
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 بالمنامة ويصف لقاءه مع ملك البحرين بالتاريخي "إسرائيل"لبيد يفتتح سفارة 

 يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات المحلية عباس

 معركتنا ضّد االحتالل اإلسرائيلي وليس في سياق أي معارك أخرى إيران:  قة معحماس تؤكد عمق العال

 الجامعة العربية تدين االعتداءات اإلسرائيلية ومخططات تغيير الوضع في األقصى

صالح مساكن متضررةماليين يورو للفقر  5: ونروا في زةةاأل االتحاد األوروبي يدعم   اء وا 

": مخطووط 21أبووو موورةوق لووو"عربي
 إلفشال المقاومة وتشديد الحصار
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  السلطة:
 5 يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات المحلية عباس  2.
 5 ستموت ديموزرافيا والصراع على فلسطين سينتهي بالضربات المتتالية  "إسرائيل"اشتية:   3.
 6 نتخابات تتسلم قرار مجلس الوةراء بخصوص المرحلة الاانية من االنتخابات المحليةلجنة اال   4.

 
  المقاومة:

 6 اإلعداد العسكري والتخطيط خالل الفترَتين الحالية والماضية ينبع من إيماٍن بقرب التحريرالسنوار:   5.

 7 معركتنا ضّد االحتالل اإلسرائيلي وليس في سياق أي معارك أخرى إيران:  القة معحماس تؤكد عمق الع  6.

 7 أبو مرةوق يرد على قيادي في الحرس الاوري اإليراني: حماس هدفها مقاومة االحتالل  7.

 7 ابات المحلية في قطاع زةةتاحة الفرصة إلجراء االنتختدعو حماس إل فتح " مركةية"  8.

 8 الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: تغول العدو سيستدعي ردودًا قاسية  9.
 8 تقديرات إسرائيلية: األحداث األمنية في شمال الضفة ستؤدي لةيادة الهجمات الفردية  10.
 9 تتوعد االحتالل بالمقاومة والمفاجئات التي ستقض مضجعه "سرايا القدس"نين في كتيبة ج  11.
 9 حماس تدعو "االتحاد األفريقي" إلى إلغاء اعتماد "إسرائيل" كعضو مراقب  12.
 10 وميةحماس: استقبال البحرين لوةير خارجية االحتالل اإلسرائيلي جريمة ق  13.
 10 الشعبية تحذر من تحركات أوروبية إلجراء تعديالت على المنهاج الفلسطيني  14.
    

  :اإلسرائيليالكيان 
 10 نتنياهو يعكف على تأليف كتاب باإلنجليةية وموجه للسوق األميركية  15.
 11 اإلسرائيلي يعلن عن نشاط عسكري تحت سيطرته في الجوالن الجيش  16.
 11 في حكومته مع عباس" ميرتس"بنيت منةعج من لقاء وةراء   17.
 12 بسبب التضامن مع فلسطينيين اليهود "السالم"تهديدات ألنصار   18.

 
  :األرض، الشعب

 12 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى  19.

 13 نادي األسير: أوضاع صحية خطيرة يواجهها األسرى المضربون  20.

 13 استشهاد شاب برصاص االحتالل شرق البريج  21.

 13 ملية جلبوع" إلى العةل في عدة سجون "إسرائيلية"االحتالل نقل أسرى "ع  22.

 14 اشتباه إسرائيلي باستخدام أسرى "نفق الحرية" لو "الكوال" "والحامض" لتفتيت األرضية الخرسانية  23.
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 14 عائلة الشهيدة اخةيمية تشكك بمةاعم تنفيذها عملية طعن  24.
   
  مصر:

 14 مشروع ترميم معبد يهودي في اإلسكندرية يفوة بجائةة عالمية  25.
 

  لبنان:
 15 : سنحفر خمس آبار على الحدود مع لبنان"إسرائيل"  26.
 15 وسيطًا في مفاوضات الترسيم البحري "إسرائيلي": "األخبار"  27.
 16 حةب هللا يعلن إسقاط طائرة مسيرة للجيش اإلسرائيلي جنوب لبنان  28.

 
  عربي، إسالمي:

 16 بالمنامة ويصف لقاءه مع ملك البحرين بالتاريخي "إسرائيل"لبيد يفتتح سفارة   29.

 17 : االتفاقات تاريخية على طريق السالم"إسرائيل"وةير خارجية عاهل البحرين مستقباًل   30.

 18 الجامعة العربية تدين االعتداءات اإلسرائيلية ومخططات تغيير الوضع في األقصى  31.

 18 ناهضة التطبيع" البحرينية ترفض ةيارة "البيد" إلى البحرين"م  32.

 18 مجموعة مغربية تحتج على الجرائم اإلسرائيلية والصمت األممي  33.

 19 الخارجية اإليرانيةوةارة تصريحات من مقابلة ادعت أنها أجرتها مع المتحدث باسم تنشر معاريف   34.
 

  دولي:
صالح مساكن متضررة 5: ونروا في زةةاأل االتحاد األوروبي يدعم   35.  19 ماليين يورو للفقراء وا 

 
  حوارات ومقاالت

 20 أنيس فوزي قاسم... الةعنون وشرعية الرئيس عباس  36.

 22 منير شفيق... مشكلة قضية فلسطين حرب وجود  37.

 23 إسحق غرشون... أن توقف مشروعكم الصهيوني "حماستان"وال تسمحوا ل  38.
 

 25 :كاريكاتير
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 ": مخطط إلفشال المقاومة وتشديد الحصار21أبو مرةوق لو"عربي .1
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الخميس، عن  :أحمد صقر-غزة

ن الدول واألفراد بالمنطقة، يهدف إلى تشديد الحصار المفروض على مخطط يشارك فيه العديد م
وأوضح أبو مرزوق في تصريحات خاصة  قطاع غزة، إلى جانب محاولة إفشال المقاومة الفلسطينية.

"، أن حركته ومعها المجموع الوطني الفلسطيني، لن تتهاون في استمرار التضييق وحصار 21لـ"عربي
 ع غزة.الشعب الفلسطيني في قطا

وذكر أبو مرزوق أن "الحصار على حماس ليس باألمر المستجد، وهو قائم، خاصة من قبل 
قليميا معلوما لدى الحركة، يهدف  سرائيليا وا  الواليات المتحدة"، مشيرا إلى أن هناك مخططا أمريكيا وا 

سرائيلي وبّين أن هذا المخطط يشمل "تشديد الحصار اإل إلى تبهيت نتائج معركة "سيف القدس".
شعبنا من صورة النصر التي صنعها، ورغبة في ردع الحركة عن التصدي على قطاع غزة، وحرمان 

المقاومة في عدوان إسرائيلي محتمل في القدس وبقية فلسطين، إضافة إلى كي وعي حاضنة ألي 
 غزة تجاه جدوى المقاومة، باإلضافة إلى إبقاء الوضع الفلسطيني المنقسم".

لكسر مثلت ركة حماس، قررت أال يبقى الحال على ما هو عليه، وسنبذل ما بوسعنا ونبه أن "ح
الحصار المفروض علينا"، منوها إلى أن "حماس ستمنح الجهود الدولية والعربية فرصة لتحقيق 

ال فنحن سنكون  أمام خيارات اختراق حقيقي في تفكيك الحصار، وفي إنهاء معاناة أهلنا في غزة، وا 
في وشدد على أن "حماس لن تتهاون  سننسق مواقفنا مع المجموع الوطني الفلسطيني".صعبة، و 

في القريب، ألن استمرار التضييق على أهلنا في غزة، وسنكون أمام استحقاق الدفاع عن النفس 
 الحصار أحد أشكال الحرب إن لم يكن أقصاها".

