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 خطة البيد: "االقتصاد مقابل األمن" في غزة والتنفيذ يتم على مرحلتين خالل عدة سنوات .1
قطاع غزة بعيوا  "االقتصاد "األنام": عرض وزنر الخارجنة اإلسرائنلي، نائنر البند، خطة ل -القدس 

مقابل األم "، نتم تيفنذها على مدى عدة سيوات على مرحلتن  بالشراكة مع السلطة الفلسطنينة، 
 وبالتعاو  مع مصر والمجتمع الدولي.

وكشف البند اليقاب ع  أ  "رئنس الوزراء بنينت ووزنر الدفاع غايتس نعرفا  هذا الموقف، ونؤندا  
 ءه".المبدأ الذي نقف ورا

ولفت إلى أ  الخطة، التي حصلت "األنام" على يسخة ميها، ستيفذ على مرحلتن ، بحنث تتركز 
المرحلة األولى على "إعادة تأهنل إيسايي متطورة لغزة مقابل جهد ميسق ضد الحشد العسكري لحركة 

 حماس".
لقطاع غزة"، وقال: "فقط مقابل هدوء طونل األمد، سيتمك  م  السماح باستقالل كامل للطاقة 

مضنفًا: "ستكو  السلطة الفلسطنينة جزءًا م  العملنة. ستعود إلى كويها السلطة المسؤولة ع  
 المعابر. سيدرس خنار إعادة فتح معبر كاريي. ستحتفظ مصر بالسنطرة على معبر رفح".
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ساحل غزة،  وأشار إلى أيه "كجزء م  المرحلة النثاينة، سنتم تطونر مشروع الجزنرة االصطياعنة قبالة
 ما سنسمح ببياء منياء. سنتم بياء وصلة مواصالت بن  قطاع غزة والضفة الغربنة".

وقال: إ  المرحلة النثاينة تشمل "تعزنز االستنثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشارنع االقتصادنة 
رب م  المشتركة مع إسرائنل ومصر والسلطة الفلسطنينة. سنتم بياء مياطق صياعنة وتوظنفنة بالق

 معبر إنرنز".
وأضاف: "ستتم إدارة هذه االستنثمارات م  قبل الدول المايحة بما في ذلك االتحاد األوروبي والوالنات 
المتحدة، باإلضافة إلى صيدوق اليقد الدولي والبيك الدولي. وستيضم إلنهما دول الخلنج وعلى رأسها 

 اإلمارات العربنة المتحدة".
لها بوضوح: هذا لنس اقتراحًا للتفاوض مع حماس"، وقال: "م  وجهة يظر وشدد البند على أيه "سأقو 

 إسرائنل فإ  الهنئة التمنثنلنة للفلسطنينن  لنست حماس، بل السلطة الفلسطنينة".
وقال: "لقد أجرنت سلسلة م  المحادنثات مع شركاء في العالم العربي والعالم الغربي نيظرو  في هذا 

والخلنج ومع وزنر الخارجنة األمنركي بلنيك  ووزنر الخارجنة الروسي  االقتراح.. مع قادة في مصر
 الفروف ومع االتحاد األوروبي".

وأضاف: "ال نزال هياك عمل نتعن  القنام به، ما زليا في مرحلة التخطنط، ولك  إذا كايت لهذه 
ف رسمي الخطة فرصة لليجاح وحصلت على دعم واسع اليطاق، فسوف أقترحها على الحكومة كموق

 وسيبدأ العمل".
 تفاصيل الخطة

 وفنما نلي التفاصنل الكاملة والحرفنة للخطة كما عرضها البند، وحصلت "األنام" على يسخة ميها:
 "الخطة األولنة التي وضعياها في وزارة الخارجنة على مرحلتن .

 المرحلة األولى:
عسكري لحماس. ستشمل عملنة إعادة تأهنل إيسايي متطورة لغزة مقابل جهد ميسق ضد الحشد ال

 إعادة التأهنل هذه معالجة االحتناجات اإليساينة األساسنة.
دخال تحسنيات  سنتم إصالح يظام الكهرباء، وسنتم توصنل الغاز، ووضع خطة لتحلنة المناه، وا 
 كبنرة على يظام الرعانة الصحنة وا عادة بياء البينة التحتنة لإلسكا  واليقل. في المقابل، ستلتزم

 حماس بهدوء طونل األمد.
سنستخدم المجتمع الدولي يفوذه على حماس للمساعدة في الجهود المبذولة لميعها م  تسلنح يفسها. 
وستعمل على تعزنز الجهود لميع التهرنب وسنتم وضع آلنة رقابة اقتصادنة لميع وصول الموارد إلى 

 حماس.
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تمع الدولي على استنثمار األموال الالزمة في م  دو  آلنات الرقابة هذه، ل  توافق إسرائنل والمج
غزة. ال أحد في العالم لدنه أي مصلحة في االستنثمار في البينة التحتنة في مكا  نمك  أ  تيدلع فنه 

 جولة أخرى م  العيف في أي لحظة.
ل  توافق إسرائنل على تحسن  األوضاع على األرض ذاتها م  حنث نتم تهدند مواطينها، خاصة إذا 

 ت حماس بداًل م  دفع نثم  ميها.قو  
لهذا السبب سنتم تحدند عملنة إعادة التأهنل م  خالل سلسلة م  المعاننر المحددة مسبقًا، مع 

 إعطاء كل ميها إطارًا زمينًا محددًا. أي خرق م  قبل حماس سنوقف العملنة أو نعنقها.
لى العمل بقوة ضد أي مسؤولنتيا األولى كحكومة هي أم  مواطيي إسرائنل. يح  مصممو  ع

هجمات إرهابنة، كبنرة كايت أم صغنرة، تيطلق م  غزة، وسيفرض نثميًا باهظًا على كل م  نبدأ تلك 
 الهجمات.

الصنغة األمينة خالل المرحلة األولى بسنطة وقد أوضحها رئنس الوزراء بنينت بالفعل: في مقابل 
ذ ا تم خرق الهدوء، فإ  حماس والميظمات الهدوء، يح  على استعداد لتقدنم أكنثر م  ذي قبل، وا 

 اإلرهابنة األخرى بحاجة إلى معرفة أ  الرد سنكو  أقسى م  ذي قبل.
إذا تم وقف اإلرهاب في المرحلة األولى، ستحتفظ إسرائنل بالسنطرة على إمدادات الكهرباء والمناه 

 طاقة لقطاع غزة.لغزة. فقط مقابل هدوء طونل األمد، سيتمك  م  السماح باستقالل كامل لل
ستكو  السلطة الفلسطنينة جزءًا م  العملنة كويها السلطة المسؤولة ع  المعابر. سيدرس خنار 

 إعادة فتح معبر كاريي. ستحتفظ مصر بالسنطرة على معبر رفح.
نجدر التأكند على األهمنة الحاسمة لمصر في هذه العملنة برمتها. ل  نحدث ذلك م  دو  دعم 

 ا المصرنن  وم  دو  قدرتهم على التحدث إلى جمنع المعينن .ومشاركة شركائي
إذا تم تصينف المرحلة األولى على أيها ياجحة، فنمكييا االيتقال إلى المرحلة النثاينة التي ستصبح 
شراف مركزنة، والتي سنتم تكرنسها م  خالل قرار م   خاللها السلطة الفلسطنينة هنئة تشغنل وا 

 مجلس األم  الدولي.
 رحلة الثانية:الم

سنتم وضع خطة كاملة لالقتصاد مقابل األم ، والتي ستظهر كنف نمك  أ  نبدو مستقبل غزة إذا 
قبلت حماس بمبادئ اللجية الرباعنة. في ظل هذه الظروف، سنتغنر اقتصاد غزة كلنًا، وستبدو 

 الحناة في غزة مختلفة تمامًا.
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وشاملة إلظهار كنف ستبدو الحناة في غزة  سنحصل سكا  غزة والمجتمع الدولي على خطة عملنة
إذا وعيدما نتوقف الحشد العسكري، تتم استعادة الهدوء، ونتم وضع إطار االقتصاد مقابل األم  

 موضع التيفنذ.
كجزء م  المرحلة النثاينة، سنتم تطونر مشروع الجزنرة االصطياعنة قبالة ساحل غزة، ما سنسمح 

 اصالت بن  قطاع غزة والضفة الغربنة.ببياء منياء. سنتم بياء وصلة مو 
تعزنز االستنثمار الدولي داخل قطاع غزة والمشارنع االقتصادنة المشتركة مع إسرائنل ومصر 

 والسلطة الفلسطنينة. سنتم بياء مياطق صياعنة وتوظنفنة بالقرب م  معبر إنرنز.
اد األوروبي والوالنات المتحدة، ستتم إدارة هذه االستنثمارات م  قبل الدول المايحة بما في ذلك االتح

باإلضافة إلى صيدوق اليقد الدولي والبيك الدولي. وستيضم إلنهما دول الخلنج وعلى رأسها اإلمارات 
 العربنة المتحدة.

وكجزء م  المرحلة النثاينة، ستصبح السلطة الفلسطنينة الهنئة المركزنة التي تعمل على دفع هذه 
 دارة االقتصادنة والمدينة لقطاع غزة".المشارنع المختلفة، وستعطى اإل

وقال البند: "الحل المعروض هيا ال نتطرق إلى حل الدولتن ، لك  رأني في الموضوع معروف: على 
 إسرائنل أ  تعمل على تقونة السلطة الفلسطنينة والتفاوض معها بهدف تحقنق حل الدولتن ".

طة الفلسطنينة بإحراز تقدم دبلوماسي في وأضاف: "ال تسمح الظروف السناسنة في إسرائنل والسل
 الوقت الحالي، لك  في غزة نمكييا، ونجب علنيا، أ  يتحرك اآل ".

وتابع: "في سناق أوسع، فإ  بدء عملنة أوسع يطاقًا في غزة سنخلق ظروفًا أفضل للمفاوضات 
غزة تضر بفرص  المستقبلنة إذا ومتى سمح الوضع بذلك. لقد رأنيا في الماضي أ  جوالت القتال في

 العودة إلى طاولة المفاوضات".
واستدرك البند: "الحل الذي أقدمه هيا النوم لنس منثالنًا. م  المهم باليسبة لي أ  أقدم رؤنة مختلفة 
قبل أي تصعند آخر، ولك  على أي حال، ال توجد حلول منثالنة. حا  الوقت للتخلي ع  عقلنة 

  ".المحصل الصفري في مقاربتيا للفلسطنينن
وقال: "ال أرى أي جايب سلبي في منثل هذا العرض طالما أييا جادو . إذا التزمت قنادة حماس في 

 غزة بالهدوء، فإ  الواقع في غزة سنتغنر بشكل كبنر".
وأضاف: "إذا استمر السيوار وهينة في العمل ضد إسرائنل، فسيعلم وسنعرف المجتمع الدولي، 

فض تحسن  الحناة في غزة أل  الشيء الوحند الذي وسنعرف معظم سكا  غزة، أ  حماس تر 
 نهتمو  به هو قتل النهود".
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ماذا يرند أ   -وكا  البند استهل خطته بالقول: "دولة إسرائنل بحاجة لإلجابة ع  سؤال ليفسها 
، تم جريا إلى جولة بعد جولة م  2005يفعل حنال غزة؟ ميذ أ  غادرت إسرائنل قطاع غزة عام 

 ي المعاياة لشعبيا واإلضرار باقتصاديا".العيف تسببت ف
ولفت البند إلى أ  "المنثنر للدهشة أ  اقتراحًا جدنًا لـ"االقتصاد مقابل األم " في غزة لم ُنطرح م  

 قبل على الطاولة. بالتأكند لنس رسمنًا وكجزء م  يظرة شاملة للقضنة الفلسطنينة".
لنس لها فرصة. الجواب: لم يحاول قط. لوقت  وقال: "سنكو  هياك خبراء نخبرويك بأ  هذه الخطة

طونل، كا  الخنارا  الوحندا  المطروحا  على الطاولة هما غزو غزة، أو جوالت ال تيتهي م  
 العيف".

وأضاف: "هذا  خنارا  سنئا . إ  احتالل غزة نتعارض مع مصلحتيا الوطينة. ال نوجد شيء ليا 
وشرعنتيا الدولنة وتضام  المجتمع اإلسرائنلي  هياك. جوالت العيف تقوض الجنش اإلسرائنلي

 وصموده".
وأضاف: "وبالطبع، ل  تتخلى إسرائنل ولو لنثاينة واحدة ع  جهود إعادة جيوديا ومديننيا المفقودن . 

 نجب أ  تكو  إعادة أوالديا جزءًا م  أي خطة".
 13/9/2021األيام، رام هللا، 

 
 ن االعتراف بالحقوق الفلسطينية: ال استقرار في المنطقة دوالسلطةرئاسة  .2

الفلسطنينة يبنل أبو ردنية، إ  قضنة األسرى أبطال  السلطةقال الياطق الرسمي باسم رئاسة : رام هللا
الشعب الفلسطنيي عبرت وبشكل حقنقي ع  وحدة شعبيا وتمسكه بحقوقه، تمامًا كما وحدته قضنة 

طنيي نقف دائمًا صفًا واحدًا في الدفاع ع  وأضاف أبو ردنية، أ  الشعب الفلس القدس ومقدساتها.
نثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجمنع أيه بدو  االعتراف بالحقوق الفلسطنينة كافة، وعلى رأسها 
القدس واألسرى والشرعنة الدولنة والقايو  الدولي، فستبقى الميطقة بأسرها تحترق، ول  نتحقق األم  

أي أنة محاولة لاللتفاف على حقوق الشعب الفلسطنيي أ  وتابع:  واالستقرار واالزدهار ألحد.
 التارنخنة والدنينة ل  تؤدي سوى إلى مزند م  التوتر والدمار.

