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*** 

 
 محكمة االحتالل تمنح اليهود الحق في أداء "صلوات صامتة" بالمسجد األقصى .1

درت محكمة إسرائيلية في القدس، يوم األربعاء، قرارا يتيح لليهود أداء صلوات أص: باسل مغربي
"صامتة" في باحات المسجد األقصى في القدس المحتّلة، فيما أّكد محاٍم أّن ذلك ليس بجديد، إذ إنه 

وأمرت القاضية . "يؤكد في الواقع ما كان يحدث في )الحرم القدسي( خالل العام الماضي" كذلك
أمر تقييدي، ُفرض على أحد الحاخامات بسبب أدائه صالة "صامتة" في األقصى، معّللة  بإسقاط

وذكرت أّن "وصوله )الحاخام( اليومي  ذلك، بأنه ال يمكن تفسير الصالة على أنها عمل إجرامي.
 بدوره، قال المحامي الموّكل إلى )الحرم القدسي(، يشير إلى أن هذه مسألة مبدأ وجوهر بالنسبة له".

بالدفاع عن الحاخام: "نرحب بقرار المحكمة الذي يؤكد في الواقع ما كان يحدث في )الحرم القدسي( 
خالل العام الماضي"، مضيفا: "في الواقع، ُيسمح أيًضا لليهود الذين يرغبون في التواجد... بالصالة 

عبر موقعها اإللكترونّي، وذكر المحامّي الذي أوردت أقواله القناة اإلسرائيلية السابعة  على أي حال".
أنه "ليس من المعقول أال ُيسمح لليهود في منطقة )الحرم القدسي( بالتكلم والصالة حتى في صمت، 
حداث شغب بينما ال تمنع  في حين ُيسمح للمسلمين... فعل كل شيء؛ الصالة، ولعب كرة القدم، وا 

صاعًدا، أاّل تساعد الشرطة وأضاف المحامي: "نأمل من اآلن ف الشرطة ذلك"، على حّد زعمه.
اإلسرائيلية في إبعاد المصلين )المستوطنين( الموجودين بالفعل في )الحرم القدسي(، بينما ينتهكون 

 حقوقهم األساسية".
 6/10/2021، 48عرب 
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 عباس يؤكد للسيسي استعداده لتشكيل حكومة وطنية يقبل جميع أطرافها بالشرعية الدولية .2
محمود عباس، يوم األربعاء، اتصاال هاتفيا من رئيس مصر  يةفلسطينال لسلطةاتلقى رئيس : رام هللا

على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل وفق الشرعية  عباس للسيسيوأكد  عبد الفتاح السيسي.
الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وصوال إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين 

لقدس الشرقية، مشددا على أهمية تحقيق التهدئة الشاملة في جميع األراضي الفلسطينية، بعاصمتها ا
ووقف اعتداءات قوات االحتالل والمستوطنين وغيرها من الممارسات العدوانية، ألن كل ذلك يؤدي 

التأكيد على جاهزية العمل  عباسوجدد  إلى تقويض حل الدولتين، األمر الذي ال يمكن قبوله.
 ل حكومة وحدة وطنية يقبل جميع أطرافها بالشرعية الدولية.لتشكي

 6/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على التنظيم المعمول به في المسجد األقصى واشنطنيطالب  اشتية .3
قائع جديدة في المسجد حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من محاوالت إسرائيل فرض و : رام هللا

األقصى المبارك، وطالب رئيس الوزراء، اإلدارة األميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على 
وأكد  "االستاتسكو" المعمول به بالمسجد األقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.

ية واإلسالمية إلى اتخاذ مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع األردن الشقيق، داعيا األمتين العرب
ودعا  مواقف جدية لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي تشكل انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين األولى.

عندما  2017رئيس الوزراء قادة إسرائيل إلى االستفادة من دروس الماضي، مذكرا بما حدث عام 
ها إسرائيل على مداخل المسجد تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات اإللكترونية التي وضعت

 المبارك.
 6/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محافظ القدس: قرار السماح لليهود بالصالة الصامتة في األقصى تمهيد إلقامة الهيكل المزعوم .4

الل، للوضع دعا محافظ القدس عدنان غيث إلى ضرورة احترام إسرائيل، القوة القائمة باالحت: القدس
دونمًا، كونه حقا خالصا للمسلمين  144التاريخي القانوني في المسجد األقصى المبارك بمساحته 

جاء ذلك في بيان صادر عن المحافظة مساء  وحدهم وجزءا من عقيدتهم وال يشاركهم به أحد.
الحرم القدسي  األربعاء، تعقيبا على قرار محكمة إسرائيلية بمنح اليهود حق أداء صالة "صامتة" في

 . للمرة األولى
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قرار بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي ضمن السياق التاريخي الوأكد أن 
 بتقسيم األقصى تمهيدًا إلقامة الهيكل المزعوم".

 6/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األقصى"بلسماح لليهود بالصالة "اأردني لمواجهة  "الخارجية" الفلسطينية: تنسيق فلسطيني .5
أدانت وزارة الخارجية القرار غير المسبوق الذي اتخذته "محكمة القدس الجزئية" بشأن حق : رام هللا

وقالت في بيان لها، األربعاء، إن  اليهود في أداء صالة صامتة في باحات المسجد األقصى المبارك.
خًا على المسجد األقصى المبارك وا عالن حرب حقيقي على الشعب هذا القرار يشكل عدوانًا صار 

الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانيًا، ودعوة صريحة 
واعتبرت الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة  للحرب الدينية في المنطقة.

رار ومخاطره، مؤكدة أنها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على األصعدة كافة هذا الق
إلسقاطه، بما في ذلك األمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس االمن واليونسكو، 
وأنها ستقوم بتنسيق جهودها وتحركها مع االشقاء في المملكة األردنية الهاشمية ومع جامعة الدول 

 ية ومنظمة التعاون اإلسالمي والدول الصديقة على المستوى اإلقليمي والعالمي.العرب
 6/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 االحتالل يمدد االعتقال اإلداري للنائب خالد طافش للمرة الثالثة تواليا .6
ري بحق النائب في المجلس االعتقال اإلدا -األربعاء-مددت محاكم االحتالل : الضفة الغربية

عضًوا في  2006وانتخب طافش عام  التشريعي خالد طافش للمرة الثالثة توالًيا، ولثالثة أشهر.
 المجلس التشريعي في دورته الثانية، واعتقل بعدها مرات عديدة، جلها في االعتقال اإلداري.

 6/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في لقاءات حماس في القاهرة "اقاتال اختر "الشرق األوسط": " .7

قالت مصادر فلسطينية مطلعة على المباحثات التي جرت بين المسؤولين المصريين وقيادة  رام هللا:
في القاهرة، إن أي اختراق جوهري لم يحدث، لكن تم االتفاق على دفع الجهود نحو « حماس»

سرى وال يوجد اتفاق على تهدئة ال يوجد اتفاق على صفقة تبادل أ»وأضافت المصادر  األمام.
طويلة، ال يوجد اتفاق نهائي حول اإلعمار، وال بشأن المشاريع وال حتى المنحة القطرية لموظفي 
حكومة )حماس(، لكن مصر وعدت بأن كل ذلك في طريقه للحل، رويدًا رويدًا، بسبب التعقيدات 
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مع المسؤولين المصريين « حماس» وبحثت قيادة«. الكثيرة وتعّنت اإلسرائيليين في بعض القضايا
ملفات كثيرة، متعلقة بالتهدئة والمصالحة وا عمار غزة وصفقة تبادل، والحركة التجارية ومعبر رفح 

يجابية للغاية، وفيها أبدى »والوضع في القدس كذلك. وأكدت المصادر، أن  اللقاءات كانت طويلة وا 
لوضع في غزة، لكنهم طالبوها بمزيد من المصريون تفهمًا كاماًل لمطالب )حماس( فيما يخص ا

وبحسب المصادر، ستنقل مصر أهم ما تم االتفاق عليه إلى إسرائيل، في محاولة إلنجاز  «.الصبر
 شيء.

، حازم قاسم، األربعاء، إن حركته لم تتوصل إلى اتفاق تهدئة «حماس»وقال الناطق باسم حركة 
 ة حول األمر. طويل مع إسرائيل، نافيًا بعض التقارير الصحافي

 6/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 بشأن صالة اليهود باألقصى االحتاللحماس والجهاد تستنكران قرار  .8
استنكرت حركتا "حماس"، و"الجهاد"، األربعاء، قرارا قضائيا إسرائيليا غير : رمزي محمود-غزة

واعتبر الناطق باسم  .مسبوق بعدم االعتراض على أداء اليهود صلوات صامتة في المسجد األقصى
حماس، حازم قاسم، في بيان، أن القرار القضائي "ُيشكل عدوانا صارخا على المسجد األقصى، 

وأضاف قاسم أن القرار "يعّد انتهاكا صارخا لكل القوانين  وخطوة على طريق تقسيمه زمانيا ومكانيا".
على شعبنا، والمشاركة في تزوير واألعراف اإلنسانية، ويؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان 

وتابع: "هذه القرارات لن تغير من حقائق التاريخ، ولن تفلح في طمس الهوية  الحقائق والوقائع".
 الفلسطينية العربية للمدينة المقدسة".

من جهتها، قالت حركة "الجهاد اإلسالمي" في بيان، إن القرار "باطل"، وهو "اعتداء على قدسية 
وأضافت الحركة أن هذا القرار "سيفسح الطريق  وعلى حق المسلمين الخالص فيه". المسجد األقصى

وقالت في بيانها إن "الشعب  لتوالي االعتداءات على المسجد األقصى"، ُمحذرة إسرائيل من تبعاته.
 الفلسطيني سيواجه أي محاوالت للمساس باألقصى، بكل قوة وثبات وعزم ال يلين".

