




 2021 سبتمبر/ أيلول _________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 1                                                  

 اليوميات الفلسطينية
 2021 سبتمبر/ أيلول

 1/9/2021 ،األربعاء

  في عدد من اإلعالميين المصريين خالل لقائه مع محمود عباس،  يةفلسطينال السلطةرئيس قال
متوقفة حيث أجرينا مباحثات كثيرة في عدد من العواصم الفلسطينية إن المصالحة ، القاهرة

ضرورة اعتراف حركة " إسطنبول، والدوحة، ورام هللا"، مؤكدا  "القاهرة، و  ،العربية وغير العربية
  1."وإذا اعترفت بتلك الشرعية نستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا   ،حماس بالشرعية الدولية

 إن  ،قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام األحمد
، تهدف لتحريك 2/9/2021في ية المصرية األردنية في القاهرة، المقررة القمة الثالثية الفلسطين

 والخروج من حالة الجمود السياسي القائمة منذ سنوات. وأضاف "،إسرائيل"مع  "السالم"عملية 
، "إسرائيل"لديها عالقات مباشرة مع  ،مصر واألردن وفلسطين ،: إن الدول الثالثاألحمد قائال  

الدولتين من  لحماية حل   ،ستبحث القيام بجهد ثالثي مع الجانب اإلسرائيلي مشيرا  إلى أن القمة
 2االنهيار جراء االستيطان اإلسرائيلي المتواصل بال توقف.

  في حوار مع الجزيرة.نت، أن  ،أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري
حتالل اإلسرائيلي"، مستدركا  "لنن ال "وساطات وجوالت كثيرة جرت في ملف تبادل األسرى مع اال

وبشأن الوضع  يوجد من طرف االحتالل تقدم جوهري؛ لتلك الحوارات، وما زالت تراوح مكانها".
"نحن نحاور من أجل المصالحة والتوافق الوطني واالنتخابات، لنن  العاروري: قالالداخلي، 

لسنا " وأضاف قائال : جسر النجاة لشعبنا". برنامج المقاومة عندنا ال يتأثر بشيء، ألننا نعتقد أنه
أن العالقة مع إيران ظلت جيدة  العاروري  متفائلين بشأن إجراء االنتخابات في القريب". وشدد

 3وممتازة، متوقعا ، أن "تنون أكثر متانة في المرحلة القادمة".

  الواليات المتحدة تحث   إن ،القائم بأعمال المبعوث األمريكي لدى األمم المتحدة ريتشارد ميلزقال 
"بعد لوكالة األونروا، وذلك  ماليةعلى تقديم التزامات  مرة أخرى  في الهيئة الدوليةالدول األعضاء 

كمساعدات إنسانية لعمليات  ،مليون دوالر أمريكي أخرى  136إعالن الواليات المتحدة عن تقديم 
لب وطالبة إلى مدارس األونروا في طا ألف 290الشهر الماضي"، مع عودة  ،األونروا في المنطقة

 4ن خدمات األونروا هي شريان الحياة للعديد من الالجئين الفلسطينيين.لى أعمشددا  غزة، قطاع 
  انسحبت طالبة الهندسة المعمارية في الجامعة األردنية لينة الحوراني من مشروع عالمي طرحته

للتعافي من آثار وباء  ،ول للمدناألمريكية إليجاد حل Johns Hopkins جامعة جون هوبكنز
أن المملنة األردنية واالحتالل تم  اختيارهما كمتنافسين عن  وعلمت الطالبة الحوراني كورونا.

"إن منافستي مع من  وقالت المهندسة األردنية الشرق األوسط، وهو ما رفضته بشكل فوري.
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امت باالنسحاب، لتعل ق إثبات لوجوده، وهذا مرفوض"، وق ،أصارعه على الوجود في األصل
 5الحقا  على صفحتها على فيسبوك بجملة "نحن مبادئ تختبر".

 2/9/2021 ،الخميس

 األردني الملك عبد هللا ملكشددت القمة الثالثية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وال 
وذكر البيان  الدولة الفلسطينية. قيام محمود عباس، على يةفلسطينال السلطةالثاني ورئيس 

من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية  العمل معا  "الختامي للقمة أن القادة الثالثة اتفقوا على 
الستئناف المفاوضات، والعمل مع األشقاء والشركاء إلحياء عملية السالم، وفقا  للمرجعيات 

ر في العمل على تحقيق أهمية االستمرا المجتمعون  أكدو  ."الدولتين المعتمدة، وعلى أساس حل  
المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشاوروا حول األفنار المطروحة في هذا السياق، وأهمية تجاوب 

ننا ما زلنا نمد أيدينا "إ :قال عباسو جميع األطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها مصر. 
اللجنة الرباعية الدولية، ونرحب للسالم العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية 

بمشاركة مصر واألردن إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس 
 6."الشرقية، وهو الطريق الوحيد إلنقاذ المنطقة من الدمار والفوضى

  وكالة أعلنت حركة حماس رفضها التام والنامل لالتفاق الموقع بين الواليات المتحدة األمريكية و
، إنه لهافي بيان  ،. وقالت الحركةاألونروا الستعادة التمويل األمريكي، مطالبة بالتحلل منه فورا  

وبعد االطالع على تفاصيل االتفاق وما فيه من شروط خطيرة ومذلة، تفرضها الواليات المتحدة 
الذي تقوده  على الوكالة مقابل استعادة التمويل، فلقد أصبح واضحا  للعيان الدور التصفوي 

الواليات المتحدة األمريكية خدمة لالحتالل اإلسرائيلي إلنهاء ملف الالجئين، جوهر القضية 
 7الفلسطينية، وتصفية وكالة األونروا.

  في قراءتها األولى، مما يمثل عالمة بارزة بالنسبة  "ميزانية الدولةاإلسرائيلي "أقر الننيست
يوضح بالتفصيل  ،صعوبة في تمرير مشروع قانون مرافق لالئتالف، الذي يواجه اآلن عقبة أكثر

في ليبرمان قدم الخطة وكان  .هاضد   53لصالح الميزانية و نائبا   59ت صو  و  تخصيص الموارد.
مليار شيكل  432قال فيه إن ميزانية السنتين ستخصص  ،مؤتمر صحفي خالل ،30/8/2021

 2022.8 سنةمليار دوالر( ل 401مليار شيكل ) 452و ،2021 سنةمليار دوالر( ل 135)
  آخرين 15أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد شاب فلسطيني وإصابة، 

أثناء خروج مسيرات ليلية قرب  في في مواجهات مع جيش االحتالل اإلسرائيلي ،أطفال 5بينهم 
سرائيلي إن أكثر من وفي المقابل، قال الجيش اإل السياج الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع.

 9وأشعلوا اإلطارات. ،وألقوا متفجرات ،ألف فلسطيني احتشدوا على الحدود
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  أرسلإن وزير األمن الداخلي عومر بارليف  لشرطة اإلسرائيليةل العلياقالت مصادر في القيادة 
لم ، رسالة خطية، يعلمه فيها أن ظاهرة مالحقة رافعي عكوبي شبتاي للشرطةالمفتش العام إلى 

األدنى، وفقط في حال رفعه في ظروف يمكن أن تؤدي إلى  فلسطين يجب أن تتقلص إلى الحد  
 10صدامات دامية وخرق خطير للنظام.

  أفرجت سلطات االحتالل عن األسيرة أنهار الديك، الحامل في شهرها التاسع، بعد اعتقال دام
وفر العسكرية قررت اإلفراج وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن محكمة ع أشهر. 5نحو 

، مع اإلقامة ألف دوالر( 12.45 )نحو ألف شيكل 40عن األسيرة الديك بكفالة مالية قيمتها 
 11الجبرية بمنزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام هللا.

   خالل  فلسطينيا   310ق مركز فلسطين لدراسات األسرى اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي وث
، أن ما يزيد لهفي تقرير  ،مركزالوبي ن  سيدات. 9طفال ، و 33، من بينهم 2021أغسطس  آب/

 12.حالة، كانت في القدس المحتلة وحدها 115عن ثلث حاالت االعتقال، بواقع 

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على  ةوافققرار مة الوقائع المصرية الرسمية صحيف نشرت
 2020.13سبتمبر  /ع بالقاهرة في أيلوللموق  ا "منتدى غاز شرق المتوسط"ميثاق 

  أشخاص داخل نفق تجاري، على الحدود  3أكدت مصادر محلية مطلعة في قطاع غزة، فقدان
وقالت  الغاز السام في النفق"، وفق قولهم. المصرية الفلسطينية، بعد "قيام الجيش المصري برش  

"االتصال قطع بثالثة أشخاص كانوا قدس برس إن  وكالةمصادر من العاملين في هذه األنفاق ل
  14الغاز السام داخل النفق من فتحته في الجهة المصرية". يعملون داخل نفق تجاري، بعد رش  

  تبيع بموجبه حصتها في ةإماراتيللتنقيب على اتفاق مع شركة اإلسرائيلية وقعت شركة ديلك ،
في  ،. وستحصل شركة ديلكترول"الشركة اإلماراتية "مبادلة للبحقل تمار للغاز الطبيعي إلى 

مليون دوالر أخرى من أرباح الشركة  75مليار دوالر، إضافة إلى  1.25 على ،إطار هذه الصفقة
 15وحتى نقل الحقوق إلى الشركة اإلماراتية. 2021 سنة من مطلع

  نائيه على تعيين السفير إيتاناإلسرائيلية صادقت لجنة التعيينات العليا التابعة لوزارة الخارجية 
Eitan Na'eh   بيديائير ال اإلسرائيلي استقبل وزير الخارجيةو  .البحرينفي مملنة  لـ"إسرائيل" سفيرا، 

م له نسخة من الذي قد   ،خالد يوسف الجالهمة "إسرائيل"البحرين الجديد لدى سفير  ،في القدس
 16فيها. "إسرائيل"فارة البيد عن أمله في زيارة المنامة قريبا  لتدشين س وأعربأوراق اعتماده. 

 3/9/2021 ،الجمعة

  عمال فلسطينيين من داخل نفق على  ثالثةانتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة جثامين
وأوردت وكالة األنباء األلمانية أن لجنة القوى الوطنية واإلسالمية  الحدود المصرية مع القطاع.
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 ،غازات سامة داخل النفق لجيش المصري بـ"رش  ا ابيانين اتهم اوفصائل المقاومة في غزة أصدرت
 17ما أدى إلى مصرع عدد من العمال كانوا يبحثون عن قوت يومهم ولقمة أبنائهم وأهلهم".

 في  حماس رئيس حركة أن القناة اإلسرائيلية الرسمية التابعة لهيئة البث اإلسرائيلي )مكان( ذكرت
 .القطاع على الحصار إنهاء خطوات تنجح لم حال في إسرائيل"" دهد   السنوار يحيى غزةقطاع 

إن الطريق أمام غزة مفتوح إلعطاء  إن السنوار قالوقال مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة 
 ،وأضاف السنوار وستنون في اللحظة األخيرة إذا لم تنجح كل الخطوات. ،مواجهة عسكرية أخرى 

م لنتائب القسام محمد الضيف لديه ما يقوله "القائد العا أن ،خالل حضوره مناسبة شعبية في غزة
 18في الحرب القادمة، وأن غزة مستعدة لذلك".

 في محادثة زوم مع مسؤولي المنظمات اليهودية في  ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت
 عدم وجودمن رغم بال، إنه ينوي اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر مع الفلسطينيين المتحدةالواليات 

 19."في المستقبل القريب سياسيا   يدرك الجميع أننا ال نتوقع اختراقا  " إلى أنه ، مشيرا  "انفراج سياسي"
  90، إن "العامة اإلسرائيلية 12قناة الخالل لقاء مع  ،يائير البيد اإلسرائيليقال وزير الخارجية% 

ن الحكومة الحالية لن إبيد ال. وقال من العالقات مع السلطة الفلسطينية تتعل ق بالتنسيق األمني"
 20تشهد اختراقا  سياسيا  مع الفلسطينيين.

  ،إنها أنهت مناورة واسعة النطاق، تحاكي سيناريو اندالع لهابيان في قالت الشرطة اإلسرائيلية ،
وعمليات تسلل  ،1948" منذ سنة إسرائيللتي تحتلها "ا األراضي حرائق في أحراش جنوب

 21فلسطينيين من غزة.
 ي تقرير نشره مدير وحدة التواصل االجتماعي باللغة العربية في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، جاء ف

 %234والدول العربية ارتفع بنسبة  "إسرائيل"، أن حجم التجارة بين Yonatan Gonen يوناتان غونين
تفعت من ار  وأن التجارة مع اإلمارات العربية المتحدة ،2021 سنةفي األشهر السبعة األولى من 

مليون دوالر في الفترة  613.9، إلى 2020يوليو تموز/ يناير و  /مليون دوالر بين كانون الثاني 50.8
مليون دوالر، ومع  224.2مليون دوالر إلى  136.2. ومع األردن، زادت من 2021 سنةمن  هانفس

مليون دوالر  14.9مليون دوالر، ونمت التجارة مع المغرب من  122.4مليون دوالر إلى  92مصر من 
مليون دوالر. وأما البحرين، فقد كانت التجارة المباشرة معها منعدمة كليا  في األشهر  20.8إلى 

ألف دوالر في  300تسجيل  ، تم  2021 سنةمن  ها، وخالل الفترة نفس2020 سنةالسبعة األولى من 
في مجاالت المجوهرات أشار التقرير إلى أن هذه المعطيات ال تشمل التجارة و  التجارة معها.

