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وترسل رسالة شديدة اللهجة  في حال المساس باألسرى فصائل المقاومة تنذر االحتًلل ":األخبار" .1
 عبر الوسطاء

ألسبرى لن يتّم السكوت عليه، وأن الحبركة لن تتبرك األسبرى وحدهم عأن أّي مسءس عء« الجهءد»هّددت 
ولن تخذلهم، مؤّكدًة أنهء مستاّدٌة لفال كّل شي  من أجل حمءيتهم ومسءندتهم في مواجهة اإلبرهءب 

، أعلنت الهيئءت القيءدية ألسبرى «الجهءد»الذي يتابّرضون لهء. وفي مواجهة محءولة الادو االستفبراد عـ
حّل التنظيم في ماتقل النقب، وقبّربرت تشكيل خلية عمل « الجهءد»و« هة الشاعيةالجع»و« حمءس»

وطنية من كّل الفصءئل في مختلف السجون إلدابرة المواجهة. وفي غزة، حذبرت فصءئل المقءومة، 
عقب اجتمءع لهء، االحتالل من مغّعة التابرض لألسبرى في سجونه. وكشفت مصءدبر فلسطينية أن 

طء  عأن الخطوات اإلسبرائيلية تجءه األسبرى قد تؤّدي إلى تفّجبر األوضءع مجّددًا الفصءئل أعلغت الوس
في األبراضي المحتلة وفي قطءع غزة، مشيبرًة إلى أن احتمءل اللجو  إلى الخيءبر الاسكبري وابرد جّدًا 

 في حءل تواصلت الضغوط على األسبرى.
 8/9/2021األخبار، بيروت، 

 
 كومة وحدة وطنية تتطلب االلتزام بقرارات الشرعية الدوليتشكيل ح: لمصالحةاشرط عباس يجدد  .2

برام هللا، وفدًا من منظمءت عمحمود ععءس، مسء  الثالثء ،  يةفلسطينال السلطةاستقعل برئيس : برام هللا
ننء شبركء  في الدفءع عن حقوق شاعنء أوأكد خالل اللقء ، على  المجتمع المدني وحقوق االنسءن.

وشدد على أهمية  الحتالل ومخططءته الهءدفة لتصفية القضية الفلسطينية.الفلسطيني في مواجهة ا
 5حبرية البرأي في إطءبر القوانين ذات الاالقة، مجددًا تأكيده على مء جء  في المبرسوم البرئءسي برقم 

، على أهمية تازيز ععءسوفي ملف المصءلحة، أكد  عشأن تازيز الحبريءت الاءمة. 2021لاءم 
نءخءت الديمقبراطية والحوابرات المامقة، مجددا التأكيد على الموقف الثءعت عأن األجوا  وتهيئة الم
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وأشءبر إلى اننء جءهزون إلجبرا   تشكيل حكومة وحدة وطنية تتطلب االلتزام عقبرابرات الشبرعية الدولية.
االنتخءعءت الاءمة، وفي مقدمتهء في مدينة القدس، وعءننء لن نسمح عأي محءوالت لاللتفءف على 

 الفلسطيني في السيءدة على القدس. الحق
 7/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 اشتية: لم نتلّق أي مبادرة إلنهاء االحتًلل .3

كشف د. محمد إشتية عن أن أي جهة عبرعية كءنت أم إقليمية أم دولية لم تقّدم حتى  يوسف الشءيب:
قءمة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قبرابرات اللحظة أي معءدبرة أو طبرح سيءسي إلنهء  االحت الل وا 

الشبرعية الدولية، ولم ينف في حديث مغلق مع عدد من الصحءفيين في برام هللا، أمس، أن ثمة تاديال 
حكوميء قءدم، الفتًء إلى أنه في تشءوبر مع أعضء  اللجنة المبركزية لحبركة فتح حول السينءبريو 

 أم جزئيًء أم إشغءل المقادين الوزابريين اللذين يشغلهمء عنفسه، أي األفضل، مء إذا كءن تادياًل شءمالً 
"الداخلية" و"األوقءف"،" إال أن التاديل قءدم لضبروبرة التغييبر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضخ دمء  

ونفى إشتية تلك األنعء  التي  جديدة في المشهد السيءسي الفلسطيني، وعلى أكثبر من مستوى".
أو  الكونفدبراليلقمة الثالثية الفلسطينية األبردنية المصبرية تطبرقت لمسألة االتحءد تتحدث عن كون ا
 الفيدبرالي مع األبردن.

 8/9/2021األيام، رام هللا، 
 

 نزار بناتعسكرياا تابعين للسلطة الفلسطينية في قضية مقتل  14لت "علنية"محاكمة  .4
إن أولى جلسءت محءكمة المتهمين في  قءل محءمي عءئلة النءشط الفلسطيني نزابر عنءت، برام هللا:

وأضءف غءندي أمين، في منشوبر على  سعتمعبر )أيلول( الجءبري. 14قضية مقتله، ستاقد الثالثء  
، أن الجلسة ستاقد في مقبر القضء  الاسكبري عبرام هللا، وستكون علنية، «فيسعوك»صفحته على 

لاسكبرية الخءصة إذا برغعت عءلتصويبر أو مؤكدًا أنه عإمكءن وسءئل اإلعالم تقديم طلب لدى المحكمة ا
سء ة استامءل  التسجيل داخل المحكمة. وتبراوحت االتهءمءت عين الضبرب المفضي إلى الموت وا 

 السلطة ومخءلفة التاليمءت الاسكبرية.
 8/9/2021، لندن، الشرق األوسط
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 سفير فلسطين في القاهرة يدعو الدول العربية لتقديم الدعم لمواجهة التحديات .5
أكد السفيبر الفلسطيني في القءهبرة ومندوعهء الدائم لدى جءماة الدول الابرعية ديءب اللوح في : القءهبرة

"أننء في وقت أحوج مء نكون فيه لدعم الدول الابرعية الشقيقة،  الابرعية،كلمة أمءم مجلس الجءماة 
فة المستويءت، خءصة وتازيز موقفنء الوطني الفلسطيني، لمواجهة التحديءت المءثلة أمءمنء على كء

وأضءف اللوح، أننء "تقدمنء في  السيءسية والميدانية والممءبرسءت الادوانية والانصبرية اإلسبرائيلية".
مندوعية دولة فلسطين لمجلسكم عمشءبريع قبرابرات مفصلة حول القضية الفلسطينية، والتطوبرات 

ستيطءن وجدابر الازل والضم السيءسية، واالنتهءكءت اإلسبرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واال
الانصبري واالنتفءضة المجسدة على األبرض عءلمقءومة الشاعية السلمية المستمبرة، واألسبرى والالجئين 
واألونبروا والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشاب الفلسطيني على أبرضه المحتلة 

 وعءصمته مدينة القدس المحتلة"، متمنيًء اعتمءدهء.
 7/9/2021، نباء والمعلومات الفلسطينية وفاوكالة األ 

 
 النائب القرعاوي يدعو لنصرة األسرى ويحذر من انفجار داخل السجون .6

دعء النءئب في المجلس التشبرياي عن حبركة حمءس في طولكبرم فتحي القبرعءوي إلى : طولكبرم
يتهم من خالل ضبروبرة التحبرك الاءجل في الشءبرع الفلسطيني لنصبرة األسبرى وتسليط الضو  على قض

وأكد النءئب القبرعءوي على أهمية نصبرة األسبرى في هذا الوقت  مسيبرات وفاءليءت تضءمنية مستمبرة.
الذي يتابرضون فيه إلجبرا ات عقءعية داخل سجون االحتالل، وحذبر من أن الوضع الداخلي في 

 السجون سيكون قءعال لالنفجءبر.
 7/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعًلم

 

 

 مفتاح األمن واالستقرار في الشرق األوسط هو انهاء االحتًلل مجدالني: .7
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية، أحمد مجدالني، أن مفتءح األمن : برام هللا

واالستقبرابر في منطقة الشبرق األوسط هو انهء  االحتالل ودعم حل الدولتين واقءمة الدولة الفلسطينية 
ودعء مجدالني، خالل لقءئه السفيبر اليءعءني لدى دولة فلسطين  تهء القدس الشبرقية.المستقلة وعءصم

مءسيوكي مءغوشي، في برام هللا، الثالثء ، اليءعءن لالعتبراف عءلدولة الفلسطينية لحمءية حل الدولتين، 
 مثمنء الدعم الذي تقدمه اليءعءن لدولة فلسطين ومؤسسءتهء ولوكءلة "أونبروا".

 7/9/2021، والمعلومات الفلسطينية وفا وكالة األنباء
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 هنية يهنئ النخالة بانتزاع األسرى الستة حريتهم .8

هءتف إسمءعيل هنية برئيس المكتب السيءسي لحبركة حمءس د. زيءد النخءلة، مهنًئء ومعءبرًكء نجءح 
في المنءضل زكبريء الزعيدي القءئد في كتءئب شهدا  األقصى و األسبرى األعطءل أعنء  حبركة الجهءد، 

وأكد برئيس  الحصول على حبريتهم برغم أنف االحتالل، والفبرابر من ماتقالته المحصنة والمدججة.
الحبركة أن مء قءم عه هؤال  األعطءل هو صفحة جديدة من صفحءت االنتصءبر لشاعنء الفلسطيني في 

اعنء عن إيمءنه الاميق عأن سلسلة إنجءزات ش هنيةوعّعبر  صبراع اإلبرادات مع هذا المحتل الغءصب.
 المتتءلية على هذا االحتالل المجبرم ستتواصل وصواًل إلى التحبريبر الكءمل ألبرضنء وشاعنء وأسبرانء.
وشدد على ضبروبرة حمءية هؤال  األعطءل، وتوفيبر الحءضنة اآلمنة لهم ليواصلوا مسيبرة المقءومة 

الادو مهمء كلف ذلك  التزامهمء عتحبريبر أسبرانء من سجون هنية والنخءلة وفي الوقت ذاته أكد المعءبركة.
 من ثمن عءعتعءبر ذلك على برأس سلم األولويءت.

