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*** 
 
 

رها صلوات "صامتة"ويؤدون في "األقصى"يقتحمون  ونمستوطن .1  .. وحماس ُتحذِّّ
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، يوم الخميس، باحات  ،7/10/2021الجزيرة. نت، موقع ذكر 

 المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
جوالت استفزازية تجاه السور ودخل المستوطنون إلى باحات المسجد عبر باب المغاربة، ونفذوا 

وأظهرت فيديوهات وصور نشرتها وسائل إعالم محلية  الشرقي، وأدوا "صلوات فردية صامتة".
 فلسطينية عملية االقتحام، التي كانت مدعومة بحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.

مى محكمة االحتالل حذرت حركة حماس من قرار ما تس، 7/10/2021حركة حماس، موقع ونشر 
بالسماح للمستوطنين الصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات األقصى، مؤكدة أن أي عدوان على 

وقالت الحركة،  األقصى يعد عبثًا جديًدا في صواعق تفجير ستعود على االحتالل بالوبال والثبور.
ألقصى المبارك، في تصريح صحفي، يوم الخميس، إن هذا القرار هو عدوان صارخ على المسجد ا
وأضافت الحركة  وا عالن واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية إلى عدوان على الدين والمقدسات.

أن االحتالل يواصل هذه السياسة التي تمهد لمخططه المشؤوم بتقسيم المسجد األقصى زمانًيا 
 .ومكانًيا، وفتح الطريق أمام قطعان المستوطنين لمزيد من االقتحامات والتدنيس
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 طلب االجتماع بوزير الخارجية اإلسرائيلي عباسالعبرية:  "12"القناة  .2
طلب أن يجتمع  ،محمود عباس السلطة الفلسطينية العبرية، أن رئيس” 12“القناة  : ذكرتتل ابيب

 نقل القناة، أن هذا الطلب أضافتو  بوزير الخارجية ورئيس الحكومة اإلسرائيلية البديل، يائير البيد.
الذين قاموا بزيارة مقر الرئاسة الفلسطينية في رام هللا مطلع ” ميرتس“زراء حزب عن طريق و 

األسبوع. وأفاد التقرير أنه حتى المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ذهب الى حد القول إن 
 في هذه األيام هناك من يعمل على التنسيقات األخيرة إلجراء اجتماع من هذا القبيل. 

 7/10/2021، دسالق، القدس
 

 من قيادة حزب العمل اإلسرائيلي في رام هللا ا كبيراوفدالسلطة الفلسطينية تستقبل  .3
حضر وفد إسرائيلي كبير إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام هللا، أمس : نظير مجلي-تل أبيب

لين )الخميس(، بقيادة األمين العام لحزب العمل، عيران حرموني، والتقى عددًا من المسؤو 
الفلسطينيين، وخرجوا بالتفاهم حول ضرورة العمل على إعادة المسيرة السياسية والتأكيد على أن 

ضّم الوفد اإلسرائيلي أكثر  «.الطريق الوحيد إلنهاء الصراع في المنطقة التوصل إلى حل الدولتين»
إننا »فيها:  رئيس لجنة التواصل محمد المدني، بكلمة ترحيب قال اللقاء عضوًا، واستهل 50من 

نستقبلهم هنا بترحاب كبير ألننا نعتبركم شركاء لنا في المسيرة التي تهدف إلى تحرير شعبنا وشعبكم 
من ويالت الحرب واالحتالل، والتقدم نحو حل الدولتين واالنتقال بأجيالنا الجديدة إلى عهد السالم 

.. لكننا هنا على بعد أمتار منكم في إسرائيل يتحدثون عن حكومة تغيير»وتابع: «. والجيرة الحسنة
ال نشعر بالتغيير. بل نرى حكومة تتجاهل علنًا قضية الصراع بيننا ونرى على األرض ممارسات 
تعمق الهوة أكثر وتؤجج العداء والكراهية، وتفرض وقائع على األرض تبعد السالم وتدمر حل 

اية. نحن نعرف أنكم في حزب العمل الدولتين، وتدفعنا إلى حل الدولة الواحدة. هذا وضع خطر للغ
 «.غير راضين عن هذا الوضع. ونرى فيكم شركاء في الطريق لتغيير هذا الوضع

ورّد رئيس الوفد اإلسرائيلي، حرموني، مؤكدًا استعداده وقادة وأعضاء حزبه ومؤيديهم لمضاعفة 
ّح والقاضي بإنهاء الصراع جهودهم في المجتمع اإلسرائيلي لنشر ثقافة السالم، بما يخدم التوجه المل

 على قاعدة الشرعية الدولية.
 8/10/2021، الشرق األوسط، لندن
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 الحكومة الفلسطينية الجديدة لتشكيلمرشح األبرز ": فياض الاألخبار" .4
تتزايد الضغوط األميركية على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لبدء : رجب المدهون-غّزة

لفترة المقبلة، تشمل تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة برئاسة سالم فياض، إصالحات سياسية خالل ا
األميركية إلرساء تهدئة في قطاع غزة،  -باإلضافة إلى االمتناع عن عرقلة الجهود المصرية 

، من «األخبار»والتوّقف عن التهديد بالتراجع عن االتفاقيات مع دولة االحتالل. ووفق ما علمته 
اإلسرائيلي في الخارجية األميركية، هادي  -إن مسؤول الملّف الفلسطيني مصادر في السلطة، ف

عمرو، حمل، في زيارته األخيرة لرام هللا، عددًا من الرسائل إلى عباس، بما فيها امتعاض اإلدارة من 
طريقة إدارة األخير للملّفات الداخلية، وتعامله مع ملّف غزة ومع حكومة االحتالل، خالل الفترة 

رة. وتضّمنت رسائل عمرو ثالثة مطالب: أّولها تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تحظى بإجماع األخي
مثل الحكومة الحالية التي يقودها عضو اللجنة  -فقط « فتح»داخلي، وال تكون محسوبة على حركة 

ما ، ويتّم تشكيلها من شخصيات تكنوقراطية تحترمها كّل الفصائل، ب-المركزية للحركة محمد إشتية 
« الرباعية الدولية»، وتحترم الحّريات العامة، من دون اشتراط التزامها بشروط «حماس»فيها حركة 

، وأعاد عباس التمّسك بها في دعوته إلى تشكيل حكومة 2006منذ عام « حماس»التي ترفضها 
أن المرّشح األبرز الذي تدعمه اإلدارة « األخبار»وعلمت  «.سيف القدس»جديدة بعد معركة 

األميركية لرئاسة الحكومة الجديدة، هو سالم فياض، الذي التقى الشهر الماضي مسؤولين كبارًا في 
الخارجية األميركية، بعد أن أجرى في تموز الفائت سلسلة لقاءات مع مسؤولين في السلطة وآخرين 

 في قطاع غزة. « حماس»في حركة 
على حّد توصيف « غير مّتزنة»ر مواقف كذلك، حملت سّلة المطالب األميركية التوّقف عن إصدا

واشنطن، ِمن ِمثل التهديد بإلغاء االعتراف بدولة االحتالل كما حدث قبل أسبوعين، أو الذهاب إلى 
التنسيق »، فضاًل عن التهديد بوقف «الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية»

 وّتر.، واّتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصاعد الت«األمني
 8/10/2021، األخبار، بيروت

 
 للسماح بعقد االنتخابات في القدس "إسرائيل"بوجود ضغط دولي على  يطالباشتية  .5

القنصل السويدي العام الجديد يوليوس خالل اجتماعه بجدد رئيس الوزراء محمد اشتية : رام هللا
بعقد االنتخابات في القدس  ليليستروم، يوم الخميس مطالبته بوجود ضغط دولي على إسرائيل للسماح

كباقي األراضي الفلسطينية، مشيرا في حال الحصول على الموافقة اإلسرائيلية إلى أنه سيتم 
واستعرض رئيس الوزراء األوضاع السياسية المعقدة واستمرار إسرائيل بعدم  التحضير لعقدها مباشرة.
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يجي لحل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة احترام االتفاقيات الموقعة معها، والتدمير الممنهج والتدر 
 الفلسطينية.

 7/10/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 فترة التسجيل والنشر واالعتراض للمرحلة األولىانتهاء : "المحلية االنتخابات" .6

رحلة األولى من أعلنت لجنة االنتخابات المركزية أن فترة الّتسجيل والّنشر واالعتراض للم: رام هللا
وقال المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية  انتخابات الهيئات المحلية تنتهي مساء الخميس.

هشام كحيل إنَّ فترة الّتسجيل والّنشر واالعتراض للمرحلة األولى من انتخابات الهيئات المحلية تنتهي 
ابع والعشرين من الشهر الجاري، مساء اليوم الخميس، على أْن تنتهي مرحلة االعتراض في الر 

 إلعداد السجالت النهائية التي ستجري وفقها االنتخابات في الحادي عشر من ديسمبر.
 7/10/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 السلطة الفلسطينية ماضية في ترسيم الحدود المائية مع مصر .7

فلسطينية أجرت مباحثات لترسيم الحدود المائية مع رام هللا: أكد مسؤول فلسطيني أن السلطة ال
وقال رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن مصر تجاوبت مع طلب  مصر.

فلسطيني بشأن ترسيم الحدود المائية بين الجانبين، وجرت عدة لقاءات بين وفدين فلسطيني 
مشروع حقل »د المائية. وأضاف أن ومصري، وما زالت االجتماعات مستمرة من أجل تخطيط الحدو 

الغاز قبالة شواطئ غزة، شهد إنجاز بعض التقدم من خالل توقيع مذكرة تفاهم في فبراير )شباط( 
الماضي، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( لمساعدة السلطة الفلسطينية في 

ستخراج الغاز من داخل البحر على مسافة وأقر رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني بأن ا «.تطويره
كم داخل المياه اإلقليمية الفلسطينية، بحاجة إلى تنسيق مع الجانب اإلسرائيلي الذي يعتبر  36

وأكد وجود مفاوضات مع عدة أطراف على حق فلسطين المائي في البحر األبيض  المنطقة عسكرية.
لطة الفلسطينية أودعت لدى األمم المتحدة المتوسط، خاصة سواحل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الس

 وجهة النظر والمخططات عن الحدود الفلسطينية بما فيها المائية.
 8/10/2021، الشرق األوسط، لندن
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 تشّن تصعيدا "غير مسبوق" على الفلسطينيين في القدس "إسرائيل: "الهدمي .8
سبوق" على الفلسطينيين في قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل تشّن تصعيدا "غير م: األناضول

ذكر وزير شؤون القدس فادي الهدمي أن سكان المدينة "باتوا أمام حرب مفتوحة و القدس المحتلة، 
في كل مناحي الحياة"، مضيفا أنه "ال يكاد يمر يوم واحد من دون قرار أو إجراء أو انتهاك إسرائيلي 

سماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء ضد المدينة وسكانها، وآخرها قرار محكمة إسرائيلية بال
وعّد الهدمي ذلك "تطورا خطيرا وغير مسبوق، وهو  الطقوس الدينية في ساحات المسجد األقصى".