معركة "سيف القدس" تتالقى مع مصالح وتابع أبو مرزوق: "وال أذيع سرا، بأن خطة تبهيت نتائج 
أتى على إقليمية، وكذلك السلطة الفلسطينية، التي رأت أن زيادة شعبية خيار المقاومة المسلحة دول 

المنحة القطرية، إضافة حسابها وحساب مشروع التسوية الذي يرفضه شعبنا، ولذلك أعاقت دخول 
أن يمر من خاللها، وهذا ما تم رفضه لمال اإلعمار  إلى إعاقة تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار، وتريد

"، أنه 21وكشف أبو مرزوق لـ"عربي من العديد من الدول لتجارب سابقة في الساحة الفلسطينية".
الحصار "وصلت حماس معلومات دقيقة، حول دول وأفراد في المنطقة يلعبون دورا خبيثا في تشديد 

الذي نحاسبهم وأكد أنه "سيأتي اليوم  ال تجربة المقاومة".على قطاع غزة، ومحاربة الحركة، إلفش
بذلك، وفي الحقيقة فإن هدفهم فيه، فتطلعات شعبنا ليست موضع المقامرات السياسية، ولن نسمح 

 يتجاوز إقصاء حركة حماس عن المشهد".
 30/9/2021، 21موقع عربي 
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 يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات المحلية عباس .2
محمود عباس، يوم الخميس، مرسوما بتشكيل محكمة  يةفلسطينال السلطةأصدر رئيس : رام هللا

ويأتي  القانون، بناء على تنسيب مجلس القضاء األعلى. ألحكامقضايا االنتخابات المحلية، وفقا 
منها المرسوم الرئاسي في إطار التحضير إلجراء االنتخابات المحلية، المزمع عقد المرحلة االولى 

 كانون األول/ ديسمبر المقبل. 11في 
 30/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  بالضربات المتتالية ستموت ديموزرافيا والصراع على فلسطين سينتهي "إسرائيل"اشتية:  .3

 قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في لقاء مع صحافيين«: القدس العربي»الناصرة ـ 
والحالية غير  1967، ظهر الخميس، ان حكومات إسرائيل السابقة منذ 48من أراضي  نفلسطينيي

معنية بتسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني وال يوجد ألي منها حل، مؤكدا ان هذا الصراع سيعود 
من » وتابع: للمربع األول، موضحا ان المشروع اإلسرائيلي الوحيد كان وما زال هو الحكم الذاتي..

 1948جهتنا نحن نعمل من أجل كسر الوضع القائم. إذا تآكل حل الدولتين سنعود للمربع األول لعام 
أريد ان أكرر كلمتي »وتابع:  وعندئذ تصبح هناك قيادة واحدة للشعب الفلسطيني من البحر للنهر.

 «.رافيا والقضيةعندئذ ستصبح قيادة فلسطينية واحدة مشتركة لتطابق وحدة الشعب ووحدة الجغ« هذه
على خلفية ذلك قال اشتية في محاضرة مطولة مع عدد من الصحافيين الفلسطينيين من داخل الخط 

ن إسرائيل ستموت ديموغرافيا ألن الخزان البشري إ ،«القدس العربي»األخضر، ومن بينهم مراسل 
الضربات المتتالية لذلك فإن الصراع على فلسطين سينتهي ب»وأضاف:  اليهودي في العالم قد نضب.

ال بالضربة القاضية. الديموغرافيا عنصر مهم في الصراع لذلك تحاول إسرائيل التخلص من غزة 
ودفعها نحو مصر. إسرائيل لن تكون دولة ديمقراطية ولن تكون يهودية، وهي في تراجع في كل 

سرائيل ذاهبون نحو النموذج الجنوب أفريقي أغلبية عربية في أقلية يهودية تحكم … شيء. نحن وا 
في  «.فلسطين التاريخية، وهذا سيعيد الصراع للمربع األول وسيشكل الحالة الفلسطينية من جديد

المقابل اعترف اشتية بأن السلطة الفلسطينية ال تملك استراتيجية خاصة بغزة وكذلك مصر ال تملك 
 ذلك.

 30/9/2021، القدس العربي، لندن
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 مجلس الوةراء بخصوص المرحلة الاانية من االنتخابات المحلية لجنة االنتخابات تتسلم قرار .4
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، تسلمها يوم الخميس، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ : رام هللا

بخصوص موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، المرحلة الثانية، والتي سيكون  27/9/2021
وقالت اللجنة في  هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 66في  26/3/2022االقتراع فيها يوم 

بيان صحفي، إن قرار مجلس الوزراء يشير إلى أن انتخابات المرحلة األولى المقرر االقتراع فيها يوم 
ستشمل الهيئات المحلية المصنفة )ج( والمجالس القروية في محافظات الضفة  11/12/2021السبت 

، والتي كانت 11بينما تم تأجيل الهيئات المحلية المصنفة )ج( في قطاع غزة وعددها  الغربية فقط،
مقررة في المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية، بالتزامن مع انتخابات الهيئات المحلية المصنفة )أ( 

 376وبذلك يصبح عدد الهيئات المحلية التي ستجري فيها االنتخابات في المرحلة األولى  و)ب(.
 هيئة محلية في الضفة الغربية.

 30/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
اإلعداد العسكري والتخطيط خالل الفترَتين الحالية والماضية ينبع من إيماٍن بقرب السنوار:  .5

 التحرير
، «حريرفلسطين بعد الت -وعد اآلخرة »انعقد في غزة، أمس، مؤتمر بعنوان : رجب المدهون-غزة

في القطاع، يحيى « حماس»شاركت فيه قيادات فصائلية وسياسيون وباحثون، برعاية رئيس حركة 
، في سياق العمل الجاّد «سيف القدس»ووضع السنوار، في كلمة بالمناسبة، معركة  السنوار..

العدو، قبل الصديق، شهد كيف كانت معركة سيف »والدؤوب على طريق تحرير فلسطين. وقال: 
دس نموذجًا أعّدته مقاومتنا عبر سنوات من التخطيط والتدريب والتطوير العسكري واالستخباري، الق

وهذه المعركة لم تكن وليدة لحظة االنفجار بقدر ما كانت قرارًا بأنه حان وقت تنفيذ وعد المقاومة 
اإلعداد »ن وأشار السنوار إلى أ«. بالرّد على جرائم االحتالل في حّي الشيخ جراح، وهو ما كان

العسكري والتخطيط والتدريب، خالل الفترتَين الحالية والماضية وفوق األرض وفي أعماقها وفي 
ظلمة البحر وعلّو الجو، ينبع من إيماٍن بقرب التحرير، وهذا األمر يمّثل دافعًا لإلعداد لما بعده، 

إن التحرير يمّثل مركز في غزة، ف« حماس»وبحسب قائد «. باعتباره حقيقة ال شّك فيها مستقبالً 
التحرير الشامل لفلسطين من البحر إلى النهر، »الرؤية االستراتيجية للحركة، والتي تنّص على 

قامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل أراضيها،  عادة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وا  وا 
 «.وعاصمتها القدس

 1/10/2021األخبار، بيروت، 
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: معركتنا ضّد االحتالل اإلسرائيلي وليس في سياق أي معارك د عمق العالقة مع إيرانحماس تؤك .6
 أخرى

أكدت حركة "حماس" عمق العالقة مع إيران، معبرة عن تقديرها وشكرها لها باعتبارها أحد أبرز 
ت وأكد الداعمين لمشروع المقاومة في فلسطين، وذلك تعقيبًا على تصريح ألحد قادة الحرس الثوري.

حماس في تصريح صحفي، أن الدعم اإليراني وهذه العالقة هي في سياق معركتنا نحن جميًعا كأمة 
ضد االحتالل الصهيوني، ودعم صمود شعبنا في سعيه للحرية والتحرير والعودة واستعادة القدس 

وبينت الحركة أنها بمثابة جيش األمة  والحقوق والمقدسات، وليست في سياق أي معارك أخرى.
 جمعاء، ورأس حربتها في مواجهة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين المباركة.

 30/9/2021موقع حركة حماس، 
 

 أبو مرةوق يرد على قيادي في الحرس الاوري اإليراني: حماس هدفها مقاومة االحتالل .7
مة أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة حماس في الخارج، على أن حماس حركة مقاو : رام هللا

وطنية فلسطينية إسالمية، هدفها مقاومة االحتالل لتحرير فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى 
وشدد أبو مرزوق في تغريدة على حسابه بتويتر، على أن حماس يقتصر عملها على مقاومة  وطنه.

 االحتالل على أرض فلسطين، وهي مع فصائل المقاومة حلقة في جهاد الشعب الفلسطيني لمقاومة
 الغزاة.

 30/9/2021، القدس، القدس
 

 تاحة الفرصة إلجراء االنتخابات المحلية في قطاع زةةتدعو حماس إل فتح " مركةية" .8
عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، يوم الخميس، بمدينة رام هللا بحضور : رام هللا

عيد اإلسرائيلي الخطير ضد الشعب أدانت اللجنة التصو  أعضائها، وذلك في إطار انعقادها الدائم.
الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء شعبنا شهداء وجرحى، والتي كان آخرها جريمة 
اإلعدام الميداني، التي ارتكبتهما قوات االحتالل في كل من القدس وجنين وغزة، والتي سبقها اعدام 

وضع الداخلي، ثمنت اللجنة المركزية لحركة وفيما يتعلق بال خمسة شبان في مدينتي القدس وجنين.
"فتح"، قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء االنتخابات المحلية، مؤكدة ان هذا القرار خطوة في الطريق 
الصحيح لتكريس النهج الديمقراطي في الحياة السياسية الفلسطينية، وتقديم الخدمة األفضل للمواطن 

 الفلسطيني.
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تاحة ودعت مركزية "فتح"، حر  كة "حماس" إلى التجاوب مع هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني، وا 
الفرصة إلجراء االنتخابات المحلية في قطاع غزة، لتمكين المواطن الفلسطيني من اختيار ممثليه 

وتطرق االجتماع إلى عدد من الملفات الداخلية للحركة، وسبل تطبيق قرارات  .بكل حرية وشفافية
خيرة الداعية لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز الحوار مع كافة الفصائل المجلس الثوري األ

وهيئات المجتمع المدني والعالقات الخارجية، مشيدة بالدور الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني في 
 دعم الموقف الفلسطيني السياسي، والشراكة البناءة بينها وبين مؤسسات دولة فلسطين.