 7/9/2021موقع حركة حماس، 
 

 على االحتًلل أن يمعن النظر جيدا فيما نقولو المساس باألسرى خط أحمر : الجهاد .9
حذبرت حبركة الجهءد اإلسالمي في فلسطين، الثالثء ، االحتالل االسبرائيلي من أي محءولة للمسءس 

داخل سجونه وماتقالته. وقءلت الحبركة في عيءن صحفي، إنهء تتءعع أوضءع األسبرى  عءألسبرى
األعطءل داخل سجون االحتالل، ومء يجبري عحقهم من عدوان انتقءمي خطيبر وانتهءك صءبرخ لكل 

"أمءم ذلك نؤكد وعكل وضوح أن أي مسءس  وشددت:القوانين واألعبراف ومعءدئ حقوق االنسءن. 
كوت عنه، وأننء لن نتبرك أسبرانء وحدهم ولن نخذلهم، ومستادون لفال كل شي  عءألسبرى لن يتم الس

من أجل حمءيتهم ومسءندتهم في مواجهة اإلبرهءب الذي يتابرضون له". وأكدت، أن المسءس عءألسبرى 
خط أحمبر، و"على االحتالل أن يمان النظبر جيدًا فيمء نقول، وأن يدبرك أننء مستادون وقءدبرون على 

 عكل الُسعل والوسءئل وخيءبراتنء في ذلك مفتوحة ومتاددة". حمءية أسبرانء
 7/9/2021، فلسطين أون الين

 
 . ومصر تدفع صوب إنجازها.زاهر جبارين: مفاوضات صفقة األسرى مستمرة. .10

قءل نءئب برئيس حبركة "حمءس" في الضفة الغبرعية، زاهبر جعءبرين: إن "مفءوضءت : عثينة اشتيوي
واستعاد  االحتالل اإلسبرائيلي مستمبرة، ومصبر تدفع صوب إنجءزهء". إنجءز صفقة تعءدل لألسبرى مع

عقد صفقة قبريعة، قءئال: إن "كل مء يقءل في اإلعالم  ،"جعءبرين" في حديث خءص لـ"قدس عبرس"
الاعبري عن قبرب تحقيق صفقة؛ مء هو إال ذبر للبرمءد في الايون، حتى تافي حكومة االحتالل نفسهء 
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واشتبرط، قءئال: "إذا كءن الادو مانيًء عإنجءز صفقة  لجنود واألسبرى".من المسؤولية أمءم عوائل ا
أسبرى، فءلمسءبر واضح ومحدد، عايدًا عن استغالل الحءجءت اإلنسءنية، ومحءولة االلتفءف على دفع 

وعين أن الجءنب المصبري يعذل قصءبرى جهده لاقد صفقة تعءدل، كمء  استحقءق إطالق سبراح أسبرانء".
 .2011فال في الاءم 

 7/9/2021، قدس برس
 

 فتح: األسرى خط أحمر ولهم كامل الحق في انتزاع حريتهم .11
األسبرى خط أحمبر، ولن تسمح عءلمسءس عهم من “، مسء  الثالثء ، أن ”فتح“أكدت حبركة : برام هللا

، مشيبرًة إلى أن أعنء  شاعنء مجتماين سيقفون ضد أي ممءبرسءت قد تحءول دولة ”جميع النواحي
عن فخبرهء  ،وعّعبرت الحبركة على لسءن متحدثهء أسءمة القواسمي يذهء عحق أسبرانء.االحتالل تنف

وقءل القواسمي إن أسبرانء  واعتزازهء عأسبرانء العواسل، مؤكًدا أن لهم كءمل الحق في انتزاع حبريتهم.
ن كل األحكءم الصءدبرة عحقهم من قعل سلطءت االحتالل هي أحكءم  األعطءل هم أسبرى حبرب، وا 

نهم منءضلون من أجل الحبرية والادالة اإلنسءنية.عءطلة ومخ عدوبره، قءل  ءلفة التفءقيءت جنيف، وا 
المتحدث البرسمي عءسم الحبركة حسين حمءيل، إن مء تقوم عه إسبرائيل من التخعط على المستويين 
األمني والسيءسي عاد نجءح األسبرى الفلسطينيين من التحبربر من سجونهء، مء هو إال بردات فال 

 كسبر إبرادة األسبرى.عءئسة ل
 7/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 "ثوري" فتح يحيي المناضل زكريا الزبيدي ورفاقه األسرى .12

حّيء المجلس الثوبري لحبركة فتح، عضو المجلس الثوبري زكبريء الزعيدي وبرفءقه األسبرى "الذين : برام هللا
عحبريته للخالص من كءعوس االحتالل، برغم قهبر الفلسطيني المتمسك  عإبرادةشقوا طبريق حبريتهم 

دابرة السجون الصهيونية". وأكد المجلس في تصبريح له، الثالثء ، إن "المجلس الثوبري يحيي  السجءن وا 
عفخبر واعتزاز مء قءم عه األخ المنءضل زكبريء الزعيدي وبرفءقه عكسبر قيود السجن والسجءن". وأضءف 

ه انتزعوا حبريتهم التي تاتعبر حقء تكفله كل الشبرائع والقيم أن األخ المنءضل زكبريء الزعيدي وبرفءق
ن المجلس يجدد اعتزازه وفخبره  الوطني الكعيبر الذي تمثل عءلحبرية لألخ زكبريء  عءإلنجءزاالنسءنية، وا 

 الزعيدي وبرفءقه األعطءل.
 7/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
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 باألسرى قد يشعل السجون: استمرار التنكيل ةفلسطينيفصائل  .13
أكدت لجنة األسبرى للقوى الوطنية واإلسالمية، الثالثء ، أن االعتدا  على األسبرى ععبر التنكيل : غزة

شاءل السجون  عهم واستهدافهم عأعمءل انتقءمية وعقءعية، قد تؤدي إلى المسءس المعءشبر عءألسبرى وا 
ه، على أن المسءس عءألسبرى خٌط وشددت اللجنة في عيءن وصل "قدس عبرس" نسخة من عءلكءمل.

أحمبر، وأن الشاب الفلسطيني عكل أطيءفه وقواه ومقءومته، لن يقف مكتوف اليدين أمءم تصايد 
برهءعه الهمجي عحق األسبرى. وحّملت الفصءئل، "حكومة االحتالل وجيشهء ومصلحة  االحتالل وا 

وعدوان، محذبرين االحتالل سجونهء الظءلمة كءمل المسؤولية عّمء يجبري داخل السجون من إبرهءب 
 من تداعيءت أي مسءس عءألسبرى.

 7/9/2021، قدس برس
 

 سرايا القدس: لن نسمح مطلقاا باستمرار العدوان على األسرى .14
قءلت سبرايء القدس: إننء "وعكل وضوح ودون أي موابرعة، لن نسمح عءلمطلق عءستمبرابر الادوان : غزة

وأضءفت السبرايء، في تصبريح مقتضب تلقى  ذلهم".على األسبرى، ولن نتبرك أسبرانء وحدهم، ولن نخ
"المبركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، أنه "أمءم مء يتابرض له أسبرانء األعطءل عءمة وأسبرى حبركة 
الجهءد اإلسالمي خءصة، من عدوان واضح وحملة تنكيل وتنقالت واساة نتيجة الهزة الكعبرى التي 

ية العطولية نقول للادو: إنه لن يمنانء أي تاقيد من ممءبرسة تابرض لهء الادو، عاد عملية انتزاع الحبر 
 واجعنء تجءه إخوتنء األسبرى، وكل خيءبراتنء مفتوحة".

 7/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعًلم
 

 لغزة محاولة للتغطية على عجزها وفشلها "إسرائيل"حماس: قصف  .15
للتغطية على عجزهء وفشلهء  أن قصف إسبرائيل لقطءع غزة محءولة -الثالثء  -برأت حبركة حمءس 

وقءل النءطق عءسم الحبركة حءزم قءسم إن "القصف الصهيوني  في مواجهة نضءل الشاب الفلسطيني.
على قطءع غزة محءولة من االحتالل للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضءل شاعنء، عخءصة 

وأضءف في  من سجن جلعوع".من منءضلي شاعنء حبريتهم  6عاد الاملية العطولية التي انتزع فيهء 
عيءن أن "هذا الصبراع عين شاعنء ومقءومته مع المحتل سيتواصل إلى أن ينتزع شاعنء كءمل حبريته من 

 المستامبر الصهيوني على كل أبرض فلسطين".
 7/9/2021الجزيرة. نت، 
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 مسؤول سجن جلبوع السابق: هروب أسرى فلسطينيين يمثل فشًلا كبيراا .16
لي المسؤول عن سجن جلعوع سءعًقء إيلي غءعءي، يوم الثالثء ، إن مء جبرى من قءل الضءعط اإلسبرائي

 هبروب لستة أسبرى فلسطينيين يمثل فشاًل كعيبًرا وذبريًاء للسجءنين والضعءط.
وأكد غءعءي في حديث لموقع واي نت الاعبري، أن هنءك تقصيبر شديد ال ليس فيه، ماتعبًرا أن مبروبر 

عأنه وقت غيبر ماقول وليس منءسًعء لمنع مثل هذه الاملية التي  سءعتين على اكتشءف عملية الهبروب
 كءن من المفتبرض كشفهء في وقت معكبر إلحعءطهء.

وبرًدا على سؤال حول مزاعم إسبرائيلية عأن األسبرى الفلسطينيين المحكومين لفتبرات طويلة ياءملون 
كون عأيدي قءدة مصلحة عطبريقة مغءيبرة لآلخبرين داخل السجون، قءل غءعءي، إن القبرابر عءلاءدة ي

السجون، مشيبًرا إلى أن المستوى السيءسي يحد إلى حد مء من مسؤوليءت قيءدة مصلحة السجون 
 والتي ال تقع على عءقتهء فقط مسؤولية الفشل الذي حصل، عل أيًضء للقيءدة السيءسية.

سؤواًل عن على إحعءط عملية هبروب ممءثلة حين كءن م 2014وأشءبر غءعءي إلى أنه عمل في عءم 
السجن، مشيبًرا إلى أن األسبرى الذين هبرعوا تمكنوا من حفبر النفق من مغسلة المبرحءض عنفس الطبريقة 

 السءعقة ولكن في المبرة السءعقة تم اكتشءفه عاد مالومءت استخعءبراتية.
تم تغييبر اإلجبرا ات لمنع تكبرابر حءالت ممءثلة وتم صب  2014ولفت إلى أنه منذ تلك الحءدثة عءم 

 يد من الخبرسءنة في المسءحءت الفءبرغة وتم تغييبر التاليمءت.مز 
وبرجح المسؤول السءعق في مصلحة السجون اإلسبرائيلية أن يكون األسبرى الهءبرعين حءولوا الفبرابر إلى 

 الخءبرج، مشيبًرا إلى أن فبرابرهم للضفة الغبرعية فإن فبرص اعتقءلهم أعلى عكثيبر.
 7/9/2021القدس، القدس، 

 
 الكشف عن اتصاالت مجهولة ضللت الشاباك عن األسرى الستة: عقدةحادثة غريبة وم .17

النقءب عن تلقي جهءز الشءعءك اإلسبرائيلي عدة  -مسء  الثالثء -كشفت وسءئل إعالم ععبرية 
اتصءالت من جهءت مجهولة تقدم مالومءت كءذعة حول األسبرى الفلسطينيين الفءبّرين من سجن 

 جلعوع.
اتصءاًل من شبرائح لشبركة  250عءت الصعءح، تلقى جهءز الشءعءك ووفقًء لمصءدبر ععبرية؛ منذ سء

سيلكوم وشبركة أوبرانج من أشخءص مجهولين يبرسلون مالومءت غيبر صحيحة عن برؤية أشخءص 
 غبريعين ومشعوهين في عدة منءطق عبرعية في "إسبرائيل".