 12/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 منظمة التحرير تحمل حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى .3
رنر الفلسطنينة، حكومة االحتالل اإلسرائنلي، المسؤولنة الكاملة ع  حناة حملت ميظمة التح: رام هللا

وقالت الميظمة في  األسرى وسالمتهم، الذن  نتعرضو  ألبشع أيواع التيكنل اإلجرامنة في سجويها.
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بنا  نوم السبت، إ  الشرائع والقواين  الدولنة تعتبرهم أسرى حرب، وا   االحتالل غنر شرعي، وما 
ضرورة وجود تدخل دولي،  البنا وأكد  ى ذلك م  حقهم في مقاومته والحرنة م  أسره.نترتب عل

للوقوف على ظروف اعتقال األسرى الحالنة وسالمتهم، خاصة أ  سلطات االحتالل حولت السجو  
وأقسام األسرى الى نثكيات عسكرنة، تمارس فنها قواتها االعتداءات المتواصلة علنهم وتهدد حناتهم 

خاصة حناة األسرى الستة الذن  حرروا أيفسهم م  سج  "جلبوع"، وأعند اعتقال أربعة  بالخطر،
 ميهم.

 11/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزير العدل الفلسطيني يطالب بالحصانة لألسرى .4
ة في العالم، إلى إلزام دعا وزنر العدل الفلسطنيي محمد الشاللدة، الميظمات األممنة والحقوقن رام هللا:

إسرائنل بتطبنق اليص القايويي التفاقنات جينف، الذي نعتبر يجاح هروب األسنر م  سج  الدولة 
المحتلة قايوينًا، ونميحه الحصاية بهدف الحرنة. وطالب الشاللدة المجتمع الدولي، بوجوب تدونل 

 ، مؤكدًا أ  هذه المسؤولنة دولنة قضنة األسرى والضغط على االحتالل اإلسرائنلي الحترام القايو 
طاقمها القايويي نبذل جهودًا »إ  ، وقالت هنئة شؤو  األسرى ولنست فلسطنينة فقط، وفق القايو ..

حنثننثة وكبرى لمتابعة مصنر األسرى األربعة الذن  أعاد االحتالل اعتقالهم، ومعرفة ظروفهم 
محامنًا لمتابعة  50لدنيا أكنثر م  »ري أبو بكر: وقال رئنس الهنئة قد«. االعتقالنة، وأماك  احتجازهم

قضانا األسرى بشكل عام، وسيقوم بالتحرك على كل المستونات، سواء حقوق اإليسا ، أو األمم 
المتحدة، أو المحكمة الجيائنة الدولنة، أو الجامعة العربنة، وسيطرق كل األبواب م  أجل توفنر 

 «.الحمانة الدولنة لهم
 12/9/2021ندن، ، لالشرق األوسط

 
 48محافظ جنين: علينا مواجهة االتهامات التي تطال أبناء شعبنا داخل أراضي الـ  .5

دعا محافظ جين  أكرم الرجوب، الى محاربة مروجي الفتية بن  أبياء الشعب الواحد في : جين 
"لقد وأضاف المحافظ الرجوب في بنا  له، السبت،  .48الضفة والقطاع والقدس وداخل أراضي الـ 

بدأت أدوات االحتالل ميذ األمس بإشاعة بذور الفتية والتفرقة بن  أبياء الشعب الواحد، وما كا  ذلك 
ودعا الرجوب أبياء شعبيا  إال لصرف األيظار ع  هزنمته أمام إرادة وعزنمة أبطاليا األسرى".

ط على أرضه في لمواجهة الدعوات المسمومة واالتهامات التي تطال أبياء شعبيا الصامد المراب
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وهم الذن  دفعوا الغالي واليفنس حفاظا على هونتهم وايتمائهم العربي الفلسطنيي  48أراضي الـ
 األصنل وما زالوا كذلك.

 11/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ميةتدين الصمت الدولي تجاه التنكيل اإلسرائيلي بالمسيرات السل " الفلسطينيةالخارجية" .6
أدايت وزارة الخارجنة، عملنات القمع الوحشنة التي ترتكبها قوات االحتالل بحق المواطين  : رام هللا

المدينن  العزل المشاركن  بالمسنرات واالعتصامات واالحتجاجات السلمنة في عموم الضفة الغربنة 
لمسلحن  ضد القرى كما أدايت الوزارة في بنا ، مساء السبت، اعتداءات المستوطين  ا المحتلة.

والبلدات وضد ميازل المواطين  كما حصل مساء هذا النوم في مهاجمتها لميزل في قرنة بورن  
وعبرت ع  استغرابها الشدند م  الصمت الدولي المتواصل تجاه ايتهاكات وجرائم  جيوب يابلس.

 االحتالل والمستوطين .
 11/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محلالن فلسطينيان: تراجع السلطة عن المنحة القطرية دليل أنها جزء من حصار غزة .7

اعتبر محلال  سناسنا  فلسطنينا ، أ  تراجع السلطة ع  اتفاقها المبرم مع قطر، : خاص-ةغز 
بخصوص صرف ميحة موظفي حكومة غزة؛ تأكند على أيها باتت جزء م  حصار غزة بشكل عليي 

واعتبر الكاتب والمحلل السناسي إبراهنم المدهو ، أ  قرار السلطة التراجع ع   دو  أي مواربة.
صرف ميحة موظفي غزة "جاء لحرف األيظار ع  قضانا األسرى خاصة بعد عملنة الهروب م  

وقال المدهو  لـ "قدس برس": "السلطة الفلسطنينة تشارك في عملنة  سج  )جلبوع( اإلسرائنلي".
ازايات غزة وقطع رواتب الموظفن  وعبر سلسلة م  العقوبات االقتصادنة الحصار عبر تقين  مو 

 تجاه غزة".
  جهته، أكد الكاتب والمحلل السناسي سمنر حمتو أ  قرار السلطة لم نك  مستغربا بشأ  تراجعها م

وقال حمتو لـ "قدس برس": "كا  متوقعا م   ع  موافقتها بشأ  صرف الميحة القطرنة لموظفي غزة.
طة القنام بذلك ال  السلطة ميذ بدء االيقسام الفلسطنيي وهي تعتبر غزة كنا  متمرد وتمارس السل

 علنها العقوبات".
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ودلل على ذلك، م  خالل العقوبات التي فرضتها السلطة سواء بتشدد الحصار المالي وتحدند  
سي وتقلنص رواتب حسابات المؤسسات الخنرنة مرورا بقطع رواتب الموظفن  بسبب االيتماء السنا

الباقن  وحرما  الفئات الفقنرة والهشة م  مستحقات الشؤو  االجتماعنة ومحاربة أهل غزة في قوتهم 
جراءات عقابنة كبنرة.  القمة عنشهم وميع الدواء وا 

 11/9/2021، قدس برس

 
 : أي صفقة تبادل لن تتم إال بتحرير أبطال نفق الحريةالقسام .8

أ  قرار قنادة القسام والمقاومة بأ  صفقة تبادل قادمة ل  تتم إال ، قسامأكدت كتائب ال الرأي: -غزة
"إييا في كتائب  "أبو عبندة" في كلمة له مساء السبت: وقال بتحرنر هؤالء األبطال بإذ  هللا تعالى.

القسام يقول النوم وبشكل واضح ولنسمعه أسرايا وعائالتهم ولنسمعه العدو والصدنق على حد 
كا  أبطال يفق الحرنة في جلبوع قد حرروا أيفسهم هذه المرة م  تحت األرض وأوصلوا  سواء... إذا

رسالتهم لكل العالم، فإييا يعدهم ويعد أسرايا األحرار بأيهم سنتحررو  قرنبًا بإذ  هللا م  فوق 
وعي مضنفًا "سنفتح لهم السجايو  أبواب الزيازن  بأيفسهم، وسنخرجو  كما كايوا دومًا مرف األرض".

وتابع أبو عبندة: "هذه العملنة التي أظهرت  الرأس في صفقة جدندة لوفاء األحرار بإذ  هللا وعويه".
رادتهم". وفي  م  جدند هشاشة يظرنة أم  العدو التي تسقط في كل مرة تحت أقدام أبياء شعبيا وا 

ه وأبطاله لنسوا وحدهم، رسالة إلى الضفة الغربنة المحتلة، قال أبو عبندة: يؤكد بأ  مخنم جين  ونثوار 
 ول  يسمح للعدو بالتغول على أهليا ونثواريا في المخنم، وسيقوم بواجبيا الدنيي والوطيي تجاههم".

 11/9/2021، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "الهروب"على ذمة قضية  "أسرى نفق الحرية"اعتقال االحتالل يمدد  .9
ياصرة، مساء السبت، اعتقال األسرى األربعة الذن  أعند مددت محكمة إسرائنلنة في ال: ترجمة خاصة

اعتقالهم بعد ايتزاع حرنتهم م  سج  جلبوع، حتى نوم األحد المقبل، على ذمة قضنة جدندة تتعلق بـ 
بالهروب “وجهت اتهامات لألسرى تتعلق بـ ، وبحسب قياة رنشت كا  العبرنة، فإ  المحكمة ”.فرارهم“

والتخطنط لتيفنذ ” إرهابنة“وااليتماء لميظمة ” التآمر الرتكاب جرنمة“وما وصفته بـ ” م  السج 
 ”. عمل إرهابي“
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وعرض األسرى األربعة على المحكمة مقندن  ومكبلن  م   وفق ما ذكر موقع واي يت العبري.
، وهي المرة األولى التي نعرض فنها ”يحشو “أندنهم وأقدامهم بطرنقة غنر مألوفة وبطلب م  وحدة 

وتظاهر العشرات م  الشبا  الفلسطنينن  في الداخل أمام المحكمة، حنث رفعوا  ى بهذا الشكل.أسر 
 ، ورددوا شعارات تشند بهم.”أسرى يفق الحرنة“صور 

 11/9/2021، القدس، القدس
 

 شهور 6قناة عبرية: حفر النفق بسجن جلبوع استمر أكثر من  .10
التحقنقات لدى مصلحة السجو  والشاباك أشارت إلى  العبرنة، نوم األحد، أ  12ذكرت قياة : رام هللا

أ  األسرى الستة الذن  هربوا م  سج  جلبوع لم نتلقوا مساعدة، مضنفًة أ  اليفق استمر حفره أكنثر 
 شهور. 6م  

 12/9/2021، القدس، القدس
 

 األسرىمركزية فتح: اجتماعات متواصلة لحشد الدعم العربي والدولي لقضية  .11
اللجية المركزنة لحركة "فتح" اجتماعا لها، مساء األحد، بمدنية رام هللا بحضور  عقدت: رام هللا

وشددت اللجية المركزنة على أيها ستكو  في حالة ايعقاد دائم، لمتابعة القضانا كافة  أعضائها.
 المتعلقة بالوضع الفلسطنيي بما نشمل قضنة األسرى وتعزنز التفاعل الجماهنري الواسع معها.

الجتماع عددا م  الملفات الداخلنة، على أ  تجتمع اللجية المكوية م  أعضاء المركزنة وياقش ا
والمجلس النثوري، مع لجا  األسرى خالل األنام المقبلة، لوضع توجه حراك سناسي على المستوى 

وياقشت اللجية المركزنة عدة ملفات داخلنة، واتخذت  العربي والدولي لدعم قضنة األسرى األبطال.
ة قرارات بشأيها وذلك لتيفنذ قرارات المجلس النثوري في دورته األخنرة، بما في ذلك الحوار مع عد

 كافة الفصائل وهنئات المجتمع المديي والعالقات الخارجنة.
 12/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الجهاد: شعبنا لن يقبل إيقاع االحتالل الفتنة بين مكوناته .12

أكدت حركة الجهاد في فلسطن ، نوم األحد، أ  شعبيا ل  نقبل بث روانات االحتالل إلنقاع : غزة
الفتية بن  مكوياته، في أعقاب اعتقال أربعة أسرى ايتزعوا حرنتهم م  سج  جلبوع ألنام، في مدنية 

 وقالت الحركة، في بنا  صحفي: "إييا يرفض محاوالت االحتالل المغرضة الستغالل الياصرة.
اعتقال أربعة مجاهدن  م  محرري يفق الحرنة، خاصة اعتقال القائد محمود عارضة ونعقوب قادري 
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وأكدت الحركة وحدة  اللذن  تواجدا في مدنية الياصرة، إلنقاع الفتية بن  أبياء الشعب الفلسطنيي".
 الشعب الفلسطنيي وأرضه ووحدة مصنره وأهدافه العلنا المتمنثلة بالتحرنر والعودة.

