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*** 
 

 عبر نفق حفروه "إسرائيل"من سجن شمالي بالفرار أسرى فلسطينيين  6 نجاح .1
م   5أسرى فلسطنينن  ) 6أن  أعليت، السلطات اإلسرائنلية، أن 6/9/2021. نت، الجزيرةذكرت 

ي إسرائنل الفرار م  سج  جلبوع في ميطقة بيسان شمالحركة الجهاد وآخر م  فتح( تمكيوا م  
وقد أعليت السلطات اإلسرائنلية االستيفار العام في  فروه أسفل السج .فجر النوم االنثين  عبر نفق ح

صفوف قوات الشرطة بحثا ع  األسرى الفاري ، وباشرت عملية تفتيش واسعة في الميطقة المكتظة 
وقال مراسل الجزيرة  لحدود مع شمالي الضفة الغربية وكذلك األردن.بالقرى والبلدات والقريبة م  ا

السلطات اإلسرائنلية اكتشفت عملية فرار األسرى حوالي الساعة الثالثة واليصف م   ولند العمري إن
 فجر النوم االنثين ، وأن األسرى الستة كانوا في نفس الزنزانة.

مياضل نفيعات ومحمد قاسم  :ؤالء األسرى وهمولفت إلى أن السلطات اإلسرائنلية نشرت أسماء ه
 )حركة الجهاد( أما األسنر الساده فهو يكريا الزبندي ويعقوب محمود وأيهم فؤاد ومحمد عبد هللا

قائد كتائب شهداء األقصى بميطقة جين  والذي تتهمه السلطات اإلسرائنلية بالمسؤولية ع  هجوم 
وأشار المراسل أنه على  إسرائنلنن . 6وقتل فيه  2002 استهدف مقر حزب الليكود بمديية بيسان عام

مزدوج وشديد الحراسة فإن األسرى الستة تمكيوا م  الفرار، وباشرت السلطات الرغم م  أن السج  
اإلسرائنلية بعملية تمشيط وتفتيش واسعة في محيط السج  بمشاركة مروحية تابعة للشرطة فور 

 اكتشافها للعملية.
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ذكرت صحيفة : سعند عموري  ، ع القده، م  6/9/2021، لألنباءناضول وكالة األ وأضافت 
" إّنه تم استدعاء قوات كبنرة م  الشرطة، إلى مكان الحادث، التي تقوم حالًيا بعمليات بحث "معاريف

وقال موقع "والال" اإلخباري، إّن كافة المعتقلن  الفاري  يقضون  باستخدام المروحيات في الميطقة.
الهاربن   وقالت هآرتس، نقال ع  مصلحة السجون، إن األسرى  سج  المؤبد )مدى الحياة(.عقوبة بال

وذكرت أن طول اليفق الذي حفروه يصل إلى عشرات األمتار، وتم  الستة كانوا في نفس الزنزانة.
الخاصة، ع   12بدورها، نقلت القياة  اكتشاف فتحة اليفق على ُبعد أمتار قلنلة خارج أسوار السج .

 ميية بشكل عام".ي الشرطة، قوله إن حادنثة هروب األسرى "أحد أخطر الحوادث األمسؤول كبنر ف
وبحسب الموقع اإللكتروني، لمؤسسة الضمنر لرعاية األسنر وحقوق اإلنسان )فلسطنيية غنر 
حكومية( فإن سج  جلبوع يقع في شمال إسرائنل، وُأنشأ بإشراف خبراء أيرليدين ، وافتتح في العام 

 ".، ويعتبر "ذو طبيعة أميية مشددة جًدا، ويوصف بأنه السج  األشد حراسة2004
 

وتدعو إلى عدم  بالقدس الفلسطينية ترفض ما يسمى "مشروع التسوية اإلسرائيلي" السلطة .2
 التعاطي معه

قررت الرئاسة الفلسطنيية بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية في ميظمة : رام هللا
وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القده، وبمشاركة ويارة الخارجية، عدم رير الفلسطنيية، التح

ودعت الرئاسة أبياء شعبيا  االعتراف، ورفض مشروع "التسوية" اإلسرائنلي في مديية القده المحتلة.
نه يمثل في مديية القده المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع "التسوية" اإلسرائنلي، أل

را م  المخطط االستعماري اإلسرائنلي لضم المديية المقدسة، والذي يجري تيفنذه تحت جزءا خطن
وأكدت، أنه سنتم تكليف لجية عليا لمتابعة هذه القضية  عيوان "القده العاصمة الموحدة إلسرائنل".

وشددت على  يفنذه.الخطنرة، حفاظا على الموقف الفلسطنيي الموحد، وميع المخاطر المترتبة على ت
أن هذا المشروع الخطنر سنؤدي إلى االستنالء على أمالك المواطين  الفلسطنينن ، التي م  شأنها 

 تغننر طابع المديية القانوني وتركنبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.
 5/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"مع لثنائي رفض العودة للمفاوضات بشكلها اناشتية:  .3

عباه يأتي في  السلطة محمود أكد رئيس الويراء محمد اشتية أن الحراك الذي يقوده رئيس: رام هللا
إطار التحضنر لحالة جديدة م  الحراك السياسي بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطنيية، ودعم 

اشتية في مقابلة خاصة وقال  .نضال شعبيا، ودفع الحكومة اإلسرائنلية بأن تأتي بمسار سياسي جديد
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مع تلفزيون فلسطن ، مساء األحد، "الحراك الذي يقوده الرئيس مع األشقاء العرب يهدف إلى خلق 
حالة إلنضاج الظرف السياسي بما يؤدي إلى دفع الرباعية الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار 

المفاوضات السابق بشكلها ى مربع وأضاف: "ال نريد العودة إل تفاوضي مبيي على أسس جديدة".
الثيائي مع الجانب اإلسرائنلي، بل نريد مفاوضات مبيية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت 

وتابع: "نيتظر أن تقوم اإلدارة األمنركية بتيفنذ الخطوات التي أعل  عيها  مظلة الرباعية الدولية".
د إجراء انتخابات الهنئات المحلية شدد على أنها ول موعحو  الرئيس بايدن خالل برنامجه االنتخابي".

ستكون قبل نهاية العام. وقال: "سيجري حوارا وطييا قبنل اإلعالن ع  التاريخ المحدد إلجرائها مع 
وأضاف:  الفصائل لبحث إذا ما كان القانون بحاجة إلى إجراء تغننرات أم اإلبقاء عليه كما هو.

في كل األرض الفلسطنيية المحتلة، وحتى هذه اللحظة لم نتلق  البلدية"نأمل أن تجري االنتخابات 
المالي  االنفراجوأعل  اشتية أن بداية  ردا م  اإلخوة في قطاع غزة حول إمكانية إجرائها هياك".

ستكون ميذ اآلن وحتى نهاية العام، وسيبدأ بالخروج م  عيق الزجاجة بشكل تدريجي مع قرب انعقاد 
نويورك هذا الشهر، واستالم المساعدات األوروبية التي سنتم صرفها بعد إقرار ن  في ناجتماع المانح

 ملنون دوالر. 140االتحاد األوروبي وم  المتوقع أن تبلغ  مواينة
، هي المقاصةباأليمة المالية التي تمر بها الحكومة، أوضح اشتية أن مصادر إيراداتيا  وفيما يتعلق

ر المالي م  إدارة ترمب تمثل بوقف المساعدات ح الدولية، مشنرا إلى الحصاواإليرادات المحلية والمي
والمقدرة  لكالعربية كذملنون دوالر سيويا، عالوة إلى عدم وصول المساعدات  500األمنركية المقدرة بـ

ملنون دوالر سيويا، إضافة للمشاكل داخل االتحاد األوروبي المتعلقة بالمواينة.  500- 400ما بن  
ملنون دوالر فقط وقدمها  30نيا أن قيمة الميح الخارجية التي دخلت خزيية الدولة هذا العام بلغت مب

 م  البيك الدولي.
التي يحتاجها شعبيا حنثما كان، ففي العام الماضي وقال اشتية: "نتحمل كامل االلتزامات المالية 

ملنون دوالر على المشاريع  70ملنون دوالر، وللمياطق "ج"  186قدميا لمديية القده ومحيطها 
ملنون دوالر شهريا، في حن  لم نستلم أية ضرائب م  قطاع غزة  140التطويرية، وقدميا لقطاع غزة 

افة الحتياجات السفارات في الخارج، خاصة أن كل ملنون شيقل شهريا، إض 9إلى  7سوى م  
ل: "لدييا فراغان، عديل الوياري، قاوفيما يتعلق بالت مواينة ميظمة التحرير مصدرها ويارة المالية".

