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 أو اللجوء لـ"بدائل أخرى" بينيت: تسوية طويلة األمد  ي غزة .1
أكد برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، نفتالي عينيت، يوم الثالثا ، أنه ال ياتزم اللقا  عالبرئيس الفلسطيني، 
محمود عّعاس، مجددا التشديد على برفضه إلقامة دولة فلسطينية، وهدد عاللجو  إلى "عدائل أخبرى" إذا 

 يلة األمد في غزة".ما فشلت جهود الوساطة للتوصل إلى "تسوية طو 
وجا ت تصبريحات عينيت في مقاعالت أجبراها مع وسائل إعالم إسبرائيلية، من عينها الموقع اإللكتبروني 

"(، وذلك عاد يوم من 11وهيئة العث اإلسبرائيلية )"كان  12لصحيفة "يدياوت أحبرونوت" والقناة 
 خ.اجتماعه عالبرئيس المصبري، ععد الفتاح السيسي، في مدينة شبرم الشي

وقال عينيت إنه "ال يبرى أي منطق في لقا  يجماه عالبرئيس الفلسطيني محمود ععاس"، وأضاف "ليس 
هناك منطق أن أتحدث مع شخص برفع دعوى قضائية ضد قادة الجيش اإلسبرائيلي في الهاي"، في 

 إشابرة للمحكمة الجنائية الدولية.
لفلسطيني، قال عينيت: "تصوبري يختلف وعن اللقا  الذي جمع وزيبر األمن، عيني غانتس، عالبرئيس ا

عن غانتس برغم أننا نامل عانسجام. أنا أعابرض )إقامة( دولة فلسطينية". وأضاف: "في ما يتالق 
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عالزيابرة، فقد طلب )غانتس( ذلك لفتبرة طويلة ألنه تولى مسؤولية عملية التسوية في غزة واعتعبرها أداة، 
 ما جالني أوافق عليها".

س "أخذ على عاتقه مسؤولية التوصل إلى تسوية طويلة األمد في غزة، إذا نجح وأشابر إلى أن غانت
ال فإن هناك عدائل أخبرى"، ماتعبرا في الوقت نفسه أن "التصايد في غزة ليس حتميا"  ذلك، فليكن، وا 

 وأن ذلك ياتمد "على تصبرفات حبركة حماس".
ال عينيت: "قعل شهبر من تولّي وعن إطالق الصوابريخ من القطاع عاتجاه المستوطنات المحاذية، ق

المنصب، أطلقت الصوابريخ على القدس وتل أعيب، اليوم نحن نبرد على كل عالون حابرق يطلق من 
غزة، لم يحدث هذا في الساعق"، وعن إمكانية "االنزالق إلى جولة قتالية جديدة" في ظل مشابركة 

في ذلك، سأتخذ القبرابرات األمنية على القائمة الموحدة في االئتالف الحكومي، قال عينيت: "ال مشكلة 
أساس مهني عحت والاواقب السياسية، عشكل عام، منصوبر ععاس يامل فقط في الشأن المدني. 

 ولهذا السعب انضم )إلى االئتالف الحكومي(".
وقال عينيت إن تصوبره للاالقات مع الفلسطينيين، "تصوبر تجابري"، وأضاف "إذا أنشأنا المزيد من 

مزيد من التازيز االقتصادي، والمزيد من االهتمام عالظبروف المايشية لكل من يايش األعمال، وال
في يهودا والسامبرة، فذلك سيحسن األوضاع". كما قال "أؤمن عشدة عالامليات الميدانية، ال سيما في 
الجانعين التجابري واالقتصادي، كاامل استقبرابر. هل ستحل كل مشاكل الاالم؟ ال، لكن ستتحن 

 ع".األوضا
وعن ماابرضته إعادة افتتاح القنصلية األميبركية في القدس، قال: "القدس عاصمة دولة إسبرائيل 

 حصبرا".
وعن اجتماعه عالسيسي، قال عينيت: "لمصبر دوبر مهم للغاية في قضية غزة. كما أنهم يساعدون في 

ن على وقف الكعح واالعتدال، وهم يسيطبرون على ماعبر برفح، وقاموا عامل برائع هناك، هم قادبرو 
 عمليات الشبرا  والتهبريب ودخول المزيد والمزيد من الصوابريخ" إلى غزة.

وعن الاالقات مع األبردن، قال: "هناك تصوبر مفاده أنك إذا كنت لطيًفا جًدا مع جيبرانك، فستدفع 
الثمن، أنا أبرفض هذا االدعا . كان هناك وضع مسموم، والاالقات مع األبردن كانت فاشلة حًقا لادة 

وات، وعسعب هذا، عندما وصلت مااهدة السالم مع األبردن إلى مداها، سلمت إسبرائيل جزأين من سن
 العالد، عاقوبرة والغمبر لألبردن. فقدنا األبرض فقط عسعب الاالقات السيئة التي كانت قائمة".

 14/9/2021، 48عرب 
 
 



 
 
 
 

 

 6 ص             5632 الادد:             9/15/2021 برعاا ألا التابريخ: 

 

                                    

 طابه مسجالالمالكي: عباس لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة ويرسل خ .2
برويتبرز: قال وزيبر الخابرجية والمغتبرعين الفلسطيني برياض المالكي يوم الثالثا  إن البرئيس  -برام هللا

محمود ععاس لن يحضبر اجتماعات الجماية الاامة لألمم المتحدة في نيويوبرك هذا الشهبر وسيبرسل 
سمية )صوت وأضاف المالكي في تصبريحات لإلذاعة البر  خطاعه مسجال عسعب جائحة كوبرونا.

كما تالمون ظبروف جائحة كوبرونا في األمم المتحدة ليست عالسهلة واألوضاع في “، فلسطين( وتاعع
البرسائل التي وصلتنا من األمم المتحدة وأيضا “ومضى يقول  ”.مدينة نيويوبرك تحديدا أوضاع صاعة

ولم يقدم  ”.ضاعمن حكومة الواليات المتحدة ال تحعذ حضوبر القادة إلى نيويوبرك عسعب هذه األو 
 المالكي تفاصيل عن الخطاب أو تلك القضايا التي سوف يتحدث عنها.

 14/9/2021، القدس العربي، لندن
 

 القضاء العسكري  ي رام هللا يؤجل النظر  ي محاكمة المتهمين بو اة نزار بنات .3
همين عالمسؤولية قبربرت محكمة عسكبرية فلسطينية في برام هللا يوم الثالثا  تأجيل النظبر عمحاكمة المت

وعحضوبر  إلى الثالثا  المقعل. -أشهبر 3أثنا  اعتقاله قعل حوالي -عن وفاة الناشط نزابر عنات 
، قال برئيس المحكمة الاسكبرية عيسى عمبرو إنه ال يمكن السيبر في إجبرا ات المحكمة 14المتهمين الـ

التي قاطاتها -لجلسة وحضبر ا عدون حضوبر وكيل دفاع المتهمين، وعليه فقد تقبربر تأجيل الجلسة.
المحامي المكلف عالقضية وممثلو مؤسسات لحقوق اإلنسان ودعلوماسيون أوبروعيون،  -عائلة عنات

وعاد انتها  الجلسة،  عينما منات المحكمة وسائل اإلعالم من التصويبر داخل القاعة أثنا  الجلسة.
عالتأجيل قعل تالوة التهمة هو للصحفيين إن قبرابر المحكمة  -محامي عائلة عنات-قال غاندي البرعاي 

ونقلت برويتبرز عن المديبر الاام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  أمبر "في غاية الخطوبرة وغبريب جدا".
عمابر الدويك قوله "يعدو أن هناك نية لدى المحامي للمماطلة، والمحكمة أجلت ألسعوع واحد وهذا 

برادة في تسبريع  إجبرا ات المحاكمة". مؤشبر أن المحكمة أيضا لديها برغعة وا 
 14/9/2021الجزيرة. نت، 

 
  لسطين تسلم رسالة للدول األطراف السامية التفاقيات جنيف حول قضية األسرى .4

إنَّه وعتاليماٍت معاشبرٍة مَن البرئيس محمود ععاس َيجبري "قاَل وزيبُر الخابرجيِة برياض المالكي،  :برام هللا
جتمِع الدَّولي؛ للضغِط على إسبرائيَل لتطعيِق اتفاقيِة جنيف، ِحبراٌك سياسيٌّ ودعلوماسيٌّ مكثٌَّف مَع الم

والتدخِل الفوبري والسبريِع لوقِف الحملِة الشبِرسِة التي شنَّتها على األسبرى، وتابرِضهم للضبرِب والتنكيِل 
وسلمت عاثة فلسطين في جنيف، يوم  ”.عكافِة أشكاِلها خاصًة األسبرى األبرعَع الذين أُعيَد اعتقاُلهم
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ثا ، برسالة من وزيبر الخابرجية برياض المالكي، للدول األطبراف السامية التفاقيات جنيف، حول الثال
وأعيد اعتقالهم، وعاقي األسبرى داخل ” جلعوع“موضوع األسبرى األبرعاة الذين انزعوا حبريتهم من سجن 

 سجون االحتالل.
 14/9/2021، القدس، القدس

 
 الوزراء لعقد المرحلة األولى من االنتخابات المحلية"االنتخابات المركزية" تتسلم قرارا من مجلس  .5

من شهبر  11تسلمت لجنة االنتخاعات المبركزية برسميًا، قبرابر مجلس الوزبرا ، الذي حدد يوم : برام هللا
وأكدت اللجنة في  كانون أول/ ديسمعبر المقعل، موعدا لاقد المبرحلة األولى من االنتخاعات المحلية.

جاهزية طواقمها لتنفيذ الاملية االنتخاعية في جميع أنحا  الوطن، وفق عيان لها، يوم الثالثا ، 
المااييبر واألسس واإلجبرا ات المتعاة، وعما يتوافق مع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية برقم 

وأشابرت إلى أنها شبرعت عوضع الجدول الزمني التفصيلي لمبراحل  وتاديالته. 2005( لسنة 10)
، على أن تقوم عاإلعالن عنه خالل األيام المقعلة، موضحة أن المبرحلة األولى من الاملية االنتخاعية

االنتخاعات ستشمل وفقا لقبرابر مجلس الوزبرا ، المجالس القبروية والمجالس العلدية المصنفة "ج" في 
 الضفة الغبرعية وقطاع غزة.

 14/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
 

 طينية تسّلم عائلة نزار بنات تصريح د نه وشهادة و اتهالسلطة الفلس .6
سّلمت السلطة الفلسطينية عائلة الناشط نزابر عنات، تصبريح دفنه، وتقبريبر الطب الادلي، : برام هللا

وذلك عاد أشهبر من اغتياله ودفنه على يد أجهزة أمن السلطة. وقال المحامي غاندي أمين، برئيس 
ائلة نزابر عنات في تصبريح مكتوب له اطلات "قدس عبرس" عليه، "الجلسة الهيئة القانونية التي تمثل ع

األولى لمحاكمة المتهمين في قضية قتل نزابر عنات، وكان مخيعًا لآلمال أن تؤجل قعل تالوة التهمة 
 لادم حضوبر محامي المتهمين".

