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 25 :كاريكاتير
*** 

 
 

 غرفة عمليات مشتركة تشكلالفصائل و  مخيم جنين يتأهب لصد هجوم إسرائيلي محتمل .1
قال مسلح مقنع ينتمي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد إن النفير العام أعلن : األناضول

 ، مضيفا أن عشرات المقاتلين على استعداد لصد أي اعتداء للجيش اإلسرائيلي.في مخيم جنين
يجوب عشرات المسلحين الفلسطينيين شوارع وأزقة مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، ويقولون و 

إنهم يستعدون لصد أي عدوان إسرائيلي محتمل، إذ ال تزال سلطات االحتالل تبحث عن اثنين من 
ولمواجهة أي اقتحام محتمل للجيش اإلسرائيلي، شكلت  بوا من سجن جلبوع.األسرى الذين هر 

الفصائل الفلسطينية ما سمته غرفة العمليات المشتركة في المخيم، وتضم للمرة األولى منذ سنوات، 
 فتح، وحماس، والجهاد. األجنحة العسكرية لكل من حركة

ن يخفون وجوههم بأقنعة تحمل شعارات وتحدث مراسل وكالة األناضول داخل مخيم جنين مع مسلحي
الفصائل التي ينتمون إليها، إذ قال مقاتل يضع شعار كتائب شهداء األقصى المحسوبة على حركة 

-M) 16-فتح "ال مجال للحديث )مع إسرائيل( سوى الرصاص"، مضيفا وهو يحمل بندقية من نوع إم

إن النفير ، أيضا وينتمي لسرايا القدسوقال مسلح آخر مقنع  ( "مستعدون للقتال، لن نتراجع".16
العام أعلن في مخيم جنين، مضيفا أن عشرات المقاتلين على استعداد لصد أي اعتداء للجيش 

 اإلسرائيلي.
 16/9/2021. نت، الجزيرة

 
 لدفع المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية "إسرائيل"اشتية يطالب بالضغط على  .2

حمد اشتية، يوم الخميس، مع وزيرة خارجية النرويج إين ماري إريكسن بحث رئيس الوزراء م: رام هللا
وبحث  سوريد، آخر التطورات السياسية واالقتصادية، إضافة إلى ترتيبات عقد مؤتمر المانحين.

اشتية خالل االجتماع سبل عقد اجتماع المانحين في أسرع وقت ممكن بعد تأجيل عقده ونقله من 
هيا، وأن تكون على رأس أولويات هذا االجتماع الحديث عن مسار سياسي نيويورك إلى النرويج وجا

وطالب  ينهي االحتالل، كونه المتسبب الرئيسي في األزمة السياسية واالقتصادية التي نواجهها.
 اشتية بالضغط على إسرائيل إللزامها بدفع كامل المستحقات المالية المحتجزة لديها.

 16/9/2021، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال
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 تنظيم إرهاب الدولة المنظم والممنهجتمارس  "إسرائيل: "األحمد .3
اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام األحمد، الحكومة اإلسرائيلية الجديدة  رام هللا:

ل األحمد إن وقا «.تنظيم إرهاب الدولة المنظم والممنهج ورعاية كل التنظيمات المتطرفة»بممارسة 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بنيت، هو رئيس هيئة المستوطنين ويقيم في مستوطنة ويدافع عن »

بنيت يقول إن أبو مازن يحلم بإقامة »وأضاف: «. استيطان مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية
تعاملنا مع الواقع القائم  1967وأقول له نحن عندما قبلنا بدولة على حدود عام  67دولة على حدود 

ن حلمنا كبير، وثق يا بنيت بأنك لن تهنأ في  ومع قرارات الشرعية الدولية والحل التاريخي، وا 
المستوطنات، وكما رحلت مستوطنات غزة سيرحل المستوطنون من األراضي المحتلة ولن يبقى فيها 

 «.أن وافق بعض قادتكم عليها مستوطن واحد، وال بد أن تطبق قرارات الشرعية الدولية التي سبق
 17/9/2021، الشرق األوسط، لندن

 
 االنتخابات المحلية بغزة إلجراءنحتاج لموافقة سياسية من حماس  ناصر:حنا  .4

بحثت لجنة االنتخابات المركزية في اجتماعها األربعاء، قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات : رام هللا
في  376هيئة محلية، من بينها  387ل في مرحلتها األولى والتي ستشم 2021المجالس المحلية 
وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر وفق بيان وصل  مجلسًا بلديًا في قطاع غزة. 11الضفة الغربية و

يوم الخميس، بقية األعضاء في االجتماع، على فحوى الرسالة التي بعث بها إلى رئيس ” القدس“
إجراء االنتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من  الوزراء محمد اشتية، يعلمه فيها بأن

حركة حماس. وتتطلع اللجنة إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها 
 من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

 16/9/2021، القدس، القدس
 

 لجنة مشتركة لي "السوشال ميديا" السلطة الفلسطينية ومصر تتفقان على تشكيل .5
، إنه خالل الزيارة األخيرة وفاقال وكيل وزارة اإلعالم يوسف المحمود، في تصريحات لوكالة : رام هللا

إلى مصر، تم االتفاق على تشكيل لجنة "فلسطينية مصرية" بهدف مواكبة ومتابعة "السوشال ميديا" 
هذه الخطوة تأتي "بعد تعرض فلسطين لقرصنة وا غالق وأشار إلى أن  العربية والدفاع عن المحتوى.

وأكد أن هذه  الصفحات ألسباب سياسية، وذلك بهدف تجريدها من هويتها ونضالها المشروع".
االتفاقية من أجل "تثبيت صورة فلسطين بشكل دائم في اإلعالم العربي والعالمي وفضح ما تقوم به 
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براز حيوية الشعب الفلسطيني وتمسكه دولة االحتالل من انتهاكات وممارسات يومي ة بحق شعبنا، وا 
 بالحياة والحرية واإلنسانية والتقدم".

 16/9/2021 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
 

 وحدة سكنية بغزة في أول مرحلة 1,500: سيتم تعمير بغزة وزارة األشغال .6
 1,500ان في قطاع غزة، يوم الخميس، إن قال ناجي سرحان وكيل وزارة األشغال العامة واإلسك: غزة

وحدة سكنية مدمرة كلًيا، سيتم إعادة إعمارها في المرحلة األولى من إعادة اإلعمار والتي قد تبدأ 
 مطلع الشهر المقبل.

وأشار سرحان في حديث إلذاعة األقصى المحلية، إلى أن الوزارة تلقت وعوًدا من اللجنة القطرية 
بالبدء في المرحلة األولى مطلع الشهر المقبل، مشيًرا إلى أنه تم بدء إرسال إلعادة إعمار القطاع 

رسائل للمواطنين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيًدا للبدء بإعمارها مع وصول 
وبين أن المستهدفين من اإلعمار هم كل من فقد بيته في العدوان األخير على قطاع غزة  المنحة.

 اني السكنية المتفرقة عدا األبراج التي سيكون إعمارها ضمن المنحة المصرية.ويشمل المب
 16/9/2021، القدس، القدس

 
 "فوج درع الوطن"غزة تخّرج في  "داخلية"ال .7

صف “أقامت المديرية العامة للتدريب في وزارة الداخلية بغزة، الخميس، حفل تخريج لدورتي : غزة
وقالت الداخلية في غزة إن حفل التخريج جرى بحضور نائب رئيس  .”35والتأسيسية الـ  27الضباط الـ

متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، ووكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني اللواء ناصر مصلح، تحت 
 ”.فوج درع الوطن“عنوان 

 16/9/2021، القدس، القدس
 

 وحماس "سرائيلإ"هآرتس: الفجوات ال زالت قائمة في مفاوضات صفقة التبادل بين  .8
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن الفجوات بين إسرائيل وحماس : القدس المحتلة

بشأن صفقة التبادل ال زالت قائمة، وأن كل طرف يتمسك بمواقفه في ظل رفض تل أبيب اإلفراج 
يطر على غزة ، وتمسك الحركة التي تس”الملطخة أيديهم بالدماء“عن مئات األسرى ممن تصفهم بـ 

وأشارت الصحيفة، إلى مطالب حماس الجديدة باإلفراج عن األسرى الستة  بشروطها لإلفراج عنهم.
من سجن جلبوع في أي صفقة مستقبلية، مشيرًة إلى أن المفاوضات حول الصفقة معقدة ” فروا“الذين 
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إن قائد حماس بغزة ووفًقا للصحيفة، ف وتواجه صعوبات تماًما كما قضية التوصل للتهدئة في غزة.
يدرك أن قيمة ما بيده  –كما تقول  –يحيى السنوار يحاول أن يملي على إسرائيل نهج منظمته، لكنه 

يختلف هذه المرة، لكنه ال يزال يطالب باإلفراج عن مئات األسرى، إال أن إسرائيل سواء في عهد 
 بنيامين نتنياهو، أو نفتالي بينيت، ترفض مطالبه.

