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 االحتتل يعتقل  خر أسيرين فارين من سجن جلبو  بعد محاصرة منزل بجنين .1
اعتقال األسنرن  الفلسطنينن  األخنرن  اللذن  فرا م  سج  جلبوع  األحد،أعل  الجنش اإلسرائنلي 

وقال  الشرقي لمدنية جين  شمالي الضفة الغربنة.أنهم كممجي ومياضل يفنعات، وذلك في الحي 
يه  جنش االحتالل في بنا  إ  عملنة اعتقال األسنرن  تمت دو  مقاومة أو إصابات في صفوفه، وا 
تم يقل كممجي ويفنعات إلى مركز لجهاز األم  العام )الشاباك( للتحقنق معهما، وأشار بنا  الجنش 

 وا إلى غرفة العملنات الخاصة لمتابعة عملنة االعتقال.إلى أ  جمنع قادة الميطقة الوسطى حضر 
وقال فؤاد كممجي والد األسنر أنهم في يشرة للجزنرة إ  يجله أبلغه هاتفنا قبل اعتقاله أيه ويفنعات 
سنستسلما  دو  مقاومة حمانة لسكا  المبيى بعد أ  هددت القوات اإلسرائنلنة بيسف المبيى بم  

 فنه.
لعام بنايا قال فنه إيه تمك  م  تحدند الميزل الذي كا  فنه األسنرا ، وأضاف وأصدر جهاز األم  ا

وقال مدنر مكتب الجزنرة في  البنا  أيه تم اعتقال فلسطنيَنن  انثين  آخَرن ، قدما المساعدة لألسنرن .
رام هللا ولند العمري إ  مصادر إسرائنلنة ذكرت أيه سنتم يقلهما إلى سج  في جيوبي إسرائنل 

سنوضعا  في زيازن  ميفردة، في حن  يقل األسرى األربعة الى سج  الجلمة شرقي حنفا نثم حولوا و 
 إلى المحكمة بتهمة مدينة هي الفرار م  السلطات.
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 عملية تمويه
وأضاف مدنر مكتب الجزنرة أ  القوات اإلسرائنلنة قامت بعملنة تمونه وتضلنل، إذ دفعت بأعداد 

الشرقي لجين ، في حن  قامت قوات خاصة م  الجنش والشرطة  كبنرة م  أفرادها إلى الحي
وذكرت  والمخابرات بمحاصرة ميزل في ميطقة أخرى في المدنية كا  فنه األسنرا  الفلسطنينا .

صحنفة "ندنعوت أحرويوت" اإلسرائنلنة أ  احتجاجات فلسطنينة ايدلعت عقب اعتقال األسنرن ، 
طالق اليار على القوات اإلسرائنلنة.تخللها إلقاء الحجارة والزجاجات ال  حارقة وا 

وأفاد مراسل الجزنرة بأ  قوات االحتالل ايسحبت م  جين  بعد اعتقال األسنرن . كما أفاد المراسل 
بسماع تبادل إلطالق يار في أعقاب اقتحام قوات االحتالل للحي الشرقي م  جين  العتقال 

 األسنرن .
 19/9/2021الجزيرة. نت، 

 
 الفلسطينية تطلق حملة دولية ضد االعتقال اإلداريالسلطة  .2

بدأت السلطة الفلسطنينة بالعمل على إطالق حملة دولنة ضد االعتقال اإلداري الذي تمارسه  رام هللا:
وقال بنا  للخارجنة الفلسطنينة إ  وزنر الخارجنة رناض  السلطات اإلسرائنلنة بحق الفلسطنينن .

إلى الوالنات المتحدة األمنركنة، للمشاركة في أعمال الجمعنة العامة المالكي الذي غادر )السبت(، 
سنطرح قضنة األسرى في اجتماعات ولقاءات الميظمات األممنة،  76لألمم المتحدة في دورتها الـ

سنقدم الرؤنة الفلسطنينة، »وجاء في البنا :  والتجمعات اإلقلنمنة الميعقدة على المستوى الوزاري.
أبياء شعبيا الفلسطنيي، وجرائم االحتالل ومستوطينه، وايتهاكاته المميهجة وواسعة ونيقل معاياة 

اليطاق، ضد القدس وأبيائيا وأحنائيا فنها، وضد األسرى والمعتقلن ، والحصار على قطاع غزة، 
 «.واستمرار االستعمار واالستنطا 

 19/9/2021، لندن، الشرق األوسط
 

 تقرار دون تحرير األسرىاألحمد: ال أمن وال ستم وال اس .3
قال عزام األحمد عضو اللجيتن  التيفنذنة لميظمة التحرنر والمركزنة لحركة فتح، مساء األحد، : جين 

إييا يشعر بالفخر واالعتزاز م  اإلصرار والعزنمة والتصمنم واإلرادة التي تحلى بها األسرى الستة 
ل اعتقالهم، والذن  أوصلوا رسالتهم للعالم أجمع الذن  ايتزعوا حرنتهم م  سج  "جلبوع" وأعاد االحتال

قامة دولتيا ل  نكو  أم  وال سالم وال استقرار، وأيه ل  نهدأ ليا بال دو  إحقاق  أيه دو  حرنتهم وا 
وأضاف األحمد خالل زنارة دعم  الحقوق المشروعة لشعبيا الفلسطنيي الذي نيشد الحرنة واالستقالل.
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سياد لعائالت األسرى الس تة، أ  هؤالء األسرى األبطال سجلوا تارنخا جدندا مشرفا في سجل يضال وا 
شعبيا الفلسطنيي، وأيهم أعادوا القضنة الفلسطنينة للصدارة، مشددا على أ  حركة فتح لدنها 

 استراتنجنة واضحة للعمل على األرض للضغط على االحتالل لإلفراج ع  كافة األسرى.
 19/9/2021، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 أشهر 4االحتتل يمدد االعتقال اإلداري للنائب نايف الرجوب  .4

 63االعتقال اإلداري لليائب الشنخ يانف الرجوب، ) -األحد -مددت محكمة االحتالل : الخلنل
وأفادت عائلة الشنخ الرجوب أ  سلطات االحتالل تميعهم م   عامًا( م  الخلنل، أربعة أشهر.

في إطار  5-19وأوضحت أيه معتقل في سج  عوفر ميذ  ميذ لحظة اعتقاله قبل أربعة أشهر.زنارته 
 حملة استهداف لقنادات حركة حماس ومرشحي قائمة القدس موعديا في الضفة الغربنة.
 19/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعتم

 
 لبحث قضية األسرى دوليعقد مؤتمر بالمجلس الوطني يطالب  .5

لب المجلس الوطيي الفلسطنيي برلمايات العالم واتحاداتها بالضغط على حكومات دولها طا: رام هللا
لعقد مؤتمر عاجل للبحث في قضنة األسرى  1949األطراف في اتفاقنتي جينف النثالنثة والرابعة لعام 

وطالب  والمعتقلن  الفلسطنينن  وحقوقهم، التي تتيكر لها وتيتهكها القوة القائمة باالحتالل إسرائنل.
المجلس البرلمايات اإلسهام بجهود توفنر الحمانة الدولنة لألسرى والمعتقلن  الفلسطنينن  م  العقاب 
الجماعي واإلجراءات االيتقامنة التي تمارس بحقهم م  قبل مصلحة السجو  اإلسرائنلنة، محمال 

تداعنات ويتائج استمرار حكومة االحتالل المسؤولنة الكاملة والمباشرة ع  حناة األسرى والمعتقلن  و 
 التيكنل بهم وايتهاك حقوقهم.

 19/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى .6

أكد عضو المكتب السناسي لحركة حماس زاهر جبارن  أ  حركة حماس قدمت للوسطاء : غزة
وفي  دل األسرى، مشنرًا الى أ  الكرة اآل  في ملعب االحتالل.خارطة طرنق واضحة لصفقة تبا

حدنث مع إذاعة "علم" أوضح جبارن  أ  قنادة حماس تتابع موضوع األسرى على مدار سيوات، فنما 
نولي الجياح العسكري للحركة ملف األسرى اهتماما خاصا. وأشار جبارن  الى أ  االحتالل حاول 

غزة والتقدم في عملنة االعمار بملف أسراه في القطاع، مشددا على  أكنثر م  مرة ربط ما نجري في
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أ  حماس وقنادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أ  رفضته رفضًا قاطعًا وأبلغت كل الوسطاء باستحالة 
ربط الملفن  ببعضهما. وقال: "كل أسنر أو أسنرة مهما كا  الحكم الواقع علنه هم أبطال وقادة 

ا ماذا نعيي أ  نحكم األسنر آالف السيوات، وبالتالي فإ  أولوناتيا هم أصحاب عظام، لكييا يعلم جند
 وشدد على أ  أسرى وفاء األحرار سنكويو  شرطا إليجاز أي صفقة قادمة. األحكام العالنة".

 20/9/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 محو هزيمة المحتلفصائل تحّذر االحتتل من المساس باألسرى: اعتقال أبطال نفق الحرية لن ي .7

توالت ردود الفعل، األحد، في أعقاب اعتقال االحتالل اإلسرائنلي، آخر أسنرن  : القدس المحتلة
 محررن  م  سج  جلبوع شدند التحصن ، في عملنة أمينة مفاجئة في جين .

