
1 
 

 الصـفحـة الــفـــهــرس

 2 : كلمـــــــة العــــــــــــــــدد
 4 موجز تنفیـــــــذي

 السالم أوال: تطورات عمل�ة
 6 الموقف األردني -أ
 9 .الموقف الفلسطیني -ب
 12 .الموقف العر�ي -ت
 14 لدولي.الموقف ا -ث
 16 إلسرائیلي.الموقف ا -ج
 18 .الموقف األمر�كي  -ح

 اإلسرائیل�ة في األراضي الفلسطین�ة المحتلةثان�ًا: االنتهاكات 
 20 الشهداء والجرحى -أ
 20 األسرى والمعتقلون  -ب
 20 اقتحامات لتجمعات سكان�ة -ت
 21 انتهاكات ضد المقدسات -ث
 25 مصادرة/ تدمیر واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة. -ج
 25 أنشطة است�طان�ة وتهو�د�ة -ح
 26 حواجز عسكر�ة مفاجئة و�غالقات -خ
 27 اخطارات بهدم منازل ومنشآت سكن�ةهدم /  -د
 29 انتهاكات المستوطنین -ذ

 ثالثًا: الشؤون اإلسرائیل�ة
 31 الخطة االقتصاد�ة للحكومات اإلسرائیل�ة في القدس الشرق�ة �أداة للس�طرة والتهو�د -أ

 32 ثقة الجمهور �جهاز القضاء اإلسرائیلي في حض�ض غیر مسبوق  -ب

الحكومة اإلسرائیل�ة أمام احتماالت صدام داخلي  -�عد تمر�ر الموازنة العامة:  -ت
 وسینار�وهات معّقدة

33 



2 
 

 كلمة العدد

 سرائيلإدعاة االستيطان والتوسع حيكمون 

 

بینت، خالل لقائه المستشارة  لم �كن مفاجئًا تصر�حات رئ�س الحكومة االسرائیل�ة نفتالي
ان حكومته لن تسمح �إقامة دولة فلسطین�ة، "  :االلمان�ة المنته�ة والیتها انجیال میر�ل، التي  قال فیها

وادعى ان وجود دولة فلسطین�ة �عني جلب دولة ارهاب�ة" و�بدو أن الحكومة االسرائیل�ة الحال�ة تحاول 
ت�طاني االحتاللي للحكومة السا�قة، وتتسابق لتعلن مواقف المزاودة على الخطاب االستعماري االس

اكثر تطرفا منها ف�ما یتعلق �الصراع الفلسطیني االسرائیلي ال بل والصراع العر�ي االسرائیلي، حیث لن 
یتوانى بینت عن إظهار هذا الموقف المتغطرس في تصر�حات أخرى له حول مرتفعات الجوالن المحتلة، 

ل ستحتفظ �مرتفعات الجوالن، التي استولت علیها في حرب  �اعت�ارها أرض حیث قال إن إسرائی
، وهذا أ�ضا هو موقف  �افة األط�اف الس�اس�ة اإلسرائیل�ة بدءًا  من 1967إسرائیل�ة على حد قوله 

غانتس الى شاكید ولیبرمان إضافة إلى أحزاب ما �سمى �ال�مین االسرائیلي المتطرف، فهؤالء �مثلون 
االستعماري الصهیوني، القائم على االحتالل والتوسع استنادًا الى أساطیر تار�خ�ة وتلمود�ة   المشروع

 زائفة، ودواعي أمن�ة حینًا آخر.

نقول لم تكن هذه الهرطقات مفاجئة، ألنها تعبر عن حق�قة تفكیرهم ونوا�اهم ومراوغتهم 
األب الروحي لل�مین  -بوتنسكي مستندین إلى أوهام فائض القوة وعقل�ة القلعة، ذلك هو إرث جا

االسرائیلي، الطامح ل�سط االست�طان الیهودي على �افة أرض فلسطین ال بل وتوس�عه إلى خارج 
فلسطین، بل و�تمادى دعاة االست�طان والتوسع �أوهامهم للتوسع في أرض  "إسرائیل الكبرى" خارج 

عن مواقعهم على الخارطة الحز��ة فلسطین، هؤالء هم الذین �حكمون إسرائیل الیوم �غض النظر 
والس�اس�ة، وهم الذین �س�طرون على توجهات الجمهور االسرائیلي، و�حددون جدول األولو�ات لدولة 
االحتالل، و�حكمون ق�ضتهم على مؤسسات صنع القرار، وانضم إلیهم ما �ان �سمى �ال�سار 

ألمن ، واعترافه برؤ�ة حل الدولتین، التي االسرائیلي، الذي ادعى في سالف األ�ام  رغبته في السالم وا
، وتخلوا عن �ل 1967تتضمن إقامة الدولة الفلسطین�ة على األراضي التي احتلتها إسرائیل عام 

 طروحات السالم والتعا�ش مع شعوب المنطقة، لصالح خطاب العنف والكراه�ة و�نكار حقوق االخر�ن.
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تحرض  ذاتها،سیرة رؤ�ة عدوان�ة منغلقة على أأدناها فالساحة اإلسرائیل�ة من أقصاها إلى 
أن األمن والسالم یتحقق �فعل القوة � جمهورهمعلى العنف والحروب والصراع، متوهمین ومضللین 

�ل قواعد السلوك االنساني والعالقات الدول�ة، وهو الوضع  االخر�ن وتحط�مواالعتداء على حقوق 
"؛ وأطلق عل�ه وصف " االنغالق النفساني إسرائیل،الذي حذرهم منه أحد أبرز مخططي االسترات�ج�ة في 

تعترف بوجود أطراف  وال –�معنى أنها خ�ال�ة  –الى الواقع  ال تستندي التمسك �مفاه�م وتصورات أ
 أ�ضا.اعل في محر�ات الصراع أخرى لها دور مهم وف

وتتوهم النخب الس�اس�ة والعسكر�ة اإلسرائیل�ة، �أنها تمتلك القدرة على حسم الصراع وطي 
�ما �حقق مصالحها وحدها، دون النظر واألخذ �عین االعت�ار حقوق الشعب  الفلسطین�ةملف القض�ة 

راع وعلى رأسها المصالح الوطن�ة الفلسطیني، ومصالح الدول العر��ة األخرى المشت�كة في هذا الص
العل�ا لألردن، فال حلول لمشاكل إسرائیل إال بتسو�ة عادلة وشاملة للصراع العر�ي االسرائیلي، و�شكل 

قامة الدولة الفلسطین�ة �، و 1967العر��ة المحتلة عام  لألراضيخاص إنهاء االحتالل االسرائیلي 
ها الر�اح ألن و یها دعاة االست�طان والتوسع ستذر وهام التي �عتاش علوعاصمتها القدس، و�ل األ 

 الواقع والتار�خ  �علمنا أن االحتالل إلى زوال .
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 موجز تنفيذي:
 

تأكید حضرة صاحب الجاللة الھاشمیة الملك عبد هللا الثاني ، 2021أول تناول التقریر لشھر تشرین 
تكثیف الجھود لتحقیق السالم العادل والشامل على ضرورة على هللا" ورعاه،  الحسین "حفظھابن 

أساس حل الدولتین، الذي یضمن قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة، ذات السیادة والقابلة للحیاة، على 
كونھ السبیل الوحید لتحقیق األمن ، ، وعاصمتھا القدس الشرقیة1967خطوط الرابع من حزیران عام 
مواصلة المملكة بذل جمیع الجھود لحمایة  وكدا جاللتھ علىالمنطقة، م واالستقرار والسالم الدائم في

كما بین جاللتھ أھمیة .المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة بالقدس، من منطلق الوصایة الھاشمیة علیھا
استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا) في تقدیم خدماتھا وفق تكلیفھا 

 .األممي

انتھاكاتھ  ،2021تشرین أول سرائیلي خالل االحتالل اإل ةواصلماستعرض التقریر السیاق،  ذاتوفي 
المعھودة في األرضي الفلسطینیة المحتلة بسكانھا ومقدساتھا وممتلكاتھا في تحٍد لجمیع المواثیق 

 :وكان أبرز هذه االنتهاكات ،والمعاھدات والقرارات الدولیة

ً  16أُسامة أبو سلطان  الطفل أمجدسرائیلي االحتالل اإلممارسات تسببت  -  أطلقت قوات، إذ عاما
 )62( جرحالمعطیات  جاال، فیما سجلتقرب شارع األنفاق بمحاذاة مدینة بیت  االحتالل النار علیھ

  .أطفال وصحفي 3بینھم ؛ الضفة الغربیة المحتلة في مواطنا فلسطینیا
 

 456) فلسطینیاً: (461، (2021 تشرین أولاعتقلت قوات االحتالل خالل الفترة موضع التقریر،  -
أبناء قطاع غزة المحتلین)، تصدرتھا القدس المحتلة بواقع  من 5ومن أبناء الضفة الغربیة 

 بالترافق مع جملة من االنتھاكات المعتادة لحقوقھم.، اعتقال ةعملی) 145(
 

) عملیة اقتحام 371الـ (والتي ناھزت واصلت قوات االحتالل اقتحامھا لتجمعات سكنیة فلسطینیة  -
قطاع غزة المحتلین) أما بقیة االقتحامات توزعت على النحو  في 4والضفة الغربیة  367(في 

نابلس،  54قلقیلیة،  24طولكرم،  30طوباس،  4جنین،  56رام هللا،  50القدس،  13 التالي:
مع ما یرافقھا ، رفح 1، خانیونس 2غزة،  1الخلیل.  48بیت لحم،  50اریحا،  10سلفیت،  28

متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على  وتخریبوكالعادة، من تنكیل للمواطنین وانتھاك لحرماتھم 
ھم وتخریب متعمد مع ما یرافقھا وكالعادة من تنكیل للمواطنین وانتھاك لحرمات، حٍد سواء

 للممتلكات الخاصة والعامة.
 

 )2) حاجزا في مختلف أنحاء الضفة توزعت على النحو التالي: (261( االحتاللأقامت قوات  -
اریحا،  )20(سلفیت، ) 44(نابلس، ) 13(قلقیلیة،  )28(، جنین) 16(رام هللا،  )34(القدس، 

 .حركة المواطنین والبضائع والمنتجات الزراعیة من خاللھا أعاقت ،الخلیل )26(بیت لحم،  )65(
 

سالمیة انتھاكاتھ الممنھجة ضد المقدسات اإلاإلسرائیلي في ممارسة  لكما استمر االحتال -
عبر تكثیف ، الصلةالقرارات الدولیة ذات غیر آبھ بوالمسیحیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة 

في اقتحامات المسجد  أول، ارتفاعاتشرین شھر  ، حیث سجلللمسجد االقصى المباركاالقتحامات 
الصلوات  ىأدحیث مستوطنا من المستوطنین والطلبة الیھود، ) 2707(االقصى، حیث اقتحمھ نحو

الجماعیة والفردیة في األقصى، بحراسة من الشرطة، خاصة مع قرار محكمة االحتالل التي 
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خالل االقتحام وجاء في قرار المحكمة سمحت للمستوطنین بأداء الصلوات الصامتة" في األقصى 
 باعتبار صالة الیھود في المسجد األقصى "عمالً مشروعاً ال یمكن تجریمھ".

  
سلطات االحتالل سیاساتھا العنصریة ضد الفلسطینیین، ومصادرة أراضیھم وإخطار الكثیر واصلت  -

ً ومنشأة في الضفة الغربیة 14(ھدم تشرین األول  حیث شھد شھر من المنشآت بالھدم ) بیتا
 من بینھا حاالت ھدم ذاتیة نفذھا الفلسطینیون أنفسھم تفادیا لدفع غرامات مالیة باھظة.والقدس، 

 
إقرار السلطات االسرائیلیة عددا من المشاریع االستیطانیة التي تھدف الى تكثیف االستیطان  -

 1355، مناقصات لبناء االحتاللت طرح سلطاوترسیخ الوجود الیھودي، والتي كان أبرزھا 
جدیدة في المستعمرات المقامة على أراضي محافظات الضفة الغربیة  استیطانیةوحدیة سكنیة 

، مستعمرة "جیفع بنیامین"  "مستعمرة "أرئیل" ، مستعمرة "إلكاناو(منھا مستعمرة "بیت إیل" 
صادق ، وكذلك بیتار عیلیت"، ومستعمرة " ستعمرة "عمانوئیل" ، مستعمرة "كارني شمرونوم

جدیدة في  استیطانیةوحدة  3144، على بناء ياإلسرائیلمجلس التخطیط األعلى للتنظیم والبناء 
المستعمرات المقامة على أراضي المواطنین في محافظات الضفة، ضمن األراضي المحتلة عام 

1967. 
 

صدرت عن المركز الفلسطیني للدراسات  دراسةاستعرض التقریر  وعلى صعید الشأن اإلسرائیلي
تحت  في منظمة التحریر الفلسطینیة  "دائرة شؤون المفاوضات"اإلسرائیلیة "مدار" بالتعاون مع 

تستعرض "عنوان "الخطط االقتصادیة اإلسرائیلیة في القدس الشرقیة وتأثیرھا على حّل الدولتین
حكومیة االقتصادیة اإلسرائیلیة في القدس الشرقیة المحتلة منذ العام وتحلل أبرز الخطط والقرارات ال

تثبیت مقولة تسعى ل، وتحاول الكشف عن عالقتھا بسیاسات التھوید اإلسرائیلیة التي إلى 2010
دون أن تكون القدس الشرقیة  األرض والحیلولة"القدس الموحدة عاصمة دولة إسرائیل" على 

الجمھور ثقة استعراض استطالع یوضح تراجع ھذا الى جانب  ،ستقبالً عاصمة للدولة الفلسطینیة م
كما  إسرائیل بالجھاز القضائي، المحكمة العلیا والنیابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، في

داخل الحكومة اإلسرائیلیة عقب  صدام داخلي  المتعلقة بشأن وقوع حتماالتاستعرض التقریر اال
 حول ذلك. معقّدةالسیناریوھات ح عدد من الطروتمریر المیزانیة 
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 تطورات عملية السالمأوال: 

 -ردني:املوقف األ .أ

شد الدعم على كافة ح ،األردن بقیادة جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین حفظھ هللا ورعاه یواصل
رضا ومقدسات باعتبارھا القضیة األولى للعرب أتجاه فلسطین شعبا و واإلقلیمیة،المحافل الدولیة 

تھ لألشقاء الفلسطینیین في نضالھم العادل والمشروع لنیل حقوقھم ددعمھ ومسان والمسلمین، مجددا
 السیادة.إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات  رالوطني، عبوتقریر مصیرھم على ترابھم  ،الوطنیة

عبد هللا الثاني ابن الحسین، خالل لقائھ سمو الشیخ تمیم بن حمد آل أكد جاللة الملك وفي ھذا السیاق 
مركزیة القضیة الفلسطینیة، وأھمیة العمل من  ى، عل12/10ثاني، أمیر دولة قطر، في الدوحة الثالثاء 

أجل تحقیق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتین، الذي یضمن قیام الدولة الفلسطینیة 
، وعاصمتھا القدس 1967ت السیادة، والقابلة للحیاة، على خطوط الرابع من حزیران عام المستقلة، ذا

 .الشرقیة
وشدد جاللتھ على ضرورة تكثیف الجھود للتوصل لھذا الحل، كونھ السبیل الوحید لتحقیق األمن 

لحمایة المقدسات واالستقرار والسالم الدائم في المنطقة، الفتا إلى مواصلة األردن بذل جمیع الجھود 
 .اإلسالمیة والمسیحیة بالقدس، من منطلق الوصایة الھاشمیة علیھا

 
ھمیة التوصل الى حل أجولتھ التي شملت عدداً من الدول االوروبیة على  خالل ة الملك أكد جاللكما 

یر لقائھ بالرئیس النمساوي ألكسندر فان د سلمي وعادل للقضیة الفلسطینیة، حیث شدد جاللتھ خالل 
بالعاصمة فینا على ضرورة تكثیف الجھود للتوصل ، 25/10بیلین في مستھل جولتھ األوروبیة االثنین 

وأشار جاللتھ ، لحل الدولتین، كونھ السبیل الوحید لتحقیق األمن واالستقرار والسالم الدائم في المنطقة
یحیة في القدس، من منطلق إلى استمرار المملكة ببذل كل الجھود لحمایة المقدسات اإلسالمیة والمس

كما شدد جاللة الملك على أھمیة استمرار دعم وكالة إغاثة ، الوصایة الھاشمیة على ھذه المقدسات
وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا) لتمكینھا من االستمرار في تقدیم خدماتھا التعلیمیة والصحیة، 

 .وفقا لتكلیفھا األممي
مع المستشار النمساوي ألكسندر شالینبرغ في مقر المستشاریة النمساویة  وأكد جاللتھ خالل اجتماعھ

على ضرورة تكثیف الجھود لتحقیق السالم العادل والشامل على أساس حل ، 25/10في فیینا االثنین 
الدولتین، وبما یضمن قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة، ذات السیادة والقابلة للحیاة، على خطوط الرابع 

 .، وعاصمتھا القدس الشرقیة1967حزیران عام من 
بمواقف ، 26/10الثالثاء یوم وأشاد جاللتھ خالل مباحثاتھ مع الرئیس البولندي أندریھ دودا، في وارسو 

جاللتھ إلى أن األردن وقع معاھدة السالم  الدولتین ولفتبولندا الداعمة لجھود السالم على أساس حل 
عاما، وما زال موقفھ ثابتا في دعم كل الجھود الساعیة لتحقیق السالم العادل  27مع إسرائیل قبل 

