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االأربعاء، 2021/9/1

�الإعالميني  من  عدد  مع  لقائه  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

يف  كثرية  مباحثات  �أجرينا  حيث  متوقفة  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  �إن  �لقاهرة،  يف  �مل�رشيني 

عدد من �لعو��صم �لعربية وغري �لعربية، “�لقاهرة، و�إ�صطنبول، و�لدوحة، ور�م �هلل”، موؤكد�ً 

ن�صتطيع  �ل�رشعية  بتلك  �عرتفت  و�إذ�  �لدولية،  بال�رشعية  حما�ص  حركة  �عرت�ف  “�رشورة 
 
1
ت�صكيل حكومة وحدة وطنية فور�ً”.

قال ع�صو �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد،  •

تهدف   ،2021/9/2 يف  �ملقررة  �لقاهرة،  يف  �الأردنية  �مل�رشية  �لفل�صطينية  �لثالثية  �لقمة  �إن 

�لقائمة  �ل�صيا�صي  �جلمود  حالة  من  و�خلروج  “�إ�رش�ئيل”،  مع  “�ل�صالم”  عملية  لتحريك 

لديها  وفل�صطني،  و�الأردن  م�رش  �لثالث،  �لدول  �إن  قائالً:  �الأحمد  و�أ�صاف  �صنو�ت.  منذ 

عالقات مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل”، م�صري�ً �إىل �أن �لقمة �صتبحث �لقيام بجهد ثالثي مع �جلانب 

بال  �ملتو��صل  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  جر�ء  �النهيار  من  �لدولتني  حّل  حلماية  �الإ�رش�ئيلي، 

2
توقف.

�أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري، يف حو�ر مع �جلزيرة.نت،   •

�الإ�رش�ئيلي”،  �الحتالل  مع  �الأ�رشى  تبادل  ملف  يف  جرت  كثرية  وجوالت  “و�صاطات  �أن 

م�صتدركاً “لكن ال يوجد من طرف �الحتالل تقدم جوهري؛ لتلك �حلو�ر�ت، وما ز�لت تر�وح 

مكانها”. وب�صاأن �لو�صع �لد�خلي، قال �لعاروري: “نحن نحاور من �أجل �مل�صاحلة و�لتو�فق 

ج�رش  �أنه  نعتقد  الأننا  ب�صيء،  يتاأثر  ال  عندنا  �ملقاومة  برنامج  لكن  و�النتخابات،  �لوطني 

�لنجاة ل�صعبنا”. و�أ�صاف قائالً: “ل�صنا متفائلني ب�صاأن �إجر�ء �النتخابات يف �لقريب”. و�صّدد 

�لعاروري �أن �لعالقة مع �إير�ن ظلّت جيدة وممتازة، متوقعاً، �أن “تكون �أكرث متانة يف �ملرحلة 

3
�لقادمة”.

قال �لقائم باأعمال �ملبعوث �الأمريكي لدى �الأمم �ملتحدة ريت�صارد ميلز، �إن �لواليات �ملتحدة  •

حتثّ �لدول �الأع�صاء يف �لهيئة �لدولية مرة �أخرى على تقدمي �لتز�مات مالية لوكالة �الأونرو�، 

وذلك “بعد �إعالن �لواليات �ملتحدة عن تقدمي 136 مليون دوالر �أمريكي �أخرى، كم�صاعد�ت 
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�إن�صانية لعمليات �الأونرو� يف �ملنطقة، �ل�صهر �ملا�صي”، مع عودة 290 �ألف طالب وطالبة �إىل 

مد�ر�ص �الأونرو� يف قطاع غزة، م�صدد�ً على �أن خدمات �الأونرو� هي �رشيان �حلياة للعديد من 

4
�لالجئني �لفل�صطينيني.

عاملي  م�رشوع  من  �حلور�ين  لينة  �الأردنية  �جلامعة  يف  �ملعمارية  �لهند�صة  طالبة  �ن�صحبت   •

Johns Hopkins �الأمريكية الإيجاد حلول للمدن، للتعايف من  طرحته جامعة جون هوبكنز 

�أن �ململكة �الأردنية و�الحتالل مّت �ختيارهما  �آثار جائحة كورونا. وعلمت �لطالبة �حلور�ين 

كمتناف�صني عن �ل�رشق �الأو�صط، وهو ما رف�صته ب�صكل فوري. وقالت �ملهند�صة �الأردنية “�إن 

مناف�صتي مع من �أ�صارعه على �لوجود يف �الأ�صل، �إثبات لوجوده، وهذ� مرفو�ص”، وقامت 

5
باالن�صحاب، لتعلّق الحقاً على �صفحتها على في�صبوك بجملة “نحن مبادئ تختب”.

اخلمي�س، 2021/9/2

�صدّدت �لقمة �لثالثية �لتي جمعت �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي و�مللك �الأردين �مللك   •

عبد �هلل �لثاين ورئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، على قيام �لدولة �لفل�صطينية. وذكر 

�لبيان �خلتامي للقمة �أن �لقادة �لثالثة �تفقو� على “�لعمل معاً من �أجل بلورة ت�صور لتفعيل 

�جلهود �لر�مية ال�صتئناف �ملفاو�صات، و�لعمل مع �الأ�صقاء و�ل�رشكاء الإحياء عملية �ل�صالم، 

�ال�صتمر�ر  �أهمية  �ملجتمعون  و�أكد  �لدولتني”.  حّل  �أ�صا�ص  وعلى  �ملعتمدة،  للمرجعيات  وفقاً 

�الأفكار �ملطروحة يف  �لفل�صطينية، وت�صاورو� حول  �لوطنية  �لعمل على حتقيق �مل�صاحلة  يف 

هذ� �ل�صياق، و�أهمية جتاوب جميع �الأطر�ف �لفل�صطينية مع �جلهود �لتي تبذلها م�رش. وقال 

عبا�ص: “�إننا ما زلنا منّد �أيدينا لل�صالم �لعادل و�ل�صامل، وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية وحتت 

رعاية �للجنة �لرباعية �لدولية، ونرحب مب�صاركة م�رش و�الأردن الإنهاء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

من  �ملنطقة  الإنقاذ  �لوحيد  �لطريق  وهو  �ل�رشقية،  �لقد�ص  بعا�صمتها  فل�صطني  دولة  الأر�ص 

6
�لدمار و�لفو�صى”.

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  بني  �ملوقّع  لالتفاق  و�لكامل  �لتام  رف�صها  حما�ص  حركة  �أعلنت   •

ووكالة �الأونرو� ال�صتعادة �لتمويل �الأمريكي، مطالبة بالتحلل منه فور�ً. وقالت �حلركة، يف 

بيان لها، �إنه وبعد �الطالع على تفا�صيل �التفاق وما فيه من �رشوط خطرية ومذلة، تفر�صها 

�لدور  للعيان  و��صحاً  �أ�صبح  فلقد  �لتمويل،  ��صتعادة  مقابل  �لوكالة  على  �ملتحدة  �لواليات 

�لت�صفوي �لذي تقوده �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خدمة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي الإنهاء ملف 

7
�لالجئني، جوهر �لق�صية �لفل�صطينية، وت�صفية وكالة �الأونرو�.



415

�أيلول/ �سبتمرب 2021

�أقرّ �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي “ميز�نية �لدولة” يف قر�ءتها �الأوىل، مما يثل عالمة بارزة بالن�صبة   •

يو�صح  مر�فق،  قانون  م�رشوع  مترير  يف  �صعوبة  �أكرث  عقبة  �الآن  يو�جه  �لذي  لالئتالف، 

بالتف�صيل تخ�صي�ص �ملو�رد. و�صوّت 59 نائباً ل�صالح �مليز�نية و53 �صدّها. وكان ليبمان 

2021/8/30، خالل موؤمتر �صحفي، قال فيه �إن ميز�نية �ل�صنتني �صتخ�ص�ص  قدم �خلطة يف 

)140 مليار دوالر(  2021، و452 مليار �صيكل  ل�صنة  )135 مليار دوالر(  432 مليار �صيكل 

8
ل�صنة 2022. 

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة ��صت�صهاد �صاب فل�صطيني و�إ�صابة 15 �آخرين،   •

�أثناء خروج م�صري�ت ليلية  �أطفال، يف مو�جهات مع جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف   5 بينهم 

قرب �ل�صياج �لفا�صل على �حلدود �ل�رشقية للقطاع. ويف �ملقابل، قال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن 

9
�أكرث من �ألف فل�صطيني �حت�صدو� على �حلدود، و�ألقو� متفجر�ت، و�أ�صعلو� �الإطار�ت.

بارليف  عومر  �لد�خلي  �الأمن  وزير  �إن  �الإ�رش�ئيلية  لل�رشطة  �لعليا  �لقيادة  يف  م�صادر  قالت   •

�أر�صل �إىل �ملفت�ص �لعام لل�رشطة كوبي �صبتاي، ر�صالة خطية، يعلمه فيها �أن ظاهرة مالحقة 

ر�فعي علم فل�صطني يجب �أن تتقل�ص �إىل �حلّد �الأدنى، وفقط يف حال رفعه يف ظروف يكن �أن 

10
توؤدي �إىل �صد�مات د�مية وخرق خطري للنظام.

�أفرجت �صلطات �الحتالل عن �الأ�صرية �أنهار �لديك، �حلامل يف �صهرها �لتا�صع، بعد �عتقال د�م   •

نحو 5 �أ�صهر. و�أفادت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين باأن حمكمة عوفر �لع�صكرية قررت 

�الإفر�ج عن �الأ�صرية �لديك بكفالة مالية قيمتها 40 �ألف �صيكل )نحو 12.45 �ألف دوالر(، مع 

11
�الإقامة �جلبية مبنزل عائلتها يف بلدة كفر نعمة غرب ر�م �هلل.

فل�صطينياً   310 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقال  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  وثّق   •

خالل �آب/ �أغ�صط�ص 2021، من بينهم 33 طفالً، و9 �صيد�ت. وبنّي �ملركز، يف تقرير له، �أن ما 

12
يزيد عن ثلث حاالت �العتقال، بو�قع 115 حالة، كانت يف �لقد�ص �ملحتلة وحدها.

ن�رشت �صحيفة �لوقائع �مل�رشية �لر�صمية قر�ر مو�فقة �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي   •
13

على ميثاق “منتدى غاز �رشق �ملتو�صط” �ملوّقع بالقاهرة يف �أيلول/ �صبتمب 2020.

على  جتاري،  نفق  د�خل  �أ�صخا�ص   3 فقد�ن  غزة،  قطاع  يف  مطلعة  حملية  م�صادر  �أكدت   •

�حلدود �مل�رشية �لفل�صطينية، بعد “قيام �جلي�ص �مل�رشي بر�ّص �لغاز �ل�صام يف �لنفق”، وفق 

قطع “�الت�صال  �إن  بر�ص  قد�ص  لوكالة  �الأنفاق  هذه  يف  �لعاملني  من  م�صادر  وقالت   قولهم. 
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بثالثة �أ�صخا�ص كانو� يعملون د�خل نفق جتاري، بعد ر�ّص �لغاز �ل�صام د�خل �لنفق من فتحته 

 
14

يف �جلهة �مل�رشية”.

وقعت �رشكة ديليك �الإ�رش�ئيلية للتنقيب على �تفاق مع �رشكة �إمار�تية، تبيع مبوجبه ح�صتها   •

�رشكة  و�صتح�صل  للبرتول”.  “مبادلة  �الإمار�تية  �ل�رشكة  �إىل  �لطبيعي  للغاز  متار  حقل  يف 

ديليك، يف �إطار هذه �ل�صفقة، على 1.25 مليار دوالر، �إ�صافة �إىل 75 مليون دوالر �أخرى من 

15
�أرباح �ل�رشكة من مطلع �صنة 2021 وحتى نقل �حلقوق �إىل �ل�رشكة �الإمار�تية.

�ل�صفري تعيني  على  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  لوز�رة  �لتابعة  �لعليا  �لتعيينات  جلنة  �صادقت   • 

�الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  و��صتقبل  مملكة  �لبحرين.  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �صفري�ً  نائيه  �إيتان 

يائري البيد، يف �لقد�ص، �صفري  �لبحرين �جلديد لدى “�إ�رش�ئيل” خالد يو�صف �جلالهمة، �لذي 

قدّم له ن�صخة من �أور�ق �عتماده. و�أعرب البيد عن �أمله يف زيارة �ملنامة قريباً لتد�صني �صفارة 

16
“�إ�رش�ئيل” فيها.

اجلمعة، 2021/9/3

نفق  د�خل  من  فل�صطينيني  عمال  ثالثة  جثامني  غزة  قطاع  يف  �ملدين  �لدفاع  طو�قم  �نت�صلت   •

�لوطنية  �لقوى  جلنة  �أن  �الأملانية  �الأنباء  وكالة  و�أوردت  �لقطاع.  مع  �مل�رشية  �حلدود  على 

بـ“ر�ّص غاز�ت  �أ�صدرتا بيانَني �تهما �جلي�ص �مل�رشي  و�الإ�صالمية وف�صائل �ملقاومة يف غزة 

�صامة د�خل �لنفق، ما �أدى �إىل م�رشع عدد من �لعمال كانو� يبحثون عن قوت يومهم ولقمة 

17
�أبنائهم و�أهلهم”.

حركة  رئي�ص  �أن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  ذكرت   •

حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر هّدد “�إ�رش�ئيل” يف حال مل تنجح خطو�ت �إنهاء �حل�صار 

�أمام  �لطريق  �إن  قال  �ل�صنو�ر  �إن  �لقناة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  مر��صل  وقال  �لقطاع.  على 

�إذ� مل تنجح كل  �الأخرية  �للحظة  �أخرى، و�صتكون يف  غزة مفتوح الإعطاء مو�جهة ع�صكرية 

�خلطو�ت. و�أ�صاف �ل�صنو�ر، خالل ح�صوره منا�صبة �صعبية يف غزة، �أن “�لقائد �لعام لكتائب 

18
�لق�صام حممد �ل�صيف لديه ما يقوله يف �حلرب �لقادمة، و�أن غزة م�صتعدة لذلك”.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، نفتايل بينيت، يف حمادثة زوم مع م�صوؤويل �ملنظمات �ليهودية   •

من  بالرغم  �لفل�صطينيني  مع  �لتوتر  لتخفيف  خطو�ت  �تخاذ  ينوي  �إنه  �ملتحدة،  �لواليات  يف 

عدم وجود “�نفر�ج �صيا�صي”، م�صري�ً �إىل �أنه “يدرك �جلميع �أننا ال نتوقع �خرت�قاً �صيا�صياً يف 

19
�مل�صتقبل �لقريب”.
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�الإ�رش�ئيلية،  �لعامة   12 �لقناة  مع  لقاء  خالل  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  قال   •

�إن  البيد  وقال  �الأمني”.  بالتن�صيق  تتعلّق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �لعالقات  من   %90“ �إن 

20
�حلكومة �حلالية لن ت�صهد �خرت�قاً �صيا�صياً مع �لفل�صطينيني.

�أنهت مناورة و��صعة �لنطاق، حتاكي �صيناريو  �إنها  قالت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، يف بيان لها،   •

�ندالع حر�ئق يف �أحر��ص جنوب �الأر��صي �لتي حتتلها “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1948، وعمليات 

21
ت�صلل فل�صطينيني من غزة.

�خلارجية  وز�رة  يف  �لعربية  باللغة  �الجتماعي  �لتو��صل  وحدة  مدير  ن�رشه  تقرير  يف  جاء   •

“�إ�رش�ئيل” و�لدول  �لتجارة بني  �أن حجم   ،Yonatan Gonen يوناتان جونني  �الإ�رش�ئيلية، 

مع  �لتجارة  و�أن   ،2021 �صنة  من  �الأوىل  �ل�صبعة  �الأ�صهر  يف   %234 بن�صبة  �رتفع  �لعربية 

يناير  �لثاين/  50.8 مليون دوالر لفرتة ما بني كانون  �رتفعت من  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

ومتوز/ يوليو 2020، �إىل 613.9 مليون دوالر يف �لفرتة نف�صها من �صنة 2021. ومع �الأردن، 

 ز�دت من 136.2 مليون دوالر �إىل 224.2 مليون دوالر، ومع م�رش من 92 مليون دوالر �إىل

مليون   20.8 �إىل  دوالر  مليون   14.9 من  �ملغرب  مع  �لتجارة  ومنت  دوالر،  مليون   122.4

�ل�صبعة �الأ�صهر  يف  كلياً  منعدمة  معها  �ملبا�رشة  �لتجارة  كانت  فقد  �لبحرين،  و�أما   دوالر. 

�الأوىل من �صنة 2020، وخالل �لفرتة نف�صها من �صنة 2021، مّت ت�صجيل 300 �ألف دوالر يف 

�أن هذه �ملعطيات ال ت�صمل �لتجارة يف جماالت �ملجوهر�ت  �إىل  �لتجارة معها. و�أ�صار �لتقرير 

و�خلدمات و�ل�صياحة. وح�صب خبري �قت�صادي فاإن �ل�صياحة وحدها ت�صل �إىل عدة ماليني، 

وقال  �ملذكورة.  �ل�صبعة  �الأ�صهر  يف  �الإمار�ت  دخلو�  �إ�رش�ئيلي  �ألف   230 من  �أكرث  �إن  حيث 

يهتم  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �الأعمال  ورجل  �القت�صادي  �خلبري   ،Yitzhak Gal غال  يت�صحاق 

تتاجر  دولة   20 �أهم  من  و�حدة  �ليوم  �أ�صبحت  �الإمار�ت  �إن  تكنولوجية،  منتجات  بت�صويق 

مع “�إ�رش�ئيل”، وتوّقع �أن ي�صل حجم �لتبادل �لتجاري معها �إىل 5 مليار�ت دوالر يف غ�صون 

22
عامني �إىل ثالثة �أعو�م، وتتقدم بذلك على دول كبرية مثل رو�صيا، و�لب�زيل، وتركيا.

