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 27 :اريكاتيرك
*** 

 
 
 
 وحماس "إسرائيل"تقدم كبير وملموس في االتصاالت الجارية ب أن صفقة تبادل بين  :كان العبرية .1

ذكبر تقبريبر صحفي إسبرائيلي، مساء الثالثاء، إن هناك تقدًما ملحوًظا وملموًسا في  :تبرجمة خاصة
ونقل شماون آبران مبراسل  االتصاالت التي تجبري عشأن صفقة تعادل أسبرى عين إسبرائيل وحماس.

إذاعة كان الاعبرية وقناة مكان اإلسبرائيلية الناطقة عالابرعية في تغبريدة له عالاعبرية ععبر حساعه في 
تويتبر، عن مصدبر موثوق لم يحدده، قوله إن هناك تقدم كعيبر وملموس في االتصاالت الجابري من 

م آبران مزيًدا من التفاصيل حول هذا ولم يقد أجل عودة األسبرى والمفقودين اإلسبرائيليين لدى حماس.
التطوبر الذي فيما يعدو أن مصدبره إسبرائيلي وليس فلسطيني، أو قد يكون من طبرف مصبري أو آخبر 

 خاصًة وأن المبراسل ذات عالقة عالشؤون الدعلوماسية.
 31/8/2021، القدس، القدس

 
 يؤكد أهمية ترتيب األوضاع الفلسطينية الداخلية عباس .2

محمود ععاس، الثالثاء، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة  يةفلسطينال السلطةبرئيس  تبرأس: برام هللا
، اللجنة التنفيذية على اجتماعه عالوزيبر عيني غانتس، ععاسوأطلع  التحبريبر الفلسطينية في برام هللا.

ة والذي تبركز على ضبروبرة االلتزام عالشبرعية الدولية وحل الدولتين برغم مابرفتنا عأن وضع الحكوم
اإلسبرائيلية الحالية غيبر ناضج لاملية سالم جدية، كما تم االتفاق على عاض القضايا مثل لم شمل 
الاائالت، وحل القضايا الاالقة عشأن المقاصة ععنودها المختلفة، ومناقشة قضية أسبرى ما قعل أوسلو 

لشهداء المحتجزة لدى وهي الدفاة البراعاة التي لم يلتزم نتنياهو عإطالق سبراحهم، واستبرداد جثامين ا
كما  الجانب اإلسبرائيلي، ووقف االستيطان واعتداءات المستوطنين، واحتبرام قبرابرات الشبرعية الدولية.

استابرضت اللجنة التنفيذية األوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية، حيث أكدت أهمية وسبرعة 
دت اللجنة التنفيذية أهمية اإلسبراع وأك تاميق الحوابر الوطني عين فصائل منظمة التحبريبر الفلسطينية.

 في إجبراء انتخاعات الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية والجنوعية.
 31/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تل أبيب تجاهلت مطالب سياسية وأمنية للسلطة الفلسطينية .3
 ية تسهيالت اقتصادية فوبرية، عاد لقاء برئيسمنحت إسبرائيل السلطة الفلسطين: كفاح زعون-برام هللا
محمود ععاس عوزيبر األمن اإلسبرائيلي عيني غانتس، لكنها تجاهلت مطالب  ةالفلسطيني السلطة

وتهدف التسهيالت التي أقبرتها إسبرائيل للفلسطينيين إلى تازيز  فلسطينية سياسية أو أمنية أخبرى.
ّح عهذا الشأن، لكن ذلك ال يشكل أي أفق سياسي، وتقوية السلطة الفلسطينية، عاد طلب أميبركي مل
واستجاعت إسبرائيل للطلعات االقتصادية التي ال  ولم يشمل االستجاعة لطلعات فلسطينية أخبرى.

تتداخل مع الوضع السياسي أو األمني. ولم تخُل بردود الفال من انتقادات لمضمون اللقاء، واعتعبر 
يكبرس تخفيض سقف السلطة إلى مستوى أمني اقتصادي، »المحلل السياسي هاني المصبري أنه لقاء 

عهدف الحفاظ على عقائها في الضفة وغزة، من خالل تحسين شبروط الحياة تحت االحتالل والحصابر 
وفي حين قالت مصادبر إسبرائيلية، إن البرئيس «. والضم الزاحف على األبرض والحقوق والمقدسات

ة النتائج على األبرض، لم تكن الفصائل الفلسطينية ععاس كان براضيًا نسعيًا عن اللقاء ويبريد برؤي
 كذلك.

 1/9/2021، ال رق األوسط، لندن
 
 : عباس طلب من غانتس إعادة رفات فلسطينيين ووقف عنف المستوطنين"مكان" اإلسرائيلية .4

محمود ععاس طلب  يةفلسطينال السلطةكشفت هيئة العث اإلسبرائيلي الثالثاء عن أن برئيس  برام هللا:
يبر الدفاع اإلسبرائيلي عيني غانتس خالل لقائهما مؤخبرًا استاادة برفات النشطاء الفلسطينيين لدى من وز 

وذكبرت الهيئة أن ععاس طلب من غانتس الامل على إعادة  إسبرائيل ووقف عنف المستوطنين.
الاشبرات من جثث النشطاء التي تحتفظ عها إسبرائيل، وأضافت أن غانتس أجاب عأن إسبرائيل ستدبرس 

كما طالب ععاس عوقف دخول قوات الجيش اإلسبرائيلي إلى المدن الفلسطينية في المناطق  طلب.ال
 ، والامل ضد عنف المستوطنين.«أ»المصنفة 

 31/8/2021، ال رق األوسط، لندن
 
 مصدر إسرائيلي: القرض المقدم للسلطة سيكون من أموال المقاصة التي تخصم .5

لي، مساء الثالثاء، أن القبرض المالي الذي سيتم دفاه قال مصدبر أمني إسبرائي: القدس المحتلة
للسلطة الفلسطينية ويصل إلى نصف مليابر شيكل، سيكون من أموال المقاصة التي تجماها سلطة 
الضبرائب لصالح السلطة والتي يتم خصمها ألسعاب عدة وليس من أموال دافاي الضبرائب 

زع عاسم المؤسسة األمنية اإلسبرائيلية، في إشابرة وجاءت أقوال المصدبر في عيان برسمي و  اإلسبرائيليين.
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لمصدبر من مكتب وزيبر الجيش عيني غانتس الذي أعلن عن الموافقة على القبرض للسلطة 
 الفلسطينية عاد لقائه البرئيس محمود ععاس في برام هللا منذ أيام.

 31/8/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 
 دة أسيرة فلسطينيةا تية يطالب بإ راف "الصحة العالمية" على وال .6

طالب برئيس الوزبراء الفلسطيني محمد اشتية عإشبراف منظمة الصحة الاالمية على والدة األسيبرة 
كما طالب المنظمات الحقوقية عالضغط على إسبرائيل إلجعابرها  أنهابر الديك، الُماتقلة لدى إسبرائيل.

بر الدولي توفيبر ظبروف وقال اشتية "نطلب من منظمة الصليب األحم على وقف "قتل األطفال".
صحة الئقة، ُتمّكن األسيبرة أنهابر الديك من وضع مولودها داخل ماتقلها، تحت إشبراف أطعاء من 

ودعا سلطات االحتالل لإلفبراج عن األسيبرة من أجل أن تنال البرعاية  منظمة الصحة الاالمية".
 الصحية الالئقة.

 31/8/2021 نت، .الجزيرة
 
 عية العامة التخاذ إجراءات جادة إلنهاء االحتالل اإلسرائيليفلسطين توجه دعوة إلى الجم .7

إلنهاء االحتالل ” مسؤولة وجادة“برام هللا: وجهت فلسطين دعوة إلى األمم المتحدة التخاذ إجبراءات 
ونقلت وكالة )وفا( الثالثاء عن نائب المبراقب الدائم لدولة  عاما. 74اإلسبرائيلي، عاد ما يقبرب من 

المساءلة فقط هي التي يمكن أن تغيبر المسابر التنازلي “د الهادي ناصبر، قولها إن فلسطين، فداء عع
وأوضحت أنه تم  نحو دعم الحقوق الفلسطينية، عما في ذلك تقبريبر المصيبر.” للوضع على األبرض

تصاعد حدة الجبرائم التي “توجيه برسالة إلى مجلس األمن والجماية الاامة واألمين الاام، أشابرت إلى 
ا إسبرائيل والمستوطنون المتطبرفون عحق الفلسطينيين، من عينها الهجمات، واالعتقاالت، تبرتكعه

قتل األطفال، على وجه الخصوص، أصعح ممابرسة بروتينية لقوات “وأكدت أن  ”.واالحتجاز
 ”.االحتالل، ويشجاها على ذلك اإلفالت من الاقاب

 31/8/2021، لندن القدس العربي،
 
 ي: احتجاز جثامين ال هداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقابالمجلس الوطني الفلسطين .8

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليمها : برام هللا
لذويهم عمل غيبر مشبروع إنسانيا وقانونيًا، وينتهك عشكل واضح قواعد القانون الدولي اإلنساني، 

سان ذات الصلة، وهو جبريمة دولية تستوجب المتاعاة والاقاب انسجاما مع ومااييبر حقوق اإلن
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وأضاف المجلس في مذكبرة أبرسلها برئيسه سليم الزعنون، لبرؤساء االتحادات  مااييبر الادالة الناجزة.
والجمايات العبرلمانية اإلقليمية والدولية، ولبرؤساء عبرلمانات نوعية في قابرات الاالم: إن احتجاز 

شهداء نوع من الاقاب الجماعي واالعتزاز والمساومة هدفه االنتقام منهم عاد استشهادهم، جثامين ال
يذائهم عمدا.  وتاذيب ذويهم وا 

 31/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 قاسم: استمرار احتجاز االحتالل جثامين ال هداء جريمة حرب .9

ستمبرابر سلطات االحتالل عاحتجاز جثامين الشهداء، قال الناطق عاسم "حماس" حازم قاسم إن ا
وأكد قاسم في تصبريح صحفي على أن هذه السياسة الادوانية  جبريمة حبرب حقيقة وسلوك عصاعات.