يأتي بعد أن باتت شرطة االحتالل تغض الطرف عن قيام المتطرفين بأداء طقوس دينية يهودية 
ورأى الوزير  في أعداد المقتحمين للمسجد".خالل اقتحاماتهم المسجد األقصى بعد التزايد الملحوظ 

الفلسطيني أن ما يجري "انتهاك فظ وخطير للوضع التاريخي القائم في المسجد األقصى، ويمهد 
الطريق لمحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد األقصى"، داعيا "الدول العربية 

 ي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد األقصى".واإلسالمية إلى وقفة جاّدة إزاء الهجمة الشرسة الت
 7/10/2021الجزيرة. نت، 

 
 حراك أردني فلسطيني "لوضع حّد النتهاكات االحتالل في القدس": منصور .9

أعلن مندوب فلسطين الدائم في األمم المتحدة، رياض منصور، يوم الخميس، أنَّه : أحمد دراوش
الستنفار كلِّ مكونات المجتمع الدَّولي من خالل يجري التحضير لوضع خطة بالتنسيق مع األردن 

التشاور مع األطراف المعنية لوضع حد النتهاكات االحتالل في القدس، ومنع قرارهم حول صالة 
وأضاف منصور في تصريحات  المستوطنين في المسجد األقصى من التطبيق على أرض الواقع.

مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمّية أنَّ رسائل ستوجه ل
ستتضمن انتهاك االحتالل بحق المقدسات بالقدس المحتلة، حول السماح لليهود بالصالة في المسجد 
األقصى المبارك، "في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، والوصاية الهاشمية بهذا 

من أيضا "موافقة االحتالل على بناء عشرة آالف وحدة الشأن"، مشيًرا إلى أن الرسائل ستتض
 استيطانية في مطار القدس".

 7/10/2021، 48عرب 
 

 المالكي يبحث مع حزب المؤتمر الوطني االفريقي مواجهة انضمام االحتالل لالتحاد االفريقي .10
ب المؤتمر بحث وزير الخارجية رياض المالكي، مع رئيسة لجنة العالقات الدولية في حز : بريتوريا

الوطني األفريقي، وزيرة التنمية االجتماعية لينديوي زولو، أهمية التعاون في مواجهة انضمام دولة 
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االحتالل كعضو مراقب في االتحاد االفريقي، وآلية احباط انضمام إسرائيل خالل االجتماعات 
استقبالها المالكي،  وأكدت زولو خالل الوزارية التي سيعقدها االتحاد اإلفريقي األسبوع المقبل.

الخميس، دعمها الكبير للشعب الفلسطيني، مشددة على رسالة حزبها المتضامن مع قضايا الشعوب 
المظلومة وأهمها دعم نضال الشعب الفلسطيني ومساندته حتى ينال حريته واستقالله وتمكينه من 

 حقوقه المشروعة.
 7/10/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 "األقصى" عدوان على األمتين العربية واإلسالميةبت: السماح لليهود بالصالة "الوطني الفلسطيني" .11

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار محكمة االحتالل اإلسرائيلي، السماح لليهود بالصالة : عمان
لخالص في أولى في باحات المسجد األقصى المبارك، عدوانا صريحا ومباشرا على حق المسلمين ا

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي الخميس، إن هذا العدوان  القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
ما كان ليحدث لوال تخّلف المؤسسات الدولية والعربية واإلسالمية الرسمية عن أداء واجباتها وتنفيذ 

 األقصى المبارك.التزاماتها تجاه فلسطين المحتلة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد 
 7/10/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 فتوح يدعو البرلمانات العربية واالسالمية للضغط على حكوماتها لتفعيل القرارات الخاصة بالقدس .12

رام هللا: دعا المفوض العام للعالقات الدولية، روحي فتوح، يوم الخميس، البرلمانات العربية 
الى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية،  واإلسالمية

والضغط على حكوماتها لتحويل القرارات الخاصة بالقدس والمسجد األقصى الى أفعال. وقال في 
بيان صحفي، إن "اقتحام المستوطنين واقامة صالة صامتة تحت حماية الشرطة االسرائيلية، يهدف 

دخال المنطقة في حروب دينية الى استفزا ز المشاعر الدينية والوطنية ألبناء شعبنا الفلسطيني، وا 
 تشكل خطورة على السالم العالمي، ودفع المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والتطرف واالرهاب".

 7/10/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 للتحقيق ويمدد اعتقالهاالحتالل يحول النائب أبو طير  .13
حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األسير النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني : القدس المحتلة

عن مدينة القدس الشيخ محمد أبو طير للتحقيق لدى مخابرات االحتالل، ومددت اعتقاله ألحد عشر 
مد أبو طير قبل نحو ستة أشهر، واعتقلت قوات االحتالل النائب المقدسي المبعد الشيخ مح يوما.

 بعد اقتحام إحدى البنايات السكنية في قرية دار صالح قرب بيت لحم.
 7/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : أبلغنا القاهرة بجاهزيتنا للمصالحةيأبو زهر  .14

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" ورئيس مكتبها السياسي في الخارج، سامي أبو 
، تمسك حركة "حماس" بالمصالحة وجاهزيتها لمتابعة الجهود مع ضرورة إجراء االنتخابات زهري

" زيارة قيادة 21وفي مقدمتها انتخابات المجلس الوطني. ووصف أبو زهري في حديث مع "عربي
"حماس" إلى القاهرة واللقاء مع المسؤولين المصريين بـ "المهمة"، وقال بأنها تأتي في سياق بحث 

 تقوية الموقف الفلسطيني والعربي في مواجهة جرائم االحتالل في فلسطين.سبل 
وأوضح أن زيارة قيادة "حماس" إلى القاهرة هدفها تعزيز العالقات بين "حماس" ومصر بما يخدم 
القضية الفلسطينية، وقال: "لقاءات القاهرة هي لقاءات مهمة، ألنها تهدف إلى تطوير العالقات 

ركة والقاهرة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وقد تم مناقشة العديد من القضايا الثنائية بين الح
الفلسطينية، وفي مقدمتها ملف القدس وجرائم االحتالل والحصار على غزة وملف اإلعمار، والتجارة 
 بين غزة والقاهرة، وتحسين ظروف المعبر، وهناك تأكيدات مصرية على االهتمام بكل هذه الملفات".

لفت أبو زهري االنتباه إلى أن قيادة "حماس" قدمت شروحا إضافية للقيادة المصرية بموقف الحركة و 
من ملف المصالحة، وقال: "خالل اللقاء كان هناك استكشاف لموقف الحركة من المصالحة بعد 

مسك التطورات السلبية التي قامت بها قيادات فتح وأدت إلى تعطيل االنتخابات، وفد الحركة أكد ت
الحركة بالمصالحة وجاهزيتها لمتابعة الجهود مع ضرورة إجراء االنتخابات وفي مقدمتها انتخابات 

 المجلس الوطني". 
وحول الرد المصري على مواقف "حماس" من المصالحة، قال أبو زهري: "المسؤولون المصريون 

ت أثبتت مصداقية أكدوا على تقديرهم لموقف الحركة تجاه المصالحة، خصوصا أن كل التطورا
 حركة حماس"، على حد تعبيره.

 7/10/2021، 21عربيموقع 
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 تهرب من دفع استحقاقات صفقة التبادلياالحتالل ما زال جبارين:  .15
"، أكد عضو المكتب السياسي لحركة 21في تعليق خاص لـ"عربي: عدنان أبو عامر، أحمد صقر

ركة "جاهزة إلتمام صفقة التبادل في أي حماس، ومسؤول ملف األسرى فيها، زاهر جبارين، أن الح
وقال جبارين، إن  لحظة، في حال توفرت اإلرادة السياسية لدى حكومة االحتالل اإلسرائيلي". 

"حكومة االحتالل ما زالت تتهرب من دفع استحقاقات صفقة التبادل وفق معايير الصفقات السابقة 
 اج عن الجندي جلعاد شاليط". " التي تمت مقابل اإلفر 1ومنها "صفقة وفاء األحرار

وأوضح أن "حماس جاهزة للدخول في مفاوضات ماراثونية عبر الوسطاء، من أجل الوصول إلى  
"، حيث ال زال 1اتفاق مقبول، بضمانات عدم االخالل فيه كما حدث في صفقة تبادل "وفاء األحرار

 فراج عنهم بموجب صفقة شاليط".أسيرا فلسطينيا معتقال حتى اللحظة لدى االحتالل، ممن تم اإل 48
 7/10/2021، 21عربيموقع 

 
 عن اتفاق حول صفقة األسرى يتداول: ال صحة لما "القدس"قيادي بحماس لت  .16

نفى مصدر قيادي في حركة حماس، الخميس، ما يتداول من أخبار عبر بعض  اص:خ –القاهرة 
قة تبادل أسرى مع االحتالل الصفحات على شبكات التواصل االجتماعي حول وجود اتفاق على صف

، إن كل ما يتداول عن اتفاق هو عاٍر عن الصحة ”القدس“وقال المصدر في حديث لـ  اإلسرائيلي.
تماًما، محذًرا من التعامل مع تلك الصفحات ونقل أخبارها من قبل بعض المواقع ما أثار حالة من 

مصدر، أن االحتالل ال يزال يماطل بشدة وأكد ال البلبلة في أوساط المواطنين وخاصًة أهالي األسرى.
في هذا الملف، وال يوجد أي تقدم حقيقي، رغم الكثير من المقترحات التي طرحت من قبل مصر 
ووسطاء آخرين، وتعامل حماس معها بإيجابية، إال أن االحتالل ال يزال يتعنت ويضع شروًطا إلتمام 

 أصحاب المحكوميات العالية. أي صفقة ومنها االمتناع عن اإلفراج عن األسرى من
 7/10/2021، القدس، القدس

 
 هنية يستقبل زوجة األسير القائد مروان البرغوثي .17

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة اليوم : القاهرة
حركة حماس على وذكرت  الخميس في القاهرة، فدوى البرغوثي زوجة القائد األسير مروان البرغوثي.

موقعها االلكتروني، أنه جرى خالل اللقاء الحديث عن الوضع الفلسطيني القائم والتحديات التي 
من  تواجه القضية الفلسطينية، والتأكيد أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة االحتالل.