والخدمات والسياحة. وحسب خبير اقتصادي فإن السياحة وحدها تصل إلى عدة ماليين، حيث إن 
 ألف إسرائيلي دخلوا اإلمارات في األشهر السبعة المذكورة. وقال يتسحاق غال 230أكثر من 

Yitzhak Gal منتجات تننولوجية، ، الخبير االقتصادي ورجل األعمال اإلسرائيلي الذي يهتم بتسويق
، وتوقع أن يصل حجم "إسرائيل"دولة تتاجر مع  20إن اإلمارات أصبحت اليوم واحدة من أهم 
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، وتتقدم بذلك على أعوام ةإلى ثالثعامين مليارات دوالر في غضون  5التبادل التجاري معها إلى 
 22.وتركيا ،والبرازيل ،دول كبيرة مثل روسيا

 أن فعاليات كسر الحصار متواصلة وبأدوات  بد اللطيف القانوعأكد الناطق باسم حركة حماس ع
أن الشعب الفلسطيني في  وأضاف القانوع انفراجة واسعة في قطاع غزة. قتتحقلم  مختلفة، ما

 23على انتزاع كافة مطالبه وكسر الحصار، ولم يعد يقبل بالتخفيف المتدرج. صر  قطاع غزة م  

   وأوروبا وفلسطين ودول أخرى، في رسالة  األمريكيةة المتحد الوالياتمنظمة من  120 رتحذ
من  شملهت إلى الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة، من تبعات قانونية ستمفتوحة وج  

باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين،  "إسرائيل"يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى 
جرائم  إلىشارت الرسالة أو  ."إسرائيل"ى عل ،في اتجاهين ،وطالبت بفرض حظر أسلحة شامل

لتي تحتلها ا األراضيوداخل  ،في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس "إسرائيل"
 1948.24" منذ سنة إسرائيل"

 4/9/2021 ،السبت

  إلى 6/9/2021في أشارت معطيات نشرتها الوكالة اليهودية، بمناسبة حلول رأس السنة اليهودي ،
بينما ، "إسرائيل"في  (%45.3 )نحو ماليين 6.93 بينهم مليون، 15.2اليهود في العالم نحو أن عدد 

 نييمال 8.3 فإنمليون عشية رأس السنة الماضي. وحسب معطيات الوكالة،  1.15كان عددهم 
 25.ماليين يعيشون في الواليات المتحدة 6 منهم نحو ،في أنحاء العالم يهودي يعيشون 

 لجهاد اإلسالمي داود شهاب: "يجب أن تتوقف سياسة ربط المعابر بأي تطورات قال القيادي في ا
سياسية، وكأن المعابر وسيلة بيد االحتالل لمعاقبة الشعب ومنعه من أي حراك رافض لوجوده، 

في التزام االحتالل  ا  "طالما أن هناك جمودعلى أنه  شهابشدد و  على عدوانه المستمر". أو الرد  
 26من الواضح أن الخيارات الشعبية ستتسع وتزداد".برفع الحصار، ف

  عن لقاء عقده مع ملك األردن عبد هللا الثاني، في  الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغكشف
القناة اإلسرائيلية الرسمية التابعة لهيئة البث في مقابلة مع ، وأوضح ان األسبوع الماضي.عم  

من الملك عبد هللا، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء أن االجتماع عقد بدعوة  ،اإلسرائيلي )مكان(
 27نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير البيد.

 5/9/2021 ،األحد

  الحراك الذي يقوده الرئيس  :في مقابلة خاصة مع تلفزيون فلسطين رئيس الوزراء محمد اشتيةقال"
ي إلى دفع الرباعية بما يؤد ،مع األشقاء العرب يهدف إلى خلق حالة إلنضاج الظرف السياسي

: "ال نريد قائال   وأضاف مبني على أسس جديدة". ،الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار تفاوضي



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

  6 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

مع الجانب اإلسرائيلي، بل نريد مفاوضات  ،بشكلها الثنائي ،العودة إلى مربع المفاوضات السابق
 28الدولية".تحت مظلة الرباعية  ،مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية

 اللواء طالل دويكات إن النيابة العسكرية أنهت  الفلسطينية قال المتحدث باسم األجهزة األمنية
التحقيقات في قضية نزار بنات، وتقرر توجيه االتهام لجميع ضباط القوة التي شاركت بتنفيذ 

تسبي جهاز ، وجميعهم من من14وعددهم  ها،وعناصر  لقاء القبض على المواطن نزار بناتإمهمة 
  29األمن الوقائي في الخليل.

   بالرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ،  هاتفيا   أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصاال
 30للتقويم العبري. بحلول رأس السنة وفقا  رئيسا ، وللتهنئة تنصيبه بللتهنئة 

 الفلسطينية، باعتبار أن  دعا الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تجديد العالقات مع السلطة
وقال هرتسوغ، في مقابلة  ، ويؤكد وجود شريك يمكن الحديث معه."إسرائيل"ذلك يسهم في أمن 

 إنه يرى في اجتماع وزير الدفاع بني جانتس مع رئيس ،العبرية العامة اإلسرائيلية 13مع القناة 
االتصاالت مع السلطة أن على ا  شددمحمود عباس خطوة جيدة ومهمة، م ةالفلسطيني السلطة

 31الفلسطينية خطوة صحيحة.

 " بندقية تافور جيش اإلسرائيلي قرر سحبال أن اإلسرائيلية يوم"السرائيل إذكرت صحيفة Tavor  من
جيش الالسابعة إن  العبريةقالت القناة و  .األمريكية M4أو  4إم بنادق  لتحل  محل هاألوية المشاة 

إسرائيلية الصنع، بعد سنوات من تسويق المؤسسة  ،تافور ندقيةب التخلي عنقرر  اإلسرائيلي
 32"بندقية المستقبل". هاالعسكرية اإلسرائيلية، على أن

  أن  ، علما  ن نسمةييمال 9.391أفادت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية أن عدد السكان بلغ
وحسب  .الن المحتلةالفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في هضبة الجو يشمل  رقمهذا ال

دائرة، عشية حلول رأس السنة اليهودي، فإن عدد السكان اليهود الالمعطيات التي نشرتها 
ألف  400(، بينهم أكثر من %21مليون نسمة ) 1.982، والعرب %74ن نسمة، يشكلون ييمال 6.943

  33ين.( يوصفون بآخر %5) ألفا   466إضافة إلى ذلك هناك  ين،المحتلقدس والجوالن في ال
 شملت الجهات الرسمية في منظمة  ،بعد سلسلة اجتماعات رسمية ،الفلسطينية السلطة قررت رئاسة

التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية، عدم 
إلى  السلطة اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. ودعت رئاسة "مشروع التسوية"االعتراف، ورفض 

من المخطط االستعماري اإلسرائيلي  خطيرا   ألنه يمثل جزءا  "، مشروع"العدم التعاطي مع ما يسمى 
 34المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة إلسرائيل". لضم  

  بنيامين نتنياهو،  ارئيسهو ، المعارضة اإلسرائيلية نفتالي بينيت اإلسرائيلي رئيس الوزراءاتهم
ر قادة الجيش من ، فيما حذ  "مستهترة" بمحاولة استخدام الجيش اإلسرائيلي ألهداف سياسية وحزبية

الجيش اإلسرائيلي أفيف في ركان هيئة األرئيس قال و  ،)أي الجيش( هالحملة السياسية ضد  
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في مستهل جلسة  ،بينيتقال و  ."يمكن أن تجعل إسرائيل بال مقاتلين"ن هذه الحملة إكوخافي 
وتمس بقدرة الجيش على القتال  ،حكومته األسبوعية، إن هجمة المعارضة تتجاوز الحدود

 35والصمود.

 ه ونو   جامعة في العالم. 500 فضلاحتفلت جامعة النجاح الوطنية في نابلس باختيارها واحدة من أ
 ألفالجامعات المختارة ) مفي سل   409جامعة فازت بالمرتبة الأن إلى  النتشةرئيس الجامعة ماهر 

 36.لهذا العام( األفضل عالميا   د  عجامعة ت  

 6/9/2021 ،اإلثنين

 وآخر من فتح(  ،من حركة الجهاد خمسةأسرى فلسطينيين ) ستةأن  أعلنت السلطات اإلسرائيلية
" منذ إسرائيللتي تحتلها "ا األراضيشمالي  ،تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع في منطقة بيسان

وقال مراسل الجزيرة وليد العمري إن السلطات  عبر نفق حفروه أسفل السجن.، 1948سنة 
، وأن األسرى الستة كانوا في 6/9/2021 ثنيناإلسرائيلية اكتشفت عملية فرار األسرى فجر اإل

 37.هانفس الزنزانة
 بشأن  التوصل إلى اتفاق ،السفير محمد العمادي ،أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة

وأكد السفير  المنحة القطرية وفتح معابر غزة، وذلك لتثبيت حالة الهدوء واالستقرار في القطاع.
االتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع  تم  بيان له، أنه في  ،العمادي

راف على الخروج الرئيسية، مع تقديم التسهيالت المختلفة التي من شأنها أن "تساعد جميع األط
 إلى أنه تم   العمادي وأشار وتخفيف حدة االحتقان والتوتر في المنطقة". ،من الوضع المتأزم

باالتفاق مع السلطة  ،االنتهاء من اإلجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية لألسر المتعففة
زة بالتنسيق مع صرف منحة موظفي غ كما أوضح العمادي أنه سيتم   الفلسطينية واألمم المتحدة.

 38السلطة الفلسطينية خالل األيام القادمة، وبالتوافق مع مختلف األطراف.

 موعدا  إلجراء المرحلة األولى النتخابات  11/12/2021يوم السبت  الفلسطيني حدد مجلس الوزراء
 اعوقط الغربية هيئة محلية في الضفة 388والبالغ عددها  ،المجالس القروية والبلديات المصنفة ج

 39.غزة

  بحث وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد مع نظيره األمريكي أنتوني بليننن سلسلة من
أن  ه، علىبحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب ،البيد شددو  المواضيع السياسية واألمنية.

عن إطالق النار من غزة سيسهمان في تحقيق األمن  "منع تعاظم قوة حماس العسكرية والنف  
 40وتحسين األوضاع االقتصادية لسكان قطاع غزة". ،اطني إسرائيللمو 

 رفضها وإدانتها لما ي سمى مشروع "تسوية الحقوق العقارية الفلسطينية  أكد ت وزارة الخارجية
 41وتسجيل األراضي" في مدينة القدس المحتلة.
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  ينلقاء إلنتروني عقده مركز دراسات الالجئخالل ، الدوليأكد خبراء في القانون Refugee Studies 

Centre،  التابع لجامعة أكسفوردOxford الوضع القانوني التفاق اإلطار "حول  ،البريطانية
عدم قانونية وشرعية اتفاق اإلطار األمريكي  ،، بمشاركة نخب قانونية عربية وفلسطينية"األمريكي

 42كي والقانون الدولي.نه يشكل انتهاكا  صارخا  للدستور األمريإ قالوامع وكالة األونروا، و 
 7/9/2021 ،الثالثاء

  وفدا  من منظمات المجتمع المدني وحقوق  هئمحمود عباس، خالل لقا يةفلسطينال السلطةأكد رئيس
على الموقف الثابت بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتطلب االلتزام بقرارات ، رام هللافي  اإلنسان

إلجراء االنتخابات العامة، وفي مقدمتها في مدينة  ننا جاهزون "إ :قال عباسو  الشرعية الدولية.
 43."الفلسطيني في السيادة على القدس ننا لن نسمح بأي محاوالت لاللتفاف على الحق  أالقدس، وب

  بأن أي  مساس باألسرى لن يتم  السكوت عليه، وأن الحركة لن  اإلسالمي الجهادحركة هد دت
دة   ٌة لفعل كل  شيء من أجل حمايتهم تترك األسرى وحدهم ولن تخذلهم، مؤك  أنها مستعد 

فصائل فلسطينية، في بيانات  رتوحذ  ومساندتهم في مواجهة اإلرهاب الذي يتعر ضون له. 
أهلنا وأبناء شعبنا إلى توفير "منفصلة، االحتالل من مغبة التعرض لألسرى في السجون، داعية  

أكدت حركة ومن جهتها، . "ملية سجن جلبوعكل وسائل الدعم والحماية واإلسناد ألسرانا أبطال ع
أبناء "، مشيرة  إلى أن "أحمر، ولن تسمح بالمساس بهم من جميع النواحي األسرى خط  "فتح أن 

 44."أسرانا أي ممارسات قد تحاول دولة االحتالل تنفيذها بحق   شعبنا مجتمعين سيقفون ضد  

 45.غزةللمقاومة في قطاع  تابعة قعمواغارات على خمس الطائرات الحربية اإلسرائيلية  شن ت 

   ما هيأه القدر "إن  ،في تغريدة له على تويتر ،مان أحمد بن حمد الخليليقال مفتي سلطنة ع
السعيد للسجناء الفلسطينيين المعتدى عليهم من فرصة الخروج من أقوى سجون النيان الصهيوني 

القريب من حيث ال نحتسب  هللابنصر  ها مراقبة، هو أمر له ما بعده، فإنه ي ؤِذن  المحتل وأشد  
على أن هللا سيهيئ للشعب الفلسطيني وسائل عاجلة لفك  مانمفتي سلطنة ع   ". وشددجميعا  

 46.أغالل االحتالل عنه، وتحرير المسجد األقصى المبارك وجميع المقدسات

 قرر االتحاد الدولي للجودو International Judo Federation (IJF)  ي فتحي نورين إيقاف الجزائر
عن المشاركة في أي نشاطات أو مسابقات ينظمها االتحاد أو  أعوام 10ومدربه عمار بن يخلف 

كان نورين أعلن و  بدعوى إخاللهما بلوائح الميثاق األولمبي. ،االتحادات المنضوية تحت لوائه
رعة في مواجهة ، بعدما أوقعته الق2020انسحابه من المشاركة في دورة األلعاب األولمبية طوكيو 

 47، وهو الموقف الذي دعمه مدربه عمار بن يخلف.يالعب إسرائيل

  بوعز ليفي اإلسرائيلية الجوية الصناعات لشركةكشف المدير العام Boaz Levy  أن شركته اتفقت
 48المقاتلة. F-16أو  16-فأاألمريكية أن تقوم بإنتاج أجنحة لطائرة  لوكهيد مارتنمع شركة 
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 لحريات العامة في الضفة الغربية خليل عساف إن استدعاء النواب في المجلس قال رئيس لجنة ا
، بهدف التضييق الفلسطينية التشريعي واألسرى المحررين واعتقالهم "سياسة ممنهجة" لدى السلطة

 49عليهم وإقصاء الطرف اآلخر، مستبعدا  أن تتوقف السلطة عن النهج ذاته.