 17/9/2021خبارية، وكالة سما اإل

 
 بشأن إعالن حكومة اشتية إجراء االنتخابات المحلية يةداخل : نجري مشاوراتحماس .9

كشف الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، يوم الخميس، عن وجود مشاورات : غزة
سة داخلية تجري في أطر الحركة بشأن االنتخابات المحلية التي أعلنت الحكومة الفلسطينية برئا

وقال القانوع في تصريحات صحفية، "نحن في حالة تشاور داخل أطر  محمد اشتية موعد عقدها.
الحركة بشأن إعالن حكومة اشتية إجراء االنتخابات المحلية الخاصة بالبلديات ونجري مشاورات مع 

 بقية الفصائل الفلسطينية كون اإلعالن جاء منفردًا".
نتخابات منهج أصيل ونعمل جميعًا على تطبيقه في كل وأضاف: "نعتبر في حركة حماس أن اال

المستويات واالنتخابات هي حق طبيعي لشعبنا الفلسطيني بشأن تمثيله في كافة المستويات القيادية 
 والخدمية".

 16/9/2021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الجهاد تحذر من المس بحياة األسرى .10
ياة األسرى، في حين فرض االحتالل إغالقا كامال حذرت "الجهاد اإلسالمي" إسرائيل من المس بح

وقد شددت الحركة الفلسطينية على  على الضفة الغربية وغزة بمناسبة حلول عيد الغفران اليهودي.
وقوفها بجانب األسرى، وسط تقارير عن تعرض بعضهم للتعذيب والتنكيل، محذرة من المس بحياة 

األحمر في غزة، قال القيادي بالحركة داود شهاب وفي مؤتمر صحفي أمام مقر الصليب  األسرى.
 وحمايتهم.إن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن األسرى 

 16/9/2021. نت، الجزيرة

 
 : اعتقاالت السلطة بالضفة تعكس إصرارها على مواصلة جرائمهاحماس .11

ا أجهزة أمن إن تصاعد االعتقاالت السياسية التي تشنه، قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم
 السلطة في الضفة الغربية بحق أبناء شعبنا يعكس إصرارها على مواصلة جرائمها بحق أهلنا.
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وأضاف قاسم أن هذا السلوك المشين من السلطة يضرب بعرض الحائط كل االعتبارات الوطنية، 
سلطة  وتابع أن المأمول من أي خاصة في ظل الهجمة الصهيونية على أسرانا في سجون االحتالل.

 وطنية دائما أن تكرم المناضلين واألسرى المحررين، وتواجه المستوطنين والمحتلين.
 16/9/2021، موقع حركة حماس

 
 الزبيدي يوجه رسالة إلى اإلسرائيليين .12

عامًا(، رسالة إلى اإلسرائيليين، يشرح فيها  46زكريا الزبيدي )األسير وّجه : نظير مجلي-تل أبيب
الرسالة حملها محاميه اليهودي اليساري أفيدور  وظروف اعتقاله الحقًا. سبب هروبه من السجن،

ماذا تتوقعون من شخص، جّوعتم والده عندما منعتموه من ممارسة مهنته »وقال الزبيدي:  فيلدمان.
 370في التعليم، ثم قتلتم والدته أمام ناظريه برصاصة قناص، ثم قتلتم شقيقه وقتلتم أعز أصدقائه و

بناء وبنات شعبه الذين يعيشون معه في مخيم الالجئين البالغة مساحته كيلومترا مربعا شخصا من أ
واحدا، وهو نفسه اعتقلتموه عشرين مرة، وفي كل مرة مارستم على جسده ونفسيته التعذيب وجعلتموه 

المحامي فيلدمان التقاه بعد ثالثة أيام من االعتقال بعد أمر من  «.معّوقا وهو في عز شبابه؟
، عبر محام يتعاون مع «الشرق األوسط»المحكمة العليا. وقد وصلت الرسالة ومالبسات اللقاء، لـ

 محامي الزبيدي.
وكشف الزبيدي أنه تعرض لضرب جنوني لدى اعتقاله، مارسه الجنود بشيء من الهستيريا. وقال إنه 

تقال الفظ ورفض كان يعرف أن مقاومة االعتقال لم تكن مجدية، لكنه اعترض على أسلوب االع
وروى  شتائم الجنود الذين راحوا يضربونه بكعب البندقية وببساطيرهم، على وجهه ورأسه وبطنه.

الزبيدي أنه شخصيا لم يكن في البداية شريكا في خطة الفرار من السجن، لكن رفاقه أشركوه في 
 السر قبل حوالي الشهر، فقرر المشاركة بشكل ارتجالي على الفور.

 17/9/2021، لندن، وسطالشرق األ 
 

 فتح: مجزرة "صبرا وشاتيال" جريمة حرب ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني .13
أكدت حركة "فتح" في بيان صدر، الخميس، أن مجزرة "صبرا وشاتيال"، جريمة حرب تتحمل : رام هللا

، وأن جيشها، بما فيه مسؤوليتها إسرائيل باعتبارها قوة االحتالل المسيطرة على لبنان في ذلك الوقت
من ضباط وجنود، يتحمل المسؤولية المباشرة ألنه كان يحاصر المخيمين، ومّثل غطاء وكان شريكا 
في ارتكاب المجزرة التي راح ضحيتها آالف من الالجئين الفلسطينيين من األطفال والنساء وكبار 

لسطيني، إلى جانب سلسلة طويلة وقالت "فتح" إن "ذكرى الجريمة محفورة في ذاكرة الشعب الف السن.
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وخاللها في  1948من المجازر والمذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية اإلرهابية قبل حرب عام 
إطار سياسة التطهير العرقي، والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل كدولة"، مذّكرًة بمذابح دير ياسين، 

"فتح" أن "هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن  وأكدت وقبية، وكفر قاسم، والعشرات من المجازر.
الشعب الفلسطيني مصّر على محاسبة المجرمين، ومحاسبة إسرائيل كدولة إرهاب مسؤولة عن كافة 

 الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا".
 16/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 يال": االحتالل ال يفهم إال لغة القوةحماس" في ذكرى "صبرا وشاتب "شؤون الالجئين .14

قالت دائرة شؤون الالجئين في حماس إن جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني ال تسقط بالتقادم، 
وأضافت في بيان وصل "قدس برس"  مؤكدة أن هذا العدو المجرم "ال يفهم إال لغة القوة والمقاومة".

