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 عباس كامل المصري قيادة حماس تلتقي وزير المخابرات.. ملفات القدس واألسرى واإلعمار تبحث .1
التقى وفد قيءدة حبركة "حمءس" عبرئءسة إسمءعيل هنية، وزيبر المخءعبرات المصبرية اللوا  ععءس كءمل 

وا  إيجءعية وتفءهم متعءدل، حيث عحث الجءنعءن الاديد من القضءيء على مستوى التطوبرات في أج
السيءسية والميدانية، والاالقءت الثنءئية، وسعل تحقيق وحدة الشاب الفلسطيني، وتبرتيب العيت 

ءم، وجبرى خالل اللقء  تنءول التطوبرات التي تشهدهء القضية الفلسطينية والمنطقة عشكل ع الفلسطيني.
وعحث الطبرفءن  وأكدت قيءدة الحبركة المواقف الواضحة والثءعتة في إطءبر مشبروع التحبربر الوطني.

تطوبرات الملفءت السءخنة وسلوك االحتالل فيهء، خءصة قضية القدس عشكل عءم، والشيخ جبراح ومء 
 يجبري في المسجد األقصى من ممءبرسءت ومخططءت االحتالل عهذا الخصوص، وسعل التاءمل لكعح

جبرا اته في القدس واألقصى.  سلوك االحتالل وا 
كمء تنءول اللقء  قضية األسبرى في سجون االحتالل عشكل عءم، واألسبرى اإلدابريين عشكل خءص، 
والماءنءة التي يمبرون عهء، مؤكدين الدوبر المصبري عشأن التوصل إلى اتفءق تعءدل لألسبرى في ظل 

 تانت االحتالل وعدم التقدم في هذا الملف.
ّعبر وفد قيءدة الحبركة عن تقديبره للخطوات التي تقوم عهء مصبر تجءه قطءع غزة، سوا  في موضوع وع

عءدة عنء  مء دمبره االحتالل،  ماعبر برفح العبري، أو إجبرا ات تخفيف الحصءبر والمشءبركة في اإلعمءبر وا 
 ءبرية.مع الدعوة إلى المزيد من هذه الخطوات، وخءصة المتالقة عسفبر المواطنين والحبركة التج

ونءقش الجءنعءن سعل استاءدة الوحدة الوطنية وتبرتيب العيت الفلسطيني، حيث أكد الوفد حبرص 
نهء  االنقسءم، ماعبرا عن  المصبري والجهود الحثيثة  تقديبره للدوبرالحبركة وتمسكهء عءستاءدة الوحدة وا 

األعوام المءضية وأكد الوفد عأنه وفي ضو  التجبرعة على مدابر  التي تعذلهء الشقيقة مصبر في ذلك.
فإن المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة هو إعءدة عنء  منظمة التحبريبر، وتشكيل القيءدة الوطنية الجءماة 

وعحث الجءنعءن  للشاب الفلسطيني التي تشءبرك فيهء جميع القوى، وتمثل شاعنء في الداخل والخءبرج.
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ة الحبركة حبرصه على الاالقة أيضء الاالقءت الثنءئية عين حبركة حمءس ومصبر، حيث أكد وفد قيءد
االستبراتيجية مع األشقء  في مصبر انطالقء من التقديبر لمصبر، واالعتبراف عدوبرهء المحوبري في 

 القضية الفلسطينية وملفءت المنطقة كءفة.
 5/10/2021موقع حركة حماس، 

 
 رئيس البنك الدولي: حريصون على تعزيز جهود التنمية وبناء المؤسساتل عباس .2

محمود ععءس، في برام هللا، برئيس العنك الدولي ديفيد السلطة الفلسطينية استقعل برئيس برام هللا: 
، التزام فلسطين ععنء  المؤسسءت وفق سيءدة القءنون والشفءفية ععءسوأكد  مءلعءس والوفد المبرافق له.

قءنون تنظيم والحكم البرشيد، مشيبرًا إلى انه جبرى إصدابر الاديد من القوانين الالزمة كقءنون الشبركءت و 
وشدد على حبرصه  قطءع االتصءالت عهدف تشجيع االستثمءبر والتنمية في االقتصءد الفلسطيني.

طلع أو  على متءعاة تقديم كل الدعم من أجل تازيز جهود التنمية وعنء  المؤسسءت الفلسطينية.
لسطيني، وفي ، وفد العنك الدولي، على المايقءت التي تاتبرض التنمية والنهوض عءالقتصءد الفععءس

 مقدمتهء ممءبرسءت االحتالل اإلسبرائيلي، وانخفءض المسءعدات الخءبرجية.
 5/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 العبء المالي على السلطة أكبر من مواردها: اشتية .3

س خالل لقء  عحث برئيس الوزبرا  محمد اشتية، مع برئيس مجموعة العنك الدولي ديفيد مءلعء: برام هللا
تازيز جهود العنك في فلسطين، وتنفيذ عبرامج تنسجم مع خطة التنمية الوطنية،  ،جماهمء يوم الثالثء 

 كمء وضاه في صوبرة األوضءع السيءسية والمءلية الصاعة.
وعلى الصايد السيءسي، قءل برئيس الوزبرا : "المجتمع الدولي يامل مانء لتجسيد إقءمة الدولة 

سبرائيل تامل على تدميبر ممنهج لهذه الجهود". الفلسطينية عكءفة  مكونءتهء على أبرض الواقع، وا 
األوضءع المءلية الصاعة التي تمبر عهء السلطة، عءإلضءفة إلى توقف الدعم  اشتيةواستابرض 

الخءبرجي للموازنة، واستمبرابر االقتطءعءت اإلسبرائيلية غيبر الشبرعية من األموال الفلسطينية، مطءلعء 
وأوضح أن الاب  المءلي على  سبرائيل لإلفبراج عن األموال المستحقة المحتجزة.عءلضغط على إ

السلطة الوطنية أكعبر عكثيبر من موابردهء، كون الضبرائب تجعى من المنءطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، 
في حين أنهء ملتزمة تجءه أعنء  شاعنء في القدس وغزة والضفة، وكذلك مسؤولية الالجئين في سوبريء 

 ولعنءن.
 5/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 زيد من تدهور الوضع المائيتالقيود التي يضعها االحتالل  :الفلسطينية سلطة المياه .4
أطلع برئيس سلطة الميءه مءزن غنيم، يوم الثالثء ، برئيس مجموعة العنك الدولي ديفيد : الخليل

مشبروع محطة ماءلجة ميءه الصبرف الصحي في الخليل، مءلعءس، وممثلي الدول المءنحة على موقع 
كمء وضع غنيم ضيفه عصوبرة األوضءع الحءلية في فلسطين ومء يواجهه  الممول من العنك الدولي.

شاعنء من ظبروف مايشية صاعة نءتجة عن سيءسءت االحتالل، والتي ُياتعبر ملف الميءه من 
والسيطبرة على كءفة المصءدبر المءئية التي  أصاعهء، حيث يواجه شاعنء مخططءت اسبرائيلية للنهب

من مصءدبر الميءه الجوفية، والسيطبرة المطلقة على كءمل  %85يسيطبر االحتالل على أكثبر من 
مصءدبر الميءه السطحية. مؤكدا عذات الوقت أن القيود والتاقيدات التي يضاهء االحتالل أمءم 

أثيبره على حيءة المواطنين الفلسطينيين، ومن الحكومة الفلسطينية، يزيد من تدهوبر الوضع المءئي وت
ذلك وضع الابراقيل أمءم جميع الجهود المعذولة لتنفيذ العبرامِج والمشءبريع لتطويبر خدمءت الميءه 

من األبراضي  %60والّصبرف الصحي وخصوصء في المنءطق المصنفة "ج" والتي تزيد مسءحتهء عن 
 من االحيءن. الفلسطينية، وهدم اآلعءبر ومنع إقءمتهء في كثيبر

 5/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رهاب المستوطنين في الضفةإ"الخارجية" الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم في وجه  .5
طءلعت وزابرة الخءبرجية عموقف دولي حءزم في وجه جبرائم المستوطنين المتواصلة ضد أعنء  : برام هللا

واعتعبرت الوزابرة في عيءن، يوم الثالثء ، هذه  ة جيش االحتالل اإلسبرائيلي.شاعنء، والتي تتم عحمءي
الجبرائم التي تتم عبرعءية واحتضءن المستوى السيءسي اإلسبرائيلي دليل واضح على صحة المطءلعءت 

 الفلسطينية المستمبرة عوضع عنءصبر اإلبرهءب اليهودي على قوائم اإلبرهءب.
 5/10/2021، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 
 " ُيقر مشروع قانون األسرى والمحررين المعدل بالقراءة األولىالفلسطيني "التشريعي .6

أقبر المجلس التشبرياي الفلسطيني، يوم الثالثء ، عءلقبرا ة األولى مشبروع القءنون المادل لقءنون 
( 1ون العلديءت برقم )، ومشبروع قءنون إلغء  فقبرات من قءن2004( لسنة 19األسبرى والمحبريين برقم )

. وقءل النءئب محمد فبرج الغول برئيس اللجنة القءنونية عءلتشبرياي، إن "مشبروع القءنون 1934لسنة 
ين يهدف إلى إضءفة مءدة جديدة تحدد الحد األقصى لخصم ضبريعة بر المادل لقءنون األسبرى والمحبر 

التاديل القءنوني يأتي دعمًء  الدخل من البرواتب السنوية لألسبرى في سجون االحتالل". وأكد أن هذا
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ألسبرانء العواسل في سجون االحتالل، وتازيزًا لصمودهم، ووقفًء مع ذويهم لتأمين الحيءة الكبريمة لهم، 
 ماعبرًا عن أمله في أن يجد األسبرى طبريقهم للحبرية عين أهلم وذويهم.

 5/10/2021، فلسطين أون الين
 

 لخليلاألجهزة األمنية تقتحم منازل عائلة بنات با .7
اقتحمت األجهزة األمنية التءعاة للسلطة الفلسطينية الثالثء ، عدًدا من منءزل عءئلة عنءت في : الخليل

وأفءد عمءبر عنءت لوكءلة "صفء" عأن  المنطقة الجنوعية عمدينة الخليل جنوعي الضفة الغبرعية المحتلة.
ومحءلهء التجءبرية في المنطقة القوة المشتبركة التءعاة للسلطة، اقتحمت عدًدا من منءزل الاءئلة 

فبرًدا منهم  12وأوضح أنهء أعلغت الاءئلة عءلعحث عن  الجنوعية الخءضاة لسيطبرة االحتالل األمنية.
متهمين عقضية إطالق النءبر على منزل الضءعط ثءئبر أعو جوياد، أحد أفبراد األجهزة األمنية 

إن االتهءمءت الموجهة ألفبراد الاءئلة وقءل عنءت  المشءبركين عءغتيءل النءشط السيءسي نزابر عنءت.
ن الاءئلة أدانت إطالق النءبر على منزل أعو جوياد، وأفءدت عأن من أطلق  عءبرية من الصحة، وا 

وعّين أن االدعء ات تهدف إلى ثني الاءئلة عن سيعل  النءبر هو ذات الطبرف الذي اغتءل نزابر".
 طبريق خلق الفتن. تحقيق الادالة، وجبرهء إلى مبرعع االشتعءك الاشءئبري عن

 5/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
مع المخابرات المصرية حول تثبيت التهدئة وتخفيف  حماس توصلت إلى تفاهمات ":أليام"ا .8

 الحصار
فبرضت المحءدثءت التي يجبريهء وفد قيءدة حبركة حمءس مع المخءعبرات المصبرية في  عيسى ساد هللا:

النسعي مجددًا على حدود القطءع عاد وقت قصيبر من تلويح الفصءئل القءهبرة، منذ عدة أيءم، الهدو  
والمجموعءت الشعءعية النءشطة عاودة إحيء  فاءليءت المقءومة الشاعية على طول الحدود احتجءجًء 

 على استمبرابر الجبرائم اإلسبرائيلية وعمليءت القتل وفبرض الحصءبر.
مع المسؤولين في جهءز المخءعبرات  وقءل مصدبر في الحبركة، إن "حمءس" توصلت إلى تفءهمءت

 الاءمة المصبرية، حول تثعيت التهدئة في غزة، وتسبريع وتيبرة إعءدة اإلعمءبر، وجهود تخفيف الحصءبر.
وأضءف، إن "تقدمء جبرى في معءحثءت قيءدة الحبركة مع قيءدة جهءز المخءعبرات المصبرية، على صايد 

وأوضح أن  ة اإلعمءبر، وجهود تخفيف الحصءبر".تفءهمءت تثعيت التهدئة في غزة، وتسبريع وتيبرة إعءد
لقء  "شءمال وصبريحء" جبرى، يوم اإلثنين، عين وفد قيءدة الحبركة عبرئءسة إسمءعيل هنية، ووزيبر 
المخءعبرات المصبرية اللوا  ععءس كءمل، وتنءول عددا من القضءيء المهمة. وأضءف المصدبر، إن 
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ة، عين الفصءئل الفلسطينية وسلطءت االحتالل الجءنعين اتفقء على ضبروبرة تثعيت التهدئة الحءلي
 اإلسبرائيلية.