متو��صلة  �حل�صار  ك�رش  فعاليات  �أن  �لقانوع  �للطيف  عبد  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  �أكد   •

�ل�صعب  �أن  �لقانوع  �نفر�جة و��صعة يف قطاع غزة. و�أ�صاف  وباأدو�ت خمتلفة، ما مل تتحقق 

يقبل  يعد  ومل  �حل�صار،  وك�رش  مطالبه  كافة  �نتز�ع  على  ُم�رّش  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني 

23
بالتخفيف �ملتدرج.
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يف  �أخرى،  ودول  وفل�صطني  و�أوروبا  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من  منظمة   120 حذّرت   •

قانونية  تبعات  من  �الأ�صلحة،  جتارة  معاهدة  يف  �الأطر�ف  �لدول  �إىل  وّجهت  مفتوحة  ر�صالة 

�صت�صمل من ي�صّدر �أو ي�صتورد �أ�صلحة من و�إىل “�إ�رش�ئيل” باعتبارهم �رشكاء يف قتل �ملدنيني 

“�إ�رش�ئيل”. و�أ�صارت  �أ�صلحة �صامل، يف �جتاهني، على  �لفل�صطينيني، وطالبت بفر�ص حظر 

�لر�صالة �إىل جر�ئم “�إ�رش�ئيل” يف قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص، ود�خل 

24
�الأر��صي �لتي حتتلها “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1948.

ال�صبت، 2021/9/4

يف  �ليهودي  �ل�صنة  ر�أ�ص  حلول  مبنا�صبة  �ليهودية،  �لوكالة  ن�رشتها  معطيات  �أ�صارت   •

2021/9/6، �إىل �أن عدد �ليهود يف �لعامل نحو 15.2 مليون، بينهم 6.93 ماليني )نحو %45.3( 

يف “�إ�رش�ئيل”، بينما كان عددهم 15.1 مليون ع�صية ر�أ�ص �ل�صنة �ملا�صي. وح�صب معطيات 

6 ماليني يعي�صون يف  �أنحاء �لعامل، منهم نحو  8.3 ماليني يهودي يعي�صون يف  �لوكالة، فاإن 

25
�لواليات �ملتحدة.

باأي  �ملعابر  �صيا�صة ربط  تتوقف  �أن  “يجب  د�ود �صهاب:  �الإ�صالمي  �لقيادي يف �جلهاد  قال   •

حر�ك  �أي  من  ومنعه  �ل�صعب  ملعاقبة  �الحتالل  بيد  و�صيلة  �ملعابر  وكاأن  �صيا�صية،  تطور�ت 

ر�ف�ص لوجوده، �أو �لرّد على عدو�نه �مل�صتمر”. و�صدد �صهاب على �أنه “طاملا �أن هناك جمود�ً 

26
يف �لتز�م �الحتالل برفع �حل�صار، فمن �لو��صح �أن �خليار�ت �ل�صعبية �صتت�صع وتزد�د”.

ك�صف �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق هريتزوج عن لقاء عقده مع ملك �الأردن عبد �هلل �لثاين، يف   •

عمّان �الأ�صبوع �ملا�صي. و�أو�صح، يف مقابلة مع �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �لتابعة لهيئة �لبث 

�الإ�رش�ئيلي )مكان(، �أن �الجتماع عقد بدعوة من �مللك عبد �هلل، وبالتن�صيق مع رئي�ص �لوزر�ء 

27
نفتايل بينيت، ووزير �خلارجية يائري البيد.

االأحد، 2021/9/5

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية يف مقابلة خا�صة مع تلفزيون فل�صطني: “�حلر�ك �لذي يقوده   •

�إىل  يوؤدي  مبا  �ل�صيا�صي،  �لظرف  الإن�صاج  حالة  خلق  �إىل  يهدف  �لعرب  �الأ�صقاء  مع  �لرئي�ص 

جديدة”.  �أ�ص�ص  على  مبني  تفاو�صي،  مل�صار  تقودنا  مببادر�ت  لتاأتي  �لدولية  �لرباعية  دفع 

�لثنائي، مع �جلانب  �ل�صابق، ب�صكلها  �ملفاو�صات  �إىل مربع  �لعودة  “ال نريد  و�أ�صاف قائالً: 
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مظلة  حتت  �لدولية،  و�ل�رشعية  �لدويل  �لقانون  على  مبنية  مفاو�صات  نريد  بل  �الإ�رش�ئيلي، 

28
�لرباعية �لدولية”.

�لع�صكرية  �لنيابة  �إن  دويكات  طالل  �للو�ء  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  با�صم  �ملتحدث  قال   •

�لتي �لقوة  �صباط  جلميع  �التهام  توجيه  وتقرر  بنات،  نز�ر  ق�صية  يف  �لتحقيقات   �أنهت 

،14 وعددهم  وعنا�رشها،  بنات  نز�ر  �ملو�طن  على  �لقب�ص  �إلقاء  مهمة  بتنفيذ   �صاركت 

29 
وجميعهم من منت�صبي جهاز �الأمن �لوقائي يف �خلليل.

�الإ�رش�ئيلي بالرئي�ص  هاتفياً  �ت�صاالً  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �أجرى   • 

للتقومي  وفقاً  �ل�صنة  ر�أ�ص  بحلول  وللتهنئة  رئي�صاً،  بتن�صيبه  للتهنئة  هريتزوج،  �إ�صحق 

30
�لعبي.

�لفل�صطينية، �ل�صلطة  مع  �لعالقات  جتديد  �إىل  هريتزوج  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  دعا   • 

وقال  معه.  �حلديث  يكن  �رشيك  وجود  ويوؤكد  “�إ�رش�ئيل”،  �أمن  يف  ي�صهم  ذلك  �أن  باعتبار 

هريتزوج، يف مقابلة مع �لقناة 13 �لعامة �الإ�رش�ئيلية �لعبية، �إنه يرى يف �جتماع وزير �لدفاع 

بني جانت�ص مع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص خطوة جيدة ومهمة، م�صدد�ً على 

31
�أن �الت�صاالت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية خطوة �صحيحة.

بندقية  �صحب  قرر  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ذكرت   •

تافور Tavor من �ألوية �مل�صاة لتحّل حملّها بنادق �إم 4 �أو M4 �الأمريكية. وقالت �لقناة �لعبية 

بعد  �ل�صنع،  �الإ�رش�ئيلية  تافور،  بندقية  عن  �لتخلي  قرر  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إن  �ل�صابعة 

32
�صنو�ت من ت�صويق �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية لها، على �أنها “بندقية �مل�صتقبل”.

9.391 ماليني ن�صمة، علماً  �أن عدد �ل�صكان بلغ  �أفادت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية   •

�ملحتلة.  �جلوالن  ه�صبة  يف  و�ل�صوريني  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيني  ي�صمل  �لرقم  هذ�  �أن 

عدد  فاإن  �ليهودي،  �ل�صنة  ر�أ�ص  حلول  ع�صية  �لد�ئرة،  ن�رشتها  �لتي  �ملعطيات  وح�صب 

�ل�صكان �ليهود 6.943 ماليني ن�صمة، ي�صكلون 74%، و�لعرب 1.982 مليون ن�صمة )%21(، 

�ألفاً )%5(  466 400 �ألف يف �لقد�ص و�جلوالن �ملحتلني، �إ�صافة �إىل ذلك هناك   بينهم �أكرث من 

33 
يو�صفون باآخرين.

قررت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، بعد �صل�صلة �جتماعات ر�صمية، �صملت �جلهات �لر�صمية   •

يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وكل �للجان �ملكلفة مبتابعة �صوؤون �لقد�ص، ومب�صاركة وز�رة 



420

اليوميات الفل�سطينية

�خلارجية، عدم �العرت�ف، ورف�ص “م�رشوع �لت�صوية” �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة. 

خطري�ً  جزء�ً  يثل  الأنه  “�مل�رشوع”،  ي�صمى  ما  مع  �لتعاطي  عدم  �إىل  �ل�صلطة  رئا�صة  ودعت 

من �ملخطط �ال�صتعماري �الإ�رش�ئيلي ل�صّم �ملدينة �ملقد�صة، و�لذي يجري تنفيذه حتت عنو�ن 

34
“�لقد�ص �لعا�صمة �ملوحدة الإ�رش�ئيل”.

ورئي�صها �الإ�رش�ئيلية،  �ملعار�صة  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �تهم   • 

وحزبية  �صيا�صية  الأهد�ف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ��صتخد�م  مبحاولة  نتنياهو،  بنيامني 

“م�صتهرتة”، فيما حّذر قادة �جلي�ص من �حلملة �ل�صيا�صية �صّده )�أي �جلي�ص(، وقال رئي�ص 
هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف �إن هذه �حلملة “يكن �أن جتعل �إ�رش�ئيل 

بال مقاتلني”. وقال بينيت، يف م�صتهل جل�صة حكومته �الأ�صبوعية، �إن هجمة �ملعار�صة تتجاوز 

35
�حلدود، ومت�ص بقدرة �جلي�ص على �لقتال و�ل�صمود.

�حتفلت جامعة �لنجاح �لوطنية يف نابل�ص باختيارها و�حدة من �أف�صل 500 جامعة يف �لعامل.   •

�جلامعات  �صلّم  يف   409 باملرتبة  فازت  �جلامعة  �أن  �إىل  �لنت�صة  ماهر  �جلامعة  رئي�ص  ونوّه 

36
�ملختارة )�ألف جامعة ُتعّد �الأف�صل عاملياً لهذ� �لعام(.

االإثنني، 2021/9/6

و�آخر  �جلهاد،  حركة  من  )خم�صة  فل�صطينيني  �أ�رشى  �صتة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أعلنت   •

�لتي  �الأر��صي  �صمايل  بي�صان،  منطقة  يف  جلبوع  �صجن  من  �لفر�ر  من  متكنو�  فتح(  من 

�أ�صفل �ل�صجن. وقال مر��صل �جلزيرة 1948، عب نفق حفروه  “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة   حتتلها 

وليد �لعمري �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �كت�صفت عملية فر�ر �الأ�رشى فجر �الإثنني 2021/9/6، 

37
و�أن �الأ�رشى �ل�صتة كانو� يف �لزنز�نة نف�صها.

�تفاق  �إىل  �لتو�صل  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  غزة،  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �أعلن   •

ب�صاأن �ملنحة �لقطرية وفتح معابر غزة، وذلك لتثبيت حالة �لهدوء و�ال�صتقر�ر يف �لقطاع. و�أكد 

�ل�صفري �لعمادي، يف بيان له، �أنه مّت �التفاق على �إعادة فتح �ملعابر ب�صكل كامل �أمام �حتياجات 

�لقطاع �لرئي�صية، مع تقدمي �لت�صهيالت �ملختلفة �لتي من �صاأنها �أن “ت�صاعد جميع �الأطر�ف 

على �خلروج من �لو�صع �ملتاأزم، وتخفيف حدة �الحتقان و�لتوتر يف �ملنطقة”. و�أ�صار �لعمادي 

�إىل �أنه مّت �النتهاء من �الإجر�ء�ت �ملتعلقة ب�رشف �ملنحة �لقطرية لالأ�رش �ملتعففة، باالتفاق مع 

�ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأمم �ملتحدة. كما �أو�صح �لعمادي �أنه �صيتّم �رشف منحة موظفي غزة 

38
بالتن�صيق مع �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل �الأيام �لقادمة، وبالتو�فق مع خمتلف �الأطر�ف.
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�الأوىل  �ملرحلة  الإجر�ء  موعد�ً   2021/12/11 �ل�صبت  يوم  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  حدد   •

يف حملية  هيئة   388 عددها  و�لبالغ  ج،  �مل�صنفة  و�لبلديات  �لقروية  �ملجال�ص   النتخابات 

39
�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

�صل�صلة  بلينكن  �أنطوين  �الأمريكي  نظريه  مع  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  بحث   •

من �ملو��صيع �ل�صيا�صية و�الأمنية. و�صدد البيد، بح�صب ما جاء يف بيان �صدر عن مكتبه، على 

�أن “منع تعاظم قوة حما�ص �لع�صكرية و�لكّف عن �إطالق �لنار من غزة �صي�صهمان يف حتقيق 

40
�الأمن ملو�طني �إ�رش�ئيل، وحت�صني �الأو�صاع �القت�صادية ل�صكان قطاع غزة”.

�حلقوق  “ت�صوية  م�رشوع  ُي�صمى  ملا  و�إد�نتها  رف�صها  �لفل�صطينية  �خلارجية  وز�رة  �أكّدت   •
41

�لعقارية وت�صجيل �الأر��صي” يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة.

 Refugee �إلكرتوين عقده مركز در��صات �لالجئني  �أكد خب�ء يف �لقانون �لدويل، خالل لقاء   •

�لقانوين  “�لو�صع  حول  �لبيطانية،   Oxford �أك�صفورد  جلامعة  �لتابع   ،Studies Centre

التفاق �الإطار �الأمريكي”، مب�صاركة نخب قانونية عربية وفل�صطينية، عدم قانونية و�رشعية 

للد�صتور  �صارخاً  �نتهاكاً  ي�صكل  �إنه  وقالو�  �الأونرو�،  وكالة  مع  �الأمريكي  �الإطار  �تفاق 

42
�الأمريكي و�لقانون �لدويل.

الثالثاء، 2021/9/7

�لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل لقائه وفد�ً من منظمات �ملجتمع �ملدين  �ل�صلطة  �أكد رئي�ص   •

تتطلب  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل  باأن  �لثابت  �ملوقف  على  �هلل،  ر�م  يف  �الإن�صان  وحقوق 

�لعامة،  “�إننا جاهزون الإجر�ء �النتخابات  �لدولية. وقال عبا�ص:  �اللتز�م بقر�ر�ت �ل�رشعية 

ويف مقدمتها يف مدينة �لقد�ص، وباأننا لن ن�صمح باأي حماوالت لاللتفاف على �حلّق �لفل�صطيني 

43
يف �ل�صيادة على �لقد�ص”.

هدّدت حركة �جلهاد �الإ�صالمي باأن �أّي م�صا�ص باالأ�رشى لن يتّم �ل�صكوت عليه، و�أن �حلركة   •

لن ترتك �الأ�رشى وحدهم ولن تخذلهم، موؤّكدًة �أنها م�صتعّدٌة لفعل كّل �صيء من �أجل حمايتهم 

وم�صاندتهم يف مو�جهة �الإرهاب �لذي يتعّر�صون له. وحّذرت ف�صائل فل�صطينية، يف بيانات 

�إىل  “�أهلنا و�أبناء �صعبنا  �ل�صجون، د�عيًة  �لتعر�ص لالأ�رشى يف  منف�صلة، �الحتالل من مغبة 

و�أكدت  جلبوع”.  �صجن  عملية  �أبطال  الأ�رش�نا  و�الإ�صناد  و�حلماية  �لدعم  و�صائل  كل  توفري 

جميع  من  بهم  بامل�صا�ص  ت�صمح  ولن  �أحمر،  خّط  “�الأ�رشى  �أن  جهتها،  من  فتح  حركة 
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�لنو�حي”، م�صريًة �إىل �أن “�أبناء �صعبنا جمتمعني �صيقفون �صّد �أي ممار�صات قد حتاول دولة 

44
�الحتالل تنفيذها بحّق �أ�رش�نا”.

45
�صنّت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية خم�ص غار�ت على مو�قع تابعة للمقاومة يف قطاع غزة.  •

قال مفتي �صلطنة عُمان �أحمد بن حمد �خلليلي، يف تغريدة له على تويرت،  �إن “ما هياأه �لقدر   •

�لكيان  �أقوى �صجون  �ملعتدى عليهم من فر�صة �خلروج من  �لفل�صطينيني  لل�صجناء  �ل�صعيد 

�ل�صهيوين �ملحتل و�أ�صّدها مر�قبة، هو �أمر له ما بعده، فاإنه ُيوؤِذُن بن�رش �هلل �لقريب من حيث 

ال نحت�صب جميعاً”. و�صدد مفتي �صلطنة ُعمان على �أن �هلل �صيهيئ لل�صعب �لفل�صطيني و�صائل 

46
عاجلة لفك �أغالل �الحتالل عنه، وحترير �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وجميع �ملقد�صات.

�جلز�ئري  �إيقاف   International Judo Federation (IJF) للجودو  �لدويل  �الحتاد  قرر   •

�أو م�صابقات  �أي ن�صاطات  �مل�صاركة يف  �أعو�م عن   10 فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف 

ينظمها �الحتاد �أو �الحتاد�ت �ملن�صوية حتت لو�ئه، بدعوى �إخاللهما بلو�ئح �مليثاق �الأوملبي. 

بعدما   ،2020 طوكيو  �الأوملبية  �الألعاب  دورة  يف  �مل�صاركة  من  �ن�صحابه  �أعلن  نورين  وكان 

47
�أوقعته �لقرعة يف مو�جهة العب �إ�رش�ئيلي، وهو �ملوقف �لذي دعمه مدربه عمار بن يخلف.

ك�صف �ملدير �لعام ل�رشكة �ل�صناعات �جلوية �الإ�رش�ئيلية بوعز ليفي Boaz Levy �أن �رشكته   •

 F–16 �أو  �أن تقوم باإنتاج �أجنحة لطائرة �أف-16  �تفقت مع �رشكة لوكهيد مارتن �الأمريكية 

48
�ملقاتلة.

قال رئي�ص جلنة �حلريات �لعامة يف �ل�صفة �لغربية خليل ع�صاف �إن ��صتدعاء �لنو�ب يف �ملجل�ص   •

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  لدى  ممنهجة”  “�صيا�صة  و�عتقالهم  �ملحررين  و�الأ�رشى  �لت�رشيعي 

49
بهدف �لت�صييق عليهم و�إق�صاء �لطرف �الآخر، م�صتبعد�ً �أن تتوقف �ل�صلطة عن هذ� �لنهج.