لى رأس أولوياتها، مؤكًدا جانبه، شّدد هنية على أن تحرير األسرى أمانة في أعناق قيادة حماس وع
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ووّجه التحية للقائد البرغوثي وأسرته المجاهدة وآل  استعداد حماس لتقديم أي ثمن من أجل تحريرهم.
 البرغوثي الذين يشهد لهم التاريخ تضحيتهم ونضالهم ضد االحتالل في مختلف الميادين.
 7/10/2021، قدس برس

 

 اومة بالضفة والقدس بسبتمبرأعمال مق 1,204إسرائيليًّا خالل  29إصابة  .18
شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خالل أيلول / سبتمبر الماضي هبة شعبية مقاومة، : نابلس

ووفق تقرير  بالتزامن مع تمكن ستة أسرى من حفر نفق وانتزاع حريتهم من سجن جلبوع اإلسرائيلي.
( أعمال 1,204غ عدد عمليات المقاومة )أعدته الدائرة اإلعالمية لحركة "حماس" بالضفة الغربية؛ بل

وشهدت فلسطين المحتلة  ( إسرائيليًّا منهم جنود في الوحدات الخاصة.29متنوعة، أصيب خاللها )
حالة من الغضب العارم مع تصاعد اعتداءات االحتالل بحق األسرى في السجون عقب عملية نفق 

 والتي تركزت في جنين.الحرية، وارتفعت خاللها عمليات إطالق النار والطعن، 
 7/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الرشق: "األقصى" إسالمّي خالص وال شرعية لالحتالل في شبر منه .19

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، يوم الخميس، إن "المسجد األقصى غزة: 
وال شرعية لالحتالل في شبر  ألف متر مربع، إسالمّي خالص كان وسيبقى، 144المبارك مساحته 

وأكد الرشق في تصريح، أن "ما يرّوج له العدو اإلسرائيلي عبر محاكمه المزعومة، من السماح  منه".
وانتقد الرشق "الصمت والتقاعس  لصالة صامتة لمتطّرفيه، ما هو إال تصعيد في إجرامه المستمر".

ا ومنظمات وشعوًبا، بتحمل المسؤولية التاريخية الدولي وموجة التطبيع المشينة"، مطالًبا األمة "حكامً 
 المقدسيين". المعالم وتهجيرفي حماية القدس واألقصى من خطر التهويد وطمس 

 7/10/2021، قدس برس
 

 "القوى": المقاومة ستلقن االحتالل درسًا حال فرضه "الصالة الصامتة" .20
طير للمحكمة اإلسرائيلية بالسماح ادانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية القرار الخ

للمستوطنين اليهود بأداء صالة "صامتة" في المسجد األقصى. واعتبرت اللجنة في بيان لها، يوم 
يشكل بدايًة فعليًة  - 1967الذي يشكل سابقًة خطيرة ألول مرة منذ العام  -الخميس، أن هذا القرار 

ك. وحذرت اللجنة االحتالل من تداعيات هذا القرار للتقسيم المكاني والزماني للمسجد األقصى المبار 
ومن محاوالت فرض وقائع جديدة في المسجد األقصى، وأكدت أن كافة القوى الوطنية واإلسالمية 
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على استعداد تام لتلقين العدو درسًا جديدًا إن لم يكن قد تعلم من درس الشيخ جراح ومسيرة األعالم 
 ومعركة سيف القدس الخالدة.

 7/10/2021، ن أون الينفلسطي
 

 فتح: قرار قضاء منظومة االحتالل اإلسرائيلي كلمة سر إلشعال نار حرب دينية .21
حذرت حركة "فتح" حكومة منظومة االحتالل من إصرارها على إشعال نار حرب دينية ال : رام هللا

بعة لما يسمى واعتبرت الحركة في بيان صدر، يوم الخميس، قرار "محكمة الصلح" التا تحمد عقباها.
قضاء سلطة االحتالل االسرائيلي بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء شعائر صلواتهم في الحرم 

وشددت "فتح" من مخاطر  القدسي، واعتبرتها بمثابة الشرارة التي ستجر المنطقة الى حرب دينية.
الفلسطيني في  إصرار سلطة االحتالل على حرف جوهر الصراع القائم على الحقوق الوطنية للشعب

مما يتصور العنصريون في  أكثرارض وطنه الى صراع ديني سينتشر لهيبه وتداعياته الى حدود 
المنظومة، الذين قرروا السماح لمنظمات يهودية دينية متطرفة انتهاك الحرم القدسي والمسجد 

 األقصى والمقدسات االسالمية في القدس.
 7/10/2021، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )

 
 المسجد األقصى عدوان جديد لن يسكت عليه شعبنا ب"فدا": السماح لليهود بالصالة  .22

قال االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن القرار القضائي االسرائيلي بخصوص السماح : رام هللا
ى شعبنا لليهود بأداء "صلوات صامتة" في المسجد األقصى بمثابة عدوان إسرائيلي جديد عل

الفلسطيني ووجوده، بل الفصل األخطر من هذا العدوان كونه يطال مقدسا من أهم المقدسات 
الفلسطينية والعربية واالسالمية، ويعتبر المس به إساءة لمشاعر مليار وسبعمئة مليون مسلم في 

وأكد في بيان  العالم ما يهدد بنشوب حرب دينية من شأنها تهديد األمن واالستقرار والسالم الدولي.
له، أن "شعبنا بكل قطاعاته وفصائله وقواه لن يسكتوا على هذا القرار وسيقاوموه بكل الوسائل 

 الممكنة".
 7/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تفاصيل عملية "الهروب العظيم": العارضة استخدم "برغي صاج" لقص الحديد .23

ضة شقيق األسير محمود العارضة مهندس عملية "الهروب العظيم" كشف شداد العار  محمد بالص:
من سجن "جلبوع"، مساء أول من أمس، النقاب عن تفاصيل جديدة للعملية التي خطط لها شقيقه 
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الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد ونفذها فجر السادس من أيلول الماضي برفقة خمسة أسرى آخرين 
 20وقال العارضة إنه تعرض للتحقيق على مدار  ي وقت الحق.أعادت قوات االحتالل اعتقالهم ف

يومًا، بتهمة التعاون مع شقيقه ومساعدته على الهرب من السجن األكثر تحصينًا من بين سجون 
وأشار إلى أنه التقى شقيقه محمود مدة يومين في زنازين "الجلمة" قبل اإلفراج عنه، وروى  االحتالل.

وأضاف: اختار  ة بعملية الهرب، وأكد له أنه هو من خطط لتلك العملية.له جميع التفاصيل المتعلق
وأن  استخدم برغي صاج لقص الحديد".وأنه محمود وحدد موقع الحفر للنفق بعد دراسة ورصد، 

وانتهت في  2020عملية الحفر تسعة شهور إال عشرة أيام، ذلك أنها بدأت في كانون األول العام 
 ".2021أيلول العام 

 8/10/2021، يام، رام هللااأل
 

 اشتباكات مسلحة مع االحتالل بنابلس وجنين .24
شهدت مدينتا نابلس وجنين، فجر الخميس، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وبين قوات 

ففي حي  االحتالل اإلسرائيلي، فيما قامت األخيرة بشن حملة اعتقاالت في عموم الضفة الغربية.
س وقع اشتباك مسلح بين مقاومين وبين قوات االحتالل خالل اقتحامها الحي المخفية بمدينة نابل

 وفي بلدة برقين قرب جنين، وقع اشتباك مسلح آخر مع قوات االحتالل التي اقتحمت البلدة. فجرا.
 7/10/2021، 21عربيموقع 

 
 الُمحتلَّينالجوالن النقب و  شاكيد تقّدم مقترحًا لبناء مستوطنات في .25

وكاالت: تقدمت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية اإلسرائيلية، أمس، بمقترح جديد للحكومة  –رام هللا 
 اإلسرائيلية يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجوالن السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس، أن شاكيد أعطت الضوء األخضر لمقترح 
النقب، وكذلك في هضبة الجوالن السورية المحتلة، وعرضه على  تدشين مستوطنات جديدة في

 الحكومة اإلسرائيلية فور االنتهاء منه.
ونقلت الصحيفة العبرية عن الوزيرة اإلسرائيلية: أن هناك قيمة كبيرة واهتمامًا بالغًا من الحكومة 

ن يعزز ويعود بالفائدة لالستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجوال
 على جميع سكان المنطقة.

وقالت الصحيفة إّن شاكيد الساعية إلقامة عشر مستوطنات جديدة في النقب، أوعزت بتحضير 
 المقَترح، الفتة إلى أن "فرق العمل بدأت في إحراز تقّدم في الموضوع مع األطراف المعنية".
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في النقب نود التركيز عليها. إنشاء مدينة جديدة وقالت شاكيد: "هناك بعض المناطق االستراتيجية 
تسّمى كسيف، وكذلك إقامة بلدة تسّمى حيران، والتي ُينَتَظر أن تتحصل على الموافقات منذ وقت 

 طويل، وبلدة جديدة إلى جانبها تسمى يتير".
ان أمر كما لفتت شاكيد إلى أنها أعطت أمرًا إلقامة مستوطنة "حانون" في منطقة النقب، والتي ك

 إقامتها في السابق معلقا، وفق الصحيفة.
 8/10/2021األيام، رام هللا، 

 
  "حارس األسوار"صحيفة عبرية: الجيش استخدم قذائف جديدة ألول مرة خالل عملية  .26

كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، عن إدخال واستخدام الجيش اإلسرائيلي لسالح جديد 
 أيار الماضي. قطاع غزة في مايو/ خالل العدوان األخير على

العسكرية ضد ” حارس االسوار“أن الجيش استخدم خالل عملية ” يسرائيل هيوم“وأوضحت صحيفة 
، وهي نوع من ”اللدغة الفوالذية“آيار الماضي، قذائف هاون من نوع  قطاع غزة خالل شهر مايو/

 التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها.اإلسرائيلية، و ” Elbit“القذائف المصنعة من قبل شركة إلبيت 
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه القذيفة والتي تم الكشف عنها ألول مرة قبل العدوان بشهرين، تم استخدامها 

 بشكل واسع النطاق وكتجربة أولية خالل العدوان على قطاع غزة.
ا، من أهمها أنها تعمل إلى أن قذائف الهاون التي اسُتخدمت تتمتع بعدة مزاي” يسرائيل هيوم“وأشارت 

بالتوجيه الليزري، وذلك خالفًا لقذائف الهاون الكالسيكية والتي تتطلب وجود العنصر البشري لتلقيمها 
طالقها، إذ إنها بحسب ما ذكرت الصحيفة تسمح للجنود   ”.بضرب األهداف بدقة“وا 

 7/10/2021القدس العربي، لندن، 
 

 م ينقل إلى إيران بتاتا"أولمرت: حصلنا على معلومة بأن أراد "ل .27
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، إيهود أولمرت، يوم الخميس، إّن إسرائيل حصلت على 

، رون 1986بأّن الجندي اإلسرائيلي الذي سقطت طائرته في لبنان عام  2006معلومات في العام 
لية "في كل أرجاء العالم" بين وكشف أولمرت أن إسرائيل شّنت عم أراد، "لم ينقل أبًدا إلى إيران".