من االحتالل ضد الشهداء، تتنافى مع كل القيم اإلنسانية والقوانين والمواثيق الدولية، وتاكس 
دعا قاسم كل المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية و  االستهتابر الصهيوني عالمنظومة الدولية.

لمااقعة االحتالل على هذه الجبريمة، ومناه من استمبرابرها، ووقف تمبرده على القانون الدولي وقبرابرات 
 المنظمات الدولية.

 31/8/2021، موقع حركة حماس
 
 أبو ظريفة: لقاء عباس غانتس رهان على "إجراءات بناء الثقة" مع االحتالل  .10

زة/ جمال غيث: عدَّ عضو المكتب السياسي للجعهة الديمقبراطية لتحبريبر فلسطين طالل أعو ظبريفة غ
لقاء برئيس السلطة محمود ععاس عوزيبر جيش االحتالل اإلسبرائيلي عيني غانتس، تغطية على جبرائم 

فة االحتالل اليومية في مواصلة االستيطان والهدم والتهويد. وأوضح أعو ظبريفة في حوابر مع صحي
أمس، أن اللقاء يثعت عوضوح أن السلطة ال تزال تدوبر عـمسابر "أوسلو" والتزاماتها، ]أول["فلسطين"، 

عاًدا ذلك تناقضا مع اإلجماع الوطني المطالب عضبروبرة التحلل من اتفاقية التسوية وفك الاالقة مع 
عادة تابريفها. وبرعط لقاء ععاس غانتس عالبرهان على ما تسمى "إجبر  اءات عناء الثقة" مع االحتالل وا 

مكانية الاودة إلى مفاوضات تفضي إلى إيجاد  االحتالل. وقال: ال تزال السلطة تبراهن على "أوسلو" وا 
حل مع االحتالل، مشدًدا على أن "هذا وهم، وأن على السلطة الخبروج منه، فالبرهان على أوسلو 

فلسطينية شاملة وصوال إلى  برهان فاشل؛ ألنها مضياة للوقت". وأوصى عضبروبرة الذهاب النتفاضة
 حالة عصيان شامل في األبراضي الفلسطينية المحتلة؛ إلنهاء االحتالل.

 31/8/2021فلسطين أون الين، 
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 الجهاد: المقاومة لن تسمح بسياسة المراوغة وت ديد الحصار .11
محمد أعو شحمة: أكدت حبركة الجهاد اإلسالمي، أن المقاومة الفلسطينية تقف خلف  - غزة
اهيبر والشعاب الثائبر شبرقي قطاع غزة، وتتاعع ميدانيًّا وسياسيًّا تطوبرات األوضاع، ولن تسمح الجم

لالحتالل عاستمبرابر سياسة المبراوغة وتشديد الحصابر على قطاع غزة. وشدد الناطق عاسم الحبركة 
طابرق سلمي، في حديث لصحيفة "فلسطين"، على أن فااليات الشعاب الثائبر شبرق قطاع غزة ستعقى 
 مستمبرة إلى حين إجعابر االحتالل على إدخال المتطلعات الالزمة لقطاع غزة، وفك الحصابر الجائبر.

 31/8/2021فلسطين أون الين، 
 
 فتح تستهجن الهجوم على القيادة الفلسطينية من قبل بعض األطراف السياسية .12

ألطبراف السياسية استهجنت حبركة "فتح" الهجوم على القيادة الفلسطينية من قعل عاض ا: برام هللا
واستغبرعت الحبركة توقيت هذا الهجوم في الوقت الذي تغبرق عه هذه األطبراف عالفشل  الفلسطينية.

 والمبراهقة السياسية.
وصبرح الناطق االعالمي عاسم الحبركة إياد نصبر، الثالثاء، عأنه "يجب أن يتم التمييز عين من يامل 

الفلسطيني، وعين من يعياه الوهم والفشل  عصمت من أجل حل المشاكل التي تؤبرق عال المواطن
وقال: "كان من األجدى عهذه  واستجالب الويالت برغعة منه عالمتاجبرة عهمومه ومشاكله، دون حلها".

االطبراف أن تساند القيادة لحل هذه المشاكل، وخصوصا المشاكل المالية التي اصطناها االحتالل، 
 خلوية، ومشكلة المنحة القطبرية الاالقة".ومشاكل جمع الشمل وتطويبر شعكات االتصال ال

 31/8/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 تصريحات وزير خارجية الجزائر حول مركزية قضية فلسطين تقدر حماس .13

قّدبر الناطق عاسم حبركة "حماس" حازم قاسم عالًيا تصبريحات وزيبر خابرجية الجزائبر الشقيقة برمطان 
كزية القضية الفلسطينية، ووجوب التضامن مع فلسطين عاعتعابره أساس التضامن لامامبرة حول مبر 

وأوضح قاسم في تصبريح صحفي أن هذه التصبريحات تاكس البروح الابروعية الصادقة،  الابرعي كله.
وثمن قاسم تأكيد الوزيبر برمطان لامامبرة برفض عالده منح  والحس القومي األصيل للجزائبر الشقيقة.

صفة مبراقب في االتحاد األفبريقي، وساي الجزائبر إلعقاء دعم االتحاد للقضية  الكيان الصهيوني
 الفلسطينية.

 31/8/2021، موقع حركة حماس
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 فصائل المقاومة تستهجن سياسة السلطة الفلسطينية بقطع رواتب األسرى والمحررين .14
هللا قطع برواتب أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية برفضها سياسة السلطة في برام  جمال غيث: -غزة

األسبرى داخل سجون االحتالل اإلسبرائيلي، داعية الشاب الفلسطيني عكل أطيافه وفصائله ومؤسساته 
الحقوقية والقانونية للضغط على السلطة إلعادة برواتب األسبرى المقطوعة، وتوفيبر الحياة الكبريمة 

األسبرى والمحبربرين، في للمحبربرين. وطالعت الفصائل، خالل مؤتمبر صحفي عقد عالتااون مع وزابرة 
ختام اجتماع لها أقيم عمقبر الوزابرة في مدينة غزة، الثالثاء، وجاء ضمن الحملة الوطنية إلعادة برواتب 
األسبرى المقطوعة؛ السلطة عوقف هذه المجزبرة العشاة واإلجبرامية عحق األسبرى. وقالت الفصائل: "إن 

أسبرى غزة عأسبرى الضفة الغبرعية، دون استبرداد حقوق أسبرى شاعنا مطلب وطني، والواجب مساواة 
نسانيتهم".  انتقاص من حقوقهم وا 

 31/8/2021فلسطين أون الين، 
 
 ال اباك يعتقل فلسطينيا ب بهة إطالق النار على جندي إسرائيلي .15

أعلن جهاز األمن الاام اإلسبرائيلي )الشاعاك(، الثالثاء، أنه اعتقل المواطن الفلسطيني : عالل ضاهبر
عاما(، عشعهة إطالقه النابر على قوة من جيش االحتالل، خالل مواجهات في  31)محمد جعابرين 

وعحسب الشاعاك، فإن المواجهات دابرت في  قبرية سايبر في منطقة الخليل في جنوب الضفة الغبرعية.
أيابر/مايو الماضي، أثناء الادوان على غزة. وادعى الشاعاك أنه تمكن في أعقاب  12سايبر في 

 ك برموز إطالق النابر في سايبر على جنود االحتالل.تحقيق مكثف من ف
 31/8/2021، 48عرب 

 
 الكابنيت اإلسرائيلي ينعقد فجأة  .16

كشفت إذاعة الجيش اإلسبرائيلي، مساء الثالثاء، النقاب عن دعوة أعضاء المجلس : القدس المحتلة
د المجلس الوزابري وعحسب اإلذاعة الاعبرية؛ فقد اناق الوزابري المصغبر الكاعنيت لالناقاد عاجاًل.

دون إعالغ مسعق عذلك، على خلفية التطوبرات السياسية والاسكبرية في  -مساء اليوم-"الكاعنيت" 
وأوضحت اإلذاعة أن االجتماع جاء عاد زيابرة برئيس وزبراء االحتالل عنيت إلى واشنطن،  المنطقة.

 د ععاس.كذلك عاد يومين من اجتماع وزيبر الحبرب عيني غانتس مع برئيس السلطة محمو 
من جهتها قالت قناة كان الاعبرية: إن اناقاد مجلس الوزبراء السياسي واألمني )الكاعينت(، جاء عاد 

 تأجيل الموعد المقبربر األحد الماضي، عسعب إطالة زيابرة برئيس وزبراء االحتالل عينيت لواشنطن.
  31/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 قناص اإلسرائيلي على حدود غزة بعد مقتل ال احتجاجات بجيش االحتالل .17
في سياق آخبر، كشفت قناة كان الاعبرية، مساء اليوم الثالثاء، عن حملة احتجاجات واساة في 

 صفوف جنود الجيش اإلسبرائيلي؛ تنديدًا عمقتل زميلهم القناص على حدود غزة قعل أيام.
قناص شموئيلي عند حدود غزة؛ ووفقًا للقناة الاعبرية، في أعقاب حادث إطالق النابر الذي قتل فيه ال

نشبر مئات الجنود في الساعات األخيبرة منشوبرات على حساعاتهم على انستغبرام يزعمون فيها أن قيادة 
 الجيش تمناهم من حماية حياتهم.