اللجنة المركزية عقد ما يسمى بمؤتمر التطبيع الذي عقد في مدينة أربيل العراقية، والذي  واستنكرت
قامت بعقده شخصيات مشبوهة على العمل السياسي العراقي، مشيدة بالموقف العراقي الرسمي 
والشعبي الرافض لمثل هذه المواقف المشبوهة الغريبة عن مواقف العراق الداعمة للقضية الفلسطينية 

 على الدوام.
 30/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: تغول العدو سيستدعي ردودًا قاسية .9

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن قيادة الغرفة تتابع تطورات األحداث المتالحقة 
دة العدو فرض وقائع على األرض، وتصاعد جرائم االحتالل بحق على امتداد فلسطين، ومحاولة قيا

ننا إذ  :10/ 30وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها الخميس  أبناء شعبنا وقتل األبرياء بدم بارد. "وا 
ننعى جميع شهداء شعبنا على مدار األيام األخيرة في القدس والضفة وغزة، فإننا نحذر االحتالل 

ة النكراء األخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرق المجرم بأن الجريم
البريج هي تجاوٌز لكل الخطوط الحمراء". وشددت على أن تغول العدو على أبناء شعبنا اآلمنين بهذا 
الشكل الخطير سيستدعي ردودًا قاسيًة من نوٍع خاص، ولتعلم قيادة االحتالل بأن الغرفة المشتركة 
تنذرها بأن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقًا لتفجير األوضاع، األمر الذي يتحمل العدو مسؤوليته 
كاماًل. وعاهدت أبناء شعبنا بأنها ستبقى كما عهدونا سيفًا ودرعًا لهم، وأال تسمح لالحتالل باالستفراد 

 نه.بهم أو التغول عليهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته وضريبة احتالله وعدوا
 30/9/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تقديرات إسرائيلية: األحداث األمنية في شمال الضفة ستؤدي لةيادة الهجمات الفردية .10

قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن التوترات واألحداث األمنية المتزايدة في مناطق : ترجمة خاصة
كما نقلت  –واعتبرت تلك المصادر  الهجمات الفردية.شمال الضفة الغربية، قد تؤدي إلى زيادة عدد 
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أن محاولة سيدة فلسطينية أمس من سكان جنين تنفيذ عملية طعن، تشير  –صحيفة هآرتس عنها 
إلى أن األحداث التي تشهدها منطقة شمال الضفة يمكن أن تثير التوتر في المنطقة وتلهم مزيد من 

ضعف مكانة “التقديرات العسكرية اإلسرائيلية، فإن حالة  وبحسب الفلسطينيين لتنفيذ هجمات فردية.
السلطة الفلسطينية بين سكان الضفة الغربية في العاميين الماضيين جعل من الصعب على قواتها 
العمل في مناطق حساسة مثل جنين والخليل، ما أدى لظهور نشاطات لمجموعات مسلحة في هذه 

ة لها ضد تلك المجموعات سيثير الكثير من االستياء المناطق والتي تشعر السلطة أن أي أنشط
 وفق ما جاء في التقرير.”. وأنها غير مشروعة بالنسبة للجمهور الفلسطيني

 30/9/2021، القدس، القدس
 

 تتوعد االحتالل بالمقاومة والمفاجئات التي ستقض مضجعه "سرايا القدس"كتيبة جنين في  .11
سرايا القدس، االحتالل بالمزيد من المقاومة والمعارك  توعدت كتيبة جنين في :علي سمودي-جنين

والمفاجئات التي ستقض مضاجعه، وذلك ردًا على العدوان الغاشم الذي يشنه بحق مدينة جنين 
ومخيمها وريفها، وعمليات التصفية التي يحاول من خاللها ردع روح المقاومة في مدينة جنين 

، أكدت كتيبة جنين على استمرار المشاغلة ”لقدس"اوفي بيان وصلت نسخة منه لــ ومخيمها.
المباشر مع جيش االحتالل ومستعربيه وعدوانهم المستمر على محافظة  االشتباكوالمقاومة وعمليات 

ليعلم االحتالل أننا نحمل له في جعبتنا الكثير من المفاجئات التي ستقض ” وأضافت  جنين.
 ”.كون خير دليل وشاهدة على قولنامضاجعه، ونقول لهم إن األيام القادمة.. ست

 30/9/2021، القدس، القدس
 

 حماس تدعو "االتحاد األفريقي" إلى إلغاء اعتماد "إسرائيل" كعضو مراقب .12

قالت حركة "حماس"، الخميس، إن قبول مفوضية االتحاد األفريقي اعتماد أوراق السفير : غزة
منح االحتالل الصهيوني صفة مراقب في تموز/يوليو الماضي، و  22اإلسرائيلي لدى إثيوبيا في 

وحثت "حماس" في بيان،  االتحاد األفريقي، "وصمة عار لنضال االتحاد ومنظمة الوحدة األفريقية".
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على إلغاء قرار اعتماد "إسرائيل" خالل مشاركتهم المرتقبة في 

وطالبت  منتصف شهر تشرين األول/أكتوبر المقبل.اجتماع المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي 
"حماس" الدول األعضاء بإنهاء جميع العالقات األمنية والعسكرية واالستخباراتية والتجارية 

 والدبلوماسية مع دولة االحتالل.
 30/9/2021، قدس برس
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 حماس: استقبال البحرين لوةير خارجية االحتالل اإلسرائيلي جريمة قومية .13
حركة "حماس"، إن استقبال البحرين لوزير خارجية االحتالل الفتتاح سفارة صهيونية في قالت : غزة

جاء ذلك  المنامة، يمّثل "جريمة قومية ضد مصالح األمة، وامتداد لخطيئة توقيع اتفاقات التطبيع".
وبّين  في بيان صحفي للناطق باسم الحركة حازم قاسم، تلقت "قدس برس" نسخة عنه، الخميس.

، أن تزامن "افتتاح سفارة لالحتالل في المنامة مع جريمة ارتكبها جيش االحتالل بإعدامه إحدى قاسم
نساء فلسطين على بوابات المسجد األقصى، يشكل تشجيًعا لالحتالل على مواصلة جرائمه بحق 

ن ودعا المسؤول في "حماس"، "كل القوى الحية في األمة إلى أ شعبنا الفلسطيني ومقدسات األمة".
تعلي صوتها الرافض للتطبيع مع االحتالل الذي ال يخدم إال المصالح الصهيونية وروايته 

 االستعمارية".
 30/9/2021، قدس برس

 
 الشعبية تحذر من تحركات أوروبية إلجراء تعديالت على المنهاج الفلسطيني .14

"محاوالت غربية حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الخميس، مما قالت إنها : رام هللا
ودعت الجبهة في بيان لدائرة شؤون  متكررة؛ إلجراء تعديالت على المناهج التعليمية الفلسطينية".

الالجئين التابعة لها، كال من وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" ووزارة التربية والتعليم 
الهوية الفلسطينية، وضرب روح الفلسطينية، إلى "عدم االستجابة لهذه الضغوطات الهادفة إلى طمس 

وأكد البيان الذي تلقته  االنتماء الوطني عند الطالب، ومحاولة تزييف الرواية الفلسطينية التاريخية".
"قدس برس" أن "تحركات البرلمان األوروبي لمحاولة ربط األموال المقدمة لألونروا بإجراء تغييرات 

لمحاوالت الغربية المحمومة لالنقضاض على األساس على الكتب المدرسية الفلسطينية، تأتي ضمن ا
السياسي الذي قامت من أجله وكالة غوث وتشغيل الالجئين، خدمًة لمخططات تصفية القضية 
الفلسطينية، واإلنهاء التدريجي لقضية الالجئين، وصوال لتجريم النضال الفلسطيني، وتزييف الحقائق 

 التاريخية للقضية الفلسطينية".
 30/9/2021 ،قدس برس

 
 نتنياهو يعكف على تأليف كتاب باإلنجليةية وموجه للسوق األميركية .15

يعكف رئيس المعارضة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في األسابيع األخيرة على تأليف كتاب، يتوقع 
واالقتصادية والسياسية،  االستراتيجيةأن يدمج فيه بين ذكرياته وتجاربه كرئيس حكومة وبين رؤيته 
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وبضمن ذلك حربه ضد البرنامج النووي اإليراني، واتفاقية اللقاحات ضد فيروس كورونا مع شركة 
 "فايزر" و"اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العالقات والتحالف مع اإلمارات والبحرين والمغرب والسودان.
هاواي  ويخصص نتنياهو قسما كبيرا من وقته في تأليف الكتاب، منذ عودته من إجازته في والية

الشهر الماضي، حسبما نقل موقع "والال" اإللكتروني عن مصادر سياسية اليوم، الخميس. وامتنع 
 مكتب نتنياهو عن التعقيب على أسئلة حول الكتاب ودار النشر أو توقيت صدوره.