، "عرفنا بعدها ما الذي حدث 2006كانون الثاني/يناير )شهر تسّلمه رئاسة الحكومة( وآذار/مارس 
 وما لم يحدث" ألراد.
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. في 1988وفي أعقاب العملية، خلصت إسرائيل إلى أن أراد قتل "بين الثالث والخامس من أيار/مايو 
ي شّنها جيش االحتالل اإلسرائيلي على قرية ميدون اللبنانية، وأسفرت أعقاب عملية "قانون ونظام" الت

 عنصًرا في "حزب هللا" اللبناني وتدمير المباني التابعة له، وفق التقديرات اإلسرائيلية. 50عن مقتل 
 7/10/2021، 48عرب 

 
 في مرحلة التخصص بسبب ساعات العمل الطويلةإسرائيليًا طبيبا  2590استقالة  .28

 طبيبا في مرحلة التخصص في المستشفيات يوم الخميس، استقاالتهم إلى وزارة الصحة 2590قدم 
، احتجاجا على الخطة الجديدة لتقليص وردياتهم، التي تسري في عشر مستشفيات خارج اإلسرائيلية

وقالت مصادر في وزارة الصحة إن الوزارة تدرس إمكانية التوجه إلى محكمة  منطقة وسط البالد فقط.
 لعمل من أجل استصدار أوامر احترازية ضد هؤالء األطباء في حال نفذوا استقاالتهم.ا

فقط من األطباء في  %10وأشارت نقابة المتخصصين إلى أن قرار تقليص الورديات سيسري على 
 ساعة متواصلة. 26سيستمرون في العمل بورديات تستمر  %90مرحلة التخصص، وأن 

 7/10/2021، 48عرب 
 

 نيست السابقة كوليت أفيطال تتهم بيرس بالتحرش جنسيا بهاعضو الك .29
اتهمت الدبلوماسية وعضو الكنيست السابقة، كوليت أفيطال، الرئيس اإلسرائيلي السابق، شمعون 

ُنشرت ” هآرتس“بيرس، بأنه تحرش جنسيا بها مرتين في الثمانينيات. وقالت في مقابلة لصحيفة 
 لية اتهمت بيرس بالتحرش جنسيا بها أيضا.اليوم، الخميس، إن صحافية إسرائي

ألصقني “، 1984وأفادت أفيطال بأنه خالل لقائها مع بيرس في مكتب رئيس الحكومة، في العام 
ودفعته ’ سنتعرض للنميمة’فجأة بالباب وحاول تقبيلي. وقلت بصورة غريزية تنطوي على تناقض إنه 

 ”.عندما خرجت من هناك، وهذا صدمني عني. وعاد إلى مكانه، وأنا خرجت. وارتجفت ساقاي
وتحدثت أفيطال عن زيارة دبلوماسية لبيرس، كرئيس للمعارضة، إلى فرنسا قبل ذلك بعدة سنوات، 
وخالل تواجدها في مهمة دبلوماسية في باريس. وقالت إن بيرس دعاها إلى وجبة إفطار برفقته في 

 غرفة الفندق الذي كان ينزل فيها.
، ودفعها باتجاه السرير، وأنها قاومته وخرجت ”بيجاما“بيرس استقبلها مرتديا  وبحسب أفيطال، فإن

 من الغرفة.
وقالت أفيطال إنه بعد خروجها من الغرفة، ابلغت مستشار بيرس والمقرب منه، الوزير السابق يوسي 

 ة.بيلين، بما حدث وطلبت منه أال يبقيها وحيدة مع بيرس عندما يزور باريس في المرات القادم
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وأضافت أفيطال أنها أبلغت صديقتها تمار غوالن، وهي صحافية ودبلوماسية تعيش في باريس، بما 
 مع بيرس.” هذا حدث لها أيضا“حدث، وأن غوالن ألمحت لها بأن 

 7/10/2021القدس، القدس، 
 

 تحذيرات من إشعال األوضاع بالقدس .30
معروف مصطلح "الصالة الصامتة" يوضح أستاذ دراسات بيت المقدس عبد هللا : جمان أبو عرفة

الواردة في القرار القضائي بأنها صالة توراتية طبيعية، والفارق في ادعاء محكمة االحتالل أن 
المشكلة في عالنية هذه الصلوات أو مستوى صوتها، والتساهل في هذا الموضوع يعني بالضرورة أن 

صلواتهم داخل المسجد كما يجري في  الخطوة القادمة ستكون السماح برفع أصوات المستوطنين في
ويضيف معروف للجزيرة نت "المشكلة ال تتعلق بمستوى  المسجد اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

الصوت في الصالة التوراتية التي يقيمها هؤالء في األقصى، ألن أصل المشكلة هي بوجود االحتالل 
ن يقنع بمجرد أداء صلوات بصوت منخفض، ومستوطنيه داخل األقصى وحوله، كما أن االحتالل ل

ألن الهدف المعلن هو تحقيق وجود يهودي دائم في األقصى عبر إقامة مبنى للعبادة وأداء الطقوس 
 داخل المسجد.

ويؤكد مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني عدم اعتراف األوقاف اإلسالمية بشرعية 
سالح في األقصى عبر عناصر الشرطة والقوات الخاصة االحتالل، وبالقرارات التي تُنفذ بقوة ال

والمخابرات والجيش، واصفا الحكومة اإلسرائيلية بالمتطرفة من رأسها إلى متطرفيها الذين يقتحمون 
االحتالل المسؤولية الكاملة عن رد الفعل تجاه  -في حديثه للجزيرة نت-وحّمل الكسواني  األقصى.

، وقال "بالتشجيع والسماح للمتطرفين انتهاك حرمة األقصى، السماح لصالة اليهود في األقصى
 واالستهتار بمشاعر المسلمين، سيشعلون فتيل حرب دينية في األقصى".

 7/10/2021الجزيرة. نت، 
 

 األسير محمد العارضة يعلق إضرابه عن الطعام .31
عن الطعام بعد  رام هللا: قالت هيئة فلسطينية، الخميس، إن األسير محمد العارضة، علق إضرابه

 اإلسرائيلي لبعض حقوقه الحياتية التي طالب بها.” عسقالن“يومين، إثر استجابة إدارة سجن 
والعارضة من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، هو أحد األسرى الستة الذين فروا من 

اعتقالهم خالل سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن ُيعاد  6اإلسرائيلي عبر نفق في ” جلبوع“سجن 
وبين أن إدارة السجن أبلغت العارضة أنها ستجري حوارا معه بعد انتهاء مدة عزله )حبسه  أسبوعين.
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يوما، للحديث حول العقوبات المفروضة عليه، والتي يطالب األسير العارضة  14انفراديا( البالغة 
زال يقبع في غرفة العزل وفي ذات السياق، نقل المحامي عن األسير العارضة أنه ما  بإلغائها.

االنفرادي، ووصف الوضع فيها بالسيء بال بطانيات وال كهربائيات وال يتم السماح له بالخروج 
 للفورة.

 7/10/2021، القدس العربي، لندن
 

 األسرى يواصلون إغالق األقسام في سجون االحتالل .32
واصلون إغالق األقسام في سجون قال نادي األسير الفلسطيني، اليوم الخميس: إن األسرى ي: رام هللا

وأوضح "نادي األسير" في بيان صحفي، أن هذه الخطوات تأتي "استكمااًل للخطوات التي  االحتالل.
ويطالب األسرى بوقف اإلجراءات التّنكيلية التي ُفرضت على أسرى  أعلنوا عنها، األسبوع الماضي".

وقت سابق، "أّن الحوارات التي استمرت وأوضحت الحركة األسيرة في  الجهاد اإلسالمي خصوًصا.
ونفذ األسرى، الثالثاء الماضي،  بشأن هذه اإلجراءات طوال الفترة الماضية، لم تؤد إلى حل جذري".

 أولى خطواتهم االحتجاجية، في عدة سجون إسرائيلية.
 7/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 النار تجاه فلسطينيينا الجيش يمتنع عن تقديم معلومات عن مستوطن وجندي أطلق .33

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن الجيش اإلسرائيلي رفض إعطاء : ترجمة خاصة
اسم مستوطن أطلق النار من سالح جندي باتجاه فلسطينيين في يونيو/ حزيران الماضي بالخليل، 

ما إذا كان تم اتخاذ إجراءات ضد جندي ملثم تم توثيقه بإطالق النار على كما رفض اإلفصاح ع
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش اإلسرائيلي رفض  فلسطينيين في مايو/ أيار الماضي قرب نابلس.

 إعطاء اسم المستوطن للشرطة للتحقيق في الحادثة، رغم أن هويته معروفة.
 7/10/2021، القدس، القدس

 
 حيفا تمنع فعالية خاصة بالنكبةفي  االحتاللبلدية  .34

ذكرت القناة العبرية السابعة، الخميس، أن بلدية حيفا قررت منع إقامة فعالية بخصوص النكبة، 
وبحسب القناة، فإن البلدية أبلغت الجهات المشرفة  كانت ستشرف عليها جهات نسوية في المدينة.

 استضافتها في أي من المباني التابعة لها.على الفعالية الدراسية حول النكبة، أنها لن تسمح ب
 7/10/2021، القدس، القدس
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 السماح لليهود بالصالة في "األقصى" "إسرائيل""الخارجية المصرية" تدين قرار  .35
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "إدانتها لقرار القضاء اإلسرائيلي الذي يقضي بمنح : القاهرة

المسجد األقصى، وبما ُيعد انتهاًكا للمقدسات اإلسالمية والمسجد  اليهود الحق في الصالة في باحات
وجددت "الخارجية المصرية" في بيان لها،  األقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين".

يوم الخميس، التأكيد على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها 
اتساًقا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن األمم المتحدة ومنظمة اإلسالمية والمسيحية، 

اليونسكو"، مطالبًة الحكومة اإلسرائيلية بعدم اإلقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع 
 التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد األقصى المبارك.

 7/10/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "فلسطين النيابية" تدين قرار محكمة إسرائيلية يمنح اليهود حًقا بالصالة بت"األقصى" .36
لجنة فلسطين النيابية في البرلمان األردني قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بأداء  تعمان: أدان

إن هذا القرار  وقالت، في بيان أصدرته الخميس، الصلوات في باحات المسجد االقصى المبارك.
ُيشكل عدواًنا صارًخا على "األقصى"، وُيعد انتهاًكا لجميع القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية، 

 وقرارات منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو".
 7/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المس بالواقع التاريخي والقانوني للقدس البرلمان العربي يحذر من مخططات .37

وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رسائل إلى األمين العام لألمم المتحدة، 
ومفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

ار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة باالحتالل )إسرائيل( والثقافة "اليونسكو"، بشأن رفض القر 
 الذي يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد األقصى.

وأكد العسومي، في رسائله، وفق بيان له، يوم الخميس، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو 
لقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا ل

القائم في القدس وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد األقصى وُيشكل مساسا خطيرا به واعتداء على 
حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط 

 باالحتالل )إسرائيل( لتهويد القدس. القوة القائمة
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وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومنظمة األمم المتحدة، التخاذ التدابير واإلجراءات 
 العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات.

