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نهاء االنقسام.. نسعى ل.القاهرةبحماس ت تتم اجتماعات مكتبها السياسي  .1  تحقيق وحدة شعبنا وا 
اجتماعات مكتبها السناسي للدورة االيتخابنة الجدندة،  ،اختتمت قنادة حركة حماس في القاهرة الجمعة

وقالت  إسماعنل هينة رئنس الحركة وحضور أعضاء المكتب السناسي م  الداخل والخارج. بقنادة
حركة حماس في بنا  صحفي، إ  قنادة الحركة بحنثت الملفات والتطورات كافة، في المجاالت 
المختلفة، وخاصة مجرنات األوضاع في مدنية القدس، واألقصى، وقضنة األسرى، وحصار غزة، 

 أماك  وجوده كافة في الداخل والخارج، خاصة في أعقاب معركة سنف القدس.وأوضاع شعبيا في 
وأوضح البنا  أ  المجتمعن  ياقشوا المتغنرات السناسنة على المستوى اإلقلنمي والدولي وتداعناتها 

 على القضنة الفلسطنينة.
ة، مشددة حرصها وأكدت الحركة مواقفها النثابتة تجاه قضنة فلسطن ، وقضانا األمة ومصالحها العام

على االستقرار لدوليا العربنة واإلسالمنة، والعمل على تطونر العالقات البنينة معها بما نخدم 
 مصالح وقضانا األمة وشعبيا الفلسطنيي.

وأوضح البنا  أ  قنادة حماس تدارست حال جمنع األسرى، وخاصة إضراب المعتقلن  اإلدارنن ، 
وأكدت قنادة حماس  التبادل، وسلوك االحتالل في ذلك. مع التطرق إلى ما نجري بشأ  صفقة

 حرصها على إتمام صفقة تبادل جدندة تضم  استجابة العدو لمتطلبات تحرنر األسرى.
وأكدت أ  قضنة القدس والمسجد األقصى هي قلب الصراع، وأ  القدس واألقصى خط أحمر، 

انتهما مهما كا  النثم  م  كل مشارنع وحذرت االحتالل م  المساس بهما، وأييا سيعمل بكل قوة لحم
 االحتالل، سواء الرامنة لتقسنم األقصى أو تهوند القدس.

يهاء االيقسام الذي نحاول االحتالل  ولفتت إلى أيها ستعمل على تحقنق وحدة شعبيا الفلسطنيي، وا 
 لسطنينة.استغالله بفرض الوقائع على األرض، فنما نتيصل العالم م  مسؤولناته تجاه القضنة الف

وقالت حماس إ  ذلك نتطلب سرعة إعادة ترتنب البنت الفلسطنيي وفق الرؤنة التي اعتمدتها قنادة 
الحركة، والمكوية م  نثالنثة بيود، أولها السعي إلعادة تشكنل قنادة الشعب الفلسطنيي وفق األسس 

مة التحرنر الفلسطنينة تضم الدنموقراطنة والوطينة لتشكنل قنادة مركزنة واحدة متمنثلة بإعادة بياء ميظ
وجددت قنادة حماس التأكند على  الجمنع لتكو  ميطلقا لتحقنق أهداف شعبيا وتطلعاته كافة.

استعدادها لاليخراط في عملنة جادة إلعادة ترتنب القنادة الفلسطنينة عبر بوابة االيتخابات، أو 
ودعت  ها تمهندا للوصول لاليتخابات.التوافق على تشكنل قنادة مؤقتة لفترة زمينة محددة ومتفق علن

حماس في البيد النثايي لرؤنتها إلى التوافق على استراتنجنة وطينة يستلهم فنها مواط  القوة لشعبيا 
وصناغة بريامج سناسي وطيي متوافق علنه، وتشكل هذه االستراتنجنة ميطلق العمل السناسي 

 تحرر الوطيي الستعادة حقوقيا الوطينة كاملة.والجهادي والمندايي؛ كو  شعبيا ما زال في مرحلة ال
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دارتها لمواجهة المشروع  وفي البيد النثالث أكدت ضرورة االتفاق على رؤنة للمقاومة الشاملة وا 
الصهنويي بكل الوسائل واألدوات، ووقف تمدده في الميطقة، وكبح جرائمه وسناساته العيصرنة 

 والتصفونة.
س االستنطا  وتمدده الخطنر، مؤكدة الوقوف أمامه وضده وحذرت م  سناسة االحتالل في تكرن
 بمختلف الوسائل وبكل ما أوتنيا م  قوة.

وأكدت قنادة الحركة أيها ميفتحة على كل المجتمع الدولي، وترحب بقيوات الحوار التي نمك  أ  
جابنة ورحبت بالمواقف اإلن تفضي إلى تعزنز مكاية قضنتيا وحق شعبيا في التحرر م  االحتالل.

كافة التي تعبر عيها اليخب والمكويات السناسنة، سواء كا  ذلك في دول االتحاد األوروبي، أو حتى 
 داخل الوالنات المتحدة األمرنكنة وغنرها م  دول العالم.

 9/10/2021، موقع حركة حماس

 
همالها حاًل سيباستياء ": الشرق األوسط" .2  اسيًا شامالً رام هللا من تركيز واشنطن على هدنة غزة وا 

 ةالفلسطنين السلطة إ  رئنس« الشرق األوسط»قال مصدر فلسطنيي مطلع لـ: كفاح زبو -رام هللا
محمود عباس أبلغ استعداده لتشكنل حكومة وفاق وطيي فورنة، لك  بشرط أ  نعترف جمنع 

ذلك  أبلغ»وأضاف المصدر:  أو أي فصنل آخر، بالشرعنة الدولنة.« حماس»أطرافها، بما في ذلك 
للرئنس المصري عبد الفتاح السنسي خالل اتصال هاتفي األربعاء الماضي، وكذلك للمبعوث 

 «.األمنركي هادي عمرو الذي التقاه قبل ذلك بنومن  في مقر الرئاسة في رام هللا
العبرنة، أمس، أ  الوالنات المتحدة األمنركنة، ومصر، تضغطا  على « هآرتس»وأكدت صحنفة 
ويقلت  ، للعمل م  أجل تشكنل حكومة وحدة فلسطنينة.«حماس»ينة، وحركة السلطة الفلسطن

 -الصحنفة ع  مصادر فلسطنينة، أ  يائب مساعد وزنر الخارجنة األمنركي للشؤو  الفلسطنينة 
اإلسرائنلنة هادي عمرو الذي زار رام هللا األسبوع الماضي، والتقى بالرئنس الفلسطنيي محمود 

أو حكومة تكيوقراط، ورد « حماس»تشكنل حكومة جدندة نشارك فنها ممنثلو عباس، قدم اقتراحًا ل
جزءًا م  الحكومة دو  « حماس»عباس بأيه نعارض حكومة تكيوقراط، ول  نقبل بوضع تكو  فنه 

 التزامها باالتفاقنات الموقعة مع إسرائنل.
  االهتمام نتركز لك  ذلك أشعر قنادة السلطة بأ ومارست مصر منثل هذه الضغوط على الطرفن .

وقال مسؤول فلسطنيي بارز للصحنفة، إ  م  نعرف  على القطاع ولنس القضنة الفلسطنينة.
التفاصنل ندرك أ  كل ما نهم اإلدارة األمنركنة وكذلك مصر، هو ميع التصعند في غزة، دو  وجود 

تبيي الموقف اإلسرائنلي واتهم المسؤول اإلدارة األمنركنة الحالنة ب أي خطة في األفق للضفة الغربنة.
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لجهة أيه ال جدوى م  الحدنث حول تسونة سناسنة في هذا الوقت، موضحًا أيه بسبب ذلك، فإ  
الجهد األساسي موجه لتحقنق الهدوء في القطاع مقابل إعادة اإلعمار وتقدنم تسهنالت إيساينة 

و  أيه لنس م  قبنل إيهم في رام هللا نؤكد« هآرتس»وقالت  واقتصادنة ومدينة تشمل الضفة.
أ  نهاتف الرئنس السنسي، الرئنس عباس، خالل زنارة المسؤول األمنركي « العبث»المصادفة أو 

 للميطقة، ونحدنثه ع  المصالحة وعودة السلطة الفلسطنينة إلى قطاع غزة.
نة وقال مسؤول فلسطنيي للصحنفة، إيه عيدما أنثار الرئنس عباس قضنة إعادة فتح القيصلنة األمنرك

وأضاف  لسكا  شرق القدس خالل اللقاء مع عمرو، رد األخنر أ  األمر نتعلق بمكتب بينت.
صدميا م  اإلجابة، لماذا نجب أ  نتم الحصول على موافقة بينت، إذا كايت اإلدارة »المسؤول: 

أيهم في إسرائنل اشتكوا لألمنركنن  م  المصطلحات « هآرتس»وعلمت «. تدعم حقًا حل الدولتن ؟
لتي نطلقها الفلسطنينو  في اآلوية األخنرة، بما في ذلك قضنة الدولة الواحدة والمسألة الدنموغرافنة، ا

ورفضت  وأ  عمرو أنثار القضنة خالل لقائه مع عباس، األمر الذي أنثار استناء الفلسطنينن .
ت الدبلوماسنة السفارة األمنركنة الرد على ما جاء في التقرنر، وقالت إيها ال تعلق على المحادنثا

 الخاصة.
 11/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 أبو ردينة: االحتالل هو جوهر اإلرهاب والدولة الفلسطينية ستقوم رغمًا عنه .3

قال الياطق الرسمي باسم الرئاسة يبنل أبو ردنية، إ  االحتالل هو جوهر اإلرهاب، : رام هللا
ل فنها إيه ال نمك  ا  تقوم دولة فلسطنينة أليها وتصرنحات رئنس الوزراء االسرائنلي بنيت التي قا

وأضاف أبو ردنية  ستكو  إرهابنة، مرفوضة وتعبر ع  الفكر االستعماري الرافض للسالم واالستقرار.
في تصرنح له مساء النوم األحد، ردا على تصرنحات بنيت، إ  الدولة الفلسطنينة وعاصمتها القدس 

ل دول العالم، وهي عضو مراقب في األمم المتحدة ميذ الشرقنة هي دولة معترف بها م  قب
، وال تحتاج لقبول بنيت أو رفضه، ال  الشعب الفلسطنيي ال نتيازل ع  حقوقه مهما 29/11/2012

وتابع: إ  السالم الحقنقي ل  نتحقق إال بزوال االحتالل اإلسرائنلي ألرضيا  كايت الضغوط.
ازل ع  حقوقه ومقدساته، وسنبقى محافظًا على أرضه ومقدساتيا، وأ  شعبيا الفلسطنيي ل  نتي

 وحقوقه التي هي لنست ِمّية م  أحد.
 10/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لاللتزام باالتفاقيات مع الفلسطينيين "إسرائيل"اشتية يدعو االتحاد األوروبي للضغط على  .4
ي محمد اشتنة مساء األحد، االتحاد األوروبي إلى الضغط على رام هللا: دعا رئنس الوزراء الفلسطني

إسرائنل م  أجل االلتزام باالتفاقنات الموقعة مع الفلسطنينن . وأكد اشتنة في بنا  عقب استقباله في 
مدنية رام هللا المبعوث األوروبي لعملنة السالم في الشرق األوسط سفن  كوبمايز، أهمنة االلتزام 

اإلسرائنلي لألراضي ” مدخل لفتح مسار سناسي جدي وحقنقي نيهي االحتاللك“باالتفاقنات 
ايفتاح القنادة الفلسطنينة على أي مبادرة لملء الفراغ السناسي الحالي “الفلسطنينة. وشدد اشتنة على 

 ”.على أرضنة القايو  الدولي والقرارات األممنة
 10/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 تستبدل حل الدولتين بالفصل العنصري "إسرائيل": "يةال ارجية الفلسطين" .5

قالت وزارة الخارجنة الفلسطنينة، إ  دولة االحتالل، تقوم بأعمال على األرض، تستبدل  رام هللا:
وأكدت الخارجنة في بنا  لها، على أ  تواصل  ”.يظام الفصل العيصري”بـ” حل الدولتن “خاللها 

وة صرنحة للفوضى، ودوامة العيف، ونتم تعمنقه نومنا بإجراءات نأتي في سناق دع“هذه االعتداءات 
 ”.وتدابنر استنطاينة منداينة على سمع وبصر المجتمع الدولي

للتصرنحات األخنرة التي أدلى بها الياطق الرسمي باسم وزارة الخارجنة ” تيظر بإنجابنة“وقالت إيها 
مرنكنة تععارض اليشاط االستنطايي اإلسرائنلي األمرنكنة يند برانس، والتي أكد فنها أ  اإلدارة األ

غنر “بشكل واضح، لكيها قالت إ  هذا الموقف األمرنكي والمواقف الدولنة الممانثلة بشأ  االستنطا  
كافنة، ما لم نتم ترجمتها إلى خطوات عملنة، وضغوط حقنقنة، كفنلة بضما  وقف االستنطا ، 

رسها إسرائنل بجنشها ومستوطينها، لعرقلة أنة جهود وجمنع اإلجراءات أحادنة الجايب التي تما
 ”.سناسنة تعمهد لحل الصراع بالطرق السناسنة السلمنة

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

 السلطة الفلسطينية لتوزيع مساعدات صصته  مالي  روقات بالجملة في توزيع صندوق .6
قابة المالنة واإلدارنة في السلطة الفلسطنينة، ع  خروقات في اختنار كشف تقرنر دنوا  الر : رام هللا

المستفندن  م  صيدوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزنع مساعدات، على الفئات التي 
تضررت في المرحلة األولى م  ايتشار فنروس "كورويا"، في الضفة وغزة، وأشرفت علنه وزارة 

التدقنق الذي أجراه على آلنات عمل الصيدوق، شمل: القوائم اليهائنة  وأشار الدنوا  إلى أ  العمل.
للمستفندن  م  البريامج، وقوائم المتقدمن  لالستفادة م  البريامج، وامتنثال وزارة العمل للمعاننر 
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وكشف التقرنر، ع  صرف مساعدات مالنة م   المعتمدة لالستفادة م  البريامج، والكشوفات البيكنة.
نثالنثة أشخاص نحملو  جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معاننر الصيدوق ل

بشأ  أعداد المستفندن  م  األسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالنة لستة أفراد م  يفس 
ألف شاقل،  11وقال إ  بعض المستفندن  م  الصيدوق تتجاوز رواتبهم  األسرة في بعض الحاالت.