�أنه   ،Sang Kancil كان�صيل  �صانغ  نف�صه  ي�صمي   ،)Hackers )�لهاكرز  �لقر��صنة  �أحد  �أعلن   •

�رشق بيانات نحو 7 ماليني �إ�رش�ئيلي يف عملية �قتحام ملوقع �ملركز �لقطري لل�صلطات �ملحلية  

50
CITY4U. وح�صب خبري �صايب، فاإن ��صم �لقر�صان ي�صري �إىل �أنه من ماليزيا.

�أقرت �حلكومة �الأملانية باأن �رشطتها �لفدر�لية ��صتخدمت برنامج �لتج�ص�ص �الإ�رش�ئيلي �ملثري   •
51

للجدل بيجا�صو�ص، ح�صبما قالت م�صادر برملانية لوكالة فر�ن�ص بر�ص.
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االأربعاء، 2021/9/8

�أفادت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �لفل�صطينيني �أن �حلركة �لوطنية �الأ�صرية يف �صجون   •

حال  يف  �الحتالل،  �صجون  م�صلحة  قو�نني  كافة  على  و�لتمرد  �لعام  �لنفري  �أعلنت  �الحتالل 

52
��صتمر�ر �الإجر�ء�ت �لقمعية و�لعقابية �ملتخذة بحقهم لليوم �لثالث على �لتو�يل.

�أ�صيب مئة فل�صطيني، خالل �عتد�ء قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على م�صري�ت ت�صامنية مع   •
53

�الأ�رشى، يف منطقتي حو�رة وبيتا مبدينة نابل�ص.

�رشفت �لوز�رة  �إن  له،  �صحفي  بيان  يف  جمدالين،  �أحمد  �الجتماعية  �لتنمية  وزير  قال   • 

165 مليون �صيكل )نحو 51.4 مليون دوالر( ل�صالح �الأ�رش �لفقرية و�ملت�رشرة من �لعدو�ن 

حملية  مانحة  موؤ�ص�صة   265 من  وبدعم  بالتعاون  غزة،  قطاع  على  �الأخري  �الإ�رش�ئيلي 

54
ودولية.

ت�رشيح  يف  �رشحان،  ناجي  غزة  قطاع  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  وكيل  �أعلن   •

لوكالة �لر�أي، عن حت�صري�ت من �أجل �لبدء يف عملية �إعمار �ملنازل �ملدمرة كلياً بفعل �لعدو�ن 

بناء  باإعادة  ر�صمياً،  �الإعالن  عب  تعهدت،  م�رش  �أن  �رشحان  و�أكد  �الأخري.  �الإ�رش�ئيلي 

�لعمار�ت و�الأبر�ج �لتي دمرها �الحتالل، وذلك �صمن منحة �لـ 500 مليون دوالر، مبيناً �أنهم 

55
ينتظرون ر�صد �ملبالغ و�لبدء بالتنفيذ.

�صهدت معظم مدن �ل�صفة �لغربية �ملحتلة وقفات وم�صري�ت، ت�صامناً مع �الأ�رشى �لفل�صطينيني   •
56

يف �صجون �الحتالل، حتول بع�صها �إىل مو�جهات على �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية.

�أن  �الأمية،  ملحو  �لعاملي  �ليوم  ملنا�صبة  �أعده  تقرير  يف  لالإح�صاء،  �ملركزي  �جلهاز  �أعلن   •

15 عاماً فاأكرث  معدالت �الأمية يف فل�صطني ُتعّد من �أقل �ملعدالت يف �لعامل )2.5% بني �الأفر�د 

57
ل�صنة 2020(، م�صري�ً �إىل �نخفا�صها بن�صبة 82% خالل �لعقدين �ملا�صيني.

�لعام  �ملفو�ص  ��صتقباله  خالل  �لغيط،  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  �صدد   •

وكالة  عمل  عليها  ينطوي  �لتي  �لبالغة  “�الأهمية  على  الز�ريني،  فيليب  �الأونرو�  لـوكالة 

�إليها،  �ملوكلة  �الإن�صانية  باملهام  �لقيام  �أجل  من  �لت�صيي�ص  عن  “�إبعادها  �إىل  د�عياً  �الأونرو�”، 

58
وبو�قع �لتفوي�ص �الأممي �ملمنوح لها و�ملن�صو�ص عليه يف قر�ر �إن�صائها يف عام 1949”.
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اخلمي�س، 2021/9/9

�ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  جمال�ص  بروؤ�صاء  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �لتقى   •

�لغربية، الأّول مرة منذ توليه رئا�صة �حلكومة. ونقلت �الإذ�عة �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية عن 

لكنّه لن يكون هناك قر�ر ب�صّم  �لتو�ّصع �ال�صتيطاين،  باأّنه لن يتوّقف عن  �أبلغهم  �أنه  بينيت 

59
�مل�صتعمر�ت.

�إىل  �أوعزت  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �إن  �ملدلل  �أحمد  �الإ�صالمي  �جلـهاد  حركة  يف  �لقيادي  قال   •
60

�أجنحتها �لع�صكرية باحتمال �لرّد على جر�ئم �الحتالل بحّق �الأ�رشى.

�أكدت �للجنة �ملركزية حلركة فتح رف�صها �ملطلق، و�إد�نتها �لو��صحة لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية   •

على �الأ�رشى �لبو��صل. و�أعربت مركزية فتح، يف بيان �صدر عنها، عن ت�صامنها �ملطلق مع 

�الأ�رشى �ل�صامدين خلف �لق�صبان، و�الأ�رشى �ملتحررين، حمذرة �الحتالل من مغبة �لتنكيل 

هو  �إمنا  �نتماء�تهم  بكامل  لالأ�رشى  �لتعر�ص  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف  ومعتبة  �الأ�صرية،  باحلركة 

61
تعّر�ص �صافر حلركة فتح و�لكل �لفل�صطيني.

حول  حكومية  فح�ص  جلنة  ت�صكيل  بارليف  عومر  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  قرّر   •

�لتح�صني،  �صديد  جلبوع  �صجن  من  �لفر�ر  يف  �ل�صتة  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  جناح  ظروف 

62
�صتُمنح �صالحيات جلنة حتقيق، على �أن ير�أ�صها قا�ٍص متقاعد.

�أكد �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي د�ود �صهاب �أن �الت�صاالت مع �مل�صوؤولني �مل�رشيني   •

حول عملية �إعمار قطاع غزة ت�صري يف �الجتاه �الإيجابي، و�أنه يفرت�ص �أن تبد�أ �أعمال �الإعمار 

63
يف وقت قريب.

�أف�صل  �صمن  من  قطينة  ن�رشين  �ملعلمة  فوز  �لفل�صطينية  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعلنت   •

فاركي  موؤ�ص�صة  تنظمها  �لتي  �لعاملية  �ملعلم  جائزة  يف  �لعامل،  م�صتوى  على  معلماً  خم�صني 

64
Varkey Foundation �لبيطانية.

قال �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط �إن �إطالق عملية �صيا�صية على �أ�صا�ص   •

وم�صتد�م  حقيقي  لـ“�صالم”  �لوحيد  �لطريق  يثّل   ،1967 حدود  �إىل  و�لعودة  �لدولتني،  حّل 

65
و�صامل باملنطقة.

قالت �رشكة طري�ن �خلليج �لبحرينية �إنها �صتطلق رحالت مبا�رشة، للمرة �الأوىل، �إىل تل �أبيب،   •

�جلديدة،  وجهتها  �إىل  �أ�صبوعياً  رحلتني  �إطالق  �صتبد�أ  �أنها  �ل�رشكة  وذكرت   .2021/9/30 يف 
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وقعتها  �ملدين،  بالطري�ن  معنية  وجتارية  �صيا�صية  �تفاقات  �إطار  يف  ياأتي  ذلك  �أن  م�صيفة 

66
�لبحرين و“�إ�رش�ئيل”.

�الأمريكي  �لرئي�ص  �أن  و�أمريكيني،  �إ�رش�ئيليني  م�صوؤولني  عن  نقالً  �لعبي،  و�ال  موقع  ذكر   •

جو بايدن �أبلغ رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت، خالل لقائهما يف �لبيت �الأبي�ص يف 

2021/8/27، �أنه “لن يتنازل” عن �إعادة فتح �لقن�صلية �الأمريكية يف �لقد�ص خلدمة �لفل�صطينيني. 

و�صّدد بايدن على �أن �إعادة فتح �لقن�صلية هي وعد �نتخابي قّدمه، وعلى �أّن وزير �خلارجية 

67
�أنطوين بلينكن ذكر ذلك علناً خالل زيارته يف �أيار/ مايو 2021 �إىل “�إ�رش�ئيل”.

�الإ�رش�ئيلي نظريه  مع  لقائه  خالل  الفروف،  �صريجي  رو�صيا  خارجية  وزير  قال   • 

يائري البيد، يف مو�صكو، �إن “�أمن �إ�رش�ئيل من �أولوياتنا يف �لت�صوية �ل�صورية”. وذكر الفروف 

�لتطبيع  هذ�  �أن  ور�أى  عربية”،  ودول  �إ�رش�ئيل  بني  �لعالقات  بتطبيع  ترحب  “مو�صكو  �أن 

68
“يجب �أن ي�صهم يف حتقيق ت�صوية �صاملة يف �ل�رشق �الأو�صط”.

�الإ�رش�ئيلية �ل�صلطات  �إن  )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال   • 

31 مبنى يلكها فل�صطينيون، �أو �صادرتها،   ،2021/9/6-8/24 هدمت، خالل �لفرتة ما بني 

�أو �أجبت �أ�صحابها على هدمها يف خمتلف �أنحاء �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص. يف 

حني نفذت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية 118 عملية بحث و�عتقال، و�عتقلت 134 فل�صطينياً يف خمتلف 

69
�أنحاء �ل�صفة.

اجلمعة، 2021/9/10

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ثنني من �الأ�رشى �ل�صتة �لذين فرو� من �صجن جلبوع يف   •

�أطر�ف مدينة  �لقفزة يف  �لعار�صة ويعقوب قادري، يف منطقة جبل  2021/9/6، هما حممود 

70
�لنا�رشة.

د�ر بني م�صوؤولني يف  �إن نقا�صاً  �الأخبار  �لفل�صطينية ل�صحيفة  �ل�صلطة  قال م�صدر قيادي يف   •

�إىل �لتو�فق على م�صاعدة  �أف�صى  �أمنيني يف �ل�صلطة،  �للجنة �ملركزية حلركة فتح وم�صوؤولني 

تل �أبيب يف �لو�صول �إىل �الأ�رشى �ل�صتّة �ملتحرّرين من معتقل جلبوع. وجاءت مو�فقة �ل�صلطة 

�أاّل تتّم ت�صفية �الأ�رشى، و�أن ُيكتفى باعتقالهم،  �لفل�صطينية على �لتعاون مقرونة با�صرت�ط 

71
باالإ�صافة �إىل تهدئة �الأو�صاع يف �ل�صجون.
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�لدول  جامعة  جمل�ص  �أعمال  �ختتام  عقب  �ملالكي،  ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  �أكد   •

�لعربية على م�صتوى وزر�ء �خلارجية يف دورته �لـ 156، و�لتي عقدت “ح�صورياً” برئا�صة 

�لكويت يف مقر �الأمانة �لعامة يف 2021/9/9، �أن كافة م�صاريع �لقر�ر�ت �لتي قدمت من دولة 

 
72

فل�صطني مّت �عتمادها باالإجماع من قبل جمل�ص �جلامعة.

قتل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لطبيب �ملقد�صي حازم �جلوالين يف باب �ملجل�ص، �ملوؤدي �إىل �مل�صجد   •

�لتقطه  فيديو،  �رشيط  و�أظهر  �لطعن.  حماولة  بد�عي  �لقد�ص،  من  �لقدية  بالبلدة  �الأق�صى، 

�لنار  �إطالق  بعد  �ل�صهيد  �صّد  �الحتالل  عنا�رش  �رتكبه  مروعاً  تعذيباً  �حلي،  من  مو�طنون 

73
على �جلزء �لعلوي من ج�صده.

ذكر رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة �ل�صفري حممد �لعمادي �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

عب  غزة  موظفي  منحة  �رشف  بخ�صو�ص  �للجنة  وبني  بينها  �ملبم  �التفاق  عن  تر�جعت 

“متثّلت يف �ملخاوف  �أن مبر�ت �ل�صلطة  �لبنوك �لتابعة ل�صلطة �لنقد يف قطاع غزة، مو�صحاً 

74
من �ملالحقات �لقانونية، وتوجيه �التهامات للبنوك بدعم �الإرهاب”.

عن  عنها،  �صدر  بيان  يف  فل�صطني،  يف  �جلهاد  حركة  الأ�رشى  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة  ك�صفت   •

مبا�رش  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �لقمع  وحد�ت  مع  باملو�جهات  �الأ�رشى  من  �لع�رش�ت  �إ�صابة 

و�الأق�صام  �ل�صجون  من  �صحبهم  مّت  �جلهاد  �أ�رشى  من  �لع�رش�ت  بينما  وك�صور،  بحروق 

جلهات جمهولة، ويوجد خ�صية على �أرو�حهم، م�صددة على قر�ر �لت�صدي لهذه �حلملة �لتي 

ت�صتهدف �أ�رشى �جلهاد خا�صة وبنيته �لتنظيمية د�خل �ل�صجون، وعزمها �لدفاع عن “كياننا 

75
باأغلى ما منلك من �أثمان، وهي �أرو�حنا”.

�إن  جنني،  مدينة  م�صارف  عند  جولة  خالل  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

تعاوناً وثيقاً بني �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �ملختلفة يجري يف عمليات �لبحث عن �الأ�رشى 

�لفل�صطينيني �ل�صتة �لذين فرو� من �صجن جلبوع، م�صدد�ً على �أن �لتن�صيق �الأمني مع �ل�صلطة 

76
�لفل�صطينية م�صتمر.

يف  �لعرقية  �لدر��صات  مادة  يفر�ص  قانون  م�رشوع  �الأمريكية  كاليفورنيا  والية  برملان  �أقر   •

مد�ر�ص �لوالية �لثانوية كمادة �إجبارية، ويتيح للمناطق �لتعليمية �ختيار مناهجها �لدر��صية، 

مبا ي�صمل منهاج يحمل ��صم “منهج �لدر��صات �الإثنية �لتحرري”، وهو منهاج يتبنى �لرو�ية 

�لدويل.  �لقانون  تنتهك  عن�رشي  وف�صل  ��صتعمار  دولة  “�إ�رش�ئيل”  ويعّد  �لفل�صطينية، 
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باأنها  �أ�ص(  �لعقوبات )بي دي  �ال�صتثمار�ت وفر�ص  �ملقاطعة و�صحب  �ملنهج حركة  وي�صف 

77
“حركة �جتماعية عاملية تهدف حالياً �إىل �إر�صاء �حلرية للفل�صطينيني”.

ال�صبت، 2021/9/11

- �ل�صبلي  بلدة  قرب  �لعار�صة  وحممد  �لزبيدي  زكريا  �الأ�صريين  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   • 

�إعادة �عتقال �الأ�صريين حممود �لعار�صة  �أم �لغنم يف مرج �بن عامر؛ وذلك بعد �صاعات من 

ويعقوب قادري، لي�صبح عدد �الأ�رشى �لذين مّت �إعادة �عتقالهم �أربعة من �أ�صل �صتة كانو� قد 

78
نفذو� عملية �لفر�ر من �صجن جلبوع يف 2021/9/6.

�إال  تتّم  لن  قادمة  تبادل  �صفقة  باأن  و�ملقاومة  �لق�صام  قيادة  “قر�ر  �أن  �لق�صام  كتائب  �أكدت   •

بتحرير �أبطال نفق �حلرية، باإذن �هلل تعاىل”. وقال �لناطق �الإعالمي با�صم �لكتائب �أبو عبيدة، 

يف كلمة له: “�إننا يف كتائب �لق�صام نقول �ليوم، وب�صكل و��صح، ولي�صمعه �أ�رش�نا وعائالتهم، 

ولي�صمعه �لعدو و�ل�صديق على حّد �صو�ء... �إذ� كان �أبطال نفق �حلرية يف جلبوع قد حررو� 

ونعد  نعدهم  فاإننا  �لعامل،  لكل  ر�صالتهم  و�أو�صلو�  �الأر�ص  حتت  من  �ملرة  هذه  �أنف�صهم 

�أ�رش�نا �الأحر�ر باأنهم �صيتحررون قريباً باإذن �هلل من فوق �الأر�ص”. م�صيفاً: “�صيفتح لهم 

�ل�صجانون �أبو�ب �لزنازين باأنف�صهم، و�صيخرجون كما كانو� دوماً مرفوعي �لر�أ�ص يف �صفقة 

79
جديدة لوفاء �الأحر�ر، باإذن �هلل وعونه”.

�الأبطال  �الأ�رشى  ورفاقه  �لزبيدي،  زكريا  �عتقال  “�إعادة  �أن  لها،  بيان  يف  فتح،  حركة  �أكدت   •

�لن�صال،  على  �ملتمر�ص  �لعظيم  �لفل�صطيني  �صعبنا  عزية  وال  �أ�رش�نا،  عزية  ي�صعف  لن 

80
ومو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين �ال�صتعماري منذ �أكرث من مئة عام”.

�أعلنت جمعية �لهالل �الأحمر �لكويتي عن متويل م�رشوع �قت�صادي للفل�صطينيات �ملت�رشر�ت   •

من �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري على قطاع غزة، ي�صتمر مدة ثالثة �أعو�م، تنفذه جمعية رعاية 

81
�أ�رش �ملعاقني يف رفح، جنوبي قطاع غزة.

االأحد، 2021/9/12

مقابل  “�القت�صاد  بعنو�ن  غزة  لقطاع  خطة  البيد  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  عر�ص   •

�الأمن”، يتّم تنفيذها على مدى عدة �صنو�ت على مرحلتني بال�رش�كة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

وبالتعاون مع م�رش و�ملجتمع �لدويل. ولفت البيد �لنظر �إىل �أن �خلطة �صتنفذ على مرحلتني، 

بحيث ترتكز �ملرحلة �الأوىل على “�إعادة تاأهيل �إن�صاين، متطورة لغزة مقابل جهد من�صق �صّد 
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“فقط مقابل هدوء  �أنه  �الإ�رش�ئيلي على  �لوزير  �لع�صكري حلركة حما�ص”. و�صدد  �حل�صد 

“�صتكون  للطاقة لقطاع غزة”، م�صيفاً:  با�صتقالل كامل  �ل�صماح  �الأمد، �صنتمكن من  طويل 

�ملعابر،  عن  �مل�صوؤولة  �ل�صلطة  كونها  �إىل  �صتعود  �لعملية.  من  جزء�ً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

رفح”.  معب  على  بال�صيطرة  م�رش  و�صتحتفظ  كارين،  معب  فتح  �إعادة  خيار  و�صندر�ص 

و�أ�صار البيد �إىل �أنه “كجزء من �ملرحلة �لثانية، �صيتّم تطوير م�رشوع �جلزيرة �ال�صطناعية 

غزة  قطاع  بني  مو��صالت  و�صلة  بناء  و�صيتّم  ميناء،  ببناء  �صي�صمح  ما  غزة،  �صاحل  قبالة 

82
و�ل�صفة �لغربية”.