أحدهما في ويارة الداخلية وآخر في ويارة األوقاف، وهياك وجهتا نظر حول إمكانية إجراء تعديل 
ه حالي ويجري الحديث مع الرئيس حوله لتعنن  وييري  للداخلية شامل أو ملء الفراغ، وهياك توج

 ولألوقاف في القريب العاجل".
 5/9/2021، فا(لومات الفلسطينية )و وكالة األنباء والمع
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 توجيه االتهام لجميع ضباط وعناصر القوة المشاركة بمهمة القبض على نزار بنات .4

إن  ،في اتصال هاتفي مع "وفا" األميية اللواء طالل دويكاتقال المتحدث باسم األجهزة : رام هللا
وتقرر توجيه االتهام لجميع ات، نزار بييوم األحد، التحقيقات في قضية الييابة العسكرية أنهت، 

، 14ضباط وعياصر القوة التي شاركت بتيفنذ مهمة القاء القبض على المواط  نزار بيات وعددهم 
وأوضح دويكات أنه بخصوص المقدم أبو  م  الوقائي في الخلنل.وجميعهم م  ميتسبي جهاي األ

طه في هذه الواقعة م  خالل شهادة حالوة نائب مدير الوقائي في الخلنل، أنثبتت التحقيقات عدم تور 
 ضاء العسكري.الشهود م  عائلة نزار بيات، والتحقيقات األخرى التي أجراها الق

 5/9/2021، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )

 
 جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية األقصى ومواجهة الدعوات لتصعيد اقتحاماته .5

الدعوات التحريضية االستفزايية التي تطلقها ما  في بيان يوم األحد، جية،أدانت ويارة الخار : رام هللا
تسمى "جماعات المعبد" لحشد أوسع مشاركة م  المستوطين  والنهود المتطرفن  القتحام المسجد 
األقصى المبارك خالل ما تسمى "أيام التوبة"، والتي تروج لها جمعيات وميظمات المستوطين  تحت 

وقالت: إنها تواصل تيسنق جهودها مع األشقاء  الهيكل". تخف فالشرطة تحمي جبل شعار "اقتحم وال
العرب خاصة مع نظنرتها في المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، لتعمنق وتوسيع الجهد العربي 
واإلسالمي على المستوى الدولي للمطالبة بتوفنر الحماية لشعبيا عامة، والقده ومقدساتها وفي 

 شكل خاص.المسجد األقصى المبارك بمقدمتها 
 5/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس تشيد بنجاح هروب األسرى من أحد سجون االحتالل .6

أكدت حركة "حماه"، االنثين ، أن تمك  عدد م  األسرى الفلسطنينن  م  "انتزاع حريتهم" م  سجون 
، هو "عمل بطولي شجاع". وقال الياطق والتعقندات األمييةءات اإلسرائنلي، رغم كل اإلجرا االحتالل

إلرادة وعزيمة أسرانا  انتصارفي بيان مقتضب: " إن ما حصل هو  باسم الحركة، فويي برهوم،
 بأنها األفضل في العالم". االحتاللاألبطال، وتحديًا حقيقيًا للميظومة األميية الصهنونية التي يتباهى 

 6/9/2021فلسطين أون الين، 
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 الجهاد تبارك فرار األسرى الستة وتكشف هوية قائد العملية .7
حركة الجهاد، فرار ستة أسرى فلسطنينن ، النوم االنثين ، م  سج  جلبوع اإلسرائنلي، باركت : غزة

وقال الياطق باسم الحركة، داود شهاب، إن فرار األسرى "سيشكل صفعة  كاشفة ع  قائد العملية.
وأضاف في بيان تلقته "قده بره" أن "توقنت  الل واليظام كله في إسرائنل".قوية للجيش االحت

 العملية مع الضربة القوية التي تلقاها االحتالل على حدود غزة؛ سيعمق فشله وعجزه".وتزام  
وكشف شهاب ع  أن قائد عملية فرار األسرى الستة هو "أمنر أسرى الجهاد" محمود عبدهللا 

ومفتوح، وعلى االحتالل أن يفهم الدره جندًا، فشعبيا ال  ا صراع طويلوأكد أن "هذ العارضة.
 ، والقوة واإلرهاب الصهنوني ل  يفلحا في كسر إرادته".يستسلم أبداً 

 6/9/2021، قدس برس
 

 : نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم نصر للمقاومةخضر عدنان .8
رى في تحرير أنفسهم م  سج  جلبوع أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، االنثين ، على أن نجاح ستة أس

ومة الفلسطنيية. وقال القيادي في الحركة، خضر عدنان: "إن ما حصل عبر نفق، يعد نصر للمقا
 يعد استمرارًا النتصارات معركة "سيف القده" األخنرة مع المحتل وفشل ذريع لجيشه".

 6/9/2021ون الين، فلسطين أ
 

 المنحة القطرية تسلك طريقها ..هديدتتراجع تحت الت "إسرائيل": "األخبار" .9
مع استمرار الضغوط التي تمارسها الفصائل الفلسطنيية ووحداتها الشعبية على : رجب المدهون -غزة

اساتها طول حدود قطاع غزة ميذ عدة أّيام، نقل الوسطاء، أخنرًا، تراجع حكومة االحتالل ع  سي
، لتغدو قضّية الميحة القطرية آخر «دهسيف الق»ومعادالتها التي حاولت فرضها خالل معركة 

م  مصادر فلسطنيية، أن الوسيط القطري، « األخبار»ل تل أبنب. وعلمت صور التراجع م  ِقب  
 بتراجع إسرائنل ع  خطواتها السابقة بالتالعب في« حماه»السفنر محمد العمادي، أبلغ حركة 

على إدخال جزء ميها لمصلحة الموّظفن   األسماء التي ستستفند م  الميحة، باإلضافة إلى موافقتها
غزة. وعقد العمادي، على مدى النومن  الماضنن ، عّدة اجتماعات في غزة مع  المدننن  في حكومة

ل  يحنى السيوار، وفي إسرائنل مع مستشار األم  القومي إيال حالوتا، بهدف« حماه»قائد  التوصُّ
« حماه»ف آالف المستفندي  ميها. وتصّر إلى آلية ُترضي الحركة، بعد رفضها أخرى جرى حذ

، وهو ما وافقت عليه حكومة «سيف القده»القطرية وفق اآللية السابقة لمعركة على إدخال الميحة 
يًا ع  آلية أخرى االحتالل، إاّل أنها ال تزال تجد مشكلة في إدخال األموال عبر الحقائب، وتبحث حال
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لت الحركة، عبر الوسيط القطري، تهديدًا شديد اللهجة يمك  م  خاللها تجاوي هذه المعضلة. ونق
حكومة االحتالل، م  أن غزة ذاهبة نحو االنفجار والتصعند على طول الحدود، باستخدام إلى 

حقنق جميع المطالب مختلف األدوات الشعبية في المرحلة أولى، وأنها ستواصل التصعند إلى حن  ت
ك المتعّلقة بالميحة القطرية وإعادة اإلعمار. وبحسب التي تم نقلها عبر الوسطاء، وخاّصة تل

در، نقل الوسيط القطري إلى الحركة رغبة حكومة االحتالل في المحافظة على الهدوء في المص
المرحلة الثانية م  قطاع غزة، وفي إيجاد آلية جديدة إلدخال الميحة، والسماح لمصر بالبدء في 

لوسيط، حكومة االحتالل بالسماح بإدخال مواد اإلعمار إلى عملية اإلعمار. وطالبت الحركة، عبر ا
، والذي كان يحدُّ م  الكميات الواردة إلى القطاع. «(السيستم»غزة بعندًا م  اليظام السابق )يسّمى 

لبياء في القطاع ستبدأ فور إدخال مواد بأن عملية ا« حماه»وفي اإلطار ذاته، أبلغ القطريون حركة 
 البياء.

 6/9/2021روت، بي، األخبار
 

 البطش: الشباب الثائر في غزة والقدس والضفة سيواصلون مقاومتهم .11
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش، إن الشباب الثائر في قطاع غزة وفي : غزة

كافة، سنواصلون كل أشكال المقاومة الشعبية حتى يستجنب مدن الضفة الغربية والقده المحتلة 
ودعا البطش خالل كلمة له في  لمطالب الشعب الفلسطنيي، وفي مقدمتها إنهاء الحصار. االحتالل

حفل تأبن  الراحل أحمد جبريل بمديية غزة، األحد، جماهنر األمة العربية للتحرك لحماية المقدسات 
ي وأكد على استمرار فعاليات المقاومة الشعبية في بنتا بيابلس وف ودعم صمود المرابطن  بالقده.

نحمي القرى والمدن م  خفافيش  الشيخ جراح وفي جبل أبو صبيح، وباقي مدن الضفة العزيزة، "كي
  اللنل ويعران المستوطين ".