 14/9/2021، قدس برس

 
 على قضية األسرىمصدر لـ"األيام": توجه لتهدئة حدود غزة بغية تسليط الضوء  .7

أفاد مصدبر فصائلي مطلع لـ"األيام" عأن الهدو  الذي شهدته حدود قطاع غزة خالل  عيسى ساد هللا:
اليومين الماضيين، وما تضمنه من وقف إلطالق الصوابريخ عاكس ما شهدته الثالثة أيام التي 

ى قضية األسبرى في أعقعت اعتقال أبرعاة من أسبرى "الهبروب الاظيم" جا  من اجل تسليط الضو  عل
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وأضاف المصدبر الذي  السجون اإلسبرائيلية الذين يتابرضون لجبرائم واعتدا ات منظمة من االحتالل.
فضل عدم ذكبر اسمه لـ"األيام"، إن الفصائل في القطاع قبربرت تكبريس جل جهدها، اآلن، لمساندة 

ذي سيخوضه األسبرى في السجن وعدم حبرف األنظابر عن قضيتهم وعن اإلضبراب عن الطاام ال
أسيبر وفي مقدمتهم عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح األسيبر مبروان العبرغوثي  1500اكثبر من 

واألمين الاام للجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين احمد سادات، يوم الجماة القادم، عاإلضافة الى 
عن  انتظابر ما ستؤول إليه األوضاع األمنية والاسكبرية في محافظة جنين مع تصاعد الحديث

وتوقع المصدبر نفسه ان تشهد األيام القادمة تصايدًا  وصول احد أسبرى "الهبروب الاظيم" إليها.
وعين ان الفصائل ستقبر سلسلة فااليات  االحتالل على اقتحام مدينة جنين. أقدمعسكبريًا إذا ما 

ل في تضامنية ومساندة إلضبراب األسبرى ومن عينها إقامة خيام تضامن أمام مقبر الصليب والدخو 
 إضبراب عن الطاام وغيبرها من الفااليات.

 15/9/2021، األيام، رام هللا
 

 مصادر إسرائيلية: ال تقدم بملف األسرى والمفقودين اإلسرائيليين عند حماس .8
إنه لم يتم إحبراز أي تقدم في ملف “قالت مصادبر إسبرائيلية، يوم الثالثا ،  :تبرجمة خاصة -عزة

ونقلت إذاعة الجيش اإلسبرائيلي عن تلك  ”.ن لدى حبركة حماس عغزةاألسبرى والمفقودين اإلسبرائيليي
إن اجتماع برئيس الحكومة اإلسبرائيلية نفتالي عينيت مع البرئيس المصبري ععد الفتاح “المصادبر قولها، 

  ”.السيسي، تناول هذه القضية، لكن ال يوجد أي تقدم
المخاعبرات المصبرية ععاس كامل، والحًقا ذكبرت اإلذاعة، أن لقا  منفصاًل عقد عين برئيس جهاز 

ومستشابر األمن القومي اإلسبرائيلي إيال خولتا، ومنسق شؤون األسبرى والمفقودين اإلسبرائيليين يابرون 
ولفتت إلى أنه تم إطالع عوائل الجنود اإلسبرائيليين على نتائج  علوم، لعحث قضية األسبرى.

 االجتماع.
 14/9/2021، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"ألسيرين الفارين  ي الضفة واآلخر ما يزال  ي قناة عبرية: أحد ا .9

األناضول: قالت قناة ععبرية برسمية، مسا  اإلثنين، إن لدى أجهزة األمن اإلسبرائيلية  -تل أعيب
مالومات دقيقة تفيد عأن أحد األسيبرين الفلسطينيين الفابرين من سجن جلعوع )شمال( يتواجد حاليا في 

اإلسبرائيلية، ُيجبري ” كان“وعحسب قناة  ينما اآلخبر ما يزال داخل إسبرائيل.الضفة الغبرعية المحتلة، ع
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)مبرج عن عامبر(، ضمن ” عيميق يزبرعئيل“العحث منذ صعاح اإلثنين عن أحد األسيبرين في منطقة 
 حدود مدينة حيفا )شمال(.

 14/9/2021، القدس العربي، لندن

 
 رائيلية بشن عملية عسكرية بغزةنقل مصر أي تهديدات إس "القدس"مصدر من حماس ينفي لـ .10

نفى مصدبر قيادي في حبركة حماس، يوم الثالثا ، ما وبرد من تقبريبر في وسائل : خاص –القاهبرة 
إعالم ععبرية، عن أن مصبر نقلت تهديدات إسبرائيلية للحبركة عأن تل أعيب ستشن عملية عسكبرية عغزة 

إن هذه األنعا  ال صحة “، ”قدسال“وقال المصدبر في حديث لـ  في حال استمبر إطالق الصوابريخ.
، مشيبًرا إلى أن الاالقة عين حماس ومصبر معنية على االحتبرام المتعادل وال تضع ”لها على اإلطالق

ولفت المصدبر، إلى أن  مصبر نفسها في مسابر يامل لنقل أي تهديدات لحماس والمقاومة عغزة.
سينفذ مطالعها كاملًة وأن هناك المقاومة تلقت من الوسطا  تطمينات أن االحتالل اإلسبرائيلي 

تسهيالت فالية عدأت على المااعبر ولكنها ليست المطلوعة، مشيبًرا إلى أن هناك وعود عتسهيالت أكعبر 
 في الفتبرة المقعلة.

 14/9/2021، القدس، القدس
 

 الزهار: ال يمكن أن نتخلى عن سالحنا .11
الزهابر، أّن االحتالل حاول حصابر أّكد عضو المكتب السياسي في حبركة "حماس"، محمود : الميادين

المقاومة في غزة وفشل في ذلك. وأضاف الزهابر لقناة الميادين أّن "ما يطبرحه قادة االحتالل عالنسعة 
إلى غزة وسائُل فاشلة ومبرفوضة، وهو ععابرة عن مقايضة األمن في مقاعل الغذا  والدوا ". وأشابر 

 ْقَعل أسلوَب التسّول الذي يبريدونه".إلى أّنه "ال يمكن أن نتخلى عن سالحنا، ولن نَ 
 14/9/2021،  لسطين أون الين

 
 أسيرا" 11عملية الجلبوع: "عمليات الحفر بدأت نو مبر الماضي بمشاركة  .12

ذكبر تقبريبر إسبرائيلي، نشبر الثالثا ، أن عملية حفبر النفق الذي استخدمه األسبرى : محمود مجادلة
 11ين الثاني/ نوفمعبر من الاام الماضي، عمشابركة الستة للتحبربر من سجن الجلعوع عدأت في تشبر 

وعحسب التقبريبر الذي  أسيبرا، عاستخدام صحون ومقاٍل ُشحذت أطبرافها لتتناسب مع عمليات الحفبر.
أوبردته صحيفة "هآبرتس" ععبر موقاها اإللكتبروني، فإن أسيبرا آخبر كان من المفتبرض أن يشابرك في 

كما  ل عن ذلك قعل ساعات قليلة من تنفيذ الاملية.عملية الفبرابر من سجن الجلعوع، غيبر أنه عد
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أظهبرت التحقيقات، وفقا لـ"هآبرتس"، أن أعمال حفبر النفق في الزنزانة عدأت في فتبرة تتبراوح عين تشبرين 
 11الثاني/ نوفمعبر وكانون األول/ ديسمعبر من الاام الماضي، واشتبرك في المخطط ما ال يقل عن 

الشاعاك تحقق حاليا مع األسبرى الخمسة الذين كانوا على اطالع  وذكبرت "هآبرتس" أن عناصبر أسيبرا.
وُنفِّذت الحفبريات عاستخدام صحون ومقاٍل ُشحذت أطبرافها، وحولها األسبرى  على تفاصيل الاملية.

إلى أدوات للحفبر، فيما قام األسبرى عنثبر البرمل في نظام الصبرف الصحي وفي صناديق القمامة وفي 
 ثبروا عليها في القسم.الفتحات المجوفة التي ع

 14/9/2021، 48عرب 
 

 بدران يحذر االحتالل من مواصلة عدوانه على األسرى .13
حذبر عضو المكتب السياسي لحبركة "حماس" حسام عدبران، االحتالل من مواصلة عدوانه على 
األسبرى في السجون، وأسبرى نفق الحبرية المااد اعتقالهم في زنازين التحقيق، مشدًدا على أن ثوبرة 

وقال عدبران في  اعنا ستتواصل للدفاع عن األسبرى ووقف الادوان عليهم مهما كانت التضحية.ش
تصبريح صحفي الثالثا ، إن جبريمة االحتالل في سجن جلعوع تستوجب موقًفا وطنًيا جامًاا وحازًما، 

لقائد ، وعلى برأسهم األسيبر ا3مشيبًرا إلى أن ما قامت عه إدابرة السجون من االعتدا  على أسبرى قسم 
 عثمان عالل سيدفع ثمنها قادة االحتالل.

  14/9/2021، موقع حركة حماس
 

 : "إذا لم يستجب لمطالب شعبنا  األمور تتجه نحو التصعيد"الجهادقيادي  ي  .14
غزة/ نوبر الدين صالح: أكد القيادي في حبركة الجهاد خضبر حعيب، أن المقاومة في قطاع غزة 

ل االحتالل اإلسبرائيلي فبرضها خالل اآلونة األخيبرة، محذبرا إياه تبرفض الماادالت الجديدة التي يحاو 
من انفجابر األوضاع عغزة. وقال حعيب لصحيفة "فلسطين": إن االحتالل يستغل الظبروف المحيطة 
لفبرض واقع جديد على الشاب الفلسطيني. وعّين أن بردود المقاومة تندبرج ضمن إطابر حالة االشتعاك 

، في ظل ممابرساته ضد األسبرى 1948زة والضفة واألبراضي المحتلة سنة الواساة مع االحتالل في غ
وحّذبر من أن صعبر شاعنا في قطاع غزة قد وصل  والمماطلة في تخفيف مااناة الشاب الفلسطيني.

إلى نهايته نتيجة مماطلة )إسبرائيل( عاالستجاعة لمطالعه في برفع الحصابر المفبروض عليه، محماًل 
 املة عن أي تصايد قادم.االحتالل المسؤولية الك

 14/9/2021،  لسطين أون الين
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  تح: نقف موحدين خلف أسرانا األبطال وهم رمز نضالنا .15
دعت حبركة "فتح"، على لسان المتحدث البرسمي عاسمها أسامة القواسمي، أعنا  شاعنا إلى برام هللا: 

سنادا ألسبرانا ال عواسل األعطال، في ظل ما أوسع مشابركة في المسيبرات الجماهيبرية الواساة نصبرة وا 
وأكد القواسمي، في عيان، مسا  الثالثا ،  يتابرضون له من تاذيب واضطهاد خلف قضعان االحتالل.