 الهاكرز( أعلن أحد القراصنة Hackers)،  يسمي نفسه سانغ كانسيلSang Kancil أنه سرق ،
 ماليين إسرائيلي في عملية اقتحام لموقع المركز القطري للسلطات المحلية 7حو نبيانات 

CITY4U.50. وحسب خبير سايبر، فإن اسم القرصان يشير إلى أنه من ماليزيا 
  تجسس اإلسرائيلي المثير للجدل بأن شرطتها الفدرالية استخدمت برنامج ال األلمانيةأقرت الحكومة

 51.اسوس، حسبما قالت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برسجبي
 8/9/2021 ،األربعاء

  ي سجون أن الحركة الوطنية األسيرة ف الفلسطينيين هيئة شؤون األسرى والمحررينأفادت
حال استمرار  النفير العام والتمرد على كافة قوانين مصلحة سجون االحتالل، في االحتالل أعلنت

 52اإلجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي.

  خالل اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على مسيرات تضامنية مع  ،فلسطينيمئة أصيب
 53.منطقتي حوارة وبيتا بمدينة نابلساألسرى، في 

 لكمليون شي 165إن الوزارة صرفت  ،له فيفي بيان صح ،اعية أحمد مجدالنيقال وزير التنمية االجتم 
لصالح األسر الفقيرة والمتضررة من العدوان اإلسرائيلي األخير على  مليون دوالر( 51.4)نحو 

 54مؤسسة مانحة محلية ودولية. 265قطاع غزة، بالتعاون وبدعم من 

 لوكالة في تصريح  ،أعلن وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة ناجي سرحان
عن تحضيرات من أجل البدء في عملية إعمار المنازل المدمرة كليا  بفعل العدوان  ،الرأي

بإعادة بناء العمارات  ،عبر اإلعالن رسميا   ،أكد سرحان أن مصر تعهدتو  اإلسرائيلي األخير.
ن رصد مليون دوالر، مبينا  أنهم ينتظرو  500وذلك ضمن منحة الـ  ،واألبراج التي دمرها االحتالل

 55المبالغ والبدء بالتنفيذ.
  مع األسرى الفلسطينيين في  تضامنا   ،وقفات ومسيرات مدن الضفة الغربية المحتلة معظمشهدت

 56سجون االحتالل، تحول بعضها إلى مواجهات على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية.
 حو األمية، أن في تقرير أعده لمناسبة اليوم العالمي لم ،أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء

فأكثر  عاما   15بين األفراد  %2.5من أقل المعدالت في العالم ) د  عمعدالت األمية في فلسطين ت  
 57خالل العقدين الماضيين. %82، وانخفاضها بنسبة (2020 سنةل

 المفوض العام لـوكالة  خالل استقباله ،أحمد أبو الغيط مين العام لجامعة الدول العربيةشدد األ
، داعيا  إلى "ونروااألاألهمية البالغة التي ينطوي عليها عمل وكالة "، على فيليب الزاريني ونروااأل
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إبعادها عن التسييس من أجل القيام بالمهام اإلنسانية الموكلة إليها، وبواقع التفويض األممي "
 58."1949الممنوح لها والمنصوص عليه في قرار إنشائها في عام 

 9/9/2021 ،الخميس

  فة الغربيةات في الضمستعمر برؤساء مجالس ال بينيت نفتاليرئيس الحكومة اإلسرائيلية التقى ،
ل مرة منذ   همعن بينيت أنه أبلغ اإلسرائيلية العبريةالعامة  اإلذاعةونقلت  .توليه رئاسة الحكومةألو 

ع االستيطاني، لنن ه لن يكون هناك قرار بضم  ال هبأن    59ات.مستعمر لن يتوق ف عن التوس 
  قال القيادي في حركة الجـهاد اإلسالمي أحمد المدلل إن الفصائل الفلسطينية أوعزت إلى أجنحتها

 60األسرى. على جرائم االحتالل بحق   العسكرية باحتمال الرد  

  وإدانتها الواضحة لالعتداءات اإلسرائيلية على  ،رفضها المطلق فتحأكدت اللجنة المركزية لحركة
عن تضامنها المطلق مع األسرى  في بيان صدر عنها، ،فتحت مركزية وأعرب األسرى البواسل.

الصامدين خلف القضبان، واألسرى المتحررين، محذرة االحتالل من مغبة التننيل بالحركة 
األسيرة، ومعتبرة في الوقت ذاته أن التعرض لألسرى بكامل انتماءاتهم إنما هو تعر ض سافر 

 61لحركة فتح والنل الفلسطيني.

 ر تشكيل لجنة فحص حكومية حول ظروف عومر بارليف  اإلسرائيليوزير األمن الداخلي  قر 
منح صالحيات ست   ،نجاح األسرى الفلسطينيين الستة في الفرار من سجن جلبوع شديد التحصين

 62متقاعد. لجنة تحقيق، على أن يرأسها قاض  
  ع المسؤولين المصريين داود شهاب أن االتصاالت م اإلسالميأكد القيادي في حركة الجهاد

وأنه يفترض أن تبدأ أعمال اإلعمار في  ،حول عملية إعمار قطاع غزة تسير في االتجاه اإليجابي
 63وقت قريب.

 فوز المعلمة نسرين قطينة من ضمن أفضل خمسين معلما  على  الفلسطينية أعلنت وزارة التربية والتعليم
 64البريطانية. Varkey Foundation تنظمها مؤسسة فاركيمستوى العالم، في جائزة المعلم العالمية التي 

   قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن إطالق عملية سياسية على أساس حل 
 65حقيقي ومستدام وشامل بالمنطقة. "سالمـ"ل الطريق الوحيد ليمث   ،1967والعودة إلى حدود  ،الدولتين

 في  ،إلى تل أبيب ،للمرة األولى ،إنها ستطلق رحالت مباشرة بحرينيةال خليجقالت شركة طيران ال
إلى وجهتها الجديدة، مضيفة أن  أنها ستبدأ إطالق رحلتين أسبوعيا   الشركةوذكرت  .30/9/2021

 66."إسرائيل"وقعتها البحرين و ،يأتي في إطار اتفاقات سياسية وتجارية معنية بالطيران المدني ذلك
 جو بايدن الرئيس األمريكي ، أنعن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين ، نقال  عبري موقع واال ال ذكر 

 ،27/8/2021في  نفتالي بينيت، خالل لقائهما في البيت األبيض يةرئيس الحكومة اإلسرائيلأبلغ 
د بايدن  أنه "لن يتنازل" عن إعادة فتح القنصلية األمريكية في القدس لخدمة الفلسطينيين. وشد 
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مه، وعلى أن  وزير الخارجية أنتوني بليننن ذكر على أن إ  عادة فتح القنصلية هي وعد انتخابي قد 
 67."إسرائيل"إلى  2021 / مايوذلك علنا  خالل زيارته في أيار

  في ، خالل لقائه مع نظيره اإلسرائيلي يائير البيدوزير خارجية روسيا سيرجي الفروفقال ،
الفروف أن "موسكو ترحب ذكر و  .في التسوية السورية" أولوياتنا ، إن "أمن إسرائيل منموسكو

أن هذا التطبيع "يجب أن يسهم في تحقيق  ورأىبتطبيع العالقات بين إسرائيل ودول عربية"، 
 68تسوية شاملة في الشرق األوسط".

  هدمت ةإن السلطات اإلسرائيلي (أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةقال ،
 أجبرتأو  ،أو صادرتها ،مبنى يملنها فلسطينيون  31 ،6/9/2021-24/10رة ما بين الفتخالل 

نفذت . في حين أصحابها على هدمها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس
 69في مختلف أنحاء الضفة. فلسطينيا   134واعتقلت  ،عملية بحث واعتقال 118القوات اإلسرائيلية 

 10/9/2021 ،الجمعة

 في االحتالل اإلسرائيلي اثنين من األسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع  اعتقلت قوات
 70هما محمود عارضة ويعقوب قادري، في منطقة جبل القفزة في أطراف مدينة الناصرة. ،6/9/2021
 األخبار إن نقاشا  دار بين مسؤولين في اللجنة صحيفة لالفلسطينية مصدر قيادي في السلطة  قال

المركزية لحركة فتح ومسؤولين أمنيين في السلطة، أفضى إلى التوافق على مساعدة تل أبيب في 
رين من معتقل جلبوع على الفلسطينية موافقة السلطة  وجاءت .الوصول إلى األسرى الست ة المتحر 

دئة التعاون مقرونة باشتراط أال  تتم  تصفية األسرى، وأن ي نتفى باعتقالهم، باإلضافة إلى ته
 71.األوضاع في السجون 

 عقب اختتام أعمال مجلس جامعة الدول العربية  ،رياض المالني الفلسطيني أكد وزير الخارجية
" برئاسة النويت في مقر والتي عقدت "حضوريا   ،156 الـ على مستوى وزراء الخارجية في دورته

اعتمادها  ن دولة فلسطين تم  أن كافة مشاريع القرارات التي قدمت م ،9/9/2021في  األمانة العامة
  72باإلجماع من قبل مجلس الجامعة.

 المسجد األقصى،  إلىفي باب المجلس، المؤدي  الطبيب المقدسي حازم الجوالني االحتالل اإلسرائيلي قتل
وأظهر شريط فيديو، التقطه مواطنون من الحي،  بداعي محاولة الطعن. ،بالبلدة القديمة من القدس

 73.الشهيد بعد إطالق النار على الجزء العلوي من جسده ارتنبه عناصر االحتالل ضد   مروعا   تعذيبا  

  السلطة الفلسطينية أن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العماديذكر 
عبر البنوك  عن االتفاق المبرم بينها وبين اللجنة بخصوص صرف منحة موظفي غزة تراجعت

أن مبررات السلطة "تمث لت في المخاوف من  ا  وضحم ،غزةفي قطاع  التابعة لسلطة النقد
 74.وتوجيه االتهامات للبنوك بدعم اإلرهاب" ،المالحقات القانونية
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 صابة إبيان صدر عنها، عن  ، فيكشفت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة الجهاد في فلسطين
يلية بشكل مباشر بحروق وكسور، بالمواجهات مع وحدات القمع اإلسرائ األسرى العشرات من 

ويوجد خشية  ،لجهات مجهولة واألقسامسحبهم من السجون  بينما العشرات من أسرى الجهاد تم  
سرى الجهاد خاصة وبنيته أرواحهم، مشددة على قرار التصدي لهذه الحملة التي تستهدف أعلى 

 75."أرواحناوهي  ،أثمانمن  كياننا بأغلى ما نملك"التنظيمية داخل السجون، وعزمها الدفاع عن 
 ا  وثيق ا  ، إن تعاونخالل جولة عند مشارف مدينة جنين اإلسرائيلي بني جانتس، دفاعقال وزير ال 

في عمليات البحث عن األسرى الفلسطينيين الستة يجري بين األجهزة األمنية اإلسرائيلية المختلفة 
 76مني مع السلطة الفلسطينية مستمر.لى أن التنسيق األع مشددا  الذين فروا من سجن الجلبوع، 

  كية مشروع قانون يفرض مادة الدراسات العرقية في مدارس يأقر برلمان والية كاليفورنيا األمر
الوالية الثانوية كمادة إجبارية، ويتيح للمناطق التعليمية اختيار مناهجها الدراسية، بما يشمل 

 د  ويع ،وهو منهاج يتبنى الرواية الفلسطينية منهاج يحمل اسم "منهج الدراسات اإلثنية التحرري"،
حركة المقاطعة  المنهج يصفو  .تنتهك القانون الدولي دولة استعمار وفصل عنصري  "إسرائيل"

بأنها "حركة اجتماعية عالمية تهدف حاليا  وفرض العقوبات )بي دي أس(  االستثماراتوسحب 
 77إلى إرساء الحرية للفلسطينيين".

 11/9/2021 ،السبت

  أم الغنم في  -اعتقلت قوات االحتالل األسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب بلدة الشبلي
مرج ابن عامر؛ وذلك بعد ساعات من إعادة اعتقال األسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري، 

إعادة اعتقالهم أربعة من أصل ستة كانوا قد نفذوا عملية الفرار من  ليصبح عدد األسرى الذين تم  
 6/9/2021.78في سجن الجلبوع 

 إال بتحرير  قرار قيادة القسام والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم  "أن  أكدت كتائب القسام
في كلمة  ،أبو عبيدة باسم النتائب الناطق اإلعالمي وقال. "بإذن هللا تعالى ،أبطال نفق الحرية

وليسمعه العدو  ،ليسمعه أسرانا وعائالتهمو  ،وبشكل واضح ،"إننا في كتائب القسام نقول اليوم له:
سواء... إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من  والصديق على حد  

تحت األرض وأوصلوا رسالتهم لنل العالم، فإننا نعدهم ونعد أسرانا األحرار بأنهم سيتحررون قريبا  
ح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون "سيفت :مضيفا   بإذن هللا من فوق األرض".

 79بإذن هللا وعونه". ،كما كانوا دوما  مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء األحرار

 إعادة اعتقال زكريا الزبيدي، ورفاقه األسرى األبطال لن "، أن لها في بيان، فتححركة دت أك
لعظيم المتمرس على النضال، ومواجهة يضعف عزيمة أسرانا، وال عزيمة شعبنا الفلسطيني ا
 80المشروع الصهيوني االستعماري منذ أكثر من مئة عام".
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 من لمتضررات الفلسطينيات لعن تمويل مشروع اقتصادي  لنت جمعية الهالل األحمر النويتيأع
رعاية أسر عية ، تنفذه جمأعوام ةالعدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، يستمر مدة ثالث

 81.غزة قطاع جنوبي ،اقين في رفحالمع

 12/9/2021 ،األحد

  اإلسرائيلي يائير البيد خطة لقطاع غزة بعنوان "االقتصاد مقابل األمن"، يتم   الخارجيةعرض وزير 
تنفيذها على مدى عدة سنوات على مرحلتين بالشراكة مع السلطة الفلسطينية، وبالتعاون مع 

ستنفذ على مرحلتين، بحيث تتركز  الخطةإلى أن  رالنظ البيد ولفت مصر والمجتمع الدولي.
الحشد العسكري  المرحلة األولى على "إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد  

هدوء طويل األمد، سنتمكن من  مقابل"فقط شدد الوزير اإلسرائيلي على أنه و  لحركة حماس".
: "ستنون السلطة الفلسطينية جزءا  من السماح باستقالل كامل للطاقة لقطاع غزة"، مضيفا  

 ،سندرس خيار إعادة فتح معبر كارنيو  ،العملية. ستعود إلى كونها السلطة المسؤولة عن المعابر
 من المرحلة الثانية، سيتم   كجزءإلى أنه "البيد وأشار  ستحتفظ مصر بالسيطرة على معبر رفح".و 

بناء وصلة  سيتم  و  ،ة، ما سيسمح ببناء ميناءتطوير مشروع الجزيرة االصطناعية قبالة ساحل غز 
 82مواصالت بين قطاع غزة والضفة الغربية".