تصءالت وأوضحت المصءدبر أنه وعاد الفحص اكتشف جهءز الشءعءك واألمن الداخلي أن هذه اال
 هدفهء إعاءد الفبرق األمنية عن مكءن األسبرى "الهءبرعين".
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وأضءفت أن االتصءالت هذه وفي هذا الوقت وعهذه الكمية هي مخطط لهء، حيث تواجه "إسبرائيل" 
 حءدثة غبريعة وماقدة.

 7/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعًلم
 

 فهم نواياهم ومحاورتهمباحث إسرائيلي يدعو إللزام اإلسرائيليين بتعلم لغة العرب ل .18
يؤكد عءحث إسبرائيلي عمل في االستخعءبرات الاسكبرية سءعقًء، أن إسبرائيل لم تستخلص حقًء دبروس 

إلزام اإلسبرائيليين عتالم الابرعية من أجل قبرا ة نوايء الابرب ومحءوبرتهم خءصة »، داعيء لـ 1973حبرب 
 «.من هم مواطنون فيهء

يب الدكتوبر ميخءئيل ميليشتءين أنه على برجءل االستخعءبرات ويبرى العءحث المحءضبر في جءماة تل أع
ان يستوععوا عأن تالم لغة وثقءفة الطبرف األخبر يكون أحيءنًء من قدبرة التحليل االستبراتيجي والمنطق 

 الحءد الذي ياتمد في الغءلب على أسس التفكيبر الغبرعي.
ءبرات اإلسبرائيلية. وعن ذلك شكّلت وعحق، صدمة تأسيسية في وعي االستخع 1973واعتعبر أن حبرب 

تشكلت أجيءل عديدة من ضعءط االستخعءبرات الذين تالموا تفءصيل  1973في ضو  قصوبر »يقول: 
التفءصيل للدينءمية التي أدت الى علوبرة التقديبر المغلوط وأمبروا عءستياءب دبروسه وعلى برأسهء: اتخءذ 

على الشجءعة لإلعبراب عن موقف  جءنب التواضع والحذبر، تنمية تاددية عحثية، التشكيك والحث
 «.مستقل والحذبر من تفكيبر القطيع

وفي برأي ميليشتءين الذي شغل منصعء برفياء في االستخعءبرات الاسكبرية في المءضي، فإنه كلمء 
« المفهوم المغلوط»فتحت األبرشيفءت تبرتسم صوبرة أكثبر تبركيعًء عن المءضي وال سيمء عءلنسعة لجذوبر 

م حول الدبروس التي استخلصت وغبرست في االستخعءبرات على مدى نحو ممء يثيبر عالمءت استفهء
 نصف قبرن.

 7/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مًليين مستخدم لموقع السلطات المحلية اإلسرائيلية 7هاكر يدعي سرقة بيانات  .19
، أنه تمكن من اختبراق موقع السلطءت المحلية Sangkancilادعى هءكبر يطلق على نفسه اسم 

، عحسب مء ذكبر الموقع اإللكتبروني ممستخدماليين  7وسبرقة عيءنءت شخصية لـ CITY4Uئيلية اإلسبرا
 يوم الثالثء .يفة "يدياوت أحبرونوت"، لصح
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ووفقء للتقبريبر، فإن الهءكبر أقدم أمس، اإلثنين، على نشبر وثءئق من الموقع إلثعءت أنه كءن يقول 
ءت هوية وبرخص قيءدة وحسءعءت ضبريعة الحقيقة، ومن عين المالومءت التي نشبرهء صوبر لعطءق

 المسقفءت )أبرنونء(.
وشدد الهءكبر على أنه عبرض العيءنءت والمالومءت الكءملة التي تمكن من سبرقتهء عاد اختبراق، للعيع، 

 ونشبر تفءصيلهء في منتديءت مختلفة على اإلنتبرنت.
 7/9/2021، 48عرب 

 
 با  بننهم ساعدوا األسرىالناعورة: توقيف شابين واإلفراج عن ثالث بزعم االشت .20

أوقفت الشبرطة اإلسبرائيلّية، يوم الثالثء ، ثالثة شّعءن عزعم االشتعءه عأّنهم قّدموا المسءعدة لألسبرى 
السّتة الذين نجحوا عءلفبرابر من سجن الجلعوع، أمس اإلثنين. في حين ُتجبرى عمليءت عحٍث في علدة 

 ك عسءعءت اإلفبراج عن أحدهم.المقيعلة التي تقع عءلقبرب من جنين، ليتّم عاد ذل
جء  ذلك فيمء قءمت قّوات ماززة من الشبرطة، والوحدات الخءّصة التءعاة لهء وجهءز األمن الاءم 
)الشءعءك(، منذ سءعءت عدة، عحملة تفتيش واساة في قبريَتي النءعوبرة وطمبرة الزععية عمنطقة مبرج اعن 

 عءمبر، عن األسبرى.
مواطنين من النءعوبرة للتحقيق،  3" أن "الشبرطة اقتءدت 48برب وذكبر مصدبر صحءفّي في المنطقة لـ"ع

 واالشتعءه هو أن األسبرى تواجدوا في المسجد وأحد المحءل التجءبرية فجبر يوم أمس".
وأضءف المصدبر أن "الشبرطة قءمت عماءينة كءميبرات مبراقعة في القبرية، ومء يتم الحديث عنه حول 

 ه ليس أكثبر ولم يتم تأكيد ذلك".تواجد األسبرى في القبرية عءألمس هو اشتعء
 7/9/2021، 48عرب 

 
 ”القبة المسرطنة“جنود اسرائيليون يقاضون الجيش بسبب  .21

ذكبرت صحيفة يدياوت أحبرونوت الاعبرية، يوم الثالثء ، أن عدد من الجنود اإلسبرائيليين الذين خدموا 
 برض السبرطءن.عدأوا عمقءضءة جيشهم عسععهم إصءعتهم عم” القعة الحديدية“ضمن منظومة 

وعحسب الصحيفة، فإن مجموعة من الجنود أصيعوا عمبرض السبرطءن مع قبرب نهءية خدمتهم 
الاسكبرية أو عاد فتبرة وجيزة من إطالق سبراحهم، ادعوا أن هنءك صلة عين إصءعتهم عءلمبرض 

 وخدمتهم في منظومة عطءبريءت القعة الحديدية.
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ل كءملة عن القضية، مشيبرًة إلى أن الجنود وأشءبرت الصحيفة إلى أنهء ستنشبر في ملحقهء تفءصي
قبربروا مقءضءة وزابرة الجيش التي تصبر على أنه ال عالقة إلصءعتهم عءلمبرض عخدمتهم في منظومة 

 القعة الحديدية.
 7/9/2021القدس، القدس، 

 
قناة عبرية: الشاباك بدأ بتتبع طريق األسرى وهناك مخاوف من استشهادهم ما يتسبب بجولة مع  .22

 غزة
الاعبرية، يوم الثالثء ، إنه عاد نحو يومين من هبروب األسبرى الفلسطينيين الستة من  13برت قنءة ذك

، من إعءدة عنء  طبريق هبروعهم وتتعع ”الشءعءك“سجن جلعوع، تمكن جهءز األمن الاءم اإلسبرائيلي 
 طبريقهم للسءعءت األولى التي سلكوهء.

مابروف عقبرعه من دوائبر األمن اإلسبرائيلية خالل وأوضح ألون عن دافيد المبراسل والمحلل الاسكبري ال
نشبرة القنءة، أن األجهزة األمنية اإلسبرائيلية عءتت على قنءعة تءمة عأنه ال يوجد هنءك مء يشيبر إلى 

 مغءدبرتهم المدن اإلسبرائيلية، والوصول لألبراضي الفلسطينية، أو أي دولة أخبرى.
األمنية من سينءبريو إمكءنية أن يحصلوا على أسلحة  وأشءبر عن دافيد إلى أن هنءك قلقًء لدى المنظومة

وقد يدخلوا في اشتعءك مع قوات األمن اإلسبرائيلية مء يؤدي الستشهءدهم، أو قتلهم وبرفضهم تسليم 
 نفسهم عدون الدخول في أي اشتعءك.

وتتخوف من المنظومة األمنية من أن استشهءد األسبرى قد يدفع إلى مواجهة وجولة عسكبرية مع 
 غزة. كمء ذكبر. قطءع

وعين أنه لم يتم اعتقءل أي من عوائل األسبرى في جنين عاد تقييم أن عقءئهم في منءزلهم قد يخلق 
 مالومءت استخعءبرية حول مكءنهم.

وأشءبر إلى أن التقديبرات لدى الجيش اإلسبرائيلي، أن يكون األسبرى الستة انقسموا عن عاضهم لتاقيد 
 لى أسلحة وتنفيذ هجمءت.مهمة المطءبردة، والخشية من حصول ع

الاعبرية، أنه عدأ التبركيز في عمليءت التفتيش على المنءطق الشمءلية داخل  12من جهتهء، ذكبرت قنءة 
 منءطق الخط األخضبر، وأن هنءك احتمءل كعيبر لوجود عاض األسبرى داخل تلك المنطقة.

ة ويجبري التبركيز في العحث وعحسب القنءة، فإنه تم تازيز األمن في مبراكز الشبرطة عءلمنءطق الشمءلي
 على الماءعد اليهودية ومنءطق التبرفيه الاءمة مثل الحدائق والمتنزهءت.
 وأشءبرت إلى أن جهءز الشءعءك يشءبرك في الاملية عءلمنطقة الشمءلية.

 7/9/2021القدس، القدس، 
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 قناة عبرية: استدعاء كبار مسؤولي سجن جلبوع للتحقيق .23
مسء  اليوم الثالثء ، أنه تم استدعء  كعءبر أعضء  سجن جلعوع، إلى ذكبرت قنءة بريشت كءن الاعبرية، 

 وحدة تحقيقءت السجون، للتحقيق ماهم حول حءدثة فبرابر األسبرى من السجن فجبر أمس.
 حءبرًسء ياملون في السجن. 14وعحسب القنءة، فإن هذه الخطوة جء ت عاد أن تم عءلفال جمع إفءدات 

 برائيلية عتوبرط سجءنين في مسءعدة األسبرى على الهبروب.وتشتعه وحدة تحقيقءت السجون اإلس
وأشءبرت القنءة إلى أن عملية مالحقة األسبرى ال زالت مستمبرة، ويجبري حءلًيء التفتيش في قبرى عمنءطق 

 فلسطينية قبريعة من السجن يشتعه أن األسبرى كءنوا عهء.
 7/9/2021القدس، القدس، 

 
 الصين تطمئن أميركا حيال العًلقات مع "إسرائيل" .24

تل أعيب: أبرسل برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، نفتءلي عنيت، وفدًا من قءدة مجلس األمن القومي إلى 
واشنطن، حءماًل وثءئق وأدلة، على أنه يحبرص على المصءلح األميبركية ويتاهد عأال يمس مصءلح 

 الواليءت المتحدة.
يجي في مينء  حيفء، وتشغيله وقءلت مصءدبر أمنية في تل أعيب إن عنء  الصين للبرصيف االستبرات

عأيدي شبركة مسجلة في إسبرائيل ومملوكة للشبركة الصينية، الذي ياد الحدث األخطبر في نظبر 
األميبركيين، أصعح حقيقة واقاة، وقد تم افتتءحه في األول من الشهبر الجءبري في حفل متواضع من 

، وسعقته عدة زيءبرات لكعءبر دون ضجيج إعالمي، كجز  من الحذبر اإلسبرائيلي إزا  الغضب األميبركي
 مسؤولي األمن القومي في تل أعيب، لتوضيح األمبر.