وعخصوص ملف إعءدة إعمءبر مء دمبره الادوان اإلسبرائيلي األخيبر ضد القطءع في أيءبر المءضي، أفءد 
المصدبر عأن مصبر أكدت لقيءدة حبركة حمءس، جديتهء في هذا الملف، وأن المبرحلة القءدمة ستشمل 

ح المصدبر أن مصبر وعدت عءتخءذ خطوات، في سعيل تحسين كمء أوض خطوات في هذا المجءل.
 األوضءع االقتصءدية في غزة، ومنهء السمءح عإدخءل الاديد من العضءئع ععبر ماعبر برفح.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدبر أن عددا من أعضء  وفد الحبركة سيمكث في القءهبرة عدة أيءم؛ 
 وتخفيف الحصءبر.لعحث األموبر التفصيلية المتالقة عملفءت اإلعمءبر 

وبرغم التكتم الشديد على مء يجبري في الغبرف المغلقة في القءهبرة، إال ان مصدبرا مقبرعء من حبركة 
حمءس اكد لـ"األيءم"، ان الهوة كعيبرة عين مواقف الطبرفين "حمءس" واالحتالل، وخصوصًء فيمء يتالق 

على اتخءذ قبرابر جبرئ عتنفيذ عملف األسبرى نظبرًا لمء سمءه ضاف الحكومة اإلسبرائيلية وعدم قدبرتهء 
طالق عدد كعيبر من األسبرى وخصوصًء من أصحءب المحكوميءت الاءلية. وأشءبر الى أن  الصفقة وا 

"تحبركءت االحتالل على األبرض عءلتزامن مع عد  زيءبرة وفد )حمءس( الى القءهبرة ال تعشبر عءلخيبر وال 
"، منوهًء الى أن قوات االحتالل نفذت تنذبر عجدية الحكومة اإلسبرائيلية التقدم في الملفءت الشءئكة

توغلين عسكبريين خالل اليومين المءضيين شبرق قطءع غزة وواصلت انتهءكءتهء واعتقءالتهء في الضفة 
 الغبرعية والقدس.

وأوضحت مصءدبر متاددة لـ"األيءم" أن القطءعءت الشعءعية في القطءع كءنت على وشك تفايل 
طءق واسع احتجءجًء على استمبرابر عمليءت القتل اإلسبرائيلية الفاءليءت الشاعية على الحدود على ن

 والحصءبر و"لكن الظبروف السيءسية دفاتهم الى تجميدهء في الوقت البراهن".
وعخصوص ملف االنقسءم والمصءلحة الفلسطينية، لفت المصدبر إلى أن قيءدة الحبركة أكدت لبرئيس 

ضمن إعءدة تبرتيب العيت الفلسطيني على المخءعبرات المصبرية تمسكهء عضبروبرة وضع "برؤية شءملة تت
 أسس وطنية سليمة، أسءسهء الشبراكة واالصطفءف في مواجهة االنتهءكءت اإلسبرائيلية المتواصلة".

 6/10/2021، رام هللا، األيام
 

 حماس: مشاركة السلطة في "إكسبو دبي" جريمة وطنية وأخالقية .9
" الذي يشءبرك 2020في مابرض "إكسعو دعي قءلت حبركة حمءس إن مشءبركة السلطة الفلسطينية : غزة

وبرأى النءطق عءسم الحبركة، حءزم قءسم، في تصبريح  فيه وفد إسبرائيلي "جبريمة وطنية وأخالقية".
مكتوب تلقته "قدس عبرس" يوم الثالثء ، أن هذه المشءبركة تقدم "غطء  للخطوات التطعياية التي تقوم 
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وأضءف أن مشءبركة السلطة في  مة التطعيع".عهء عاض األطبراف في المنطقة، وتضاف مسءبر مقءو 
المابرض؛ تشكل تبراجاًء عن موقفهء المالن سءعقًء وهو مقءطاة المابرض عسعب مشءبركة وفد 
االحتالل، الفتء إلى أن إقدام السلطة على هذه الخطوة "يشجع أطبراف التطعيع على مواصلة هذا 

االحتالل التي يقتل عهء الشاب  ووصف قءسم مشءبركة السلطة في مابرض يبروج ألسلحة المسءبر".
الفلسطيني، عأنهء "جبريمة وطنية وأخالقية تبرتكعهء قيءدة السلطة، خءصة وأن أحبرابر الاءلم يقءطاون 

 هذه المنتجءت".
 5/10/2021، قدس برس

 
 ما تزال تمد يدها نحو مصالحة حقيقية ": الحركةقدس برسلـ" حماسمصدر مطلع في  .10

في حبركة "حمءس"، يوم الثالثء ، أن "حمءس مء تزال تمد يدهء أكد مصدبر مطلع : خءص-القءهبرة
نحو مصءلحة حقيقية قءئمة على مصءلح الشاب الفلسطيني، وقد قدمت كل مء يتالق عءألمبر من 

يجءعية عءلية". وقءل المصدبر لـ"قدس عبرس"، إن: "مسؤولية إفشءل التوصل إلى مصءلحة أو  معءدبرات وا 
االنقسءم يتحملهء عشكل كءمل برئيس السلطة الفلسطينية محمود  وحدة وطنية، ووقف مسيبرة إنهء 

وزيبر المخءعبرات المصبرية ععءس كءمل، والوفد المبرافق له مع  وأوضح المصدبر أن، اللقء  ععءس".
"كءن مفتوحء وتنءول القضءيء المطبروحة كءفة للعحث"، وعّين أن "المواقف السيءسية  ،االثنينيوم 

 مء هي لم تتغيبر".األمبريكية واإلسبرائيلية ك
 5/10/2021، قدس برس

 
 : استمرار القمع داخل السجون سيصعد االشتباك مع االحتاللالفلسطينية الفصائل .11

أكدت القوى الوطنية واإلسالمية، يوم الثالثء ، "ضبروبرة التفءف شاعنء ومقءومته إلسنءد األسبرى : غزة
جء  ذلك  حة السجون اإلسبرائيلية عليهم".الفلسطينيين في مواجهة الهجمة اإلبرهءعية التي تشنهء مصل

خالل مؤتمبر صحفي للقوى أمءم مقبر اللجنة الدولية للصليب األحمبر عمدينة غزة على ضو  
التطوبرات المتسءبرعة داخل سجون االحتالل، عحضوبر واسع من قيءدات الامل الوطني واإلسالمي 

 وأهءلي األسبرى.
وض السلطءن في كلمة عءسم القوى، سلطءت وحذبر عضو اللجنة المبركزية للجعهة الشاعية ع

االحتالل اإلسبرائيلي من أن مواصلة حملتهء اإلبرهءعية ضد األسبرى "سيدفاهم لخوض مابركة مفتوحة 
ضدهء، وسيدفع شاعنء وحبركته الوطنية لتصايد كءفة أشكءل المقءومة واالشتعءك المفتوح إسنءدًا 

عءجلة إلسنءد األسبرى اإلدابريين في كءفة الميءدين  ودعء لـ"التوافق على استبراتيجية وطنية لألسبرى".
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الكفءحية والسيءسية واإلعالمية والوطنية والدعلومءسية على قءعدة أن مابركة الحبرية التي يخوضونهء 
 وماهم كءفة أسبرى الحبرية هي مابركة وطنية عءمة".

 5/10/2021، قدس برس
 

 رة األسرى المضربين عن الطعامعباس زكي يوجه نداء عاجال لألحزاب والقوى العربية لنص .12
وّجه عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح ععءس زكي، ندا  عءجال لألحزاب والقوى الوطنية في : برام هللا

الوطن الابرعي لعذل قصءبرى جهودهء من خالل الحكومءت والهيئءت الدولية والحكومءت الصديقة 
ين عن الطاءم الذين يشكلون خط ومؤسسءت حقوق اإلنسءن الدولية للوقوف مع األسبرى المضبرع

 الدفءع األول عن كبرامة وضميبر هذه األمة من المحيط إلى الخليج.
 5/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حسن يوسف: التغول بحق األسرى يجب أن يواجه بيد واحدة .13

عحّق األسبرى يجب أن يواجه أكد القيءدي في حبركة حمءس الشيخ حسن يوسف أنَّ التغول : برام هللا
ودعء القيءدي يوسف، في عيءن  عيد ووحدة واحدة إلفشءل مخططءت إدابرة سجون االحتالل عحقهم.

صحفي، لدعم األسبرى برسميًّء وشاعيًّء؛ لمنع "مصلحة السجون" من المزيد من االعتدا ات 
وا الدعم والمسءندة الشاعية واالنتهءكءت عحقهم، الفتء أنهم لجؤوا لهذا اإلضبراب وهم يتوقاون أن يجد

ن كءن هنءك وقفءت خجولة في السءحة الفلسطينية إال أنهء غيبر  والبرسمية. وقءل يوسف: "حتى وا 
 كءفية إليصءل برسءلة األسبرى المضبرعين إلى الخءبرج".

 5/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بيئيةوزيرة البيئة اإلسرائيلية: صفقة النفط مع اإلمارات لها مخاطر  .14
دعي: قءلت وزيبرة العيئة اإلسبرائيلية، خالل زيءبرتهء مابرض إكسعو دعي إن الصفقة المعبرمة عين شبركة 
إسبرائيلية وشبركء  إمءبراتيين عخصوص نقل النفط من الخليج إلى أوبروعء ععبر إسبرائيل لهء مخءطبر 

 عيئية.
ت نفط لتبرسو في مينء  إيالت وتُقِيم الحكومة اإلسبرائيلية طلعء إذا وافقت عليه ستتدفق عموجعه نءقال

وتفبرغ شحنءتهء لتُنقل عاد ذلك ععبر خط أنءعيب عبري إلى سءحل العحبر المتوسط. وُتغضب الصفقة 
 دعءة حمءية العيئة في إسبرائيل.
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” في غضون أسءعيع“وقءلت وزيبرة حمءية العيئة اإلسبرائيلية، تمءبر زاندعبرغ، إن الحكومة ستتخذ قبرابرا 
حدوث أي تسبرب نفطي سُيابرض الشاءب المبرجءنية الشهيبرة في إيالت  لكنهء حذبرت أيضء من أن

 ”.لخطبر كعيبر ال فكءك منه“
أبرى أنه يتاين علينء أال نزيد أي مخءطبر عيئية في الخليج “وأضءفت الوزيبرة في مابرض إكسعو دعي 

 ”.)إيالت(
 5/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 اصلةكوخافي: عمليات تدمير القدرات اإليرانية متو  .15

توعد برئيس أبركءن الجيش اإلسبرائيلي، أفيف كوخءفي، الثالثء ، عءستمبرابر عمليءت تدميبر القدبرات 
اإليبرانية "في كل مكءن وزمءن" مشددا على أن الجيش اإلسبرائيلي "ملتزم عتقديم استجءعة عسكبرية 

 فاءلة في الوقت المنءسب، ضد عبرنءمج إيبران النووي".
له خالل مبراسم تغييبر برئيس شاعة االستخعءبرات الاسكبرية  جء ت تصبريحءت كوحءفي في كلمة

)"أمءن"(، إذ تولى البرئيس السءعق لشاعة الامليءت في الجيش، أهءبرون حءليفء، برئءسة "أمءن"، خلفء 
 .2018لتءميبر هءيمءن، الذي تولى المنصب في آذابر/ مءبرس 

لاسكبري اإليبراني في جميع وأكد كوخءفي أن "الجيش اإلسبرائيلي يواصل عمله على منع التموضع ا
أنحء  الشبرق االوسط"، وأضءف "عفضل االستخعءبرات، يابرف الجيش اإلسبرائيلي الكثيبر عمء يحدث 

 في إيبران وتموضاهء في الشبرق األوسط".
وأضءف "عمليءت تدميبر القدبرات اإليبرانية ستستمبر في كل مكءن وزمءن )..( قدبراتنء الامليءتية ضد 

تتحسن". وتءعع "مهمء كءنت التطوبرات في القضية النووية، فمن واجعنء توفيبر النووي اإليبراني تتطوبر و 
 استجءعة عسكبرية متءحة وفاءلة. جميع أجهزة المخءعبرات شبريكة في هذا الجهد".