أن حبركة "فتح" عكل أذبرعها، وشاعنا عكل قواه وفي كل أماكن تواجده، لن يتبركوا أسبرانا العواسل وحدهم 
إن ظنت أنها قادبرة على االستفبراد عهم، فهم  أمام هذا الادوان اإلسبرائيلي الغاشم، و"مخطئة إسبرائيل

 برمز نضالنا وكبرامتنا وعنوان المقاومة، وشاعنا وأحبرابر الاالم سيهب نصبرة ألسبرى الحبرية".
 14/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 حنيني: اعتقاالت االحتالل لن تثني شعبنا عن قضية األسرى .16

اس" ععد الحكيم حنيني، إن حمالت االعتقال التي تشنها قوات االحتالل قال القيادي في حبركة "حم
في الضفة الغبرعية والتي كان آخبرها الليلة الماضية، وطالت الاشبرات من األسبرى المحبربرين، لن تثني 

وحذبر حنيني في تصبريح صحفي، االحتالل من مواصلة  شاعنا عن ثوبرته للدفاع عن األسبرى.
عحق األسبرى في سجن جلعوع، وأسبرى نفق الحبرية المااد اعتقالهم في مبراكز  جبرائمه وعمليات التنكيل

 التحقيق.
  14/9/2021، موقع حركة حماس

 
 حماس: سنسقط اتفاق اإلطار بين "أونروا" والواليات المتحدة مسؤول ملف الالجئين  ي .17

ض الشاعي أكد مسؤول ملف الالجئين في حبركة حماس محمد المدهون، يوم الثالثا ، البرف: غزة
وأكد أن اتفاق اإلطابر عين  القاطع التفاق اإلطابر عين وكالة )أونبروا( والواليات المتحدة األمبريكية.

وشدد على أن  أونبروا والواليات المتحدة مجحف عحق شاعنا، وظالم لحقوق اإلنسان والديمقبراطية.
العا األمم المتحدة عتوفيبر شاعنا كما أسقط كل االتفاقات المشعوهة الساعقة سيسقط هذا االتفاق، مط

 الدعم الكامل ألونبروا لتنفذ مهامها التي أنشئت من أجلها.
 14/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عائلة أسير إسرائيلي لدى حماس  ي غزة يبينيت يلتق .18
كشفت مصادبر إعالمية ععبرية، أن برئيس وزبرا  االحتالل، نفتالي عينيت، اجتمع : القدس المحتلة

ثالثا ، مع عائلة الجندي اإلسبرائيلي "ععبرا منغيستو" األسيبر لدى حبركة حماس في قطاع غزة، دون ال
 الكشف عما دابر خالل االجتماع.

وقال موقع "مفزاك اليف" الاعبري، إن منسق شؤون األسبرى والمفقودين لدى االحتالل، يابرون علوم، 
منغيستو أنه ملتزم شخصيا عإعادة  وحسب الموقع؛ فقد أكد عينيت ألسبرة حضبر االجتماع أيضا.

 الجنود اإلسبرائيليين األسبرى في غزة.
 14/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غانتس من الضفة: نحن مستعدون لتقديم المساعدة للفلسطينيين .19

قال وزيبر الجيش اإلسبرائيلي عيني غانتس، مسا  اليوم الثالثا ، إن إسبرائيل ليس لديها نية أو أي 
 ي تاطيل بروتين حياة الفلسطينيين.برغعة ف

جا  ذلك في أعقاب جولة قام عها في مقبر قيادة الجيش اإلسبرائيلي عالضفة الغبرعية، وأجبرى تقييًما 
 أمنًيا للوضع عحضوبر برئيس أبركان الجيش أفيف كوخافي، عحسب ما ذكبرت القناة الاعبرية الساعاة.

دية والمدنية ومواصلة تازيز التنسيق مع السلطة وأكد على استاداد إسبرائيل لتقديم المساعدة االقتصا
 ”.إذا كان هناك منظمات إبرهاعية تحاول برفع برأسها، فسنامل على مناها“وقال  الفلسطينية.

 14/9/2021القدس، القدس، 
 

 شاكيد توعز بتجاهل انتهاء صالحية قانون منع لم الشمل .20
ة الاليا ضد وزيبرة الداخلية، أييليت شاكيد، تلتمس منظمات حقوقية إسبرائيلية اليوم، الثالثا ، للمحكم

وسلطة السكان والهجبرة، وذلك في اعقاب قبرابر شاكيد عتجاهل عدم تمديد عند لم شمل الاائالت، التي 
أحد الزوجين فيها مواطن عبرعي في إسبرائيل واآلخبر مواطن من الضفة الغبرعية وقطاع غزة، والتاامل 

 سابري المفاول. مع لم الشمل كأن هذا القانون ال يزال
جماية حقوق المواطن، المبركز للدفاع عن الفبرد وأطعا  لحقوق  –وأفادت المنظمات الحقوقية 

عأن "الهيئة الاامة للكنيست صوتت عأغلعية األصوات ضد طلب الحكومة عاالستمبرابر في  –اإلنسان 
 تمديد سبريان األمبر االحتبرازي" المتالق علم الشمل.

لسكان والهجبرة عمتاعاة طلعات فلسطينيين للم الشمل وفقا للوضع القانوني لكن شاكيد أوعزت لسلطة ا
الذي كان سائدا عندما كان قانون المواطنة سابري المفاول، برغم أن صالحية القانون انتهت قعل 
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أكثبر من شهبرين. وتم الكشف عن قبرابر شاكيد من خالل برسالة عاثها مديبر سلطة السكان والهجبرة، 
 إلى المنظمات الحقوقية الثالث.توميبر موسكوفيتس، 

 14/9/2021، 48عرب 
 

 شاكيد: أبو مازن ليس شريكا وبينيت لن يلتقيه .21
قالت وزيبرة الداخلية اإلسبرائيلية، آييلت شاكيد، يوم الثالثا ، أن برئيس الحكومة، نفتالي عينيت لن 

لبرئيس الحكومة يلتقي عبرئيس السلطة الفلسطينية محمود ععاس، مؤكدة أنه ال يوجد حتى أي نية 
وبردت تصبريحات شاكيد في خطاب ألقته خالل مؤتمبر  اإلسبرائيلية لاقد لقا  من هذا القعيل مستقعال.

عاما على  28نظمته "جاماة برايخمن" )مبركز هبرتسليا متادد التخصصات( عالتزامن مع ذكبرى مبروبر 
 توقيع اتفاقية أوسلو التي صادفت، أمس اإلثنين.

ى السلطة الفلسطينية، وقالت في خطاعها إن "أعو مازن يحول األموال وواصلت شاكيد التحبريض عل
 إلى اإلبرهاعيين وهو ليس شبريكا".

أما عالنسعة للتوتبرات األمنية، فقالت شاكيد إن حكومتها تلقت "إبرثا صاعا للغاية في الملف اإليبراني، 
دع عما فيه الكفاية حتى وأيضا على الجعهة الشمالية مع حزب هللا. وفي غزة، اتضح أن حماس لم تبرت

 عاد عملية حابرس األسوابر".
وعما يتالق عالتصايد المتواصل على جعهة غزة، قالت وزيبرة الداخلية اإلسبرائيلية "حماس لم تبرتدع 
وناتقد أنه من الضبروبري أن تكون هناك مواجهة، لكن سيكون ذلك عحسب التوقيت المناسب الذي 

 تختابره إسبرائيل".
 14/9/2021، 48عرب 

 
 . ساعر: قيادة السلطة ليست مهتمة بحل الصراع.َرَ َض خطة البيد ودعا الستمرار الجوالت. .22

قال وزيبر القضا  اإلسبرائيلي جدعون ساعبر، اليوم الثالثا ، إن قيادة السلطة الفلسطينية الحالية 
 .ليست مهتمة عحل الصبراع، وليست مستادة للمضي قدًما عحلول واقاية ما يجال الوضع مختلًفا

وتطبرق ساعبر خالل كلمة له أمام مؤتمبر في جاماة هبرتسليا، إلى خطة وزيبر الخابرجية اإلسبرائيلي 
عشأن التاامل مع قطاع غزة، مشيبًرا إلى ماابرضته إياها. كما ” االقتصاد مقاعل األمن“يائيبر العيد 

 الاعبرية. 12نقلت عنه قناة 
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واقاية .. نبريد مواصلة التحبرك عما  هذه الخطة تتجاوز الخطوات االقتصادية وغيبر“وقال ساعبر 
ياالج تدميبر عناصبر القوة لدى حماس والجهاد .. نحن عحاجة إلى اتعاع سياسة الجوالت، وأن نقبربر 

 ”.في وقت مناسب الخبروج عن المااييبر التي ميزت الصبراعات حتى اآلن
 14/9/2021القدس، القدس، 

 
  ي إطار صفقة التبادل مع حماس "لةاإلرهابيين القت"مسؤولون إسرائيليون: لن نفرج عن  .23

قال مسؤولون إسبرائيليون كعابر، يوم الثالثا ، إن حكومتهم غيبر مستادة إلطالق من وصفتهم عـ 
ضمن صفقة تعادل األسبرى مع حبركة حماس، لكنها ستظهبر مبرونة كعيبرة في ” اإلبرهاعيين القتلة“

 المفاوضات.
، إن قضية األسبرى والمفقودين هي خطوة مهمة ونقل موقع واي نت الاعبري عن تلك المصادبر قولها

على طبريق إيجاد حل، لكن ال يوجد مابراثون خابرق، ولن تحدث الصفقة صعاح الغد، لكننا جادون 
 للغاية ومصبر العب مهم، ويشابرك كعابر قادتها في االتصاالت.

 لصفقة.وأكدت تلك المصادبر عدم وجود إحبراز أي تقدم في المحادثات الجابرية عشأن إمكانية ا
 14/9/2021القدس، القدس، 

 
 ان حاول طمس معلومات وتنسيق روايات مع أسرى بالجلبوعسجّ  .24

" في الشبرطة اإلسبرائيلية التي تجبري التحقيق في مالعسات فبرابر 433تشتعه وحدة التحقيقات "الهف 
 ستة أسبرى فلسطينيين من سجن الجلوع، األسعوع الماضي، عأن عشبرة أسبرى فلسطينيين آخبرين في

 السجن كانوا على علم عخطة الفبرابر، حسعما ذكبر موقع "واينت" اإللكتبروني اليوم، الثالثا .
وجبرى التحقيق مع قسم من األسبرى وتحذيبرهم من أن أقوالهم قد تستخدم ضدهم في حال تقديمهم 
للمحاكمة، وسيجبري التحقيق مع قسم آخبر في األيام المقعلة عشعهة علمهم عخطة الفبرابر. وتاتعبر 

سلطات اإلسبرائيلية أن هذه الشعهات تازز االعتقاد عوجود إخفاق في مصلحة السجون عسعب عدم ال
 علم شاعة االستخعابرات فيها عخطة الفبرابر مسعقا.