�أنها �صتكون يف حالة  �صددت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، خالل �جتماع لها يف ر�م �هلل، على   •

�لفل�صطيني، مبا ي�صمل ق�صية �الأ�رشى،  �نعقاد د�ئم، ملتابعة �لق�صايا كافة �ملتعلقة بالو�صع 

وتعزيز �لتفاعل �جلماهريي �لو��صع معها. وناق�ص �الجتماع عدد�ً من �مللفات �لد�خلية، على 

�أن جتتمع �للجنة �ملكونة من �أع�صاء �ملركزية و�ملجل�ص �لثوري، مع جلان �الأ�رشى خالل �الأيام 

�الأ�رشى  ق�صية  لدعم  و�لدويل  �لعربي  �مل�صتوى  على  �صيا�صي  حر�ك  َتوّجه  لو�صع  �ملقبلة، 

83
�الأبطال.

على  �خلانقة  �للبنانية  �الأزمة  �أن  على  �لهادي  عبد  �أحمد  لبنان  يف  حما�ص  حركة  ممثل  �أكد   •

�مل�صتوى �القت�صادي و�الجتماعي و�الإن�صاين تنعك�ص مبا�رشة على �الأو�صاع �لفل�صطينية يف 

لبنان. و�أو�صح عبد �لهادي �أن �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان تعي�ص �أ�صو�أ �أو�صاع �قت�صادية، 

84
و�جتماعية، و�إن�صانية عرفتها خالل �صني �للجوء، بفعل هذه �الأزمة �خلانقة.

�أ�صاد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، خالل �الجتماع �الأ�صبوعي حلكومته، باإعادة   •

�عتقال �أربعة من �لفل�صطينيني �ل�صتة �لذين كانو� متكنو� من �لهرب من �صجن جلبوع. و�أعلن 

للوقوف  حتقيق  “جلنة  ت�صكيل  على  بارليف  عومر  �لد�خلي  �الأمن  وزير  مع  �التفاق  بينيت 

85
على �حليثيات �ملرتبطة بحادث �لهروب... و�لقيام بتحقيق �صامل وجدي”.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، يف ت�رشيحات و�صفها مكتبه باأنها ك�صف جديد،   •

“عنا�رش  لتدريب  �أ�صفهان،  �صمايل  �جلوية،   Kashan كا�صان  قاعدة  ت�صتخدم  �إير�ن  �إن 

�إرهابية من �ليمن، و�لعر�ق، و�صورية، ولبنان على �إطالق طائر�ت م�صرية �إير�نية �ل�صنع”. 

وقال جانت�ص، خالل موؤمتر يف جامعة ريت�صمان Richman University قرب تل �أبيب، �إن 

�إير�ن حتاول �أي�صاً “نقل �ملعرفة �لتي من �صاأنها �أن ت�صمح بت�صنيع طائر�ت م�صرية يف قطاع 

86
غزة”.
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بتمويل  �لفقرية يف قطاع غزة،  �الأ�رش  مالية على  بدء �رشف م�صاعد�ت  �ملتحدة  �الأمم  �أعلنت   •
87

قطري.

��صتطاع �لطيار �لفل�صطيني �أجمد ح�صني، من بلدة ترم�صعيا �صمال ر�م �هلل، �لو�صول �إىل �أعلى   •

Jumbo jet �مل�صنعة من قبل  درجة علمية يف قيادة طائر�ت �لركاب �ل�صخمة جامبو-جيت 

88
�رشكة بوينغ �الأمريكية.

االإثنني، 2021/9/13

�القت�صاد  خطة  �إىل  �حلكومة،  جل�صة  خالل  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  تطرق   •

�الإ�رش�ئيلية مقابل �الأمن لقطاع غزة قائالً: �إن “م�صكلة غزة هي م�صكلة �صيا�صية، و�ملطلوب 

�لدويل”. وب�صاأن  �لدولية و�لقانون  �ل�رشعية  �إىل  فتح م�صار �صيا�صي جّدي وحقيقي م�صتند 

10 ماليني دوالر  �الأول بقيمة  �أجز�ء:  �إىل ثالثة  “ُق�صمت  �أنها  ��صتية  �أو�صح  �لقطرية،  �ملنحة 

10 ماليني  �أي�صاً  �ملتحدة، ومّت ذلك، و�لثاين قيمته  �الأمم  ل�رش�ء وقود ملحطة غزة من خالل 

دوالر توزّع من خالل برنامج �الأغذية �لعاملي، وقد مّت ذلك”، و�جلزء �لثالث بقيمة 10 ماليني 

�لبنوك �لفل�صطينية جميعها  “ُتدفع على �صكل رو�تب ملوظفني يف غزة، حيث رف�صت  دوالر 

89
�لتعامل مع هذ� �جلزء خوفاً من �ملالحقات �لقانونية”.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت، يف ختام زيارته مل�رش ولقائه �لرئي�ص �مل�رشي   •

�للقاء �صيوؤ�ص�ص لبنية حتتية الإقامة عالقات متينة متهيد�ً ملو��صلة  �إن  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد 

باأنه كان  �للقاء  �الإ�رش�ئيلية،  �الت�صاالت بيننا. وو�صف بينيت، كما ذكرت قناة ري�صت كان 

و�قت�صادية،  و�أمنية  �صيا�صية  ق�صايا  يف  �لتباحث  مّت  �أنه  �إىل  م�صري�ً  جد�ً،  وجيد�ً  جد�ً،  مهماً 

و�صبل تعزيز �لعالقات مبا فيه م�صلحة �جلانبني. وطالب �ل�صي�صي، من جهته، خالل �للقاء، 

�ل�صماح باإدخال قو�ت ع�صكرية كبرية �إىل �ملناطق �ملنزوعة �ل�صالح يف �صمال �صيناء، من �أجل 

متكني �جلي�ص �مل�رشي من �لعمل ب�صكل �أكمل للق�صاء على ما �أ�صماه بـ“�لتنظيمات �الإ�صالمية 

90
�ملتطرفة”.

�أطلقت �رشطة �الحتالل �لنار على فل�صطيني يف �ملحطة �ملركزية للحافالت يف مدينة �لقد�ص،   •

يف  �إ�رش�ئيلي  جندي  طعن  �آخر  فل�صطيني  وحاول  �ثنني.  �إ�رش�ئيلينْي  طعن  �إنه  قالت  �أن  بعد 

�لنار ومنعت  �أطلقت عليه  مفرتق جو�ص عت�صيون، جنوب بيت حلم، ولكن قو�ت �الحتالل 

91
�الإ�صعاف من �لو�صول �إليه لفرتة.
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�لفل�صطينية  للف�صائل  مو�قع  ق�صفت  �إ�رش�ئيلية  حربية  طائر�ت  باأن  �جلزيرة  مر��صل  �أفاد   •

�أ�صخا�ص   4 �إ�صابة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صعاف  �أبلغ  وباملقابل،  غزة.  قطاع  وجنوبي  �صمايل 

92 
خالل حماولتهم �لهرب �إىل مكان �آمن، بعد �إطالق �صو�ريخ من �لقطاع باجتاه غالف غزة.

�أن   Katy Perry بريي  كاتي  �للو�ء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  مل�صلحة  �لعامة  �ملفو�صة  ك�صفت   •

�الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية حاولو� تنفيذ �أكرث من 300 عملية فر�ر يف �لعقد 

93
�الأخري، لكن قو�تها متكنت من �إحباطها، وبع�صها مّت �إحباطه يف �لدقيقة �لت�صعني.

�أفادت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين باأن �حلركة �الأ�صرية قررت �لدفاع عن حّقها وكر�متها   •

يف �حلياة و�حلرية من خالل �ل�رشوع باإ�رش�ب مفتوح عن �لطعام، على �صكل دفعات بدء�ً من 

94
2021/9/17، حتت �صعار “معركة �لدفاع عن �حلّق”.

قالت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(: “الأول مرة منذ عقود،   •

�الأ�صبوع،  �أربع مر�ت يف  �إىل مطار بن جوريون،  �ملبا�رشة  م�رش للطري�ن �صتُد�صن رحالتها 

ب�صكل مبدئي”. و�أ�صافت �لقناة قائلة: “�صتطري �ل�رشكة عب طائرتها �لر�صمية، ولي�ص حتت 

�لعالمة �لتجارية �صيناء للطري�ن Air-Sinai، �أو عب طائر�ت ال حتمل ��صم �ل�رشكة �أو عالمات 

95
�لتعريف”.

بلغ �الإمار�ت  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صادر�ت  حجم  �إن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت   • 

�لعك�ص بلغ  حني  يف   ،2021 يوليو  متوز/   - يونيو  حزير�ن/  خالل  دوالر  ماليني   210 

 ،”Israel Export Institute 400 مليون دوالر. وبح�صب تقدير�ت “معهد �إ�رش�ئيل للت�صدير

تكنولوجيا  مثل   High Tech �لهايتيك  خدمات  ت�صدير  هو  �لتجارة  من  كبري�ً  جزء�ً  فاإن 

�ل�صايب، وهي �ملجاالت �لتي ترثي �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي �أكرث من �أي فرع �آخر. وقال �ملعهد 

ونحو  �لت�صدير،  من   %70 بن�صبة  �ملا�ص  جمال  يف  مزدهرة  جتارة  ي�صمل  �لبيانات  حجم  �إن 

96
ن�صف �ال�صتري�د.

بعد،  عن  فيه  �لتحكم  يتّم  م�صلح  روبوت  �صناعة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أعلنت   •

وكالة  وبح�صب  �لنار.  وفتح  �ملت�صللني  وتعقب  �لقتال  مبناطق  دوريات  �إجر�ء  وي�صتطيع 

�الأ�صو�صيتد بر�ص �الأمريكية، مّت تقدمي �لروبوت ذي �لدفع �لرباعي، من قبل �رشكة �صناعات 

97
�لف�صاء �الإ�رش�ئيلية ريك�ص �أم كيه 11 �أو Rex MK 11 �ململوكة للدولة.

الجئاً   57 �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أعلن   •

فل�صطينياً يف �صورية “ق�صو� غرقاً على طرق �لهجرة من �لبالد”، منذ بدء �الأحد�ث يف �صورية 
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يف �آذ�ر/ مار�ص 2011. و�أو�صح �لفريق �أن غالبية �ملتوفني ق�صو� خالل حماوالتهم �لو�صول 

وبح�صب  �ل�صن”.  وكبار  و�الأطفال،  �لن�صاء،  من  �ل�صحايا  “�أكرث  و�أن  �الأوروبية،  �لدول  �إىل 

بدء  منذ  �أوروبا،  �إىل  �صوري  فل�صطيني  �ألف   200 نحو  و�صل  فقد  ر�صمية،  غري  �إح�صائيات 

98
�أحد�ث �حلرب يف �صورية.

الثالثاء، 2021/9/14

�أكد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نفتايل بينيت، يف مقابالت �أجر�ها مع و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية،   •

رف�صه  على  �لت�صديد  عبا�ص، جمدد�ً  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  برئي�ص  �للقاء  يعتزم  �أنه ال 

�لو�صاطة  جهود  ف�صلت  ما  �إذ�  �أخرى”  “بد�ئل  �إىل  باللجوء  وهّدد  فل�صطينية،  دولة  الإقامة 

للتو�صل �إىل “ت�صوية طويلة �الأمد يف غزة”. وقال بينيت �إن “لديه ثالث مهام يف قطاع غزة، 

�ل�صو�ريخ و�لبالونات �حلارقة، و�لثانية وقف تعاظم قوة حركة حما�ص  �إطالق  �الأوىل منع 

99
مقابل هدوء موؤقت، �أما �لثالثة فتتمثل يف �إعادة 4 �إ�رش�ئيليني معتقلني لدى حما�ص”.

 ،Foreign Policy قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، يف مقابلة مع فورين بولي�صي  •

عليه  تفاو�ص  �لذي  �لنووي  �التفاق  �إىل  �لعودة  لقبول  م�صتعدة  �صتكون  “�إ�رش�ئيل”  �إن 

�أمريكية”.  ب  خطة  روؤية  تريد  “�إ�رش�ئيل  �أن  جانت�ص  و�أ�صاف  �إير�ن.  مع  �ملتحدة  �لواليات 

وبح�صب جانت�ص، فاإنه بـ“�إمكان �إ�رش�ئيل �أن تقود خطة ب جدية”. وقال جانت�ص �إنه ال توجد 

رئي�ص  �أن  على  م�صدد�ً  �لفل�صطينيني،  مع  �تفاق  �إىل  بالتو�صل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  لدى  نية 

�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص “مل ينجح يف �إثبات �إىل �أي مدى هو قادر على �تخاذ قر�ر�ت 

تاريخية. فهو ال يز�ل يحلم بالعودة �إىل خطوط 1967؛ وهذ� لن يحدث. وهو ملزم باأن يدرك 

قال  �أن جانت�ص  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  ُنخلي م�صتوطنات”. وذكرت  نبقى ولن  �أننا هنا كي 

على  �لفل�صطينيني، موؤكد�ً  �أي رغبة يف تعطيل روتني حياة  �أو  نية  لديها  لي�ص  “�إ�رش�ئيل”  �إن 

مع  �لتن�صيق  تعزيز  ومو��صلة  و�ملدنية،  �القت�صادية  �مل�صاعدة  لتقدمي  “�إ�رش�ئيل”  ��صتعد�د 

ر�أ�صها،  رفع  حتاول  �إرهابية  منظمات  هناك  كان  “�إذ�  جانت�ص:  وقال  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة 

100
ف�صنعمل على منعها”.

ت�صلمت جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية ر�صمياً، قر�ر جمل�ص �لوزر�ء، �لذي حدد يوم   •
101

2021/12/11، موعد�ً لعقد �ملرحلة �الأوىل من �النتخابات �ملحلية.

قيمة  رفع  �إىل  تهدف  �الإمار�ت  �إن  �ملري  طوق  بن  �هلل  عبد  �الإمار�تي  �القت�صاد  وزير  قال   •

�لع�رش  �ل�صنو�ت  خالل  دوالر  تريليون  من  الأكرث  “�إ�رش�ئيل”  مع  �القت�صادي  �لن�صاط 



432

اليوميات الفل�سطينية

يبلغ �لبلدين  بني  �لتجارة  حجم  �إن  بعد،  عن  �صحفي  موؤمتر  يف  �لوزير،  وقال   �ملقبلة، 

102
ما بني 600-700 مليون دوالر.

�أول  لي�صبح  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �عتماده  �أور�ق  �جلالهمة  يو�صف  خالد  �لبحريني  �ل�صفري  قدم   •
103

�صفري بحريني يف “�إ�رش�ئيل”.

االأربعاء، 2021/9/15

�خلطو�ت  تعليق  �أعلنو�  �الأ�صرية  �حلركة  قادة  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   •

�صجون  �إد�رة  ر�صخت  �أن  بعد   ،2021/9/17 يف  تبد�أ  �أن  �ملفرت�ص  من  كان  �لتي  �لت�صعيدية 

104
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملطالبهم، بعودة �الأو�صاع �إىل ما كانت عليه قبل 2021/9/5.

قال رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف، يف مقابلة مع �لقناة 12 �لعامة   •

�إعادة”  �أجل  من  �الأمر،  لزم  �إن  وخميمها،  جنني  القتحام  م�صتعدة  قو�ته  “�إن  �الإ�رش�ئيلية: 

�إمكانية  �نفيعات، حتى ولو كان ذلك على ح�صاب  �أيهم كممجي ومنا�صل  �عتقال �الأ�صريين 

105
توتر �الأو�صاع بال�صفة �لغربية.

�إن موكله �الأ�صـري حممود �لعار�صة �عرتف باأنه �مل�صوؤول عن  قال �ملحامي ر�صالن حماجنة   •

�لتخطيط و�لتنفيذ لعملية نفـق �حلرية حيث بد�أ حـفره يف كانون �الأول/ دي�صمب 2020. ونفى 

من  م�صاعدة  تلقو�  �لنفق  عب  هربو�  �لذين  �الأ�رشى  يكون  �أن  معه  �لتحقيق  خالل  �لعار�صة 

106
�أ�رشى �آخرين. وكذلك، نفى �أن يكون هناك �أي �صخ�ص من �لنا�رشة قد �أبلغ عن �الأ�رشى.

�ألف   100 لنحو  �ملخ�ص�صة  �لقطرية  �ملنحة  �رشف  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  بد�أت   •

�أ�رشة فقرية يف قطاع غزة، عب برنامج �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �لنقدية �لذي تنفذه �الأمم �ملتحدة. 

ويف �ل�صياق ذ�ته، قال رئي�ص �للجنة حممد �لعمادي �إن �آلية توزيع �مل�صاعد�ت �لتي و�صعت 

107
منذ �صنو�ت عدة ت�صتويف �أف�صل �ملعايري �لدولية.

اخلمي�س، 2021/9/16

�صكلت �لف�صائل �لفل�صطينية ما �صمته غرفة �لعمليات �مل�صرتكة يف خميم جنني، وت�صّم للمرة   •

�الأوىل منذ �صنو�ت، �الأجنحة �لع�صكرية لكل من حركة فتح، وحما�ص، و�جلهاد؛ ملو�جهة �أي 

�إن  �لقد�ص،  ل�رش�يا  ينتمي  مقنع  م�صلح  وقال  للمخيم.  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  حمتمل  �قتحام 

علن يف خميم جنني، و�إن ع�رش�ت �ملقاتلني على ��صتعد�د ل�صّد �أي �عتد�ء للجي�ص 
ُ
�لنفري �لعام �أ

108
�الإ�رش�ئيلي.



433

�أيلول/ �سبتمرب 2021

�أطر  د�خل  ت�صاور  حالة  يف  “نحن  �لقانوع:  �للطيف  عبد  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •

�إجر�ء �النتخابات �ملحلية �خلا�صة بالبلديات، وجنري  ��صتية  �إعالن حكومة  ب�صاأن  �حلركة، 

109
م�صاور�ت مع بقية �لف�صائل �لفل�صطينية كون �الإعالن جاء منفرد�ً”.