ألف شاقل، كما أ  مستفندن  آخرن   16في البيوك الفلسطنينة تتجاوز رواتبهم  وبعضهم نعمل
آالف شاقل، في مخالفة واضحة لمعاننر  8نعملو  في شركات االتصاالت وتبلغ قنمة رواتبهم 

استفادوا م   5533وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرنر إ   الصرف التي وضعتها الوزارة.
شملتهم المساعدات، وأشار إلى أ  مهمة التوزنع أوكلت إلى  40456اع، م  بن  البريامج في القط

 االتحاد العام ليقابات عمال فلسطن ، دو  اإلفصاح ع  معاننر االختنار.
 10/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجزيرة نت تنشر تفاصيل "تصور حماس الشامل" إلنجاز صفقة األسرى .7

للجزنرة -ت أوساط قرنبة م  مباحنثات حركة حماس مع المسؤولن  المصرنن  كشف :رائد موسى –غزة
ع  أ  الحركة جددت تمسكها بشروطها م  أجل إيجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائنل،  -يت

-وقالت هذه المصادر  ورفضت بشكل قاطع ما وصفتها "بالمراوغة ومحاوالت االبتزاز اإلسرائنلنة".
إ  حماس ترفض أي مساومة على "بعض أسماء األسرى"،  -ونتهاالتي فضلت عدم الكشف ع  ه

وكذلك ترفض "الفنتو اإلسرائنلي" على م  تصفهم إسرائنل بأ  "أنادنهم ملطخة بالدماء"، وهم أسرى 
م  أصحاب المحكومنات العالنة، الذن  تتهمهم بالمسؤولنة ع  تيفنذ هجمات أدت إلى قتل 

 إسرائنلنن .
لوسنط المصري يقل لقادة حماس أ  إسرائنل مستعدة لصفقة تبادل شرط أ  وبحسب المصادر، فإ  ا

تبدي الحركة "مروية" بخصوص شروط تضعها، إذ تراها إسرائنل "مبالغا فنها وغنر مقبولة"، وهو ما 
وعلمت الجزنرة يت م  مصادر فلسطنينة ومصرنة متطابقة أ  حماس  رفضته الحركة بشكل مطلق.

واضحا وشامال"، وأكدت استعدادها للمضي قدما على الفور م  أجل  سلمت المصرنن  "تصورا
ووفق هذا التصور، تشترط حماس  إيجاز صفقة تبادل إذا ما استجابت إسرائنل لرؤنتها ومطالبها.

أسنرا م  محرري صفقة "وفاء األحرار" المعروفة باسم "صفقة شالنط"، الذن  أعادت  48إطالق سراح 
شرط تتمسك به الحركة باعتباره أساسا نجب تيفنذه قبل الشروع في مفاوضات  إسرائنل اعتقالهم، وهو

كما وضعت حماس تحرنر األسرى الستة، الذن  أعادت إسرائنل اعتقالهم بعد  الصفقة الجدندة.
كما وضعت حماس  يجاحهم في الهروب م  سج  جلبوع الشهر الماضي، شرطا إليجاز الصفقة.
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القنادي البارز في حركة )فتح( مروا  البرغونثي، واألمن  العام للجبهة  أسماء قادة سناسنن ، أبرزهم
الشعبنة لتحرنر فلسطن  أحمد سعدات، واللواء فؤاد الشوبكي )مسؤول المالنة إبا  تأسنس السلطة 

 الفلسطنينة(، باعتبارهم أولونة ضم  قائمة األسرى المطلوب اإلفراج عيهم.
ي وارد التيازل كما حدث في "صفقة شالنط"، عيدما وشددت المصادر على أ  حماس لنست ف

رفضت إسرائنل اإلفراج ع  عدد م  األسرى الذن  طالبت بهم حماس، وميهم البرغونثي وسعدات 
 والشوبكي، وقادة سناسنن  وعسكرنن  نيتمو  لها ولقوى أخرى.

سرائنلنة قالت لحماس إيها ال تتوقع أ  تستجنب الحكومة اإل -بحسب المصادر-لك  القاهرة 
لشروطها بسبب "ما تعاينه داخلنا وخشنتها م  االيهنار"، غنر أيها وعدت بمواصلة جهودها م  أجل 
التوصل إلى صفقة تبادل، تراها أساسا لتنثبنت حالة الهدوء وميع أي تدهور نؤدي إلى مواجهة 

ق على إيجاز وقالت المصادر إ  حكومة بنينت، التي تعصف بها مشكالت داخلنة، قد تواف مسلحة.
صفقة مع حماس، تعزز مكايتها الداخلنة، إذا وجدت تجاوبا م  الحركة إزاء التيازل ع  بعض 

 شروطها.
عدم  ،وفّضل عضو المكتب السناسي لحركة حماس مسؤول ملف األسرى، زاهر جبارن ، للجزنرة يت

"مروا  البرغونثي الحدنث ع  تفاصنل شروط حماس، وأسماء قادة األسرى الذن  تطالب بهم، وقال: 
وعبد الياصر عنسى وأحمد سعدات هم قادة وطينو  كبار، وحماس ال تتعامل مع األسرى بفئونة 

 وحزبنة، وجمنعهم قامات وطينة، والحركة حرنصة على إيجاز صفقة وطينة".
 10/10/2021. نت، الجزيرة

 
 بدران: إضراب األسرى قد يؤدي بالمنطقة كلها إلى ما ال يحمد عقباه .8

عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" حسام بدرا  أ  قنادة حركة حماس تتابع بشكل نومي  أكد
خوايه األسرى المضربن  ع  الطعام في سجو  االحتالل  وحنثنث قضنة األسنر المقداد القواسمي وا 

وأكد بدرا  في تصرنح صحفي، أ  قنادة حماس تواصلت مع العدند م  الجهات، آخرها  الصهنويي.
في مصر، مشنرًا إلى أيه جرى الحدنث معهم بشكل جدي حول هؤالء األسرى المضربن  ع  اإلخوة 
وقال بدرا  لقد أبلغيا اإلخوة في مصر أ  استمرار إضراب األسرى، وتعيت االحتالل قد  الطعام.

 نؤدي بالميطقة كلها إلى ما ال نحمد عقباه.
 9/10/2021، موقع حركة حماس
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 ترفض تحرير أصحاب المحكوميات العالية "يلإسرائ": "القدس"مصادر لا .9
كشفت مصادر فلسطنينة مطلعة، أ  الحكومة اإلسرائنلنة تتمسك بشروطها التي ص: خـــــا –القاهرة 

بسببها ال زالت تماطل في إتمام صفقة تبادل أسرى جدندة مع حركة حماس، وم  أهمها رفض 
نادات بارزة في كتائب القسام الجياح العسكري اإلفراج ع  أصحاب المحكومنات العالنة وم  بنيهم ق

 لحركة حماس منثل إبراهنم حامد، وعبدهللا البرغونثي، وقنادات أخرى م  القسام والمقاومة.
، فإ  الحكومة اإلسرائنلنة ترى في مطالب حركة حماس ”القدس“وبحسب المصادر التي تحدنثت لـــــــــــ 

نن  هدار غولد ، وأرو  شاؤول، غنر معروفة فنما إذا كايوا بأيه مبالغ فنها، خاصًة وأ  حالة الجيد
على قند الحناة أو هم عبارة ع  جنثث، وأيها ال ترند إطالق سراح أسرى قتل على أندنهم إسرائنلنن  

ووفًقا للمصادر، فإ  حماس أكدت للمسؤولن   التي تمتلكها حماس.” الجنثث“مقابل ما تصفهم بـ 
القاهرة، على مطالبها التي تيص بشكل واضح على اإلفراج ع  قادتها  المصرنن  خالل اللقاءات في

السناسنن  والعسكرنن  وكذلك قادة المقاومة م  الذن  تعرضوا لمحكومنات عالنة ميها مؤبدات لمدى 
الحناة، وأيه ال نمك  أ  تكو  هياك صفقة بدو  تيفنذ شروطها، وأ  المقاومة لدنها اليفس الطونل 

سيوات م  أسرها للجيدي جلعاد شالنط وأفرج عيه  5مطالبها كما فعلت ذلك بعد م  أجل تحقنق 
 أسنًرا معظمهم م  أصحاب تلك المحكومنات. 1027مقابل 

ولفتت المصادر، إلى أ  إسرائنل أبلغت مصر أيها على استعداد لإلفراج ع  األسرى م  كبار الس  
لواء فؤاد الشوبكي، وبعض المرضى، إلى وميهم قنادات في الفصائل منثل أحمد سعدات وكذلك ال

 جايب أسرى م  أصحاب المحكومنات الخفنفة.
 10/11/2021، القدس، القدس

 
 تحريك مفاوضات األسرىل ألمانيا على  ّط الوساطة": األ بار" .10

تصّورها لخرنطة طرنق صفقة « حماس»في الوقت الذي قدَّمت فنه حركة : رجب المدهو -غزة
ة االحتالل، عبر الوسنط المصري، دخل وسنط ألمايي جدند لم نعكَشْف ع  تبادل األسرى مع دول

اسمه لتقرنب وجهات اليظر، وتيفنذ الصفقة التي ال تزال حكومة االحتالل تراوغ وتتهّرب م  دفع 
أنثمايها المالئمة. وجاء التحّرك األلمايي تزاميًا مع زنارة المستشارة األلماينة أيجنال منركل، إلى 

، ولقائها رئنس الحكومة يفتالي بنيت، ووزنر األم  بنيي غايتس، ومستشار األم  القومي إسرائنل
اإلسرائنلي إنال حالوتا الذي نقود، عبر القاهرة، مفاوضات تبادل األسرى مع المقاومة الفلسطنينة. 

، بأ  الحركة تتعاطى مع جمنع الوسطاء الذن  نتواصلو  «األخبار»، «حماس»وأفاد مصدر في 
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وفاء »عها في شأ  ملّف الجيود األسرى، بَم  فنهم األلما  الذن  تدّخلوا في السابق إلتمام صفقة م
 ، مؤكدًا أ  قيوات االتصال مفتوحة مع برلن  في هذا الخصوص.2011في عام « األحرار

 11/10/2021، األ بار، بيروت
 

 اومةحماس: أهالي الجنود لن يروا أبناءهم إال باالستجابة لشروط المق .11
 :في تغرندة له على "تونتر" نوم األحد، الياطق باسم حركة حماس حازم قاسم، : قالالقدس المحتلة

وشدد قاسم  "ل  تعجدي مرواغة حكومة االحتالل في ملف التبادل وتالعبها بمشاعر أهالي جيودها".
وأضاف "شكل  .على أ  "أهالي الجيود األسرى ل  نروا أبياءهم إال باالستجابة لشروط المقاومة"

التوقنع على صفقة وفاء األحرار التي يعنش ذكراها العاشرة النوم، واحدة م  أكبر المحطات التي 
 كسرت بها المقاومة إرادة المحتل، وفرضت شروطها، وجعلته نجنثو على ركبتنه".

 10/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 باس وهنية في القاهرة: ال يوجد أي اتصاالت لترتيب لقاء بين ع"القدس" .12
قالت مصادر فلسطنينة مطلعة، إ  الجهود المصرنة المبذولة لمحاولة إحداث : خــــــــــاص –القاهرة 

اختراق في ملف المصالحة لم نتضم  حتى اآل  أي اتصاالت لترتنب عقد لقاء بن  الرئنس 
سماعنل هينة رئنس المكتب السناسي لحركة ح ماس، في العاصمة الفلسطنيي محمود عباس، وا 

القاهرة، وأ  الجهود تركز على تجهنز ورقة مصرنة لطرحها على كافة األطراف بهدف محاولة عقد 
لقاء فصائلي نسمح الحًقا بعقد اإلطار القنادي المؤقت الذي نضم األمياء العامن  للفصائل بحضور 

 الرئنس عباس.
 10/11/2021، القدس، القدس

 
 القدس  الل المفاوضاتموقع عبري: حماس فرضت ملف  .13

ذكر موقع "زما  نسرائنل" العبري، نوم األحد، أ  المفاوضات التي نجرنها وفد حركة : القدس المحتلة
حماس في القاهرة حالنا دلنل على يجاحها في إجبار "إسرائنل" على التراجع ع  ربط ملف الجيود 

لموقع داية ب  شمعو ، إ  محاولة وقالت المختصة بالشأ  الفلسطنيي في ا األسرى بملف اإلعمار.
حماس إدراج قضنة القدس على ملف المباحنثات مع الوسنط المصري تعدُّ خطوة غرنبة ومغامرة م  
حماس التي أوضحت أ  المفاوضات ل  تعيي أ  أندنها مقندة عما قد نحدث في القدس واألقصى 

تيجح، وهو ما فاجأ المصرنن ،  أو في الضفة، وأ  محاولة "إسرائنل" تفكنك محور غزة والقدس لم
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وأضافت ب  شمعو ، أ  الرسالة التي أرادت حماس إنصالها "إلسرائنل" تعيى أيها  على حد قولها.
قد تستخدم قضنة القدس ذرنعة لتهدندها بالتصعند في حال عدم تمكيها م  إحراز تقدم في القضانا 

ائنل" على تغننر الوضع القائم في المتعلقة باألسرى أو رفع الحصار ع  غزة؛ أو إقدام "إسر 
 األقصى، كو  هذا التصرف لنس غرنًبا باليسبة لحماس التي تذكريا بن  الحن  واآلخر.
 10/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجهاد تؤكد لا"قدس برس" جهوزية المقاومة الفلسطينية .14

كرى الرابعَة والنثالنثن  اليطالقتها أحنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن  الذ: ماز  كرّنم-لبيا 
الجهادنة، وسط تأكندات على جهوزنة المقاومة الفلسطنينة لتقدنِم مزند م  التضحنات على طرنق 

وفي هذه المياسبة، أجرت "قدس برس" عدة مقابالت مع قنادة حركة الجهاد  التحرنر والعودة.
الفلسطنينن ، ورسالتهم للحركة في ذكرى  اإلسالمي في لبيا ، واستمعت إلى آراء عنية م  الالجئن 

 ايطالقتها.
 9/10/2021، قدس برس

 
 أسرى الجهاد يروون تفاصيل مرعبة عّما يتعرضون له في "النقب" .15

واصل األسرى في سجو  االحتالل تيفنذ خطواتهم االحتجاجنة رفضًا لإلجراءات  حس  جبر:
 التعسفنة ضدهم.

منع الفصائل ايضمت إلى أسرى حركة الجهاد اإلسالمي إ  ج« األنام»وقالت مصادر متعددة لـ 
« اليقب»وأكدت هذه المصادر أ  أسرى سج   بإغالق جزئي لألقسام في كافة سجو  االحتالل.

أغلقوا كافة األقسام في إطار البريامج الوطيي لمواجهة إجراءات االستهداف لحركة الجهاد اإلسالمي 
في سج  « الجهاد»وروى أسرى  تحرنر أيفسهم. في« جلبوع»بعد يجاح ستة أسرى م  سج  

وقال األسرى  تفاصنل مرعبة عما نتعرضو  له م  استهداف متواصل على مدار الساعة.« اليقب»
إ  إدارة السج  ما زالت تعزل ميذ شهر خمسة م  قادة أسرى الجهاد في ظروف « اليقب»في سج  

هللا العارضة ومهيد الشنخ إبراهنم وعبد عبند وفي التفاصنل ما زال األسرى تمنم سالم وعبد  صعبة.
وبفعل هذه اإلجراءات أعل  كل  ومحمد الدرابنع نعنشو  أوضاعًا صعبة وقاسنة في زيازن  اليقب.

م  األسرى )العارضة وسالم والدرابنع( ع  خوض إضراب مفتوح ع  الطعام احتجاجا على 
 إجراءات عزلهم.

