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 برام هللا غانتسعباس يلتقي .. األوضاع األمنية واالقتصاديةبحثا  .1
محمود عباس أمس ة الفلسطنين السلطة التقى رئنس، م  رام هللا: 30/8/2021 نت، .الجزيرةذكرت 

دفاع وذكر مكتب وزنر ال األحد وزنر الدفاع اإلسرائنلي بنيي غايتس في رام هللا بالضفة الغربنة.
أ   -في االجتماع الذي نعد األرفع م  يوعه الذي نعل -اإلسرائنلي في بنا  أ  غايتس أبلغ عباس 

وجاء في البنا  أيهما "بحنثا أنضا التعامل مع  إسرائنل ستتخذ إجراءات لدعم االقتصاد الفلسطنيي.
تصاالت بشأ  واتفقا على مواصلة اال… األوضاع األمينة واالقتصادنة في الضفة الغربنة وغزة

 القضانا التي أنثنرت خالل االجتماع".
رئنس الهنئة ، م  رام هللا: قال 29/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 

نوم األحد، بمدنية رام محمود عباس التقى، مساء العامة للشؤو  المدينة الوزنر حسن  الشنخ، إ  
وأضاف الشنخ في تصرنح له يشره عبر صفحته على "تونتر"،  يتس.هللا، الوزنر اإلسرائنلي بيي جا

 اإلسرائنلنة م  كل جوايبها. -أ  اللقاء بحث العالقات الفلسطنينة 
يقلت هنئة البث اإلسرائنلنة، ع  شخصنة وصفتها : الياصرة ، م 30/8/2021، قدس برسوأشارت 

لم ُتسّمها: "تمت الموافقة مسبقا على االجتماع بالُمقّربة م  رئنس الوزراء اإلسرائنلي، يفتالي بنينت، 
وأضاف "ال  م  قبل رئنس الوزراء، وقد تياول القضانا الراهية لجهاز الدفاع مع السلطة الفلسطنينة".

 توجد عملنة سناسنة مع الفلسطنينن ، ول  تكو ".

القضانا  وذكر بنا  صادر ع  وزارة الجنش اإلسرائنلي، أ  غايتس ياقش مع عباس مجموعة م 
األمينة والسناسنة والمدينة واالقتصادنة، واتفق االنثيا  "على االستمرار في التواصل بشأ  مختلف 

وأضاف البنا  أ  غايتس بحث مع عباس "إعادة تشكنل الواقع األميي والمديي  القضانا المنثارة".
أ  تل أبنب مستعدة  واالقتصادي في الضفة الغربنة وقطاع غزة"، مشنرا إلى أ  "غايتس أبلغ عباس

 لسلسلة م  اإلجراءات التي م  شأيها تعزنز اقتصاد السلطة الفلسطنينة".
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 مليون شيكل 800 "إقراضها"محادثات إسرائيلية مع السلطة الفلسطينية لا .2
رام هللا: قال مسؤول إسرائنلي إ  حكومته تجري محادنثات مع السلطة الفلسطنينة، م  أجل االتفاق 

 ل إلى رام هللا، التي تواجه أزمة مالنة كبنرة في هذه المرحلة.كالمالنن  م  الشوا تحونل مئات على
ملنو  شنكل )حوالي  800وأضاف المسؤول، حسب وسائل إعالم إسرائنلنة، أيه تم إبرام صفقة قنمتها 

تمت »مالنن  نورو( للسلطة الفلسطنينة، فنما قال مسؤول آخر مطلع على األمر إ  الصفقة  210
 800أ  إسرائنل قررت ميح قرض للسلطة الفلسطنينة بقنمة « 12»وأكدت القياة اإلسرائنلنة  «.نا  عمل

ولم تعقب السلطة فورا   ملنو  شنكل، سنكو  موزعا  على أقساط شهرنة حتى يهانة العام الحالي.
 على هذه التقارنر.

 29/8/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 بوقف انتهاكاتها "إسرائيل"على أوروبا إلزام و  ات قبل نهاية العامإشتية: انتخابات النقابات والبلدي .3

رام هللا: التقى رئنس الوزراء محمد إشتنة، أمس، في مكتبه برام هللا، قياصل وممنثلي الدول األوروبنة 
لدى فلسطن ، حنث أطلعهم على آخر التطورات السناسنة، وبحث معهم عددا  م  القضانا ذات 

وقال رئنس الوزراء: "نجب أ  نكو  ألوروبا صوت أقوى، وخطوات فعلنة إللزام  االهتمام المشترك.
وعلى الصعند الداخلي، قال: "إسرائنل وضعت فنتو على  إسرائنل بوقف ايتهاكاتها بحق أبياء شعبيا".

دنمقراطنتيا م  خالل ميعها إقامة االيتخابات في القدس كسائر األراضي الفلسطنينة، فاالتفاقنات 
قعة معها يصت على مشاركة المقدسنن  في االيتخابات تصونتا  وترشحا ، وهو ما تم فعال  في المو 

مشنرا  إلى أيه جاٍر العمل على إجراء تغننرات شاملة، باإلضافة إلجراء ، االيتخابات السابقة"
جراء ايتخابات البلدنات قبل يهانة العام.  ايتخابات اليقابات واالتحادات، وا 

 29/8/2021ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنبا
 

 السلطة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي التدخل لإلفراج عن أسيرة حامل .4
طالب المفوض العام للعالقات الدولنة، روحي فتوح، اللجية الدولنة للصلنب األحمر بالضغط  رام هللا:

عاما (، الحامل في  25رة أيهار الدنك )على سلطات االحتالل اإلسرائنلي لإلفراج الفوري ع  األسن
شهرها التاسع وتعايي م  ظروف اعتقال صعبة. وياشد فتوح في تصرنح له السبت، المجتمع الدولي 
لزام إسرائنل بإطالق  ومجلس حقوق اإليسا ، والميظمات الحقوقنة واإليساينة، بالتدخل العاجل وا 

يهاء معاياتها وكافة سراحها، ومتابعة حالتها الصحنة، وأ  تضع مولوده ا خارج قضبا  السجو ، وا 
 األسنرات واألسرى.
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وقال رئنس هنئة شؤو  األسرى والمحررن  اللواء قدري أبو بكر، إ  األسنرة أيهار الدنك على وشك 
وأضاف، إ  الجهود مستمرة م  أجل مساعدتها عبر ميظمة  الوالدة في سجو  االحتالل اإلسرائنلي.

 امن .الصلنب األحمر والمح
 29/8/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية غرب جنين ضم تدريجي للضفة الغربية "الخارجية" .5

أدايت وزارة الخارجنة شروع قوات االحتالل إقامة بؤرة استنطاينة جدندة قرب حاجز برطعة : رام هللا
ل المتواصلة في عموم األرض الفلسطنينة كما أدايت الوزارة بشدة عملنات هدم المياز  غرب جين .

لبند -المحتلة وبشكل خاص في القدس، كما أ  هذه الجرائم تيدرج في إطار إصرار حكومة بنيت
على تيفنذ مشارنعها االستنطاينة التوسعنة على حساب أرض دولة فلسطن  على طرنق ضم الضفة 

قابلة للحناة، ذات سنادة، متصلة جغرافنا، الغربنة المحتلة وتقونض انة فرصة إلقامة دولة فلسطنينة 
 بعاصمتها القدس الشرقنة.

 30/8/2021اإلخبارية، وكالة معا 

 
 تقرر تمديد الفعاليات وتكثيف إطالق البالونات في غزة الفصائل .6

إ  الفصائل اتخذت قرارا ، أمس، خالل اجتماع  ،قال مصدر مّطلع محمد الجمل وعنسى سعد هللا:
، بإعطاء الضوء األخضر الستمرار وتواصل فعالنات اإلرباك اللنلي التي بدأت، لها في مدنية غزة

وأضاف المصدر، الذي فّضل عدم ذكر  أول م  أمس، شرق مدنية غزة حتى يهانة األسبوع الجاري.
اسمه لـ"األنام": إ  الفعالنات ستيفذ نومنا  ابتداء م  أمس حتى األربعاء المقبل في محافظة واحدة 

وأشار المصدر إلى أ  الفصائل، حتى مساء    نثم في جمنع المحافظات الخمنس القادم.فقط، وم
أول م  أمس، لم تتخذ قرارا  باستمرار الفعالنات، "لكيها أقرت ذلك في ضوء التصعند اإلسرائنلي 
األخنر الذي تمنثل في تيفنذ عملنات قصف لمواقع عدة في القطاع، باإلضافة إلى استمرار تعيت 

ل تجاه رفع الحصار ع  القطاع وتلبنة الشروط الفلسطنينة، مبنيا  أ  الفصائل لم تتلق أي االحتال
ولفت المصدر  إشارات إنجابنة حول ينة االحتالل التراجع ع  موقفه المتعيت م  هذه المطالب.

ذاته إلى أ  حركة الوسطاء التي يشطت بشكل ملحوظ، األسبوع الماضي قبنل مهرجا  شرق غزة، 
عت بشكل واضح خالل األنام األخنرة، مبنيا  أ  الفصائل ل  تقبل بسناسة األمر الواقع التي تراج

 تيفذها إسرائنل م  خالل تسهنالت وهمنة.
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لى جايب تمدند فعالنات اإلرباك اللنلي، أوضح المصدر ذاته أ  الفصائل طلبت م  اليشطاء  وا 
إطالق البالويات الحارقة والمتفجرة، وكذلك  والوحدات المختلفة العاملة في المندا  تكنثنف عملنات
 األدوات الخشية األخرى للضغط أكنثر على االحتالل.