فيمء اعتعبر هءيمءن أن "التحدي اإليبراني يعبرز سوا  على مستوى التطوبرات المقلقة في المجءل النووي 
أبرض والطءئبرات المسيبرة". وأبردف أن النظءم  -الل قدبرات الصوابريخ أبرضأو النفوذ اإلقليمي من خ

اإليبراني، الذي وصفه عـ"القماي"، مء زال مستقبرا. وتءعع: "يجب أن نواصل الامل لتسبريع الامليءت 
 التي من المحتمل أن تحدث في المستقعل"، من دون توضيح.

 5/10/2021، 48عرب 
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 بشأن الجرائم بالداخل "الشاباك"ات الشرطة اإلسرائيلية تطلب صالحي .16
قءل برئيس وحدة مكءفحة الجبريمة في المجتمع الابرعي عءلشبرطة اإلسبرائيلية جمءل حكبروش، إن 

وتنفيذ اعتقءالت إدابرية تتالق عجبرائم ” الشءعءك“الشبرطة طلعت منحهء صالحيءت جهءز األمن الاءم 
 السالح غيبر القءنوني.

يتاين  –سب هيئة العث اإلسبرائيلية الاءمة النءطقة عءلابرعية عح –وأضءف حكبروش في حديث إذاعي 
على الجيش اإلسبرائيلي وقف تهبريب هذه األسلحة من الثغبرات الحدودية والقواعد الاسكبرية ومنءطق 

وبرأى حكبروش أنه يجب التاءمل مع الشعءب الابرب عءلداخل، مشيبًرا إلى أن  السلطة الفلسطينية.
ة العغبروت منهم يعقى عءطاًل عن الامل وينزلق عءلتءلي إلى عءلم حوالي ثلث من يحصل على شهءد

 اإلجبرام. وفق وصفه.
 5/10/2021القدس، القدس، 

 
 صواريخ "الو" وألغام ورشاشات: تقرير يكشف حجم سرقات األسلحة في الجيش اإلسرائيلي .17

ة التي ُسبرقت من كشف تقبريبر صحءفي، نشبر يوم الثالثء ، النقءب، عن حجم األسلحة واألدوات القتءلي
، وذلك وسط احتدام النقءش حول 2020حتى الاءم  2013مستودعءت الجيش اإلسبرائيلي منذ الاءم 

قبرابر الحكومة اإلسبرائيلية عءلزج عانءصبر الشءعءك والجيش اإلسبرائيلي إلى العلدات الابرعية، عذبرياة 
 "جمع السالح غيبر المبرخص".

وني لصحيفة "هآبرتس"، فإن األبرقءم الوابردة والتي تفصل أنواع ووفقء للتقبريبر الذي أوبرده الموقع اإللكتبر 
وكميءت األسلحة المسبروقة، ال تنقل الصوبرة الحقيقية لحجم المسبروقءت، إذ أن الماطيءت الوابردة هي 

 ماطيءت جزئية.
ووفقء للتقبريبر فإن الجيش اإلسبرائيلي لم يكن قءدبرا على جمع عيءنءت دقيقة حول كمية األسلحة 

، إذ أن المالومءت المتالقة عءلمسبروقءت 2015وخالل الاءم  2013من مستودعءته قعل الاءم  المسبروقة
 ، منقوصة.2015خالل 

ولفتت الصحيفة إلى أن الصوبرة التي تنقلهء الماطيءت المتالقة عءلمسبروقءت "مبروعة وتظهبر حجم 
إلى أن قيمة األسلحة  األسلحة والمادات القتءلية الموجودة في األيدي الخطأ"، وتشيبر التقديبرات

 مليون دوالبر. 15والاتءد واآلليءت التي تسبرق سنويء من ماسكبرات وقواعد الجيش قد تصل إلى نحو 
 5/10/2021، 48عرب 
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 استطالع جديد: نتنياهو ولبيد والعرب يزيدون قوتهم .18
حءلية في مع زيءدة الحديث عن احتمءل فشل ائتالف الحكومة اإلسبرائيلية ال: تل أعيب: نظيبر مجلي

الصمود أمءم التحديءت واحتمءل التوجه مبرة أخبرى النتخءعءت جديدة، دل استطالع جديد للبرأي على 
الماءبرض عبرئءسة عنيءمين نتنيءهو، سيازز قوته التمثيلية في الكنيست، ويبرتفع « الليكود»أن حزب 

يستطيع تشكيل  مقادًا. لكن هذا االبرتفءع يأتي على حسءب حلفءئه عءألسءس ولن 34إلى  30من 
مقءعد إضءفية  7مقادًا وسيحتءج إلى  54حكومة عبرئءسته، ألن تحءلف أحزاب اليمين يحصل على 

 ليحقق هذا الهدف.
في المءئة من المستطلاة آبراؤهم، عن عدم برضءهم عن أدا  حكومة نفتءلي عنيت  59وقد أعبرب 

ا إنهم براضون. ومع ذلك فإنه في في المءئة قءلو  34خالل الشهوبر الثالثة األولى من عملهء، وفقط 
مقادا، أي أقل  59حءل إجبرا  االنتخءعءت اليوم ستحصل األحزاب التي تشكل االئتالف على 

لألحزاب الابرعية عبرئءسة النءئب أيمن « القءئمة المشتبركة»عمقادين عن برصيدهء الحءلي. وتصعح 
 مقءعد. 7إلى  6مقءعد، عاد أن ابرتفات قوتهء من  7عودة، لسءن الميزان، عبرصيد 

للتلفزيون اإلسبرائيلي، في ضو  افتتءح الدوبرة الشتوية للكنيست، « 13القنءة »أجبري االستطالع لصءلح 
نءئعًء  61التي يتوقع أن تكون سءخنة وتشكل تهديدًا قويًء للحكومة التي تقوم على ائتالف هش عأكثبرية 

قوط الحكومة أكعبر عكثيبر من (. وحسب مصءدبر في الماءبرضة، فإن احتمءالت س120)من مجموع 
احتمءالت عقءئهء، إذ إن هنءك عدة نواب متمبردون على نفتءلي عنيت وحكومته حتى من داخل حزعه. 
لكن نتءئج االستطالع، وبرغم منحهء زيءدة لليكود، فإنهء تعين أنه لن يستطيع تشكيل حكومة عهذه 

 النتءئج.
، سيبرتفع حليفه في 34إلى  30د، الذي سيبرتفع من ويتضح من قبرا ة النتءئج أنه عءإلضءفة إلى الليكو 

عبرئءسة عتسلئيل سموتبرتش، واعن حزب كهءنء إيتمءبر عن « حزب الصهيونية الدينية»اليمين المتطبرف 
لليهود األشكنءز المتدينين على قوته « يهدوت هتوبراة»مقءعد. وسيحءفظ حزب  7إلى  6غفيبر، من 

مقءعد. وفي تحليل  6إلى  9د الشبرقيين المتدينين من لليهو « شءس»مقءعد(، عينمء يهعط حزب  7)
مقءعد على حسءب شءس، وكذلك من استبرجءع عاض  4هذه النتءئج يتضح أن نتنيءهو يجني زيءدة 

األصوات التي فقدهء في االنتخءعءت األخيبرة لصءلح منءفسه السءعق في الليكود، وزيبر القضء  
 )أمل جديد(.« دشءهتكفءه ح»غدعون سءعبر، الذي انشق وأقءم حزب 

في المقءعل، لم يتمكن نفتءلي عنيت، من إقنءع الجمهوبر عقدبراته كقءئد أول، وحسب نتءئج هذا 
مقءعد(، إال أن  7عبرئءسته على نفس عدد المقءعد الحءلية )« يمينء»االستطالع، سيحصل حزب 

برتفع خمسة مقءعد )يوجد مستقعل(، عبرئءسة وزيبر الخءبرجية يءئيبر لعيد، سي« يش عتيد»حليفه حزب 
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مقادًا(. يأتي هذا االبرتفءع أيضًء على حسءب الحلفء  في التحءلف الحءلي،  22حءليًء إلى  17)من 
عبرئءسة وزيبر األمن عيني غءنتس، يخسبر في انتخءعءت قءدمة مقادا ويهعط من « كحول لفءن»فحزب 

 7تخسبر مقادا آخبر )من  مقءعد. وحزب الامل عبرئءسة وزيبرة المواصالت، ميبراف ميخءئيلي، 7إلى  8
، عبرئءسة وزيبر المءلية، أفيغدوبر ليعبرمءن، يخسبر «يسبرائيل عيتينو»مقءعد(. وحزب اليهود البروس  6إلى 

 مقءعد(. 6إلى  7مقادا أيضًء )من 
 4إلى  7مقءعد )من  3وحزب ميبرتس اليسءبري عبرئءسة وزيبر الصحة، نتسءن هوبروفتش، يخسبر 

س لصءلح األحزاب الابرعية. وتحءفظ القءئمة الابرعية الموحدة مقءعد(، لكن خسءبرته ستكون عءألسء
مقءعد(. وعءإلضءفة إلى حزب  4للحبركة اإلسالمية عبرئءسة النءئب منصوبر ععءس على قوتهء )

 مقادًا. 59غدعون سءعبر، فإن هذه األحزاب مجتماة ستحصل على 
ية األصوات. ومن سيتبرأس وتشيبر هذه النتءئج عمليًء، إلى أن أيًء من الكتلتين لن تحظى عأكثبر 

 6لألحزاب الابرعية، التي ستبرتفع من « القءئمة المشتبركة»الحكومة هو الذي يسعق في التحءلف مع 
مقءعد. وقد أعلن برئيس القءئمة، النءئب أيمن عودة، أنه لن يدخل االئتالف الحكومي مثلمء  7إلى 

مقءعل تحقيق مطءلعه. وهو يؤكد أنه  فالت الحبركة اإلسالمية، ولكنه مستاد للتفءهم على دعم خءبرجي
ال يكتفي عطبرح مطءلب اقتصءدية واجتمءعية كمء فالت الحبركة اإلسالمية، إنمء لديه مطءلب وطنية 
تتالق عضبروبرة وقف االحتالل والجنوح إلى السالم، على أسءس حل الدولتين ووقف المشءبريع 

 االستيطءنية واالعتدا ات في القدس.
ه، سيكون على نتنيءهو ولعيد وعنيت، العحث عن حلول أخبرى، أو الاودة إلى فإذا لم تتحقق مطءلع

األزمة المتواصلة عءلتوجه إلى االنتخءعءت من جديد. ولذلك فإن الخعبرا  السيءسيين ينصحون عنيت 
عامل كل مء في وساه للحفءظ على ائتالفه الحءلي عأي ثمن. وحذبره المبراسل الاسكبري لموقع 

عوط، أمس الثالثء ، عأن ثقة الجمهوبر عه آخذة في التآكل. وأضءف، أن ، أميبر عوخ«والال»
األشخءص المحيطين عبرئيس الحكومة ال يقدمون النصءئح الصحيحة له ويزيفون الحقءئق، وعءلتءلي »

فإن شاعيته آخذة عءلتآكل. مستشءبروه، يفشلونه ويخلقون توتبرًا في جهءز األمن، ويشوشون الجمهوبر، 
 «.وضءع تذهب إلى الهءويةوفي النهءية، األ

 6/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 يهددون باالستقالة الجماعية في حال عدم تحسين ظروف عملهم "إسرائيل"األطباء المتدربون في  .19
وقع األطعء  المتدبرعون في جميع مستشفيءت إسبرائيل اليوم الثالثء ، على  -)شينخوا( -القدس

سءعة إذا لم توقع الحكومة على اتفءق لتحسين  48ل حيز التنفيذ عاد خطءعءت استقءالتهم التي ستدخ
 ظبروف عملهم.
طعيب  2300المسؤولة عن األطعء  تحت التدبريب في عيءن إن مء يصل إلى ” ميبرشءم“وقءلت منظمة 

متدبرب وقاوا على خطءعءت استقءالتهم التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس المقعل، إذا لم يتم تلعية 
 سءعة. 26لعهم عتقصيبر فتبرات عملهم التي تستغبرق مطء

وأجبرت المنظمة مفءوضءت مع مسؤولين من وزابرتي الصحة واالقتصءد خالل الفتبرة المءضية وطءلعت 
 سءعة. 18عتقصيبر فتبرات عمل األطعء  تحت التدبريب إلى 

اإلسبرائيلية  وعلى البرغم من ذلك، لم تحبرز المفءوضءت عين الطبرفين أي تقدم، حيث تقتبرح الحكومة
 منءوعءت عمل مختصبرة لاشبرة في المءئة من الامءل وفقء لمنظمة ميبرشءم.