وأشابرت الصحيفة أن الجنود قالوا في منشوبراتهم: إن قيادتهم ال تسّهل لهم أوامبر فتح النابر نحو 
ب التحقيق الاسكبري الذي أجبري األسعوع الماضي فإن هذا االدعاء غيبر الفلسطينيين، لكن عحس

 صحيح عل عابٍر تماًما عن الصحة.
  31/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الرئيس اإلسرائيلي يزور غالة المستوطنين في الضفة .18

ابر البرئيس في خطوة هاجمها الفلسطينيون واليسابر اإلسبرائيلي، واعتعبروها نفاقا للمتطبرفين، اخت
، المقامة على أبراضي الفلسطينيين المحتلة في «هابر عبراخا»اإلسبرائيلي، يتسحاق هبرتسوغ، مستامبرة 

 منطقة ناعلس، لزيابرتها وافتتاح مؤسسات تاليمية فيها عمناسعة انطالق السنة الدبراسية.
لتنفيذ اعتداءات وتاتعبر هذه المستوطنة حاضنة لغالة المتطبرفين اليهود، الذين يعادبرون عشكل منهجي 

اليسابرية اإلسبرائيلية، هيبرتسوغ، « سالم اآلن»على الفلسطينيين وتخبريب مزبروعاتهم. وهاجمت حبركة 
 «. نفاقا منه للمتطبرفين وتشجياا لهم في اعتداءاتهم»على هذه الخطوة واعتعبرتها 

قى قادتها وكان هيبرتسوغ قد زابر، أمس، مقبر المجلس الاام للمستوطنات في الضفة الغبرعية، والت
 وبرجال الدين فيها، وزابر هابر عبراخا، وافتتح مدبرسة برسمية فيها ومؤسسة تاليمية أخبرى.

أبريد أن أضع جانعا، للحظة، النقاشات السياسية حول التسوية الدائمة للصبراع عيننا وعين »وقال: 
يل منها. إنها تسبري جيبراننا الفلسطينيين، وأقول: لدينا في السامبرة جذوبر عميقة ال يمكن نفيها أو التقل

وتمنى للمستوطنين األمن «. في عبروقنا وتاتعبر جزءا من الحمض النووي لنا وتسبرد حكاية تابريخنا
 واالزدهابر. 

  1/9/2021ال رق األوسط، لندن، 
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 «لجان تحقيق»بعد مقتل القّناص اإلسرائيلي... مطالبات بي .19
لى الجدابر الفاصل عين غّزة وعقية لي، عيال تزال قضية مقتل القناص في جيش الادو اإلسبرائ

األبراضي المحتلة، تشغل البرأي الاام اإلسبرائيلي. وذلك عالتوازي مع ازدياد االحتجاجات على مقتله 
 وسط اتهامات عإهمال الجيش لجنوده.
، عن «واينت»، نيبر عبركات، اليوم، في حديٍث لموقع «الليكود»وفي اإلطابر، أعلن النائب عن حزب 

األمبر »وأضاف أّن «. ة عإقامة لجنة تحقيق عبرلمانية للعحث في ظبروف اغتيال الجنديالمطالع»نيته 
ونّوه إلى «. األسهل هو فحص الخطأ في الاملّية، لكن هذا الخطأ هو نتيجة ألجواء تقّعل األحداث

أجبرى الاديد من المحادثات الهاتفية مع جنوٍد في غزة، وقال إنهم تلّقوا أوامبر عالحفاظ على »أنه 
 «.الهدوء، ألن برئيس الوزبراء قد خبرج في زيابرة للواليات المتحدة

وفي السياق، شّنت النائعة في االئتالف الحاكم، شابرين هسكيل، هجومًا على الحكومة داعيًة إلى 
كان من المفتبرض أن »وقالت في حديث إلذاعة الجيش، إنه «. تشكيل لجنة تحقيق في أداء الجيش»

. دعوت برئيس الحكومة ووزيبر األمن إلى البرّد، ال زلت أنتظبر أجوعًة منهم، يكون هناك بردٌّ قعل أيام
 «.أبرى ععالغ الخطوبرة عدم البرّد حتى اآلن. أعتقد أن هذا األمبر يجب أن يقود لتحقيٍق عأداء الجيش

 1/9/2021األخبار، بيروت، 
 
 الطيبي يطالب غانتس بإطالق سراح األسيرة أنهار الديك .20

الابرعيه ) يست اإلسبرائيلي، الدكتوبر أحمد الطيعي برئيس كتلة القائمة المشتبركةطالب النائب في الكن
للتغييبر( اليوم الثالثاء، وزيبر الجيش اإلسبرائيلي عيني غاتس، عإطالق سبراح االسيبرة انهابر الديك 

ويأتي هذا الطلب إثبر اعتقال األسيبرة انهابر الديك التي تقعع في سجن  عشكل فوبري ومستاجل.
شهبر آذابر الساعق وهي في أشهبرها األخيبرة من فتبرة الحمل، والتي تااني من ازمة نفسية  منذ” ديمون“

 حادة وهي عحاجة للاالج والمبراجاة الطعية.
 31/8/2021القدس، القدس، 
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 إيمان ياسين تؤدي اليمين أمام الكنيست بدالا عن الخرومي .21
أمام الهيئة الكاملة للكنيست ” والءيمين ال“يوم الثالثاء، ما يسمى أدت إيمان خطيب ياسين، 

 اإلسبرائيلي، كاضو فيه عن القائمة الابرعية الموحدة عداًل من سايد الخبرومي الذي توفي منذ أيام جبراء 
وعحسب قناة الكنيست، فإن ياسين ستحل مكان الخبرومي وستتولى مسؤولياته الساعقة  جلطة قلعية.

 في الكنيست وفًقا للقانون.
 31/8/2021القدس، القدس، 

 
 تطرد طالبي لجوء إلى لبنان خالفا للقوانين والمعاهدات الدولية "إسرائيل" .22

اللعنانية، في  -يطبرد الجيش اإلسبرائيلي طالعي لجوء، ماظمهم أفابرقة، تسللوا ععبر الحدود اإلسبرائيلية 
ل إجبراء أطلق الجيش عليه تسمية "إعادة ساخنة". وطبرد الجيش عشبرات طالعي اللجوء هؤالء خال

السنتين األخيبرتين، خالفا لقبرابر صادبر عن المحكمة الاليا، عخصوص طالعي اللجوء الذين وصلوا 
 إلى إسبرائيل من مصبر، ويمنع طبردهم أو إعادتهم إلى موطنهم عسعب التهديد الماثل على حياتهم.

 31/8/2021، 48عرب 
 
 ربيت كيل وحدة "مستعربين" جديدة بحجة محاربة الجريمة في المجتمع الع .23

كشف تقبريبر صحافي، يوم الثالثاء، أن الشبرطة اإلسبرائيلية تتحسب من وقوع مواجهات خالل فتبرة 
األعياد اليهودية في أيلول/ سعتمعبر المقعل، على غبرابر تلك التي اندلات خالل الهعة الشاعية في 

 مايو الماضي.في موازاة الادوان اإلسبرائيلي على قطاع غزة، في أيابر/ 48القدس المحتلة ومناطق الـ
يأتي ذلك عالتزامن مع إعالن الشبرطة اإلسبرائيلية مساء الثالثاء، تشكيل وحدة "مستابرعين" جديدة تاعاة 
لقوات "حبرس الحدود" الشبرطية، تنشط عدءا من الليلة في العلدات الابرعية حصبرا، عحجة مكافحة 

 الجبريمة والانف.
‘ المستابرعين‘اليوم )الثالثاء(، ستعدأ وحدة وقالت الشبرطة في عيان صدبر عنها إنه "اعتعابًرا من 

 ، نشاطها".‘حبرس الحدود‘الجديدة التاعاة لـ
وأطلق على الوحدة الجديدة تسمية "سيناء" وهي ماززة عـ"قدبرات خاصة عما في ذلك تكتيكات برصد 

 متقدمة ووحدة دبراجات نابرية وآليات متنوعة، ووحدة كالب شبرطية وقدبرات قتالية عالية".
لوحدة إلى القيام عـ"نشاط سبري ضد الاصاعات اإلجبرامية في جميع أنحاء العالد، والتاامل وتهدف ا

 مع أعمال الشغب عقدبرات متقدمة ومكافحة اإلبرهاب"، على حد زعم الشبرطة اإلسبرائيلية.
 31/8/2021، 48عرب 
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 أميركية م تركة في البحر األحمر –ألول مرة مناورات بحرية إسرائيلية  .24
اإلسبرائيلية ألول مبرة مناوبرات مشتبركة مع األسطول الخامس للجيش األميبركي في  أجبرت العحبرية
وعحسب موقع واي نت الاعبري، فإن الغبرض من المناوبرة الامل المشتبرك وتازيز  العحبر األحمبر.