قاط وأوضح أن سلسلة م  الفعاليات الوطيية ذات الطابع الشعبي، ستبدأ بن  جموع الالجئن  إلس
 ث الدولية "أونروا".اتفاق "اإلطار" الظالم بن  اإلدارة األمريكية ووكالة الغو 

 5/9/2021المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 إطالق بالونات تحذيرية من شرق وشمال القطاع .11
استأنف متظاهرون ونشطاء إطالق بالونات تحذيرية م  شرق  محمد الجمل وعيسى سعد هللا:

تخفيف  اعتبارًا م  ظهر أمس وحتى ساعات المساء، رًدا على مماطلة االحتالل فيوشمال القطاع 
وأكدت مصادر متطابقة أن خمس مجموعات متخصصة  ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
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استأنفت نشاطها جزئيًا، ونجحت بإطالق مئات البالونات تجاه بلدات الغالف،  البالونات،بإطالق 
طالق تمت م  مياطق وسط وجيوب القطاع، وشرق مديية غزة، إضافة وأن معظم عمليات اإل

 قطاع.لشمال ال
وعلمت "األيام" م  مصادر مونثوقة، أنه تم تأجنل الفصائل للقاء مهم كان م  المقرر عقده ظهر 
أمس، على مستوى الصف القيادي األول لبحث إقرار جدول الفعاليات كاماًل إلى مساء النوم أو غد 

ارة السفنر رجح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان يكون تأجنل اللقاء له عالقة بزيو  اإلنثين .
جريها مع الصف القيادي األول في القطري محمد العمادي لقطاع غزة والمباحثات المكثفة التي ي

حركة حماه للتوصل إلى صيغة نهائية تتيح صرف الميحة المالية القطرية لشريحة الفقراء والتي 
 فها ألربعة أشهر بسبب الرفض اإلسرائنلي.تأخر صر 

 5/9/2021األيام، رام هللا، 
 

 حماس تدعو للنفير إلى األقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين المكثفة .12
كل مكان  الفلسطنيي فيدعا الياطق باسم حركة حماه ع  مديية القده محمد حمادة أبياء شعبيا 

المكثفة إلى اليفنر وتصعند الفعاليات الرافضة القتحامات المستوطين  لباحات المسجد األقصى 
وأوضح حمادة في تصريح صحفي أن االقتحامات التي ييفذها  عياد لديهم.ما ُتسمى أ  بذريعة
توطيون في ساحات األقصى المبارك مدبرة ومحمية م  جيش االحتالل وشرطته، مطالًبا أبياء المس

شعبيا بأن يجعلوا م  أيام أعيادهم أيام غضب يصب فوق رؤوسهم إذا فكروا في العدوان وتدنيس 
 األقصى.

التواجد الرباط واليصرة في بنت المقده والداخل المحتل إلى تكثيف  باسم حماه أهلوناشد الياطق 
وعمارة ساحات األقصى بالمصلن  والمرابطن ، كي نؤكد للمحتل المرة تلو المرة أن األقصى ليس 

رباط وحنًدا، وأن له رجااًل يحمونه، موجًها التحية لعوائل القده الذي  هّبوا بشنبهم وشبانهم للصالة وال
 في األقصى.

 5/9/2021موقع حركة حماس، 
 

 حصار غزة "إسرائيل": خياراتنا ستتسع ما لم تنه الجهاد .13
قالت حركة "الجهاد اإلسالمي"، السبت، إن خيارات المقاومة ستزداد وتتسع، ما : غزة/ نور أبو عيشة

حركة، لألناضول: وقال داود شهاب، القيادي في ال لم تلتزم إسرائنل برفع الحصار ع  قطاع غزة.
بأي تطورات سياسية، وكأن المعابر وسنلة بند االحتالل سياسة ربط المعابر  "يجب أن تتوقف
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وأردف: "طالما  لمعاقبة الشعب وميعه م  أي حراك رافض لوجوده، أو الرد على عدوانه المستمر".
واضح أن ، فم  التواليا( 15أن هياك جمود في التزام االحتالل برفع الحصار )مستمر للعام الـ

وع  استئياف إطالق البالونات الحارقة، أفاد المتحدث، بأن  الخيارات الشعبية ستتسع وتزداد".
"البالونات م  وسائل الضغط الشعبي والجماهنري، وهي وسنلة تيفنذها ال يتطلب عمال ُميظما ُتديره 

تحصن  حقوقه  تمكيه م وتابع: "م  حق الشعب الفلسطنيي أن يسلك كل الطرق التي  الفصائل".
 ".السياسية والوطيية

 4/9/2021 ،لألنباءالناضول وكالة ا

 
 نيت يتهم نتنياهو باستخدام الجيش ألغراض حزبيةيب .14

في أعقاب الحملة التي تشيها المعارضة اإلسرائنلية، على خلفية مقتل : نظنر مجلي-تل أبنب
سبوعن ، خرج رئيس الويراء، نفتالي القياص اإلسرائنلي برصاص شاب م  غزة على الحدود قبل أ

ستخدام بينت، أمس األحد، بتصريحات يتهم فنها هذه األحزاب وقائدها بييامن  نتيياهو، بمحاولة ا
قال و  هداف سياسية وحزبية، فيما حذر قادة الجيش م  الحملة السياسية ضده.الجيش اإلسرائنلي أل

م  يحاول استخدام الجيش اإلسرائنلي م   هياك»بينت، في مستهل جلسة حكومته األسبوعية، إن 
وأضاف أن هجمة المعارضة تتجاوي الحدود وتمس بقدرة الجيش «. ف سياسية مستهترةأجل دفع أهدا

عيدما يتم اتخاذ قرارات في عمليات عسكرية، تقع أخطاء أيضا تكون مؤلمة . »على القتال والصمود
وكشف أنه «. خاصة عيدما تكون هياك أخطاء وقاسية أحيانا. ولك  ييبغي دعم الجيود والضباط،

 تكلم مع رئيس األركان وأبلغه دعمه المطلق لضباط الجيش اإلسرائنلي. 
اص، ولك  ليس للسياسنن  في المعارضة، فهؤالء كل شيء مسموح لعائلة القي»مشددا على أن 

لجيش اإلسرائنلي يحاولون كسب ربح سياسي على دماء أبيائيا الجيود، وأنا م  دعاة عدم المس با
 «.وضباطه

 6/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 الرئيس اإلسرائيلي يدعو لتجديد العالقات مع السلطة الفلسطينية .15

اإلسرائنلي إسحق هرتسوغ، مساء أمس، إلى تجديد العالقات مع وكاالت: دعا الرئيس  -القده 
 كد وجود شريك يمك  الحديث معه.السلطة الفلسطنيية، باعتبار أن ذلك يسهم في أم  إسرائنل، ويؤ 

" العبرية: إنه يرى في اجتماع ويير الدفاع اإلسرائنلي بنيي 13وقال هرتسوغ، في مقابلة مع قياة "
طنيي محمود عباه، خطوة جندة ومهمة، معتبرًا أن االتصاالت مع السلطة غانتس مع الرئيس الفلس
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نلي نفتالي ريحات رئيس الويراء اإلسرائورفض هرتسوغ التعلنق على تص الفلسطنيية خطوة صحيحة.
 بنينت، بشأن أنه ال يريد إجراء محادنثات مع الفلسطنينن  في أي وقت.

 6/9/2021األيام، رام هللا، 
 

 عباس كان مهًما ونحن ملتزمون بعودة جنودنا من غزة –اإلسرائيلي: لقاء غانتس  "المنّسق" .16
يان، يوم األحد، ومية اإلسرائنلية غسان علاألنشطة الحك” ميسق“وصف  :ترجمة خاصة-رام هللا

اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباه، مع ويير جيش االحتالل اإلسرائنلي بنيي غانتس، بأنه كان 
وقال عليان في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائنلي، إن اللقاء  ًما جًدا، وم  الجند أنه ُعقد سريًعا.مه

سمعيا “وأضاف  أنه حضر اللقاء، وشعر بأهمنته ع  قرب.عقد في جو إيجابي للغاية، وأشار إلى 
 ”.األشياء التي كان علنيا أن نقولها، وسمعيا أيًضا األشياء التي يجب أن نسمعها
 5/9/2021، القدس، سالقد

 

 ةلبيد إلى موسكو لتسوية خالفات حول الهجمات اإلسرائيلية في سوري .17
العالقات بن  إسرائنل وروسيا، بسبب  بعد الكشف ع  خالفات وحتى ع  توتر في تل أبنب:

الهجمات اإلسرائنلية المكثفة على سوريا، والمساعدة الروسية الملحوظة للسورين  وإسقاط العديد م  
الصواريخ اإلسرائنلية بالمضادات الروسية، أعل  ويير الخارجية اإلسرائنلي، يائنر لبند، أمس األحد، 

 د غد األربعاء.لتقي نظنره الروسي، سنرغي الفروف، بعأنه سيقوم بزيارة عاجلة إلى موسكو لن
وستستغرق الزيارة بضع ساعات، إذ يعود لبند م  موسكو في يوم الخميس، وقد جرى ترتنبها في 

التي أعقاب البيان الرسمي الذي أصدره الجيش الروسي، نهاية األسبوع الماضي، تعقنبًا على الغارات 
في البيان أن  ميطقتن  في ضواحي دمشق وحمص. وقد جاءشيها سالح الجو اإلسرائنلي على 
أطلقتها الطائرات اإلسرائنلية، مساء  24صاروخًا م  أصل  21الدفاعات الجوية السورية أسقطت 

ًا واعتبر البيان بمثابة تحّد مباشر وصريح م  روسيا إلسرائنل، لم يسبق له مثنل، خصوص الخميس.
ط، وانفجر في الجو، اإلسرائنلية حتى البحر األبيض المتوسأن أحد هذه الصواريخ عبر األجواء 
 .ووقعت شظايا ميه في أحياء تل أبنب

 6/9/2021، لندن، الشرق األوسط
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 "حليفة اإلرهابيين"يقاطعون كلمة لشاكيد ويصفونها بـ  "يمينا"أعضاء من  .18
خطابًيا للقطب في  ا اإلسرائنلي، مساء األحد، مؤتمًراقاطع أعضاء م  حزب يمنيي: ترجمة خاصة

ند، وييرة الداخلية في الحكومة الجديدة، وأنثاروا الشغب في المكان برفع صوتهم الحزب إيلنت شاك
العبرية، فإن بعض أعضاء الحزب وبعض  12وبحسب قياة  علنها ومحاولة التأنثنر على خطابها.