في المءئة من المتدبرعين فتبرات عمل أقل، وفقء لوسءئل إعالم  25فيمء تطءلب المنظمة عأن يتلقى 
 إسبرائيلية.

 5/10/2021القدس، القدس، 
 

 بملكيتهم للبيوت أو األراضيتمس  االحتاللعائالت الشيخ جراح ترفض أي تسوية مع سلطات  .20
أعلن ممثل عن الاءئالت الفلسطينية في حي الشيخ جبراح في القدس، برفضهم أي تسوية مع  برام هللا:

السلطءت اإلسبرائيلية تمس عملكيتهم للعيوت، أو األبراضي المقءمة عليهء. وقءل كبرمل القءسم، أحد 
يمس عحقوقهم، عمء في ذلك ملكية عيوت  نشطء  وسكءن الحي، إن موقفهم ثءعت ولن يقعلوا عأي قبرابر

وكءنت الاءئالت الفلسطينية في الشيخ جبّراح قد برفضت عدة تسويءت في السءعق،  أو أبراض.
عءئلة فلسطينية تقيم في الحي منذ  28عبرضتهء المحءكم اإلسبرائيلية قبريعة من ذلك. ويتهدد اإلخال  

 ووكءلة )األونبروا(.، عموجب اتفءق مع الحكومة األبردنية آنذاك، 1956عءم 
 6/10/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 في مطار قلندياآالف وحدة استيطانية  10تروج لبناء  "إسرائيل" .21

آالف وحدة  10األنءضول: كشفت محطة تلفزة ععبرية، أن السلطءت اإلسبرائيلية، تبرّوج لعنء  -القدس
، مسء  اإلثنين ”13“قنءة اإلسبرائيلية وقءلت ال استيطءنية في منطقة قلنديء، عءلقدس الشبرقية المحتلة.

، في ”آالف وحدة سكنية في مطءبر عطبروت المهجوبر 10تبرّوج علدية القدس )اإلسبرائيلية( لعنء  “
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ولم تدِل المحطة عمزيد من التفءصيل، عن المبراحل  إشءبرة إلى مطءبر القدس الدولي في منطقة قلنديء
بر تاليق، من العلدية اإلسبرائيلية في القدس، على كمء لم يصد التي وصلت إليهء الخطة االستيطءنية.

 هذا الخعبر.
 5/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 أسير "نفق جلبوع" محمد العارضة يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام .22

عدأ األسيبر محمد قءسم الاءبرضة، إضبراعء مفتوحء عن الطاءم، احتجءجء على ظبروف اعتقءله القءسية 
وأفءد محءمي هيئة شؤون األسبرى  لتي تتخذهء مصلحة السجون عحقه.واإلجبرا ات الاقءعية ا

والمحبربرين كبريم عجوة، عأن األسيبر محمد الاءبرضة شبرع، االثنين، في إضبراب مفتوح عن الطاءم، 
احتجءجء على ظبروف عزله القءسية، والاقوعءت التي فبرضت عليه من قعل إدابرة سجن عسقالن منذ 

عجوة أن إدابرة السجن فبرضت على األسيبر الاءبرضة عدة عقوعءت  وكشف نقله إليه قعل ستة أيءم.
يومء في زنءزين الازل االنفبرادي دون أي مقتنيءت شخصية حتى العطءنية ووسءدة النوم،  14تمثلت عـ

ومناه من زيءبرات األهل، و"الكءنتينء"، لمدة شهبرين، وسحب الكهبرعءئيءت إضءفة لفبرض غبرامءت 
 مءلية.

 5/10/2021، "21موقع "عربي 
 

 األسرى في سجون االحتالل ينفذون أولى خطواتهم االحتجاجية .23
أّكد نءدي األسيبر الفلسطيني، أّن األسبرى الفلسطينيين في عدة سجون لالحتالل اإلسبرائيلي، نفذوا يوم 
الثالثء ، أولى خطواتهم االحتجءجية. واعتصم األسبرى في سءحءت السجون، خالل فتبرة التشميس أو 

لفوبرة"، مبرتدين لعءس السجن البرسمي، والذي ياني أنهم "مستادون للمواجهة". وأوضح مء ُتسمى "عء
النءدي في عيءن، أن الخطوة االحتجءجية نفذت في سجون: "نفحة، إيشل، بريمون، ومجدو، وهدابريم". 
وأشءبر العيءن، إلى أن سلطة سجن "عوفبر"، أغلقته عءلكءمل عدعوى أن هنءك مالومءت حول نية لتنفيذ 

لية طان. ولفت النءدي، إلى أّن هذه الخطوة تأتي في سيءق برفض األسبرى إلجبرا ات سلطة عم
الّسجون التّنكيلية التي ضءعفتهء عحّقهم عاد عملية "نفق الحبّرّية". وتوافق األسبرى على عبرنءمج نضءلي 

 تدبريجي لمدة أسعوع، وتشكيل لجنة طوابرئ وطنية من كءفة الفصءئل، وفقء للعيءن.
 5/10/2021، ون الينفلسطين أ
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 مئات المستوطنين يقتحمون مقاما بالشيخ جراح في القدس .24
اقتحم مئءت المستوطنين، يوم الثالثء ، مقءم "شماون الصديق" في حي الشيخ جبراح عءلقدس : القدس

وقءل صءلح ذيءب، أحد  المحتلة، وسط تشديد قوات االحتالل من إجبرا اتهء الاسكبرية في الحي.
لـ"وفء"، إن مئءت المستوطنين تحت حمءية مشددة من قوات االحتالل، اقتحموا  شهود الايءن،

المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتء صءخعة في محيط المكءن، وسط منع قوات االحتالل أهءلي الحي 
 حواجز عسكبرية في محيط المكءن. 6وأضءف، أن قوات االحتالل نصعت  من الخبروج والدخول منه.

 5/10/2021، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
 

 مستوطنون يعتدون على رعاة فلسطينيين باألغوار الشمالية .25
هءجم مستوطنون متطبرفون يهود، يوم الثالثء ، برعءة المءشية في منطقة خلة مكحول في : برام هللا

برف دبراغمة، في وقءل مسؤول ملف االنتهءكءت االسبرائيلية في االغوابر عء األغوابر الشمءلية المحتلة.
عيءن اطلات "قدس عبرس" عليه، إن المستوطنين يواصلون مالحقتهم للبرعءة شبرق خلة مكحول 

وعين دبراغمة، أن  وياتدون عليهم وعلى مءشيتهم وذلك عحمءية جيش االحتالل االسبرائيلي.
 المستوطنين برشوا البرعءة عءلغءز، وطبردوهم من المبراعي، اإلثنين.

 5/10/2021، قدس برس

 
في كل  إحداث اختراقالمصرية تشدد بلقائها مع وفد حماس على ضرورة القيادة ": قدسال" .26

 الملفات

وصل  ذيأكد اللوا  ععءس كءمل برئيس المخءعبرات المصبرية لوفد قيءدة حمءس ال :خــــــءص –القءهبرة 
منذ يومين إلى الاءصمة المصبرية القءهبرة، أن القيءدة في القءهبرة ستمضي قدًمء في ملف إعءدة إعمءبر 
القطءع، وأن هنءك الكثيبر من المخططءت المتالقة عهذا الملف ستنجز في وقت قبريب، خءصًة مع 

ة التقدم وشدد المسؤول المصبري، خالل اللقء ، على ضبروبر  عد  وفد هندسي أعمءله عهذا الشأن.
حداث اختبراق في ملف صفقة التعءدل، وأنه يمكن التوصل لحلول وتفءهمءت كخطوات أولية من  وا 

وعينت المصءدبر  أجل إتمءم هذه الصفقة التي ستسءهم عشكل كعيبر في الهدو  وتحسين الوضع عغزة.
أن برئيس جهءز المخءعبرات المصبرية، أكد لوفد حمءس ضبروبرة إحداث اختبراق أيًضء في ملف 
المصءلحة الفلسطينية، مشيبًرا إلى أن القءهبرة ستواصل مسءعيهء وستستأنفهء عمء قبريب من خالل 
سلسلة لقء ات مع مختلف الفصءئل عمء فيهء حبركة فتح، والتواصل مع قيءدة السلطة في برام هللا من 

تءحة الفبرصة أمءم إمكءنية تغييبر الوضع عمء يسم ح عءالتفءق أجل وقف المنءكفءت األخيبرة المتجددة وا 
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على عاض الخطوات التي تسمح عإعءدة الوضع إلى مء كءنت عليه قعل، والعحث في ملف 
وأشءبرت المصءدبر إلى أن اللقء ات مع المسؤولين المصبريين ستستمبر حتى  االنتخءعءت من جديد.

 انتهء  زيءبرة المكتب السيءسي لحمءس، والتي يتوقع أن تنتهي غًدا أو عاد غد على أعاد تقديبر.
 5/10/2021القدس، القدس، 

 
 "التخابر مع حماس"محامي القيادي محمود عزت: التحريات األمنية متناقضة في قضية  .27

ديسمعبر/ كءنون األول المقعل، للنطق  19حددت محكمة مصبرية جلسة «: القدس الابرعي»القءهبرة ـ 
« خوان المسلميناإل»عءلحكم في إعءدة إجبرا ات محءكمة محمود عزت القءئم عأعمءل مبرشد جمءعة 

وطءلب المحءمي منتصبر الزيءت، دفءع القيءدي  «.التخءعبر مع حمءس»في القضية المابروفة إعالميء عـ
ععبرا ة « التخءعبر مع حمءس»محمود عزت، في اتهءمه في قضية « اإلخوان المسلمين»في جمءعة 

عءنتفء  جبريمة اإلبرهءب  ُموكله من التهم المنسوعة إليه تأسيسء على عدة دفوع قءنونية، منهء الدفع
كمء دفع الزيءت ععطالن تحبريءت األمن الوطني والمعءحث الجنءئية لادم جديتهء  المنسوعة إلى موكله.

 وتنءقضهء ومخءلفتهء للواقع، عادم وجود دليل مءدي يمكن إسنءده إلى المتهم.
ه وآخبرين سعق الحكم ، عقيءم2013لسنة  56458واتهمت النيءعة محمود عزت في القضية المقيدة عبرقم 

التخءعبر مع من ياملون لمصلحة منظمة مقبرهء خءبرج العالد، وهي التنظيم الدولي اإلخواني »عليهم، عـ
 «.وجنءحه الاسكبري حبركة حمءس للقيءم عأعمءل إبرهءعية داخل جمهوبرية مصبر الابرعية

 5/10/2021، لندن، القدس العربي
 

 هد السيسي أمتن من أي وقت مضىمحللون: العالقات المصرية اإلسرائيلية في ع .28
، التي 1973تشبرين أول/ أكتوعبر عءم  6قءل محللون إن ذكبرى حبرب : محمد علي الدين-القءهبرة

عقود، لم تاد تحيى اليوم من  4انتصبر فيهء المصبريون على قوات االحتالل اإلسبرائيلي قعل أكثبر من 
سالم الدافئ عين العلدين كمء يحلو لقءئد أجل استحضءبر بروح االنتصءبر وعقيدة القتءل، إنمء للتغني عءل

 سلطة االنقالب ععد الفتءح السيسي تسميته.
ويبرى مبراقعون ومحللون وخعبرا  عسكبريون أن السيسي أسس لحقعة جديدة تختلف عن سءعقيه من 
سبرائيل  البرؤسء  عد ا عءلسءدات مبروبرا عمعءبرك ومبرسي، أعءد خاللهء برسم خبريطة الاالقءت عين مصبر وا 

ن استبراتيجيين في المنطقة عأجندات سيءسية وعسكبرية مشتبركة. تتالق األولى عءلقضء  على كحليفي
التيءبرات واألحزاب اإلسالمية ومحءبرعتهء ومحءولة طمس الهوية اإلسالمية لمصبر التي استمبرت لقبرون 

ثءلثة طويلة، والثءنية عمحءبرعة مء يسمى "اإلبرهءب" من أجل إفبراغ شعه جزيبرة سينء  من سكءنهء، وال
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عءلتحءلف ضد دول وأنظمة ذات توجه إسالمي وديمقبراطي كمء في تبركيء وليعيء وتونس والسودان 
 وغيبرهء.