 6/10/2021، وكالة أنباء األناضول
 

 "إسرائيل"حماس تدعو الزعماء العرب لمنع محاوالت تطبيع جديدة مع  .9
قال رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس" بالخارج سامي أبو زهري، في تصريح صحفي 

تابعت حركة حماس بقلق شديد إعالن وزير خارجية االحتالل يائير البيد عن قرب التوقيع " :األربعاء
قليمية، استمرارا  على اتفاقيات تطبيع جديدة مع دوٍل، رفض كشف هويتها، بمساعدة أمريكية وا 
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أن الحركة إذ تحذر  ،. وأضاف أبو زهري"2020لمسلسل التطبيع الذي بدأ في مثل هذه األيام من 
مسبقا من أي تحقيق لتطلعات الوزير اإلسرائيلي بإنجاز مزيد من اتفاقيات التطبيع، فإنها تدعو 

لعرب والمسلمين، والنخب الرسمية والشعبية، والجماهير في عواصم المنطقة، إلى الوقوف الزعماء ا
وتابع: إن حماس  سدًا منيعًا أمام أي عملية تطبيع قادمة مع االحتالل، مهما كانت المغريات الزائفة.

سالمية مع االحتالل، تؤكد أنها تضر  وهي تستذكر اآلثار التدميرية ألي خطوة تطبيعية عربية وا 
بالدرجة األولى بمصالح الدول العربية واإلسالمية الشقيقة ذاتها، فضال عن اإلضرار الخطير 

 بالقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين األولى.
 6/10/2021موقع حركة حماس، 

 
 النخالة: متمسكون بالمقاومة كخيار حتى النصر .10

المي، يوم األربعاء، تمسك حركته بحقها في أكد زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد اإلس: غزة
فلسطين كاملة، وبالمقاومة كخيار وطريق لها حتى النصر، وعلى ضرورة مواجهة االحتالل بكل 

وشدد النخالة في كلمة له خالل مهرجان جماهيري بالتزامن ما بين غزة وبيروت ودمشق،  السبل.
دي لدوريات االحتالل التي تتسلل إلى المدن على ضرورة التص“، 34إلحياء ذكرى انطالقة حركته الـ

والقرى الفلسطينية بالضفة والقدس، وتقتل وتعتقل متى تشاء من أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة، 
كما أكد  ”.وتعتبر أبناء شعبنا كقطيع نعاج تصطاد منه الذئاب الصهيونية فريستها وقتما تشاء

ن والمنطقة، وحماية هذه الوحدة بالتواصل الدائم والتنسيق النخالة على وحدة قوى المقاومة في فلسطي
مشاريع السالم والتطبيع “وأكد أمين عام الجهاد اإلسالمي على رفض حركته الدائم لكل  المستمر.

مع العدو، مهما بلغ عدد الدول المتورطة فيها، وأن أي انفتاح على العدو يتم على حساب شعبنا 
 ”.وأرضنا ومقدساتنا

 6/10/2021، القدس، القدس
 

 حماس تهنئ حركة الجهاد اإلسالمي بذكرى انطالقتها .11
هنأت حركة "حماس" اإلخوة في حركة الجهاد اإلسالمي، وفي مقدمتهم القائد زياد النخالة األمين 
العام للحركة، وأعضاء المكتب السياسي، وعموم قادة الحركة وكوادرها بمناسبة ذكرى االنطالقة 

سهاًما  ن.الرابعة والثالثي وقالت حماس إن انطالقة حركة الجهاد اإلسالمي مثلت إضافة نوعية وا 
وأكدت حماس في هذه  كبيًرا في تعزيز المقاومة، وردف مشروع التحرير وحق العودة بالقوة والمنعة.

المناسبة وحدة الهدف والقواسم المشتركة القائمة على خيار المقاومة ومقارعة المحتل، والمضي في 
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ز وحدة الحال والكلمة، واالستمرار في تحالف متين نحو هدفنا المشترك، تحرير فلسطين من تعزي
ونوهت بأن الصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس وكتائب القسام وكل أذرع  بحرها إلى نهرها.

ير المقاومة الفلسطينية في مواجهة االحتالل ستبقى هي الحقيقة الثابتة، والتي لن تتغير حتى تطه
 األرض والمقدسات.

 6/10/2021موقع حركة حماس، 
 

 الزهار يشيد بدور حركة الجهاد اإلسالمي في مقاومة االحتالل .12
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار بدور حركة الجهاد اإلسالمي في 

غزة، األربعاء، إن  وقال الزهار في كلمة له خالل مهرجان الجهاد في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي.
حركة الجهاد انطلقت لتحرير األرض المباركة، وطرد اليهود المحتلين منها، وكان موقفها واضًحا مع 

وبارك الزهار لقيادة حركة الجهاد اإلسالمي  فصائل المقاومة هو رفض االحتالل ومقاومته.
 والقدس. انطالقتها، مؤكًدا أن مقاومتنا أصبحت أقرب إلى النصر وتحرير فلسطين

 6/10/2021موقع حركة حماس، 
 

 أبطال نفق الحرية يلتقون ألول مرة ويتحدثون سويًا بلغة اإلشارة .13
هاجر حرب: اعتلت وجوه أسرى نفق الحرية الستة، ابتسامة نصر عريضة، ألمحت لحجم شعورهم 

لسات خالل إحدى ج” الزوم“المتعاظم بجميل صنعهم، وذلك بعد التقائهم ألول مرة عبر تقنية 
ويظهر فيديو األسير أيهم الكممجي وهو يمازح  المحاكمة، التي يخضعون لها، عقب إعادة اعتقالهم.
أما  ”.أيام وهو يضحك 4لقد تم اعتقالك بعد “رفاقه وتحديدًا محمد العارضة، ويقول له باإلشارة 

ن يعقوب القادري في إشارة لعددهم الكامل، فيما كا 6العارضة فقد بادله المزاح وهو يرفع الرقم 
 يراقبهم وهو يبتسم.

 6/10/2021، لندن، القدس العربي
 

 نزال: العدوان الصهيوني المستمر على القدس لن يمر مرور الكراممحمد  .14
أكد محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن استمرار العدوان الصهيوني : القاهرة

-وقال نزال، في مقابلة مع قناة الحوار  نقطة صفر.واستفزازاته في القدس يمكن أن يعيدنا إلى ال
تابعها "المركز الفلسطيني لإلعالم": إن العدوان الصهيوني المستمر على القدس لن  -مساء األربعاء

وبشأن زيارة وفد قيادة حماس إلى القاهرة، وصف الحوار بين قيادة حماس  يمر مرور الكرام.
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فاف وجريء مع المسؤولين في جهاز المخابرات والمسؤولين في مصر بأنه حوار صريح وش
وقال: "نحن بانتظار حدوث تقدم في الملفات المطروحة"، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت  المصرية.

 ملف القدس واألسرى وحصار غزة، وجملة من األمور التي تمس الشعب الفلسطيني وقضيته.
 6/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ة لشاكيد: ال تستحق سوى االزدراء والسخريةالديمقراطي .15

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات وزيرة الداخلية في حكومة االحتالل : رام هللا
اإلسرائيلي ايليت شاكيد، بأنها ال تستحق سوى االزدراء والسخرية، كما ال يستحق مضيفو شاكيد، 

الزدراء هم أيضًا، بعد أن تجردوا من كل األحاسيس والتي أدلت بتصريحاتها على أرضهم، سوى ا
المؤيدة للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وباتت وسائلهم اإلعالمية منبرًا 

نكارها.  للتطاول على هذه الحقوق وا 
 6/10/2021، القدس، القدس

 
 لوهميةتدعو لوقف الرهانات على الحلول ا ةفصائل فلسطينية بسوري 5: دمشق .16

فصائل فلسطينية، يوم األربعاء، إلى وقف الرهانات على الحلول الوهمية واعتماد  5دعت ق: دمش
لى إلغاء أوسلو، وتطبيق قرارات األمناء العامين التي اتخذت  المقاومة في الميدان سياسة بديلة، وا 

 –الجبهة الديمقراطية جاء ذلك في بيان لتلك الفصائل ) في الثالث من سبتمبر/ أيلول العام الماضي.
الصاعقة(، عقب اجتماع  –الجهاد اإلسالمي  –” القيادة العامة“الجبهة الشعبية  –الجبهة الشعبية 

ودعا البيان إلى ضرورة  تشاوري حول الواقع الفلسطيني وتطورات القضية الفلسطينية في دمشق.
جاز االستراتيجية الوطنية الكفاحية، بدياًل بيروت، بإن –اإلسراع لتنفيذ قرار األمناء العامين في رام هللا 

التفاقات أوسلو وبرتوكول باريس االقتصادي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بكل 
أشكالها، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق التحول نحو العصيان الوطني، إلى أن يحمل االحتالل 

 ء.ومستوطنوه عصاهم ويرحلوا عن أرضنا أذال
وأبدى المجتمعون ارتياحهم للتطور اإليجابي الذي شهده مخيم اليرموك في األسابيع الماضية، بما 
في ذلك الشروع في إزالة ما تبقى من الركام، تمهيًدا إلطالق ورشة الترميم، وا عادة السكان إلى 

 طينية.منازلهم، على طريق إعادة الحياة إلى المخيم، واستعادة موقعه في الخارطة الفلس
 6/10/2021، القدس، القدس
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 شاكيد من اإلمارات: لن تكون هناك دولة فلسطينية .17
قالت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية اإلسرائيلية، إن الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت أو رئيسها 

 بإقامتها.بالتناوب يائير البيد، لن تناقش أي قضية تتعلق بإقامة دولة فلسطينية، كما أنها لن تسمح 
بحسب ما ورد في  -ولفتت شاكيد في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال اإلماراتية الناطقة باإلنجليزية

إلى أن هناك إجماعا داخل االئتالف الحكومي الحالي بين أحزاب اليمين  -القناة العبرية السابعة
ذلك موضوع الصراع مع والوسط واليسار على عدم معالجة أي قضية قد تسبب شرًخا داخلًيا بما في 

 الفلسطينيين.
الوضع الحالي هو “وقالت شاكيد في المقابلة خالل زيارتها لإلمارات التي وصلت إليها يوم اإلثنين، 

، مشيرًة إلى أنها تسعى إلدارة الصراع مع الفلسطينيين ”األفضل للجميع، ومن األفضل الحفاظ عليه
 وليس حله.
صادي لتحسين حياة الفلسطينيين والقيام بمناطق صناعية نحن نؤمن بالسالم االقت“وأضافت، 

 ”.مشتركة، لكن ليس دولة بجيش بالتأكيد
ورفضت شاكيد وصف المستوطنات من قبل بعض األطراف بأنها غير شرعية، وأن للشعب اليهودي 

، فيما وصفت الجهات التي تقف وراء حركة ”حق قانوني وتاريخي في مناطق الضفة الغربية“
 ”.معادون للسامية“، وأنهم ”منافقون“ة الدولية أنهم المقاطع

إسرائيل تعلمت “، قائلًة إن 1967وعبرت عن رفضها للنداءات المطالبة بانسحاب إسرائيل من حدود 
منظمات ‘دروًسا ال تقدر بثمن من صراعاتها السابقة .. كل األراضي التي ننسحب منها تظهر 

حيث يحكم حزب هللا وتموله إيران، ويوجه آالف الصواريخ  ، لقد حدث ذلك في جنوب لبنان’إرهابية
تجاه إسرائيل، وحين انسحبنا من غزة كان البعض يقول إنها ستكون موناكو أخرى، لكننا نعرف ما 

 ”.، ولن نكرر هذه التجربة مرة أخرى’دولة إرهاب‘يحدث هناك، حماس استولت عليها وحولتها إلى 
ائيليين مؤخًرا بالرئيس محمود عباس، قالت شاكيد إن عباس ليس وتعقيًبا على لقاءات وزراء إسر 

شريًكا ألي صفقة سالم حقيقية، متهمًة إياه بأنه لم يجر االنتخابات ألنه يخشى أن يخسر أمام 
 حماس، التي يمكن أن تتولى زمام األمور.