 حركة "حماس" قالت إيه آ  األوا  للذراع اإلسرائنلنة التي امتدت لتختطف المجاهدن  في الضفة
المحتلة وتبطش بهم أ  تُقطع، وأ  ُنوضع لها حد، وأال نسمح لها باالستمرار بالعبث في ساحتيا 

 الفلسطنينة وبأرواح أبيائيا ومجاهدنيا مهما كلف ذلك م  نثم .
كما قالت حركة الجهاد إ  الصراع مع االحتالل اإلسرائنلي سنبقى مفتوحًا، الفتًة إلى أ  إعادة اعتقال 

وقالت الجهاد: "إ  المعركة ال  ي وايفنعات "ل  نمحو األنثر الذي حققته كتنبة جين ".األسنرن  كممج
 زالت مستمرة، والحساب ل  نغلق بعد، ول  نغلق إال برحنل العدو ع  كل شبر م  أرضيا".

األمن  العام لحركة المبادرة الوطينة الفلسطنينة مصطفى البرغونثي، قال إ  إعادة اعتقال األسنرن  
ضلن  انهم كممجي ومياضل يفنعات وباقي األسرى الستة الذن  حرروا أيفسهم في عملنة الميا

بطولنة، ال نقلل م  اإليجاز الذي حققه هؤالء األسرى الذن  لم نكويوا نملكو  سوى إرادتهم الجبارة 
 وفكرهم المقاوم.

سرى يفق الحرنة ال ول  كما أكد ياهد الفاخوري مدنر مكتب إعالم األسرى، األحد، أ  إعادة اعتقال أ
ُنقلل م  حجم اإليجاز اليوعي الذي حققوه، موضحا أيه "هز أركا  دولة االحتالل وَضربها في 

 صمنم أميها".
 19/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعتم

 
 "هيئة األسرى": األسير أيهم كممجي تعرض لمحاولتي اغتيال ختل انتزاعه حريته .8

األسرى والمحررن  ميذر أبو أحمد، مساء األحد، إ  األسنر أنهم قال محامي هنئة شؤو  : جين 
كممجي تعرض لمحاولتي اغتنال م  قبل االحتالل خالل ايتقاله إلى جين  بعد أ  ايتزع حرنته م  

 األحدسج  "جلبوع"، كما تعرض ورفنقه األسنر مياضل ايفنعات للضرب المبرح أنثياء اعتقالهما فجر 
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وأشار المحامي أبو أحمد إلى أ  أنهم كا  نتميى أ  نزور قبر  جين . م  الحي الشرقي بمدنية
وبن  أيه لم نتمك  م  زنارة األسنر مياضل إيفنعات  والدته في جين ، ولك  لم تتحقق هذه األمينة.

 لضنق الوقت، مشنرا إلى أيه سنتمك  م  رؤنته في محكمة االحتالل.
 19/9/2021، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 "االقتصاد مقابل األمن"رفض فصائلي فلسطيني لربط إعمار غزة بخطة البيد  .9

أشرف الهور: مع التوقعات ببدء قرنب لعملنة إعمار ما دمره االحتالل خالل الحرب األخنرة  -غزة
ضد قطاع غزة، م  خالل عدة ميح عربنة في مقدمتها القطرنة والمصرنة، واستمرار سماح إسرائنل 
بدخول مواد البياء للقطاع، بدو  الرقابة السابقة، نتضح أ  إسرائنل شرعت في تطبنق خطة التعامل 

وقد  الجدندة مع غزة، والقائمة على عدم ربط ملف اإلعمار بصفقة تبادل األسرى مع حركة حماس.
لوطينة أبلغت الفصائل الفلسطنينة حسب أحد المسؤولن  الذن  نحضرو  اجتماعات قنادة الفصائل ا

واإلسالمنة، الوسطاء بعد اجتماع عقد مؤخرا، أيها ستحكم على إسرائنل م  خالل األفعال ال 
 األقوال.

، أ  الفصائل ال تلتفت لما نشاع ع  خطة وزنر الخارجنة اإلسرائنلي ”القدس العربي”وأكد المسؤول لـ
أي التزامات علنها، حنث تقع  ، وأيها ترفض أ  تقدم”االقتصاد مقابل األم “نائنر البند، وعيوايها 

 على االحتالل مسؤولنة رفع الحصار، وأيها ترند أ  تستمر التسهنالت وتتطور، إليهاء معاياة غزة.
وأشار إلى أ  جمنع الفصائل ترفض ربط الجهود الرامنة لتحسن  األوضاع االيساينة وبدء عملنة 

الهدوء مرهوية بمدى التزام إسرائنل اإلعمار، بأي التزامات أو شروط سناسنة، مؤكدا أ  حالة 
بتفاهمات التهدئة، وأ  قنادة الفصائل أوصلت هذه الرسالة للوسطاء بشكل مباشر، الفتا إلى أ  

وشدد على أ   ”.إيهاء الظلم الواقع على السكا ”جمنع أدوات المقاومة ستكو  حاضرة في المندا  لـ
م  أي جهة كايت، وأ  خطة كهذه لم نمك  الفصائل المقاومة في غزة، ترفض المساس بسالحها 

، عالوة ع  ”سالح شرعي وأحد نثوابت الشعب“كويه ” سالح المقاومة“أ  تيفذ وتسري بيودها على 
 رفض القضانا االيساينة بأي ملفات سناسنة.

 19/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 معركة مقبلة في جنين بعد األسرى الستة وعمليات التحريض اإلسرائيلية.. هل منخبير أمني:  .10
واصف عرنقات، للجزنرة  االستراتنجياللواء الرك  المتقاعد والخبنر  قال :فادي العصا –بنت لحم 

ولك   -خاصة األمينة-إ  إسرائنل راغبة في التصعند ضد الفلسطنينن ؛ أليها فقدت هنبتها  ،يت
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سلبنة، ول  تستطنع تحمل  قدرتها على التصعند محدودة جدا؛ أليها تعرف أ  يتائج ذلك ستكو 
 .48خسائر أكنثر، بعد الحرب األخنرة على غزة، والتصعند في الضفة والقدس واألرض المحتلة عام 

وشبابه على  -وفق عرنقات-ونعتبر الشعب الفلسطنيي كله موحدا النوم خلف قضنة األسرى 
سرائنل تدرك ذلك جند ا، وأي تصعند إسرائنلي استعداد تام للتضحنة في سبنل قضاناهم الوطينة، وا 

كما ال نمك  إلسرائنل االستفراد بجين  لوحدها دو   ستكو  له أنثما  غالنة ال تستطنع تحملها.
بعد أحداث مانو/أنار -المياطق الفلسطنينة األخرى التي أصبحت موحدة للدفاع ع  القدس 

كايت المعركة تتعلق ضد االحتالل في كل أماك  وجوده م  البحر إلى اليهر؛ فكنف إذا  -الماضي
 باألسرى الذن  هم م  كل أطناف الشعب الفلسطنيي؟ نتساءل عرنقات.

أ  إسرائنل تحرض على العمل الفلسطنيي المقاوم وتضخمه  -في حدننثه للجزنرة يت-ونرى عرنقات 
في رسالة ميها لجبهتها الداخلنة لنس أكنثر، حتى ال تتعرض لاليتقاد م  المعارضة التي نترأسها 

مهما بلغ حجم القوة  -في اليهانة-ونرى عرنقات أيه  ناهو الذي نرند لهذه الحكومة أ  تسقط.يتي
العسكرنة الفلسطنينة ومهما تم تضخنمها، فإيها تبقى متواضعة أمام القوة العسكرنة اإلسرائنلنة، ولك  

ائنلنة، وهذا نعادل اإلرادة الفلسطنينة أقوى بكنثنر النوم في التضحنة واليضال مقارية باإلرادة اإلسر 
 القدرات اإلسرائنلنة مجتمعة.

 19/9/2021الجزيرة. نت، 
 

 مخز ووقع مع أنظمة مارقة" اتفاقيات أبراهام: "حماس والجهاد .11
في الوقت الذي كايت فنه إسرائنل تحتفل مع بعض الدول العربنة بمرور عام ”: القدس العربي“ -غزة

الفلسطنينة، ايتقادات جدندة لهذه االتفاقنات، وطالبت  على توقنع اتفاقنة التطبنع، وجهت الفصائل
اتفاقنات “دعت حركة حماس الدول العربنة المطبعة بالتراجع ع  فقد  ميها.” التحلل”الدول العربنة بـ

، والتحلل الكامل ميها وم  أي شكل م  أشكال التطبنع مع ”المخزنة”التي وصفتها بـ” أبراهام
استعادة دورها القومي في الدفاع “عربنة واإلسالمنة وكل قواها الحنة إلى االحتالل، مطالبة الشعوب ال

 ”.ع  فلسطن  ومكايتها كقضنة مركزنة لألمة
م  ” الهرولة“وفي السناق، أكد القنادي في حركة الجهاد أحمد المدلل، أ  حركته ما زالت تحذر م  

ل، واصفا اتفاقنات التطبنع بأيها تعد بعض األيظمة العربنة باتجاه التطبنع وفتح عالقات مع االحتال
 ”.ايحراف سلوكي وأخالقي“

 19/9/2021القدس العربي، لندن، 
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 قوات االحتتل في جنين ونمقاومون يستهدف .12
اليار صوب قوة لجنش االحتالل بالقرب م  المدرسة   -مساء األحد-أطلق مقاومو  : جين 

وأفاد شهود عنا  أ  قوات االحتالل لجأت إلى  ة.األمرنكنة بمدنية جين  شمال الضفة الغربنة المحتل
وتأتي عملنة إطالق اليار بعد ساعات م  اعتقال  الشارع االلتفافي بعد تعرضها للرصاص.

