
     
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

   
  

 

 في القاهرةيجتمع لمناقشة قضايا تنظيمية وسياسية.. المكتب السياسي الجديد لـحماس 

 عباس يدعو وزيرة الداخلية اإلسرائيلية للقائه واألخيرة ترد: "لن يحدث": صحيفة عبرية

 حول إيمانه بحل الدولتين غانتس ينفي ما نسب له خالل لقائه مع عباس

 وزير إسرائيلي يكشف عن دولة عربية جديدة في طريقها للتطبيع

 حزب العمال األسترالي يتبنى مشروع قرار داعم لحقوق الفلسطينيين

حماس: حركة األميركّيون لـ": األخبار"
 إعمار غزة مقابل تثبيت التهدئة
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  طة:السل
 5 عباس يدعو وزيرة الداخلية اإلسرائيلية للقائه واألخيرة ترد: "لن يحدث": صحيفة عبرية  2.
 6 "الخارجية" الفلسطينية تطالب بوضع المنظمات والميليشيات االستيطانية وعناصرها على قوائم اإلرهاب  3.
 7 لجنة االنتخابات الفلسطينية تبدأ مرحلة التسجيل  4.
 7 يصدر قرارا بتعيين اللواء يوسف الحلو مديرا عاما لجهاز الشرطة عباس  5.
 7 النائب منصور: اعتداءات االحتالل لن تفلح في اقتالع المزارعين من أرضهم  6.

 
  المقاومة:

 8 في القاهرةيجتمع لمناقشة قضايا تنظيمية وسياسية.. المكتب السياسي الجديد لـحماس   7.

 8 هنية: االنتصار في أفغانستان يؤكد حيوية األمة وقدرتها على الثبات في وجه المحتلين  8.

 9 ية الجزئية لن تعطي شرعية للسلطة محليا أو دوليابدران: االنتخابات المحل  9.
 9 جبارين ينفي إنجاز اتفاق صفقة تبادل مع العدو: قدمنا مبادرة "إنسانية"   10.
 10 النخالة: ما تقوم به المقاومة هو إدامة االشتباك مع االحتالل  11.
 10 مركزية فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت"األحمد:   12.
 11 الجهاد: رفض االحتالل حضور األسرى الستة للمحكمة انتهاك ضد األسرى  13.
 11 وزير الخارجية السوري يلتقيوفد من الشعبية   14.
    

  :اإلسرائيليالكيان 
 11 بنيت يستبعد العرب من اجتماع لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي  15.
 12 "القنبلة النووية": الطريق طويلة أمام اإليرانيين للوصول إلى "إسرائيل"  16.
 12  حول إيمانه بحل الدولتين غانتس ينفي ما نسب له خالل لقائه مع عباس  17.
 13 الموحدة تدفع باتجاه تنفيذ مطالبها مقابل موافقتها على الميزانية اإلسرائيلية  18.
 13 تصاعد التوتر بالحكومة ومحاوالت الليكود لشقها بافتتاح دورة الكنيست  19.
 14 الحكومة اإلسرائيلية: الشاباك والجيش سيشاركان بجمع السالح بالمجتمع العربي  20.
 15 مستوطنون بالرملة: نتعرض إلطالق نار وزجاجات حارقة  21.
 15 ضوء أخضر من ساعر لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات  22.
 15 في سوريا لى عملياتها العسكريةع "حزب هللا"فوجئت بعدم رد إيران و "إسرائيل"  23.
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  :األرض، الشعب
 17 سبتمبرأيلول/ منع أذان في "اإلبراهيمي" خالل  80اقتحاما لـ"األقصى" و 23: الفلسطينية "األوقاف"  24.
 17 االحتالل يحتجز األسير "قادري" بأوضاع مأساوية ومقلقة  25.
 18 الحركة األسيرة تقرر البدء بخطوات تصعيدية إسنادا لألسرى المضربين  26.
 18 هآرتس: اعتداءات المستوطنين اإلرهابية تضاعفت خالل العام الحالي  27.
 19 يوما 81محكمة االحتالل ترفض استئناف أسير مضرب عن الطعام منذ   28.
 19 شهيدًا في الربع الثالث من العام الجاري 38هيئة وطنية:   29.
 20 حفل تكريمي لمعلمي ومعلمات المخيمات الفلسطينية في لبنان  30.
 20 بدعوى "الحيادية" األونروا تتحسس من الثوابت الوطنية الفلسطينية  31.
 21 الباحثون عن عمل عبر الشريط الحدودي .. معاناة ال تتوقف  32.
 21 قاسم فلسطينيين في كفر 4أفراد من الشرطة اإلسرائيلية يتلقون "علقة سخنة" واعتقال   33.
   

  مصر:
 22 "بن غوريون"تنفذ أول رحلة مباشرة إلى  "مصر للطيران"  34.

 
  األردن:

 22 : مدير أوقاف القدس غادر لألردن على وقع غضب فلسطيني"21عربي"  35.
 

  لبنان:
 22 "إسرائيل"عالمية في النزاع الحدودي البحري مع لبنان يطلب رأي شركات   36.

 
  عربي، إسالمي:

 23 وزير إسرائيلي يكشف عن دولة عربية جديدة في طريقها للتطبيع  37.

 23 اتحاد المحامين العرب يطالب بتدويل قضية األسرى  38.

 23 2019المرحلة األولى من مخصصات الصناديق العربية واإلسالمية للعام توقيع   39.

 24 الجيش الجزائري: المغرب أخطأ التقدير عندما اعتقد أن التطبيع سيقلب الموازين  40.

 24 ض إكسبو بطائرات مسيرة: دبي تتعاقد مع شركة إسرائيلية لتأمين معر "ركة مقاطعة إسرائيل"ح  41.
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  دولي:
 24 حزب العمال األسترالي يتبنى مشروع قرار داعم لحقوق الفلسطينيين  42.
 25 سجادة حمراء للتطبيع« إكسبو دبي»حركة مقاطعة إسرائيل: مشاركة السلطة الفلسطينية في   43.
 25 أسس إلنشاء دولتين 181قرار التقسيم ”: القدس العربي”رئيس الجمعية العامة لـ  44.
 26 وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الكينية: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة  45.
 26 عسكريين إسرائيليينلقاح كورونا تم إعطاؤها لم واشنطن تترقب بيانات تطعي  46.
 26 مصادر فلسطينية لهآرتس: قنصلية واشنطن في القدس سُيعاد فتحها بعد أسابيع  47.
 27 يبحث مع االتحاد األوروبي النهوض باقتصاد غزة” القطاع الخاص“  48.
 27 انتقدت "إسرائيل"يسعى الحتواء تداعيات نقاش لها مع طالبة  األمريكي مكتب نائبة الرئيس  49.
 28 استخدمت الزي العربي شرطة بنما تعتذر عن "أي إهانة" في تدريبات نظمتها السفارة اإلسرائيلية  50.
 28 جال اشترى سالحا من اإلنترنت برصد معابد يهوديةباريس تتهم ر   51.
 28 ولبنان مولود في تل أبيب "إسرائيل"الوسيط األميركي بين   52.

 
  تقارير:

 29 دعم حل الدولتينلمشروع قرار في الكونغرس األمريكي  مقال حول  53.
 

  حوارات ومقاالت
 31 ناسر الزعاترة... عباس في تهديده األخير.. ماذا بعد؟!  54.
 33 محمود العجرمي د.... الطائرات المسيرة.. دور محوري في المعارك القادمة  55.
 35 انال زنسر... م األمم المتحدةاإلسرائيلي أما -أخطأ بينيت عندما تجاهل الصراع الفلسطيني   56.

 
 37 :كاريكاتير

*** 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 5 ص             5648 العدد:             10/4/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

 حماس: إعمار غزة مقابل تثبيت التهدئةحركة األميركّيون لـ ":األخبار" .1
أ  المصرنن  دعوا قنادة  في حركة حماسم  مصادر « األخبار»علمت : رجب المدهو -غزة

مع الرئنس المصري عبد الفتاح السنسي، إلى مستشار األم  القومي لقاء ججمع الحركة، بعد لقاء 
، إلى إجراء مباحنثات في القاهرة، استيادًا إلى الموقف األمنركي بخصوص األمنركي جانك سولنفا 

للطلب م  المصرنن  استضافة اجتماع مكتبها « حماس»الوضع في القطاع، وهو ما استغّلته 
م السلطات المصرنة مبادرة سناسنة لحركة السناسي. وبحسب المصدر، نثّمة  توّقعات بأ  تُقدِّّ

للتهدئة مع االحتالل، تستيد إلى رغبة اإلدارة األمنركنة في عدم تصعند األحداث في « حماس»
األراضي الفلسطنينة، أو حدوث مواجهات عسكرنة، إذ نتطّلع البنت األبنض إلى تهدئة األوضاع 

عادة إعمار غزة وضما  حالة م  إلى أ  الحركة اليظر الهدوء على حدود القطاع. ولفت المصدر  وا 
ستتعاطى بإنجابنة مع هذا الطرح، وستدرس ما نقّدمه المصرنو  وتتباحث في شأ  ما سنقدَّم لها م  

في غزة، حازم « حماس»جايبهم خالل اجتماع المكتب السناسي. وفي هذا اإلطار، قال الياطق باسم 
حماس في القاهرة تترّكز على العالقات النثيائنة مع األشقاء في مصر، مباحنثات وفد »قاسم، إ  

وتطونرها بما نخدم مصالح شعبيا الفلسطنيي، وتتضّم  ملّفات تتعّلق بتحسن  األوضاع اإليساينة، 
 «. وتخفنف الحصار اإلسرائنلي على القطاع وا عادة اإلعمار

 4/1/2021، بيروت، األخبار
 

 وزيرة الداخلية اإلسرائيلية للقائه واألخيرة ترد: "لن يحدث"عباس يدعو : صحيفة عبرية .2

مصادر إعالمنة عبرنة، اليقاب ع  توجنه رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس،  تكشف: الياصرة
دعوة لجمنع الوزراء في حكومة االحتالل وخاصة وزنرة داخلنة اإلسرائنلنة ابلنت شاكند، لزنارة 

وذكرت صحنفة "منكور رنشو " العبرنة الصادرة النوم االنثين ،  جتماع به.المقاطعة في رام هللا واال
أ  دعوة عباس وردت خالل اللقاء الذي جمع بن  عباس، ووزنر الصحة اإلسرائنلنة ورئنس كتلة 
"منرتس" النسارنة ينتسا  هوروفنتش ووزنر التعاو  اإلقلنمي عنساوي فرنج، وعضو البرلما  

ويقلت ع  هوروفنتش قوله: "إيهم في منرتس    حزب "منرتس" النساري."كينست" منخال روزن  م
نعتزمو  تجدند الحوار والتعاو  مع الجايب الفلسطنيي وميع اإلجراءات التي م  شأيها اإلضرار 

وأضاف "يعتقد أيه ال مجال إلجراءات أحادنة م  شأيها اإلضرار بفرص تيفنذ حل  بحل الدولتن ".
وال بؤر استنطاينة غنر قايوينة، وال عيف م  قبل المتطرفن   جدندة،ت الدولتن . ال مستوطيا

المستوطين . إيه واجبي وواجب علنيا تعزنز العمل المشترك. وصليا النوم إلعادة البياء وفتح قياة 
  ويعطي "دفعة" للتعاو  ". ودائمة،مباشرة 
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قاء معه في المقاطعة في رام هللا، وأشار إلى أ  عباس دعا جمنع الوزراء في الحكومة اإلسرائنلنة لل
ويقلت الصحنفة ع  عباس قوله: "نجب أ  يبدأ وييشئ إجراءات  بغض اليظر ع  موقفهم السناسي.

لبياء النثقة، لكي ينثبت أييا يعتزم صيع السالم، واضاف اسمحوا لي بالحفاظ على أمل الشعب 
شارت إلى أ  عباس شكر وزنر الصحة أو  فسوف يفقد المستقبل". األمل،الفلسطنيي. ألييا إذا فقديا 

اإلسرائنلنة على مساعدته في قضنة "كورويا"، قائال: "يعنش معا وعيدما نتحرر الفلسطنينو  م  
ولفتت الصحنفة إلى أ  عباس قال أنضا: إيه  كورويا نكو  اإلسرائنلنو  أحرارا والعكس صحنح".

ودعا عباس  شامل وفق القرارات الدولنة"."م  الضروري إيهاء االحتالل والتوصل إلى سالم عادل و 
 الحكومة اإلسرائنلنة إلى "إعادة جنثامن  الشهداء ووقف ايتهاك حقوق األسرى في سجو  االحتالل".

التي تزور اإلمارات الفتتاح الجياح  -م  جايبها رفضت وزنرة الداخلنة اإلسرائنلنة، أننلت شاكند 
التي وجهها لها رئنس السلطة محمود عباس، للقاء في الدعوة  -اإلسرائنلي في معرض إكسبو دبي 

وقالت شاكند عبر تغرندة على حسابها على "تونتر": "ل  نحدث. ل  ألتقي  مقر المقاطعة في رام هللا.
الذي نقاضي جيود الجنش اإلسرائنلي في  -باإلشارة إلى محمود عباس  -أحد ميكري المحرقة 

 ع أمواال لقتلة النهود".محكمة العدل الدولنة في الهاي، وندف
 4/10/2021قدس برس، 

 
"الخارجية" الفلسطينية تطالب بوضع المنظمات والميليشيات االستيطانية وعناصرها على قوائم  .3

 اإلرهاب
طالبت وزارة الخارجنة، الدول كافة بوضع ميظمات المستوطين  وعياصرها اإلرهابنة : رام هللا

المواطين  الفلسطنينن  على قوائم اإلرهاب ومالحقتهم المسلحة التي ترتكب االعتداءات بحق 
كما طالبت الوزارة، في بنا  صحفي، نوم األحد، مجلس  ومحاكمتهم وميعهم م  دخول أراضنها.