ويقدر مقربون من نتنياهو أن يصدر الكتاب الجديد في نهاية العام الحالي، ومثل الكتب الثالثة 
ابقة، باللغة اإلنجليزية، وأن يكون موجها باألساس إلى السوق األميركية، كما يتوقع أن يترجم الس

 الحقا إلى اللغة العبرية.
ويتوقع أن يحظى كتاب نتنياهو الجديد بانتشار واسع في الواليات المتحدة، وكذلك بعقود وأرباح كبيرة 

هدايا وتبرعات أو ممارسة عمل آخر، جدا. وكونه عضو كنيست حاليا، يحظر عليه الحصول على 
 وذلك باستثناء تأليف كتاب.

 30/9/2021، 48عرب 
 

 الجيش اإلسرائيلي يعلن عن نشاط عسكري تحت سيطرته في الجوالن .16
أعلن الجيش اإلسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بأعمال هندسية روتينية من خالل عمليات تفجير 

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه ستسمع انفجارات  الجوالن. تحت السيطرة في منطقة شمال هضبة
وأشار في بالغ لإلسرائيليين بأنه ال يوجد  في تلك المناطق نتيجة لهذا النشاط الذي لم يحدد سببه.

 أي خوف من وقوع حادث أمني.
 30/9/2021القدس، القدس، 

 
 في حكومته مع عباس" ميرتس"بنيت منةعج من لقاء وةراء  .17

: استغل رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بنيت، قرار البيت األبيض رفض طلب فلسطيني تل أبيب
بعقد لقاء بين الرئيس جو بايدن ونظيره الفلسطيني محمود عباس، ليبدي انزعاجه من وزراء حزب 

في حكومته، الذين أبلغوه نيتهم التوجه إلى رام هللا، األسبوع المقبل، بغرض لقاء عباس « ميرتس»
 غيره من قادة السلطة.و 

وقال مقرب من بنيت، إنه ال يرغب، في هذه المرحلة، في منع وزراء في حكومته من إجراء لقاءات 
في رام هللا، خصوصًا أنه كان قد سمح بذلك لوزير األمن، بيني غانس، الذي التقى الرئيس عباس 

 سرها الفلسطينيون بشكل خاطئ.قبل أسابيع. ولكنه طلب التقليل من هذه اللقاءات والحذر من أن يف
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نحن متفقون في هذه الحكومة على أال يتدخل أي طرف بعمل وبرامج »ونقل على لسانه القول: 
الطرف اآلخر. فأنا ال أؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكنني ال أبني سياسة الحكومة على أساس هذا 

دخل في شؤونهم وال أحاول ثنيهم عن الموقف. وحزب ميرتس يؤيد قيام الدولة الفلسطينية، وأنا ال أت
طريقهم. هذه حكومة مبنية على االحترام المتبادل لالختالفات الفكرية. بيد أن أحدًا ال يفرض على 
الحكومة موقفه، فالرئيس األميركي أيضًا يؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكنه رفض استقبال أبو مازن في 

 «.أخرى هذا الوقت، حتى ال يشوش الموقف على قضايا
 1/10/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 بسبب التضامن مع فلسطينيين اليهود "السالم"تهديدات ألنصار  .18

اليهود، أمس الخميس، أن مستوطنين هددوهم باالعتداء  "السالم"تل أبيب: كشف عدد من نشطاء 
 عليهم إذا نفذوا نشاطهم في التضامن مع سكان مسافر يطا الفلسطينيين جنوب الخليل.

وقال توالي بلنت، أحد هؤالء النشطاء، الذي تعرض يوم الثالثاء الماضي العتداء من جنود 
االحتالل، إنه في أعقاب قرارهم إقامة مهرجان تضامن مع الفلسطينيين باشتراك عشرات أنصار 
 السالم، تلقى عدة مكالمات هاتفية احتوت على شتائم وتهديدات. وقال إنه ال يستبعد أن يكون جنود

اإلسرائيليون قد نظموا مظاهرات  "السالم"وكان أنصار  االحتالل والمستوطنون وراء هذه التهديدات.
تضامن أسبوعية مع سكان المفقرة، واللتواني، وألصيفر، وأم الطوبا، في مسافر يطا جنوب الخليل، 

 الذين يتعرضون لهجمات احتاللية شبه يومية. 
 1/10/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 رات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصىعش .19

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، يوم الخميس، باحات المسجد األقصى، بحراسة : القدس المحتلة
مستوطنا،  59وقالت دائرة األوقاف بمدينة القدس المحتلة، في بيان مقتضب، إن " شرطة االحتالل.

عات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، قبل اقتحموا األقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجمو 
 مغادرتهم من جهة باب السلسلة".

 30/9/2021، قدس برس
 
 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             5646 العدد:             10/1/2021 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

 نادي األسير: أوضاع صحية خطيرة يواجهها األسرى المضربون .20
قال المحامي جواد بولس، إّنه تم تعيين جلسة لألسير عالء األعرج المضرب عن الطعام : رام هللا
"المحكمة العليا" لالحتالل اإلسرائيلي، وذلك في السادس من تشرين األول/ ( يوًما، في 54منذ )

وأضاف بولس، في بيان صدر عن نادي  أكتوبر المقبل، للنظر في قضية استمرار اعتقاله اإلدارّي.
األسير، مساء اليوم الخميس، واطلعت "قدس برس" عليه: أّنه تقدم للمحكمة العليا لالحتالل بالتماس 

( يوًما، ولم ُيحدد موعد الجلسة 71ة األسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ )بشأن قضي
وأّكد بولس أّن األوضاع الصحية لألسرى المضربين تتجه نحو الخطورة الشديدة، ال سيما  بعد.

األسير القواسمة المحتجز في مستشفى "كابالن" اإلسرائيلّي، حيث أّكد األطباء أّنه ما يزال يعتمد 
مؤخًرا على الماء فقط، ويرفض أخذ المدعمات. كما أّن األسير األعرج يعاني من أعراض خطيرة، 

 .وهو محتجز في سجن "عيادة الرملة"
 30/9/2021، قدس برس

 
 استشهاد شاب برصاص االحتالل شرق البريج .21

ع استشهد، يوم الخميس، شاب برصاص قوات االحتالل شرق مخيم البريج وسط قطا: وسط القطاع
عاًما( بعد  40وأفادت وزارة الصحة لـ "الرأي" باستشهاد الشاب محمد عبد الكريم أبو عمار ) غزة.

 إصابته برصاص االحتالل في الرقبة.
 30/9/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 االحتالل نقل أسرى "عملية جلبوع" إلى العةل في عدة سجون "إسرائيلية" .22

الحتالل اإلسرائيلّي، مساء الخميس، األسرى السّتة ُمنّفذي عملية "سجن نقلت سلطات ا: رام هللا
جاء ذلك،  جلبوع" اإلسرائيلّي، والذين أُعيد اعتقالهم، إلى أقسام العزل في سجون إسرائيلية مختلفة.

بحسب ما أفاد المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن األسير محمد عارضة، من ِقبل هيئة 
وأفاد محاجنة بأنه "مع انتهاء  والمحررين، في منشور عبر صفحته في "فيسبوك". شؤون األسرى

وأضاف محاجنة:  التحقيق مع الستة أسرى، تم نقلهم جميعًا إلى أقسام العزل في سجون مختلفة".
 "وبهذا بدأت رحلة اإلجراءات التعسفية بحقهم".

 30/9/2021، قدس برس
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 باستخدام أسرى "نفق الحرية" لو "الكوال" "والحامض" لتفتيت األرضية الخرسانيةاشتباه إسرائيلي  .23
الهندسية اإلسرائيلية التي تعاملت مع النفق الذي ” يهلوم“ترجمة خاصة: كشف تقرير لسالح وحدة 

أسرى حريتهم منه بداية الشهر الماضي، عن وجود شبهات  6حفر داخل سجن جلبوع وانتزع 
لتفتيت األرضية الخرسانية الموجودة أسفل حفرة المياه التي تم ” الحامض“أو ” لكوالا“باستخدامهم لـ 

الليلة  –كما ورد في قناة ريشت كان العبرية  –استغاللها لحفر النفق داخل الزنزانة. وبحسب التقرير 
ختراقها، متًرا في منطقة مليئة بالخرسانة والفوالذ تم ا 35الماضية، فإن األسرى حفروا النفق بطول 

بعد أن نجحوا بانتزاع البالطة الرخامية التي وضعت أسفل مغسلة المياه، حتى وصلوا إلى المساحة 
 الفارغة أسفل الزنزانة.