 المحررْن  أنهم كممجي ومياضل يفنعات بعد محاصرة أحد الميازل بالمدنية.
 19/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعتم

 
 "جند الشام"ة بين فتح واشتباكات في مخيم عين الحلو  .13

ايدلعت اشتباكات مسلحة في مخنم عن  الحلوة لالجئن  الفلسطنينن  في مدنية صندا جيوب  بنروت:
، على خلفنة اعتقال عياصر «جيد الشام»وآخرن  م  « فتح»لبيا ، السبت، بن  عياصر م  حركة 

ألسلحة الرشاشة والقذائف في واستخدمت ا أحد المطلوبن  وتسلنمه للجنش اللبيايي.« فتح»م  حركة 
اللبياينة الرسمنة التي أشارت إلى تسجنل « الوكالة الوطينة لإلعالم»االشتباكات، حسب ما ذكرت 

 «.يزوح لألهالي إلى خارج المخنم بعد تدهور الوضع»
 19/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 ”ه  المهمة لم تنت“بينيت وبارليف يشيدان باعتقال األسيرين في جنين:  .14

أشاد يفتالي بنينت رئنس الوزراء اإلسرائنلي، وعومنر بارلنف وزنر األم  الداخلي، بإعادة اعتقال 
 األسنرن  أنهم كممجي، ومياضل ايفنعات م  جين  فجر األحد.

ايتهى األمر، أشكر القوات األمينة التي عملت لنل يهار “وقال بنينت في تغرندة له عبر تونتر: 
 ”.نمك  إصالح ما حدث“، مؤكًدا أيه ”واألعناد إليهاء الحادثوأنًضا أنام السبت 

المطاردة ايتهت بيجاح، لك  المهمة لم تيتِه، ونجب التأكد أ  منثل هذا “م  جهته قال بارلنف، إ  
 ”.الحدث ل  نتكرر مستقباًل 

لفحص وأشار بارلنف إلى أ  الحكومة ستوافق خالل األنام المقبلة على تشكنل لجية تحقنق حكومنة 
سلسلة الظروف التي أدت لحدوث الهروب، وسنتم اليظر في االستيتاجات والتوصنات فنما نتعلق 

 بجمنع الجوايب الفردنة واليظامنة التي أدت للحادنثة.
 19/9/2021القدس، القدس، 
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لمنع أي انفراج في غزة قبل إطتق  حملة شعبية لعائلتي األسيرين اإلسرائيليين لدى حماس .15
 سراحهما

، «إحراج الحكومة اإلسرائنلنة أمام أعداء الدولة»سية، واالمتياع ع   15أبنب: بعد صمت دام  تل
، أورو  شاؤول وهدار غولد ، «حماس»خرج أفراد عائلتي الجيدنن  اإلسرائنلنن  األسنرن  لدى 

بحملة شعبنة، هدفها ممارسة الضغط على الحكومة، لكي تضع قضنة صفقة تبادل األسرى في رأس 
 لم مفاوضات التهدئة مع قطاع غزة.س

ونحاول أفراد العائلتن  ربط قضنة األسرى، مع قضنة االتفاق الذي ُنجري المصرنو  محاوالت 
م  جهة أخرى. وقال الزوجا  غولد ، إ  « حماس»إليجازه في المفاوضات مع إسرائنل م  جهة، و

وأكدا، في مقابلة مع «. يتيناهو حكومة يفتالي بينت في موضوع األسرى أسوأ م  حكومة بينامن »
لدنيا شعور بأيهم نخدعوييا. فالحكومة السابقة »، يشرت أمس )األحد(: «ندنعوت أحرويوت»صحنفة 

لم تفعل شنئًا، لكيها كايت تصارحيا. أما حكومة بينت فال تفعل شنئًا وال تقول شنئًا. بل إيها تخدعيا. 
 «.قنم احتجاجاً تلعب بيا. تستغل أييا ال ينثنر ضجنجًا وال ي

 20/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر”: الموحدة“عضو كنيست عن  .16
قال عضو الكينست ع  القائمة العربنة الموحدة ولند طه، مساء النوم السبت، إ  أي عملنة عسكرنة 

ض استقرار الحكومة الحالنة للخطر، وأ  حزبه سنيفذها الجنش اإلسرائنلي ضد قطاع غزة، ل  تعر 
وأكد رئنس لجية الداخلنة في الكينست، على أ  حزبه كطرف عربي سواء  سنبقى فنها ول  نغادرها.

كا  في الحكومة أو خارجها ال نحب الحروب وال نفضلها على اإلطالق، لك  ال تعيي أيهم 
وقال متسائاًل  ت عيه القياة العبرنة السابعة.سنتركو  الحكومة في حال يفذت عملنة بغزة. كما يقل

ليفترض أ  هياك عملنة في غزة ويح  سيترك االئتالف، فما هي الحكومة األخرى التي ل  تقاتل “
ودعا إلى ضرورة ميح سكا  قطاع غزة توفنر ظروف حناتنة أفضل، مع  ”.وتدخل منثل هذه العملنة؟
 الحفاظ على أم  إسرائنل.

 18/9/2021القدس، القدس، 
 

 نوااب عرب في الكنيست يطالبون بلينكن بإعادة فتح القنصلية األمريكية في القدس الشرقية .17
في البرلما  اإلسرائنلي )الكينست( نوم األحد، وزنر ” القائمة المشتركة“طالب يواب عرب م  

عد أ  أغلقتها الخارجنة األمرنكي أيتويي بلنيك  بإعادة فتح القيصلنة األمرنكنة في القدس الشرقنة ب
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ووجه هؤالء اليواب العرب رسالة خطنة إلى بلنيك   اإلدارة األمرنكنة السابقة بقنادة دويالد ترامب.
تلقت وكالة أيباء ))شنيخوا(( يسخة ميها، نطالبوه فنها بإعادة فتح القيصلنة األمرنكنة في القدس 

 الشرقنة.
 20/9/2021القدس، القدس، 

 
 بعد اعتقال كممجي ونفيعات" لإسرائي"إلغاء الطوارئ في  .18

تل أبنب: بعد أ  تمكيت القوات اإلسرائنلنة م  اعتقال األسنرن  األخنرن ؛ أنهم كممجي ومياضل 
تمام اعتقال  يفنعات، فجر أمس األحد، في الحي الشرقي لمدنية جين  شمال الضفة الغربنة، وا 

حصن  قبل يحو أسبوعن ، أعليت األسرى الفلسطنينن  الستة الذي فروا م  سج  جلبوع شدند الت
لغاء حالة الطوارئ. ومع ذلك، أجرنت جلسات المحاكمة أمس  الشرطة والجنش ع  إزالة الحواجز وا 

، وذلك خوفًا م  مظاهرات تأنند «زوم»لألسرى األربعة الذن  اعتقلتهم إسرائنل سابقًا، بواسطة تطبنق 
 لهم في مدنية الياصرة.

 20/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 في أول زيارة من نوعها لوزير إسرائيلي إلى المملكة لبيد يتوجه إلى البحرين ختل هذا الشهر .19
عل  وزنر الخارجنة اإلسرائنلي نائنر لبند، أيه سنتوجه إلى مملكة البحرن  في وقت الحق أ  رام هللا:

ع العالقات بن  م  هذا الشهر، في أول زنارة م  يوعها لوزنر إسرائنلي إلى المملكة بعد تطبن
البلدن . وكشف لبند ع  هذه الزنارة خالل اجتماع عقد، الجمعة، بواسطة االتصال المرئي حضره 

 إلى جايب وزنر خارجنة الوالنات المتحدة.« أبراهام»وزراء خارجنة الدول التي وقعت على اتفاقنات 
إسرائنل تسعى إلى توسنع »وقال لبند إيه ذاهب إلى البحرن  لتدشن  سفارة في الميامة. وأضاف: 

 «.عالقاتها الدبلوماسنة مع دول الميطقة ويادي اتفاقنات أبراهام هذا مفتوح أمام األعضاء الجدد
ورد وزنر الخارجنة البحرنيي عبد اللطنف الزنايي بقوله إيه نيبغي بذل المزند م  الجهد إلبراز فوائد 

 التعاو .
نعينه السالم اإلقلنمي الحقنقي واالعتماد المتبادل يح  بحاجة إلى إظهار ما نمك  أ  »وأضاف: 

 «.واالزدهار عملنًا للحناة النومنة لجمنع شعوب الشرق األوسط
واتفق وزنرا خارجنة اإلمارات والمغرب على ذلك، مشنَدن  باالتفاقنات التي تمخضت ع  فتح 

طالق رحالت جونة مباشرة، عالوة على مجموعة م  اتفاقنات تعزن ز العالقات سفارات وا 
 االقتصادنة.