 12/9/2021، لمركز الفلسطيني لإلعالما
 

 فتح: اعتقال القائد الزبيدي ورفاقه الثالثة لن يضعف من عزيمة األسرى وشعبنا .13
أكدت "فتح"، أ  إعادة اعتقال زكرنا الزبندي، ورفاقه األسرى األبطال ل  نضعف عزنمة : رام هللا

ل، ومواجهة المشروع الصهنويي أسرايا، وال عزنمة شعبيا الفلسطنيي العظنم المتمرس على اليضا
وأكدت "فتح" في بنا ، السبت، أ  إعادة اعتقال القائد الفتحاوي  االستعماري ميذ أكنثر م  مائة عام".

صرارا على المضي قدما في يضاليا، ومقاومتيا  الزبندي ورفاقه ل  نزند أسرايا وشعبيا إال صالبة وا 
وأكدت وقوفها وجماهنر شعبيا  ي الحرنة واالستقالل.لالحتالل االسرائنلي البغنض، وتحقنق أهدافه ف

تم المس بأي أسنر، سواء  إذاخلف األسرى وقضنتهم، وأ  شعبيا الفلسطنيي ل  نقف مكتوف األندي 
األربعة الذن  أعند اعتقالهم، أو االنثيا  اللذا  ال نزاال  نيعما  بالحرنة، وكافة أسرايا األبطال في 

باء.معتقالت االحتالل الصامدن وايتقدت "فتح" صمت المجتمع الدولي ع  جرائم دولة    بشموخ وا 
االحتالل والعيصرنة بحق أسرايا، داعنة األمم المتحدة ومؤسسات حقوق اإليسا  الدولنة للتدخل 

 السرنع والتأكند على احترام دولة االحتالل للقايو  الدولي في كنفنة تعاملها مع أسرايا االبطال.
 11/9/2021، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 

 
 برهوم: االحتالل لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو تغيير أي معادالت .14

قال الياطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إ  التصعند اإلسرائنلي على غزة شكل م  أشكال 
اتجاه مزند م  القصف العدوا  المتواصل على شعبيا الفلسطنيي، ومحاولة لتصدنر أزماته الداخلنة ب

واالستنطا  والتهوند، وخاصة بعد هزنمته المدونة في معركة سنف القدس وايهنار ميظومته األمينة 
وأكد برهوم أ  المقاومة الفلسطنينة ستبقى تدنر المندا  ضم  حالة االشتباك الدائمة الحرنة. في يفق 

اومة، أو تغننر أي معادالت وقواعد مع االحتالل اإلسرائنلي الذي ل  نيجح في كسر إرادة المق
 االحتالل.اشتباك فرضتها المقاومة بالقوة في الرد على جرائم 

 12/9/2021، موقع حركة حماس
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 قاسم: محاوالت االحتالل بث الفرقة بين مكونات شعبنا ستفشل .15
الداخل عبرت حركة حماس ع  عظنم تقدنرها واعتزاز بالدور الوطيي الكبنر لشعبيا الفلسطنيي في 

المحتل، وحضورهم الدائم في كل محطات اليضال الفلسطنيي دفاًعا ع  نثوابت قضنتيا الوطينة، 
وأكد الياطق باسم حماس  وتضحناتهم الكبنرة في مسار مقاومة االحتالل، م  شهداء وجرحى وأسرى.

طنيي حازم قاسم، أ  كل محاوالت المؤسسة الصهنوينة في بث الفرقة بن  مكويات شعبيا الفلس
الواحد، ستفشل وستستمر حالة االلتحام بن  ساحات الفعل اليضالي في كل أماك  تواجد الشعب 
الفلسطنيي، والتي تجلت في معركة سنف القدس، والنوم في إسياد قضنة األسرى والتفاعل مع 

 قضنتهم العادلة.
 12/9/2021، موقع حركة حماس

 
 الفلسطينيينويدعوهم لتخفيف معاناة الالجئين مشعل يهنئ عون وبري وميقاتي بتشكيل الحكومة  .16

أجرى رئنس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، اتصاالت هاتفنة مع رئنس الجمهورنة اللبياينة 
العماد منشال عو ، ورئنس مجلس اليواب يبنه بري، ورئنس الحكومة يجنب منقاتي، مهيئًا بتشكنل 

عمالها، والخروج م  األزمات التي نمر بها لبيا  وشعبه الحكومة الجدندة، متمينًا لها اليجاح في أ 
ودعا مشعل الرؤساء النثالنثة إلى العيانة بالالجئن   العزنز، بما نحقق له االستقرار واالزدهار.

الفلسطنينن  المقنمن  في لبيا ، وتخفنف معاياتهم، إلى حن  عودتهم إلى دنارهم في فلسطن ، مؤكدًا 
 ل  نكويوا إال عويًا وسيدًا للبيا  الشقنق، ولكل البالد التي لجؤوا إلنها أ  الالجئن  الفلسطنينن 

 11/9/2021، موقع حركة حماس
 

 يقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة االحتالل .17
أفاد مراسل الجزنرة بأ  طائرات حربنة إسرائنلنة قصفت فجر النوم االنثين  مواقع للفصائل الفلسطنينة 

وكايت القبة الحدندنة اإلسرائنلنة اعترضت صاروخا أطلق م  القطاع  غزة. شمالي وجيوبي قطاع
مساء أمس األحد باتجاه مستوطية سدنروت والبلدات القرنبة ميها في غالف غزة حنث دوت 

أشخاص خالل محاولتهم الهرب إلى  4صفارات اإليذار، وأبلغ اإلسعاف اإلسرائنلي ع  إصابة 
 نثالنثة على التوالي التي تشهد إطالق صوارنخ باتجاه غالف غزة.وهذه هي اللنلة ال مكا  آم .
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إ  التصعند  -تعلنقا على غارات إسرائنلنة سابقة-وكا  الياطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال 
اإلسرائنلي على قطاع غزة نعد شكال م  أشكال العدوا  المتواصل على الشعب الفلسطنيي، ومحاولة 

 اإلسرائنلنة، ال سنما بعد حادنثة هروب األسرى الستة م  سج  جلبوع.لتصدنر أزمات الحكومة 
 13/9/2021. نت، الجزيرة

 
صابة  .18  إسرائيليين  7إطالق صاروخ على "سديروت" وا 

أعل  جنش االحتالل، مساء أمس، أ  صاروخًا واحدًا ُأطلق م  قطاع  خلنل الشنخ ومحمد الجمل:
وسمع صوت ايفجار قوي في "سدنروت"  دندنة اعترضته.غزة، باتجاه "سدنروت"، إال أ  القبة الح

وجاء في بنا  مقتضب صدر ع  جنش االحتالل أيه  بحسب أيباء إسرائنلنة تياقلتها وسائل اإلعالم.
وذكرت وسائل اإلعالم  "رصد إطالق صاروخ م  قطاع غزة وتم اعتراضه بوساطة القبة الحدندنة".

فة خالل هروبهما للوصول إلى مكا  محص  في اإلسرائنلنة أ  شخصن  أصنبا بجروح طفن
 "سدنروت"، في حن  أصنب خمسة آخرو  بـ"الهلع".

وقال المتحدث باسم جنش االحتالل: إ  هذه هي المرة النثالنثة على التوالي التي نتم فنها إطالق 
قذائف صاروخنة م  غزة باتجاه "سدنروت"، وفي جمنع الحاالت تعترض القبة الحدندنة هذه 

 ائف.القذ
 13/9/2021، األيام، رام هللا

 
 هآرتس: مصلحة السجون تواجه صعوبة بالسيطرة على أسرى الجهاد .19

تواجه مصلحة السجو  اإلسرائنلنة صعوبة في السنطرة على األسرى م  حركة الجهاد : بالل ضاهر
وم اإلنثين  اإلسالمي، التي نيتمي إلنها خمسة م  بن  االسرى الستة الذن  فروا م  سج  الجلبوع، ن

ويقلت صحنفة "هآرتس"، األحد، ع  مسؤول سابق في مصلحة السجو  قوله إيه في  الماضي.
، أجرى مسؤول في مصلحة السجو  2014أعقاب محاولة الفرار م  سج  الجلبوع، في العام 

محادنثة مع األسنر الذي خطط عملنة الفرار، في حنيه وكذلك في األسبوع الماضي، محمود 
األخنر "قال له في وجهه مباشرة: اتخذيا قرارا تيظنمنا بالهروب م  السج ، وهذا  عارضة، وأ 

أسنر م  الجهاد اإلسالمي في السجو  اإلسرائنلنة،  400وأشارت الصحنفة إلى أ  حوالي  سنحدث".
أسنر فلسطنيي، "إال أ  مصلحة السجو  تواجه صعوبة في  4500فقط م  بن   %8ونشكلو  

الجهاد". وقال مسؤول في مصلحة السجو  إ  أسرى الجهاد هم "تيظنم مغلق،  السنطرة على أسرى
وأضافت الصحنفة أيه بسبب صعوبة جمع  ويواة صلبة نصعب تحلنلها م  الياحنة االستخباراتنة".
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معلومات استخباراتنة ع  أسرى الجهاد وتحسبا م  أ  نتحولوا إلى قوة مساومة مقابل قنادة السجو ، 
لسجو  عدم تجمنعهم في قسم واحد. وفي محاولة لتسهنل جمع معلومات استخباراتنة قررت مصلحة ا

عملت مصلحة السجو  على تفرنقهم في العدند م  السجو  وبن  أسرى نيتمو  لتيظنمات 
ووصف المسؤول في مصلحة السجو  أسرى الجهاد بأيهم "التيظنم األكنثر تطرفا  فلسطنينات أخرى.

 هم جيوينة وهم نمضو  حتى اليهانة في محاوالتهم".وخطورة في السج . وجرأت
 12/9/2021، 48عرب 

 
 "كممجي ونفيعات انفصال وأحدهما في الضفة"األسيرين تقرير إسرائيلي:  .20

تشنر تقدنرات أجهزة األم  اإلسرائنلنة إلى أ  األسنرن  مياضل نعقوب عبد الجبار  :محمود مجادلة
عاما( ايفصال ع  بعضهما البعض وأ  أحدهما  35مجي )عاما( وأنهم فؤاد يانف كم 26يفنعات )

على األقل نتواجد في الضفة الغربنة المحتلة؛ فنما تواصل قوات أم  االحتالل عملنات البحث 
وذكر  والتفتنش ع  األسنرن  الذن  شاركا في عملنة الفرار م  سج  الجلبوع، فجر اإلنثين  الماضي.

نفة "ندنعوت أحرويوت" )وانيت(، السبت، أيه خالفا لمزاعم تقرنر أورده الموقع اإللكترويي لصح
عاما(  39عاما( ومحمد قاسم أحمد عارضة ) 45الشرطة بأ  إعادة اعتقال األسنرن  زكرنا الزبندي )

جاءت في أعقاب "معلومات استخباراتنة"، إال أ  العنثور جرى بواسطة قصاصي أنثر م  قوات 
ذكر التقرنر أ  اآلالف م  عياصر أجهزة األم  اإلسرائنلنة و  االحتناط التابعة لجنش االحتالل.

نشاركو  في مطاردة األسرن  كممجي ويفنعات، بما في ذلك القنادة الشمالنة للشرطة، وقوات "حرس 
 الحدود"، وعياصر الشاباك، وقوات م  الجنش اإلسرائنلي.

 12/9/2021، 48عرب 

 
 نمقاومون يكّررون استهداف قوات االحتالل بجني .21

أطلق مقاومو ، عصر األحد، اليار على قوات االحتالل في جبال العرقة غرب جين  شمال : جين 
الضفة الغربنة؛ في إطار إرباك القوات التي تالحق المحررْن  م  سج  جلبوع أنهم كممجي 

وقالت مصادر محلنة لمراسليا: إ  مقاومن  نطلقو  كل عدة ساعات اليار على  ومياضل ايفنعات.
ة العسكرنة، وكا  آخرها عصر النوم قرب العرقة، في حن  سبقها إطالق اليار في جبال الطرم القو 

 ونعبد القرنبة أكنثر م  مرة لتشتنت القوة العسكرنة.
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وأشارت إلى أ  ذلك نتزام  مع استهداف حاد ومتكرر م  المقاومن  لحاجز الجلمة شمال جين ؛  
 حوظ ميذ أمس.بإطالق اليار والعبوات الياسفة بشكل مل

 12/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ممثل حماس في لبنان: المخيمات الفلسطينية تعيش أسوأ أوضاعها .22
أكد ممنثل حركة "حماس" في لبيا  أحمد عبد الهادي أ  األزمة اللبياينة الخايقة على : بنروت

 الفلسطنينة في لبيا . المستوى االقتصادي واالجتماعي واإليسايي تيعكس مباشرة على األوضاع
وأوضح عبد الهادي في مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطنيي لإلعالم"، أ  المخنمات الفلسطنينة في 
يساينة عرفتها خالل سيي اللجوء بفعل هذه األزمة  لبيا  تعنش أسوأ أوضاع اقتصادنة واجتماعنة وا 

ة، هو أ  الوضع اإليسايي والمعنشي وقال إ  ما نمنز ونزند م  صعوبة وخطورة هذه األزم الخايقة.
كا  سنئا جدًّا بفعل غناب الحقوق اإليساينة واالجتماعنة لالجئن  الفلسطنينن  م  جهة، وبفعل 
التقلنصات المستمرة ميذ سيوات طونلة لخدمات األويروا والتشغنل، وأنضًا بفعل أ  الدولة اللبياينة 