 5/10/2021، "21موقع "عربي 
 

 في مفاوضات الحدود البحرية "شروط لبنان"ترفض  "إسرائيل" .29
لى المفءوضءت لحل عءبريس: قءلت وزيبرة الطءقة اإلسبرائيلية كءبرين الحبرابر، إن إسبرائيل مستادة للاودة إ

ونقلت  النزاع مع لعنءن حول تبرسيم الحدود العحبرية، لكنهء لن تقعل أن تملي عيبروت شبروط التفءوض.
نحتءج إلى العحث عن حل يؤدي إلى تقدم كعيبر وأال »عن الوزيبرة الحبرابر قولهء: « برويتبرز»وكءلة 

ء ستتحدث إلى هوكستءين وأضءفت أنه«. نحءول التفكيبر عءلطبرق القديمة المتمثلة في برسم خطوط
عدأنء )المفءوضءت( عخط واحد ثم دفاوا )اللعنءنيون( الخط. يدفاون ويدفاون »وأضءفت:  قبريعًء.

ليست هذه هي الطبريقة التي تجبرى عهء مفءوضءت. ال يمكنهم إمال  »وقءلت، «. الخطوط حبرفيءً 
سبرائيل يتشءبركءن في حقل غءز «. الخطوط نجد حاًل عشأن كيفية  ويتاين أن»وأوضحت أن لعنءن وا 

استخدامه عمء يجال كل جءنب يحصل على نصيعه منه عطبريقة عءدلة. ونحن مستادون إلعطء  
 «.األمبر دفاة أخبرى

 6/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 يبحثان في أبو ظبي تعزيز التعاون األمني "إسرائيل"وزيرا داخلية اإلمارات و .30
تي سيف عن زايد، الثالثء ، علقء  في أعو ظعي مع نظيبرته عحث وزيبر الداخلية اإلمءبرا: األنءضول

وجء  ذلك عحسب مء نقلته وكءلة األنعء   اإلسبرائيلية، أيليت شءكيد، تازيز التاءون عءلمجءالت األمنية.
 اإلمءبراتية البرسمية )وام(، دون تحديد مدة زيءبرة شءكيد التي وصلت أعو ظعي االثنين.

لقء  عحث عدد من الموضوعءت ذات االهتمءم المشتبرك، خءصة في وأوضح المصدبر أنه "تم خالل ال
المجءالت األمنية والشبرطية، وسعل تازيز التاءون عين العلدين في هذه المجءالت"، دون تفءصيل 

وأعلنت شءكيد الثالثء  أن اتفءق إلغء  تأشيبرة السفبر عين تل أعيب وأعو ظعي سيدخل حيز  أكثبر.
 أكتوعبر/تشبرين األول، حسب صحيفة "جيبروزاليم عوست" اإلسبرائيلية. 10التنفيذ اعتعءبرا من األحد 

 5/10/2021الجزيرة. نت، 
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لنووية تهديد خطير للسلم واألمن امعاهدة لاالنضمام ل "إسرائيل""المجموعة العربية": رفض  .31
 الدوليين

استمبرابر برفض  جدّدت المجموعة الابرعية عءلجماية الاءمة لألمم المتحدة التأكيد على أن: نيويوبرك
خضءع منشآتهء النووية  إسبرائيل االنضمءم لماءهدة عدم انتشءبر األسلحة النووية كدولة غيبر نووية وا 
لنظءم الضمءنءت الشءملة للوكءلة الدولية للطءقة الذبرية، يمثل تهديدا خطيبرا للسلم واألمن اإلقليمي 

ت األممية ذات الصلة، عمء في ذلك والدولي، فضال عمء يمثله من انتهءك وتحٍد للاشبرات من القبرابرا
 .687و 487قبرابري مجلس األمن برقمي 

وأكدت المجموعة الابرعية، في عيءن، حول النقءش الاءم عءللجنة األولى المانية عنزع السالح واألمن 
للجماية الاءمة، مواقفهء المعدئية المتالقة عنزع السالح واألمن الدولي، وأن  76الدولي، في الدوبرة الـ

 ء  السالم واألمن واالستقبرابر في الاءلم ال يمكن أن يتحقق في ظل وجود األسلحة النووية.إبرس
 5/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تتناول المستوطنات وحل الدولتيناألمريكي ونظيره اإلسرائيلي مباحثات مستشار األمن القومي  .32

من نقءشءت الملف النووي اإليبراني، بركز مستشءبر األمن القومي عاد االنتهء  : واشنطن: هعة القدسي
األميبركي جيك سوليفءن، خالل لقءئه نظيبره اإلسبرائيلي إيءل هوالتء، أمس، عءلعيت األعيض، على 
الوضع في األبراضي الفلسطينية وكيفية تجنب تصايد عسكبري آخبر عين إسبرائيل والفلسطينيين، 

 يل من خالل صفقءت دفءعية وأمنية وتازيز القعة الحديدية.إضءفًة إلى الدعم األمني إلسبرائ
وعقد سوليفءن وهوالتء جلسة منفصلة لمنءقشة القضءيء األخبرى المتالقة عءلاالقءت الثنءئية عين الواليءت 
سبرائيل، والمسءعدة األمنية األميبركية إلسبرائيل إلى جءنب تازيز وتوسيع اتفءقيءت إعبراهيم،  المتحدة وا 

 «.اتفءقءت التطعيع مع إسبرائيل»ء مسؤولو العيت األعيض عمصطلح التي غّيبره
في مؤتمبر تليفوني مسء  أول من أمس  –فضل عدم ذكبر اسمه–وقءل مسؤول أميبركي كعيبر 
لقد وبرثنء وضاًء كءنت فيه جميع قنوات االتصءل مع الفلسطينيين شعه »)االثنين(، مع الصحءفيين: 

لقنوات عءلتشءوبر مع الفلسطينيين والحكومة اإلسبرائيلية، ولدينء مقطوعة، ونحن نامل على إعءدة تلك ا
حوابر صبريح حول الجهود المعذولة لدفع السالم واألمن، وننءقش أيضًء الوضع الحءلي مع 
الفلسطينيين، عمء في ذلك أهمية ضمءن الهدو  في غزة، والذي كءن موضوعًء برئيسيًء في اجتمءعءت 

كذلك، الجهود المعذولة لتجنب اشتاءل الوضع مبرة أخبرى في الضفة  سوليفءن في القءهبرة قعل أسعوع.
 «.الغبرعية وغزة، واتخءذ خطوات لتحسين حيءة الفلسطينيين
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وبردًا على سؤال عمء إذا كءنت المحءدثءت تشمل قضية وقف عنء  المستوطنءت، قءل المسؤول 
ع عن األعمءل التي يمكن أن األميبركي إن إسبرائيل تدبرك جيدًا وجهة نظبر اإلدابرة عضبروبرة االمتنء

، وتقّوض الجهود البرامية لتحقيق حل الدولتين عين إسبرائيل «استفزازية»ُينظبر إليهء على أنهء 
 والفلسطينيين.

 6/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 اجتماع أميركي إسرائيلي لمناقشة الخيارات في مواجهة نووي إيران .33
تمءعءت المطولة عين مستشءبر األمن القومي األميبركي عاد سءعءت من االج: واشنطن: هعة القدسي

جيك سوليفءن وفبريقه مع نظيبره اإلسبرائيلي إيءل هوالتء وفبريقه من الخعبرا ، يوم )الثالثء (، في العيت 
األعيض، شدد الجءنب األميبركي على الخيءبرات األخبرى التي يمكن استخدامهء إذا فشل المسءبر 

لعلوبرة برؤية مشتبركة للجءنعين. ولم يوضح مسؤولو العيت األعيض الدعلومءسي مع إيبران في محءولة 
 تلك الخيءبرات ومء إذا كءنت تشمل الخيءبر الاسكبري.

وفي عيءن مقتضب أصدبره العيت األعيض عاد انتهء  اجتمءعءت المجموعة االستشءبرية االستبراتيجية 
سبرائيل، قءلت المتحدثة عءسم مجلس األمن الق ومي إميلي هوبرن إن عين الواليءت المتحدة وا 

االجتمءعءت ضمت كعءبر مسؤولي الدفءع والجيش واالستخعءبرات والدعلومءسيين األميبركيين 
واإلسبرائيليين، ونوقشت القضءيء اإلقليمية، وتعءدل الجءنعءن وجهءت النظبر حول أكثبر التحديءت إلحءحًء 

 التي تؤثبر على أمن المنطقة واستقبرابرهء.
ف األميبركي واإلسبرائيلي والتصميم المشتبرك على مواجهة التهديدات وشدد العيءن على وحدة الموق

التي تواجه إسبرائيل والشبركء  اإلقليميين. وقءل العيءن إن مستشءبر األمن القومي األميبركي جيك 
سوليفءن شدد على التزام البرئيس عءيدن األسءسي عأمن إسبرائيل وضمءن عدم حصول إيبران على 

 سالح نووي.
أن هذه اإلدابرة تاتقد أن الدعلومءسية هي أفضل طبريق لتحقيق هذا الهدف، عينمء وأوضح سوليفءن 

أشءبر أيضًء إلى أن البرئيس أوضح أنه إذا فشلت الدعلومءسية، فإن الواليءت المتحدة مستادة للتوجه 
إلى خيءبرات أخبرى. ووافق مستشءبرو األمن القومي على مواصلة حوابر مفتوح وعنء ، وتوسيع التنسيق 

يق عين فبرقهم المشتبركة حول القضءيء الحيوية التي تؤثبر على األمن القومي اإلسبرائيلي واالستقبرابر الوث
 اإلقليمي.

 5/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 األمم المتحدة تمنع مندوب االحتالل اإلسرائيلي حضور اجتماع لـ "أونروا" .34
سبرائيلي لديهء، جلاءد إبردان، من منات األمم المتحدة، مندوب االحتالل اإل: النءصبرة )فلسطين(

حضوبر جلسة للجماية الاءمة، كءنت تنءقش أوضءع وكءلة إغءثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 "أونبروا".

وكتب إبردان ععبر صفحته البرسمية على "تويتبر" اليوم الثالثء : "في عداية النقءش حول األونبروا مناني 
وبرة للزعيم النءزي أدولف هتلبر( قءطاة على ماءداة السءمية أفبراد األمن من إدخءل أدلة )كءن يحمل ص

 والتحبريض الذي تشجاه األونبروا في مؤسسءتهء التاليمية".
وأضءف زاعمء "من الاءبر أنه في جلسة استمءع في قءعة الجماية الاءمة تُقءل األكءذيب، وُتستعاد 

 األدلة والحقيقة. سأستمبر في الكفءح من أجل نشبر حقءئقنء".
 ع: "أبرى أنهء سءعقة خطيبرة للغءية هنء، مناي من التاعيبر، واخفء  الحقيقة عن األمم المتحدة".وتءع

وتاليقء على تلك الحءدثة، نقلت صحيفة "جيبروزاليم عوست" اإلسبرائيلية، عن متحدث عءسم األمم 
إلقء  المتحدة )لم تسمه(، عأن عبروتوكول األمم المتحدة يمنع السفبرا  من استخدام الدعءئم عند 

 الخطب.
 5/10/2021قدس برس، 

 
 المفوض العام لألونروا: التبرعات تراجعت والتحدي الحقيقي في تغطية العجز المالي .35

في لقء  مع مجموعة محدودة من الصحءفيين الماتمدين ”: القدس الابرعي“ -نيويوبرك )األمم المتحدة(
الالجئين الفلسطينيين )أونبروا(،  لدى المنظمة الدولية، شبرح المفوض الاءم لوكءلة إغءثة وتشغيل

فيليعي الزابريني، األزمة المءلية الخءنقة التي تمبر عهء الوكءلة عءإلضءفة إلى الصاوعءت األخبرى التي 
تواجههء الوكءلة منذ أصدبر البرئيس األمبريكي السءعق، دونءلد تبرامب، قبرابره عوقف تمويلهء وعمل على 

 تفكيكهء.
مستوى خالل منءقشءت الجماية الاءمة من عينهء لقء  على المستوى وقد عقد عدة اجتمءعءت برفياة ال

الوزبراي مع األبردن والسويد تحضيبرا الجتمءع للدول المءنحة في عبروكسيل في تشبرين الثءني/نوفمعبر 
 القءدم.