األم  الدولي باتخاذ ما نلزم م  اإلجراءات التي نفرضها القايو  الدولي لتطبنق قرارات األمم المتحدة 
، مشنرة إلى أيها تتابع نومنا تفاصنل اعتداءات 2334كذلك القرار الخاصة بالقضنة الفلسطنينة و 

المستوطين  لرفعها إلى "الجيائنة الدولنة" وحنثها على سرعة البدء بتحقنقاتها في جرائم االحتالل 
 والمستوطين .

 3/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لة التسجيللجنة االنتخابات الفلسطينية تبدأ مرح .4
رام هللا: أيهت طواقم لجية االيتخابات المركزنة الفلسطنينة كل االستعدادات الفينة الالزمة لبدء مرحلة 

، التي تبدأ صباح النوم 2021التسجنل واليشر واالعتراض للمرحلة األولى م  االيتخابات المحلنة 
لى مدار األنام النثالنثة الماضنة وعقدت اللجية ع )األحد(، وتستمر حتى مساء نوم الخمنس المقبل.

ورشة ال مركزنة في المياطق االيتخابنة بالضفة، جرى خاللها تدرنب طواقم مراكز التسجنل،  48
واليشر، واالعتراض، واطالعهم على كل تفاصنل عملهم، بتسجنل الياخبن  إلكتروينًا، وورقنًا، وآلنات 

رفن  على هذه المرحلة تم تدرنبهم بشكل مركزي اليشر، واستقبال طلبات االعتراض، علمًا بأ  المش
 في مقر اللجية، بمدنية البنرة، مطلع األسبوع الماضي.

وبالتزام  مع ذلك، جهزت اللجية حقائب التسجنل واليشر واالعتراض التي تحتوي على سجل 
وعات الياخبن  االبتدائي ليشره للجمهور في مراكز التسجنل واليشر واالعتراض، إلى جايب المطب

التوعونة والتحفنزنة التي جرى يقلها إلى جمنع محافظات الضفة الغربنة وستوزع منداينًا في الهنئات 
 المحلنة المشمولة بايتخابات المرحلة األولى.

 3/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 يصدر قرارا بتعيين اللواء يوسف الحلو مديرا عاما لجهاز الشرطة عباس .5
محمود عباس، مساء السبت، قرارا بتعنن  اللواء نوسف  نةفلسطنيال السلطة أصدر رئنس: رام هللا

 الحلو مدنرا عاما لجهاز الشرطة الفلسطنينة خلفا للواء حازم عطا هللا.
 2/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مالنائب منصور: اعتداءات االحتالل لن تفلح في اقتالع المزارعين من أرضه .6

أكدت اليائب ميى ميصور أ  أسالنب االحتالل ومستوطينه ل  تفلح في قلع الفلسطنينن  م  : يابلس
أرضهم وال سنما المزارعن  الذن  نعرفو  تماما قنمة األرض وما تحتونها م  مزروعات تعبر ع  

لزنتو  وقالت "ميصور": إ  إقدام المستوطين  على قطع عشرات أشجار ا عراقة األرض الفلسطنينة.
المنثمرة م  أراضي بلدة بورن  المحاذنة لمستوطية نتسهار جيوب مدنية يابلس جرنمة جدندة تضاف 

وأكدت أ  المستوطين  نسعو   لسلسلة طونلة م  جرائم االحتالل بحق الشجر والبشر الفلسطنيي.
التي نعّدها منثاال لقطع أرزاق الفلسطنينن  ومحاربة تارنخهم وترانثهم باليظر إلى رمزنة شجرة الزنتو  

 حنًا على صموده في وجه آلة القمع واإلرهاب اإلسرائنلي.
 3/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في القاهرةيجتمع لمكتب السياسي الجديد لـحماس .. اقضايا تنظيمية وسياسيةلمناقشة  .7
اهرة، النوم، بعد نعقد المكتب السناسي لحركة حماس أول اجتماعاته في الق: كفاح زبو -رام هللا

وقال مصدر  وصول غالبنة أعضائه م  الداخل والخارج، وعلى رأسهم إسماعنل هينة رئنس المكتب.
لشرق األوسط، إيه أول اجتماع م  يوعه نضم كافة رؤساء وأعضاء األقالنم، ميذ »في الحركة لـ

 نولنو )تموز(.ايتخابها في دورتها األخنرة التي بدأت مستهل العام الحالي وايتهت أواخر 
وقال مصدر مطلع، إ  االجتماع نهدف إلى مياقشة مسائل تيظنمنة تتعلق بالوضع الداخلي والمالي 
والصالحنات كذلك، كما نياقش مسائل سناسنة متعلقة بالتهدئة مع إسرائنل وصفقة تبادل، إلى جايب 

فنعًا نترأسه هينة، سنلتقي ملف المصالحة والعالقة مع السلطة الفلسطنينة. وأكد المصدر أ  وفدًا ر 
كا  نفترض أ  نتم اللقاء مبكرًا، لك  »الحقًا رئنس المخابرات المصرنة عباس كامل، مضنفًا، 

 «.حماس طلبت السماح لها بعقد اجتماع للمكتب السناسي في القاهرة وايتظرت حتى جاءت الموافقة
السالم مع إسرائنل، وبحسب المصادر سنياقش المصرنو  مع حماس، ملف التهدئة ومسار 

والمصالحة، وعقد صفقة تبادل، إلى جايب ملف اإلعمار. وتوجد تعقندات تعتري جمنع هذه 
 الملفات، التي نتقدم بعضها ببطء شدند ونراوح اآلخر مكايه.

لى جايب وفد حماس خرج وفدا ، أمس، واحد حكومي فيي واآلخر مشكل م  رجال األعمال، إلى  وا 
ونرأس وفد  حكومنة وأخرى تتعلق بالتجارة مع مصر إلى جايب ملف اإلعمار. القاهرة، لبحث ملفات

رجال األعمال، ولند الحصري يائب رئنس الغرف التجارنة الفلسطنينة، وعدد آخر م  رجال 
، فإ  الوفود «الشرق األوسط»وبحسب مصادر تحدنثت لـ األعمال، وتستغرق زنارتهم عدة أنام.

 نسمح ونميع دخولها عبر مصر.ستياقش قائمة البضائع التي 
 4/10/2021، الشرق األوسط، لندن

  
 هنية: االنتصار في أفغانستان يؤكد حيوية األمة وقدرتها على الثبات في وجه المحتلين .8

على أ  ايتصار حركة طالبا  على  ،شدد رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة
رة األمة على تحرنر أوطايها م  الغزاة المحتلن  متزامًيا مع االحتالل األمرنكي في أفغايستا  نؤكد قد

وأعرب رئنس الحركة  ما نبدعه شعبيا م  أجل تحرنر القدس واألسرى م  أندي االحتالل اإلسرائنلي.
خالل اتصال هاتفي مع وزنر الخارجنة األفغايي أمنر خا  متقي ع  تطلعاته بأ  نكو  لطالبا  

في فلسطن  لتحرنر بنت المقدس، مكرًرا التهيئة لقنادة الحركة وللشعب  دور داعم ومسايد إلخوايهم
وأشار إلى ضرورة أ  تكو  فلسطن  حاضرة في خطابات  األفغايي على هذا االيتصار العظنم.
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الخارجنة األفغاينة، وخاصة القدس وما نجري فنها م  ايتهاكات، معبًرا ع  فرحة المقاومة واألمة 
 تحرنر أفغايستا ، متميًنا ألفغايستا  الوحدة والميعة واالزدهار.بايتصار سنف القدس و 

م  جايبه شكر الوزنر متقي هذا االتصال والتهيئة، الفًتا إلى أ  أفغايستا  النوم تعنش حكومة 
سية، وأيه ال نوجد ميطقة داخل أفغايستا  خارج هذه الحكومة، واعتزازه بجهاد  43إسالمنة بعد 

 رابط في بنت المقدس وأكيافه.الشعب الفلسطنيي الم
 2/10/2021، موقع حركة حماس

 
 بدران: االنتخابات المحلية الجزئية لن تعطي شرعية للسلطة محليا أو دوليا .9

إ  قرار السلطة بإجراء ايتخابات محلنة  ،قال عضو المكتب السناسي لحركة حماس حسام بدرا 
االيتخابات العامة، وكا  ميه مواقف معلية جزئنة مرتبط بضغوط م  االتحاد األوروبي بعد إلغاء 

وَأضاف بدرا  في يدوة سناسنة أيه حتى  تتعلق بأيه ال نمك  استمرار الدعم لحكومات غنر ميتخبة.
لو أجرنت االيتخابات المحلنة الجزئنة فإيها ل  تعطي شرعنة للسلطة ال على المستوى الوطيي وال 

 الدولي.
 3/10/2021، موقع حركة حماس

 
 إنسانية"رين ينفي إنجاز اتفاق صفقة تبادل مع العدو: قدمنا مبادرة "جبا .10

قال قنادي في حركة "حماس"، إ  الحركة : حسن  مصطفى، ع  3/10/2021، 21عربيذكر موقع 
لدنها قرار استراتنجي نقضي بالعمل على إطالق سراح األسرى في سجو  االحتالل "مهما كلف ذلك 

وطالب عضو  نجرنها االحتالل للوصول إلى األسرى في غزة.م  نثم "، كاشفا ع  محاوالت 
"، 21المكتب السناسي للحركة ومسؤول ملف األسرى فنها، زاهر جبارن  في لقاء خاص مع "عربي

المستوى السناسي الفلسطنيي وكل الفصائل بااليخراط لتيفنذ هذه االستراتنجنة وتحمل تبعاتها، قائال، 
 فصنل داخل سجو  االحتالل". "ال نعقل أ  نبقى أسرى م  أي

ولفت جبارن  إلى أ  الحركة أطلقت مبادرة إيساينة في مرحلة بدانة ايتشار فنروس كورويا العام 
الماضي، تكشف بموجبها ع  بعض التفاصنل حول األسرى لدنها، مقابل إطالق سراح األسرى كبار 

ن ، مشددا على أ  قادة االحتالل الس ، والمرضى، واألطفال، واليساء، إلى جايب األسرى اإلدارن
"نستخدمو  ملف األسرى اإلسرائنلنن  لدى المقاومة في إطار اللعبة السناسنة وااليتخابنة، حنث 

 تتبخر وعودهم لعائالت األسرى بمجرد استالم الحكم، وتولى المياصب".
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ومة ال تأبه وردا على سؤال حول مطالب االحتالل واشتراطات حول األسماء، قال جبارن  "المقا
الشتراطات المحتل، طلباتيا واضحة وعلى المحتل أال نضع شروطا على األشخاص، والمقاومة لدنها 
م  األوراق القونة التي تجبر االحتالل على تيفنذ صفقة تبادل مشرفة، تدخل بموجبها الفرحة إلى 

 الشعب الفلسطنيي وكل أحرار العالم".
يفى جبارن  صحة المعلومات التي أوردتها قياة العربنة : 3/10/2021، حركة حماس موقع وأضاف

ودعا جبارن  وسائل اإلعالم لتوخي الحذر، وتجيب  ع  إيجاز اتفاق صفقة تبادل مع كنا  العدو.
وأكد أ  بث منثل هذه الشائعات ل  نفلح  بث الشائعات التي تتالعب في مشاعر األسرى وعائالتهم.

 في الضغط على قنادة المقاومة.
 

 نخالة: ما تقوم به المقاومة هو إدامة االشتباك مع االحتاللال .11
أكد زناد اليخالة األمن  العام لحركة الجهاد، نوم السبت، أ  ما تقوم به قوى المقاومة في : بنروت

 فلسطن  هو إدامة االشتباك مع االحتالل االسرائنلي بايتظار أ  تستعند األمة يهضتها ووحدتها.
إعادة “لمة له في ملتقى صالح الدن  األنوبي الفكري النثالث، على ضرورة وشدد اليخالة خالل ك

توجنه جبهات األمة ضد المحتل وتحقنق تيمنة حقنقنة على قاعدة المقاومة وفي الوقت ذاته استمرار 
 ”.مشاغلة العدو وعدم التفاوض معه

 2/10/2021القدس، القدس، 
 

 المركزي بأسرع وقتمركزية فتح" تبحث عقد دورة للمجلس "األحمد:  .12
قال عضو اللجيتن  التيفنذنة لميظمة التحرنر، والمركزنة لحركة "فتح" عزام األحمد نوم  :رام هللا

السبت، إ  اجتماع اللجية المركزنة األخنر الذي عقد نومي األربعاء والخمنس الماضنن ، بحث 
موضحا ، نا التيظنمنة للميظمةتهنئة األجواء لعقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت لمعالجة القضا

أ  اللجية المركزنة تبحث في قرارات اللجيتن  التيفنذنة والمركزنة في اجتماعهما األخنر برئاسة 
الرئنس، والتي أكدت ضرورة بدء حوار وطيي شامل بن  فصائل ميظمة التحرنر، بهدف تعزنز وحدة 

وأعل  األحمد أ  اللجية المركزنة أقرت كل  ت.وأشار إلى أيه بدأ فعلنا في تيفنذ هذه الحوارا الميظمة.
 ما نتعلق بما قرره المجلس النثوري لحركة "فتح" في دورته األخنرة.

 2/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الجهاد: رفض االحتالل حضور األسرى الستة للمحكمة انتهاك ضد األسرى .13
ة األسرى للقوى الوطينة واإلسالمنة ناسر مزهر، "إّيا لم يتفاجأ قال ممنثل حركة الجهاد في لجي: غزة

بقرار االحتالل عزل األسرى الستة، وا   التصعند ضد األسرى لم نتوقف ميذ عملنة ايتزاع الحرنة م  
 سج  جلبوع".

أ  االحتالل اإلسرائنلي نرند االيتقام م  األسرى بشكل عام، وأسرى الجهاد اإلسالمي  وأكد مزهر
ل خاص، بعد عملنة ايتزاع الحرنة، مشنرًا إلى أ  "مصلحة السجو  والشاباك الصهنويي نعاقبا  بشك

األسرى الستة عبر وضعهم في زيازن  الموت، والتي تيعدم م  أي مظهر م  مظاهر الحناة 
وأضاف أ  رفض االحتالل حضور األسرى الستة للمحكمة بذرنعة فنروس كورويا نشكل  اإليساينة".