  على أنها ستنون في حالة  ،رام هللافي  اجتماع لها، خالل اللجنة المركزية لحركة فتحشددت
وتعزيز  ،بما يشمل قضية األسرى  ،انعقاد دائم، لمتابعة القضايا كافة المتعلقة بالوضع الفلسطيني

من الملفات الداخلية، على أن تجتمع  وناقش االجتماع عددا   لتفاعل الجماهيري الواسع معها.ا
اللجنة المكونة من أعضاء المركزية والمجلس الثوري، مع لجان األسرى خالل األيام المقبلة، 

 83ه حراك سياسي على المستوى العربي والدولي لدعم قضية األسرى األبطال.وج  لوضع ت  

  أن األزمة اللبنانية الخانقة على المستوى على حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي أكد ممثل
وأوضح  االقتصادي واالجتماعي واإلنساني تنعكس مباشرة على األوضاع الفلسطينية في لبنان.

 ،واجتماعية ،عبد الهادي أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تعيش أسوأ أوضاع اقتصادية
 84بفعل هذه األزمة الخانقة. ،ا خالل سني اللجوءوإنسانية عرفته

  االجتماع األسبوعي لحكومته، بإعادة اعتقال  خالل ،بينيتأشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي
االتفاق  بينيت وأعلن أربعة من الفلسطينيين الستة الذين كانوا تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع.

لجنة تحقيق للوقوف على الحيثيات المرتبطة "على تشكيل  وزير األمن الداخلي عومر بارليفمع 
 85."بحادث الهروب... والقيام بتحقيق شامل وجدي

 ن إ ،في تصريحات وصفها مكتبه بأنها كشف جديد ،وزير الدفاع اإلسرائيلي بني جانتس قال
لتدريب "عناصر إرهابية من  ،شمالي أصفهان ،الجوية Kashan إيران تستخدم قاعدة كاشان
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خالل ، وقال جانتس ولبنان على إطالق طائرات مسيرة إيرانية الصنع". ،ةوسوري ،والعراق ،ليمنا
"نقل  إن إيران تحاول أيضا   ،قرب تل أبيب Richman University مؤتمر في جامعة ريتشمان

 86المعرفة التي من شأنها أن تسمح بتصنيع طائرات مسيرة في قطاع غزة".
  87صرف مساعدات مالية على األسر الفقيرة في قطاع غزة، بتمويل قطري.أعلنت األمم المتحدة بدء 
  إلى أعلى الوصول من بلدة ترمسعيا شمال رام هللا،  ،الطيار الفلسطيني أمجد حسيناستطاع

المصنعة من قبل شركة  Jambojet تيج-درجة علمية في قيادة طائرات الركاب الضخمة جامبو
 88األمريكية.بوينغ 

 13/9/2021 ،اإلثنين

  ة خطة االقتصاد اإلسرائيلي إلى ،جلسة الحكومة خالل ،رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيةتطرق
والمطلوب فتح مسار سياسي  ،"مشكلة غزة هي مشكلة سياسيةإن  :غزة قائال  مقابل األمن لقطاع 

أنها اشتية أوضح  وبشأن المنحة القطرية، ".ي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدوليجد  
ماليين دوالر لشراء وقود لمحطة غزة من خالل األمم  10"ق سمت إلى ثالثة أجزاء: األول بقيمة 

وقد  ،ماليين دوالر توز ع من خالل برنامج الغذاء العالمي 10ذلك، والثاني قيمته أيضا   وتم   ،المتحدة
شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث  ت دفع على"ماليين دوالر  10الجزء الثالث بقيمة و  ،ذلك" تم  

 89.رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفا  من المالحقات القانونية"

  عبد الفتاحالرئيس المصري قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، في ختام زيارته لمصر ولقائه 
 ت متينة تمهيدا  لمواصلة االتصاالت بيننا.سيؤسس لبنية تحتية إلقامة عالقا اللقاءالسيسي، إن 

اللقاء بأنه كان مهما  جدا ، وجيدا  جدا ،  ،اإلسرائيلية كانريشت قناة كما ذكرت  ،ووصف بينيت
وسبل تعزيز العالقات بما فيه  ،التباحث في قضايا سياسية وأمنية واقتصادية مشيرا  إلى أنه تم  
، السماح بإدخال قوات عسكرية كبيرة ءلقاالخالل ، من جهتهطالب السيسي، و  مصلحة الجانبين.

من أجل تمكين الجيش المصري من العمل  ،إلى المناطق المنزوعة السالح في شمال سيناء
 90بشكل أكمل للقضاء على ما أسماه بـ"التنظيمات اإلسالمية المتطرفة".

  مدينة القدس، في أطلقت شرطة االحتالل النار على فلسطيني في المحطة المركزية للحافالت
طعن جندي إسرائيلي في مفترق  آخر حاول فلسطينيو  بعد أن قالت إنه طعن إسرائيليْين اثنين.

أطلقت عليه النار ومنعت اإلسعاف من االحتالل جنوب بيت لحم، ولنن قوات  ،غوش عتسيون 
 91الوصول إليه لفترة.

  للفصائل الفلسطينية شمالي أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مواقع
أشخاص خالل محاولتهم  4أبلغ اإلسعاف اإلسرائيلي عن إصابة بالمقابل، و  قطاع غزة. وجنوبي

  92باتجاه غالف غزة.من القطاع إطالق صواريخ  بعد ،الهرب إلى مكان آمن
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  السجون اإلسرائيلية اللواء كاتي بيري  لمصلحةكشفت المفوضة العامة Katy Perry  ى أن األسر
عملية فرار في العقد األخير، لنن  300من  أكثرالفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية حاولوا تنفيذ 

 93إحباطه في الدقيقة التسعين. قواتها تمكنت من إحباطها، وبعضها تم  
 ها وكرامتها في الدفاع عن حق   أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن الحركة األسيرة قررت

من  على شكل دفعات بدءا   ،من خالل الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام الحياة والحرية
 94".تحت شعار "معركة الدفاع عن الحق   ،17/9/2021

  مصر  ،"ألول مرة منذ عقود: القناة اإلسرائيلية الرسمية التابعة لهيئة البث اإلسرائيلي )مكان(قالت
 بشكل مبدئي". ،ربع مرات في األسبوعأ ،وريون جدشن رحالتها المباشرة إلى مطار بن للطيران ست  

سيناء وليس تحت العالمة التجارية  ،: "ستطير الشركة عبر طائرتها الرسميةالقناة قائلة وأضافت
 95أو عبر طائرات ال تحمل اسم الشركة أو عالمات التعريف". ،Sinai-Air للطيران

 ماليين دوالر 210إلمارات بلغ ا ية إلىسرائيلاإلإن حجم الصادرات  سرائيليةقالت صحيفة هآرتس اإل 
بحسب و  مليون دوالر. 400، في حين بلغ العكس 2021 / يوليوتموز - يونيو /خالل حزيران

من التجارة هو تصدير  كبيرا   ، فإن جزءا  "Israel Export Institute لتصديرلإسرائيل معهد "تقديرات 
قابلها ال يوجد أي بيانات رقمية، وهي التي م ،مثل تننولوجيا السايبر High Tech خدمات الهايتيك

إن حجم البيانات  المعهد وقال المجاالت التي تثري االقتصاد اإلسرائيلي أكثر من أي فرع آخر.
 96نصف االستيراد. وحنو  ،من التصدير %70يشمل تجارة مزدهرة في مجال الماس بنسبة 

  لتحكم فيه عن بعد، ويستطيع ا عن صناعة روبوت مسلح يتم   اإلسرائيليأعلنت سلطات االحتالل
برس  سوشيتدوكالة األوبحسب  إجراء دوريات بمناطق القتال وتعقب المتسللين وفتح النار.

تقديم الروبوت ذي الدفع الرباعي، من قبل شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية  ، تم  األمريكية
 97المملوكة للدولة.  11Rex MKأو  11ريكس أم كيه 

 في  الجئا  فلسطينيا   57لتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن أعلن فريق الرصد وا
. 2011مارس  آذار/ في ةمنذ بدء األحداث في سوري ،"قضوا غرقا  على طرق الهجرة من البالد" ةسوري

أن و وأوضح الفريق أن غالبية المتوفين قضوا خالل محاوالتهم الوصول إلى الدول األوروبية، 
 وصلفقد  ،غير رسمية إحصائياتبحسب و  وكبار السن". ،واألطفال ،يا من النساء"أكثر الضحا

 98منذ بدء أحداث الحرب في سورية. ،أوروباإلى ألف فلسطيني سوري  200حو ن
 14/9/2021 ،الثالثاء

  أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت، في مقابالت أجراها مع وسائل إعالم إسرائيلية، أنه
التشديد على رفضه إلقامة دولة  محمود عباس، مجددا   ةالفلسطيني السلطة زم اللقاء برئيسال يعت

د باللجوء إلى "بدائل أخرى" إذا ما فشلت جهود الوساطة للتوصل إلى "تسوية فلسطينية، وهد  
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مهام في قطاع غزة، األولى منع إطالق ثالث  لديه"وقال بينيت إن  طويلة األمد في غزة".
والبالونات الحارقة، والثانية وقف تعاظم قوة حركة حماس مقابل هدوء مؤقت، أما الثالثة الصواريخ 

 99إسرائيليين معتقلين لدى حماس". 4فتتمثل في إعادة 
 مقابلة مع فورين بوليسي في ،اإلسرائيلي بني جانتس دفاعقال وزير ال Foreign Policy إن ،

تفاق النووي الذي تفاوض عليه الواليات المتحدة مع ستنون مستعدة لقبول العودة إلى اال "إسرائيل"
"إمكان بـإسرائيل تريد رؤية خطة ب أمريكية". وبحسب جانتس، فإنه "إيران. وأضاف جانتس أن 

. وقال جانتس إنه ال توجد نية لدى الحكومة اإلسرائيلية بالتوصل "إسرائيل أن تقود خطة ب جدية
"لم ينجح في  محمود عباس ةالفلسطيني السلطة رئيس أنى مشددا  عل، إلى اتفاق مع الفلسطينيين

إثبات إلى أي مدى هو قادر على اتخاذ قرارات تاريخية. فهو ال يزال يحلم بالعودة إلى خطوط 
ذكرت و  وهذا لن يحدث. وهو ملزم بأن يدرك أننا هنا كي نبقى ولن ن خلي مستوطنات". ؛1967

ليس لديها نية أو أي رغبة في تعطيل روتين  "إسرائيل" قال إن جانتسأن  القناة السابعة العبرية
ومواصلة  ،لتقديم المساعدة االقتصادية والمدنية "إسرائيل"على استعداد  ، مؤكدا  الفلسطينيين حياة

"إذا كان هناك منظمات إرهابية تحاول رفع  :وقال جانتس تعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
 100رأسها، فسنعمل على منعها".

  رسميا ، قرار مجلس الوزراء، الذي حدد يوم  الفلسطينيةلجنة االنتخابات المركزية تسلمت
 101لعقد المرحلة األولى من االنتخابات المحلية. ، موعدا  11/12/2021

  رفع قيمة النشاط ى لإقال وزير االقتصاد اإلماراتي عبد هللا بن طوق المري إن اإلمارات تهدف
في  ،وقال الوزير ألكثر من تريليون دوالر خالل السنوات العشر المقبلة، "إسرائيل"االقتصادي مع 

 102.مليون دوالر 700-600مؤتمر صحفي عن بعد، إن حجم التجارة بين البلدين يبلغ ما بين 

 ليصبح أول سفير بحريني "إسرائيلـ"قدم السفير البحريني خالد يوسف الجالهمة أوراق اعتماده ل ،
 103."إسرائيل"في 

 15/9/2021 ،اءاألربع

  وا تعليق الخطوات التصعيدية نلعقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن قادة الحركة األسيرة أ
بعد أن رضخت إدارة سجون االحتالل  ،17/9/2021 فيالتي كان من المفترض أن تبدأ 

 9/2021.104/ 5اإلسرائيلي لمطالبهم، بعودة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل 
  العامة  12قناة الفي مقابلة مع ، الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان األهيئة رئيس قال

اعتقال  "من أجل إعادة ،إن لزم األمر ،إن قواته مستعدة القتحام جنين ومخيمها" :اإلسرائيلية
األسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، حتى ولو كان ذلك على حساب إمكانية توتر األوضاع 

 105بالضفة الغربية.
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  قال المحامي رسالن محاجنة إن موكله األسـير محمود العارضة اعترف بأنه المسؤول عن
ونفى  .2020ديسمبر  /كانون األولالتخطيط والتنفيذ لعملية نفـق الحرية حيث بدأ حـفره في 

العارضة خالل التحقيق معه أن يكون األسرى الذين هربوا عبر النفق تلقوا مساعدة من أسرى 
 106لك، نفى أن يكون هناك أي شخص من الناصرة قد أبلغ عن األسرى.وكذ آخرين.

 ألف أسرة  100صرف المنحة القطرية المخصصة لنحو  اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزةت بدأ
وفي  فقيرة في قطاع غزة، عبر برنامج المساعدات اإلنسانية النقدية الذي تنفذه األمم المتحدة.