 7/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وتؤكد عدم شرعيتهاألقصى بليهود بالصالة التعاون اإلسالمي" تدين قرار السماح ل" .38
دان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين، قرار ما تسمى "محكمة القدس" أ 

اإلسرائيلية بالسماح لليهود بالصالة في المسجد األقصى المبارك، معتبرا أن مثل هذه القرارات غير 
حقوق الدينية الثابتة لألمة اإلسالمية وتراثها، واستفزازا المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على ال

 لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لحرية العبادة ولحرمة األماكن المقدسة.
وجدد األمين العام، في بيان صحفي اليوم الخميس، التأكيد على رفض المنظمة ألي اجراءات تقوم 

"إسرائيل"، وتمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها  بها القوة القائمة باالحتالل
أو المساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، باعتبارها تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون 
الدولي االنساني والقرارات األممية ذات الصلة، محمال إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه 

شعال صراع ديني في المنطقة.ال  قرارات التي من شأنها أن تؤدي الى زعزعة االستقرار وا 
 7/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األقصى سيفتح الطريق أمام توترات جديدةبتركيا: منح اليهود حق الصالة  .39

رائيليًا يسمح لليهود بأداء "صلوات صامتة" قالت الخارجية التركية إنها ُتدين "بشدة" قرارًا قضائيًا إس
في المسجد األقصى، ودعت المجتمع الدولي إلى "رفض هذا القرار الخاطئ وغير القانوني وجميع 

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ُندين بشدٍة القراَر الذي   االستفزازات ضد المسجد األقصى".
أن لليهود الحّق في العبادة بصمت في المسجد اتخذته محكمة في إسرائيل، والذي تزعم فيه 

 األقصى".
وأكدت أن القرار ينبغي أن يأخذ في االعتبار أنه سيشّجع األوساط المتعصبة التي تحاول تقويض 

 الوضع الراهن في المسجد األقصى، وسيفتح الطريق أمام توترات جديدة.
ر الخاطئ وغير القانوني وجميع ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى رفض هذا القرا

 االستفزازات ضد المسجد األقصى.
 7/10/2021، تي أر تي عربيموقع 
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 فلسطين وعاصمته القدس اسمهإيران ال تعترف إال ببلد واحد أن عبد اللهيان يؤكد  .40
أكد وزير الخارجية االيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر  ـ كمال خلف:” راي اليوم“بيروت ـ 

إيران ال تعترف “افي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدهللا بوحبيب خالل زيارته بيروت أن صح
المفاوضات اإلقليمية هي السبيل لطرد “، معتبرًا أن ”إال ببلد واحد إسمه فلسطين وعاصمته القدس

 ”.األجسام الغريبة من المنطقة
 7/10/2021، رأي اليوم، لندن

 
 في "إكسبو دبي" بمراسم احتفالية تفتتح جناحها "إسرائيل" .41

دبي"، أمس، بعد  2020وكاالت": افتتحت إسرائيل بمراسم احتفالية جناحها في "إكسبو  –رام هللا 
وجرى الحفل بعرض تضمن مقاطع مصورة تروج  أكثر من عام على تطبيع العالقات مع اإلمارات.

كما عزفت موسيقى عبرية وحلقت بالونات  لطواحين الهواء والتقدم التكنولوجي والمزارات التاريخية،
وكان هناك تواجد ملحوظ ألفراد الحماية الذين ارتدوا المالبس السوداء  تحمل شعارات وطنية.

 وسماعات األذن في الحفل اإلسرائيلي.
وقال الموقع اإلسرائيلي الرسمي على موقع تويتر )إسرائيل بالعربية( تحت شعار "نحو الغد" باللغتين 

 ة والعربية، أقيم الجناح اإلسرائيلي.العبري
وتابع: هذه هي المرة األولى التي تشارك فيها إسرائيل في مثل هذه المهرجانات الكبيرة الجارية في 

 دولة عربية.
من جهته، قال وزير السياحة اإلسرائيلي يوئيل رازفوزوف: "أنا سعيد لدعوتكم جميعًا بالقدوم وزيارة 

 بلدي".
م بوزارة السياحة اإلسرائيلية عمير هاليفي، بأنه "يتوقع تدفقًا للسائحين اإلسرائيليين وصرح المدير العا

 ".19 -في الشهور المقبلة مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد  2020على إكسبو 
ي إكسبو بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية نوعام كاتس، أن "التواجد اإلسرائيلي ف

 ، أمر ال يتعلق فقط باألجنحة والموقع الفعلي. إنه تجمع قوة".2020
 8/10/2021األيام، رام هللا، 

 
 رئيس برلمان جمهورية مالي يؤكد دعم بالده المطلق لفلسطين وحقوق شعبها .42

ا، أكد رئيس البرلمان االنتقالي لجمهورية مالي ماليك دياو، دعم بالده المطلق لفلسطين وحقوق شعبه
 وصوال لتمكينهم من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم المشروعة تحت كل الظروف.
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جاء ذلك خالل استقبال دياو، اليوم الخميس، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير 
عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي، في مقر البرلمان في العاصمة 

 باماكو.
 7/10/2021، الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك

 
 مستمرة منذ أربع سنوات "إسرائيل"هجمة سايبر إيرانية على  .43

اإلسرائيلية، عن أن إيران تنفذ سلسلة من هجمات « سايبريسون البس»تل أبيب: كشفت شركة 
بمجابهتها ومنع أضرارها.  بشكل مستمر، وتقوم إسرائيل 2018السايبر اإللكترونية المتطورة، منذ سنة 

، وهي تعمل بمثابرة للحصول على معلومات «مالكماك»وقالت، إن مجموعة إيرانية ُتعرف باسم 
حساسة، والتجسس على أهداف مختلفة في إسرائيل والشرق األوسط والواليات المتحدة وأوروبا. 

النطاق، جاء في أعقاب وادعت الشركة اإلسرائيلية، أن الكشف على الهجمات السيبرانية واسعة 
 تحقيق موسع استمر أشهرًا عدة، من دون اإلعالن عنها. 

 8/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تنديد بالمنصات لمشاركة وفد بحريني المستوطنين صلواتهم باألقصى .44
شهدت منصات التواصل االجتماعي العربية حالة من الغضب واإلدانة بعد نشر بحريني صورا له 

أمام حائط المبكى )البراق(، وقال نشطاء إنه لم يكتف باإلهانة والتطبيع، بل استقبل وهو يصلي 
 حائط المبكى قبلة دون الكعبة.

فقد عّبر محمد الضريبي، أحد أعضاء الوفد البحريني الذي زار المسجد األقصى اليوم الخميس عن 
لمبكى(، وقال في تغريدة له على سعادته بالصالة عند حائط البراق )الذي ُيطلق عليه اليهود حائط ا

موقع تويتر "وأخيرا أديت صالة الظهر جنب إخواني وأحبابي اليهود أمام حائط المبكى في دولة 
 إسرائيل العظيمة".

 وشارك مجموعة من الصور لزيارته باحات المسجد األقصى والصالة أمام حائط البراق.
يارة وفد بحريني لحائط البراق في المسجد كما تداول نشطاء على المنصات مقاطع فيديو توثق ز 

 األقصى تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأثارت صور المواطن البحريني ومشاركته المستوطنين صلواتهم بالمسجد األقصى تفاعال واسعا 
على المنصات العربية، حيث عاد وسم )هاشتاغ( "التطبيع خيانة" إلى الواجهة، ووصف مغردون ما 

 به بأنه أداء استعراضي.قام 
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( من برنامج "نشرة الثامنةـ نشرتكم" أبرز التفاعالت مع زيارة الوفد 2021/10/07ورصدت حلقة )
البحريني باحات المسجد األقصى، منها تغريدة الناشط معتز أبو ريدة، الذي خاطب الوفد البحريني 

مليئة ببيوت المقدسيين في حارة  بالقول "هل علم هؤالء أن األرض التي يقفون عليها فرحين كانت
 ؟".1967المغاربة التي ُمسحت بالكامل عام 

"وهل يعلمون أن االحتالل الذي صافحوه يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى ساحة حائط البراق، 
 خصوصا المحجبات؟"، كما أضاف أبو ريدة.

بيع والتلميع وفرض تلك في حين اعتبر المغرد عبد الرحمن أن الجميل في األمر أن حمالت التط
الصور على الرأي العام واالحتفاء بها لن تغير من الواقع شيئا، وطالما يحتلون تلك األراضي 
ويرفضون المبدأ بالسلم والتعايش سيظل هذا الصراع قائما، واستدل المغرد ردا على من دعم هذه 

 وُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن".الحمالت وغيرها بقول هللا عز وجل "َفَسُينِفُقوَنَها ثُمَّ َتكُ 
أما الناشط إبراهيم التونسي فكتب يقول إن هذا البحريني الذي ذهب للصالة مع اليهود، لم يكتف 
 باإلهانة والتطبيع الرخيص مع القتلة، بل زاد من الشعر بيتا، واستقبل حائط المبكى قبلة دون الكعبة.

لول من العام الماضي اتفاقات لتطبيع العالقات مع إسرائيل في ووقعت البحرين منتصف سبتمبر/أي
حفل رسمي استضافته حديقة البيت األبيض بالعاصمة األميركية واشنطن. وفي نهاية الشهر 
الماضي افتتح وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد سفارة لتل أبيب في المنامة، في زيارة التقى 

عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات مناهضة خاللها ملك البحرين حمد بن 
 للتطبيع.

 7/10/2021الجزيرة.نت، 
 

 تصويتي لصالح القبة الحديدة لن يوقف نضالي من أجل فلسطين!”: بومان“  .45
في مقابلة أجريت معه مؤخًرا، أصر النائب الديمقراطي التقدمي، جمال بومان )من والية نيويورك( 

صويته القبة الحديدية ال يعني أنه سيتوقف عن الحديث عن فلسطين، أو النضال من أجل على أن ت
 القضية الفلسطينية.

للحديث  MSNBCوظهر بومان ضيًفا على برنامج الصحفي البريطاني مهدي حسن، على محطة 
 القبةعن تصويت الشهر الماضي لمنح إسرائيل مليار دوالر إضافي لتمويل نظام الدفاع الصاروخي، 

، وهي ”الفرقة“الحديدية، حيث أشار مضيف البرنامج ، حسن ، إلى أن زمالء بومان من أعضاء 
المجموعة التقدمية من النواب الديمقراطيين الذي يؤيدون نضال الفلسطينيين من أجل إنهاء 

مقراطية االحتالل، وينددون بانتهاك إسرائيل لحقوق اإلنسان الفلسطيني ، مثل النائبة كوري بوش )دي
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والية ميزوري(، والنائبة رشيدة طليب )ديمقراطية من والية ميشيغان( والنائبة إلهان عمر )ديمقراطية 
من والية مينيسوتا( ، و النائبة أيانا بريسلي )ديمقراطية من والية ماساشوستس( ، صوتوا جميًعا ضد 

ا عن قراره أن العديد من الناخبين وقال بومان مدافع هذا اإلجراء ، بينما صّوت بومان لصالح القرار.
 في منطقته دعموا تموياًل إضافًيا للقبة الحديدية.