 
 
 
 

 

 13 ص             5636 العدد:             9/20/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

 وأعرب المسؤولو  ع  أملهم في تعمنق العالقات الجدندة، وأ  تحذو دول أخرى حذوها.
 وسبق أ  زار لبند كاًل م  اإلمارات في نوينو )حزنرا ( والمغرب في أغسطس )آب( الماضنن .

 19/9/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مستوطنات البسبب موقعها القريب من  ينيةغانتس قد يتراجع عن تراخيص بناء لقرية فلسط .20
تواجه قرنة فلسطنينة صغنرة احتمال إلغاء إسرائنل تصارنح بياء، ميحتها في وقت قرنب ألهل القرنة 

 الواقعة تحت السنطرة اإلسرائنلنة الكاملة.« ج»التي تقع في الميطقة 
ايتس، ندرس فعاًل إلغاء تصرنح إ  وزنر الجنش اإلسرائنلي بيي غ« كا »وقالت هنئة البّث الرسمنة 

، الواقعة جيوب بنت لحم والقرنبة م  «بنت زكرنا»البياء الذي ميحه مؤخرًا للفلسطنينن  في خربة 
« كاحول الفا »االستنطايي الضخم. ويقلت القياة ع  مصادر في حزب « غوش عتصنو »مجمع 

مميوحة للفلسطنينن  هياك، بسبب الذي نتزعمه غايتس، إيه نفكر بالفعل في إلغاء رخصة البياء ال
 موقع المشروع، وبسبب أ  موافقته نمك  أ  تخلق أزمة ائتالفنة حادة داخل الحكومة.

 20/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تحذير إسرائيلي من خطورة صتة اليهود باألقصى: لعب بالنار .21
سجد األقصى المبارك، حذرت صحنفة عبرنة، م  خطورة وتداعنات استمرار صالة النهود في الم

 مؤكدة أ  هذه االقتحامات تمنثل ايتهاكا للوضع القائم في القدس المحتلة.
وقالت "هآرتس" في افتتاحنتها األحد: "بهدوء تام، م  تحت الرادار، تخرق إسرائنل الوضع الراه  في 

نن ، تقتحم المسجد األقصى"، ميوهة إلى أيه "برعانة الشرطة اإلسرائنلنة وخالل العامن  الماض
جماعات نهودنة كل نوم األقصى بموعد صالة الفجر، وهذا نتعارض مع االتفاق القائم بن  تل أبنب 

 وبن  دائرة األوقاف اإلسالمنة والسلطة الفلسطنينة واألرد ".
ويوهت إلى أيه "حتى اآل  مر خرق الوضع الراه  بهدوء، ولك  ال نفترض بالهدوء أ  نبقى، وال 

الرتفاع في عدد الذن  نقتحمو  األقصى في األشهر األخنرة"، ميبهة إلى أ  سنما في ضوء ا
 "االحتكاك في المكا  األكنثر حساسنة وقابلنة للتفجر في الشرق األوسط، محتم".

 19/9/2021، "21موقع "عربي 
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 اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على توسيع صتحيات المحاكم االقتصادية .22
رنة للتشرنع نوم األحد، على توسنع صالحنات المحاكم االقتصادنة، بحنث صادقت اللجية الوزا

 تشمل مخالفات تبننض األموال والضرائب، تمهندا للتصونت علنها في الكينست.
واعتبر وزنر القضاء اإلسرائنلي، غدعو  ساعر، أ  توسنع صالحنات المحاكم االقتصادنة خطوة 

 لمال األسود والمخالفات االقتصادنة.هامة في محاربة الميظمات اإلجرامنة وا
وجاء في بنا  صادر ع  مكتب وزنر القضاء أ  ساعر أوعز بإضافة ستة قضاة إلى المحاكم 

 االقتصادنة.
وأشار موقع صحنفة "غلوبس" اإللكترويي إلى أ  وزنر القضاء األسبق، آفي ينسايكورن ، هو الذي 

لى المحاكم االقتصادنة، في حنيه، لك  وضع خطة اإلصالحات هذه وقرر إضافة ستة قضاة إ
 ساعر لم نذكر هذا األمر في بنايه.

وقال ساعر خالل اجتماع اللجية الوزارنة إ  "محاربة الجرنمة الميظمة نجب أ  تكو  في مقدمة سلم 
 أولوناتيا. ومواجهة فعالة جدا ضد الميظمات اإلجرامنة مرتبطة بجبانة نثم  اقتصادي".

 19/9/2021، 48عرب 
 

 المشافي اإلسرائيلية: نقص حاد في األسرة وأجهزة التنفس االصطناعي .23
كشف مدراء المشافي اإلسرائنلنة، المسؤولن  في وزارة الصحة، ع  يقص حاد في األسرة وأجهزة 

( في أقسام كورويا، وذلك خالل اجتماع عقد نوم األحد، مع المدنر ECMOالتيفس االصطياعي )
نسور يحما  أش، وُميسق شؤو  كورويا في الحكومة اإلسرائنلنة، سلما  العام لوزارة الصحة، بروف

 زرقا.
مداد المشافي بالمعدات الطبنة الميقذة للحناة،  وطالب مدراء المستشفنات بزنادة القوى العاملة وا 

اإلسرائنلنة ع  أحد مدراء المشافي، قوله في االجتماع: "هياك حاالت كنثنرة ومتكررة  12ويقلت القياة 
  نمك  فنها توفنر سرنر في العيانة المركزة لمرضى كورويا الذن  نحتاجو  إلنه".ال

 19/9/2021، 48عرب 
 

 وشركة نوفافاكس لألدوية تتفقان من حيث المبدأ على إبرام صفقة لقاحات "إسرائيل" .24
ذكرت إذاعة الجنش اإلسرائنلي أ  إسرائنل توصلت إلى تفهم م  حنث المبدأ مع شركة  -)د ب أ(

لألدونة، حول شراء لقاحات مضادة لفنروس كورويا، دو  الكشف ع  مصدر ” يوفافاكس“
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وأضافت اإلذاعة أ  المدنر العام لوزارة  لأليباء النوم األحد.” بلومبرج“المعلومات، حسب وكالة 
 الصحة، ياشما  آش أكد اليبأ.

المقبل أيه م  األفضل  وتسعى إسرائنل إلى ضما  توفنر اللقاح، في حال قرر المسؤولو  العام
 المستخدم حتى اآل .” إم آر إ  إنه“استخدام هذا اليوع م  اللقاح، بدال م  يوع 

وأضاف أيه لنس هياك أي تسرع، يظرا أل  اللقاح المعيي لم نعتمد حتى اآل  م  قبل إدارة الغذاء 
 والدواء األمرنكنة.

 19/9/2021القدس، القدس، 
 

 يقتحمون باحات "األقصى" عشرات المستوطنين المتطرفين .25

مستوطًيا متطرًفا  48أفاد بنا  صادر ع  دائرة األوقاف اإلسالمنة بالقدس المحتلة، بأ  حوالي 
اقتحموا "األقصى" م  جهة باب المغاربة، ويفذوا جوالت استفزازنة في باحاته، إلى أ  غادروه م  

 جهة باب السلسلة.
 19/9/2021، فلسطين أون الين

 
 ال أربعة من أسرى عملية "الهروب العظيم" دون إحضارهم للمحكمةتمديد اعتق .26

"األنام": حّذر محامو ، أمس، م  مخاطر توّرط جهاز القضاء اإلسرائنلي في التغطنة  -رام هللا 
على محاوالت جهاز األم  اإلسرائنلي العام "الشاباك" االستفراد باألسرى المعاد اعتقالهم بعد تيفنذهم 

العظنم" م  سج  "جلبوع"، وذلك بعد عقد محاكمة لهم عبر تطبنق "زووم" دو   عملنة "الهروب
 إحضارهم إلى المحكمة.

وذكرت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، أ  محكمة صلح الياصرة قررت تمدند توقنف األسرى زكرنا 
 نق معهم.الزبندي ونعقوب القادري ومحمود ومحمد العارضة لمدة عشرة أنام؛ بذرنعة استكمال التحق

وبّنيت الهنئة في تقرنرها، أ  الجلسة عقدت دو  حضور األسرى عبر تطبنق "زووم" بحجج إسرائنلنة 
 واهنة وتحت ذرنعة فنروس كورويا.