وحول الخطوات المطلوبة في الوقت الحالي، قال مزهر "إ  وحدة الحركة  ًا جدندًا ضد األسرى.ايتهاك
األسنرة والخطوات التصعندنة الجماعنة، هي الكفنلة لرفع الظلم ووقف اإلجراءات القمعنة بحق أسرى 

 الجهاد اإلسالمي داخل السجو ".
 2/10/2021، قدس برس

 
 رجية السوريوزير الخا يلتقيوفد من الشعبية  .14

وفد م  المكتب السناسي للجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  برئاسة أبو أحمد  األحد نومالتقى : دمشق
فؤاد يائب األمن  العام، مع وزنر الخارجنة السوري فنصل المقداد، تم خالله تياول التحدنات التي 

حتالل القائمة على تواجه الشعب الفلسطنيي وقضنته الوطينة، ومقاومة مخططات وسناسات اال
، ويفي أي حقوق سناسنة وتارنخنة له في وطيه االستعماري االحتاللوتعمنق  االستنطا توسنع 

وتطرق الوفد إلى المبادرات والجهود التي تبذلها الجبهة الشعبنة م  أجل إيهاء  وأرضه التارنخنة.
ظمة التحرنر الفلسطنينة هو المدخل االيقسام واستعادة الوحدة الوطينة، والتأكند على أ  إعادة بياء مي

 الرئنسي لذلك.
 3/10/2021، القدس، القدس

 
 بنيت يستبعد العرب من اجتماع لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي .15

تل أبنب: عقد رئنس الوزراء اإلسرائنلي، يفتالي بينت، أمس األحد، أول اجتماع للفرنق الوزاري 
العربي، معليًا عزم حكومته على تصفنة هذه الظاهرة، ولك  المكّلف مكافحة الجرنمة في المجتمع 

في ظل عدم دعوة أي مسؤول عربي لالجتماع أو لعضونة الفرنق، بل إ  بينت تجاهل حتى اليائب 
 الشرنكة في االئتالف الحكومي.« الحركة اإلسالمنة»ميصور عباس، الذي نرأس كتلة 
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مل الجد. ونجب على الجمهور العربي أ  ندرك الحكومة تأخذ هذا الموضوع على مح»وقال بينت: 
يما الحل، وعدم إلقاء اللوم على الدولة؛ بل السنر معها ندًا بند  «.أ  أجهزة األم  لنست العدو؛ وا 

جرنمة ارتكبت داخل  12جرنمة عيف داخلي؛ بنيها  100وشهد المجتمع العربي ميذ مطلع العام 
 الحكومة على أيها جزء م  إسرائنل.  القدس العربنة المحتلة، التي تتعامل معها

 4/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 "القنبلة النووية": الطريق طويلة أمام اإليرانيين للوصول إلى "إسرائيل" .16
تل أبنب: صدر أمس موقف إسرائنلي الفت هو  م  السرعة المحتمل أ  تصل  -طهرا   -ليد  

أمامها ما ال نقل ع  سيتن  إذا ما قررت بياء القيبلة. لك   بها إنرا  إلى القيبلة اليوونة، معتبرًا أ 
منثنرًا »الموقف اإلسرائنلي اعتبر تسارع عملنات تخصنب النوراينوم بدرجات مرتفعة في إنرا  أمرًا 

 «.للقلق
وُيقل أمس ع  قائد االستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة، المنجور جيرال تامنر هانما ، قوله لموقع 

اإلخباري، إ  إنرا  ل  تحصل على القيبلة اليوونة قرنبًا. وعلى الرغم م  أ  إنرا  « وزوااله ين»
باتت النوم تخصب النوراينوم بمستونات غنر مسبوقة، إال أ  هانما  قال إ  إنرا  ما زالت بعندة 

منثنرة »ا  ع  القيبلة اليوونة. وعلى الرغم م  إقراره بأ  مستونات تخصنب النوراينوم التي بلغتها إنر 
ما زالت أمامها طرنق طونلة قبل أ  تحصل على « الجمهورنة اإلسالمنة»، إال أيه قال إ  «للقلق

 قيبلة ذرنة تعمل بطرنقة صحنحة، ونمك  أ  تشكل تهدندًا إلسرائنل. 
 3/10/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 حول إيمانه بحل الدولتين  غانتس ينفي ما نسب له خالل لقائه مع عباس .17

العبرنة اللنلة الماضنة، حول ما  12يفى مكتب وزنر جنش االحتالل بنيي غايتس ما ورد في قياة 
يسب له ع  حدنث أبلغه للرئنس محمود عباس، خالل لقائهما الذي كشف ع  عقده يهانة شهر 

وقال مكتب غايتس، إ  ما يشر م  اقتباسات يسبت له خالل المحادنثة  أغسطس/ آب الماضي.
 ”.غنر دقنقة“

رابن  ‘إيه نرند أ  نكو  “وكايت القياة العبرنة ذكرت اللنلة الماضنة، أ  غايتس قال للرئنس عباس، 
، في إشارة لرئنس الوزراء اإلسرائنلي األسبق اسحاق رابن ، الذي كا  نوصف أيه ’..”الجدند

 ، وم  الذن  عملوا على اتفاقنات السالم وميها أوسلو قبنل اغتناله.”نساري“
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أيا أؤم  بحل الدولتن ، لك  في هذه الحكومة هياك “غايتس خالل لقائه مع الرئنس عباس، وقال 
 ، بحسب ما جاء في القياة، ويفاه الوزنر اإلسرائنلي.”قنود

 2/10/2021القدس، القدس، 
 

 الموحدة تدفع باتجاه تنفيذ مطالبها مقابل موافقتها على الميزانية اإلسرائيلية .18
ائنلنة العامة الياطقة بالعربنة، النوم السبت، أ  القائمة العربنة الموحدة بزعامة ذكرت هنئة البث اإلسر 

وأشارت الهنئة  ميصور عباس تدفع باتجاه تيفنذ مطالبها مقابل موافقتها على تمرنر المنزاينة العامة.
مصادقة إلى أيه ستفتتح نوم غد األحد الدورة الشتونة للكينست والتي م  المقرر أ  نتم خاللها ال

 على المنزاينة بالقراءتن  النثاينة والنثالنثة.
وبنيت أ  القائمة العربنة طالبت خالل اتصاالت أجرتها في األنام األخنرة مع وزارات الداخلنة 
والتربنة والتعلنم والمواصالت والمالنة بتوظنف منزاينات إضافنة للخطة الخماسنة للمجتمع العربي 

في حال لم تدعم القائمة المنزاينة العامة فقد نشكل ذلك خطًرا على و  ولمشارنع التيظنم والبياء.
 استقرار الحكومة اإلسرائنلنة وربما سقوطها.

 2/10/2021القدس، القدس، 
 

 تصاعد التوتر بالحكومة ومحاوالت الليكود لشقها بافتتاح دورة الكنيست .19
كود محاوالته لشق الحكومة مع افتتاح الدورة الشتونة للكينست، نوم األحد، استأيف حزب اللن

سقاطها، فنما برز توتر داخل الحكومة، وبضم  ذلك خالف حول قايو  ميع لم شمل عائالت  وا 
 نكو  أحد الزوجن  فنها م  سكا  الضفة الغربنة أو قطاع غزة.

ونحاول اللنكود إسقاط حكومة بنينت لبند بواسطة وزنر األم  ورئنس حزب "كاحول الفا "، بنيي 
وتشنر توقعات إلى أ  خطوات في هذا السناق نمك  أ  تحدث بعد مصادقة الكينست على غايتس. 

منزاينة الدولة، التي تعتبر المهمة األهم للحكومة اإلسرائنلنة الحالنة، بعد أكنثر م  نثالث سيوات 
 بقنت فنها إسرائنل م  دو  منزاينة.

اإللكترويي النوم، إيه "بعد المصادقة  وقال عضو الكينست منكي زوهار، م  اللنكود، لموقع "وانيت"
على المنزاينة، نمك  أ  تسقط الحكومة بطرنقة واحدة فقط، م  خالل تصونت على حجب نثقة بياء 
ع  الحكومة، الذي نمك  أ  نحدث م  خالل التصونت لصالح مرشح )لرئاسة الحكومة( ولنس م  

يما م  حزب آخر".  اللنكود بالضرورة وا 
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إلى ايضمام "كاحول الفا " إلى أحزاب النمن  في المعارضة في التصونت على  ونشنر زوهار بذلك
حجب النثقة، وبحنث نكو  غايتس مرشح أحزاب النمن  لرئاسة الحكومة، وم  دو  ايتخابات جدندة. 
 وهذا اقتراح كرر اللنكود طرحه، في األشهر القلنلة الماضي، ولم نعل  غايتس ع  رفضه بالمطلق.

 0 58أيه "في حال إجراء ايتخابات قرنبا، فإ  معسكر النمن  سنحصل على ما بن   واعتبر زوهار
مقعدا في الكينست على األقل، م  دو  بنينت وساعر )أي حزبي "نمنيا" و"تنكفا حداشا"  60

 النمنينن ( أليهما ألسفيا ايضما إلى معسكر آخر".
 3/10/2021، 48عرب 

 
 ش سيشاركان بجمع السالح بالمجتمع العربيالحكومة اإلسرائيلية: الشاباك والجي .20

صادق رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، يفتالي بنينت، في ختام اجتماع اللجية الوزارنة لمحاربة العيف 
والجرنمة في المجتمع العربي، نوم األحد، على خطة العمل التي استعرضها يائب وزنر األم  

ميسق بالتعاو  بن  الشرطة والشاباك ومجلس الداخلي، نوآف سنغالوفنتس، وتقضي "بتيفنذ عمل 
 األم  القومي والمستشار القضائي للحكومة وسلطة الضرائب وسلطة تبننض األموال".

 
كذلك تقرر بتيفنذ "مواجهة مركزة في قضنة السالح غنر القايويي في المجتمع العربي، بمشاركة 

وزارة القضاء "توفر أدوات م  أجل الجنش اإلسرائنلي"، إضافة إلى س  مجموعة قواين  بمبادرة 
 مواجهة هذه الظاهرة، منثل قايو  الحد االقصى م  العقوبة وحنازة السالح والتجارة به".

ويقل موقع "والال" اإللكترويي ع  مصدر أميي قوله إ  "وزنر األم  وممنثلي الجنش اإلسرائنلي لم 
تقرر فنه مشاركة الجنش اإلسرائنلي بجمع  نشاركوا في اجتماع اللجية الوزارنة الذي على ما نبدو أيه

السالح غنر الشرعي في البلدات العربنة. ولنس لدنيا أديى فكرة عما ندور الحدنث وسيقوم بفحص 
 ذلك اآل ".

وقال بنينت، خالل اجتماع اللجية الوزارنة لمحاربة الجرنمة والعيف في المجتمع العربي، أ  الوضع 
أ  قوات األم  لنست عدوة المجتمع العربي، واعترف بتقاعس وصل إلى الخط األحمر، واعتبر 

همال السلطات لظاهرة الجرنمة والعيف.  وا 
واعترف بنينت بتقاعس السلطات اإلسرائنلنة إزاء هذه الظاهرة، قائال إ  "وضع العيف في المجتمع 

همال هذه المشكلة طوال سيوات إلى  أ  وصلت العربي وصل إلى الخط األحمر. وقد تم إقصاء وا 
 إلى أحجام متوحشة، منثلما رأنيا في السية األخنرة".

 3/10/2021، 48عرب 
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 مستوطنون بالرملة: نتعرض إلطالق نار وزجاجات حارقة .21
كشفت صحنفة "معارنف" العبرنة، أ  المستوطين  في مدنية الرملة المحتلة باتوا نشعرو  : الرملة

طالق اليار."بالرعب"، جراء تزاند عملنات استهدافهم بالزجا  جات الحارقة وا 
وعّدت "معارنف"، أ  التوتر بن  الفلسطنينن  والمستوطين  في المدنية، نزداد، وأشارت إلى أ  فجر 
نوم الجمعة شهد إطالق يار متواصل، األمر الذي دفع المستوطين  إلى االتصال بشرطة االحتالل، 

 بعد شعورهم بالرعب.
ستنطايي بالرملة، قوله: إ  "الشرطة نجب أ  تستنقظ ويقلت ع  مستوط  في حي "عمنشاف" اال

 قبل أ  تحدث معركة في المدنية، نجب التعامل مع هذه الحوادث سرنعًا قبل حدوث كارنثة".
وأشار إلى إحراق خنمة أقامها المستوطيو  في "عند العرش" النهودي في المدنية، فجر الخمنس، 

ه إطالق يار قرب ميزله، وطالب جهاز الشاباك وأضاف: إيه "نستنقظ برعب م  يومه عيد سماع
بالتدخل م  أجل سحب األسلحة م  الفلسطنينن  إلعادة الهدوء إلى شوارع الرملة أل  الوضع أصبح 

 غنر محتمل"، حسب وصفه.
 3/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ضوء أخضر من ساعر لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات .22

لوزنر األم   القضاء اإلسرائنلي، غدعو  ساعر، نوم األحد، إيه أعطى "ضوءا أخضر" قال وزنر
اإلسرائنلي، بنيي غايتس، للمضي قدما في ما نتعلق بتشكنل لجية تحقنق رسمنة في قضنة الفساد 

 المتعلقة بالغواصات التي تم شراؤها في ظروف غنر واضحة م  حوض لبياء السف  في ألماينا.
في حدننثه إلى اإلذاعة العامة اإلسرائنلنة )"كا  رنشنت بنت"(، إلى أ  الكرة باتت في  وأشار ساعر،

ملعب غايتس، العازم على تشكنل هذه اللجية؛ في إشارة إلى أ  التقدم في هذا الملف سنكو  بياء 
 على اإلجراءات التي سنقرر غايتس اتخاذها خالل الفترة المقبلة.