 30/9/2021القدس، القدس، 
 

 عائلة الشهيدة اخةيمية تشكك بمةاعم تنفيذها عملية طعن .24
زعم االحتالل حول تنفيذ شكك المواطن فادي خزيمية، من بلدة قباطية، ب :علي سمودي-جنين

النار،  إلطالقشقيقته اسراء خالد اخزيمية، عملية طعن في باب السلسلة بمدينة القدس، إذ تعرضت 
وكانت قوات االحتالل، زعمت أن اخزيمية هاجمت  ما أدى الستشهادها، مطالبًا بتسليم جثمانها.

القديمة، وحاولت طعن أحد رجال شرطة االحتالل المتمركزة بالقرب من بوابة السلسلة في البلدة 
إن شقيقتي ربة “وقال اخزيمية:  الشرطة الذين أطلقوا النار عليها، ما أدى الستشهادها على الفور.

شقيقتي كانت “، مؤكدًا، ”منزل ومتزوجة وتعيش حياة طبيعية في منزل جميل مع أطفالها األربعة
 ”.يها طموح وأمل كبير دومًا في الحياةترعى أطفالها وأيضًا منتظمة في الدراسة الجامعية ولد

تنتمي ألي تنظيم واهتمامها فقط أسرتها وزوجها وأطفالها  في السياسة وال لال تتدخإسراء ” وأضاف: 
نبأ استشهاد شقيقته ” وأوضح فادي، أنه تلقى اتصااًل من ضابط المخابرات االسرائيلي أبلغه فيه:  “.

 ”.جثمانها ودفنه في بلدتها لكنه طالبه بتسريع اإلجراءات لتسليم
 30/9/2021القدس، القدس، 

 
 مشروع ترميم معبد يهودي في اإلسكندرية يفوة بجائةة عالمية .25

بمحافظة اإلسكندرية المصرية،  "الياهو هانبي"فاز مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي  القاهرة:
عادة التأ هيل، في مسابقة التحكيم العالمية بجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وا 

 18دولة في  21، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 2021ألفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 
 األميركية.« Engineering News - Record»مجااًل مختلفًا في صناعة التشييد والبناء، وفقًا لمجلة 
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بعد االنتهاء من مشروع  2020يناير )كانون الثاني( تم افتتاحه في « الياهو هانبي»يذكر أن معبد 
ترميمه وتوثيقه والذي تم تنفيذه وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة السياحة واآلثار والهيئة الهندسية 

 «.المقاولون العرب»للقوات المسلحة، حيث قامت بالتنفيذ شركة 

 30/1/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 آبار على الحدود مع لبنان: سنحفر خمس "إسرائيل" .26

، وهو للمفارقة متخّصص بالشؤون األمنية والعسكرية، أن «إسرائيل ديفنس»ذكر موقع : يحيى دبوق
رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت ال ينتظر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ليبدأ التنقيب 

فر ستبدأ في الجزء الشمالي من الحقل، ، مشيرًا إلى أن عمليات الح«كاريش»عن الغاز في حقل 
)وفقًا للخط القديم(. وأضاف الموقع، في رسالة  9حيث الحدود البحرية مع لبنان، وتحديدًا البلوك 

استفزاز واضحة، إن االتفاق مع الشركة األميركية ينّص على حفر بين ثالث وخمس آبار شمال 
وأضاف الموقع إنه وفقًا  ان وفقًا للتحديد اللبناني.الحقل، أي داخل المنطقة االقتصادية الخالصة للبن

أدارها رئيس األعمال الخاص « هاليبرتون»و« إسرائيل»، فإن الصفقة بين «أنتليجنس أونالين»لـ
بالشركة في دبي، زيد خضرا، ومسؤول آخر في الشركة هو أحمد كناوي الذي كان مقيمًا في دبي 

كثر من عالمة استفهام حول الدور اإلماراتي الى جانب في السنوات األربع الماضية، ما يطرح أ
 العدو ضد لبنان.

 1/10/2021، األخبار، بيروت

 
 وسيطًا في مفاوضات الترسيم البحري "إسرائيلي": "األخبار" .27

تطّور كبير ُسجل أمس من شأنه خلط األوراق في ملف ترسيم الحدود البحرية، بعدما : ميسم رزق
إعتماد آموس هوكشتاين وسيطًا في مفاوضات الترسيم البحري بداًل من جون قررت اإلدارة األميركية 

الخالفات بين المسؤولين اللبنانيين حول الملف من دون أن يكون للبنان « تعّس »ديروشيه. فيما 
أن اإلدارة األميركية، « األخبار»فقد علمت . «المتنازع عليها»موقف واضح في ما يتعلق بالمنطقة 

وسيطها في مفاوضات الناقورة السفير جون ديروشيه، بالمستشار السابق للرئيس  قررت استبدال
األميركي جو بايدن في مجال الطاقة الدولية، آموس هوكشتاين. القرار األميركي لم تتبلغ به اال دائرة 

تجاهل الخطوط، »محدودة جدًا في لبنان. أما خطورته فتكمن في أن هوكشتاين هو صاحب فكرة 
الى التفاوض مباشرة على الحقول المشتركة تحت البحر وتقاسم األرباح من خالل شركة  والذهاب
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مع العدو  االقتصادي، ما يعتبر خطوة أولى على طريق التطبيع «تدير المنطقة المتنازع عليها
 .1995و 1992اإلسرائيلي. كما أنه يحمل الجنسية اإلسرائيلية وخدم في جيش العدو بيَن العامين 

 1/10/2021، ار، بيروتاألخب
 

 حةب هللا يعلن إسقاط طائرة مسيرة للجيش اإلسرائيلي جنوب لبنان .28
أعلن "حزب هللا" اللبناني أنه أسقط يوم الخميس طائرة مسيرة للجيش اإلسرائيلي في محيط بلدة ياطر 

كتب وقد قال مدير م جنوبي لبنان، في حين فتح الجيش اإلسرائيلي تحقيقا في مالبسات الحادثة.
الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن "حزب هللا" أصدر بيانا تبنى فيه إسقاط المسيرة اإلسرائيلية بقضاء 
 بنت جبيل. ونقل عن بيان الحزب أنه جرى استهداف الطائرة اإلسرائيلية المسيرة باألسلحة المناسبة.

 الخميس رة تابعة له يوممن جهته، قال الجيش اإلسرائيلي إنه يحقق في مالبسات سقوط طائرة مسي
وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن  في جنوب لبنان خالل ما وصفه بأنه نشاط أمني اعتيادي.

الجيش اإلسرائيلي أصدر بيانا مقتضبا بهذا الشأن لم يوضح فيه ما إذا كانت الطائرة المسيرة أسقطت 
-كيلومترات  10لى مسافة أم تحطمت جراء خلل فني، موضحا أن الطائرة سقطت داخل لبنان ع

 من الحدود. -هوائيا
 30/9/2021. نت، الجةيرة

 
 بالمنامة ويصف لقاءه مع ملك البحرين بالتاريخي "إسرائيل"لبيد يفتتح سفارة  .29

افتتح وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد يوم الخميس سفارة لتل أبيب في المنامة، في زيارة التقى 
سى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات مناهضة خاللها ملك البحرين حمد بن عي

وأعلن لبيد رسميا افتتاح السفارة بحضور نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وذلك بعد  للتطبيع.
وقبيل افتتاح السفارة اإلسرائيلية بالمنامة، التقى وزير الخارجية  عام من اتفاق التطبيع بين الجانبين.

 لي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووصف اللقاء بـ"التاريخي الحميم والمفعم باألمل".اإلسرائي
 وقال إن هذا اللقاء يرسم الطريق لمواصلة العالقات، وأرفَق صورا تجمعه مع ملك البحرين.

 وكان لبيد التقى في وقت سابق اليوم ولي العهد البحريني رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة،
عقب اجتماعه مع ولي العهد -وقال  كما اجتمع مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

إنه يخطو مع البحرينيين خطوة إضافية في بناء العالقات وفقا لنموذج من الشراكة  -البحريني
ويتر فور في تغريدة على ت-وقال الوزير اإلسرائيلي  والتعايش بين الثقافات واألديان، حسب تعبيره.