د العمادي إن آلية توزيع المساعدات التي وضعت منذ سنوات عدة لجنة محمالالسياق، قال رئيس 
 107تستوفي أفضل المعايير الدولية.

 16/9/2021 ،الخميس

  للمرة األولى  ، وتضم  مخيم جنينشكلت الفصائل الفلسطينية ما سمته غرفة العمليات المشتركة في
لمواجهة أي اقتحام محتمل  ؛فتح، وحماس، والجهاد منذ سنوات، األجنحة العسكرية لنل من حركة

علن في مخيم إن النفير العام أ  ، قال مسلح مقنع ينتمي لسرايا القدسو  .للمخيم للجيش اإلسرائيلي
 108.أي اعتداء للجيش اإلسرائيلي ن عشرات المقاتلين على استعداد لصد  وإجنين، 

  أطر الحركةنحن في حالة تشاور داخل " :الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوعقال، 
ونجري مشاورات مع  ،بشأن إعالن حكومة اشتية إجراء االنتخابات المحلية الخاصة بالبلديات

 109بقية الفصائل الفلسطينية كون اإلعالن جاء منفردا ".
 المفوض في بيان صحفي، رفضها المطلق لما جاء في رسالة  ،أعلنت اللجنة المشتركة لالجئين

بشأن اتفاقية اإلطار الموقعة مع الواليات المتحدة، مشيرة إلى  الزاريني ونروا فيليباألالعام لـوكالة 
 110مل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات".أنها احتوت "على ج  

 تم  زيارة الوفد اإلعالمي إلى مصريوسف المحمود إنه خالل  الفلسطينية قال وكيل وزارة اإلعالم ، 
 التواصل االجتماعي وسائل بهدف مواكبة ومتابعة االتفاق على تشكيل لجنة "فلسطينية مصرية"

 111" العربية والدفاع عن المحتوى.Social Media "السوشال ميديا

  وحدة سكنية  1,500ناجي سرحان إن وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة قال
تشرين التي قد تبدأ مطلع و  ،إعادة إعمارها في المرحلة األولى من إعادة اإلعمار مدمرة كليا ، سيتم  

بيته في العدوان  أن المستهدفين من اإلعمار هم كل من فقد  سرحان ن وبي   .2021األول/ أكتوبر 
عدا األبراج  ،ويشمل المباني السكنية المتفرقة ،2021خالل أيار/ مايو  األخير على قطاع غزة

 112التي سيكون إعمارها ضمن المنحة المصرية.
 17/9/2021 ،الجمعة

  الجدول الزمني لالنتخابات القروية والبلدية في  الفلسطينيةلجنة االنتخابات المركزية علنت أ
على  11/12/2021بإجرائها في  بعدما أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا   ،راضي الفلسطينيةاأل
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ن أقع جدول هذه االنتخابات ونحن نتو ا أعلن  "لجنة فريد طعم هللا: القال المتحدث باسم و  مرحلتين.
قرية ومدينة، فيما أ رجئت  387قام االنتخابات في ست   ."ت جرى في موعدها حسب الجدول الزمني

 113بلدة ومدينة كبرى إلى مرحلة ثانية. 90حو نفي 

 أعلن الجيش اإلسرائيلي عن تشكيل وحدة احتياط جديدة تحمل اسم دفورا DAFORA  في قيادة
. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن الجيش، أن تشكيل المنطقة الشمالية، بهدف تعزيز قوات الجيش

وأضافت الصحيفة أن  الوحدة جزء من االستعداد لمحاولة عناصر من حزب هللا اختراق الحدود.
 114المسؤولة عن الحدود اللبنانية. 91، وستتبع للفرقة 2021سنة الوحدة ستصبح عملياتية في نهاية 

  عن مصادر في الشرطة اإلسرائيلية أن تنلفة البحث عن  يةاإلسرائيل العبريةالعامة  اإلذاعةنقلت
وهي  ،مليون دوالر 30تجاوزت ، األسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع

ترتفع باستمرار، مشيرة إلى أن تواصل البحث عن اثنين من األسرى ما زاال قيد المالحقة يكلف 
 115.وميا  ماليين دوالر ي 6-3ما بين  "إسرائيل"
  أعلن الجيش اإلسرائيلي أن قواته تمكنت من إحباط محاولة لتهريب األسلحة عبر الحدود مع

، في تغريدة على درعيأاي خفيأ العربي لإلعالم اإلسرائيليالمتحدث باسم الجيش قال و  األردن.
عة قط 23ضبط الجيش اإلسرائيلي وإن  ،تويتر، إن محاولة التهريب جرت في منطقة غور األردن
 ولم يوضح هوية المهربين وإن كان تم   .سالح كانت في حوزة المهربين، وحولتها إلى الشرطة

هذه عاشر محاولة لتهريب أشارت صحيفة الشرق األوسط إلى أن و  اعتقالهم أو تمكنوا من الفرار.
 116األسلحة من األردن في غضون عامين.

 اإلماراتي  :مع نظرائه افتراضيا   أثناء لقائه يف ،وزير الخارجية األمريكي المقبل أنتوني بليننن قال
سنشج ع مزيدا  من " :في الذكرى السنوية األولى التفاقات التطبيع ،والبحريني والمغربي واإلسرائيلي

وقال  ."الدول لتحذو حذو اإلمارات والبحرين والمغرب، نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية
عى لتحسين ظروف الفلسطينيين ودفع التفاوض بينهم وبين ن الواليات المتحدة تسإ بليننن

من جهة ثانية، قال بليننن، إن اإلدارة األمريكية و  ."الدولتين من أجل تحقيق هدف حل  "اإلسرائيليين، 
 117واإلمارات. ،والمغرب ،والبحرين ،واألردن ،، وكل من مصر"إسرائيل"ستدعم العالقات بين 

  نظمته وزارة الخارجية  ،افتراضي اجتماع وزاري خالل بوريطة، دعا وزير خارجية المغرب ناصر
نظام إقليمي جديد تنون فيه "، إلى "اتفاق إبراهيمـ"بالذكرى السنوية األولى ل احتفاال   ،األمريكية

د بوريطة على الفوائد المتعددة لالتفاقيات، وقال إن المبادالت التجارية . وشد  "إسرائيل جهة فاعلة
بوريطة د . وشد  2021سنة خالل األشهر الستة األولى من  %50بين الرباط وتل أبيب ارتفعت 

عالقات المغرب مع "أن و ، "إرساء عالقات طبيعية وعادية مع إسرائيل أمر مهم للغاية"على أن 
إسرائيل لم تعد دولة خارجية، يجب النظر إلى " على أن ، مؤكدا  "اقات أبراهامإسرائيل كانت قبل اتف
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. وأضاف بوريطة "واغتنام الفرص لتعزيز االستقرار ،وإجراء تقييم جديد للوضع في المنطقة ،الفوائد
 118يتعاونان في مجاالت عدة، من بينها األمن السيبراني والعسكري. "إسرائيل"أن المغرب و

 18/9/2021 ،السبت

 في حديث عبر تلفزيون فلسطين،  ،أكد وزير العمل في الحكومة اللبنانية الجديدة مصطفى بيرم
: "أقول قائال   وأضاف الالجئين في المخيمات اللبنانية. خصوصا  دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، 
يما ف لهم عندما سي عرض على مجلس الوزراء، وأيضا   داعما   ألهلي الفلسطينيين سأكون صوتا  

القوانين "بتعديل  مشددا  على أهيمة اإلسهام، "يقتضيه التعاون بين الحكومة اللبنانية ومجلس النواب
التي تحول دون إنصاف الفلسطيني في لبنان فيما يتعلق بحقوق العمل، بما ال يتعارض مع 

اعد في تنشيط وأكد بيرم أن الفلسطيني هو عامل م س القوانين اللبنانية ومصلحة العامل اللبناني".
لالجئين الفلسطينيين  وعدا   الدورة االقتصادية اللبنانية، وي سهم في تطوير االقتصاد اللبناني، مقدما  

 119بأن يعمل على تعزيز وتوسيع العمالة الفلسطينية في لبنان، مع مراعاة الواقع اللبناني.
 وشركة  "إسرائيل"لموقع بين طالبت السلطات اللبنانية مجلس األمن الدولي بالتأكد من أن العقد ا

ال يشمل المنطقة المتنازع عليها بين لبنان  ،األمريكية للتنقيب عن الغاز Halliburtonهاليبرتون 
إنه ال  ،له في بيان ،في البحر المتوسط. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "إسرائيل"و

يقاتي من وزير خارجيته عبد هللا بوحبيب تهاون في حقوق لبنان البحرية وال تنازل عنها. وطلب م
من مباشرة أعمال التنقيب  "إسرائيل"لمنع  ،إجراء االتصاالت الالزمة مع الجهات الدولية المعنية

 120في المنطقة البحرية المتنازع عليها. ،عن النفط والغاز
   األدوات شركة المالبس و  عشرات الناشطين بالعديد من دول العالم حملة ضغط واسعة ضد   دشن

د ، للضغط عليها من أجل وقف رعايتها لالتحاد اإلسرائيلي لنرة القدم. وغر  Puma الرياضية بوما
تحاد اإلسرائيلي الل تها# بمقاطع مصورة للمظاهرات المنددة برعايBoycottPumaالناشطون على وسم 

 121وغيرها. ،وفرنسا ،والنرويج ،وإيطاليا ،يرلنداإو  ،وألمانيا ،في العديد من الدول، مثل إنجلترا
 19/9/2021 ،األحد

  أعلن الجيش اإلسرائيلي اعتقال األسيرين الفلسطينيين األخيرين اللذين فرا من سجن جلبوع أيهم
 في بيان ،كممجي ومناضل نفيعات، وذلك في الحي الشرقي لمدينة جنين. وقال جيش االحتالل

نقل كممجي  ات في صفوفه، وإنه تم  إن عملية اعتقال األسيرين تمت دون مقاومة أو إصاب له،
وأفاد مراسل الجزيرة بسماع تبادل إلطالق نار  .للتحقيق معهماالشاباك ونفيعات إلى مركز لجهاز 

 122في أعقاب اقتحام قوات االحتالل للحي الشرقي من جنين العتقال األسيرين.
  المجاهدين في الضفة  آن األوان للذراع اإلسرائيلية التي امتدت لتختطف"قالت حركة حماس إنه

، وأال يسمح لها باالستمرار بالعبث في ساحتنا المحتلة وتبطش بهم أن ت قطع، وأن ي وضع لها حد  
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 ، من جهتها،قالت حركة الجهادو  ."ف ذلك من ثمنمهما كل   ،الفلسطينية وبأرواح أبنائنا ومجاهدينا
إلى أن إعادة اعتقال األسيرين نظر الإن الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي سيبقى مفتوحا ، الفتة  

ا م: إن المعركة لها في بيان. وقالت "لن يمحو األثر الذي حققته كتيبة جنين"كممجي وانفيعات 
 123."الحساب لن يغلق بعد، ولن يغلق إال برحيل العدو عن كل شبر من أرضنا"زالت مستمرة، و

  حيات المحاكم االقتصادية، بحيث للتشريع على توسيع صالاإلسرائيلية صادقت اللجنة الوزارية
 124للتصويت عليها في الننيست. تشمل مخالفات تبييض األموال والضرائب، تمهيدا  

  ،أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مشاورات هاتفية مع نظيره اإلسرائيلي يائير البيد
ين الفلسطيني ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانب"تطرقت إلى موقف القاهرة المؤكد على 

 125."مصر م ستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن"، مؤكدا  أن "واإلسرائيلي
 20/9/2021 ،اإلثنين

  حركة حمـاس  ،في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية ،اشتيةدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
 األولى، على أن تتم  ، بمرحلتها 11/12/2021للسماح بإجراء االنتخابات البلدية في قطاع غزة في 

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح أن و  .2022سنة المرحلة الثانية قبل نهاية الربع األول من 
بلدية مصنفة ج حسب تصنيف  102هيئة محلية، من ضمنها:  387المرحلة األولى ستشمل 

شمالية، أما بلدية موجودة في المحافظات الجنوبية، والبقية في المحافظات ال 11الوزارة، و
إلى أن  في المحافظات الشمالية، منوها   قرويا   مجلسا   276المجالس القروية فيبلغ عددها 

 126بلدية، وال توجد فيها مجالس قروية. 25 المحافظات الجنوبية تضم  

  السويدية على مستوى  -يائير البيد عودة العالقات اإلسرائيلية  اإلسرائيليأعلن وزير الخارجية
 127رجية.وزيري الخا

  المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم  كتبمذكرة قانونية إلى م الفلسطينية الفصائلسل مت
 The office of the United Nations Special Coordinator for the( أونسكو)في الشرق األوسط 

Middle East Peace Process (UNSCO) نرواو األموق عة بين وكالة  اتفاقية، ترفض فيها 
 128" للدعم األمريكي للوكالة األ ممية.مشروطةوواشنطن، تضمن عودة "

  قبل نهاية هذا العام، مسؤول اإلعالم في مكتب االتحاد األوروبي في القدس شادي عثمانقال" :
: "العمل قائال   وأضاف ستنون هناك مساهمة أوروبية للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفيها".