 االتصال عين األساطيل العحبرية للجيشين اإلسبرائيلي واألميبركي.
لى سينابريوهات الدفاع واإلنقاذ، إلى جانب أخبرى وقال ضاعط عسكبري إسبرائيلي، إنه تم التدبرب ع

 تتالق عالامل العحبري وحماية المصالح االستبراتيجية ألمن المنطقة وأمن إسبرائيل.
هذا التااون عين العلدين مهم للحفاظ على طبرق التجابرة العحبرية واالستقبرابر اإلقليمي، ومنع “وأضاف 

 ”.األعمابر اإلبرهاعية
 31/8/2021القدس، القدس، 

 
 األولى عالميا في معدل اإلصابات بكورونا "إسرائيل" .25

تصدبرت إسبرائيل مادل اإلصاعات عفيبروس كوبرونا لكل مليون نسمة، على مستوى الاالم، خالل 
األيام السعاة األخيبرة، تلتها الجعل األسود وجوبرجيا، عحسب ما ذكبر الموقع اإللكتبروني لصحيفة 

 "يدياوت أحبرونوت"، مساء الثالثاء.
ب الصحيفة "حطم عدد حاالت كوبرونا المؤكدة في إسبرائيل لكل مليون نسمة برقما قياسيا جديدا وعحس

 إسبرائيليا في يوم واحد على أنهم مصاعون عالفيبروس". 11,077أمس )اإلثنين( عندما تم تشخيص 
قم وهذا هو أعلى مادل يومي لإلصاعات في إسبرائيل منذ تفشي الجائحة الاام الماضي، عينما كان البر 

 كانون الثاني/ ينايبر الماضي. 18إصاعة جبرى تسجيلها في  10,118الساعق 
 31/8/2021، 48عرب 

 
  هيد فلسطيني برصاص االحتالل قرب رام هللا .26

أفادت مصادبر برسمية فلسطينية الثالثاء عاستشهاد مواطن فلسطيني عبرصاص االحتالل اإلسبرائيلي 
وقالت وزابرة الصحة الفلسطينية في عيان صحفي  لة.قبرب مدينة برام هللا وسط الضفة الغبرعية المحت

مقتضب إن االبرتعاط المدني الفلسطيني أعلغها عاستشهاد مواطن أصيب عبرصاص االحتالل قبرب علدة 
 عاما(. 38مصادبر محلية أفادت عأنه برائد يوسف براشد ) عيت عوبر قضاء برام هللا.

 31/8/2021نت،  .الجزيرة
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 عن الطعام إلى سبعةارتفاع عدد األسرى المضربين  .27
ابرتفع عدد األسبرى المضبرعين عن الطاام في سجون االحتالل إلى سعاة، عاد انضمام : برام هللا

أيام، برفضا  6عاما( من مخيم عايدة في عيت لحم، لإلضبراب منذ  37األسيبر شادي أعو عكبر )
 العتقالهم اإلدابري.

 31/8/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 تحّمل األردن مسؤولية بدء االحتالل ترميم الجسر الخ بي بالقدس"القدس الدولية"  .28

حّملت مؤسسة "القدس الدولية"، الحكومة األبردنية، مسؤولية تدخل االحتالل اإلسبرائيلي عيبروت: 
المستمبر في أعمال التبرميم عالمسجد األقصى، وآخبرها شبروعه عتبرميم الجسبر الخشعي عند "عاب 

وقالت "القدس الدولية"، في عيان تلقت "قدس عبرس" نسخة عنه  لألقصى. المغابرعة" في السوبر الغبرعيّ 
الثالثاء، "إنَّ سكوت األبردن عن تدخل االحتالل المستمبر في أعمال التبرميم التي تقوم عها دائبرة 
األوقاف اإلسالمية، وصواًل إلى مناها إال عإذنه )االحتالل(، أدى إلى هذا التمادي الذي جال 

واعتعبرت  برث عموقف األبردن صاحب الحق الحصبرّي في صيانة المسجد وتبرميمه".االحتالل ال يكت
أن "صمت األبردن عن انتزاع حّق التبرميم والعناء والصيانة منه في المسجد األقصى، مقدمة للتفبريط 

 عإدابرة شؤون المسجد وبرعايته".
 31/8/2021، قدس برس

 
 بدخول حديد البناء لغزة يسمحاالحتالل  .29

سلطات اإلسبرائيلية، الثالثاء، عدخول كميات من حديد التسليح الخاص عأعمال العناء، برفح: سمحت ال
لقطاع غزة، ععبر ماعبر كبرم أعو سالم، لصالح القطاع الخاص الفلسطيني، للمبرة األولى منذ عدوان 

أن الجانب اإلسبرائيلي سمح ، وأفاد مصدبر مسؤول في الجانب الفلسطيني من الماعبر مايو/أيابر.
شهوبر، في أعقاب الادوان  3دة شاحنات محملة عحديد العناء، عاد منع دام أكثبر من عدخول ع

وسمحت إسبرائيل اإلثنين، وألول مبرة، عدخول اإلسمنت  اإلسبرائيلي األخيبر في مايو/أيابر على القطاع.
 والجبرانيت والبرخام، وعاض مستلزمات العناء.

 31/8/2021، القدس العربي، لندن
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 الب باإلفراج الفوري عن األسيرة أنهار الديك واألسرى المرضىمؤسسات األسرى تط .30
طالعت مؤسسات مختصة عشؤون األسبرى، عاإلفبراج الفوبري عن األسبرى المبرضى، وعن : برام هللا

ودعوا خالل وقفتهم  األسيبرة أنهابر الديك التي ستضع مولودها خالل أيام داخل سجون االحتالل.
ية للصليب األحمبر، اليوم الثالثاء، في مدينة العيبرة، جماهيبر شاعنا األسعوعية أمام مقبر اللجنة الدول

إلى مساندة األسبرى كافة، والوقوف إلى جانعهم وتوسيع دائبرة التضامن والحبراك الشاعي، نتيجة 
 الخطبر الذي يتابرضون له عفال سياسة اإلهمال الطعي المتامد من قعل إدابرة سجون االحتالل.

 31/8/2021، قدس برس
 
 ضحايا الغارات اإلسرائيلية على غزة لن يعودوا إلى المدارس بعض .31

( قصصا إنسانية Middle East Eyeبروت صحفية فلسطينية في مقال عموقع "ميدل إيست آي" )
وقالت  مأساوية ناجمة عن القصف الذي شنته إسبرائيل في مايو/أيابر الماضي على قطاع غزة.

الذين سقطوا جبرحى في تلك -ات األطفال الفلسطينيين الصحفية مها الحسيني إن الاديد من عين مئ
 يواجه اآلن حياة من دون تاليم مع قليل من الفبرص. -الحملة الاسكبرية على قطاع غزة المحاصبر

وسبردت تجابرب عائلتين تابرض أعناؤهما لإلعاقة أو الموت في تلك الغابرات اإلسبرائيلية. ووفقا 
 256امبرأة من عين  40طفال و 66لألمم المتحدة؛ هناك  للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان التاعاة

 يوما على القطاع المحاصبر. 11فلسطينيا استشهدوا خالل الحملة الاسكبرية اإلسبرائيلية التي استمبرت 
يعوا في طفال آخبرين ُأص 470منهم في سن المدبرسة. وحوالي  51ومن عين الشهداء األطفال، هناك 

منشأة تاليمية، من عينها مدابرس وبرياض أطفال ومعاني  50الغابرات التي ألحقت أضبرابرا عأكثبر من 
 الجاماة اإلسالمية في وسط غزة.

 31/8/2021نت،  .الجزيرة
 
 يديعوت: الجندي القتيل أصاب عدداا من ال بان الفلسطينيين قبل إطالق النار عليه .32

ابرية في حادثة إصاعة الجندي اإلسبرائيلي على حدود قطاع غزة أظهبرت التحقيقات الجة: تبرجمة خاص
يوم السعت الماضي، خالل مسيبرة على الحدود الشبرقية لمدينة غزة، قعل أن يالن عن وفاته متأثبًرا 
عجبروحه، أنه كان عالفال قد أطلق النابر على عدد من الشعان الفلسطينيين وأصاعهم عجبروح قعل أن 

وعحسب تلك التحقيقات كما وبرد في موقع واي نت الاعبري )الموقع  يتم إطالق النابر تجاهه.
 3االلكتبروني لصحيفة يدياوت أحبرونوت(، فإن الجندي أطلق النابر عسالحه القناص على األقل 
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التي كان ” الفتحة“مبرات وأصاب عدد من الشعان، قعل أن يصل شاب فلسطيني عحوزته مسلح لـ 
 ويصيعه عشكل معاشبر. يطلق منها النابر ويطلق النابر تجاهه

 31/8/2021، القدس، القدس
 
 االحتالل ينفذ أعمال هدم في األغوار وسلوان ومواجهات بعد اقتحامات لرام هللا والبيرة وطمون .33

"األيام": أقدمت قوات االحتالل، أمس، على هدم ثالث منشآت زبراعية في خبرعة اعزيق  –محافظات 
ة سلوان عالقدس المحتلة، ونفذت عقوعات جماعية عحق عاألغوابر الشمالية وجدبران حجبرية في علد

أهالي علدة ياعد عمحافظة جنين، وذلك خالل عملية دهم شنتها في محافظات عدة، تخللتها 
 مواجهات.

حظائبر في خبرعة اعزيق، شمال شبرقي طوعاس. وفي مدينة القدس  3فقد هدمت قوات االحتالل 
سل حجبرية في علدة سلوان جنوب المسجد األقصى. المحتلة، هدمت سلطات االحتالل جدبرانا وسال

وفي علدة ياعد، نصعت قوات االحتالل حاجزًا عسكبريًا على مدخل العلدة، وأعاقت تحبركات المواطنين 
واحتجزت مبركعاتهم. وفي مدينتي برام هللا والعيبرة، اندلات مواجهات، خالل تصدي الشعان لاملية 

 اقتحام شنتها قوات االحتالل.
 1/9/2021رام هللا، ، األيام

 
 األونروا: مدارسنا تعرضت للدمار خالل اال تباكات المسلحة في مخيم درعا .34

أعبرعت وكالة )األونبروا(، اليوم الثالثاء، عن قلقها العالغ حيال األضبرابر التي تابرضت لها ق: دمش
ت عإعادة تأهيل وأشابرت األونبروا إلى أنها قام منشآتها نتيجة للنزاع المسلح الجابري في جنوب سوبريا.