وليس وليس  –من المهم بالنسبة لي أن أتأكد من أنني أمثل الجميع داخل منطقتي “وقال بومان: 
 جزء من مواطني المنطقة )االنتخابية، وثانًيا، التصويت لصالح نظام القبة الحديدية الدفاعية لن
يمنعني من التحدث علًنا عن حقوق الفلسطينيين وحقوق الفلسطينيين اإلنسانية، هناك معاملة ال 
إنسانية تمارس ضد الفلسطينيين )من قبل إسرائيل(؛ هذه حقيقة وهذا شيء يتعين علينا التعامل معه 

 “.من أجل ضمان تقرير المصير للفلسطينيين وسالمة وأمن شعب إسرائيل في المستقبل 
 7/10/2021قدس، القدس، ال

 
 القبة الحديدية ليست إلنقاذ األرواح .ميدل إيست آي: ال تنخدعوا.. .46

قال صحفي بريطاني إن تمويل الواليات المتحدة منظومة الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي، المعروفة 
 الم.باسم القبة الحديدية، يأتي في إطار جهد أكبر لتعزيز نظام عسكري من أجل الهيمنة على الع

(، أن Middle East Eyeوفي اعتقاد الصحفي جوناثان كوك في مقال بموقع "ميدل إيست آي" )
القبة الحديدية، "التي هي أبعد ما تكون دفاعية الطابع، ال تعدو أن تكون سالحا آخر في الترسانة 

فقارهم وتطويقهم".  اإلسرائيلية إلخضاع الفلسطينيين وا 
ما في "إسرائيل وفلسطين"، فإن تمويل القبة الحديدية جعل إمكانية وللذين يدعون أنهم يريدون سال

حدوث ذلك احتماال بعيدا، "وطالما أن الغاية قد تكون دفع الفلسطينيين نحو الموت البطيء في 
صمت، في ظل تجاهل بقية العالم محنتهم، ستظل يد إسرائيل طليقة كي تستولي على مزيد من 

 ن من المفترض أن تصبح دولة فلسطينية في المستقبل".األراضي، وتحتل مزيدا مما كا
 7/10/2021.نت، الجزيرة

 
 ضغوط أميركية هادئة لوقف غالبية المشاريع االستيطانية .47

اإلخباري األميركي، أمس، أن هناك ضغوطا أمريكية هادئة على حكومة « إكسيوس»كشف موقع 
 إسرائيل في موضوع االستيطان.

ائم بأعمال السفير األمريكي في إسرائيل، مايكل راتني، قوله، إن هناك ونقل الموقع على لسان الق
قلقا أمريكيا من مشاريع االستيطان خصوصا تلك التي تتسم بأهداف استراتيجية، مثل إلغاء المطار 



 
 
 
 

 

 25 ص             5652 العدد:             10/8/2021 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

بالقرب من القدس، التي تعتبر أساسية لوحدة األراضي الفلسطينية التي « E1المنطقة »ومشروع 
مالية في الضفة الغربية بالمناطق الجنوبية فيها. وقال مسؤول أمريكي، للموقع، إنه تربط المناطق الش

منذ االجتماع الذي عقده بنيت في واشنطن، فإن اإلدارة على اتصال أسبوعي مع إسرائيل بشأن 
 المستوطنات.

يكيين هناك حساسية كبيرة اآلن مع األمر »، قال إن «مسؤول إسرائيلي كبير»ونقل الموقع تصريحات 
 «. بشأن المستوطنات، وهذا هو سبب تعليق الموافقة على التخطيط والبناء الجديد في الوقت الحالي

 8/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 من يفشل يرحل يا محمود عباس، ورحم هللا الشقيري .48
 د. فايز أبو شمالة

وع حل الدولتين، الذي ورد منذ سنوات االستيطان الطويلة، والمعطيات الميدانية تشير إلى فشل مشر 
، وآمن به محمود عباس إلى حد االلتقاء مع شارون في العقبة 2002في مبادرة جورج بوش سنة 

، واتفق معه على تصفية انتفاضة األقصى، في الوقت الذي كان فيه أبو عمار 2003شهر يونيه 
 محاصرًا داخل المقاطعة.

أن مشروع حل الدولتين خدعة كبيرة، ربح من خاللها  لقد أكدت األحداث المتتالية على أرض الواقع 
اإلسرائيليون الزمن، وخسر الفلسطينيون األرض، التي لم تعد بتعقيداتها السكانية تحتمل قيام دولتين، 
فالمستوطنات اليهودية تداخلت مع القرى العربية، والمستوطنون حاصروا المدن بمشاريعهم، وقطعوا 

مفاصل الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ولم يترك  الطرق، وتمكن االحتالل من
 للفلسطينيين أي إمكانية لقيام دولة.

وصار الشعار اإلسرائيلي: ال لقاء مع عباس، وال تفاوض معه، وال لقيام دولة فلسطينية، وال مجال 
وهذا هو  لالنسحاب من الضفة الغربية، مع تقليص النزاع، وتحسين الوضع االقتصادي للسكان،

ملخص السياسة اإلسرائيلية، وهذا ما يتردد على لسان كل قادة إسرائيل، وهذه هي الحقيقة التي 
أدركها كل المفكرين والساسة العقالء من متابعي الشأن الفلسطيني، طوال السنوات الخمس عشرة 

لي، وبات التشدد األخيرة، حيث بدا االنزياح إلى التطرف واليمينة واضحًا داخل المجتمع اإلسرائي
والمغاالة في السيطرة على أرض الضفة الغربية مجال التنافس الحزبي بينهم، والسيما بعد أن ضمنوا 
التنسيق والتعاون األمني، وأعجبهم الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، فقصموا ظهر حل الدولتين، 

وروبيين، يرفعونها في المؤتمرات الذي لم يبق منه إال يافطة بيد بعض السياسيين الفلسطينيين واأل
 الدولية.



 
 
 
 

 

 26 ص             5652 العدد:             10/8/2021 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

أما الشعب الفلسطيني، فقد إدراك فشل حل الدولتين من خالل االحتكاك اليومي على الحواجز 
اإلسرائيلية، وبات يفتش عن فرصة عمل داخل المصانع والمزارع والورش اإلسرائيلية، وظل السيد 

سنوات التمكين اإلسرائيلي، ليقر بالحقيقة قبل  محمود عباس يتجاهل الواقع الذي يعرف تفاصيله كل
 أيام، حين قال: إن رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارين:

 1947األول: العودة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 
 الثاني: الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية

 اس أمرين:ونسي السيد محمود عب
نما االعتراف بالخطيئة  األول: فشل مشروعه التفاوضي لحل الدولتين يفرض عليه أال يطرح بدائل، وا 

 التي صفعت التاريخ الفلسطيني على مدار ثالثين عامًا من الوهم الكاذب.
الثاني: إن من فشل في تحقيق حل الدولتين، فمن باب أولى أنه سيفشل في فرض حل الدولة 

أو العودة إلى قرار التقسيم، فالذي لم يمتلك أدوات فرض حل الدولتين، وهو األسهل، فمن الواحدة، 
المؤكد أنه سيفشل في فرض مشروع حل الدولة الواحدة، أو فرض قرار التقسم، وهو الحل األصعب، 

 والذي ال يمتلك محمود عباس أدوات تنفيذه على أرض الواقع.
يعتذر للشعب الفلسطيني عن سنوات الوهم، وأن ينتظر لقد قضي األمر، على محمود عباس أن 

المساءلة القانونية، فقد فشلت سياسته، وال يحق له رسم معالم المرحلة القادمة، فمن يفشل يرحل، 
ورحم هللا القائد أحمد الشقيري، حين فشل في مشروعه تحرير فلسطين، وحين صدمته هزيمة 

رض فلسطين قد صارت تحت االحتالل اإلسرائيلي، تقدم ، وأدرك أن كل أ1967الجيوش العربية سنة 
 .1967الرجل باستقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة في كانون اول 

 لقد انسحب الشقيري بصمت، وترك الميدان لمن هو أكفأ، ولمن أقدر سياسيًا، وأصغر سنًا.
 7/10/2021رأي اليوم، لندن، 

 
 ةغزة بين وعد اآلخرة ووعد القاهر  .49

 نبيل عمرو
اإلسرائيلي، تنبري جهة سياسية ذات شأن، لعقد مؤتمر  -ألول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني 

تبحث فيه إدارة الغنيمة اإلسرائيلية بعد النصر، بدءًا من مرافق الصرف الصحي إلى مفاعل ديمونا 
صولها بتريليونات النووي، من دون إغفال ما بينهما من آالف المرافق والمؤسسات التي تقدر أ

 الدوالرات.
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رعاية أعلى مستويات القيادة الحمساوية له، « افتراضي»وما أعطى للمؤتمر بعدًا سياسيًا وليس مجرد 
 مع مشاركة واسعة من مندوبين عن الفصائل الفلسطينية.

مر بيد أهل غزة تابعوا أخبار المؤتمر ومع إيمانهم بوعد اآلخرة بدون تحقيق سقف زمني لتحققه فهذا أ
هللا، تابعوا بصورة أكثر إلحاحًا مؤتمر وعد الدنيا الذي انعقد في القاهرة بين المكتب السياسي 
الحمساوي بتشكيلته الجديدة وبين المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الغزي، والقائمين على 

 معالجته مع الجانب اإلسرائيلي فما الذي حدث؟
قيادي الحمساوي الواسع، كان بحد ذاته وحتى من دون توفر معلومات استضافة القاهرة لهذا الحشد ال

محددة مثار تفاؤل عند الفلسطينيين والغزيين خصوصًا، ما رجح االحتماالت اإليجابية على السلبية، 
فأّمل الغزيون بإنجاز صفقة التبادل المنتظرة، وكذلك بتسريع وتيرة إعادة اإلعمار بينما حياة الناس 

لشتاء مع احتمال انفراجة في القضية طويلة األمد، أي إرخاء قبضة الحصار اإلسرائيلي تقترب من ا
 عن عنق غزة وأهلها مع قلة التفاؤل بإنهائه.

إعادة اإلعمار هي القضية األسهل والسبب أنها ليست متصلة تمامًا بقرارات إسرائيلية بمعنى السماح 
د إسرائيل وحدها، ما يستوجب انتظار دخان أبيض والمنع، أما التبادل وتخفيف الحصار فحلهما بي

 يصدر أواًل من تل أبيب لنراه من القاهرة نجاحًا ذا شأن للدبلوماسية المصرية الصبورة والمواظبة.
من القاهرة لم يزف البشرى بفعل هشاشة الحالة القائمة بين « حماس»البيان الذي صدر عن وفد 

حتى عند المصريين بأن األمور في سبيلها إلى الحسم  الحكومة اإلسرائيلية وغزة، فال ضمانة
النهائي، مع أن التفاؤل كما أسلفنا نهض من جديد خالل اليومين الماضيين ولم يعد مستحياًل 

 وصول أخبار سارة.
للقضية الفلسطينية بكل مكوناتها، وهذا أمر « حماس»ما حدث في القاهرة عرض تقدمت به حركة 

ف االجتماعات التي أجرتها مع الفلسطينيين منذ بدء القضية حتى أيامنا ألفته مصر من خالل آال
هذه، إال أن العرض بالجملة الذي طال السياسة اإلسرائيلية تجاه القدس واالستيطان وانتهاكاتها 
جراءاتها تجاه السجون والمعتقلين، هو في واقع األمر أحد األدبيات المتكررة  المستمرة في الضفة وا 

قاءات مع المصريين وغيرهم، إال أن البراغماتية المصرية التي تؤيد كل المطالب في كل الل
الفلسطينية سواء تقدمت بها غزة أو رام هللا، تعتمد مبدأ إذا كانت مطالبات الجملة محقة فال مجال 

ما  لوضعها جميعًا في سلة واحدة، وال حتى بربطها باشتراطات، فالعاجل الملح له أولويته الملحة، أما
 عدا ذلك فله طريق آخر وسياسات أخرى.