وذكر أيه في إطار هذه األزمة، فإ  األويروا  في لبيا .غنر معينة بتقدنم خدمة لالجئن  الفلسطنينن  
مقصرة جدًّا ولم تلتزم بأي شيء ذا قنمة فنما نعيي بالتشغنل والخدمات، الفتًا إلى أيه كا  م  
المفترض مع بدانة هذه األزمة أ  نكو  هياك إطالق برامج طارئة إلغانثة الالجئن  تقدم فنه 

 صل دائمًا في ظل األزمات.مساعدات مادنة وعنينة كما كا  نح
 12/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الدولة ت": حالة ترهل بمؤسساجلبوع"حادث الهروب من ببنيت يعلن تشكيل لجنة تحقيق  .23

تل أبنب: أشاد رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بينت، بإعادة اعتقال أربعة م  الفلسطنينن  الستة 
 رب م  سج  جلبوع األسبوع الماضي.الذن  كايوا تمكيوا م  اله

ألقت أجهزة األم  القبض على »وقال بينت، في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته، نوم األحد، 
أربعة م  اإلرهابنن  الذن  فروا م  سج  جلبوع... وأود اإلشادة بجمنع الجهات التي ساهمت في 

 االنثين  اآلخرن  مستمر. ، مشددًا على أ  الجهد الرامي إلعادة«إيجاز هذا العمل
، «للمواطين  الذن  تصرفوا بالمسؤولنة المدينة والمسؤولنة العامة وأبلغوا الشرطة»وتوجه بالشكر 

 حسبما يقلته وكالة األيباء األلماينة.
لجية تحقنق للوقوف على الحننثنات »وأعل  االتفاق مع وزنر األم  الداخلي بار لنف، على تشكنل 

 «.هروب... والقنام بتحقنق شامل وجديالمرتبطة بحادث ال
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ولمح إلى تدهور األوضاع في إسرائنل في ظل حكومة رئنس الوزراء السابق بينامن  يتيناهو، وقال 
ييظر إلى األمور م  ميظور أوسع، ويعتبر ما حدث بمنثابة يداء صحوة... فقد مرت بعض أجهزة »

 «.لعملنات إصالح»، وتعهد بإخضاعها «خنرةالدولة بحالة تدهور في أدائها على مدار السيوات األ
« بالتعامل»وتطرق إلى بريامج إنرا  اليووي، وقال إ  البريامج نشهد أكنثر مراحله تقدمًا، وتعهد 

 معه.
 12/9/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 مسألة وقت "األسرى الهاربين"هدد حماس.. كوخافي: القبض على  .24

إلسرائنلي، مساء النوم األحد، إ  عملنة القبض على قال أفنف كوخافي رئنس أركا  الجنش ا
 مجرد مسألة وقت، وأ  القوات ال زالت تواصل البحث عيهما.” الهاربن “األسنرن  اآلخرن  

وأضاف كوخافي في تصرنحات له خالل حفل للقوات البحرنة، إ  قواتيا تعمل جيًبا إلى جيب مع 
، وأ  عملنات البحث ل  تتوقف حتى ”الهاربن “م   جهاز الشاباك والشرطة إلعادة اعتقال م  تبقى

 اعتقالهما.
ذا ساء الوضع على “وتطرق للوضع األميي بالضفة وغزة، قائاًل  ل  يقبل بايتهاك سنادتيا بأي يوع، وا 
 ”.جبهة غزة، فإ  حماس ستدفع نثمًيا باهًظا

 12/9/2021القدس، القدس، 
 

 عدات خارجية ورصدهم بواسطة شرطي سّرع المطاردةاالحتالل يبدل روايته: األسرى لم يتلقوا مسا .25
على الرغم م  الروانات التي عمدت الشرطة على بنثها حول ظروف فرار ستة أسرى م  سج  
الجلبوع شدند الحراسة فجر نوم اإلنثين  الماضي، ومالبسات إعادة اعتقالهم "بياء على وشانة وصلت 

رت التقدنرات األخنرة التي صدرت ع  الشرطة إلى مركز الشرطة"؛ بد ل االحتالل روانته وأشا
اإلسرائنلنة إلى أ  األسرى لم نتلقوا مساعدات خارجنة وأ  التطور في عملنة المطاردة حصل بعد 

 رصد عيصر م  شرطة السنر أسنرن  في ميطقة مرج اب  عامر قرب العفولة.
أحرويوت" إلى أ  األسرى تيقلوا وأشارت التقدنرات التي أوردها الموقع اإللكترويي لصحنفة "ندنعوت 

سنرا على األقدام، ولم نتلقوا أنة مساعدات خارجنة، خالفا لمزاعم األجهزة األمينة التي روجت لها 
وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة حول سنارة أو أكنثر ساعدت األسرى في التيقل وايتظرتهم لدى خروجهم 

 م  فتحة اليفق الذي قادهم إلى خارج السج .
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تقدنرات الشرطة، توجه األسرى إلى قرنة قرنبة م  سج  الجلبوع في ميطقة برج اب  عامر  وبحسب
بعد أ  الحظوا أيوار مآذ  المساجد، وهياك قرروا االيفصال ع  بعضهم البعض، وتوزعوا على 
 نثالث مجموعات زوجنة، "إذ أدركوا أيه سنكو  مستحناًل مواصلة الفرار بمجموعة م  ستة أشخاص".

التقرنر أ  التطور األهم في عملنة المطاردة والذي مك  أجهزة أم  االحتالل م  إعادة اعتقال وذكر 
أربعة م  بن  األسرى الستة، حدث عصر الخمنس، حن  رصد أحد عياصر شرطة السنر انثين  م  

كنلومترا ع  سج   17األسرى بالقرب م  حقول موشاف "بلفورنا" قرب العفولة والذي نبعد يحو 
 بوع.الجل

وقال الموقع إ  "دورنة شرطة السنر قامت بمطاردة األسنرن  واستدعت قوات األجهزة األمينة". 
م  مساء الجمعة، م   22:30وأشار تقرنر سابق للصحنفة إلى أ  "تقصي األنثر بدأ في الساعة 

دي يقطة قدرت قوات األم  أ  األسنرن  مرا بها، وحلل قصاصو األنثار الطرنق الذي سلكه الزبن
وعارضة طوال اللنل، وقدروا أيهما اتبعا مسارا قادهما إلى موقف الشاحيات في أم الغيم، اعتمادا 

 على آنثار األقدام المتبقنة في الميطقة، باإلضافة إلى علبة سجائر وعلبة شراب".
وبحسب "وانيت" فإيه تم العنثور على حقنبتي األسنرن  بعد إجراء عملنات بحث مكنثفة في الميطقة 

لتي رصد فنها شرطي المرور انثين  م  األسرى، وم  محتونات الحقائب "كا  م  الممك  التعرف ا
 على طرنق الهروب" التي سلكها األسرى.

وتعلنقا على إعادة اعتقال أربعة م  األسرى الستة، قال المفتش العام للشرطة، نعقوب شبتاي، 
لكبنر والواسع للغانة لقوات الشرطة وقوات "بفضل التعاو  بن  جمنع األجهزة األمينة وااليتشار ا

 .والمطاردة مستمرة" -  الستة ، تمكيا م  وضع أندنيا على أربعة م  المخربن‘حرس الحدود‘
 11/9/2021، 48عرب 

 
 بنيت: الكوبونات ال الحقائب لتوزيع المنحة القطرية .26

إخبارنة تحدنثت ع  إعادة  يفى رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بينت صحة تقارنر غزة: -تل أبنب 
 العمل بآلنة إرسال الميحة القطرنة لقطاع غزة، عبر حقائب تحمل الميحة يقدًا.

منثلما يشر رسمنًا، تمت تسونة إرسال »، قوله: «فنسبوك»ويقل حساب بينت الرسمي على موقع 
تم تمرنر الميحة الميحة القطرنة للمحتاجن  في قطاع غزة بواسطة آلنة بمشاركة األمم المتحدة، إذ سن
وأكد أ  البحث «. بواسطة كوبويات، ولنس بواسطة حقائب تحمل أموااًل يقدنة منثلما كا  األمر سابقاً 

 «.األموال لتمونل أيشطة إرهابنة هتضم  عدم وصول هذ»نتواصل ع  خنارات 
 13/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 على قصاصي األثر من البدو يعتمد "مجهز"العسكرية... سالح إسرائيلي  "مرعول"وحدة  .27
م  األسرى الذن  فروا االنثين  الماضي م  سج  جلبوع  2رام هللا: سلطت عملنة إعادة اعتقال 

العسكرنة التي مكيت م  اعتقالهم، وهي « مرعول»اإلسرائنلي شدند التحصن ، الضوء على وحدة 
 وحدة قصاصي أنثر مشكلة م  قوات االحتناط التابعة للجنش اإلسرائنلي.

فروا م  جلبوع وهو زكرنا  6ر م  بن  وكا  لهذه الوحدة الدور األكبر في إعادة اعتقال األسنر األشه
الذي تعرض لعدة محاوالت اغتنال سابقة وأصنب، نثم تلقى عفوًا « فتح»الزبندي، القنادي في 

قبل أ  نعاد « فتح»إسرائنلنًا ضم  اتفاق سابق مع السلطة، نثم ايتخب في المجلس النثوري لحركة 
عتقاله مجددًا. ووصلت هذه الوحدة إلى زكرنا اعتقاله قبل عامن ، ونفر أخنرًا م  سج  جلبوع ونعاد ا 

هي وحدة كتنبة « مرعول»الزبندي وصدنقه محمد العارضة أواًل، نثم أبلغوا الجهات المختصة. ووحدة 
صحراونة نوجد فنها كنثنر م  مقتفي األنثر البدو، ونرأسها بنيي غايو ، وتتألف م  عدة مئات م  

ونقومو  بالدورنات على « M-16»ذن  نتسلحو  ببيادق المقاتلن ، غالبنتهم العظمى م  البدو ال
مختلف الحدود والجبهات ونمتلكو  تكيولوجنا متطورة مرتبطة باألقمار الصياعنة. لك  ال تلعب 

 التقينات الدور الرئنسي في تفوقهم، بل قدرتهم الفطرنة في تتبع األنثر.
ي البدوي ميذر عرامشة، لموقع عبري وفي مقابلة سابقة، قال ضابط قصاصي األنثر في اللواء الجيوب

إيها مهية نكتسبها اإليسا  ميذ الطفولة ونتقيها رعاة الغيم الذن  »مختص بشؤو  الجيود والجنش: 
 «.ساروا على أنثر ماعزهم وعرفوا الميطقة جنداً 

نصل إلنيا الجيدي قصاص األنثر حاماًل لهذه الحاسة، ويقوم يح  بتطونرها أكنثر فأكنثر، »وأضاف: 
 «.ا في ذلك تدرنبه على العمل مع كل الفرق والوحدات العسكرنةبم

بخالف اآلخرن ، نمكيه معرفة كنثنر م  المعلومات عيد رؤنته األنثر، منثل عمر هذه »وأوضح: 
لى أي اتجاه سار وذهب،  ذا كا  الشخص أعرج أم سلنمًا، نحمل شنئًا على ظهره أم ال، وا  اآلنثار، وا 

 «.هل نبحث ع  عمل أم مسلح
وصاحب فكرة تأسنسها هو عاموس نركويي، وهو لنس نهودنًا كما  1970أقنمت هذه الوحدة عام و 

نعتقد الكنثنرن ، بل بدوي اسمه األصلي عبد المجند خضر المزارنب، والذي اختار ليفسه االسم 
النهودي سابق الذكر. أما الشخص النثايي الذي نعد م  مؤسسي هذه الوحدة فهو البدوي حسن  

 «.عقند»لذي تدرج في خدمته بالجنش اإلسرائنلي حتى حصل على رتبة الهنب ا
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ونلجأ الجنش اإلسرائنلي لهذه الوحدة التي تلعب دورًا مهمًا في متابعة أحداث في الحدود الشمالنة مع 
سورنا ولبيا ، وعلى الحدود مع غزة ومع مصر، عيدما نرند مالحقة مطاردن  أو في البحث ع  

 أيفاق.
متأخر أمس، كايت هذه الوحدة ال تزال تعمل في مالحقة تتبع آنثار األسنرن  أنهم وحتى وقت 

  كمامجي ومياضل يفنعات.
 13/9/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 شكلت مفاجأة كبيرة لنا "حارس األسوار"بارليف: األحداث في الداخل المحتل خالل  .28

نوم األحد، مشاركة فلسطنيني الداخل وصف عومنر بارلنف وزنر األم  الداخلي اإلسرائنلي، مساء 
)العدوا  األخنر على غزة(، بأيه منثل مفاجأة ” حارس األسوار“في األحداث التي جرت خالل عملنة 

في كلنة ” سناسة مكافحة اإلرهاب“وقال بارلنف خالل المؤتمر السيوي لمعهد  كبنرة باليسبة إلسرائنل.
ك  مستعدة لمنثل هذا السنيارنو. بحسب ما يقلت عيه بجامعة هرتسلنا، إ  إسرائنل لم ت” رانشما “