 9/10/2021، األيام، رام هللا
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 زور فتح في لبنان وتتباحثان بالعالقات الثنائية وآ ر المستجداتحماس ت .16
استقبل أمن  سر حركة "فتح" وفصائل ميظمة التحرنر الفلسطنينة في لبيا  فتحي أبو : بنروت

العردات في مكتبه في سفارة فلسطن  في بنروت، الجمعة وفدا م  العالقات الوطينة في حركة 
ممنثل حركة  نة في حركة حماس علي بركة، وحضورلوطيحماس، برئاسة مسؤول العالقات ا

قات الوطينة إبراهنم المدهو ، "حماس" في لبيا  أحمد عبد الهادي، وبمشاركة عضو دائرة العال
 أمن  سر إقلنم حركة "فتح" في لبيا  حسن  فناض.و 

لتي تمّنزت بمتاية وتياول اللقاء العالقات النثيائنة بن  حركتي "فتح"  و"حماس" في الساحة اللبياينة ا
العالقات األخونة الكفاحنة في مرحلة صعبة شهدتها المخنمات الفلسطنينة في لبيا ، والتي أسهمت 

الفلسطنينة، وذلك بفضل وحدة  –الفلسطنينة والعالقات الفلسطنينة  -في تعزنز العالقات اللبياينة 
كافة، التي ايعكست إنجابا على الموقف والتعاو  والتيسنق بن  الفصائل والمكويات الفلسطنينة 

كما  الوجود الفلسطنيي في لبيا ، م  خالل وحدة الموقف الذي شّكل أحد أهم عوامل االستقرار فنه.
القاسنة التي نعنشها شعبيا في المخنمات في ظل األزمة  واألوضاع المعنشنةتطّرق البحث للقضانا 

 االقتصادنة التي نمر بها لبيا .
 10/10/2021، لإلعالمالمركز الفلسطيني 

 
 قيادي في الشعبية: تصرفات عباس محفزة لالحتالل لمواصلة جرائمه .17

عزام حافظ: قال القنادي في الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، بدرا  جابر، إ  تصرفات -الخلنل
رئنس السلطة محمود عباس باستجداء لقاء قادة االحتالل ومواصلة الطرنق التي نسنر بها سنًرا 

ًرا للتوجه الوطيي العام، نمنثل تحفنزًا لالحتالل على ارتكاب المزند م  االيتهاكات بحق الشعب مغان
الفلسطنيي، ولنس آخرها السماح للمستوطين  بأداء ما تسمى "الصالة الصامتة" في المسجد 
األقصى، ومواصلة ابتالع األراضي. وأضاف بدرا  لصحنفة "فلسطن "، أ  توجه عباس بشخصه 

له لالحتالل، نمنثل يسفًا لكل الجهود التي بعذلت م  أجل بياء تفاهمات فلسطنينة على قاعدة وم  حو 
 الحفاظ على حالة االشتباك مع االحتالل، والحفاظ على يهج المقاومة.

 10/10/2021أون الين،  فلسطين
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 للسلم العالمي .. والنووي اإليراني تهديد”دولة إرهابية“بينيت: إقامة دولة فلسطينية يعني جلب  .18
قال رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت، نوم األحد، إ   ،10/10/2021القدس، القدس، ذكرت 

حكومته ال تتجاهل الفلسطنينن  ولكيها في يفس الوقت تتعلم م  التجارب السابقة، ولذلك ل  تسمح 
 بإقامة دولة فلسطنينة.

لماينة الميتهنة والنتها أيجنال منركل في وأضاف بنينت خالل مؤتمر صحفي مع المستشارة األ
 ”.دقائق م  ميزلي 7وجود دولة فلسطنينة نعيي جلب دولة إرهابنة على بعد “القدس، إ  

وجاءت أقوال بنينت رًدا على تصرنحات منركل خالل المؤتمر. والتي قالت فنها إيها ما تزال ترى أ  
 حل الدولتن  مهم للتوصل لحل مع الفلسطنينن .

 لتقى بنينت مع منركل في فيدق الملك داود بالقدس، قبل أ  تحضر جلسة للحكومة اإلسرائنلنة.وا
وتطرق بنينت خالل المؤتمر للملف اليووي اإلنرايي، وقال إ  الملف اليووي اإلنرايي بلغ أكنثر مراحله 

 تطوًرا، مؤكًدا على أ  إسرائنل ستعمل بيفسها لميع امتالك طهرا  أي أسلحة يوونة.
م  نحافظ على الحناد في الصراع بن  إسرائنل وبن  إنرا  وحماس وحزب هللا، فقد بوصلته “وأضاف 
 ، مشنًدا بموقفها وسناساتها الداعمة إلسرائنل بشكل دائم.”األخالقنة
قال بنينت "لقد تحولت العالقات بن  البلدن  م  تحالف آخر  ،10/10/201، 48موقع عرب وأضاف 

لك بفضل قنادتك. يتوقع تقونتها أكنثر، في قطاع األعمال والعلوم والتعلنم لصداقات حقنقنة، وذ
 والصحة وبالطبع األم ".

وتابع "أحنايا نحدث زعنم ما فرقا كبنرا، وأعتقد أ  قنادتك قد مهدت الطرنق اللتزام ألماينا المستمر 
 بأم  إسرائنل، ويح  يقدر ذلك كنثنرا".

ر منركل، تطرق بنينت للمشروع اليووي اإلنرايي والعودة وفي جلسة الحكومة اإلسرائنلنة بحضو 
لالتفاق اليووي، قائال "في السيوات النثالث الماضنة، حقق اإلنراينو  قفزة كبنرة إلى األمام، حنث إ  
قدرتهم على التخصنب في أكنثر مراحلها تقدما. اإلنراينو  نماطلو  بالوقت وأجهزة الطرد المركزي 

ولنة إسرائنل هي التأكد باألفعال ولنس األقوال م  أ  إنرا  ل  تمتلك أسلحة تدور"، مضنفا أ  "مسؤ 
يوونة، فاألسلحة اليوونة في أندي يظام متطرف وعينف كهذا ستغنر وجه الميطقة والعالم. وباليسبة 

 ليا، هذه قضنة وجودنة".
دنة. وسنكو  التسلنم بكو  وتابع بنينت أيه "لقد بلغ البريامج اليووي اإلنرايي مرحلة تستلزم قدرة قنا

إنرا  دولة على العتبة اليوونة بمنثابة وصمة عار على جبن  العالم الحر، بل وسنشكل خطًرا على 
السلم العالمي. ويشاهد كنف نتصرف اإلنراينو  حالًنا، وهم ال نمتلكو  مظلة يوونة بعدع، في سورنة 
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األضرار التي سنتسببو  بها إذا أدرك العالم أ  والعراق ولبيا  والنم  وغزة والخلنج. فما بالكم بمدى 
 هذه الهمجنة باتت مدعومة بقيبلة يوونة".

واعتبر أ  "ال جدوى في محاولة مهادية اإلنراينن ، كويهم نفسرو  المهادية كضعف. وهم نواصلو  
زعزعة التالعب بالمجتمع الدولي، والمماطلة وفي هذه األنثياء التمادي في تخصنب النوراينوم، وفي 
 االستقرار في الميطقة دو  هوادة. يشهد مرحلة حاسمة، والموقف األلمايي هام بشكل خاص".

 
 هآرتس: بينيت غير مستعد لصفقة تبادل أسرى يقدم من  اللها تنازالت كبيرة .19

قال تقرنر للمراسل والمحلل العسكري لصحنفة هآرتس العبرنة، عاموس هرئنل، النوم االنثين ، إ  
ت رئنس الوزراء اإلسرائنلي الحالي، منثل سلفه بينامن  يتيناهو، غنر مستعد إلتمام صفقة يفتالي بنين

تبادل أسرى مع حركة حماس، نقدم م  خاللها تيازالت كبنرة في ظل مطالب الحركة التي وصفها 
يفق “وتتضم  اإلفراج ع  أصحاب المحكومنات العالنة وقنادات الفصائل وأسرى ” غنر واقعنة“أيها 

م  سج  جلبوع.ووفًقا لهرئنل، فإ  بنينت نرى بأ  منثل هذه الصفقة بمنثابة تهدند الستقرار ” حرنةال
 حكومته، وأيه سنتعرض لموجة ايتقادات م  النمن .

ولفت إلى أ  الجنش اإلسرائنلي نستخدم فترة الهدوء والمحادنثات الجارنة لتحسن  وتعزنز خططه 
هياك تصعند جدند، خاصًة وأ  الوضع في الضفة الغربنة العملناتنة في قطاع غزة، في حال وقع 

لنس مستقًرا في ظل التوتر األميي األخنر وكذلك ما نجري في القدس ما ندفع باتجاه فتح يقاط 
 مواجهة جدندة.

 11/10/2021القدس، القدس، 
 

 ال ارجية اإلسرائيلية تصادق على تعيين غوفرين سفيرا لدى المغرب .20
ت في وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة، مساء نوم األحد، على تعنن  الدبلوماسي صادقت لجية التعننيا

كما صادقت اللجية على تعنن  أمنر منمو   دافند غوفرن ، في ميصب سفنر إسرائنل لدى المغرب.
سفنرا إسرائنلنا في أسترالنا. وسنتعن  على الحكومة اإلسرائنلنة المصادقة على هذه التعننيات لكنت 

 ة.صبح يافذ
 10/10/2021، 48عرب 
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  الفات دا ل الحكومة اإلسرائيلية بسبب تصريحات شاكيد من دبي .21
العبرنة، مساء نوم السبت، أ  هياك خالفات وتوترات بن  كبار الوزراء في الحكومة  12ذكرت قياة 

طال قها بعض اإلسرائنلنة بسبب تصرنحات إنلنت شاكند وزنرة الداخلنة خالل زنارتها لدبي ميذ أنام وا 
التصرنحات السناسنة خاصًة تلك التي تعل  فنها معارضة الحكومة الحالنة إلقامة أي دولة 

 فلسطنينة.
وجه ايتقادات  –في تلمنح لوزنر الخارجنة نائنر البند  –وبحسب القياة العبرنة، فإ  أحد الوزراء 

دبي، وأ  تلك حادة لتصرنحات شاكند والتي اعتبرها غنر مياسبة في ظل وجودها بمدنية 
 التصرنحات تضر بالعالقات مع اإلمارات والدول العربنة.

إذا أراد الوزنر اإلعالمي بعض الدروس في “وردت حنيها شاكند على تلك التصرنحات بالقول 
 ”.العالقات الخارجنة، فأيا على استعداد إلعطائه إناهـ لدنه هاتفي

ات بميع قنام دولة فلسطنينة، أنثار حفنظة وبحسب المصادر ذاتها، فإ  تصرنح شاكند م  اإلمار 
 .البند الذي كا  نعمل على تعزنز العالقات مع صدنق إسرائنل الجدند. كما وصفتها

أي صدام داخلي غنر “وعلق وزنر القضاء اإلسرائنلي جدعو  ساعر في مقابلة مع القياة، بالقول 
 ضروري، ونجب العمل على استقرار الحكومة.

 9/10/2021القدس، القدس، 
 

 هاجم منصور عباس.. عودة: نعارض تد ل الشاباك في محاربة الجريمة .22
عبر أنم  عودة رئنس القائمة العربنة المشتركة في الكينست اإلسرائنلي، مساء نوم السبت، ع  

 في مكافحة الجرنمة والعيف بالمجتمع العربي.” الشاباك“معارضته لتدخل جهاز األم  العام 
ال يرند أ  نكو  جهاز الشاباك للعرب، والشرطة للنهود، “العبرنة،  12ة مع قياة وقال عودة في مقابل

 ”.لسيا قضنة أمينة بل مدينة، وعلنهم أ  نعاملوييا كما نفعلو  في يتاينا ويهارنا
لو كيت “وايتقد عودة الخطة التي تعمل علنها الشرطة اإلسرانلنة لمحاربة العيف المتصاعد، قائاًل 

  لقلت لمفوض الشرطة، إما تقدم خطة للقضاء على الجرنمة في غضو  شهر، أو مكا  المسؤولن
 ”.أ  تستقنل
شخص آخر،  1200هم نقولو  أيه في غضو  عقد م  الزم  سيشهد يتائج، أي بعد مقتل “وأضاف 

 ”.هل سيرى اليتائج؟
ة بزعامة ميصور كما وجه رئنس القائمة العربنة المشتركة، ايتقادات حادة للقائمة العربنة الموحد

 وسناساتها تجاه القضانا المختلفة في ظل دعمها لخنارات الحكومة اإلسرائنلنة الحالنة.
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واتهم عودة، ميصور عباس بأيه باع كل القنم، وأيه لم نعد لدنه ضمنر، متهًما إناه بأيه كا  سنذهب 
 مع بينامن  تيناهو الذي نحرض على العرب باستمرار، لتشكنل حكومة.

 9/10/2021القدس،  القدس،
 

 بعد ان فاض احتماالت انسحاب بيني غانتس الليكود يعد  طة بديلة إلسقاط حكومة بنيت .23
أعل  وزنر األم  الداخلي السابق، أمنر أوحايا، المقرب م  رئنس المعارضة بينامن  يتيناهو، أ  

بينت في غضو  بضعة حزب اللنكود لم نرفع ندنه وما زال مؤميًا بقدرته على إسقاط حكومة يفتالي 
 شهور.

ميذ تشكنل هذه الحكومة كا  واضحًا أ  تارنخها سنيفد في القرنب، إذ إ  رئنسها »وقال أوحايا إيه 
نقود حزبًا م  ستة يواب فقط وكا  نطمح أل  نصبح ذا شعبنة تجعله صالحًا لجرف مئات ألوف 

ى أيه في أحس  األحوال سنحافظ األصوات في االيتخابات القادمة. لك  استطالعات الرأي تشنر إل
على قوته، فهو رئنس حكومة فاشل، والجمهور نالحظ أيه ال نجند سوى إطالق التصرنحات 

 «.الفارغة
بالمقابل، أشارت استطالعات الرأي أ  اللنكود برئاسة يتيناهو سنزند م  قوته في أي ايتخابات 

صوات التي نحصل علنها ستأتنه م  قادمة، ولك  هذا ل  نجعله قادرًا على تشكنل حكومة، فاأل
أحزاب النمن  المتحالفة معه. ولذلك فإ  هذه األحزاب ل  تتحمس لتبكنر موعد االيتخابات. ولم نعد 
أمامه سوى العمل على تفكنك االئتالف القائم وتشكنل حكومة ضم  التركنبة الحالنة لألحزاب. 