�أعلنت �للجنة �مل�صرتكة لالجئني، يف بيان �صحفي، رف�صها �ملطلق ملا جاء يف ر�صالة �ملفو�ص   •

�ملتحدة،  �لواليات  مع  �ملوقعة  �الإطار  �تفاقية  ب�صاأن  الز�ريني  فيليب  �الأونرو�  لـوكالة  �لعام 

110
م�صرية �إىل �أنها �حتوت “على ُجمل تبيرية، وتهديد�ت مبطنة، ومغالطات”.

�إىل  �الإعالمي  �لوفد  زيارة  خالل  �إنه  �ملحمود  يو�صف  �لفل�صطينية  �الإعالم  وز�رة  وكيل  قال   •

و�صائل  ومتابعة  مو�كبة  بهدف  م�رشية”  “فل�صطينية  جلنة  ت�صكيل  على  �التفاق  مّت  م�رش، 

111
�لتو��صل �الجتماعي �لعربية و�لدفاع عن �ملحتوى.

وحدة   1,500 �إن  �رشحان  ناجي  غزة  قطاع  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  وكيل  قال   •

�إعادة �الإعمار، و�لتي قد تبد�أ  �إعمارها يف �ملرحلة �الأوىل من  �إعادة  �صكنية مدمرة كلياً، �صيتّم 

من  كل  هم  �الإعمار  من  �مل�صتهدفني  �أن  �رشحان  وبنّي   .2021 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع 

فقدَ بيته يف �لعدو�ن �الأخري على قطاع غزة خالل �أيار/ مايو 2021، وي�صمل �ملباين �ل�صكنية 

112
�ملتفرقة، عد� �الأبر�ج �لتي �صيكون �إعمارها �صمن �ملنحة �مل�رشية.

اجلمعة، 2021/9/17

�أعلنت جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية �جلدول �لزمني لالنتخابات �لقروية و�لبلدية يف   •

�الأر��صي �لفل�صطينية، بعدما �أ�صدرت �حلكومة �لفل�صطينية قر�ر�ً باإجر�ئها يف 2021/12/11 

�النتخابات  هذه  جدول  “�أعلنّا  �هلل:  طعم  فريد  �للجنة  با�صم  �ملتحدث  وقال  مرحلتني.  على 

ونحن نتوقع �أن جُترى يف موعدها ح�صب �جلدول �لزمني”. �صتُقام �النتخابات يف 387 قرية 

113
رجئت يف نحو 90 بلدة ومدينة كبى �إىل مرحلة ثانية.

ُ
ومدينة، فيما �أ

 DAFORA دفور�  ��صم  حتمل  جديدة  �حتياط  وحدة  ت�صكيل  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   •

يف قيادة �ملنطقة �ل�صمالية، بهدف تعزيز قو�ت �جلي�ص. ونقلت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية عن 

�جلي�ص، �أن ت�صكيل �لوحدة جزء من �ال�صتعد�د ملحاولة عنا�رش من حزب �هلل �خرت�ق �حلدود. 

 91 2021، و�صتتبع للفرقة  �أن �لوحدة �صت�صبح عملياتية يف نهاية �صنة  و�أ�صافت �ل�صحيفة 

114
�مل�صوؤولة عن �حلدود �للبنانية.
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نقلت �الإذ�عة �لعامة �لعبية �الإ�رش�ئيلية عن م�صادر يف �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �أن تكلفة �لبحث   •

مليون   30 جتاوزت  جلبوع،  �صجن  من  �لفر�ر  من  متكنو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  عن 

دوالر، وهي ترتفع با�صتمر�ر، م�صرية �إىل �أن تو��صل �لبحث عن �ثنني من �الأ�رشى ما ز�ال قيد 

115
�ملالحقة، يكلف “�إ�رش�ئيل” ما بني 3-6 ماليني دوالر يومياً.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن قو�ته متكنت من �إحباط حماولة لتهريب �الأ�صلحة عب �حلدود مع   •

�الأردن. وقال �ملتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي لالإعالم �لعربي �أفيخاي �أدرعي، يف تغريدة 

على تويرت، �إن حماولة �لتهريب جرت يف منطقة غور �الأردن، و�إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صبط 

23 قطعة �صالح كانت يف حوزة �ملهربني، وحولتها �إىل �ل�رشطة. ومل يو�صح هوية �ملهربني 

هذه  �أن  �إىل  �الأو�صط  �ل�رشق  �صحيفة  و�أ�صارت  �لفر�ر.  من  متكنو�  �أو  �عتقالهم  مّت  كان  و�إن 

116
عا�رش حماولة لتهريب �الأ�صلحة من �الأردن يف غ�صون عامني.

قال وزير �خلارجية �الأمريكي �أنطوين بلينكن، يف �أثناء لقائه �فرت��صياً مع نظر�ئه: �الإمار�تي   •

و�لبحريني و�ملغربي و�الإ�رش�ئيلي، يف �لذكرى �ل�صنوية �الأوىل التفاقات �لتطبيع: “�صن�صّجع 

مزيد�ً من �لدول لتحذو حذو �الإمار�ت و�لبحرين و�ملغرب، نريد �أن نو�صع د�ئرة �لدبلوما�صية 

ودفع  �لفل�صطينيني  ظروف  لتح�صني  ت�صعى  �ملتحدة  �لواليات  �إن  بلينكن  وقال  �ل�صلمية”. 

�لتفاو�ص بينهم وبني �الإ�رش�ئيليني، “من �أجل حتقيق هدف حّل �لدولتني”. ومن جهة ثانية، 

قال بلينكن، �إن �الإد�رة �الأمريكية �صتدعم �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل”، وكل من م�رش، و�الأردن، 

117
و�لبحرين، و�ملغرب، و�الإمار�ت.

�فرت��صي، نظمته وز�رة  �جتماع وز�ري  نا�رش بوريطة، خالل  �ملغرب  دعا وزير خارجية   •

�إقليمي  “نظام  �إىل  �إبر�هيم”،  لـ“�تفاق  �خلارجية �الأمريكية، �حتفاالً بالذكرى �ل�صنوية �الأوىل 

لالتفاقيات،  �ملتعددة  �لفو�ئد  على  بوريطة  و�صّدد  فاعلة”.  جهة  �إ�رش�ئيل  فيه  تكون  جديد 

�إن �ملبادالت �لتجارية بني �لرباط وتل �أبيب �رتفعت 50% خالل �الأ�صهر �ل�صتة �الأوىل  وقال 

�أمر  �إ�رش�ئيل  مع  وعادية  طبيعية  عالقات  “�إر�صاء  �أن  على  بوريطة  و�صّدد   .2021 �صنة  من 

على  موؤكد�ً  �أبر�هام”،  �تفاقات  قبل  كانت  �إ�رش�ئيل  مع  �ملغرب  “عالقات  و�أن  للغاية”،  مهم 

�لفو�ئد، و�إجر�ء تقييم جديد للو�صع يف  �إىل  �لنظر  “�إ�رش�ئيل مل تعد دولة خارجية، يجب  �أن 

و“�إ�رش�ئيل”  �ملغرب  �أن  بوريطة  و�أ�صاف  �ال�صتقر�ر”.  لتعزيز  �لفر�ص  و�غتنام  �ملنطقة، 

118
يتعاونان يف جماالت عدة، من بينها �الأمن �ل�صيب�ين و�لع�صكري.
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ال�صبت، 2021/9/18

�أكد وزير �لعمل يف �حلكومة �للبنانية �جلديدة م�صطفى بريم، يف حديث عب تلفزيون فل�صطني،   •

و�أ�صاف  �للبنانية.  �ملخيمات  يف  �لالجئني  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  حلقوق  دعمه 

جمل�ص  على  �صيُعر�ص  عندما  لهم  د�عماً  �صوتاً  �صاأكون  �لفل�صطينيني  الأهلي  “�أقول  قائالً: 

�لوزر�ء، و�أي�صاً فيما يقت�صيه �لتعاون بني �حلكومة �للبنانية وجمل�ص �لنو�ب”، م�صدد�ً على 

�لفل�صطيني يف لبنان فيما يتعلق  �إن�صاف  �لتي حتول دون  “�لقو�نني  �أهيمة �الإ�صهام بتعديل 

بحقوق �لعمل، مبا ال يتعار�ص مع �لقو�نني �للبنانية وم�صلحة �لعامل �للبناين”. و�أكد بريم 

�للبنانية، وُي�صهم يف تطوير  �لدورة �القت�صادية  ُم�صاعد يف تن�صيط  �لفل�صطيني هو عامل  �أن 

�القت�صاد �للبناين، مقدماً وعد�ً لالجئني �لفل�صطينيني باأن يعمل على تعزيز وتو�صيع �لعمالة 

119
�لفل�صطينية يف لبنان، مع مر�عاة �لو�قع �للبناين.

“�إ�رش�ئيل”  بني  �ملوقع  �لعقد  �أن  من  بالتاأكد  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �للبنانية  �ل�صلطات  طالبت   •

�ملنطقة  ي�صمل  ال  �لغاز،  عن  للتنقيب  �الأمريكية   Halliburton هاليبتون  و�رشكة 

�للبنانية �حلكومة  رئي�ص  وقال  �ملتو�صط.  �لبحر  يف  و“�إ�رش�ئيل”  لبنان  بني  عليها   �ملتنازع 

جنيب ميقاتي، يف بيان له، �إنه ال تهاون يف حقوق لبنان �لبحرية وال تنازل عنها. وطلب ميقاتي 

من وزير خارجيته عبد �هلل بوحبيب �إجر�ء �الت�صاالت �لالزمة مع �جلهات �لدولية �ملعنية، 

�ملتنازع  �لبحرية  �ملنطقة  يف  و�لغاز،  �لنفط  عن  �لتنقيب  �أعمال  مبا�رشة  من  “�إ�رش�ئيل”  ملنع 

120
عليها.

�ملالب�ص  �رشكة  �صّد  و��صعة  �صغط  حملة  �لعامل  دول  من  بالعديد  �لنا�صطني  ع�رش�ت  د�صّن   •

و�الأدو�ت �لريا�صية بوما Puma، لل�صغط عليها من �أجل وقف رعايتها لالحتاد �الإ�رش�ئيلي 

للمظاهر�ت  م�صورة  مبقاطع   #BoycottPuma و�صم  على  �لنا�صطون  وغّرد  �لقدم.  لكرة 

و�إيرلند�،  و�أملانيا،  �إجنلرت�،  مثل  �لدول،  من  �لعديد  يف  �الإ�رش�ئيلي  لالحتاد  برعايتها  �ملنددة 

121
و�إيطاليا، و�لرنويج، وفرن�صا، وغريها.

االأحد، 2021/9/19

�صجن  من  فر�  �للذين  �الأخريين  �لفل�صطينيني  �الأ�صريين  �عتقال  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   •

جي�ص  وقال  جنني.  ملدينة  �ل�رشقي  �حلي  يف  وذلك  �نفيعات،  ومنا�صل  كممجي  �أيهم  جلبوع 

�الحتالل، يف بيان له، �إن عملية �عتقال �الأ�صريين متت دون مقاومة �أو �إ�صابات يف �صفوفه، 

مر��صل  و�أفاد  معهما.  للتحقيق  �ل�صاباك  جلهاز  مركز  �إىل  و�نفيعات  كممجي  نقل  متّ  و�إنه 
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�جلزيرة ب�صماع تبادل الإطالق نار يف �أعقاب �قتحام قو�ت �الحتالل للحي �ل�رشقي من جنني 

122
العتقال �الأ�صريين.

يف  �ملجاهدين  لتختطف  �متدت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  للذر�ع  �الأو�ن  “�آن  �إنه  حما�ص  حركة  قالت   •

�ل�صفة �ملحتلة وتبط�ص بهم �أن ُتقطع، و�أن ُيو�صع لها حّد، و�أال ي�صمح لها باال�صتمر�ر بالعبث 

يف �صاحتنا �لفل�صطينية وباأرو�ح �أبنائنا وجماهدينا، مهما كلّف ذلك من ثمن”. وقالت حركة 

�جلهاد، من جهتها، �إن �ل�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صيبقى مفتوحاً، الفتًة �لنظر �إىل �أن 

�إعادة �عتقال �الأ�صريين كممجي و�نفيعات “لن يحو �الأثر �لذي حققته كتيبة جنني”. وقالت 

يف بيان لها: �إن �ملعركة ما ز�لت م�صتمرة، و“�حل�صاب لن يغلق بعد، ولن يغلق �إال برحيل �لعدو 

123
عن كل �صب من �أر�صنا”.

�صادقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية للت�رشيع على تو�صيع �صالحيات �ملحاكم �القت�صادية،   •
124

بحيث ت�صمل خمالفات تبيي�ص �الأمو�ل و�ل�رش�ئب، متهيد�ً للت�صويت عليها يف �لكني�صت.

�الإ�رش�ئيلي نظريه  مع  هاتفية  م�صاور�ت  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  �أجرى   • 

بني  تفاو�صي  م�صار  �إحياء  “�رشورة  على  �ملوؤكد  �لقاهرة  موقف  �إىل  تطرقت  البيد،  يائري 

هذ�  يف  �حلثيثة  جهودها  يف  ُم�صتمرة  “م�رش  �أن  موؤكد�ً  و�الإ�رش�ئيلي”،  �لفل�صطيني  �جلانبني 

125
�ل�صاأن”.

االإثنني، 2021/9/20

�لفل�صطينية،  �حلكومة  جل�صة  م�صتهل  يف  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  دعا   •

2021/12/11، مبرحلتها  �لبلدية يف قطاع غزة يف  �النتخابات  باإجر�ء  لل�صماح  حركة حمـا�ص 

�الأوىل، على �أن تتّم �ملرحلة �لثانية قبل نهاية �لربع �الأول من �صنة 2022. و�أكد وزير �حلكم 

102 بلدية 387 هيئة حملية، من �صمنها:  �أن �ملرحلة �الأوىل �صت�صمل   �ملحلي جمدي �ل�صالح 

و�لبقية  �جلنوبية،  �ملحافظات  يف  موجودة  بلدية  و11  �لوز�رة،  ت�صنيف  ح�صب  ج  م�صنفة 

�ملحافظات  قروياً يف  276 جمل�صاً  �لقروية فيبلغ عددها  �ملجال�ص  �أما  �ل�صمالية،  �ملحافظات  يف 

126
�ل�صمالية، منوهاً �إىل �أن �ملحافظات �جلنوبية ت�صّم 25 بلدية، وال توجد فيها جمال�ص قروية.

�ل�صويدية على  �الإ�رش�ئيلية -  �لعالقات  يائري البيد عودة  �الإ�رش�ئيلي  �أعلن وزير �خلارجية   •
127

م�صتوى وزيري �خلارجية.
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“�ل�صالم”  لعملية  �الأممي  �ملن�صق  مقر  �إىل  قانونية  مذكرة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �صلّمت   •

بال�رشق �الأو�صط، ترف�ص فيها �تفاقية موقّعة بني وكالة �الأونرو� وو��صنطن، ت�صمن عودة 

128
ممية.

ُ
“م�رشوطة” للدعم �الأمريكي للوكالة �الأ

هذ�  نهاية  “قبل  عثمان:  �صادي  �لقد�ص  يف  �الأوروبي  �الحتاد  مكتب  يف  �الإعالم  م�صوؤول  قال   •

�لعام، �صتكون هناك م�صاهمة �أوروبية لل�صلطة �لفل�صطينية لدفع رو�تب موظفيها”. و�أ�صاف 

�لعام  نهاية  قبل  �لدفعة  بهذه  يتعلق  مبا  �لفنية  �جلو�نب  �إجناز  على  جاٍر  “�لعمل  قائالً: 

129
�جلاري”.

ودعمها  تاأييدها  يوؤكد  بيان،  على  ودولية  �أمريكية  مدنية  ومنظمات  موؤ�ص�صات  وّقعت   •

�لذي   ،2022 �ملالية  لل�صنة  �لوطني  �لدفاع  قانون تفوي�ص  وم�صادقتها على م�رشوع تعديل 

 Alexandria كورتيز  �أوكا�صيا  و�ألك�صاندريا  طليب،  ر�صيدة  �لكوجنر�ص:  يف  �لنو�ب  قدّمه 

�إىل  �لتوجيه  دقيقة  �أ�صلحة  ت�صليم  لوقف   ،Mark Pocan بوكان  ومارك   ،Ocasio-Cortez

“�إ�رش�ئيل”. و�أظهر �لبيان �أن 119 موؤ�ص�صة ومنظمة جمتمع مدين، �أمريكية ودولية، و�فقت 
130

على �لتعديل �ملقرتح حتى �الآن.

�لبيطانية  �الأحز�ب  �أكب  ثالث   ،Liberal Democrats �الأحر�ر  �لديوقر�طيني  حزب  و�فق   •

�لبيطانية،  �الأ�صو�ق  من  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  ب�صائع  حظر  على  باأغلبية،  �لبملان،  يف 

باالعرت�ف  و�اللتز�م  دخول،  تاأ�صرية  دون  �ملتحدة  �ململكة  زيارة  حقّ  �لفل�صطينيني  ومنح 

�لفوري بدولة فل�صطني، ومنع �ل�رشكات �لبيطانية من �لعمل يف �مل�صتعمر�ت غري �لقانونية يف 

131
�الأر��صي �ملحتلة.

قالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �إن وزير �ل�صوؤون �لدينية يف حكومة �الحتالل ماتان كاهان   •

Matan Kahana، قد �صاغ ووّقع معايري جديدة لدعم �لدولة الإن�صاء �ملعابد �ليهودية، وهذه 

�ملعايري تعطي ميزة كبرية لتلك �لتي �صتبنى خارج �خلط �الأخ�رش )�ل�صفة �لغربية �ملحتلة(. 

وبح�صب �لقر�ر، �صيوزع 20 مليون �صيكل )نحو 6.25 ماليني دوالر( على 30 �صلطة حملية 

132
)م�صتعمرة(، بزعم وجود نق�ص يف �ملباين �ملخ�ص�صة الإقامة �لطقو�ص �ليهودية.