واعتبر أ  إطالق اليار المتعمد على ميزل قائد القوة اإلسرائنلنة الخاصة  القياة العبرنة السابعة.
بمحاربة الجرنمة في المجتمع العربي، جمال حكروش في كفر كيا، بمنثابة إعال  حرب على الشرطة 

 .كما قال”. الدولة بأكملها“وعلى 
 12/9/2021القدس، القدس، 

 
 إطالق الرصاص على أحد كبار قادة الشرطة اإلسرائيلية .29

(، ومظهر استخفاف 48في تصعند جدند للعيف في المجتمع العربي بإسرائنل )فلسطنيني  تل أبنب:
غنر مسبوق بخطط حكومة يفتالي بينت لمكافحته، أقدم عدد م  المسلحن  على إطالق عدة باغات 

على بنت اللواء جمال حكروش في كفر كيا، وهو الذي نعد أول عربي نصل إلى م  الرصاص 
مرتبة رفنعة كهذه في الشرطة وأصبح أحد أعضاء هنئة رئاسة أركا  الشرطة وقد كلف بقنادة الحملة 

وقد صرح وزنر األم  الداخلي، عومر بارلنف، بأ  حادث إطالق اليار على  لتصفنة ظاهرة العيف.
إعال  »يدما كا  نجلس مع أفراد عائلته، اللنلة الماضنة، في كفر كيا، هو بمنثابة ميزل حكروش، ع

واتهم الوزنر بارلنف عصابات اإلجرام داخل المجتمع العربي، بالضلوع «. حرب على شرطة إسرائنل
لقد ارتكبوا خطًأ فادحًا. فهذا الحادث سنزند م  إصرار الشرطة على »في هذا الحادث. وقال: 

 «.صابات اإلجرام ضم  الخطة المعدة لذلكمحاربة ع
 13/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 ثغرة جديدة.. مخططات سجن إسرائيلي منشورة على اإلنترنت .30
العبرنة، مساء أمس، أ  هياك نثغرة أمينة جدندة في السجو   13وكاالت: كشفت قياة  -القدس

شنكما في عسقال  على اإليتريت كما اإلسرائنلنة بعد أ  عنثر على مخططات البياء الخاصة بسج  
 عنثر مسبقًا على مخططات سج  جلبوع.

وبحسب القياة العبرنة، فإ  مخططات السباكة وخطوط الصرف الصحي للسج  نمك  ألي شخص 
 الحصول علنها عبر االيتريت، مشنرًة إلى أ  هذا السج  نتواجد به أسرى فلسطنينو  وجيائنو .

يشر مخططات بياء السج  بياًء على طلب م  مصلحة السجو ، وتم وقالت بلدنة عسقال  إيه تم 
 عرضها بهدف تجدندها مستقباًل.

 12/9/2021األيام، رام هللا، 
 

 وزير الدفاع اإلسرائيلي يتهم إيران بتدريب فصائل أجنبية على طائرات مسيرة .31
على استخدام الطائرات  اتهم وزنر الدفاع اإلسرائنلي بنيي غايتس إنرا  بتدرنب فصائل أجيبنة مسلحة

المسنرة في قاعدة جونة قرب مدنية أصفها ، وذلك بعد شهر م  هجوم ُيفذ بطائرة مسنرة على ياقلة 
 تدنرها إسرائنل قبالة سلطية عما ، وتُتهم طهرا  بتيفنذه.

أ  إنرا  تستخدم قاعدة كاشا   -في تصرنحات وصفها مكتبه بأيها كشف جدند-وأوضح غايتس 
لي أصفها  لتدرنب "عياصر إرهابنة م  النم  والعراق وسورنا ولبيا  على إطالق الجونة شما

 طائرات مسنرة إنراينة الصيع".
إ  إنرا  تحاول أنضا  -خالل مؤتمر في جامعة رنتشما  قرب تل أبنب النوم األحد-وقال غايتس 

لى الحدود الجيوبنة "يقل المعرفة التي م  شأيها أ  تسمح بتصينع طائرات مسنرة في قطاع غزة" ع
 إلسرائنل.

وقدم مكتبه ما قال إيها صور باألقمار الصياعنة لطائرات مسنرة على مدارج قاعدة كاشا ، ولم 
 نصدر أي تعلنق بعد م  إنرا .

 12/9/2021الجزيرة.نت، 
 

غالق "اإلبراهيمي" ..اقتحام جديد لـ"األقصى" .32  وا 
احات المسجد األقصى المبارك، فنما أبعدت "األنام": اقتحم عشرات المستوطين ، ب -محافظات 

مستوطين  اقتحامات لـ"األقصى" على شكل  110ويفذ  سلطات االحتالل المقدسنن  ع  المسجد.
مجموعات متتالنة عبر باب المغاربة، وقام بعضهم بأداء طقوس دنينة خالل االقتحام، بحراسة قوات 
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مستوطيًا اقتحموا األقصى  919هنكل"، أ  وكايت أعليت ما تسمى "جماعات ال وضباط االحتالل.
كما أغلقت سلطات  خالل األسبوع الماضي، خالل ما تسمى "أنام التوبة ورأس السية العبرنة".

االحتالل كافة أروقة وساحات وباحات الحرم اإلبراهنمي في الخلنل أمام المصلن ، وشددت م  
 ال المستوطين  بعند "األنام العشرة" النهودي.إجراءاتها على مداخل البلدة القدنمة بحجة تأمن  احتف

 13/9/2021، رام هللا، األيام
 

 ضد السجان "ثورة"والسجون تستعد لـ".. األمعاء الخاوية"ستة أسرى إداريين يواصلون معركة  .33
رفضا العتقالهم ” معركة األمعاء الخاونة“نتطلعو  للحرنة،  أسرىستة  نواصلأشرف الهور: -غزة

غم م  تدهور أوضاعهم الصحنة بشكل خطنر، فنما نستعد باقي األسرى المشاركة بدءا اإلداري، بالر 
م  نوم الجمعة المقبلة، في فعالنات احتجاجنة ضد إدارة السجو ، تبدأ بدخول الكنثنر ميهم في 

واألسرى المضربن  هم: كاند  اإلضراب المفتوح ع  الطعام، والتمرد على قرارات إدارة السجو .
نوما، وعالء األعرج مضرب ميذ  53نوما، ومقداد القواسمة مضرب ميذ  60ضرب ميذ الفسفوس م

نوما، وشادي أبو  27نوما، وهشام أبو هواش مضرب ميذ  22نوما، ورانق بشارات مضرب ميذ  35
وأفاد المستشار اإلعالمي لهنئة شؤو  األسرى والمحررن  حس  عبد  نوما. 19عكر مضرب ميذ 

ايو  أوضاعا صحنة صعبة م  أوجاع، ويقص في الوز  وكمنة األمالح ربه، بأ  األسرى نع
يهاكوالسوائل بالجسم، وا عناء  شدندن ، مشنرا إلى أ  الهنئة تقدمت بعدة التماسات م  أجل  وا 

 السماح لمحامي الهنئة بزنارتهم، دو  استجابة لهذه المطالب.
 12/9/2021، القدس العربي، لندن

 
 "احتجاجًا على الوشاة"امنًا مع األسرى وتض 48مظاهرات فلسطينيي  .34

الينابة اإلسرائنلنة محكمة الصلح في الياصرة، بأيها تيوي توجنه الئحة : أبلغت يظنر مجلي-تل أبنب
وخالل المحكمة تظاهر العشرات م  شباب مدنية الياصرة  ،سرى األربعة الُمعاد اعتقالهملألاتهام 

أبطال الشعب »األربعة ونهتفو  إشادة بهم واعتبارهم وهم نرفعو  أعالم فلسطن  وصور األسرى 
 «.الفلسطنيي

وكا  المئات م  أهالي الياصرة قد خرجوا في مظاهرة مسايدة لألسرى قبنل ايعقاد المحكمة، لنردوا 
بذلك على أولئك الذن  اتهموا الياصرة بالتبلنغ ع  األسرى.. كما أقام أهالي وادي عارة مظاهرة 

الكينست رئنس القائمة العربنة المشتركة، أنم  عودة، إ  قضنة األسرى شبنهة. وقال عضو 
ذا كا  ستة أسرى اخترقوا  الفلسطنينن  أصبحت النوم حاضرة بقوة وتتقدم على رأس األولونات. وا 
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السج  فسنتمك  مالنن  الفلسطنينن  م  قطع أيفاس االحتالل العجوز، وسنتحرر الشعب وسنتحرر 
 «.األسرى

 13/9/2021، سط، لندنالشرق األو 
 

 تحذيرات من المساس والتنكيل باألسرى وتواصل الفعاليات والمسيرات التضامنية .35
"األنام": حذرت مؤسسات حقوقنة م  المساس باألسرى األربعة: محمود العارضة،  -رام هللا، غزة 

لهم، مطالبة وزكرنا الزبندي، ومحمد العارضة، ونعقوب قادري، الذن  أعادت قوات االحتالل اعتقا
المجتمع الدولي بالضغط على إسرائنل لوقف عملنات التيكنل التي تمارسها بحق عموم األسرى 

قال رئنس هنئة شؤو  األسرى والمحررن  قدري أبو بكر، إ  لدى فقد  الفلسطنينن  في سجويها.
كافة محامنًا لمتابعة قضانا األسرى بشكل عام، "وسيقوم بالتحرك على  50الهنئة أكنثر م  

المستونات، سواء حقوق اإليسا ، أو األمم المتحدة، أو المحكمة الجيائنة الدولنة، أو الجامعة 
 العربنة، وسيطرق كل األبواب م  أجل توفنر الحمانة الدولنة لهم".

م  جايبه، طالب مدنر الهنئة المستقلة لحقوق اإليسا ، عمار دونك، اللجية الدولنة للصلنب األحمر 
وأعرب ع   زنارة سرنعة لألسرى األربعة، للتأكد م  ظروف اعتقالهم وسالمتهم ومعاملتهم.بالتيسنق ل

أمله "بأ  نكو  هياك توجه دبلوماسي فلسطنيي مدعوم بالمجموعة العربنة واإلسالمنة، للحصول 
على قرارات م  الجمعنة العامة لألمم المتحدة حول وضع األسرى، ودراسة للتوجه الى محكمة العدل 

لدولنة لتحدند المكاية القايوينة لألسرى في القايو  الدولي، وهي فرصة أنضا لتسلنط الضوء على ا
 معاياتهم".

في السناق، قال مدنر مركز "حرنات" للحقوق المدينة حلمي األعرج، إ  هؤالء األسرى بحاجة 
لحنلولة دو  تعرضهم لمتابعة قايوينة فورنة، وزنارة الصلنب األحمر لهم واالطمئيا  على حالتهم، ول

م  جهته، دعا مركز فلسطن   للتعذنب والتيكنل، واالستمرار بحجزهم في أقسام العزل االيفرادي.
لدراسات األسرى الى وضع أسماء األسرى الذن  حرروا أيفسهم م  سج  "جلبوع" وأعند اعتقالهم 

لنات والمسنرات في عدة وتواصلت، أمس، الفعا على رأس القائمة في أي صفقة قادمة مع االحتالل.
 محافظات تضاميا مع األسرى في سجو  االحتالل.

 12/9/2021، رام هللا، األيام
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 "أبو عبيدة وغزة قدها" :فرحتها برسالة المقاومةعن  تعبروالدة األسير محمود العارضة  .36
ل يجلها، علقت والدة األسنر الفلسطنيي محمود العارضة، على إعادة االحتالل اإلسرائنلي العتقا

معبرة ع  فرحتها برسالة المقاومة الفلسطنينة، والتي تعهدت بتضمنيهم ضم  صفقة تبادل األسرى 
سية تذهب إلى  37وقالت والدة األسنر: "أبو عبندة وغزة قدها"، الفتة إلى أيها على مدار  المقبلة.

 زنارة ابيها في سجو  االحتالل.
يجها بأقوى ترساية عسكرنة وأمينة في الميطقة، وقالت  وفي حدنث سابق، عب رت ع  فخرها بما فعله

وسط مظاهرة عفونة حاشدة أمام ميزلها صباح السبت: "نا كاتب التارنخ بحروف الذهب.. وتضل نا 
 محمود نما تاج على روسيا".

 12/9/2021، "21موقع "عربي 
 

 إصابات خالل مواجهات مع قوات االحتالل في محافظات عدة .37
واطين ، أمس، خالل مواجهات مع قوات االحتالل تجددت في عدة محافظات أصنب عشرات الم

وباعتداءات للمستوطين ، مع استمرار فعالنات التضام  مع األسرى الذي نتعرضو  لحملة تيكنل 
 للنوم السابع على التوالي.

 13/9/2021، رام هللا، األيام
 

 امبو جت"فلسطيني يصل ألعلى درجة علمية في قيادة طائرات الـ"الج .38
عاما( م  بلدة ترمسعنا شمال رام هللا، إلى أعلى  46وصل الطنار الفلسطنيي أمجد حسن  ): واشيط 

درجة علمنة في قنادة طائرات الركاب الضخمة الـ"جامبو جت" المصيعة م  قبل شركة "بونيغ" 
 737و 757غ )تخرج حسن  م  جامعة لونس في والنة "النيوي" في قنادة طائرات البونياألمنركنة. 