وقءلت هذه المصءدبر إن البرئيس األميبركي، جو عءيدن، تامد أال يطبرح موضوع الاالقءت اإلسبرائيلية 
الصينية خالل لقءئه مع عنيت، نهءية األسعوع المءضي، وتبركه لوزيبر الدفءع، لويد أوستن،  -

من القومي، جيك سوليفءن، اللذين تحدثء في الموضوع علهجة صءبرمة. وأكد المسؤوالن ومستشءبر األ
أن تسليم مينء  حيفء لشبركة حكومية صينية، خطبر أواًل، ألن الشبركة تخضع لنظءم استعدادي يديبر 

، وسيسمح، ثءنيًء، عبرسو سفن حبرعية صينية في إسبرائيل، وستستخدم القوة االقتصءدية «فخءخ الديون»
ينية المتنءمية، للتأثيبر سيءسيًء على إسبرائيل. وبراعاًء، ستستخدم الصين، هذا المينء ، ألغبراض الص

التجسس وحبرب السءيعبر، ليس فقط تجءه اسبرائيل، عل أيضًء تجءه سفن سالح العحبرية األميبركية التي 
 تكثبر من استخدام المينء  اإلسبرائيلي.

 8/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 «لوكهيد مارتن»لصالح  "16إف "ية تنتج أجنحة طائرات شركة إسرائيل .25
كشف المديبر الاءم لشبركة الصنءعءت الجوية اإلسبرائيلية، عوعز ليفي، أن شبركته اتفقت مع  تل أعيب:

 المقءتلة.« 16إف »األميبركية، أن تقوم عإنتءج أجنحة لطءئبرة « لوكهيد مءبرتن»شبركة 
على هذه الطءئبرة، ممء تسعب في ضغط شديد على مصءنع  وأوضح ليفي أن هنءك طلعًء عءلميًء كعيبراً 

برسءلهء إلى مصءنع الشبركة «لوكهيد مءبرتن» ، فءتفقت مع الصنءعءت الجوية اإلسبرائيلية على إنتءجهء وا 
 في جنوب كءبرولينء في الواليءت المتحدة، حيث يتم تبركيعهء.

 8/9/2021الشرق األوسط، لندن،  
 

 مليون نسمة عشية رأس السنة العبرية 9.3يتجاوز  "إسرائيل"عدد سكان  .26
يوم األحد أن عدد  اإلسبرائيلية عشية برأس السنة الاعبرية الجديدة، أفءدت دائبرة اإلحصء  المبركزية

ألف شخص عن الاءم السءعق عءبرتفءع عنسعة  146مليون هذا الاءم، عزيءدة  9.3سكءن إسبرائيل تجءوز 
1.6%. 

وفقء ألبرقءم دائبرة اإلحصء  المنشوبرة عشية برأس السنة شخص في اسبرائيل،  9,391,000يايش اآلن 
 .2024ماليين عنهءية عءم  10الاعبرية الذي يعدأ مسء  االثنين. ومن المتوقع أن يتجءوز الادد 

مليون عبرعي، الذين  1.98؛ أكثبر من %74مليون يهودي، أو  6.94يتألف السكءن من أكثبر من 
 من اجمءلي عدد السكءن. %5ة أخبرى، وهم يشكلون من فئءت عبرقي 466.000؛ و%21يشكلون نسعة 

عمء في ذلك حوالي  –ألف حءلة وفءة  48ألف طفل ولدوا وأن هنءك  172تشيبر اإلحصءئيءت إلى أن 
شهبرا )عحسب التقويم الميالدي( منذ برأس السنة  11.5في  –وفءة جبرا  فيبروس كوبرونء  5,800

 المءضية.
سنة للنسء ، عحسب دائبرة اإلحصء   84.8نة للبرجءل وس 80.7وعلغ متوسط الامبر في إسبرائيل  

 المبركزية.
وكءن لوعء  كوبرونء المستمبر والقيود الهءئلة المفبروضة على السفبر الدولي تأثيبر كعيبر على الهجبرة. 

 2019عن عءم  %40.8، عءنخفءض كعيبر عنسعة 2020مهءجبرا إلى إسبرائيل خالل عءم  19,676وصل 
 وافد جديد. 33,000عندمء كءن هنءك أكثبر من 

أصعح االنتقءل إلى إسبرائيل أكثبر صاوعة عسعب مسءئل إدابرية والقيود المفبروضة على السفبر الدولي 
 في الاءلم، وفقء لدائبرة اإلحصء . 19-النءجمة عن أزمة كوفيد

( كءنوا من االتحءد السوفيتي سءعقء، ماظمهم من أوكبرانيء %56أكثبر من نصف الذين وصلوا )
 .%11.7ومن الواليءت المتحدة  %12.2الهجبرة من فبرنسء وبروسيء. شكلت 
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أظهبر شيئء من التاءفي. عين ينءيبر ويوليو، هءجبر  2021ومع ذلك، عدا أن النصف األول من عءم 
 .2020عن نفس الفتبرة من عءم  %30شخص، عزيءدة قدبرهء  13,000

 مليون مهءجبر إلى العالد. 3.3، انتقل نحو 1948منذ قيءم إسبرائيل عءم 
كءن الماتقد الديني عين السكءن اليهود جءنعء آخبر من جوانب الدولة التي تم تقييمهء في عيءنءت دائبرة 

أنفسهم عأنهم  %20.5أنفسهم عأنهم علمءنيون. وعبّرف  %44.8اإلحصء  المبركزية، حيث عبّرف 
ية، قءل أنفسهم متدينين محءفظين. فيمء يتالق عءلعق %12.5محءفظون لكن ليسوا متدينين، واعتعبر 

 قءلوا إنهم أبرثوذكس متشددون. %10إنهم متدينون و 11.7%
جء ت أبرقءم دائبرة اإلحصء  المبركزية في الوقت الذي أعلنت فيه الوكءلة اليهودية أن عدد اليهود في 

 عن الاءم السءعق. 100,000مليون، عزيءدة قدبرهء  15.2الاءلم علغ هذا الاءم 
ون يهودي يايشون خءبرج إسبرائيل، مع وجود أكعبر عدد منهم في ملي 8.2وقءلت الوكءلة اليهودية إن 

مليون يهودي،  6.93ماليين يهودي. ويايش في إسبرائيل  6الواليءت المتحدة، والتي تضم حوالي 
من يهود الاءلم، عحسب العحث، الذي أجبراه عبروفسوبر سيبرجيو ديال عبرغوال من  %45.3الذين يمثلون 

 الجءماة الاعبرية في القدس.
(، كندا 446,000الدول التي تضم أكعبر عدد من اليهود عاد إسبرائيل والواليءت المتحدة هي فبرنسء )

(، 118,000(، ألمءنيء )150,000(، بروسيء )175,000(، األبرجنتين )292,000(، عبريطءنيء )393,500)
 (.118,000وأستبراليء )

سالمية، منهم ألف يهودي يايشون في دول  27وقءلت الوكءلة اليهودية إن هنءك   14,500عبرعية وا 
 في تونس. 1,000في المغبرب، و 2,000في إيبران،  9,500في تبركيء، 

تستند اإلحصء ات إلى التابريف الذاتي للهوية اليهودية وليس كأي ديءنة أخبرى. وقءلت الوكءلة 
” ن الاودةقءنو “اليهودية أنه عند النظبر في أولئك المؤهلين للحصول على الجنسية اإلسبرائيلية عموجب 

مليون يهودي في  25.3اإلسبرائيلي، الذي يتطلب أن يكون أحد األجداد يهوديء على األقل، فإن هنءك 
 جميع أنحء  الاءلم.

The Times of Israel, 6/9/2021  
 

 اقتحامات واسعة لألقصى تزامنا مع "رأس السنة العبرية" .27
 ، اقتحءمءت واساة من المستوطنين، شهدت عءحءت المسجد األقصى، صعءح الثالثء: القدس المحتلة

وتأتي هذه  عينهم الحءخءم اليميني يهودا غليك، وشبرطة االحتالل، عءلتزامن مع "برأس السنة الاعبرية".
االقتحءمءت، تزامًنء مع دعوات أطلقتهء "جمءعءت الهيكل" المزعوم، القتحءم المسجد األقصى عشكل 
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المستوطنون، ألدا  صلوات فبردية وتنفيذ مء يابرف ويخطط  جمءعي ومكثف خالل األعيءد اليهودية.
عـ"السجود الملحمي" داخل األقصى إلى جءنب النفخ في العوق من داخل سءحءت المسجد، عءإلضءفة 

 األبرعاء .و إلى إقءمة مبراسيم احتفءلية عايد برأس السنة الاعبرية، الثالثء ، 
 7/9/2021، قدس برس

 
 راتيجي لمواجهة ممارسات االحتًللاألسرى يستعدون لإلعًلن عن مشروع است .28

أفءد مديبر مكتب إعالم األسبرى نءهد الفءخوبري عأن األسبرى سيالنون خالل أيءم مادودة عن : غزة
مشبروع استبراتيجي يشمل السجون كءفة لمواجهة هجمة االحتالل التي تستهدفهم في جميع النواحي 

الهيئة التنظيمية ألسبرى حمءس،  وكشف الفءخوبري في لقء  ععبر قنءة األقصى عن أن واألصادة.
اتخذت قبرابرا واضحء وقءطاء، وتتشءوبر مع عءقي التنظيمءت حول الخطوة االستبراتيجية المبرتقعة 

وأكد الفءخوبري أن إقدام إدابرة السجون على حل تنظيم الجهءد اإلسالمي  لمواجهة هجمة االحتالل.
 في السجون، وتوزيع األسبرى، خطيبر جدًّا.