والشامل بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین على أساس حل الدولتین، الذي یضمن قیام الدولة الفلسطینیة 
، وعاصمتھا القدس 1967حیاة، على خطوط الرابع من حزیران عام المستقلة، ذات السیادة والقابلة لل

الشرقیة ومؤكدا جاللتھ مواصلة األردن بذل جمیع الجھود لحمایة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة 
 .بالقدس، من منطلق الوصایة الھاشمیة علیھا

 
لسطینیین (األونروا) في على أھمیة استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغیل الالجئین الف جاللتھ كما شدد 

 .تقدیم خدماتھا وفق تكلیفھا األممي
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في مقر ، 28/10الخمیس  ، یومخالل لقائھ برئیس الوزراء البریطاني بوریس جونسون تھكد جاللوأ
الحكومة البریطانیة بالعاصمة لندن، على أھمیة العالقات االستراتیجیة التي تربط البلدین، والتطورات 

جاللتھ على ضرورة تحقیق السالم العادل مشددا   ،وفي مقدمتھا القضیة الفلسطینیة اإلقلیمیة والدولیة
والشامل على أساس حل الدولتین، الذي یضمن قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة، ذات السیادة والقابلة 

 ، وعاصمتھا القدس الشرقیة، كونھ السبیل الوحید1967للحیاة، على خطوط الرابع من حزیران عام 
لتحقیق األمن واالستقرار في المنطقة، الفتا إلى جھود األردن المستمرة في رعایة وحمایة المقدسات 

كما نّوه جاللتھ إلى أھمیة استمرار ، اإلسالمیة والمسیحیة بالقدس، من منطلق الوصایة الھاشمیة علیھا
 .دعم وكالة إغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا)

 
عددا من اللقاءات المنفصلة ، 28/10الخمیس یومزیارتھ الى المملكة المتحدة خالل  ة الملك والتقى جالل

في البرلمان البریطاني، حیث التقى رئیس مجلس العموم لیندسي ھویل، ورئیسي وأعضاء لجنتي 
ة جدد جاللة الملك التأكید على أھمی، و الشؤون الخارجیة والدفاع، و"مجموعة األردن" في البرلمان

مواصلة العمل من أجل تحقیق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتین، مشددا على أھمیة 
االستمرار في دعم وكالة إغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا)، لتتمكن من االستمرار في 

أكد جاللتھ ضرورة وقف اإلجراءات اإلسرائیلیة أحادیة الجانب، والتي من شأنھا  اكم،  تقدیم خدماتھا
من جھتھم، أعرب أعضاء لجنتي الشؤون الخارجیة ، زعزعة االستقرار وتقویض فرص تحقیق السالم

والدفاع، عن قلقھم إزاء قرار السلطات اإلسرائیلیة بالمصادقة على بناء وحدات استیطانیة جدیدة في 
 .الغربیةالضفة 

 
على ضرورة  تھ، شدد جالل27/10األربعاء ، یوم األلمانیة أنجیال میركل المستشارةوجاللتھ ء خالل لقاو

تكثیف الجھود لتحقیق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتین، الذي یضمن قیام الدولة 
، 1967من حزیران عام الفلسطینیة المستقلة، ذات السیادة والقابلة للحیاة، على خطوط الرابع 

  .وعاصمتھا القدس الشرقیة
 

وشدد جاللة الملك على ضرورة تكثیف الجھود للتوصل لھذا الحل، كونھ السبیل الوحید لتحقیق األمن 
واالستقرار والسالم الدائم في المنطقة، مشیرا إلى مواصلة المملكة بذل جمیع الجھود لحمایة المقدسات 

  .علیھااإلسالمیة والمسیحیة بالقدس، من منطلق الوصایة الھاشمیة 
 

جاللتھ أھمیة استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا) في تقدیم  نبیَ  اكم
 .خدماتھا وفق تكلیفھا األممي

 
في االجتماع  ،من جانبھ أشار نائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي

ن بأ، 12/10 یومفي آسیا (سیكا) المنعقد  السادس لوزراء خارجیة مؤتمر التفاعل وتدابیر بناء الثقة
المنطقة تستحق األمن والسالم واالستقرار الذي ُحرمت منھ لعقود، مشیراً إلى أن الشعب الفلسطیني 
 عانى لفترٍة طویلٍة جداً، وال یمكن تحقیق السالم العادل والدائم حتى یتمتع الفلسطینیون بكامل حقوقھم.

ل، والعمل حل الدولتین الذي یُجسد قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة، كد على ضرورة إنھاء االحتالأو
، لتعیش بأمن وسالم إلى جانب 1967وعاصمتھا القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزیران 

 نھ السبیل الوحید لتحقیق السالم اإلقلیمي الشامل.أإسرائیل وفق القانون الدولي، حیث 
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"القدس مدینة السالم"، مؤكداً ضرورة احترام الوضع التاریخي والقانوني وشّدد وزیر الخارجیة بأّن 
، مجدداُ القائم في المدینة المقدسة، داعیاً إلى تعزیز دعم صمود المقدسیین ووقف تھجیرھم من بیوتھم

 ، وانطالقاً من الوصایة الھاشمیة على المقدسات اإلسالمیةالھاشمیة المملكة األردنیة نّ أعلى التأكید 
والمسیحیة في القدس الشریف، ستستمر بتكریس أقصى إمكاناتھا للحفاظ على الھویة العربیة 

 اإلسالمیة والمسیحیة للمدینة وأماكنھا المقدسة.
 

الذي  جتماع االبكلمٍة ُمسجلة في  كما اكد نائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة وشؤون المغتربین، 
 ، في العاصمة الصربیة بلغراد11/10، األول لحركة عدم االنحیازبمناسبة الذكرى الستین للمؤتمر عقد 

ان السالم الدائم والعادل الذي تسعى الیھ ھذه الدول لن یتحقق إال بإنھاء االحتالل وبحصول على 
مؤكدا بأن إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة  ، الفلسطینیین على حقھم في الحریة والدولة المستقلة 

، وعلى أساس حل 1967وعاصمتھا القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزیران ذات السیادة، 
إلى إیجاد أفق داعیا الدولتین ووفق قرارات الشرعیة الدولیة، ھو السبیل الوحید لتحقیق السالم، 

ُمواصلة تقدیم الدعم لوكالة  ، كما دعا الى سیاسي إلعادة إطالق مفاوضات جادة تُفضي إلى حل الدولتین
مم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا) لتمكینھا من تقدیم خدماتھا الحیویة لنحو األ
 ملیون الجئاً فلسطینیاً وفقاً لتكلیفھا األممي. 5ر7
 

تبنى المجلس ، 13/10األربعاء یوم ثمنت وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین  ،وفي سیاق متصل
المنعقدة  212حدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)، خالل دورتھ رقم التنفیذي لمنظمة األمم المت

 .باإلجماع قراراً حول مدینة القدس القدیمة وأسوارھا، 10/ 13بتاریخ 
 

إن تبني القرار جاء نتیجة جھد دبلوماسي أردني بالتنسیق مع  الخارجیة،وقال بیان صادر عن وزارة 
 .األشقاء في دولة فلسطین، والمجموعتین العربیة واإلسالمیة في المنظمة

 
على جمیع محاور الموقف األردني إزاء البلدة القدیمة للقدس وأسوارھا، بما ویؤكد القرار وملحقاتھ 

ة، وأنّھ أعاد التأكید على اعتبار جمیع اإلجراءات اإلسرائیلیة األماكن المقدسة اإلسالمیة والمسیحی فیھا
الرامیة إلى تغییر طابع المدینة المقدسة ووضعھا القانوني الغیة وباطلة، ویطالب إسرائیل بوقف 
انتھاكاتھا وإجراءاتھا أحادیة الجانب غیر القانونیة ضد المسجد األقصى المبارك/الحرم القدسي 

 .القدیمة للقدس وأسوارھاالشریف، وفي البلدة 
 

 11ن قرارات المجلس التنفیذي العشرین، وقرارات لجنة التراث العالمي الـ أكما یؤكد القرار على 
الخاصة بالقدس، والتي عبرت جمیعھا عن األسف نتیجة عدم امتثال إسرائیل، كقوة قائمة باالحتالل، 

ر القانونیة والمدانة في القدس الشرقیة وفق في وقف أعمال الحفر، وإقامة األنفاق وكافة األعمال غی
قواعد القانون الدولي. وأن القرار ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة وعلى وجھ الخصوص تثبیت 
تسمیة المسجد األقصى المبارك / الحرم القدسي الشریف كمترادفین لمعنى واحد، موضحاً أن تقریر 

الرسائل التي وجھتھا المملكة ودولة فلسطین إلى المنظمة المدیرة العامة للیونیسكو، أشارت إلى 
 .بخصوص االنتھاكات في البلدة القدیمة ومنھا االنتھاكات في محیط المقبرة الیوسفیة
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كما طالب القرار أیضاً بضرورة اإلسراع في تعیین ممثل دائم للمدیریة العامة في البلدة القدیمة للقدس؛ 
الرصد التفاعلي من منظمة  اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثةلرصد اإلجراءات كافة ضمن 

(الیونسكو) إلى القدس لرصد جمیع االنتھاكات التي ترتكبھا إسرائیل، القوة القائمة باالحتالل، بموجب 
 .القانون الدولي

 
ً في أداء  كما دانت وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین قرار محكمة إسرائیلیة یمنح المتطرفین حقا

أّن ھذا اكد بیان صادر عن وزارة الخارجیة ب و، 6/10لصلوات في باحات المسجد األقصى الصادر في ا
القرار باطل وُمنعدم األثر القانوني حسب القانون الدولي الذي ال یعترف بسلطة القضاء اإلسرائیلي على 

فاضحاً لقرارات الشرعیة الدولیة بما فیھا القُدس الشرقیة، وأنھ یُعد خرقاً  1967األراضي المحتلة عام 
المتعلقة بالقُدس ومنھا قرارات مجلس األمن التي تؤكد جمیعھا على ضرورة الحفاظ على وضع المدینة 

وأضاف أّن القرار یُعد انتھاكاً خطیراً للوضع التاریخي والقانوني القائم في المسجد األقصى ، الُمقدسة
 .المبارك، وقرارات الیونسكو

 
على أّن المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، ال تعترف بسلطة القضاء اإلسرائیلي على القُدس یان د البوشدّ 

وحذّرت من مغبة اإلجراءات اإلسرائیلیة ضد المسجد األقصى الُمبارك التي ستمتد تبعاتھا  ة، المحتل
الُمبارك/ الحرم القُدسي أّن المسجد األقصى ، و إلى العالم بأسره والتي تُمثل استفزازاً لجمیع المسلمین

دونماً ھو مكان عبادة خالص للمسلمین، وأن إدارة أوقاف  144الشریف بكامل مساحتھ وباحاتھ البالغة 
القدس وشؤون المسجد األقصى الُمبارك األردنیة ھي الجھة القانونیة صاحبة االختصاص الحصري 

 .بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظیم الدخول والخروج منھ
 

وحدةً  3144دانت وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین، ُمصادقة السلطات اإلسرائیلیة على بناء كما 
وأّكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ، أن ھذه ،  استیطانیةً جدیدةً في األراضي الفلسطینیة المحتلة

دمھا قرار مجلس الخطوة تُعد خرقاً فاضحاً وجسیماً للقانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة وفي ُمق
وشّدد الناطق الرسمي على أن سیاسة االستیطان، سواء بناء المستوطنات أو ، 2334األمن رقم 

توسیعھا أو مصادرة األراضي أو تھجیر الفلسطینیین، ھي سیاسة الشرعیة وال قانونیة مرفوضة 
ق السالم الشامل والعادل، ومدانة، وتعد خطوةً أحادیةً تُمثل انتھاكاً للقانون الدولي، وتقوض جھود تحقی

 .وفُرص حل الدولتین على أساس قرارات الشرعیة الدولیة

 - الفلسطيني:املوقف  .ب

األمیركي ھادي عمرو والوفد المرافق لھ  لقائھ للمبعوثالرئیس الفلسطیني محمود عباس خالل  أكد
وما اشتمل علیھ من مبادرات  المتحدة،، على ما جاء في خطابھ أمام الجمعیة العامة لألمم 4/10االثنین ،

تھدف إلى إنھاء االحتالل ونیل الشعب الفلسطیني حریتھ واستقاللھ، وعدم إمكانیة استمرار األوضاع 
 .الحالیة، ووجوب وضع حد لھذا االحتالل

 
أھمیة تطبیق النقاط التي تحدث عنھا الرئیس بایدن خالل المكالمة الھاتفیة  عباس، علىوشدد الرئیس 

مع الرئیس، والتي أكد فیھا على الموقف األمیركي الملتزم بحل الدولتین والرافض لسیاسة األخیرة 
االستیطان ومحاولة تغییر الوضع القائم في الحرم الشریف، ووقف سیاسة ترحیل الفلسطینیین من 

 .منازلھم في مدینة القدس المحتلة، ورفض اإلجراءات أحادیة الجانب من قبل األطراف كافة



10 
 

أن الوضع الحالي ال یمكن القبول بھ أو استمراره، مؤكدا ضرورة الضغط لوقف الممارسات وأوضح 
اإلسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني، وشدد على االستعداد الفوري للذھاب إلى عملیة سیاسیة قائمة 

عیة على قرارات الشرعیة الدولیة، وعقد مؤتمر دولي للسالم تحت مظلة األمم المتحدة واللجنة الربا
الدولیة إلنھاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة على حدود عام 

1967. 
 

، 19/10الثالثاء  یوم كما اكد  الرئیس الفلسطیني لدى لقائھ  وزیرة الخارجیة السویدیة آن كریستین لیند
على ضرورة تحقیق التھدئة الشاملة ووقف االعمال العدائیة االسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني في 
القدس والضفة الغربیة وقطاع غزة، وتطبیق االتفاقیات الموقعة وإجراءات بناء الثقة، واالنتقال 

رات الشرعیة الدولیة إلنھاء الفوري لعملیة سیاسیة تحت رعایة اللجنة الرباعیة الدولیة وفق قرا
االحتالل وتحقیق الحریة واالستقالل في الدولة الفلسطینیة بعاصمتھا القدس الشرقیة على حدود العام 

، وثمن الموقف السویدي الداعم  للشعب الفلسطیني وحقوقھ المشروعة، والتي تجلت باالعتراف 1967
یة العادلة في المحافل الدولیة وخالل فترة الرسمي بدولة فلسطین، وكذلك دعمھا للقضیة الفلسطین

ً دعم السوید لوكالة االونروا وجھودھا لحشد التمویل الالزم  عضویتھا في مجلس االمن، مثمنا
  .الستمرارھا في مھامھا

 
كدت وزیرة الخارجیة السویدیة مواقف بالدھا الداعمة لتحقیق السالم واالستقرار وفق رؤیة أبدورھا، 

وأعربت عن حرصھا على تعزیز عالقات الصداقة القویة مع ، عبر طریق المفاوضاتحل الدولتین 
تمتینھا، مشددة على استمرار السوید في تقدیم الدعم  إطارفلسطین وشعبھا، والتي ھذه الزیارة في 

 .للشعب الفلسطیني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطینیة
 

،  28/10الخمیس یوم  ،السویسري غي بارمیلینكما بحث الرئیس الفلسطیني خالل استقبالھ الرئیس 
راضي الفلسطینیة المحتلة، والجھود المبذولة للدفع بتسویة سلمیة للصراع،  واكد وضاع في األاأل

الرئیس عباس "أن الوضع الحالي خطیر جداً، ونحن نمد یدنا لإلسرائیلیین من أجل تطبیق خطوات 
لدینا خیارات أخرى سنقوم بھا،  فإننابناء الثقة، ثم البدء بمسار سیاسي وفق رؤیة حل الدولتین، وإال 

ننا لن نلجأ للعنف اطالقاً، وھي لیست من سیاستنا، ولكن ال نستطیع أن نستمر تحت االحتالل أوأؤكد ھنا 
 ".لألبد، خاصة وأننا الشعب الوحید في العالم الذي یقبع تحت االحتالل

 
لدى لقائھ وفدا من حزب میریتس برئاسة نیتسان ، 3/10یوم األحد  الرئیس محمود عباس، أكدكما 

ش رئیس الحزب ووزیر الصحة، أھمیة إنھاء االحتالل اإلسرائیلي وتحقیق السالم العادل ھوروفیت
والشامل وفق قرارات الشرعیة الدولیة، ووجوب وقف االستیطان واالجتیاحات وھدم البیوت وترحیل 
المواطنین من القدس، واسترجاع جثامین الشھداء، وحذر من سیاسة تصعید االجراءات ضد األسرى 

 .طینیین في سجون االحتاللالفلس
 

المستشارة  لدى لقائھ في القدس ،وفي رده على تصریحات رئیس الوزراء اإلسرائیلي نفتالي بینیت
 ."تعني إقامة دولة إرھاب"بأن دولة فلسطینیة " ، التي قال فیھاغیال میركلاأللمانیة أن

االحتالل ھو جوھر اإلرھاب، وتصریحات بینت مرفوضة "قال الناطق باسم الرئاسة نبیل أبو ردینة، 
الدولة الفلسطینیة " ، وأضاف أبو ردینة أن "وتعبر عن الفكر االستعماري الرافض للسالم واالستقرار