 طة بدنلة لتفكنك حكومة بينت.وحسب اليائب أوحايا فإ  اللنكود ندرس حالنًا وضع خ
ونقول مقربو  م  اللنكود إ  الخطة تبيي على ايسحاب يواب م  النمن  وبشكل خاص تفكنك حزب 

الذي نقوده بينت. ونجري التركنز على وزنرة الداخلنة، إنلنت شاكند، التي تدخل في « نمنيا»
الموحدة )الحركة اإلسالمنة(، صدامات مع زمالئها في االئتالف وبشكل خاص مع القائمة العربنة 

حول عدد كبنر م  القضانا. ونتوقعو  في اللنكود أ  تزداد هذه الخالفات في الشهور القادمة، بعد 
إقرار الموازية العامة، وتؤدي إلى ايسحاب شاكند وسقوط الحكومة، وعيدها كل شيء سنكو  

 مفتوحًا.
ل حصول تغننرات في الخرنطة الحزبنة فإ  م  جهة أخرى، نرد مقربو  م  بينت بالقول إيه في حا

 االحتمال األكبر هو أ  نيضم أحد أحزاب المعارضة إلى االئتالف ولنس العكس.
 11/10/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 إسرائيليون يتظاهرون ضد اتفاق لنقل نفط إماراتي عبر بالدهم .24
بة بإلغاء اتفاق مبدئي ليقل يفط تظاهر مئات اإلسرائنلنن ، السبت، في عدة مياطق للمطال القدس:

، وعقب اتفاق تطبنع بن  2020وفي أكتوبر/ تشرن  األول  إماراتي إلى األسواق الغربنة عبر بالدهم.
تل أبنب وأبو ظبي، وقعت شركة حكومنة إسرائنلنة وأخرى مقرها في اإلمارات، مذكرة تفاهم )اتفاقا 

 ، في إسرائنل.”إنالت ـ عسقال “ة عبر خط أيابنب مبدئنا( ليقل اليفط وميتجاته لألسواق األوروبن
العبرنة الرسمنة، فإ  مئات اليشطاء م  ميظمات إسرائنلنة حقوقنة عدة، شاركوا ” كا “وبحسب قياة 

ورفع المتظاهرو  شعارات  لألسبوع النثايي في وقفات يظمت في عدة مد  بإسرائنل، بنيها تل أبنب.
ولم تصّدق  ، وفق المصدر ذاته.”مخاطر بنئنة عدندة وكبنرة لما لها م “تطالب بإلغاء االتفاق 

 الحكومة اإلسرائنلنة حتى مساء السبت، على االتفاق المبدئي.
 9/10/2021القدس العربي، لندن، 

 
 تقرير: الشرطة تطالب باست دام االعتقال اإلداري بذريعة محاربة العنف في المجتمع العربي .25

سرائنلنة، بميحهم صالحنات تيفنذ اعتقاالت إدارنة في البلدات نطالب المسؤولو  في الشرطة اإل
العربنة، وذلك بذرنعة محاربة العيف والجرنمة في المجتمع العربي، بحسب ما ذكرت هنئة البث 

 "(، في تقرنر أوردته مساء النوم، األحد.11اإلسرائنلنة )"كا  
م واسع إلجراء االعتقال اإلداري، وذكرت القياة أ  الشرطة طرحت مطالبها بتمكنيها م  استخدا

خالل مداوالت الحكومة اإلسرائنلنة حول خطتها الجدندة لمحاربة الجرنمة في المجتمع العربي، والتي 
تعقد بمشاركة وزارة األم  الداخلي ووزارة القضاء ورئنسة المحكمة العلنا اإلسرائنلنة، إستر حنوت، 

 لنت.والمستشار القضائي للحكومة، أفنحاي ميدلب
" أ  إجراء االعتقال اإلداري "ضروري العتقال مشتبه 11وزعم مسؤول في الشرطة تحدث إلى "كا  

بتيفنذ جرنمة قتل، أو اعتقال شخص نعرجح أيه عازم على تيفنذ جرنمة قتل"، وذلك دو  تقدنم الئحة 
 اتهام ضده ووجود أدلة قونة بحوزة الشرطة تربط المشتبه به بالجرم.

ر، فإ  مسؤولن  في الحكومة اإلسرائنلنة ندعمو  ميح الشرطة صالحنة تيفنذ اعتقاالت ووفقا للتقرن
إدارنة في البلدات العربنة، فنما قال مسؤولو  آخرو  أ  "الحدنث ندور ع  خطوة متطرفة للغانة، 

 لسيا متأكدن  م  أ  هذا الطلب سنحظى بمصادقة الحكومة".
 10/10/2021، 48عرب 
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 %31ا: ارتفاع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بنسبة بظل جائحة كورون .26
، مقارية بالعام الذي 2021خالل العام الحالي  %31ارتفعت يسبة الهجرة النهودنة إلى إسرائنل بيسبة 

سبقه، ونأتي هذا االرتفاع بظل جائحة كورويا، بحسب إحصاءات صادرة ع  وزارة الهجرة والوكالة 
 النهودنة، نوم األحد.

شر هذه المعطنات عشنة ما نسمى مياسبة "أسبوع الهجرة"، وتظهر البنايات المحدنثة ع  ونأتي ي
، مقارية بالفترة 2021في عدد المهاجرن  ميذ بدانة عام  %31حجم الهجرة إلى البالد، زنادة بيسبة 

 .في العام الماضي 15,598هذا العام مقارية بـ  20360، حنث تم استقدام 2020الممانثلة م  العام 
نثنوبنا. إذ  وجاء معظم المهاجرن  إلى إسرائنل م  روسنا والوالنات المتحدة، وفريسا، وأوكراينا، وا 
أظهرت البنايات أ  المدنية األكنثر شعبنة بن  المهاجرن  الذن  تم استقدامهم هي القدس، حنث 

ر م  مهاجرا العنش بها، علما أيه ميذ اليكبة هاجر إلى فلسطن  أكنث 2180اختار أكنثر م  
 مهاجر م  جمنع أيحاء العالم. 3,340,000

وقالت وزنرة الهجرة واالستنعاب بينيا تامايو شطا "عملت في الحكومة حتى ال تتوقف الهجرة إلى 
إسرائنل لحظة حتى خالل جائحة كورويا واإلغالق، أل  الهجرة إلى إسرائنل هي تحقنق الحلم 

د المهاجرن  الذن  قرروا القدوم إلى إسرائنل ميذ بدانة الصهنويي. أيا سعندة بالزنادة الكبنرة في عد
 العام الحالي".

بدوره، قال رئنس الوكالة النهودنة، نعقوب حاجونل، في بنا  له "على الرغم م  الفترة الصعبة 
والقنود الشدندة التي نفرضها الوباء العالمي على االيتقال م  دولة إلى دولة، لك  ميذ بدانة العام 

 كايت هياك زنادة كبنرة في عدد المهاجرن ، مقارية بالفترة الممانثلة في العام الماضي". الحالي،
 10/10/2021، 48عرب 

 
 تقييم إسرائيلي: صفقة شاليط تسببت ب سائر استراتيجية فادحة .27

أخذ التقننم اإلسرائنلي، لصفقة تبادل األسرى مع حركة حماس، عام : عديا  أبو عامر -21عربي
ا سلبنا بعد مضي هذه السيوات، بسبب استئياف األسرى الذن  أطلق سراحهم مقاومة ، تقننم2011

االحتالل، وأبرز ذلك وقوف األسنر محمود القواسمة أحد محرري الصفقة، خلف عملنة اختطاف 
 .2014مستوطين  بالخلنل عام 

قائال إ   آفي نسسخاروف، الخبنر اإلسرائنلي في الشؤو  الفلسطنينة، كتب في صحنفة معارنف
"الهجمات التي تم تمونلها ومساعدتها م  قبل األسرى المفرج عيهم خالل الصفقة، تقدم دلنال كافنا 

 تي سببتها لألم  اإلسرائنلي.على األضرار االستراتنجنة ال
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وبات هياك إجماع فلسطنيي شامل على أ  إسرائنل دولة ضعنفة، كما أ  يفس اليخبة م  األسرى 
دوا لليشاط العسكري في حماس، وتمكيوا م  تغننر التيظنم بشكل كبنر، وهنميته المطلق سراحهم عا

 على الساحة الفلسطنينة".
" أ  "األسوأ الذي قامت به إسرائنل خالل الصفقة أيها لم تكتف 21وأضاف في مقال ترجمته "عربي

األرض في  بالتفاوض غنر المباشر مع حماس، التي تدعو لتدمنرها، بل االعتراف بأيها مالكة
الساحة الفلسطنينة، والقفز ع  كل الخطوط الحمر التي وضعتها إسرائنل في الماضي م  حنث 

والقدس، في خطوة لم تحصل سابقا، حتى في صفقة أحمد  48 إطالق سراح أسرى م  فلسطنيني
 ".1985جبرنل عام 

 10/10/2021، "21موقع "عربي 
 

 مئات المستوطنين يقتحمون األقصى .28
يقلت لقطات مصورة ليشطاء ومرابطن  صلوات تلمودنة في «: القدس العربي»حتلة ـ القدس الم

وقال شهود عنا  إ  موظفي دائرة األوقاف اإلسالمنة  باحات المسجد، بحمانة م  شرطة االحتالل.
حاولوا ميع المستوطين  م  ذلك، لك  شرطة االحتالل تدخلت م  أجل تأمن  صلواتهم وجوالتهم 

م  جهة باب المغاربة على شكل « األقصى»واقتحم المستوطيو   داخل المسجد.االستفزازنة 
مجموعات ميذ الساعة السابعة واليصف صباحًا، في محاولة لخلق واقع جدند نقوم على تمك  

 المستوط  م  الصالة بشكل متواصل في األقصى.
 11/10/2021، ، لندنالقدس العربي

 
 برة اليوسفية بالقدساالحتالل ينفذ أعمال تجريف في المق .29

جرفت آلنات تابعة لالحتالل اإلسرائنلي، نوم األحد، أجزاء م  المقبرة النوسفنة المالصقة : القدس
وقال مصطفى أبو زهرة، "إ  قوات االحتالل جرفت قبرا  للمسجد األقصى المبارك م  الجهة الشرقنة.

أحد الموتى، وقد قميا بعد ذلك بإخراج م  مقبرة الشهداء التابعة للمقبرة النوسفنة حنث ظهرت عظام 
عادته إلى ما كا  علنه، وأجبريا الجرافة وقوات  الجرافة التي قامت بتجرنف القبر، وترمنمه وا 

 االحتالل على مغادرة المكا ". 
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وتأتي عملنات التجرنف، بعد أ  استجابت المحاكم اإلسرائنلنة لطلب بلدنة االحتالل في القدس وما 
ة الطبنعة"، باستئياف أعمال التجرنف في المقبرة، ونشمل القرار كذلك السماح بتحونل تعرف بـ"سلط

قطعة األرض إلى حدنقة عامة م  أجل ضما  ميع المسلمن  م  استحداث قبور جدندة فنها، ضم  
 مساعي تهوند القدس وتغننر تارنخها وجغرافنتها.

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

 سلطات االحتالل ُتبعد الشيخ عكرمة صبري عن األقصى أسبوًعا .30
قّررت سلطات االحتالل اإلسرائنلّي، نوم األحد، إبعاد رئنس الهنئة اإلسالمنة العلنا في : باسل مغربي

القدس المحتلة، وخطنب المسجد األقصى، الشنخ عكرمة صبري، ع  المسجد لمّدة أسبوع "قابلة 
ت قوات االحتالل، الشنخ صبري، للتحقنق معه في وقت سابق، واقتحمت في واستدع للتجدند".

ساعات الصباح الباكر قوات م  المخابرات اإلسرائنلنة وعياصر "حرس الحدود" ميزله في حي 
وبعد ايتهاء  الصواية، وسلمته بالغا لمراجعة قسم المخابرات في معتقل المسكوبنة في القدس.

ساعات بحسب صبري، قال الشنخ: "كا  التركنز على موضوع  التحقنق الذي استمّر لخمس
وقال: "أفرجوا  خالل باألم ".ا  األقصى، وأ  وجودي في المسجد ننثنر التوتر، ونؤدي إلى اضطراب و 

 عيي بشرط اإلبعاد ع  األقصى لمدة أسبوع"، الفتا إلى أ  قرار اإلبعاد "قابل للتجدند" كذلك.
توقنع على قرار اإلبعاد، إال أييي رفضت ذلك، وقلت إيه قرار وأضاف صبري: "لقد طلبوا ميي ال

 باطل، وتعارض مع وظنفتي الدنينة، ول  نؤّدي إلى االستقرار".
 10/10/2021، 48عرب 

 
 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تدهور أوضاعهم الصحية 6: هيئة شؤون األسرى .31

نوم األحد، إ  ستة أسرى نواصلو  إضرابهم المفتوح قالت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، ال: رام هللا
ع  الطعام، احتجاجا على اعتقالهم اإلداري، وسط تدهور حاد على أوضاعهم الصحنة، ال سنما 

وأعربت الهنئة ع  قلقها على حناة كافة األسرى المضربن ، محملة  األسنرن  القواسمة والفسفوس.
هم، وطالبت المؤسسات الحقوقنة وااليساينة وعلى سلطات االحتالل المسؤولنة كاملة ع  مصنر 

رأسها الصلنب األحمر بالتدخل الفوري والسرنع لوقف سناسة االعتقال اإلداري الجائرة بحق أبياء 
نجاد حلول جدنة لهؤالء األسرى المضربن  قبل خسارتهم.  شعبيا، وا 

 10/10/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 2015حالة اعتقال منذ هبة القدس في أكتوبر  37,500 ":فلسطين لدراسات األسرى" .32
( فلسطنينا م  كافة الفئات ميذ 37,500رصد مركز فلسطن  لدراسات األسرى اعتقال االحتالل )

سيوات على ايدالعها. وقال  6، في ذكرى مرور 2015ايدالع هبة القدس في األول م  أكتوبر لعام 
ت أضحت ظاهرة نومنة نستخدمها االحتالل كأداة م  رناض األشقر مدنر المركز إ  االعتقاال

أدوات القمع، والعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطنيي، حنث ال نمر نوم إال ونعسجل فنها 
حاالت اعتقال في عملنة استيزاف َبشرى متعمد. وأوضح األشقر بأ  ما نقارب الملنو  فلسطنيي 

وحتى  2000الت االعتقال ألبيائه وبياته ميذ سبتمبر ، وبلغت حا1967ذاقوا مرارة األسر ميذ عام 
( ألف 37,500رصد ) 2015( ألف حالة اعتقال، بنيما ميذ ايدالع هبة القدس في أكتوبر 130النوم )

حالة اعتقال طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطنيي بما فنها األطفال واليساء، والمرضى، وكبار 
لصنادن ، ويواب التشرنعي وقادة الفصائل وغنرهم. وم  بن  الس ، والياشطن ، واإلعالمنن ، وا
( حالة اعتقال 1,075( حالة اعتقال ألطفال قاصرن ، و)6,770حاالت االعتقال خالل هبة القدس )

( حالة اعتقال على خلفنة الكتابة على مواقع 1,300ليساء وفتنات بعضه  جرنحات وقاصرات، و)
 التحرنض. التواصل االجتماعي الفنسبوك بتهمة

 10/10/2021، فلسطين أون الين
 

 أسيرا معزولين في ظروف شديدة القسوة 19"الضمير":  .33
أسنرا معزولن  في سجو  االحتالل نعنشو  في ظروف "شدندة  19أفادت مؤسسة الضمنر أ  

 14القسوة". ووفق محامي مؤسسة الضمنر "سامر سمعا " بعد لقائه "يبنل مغّنر" أحد األسرى ال
لن  في سج  اليقب بأيهم نعايو  م  ظروف شدندة القسوة وحاطة بالكرامة، في ظل عقوبات المعزو 

مجردن  م  حاجاتهم  6جماعنة "تصل حد التعذنب"، حنث أعندوا إلى سج  اليقب وأدخلوا قسم 
أنام م  إحراق القسم وتفرنق أسرى  10الشخصنة في زيازن  ال تصلح لالستخدام البشري، بعد حوالي 

أسرى أليفسهم م  سج   6د اإلسالمي ميه على سجيي إنال وعسقال ، على خلفنة تحرنر الجها
 جلبوع.