وقال الطنار حسن  لـ"وفا": أشعر بالفخر واالعتزاز كـفلسطنيي . ( المخصصة للمسافات الطونلة767و
وأشار إلى أيه حافظ  في الوصول إلى هذه الدرجة العلمنة التي تحتاج إلى جهد كبنر وخبرة عمنقة.

إلى  الطنارن ننر أسماء على اسمه العربي، الذي نخاطب به الركاب، رغم اقتراح إدارة الشركة تغ
 أسماء مستعارة لم  نرغب.

 12/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ان: اعتصام أمام السفارة اإلسرائيلية دعما لألسرىعمّ  .39
شارك العشرات م  أبياء الشعب األرديي، نوم السبت، في اعتصام يظم أمام السفارة : عما 

وجاء االعتصام الذي دعت  ع األسرى ودعما لصمودهم في سجو  االحتالل.اإلسرائنلنة، تضاميا م
له شبنبة األحزاب القومنة والنسارنة تحت شعار "ايتصار لألسرى في معركة الحرنة وكسر قند 

وعبر المشاركو  ع  تضاميهم  السجا  بعد أ  استطاع ستة أسرى م  سج  جلبوع ايتزاع حرنتهم.
لممارسات إدارة سجو  االحتالل القمعنة والوحشنة، محملن  سلطات مع األسرى، مؤكدن  رفضهم 

 االحتالل اإلسرائنلي المسؤولنة الكاملة ع  سالمتهم.
 12/9/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 دعوة لمنع "التطبيع الطاقي" عبر اتفاقية تزويد لبنان بالغاز .40

بيا ، وحملة "غاز العدو احتالل" في األرد ، كافة القوى دعت حملة مقاطعة داعمي إسرائنل في ل
المياهضة للصهنوينة إلى الضغط لميع "التطبنع الطاقي" المحتمل عبر االتفاق الرباعي العربي 

وقالت الحملتا  في بنا  مشترك، األحد، إ  البنا  الذي وقعته حكومات  لتزوند لبيا  بالطاقة. 
ل أنام، جاء بضوء أخضر أمرنكي، لتزوند لبيا  بالغاز المصري مصر واألرد  وسورنا ولبيا ، قب

 والكهرباء األردينة، عبر خط الغاز العربي، وربط الشبكة الكهربائنة، وكالهما نمر م  خالل سورنا.
وأكد البنا  أ  "هذا االتفاق تشوبه تبعات كارنثنة تتعلق باحتمال اإلدماج العضوي للكنا  الصهنويي 

وا عطائه ندا علنا ومدخال مهنميا، ال على الدول التي تربطها به معاهدات  في صلب الميطقة،
 فحسب، بل كذلك على الدول التي ال تربطها به عالقات تطبنعن ة واتفاقات م  أي يوع كا ".

 12/9/2021، "21موقع "عربي 
 

 لتطبيعاالحتفال بمرور عام على اتفاقيات ا "إسرائيل"اإلمارات والبحرين والمغرب يشاركون  .41
وجهت البعنثة اإلسرائنلنة دعوة للوفود الرسمنة باألمم المتحدة لحضور االحتفالنة : القدس المحتلة

وسنشارك ميدوبو اإلمارات العربنة المتحدة والبحرن  والمغرب لدى  األولى إلبرام اتفاقنات التطبنع.
 نة األولى إلبرام اتفاقنات التطبنع.األمم المتحدة البعنثة الدائمة إلسرائنل، النوم االنثين ، في االحتفال

ووجهت البعنثة اإلسرائنلنة دعوة للوفود الرسمنة باألمم المتحدة لحضور االحتفال الذي سنقام النوم 
بتوقنت إسرائنل( في  19:00ظهرا بتوقنت شرق الوالنات المتحدة ) 12:00االنثين  في تمام الساعة 

 متحف التراث النهودي بمايهات .
 12/9/2021إلخبارية، اوكالة سما 
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 نحات كويتي يهدي أسرى جلبوع "ملعقة الحرية" .42
كشف اليحات الكونتي مننثم عبدال، مساء األحد، ع  ميحوتة فينة أطلق علنها اسم "ملعقة : الكونت

الحرنة" نحاكي فنها معلقة األسرى التي استعايوا بها على حفر اليفق الذي تمكيوا خالله م  
وبث عبدال عبر حسابه في "إيستغرام" على مدار نثالنثة أنام، مقاطع  ل.الخالص م  قبضة االحتال

فندنو بلغت مدتها يحو أربع ساعات، تظهر جايًبا م  صيعه قبضة أسنر فلسطنيي تحمل ملعقة، 
ويشر اليحات الكونتي صورة لميحوتته بعد  أحدها على وقع أغينة فنروز الشهنرة "زهرة المدائ ".

ا بالقول: "ألف تحنة إلى م  أذاق الصهانية مرارة الذل، وكسروا جبروت تكبرهم؛ اكتمالها، معلقا علنه
 لنيتزعوا حرنتهم م  أشد سجويه تحصنيًا وحراسة بمعلقة".

 12/9/2021، قدس برس
 

 الهالل األحمر الكويتي يمّول مشروعا اقتصاديا للنساء في غزة .43
مشروع اقتصادي للمتضررات  أعليت جمعنة الهالل األحمر الكونتي، ع  تمونل: الكونت

الفلسطنينات م  العدوا  اإلسرائنلي األخنر على قطاع غزة، نستمر مدة نثالث سيوات، تيفذه جمعنة 
وقالت هبة عدوا  رئنس مجلس إدارة جمعنة "رعانة  "رعانة أسر المعاقن " في رفح )جيوبي غزة(.

إ   ،الة األيباء الكونتنة، السبتأسر المعاقن " )مستقلة غنر ربحنة(، في تصرنح صحفي يقلته وك
"الجمعنة شرعت في تيفنذ مشروع لتمكن  اليساء المتضررات اقتصادنا م  الحرب في فلسطن  

وأوضحت أ  المشروع "نهدف  نستمر لمدة نثالث سيوات بتمونل م  جمعنة الهالل األحمر الكونتي".
عبر تمونل مشارنع صغنرة له   إلى تمكن  اليساء اللواتي تضرر  اقتصادنا م  الحرب واألزمات

للتخفنف م  حدة المعاياة اإليساينة واالقتصادنة ومكافحة فقره  بعد أ  فقد  مصادر رزقه  خالل 
 الحرب اإلسرائنلنة التي أدت إلى تدمنر آالف الميازل والميشآت االقتصادنة المختلفة".
 11/9/2021، قدس برس

 
 لوقف ممارساتها بحق األسرى "إسرائيل"ي بالضغط على التعاون اإلسالمي" تطالب المجتمع الدول" .44

أدايت الهنئة الدائمة المستقلة لحقوق اإليسا  التابعة لميظمة التعاو  اإلسالمي، اإلجراءات : جدة
االيتقامنة التي اتخذتها سلطات االحتالل اإلسرائنلنة بما تشمل العقاب الجماعي واإلهاية ضد 

م  سج  "جلبوع"  أيفسهماألبرناء، عقب تمك  ستة أسرى م  تحرنر  األسرى والمدينن  الفلسطنينن 
اإلنثين  الميصرم، وتعتبر هذه التدابنر ايتهاًكا صارخا للقايو  الدولي لحقوق اإليسا  والقايو  الدولي 

وأشارت الهنئة في بنا  صحفي النوم األحد، إلى أ  التقارنر الواردة تفند بأ  سلطات  اإليسايي.
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سرائنلنة لجأت إلى تعرنض األسرى الفلسطنينن  للحبس االيفرادي االيتقامي وأعمال السجو  اإل
مضانقات جماعنة وعيف وتعذنب بذرنعة مراجعة التدابنر األمينة، فضال ع  قنام قوات االحتالل 
اإلسرائنلي بحمالت بحث وتفتنش تستهدف المدينن  األبرناء، وال سنما أفراد عائالت األسرى الستة 

 م  سج  "جلبوع". أيفسهم  حرروا الذن
 12/9/2021وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 حملة ضد جامعة فوردهام األمريكية لرفضها نشاطا طالبيا مؤيدا لفلسطين .45

أطلق ياشطو  في الوالنات المتحدة األمنركنة حملة ضد جامعة فوردهام بمدنية ينونورك، بعد أ  
ميظمة "طالب م  أجل العدالة في فلسطن " والسماح لها باليشاط كياٍد  رفضت إدارتها ترخنص

 طالبي معترف به م  الجامعة.
وجاءت الحملة بعد أ  رفضت أعلى محكمة في والنة ينونورك مؤخرا االستماع إلى استئياف بشأ  
حظر جامعة فوردهام لميظمة "طالب م  أجل العدالة في فلسطن " ضم  قضنة رفعها طالب 

 .2015جامعة على إدارتها ميذ العام ال
طالب م  الجامعة، وقام المحامي آال   4وتبيى مركز الحقوق الدستورنة األمنركي قضنة رفعها 

 لنفن  برفع دعوى قضائنة ضد فوردهام.
، وألزمت الجامعة باالعتراف بالميظمة 2019وألغت محكمة ابتدائنة قرار فوردهام في أغسطس 

 أل  رفض فوردهام نتعارض مع سناسة الجامعة التي تحمي حرنة التعبنر. الطالبنة كياٍد رسمي
استأيف فوردهام هذا الحكم، وأصدرت محكمة االستئياف في ينونورك على عجل تراجعا ع  هذا 

 القرار في دنسمبر الماضي بعد المرافعات الشفونة في الشهر السابق.
 12/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بتمويل قطري.. األمم المتحدة تعلن صرف مساعدات مالية بغزة .46

أعليت األمم المتحدة، األحد، بدء صرف مساعدات مالنة على األسر الفقنرة في قطاع غزة، بتمونل 
في ” أويسكو“وذكر مكتب الميسق الخاص لألمم المتحدة لعملنة السالم في الشرق األوسط  قطري.

توزنع المساعدات المالنة على العائالت الفقنرة بقطاع غزة سنبدأ نوم غد “  تغرندة عبر تونتر، أ
هذه المساعدات تأتي ضم  بريامج األمم المتحدة للمساعدات اليقدنة “وأضاف أ   ”.اإلنثين 

 ”.اإليساينة لقطاع غزة بدعم قطري
 12/9/2021القدس العربي، لندن، 
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 من الشرق األوسط؟ تخّبط إسرائيلي: هل تنسحب الواليات المتحدة .47
في هرتسنلنا )قرنة الحرم المحتلة( أعرب الرؤساء « ICT»داخل المعهد الدولي لمكافحة اإلرهاب 

)الموساد( وجهاز األم  العام اإلسرائنلي )شاباك( « وكالة المخابرات القومنة»السابقو  لـ
سن ما حول ايسحاب )أما ( ع  مجموعة واسعة م  اآلراء، ال « استخبارات الجنش اإلسرائنلي»و

 الوالنات المتحدة م  الشرق األوسط.
وقد افتتح رئنس الموساد السابق، شبتاي شافنت، كالمه بالحسم أ  الوالنات المتحدة ل  تتمك  م  

، «حتى لو كا  هذا هو الهدف المعل  إلدارة الرئنس األمنركي جو باند »مغادرة الشرق األوسط 
ل  نسمح لك »رق األوسط لها عقل خاص بها، وفًقا له، مضنفًا: وذلك نعود أل  أحداث وأزمات الش

 «.الشرق األوسط بالمغادرة
وقد تياقضت وجهة يظر شافنت مع نثالنثة رؤساء استخبارات سابقن  آخرن ، ياقشوا تأنثنر ايسحاب 
إدارة باند  م  أفغايستا  على قضانا األم  العالمي، وبقاء الوالنات المتحدة على السلطة في 

 ميطقة، والتهدندات م  إنرا  وحماس.ال
السابق، أهارو  زئنفي فركش، ومدنر الشاباك السابق، نعقوف بنري، « أما »وم  جهته، قال رئنس 

 إ  الوالنات المتحدة في طرنقها يحو تقلنص مشاركتها في الشرق األوسط.
، مشنرًا إلى أ  الوالنات «الجمنع في الشرق األوسط نيتظرو  مغادرة الوالنات المتحدة»وعلَّق فركش: 

المتحدة قد قلصت بالفعل دورها في سورنا والسعودنة وأماك  أخرى في الميطقة، وأ  أفغايستا  
االيسحاب سنكو  سواء م  الشرق األوسط أو »كايت استمرارًا دراماتنكنًا لواشيط  العالمنة. وختم: 

 «.في أي مكا  آخر
اب الغرب بشكل عام والوالنات المتحدة بشكل خاص م  وقد اتفق بنري مع فركش، بالقول إ  ايسح

قضانا األم  العالمي خارج مياطق يفوذهم األقرب، نشجع الجماعات اإلرهابنة على أ  تكو  أكنثر 
 عدواينة.