وأضاف "واينت" أن سائق شاحنة إلخال  الصبرف الصحي أعلغ أحد السجانين المسؤولين عوجود 
ي التحقيق مع السجان وتحذيبرها من استخدام كمية كعيبرة من البرمل في مياه الصبرف الصحي. وسيجبر 

 أقواله ضده، عشعهة اإلهمال وتجاهل أقوال السائق.
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وأشابر "واينت" إلى أن المالومات حول البرمال في الصبرف الصحي وصلت إلى عدد من األسبرى 
الذين ينفذون عقوعات من خالل أشغال في السجن. إال أن "إنذابر" السائق لم تُنقل في القنوات 

 الئمة.الم
وتشتعه الشبرطة عأنه عاد اكتشاف فبرابر األسبرى، حاول السجان نفسه طمس المالومات. ووفقا 
ثبر ذلك  للشعهات، فإن السجان تحدث مع األسبرى الذين ينفذون أشغاال من أجل تنسيق بروايات. وا 

 تقبربر في الشبرطة التحقيق ماه من خالل تحذيبره عاستخدام أقوال ضده.
العحث عن األسيبرين الفابرين، أيهم كممجي ومناضل انفياات، وسط تقديبرات وتواصلت اليوم عمليات 

 أجهزة األمن اإلسبرائيلية أن أحدهما على األقل نجح عالدخول إلى الضفة الغبرعية.
واعتعبر قائد وحدة طائبرات مسيبرة تاعاة للجيش اإلسبرائيلي، في مقاعلة أجبراها "واينت" ماه، أن "الشاوبر 

ع في عداية الحدث، ونحن نقتبرب من القعض على المخبرعين" في إشابرة إلى اآلن ليس مشاعها للوض
 األسيبرين.

وأضاف أن "احتمال أن يكون أحدهما في منطقة مفتوحة أو يتحبرك من مكان إلى آخبر من دون أن 
نبرصده ضئيل جدا. وعإمكاننا التبركيز على المناطق ذات الاالقة، سوية مع الجيش الكعيبر كله 

تشابركنا عمليات العحث. ونبرى أي حبركة في الليل وعإمكاننا توجيه وحدات أثنا  والوحدات التي 
 البرصد".

 14/9/2021، 48عرب 
 

 يجري دوريات بمناطق القتال مسلحا   االحتالل يصنع روبوتا   .25
أعلنت سلطات االحتالل اإلسبرائيلي االثنين، عن صناعة بروعوت مسلح يتم التحكم فيه عن  -لندن

   دوبريات عمناطق القتال وتاقب المتسللين وفتح النابر.عاد، ويستطيع إجبرا
وعحسب وكالة "أسوشيتد عبرس"، تم تقديم البروعوت ذي الدفع البرعاعي، من قعل شبركة صناعات 

 " المملوكة للدولة.11الفضا  اإلسبرائيلية "بريكس أم كيه 
لوجيا الطائبرات عدون وأشابرت الوكالة إلى أن المبركعة غيبر المأهولة تاد أحدث إضافة إلى عالم تكنو 

طيابر، والتي تايد تشكيل ساحة المابركة الحديثة عسبرعة، الفتة إلى أن مثل هذه المادات ذاتية 
 الحبركة تسمح للجيوش عحماية جنودها.

وذكبرت أن النقاد يخشون أن يمثل ذلك خطوة خطيبرة جديدة، نحو البروعوتات التي تتخذ قبرابرات 
 مصيبرية.

 14/9/2021، "21موقع "عربي 
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  تح تحقيق  ي تحطم طائرة  ي اليونان أسفرت عن مقتل شاهد  ي قضية نتنياهو .26
أعلنت اليونان الثالثا ، أنها ستفتح تحقيقًا في حادث تحطم طائبرة خاصة وقع االثنين قبرب جزيبرة 
ساموس، وأودى عحياة إسبرائيلي كان من المقبربر، عحسب النياعة اإلسبرائيلية، أن يدلي عشهادته في 

 ئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي الساعق عنيامين نتنياهو.محاكمة بر 
قال يوانيس كونديليس برئيس المكتب الوطني للتحقيق في الكوابرث الجوية واألمن الجوي لوكالة فبرانس 

 ”.صيادا محليا أفاد عن وقوع انفجابر ضخم تاله آخبر صغيبر“عبرس إن 
مشيبرًا إلى أن حطام الطائبرة ” الحطام سيكشف إذا تم األمبر على هذا النحو“وأضاف كونديليس أن 
 متبرًا. 33يقع حاليًا على عمق 

سيسنا “توفي زوجان إسبرائيليان مسا  اإلثنين في حادث تحطم الطائبرة أحادية المحبّرك من طبراز 
 قبرب مطابر جزيبرة ساموس اليونانية.” 182سي

ستيبر جيبرون، وهما زوجان من تل  وذكبرت وزابرة الخابرجية اإلسبرائيلية أن الضحيتين هما حاييم وا 
 عاما. 69أعيب يعلغان من الامبر 

كان من المقبربر أن يدلي حاييم جيبرون، وهو نائب مديبر ساعق في وزابرة االتصاالت اإلسبرائيلية، 
عشهادته في محاكمة عنيامين نتانياهو، وفق ما ذكبر متحدث عاسم مكتب المدعي الاام في إسبرائيل 

 لوكالة فبرانس عبرس.
 14/9/2021القدس، القدس، 

 
 لألسرى المعاد اعتقالهم "غير مباشر"مخاوف من إعدام  .27

يواصل قادة الحبركة األسيبرة في عاض السجون، اتصاالتهم عالطبرق الخاصة، : أشبرف الهوبر-غزة
لتنسيق خطوات التصايد ضد إدابرة السجون، فيما تحاول الجهات الفلسطينية التي تبرعى ملف 

الطمئنان على األسبرى، خاصة الذين يتابرضون األسبرى، إجبرا  اتصاالت من خالل المحامين ل
من  لاقوعات، وأعبرزهم األسبرى األبرعاة الذين أعيد اعتقالهم، وال زالوا ممنوعين من لقا  المحامين.

حذبر برئيس هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين، قدبري أعو عكبر، من تامد سلطات االحتالل جهته، 
برعاة الذين أعيد اعتقالهم عاد انتزاعهم الحبرية في اإلسبرائيلي التاتيم على الوضع الصحي لألسبرى األ

كافة األنعا  “وأضاف أعو عكبر في تصبريح صحافي،  ”.جلعوع“السادس من الشهبر الجابري من سجن 
التي تبردنا عن أوضاع األسبرى األبرعاة نابرفها من خالل اإلعالم اإلسبرائيلي فقط، ويبرفض االحتالل 

 ”.زيابرة المحامين لهم، أو اطالعنا على أوضاعهم الصحية
 14/9/2021، القدس العربي، لندن
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 يب وحرموا الطعامتعرضوا للتعذ أسرى جلبوع :هيئة شؤون األسرى .28
كشف محامي هيئة شؤون األسبرى، خالد محاجنة، تفاصيل جديدة عن أوضاع األسيبر محمد 

 أسبرى آخبرين في إطابر عملية "نفق جلعوع". 3الاابرضة، الذي أعاد االحتالل اعتقاله قعل أيام مع 
لم يسمح له وقال محاجنة، عاد زيابرة األسيبر محمد الاابرضة، إن األخيبر تابرض للضبرب والتاذيب، و 

ساعات، كما أكد أنه حبرم من الطاام، ويجبري احتجازه داخل زنزانة  10منذ االعتقال عالنوم سوى 
وأضاف أن األسيبر محمد الاابرضة يمبر عبرحلة تاذيب جدًا قاسية، وتم  صغيبرة تخضع لمبراقعة كعيبرة.

، حيث يااني من االعتدا  عليه عالضبرب المعبرح، وبرطم برأسه عاألبرض، ولم يتلق عالج حتى اللحظة
 جبروح في كل أنحا  جسده أثنا  مطابردة االحتالل له ولألسيبر زكبريا الزعيدي.

 14/9/2021، "21موقع "عربي 
 

 نادي األسير: منع زيارة المحامين لألسرى األربعة يؤكد أن رواية االحتالل موضع شك .29
حتالل اإلسبرائيلي عمنع زيابرة أكد نادي األسيبر في عيان له، يوم الثالثا ، أن استمبرابر اال: برام هللا

المحامين لألسبرى األبرعاة الذين انتزعوا حبريتهم من سجن "جلعوع" وأعيد اعتقالهم وهم )محمود 
الاابرضة، وياقوب قادبري، وزكبريا الزعيدي، ومحمد الاابرضة(، يؤكد أن لديه ما يخفيه، وأن بروايته 

ما يسمى عوزيبر األمن الداخلي  حول مصيبرهم ستعقى محط شك. وذكبر النادي أن عودة تواصل مع
 اإلسبرائيلي، والذي قال عأن الوضع الصحي لألسيبر الزعيدي "سليم".

 وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا( 

 
 االحتالل يسمح ألول مرة بإدخال حديد البناء إلى غزة .30

ى قطاع غزة، عدون سمحت سلطات االحتالل اإلسبرائيلي، يوم الثالثا ، عإدخال حديد العنا  إل: غزة
وعحسب هيئة المااعبر عغزة،  في أعقاب الادوان آنذاك. 2014المتعاة منذ عام ” GRMالسستم “آلية 

شاحنة هذا  50فإن عدة شاحنات محملة عالحديد دخلت إلى القطاع، مبرجحًة أن يتم إدخال نحو 
أن امتنات سلطات  ، وألول مبرة منذ أشهبر عاد”السستم“اليوم، ألول مبرة منذ سنوات عدون نظام 
 االحتالل عن إدخاله منذ الادوان األخيبر.

 14/9/2021، القدس، القدس
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  لسطينيا ويواصل البحث عن كممجي وانفيعات 18االحتالل يعتقل  .31
تواصل قوات االحتالل اإلسبرائيلي ولليوم الثامن على التوالي عمليات العحث والتمشيط : محمد وتد

لضفة الغبرعية العتقال األسيبرين المطابَردين أيهم كممجي ومناضل في أنحا  مختلفة عالداخل وا
 فلسطينيا. 18نفياات، حيث شنت حملة اعتقاالت في الضفة تمبركزت عمحافظة جنين اعتقل خاللها 

وتشهد األبراضي الفلسطينية المحتلة حالة من الغضب الاابرم مع تصاعد اعتدا ات االحتالل عحق 
 األسبرى في السجون.