 3/10/2021، 48عرب 
 

 في سوريا لى عملياتها العسكريةع "حزب هللا"فوجئت بعدم رد إيران و "إسرائيل" .23
كشف جيرال كبنر في الجنش اإلسرائنلي، أمس األحد، ع  أ  قواته ترددت : تل أبنب: يظنر مجلي

اللبيايي وغنره م  « حزب هللا»، وتحسبت م  حرب نشارك فنها 2013طوناًل في قصف سورنا عام 
حالة تأهب حربي شامل. لكيها فوجئت بأ  السورنن  وحلفاءهم ابتلعوا  منلنشنات إنرا ، وأعليت

 الضربة ولم نردوا. وبهذا، واصلت عملنات القصف بوتائر عالنة مئات المرات.
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، إ  «أما »وقال هذا المسؤول، الذي شغل ميصبًا كبنرًا في شعبة االستخبارات العسكرنة في الجنش 
، أدت إلى تدمنر شاحية كايت 2013يانر )كايو  النثايي( عام ن 31الغارة األولى، التي وقعت في 

الذي تجرى فنه عملنات تطونر األسلحة البنولوجنة « المركز السوري لألبحاث العلمنة»تقف عيد 
واألسلحة الكنماونة في جمرانا؛ بعض الكنلومترات شمال غربي العاصمة السورنة دمشق، وعلى 

الروسنة « بوك»اينة. كما أدت إلى تدمنر ميظومة صوارنخ مسافة لنست بعندة م  الحدود اللبي
المضادة للطائرات وتدمنر مركز األبحاث برمته. وقال إ  هذه كايت أول مرة تهجم فنها إسرائنل 

التي دّمرت الطائرات اإلسرائنلنة فنها مفاعاًل يوونًا غنر  2007في « عملنة البستا »على سورنا ميذ 
 مكتمل بميطقة دنر الزور.

وقد قررت حكومة بينامن  يتيناهو، في ذلك الوقت، التزام الصمت وعدم تبيي العملنة، رغم أ  جهات 
 12عربنة وأمنركنة كشفت ع  أيه قصف إسرائنلي، وأفادت بأ  إسرائنل استخدمت في القصف 

 طائرة حربنة اخترقت الحدود اللبياينة لتيفنذ العملنة.
، يشرت أمس األحد، «ندنعوت أحرويوت»في مقابلة مع صحنفة وقال الجيرال اإلسرائنلي المذكور، 

باستنثياء عملنات كومايدوز »إ  حكومته كايت قد اتخذت قرارًا بأال تتدخل في الحرب السورنة... و
صغنرة يفذت هيا وهياك، امتيعت ع  القنام بعملنات حربنة. وبما أ  الجنش السوري كا  ما زال 

ضع لش  حرب نمك  أ  تساهم في حرف األيظار ع  الحرب قونًا، تحسبت م  أ  نستغل الو 
الداخلنة وتظهر أعداء اليظام على أيهم نسايدو  إسرائنل. وقد تم اتخاذ االحتناطات الالزمة لمواجهة 
حرب كهذه، ووضع سالح الطنرا  وسالح النابسة والبحرنة على أهبة االستعداد القصوى لحرب. 

غايتس )وزنر األم  في الحكومة الحالنة(، نواجه ايتقادات شدندة وكا  رئنس األركا  نومها، بنيي 
في القنادة السناسنة واتهموه أيه وم  سبقه، غابي أشكيازي، أهمال العملنات التي يفذتها إنرا  م  
تحت أيف قواتهما لرفد )حزب هللا( بترساية صوارنخ ضخمة. فقرر أ  نوقف يقل األسلحة اإلنراينة 

 «.اتسع يطاقها إلى حرببأي نثم ، حتى لو 
نرا  و فمع أ  نثالنثتهم اتهموا «... »حزب هللا»لك  اإلسرائنلنن  فوجئوا برد الفعل البارد م  سورنا وا 

إسرائنل بالقصف المذكور، وهددوا بالرد، فإيهم تصرفوا بايضباط شدند. إال إيهم في الوقت ذاته 
عسكري اإلسرائنلي، الذي رفض يشر وحسب المسؤول ال«. واصلوا يقل األسلحة إلى )حزب هللا(

 3الحنرة التي حدنثت في ذلك الوقت عادت لتحوم في األفق الحقًا؛ ففي حنيه، وبعد »اسمه، فإ  
أشهر م  القصف، خرج رئنس قسم البحوث في )أما (، إنتاي برو ، بتصرنح قال فنه إ  الهدف 

طرنقها م  طهرا  إلى )حزب ( كايت في 17سام»الذي قصف في تلك الغارة، هو بطارنة صوارنخ 
هللا( في لبيا  بحجة ميع سالح الجو اإلسرائنلي م  قصف سورنا. وكايت دائرته قد جلبت معلومات 
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ع  االستعداد ليقل صوارنخ م  طراز )الفاتح( إلى مطار دمشق في شهر مانو )أنار( م  السية 
 لجداالت نيانر والتحسب م  (، فخاض القادة السناسنو  والعسكرنو  جدااًل ممانثالً 2013يفسها )

حرب واسعة. ولك ، في هذه المرة كايت لدنهم تجربة سابقة دلت على أ  الطرف اآلخر؛ أي اليظام 
 «.السوري وحلفاءه، ل  نردوا

لتدمنر قافلة الصوارنخ، وجرى القصف في مواقع عدة في آ  واحد، »وجاء القرار بش  غارات جدندة 
م مسؤول إنرايي. ولم ترد سورنا أو أي م  حلفائها، ولذلك، تقرر عيصرًا؛ بنيه 45وقتل خالله 

، وفقًا للجيرال «االستمرار في الغارات الالحقة، والتي بلغت أكنثر م  ألف غارة حتى النوم
 اإلسرائنلي.

 4/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 أيلول/ سبتمبر مي" خاللأذان في "اإلبراهيمنع  80اقتحاما لـ"األقصى" و 23: الفلسطينية "األوقاف" .24
 23قالت وزارة األوقاف الفلسطنينة في رام هللا في تقرنر شهري، نوم األحد، إيها ونثقت : رام هللا

ميعا لألذا  بالمسجد اإلبراهنمي في  80اقتحاما إسرائنلنا للمسجد األقصى في القدس المحتلة، و
 /سبتمبر الماضي.مدنية الخلنل )جيوبي الضفة الغربنة المحتلة(، خالل أنلول

 3/10/2021، قدس برس
 

 االحتالل يحتجز األسير "قادري" بأوضاع مأساوية ومقلقة .25
أكدت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، نوم األحد، أ  سلطات االحتالل تحتجز األسنر نعقوب قادري 

قلقة. )أحد أبطال يفق الحرنة( داخل عزل "رنموينم" بأوضاع معنشنة واعتقالنة قاسنة للغانة وم
وأوضحت الهنئة في بنا  لها األحد، أ  األسنر قادري تم زجه داخل قسم األسرى الجيائنن ، في 
زيزاية تفتقر إلى أديى مقومات الحناة اآلدمنة، معزول تمامًا ع  العالم الخارجي، وبدو  أدوات 

 6العزل لمدة  كهربائنة. وأشارت الهنئة إلى أ  سلطة السج ، أبلغت األسنر قادري بأيه سنبقى في
أسرى معتقلن  داخل السجو ، وبالتالي سنتم التعامل معهم  6أشهر، وذلك أليه نعتبر م  أخطر 

 بشكل استنثيائي.
 3/10/2021، فلسطين أون الين
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 الحركة األسيرة تقرر البدء بخطوات تصعيدية إسنادا لألسرى المضربين .26
حركة األسنرة في سجو  االحتالل اإلسرائنلي، قالت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، إ  ال :رام هللا

بجمنع فصائلها، قررت البدء بخطوات تصعندنة، في ضوء ما نتعرض له األسرى م  هجمة 
وأوضحت الهنئة، في بنا  صحفي، أ  هذه  إسرائنلنة غنر مسبوقة، تصل إلى مستوى "جرائم حرب".

سالمي"، الذن  نخضعو  لعقوبات الخطوات تأتي إسيادا لألسرى المضربن ، وأسرى "الجهاد اإل
 مميهجة، م  عزل، وتحقنق، وتعذنب، وذلك بعد ايتزاع ستة أسرى حرنتهم م  سج  "جلبوع".

وأشارت إلى أ  "سلطات االحتالل تمارس ميظومة م  اإلجراءات والقواين  التعسفنة لاليتقام م  
 شكل الذي نرويه مياسبا".األسرى، وأ  هياك ضوء أخضر م  إدارة السجو  بالتعامل معهم بال

 3/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هآرتس: اعتداءات المستوطنين اإلرهابية تضاعفت خالل العام الحالي .27
، معطنات أجهزة أم  االحتالل اإلسرائنلي، أ  ذكرت صحنفة "هآرتس" نوم األحد: بالل ضاهر

و  ضد الفلسطنينن  في الضفة الغربنة أظهرت أ  االعتداءات اإلرهابنة التي نرتكبها المستوطي
وأشارت المعطنات إلى أ  المستوطين  . 2021 – 2019تضاعفت. وتطرقت المعطنات إلى األعوام 

، وارتفع عدد هذه االعتداءات اإلرهابنة إلى 2019اعتداء إرهابنا ضد فلسطنينن  في العام  363يفذوا 
لى 2020في العام  507 اليصف األول م  العام الحالي، أي أكنثر م   اعتداء إرهابنا في 416، وا 

وفي اليصف األول م   كله. 2019كافة االعتداءات اإلرهابنة التي ارتكبها المستوطيو  في العام 
اعتداء إرهابنا ضد فلسطنينن ، وفي اليصف األول م  العام  263، ارتكب المستوطيو  2020العام 
ه المعطنات هي وفقا لتونثنق أجهزة األم  اإلسرائنلنة، اعتداء. ونشار إلى أ  هذ 224ارتكبوا  2019

ووفقا للمعطنات، فإيه في اليصف األول م  العام الحالي، ارتكب  ونرجح أ  عددها أكنثر م  ذلك.
لقاء حجارة وعملنات "تدفن 139المستوطيو  قرابة  اعتداء  111نثم "، مقابل ال عاعتداء على أمالك وا 

وفي اليصف األول م  العام الحالي يفذ  .2019داء مشابها في العام اعت 83، و2020كهذا في العام 
 63، و2020اعتداء جسدنا في العام  52اعتداء جسدنا على فلسطنينن ، مقابل  130المستوطيو  

. وفي موازاة ذلك، جرى تونثنق مواجهات كالمنة وأعمال شغب "بادر 2019اعتداء كهذا في العام 
عت معظم االعتداءات اإلرهابنة التي يفذها المستوطيو  خالل السيتن  ووق إلنها نهود" في الضفة.

 األخنرتن  في الخلنل ورام هللا ويابلس.
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اعتداءات في  104، مقابل 2020اعتداء إرهابي نهودي في الخلنل خالل العام  200وقد جرى تونثنق  
، 2020نن  في العام اعتداء إرهابي نهودي ضد فلسطني 141. وفي يابلس، جرى تونثنق 2019العام 
 .2019اعتداء في العام  90مقابل 

 3/10/2021، 48عرب 
 

 يوما 81محكمة االحتالل ترفض استئناف أسير مضرب عن الطعام منذ  .28
العسكرنة االستئياف المقدم م  قبل هنئة شؤو  األسرى ” عوفر“سعند أبو معال: رفضت محكمة 

ر بحق األسنر كاند الفسفوس، الذي نواصل إضرابه والمحررن  للطع  بقرار االعتقال اإلداري الصاد
وأوضحت الهنئة في بنا ، أ  األسنر الفسفوس نخوض إضرابه  ع  الطعام للنوم الحادي والنثماين .

ع  الطعام رفضا العتقاله اإلداري، وسط تدهور حاد على حالته الصحنة، ميوهة إلى أ  الطاقم 
ضافة إلى  ع  بقرار االعتقال اإلداري الصادر بحقه.القايويي بصدد التوجه للمحكمة العلنا للط وا 

الفسفوس، نواصل خمسة أسرى آخرن  إضرابهم ع  الطعام رفضا لسناسة االعتقال اإلداري، وهم: 
نوما،  48نوما، وهشام أبو هواش ميذ  56نوما، وعالء األعرج ميذ  74مقداد القواسمة مضرب ميذ 

 نوما. 40عكر ميذ  نوما، وشادي أبو 43ورانق بشارات ميذ 
 3/10/2021، لندن، القدس العربي

 
 شهيدًا في الربع الثالث من العام الجاري 38هيئة وطنية:  .29

مواطيًا برصاص جنش االحتالل خالل الربع النثالث م  العام  38محمد بالص: استشهد  -جين  
وقال أمن  عام التجّمع الوطيي ألسر شهداء فلسطن ، محمد صبنحات، أمس: إ  عدد  الجاري.

شهندًا في جمنع المحافظات، لنرتفع عدد  38الشهداء الذن  ارتقوا خالل الفترة المستهدفة، بلغ 
وأوضح أ  أكنثر األشهر دمونة خالل العام  شهندًا. 341الشهداء ميذ مطلع العام الجاري إلى 

وأشار إلى  شهندًا خالل العدوا  اإلسرائنلي على غزة. 287أنار الماضي، حنث ارتقى  الجاري، كا 
شهندًا، انثيا  ميهم م   38أ  عدد الشهندات والشهداء خالل الربع النثالث م  العام الجاري بلغ 

 18م  محافظات الضفة، فنما بلغ عدد الشهداء األطفال مّم  هم أقل م   36محافظات غزة، و
عامًا، وكا  أنلول  23إلى أ  متوسط أعمار الشهداء بلغ « التجمع»ولفت  بعة شهداء.عامًا، س

 12الماضي أكنثر الشهور دمونة خالل الربع النثالث م  هذا العام، حنث بلغ عدد الشهداء خالله 
 شهندًا وشهندة.