حليفة “وها بأنها انيا، أطلقوا هتافات ضد شاكند ووصفقادة الحزب الذي  حضروا الحفل في نت
إلى ” يمنيا“وقال أعضاء  شارة لحزب القائمة العربية الموحدة برئاسة ميصور عباه.في إ” لإلرهابنن 
 ”.تتحالفون مع اإلرهابنن  وأنصارهم، يجب أن تخجلوا م  أنفسكم“شاكند 

 5/9/2021، القدس، القدس
 

 زةتصعيد وشيك ويتهه  إلطالق صواري  من غجيش االحتالل يحذر من  .19
 حذر جيش االحتالل يوم األحد، م  تصعند أميي وشيك مع قطاع غزة في الجيوب.: تل أبنب

العبرية بأن الجيش اإلسرائنلي يستعد لتصعند سريع على حدود غزة بعد أن أعربت  13وأفادت القياة 
ش وذكرت القياة أن قوات جي دات القطرية.حماه ع  استيائها م  االتفاقات الخاصة بيقل المساع

تها قرب محيط قطاع غزة، وكذلك نشر بطاريات القبة الحديدية في االحتالل تواصل تعزيزا
 مستوطيات الغالف وتجهنزها تحسبا إلطالق صواريخ على إسرائنل.

 5/9/2021، القدس، القدس
 

 تصعيد بغزةضابط إسرائيلي: الضفة باتت تؤرق الجيش تزامنا مع  .21
أمان؛ إن "المؤسسة -خبارات العسكريةسابق في جهاي االستقال ضابط إسرائنلي : عدنان أبو عامر

األميية والعسكرية اإلسرائنلية تخشى أن يؤدي التصعند على حدود قطاع غزة إلى إشعال الضفة 
شمال الضفة الغربية أيضا، لك  مصدر القلق الرئيسي اإلسرائنلي يأتي م  نقطتن  ساخيتن  في 

ميطقة نابلس، م الالجئن  المجاور، والثانية في بلدة بنتا في الغربية؛ األولى في مديية جين  ومخي
وأوضح يوني ب  مياحيم في مقاله  التي اعتمدت بالفعل أسلوب "اإلرباك اللنلي" المتبع في غزة".

تزام  مع لقاء متوقع بن  "، أن "التوتر المرتقب مع غزة ي21بموقع "يم  إسرائنل"، ترجمته "عربي
ة إعمار غزة، وتبادل األسرى نينت والرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنتياول إعادرئيس الويراء نفتالي ب

 .مع حماه، حنث تواصل مصر جهودها لتحقنق هدنة طويلة األمد
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، وتقدر أن الصفقة هي مفتاح تحقيقها، رغم تحذيرات حماه بأن غزة جاهزة لمواجهة عسكرية أخرى 
 خطوات التي تتخذها الحركة في الوقت الحالي".وستكون في اللحظة األخنرة، إذا فشلت جميع ال

 5/9/2021، "21موقع "عربي 
 

 موقع مقرب من جيش االحتالل: الردع والرد غاب مع غزة .21
المقاومة انتقد موقع مقرب م  جيش االحتالل اإلسرائنلي سياسة االحتالل تجاه : القده المحتلة

ياق غياب الردع والرد فإنه "في س" العبري؛ 0404وبحسب موقع " الفلسطنيية في قطاع غزة.
اإلسرائنلي م  جانب حكومة نفتالي بنينت تستمر الميظمات في قطاع غزة بإطالق البالونات نحو 

مجموعة  25وأوضح أنه ميذ الصباح أطلقت مئات البالونات المفخخة والحارقة "نحو  الغالف".
ب م  السياج األميي حريق بالقر كما اندلع  بالونات"، معظمها استهدفت تجمع مستوطيات أشكول.

ولفت  في جيوب قطاع غزة، لك  لم يتضح حتى اآلن ما إذا كان بفعل البالونات أو سبب آخر.
 انفجارات على األقل نتيجة البالونات التي أطلقت م  قطاع غزة. 3لى سماع دوي الموقع العبري إ

 5/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ائيليةجيش االحتالل يتخلى عن بندقية "تافور" اإلسر  .22

قالت القياة العبرية السابعة، إن جيش االحتالل قرر استبدال "بيدقية تافور" إسرائنلية : القده المحتلة
األمريكية، بعد سيوات م  تسويق المؤسسة العسكرية اإلسرائنلية، على أن  4لصيع ببيدقية إم ا

وذكرت صحيفة "يسرائنل هنوم" أنه بعد عشر سيوات فقط م  بدء خدمتها  "."تافور" "بيدقية المستقبل
 4 استبدالها ببيادق إمفي جيش االحتالل اإلسرائنلي، قرر األخنر سحبها م  ألوية المشاة و 

 .األمريكية
 5/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"منهم في  %45مليون و 15.2اليهود بالعالم  .23

أشارت معطيات نشرتها الوكالة النهودية، مساء السبت، بمياسبة حلول رأه السية  :بالل ضاهر
 15.1ملنون، بنيما كان عددهم  15.2النهودي مساء اإلنثين ، إلى أن عدد النهود في العالم نحو 

 %45.3، ويشكلون نسبة 6,930,000ويبلغ عدد النهود في إسرائنل  ملنون عشية رأه السية الماضي.
مالين  يهودي يعيشون في الواليات  6ملنون في أنحاء العالم وفيما قرابة  8.3د في العالم، والنهو م  

تقريبا م  يهود الواليات المتحدة يتبعون التيار االرنثوذكسي، فيما  %10المتحدة. ويشار إلى أن 
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ي المهيم  نثوذكساآلخرون م  تيارات أخرى أبريها اإلصالحي والمحافظ، اللذي  ال يعترف التيار األر 
وحسب معطيات الوكالة  في إسرائنل بنهوديتهم ويسود توتر شديد بنيهم في الياحية العقائدية.

ألف شخص يوصفون بأنهم "يستحقون" السك  في إسرائنل  470النهودية، فإنه يسك  في إسرائنل 
سوا يهودا وإنما ق وليبموجب قانون العودة، وغالبنتهم م  المهاجري  م  دول االتحاد السوفننتي الساب

ملنون شخص يعتبرون أنهم  25.3هم متزوجون م  يهود أو أبياء والد يهودي. ويوجد في العالم 
، األحد، أن عدد السكان بلغ رة اإلحصاء المركزية اإلسرائنليةأفادت دائكما  "مستحقو قانون العودة".

لسورين  في هضبة الجوالن لة واملنون نسمة، لك  هذا يشمل الفلسطنينن  في القده المحت 9.391
 المحتلة.

 5/9/2021، 48عرب 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على تعيين مايك هرتسوغ سفيرا لتل أبي  في واشنطن .24
سفنرا إلسرائنل في  د ب أ: صادق مجلس الويراء اإلسرائنلي على تعنن  مايك هرتسوغ -تل أبنب

نق رئيس إسرائنل يتسحاق هرتسوغ، ونجل والسفنر هرتسوغ هو شق واشيط ، خلفا لغلعاد أردان.
يساهم السفنر الجديد في “وتميى ويير الخارجية يائنر البند أن  الرئيس األسبق حاييم هرتسوغ.

 ”.الحفاظ على العالقات المتمنزة مع حليفتيا الكبرى الواليات المتحدة
 5/9/2021لقدس العربي، لندن، ا

 

 ئيلية غير ضروريةمليار شيكل على وزارات إسرا 2.55إنفاق  .25
يتبن  م  مشروع قانون منزانية الدولة للعامن  الحالي والمقبل، الذي صادقت عليه : بالل ضاهر

مليار شيكل في  1.45الهنئة العامة للكييست، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة اإلسرائنلية تيفق 
والهدف م  هذه  ورة لوجودها.مليار شيكل في العام المقبل، على ويارات ال ضر  1.1العام الحالي، و

لويارات هو ترتنب "وظائف مرموقة" ألعضاء كييست ال يكتفون بميصب عضو كييست، ووظائف ا
 لمقربن .