 20/9/2021، رام هللا، األيام
 

 القانون الدولي اإلنساني حسب ة األسرى الستةأو مساءل ةال تجوز محاكم: الشتلدة .27
حسب وزنر العدل محمد الشاللدة، فإ  هروب األسرى الستة وفق المادة : ويإنهاب الرنما -رام هللا

( م  اتفاقنة جينف النثالنثة، نعتبر ياجحا، أي أ  ايتزاع الحرنة نعتبر م  الصفات الوطينة 91)
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واليضالنة في القايو  الدولي اإليسايي، وال تجوز مساءلتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم اإلسرائنلنة، 
زم للسلطة القائمة باالحتالل وعلنها احترامه وتطبنقه، لك  ما تقوم به إسرائنل بحقهم وهذا يص مل

وتابع: "في القايو   نعتبر ايتهاكا صارخا لقواعد القايو  الدولي اإليسايي والقايو  الدولي بشكل عام.
ألسرى، ولك  الدولي اإليسايي، إذا كا  الهروب فاشال، فتوقع فقط العقوبات التأدنبنة على هؤالء ا

األسرى الستة ال تجوز مساءلتهم ومحاكمتهم وفق اتفاقنة جينف النثالنثة، ولذلك على األطراف الموقعة 
التفاقنة جينف والمجتمع الدولي في هنئة األمم المتحدة العمل على إلزام إسرائنل باحترام تطبنق 

اتفاقنة جينف الرابعة، وحتى اآل   االتفاقنات الدولنة الخاصة بالقايو  الدولي اإليسايي، بما في ذلك
 إسرائنل ال تحترم ذلك".

 19/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األسير مدحت العيساوي يرفض اإلبعاد عن القدس .28
مددت محكمة االحتالل األحد اعتقال األسنـر المقدسي مدحت العنساوي حتى نوم االنثين ، بعد 

  القدس لشهر كامل ودفع غرامة مالنة. وقالت أم سامر العنساوي إ  محكمة رفضه قرار اإلبعاد ع
االحتالل وجهت البيها مدحت تهمة التواجد مع مجموعة م  الشبا  الذن  نطلقو  األلعاب اليارنة. 
وأوضحت أ  سلطات االحتالل طالبت بإبعاده ع  القدس نثالنثو  نوما ودفع أربعة آالف شنكل يقدا. 

  نكفل يفسه وانثين  آخرن  ندفع كل واحد ميهما عشرة آالف شنكل وهو ما رفضه كما طالبت بأ
 األسنر مدحت لتؤجل جلسة محاكمته لنوم غد.

 19/9/2021، فلسطين أون الين
 

 العريس عبد الرحمن أبو جعفر... هو الشاب الذي استضاف كممجي ونفيعات بجنين .29

الشاب الذي استضاف األسنرن  أنهم كممجي تداول ياشطو  ووسائل إعالم فلسطنينة األحد، قصة 
ومياضل يفنعات، قبل أ  تعتقل قوات االحتالل النثالنثة بعد محاصرة الميزل المتواجدن  فنه في 

وأشار الياشطو  إلى أ  األسنر النثالث  المياطق الشرقنة م  مدنية جين  بالضفة الغربنة المحتلة.
عاما(، م  عائلة فلسطنينة احتضيت  29جعفر ) في جين  الذي تم اعتقاله، هو عبد الرحم  أبو

كممجي ويفنعات بعد تحرنر يفسنهما م  سج  جلبوع اإلسرائنلي، عبر يفق حفروه، رغم التحصنيات 
 األمينة المشددة بمحنط السج .
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وذكرت وكالة "معا" الفلسطنينة، أ  أبا جعفر عرنس جدند، ولم نميعه احتفاله بزفافه في األول م   
بتمبر الجاري، م  احتضا  األسنرن  بعد فرارهما م  السج ، ويجاحهما في الوصول إلى أنلول/ س

 مخنم جين .
 19/9/2021، "21موقع "عربي 

 
 أسرى يواصلون إضرابهم رفًضا لتعتقال اإلداري 6: هيئة شؤون األسرى .30

عام، رفًضا نواصل ستة أسرى في سجو  االحتالل اإلسرائنلي، إضرابهم المفتوح ع  الط: رام هللا
وذكرت هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، في بنا  لها، األحد، أ  األسرى  العتقالهم اإلداري.

نوًما، عالء  59نوًما، مقداد القواسمة، مضرب ميذ  66المضربن ، هم كاند الفسفوس، مضرب ميذ 
، وشادي أبو نوًما 28نوًما، رانق بشارات، ميذ  33نوًما، هشام أبو هواش، ميذ  41األعرج، ميذ 
وأوضحت أ  "األسرى نعايو  أوضاًعا صحنة صعبة م  أوجاع في كل أيحاء  نوًما. 25عكر، ميذ 

يهاك شدندن ".  الجسم، ويقص في الوز  بشكل كبنر، وفي كمنة األمالح والسوائل بالجسم، وا عناء وا 
 19/9/2021، قدس برس

 

لها شيئا سوى األشعار والخطابات  المطران عطا هللا حنا: العرب يتغنون بالقدس وال يقدمون .31
 الرنانة

قال المطرا  عطا هللا حيا، رئنس أساقفة سبسطنة للروم األورنثوذكس، إ  مدنية القدس : الياصرة
ونصولو  دو  تحولت في األعناد النهودنة إلى كابوس باليسبة للمقدسنن  حنث المستوطيو  نجولو  

أي رادع أخالقي، ياهنك ع  اإلغالقات وتقنند حركة المواطين  والتي هدفها جعل الفلسطنينن  
وقال  مسنحنن  ومسلمن  في القدس نشعرو  وكأيهم غرباء في مدنيتهم وغنر مرغوب بوجودهم.

سوى وال نقدمو  لها شنئا ” عروس عروبتهم“المطرا  حيا إ  بعض العرب نتغيو  فقط بالقدس 
تخلى بعض العرب ع  مسؤولناتهم تجاه القدس وجعلوها لقمة “األشعار والخطابات الرياية. مضنفا: 

سائغة لالحتالل الذي نسرق أوقافها ونعتدي على مقدساتها ونعامل أبياءها بقسوة دو  أي مساءلة أو 
 ”.محاسبة أو أي رادع

 19/9/2021، لندن، القدس العربي
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 هرون أمام سجن جلبو  رفضا لقمع األسرىفلسطينيو الداخل يتظا .32
وكاالت: تظاهر المئات، مساء أمس، أمام سج  جلبوع وفي قرنة كفر كيا دعما لألسرى  -القدس 

وتظاهر العشرات  في السجو  اإلسرائنلنة في ظل ما نتعرضو  له م  قمع وتيكنل واعتداء متواصل.
إذ رفعوا الفتات ميددة بسناسة القمع والتيكنل أمام السج  بدعوة م  القوى الوطينة ويادي األسنر، 

وفي  ضد األسرى، كما ردد المتظاهرو  هتافات مطالبة بالحرنة لألسرى في السجو  اإلسرائنلنة.
كفر كيا، تظاهر العشرات م  األهالي إسيادا لألسرى في السجو  وضد العيف والجرنمة، بمشاركة 

م  اليشطاء م  مختلف األحزاب والحركات الفاعلة  رئنس المجلس المحلي، عز الدن  إمارة، وعدد
 على الساحة المحلنة.

 19/9/2021، األيام، رام هللا

 

 مشاورات مصرية ت إسرائيلية إلحياء المفاوضات ختل اتصال بين شكري ولبيد .33
أجرى وزنر الخارجنة المصري، سامح شكري، مشاورات هاتفنة مع يظنره اإلسرائنلي نائنر  القاهرة:

ضرورة إحناء مسار تفاوضي بن  الجايبن  الفلسطنيي »، تطرقت إلى موقف القاهرة المؤكد على لبند
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجنة السفنر، أحمد حافظ، إ  شكري شدد خالل  «.واإلسرائنلي

 ضرورة خلق ُأفق سناسي بالتوازي مع مياخ مستقر نضم  ذلك، وعلى يحو ُنرسخ»االتصال، على 
مصر ُمستمرة في »، مؤكدًا أ  «ركائز االستقرار في الميطقة وُنجيبها موجات التصعند والتوتر

الجهود المبذولة في إطار إعادة اإلعمار »كما تطرق شكري إلى  «.جهودها الحنثننثة في هذا الشأ 
ة الوطينة وتقدنم المساعدات والدعم التيموي لسائر األراضي الفلسطنينة المحتلة بالتيسنق مع السلط

 الفلسطنينة، وما نتطلبه ذلك م  تيسنق الجهود تخفنفًا 

 «.ع  كاهل الشعب الفلسطنيي الشقنق
 19/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 عقدا للتنقيب عن النفط بالمنطقة المتناز  عليها "إسرائيل"عقب توقيع لبنانية تحركات رسمية  .34

التأكد م  أ  العقد الموقع بن  إسرائنل وشركة طالبت السلطات اللبياينة مجلس األم  الدولي ب
( للتيقنب ع  الغاز ال نشمل الميطقة المتيازع علنها بن  لبيا  Halliburton"هالنبرتو " األمنركنة )

سرائنل في البحر المتوسط. وقال رئنس الحكومة اللبياينة يجنب منقاتي إيه ال تهاو  في حقوق  وا 
مطالبا األمَم المتحدة في بنا ، بالقنام بدورها في ردع إسرائنل، لبيا  البحرنة وال تيازل عيها، 

جبارها على وقف ايتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبياينة. وطلب منقاتي م  وزنر خارجنته عبد هللا  وا 
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بوحبنب إجراء االتصاالت الالزمة مع الجهات الدولنة المعينة لميع إسرائنل م  مباشرة أعمال 
واعتبر رئنس الحزب التقدمي  والغاز في الميطقة البحرنة المتيازع علنها. التيقنب ع  اليفط

االشتراكي ولند جيبالط فوز هالنبرتو  بعقد حفر آبار يفط في الميطقة المتيازع علنها مع إسرائنل، 
 نعيي دف  آخر شبر سنادة في لبيا .