، عاد أن تضبربرت عشكل كعيبر في النزاع المسلح في عام 2020المعاني المدبرسية عالكامل في شعاط 
منشآت الوكالة مثلها مثل جميع مبرافق األمم المتحدة، مالمة على هذا “وقالت األونبروا إن  .2012

بر من أنه ستقع أعمال قتالية النحو وتبرفع علم األمم المتحدة على سطحها، ولم تتلَق الوكالة أي تحذي
 ”.في منطقة قبريعة جًدا من مدابرس األونبروا

 31/8/2021، القدس، القدس

 

 ب أن مفاوضات السالملبناء موقف موحد  ةالقاهر بقمة مصرية ي فلسطينية ي أردنية غداا  .35
ة، فلسطينية، غدًا )الخميس( في القاهبر  -أبردنية  -أفاد مصدبر سياسي أبردني عاناقاد قمة مصبرية 

االجتماع يستهدف عناء موقف عبرعي موحد حيال »أن « الشبرق األوسط»وأكدت مصادبر مصبرية لـ
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وكشف المصدبر األبردني أن  «.استئناف المعاحثات مع الجانب األميبركي عشأن مفاوضات السالم
أجندة االجتماع الثالثي الذي سيحضبره الااهل األبردني الملك ععد هللا الثاني، والبرئيس المصبري »
د الفتاح السيسي، والبرئيس الفلسطيني محمود ععاس، تتضمن أولوية تنسيق المواقف قعيل انطالق عع

، علمًا عأن البرئيس «اجتماعات الجماية الاامة لألمم المتحدة الدوبرية التي ستعدأ الشهبر الحالي
 الفلسطيني محمود ععاس سيلقي خطاعًا في هذه المناسعة.

القمة ستكون مبرتكزة على عناء موقف عبرعي »، إن «األوسطالشبرق »وقال مصدبر مصبري مطلع، لـ
موحد، عشأن استئناف المفاوضات اإلسبرائيلية الفلسطينية، واالتصاالت مع الواليات المتحدة 
األميبركية، نتيجة لزيابرة ويليام عيبرنز، مديبر وكالة االستخعابرات المبركزية، إلى القاهبرة وبرام هللا وتل 

إحدى نتائج معاحثات عيبرنز في الاواصم الثالث، كان »، مضيفًا أن «نأعيب، قعل أكثبر من أسعوعي
 «.اللقاء األخيبر عين وزيبر الدفاع اإلسبرائيلي عيني غانتس، وبرئيس السلطة الفلسطينية

أشهبر،  3وواصل المصدبر أن قادة مصبر واألبردن وفلسطين سيعنون على تحبرك ساعق قعل نحو 
عناًء على تواصل مصبري »عملية التفاوض عشأن السالم،  عدعوة مصبرية لاقد مؤتمبر دولي الستئناف

وأفاد المصدبر أنه كان من المقبربر قعل هذه القمة «. أميبركي، عززته األحداث األخيبرة في غزة -
الابرعية الثالثية أن يكون برعاعيًا، عحضوبر برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي نفتالي عنيت، ياقد في مدينة شبرم 

ة تم تغييبرها لصالح قمة ثالثية عبرعية عاألساس، لعناء موقف موحد قعل غيبر أن الفكبر »الشيخ عمصبر، 
 «.الدخول عمسابر المعاحثات مع واشنطن عشأن التفاوض

 1/9/2021، لندن، ال رق األوسط
 
 لتسلم مهامه "إسرائيل"سفير البحرين يصل  .36

همة إلى تل وصل السفيبر العحبريني لدى إسبرائيل خالد يوسف الجال: وكالة األناضول + وكالة سند
أعيب يوم الثالثاء، لتسلم مهامه البرسمية، وقد تداولت منصات إسبرائيلية صوبرا توثق اللحظات األولى 

"يسادني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة  -ععبر تويتبر-وفي وقت ساعق، قال الجالهمة  لوصوله.
وأضاف "يشبرفني أن  تل أعيب اليوم، لعدء مهامي كأول سفيبر لمملكة العحبرين لدى دولة إسبرائيل".

أكون جزءا من تحقيق برؤية سيدي حضبرة صاحب الجاللة الملك حمد عن عيسى آل خليفة )..( 
وعوصوله، صابر الجالهمة براعع سفيبر عبرعي في تل أعيب عاد  للتاايش السلمي مع جميع الدول".

 سفبراء مصبر واألبردن واإلمابرات.
 31/8/2021الجزيرة. نت، 
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 ساد السابق تعمل في اإلمارات والبحرينلرئيس المو  "سايبر" ركة  .37
عدأت شبركة "إكس إم سايعبر"، التي يبرأسها برئيس الموساد الساعق، تميبر عابردو، عالامل : عالل ضاهبر

في دول الخليج، حيث تعيع عبرامج سايعبر من تطويبرها لحماية العنية التحتية للغاز والنفط ومؤسسات 
وأشابرت الصحيفة إلى أن الشبركة اإلسبرائيلية  ن.مالية، وفق ما ذكبرت صحيفة "غلوعس"، اإلثني

وقات، في أعقاب "اتفاقيات أعبراهام" لتطعيع الاالقات عين اإلمابرات والعحبرين وعين إسبرائيل، على 
اتفاق تااون مع شبركة "سعايبر سولوشنز" من دعي، التي تديبرها مجموعة خعبراء هنود، وتمثل شبركات 

وستساعد "سعايبر سولوشنز"، في هذه  آبرك" و"تشيكعوينت".سايعبر إسبرائيلية أخبرى، عينها "سايعبر 
المبرحلة، الشبركات اإلسبرائيلية في االختبراق إلى دول موقاة على "اتفاقيات أعبراهام" فقط، أي اإلمابرات 

 والعحبرين.
 31/8/2021، 48عرب 

 
 للفلسطينيين "سرائيل"إاألمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد قتل  .38

ة عن قلقها من تصاعد قتل قوات االحتالل اإلسبرائيلي للمواطنين الفلسطينيين، أعبرعت االمم المتحد
 ودعت الى حمايتهم من عنف المستوطنين.

وفي السياق، نشبرت األمم المتحدة شبريطا مصوبرا عانوان فلسطين: قلقون من الخسائبر في األبرواح 
 واإلصاعات في األبراضي الفلسطينية المحتلة.

المنسق الخاص لاملية السالم في الشبرق األوسط توبر وينسالند، عشأن وتضمن الشبريط مالحظات 
 األبراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وينسالند، أمام مجلس األمن االثنين، "إنني قلق من استمبرابر الخسائبر المأساوية في األبرواح 
التزامها عحماية واإلصاعات الخطيبرة في األبرض الفلسطينية المحتلة"، داعًيا إسبرائيل إلى "الوفاء ع

 المدنيين الفلسطينيين من الانف".
وفي إحاطة أعضاء المجلس خالل مشابركته من القدس ععبر فيديو كونفبرنس، أشابر وينسالند إلى 
"عنف المستوطنين المتكبربر ضد المدنيين الفلسطينيين" وقال "يجب اتخاذ المزيد من اإلجبراءات 

يين الفلسطينيين من الانف، عما في ذلك من قعل لضمان وفاء إسبرائيل عالتزامها عحماية المدن
 المستوطنين اإلسبرائيليين، والتحقيق ومحاسعة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات".  

 1/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وا نطن تحث الدول األعضاء باألمم المتحدة على تقديم المساعدات لألونروا .39
لز، نائب المندوب الدائم للواليات المتحدة لدى األمم المتحدة: "عاد إعالن الواليات قال بريتشابرد مي

مليون دوالبر أمبريكي أخبرى كمساعدات إنسانية لامليات األونبروا في المنطقة  136المتحدة عن تقديم 
ات الشهبر الماضي"، فإن الواليات المتحدة تحث الدول األعضاء األخبرى مبرة أخبرى على تقديم التزام

طالب وطالعة إلى مدابرس األونبروا في غزة، فإن خدمات األونبروا  290,000مالية، كما برأينا مع عودة 
 هي شبريان الحياة للاديد من الالجئين الفلسطينيين.

 1/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 تأمالت في انتصار طالبان وانسحاب األمريكان .40

 حمحسن محمد صالد. أ. 
االنتصابر المدّوي الذي حققته حبركة طالعان، عاد عشبرين عامًا من المقاومة، على الواليات المتحدة 
وحلفائها، واضطبرابر األمبريكان للخبروج المبرتعك الالهث من أفغانستان، تابركين نظام الحكم الذي 

صابر دعموه لسنوات طوال يتهاوى كما تتهاوى أوبراق الخبريف في مشهد تابريخي مذهل؛ هو انت
يستحق أن ُيدبرس كتجبرعة متميزة من تجابرب الامل المقاوم والتحبربر من االستامابر وأذناعه، وأحد 

 المحطات التابريخية المهمة في القبرن الحادي والاشبرين.
مهما حاول اإلعالم الغبرعي، المهيمن عالميًا، أن ُيخفف من وقع الهزيمة، فإن مجبرد طبرح الحقائق 

ءات كفيل عكشف الغطاء عن حاالت اإليهام التي يحاول السياسيون الموضوعية المدعمة عاإلحصا
 الغبرعيون والاديد من األدوات اإلعالمية تقديمها.

عشبرون سنة من االحتالل األمبريكي المدعوم عقوى كعبرى تشابرك في حلف النيتو، فشلت في فبرض 
قاومة تملك إمكانات نموذجها وفي تغييبر الوجه الحقيقي ألفغانستان؛ وفشلت في كسبر شوكة حبركة م

عسيطة لكنها ملتحمة مع شاعها، كما فشلت في إنشاء منظومة سياسية وعنية "دولة عميقة" تتساوى 
 أو تتماهى مع المصالح الغبرعية.