ھا القدس الشرقیة ھي دولة معترف بھا من قبل دول العالم، وھي عضو مراقب في األمم وعاصمت

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84/
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وال تحتاج لقبول بینت أو رفضھ، ألن الشعب الفلسطیني ال یتنازل عن حقوقھ  2012المتحدة منذ عام 
 ."الضغوط"مھما كانت 

 
اإلسرائیلي ألرضنا ومقدساتنا، لن یتحقق إال بزوال االحتالل " أن السالم الحقیقي  أبو ردینة واعتبر

والشعب الفلسطیني لن یتنازل عن حقوقھ ومقدساتھ، وسیبقى محافظاً على أرضھ وحقوقھ التي ھي 
إن الطریق إلى السالم واألمن لن تتم إال من خالل خارطة  :"، وختم أبو ردینة قائال"لیست ِمنّة من أحد

ألخیر باألمم المتحدة، والتي أكد فیھا ضرورة الطریق التي وضعھا الرئیس محمود عباس في خطابھ ا
 ."تحقیق السالم الشامل والعادل من خالل إنھاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة

 
كما ثمن الرئیس الفلسطیني الجھود التي تبذلھا جمھوریة مصر العربیة والرئیس المصري عبد الفتاح 

لدعم الشعب الفلسطیني لنیل حقوقھ المشروعة في ، 6/10اء السیسي، خالل اتصال ھاتفي معھ األربع
الحریة واالستقالل، وأكد الرئیس عباس استعداد الجانب الفلسطیني للعمل وفق الشرعیة الدولیة وتحت 
رعایة اللجنة الرباعیة الدولیة، وصوال إلنھاء االحتالل اإلسرائیلي ألرض دولة فلسطین بعاصمتھا 

على أھمیة تحقیق التھدئة الشاملة في جمیع األراضي الفلسطینیة، ووقف القدس الشرقیة، مشددا 
اعتداءات قوات االحتالل والمستوطنین وغیرھا من الممارسات العدوانیة، ألن كل ذلك یؤدي إلى 
تقویض حل الدولتین، األمر الذي ال یمكن قبولھ، كما اكد  على جاھزیة العمل لتشكیل حكومة وحدة 

 .أطرافھا بالشرعیة الدولیةوطنیة یقبل جمیع 
 

، خارجیة لوكسمبورغ جان أسبلرون لقائھ وزیرخالل  من جانبھ طالب رئیس الوزراء محمد اشتیة،
باعتراف بالده بدولة فلسطین، وأھمیة تشكیل حراك داخل االتحاد األوروبي مع الدول الصدیقة للعمل 
على اعتراف جماعي بالدولة الفلسطینیة، وذلك لحمایة حل الدولتین الذي ینادي بھ االتحاد األوروبي، 

 ئیلیة.لى حافة االنھیار نتیجة الحملة االستیطانیة االستعماریة اإلسراإالذي وصل 
 

في ختام زیارتھ الى لوكسمبورغ، على ضرورة وجود ضغط دولي جاد على  وشدد رئیس الوزراء،
إسرائیل من أجل االلتزام باالتفاقیات الموقعة معھا، بما فیھا السماح بعقد االنتخابات في القدس ترشحا 

ووقف االنتھاكات تجاه أبناء وانتخابا كباقي األراضي الفلسطینیة، باإلضافة إلى احترام القانون الدولي 
شعبنا، والتراجع عن قرار تصنیف ست منظمات ومؤسسات مجتمع مدني فلسطیني كمنظمات إرھابیة، 
وأشار الى أھمیة وضع عملیة السالم على أجندة اجتماعات وزراء خارجیة االتحاد األوروبي، والعمل 

تھدف الى إنھاء االحتالل وتحقیق حل على إعادة إحیاء الرباعیة الدولیة، وبلورة مبادرة سیاسیة 
 .الدولتین وإقامة دولة فلسطین المستقلة

 
، مع المبعوث األوروبي لعملیة السالم في 10/10كما بحث رئیس الوزراء محمد اشتیة، یوم األحد 

الشرق األوسط سفین كوبمانز، الجھود األوروبیة لدعم حل الدولتین، خالل لقائھما في مكتبھ برام هللا، 
وقال رئیس الوزراء: ، حضور ممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطین سفین كون فون بورغسدورفب

إن المطلوب من االتحاد األوروبي الضغط على إسرائیل من أجل االلتزام باالتفاقیات الموقعة، كمدخل "
بادرة لملء لفتح مسار سیاسي جدي وحقیقي ینھي االحتالل، مؤكدا انفتاح القیادة الفلسطینیة على أي م

وتابع اشتیة: "أي خطوات ، الفراغ السیاسي الحالي على أرضیة القانون الدولي والقرارات األممیة
اقتصادیة صغیرة أو كبیرة یجب أن تكون ضمن إطار أفق سیاسي إلنھاء االحتالل، واقامة دولة 

 ."فلسطینیة مستقلة
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دولي حازم في وجھ جرائم المستوطنین  بموقف، 20/10من جھتھا طالبت وزارة الخارجیة والمغتربین 
وزارة  المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطیني، والتي تتم بحمایة جیش االحتالل اإلسرائیلي، وقالت

حل  في بیان لھا ، إن دولة االحتالل، تقوم بأعمال على األرض، تستبدل خاللھا سطینیةالخارجیة الفل
، وحملتھا المسؤولیة الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وانتھاكات "بنظام الفصل العنصري "الدولتین

 وجرائم جیشھا والمستوطنین ضد الشعب الفلسطیني ومقدراتھ.
 

ورحبت وزارة الخارجیة بالمداخالت والمواقف األممیة التي شھدتھا جلسة مجلس األمن، حول الحالة 
في الشرق األوسط، بما فیھا الموقف الذي عبرت عنھ مندوبة الوالیات المتحدة األمیركیة بشأن عنف 

تحقیق المستقلة المستوطنین ضد المواطنین الفلسطینیین، باعتباره عقبة أمام السالم، ودعت، لجنة ال
والمستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة للتحقیق في الجرائم التي 
ترتكبھا قوات االحتالل في األرض الفلسطینیة المحتلة، إلى مباشرة عملھا فورا، في ضوء استمرار 

ظر بإیجابیة للتصریحات األخیرة التي االنتھاكات اإلسرائیلیة بحق أبناء شعبنا، ومقدراتھ، كما إنھا تن
أدلى بھا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجیة األمریكیة نید برایس، والتي أكد فیھا أن اإلدارة 

، كما "إجراًء أحادي الجانب"األمریكیة تُعارض النشاط االستیطاني اإلسرائیلي بشكل واضح، وتعتبره 
دم المباني واإلخالء والتحریض على العنف، مؤكدا عبر فیھا عن رفض اإلدارة لعملیات الضم وھ

تمسكھا بحل الدولتین عبر المفاوضات، وأشارت إلى أن تلك المواقف غیر كافیة ومنقوصة، ما لم 
تقترن بإجراءات وتدابیر عملیة كفیلة بإجبار دولة االحتالل على االنصیاع للقانون الدولي، وقرارات 

، وأكدت أن انتھاكات وجرائم االحتالل المتواصلة الھادفة (2334) األمم المتحدة، وفي مقدمتھا قرار
عتبر "استخفافا إسرائیلیا رسمیا بالقانون الدولي، لضم الضفة الغربیة المحتلة والحاقھا بدولة االحتالل تُ 

 ً  على االتفاقیات الموقعة. وبالشرعیة الدولیة، وقراراتھا، وانقالبا ممنھجا
 

اللجنة الرباعیة الدولیة بسرعة عقد اجتماع لھا ، 30/10د الخارجیة والمغتربین االحكما طالبت وزارة 
وذلك لالتفاق على عقد مؤتمر دولي للسالم، تنبثق عنھ  على المستوى الوزاري، إلنقاذ حل الدولتین

مفاوضات مباشرة حقیقیة، وذات جدوى بین الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي، وبإشراف دولي متعدد 
األطراف، وبناًء على مرجعیات السالم الدولیة، یؤدي ضمن سقف زمني محدد وواضح إلنھاء االحتالل 

ألرض دولة فلسطین، وأشارت إلى أن الحكومة اإلسرائیلیة تواصل حملتھا التضلیلیة  اإلسرائیلي
لتوسعیة في للمسؤولین الدولیین والرأي العام العالمي بشأن حقیقة مواقفھا وسیاستھا االستعماریة ا

األرض الفلسطینیة المحتلة، فمن جھة تواصل استجداء المجتمع الدولي عامة واإلدارة األمیركیة بشكل 
خاص إلعطائھا فرصة للبقاء، ومن جھة أخرى یتضح من تقاریر إسرائیلیة ومحلیة ودولیة أن حكومة 

أن الفلسطیني، من خالل ممارساتھا لبید تعتبر امتدادا لحكومات نتنیاھو المتعاقبة فیما یتعلق بالش -بینت
االستیطانیة في تعمیق المستعمرات، وسرقة المزید من األرض الفلسطینیة، لتقویض أیة فرصة لتطبیق 

 مبدأ حل الدولتین

 - العربي:املوقف  .ت

مع الرئیس ، 6/10األربعاء یوم كد رئیس جمھوریة مصر العربیة عبد الفتاح السیسي في اتصال ھاتفي أ
ثبات الموقف المصري الداعم للدولة الفلسطینیة والشعب الفلسطیني بقیادة الرئیس محمود   الفلسطیني

 ، عباس، والتمسك بمنظمة التحریر الفلسطینیة باعتبارھا الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني
سیاسیة وشدد على ضرورة دفع جھود السالم وإجراءات بناء الثقة، وتوفیر مناخ مناسب إلطالق عملیة 

https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%81/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%81/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%81/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d9%81/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%b9%d9%88%d8%ab%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/
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تولي أھمیة كبیرة لتوحید البیت الفلسطیني، وأنھا  أن مصرمؤكدا وفق قرارات الشرعیة الدولیة 
ستواصل تحركاتھا وجھودھا من أجل عودة السلطة الفلسطینیة لقطاع غزة، والمباشرة في عملیة 

 سطینیة.إلى أھمیة الحفاظ على األمن واالستقرار في جمیع األراضي الفلا إعادة اإلعمار مشیر
عدم قانونیة وشرعیة االستیطان، وطالبت ، 26/10 الثالثاء یوم المصریةوشددت وزارة الخارجیة 

الحكومة اإلسرائیلیة بالتوقف عن أي أعمال أُحادیة من شأنھا اإلضرار بمستقبل إقامة الدولة 
یة بطرح مناقصات وأعربت عن استنكارھا لقیام الحكومة اإلسرائیل، الفلسطینیة، وتحقیق عملیة السالم

وأشارت إلى أنھا تتابع بقلق بالغ توسیع الرقعة ، وحدة استیطانیة في الضفة الغربیة 1300لبناء 
االستیطانیة، الذي من شأنھ اإلضرار بالتواصل الجغرافي لألراضي الفلسطینیة والقضاء تدریجیًا على 

 .حل الدولتین ومستقبل الدولة الفلسطینیة
 

موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضیة ، 10 /27 الثالثاء یوم السعوديكما أكد مجلس الوزراء 
وشدد مجلس الوزراء ، عادل لھا یؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطینيالفلسطینیة وإیجاد حل 

ما عبرت عنھ في جلستھ برئاسة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود، على 
المملكة أمام اللجنة االقتصادیة والمالیة في األمم المتحدة من ضرورة إلزام سلطات االحتالل اإلسرائیلي 

األراضي العربیة باالستجابة للقرارات والقوانین الدولیة وإنھاء االحتالل واالنسحاب الكامل من 
 .المحتلة

 
بقرار المحكمة ، 6/10األربعاء  ، یومیة أحمد أبو الغیطمن جانبھ ندد األمین العام لجامعة الدول العرب

اإلسرائیلیة بالسماح للیھود الصالة في المسجد األقصى، ما یمثل سابقة خطیرة، ویعكس نوایا الحكومة 
وأكد أبو الغیط أن ، الجدیدة وخططھا المتواصلة لتھوید القدس، واستھداف الوجود الفلسطیني فیھا

نحو التقسیم المكاني لألقصى، وھو أمٌر یستنكره بأشد العبارات، لیس فقط  القرار یُمثل خطوة أخرى
وشدد على أن الحفاظ على الوضع ، على الصعید العربي، وإنما على مستوى العالم اإلسالمي كلھ

التاریخي والقانوني القائم في القدس یُعد مسؤولیة دولیة، وأن سعي سلطات االحتالل لتغییر ھذا الوضع 
واعتبر أبو الغیط أن السیاسات ، انتھاكا جسیما للقانون الدولي والقرارات األممیة ذات الصلةیُعد 

اإلسرائیلیة بما فیھا قرار المحكمة األخیر، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو ال یُمكن التنبؤ بمآالتھ، 
إلى تحمل المسؤولیة خاصة وأنھا تمس المشاعر الدینیة، داعیا المجتمع الدولي، والرباعیة الدولیة، 

 .إزاء ھذا التطور الذي یُنذر بتدھور أكبر في الوضع
 

، القرار الذي اتخذتھ سلطات االحتالل اإلسرائیلي 25/10االثنین یوم أدانت جامعة الدول العربیة كما 
واعتبرت األمانة العامة للجامعة ، "تصنیف ست منظمات مجتمع مدني فلسطینیة كمؤسسات "إرھابیة

القرار یؤكد الطبیعة االستعماریة العنصریة اإلرھابیة لالحتالل وسیاساتھ وممارساتھ، وھو حلقة أن ھذا 
أخرى في سلسلة تقویض الحق بالعمل المدني والحقوقي في األراضي الفلسطینیة المحتلة ومحاربتھ، 

 .إلى جانب تصاعد العدوان اإلسرائیلي على الشعب الفلسطیني وحقوقھ الوطنیة
 

سیاسات االحتالل وممارساتھ بما في القرار األخیر ضد المنظمات الحقوقیة والمدافعین عن  واستنكرت
حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطینیة المحتلة، وإحداھا القرار األخیر الرامي لوأد العمل الحقوقي 

 .لمحاسبةوإلعاقة رصد وتوثیق االنتھاكات المستمرة في األراضي المحتلة التي تستدعي المساءلة وا
وأكدت دعمھا لنضال الشعب الفلسطیني، مطالبة المجتمع الدولي خاصة منظمات المجتمع المدني 
العالمیة لتحمل مسؤولیاتھا في فضح وإدانة سیاسات االحتالل والتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني 

  .الفلسطیني المدافعة عن عدالة القضیة الفلسطینیة
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 -الدويل:املوقف  .ث

ولقائھا رئیس الوزراء  إسرائیلزیارتھا  خالل  ،10/10یوم المستشارة األلمانیة أنجیال میركل كدت أ
أمن إسرائیل سیظل جزءا مھما ومركزیا في أي حكومة یتم " أن  اإلسرائیلي نفتاي بینیت، على 

توجد بیننا  أنھ "على  ةاإلسرائیلی في المقابل، شددت میركل خالل اجتماع الحكومة.،تشكیلھا في ألمانیا
ومن الخطأ إسناد العالقات على ذكرى  ،خالفات أحیانا، كما ھو حاصل في الموضوع الفلسطیني مثال

أنھا تؤید حل الدولتین "وھكذا سیتمكن الفلسطینیون من العیش في بالدھم  قالتو، المحرقة فقط"
سیاسة ن أو، دة صحیحةوأضافت میركل أنھ "ینبغي االھتمام بجیران إسرائیل وثمة طریق واح، "بأمان

 االستیطان ھي أمر یضع مصاعب وباإلمكان التحدث عن ذلك. 
 