ورد شافنت بأيه نحترم آراء اآلخرن  بشأ  هذه القضنة، ولك  بنيما تحدنثت العدند م  اإلدارات 
إذا كايت الوالنات المتحدة ترند أ  »الميطقة، نجب علنها ا  تعلم أيه األمنركنة ع  االيسحاب م  

 «.، فال نمكيها المغادرة1تكو  رقم 
الوالنات المتحدة ال »السابق، إفرانم هالنفي، في موقف وسطي أ  « الموساد»م  جهته، قال مدنر 

، ولك  في يفس «لمنةتعرف ما الذي ستفعله. إيها لنست مهتمة بالشرق األوسط، بل بالقضانا العا
 م  الميطقة.« ل  تيدفع الوالنات المتحدة إلى الخروج»الوقت، 
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وعقَّب فركش أ  تعلنقه على االيسحاب نتعلق أكنثر باستخدام الوالنات المتحدة للقوة، وخاصة القوات 
د أ  ، قال شافنت إيه نعتق«الصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي»البرنة. وبااليتقال إلى ما نطلقو  علنه 

إرث اتفاقنات إبراهنم والتشكنالت الحالنة في الميطقة نمك  أ  ُتمَّك  تحالف إسرائنل والدول السينة »
 «.والوالنات المتحدة م  التوصل إلى حل

بقوله إ  الحدث الرئنسي المقبل والمحتمل في الضفة الغربنة سنكو  « تشاؤماً »كا  بنري أكنثر 
على السلطة الفلسطنينة م  قبل خلفاء محتملن  للرئنس المس  حرب خالفة داخلنة كبنرة للسنطرة »

 «.محمود عباس
وحذر رئنس الشاباك السابق م  أ  عدم االستقرار الذي تقوم علنه مستقبل القنادة الفلسطنينة نعيي 

 ا  الحل أبعد م  ذلك، وا  اسرائنل ستظل عالقة في الضفة الغربنة لسيوات قادمة.
المخابرات على أ  ايسحاب الوالنات المتحدة م  أفغايستا  عزز نثقة  كذلك، اتفق جمنع رؤساء

 في صراعهما مع إسرائنل.« حزب هللا«و« حماس»
 

وميع « توجنه ضربة كبنرة لغزة الستعادة الردع»وباليسبة لغزة، قال فركش إ  إسرائنل ستحتاج إلى 
 حماس م  الجوالت الميتظمة م  الهجمات الصاروخنة.

، واالعتراف بأ  الجماعة تحكم غزة «حماس»أى أ  إسرائنل بحاجة إلى الحوار مع أما هالنفي فر 
عامًا، كما أيه نجب أ  تتوصل إلى تفاهم طونل األمد حتى لو كايت تفضل اختفاء  14لمدة 

 المجموعة.
سهلت وصول إنرا  إلى العتبة »وفي ما نتعلق بإنرا ، قال فركش إ  حكومة بينامن  يتيناهو السابقة 

 «.شباط 24ليوونة. لم تقم الوكالة الدولنة للطاقة الذرنة بالتفتنش ميذ ا
وقبل بدء حدننثهم، شرح مساعد األمن  العام لحلف الياتو لالستخبارات واألم  دنفند كاتلر تجربته 

أنلول. وقال إيها كايت أكبر ضربة للوالنات المتحدة في تارنخها، وأيها  11الشخصنة ع  نوم 
 «.لحالة اإلرهاب الموجودة حالًنا على مستوى العالممهدت الطرنق »

إ  هذا اإلرهاب أبعد ما نكو  ع  الهزنمة، والتكيولوجنات المتطورة تزند م  تعزنز التهدند »وأضاف 
 «.وتجعل م  الصعب مواجهة الجماعات اإلرهابنة

 13/9/2021األخبار، بيروت، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 31 ص             5630 العدد:             9/13/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

 هدوء واقتصاد ومستعمر أمور ال تجتمع مًعا .48
 . نوسف رزقةأ.د

االقتصاد مقابل الهدوء في غزة هو مشروع وزنر خارجنة دولة االحتالل لبند. ما قاله لبند هو أول 
 تصرنح ذي مغزى سناسي تصرح به حكومة بنينت.

لبند نزعم أيه أخذ موافقة بنينت وغايتس على ما صرح به، أي هو نرند أ  نقول هذه رؤنة الحكومة 
مشروع بنرس قدنًما. وفي الوقت يفسه قال لبند هذا ال نعيي أ  حكومته وخطتها لغزة. وهو جزء م  

قررت التفاوض مع حركة حماس؟! هو نرى أ  التفاوض مع حماس نضعف عباس؟! لذا هو نقترح 
تقونة عباس، وهو الميهج يفسه الذي نتبياه باند ، األمر الذي نمك  معه القول بأ  لبند نخاطب في 

 باند  واإلدارة األمنركنة؟! تصرنحه بالدرجة األولى
حماس، وفصائل المقاومة لنست معينة بالتفاوض مع حكومة بنينت أو غنرها م  الحكومات. 
الفصائل ترى أ  التفاوض نكو  مجدًنا حن  نقر المحتل والمستعمر بحق الفلسطنينن  في تقرنر 

وقنامة سلطة للحكم المصنر، وم  نثمة كايت جرنمة مفاوض أوسلو أيه فاوض في أمور حناتنة، 
الذاتي قبل أ  نحصل على الحق في تقرنر المصنر، لذا مضت نثالنثة عقود تقرنًبا على قنام السلطة 
ومفاوضات أوسلو، ولم نحصل المفاوض على اعتراف م  دولة االحتالل بحق الشعب في تقرنر 

 المصنر؟!
رواتب، واالقتصاد، وأقضنة مضت نثالنثو  سية عجافا والمفاوض ندور في دائرة إدارة السلطة، وال

الحناة المدينة المختلفة، والتيسنق األميي، دو  الحصول على شيء مهم فنما نتعلق بالسنادة والحرنة 
وتقرنر المصنر. ولو تمسكت فتح والميظمة بسالحها، وبمبدأ الحق في المقاومة مع التفاوض، 

 لتمكيت م  ايتزاع تقرنر المصنر والدولة والسنادة؟!
السلطة تجربة سنئة على المستوى القومي الفلسطنيي، حنث تقدمت فنها مصالح قادة التفاوض تجربة 

الشخصنة والحزبنة على مصالح الوط  وتقرنر المصنر. وم  نثمة ل  تجد دولة االحتالل في غزة 
م  نبحث ع  التفاوض معها. وغزة ال تقبل بمشروع الحل االقتصادي كما نطرحه لبند، أو كما 

 رس م  قبل.طرحه بن
يعم غزة تحتاج إلى االقتصاد، ودولة االحتالل تحتاج إلى الهدوء، وتكرار الحرب كل أربع سيوات 
مرهق، ولك  غزة مضطرة لذلك في ضوء عدم اعتراف االحتالل ابتداء بحق السكا  في تقرنر 

ابل أ  تأكل المصنر والسنادة، وم  نثمة أ  تتعامل غزة مباشرة مع العالم. غزة ال تعطي هدوءا مق
 م  رحم االحتالل؟!
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نجدر بغزة، بل والضفة أنضا أ  تفك ارتباطها باقتصاد دولة االحتالل. في ضوء المسافة البعندة بن  
ما نطرحه لبند، وما تفكر به غزة، نمك  القول بأ  مشروع االقتصاد لغزة مقابل الهدوء مشروع 

كاك ع  االقتصاد اإلسرائنلي، أل  اقتصادهم مجحف ومرفوض. غزة أوال، والضفة نثاينا ترندا  االيف
 موظف ضديا كأداة استعمارنة تسيد أعمالهم القتالنة، وهذا هو جوهر حصار غزة؟!

غزة ترند اقتصاًدا حرًّا على مستوى الحناة النومنة، وترند على المستوى السناسي الحق في تقرنر 
 المصنر والسنادة لها وللضفة.

 13/9/2021فلسطين أون الين، 
 

 الفلسطينيون والبحث عن فلول أوسلو .49
 حافظ البرغونثي
غطت عملنة الهروب م  سج  إسرائنلي األكنثر تحصنيًا في العالم، على الجدل الداخلي الفلسطنيي 
سناسنًا واقتصادنًا. فقبل العملنة كايت حماس تطالب بما كايت تأخذه قبل المعركة األخنرة م  أموال 

سرائنلنًا وتسهنالت في المعابر إلدخال مواد وبضائع، والبحر للصند، ولو باتت مشروطة ومراقبة إ
أي أيها لم تحقق أي إيجاز. بنيما أرسلت السلطة الفلسطنينة مطالبها إلى اإلدارة األمرنكنة وهي 

آلف عائلة تقنم في الضفة آإعادة فتح القيصلنة األمرنكنة في القدس وميح بطاقات هونة لخمسة 
ح عمل للعمال واستعادة أموال محتجزة لدى إسرائنل تم اقتطاعها بحجة أيها وغزة، وميح تصارن

 تذهب لعائالت األسرى والشهداء، وتعدنل بعض بيود اتفاق بارنس االقتصادي كاستنراد الغاز وغنره.
المطالب األخنرة يقلها األمرنكنو  إلى اإلسرائنلنن ، وتولى وزنر الحرب بنيي جايتس الرد علنها في 

اعه في مقر الرئاسة الفلسطنينة في رام هللا في أول زنارة م  يوعها لمسؤول في الحكومة اجتم
 اإلسرائنلنة الجدندة حنث إ  رئنس الوزراء بنينت نرفض االتصال بالفلسطنينن .

الوزنر اإلسرائنلي لبى كنثنرًا م  المطالب أليه نعلم أ  الوضع إذا تفجر في الضفة ألسباب اقتصادنة 
نكو  أسوأ باليسبة لالحتالل، يظرًا للتداخل بن  النهود والعرب. وما نطالب به الفلسطنينو  معنشنة س

سبق لإلدارة األمرنكنة أ  أندته وتضغط لتحقنقه، وهي مطالب م  فلول أوسلو، بنيما مطالب حماس 
ء الوضع م  فلول اتفاق التهدئة السابق. فال جدند في المطالب عملنًا أي المطالبة بالماضي إلبقا

 على ما هو علنه م  حنث الهدوء. فالجبهة السناسنة تبقى راكدة فال حراك دولي حولها.
فاإلدارة األمرنكنة قبل كارنثة االيسحاب الفوضوي م  أفغايستا  كايت أعليت أيها ال تملك أفكارًا لدفع 

  مستوى المعنشة في العملنة السناسنة بن  اإلسرائنلنن  والفلسطنينن ، وأيها ستعمل على جبهة تحسن
غزة والضفة، وخلق ظروف م  بياء النثقة لنس إال. ذلك أ  األمرنكنن  ندركو  أ  الحكومة 
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اإلسرائنلنة الحالنة غنر مؤهلة بتركنبتها النمنينة والوسطنة على التقدم في المسار التفاوضي، أل  
 فللمفاوضات. فهدتوجه نمنيها نرفض التفاوض بالمطلق، وهو نهدد بااليسحاب ميها في حالة ال

االئتالف الحكومي الحالي هو التخلص م  بينامن  يتيناهو فقط دو  التخلص م  فكره االستنطايي 
 الالتفاوضي.

جايتس الذي نمنثل الوسط في الحكومة له صالت حمنمة مع اإلدارة األمرنكنة، واجتهد لتحسن  
حرب أ  نذهب إلى رام هللا بطلب أمرنكي، العالقة مع األرد  ومصر، وبالتالي كا  مطالبًا كوزنر لل

وأعاد ضخ األموال المقتطعة وتم تصونرها وكأيها قرض، بنيما هي محتجزة.  لبحث المسائل العالقة.
وكا  يتيناهو احتجز مبلغًا ممانثاًل نساوي ما تدفعه السلطة لعائالت األسرى والشهداء، لكيه اضطر 

 سطنينة.قبل يهانة والنته إلى صرفها للسلطة الفل
الوزنر اإلسرائنلي وافق على تأجنل البت في إخالء المقدسنن  م  حي الشنخ جراح، بنيما كا  حلنفه 
وزنر الخارجنة لبند نحاول إقياع يظنره األمرنكي بلنيك  بالعكس، أي تقدنم بدنل سكيي ألهالي 

جمع البدوي في الحي، وهو ما نرفضه السكا . وكذلك وافق اإلسرائنلنو  على تأجنل إجالء الم
الخا  األحمر، وتهدئة الوضع في بلدة بنتا التي فقدت عشرة م  شبابها في صراعها مع قوات 

م  أبيائها بعاهات يتنجة الرصاص، أغلبهم  117االحتالل والمستوطين  على جبل صبنح، وأصنب 
إسرائنلنة مقابل  على عكازات حالنًا. وتعهد جايتس بميع المستوطين  م  العودة للجبل مع بقاء قوات

 تهدئة السكا .
وضع كهذا نبقى هشًا سناسنًا، لذلك عقدت قمة القاهرة النثالنثنة بن  مصر واألرد  وفلسطن  لبحث 
الخطوة التالنة، فمصر لها مصلحة أنضًا في خلق بنئة هادئة في غزة والضفة لتتمك  م  الشروع 

ة بعد أ  استكملت إزالة األيقاض. وترند في إعادة بياء ما دمره االحتالل في االعتداءات السابق
مصر تهدئة شاملة تتنح لها العمل، خاصة أيها أجهزت على الجماعات اإلرهابنة في سنياء ولم تبق 
هياك إال مجموعات معزولة. بنيما عايى األرد  سناسة يتيناهو وتجاوزه للدور األرديي بسبب 

و  حالنًا أ  نلعب األرد  دورًا مفصلنًا في معارضة األرد  لصفقة القر ، بنيما نرند األمرنكن
الميطقة. وعلى هذا األساس تحاول القمة النثالنثنة فتح نثغرة في الجمود السناسي للقضنة الفلسطنينة 
بتبيي فكرة عقد مؤتمر دولي لحل القضنة الفلسطنينة على أسس مغانرة لما كا  علنه الوضع في 

قود دور الراعي الميحاز إلسرائنل، ولم نحققوا شنئًا إال السابق، حنث احتكر األمرنكنو  على مدى ع
 المزند م  االستنطا  والتطهنر العرقي.