وشاتيال: "إّننا لن ننسى دماء الشهداء، وسنبقى نطارد  لمجزرة صبرا 39الخميس، بمناسبة الذكرى الـ
 مجرمي الحرب الصهاينة مهما طال الزمن أو قصر، حتى نقتص من القتلة ويعود الحق ألهله".
وشددت على أن "ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال تؤكد من جديد أّن "االحتالل عدو مجرم ال يؤمن 

رد بالسالم، وأن كيانه قائم على بحر من دماء  الشهداء واألطفال الفلسطينيين، وأن مسار التسوية مجَّ
 عبث بمصير وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن االحتالل ال يفهم إال لغة القوة والمقاومة".
 16/9/2021، قدس برس

 
 البحرية اإلسرائيلية تكثف وجودها في البحر األحمر مع التركيز على إيران .15

حرية اإلسرائيلية المتقاعد حديثًا عن أن البحرية اإلسرائيلية تل أبيب: كشف قائد سالح الب -لندن 
في مواجهة التهديدات اإليرانية المتزايدة للشحن « بشكل كبير»كثفت أنشطتها في البحر األحمر 

 البحري اإلسرائيلي.
وأحجم نائب األدميرال إيلي شارفيت عن تأكيد سلسلة من الهجمات والحوادث على السفن اإليرانية 

وبة إلسرائيل، غير أنه وصف األنشطة اإليرانية في أعالي البحار بأنها مصدر قلق إسرائيلي منس
البحرية قادرة على الضرب حيثما كان ذلك ضروريًا لحماية المصالح »كبير، مشيرًا إلى أن 

بعد أيام من فترة « أسوشييتد برس»وقال شارفيت، في تصريح لوكالة «.االقتصادية واألمنية للبالد
دولة إسرائيل ستحمي حرية المالحة في جميع أنحاء العالم. فهذا »سنوات:  5دمته التي استمرت خ

 «.ال يتعلق بالبعد عن البلد
 17/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 ألف إصابة بكورونا األربعاء والخميس 11وفاة ونحو  21الصّحة اإلسرائيلّية:  .16
(، منذ صباح يوم األربعاء، فيما 19-المستجد )كوفيدشخصا جّراء إصابتهم بفيروس كورونا  21توفي 

ألف شخص بالفيروس، يومي األربعاء والخميس، بحسب ما أوضحت معطيات  11ُأصيب نحو 
صادرة عن وزارة الصحة اإلسرائيلية، مساء الخميس.وأوضحت المعطيات أّن معامل اإلصابة مستمّر 

أمس  1.14قبل أسبوع، قد ارتفع إلى  0.83في االرتفاع، إذ إن معدل اإلصابة الذي كان يبلغ 
 األربعاء.

شخصا قد ُأصيبوا بالفيروس في اليومين األخيرين، وهم  997آالف و 10وأشارت المعطيات إلى أّن 
لت منذ  411األربعاء، باإلضافة إلى ألفين و 586آالف و 8عبارة عن  إصابة بالفيروس، ُسجِّّ

 منتصف ليل األربعاء، وحّتى مساء الخميس.
 16/9/2021، 48عرب 

 
 شخصية مؤثرة حول العالم 100بينيت ضمن أكثر  مجلة "تايمز" تختار .17

شخصية  100رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينيت ضمن أكثر « تايم» الناصرة: ضمنت مجلة 
شملت القائمة أيضا كال من الرئيس األمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد  مؤثرة حول العالم لهذا العام.

مب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والقيادي في حركة طالبان األفغانية عبد الغني برادر ترا
والفلسطينيين محمد ومنى الكرد من القدس ودفاعهما عن الشيخ جراح. وأمام محاوالت التأثير 
السياسي لعباس في السياسة اإلسرائيلية، يسعى بينيت إلى تأبيد االحتالل وتكريس االستيطان 

دارته، وتقليصه وحصره في قوالب اقتصادية تنتمي للسالم « ايشالتع»و مع الّصراع بتمييعه، وا 
االقتصادي طمعا باالستقرار والتفرغ لحل أزمات إسرائيل الداخلية، عوًضا عن الشروع في حّل 

  سياسي. 
 16/9/2021القدس العربي، لندن،  

 
 على مهامها "دفورا" وحدة احتياط جديدة بالجيش اإلسرائيلي.. تعّرف .18

أعلن الجيش اإلسرائيلي، يوم الجمعة، عن تشكيل وحدة احتياط جديدة تحمل اسم "دفورا" في قيادة 
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الجيش، أن  المنطقة الشمالية، بهدف تعزيز قوات الجيش.

ضافت الصحيفة تشكيل الوحدة جزء من االستعداد لمحاولة عناصر من "حزب هللا" اختراق الحدود.وأ
 المسؤولة عن الحدود اللبنانية. 91أن الوحدة ستصبح عملياتية في نهاية العام الحالي، وستتبع للفرقة 
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وبحسب هآرتس، ستعمل الوحدة أيضا كقوة تدخل سريع في حالة تسلل عناصر "حزب هللا"، وسيخدم 
الخاصة وألوية المشاة بضع مئات من المقاتلين فيها معظمهم من قدامى المحاربين في الوحدات 

 وجميعهم من سكان الجليل.
 17/9/2021، وكالة سما اإلخبارية

 
 مستوطنا  يقتحمون باحات "األقصى" 290.. الهيئات اإلسالمية: الهجمة تأخذ منحى خطيرا   .19

"األيام": اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد األقصى، أمس، بمالبس متدينين  -القدس
مستوطنًا اقتحموا  290وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس إن " ران" اليهودي.لمناسبة "يوم الغف

باحات المسجد األقصى خالل الفترتين الصباحية والمسائية، بينهم المتطرفان يهودا عتصيوني 
 وارنون سيجال".

ى وحذرت الهيئات اإلسالمية في القدس من "خطورة ما تؤول إليه األوضاع في المسجد األقص
المبارك، في ظل تصاعد االنتهاكات والهجمة الشرسة من المتطرفين اليهود على المسجد، 
وتصرفاتهم االستفزازية لمشاعر المسلمين والتي بدأت تأخذ منحى خطيرًا خاصة خالل فترات األعياد 

ية اليهودية، وذلك تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة وكافة أذرع األمن اإلسرائيل
جاء ذلك في بيان مشترك وصل "األيام" صدر عن مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات  المختلفة".

اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية العليا، ودار اإلفتاء، وديوان قاضي القضاة في القدس، ودائرة األوقاف 
 اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك.

 17/9/2021، رام هللا، األيام
 

 المشتركة لالجئين: رسالة "الزاريني" بشأن اتفاق اإلطار تحمل "مغالطات" اللجنة .20
أعلنت اللجنة المشتركة لالجئين، رفضها المطلق لما جاء في رسالة المفوض العام لوكالة )أونروا( 
"فيليب الزاريني" بشأن اتفاقية اإلطار الموقعة مع الواليات المتحدة، مشيرة إلى أنها احتوت "على 

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، اطلعت "قدس برس"  بريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات".جمل ت
عليه: أنها ستجابه اتفاق اإلطار "حتى إسقاطه، ومواجهة أي انحرافات لإلدارة تصب في خدمة 

وقالت إن الرسالة "مؤشر على إصرار إدارة أونروا على المضي قدًما في تنفيذ  مشاريع التصفية".
اتفاق اإلطار مع اإلدارة األمريكية، بما ُيحّولها إلى وكيل أمني ينفذ اإلمالءات األمريكية شروط 

وقالت اللجنة إن الرسالة "تتضمن جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها  الصهيونية".
والموظفين،  تحويل القوانين الناظمة لألمم المتحدة واألونروا إلى سيف مسلط على رقاب الالجئين
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واستغالله دائمًا في غير موقعه وتوقيته لتشريع اإلجراءات الظالمة المُتخذة بحق الالجئين 
والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصًا في المسائل الوطنية العامة 

 التي بدونها أصاًل ال يوجد كيانية لألونروا".
 16/9/2021، قدس برس

 
 عاما 20االحتالل يحرم أما فلسطينية من االجتماع بأبنائها منذ ".. منكوبةعائلة " .21

لم يكن دخول األسير الفلسطيني كايد الفسفوس شهره الثاني في اإلضراب  :عوض الرجوب –رام هللا
عن الطعام، وما يحيط بالتجربة من قلق ومخاطر، أول طريق اآلالم الطويل بالنسبة ألمه الستينية 

عاما، وحتى اليوم ال ترى األم له  20بدأ طريق األلم هذا قبل  الفسفوس )أم أكرم(. فوزية محمد
ال يتكرر اعتقال  نهاية، وباتت أمنيتها الوحيدة أن تجتمع مع أبنائها الستة على مائدة واحدة بمنزلها.

سرائيلية األبناء: أكرم ومحمود وكايد وخالد وحسن وحافظ فقط، بل جمعتهم قيود وزنازين السجون اإل
وفيها اقتيدت األم أيضا مع األبناء إلى التحقيق والزنازين، وفي  2008أكثر من مرة، في إحداها عام 

 أخرى فقدوا والدهم.
 إضراب كايد

يومه  -وهو من بلدة دورا )جنوبي الضفة الغربية(-عاما(  32يوم الخميس يدخل إضراب كايد )
مساعيها لدى المحامين واللجنة الدولية للصليب  ، لكن أخباره منقطعة عن والدته، وفشلت64الـ

من  3إلى جانب كايد، يعتقل المحتل  األحمر في الحصول على أي معلومة عن وضعه الصحي.
أشقائه: محمود وأكرم وحافظ، وجميعهم رهن االعتقال اإلداري، وفق والدتهم التي تحدثت للجزيرة 

 نت.
 عائلة منكوبة

من أبنائها حاليا رهن االعتقال، وهم  4لتنا منكوبة". وتشير إلى وجود تقول المسنة الفلسطينية "عائ
 إضافة إلى كايد: أكرم ومحمود وحافظ، الذي اعتقل خالل إضراب كايد.