 4/10/2021، األيام، رام هللا
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 بنانحفل تكريمي لمعلمي ومعلمات المخيمات الفلسطينية في ل .30
سنف القدس" في لبيا  حفاًل مركزنًا تكرنمنًا للمعلمن   -يّظمت فعالنات "جنل األقصى : ماز  كرنم

والمعلمات العاملن  والعامالت على الدورات على مستوى كافة المخنمات والتجمعات الفلسطنينة في 
عبد الهادي، إ  وقال ممنثل "حماس" في لبيا  أحمد  لبيا ، وذلك في مدنية صندا جيوب البالد. 

وكايت  سنف القدس" كا  ذلك مقصودًا. -الحركة عيدما أطلقت على الدورة اسم "جنل األقصى 
اللجا  الدعونة في لبيا  أطلقت ميتصف تموز/ نولنو الماضي، فعالنات دورات "جنل األقصى" في 

القدس" وهو االسم المخنمات والتجمعات الفلسطنينة على امتداد األراضي اللبياينة تحت شعار "سنف 
وشارك في الدورات المئات م   الذي أطلقته المقاومة الفلسطنينة على المعركة األخنرة مع االحتالل.

الفتنة الفلسطنينن  في المراحل االبتدائنة والمتوسطة، وهدفت إلى إشعال جذوة الجهاد في جنل 
عداد جنش اليصر المرت  قب، لتحرنر فلسطن .التحرنر، وزرع القنم واآلداب اإلسالمنة وا 

  3/10/2021، قدس برس
 

 بدعوى "الحيادية" األونروا تتحسس من الثوابت الوطنية الفلسطينية .31
التشدندات التي تفرضها الوكالة األممنة على ، نشكو موظفو  في وكالة "أويروا"األياضول: 

طلحات، التي وم  تلك المص استخدامهم مصطلحات وطينة مرتبطة بقضنتي الالجئن  وحق العودة.
نحظر استخدامها في المواد التعلنمنة اإللكتروينة التي نعدها معلمو األويروا أسماء المد  الفلسطنينة 

منثل القدس ونافا وحنفا وعكا، فضال ع  حظر استخدام بعض اآلنات  1948المحتلة ميذ عام 
د الموظفن  العرب في ونستيكر أمن  سر اتحا القرآينة التي تيّص على الجهاد أو تصف الميافقن .

األويروا محمد شوندح عدم وجود معاننر واضحة لمبادئ الحنادنة لدى األويروا "حنث باتت تمس 
ونقول شوندح إ  "األويروا وم   القنم الوطينة واإلسالمنة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربنة".

لفلسطنيي والقضنة الفلسطنينة خالل تجربة االتحاد، تصيف المواضنع التي تخص كال م  الالجئ ا
وأضاف أ  األويروا "وضعت بعض القنود على استخدام  وحق العودة بأيها مواضنع تمس الحنادنة".

بعض اآلنات القرآينة، واعتبرت ذكرها خرقا للحنادنة، وهذه االستجابة جاءت بياء على ضغوط 
 إسرائنلنة".

  أبو حسية وجود معاننر خاصة لمبدأ الحنادنة م  جهته نيفى المتحدث باسم األويروا في غزة عديا
لدى الميظمة، قائال "إيها معاننر وقنم األمم المتحدة، واألويروا جزء م  الميظومة األممنة، وهي 

 ملتزمة بالحنادنة وقنم العدالة اإليساينة والقايو  اإليسايي الدولي وعدم زرع الكراهنة".
 2/10/2021 نت، .الجزيرة
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 ل عبر الشريط الحدودي .. معاناة ال تتوقفالباحثون عن عم .32
دفع ضنق الحال في قطاع غزة، وايعدام فرص العمل، العدند م  الشبا  للمخاطرة  محمد الجمل:

بحناتهم، ومحاولة اجتناز السناج الفاصل شرق قطاع غزة، في محاولة للوصول للمد  العربنة في 
ئل المراقبة المتطورة التي نيشرها االحتالل لك  االستحكامات ووسا الداخل، بحنثًا ع  فرص عمل.

على طول خط التحدند، توقع غالبنة هؤالء الشبا  في قبضة االحتالل، حنث نتم اعتقالهم، واقتنادهم 
إلى مراكز تحقنق، وبعضهم نتم اإلفراج عيه بعد مدة قصنرة، وآخرو  نعرضو  على محاكم، 

تعرض شبا  إلطالق يار، وقد نتعرضو  للقتل أو وفي كنثنر م  األحنا  ن وَتصُدُر أحكام بحقهم.
 اإلصابة كما حدث مع عدد كبنر مم  حاولوا اجتناز السناج الحدودي خالل السيوات الماضنة.

وتتخلل عملنات االعتقال التي تحدث لهؤالء الشبا ، وجمنعهم غنر مسلحن ، اعتداءات بالضرب 
هايات، إذ نتفي  جيود االحتالل بتعذن بهم قبل يقلهم إلى مراكز تحقنق، لنستكمل محققو  والتيكنل وا 

شابًا  23أكنثر م   2018وقتلت قوات االحتالل ميذ العام  مرحلة التعذنب التي بدأت لحظة االعتقال.
خالل اقترابهم م  خط التحدند، وما زال االحتالل نحتجز عددًا م  الجنثامن ، فنما زاد عدد المعتقلن  

معتقل وفق رئنس وحدة الدراسات  100حتى اآل  على  2020الماضي  المتسللن  ميذ بدانة العام
والتونثنق في هنئة شؤو  األسرى الحكومنة عبد الياصر فرواية، الذي أضاف إ  معظم هؤالء جرى 

 اإلفراج عيهم، وجمنعهم تعرضوا ألشكال م  التيكنل.
 4/10/2021، األيام، رام هللا

 
 فلسطينيين في كفر قاسم 4"علقة سخنة" واعتقال أفراد من الشرطة اإلسرائيلية يتلقون  .33

فلسطنينن  م  سكا  كفر قاسم لالشتباه  4وكاالت: اعتقلت الشرطة اإلسرائنلنة، أمس،  -تل أبنب
وبحسب موقع "واي يت" العبري،  باالعتداء على عياصر شرطنة خالل مهمة لهم داخل مقر البلدنة.

عياصر الشرطة اإلسرائنلنة فجر الجمعة، وتم اعتقالهم  فإ  حراس مبيى البلدنة اعتدوا بالضرب على
وايدلعت  وأشار إلى أ  أفراد الشرطة اإلسرائنلنة كايوا في مهمة تفتنش بالمكا . أمس.]أول[

المواجهات عيدما حاولت قوة م  الشرطة اقتحام مبيى بلدنة كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمينة 
 تصدي للعيف في المدنية وتيفنذ دورنات أمينة.محلنة مسؤولة م  قبل البلدنة ع  ال

 3/10/2021، األيام، رام هللا
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 "بن غوريون"تنفذ أول رحلة مباشرة إلى  "مصر للطيران" .34
مصر »في سابقة هي األولى م  يوعها، حطت طائرة تحمل شعار الياقل الوطيي المصري  القاهرة:
في رحلة وصفتها هنئة الطنرا  المديي قرب تل أبنب « ب  غورنو »، أمس، في مطار «للطنرا 

عالمة هامة ومرحب بها »، ووصفتها السفارة اإلسرائنلنة في القاهرة، بأيها «التارنخنة»اإلسرائنلي بـ
وحظي وصول الطائرة باهتمام  «.لتعزنز العالقات النثيائنة بن  البلدن  وخاصًة العالقات االقتصادنة

لنة في القاهرة، التي يشرت صورًا تظهر رش المناه على م  الصفحات الرسمنة للسفارة اإلسرائن
الطائرة لدى وصولها إلى المطار، وذلك ضم  تقلند معمول به حول العالم لالحتفاء بوصول أول 

، اعتمدت االيتقاالت 1979مع إسرائنل عام « معاهدة السالم»رحلة م  بلد آلخر. وميذ وقعت مصر 
كياقل للرحالت بن  البلدن ، فنما لم تيفذ مصر  1982عام  التي تأسست« طنرا  سنياء»على شركة 

 للطنرا  رحالت مباشرة إلسرائنل.
 4/10/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 : مدير أوقاف القدس غادر لألردن على وقع غضب فلسطيني"21عربي" .35

دينة "، أ  السلطات األر 21كشف مصدر مطلع في دائرة األوقاف اإلسالمنة بالقدس، لـ"عربي: خاص
استدعت مدنرها، محمد عزام الخطنب، إلى عّما ، على وجه السرعة، وسط غضب فلسطنيي إزاء 

وأكد المصدر الذي فّضل عدم الكشف ع  اسمه أ  مدنر الدائرة غادر القدس  عمله وممارساته.
أ  وتوقع المصدر  فعال باتجاه عما  نوم النثالنثاء وسط تكتم شدند على سبب استدعائه بهذه السرعة.

تتخذ السلطات األردينة قرارا بإعفاء الخطنب م  مسؤولنته لتيفنس احتقا  الشارع المقدسي الذي عّبر 
بوضوح ع  يقمته العارمة على أداء الرجل ودائرة األوقاف إزاء تصاعد اعتداءات المستوطين  على 

ي المسجد م  دو  أي المسجد األقصى مؤخرا، وال سنما إقامة الصلوات النهودنة العلينة والجماعنة ف
 تحرك فعال م  الدائرة وموظفنها وحراسها الذن  نبلغ عددهم المئات.

 3/10/2021، 21عربيموقع 
 

 "إسرائيل"لبنان يطلب رأي شركات عالمية في النزاع الحدودي البحري مع  .36
كشف مصدر سناسي بارز أ  لبيا  الرسمي نتداول حالنًا في عدد م  : محمد شقنر-بنروت
اإلسرائنلنة غنر المباشرة، برعانة األمم  -ت للدفع باتجاه استئياف المفاوضات اللبياينة الخنارا

المتحدة ووساطة الوالنات المتحدة، لترسنم الحدود البحرنة في الجيوب، بعدما ُعلقت في مانو )أنار( 
لشرق ا»جيوبًا، وقال لـ 29الماضي، على خلفنة مطالبة لبيا  بأ  تشمل حقوقه البحرنة الخط 
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شركات عالمنة بتقدنم المشورة للحكومة اللبياينة حول  3إ  م  بن  هذه الخنارات تكلنف « األوسط
 ما نيبغي أ  تكو  علنه حدود لبيا  في الميطقة االقتصادنة الخالصة.

 3/10/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 وزير إسرائيلي يكشف عن دولة عربية جديدة في طريقها للتطبيع .37
حكومة االحتالل اإلسرائنلنة األحد، ع  دولة عربنة جدندة تعتزم إعال  تطبنع عالقاتها كشف وزنر ب

مع تل أبنب، في خطوة ممانثلة لما أعليته اإلمارات والبحرن  والسودا  والمغرب خالل عهد الرئنس 
 اإلسرائنلي ع  وزنر التعاو  اإلقلنمي بحكومة i24ويقل موقع  األمرنكي السابق دويالد ترامب.

االحتالل عنساوي فرنج، أ  "هياك دولة مسلمة أخرى في طرنقها للتطبنع مع إسرائنل"، مرجحا أ  
 "نكو  العراق الدولة التالنة التي قد تطبع عالقاتها مع تل أبنب".

 3/10/2021، 21عربي
 

 اتحاد المحامين العرب يطالب بتدويل قضية األسرى .38
المحامن  العرب، بضرورة العمل على تدونل قضنة  وفا: أوصت لجية فلسطن  في اتحاد -القاهرة 

وطالبت اللجية في  األسرى في سجو  االحتالل اإلسرائنلي إعالمنا، والعمل على حمانة حقوقهم.
يصرة »ختام أعمال اليدوة، التي عقدت، أول م  أمس، بمقر اتحاد المحامن  العرب بالقاهرة، بعيوا  

ولي على الصعد كافة، م  أجل تحرنر األسرى ، بضرورة إطالق حركة تضام  د«األسرى
 واألسنرات، ومحاسبة وعزل ومقاطعة االحتالل اإلسرائنلي.

 4/10/2021، األيام، رام هللا
 

 2019توقيع المرحلة األولى من مخصصات الصناديق العربية واإلسالمية للعام  .39
برام هللا، توقنع المرحلة األولى برعانة وحضور رئنس الوزراء محمد اشتنة، جرى، نوم األحد، : رام هللا

لدعم قطاعي البينة التحتنة والصحة في  2019م  مخصصات الصيادنق العربنة واإلسالمنة للعام 
 ملنو  دوالر. 19.5الضفة الغربنة وقطاع غزة والقدس بقنمة 

 3/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 التقدير عندما اعتقد أن التطبيع سيقلب الموازينالجيش الجزائري: المغرب أخطأ  .40
اتهمت مجلة "الجنش" الصادرة ع  الجنش الجزائري المغرب بمواصلة "األعمال العدائنة" ضد 
الجزائر، مضنفة أ  المملكة "أخطأت التقدنر عيدما اعتقدت أ  التطبنع مع إسرائنل سنقلب 

غرب نش  "حربا معلية على ميصات التواصل الموازن ". وقالت المجلة في عددها األخنر إ  الم
وعلى صفحات الجرائد عبر دعانة مضللة تحاول عبنثا الينل م   ةالتلفازناالجتماعي وفي القيوات 

بالديا واستهداف سنادتها ووحدتها الشعـبنة والترابنة واستحداث وضع م  شأيه أ  نزعزع استقرار 
 ميطقة المغرب العربي برمته".

 3/10/2021، نفلسطين أون الي
 

 : دبي تتعاقد مع شركة إسرائيلية لتأمين معرض إكسبو بطائرات مسيرة"إسرائيل"ركة مقاطعة "ح .41
قالت حركة مقاطعة إسرائنل إ  الشرطة في دبي ستستخدم طائرات مسنرة لتأمن  معرض "إكسبو 

ذه الشركة وأضافت أ  مقر ه (.Airoboticsدبي"، م  صيع شركة إسرائنلنة تسمى "أنروبوتنكس" )
 "مقام على قرنة ملّبس الفلسطنينة المهجرة خالل اليكبة، وتم تغننر اسمها إلى مستعمرة بتاح تكفا".