وزیر الخارجیة الروسي، سیرغي الفروف، في مقال نشرتھ صحیفة  صرح ، وفي نفس السیاق
الستئناف العالقات الدبلوماسیة بین روسیا  30بمناسبة الذكرى الـ 15/10 یوم "یدیعوت أحرنوت"

اإلسرائیلي  -وإسرائیل، أن موسكو مقتنعة بأنھ ال یوجد بدیل لمبدأ الدولتین لحل الصراع الفلسطیني 
على أساس قانوني دولي معترف بھ بشكل عام كما أعرب الفروف عن تأیید روسیا للمفاوضات 

وأوضح ، فلسطینیین واإلسرائیلیین، مشیرا إلى أنھ فقط من خاللھا یمكن إیجاد حل شاملالمباشرة بین ال
الفروف أن موسكو لفتت دائما إلى أن الحلول الشاملة لمشاكل منطقة الشرق األوسط یجب أن تأخذ 

 .بالضرورة في االعتبار المصالح األمنیة إلسرائیل
 

ي صیغ متعددة األطراف، وفي المقام األول في سیاق وأكد استعداد روسیا للعمل مع اإلسرائیلیین ف
استئناف عمل اللجنة الرباعیة للوسطاء الدولیین حول التسویة في الشرق األوسط بالتعاون الوثیق مع 

 .ممثلي جامعة الدول العربیة
 

، 5/10، یوم كما جددت الحكومة اإلیرلندیة على لسان وزیر الخارجیة اإلیرلندي سایمون كوفیني
سرى الفلسطینیین في سجون االحتالل كما فھا الداعي لتطبیق القوانین واالتفاقیات الدولیة على األموق

 .أكد كوفیني أنھ أثار ھذه القضایا بنفسھ مباشرة مع الحكومة اإلسرائیلیة خالل زیاراتھ للمنطقة
 

یقدمان الدعم المالي للمنظمات وقال كوفیني، خالل جلسة البرلمان، أن كال من ایرلندا واالتحاد األوروبي 
غیر الحكومیة اإلسرائیلیة والفلسطینیة التي تنشط في تسلیط الضوء على القضایا المتعلقة بمعاملة 

 .األسرى
 

أن اإلعالن عن بناء  26/10 یومأكد االتحاد األوروبي على لسان الناطق باسم االتحاد األوروبي، كما 
إن "  ضافأ، وقبة أمام حل الدولتین والسالم الدائموحدة استیطانیة یشكل ع 1300أكثر من 

المستوطنات غیر قانونیة بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئیسة أمام تحقیق حل الدولتین وسالم 
 ."عادل ودائم وشامل بین الطرفین

 
ما یتعلق ، بما في ذلك 1967أكد االتحاد األوروبي أنھ لن یعترف بأي تغییرات على حدود ما قبل عام و

الحكومة اإلسرائیلیة إلى وقف بناء المستوطنات،  ، داعیابالقدس، بخالف تلك التي یتفق علیھا الطرفان
 .وعدم المضي قدماً في العطاءات المعلنة



15 
 

وحدة  1300قرار السلطات اإلسرائیلیة بناء أكثر من ، 26/10 یومأدانت الخارجیة الفرنسیة كما 
ودعت حكومة االحتالل إلى إنھاء اإلجراءات األحادیة،  ربیة المحتلةاستیطانیة جدیدة في الضفة الغ

 .مؤكدة أنھ الحل الوحید إلحالل سالم دائم وعادل في المنطقة
 
عن ، 25/10األحد  ، یومالمبعوث األممي لعملیة السالم في الشرق األوسط، تور وینسالند أعربا مك

طرح مناقصات لبناء وحدات استیطانیة جدیدة في  " إزاء إعالن إسرائیل عناالمم المتحدة "بالغ قلق
كما أعرب عن قلقھ من ، "على أن "جمیع المستوطنات غیر قانونیة االضفة الغربیة المحتلة، مشدد

 "."استمرار التوسع االستیطاني اإلسرائیلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة
 

الثالثاء  ، یومبرئاسة كینیا، الرئیس الحالي للمجلس الدولي ، مجلس االمن  بحث ، وفي ذات السیاق
عرب أو رض الفلسطینیة المحتلة،سرائیلیة في األواالنتھاكات اإل االوضاع في الشرق األوسط،، 19/10

منسق األمم المتحدة لعملیة السالم في الشرق األوسط ، حیث أكد األعضاء عن موقفھم خالل ھذه الجلسة
أن األوضاع بالضفة الغربیة والقدس، آخذة بالتدھور، وإنھ لم تشھد تقدما في سبیل على تور وینسالند، 

ن عددا كبیرا من أتحقیق حل الدولتین، ما یؤدي الى حالة من عدم االستقرار والیأس، وأوضح 
یة الفلسطینیین المدنیین یقتلون على ید القوات اإلسرائیلیة، ودعا إسرائیل الى اتخاذ كافة التدابیر لحما

حالة المسؤولین إالمدنیین الفلسطینیین من اعتداءات المستوطنین والتحقیق في ھذه االعتداءات، و
 عنھا إلى العدالة.

وأعرب المنسق األممي عن قلقة إزاء الخطط اإلسرائیلیة لبناء وحدات استیطانیة جدیدة تفصل شمال 
الممتلكات الفلسطینیة وعملیات  خالء وھدمإالضفة الغربیة عن جنوبھا، كما حذر من االستیطان و

االحتالل، في مناطق "أ"، وفرض القیود على التحرك، كلھا تفاقم العنف، وحث وینسالند إسرائیل 
القوة القائمة باالحتالل على وقف ھدم منازل المواطنین الفلسطینیین وتھجیرھم ودعا المجتمع الدولي 

ات عملیة تؤدي الى العودة لمفاوضات فعلیة ودعا الى اتخاذ خطو، إلى تعزیز السلطة ومؤسساتھا
إلنھاء االحتالل وتنفیذ حل الدولتین على حدود الرابع من حزیران، تماشیا مع القانون الدولي وقرارات 

 االمم المتحدة واالتفاقات السابقة.

وقف الحفاظ على  سیاسة العنف والھدم في القدس، وثمنة متابععلى أكد ممثل فرنسا خالل كلمتھ و
وأكد على ضرورة احترام ، إطالق النار في غزة، كما ثمن جھود مصرفي المفاوضات بین األطراف

 وتلبیة احتیاجاتھا. "األونروا"حقوق اإلنسان، كما اكدت فرنسا على ضرورة دعم 
 

عن قلقھا من االنتھاكات اإلسرائیلیة واستمرار محاوالت قتل األطفال ، ممثلة سانت فنسنت عربتوأ
الشعب الفلسطیني بالرغم من االجتماعات الدائمة لألمم المتحدة وتوجیھ كلمات لوقف مثل ھذه ومحو 

استمرار سیاسة االستیطان واالعالن عن بناء آالف الوحدات الجدیدة، وھذا یمثل انتھاكا ، واالنتھاكات
 .جسیما للقانون الدولي ویقوض عملیات السالم وحل الدولتین

 
ئیل الھدم ومصادرة المنازل، مشیرة إلى أن ممارسات االحتالل في القدس كما أدانت مواصلة إسرا

تھدف إلى الطرد القسري، ودعت إسرائیل لوقف كل سیاساتھا الممنھجة التي تھدف لتوسیع 
 .االستیطان، كما دعت الحترام الوضع الدیني القائم في القدس واألقصى، وإنھاء حصار غزة
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ضرورة وقف كل أنشطة االستیطان غیر القانونیة، ووقف مصادرة وھدم  ممثلة إیرلندا علىفیما أكدت 

المباني، مع ضرورة منح التصاریح للفلسطینیین للبناء القانوني، مشیرة إلى أھمیة احترام الوضع 
كما أدانت استھداف إسرائیل لمؤسسات المجتمع المدني، وأثنت ، الراھن في األماكن الدینیة في القدس

 .وأھمیتھ في دعم الالجئین في المنطقة، ودعت المانحین لتعزیز دعمھا "نروااألو"على دور 
  

إسرائیل بإلغاء كل إجراءات إغالق   من جانبھ ،أمین عام األمم المتحدة أنطونیو غوتیریشوصى كما أ
، الفلسطینیینالمعابر المؤدیة إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي اإلنساني فیما یتعلق بالمدنیین 

جاء ذلك في تقریر سنوي قدمھ إلى أعضاء الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن "الممارسات اإلسرائیلیة 
، التي تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطیني في األرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا شرقي القدس

، "العقبات المتعددة التي 2021أیار  31إلى  2020حزیران  1ویوضح التقریر، الذي یغطي الفترة من 
تحول دون التمتع بحقوق اإلنسان في األرض الفلسطینیة المحتلة، الناجمة عن السیاسات والممارسات 

 ."اإلسرائیلیة
وأوصي غوتیریش "إسرائیل" بضرورة "اتخاذ كافة التدابیر الالزمة لضمان االحترام الكامل للقانون 

یین الفلسطینیین الذین یعیشون تحت االحتالل"، وأن "تكفل أن یكون الدولي اإلنساني فیما یتعلق بالمدن
"اإلنھاء الفوري لجمیع  كما دعاھا لـ" ،أي استخدام للقوة ممتثال للقانون الدولي والمعاییر الدولیة

الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة 
 المھینة، وتقدیم ضمانات بعدم تكرار ھذه الممارسات"أو 

 
"اإللغاء الفوري إلجراءات إغالق المعابر المؤدیة إلى قطاع غزة،  طالب غوتیریش إسرائیل بـكما 

 ."وضمان تمتع جمیع الفلسطینیین بالحق في حریة التنقل في األرض الفلسطینیة المحتلة
 

بمسؤولیاتھا بوصفھا سلطة قائمة باالحتالل حتى تكفل حصول وشدد على "ضرورة أن تفي إسرائیل 
الفلسطینیین على الرعایة الصحیة على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق األطفال، وتكفل قدرة 
الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان والجھات الفاعلة في المجتمع المدني على القیام بأنشطتھم 

 ."دون مضایقات

 - ئيلي:اإلسرااملوقف  .ج

إن ، "31/10 األحد یوم، التایمزفي مقابلة مع صحیفة  ،صرح رئیس الوزراء اإلسرائیلي نفتالي بینیت
، الحكومة في إسرائیل تعارض بشدة إقامة دولة فلسطینیة وأن إنشاء كیانات شبیھة بالدولة لن ینجح

الممكن ان نذھب حالیا الى عملیة وادعى بینیت: انھ ال یوجد زعیم واحد مھم في المنطقة یعتقد انھ من 
 ".تفاوض للسالم

وأشار إلى أن الحكومة اإلسرائیلیة لدیھا مصلحة في أن یتم ترجمة السالم مع األردن ومصر لصالح 
ولفت بینیت إلى أن السالم االن مع تلك الدول بقي على المستویین ، الشعوب حتى یشعروا بثمار السالم
 .للشعوبالسیاسي والدبلوماسي ولم یصل 

 
یوم  میركل،االلمانیة المنتھیة والیتھا انجیال  ةالمستشاروصعد بینت من مواقفھ المتطرفة خالل لقائھ 

إن حكومتھ ال تتجاھل الفلسطینیین ولكنھا في نفس الوقت تتعلم من التجارب السابقة،  ،10 /10األحد، 
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فلسطینیة یعني جلب دولة إرھابیة على ان وجود دولة " :وقال، ولذلك لن تسمح بإقامة دولة فلسطینیة
وجاءت أقوال بینیت رًدا على تصریحات میركل خالل المؤتمر، والتي قالت ، دقائق من منزلة 7بعد 

 ."فیھا إنھا ما تزال ترى أن حل الدولتین مھم للتوصل لحل مع الفلسطینیین
 
دارة األمریكیة لوقف البناء عن تعرضھ لضغوط من اإل ،كشف رئیس الوزراء اإلسرائیلي نفتالي بینتو

، 20/10 یوم بحسب إذاعة الجیش، فاالستیطاني في المستوطنات والبؤر االستیطانیة في الضفة الغربیة
للوزراء "لقد فوجئت  أفادت األنباء أنھ خالل جلسة الكابینت األخیرة، قال رئیس الوزراء نفتالي بینیت

 ".بالضغط األمریكي لوقف البناء في الضفة الغربیة، إنھ أمر بالغ األھمیة بالنسبة لھم
 

إن الحكومة اإلسرائیلیة الحالیة لن تناقش أي  :"وزیرة الداخلیة اإلسرائیلیة، قالت إیلیت شاكیدكما 
وأضافت شاكید في مقابلة مع صحیفة ، قضیة تتعلق بإقامة دولة فلسطینیة، كما أنھا لن تسمح بإقامتھا

أن "، 6/10 یوم  "ذا ناشیونال" اإلماراتیة الناطقة باإلنجلیزیة، ونقلھا موقع القناة العبریة السابعة
جمیع مكونات الحكومة الحالیة أجمعوا على عدم معالجة أي قضیة قد تسبب شرًخا داخلیًا بما في ذلك 

أن الوضع الحالي ھو األفضل للجمیع، ومن األفضل وأوضحت "، موضوع الصراع مع الفلسطینیین
وأشارت إلى أنھم في ، الحفاظ علیھ، مشیرةً إلى أنھا تسعى إلدارة الصراع مع الفلسطینیین ولیس حلھ

إسرائیل یؤمنون بالسالم االقتصادي لتحسین حیاة الفلسطینیین والقیام بمناطق صناعیة مشتركة، 
، فإسرائیل حسب زعمھا تعلمت 1967ل لن تنسحب من أراضي وأكدت أن إسرائی، ولیس بدولة وجیش

"، "فكل األراضي التي ننسحب منھا تظھر منظمات إرھابیة، في جنوب لبنان وفي غزة من أخطائھا،
إن عباس لیس : "وتعقیبًا على لقاءات وزراء إسرائیلیین مؤخًرا بالرئیس محمود عباس، قالت شاكید 

متھمةً إیاه بأنھ لم یجر االنتخابات ألنھ یخشى أن یخسر أمام حماس، شریًكا ألي صفقة سالم حقیقیة، 
 ".التي یمكن أن تتولى زمام األمور

 
أن للشعب الیھودي حق قانوني وتاریخي في مناطق " وبخصوص المستوطنات، زعمت أن شاكید، 

وبشأن التطبیع ، الضفة الغربیة"، رافضةً وصف المستوطنات من قبل بعض األطراف بأنھا غیر شرعیة
مع اإلمارات والبحرین والمغرب والسودان، وصفت وزیرة الداخلیة اإلسرائیلیة بأنھا نموذج یحتذى بھ 

 .لآلخرین، قائلة إنھا ترجح انضمام المزید من الدول العربیة واإلسالمیة
 

معارضتھ لفتح القنصلیة الدبلوماسیة للفلسطینیین  عن، البیدوأعرب وزیر الخارجیة اإلسرائیلي یائیر 
 .في شرقي القدس، إضافة إلى نقل السفارة من تل أبیب إلى ھناك

 
وخالل زیارتھ للوالیات المتحدة وصفت أجواء اللقاء بالتوتر بسبب الحدیث حول قضیة إعادة القنصلیة 

سیق بین رئیس الوزراء نفتالي بینت األمریكیة للفلسطینیین في القدس، واشتكى بلینكین من نقص التن
 .ووزیر الخارجیة یائیر البید

 
وكان لبید عقب تشكیل الحكومة اإلسرائیلیة تعھد لوزیر الخارجیة األمیركیة، خالل اتصال ھاتفي بینھما، 
أنھ سیكون باإلمكان إعادة فتح القنصلیة األمیركیة في شرق القدس، وإنھ بسبب تعقیدات االئتالف 

 .اقترح لبید القیام بذلك بعد المصادقة على میزانیة الدولة في شھر تشرین الثاني المقبلالحكومي، 
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وافق على رؤیة وطرح لبید، وبدأ بالترویج  ،وذكرت الصحیفة أن وزیر الخارجیة األمیركي بلینكن
زیر لعملیة فتح القنصلیة في وزارة الخارجیة األمیركیة على أن یكون ذلك بالموعد الذي اقترحھ و

الخارجیة اإلسرائیلي، وذلك بغیة ضمان استقرار الحكومة اإلسرائیلیة، وعلیھ تم ترحیل القرار األمیركي 
 .لحین المصادقة على میزانیة الدولة

ال سیما  "شرسة"یواجھ ھذا القرار مقاومة  القنصلیة،وبینما الزالت تُصر إدارة بایدن على إعادة فتح 
 في أوساط الیمین المتطرف، الذي یؤكد أن القرار سیؤدي إلى انھیار الحكومة االئتالفیة اإلسرائیلیة.

وافق خالل زیارتھ األخیرة لواشنطن  ،عن أن وزیر الخارجیة اإلسرائیلي یائیر البید "یدیعوت"وتحدثت 
أنتوني بلینیكن، یأتي ذلك في وقت على إعادة فتح القنصلیة، وذلك خالل لقاء جمعھ بنظیره األمریكي 

 یرفض فیھ رئیس الوزراء نفتالي بینیت ھذا القرار.

إن اتفاقیات التطبیع ستكون بمثابة  ،12/10الثالثاءیوم غانتس، كما قال وزیر الجیش اإلسرائیلي بیني 
ستكون  وقال انھا، محرك للتغییر في الشرق األوسط ألنھا أسست السالم بین الشعوب على حسب ادعائھ

وأوضح أنھ من ، بمثابة محرك للتغییر في الشرق األوسط ألنھا أسست السالم بین الشعوب وفق زعمھ
 .واجبنا تطویر جمیع اتفاقیات التطبیع ومواصلة السعي من أجل السالم مع الفلسطینیین أیًضا

مؤسسات فلسطینیة "منظمات ارھابیة " وقال أن ھذه  6 عن علن فیھأبیانا  صدرأغانتس وكان مكتب 
المؤسسات جزء من شبكة تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولیة ومرتبطة 

وأوضح أن المؤسسات ھي: "الضمیر والحق والحركة العالمیة للدفاع عن األطفال ، بالجبھة الشعبیة
ي، ومركز بیسان للبحوث واإلنماء، واتحاد لجان المرأة فرع فلسطین، واتحاد لجان العمل الزراع –

ودعا غانتس دول العالم والمنظمات الدولیة إلى قطع عالقاتھم مع منظمات "تعمل على ایقاد ، "العربیة
 .نار اإلرھاب"، وفق تعبیره

 
القضیة إن ، 4/10االثنین، یوم قالت رئیسة حزب العمل اإلسرائیلي، میراف میخائیل،  ،وفي سیاق آخر

وأضافت میخائیلي، وفقًا لصحیفة "یدیعوت أحرونوت" اإلسرائیلیة، ، الفلسطینیة تحتاج إلى حل جذري
نھا تؤید التواصل أوأوضحت ، ""أنا لم أترك القضیة الفلسطینیة للحظة، وھذه القضیة بحاجة ماسة لحل

 .وا أبو مازنمع الجانب الفلسطیني حیث انھا تؤید زیارة زمالئھا من میرتس الذین التق

 - مريكي:األاملوقف  .ح

، 26/10العبري، یوم الثالثاء " والال "موقع  هذكر ، وفقا لماوجھت إدارة الرئیس األمریكي جو بایدن
رسالة احتجاج حادة إلى مكتب رئیس الوزراء اإلسرائیلي نفتالي بینیت، بعد قرار التخطیط لبناء نحو 

 الغربیة.آالف وحدة استیطانیة جدیدة في الضفة  3
 

وبحسب الموقع، فإن ھذه ھي المرة األولى التي تروج فیھا إسرائیل لبناء مستوطنات منذ أن تولى 
بایدن منصبھ في رئاسة البیت األبیض، مشیًرا إلى أن اإلدارة األمیركیة حاولت الضغط على حكومة 

التي ستتم الموافقة علیھا، بینیت بأن ال تقوم بھذه الخطوة أو على األقل تقلیص عدد الوحدات السكنیة 
 الموافقة علیھا أكبر من المخطط األصلي. توفي األخیر كان عدد الوحدات التي تم
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ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على التفاصیل، أن مایكل راتني القائم بأعمال السفیر األمیركي لدى 
الوالیات المتحدة تأخذ إسرائیل، تحدث مع شمریت مئیر المستشار السیاسي لبینیت، وأوضح لھا أن 

القرار اإلسرائیلي على محمل الجد، وأنھا قلقة بشكل خاص من حقیقة أن ثلثي الوحدات المعلن عن 
البناء علیھا تقع في مستوطنات معزلة بعمق الضفة الغربیة، وخارج الكتل االستیطانیة الكبیرة، 

أن الوالیات المتحدة ، یة نید برایسوتزامنت المحادثة، مع تصریحات للمتحدث باسم الخارجیة األمریك
قلقة بشأن الموافقة على البناء في المستوطنات، داعیًا إلى تجنب اتخاذ إجراءات أحادیة الجانب تؤدي 

 إلى تفاقم وتوتر الوضع وتقوض حل الدولتین.
 