اإلسرائيلية بأنها وبشأن التطبيع مع اإلمارات والبحرين والمغرب والسودان، وصفت وزيرة الداخلية 
 نموذج يحتذى به لآلخرين، قائلة إنها ترجح انضمام المزيد من الدول العربية واإلسالمية.

سرائيل على المستويات االقتصادية والسياحية “وأضافت،  رأى الجميع فوائد السالم بين اإلمارات وا 
 ”.والتكنولوجية

 6/10/2021القدس، القدس، 
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 مستجدات "التهدئة" وصفقة التبادلوفد إسرائيلي للقاهرة لبحث  .18
يصل وفد أمني إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للبحث مع الجانب المصري تطورات 
ومستجدات مفاوضات "التهدئة" وصفقة التبادل التي أجراها الوسيط المصري مع قادة حركة "حماس"، 

 ليوم األربعاء.بحسب ما أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية "كان"، ا
الثالثاء،  ]األول[ ورغم التكتم من جانب كافة األطراف بشأن ما دار خالل االجتماع الذي عقد، أمس

بمقر جهاز المخابرات العامة المصرية، بين قادة حماس والجانب المصري بخصوص صفقة تبادل 
 48ربما يصل خالل الـاألسرى مع إسرائيل، فإن مصدرا مصريا قال لصحيفة "العربي الجديد"، إنه "

 ساعة القادمة وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة لالطالع على ما تم التوصل له بشأن هذا الملف".
 6/10/2021، 48عرب 

 
 مصادر سياسية إسرائيلية: ال يوجد أي تقدم في ملف التهدئة وصفقة األسرى مع حماس .19

قارير في وسائل إعالم مختلفة في نفت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الخميس، ما نشر من ت
اليومين األخيرين، عن وجود أي تقدم في الملفات المتعلقة بغزة، سواء الخاصة بالتهدئة وا عادة 

 القطاع، أو ما يتعلق بملف األسرى والمفقودين اإلسرائيليين.” تأهيل“
أي اختراق في  ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن تلك المصادر قولها، إنه ال يوجد أي تقدم أو

تلك الملفات، مشيرًة في ذات الوقت إلى أن مصر تبذل جهوًدا كبير بالفعل لمحاولة تحقيق االستقرار 
في قطاع غزة، وتناقش مع قيادة حماس زيادة إدخال البضائع من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، 

تهم دولًيا خاصًة تجاه ويرجع ذلك جزئًيا إلى أن المصريين يرون في ذلك أنه يعزز قدراتهم ومكان
 األميركيين.

رغم ذلك، في هذه المرحلة ال يوجد أي اختراق، أو تغيير في الوضع القائم، “وأضافت تلك المصادر 
 ”.ال في ملف إعادة تأهيل القطاع، وال في ملف األسرى والمفقودين

القاهرة في قمة لم  ووفًقا للصحيفة العبرية، فإن حماس ترى أهمية كبيرة لوصول كبار قياداتها إلى
تنعقد منذ فترة طويلة بين أعضاء مكتبها السياسي، مشيرًة إلى أن الحوار مع المصريين بالنسبة 
لألطراف كافة يعد عامل مهم من أجل إبقاء الهدوء النسبي في الفترة األخيرة وهو ما يساهم في خلق 

ى إسرائيل، في وقت ال زالت قضية إغاثة مدنية لغزة من خالل السماح لمزيد من التجار بالدخول إل
الجزء الثالث من المنحة القطرية لصالح رواتب موظفي حماس لم تحل بسبب صعوبات في إيجاد 

 اآللية المناسبة لمطالب إسرائيل.
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وترى مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية أن الهدوء النسبي في اآلونة األخيرة لم يكن عرضًيا، وأنه 
تحسين الوضع االقتصادي بغزة والحصول على مزايا إضافية من يعبر عن رغبة حماس في 

المصريين، مشيرًة إلى أن هذا يتطلب قراًرا من المستوى السياسي بشأن القضايا المدنية تجاه غزة، 
وكذلك اتخاذ قرار بشأن األموال القطرية، والبحث في مسألة الثمن الذي على استعداد لدفعه مقابل 

 حماس.صفقة أسرى محتملة مع 
 6/10/2021القدس، القدس، 

 
 تحذر سفاراتها بالعالم من هجمات إيرانية محتملة "إسرائيل" .20

حذرت إسرائيل، بعثاتها الدبلوماسية والسفارات التابعة لها في جميع أنحاء العالم من هجمات محتملة 
ائيليين في جميع العبرية، فإنه طلب من الدبلوماسيين اإلسر  12وبحسب قناة  تستهدفها من قبل إيران.

أنحاء العالم البقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرًة إلى أن هذه التعليمات صدرت بعد اعتقال مواطن 
من  3ووفًقا للقناة، فإن  أذربيجاني بتهمة التخطيط الغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.
 مجاورة.المشتبه بهم بالتخطيط للعملية يشتبه بفرارهم من قبرص إلى دول أخرى 

 6/10/2021القدس، القدس، 
 

 مصدر أمني إسرائيلي: حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد .21
كشف مصدر أمني إسرائيلي، الليلة الماضية، تفاصيل إضافية حول العملية التي كشف عنها رئيس 
 الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت، حول بدء جهاز الموساد الشهر الماضي عملية خاصة للحصول

 في جنوب لبنان. 1986على معلومات حول مصير ومكان الجندي الطيار رون أراد الذي فقد عام 
العبرية، عن المصدر قوله، إن العملية نجحت في الحصول على معلومات  12ونقلت قناة 

 استخباراتية نوعية، ما وضع القضية في مسار محدد وواضح بالنسبة للجهات المختصة.
فإن العملية التي نفذت كانت غير عادية ولم يسبق لها مثيل ونفذت في عدة  ووفًقا لذات المصدر،

 دول، وأن جهاز الشاباك وكذلك الجيش اإلسرائيلي شاركوا في العملية.
وأكد أنه تم الحصول على معلومات استخباراتية عالية الجودة لم تكن متوفرة من قبل، ويمكن من 

 راد.خاللها معرفة وفهم ما جرى مع الطيار أ
 6/10/2021القدس، القدس، 
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 لبيد: لن نهمل القضية الفلسطينية إلى األبد .22
قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، يائير لبيد، إن الحكومة اإلسرائيلية لن تهمل : رام هللا: كفاح زبون
، في تصريح يسلط الضوء على التنافر الكامن داخل االئتالف «إلى األبد»القضية الفلسطينية 

مي، ويمكن أن يرسم صورة أوضح عن كيف سيدير لبيد نفسه هذه الحكومة بعد حوالي العام الحكو 
 ونصف العام.

وكان لبيد يتحدث إلى المؤتمر السنوي لالتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، عندما سئل عن 
مكانية توسيع  ن اتفاقيات ، فأجاب بأنهم ماضون نحو مزيد م«اتفاقات ابراهام»مستقبل العالقات وا 

التطبيع مع دول الشرق األوسط، بدون أن يكون ذلك بدياًل الستئناف محادثات السالم مع 
نعم بالطبع. لكن لن أذكر أسماء ألن هذا سيضر بالعملية، نحن نعمل مع »الفلسطينيين. وقال لبيد: 

جل توسيع الواليات المتحدة ومع األصدقاء الجدد في اإلمارات، وفي البحرين، والمغرب، من أ
وهذا ال يعني أننا سنتجاهل إلى األبد القضية »، قبل أن يضيف: «االتفاقات إلى بلدان أخرى

الفلسطينية التي يتعين علينا العمل عليها أيضًا. سيتعين علينا دائمًا أن نراقب كاًل من غزة وحزب هللا 
 «.في الشمال

  7/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 مع المعارضة لمنع لم شمل العائالت الفلسطينيةشاكيد تسعى إلى تسوية  .23
تسعى وزيرة الداخلية اإلسرائيلية، أييليت شاكيد، للتوصل إلى تسوية مع كتل : محمود مجادلة

المعارضة اإلسرائيلية، لتمرير قانون يمنع لم شمل عائالت يكون أحد الزوجين فيها من سكان الضفة 
اإلسرائيلية إلى أن شاكيد تعتزم التنكر للتفاهمات  12ته القناة الغربية أو قطاع غزة، وأشار تقرير أورد

 مع حزبي "ميرتس" و"الموحدة" في هذا الشأن.
وعلى ضوء هذه التطورات، قرر عضو الكنيست سيمحا روتمان )"الصهيونية الدينية"(، الذي بادر 

لمزيد من القيود على إلى مشروع تعديل قانون الهجرة منعا للم شمل العائالت الفلسطينية ولفرض ا
 هذه العائالت، تأجيل طرح القانون لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وكانت شاكيد قد توجهت إلى روتمان من أجل أن يؤجل لشهر التصويت على تعديل يطرحه على 
قانون الهجرة، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها وبعد ذلك طرحه للتصويت، في خطوة اعتبرتها 

االئتالف الحكومي أنها تعبر عن "رغبة بالذهاب إلى انتخابات قريبة"، في إشارة إلى توتر  جهات في
 داخل االئتالف الحكومي بهذا الخصوص.