م  جايبها، قالت مجموعات الشهند ودنع حداد )إحدى مجموعات اإلرباك للشباب النثائر العاملة 
حقوق على السناج الفاصل(: إّ  فعالنات اإلرباك اللنلي مستمرة وستتصاعد حتى نرضخ االحتالل ل

 شعبيا ونرفع حصاره ع  القطاع، ونوقف عدوايه.
 30/8/2021، األيام، رام هللا

 
 حماس: على الجميع تحّمل مسؤولياته بإنهاء الحصار قبل انفجار األوضاع بغزة .7

حمّلت حركة "حماس"، االحتالل اإلسرائنلي، يتائج تشدند حصاره على قطاع غزة، داعنة في : غزة
وقال الياطق باسم الحركة فوزي برهوم  حمل مسؤولناته قبل ايفجار األوضاع.الوقت ذاته "الجمنع" لت

في تصرنح مكتوب، نوم األحد "نتحمل االحتالل الصهنويي كل تداعنات ويتائج تشدند الحصار على 
وشدد بالقول: "إ  سناسة االحتالل المتطرفة، ستدفع  غزة، وتصاعد األزمة اإليساينة لدى سكايها".

 خلق أجواء التصعند وااليفجار". بقوة باتجاه
 29/8/2021موقع حركة حماس، 

 
 "لجان المقاومة": فعاليات شبابنا الثائر ستتصاعد بكل قوة .8

وجهت لجا  المقاومة تحنة للشباب النثائر في وحدات اإلرباك اللنلي الذن  تظاهروا مساء : غزة
أوضحت لجا  المقاومة في و القطاع. السبت، شرق غزة، رفضا للحصار الصهنويي الظالم على 

بنا ، األحد، واطلعت "قدس برس" علنه، أ  "فعالنات الشباب النثائر ستستمر وتتصاعد بكل قوة 
حتى رفع الحصار ع  القطاع، وسنبتكر الشباب أدوات جدندة الجبار العدو على الرضوخ لمطالب 

 المقاومة".
 29/8/2021، قدس برس

 
 اسم يستنكر لقاء عباس مع غانتسق.. اعتبره استمرارًا لوهم التسوية .9

حازم قاسم، لقاء رئنس السلطة محمود عباس مع وزنر الحرب ، استيكر الياطق باسم حركة "حماس"
وقال قاسم في تصرنح صحفي إ  اللقاء مستيكر ومرفوض م  الكل  الصهنويي بنيي غايتس.

ذه اللقاءات استمرار لوهم وأكد أ  منثل ه الوطيي، وشاذ ع  الروح الوطينة عيد شعبيا الفلسطنيي.
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ويبه  قنادة السلطة في رام هللا بإمكاينة إيجاز أي شيء لشعبيا الفلسطنيي عبر مسار التسونة الفاشل.
 بأ  هذا السلوك م  قنادة السلطة، نعمق االيقسام السناسي الفلسطنيي ونعقد الحالة الفلسطنينة.

 30/8/2021موقع حركة حماس، 
 

 اس يعودون مصابي غزة باألردنهنية ومشعل وقيادات حم .10
عاد وفد حركة "حماس"، نوم السبت، جرحى العدوا  "اإلسرائنلي" األخنر على قطاع غزة، : عما 

وقالت الحركة، في تصرنح صحفي: إ  رئنس المكتب  الذن  نتلقو  العالج في المستشفنات األردينة.
د مشعل، وعضوي المكتب السناسي السناسي للحركة إسماعنل هينة، وقائد الحركة في الخارج خال
وأوضح البنا  أ  الجرحى "استضافتهم  عزت الرشق ومحمد يزال، شاركوا في زنارة الجرحى األطفال.

وختم البنا : "وكا   المملكة األردينة الهاشمنة للعالج بإرادة ملكنة سامنة بعد معركة سنف القدس".
 .لهذه الزنارة أنثر طنب على أهالي الجرحى األطفال"

 29/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل اإلسرائيلي يقصف مواقع لحركة حماس في غزة .11
د ب أ: استهدفت طائرات االحتالل اإلسرائنلنة العدند م  مواقع حركة حماس في قطاع غزة  -غزة

في وقت متأخر م  نوم السبت، وفقا لما أعليه الجنش اإلسرائنلي. وقال متحدث باسم الجنش 
 ”.يفق إرهابي“اإلسرائنلي في بنا  إ  الطائرات اإلسرائنلنة استهدفت مجمعا عسكرنا لحماس ومدخل 

وقال الجنش اإلسرائنلي إ  الغارات على غزة جاءت في أعقاب االحتجاجات التي حدنثت في وقت 
يه لم ترد وقال مسعفو  إ سابق بالقرب م  الحدود، وردا على إطالق البالويات الحارقة تجاه إسرائنل.

 أيباء بشأ  وقوع إصابات لك  هياك أضرارا لحقت بالمواقع والميشآت المستهدفة.
 29/8/2021، القدس العربي، لندن

 
 وحدة اإلرباك الليلي: استمرار الحصار سيحول حياة المستوطنين لجحيم .12

: إ  الحصار قالت "الغرفة المشتركة لوحدات البالويات الحارقة والمتفجرة واإلرباك اللنلي": غزة
 المستمر على قطاع غزة ندفعيا أ  يجعل حناة مستوطيي الغالف جحنما  وميطقة غنر قابلة للحناة.

"إ  التسهنالت التي أعليها  ،وصل "قدس برس" يسخة ميه وأضافت الغرفة المشتركة في بنا 
 عاما ". 14ذ االحتالل مؤخرا  ال تلبي الحد األديى م  احتناجات شعب نعنش تحت وطأة الحصار مي

في فعالنات اإلرباك  ]السبت[وأعليت الغرفة المشتركة بدء التصعند التدرنجي بدءا  م  مساء النوم
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اللنلي شرق موقع ملكة شرق قطاع غزة، وبدء ا م  غد سنتم العودة إلى التصعند التدرنجي بإطالق 
وال مهلة بعد اآل  بعد أ  ميحيا  وقالت: اتخذيا قرارا  ال رجعة للوراء البالويات الحارقة والمتفجرة".

وأضافت "يرند م  الوسطاء أ  يرى كسر الحصار واقعا  على األرض ويعيي في  المدة الكافنة لذلك".
 ذلك كسر الحصار كامال  ع  قطاع غزة دو  شرط أو قند".

 28/8/2021، قدس برس
 

اؤنا مع بايدن كان .. لقبينيت: حماس تتحمل مسؤولية التصعيد وسنهاجم غزة وفقا لمصلحتنا .13
 ناجحاً 

توعد رئنس الحكومة اإلسرائنلي، يفتالي بنينت، حركة حماس وحملها مسؤولنة التصعند : محمد وتد
على جبهة غزة، مشنرا إلى أ  الجنش اإلسرائنلي سنواصل عملناته في غزة وفقا للمصالح 

 اإلسرائنلنة، قائال "العيوا  في غزة كا  وال نزال حماس". 
حات بنينت بإحاطة للصحافنن  قبل مغادرة العاصمة األمنركنة واشيط  متوجها للبالد، وردت تصرن

حنث أتت تزاميا مع سلسلة الغارات التي شيها الطنرا  الحربي اإلسرائنلي فجر نوم األحد، على 
مواقع للمقاومة وحماس في قطاع غزة، وذلك بذرنعة تجدد فعالنات "اإلرباك اللنلي" عيد السناج 

طالق بالويات حارقة م  القطاع باتجاه مستوطيات "غالف غزة".األم  يي، وا 
وفي طرنق عودته للبالد عقب اللقاء الذي جمعه بالرئنس األمنركي، جو بادن ، قال بنينت "لقد حققيا 
كل األهداف التي حددياها وحتى أكنثر م  ذلك"، لك  دو  أ  نتطرق بعمق إلى ما تم تحقنقه م  

ميه للمحاور والقضانا التي تم مياقشتها مع الرئنس باند  وخاصة بكل ما نتعلق أهداف، في إشارة 
 باليووي اإلنرايي والصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي.

وأكد رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بأ  اللقاء الذي جمعه بالرئنس األمنركي باند ، كا  دافئا ومفندا، 
خصنة مبينة على النثقة. لقد حققيا كل األهداف التي قائال "يسجت بنيي وبن  باند  عالقة مباشرة وش

وضعياها. اتفقيا على عمل إستراتنجي مشترك لكبح سباق التسلح اليووي إنرايي". مضنفا "حققيا 
 خطوة ملموسة فنما نخص التزود باألسلحة وتعزنز القدرات العسكرنة اإلسرائنلنة".