 129جوانب الفنية بما يتعلق بهذه الدفعة قبل نهاية العام الجاري".جار  على إنجاز ال
  يؤكد تأييدها ودعمها ومصادقتها على  ،على بيان ة ودوليةمدنية أمريكي ومنظماتوق عت مؤسسات

رس: ج، الذي قد مه النواب في النون2022مشروع تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 
 Mark ، ومارك بوكانAlexandria Ocasio-Cortez ريا أوكاسيا كورتيزرشيدة طليب، وألنساند
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Pocan مؤسسة ومنظمة  119البيان أن  وأظهر ."إسرائيل"، لوقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلى
 130وافقت على التعديل المقترح حتى اآلن. ،أمريكية ودولية ،مجتمع مدني

 يين األحرارديموقراطوافق حزب ال Liberal Democrats ،ثالث أكبر األحزاب البريطانية في البرلمان ،
 ات اإلسرائيلية من األسواق البريطانية، ومنح الفلسطينيين حق  مستعمر على حظر بضائع ال ،بأغلبية

ومنع الشركات  ،زيارة المملنة المتحدة دون تأشيرة دخول، وااللتزام باالعتراف الفوري بدولة فلسطين
 131ات غير القانونية في األراضي المحتلة.مستعمر لالبريطانية من العمل في ا

  ة في حكومة االحتالل ماتان كاهانإن وزير الشؤون الديني يديعوت أحرونوتقالت صحيفة ،
ع معايير جديدة لدعم الدولة إلنشاء المعابد اليهودية، وهذه المعايير تعطي ميزة قد صاغ ووق  

وبحسب القرار، سيوزع  ة الغربية المحتلة(.كبيرة لتلك التي ستبنى خارج الخط األخضر )الضف
بزعم وجود  ،ة(مستعمر سلطة محلية ) 30مليون دوالر( على  6.25نحو مليون شيكل ) 20

 132نقص في المباني المخصصة إلقامة الطقوس اليهودية.
  ذاعة الجيش اإلسرائيلي، ، إلجلعاد أردانالسفير اإلسرائيلي في واشنطن ولدى األمم المتحدة قال

 Durban Review] مؤتمر دوربان لمكافحة العنصرية "الحدث المخزي "دولة ستقاطع  31إن 

Conference] الذي سيعقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأكثر من ضعف عدد الدول ،
 133أنه "مؤتمر معاداة السامية". التي قاطعته في الماضي"، زاعما  

 صحيفة ال راثون  ذكرت La Razón المغرب بدأ بالتعاون مع إسرائيل، في تطوير  أن اإلسبانية"
لبنائها،  إلى أن هذه "األجهزة بسيطة نسبيا   النظر برنامج طائرات بدون طيار انتحارية"، الفتة

 134ولها عواقب وخيمة".

 21/9/2021 ،الثالثاء

 حلية خالل اجتماع لها، رفضها دعوة السلطة الوطنية إلجراء االنتخابات الم ،أعلنت فصائل في غزة
في بيان لها  ،وقالت هذه الفصائل .11/12/2021القروية الجزئية، المقرر إجراء مرحلتها األولى في 

"ألنها تخدم  ؛مدينة غزة: إنها ترفض هذه الدعوة إلجراء االنتخاباتفي عقب انتهاء اجتماع عقدته 
 وتطلعاته".مصالح حزبية وفئوية ضيقة لصالح حزب السلطة على حساب مصالح شعبنا  ،بحسبها
 ،وألوية الناصر صالح الدين ،ولجان المقاومة ،والجهاد ،من حركة حماس هذه الفصائل كال   وتضم  

 135والصاعقة. ،القيادة العامة -الشعبية والجبهة  ،وحركة األحرار ،وكتيبة المجاهدين
 إن المتحدةللجمعية العامة لألمم  76في كلمة له في الدورة الـ الرئيس األمريكي جو بايدن،  قال ،

 : "لنن ما زلت أعتقد أن حل  قائال   "التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل ال جدال فيه". وأضاف
 ،تعيش في سالم ،ية يهوديةديموقراطالدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة 

 136ية وذات سيادة، وقابلة للحياة".ديموقراطفلسطينية  ةإلى جانب دول
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  للجمعية العامة لألمم  76في كلمة له في الدورة الـ  ،قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرقال
المتحدة، إنه ال يمكن تهميش القضية الفلسطينية أو االلتفاف عليها من خالل أفنار مثل تحسين 

المجتمع الدولي لتحقيق تسوية سلمية  عن إنهاء االحتالل، داعيا   الظروف االقتصادية، عوضا  
 137لة وعادلة للقضية الفلسطينية.شام

 الدولتين كأساس لتسوية  بحل   ،مجددا   ،دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التمسك
للجمعية العامة لألمم  76في كلمة له في الدورة الـ ، د أردوغانوشد   الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

بأسرع وقت دون مزيد  الدولتين مجددا   على "ضرورة إحياء عملية السالم والتطلع لحل   ،المتحدة
أردوغان كذلك على استمرار تركيا في الوقوف في وجه انتهاكات الوضع وأكد  من التأخير".
 1947.138 سنةبناء على قرار األمم المتحدة ل ،الدولي للقدس

  مؤسسة أظهر استطالع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث المسحية والسياسية بالتعاون مع
في رام هللا، أن مقتل الناشط المعارض نزار  Konrad Adenauer Foundation أديناور رادكون

أنها  %78نسبة من  تلاوقبنات وقمع السلطة الفلسطينية لالحتجاجات الشعبية يهدم مكانتها، 
 ووفقا   غير راضية عن أدائه. %73تريد من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس االستقالة، و

، فإنه لو جرت انتخابات رئاسية أو 18/9/2021-15الفترة خالل الذي عقد  ،االستطالعلنتائج 
حركة فتح، وخاصة فيما يتعلق  تشريعية اليوم، ستنون نتائجها لصالح حركة حماس وضد  

وذلك في حالة كان مرشح حركة فتح هو الرئيس محمود عباس، لنن  ،باالنتخابات الرئاسية
في منافسة بين عباس ) مرشح الحركة هو مروان البرغوثي فيما لو كانالصورة تنقلب لصالح فتح 

، ولو كانت المنافسة بين البرغوثي %56والثاني على  %34وإسماعيل هنية يحصل األول على 
 (%45) وتعتقد النسبة األكبر من العينة(. %39والثاني على  %55وهنية، يحصل األول على 

وأنه ينبغي عليها العودة إلطالق  ،الشعب الفلسطينيأن حماس هي األجدر بتمثيل وقيادة 
الصواريخ على "إسرائيل" فيما لو قامت دولة االحتالل بطرد العائالت من الشيخ جراح أو وضع 

فقط أن حركة فتح بقيادة  %19يما تقول نسبة من ف القيود على الصالة في المسجد األقصى.
 االثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. أن %28وتقول نسبة من  ،عباس هي أكثر جدارة بذلك

وأبرزت  .%32وفتح على  %37لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم، تحصل حماس على و 
النتائج، فقدان الجمهور للثقة بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها األمنية، إذ بينما يظهر الجمهور 

لهذه الثقة عند الحديث  كبيرا   نه يظهر غيابا  حماس عن األسرى، فإلثقة الواسعة بأقوال ووعود ا
ورأى ثلثا الجمهور أن حماس أرادت من الحرب األخيرة،  عن السلطة الفلسطينية وأجهزة األمن.

وتظهر النتائج أن الغالبية الساحقة من الجمهور قد  الدفاع عن سكان القدس والمسجد األقصى.
وأن الغالبية الساحقة ترى في عمل السجناء هذا  تابعت يوما  بيوم أخبار "أسرى جلبوع" الستة،

مصدر إلهام للشعب الفلسطيني ألخذ المبادرة والعمل إلنهاء االحتالل، حتى لو نجح االحتالل 
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فتظهر النتائج استمرار  ية للقضية الفلسطينيةالسلم التسوية عمليةب وفيما يتعلق في إعادة اعتقالهم.
استمرار وجود نسبة عالية من الجمهور تقترب من النصف تعتقد و  ،الدولتين التراجع في تأييد حل  

أنها  %28فيما قالت نسبة من ، هو الطريق األمثل إلنهاء االحتالل (%48) أن العمل المسلح
 139.أنها المقاومة الشعبية السلمية %19وقالت نسبة من  ،المفاوضات

  ات عمر نس يهودية في مستإنشاء ك  إن الحكومة اإلسرائيلية تعتزم  "إسرائيل اليوم"قالت صحيفة
وأشارت الصحيفة إلى  ، وطرحها ضمن خطة األولويات الوطنية للحكومة.الضفة ومناطق أخرى 

ة، بدعوى وجود نقص في الننس أو مستعمر  30دوالر على  ماليين 6.25أنه من المقرر توزيع 
 140ات.عمر ستخصص للمستالمباني المخصصة إلقامة الطقوس اليهودية، وأن ميزانية العام الجاري 

  حكومة العدَّ رئيس قائمة "وطن للمستقلين" ونائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، قرار
إجراء االنتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة على مرحلتين، بالون  اختبار من  الفلسطينية

شة، في تصريح صحفي: وقال خري السلطة، ومحاولة للتغطية على تعطيل االنتخابات السياسية.
اليوم هو محاولة لذر   ي "بالتأكيد نحن نريد إجراء االنتخابات بكل مستوياتها دوري ا ، لنن ما يجر 

 141الرماد في العيون للتغطية على تعطيل االنتخابات السياسية".

 حول منع الطالب في  "ملفقة ادعاءات"ما أثير من ما وصفتها  نفت الشرطة في قطاع غزة
في بيان لها، إن هذا أمر  ،وقالت قيادة الشرطة زهر من ارتداء النوفية الفلسطينية.جامعة األ

مثير للسخرية، وينطوي على استخفاف بعقول المواطنين، وإن الهدف من وراء هذا التشويه هو 
 142.حرف مسار الحدث لتحقيق أهداف سياسية

 22/9/2021 ،األربعاء

  شاملة وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه وطنيا   إلى إجراء انتخابات وطنية حماسدعت حركة ،
وتشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية واالتحادات 

، إن حماس ترفض المشاركة في مؤتمر صحفي ،وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم الطالبية.
عنها السلطة، ألنها ترى بأن هذه االنتخابات استخفاف  في االنتخابات القروية المجزأة التي أعلنت

 143بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام.

  إن الحكومة استنفدت جميع الخيارات المتاحة للتمويل،  الفلسطيني شكري بشارةقال وزير المالية
ما لم تفرج "مشيرا  إلى أنه  ،ولن تلجأ لمزيد من االقتراض من البنوك ألسباب عديدة، فنية وواقعية

 إسرائيل عن األموال التي تحتجزها خالل األسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا  
 144."من التعقيد

  إن حركته  ،حماس ومسؤول ملف األسرى فيهاحركة هر جبارين، عضو المكتب السياسي لقال زا
وذكر جبارين أننا "أبدينا  ".إيجابيا   تتلق ردا  ( للصفقة لننها لم )تصورا   "قدمت للوسطاء إطارا  



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

 24 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

لنن بما  ،يتعلق بحرية أسرانا إنسانيا   باعتبارها ملفا   ،إلنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن استعدادا  
 145وفق ما تمت عمليات التبادل في الصفقات الماضية". يضمن أن تتم  

  الرافض لالنتخابات دون التوافق على  ،، في بيان لها، تأكيدها على موقفها السابقالجهادجددت حركة
 146يستند إلى مواجهة االحتالل ووقف تغوله على الشعب الفلسطيني. ،برنامج سياسي واضح ومحدد

  عمال  مقاوما  في  641 الغربية حماس بالضفةاإلعالمي لحركة  المكتبرصد تقرير يصدره
منذ عملية  ،لقدس المحتلةابما فيها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية  ،منطقة مواجهة 123

 15/9/2021.147"نفق الحرية" حتى 

 كشف تقرير أصدرته جمعية لتيتlatit ،يعيشون في  "إسرائيل"أن ثلث األطفال في  ، في تل أبيب
من  %40انعدام أمن غذائي. وفي تحليل للنتائج، وفي ضوء اإلحصائيات التي تشير إلى أن  ظل  

من اليهود  %40(، و48م من المواطنين العرب )فلسطينيي ه "إسرائيل"عدد األطفال الفقراء في 
 148( تنسحب على انعدام األمن الغذائي.%40المتدينين، فإن النسبة نفسها )أي 

  على أبواب التخريج من معاهد أمريكية ليصبحوا حاخامات  ،حاخام يهودي 100اتهم أكثر من
الفلسطينيين، مطالبين  ئم بحق  فصل عنصري ترتنب جرا دولةبأنها  "إسرائيل"معابد يهودية، 

توزيعها بتزامن مع  ع الحاخامات على عريضة تم  ووق   المجتمع األمريكي اليهودي بعدم التبرع لها.
واتهمت  العنصرية. عقد اجتماع األمم المتحدة لالحتفال بالذكرى العشرين إلعالن دوربان ضد  

 149القدس واألراضي الفلسطينية.صور رعب تتنرر منذ سنوات في  إيجادب "إسرائيل"العريضة 
   منظمة محلية أمريكية في والية ماساتشوستس، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في  30هت وج

وإنهاء الدعم العسكري األمريكي  ،برلمان الوالية المحلي، تطالب فيها بدعم الحقوق الفلسطينية
الذي يطالب  ،HR 2590ي ، وتقديم نسخة من مشروع قانون مجلس النواب األمريك"إسرائيلـ"ل

وشارك في حملة التواقيع على  باحترامها لحقوق الفلسطينيين. "إسرائيلـ"بربط المساعدات المالية ل
، ورابطة Jewish Voice for Peace منها: أصوات يهودية من أجل السالم ،الرسالة عدة منظمات

 The عدالة المائية في فلسطين، والتحالف من أجل الMuslim Justice League العدالة اإلسالمية

Alliance for Water Justice Palestine لتحقيق العدالة من أجل فلسطين نيو إنجالند، ومنظمة 
New England Network with Justice for Palestine.150 

 23/9/2021 ،الخميس

  كرت وذالسودان.  أراضي على حماسمصادرة جميع أصول حركة  السودانيةأعلنت السلطات
سودانية، أن أصول وممتلنات حماس في السودان شكلت لعقود  مصادرعن  وكالة رويترز، نقال  

فقد تضمنت "أصول حماس في السودان فندق وعقارات  ،وبحسب الوكالة مهما لنشاطها. موردا  
حركة لمتحدث باسم ا ىنفومن جهته،  ...وشركات متعددة األغراض وأراضي وشركة صرافة



 2021 سبتمبر/ أيلول _________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 25                                                  

"ليس لدينا أي مؤكدا  على أنه في السودان،  لحركةم وجود أي استثمارات لحازم قاس حماس
 151مشكلة مع أي جهة سودانية".