 5/9/2021، 48عرب   
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 من سجن جلبوع اإلسرائيلي "هروب األسرى "بـ احتفاالً في جنين ات مسير  .26
للمركبات والدراجات نثين ، مسنرة اح النوم اإلشهدت مديية ومخيم جين  صب: علي سمودي -جين  

بالهرب  اليارية، كما أطلق مسلحون اليار بالهواء، احتفاءًا وفرحًا بتمك  ستة أسرى م  محافظة جين 
 .م  سج  جلبوع اإلسرائنلي

 2021/9/6، القدس، القدس
 

 2021منذ بداية فلسطيني طفل  1000تعتقل اإلسرائيلي سلطات االحتالل  .27
 ب/آ واصلت خالل شهر اإلسرائنلي ن  لدراسات األسرى، أن سلطات االحتاللكز فلسطد مر : أكغزة

حالة اعتقال  310نينن ، وأعل  ع  رصد أغسطس الماضي حمالت التيكنل واالعتقال بحق الفلسط
، ال 1000سندات، لنرتفع عدد األطفال الذي  اعتقلوا ميذ بداية العام الجاري إلى  9طفاًل، و 33بنيهم 
إلى أن مديية القده المحتلة شهدت ما يزيد ع   الفتاً  هم يقبعون في ينايي  االعتقال.مي 230يزال 

تعديالت على مؤخرًا أدخلت سلطات االحتالل إلى ذلك،  حالة. 115نثلث حاالت االعتقال بواقع 
، عاماً  14إلى  12، بهدف رفع الحماية ع  األطفال في الفئة العمرية بن  1651األمر العسكري رقم 

سمح برفع سقف اعتقالهم. حنث كان الحد األقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل ال لي
 .يتجاوي ستة أشهر فعلية أو مع وقف التيفنذ

 2021/9/5، القدس العربي، لندن
 

 من السجون اإلسرائيليةحملة إلكترونية فلسطينية تطال  باإلفراج عن األسيرة إسراء جعابيص  .28
أنقذوا "بت الحملة اإللكترونية على ميصات التواصل االجتماعي في فلسطن  طالرونية: مواقع إلكت

اتهام صد ر وقد تم  ة المريضة.سلطات االحتالل اإلسرائنلي باإلفراج ع  األسنر " إسراء جعابيص
سيوات داخل سجون االحتالل،  6ميذ  المغردي  سلطات االحتالل اإلسرائنلي بتعمد إهمال إسراء طبياً 

ضغط على السلطات اإلسرائنلية لإلفراج عيها والسماح لها بتلقي يظمات الحقوقية بالطالبوا المو 
 العالج.

 2021/9/5، الجزيرة نت، الدوحة
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 الحلبي على غرار أنهار الديكاألسير ن حقوقي يدعو إلطالق حملة لإلفراج ع .29
ملة تطالب باإلفراج إطالق حدعا الخبنر والمختص في شؤون األسرى عبد الياصر فروانة، إلى : غزة

(؛ صاحب أكبر عدد محاكمات في التاريخ، والتي اً عام 43) ع  األسنر الفلسطنيي محمد الحلبي
 إلى حرية األسنرة أنهار الديك. محكمة، على غرار الحملة التي قادت 167وصلت إلى 

 2021/9/4، قدس برس
 

 ن اإلفراج عنهما  ظات ملح بعدمن القدس يعيد اعتقال شابين  اإلسرائيلي االحتالل .31
وصبحي  قالت مصادر فلسطنيية، إن قوات االحتالل أعادت اعتقال الشابن  أحمد اشتية: ليدن

أشهر في سجون االحتالل، وبعد وصولهما  5قضيا أن ، بعد كاملة، بعد لحظات م  اإلفراج عيهما
 .إلى الحي الذي يقيمان فيه في البلدة القديمة في القده المحتلة

 2021/9/5، "21 "عربي قعمو 
 

 األشعة السينية السجون اإلسرائيلية تحاول تعديل قوانين لتفتيش األسرى عبر قناة عبرية:  .31
األحد، أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائنلية كشفت قياة ريشت كان العبرية، مساء : ترجمة خاصة

ن لمكافحة ظاهرة شعة داخل السجو يعات قانونية تسمح لها باستخدام أجهزة األستحاول تعديل تشر 
  اتف اليقالة عبر أجساد السجياء.تهريب الهو 

 2021/9/5، القدس، القدس
 

 اإلبراهيمي آب المنصرم  لحرم اب وقتاً  51اقتحاما لألقصى ومنع األذان  23األوقاف:  .32
والمستوطين  األحد، إن قوات االحتالل اإلسرائنلي ف والشؤون الدييية، قالت ويارة األوقا: رام هللا

 51مرة، كما ميع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي  23لمبارك، أكثر م  تحموا المسجد األقصى ااق
 وقتا، خالل آب/ أغسطس الميصرم.

 2021/9/5، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فترة األعياد اليهوديةخالل دعوات فلسطينية للصالة والرباط في األقصى  .33
يية إلى اليفنر للمسجد األقصى طنلة فترة األعياد ات فلسطنليجال دي  وفعادعت فصائل ور رام هللا: 

 ، "أيام التوبة"خالل ما يسمى بـ، النهودية، بعد دعوات جماعات يهودية القتحامات واسعة للمسجد
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 عبرية حتى يوم الغفران. وهي األيام العشرة الممتدة م  رأه السية ال
 2021/9/6، الشرق األوسط، لندن

 
 مقدسيةبـ"الهدم الكامل" في سلوان الأحياء مهددة    6 .34

قال رئيس لجية الدفاع ع  أراضي سلوان في القده المحتلة، فخري أبو دياب، إن : القده المحتلة
أن االحتالل مبنيًا  ستة أحياء في ميطقة سلوان بمديية القده المحتلة "مهددة بالهدم بشكل كامل".

ين  النهود، ديمغرافي في القده لحساب المستوطي التواين الاإلسرائنلي يسعى إلى إحداث خلل ف
م  مشروع "الحوض المقده" اإلسرائنلي، الذي يبدأ م  حي الشيخ جراح شمال البلدة  محذراً و 

 قصى بما فنها البلدة القديمة.القديمة، إلى سلوان جيوبي المسجد األ
 2021/9/5، قدس برس

 
 لتحويلها إلى حديقة توراتيةفي القدس االحتالل يجّدد اعتداءه على أرض "مقبرة الشهداء"  .35

: جّدد االحتالل اإلسرائنلي، أمس، اعتداءاته على أرض "مقبرة الشهداء" التابعة للمقبرة القده
ئنلية وشرعت جرافة إسرا النوسفية في القده الشرقية المحتلة؛ توطئة لتحويلها إلى حديقة توراتية.

 دادًا لعمليات بياء فنها.بتجريف األرض ووضع قضبان حديدية علنها استع
 2021/9/6، األيام، رام هللا

 
 االحتالل يفرض أربع إغالقات على الضفة وغزة الشهر الجاري  .36

 أربع إغالقات لفترات متفاوتة األحد، أنه سنتم فرضأعل  جيش االحتالل اإلسرائنلي، : الياصرة
بتمبر س د النهودية في أيلول/الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، خالل فترة األعياشامل على  بشكل

 الحالي.
 2021/9/5، قدس برس

 
  متقدمة على ثالث جامعات إسرائيليةجامعة في العالم  500جامعة النجاح الفلسطينية من أهم  .37

يارها واحدة م  أرقى : احتفلت جامعة اليجاح الوطيية في نابلس، األحد، باختوديع عواودة -نابلس
أن هذا االختيار إنجاي  رئيس الجامعة دكتور ماهر اليتشة مته أوضحوفي كل .جامعة في العالم 500

 ميوهاً  .وسياسياً  وأكاديمياً  كبنر جدا لجامعة اليجاح وللمؤسسة األكاديمية الفلسطنيية ولفلسطن  علمياً 
فضل عالميا لهذا جامعة تعتبر األ 1000في سلم الجامعات المختارة ) 409فايت بالمرتبة  جامعةالأن 
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(، ورغم ظروف االحتالل وشح الموارد المادية نجحت بالتفوق على نثالث جامعة إسرائنلية العام
 .وريون وبار ايالنجاءت بعدها بالتدريج: جامعات التخينون وب  غ

 2021/9/5، القدس العربي، لندن
 

 انتهاكا إسرائيليا "شديد الخطورة" بحق اإلعالميين الفلسطينيين خالل آب 20 .38
 اً انتهاك 28 ، األحد،قرير للمركز الفلسطنيي للتيمية والحريات االعالمية "مدى"ترصد : رام هللا
 أغسطس الماضي. ية وقطاع غزة، خالل آب/بحق الحريات اإلعالمية في الضفة الغرب اً إسرائنلي
المية وحياة الصحافنن  وسالمتهم في بـ"شديد الخطورة" على الحريات اإلع اً انتهاك 20تقرير الوصّيف 
 ن أجهزة األم  الفلسطنيية ارتكبت انتهاًكا واحًدا خالل آب/ذكر في السياق، أو  ة والقطاع.الضف

في االنتهاكات  اً أن هياك تراجًعا الفتمبنيًا  ه.غسطس، وتمثل باعتقال صحفي بعد استجوابأ 
 .الفلسطنيية مقارنة بالشهري  الماضنن 

 2021/9/5، قدس برس
   

 شخصا منذ هبة الشي  جراح   250اعتقلت  الفلسطينية السلطةون من أجل العدالة: أجهزة محام .39
عتقال أجهزة أم  كشف المحامي مهيد كراجة مؤسس "محامون م  أجل العدالة"، ع  ا : رام هللا

ة ميذ هبة حي الشيخ جراح، بسبب تعاطفهم مع القضايا فلسطنييا بالضفة الغربي 250السلطة 
سياسي واألشخاص المستهدفن  هذه المرة مختلفة ع  المرات أن طريقة االعتقال المبنيًا  الوطيية.