 18/9/2021. نت، الجزيرة
 

 ة المتناز  عليها بالبحر نسف التفاق اإلطاربالتنقيب في المنطق "إسرائيل"بري: قيام  .35

قال رئنس مجلس اليواب اللبيايي يبنه بري، إ  قنام اسرائنل بالتيقنب ع  اليفط والغاز في : بنروت
الميطقة المتيازع علنها بالبحر، يسف التفاق اإلطار الذي رعته الوالنات المتحدة األمنركنة واألمم 

نوم السبت، تعلنقًا على التقارنر الواردة حول فوز شركة  ودعا بري في بنا  صحفي المتحدة.
"هالنبرتو " بعقد للتيقنب ع  اليفط والغاز في الميطقة المتيازع علنها، وزارة الخارجنة اللبياينة إلى 
تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس األم  والمجتمع الدولي للتحقق م  احتمالنة حصول اعتداء 

 ة والحقوق اللبياينة.إسرائنلي جدند على السناد
 18/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 : قطر ترجئ إعمار البنية التحتية لمطلع العام المقبل"األيام" .36

أكد رئنس بلدنة غزة د. نحنى السراج ا  جهات مايحة عدة وعدت البلدنة بالمساهمة في  حامد جاد:
تنة م  بنيها البيك اإلسالمي للتيمنة الذي تعهد بتمونل جزء م  تمونل كلفة إعادة إعمار البينة التح

 مشارنع البينة التحتنة، إال أ  البيك لم نحصل على الموافقات اليهائنة الالزمة لتيفنذ ما وعد به.
السراج ع  مخاوفه م  التداعنات المترتبة على إرجاء المايحن  لتمونل إعمار البينة التحتنة  وأعرب

طر والكونت حددتا أولونة تمونلهما المتعلق بإعادة اإلعمار لدعم قطاعي إعادة بياء مبنيًا أ  ق
الميازل واألبراج، ما أنثار مخاوف البلدنة م  خطورة هذا الموقف في ظل توقعات مؤكدة بإمكاينة 
حدوث ايهنارات في شبكة البينة التحتنة خالل فصل الشتاء ال سنما ايه تم اكتشاف تشققات في 

أمس، أ  ]أول[في تصرنحات صحافنة،  أعل وكا  السراج  مختلفة م  شبكة البينة التحتنة. مواقع
اللجية القطرنة إلعمار غزة ستؤجل تمونلها لمشارنع إعمار البينة التحتنة في القطاع لمطلع العام 

 .2022المقبل 
 19/9/2021، األيام، رام هللا
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 جهة فاعلة  "إسرائيل"يد تكون فيه إلى نظام إقليمي جد خارجية المغرب يدعو وزير .37
يظام إقلنمي جدند تكو  فنه »إلى  ،المغرب ياصر بورنطة خارجنة دعا وزنر: كفاح زبو -رام هللا

، في إشارة مباشرة إلى «عداوة»، لكيه عّبر ع  أسفه أل  التطبنع أدى إلى «إسرائنل جهة فاعلة
ة جارة قطع عالقاتها مع المغرب بدعوى، على سبنل المنثال، ولألسف، قررت دول»الجزائر. وقال: 

وشدد بورنطة على الفوائد المتعددة  «.م  بن  أمور أخرى، استئياف العالقات مع إسرائنل
في المائة خالل األشهر  50لالتفاقنات، وقال إ  المبادالت التجارنة بن  الرباط وتل أبنب ارتفعت 

صل عدد السناح اإلسرائنلنن  الوافدن  إلى بالده الستة األولى م  العام الجاري. وتوقع بورنطة أ  ن
 «.خطًا جوناً  20شركتن  للطنرا  بن  البلدن  توفرا  حالنًا »وقال إ   هذا العام ليحو ملنو  سائح.

، «إرساء عالقات طبنعنة وعادنة مع إسرائنل أمر مهم للغانة»وشدد وزنر خارجنة المغرب على أ  
إسرائنل لم تعد دولة »وأردف:  «.رائنل كايت قبل اتفاقات أبراهامعالقات المغرب مع إس»مضنفًا أ  

جراء تقننم جدند للوضع في الميطقة واغتيام الفرص لتعزنز  خارجنة، نجب اليظر إلى الفوائد وا 
سرائنل نتعاويا  في مجاالت عدة، م  بنيها األم  . «االستقرار وأضاف بورنطة أ  المغرب وا 

 ركا في مياورات عسكرنة مشتركة.السنبرايي والعسكري، كما شا
 19/9/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"البحرين تشيد بتوطيد العتقة مع  .38

قال وزنر الخارجنة البحرنيي عبد اللطنف ب  راشد الزنايي إ  بالده تحركت بسرعة لتوطند عالقاتها 
وأشار الزنايي إلى  ن  والميطقة.مع دولة إسرائنل، واغتيام الفرص الجدندة التي أوجدتها لصالح البلد

أ  أول سفنر لمملكة البحرن  في تل أبنب قدم هذا األسبوع أوراق اعتماده إلى الرئنس اإلسرائنلي 
وذكرت وكالة  إسحاق هرتسوغ، مما سنكو  له دور كامل في تطونر العالقات البحرنينة اإلسرائنلنة.

يي في اليدوة االفتراضنة التي تم تيظنمها في األيباء البحرنينة أ  ذلك جاء خالل مشاركة الزنا
وقال  بمياسبة عام على اتفاق التطبنع. -بدعوة م  وزنر الخارجنة األمنركي أيتويي بلنيك -واشيط  

وزنر الخارجنة البحرنيي إ  العام الماضي أظهر بوضوح أيه على الرغم م  التحدنات فإ  التغننر 
نكو  هياك طرنق يحو األم  والتعاو  للجمنع، مشنرا إلى أ  ممك  في ميطقتيا، وأيه نمك  حقا أ  

التعاو  بن  دوليا بدأ نؤتي نثماره م  خالل التوقنع على مجموعة م  االتفاقات ومشارنع التعاو  بن  
 البلدا  المعينة.

 18/9/2021 نت، .الجزيرة
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 والمسلمينوزير خارجية جمهورية القمر المتحدة: فلسطين هي القضية المركزية للعرب  .39

أكد وزنر الخارجنة والتعاو  الدولي لجمهورنة القمر المتحدة ظهنر ذو الكمال لدى استقباله : مورويي
مدنر عام الوكالة الفلسطنينة للتعاو  الدولي السفنر عماد الزهنري، دعم بلده لفلسطن  بشكل مبدئي 

وقد عبر وزنر الخارجنة القمري ع   .ونثابت، واعتبارها "القضنة المركزنة لألمتن  العربنة واإلسالمنة"
اهتمام بالده بالتعاو  مع الوكالة الفلسطنينة للتعاو  الدولي عبر وكالتهم التيمونة، خاصة في 

وتم خالل االجتماع االتفاق على خطوات عملنة محددة للتقدم في  مجاالت المناه والزراعة والصحة.
 نن  ودولنن .إطار التعاو  المشترك بالتعاو  مع شركاء اقلنم

 18/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 للعالم النووي اإليراني فخري زادة "إسرائيل".. أداة اغتيال "روبوت قاتل" :"نيويورك تايمز"  .40
( تفاصنل جدندة في عملنة The New York Timesكشفت صحنفة "ينونورك تانمز" )األياضول: 

اإلنرايي البارز محس  فخري زاده أواخر العام الماضي قرب طهرا ، وقالت إيه اغتنال العالم اليووي 
تم استخدام "روبوت قاتل" في االغتنال الذي اتهمت إنرا  إسرائنل بتيفنذه، مشنرة إلى أ  مسؤولن  

تقرنرا مطوال  ،ويشرت الصحنفة السبت في إدارة الرئنس السابق دويالد ترامب أقروا خطة االغتنال.
نراينن ، بنيهم مسؤوال  بموق سرائنلنن  وا  عها اإللكترويي استيادا إلى مقابالت مع مسؤولن  أمنركنن  وا 

وذكر تقرنر الصحنفة األمنركنة أ   استخباراتنا  مطلعا  على تفاصنل التخطنط للعملنة وتيفنذها.
 600ق االغتنال تم م  دو  وجود أي عمالء على األرض وبواسطة روبوت قاتل قادر على إطال

طلقة في الدقنقة، وهو سالح جدند عالي التقينة مزود بذكاء اصطياعي وكامنرات متعددة تعمل عبر 
وأكد تقرنر الصحنفة األمنركنة أ  العملنة بكاملها استغرقت أقل م  دقنقة، وتم  األقمار الصياعنة..

م تصب زوجة رصاصة فقط، حنث أشار محققو  إنراينو  إلى أ  الرصاصات ل 15خاللها إطالق 
 فخري زاده التي كايت تجلس على بعد سيتنمترات قلنلة ميه.