 7/9/2021، ي لإلعًلمالمركز الفلسطين
 

 دارة سجون االحتًلل تفرض إجراءات عقابية جماعية بحق األسرىإ .29
قءل نءدي األسيبر إن إدابرة سجون االحتالل اإلسبرائيلي عدأت عفبرض إجبرا ات عقءعية جمءعية  :برام هللا

ة وأشءبر النءدي في عيءن، الثالثء ، أن هذه اإلجبرا ات الاقءعي عحّق األسبرى في مختلف السجون.
أسيبرا  16، حيث تأكد نقل ”جلعوع“( في سجن 2تمثلت وفًقء للمتءعاة، عنقل األسبرى القءعاين في قسم )

المحطءت ” جلعوع“كمء ألغت إدابرة سجن  أسيبًرا يقعاون فيه. 90، وهم من عين نحو ”النقب“إلى سجن 
ى التحقيق، كمء التلفزيونية في كءفة األقسءم، ونقلت خمسء من قيءدات أسبرى الجهءد اإلسالمي إل

ولفت نءدي األسيبر إلى أن حءلة من التوتبر تخيم  وشبرعت عامليءت تفتيش واساة في غءلعية السجون.
على كءفة أقسءم األسبرى، وأن كءفة الماطيءت البراهنة تؤكد على أن إدابرة سجون االحتالل مءضية في 

 عحّقهم.” الاقءعية”فبرض المزيد من اإلجبرا ات التنكيلية و
 7/9/2021، قدسال، القدس

 
 أفراد على هدم منزلها بالقدس 9جبر عائلة فلسطينية من ي االحتًلل .30

األنءضول: أجعبرت إسبرائيل، الثالثء ، عءئلة فلسطينية على هدم منزلهء الواقع وسط مدينة  -القدس
وذكبر مبركز مالومءت وادي حلوة، في عيءن  القدس المحتلة، عدعوى عدم وجود تبرخيص عنء .
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عءئلة دويك المقدسية ُأجعبرت على هدم منزلهء عيدهء، عحي العستءن في علدة سلوان،  مقتضب، أن
ويقول مبركز  عحجة عدم وجود تبرخيص عنء ، تفءديء لدفع تكءليف الهدم لطواقم وآليءت العلدية.

المالومءت الوطني الفلسطيني )حكومي(، إن عدد المنءزل المهدومة منذ احتالل إسبرائيل للقدس عءم 
 .1900علغ أكثبر من  1967

 7/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مواطناا بالقدس الشهر الماضي 137منشنة واعتقل  19مركز معلومات: االحتًلل هدم  .31
أصدبر مبركز مالومءت وادي حلوة، اليوم الثالثء ، تقبريبًرا أشءبر فيه إلى أّن سلطءت : القدس المحتلة

 نشآتهء عءلقدس المحتلة، خالل أغسطس المءضي.عءئلة فلسطينية على هدم م 15االحتالل أجعبرت 
إنءث، ُمشيبًرا إلى  4قءصبًرا، و 37أطفءل، و 6مقدسيًّء، منهم  137وأوضح التقبريبر أّن االحتالل اعتقل 

ماتقاًل، وعلدتي الطوبر والايسوية والشيخ جبراح  50أّن االعتقءالت تبركزت في علدة سلوان عحوالي 
ت من المسجد األقصى وطبرقءته، ومن منطقة عءب الاءمود ومخيم شافءط، إضءفًة إلى اعتقءال

 والمنءطق المحءذية لهء.
 7/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعًلم

 
 االحتًلل يجري عمليات بحث وتفتيش عن األسرى الستة في الداخل المحتل .32

فقة قوات اعتقلت شبرطة االحتالل ثالثة شعءن من علدة النءعوبرة المحتلة عاد اقتحءمهء عبر ة: النءعوبر 
هذا وتجبري قوات ماززة من شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي والوحدات الخءصة التءعاة  الخءصة العلدة.

الشءعءك"، منذ سءعءت عدة، حملة تفتيش واساة في قبريتي  –لهء ومء يسمى "جهءز األمن الاءم 
سطينيين الستة ، عن األسبرى الفل48النءعوبرة وطمبرة الزععية عمنطقة مبرج اعن عءمبر المحتلة الاءم 
" أن قوات كعيبرة من الشبرطة انتشبرت 48الذين هبرعوا من سجن جلعوع. وأفءد شهود عيءن لموقع "عبرب 

في المنطقة وتواصل أعمءل العحث والتفتيش عن األسبرى الستة، وطءلت التفتيشءت مسءجد ومبرافق 
شوابرع وطبرقءت عءمة، واستولت الشبرطة على كءميبرات المبراقعة وفحصتهء، كمء نصعت حواجز في 

 عدة.
 7/9/2021، قدس برس
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غًلق "اإلبراهيمي" .33  االحتًلل يقمع فعالية ضد االستيطان قرب يطا وا 
"األيءم"، وكءالت: أصيب عشبرات المواطنين عءالختنءق، أمس، نتيجة استنشءق الغءز  –محءفظءت 

ة اعتصءم في قبرية المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات االحتالل خالل قماهء فاءلية، إلقءمة خيم
التوانة جنوب شبرقي يطء جنوب الخليل، احتجءجء على التوسع االستيطءني واالعتدا  على ممتلكءت 
قليم حبركة فتح في  المواطنين، ونظمتهء هيئة مقءومة الجدابر واالستيطءن، ولجءن الحمءية والصمود، وا 

برم اإلعبراهيمي في المدينة، وفي الخليل، أغلقت سلطءت االحتالل، جميع أبروقة وسءحءت الح يطء.
وأوضح مديبر الحبرم  أمءم المصلين؛ عحجة تأمين احتفءل المستوطنين عـ"عيد برأس السنة الاعبرية".

برئيس السدنة الشيخ حفظي أعو سنينة، أن سلطءت االحتالل أغلقت الحبرم اإلعبراهيمي، عحجة احتفءل 
 اليهود عايد برأس السنة الاعبرية.

 8/9/2021، رام هللا، األيام
 

 اتحاد المقاولين الفلسطينيين: إعمار غزة سيبدأ خًلل أيام عبر منح قطرية وكويتية .34
أعلن اتحءد المقءولين الفلسطينيين في قطءع غزة، الثالثء ، أن انطالق أعمءل إعءدة االعمءبر في : غزة

ين جء  ذلك في عيءن للمقءول قطءع غزة، سيتم خالل األيءم المقعلة ععبر منح قطبرية وكويتية.
الفلسطينيين، وصل "قدس عبرس" نسخة عنه، عقب لقء  ضم برئيس االتحءد عال  األعبرج، وأعضء  

عمءبر غزة السفيبر محمد الامءدي في مقبر إقءمته إ مجلس إدابرته، مع برئيس اللجنة القطبرية إلعءدة 
المنحة وأوضح األعبرج أن عملية إعءدة االعمءبر للمنءزل المدمبرة لألفبراد في غزة، ستكون ععبر  عغزة.

  القطبرية من خالل الدفع المعءشبر للمستفيدين.
وعّين أن عملية الدفع للمستفيدين ستكون ععبر ثالث أو أبرعع مبراحل، مبرتعطة عإنجءز كل مبرحلة من 

  .2021مبراحل إعءدة العنء  للمنءزل المدمبرة خالل الادوان اإلسبرائيلي في أيءبر/ مءيو 
ج( سيتم من خالل دولة الكويت، عءعتعءبرهء مشءبريع كعيبرة وأضءف أن عنء  الامءبرات السكنية )األعبرا

 تُنفذ ععبر شبركءت المقءوالت والقطءع الخءص.
 7/9/2021، قدس برس

 
 العثور على صيادْين فقدا قبالة شواطئ مدينة غزة .35

أكد نقيب الصيءدين عغزة نزابر عيءش أن الشبرطة العحبرية عثبرت على صيءدين اثنين فقد أثبرهمء : غزة
وقءل عيءش، في تصبريح صحفي: إن  ة المءضية قعءلة مخيم الشءطئ غبرب مدينة غزة.منذ الليل
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 الصيءدْين أكدا أنهمء كءَنء يعحثءن عن شعك صيد مفقود منهمء لذلك تأخبرَّا في الاودة من عملهمء.
 ولفت نقيب الصيءدين إلى أنه ال خطوبرة على حيءة الصيءدْين حيث كءنء يمءبرسءن عملهمء طعيايًّء.

 7/9/2021، كز الفلسطيني لإلعًلمالمر 
 

 وقفة احتفالية بت "انتزاع" أسرى فلسطينيين حريتهم من سجون االحتًلل: األردن .36
أعلنت اللجنة الوطنية لألسبرى والمفقودين األبردنيين في السجون اإلسبرائيلية، عن إقءمة وقفة : عّمءن

من سجن "جلعوع" اإلسبرائيلي، ععبر  تضءمنية مع األسبرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهبروب
جء  ذلك في اعالن وّزعته اللجنة، اليوم األبرعاء ، على وسءئل االعالم، وقءلت اللجنة:  نفق حفبروه.

 ندعوكم للمشءبركة في وقفة الفخبر واالعتهءج، عءنتزاع األسبرى لحبريتهم في عملية نفق الحبرية العطولية".
للتأكيد على حقهم في الحبرية واألمءن، ولبرفض الهجمة وأشءبرت إلى أن الوقفة التضءمنية تأتي "

 الشبرسة ضد أسبرانء من قعل قوات السجون االحتاللية".
 8/9/2021، قدس برس

 
 يدعو للتصدي لت"مشاريع تصفية األونروا" "العمل اإلسًلمي" في األردن .37

ة "األونبروا" أعلن حزب جعهة الامل اإلسالمي في األبردن، برفضه التفءق اإلطءبر عين وكءل: عّمءن
ووزابرة الخءبرجية األمبريكية، الذي وقع عين الطبرفين إلعءدة التمويل األمبريكي للوكءلة، عاد سنوات من 

وقءل الحزب في عيءن لمكتعه التنفيذي، تلقته "قدس  قطاه إعءن إدابرة البرئيس السءعق دونءلد تبرمب.
ءلة في األبراضي الفلسطينية ومنءطق عبرس" الثالثء ، إن االتفءق "يضع قيوًدا وعبراقيل أمءم عمل الوك

وأضءف أن "االشتبراطءت األمبريكية للوكءلة تهدد استقالليتهء، وتفبرض  الشتءت، عمء فيهء األبردن".
مؤسسة مستقلة تءعاة لألمم المتحدة"، حيث سيطبرة أمبريكية على عملهء ونشءطءتهء، برغم كون الوكءلة 

ومنتفايهء من الالجئين عمل األونبروا وموظفيهء إنهء "تبرعط استمبرابر التمويل عضمءن الحيءد في 
وأكد "الامل اإلسالمي" على ضبروبرة تدخل الحكومءت الابرعية ومنظمءت المجتمع  الفلسطينيين".