جديدة تماره  السابقة، حنث استهدفت الشخصيات اليضالية واالجتماعية، وظهرت أجهزة أميية
"محامون  فريق وأوضح أن االعتقاالت السياسية بالجملة إلى جانب جهاي األم  الوقائي والمخابرات.

أن االعتقاالت  اعتقلوا وحولوا للمحاكمة، مشدداً  ناشطاً  40يزيد ع  لعدالة" يتابع حاليا ما م  أجل ا
 رري  والشخصيات الوطيية.السياسية مصحوبة بقمع سياسي لليشطاء والمستقلن  واألسرى المح

 2021/9/5، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شفيق الغبرا الفلسطيني األصل وفاة األكاديمي والباحث السياسي  .41
السبت، في ، عاما( 68( شفنق الغبرا )والباحث السياسي الكويتي )الفلسطنيي األصل توفي األكاديمي

دة الدكتوراه في العلوم السياسية م  جامعة والغبرا حاصل على شها الكويت بعد صراع مع المرض.
تكساه، وشغل مياصب إدارية وأكاديمية عدة، خصوصًا في الكويت التي قضى بها معظم سيوات 
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معظم بحونثه ومحاضراته  راحلوكره ال .كية في الكويتير ول رئيس للجامعة األمحياته، فهو أ
 ظام االستعماري اإلسرائنلي.المصورة لخدمة القضية الفلسطنيية وتسليط الضوء على الي

 2021/9/4، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وحماس "إسرائيل": مصر تسعى إلى تحريك ملف تبادل األسرى بين "كان" العبرية .41
إسرائنلي نشر مساء األحد، إلى أن السلطات المصرية تعتزم تحريك أشار تقرير : مجادلةمحمود 

ملف تبادل األسرى بن  حكومة االحتالل اإلسرائنلي وحركة "حماه"، وإطالق جولة جديدة م  
"( 11ولفت التقرير الذي أوردته هنئة البث اإلسرائنلية )"كان  المباحثات غنر المباشرة بن  الجانبن .

الفلسطنيي في المخابرات العامة المصرية يعتزمون إجراء سلسلة م  الزيارات  إلى أن مسؤولي الملف
وذكرت القياة الرسمية  المكوكية إلى تل أبنب وغزة وعقد جولة مباحثات غنر مباشرة في القاهرة.

اه" قبل اإلسرائنلية أن مصر تسعى إلى تسجنل "إنجاي" في ملف تبادل األسرى بن  إسرائنل و"حم
الجاري، مشنرة إلى أن هذا الملف يعنق التقدم بشأن اتفاق التهدئة طويل األمد في غزة  نهاية العام

كما أشارت القياة إلى أن ملف تبادل األسرى سيطرح خالل اللقاء الذي يعقد  وإعادة إعمار القطاع.
؛ وسط ئنلية، نفتالي بنينت"قريبا" بن  الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة اإلسرا

 تقارير بأن اإلشارات الواردة م  واشيط  ربما تساهم في تحريك الملفات العالقة.
 5/9/2021، 48عرب 

 
 السيسي يهاتف الرئيس اإلسرائيلي .42

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم األحد، اتصاال هاتفيا بالرئيس : محمود مجادلة
وجاء في بيان  بة حلول رأه السية وفقا للتقويم العبري.تسوغ، للتهيئة بمياساإلسرائنلي، يتسحاق هر 

، وهيأه تصل بالرئيس هرتسوغصدر ع  مكتب هرتسوغ أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ا
وأضاف  شخصيا على تيصنبه، وهيأ شعب إسرائنل برأه السية وأعياد )شهر( تشري" النهودية.

 الثيائية والمصالح المشتركة للبلدي  الجاري ". سيسي "ناقشا القضاياالبيان أن هرتسوغ وال
 5/9/2021، 48عرب 

 
 قبل أسبوع  اإلسرائيليبالرئيس ملك األردن  ءكشف عن لقاال .43

ع  لقاء  ،السبت، كشف الرئيس اإلسرائنلي إسحاق هرتسوغ: الصحافة اإلسرائنلية + وكالة األناضول
في مقابلة مع قياة كان ، وأوضح األسبوع الماضي.لثاني، في عمان عقده مع ملك األردن عبد هللا ا
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أن االجتماع عقد بدعوة م  الملك عبد هللا، وبالتيسنق مع رئيس الويراء نفتالي بنينت،  ،اإلسرائنلية
جية بن  الجانبن  خالل االجتماع بحث القضايا اإلستراتيتم أنه مبنيًا  وويير الخارجية يائنر لبند.

 ."الدافئ"
 2021/9/5، دوحةالجزيرة نت، ال

 
 نتس في رام هللاة يدين لقاء عباس وغاأكبر األحزاب األردني .44

بن   اً األحد، اللقاء الذي عقد مؤخر  أكبر األحزاب األردنية، ،مل اإلسالميحزب جبهة العأدان : عمان
هللا بالضفة  لسلطة الفلسطنيية محمود عباه، وويير الحرب اإلسرائنلي بنيي غانتس، في رامرئيس ا

نيية في "يكره نهج السلطة الفلسطلقاء الإن ، حزبلنذي لوقال المكتب التيف غربية المحتلة.ال
والجرائم بحق االستجداء لالحتالل الذي يواصل اعتداءاته على األرض والمقدسات، ونهج االستيطان 

دة الشعب ل خروجًا ع  إراأن "هذه اللقاءات مع قادة االحتالل، تشكورأى  ي".أبياء الشعب الفلسطني
لتضنيع مزيد م  حقوق  اً ريقمسار التسوية طالفلسطنيي، وع  التوافق الفلسطنيي الذي يرى في 

 الشعب الفلسطنيي والتبعية لالحتالل".
 2021/9/5، قدس برس

 
 تظاهرات في البحرين رفضًا للتطبيع وتنديدًا بتعيين سفير إسرائيلي .45

لبحري  تظاهرات احتجاجية رفضًا للتطبيع مع "إسرائنل" ة في اخرجت في مياطق مختلف: البحري 
شعار "معًا نقاوم التطبيع" التظاهرات حملت وقد  البحرييي لدى االحتالل. وتيديدًا بتعنن  السفنرِ 

أحرق فنها المحتّجون العلم اإلسرائنلي ورسموه على األرض وعلى "مكبات اليفايات"، رافعن  شعارات 
   تضاميهم ودعمهم الكامل لحق الشعب الفلسطنيي في تقرير مصنِره.مؤكدي ،"التطبيع خيانة"

 2021/9/4، قدس برس
 

 اسم اغنية يهودية بعد نسيانهبايدن  تشكيك بقدرات .46
تسبب نسيان الرئيس األمريكي جو بايدن، السم أغيية للنهود، يتغيون بها في أعيادهم، في انتقادات 

وليست هذه المرة األولى التي تخون فنها الذاكرة بايدن  في الس . دمهوتشكيك لقدراته الذهيية، مع تق
استحضار معلومة أو واقعة. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب، وجه انتقادات مرارا وال يستطيع فنها 

 ، بسبب نسيانه بعض األمور، ونعته بـ"جو اليائم". هل
 2021/9/5، "21موقع "عربي 
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 اإلسرائيليإثر تهييد نجومه لالحتالل  شهير انيمسلسل إسبحملة لمقاطعة  .47

تشهد مواقع التواصل االجتماعي حملة كبنرة تدعو لمقاطعة "ال كاسا دي بابل"، المسلسل اإلسباني 
تلفزيون العلى إنثر مقابلة ألبطاله عبر وذلك  .الشهنر الذي ُيعرض الجزء الخامس ميه حالياً 

 نن .م  اعتداءات على الفلسطني االحتالل يقوم به ماأعليوا م  خاللها تأيندهم ل اإلسرائنلي،
 2021/9/5، "21موقع "عربي 

  
 حماس وواشنطن ومستقبل العالقة .48

 الدجييحسام 
ال أستبعد صحة األنباء التي تتحدث ع  عقد لقاء بن  واشيط  وحركة حماه في الدوحة مؤخرا، 

الرسمية باسم ويارة الخارجية كل شيء ممك  والسياسة ال تعرف المستحنل، وأن حديث المتحدنثة 
ساطة بن  أي القطرية، لولوة الخاطر لوكالة سبوتييك الروسية: "إن الدوحة ميفتحة على أداء دور الو 

م  القوى اإلقليمية، سواء بن  واشيط  وحركة "حماه"، أو إيران والسعودية. وأضافت، أن هياك 
أن "قطر ميفتحة على الوساطة متى ُطلب احتمالية استضافة الدوحة لقاء بن  "حماه" وواشيط ، و 

 ميها ذلك، إيمانًا ميها بأهمية الوساطة للسلم واالستقرار الدولنن ".
ث الخارجية القطرية ليس قفزة في الهواء بل مستيد إلرهاصات متعلقة برؤية ومعلومات، وأن إن حدي

بن  حماه نثمة عوامل تدعم التوجه القطري، وعوامل أخرى تضعف فرص إجراء محادنثات 
 وواشيط .