عن قلقھ من أن إجالء العائالت ، 1/10الجمعة یوم أعرب وزیر الخارجیة األمریكي  ،من جانبھو

الفلسطینیة من الشیخ جراح أو زیادة التوتر في الحرم القدسي الشریف قد یؤدي إلى تجدد األحداث 
وحتى الحرب، وشدد بلینكن على أن الوالیات المتحدة تتفھم ضرورة إعادة األسرى والمفقودین 

ن ذلك شرًطا إلعادة تأھیل القطاع، قائًال: اإلسرائیلیین في غزة إلى منازلھم، لكنھ اعترض على أن یكو
 ".ھذه ھي الطریقة الوحیدة لمنع حرب جدیدة -غزة لدیھا احتیاجات ملحة ونحن بحاجة لمنحھم األمل " 

وقال بلینكن إن النتیجة الرئیسیة التي توصل إلیھا من زیارتھ للمنطقة واألزمة في غزة ھي أن الصراع 
قائماً ویحتاج إلى معالجة، موضًحا أن إدارة بایدن في ھذه المرحلة ال اإلسرائیلي الفلسطیني ال یزال 

تعتقد أن الظروف مھیأة إلحراز تقدم كبیر في عملیة السالم، خاصة بسبب األزمة السیاسیة في إسرائیل 
والوضع السیاسي الداخلي في السلطة الفلسطینیة، وأوضح أن الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني ال یزال 

تاج إلى معالجة ولن تختفي بأعجوبة، وأن جمیع األطراف المعنیة بحاجة إلى االعتراف بھذه قضیة تح
 .الحقیقة

 
كما أكد بلینكن أن القضیة األكثر إلحاًحا التي یجب معالجتھا ھي استقرار وقف إطالق النار في غزة 

ى أن إعادة إعمار قطاع وبناء البنیة التحتیة للحد من التوترات في الضفة الغربیة والقدس، مشددا عل
غزة یجب أن تتم باالشتراك مع األمم المتحدة والسلطة الفلسطینیة ومصر وبطریقة من شأنھا أن تساعد 

  السكان دون أن تعود بأرباح على حماس.
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ً
 االنتهاكات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة: ثانيا

 

 - واجلرحى: الشهداء .أ
 

نشطة االحتالل أتسببت ، لـ "دائرة شؤون المفاوضات" الفلسطینیة يالتقریر الشھردیرات طبقا لتق
الطفل أمجد أسامة أبو باستشھاد  ،2021أول فترة موضع التقریر، تشرین سرائیلي العدوانیة خالل الاإل

النار  عاما) محافظة بیت لحم جنوبي الضفة الغربیة المحتلة، عقب إطالق جنود االحتالل 16سلطان (
 ھ برفقة طفل آخر. باتجاھ

إصابة في الضفة الغربیة، بینھم خمسة أطفال وصحفي، خالل عملیات االقتحام  93یما بلغت اإلصابات ف
 .والمواجھات مع قوات االحتالل

إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،  49إصابات بالرصاص الحي، و 6وتوزعت اإلصابات بین 
ورضوض، وحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز المسیّل للدموع خالل المواجھات إصابة بكسور  38و

 .مع جیش االحتالل

وأظھرت تقاریر المصادر المعتمدة لھذا الملخص تفاوتاً في أعداد الجرحى والمصابین، بسبب الحاالت 
 .التي یتم عالجھا میدانیاً دون الوصول إلى المشفى

 - ن:وواملعتقل األسرى .ب
 ً خالل الفترة موضع عتقلت قوات االحتالل لتقدیرات "دائرة شؤون المفاوضات الفلسطینیة"، اطبقا

أبناء قطاع غزة المحتلین)،  من5ومن أبناء الضفة الغربیة 456) مواطنا فلسطینیاً: (461التقریر (
 39: يالتال) مواطنا، أما بقیة االعتقاالت فتوزعت على النحو 145تصدرتھا القدس المحتلة بواقع (

بیت  53اریحا،  9سلفیت،  22نابلس،  58قلقیلیة،  23طولكرم،  12طوباس،  8جنین،  26رام هللا، 
 رفح. 2الوسطى،  2شمال غزة،  1الخلیل.  59لحم، 

 العسكریین.من بین  4 جامعي،طالب  2مواطنات،  5، األطفال 26بینھم: من و

 -سكنية: لتجمعات اقتحامات .ت
 

، اقتحاماتھا لتجمعات سكنیة 2021أول واصلت قوات االحتالل خالل الفترة موضع التقریر، تشرین 
ـ ( ـ ال ـ "دائرة شؤون المفاوضات" الفلسطینیة ـ ـ بحسب تقریر ل ) عملیة اقتحام 371فلسطینیة، ناھزت ـ

 في قطاع غزة المحتلین) أما بقیة االقتحامات توزعت على النحو التالي: 4الضفة الغربیة و في 367(
سلفیت،  28نابلس،  54قلقیلیة،  24طولكرم،  30طوباس،  4جنین،  56رام هللا،  50القدس،  13
مع ما یرافقھا وكالعادة من جرح  ،رفح 1، خانیونس 2غزة،  1الخلیل.  48بیت لحم،  50اریحا،  10

  .لمواطنین، وانتھاك لحرماتھم، وتعد وتخریب لممتلكاتھم، الخاصة والعامة على السواء
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 املقدسات: ضد انتهاكات .ث

 انتھاكاتھ الممنھجة ضد ،2021 التقریر، تشرین أول موضع الفترة اإلسرائیلي خالل االحتالل واصل
 / المبارك األقصى مقدمتھا األراضي الفلسطینیة المحتلة، وفيفي اإلسالمیة والمسیحیة  المقدسات

أكدت على إسالمیة  التي الصلة، الدولیة ذات القرارات من لجملة صارخ تحدٍ  في الشریف؛ القدسي الحرم
 .بھ عالقة یھودیة مزعومة أي الشریف ونفت الموقع وعروبة

شھد شھر تشرین األول وفي سابقة قضائیة للمرة  ،تقریر وزارة االوقاف الفلسطینیة الشھريوحسب  
 ."األولى منذ احتالل المسجد األقصى المبارك، السماح للمستوطنین المقتحمین بتأدیة "صلوات صامتة

وكانت ما یسمى محكمة الصلح اإلسرائیلیة في القدس، حكمت في وقت سابق بحق الیھود في أداء 
 ."ذه "الصالة ال یمكن تفسیرھا على أنھا عمل إجراميصالة "صامتة" داخل األقصى، معتبرة أن ھ

 إن خطورة السماح للیھود بـ "الصالة الصامتة" في باحات األقصى تكمن في شرعنةوقالت الوزارة 
صالة الیھود بقرار محمي قانونا، وھي خطوة متقدمة لفرض ھیمنة االحتالل على المسجد االقصى، 
تنفیذًا للتقسیم الزماني والمكاني في باحاتھ، مؤكدة أن القرار عدواني تجاه األقصى ولكل المسلمین 

 .في العالم

وعشرات الدعوات  مرة خالل تشرین األول الماضي، 22ورصد التقریر، تدنیس المسجد االقصى 
المتطرفة مما یسمى جماعات الھیكل لتنفیذ القرار، واالقتحام بأعداد كبیرة، ودعوة "مدرسة جبل 
المعبد الدینیة" لتكثیف االقتحامات، وتعدیل برامجھا لیتضمن الصلوات والطقوس بدالً من االقتحام 

 .المجرد

تواصل اقتحامات المستوطنین للمسجد  القدس الى " –فیما أشار تقریر "مركز معلومات وادي حلوة 
األقصى المبارك عبر باب المغاربة، والذي تسیطر سلطات االحتالل على مفاتیحھ منذ احتالل مدینة 

مستوطنا من المستوطنین والطلبة ) 2707(القدس، حیث اقتحم المسجد األقصى خالل تشرین األول 
ر، ومعظم المقتحمین أدوا الصلوات الجماعیة الیھود، خالل فترتي االقتحامات الصباحیة وبعد الظھ

والفردیة في األقصى، بحراسة من الشرطة، خاصة مع قرار محكمة االحتالل التي سمحت للمستوطنین 
بأداء الصلوات الصامتة" في األقصى خالل االقتحام وجاء في قرار المحكمة باعتبار صالة الیھود في 

 تجریمھ".المسجد األقصى "عمالً مشروعاً ال یمكن 

الحرم اإلبراھیمي في البلدة القدیمة بمدینة الخلیل، أمام المواطنین ومنعتھم  االحتاللأغلقت قوات كما 
وأداء الطقوس التلمودیة داخل الحرم  االحتفالمن أداء الصالة بداخلھ، بحجة تمكین المستوطنین من 

 .بمناسبة عید "سبت سارة" لدى الیھود

منع دخول أھالي الضفة الغربیة إلى المسجد األقصى، خاصة أیام الجمع، وواصلت سلطات االحتالل 
وعملت على نصب الحواجز على أبواب البلدة القدیمة واألقصى، وقامت بترحیل أھالي الضفة على 

 -، وكانت أبرز االعتداءات: الحواجز المقامة على مداخل القدس
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 -القدس: يف " املقربة اليوسفية  "ستمرار االعتداء على ا -

المالصقة للمسجد » المقبرة الیوسفیة«قبور في العمال نبش السرائیلیة واإل اتجرافالواصلت 
األقصى، بعد استئناف أعمال التجریف خالفا لقرار قضائي صدر سابقا بوقف مثل ھذه األعمال 

 .لحین البت بأمرھا من المحكمة العلیا اإلسرائیلیة

إن طواقم بلدیة االحتالل  ،سالمیة في القدس مصطفى أبو زھرةوقال رئیس لجنة رعایة المقابر اإل
شرعت بطمس أجزاء من المقبرة وشواھد القبور، وذلك بعد تدمیر » حمایة الطبیعة«وما تسمى 
وأضاف إن آلیات االحتالل شرعت في تفریغ شاحنات تضم كمیات كبیرة من  ونبشھا،عدد منھا 

 ."حدیقة توراتیة"وتحویلھا إلى التراب بداخل المقبرة، تمھیدا لطمسھا، 

وأوضح أن طواقم بلدیة االحتالل في القدس أحضروا قطعا من سور حدیدي مجھز مسبقا، وشرعوا 
عن بقیة المقبرة، كما  -التي تعتبر امتدادا للمقبرة الیوسفیة –بتثبیتھ بشكل یفصل مقبرة الشھداء 

 .نشاء الحدیقةتم إحضار أنابیب لتثبیتھا في األرض، وتجھیزات أخرى إل

وأضاف أن عملیة طمس المقبرة تجري بحمایة قوات كبیرة من شرطة االحتالل وجھاز المخابرات، 
 .وقبل إصدار المحكمة العلیا اإلسرائیلیة قرارھا بخصوص إقامة الحدیقة على أنقاض المقبرة

 .الیوسفیةیذكر أنھ صدر قرار قضائي قبل نحو أسبوع یقضي بمنع دخول الجرافات إلى المقبرة 
ومنعت شرطة االحتالل، بالقوة، عائالت فلسطینیة حضرت إلى المقبرة من الدخول وزیارة مقابر 
ذویھا بداخلھا. كما تم االعتداء على سیدة عند قبرھا بعدما نجحت في تخطي عناصر الشرطة 

 .والوصول لقبر ابنھا

باب األسباط الذي یعد أھم وتنبع أھمیة الموقع الجغرافي للمقبرة من قربھا من سور القدس و
 .مداخل البلدة القدیمة، إضافة ألنھا تضم قبورا لجنود أردنیین وضریح الجندي المجھول

 2014یذكر أن بلدیة االحتالل تنفذ أعمال حفر وتجریف في المقبرة منذ عدة سنوات، وفي عام و
ود إلى جنود أردنیین منع االحتالل الدفن في جزئھا الشمالي، وأقدم على إزالة عشرین قبرا تع

فیما یعرف بمقبرة الشھداء ونصب الجندي المجھول. وتسعى سلطات  1967استشھدوا عام 
االحتالل إلى تحویل ھذه القطعة إلى حدیقة توراتیة كجزء من مشروع للمستوطنین حول أسوار 

یھا. وفي البلدة القدیمة، ولتنظیم مسار للمستوطنین والسیاح على رفات المسلمین الموجودین ف
الحادي عشر من الشھر الحالي، وأثناء عملیات حفر قامت بھا طواقم بلدیة االحتالل ظھرت رفات 
وعظام عشرات الشھداء والموتى المسلمین، وبعد أن ھب المقدسیون لرفض ھذه األعمال، أغلقت 

 .شرطة االحتالل المكان

رة، یقوم على مصادرة أرضھا والمشروع، الذي تحاول بلدیة االحتالل إنشاءه على أرض المقب
وأراٍض مجاورة لھا، وتصنیفھا كأراض خضراء مفتوحة یمنع الدفن فیھا أو البناء علیھا، من 

 .أجل إنشاء مرافق عامة ومسار ودورات میاه



23 
 

مترا مربعا، وھي مالصقة  450دونمات و 4وتجدر اإلشارة إلى أن مساحة المقبرة الیوسفیة تبلغ 
 .ة الشرقیة، ویعود تاریخھا إلى مئات السنینللمسجد األقصى من الجھ

حذر وزیر شؤون القدس، فادي الھدمي، من التصعید اإلسرائیلي الخطیر ضد األحیاء واألموات و
في مدینة القدس المحتلة جاء ذلك خالل لقاء جمع الوزیر في وزارة شؤون القدس في بلدة الرام، 

فلسطین محمد أبو وندي، حیث بحثا تطورات مع سفیر المملكة األردنیة الھاشمیة لدى دولة 
 .األوضاع الخطیرة في مدینة القدس المحتلة

وأشار الى أن الحكومة اإلسرائیلیة تتقدم في اتجاه تنفیذ سلسلة من المشاریع االستیطانیة الكبرى 
في شمال وجنوب وشرق المدینة بالتزامن مع إعطاء الضوء األخضر للمحاكم إلخالء عشرات 

من منازلھا لصالح مستوطنین في سلوان والشیخ جراح، وتصاعد عملیات ھدم المنازل  العائالت
 الفلسطینیة ونبش القبور في المقبرة الیوسفیة. 