وتحدث المفوض الاءم فيليعي الزابريني أوال حول األزمة التي تمبر عهء الوكءلة ثم فتح المجءل لألسئلة. 
شهبرا وهو ال يابرف الكثيبر عن األونبروا لكنه أعجب كثيبرا عءلوكءلة  18إنه عدأ الامل منذ  وقءل

وخءصة في كيفية تاءملهء مع األزمة المءلية التي نتجت عن تجميد الواليءت المتحدة لمسءعداتهء 
د استطانء أن نغيبر أولويءتنء عسبرعة عا“المءلية من جهة وانتشءبر وعء  الكوبرونء من جهة أخبرى. 
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انتشءبر الجءئحة وبركزنء على الوقءية الصحية. ولاعنء دوبرا في حملة التطايم التي قمنء عهء عءلتاءون مع 
 ”.السلطءت القءئمة

وقءل إن وضع الالجئين في سوبريء هو األسوأ عسعب الظبروف التي تمبر عهء العالد وكذلك الوضع  
لقد زبرت “الفلسطينيون عشكل حءد.  في لعنءن عسعب األزمة االقتصءدية والتي يشابر عهء الالجئون

مؤخبرا مخيم نهبر العءبرد فوجدت الكثيبر من اإلحعءط والقهبر في عيون الالجئين. النءس هنءك يجدون 
موت عسعب يالمخيم أنهم أمءم خيءبرات صاعة: أوينءضلون لتأمين وجعة طاءم في اليوم. لقد وجد في 

وأضءف أن األموبر تغلي في ”. بر المتوسط؟الكوبرونء أم يموت أطفءلي جوعء أم أغءمبر وأقطع العح
المخيمءت وهنءك غضب يوجه عءدة ضد األونبروا ألنهء الوكءلة التي تاودوا على أنهء تمد يد 

 المسءعدة.
وقءل إن الوضع في سوبريء صاب حيث تشءعكت أموبر الالجئين مع األوضءع المحلية ثم تشءعكت 

 ”.ئون هّجبروا من أمءكنهم أكثبر من مبرةهؤال  الج“أيضء مع األوضءع المتبردية في لعنءن. 
وتءعع قءئال إن أكثبر مء يقلق الالجئين في الضفة الغبرعية التطوبرات على األبرض وخءصة عنف 
المستوطنين الذي تصءعد كثيبرا وكذلك التوتبر عين قوات االحتالل اإلسبرائيلي والمواطنين الفلسطينيين 

نسعة أعلى من الذين سقطوا قتلى أو جبرحى  2021عشكل عءم عمن فيهم الالجئون. لقد شهد عءم 
أكثبر من السنوات األبرعاة السءعقة. أمء غزة فقد شهدت تصءعدا دبراميء في الانف في أيءبر/مءيو 

النءس هنءك يكءفحون من أجل حيءتهم اليومية. “سنة من الحصءبر.  14المءضي أضف إلى ذلك 
و المواجهءت وماظمهم يظل ينتظبر ويسأل أكثبر سكءن القطءع ال يابرفون إال االحتالل أو الحصءبر أ

متى الجولة الجديدة من القتءل؟ في غزة ماظم السكءن ياتمدون على المسءعدات الخءبرجية وتغطي 
عءلمئة من احتيءجءت السكءن األسءسية فغءلعية السكءن الجئون، ونفس الوضع في لعنءن  70األونبروا 

 ”.اإلنسءنيةعءلمئة دون خط الفقبر وينتظبرون المسءعدات  75ف 
وعن األزمة المءلية التي تمبر عهء األونبروا، قءل المفوض الاءم إن الوكءلة عءنت الكثيبر منذ توقف 
المسءعدات األمبريكية واضطبرت أن تأخذ الاديد من الخطوات التبرشيدية واإلجبرا ات االقتصءدية 

. هنءك عون واسع عين نحن اآلن نبركض وننءضل عحثء عن السيولة النقدية“لتوفيبر مء يمكن توفيبره. 
الدعم السيءسي الذي تتلقءه الوكءلة ودعم واليءتهء في تقديم الماونءت التاليمية والصحية لالجئين 

عين مصءدبر التمويل من نفس الدول التي تتوقع ى أن يكون هنءك حل سيءسي عءدل، و الفلسطينيين إل
 ”.أن يتم تقديم الخدمءت التي تنص عليهء والية الوكءلة

موظف في الوكءلة في  28000إنه كمفوض عءم للوكءلة ال يابرف هل سيتمكن من دفع برواتب وقءل 
الشهبرين القءدمين أم ال. وعدا عن البرواتب فالى الوكءلة أن تعقي المدابرس مفتوحة والمبراكز الصحية 
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جبرا ات الحمءية االجتمءعية متواصلة. هذا الوضع يثيبر القلق ليس فقط لالجئين عل ولل دول فاءلة وا 
المضيفة لالجئين والتي تخشى من آثءبر هذا الوضع ومء قد يسععه من قالقل في حءلة التقصيبر في 

 تقديم الخدمءت األسءسية لالجئين.
وقءل لزابريني لقد برحعنء عاودة تمويل الواليءت المتحدة. لكن مع عودة الواليءت المتحدة هنءك دول 

أقول لكم . “19-ءئقة اقتصءدية عسعب كوفيدقلصت مسءعداتهء خءصة تلك الدول التي تابرضت لض
اآلن ال أستطيع أن أؤكد أن أنشطة الوكءلة ستستمبر خالل شهبري تشبرين الثءني/نوفمعبر وكءنون 

 ”. األول/ديسمعبر
 .وقءل سأقتبرح في مؤتمبر تشبرين الثءني/نوفمعبر أسلوعء جديدا لميزانية االونبروا

 5/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 من أجل فلسطين "القتال"لن يمنعه من  "القبة الحديدية"قول إن التصويت لتمويل ي نائب أمريكي .36
أصبر النءئب األمبريكي جمءل عومءن )ديمقبراطي من نيويوبرك( على أن ”: القدس الابرعي“ -واشنطن
 لن ياني أنه سيتوقف عن الحديث عن فلسطين.” القعة الحديدية“تصويت 

إلى أن الواليءت ” إم سي إن عي سي“على شعكة ” حسنمهدي “وأشءبر عومءن لمضيفه في عبرنءمج 
مثل النءئعة كوبري عوش والنءئعة ” السكواد“وأن زميالته في فبرقة ” القعة الحديدية“المتحدة تمول عءلفال 

برشيدة طليب والنءئعة إلهءن عمبر والاديد من األعضء  قد صوتوا جمياًء ضد القبرابر، وزعم عومءن أن 
وأكد عومءن أن  قته االنتخءعية يدعمون تقديم تمويل إضءفي للقعة الحديدية.الاديد من النءس في منط
لن يمناه من التحدث علنًء عن حقوق الفلسطينيين والماءملة ” القعة الحديدية“التصويت لصءلح نظءم 

 غيبر اإلنسءنية التي يتابرض لهء الشاب الفلسطيني.
 5/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 فرنسية متواطئة في تطوير المستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية بنوك 4ميديا بارت:  .37

 700كشف ائتالف من المنظمءت غيبر الحكومية الفلسطينية واألوبروعية عن مشءبركة مء يقبرب من 
مؤسسة مءلية أوبروعية في تمويل الشبركءت التي تشءبرك عنشءط في تطويبر المستوطنءت اإلسبرائيلية في 

 دس الشبرقية.الضفة الغبرعية والق
مليءبر يوبرو( و  17) BNP Paribasالفبرنسي أن أبرعاة عنوك فبرنسية هي ” ميديءعءبرت“وأوبرد موقع 

Société Générale (8,2  )مليءبر يوبروCrédit Agricole وBPCE  هي من عين مجموعة من
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شبركة تشءبرك عنشءط  50مليءبر دوالبر لصءلح  255مؤسسة مءلية أوبروعية أقبرضت أو استثمبرت  672
 في المستوطنءت اإلسبرائيلية غيبر القءنونية، وهو مء ياد انتهءكًء متامدًا للقءنون الدولي.

 5/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 أميركا والتشيك تشتريان أسلحة إسرائيلية .38
المتخصص في الشؤون الاسكبرية، أن العحبرية األميبركية قبربرت شبرا  « إسبرائيل ديفينس»كشف موقع 

اإلسبرائيلية، لزيءدة دقة األسلحة الخفيفة المنصوعة على « سمءبرت شوتبر»بركة عدة منظومءت من ش
 القطع العحبرية عهدف التصدي للطءئبرات المسيبرة.

إلى أن خطبر اإلصءعة من جبرا  الطءئبرات المسيبرة آخذ في التنءمي، « سمءبرت شوتبر»وأشءبرت شبركة 
ءس أنظمة السالح والذخيبرة المتواجدة وأن منظومءتهء أثعتت القدبرة على التصدي لهذا التهديد على أس

 حءليًء في القوابرب.
مليون  620صفقة ضخمة عمعلغ  يوم الثالثء ُيشءبر إلى أن إسبرائيل وجمهوبرية التشيك وقاتء صعءح 

من « سعءيدبر»دوالبر، وعموجعهء ستعيع إسبرائيل للدولة التشيكية أبرعع عطءبريءت للدفءع الجوي من نوع 
 ءت الاسكبرية.للصنءع« برفءئيل»صنع شبركة 

كمء ستشتبري التشيك أجهزة برادابر من إنتءج الصنءعءت الجوية اإلسبرائيلية. وكءن المديبر الاءم لوزابرة 
الجيش اإلسبرائيلي اللوا  )احتيءط( أميبر إيشيل قد عقد اتفءقية عيع عسكبرية مع نءئب وزيبر الدفءع 

 التشيكي لوعوبر كوديلكء.
 6/10/2021األخبار، بيروت، 

 
 "بينيت" لفلسطينيي الداخل؟ماذا يخطط  .39

قضية "الانف في المجتمع الابرعي"، الشغل الشءغل لوسءئل : محمد صفية )خءص( قدس عبرس
اإلعالم الاعبرية خالل األيءم المءضية، خءصة عاد تصبريح برئيس حكومة االحتالل "نفتءلي عينيت" عأن 

 أوتينء من قّوة". "الانف في المجتمع الابرعي وصل إلى حدود ال تطءق، وسنحءبرعه عكل مء
وصءدق عينيت، في ختءم اجتمءع اللجنة الوزابرية لمحءبرعة الانف والجبريمة في المجتمع الابرعي، 
األحد، على قبرابر عمواجهة مبركزة في قضية السالح غيبر القءنوني في المجتمع الابرعي، عمشءبركة 

 جيش االحتالل اإلسبرائيلي وجهءز األمن الاءم "الشءعءك".
الداخل سلطءت االحتالل عءلتواطؤ في تسهيل انتشءبر السالح وتفشي الجبريمة عين  ويتهم فلسطينيو

 الابرب، األمبر الذي أدى إلى مقتل عشبرات الفلسطينيين خالل األشهبر المءضية.
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 تفتيت النسيج االجتماعي
في حديثه إلى "قدس عبرس" يوضح عضو لجنة المتءعاة الاليء في الداخل الفلسطيني توفيق محمد، 