 
 ن واشنطن وحماسأواًل: العوامل التي تدعم من عقد لقاءات بي

رغم االختالف بن  المشهدي  فإنه يعزي م  فرص نجاح  . نجاح تجربة االتصاالت مع طالبان،1
 هذا المسار.

. ضعف السلطة الفلسطنيية وتزايد قوة وشعبية حماه بعد معركة سيف القده قد يدفع واشيط  2
 تواء حماه والحديث معها بما يحقق حالة استقرار بالميطقة تريدها واشيط .الح

ولي، وتوصية بعض مراكز البحث األمريكي ال سيما . رفع جماعة الحونثي م  قائمة اإلرهاب الد3
 م.1987إحدى دراسات هادي عمرو بضرورة العمل على إعادة اليظر في قانون اإلرهاب لعام 

ب الديمقراطي في الواليات المتحدة، وبروي أصوات داعمة للفلسطنينن  م  . التفاعالت داخل الحز 4
ما م  الشباب، تشكل عامل ضغط على إدارة بايدن التيار االشتراكي في الحزب الديمقراطي ال سي
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بضرورة العمل على حل الصراع، وال يمك  حل الصراع دون احتواء حماه واالنفتاح علنها والتعامل 
ها جز   ًءا م  الحل وليس المشكلة.معها بعدِّ

ئنل( . تزايد األصوات داخل )إسرائنل(، وفي قطاع غزة بضرورة إجراء محادنثات مباشرة بن  )إسرا5
 وحماه لضمان الهدوء واالستقرار للطرفن .

 
 دثات بين حماس والواليات المتحدةثانيًا: العوامل التي تضعف من فرص عقد لقاءات ومحا

الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي وإن تغنر لألفضل بالمقارنة مع حقبة ترامب . الموقف األمريكي م  1
 فإنه ما يال ميحايًا إلى )إسرائنل(.

 غنر حماه م  استراتيجنتها التحررية، ولم تعترف بشروط الرباعية.. لم ت2
 . موقف ميظمة التحرير الرافضة لمثل هكذا لقاءات، ويدعمها في ذلك أطراف إقليمية ودولية.3

الخالصة: ال يختلف أحد على أن حركة حماه فاعل رئيس في اليظام السياسي الفلسطنيي، وهي 
ينها في الضفة الغربية، وال يمك  تمرير تسوية دون موافقتها، وإن م  تسيطر على قطاع غزة ولها و 

، حسم المعركة معها مكلف للغاية وله تداعيات كبرى، وهو ما يعزي م  فرص إجراء اتصاالت معها
ولك  في تقديري ل  يعل  عيها في هذا التوقنت، وقد تأخذ أحد الشكلن : رسمية سرية، أو غنر 

 رسمية عليية.
 5/9/2021، الين فلسطين أون 

 
 في العودة إلى األصول .49

 طالل عوكل
لعّل أسوأ وأخطر ما وقع للقضية الفلسطنيية أمران أساسيان. األول، يتعلق باستعداد الفلسطنينن  

للتحول في السياسة الممارسة ع  أصل الرواية، والقبول بالرواية التي تستيد إلى قرارات واقعًا، 
 .1967ام الشرعية الدولية التي تحصر الحقوق الوطيية في األراضي التي احتلتها إسرائنل الع

ته األمم أما الثاني، فإنه يتعلق بقبول الفلسطنينن  سياسيًا رسميًا وعلييًا بالهبوط ع  السقف الذي حدد
المتحدة، والخاص بحق الشعوب المحتلة أراضنها في استخدام كافة أشكال اليضال بحنث اصبح 

 الكفاح المسلح، واألشكال الخشية م  اليضال، تصيف باعتبارها إرهابًا.
ه األيام على القيام بمراجعة عامة عميقة وتاريخية للمسار الذي اتخذته، وسارت عليه م  يجرؤ هذ

، 1967، نثم إلى 1965لسطنيية العمالقة، التي أحدث اندالعها تغنرات كاسحة ابتداًء م  الثورة الف
والتي بلورت الهوية الوطيية، ووحدت الشعب، وحصرت تمثنله بميظمة التحرير، ووضعت القضية 
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الخارطة الدولية.. لم يمض وقت طويل على اندالع الثورة، حتى استعجلت في إقرار البرنامج على 
، دون إدراك عمنق للطبيعة التوسعية للمشروع الصهنوني، ودون حساب دقنق 1974ي العام المرحل

لمنزان القوى، الذي سنؤدي الحقًا إلى أن يصبح المرحلي استراتيجيا دون القدرة على تحقنق 
حلي. ما يحول دون تحقنق سياسة إسرائنلية توسعية وعيصرية، ال يحتاج األمر إلى ميّجمن  أو المر 
ن ، حتى يأخذ الفلسطنينون في حساب سياساتهم، أن جوهر المشروع الصهنوني وادعاءاته في فلكن

 فلسطن  يضم الضفة الغربية التي يسمونها يهودا والسامرة، وأيضًا القده.
المفروض أخذ التطورات في اإلقليم بعن  االعتبار عيد إقرار البرنامج المرحلي، في القراءة كان م  
تطورات نتائج حرب أكتوبر العظيمة، التي قرأها الفلسطنينون بشكل صحيح على وفي مركز تلك ال

أنها حرب تحريك وانها تمهد لتسوية بن  إسرائنل ومصر وان ذلك سنترك تصدعًا خطنرًا في الجبهة 
 لرسمية، والمقاومة لالحتالل.العربية ا

ق حنث استيد التغننر في الهدف بمواياة ذلك، نثمة قراءة غنر دقيقة، لموايي  القوى الجاري والالح
وإلى أن الثورة الفلسطنيية جزء أصنل وال يتجزأ م   أفضلالوطيي العام، إلى وضع عربي كان 

لتي تخوض صراعًا على قدم وساق مع معسكر التحرر العالمي الذي تقوده الميظومة االشتراكية وا
 المعسكر الرأسمالي.

ان وظل يحصل على دعم م  المعسكر الرأسمالي في المقارنة سيجد أن المشروع الصهنوني ك
 االستعماري، بالمال والسالح وبالسياسة، باعتباره مشروعا استعماريا دوليا.

كي، سوى على دعم سياسي عام ال في المقابل لم تحصل الثورة الفلسطنيية م  المعسكر االشترا
وأسلحة بدائية قديمة، وميح  ييطوي على نزعة هجومية أو مبادرة لتحقنق قرارات األمم المتحدة،

 دراسية، وتدريبات باإلضافة إلى مجهودات المياصرة الشعبية عبر ميظمات واتحادات مطلبية دولية.
، وطبيعة الدعم العسكري والسياسي 1973م ، والعا1967تجربة الحروب العربية اإلسرائنلية العام  

ميظومة العربية م  المعسكر االشتراكي، تشنر الذي تتلقاه إسرائنل م  حلفائها، وذلك الذي تتلقاه ال
 إلى فارق نوعي كبنر لصالح إسرائنل.

ربما علنيا أن نعود لفتح ملف المسألة النهودية م  جديد، وأسباب ودوافع االتحاد السوفياتي 
مته االشتراكية، لالعتراف سريعًا ومبكرًا بدولة إسرائنل، السؤال هيا، إذا كانت الدول وميظو 
ارية أرادت التخلص م  النهود الذي  لم تيجح في إدماجهم عبر قرون عديدة، ووظفتهم االستعم

إلقامة دولة ومشروع يخدم مصالحها، ويتكفل بإجهاض أي مشروع نهضوي قومي عربي، فهل 
ياتي، ودول الميظومة االشتراكية أرادت هي األخرى التخلص م  النهود الموجودي  في االتحاد السوف
 مجتمعاتها؟
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بنيما قاتلت وتقاتل الدول االستعمارية للدفاع ع  إسرائنل وحمايتها وتحقنق تفوقها، فماذا يمك  أن و 
يدون للحقوق نقول ع  دور الميظومة االشتراكية ومشتقاتها والصن ، الذي  يحسبون على انهم مؤ 
ات الدولية التي الفلسطنيية؟ األمر ال يتعلق فقط بالماضي والراه ، وإنما يذهب إلى مستقبل المتغنر 

قد تحمل الصن  إلى قمة اليظام الدولي الذي يتشكل، والسؤال: أليس اليضال في ساحات الدول 
نن ، تكتفي بالدعم اللفظي الداعمة إلسرائنل أكثر جدوى م  المراهية على مواقف دول حليفة للفلسطني

 لحقوقهم كما رتبتها الشرعية الدولية؟
ات الفلسطنيية والعربية إياء العالقة بن  المرحلي واالستراتيجي، إذ في هذا السياق تتابعت التراجع
، مشروع األمنر فهد ب  عبد العزيز للسالم، الذي تبيى الهدف 1981أقرت قمة فاه المغربية العام 

 المرحلي.
، وما تعرضت له ميظمة التحرير ومقاتلوها، ذهبت 1982االجتياح اإلسرائنلي للبيان العام بعد 

( في 338( و)242إلى ما يعرف باتفاق عمان، نثم إلى االعتراف بقراري مجلس األم  ) الميظمة
 الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطيي، ما أسس لما يعرف بمبادرة السالم الفلسطنيية.