 10/10/2021، فلسطين أون الين
 

 األسير زكريا الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ال امس .34
ى قالت هنئة شؤو  األسرى والمحررن  نوم األحد، إ  األسنر زكرنا الزبندي؛ أحد األسر : رام هللا

الستة الذن  تمكيوا م  ايتزاع حرنتهم م  سج  "جلبوع" عبر "يفق الحرنة"، مضرب ع  الطعام ميذ 
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وأكد محامي األسنر زكرنا  خمسة أنام احتجاجًا على ظروف عزله القاسنة بسج  "بئر السبع".
في الزبندي، أ  الزبندي شرع ميذ خمسة أنام بإضراب ع  الطعام، احتجاجًا على عزله اإلفرادي 

سج  "إنشل"، ونخضع الزبندي للرقابة الطبنة في "إنشل"، وفق ما يقلت إدارة سجو  االحتالل إلى 
 محامنه.

 10/10/2021، قدس برس
 

 "حل الدولتين"مزيد من االستيطان في محيط مدينة القدس لوأد ما يسمى تقرير:  .35

سلطات االحتالل الدفع أعادت “حل الدولتن  ” في سناق سناستها لوأد ما نسمى : مدنحه األعرج
مجددًا بمشروع قدنم، نتضم  بياء مستوطية جدندة تضم آالف الوحدات السكينة والتجارنة على 

االحتالل في  تيشغل بلدنةحنث  المحتلة.في ميطقة قليدنا شمال المدنية  القدس،أراضي مطار 
وتحدندا على  الميطقة،ك آالف وحدة استنطاينة في تل 10القدس في الوقت الراه  في الترونج لبياء 

وتخطط إلقامة المستوطية  .1967االحتالل ميذ عام  علنه سلطاتالذي تستولي  المطار،أراضي 
، وهذا نمكيها م  البياء دو  الحاجة إلى االستنالء على ”دولة  أراضي“فوق ما تصيفها إسرائنل 

المستوطية النثاينة على  وستكو  هذه األراضي.أراٍض فلسطنينة أو تلقي اعتراضات بشأ  ملكنة 
التي أقنمت على جبل « هار حوما»أراضي القدس الشرقنة، ميذ أ  صادقت إسرائنل على مستوطية 

وستكو  هذه المستوطية النثاينة على أراضي القدس الشرقنة، ميذ أ   .1997أبو غينم بدءًا م  عام 
 .1997غينم بدءًا م  عام التي أقنمت على جبل أبو « هار حوما»صادقت إسرائنل على مستوطية 

لى جايب هذا المشروع الضخم، تم الكشف ع  تفاصنل أضخم مجمع استنطايي اقتصادي ترفنهي  وا 
المخطط »إ  « مكتب الدفاع ع  األرض»وقال  شرقي القدس المحتلة.« السهل األحمر»في ميطقة 

لدة سلوا ، الذن  دويم على أراٍض مقدسنة خاصة تعود ملكنتها ألهالي ب 100قائم على مساحة 
نمتلكو  كل األوراق النثبوتنة الرسمنة لذلك، وقد استولت سلطات االحتالل قبل سيوات على هذه 

 «.األراضي بأوامر عسكرنة لغرض إقامة مياورات وتدرنبات عسكرنة وتم تسجنلها كأراضي دولة
، وتبلغ تكلفة بيائه شرق القدس« معالنه أدومنم»ونقع هذا المجمع االستنطايي بالقرب م  مستوطية 

ملنو  شنكل بدعم م  الحكومة ومؤسسات إسرائنلنة وم  مستنثمرن  نهود في العالم، ونتضم   730
مراكز تجارنة وترفنهنة، وقيوات للمناه، ومواقف للسنارات ومطاعم وفيادق تم تصمنمها على الطراز 

 الغربي الحدنث.
 9/10/2021ن، طاالمكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستي
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 "المصعد االستيطاني" يدمر آثارًا مملوكية وعثمانية في ساحة "اإلبراهيمي" .36
نتمسك االحتالل بسناسة فرض األمر الواقع في ارتكابه مزندًا م   :وسام الشونكي-الخلنل

االيتهاكات ضد الحرم االبراهنمي الشرنف في الخلنل ومحنطه؛ فبعد أ  شرع في إقامة المصعد 
ئي لتسهنل اقتحامات المستوطين ، ميذ يحو شهرن ، تمارس سلطات االحتالل في اآلوية، الكهربا

وتعد هذه البقانا  اعتداءات تدمنرنة بحقه، بذرنعة مواصلة إجراءات أعمال البياء فنه إلقامة المصعد.
هم طوال األنثرنة عبارة ع  أربطة وقلعة وبنوت َخَدمة الحرم اإلبراهنمي التي كايت مسكيًا وقفنًا ل

 قرو  عدندة.
األرض التي تجري الحفرنات علنها هي  حمدا ، أ وأوضح مدنر عام لجية اعمار الخلنل، عماد 

جزء ال نتجزأ م  األراضي الوقفنة اإلسالمنة الخاصة بالحرم اإلبراهنمي الشرنف، وقد ميعت سلطات 
، فنما وضعت 1994ي العام االحتالل المواطين  م  الوصول إلنها ميذ مجزرة الحرم اإلبراهنمي ف

ندها على هذه األرض بقرارات سناسنة وأوامر عسكرنة تم بموجبها سحب الصالحنات اإلدارنة 
ونيظر حمدا  م  إقامة هذا المشروع  والقايوينة م  بلدنة الخلنل ومدنرنة األوقاف اإلسالمنة.

 ، لنتعداه إلى أهداف االستنطايي في محنط الحرم، إلى أبعد م  تقدنم التسهنالت للمستوطين
 اقتصادنة ربحنة لصالح االحتالل، وضربًا م  التصفنة النثقافنة لآلنثار الفلسطنينة.

 11/10/2021، رام هللا، الحياة الجديدة
 

  طوات تصعيدية في السجون رفضًا لإلجراءات العقابية بحق األسرى .37
أمس، بخطوات تصعندنة، رفضًا []أول"األنام": شرع األسرى في مختلف سجو  االحتالل،  -رام هللا 

 لإلجراءات العقابنة التي تواصل إدارة السجو  تيفنذها بحّقهم، السنما أسرى الجهاد اإلسالمي.
وقال يادي األسنر وهنئة شؤو  األسرى، إ  الخطوات التصعندنة ستستمر خالل األنام المقبلة، 

ك بعد توزنعهم قبل أسبوعن  على للمطالبة بحل قضنة أسرى "الجهاد" بإعادتهم إلى غرفهم، وذل
غرف التيظنمات األخرى، عقب ايتزاع ستة أسرى حرنتهم م  سج  "جلبوع"، قبل أ  نعاد اعتقالهم 

وأشارا إلى أ  األسرى أرجعوا، أمس، وجبات الطعام، وسنتبعها تمرد وعودة أسرى  مرة أخرى.
لتيظنمات األخرى، فنما سنتم "الجهاد" إلى غرفهم ظهر النثالنثاء المقبل، ورفض دخولهم غرف ا

وبنيا أ  األسرى  إغالق األقسام كافة، نوم األربعاء، م  الساعة الرابعة عصرًا حتى يهانة النوم.
سنقومو  بإرجاع وجبتي الفطور والغداء نوم الخمنس المقبل أنضًا، والتشاور مع مختلف الفصائل 

   خطوات التصعند اإلضافنة.في يهانة األسبوع لالتفاق على موعد لحل التيظنمات، ضم
 10/10/2021، األيام، رام هللا
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 رام هللا يدعو لتكثيف حمالت التضامن مع األسرىباجتماع نظمته مؤسسات األسرى  .38

"األنام": أكد مشاركو  في اجتماع يظمته مؤسسات األسرى، في رام هللا، أمس، أهمنة  -رام هللا 
سرى، واألسنرات مع استمرار المعاياة التي نتعرضو  تحمل الكل الوطيي المسؤولنة تجاه قضنة األ

لها، واتساع الهجمة االحتاللنة م  قمع وتيكنل وحشي بحقهم، وسناسة العزل واالقتحامات المتكررة 
إضافة لسناسة اإلهمال الطبي المتعمد فنما نواصل ستة أسرى إضرابا مفتوحا ع  الطعام رفضا 

 العتقالهم اإلداري.
ممنثلو  ع  القوى الوطينة واإلسالمنة وهنئة شؤو  األسرى والمحررن ، ويادي وحضر االجتماع 

األسنر والهنئة العلنا لمتابعة شؤو  األسرى والمحررن ، والمؤسسات الحقوقنة المدافعة ع  حقوق 
 األسرى.

وأكد االجتماع، بحسب بنا  صدر في ختامه، أهمنة تضافر الجهود، وحشد اإلمكايات المتاحة 
الخطوات اليضالنة التي شرع األسرى بها خصوصا التي أعل  عيها األسبوع الماضي  لمسايدة

للمطالبة بوقف ما نجري م  عملنات غنر مسبوقة بحقهم م  ايتهاكات صارخة تصل لجرائم الحرب 
 بحسب االتفاقنات، والموانثنق الدولنة.

 10/10/2021، األيام، رام هللا
 

 ومواجهات في سلوان 6العامود.. اعتقال االحتالل يعتدي على شبان قرب باب  .39
"األنام": هاجمت قوات االحتالل اإلسرائنلي، مساء امس، شبايا مقدسنن ، واعتدت علنهم  -القدس 

وأفاد شهود عنا ، بأ  قوات  ميهم، قرب باب العامود في القدس المحتلة. 6بالضرب، واعتقلت 
واجدهم قرب باب العامود، وأطلقت الكالب االحتالل هاجمت عددا م  الشبا  المقدسنن  أنثياء ت

وأضاف شهود العنا : إ  قوات  ميهم. 6البولنسنة باتجاههم، واعتدت علنهم بالضرب، قبل أ  تعتقل 
االحتالل الحقت الشبا  في شارع السلطا  سلنما  بالقدس، بعد أ  أجبرتهم على مغادرة باب 

ابات تم التعامل معها في ميطقة باب العامود، إص 10م   أكنثروأفاد مسعفو  بأ   العامود بالقوة.
 معظمها باألطراف العلونة.

 10/10/2021، األيام، رام هللا
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 المستوطنون يشنون حربهم التقليدية على موسم الزيتون  .40
بدأ المستوطيو  حربهم السيونة التقلندنة على موسم الزنتو  مع بدء عملنة القطاف في  رام هللا:

شيوا العدند م  الهجمات على مزارعن  فلسطنينن  في شمال وجيوب الضفة، بهدف الضفة الغربنة، و 
 تعطنل العملنة التي تعد باليسبة للكنثنرن  مهمة لجيي األرباح.

وهاجم مستوطيو  أمس األحد مزارعن  أنثياء قطفهم نثمار الزنتو  في المياطق القرنبة م  
  تفاجأ أصحاب أراضي آخرن  أ  المستوطيات، وايدلعت مواجهات بن  الطرفن ، في حن

المستوطين  سبقوهم وسرقوا محاصنلهم. وشملت االعتداءات في دنر الحطب سكب المناه العادمة 
بشكل مميهج على أراضي المواطين  ومزروعاتهم. كما سرق المستوطيو  كذلك نثمار الزنتو  في 

ل األنام القلنلة الماضنة وسجلت هجمات متيوعة خال قرنة نايو  جيوب قرنة عقربا جيوب يابلس.
 أنضًا في جين  وسلفنت وبنت لحم.

 11/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 "جيلو"وحدات استيطانية في  104قناة عبرية: مشروع لبناء  .41

للمشارنع العقارنة، ” كارتا“ذكرت القياة العبرنة السابعة، اللنلة الماضنة، أ  مجموعة  :ترجمة خاصة
بالقدس المحتلة، بعد أ  اشترت قطعة ” جنلو“وحدات استنطاينة في مستوطية  104ستبدأ قرنًبا ببياء 

وبحسب القياة، فإ  الشركة ستبدأ استنثماراتها بالمستوطية م  خالل تشنند هذه  في وسط المستوطية.
الوحدات السكينة والتي ستتضم  مشروع تجاري بالمكا ، مشنرًة إلى أ  التكلفة ستصل إلى مئات 

 م  الشواكل. المالنن 
 11/10/2021، القدس، القدس

 
 "السرية"وتطالب با "إسرائيل"لتبادل األسرى بين حماس و "مفاوضات غير مباشرة"مصر تعقد  .42

خالل ” مفاوضات غنر مباشرة“تشنر المعلومات إلى قنام الوسنط المصري بعقد : أشرف الهور-غزة
إلسرائنلي، حول عقد صفقة تبادل األسرى تواجد وفد حركة حماس القنادي في القاهرة مع الجايب ا

الجدندة، وذلك في ظل التطورات اإلنجابنة التي حدنثت خالل اللقاءات التي جمعت وفد حماس 
وحسب مصادر مطلعة، فقد عمل  وقنادة جهاز المخابرات، حول عدة ملفات أخرى أهمها التهدئة.

لنها رؤنته لعقد صفقة تبادل الوسنط المصري على يقل وجهة يظر حركة حماس، بعد أ  عرض ع
األسرى، إلى الجايب اإلسرائنلي، وذلك عبر لقاءات عقدت في القاهرة، واتصاالت أخرى أجرنت م  
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القاهرة باتجاه تل أبنب، جرت خاللها مياقشة العدند م  اليقاط حول الصفقة، خالل زنارة وفد حماس 
 لمصر.

تزال جارنة، وأ  م  نعرقل التوصل للصفقة  أ  المحادنثات ال” القدس العربي”المصادر أكدت لـ
صرار حكومة تل أبنب على عدم تلبنة مطالب حركة حماس ”المماطلة اإلسرائنلنة“الشاملة هو  ، وا 

وقالت  الخاصة بإطالق أكبر عدد ممك  م  األسرى القدامى، ال سنما م  ذوي المحكومنات العالنة.
عدوا باالستمرار في االتصاالت، حنث نعتوقع أ  المصادر إ  مسؤولي جهاز المخابرات المصرنة و 

تشهد المرحلة القادمة، متابعة أكبر للملف م  قبل الوسنط المصري، في مسعى لتقرنب وجهات 
في المقابل طلب المسؤولو  في  اليظر، م  أجل عقد الصفقة إما على مرحلة واحدة أو مرحلتن .

ت واللقاءات التي تجرى حول صفقة تبادل جهاز المخابرات المصرنة، أ  تحاط مجمل االتصاال
األسرى، بالكتما ، وعدم اإلفصاح ع  تطورات الملف في هذا الوقت، خشنة م  أ  نؤنثر ذلك على 

 سنر المباحنثات الجارنة حالنا.
 10/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 هل يصل الغاز اإلسرائيلي إلى لبنان لحل أزمة الكهرباء فيها؟!: ناة عبريةق .43

العبرنة، مساء السبت، أ  هياك خطة تشرف علنها إدارة الرئنس  12ذكرت قياة : رجمة خاصةت
األمنركي جو باند ، إليقاذ لبيا  م  الظالم الياجم ع  اليقص الحاد في الكهرباء، م  خالل إمداد 

لمتحدة وبحسب القياة، فإ  الوالنات ا البالد بالغاز المصري القادم م  سنياء عبر األرد  وسورنا.
ستعفي هذه الخطة م  العقوبات التي كايت فرضتها على يظام الرئنس السوري بشار األسد، مشنرًة 
 إلى أ  الغاز المصري سنتدفق إلى لبيا  في غضو  عام أو أكنثر إذا سارت الخطة على ما نرام.