ي جمعه بالرئنس األمنركي، حنث قال "إنرا  وتمادى بنينت بالتحرنض على إنرا  خالل اللقاء الذ
هي مصدرة اإلرهاب وعدم االستقرار وايتهاك حقوق االيسا  رقم واحد في العالم. في الوقت الذي 

 يجلس هيا، اإلنراينو  ندورو  أجهزة الطرد المركزي في يطيز وفي فوردو".
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. وم  أجل هذا الغرض طوريا وأضاف موجها حدننثه لباند  "نيبغي أ  يوقفهم وكاليا يتفق على ذلك
إستراتنجنة سيتحدث عيها لها غانتا : األولى هي وقف العدوا  االقلنمي اإلنرايي وا عادته إلى الوراء. 

 والنثاينة هي التأكد م  أ  إنرا  ل  تمتلك أبدا القدرة على ايتاج سالح يووي".
"ألول مرة أوعز الرئنس باند   أما فنما نتعلق بميح إعفاء م  التأشنرة لإلسرائنلنن ، قال بنينت

يهاء هذا الملف في أسرع وقت ممك ".  بالمضي قدما لمعالجة القضنة، وا 
وتطرق بنينت في تصرنحاته إلى سلسلة الغارات والهجوم الذي شيه الجنش اإلسرائنلي على غزة 

وا  في غزة اللنلة الماضنة بالقول "منثلما قلت، سيعمل في غزة وفقا لمصالحيا، م  وجهة يظري العي
 كا  وال نزال حماس وهي التي تتحمل المسؤولنة".

 29/8/2021، 48عرب 
 

 "المتطرفين"المخابرات اإلسرائيلية تزود الغرب بمعلومات عن تمويل  .14
تل أبنب: بعد بضعة شهور م  قرار رئنس الوزراء اإلسرائنلي السابق، بينامن  يتيناهو، تقلنص حجم 

إلى « الموساد»لوالنات المتحدة في أعقاب ايتخاب جو باند ، عاد المعلومات االستخباراتنة مع ا
 تزوند هذه المعلومات بالوتنرة التقلندنة يفسها.

وقالت مصادر في تل أبنب إ  حكومة يفتالي بينت، قررت إلغاء تعلنمات يتيناهو، واإلفراج ع  
عات العدندة التي أقامها رئنس المعلومات المتوفرة لدنها بشأ  القضانا الحساسة. وأشارت إلى االجتما

مجلس األم  القومي في الحكومة اإلسرائنلنة مع يظنره األمنركي في األسبوع الماضي، واجتماعات 
أخرى سرنة مع مسؤولن  أمنركنن  وأوروبنن . وأوضحت أ  المعلومات التي قدمها اإلسرائنلنو  

 تتعلق بإنرا  وأذرعها وكل يشاطات اإلرهاب في الميطقة.
 30/8/2021شرق األوسط، لندن، ال

 
 دديختر يعلن نيته منافسة نتنياهو على رئاسة الليكود .15

أعل  آفي دنختر عضو الكينست ع  حزب اللنكود، النوم األحد، أيه سنخوض االيتخابات التمهندنة 
وأوضح دنختر في حدنث إلذاعة كا  العبرنة، أيه في  للحزب وميافسة بينامن  يتيناهو على زعامته.

وتشنر  ال تقرر إجراء االيتخابات، فإيه ل  نتردد في ميافسة يتيناهو بالترشح على رئاسة الحزب.ح
يتائج استطالعات داخلنة، إلى أ  يتيناهو هو األوفر حظ ا باالستمرار في رئاسة اللنكود، في حال 

 جرت ايتخابات جدندة.
 29/8/2021القدس، القدس، 
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 تي بحوزتهالطلب من نتنياهو إعادة الهدايا ال .16
طلبت المستشارة القايوينة لمكتب رئنس الحكومة اإلسرائنلنة شلومنت بارينا فارغو، م  بينامن  
يتيناهو زعنم المعارضة، وزوجته سارة، إعادة الهدانا التي حصال علنها خالل رئاسته للحكومات 

التقاهم وقدموا تلك  عام ا م  قبل رؤساء حكومات وزعماء دول، كا  14السابقة المتعاقبة على مدار 
 الهدانا له ولزوجته.

شنكل ولم  300هدنة تزند سعرها ع  مبلغ  27ووفق ا للمستشار القايوينة، فإ  لدى يتيناهو وزوجته 
أخرى ذات قنمة أقل، ولكيه لم نقدم طلبات بشأ  إبقائها  15، وهياك ”الدولة“نسلمها ونعندها لـ 

 بحوزتهما.
ة تلك الهدانا، إال أ  األخنر لم نرد على طلبها، قبل أ  تتوجه له وطلبت فارغو م  يتيناهو إعاد

بطلب مباشر ورد علنه بالقول: إ  جمنع الهدانا التي كايت في ميزل رئنس الوزراء ومكتبه قد 
 نوجد أي هدانا أخرى لدنه. أعندت، وال

 29/8/2021القدس، القدس، 
 

 حاربة العنف بالداخل الفلسطينيمفوض الشرطة اإلسرائيلي يوعز بإنشاء مقر قيادة لم .17
نعقوب شبتاي، مساء النوم األحد، بالعمل على  ةأوعز ما نسمى المفوض العام للشرطة اإلسرائنلن

في الميطقة الوسطى بالداخل بهدف ميع الجرائم الخطنرة ” شرطة الحدود“إيشاء مقر قنادة لما تسمى 
معارنف العبرنة، فإ  مقر القنادة سنعمل  وبحسب موقع صحنفة والقتل في أوساط فلسطنيني الداخل.

بالتعاو  مع مقار الشرطة اإلسرائنلنة األخرى، للتعامل مع الجرائم التي شهدت تضاعفا  كبنرا  باألرقام 
 ميذ بدانة العام الجاري.

 29/8/2021القدس، القدس، 
 

 ألف شيكل لصحفية 300محكمة إسرائيلية ترفض تأجيل دفع نجل نتنياهو  .18
حكمة الجزئنة المركزنة اإلسرائنلنة، النوم األحد، طلب نائنر يتيناهو، يجل رئنس الوزراء رفضت الم

ألف شنكل لصالح المحررة السابقة في  300السابق، بتأجنل تيفنذ الحكم بحقه والذي نلزمه بدفع مبلغ 
جتماعي، عبر شبكات التواصل اال” الجاسوسة”اإلخباري أفي ألكاالي، بعد أ  وصفها بـ” واال“موقع 

شنكل بدال  م   7500كما سندفع نائنر يتيناهو مبلغ  بسبب دعمها حمالت إعالمنة ضد والده سابق ا.
 مصارنف المحكمة.

 29/8/2021القدس، القدس، 
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 ضابط شرطة يعترف: "فقدنا السيطرة على األحداث بالشارع العربي" .19
على ما نحدث في الشارع"، حسبما ما  اعترف ضابط كبنر في الشرطة اإلسرائنلنة بأيه "فقديا السنطرة

يقلت عيه وسائل إعالم إسرائنلنة، في أعقاب دعوة المفتش العام للشرطة، نعقوب شبتاي، إلى 
اجتماع طارئ لقنادة الشرطة النوم، األحد، على خلفنة جرائم القتل األربع التي وقعت في المجتمع 

 ساعة األخنرة. 48العربي خالل اقل م  الـ
 29/8/2021، 48عرب 

 
 في بيروت "عملية فردانا"وفاة جاسوسة الموساد التي جهزت لا .20

عاما  م  إيهائها الخدمة، توفنت جاسوسة الموساد )جهاز المخابرات  15ليد : بعد  -تل أبنب 
الخارجنة اإلسرائنلي(، نائنل ما ، مساء السبت في تل أبنب، التي بقنت تعنش في ظروف سرنة ولم 

اتها، بسبب دورها الكبنر في اغتنال شخصنات فلسطنينة كبنرة في لبيا  عام نيشر اسمها حتى وف
1973. 

وهاجرت  1936عاما ، عيد وفاتها. وكشف أيها ولدت في كيدا عام  85وقد بلغت نائنل م  العمر 
للموساد. وكايت قصتها األكنثر شهرة، هي  1971، وتم تجيندها في عام 1968إلى إسرائنل عام 

كاتبة قصص وسنيارنوهات أفالم جاءت إلعداد فنلم »ائنل للعنش في لبيا  بشخصنة عيدما أرسلت ن
وكايت مهمتها التحضنر «. ونثائقي لشركة إيتاج برنطاينة، حول قصة امرأة تعنش في سورنا ولبيا 

بقنادة إنهود باراك، « دورنة رئاسة األركا »، التي يفذتها قوة كومايدوس م  «نيبوع الشباب»لعملنة 
، هم كمال عدوا  وكمال ياصر وأبو نوسف اليجار «فتح»فنها اغتنال القادة النثالنثة في حركة  وتم

 في بنروت.
وقد أجرنت مقابلة مع العمنلة نائنل، في السية الماضنة في إطار فنلم ونثائقي، فكشفت أيها استأجرت 

ي عاش فنها عدد كبنر م  بنتا  في بنروت في عمارة مقابلة تماما  لعمارة تابعة لميظمة التحرنر الت
قادتها، وبنيهم القادة النثالنثة، وتعرفت على أحدهم وشربت القهوة معه في بنته، قبل أنام م  عملنة 

 االغتنال.
كما كشفت ع  أيها التقطت عددا  كبنرا  م  الصور، كايت ترسلها إلى الموساد، وم  بنيها صور 