 14/9/2021، 48عرب 
 

 ة لسطينيا  قضوا غرقا  أثناء هجرتهم من سوري 57أعوام ونصف..  10خالل  .32
الجئًا فلسطينيا  57أعلن فبريق البرصد والتوثيق في "مجموعة الامل من أجل فلسطينيي سوبرية" أن 

في سوبريا "قضوا غبرقًا على طبرق الهجبرة من العالد" منذ عد  األحداث في سوبريا منتصف آذابر/مابرس 
. وأوضح الفبريق في تصبريح صحفي، اليوم الثالثا ، أن غالعية المتوفين قضوا خالل محاوالتهم 2011

 الوصول إلى الدول األوبروعية، مضيفًا أن "أكثبر الضحايا من النسا  واألطفال وكعابر السن". 
 14/9/2021،  لسطين أون الين

 
 تالل لسطيني يوّدع طفله المريض بالسرطان قبل أن تعتقله قوات االح .33

في مشهد مؤلم للغاية، وّدع الفلسطيني حجازي القواسمي من مدينة الخليل، ”: القدس الابرعي“ -لندن
نجله أحمد المصاب عالسبرطان، قعل أن تاتقل قوات االحتالل اإلسبرائيلي، األب الموجوع، فجبر 

و يحتضن وتداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل االجتماعي، صوبرة لحجازي وه الثالثا .
عاما( الذي يتلقى الاالج الكيماوي جبرا  إصاعته عالسبرطان،  11أحد أطفاله، عينما يودع نجله أحمد )

حجازي “ويااني الطفل أحمد وهو النجل األكعبر للماتقل  فيما تبرقب طفلة أخبرى المشهد القاسي.
 من سبرطان الاظام، عحسب عائلته.” القواسمي

 14/9/2021، القدس العربي، لندن
 

 يسلم نفسه لقوات االحتالل بعد اعتقال زوجته  لسطينيشاب  .34
نفسه لقوات االحتالل عاد ان استدعته ” سنة 36“سلم الشاب حسن شوكة : نجيب فبراج –عيت لحم 

وقال الناشط في شؤون االسبرى محمد الزغلول ان الشاب  مخاعبرات االحتالل منذ نحو ثمانية ايام.
قد سلم نفسه عاد ضغط كعيبر مابرسته قوات االحتالل وضعاط شوكة وهو من سكان مدينة عيت لحم 
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المخاعبرات وافبراد من الوحدات الخاصة حيث اعتقلت زوجته عاد مداهمة منزله ظهبر اليوم، كما 
تابرض منزله على مدى االيام الماضية ومنازل اعن عمه الى مداهمات متواصلة اعتقل خالله والده 

 هم الحقا.سبراح أطلقوزوجة عمه وولديها الذين 
 14/9/2021، القدس، القدس

 
  لسطينيًّا 26حملة اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس تطال  .35

مواطنا فلسطينيًّا على األقل، عقب دهم  26اعتقلت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، فجبر الثالثا ، : برام هللا
وقال  دس المحتلتين.منازلهم وتفتيشها والاعث عمحتوياتها، في مناطق متفبرقة عالضفة الغبرعية والق

جيش االحتالل في عيان: إن جنوده اعتقلوا عدًدا من الفلسطينيين عالضفة الغبرعية، حولوا للتحقيق 
 لدى األجهزة األمنية؛ عدعوى المشابركة في أعمال مقاومة شاعية ضد قوات االحتالل والمستوطنين.

 .ينوفي القدس المحتلة؛ اعتقلت قوات االحتالل ستة مواطنين فلسطيني

 14/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ر ض  لسطيني واسع التفاق "األونروا" مع إدارة بايدن : غزة .36
نظمت القوى الوطنية الفلسطينية واإلسالمية والفااليات الشاعية الثالثا ، مؤتمبرا : أحمد صقبر-غزة

بر عين وكالة غوث شاعيا كعيبرا في قطاع غزة، للتأكيد على برفضها وسايها إلسقاط اتفاق اإلطا
ويأتي تنظيم هذا المؤتمبر  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونبروا" واإلدابرة األمبريكية عبرئاسة جو عايدن.

سقاط اتفاق اإلطابر عين األونبروا وأمبريكا"، لما يتبرتب عليه من مخاطبر  الشاعي تحت عنوان: "برفض وا 
سناد قضية الالجئين كعيبرة تاصف عالحقوق الفلسطينية، وضمن الساي الفلسطيني ا لمتواصل لدعم وا 

 والحفاظ على حيادية "األونبروا" واستمبرابرها في خدمة الالجئين حتى الاودة إلى وطنهم وأبراضيهم.
"، 21وشهد المؤتمبر الذي عقد عصبر الثالثا  في مخيم الشاطئ غبرب مدينة غزة وحضبرته "عبرعي

د من قادة الفصائل والقوى الفلسطينية، مشابركة جماهيبرية كعيبرة من كافة محافظات غزة، إضافة لاد
 وألقى كلمة الفصائل القيادي في "حماس"، محمد المدهون.

 14/9/2021، "21موقع "عربي 
 

 إصابة بين الطلبة خالل اقتحام االحتالل قرية تياسير 30طوباس:  .37
استنشاق أصيب عدد من طالب مدبرسة تياسيبر الثانوية عحاالت اختناق، يوم الثالثا ، جبرا  : طوعاس

وقالت مصادبر في الهالل  الغاز المسيل للدموع خالل اقتحام قوات االحتالل للقبرية شمال طوعاس.
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إصاعة عاالختناق لطالب، ثم نقلتهم إلى عيادة الصحة في  30األحمبر، إن طواقمها تااملت مع 
 القبرية.

 14/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  قراء "إسرائيل"من الشباب العرب  ي  % 61معطيات:  .38
دلت نتائج مسح على أن نسعة المواطنين الابرب ستبرتفع لدى الجيل القادم عشكل كعيبر  تل أعيب:

ذا كان الابرب )فلسطينيو  في المائة، فإن  19( يشكلون اليوم نسعة 48لتتخطى برعع عدد السكان. وا 
في المائة من  28ة سنة، يشكلون نسع 35و 18أعنا  وعنات الجيل القادم في أعمابر تتبراوح عين 

نظبرائهم اليهود. وهم شغوفون عالالم واالزدهابر االقتصادي، ولكن آفة الفقبر تهدد أوضاعهم، إذ إن 
في المائة من  5.3ويستدل من الماطيات أن  في المائة منهم يايشون اليوم في أوضاع صاعة. 61

في المائة من  10ز والعدو(، والشعاب أّدوا الخدمة الاسكبرية في الجيش اإلسبرائيلي )عاألساس الدبرو 
الشعاب ُيفكبرون عالهجبرة. أما فيما يتالق عالهوية واالنتما ، فإن شبريحة الشعاب تهتم عالهوية الابرعية 

 والقومية، عشكل أعبرز من اهتمامهم عالهوية الفلسطينية أو الدينية أو حتى اإلسبرائيلية.
 15/9/2021، الشرق األوسط، لندن

 

 
 السماح بإدخال تعزيزات مصرية لشمال سيناء "رائيلإس"السيسي يطلب من  .39

طالب البرئيس المصبري ععد الفتاح السيسي، خالل لقائه عبرئيس الحكومة اإلسبرائيلي نفتالي  :تل اعيب
عينيت، السماح عإدخال قوات عسكبرية كعيبرة إلى المناطق المنزوعة السالح في شمال سينا  من أجل 

التنظيمات اإلسالمية “ل أكمل للقضا  على ما أسماه عـ تمكين الجيش المصبري من الامل عشك
وأعبرب عينيت عن موافقته المعدئية على الطلب المصبري، وذلك عاد مشاوبرة برؤسا   ”.المتطبرفة

، إن برئيس المخاعبرات ”يسبرائيل هيوم“وفي وقت الحق، قالت صحيفة  المؤسسة األمنية اإلسبرائيلية.
إلسبرائيل خطة كاملة لدخول القوات المصبرية إلى المناطق المصبرية ععاس كامل قدم خالل زيابرته 
 المنزوعة السالح في شعه جزيبرة سينا .

 14/9/2021، القدس، القدس
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 السيسي: وجدت تفاهما مشتركا مع بينيت بخصوص سد النهضة  .40
ا  أعلن البرئيس المصبري ععد الفتاح السيسي، أمس اإلثنين، أنه وجد "تفاهما مشتبركا" مع برئيس الوزبر 

اإلسبرائيلي نفتالى عينيت حول السد النهضة اإلثيوعي، وهو محل خالف عين أديس أعاعا وكل من 
وأضاف السيسي أنه تحدث مع عينيت عـ "صبراحة شجاعة" وأنه يوجد مزيد من  القاهبرة والخبرطوم.

ت تفهما الحديث من أجل العلدين والمنطقة، وتاعع أنه تناول ماه "قضية السد" اإلثيوعي، مضيفا "وجد
وأبردف "قلت له نحاول ماالجة أزمة السد في إطابر من التفاوض والحوابر وصوال إلى اتفاق  مشتبركا".

 عالموضوع الهام عالنسعة لنا" والذي ياتعبره البرئيس المصبري )مسألة( "حياة أو موت".
 14/9/2021 نت، .الجزيرة

 
 : ال بديل عن حل الدولتين األردن ملك .41

الملك ععدهللا الثاني عالخطوات اإليجاعية لإلدابرة األمبريكية فيما يتالق عالقضية أشاد  :عتبرا –نيويوبرك 
الفلسطينية، ومن ضمنها استئناف المساعدات األمبريكية لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

مس الثالثا  عددًا من ممثلي أوأكد خالل لقائه في نيويوبرك  الالجئين الفلسطينيين )األونبروا(.
ات اليهودية الدولية واألمبريكية، أهمية العنا  على المواقف اإليجاعية للواليات المتحدة واالهتمام المنظم

وشدد على أن ال عديل عن حل  الدولي إلعادة إطالق عملية السالم عين الفلسطينيين واإلسبرائيليين.
د الهادفة إلى تحقيق الدولتين، وأشابر إلى أهمية دعم المنظمات اليهودية الدولية واألمبريكية للجهو 

 السالم الاادل والشامل في المنطقة.
 15/9/2021، الدستور، عّمان

 
 2031بقيمة تريليون دوالر بحلول  "إسرائيل"اإلمارات تهدف لنشاط اقتصادي مع  .42

قال وزيبر االقتصاد اإلمابراتي ععد هللا عن طوق المبري إن اإلمابرات تهدف ألن تبرفع قيمة : برويتبرز
نه يأمل في النشاط االقتصا دي مع إسبرائيل ألكثبر من تبريليون دوالبر خالل السنوات الاشبر المقعلة، وا 