 7/10/2021، 48عرب 
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 الجهاد برفض الفحص االمني أسرى من الفصائل ينضمون لقرار .24
مجموعات من األسرى ، أن ”القدس”أفاد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس لـ: علي سمودي-جنين

الفحص من كافة الفصائل في سجون االحتالل ستنضم إلى خطوة أسرى الجهاد اإلسالمي برفض 
، احتجاجًا على سياسة القمع المستمرة بحق أسرى الجهاد، وفي إطار األمني في معظم السجون

،ورفًضا لكل  البرنامج الوطني الداعم والمساند ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجون االحتالل
 اإلجراءات التعسفية بحق الحركة الوطنية األسيرة .

 6/10/2021، القدس، القدس
 

 االحتالل ُيجمد االعتقال اإلداري لـألسير مقداد القواسمي .25
قال نادي األسير الفلسطيني، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قررت "تجميد" االعتقال : رام هللا

ونقل نادي األسير، في تصريح مقتضب  لطعام مقداد القواسمي.اإلداري للمعتقل المضرب عن ا
األربعاء، عن المحامي جواد بولس قوله إن المحكمة العليا التابعة لالحتالل قررت "تجميد" االعتقال 

بدوره، أكد "مكتب إعالم  يوًما. 77اإلدارّي لألسير مقداد القواسمي؛ المضرب عن الطعام منذ 
 واسمي مستمر في إضرابه عن الطعام رغم خطورة وضعه الصحي.األسرى" أن المعتقل الق

 6/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أسيرًا بظروف قاسية بسجن النقب 14هيئة األسرى: االحتالل يعزل  .26
م، أن إدارة سجون 2021-10-6أفادت "هيئة شؤون األسرى والمحررين" )رسمية(، األربعاء : هللارام 

 14(، عزلت 1948يلي في سجن "النقب" الصحراوي )جنوب فلسطين المحتلة عام االحتالل اإلسرائ
وأشارت الهيئة، في بيان تلقت "قدس برس"،  أسيرا في ظروف "صعبة وقاسية" منذ أكثر من شهر.
" في سجن النقب، والذي تم إحراقه من قبل 6نسخة عنه، إلى أن األسرى معزولين في قسم رقم "

"ردا على تنكيالت االحتالل بالمعتقلين في مختلف السجون، عقب عملية األسرى قبل نحو شهر، 
 من سجن جلبوع". أنفسهمنفق الحرية التي حرر فيها ستة أسرى 

 6/10/2021، قدس برس
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 تسهيالت لغزة بدءًا من األحد المقبل": األخبار" .27
فد االقتصادي ، والو «حماس»أفضت المباحثات التي تجريها قيادة حركة : رجب المدهون-غزة

المراِفق لها )يمّثل القطاع الخاص في غزة(، مع المسؤولين المصريين في القاهرة، إلى تجديد األخيرة 
وعودها ببدء خطوات لتحسين الوضع االقتصادي في القطاع، انطالقًا من يوم األحد المقبل. 

تحسينات وتسهيالت،  ، فقد تّم االتفاق على جملة«األخبار»وبحسب مصادر فلسطينية تحّدثت إلى 
تشمل السماح بإدخال مواد اإلعمار، وزيادة التبادل التجاري عبر معبر رفح البّري، وتوريد كّميات 
كبيرة من البضائع إلى غزة. وسينتظر الوفد الفلسطيني الذي تستمّر زيارته إلى القاهرة حتى يوم 

ر إلى القطاع، بما فيها الحديد الذي كان األحد المقبل، ريثما يتّم إدخال كميات كبيرة من مواد اإلعما
يدخل عبر معبر كرم أبو سالم )الحدودي مع االحتالل( حصرًا بكّميات ضئيلة. كذلك، ستسمح 
السلطات المصرية، للمّرة األولى، بتصدير البضائع من غزة إلى السوق الخارجي، بما يشمل 

فد الفلسطيني بحث اآلليات التي سيتّم من المنتجات الزراعية والمشغوالت واألثاث، فيما سيواصل الو 
خاللها تسهيل عمليات التصدير عبر معبر رفح. ووفق المصادر نفسها، فقد حصل الوفد الفلسطيني 
على تعّهدات بتسهيل سفر التّجار الفلسطينيين من خالل المعبر المذكور، والسماح لهم بدخول 

سيق خاص بهم، يتّم بالتعاون بين الغرفة القاهرة والخروج منها من دون تأخير، وعن طريق تن
أن « األخبار»التجارية ووزارة الداخلية في القطاع والسلطات المصرية. في المقابل، علمت 

المصريين يستعّدون لتركيب جهاز مراقبة إلكتروني متطّور على الجانب التجاري في معبر رفح، 
لمنع تهريب السالح  -ا من ِقَبل المصريين كجزء من الرقابة التي تّم االتفاق أخيرًا على تشديده

 ، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء االحتالل نفتالي بينت.-والمواد مزدوجة االستخدام
 7/10/2021، بيروت، األخبار

 
 لتصفية حق العودة "ابتزاز"بين األونروا وأمريكا بـ "اتفاق اإلطار"لجان الالجئين تصف  .28

المبرم بين وكالة غوث ” اتفاق اإلطار“ي إطار حالة الرفض الفلسطينية، لـ ف أشرف الهور:–غزة
على المستفيدين من ” شروطا سياسية“واإلدارة األمريكية، الذي يتضمن ” األونروا“وتشغيل الالجئين 

الخدمات المقدمة، جدد وفد من اللجنة المشتركة لالجئين، خالل لقائه بمسؤول كبير في المنظمة 
وخالل اللقاء الذي جمع وفدا من اللجنة  رفضه لهذا االتفاق، الذي أكد أنه يبتز الفلسطينيين.الدولية، 

في القطاع توماس وايت، شدد الوفد ” األونروا“المشتركة لالجئين في قطاع غزة، مع مدير عمليات 
اتفاقًا “، واعتبره ”األونروا“الذي وقعته الواليات المتحدة األمريكية مع ” اتفاق اإلطار“ رفضه لما ُيسمى

خطيرًا يضع شروطًا على تمويل االونروا مقابل تقديم الخدمات في ابتزاز واضح لالجئين، يستهدف 



 
 
 
 

 

 17 ص             5651 العدد:             10/7/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

من  وطالبت اللجنة مدير العمليات بضرورة حمل هذا الموقف الرافض ”.باألساس تصفية حق العودة
إلى المفوض العام واألمين العام لألمم المتحدة، والتأكيد له على إصرار الشعب ” اتفاق اإلطار“

الفلسطيني وجموع الالجئين على رفض هذا االتفاق، وقالت إنه سوف يتم التصدي له والمطالبة بعدم 
 تطبيقه وعدم اإلقدام على أي اتفاقات مشابهة له مع أي جهة كانت.

 6/10/201لندن،  ،القدس العربي

 
 "إسرائيل"آالف العمال في غزة يتقدمون بطلبات للحصول على إذن عمل في  .29

غزة: تقدم آالف العمال الفلسطينيين إلى الغرف التجارية في قطاع غزة بطلبات للحصول على إذن 
واصطف مئات  عمل في المناطق اإلسرائيلية، وذلك للمرة األولى منذ حرب أيار/مايو األخيرة.

عمال العاطلين عن العمل حاملين أوراقهم الثبوتية أمام الغرفة التجارية في جباليا لتسجيل أسمائهم ال
هناك “وقال مسؤول في الغرفة التجارية في غزة فضل عدم ذكر اسمه إن  للحصول على إذن العمل.

ل ستزيد ، مشيرا الى أن إسرائي”إقباال كبيرا للحصول على تصاريح )أذونات( للعمل في إسرائيل
وأكد مسؤول إسرائيلي أن مجموع التصاريح التي  ”.تصريحات العمل من قطاع غزة الى سبعة آالف

 7,000إسرائيل للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل المناطق اإلسرائيلية بلغ “منحتها 
 عامل وتاجر في آب/أغسطس الماضي. 5,000، بعدما كان عددهم نحو ”تصريح

 6/10/201، لندن، بيالقدس العر 

 
 مستوطنون يستولون على شقة سكنية في سلوان .30

استولى مستوطنون، يوم األربعاء، على شقة سكنية في حي وادي الربابة من بلدة سلوان، : القدس
ونقل مراسلنا عن مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن  جنوب المسجد األقصى المبارك.
ووفق المركز،  ة واستولوا عليها، بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.مستوطنين اقتحموا الشقة السكني

 دونما من أراضي حي وادي الربابة مهددة باالستيالء عليها لصالح االستيطان. 70فإن 
 6/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قوات إسرائيلية تستهدف صيادين ومزارعين في غزة .31

ات إسرائيلية يوم األربعاء بالرصاص وقنابل الصوت مراكب لصيادين قبالة بحر غزة: استهدفت قو 
وذكرت وكالة األنباء والمعلومات  مدينة غزة، ومزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الفلسطينية )وفا( أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب 
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لى بعد نحو ستة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، ما الصيادين، وهي ع
كما استهدفت القوات  أدى إلى تضرر مركب صيد على األقل، ومغادرة الصيادين إلى الشاطئ.

مزارعين وهم في أراضيهم شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأرغمتهم على تركها، ومغادرة المكان، 
 ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب اإلسرائيلي. قوع إصابات.دون أن يبلغ عن و 

 6/10/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 فلسطينيًّا بالنقب المحتل 135شرطة االحتالل تقدم لوائح اتهام ضد  .32
 االحتالل بيرتسنقلت اإلذاعة العبرية، يوم األربعاء، عن قائد لواء الجنوب في شرطة : النقب المحتل

إن االحتجاجات في المجتمع البدوي خالل أيام عملية "حامي األسوار" )العدوان عامار قوله: "
وأضاف: "كانت الطرق مليئة بالحجارة والزجاجات  اإلسرائيلي األخير على غزة( كانت غير مسبوقة".