 عاما في السجون 50
عاما في السجون  50وتشير فوزية الفسفوس إلى قضاء أبنائها مجتمعين وعلى فترات نحو 

 ".5، وأكرم 5، وحافظ 11، حسن 9وخالد  ،7، كايد 13اإلسرائيلية: "محمود 
 16/9/2021. نت، الجزيرة
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 للتضييق على المقدسيين "األعياد الدينية"االحتالل يستغل  .22

حولت إجراءات االحتالل اإلسرائيلي مدينة القدس، التي غالبا ما كانت تعج بالحياة  :القدس المحتلة
أشباح وذلك على خلفية إغالق المدينة تزامنا مع  والحركة والمارين والمتسوقين والمصلين، إلى مدينة

وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل ضيقت على المقدسيين،  اليهودي.« يوم كيبور»عيد الغفران 
وتعرض العديد من األسواق في البلدة  وأغلقت عدة طرقات في المدينة، بذريعة األعياد اليهودية.

الحال في سوق القطانين، الذي أرغم التجار فيه على  القديمة في مدينة القدس لإلغالق كما هو
 إغالق محالهم بشكل كامل للسبب ذاته.

وأظهرت فيديوهات وثقها نشطاء مقدسيون شوارع القدس شبه فارغة بفعل اإلجراءات االحتاللية التي 
وترافق ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد  تعمدت التضييق على سكان المدينة.

األقصى خالل الفترتين الصباحية والمسائية، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل؛ بذريعة إحياء ما 
 «.عيد الغفران اليهودي»يسمى بـ

 16/9/2021، لندن، القدس العربي
 

 بالضفة قوات االحتاللمع إصابة فتى ورضيعة في مواجهات  .23
نوه، أمس، اعتداءاتهم في أنحاء مختلفة "األيام"، وكاالت: واصلت قوات االحتالل ومستوط –رام هللا 

من الضفة، إذ أصيب طالب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خالل مواجهات في محيط مدرسة 
ذكور تقوع الثانوية شرق بيت لحم، وأصيبت رضيعة باالختناق خالل مواجهات أعقبت اقتحامًا لبلدة 

 يعبد، جنوب جنين.
واجهات اندلعت مع قوات االحتالل التي انتشرت بأعداد وذكرت مصادر محلية في بيت لحم، أن م
أطلق جنود االحتالل الرصاص وقنابل الغاز والصوت و كبيرة منذ الصباح في محيط مدرسة تقوع، 

 باتجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار معدني مغلف بالمطاط.
 17/9/2021، رام هللا، األيام

 
 لمجزرة صبرا وشاتيال 39لكترونية احياء للذكرى "فلسطينيو الخارج" يطلق حملة إ .24

أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الخميس، حملة إلكترونية عبر منصات التواصل : بيروت
لمجزرة صبرا وشاتيال، ودعا إلى التغريد عبر وسم "  39االجتماعي، بمناسبة الذكرى الـ 

لمكتب اإلعالمي للمؤتمر، مجموعة من المواد ونشر ا ".SabraShatila39" و" #39#صبرا_وشاتيال
، بمشاركة 1982اإلعالمية حول المجزرة التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي خالل اجتياح بيروت عام 
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وأشار المكتب اإلعالمي إلى أن  مليشيات لبنانية مسلحة تابعة لحزب الكتائب وجيش لبنان الجنوبي.
 غالبيتهم من الالجئين الفلسطينيين. 3,500إلى  750عدد الضحايا تراوح من 

 16/9/2021، قدس برس
 

 االثري محط أطماع االحتالل ومستوطنيه في الخليل "أجدا"بئر  .25
وهي كلمة ارمية محرفة من جدى، بمعنى الجدة، في ” إجدا“يزيد عمر بئر  :جهاد القواسمي -الخليل

وهي احدى ممالك الخليل االربع القديمة، والتي ” ممرا” منطقة نمرا، والتي حرفت ايضا من االصل 
( عاما، وال زالت تروى حكايات اسطورية تتناقلها 2500، عن ) ”كريات أربع” كان يطلق عليها 
وقال الباحث التاريخي لمدينة الخليل،  ا محط أطماع االحتالل ومستوطنيه.االجيال، ما جعله

الدكتور يوسف أبو ميرز، ان بئر او عين اجدا ذكرت في القرن االول الميالدي في كتب التاريخ 
الرومانية، اعتقادا منهم ان هذه البئر تعود لسيدتنا سارة زوجة سيدنا ابراهيم عليه السالم، ولذلك 

حتالل ومستوطنوه االستيالء عليها، بحجة ان سيدنا ابراهيم عاش في منطقة بئر حرم يحاول اال
على البئر قبل سنوات قليلة بئر  أطلقواالرامة التي تبعد نصف كيلو متر عن بئر اجدا، مشيرا انهم 

ساره او حمام سارة، العتقادهم ان السيدة سارة كانت تأتي من بئر حرم الرامة لالستحمام في بئر 
وأضاف، رغم ان البئر ما بعد سيدنا ابراهيم الخليل، اال ان االحتالل والمستوطنين وكعادتهم  ”.اجدا“

 يحاولون السيطرة على المنطقة.
 16/9/2021القدس، القدس، 

 
 وصول وفد فني مصري إلى القطاع لمناقشة خطة القاهرة إلعادة اإلعمار .26

فح البري وفد فني مصري مكون من وصل قطاع غزة، أمس، عبر معبر ر  عيسى سعد هللا:
وقالت مصادر متعددة إن  شخصين، لمناقشة ملف إعادة اإلعمار مع الجهات المسؤولة في القطاع.

الوفد سيطلع خالل زيارته التي ستستغرق عدة أيام المسؤولين على الخطة المصرية إلعادة إعمار 
س المصري عبد الفتاح السيسي خالل عنها الرئي أعلنالقطاع ضمن المنحة المالية المصرية التي 

ويتوقع المسؤولون خالل  مليون دوالر. 500العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة والبالغة 
 أحاديث مع "األيام" أن تبدأ عملية االعمار المصرية على ارض الواقع خالل األيام القادمة.

 17/9/2021، األيام، رام هللا
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لهام شيخ األزهر: نضال الشعب .27  الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وا 
قال شيخ األزهر أحمد الطيب، إن القضية الفلسطينية هي قضية األزهر والمسلمين األولى، : القاهرة

سيظل نضال الشعب الفلسطيني المرابط على أرض فلسطين العربية الطاهرة، وفي مقدسات األمة، "و
لهام في كيفية النضال ضد المحت وأكد خالل لقائه بالعاصمة  ."ل الغاشممصدر فخر وعز وا 

المصرية، القاهرة، يوم الخميس، محمود الهباش، أن اإلرهاب الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيلي هو 
 دليل دامغ على اختالل قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب.

 16/9/2021، القدس، القدس
 

 ت اإلسرائيلية في "األقصى"األردن يدين استمرار االنتهاكا .28
أدانت وزارة الخارجية األردنية، يوم الخميس، استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد : عمان

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة هيثم أبو الفول، في بيان: إّن التصرفات  األقصى الُمبارك.
ًا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون اإلسرائيلية بحق المسجد مرُفوضة وُمدانة، وُتمثل انتهاك

وشّدد أبو  الدولي واللتزامات "إسرائيل" كـ"قوٍة قائمٍة باالحتالل في القدس الشرقية"، حسب وصفه.
دونما، هو مكان عبادة خالص  144الفول على أّن المسجد األقصى الُمبارك، بمساحته البالغة 

 للمسلمين.
 16/9/2021 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سمحت بوصول الوقود اإليراني إلى لبنان لدعم جهود حل األزمة اإلنسانية "إسرائيل"قناة عبرية:  .29

العبرية، يوم الخميس، أن إسرائيل امتنعت عن اإلضرار بوصول  12زعمت قناة : ترجمة خاصة
القناة، فإن وبحسب  سفينة الوقود اإليرانية إلى سوريا، ونقل شحنتها عبر صهاريج إلى لبنان.

المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية سمحت بدخول السفينة لألراضي السورية، كما سمحت بنقل 
 الصهاريج، رغبًة منها في دعم الجهود الدولية لحل األزمة اإلنسانية في البالد.
 16/9/2021، القدس، القدس

 
 من المنحة القطرية "الجزء الثالث": تقدم في االتصاالت الجارية بشأن إنهاء أزمة "القدس" .30

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، يوم الخميس، عن وجود تقدم في االتصاالت  :خاّص –الدوحة
من المنحة القطرية، والمتعلق بصرف رواتب عدد محدود ” الجزء الثالث“الجارية بشأن إنهاء أزمة 

 ر عام لصرفها.من المنحة في آخ رواتبهمبغزة، والذين كانوا يتلقون ” حكومة حماس“من موظفي 
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، فإن الجانب القطري والوسطاء يبذلون جهوًدا كبيرة مع ”القدس“وبحسب المصادر التي تحدثت لـ 
من المنحة في غضون أسبوعين أو أقل إن سنحت ” الجزء الثالث“المسؤولين اإلسرائيليين لصرف 

جل صرف وأشارت المصادر، إلى وجود عدة خيارات لكنها تظل محدودة، من أ الفرصة لذلك.
األموال للمستفيدين منها، مشيرًة إلى أن هناك توافًقا على آليتين يمكن المضي بإحداهما من أجل 

وأكدت المصادر أن حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها  صرف الجزء العالق من المنحة القطرية.
رواتب ترفض حالة االبتزاز أو فرض أي شروط من قبل االحتالل، وأنها مصرة تماًما على صرف 

 موظفيها.
 16/9/2021، القدس، القدس

 
 تبحثان التعاون في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية "إسرائيل"اإلمارات و .31

سرائيل التعاون في مجاالت الذكاء االصطناعي والرعاية  :د ب أ –أبوظبي  بحثت اإلمارات وا 
ر الذي عقد افتراضيًا جلسات نقاشية وتضمن المؤتم الصحية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة والمياه.

حول التعاون في مجاالت الذكاء االصطناعي والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة والمياه 
 ”.بهدف بناء حلقة وصل وخلق فرصة للطرفين لتبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجاالت“

 16/9/2021، القدس، القدس
 

 "إسرائيلي"خاذ إجراءات ضد شركة يونيليفر بسبب مقاطعتها لوالية نيوجيرزي بصدد ات .32
رويترز: ذكر مسؤول بوزارة الخزانة في والية نيوجيرزي األميركية يوم األربعاء، أن من  -نيويورك 

مليون دوالر من أسهم وأصول في شركة يونيليفر مملوكة لصناديق معاشات  182المنتظر سحب 
قيود على مبيعات بوظة بن اند جيري في األراضي الفلسطينية التي التقاعد التابعة للوالية بسبب 

 تحتلها إسرائيل.
وهذا أحدث تحرك من جانب والية أميركية ضد يونيليفر بسبب قيام عالمتها التجارية بن اند جيري 
في تموز بإنهاء ترخيص لبيع البوظة التي تنتجها في الضفة الغربية المحتلة. وقالت بن اند جيري 

 بيع منتجاتها هناك "ال يتسق مع قيمها".إن 
وكانت وحدة االستثمارات في نيوجيرزي قالت يوم الثالثاء إنها اتخذت قرارًا أوليًا بأن الحفاظ على 
استثمارها في يونيليفر سيمثل انتهاكًا لقانون الوالية الذي يمنعها من االستثمار في الشركات المقاطعة 

 مًا لطلب تعديل األمر.يو  90إلسرائيل. ومنحت الشركة 
 16/9/2021القدس، القدس، 
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 ليست بديال لسالم فلسطيني إسرائيلي التطبيعية "أبراهام"واشنطن: اتفاقات  .33
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية، نيد برايس، األربعاء، أن اتفاقيات التطبيع 

دول عربية، هي دولة األمارات، البحرين،  بين إسرائيل وأربع” اتفاقيات أبراهام“المعروفة باسم 
والسودان والمغرب، التي أبرمت العام الماضي، ووقعت في البيت األبيض بوجود الرئيس السابق، 
دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل السابق، بنيامين نتنياهو، وكل من وزراء خارجية األمارات 

 .والبحرين، ليست بديال لسالم فلسطيني إسرائيلي
كما أوضحنا سابقا، إن اتفاقيات التطبيع، واتفاقيات أبراهام، ليست بدياًل عن التقدم ” وقال برايس: 

على الجبهة اإلسرائيلية الفلسطينية)..( نحن نواصل السعي لتحقيق تقدم نحو هدفنا النهائي، وهو حل 
ات إبراهام، اتفاقيات التطبيع، الدولتين المتفاوض عليه بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. لذا فإن اتفاقي

بشكل ال لبس فيه شيء جيد في أذهاننا. إنها اتفاقيات سنسعى إلى البناء عليها وتعزيزها،  –هي 
ولكن أيًضا إلحياء اتفاقيات جديدة أيًضا، كما أننا في الوقت نفسه، سنواصل إتباع السياسات التي 

ق اإلسرائيلي الفلسطيني، وهو التأكد من أن تساعدنا على تحقيق الهدف الذي نسعى إليه في السيا
اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء قادرون على تجربة مستويات متساوية من األمن والحرية، 

 ”.واألهم من ذلك، الكرامة. ويمكننا القيام بهذين األمرين في آن واحد
 16/9/2021القدس، القدس، 

 
 بب تهديد محتمل لكنيس يهوديأشخاص في هاغن األلمانية بس 4اعتقال  .34

أشخاص في مدينة هاغن في والية شمال الراين غربي ألمانيا  4قالت الشرطة األلمانية إنها اعتقلت 
 "على خلفية تهديد محتمل" يستهدف كنيسا يهوديا بالمدينة.

من وقال متحدث باسم الشرطة إن قوات الطوارئ موجودة في الموقع، لكن ال يمكن اإلدالء بالمزيد 
 المعلومات التفصيلية ألسباب تكتيكية.

 16/9/2021الجزيرة.نت، 
 

 1973تشرين األول/ أكتوبر وثائق إسرائيلية: الغطرسة سبب إخفاقات حرب  .35
سنة على حرب أكتوبر  48تل أبيب: في تقارير تنشر في تل أبيب، هذه األيام، بمناسبة مرور 

 ويم العبري.، التي تصدف اآلن وفقًا للتق1973)تشرين األول( 
وفي كتاب أعده المؤرخ العسكري اإلسرائيلي، يوآف غيلبر، سيصدر قريبًا، يكشف فيه، عن أن 
إخفاقات إسرائيل في حرب أكتوبر كانت أعمق بكثير من كونها إخفاقات المخابرات التي فشلت في 
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رجة الفساد إهمال يبلغ د»رصد مفاجأة الحرب رغم وجود معلومات، وأن اإلخفاق األكبر يكمن في 
 5ما حدث في الجيش اإلسرائيلي في »ويقول، إن «. العفن الذي ساد الجيش اإلسرائيلي طيلة سنوات

، ليس مجرد الوقوع في مفاجأة نتيجة ألخطاء في التقدير، أو عدم فهم اإلنذار، أو 1973أكتوبر  6و
ساس ألن هناك بسبب عدم استخدام وسيلة كهذه أو تلك من أجل الحصول عليه، فحسب، بل باأل

أمراضًا خبيثة في أداء الجيش وعقيدته في السنوات الست التي سبقت الحرب. فمنذ االنتصار 
، ساد شعور بالغطرسة والغرور في قيادة الجيش، فأقنعوا 1967الساحق في حرب يونيو )حزيران( 

 «.أنفسهم بأن العرب لن يجرؤوا على محاربة إسرائيل
وكشف، عن أنه طرح «. غطرسة»، وتعني «راهف»تار لكتابه العنوان وكان البروفسور غيلبر قد اخ