ولم يتضح على  أن تتااون الدولتان في جميع المجاالت من البرعاية الصحية إلى تغيبرات المناخ.
الفوبر كيف يتوقع العلدان الوصول لهدف نشاط اقتصادي عتبريليون دوالبر خالل الاقد القادم، علما عأن 

وقال الوزيبر في مؤتمبر صحفي  مليابر دوالبر. 400حجم الناتج المحلي اإلجمالي لكل منهما يعلغ نحو 
مليون دوالبر، مضيفا أن  700و 600عن عاد، االثنين، إن حجم التجابرة عين العلدين يعلغ ما عين 

تتوقع أن  وقالت الحكومة اإلسبرائيلية إنها الوصول لهذا المستوى في عام واحد إنجاز في حد ذاته.
لى 2021يصل حجم التجابرة مع اإلمابرات إلى مليابر دوالبر عنهاية  أعوام، ولكنه  3مليابرات في  3، وا 
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 24يظل أقل عكثيبر من صادبرات اإلمابرات للساودية التي تتصدبر شبركا ها التجابريين، وقد علغت 
وعليم" إنهما يخططان وقال ماهد التصديبر اإلسبرائيلي وأكعبر عنوك إسبرائيل "هع .2019مليابر دوالبر في 
 برجل أعمال وبرائد أعمال إلى أعو ظعي ودعي الشهبر المقعل. 240إليفاد عاثة من 

 14/9/2021الجزيرة. نت، 
 

 : السالم يخدم أجيال المستقبل "إسرائيل"سفير اإلمارات لدى  .43
منطقة أكد سفيبر الدولة لدى إسبرائيل، محمد آل خاجة، أن طموحات االستقبرابر الدائم في ال: أعوظعي

تبرتقي أكثبر، عاد مبروبر عام « االتفاق اإلعبراهيمي»والسالم الذي يشمل الجميع، التي وضع من أجلها 
«: االتفاق اإلعبراهيمي»وكتب السفيبر في تغبريدة على حساعه عمناسعة مبروبر عام على  على االتفاق.

ثبر لما أّسسه هذا ها هو عام يمبّر على االتفاق اإلعبراهيمي، وعهذه المناسعة تبرتقي الطموحات أك»
االتفاق، من أجل استقبرابر دائم في المنطقة، وسالم يشمل الجميع، عما يخدم مستقعل األجيال التي 

 «.تحلم عغد آمن
 15/9/2021، االتحاد، أبو ظبي

 
 لبحرين لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس اإلسرائيلياسفير  .44

همة أوبراق اعتماده إلسبرائيل، ليصعح أول سفيبر قدم السفيبر العحبريني خالد يوسف الجال تل أعيب:
سأقدم أوبراق اعتمادي »وقال الجالهمة في وقت ساعق ععبر حساعه على تويتبر:  عحبريني في إسبرائيل.

كسفيبر لمملكة العحبرين لدى دولة إسبرائيل اليوم. ويصادف هذا اليوم الذكبرى األولى لتوقيع اتفاقيات 
بر في الخطوة الشجاعة التي اتخذتها مملكة العحبرين الاام ويغمبرني شاوبر الفخ»وأضاف  «.إعبراهيم

 «.الماضي للامل جنعا إلى جنب من أجل السالم واألمن واالستقبرابر في الاالم
 14/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 لوحات إماراتية  ي تل أبيب والقدس بذكرى اتفاقيات أبراهام .45

ثالثا ، لوحات إعالنية ضخمة في تل أعيب نشبرت دولة اإلمابرات الابرعية، يوم ال: تبرجمة خاصة
وعحسب  والقدس ومدن إسبرائيلية أخبرى، حملت شاابرات عمبروبر الذكبرى األولى لتوقيع اتفاقيات أعبراهام.

مبراسل موقع والال الاعبري، فإن اللوحات كتعت عاللغة الاعبرية واالنجليزية والابرعية، عانوان موحد 
 ”.السالم هو مستقعل أعنائنا“

 14/9/2021، لقدسا، القدس
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 شركة أغذية إماراتية كبرى تتعاون مع "إسرائيلية" إلنتاج اللبنة .46
عن توقيع شبركة إسبرائيلية اتفاقية مع إحدى كعبريات الشبركات في مجال  -األحد-أُعلن : أعو ظعي

وأعلنت شبركة "تنوفا" اإلسبرائيلية، عن توقياها اتفاقا مع شبركة  الصناعات الغذائية في اإلمابرات.
وتم االتفاق على عيع "تنوفا" المابرفة  " الاعبري.24مابرات للصناعات الغذائية"، وفق موقع "آي"اإل

للشبركة اإلمابراتية ومبرافقتها عإقامة خطوط إنتاج عمجال الحليب، وهذا هو اتفاق التبرخيص األول عين 
 شبركة أغذية إسبرائيلية كعبرى مع شبركة أغذية إمابراتية.

 14/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المقاومة الفلسطينية بين تآكل السلطة وتآكل االنتصار .47
 أ. د. محسن محمد صالح

عامًا على توقيع اتفاقيه أوسلو تتجلى أزمة المشبروع الوطني الفلسطيني عأعااده  28عاد مبروبر 
تقف  المختلفة: أزمة قيادة، وأزمة عبرنامج وطني، وأزمة مؤسسات تمثيلية وتنفيذية. وهي عالتالي أزمة

 حائاًل يمنع منجزات المقاومة والامل الوطني الفاال.
كان قبرابر قيادة السلطة الفلسطينية )قيادة منظمة التحبريبر وفتح( تاطيل االنتخاعات، وعالتالي تاطيل 

(، وخوض المقاومة الفلسطينية 2021أعبريل/نيسان  29مسابر المصالحة وتبرتيب العيت الفلسطيني )
(، حدثين مفصليين في الشأن الفلسطيني. وقد كان من 2021مايو/أيابر  21-10مابركة سيف القدس )

أعبرز هذه التأثيبرات فقدان القيادة الفلسطينية مصداقيتها وثقة الشابرع الفلسطيني فيها، في مقاعل 
َتصدُّبر تيابر المقاومة للمشهد الفلسطيني، وتوحد الشاب في الداخل والخابرج خلف عبرنامج المقاومة 

 والقدس.
التوقاات تشيبر إلى أن خبريطة سياسية جديدة في طبريقها إلى الظهوبر وفبرض نفسها على  وكانت

بر في حينه من أن َتشكُّل هذه الخبريطة على أبرض الواقع دونه  الساحة الفلسطينية. غيبر أننا كنا ُنحذِّ
سيف “تحديات كعيبرة، ال ينعغي أن تخفيها أو تتجاهلها حالة الشاوبر عاالنتصابر واإلنجاز في مابركة 

 ”.القدس
 تآكل السلطة الفلسطينية

هي ذلك الفبراغ السياسي الذي تاانيه الساحة  2021الحقيقة التي ظهبرت عأقوى تجلياتها في مايو/أيابر 
الفلسطينية عن ساحة الفال الميداني وعن القدبرة على التأثيبر الابرعي ” الشبرعية“الفلسطينية، وغياب 

اب الفلسطيني وماظم فصائله وقياداته وتيابراته مسابر والدولي. وفي الوقت الذي تجاوز عه الش
وتصبرُّ على متاعاة هذا ” حالة اإلنكابر“التسوية السلمية، كانت القيادة الفلسطينية ال تزال تايش 
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المسابر وتايش خابرج حبركة التابريخ. وهي في الوقت نفسه، تصبّر على متاعاة الدوبر الوظيفي للسلطة 
ألمني، عما يجالها تخدم أغبراض االحتالل عايدًا عن تطلاات الشاب الفلسطينية ومتاعاة التنسيق ا

الفلسطيني. وهي ُتصبرُّ كذلك على متاعاة الهيمنة على منظمة التحبريبر الفلسطينية، من دون فتح 
المجال ألي شبراكة حقيقية لقوى فلسطينية ذات شاعية واساة وفاعلة على األبرض. وجا  فشل هذه 

 مصالحة ليضيف مزيدًا من الملح على الجبرح.القيادة في إدابرة ملف ال
ي الذي عانته حبركة فتح، خصوصًا في أجوا  االنتخاعات،  فإذا أضيف إلى ما سعق حالة التَّشظِّ
وأزمة القيادة والتوبريث القيادي لمبرحلة ما عاد ععاس، وفقدان البرؤية في إدابرة المبرحلة، وعدم وجود 

عاجز اإلبرادة وحالة التبرهل والتبردي التي تشهدها السلطة عبرنامج سياسي فاال على األبرض، مقبرونًا 
فإن كّل ذلك يكشف … ومنظمة التحبريبر، مع انحسابر الدعم الشاعي للبرئاسة والحكومة ولفتح نفسها

 مدى التآكل الذي تاانيه السلطة الفلسطينية، خصوصًا في عيئتها الداخلية الفلسطينية.
 تآكل االنتصار

لمقاومة الذي كانت استطالعات البرأي تصب لصالحه في االنتخاعات من ناحية أخبرى، فإن خط ا
شاعيًا ” زلزاالً “الفلسطينية فيما لو جبرت، والذي قدم أدا  متميزًا في مابركة سيف القدس وأحدث 

سالمي ودولي شاعي كعيبر، وسط انكفا  تيابرات التسوية  فلسطينيًا، مدعومًا عتضامن عبرعي وا 
وظيف انتصابراته وتبرجمتها على األبرض، وكيفية تاعيبره عن اإلبرادة ، قد واجه ماضلة ت…والتطعيع

الفلسطينية، التي ظّلت تغبّرد خابرج السبرب وال تاكس ” البرسمية“الشاعية في األطبر والمؤسسات 
 النعض الحقيقي للشاب الفلسطيني.

التسوية، كما تاادي وألن العيئة الابرعية والدولية هي عيئة غيبر مواتية لتيابرات المقاومة، لتعّنيها مسابر 
إعطا  “أو ال تتوافق مع الخط اإلسالمي الذي تتعناه أعبرز هذه التيابرات، فإنها فضلت االستمبرابر في 

لقيادة السلطة وقطع الطبريق على قوى المقاومة حتى لو عكست اإلبرادة الساحقة للشاب ” الشبرعية
 الفلسطيني.

 نت المنظومة العربية على ثالثة أمور:وبالتالي راهنت الواليات المتحدة وحلفاؤها كما راه
األول: إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية، ومحاولة نفخ البروح فيها من خالل المساعدات االقتصادية 
 واألمنية والتلميع اإلعالمي، ومحاولة حصبر مصادبر التمويل والدعم الفلسطيني عيدها أو من خاللها.