، «عاصفة الصحراء»األوضاع العربية، وانتقلت م  انقسام وصراع إلى آخر، ونشبت معركة تغنرت 
كس كل ذلك على أوضاع الفلسطنينن ، وخالل تلك الفترة اندلعت االنتفاضة وجرى ما جرى، وانع

 الشعبية الفلسطنيية الكبرى.
ها، أن تفرض على إسرائنل لقد استعجل الفلسطنينون استثمار تلك االنتفاضة وراهيوا على أن بإمكان

 وحلفائها، التعاطي الجدي مع مبادرة السالم الفلسطنيية لك  هذا لم يحصل.
تك  أوضاع الميظمة جندة ال عربيا وال دوليا، خصوصا بعد أن انفردت الواليات المتحدة بإعالن لم 

ة واالتحاد السوفياتي، اليظام العالمي الجديد بقيادتها م  الكويت وبعد أن تفككت الميظومة االشتراكي
 ولك  ذلك لم يك  لنبرر قبول الميظمة بالشروط األمنركية لمجرد فتح حوار معها.

حملت تلك الشروط تيايال تاريخيا خطنرا إذ اعترفت الميظمة بحق إسرائنل في الوجود، وتخلت ع  
على اعتراف المنثاق الوطيي بصيغة مواربة، وأعليت نبذ اإلرهاب. في تلك الشروط، ما ييطوي 

ة ضميي بأن ممارسة الفلسطنينن  للكفاح المسلح، هو إرهاب، وأنها ل  تعود إليه، ما أسس لبداي
 تعمنق مفهوم ومحددات اإلرهاب، بعندا ع  قرارات الشرعية الدولية، والقيم التحررية.

اتصال لم تقبض ميظمة التحرير أي نثم  مقابل موافقتها على الشروط األمنركية، سوى فتح قياة 
عبر السفنر األمنركي في تونس. يمك  للبعض أن يجادل في أن تلك التراجعات كانت إجبارية، وان 

دف ميها حماية الميظمة، التي تعرضت لضغوط شديدة وحصار مالي وسياسي، ساهم فيه اليظام اله
هذا يعيي  العربي المتهتك الضعيف، والميقسم بل والمتصارع على خلفية االجتياح العراقي للكويت.
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ياق أن اتفاقية أوسلو، كانت نتيجًة وسببًا فيما وصل إليه الفلسطنينون النوم، فهي كانت محصلة س
 طويل م  التطورات الخطنرة، والتراجعات المتالحقة للسياسة الفلسطنيية.

لعل التجربة الفلسطنيية خالل المرحلة الراهية ميذ أوسلو، قد أنثبتت أن إسرائنل ليست في وارد 
لتفاوض مع الفلسطنينن  على أساه ولتحقنق قرارات الشرعية الدولية التي يقوم علنها المشروع ا

لسطنيي الذي أراده الفلسطنينون مرحليًا، وتحول إلى هدف استراتيجي على األرجح انه الوطيي الف
 غنر قابل للتحقنق.

لى أساه الرواية التاريخية، وما سنترتب على الفلسطنينن  أن يدفعوا نثميًا كبنرًا، الستعادة الصراع ع
لتجارب أخرى تحررية  كان علنهم أن يسقطوا على التجربة الفلسطنيية التحررية دروسا سياسية،

وناجحة، في الحالة الفلسطنيية األمر ال يتعلق بدولة تحتل أرضا وشعبا آخر، وإنما بمشروع شامل 
لغاشمة ما ال يسمح بتجزئة األهداف وجذري يسعى لشطب الشعب، واالستنالء على ارضه بالقوة ا

 التحررية إلى مرحلي واستراتيجي على اليحو الذي وقع.
رهان يعود إلى أن إسرائنل بأطماعها التوسعية، ورفضها للقرارات الدولية، هي م  مع ذلك فإن ال

 ستعند الصراع إلى أصله بما أنه تصادم بن  روايتن  تاريخنتن  تيسف كل ميهما األخرى.
 6/9/2021م، رام هللا، األيا

 
 يجـــ  أن نتخـّلـى عـــن أوهـــام الســالم .51

 د. حاييم مسغاف
عامًا عيدما اجتاي العرب الحدود وقتلوه  21، اب  «ناحل عوي»غ، عضو كنبوتس كان روعي روتيبر 

 . موشيه دايان، الذي كان في حنيه رئيس األركان، ألقى كلمة على قبره، وكانت كلمة1956في العام 
التأبن  هذه بعد نثماني سيوات فقط م  قيام دولة إسرائنل، وم  المهم ان نحفظها، النوم، ع  ظهر 

 وة أكبر.قلب بق
أقول ذلك بالطبع في ضوء موت الجيدي، رجل حره الحدود، برئنل حدارية شموئنلي. سيوات طويلة 

باالستيطان النهودي في  تفصل بن  الحدنثن ، ولك  الواقع هو الواقع ذاته. العرب لم يسلموا ابدا
 قاتلوه ميذ بدايته، وم  ناحنتهم ل  ييتهي الصراع أبدا.«. بالد إسرائنل»

مجموعة الفتيان »دايان هذا ميذ ذلك الحن ، وأعطى تحذيرًا حول فكره هذا في الكلمات التالية: فهم 
قوال واضحة: حرب ، كانت األ«هذه التي تقيم في )ناحل عوي( تحمل على كتفنها بوابات غزة الثقنلة

بوابات » دائمة تيتظر الدولة النهودية، وسيكون ضحايا في هذه الحرب. ليس بذنب الشهداء بل ألن
 غزة أنثقل م  كتفيه )كتفي روعي روتيبرغ( وتغلبت عليه.
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م  المهم ان نتذكر هذه االقوال كل الوقت. العرب ال يكافحون في سبنل تحسن  شروط حياتهم. هم 
، بل في «السامرة«و« يهودا»على االستيطان النهودي بصفته هذه. ليس فقط في  يريدون القضاء

 ئر السبع وفي عكا وفي صفد.اللد وفي الرملة وكذا في ب
يشتعل اليزاع طويل السين  بن  الحن  واآلخر في أماك  مختلفة وال يوجد ما يمك  أن ييهيه. فهو لم 

. يهود قتلوا على ايدي عرب قبل سيوات طويلة م  اإلعالن ع  قيام 1948وال في  1967يبدأ في 
 الدولة النهودية.

الوطيية العربية. كانوا مستعدي  األخرى للمساومة مع الحركة النهود، بخالف العرب، سعوا المرة تلو 
الغربية، ع  نصفها الشرقي، الذي ُضّم « بالد إسرائنل»ألن يقيموا وطيهم القومي فقط على قسم م  

 في البداية في صك االنتداب البريطاني، حنث اضطروا ألن يتيايلوا ميذ بداية الطريق.
رفض العرب كل مساومة فرضت  يخية فشلت ميذ بدايتها. وقدولك  كل محاوالت المساومة التار 

علنهم. بل إن قادتهم سعوا إلى التقرب م  ألمانيا اليايية أنثياء الحرب العالمية الثانية. وحاول الملك 
 عبد هللا األول، في حنيه، السنر في اتجاه آخر، وعيدها ُقتل.

إذا ما أعدنا للعرب ما الذي  يعتقدون بأنيا فقط ارتفعت مرة أخرى قوة أولئك « األيام الستة»بعد حرب 
احتل أنثياء هذه الحرب، فإن كل شيء سيستقر في مكانه بسالم. هذه األوهام يجب أن تزال ع  
الطاولة مرة واحدة والى األبد. وحتى أبعد االمتيايات االقتصادية شوطا ل  تحرك العرب ع  مواقفهم 

 األساسية.
ريحا أو رام هللا. هو يقصد، لعلم سكان تل العرب ال يقصد نابلس أو أحق العودة الذي يتحدث عيه 

أبنب، القرى الكثنرة التي تقام علنها المديية أيضا. إحداها مثال، هي قرية صمنل، التي عثر على 
بقاياها حتى وقت قريب في المكان الذي يلتقي فيه، النوم، شارعا ارلويوروف واب  غفنرول. واآلن، 

 راج فاخرة.تقام هياك أب
ي  ستقودنا المواجهة التالية مع العرب. فهي ستبدأ على ما يبدو على مسافة غنر ال أدري إلى أ

بعندة ع  المكان الذي قتل فيه روعي روتيبرغ، ولك  امتدادها ال بد سنتدحرج أيضا إلى أماك  
أن تخلي أخرى في حدود الخط األخضر. وم  المهم أن نعرف كيف نستعد. أوهام السالم يجب 

 اعية.مكانها لواقعية و 
 «معاريف»
 6/9/2021األيام، رام هللا، 
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