�جلي�ص  الإذ�عة  �أرد�ن،  جلعاد  �ملتحدة  �الأمم  ولدى  و��صنطن  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  قال   •

�لعن�رشية  ملكافحة  دوربان  موؤمتر  �ملخزي”،  “�حلدث  �صتقاطع  دولة   31 �إن  �الإ�رش�ئيلي، 

Durban Review Conference، �لذي �صيعقد يف مقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك، وهو �أكرث 

133
من �صعف عدد �لدول �لتي قاطعته يف �ملا�صي، ز�عماً �أنه “موؤمتر معاد�ة �ل�صامية”.
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يف  �إ�رش�ئيل،  مع  بالتعاون  بد�أ  “�ملغرب  �أن  �الإ�صبانية   La Razón ر�ثون  ال  �صحيفة  ذكرت   •

ب�صيطة  “�الأجهزة  هذه  �أن  �إىل  �لنظر  الفتة  �نتحارية”،  طيار  بدون  طائر�ت  برنامج  تطوير 

134
ن�صبياً لبنائها، ولها عو�قب وخيمة”.

الثالثاء، 2021/9/21

�أعلنت ف�صائل يف غزة، خالل �جتماع لها، رف�صها دعوة �ل�صلطة �لوطنية الإجر�ء �النتخابات   •

�ملحلية �لقروية �جلزئية، �ملقرر �إجر�ء مرحلتها �الأوىل يف 2021/12/11. وقالت هذه �لف�صائل، 

الإجر�ء  �لدعوة  هذه  ترف�ص  �إنها  غزة:  مدينة  يف  عقدته  �جتماع  �نتهاء  عقب  لها  بيان  يف 

�النتخابات؛ “الأنها تخدم بح�صبها، م�صالح حزبية وفئوية �صيقة ل�صالح حزب �ل�صلطة على 

و�جلهاد،  حما�ص،  حركة  من  كالً  �لف�صائل  هذه  وت�صمّ  وتطلعاته”.  �صعبنا  م�صالح  ح�صاب 

وجلان �ملقاومة، و�ألوية �لنا�رش �صالح �لدين، وكتيبة �ملجاهدين، وحركة �الأحر�ر، و�جلبهة 

135
�ل�صعبية - �لقيادة �لعامة، و�ل�صاعقة.

قال �لرئي�ص �الأمريكي جو بايدن، يف كلمة له يف �لدورة �لـ 76 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �إن   •

“�لتز�م �لواليات �ملتحدة باأمن �إ�رش�ئيل ال جد�ل فيه”. و�أ�صاف قائالً: “لكن ما زلت �أعتقد �أن 
حّل �لدولتني هو �أف�صل طريق ل�صمان م�صتقبل �إ�رش�ئيل كدولة ديوقر�طية يهودية، تعي�ص 

136
يف �صالم، �إىل جانب دولة فل�صطينية ديوقر�طية وذ�ت �صيادة، وقابلة للحياة”.

�لعامة  للجمعية   76 �لـ  �لدورة  يف  له  كلمة  يف  ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  �أمري  قال   •

�أفكار  خالل  من  عليها  �اللتفاف  �أو  �لفل�صطينية  �لق�صية  تهمي�ص  يكن  ال  �إنه  �ملتحدة،  لالأمم 

مثل حت�صني �لظروف �القت�صادية، عو�صاً عن �إنهاء �الحتالل، د�عياً �ملجتمع �لدويل لتحقيق 

137
ت�صوية �صلمية �صاملة وعادلة للق�صية �لفل�صطينية.

دعا �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إىل �لتم�صك، جمدد�ً، بحّل �لدولتني كاأ�صا�ص لت�صوية   •

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي. و�صّدد �أردوغان، يف كلمة له يف �لدورة �لـ 76 للجمعية �لعامة 

باأ�رشع  جمدد�ً  �لدولتني  حلّل  و�لتطلع  �ل�صالم  عملية  �إحياء  “�رشورة  على  �ملتحدة،  لالأمم 

وقت دون مزيد من �لتاأخري”. و�أكد �أردوغان كذلك على ��صتمر�ر تركيا يف �لوقوف يف وجه 

138
�نتهاكات �لو�صع �لدويل للقد�ص، بناء على قر�ر �الأمم �ملتحدة ل�صنة 1947.

مع  بالتعاون  و�ل�صيا�صية  �مل�صحية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  �أجر�ه  ر�أي  ��صتطالع  �أظهر   •

�لنا�صط  مقتل  �أن  �هلل،  ر�م  يف   Konrad Adenauer Foundation �أديناور  كونر�د  موؤ�ص�صة 
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�ملعار�ص نز�ر بنات وقمع �ل�صلطة �لفل�صطينية لالحتجاجات �ل�صعبية يهدم مكانتها، وقالت 

و%73  �ال�صتقالة،  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  من  تريد  �أنها   %78 من  ن�صبة 

 ،2021/9/18-15 �لفرتة  خالل  مّت  �لذي  �ال�صتطالع،  لنتائج  ووفقاً  �أد�ئه.  عن  ر��صية  غري 

�ليوم، �صتكون نتائجها ل�صالح حركة حما�ص  �أو ت�رشيعية  �نتخابات رئا�صية  فاإنه لو جرت 

 و�صّد حركة فتح، وخ�صو�صاً فيما يتعلق باالنتخابات �لرئا�صية، وذلك يف حالة كان مر�صح

حركة فتح هو �لرئي�ص حممود عبا�ص، لكن �ل�صورة تنقلب ل�صالح فتح فيما لو كان مر�صح 

على  �الأول  يح�صل  هنية  و�إ�صماعيل  عبا�ص  بني  مناف�صة  )يف  �لبغوثي  مرو�ن  هو  �حلركة 

34% و�لثاين على 56%، ولو كانت �ملناف�صة بني �لبغوثي وهنية، يح�صل �الأول على %55 

39%(. وتعتقد �لن�صبة �الأكب من �لعينة )45%( �أن حما�ص هي �الأجدر بتمثيل  و�لثاين على 

“�إ�رش�ئيل”  على  �ل�صو�ريخ  الإطالق  �لعودة  عليها  ينبغي  و�أنه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  وقيادة 

 فيما لو قامت دولة �الحتالل بطرد �لعائالت من �ل�صيخ جر�ح �أو و�صع �لقيود على �ل�صالة يف

�مل�صجد �الأق�صى. فيما تقول ن�صبة من 19% فقط �أن حركة فتح بقيادة عبا�ص هي �أكرث جد�رة 

بذلك، وتقول ن�صبة من 28% �أن �الثنتني غري جديرتني بالتمثيل و�لقيادة، ولو جرت �نتخابات 

�لنتائج، فقد�ن  32%. و�أبرزت  37% وفتح على  برملانية جديدة �ليوم، حت�صل حما�ص على 

�لثقة  �جلمهور  يظهر  بينما  �إذ  �الأمنية،  وموؤ�ص�صاتها  �لفل�صطينية  بال�صلطة  للثقة  �جلمهور 

�لو��صعة باأقو�ل ووعود حما�ص عن �الأ�رشى، فاإنه يظهر غياباً كبري�ً لهذه �لثقة عند �حلديث 

�حلرب  من  �أر�دت  حما�ص  �أن  �جلمهور  ثلثا  ور�أى  �الأمن.  و�أجهزة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  عن 

�ل�صاحقة  �لغالبية  �أن  �لنتائج  وتظهر  �الأق�صى.  و�مل�صجد  �لقد�ص  �صكان  عن  �لدفاع  �الأخرية، 

من �جلمهور قد تابعت يوماً بيوم �أخبار “�أ�رشى جلبوع” �ل�صتة، و�أن �لغالبية �ل�صاحقة ترى 

يف عمل �ل�صجناء هذ� م�صدر �إلهام لل�صعب �لفل�صطيني الأخذ �ملبادرة و�لعمل الإنهاء �الحتالل، 

للق�صية  �ل�صلمية  �لت�صوية  بعملية  يتعلق  وفيما  �عتقالهم.  �إعادة  يف  �الحتالل  جنح  لو  حتى 

�لفل�صطينية فتظهر �لنتائج ��صتمر�ر �لرت�جع يف تاأييد حّل �لدولتني، و��صتمر�ر وجود ن�صبة 

�أن �لعمل �مل�صلح )48%( هو �لطريق �الأمثل  عالية من �جلمهور، تقرتب من �لن�صف، تعتقد 

�أنها   %19 من  ن�صبة  وقالت  �ملفاو�صات،  �أنها   %28 من  ن�صبة  قالت  فيما  �الحتالل،  الإنهاء 

139
�ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية.

يف  يهودية  ُكن�ص  �إن�صاء  تعتزم  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إن  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت   •

للحكومة.  �لوطنية  �الأولويات  خطة  �صمن  وطرحها  �أخرى،  ومناطق  �ل�صفة  م�صتعمر�ت 

و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أنه من �ملقرر توزيع 6.25 ماليني دوالر على 30 م�صتعمرة، بدعوى 
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�لعام  ميز�نية  و�أن  �ليهودية،  �لطقو�ص  الإقامة  �ملخ�ص�صة  �ملباين  �أو  �لكن�ص  يف  نق�ص  وجود 

140
�جلاري �صتخ�ص�ص للم�صتعمر�ت.

�لت�رشيعي ح�صن خري�صة، قر�ر  �ملجل�ص  للم�صتقلني” ونائب رئي�ص  “وطن  قائمة  عدَّ رئي�ص   •

�حلكومة �لفل�صطينية �إجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة على مرحلتني، بالوَن 

خري�صة،  وقال  �ل�صيا�صية.  �النتخابات  تعطيل  على  للتغطية  وحماولة  �ل�صلطة،  من  �ختبار 

�إجر�ء �النتخابات بكل م�صتوياتها دورّياً، لكن ما  “بالتاأكيد نحن نريد  يف ت�رشيح �صحفي: 

141
يجري �ليوم هو حماولة لذّر �لرماد يف �لعيون للتغطية على تعطيل �النتخابات �ل�صيا�صية”.

يف  �لطالب  منع  حول  ملفقة”  “�دعاء�ت  و�صفتها  ما  من  �أثري  ما  غزة  قطاع  يف  �ل�رشطة  نفت   •

جامعة �الأزهر من �رتد�ء �لكوفية �لفل�صطينية. وقالت قيادة �ل�رشطة، يف بيان لها، �إن هذ� �أمر 

مثري لل�صخرية، وينطوي على ��صتخفاف بعقول �ملو�طنني، و�إن �لهدف من ور�ء هذ� �لت�صويه 

142
هو حرف م�صار �حلدث لتحقيق �أهد�ف �صيا�صية.

االأربعاء، 2021/9/22

ومتفق  حمدد  زمني  جدول  وفق  �صاملة  وطنية  �نتخابات  �إجر�ء  �إىل  حما�ص  حركة  دعت   •

�ملحلية  و�ملجال�ص  و�لرئا�صة،  و�لت�رشيعي،  �لوطني،  �ملجل�ص  �نتخابات  وت�صمل  وطنياً،  عليه 

و�لنقابية و�الحتاد�ت �لطالبية. وقال �لناطق با�صم �حلركة حازم قا�صم، يف موؤمتر �صحفي، 

�إن حما�ص ترف�ص �مل�صاركة يف �النتخابات �لقروية �ملجز�أة �لتي �أعلنت عنها �ل�صلطة، الأنها ترى 

143
باأن هذه �النتخابات ��صتخفاف باحلالة �لوطنية و�ل�صعبية، وحرف للم�صار �لوطني �لعام.

�ملتاحة  �خليار�ت  جميع  ��صتنفدت  �حلكومة  �إن  ب�صارة  �صكري  �لفل�صطيني  �ملالية  وزير  قال   •

للتمويل، ولن تلجاأ ملزيد من �القرت��ص من �لبنوك الأ�صباب عديدة، فنية وو�قعية، م�صري�ً �إىل 

�لو�صع  فاإن  �لقادمة،  �الأ�صابيع  �لتي حتتجزها خالل  �الأمو�ل  �إ�رش�ئيل عن  “ما مل تفرج  �أنه 

144
�ملايل �صوف ي�صهد مزيد�ً من �لتعقيد”.

قال ز�هر جبارين، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص وم�صوؤول ملف �الأ�رشى فيها، �إن   •

حركته “قدمت للو�صطاء �إطار�ً )ت�صور�ً( لل�صفقة لكنها مل تتلق رد�ً �إيجابياً”. وذكر جبارين 

�أننا “�أبدينا ��صتعد�د�ً الإنهاء �ل�صفقة باأ�رشع وقت ممكن، باعتبارها ملفاً �إن�صانياً يتعلق بحرية 

145
�أ�رش�نا، لكن مبا ي�صمن �أن تتّم وفق ما متت عمليات �لتبادل يف �ل�صفقات �ملا�صية”.
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�لر�ف�ص لالنتخابات دون  �ل�صابق،  تاأكيدها على موقفها  جددت حركة �جلهاد، يف بيان لها،   •

�لتو�فق على برنامج �صيا�صي و��صح وحمدد، ي�صتند �إىل مو�جهة �الحتالل ووقف تغوله على 

146
�ل�صعب �لفل�صطيني.

641 عمالً مقاوماً يف  �لغربية  �ملكتب �الإعالمي حلركة حما�ص بال�صفة  ر�صد تقرير ي�صدره   •

عملية  منذ  �ملحتلة،  �لقد�ص  فيها  مبا  �لغربية  بال�صفة  متفرقة  مبناطق  مو�جهة،  منطقة   123

147
“نفق �حلرية” حتى 2021/9/15.

ك�صف تقرير �أ�صدرته جمعية لتيت latit، يف تل �أبيب، �أن ثلث �الأطفال يف “�إ�رش�ئيل” يعي�صون   •

يف ظّل �نعد�م �أمن غذ�ئي. ويف حتليل للنتائج، ويف �صوء �الإح�صائيات �لتي ت�صري �إىل �أن %40 

من عدد �الأطفال �لفقر�ء يف “�إ�رش�ئيل” هم من �ملو�طنني �لعرب )فل�صطينيي 48(، و40% من 

148
�ليهود �ملتدينني، فاإن �لن�صبة نف�صها )�أي 40%( تن�صحب على �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي.

لي�صبحو�  �أمريكية  معاهد  من  �لتخريج  �أبو�ب  على  يهودي،  حاخام   100 من  �أكرث  �تهم   •

بحّق  جر�ئم  ترتكب  عن�رشي  ف�صل  دولة  باأنها  “�إ�رش�ئيل”  يهودية،  معابد  حاخامات 

�لفل�صطينيني، مطالبني �ملجتمع �الأمريكي �ليهودي بعدم �لتبع لها. ووّقع �حلاخامات على 

�لع�رشين  بالذكرى  لالحتفال  �ملتحدة  �الأمم  �جتماع  عقد  مع  بتز�من  توزيعها  متّ  عري�صة 

تتكرر  رعب  �صور  باإيجاد  “�إ�رش�ئيل”  �لعري�صة  و�تهمت  �لعن�رشية.  �صّد  دوربان  الإعالن 

149
منذ �صنو�ت يف �لقد�ص و�الأر��صي �لفل�صطينية.

جمل�ص �أع�صاء  �إىل  ر�صالة  ما�صات�صو�صت�ص،  والية  يف  �أمريكية  حملية  منظمة   30 وّجهت   • 

�لدعم  و�إنهاء  �لفل�صطينية،  �حلقوق  بدعم  فيها  تطالب  �ملحلي،  �لوالية  برملان  يف  �ل�صيوخ 

�لنو�ب جمل�ص  قانون  م�رشوع  من  ن�صخة  وتقدمي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �الأمريكي   �لع�صكري 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملالية  �مل�صاعد�ت  بربط  يطالب  �لذي   ،HR 2590 �أو   2590 �آر  �أت�ص  �الأمريكي 

باحرت�مها حلقوق �لفل�صطينيني. و�صارك يف حملة �لتو�قيع على �لر�صالة عدة منظمات، منها: 

�الإ�صالمية  �لعد�لة  ور�بطة   ،Jewish Voice for Peace �ل�صالم  �أجل  من  يهودية  �أ�صو�ت 

 The Alliance فل�صطني  يف  �ملائية  �لعد�لة  �أجل  من  و�لتحالف   ،Muslim Justice League

فل�صطني �أجل  من  �لعد�لة  لتحقيق  �إجنالند  نيو  ومنظمة   ،for Water Justice Palestine 

150
.New England Network with Justice for Palestine
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اخلمي�س، 2021/9/23

�ل�صود�ن.  �أر��صي  على  حما�ص  حركة  �أ�صول  جميع  م�صادرة  �ل�صود�نية  �ل�صلطات  �أعلنت   •

وذكرت وكالة رويرتز، نقالً عن م�صادر �صود�نية، �أن �أ�صول وممتلكات حما�ص يف �ل�صود�ن 

يف  حما�ص  “�أ�صول  ت�صمنت  فقد  �لوكالة،  وبح�صب  لن�صاطها.  مهما  مورد�ً  لعقود  �صكلت 

ونفى  �رش�فة”.  و�رشكة  و�أر��صي  �الأغر��ص  متعددة  و�رشكات  وعقار�ت  فندق  �ل�صود�ن 

يف  للحركة  ��صتثمار�ت  �أي  وجود  جهته،  من  قا�صم  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث 

151
�ل�صود�ن، موؤكد�ً على �أنه “لي�ص لدينا �أي م�صكلة مع �أي جهة �صود�نية”.

�جلدل  بعد  كبرية،  باأغلبية  �الإ�رش�ئيلية،  �حلديدية  �لقبة  متويل  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  �أقر   •

�لذي �أحدثه �صطب �لتمويل من م�رشوع قانون �لتمويل �لفيدر�يل �لذي ناق�صه �ملجل�ص و�أقره 

يف   ،Roza Delroy ديلروي  روز�  �ملالية  �ملخ�ص�صات  جلنة  رئي�صة  وقالت   .2021/9/22 يف 

بيان لها، �إنها قررت �أن تطرح �لتمويل �لبالغ قيمته مليار دوالر، للت�صويت منفرد�ً، لت�صليط 

�لواليات  “�لتز�م  �إن  �لقوية”. وقالت ديلروي  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  “�ل�رش�كة  �ل�صوء على 

�العرت��صية  بالقاذفات  تزويدها  و�إعادة  �صلب.  �إ�رش�ئيل  وحليفتنا  �صديقتنا  باأمن  �ملتحدة 

152
�لتي حتميها هي م�صوؤوليتنا �لقانونية و�الأخالقية”.