د فضاءه"فخر إسرائيل"كنيس  -
ّ
ة حتجب أفق األقصى وتهو

ّ
 -:.. قب

بین عن محاولة جسر الھّوة  1967م تتوقف إسرائیل منذ احتاللھا الشطر الشرقي للقدس عام ل
مزاعمھا والواقع الذي ال یخالف ھذه المزاعم وحسب، بل یدحضھا ویثبت عدم صّحتھا. ومع 
استمرار البحث عن تاریخ یخدم ھذه المزاعم وعدم العثور على أدلّة تثبتھا، برزت حاجة االحتالل 

 .ل ورؤیتھإلى زرع األدلّة ونسبھا إلى التاریخ، وتزویر ھویّة المكان والزمان لخدمة روایة االحتال

ومحیطھ ویحاول  األقصى الحفریات واإلنشاءات والمباني التھویدیة التي یقیمھا االحتالل فيف 
ھي  اإلسالمیة والعربیةعبرھا اإلیحاء أّن المكان إرث یھودي، وطمس ھویة القدس واألقصى 

ما تقّدم. ویأتي في ھذا السیاق كنیس "فخر إسرائیل" الذي أعلن االحتالل مؤخًرا دلیل واضح على 
عن بدء ترمیمھ بعد عقود من إقامتھ على أرض وقف إسالمیة في حارة الشرف التي ھدمھا 

األقصى وأكثرھا  ، وھو مخّطط لیكون لھ أعلى مباني القدس القدیمة خارج1967االحتالل عام 
 .بروًزا للناظر إلى البلدة من الغرب أو الجنوب

ویقع الكنیس إلى الغرب من األقصى، وھي الجھة التي تحتوي على أبرز المشاریع التھویدیة  
الضخمة، مثل "بیت شتراوس"، وكنیس "خیمة إسحاق"، و"كنیس الخراب"، ومخطط "بیت 

 ."ھلیبا

ط ووضع حجر األسا -
ّ
 -:س ملشروع الرتميمالكشف عن املخط

مقطع فیدیو لترمیم كنیس "فخر إسرائیل"، الذي یتوقّع متابعون مؤخرا تداولت مواقع التواصل 
 .أن یفتتحھ االحتالل في عید الفصح الیھودي القادم

، عندما كشف المحامي قیس ناصر 2010ویعود الكشف عن مخطط ترمیم الكنیس إلى نیسان  
ر اإلسرائیلیة و"شركة تطویر الحي الیھودي" التابعة لحكومة عن مخططات تحركھا سلطة اآلثا

https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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االحتالل لبناء كنیس "فخر إسرائیل"، بھدف إعادة بناء كنیس یھودي بُني في الحقبة العثمانیة 
 .على أرض فلسطینیة في حارة الشرف بالقدس القدیمة

البلدة القدیمة، ذلك أن وأوضح ناصر حینھا أّن المخطط یندرج في إطار الحفریات اإلسرائیلیة في 
منذ آالف السنین وأن  الیھود سلطة اآلثار تدعي أن الكنیس بني سابقًا على منطقة استوطن بھا

ائیلیین إلى دالئل تاریخیة مھّمة لوجود حفر ھذه المنطقة، التي لم تحفر سابقًا، سیوصل اإلسر
 .الیھود في فلسطین

جاء الكشف عن ھذا الكنیس المتاخم لألقصى بعد أقّل من شھر من تدشین "كنیس الخراب" في  
الذي شّكل نقطة تحّول في المشاریع التھویدیة التي یستھدف االحتالل بھا القدس  2010آذار 

 .القدیمة ومحیط األقصى

متر عن "كنیس  100، وحوالي المسجد األقصى متر غرب 200على بعد حوالي یقع الكنیس  
والتعالیم الدینیة، وتدریب الكھنة، ومتحف الخراب"، وھو یتكّون من طبقات للصالة وتعلیم التوراة 

متًرا،  27لعرض آثار من "المعبد" المزعوم إضافة إلى سطح المبنى وقبة الكنیس، ویرتفع 
 .متر مربع 1400بمساحة 

ویعود كنیس "فخر إسرائیل" إلى أواخر القرن التاسع عشر إذ بني على أرض إسالمیة كان فیھا 
 .شوش قبر لولّي مسلم اسمھ الشیخ أبو

، تحصنت عصابات "الھاجاناه" الصھیونیة في المبنى، وأطلقت منھ النار على 1948وفي عام  
 .القوات األردنیة، التي رّدت بقصفھ بالمدافع، ما أّدى إلى انھیاره وبقي منھ بضع آثار

، أعلنت بلدیة االحتالل في القدس عن مخططات إلعادة بناء الكنیس، 2012في تشرین الثاني  
 .ملیون دوالر 13فة حوالي بكل

، وضع وزیر اإلسكان في حكومة االحتالل أوري أرئیل حجر األساس للكنیس، 2014وفي أیار  
وقال أرئیل حینھا: "لقد انتصرنا في وضع لبنة أخرى في تطویر القدس"، فیما قال بركات: "نضع 

ولي البلدیة أھمیة كبیرة الیوم حجر األساس ألحد الرموز المھّمة للمجتمع الیھودي في القدس. ت
إسرائیل في ھذه  تراث للحفاظ على المواقع التراثیة في القدس وترمیمھا، وسنواصل الحفاظ على

 ."المدینة

اس بمشاركة كّل من وزیر شؤون ، جرت مراسم أخرى لوضع حجر األس2018في كانون األول  
القدس زئیف إلكین، ووزیر اإلسكان یوآف غاالنت، ورئیس بلدیة االحتالل موشیھ لیون، وفي 

 ."االحتفال قال الوزیر إلكین إّن "كنیس فخر إسرائیل رمز لسیطرتنا على البلدة القدیمة

 -األفق: تزوير اهلوية وتهويد  -

قبتھ الّضخمة، إلى حجب األقصى وتشكیل حاجز بصري یھدف كنیس "فخر إسرائیل"، بارتفاعھ و
تصطدم بھ عین الناظر من الجھتین الغربیة والجنوبیة، وھو یتكامل مع مساعي االحتالل للسیطرة 

https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
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الكنس التي زرعھا االحتالل  رعلى المشھد البصري مع كنیس "الخراب" المحاذي، ویشّكل مع سائ
 .وتغییر ھویّتھافي البلدة القدیمة معالم لتھوید البلدة 

ال یقتصر دور ھذه الكنس على تزویر ھویة القدس القدیمة ومنافسة الوجھ اإلسالمي البارز فیھا،  
بل یتعّدى ذلك إلى أّن الكنس تشّكل بؤًرا استیطانیة ومصدًرا لالعتداء على المقدسیین والتنغیص 

توطنین إلى الكنس ویقیمون فیھا علیھم، ال سیّما في األعیاد الیھودیة عندما یتوّجھ مئات من المس
 .االحتفاالت

عالوة على ذلك، فإّن ھذه الكنس تقام على أراضي المقدسیین، فـ "كنیس الخراب" المطّل على  
حائط البراق والمسجد األقصى مقام على أرض لعائلة البشیتي والعائلة تملك األوراق التي تؤكد 

في زلزال بنھایة  ھدم اء أرض ھذا الكنیس بعدماأن الشیخ حسین والشیخ سعید البشیتي قاما بشر
القرن الماضي بسبب عدم إمكانیة إصالحھ، لكن االحتالل أعاد بناء الكنیس قبل عشر سنوات 

 .مقدسیة وقفیةوافتتحھ رغم أنھ یعلم أنھ مقام على أراٍض فلسطینیة 

  وخاصة: عامة ممتلكات على واالعتداء تدمري مصادرة،   .ج

واصل االحتالل اإلسرائیلي مصادرتھ، تدمیره، واعتدائھ على ممتلكات عامة وخاصة في أنحاء متفرقة 
حاق شملت إل عتداء على ممتلكاتاتدمیر و) حادثة 53من األراضي الفلسطینیة المحتلة، إذ تم تسجیل (

كما  .لحاق أضرار بسیارات المواطنین، اقتالع أشجار زیتون، ھدم بركساتإأضرار: بأثاث منازل، 
كامیرات  ،سیارات مدنین) حادثة مصادرة ممتلكات من ضمنھا؛ 39(التقریر شھد الشھر موضوع 

 ، مبالغ مالیة وغیرھا.تسجیل، ممتلكات شخصیة، معدات

 وتهويدية: استيطانية أنشطة .ح

سرائیلي االستیطانیة والتھویدیة في االحتالل اإل ممارساتتواصلت خالل الفترة، موضع التقریر، 
أن حكومة االحتالل " إلى دائرة شؤون المفاوضاتحیث أشار تقریر "األراضي الفلسطینیة المحتلة، 

المواطنین تسابق الزمن من خالل تكثیف عملیات البناء في المستوطنات وتوسیعھا ومصادرة أراضي 
 -ومن أبرز هذه املمارسات االستيطانية: ، في الضفة والقدس

قوات االحتالل بأعمال المساحة الھندسیة في مناطق باكوش، والشعف،  قامت ،3/10/2021یوم  -
 .وبطركیة الروم الواقعة غرب بلدة الخضر لصالح مشاریع استیطانیة

 
قامت قوات االحتالل بشق طریق استیطاني وتوسعة طرق وبناء وحدات سكنیة ، 6/10/2021یوم  -

 .، المقامة على أراضي كفر الدیك قضاء سلفیت"عیلي زھاف"استیطانیة جدیدة في مستوطنة 
 

جرفت آلیات االحتالل أراضي في منطقة واد یاسوف تمھیداً إلقامة محطة ، 7/10/2021یوم  -
، ما "أرئیل"المقامة في شمال الضفة الغربیة المحتلة بمستعمرة للحافالت تربط بین المستوطنات 

https://alquds-city.com/index.php?s=news&tag=%D9%87%D8%AF%D9%85
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أسفر عن اندالع مواجھات بین المواطنین وقوات االحتالل أدت إلى إصابة خمسة مواطنین واعتقال 
 .آخر

قامت آلیات االحتالل بتجریف قبور ونبشھا في المقبرة الیوسفیة في البلدة ، 10/10/2021یوم  -
 .ا لتحویلھا إلى حدیقة توراتیةالقدیمة بالقدس تمھید

 
صادقت لجنة التخطیط والبناء التابعة لبلدیة االحتالل في القدس، على ، 13/10/2021یوم  -

االستیالء على مساحات من أراضي المواطنین جنوبي المدینة لصالح إقامة مباٍن عامة، وشق 
 ."جفعات ھمتوس"طرق، وتنفیذ أعمال بناء لصالح مستوطنة 

 
شرعت آلیات االحتالل بھدم كراج الحافالت القدیم في البلدة القدیمة بالخلیل، ، 21/10/2021یوم  -

 .1967وحدة استیطانیة ضمن األراضي المحتلة عام  31تمھیدا إلقامة مستوطنة مكونة من 
 

 استیطانیةوحدیة سكنیة  1355، مناقصات لبناء االحتاللطرحت سلطات  24/10/2021یوم  -
جدیدة في المستعمرات المقامة على أراضي محافظات الضفة الغربیة (منھا مستعمرة "بیت إیل" 

وحدة  102، مستعمرة "إلكانا" استیطانیھوحدة  729، مستعمرة "أرئیل" استیطانیةوحدة  346
وحدة  57، مستعمرة "عمانوئیل" استیطانیةوحدة  96، مستعمرة "جیفع بنیامین" استیطانیھ
، ومستعمرة "بیتار عیلیت" وحدة استیطانیھوحدة  22، مستعمرة "كارني شمرون" استیطانیھ
 1967واحدة)، ضمن األراضي المحتلة عام  استیطانیھ

 
 3144، على بناء ياإلسرائیلصادق مجلس التخطیط األعلى للتنظیم والبناء 27/10/2021یوم  -

واطنین في محافظات الضفة، جدیدة في المستعمرات المقامة على أراضي الم استیطانیھوحدة 
 1967ضمن األراضي المحتلة عام 

 
كم بین مستوطنتي  12أصدرت سلطات االحتالل قرار مد خط میاه بطول ، 29/10/2021یوم  -

 .المقامتین على أراضي المواطنین في منطقة األغوار الشمالیة "بقعوت"و "روتیم"

 -وحصار: إغالقات، مفاجئة، عسكرية حواجز خ.

واصلت قوات االحتالل تضییقاتھا المعھودة على التنقل الحر واآلمن للمواطنین الفلسطینیین، داخل 
ومن وإلى وطنھم المحتل، ما یضطرھم الى سلوك طرق التفافیة وبدیلة، والتي عادةً ما تكون طویلة 

تقریر "دائرة أو غیر آمنة، وذلك في سعیھم للوصول الى أماكن عملھم أو قضاء حاجیاتھم، حیث أشار 
حاجزا مفاجئا في عموم الضفة الغربیة، تركزت في محافظة   )261(الى إقامة  شؤون المفاوضات" 

 28حاجزا، وفي قلقیلیة  34حاجزا، وفي رام هللا  44حاجزا عسكریا، وفي سلفیت  65بیت لحم بواقع 
حاجزا في نابلس،  13 حاجزا، و 16حاجزا، وفي جنین  20حاجزا، وفي أریحا  26حاجزا، وفي الخلیل 
 .وحاجزین في القدس



27 
 

حالة،  173وحول عملیات إطالق النار من قبل جیش االحتالل تجاه المواطنین الفلسطینیین، فقد بلغت 
حالة في قطاع غزة، حیث أطلق جنود االحتالل المتواجدون  21حالة في الضفة الغربیة و 152بینھا 

حالة إطالق نار خالل  33من مجمل الحاالت المذكورة، وحالة  119على الحواجز العسكریة النار في 
 .من قبل زوارق حربیة 14حاالت من قبل مواقع عسكریة لجیش االحتالل، و 7عملیات اقتحام، و

 -:سكنية ومنشآت منازل بهدم اتإخطار / هدم د.

سكنیة فلسطینیة، وبخاصة في القدس المحتلة،  منازل ومنشآتأنشطتھ الخاصة بھدم  االحتاللصعد 
بما  والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربیة المحتلة، الخاضعة لسیطرة احتاللیة أمنیة وإداریة؛

، رغم ما ھو معروف عنھ من تشدده فیما یتصل بطلبات المواطنین بحجة البناء دون ترخیصفیھ 
الرد السائد، وحسب التقریر الشھري لـ"دائرة شؤون منحھم تراخیص بناء، درجة أن یكون المنع ھو 

 ھدم في الضفة الغربیة والقطاع. ة) عملی14المفاوضات الفلسطینیة"، نفذت سلطات االحتالل (

بلدیة االحتالل عملیات الھدم في مدینة القدس،  ةواصلالقدس م -فیما أشار تقریر مركز وادي حلوة
الھدم الذاتي، حیث یجبر المقدسي على ھدم منزلھ بنفسھ تفادیا لدفع غرامات باھظة  اتوتصاعد عملی

 "أجرة الھدم لطواقم البلدیة والقوات المرافقة لھا".

ھدم عدد عملیات  غعلى عملیات الھدم في القدس مشیرة الى بلو ءسلطت معطیات التقریر الضوو
 9یا بأیدي أصحابھا، ومن بین المنشآت "منھا ھدمت ذات 8 ؛منشأة في شھر تشرین األول )11(

 منازل، منشأة تجاریة، سور".

 -: %21 بنسبة  ارتفاع نسبة هدم املنازل الفلسطينية من قبل االحتالل -

أفادت منظمة التحریر الفلسطینیة بأن سلطات االحتالل اإلسرائیلي ماضیة قدما في سیاسة تغییر 
فیما بلغ حجم ھدم المنازل الفلسطینیة في المدینة  الطابع الدیمغرافي للقدس المحتلة ومحیطھا،

عاما، مصحوبا باالعتداءات المتواصلة ضد األحیاء  20رقما قیاسیا للعام الحالي یعتبر األعلى منذ 
 .المقدسیة

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستیطان التابع لمنظمة التحریر، في تقریره 
الل ال تقف عند حدود التوسع االستیطاني في القدس ومحیطھا، أو عند سیاسة االحت“أمس، أن 

محاوالت تزویر معالمھا الحضاریة وھویتھا، بل تتجاوز ذلك نحو تغییر طابعھا الدیمغرافي، وذلك 
 .”عبر ممارسة التطھیر العرقي الصامت بأسالیب متعددة، تتقدمھا سیاسة ھدم منازل الفلسطینیین

ما یسمى “اإلسرائیلیة الیساریة أمس؛ فإن ” عیر عمیم“ي كشفت عنھا جمعیة وطبقا للمعطیات الت
 129بلدیة االحتالل بالقدس ھدمت بین شھري كانون الثاني وتشرین األول من العام الجاري 

منشأة سكنیة فلسطینیة، بما یعد رقماً قیاسیاً في ھدم المنازل تجاوز الرقم السابق المسجل في 
 .”وحدة سكنیة فلسطینیة 123تم خاللھ ھدم ، والذي 2016العام 
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جدیدة ” شروط ترخیص إسرائیلیة“وفي ھذا السیاق؛ حذرت مؤسسة حقوقیة فلسطینیة من 
، عبر جعل عملیة تقدیم طلب ترخیص ”ج“تستھدف األراضي الفلسطینیة في المناطق المصنفة 

 .شبھ مستحیلة

نتھاكات اإلسرائیلیة على األرض تشیر إلى وتیرة اال“وقال مركز القدس للمساعدة القانونیة، إن 
مضي االحتالل في تنفیذ مخططات الھدم، نظیر صدور تعلیمات جدیدة بخصوص تقدیم طلبات 

 .”ترخیص للمباني والمنشآت في المناطق المصنفة (ج)

شرط إسرائیلي یتعلق بالموافقة الخطیة لكل الورثة في قطعة األرض المنوي البناء “ولفت إلى 
أو التي تم البناء علیھا بالفعل، ونظراً لتشتت الورثة في الداخل والخارج والمھجر تصبح  علیھا،

 .”مھلة األسبوعین ألخذ الموافقات الخطیة شبھ مستحیلة

عدم قبول طلب ترخیص لبیت مقام على أرض تخضع “بینما یعد الشرط الثاني أكثر خطورة عند 
نوعھ، حتى لو كانت مساحة األرض كبیرة، وتشمل ولو جزئیاً ألمر عسكري احتاللي مھما كان 

عشرات الدونمات مقارنة بأمر العسكري یخص مساحة صغیرة، حیث تصبح كل القطعة ھنا 
 .”خاضعة ألمر حظر البناء علیھا

خطورة قرار اإلدارة األمیركیة بإزالة القیود المفروضة على تمویل األبحاث “ویستقیم ذلك مع 
سرائیلیة في مؤسسات أقامتھا في مستوطنات الضفة الغربیة ومرتفعات التي تجریھا الحكومة اإل

ملیار دوالر، بما یشكل سابقة تستھدف الدفع بمخطط الضم  1.4الجوالن، بقیمة تصل إلى 
 .، وفق منظمة التحریر في تقریرھا”اإلسرائیلي واالعتراف األمیركي بالسیادة اإلسرائیلیة علیھا

یتم في “انیة لسلطات االحتالل بھدف زیادة عدد المستوطنین، كما وال تتوقف األنشطة االستیط
وحدة استیطانیة جدیدة فیھا،  60قلب مدینة الخلیل بشكل مكثف حالیاً، عبر التخطیط إلقامة 