 بعد الجدل الذي أحدثه  ،بأغلبية كبيرة ،أقر مجلس النواب األمريكي تمويل القبة الحديدية اإلسرائيلية
 .22/9/2021في ره درالي الذي ناقشه المجلس وأقيشطب التمويل من مشروع قانون التمويل الف

ن أنها قررت لها، إ في بيان ،Roza Delroy وقالت رئيسة لجنة المخصصات المالية روزا ديلروي 
لتسليط الضوء على "الشراكة األمريكية  ،للتصويت منفردا   ،تطرح التمويل البالغ قيمته مليار دوالر

بأمن صديقتنا وحليفتنا إسرائيل صلب. التزام الواليات المتحدة ن "إديلروي قالت اإلسرائيلية القوية". و 
 152.واألخالقية"عادة تزويدها بالقاذفات االعتراضية التي تحميها هي مسؤوليتنا القانونية إ و 
   ي آندي ليفينديموقراطم عضو النونجرس القد Andy Levin مشروع قانون في النونجرس، 

المتحدة اتخاذها من أجل يتضمن عددا  من اإلجراءات التي يمكن ويجب على حكومة الواليات 
 153الدولتين السلمي للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، وإنهاء احتالل فلسطين. دعم حل  

  مسيرة احتجاجية لدعم المعتقلين واألسرى الفلسطينيين  بوينس آيرس األرجنتينيةشهدت العاصمة
محتج  100ر من تنظيم المسيرة التي شارك فيها أكث تم   الموجودين داخل السجون اإلسرائيلية.

ه المحتجون إلى بقيادة جماعات يسارية، بدعوة وجهتها الجالية الفلسطينية بالبالد، حيث توج  
 154مكان قريب من مقر السفارة اإلسرائيلية بالعاصمة.

 24/9/2021 ،الجمعة

  لقد وصلنا إلى مواجهة مع الحقيقة مع سلطة االحتالل،  :محمود عباس يةفلسطينال السلطةقال رئيس"
 ال ي حتمل، وغير قابل أصبح طرق، أقول إنه قد طفح النيل، فالوضع يبدو أننا على مفترق و 

للجمعية العامة  76، في كلمة له في الدورة الـ عباس وقال ."المزيد نا يحتمللالستمرار، ولم يعد شعب
لسطينية الف من األراضي االحتالل اإلسرائيلي عام واحد لتنسحب سلطات أمام"إن  ،لألمم المتحدة

م بواقع االحتالل يسل   نشعبنا ل"أن  مؤكدا  ، "، بما فيها القدس الشرقية1967المحتلة منذ العام 
إلى حقوقه في تقرير المصير، والبدائل أمام  للوصول وممارساته غير الشرعية، وسيواصل نضاله

 155."1947عام لل 181يستند إلى قرار التقسيم رقم  لحل   شعبنا مفتوحة، بما فيها خيار العودة

 قناة األقصى  معنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في مقابلة  قال
، مؤكدا  أنها "تجزئة االنتخابات لمجالس محلية معينة مسرحية لن ننون جزءا  منها"، إن الفضائية

وشدد  ية.اطديموقر ملهاة لها أهداف إلشغال الرأي العام، وإيهام الناس بأن السلطة تمارس ال
موقف حماس وكل القوى أننا مع االنتخابات المحلية كجزء من منظومة "على أن العاروري 

 156."متناملة تشمل جميع المؤسسات
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  عن تشكيلة لجنة تقصي الحقائق الحكومية التي ستحقق وزير األمن الداخلي عومر بارليف أعلن
، وأعيد اعتقالهم بعد أسبوعين 6/9/2021في فرار األسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، في 

 157. وستتناول اللجنة جهوزية مصلحة السجون من أجل منع فرار أسرى آخرين.تقريبا  
  للجمعية العامة لألمم المتحدة، 76في كلمة له في الدورة الـ  ،طالب الرئيس اللبناني ميشال عون 

 للقوانين الدولية. ية الجنوبية وفقا  باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائ
وشدد الرئيس اللبناني على موقف بالده "الرافض ألي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما جدد 

 158موقفه الرافض ألي شكل من أشكال التوطين لالجئين الفلسطينيين".
  كردستان،  مدينة أربيل في إقليمفي من القيادات العراقية المحلي ة في تجم ع  300دعا نحو

العامة  11القناة جاء ذلك بحسب ما أوردت  ."إسرائيل"بالدهم، إلى تطبيع العالقات مع 
عبر  ،وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ، باإلضافة إلى وسائل إعالم إسرائيلية أخرى.اإلسرائيلية

والشيعة"، "، إن  القادة الذين اجتمعوا هم من "السنة Ynetnewsنيوز  موقعها اإللنتروني  "واينت
 159."إسرائيل"مضيفة أنهم دعوا إلى "إقامة عالقات دبلوماسية كاملة"، مع 

 25/9/2021 ،السبت

 محمود عباس أمام  ةالفلسطيني السلطة خطاب رئيس ، في بيان لها،استننرت حركة حماس
الجمعية العامة لألمم المتحدة ووصفته بأنه مكرر، كما أنه تجاهل أحداث مسيرات العودة وكسر 

عباس تضمن اعترافا  واضحا  وصريحا  بعجزه وفشله في  خطابأن حماس  وأضافت الحصار.
واستند إلى األسس ذاتها المكررة المرتنزة على  ،تحقيق أي إنجاز عبر مسار أوسلو الذي يتزعمه

الدولتين  الذي يرى بالتسوية والمفاوضات مع االحتالل وحل   ،إعادة طرح برنامجه االستجدائي
الصراع مع العدو الصهيوني، والذي أثبت فشله على مدار أكثر من  األمريكي وسيلة لحل  والدور 

 160ربع قرن من الزمن.

  ةالفلسطيني السلطة على خطاب رئيس هبني جانتس، خالل تعقيب اإلسرائيليوزير الدفاع قال 
( في الدعوة استمراره )عباس"ن إ، للجمعية العامة لألمم المتحدة 76في الدورة الـ محمود عباس 

 161."وتسلق شجرة يصعب النزول منها ،سياسي أمر جيد، لننه أصدر إنذارا   إلى حل  
  السوداننفت حركة حماس ما أوردته بعض وسائل اإلعالم عن وجود استثمارات لها في ،

 ،في تصريح صحفي ،وأشارت حماس ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية.
لمذكورة في التقارير اإلعالمية ذاتها تعود ملنيتها لرجال أعمال ومستثمرين إلى أن األصول ا

وناشدت حماس رئيس مجلس السيادة السوداني  فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد هللا حمدوك، التدخل شخصيا  إليقاف 

 162.لسطينيين في السودانحاالت التعرض للف
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 في  ،المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ ، عضو اللجنةالفلسطينية طالب وزير الشؤون المدنية
 إلىمصادرتها  المنقولة وغير المنقولة التي تم   "األموال السودان بتسليم على تويتر،له تغريدة 

شعبنا  وتحديدا   األموال، ما يكون لهذه أحوجدولة فلسطين ولحكومة فلسطين، الشعب الفلسطيني 
 163."العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم

 إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف "المفاوضات العبثية"، ب 19 طالب مؤتمر فلسطينيي أوروبا الـ
على تمسك الشعب  ،في بيانه الختامي ،وأكد المؤتمر والعمل على مواجهة التطبيع مع االحتالل.

ه في العودة ومواصلة في كافة أماكن تواجده بجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق   الفلسطيني
 164وكافة حقوقه األخرى. إلى انتزاع هذا الحق   للقوانين والشرائع الدولية، وصوال   نضاله المشروع وفقا  

  الستضافة مؤتمر دولي موسع  استعدادعلى  بالدهأن  وزير خارجية روسيا سيرجي الفروفأكد
ن مسألة االنقسام إ "القدس العربي"لـ الفروف وقال للقضية الفلسطينية. عادل لتوصل إلى حل  ل

 ،هذا له أثر سلبيأن و  ،الموقف الفلسطيني الموحد يعتمد على الفلسطينيين أنفسهم، و الفلسطيني
عرف من يمثل عباس؟ أ  الوكان نتنياهو يقول مع من أفاوض؟  ،ويضعف الموقف الفلسطيني

ويبدو أننا اآلن ال نملك النثير للتأثير  ،وقد حاولنا كثيرا   ،ائل مهمة وتؤثر على القضيةهذه مس"
 165."نحاول لنننا نحاول وسنظل   ،على وضع االنقسام

 26/9/2021 ،األحد

  خالل عمليات اقتحام واسعة ، وأصابت آخريني خمسة فلسطينيينقوات االحتالل اإلسرائيلقتلت ،
كتائب القسام أن الشهداء الثالث وكشفت  القدس.بما فيها الغربية  مدن وقرى بالضفة استهدفت

أسرى المقدسية هم من مجاهديها،  الذين ارتقوا في االشتباك الذي وقع في بلدة بيت عنان
 166بدوان. إبراهيمزكريا و محمود مصطفى حميدان، و براهيم زهران، إمحررون، وهم: أحمد 

  للجمعية العامة  76الدورة الـ ي طريقه إللقاء كلمة في ، وهو فبينيتقال رئيس الوزراء نفتالي
عناصر من  قوات األمن قامت بعملية ضد  "فلسطينيين:  خمسةعلى قتل  معقبا   لألمم المتحدة،

حركة حماس الذين خططوا لتنفيذ هجمات وعمليات مسلحة على المدى القريب. الجنود والضباط 
بني جانتس،  دفاعوأكد وزير ال ."حن ندعمهم بالناملفي الميدان تصرفوا كما هو متوقع منهم، ون

خططت لها  "إسرائيل"في  "اعتداءات إرهابية خطيرة"أن عملية جيشه في الضفة أحبطت ارتناب 
 "سالم"حكومته تريد إقامة إن  ،لجمعية العامة لألمم المتحدةافي كلمته أمام  ،بينيتقال و  حماس.

ف أنفسنا وفقا  : "ال نعر  ال  ئقاوأضاف ويل من الثقة. ولننها تحتاج إلى مسار ط ،مع جيرانها
ألطراف أخرى، ليس وفقا  إليران وليس وفقا  للفلسطينيين، وأنصح قادتهم بأن يركزوا على 

 بينيتمواطنيهم وعلى تحسين ظروف حياتهم، وأن يكفوا عن الهوس بدولة إسرائيل". وأشاد 
 167نشد السالم مع إسرائيل".بـ"القوى المتنامية في العالم العربي والتي ت
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  في حديث خاص للمركز الفلسطيني  ،مصطفى البرغوثياألمين العام لحركة المبادرة الوطنية قال
تجزئة  نحن ضد  : "حول موقف الحركة من االنتخابات القروية في الضفة الغربية لإلعالم،

  168ها، ونطالب الحكومة بالتراجع عن القرار".االنتخابات، وما زلنا ضد  

 خالدة جرار،  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينعن القيادية في  يأفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيل
 169بعد انتهاء مدة محكوميتها البالغة عامين.

  مستوطنا  اقتحموا المسجد األقصى  651القدس المحتلة بأن في أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية
 170.، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيليهبمجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحات

 كشفت مصادر مصرية و تشغيل معبر رفح البري من الجانبين،  استأنفت السلطات المصرية
التوافق عليها بين  تفعيل اآللية األمنية الجديدة الخاصة بعمل المعبر، والتي تم   خاصة عن أنه تم  

ت الرئيس المصري عبد الفتاح يائيلي نفتالي بينرئيس الوزراء اإلسر  لقاءمصر وإسرائيل خالل 
السيسي، والتي تضمنت مطالب من جانب تل أبيب بتشديد اإلجراءات األمنية على معبر رفح، 

وبحسب  .ناء قدراتها العسكرية واألمنيةومنع المواد التي من شأنها مساعدة حركة حماس على ب
غ المسؤولين في حركة حماس، بقائمة كبيرة ، فإن الجانب المصري أبللـ"العربي الجديد" مصادر

 171عبر المعبر.إدخالها من المحظورات الممنوعة على المسافرين 
  أكدت قناةi24 األردني عبد هللا الثاني ملك بال خارجية يائير البيد التقى سرا  الأن وزير  اإلسرائيلية

االتصاالت النشيطة  استئناف وأشارت القناة إلى أنه تم   .2021خالل آب/ أغسطس ان في عم  
 172."إسرائيل"بين الجانبين بعد وصول الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت إلى السلطة في 

  أشخاص، شاركوا في مؤتمر  ثالثة األعلى في العراق مذكرات توقيف بحق   القضاءأصدر مجلس
نشره الموقع الرسمي  وجاء في بيان ."اتفاق إبراهيم"وانخراط العراق في  "إسرائيل"دعا للتطبيع مع 

بناء على معلومات مقدمة من مستشارية األمن  ،للمجلس، أن محكمة تحقيق النرخ األولى
وسام الحردان، والنائب السابق مثال األلوسي، والموظفة في  أصدرت مذكرات قبض بحق   ،القومي

 ."إسرائيل"بيع مع وزارة الثقافة سحر كريم الطائي، إثر الدور الذي قاموا به في الدعوة إلى التط
 173بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الناملة. وذكر البيان أنه ستتخذ إجراءات قانونية بحق  

 27/9/2021 ،اإلثنين

  خالل اقتحام العشرات من المستوطنين ساحات المسجد  "علم إسرائيل"أقدم مستوطن على رفع
 174األقصى بحراسة شرطة االحتالل.

 انيالعمال البريط حزب تبنى Labour Party (UK) ،يؤيد استخدام العقوبات ضد   مقترحا   المعارض 
ودان الحزب الننبة المستمرة في فلسطين،  ، ويدعو إلى االعتراف الفوري بدولة فلسطين."إسرائيل"

العسكري على المسجد األقصى، والتهجير المتعمد في حي الشيخ جراح، والحرب  "إسرائيل"وهجوم 
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صوتت غالبية أعضاء العمال البريطاني على المقترح الذي يتعهد باالعتراف  وقد على قطاع غزة.
جاء ذلك خالل المؤتمر العام  بالدولة الفلسطينية، في حال تمكن الحزب من تشكيل حكومة.

 175."إسرائيل"ب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم لحزب العمال، والذي رح  
 في تصريحات نشرتها مجلة  ،األسير مروان البرغوثي ة فتحم عضو اللجنة المركزية لحركهاج

إنها "تحولت إلى سلطة بال سلطة، واستعمار بال  ، السلطة الفلسطينية، قائال  الدراسات الفلسطينية
األدنى  وقال البرغوثي إن "المشروع االستعماري، بأطيافه وأحزابه وتياراته، ال يقبل بالحد   تنلفة".