عاد هعة القدس واألقصى، كءن هنءك قبرابر إسبرائيلي غيبر مالن عنه عتفتيت النسيج  2000اءم أن ال
االجتمءعي ألهل الداخل الفلسطيني، خءصة أن أهل الداخل الفلسطيني انتفضوا انتصءبرًا للمسجد 
 األقصى المعءبرك في حينه عاد اقتحءم أبرئيل شءبرون، واستشهءد محمد الدبرة، واقتحءمءت المستوطنين
المتتءلية للمسجد األقصى، وفي هعة األقصى األخيبرة التي ابرتقى خاللهء ثالثة عشبر شهيدًا، 

 عءإلضءفة إلى مئءت الجبرحى والماتقلين.
وأضءف: أن المؤسسة اإلسبرائيلية قبربرت ماءقعة الداخل الفلسطيني، عتفتيت النسيج االجتمءعي ألهل 

مع عصءعءت الجبريمة والانف، التي تفشت في الداخل الفلسطيني عن طبريق نشبر السالح والتواطؤ 
في السنة المءضية،  114المجتمع الابرعي، مشيبرًا إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة الجبريمة علغ 

 قتيل فلسطيني ونحن في الشهبر الاءشبر. 100وهذه السنة حتى اآلن 
برائيلية، وألصحءب القبرابر، وأبردف قءئاًل: جء ت هعة الكبرامة في برمضءن الفءئت لتثعت للمؤسسة اإلس

أن الجيل الشءب الذي سات إلغبراقه في الجبريمة، هو من انتصبر مجددًا للمسجد األقصى المعءبرك، 
 عءمًء. 25عءمًء إلى الـ 13وأعني جيل الـ

، وتحييد القيءدات 17/11/2015وتطبرق "محمد" إلى حظبر سلطءت االحتالل للحبركة اإلسالمية في 
السيءسي في الداخل الفلسطيني، كمء حدث مع الشيخ برائد صالح والشيخ ذات التأثيبر المجتماي و 

 كمءل الخطيب.
وحذبر "محمد" من أن االحتالل يبريد إعءدة الداخل الفلسطيني إلى أيءم الحكم الاسكبري، عحجة مكءفحة 

 الجبريمة التي تواطأ هو وخطط النتشءبرهء.. وهذا خطيبر جدًا.
 االحتالل يسمح بنشر السالح

د عضو لجنة المتءعاة الاليء في الداخل الفلسطيني أن يكون هنءك مخءوف لدى االحتالل ال يستعا
من اندالع حبراك مسلح ضده في الداخل الفلسطيني، في حءل تكبربرت انتهءكءته عحق المقدسءت 
الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا السالح، الحكومة اإلسبرائيلية هي من تنشبره وتسمح عه وتتغءضى عنه، 

 يع أن تجمع السالح، لو كءن لديهء قبرابر فالي في هذا األمبر.وهي تستط
وأشءبر "محمد" إلى أنه قعل عدة أشهبر، تمت سبرقة قبراعة تساين ألف برصءصة من ماسكبر للجيش 
اإلسبرائيلي، وهي كمية عحءجة إلى شءحنءت لتحميلهء، وكمء نالم جمياًء أن ماسكبرات الجيش محءطة، 

 عمجّسءت مبراقعة.ليس فقط عكءميبرات مبراقعة، إنمء 
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الاعبرية، "إن هذا البرصءص ذاهب إلى  12وذكبر أن أحد الصحءفيين اإلسبرائيليين قءل على القنءة 
المجتمع الابرعي، ومء دام هذا البرصءص سيؤدي الهدف الذي اقتُني من أجله، وهو قتل الابرب، فإذًا 

 هنءك تغءٍض عنه".
من السالح المنتشبر في أوسءط  % 85عق عأن وكذلك تصبريح وزيبر "األمن الداخلي اإلسبرائيلي" السء

 المجتمع الابرعي يأتي من الجيش..
وأوضح محمد "نحن كلجنة متءعاة، أعلنء موقفنء، ونالن هذا الموقف المخءلف، وهو ضد هذه 
السيءسءت الحكومية، التي تساى إلى إعءدة الحكم الاسكبري على أعنء  مجتمانء تخت غطء  مكءفحة 

إلى أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس القءدم، وسيتم عحث وتداول هذه المسألة واتخءذ الجبريمة"، منّوهًء 
 القبرابرات المنءسعة.

وحذبر "محمد" من مسألة خطيبرة، وهي أن أعضء  اللجنة الوزابرية التي اتخذت متل هذه القبرابرت، ومن 
األمبر عمنح الشبرعية  أحد أقطءب الحكومة اإلسبرائيلية، هي القءئمة الابرعية الموحدة، ومن هنء خطوبرة

 الابرعية لهذه القبرابرات.
 إلصاق تهمة العنف في الحركة اإلسالمية

عدوبره أكد الصحءفي الفلسطيني محمد خيبري مستندًا إلى تصبريحءت ضعءط في المخءعبرات اإلسبرائيلية، 
عأن كثيبر من المنظمءت اإلجبرامية في أبراضي الداخل الفلسطيني، لهم عالقءت في المؤسسة 

يلية، وعءلتءلي هنءك عملية برعءية برسمية، وغض الطبرف عن وجود السالح وانتشءبره في الداخل اإلسبرائ
الفلسطيني، وعدم إغالق قضءيء الانف وعدم تجبريم الفءعلين أو عبرضهم على المحءكمة، وعءلتءلي 

 يعدو واضحًء أن هنءك عملية برعءية برسمية تجبري في الداخل الفلسطيني.
لتفتيت وتمزيق العنية االجتمءعية للفلسطينيين في الداخل، وصبرف انتعءه وأوضح أن االحتالل يبرمي 

الفلسطينيين في الداخل عن القضءيء الوطنية والقضءيء السيءسية، وغيبرهء من القضءيء المهمة على 
أجندة الشاب الفلسطيني اليومية، وعلى أجندة المقءومة الفلسطينية المستمبرة ضد االحتالل اإلسبرائيلي 

 أو في الضفة الغبرعية وقطءع غزة. 48ه، سوا  في القدس المحتلة أو في أبراضي الـوسيءست
وأضءف الصحءفي الفلسطيني لـ"قدس عبرس": أعتقد أن االحتالل يبريد قطف ثمءبر مء فاله من أجندة 
سيءسية ومء نفذه من مخططءت، ويعدو أن تجنيد الانف وتطوياه عيد المؤسسة اإلسبرائيلية، كءن 

عشكل برسمي أو غيبر برسمي،  48هيد األجوا  أمءم اقتحءم المدن الابرعية في أبراضي الـيبرمي إلى تم
من خالل المستابرعين وأجهزة المخءعبرات المختلفة، وكذلك جهءز الشبرطة، وفي وقت الحق ال ندبري 
من قد يتدخل، هذا الوقت هو وقت قطءف الثمبرات عءلنسعة لـ"عينيت"، وتصبريحه عمء يتالق عءلحبركة 

 مية عءلذات، معينًء أن ال عالقة للحبركة اإلسالمية عمء جبرى في مدينة كفبر قءسم.اإلسال
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وحذبر من أن هنءك هدفًء واضحًء جدًا يبرمي الى إلصءق تهمة الانف في الحبركة اإلسالمية، من أجل 
الضغط أكثبر على الحبركة اإلسالمية، أو مء تعقى من الحبركة اإلسالمية، عءتجءه شبرعنة برعمء 

هو تءبريخ خءِل من الانف على  48حقة، برغم أن تءبريخ الحبركة اإلسالمية في أبراضي الـاعتقءالت ال
 كل المستويءت، وال يمكن لـ"ععنيت" وال ألمثءله أن يثعت عكس ذلك.

ونظمت مدن وعلدات الداخل الفلسطيني تظءهبرات ضد الجبريمة، واتهمت االحتالل عإطالق يد 
مء شهدت حبراكًء شاعيًء قويًء خالل مابركة سيف القدس، أبرعكت الجبريمة في العلدات والمدن الابرعية، ك

حسءعءت االحتالل، وسءهمت في انتصءبر المقءومة، األمبر الذي جال فلسطينيي الداخل في دائبرة 
 االستهداف اإلسبرائيلي مجددًا.

 5/10/2021قدس برس،  
 

 في قلب القاهرة تتربع حماس ومكتبها السياسي .40
 فءيز أعو شمءلة د.

ستتمخض عنه لقء ات القءهبرة عين قيءدة حبركة حمءس وجهءز المخءعبرات الاءمة المصبرية، إن مء 
سيكون له اناكءسءته على القضية الفلسطينية، وعلى حيءة السكءن في قطءع غزة، فمء زالت مصبر 
برائدة الامل السيءسي في كل مء يتالق عءلشأن الفلسطيني، فهي عواعة غزة الجغبرافية إلى الاءلم 

لى المجتمع الدولي.الخءبر   جي، وهي عواعة منظمة التحبريبر الفلسطينية إلى الدول الابرعية وا 
احتضءن القءهبرة لجلسءت المكتب السيءسي لحبركة حمءس، يحمل برسءئل سيءسية كثيبرة؛ تتجءوز 
مستقعل الاالقة عين قطءع غزة ومصبر الابرعية، فمصبر مء انفكت تلتقي مع التنظيمءت الفلسطينية 

تبرتيب الوضع الفلسطيني، كطبريق آمن لتبرتيب األوضءع المايشية داخل قطءع غزة، كءفة، عهدف 
ولمصبر في هذا المضمءبر تجبرعة برائدة، فهي التي برتعت أوضءع منظمة التحبريبر الفلسطينية سنة 

، حين انتزعت براية القيءدة من السيد يحيى حمودة، وسلمتهء إلى قيءدة حبركة فتح عزعءمة أعو 1969
الممثل الشبرعي والوحيد للعندقية الفلسطينية، وهذا ياكس وعًيء مصبريًّء دقيًقء عموازين  عمءبر، عصفتهء

 القوى على األبرض.
اناقءد المكتب السيءسي لحبركة حمءس في القءهبرة، ياني أن القءهبرة تدبرك جيًدا أن منظمة التحبريبر 

ءغتهء من جديد، لتضم الفلسطينية عوضاهء البراهن ال تمثل عموم الشاب الفلسطيني، وأن إعءدة صي
ماليين الفلسطينيين، الذي يتحفظون على تبركيعة منظمة التحبريبر الحءلية، عءت أمبًرا يشغل عءل مصبر 
واهتمءمهء، وهي تقبرأ مزاج الشءبرع الفلسطيني، وعليه سيكون لمصبر دوبر مهم وعءبرز في قءدم األيءم، 
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ة، والشبراكة السيءسية التي تصب في في كل مء يتالق عتبرتيب العيت الفلسطيني، وفق المصلحة الاءم
 قنوات المصءلح المصبرية االستبراتيجية في المنطقة.

 فما مصلحة مصر االستراتيجية في احتضان قادة حركة حماس؟
تتءعع المخءعبرات المصبرية واقع الحءل في غزة والضفة الغبرعية عدقة، وتابرف تفءصيل األموبر التي قد 

ء، وتدبرك مصبر أن موازين القوى على األبرض في غزة والضفة يجهلهء قءدة السلطة، أو يتجءهلونه
الغبرعية تميل لصءلح المقءومة، وعلى برأسهء حبركة حمءس، وهذا مء أكدته استطالعءت البرأي، لذلك 
حين تتخذ مصبر قبرابًرا عءحتضءن المكتب السيءسي لحبركة حمءس، فهمي تحتضن برغعة الشاب 

 وقد تأكد لمصر التالي:الفلسطيني، 
 حبركة حمءس صءبرت واقًاء ال يمكن تجءهله، وعيدهء مفءتيح الحل والبرعط للقضية.ـ أن 1
 ـ أن سيءسة اإلقصء  والتهميش قد فشلت، وجء  زمن االحتوا .2
 ـ أن محءوالت تصفية حمءس والقضء  عليهء قد انتهت من خطط الاسكبرية اإلسبرائيلية.3
 شبروط التهدئة.ـ أن فك الحصءبر عن غزة عءت من المسلمءت، وشبرًطء من 4
 ـ أن مء عاد مابركة سيف القدس ليس كمء قعلهء.5

إضءفة لمء سعق، فإن ألمبريكء و)إسبرائيل( مصلحة في احتوا  حبركءت المقءومة الفلسطينية، وتقديم 
اإلغبرا ات الحيءتية التي تعءعد عينهء وعين إيبران، فءلملف النووي اإليبراني لم يغلق عاد، وهو ملف 

لال مء يشءع عن موافقة )إسبرائيل( المعدئية على دخول خمسين ألف عءمل ملي  عءلتحءلفءت، و 
 فلسطيني من قطءع غزة للامل في المصءنع اإلسبرائيلية جز  من هذه اإلغبرا ات.