وأشار إلى تقديم لوائح اتهام وصفها بـ  وحتى أعمدة إنارة أسقطت خالل عمليات االحتجاج".
 معتقاًل من فلسطينيي النقب على خلفية مشاركتهم في تلك األحداث. 135 "الخطيرة" ضد

 6/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 آالف وحدة سكنية وضم مئات الدونمات 5"مدينة" جديدة المكر:  .33
ضمن مخطط عمراني يضم آالف الوحدات السكنية ويشمل إقامة منطقة صناعية، : ربيع سواعد

رسمي على إيداع المخطط وتوسعة الخارطة الهيكلية لقرية جديدة المكر  جرى المصادقة بشكل
بمئات الدونمات، وذلك بعد سنوات من النضال تصديا للمخططات السلطوية واستعادة األراضي 

جاء ذلك بعد جلسة عقدت بين المجلس المحلي في  المصادرة على تلة طنطور، جنوبي القرية.
ة اليوم، األربعاء، من أجل استعراض المخطط والتصويت على جديدة المكر والمكاتب الحكومي

ومما يذكر أن جديدة المكر شهدت في  إيداعه من قبل "الفاتمال" والمجلس القطري للتخطيط والبناء.
السنوات األخيرة نضاال شعبيا بموازاة العمل القانوني والتخطيطي تصديا لعدة مخططات سلطوية 

 ات من األراضي الخاصة.استهدفت مصادرة مئات الدونم
 6/10/2021، 48عرب 

 
 مرشحة لجائزة أكثر طالب نفوذًا في العالمفي لبنان فلسطينية من مخيم برج البراجنة طالبة  .34

ومقرها في الواليات المتحدة األميركية، عن  االتكنولوجيأعلنت المنظمة العالمية لجائزة : واشنطن
ولدت ونشأت في مخيم لالجئين في لبنان، كواحدة من  اختيار الطالبة الفلسطينية آية يوسف التي



 
 
 
 

 

 19 ص             5651 العدد:             10/7/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

التي تمنح ألكثر  2021"" لعام Chegg Global Studentمتأهاًل للتصفيات النهائية لجائزة  50أفضل 
دولة حول العالم بسبب تأثيرهم  94مرشح من  3500وتم ترشيح أكثر من  طالب تأثيرا في العالم.

وآية يوسف من مخيم برج البراجنة ودرست  م والمجتمع من حولهم.الحقيقي على التعليم وحياة أقرانه
في مدارس االونروا والتحقت بكلية الهندسة المعمارية في الجامعة األمريكية ببيروت، وتعمل في 

وسيتم اإلعالن عن الطالب الفائز الشهر وسيحصل  برامج األمم المتحدة لتوجيه الشباب حول العالم.
 دوالر. 100،000على جائزة قدرها 

 6/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حملة للكشف عن رجال أعمال فلسطينيين مشاركين في إكسبو دبي .35
رجال األعمال والشركات  عن أسماءهاجر حرب: أعلنت حملة المقاطعة بفلسطين عزمها الكشف 

جنب مع الجناح اإلسرائيلي، وذلك في ، جنبًا إلى 2020الفلسطينية المشاركة في معرض إكسبو دبي 
القدس ”وقالت براء الفي المنسقة اإلعالمية للحملة لـ إطار فعاليات مناهضة التطبيع مع االحتالل.

أنهم بصدد التغريد والتدوين عبر منصات التواصل االجتماعي من خالل حملة تأتي بعنوان ”: العربي
اء هؤالء، مشيرة إلى أن مشاركتهم تتعارض كليًا مع وتستمر لعدة أيام، لنشر أسم” قاطع المتصهين“

الغريب في األمر “وَأضافت:  ما أعلنت عنه السلطة الفلسطينية من مقاطعة المعرض قبل إطالقه.
أننا تفاجئنا بمشاركة عشرات من كبار رجال األعمال المقربين من السلطة الفلسطينية، وممن يديرون 

 ”.ل والخارجاالستثمارات الفلسطينية في الداخ
 6/10/201، لندن، القدس العربي

 
 ويطالب قادة المنطقة باالقتداء بالسادات "إسرائيل"مع  "السالم"السيسي يشيد بـ .36

اإلسرائيلية الموقعة  -أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتفاقية السالم المصرية  القاهرة:
نطقة، باالقتداء بالرئيس المصري الراحل أنور عامًا، مطالبًا القادة والمسؤولين في الم 40قبل 

وأحيت مصر، أمس، الذكرى الثامنة واألربعين  «.األدبيات والمفاهيم المستقرة»السادات في تجاوز 
 .1973، عام «أكتوبر 6»لحرب 

وأثنى السيسي على الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل مسؤوليته، 
قدرة منه على تجاوز أدبيات مستقرة في »للسالم، واصافًا مبادرة السادات للسالم بأنها  قبل أن يتجه

عصره... وأن هللا قد مّكنه من أن يرى أن األدبيات والثقافات واألساسيات والمفاهيم هذه لن تستمر 
ثبت بعد  بعد حرب أكتوبر، وأنه ال بد من تجاوزها بمفاهيم جديدة، لذلك أطلق مبادرة السالم والذي
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ما نراه اآلن يؤكد »وأضاف «. عامًا أن هذا الكالم هو الواقع الذي أصبح موجوداً  40ذلك بأكثر من 
ودعا السيسي الحكام والمسؤولين  «.أن هذه القراءة واقتحام هذا الحاجز كانت قراءة سابقة لعصرها

مفاهيم المستقرة... وينطلقوا يتجاوزوا األدبيات وال»عن إدارة األزمات والقضايا في المنطقة إلى أن 
 «.إلى أعماق أفضل من ذلك، مثل ما فعل السادات

 7/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل": جهود مصرية مستمرة إلحياء عملية السالم بين فلسطين ولعباس السيسي .37
د بالدة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء األربعاء، استمرار جهو : إبراهيم الخازن

سرائيل. جاء ذلك اتصال هاتفي أجراه الرئيس  لـ"إعادة الحيوية" لملف عملية السالم بين فلسطين وا 
ووفق بيان للرئاسة المصرية، تناول االتصال الهاتفي  المصري بنظيره الفلسطيني، محمود عباس.

السيسي إلى "استمرار ولفت  "مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السالم".
وأشار  الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية بالتنسيق الوثيق مع األشقاء الفلسطينيين".

إلى أن تلك الجهود تأتي بهدف "إعادة الحيوية لملف عملية السالم من اجل استعادة حقوق الشعب 
 الفلسطيني وتعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة".

 6/10/2021لألنباء، ضول وكالة االنا
 

 األردن يدين قرار محكمة االحتالل منح اليهود المتطرفين حقا بالصالة في باحات األقصى .38
أدانت وزارة الخارجية األردنية، قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي منح اليهود المتطرفين حقا : عمان

زارة، في بيان، مساء األربعاء، إّن وقال الناطق باسم الو  بأداء الصلوات في باحات المسجد األقصى.
القرار باطل وُمنعدم األثر القانوني حسب القانون الدولي الذي ال يعترف بسلطة القضاء اإلسرائيلي 

، بما فيها الُقدس الشرقية، وأنه ُيعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية 1967على األراضي المحتلة عام 
مجلس األمن التي ُتؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على  الدولية الُمتعلقة بالُقدس ومنها قرارات

وأضاف أّن القرار ُيعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في  وضع المدينة الُمقدسة.
المسجد األقصى المبارك، وقرارات اليونسكو، مشددا على أّن المملكة، ووفقًا للقانون الدولي، ال 

  الُمحتلة.سرائيلي على الُقدس تعترف بسلطة القضاء اإل
 6/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 العربية يندد بقرار إسرائيلي السماح لليهود بالصالة في المسجد األقصى للجامعةاألمين العام  .39
ء شعائرهم ندد األمين العام لجامعة الدول العربية بقرار محكمة إسرائيلية سمح للمصلين اليهود أدا

الدينية في المسجد األقصى، ووصف بـ"سابقة خطيرة"، ونقل مصدر مقرب عن أبو الغيط قوله "إن 
قرار المحكمة يعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود 

حذر أبو الغيط و  الفلسطيني بها" وأضاف أنه "يشكل تعدًيا مرفوًضا ومداًنا على المسجد األقصى".
من عواقب تكرار هذه االقتحامات بحسب تعبيره، بمعدل أكبر خالل الفترة األخيرة، وتزايد أعداد 

واعتبر أبو الغيط السياسات  "المصلين اليهود" الذين يتوافدون على باحات المسجد األقصى.
حو ال يمكن التنبؤ اإلسرائيلية بما فيه قرار المحكمة اليوم بأنها "تخاطر بإشعال الموقف على ن

بمآالته، خاصة أنها تمس المشاعر الدينية" ودعا المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية إزاء هذا 
 التطور الذي ينذر بتدهور أكبر في الوضع".

 6/10/2021اإلسرائيلي،  I24 Newsموقع 
 

 "ال أهال بالمستوطنين الجدد"وفد تطبيعي بحريني في القدس.. ومغردون  .40
: تحت شعارات رافضة للتطبيع، وبوسوم وصفتهم بالمستوطنين الجدد، انتفض مئات هاجر حرب

البحرينيين عبر منصات التواصل االجتماعي، رفضًا لزيارة وفد بحريني تطبيعي إلى مدينة القدس، 
ورصدت كاميرات المقدسيين، وفدًا بحرينيًا كان يتجول في شوارع المدينة المقدسة برفقة  يوم األربعاء.

ناصر أمن إسرائيليين، إذ قوبلت زيارتهم باستنكار شديد من قبل األهالي، ورفض واسع النطاق ع
كما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة رجاال ونساء بحرينيين، يمازحون  عبر المنصات االجتماعية.

ليين لهم عن مرافقين إسرائيليين لهم، ويطلبون منهم التقاط الصور التذكارية، فضاًل عن سؤال اإلسرائي
 قدرتهم على التحدث باللغة العربية.

 6/10/2021، القدس العربي، لندن
 

 للتجسس على زوجته السابقة يسرائيلاإل "إن.إس.أو"شركة  منظااستخدم حاكم دبي  .41
لندن: أنهت شركة )إن.إس.أو( ومقرها إسرائيل تعاقدها مع اإلمارات العربية المتحدة الستخدام أداة 

ة القوية )بيغاسوس( ألن حاكم دبي كان يستخدمها الختراق هواتف زوجته السابقة التجسس الحكومي
وخلصت المحكمة العليا  وبعض المقربين منها، حسبما قال محاموها أمام المحكمة العليا في إنكلترا.