رؤيته هذه خالل عمله في الجيش وفي األكاديمية، وخالل عضويته في الطاقم المهني الذي رافق 
كانت مهمتي في اللجنة »التي حققت في إخفاقات إسرائيل في تلك الحرب، وقال « لجنة أغرنات»

لتي وصلت إلى اللجنة، وشملت وثائق وبروتوكوالت من مصادر ترتيب كميات المواد الهائلة ا
مختلفة، مثل مكتب رئيس هيئة األركان العامة ورئيس الموساد. وكانت جميعها مفتوحة أمامي، وقد 
طفحت بالمعلومات التي تصرخ بالغطرسة. ولكنهم في اللجنة بحثوا عن نقطة ارتكاز أخرى وتجاهلوا 

 «.النقطة األساسية
ر آخر، قال المفوض األسبق لشكاوى جنود الجيش اإلسرائيلي، الجنرال يتسحاق بريك، إن وفي تقري

الجيش لم يتعلم من إخفاقات حرب أكتوبر، وهو اليوم يهدد بالحروب، ولكنه غير مستعد للحرب 
المقبلة. وأكد بريك، المعروف بانتقاداته الالذعة لقيادة الجيش، أنه في حال وقوع حرب أخرى، فإن 

 .1973رائيل ستصاب بنكسة على غرار حرب أكتوبر إس
اإلخباري تقريرًا بمناسبة الحرب، ادعى فيه أحد الضباط السابقين، أنه حذر « والال»ونشر موقع 

وزير األمن موشيه ديان في حينه، من وجود تحركات على الجبهة المصرية تشير إلى استعدادهم 
 للحرب، لكنه استخف به وتجاهل تحذيراته.

ف عدد من الجنود والضباط والطيارين الذين كانوا وقعوا في األسر لدى سوريا ومصر، عن أنهم كش
تعرضوا لتنكيل وتعذيب في إسرائيل بعد عودتهم، وأن هذا ترك أثره على نفوسهم بحيث لم يعودوا 

 طبيعيين. وهم يطالبون بإعادة فتح ملفاتهم وتعويضهم عن معاناتهم.
شخص، من نوعين من المعاناة، األول من األسر العربي  301بالغ عددهم ويشكو هؤالء األسرى، ال

نفسه واآلخر من التعامل اإلسرائيلي معهم. ففي الجانب العربي، يتحدثون عن ذكريات رهيبة تبدأ في 
الفشل الحربي ورؤية رفاقهم قتلى بمحاذاتهم، وتستمر عند الوقوع في األسر والتعرض لإلهانة 

ق القاسي، كما تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب. ثم جاءوا إلى إسرائيل، بعد أشهر، واإلذالل والتحقي
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فاستقبلوا بالترحاب الحميم أمام الكاميرات، ثم أخذوا إلى معسكر اعتقال وراحوا يحققون معهم طيلة 
شهرين، في ظروف ترهيب قاسية، في محاولة الكتشاف إن كان أحدهم قد ضعف وأدلى بمعلومات 

جندي إسرائيلي ضعفوا وأدلوا بمعلومات سرية، فتم اعتبارهم خونة. وهم  101أن  سرية. وتبين
يصرحون اليوم بأن معاناتهم لم تتوقف؛ ولذلك يطالبون باالعتراف بهم مشوهي حرب وتعويضهم عن 

 ذلك.
 43واعتمد هؤالء الجنود األسرى السابقون، على دراسة طبية أجريت في الجيش اإلسرائيلي، تبين أن 

حباطًا دائمين ويستيقظون فزعين في الليالي، و في في المائة  28المائة منهم يعانون اكتئابًا وا 
 مناعتهم منخفضة، وجميعهم يعانون أمراضًا مختلفة.

  17/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 ماذا لدى المقاومة بعد نفق الحرية؟ .36
 د. ناجي الظاظا

جحت في تحقيق معادلة وطنية جديدة خالل معركة ال أحد يشك في أن المقاومة الفلسطينية قد ن
سيف القدس تربط بين غزة والقدس. وهو ما شكل بداية الستراتيجية جديدة في مشروع المقاومة، 
تعتمد على ربط الفعل المقاوم بالثوابت الوطنية. وهو ما يمنحها دعًما شعبيًّا وقدرة على تحمل تكلفة 

 عناوين الثوابت الوطنية، كالقدس واألسرى والالجئين.أي معركة ضد االحتالل تكون مظلتها 
م قد فتحت خًطا 2021سبتمبر  11ولعل كلمة أبو عبيدة "الناطق باسم كتاب القسام" مساء السبت 

جديًدا بين قاعدة المقاومة في قطاع غزة وأحد أهم خزانات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 
م، ولم تنتهِّ بعملية "نفق 2002أبريل  11-1ي المعركة الخالدة بين "جنين". فجنين لم تبدأ قصتها ف

قد حرروا أنفسهم عبر نفق من سجن  -كلهم من جنين-الحرية" التي كان أبطالها ستة من األسرى 
 "جلبوع" األكثر تحصيًنا لدى مصلحة السجون اإلسرائيلية.

يذكرها أحد إاّل ويقول "جنين القسام"، فهي فال تزال جنين ترتبط بالشهيد عز الدين القسام، بل ال يكاد 
ن كانت تبتعد عن مركز الضفة الغربية، إاّل أنها األقرب للتماس مع التجمعات السكانية  وا 

 اإلسرائيلية، وهذا ما قد يمنحها أفضلية نضالية.
من الواضح أن تصريح أبو عبيدة الذي قال فيه إن "مخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم، ولن نسمح 

لعدو بالتغول عليهم وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههم"، يعكس جهوزية المقاومة لتسخير قوتها ل
العسكرية للدفاع عن جنين في حال أقدم العدو على اجتياحها. وهي رسالة ردع يدركها العدو جيًدا، 

هديد المقاومة فهو غير مستعد لتكرار خطئه االستخباري قبيل معركة سيف القدس، عندما لم يقرأ ت
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يوًما من القصف المتواصل للمنشآت والمرافق اإلسرائيلية  11جيًدا. تلك الرسالة التي تحمل توقيع 
بأسلحة لم يكن يتوقعها، ال على مستوى دقة اإلصابة وال المسافات التي يمكن أن تصلها، وال حتى 

 نوعيتها البرية والبحرية والجوية.
بأن جيش االحتالل اإلسرائيلي قد يتعرض لحياة األسيرين اللذين  ولعل ذلك يأتي في سياق تقديرات

"جز العشب" التي تشمل قتل  ةاستراتيجيال يزاالن طليقين. فجيش االحتالل منذ عدة سنوات وضمن 
المقاومين في الضفة بداًل من اعتقالهم. وبعد تمكنه من اعتقال األسرى األربعة، وشعوره بشيء من 

الوعي الفلسطيني، فإنه قد يعمد إلى المساس بحياة من تبقى من أبطال "نفق النشوة، ومن أجل كي 
 الحرية".

إن مبادرة المقاومة بربط نجاح أي صفقة لتبادل األسرى مع االحتالل بحرية هؤالء الستة، تمثل رفًعا 
ينيت" هي للسعر وزيادة في الثمن. ومما ال شك فيه أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة "نفتالي ب

ن رغب بعض أقطابها. فحالة  أضعف من أن تكون قادرة على تحمل عبء تحرير األسرى، حتى وا 
التناقض السياسي بين مكونات االئتالف الحكومي باإلضافة إلى النزعة اليمينية لغالبيتها تجعل من 

ع غزة الصعب الذهاب إلى صفقة تضطرها لكسر حاجز الثقة برواية الجيش بموت جنودها في قطا
، أو بعددهم أو حتى بطبيعة ما لدى المقاومة من جنود أحياء 2014خالل معركة العصف المأكول 

 أو أموات.
ولكن المنطق السياسي دائًما يتقبل فكرة أن ال أحد يقّدم "تنازالت مؤلمة" طواعية، وأن الرأي العام في 

المقاومة عندما يتحرك وسيط بالرضوخ لشروط  -مهما كانت متطرفة-)إسرائيل( سيرغم أي حكومة 
قادر على إقناع الطرفين بتقديم ضمانات تؤكد جديته. وهذا ما حدث خالل "صفقة وفاء األحرار" 
األولى؛ عندما استطاع الوسيط األلماني الحصول على مقطع فيديو قصير يثبت أن الجندي 

ة. وهذا ما يحدث في كل أسيرة فلسطيني 19اإلسرائيلي جلعاد شاليط بصحة جيدة، في مقابل إطالق 
صفقات التبادل، التي ال تتم عادة دفعة واحدة، بل ال بد أن يتخللها أثمان جزئية تمهد لدفع الثمن 

 الكامل للتبادل، الذي يكون عادة مؤلًما ألحد الطرفين.
إن إعالن الناطق العسكري من قطاع غزة، استعداد المقاومة الفلسطينية لتسخير كل قوتها للدفاع 

الثوابت الفلسطينية، يعكس ثقتها بالقول إن "ما بعد معركة سيف القدس ليس كما قبلها"، وهو  عن
بداية لحقبة جديدة من الثورة الفلسطينية التي توحد جبهات المقاومة بما يتجاوز قدرة العدو على إدارة 

فظ له أسطورة أيام قتالية أو حتى معارك مفتوحة على عدة جبهات لن تحقق له األمن الهش ولن تح
 الردع.