للحارس الشخصي للمستهَدف عدوا ، كما  تركز على الميطقة التي نسكيها المستهَدفو  وصور
جهزت سنارات ليقل عياصر العملنة. ويجحت في تجيند عمالء ساعدوها في جمع المعلومات ع  

 الشخصنات النثالنثة، م  دو  أ  نكتشفوا أيها نهودنة أو جاسوسة في الموساد.
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نة بالتسلل إلى بنروت ، يجحت وحدة الكومايدوس اإلسرائنل1973وفي لنلة العاشر م  أبرنل )ينسا ( 
عبر البحر، وتيفنذ العملنة، فنما كايت الجاسوسة تتفرج عبر شباكها. وبعد العملنة بقنت في العمارة 

 عدة أنام وشاركت في تقدنم العزاء. نثم غادرت م  دو  أ  نحس بها أحد.
 30/8/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 ق العقارية" في القدس المحتلةتحذير من إطالق سلطات االحتالل خطة "تسوية الحقو .21

"األنام": حذر ائتالف فلسطنيي م  أ  خطة "تسونة الحقوق العقارنة" التي أطلقها االحتالل -القدس
في مدنية القدس المحتلة تهدف إلى إيكار العدند م  الحقوق الفلسطنينة في العقارات ووضع ند دولة 

ملكنة كافنة و/أو إعادة تفعنل قايو  حارس  االحتالل علنها ومصادرتها بحجج عدم وجود إنثباتات
وقال االئتالف األهلي لحقوق الفلسطنينن  في القدس إ  "هذه السناسنة هي جزء ال  أمالك الغائبن .

نتجزأ م  سناسات االحتالل التي تمارس ضد شعبيا في القدس والتي تهدف بمجملها إلى تهوند 
االحتالل اإلسرائنلي بتوجنه رسائل الى مواطين  في وشرعت سلطات  المدنية وتفرنغها م  سكايها".

 القدس الشرقنة المحتلة إلعالمهم أيه "في الفترة القرنبة المقبلة سيبدأ بتسونة األراضي في المدنية".
 ونوجه الرسائل ما نسمى بقاضي تسونة األراضي في القدس دنفند روتيبرغ.

 29/8/2021، األيام، رام هللا
 

 األقصى واعتقال ثالثة فتية في القدسمستوطنون يقتحمون  .22
اقتحم عشرات المستوطين ، نوم األحد، باحات المسجد األقصى المبارك، بحمانٍة : القدس المحتلة

وأفادت مصادر مقدسنة، أ   مشددة م  قوات االحتالل اإلسرائنلي، فنما اعتُقل نثالنثة فتنة مقدسنن .
ويفذوا جوالت استفزازنة، تركزت في الميطقة مستوطيا اقتحموا باحات األقصى، بمجموعات،  67

 الشرقنة م  المسجد وبالقرب م  مصلى باب الرحمة.
كما واعتقلت قوات االحتالل نثالنثة فتنة مقدسنن  وهم: عمر أبو السعود، وتنسنر اليتشة، وعلي 
ة ياصر، فنما فّتشت شرطة االحتالل مجموعة م  اليساء بعدما أوقفتهم في شوارع القدس المحتل

 .]أمس[صباح النوم
 29/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 االحتالل يعيد فتح معابر غزة إلدخال البضائع والوقود .23
يقل موقع والال العبري ع  مصادر عسكرنة في وزارة الحرب اإلسرائنلنة، قولها إيه تقرر : الياصرة

أبو سالم )كنرنم شالوم( إلدخال صباح النوم األحد، إعادة فتح معبري بنت حايو  )انرنز( وكرم 
 البضائع والوقود إلى القطاع.

 29/8/2021، قدس برس
 

 فلسطينية منذ مطلع العام الجاري غالبيتهن من القدس 130االحتالل اعتقل  .24
سندة ميذ  130قالت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، إ  قوات االحتالل اإلسرائنلي اعتقلت : رام هللا

حتى النوم، غالبنته  م  القدس، ما نشكل زنادة عما ُسجل العام الميصرم مطلع العام الجاري و 
وأشارت في بنا  صحفي، نوم األحد، إلى أيه استيادا  حالة اعتقال. 128، حنث ُسجل خالله 2020

ألف  17أكنثر م   1967إلى األرقام المونثقة لدنها، فإ  سلطات االحتالل اعتقلت ميذ العام 
ت قاصرات، وطالبات، وأمهات، ومرنضات، وجرنحات، وحوامل، دو  مراعاة فلسطنينة، بنيه  فتنا

وحسب بنا  الهنئة، "ما زالت سلطات االحتالل تحتجز في  خصوصنته ، واحتناجاته  الخاصة.
 أما. 11أسنرة فلسطنينة، بنيه   40سجويها 

 29/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 امة بؤرة استيطانية جنوب غرب جنيناالحتالل يشرع بإق .25
شرعت قوات االحتالل اإلسرائنلي، مساء األحد، بوضع كرفايات قرب حاجز برطعة، خلف : جين 

ووضعت سلطات  جدار الفصل العيصري، جيوب غرب جين ؛ تمهندا إلقامة بؤرة استنطاينة.
العسكري م  الجهة الجيوبنة االحتالل كرفايات في ميطقة جبلنة بالقرب م  قرنة زبدة، قرب الحاجز 

 للبلدة، وذلك تمهندا إلقامة البؤرة الجدندة.
 29/8/2021، قدس برس

 
 "علماء فلسطين" تستنكر تنظيم مهرجان راقص بمسجد في بيت لحم .26

استيكرت رابطة علماء فلسطن  نوم األحد، السماح بتيظنم مهرجا  غيائي راقص في ميطقة برك 
سلنما  التي تضم محراب ومسجد قلعة مراد، بقرنة أرطاس جيوب بنت لحم بالضفة الغربنة المحتلة. 

لغاء كل  ودعت الرابطة في بنا  لها، السلطة ووزارة أوقافها في رام هللا للرجوع إلى الحق والفضنلة، وا 
األيشطة المسنئة لقنميا وأخالقيا ودنييا امتنثاال ألمر هللا تعالى ورسوله علنه الصالة والسالم، والتوقف 
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ع  دعم أي عمل مخالف لشرعيا الحينف. وأكدت أ  القائمن  على هذا المهرجا  في بنت لحم 
في هونته اإلسالمنة، مشددة نحاولو  زعزعة قنم المجتمع الفلسطنيي المسلم المحافظ وأخالقه وطعيه 

 .على أ  ذلك نخدش الحناء ونسيء ليضاالت شعبيا وقنمه
 29/8/2021، فلسطين أون الين

 
 بلدية االحتالل تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها .27

"األنام": هدم الشاب المقدسي عقاب جعابنص، مساء أمس، ميزله في قرنة جبل المكبر،  -القدس 
وأوضح جعابنص أ  البلدنة أصدرت  ة االحتالل، بحجة البياء دو  ترخنص.بنده، بقرار م  بلدن

ال ستقوم الجرافات بذلك وعلنه دفع "أجرة الهدم".  قرارها بهدم الميزل، وألزمته بتيفنذ القرار، وا 
 30/8/2021، األيام، رام هللا

 
 مصابًا في تظاهرات "إرباك ليلي" شمال القطاع 18غزة:  .28

مواطيا  بجروح متفاوتة وحاالت اختياق  18أصنب، اللنلة الماضنة،  د هللا:محمد الجمل وعنسى سع
شدند، في تظاهرات "إرباك لنلي" عينفة وواسعة، ايدلعت في ميطقة "أبو صفنة"، شرق مخنم جبالنا 

فقد أعليت وزارة الصحة، مساء أمس، أ  م  بن  المصابن  شابا  أصنب  شمال قطاع غزة.
لته الصحنة بالمتوسطة، وأ  الباقن  أصنبوا إما بعنارات معدينة مغلفة بالرصاص الحي، وصفت حا

بالمطاط، أو بشظانا أعنرة يارنة، أو بضربات مباشرة م  قيابل غاز مسنل للدموع، وبعضهم عايى 
وأطلقت قوات االحتالل اليار وقيابل الغاز تجاه  م  حاالت اختياق شدند بسبب استيشاق دخايها.

شاركت طائرات مسنّرة في إسقاط القيابل فوق تجمعات الشبا ، ما زاد م  عدد المتظاهرن ، كما 
 المصابن .

 30/8/2021، األيام، رام هللا
 

 إبعاد للشيخ كمال خطيب عن بلدته كفركنا بالداخل مدةانتهاء  .29
رئنس لجية  -ايتهت نوم األحد، فترة اإلبعاد بحق الشنخ كمال خطنب :مصطفى صبري-كفركيا

ع  بلدته كفر كيا شمال فلسطن  المحتلة والتي استمرت لمدة  -الداخل الفلسطنيي الحرنات في
وكا  االحتالل اعتقل الشنخ خطنب  شهرن ، وذلك بعد صدور قرار م  المحكمة في مدنية الياصرة.