أما بشأن الملف الغزي هنالك أمر ينبغي مالحظته بصورة موضوعية، وهو أن السياسات اإلسرائيلية 
تبدو كلغز عصي على الفهم واالستيعاب؛ ففي إسرائيل يصرحون ليل نهار بأن حكومتهم وجيشهم 
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سياسة عملية تجعل من الحرب أقرب في غير وارد حرب جديدة، وفي الوقت ذاته ينتهجون 
 االحتماالت.

وفي إسرائيل كذلك يريدون أمنًا وأمانًا لمستوطنات الغالف وساكنيها، مع استمرار الحصار الخانق 
على غزة وكل من فيها. يضيقون مساحة الصيد في البحر الغزي ويوسعونها بين عشية وضحاها، 

ونه وفق متطلبات سياسة الضغط واالبتزاز يسمحون بوصول بعض الوقود وبعض المال، ويمنع
 المعتمدة تجاه غزة ولتذهب حياة الناس إلى الجحيم.

المصريون الذين يتصدون لهذا الملف الشائك والساخن والمكتظ بالمفاجآت التي تصل إلى حد نشوب 
كل  حرب، يعملون على نزع صاعق التفجير وقد وفقوا في ذلك كثيرًا، إال أن نظريتهم التي تتعزز

يوم تقول قد تهدأ األمور ألسابيع أو أشهر إال أنها ال بد أن تعود إلى انفجار آخر ما دام ال يوجد بل 
وال يفكر جديًا في حل سياسي ليس لغزة وحدها بل ولفلسطين كلها، وهذه ليست مجرد نظرية مصرية 

على الحكومات اإلسرائيلية بل إن في إسرائيل ذاتها قوى وأفرادًا وأقالمًا تتحدث عنها صراحة، وتأخذ 
 المتعاقبة عدم االنتباه إليها.

مصطلح الحروب على غزة لم تحقق أمنًا وأمانًا إلسرائيل ما يزال متداواًل وعلى نطاق يتسع كثيرًا وال 
 يوجد من يصغي إليه.

 8/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 شرق أوسط بال إسرائيل أنفع للبشرية أم بال فلسطين؟ .50
  األشعلعبد هللا

منذ سنوات قليلة كتبت سلسلة مقاالت في "االقتصادية" وهي مجلة أسبوعية تصدر في السعودية، 
كما كنت قد نوهت إلى الموضوع في مقاالتي المنتظمة في جريدة "عكاظ" عنوان السلسلة شرق 

عليه أوسط بال إسرائيل، وبعدها مباشرة توحشت إسرائيل وكشفت عن مخططها القديم الذي تتستر 
 ويعلمه العالم كله وهو أن فلسطين ال تتسع إال لواحد فقط وهم اليهود.

أما الفلسطينيون فهم غزاة لفلسطين وطردوا اليهود من أرضهم ولذلك أطلقوا على العصابات 
الصهيونية حركات التحرر الوطني وقتالها شهداء وأن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين هي انتقام 

ود منذ آالف السنين، كما قرر نتنياهو أن للفلسطينيين سالم المقابر خارج لوحشيتهم ضد اليه
 فلسطين، حتى تخلص لليهود وهذا معنى السالم عنده.
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جتاح  ثم اتخذت إسرائيل خطوات منتظمة نحو تحقيق هذا الهدف، فنشطت المستعمرات وا 
يلية، كما نشط رجال الدين المستعمرون القرى الفلسطينية والمسجد األقصى بمساعدة الشرطة اإلسرائ

 عندهم في الحصن على قتل العرب "األغيار" كما زعموا أنها نصوص توراتية.
ثم عندما جاء ترامب، إلى البيت األبيض أقطع إسرائيل هضبة الجوالن السورية، كما نقل السفارة 

صبت غرب األمريكية من تل أبيب إلى القدس وزعم أن إسرائيل وحدت شطري القدس وكانت قد اغت
، ثم احتلت شرق القدس احتالال عسكريا ضمن حملتها على 1949القدس بالمذابح واإلرهاب عام 

 األردن وسوريا ومصر في وقت واحد.
عليه صفقة القرن وهي بين الطرفين وال عالقة للضحايا  أطلقوافي النهاية أبرم ترامب مع نتنياهو ما 

على هذه الخطة خطة السالم )طبعا وفقا للمفهوم  الفلسطينيين بهذه الصفقة كما أطلقت واشنطن
 اإلسرائيلي(.

وأعقب ذلك نشاط واشنطن في تمكين إسرائيل من اختراق العالم العربي وظهور "االتفاقات 
اإلبراهيمية" والتطبيع مع إسرائيل وتحول بعضها إلى تحالف عسكري بين بعض دول الخليج 

سرائيل.  وا 
روسة في فلسطين تريد االستيالء على كل فلسطين، وتلوح بالسالم معنى ما تقدم أن إسرائيل المف

اإلسرائيلي فيظن السذج أنها تسعى إلى السالم وهو الوصف الذي أطلقته على معاهداتها مع مصر 
 واألردن والبحرين واإلمارات والسودان والمغرب.

لسطيني ويدخله إلى فهل انفراد إسرائيل بفلسطين أفضل لسالم العالم بحيث يضحي بالعنصر الف
 متحف التاريخ؟

أهمية إسرائيل حصريا أنها امتداد لالستعمار الغربي والوكيل الحصري له في المنطقة على أساس 
الرفاهية واألمن واالستقرار للجميع وال يمكن أن يكون ازدهار الغرب على حساب شقاء المنطقة من 

 خالل التماهي مع الحكام ضد مصالح األوطان والشعوب.
 أما المبررات التي ساقها الغرب فقد ثبت أنها أكاذيب.

قالوا إن إسرائيل سوف تأخذ بيد المنطقة تكنولوجيا إلى التقدم وقد ظهر أن إسرائيل ببرامج التجسس 
مكن الحكام من انتهاك حقوق اإلنسان وقالوا إنها نموذج للديمقراطية الغربية وتساعد على نقل النظم 

 راطية.المستبدة إلى الديمق
ن أقصر الطرق لفناء إسرائيل  وقد أثبت الواقع أن إسرائيل تعيش وتزدهر على الدكتاتورية العربية وا 

 هو إطالق حريات الشعوب وحكم القانون وتجفيف منابع الفساد.
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قالوا إن إسرائيل نموذج في التعايش بين يهود األرض ولكن الظاهر أن المشروع اإلجرامي 
 هم على اغتصاب فلسطين.الصهيوني هو الذي جمع

زعموا إن المقاومة العربية إلسرائيل أعمال إرهاب، ولكن اتضح أن اإلرهاب اخترعته إسرائيل ومزقت 
 المنطقة وهي سبب جهل الشعوب وتوجس الحاكم الجالد وتخلف البالد رغم مواردها.

 فإسرائيل ال لزوم لها بل إنها بؤرة لإلرهاب وزرع الفرقة وتشويه الدين.
و زالت إسرائيل فلن يضار أحد، فاليهود جاءوا من دول يعودون إليها وأولهم يهود العرب، فقد كان ول

طرد اليهود المصريين خطأ جسيما من جانب رجال يوليو ومن حقهم التعويض أو العودة تماما 
 ، فلو عاد اليهود من حيث أتوا النتهت أسطورة إسرائيل.194كالفلسطينيين في القرار 

لنسبة لألساطير والخرافات التي قامت عليها إسرائيل وسياستها فإن ممارساتها تثبت أنها فاقدة أما با
 1975للشرعية وترتكب جرائم اإلبادة كجزء من المشروع الصهيوني ثم إن األمم المتحدة وصمت عام 

 الصهيونية بالعنصرية وهي جرائم النظام العام الدولي.
قة السلمية من أهم أسباب إعادة االستقرار واالزدهار للمنطقة والسالم ثم إن زوال إسرائيل بهذه الطري

 العادل للجميع بل سيكون سببا في تضامن المنطقة وتعاونها لرفعة اإلنسان والوطن في المنطقة.
ثم إن إعادة كل الفلسطينيين إلى وطنهم وبيوتهم إقرار للحق وللقانون، كما أن زوال إسرائيل بعودة 

ليها إلى بالدهم سيكون سهال ألن كل شعب إسرائيل ال يثق باستمرار هذه األسطورة المهاجرين إ
 ولذلك يحمل كل منهم جنسية وجنسيات أخرى.

أما استقرار إسرائيل وانفرادها بفلسطين فلها دالالت ومخاطر عظيمة: األول أنها تجسيد للظلم والقهر 
 والفوضى.

 المنطقة.الثاني أنها سند للدكتاتورية والفساد في 
 الثالث أنها سبب للتوتر مع بعض دول المنطقة وسوف تزداد التوترات.

الرابع أنها سرطان أصاب المنطقة بالفقر والتخلف والقهر وزوالها يؤدي إلى إراحة المنطقة من كل 
 هذه اآلثار.

ا بنائين، أما استقرار الفلسطينيين في أرضهم فهم يتعاطفون مع اليهود الذين يريدون أن يبقوا ضيوف
 وهذا الخيار يتم عن طريق قرار التقسيم.

 7/10/2021، "21موقع "عربي 
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قليمياً  .51  إسرائيل أمام تحديات آخذة في التعاُظم داخليًا وا 
 فريق المعهد
تشهد دولة إسرائيل واقعا أمنيًا مريحًا، ولكن تحديات األمن القومي تتعاظم. خصوم إسرائيل يركزون 

ر أقل على استخدامها، ويمتنعون عن التصعيد في ضوء األثمان الباهظة على بناء القوة، وبقد
والمشاكل الداخلية القاسية التي تستوجب الرد. ومع ذلك هناك تهديد استراتيجي على أمن إسرائيل في 

 ضوء سياقات تعاظم وبناء القوة.
اإلرهاب" ونجاح قوات ان إحباط بنية "حماس" التحتية في "يهودا" و"السامرة" أبرَز خطورة تهديد "

األمن في الحفاظ على االستقرار األمني. ومثل فرار نشطاء "الجهاد اإلسالمي" من سجن جلبوع فإن 
قدرة قوات األمن على إغالق الدائرة بسرعة ومنع تحول الحدث التكتيكي الى حدث ذي معان 

الهدوء األمني واحتمال التدهور  استراتيجية، تشكل نجاحًا عملياتيًا مبهرًا، ولكن بالتوازي تبرز هشاشة
 الى تصعيد شامل سريع.