إنه فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى مملكة البحرين،  -وصوله المنامة
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية إنه  كما قدم شكره على حفاوة الترحيب، حسب تعبيره.
بين المستشفيات وشركات مذكرات تفاهم، بما في ذلك اتفاقيات تعاون  5سيتم خالل الزيارة توقيع 

وقال المتحدث إن "المجاالت الرئيسية التي تتطلع فيها البحرين إلى التعاون تتعلق  المياه والكهرباء.
باالقتصاد والتكنولوجيا. وبعض مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها ستتمحور حول ذلك"، من دون 

حتى اآلن بين الجانبين، من بينها  مذكرة تفاهم 12وأضاف أنه تم توقيع  الخوض في التفاصيل.
 اتفاقيات في مجاالت النقل والزراعة واالتصاالت والتمويل.

واحتجاجا على زيارة الوزير اإلسرائيلي، قام متظاهرون بإحراق إطارات خارج العاصمة المنامة في 
رضة وقت مبكر الخميس، في حين غرد مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي معبرين عن هذه المعا

ونشرت جمعية الوفاق اإلسالمية مجموعة من الصور التي  تحت وسم "#البحرين_ترفض_الصهاينة".
ورفع  تظهر خروج مظاهرات غاضبة ورافضة لزيارة وزير الخارجية اإلسرائيلي إلى البحرين.

المتظاهرون شعارات رافضة للتطبيع، واصفين خطوات النظام البحريني "بالخيانة" بسبب تخليه عن 
 القضية الفلسطينية.

 30/9/2021 الجةيرة نت،
 

 : االتفاقات تاريخية على طريق السالم"إسرائيل"عاهل البحرين مستقباًل وةير خارجية  .30
استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس )الخميس(، في قصر  المنامة:

ه مسار العالقات الثنائية والخطوات الصخير وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد، واستعرض مع
التي تسهم في تعزيز مجاالت التعاون بين البلدين، وذلك في ضوء توقيع إعالن تأييد السالم واتفاق 

وأكد الملك حمد، خالل  مبادئ إبراهيم، معربًا عن ترحيبه بافتتاح سفارة دولة إسرائيل في البحرين.
نجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السالم العادل والدائم اللقاء، أن التوقيع على هذه االتفاقات، إ

والشامل في منطقة الشرق األوسط، وتلبية تطلعات شعوبها في األمن واالستقرار واالزدهار. كما أكد 
العاهل البحريني، أن السالم خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان 

الحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب، وأن على تعزيز قيم التفاهم و 
البحرين تحرص على دعم ومساندة كل الجهود من أجل تحقيق السالم واالستقرار والتنمية التي 

 تصب في مصلحة الجميع.
 1/10/2021، لندن، الشرق األوسط
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 غيير الوضع في األقصىالجامعة العربية تدين االعتداءات اإلسرائيلية ومخططات ت .31
القاهرة: أدانت الجامعة العربية، )الخميس(، التصعيد اإلسرائيلي واالعتداء على المسجد األقصى في 

تكثيف اقتحامات المستوطنين والسابقة الخطيرة برفع العلم »ونّبه بيان لألمانة العامة إلى  القدس.
يثة إلضفاء مزيد من الطابع الديني على اإلسرائيلي داخل باحات المسجد األقصى والمحاوالت الحث

دخال كتب دينية للصالة  االقتحامات اليومية وأداء طقوس تلمودية جماعية وعلنية باللباس الديني وا 
واستنكرت  «.وقراءتها بشكل علني من عصابات المستوطنين والمتطرفين في حماية شرطة االحتالل

يود ومنع وصول المواطنين الفلسطينيين للصالة في قيام السلطات اإلسرائيلية بالتضييق ووضع الق»
استمرارًا للعدوان المتواصل على القدس والمقدسات لفرض وقائع جديدة »، وعّدته «المسجد األقصى

 «.على األرض من خالل المشاريع التهويدية المستمرة وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري
 30/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 هضة التطبيع" البحرينية ترفض ةيارة "البيد" إلى البحريننا"م .32

، اليوم الخميس، الصهيونيالتطبيع مع العدو  لمناهضةأكدت المبادرة الوطنية البحرينية : المنامة
التام  رفضهاوجددت المبادرة في بيان صحفي،  التام للتطبيع مع دولة االحتالل اإلسرائيلي. رفضها

 .الطاهر لترابهاذا الكيان، وعّدت فتح سفارة له في دولة البحرين، تدنيًسا هلكل أشكال التطبيع مع 
ورفضت المبادرة، زيارة وزير الخارجية اإلسرائيلية إلى البحرين، وطالبت السلطات بالتوقف الفوري 

 ظهروشددت المبادرة البحرينية على أن التطبيع مع "إسرائيل"، "طعنة في  عن االنزالق نحو التطبيع.
 شعب الفلسطيني وقواه الفاعلة وفصائله المناضلة".ال

 30/9/2021، المركة الفلسطيني لإلعالم
 

 مجموعة مغربية تحتج على الجرائم اإلسرائيلية والصمت األممي  .33
سلمت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" في المغرب أمس األربعاء رسالة لبعثة  :األناضول

تجاجا على "جرائم إسرائيل بحق األسرى والمسجد األقصى ومدينة األمم المتحدة في الرباط، اح
وحمَّلت المجموعة  القدس )المحتلة("، باإلضافة إلى "صمت" المنظمة الدولية إزاء هذه الجرائم.

)منظمة غير حكومية(، في رسالة االحتجاج، األمم المتحدة المسؤولية عن "غض الطرف عن جرائم 
وجددت الدعوة إلى  دوات المساءلة والمعاقبة القانونية بحق االحتالل".الكيان الصهيوني، وتعطيل أ

المنظمة الدولية بتعجيل إنقاذ آالف األسيرات واألسرى في السجون اإلسرائيلية، الذين يتعرضون لعدد 
ورأت الرسالة أن أسلوب "غض الطرف، الذي تمارسه األمم المتحدة عن  من "االنتهاكات الجسيمة".
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سرائيلية، يشجع )تل أبيب( على االستمرار والتصعيد من ممارستها، التي تكتسي صبغة الجرائم اإل
 جرائم ضد اإلنسانية".

 30/9/2021نت،  .الجةيرة
 

 الخارجية اإليرانيةوةارة تصريحات من مقابلة ادعت أنها أجرتها مع المتحدث باسم تنشر معاريف  .34
الجمعة، تصريحات من مقابلة قصيرة ادعت نشرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم : ترجمة خاصة

واتهم زادة، إسرائيل بأنها  أنها أجرتها مع المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة.
فعلت كل شيء من أجل إفشال المحادثات النووية في فيينا، والتصادم بين إيران والقوى الدولية، 

هدفت إلى تدمير البرنامج النووي وأنها قتلت علماء نوويين متهًما إسرائيل بتنفيذ هجمات إرهابية 
يتهمون إيران باإلرهاب، لكن ال يوجد إرهابي جيد أو “وقال زادة  وألحقت األذى بالشعب اإليراني.

 ”.سيء، األزمة برمتها في المنطقة سببها إسرائيل
 1/10/2021القدس، القدس، 

 
صالح مساكن متضررة 5: ونروا في زةةاأل االتحاد األوروبي يدعم  .35  ماليين يورو للفقراء وا 

نعاش قطاع غزة،  5أعلن االتحاد األوروبي أنه ساهم بمبلغ  ماليين يورو للمساعدات اإلنسانية وا 
دعمًا لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )أونروا(، في 

اًل إن هذه المساهمة تساعد عائالت الجئي فلسطين المتضررة أعقاب العدوان اإلسرائيلي األخير، قائ
 بشكل مباشر من األعمال العدائية.

يورو(، لما يقارب عشرة آالف عائلة  210شيكل )أي ما يعادل  800بمنح « أونروا»ويفترض أن تقوم 
القيام متضررة في القطاع، كما أن مساهمة االتحاد األوروبي للمساعدات اإلنسانية ستتيح أيضًا 

أسرة من خالل التحويالت النقدية المشروطة. وستعطى  1,000بإصالح المساكن المتضررة لنحو 
األولوية لألسر األكثر تضررًا من حيث قدرتها على التعافي، مثل األسر التي تعولها النساء أو كبار 

من ذوي االحتياجات السن أو المراهقين، وكذلك العائالت الكبيرة أو العائالت التي تحتوي أفرادًا 
 الخاصة. 

 1/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 الةعنون وشرعية الرئيس عباس .36
 أنيس فوزي قاسم

« وفا»قال االستاذ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح له نقلته وكالة 
نفيذية لمنظمة التحرير شرعية رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة الت»، أن 22/9/2021لألنباء بتاريخ 

محمود عباس، مستمدة من شعبنا الفلسطيني، ومن مؤسسات منظمة التحرير، الممثل الشرعي 
والحظ أن التشكيك بشرعية الرئيس «. تستند إلى شرعية نضالية وطنية»وهي شرعية « الوحيد لشعبنا

 تتزامن مع تصعيد سلطة االحتالل ضده.
وقد مارس المحاماة لفترة طويلة ابتداًء من غزة وانتهاًء بالكويت،  األستاذ الزعنون من رجال القانون،

ولغة القانون هي اللغة التي يجيدها، وهي اللغة التي سوف أستعين بها للرد على ما طرحه األخ أبو 
 األديب في الدفاع عن شرعية محمود عباس.