في انكلترا يوم األربعاء إلى أن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء أصدر 
 يماته بالتجسس على هواتف زوجته السابقة األميرة هيا بنت الحسين ومحاميها وفريقها األمني.تعل
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حدثت عملية التجسس العام الماضي خالل معركة الوصاية المستمرة في لندن بين الزوجين على 
 طفليهما والتي تكلفت ماليين الدوالرات.

 6/10/2021، القدس العربي، لندن
 

 من التواجد اإلسرائيلي في القوقاز "مخاوف جدية"راني: لدينا وزير الخارجية اإلي .42
أعربت إيران األربعاء، عن مخاوف جدية حيال التواجد اإلسرائيلي في القوقاز،  :أ ف ب -موسكو

في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين إيران وأذربيجان على خلفية عالقات باكو مع إسرائيل، التي تعد 
فاد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان الصحافيين في موسكو وأ مصدرا رئيسيا للسالح.

لن نتسامح بكل تأكيد مع أي تغيير جيوسياسي وفي خارطة القوقاز، ولدينا مخاوف جدية حيال “
 ”.تواجد اإلرهابيين والصهاينة في هذه المنطقة

 6/10/2021، القدس العربي، لندن
 

 بطة بمحاولة استهداف رجال أعمال إسرائيليينتقديرات قبرصية: إيران غير مرت .43
تميل السلطات في قبرص إلى االعتقاد بأن إيران غير متورطة في محاولة تنفيذ : محمود مجادلة

هجمات تستهدف من خاللها رجال أعمال إسرائيليين، وذلك على الرغم من االتهامات الرسمية التي 
قبرصية أوردتها وسائل اإلعالم إسرائيلية، يوم  وجهتها إسرائيل، حسبما جاء في تقارير صحافية

اإلخباري، أن السلطات في نيقوسيا تعتقد أن الهجوم لم  in-cyprusوأفاد تقرير أورده موقع  األربعاء.
نما كبار المسؤولين  يكن يستهدف رجل األعمال اإلسرائيلي تيدي ساغي، كما ورد في البداية، وا 

وشدد التقرير على أن المشتبه به في  امرة التي يديرها في قبرص.التنفيذيين اآلخرين في شركة المق
محاولة االغتيال الذي اعتقلته أجهزة األمن في قبرص، يرفض التعاون مع المحققين واإلجابة على 

 األسئلة الموجهة له؛ موضحا أن التقديرات تشير إلى أن إيران غير مرتبطة باالستهداف المزعوم.
 6/10/2021، 48عرب 

 
 جموعة إيرانية تنفذ هجوما سيبرانيا واسع النطاق على أهداف إسرائيليةم .44

كشفت شركة سايبر إسرائيلية عن سلسلة من الهجمات المتطورة نفذتها مجموعة : محمود مجادلة
، في محاولة للحصول على معلومات حساسة والتجسس على أهداف MalKamakإيرانية تعرف باسم 

 Cybereason Labsوادعت شركة  ألوسط والواليات المتحدة وأوروبا.مختلفة في إسرائيل والشرق ا
اإلسرائيلية أن الكشف على الهجمات السيبرانية واسعة النطاق جاء في أعقاب تحقيق موسع استمر 
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ولم يتم الكشف عنها حتى  2018عدة أشهر، وأن مجموعة القرصنة اإليرانية المزعومة تعمل منذ 
ة اإلسرائيلية، فإن المجموعة اإليرانية عملت بسرية ودقة تامة سعيا للتسلل ووفقا لتحقيق الشرك اآلن.

، ال سيما بين الشركات والمنظمات العاملة في مجال اتصاالت البيانات استراتيجيةإلى أهداف 
 والتقنيات الجوية واستكشاف الفضاء.

 6/10/2021، 48عرب 

 
 االستيطاني الجديد بالضفة موقع عبري: إدارة بايدن طلبت من بينيت وقف البناء .45

ذكر موقع والال العبري، مساء يوم األربعاء، أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، نقلت رسالة 
األسبوع الماضي، إلى مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت، طالبت فيها بوقف أعمال 

 البناء الجديدة في المستوطنات بالضفة الغربية.
عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن نائب السفير األميركي في القدس مايكل راتني اتصل  ونقل الموقع

بمسؤولين كبار في مكتب بينيت، األسبوع الماضي، وأبلغهم أن إدارة بايدن تريد أن ترى أن هناك 
 حالة من ضبط النفس والحد من التخطيط والبناء الجديد في المستوطنات.

 E1ألميركية بشأن احتمال البناء المستقبلي في المنطقة الحساسة المسماة كما أثار راتني المخاوف ا
بين القدس ومعاليه أدوميم، ما يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية ومناطق بالقدس، ليمنع إقامة دولة 

 فلسطينية ذات استمرارية إقليمية.
في أواخر أغسطس/ آب وقال مسؤول في اإلدارة األميركية إنه منذ االجتماع بين بايدن وبينيت 

الماضي في واشنطن، كانت اإلدارة على تواصل أسبوعي مع الحكومة اإلسرائيلية بشأن قضية 
 المستوطنات.

وبحسب الموقع، فإنه من المحتمل أن تصبح قضية المستوطنات بؤرة توتر بين إسرائيل والواليات 
ذلك ومحاولة الوصول إلى المتحدة، لكن كاًل من البيت األبيض ومكتب بينيت يريدان تجنب 

 تفاهمات عبر قنوات هادئة.
 6/10/2021القدس، القدس، 
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 القضاء األلماني ينظر في دعوى من حركة مقاطعة إسرائيل ضد البوندستاغ .46
الخميس في دعوى تقدمت بها حركة ]اليوم[ برلين: ينظر القضاء األلماني اعتبارا من بعد غد 

ضد قرار مناهض ” بي دي إس“ات منها وفرض العقوبات عليها مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمار 
 للحركة أصدره البرلمان األلماني )بوندستاغ(.

أدان فيه حمالت الحركة ورفض فيه  2019أيار/مايو  17وكان البرلمان األلماني أصدر قرارا في 
 حصولها على تمويل لمشاريعها من الدولة األلمانية.

اإلدارية في برلين، يرى المدعون أن حقوقهم الشخصية وحريتهم  وبحسب بيان صادر عن المحكمة
 في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تعرضت لالنتهاك بموجب هذا القرار.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن ما تطالب به الدعوى، مثل سحب القرار، ال يزال بحاجة إلى 
كان سيتم اتخاذ قرار بشأن الدعوى بعد غد  توضيح في الجلسة، مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا

 الخميس.
 6/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 حل وحيد للقضية الفلسطينية .47

 منير شفيق
، حتى لو  ليس ثمة من قضية تحّرر وطني عرفت مشاريع حّل مثل القضية الفلسطينية، فما من حلٍّ

كيان الصهيوني، أو حاولت أمريكا والغرب كان شديد الغبن للفلسطينيين، لقي قبواًل من ِقَبل قادة ال
 الضغط الجدي عليهم لقبوله وتنفيذه.

وتأكدت هذه الحقيقة بعد أن وصلت التنازالت من ِقَبل قيادة م. ت. ف أبعد مدى من التفريط في 
اتفاق أوسلو، ثم في عهد محمود عباس الذي ذهب إلى ما هو أبعد. وطبعًا لم تقّصر بعض الدول 

 ادرة السالم العربية، بالتفريط وتقديم التنازالت.العربية، ومب
، وقبله، وحتى "صفقة القرن"، قبل قادة الكيان بالبعض وتركوا 1947لعام  181منذ قرار التقسيم 

البعض اآلخر للتفاوض )العبثي(، وذلك ألن المشروع الصهيوني المجمع عليه من قياداته يريد كل 
 ين وطردهم منها، والحلول مكانهم بالكامل.فلسطين، ويريد اقتالع كل الفلسطيني

على أن هذا المشروع، وطوال مائة عام من الحروب واالقتالع والمجازر والجرائم، وعلى الرغم من 
قليميًا في مصلحته، لم يستطع أن يحقق هدفه  ميالن ميزان القوى العسكري والسياسي عالميًا وا 

حت تعج أكثر فأكثر بمن بقوا عليها )سبعة الكلي، وبقيت أرض فلسطين على صفيح ساخن. ورا
ماليين حتى اليوم(، حيث جعلوا يتضاعفون كل عشرين عامًا، كما راح الذين ُهّجروا بالقوة عام 
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يتكاثرون أكثر فأكثر، فيما جعل حنين العودة والتصميم عليها، يتصاعدان  1967و 1948/1949
 )سبعة ماليين أخرى(.

اها، فيما أخذت موازين القوى العالمية واإلقليمية وعلى أرض أخذت حرب الوجود هذه أقصى مد
فلسطين تميل اآلن، وستميل في المستقبل أكثر في غير مصلحة الكيان الصهيوني، عسكريًا 
وسياسيًا، مع دخول الكيان الصهيوني ذاتيًا في مرحلة التراجع والتقهقر، ومعه تراجع وتقهقر الغرب 

 ه هو اآلخر.الذي جاء به وحماه وعّزز قوا 
ومن ال يقتنع بهذا التقدير لميزان القوى ليتأمل حال الوضع السكاني البشري )الديموغرافيا( بعد 

مليون،  700ثالثين عامًا، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين أكثر من ثالثين مليونًا، والعرب أكثر من 
 ألدنى(.والمسلمين أكثر من مليارين ونصف المليار )حساب األعداد هنا بالحد ا

حتى اليوم، أي مع تدفق المستوطنين  1918أما الحقيقة األخرى، فتتمثل بأن العيش في فلسطين منذ 
الذين أصبحوا الكيان الصهيوني، أفرادًا وجماعات وجيشًا و"دولة"، اتّسم بوجوده على صفيح ساخن 

أشد على الفلسطينيين، سواء بسواء بين الغزاة المستوطنين والشعب الفلسطيني، ولو كانت "السخونة" 
 وسوف يسخن هذا الصفيح أكثر فأكثر في قابل األيام، كما نشهد اليوم، إذ لم يحدث مثله قط.