 19/9/2021الجزيرة. نت، 
 

 احتفاء افتراضي بمرور عام على التطبيع«... أبراهام»اتفاقيات  .41
قال وزنر الخارجنة األمنركي أيتوتي بلنيك ، أنثياء اللقاء االفتراضي الذي جاء في الذكرى السيونة 

 التطبنع، إ  إدارته ستحّض دواًل عربنة أخرى على االعتراف بإسرائنل.األولى التفاقات 
 «.سيشجع مزندًا م  الدول لتحذو حذو اإلمارات والبحرن  والمغرب»وأضاف بلنيك : 
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اتفاقات أبراهام أفادت شعوب الميطقة، ويرند أ  يوّسع دائرة الدبلوماسنة السلمنة. م  »وتابع: 
 «.  نتم التعامل مع إسرائنل كسائر الدولمصلحة دول الميطقة والعالم أ

 «.التطبنع سنحمل مزندًا م  االستقرار»وأردف: 
، مشنرًا إلى أ  اإلمارات «مسار السالم في الشرق األوسط نشهد تقدمًا ملحوظاً »وأكد بلنيك  أ  

 تتخذ خطوات استنثمارنة وتيمونة بياء على يتائج االتفاقنات اإلبراهنمنة.
ع االتفاق اإلبراهنمي، مّر قطار السالم بمحطات مهمة، وحقق إيجازات قناسنة ميذ توقن»وأضاف: 

 «.في فترة قصنرة
في  30اإلمارات يجحت في وقف ضم إسرائنل ألراٍض فلسطنينة، بما نعيي إيقاذ »وقال بلنيك  إ  

يهاء  100المائة م  األراضي الفلسطنينة وأكنثر م   يوات س 6ألف فلسطنيي كايوا معرضن  للطرد وا 
بقاء األمل في إقامة دولة فلسطنينة بالده ستعمل أنضًا على تعزنز »وأضاف أ  «. م  الجمود، وا 

 «.عالقات إسرائنل مع مصر واألرد 
لدنيا ايطباع أ  اتفاقات أبراهام تتنح ليا »وقال المستشار الدبلوماسي لرئنس اإلمارات أيور قرقاش: 

الوصول إلى ما يعتبره الهدف اليهائي، أال وهو حل  مساعدة عملنة السالم بشكل إضافي، م  أجل
 «.على أساس الدولتن 

 20/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 وقفة دعم واسناد لألسرى في مدينة بوسطن األميركية .42
يظم أبياء الجالنة الفلسطنينة ومتضاميو  مع الحق الفلسطنيي، وقفة تضامينة في مدنية بوسط  

 لألسرى الفلسطنينن  في سجو  االحتالل االسرائنلي. األمنركنة، دعما واسيادا
وشارك في الوقفة عدد م  المؤسسات الطالبنة واألمنركنة والنهودنة الداعمة لحقوق الشعب 
الفلسطنيي، ورفع المشاركو  فنها االعالم الفلسطنينة، وصور أسرى الحرنة الستة، وطالبوا بالحرنة 

 لكافة األسرى الفلسطنينن .
 20/9/2021، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 " تتحول إلى ثقافة عامة تتحق الشركات العاملة مع االحتتلBDSواشنطن: " .43

، م  حراك BDSتحولت حركة مقاطعة اسرائنل وسحب االستنثمارات ميها، المعروفة باختصار بـ 
تجمع م  حولها الحقوقنن   متصاعد على مستوى العالم وتحدندا الساحة األمنركنة، إلى نثقافة

 والداعمن  للشعب الفلسطنيي.



 
 
 
 

 

 23 ص             5636 العدد:             9/20/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

وباتت سناسة المقاطعة يهجًا لدى اآلالف م  األفراد والمؤسسات في تعاملهم مع الشركات 
والمؤسسات الداعمة لدولة االحتالل، وهو ما دفع الكنثنر ميها لتحونل مواقفها وتغننر سناساتها العامة 

عدند الجامعات والمراكز العلمنة واليقابات والبرلمايات التي أدايت لصالح الشعب الفلسطنيي، سنما 
جرائم إسرائنل ضد الفلسطنينن  والقواين  العيصرنة في الكنثنر م  المؤسسات األمنركنة الداعمة 

 لالحتالل.
ونرى مراقبو  أ  حمالت المقاطعة وااليتشار العام لنثقافة رفض سناسات إسرائنل، أعاد صورة 

الحتالل بحق الفلسطنينن  والتوسع االستنطايي غنر القايويي إلى الواجهة في الساحة ايتهاكات ا
األمنركنة، بعدما كايت شبكات اإلعالم المدعومة م  اللوبي النهودي ُتَزور الحقائق على مدار عقود 

 م  الزم  حول الصراع الفلسطنيي اإلسرائنلي.
دة الشعبنة المسايدة للحق الفلسطنيي تتوسع وبمساعدة وسائل التواصل االجتماعي أصبحت القاع

شنئًا فشنئًا لتعمق أكنثر المخاوف اإلسرائنلنة م  خسارة الدعم االمنركي الشعبي والحكومي على 
مستوى الوالنات مع تزاند أعداد النهود األمنركنن  الرافضن  ليهج حكومة االحتالل وتخبطها الواضح 

 في سناساتها الداخلنة والخارجنة.
ل رئنس التجمع العربي في الحزب الدنمقراطي في والنة كالنفورينا نسار دحبور: "إ  حركة وقا

المقاطعة إلسرائنل باتت تتحول م  الهامش تدرنجنا إلى التنار الشعبي العامل على مستوى الوالنات 
ئنل المتحدة، وموقف "ب  ايد جنري" دلنل على ا  المقاطعة يجحت بخلق بنئة حاضية لمقاطعة إسرا

بن  الشعب االمنركي ومؤسساته، إضافة إلى حمالت المقاطعة المستمرة على مستوى الجامعات 
 ومقاطعة الميتجات لتساهم في دعم مواقف هذه الشركات.

وأضاف: "مقاطعة ب  ايد جنري وا   اقتصرت على مقاطعة المستوطيات فقط، فهي تبقى خطوة 
في ضوء تهدندات قادة االحتالل للشركات باالتجاه الصحنح الذي نجب أ  يدعمه خصوصًا 

 واألصوات الصهنوينة المتعالنة لمقاطعتها.
 20/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 جامعة نيويورك تكشف عن "خوارزميات" إسرائيلية لحجب المحتوى الفلسطيني  .44

تفاصنل حملة تشيها  كشف بحث علمي صدر ع  جامعة ينونورك اليقاب ع  بعض: ينونورك
اسرائنل ضد المحتوى الفلسطنيي على وسائل التواصل االجتماعي عبر "خوارزمنات" الكتروينة تقوم 

 برصد المحتوى الفلسطنيي، واإلبالغ عيه؛ باعتباره "محتوى عينف نجب ازالته".
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ستقطاب واتهم بحث صدر مؤخرا بعيوا  "تأجنج اليار: كنف تكنثف وسائل التواصل االجتماعي اال
السناسي في الوالنات المتحدة؟ شركة "فنسبوك" بأيها ساهمت في ايتشار األفكار المتطرفة ومياخ 

 سناسي منثنر لاليقسام.
وأشار البحث الذي أعده بول بارنت، وجوستن  هيدرنكس، وجرايت سنمز م  جامعة ينونورك الى 

ا على مختلف وسائل "معلومات مضللة على شكل مقاطع فندنو وصور ويصوص تمت مشاركته
التواصل لتأجنج التطرف لدى المتلقن ، ميها رسالة تمت مشاركتها بشكل واسع عبر مجموعات 
"واتساب" إسرائنلنة واسعة االيتشار تقول أ : "الفلسطنينن  قادمو "، وأيه نجب على اآلباء "حمانة 

 أطفالهم" م  الفلسطنينن  الذن  نقتربو .
وك" و"تونتر" قامتا بشكل خاطئ بحظر وحذف وتقنند مالنن  وكشف البحث أ  شركتي "فنسب

الميشورات المؤندة للفلسطنينن ، بسبب أيظمة اإلشراف اآللي، وعبر "خوارزمنات" إزالة المحتوى 
 الخاصة.

 20/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 سرائيلي لكرة القدمحملة ضغط عالمية لمقاطعة بوما بسبب رعايتها االتحاد اإل .45
حملة ضغط واسعة ضد  -أمس السبت-دش  عشرات الياشطن  بالعدند م  دول العالم : وكالة سيد

شركة المالبس واألدوات الرناضنة "بوما"، للضغط علنها م  أجل وقف رعانتها لالتحاد اإلسرائنلي 
مظاهرات الميددة # " بمقاطع مصورة للBoycottPumaوغرد الياشطو  على وسم "  لكرة القدم.