( اإلسرائنلي إ  شرطة دبي استعايت بشركة Israel Defenseوقال موقع "إسرائنل دنفيس" )
اختارت يظام وأوضح أ  شرطة دبي  "أنروبوتنكس" اإلسرائنلنة المتخصصة في الطائرات المسنرة.

 "أنروبوتنكس" الذي طورته الشركة اإلسرائنلنة للدمج الميتظم للطائرات المسنرة في األيشطة األمينة.
 وأضاف أيه تم اختنار المعرض العالمي "إكسبو" لنكو  الحدث االفتتاحي لهذا التعاو .

 2/10/2021الجزيرة. نت، 
 

 ق الفلسطينيينحزب العمال األسترالي يتبنى مشروع قرار داعم لحقو .42
تبيى حزب العمال في والنة غرب أسترالنا، أمس السبت، مشروع قرار نقضي بدعم : كايبرا )أسترالنا(

جاء ذلك بعد مطالبة تقدم بها أعضاء  حقوق اإليسا  للشعب الفلسطنيي، وعلى رأسها حق العودة.
وي العام للحزب في مدنية في الحزب، عبر كلمة ألقاها الدكتور ياصر الزنادات، أمام المؤتمر السي

بنرث، استعرض فنها فصواًل م  المآسي التي نواجهها الشعب الفلسطنيي جراء سناسات االحتالل 
 العيصرنة.

واستعرض الزنادات، وهو استرالي م  أصل أرديي، ايتهاكات االحتالل المميهجة لحقوق اإليسا  
نة، ال سنما مصادرة األراضي، وهدم الفلسطنيي، والتي تتعارض مع قواين  حقوق اإليسا  الدول

 البنوت، وتهجنر أهلها، وما نيجم ع  ذلك م  معاياة للفلسطنينن .
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وتقدم بمشروع القرار كل م  يقابة "العمال المتحدو "، وفرع التعددنة النثقافنة في الحزب، وهما 
 تجمعا  ألسترالنن  م  جيسنات مختلفة، داعمن  لحقوق اإليسا  في العالم.

د المؤتمرو  مشروع القرار بصفته أولونة أمام حزب العمال في حال فوزهم بااليتخابات واعتم
الفندرالنة العام المقبل، وهو األمر الذي نرجحه مراقبو ؛ بسبب تراجع حظوظ النمن  األسترالي 

 المتمنثل بتحالف حزب "األحرار" وحزب "أمة واحدة" النمنيي.
 3/10/2021قدس برس، 

 
 سجادة حمراء للتطبيع "إكسبو دبي": مشاركة السلطة الفلسطينية في "سرائيلإ"حركة مقاطعة  .43

أ  مشاركة السلطة  BDSاعتبر محمود يواجعة، ميسق حركة مقاطعة إسرائنل في فلسطن  : رام هللا
تأتي بمنثابة تغطنة على الجرائم اإلسرائنلنة وبمنثابة فعل  2020الفلسطنينة في معرض إكسبو دبي 

 مع الدول العربنة وعلى رأسها دولة اإلمارات العربنة المتحدة. شرعية للتطبنع
رافضة لمعرض إكسبو دبي الذي وصفته « عاصفة تغرند»وكايت الحركة قد أطلقت أمس 

بسبب افتتاح المعرض الدولي في دبي في ظل استضافة إسرائنل فنه، طالبت الحركة « التطبنعي»بـ
 لهذه المشاركة. بتكنثنف الضغط الشعبي والجماهنري الرافض

ووصف يواجعة الموقف الفلسطنيي بالقرار المخزي والمهن  بحق الفلسطنينن  والشعوب التي تدعم 
 فلسطن  وقضنتها، وهو عكس الموقف الذي عول علنه الفلسطنينو .

كما في كل مرة تخذليا السلطة الفلسطنينة بحنث تميح اإلمارات السجادة الحمراء لتطبنع »وتابع: 
شارنع التطبنع مع األيظمة العربنة، فسلوكها بمنثابة شرعية للتطبنع والتعامل معه على أيه ومرور م
 «.أمر عادي

 3/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 أسس إلنشاء دولتين 181قرار التقسيم ”: القدس العربي”رئيس الجمعية العامة لـ .44
، ”القدس العربي”شاهد، ردا على سؤال لـينونورك: قال رئنس الجمعنة العامة لألمم المتحدة، عبد هللا 

حول صعوبة إقامة دولة فلسطنينة مستقلة متواصلة قابلة للحناة وعاصمتها القدس، إ  شرعنة الدولة 
فهذا القرار وضع األساس القايويي لحل  1947لعام  181صال مجسدة في قرار التقسنم أالفلسطنينة 

 تن  إسرائنل وفلسطن .ذلك القرار ميح شرعنة لدول“اليزاع.  وأضاف 
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وأكد أيه سنعمل، في هذا ”. فالجمعنة العامة هي مصدر الشرعنة كويها تمنثل كل دول العالم 
 اإلطار، على إعادة الحنونة للجمعنة العامة والعمل على تيشنطها.

 2/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 لسطيني في دولته المستقلةوزيرة الدولة للشؤون الخارجية الكينية: نؤكد على حق الشعب الف .45
أكدت وزنرة الشؤو  الخارجنة الكنينة رنتشل أمامو على موقف بالدها ”: القدس العربي“ -ينونورك

قامة دولته، مشددة على أ  بالدها تؤم  بحل  الداعم لحقوق الشعب الفلسطنيي في تقرنر مصنره وا 
 الدولتن .

ل مؤتمر صحافي عقد في مجلس األم  خال” القدس العربي“جاء ذلك خالل سؤال وجهه مراسل 
الدولي، السبت، بمياسبة ايتقال الرئاسة م  إنراليدا إلى كنينا، لشهر أكتوبر/تشرن  األول الجاري، 

 حضره الممنثل الدائم لكنينا السفنر مارت  كنمايي.
ل إلى موقفيا نثابت، يرند أ  يرى مزندًا م  الدعم لعملنة السالم، لتسهنل الوصو “وأضافت أمامو: 

حل الدولتن ، ويح  جادو  للتعامل معه في حال طرح أماميا خالل فترة رئاستيا، فسيطرحه بكل 
 ”.جدنة وعدل وموضوعنة، ايطالقًا م  إنماييا

 3/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 عسكريين إسرائيليينلقاح كورونا تم إعطاؤها لواشنطن تترقب بيانات تطعيم  .46
ة األمنركي، في أ  ُتسهم بنايات ع  أفراد بالجنش اإلسرائنلي تلّقوا نأمل مسؤولو  بقطاع الصح
، في توضنح مدى ارتباط تلك «كورويا»الواقنة م  فنروس « فانزر»جرعات معززة م  لقاحات 

والبنايات عيصر أساسي  الجرعات بحدوث التهاب بعضلة القلب بن  الشبا ، ودرجة خطورته.
 ي تدرس ميح موافقتها الكاملة على هذه الجرعات.للجهات التيظنمنة األمنركنة الت

 4/10/2021األخبار، بيروت، 
 

 مصادر فلسطينية لهآرتس: قنصلية واشنطن في القدس سُيعاد فتحها بعد أسابيع .47
قالت مصادر فلسطنينة النوم األحد، إ  مسؤولن  كبار في اإلدارة األمنركنة، أبلغوا القنادة في رام 

مرنكنة في القدس، سنعاد فتحها في غضو  أسابنع قلنلة، بعد المصادقة هللا، بأ  القيصلنة األ
وبحسب موقع صحنفة هآرتس العبرنة، فإ  إسرائنل تحاول إفشال  اليهائنة على المنزاينة في إسرائنل.

 هذه الخطوة، وتشنر التقدنرات إلى أ  واشيط  ما زالت تفكر بالعودة عيها.
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نينة، قولها أ  المسؤولن  األمنركنن  أبلغوها بأ  وزارة الخارجنة ويقلت الصحنفة ع  المصادر الفلسط
في واشيط  وافقت على منزاينة لتشغنل القيصلنة غرب القدس، واتخذت خطوات فينة أخرى لتيفنذ 

 القرار.
 3/10/2021القدس، القدس، 

 
 يبحث مع االتحاد األوروبي النهوض باقتصاد غزة” القطاع الخاص“ .48

القطاع الخاص في قطاع غزة مع االتحاد األوروبي مشاكل غزة والقطاع  بحنثت مؤسسات: غزة
 الخاص وطبنعة التدخالت المطلوبة لليهوض باألوضاع اإليساينة واالقتصادنة.

جاء ذلك خالل اجتماع عقد بمقر جمعنة رجال األعمال بغزة، بحضور طاقم م  االتحاد األوروبي 
سم التيمنة االقتصادنة والمناه والطاقة في مكتب االتحاد في برئاسة تشارلز رودو دو شاتننينه رئنس ق

 فلسطن ، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.
ورحب رئنس الجمعنة يائب رئنس اتحاد الصياعات علي الحانك بالوفد، منثمًيا جهود االتحاد 

االقتصادنة  األوروبي للتخفنف م  معاياة سكا  غزة واليهوض بالقطاع الخاص بظل األوضاع
 الصعبة التي خلفتها سيوات الحصار والحروب المتكررة.

وأشار إلى ضرورة إعطاء غزة أولونة في الميح والمشارنع مقارية بالمياطق الفلسطنينة األخرى وأال 
، الفتًا إلى أ  غزة تقف على مفترق طرق فنما نتعلق بأوضاعها االقتصادنة %50تقل حصته ع  

 األخنر.السنما بعد العدوا  
 3/10/2021القدس، القدس، 

 
 انتقدت "إسرائيل"مكتب نائبة الرئيس األميركي يسعى الحتواء تداعيات نقاش لها مع طالبة  .49

( األمنركنة بأ  مكتب كاماال هارنس يائبة الرئنس األمنركي جو CNNأفادت شبكة "سي إ  إ " )
بنيها وبن  طالبة فلسطنينة  -سبوعجرى في وقت سابق هذا األ-باند  نحاول احتواء تداعنات يقاش 

وصفت تصرفات إسرائنل تجاه الفلسطنينن  بأيها "إبادة عرقنة وتشرند للياس"، م  دو  أ  تدافع 
 هارنس ع  إسرائنل.

وقالت "سي إ  إ " إيه بعد هذا اليقاش تواصل كبار موظفي مكتب هارنس مع رؤساء العدند م  
 حسب مصدر مطلع.الميظمات الرائدة المؤندة إلسرائنل، 
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وأضافت أ  فرنق يائبة الرئنس بدأ التواصل مع رؤساء العدند م  الميظمات النهودنة بعد أ  تواصل 
هؤالء القادة مع البنت األبنض للتعبنر ع  مخاوفهم، وفقا لما ذكره مصدرا  على درانة مباشرة 

 بالمحادنثات.
 2/10/2021الجزيرة.نت، 

 
 استخدمت الزي العربي في تدريبات نظمتها السفارة اإلسرائيلية شرطة بنما تعتذر عن "أي إهانة" .50

اعتذرت شرطة بيما ع  استخدامها صورا ألشخاص نرتدو  زنا عربنا تقلندنا كأهداف خالل تدرنبات 
وقالت الشرطة البيمنة في بنا  أمس الجمعة "يح  يحترم  على إطالق اليار مع مدربن  إسرائنلنن .

الدنينة واإلنثينة. ويح  يأسف أليه، خالل مهمة كيا يشارك فنها كمؤسسة، االختالفات النثقافنة و 
وأضافت البنا : يرند تقدنم اعتذاريا لم  شعروا  حصل موقف بعند ع  طبنعة مهمتيا وواجبيا".

 باإلهاية.
وأنثنر الجدل بعدما يشرت شرطة بيما الوطينة وغرفة التجارة اإلسرائنلنة البيمنة صورا لتدرنبات 

 ة على ما نبدو، قبل حذفها.للشرط
 3/10/2021الجزيرة.نت، 

 
 باريس تتهم رجال اشترى سالحا من اإلنترنت برصد معابد يهودية .51

قالت الشرطة الفريسنة إ  رجال تم اعتقاله بعدما حاول شراء سالح عبر اإليتريت، كا  نجمع ع  
عاما الشهر الماضي. وحسب  27واعتقل المتهم البالغ م  العمر  عياون  معابد نهودنة في بارنس.

إذاعة "آر تي إل" الفريسنة، فإ  المحققن  عمدوا إلى تحلنل االتصاالت للرجل، الذي كا  نقوم 
بـ"أبحاث مقلقة جدا" ع  معابد نهودنة في بارنس، كما أيه كا  نبحث طرنقة السفر إلى سورنا، قبل 

 اعتقاله في إقلنم سن  سام دنينه شمال بارنس.
 3/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 ولبنان مولود في تل أبيب "إسرائيل"الوسيط األميركي بين  .52

تل أبنب: أنثار قرار الرئنس األمنركي جو باند  تعنن  كبنر مستشاري البنت األبنض ألم  الطاقة 
سية(، لمهمة التوسط بن  إسرائنل ولبيا  بشأ  اليزاع حول الحدود البحرنة  48عاموس هوخشتان  )

الغاز في البحر األبنض المتوسط، تساؤالت حتى في تل أبنب؛ أليه نهودي مولود في واحتناطات 
م  الصعب أ  نحظى بمصداقنة لدى »إسرائنل. وقال مصدر سناسي م  متابعي الموضوع إيه 
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اللبياينن ، ولك  حتى لو تمك  م  كسب النثقة وتصرف بموضوعنة في هذا اليزاع، فإ  الجايب 
 «.نمك  أ  نتحول إلى موضوع نستغله )حزب هللا( إلفشال المفاوضات اإلسرائنلي في شخصنته

 4/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 حل الدولتين دعملاألمريكي  سفي الكونغر  شروع قرارمقال حول م .53
كتب عضو لجية الشؤو  الخارجنة في الكويغرس، النهودي األمنركي آيدي لنفن ، الذي : رام هللا

ة في والنة منتشنغا ، مقال رأي حول مشروع قرار حل الدولتن  م  أجل جعله نمنثل الدائرة التاسع
 قرارا ملزما، هذا يصه:

"إ  إعادة االلتزام بسناسة الوالنات المتحدة تجاه حل الدولتن  هو أفضل طرنقة لتعزنز السالم في 
 الشرق الوسط.