أنار الماضي، عقب عند الفطر مباشرة وتم توجنه عدة تهم له، ميها التحرنض والدعوة لشد  14بـ
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سقاط تهمة التحرنض عيه تم الرحال وال رباط في المسجد األقصى، وبعد مداوالت في المحكمة وا 
 آب الحالي. 28إبعاده ع  ميزله في بلدة كفركيا لمدة شهرن ، ايتهت بـ

 29/8/2021، قدس برس
 

 وقفة بنابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل .30
فعالنات الوطينة، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإليسا ، طالب عشرات المواطين  وممنثلي ال

للتدخل م  أجل استرداد جنثامن  الشهداء المحتجزة لدى االحتالل. جاء ذلك خالل وقفة احتجاجنة 
النوم األحد، للمطالبة باسترداد جنثامن  الشهداء المحتجزة، وسط مدنية يابلس. وشدد المتحدنثو  

معايه في جرائمه، الذي نّدعي والمشاركو  في الوقفة الذن   ارتدوا األكفا  على عيصرنة االحتالل وا 
الدنمقراطنة والحفاظ على حقوق اإليسا ، وال نزال نحتجز جنثامن  الشهداء، مما ندل على غطرسة 

 وعيجهنته.
 29/8/2021، فلسطين أون الين

 
صابة شاب برصاص االحتالل ومستوطنون يحطمون مركبات بو اقتحام مدرستين  .31  الخليلا 

"األنام"، وكاالت: أصنب شاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائنلي، خالل اقتحامها  –محافظات 
وذكرت مصادر أمينة وشهود عنا  أ  قوات االحتالل  قرنة حوسا  غرب بنت لحم، فجر أمس.

اقتحمت ميطقة "المطنية"، وايدلعت إنثر ذلك مواجهات في المكا ، أطلق الجيود خاللها الرصاص 
حي وقيابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعنار ياري في الفخذ، ويقل إلى أحد ال

وفي اإلطار ذاته، اقتحمت قوات االحتالل مدرستن  للذكور واإلياث في  المستشفنات لتلقي العالج.
بلدة الخضر جيوب بنت لحم. وفي الخلنل، حطم مستوطيو ، اللنلة قبل الماضنة، تسع مركبات 

 ين  في حارة جابر بالبلدة القدنمة في المدنية.للمواط
 30/8/2021، األيام، رام هللا

 
 : االحتالل يستهدف األطفال باألجزاء العليا من الجسد بشكل ممنهجمنظمة حقوقية .32

إ  المعطنات التي تجمعها “قالت الحركة العالمنة للدفاع ع  األطفال في بنا  صحافي، : رام هللا
فاع ع  األطفال م  المندا  تشنر إلى أ  قوات االحتالل اإلسرائنلي تستهدف الحركة العالمنة للد

األجزاء العلنا م  الجسد بشكل مميهج عيد إطالقها اليار صوب األطفال الفلسطنينن ، إما بقصد 
القتل أو بقصد ترك عاهة دائمة، وأ  االستخدام المفرط للقوة هو القاعدة، وأ  اإلفالت المميهج م  
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نعرض األطفال الفلسطنينن  الذن  نعنشو  تحت االحتالل للقتل في أي لحظة، دو  محاسبة العقاب 
 ”.للقتلة

 29/8/2021، القدس، القدس
 

 أشهر 8ضحية خالل  77تحصد  بالداخل الفلسطينيالجريمة  .33
واصلت الجرنمة في المجتمع العربي في إسرائنل حصد مزند م  األرواح رغم االحتجاجات  رام هللا:

الشرطة اإلسرائنلنة « تواطؤ»تواصلة ضد مستوى العيف هياك واالتهامات التي ال تتوقف حول الم
وسلطت الجرنمة مجددا   وُقتل أمس السبت شابا  في ميطقتن  مختلفتن ، مع العصابات المسلحة.

الضوء بشكل أعمق على مستوى العيف في المجتمع العربي في إسرائنل. وبهذه الجرنمة نرتفع عدد 
 امرأة. 11شخصا  م  بنيهم  77انا العيف في المجتمع العربي ميذ مطلع السية الحالنة إلى ضح

 29/8/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 االحتالل يمنع دخول األطفال القادمين مع ذويهم من تركيا .34
تالل، "األنام": أعليت وزارة الخارجنة وسفارة فلسطن  لدى األرد  وتركنا، أ  سلطات االح -رام هللا 

في إجراء تصعندي غنر مسبوق، تتعّمد ميع دخول األطفال القادمن  مع ذونهم م  تركنا عبر 
المطارات األردينة وغنر المسجلن  في هونتهم وتعندهم ع  الجسر، مشترطة وبشكل غنر قايويي أ  

نا  وقال فرنق الوزارة، في ب نوما  كحْجر صحي في األرد . 14نمضي األطفال فقط ودو  ذونهم 
صحافي، أمس: إ  الجهات الفلسطنينة المختصة تقوم بمتابعة حنثننثة لهذا اإلجراء المستغرب، و"في 

 حال حصول أي تطورات على هذه القضنة سيقوم باإلعال  عيها".
 30/8/2021، األيام، رام هللا

 
 بعمهرجانها السنوي الرياضي الساتقيم  "المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان" .35

مهرجايها السيوي الرناضي السابع لتكرنم  "المؤسسة الفلسطنينة للشباب والرناضة في لبيا "أقامت 
اليجوم واألبطال والشخصنات الرناضنة الفلسطنينة وبحضور حشد كبنر م  الشخصنات الرناضنة 

أفضل العب هذا وقد فاز بجائزة  واإلعالمنة الفلسطنينة واللبياينة، في مالعب الجولد  بول صندا.
)جائزة جمال الخطنب للحذاء الذهبي(:  2021/2020فلسطنيي في الدوري اللبيايي/ كرة القدم للموسم 

سية((  20ع  )فئة الرجال/ الفئة األولى( وسنم عبد الهادي )الحكمة(، ع  )فئة الشباب )مادو  
عين  )العهد(، ع  سية(( جهاد ابو ال 18حمزة حسن  )االهلي صندا(، ع  )فئة الياشئن  )مادو  
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 14سية(( عبد الهادي راشد )السالم زغرتا(، ع  )فئة البراعم )مادو   16)فئة األشبال )مادو  
 سية(( محمد وسنم عبد الهادي )التضام  صور(.

 29/8/2021، المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنانموقع 

 
 مصر تعيد فتح معبر رفح بكال االتجاهين .36

ت المصرنة، صباح األحد، فتح معبر رفح البري جيوبي قطاع غزة، للعمل أعادت السلطا
باالتجاهن ، بعد عدة أنام م  إغالقه. وكايت مصر قد أغلقت المعبر أمام حركة البضائع واألفراد 

 االنثين  الماضي دو  إبداء أسباب، لتعود وتفتحه باتجاه واحد الخمنس. 
 29/8/2021، فلسطين أون الين

 
 

 لمواجهة إيران يضم األردن خليجي –ترح على بايدن تشكيل تحالف دفاعي إسرائيلي بينيت يق .37
 األمنركي، الرئنس مع لقائه خالل بنينت، يفتالي اإلسرائنلنة، الحكومة رئنس اقترح: القدس المحتلة

واجهة م" بدعوى واألرد ، خلنجنة ودوال إسرائنل نضم دفاعي عسكري تحالف تشكنل باند ، جو
وذكرت القياة أ   "(، مساء األحد.11اإلنرايي"، بحسب ما ذكرت هنئة البث اإلسرائنلنة )"كا   التهدند

"التحالف الذي اقترحه بنينت هو تحالف عسكري على غرار حلف شمال األطلسي )ياتو(، نضم 
 ونشمل التحالف العسكري الذي اقترحه إسرائنل ودوال خلنجنة واألرد  لمواجهة التهدند اإلنرايي".

بنينت، يصب رادارات وأجهزة إيذار م  "تهدندات جونة م  قبل إنرا  على غرار هجمات محتملة 
وذكر التقرنر أ  تهدند الُمسنرات المفخخة اإلنراينة ننثنر مخاوف الجهات  بطائرات ُمسنرة مفخخة".

 األمينة في واشيط ، وقالت إ  واشيط  وتل أبنب قررت تشكنل طواقم عمل مشتركة لبحث سبل
 تحنند هذا التهدند.

 30/8/2021اإلخبارية، وكالة سما 

 
 بايدن أكد لبينيت: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم للصراع .38

طلب الرئنس األمنركي جو باند  م  رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنينت  عبد الرؤوف أرياؤوط:
م التوترات وتساهم في الشعور بالظلم وتقوض جهود "االمتياع ع  األعمال التي قد تؤدي إلى تفاق

 بياء النثقة مع الفلسطنينن ".
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وأكد عل مسامعه على أ  "حل الدولتن  المتفاوض علنه هو السبنل الوحند القابل للتطبنق للتوصل 
 إلى حل دائم للصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي".
خة ميها لـ "األنام" إ  باند  وبنينت بنينت وصلت يس-وقال البنت األبنض في قراءة للقاء باند 

"تبادال وجهات اليظر حول الجهود المبذولة لدفع السالم واألم  واالزدهار لكل م  اإلسرائنلنن  
 والفلسطنينن ".