وذهب ما يزيد عن تبريليون دوالبر )ألف مليابر( أنفقته أمبريكا أدبراج البرياح، وهو معلغ هائل يشيبر إلى 
عانته أمبريكا، إذ إن متوسط اإلنفاق السنوي األمبريكي على مشبروعها  مدى االستنزاف واإلنهاك الذي

في أفغانستان كان نحو خمسين مليابر دوالبر، وهو ما يوازي ميزانيات عسكبرية سنوية لقوى عالمية 
كعيبرة )مقابرب للميزانية الاسكبرية العبريطانية والاسكبرية الفبرنسية، وأعلى من الميزانية الاسكبرية 

ضاف الدعم السنوي المقدم للكيان الصهيوني. ودبّرعت أمبريكا وحلفاؤها  13يزيد عن  األلمانية(، كما
 ألف عسكبري، تهاوى سبرياًا مع اقتبراب الخبروج األمبريكي من أفغانستان. 300جيشًا من نحو 
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وعالبرغم من "الجاجاة" اإلعالمية، والحديث عن الديمقبراطية والشفافية، والدولة الحديثة، فإن النظام 
سي الذي برعته الواليات المتحدة كان أحد أفسد األنظمة في الاالم؛ ويكفي أن نالم أن المؤشبر السيا

 علدًا. 179من أصل  173يضع أفغانستان في التبرتيب  2020الاالمي لمدبركات الفساد لسنة 
واإلعالم الذي يبركز على المخاوف من طالعان وسلوكها المحتمل؛ ال يكلف نفسه عناء التفسيبر 

عي لنجاح طالعان، عاد عشبرين سنة من الحبرب القاسية والقذبرة، ومن التشويه الاالمي الموضو 
والمحلي الممنهج لطالعان ومقاومتها. كما ال يكلف نفسه طبرح المسؤولية القانونية واألخالقية عن 

 ألفًا من المدنيين األفغان الذين براحوا ضحية التدخل الاسكبري األمبريكي وحلفائه. 120مقتل نحو
حتى مشاهد إجالء األمبريكان والمتااونين )والامالء( من مطابر كاعل، لم تكن مجبرد "حالة إنسانية" و 

نما يجب أن ُيستصحب مع هذه الصوبرة حالة التسامح التي قدمتها طالعان،  كما يجبري تصويبرها؛ وا 
ومة الفساد وحالة التاالي عن الجبراح؛ في وجه من قاتلوها، وأعانوا أعداءها، وكانوا جزءًا من منظ

التي انهابرت عالخبروج األمبريكي، مع مالحظة أن كل األنظمة الثوبرية تملك حق محاسعة مواطنيها 
على ما جنته أيديهم عاد االستقالل والتحبريبر. أما الطبريقة العئيسة والمهينة التي شهدتها طواعيبر 

 "الهابرعين" فهي ما يجب أن يحاسب عليه الطبرف األمبريكي وليس طالعان.
 * ** 

لقد نجحت طالعان ألن برؤيتها وبرسالتها وعوصلتها كانت واضحة لم تتغيبر، ولم تتلجلج في هويتها 
اإلسالمية، وال في مقاومة االحتالل، وال في طبريقة التاامل مع الحكومة التي نشأت في برعاية 

 االحتالل.
مية، ولم تكن عحاجة ونجحت طالعان ألنها ظلت ملتحمة عالشاب األفغاني وهويته وتبراثه وحياته اليو 

إلى اإلسبراف أو االستغبراق في المظاهبر العيبروقبراطية والنفقات اإلعالمية والوفود والسفابرات والعاثات 
الخابرجية، حيث أخذت منها فقط ما يتناسب مع ضبروبرات الامل، وما يتناسب مع قطف الثمابر عند 

أسمالية" المسماة "حديثة"، لتعدو اقتبراب االنتصابر. لم تكن عحاجة لشكليات وديكوبرات الدولة "البر 
مقعولة لآلخبرين؛ وال إلنشاء مظاهبر مصطناة من "البرفاه تحت االحتالل" كما يفال العاض )مثل 

 منظومة السلطة الفلسطينية وقيادتها(.
ونجحت طالعان ألنها لم تكن تااني من ضغط الوقت ومبروبر الزمن، ولم تكن تااني من وجود 

إلعالمي وال عالبرمزية الشخصية، وال عاللهاث حول تحقيق منجزات )أي قيادات مسكونة عالظهوبر ا
 منجزات( مهما كانت ضئيلة، لتقوم عالنفخ فيها وتضخيمها، لتظل في دائبرة الضوء كما يفال آخبرون.

ونجحت طالعان ألنها استفادت من خعبرة السنوات الماضية في تطويبر إمكاناتها السياسية والقيادية؛ 
صلعًا عندما تالق األمبر عخبروج قوات االحتالل األمبريكي وحلفائه، وعندما تالق فقدمت نموذجًا 
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األمبر عطبريقة التاامل مع الحكومة التي نشأت في ظل االحتالل. وقدمت في المقاعل نموذجًا منفتحًا 
ومبرنًا في استيااب كافة مكونات الشاب األفغاني، وفي تعديد المخاوف تجاهها من خالل إصدابر 

لاام حتى عن قوات الجيش واألمن األفغاني، وعن برجال النظام الساعق. وهي اآلن تساى إلى الافو ا
محاولة تشكيل حكومة تستوعب الشبرائح والقوى األفغانية المختلفة. كما أعدت مبرونة أوسع في 
ن التاامل مع قضايا التاليم والمبرأة وغيبرها من المسائل التي يثيبرها اإلعالم الغبرعي. وأعدت طالعا

انفتاحًا سياسيًا على العيئة اإلقليمية والدولية، وقدمت طمأنة لدول الجوابر عما فيها الصين وبروسيا 
يبران وعاكستان...  والهند وا 

ولذلك، فإن الخبروج األمبريكي ال يعدو مبرتعطًا عأي صفقة مع طالعان، ولكنه ثمبرة مقاومة لهذه الحبركة 
نفسها كانت تشيبر إلى ماضلة عقائها في أفغانستان  ضد االحتالل؛ خصوصًا أن التقابريبر األمبريكية

وضبروبرة االنسحاب قعل أكثبر من عشبر سنوات. كما أن تبرامب عالبرغم من غبروبره وعجبرفته وتطبرفه 
هو الذي اضطبرت إدابرته لعدء التفاوض مع طالعان )في الدوحة( عالبرغم من تصنيفها كحبركة إبرهاعية؛ 

يطبرة على نحو ثلثي األبرض األفغانية. أما االنسحاب عاد أن فبرضت نفسها فبرضًا وتمكنت من الس
في المئة من األبرض،  80األمبريكي األخيبر وسقوط الحكومة فقد سعقته سيطبرة طالعان على أكثبر من 

 ولم يعق أمامها سوى السيطبرة على مبراكز الواليات.
ن تبرى في استالم من ناحية أخبرى، فلال أمبريكا والقوى الكعبرى وتلك التي لها مصالحها في أفغانستا

طالعان للحكم عملية "توبريط" تؤدي إلى مزيد من "عقلنة" وواقاية طالعان؛ وتجعبر طالعان على ماالجة 
الملفات الماقدة المتالقة عالجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية والتاليمية، والتي 

صًا مع ما قد يتطلعه ذلك من ستكون فيها تحت المحك واالختعابر أمام الشاب األفغاني، خصو 
إمكانات هائلة وبرعما الدخول في عالقات اقتصادية وقبروض واحتياج خعبرات خابرجية، قد تفتح 

 المجال للغبرب وللقوى اإلقليمية للاودة من "الشعاك"، وهو ما قد تبراهن عليه أمبريكا وحلفاؤها..
الها تجد في تحديات تقديم النموذج عالتأكيد، فإن أمام طالعان تحديات هائلة واستحقاقات كعبرى؛ ول

اإلسالمي المااصبر، وتحديت التنمية والنهضة، وعناء الاالقات اإلقليمية والدولية المتوازنة.. تحديات 
ال تقل )إن لم َتُفْق( تلك التحديات التي واجهتها في المقاومة والتحبريبر. وهو ما على طالعان التاامل 

ه المبرحلة من إعداع وانفتاح واستيااب لقوى وطاقات الشاب ماه عحذبر وحزم وحكمة، مع ما تتطلع
 األفغاني واألمة المسلمة.

 31/8/2021، "21موقع "عربي 
 
 



 
 
 
 

 

 22 ص             5620 الادد:             9/1/2021 ءبرعااألا التابريخ: 

 

                                    

 إقفال باب المصالحة الفلسطينية .41
 ماين الطاهبر
اشتبرط البرئيس الفلسطيني محمود ععاس للحوابر مع حبركة حماس أن "تاتبرف، وعتوقيع إسماعيل 

لية، وعدون ذاك ال حوابر ماهم"، مؤّكًدا أن هذا هو "المطلوب منها كي هنية، عقبرابرات الشبرعية الدو 
تكون شبريكة" في النظام السياسي الفلسطيني. جاء ذلك في برّد ععاس عتوقياه وخط يده، عتابريخ 

، على برسالة أبرسلها إليه برجل األعمال، الوسيط، منيب المصبري، مؤبّرخة عتابريخ 25/8/2021
س في صوبرة تفاصيل حوابر تم مع "حماس"، وبرعما شابركه فيها آخبرون ، يضع فيها البرئي17/8/2021

من الهيئة التي شّكلها ساعًقا تحت اسم "هيئة النوايا الحسنة" والتي هدفت إلى التوسط ما عين حبركتي 
 فتح وحماس، في محاولة للتوفيق عين السلطة الفلسطينية المقسمة ما عين برام هللا وغزة.