 10/9/2021الخليج، الشارقة، 
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 "األبارتهايد"بينيت ال يريد حربًا وال سالمًا؛ فقط ترسيخ  .50
 منرو  رابوبورت

قال مصدر مقرب م  بعد أ  قابل وزنر دفاعه، بنيي غايتس، الرئنس الفلسطنيي، محمود عباس، 
رئنس الوزراء اإلسرائنلي، يفتالي بنينت، األسبوع الماضي: "ال توجد عملنة دبلوماسنة مع 

 الفلسطنينن ، ول  تحدث".
سرائنل  وبهذا، نكو  تم الكشف ع  عالم بنينت الروحي؛ إيه عالم ال وجود فنه إال إلسرائنل، وا 

تًا، وال تحت أي ظرف م  الظروف، حتى لو وحدها دو  غنرها، حنث ل  نتمك  الفلسطنينو  بتا
غنروا مواقفهم، م  الحصول على المساواة مع اإلسرائنلنن  والتفاوض معهم كأيداد. هياك مصطلح 

 لذلك، إيه العيصرنة.
قبل ما نقرب م  عقد م  الزم ، دخل بنينت عالم السناسة الوطينة، بعد أ  شغل ميصب مدنر 

نة الرائدة، رغم أيه هو يفسه لم نك  مستوطيًا في أي وقت، ولم مجلس "نشع"، المؤسسة االستنطاي
نعش خارج الخط األخضر. نيقل عيه اآل  قوله في مقابلة شهنرة: "إ  المشكلة الفلسطنينة أشبه ما 

 تكو  بشظنة في القفا".
ظاظة، لم تتغنر النوم مقاربته تلك، رغم أيه بوصفه رئنسًا للوزراء، قد نعبر ع  مواقفه بشكل أقل ف

 كما اعترف بيفسه قبل أ  نتسلم الميصب في مطلع حزنرا .
عبر بنينت ع  هذه المقاربة في مقابلة مع صحنفة "ينونورك تانمز" قبنل القنام برحلته األخنرة إلى 
واشيط ، حنث قال: "ل  تقوم الحكومة بالضم، ول  تقنم دولة فلسطنينة، والجمنع نفهمو  ذلك. بل 

ي السناسة المعتادة المتمنثلة في اليمو الطبنعي للمستوطيات في الضفة سوف تمضي إسرائنل ف
 الغربنة".

م  خالل هذا القول، أصبح بنينت أول رئنس وزراء إسرائنلي، ربما فنما عدا غولدا مائنر في 
 ، نعرض ما نعتبر أبارتهاند )فصال عيصرنا( كميصة سناسنة.1973السيوات التي سبقت حرب 

 ئمديمومة الوضع القا
، على 1973صحنح أ  سناسة "إدارة االحتالل" قدنمة قدم االحتالل اإلسرائنلي يفسه، ففي العام 

سبنل المنثال، قال وزنر الدفاع آيذاك، موشنه دانا : "نجب علنيا التخطنط مسبقًا ألعماليا في 
ب والال (... حنث ال تكو  حالة "الال حر 1967المياطق )التي استولت علنها إسرائنل في حزنرا  

سلم" شنئًا ال نمكييا تحمله... سلطة القرار بشأ  ما الذي نحدث في الميطقة الواقعة بن  السونس 
وجبل الهرمل هي في ندي الحكومة اإلسرائنلنة. ل  يحدد تخوم مستوطياتيا، ول  نهدديا الجمر 

 المحترق".
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وزراء ميذ ذلك الوقت، ربما إال أ  الفلسفة التي صاغها دانا  حنيذاك ال تزال قائمة، وكل رئنس 
 -الذي بات متعذرًا معرفة إذا ما كا  فعاًل نقصد كسر القالب بسبب اغتناله  -باستنثياء إسحق رابن  

تبيى تلك الفلسفة بأشكال متعددة: "ال حرب وال سالم" أو، بكلمات أخرى، استمرار الوضع القائم. 
يبذه دانا  عاصفة اللهب التي أشعلت حرب ولك  بعد سبعة أشهر فقط غدا "الجمر المحترق" الذي 

، والتي قتل فنها اآلالف في الجايبن ، وتمخضت ع  إجبار إسرائنل 1973تشرن  األول م  العام 
 فنما بعد على إعادة شبه جزنرة سنياء إلى مصر.

إال أ  بنينت ذهب خطوة إضافنة. فحتى دانا  وصف "المياطق" المحتلة م  قبل إسرائنل بأيها 
عة" ستعاد مقابل اتفاق سالم نحقق إلسرائنل متطلباتها. وميذ تسعنينات القر  الماضي ورؤساء "ودن

إسرائنل نياقشو ، على األقل رسمنًا، تأنند حل الدولتن ، بم  فنهم أرئنل شارو  بل حتى بينامن  
أيه قبل كذلك  . كما2009يتيناهو، الذي تبيى فكرة الدولة الفلسطنينة في خطابه في بار إنال ، العام 

خطة الرئنس األمنركي السابق، دويالد ترامب، التي تعرف باسم "صفقة القر "، والتي  2020في العام 
 تتضم  إقامة دولة فلسطنينة، ولئ  كايت مشلولة ومفتتة.

في مقابلته مع صحنفة "ينونورك تانمز"، قال بنينت إ  الوضع القائم والمتمنثل في حالة "الال حرب 
 " لنس وضعًا مؤقتًا، بل إيه الحالة الدائمة التي نتطلع إلى تكرنسها.والال سلم

في هذا الوضع سوف تستمر إسرائنل، م  ياحنة، في حكمها العسكري للفلسطنينن  في الضفة 
الغربنة وقطاع غزة، وسوف تستمر في ميح المواطين  النهود في الضفة الغربنة حقوقًا تفضنلنة 

 مقارية مع الفلسطنينن .
م  الياحنة األخرى ل  تميح إسرائنل الفلسطنينن  حقوقًا مدينة مساونة لتلك التي نحصل علنها و 

جنرايهم النهود، كما سنكو  متطلبًا م  قبل أي ضم جزئي أو كلي للضفة الغربنة. وهذه المقاربة 
 أنضًا لها اسم، إيه األبارتهاند، ونعتقد بنينت أيها المقاربة الوحندة الممكية.

 ص الصراع""تقلي
ال يعرف بالضبط ما الذي قنل أنثياء محادنثات بنينت مع الرئنس جو باند  ومع وزنر خارجنته، 
أيتويي بلنيك ، ولك  لم ُتسمع، على األقل في العل ، أي تحفظات أمنركنة حول مواقف بنينت، وال 

ائتالف بنينت،  حتى أحزاب نسار الوسط في إسرائنل منثل "العمل" و"منرتس"، والتي تشكل جزءًا م 
ولك  سنكو  غانة في التبسنط القول إ  حكومة بنينت  عبرت ع  أي احتجاج، وهذه سابقة خطنرة.

 ستكو  أكنثر نمنينة أو أكنثر عيفًا تجاه الفلسطنينن ، بل لربما كا  العكس هو الصحنح.
نرًا لدنه ستة فأواًل، جاء بنينت إلى الميصب م  موقع نتسم بالضعف السناسي. فهو نترأس حزبًا صغ

 مقاعد في الكينست م  بن  مئة وعشرن ، ومعظم أعضاء ائتالفه أكنثر نسارنة ميه.
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حنيما كايت الحكومة الحالنة ال تزال ره  التشكنل، أو ربما بعد تشكنلها مباشرة، بدا بنينت وساعر 
عتيقا ، جزئنًا أو كما لو كا  كالهما نتخلى ع  فكرة "إسرائنل الكبرى" و/أو "الضم"، وبداًل م  ذلك ن

 كلنًا، المفهوم السناسي الجدند القائم على فكرة "تقلنص الصراع".
ميشأ هذا المصطلح منكاح غودما ، وهو إسرائنلي م  أصول أمنركنة نعنش في إحدى مستوطيات 

 الضفة الغربنة، والذي غدت كتبه حول الصراع م  الكتب األكنثر مبنعًا.  
رائنل فشل في إيهاء االحتالل أو في إقامة دولة فلسطنينة مستقلة، نقول غودما  إ  النسار في إس

 بنيما أخفق النمن  في فكرته حول "إسرائنل الكبرى".
وبياء علنه، وبداًل م  الحدنث ع  إيهاء الصراع أو االستمرار في الوضع القائم، نيبغي البحث ع  

شؤويهم بأيفسهم بقدر ما نمك  م  سبل م  أجل "تقلنص الصراع"، لتمكن  الفلسطنينن  م  إدارة 
االستقاللنة، بنيما نترك أمر "األم " إلسرائنل. ونقول غودما  إيه بعد تقلنص الصراع سنكو  م  

 الممك  مياقشة الحل الدائم.
كا  غودما  مستشارًا لساعر ونعتبر مقربًا م  بنينت، وقد كا  يفوذه ملموسًا في المقابلة التي 

سل مه الميصب، حنث قال فنها: "تقوم مقاربتي على تقلنص الصراع، حنث أجرنت مع بنينت قبل ت
سنكو  م  الممك  توفنر المزند م  المعابر، ومستوى أفضل م  المعنشة، والمزند م  األعمال، 

 والمزند م  الصياعة ... سوف ييجز كل ذلك".
، تقدم بنينت 2013ة في العام منث ل ذلك باليسبة لبنينت يقلة كبنرة. فعيدما دخل عالم السناسة الوطين

بخطة مفصلة لضم الميطقة ج، والتي تعادل ما نقرب م  ستن  بالمائة م  مساحة الضفة الغربنة. 
وكا  عبر سين  متعاقبة نيتقد يتيناهو والجنش اإلسرائنلي لعدم ممارسة ما نكفي م  العيف تجاه 

 الفلسطنينن  ولعدم "الحزم" بما فنه الكفانة مع "حماس".
ل بنينت لعقود ندفع باتجاه الضم، ولك  عيدما وقعت اإلمارات العربنة المتحدة والبحرن  اتفاقنات ظ

أدرك أ  ذلك سنكو  مستحناًل. كما فهم أيه بات م  المستحنل أنضًا  2020أبراهام في العام 
بحنث التوصل إلى "حل يهائي" للصراع م  خالل يصر نحرز على الفلسطنينن  نكو  ساحقًا ماحقًا 

نجبرهم على التخلي ع  تطلعاتهم الوطينة، وم  هيا فإ  تبينه لفكرة "تقلنص الصراع" كا  نثمرة 
 للفشل أو الضعف، حتى لو كا  نرفض اإلقرار بذلك.

 اليمين اإلسرائيلي في أزمة
نثم إ  بنينت ايعكاس للحالة التي نعنشها النمن  اإلسرائنلي. فهو م  ياحنة نقدس الوضع القائم وال 
توجد لدنه رغبة أو ينة في التخلي ع  االحتالل أو إيهاء الفصل العيصري )األبارتهاند(، وم  ياحنة 
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أخرى نفقد النمن  بالتدرنج إنمايه بقدرته الذاتنة على صناغة واقع العالقة اإلسرائنلنة الفلسطنينة 
 بالشكل الذي نراه مياسبًا.

ل يتيناهو كا  النمن  في إسرائنل موحدًا في كتلة نيبغي رؤنة سقوط يتيناهو في هذا السناق، ففي ظ
متوافقة متجايسة، نثم أفضت التياقضات داخل النمن ، والتي نمنثلها بنينت، إلى تفتنت الكتلة وقنام 
حكومة مختلطة تشتمل على عياصر م  النمن  وم  النسار، بما في ذلك القائمة الموحدة، وهي 

ال نبدو للياظر م  الخارج أ  كل هذه التحوالت قد  حزب عربي إسالمي نترأسه ميصور عباس.
أنثرت على الوضع في المندا . فقد استمر االحتالل واستمرت المستوطيات، وال نزال الخطاب 
السناسي في إسرائنل في أحس  أحواله محشورًا أو نقدم أطروحة بنينت التي تقوم على فكرة "الال 

والبد أ   -عسكرنًا واقتصادنًا  -لي في غانة الميعة سالم والال حرب". فإسرائنل في وضعها الحا
ولك  في الوقت  نطرأ تطور مهم نهدد سلطايها على الفلسطنينن  وسطوتها في الشرق األوسط كله.

ذاته ال نمك  للمرء تجاهل التصدعات، فالنمن  العقائدي في إسرائنل في ورطة، والسؤال المطروح 
ذا ما الرادنكالي في إسرائنل، بل األهم م  ذلك إذا ما كا  بإمكا   كا  بإمكا  النسار هو كنف وا 

قال لي ياشط نساري مياهض لالحتالل: "حننثما وجد صدع علنيا  الفلسطنينن  تحونل ذلك لصالحهم.
توسنعه لنصبح هوة، وحننثما وجدت هوة علنيا توسنعها لتصبح فجوة أعمق". لعل تلك المقاربة تحقنق 

 شنئًا.
 "ميدل إيست آي"

 13/9/2021أليام، رام هللا، ا
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