 في لقاءات القاهرة ستحاول مصر أن تضغط على قيادة حركة حماس في نقطتين:
لجهد المصبري في مابركة سيف القدس، األولى: تثعيت التهدئة مع )إسبرائيل(، وذلك استكمءاًل ل

وتثعيت التهدئة مشبروط عءإلعمءبر وفك الحصءبر، ولجم االعتدا ات الصهيونية على المقدسءت 
 اإلسالمية والمسيحية، وأزعم أن مصبر تتفهم هذا العاد الوطني الحسءس عءلنسعة لحبركة حمءس.

أثيبر في حبركة حمءس، وبرغعتهء الثءني: إنجءز صفقة تعءدل أسبرى، تؤكد فيهء مصبر قدبرتهء على الت
في تثعت أبركءن الحكومة اإلسبرائيلية الحءلية، وأزعم أن لحبركة حمءس في هذا الشأن موقًفء معدئيًّء ال 

 يمكنهء أن تحيد عنه، وهذا مء تايه مصبر الابرعية عشكل واضح.
 5/10/2021فلسطين أون الين، 
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 لقاءات وزراء بينيت مع أبو مازن: تداعيات خطيرة .41
 اف شبرغءيند

ليس لدى نيتسءن هوبروفيتس وبرفءقه مشكلة في أن ُيخبرجوا من الماتقد الصهيوني أمءكن هي عبرش 
 والدة الشاب اليهودي مثل الخليل، شيلو، عنءتوت، أو عيت إيل.

كمء أن ليس لحزب هوبروفيتس مشكلة في أن ُيخبرجوا الصهيونية نفسهء من العبرنءمج السيءسي 
 لحزعهم.

الوا هذا في المءضي. أعبرب هوبروفيتس نفسه عن تأييد علني لقبرابر المحكمة فقد سعق لهم أن ف
 الدولية في الهءي التحقيق في "جبرائم حبرب" إسبرائيل في قطءع غزة، وفي الضفة، وفي شبرق القدس.

واآلن جء  لقءؤه الهءذي مع أعو مءزن. زعيم انقضى زمنه، ونءكبر للكءبرثة، ويبرفع الدعءوى على جنود 
ائيلي في الهءي، ويدفع برواتب لـ"قتلة إبرهءعيين" وعءئالتهم؛ برئيس هءتف عشية اللقء  مع الجيش اإلسبر 

هوبروفيتس والدي "مخبرعين" ُأحعطء وقتال، مؤخبرًا، واحدة حءولت قتل شبرطي في القدس، والثءني قتل 
 عنءبر الجيش اإلسبرائيلي في قبرية عبرقين.

فيتس ليست مفءجئة حقء إذا أخذنء عءلحسعءن هذه المقدمة التي اختءبرهء أعو مءزن للقءئه مع هوبرو 
تعءهي وافتخءبر عاض برجءالته الكعءبر عـ"المخبرعين اإلبرهءعيين" الذين فبروا من سجن جلعوع، أبرعاة منهم 

 محكومون عءلمؤعد.
وبرغم ذلك، فإن اللقء  الذي عءدبر إليه هوبروفيتس، مثل الحوابر الذي يجبريه وزيبر الدفءع غءنتس مع 

عينيت هو "يمين" افتبراضي، على الوبرق فقط. ليس لديه قدبرة  –إلى أمبرين: األول أعو مءزن، يشيبران 
حقيقية على تحقيق يمينيته حين تكون تحت تصبرفه ستة مقءعد فقط، وعندمء يكون هو أسيبرًا في 
حكومة يتالق فيهء عـ"ميبرتس"، وحزب "اإلخوان المسلمين" التءعع لمنصوبر ععءس، وعحزب الامل. كمء 

ءت األكثبر كفءحية واألكثبر صقبرية لشبريكته في قيءدة "يمينء"، الوزيبرة آييلت شكيد، لن أن التصبريح
 تنجح في طمس هذه الحقيقة السيءسية.

للقء ات غءنتس وهوبروفيتس مع أعو مءزن يمكن أن يكون أثبر غيبر إيجءعي حتى من زاوية  –والثءني 
 نظبر عينيت.

نيت لمسيبرة سيءسية مع الفلسطينيين والسلطة، على فهي تؤشبر للواليءت المتحدة، التي تحءول دفع عي
أنه يمكن الامل من خلف ظهبر عينيت. وهي تفيد الواليءت المتحدة عأنه إذا كءن عينيت يسمح لشبركءئه 
فهو ال يستطيع حقء االعتبراض على خطوات مشءعهة عل عايدة األثبر أكثبر عأضاءف تساى الواليءت 

 الفلسطينية.المتحدة عأن تعءدبر إليهء في السءحة 
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الفلسطينيون هم أيضء يشابرون عضاف عينيت. على هذه الخلفية سمح برئيس الوزبرا  الفلسطيني، 
محمد إشتيه، لنفسه عأن يحذبر إسبرائيل من أنه "إذا تفكك حل الدولتين، سناود إلى نقطة االنطالق 

ن1948للاءم  "إسبرائيل ستموت  "، و"ستكون قيءدة واحدة للشاب الفلسطيني من النهبر إلى العحبر" وا 
 من النءحية الديمغبرافية".

عاد اللقء  مع أعو مءزن أشءبر وزيبر الصحة نيتسءن هوبروفيتس إلى أن لـ "ميبرتس" مهمة داخل 
 الحكومة: "أن يعقي حل الدولتين على قيد الحيءة وأال يسمح له عأن يختفي".

يموت حل الدولتين  عينيت ذات مبرة كءن سيصف عءلضعط هدفه عشكل ماءكس: "أن يحبرص على أن
وأال يعقى على قيد الحيءة"، غيبر أن الواقع السيءسي، الذي علق عينيت نفسه فيه، ال يسمح له عأن 

 يحبرص على ذلك حقًء.
 "إسرائيل اليوم"

 6/10/2021األيام، رام هللا، 
 

 قضية رون أراد: يجب إنجاز صفقات األسرى بسرعة قبل فوات األوان .42
 يوآف ليموبر

ه أن تكون جملة "دولة إسبرائيل ستفال كل شي " صحيحة أكثبر في أي مبرة ممء هي من المشكوك في
، قلعت إسبرائيل كل حجبر في محءولة لحل 1988في حءلة برون أبراد. فمنذ اختفء  آثءبره في منتصف 

 اللغز، ععثًء.
ي كءن يمكن وينعغي أن ياود أبراد إلى الديءبر عاد زمن قصيبر من أسبره لدى منظمة أمل. والثمن الذ

كءنوا  –وأسءسء وزيبر الدفءع في حينه اسحق براعين  –وضع لبرأسه كءن ماقواًل، ولكن قءدة الدولة 
ملذوعين من صفقة جعبريل وأثمءنهء، والتي أدت، ضمن أموبر أخبرى، إلى اندالع االنتفءضة األولى، 

 فءمتناوا عن صفقة أسبرى أخبرى وعن النقد الذي يأتي ماهء.
تي كتعهء في حينه )وعاضهء وصل فقط عاد سنوات طويلة من ذلك( كءنت دفع أبراد الثمن. البرسءئل ال

تمزق نيءط القلب، مليئة عءلدموع وعءألشواق لزوجته تءمي، والعنته يوفءل، وألمه عءتيء، ولدولة إسبرائيل 
 ولم تهتم عإعءدته منهء إلى العالد. 1986تشبرين األول  16التي عاثت عه إلى تلك الطلاة الجوية في 

ت عءئلته في حينه للنصءئح التي أُعطيت لهء أال تقيم ضجيجء وصخعء كي ال يزيدوا الثمن استما
الذي سيكون مقءعل تحبريبره، وعندمء فهمت عأن برؤسء  الدولة ال ياملون في مواضيع كهذه إال تحت 
الضغط عءت هذا متأخبرًا جدًا. هذا الدبرس استوععته جيدا عءئالت غولدفءسبر وبريغف، والحقء عءئلة 
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شءليت، التي أدى الضغط الذي مءبرسته معءشبرة إلى صفقءت أعءدت أعنء هء إلى الديءبر، أحيء  أو 
 أمواتء.

، في قبرية نعشيت الشياية. 1988أيءبر  4المبرة األخيبرة التي عدا فيهء أبراد على قيد الحيءة كءنت في 
سجن هنءك )سجنء  ومنذئذ كءن هنءك الكثيبر من الشءئاءت عمء حصل له: زعم انه نقل إلى إيبران و 

مختلفون برووا عأنهم سماوا إسبرائيليًء في السجن اإليبراني(، وجملة أخبرى من القصص التي لم يوجد 
ألي منهء أسءس. والحقيقة التي تسود في السنوات األخيبرة في أوسءط عموم محءفل االستخعءبرات في 

برائيلي في حينه اجتيءحء واساء إسبرائيل هي أن أبراد القى حتفه في تلك الليلة. فقد أجبرى الجيش اإلس
قءم عه لوا  المظليين في القبرية المجءوبرة ميبرون، وقتل غيبر قليل من "المخبرعين". وأحد الماتقدات هو 
أن حبراس أبراد هبرعوا للماءبرك وحءول هو الفبرابر فصفي. ثمة اعتقءد آخبر هو أن أحد آسبريه عءد من 

 المابركة وقتله على سعيل الثأبر.
 من الواضح إلسبرائيل أن حل اللغز يوجد في ابرض نعشيت. مهمء يكن من أمبر،

في الاقود األخيبرة جبرت عمليءت ال حصبر لهء لـ"الموسءد"، "الشءعءك"، والجيش، في مساى الكتشءف 
مء حصل ألبراد. عءتيء أبراد، قعل وفءتهء، طلعت فقط أن تابرف مء حصل العنهء وقءلت إذا مءت ال 

 اعبرف. تحبربروا لقء ه أي سجين. فقط دعوني
 هذه الوصية تصدح حتى اليوم وتقعع أيضء في أسءس الجولة الحءلية للتفتيشءت.

مثل المءضي، دولة إسبرائيل حقء تفال كل مء في وساهء: تستخدم عمال  وتابرض للخطبر مقءتلين، 
 وتدفع أموااًل وتحقق مع أشخءص، حتى اآلن عال نتءئج.

سيمء عندمء يتم عتأخيبر كعيبر. وهذا أيضء هو الدبرس  يتعين أنه أحيءنء حتى "كل شي " ليس كءفيء، وال
من هذه القضية للمستقعل: صفقءت األسبرى يجب عقدهء عندمء يكون ممكنء. فءلطبرف اآلخبر من 
الاءلم سيكون أكثبر وحشية وأقل إنسءنية. هذا هو الواقع. وال يزال من األفضل أن نكون في الجءنب 

 الجءنب اآلخبر. اإلنسءني، الذي يحبرص على برجءله وليس في
كلمة أخبرى عن برئيس الوزبرا  عينيت. أقواله عن عملية "الموسءد" نجحت في أن تسكت، أول من 
أمس، الكنيست وأن تسيطبر على الانءوين البرئيسة. ولكن من المشكوك فيه أنه عذلك يحول نفسه من 

سنة األخيبرة، عاضهء حزعي إلى برجل دولة. فءلامليءت لحل لغز أبراد تمت عكميءت واساة في الثالثين 
 تقشابر له األعدان، والتفءصيل حولهء لن تابرف أعدًا.

نتوقع من برؤسء  الوزبرا  أن يمسكوا ألسنتهم وأال يكشفوا مالومءت عمليءتية أو استخعءبرية، إال إذا 
 أدت هذه إلى سطبر أخيبر واضح، مء لم يحصل في المحءولة الحءلية.
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ل في هذه القضية. وال يمكن ألي عنوان حءليًء أن يعبربر شهدت عءئلة أبراد مء يكفي من خيعءت األم
 الهزة التي ستجتءزهء في كل مبرة من جديد.

 "إسرائيل اليوم"
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