من محتواه، من خالل منع أي استثمابر أو تبرجمة سياسية  الثاني: تفبريغ انتصابر المقاومة ومنجزاتها
له، وامتصاص أجوا  الحماسة الشاعية، وا عادة الناس إلى مبرعاات السيطبرة، وخصوصًا في الضفة 

 الغبرعية.
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الثالث: إشغال غزة وقيادة المقاومة عالحصابر وعتضميد الجبراح نتيجة الدمابر وعملفات إعادة اإلعمابر، 
أو حتى ما هو أسوأ، لمتاعاة عبرنامج تطويع ” سيف القدس“كان عليه قعل  لياود الوضع إلى ما
سقاطها.  المقاومة وا 

وجا ت تاقيدات التحويالت المالية لقطاع غزة وتاطيالت ملف إعادة اإلعمابر في هذا اإلطابر، كما 
”  الاين الحمبرا“وحمالت االعتقال السياسي في الضفة لمحاولة إظهابر ” نزابر عنات“جا  اغتيال 

للسلطة عندما يتالق األمبر عالحبريات أو عمن ينتقصون من الهيعة المصطناة للسلطة. وكان تواصل 
االعتدا ات اإلسبرائيلية في القدس وعلى قطاع غزة محاولة إسبرائيلية إللغا  التأثيبرات التي أحدثتها 

برات لتكون مابركة سيف القدس. ويندبرج في هذا اإلطابر إغالق السلطات المصبرية لماعبر برفح لفت
 برسائل ضغط سياسي على قيادة المقاومة.

الابرعية والدولية الداعمة ” الاكازات“أما ثالثة األثافي فهي أن البرئيس الفلسطيني عدا مبرتاحًا إلى 
لشبرعية سلطته، وعدا كأنه هو الذي فاز في االستحقاق االنتخاعي الشاعي وانتصبر في سيف القدس! 

الشبرعية “ستئناف مسابر المصالحة الوطنية، ليشتبرط عليها التزام فبرفع سقف شبروطه مع المقاومة ال
مدخاًل لذلك. وهو شبرط يالم مسعقًا أن المقاومة لن توافق عليه ألنه ياني ععساطة االعتبراف ” الدولية

الكيان اإلسبرائيلي على ماظم فلسطين، والتخلي عن المقاومة والتزام مسابر التسوية ” شبرعية”عـ
خبرى يطلب من المقاومة أن تلغي ذاتها وأن تشابركه إدابرة الوهم والفشل األوسلوي، السلمية. عاعابرة أ

وأن تستنسخ المسابر الذي قامت إلسقاطه وأن تقدم له التنازالت التي عجز الصهاينة واألمبريكان 
وها إليه. يضع البرئيس الفلسطيني هذه   شبرطاً ” الشبرعية الدولية“وقوى التطعيع الابرعي والدولي أن يجبرُّ

واستحقاقاتها التي يالم نتائجها مسعقًا. وععساطة فإن برهانه ” الشبرعية الشاعية الفلسطينية“ليتهبرب من 
على الزمن، عوضع الاصي في الاجالت، عانتظابر أن ُيااد تأهيل السلطة، وأن ينسى الناس إنجازات 

ما يشعهه إثبر مابركة المقاومة، عينما يتآكل االنتصابر في ضو  قسوة الواقع وماطياته. وهو ما حدث 
ثبر مابركة الاصف المأكول في صيف 2008/2009الفبرقان   .2014، وا 

لة للامل الفلسطيني أزمة مشبروع أوسلو عأسوأ تجلياته عاد مبروبر  تاكس هذه العيئة الُمتاطلة والماطِّ
أزمة عامًا على توقيع اتفاقياته. فهي تاكس أزمة المشبروع الوطني الفلسطيني عأعااده المختلفة:  28

قيادة، وأزمة مسابرات، وأزمة عبرنامج وطني، وأزمة مؤسسات تمثيلية وتنفيذية. وهي عالتالي أزمة تقف 
 حائاًل يمنع منجزات المقاومة والامل الوطني الفاال من أن يناكس على العنى المؤسسية الفلسطينية.

 واجب الوقت
ابرعي والدولي فلن تسيبر عأي خطوات ويعدو أن القيادة الفلسطينية ما دامت مبرتاحة إلى ظهيبرها ال

جادة تجاه إصالح حقيقي للعيت الفلسطيني، ولذلك فمن الخطأ أن يعقى الفلسطينيون أسبرى االنتظابر 
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على عاعها. وفي هذه األثنا  فإن المسابرعة إلى إيجاد اصطفاف وطني واسع من كل القوى 
عت ويلتف حول المقاومة والقدس، يصعح الفلسطينية عالداخل والخابرج، على خلفية عبرنامج يلتزم الثوا

وهو اصطفاف قد يظهبر في شكل جعهة أو تحالف، ويفبرض واقاًا فلسطينيًا ماّعبرًا ”. واجب الوقت“
عن األغلعية الشاعية الفلسطينية، ويبرسل برسالة قوية عأن شاب فلسطين ُيصبّر على امتالك إبرادته 

 جية والشبرعيات المصطناة.الحبرة وصناعة قبرابره عنفسه، ويبرفض اإلمال ات الخابر 
ومن ناحية ثانية فال عّد من وجود قيادة انتقالية تحوز على الثقة الشاعية إلدابرة تبرتيعات إصالح العيت 
الفلسطيني. كذلك ال عّد من ناحية ثالثة من عبرنامج سياسي مبرحلي يتجاوز مبرحلة أوسلو ويتاعع 

قاعات أال تنتظبر أحدًا، من ناحية براعاة، فتساى مشبروع التحبريبر. وعلى القوى الشاعية واالتحادات والن
إلى إيجاد عيئات شاعية فاالة وضاغطة على القيادة الفلسطينية، عاتجاه فسح المجال لتغييبر وطني 

 حقيقي نزيه وشفاف.
 15/9/2021عربي،  تي آر تي

 
 خطة البيد: اإلعداد لحرٍب خامسة والتفاف على جوهر الصراع! .48

 هاني حعيب
ولة االحتالل عين وقٍت وآخبر، وععبر الوسطا  برسائل تحذيبر وتهديد إلى قطاع غزة، عينما تبرسل د

تواصل المقاومة في القطاع ضغطها على االحتالل إلجعابره على القيام عمسؤولياته وفقًا للقانون 
الدولي الذي يضع على عاتق االحتالل تسهيل حياة من يحتلهم من ناحية، وللضغط عليه من أجل 

ستلزمات إعادة إعمابر حبرعه البراعاة على قطاع غزة دون برعط ذلك عأي ملف من الملفات، توفيبر كل م
 خاصة ملف التوصل إلى صفقة تعادل لألسبرى.

في هذا الوقت عالذات ُعقدت القمة الثالثية الفلسطينية المصبرية األبردنية، عينما عاد وقٍت قصيبر منها 
ط كل هذا الحبراك تشيبر وسائل االعالم اإلسبرائيلية تناقد قمة شبرم الشيخ المصبرية اإلسبرائيلية، ووس

أّن جولة جديدة مبرتقعة لكعابر برجال جهاز المخاعبرات المصبرية لغزة وبرام هللا وتل أعيب عاد أياٍم قليلة، 
لمناقشة الملفات المتالقة عاألوضاع الميدانية المتدهوبرة في قطاع غزة على خلفية الملفات المبرتعطة 

ما األوضاع المتوتبرة في الضفة الغبرعية تأتي على خلفية اإلجبرا ات االنتقامية عإعادة اإلعمابر، عين
 ضد األسبرى إثبر الاعوبر الكعيبر.

االقتصاد »في جوهبر هذا المشهد تأتي خطة وزيبر الخابرجية اإلسبرائيلية يئيبر العيد التي أطلق عليها 
نعي الحدود عين إسبرائيل وغزة والهادفة إلى خلق استقبرابر مستدام وهدو  ثاعت على جا« مقاعل الهدو 

أمنيًا وسياسيًا ومدنيًا واقتصاديًا، حسب تاعيبره، تعدأ هذه الخطة عإعادة اإلعمابر اإلنساني مقاعل 
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في وقٍت تتولى السلطة اإلدابرة المدنية واالقتصادية للقطاع، هكذا شبرح « حماس»مكافحة تااظم قوة 
تسيليا، وذلك في سياق جهد اسبرائيلي متتاعع العيد عاختصابر ماالم خطته من على منعبر مؤتمبر هبر 

ومثاعبر للتبركيز على الحل االقتصادي كعديل عن الحل السياسي، وهو األمبر الذي تناولناه في عدة 
 «.  األيام»مقاالت ساعقة في هذه المساحة من 

صاحعة خطة العيد وجدت دعمًا من برئيس الحكومة اإلسبرائيلية ووزيبر حبرعها، أي أّن الجهات المؤثبرة 
القبرابر في إسبرائيل تدعم هذه الخطة التي أشابر العيد إلى أنه تشاوبر عشأنها مع الواليات المتحدة 

 وبروسيا واالتحاد األوبروعي ودول الخليج، وذلك لكي يتم دعم هذه الخطة من قعل مجلس األمن.
لية في وضع هذه الخطة الطوعاوية ذات المالمح الاعثية تشيبر إلى أي حد توغل القيادة اإلسبرائي

الخطط والمعادبرات وساي متواصل من اجل اإلطاحة عجوهبر الصبراع عاعتعابره صبراعًا سياسيًا عالدبرجة 
األولى واألخيبرة، مقاعل جملة من االستحقاقات وااللتزامات التي يتوجب على دولة االحتالل أن تقوم 

 مقاومة االحتالل.عها وفقًا للقانون الدولي الذي عدوبره يمنح الشاوب المحتلة الحق في 
وال يتبردد العيد في وضع عدة شبروط لتنفيذ هذه الخطة، قعول حبركة حماس عشبروط البرعاعية الدولية 
ضافة إلى برفض حبركة حماس وكل فصائل المقاومة  ومصادقة مجلس األمن الدولي على الخطة، وا 

فحسب عل مستحيل  والسلطة لهذه الخطة عشكٍل مطلق، فإن إمكانية ععوبرها إلى التنفيذ ليس صاعاً 
تمامًا على المستوى المنظوبر والمتوسط على األقل، األهم من ذلك أن العيد يدبرك ذلك في قبرابرة نفسه 
وأن خطته لن تبرى النوبر، والسؤال في هذه الحالة لماذا تم طبرح هذه الخطة من على منعبر مؤتمبر 

 هبرتسيليا.
أول « إسبرائيل اليوم»خالل مقالته في  الصحافي اليميني أمنون لوبرد، يجيب على هذا التساؤل من

من أمس، عندما قال إّن دعم وتأييد كل من عينيت وغانتس للخطة يأتي في سياق احتماالت متزايدة 
من قعل إسبرائيل للسيبر إلى مابركة كعبرى ضد قطاع غزة، األمبر الذي يستوجب إعدادًا سياسيًا 

لبرسمي والشاعي على مستوى الاالم، عاعتعابر أّن ودعلوماسيًا لمثل هذه الحبرب موجه إلى البرأي الاام ا
إسبرائيل وفقًا لهذه الخطة قامت عكل ما يمكن لتالفي هذه الحبرب، وفي حال اندالع هذه الحبرب فهو 
خيابر اضطبرابري عادما قدمت إسبرائيل كل الجهود واإلجبرا ات لمناها ولكن من دون جدوى، حسب 

 البرؤية اإلسبرائيلية.
 15/9/2021األيام، رام هللا، 
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ل وعرقلة؟ .49  هل ثمة خوف قانوني أم تنصُّ
 أ. د. يوسف برزقة
المنحة القطبرية، وما أدبراك ما المنحة القطبرية؟! قصص وحكايات وأكاذيب، سلطة موقاة على اتفاق 
تطعيع مع المحتل الغاصب، وتتحدث عاسم الفلسطينيين في الداخل والخابرج، في غزة والضفة 

لسيادة والوالية على غزة مكاًنا ومكيًنا، تفشل في تحمل مسئولية إدخال والقدس، وتبرى أنها صاحعة ا
 ثلث المنحة القطبرية لغزة.