حمر وم  وتدور الخطة على استخدام الغاز المتدفق م  العقبة عبر خط أيابنب في قاع البحر األ
ووفًقا للقياة، فإ  خط  هياك عبر األرد  وم  نثم إلى سورنا، والذي م  خاللها سنتم يقله إلى لبيا .

األيابنب المصري شمال سنياء الذي م  المفترض عبره أ  نتم يقل الغاز نتم تزونده م  قبل 
على الغاز اإلسرائنلي  إسرائنل، مشنرًة إلى أيه ال نوجد خنارات أخرى إلمكاينة يقله بدو  االعتماد

 الذي نتم تزوند مصر وكذلك األرد  ميه والتي نمك  أ  تكو  جزًءا م  الحل ليقله إلى لبيا .
 9/10/2021، القدس، القدس
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 قناة إسرائيلية: ضغوط أميركية على السودان إلقامة عالقات دبلوماسية مع تل أبيب .44
منركي جو باند  تمارس ضغوطا على السودا  لتوقنع قالت قياة إسرائنلنة رسمنة إ  إدارة الرئنس األ

أ   -األحد-وذكرت قياة "كا " التلفزنوينة  اتفاق رسمي إلقامة عالقات دبلوماسنة مع إسرائنل.
واشيط  تضغط على الخرطوم إلقامة عالقات دبلوماسنة رسمنة مع تل أبنب، بعد قرابة عام على 

وأضافت أ  الخالفات بن  المكوين  العسكري والمديي  .إعال  السودا  تطبنع العالقات مع إسرائنل
ولم نتس   في مجلس السنادة االيتقالي بالسودا ، هي التي تعطل توقنع اتفاق رسمي بنيهما.

 الحصول على تعلنق فوري م  السلطات في الخرطوم بشأ  ما بنثته القياة اإلسرائنلنة.
 11/10/2021. نت، الجزيرة

 
 ... قريباً "اتفاقيات إبراهام"ا إسرائيلي لتعزيز  لقاء إماراتي ا أميركي .45

كشفت مصادر سناسنة في تل أبنب أ  رئنس الوزراء البدنل ووزنر الخارجنة اإلسرائنلي،  تل أبنب:
نائنر لبند، نستعد للمشاركة في اجتماع نثالنثي في واشيط  خالل أنام مع وزنر الخارجنة األمنركي، 

وقالت المصادر إيه م  الميتظر  اإلماراتي، الشنخ عبد هللا ب  زاند. أيتويي بلنيكن ، ووزنر الخارجنة
سرائنل واإلمارات في إطار اتفاقنات التطبنع،  أ  نتياول االجتماع التعاو  بن  الوالنات المتحدة وا 

 .وكذلك في الشأ  اإلنرايي
 11/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 عاما 85القدير  ان عن  وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد .46

أعل  التلفزنو  الباكستايي نوم األحد وفاة العالم اليووي عبد القدنر خا  الذي نوصف بأيه مهيدس 
ونعّد خا  )أبو القيبلة اليوونة الباكستاينة( بطال قومنا في  عاما. 85البريامج اليووي الباكستايي ع  

 سالمنة في العالم.يظر أبياء شعبه أليه جعل بالده أول قوة يوونة إ
 10/10/2021. نت، الجزيرة

 
 وثائق إسرائيلية: القذافي مارس ضغوطًا لمنع السادات من شن حرب أكتوبر .47

حرب »كشفت ونثائق بدأ األرشنف الرسمي اإلسرائنلي يشرها، بمياسبة ذكرى : يظنر مجلي-تل أبنب
لقى معلومات ع  ضغوط )جهاز المخابرات العسكرنة في الجنش(، ت« أما »، أ  «1973أكتوبر 

مارسها الرئنس اللنبي الراحل، معمر القذافي، على يظنره المصري آيذاك الراحل أيور السادات، 
في حنيه، إنلي « أما »وقال رئنس  لتغننر خططه العسكرنة بحنث ال نش  الحرب في تلك السية.
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السادات واألسد، زعنرا، إيه عيدما نجري الحدنث ع  حرب ضد إسرائنل ال نكفي الحدنث ع  
 فهو ال نرند هذه الحرب وال ننثق بأيها ستحقق أهداف العرب.«. هياك ضلع نثالث مهم هو القذافي»

القذافي كا  نقول إيه ال نرغب في خطة حربنة نكو  هدفها دحر إسرائنل إلى »وأضاف موضحًا: 
يه بكل بساطة نجب تدمنر إسرائنل وقذفها بالب1967الخط األخضر )حدود  حر، حتى نتمك  (. وا 

الفلسطنينو  م  العودة إلى وطيهم. ولهذا الغرض هياك حاجة لحرب شاملة، تكو  فنها احتماالت 
 «. اليصر مؤكدة تماماً 

 11/10/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 أسفرت عن قتيلين ةالضربة اإلسرائيلية وسط سوري .48
ار عسكري في رنف حمص أدت ضربة صاروخنة إسرائنلنة، الجمعة، على مط: فراس كرم-إدلب

الشرقي بوسط سورنا إلى سقوط قتنلن  أجيبنن  موالنن  لدمشق، وعدد م  الجرحى السورنن ، حسب 
وقال المرصد إ  أجيبنن  قعتال في هذه الضربة التي  المرصد السوري لحقوق اإليسا ، السبت.

 استهدفت قاعدة التنفور الجونة في محافظة حمص.
 10/10/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 "... "هناك  الفات حول الموضوع الفلسطيني"ألي حكومة ألمانية"أولوية  "إسرائيل"ميركل: أمن  .49

أكدت المستشارة األلماينة أيغنال منركل األحد في  ، أ 10/10/2021القدس العربي، ليد ، ذكرت 
منة إلسرائنل في إطار ، في بدانة زنارة رس”ألي حكومة ألماينة“القدس أ  أم  إسرائنل سنبقى أولونة 

 عاما. 16جولة وداع قبل ايسحابها م  الحناة السناسنة بعد عهد استمر 
وفي آخر زنارة تقوم بها إلسرائنل بصفتها مستشارة بعدما عملت على توطند العالقات مع الدولة 

” شنمناد فا“العبرنة، أجرت منركل محادنثات مع رئنس الوزراء يفتالي بنينت قبل التوجه إلى يصب 
 التذكاري لمحرقة النهود.

بعد جرائم المحرقة ضد “وقالت منركل التي كايت تجلس إلى جايب بنينت في أحد فيادق القدس: 
سرائنل.” اإليساينة، تمكيا م  إعادة تأسنس وبياء العالقات  بن  ألماينا وا 

محورنة ألي موضوع أم  إسرائنل سنكو  دائما ذا أهمنة مركزنة ومسألة “وشددت منركل على أ  
 ”.حكومة ألماينة

وم  غنر المقرر أ  تزور منركل رام هللا حنث مقر السلطة الفلسطنينة برئاسة محمود عباس في 
 ”.حل الدولتن “الضفة الغربنة المحتلة، ولو أ  ألماينا تؤند 
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نوم األحد، اإلسرائنلنة خالل اجتماع الحكومة  ،شددت منركل، 10/10/2021، 48عرب موقع ويشر 
لى أيه "توجد بنييا خالفات أحنايا، كما هو حاصل في الموضوع الفلسطنيي منثال. وم  الخطأ ع

إسياد العالقات على ذكرى المحرقة فقط". وأضافت أيها تؤند حل الدولتن  "وهكذا سنتمك  
 الفلسطنينو  م  العنش في بالدهم بأما ".

طرنق واحدة صحنحة. وسناسة االستنطا  وأضافت منركل أيه "نيبغي االهتمام بجنرا  إسرائنل ونثمة 
هي أمر نضع مصاعب وباإلمكا  التحدث ع  ذلك. وأعتقد أيه أمر جند أ  رئنس الحكومة 

 )بنينت( ربط عالقات مع األرد  ودول عربنة أخرى".
 

 االتحاد األوروبي واألمم المتحدة يدعون إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في فلسطين .50
حدة لحقوق اإليسا  في األرض الفلسطنينة المحتلة جانمس هنيا  وممنثل دعا مدنر مكتب األمم المت

االتحاد األوروبي سف  كو  فو  بورغسدورف في النوم العالمي لمياهضة عقوبة اإلعدام، بشكل 
 مشترك إلى إلغاء كامل لعقوبة اإلعدام في فلسطن .

 10/10/2021القدس، القدس، 
 

 برلينتعرض جندي إسرائيلي سابق العتداء في  .51
برلن : تعرض جيدي اسرائنلي سابق العتداء، مساء الجمعة، في أحد شوارع برلن  حنث قام شخص 

 مجهول، أو أكنثر، برشه بمواد مهنجة فنما ألقي أرضًا، وفق ما أعليت شرطة برلن  السبت.
 عامًا نرتدي قمنصًا نحمل شعار الجنش اإلسرائنلي عيدما وجه 29كا  الجيدي البالغ م  العمر 

هجوم “مجهول أو أكنثر اهاية له تتعلق بدنايته، بحسب الشرطة التي أشارت في بنا  مقتضب إلى 
 ”.معاد للسامنة

 ”.احتمال حدوث إصابات جسدنة جسنمة بدوافع سناسنة“وفر المهاجمو  وفتحت الشرطة تحقنقا في 
وضعه قالدة على وأنثارت تأكندات موسنقي قال إ  فيدقا رفض استقباله في النبزنغ )شرق( بسبب 

شكل يجمة داوود ردود فعل قونة في المجتمع النهودي وسط تصاعد األعمال المعادنة للسامنة في 
 وتخضع هذه القضنة لتحقنقات عدندة بسبب الروانات المتياقضة للوقائع. ألماينا.

 9/10/2021القدس العربي، لندن، 
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 ال إلتاحة  دماتها للفلسطينييناتهمت بالتمييز ضدهم.. ضغوط حقوقية على شركة باي ب .52
-( PayPalطالبت ميظمات حقوق اإليسا  شركة خدمات الدفع اإللكترويي "باي بال" ) –واشيط  

بإيهاء سناستها "التمننزنة" التي  -التي تتخذ م  مدنية سا  خوزنه بوالنة كالنفورينا مقرا رئنسنا لها
 ألراضي المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربنة.تميع الفلسطنينن  م  استخدام خدمتها المالنة في ا

وفي رسالة إلى مدنر الشركة، دعا ائتالف م  جماعات حقوق اإليسا ، بما في ذلك حملة التضام  
مع فلسطن  وحركة الصوت النهودي م  أجل السالم، الشركة إلى عدم اإلسهام في ايتهاكات حقوق 

 ماتها لهم.اإليسا  ضد الفلسطنينن  بامتياعها ع  تقدنم خد
مالنن  فلسطنيي نقطيو  في الضفة الغربنة وقطاع غزة الوصول إلى خدمة  5وال نستطنع أكنثر م  

(PayPal في حن  نتمتع جمنع اإلسرائنلنن  حتى المقنمن  في مستوطيات غنر قايوينة بالوصول ،)
 الكامل لها.

عرنضة إلكتروينة تطالب ألف شخص على  178وحتى الساعة النثالنثة عصرا بتوقنت واشيط ، وّقع 
الشركة بمّد يطاق خدماتها لنشمل األراضي الفلسطنينة، وعّبر الموقعو  ع  غضبهم واتهموا الشركة 

 بالعيصرنة وايتهاك حقوق اإليسا .
 9/10/2021الجزيرة.نت، 

 
 "إسرائيل"نائب فيدرالي بلجيكي: نرفض محاوالت تقييد حرية المنظمات غير الحكومية في  .53

رنيدت، ع  فمجموعة أحزاب الخضر في البرلما  الفندرالي البلجنكي، اليائب ووتر دي  أعرب رئنس
رفضه لمحاوالت تقنند حرنة الميظمات غنر الحكومنة في إسرائنل، واالتهام غنر المبرر لها بمعاداة 

 السامنة.
لفصل رنيدت، خالل مشاركته في يدوة يظمت في مدنية "أوستيدا" البلجنكنة، حول "افوقال دي 

العيصري واضطهاد حقوق اإليسا  الذي تمارسه إسرائنل تجاه الشعب الفلسطنيي"، بحضور مدنر 
مكتب ميظمة "هنوم  رانتس ووتش" للدفاع ع  حقوق اإليسا  عمر شاكر، "إ  الكفاح م  أجل 

 العدالة ال نيتهي أبدا".
لقايو  الدولي، واإلجراءات وأوضح أ  دفاعه نأتي م  موقف بلجنكا واالتحاد األوروبي على أساس ا

 المضادة الفعالة ضد االحتالل اإلسرائنلي غنر القايويي.
 10/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 رئيس صربيا يؤكد أن بالده لن تنقل سفارتها الى القدس وتلتزم بالقانون الدولي .54
ظهر نوم  في بلغراد، تش، في قصر الرئاسةرئنس جمهورنة صربنا ألكسيدر فوتشن: استقبل بلغراد
ولقد تعمد  وزنر الخارجنة والمغتربن  رناض المالكي، وبرفقته سفنر فلسطن  لدى صربنا. ،األحد

الرئنس الصربي أ  نخص دولة فلسطن  ضم  أولى لقاءاته مع الوفود المشاركة في االجتماع 
 ستن  عاما على تأسنسها.الوزاري لحركة عدم االيحناز والتي تحتفل بذكرى مرور 

وأكد الرئنس الصربي أ  بالده ل  تيقل سفارتها الى القدس وتلتزم تماما بالقايو  الدولي والشرعنة 
الدولنة. كما ورحب بتعمنق عالقات بالده بدولة فلسطن ، ورغبته في رؤنة اللجية المشتركة الصربنة 

انة اللقاء أكد الرئنس الصربي للوزنر المالكي في يه الفلسطنينة تجتمع على المستوى الوزاري قرنبًا.
وقوف صربنا مع الحق الفلسطنيي ومع القضنة الفلسطنينة، وأ  صربنا ل  تخذل فلسطن  أبدًا كما 

 أ  فلسطن  لم تخذل صربنا أبدًا.
 10/10/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لعرقية يتبنى الرواية الفلسطينية كاليفورنيا تعتمد منهجا للدراسات اوالية  .55

اعتمدت والنة كالنفورينا في الوالنات المتحدة قايويا نجعل الدراسات العرقنة أحد المتطلبات للتخرج 
م  المدرسة النثايونة، وبضميها تدرنس ميهجا نتبيى الروانة الفلسطنينة، لليكبة ونعتبر الحركة 

 الصهنوينة حركة عيصرنة.
لنفورينا غرنفن  ينوسوم، القايو  الذي اقره برلما  الوالنة، وبذلك أصبح القايو  ووقع حاكم والنة كا

ونهدف القايو  لمساعدة الطالب على فهم صراعات الماضي والحاضر  يافذا بدءا م  هذا االسبوع.
 ومساهمات السود واآلسنونن  والالتنينن  والسكا  األصلنن . 