االعتزاز السيءسي، وضبروبرة مسءندة الوكءلة الدولي "لوقف استخدام تمويل أنشطة وكءلة الغوث لغءيءت 
الالجئين مشءبريع تصفية الوكءلة؛ ضمن مخطط تصفية قضية وتقديم الدعم الالزم لهء، والتصدي ل

لغء  حق الاودة".  الفلسطينيين وا 
 8/9/2021، قدس برس
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 يبارك عملية جلبوع "القوميبيروت: " .38
لثّلة من األسبرى « العطولية»الاملّية التي وصفهء عـ« الحزب السوبري القومي االجتمءعي»عءبرك 

ولفت في عيءن إلى أن عملية  «.جلعوع»ا من الفبرابر من ماتقل المقءومين التءبريخيين الذين تمكنو 
تذكبرنء عاملية الفبرابر الكعيبر من ماتقل أنصءبر في جنوب لعنءن واّلتي أّسست لهزيمة االحتالل »جلعوع 
اّلذين أفبرحوا قلوب أعنء  شاعنء والماليين من األحبرابر في »كمء حّيء الحزب أعطءل الاملّية  «.وطبرده

وا عّزة الّنفس في هذه األّمة، لقد أثعت األعطءل الميءمين من جديد أّن البّروح األصيلة الاءلم، وأظهبر 
الفدائّية في أّمتنء ال ُتهزم، وأّن الّظلم مهمء تمءدى فإّننء مالقون أعظم انتظءبر ألعظم صعبر في 

 «.التّءبريخ
 6/9/2021، بيروت، األخبار

 
 لكون اإلبداعفضل هللا: نفق الحرية أثبت أن الفلسطينيين يمت .39

برأى السيد علي فضل هللا أن "تمكن ستة من الماتقلين الفلسطينيين من تحبريبر أنفسهم : عيبروت
والخبروج من ماتقل جلعوع الصهيوني يمثل صفاة كعيبرة لألمن اإلسبرائيلي"، مشيبرا إلى أن "الشاب 

 ة كمء خءبرجهء".الفلسطيني أثعت أنه يملك عنءصبر اإلعداع في المواجهة داخل السجون اإلسبرائيلي
وبرأى فضل هللا أن "التخّعط الذي يايشه االحتالل عاد نجءح هذه الاملية يدّل على أن الادو اكتشف 
أن مء صناه الشعءن الفلسطينيون الستة ليس نفقء خبرجوا منه إلى الحبرية، عل تصدعء داخل الاقل 

ن هذا النفق قد يكون عداية مسءبر لمبرحلة يخبرج م نهء الشاب الفلسطيني إلى األمني الصهيوني، وا 
فضء  الحبرية، عادمء سجل أكثبر من انتصءبر على سجءنه، سوا  في سجن الجلعوع الذي ياد األكثبر 
تحصينء وأمنء لدى الادو، أو على امتداد فلسطين المحتلة التي أبرادهء الادو أن تكون سجنء كعيبرا 

 للشاب الفلسطيني".
 7/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعًلم

 
 مادي يكشف عن تفاهمات لتسهيل إدخال مستلزمات إعادة اإلعمار للقطاعالع .40

كشف برئيس اللجنة القطبرية إلعءدة إعمءبر غزة السفيبر محمد الامءدي النقءب عن التوصل  مد جءد:حء
 لتفءهمءت مع األمم المتحدة واألطبراف المانية لتسهيل عملية إدخءل كءفة مستلزمءت إعءدة اإلعمءبر.

، على حدوث تغيبر أمسخالل اللقء  مع اتحءد المقءولين عمدينة غزة، مسء  أول أكد الامءدي و 
جوهبري في سيءسءت الحكومة اإلسبرائيلية اتجءه غزة، مشيبرا الى أن حدوث ذلك كءن عضغط أوبروعي 

وأشءبر الامءدي إلى أنه تم  وأميبركي يهدف إلى تحسين الواقع اإلنسءني واالقتصءدي في قطءع غزة.
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فءهمءت مع األمم المتحدة واألطبراف المانية لتسهيل عملية إدخءل المواد األسءسية التوصل إلى ت
 وعلى برأسهء "الحديد" لقطءع غزة والعد  عتنفيذ مشءبريع إعءدة اإلعمءبر وأي مشءبريع خءصة أخبرى.

 8/9/2021األيام، رام هللا، 
 

 ر هللا القريب من أقوى سجون الكيان الصهيوني أمر يؤذن بنص األسرىمان: خروج مفتي ع   .41
إن مء هيأه القدبر السايد قءل أحمد عن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمءن  محمود القياي:-القءهبرة

للسجنء  الفلسطينيين الماتدى عليهم من فبرصة الخبروج من أقوى سجون الكيءن الصهيوني المحتل 
جء   ث ال نحتسب جمياء.القبريب من حي هللاوأشدهء مبراقعة، هو أمبر له مء عاده، فإنه ُيؤِذُن عنصبر 
وقد قوعلت تغبريدة الخليلي عحفءوة عءلغة من  ذلك في تغبريدة له نشبرهء عحسءعه البرسمي على تويتبر.

 .قعل متءعايه
 7/9/2021، لندن، رأي اليوم

 
 سنوات بسبب رفضه مواجهة مصارع إسرائيلي 10إيقاف الجزائري فتحي نورين  .42

 10ف الجزائبري فتحي نوبرين ومدبرعه عمءبر عن يخلف قبربر االتحءد الدولي للجودو إيقء: وكءالت
سنوات عن المشءبركة في أي نشءطءت أو مسءعقءت ينظمهء االتحءد أو االتحءدات المنضوية تحت 

كءن نوبرين أعلن انسحءعه من المشءبركة في دوبرة  لوائه عدعوى إخاللهمء علوائح الميثءق األولمعي.
عادمء أوقاته القبرعة في مواجهة العب من إسبرائيل، وهو  ،"2020األلاءب األولمعية الصيفية "طوكيو 

واعتعبرت اللجنة األولمعية الدولية حينهء هذا التصبرف  الموقف الذي دعمه مدبرعه عمءبر عن يخلف.
 "إخالال علوائح الميثءق األولمعي".

 7/9/2021الجزيرة. نت، 

 
 عن حفرة "جلبوع".. وفلسطين التي توحد أحرار العالم! .43

 اللفبراس أعو ه
حفبرة ال يابرف حتى اآلن كيف "خطفهء" أسبرى سجن جلعوع الصهيوني من السجءن وّحدت كل أحبرابر 
الاءلم. ال حديث منذ صعءح اليوم يالو فوق حديث الحفبرة، وال خعبر يحظى في مواقع التواصل 

ن، االجتمءعي الابرعية عءهتمءم يضءهي خعبر أسبرى جلعوع الستة الذين تمبردوا على السجن، وعلى األم
وعلى الجغبرافيء، وعلى سطوة الجالد، وانتزعوا حبريتهم انتزاعء عاد اعتقءل امتد ألبرعاة منهم ألكثبر من 

 عءمء. 25أو  15
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ثمة دالالت تتجءوز فلسطين في هذا الحدث، وتتسع لتشمل أحبرابر المنطقة الابرعية والاءلم ككل، 
وبري، وتحويله إلى تغطيءت تتوزع ويمكن مالحظة ذلك من االهتمءم الشاعي الكعيبر عهذا الامل الث

على التحليل الجءد والتاليقءت السءخبرة من جيش االحتالل والمقءبرنة عأفالم هوليود، وغيبرهء من الزوايء 
 التي أثبرت النقءش في اإلعالم الابرعي التقليدي والجديد على حد سوا .

عبرغم كل مء يقءل عن تبراجع أولى الدالالت وأهمهء هي أن فلسطين ال تزال توحد أحبرابر الاءلم، وهي 
االهتمءم عهء ال تزال القضية األكثبر حيوية في الاءلم وليس في الدول الابرعية فقط. تأتي هذه األهمية 
والحيوية من كون فلسطين تمثل حءلة االحتالل الوحيد المعءشبر المتعقي في هذا الاصبر، ومن أن 

عين شاب محتل يتابرض للظلم والسبرقة طعياة الصبراع فيهء واضحة ال التعءس حولهء، فهي صبراع 
والقتل اليومي وعين احتالل غءشم مدجج عءلسالح والخبرافة والدعم المءلي والاسكبري من قوى 

 االستامءبر الاءلمي.
ولكن االهتمءم عءلقضية الفلسطينية ليس مضمونء على أية حءل، عل إنه مبرتعط عءلفال الفلسطيني، 

الماءدلة في السنوات األخيبرة عدة مبرات، فقد أصعح الفلسطيني  وعءالشتعءك مع االحتالل. تأكدت هذه
وقضيته مهمشين ومتهمين ومحل سخبرية وهجوم من قعل جيوش إلكتبرونية تامل ألنظمة عبرعية 
استعدادية ال تقل صهيونية عن "إسبرائيل". برغم أن حمالت الكذب والتضليل لم تنجح، إال أن غيءب 

ام عاد نهءية انتفءضة األقصى أعطى المجءل للبرواية الصهيونية الفال الفلسطيني المستمبر والمستد
لتتسبرب عين عاض الفئءت الشءعة تحديدا ععبر وسءئل التواصل االجتمءعي، ولكن هذه البرواية سقطت 
وتسقط مع كل عملية اشتعءك عين الفلسطينيين واالحتالل. حدث ذلك في الصمود العطولي للمقءومة 

سنة، وحدث أيضء في المحطءت  15وانية التي شنت عليهء ععبر أكثبر من في غزة أثنء  الحبروب الاد
التي انتفض فيهء الشاب ألجل القدس، ويحدث عند كل عملية اشتعءك فبردية أو جمءعية مع 

 االحتالل.
برغم أن حمالت الكذب والتضليل لم تنجح، إال أن غيءب الفال الفلسطيني المستمبر والمستدام عاد 

صى أعطى المجءل للبرواية الصهيونية لتتسبرب عين عاض الفئءت الشءعة تحديدا نهءية انتفءضة األق
ععبر وسءئل التواصل االجتمءعي، ولكن هذه البرواية سقطت وتسقط مع كل عملية اشتعءك عين 

 الفلسطينيين واالحتالل
ثءني الدالالت التي أظهبرهء تحبريبر أسبرى سجن جلعوع ألنفسهم هي اإللهءم الذي تمثله فلسطين 

حبرابر الاءلم وخصوصء في الدول الابرعية. لم يفتح األسبرى حفبرة لتحبريبر أنفسهم من السجن فقط، عل أل
فتحوا أيضء شعءكء لألمل والفبرح ععبر الاءلم. أثعت األسبرى المنسيون في سجون االحتالل عأنهم 
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حقيقة  -قءدبرون على االنتصءبر، وعأن كسبر إبرادة وقوة السجءن ممكنة، وأن نهءية النفق المظلم هي 
 ضو  يمأل اآلفءق كمء أشءبر كثيبرون ععبر تاليقءتهم على الحدث. -وواقاء 

لم ينتصبر األسبرى فقط ألنفسهم وحبريتهم، ولكنهم ألهموا كل الشاوب المقهوبرة أن االنتصءبر الكعيبر 
على االحتالل والظلم واالستعداد ممكن، وأن الطبريق إليه محفوف عءلمقءومة واالنتصءبرات الصغيبرة 