تستند إلى شرعية »يقول األخ أبو األديب في الدفاع عن شرعية الرئيس محمود عباس إنها 
لكننا نعلم أن الشرعيات نوعان: األولى شرعية دستورية تستند إلى نصوص الدستور، أو «. نضالية

القانون األساسي، ويكون مناطها االنتخابات ويتم انتخاب الرئيس لمدة محددة. والثانية شرعية ثورية 
« الشرعية النضالية»الوطني. لكن إلى الكفاح المسلح إلنجاز برنامجهم  يلجؤونيفرضها الثوار حين 

التي يطرحها األخ أبو األديب ال هي بالشرعية الدستورية وال بالشرعية الثورية، هي نوع جديد ال علم 
أنه قصد بها الشرعية  –لطالب القانون، أو طالب السياسة بها. ولو افترضنا ـ على سبيل الجدل 

لواردة في المواثيق الفلسطينية. فالقانون األساسي الدستورية، فسوف نحتكم إلى النصوص الدستورية ا
الفلسطينية امتثااًل لمتطلبات أوسلو( ينص  القيادةللمنظمة )وسوف نتجاهل أنه تّم إلغاؤه من قبل 

على أن يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، ويتم انتخاب رئيس 
( وباعتبار أن عمر المجلس الوطني ثالث 3لجنة التنفيذية )ماده اللجنة التنفيذية من قبل أعضاء ال

سنوات، فإن االفتراض أن عمر اللجنة التنفيذية يكون بالضرورة ثالث سنوات، فهل جرى انتخاب 
الرئيس من لجنة تنفيذية، بعد أن تّم انتخابها من المجلس الوطني األخير؟ وهل جرى االنتخاب 

بحضور  1996كتنف كل مسار المجلس الوطني منذ انعقاده في غزة عام فعاًل؟ إن الشكوك العميقة ت
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، الرئيس بيل كلينتون، لتفتيت الميثاق الوطني. وال أدّل على « السالم»عّراب 

الشلل الذي أصاب المنظمة من أن رئيس اللجنة التنفيذية، ال يلتزم بقرارات المجلس الوطني، أو 
( للمجلس المركزي 29زي، فهل هذه شرعية؟ أم خروج على الشرعية؟ ففي الدورة الـ)المجلس المرك
تعليق االعتراف بإسرائيل.. ووقف التنسيق األمني، "( طالب المجلس الرئيس بـ2018)أغسطس 

ولم يحصل ذلك. وكرر المجلس المركزي طلبه في الدورة المنعقدة في «. واالنفكاك االقتصادي
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. وقد طالب 5/3/2015للمجلس أن اتخذ قرارًا بوقف التنسيق األمني منذ عام  ، وسبق2018ديسمبر 
بالطلبات ذاتها تقريبًا. وجوابًا على ذلك، ارتقى  2019و 2018المجلس الوطني في دورتي عام 

واستمر التنسيق األمني، حتى إنه في أعقاب « مقدساً »الرئيس محمود عباس بالتنسيق األمني واعتبره 
يزيد »لوزير الحرب اإلسرائيلي مع الرئيس أبو مازن، صرح الوزير بأنه اجتمع لكي  آخر اجتماع

وقد سبق للوزير نفسه أن شكر الرئيس على التنسيق األمني، الذي ساهم في إلقاء «. التعاون األمني
القبض على شبابنا السجناء، الذين هربوا من سجن جلبوع. فأي شرعية لرئيس ال يلتزم بقرار السلطة 

 األعلى منه؟ إنه، دستوريًا، اغتصاب للسلطة.
بكل « السلطة الفلسطينية»الذي يحكم « القانون األساسي"الدستورية األخرى هي ما يسمى بـ والوثيقة

( منه على أن ينتخب رئيس السلطة لمدة أربع سنوات، 36أجهزتها بما فيها الرئاسة. تنص المادة )
بعد  2005متتاليتين. ونعلم أن األخ أبو مازن انتخب في عام  على أن ال تتجاوز مدة رئاسته لدورتين

. ولم يتم 15/1/2009وفاة المرحوم أبو عمار، ومن المفترض أن تكون رئاسته األولى قد انتهت في 
تجديد رئاسته بسبب االنقسام المشين الذي طغى على الساحة الفلسطينية. وها قد مضى أكثر من 

كانه لم يتزحزح، ولم يعد انتخابه، فبأي سند دستوري يستمر الرئيس في عقد من الزمان والرئيس في م
الشرعية »رئاسته؟ وأين تقع شرعيته من هذا؟ أما لو افترضنا أن األخ أبو األديب يفترض في 

أنها الشرعية الثورية، فقد انتهت هذه الشرعية بتوقيع اتفاقيات أوسلو، التي أدانت بها « النضالية
نية كفاحها المسلح، ولعنت تاريخها النضالي بوصمه باإلرهاب، ودخلت بيت الطاعة الفلسطي القيادة

اإلسرائيلي. والبّد أن األخ الزعنون يعلم علم اليقين أن األخ أبو مازن هو مهندس هذه االتفاقيات، بما 
ت حوالي ألنها وثيقة غط« استسالم»كامل لإلرادة اإلسرائيلية. وأقول إنها وثيقة « استسالم»فيها من 

ستمئة صفحة مطبوعة، لم يأت في أٍي منها ذكر االعتراف بحق وطني واحد للشعب الفلسطيني، أو 
التعهد باالنسحاب من األراضي المحتلة، أو االعتراف له بحق تقرير المصير، بينما جاءت اتفاقية 

 –لمة وليس صفحة ( كلمة ـ نعم ك1550طالبان مع الواليات المتحدة في وثيقة صغيرة بلغت كلماتها )
وضمنت فيها قيادة طالبان )التي ورد النص في عدة مواقع في تلك االتفاقية على عدم االعتراف 
األمريكي بطالبان( االنسحاب األمريكي من أفغانستان، وقد نجحت في ذلك، بدون أن تقبل بتجزئة 

االحتالل( وال إلى  إقليمها إلى أ، ب، ج وال إلى نبذ اإلرهاب )أي النضال الوطني المسلح ضد
عن لغة التشكيك « الكف»التنسيق األمني، مقدسًا أو غير مقدس. ثم يطالبنا األخ أبو األديب بـ 

في الوسط الفلسطيني، وتضر بالحقوق الفلسطينية في « لزرع بذور الفتنة والفوضى»ألنها تؤدي 
قامة الدولة» يجمعون على هذه الحقوق ال جدال في أن الفلسطينيين « …تقرير المصير والعودة وا 

يتمسك بها؟ الواقع يؤكد أن االنقسام في الساحة  –ويتمسكون بها، لكن هل الرئيس عباس ـ بدوره 
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مازن، ورغم كل االتفاقيات العشر التي وقعت بين حماس  الفلسطينية حدث في عهد الرئيس أبو
ق على إجراء انتخابات وفتح، لم تنجح في رأب الصدع، حتى إنه في مايو الماضي، ورغم االتفا

تشريعية ورئاسية )على تفاهتها وعدم مشروعيتها( أبطلها الرئيس بمفرده وبدون االتفاق أو التشاور 
 مع األطراف االخرى، ما عمق االنقسام والفتنة. فمن الذي يزرع الفتنة؟

ب سمع الرئيس أما التمسك بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، فال بّد أن األخ أبو األدي
وهو يخطب مباشرة على الهواء ويعلن عدم صحة األنباء التي تتحدث عن رغبة محمود عباس في 

الديموغرافية  التركيبةتغّير  العودةإعادة خمسة ماليين الجئ فلسطيني، العتقاده أن مثل هذه 
ى طاولة وشرحها بقوله: طالبت فقط بطرح موضوع الالجئين عل« التهمة»إلسرائيل، ونفى هذه 

عن حقه الشخصي في  -البحث، بدون أن يتمسك بحق العودة، حتى انه تخّلى ـ طوعًا واختياراً 
 إلى صفد. فكيف له أن يدافع أو يتمسك بحق العودة لشعبه المشّرد؟ العودة

وختامًا، فإن األخ أبو األديب يدرك تمامًا أن القضية الفلسطينية في ظل الرئاسة الحالية تعاني من 
الفلسطينية الحالية هي قيادة فردية وبيد شخص واحد،  القيادةاب وتتقهقر لدرجة خطيرة، ذلك أن الغي

ومثل هذه القيادة، مهما أوتيت من عبقرية ُعمر وحكمة علي، تظل مصدر خطر كبير على 
قضيتها، وال خشبة خالص للمشروع الوطني إاّل بإجراء انتخابات حّرة ونزيهة لمجلس وطني منتخب 