وأضاف: "شدد الرئنس باند  على أهمنة اتخاذ خطوات لتحسن  حناة الفلسطنينن  ودعم فرص 
ة االمتياع ع  األعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات اقتصادنة أكبر لهم، كما أشار إلى أهمن

 وتساهم في الشعور بالظلم وتقوض جهود بياء النثقة".
وتابع البنت األبنض: "وأعاد الرئنس باند  التأكند على وجهة يظره بأ  حل الدولتن  المتفاوض علنه 

 رائنلي الفلسطنيي".هو السبنل الوحند القابل للتطبنق للتوصل إلى حل دائم للصراع اإلس
كما أشار البنت األبنض إلى أيه "أعرب الرئنس باند  ع  دعمه الكامل لعالقات قونة ومتوسعة 

 اليطاق بن  إسرائنل وجنرايها العرب والدول اإلسالمنة على مستوى العالم".
 وقال: "وأشار الزعنما  إلى أ  شراكتي إسرائنل التارنخنتن  مع كل م  مصر واألرد  تظال 
حاسمتن  لالستقرار اإلقلنمي، كما ياقشا سبل تعمنق عالقات إسرائنل مع البحرن  والمغرب والسودا  

 واإلمارات العربنة المتحدة وهدفهما المتمنثل بتحدند فرص جدندة لتوسنع الشراكات الممانثلة".
 30/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 صمت عن التوسع االستيطاني في الضفةاإلدارة األمريكية ترفض معادلة بينيت إلعمار غزة وت .39

كشفت تقارنر عبرنة أ  اإلدارة األمرنكنة، رفضت خطة تعامل الحكومة ”: القدس العربي“ -غزة
اإلسرائنلنة برئاسة يفتالي بنينت مع قطاع غزة، والقائمة على ربط عملنة إعادة اإلعمار، بإيجاز 

ل زنارة بنيت للبنت األبنض، م  بنيها صفقة تبادل األسرى، إضافة إلى خالفات أخرى ظهرت خال
 الملف اليووي اإلنرايي.
المختص بالشأ  اإلسرائنلي، م  ترجمة ع  إذاعة جنش االحتالل، فإ  ” عكا“وحسب ما يقل موقع 

جدال وقع بن  وزنر الخارجنة األمرنكي أيطويي بلنيكن  ورئنس الوزراء اإلسرائنلي بنينت بشأ  
 قضنة قطاع غزة.

كشف فقد جادل وزنر الخارجنة األمرنكي بلنيكن ، بأ  عودة الجيود األسرى والمفقودن  وبحسب ما 
 م  قطاع غزة، نجب أال ترتبط بالقضانا اإليساينة األساسنة لغزة، منثل الكهرباء والوقود وغنره.
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وذكرت اإلذاعة أ  بنيت خالل لقائه مع باند ، عرض عددا م  األهداف والشروط المتعلقة بقطاع 
 ة لتلبنة احتناجاته، وتحدث ع  وقف فوري إلطالق الصوارنخ وتياول قضنة األسرى المفقودن .غز 

 29/8/2021القدس العربي، لندن، 
 

 إذاعة عبرية: بايدن لم يضغط على بينت بشأن االستيطان .40
قالت إذاعة الجنش اإلسرائنلي إ  إدارة باند  لم تضغط على إسرائنل  -دوت كوم” القدس“ -تل أبنب

وذكرت اإلذاعة أيه في قضنة واحدة اتفق باند  وبنينت  شأ  البياء االستنطايي في الضفة الغربنة.ب
على عدم االتفاق بشأيها وهي البياء االستنطايي في الضفة الغربنة، وقررت إدارة باند  عدم ممارسة 

وضحت أ  وأ ضغوط على إسرائنل في هذا الشأ ، وأنضا عدم السماح بالبياء هياك بشكل كبنر.
ويقلت اإلذاعة ع   الوضع الراه  في البياء االستنطايي سنستمر كما كا  في الحكومات السابقة.

 مصدر سناسي أ  الجايبن  مصممن  على عدم تحدند العالقة م  خالل هذا األمر.
 29/8/2021القدس، القدس، 

 
 زوايا نظر وتوقعات باردة .41

 أ.د. نوسف رزقة
زنارة بنينت للبنت األبنض ومتابعتها ومياقشتها، وتتابع السلطة تهتم الصحف العبرنة بتغطنة 

دارته م  مطالب السلطة.  الفلسطنينة وقائع ويتائج الزنارة م  كنثب للتعرف إلى موقف باند  وا 
وتتابع حماس الزنارة بدرجة أقل، واهتمام أقل. ولكل طرف زاونة رؤنة تختلف ع  زاونة اآلخر. في 

الملف اإلنرايي بشكل كبنر، وربما حاول بنينت القفز ع  الملف الفلسطنيي. دولة االحتالل نعينهم 
 ولك  باند  عرض موقف ا سرنع ا إلدارته في ضوء الوقت القصنر للقاء الذي ياقش فنه بنينت.

تقول المصادر غنر العربنة أيه طلب م  بنينت التعاو  مع عباس، وحمانة السلطة م  السقوط، 
مستوطيات، وعدم ربط حناة سكا  غزة وحاجاتهم المدينة باألسرى النهود عيد وتجمند البياء في ال

حماس. الجايب الفلسطنيي لم نتلقَّ معلومات رسمنة ع  الزنارة وع  مخرجاتها، وع  موقف باند  
 م  رعانة المفاوضات، وفتح القيصلنة األمرنكنة في القدس.

در بها أ  تفعل للعودة للمفاوضات، ونبدو أ  السلطة تيتظر م  نخبرها بمخرجات اللقاء، وبما نج
بعض قنادات في السلطة بات ترى أ  حكومة بنينت الهشة لدنها فرصة للبقاء لفترة أطول م  
المتوقع أليها تحظى بتأنند باند ، واألخنر ال نرغب بعودة ينتيناهو. المهم أ  السلطة قند االيتظار، 

 ولنس لها آذا  جندة في البنت األبنض.
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ما حماس والمقاومة في غزة فهمها األول تخفنف الحصار على طرنق رفعه، لذا تابعت زنارة بنينت أ
م  خالل تسخن  الحدود مع غزة، بمسنرات العودة الشعبنة، والبالويات الخارقة، واإلرباك اللنلي، 

تخفنف وبسناسة حافة الهاونة، للتأنثنر في الزنارة، وحتى تجبر باند  على الضغط على بنينت ل
دخال مواد إعادة اإلعمار الالزمة.  الحصار ع  غزة وا 

المعلومات األكنثر دقة تقول إ  الملف الفلسطنيي بند وزنر الخارجنة األمرنكي، وا   ما قاله باند  
لبنينت هي خطوط عرنضة وعامة. وم  عادة الخارجنة األمرنكنة البطء وعدم االستعجال، لذا نمك  

ا في األسابنع القادمة على قضانا الملف الفلسطنيي، وبعد أسابنع القول إييا ل  يلمس تغنر   ا واضح 
تبدأ اهتمامات الخارجنة األمرنكنة تتجه يحو ايعقاد الجمعنة العامة لألمم المتحدة، وهذا نستلزم أ  
تقوم الخارجنة األمرنكنة بإعداد ملفات للعدند م  القضانا التي ستعرض، وللقاءات التي سنجرنها 

نس مع قادة الوفود القادمة إلى ينونورك حنث مقر مبيى األمم المتحدة. وهذا نعيي استمرار الرئ
الوضع في الضفة وغزة على ما هو علنه حتى أكتوبر القادم. هكذا هي السناسة الدولنة للكبار، 

 العصفور بتفلى والصناد بتقلى.
 30/8/2021فلسطين أون الين، 

 
 وعاد التلميذ خائباً  .42

 طالل عوكل
بعد سبعة أشهر على دخول جو باند  البنت األبنض، حصل التلمنذ يفتالي بنينت على فرصة، 

 لخمسن  دقنقة للجلوس على طاولة المعلم.
ال بد أ  بنينت قضى لنالي وهو مشغول في التفكنر، بشأ  تلك المقابلة، التي لم نحلم بها نوما ، 

مستضنفنه، وهل تسمح أوضاعه اليفسنة بأ  وساقته إلنها الصدف، فكنف له أ  نتصرف بما نقيع 
 نتصرف بشيء م  اليدّنة واالستقاللنة.

قد ال ندرك بنينت أيه رئنس حزب صغنر، ربما ال نتجاوز يسبة الحسم في أي ايتخابات عامة 
قادمة، وأيه مقند بشروط التشكنلة االئتالفنة الواسعة، والمختلفة، إلى الحد الذي ال نميحه الصالحنة 

 ف وفق رؤنته النمنينة المتطرفة.للتصر 
إذا كا  البند ال نفكر في اإلطاحة بالحكومة أليه هو اآلخر نيتظر فرصته لتبادل موقع رئنسها بعد 
يحو سيتن  فإ  نثمة في الحكومة أحزابا  وشركاء آخرن  م  على النسار وم  على النمن  م  هم 

 نة وفقهنة، واقتصادنة.مستعدو  لإلطاحة بها، وألسباب كنثنرة سناسنة واجتماع
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ميصور عباس سنكو  علنه بعد قلنل م  الوقت أ  نبرر ايضمامه وبقاءه في الحكومة، طالما أيه لم 
 نحقق ما وعد به المجتمع الفلسطنيي العربي أو ربما بسبب عدوا  كبنر على قطاع غزة.

ر نوم إال وقد تعرض الفوضى، وفلتا  األم ، والعيف في الوسط الفلسطنيي نزداد حنث ال نكاد نم
 إيسا  أو أكنثر للقتل، فنما ال تفعل الشرطة أو الحكومة ما نوقف هذا اليزنف.