 16/9/2021فلسطين أون الين، 
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 إنها فلسطين .. إنها استعالء اإلرادة .37
 أسامة أبو ارشيد
ُف عزائمهم الفوالذية، وتصوغ  ثالثة مشاهد في األيام األخيرة تختزل معاناة األسرى الفلسطينيين، ُتَوصِّّ

نطلقوا إلى فضاء الحرية، قبل أن يعيد إرادة التحرير فلسطينيًا. ليس سجن جلبوع بأسراه الستة الذين ا
االحتالل اعتقال أربعة منهم، أصل الحكاية ومبتدأها، وال حتى هو خبرها ومجّرد فصل فيها، فحسب، 
بل هو تلخيٌص وتكثيٌف لحتمية التحرير الفلسطيني واالنعتاق من ربقة االحتالل الصهيوني. شعب 

ية االستسالم، ويأبى أن ينال منه اليأس، لهو أهل كهذا، تأبى عزيمته أن تخور، ويأبى أن يرفع را
للحرية، وهو قادٌر على بعث فجره من جديد، ولو عبر نفق في الضفة الغربية أو قطاع غزة. تأبى 
فلسطين إال أن تتنفس عزًة وحريًة وكرامة، واستثناء الظلم فيها ال يكون أصاًل أبدًا. أيضًا، ال يمثل 

 أبناء شعبها، أو اليائسون المثَبِّطوَن، إال استثناًء سيزول يومًا. المتواطئون مع االحتالل بين
المشهد األول، كان في تسطير األسرى الستة، محمود العارضة، زكريا الزبيدي، محمد العارضة، 
يعقوب قادري، أيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ملحمًة جديدًة من مالمح الكفاح الفلسطيني، بهروبهم 

اإلجراءات األمنية المشّددة. النفق الذي حفره بعضهم على مدى أشهر بأدوات من سجن جلبوع ذي 
أسيرًا فلسطينيًا في سجون  4650بدائية كان تعبيرًا صادقًا عن اإلرادة الحرة العنيدة لدى أكثر من 

لم االحتالل. وحتى عندما أعاد االحتالل اعتقال األربعة األوائل منهم، فإن ثقتهم بالحرية لم َتهِّْن و 
 تخر، بل، وكما نقل عن بعضهم، فإنهم اآلن أكثر يقينًا بها.

، في الضفة 1948هم يعلمون أن وراءهم شعبًا، في كل أماكن وجوده، في الداخل الفلسطيني عام 
الغربية، في قطاع غزة، وفي ساحات اللجوء والشتات العالمي، لن تخذلهم ولن تذرهم وحيدين. 

غزة، فلتحُكم عليكم محاكم األبارتهايد اإلسرائيلي كيف تشاء، جاءهم الجواب من المقاومة في 
ولتضف إلى مؤبداتكم أخرى، إال أن موعدكم سيكون الحرية رغمًا عن االحتالل، حيث ستكونون 
على رأس أي صفقة تبادل. ومع أن العدو الصهيوني حاول أن يستفّز شقاقًا ونزاعًا طائفيًا بين أبناء 

 األسرى المعاد اعتقالهم، وال الشعب الفلسطيني بلعوا الطعم. فلسطين كلها، الشعب الواحد، إال أن ال
بجميع مكّوناتها، وطوائفها، وفصائلها، وقواها، شعب واحد يقف وراء أسراه. أما من اختار من بينهم 
 التواطؤ مع العدو أو العمالة له، فهم ليسوا من هذا الشعب في شيء، وهم ال ينتمون لطائفٍة أو فئةٍ 

 معينة فيه.
المشهد الثاني، تمثل في تجّدد حملة المطالبة بإطالق األسيرة إسراء جعابيص ابنة الستة والثالثين 
عامًا من جبل المكبر في القدس المحتلة. ُتحدث صور هذه الفتاة كمدًا في القلب كلما أراها، وتثير 

فها وأصابع يديها التي ذابت، من جسدها ووجهها. أن %60أحزانًا وأوجاعًا، وقد أتت الحروق على 
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معاناة فراق ابنها الوحيد، آالم الحروق وحرمانها في زنازين العدو من األدوية والعالج، قضاؤها ست 
عامًا. ال تحتاج أن تكون فلسطينيًا كي تتعاطف  11سنوات في السجن من مجمل محكوميتها البالغة 

ذّرة من إنسانية. لكننا نعلم أن الكيان الصهيوني  مع إسراء. كل ما يلزم هو أن تكون إنسانًا، أو فيك
ال يملك شيئًا من اإلنسانية، وجنوده ورجال أمنه مجّرد وحوش آدمية، بل أقسى وأكثر لؤما. عندما 

، 2015احترقت المركبة التي كانت تقودها إسراء، جّراء تماّس كهربائي، في أكتوبر / تشرين األول 
القدس المحتلة، تركها الجنود اإلسرائيليون في داخلها تحترق، ولم بالقرب من حاجز عسكري شرقيَّ 

يحاولوا إطفاء المركبة، وال تقديم يد عون لها. ثمَّ اتهموها بأنها كانت تنوي تنفيذ عملية عسكرية 
 ضدهم بسبب أسطوانة الغاز التي كانت في صندوق السيارة.

ويعترف بمواثيق دولية، أو أنه ديمقراطي، من كان يظن أن األبارتهايد الصهيوني يحترم قوانين، 
فليعد حساباته في ضوء قصة إسراء. ومن كان يزعم إنه يمكن التعويل على اتفاقات "سالم"، أو 
صفقات سياسية، من موقع ضعف، مع عدو مجرم ال يرى في الفلسطيني إنسانًا تستحّق حياته 

ان يهرطق بين الفلسطينيين بأن "التنسيق وسالمته االحترام، فليجرؤ على تحديث إسراء بذلك. ومن ك
األمني" مع الكيان الصهيوني مصلحة فلسطينية، ينبغي أن تكون قضية إسراء لعنة تطارده في 
المحيا والممات. قد تكون إسراء جعابيص حالًة مغرقًة في الكآبة والحزن واألسى، ولكنها أيضًا شعاُع 

 قى روحه ترنو نحو الغد القادم المشرق.أمٍل أن الفلسطيني الحر مهما توجع وعانى تب
المشهد الثالث، جّسدته تلك القبلة الحزينة التي طبعها األسير حجازي القواسمي على رأس ابنه أحمد، 
ابن األحد عشر ربيعًا، الذي يتعالج من السرطان، بعد أن اقتحمت قواٌت إسرائيلية منزله في الخليل 

شفع لحجازي مرض ابنه، وتلقيه جلسات عالج كيميائي منذ شهر العتقاله يوم الثالثاء الماضي. لم ي
ُع َحشاَشَة  فبراير/ شباط الماضي، بعد عملية استئصال لورم خبيث خضع لها في تركيا. مشهد ُيَقطِّّ
القلب وحجازي يقبل رأس ابنه أحمد، في حين يحمل طفاًل آخر بذراعه، وتقف طفلة ثالثة تتابع تلك 

ل أحمد إن أباه قال له وهو يقبله: "ما تقلق، راح أرجع، ما راح أطول، شد حيلك الدراما المأساوية. قا
نما ألنه رفض العمالة  في الكيماوي". أما زوجة حجازي، فقالت إن اعتقاله ليس لذنٍب اقترفه، وا 
لصالح االحتالل ضد أبناء شعبه، فكان أن عاقبه، أواًل، بمنعه من السفر مع ابنه من أجل العالج، 