ار الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية كأساس للتسوية، ومع ذلك، وبعد الذي وافق عليه التي
 176ربع قرن من المفاوضات ومحاوالت الوصول إلى تسوية؛ وصل هذا المشروع إلى فشل كامل".

 مليون  100 أكثر منب هاوتمويلالفلسطيني اعتماد خطة تطويرية لمحافظة الخليل  قرر مجلس الوزراء 
. ن دوالر ممولة من الصناديق العربية واإلسالمية، تشمل كافة القطاعاتمليو  35منها  ،دوالر

 كذلك قرر المجلس أن تنون االنتخابات المحلية في المرحلة الثانية للهيئات المحلية تصنيف
 26/3/2022.177في  ،أ وب

 قال تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة واآلثار 
بلغت  2020سنة خالل  يةفلسطينأراضي السلطة الن خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى إ ،ينيةالفلسط

 178بسبب فيروس كورونا. ،2019 سنةبالمقارنة مع  %68دوالر بعد تراجع إنفاقها بنسبة  مليار 02.1
 في  عمليات ذلتنفيعدت أنه عثر على كمية من المواد المتفجرة التي أ   يادعى االحتالل اإلسرائيل"

، الجبهة الداخلية اإلسرائيلية"، في بلدة بدو الفلسطينية الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة
اإلسرائيلية، وزعم االحتالل أن المتفجرات تابعة لـ"خاليا حركة حماس التي  13بحسب القناة ذلك و 

يواصالن عملياتهما على أن "الجيش والشاباك  ت القناةشددو اكتشفها الشاباك مؤخرا  في الضفة"، 
 179البنية التحتية لحركة حماس" في الضفة. ضد  

  أعلنت جمهورية التشيك أنها قررت شراء أربع بطاريات دفاع جوي قصيرة المدى من طراز
، في اإلسرائيلية )أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة( رفائيلالتي تنتجها شركة  ،Spyderسبايدر 

 180دوالر.مليون  630صفقة تصل قيمتها إلى 
 28/9/2021 ،الثالثاء

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية
وعلل بدران تركيز المقاومة على الضفة  ينبئ بأنها متجهة نحو المواجهة الشاملة مع االحتالل.

 181ل المدن، وعلى رأسها القدس.األرض المستهدفة بالتهويد واالستيطان في ك الغربية، بكونها

  إن حركة حماس عملت على محاوالت لتفجير وتحييد منظومة  العامة اإلسرائيلية 12قناة القالت
 2021.182مايو أيار/ خالل العدوان األخير على قطاع غزة في  ،اإلسرائيليةالقبة الحديدية 
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  موفد القناة العبرية السابعة، أن  ههعلى سؤال وج   ا  ، ردرئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيتأكد
، "اإلرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء"ات ممن وصفهم بـحركة حماس تطالب باإلفراج عن المئ

 183.ا  أنه يعارض مثل هذه الخطوة كما عارضها سابقو للتوصل لصفقة تبادل أسرى، 
 ال منذ اندالع ألف حالة اعتق 126في بيان صحفي، رصد  ،أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين

كانوا من أكثر الفئات  األطفال وأشارت الهيئة إلى أن ."انتفاضة األقصى"االنتفاضة الثانية 
، منذ ذلك عاما   18ـ طفل تقل أعمارهم عن ال 18,500ما يزيد عن  االحتاللاستهدافا ، فقد اعتقل 

وفي سياق . فلسطينياتحالة اعتقال لفتيات وسيدات  2,200 نحوسجلت  أنها وتابعت الهيئة اليوم.
، ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية 2000 سنةمنذ  ينفلسطيني ينمعتقل 103متصل، استشهد 

 184.شهيدا   226األسيرة إلى 

 ن إجراء إيران لمناورات عسكرية في مناطق شمال إالمتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية  قال
من أجل السالم واالستقرار في المنطقة  سيادي يتم  غربي البالد، على الحدود مع أذربيجان، أمر 

وستتخذ ما تراه  ،بالقرب من حدودها "إسرائيل"بأسرها، وشدد على أن إيران لن تتسامح مع وجود 
 185ألمنها. ضروريا  

 29/9/2021 ،األربعاء

 منظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أوننتاد( لتقرير  شددUnited Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) شدة الصدمة الناتجة عن " من رغمبالأنه  على
هو العائق  كورونا على شتى مناحي الحياة الفلسطينية، إال أن االحتالل اإلسرائيلي، يظل  جائحة 

حول  ،وننتادلألوأوضح التقرير السنوي  الرئيس أمام التنمية في األرض الفلسطينية المحتلة".
، أن الجائحة، إضافة إلى إجراءات االحتالل، 2020 لسنة لتطورات االقتصادية في فلسطينا

وأكد التقرير أن  نية.فلسطي، األسوأ على الشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة ال2020سنة جعلت 
 186.الدولتين ض آفاق حل  التوسع االستيطاني يقو  

  ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم أكد خالل جلسة  ،تور وينسالند في الشرق األوسطالمنس 
 ،سط بما في ذلك القضية الفلسطينيةحول الحالة في الشرق األو  ،مجلس األمن الدولي الشهرية

 لمبدأ حل   ه تقويضا  د  عي األراضي الفلسطينية المحتلة، و عدم مشروعية االستيطان اإلسرائيلي ف
ليات الهدم واإلخالء، بما يتماشى مع التزاماتها على وقف عم "إسرائيل" وينسالند وحث   الدولتين.

من ناحية أخرى، طالب المنسق األممي السلطة الفلسطينية بوقف جميع  بموجب القانون الدولي.
المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين والنشطاء، بتهم تتعارض مع  االعتقاالت بحق  

 187ممارستهم لحريات التعبير األساسية.
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  إن  الرئيس األمريكي  ،في لقاء تلفزيوني ،السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالمكتقال رئيس
 الفلسطينية، جو بايدن ورئيس حكومة االحتالل نفتالي بينيت ال يقبالن بأي حل  سياسي للقضية

في  ا  أن  انتخابهما "لن يغير كثير  على ا  شدد، م1967 سنةحتى ولو كان دولة فلسطينية على حدود 
سياسات "إسرائيل" في األساس مرتهنة للواليات المتحدة والمصالح  ن  أ ا  معتبر ، حتالل"مسار اال

 188العليا األمريكية.
  أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن تحالفها مع إيران، هدفه مواجهة االحتالل

تصريح تعقيبا  على ، جاء ذلك في تصريح صحفي للحركة الصهيوني، وال يرتبط بأي أهداف أخرى.
ألحد قادة الحرس الثوري في إيران، والذي ذكر فيه بأن المقاومة في فلسطين بما فيها حركة الجهاد 

تداول في اإلعالم لهذا التصريح "اإلسالمي، هي "للدفاع عن الجمهورية اإلسالمية"، وما تبعه من 
إلسالمية في مواجهة نؤكد على تحالفنا مع الجمهورية ا"وقالت الجهاد اإلسالمي:  ."بطريقة سلبية

النيان الصهيوني واحتالله لفلسطين، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني موجودة منذ تأسيس المشروع 
وأوضحت الحركة أن قوى المقاومة  الصهيوني واحتالله لفلسطين، وليست مرتبطة بأي هدف آخر".

 189ئه.العدو الصهيوني وحلفا بما فيها إيران، تقف موضوعيا  في جبهة واحدة ضد  
  ،ا  إنه تجرى حالي"قال رئيس القائمة العربية الموحدة في الننيست اإلسرائيلي منصور عباس 

 ."الترتيبات الالزمة لتدخل الشاباك في محاربة الجريمة وأعمال العنف في المجتمع العربي
تحكم اس ا  مدني ا  اجتماعي ا  إرهاب"ووصف عباس الجرائم المتفشية في المجتمع العربي بأنها باتت 

معالجة "إن  عباس وقال .)مكان( اإلسرائيليهيئة البث ، كما نقلت عنه "األوضاع في مجتمعنا
 190."م أولوليات القائمة العربية الموحدةالعنف والجريمة تقف على رأس سل  

 اعتقال األسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من  بتدائية اإلسرائيلية في الناصرةمددت المحكمة اال
ام إن النيابة تسعى لتقديم الئحة ، وقال مراسل الجزيرة إلياس كر  3/10/2021حتى  بوعجلسجن 

بل تتضمن االنتماء إلى "تنظيم  ،اتهام قاسية ال تقتصر على تهمة الهروب من السجن فقط
وطلبت النيابة اإلسرائيلية إضافة  والتخطيط لتنفيذ "عملية إرهابية" خالل فترة الهروب. ،محظور"
بدعوى أنهم تستروا  ،أسرى آخرين في سجن جلبوع إلى الئحة االتهام في القضية مسةخأسماء 

 191على خطة هروب األسرى وكانوا على علم به لمدة طويلة.

 كشف تقرير لسالح وحدة يهلوم Yahalom فر التي تعاملت مع النفق الذي ح   ،الهندسية اإلسرائيلية
، عن وجود شبهات باستخدامهم لـ"النوال" أو عبره أسرى حريتهم ستةداخل سجن جلبوع وانتزع 

استغاللها لحفر النفق  "الحامض" لتفتيت األرضية الخرسانية الموجودة أسفل حفرة المياه التي تم  
 ،، فإن األسرى حفروا النفقاإلسرائيلية كانريشت قناة ورد في ، الذي داخل الزنزانة. وبحسب التقرير

اختراقها، بعد أن نجحوا بانتزاع البالطة  تم   التي نة والفوالذفي منطقة مليئة بالخرسا ،م35بطول 
 192الرخامية التي وضعت أسفل مغسلة المياه، حتى وصلوا إلى المساحة الفارغة أسفل الزنزانة.
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  دون القدس ية في شرقيمريكأنها ملتزمة بإعادة فتح القنصلية األ يةمريكاألأعلنت وزارة الخارجية ،
 193.ن لذلكتحديد وقت معي  

  ،ذكر موقع واال العبري أن  البيت األبيض رفض طلبا  فلسطينيا  بعقد لقاء بين الرئيس األمريكي
للجمعية العامة  76 جو بايدن، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، على هامش فعاليات الدورة الـ

ه عقب ية وفلسطينية قولها إنأمريكونقل الموقع عن مصادر بمقر األمم المتحدة في نيويورك. 
إلقاء خطاب مسجل أمام االكتفاء بي، قرر عباس عدم السفر إلى نيويورك و مريكالرفض األ

  194الجمعية العامة.
 مؤسسة مالية  670أكثر من  ،فلسطينية وإقليمية وأوروبية ،طالب تقرير لمنظمات المجتمع المدني

رائيلية في الضفة الغربية ات اإلسمستعمر في ال "بوقف كل االستثمارات والتدفقات المالية"أوروبية 
ال "وذكر تقرير صادر عن ائتالف  غير قانونية بموجب القانون الدولي. د  عوالتي ت   ،المحتلة

منظمة، أن تلك المؤسسات األوروبية لديها عالقات  25 الذي يضم   "تساهم في تمويل االحتالل
 195بمليارات الدوالرات.مشيرة إلى استثمارات مالية  ،ات في الضفةمستعمر مع شركات تعمل في 

  ن خط   "إسرائيل"أن  علنت وزارة الخارجية اإلسرائيليةأ طيران مباشر مع البحرين، يشمل  ستدش 
 Gulf Air.196 رحلت ين جويت ين أسبوعيا ، حيث ستسي رهما شركة الطيران البحرينية غلف إير

 مساعدات اإلنسانية لل دوالر(ماليين  5.9)نحو  ماليين يورو 5سهم االتحاد األوروبي بمبلغ أ
 2021.197خالل أيار/ مايو العدوان األخير لوكالة األونروا في أعقاب  دعما   ،وإنعاش قطاع غزة

 30/9/2021الخميس، 

 خالل اشتباك اندلع مع قوات االحتالل في  ،برصاص قوات االحتالل استشهد مقاوم فلسطيني
ل على قتل فلسطينية، بعد أقدمت قوات االحتالوفي سياق متصل،  .قرب جنين برقينبلدة 

 القدس. فيالنار عليها بصورة مباشرة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن  وإطالقمالحقتها 
بعد إصابته ، برصاص قوات االحتالل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فلسطيني آخراستشهد و 

 198برصاص االحتالل في الرقبة.

  سفارة  بحضور نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، ،بيديائير ال يسرائيلاإلخارجية الافتتح وزير
لتل أبيب في المنامة، في زيارة التقى خاللها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين 

 199آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات مناهضة للتطبيع.
  كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عن مخطط يشارك فيه العديد

من الدول واألفراد بالمنطقة، يهدف إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، إلى جانب 
"، أن 21في تصريحات خاصة لـ"عربي ،وأوضح أبو مرزوق  محاولة إفشال المقاومة الفلسطينية.



 2021 سبتمبر/ أيلول _________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 33                                                  

حركته ومعها المجموع الوطني الفلسطيني، لن تتهاون في استمرار التضييق وحصار الشعب 
 200طاع غزة.الفلسطيني في ق

  بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات  مرسوما   محمود عباس يةفلسطينال السلطةأصدر رئيس
 201القانون، بناء على تنسيب مجلس القضاء األعلى. ألحكام المحلية، وفقا  

  أكدت حركة حماس عمق العالقة مع إيران، معبرة عن تقديرها وشكرها لها باعتبارها أحد أبرز
 .مقاومة في فلسطين، وذلك تعقيبا  على تصريح ألحد قادة الحرس الثوري اعمين لمشروع الالد

الدعم اإليراني وهذه العالقة هي في سياق معركتنا نحن "في تصريح صحفي، أن  ،وأكدت حماس
 ،االحتالل الصهيوني، ودعم صمود شعبنا في سعيه للحرية والتحرير والعودة كأمة ضد   ا  جميع

 202."لمقدسات، وليست في سياق أي معارك أخرى واستعادة القدس والحقوق وا

   مساكن أهالي قرية العراقيب، مسلوبة االعتراف والمهددة باالقتالع  االحتاللمت سلطات هد
 203على التوالي. 193والتهجير في منطقة النقب، للمرة 
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