 اكمية.التبر 
ثءلث الدالالت هي مء أثعتته أحداث سءعقة أهمهء مابركة "سيف القدس" وانتفءضة برمضءن األخيبرة، 
وهي أن هنءك شيئء وحيدا فقط يمكن أن يوحد الفلسطينيين وهو المقءومة. أصعحت لغة "الحفبر" هي 

عءلاملية اللغة الدابرجة في كل فلسطين اليوم، وتوحدت كل الفصءئل الفلسطينية على التبرحيب 
وتأييدهء، وشابر كل فلسطيني عءلفخبر ونشوة االنتصءبر. ال يمكن ألي نهج غيبر المقءومة واالشتعءك 
مع االحتالل أن يوحد الفلسطينيين وينهي انقسءمءتهم المزمنة. ولال الحدث يوجه برسءلة لقوى 

ب من نهج سلطة المقءومة التي تخطئ مبرة عاد مبرة عمحءولة إنهء  االنقسءم ععبر التنءزل واالقتبرا
أوسلو، واألصل هو أن تسحب هذه القوى السلطة نحو منهجهء وعبرنءمجهء وليس الاكس. من أبراد 
االنقسءم فاليه أن يتحسس نعض الشاب الفلسطيني، وهو المقءومة وال غيبرهء. هذا النهج هو الذي 

غنء  الشاعي في ععبر عنه النءس اليوم وأثنء  مابركة سيف القدس، عندمء أصعحت المقءومة برمزا لل
، وال برمز يوحد النءس مثل برموز الغنء  الشاعي 1948الضفة والقطءع والداخل المحتل منذ عءم 

 الماعبر عن أبرواح النءس.
ستة من األسبرى استطءعوا تحبريبر أنفسهم من سجون االحتالل، وحبربروا ماهم كل مظلومي الاءلم، 

 توا أنه ال قوة أكعبر من إبرادة "حفءبري االنتصءبر".وألهموا شعءعء عبرعيء تمكن اليأس واإلحعءط منه، وأثع
قد يتمكن االحتالل من اعتقءلهم مجددا عفضل قدبراته االستخعءبرية والتسليحية، ولكن يحق لهم اآلن أن 

 ينظبروا "من فوق" إلى الكون ععبر حفبرتهم الصغيبرة، فهي أوسع عكثيبر من كل هذا الكون!
 7/9/2021، "21موقع "عربي 

 
 لصراع في فلسطين وال حل سياسياا قمم لتسكين ا .44

 مءجد أعو ديءك
تدبرك إدابرة البرئيس األمبريكي جو عءيدن أنه ال توجد فبرصة في الظبروف الحءلية إلطالق عملية 

 .2014التسوية السيءسية المتوقفة منذ 
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ولكنهء في نفس الوقت تبريد إدابرة الفبراغ الحءصل في هذه الاملية ععبر تحبركءت تحءول إشءعة نوع من 
الستقبرابر والهدو ، وتمنع تدهوبر حءلة السلطة الفلسطينية، من خالل محءولة فبرملة التوجهءت ا

دمءجه في خطة اقتصءدية تهدف إلى إناءش السلطة المتهءلكة اقتصءديًء.  الادوانية لالحتالل، وا 
ولكن وشهدت المنطقة خالل األيءم القليلة المءضية تحبركءت عدة أدابرهء عءيدن عدا ظءهبرهء سيءسيًء 

مضمونهء كءن اقتصءديًء، في محءولة لشبرا  الوقت وتأمين هدو  في المنطقة يهيئ لإلدابرة األمبريكية 
يجءد صيغة لتحييد  التفبرغ للملفءت األكثبر أهمية وأولوية لهء متمثلة في مواجهة الصين وبروسيء وا 

 التهديد النووي اإليبراني.
 اللعب في الوقت الضائع

قمة الثالثية عين البرئيس المصبري ععد الفتءح السيسي والملك األبردني ععد وفي هذا السيءق اناقدت ال
 هللا عن الحسين وبرئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية محمود ععءس.

ووفق مء جبرى اإلعالن عنه في نهءيتهء فإن القمة هدفت إلى التمهيد الستئنءف المفءوضءت المعءشبرة 
ءولة إلحيء  مء يسمى عملية السالم، وتأكيد هدف الدولة عين الفلسطينيين واإلسبرائيليين، في مح

الفلسطينية، وأنه ال عديل عن حل الدولتين، وال وجود الستقبرابر أو أمن إقليمي أو عءلمي من دون 
 إقءمة الدولة الفلسطينية وعءصمتهء القدس.

المتطبرفة وعلى البرغم من علم األطبراف المجتماة عطعياة الوضع اإلسبرائيلي وتشكيلة الحكومة 
وبرفضهء حل الدولتين جملًة وتفصياًل، فإنهم دعوا إلى "علوبرة تصّوبر لتفايل الجهود البرامية الستئنءف 

 المفءوضءت والامل مع األشقء  والشبركء  إلحيء  عملية السالم وفقًء للمبرجايءت الماتمدة".
الحتالل نفتءلي عينت، ويعدو أن هذا مء سيجبري عحثه في اللقء  المبرتقب عين السيسي وبرئيس وزبرا  ا

 من دون وجود أي أفق لتحبريك عملية التسوية.
وفي محءولة لتهيئة األجوا  إلطالق هذه الاملية دعم األبردن المساى المصبري لتثعيت هدنة في 
قطءع غزة تفضي إلطالق عمليءت إعءدة اإلعمءبر تتبرافق مع إحيء  جهود المصءلحة الفلسطينية، عمء 

انتخءعءت فلسطينية تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قءدبرة على في ذلك إمكءنية إجبرا  
 التفءوض عءسم الفلسطينيين وعد  تنفيذ مشبروعءت تنموية في قطءع غزة عبرعءية القءهبرة.

غيبر أن هذه الخطوات ال تعدو عهذه السالسة، عل يكءد يكون من المستحيل إعءدة إطالق عملية 
 ذه الحكومة أو أي حكومة إسبرائيلية للقعول عهء.سيءسية من جديد عسعب عدم استاداد ه

فقد استعق عينت لقء ه البرئيس األمبريكي جو عءيدن الذي جء  قعل القمة الثالثية الابرعية، في مقءعلة له 
مع صحيفة "نيويوبرك تءيمز" عءلقول إنه "لن يوجد ضم وال عملية سيءسية وال مفءوضءت مع 
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يلي البرافض ألي تحبريك للمفءوضءت، مع استمبرابر سيءسة برئيس الفلسطينيين"، ملخصًء التوجه اإلسبرائ
 الوزبرا  اإلسبرائيلي السءعق المتمسكة عءالستيطءن مع تجميد عملية الضم التي سعق اإلعالن عنهء.

ويعدو أن تبركيز اللقء  عين عءيدن وعينيت انصب على مواجهة الخطبر النووي اإليبراني ومحءولة الكيءن 
توقيع واشنطن والغبرب التفءق نووي جديد تبروج ألنه سياطي الفبرصة إليبران  الصهيوني الحيلولة دون
 المتالك السالح النووي.
مء جبرى في اللقء  عأن "عءيدن عدا كمن يتعنى الموقف اإلسبرائيلي الذي  29/8ووصفت هآبرتس في 

كعح يقدس الوضع الحءلي ويخلد االحتالل" فيمء هو "لم يتوقف عند خطوات من نوع إعمءبر غزة و 
 السيطبرة على أبراضي الفلسطينيين وخلق أفق سيءسي والشبروع عءلمفءوضءت".

وكمء هو متوقع لم يعءدبر عءيدن إلى خطوة سيءسية على البرغم من تأكيده في غيبر مكءن لحل 
الدولتين، فهو يدبرك صاوعة هذا الطبرح خصوصًء في هذه المبرحلة، عمء يدفع إلى االستغبراب من 

 للقمة الثالثية الابرعية على حل سيءسي مع مء سمته "الشبريك" اإلسبرائيلي"!تاويل العيءن الختءمي 
 ال حل سياسي، وأمن االحتًلل أولوية

وقد اكتفى البرئيس األمبريكي عدعوة برئيس وزبرا  االحتالل خالل لقءئهمء في واشنطن لالمتنءع عن 
يءه للمضّي عخطوات تحسن حيءة اتخءذ إجبرا ات يمكن أن تزيد حّدة التوّتبرات مع الفلسطينيين، داعيًء إ

 الفلسطينيين والوضع االقتصءدي في الضفة الغبرعية وقطءع غزة.
ويأتي هذا الطبرح األمبريكي الخجول أمءم برئيس حكومة متطبرفة من دون التطبرق إلى حل الدولتين، 
 محءولة إلطفء  الحبرائق التي يشالهء االحتالل عءستمبرابره عءالستيطءن وتصايده وبرفضه استاءدة

 المفءوضءت.
وكبرس اللقء  االنحيءز األمبريكي إلى االحتالل عادم الضغط عليه عمء يتضءبرب مع مواقفه السيءسية، 
ومحءولة تكييف الوضع الفلسطيني عمء يخدم المصلحة األمنية للكيءن مصلحًة استبراتيجية للواليءت 

 المتحدة، ويمنع مء يضبر عهء.
لهء كمء يأتي مقبرونء عتضاضع وضع السلطة الفل سطينية عسعب فشلهء في تحقيق إنجءز سيءسي وتغوُّ

على الحبريءت، مقءعل عبروز حمءس مدافاًء عن الشاب الفلسطيني، األمبر الذي استدعى خطة 
 اقتصءدية تبرفع من سوية السلطة وتحول دون سقوطهء.

ئه ععءس وفي هذا السيءق قءل وزيبر األمن في حكومة االحتالل الجنبرال عني غءنتس عاد أيءم من لقء
وقعل القمة الثالثية إنه "يدبرك أنه لن يكون ممكنًء التوصل إلى تسوية سيءسية مع الفلسطينيين في 

 الوقت البراهن".
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وأوضح غءنتس سيءسة االحتالل عمسءعدة السلطة الفلسطينية من أجل األمن اإلسبرائيلي، قءئاًل: 
ن ياتقد أن هذه ماءدلة عسيطة فهو "سنامل عشدة ضد المتطبرفين ونقوي قدبر اإلمكءن الماتدلين، وم

مخطئ، وعينت أيضًء ياتقد عوجوب تقوية أعو مءزن"، مؤكدًا أن اللقء  كءن مهمًء وأن "نتءئجه الجيدة" 
 ستتضح قبريعًء.

 إنعاش السلطة ومحاربة حماس
 500غءنتس عن االتفءق على قبرض إسبرائيلي مزعوم للسلطة الفلسطينية عقيمة -وأسفبر لقء  ععءس

مليون دوالبر(، وهو مء علق عليه القيءدي الفتحءوي أحمد غنيم عءلقول إن  155شيكل )نحو مليون 
مليون  50"إسبرائيل" تقبرضنء من أموالنء المسبروقة التي تقتطاهء من الاءئدات الفلسطينية عقيمة )

 900شيكل( شهبريًء عحجة أنهء تدفع ألسبر الشهدا  واألسبرى، حتى صءبر إجمءلي المعلغ المقتطع 
 مليون دوالبر(. 281يون شيكل )نحو مل

صدابر تصءبريح عنء  في  15كمء وافق االحتالل على منح تصءبريح عمل إضءفية لـ ألف فلسطيني وا 
من مسءحة الضفة الغبرعية المحتلة، وتقع تحت مسؤولية االحتالل  %60المنطقة "ج" التي ُتشكل 
 األمنية والمدنية الكءملة.