سعتمعبر: المنحة ثالثة أجزا :  ١٣يقول عيان حكومة محمد اشتية الصادبر عن اجتماعها أمس االثنين 
ة فيها. والجز  الجز  األول عشبرة ماليين دوالبر قيمة سوالبر لمحطة الكهبرعا ، وهذه دخلت وال مشكل

الثاني عشبرة ماليين أيضا توزعت من خالل عبرنامج الغذا  الاالمي التاعع لألمم المتحدة لمدة أبرعاة 
أشهبر، وقد تم ذلك. والجز  الثالث عشبرة ماليين ُتدفع على شكل برواتب للموظفين في غزة، حيث 

حقة القانونية، ونبرحب عأي برفضت العنوك الفلسطينية جمياها التاامل مع هذا الجز  خوفا من المال
 جهد لحل هذا األمبر؟!

ما يجدبر نقاشه هو الجز  الثالث فقط، وهنا أقول يحسب محمد اشتية عهذا التقسيم والتفصيل قد 
نقاذ حكومته من االتهامات الشاعية لها، واألمبر ليس كذلك، عل تفصيله  استطاع كسب البرأي الاام وا 

 برمتها:يحمل إدانة ذاتية للحكومة، وللسلطة ع
أواًل: ألن العنوك ليست صاحعة قبرابر لكي تختفي الحكومة وبرا ها، فالعنوك تخضع لسلطة النقد، وال 
تستطيع العنوك مخالفة سلطة النقد، أو برفض أوامبرها، ألن هذا يفقدها تصبريح الامل، لذا لو أمبرت 

لفالت عدون تبردد،  سلطة النقد العنوك عتلقي الجز  الثالث من المنحة وصبرفه وفق كشوف الموظفين
ولكن سلطة النقد تلقت تاليمات سياسية من القيادة عابرقلة هذا الجز ، وكانت الحجة العنوك، ومن 
عاب الجدل والعيان هب أن العنوك برفضت تلقي أموااًل لموظفي السلطة في برام هللا من جهة عبرعية أو 

غزة ال يختلف عن موظف برام دولية، فماذا سيكون فال السلطة، والحكومة وسلطة النقد. موظف 
 هللا، وهذا ما تقوله الوطنية الفلسطينية؟!

وثانًيا: إن الخوف من مالحقة قانونية محتملة هو خوف في غيبر محله، عل هو خوف مصطنع، 
الدولة المانحة هي قطبر، وأمبريكا وافقت على المنحة القطبرية، ودولة االحتالل وافقت عليها أيضا، 

قعل مابركة سيف القدس، ثم األمم المتحدة اآلن شبريك أساس في عملية  وكانت تدخلها عالشنطة
اإلدخال، وتتلقى نسعة على ذلك، فمن أين يأتي التخوف إذا كانت كل األطبراف ذات الصلة براضية 

 وموافقة؟
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ليست المسألة عند حكومة اشتية الخوف من المالحقة القانونية التي جا ت في كالم اشتية في 
لقية على غائب، المسألة هي حبرص السلطة على عبرقلة حياة الموظفين عغزة، صياغة معهمة، م

 إلضااف الجهة التي تديبر غزة، أي أن حكومة اشتية تامل ضد موظف غزة وتختفي خلف العنوك.
وثالثًا: أفتبرض هنا أن ما قاله اشتية صحيح وقانوني، فما قيمة وجود سلطة تحتكبر التمثيل 

ال تستطيع إدخال عشبرة ماليين دوالبر هي تعبرع علني من قطبر لموظفي الفلسطيني عبرعيا ووليا، و 
غزة، إذا كانت السلطة ال تستطيع هذا الامل العسيط فيجدبر عها أن تبرحل، من ال يستطيع القيام عهذا 
الواجب الصغيبر، فلن يستطيع إقامة دولة، أو إزالة مستوطنة، القصة عبرمتها فيها دخان تآمبر أسود 

 ال.على غزة، ليس إ
 14/9/2021 لسطين أون الين، 

 

 التهديد اإليراني للشرق األوسط: إسرائيل  ي خطر .50
 عاموس جلااد

( في ICTعبرض وزيبر الدفاع، عني غانتس، في خطاعه في مؤتمبر ماهد السياسة ضد االبرهاب )
 جاماة برايخمن، صوبرة محدثة ومقلقة ععاد آخبر للتهديد االستبراتيجي اإليبراني ضد إسبرائيل والدول
الابرعية في الشبرق األوسط. من جهة يثوبر تقديبر لقدبرة االستخعابرات اإلسبرائيلية على أن تابرض صوبرة 
عهذه الدقة. عالمقاعل، انكشف هنا مبرة أخبرى فشل االستبراتيجية اإلسبرائيلية في مواجهة التهديد اإليبراني 

 المتااظم.
يبراني، من شأنه أن يصعح خطبرًا وجوديًا التهديد النووي، عاالبرتعاط عااليديولوجيا المتطبرفة للنظام اإل

على دولة إسبرائيل. فاستبراتيجية االنسحاب من طبرف واحد للواليات المتحدة من االتفاق، انطالقًا من 
التفكيبر عأن الاقوعات الحادة ستكسبر النظام اإليبراني من الداخل، لم تنجح. أما اليوم، في ظل غياب 

ي على النظام، يقود الزعيم )علي( خامينئي والبرئيس اإليبراني اإلحساس عالتهديد الاسكبري أو الوجود
الجديد، )إعبراهيم( برئيسي إيبران نحو تحولها الى دولة عتعة نووية. عمانى أن إيبران تخصب اليوبرانيوم 
عمستويات عسكبرية، وهو عنصبر حبرج في السالح النووي، ومن شأنها أن تستخدمه ألهداف مثل 

 ة دخول إلى نادي الدول النووية.استابراض القوة أو تلقي عطاق
الواليات المتحدة، كما صبرح البرئيس عايدن، تبركز جهودها على منع تطويبر سالح نووي. من شأن 
إيبران ان تصبر على االستنتاج عانها كدولة عتعة نووية ال ينتظبرها برد عسكبري. واذا ما فبرضت عليها 

ا. اذا ما وصلت إيبران الى االستنتاج عقوعات فيمكنها أن تاول على قوى عظمى مثل الصين وبروسي
عان ال مانى لتطويبر سالح نووي حقيقي؛ ألن األمبر سيؤدي إلى صدام جعهوي مع الواليات المتحدة 
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ذا ما اصعحت دولة عتعة نووية فان التحدي إلسبرائيل سيكون خطيبرا على نحو خاص:  والغبرب، وا 
من شأنها ان تنضم الى  –برة على المأل الساودية مثال أعلنت عن ذلك غيبر م –دول عبرعية مختلفة 

السعاق النووي. تاتمد إسبرائيل على صوبرة وواقع قوة عظمى استثنائية، وشبرق أوسط نووي من شأنه 
 ان يقزم صوبرة قوتها، وأن يدخل عدم االستقبرابر إلى الشبرق األوسط.

تصاد التهديد  الى جانب ذلك، فان إيبران من خالل فبروعها في لعنان، سوبرية، اليمن، وكذا غزة،
العاليستي، وأساسًا ضد العنية التحتية المدنية واالستبراتيجية إلسبرائيل. التهديد متنوع، ويتضمن 
عشبرات آالف الصوابريخ، والساي إلنتاج صوابريخ ذات قدبرة إصاعة دقيقة، وطائبرات عدون طيابر 

ة الى ذلك، تمابرس مسلحة )مثلما كشف عامق وزيبر الدفاع في محاضبرته في المؤتمبر( وغيبرها. إضاف
إيبران سياسة عنيفة أساسا تجاه الساودية، مبركز ثقل اإلسالم السني في الشبرق األوسط. يمكن أن 

يبران على مسابر الصدام، آجاًل أم عاجاًل.  نجمل عأسف عأن إسبرائيل وا 
ما الذي يمكن عمله؟ عالطعع يجب مواصلة المساعي االستخعابرية النوعية المستخدمة تجاه إيبران، 

كن على دولة إسبرائيل أن تايد احتساب المسابر من جديد، وان تتااظم عسبرعة تجاه التهديد ول
المتشكل. لهذا الغبرض مطلوب تنسيق استبراتيجي وثيق مع الواليات المتحدة. من تحليل اقوال 
البرئيس، ووزيبر الخابرجية، ومستشابر األمن القومي األميبركيين، يمكن أن نفهم عأن الطبريق طويل ألن 

مبر الواليات المتحدة عن أكمامها عشكل نشط عل عسكبري ضد إيبران. سلم أولوياتها االستبراتيجي تش
 مختلف )الفيبروس، واالقتصاد، والصين(.

الى جانب ما قيل أعاله مطلوب عالطعع تازيز التااون االستبراتيجي مع الدول الابرعية، مثل لقا  
دبر واستثنائي، وذو مغاٍز استبراتيجية. عينيت والسيسي في مصبر، أول من أمس، لقا  علني ونا

صحيح أنه ال يمكن االعتماد على مصبر في التااون الاسكبري، ولكن مجبرد الاالقات المتطوبرة ذخبر 
كعيبر جدا إلسبرائيل، مثلما هو أيضا للدول الابرعية التي تواصل الحفاظ على استقبرابرها، حتى وان كان 

 عثمن االمتناع عن الديمقبراطية.
ظم إيبران كتهديد مبركزي على األمن القومي إلسبرائيل. والبرد المطلوب من حكومة إسبرائيل ختامًا، تتاا

الجديدة هو خليط من األموبر: عنا  قوة سبرياة مع خلق جعهة سياسية استبراتيجية مع الواليات 
 المتحدة، والدول األوبروعية، والدول الابرعية السنية. اآلن عالذات، قعل "يوم الغفبران"، مطلوب حساب

 عسيبر للنفس: هل في امتحان النتيجة نحن جاهزون على نحو سليم للتهديد اإليبراني المتااظم؟   
 "يديعوت"

 15/9/2021األيام، رام هللا، 
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