االستیطاني بھدف تشكیل تواصل استیطاني جغرافي بین الحرم ” حي حزقیا“والتوسع في 
االستیطاني القریب، ومضاعفة عدد المستوطنین في ” أبراھام أفینو“اإلبراھیمي الشریف وحي 

 .”المدینة

كما تتواصل النشاطات االستیطانیة اإلسرائیلیة في أنحاء أخرى من الضفة الغربیة، عبر المصادقة 
اإلسرائیلیة المقامة على ” نوكادیم“على إقامة وحدات استیطانیة جدیدة في شرق مستوطنة 

ً مع مخطط االستیالء على عشرات أراضي تقوع وبیت تعمر شرق محاف ظة بیت لحم، تزامنا
 .الدونمات في المنطقة لصالح التوسع االستیطاني

ویصحب ذلك انتھاكات المستوطنین المتواصلة ضد المزارعین الفلسطینیین في الضفة الغربیة، 
على السیما في موسم قطاف الزیتون، خاصة في محافظتي نابلس ورام هللا، وذلك عبر االعتداء 

یزید على ألف شجرة زیتون، وسرقة كمیات كبیرة من المحصول  فیماالفلسطینیین وإضرام النیران 
 .في عدة مناطق من األراضي المحتلة
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اإلسرائیلیة، عبر موقعھا االلكتروني، بأن سلطات ” عیر عمیم“في غضون ذلك؛ أفادت جمعیة 
األوسع على األحیاء المقدسیة منذ بدء العمل شنت خالل العام الجاري، حملة ھدم تعتبر “االحتالل 

ً  20على توثیق عملیات ھدم المنازل قبل   .”عاما

تضاعف عملیات الھدم الذاتي في المدینة المحتلة، نتیجة لتعدیالت الحكومة “وأشارت إلى 
اإلسرائیلیة على قانون التخطیط والبناء؛ وتضاعف وتیرة الھدم بینما یمنع المقدسیون من 

 .”على تصاریح بناءالحصول 

لم تصادق على مخططات ھیكلیة لتطویر األحیاء الفلسطینیة في “وأكدت أن سلطات االحتالل 
القدس المحتلة منذ أكثر من عشرین عاماً، رغم الزیادة الطبیعیة للسكان، مما أدى إلى زیادة 

دون تصریح، عملیات الھدم، في ظل تشدید قبضة االحتالل في تنفیذ العقوبات ضد البناء من 
 .”وفرض القیود على قدرة المحاكم على التدخل في مثل ھذا النوع القضایا

وحدة  40لـ ارتفاع حاد في منسوب الھدم الذاتي  2019طرأ في عام “ولفتت الجمعیة إلى أنھ 
وحدٍة سكنیة تم ھدمھا في السنوات  15- 10سكنیة، وذلك مقارنةً بالمعدل الذي یتراوح ما بین 

 .”السابقة
كانون الثاني (ینایر) من العام الجاري، تضاعف عدد مرات  20فمنذ “وطبقاً لمعطیات الجمعیة؛ 

”. مبنًى إضافي 30وحدةٍ سكنیة و 84الھدم الذاتي بأكثر من ضعفین، وقد بلغ تعداده حتى اآلن إلى 
لھا بحسب السلطات اإلسرائیلیة ال تتیح لسكان القدس المحتلة بناء مناز“وشددت الجمعیة على أن 

 .”القانون، بینما تضاعف وتیرة عملیات ھدم المنازل

وقد تزامن ذلك مع ضغوط كثیفة یمارسھا قادة المستوطنین على رئیس الوزراء اإلسرائیلي، 
بنیامین نتنیاھو، لضم مستوطنات في الضفة الغربیة، في حال خسارة الرئیس األمریكي دونالد 

 .مقبلترامب باالنتخابات، یوم الثالثاء ال

قادة المستوطنین “)، عبر موقعھا اإللكتروني، فإن 11وطبقاً لھیئة البث الرسمیة اإلسرائیلیة (كان 
أمامھم تضیق مع الوقت، وأن على نتنیاھو تمریر قانون لشرعنة  "نافذة الفرص"یعتقدون بأن 

یس الجدید كانون الثاني (ینایر) المقبل، وھو یوم تنصیب الرئ 21ضم جزء من المستوطنات حتى 
بالوالیات المتحدة، حیث إن المستوطنات التي یضغطون لشرعنتھا ھي بؤر استیطانیة في قلب 

ویعتقد المستوطنون أن وجود الدیمقراطي جو ”. الضفة الغربیة، وخارج المستوطنات الكبرى
 .بایدن في البیت األبیض لن یطلق ید نتنیاھو مثلما فعل ترامب خالل السنوات الماضیة

على الحكومة اإلسرائیلیة وقف “المرشح الدیمقراطي، جو بایدن قال في وقت سابق، إن  وكان
 نالبناء في المستوطنات، ووقف الحدیث عن الضم، والسماح بحل الدولتی

 - املستوطنني: انتهاكات ذ.

واصل المستوطنون الیھود انتھاكاتھم ضد المواطنین الفلسطینیین وممتلكاتھم ومقدساتھم؛ مستفیدین 
 أولفي ھذا السیاق من دعم وحمایة كاملتین من مختلف مؤسسات االحتالل؛ إذ سجل شھر تشرین 
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شملت ) اعتداء 91" دائرة شؤون المفاوضات الفلسطینیة" (لـ وفق نتائج التقریر الشھري  2021
 دھس مواطنین، رشق حجارة واقتحام لبلدات وقرى واعتداء على مواطنین.

 -:تضاعف حجم اعتداءات املستوطنني العنصرية على الفلسطينيني بالضفةهآرتس:  -

شفت األجھزة األمنیة اإلسرائیلیة أن حجم االعتداءات العنصریة التي ارتكبھا المستوطنون ضد ك
 .2019تضاعف منذ عام الفلسطینیین في الضفة الغربیة 

وأفادت صحیفة "ھآرتس"، نقال عن بیانات لدى الجیش واألجھزة األمنیة اٍإلسرائیلیة، أنھ تم تسجیل 
 اعتداًء من قبل المستوطنین على الفلسطینیین خالل العام نفسھ. 363

 اعتداءات خالل العام الماضي، في 507وارتفعت إلى  2019اعتداء في عام  363فقد تم تسجیل 
 اعتداء عنصریا بحق الفلسطینیین. 416حین سجل النصف األول من العام الجاري 

وكانت منطقة "ُمسافر یَّطا" جنوب الخلیل شھدت أمس األول مظاھرة شارك فیھا محتجون فلسطینیون 
ومتضامنون أجانب وإسرائیلیون، للتندید باألنشطة االستیطانیة اإلسرائیلیة واعتداءات المستوطنین 

 لفلسطینیین في القریة.على ا

ویقول رئیس ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان ولید عساف إن أكثر من مئة مستوطن من مجموعات 
تدفیع الثمن اإلرھابیة اعتدت األسبوع الماضي على قریة المفقرة ودمرت كل شيء فیھا، "لذلك نحن 

بأمان والحیاة باستقرار. وجئنا  جئنا الیوم لنقول للعالم إن ھؤالء السكان اآلمنین یستحقون العیش
 لنقدم لھم الدعم ونعید إعمار كل ما تم ھدمھ وكل ما تم تخریبھ وتدمیره في ھذا المكان".

وھناك مشاھد ال تحصى توثقھا یومیا مؤسسات حقوقیة عدیدة تظھر اعتداءات مستوطنین من خالل 
ومنع وصول المیاه إلى  إطالق النار المباشر، وتدمیر ممتلكات، وحرق حقول من األشجار،

 الفلسطینیین.

، 2015و 2014ویعتبر الفلسطینیون أن أكثر جرائم المستوطنین بشاعة ھي التي وقعت بین عامي 
من أفراد عائلة دوابشة حرقا في منزلھم شرقي رام هللا، وخطف وحرق  3والتي أدت إلى استشھاد 

 مدینة القدس المحتلة.الطفل محمد أبو خضیر على ید مجموعة من المستوطنین في 
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ً
 شؤون اسرائيلية: ثالثا

   
في اسرائیل، ونسلط الضوء على بعض  االھتمام الداخليفي ھذا التقریر نستعرض أبرز القضایا محط 

 ،اإلسرائیلیة والفلسطینیة االعالمالقضایا الداخلیة والخارجیة، والتي تناولتھا مراكز االبحاث ووسائل 
صدرت عن المركز الفلسطیني للدراسات اإلسرائیلیة  دراسةومن بینھا ، 2021خالل شھر تشرین أول 

تحت عنوان "الخطط  في منظمة التحریر الفلسطینیة  "دائرة شؤون المفاوضات""مدار" بالتعاون مع 
تستعرض وتحلل أبرز الخطط "االقتصادیة اإلسرائیلیة في القدس الشرقیة وتأثیرھا على حّل الدولتین

، وتحاول 2010والقرارات الحكومیة االقتصادیة اإلسرائیلیة في القدس الشرقیة المحتلة منذ العام 
تثبیت مقولة "القدس الموحدة تسعى لالكشف عن عالقتھا بسیاسات التھوید اإلسرائیلیة التي إلى 

دس الشرقیة عاصمة للدولة دون أن تكون الق األرض والحیلولةعاصمة دولة إسرائیل" على 
إسرائیل  الجمھور فيثقة تراجع  استطالع یوضحاستعراض ھذا الى جانب  ،الفلسطینیة مستقبالً 

كما استعرض التقریر  بالجھاز القضائي، المحكمة العلیا والنیابة العامة والمستشار القضائي للحكومة،
طرح وداخل الحكومة اإلسرائیلیة عقب تمریر المیزانیة  صدام داخلي  المتعلقة بشأن وقوع حتماالتاال

 حول ذلك. معقّدةالسیناریوھات عدد من ال

 -اخلطة االقتصادية للحكومات اإلسرائيلية يف القدس الشرقية كأداة للسيطرة والتهويد: -أ

رة صدرت حدیثا، عن المركز الفلسطیني للدراسات اإلسرائیلیة "مدار" بالتعاون مع دائ تشیر دراسة 
تحت عنوان "الخطط االقتصادیة اإلسرائیلیة في   شؤون المفاوضات في منظمة التحریر الفلسطینیة،

االسرائیلي لمدینة القدس ،  ياالقتصادالى ان التخطیط  ،"القدس الشرقیة وتأثیرھا على حّل الدولتین
على مدینة القدس الشرقیة بعد اعالنھا مدینة موحدة  ةاإلسرائیلییھدف الى بسط السیادة والسیطرة 

تستعرض وتحلل أبرز الخطط والقرارات الحكومیة االقتصادیة  وعاصمة لدولة اسرائیل ، والدراسة
، وتحاول الكشف عن عالقتھا بسیاسات 2010اإلسرائیلیة في القدس الشرقیة المحتلة منذ العام 

إلى تثبیت مقولة "القدس الموحدة  -مساعٍ أخرى كثیرة ضمن  -التھوید اإلسرائیلیة التي تسعى 
دون أن تكون القدس الشرقیة عاصمة للدولة  األرض والحیلولةعاصمة دولة إسرائیل" على 

 .الفلسطینیة مستقبالً 
لجأت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة إلى مجموعة من األدوات واآللیات  وتستعرض الدراسة كیف 

مع استراتیجیتھا الساعیة  یتالءمة الفلسطینیین في القدس الشرقیة المحتلة بما من أجل "إدارة" حیا
المدینة"؛ فصعّدت من عملیة االستیطان وسّھلت انتقال المستوطنین إلى األحیاء  تھوید" إلى

االستیطانیة التي أقامتھا في المدینة من جھة، ومن جھٍة أخرى عمدت إلى التضییق على المقدسیین 
وصعّدت من عملیات مصادرة األرض والعقارات وھدم المنازل، وبشكٍل متزامن أیًضا، فرضت "نوعیة 

من الناحیتین االقتصادیة والسیاسیة أثقلت كاھل المقدسیین ووضعتھم في مأزٍق كبیر خاصة حیاة" 
 .في قضایا السكن والبناء وغیرھا

إحداثیات كثیرة تبین اعتماد الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة سیاسة االستیعاب واألسرلة ضمن  وتشیر 
النظام االقتصادي اإلسرائیلي، بعد أن "أدركت" سیاساتھا تجاه المقدسیین سعیًا منھا الستدماجھم في 

أنھ ال یُمكن لـ "اقتصاد القدس" أن یتطّور دون استدماج المقدسیین فیھ، كونھم، وفق ھذا المنظور، 

https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-74
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1717-%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF
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كتلة بشریة كبیرة في المدینة ال یُمكن تجاوزھا في إطار عملیة "التطویر االقتصادي العام"، لذلك؛ 
منظومة التعلیم اإلسرائیلیة، في حین حاربت المنھاج الفلسطیني  لجأت أوالً إلى استیعابھم ضمن

والمدارس التي التزمت بھ، ووضعت مجموعة من "الحوافز" للمدراس التي تُّدرس المنھاج العبري 
واللغة العبریة، وبشكل متزامن وضعت مجموعة من "الحوافز" في الجامعات العبریة لتشجیع 

كّل ذلك بھدف تأھیلھم لسوق العمل اإلسرائیلیة، كأید عاملة رخیصة، المقدسیین على االنخراط فیھا، 
 .بما یضمن تطور ھذه السوق ونھوضھا بشكل رئیس

وخلصت الورقة إلى إن السیاسات اإلسرائیلیة عملت على إعادة انتاج المكان/ الحیز الفلسطیني من 
طینیین كُمقیمین تتم إدارتھم وفق خالل عملیات التخطیط واالستیطان، وبشكل مواٍز، التعامل مع الفلس

سیكون من الصعب التراجع عنھ ما لم  -خّطة محكمة تحدُّ من تنامیھم دیمغرافیًا، وخلقت واقعًا جدیًدا 
بعد أن تمّكنت من إعادة صیاغة "حّل الدولتین" بطریقة تضمن مصالحھا  -یُفرض علیھا دولیًا 

ولى "كعاصمة موّحدة"، حیث عملت ومن خالل منظومة واعتباراتھا التي تحتل القدس فیھا المرتبة األ
استیطانیة تھویدیة متكاملة (الجمعیات االستیطانیة، الحكومة وقراراتھا والخطط البرامج الصادرة 
عنھا) إلى تشویھ طابع المدینة المقّدسة وصوالً إلى محاولة تغییره كلّیًا لیُصبح طابعًا یھودیًا صھیونیًا 

المسیحي) في سیاق "تحویل القدس -لمسعور إلزالة الطابع العروبي (اإلسالميبالتزامن مع السعي ا
 .إلى أورشلیم" بكل ما تتضّمنھ ھذه المقولة من إحاالت سیاسیة واقتصادیة وثقافیة ودینیة مكثّفة

 -:ثقة اجلمهور جبهاز القضاء اإلسرائيلي يف حضيض غري مسبوق -ب

أفادت  ،في جامعة حیفا سیعقدوفقا الستطالع سیعلن عن معطیاتھ خالل مؤتمر حیفا للقضاء الذي 
في إسرائیل بالجھاز القضائي،  ثقة الجمھور تراجعت، ان " مؤخراصحیفة "یدیعوت أحرونوت

المحكمة العلیا والنیابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، إلى الحضیض وتم جمع المعلومات 
درجات، وبحیث  6، وفق سلم من 2008جب مؤشر لقیاس ثقة الجمھور بجھاز القضاء، منذ العام بمو

ثقة مرتفعة أو  6 – 5ثقة متوسطة؛  4 – 3تشیر إلى ثقة متدنیة جدا حتى ضئیلة؛  2 – 1الدرجتین 
 .مرتفعة جدا

بالجھاز القضائي، % من الجمھور عبروا عن ثقة متدنیة جدا حتى متدنیة 30ودلت المعطیات على أن 
 .% فقط الذین عبروا عن ثقة مرتفعة إلى مرتفعة جدا7مقابل 

، فیما كانت 2.67وتراجع مستوى ثقة الجمھور بجھاز القضاء كلھ في العام الماضي، ووصلت إلى 
 2016. وكانت ثقة الجمھور سجلت أعلى مستوى ثقة في العام 2019في العام  2.87ھذه الثقة 

 .3.25وبلغت 
انخفضت ثقة الجمھور بالمحكمة العلیا والنیابة العامة والمستشار القضائي للحكومة إلى حضیض كذلك 

وھو أدنى مستوى ثقة  2.75غیر مسبوق العام الماضي. ومستوى الثقة بالمحكمة العلیا انخفض إلى 
% 25% من الجمھور عن ثقة متدنیة جدا إلى متدنیة بالمحكمة العلیا، و52. وعبر 2008منذ العام 

 .فقط عبروا عن ثقة مرفعة أو مرتفعة جدا
% فقط عبروا عن 6% عن ثقة متدنیة جدا إلى متدنیة بالمستشار القضائي للحكومة، و61.5وعبر 

 .ثقة مرتفعة أو مرتفعة جدا
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% فقط الذي عبروا عن 5% عن ثقة متدنیة جدا إلى متدنیة بالنیابة العامة، مقابل 62.5كذلك عبر 
 .تفعة جداثقة مرتفعة أو مر

واعتبر رئیس المركز لإلدارة والسیاسة العامة في مدرسة العلوم السیاسیة في جامعة حیفا، بروفیسور 
شلومو مزراحي، أن "ھذه معطیات تشیر إلى اتجاه مقلق جدا، ألن الشرعیة التي یمنحھا الجمھور 