في سيءق نتءئج مابركة سيف القدس التي أضبرت عءلسلطة الفلسطينية ويعدو أن الجهود المعذولة تأتي 
وأضافت موقفهء في ظل أزمة اقتصءدية حءدة تواجههء، إذ تبريد اإلدابرة األمبريكية إعطء  فبرصة 
يجءد حءلة من االستبرخء  االقتصءدي في غزة والضفة، وضمءن  لمصبر لتبرتيب تهدئة في قطءع غزة وا 

ك قد ُيدخل المنطقة في أزمة جديدة ال تبريدهء واشنطن حتى تتفبرغ عدم تحبرك االحتالل أّي تحبرُّ 
 لملفءتهء الملحة.

ولذلك دعت واشنطن الكيءن لادم برْعط ملّف الجنود األسبرى والمفقودين في القطءع عءلقضءيء اإلنسءنية 
 .األسءسية لغزة مثل الكهبرعء  والوقود وغيبرهمء، والتوقف عن استهداف الشيخ جبراح وهدم العيوت

ومن الالفت لالنتعءه أن مسءعي إناءش السلطة تبرتعط عمحءوالت إضاءف حمءس، ونستذكبر في هذا 
السيءق زيءبرة مديبر جهءز المخءعبرات المبركزية األمبريكية )سي آي إي( ويليءم عيبرنز لبرام هللا لحل 

وتأهيلهء لتكون  األزمة المءلية التي تمبّر عهء السلطة ودعم أجهزتهء األمنية وبرفع مستوى التنسيق ماهء
 قءدبرة على منع انتفءضة جديدة ومنع حمءس السيطبرة على الضفة.

وجء  ذلك عاد وصف نءئب مسءعد وزيبر الخءبرجية األمبريكي للشؤون الفلسطينية واإلسبرائيلية هءدي 
 عمبرو السلطة الفلسطينية عـ"غءعة جءفة في انتظءبر االشتاءل"، ودعوته تل أعيب لمسءعدتهء.

غءنتس الذي وصفته الفصءئل عأنه "طانة لشاعنء" -برتيعءت الجديدة عمء فيهء لقء  ععءسوهكذا فإن الت
تبريد إناءش السلطة اقتصءديًء ألن دوبرهء األمني مهم وحسءس لالحتالل، ولكنهء لن تقدم حاًل سيءسيًء 
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لشاب يبرزح تحت االحتالل، عمء يعقي عنءصبر الصبراع قءئمة ومحفزة للفلسطينيين لالستمبرابر في 
 قءومتهم على البرغم من الماوقءت الداخلية والخءبرجية.م

 7/9/2021تي أر تي عربي، 
 

 حراك إقليمي نشط: ما هي حدود التوقعات؟ .45
 أشبرف الاجبرمي
عدأنء نلمس في اآلونة األخيبرة حبراكًء إقليميًء نشطًء يشيبر إلى عداية تغّيبر في المنطقة. وقد تم تدشين 

يس محمود ععءس والاءهل األبردني الملك ععد هللا الثءني في نهءية هذا الحبراك علقء  قمة عقد عين البرئ
حزيبران المءضي، عشية زيءبرة الملك للواليءت المتحدة األميبركية ولقءئه مع البرئيس األميبركي جو عءيدن 

األبردنية  -عءعتعءبره أول زعيم عبرعي يلتقي عءيدن. وكءن هدف هذا اللقء  تنسيق المواقف الفلسطينية 
ا نبريد من اإلدابرة األميبركية الجديدة. تاله لقء  وزيبر الدفءع اإلسبرائيلي عيني غءنتس مع عخصوص مءذ

البرئيس أعو مءزن في المقءطاة ُعايد زيءبرة برئيس الحكومة اإلسبرائيلية نفتءلي عينيت لواشنطن ولقء  
 -الفلسطينية القمة األول الذي ياقده عينيت مع برئيس أميبركي، وقد تنءول اللقء  مع غءنتس الاالقءت 

اإلسبرائيلية من مختلف جوانعهء. ثم حصل لقء  القمة الثالثي في عداية هذا الشهبر والذي ضم كاًل من 
البرئيس المصبري ععد الفتءح السيسي والاءهل األبردني والبرئيس ععءس. والذي يحتل أهمية عءلغة 

يءت المتحدة األميبركية، خءصة خءصة فيمء يتالق عتوحيد المواقف الابرعية البرئيسية تجءه إسبرائيل والوال
أن البرئيس السيسي يستاد لزيءبرة الواليءت المتحدة، كمء يستاد قعلهء للقء  برئيس الحكومة اإلسبرائيلية 

 .2010عينيت في شبرم الشيخ حيث دعي األخيبر إلى مصبر في زيءبرة هي األولى من نوعهء منذ الاءم 
في السءحة اإلسبرائيلية عين مؤيدي برئيس الحكومة  اإلسبرائيلي أثءبر لغطًء كعيبراً  -اللقء  الفلسطيني 

الذين يبريدون التبركيز فقط على األموبر الحيءتية والتنسيق عين الجءنعين، خءصة في المجءل األمني، 
وعين مؤيدي غءنتس وقطءع واسع من اإلسبرائيليين الذين يبريدون حدوث تغييبر ملموس في الاالقة 

تح أفق سيءسي على البرغم من قيود االئتالف الحكومي. ولكن عين الجءنعين عمء في ذلك إمكءنية ف
اللقء  عحد ذاته ياتعبر تطوبرًا سيءسيًء عاد سنوات من الجمود ومحءوالت إسبرائيلية محمومة للمّس 
ضاءفهء. وبرعمء يكون هذا اللقء  هو المحفز للقء  القمة الثالثي وأيضًء  عمكءنة السلطة الفلسطينية وا 

مع عينيت. فءلقمة الثالثية بركزت على أهمية عودة الملف الفلسطيني إلى مبركز  للقء  البرئيس السيسي
االهتمءم الدولي وضبروبرة العحث في دفع الاملية السيءسية. والاقعة البرئيسية هنء هي في الموقف 
اإلسبرائيلي. حيث تبرغب القءهبرة وعّمءن في تازيز الموقف الفلسطيني البرسمي وأيضًء ماءلجة القضءيء 
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وم الفلسطينية، ومنهء الوضع المتوتبر في قطءع غزة الذي يحتءج إلى هدنة طويلة األمد وا عءدة والهم
 إعمءبر وبرفع الحصءبر على وجه السبرعة.

التحضيبرات التي تجبري عين إسبرائيل ومصبر للقء  القمة المبرتقب في شبرم الشيخ تشيبر إلى وجود 
على القضءيء الثنءئية، خءصة األمن في خالفءت حول األجندة. ففي الوقت الذي تبركز فيه إسبرائيل 

سينء ، وموضوع قطءع غزة عمء في ذلك محءولة الساي إلقنءع مصبر عتشديد البرقءعة على المواد التي 
تدخل قطءع غزة ععبر مصبر، خءصة مء تقول إسبرائيل: إنهء مزدوجة االستخدام، تبريد مصبر عحث 

الفلسطينية وتطويبر الاالقءت ماهء، والعحث الملف السيءسي عبرمته، وتبركز على أهمية تقوية السلطة 
ن كءنت الحكومة  في قضءيء سيءسية برعمء تطبرح مصبر في إطءبرهء خطة للتحبرك السيءسي، حتى وا 
اإلسبرائيلية في غيبر وابرد العحث عميقًء في هذا الملف الشءئك الذي قد يفضي إلى سقوط الحكومة 

 سبرياًء.
منطقة تتالق أسءسًء عدوبر كل من األبردن ومصبر في في الواقع هنءك ماطيءت جديدة للحبراك في ال

الملف األميبركي عءلتوافق مع إدابرة البرئيس عءيدن. فيعدو أن كلتء الدولتين ستلاب دوبرًا محوبريًء في 
جهود إعءدة تبرتيب الوضع في المنطقة فيمء يتالق عءلملف الفلسطيني سوا  في الضفة الغبرعية أم في 

الدائم وليس مجبرد  االستبراتيجيلاالقة مع الشقيقتين إلى المستوى قطءع غزة. وهذا يتطلب تطويبر ا
التنسيق الموسمي. واألمبر اآلخبر المهم هو دعم الواليءت المتحدة لهذا الدوبر المصبري واألبردني، 
وقعول إسبرائيل المعدئي له حتى لو كءنت هنءك خالفءت حول مستوى العحث في القضية السيءسية، 

 حكومة عينيت لقء  البرئيس ععءس.خءصة في ظل برفض برئيس ال
وحتى ال نصءب عخيعة أمل من الحبراك اإلقليمي، ال عد من الواقاية في النظبر إلى مخبرجءته ومء 
يمكن أن يفضي إليه. فليس وابردًا على األقل في هذه المبرحلة حدوث اختبراق سيءسي حقيقي في أي 

من األموبر األخبرى هو تازيز وضع  ملف من ملفءت الصبراع. الشي  الذي سيتم التبركيز عليه أكثبر
السلطة الوطنية وتقويتهء في مقءعل إضاءف حبركة "حمءس"، وتحسين شبروط الحيءة االقتصءدية 
للمواطنين الفلسطينيين في الضفة وقطءع غزة شبريطة الحفءظ على األمن. فكل مء تم االتفءق عليه 

 ي غزة يندبرج في نفس اإلطءبر.مع اإلسبرائيليين ال يتادى هذا الهدف، والنقءش حول الوضع ف
وحتى نستفيد من هذا الحبراك اإلقليمي إلى أقصى دبرجة ممكنة ينعغي التخطيط جيدًا لهذا التطوبر، 

العيد.  –وأال تقتصبر مطءلعنء وهمومنء على مء تسمح عه األوضءع اإلسبرائيلية في ظل حكومة عينيت 
ز مؤسسءت دولة فلسطين وسيطبرتهء فءلتفكيبر الفلسطيني من المفبروض أن يبركز على أهمية تازي

على أوسع منءطق فيهء، وال شك أن منءطق )ج( هي الانوان لهذا التوجه. كمء يتوجب كذلك أال نقع 
في فخ ماءدلة تقوية السلطة على حسءب "حمءس"، فءألخيبرة جز  مهم من النسيج الفلسطيني 
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الوحدة الوطنية الكءملة. فال والمطلوب العحث في دمجهء في اإلطءبر الوطني الجءمع على قءعدة 
 مستقعل لفلسطين دون استاءدة غزة، وهذا ال يتم دون التوافق مع "حمءس".

 8/9/2021األيام، رام هللا، 
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