بل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، والذي بدوره ينتخب لجنة تنفيذية جديدة والتي بدورها كذلك من ق
 تنتخب رئيسًا جديدًا لها. فهل بادر األخ ابو األديب بالقيام بهذه المسؤولية الوطنية قبل فوات الوقت؟

 1/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مشكلة قضية فلسطين حرب وجود .37
 منير شفيق

المنتصرة مرحلة فاصلة بين ما قبلها وما بعدها، في  2021أيام رمضان المبارك وأيار/ مايو  كانت
حرب الوجود طويلة األمد، متعددة المراحل بين المشروع الصهيوني، وتجّسده في الكيان الصهيوني 

من جهة، وبين شعب فلسطين؛ من اقُتلعوا من ديارهم داخلها  1948/1949بعد اتفاقات الهدنة 
(، ومن بقوا في القدس 48وخارجها، ومن بقوا على أرضها تحت الكيان الصهيوني )فلسطينيو الـ

 والضفة الغربية وقطاع غزة، من جهة أخرى.
وقد عرفت حرب الوجود هذه حروبًا وحروبًا، وكانت في أغلبها حتى نهاية القرن العشرين )من 

الح(، والجيوش العربية )المكّبلة المسيطر ( هزائم مؤقتة للكفاح الفلسطيني )المجرد من الس1917
على تسلحها، ونواقص أخرى(. وقد وّلد كل ذلك أنواعًا من الوعي المقاوم، وألوانًا من الوعي المهزوز 
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أو المهزوم، فوصلنا إلى عدد من المعاهدات والمواقف الُمدانة التي اعترفت بالكيان الصهيوني، وال 
بعده من تنسيق أمني )أكثر من معيب( وهرولة تطبيع مرذولة ذليلة سيما اتفاق أوسلو الكارثي، وما 

 من البعض.
هذا على المستوى الرسمي، أما على المستوى "المعارض" الذي لم يصل إلى حد الوعي المهزوم، فقد 
راح يتعلق باالعتراف بقرارات هيئة األمم، أو بحّل الدولتين )الظالم التصفوي(، أو حّل دولة واحدة 

، أو حّل دولة مساواة تتخلى عن نظام األبارتايد )الميز 1967ود ما قبل حزيران/ يونيو في حد
والنموذج الجنوب أفريقي(، فيما اعتبر العدو أن كل ذلك يحمل تنازاًل يقّر بشرعية وجوده  -العنصري

وانينه التي لجعل فلسطين كلها خالصة له. ومن هنا نفهم كل سياساته وارتكاباته اإلجرامية، بما فيها ق
نما  اعتبرت نظام أبارتايد. فالميز العنصري بالنسبة إليه ليس مطلوبًا لذاته كما في جنوب أفريقيا، وا 

 هو للتضييق على الفلسطينيين للتخلص من وجودهم في فلسطين )اقتالعهم والحلول مكانهم(.
ُتشّن علينا. والمهم أننا من هنا يخطئ من ال يقّيم سياساته باعتبار جوهر الصراع يتمثل بحرب وجود 

أيار/ مايو أصبح من الممكن أن ننتقل إلى بداية استراتيجية الهجوم، فيما  -بعد أيام رمضان
 المشروع الصهيوني وكيانه دخال زمن التقهقر.

 30/9/2021، "21موقع "عربي 
 

 أن توقف مشروعكم الصهيوني "حماستان"ال تسمحوا لو .38
 إسحق غرشون

كلمة مغسولة لوصف الشلل، وال سيما الشلل الفكري. كما ” الردع“ل غزة، يعّد في النقاش الدائر حو 
إشكالي جدًا، ألنه يشهد على التسليم للمشكلة وانعدام الحل، أو األمل بأن يفعل ” احتواء“أن مفهوم 

الزمن فعله مصادفة. غير أن التاريخ يعلمنا بأنه أمر لم ولن يحصل أمام منظمات اإلرهاب التي 
 ا التزمت الديني.يحركه

مع دولة ” عالقاتها“إسرائيل، وهي قوة إقليمية عظمى في كل مقياس تقريبًا، لم تجد بعد طريقًا تثبيت 
اإلرهاب غزة. استراتيجيتنا، إذا وجدت، ال تعدل وال تدرك وتيرة التغير. وهي استراتيجية متبلورة تدل 

ن منذ أصبحت غزة حماستان، فإن دولة إسرائيل على الرغبة في المبادرة والقيادة وتصميم الواقع. ولك
، وأن ”العمل من دون حافة الحرب“ال تفعل سوى أن تجر وترد. نسمح للعدو بأن يمس بسيادتنا، 

حساس األمن إلقليم كامل، وأن ينيمنا، ويخلق ربطًا بينه وبين القدس  وكل ذلك  –يضعضع األمن وا 
جية إسرائيلية غير متماسكة لدرجة السخف، وبموجبها برعاية سياسة مشوشة تجد تعبيرها في استراتي
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، وكأن ”أننا ال نخرج إلى حرب بسبب بالونات“نحتوي ونشتري الهدوء المؤقت ونتباهى بحقيقة 
 هي اإلمكانية الوحيدة الصحيحة.” الحرب الكبرى“

 سطحيًا، تبدو الحرب في غزة عديمة الجدوى، ال ألنه ال يمكن احتالل القطاع ونزع سالح
المنظمات، بل ألن مثل هذه الحرب قد تخدم حماس. فهي ستسرع مكانة المنظمة كدرع للفلسطينيين 
وتساعدها في السيطرة أيضًا على يهودا والسامرة. غير أن االستراتيجية المشوشة وعديمة اإلقالع ال 

ألن أعداءنا تتجه إلى الحرب الكبرى بل تسرع مجيئها. لماذا يخيل أننا نسير في طريق بال مخرج؟ 
يشعرون بأننا فقدنا الرغبة في مواصلة الكفاح، ودفع الثمن الذي ينطوي على حقنا في تحقيق الحلم 

سنة،  30الصهيوني. في دواخلنا محافل سياسية تحاول إعادة عقارب الزمن إلى الوراء. وكأنه لم تمر 
تطرفون، ويمكننا بأفعالنا أن يصرون على أن يروا الساحة الفلسطينية كساحة واحدة فيها معتدلون وم

 ندفع المعتدلين ليعززوا قواهم، أو نملي واقعًا أكثر راحة إلسرائيل.
وبالفعل، هذا ليس متعلقًا بنا، ولن يحصل. حان الوقت لنقرر ما الصحيح لنا كي نضمن مصالحنا 

 القومية واألمنية ونعمل بموجب ذلك وبمثابرة.
ي: حماس بادرت وقادت وثبتت المنظمة في المعركة األخيرة كـ هاكم مثااًل على االرتباك اإلسرائيل

للقدس. وخرجت دولة إسرائيل إلى حملة عسكرية تستهدف اإلشارة، على األقل ” حارس األسوار“
حسب اسمها، بأنها هي التي تحرس األسوار. أحقًا؟ الحملة، التي أديرت من ناحية عسكرية بشكل 

لم تفعل شيئًا كي تقطع المنطق الذي دفع حماس لتنفيذ  مبهر، ضربت حماس دون رحمة ولكنها
اإلصرار على إسكان البيوت في الشيخ جراح أو بناء روافع والبدء بالبناء في  –إطالق النار. مثاًل 

 ”.جفعات همتوس“
بقاء المعركة مفتوحة و ، والتي ”ما كان ليس ما سيكون”ثم إن الفكرتين الصحيحتين إلنهاء القتال وا 

تصميم واقع آخر، كنا قد فوتناهما كنتيجة ألفعال تتناقض مع السياسة. ففكرة إبقاء المعركة تستهدف 
مفتوحة توضح لقادة حماس بأنهم هم الذين سيدفعون الثمن؛ أي أنهم سيعيدون روحهم إلى بارئها في 
كل لحظة، إذا ما كرروا أي عمل عنيف من أي نوع. أما الركض المهووس نحو التسوية برعاية 
دخال المساعدة اإلنسانية إلى القطاع في اليوم التالي للحملة، فقد أغلق المعركة نهائيًا  مصرية، وا 

 وأدى بالطرف اآلخر ألن يفهم بأن ما كان هو بالضبط ما سيكون.
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نقول شيئًا ونفعل شيئًا آخر، وهم أذكياء بما يكفي كي يستغلوا ذلك لتقليص مجال إمكانات إسرائيل 
االستراتيجية في جهة واألفعال التي يجب تحقيقها في جهة أخرى. منذ  –بكلمات أخرى  العملياتية.

صعود حماس إلى الحكم وحتى اليوم، وجهنا الخطى دون بوصلة في طريق بال مخرج. الواقع يضخ 
 بوتيرة وفي اتجاه بال سيطرة. الواقع تواق ألفكار جديدة ومنعشة.
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