قدّم ع�صو �لكوجنر�ص �لديوقر�طي �آندي ليفني Andy Levin م�رشوع قانون يف �لكوجنر�ص،   •

يت�صمن عدد�ً من �الإجر�ء�ت �لتي يكن ويجب على حكومة �لواليات �ملتحدة �تخاذها من �أجل 

153
دعم حّل �لدولتني �ل�صلمي للنز�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني، و�إنهاء �حتالل فل�صطني.

و�الأ�رشى  �ملعتقلني  لدعم  �حتجاجية  م�صرية  �آير�ص  بوين�ص  �الأرجنتينية  �لعا�صمة  �صهدت   •

�لفل�صطينيني �ملوجودين د�خل �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية. فقد مّت تنظيم �مل�صرية �لتي �صارك فيها 

بالبالد،  �لفل�صطينية  �جلالية  وجهتها  بدعوة  ي�صارية،  جماعات  بقيادة  حمتج   100 من  �أكرث 

154
حيث توّجه �ملحتجون �إىل مكان قريب من مقر �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية بالعا�صمة.

اجلمعة، 2021/9/24

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: “لقد و�صلنا �إىل مو�جهة مع �حلقيقة مع �صلطة   •

�الحتالل، ويبدو �أننا على مفرتق طرق، �أقول �إنه قد طفح �لكيل، فالو�صع �أ�صبح ال ُيحتمل، 

�لدورة يف  له  كلمة  يف  عبا�ص،  وقال  �ملزيد”.  يحتمل  �صعبنا  يعد  ومل  لال�صتمر�ر،  قابل   وغري 

و�حد  عام  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  “�أمام  �إن  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية   76 �لـ 
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لتن�صحب من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �لعام 1967، مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية”، موؤكد�ً 

�أن “�صعبنا لن ي�صلّم بو�قع �الحتالل وممار�صاته غري �ل�رشعية، و�صيو��صل ن�صاله للو�صول 

�إىل حقوقه يف تقرير �مل�صري، و�لبد�ئل �أمام �صعبنا مفتوحة، مبا فيها خيار �لعودة حلّل ي�صتند 

155
�إىل قر�ر �لتق�صيم رقم 181 للعام 1947”.

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري، يف مقابلة مع قناة �الأق�صى   •

�لف�صائية، �إن “جتزئة �النتخابات ملجال�ص حملية معينة م�رشحية لن نكون جزء�ً منها”، موؤكد�ً 

�أنها ملهاة لها �أهد�ف الإ�صغال �لر�أي �لعام، و�إيهام �لنا�ص باأن �ل�صلطة متار�ص �لديوقر�طية. 

�أننا مع �النتخابات �ملحلية كجزء من  “موقف حما�ص وكل �لقوى  �أن  و�صدد �لعاروري على 

156
منظومة متكاملة ت�صمل جميع �ملوؤ�ص�صات”.

�لتي  �حلكومية  �حلقائق  تق�صي  جلنة  ت�صكيل  عن  بارليف  عومر  �لد�خلي  �الأمن  وزير  �أعلن   •

�صتحقق يف فر�ر �الأ�رشى �لفل�صطينيني �ل�صتة من �صجن جلبوع، يف 2021/9/6، و�أعيد �عتقالهم 

بعد �أ�صبوعني تقريباً. و�صتتناول �للجنة جهوزية م�صلحة �ل�صجون من �أجل منع فر�ر �أ�رشى 
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�آخرين.

طالب �لرئي�ص �للبناين مي�صال عون، يف كلمة له يف �لدورة �لـ 76 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة،   •

للقو�نني  �أجل تر�صيم �حلدود �ملائية �جلنوبية وفقاً  با�صتئناف �ملفاو�صات غري �ملبا�رشة من 

�إدماج  �أ�صكال  من  �صكل  الأي  “�لر�ف�ص  بالده  موقف  على  �للبناين  �لرئي�ص  و�صدد  �لدولية. 

158
�لنازحني، كما جدد موقفه �لر�ف�ص الأي �صكل من �أ�صكال �لتوطني لالجئني �لفل�صطينيني”.

دعا نحو 300 من �لقياد�ت �لعر�قية �ملحلية يف جتّمع يف مدينة �أربيل يف �إقليم كرد�صتان، بالدهم،   •

�إىل تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”. جاء ذلك بح�صب ما �أوردت �لقناة 11 �لعامة �الإ�رش�ئيلية، 

عب  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  وقالت  �أخرى.  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  �إىل  باالإ�صافة 

“�ل�صنة  من  هم  �جتمعو�  �لذين  �لقادة  �إّن   ،”Ynetnews نيوز  “و�ينت  �الإلكرتويّن  موقعها 

159
و�ل�صيعة”، م�صيفة �أنهم دعو� �إىل “�إقامة عالقات دبلوما�صية كاملة”، مع “�إ�رش�ئيل”.

ال�صبت، 2021/9/25

��صتنكرت حركة حما�ص، يف بيان لها، خطاب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �أمام   •

�لعودة  �أحد�ث م�صري�ت  �أنه جتاهل  باأنه مكرر، كما  �ملتحدة وو�صفته  �لعامة لالأمم  �جلمعية 

وك�رش �حل�صار. و�أ�صافت حما�ص �أن خطاب عبا�ص ت�صمن �عرت�فاً و��صحاً و�رشيحاً بعجزه 



444

اليوميات الفل�سطينية

وف�صله يف حتقيق �أي �إجناز عب م�صار �أو�صلو �لذي يتزعمه، و��صتند �إىل �الأ�ص�ص ذ�تها �ملكررة 

مع  و�ملفاو�صات  بالت�صوية  يرى  �لذي  �ال�صتجد�ئي،  برناجمه  طرح  �إعادة  على  �ملرتكزة 

�الحتالل وحّل �لدولتني و�لدور �الأمريكي و�صيلة حلّل �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين، و�لذي 

160
�أثبت ف�صله على مد�ر �أكرث من ربع قرن من �لزمن.

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص، خالل تعقيبه على خطاب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

حممود عبا�ص يف �لدورة �لـ 76 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �إن “��صتمر�ره )عبا�ص( يف �لدعوة 

161
�إىل حّل �صيا�صي �أمر جيد، لكنه �أ�صدر �إنذ�ر�ً، وت�صلق �صجرة ي�صعب �لنزول منها”.

نفت حركة حما�ص ما �أوردته بع�ص و�صائل �الإعالم عن وجود ��صتثمار�ت لها يف �ل�صود�ن،   •

ت�رشيح  يف  حما�ص،  و�أ�صارت  �ل�صود�نية.  للحكومة  تتبع  �أمنية  جلنة  قبل  من  وم�صادرتها 

�أعمال  لرجال  ملكيتها  تعود  ذ�تها  �الإعالمية  �لتقارير  يف  �ملذكورة  �الأ�صول  �أن  �إىل  �صحفي، 

رئي�ص  حما�ص  ونا�صدت  باحلركة.  تنظيمية  �صلة  �أي  لهم  لي�ص  فل�صطينيني،  وم�صتثمرين 

�لوزر�ء عبد �هلل  �لفتاح �لبهان، ورئي�ص جمل�ص  �أول عبد  �لفريق  �ل�صود�ين  �ل�صيادة  جمل�ص 

162
حمدوك، �لتدخل �صخ�صياً الإيقاف حاالت �لتعر�ص للفل�صطينيني يف �ل�صود�ن.

ح�صني  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لفل�صطينية،  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  طالب   •

“�الأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لتي مّت  �ل�صيخ، يف تغريدة له على تويرت، �ل�صود�ن بت�صليم 

لهذه  ما يكون  �أحوج  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فل�صطني،  فل�صطني وحلكومة  �إىل دولة  م�صادرتها 

163
�الأمو�ل، وحتديد�ً �صعبنا �لعظيم �لذي يرزح حتت �حل�صار يف غزة ها�صم”.

ووقف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  باإ�صالح   19 �لـ  �أوروبا  فل�صطينيي  موؤمتر  طالب   •

بيانه  يف  �ملوؤمتر،  و�أكد  �الحتالل.  مع  �لتطبيع  مو�جهة  على  و�لعمل  �لعبثية”،  “�ملفاو�صات 
�مل�رشوعة،  �أماكن تو�جده بجميع حقوقه  �لفل�صطيني يف كافة  �ل�صعب  �خلتامي، على مت�صك 

�لدولية،  و�ل�رش�ئع  للقو�نني  وفقاً  �مل�رشوع  ن�صاله  ومو��صلة  �لعودة  يف  حّقه  ر�أ�صها  وعلى 

164
و�صوالً �إىل �نتز�ع هذ� �حلّق وكافة حقوقه �الأخرى.

�أكد وزير خارجية رو�صيا �صريجي الفروف �أن بالده على ��صتعد�د ال�صت�صافة موؤمتر دويل   •

�إن  �لعربي”  لـ“�لقد�ص  الفروف  وقال  �لفل�صطينية.  للق�صية  عادل  حّل  �إىل  للتو�صل  مو�ّصع 

م�صاألة �النق�صام �لفل�صطيني، و�ملوقف �لفل�صطيني �ملوحد يعتمد على �لفل�صطينيني �أنف�صهم، 

و�أن هذ� له �أثر �صلبي، وي�صعف �ملوقف �لفل�صطيني، وكان نتنياهو يقول مع من �أفاو�ص؟ ال 
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�أعرف من يثل عبا�ص؟ “هذه م�صائل مهمة وتوؤثر على �لق�صية، وقد حاولنا كثري�ً، ويبدو �أننا 

165
�الآن ال منلك �لكثري للتاأثري على و�صع �النق�صام، لكننا نحاول و�صنظّل نحاول”.

االأحد، 2021/9/26

عمليات  خالل  �آخرين،  و�أ�صابت  فل�صطينيني،  خم�صة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قتلت   •

كتائب  وك�صفت  �لقد�ص.  فيها  مبا  �لغربية  بال�صفة  وقرى  مدن  ��صتهدفت  و��صعة  �قتحام 

�لق�صام �أن �ل�صهد�ء �لثالث �لذين �رتقو� يف �ال�صتباك �لذي وقع يف بلدة بيت عنان �ملقد�صية هم 

حميد�ن،  م�صطفى  وحممود  زهر�ن،  �إبر�هيم  �أحمد  وهم:  حمررون،  �أ�رشى  جماهديها،  من 

166
وزكريا �إبر�هيم بدو�ن.

قال رئي�ص �لوزر�ء نفتايل بينيت، وهو يف طريقه الإلقاء كلمة يف �لدورة �لـ 76 للجمعية �لعامة   •

“قو�ت �الأمن قامت بعملية �صّد عنا�رش  لالأمم �ملتحدة، معقباً على قتل خم�صة فل�صطينيني: 

من حركة حما�ص �لذين خططو� لتنفيذ هجمات وعمليات م�صلحة على �ملدى �لقريب. �جلنود 

وزير  و�أكد  بالكامل”.  ندعمهم  ونحن  منهم،  متوقع  هو  كما  ت�رشفو�  �مليد�ن  يف  و�ل�صباط 

�لدفاع بني جانت�ص، �أن عملية جي�صه يف �ل�صفة �أحبطت �رتكاب “�عتد�ء�ت �إرهابية خطرية” يف 

“�إ�رش�ئيل” خططت لها حما�ص. وقال بينيت، يف كلمته �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �إن 
حكومته تريد �إقامة “�صالم” مع جري�نها، ولكنها حتتاج �إىل م�صار طويل من �لثقة. و�أ�صاف 

للفل�صطينيني،  �أخرى، لي�ص وفقاً الإير�ن ولي�ص وفقاً  �أنف�صنا وفقاً الأطر�ف  “ال نعرّف  قائالً: 

باأن يركزو� على مو�طنيهم وعلى حت�صني ظروف حياتهم، و�أن يكفو� عن  و�أن�صح قادتهم 

تن�صد  و�لتي  �لعربي  �لعامل  يف  �ملتنامية  بـ“�لقوى  بينيت  و�أ�صاد  �إ�رش�ئيل”.  بدولة  �لهو�ص 

167
�ل�صالم مع �إ�رش�ئيل”.

للمركز  خا�ص  حديث  يف  �لبغوثي،  م�صطفى  �لوطنية  �ملبادرة  حلركة  �لعام  �الأمني  قال   •

�لفل�صطيني لالإعالم، حول موقف �حلركة من �النتخابات �لقروية يف �ل�صفة �لغربية: “نحن 

 
168

�صدّ جتزئة �النتخابات، وما زلنا �صدّها، ونطالب �حلكومة بالرت�جع عن �لقر�ر”.

فل�صطني لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  �لقيادية  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت   • 
169

خالدة جر�ر، بعد �نتهاء مدة حمكوميتها �لبالغة عامني.

�مل�صجد  �قتحمو�  م�صتوطناً   651 باأن  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  �أفادت   •

�رشطة  من  م�صددة  بحر��صة  باحاته،  يف  ��صتفز�زية  جوالت  ونفذو�  مبجموعات،  �الأق�صى 

170
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.
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م�صادر  وك�صفت  �جلانبني،  من  �لبي  رفح  معب  ت�صغيل  �مل�رشية  �ل�صلطات  ��صتاأنفت   •

مّت  و�لتي  �ملعب،  بعمل  �خلا�صة  �جلديدة  �الأمنية  �الآلية  تفعيل  مّت  �أنه  عن  خا�صة  م�رشية 

بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  لقاء  خالل  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  �لتو�فق عليها بني 

بت�صديد  �أبيب  تل  جانب  من  مطالب  ت�صمنت  و�لتي  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص 

�الإجر�ء�ت �الأمنية على معب رفح، ومنع �ملو�د �لتي من �صاأنها م�صاعدة حركة حما�ص على 

بناء قدر�تها �لع�صكرية و�الأمنية. وبح�صب م�صادر لـ“�لعربي �جلديد”، فاإن �جلانب �مل�رشي 

�مل�صافرين  على  �ملمنوعة  �ملحظور�ت  من  كبرية  بقائمة  حما�ص،  حركة  يف  �مل�صوؤولني  �أبلغ 

171
�إدخالها عب �ملعب.

�أكدت قناة i24 �الإ�رش�ئيلية �أن وزير �خلارجية يائري البيد �لتقى �رش�ً بامللك �الأردين عبد �هلل   •

�الت�صاالت  ��صتئناف  مّت  �أنه  �إىل  �لقناة  و�أ�صارت   .2021 �أغ�صط�ص  �آب/  خالل  عمّان  يف  �لثاين 

يف  �ل�صلطة  �إىل  بينيت  نفتايل  برئا�صة  �جلديدة  �حلكومة  و�صول  بعد  �جلانبني  بني  �لن�صيطة 

172
“�إ�رش�ئيل”.

يف  �صاركو�  �أ�صخا�ص،  ثالثة  بحّق  توقيف  مذكر�ت  �لعر�ق  يف  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  �أ�صدر   •

موؤمتر دعا للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” و�نخر�ط �لعر�ق يف “�تفاق �إبر�هيم”. وجاء يف بيان ن�رشه 

من  مقدمة  معلومات  على  بناء  �الأوىل،  �لكرخ  حتقيق  حمكمة  �أن  للمجل�ص،  �لر�صمي  �ملوقع 

�ل�صابق  و�لنائب  �حلرد�ن،  و�صام  بحقّ  قب�ص  مذكر�ت  �أ�صدرت  �لقومي،  �الأمن  م�صت�صارية 

يف  به  قامو�  �لذي  �لدور  �إثر  �لطائي،  كرمي  �صحر  �لثقافة  وز�رة  يف  و�ملوظفة  �الألو�صي،  مثال 

بقية  بحّق  قانونية  �إجر�ء�ت  �صتُتخذ  �أنه  �لبيان  وذكر  “�إ�رش�ئيل”.  مع  �لتطبيع  �إىل  �لدعوة 

173
�مل�صاركني حال معرفة �أ�صمائهم �لكاملة.

االإثنني، 2021/9/27

�صاحات  �مل�صتوطنني  من  �لع�رش�ت  �قتحام  خالل  �إ�رش�ئيل”  “علم  رفع  على  م�صتوطن  �أقدم   •
174

�مل�صجد �الأق�صى بحر��صة �رشطة �الحتالل.

��صتخد�م  يوؤيد  مقرتحاً  �ملعار�ص،   Labour Party (UK) �لبيطاين  �لعمال  حزب  تبنى   •

�لعقوبات �صّد “�إ�رش�ئيل”، ويدعو �إىل �العرت�ف �لفوري بدولة فل�صطني. ود�ن �حلزب �لنكبة 

�مل�صتمرة يف فل�صطني، وهجوم “�إ�رش�ئيل” �لع�صكري على �مل�صجد �الأق�صى، و�لتهجري �ملتعمد 

يف حي �ل�صيخ جر�ح، و�حلرب على قطاع غزة. وقد �صوتت غالبية �أع�صاء �لعمال �لبيطاين 
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ت�صكيل  من  �حلزب  متكن  حال  يف  �لفل�صطينية،  بالدولة  باالعرت�ف  يتعهد  �لذي  �ملقرتح  على 

حكومة. جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �لعام حلزب �لعمال، و�لذي رّحب بتحقيق �ملحكمة �جلنائية 

175
�لدولية يف جر�ئم “�إ�رش�ئيل”.

ن�رشتها  ت�رشيحات  يف  �لبغوثي،  مرو�ن  �الأ�صري  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  هاجم   •

�إىل �صلطة بال �صلطة،  “حتولت  �إنها  �لفل�صطينية، قائالً  �ل�صلطة  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  جملة 

و�أحز�به  باأطيافه  �ال�صتعماري،  “�مل�رشوع  �إن  �لبغوثي  وقال  تكلفة”.  بال  و��صتعمار 

وتيار�ته، ال يقبل باحلدّ �الأدنى �لذي و�فق عليه �لتيار �لرئي�صي يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

كاأ�صا�ص للت�صوية، ومع ذلك، وبعد ربع قرن من �ملفاو�صات وحماوالت �لو�صول �إىل ت�صوية؛ 

176
و�صل هذ� �مل�رشوع �إىل ف�صل كامل”.