نكفي أ  نغادر يتيناهو الساحة لسبب أو آخر، بسبب المحاكم أو بسبب الصراع الداخلي على 
وضاع الزعامة في اللنكود، حتى نيتهي الهدف الذي اجتمع علنه شركاء االئتالف الحكومي. بهذه األ

اليفسنة نذهب بنينت لتلبنة االستدعاء، ولنس بإمكايه إال أ  نحظى بصورة نعلقها على جدار ميزله 
وأ  نتباهى بأيه التقى بسند البنت األبنض الذي ال نزال نتمتع بقنادة الدولة األعظم في زم  متغنر، 

 قد نجعل اللقاء والصورة شنئا  م  الماضي الجمنل باليسبة لكلنهما.
ا كا  على بنينت أ  نمتيع ع  مقابلة الصحافة، وأ  ال نبادر إلى إطالق التصرنحات بشأ  ربم

 رؤنته وتطلعاته م  اللقاء مع سند البنت األبنض قبل أ  نعرف ما الذي نحصل علنه م  اللقاء.
 ضعنف بنينت، وجرنح باند ، بعد الزلزال الذي أطاح بهنبة الدولة األعظم في أفغايستا ، وبعد أ 
عكرت صفو أحالمه بإجالء سلس وهادئ تفجنرات حول المطار أودت بحناة نثالنثة عشر جيدنا 

 أمنركنا  وهياك آخرو  جرحى باإلضافة إلى ما أصاب جيود حلفائه جراء تلك التفجنرات.
وربما كا  األهم م  الضربة المادنة والمعيونة التي وقعت في محنط مطار حامد كرزاي، الذي 

خر، بعد قلنل م  الوقت، بأ  تلك التفجنرات، تتوعد واشيط  وحلفاءها، بأ  القادم سنأخذ اسما  آ
أعظم، وأ  أفغايستا  ال تستطنع بم  نحكمها، أ  تخرج م  دائرة التطرف، ومواصلة العملنات 

 اإلرهابنة ضد الوجود األمنركي.
ألبنض وتجعل كل أركايه نقفو  ال بد أ  الحسابات الغربنة والبعندة، للزلزال األفغايي تؤّرق البنت ا

على قدم واحدة، لفترة م  الزم ، أل  ذلك الزلزال، الذي حمل معايي هزنمة مذلة، قد نشكل مكافأة 
يجازا  للدول التي تقف على رأس أولونات الوالنات المتحدة، م  الصن  إلى روسنا وم  نثم إنرا .  وا 

منثل بنينت أ  نستوعب المشاغل، وحالة ال نستطنع شخص ِغّر، حدنث التجربة، ومحدود الفكر 
 القلق، التي تضغط على الرئنس األمنركي، وأركا  إدارته في هذه الفترة بالذات.

نمك  للتلمنذ أ  نتقدم بطلباته، لكيه ال نمكيه أ  نقدم اليصائح، أو أ  نتحدث كنثنرا  ع  مصالح 
 إسرائنل بما نتعارض مع مصالح ورؤى سند البنت األبنض.

رجح فإ  اللقاء، كا  م  طرف واحد، الذي علنه خالل خمسن  دقنقة أ  نشرح للضنف، ما على األ
 علنه أ  نقوم به، وأ  نكو  الضنف مستمعا  جندا  فقط.
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إ  كايت القضنة الفلسطنينة، ال تحظى بأولونة اهتمام رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، فإ  اإلدارة 
ع  كنثب وبالتفاصنل األحداث، وال تتوايى ع  كبح جماح  األمنركنة لدنها رؤنة مختلفة، وهي تتابع

 التطرف اإلسرائنلي.
قد ال نتعلق األمر بإمكاينة فتح ملف التسونة، ولك  على إسرائنل، أ  تستجنب لمتطلبات مرحلة 

 بياء النثقة، وا عادة اليظر في كنفنة التعامل مع الفلسطنينن  في الضفة وغزة والقدس.
تتوقف ع  ممارساتها االستفزازنة وأ  تخفف ندها النثقنلة على الفلسطنينن ، مطلوب م  إسرائنل أ  

وأ  تسمح بإعادة تقونة السلطة الفلسطنينة، وتعزنز خط تحسن  األحوال اإليساينة واالجتماعنة 
لسكا  قطاع غزة. ومطلوب م  إسرائنل أ  تكّف ع  سناسة التطهنر العرقي في الشنخ جّراح 

 حصرنة.كيموذج ولنس كحالة 
مطلوب أنضا  أ  ال تواصل إسرائنل سناسة ربط ملف تبادل األسرى بملف إعادة اإلعمار وتحسن  
األوضاع المعنشنة للسكا  لنس إلى درجة الضغط على إسرائنل حتى تتبع سناسة تؤدي إلى تسونة 

ك ظالما  ايصر أخا»تيتهي بتحقنق الحقوق السناسنة الفلسطنينة، ولك  واشيط  ال تستطنع مواصلة 
 دو  اليظر ألحوال وحاجات الفلسطنينن .« أو مظلوما  

نترتب على حكومة بنينت اليظر جندا  في المتغنرات الدولنة واإلقلنمنة، ولنس علنها أ  تفسد سعي 
 الوالنات المتحدة للتعامل مع الملف اليووي اإلنرايي بالطرق الدبلوماسنة.

نشكل ضربة تجارنة وعسكرنة فم  الذي سنشتري هذا إسرائنل خسرت مياقصة القبة الحدندنة ما 
 السالح بعد أ  تقول أمنركا إيه غنر مجٍد.

لنس هذا وحسب بل إ  على إسرائنل أ  تقف مطوال  أمام التحوالت في المجتمع األمنركي لصالح 
 القضنة الفلسطنينة وهو أمر ال تتجاهله أي إدارة أمنركنة.

نرويها دولة  %34م  نهود أمنركا ال نؤندو  إسرائنل، وأ   %25 فعدا االستطالع الذي أشار إلى أ 
م  المجتمع األمنركي نرو  ضرورة الربط بن   %50نأتي استطالع جدند نشنر إلى أ  « أبارتهاند»

 المساعدات العسكرنة األمنركنة إلسرائنل، بشرط عدم استخدامها ضد الفلسطنينن .
 30/8/2021األيام، رام هللا، 

 
 الفلسطينية إلى العالقة مع حكومة بينيت ولقائه بايدن؟ السلطةر كيف تنظ .43

 جاكي خوري
نعّد تعبنرا  شائعا  في اللغة السناسنة الدبلوماسنة، فإ  استخدام كلمة ” يافذة فرص“إذا كا  مفهوم 

 يرى بارقة“لبند وموقفها م  الفلسطنينن .  –تقدنر مبالغ فنه بكل ما نتعلق بحكومة بنينت ” يافذة“
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إذا كا  الوضع “، قال لي مصدر فلسطنيي رفنع في رام هللا في هذا األسبوع. ”أمل في كوة فرص
أمام يتيناهو والدعم الذي ميحه إناه ترامب منؤوسا  ميه، فنثمة اآل  ميحى لتغننر، لنس فقط بسبب 

على أ  ولك  هذا المصدر حرص ”. بنينت وتشكنلة حكومته، إيما بسبب اإلدارة الجدندة في واشيط 
يح  واقعنو ، ويعرف أ  مسار التقدم، إذا كا  هياك أصال  مسار للتقدم إلنه، سنكو  في “نضنف: 

 ”.األساس بطنئا  جدا  وسنكو  مكرسا  للحفاظ على الوضع الراه 
في مكتب أبو ماز  ومكتب رئنس الحكومة محمد اشتنة، نستمرو  في فحص وجهة الحكومة 

لقاءات التي أجراها رئنس الحكومة يفتالي بنينت مع الرئنس جو باند ، اإلسرائنلنة. لذلك، حظنت ال
بالمتابعة واالهتمام. وم  الرسائل التي وصلت إلى رام هللا، عرفوا أ  أساس المحادنثات في المسألة 
الفلسطنينة كا  مع وزنر الخارجنة أيتويي بلنيك ، وبدرجة أقل مع باند . صحنح أ  الموضوع 

  قبل الرئنس، لك  في إطار الوقت الذي خصص للقاء وسلسلة المواضنع التي الفلسطنيي طرح م
 كايت على األجيدة، لم نك  هياك مكا  للتعمق فنه.

، أكد ”حاول بنينت تجاهل المسألة الفلسطنينة، ويعرف أيه طلب ميه عرض رزمة تسهنالت مدينة“
ع األمرنكنن . في رام هللا نتوقعو  المصدر الفلسطنيي الرفنع في السلطة المطلع على االتصاالت م

شبكة العالقات “أنضا  محادنثة م  واشيط  الطالعهم على المستجدات في األنام القرنبة القادمة أل  
 ، قال المصدر الرفنع.”مع األمرنكنن  موضوعنة جدا ، وهي مفتوحة اآل 

المخطط عقدها الخمنس سنكو  مهما  ليا االطالع على المستجدات م  واشيط  قبل قمة نثالنثنة م  
المقبل في القاهرة بمشاركة رئنس السلطة أبو ماز  وملك األرد  عبد هللا والرئنس المصري عبد 
الفتاح السنسي. تعتبر هذه القمة تيسنقا  للمواقف قبل ايعقاد الجمعنة العمومنة في األمم المتحدة. وفي 

لجمعنة العمومنة مجال للقاء شخصي أول رام هللا نتلمسو  الطرنق لمعرفة ما إذا كا  على هامش ا
بن  الرئنس أبو ماز  والرئنس باند  بعد المكالمة الهاتفنة الودنة بنيهما في ميتصف أنار الماضي. 