ا( في جامعة منتشنغا ، عام 29، عيدما كيت طالب دراسات علنا أبلغ م  العمر )1990في عام 
ساعدت في تيظنم وفد عبر األدنا  إلى إسرائنل وفلسطن . عيدما عدت م  رحلتي األولى إلى 
الميطقة كتبت مقال رأي في صحنفة دنترونت النهودنة لألخبار، أحث فنه زمالئي النهود األمنركنن  

يهاء االحتالل.  على التحدث بصوت عاٍل لدعم حل الدولتن  وا 
ماذا ال ييضم إلى اآلالف م  اإلسرائنلنن  الشجعا  في معارضة سناسة حكومتهم عيدما سألت "ل

 تتعارض مع مصالح إسرائنل الخاصة وتشوه سمعة قرو  م  يضال الشعب النهودي ضد الظلم؟"
كا  في ذلك الوقت موقفا رادنكالنا في مجتمعيا، ولم نكسبيي الكنثنر م  األصدقاء بن  بعض 

نة األمنركنة القونة. النوم، على الرغم م  ذلك، فإ  دعم حل الدولتن  لنس فقط الميظمات النهود
 نبدو أحنايا عادنا حتى بال  معيى. -غنر منثنر للجدل 

في السيوات األخنرة، أصبح القول بأ  المرء ندعم حل الدولتن  منثل تقدنم "األفكار والصلوات" في 
 أعقاب إطالق يار جماعي.

دو  الدولتن ، لك  األقوال ال ترتبط بأي أفعال؛ واألفعال التي تعرض للخطر نقول الياس إيهم نؤن
 إمكاينة قنام دولة فلسطنينة قابلة للحناة غالبا ما تقابل بالصمت.

لم نعد لدنيا وقت للتوقف ع  العمل، وال نمكييا تفادي أيظاريا. نجب على أمنركا أ  تعند تأكند 
جمع بن  هذن  الطرفن ، والمساعدة في تهنئة الظروف لتحقنق دورها اليائم ميذ فترة طونلة في ال

 سالم وأم  حقنقنن .
في وقت سابق م  هذا العام، شهديا صراعا في إسرائنل وغزة أودى بحناة مئات األشخاص وتسبب 

 في أضرار مدمرة للميازل وسبل العنش، مما أدى إلى تفاقم األزمة اإليساينة في غزة.
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ب تيدلع في البلدات اإلسرائنلنة، التي تم الترحنب بها ذات مرة كيماذج للتعانش لقد رأنيا أعمال الشغ
السلمي بن  النهود والفلسطنينن . حدث كل هذا على خلفنة احتالل متزاند في األراضي الفلسطنينة، 

 والذي  إذا استمر دو  هوادة، سنحول دو  إمكاينة قنام دولة فلسطنينة قابلة للحناة تماما.
وليا العام الجدند في التقونم النهودي، أعتقد أيه نجب علنيا أنضا دخول فصل جدند. م  ومع دخ

الصدفة أ  يجد أيفسيا في مستهل عام "شمنتا" النهودي، وبحسب مشروع "شمنتا"، خالل هذه السية 
م  هم السابعة، أمريا هللا أ  يترك األرض ويفرج ع  الدنو ، ويحل الخالفات، ويفتح أندنيا وقلوبيا ل

 بحاجة إلنها".
وبصفتي نهودنا وعضوا في الكويغرس، أشعر بأييي مجبر على فعل ما بوسعي لحل يزاع كلف آالف 
األرواح، ومزق الجالنة النهودنة لعقود، والعمل بشكل أكنثر إلحاحا لضما  مستقبل إسرائنل كدولة 

لسطنينن  بدولة خاصة دنمقراطنة ووط  م  أجل الشعب النهودي آم ، ونمك  تحقنق تطلعات الف
 بهم.

لهذا السبب قدمت قايو  حل الدولتن ، وهو مشروع قايو  لتسرنع التقدم يحو حل الدولتن  وتنثبنط 
الخطوات التي تجعل أحدهما بعند اليال، وتوضح التمننز بن  إسرائنل واألراضي الفلسطنينة المحتلة 

نثل هذه الفروق، كما أيها تمول البرمجة وتراجع السناسات التي وضعتها إدارة ترمب والتي أزالت م
لتعزنز حقوق اإليسا  والدنمقراطنة وسنادة القايو  وتقونة ميظمات المجتمع المديي الفلسطنيي، 
عالوة على ذلك، نؤكد مشروع القايو  على أهمنة الدبلوماسنة، ونشجع على إعادة فتح البعنثة 

نعزز البرمجة الشعبنة لإلسرائنلنن  الخارجنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة في واشيط ، و 
 والفلسطنينن .

كما نؤكد مشروع القايو  م  جدند على أهمنة المساعدة األمينة األمنركنة إلسرائنل، مع توضنح أيه 
نجب أ  نكو  هياك إشراف قوي على تلك المساعدة، حنث نجب أ  تكو  هياك مساعدات أكنثر 

ه المساعدة ال تسمح باستخدامها في األيشطة التي تكرس م  أي دولة، وأ  القواين  التي تسمح بهذ
 االحتالل أو تمك  م  ضم الضفة الغربنة، سواء أكا  ذلك قايويا أم واقعنا.

عاما عيدما تحدنثت ينابة ع  دولتن ، سنقول  30قد ننثنر هذا البيد إدايات منثل تلك التي سمعتها قبل 
فرض قنود، على الرغم م  أ  الكويغرس نحدد  اليقاد إ  مشروع القايو  نخص إسرائنل م  خالل

أموال دافعي الضرائب وطرنقة استخدامها، لقد قمت بتألنف منثل هذه األحكام بيفسي، منثل تلك التي 
 تيص على أيه ال نجوز استخدام أي تمونل أمنركي لساعدة القوات المسلحة في هانتي.

الياخبن  النهود األمنركنن  نؤندو  تقنند سنتهموييا باتخاذ موقف متطرف، على الرغم م  أ  معظم 
 الساعدة إلسرائنل لميع يمو أو استمرار االحتالل، كما نفعل األمنركنو  اآلخرو .
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إيهم سنقولو  إ  مشروع القايو  سنجعل إسرائنل أقل أميا على الرغم م  أيه ال نقلل م  الدعم الذي 
حد، وعلى الرغم م  عدم وجود سبب لالعتقاد تقدمه الوالنات المتحدة إلسرائنل ألميها بدوالر وا

بإطالة أمد الوضع الراه ، واالستمرار للحد م  حقوق الشعب الفلسطنيي، سنجلب السالم واألم  
 لإلسرائنلنن .

السالم مع مصر وعودة سنياء زاد م  أم  إسرائنل. السالم مع األرد  حّس  أم  إسرائنل، لقد 
وأدى إلى إراقة دماء متكررة، وزنادة العزلة، ولم نسلم  عاما، 54استمر االحتالل على مدى 
 اإلسرائنلنو  باألما  أو السالم.

ذا أرديا تبيي مفهوم "شمنتا" النهودي  الوضع الراه  نخذل اإلسرائنلنن  والفلسطنينن  على حد سواء، وا 
التعانش السلمي  واستخدام هذه اللحظة لحل اليزاعات، فال نمكييا أ  يتجيب مسؤولنتيا للعمل لتحقنق

 بن  يهر األرد  والبحر األبنض المتوسط.
 2/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عباس في تهديده األخير.. ماذا بعد؟! .54

 ناسر الزعاترة
ه إلى األمم المتحدة، وغالبا ما نتم التمهند له بجملة  كل عام نتحفيا محمود عباس بخطاب موجَّ

قادة حركة "فتح"؛ بجايب موظفي ميظمة التحرنر الذن  عّنيهم عباس كممنثلن  تصرنحات م  
لفصائل أكل الدهر علنها وشرب، وتتحدث تلك التصرنحات ع  جدند الخطاب، و"قيابله"، ومفاجآته، 

 في بعض األحنا ، نثم نتمّخض الجبل فنلد فأرا.
التحرنر"(؛ لم نرتقِّّ عباس نوما إلى ميذ توّلنه لمياصبه النثالنثة )رئنس "فتح" و"السلطة" و"ميظمة 

مستوى عظمة وتضحنات الشعب الفلسطنيي؛ ال في يصوص خطاباته، وال في الممارسة العملنة 
 على األرض؛ وهي األهم في كل األحوال.

وميذ ذلك الحن ، وهو نقترف م  المحّرمات الوطينة، ما لم نتوّقعه أحد، بل نجاهر أنضا. ولم نك  
جل وقف على الضد م  كل الشعب الفلسطنيي وقواه في مرحلة هي األكنثر روعة ذلك غرنبا على ر 

في تارنخه ميذ اليكبة )ايتفاضة األقصى(، نثم َقبِّل أ  نتم استخدامه ضد ناسر عرفات رحمه هللا، 
ولتكو  اليتنجة هي االيقالب على فكرة العودة إلى الكفاح المسلح، مقابل تجدند شباب اتفاق 

التعاو  األميي مع العدو "مقّدسا"، وميح الغزاة "أرخص احتالل في التارنخ" )العبرة "أوسلو"، وجعل 
األخنرة قالها بلسايه(، وتسفنه المقاومة، وقبل ذلك شطب حق العودة بالحدنث ع  ارتناح الالجئن  
في أماك  تواجدهم، وال تسأل بعد ذلك ع  آخر المصائب، حن  لم نرتقِّ إلى مستوى تضحنات 
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في "ايتفاضة القدس"، ومعركة "سنف القدس"، وصوال إلى جعل اعتراف "حماس" بقرارات ما الشعب 
 ُنسمى الشرعنة الدولنة؛ شرطا  للمصالحة.

 -ونؤسفيا استخدام هذا التعبنر -حن  تتحّدث ع  ذلك كله مع بعض عياصر "القبنلة الفتحاونة"؛
مجه، كأ  الجهر بالسقوط الوطيي نجعله نرّدو  علنك بالقول إ  الرجل كا  صرنحا وواضحا في بريا

عمال يبنال، أو كأ  الجهر بالبريامج نعفنه م  المراجعة، رغم ما نقرب م  عقدن  م  الفشل الذرنع، 
وصوال إلى مزند م  التهوند واالستنطا  والقمع، مع العلم أ  مبرر "أوسلو" األكبر كا  نتمنّثل في 

 وقف التهام االحتالل لألرض.
ائب الرجل أكنثر بؤسا، نتمنّثل في أ  عهده قد شهد خطابات ومواقف م  الصهانية لم ما نجعل مص

ُتعرف م  قبل؛ لنس م  يتيناهو وحسب، بل م  الوافد الجدند إلى الحكومة الصهنوينة )بنينت(، 
فالجهر برفض "الدولة الفلسطنينة"، لم نك  قبل عباس )كايت المشكلة في شروطها(، في وقت نعرف 

  القدس قد أصبحت خارج التفاوض في عهده أنضا؛ كما قالت تسنبي لنفيي لكبنر الجمنع أ
 .48مفاوضنه )صائب عرنقات(؛ أنام أولمرت، بجايب رفضها لعودة؛ ولو الجئ واحد، إلى مياطق 

هكذا نكو  عهد عباس هو األسوأ في تارنخ الحركة الوطينة الفلسطنينة على كل صعند، ال سنما 
حلة الهرولة والتطبنع العربي التي استخدمت وما زالت تستخدم مبرر أ  السلطة حن  يضنف إلنه مر 

الفلسطنينة هي أكبر المطّبعن ، ودعك م  إضافته بعد ذلك مزندا م  االستجداء للعدو، والعودة إلى 
اللقاءات مع رموزه )بنينت هو الذي نرفض لقاءه(؛ دو  تحقنق شرط تجمند االستنطا  الذي بقي 

ات تقرنبا، وم  نثم الدخول في متاهة "باند "، ممنثلة في "السالم االقتصادي" الذي نميح لعشر سيو 
بعض الحناة لسلطة العار، مقابل إماتة القضنة الفلسطنينة التي استعادت ألقها خالل "ايتفاضة 

 القدس"، ومعركة "سنف القدس".
ندنة التي نعرفها الجمنع، لنيتهي إلى اآل ، يأتي إلى الخطاب الجدند، والذي بدأه بكل البكائنات التقل

القول: "وصليا إلى مواجهة مع الحقنقة مع سلطة االحتالل، ونبدو أييا على مفترق طرق. أقول إيه 
 قد طفح الكنل، فالوضع أصبح ال ُنحتمل، وغنر قابل لالستمرار، ولم نعد شعبيا نحتمل المزند".

  "البدائل أمام شعبيا مفتوحة، بما فنها خنار ولما جاء لما بعد ذلك، كا  األمر مضحكا. قال إ
م   %44، الذي نعطي دولة فلسطن  1947للعام  181العودة لحٍل نستيد إلى قرار التقسنم رقم 

 (!!%44، فطالب بـ%22األرض" )عجز ع  تحصنل 
يسحب بعد ذلك كايت "مفاجأته" الموعودة بالقول إ  "أمام سلطات االحتالل اإلسرائنلي عاما واحدا لت

ذا لم نحدث ذلك )هيا سأل بدل أ  نجنب!!(: 1967م  األراضي الفلسطنينة المحتلة ميذ عام  "، وا 
 ؟".1967"فلماذا نبقى االعتراف بإسرائنل قائما على أساس حدود العام 



 
 
 
 

 

 33 ص             5648 العدد:             10/4/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

نثم ماذا بعد؟ قال إيه سنتوّجه إلى محكمة العدل الدولنة في الهاي، متجاهال وجود حكم ميها في 
، نثم ايتهى 242كا  عالمة فارقة في تارنخ المؤسسات الدولنة، اعتبر أقوى م  قرار  ،2005العام 

هذه هي خالصة الخطاب العظنم لعباس، وهذه هي مفاجآته العتندة التي وعديا بها  حبرا على ورق.
 الياطقو  باسمه!!