العقل الصهيوني والمشروع الصهيوني لم يقبال، وال يقبالن، ولن يقبال أبدًا، بحّل الدولتين، ال صلحًا 
(. هذا 1967)حدود ما قبل حزيران/ يونيو ، 1949وال هدنة، ولم يقبال "حّل" البقاء ضمن حدود الهدنة 

وال يقبالن ولن يقبال أبدًا بحّل الدولة الواحدة حتى تحت نظام أبارتايد، ناهيك عن دولة مساواة 
مواطنية؛ ألن المساواة بالنسبة إليهما "أشد مضاضة من وقع الحسام المهند"، وسيفضالن الرحيل من 

 فلسطين، ما لم تكن لهم وحدهم.
س أمامهم في حرب الوجود التي شنوها، ويشنونها على فلسطين إاّل االستمرار بها. فهدف ولهذا لي

االقتالع الكامل واإلحالل الكامل هو شرط طبيعتهم، وأيديولوجيتهم، واستراتيجيتهم، ووجودهم. هذا 
قيق يعني ال حّل غير العيش على صفيح ساخن، ما داموا حين كانوا في منتهى القوة قد فشلوا في تح

 هدفهم الكلي، أي في تحقيق ما حققه المستوطنون األنجلوسكسون في إبادة الهنود الحمر في أمريكا.
لى "ما شاء هللا"، سوف يصبح غير ممكن مع ميالن  العيش على صفيح ساخن، جياًل بعد جيل وا 

وعربيًا ميزان القوى في غير مصلحة الكيان الصهيوني، ومع المد الديموغرافي القادم فلسطينيًا 
سالميًا. أو بعبارة أخرى سوف يصبح وضعًا ال ُيحتمل، وغير مقبول بالنسبة إليهم، ال سيما كلما  وا 

 زادت سخونته لتقرب إلى بعض ما تحّمله الفلسطينيون.
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الحّل الوحيد الذي لم ُيطَرح، ولم ُيجَرب، والذي سيكون الحّل الذي ال حّل غيره، "رضي من رضي 
يل المستوطنين العنصريين االقتالعيين اإلحالليين. أي كل المستوطنين الذين وكره من كره"، هو رح

 جاؤوا غزاة معتدين، وذلك بداًل من العيش على صفيح ساخن، حيث يصبح الرحيل أفضل منه.
هذا الحل سيكون الحل العادل للجميع، وسيكون الحل األفضل للذين سينتقلون من العيش فوق 

أرقى عواصم العالم في الغرب، في لندن وباريس وبرلين ونيويورك  صفيح ساخن، إلى العيش في
وروما. وهي مفتوحة لهم، وليس بهم حاجة إلى تأشيرات، أو أذونات إقامة وعمل، فالجنسية 

 بانتظارهم، إن لم يكن الكثير منهم منذ اآلن قد حصلوا عليها.
ح ساخن، وفي حالة حرب دائمة. حقًا سيكونون محظوظين لهذا الخيار مقابل خيار العيش على صفي

بل إن حكومات الغرب تحبهم وتدللهم وتمنحهم امتيازات حتى على مواطنيها، وهم أيضًا يحبونها، بل 
 أكثرية اليهود أخذت بهذا الخيار، ولم تربط مصيرها بفلسطين من أمس ومن اآلن.

قاؤهم من بعض العرب وحتى وسائط النقل جوًا وبحرًا ستكون مريحة، إذ يمكن أن يوفر لهم أصد
تذاكر بدرجة رجال األعمال )البيزنس( أو الدرجة األولى، وبهذا ال يمكن أن ُيتهم هذا الحل بالعداء 
للسامية. بل شتان بين هذا الرحيل، وما فعلوه بالفلسطينيين يوم اقتلعوهم وحلوا مكانهم، حيث كانت 

الدولي" الرز والبرغل و"المرجرين" المجازر والخيام باالنتظار، وحيث أحضر "الصليب األحمر 
 وسمك "البقاله" لمن أصبحوا في الخيام، ودعك مما يرتكبونه اآلن.

وبعد، فيجب أن ُيالَحظ أن القراءة المستقبلية في هذه المقالة اقتصرت على افتراض التطور ضمن 
ت الكيان، ومن يشد اإلطار العام من الصراع حتى اآلن. ولم تتناول اإلطار الذي قد تذهب إليه قيادا

أزرها في أمريكا والغرب إلى خوض الحروب للحسم في الميدان. وقد أخذت تتغير موازين القوى 
 العسكرية، منذ اآلن، إلى احتمال نتائج قد تفرض رحياًل مهرواًل.

هذا موضوع يتطلب تفصياًل موسعًا يناسبه، وكان في السابق، وما زال، لدى الكثيرين يفرض تغليب 
سالميًا، ردًا توقعه ، وال توقع غيره، وهو ما كانت تتضمنه استراتيجية التحرير فلسطينيًا وعربيًا وا 

 عليه. إنها حروب العدوان وحروب التحرير.
على أن مرور السنوات األخيرة، حيث ُوضع قرار الحرب على الطاولة من ِقَبل أمريكا والكيان 

يران، من دون أن ينفذ، سمح بجعل الصهيوني لتصفية الصواريخ الموجهة من قطاع غز  ة ولبنان وا 
اإلطار الذي ركز عليه أن يكون قاباًل للتفكير. فاألصل أن ُيحَسم الصراع بالحروب الحاسمة، كما 
بدأ، وكما استمر، وكما هو القانون الحاكم في االستراتيجية االستعمارية اإلمبريالية الغربية، والقانون 

ن الصهيوني. ولكن عندما تصبح الحرب في هذه االستراتيجية غير الحاكم في استراتيجية الكيا
مضمونة النصر، أو قد تصل إلى الدمار الشامل، أو تتعرض لخسائر ال ُتحتمل، تتحول إلى حرب 



 
 
 
 

 

 27 ص             5651 العدد:             10/7/2021 خميسلا التاريخ: 

 

                                    

باردة طويلة األمد، أو إلى حرب عيٍش فوق صفيٍح ساخن، هي حرب أدنى من حرب حاسمة أو 
 ة.شاملة، مع بقاء حرب الحسم على األجند

 احتماالن أو إطاران للصراع سينتهيان برحيل من احتلوا فلسطين ظلمًا وعدوانًا.
 6/10/2021، "21موقع "عربي 

 
 عندما ال يملك عباس خيارات بديلة .48

 ماجد عزام
قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، قبل 

عامًا واحدًا لتنسحب من األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أيام، إن أمام إسرائيل 
ال فإنه سيعود إلى قرار مجلس األمن رقم  )قرار التقسيم(، وسيلجأ إلى محكمة العدل الدولية  181وا 

للحسم في شرعية وجود االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية والمسؤوليات المترتبة على 
مم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء ذلك. وقد بدا هذا التهديد كالميا بحتا مكّررا، ومن دون أنياب األ

حقيقية وخيارات بديلة متماسكة وجّدية، واألهم ربما أنه جاء في سياق إنشائي واستجدائي، طبع عادة 
 خطاب رئيس السلطة في األمم المتحدة.

ية المحّددة مفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير حسب عّباس، يفترض أن تشهد المهلة الزمن
الفلسطينية، لترسيم الحدود برعاية اللجنة الرباعية وفق قرارات الشرعية الدولية وخيار حّل الدولتين، 
علمًا أن اللجنة ميتة سريريًا منذ سنوات، وتتلّقى كما السلطة، منذ انتخاب الرئيس جو بايدن، 

أميركية، وال يقل عن ذلك أهمية أن القضية الفلسطينية غابت تقريبًا  محاوالت إنعاش وتنفس صناعي
عن جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة لصالح قضايا وملفات أخرى. وعلى الرغم من دعم 
بايدن حّل الدولتين نظريًا، إال أنه اعتبره بعيدًا جدًا، بينما ذهب سفيره المعين لدى تل أبيب، توماس 

 ذلك، بوصفه بالمستحيل، ولو على المدى المنظور. نيدز، أبعد من
قرار التقسيم  181ضمن الخيارات البديلة، هدد الرئيس عباس بالعودة إلى قرار مجلس األمن رقم 

من مساحة فلسطين التاريخية، أي ضعفي المساحة التي قبلت بها  %44الذي يعطي الفلسطينيين 
. وهنا 1967احتلتها إسرائيل إثر حرب يونيو/ حزيران ، وتضم األراضي التي %22السلطة، والبالغة 

في الجزائر استند  1988تجب اإلشارة إلى أن إعالن الدولة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
، في ما بدا تناقضا غريبا 1967، ولكن وفق حدود يونيو/ حزيران 181أصاًل إلى قرار التقسيم رقم 

ّني الخيارات السياسية، مع العلم أن الواقع في تلك الفترة كان مؤاتيا أظهر التخّبط والعشوائية في تب
أكثر لحل الدولة الديمقراطية الواحدة الذي تبّنته الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطالقتها منتصف 
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 %22القرن الماضي، وتخلت عنه مع إعالن الدولة الفلسطينية ضمن حدود يونيو/ حزيران، وعلى 
 لسطين التاريخية.من مساحة ف

أما تهديد عّباس بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية في الهاي، التخاذ قرار بشأن شرعية وجود 
االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، فينسف التهديد من أساسه. ويفضح، من جهة أخرى، 

ذا كان الرئيس ال يدري  حقيقة عدم امتالكه رؤية متماسكة صلبة، وحتى عدم جّدية التهديد نفسه، وا 
ذا كان يدري وتجاهل فالمصيبة أعظم، إذ كانت المحكمة الدولية قد أفتت فعاًل بعدم  فتلك مصيبة، وا 
شرعية وجود االحتالل على األراضي الفلسطينية المحتلة، عندما نظرت في قضية الجدار الفاصل 

ي لم تستخدمها السلطة، كما ينبغي بل )العنصري( الذي بنته إسرائيل على تلك األراضي، الفتوى الت
تجاوزتها عمليًا وأفرغتها من مضمونها، عندما قبلت بفكرة تبادل األراضي مع إسرائيل، وبالتالي قبول 

 .1967ضّمها مساحات واسعة من األراضي المحتلة عام 
سابقة، من وتحدث رئيس السلطة الفلسطينية كذلك عن تهّرب الحكومتين اإلسرائيليتين، الحالية وال

الحّل السياسي، خيار الدولتين، عبر طرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية، ومخّططات أحادية 
لن تحقق األمن واالستقرار، بل تعيق جهود السالم الحقيقي، وتطيل أمد االحتالل وتكّرس واقع الدولة 

ة أن عباس تساوق فعاًل الواحدة العنصرية، حسب تعبيره الحرفي... التشخيص صحيح، لكن الكارث
مع تلك المخططات، بما فيها لقاؤه الشهير "غير السياسي" مع وزير الدفاع اإلسرائيلي، الجنرال بيني 
غانتس، الشهر الماضي )سبتمبر/ أيلول( لمواصلة التنسيق األمني والمالي، سعيًا إلى ضمان بقاء 

ما كانت تقول دائمًا، وكما قال القيادي السلطة نفسها ولو من دون سلطة، مع استعمار بال تكلفة، ك
 األسير، مروان البرغوثي، في تصريحات له األسبوع الماضي.