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

  تقرير: مؤشرات على تراجع ثقة المجتمع اإلسرائيلي بالجيش .56
أشار تقرنر إلى أيه تجمعت مؤخرا تطورات م  شأيها أ  تيعكس بشكل سلبي على العالقات بن  
الجنش والمجتمع في إسرائنل، بحنث ستكو  لها تبعات على نثقة المجتمع بالجنش. ونأتي ذلك في 

في المئة م  المجتمع اإلسرائنلي، بحسب  84ى فنه الجنش اإلسرائنلي بنثقة الوقت الذي نحظ
استطالع أجراه "معهد أبحاث األم  القومي" في جامعة تل أبنب، األمر الذي سمح له بحشد دعم 

 جماهنري وموارد وتجيند قوى بشرنة.
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مجتمع بالجنش ووفقا ليتائج االستطالع الذي أجري مطلع العام الجاري، تراجعت يسبة نثقة ال
أ  يسبة نثقة المجتمع  2019في المئة، إذ أظهرت يتائج استطالع أجري عام  10اإلسرائنلي بيحو 

 -في االستطالع األخنر  -في المئة. في المقابل، حصل الموساد  93اإلسرائنلي بالجنش، بلغت 
حصل الشاباك (، في حن  %84على اليسبة ذاتها التي حصل علنها الجنش اإلسرائنلي م  النثقة )

في المئة، والحكومة على  34في المئة، والشرطة على  43في المئة، والمحكمة العلنا على  78على 
 في المئة. 25

والتطور األخنر الذي أحدث هزة بن  الجنش والمجتمع في إسرائنل تمنثل بايتقادات وجهتها أجزاء 
شموئنلي، في آب/أغسطس  واسعة في المجتمع للجنش في أعقاب مقتل القياص برئنل حدارنا

 الماضي، إنثر إطالق فلسطنيي اليار م  فتحة في الجدار األميي المحنط بقطاع غزة.
وذكر التقرنر، الصادر ع  "معهد أبحاث األم  القومي" في جامعة تل أبنب، أ  هذه االيتقادات 

لك ع  عدم نثقة تمنزت، ولنس للمرة األولى، بتوجنه "اتهامات شدندة للجنش، والتعبنر م  خالل ذ
بالجنش وضباطه. وحتى أ  جهات في المعارضة )النمنينة( استغلت هذه الحادنثة م  أجل مياكفة 
الجنش. وواجهت القنادة العلنا للجنش صعوبة في توفنر رد مقيع، وايجرت خلف األحداث اإلعالمنة 

 والعاصفة في الشبكات االجتماعنة". 
ائنلي، في أعقاب تقارنر يعشرت في وسائل اإلعالم وسبقت ذلك ايتقادات شدندة للجنش اإلسر 

والشبكات االجتماعنة حول طلب الجنش منزاينات إضافنة بملنارات الشواقل م  أجل ميح امتنازات 
مالنة لضباطه، في الوقت الذي تفوق فنه مخصصات ومنزات التقاعد للضباط في الجنش منثنلتها في 

 محكمة العلنا تيظر في مدى قايوينة هذه المنزاينات.المؤسسات المدينة، بأضعاف. وال تزال ال
وأشار التقرنر إلى أ  مطالب الجنش بهذه المنزاينات، والتي دعمها وزنر األم  بنيي غايتس، 
اعتبرها الجمهور أيه مبالغ فنه وم  شأيها أ  تدل على "ايعدام حساسنة تجاه أوضاع فئات اجتماعنة 

 اء أزمة كورويا".أخرى وخاصة تلك التي تضررت م  جر 
وأضاف التقرنر أ  "الزنادة الكبنرة لمنزاينة األم  في هذه الفترة االقتصادنة الحساسة، وفي موازاة 
تقلنص منزاينات الوزارات، أنثارت تساؤالت وتحفظات". ولفت التقرنر في هذا السناق إلى أ  مسحا 

  الجمهور نفضل استنثمار الموارد م %59للرأي العام أجراه "معهد أبحاث األم  القومي" أظهر أ  
 اقتصادنة على حساب منزاينة األم . –في توفنر حلول اجتماعنة 

 مجندون جدد )الجيش اإلسرائيلي(
كذلك أنثار إلغاء تقصنر فترة الخدمة اإللزامنة ايتقادات، وذلك "بسبب التبذنر المرتبط بخدمة عسكرنة 

ل الظاهر م  جايب الجنش اإلسرائنلي لقايو  سّيته طونلة لجيود أقل حنونة وكذلك في أعقاب التجاه
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الكينست قبل خمسة أعوام، وبدال م  العمل بموجبه، ايتظر الجنش فرصة سناسنة م  أجل إلغائه" 
 واستمرار الخدمة العسكرنة اإللزامنة لفترة طونلة.

 فجوة عميقة
العسكرنة ’ حارس األسوار’عملنة واعتبر التقرنر أ  التطور األهم "مرتبط بالفجوة العمنقة بن  تسونق 

)العدوا  على غزة في أنار/مانو الماضي( بأيها ياجحة، وبن  يتنجتها المحدودة جدا على المستوى 
العملي واإلستراتنجي. وتيعكس هذه الفجوة أنضا في االستطالعات المختلفة التي جرت في أعقاب 

ئنل ايتصرت. وبرزت صورة مشابهة في أ  إسرا %28 – 22العملنة العسكرنة مباشرة. فقد اعتبر 
( وحرب لبيا  النثاينة 2014العسكرنة )عدوا  ’ الجرف الصامد’االستطالعات التي جرت بعد عملنة 

 ".2006في العام 
ولفت التقرنر إلى وجود قاسم مشترك بن  هذه األحداث، وهو أ  "أي واحد ميها وجمنها معا م  

جواء الحاصلة لدى الجمهور حنال الجنش اإلسرائنلي، وبن  شأيها أ  تعكس فجوات متراكمة بن  األ
يظرة أو استعراض الجنش اإلسرائنل ليفسه. بل أ  م  شأ  هذه األحداث أ  تنثنر شكوكا حنال وعي 
ومدى إدراك قادة الجنش اإلسرائنلي لألهمنة والحساسنة الكامية في العالقات بن  الجنش اإلسرائنلي 

 صرها المختلفة".والمجتمع اإلسرائنلي بعيا
، رغم أ  ’جنش الشعب’وشدد التقرنر على أ  "الحفاظ على المكاية الرمزنة للجنش اإلسرائنلي كـ

يسبة المجيدن  لصفوفه م  بن  مجمل الجمهور اإلسرائنلي آخذة بالتراجع، هي القاعدة األساسنة 
 لشرعنته في المجتمع".

أساسي في قوة الجنش، أليها تسمح له وحسب التقرنر، فإ  نثقة الجمهور بالجنش هي عيصر 
بإظهار دعم الجمهور لزنادة منزاينته وتجيند أفضل الشبا  لصفوفه واستخدامهم في مهام نمك  أ  

 تشكل خطرا على حناتهم.
وأشار التقرنر إلى "تزاند أهمنة الظاهرة اآلخذة بالتطور إنثر التقسنم الوظنفي بن  المجموعات المختلفة 

ند يسخ التوزنع الطبقي المتزاند في الدولة مع مرور الوقت. وتسهم هذه الظاهرة للجيود، الذي نع
بالشعور باإلحباط بن  الجيود في الوحدات المنداينة، وخاصة حول أحداث نوجد فنها احتكاك عينف 
مع السكا  الفلسطنينن ، كالتي قعتل خاللها شموئنلي. وهذا اإلحباط نمك  أ  نقود إلى غلنا  

 نععّرض الجنش اإلسرائنلي اليتقادات مدينة ذات طابع سناسي مشحو ". اجتماعي،
واعتبر التقرنر أ  مستوى النثقة الذي نحظى به الجنش اإلسرائنلي بن  السكا  النهود "يابع باألساس 
م  العالقة اإلدراكنة السائدة لدى الجمهور بن  الخوف األساسي على مجرد الوجود، بسبب المخاطر 
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ن  اعتبار الجنش اإلسرائنلي على أيه المدافع األساسي ع  وجود دولة إسرائنل، الشعب األمينة، وب
 النهودي والمواطين  في البالد".

إال أ  التقرنر أشار إلى أ  "المستوى المرتفع لنثقة الجمهور بالجنش لنس مضمويا في المستقبل، إذ 
نة أكبر نولنها الجمهور للمخاطر أ  االستطالعات األخنرة في سناق أزمة كورويا، دلت على أهم

المدينة مقابل تلك األمينة. وتبن  م  مؤشر األم  القومي، الذي صدر في حزنرا /نوينو الماضي، 
األمينة.  –أ  معظم الجمهور كا  قلقا بشكل كبنر م  التهدندات الداخلنة قناسا بتلك الخارجنة 

 ينة".فقط أفادوا بأيهم قلقو  أكنثر م  التهدندات األم %5و
ولفت التقرنر إلى أيه فنما نجري قناس األمور وفقا الستطالعات الرأي، فإ  "األهم م  ذلك هي 
المؤشرات التي نمك  أ  تدل على تراجع أو التشكنك في مصداقنة ضباط الجنش اإلسرائنلي لدى 

. ونبدو أ  جيوده، وخاصة في أوساط القنادة الدينا وجيود االحتناط، وكذلك لدى المرشحن  للتجيند
بواسطة  –قسما آخذ باالزدناد م  هذه المجموعات نبحث ع  طرق م  أجل االمتياع ع  التجيد 

ونحصل على دعم م  محنطه االجتماعي"؛ ونتنح هذا البيد  –’ البيد اليفسي’إعفاء على خلفنة 
 التهرب م  التجيند اإللزامي للجنش بذرنعة عدم األهلنة اليفسنة للخدمة فنه.

 10/10/2021، 48عرب 
 

 ما هذه الدولة التي تنام على بساط الرعب والقلق؟ .57
 د. فانز أبو شمالة
مكم  القلق اإلسرائنلي والعجز نبدأ م  أرض الضفة الغربنة، والمقاومة الفلسطنينة في غزة، وما 

ي، ، وتطور القدرة القتالنة لحزب هللا، والمفاعل اليووي اإلنراي48نجري م  متغنرات بن  فلسطنيي 
 والتحالفات االستراتنجنة اإلقلنمنة المقلقة.

أما مصدر االطمئيا  اإلسرائنلي فهي تلك األيظمة العربنة التي تدور في فلك أمرنكا، ووقعت 
 االتفاقنات والمعاهدات مع دولة الكنا ، وهي تشكل ركنزة األم  االستراتنجي لدولة الصهانية.

اإلسرائنلي عرضه باحنثو  في معهد السناسة ما سبق م  تلخنص ألولونات الرعب والقلق 
 :التوصنات المياسبةواالستراتنجنة برئاسة اللواء احتناط عاموس جلعاد، في تقرنر مفصل، مع 

 أواًل: فيما يتعلق بالضفة الغربية:
اعترف التقرنر بتعاظم الخطر االستراتنجي على دولة العدو رغم االرتناح األميي الظاهر، وأكد 

هشاشة الهدوء األميي في الضفة الغربنة، واحتمال تدهور األوضاع، لتصل إلى تصعند  التقرنر على
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شامل في كل لحظة، ونعتبر إحباط بينة حماس التحتنة في الضفة الغربنة م  أهم األيشطة التي 
 تساعد قوات األم  في الحفاظ على االستقرار األميي.
ل نميع التجيند الواسع للجماهنر لتشارك في التقرنر نوصي بتحسن  الواقع المديي للسكا ، بشك

الصراع  ضد إسرائنل، وعلى إسرائنل تعزنز التيسنق والتعاو  األميي مع السلطة الفلسطنينة. وبهذه 
االستراتنجنة نمك  أ  تميع تصعندًا واسعًا في الضفة، ولكيها لنست بدناًل ع  تسونة دائمة سناسنة. 

 مفهوم الفصل، سنؤدي إلى واقع دولة واحدة غناب التسونة التي تقوم على أساس
 ثانيًا: قطاع غزة

إ  مصلحة الطرفن  في هذه المرحلة هي احتواء التصعند، ولنس السنر يحو جولة قتالنة أخرى. 
ومع ذلك، فإ  جهود حماس المتواصلة لإلبقاء على االحتكاكات في مستوى دو  المعركة، نهدف 

د تؤدي إلى معركة أخرى في وقت قرنب، وهذا نفرض على إسرائنل إلى ايتزاع إيجازات مدينة أكبر، ق
 االستعداد لسنيارنو تصعند متجدد.
 48ثالثًا: الوضع الدا لي لفلسطيني 

ما نجري في المجتمع العربي نتطور إلى تحد استراتنجي، فالجرنمة الواسعة، وايتشار الوسائل 
لك نستوجب جوابًا متعدد األبعاد، فهياك إمكاينة القتالنة، وفقدا  الردع )وال سنما في الجيوب( كل ذ

اليتقال الجرنمة الجيائنة إلى )جرنمة أمينة( كما نقول التقرنر، وقد تجسد ذلك في معركة سنف 
القدس، حنث تعاظم اإلحساس الوطيي الفلسطنيي، وعلنه نتوجب تشجنع مشارنع غانتها تحسن  

 العربي بالمجتمع اإلسرائنلي والدولة. وضع الجنل العربي الشاب، وتونثنق صلة المواط 
 رابعًا: حزب هللا في لبنان

نواصل حزب هللا ترسنخ قوته السناسنة والعسكرنة في لبيا  دو  عراقنل، ونواصل التزود بصوارنخ 
دقنقة، وقدرات متطورة أخرى، إ  تعاظم حزب هللا برعانة الحكومة اللبياينة، وبدعم إنرايي، نشكل 

جنًا غنر مسبوق، وعلى إسرائنل أ  تتخذ قرارًا استراتنجنًا؛ إما المبادرة إلى ضربة مايعة تهدندًا استراتن
 والمخاطرة بالتدهور إلى حرب، أو التسلنم بقدرات يار دقنقة م  حزب هللا.

  امسًا: إيران
ستتمك  إنرا  م  استكمال ما نيقصها م  ميظومات التخصنب المتطورة، وستواصل تعزنز يفوذها 

لنمي، وتنثبنت قدرات متطورة تشكل تهدندًا شاماًل على إسرائنل، وستصنر العراق والنم  ساحتن  اإلق
 تتحدنا  إسرائنل بسنيارنوهات التصعند.

لمواجهة التحدي اليووي اإلنرايي نستوجب تيسنقًا كاماًل مع واشيط  إلى جايب تطونر جواب عسكري 
ي، بحنث نعطي جوابًا لمطالب إسرائنل األمينة، نعزز الردع، ونؤنثر على صنغة االتفاق المستقبل
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على إسرائنل قنادة معركة دبلوماسنة في الساحة الدولنة تبرز خطر إنرا  يوونة على أم  الميطقة 
 والعالم، وأ  تضع إلى جايب ذلك كل الخنارات على الطاولة.