م القادم بسحب والسؤال الذي نتوّجه لعياصر القبنلة التي تميحه الشرعنة هو: هل ستطالبويه العا
االعتراف بدولة العدو؟ كال، ل  تفعلوا، وهل ستطالبويه بتغننر المسار؟ كال ل  تفعلوا، وستواصلو  

 لعبة التبرنر.
ذا كا  هؤالء ال نرجى ميهم شيء، باستنثياء فئة تميح األولونة للقضنة، فلماذا نكو  على الشعب  وا 

 تنه؟!الفلسطنيي أ  نواصل الركض وراء عباس م  تنه إلى 
أال تتحّمل قوى المقاومة مسؤولنة االيقالب علنه والبحث ع  مسار بدنل، نمنثل الكّل الفلسطنيي؛ 
عيوايه مشروع ايتفاضة شاملة، نلتحق بها م  نلتحق؟ صحنح أ  ذلك نحتاج إلى ترمنم وضع تلك 

ه، لك  القوى في الضفة الغربنة )وعلى رأسها حماس(، بتغننر في آلنات عملها والمسؤولن  عي
عباس ال أمل فنه، واألرجح أ  بدائله ستكو  م   ايطالق المشروع، وعلى يحو واضح، بات ضرورة.

 ذات اللو ، ما نعيي أ  ايتظار رحنله سنكو  بال معيى، ومحض إضاعة للوقت.
 2/10/2021، 21موقع عربي 

 
 الطائرات المسيرة.. دور محوري في المعارك القادمة .55

 محمود العجرمي د.
القول بهدوء إ  طائرة فلسطنينة مسنرة "درو "، وصلت بيجاح ميقطع اليظنر واعتلت وزارة  نمك 

"، التي أطلقتها وحدات سالح الجو للذراع 1حرب العدو الصهنويي "الكرناة"، وتكيى بـ"أبابنل 
 القسام.العسكري لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس"، كتائب الشهند عز الدن  

على قطاع غزة، في  2014ة العصف المأكول في العدوا  الصهنويي شهر تموز كا  ذلك إبا  معرك
 F15و F16الوقت الذي كايت فنه أجواء فلسطن  المحتلة تعج بطائرات العدو المتطورة م  

، وتلك المسنرة أنضا التي كايت لالستطالع والرصد أو المعدة إلطالق الصوارنخ، التي واألباتشي
ومات االعتراض والرادارات الميتشرة بعيانة في كل مساحة المحتل م  كايت تزاحمها كذلك ميظ

 الوط !
لقد شهد قادة العدو أ  ذاك االختراق كا  حدنثا صادما وغنر مسبوق، وهي كلمات قالها رئنس 
األركا  في حنيه الجيرال بنيي غايتس، الذي نتولى النوم وزارة جنش العدو. واقعة دفعتهم إلى 



 
 
 
 

 

 34 ص             5648 العدد:             10/4/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

ا ستكو  علنه األحوال في قادم األنام في كنفنة وصول طائرة صغنرة مسنرة ع  بعد التفكنر ملنا فنم
حتى وزارة حرب العدو الصهنويي وتعود سالمة محملة بذخر هام وحساس أفرجت ع  بعض صوره 

ر.كتائب القسام، وهو الجزء النسنر، وقد أعليت أ  ما في جعبتها كبنر   وخطِّ
د مفصلي في معادالت التسلح وموازن  الصراع، وفنما ستضنفه ونعترف العدو أ  ما جرى هو ذو بع

هذه الطلعات االستكشافنة لمخزو  غرف العملنات وفي تعزنزها لبيك األهداف بكروكنات حنة 
وطازجة جرى التعامل مع بعضها في مجرى العملنات في حنيه في عملنات األبرار في زنكنم وغنرها 

على رؤوس آخرن ، وفي قصف حشودات يخب مشاته  خلف خطوطه، وفي أسر جيوده، والدوس
وبطارنات مدفعنته النثقنلة م  الهاوتزر، وكذلك أرتال دباباته التي كايت ميتشرة في فضاء مفتوح بما 

 والعدند.شكل صدمة فاجعة وأنثخيته في العدة 
دند م  وتحتفظ كتائب القسام بالكنثنر والمنثنر م  إحدانثنات دقنقة لمواقع حساسة حصدتها في الع

طلعات الرصد الجونة واألرضنة، فلكل هدف مواعنده وفقا لطبنعة المعارك وتطورات المندا  
 الحرجة.وسقوفها ومتى تحن  لحظات الحسم العسكري والسناسي 

إبا  حصار وحدة  2018كا  ذلك واضحا في معارك المجد "سنف القدس" المظفرة التي سبقها عام 
 خاينويس في الـ " سننرت منتكال". يخبة اليخبة في جنش العدو شرق

"، بل تمتلك كما بات معلوما، أيواعا 1وال يذنع سرا بأ  كتائب القسام ال تمتلك فقط طائرة "أبابنل 
أخرى في ترسايتها م  الطائرات المسنرة االستطالعنة والهجومنة المزودة بصوارنخ قتالنة صيعت 

صابة خصنًصى للتعامل مع أهداف بعنيها، وهي قادرة ع لى المياورة وتخطي الرصد الراداري وا 
 األهداف ع  بعد وكذلك المسنرات االيتحارنة.

وكشفت كتائب القسام أنضا في معارك "سنف القدس" امتالكها طائرة متطورة أخرى ومفخخة م  
طراز "شهاب"، وقد كا  باكورة استهدافاتها تدمنر ميصات للبتروكنمناونات والغاز قبالة سواحل قطاع 
غزة. كما قصفت بهذا اليموذج تجمعات العدو على طول السلك الشائك الزائل وفي موقع " كنسوفنم" 

 العسكري.
كتائب القسام لم تتوقف عيد هذا الحد، بل أعليت أيها تمتلك أنضا طائرة "الزواري" التي تمكيت م  

اللوجستي التي كا  لها تيفنذ عملنات رصد مختارة فعالة لمعسكرات العدو وتجمعاته وخطوط اإلمداد 
أبلغ األنثر في إصابة هذه األهداف بدقة إبا  معارك "سنف القدس" وفي الينل م  مستوطياته ومدييا 

 (.المحتلة في عسقال  وبئر السبع والقدس و)تل أبنب
، حجم ما أوقعته الطائرات 2021لقد أدرك مراقب كنا  العدو "شابنرا" إبا  معارك عدوا  تموز 

خسائر، وقد أشار بقلق كبنر مؤكدا أ  الطائرات المسنرة ستكو  العبا رئنسا في كل  المسنرة م 
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المعارك، وتطورها سنكو  خطرا محدقا ال نستها  به، خاصة أ  فلسطن  المحتلة ضحلة العمق 
وممتدة ومنثقلة بمؤسسات حساسة واستراتنجنة ومكشوفة، أما تدمنرها فهو ممك  فعال ويتائجه كارنثنة 

دمنرها سنحرق وندمر الحجر والبشر على مدى عدة كنلومترات مربعة، وسنؤدي إلى فقدا  في أ  ت
يما قد تضع وجوده بكامله في الرها ،  العدو لنس فقط مقومات القدرة على االستمرار في العدوا ، وا 

 -بغداد  -وهي جمنعا محملة على بيوك أهداف محور المقاومة شماال وجيوبا وامتدادا م  طهرا  
بنروت وحتى جيوب فلسطن  في قطاع غزة، وهي مستودعات البتروكنماونات واألموينا  -مشق د

ومصفاة يفط خلنج حنفا ومحطات تولند الكهرباء، كتلك التي في أسدود والمفاعل اليووي في دنمويا 
 والموايي ومطاري اللد والجدند في إنالت.

تال على عدة جبهات وتلقي آالف الصوارنخ ونؤكد عدد م  جيراالت العدو أ  مقتل كنايهم هو الق
كل نوم ولعدة أسابنع، وهي تغطي كل مساحة فلسطن  وتمتاز بالدقة، ياهنك برؤوسها التدمنرنة بعدة 

 أطيا .
أما مراقب الدولة في )تل أبنب( فنضنف أ  الجبهتن  الشمالنة والجيوبنة قادرتا  على إمطارهم 

نعينه هذا م  كوارث محدقة وايكشاف استراتنجي للظهر ال بآالف الطائرات في وقت واحد بكل ما 
 نصبح معه حتى التعامل مع جسر جوي أمرنكي ممكيا لتعونض ما قد نيجم م  خسائر!

ويختم بالقول، إ  صياعة الطائرات المسنرة في تقننم معاينه العسكرنة االستراتنجنة هو ولوج إلى 
غنر المكلفة التي تغنر على يحو مضطرد قواعد االشتباك عالم األسلحة اليوعنة الذكنة الفعالة جدا و 

السائدة لغنر صالح العدو، بما نراكم يقاط قوة جدندة، ولكيها متسارعة بهذا السالح الذي أضحى 
 والصامد.تماما بند حلف المقاومة الممتد 

 4/10/2021فلسطين أون الين، 
 

 لي أمام األمم المتحدةاإلسرائي -أخطأ بينيت عندما تجاهل الصراع الفلسطيني  .56
 انال زنسر
في خطابه، األسبوع الماضي، أمام الجمعنة العمومنة لألمم المتحدة، اختار رئنس الوزراء، يفتالي 

سواء الصراع ضد  –الصراع بن  إسرائنل والفلسطنينن   -بنينت، تجاهل "الفنل الذي في الغرفة" 
أم الصراع الذي هو أحنايا سناسي ولكيه في "إرهاب" "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" في قطاع غزة، 

 أحنا  أخرى عسكري أنضا مع السلطة الفلسطنينة وأذرعها في "نهودا" و"السامرة".
تحدى رئنس السلطة، أبو ماز ، في خطابه أمام الجمعنة العمومنة مهددًا بالتوجه إلى المحكمة 

طنينة ولك  بنينت فضل غض اليظر الدولنة في الهاي، أي نفرض على إسرائنل قبول المواقف الفلس
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والتجاهل، وبدال م  ذلك تحّدث ع  التصدي لـ"كورويا" وإلنرا  واتفاقات السالم مع دول الخلنج. 
نحتمل ا  األمر يبع م  حساسنات ائتالفنة داخلنة، ونحتمل انضا أيه سعى لنضم  استمرار العياق 

ال نزالو  نأملو  بأ  تسنر حكومة بنينت على  الحار م  ادارة باند  وم  االتحاد األوروبي. فهؤالء
الخط معهم في المسائل التي على جدول االعمال، واالتفاق المتبلور مع إنرا ، وربما استئياف 

 االتصاالت مع رام هللا.
اعتقد بنينت بأ  تجاهل الفلسطنينن  سنخفي مسألة اليزاع معهم ع  جدول األعمال العالمي  إذاولك  

ال هارنس، يائبة الرئنس األمنركي، فأوقفته عيد خطئه. هي انضا، بالمياسبة، فقد جاءت كامن
شنطية إسرائنل التي تبرر الكفاح ضدها  –اختارت منثل بنينت أ  تتجاهل الفنل الذي في الغرفة 

ولك  بهذا التجاهل أعطت تشجنعًا وباألساس يشرًا لمواقف كارهي إسرائنل مم  نرفعو  رؤوسهم في 
 متحدة انضًا.الوالنات ال

في زنارة الى إحدى الجامعات، سألت طالبة هارنس لماذا تدعم الوالنات المتحدة إسرائنل "التي 
ترتكب إبادة شعب وتقتلع الياس م  بنوتهم". هزت رأسها فنما فسر كموافقة على ما قنل، وفي ردها 

 أنثيت على الطالبة إلسماعها "الحقنقة" بصوت عاٍل.
يفعا في اطفاء الحرنق الذي أحدنثته هارنس، وال حتى وفرة االعتذارات التي  ل  نجد ألف رجل إطفاء

صدرت باسمها، اآل ، وا   لم نك  بصوتها. فقد ميحت، حتى لو لم تك  تقصد ذلك بل لجبيها، 
م  حقنقة، وفي ايه  أكنثرشرعنة لفرنة دم سافلة، كما أعربت ع  تأنند الفكرة الهاذنة في ايه توجد 

انلول جدنرا بأ  نسمع بل أنضا حقنقة  11ألمنركنن  الذن  قتلوا في عملنات لنس فقط صوت ا
 اإلرهابنن  الذن  يفذوا هذه العملنات.

الفلسطنيي لنست فقط مسألة  –لقد يسي بنينت، و"حادنثة هارنس" ذكرته بأ  مسألة اليزاع اإلسرائنلي 
"السامرة". تتعلق المسألة بجذور تتعلق بمستقبل غزة تحت حكم "حماس"، وال حتى مستقبل "نهودا" و

وجود دولة إسرائنل، التي قامت في ظل صراع بن  الحاضرة النهودنة في البالد وبن  السكا  العرب. 
"، وبن  الحاضر، مسألة 1948كل محاولة تمت في الماضي للفصل بن  الحاضر البعند، "ملفات 

ي جنبه حل مشاكل الحاضر وجد يفسه " فشلت، وكل م  اعتقد بأ  ف1967"المياطق" وغزة، "ملفات 
 نواجه مطلب الفلسطنينن  بـ"حق العودة" الى دولة إسرائنل.

ال نيبغي إلسرائنل ا  تمتيع ع  البحث في اليزاع مع الفلسطنينن  وفي جذوره التارنخنة، وم  
 المحظور علنها أ  تتخلى ع  الفرصة لعرض مواقفها و"حقنقتها"، التي تتمتع بإجماع واسع في
الجمهور اإلسرائنلي. فبعد كل شيء، إذا لم يستغل يح  هذه الفرص، فسنستغلها الفلسطنينو  

 ومؤندوهم.
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