 ."لجھاز القضاء ھي إحدى الدعامات األساسیة للنظام الدیمقراطي

احلكومة اإلسرائيلية أمام احتماالت صدام داخلي وسيناريوهات  - :العامةاملوازنة  بعد مترير -ت

دة
ّ
 !معق

الموازنة العامة للعامین الجاري  الكنیست اإلسرائیلیة نفتالي بینیت، بعد أن أقرّ  رئیس الحكومة سارع 
 احتفالي، أن ھذه الحكومة ستستمر حتى یومھا القانوني، ، لإلعالن بشكلٍ 2022والمقبل  2021

، وقال "إن السفینة وصلت إلى بّر األمان". إّال أن بینیت یعرف تماًما 2025بقصد في خریف العام 
أنھ ابتداًء من اآلن، أصبح أمام العاصفة البحریة، التي قد تواجھ سفینتھ في الفترة المقبلة، ما یجعل 

ألمان" محّط تساؤل، رغم أنھ ال یُمكن الحدیث عن مستحیل في عالم السیاسة، بما وصولھا إلى "بّر ا
في ذلك السیاسة اإلسرائیلیة، في الوقت الذي یُدرك فیھ كل رّكاب السفینة ھذه "الشركاء في االئتالف 

 .الحكومي" یعرفون أن أي خلل فیھا سیعود بالضرر علیھم جمیعًا دون استثناء
ار الموازنة العامة للعامین الجاري والمقبل، لم یكن باألمر السھل لحكومة ترتكز أن اجتیاز حاجز إقر

نائبًا في الكنیست، ورغم أن النتیجة لیست مفاجئة؛  120نائبًا من أصل  61على قاعدة ائتالفیة تضم 
ماالت إال أن "إعالم اإلثارة" كان قد عمل لساعات إضافیة في األیام التي سبقت إقرارھا، كي یعرض احت

العربیة الموّحدة"، الذراع على "القائمة  اللیكود تشقّق االئتالف، من خالل حملة تحریض قادھا حزب
الشّق الجنوبي، رغم أن "الموّحدة" كانت قد أبدت استعدادھا سابقًا،  -البرلماني للحركة اإلسالمیة
 .، وبرضى األخیربنیامین نتنیاھو للمشاركة في حكومة برئاسة

وقال بینیت في مؤتمر صحفي، عقب انتھاء الھیئة العامة للكنیست من التصویت على المیزانیة العامة 
: "لقد استكملنا العملیة المعقّدة، إلخراج 2021من تشرین الثاني الجاري،  المزدوجة، فجر الخامس

إسرائیل من حالة عدم االستقرار العالقة فیھا منذ ثالث سنوات. لقد أتینا بالسفینة إلى بّر األمان. وھذه 
ویلة الحكومة مستقرة، وستُكمل أیامھا (والیتھا) كاملة، واآلن علینا النظر إلى سلسلة المھمات الط

الماثلة أمامنا. كل واحد في مجالھ، فلیبدأ العمل. وحقیقة أننا حالیًا لسنا في أجواء انتخابات خامسة، 
 ."فھذه ھدیة كبیرة لدولة إسرائیل

إن التفاؤل الكبیر الذي عبّر عنھ بینیت، قد ال یبقى على حالھ، رغم أنھ تفاؤل مدعوم من شریكھ في 
فبعد فترة  .أفیغدور لیبرمان ائیر لبید، وحلیفھما حالیًا، وزیر المالیةرئاسة الحكومة، وزیر الخارجیة ی

لیست طویلة، قد تنشأ الخالفات الداخلیة في الحكومة، ولعبة شّد الحبل التي بدأت فعلیًا قد تشتّد أكثر، 
 .وقد یكون على وشك القطع، إال إذا تداركوا األمر

 نائبًا 61حكومة 

 61تُعّد الحكومة اإلسرائیلیة الحالیة من الحكومات القلیلة التي ترتكز على أغلبیة ھّشة مكونة من 
، فحكومات كھذه نشأت في الماضي، لكنھا كانت تنجح الحقًا في ضّم كتلة برلمانیة 120نائبًا من أصل 

، 2015ھا في العام من المعارضة، أو جزء منھا. مثال على ھذا، حكومة بنیامین نتنیاھو التي شّكل

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1874-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1798-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/2453-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/2602-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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واستمرت بالعمل بثبات لمدة عام كامل، وبعد ذلك تم ضم كتلة "إسرائیل بیتنا" بزعامة أفیغدور 
نواب، وھو ما ضمن استقراًرا أقوى لھذه الحكومة التي ارتكزت  5لیبرمان، وكان لھا في االئتالف 

 .نائبًا 66على 

أن تجد ھذه الحكومة كتلة من المعارضة، أو حتى أما في حالة الحكومة الحالیة، فإنھ من الُمستبعد 
 .جزًءا منھا ینضم للحكومة الحالیة، بسبب طبیعة تركیبتھا، وطبیعة تركیبة كتل المعارضة أیًضا

نواب،  4كتل برلمانیة، بما في ذلك كتلة القائمة الموحدة السابق ذكرھا، ولھا  8تضّم الحكومة الحالیة 
كتل من الیمین  3إنما بوظائف برلمانیة. والكتل السبع األخرى ھي:  وھي ال تتمثّل بحقائب وزاریة،

   نواب) ویترأسھا رئیس الحكومة نفتالي بینیت؛ "إسرائیل بیتنا"  6االستیطاني المتشّدد؛ "یمینا" (
نواب) برئاسة "وزیر العدل"  6نواب) ویترأسھا وزیر المالیة أفیغدور لیبرمان و"أمل جدید" ( 7(

 .جدعون ساعر

نائبًا)، برئاسة وزیر الخارجیة ورئیس الحكومة  17باإلضافة إلى كتلتین من الیمین؛ "یوجد مستقبل" (
البدیل یائیر لبید، و"أزرق أبیض" برئاسة "وزیر الدفاع" بیني غانتس. ثم كتلة "العمل" (وسط) 

وكتلة "میرتس" المحسوبة على ما یُسمى  .میراف میخائیلي نواب، برئاسة وزیرة المواصالت 7ولھا 
 .نواب 6"الیسار الصھیوني" ولھا 

كتل برلمانیة لیست متجانسة، بضمنھا القائمة المشتركة، التي ترتكز على  5أما المعارضة فتضم 
نائبًا، برئاسة  30نواب. والكتل األربع األخرى ھي اللیكود، ولھ  6الفلسطینیین في إسرائیل، ولھا 

أي بوادر انشقاق، خاصة وأن أجواء انتخابات داخلیة في  الكتلة بنیامین نتنیاھو، وال تُظِھر في ھذه
، ما یقلل من احتماالت االنشقاق. الحزب تلوح في األفق، لیس القریب، ولیس واضًحا متى ستجري

نواب، وترتكز على المستوطنین في الضفة، وعلى  6األشّد تطرفًا، ولھا  "الصھیونیة الدینیة" وكتلة
الیمین االستیطاني المتدین األشّد تطرفًا سیاسیًا ودینیًا. وكتلتا المتدینین المتشددین المتزمتین، 

نواب من الیھود  7ھتوراة" ولھا  نواب من الیھود الشرقیین، و"یھدوت 9الحریدیم؛ "شاس" ولھا 
 .األشكناز

لیس وارًدا لدى الكتل الدینیة الثالث االنضمام لحكومة تطغى علیھا األجواء العلمانیة، وسنّت قانون 
"كسر شھادات الحالل العبري"، ومن المفترض أن تتقدم نحو سن قانون فرض التجنید اإللزامي على 

أمر المحكمة العلیا. بموازاة ذلك فال یوجد مؤشرات النشقاق في شبان الحریدیم، تنفیذًا لما ورد في 
اللیكود؛ وأن معارضة القائمة المشتركة ھي معارضة سیاسیة، ولیس وارًدا لدیھا االنضمام ألي 
حكومة تقود االحتالل واالستیطان، ما یعني أن على ھذه الحكومة أن ترتب أوراقھا على أساس أن ال 

الئتالفیة. ولتجاوز ھذه العقبة تقنیًا في العمل البرلماني، فقد تبنّت الحكومة مجال لتوسیع قاعدتھا ا
كلیًا ما یُعرف بـ "القانون النرویجي"؛ والذي ینص على حق الوزیر باالستقالة من عضویة الكنیست، 

لماني لیدخل بدالً منھ نائب من قائمة حزبھ في االنتخابات، ویكون من حق الوزیر العودة إلى مقعده البر
 .في حال استقال من الحكومة

من عضویة الكنیست، ووزیر آخر  نائب وزیر وزیًرا من جمیع الكتل، ومعھم 20وحتى اآلن، استقال 
نواب وزراء "بحبوحة"  5وزیًرا و 28منح الحكومة التي تضم  لیس عضو كنیست من األساس، وھذا

في عبء العمل البرلماني، الذي كان یفرض على جمیع الوزراء أن یكونوا عالقین في الكنیست في 
 .أیام عمل الھیئة العامة لضمان أغلبیة برلمانیة لحكومتھم

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/2491-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1728-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1700-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1870-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
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 بأربع " -
ٌ
 األمان" بعيد

ّ
 -سنوات: بر

ة، في حالة الحكومة ھذه، ضروري لتفسیر المأزق الذي تكون شْرح تفاصیل األغلبیة الھشّ 
عالقة فیھ بسبب ضیق قاعدتھا االئتالفیة؛ إذ أن لكل كتلة برلمانیة القوة الكافیة لتقرر مصیر 

 .الحكومة بأكملھا

بموجب القانون اإلسرائیلي، فإن االنتخابات البرلمانیة تجري وفق تقویم عبري، یتراوح ما 
بین نھایة شھر تشرین األول، ومطلع تشرین الثاني، كل أربع سنوات، وتضاف لھا الفترة من 
یوم االنتخابات، حتى الموعد القانوني، إذا لم تجِر االنتخابات األخیرة في موعدھا. وھذا یعني 

عمر ھذه الحكومة سیكون أربعة سنوات وحوالي خمس أشھر. جدیر بالذكر أم آخر  أن
. ومن الصعب، إلى درجة 1988انتخابات جرت في موعدھا القانوني كانت في خریف العام 

 .المستحیل، رؤیة حكومة ضعیفة من حیث القاعدة االئتالفیة، تكملھ، بحسب ما أعلنھ بینیت

تم االتفاق على تأجیل القضایا الخالفیة بین أطراف االئتالف إلى  عند تشكیل الحكومة الحالیة،
ما بعد مرور عام كامل على تشكیل الحكومة. إال أن أحد الملفات الذي كان من المفترض أن 
یكون ملفا خالفیًا وأن یتم تأجیلھ أو حتى لجمھ، یتم تمریره حالیًا دون أن یُحدث أزمات داخل 

طان واالحتالل، ففي األشھر األربعة األولى لھذه الحكومة تم وضع االئتالف، وھو ملف االستی
وحدة استیطانیة، في أكثر من قرارین منفصلین،  4400وإقرار مخططات لبناء ما یزید عن 

ونسبة جّدیة من ھذه الوحدات ستُبنى في مستوطنات تقع خلف جدار االحتالل في الضفة، 
صبیح جنوبي منطقة نابلس، حتى باتت مستوطنة  إضافة إلى تثبیت بؤرة استیطانیة على جبل

 ."تسمى "أفیتار

كذلك تّمت زیادة میزانیة دوریات االحتالل لمراقبة البناء الفلسطیني في مناطق (ج) في الضفة 
الغربیة المحتلّة، بھدف منع بناء الفلسطینیین على أراضیھم، واستمرار حرمانھم من حقّھم 

ت علیھا خمس كتل برلمانیة في االئتالف، وھي كتل الیمین في البناء، بموجب اتفاقیات وقع
 ."االستیطاني الثالث، ومعھا كلمن "أزرق أبیض" و"یوجد مستقبل

كذلك قرار حكومة االحتالل بتصنیف ست جمعیات ومنظمات فلسطینیة حقوقیة وإنسانیة، 
األزمة، تحدیًدا كمنّظمات "إرھابیة"، وبدالً من أن یلقى كل ذلك معارضة، قد تصل إلى درجة 

مع كتلتي میرتس والقائمة الموحدة، ولحٍد ما مع كتلة العمل بقیادتھا الجدیدة، إال أن شیئا من 
 .ھذا القبیل لم یحصل، باستثناء بیانات وتصریحات إعالمیة معارضة صدرت عن میرتس

السطح ورغم ذلك، فإن ھناك قضایا خالفیة على المستوى اإلسرائیلي الداخلي، لم تظھر إلى 
 :حتى اآلن، وھي مرشحة للظھور الحقًا، من بینھا

الموقف من مكانة المحكمة العلیا، وصالحیتھا بشأن الغاء قوانین وقرارات حكومیة، وھذا  -
 .ما تدعو لھ كتل الیمین االستیطاني الثالث، وتعارضھ باقي الكتل

 
كزیة، وھي لجنة تقویض صالحیة المحكمة العلیا في نقض قرارات لجنة االنتخابات المر -

 .قائمة على أساس حزبي، في مسألة رفض ترشیح أفراد وأحزاب لالنتخابات البرلمانیة
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المبادرة لسن قانونین یستھدفان شخص بنیامین نتنیاھو في ھذه المرحلة، بحیث یمنع  -

القانون األول عضو كنیست یواجھ الئحة اتھام في المحكمة في قضایا فساد الحكم علیھا 
ثالث سنوات في السجن، من أن یتم تكلیفھ بتشكیل حكومة جدیدة، والقانون الثاني یتجاوز 

 .یحدد والیتین فقط للشخص لیتولى رئاسة حكومة
 

السعي لسن قانون الزواج المدني في إسرائیل، ولیس فقط االعتراف بالزواج المدني  -
 .المبرم خارج البالد

 
 .التجاریة، ولو جزئیًا، من قیود السبت الیھوديتحریر حركة المواصالت العامة والحركة  -

إن ھذه القضایا وعلى الرغم من أنھا لن تكون سببًا لحل الحكومة في ھذه المرحلة، والتوّجھ 
النتخابات مبّكرة، ولكن مع تقدم عمل الحكومة، ستبحث كل كتلة برلمانیة عن ورقة رابحة لھا 

بدو اآلن كقضایا لیست ساخنة، قد یتم تسخینھا لتعرضھا على جمھور ناخبیھا، لذلك؛ فإن ما ت
 .الحقًا

 -:السيناريوهات املتوقعة للحكومة -

كما ذكرنا في البدایة، فإن حل ھذه الحكومة بالذات، ستكون نتیجتھ سلبیة على جمیع أحزابھا، 
في حال لم تحقّق شیئًا تعرضھ على الجمھور، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإنھ حتى لو تم 

ل الحكومة والتوجھ إلى انتخابات مبكرة، وحصدت بعض أحزاب االئتالف مقاعد إضافیة، فإنھا ح
لن تحظى بھذه المكانة الحكومیة القویة كما ھو حالھا اآلن، لذلك؛ فإن السیناریوھات القائمة وفق 

 :األوضاع الحالیة ھي

الصعوبة، ولكن لیس مستحیالً أن تستمر الحكومة فعالً حتى نھایة دورتھا، وھذا یبدو في غایة  -
 .في السیاسة اإلسرائیلیة

 
أن تتعّمق الخالفات التي بدأت تظھر منذ اآلن بین أطراف الحكومة، مثل الجدل حول ما عرفت  -

 .تسمیتھا بـ "قوانین نتنیاھو"، ما یقود إلى حّل الحكومة
 

تتماشى مع توجھات  تزاید ضغط كتل الیمین االستیطاني المعارضة، في طرحھا لمشاریع قوانین -
كتل الیمین االستیطاني في االئتالف، ومن بینھا مشاریع قوانین مطابقة لما بادر لھ نواب باتوا 

 .في االئتالف الحاكم
 

السیناریو األصعب بالنسبة لھذه الحكومة، ھو أن تحدث مفاجأة، لیست مرئیة حتى اآلن، في حزب  -
اللیكود، بأن یتنحى نتنیاھو عن رئاسة الحزب، أو أن یخسر االنتخابات لرئاسة الحزب. في مثل 

نشق ھذه الحالة، سیكون مغریًا لكتلة من الیمین االستیطاني أو أكثر من االئتالف الحاكم، كي ت
عن الحكومة الحالیة وتنتقل لحكومة برئاسة اللیكود، وھذه فرضیة ضعیفة جًدا في الوقت الراھن، 
ألن االنتخابات في اللیكود لم تُحّدد بعد، باإلضافة إلى أن نتنیاھو ما زال الشخص األقوى في 
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یھ، خاصة الحزب، وال یبدو وفق الوضع القائم حالیًا، أنھ سیخسر المنافسة أمام أي من منافس
 .وأن محاكمتھ تسیر ببطء، وال یبدو أنھا ستنتھي في غضون عام، وال حتى عامین

 
بعد كل ھذه السیناریوھات، نشیر إلى أنھ إذا ما استمرت الحكومة بعملھا في األشھر المقبلة، فإنھا  -

لب ، وعلى األغ2023في مطلع صیف العام المقبل، ستبدأ بالتداول بشأن میزانیة العام التالي 
، وھذا سیكون امتحانًا أصعب من االمتحان الذي اجتازتھ 2024میزانیة عامین معًا، أي بما یشمل 

 .الحكومة فجر یوم الجمعة الخامس من تشرین الثاني، بتمریرھا الموازنة للعامین الجاري والمقبل

 

 