 سادسًا: التطورات اإلقليمية
داقنة أمرنكنة في أوساط حلفائها اإلقلنمنن ، وهياك االيسحاب األمرنكي م  أفغايستا  أنثر على مص

عالمات استفهام على استمرار الوجود العسكري األمرنكي في العراق وسورنا، إضافة إلى سعي 
واشيط  لتجدند االتفاق اليووي مع إنرا ، والشقوق في سور العقوبات على يظام األسد، وغناب 

لى حكومة إسرائنل العمل على بياء القوة القادرة على استراتنجنة أمرنكنة واضحة، كل ذلك نحتم ع
 التصدي للتحدنات اإلقلنمنة.

التقرنر نفضح قلق إسرائنل، وخوفها م  القنام بأي عمل ضد تيامي قوى المقاومة في كل الساحات، 
وذلك خوفًا م  التدهور إلى حرب شاملة، ونؤكد التقرنر على عدم وجود استراتنجنة للقنادة 

 لنة تحدد هدف المعركة القادمة، وشكل المعركة الذي نوفر األم  للمدى البعند.اإلسرائن
 10/10/2021رأي اليوم، 

 
 الجيش اإلسرائيلي في  دمة المستوطنين فقط .58

 عكنفا الدار
كنف نعقل أ  الجنش األقوى في الشرق األوسط ال نيجح في الدفاع ع  بضع مئات، وربما آالف، 

في ميطقة صغنرة جدا تقع تحت السنطرة الحصرنة لدولة إسرائنل؟ كنف  م  المواطين  الفلسطنينن 
نعقل أ  "الشاباك" نعنثر بسرعة على "إرهابي" فلسطنيي قام باقتحام مستوطية تحت جيح الظالم 
وتسبب بالضرر لولد نهودي، في حن  أ  الجهاز األميي الالمع ذاته نجد صعوبة في إلقاء القبض 

ي وضح اليهار باقتحام قرنة فلسطنينة وأصاب رأس محمد حمامدة اب  الـ على إرهابي نهودي قام ف
 سيوات؟ 3

ما السبب في أ  الجنش اإلسرائنلي ال نحرك أي ساك  ضد مستوط  أخذ سالح جيدي م  اجل 
إطالق اليار على الفلسطنينن ؟ لماذا الشاب الفلسطنيي، الذي نتجرأ على إلقاء حجر على جيدي 

نضع روحه على كفه، في حن  أ  فتى نهودنا م  "شبنبة التالل" نضرب  إسرائنلي نعرف أيه
الجيدي لدنيا ونضحك طوال الطرنق وهو في طرنق العودة الى حي الجرنمة الذي نعنش فنه 

 والمسمى بؤرة استنطاينة.
مصادر في جهاز األم  أشارت الى قتل استر هورغ  على أندي فلسطنيي، وموت اهافنا صايداك، 

، نعتبر يقطة "ايعطافة" في الجرنمة الوطينة 2020ل في مطاردة للشرطة في كايو  األول الذي قت
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 507مقابل  2021حادنثة في اليصف األول م  العام  416المتطرفة ضد الفلسطنينن  في الضفة، 
. هذا التفسنر هو ذر للرماد في العنو . ظاهرة "تدفنع 2019حادنثة في  363و 2020حوادث في العام 

 " )أل  "النثأر" و"شرف العائلة" نوجدا  فقط لدى أبياء عميا(، وهذا اختراع آخر لمغسلة النثم
الكلمات. في كل هذه القصة ال نوجد يقاط ايعطافة. فطالما أ  االحتالل مستمر ومعه مشروع 

 االستنطا  والبؤر االستنطاينة سنكو  هياك المزند م  أعناد يزول التوراة بايتظاريا.
، منثل إخوتهم الذن  لم نهربوا أو نتم 1967الذن  صمموا على البقاء في بنوتهم في العام  الفلسطنينو 

 –أمينة  –، كايوا وال نزالو  في يظر معظم اإلسرائنلنن  مكرهة دنمغرافنة 1948طردهم في العام 
 –في دعائنة. "اليجاح الكبنر" التفاق أوسلو هو أييا يجحيا في التخفنف م  معظم عبئهم الدنمغرا

ألف شخص  200االجتماعي، وفي الوقت ذاته إبقاء السنطرة األمينة علنهم في أندنيا. بقنيا مع 
البياء، إخالء العرب  –نعنشو  في مياطق "ج"، رجاال ويساء وأطفاال، وهم نزعجو  عملنة اإلخالء 

الى عالم والبياء للنهود. في هذا المشروع نشارك سناسنو  ومستوطيو  وضباط كبار في الطرنق 
 السناسة.

بشكل رسمي، حسب اتفاق أوسلو والقايو  الدولي، الجنش اإلسرائنلي هو المسؤول ع  أم  ورفاه 
م  أراضي الضفة(، نهودا وعربا. ولك  الرسالة التي نتم إرسالها  %60جمنع سكا  المياطق "ج" )

على ترقنة أو على للضباط والجيود على األرض هي أ  مهمتهم حمانة النهود. لم نحصل عسكري 
وسام بفضل شجاعته والجرأة التي اظهرها في الدفاع ع  قرنة فلسطنينة، أو إخالء بؤرة استنطاينة 
غنر قايوينة. نجب األمل بأ  بادرة حس  الينة اليادرة لقائد الميطقة الوسطى، نهودا فوكس، الذي قام 

 بزنارة خربة المفقرة، ل  تقصر حناته العسكرنة.
، المحلل العسكري في "هآرتس"، الذي شارك في احتفال استبدال الوظائف في قنادة عاموس هرئنل

، كتب بأ  االحتفال تأخر أل  المدنر العام لمجلس "نشع"، بيتسي 2002الميطقة الوسطى في 
لنبرما ، تأخر في القدوم. "لييتظر قلنال"، طلبت الضابطة المشرفة على االحتفال. "في يهانة 

م  أجلهم". هذا صحنح. العفو، م  أجلهم ولنس م  أجل الفلسطنينن . ولك  "م   المطاف يح  هيا
أجلهم" ال نعيي فقط حمانة سالمة وممتلكات المستوطين . الجنش اإلسرائنلي هو لبية أساسنة في 

 آلنة تطهنر الميطقة م  تهدند الفلسطنينن ، م  اجل توسع المياطق التي نعنش فنها النهود.
بأ  معظم أراضي الفلسطنينن  الخاصة، التي تمت مصادرتها  2015كتب في تموز حاننم لفيسو  

إلقامة ميطقة أمينة فاصلة "تم ضمها للمستوطيات المجاورة"، ضم  أمور أخرى، ألهداف السك  
والزراعة. واقتحام آالف الدويمات لألراضي المفلوحة تمت حمانته بأوامر وضع الند لغرض األم ، 

دة الميطقة الوسطى على أجنالهم. إضافة الى ذلك، خعمس أراضي الضفة الغربنة تم التي اصدرها قا
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اإلعال  عيها "مياطق تدرنب"، نحظر على الفلسطنينن  السك  فنها أو زراعتها. في السية ذاتها في 
الوقت الذي هدمت فنه اإلدارة المدينة مبايي بياها الفلسطنينو  في مياطق التدرنب في غور األرد ، 
قام قائد الميطقة الوسطى بإلغاء أمر ميطقة تدرنب في الميطقة ذاتها م  اجل السماح بتوسنع 

 مستوطية "معالنه ادومنم".
باليسبة لمعظم اإلسرائنلنن ، الذن  خدموا في "المياطق" المحتلة والشباب الذن  سنتم إرسالهم الى 

الفتى الذي ال اسم له والذي جلب  هياك، الفلسطنيي هو شخص ال مالمح له، ورمم لهم البنت، أو
اإلرسالنة م  البقالة. ل  أيسى في حناتي المكالمة الهاتفنة التي أجرنتها عيدما كيت مراسال شابا في 
اإلذاعة، مع ضابط الشرطة الكبنر في مركز شرطة بنت لحم. أردت أ  اعرف ع  وضع المصابن  

" . ب"، أي "دقق جندا" أجاب في حادث الطرق الصعب الذي حدث على مدخل بنت لحم. 
الضابط بهدوء، "ال توجد لك قصة". بلغة الشرطة " . ب" تعيي "أضرار بالممتلكات فقط" دو  
أضرار باألرواح. "لكيي سمعت أيه نوجد قتلى"، شددت السؤال. "كما قلت لك، أضرار بالممتلكات 

 في أي سناق.فقط"، ابتسم الضابط. ميذ ذلك الحن  أتجيب استخدام مصطلح " .ب" 
يائب قائد الكتنبة، الذي أصاب ياشط السالم اإلسرائنلي، تمت تبرئته، فقط وجه له توبنخ. هو لنس 
يبتة غرنبة، فقد أرسلوه كي نكو  هياك م  اجلهم، أي م  اجل النهود، ولنس م  اجل "العرب" أو 

في خربة المفقرة هو  م  اجل أصدقائهم "النسارنن ". باليسبة له، ما حدث في عند يزول التوراة
 " .ب" )أضرار بالممتلكات فقط(.

 "هآرتس"
 10/10/2021األيام، رام هللا، 

 
 "األقصى": هكذا تنظر المحاكم اإلسرائيلية إلى صالة اليهود في "علنية".. "صامتة" .59

 وجاكي خوري ينر حسو 
صادقت للنهود،  يقضت المحكمة المركزنة في القدس، الجمعة الماضي، قرارًا لمحكمة الصلح التي

متة في الحرم، خالفًا لتوجنهات الشرطة. صدر قرار األسبوع الماضي، على إقامة صالة صا
المحكمة المركزنة في إطار جلسة عقدت لمياقشة التماس قدمته الشرطة على قرار محكمة الصلح، 

رت المحكمة الذي ألغى النثالنثاء أمر إبعاد ع  الحرم، الذي صدر ضد نهودي صّلى في المكا . قر 
نقع ضم  حدود الميطق “المركزنة أ  قرار ضابط الشرطة إصدار أمر إبعاد للمصلي آرنه لنبو 

 ، وأعادت الوضع إلى ما كا  علنه.”وضم  تقدنراته
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لنبو أحد الزوار الدائمن  في الحرم. وفي عند العرش، تم إبعاده ع  الحرم م  قبل رجال الشرطة بعد 
تقرنبًا، بدو  أي  1967بشكل نخالف تعلنمات الشرطة. ميذ العام أ  أدى الصالة في المكا  

استنثياء، والشرطة تميع صالة النهود في الحرم. مع ذلك، شعر الزوار النهود في األشهر األخنرة 
داخل الحرم بتخفنف معن  في إيفاذ التعلنمات. وقالوا إيهم يجحوا خالل عدة أنام في إقامة الصالة 

حتى صالة جماعنة في الحرم شرنطة أال تكو  الصالة بارزة وتجذب م  قبل شخص واحد، و 
 االيتباه.

تم إنقاف لنبو م  قبل رجال الشرطة الذن  كايوا نرافقو  النهود الذن  زاروا الحرم في ذاك النوم. وقد 
نومًا بتعلنمات ضابط شرطة، وقد استأيف على هذا القرار في المحكمة.  15تم إبعاده ع  الحرم مدة 

أمرت قاضنة الصلح، بلها نهلوم، النثالنثاء الماضي بإلغاء أمر األبعاد بذرنعة أ  صالته كايت و 
أظهر فنلم الفندنو الذي ونثقت فنه الصالة أ  الملتمس كا  نقف في زاونة، “صامتة وغنر علينة. 

حنث كا  بجايبه صدنق أو صدنقا ، ولم نك  حوله تجمع، وكايت صالته صامتة، بالهمس. 
 ”.لم أجد أ  عالمات اليشاط الدنيي الذي قام به الملتمس كايت خارجنة ومرئنة… ة األولىوللوهل

في االلتماس الذي قدمته الشرطة للمحكمة المركزنة، قالت إ  لنبو قام بالصالة بشكل عليي وجذب 
لنه تبن  م  مواد البنيات أ  م  نجب ع“ايتباه حارس األوقاف اإلسالمنة الذي استدعى المسؤولن . 

الرد وقف قرب ساحة قبة الصخرة، وهو المكا  الذي تحول إلى يقطة احتكاك بن  النهود وموظفي 
المدعى “الفنلم الذي تم عرضه على المحكمة الدينا إلى جايب تقارنر اليشاط، تظهر بأ  … األوقاف

 ، كتب في االستئياف.”علنه أقام صالة علينة وبصوت واضح
ال نوجد عدم معقولنة في الموقف المبدئي “لعلنا الذي يص على أيه ذكرت الشرطة قرار المحكمة ا

الذي نقول بعدم السماح للزوار بالدخول إلى الحرم والصالة فنه في أي وقت نرندو ، خشنة المس 
المحكمة العلنا أكدت عدة مرات “وكتب في االستئياف بأ  ”. باليظام العام أو بسالمة الجمهور

نعّد الخطر  -إزاء مركزنته وأهمنته-عتباره مكايًا وحندًا وخاصًا، الذي هشاشة وحساسنة الحرم با
اليابع م  ايدالع العيف في المكا  لنس مجرد خطر محلي فقط، بل قد نؤدي إلى اشتعال سنعرض 

 ”.األم  للخطر حتى خارج حدود الدولة والميطقة
المهم باليسبة ليا أ  هياك “إ   قاضي المحكمة المركزنة، آرنه رومايوف، وافق على االستئياف وقال

م  الحظ أ  المدعى علنه، لنبو، قام بالصالة، وهذا دلنل كما نبدو على أ  صالته كايت علينة. 
 ”.أليه لو لم تك  صالته علينة لما الحظ أحد ذلك

حسب أقوال وزنر األم  الداخلي، عومر بارلنف، تمت الموافقة على قرار الشرطة بتقدنم استئياف 
تغننر الوضع الراه  سنعرض سالمة “الحاجة إلى الحفاظ على الوضع الراه  في الحرم. بسبب 
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دولة إسرائنل تؤند حرنة العبادة والصالة “، قال بارلنف. ”الجمهور للخطر، وقد نؤدي إلى االشتعال
زاء التداعنات األمينة، نجب تطبنق الوضع الراه  الذي نيص على أ   للجمنع. إضافة إلى ذلك، وا 

”. الة النهود في الحرم نجب أ  تجري قرب الحائط الغربي، وصالة المسلمن  في الحرم الشرنفص
في األنام النثالنثة التي مرت ميذ قرار محكمة الصلح، أدايت جهات كنثنرة في العالم العربي هذا القرار 

األرد  جاء أ   الذي اعتبر محاولة إسرائنلنة لتغننر الوضع الراه  في الحرم. م  وزارة الخارجنة في
وحذر المتحدث بلسا  الوزارة م  تداعنات القرار، ”. األمر نتعلق بخرق فاضح لقرار المجتمع الدولي“

 ”.نشكل تحدنًا لجمنع المسلمن “الذي حسب قوله، 
عدوا  صارخ ضد المسجد “المتحدث بلسا  حماس في غزة، عبد اللطنف القايوع، قال إ  القرار 

وشخصنات رفنعة في ”. ور الحدنث ع  لعب باليار قد نؤدي إلى كارنثةاألقصى وا عال  حرب. ند
 السلطة الفلسطنينة أدايت هذا القرار أنضًا.

 10/10/2021هآرتس 
 10/10/2021، القدس العربي، لندن

 
 :كاريكاتير .60

 
 10/10/2021فلسطين أون الين، 