اجتماع امتد أكثبر من أبرعع ساعات، وشابرك فيه من حبركة حماس  يصف منيب المصبري تفاصيل
إسماعيل هنية، وصالح الاابروبري، وحسام عدبران، وصالح العبردويل. كان اللقاء إيجاعًيا، كما تصفه 
برسالة المصبري التي أّكدت على التزام الحبركة عإنهاء االنقسام، واستاادة الوحدة الوطنية، وتاهدها 

ى معادبرة هيئة النوايا الحسنة خالل أسعوع. ويتضح من مضمون برسالة المصبري عتقديم بردٍّ برسمي عل
إلى البرئيس محمود ععاس أن االجتماع برّكز على مناقشة "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واعتبرافها 
عقبرابرات الشبرعية الدولية". كما يّتضح أيًضا أّن ثّمة تحفًظا لحبركة حماس على هذا الطلب، فهي حين 

على حكومة وحدة وطنية إنما تشتبرط أن يكون عبرنامجها مستنًدا إلى حوابرات القاهبرة. أما عشأن توافق 
االعتبراف عقبرابرات الشبرعية الدولية فقد ابرتأت أن يكون اتفاق مّكة الذي وقاته الحبركتان عتابريخ 

تضّمن  ، عبرعاية ملك الساودية البراحل، ععد هللا عن ععد الازيز، هو األساس لذلك. وقد8/2/2007
أبرعع نقاط برئيسة: تحبريم الدم الفلسطيني، واعتماد لغة الحوابر أساسا وحيدا لحل المشكالت 
الفلسطينية، واالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والمضي في إجبراءات تفايل منظمة التحبريبر 

صالحها، والتأكيد على معدأ التاّددية السياسية.  وتطويبرها وا 
ععاس وصول البرد البرسمي لحبركة حماس، ولم يلتِق منيب المصبري وبرفاقه لم ينتظبر البرئيس محمود 

ليابرف منهم مجبريات الحوابر، وما إذا كان ثّمة قاسم مشتبرك يمكن االنطالق منه لبرأب الصدع 
الفلسطيني، واكتفى ععضع كلمات حاسمة، كتعها في ذيل البرسالة، أنهت الحوابر قعل أن يعدأ، وقضت 

الحسنة في مهدها، وأكدت عزوف البرئيس ععاس عن أي حوابر مع "حماس"، على مهمة هيئة النوايا 
وتنصله من كل االتفاقات الساعقة التي تمت خالل الفتبرة التي اتحد فيها الموقف الفلسطيني في 

نتنياهو، وكان من نتائجها اجتماع األمناء الاامين، وقبرابرات المجلس  -مواجهة صفقة تبرامب 
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ع الادو، ووقف التنسيق األمني ماه، وتفايل اإلطابر القيادي الموحد، المبركزي عقطع الاالقات م
عادة عناء منظمة التحبريبر الفلسطينية.  وا 

ليست شبروط البرئيس جديدة، وقد ساهمت في حدوث االنقسام الفلسطيني في الماضي، عادما فازت 
الدولية، عقيادة  ، حينما اشتبرطت البرعاعية2006حبركة حماس عأغلعية مقاعد المجلس التشبرياي عام 

توني عليبر، اعتبراف "حماس" عإسبرائيل، وعاتفاق أوسلو، شبرًطا للتاامل مع أي حكومة تشّكلها أو 
تشابرك فيها. وأنهت هذه الشبروط اتفاق مّكة، وهو ما كبّربره البرئيس ععاس عاد أن ألغى منفبرًدا 

قبّربرات اجتماع األمناء ، وتبراجع عن م2021االنتخاعات التي كان مقبّربرا إجبراؤها في مايو/ أيابر 
الاامين عإعادة عناء منظمة التحبريبر، مقّدًما عبرنامًجا مختلًفا، قوامه تشكيل حكومة وفاق وطني تشابرك 
فيها "حماس"، شبريطة اعتبرافها ععبرنامج السلطة الفلسطينية والتزاماتها، وقعولها قبرابرات الشبرعية 

الفلسطيني. وهو  -ووقف الحوابر الفلسطيني  الدولية، األمبر الذي تسّعب عانهيابر اجتماع القاهبرة،
الموقف ذاته الذي كبّربره اليوم في برّده المقتضب على برسالة منيب المصبري، مالًنا وقف أي حوابر قد 
يؤّدي إلى المصالحة أو حتى إدابرة االنقسام، ما لم يلبِّ الطبرف اآلخبر شبروطه كلها، والتي تاني 

برامجها السياسية وأولوياتها، وتحّولها إلى حزٍب من تخلي "حماس" وقوى وفصائل فلسطينية عن ع
أحزاب السلطة وعبرنامجها الذي فقد جميع معبّربرات عقائه، وأصعح عائًقا أمام حبرية الشاب الفلسطيني 

 ووحدته.
ثّمة سؤال يتالق عمدى شبرعية أن تطاَلب حبركة سياسية عتغييبر عبرنامجها السياسي لتلتزم ععبرنامج 

ياساتها؟ وما مدى عالقة ذلك عتاّدد البرؤى السياسية وعالديمقبراطية في الساحة السلطة الفلسطينية وس
الفلسطينية؟ ومتى أصعح االعتبراف عالادو والتنسيق ماه شبرًطا للمشابركة في الاملية السياسية 
والحوابر، وعدياًل من التمّسك عالبرواية الفلسطينية التابريخية؟ ولماذا ال ُتطّعق السياسات ذاتها على 

جانب الصهيوني فُيطلب من حكومته ومن أحزاعه الصهيونية كلها االلتزام عهذه القبرابرات؟ عل أين ال
هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يكيل عمكيالين، ويفبرض في كل يوم شبروًطا جديدًة مجحفًة على 

ئيل الطبرف الفلسطيني، في حين لم يتمّكن من وقف االستيطان أو حتى تجميده، أو من حْمل إسبرا
على االنسحاب من متبر واحد من األبرض الفلسطينية، أو وقف سياسة القتل اليومي الذي تمابرسه 

 عحق الفلسطينيين؟
في جميع مساعي القيادة الفلسطينية لالنضمام إلى عملية السالم منذ عبرنامج النقاط الاشبر عام 

دوًما عن التزامات  ، مبروبًرا عمؤتمبر مدبريد واتفاق أوسلو وما تبرتب عليه، كان الحديث1974
الفلسطينيين، وما يمكن أن يقّدموه من تاهدات وتنازالت، وهو ما تّم عالتدبريج، وصواًل إلى االعتبراف 
عحق إسبرائيل في الوجود، واعتعابر ضمان األمن الصهيوني شبرًطا لعقاء السلطة الفلسطينية ووجودها. 
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ذاتها من حبركة حماس والفصائل الفلسطينية  وتنتقل اآلن المساعي ذاتها إلى محاولة انتزاع التنازالت
 األخبرى، في حين يتم الصمت عن موقف الحكومة اإلسبرائيلية واألحزاب الصهيونية.

ثّمة تساؤل ملّح عن السعب الذي يجال البرئيس محمود ععاس مصبّرا على هذه اإلجبراءات التي لن 
ا أنه انقساٌم سياسيٌّ عالدبرجة األولى، تقود إال إلى إقفال عاب المصالحة الفلسطينية، الذي عات واضحً 

وقد تقود إلى فبرٍز غيبر محمود في الساحة الفلسطينية عأسبرها، أمام إصبرابر قيادة السلطة الفلسطينية 
على هذا النهج، وبرفضها أي محاولٍة إلعادة عناء منظمة التحبريبر كياًنا سياسًيا جامًاا للكل 

 الفلسطيني.
عبرؤية البرئيس محمود ععاس للمبرحلة المقعلة، إذ تبراجع هاجس الضم تتالق اإلجاعة عن هذا التساؤل 

القانوني في صفقة القبرن عاد سقوط دونالد تبرامب وعنيامين نتنياهو، لكن المفاوضات عشأن إقامة 
دولة فلسطينية عحكم ذاتي محدود لم تتقّدم، وغيبر مقّدبر لها أن تبرى النوبر في ظل إدابرة جو عايدن، 

كعبر وعالنزاع مع بروسيا والصين، أو في ظل حكومة نفتالي عينت الحالية، الذي المشغول عملفاٍت أ
أعلن عوضوح سياسته المتمثلة عإبرجاء الضم القانوني، مع استمبرابر السياسات االستيطانية، وعدم 
موافقته على قيام دولة فلسطينية، وعدم تاجله في إيجاد حل للصبراع في المبرحلة الحالية. هذه 

عقاء السلطة الفلسطينية عوضاها الحالي، مع الوعود عتدفق المساعدات االقتصادية،  السياسة تضمن
ومن ناحية الشكل تُعقي السلطة وتزيد من ابرتهانها وتعايتها للادو، وتضّيع األبرض والحقوق تدبريجًيا، 

ّجبر وهي سياسة تبريح الواليات المتحدة وأوبروعا اللتين تنحصبر مطالعهما عادم الوصول إلى وضع متف
تصاب السيطبرة عليه، وتبريح البرئيس محمود ععاس الذي يضمن عها استمبرابر السلطة، تحت ذبرياة 
انتظابر الوعود عحل قادم، وتبرويجها، والتماس األعذابر لتأجيلها، تابّرة إلى حين تغيبر الحكومة 

لذي تضمن اإلسبرائيلية، أو إلى حين انتهاء اإلدابرة األميبركية من اهتماماتها البراهنة، في الوقت ا
إسبرائيل استمبرابر وظيفة السلطة األمنية، وتغّول االستيطان، وتشجيع هجبرة الفلسطينيين من أبرضهم، 

نهاء االنقسام.  وتبراجع ملفات دحبر االحتالل، والمصالحة الفلسطينية، وا 
في المقاعل، على حبركة حماس وما تعقى من فصائل المقاومة الفلسطينية أن تاتعبر من تجبرعة قيادة 

مة التحبريبر الساعقة، والتنازالت المتدبّرجة التي قّدمتها، وأن تدبرك أن "أول البرقص حنجلة"، كما منظ
يقول المثل الدابرج، وأن التنازل لن ياقعه إال تنازل آخبر، ولاّل األوان قد آن لعلوبرة مشبروع وطني 

 جديد ينقل الشاب الفلسطيني من مبرحلة إلى أخبرى، فاعتعبروا يا أولي األلعاب.
 1/9/2021، ربي الجديد، لندنالع
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 إلى متى الصمت عن اللقاء الم بوه بين عباس وغانتس؟ .42
 د.فايز أعو شمالة
اشتبرط محمود ععاس للشبراكة السياسية مع "حماس"، أن يوقِّع إسماعيل هنية شخصيًّا على تاهد يفيد 

 عموافقة حبركة حماس على شبروط البرعاعية، ولهذا الشبرط الفج أهداٌف، منها:
: يابرف محمود ععاس مسعًقا أن إسماعيل هنية لن يوقع على مثل هكذا تاهد، حتى ولو قصوا أواًل 

كف يده، وفقأوا عينيه، ويابرف ععاس أن تنظيم حماس والجهاد والشاعية واألحبرابر والمجاهدون 
 وغيبرهم من تنظيمات المقاومة الفلسطينية، لن يدنسوا أياديهم عمثل هكذا توقيع.