من  باأكرث  ومتويلها  �خلليل  ملحافظة  تطويرية  خطة  �عتماد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  قرر   •

100 مليون دوالر، منها 35 مليون دوالر ممولة من �ل�صناديق �لعربية و�الإ�صالمية، ت�صمل 

للهيئات  �لثانية  �ملرحلة  يف  �ملحلية  �النتخابات  تكون  �أن  �ملجل�ص  قرر  كذلك  �لقطاعات.  كافة 

177
�ملحلية ت�صنيف �أ وب، يف 2022/3/26.

�ل�صياحة  ووز�رة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  عن  �صادر  ر�صمي  تقرير  قال   •

 و�الآثار �لفل�صطينية، �إن خ�صائر قطاع �ل�صياحة �لو�فدة �إىل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل

مع باملقارنة   %68 بن�صبة  �إنفاقها  تر�جع  بعد  دوالر  مليار   1.02 بلغت   2020  �صنة 

178
�صنة 2019، ب�صبب جائحة كورونا.

عدت لتنفيذ عمليات 
ُ
�أ �لتي  �أنه عرث على كمية من �ملو�د �ملتفجرة  �دعى �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

“يف �جلبهة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية”، يف بلدة بدو �لفل�صطينية �لو�قعة �صمال غرب مدينة �لقد�ص 
لـ“خاليا  تابعة  �ملتفجر�ت  �أن  �الحتالل  وزعم  �الإ�رش�ئيلية،   13 �لقناة  بح�صب  وذلك  �ملحتلة، 

“�جلي�ص  �أن  على  �لقناة  و�صددت  �ل�صفة”،  يف  موؤخرً�  �ل�صاباك  �كت�صفها  �لتي  حما�ص  حركة 

179
و�ل�صاباك يو��صالن عملياتهما �صّد �لبنية �لتحتية حلركة حما�ص” يف �ل�صفة.

من �ملدى  ق�صرية  جوي  دفاع  بطاريات  �أربع  �رش�ء  قررت  �أنها  �لت�صيك  جمهورية  �أعلنت   • 

�ملتقدمة(  �لدفاعية  رفائيل  )�أنظمة  رفائيل  �رشكة  تنتجها  �لتي   ،Spyder �صبايدر  طر�ز 

180
�الإ�رش�ئيلية، يف �صفقة ت�صل قيمتها �إىل 630 مليون دوالر.
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الثالثاء، 2021/9/28

يف �ملقاومة  حالة  ت�صاعد  �إن  بدر�ن  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   • 

�ل�صاملة مع �الحتالل. وعلل بدر�ن تركيز  �ملو�جهة  باأنها متجهة نحو  ينبئ  �لغربية  �ل�صفة 

�ملدن،  �مل�صتهدفة بالتهويد و�ال�صتيطان يف كل  �الأر�ص  �لغربية، بكونها  �ل�صفة  �ملقاومة على 

181
وعلى ر�أ�صها �لقد�ص.

وحتييد  لتفجري  حماوالت  على  عملت  حما�ص  حركة  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة   12 �لقناة  قالت   •

�أيار/ يف  غزة  قطاع  على  �الأخري  �لعدو�ن  خالل  �الإ�رش�ئيلية،  �حلديدية  �لقبة   منظومة 

182
مايو 2021.

�لعبية  �لقناة  موفد  وّجهه  �صوؤ�ل  على  رد�ً  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

�مللطخة  بـ“�الإرهابيني  و�صفهم  ممن  �ملئات  عن  باالإفر�ج  تطالب  حما�ص  حركة  �أن  �ل�صابعة، 

�أيديهم بالدماء”، للتو�صل ل�صفقة تبادل �أ�رشى، و�أنه يعار�ص مثل هذه �خلطوة كما عار�صها 

183
�صابقاً.

�عتقال  حالة  �ألف   126 ر�صد  �صحفي،  بيان  يف  و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أكدت   •

كانو�  �الأطفال  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ�صارت  �الأق�صى”.  “�نتفا�صة  �لثانية  �النتفا�صة  �ندالع  منذ 

�أعمارهم عن 18,500 طفل تقل  ��صتهد�فاً، فقد �عتقل �الحتالل ما يزيد عن  �لفئات  �أكرث   من 

لفتيات  �عتقال  حالة   2,200 نحو  �صجلت  �أنها  �لهيئة  وتابعت  �ليوم.  ذلك  منذ  عاماً،   18 �لـ 

و�صيد�ت فل�صطينيات. ويف �صياق مت�صل، ��صت�صهد 103 معتقلني فل�صطينيني منذ �صنة 2000، 

184
ما رفع قائمة �صهد�ء �حلركة �لوطنية �الأ�صرية �إىل 226 �صهيد�ً.

مناطق  يف  ع�صكرية  ملناور�ت  �إير�ن  �إجر�ء  �إن  �الإير�نية  �خلارجية  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  قال   •

�صمال غربي �لبالد، على �حلدود مع �أذربيجان، �أمر �صيادي يتّم من �أجل �ل�صالم و�ال�صتقر�ر 

من  بالقرب  “�إ�رش�ئيل”  وجود  مع  تت�صامح  لن  �إير�ن  �أن  على  و�صدد  باأ�رشها،  �ملنطقة  يف 

185
حدودها، و�صتتخذ ما تر�ه �رشورياً الأمنها.

االأربعاء، 2021/9/29

 United Nations )�أونكتاد(  و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  ملنظمة  تقرير  �صدد   •

“�صدة  من  بالرغم  �أنه  على   Conference on Trade and Development (UNCTAD)

�أن �الحتالل  �إال  �لفل�صطينية،  �لناجتة عن جائحة كورونا على �صتى مناحي �حلياة  �ل�صدمة 
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و�أو�صح  �ملحتلة”.  �لفل�صطينية  �الأر�ص  �لتنمية يف  �أمام  �لرئي�ص  �لعائق  �الإ�رش�ئيلي، يظّل هو 

�لتقرير �ل�صنوي لالأونكتاد، حول �لتطور�ت �القت�صادية يف فل�صطني ل�صنة 2020، �أن �جلائحة، 

2020، �الأ�صو�أ على �ل�صعب �لفل�صطيني منذ قيام  �إىل �إجر�ء�ت �الحتالل، جعلت �صنة  �إ�صافة 

186
�ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أكد �لتقرير �أن �لتو�صع �ال�صتيطاين يقّو�ص �آفاق حّل �لدولتني.

تور وين�صالند، خالل  �الأو�صط  �ل�رشق  �ل�صالم يف  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �ملن�صّق �خلا�ص  �أكد   •

�لق�صية  ذلك  يف  مبا  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �حلالة  حول  �ل�صهرية،  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  جل�صة 

�لفل�صطينية، عدم م�رشوعية �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، وعّده 

تقوي�صاً ملبد�أ حّل �لدولتني. وحّث وين�صالند “�إ�رش�ئيل” على وقف عمليات �لهدم و�الإخالء، 

�أخرى، طالب �ملن�صق �الأممي  �لقانون �لدويل. من ناحية  �لتز�ماتها مبوجب  مبا يتما�صى مع 

�ل�صلطة �لفل�صطينية بوقف جميع �العتقاالت بحّق �ملد�فعني عن حقوق �الإن�صان و�ل�صحفيني 

187
و�لن�صطاء، بتهم تتعار�ص مع ممار�صتهم حلريات �لتعبري �الأ�صا�صية.

�لرئي�ص  �إّن  تلفزيوين،  لقاء  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

�صيا�صي  حّل  باأي  يقبالن  ال  بينيت  نفتايل  �الحتالل  حكومة  ورئي�ص  بايدن  جو  �الأمريكي 

للق�صية �لفل�صطينية، حتى ولو كان دولة فل�صطينية على حدود �صنة 1967، م�صدد�ً على �أّن 

“�إ�رش�ئيل” يف �الأ�صا�ص  �أّن �صيا�صات  “لن يغري كثري�ً يف م�صار �الحتالل”، معتب�ً  �نتخابهما 

188
مرتهنة للواليات �ملتحدة و�مل�صالح �لعليا �الأمريكية.

�الحتالل  مو�جهة  هدفه  �إير�ن،  مع  حتالفها  �أن  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أكدت   •

�ل�صهيوين، وال يرتبط باأي �أهد�ف �أخرى. جاء ذلك يف ت�رشيح �صحفي للحركة، تعقيباً على 

ت�رشيح الأحد قادة �حلر�ص �لثوري يف �إير�ن، و�لذي ذكر فيه باأن �ملقاومة يف فل�صطني مبا فيها 

“تد�ول يف  “للدفاع عن �جلمهورية �الإ�صالمية”، وما تبعه من  حركة �جلهاد �الإ�صالمي، هي 

مع  حتالفنا  على  “نوؤكد  �الإ�صالمي:  �جلهاد  وقالت  �صلبية”.  بطريقة  �لت�رشيح  لهذ�  �الإعالم 

�جلمهورية �الإ�صالمية يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين و�حتالله لفل�صطني، و�أن مقاومة �ل�صعب 

�لفل�صطيني موجودة منذ تاأ�صي�ص �مل�رشوع �ل�صهيوين و�حتالله لفل�صطني، ولي�صت مرتبطة 

باأي هدف �آخر”. و�أو�صحت �حلركة �أن قوى �ملقاومة مبا فيها �إير�ن، تقف مو�صوعياً يف جبهة 

189
و�حدة �صّد �لعدو �ل�صهيوين وحلفائه.

قال رئي�ص �لقائمة �لعربية �ملوحدة يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي من�صور عبا�ص، “�إنه جترى حالياً   •

�لعربي”.  �ملجتمع  �لعنف يف  و�أعمال  �ل�صاباك يف حماربة �جلرية  لتدخل  �لالزمة  �لرتتيبات 
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مدنياً  �جتماعياً  “�إرهاباً  باتت  باأنها  �لعربي  �ملجتمع  يف  �ملتف�صية  �جلر�ئم  عبا�ص  وو�صف 

��صتحكم �الأو�صاع يف جمتمعنا”، كما نقلت عنه هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(. وقال عبا�ص �إن 

190
“معاجلة �لعنف و�جلرية تقف على ر�أ�ص �صلّم �أولوليات �لقائمة �لعربية �ملوحدة”.

مددت �ملحكمة �البتد�ئية �الإ�رش�ئيلية يف �لنا�رشة �عتقال �الأ�رشى �لفل�صطينيني �ل�صتة �لذين   •

فرو� من �صجن جلبوع حتى 2021/10/3، وقال مر��صل �جلزيرة �إليا�ص كّر�م �إن �لنيابة ت�صعى 

لتقدمي الئحة �تهام قا�صية ال تقت�رش على تهمة �لهروب من �ل�صجن فقط، بل تت�صمن �النتماء 

�إىل “تنظيم حمظور”، و�لتخطيط لتنفيذ “عملية �إرهابية” خالل فرتة �لهروب. وطلبت �لنيابة 

�الإ�رش�ئيلية �إ�صافة �أ�صماء خم�صة �أ�رشى �آخرين يف �صجن جلبوع �إىل الئحة �التهام يف �لق�صية، 

191
بدعوى �أنهم ت�صرتو� على خطة هروب �الأ�رشى وكانو� على علم به ملدة طويلة.

ك�صف تقرير ل�صالح وحدة يهلوم Yahalom �لهند�صية �الإ�رش�ئيلية، �لتي تعاملت مع �لنفق   •

�صبهات  وجود  عن  عبه،  حريتهم  �أ�رشى  �صتة  و�نتزع  جلبوع  �صجن  د�خل  حُفر  �لذي 

�أ�صفل حفرة  “�حلام�ص” لتفتيت �الأر�صية �خلر�صانية �ملوجودة  �أو  لـ“�لكوال”  با�صتخد�مهم 

قناة  يف  ورد  �لذي  �لتقرير،  وبح�صب  �لزنز�نة.  د�خل  �لنفق  حلفر  ��صتغاللها  مّت  �لتي  �ملياه 

ري�صت كان �الإ�رش�ئيلية، فاإن �الأ�رشى حفرو� �لنفق، بطول 35م، يف منطقة مليئة باخلر�صانة 

�أ�صفل  و�صعت  �لتي  �لرخامية  �لبالطة  بانتز�ع  جنحو�  �أن  بعد  �خرت�قها،  مّت  �لتي  و�لفوالذ 

192
مغ�صلة �ملياه، حتى و�صلو� �إىل �مل�صاحة �لفارغة �أ�صفل �لزنز�نة.

�رشقي  يف  �الأمريكية  �لقن�صلية  فتح  باإعادة  ملتزمة  �أنها  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •
193

�لقد�ص، دون حتديد وقت معنّي لذلك.

�لرئي�ص  بني  لقاء  بعقد  فل�صطينياً  طلباً  رف�ص  �الأبي�ص  �لبيت  �أنّ  �لعبي  و�ال  موقع  ذكر   •

�لدورة فعاليات  هام�ص  على  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني،  ونظريه  بايدن،  جو   �الأمريكي، 

�أمريكية  م�صادر  عن  �ملوقع  ونقل  نيويورك.  يف  �ملتحدة  �الأمم  مبقر  �لعامة  للجمعية   76 �لـ 

وفل�صطينية قولها �إنه عقب �لرف�ص �الأمريكي، قرر عبا�ص عدم �ل�صفر �إىل نيويورك و�الكتفاء 

194 
باإلقاء خطاب م�صجل �أمام �جلمعية �لعامة.

طالب تقرير ملنظمات �ملجتمع �ملدين، فل�صطينية و�إقليمية و�أوروبية، �أكرث من 670 موؤ�ص�صة   •

يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يف  �ملالية”  و�لتدفقات  �ال�صتثمار�ت  كل  “بوقف  �أوروبية  مالية 

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة، و�لتي ُتعّد غري قانونية مبوجب �لقانون �لدويل. وذكر تقرير �صادر 

�ملوؤ�ص�صات  تلك  �أن  منظمة،   25 ي�صّم  �لذي  �الحتالل”  متويل  يف  ت�صاهم  “ال  �ئتالف  عن 
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�الأوروبية لديها عالقات مع �رشكات تعمل يف م�صتعمر�ت يف �ل�صفة، م�صرية �إىل ��صتثمار�ت 

195
مالية مبليار�ت �لدوالر�ت.

�أعلنت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �أن “�إ�رش�ئيل” �صتد�صّن خطّ طري�ن مبا�رش مع �لبحرين،   •

�إير غلف  �لبحرينية  �لطري�ن  �رشكة  �صت�صرّيهما  حيث  �أ�صبوعياً،  جويتنَي  رحلتنَي   ي�صمل 

196
.Gulf Air

للم�صاعد�ت  دوالر(  ماليني   5.9 )نحو  يورو  ماليني   5 مببلغ  �الأوروبي  �الحتاد  �أ�صهم   •

�أيار/  خالل  �الأخري  �لعدو�ن  �أعقاب  يف  �الأونرو�  لوكالة  دعماً  غزة،  قطاع  و�إنعا�ص  �الإن�صانية 

197
مايو 2021.

اخلمي�س، 2021/9/30

��صت�صهد مقاوم فل�صطيني بر�صا�ص قو�ت �الحتالل، خالل ��صتباك �ندلع مع قو�ت �الحتالل   •

يف بلدة برقني قرب جنني. ويف �صياق مت�صل، �أقدمت قو�ت �الحتالل على قتل فل�صطينية، بعد 

مالحقتها و�إطالق �لنار عليها ب�صورة مبا�رشة، بزعم حماولتها تنفيذ عملية طعن يف �لقد�ص. 

�لبيج و�صط قطاع غزة،  �الحتالل �رشق خميم  �آخر بر�صا�ص قو�ت  فل�صطيني  و��صت�صهد 

198
بعد �إ�صابته بر�صا�ص �الحتالل يف �لرقبة.

�للطيف  عبد  �لبحريني  نظريه  بح�صور  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  �فتتح   •

عي�صى بن  حمد  �لبحرين  ملك  خاللها  �لتقى  زيارة  يف  �ملنامة،  يف  �أبيب  لتل  �صفارة   �لزياين، 

199
�آل خليفة وم�صوؤولني �آخرين بارزين، ور�فقتها مظاهر�ت مناه�صة للتطبيع.

فيه  ي�صارك  خمطط  عن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ك�صف   •

غزة،  قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار  ت�صديد  �إىل  يهدف  باملنطقة،  و�الأفر�د  �لدول  من  �لعديد 

�أبو مرزوق، يف ت�رشيحات خا�صة  �لفل�صطينية. و�أو�صح  �ملقاومة  �إف�صال  �إىل جانب حماولة 

��صتمر�ر  يف  تتهاون  لن  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجموع  ومعها  حركته  �أن  لـ“عربي21”، 

200
�لت�صييق وح�صار �ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة.

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص مر�صوماً بت�صكيل حمكمة ق�صايا �النتخابات   •
201

�ملحلية، وفقاً الأحكام �لقانون، بناء على تن�صيب جمل�ص �لق�صاء �الأعلى.

باعتبارها  لها  و�صكرها  تقديرها  عن  معبة  �إير�ن،  مع  �لعالقة  عمق  حما�ص  حركة  �أكدت   •

قادة الأحد  ت�رشيح  على  تعقيباً  وذلك  فل�صطني،  يف  �ملقاومة  مل�رشوع  �لد�عمني  �أبرز   �أحد 
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�حلر�ص �لثوري. و�أكدت حما�ص، يف ت�رشيح �صحفي، �أن “�لدعم �الإير�ين وهذه �لعالقة هي 

يف �صياق معركتنا نحن جميعاً كاأمة �صّد �الحتالل �ل�صهيوين، ودعم �صمود �صعبنا يف �صعيه 

�أي  �صياق  يف  ولي�صت  و�ملقد�صات،  و�حلقوق  �لقد�ص  و��صتعادة  و�لعودة،  و�لتحرير  للحرية 

202
معارك �أخرى”.

هّدمت �صلطات �الحتالل م�صاكن �أهايل قرية �لعر�قيب، م�صلوبة �العرت�ف و�ملهددة باالقتالع   •
203

و�لتهجري يف منطقة �لنقب، للمرة 193 على �لتو�يل.
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