 هذا إذا تم عقد اللقاء وجها  لوجه بسبب قنود كورويا.
ز المتوقع رغم نقدر أبو ماز  ومعظم القنادة الفلسطنينة أ  حكومة بنينت ستبقى قائمة لفترة تتجاو 

التياقضات الكنثنرة في تشكنلتها. االفتراض األساسي هو أ  الخوف م  ايتخابات مبكرة وعودة 
يتيناهو ستميع إسقاطها. لذلك، المقاربة في رام هللا هي أ  الحدنث ال ندور ع  حكومة عابرة أو 

 مؤقتة.
ة، بما فنها برنطاينا إضافة إلى ذلك، وفي محادنثات سناسنة، مع القاهرة وعما  وجهات غربن

وأمرنكا، تطرح القنادة السناسنة الفلسطنينة طلبا  معقوال  باليسبة لسقف التوقعات م  إسرائنل: احترام 
االتفاقات القائمة التي تم التوقنع علنها بن  إسرائنل والسلطة. هذا األمر، حسب الجهات في القنادة 
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ب، وقد نسمح بهامش عمل واستقرار، وربما حتى الفلسطنينة، سنميع القنام بخطوات أحادنة الجاي
حوار حول ايتخابات في مياطق السلطة، بما في ذلك في شرقي القدس وقطاع غزة. وا   ايتخابات 
في الساحة الفلسطنينة وااليشغال بها، قالت الجهات، سنعطي الطرفن  هامشا  م  الوقت والمياورة، 

ا  طونلة سنضطر فنها الطرفا  إلى تجيب القنام وسنكو  األمر متعلقا  بعملنة ستستغرق أشهر 
 بخطوات أحادنة الجايب.

نتساوق هذا التقدنر مع رسائل وصلت إلى رام هللا م  الممنثلن  اإلسرائنلنن  الذن  نتحدنثو  مع 
يظرائهم في رام هللا، التي نشار بحسبها إلى أ  بنينت مستعد للتعاو  غنر سناسي، أل  القصد هو 

للسلطة. نثمة رسائل بهذه الروحنة وصلت م  الممنثلن  العرب في الحكومة: وزنر  مساعدات مدينة
التطونر اإلقلنمي عنساوي فرنج، والوزنر في وزارة المالنة حمد عمار، وميسق أعمال الحكومة في 

، قالت جهات رفنعة في الحكومة ”نرسلو  العرب للتحدث مع العرب“المياطق الجيرال غسا  علنا . 
 ة بتهكم.الفلسطنين

أمام كل ذلك، تيظر السلطة لوزنر الدفاع بيي غايتس، بحكم ميصبه، على أيه شخص قادر على 
القنام بتحركات. إضافة إلى ذلك، سواء أحب غايتس ذلك أم ال، نعتبره الطرف الفلسطنيي الشخص 

االتفاقات، بما في األكنثر قربا  إلدارة واشيط . وحسب رأنهم، فإ  الدفع قدما  بتسهنالت مدينة واحترام 
ذلك تجيب القنام بخطوات أحادنة الجايب تشمل بياء كنثنفا  في المستوطيات وخطوات صارمة في 

قد نميح الطرفن  الهدوء اليسبي، وخصوصا  البقاء. … الشنخ جراح وفي األحناء العربنة في القدس
إدارته.  -اليهج األمرنكيحسب -توجه السلطة اآل ، وتوجه إسرائنل أنضا ، هو عدم حسم اليزاع، بل 

وتجيب القنام بمفاجآت حنث اإلمكاينة الكامية للتصعند كبنرة جدا ، بالتحدند في المجاالت التي تعّد 
 سنطرة السلطة فنها معدومة تقرنبا . وأحداث أنار األخنرة في القدس والقطاع هي الدلنل على ذلك.

 29/8/2021هآرتس 
 29/8/2021، القدس العربي، لندن

 
 جابات بينيت عن أسئلة بايدن حول المستوطنات والشيخ جراح والقنصليةإ .44

 يداف شرغاي
م  السابق ألوايه الشعور بالرضا الذي ساد في الوفد اإلسرائنلي إلى واشيط ، في ضوء المكا  
الهامشي يسبنا  الذي كرس في لقاء قمة باند  بنينت للمسألة الفلسطنينة. فالوالنات المتحدة ال تبادر 
في هذه المرحلة، على األقل حتى إقرار المنزاينة في الكينست في تشرن  النثايي القرنب القادم، 

مبادرة م   –في هذه المرحلة  –لخطوة سناسنة مع الفلسطنينن . كما أيها ل  تضع على الطاولة 
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، فإ  جايبها. ولك  إلى جايب مسائل منثل إنرا ، والعراق، وغزة، والقبة الحدندنة أو التأشنرات
الفنل الذي في “الموضوع الفلسطنيي كا  موجودا  في الغرفة البنضونة. ولعله لم نك  هذه المرة 

 ”.الفنل“، ولكيه كا  ظل ذاك ”الغرفة

طلب باند  م  بنينت االمتياع ع  خطوات م  طرف واحد في المستوطيات. ولك  بنينت تمسك 
 87ميطقة المبينة فنها المستوطيات تبلغ النوم بصنغة اليمو الطبنعي. وحسب إسرائنل بنينت، فإ  ال

البياء، وفقا  لليمو  –في المئة فقط م  إجمال مياطق الضفة، ولك  مبدئنا   1.52ألف دويم وتقع في 
الطبنعي لسكا  نهود نبلغ عددهم يصف ملنو  يسمة، سنمتد في كل مجال حكم المستوطيات؛ أي 

 لضفة( وسنضم بضعة آالف وحدات السك  كل سية.في المئة م  أراضي ا 9.38ألف دويم ) 537
، وهم مستعدو  أل  ”اليمو الطبنعي“نختلف األمرنكنو  مع هذا التفسنر اإلسرائنلي الموسع لـ 

كم سنبيى بالضبط “بياء داخل الجدار بصعوبة، وأقل بكنثنر م  بضعة آالف. السؤال ” نبتلعوا“
ل والوالنات المتحدة، في هذه المرحلة م  خلف سنتم استنضاحه في المحادنثات بن  إسرائن” وأن ؟

الكوالنس. هذا هو االتفاق. سنحاول بنينت الحصول على أكبر قدر ممك . والوالنات المتحدة 
ستضغط إلى أقل قدر ممك . إذا لم تك  تفاهمات، فإ  الخالف، الذي نمتيع الطرفا  حالنا  ع  

 تعرنفه، سنخرج إلى اليور.
قصة البياء النهودي طرحتا أنضا  في السناق المقدسي. تحدث باند  ع  المسألة الفلسطنينة و 

، الشنخ جراح، على خط التماس ”شمعو  الصدنق“العائالت العربنة التي تسك  في بنوت النهود في 
في القدس، طلب االمتياع ع  حل لنس يزنها . فأجابه بنينت بأ  الموضوع اآل  في بند القضاء. 

نة في شرقي القدس طرح في اللقاء، وبقنت الخالفات بن  الطرفن  على كما أ  موضوع القيصل
حالها. ومع ذلك نمك  لبنينت أ  نكو  راضنا  ع  عدم وجود خطة م  جايب إدارة باند  في 
الموضوع الفلسطنيي، وأ  رأس األمرنكنن  نيصب في معظمه إ  لم نك  كله في شؤو  خارجنة 

ع األمرنكنن  باليسبة لحل الدولتن ، وا   بقي على حاله، فبنينت أخرى، إلى جايب كورويا. الخالف م
دارته نعتقدا  بأيه الحل الوحند  ولك  اآل  نتفقا  على أال  –نعارض إقامة دولة فلسطنينة، وباند  وا 

 نتفقا.
عيدما تقفز في زنارة إلى الميطقة، فإ  إعراضها ” المسنرة السلمنة“تدل على أ  ” حارتيا“التجربة في 

رهاب. الفلسطنينو  نترجمو  ” مسنرة دمونة“شكل عام ب إلى ايسحابات، واإلرهاب نترجم ” السالم“وا 
فك “الدامنة. وكذا ” مسنرة أوسلو“إلى ضعف، واليتنجة عملنات. والمنثال األبرز بالطبع هو ” السالم“

 مشابهة أخرى على مدى السين .” سلمنة“ع  غزة، ولك ، كايت ليا أحداث ” االرتباط
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يبغي إذ  األمل في أ  نكو  مقررو السناسة وأصحاب القرار في إدارة باند  نعرفو  تارنخ وفرة ن
ويأمل أنضا  بأ  سنكو  لدى الجايب اإلسرائنلي م  نذكرهم بالفرق الرفنع بن  مسنرة ”. السالم“

 السالم ومسنرة اإلرهاب في الشرق األوسط.
 29/8/2021إسرائيل اليوم 
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