في الضفة، تعمل إسرائيل على تحسين الواقع المدني كأساس للهدوء األمني، بشكل يمنع تجنيدا 
جماهيريًا واسعًا للصراع ضد إسرائيل. تحاول "حماس" بالمقابل تحدي هذه المعادلة وتثبيت مكانتها 

على الساحة السياسية في اليوم التالي البو مازن. شبكة "حماس"،  في المجتمع الفلسطيني للسيطرة
التي انكشفت في النشاط األخير الذي قام به الجيش اإلسرائيلي، هي األكبر واألهم التي انكشفت منذ 

، وتعكس جهدًا متواصاًل من "حماس" لترميم قوتها في الضفة. في قطاع غزة تتقدم مساعي 2014
ة، وفي هذه المرحلة فإن مصلحة الطرفين هي االحتواء وليس السير نحو التسوية بوساطة مصري

على االحتكاكات في مستوى  لإلبقاءجولة قتالية اخرى. ومع ذلك، فان جهود "حماس" المتواصلة 
 دون المعركة ألجل انتزاع انجازات مدنية اكبر من شأنها أن تؤدي الى معركة أخرى في وقت قريب.

جّسد خطاب رئيس وزراء إسرائيل في األمم المتحدة وخطاب رئيس السلطة  في الساحة السياسية،
الفلسطينية بالمقابل الفجوة العميقة التي تفصل بين الطرفين، وحقيقة انه ال يوجد اي العب في 

 الساحة الدولية مستعد ألن يمارس الضغط ألجل تحريك مسيرة سياسية.
جري في المجتمع العربي الى تحد استراتيجي اول في في الساحة اإلسرائيلية الداخلية يتطور ما ي

مستواه. فالجريمة الواسعة، وانتشار الوسائل القتالية، وفقدان الردع من جانب محافل انفاذ القانون، 
وفقدان قدرة الحكم في قسم واسع من المجتمع العربي )وال سيما في الجنوب( يستوجب جوابًا متعدد 

وطنية تجسدت  –مكانية الكامنة لتنتقل الجريمة الجنائية الى جريمة أمنية مدنيا وأمنيا. اإل –األبعاد 
 في حملة حارس األسوار وتعاظم اإللحاح لتطوير رد على المستوى الوطني.
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في إيران، لم تتحرك المفاوضات الستئناف االتفاق النووي، وتوسع طهران المشروع النووي، وتسعى 
ث عندما تستأنف االتصاالت تبقى في ايديها التكنولوجيات والعلوم الى تثبيت مكانة "دولة عتبة"، بحي

لمواصلة المشروع بمجرد اصدار القرار لعمل ذلك. في هذا الوضع، فإنه حتى في اتفاق يلزم بنزع 
احتياطات اليورانيوم المخصب، ستتمكن إيران من استكمال ما ينقص من خالل منظومات التخصيب 

 قصير نسبيا.التي طورتها في غضون وقت 
وبالتوازي تواصل إيران العمل بهدف تعميق نفوذها االقليمي، وتثبيت قدرات متطورة تشكل تهديدًا 
شاماًل على إسرائيل. العراق واليمن تصبحان ساحتين تتحديان إسرائيل بسيناريوهات التصعيد. وفي 

. ومؤخرا كشف وزير الدفاع هذا السياق توسع إيران مساعدتها لبناء قوة الفرع الذي يعمل في خدمتها
اإلسرائيلي بان إيران تؤهل نشطاء إرهاب لتفعيل طائرات مسيرة متطورة في قاعدة كاشان، التي تشكل 

 قاعدة مركزية لتأهيل نشطاء اإلرهاب على تفعيل آليات جوية.
 أمواج صدى االنسحاب الفوضوي للواليات المتحدة من أفغانستان تتواصل، وتؤثر على المصداقية
األميركية في اوساط حلفائها االقليميين. عالمات االستفهام حول استمرار التواجد العسكري األميركي 
في العراق وفي سورية، وسعي واشنطن لتجديد االتفاق النووي مع إيران، والشقوق في سور العقوبات 

مي يتجاوز على نظام االسد، وغياب استراتيجية أميركية واضحة، كل هذا يؤدي الى نشاط إقلي
 المعسكرات والتحالفات.

في سورية، سمحت الواليات المتحدة لمصر واألردن بان تمدا انبوب الغاز الى لبنان عبر سورية، 
ولكنها غير مستعدة الن تقلص العقوبات ضد نظام األسد. الحوار االستراتيجي بين روسيا والواليات 

تيجية متبلورة بالنسبة لسورية. في هذه المرحلة من المتحدة ال يتقدم، فواشنطن ال تزال ال تعرض استرا
غير المتوقع انسحاب القوات األميركية من شرقي سورية والتي تصد مساعي التوسع اإليرانية 
والخطوات التركية في المجال. االنسحاب من أفغانستان، الذي وصفه رئيس هيئة األركان األميركية 

نسحاب آخر من سورية او من العراق. في هذه المرحلة على بـ "الفشل االستراتيجي"، يشكل مانعا ال
األقل، األردن، مصر ودول الخليج وان كانت حذرة من تسويغ نظام األسد ولكنها تستخدم "الجزرات" 

تشرين  3االقتصادية والسياسية كي تثبت نفوذها في الدولة. حديث الملك عبدهللا مع بشار األسد )
لك عن تأييده لسورية موحدة، سيادية ومستقرة، تشكل خطوة مهمة في األول( والذي اعرب فيه الم

التقارب بين الدولتين وباالعتراف بشرعية النظام. ال تفرض الواليات المتحدة العقوبات وبعدم ردها 
 تسمح باستمرار االتصاالت والخطوات بين الدولتين.

دة فرنسا والواليات المتحدة الستقرار الساحة في لبنان، تتعاظم الجهود الدولية في األسابيع االخيرة بقيا
السياسية، ولكنها تتجاهل استمرار بناء إيران و"حزب هللا" للقوة وتواجد الحزب في الحكومة اللبنانية 
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الجديدة. "حزب هللا" يواصل ترسيخ قوته السياسية والعسكرية في لبنان دون عراقيل، وليس لحكومة 
ال الرغبة وال القدرة للتضييق على خطوات المنظمة. مشكلة  نجيب ميقاتي، صديق بشار االسد،

 تعاظم "حزب هللا" تتفاقم مع تواصل تزود المنظمة بصواريخ دقيقة وقدرات متطورة اخرى.
 المعاني إلسرائيل

حكومة إسرائيل مطالبة بان تستغل فترة الهدوء األمني في صالح التقديرات وبناء القوة لغرض 
 تحديات المتشكلة.التصدي المستقبلي لل

أوال وقبل كل شيء يستوجب التحدي النووي اإليراني تنسيقا كامال مع واشنطن الى جانب تطوير  -
جواب عسكري ذي مصداقية لغرض تعزيز الردع والتأثير على صيغة االتفاق المستقبلي بحيث 

فة في الساحة يعطي جوابا لمطالب إسرائيل األمنية. على القدس ان تقود معركة دبلوماسية عني
الدولية تبرز اآلثار واسعة النطاق في إيران نووية على أمن المنطقة والعالم، وان توضح الى جانب 

 ذلك بان "كل الخيارات على الطاولة".
في الضفة على إسرائيل ان تواصل سياستها الحالية في تحسين نسيج الحياة المدنية وتعزيز  -

ة الفلسطينية. يمكن لهذه االستراتيجية أن تمنع تصعيدا واسعا السياسي مع السلط –التنسيق األمني 
في الضفة، ولكنها ليست بديال عن تسوية دائمة سياسية. غياب التسوية التي تقوم على اساس 

 مفهوم الفصل سيؤدي بشكل محتم الى واقع دولة واحدة.
شاباك" والجيش الشرطة في قرار الفريق الوزاري لمكافحة العنف في المجتمع العربي ان يساعد "ال -

معالجة الوسائل القتالية غير القانونية في البلدات العربية يشكل خطوة مهمة في معالجة الجريمة في 
الوسط العربي، واعترافا بأن هذا جهد وطني يستوجب التعاون بين كل هيئات األمن. ومع ذلك 

المدنية القاسية والدفع الى األمام مطلوب استكمال الجهد األمني لتطوير جواب شامل على األزمات 
بمشاريع غايتها تحسين وضع الجيل العربي الشاب، وصلة المواطن العربي بالمجتمع اإلسرائيلي 

 وبالدولة.
في قطاع غزة، االتصاالت للتسوية تتواصل بوساطة مصرية، ويبدو ان المصلحة المشتركة لكل  -

عيد. ومع ذلك فان االستراتيجية الثابتة لـ"حماس" االمتناع عن التص المرحلة هيالالعبين في هذه 
بقيادة السنوار للسير نحو احتكاك متواصل دون مستوى المعركة بهدف انتزاع انجازات مدنية مهمة 

 تستوجب من إسرائيل االستعداد لسيناريو تصعيد متجدد.
يجية أميركية يؤهل العالم العربي ببطء نظام االسد دون معارضة واشنطن، في ظل غياب استرات

تؤدي الى قضم نظام العقوبات وتغيير مكانة النظام السوري في المجال االقليمي والدولي. إسرائيل 
مطالبة بان تبلور استراتيجية بالنسبة لسورية والمبادرة الى حوار مع موسكو وواشنطن بهدف التأثير 



 
 
 
 

 

 34 ص             5652 العدد:             10/8/2021 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

طالما كانت نافذة الفرص  على تصميم الساحة بشكل يتعاطى مع مصالح األمن القومي اإلسرائيلي
 للتأثير ذات صلة.

حيال لبنان تعاظم "حزب هللا" برعاية الحكومة اللبنانية وبدفع إيراني يشكل تهديدا استراتيجيا اول في 
مستواه. بقدر ما تفشل االدوات الدبلوماسية وخطوات منع نقل الوسائل القتالية من سورية الى لبنان، 

قرارا استراتيجيا هل تبادر الى ضربة مانعة والمخاطرة بالتدهور الى ُيتطلب من إسرائيل أن تتخذ 
 حرب ام تسلم بقدرات نار دقيقة في لبنان تحوزها منظمة ارهابية توجهها طهران.

في السطر األخير، األعمال اإلسرائيلية التي بين الحروب تركز على جوانب استخدام القوة، ولكنها 
التي تتواصل تقريبا دون عراقيل في كل الساحات، خوفا من التدهور تمتنع عن عملية ضد بناء القوة 

الى حرب شاملة. يشدد هذا الوضع المعضلة التي تعيشها إسرائيل، ويؤكد الحاجة في االستعداد لبناء 
قوة ومفهوم استخدام مناسب الى جانب بلورة استراتيجية شاملة تحدد هدف المعركة والشكل الذي 

 صورة توفر األمن للمدى البعيد.يمكن فيه تحقيقها ب
كما أن الوضع األمني اليوم يسمح بالتركيز على تهديدات تعاظم وبناء القوة حتى في ضوء تكتل 
مصالح مشتركة في المحيط اإلقليمي والتي تشجع التعاون االستراتيجي. في هذا اإلطار، فإن تحدي 

، واألزمات االقتصادية في ضوء الشرط "الدولة اإلسالمية"، وتوسع النفوذ اإليراني في المنطقة
األساس لدول المنطقة ووباء "كورونا" تعزز الذخائر اإلسرائيلية وتشكل إمكانية كامنة لتثبيت "اتفاقات 

 إبراهيم"، بل وتوسيعها، وبلورة استراتيجية إقليمية لصد إيران.  
 "واالستراتيجيةموقع "معهد السياسة 

 8/10/2021األيام، رام هللا، 
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