باعتقاله اآلن. وعندما سئل أحمد، الذي ُاْضُطَر أهله أن يؤجلوا جلسة العالج الكيميائي يومًا ثّم 
بسبب اعتقال والده، عن شعوره، قال إنه شعوٌر بالقهر ومؤلٌم جدًا، ولكنه أيضًا، عّبر ببراءته عن 

 بالسالمة".عزيمة شعٍب تأبى االنكسار والخنوع والخضوع: "إن شاء هللا يا با )يا أبي( ترجع 
كالعادة، سيطلع علينا بعض المتحذلقين ليقولوا إن جرائم االحتالل الصهيوني نعيم أمام فظائع جرائم 
ن زنازين إسرائيل جنَّة مقارنة بجهنم زنازين بعض العرب... يا هؤالء،  بعض األنظمة العربية. وا 
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بين ألم وألم، حتى لو اختلفت  البؤس واحد، والجريمة واحدة، والمجرم واحد، والضحية واحدة. ال فرق
الدرجة، وال فرق بين دم ودم إال في حشايا تحّيزات مخبولين. وكل من يسعى في التفريق بين آالمنا 
ومصابنا وأحزاننا وتطلعاتنا هو ُمْنتٌِّن خبيث، مهما اّدعى وصاًل بجرح من جراحات أمتنا. أما 

يِّّ سادرون، وكثير التائهون، الباحثون عن "سالم" مع عدو فتك، ويفتك ب شعبهم وأمتهم، فهم في الغِّ
 منهم من الخيانة والعمالة ثملون.

وحتى تبزغ شمس الحرية من جديد، سيبقى الشعب الفلسطيني عاشقًا لها، يطلبها حثيثًا، مسّطرًا 
المالحم في سيرورتها. إنه شعب لم يكسر إرادته تداعي األعداء عليه، وهم على وأد قدر التحرير 

نه شعٌب ما َفتَّ في عضده تواطؤ المتواطئين، وال تخاذل والحري ة والفجر الباسم القادم لعاجزون. وا 
المتخاذلين. من ظهور رجالنا وأرحام نسائنا، من فوق األرض، من باطنها، من سمائها، من بحرها، 
يطلع الفلسطينيون األحرار، وسيبقون يطلعون، حتى كسر آخر قيد، وكنس االحتالل البغيض 

 لمجرم، وتطهير األرض من رجس العمالء الخائنين.ا
 17/9/2021العربي الجديد، لندن، 

 
 االستراتيجية اإلسرائيلية في مواجهة التهديد اإليراني.. باءت بالفشل .38

 عاموس جلعاد
عرض وزير الدفاع اإلسرائيلي، بني غانتس، في خطابه أمام مؤتمر "معهد السياسة ضد اإلرهاب 

(ICT في جامعة ر ") ايخمان، صورة محدثة ومقلقة بشأن ُبعد آخر للتهديد االستراتيجي اإليراني ضد
 إسرائيل والدول العربية في الشرق األوسط.

وال شك في أن هذا يثير من جهة تقديرًا لقدرة االستخبارات اإلسرائيلية على عرض صورة بهذه الدقة، 
ائيلية في مواجهة التهديد اإليراني اآلخذ لكن في المقابل ينكشف مرة ُأخرى أن االستراتيجية اإلسر 

 بالتعاظم باءت بالفشل.
إن التهديد النووي اإليراني وارتباطه بأيديولوجيا متطرفة للنظام في طهران قد يشكل خطرًا وجوديًا 
على دولة إسرائيل. فاستراتيجية الواليات المتحدة باالنسحاب األحادي من االتفاق انطالقًا من 

نظام اإليراني من الداخل عن طريق العقوبات الحادة لم تنجح. أّما اليوم، وفي غياب توقعات كسر ال
إحساس التهديد العسكري أو الوجودي للنظام، يقود الزعيم الروحي خامنئي والرئيس اإليراني الجديد، 

ستويات إبراهيم رئيسي، إيران نحو تحولها إلى دولة عتبة نووية. بمعنى أن إيران تخصب اليورانيوم بم
عسكرية، وهو عنصر حرج في السالح النووي، وقد تستخدمه ألهداف، مثل استعراض القوة، أو تلّقي 

 بطاقة دخول إلى نادي الدول النووية.
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تركز الواليات المتحدة، بحسب ما صّرح الرئيس جو بايدن، جهودها على منع تطوير سالح نووي. 
 وية ال ينتظرها أي رد عسكري.قد تستنتج إيران من ذلك بأنها كدولة عتبة نو 

ذا ما ُفرضت عليها عقوبات يمكنها أن تعول على قوى عظمى، مثل الصين وروسيا.  وا 
ذا ما وصلت إيران إلى االستنتاج بأن ال معنى لتطوير سالح نووي حقيقي ألن األمر سيؤدي إلى  وا 

وية، فسيكون التحدي أمام صدام مباشر مع الواليات المتحدة والغرب واكتفت بأن تصبح دولة عتبة نو 
رًا على نحو خاص، إذ إن دواًل عربية مختلفة، مثل السعودية التي أعلنت ذلك على المأل  إسرائيل خطِّ
غير مرة، من شأنها أن تنضم إلى السباق النووي. تعتمد إسرائيل على صورة وواقع كونها قوة عظمى 

 خل عدم االستقرار إلى المنطقة.استثنائية، وشرق أوسط نووي سوف يقّزم صورة قوتها وُيد
إلى جانب ذلك، تصّعد إيران من خالل فروعها في لبنان وسورية واليمن، وكذا غزة، التهديد 
البالستي، وخصوصًا للبنية التحتية المدنية واالستراتيجية إلسرائيل. التهديد متنوع ويتضمن عشرات 

ة دقيقة، وطائرات من دون طيار مسلحة آالف الصواريخ، وثمة سعي إلنتاج صواريخ ذات قدرة إصاب
)مثلما كشف وزير الدفاع في المؤتمر( وغيرها. إضافة إلى ذلك، تمارس إيران سياسة عنيفة أساسًا 
تجاه السعودية مركز ثقل اإلسالم السني في الشرق األوسط. ويمكن أن نجمل بأسف أن إسرائيل 

يران أمستا على مسار الصدام، عاجاًل أم آجاًل.  وا 
ا الذي يمكن عمله؟ بالطبع يجب مواصلة المساعي االستخباراتية النوعية المستخدمة تجاه إيران، م

لكن على إسرائيل إعادة احتساب المسار من جديد، وأن ُتعاظم قوتها بسرعة حيال التهديد اآلخذ 
وال بالتشكل. لهذا الغرض، مطلوب تنسيق استراتيجي وثيق مع الواليات المتحدة. ومن تحليل أق

الرئيس ووزير الخارجية ومستشار األمن القومي األميركيين، نفهم أن الطريق طويل لكي تشمر 
الواليات المتحدة عن ساعدها بصورة نشطة ضد إيران لكون سّلم أولوياتها االستراتيجي مختلفًا 

 )فيروس كورونا، الوضع االقتصادي، الصين(.
لى جانب ما قيل أعاله مطلوب بالطبع تعزيز التعاون االستراتيجي مع الدول العربية، مثل لقاء  وا 

رئيس الحكومة نفتالي بينت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، وهو لقاء علني ونادر 
واستثنائي وذو مغاٍز استراتيجية. صحيح أنه ال يمكن االعتماد على مصر للتعاون العسكري، لكن 

جدًا إلسرائيل، مثلما هو أيضًا للدول العربية التي تواصل الحفاظ  العالقات المتطورة ُتعد رصيدًا كبيراً 
ن كان بثمن االمتناع عن الديمقراطية.  على استقرارها، حتى وا 

ّن الرد المطلوب من حكومة إسرائيل  ختامًا، تتعاظم إيران كتهديد مركزي لألمن القومي إلسرائيل. وا 
لى جانب إيجاد جبهة سياسية استراتيجية مع الواليات الجديدة هو خليط من األمور: بناء قوة سريعة إ

المتحدة والدول األوروبية والدول العربية السنية. واآلن تحديدًا قبل يوم الغفران، المطلوب مّنا القيام 
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