وكان عباس قد اعتبر، وعن حّق، أن سياسات المجتمع الدولي وهيئات األمم المتحدة تجاه القضية 
عليها  الفلسطينية قد فشلت جميعها، ولم تتمكن من مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، وفرض عقوبات

بسبب انتهاكاتها القانون الدولي واستمرارها في التصّرف كأنها دولة فوق القانون، لكن هذه الهيئات 
هي نفسها التي يطالبها الرئيس عّباس، اآلن، بالتدخل، على الرغم من أن ال شيء يجبرها على 

ة القدس ومعركة سيفها تغيير موقفها واالنخراط الجّدي في القضية، بينما تدخلت فعاًل في أثناء هبّ 
التي كسرت أو ضعضعت الوضع الراهن الذي قبل به عّباس وال يمانعه، بل يتشبث به المجتمع 

 الدولي المستنزف والمرهق في جبهاٍت وملفاٍت أخرى.
خاطب عباس كذلك قادة إسرائيل، قائاًل: "ال تقهروا الشعب الفلسطيني، وتضعوه في الزاوية وتحرموه 

في أراضيه ودولته، ألنكم بذلك ستدّمرون كل شيء، ولصبرنا وصبر شعبنا حدود".  من كرامته وحقه
والحقيقة أن الشعب فقط يواجه الممارسات اإلسرائيلية بكل الوسائل المتاحة، ولم يستسلم أو يخضع 
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أمامها عبر هّبات وموجات مقاومة متتالية. أما السلطة فيبدو صبرها بال حدود تجاه االحتالل 
 ع التي يحاول فرضها على األرض.والوقائ

في سياق االنفصام وترديد الكالم اإلنشائي، تحدث رئيس السلطة عن منظمة التحرير وانتخابات 
الحزمة االنتخابية كاملة )الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني(، طالبًا دعم المجتع الدولي مّرة أخرى 

حيث ال يعقل أن نبقى بدون انتخابات، كما قال للضغط على إسرائيل، من أجل إجرائها في القدس، 
جبارها على االنصياع  هذا المجتمع الذي أقّر عباس قبل ذلك بفشله في الضغط على إسرائيل وا 
للشرعية الدولية، علمًا أنه بذلك يعطيها الفيتو على االنتخابات والخيارات الفلسطينية بشكل عام، بداًل 

وء المعركة اليومية والمستمّرة التي يخوضها المقدسيون، دفاعًا من النضال والقتال إلنجازها في ض
 عن المدينة وهويتها الفلسطينية.

في ختام الخطاب، تحّدث محمود عباس عن التزام السلطة بالعمل السياسي والحوار طريقًا لتحقيق 
منطقتنا  السالم وتكريس المقاومة الشعبية والسلمية، ومكافحة اإلرهاب بكل أشكاله ومصادره في

نشائي فقط، سماها عباس نفسه ذات مّرة مقاومة  والعالم. والتزام السلطة بالمقاومة الشعبية نظري وا 
محمود العالول، وهي أي السلطة عمليًا تخلت وما زالت عن الناس في الميدان، كما نرى اآلن في 

ما مارسته إسرائيل، عقودا  بيتا، وكما رأينا أثناء هّبة القدس وما تالها. أما اإلرهاب الحقيقي فهو
طويلة، وال تزال ضد الشعب الفلسطيني، وال جدوى من محاربته إقليميًا، ما لم يتم القضاء على جذره 
في فلسطين، كون مشكالت المنطقة مرتبطة مباشرة باالستعمار اإلسرائيلي الذي استغلته األنظمة 

ذاللها، بحّجة تحرير  فلسطين. االستبدادية ذريعة لقهر الشعوب وا 
عمومًا، وفي كل األحوال، نحن أمام تعبير عن ضعف الرئيس عباس، وافتقاده القدرات والمؤهالت 
الالزمة لقيادة الشعب الفلسطيني، كما عدم امتالكه خيارات جديدة وجّدية بديلة للواقع الراهن )سلطة 

مصلحة إلسرائيل والمجتمع من دون سلطة واستعمار بال تكلفة( الذي قبل به عمليًا، علمًا أنه يمثل 
 الدولي المنافق الداعم لها، والعاجز أمامها.

 7/10/2021، العربي الجديد، لندن
 

 تضخيم لقاء ممثلي "ميرتس" مع أبو مازن .49
 د. دورون ماتسا

في رام هللا، األحد « المقاطعة»مع محمود عباس )أبو مازن( في « ميرتس»يذّكرنا لقاء وفد حزب 
لبالية عن السلحفاة والعقرب التي رووها لنا في السنة الدراسية األولى في قسم الماضي، بالحكاية ا

دراسات الشرق األوسط في جامعة تل أبيب، قبل أن تفقد األكاديميا االستشراقية صوابها، وتغرق في 
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أعماق سياسات الهوية المًا بعد حداثية. تتحدث هذه الحكاية المعروفة عن عقرب يطلب من السلحفاة 
اعدته لعبور النهر، وبعد أن تقتنع السلحفاة وتستجيب تتعرض لّلسع بوحشية من هذا المتطفل مس

النشط. في النزع األخير من حياتهما، وقبل أن تغرق السلحفاة في أعماق النهر وتسحب العقرب 
 معها، تسأله عن سر هذا الغباء فيجيبها: العقرب هو العقرب، أو في رواية ُأخرى: هذه هي الحال

 في الشرق األوسط.
إلى رام هللا حدثًا يجسد هذه الحكاية، بالتمام والكمال. فقد ركض )نيتسان( « ميرتس»تشكل زيارة وفد 

هوروفيتس وأفراد حاشيته لمعانقة الفلسطينيين، كونه الخيار االفتراضي األول لدى أعضاء حزب 
ّعلهم. على غرار كالب بافلوف، التي بكلمات ُأخرى: هذه هي اآللية األوتوماتيكية التي تف«. ميرتس»

تدفعها رائحة الطعام وصورته إلى إفراز اللعاب بصورة أوتوماتيكية، لكن في حالتهم: بمجرد سماع 
ومشاهدة رام هللا يبدؤون باالهتزاز من شدة التأثر واالنفعال بصورة أوتوماتيكية، « أبو مازن»اسم 

ة أوتوماتيكية حين يرون أو يسمعون أمورًا ُأخرى، مثل تمامًا مثلما يصيبهم التأثر واالنفعال بصور 
 التظاهرات، والحديث عن الحقوق، والمحكمة العليا، وغيرها.

إلى رام هللا بسبب وجود العضلة الدائمة في حمضهم النووي، وألن هذا ما « ميرتس»ذهب رؤساء 
ن الجلّي أنها تجلس في القيام به إلراحة أو تنقية ضميرها المعذَّب. فم« ميرتس»تستطيع حركة 

حكومة لن تحرك شيئًا في موضوع السالم وحل الدولتين، ولذا أقدموا على ذلك لتنقية ضميرهم 
بواسطة هذا اللقاء العديم األهمية مع قيادة السلطة الفلسطينية في رام هللا. وكما قال مئير أريئيل في 

فيس االنفعال وتطهير العواطف بمجرد إحدى أغنياته المعروفة عن ذاك الذي يحضر إلى المطار لتن
 «.إنه شعور جيد حقًا أن ترى الطائرة وهي تقلع، عبر دمعة شفافة»مشاهدة إقالع الطائرات: 

لكن أعاجيبنا لم تنتِه عند هذا الحد. ذلك بأن األمر يشبه ما يحدث في حدث شبه زائد عن الحاجة 
أيضًا ويؤدون أدوارهم وفق السيناريو الُمعّد وعديم األهمية حين ينفعل جميع الواقفين على المسرح 

سلفًا، بالضبط: سيقول )نفتالي( بينت إنه لن يلتقي أبو مازن )كي يتقمص دور زعيم مجلس 
« حكومة التغيير»المستوطنات مجددًا(؛ بينما يقول معارضو الحكومة: ها قد سقط القناع عن وجه 

طورها وهي تتودد لهوروفيتس )ألنه ينبغي )في محاولة لتقويضها(، وتخرج وسائل اإلعالم عن 
الدفاع عن االبن المحبب(، ويقّدم أبو مازن نفسه ساعيًا للسالم من جديد )في الواقع الذي يعيشه 

 ويعمل فيه، يمكنه االكتفاء بالسالم االقتصادي فقط(.
ير ومن عليه، يتحول الال شيء والفائض عن الحاجة إلى حدث يتيح للجميع، من الكبير إلى الصغ

اليساري إلى اليميني، غسل ضمائرهم، كي يستخدموه في رفع أسهمهم الذاتية وا عادة تعريف هوياتهم 
السياسية بصورة أساسية. زوبعة في فنجان. فلنضع األمور في نصابها الصحيح، إذًا. لم يحدث أي 
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قات بين إسرائيل شيء حقيقي في هذه الزيارة التي ال تغير شيئًا من الواقع االستراتيجي في العال
والفلسطينيين. كذلك، تجسد هذه الزوبعة المصغرة الخفيفة في فنجان الشاي المبدأ األساس الوارد في 
حكاية السلحفاة والعقرب: هكذا هي الحال في الشرق األوسط، أو في حالتنا العينية هذه: هكذا هي 

 الحال في السياسة اإلسرائيلية.
 «مكور ريشون»

 7/10/2021، األيام، رام هللا
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