 اى إلى شبراكة سياسية عأي حال من األحوال!إذن، ععاس ال يس
ثانًيا: عاد وصول جو عايدن إلى البرئاسة األمبريكية، وقيامه عتجديد التكليف لمحمود ععاس قائًدا 
للشاب الفلسطيني ـ كما قال عايدن ـ عدأ محمود ععاس يلتقط أنفاسه، ويشابر أنه قوي، وأن مجال 

 ها قد اتسع إلى حد فبرض الشبروط.المناوبرة السياسية مع حبركة حماس، ومع غيبر 
نما في السجون أو القعوبر ضمن ماادلة التااون األمني!  إذن؛ ععاس ال يبريدهم شبركاء، وا 

ثالثًا: يبريد ععاس أن يؤكد للشاب الفلسطيني أن كل التنظيمات الفلسطينية، عما في ذلك حماس، 
إسبرائيل، وتحابرب المقاومة، ستسيبر على نهجه السياسي، وستوافق على شبروط البرعاعية، وتاتبرف ع

 ونقدس جميًاا التااون األمني مع المخاعبرات اإلسبرائيلية.
 إذن؛ تسليم سالح المقاومة والمقاومين إلسبرائيل هو المساى لمحمود ععاس!

براعًاا: يبريد ععاس أن يقول لإلسبرائيليين ولألمبريكيين: شكبرا لكم على المساعدة، وسأظل األكثبر 
ماتكم، ولن تجدوا غيبري قادبًرا على كسبر ذبراع غزة الاسكبري، وجلب حماس إخالًصا ووفاًء لتالي

 صاغبرة إلى شبروط البرعاعية.
إذن؛ هذه هي النقطة الحساسة التي انطلق منها اللقاء الذي عقد عين محمود ععاس وعني غانتس في 

تبرسيخ كل ما برام هللا، وعمعابركة نفتالي عينت، الذي يتطلع إلى تازيز مكانته عين قومه، من خالل 
 أنجزته دولة الغزاة سياسًيا طوال الاشبرين سنة الماضية.

لقد حبرص محمود ععاس على أن يكون اللقاء عينه وعين عني غانس سبرًيا، ودون التقاط صوبر، 
فالتآمبر ال يتم في الالن، ولكن اإلعالم اإلسبرائيلي الخعيث ـ وألهداف ال نابرفها ـ تامد أن يفضح 

اعتين ونصف، منها أبرعاون دقيقة لقاًء خاًصا سبرًيا عين وزيبر الحبرب الصهيوني اللقاء الذي استمبر س
غانتس، ومحمود ععاس، لم يطلع على تفاصل اللقاء وال يابرف ما دابر فيه، وال ما تم االتفاق حوله؛ 
حتى أقبرب المقبرعين من ععاس، عما في ذلك حسين الشيخ وماجد فبرج، اللَذْين أخبرجا من غبرفة 

 االجتماعات.
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 فماذا دار في االجتماع السري المنفرد بين غانتس وعباس؟
من المؤكد أن مستقعل قطاع غزة كان محوبر اللقاء السبري، وهذا ما أكده مكتب غانتس، الذي أعلن 
أن الطبرفين ناقشا تشكيل الواقع األمني واالقتصادي والمدني في الضفة الغبرعية وقطاع غزة، ولكنه 

لة من اإلجبراءات التي من شأنها تازيز اقتصاد السلطة في الضفة أضاف: إسبرائيل مستادة لسلس
 الغبرعية. وفي هذه النقطة االقتصادية لم يذكبر غزة مطلًقا.

تأكيد مكتب غانتس أن قطاع غزة كان جزًءا من اللقاء، يثيبر المخاوف والشكوك، فماذا يبرتب هذان 
زة من وجهة نظبر شخصين يحقدان الحليفان المااديان ألهل قطاع غزة؟ وما هو مستقعل قطاع غ

على غزة وأهلها، ويابرفان أن مصدبر القلق والخوف واإلزعاج والتهديد لمستقعل كليهما، هو قطاع 
غزة، ألنه العقاة الجغبرافية الخابرجة عن سيادة الطبرفين، ويمتلك سالح المقاومة ضد االحتالل، 

سيظل مهدًدا عالتقويض طالما ظل قطاع وعليه، فإن كل ما اتفق عليه الطبرفان في االجتماع السبري، 
 غزة منتصًعا كبرمح عبرعي يأعى االنكسابر.

لقد أكد مصدبر مقبرب من نفتالي عينت ما ذهعنا إليه حين قال: إن لقاء وزيبر الحبرب غانتس عبرئيس 
السلطة ععاس، كان من أجل القضايا الاسكبرية، وعمليات التنسيق األمني عين الجيش والسلطة فقط، 

ذا كنا  ندبرك أن التنسيق والتااون األمني عين الجيش اإلسبرائيلي والسلطة قائم، فما المقصود وا 
عالقضايا الاسكبرية عين الطبرفين غيبر استهداف غزة؟ وال سيما أن المصدبر المقبرب من عينت قد أشابر 

في إلى أنه ال توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين في الوقت البراهن، ولن تكون هناك عملية سياسية 
المستقعل القبريب، وفي هذا التصبريح اختصابر لكل التكهنات والتحليالت، فلقاء ععاس مع وزيبر 
الحبرب محصوبر عالوظيفة األمنية التي تقوم عها السلطة، وسعل تطوبريها لتتادى الضفة الغبرعية إلى 

قاء تقديم عمل عدواني ضد غزة، مقاعل تازيز مكانة السلطة لدى سكان الضفة الغبرعية! ألم يسعق الل
 مليون دوالبر أمبريكي؟ 800مساعدات مالية للسلطة على هيئة قبرض عمعلغ 

لقاء غانتس ععاس عقد في مدينة برام هللا، فوزيبر الحبرب لم يدع ععاس للقائه في القدس، وال في تل 
أعيب، فهذه أماكن محبرمة على أمثال محمود ععاس مهما قدم لهم، لقد عقد اللقاء في برام هللا، حيث 

سيادة لإلدابرة المدنية اإلسبرائيلية، ممثلة عالجنبرال الصهيوني الذي أصيب عجبراح خطيبرة قعل عدة ال
 سنوات على عواعات غزة، الجنبرال غسان عليان، الذي لم يشابرك في اللقاء السبري!

 أما زمان اللقاء، فقد تقرر مجرد انتهاء زيارة بينت ألمريكا، وقبل عودته، وذلك ألمرين:
يد موافقة إسبرائيل على الطلب األمبريكي، عأن يعقى الوضع في االبراضي المحتلة على ما األول: لتأك

هو عليه سياسًيا، مع عبرض برزمة تسهيالت مدنية، وأن يصيبر تحسين ظبروف الحياة المايشية 
 لسكان الضفة الغبرعية.
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تبرط الندية، ثانًيا: لقطع الطبريق على لقاء عينت مع ععاس، وهذه هو األصل في اللقاء، والذي يش
فطالما كان ععاس برئيًسا للسلطة، فاألجدبر أن يلتقي مع برئيس الوزبراء، ال مع شخصية أقل دبرجة، 
حتى ولو كان وزيبر الحبرب، ولكن عينت أبراد أن يؤكد لاعاس أن أبراضي الضفة الغبرعية قضية أمنية 

 محضة، ومستوى اللقاءات فيها أمنًيا، وليس سياسًيا!
برغيف خعز، وفبرصة عمل، وآلية سفبر على الماعبر، وصبرف البرواتب فهل صابرت قضية فلسطين 

 مطلع الشهبر، والتنقل عين المدن الفلسطينية، وصبرف شيك الشؤون االجتماعية؟
هذا السؤال ستجيب عليه التنظيمات الفلسطينية المقاومة من خالل موقف وطني موحد، عايًدا عن 

قوى السياسية أن تخبرج علينا عوثيقة عمل، تعدأ الشجب واإلدانة، على التنظيمات الفلسطينية وال
عتجبريم اللقاء مع وزيبر الحبرب، وتخوين كل من يلتقي مع الادو اإلسبرائيلي، وعليه يصيبر تحديد فتبرة 
زمنية قصيبرة، على حبركة فتح أن تختابر خاللها عدياًل لمحمود ععاس، وما دون ذلك، فالمحاكمة 

الثوبري واجعة، مع العدء الفوبري عخطوات عقد مؤتمبر  الشاعية لمحمود ععاس وفق قانون القضاء
 وطني فلسطيني جامع، يفبرز قيادة جديدة للشاب الفلسطيني.

 31/8/2021فلسطين أون الين، 
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