( التحاد كرة القدم اإلسرائنلي في العدند م  الدول، منثل إيجلترا وألماينا PUMAبرعانة شركة "بوما" )
نطالنا واليرونج وفريسا وغنرها.  وأنرليدا وا 

 19/9/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بعد سيف القدس: هل يتجدد العدوان؟ .46
 د. محمد المدهو 

وضوعنة تقول إ  تجدد العدوا  أمر مستبعد جدًّا، فدولة االحتالل بدأت تشعر إ  القراءة المتأينة الم
بعزلة جراء جرائمها في غزة، وهذا نؤنثر في مستوى قبولها المتراجع بتسارع حتى في المجتمع 

 األمرنكي.
مرحلة عصنبة، إذ نثبت لدى  -خاصة مع حكومته المتبانية-أما داخلنًّا فإ  أمام كنا  االحتالل 

ه أيهم غنر قادرن  على الحسم المندايي، وهذا مخالف لما رّوجوه سيوات، وما تمنثله قوة الكنا  قادت



 
 
 
 

 

 25 ص             5636 العدد:             9/20/2021 نثين إلا التارنخ: 

 

                                    

العسكرنة مقارية بغزة الخاصرة الرخوة الضعنفة المحاصرة، نضاف إلى الصدمة التي تلقاها االحتالل 
منثل ذلك م   في أعداد الصوارنخ في الرشقة الواحدة، والتطور اليوعي في اإلعداد والمعيونة، وما

 هاجس جدند سحق األسطورة وأذل الكبرناء وقلب المشهد وبعنثر المعادالت.
فالوصول إلى هدوء في الجيوب كا  نثميه باهًظا وفادًحا، ولنس م  السهل دفع منثل هذا النثم  
مجدًدا، وأكنثر م  هذا إ  مؤشرات الدخول في حرب استيزاف، وهي متوقعة اآل  أكنثر م  أي وقت 

شدند الحصار والمراوغة في تيفنذ تفاهمات مسنرات العودة؛ أمر مربك لحسابات قنادة مضى، مع ت
الكنا ، خاصة في ظل الحكومة الهشة، وفي ضوء عدم قدرة الجبهة الداخلنة على الصمود بعد أ  

شاعة الرعب في صفوف جمهور دولة االحتالل.  حققت المقاومة قدرة على اإلنالم واإلرباك وا 
ايشغال قنادة الكنا  في المرحلة القادمة بالصراعات الداخلنة، ومحاوالت بنيت لتنثبنت  هذا فضاًل ع 

حكومة غنر متوقع أ  تكمل مدتها، ومعالجة النثغرات التي حددت في سنف القدس، والدخول في 
معركة تفاوضنة الستعادة الجيود المفقودن  في غزة، وكذا معركتهم الكبرى في القدس واألقصى 

وتقسنمه زماًيا ومكاًيا، وم  جدند بنتا التي تحاكي غزة، ومعارك جين  القسام التي نستعدو  وتهونده 
 لها، ومعركة األسرى بعد يفق الحرنة، ومحاوالت المحافظة على سلطة أوسلو م  السقوط.

أما على الجايب الفلسطنيي فإ  المقاومة بحاجة أكنثر م  أي وقت مضى إلى ترمنم مقدراتها وتعزنز 
ودها، خاصة مع تعدد جبهاتها في مواجهة العيف االستئصالي سناسنًّا وأمينًّا واقتصادنًّا صم

واجتماعنًّا، إضافة إلى الواقع الفلسطنيي المعنشي القاسي للمواطين  جراء العدوا  والحصار المتزاند، 
ي مع الحصار وما صاحبه م  إهالك للحرث واليسل وتدمنر البينة التحتنة، ومواجهة كورويا المتفش

وتأنثنره في الخدمات الصحنة، وتراجع مخنف في الظروف االقتصادنة، خاصة مع تعطنل الميحة 
القطرنة، وتأنثنرات بنَّية في الواقع االجتماعي، فضاًل ع  تأنثنرات الواقع الفلسطنيي الداخلي، مع 

متزاندة في صفوف  دافعنة عالنة لتأنثنر أكنثر حضوًرا للمقاومة وبريامجها، وذلك مع حالة إحباط
يهاك المشروع  الشعب الفلسطنيي جراء تعطنل االيتخابات ومالحقة اليشطاء مع اغتنال يزار بيات، وا 
الوطيي التحرري، وعدم تحقنق الشراكة المأمولة، على الرغم م  اإللهام الذي نقدمه شعب فلسطن  

رادة، واليموذج الفدائي والتضحنة الفرندة، وكا  ختامه ا ملحمة جلبوع التي قدمها أسرى م  صمود وا 
 م  أبياء الشعب الفلسطنيي، ما نلقي بظالله القاتمة على المشهد.

وم  جايب آخر إ  الموقف األمرنكي الذي نشعر بالحرج الشدند جراء عدوا  )إسرائنل( وهمجنتها 
لم وفشلها في تحقنق األهداف نجعل م  الظهنر األمرنكي صعب التحقق في هذه المرحلة، وما 

تخطئه العن  الحالة العربنة التي وصلت إلى درجة التطبنع وصواًل ببعٍض إلى درجة الصمت 
التآمري، إذ شكلت هذه المواقف هاجًسا مرنًعا للشعب الفلسطنيي حال تجدد العدوا ، واألمر نتجاوز 
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فلسطنينة ذلك إلى حد الشعور المتزاند بوجود رغبة لم تعد سرنة عيد بعض في استئصال المقاومة ال
 وشطبها م  العقلنة الفلسطنينة خصوًصا، والعربنة عموًما.

 ونأبى هللا إال أ  نتم يوره، وهللا غالب على أمره.

 19/9/2021فلسطين أون الين، 

 
 سيناريو بديل لحكاية األسرى الستة .47

 وائل قيدنل
الل الصهنويي بوقوع األسنرن  الفلسطنينن ، أنهم كممجي ومياضل يفنعات، في أسر سلطات االحت

مرة أخرى، بعد أسبوعن  م  ملحمة الخروج م  السج  والتخّفي، نيدلع سؤاال  حقنقنا : هل يح  
أمة تكره البطولة، أو تخاف ميها، أو ترتجف م  عواقبها؟ هل بلغ ميا اإلحساس بالعجز والضعف 

ي تحكميا بالحدند واليار أييا صريا يتبرأ م  أبطاليا ويتركهم لعدوهم وعدويا، بل وتساعد السلطات الت
 في اإلنقاع بأغلى األبطال؟

ملنو  مواط ، ماذا قّدمت لستة أبطال بواسل م  أبيائها سوى الفرجة على  400أّمة مكّوية م  
ملحمة كسرهم قنود األسر، إعجاًبا بما حققوه، أو خوًفا م  عواقب ما تحقق؟ ماذا قّدميا لهم سوى 

لحظات ايتظار تساقطهم واحًدا تلو اآلخر في قبضة سلطات  كنثنر م  الدعوات بالسالمة، وقلق
االحتالل؟ ماذا قّدميا سوى تبادل اتهامات بالخناية والوشانة باألبطال والحقد الصامت، والمعل ، على 

 تمّكيهم م  اجتراح المعجزة؟
ة ال نمك  لعاقل تصور وصول قوات االحتالل الصهنويي لمحاصرة مدنية جين  في الضفة الغربن

المحتلة، والخاضعة للسلطة الفلسطنينة، ومحاصرة سكايها، واعتقال األسنرن  الباقنن  على قند 
الحرنة م  بن  ستة أسرى، م  دو  افتراض مساعدة معلوماتنة م  هذه السلطة التي تعبد يصوص 

 التيسنق األميي مع المحتل، وتتفايى في الحفاظ على أميه، وتحّرض ضد كل م  نقاومه.
ا في زم  عربي آخر، غنر مرحلة االيحراف القومي والقنمي التي يعنشها، لكا  األسرى لو كي

الفلسطنينو  الستة نجلسو  على ميّصات التكرنم في غنر واحدة م  عواصم العرب التي كا  م  
الممك  جًدا أ  نصلوا إلنها بسهولة، لو كا  ما نجري في عروق الذن  نحكموييا بقوة الطغنا  

 الباطشة دًما عربًنا. والتطبنع
كا  م  الممك ، بالحد األديى، أ  نظهر األبطال الستة في غزة المقاومة، لوال أ  إنما  السلطة 
الفلسطنينة بالتيسنق األميي مع االحتالل اإلسرائنلي نفوق إنمايها بحقوق شعبها في مقاومة هذا 

 االحتالل والسعي إلى تحرنر األرض واإليسا .
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حلة الشجعا  الستة ومحطاتها م  كسر قنود السج  حتى العودة إلنه، ال نمك  في كل تفاصنل ر 
إلقاء اللوم على جماهنر متهمة بعدم توفنر حاضية شعبنة تؤوي األسرى وتحمنهم وتدعمهم، حتى 
نبلغوا مستقًرا آمًيا، ذلك أ  هذه الجماهنر بدورها أسنرة سلطاٍت تحتقر البطولة، وتحّرض علنها، 

م  نرتكب فعاًل بطولًنا، وم  نساعده، وتشي به عيد االحتالل الذي نرى فنها أداة م  وتعاقب كل 
 أدواته األمينة.

بل إ  هذه السلطة، بدورها، سجنية واقع عربي مشن ، نتسابق حكامه في التزلف إلى االحتالل، ع  
لنة واالقتصادنة، طرنق الوعود بترونض كل أشكال المقاومة، واستدراجها إلى أكمية المساعدات الما

 يظنر الكّف ع  استعمال السالح، والسعي إلى التحرنر.
هذا الوقع الذي نمارس أقبح أيواع االحتنال السناسي، أو باألحرى القوادة السناسنة الواعنة للغانة، 
نرند م  المواط  العربي والفلسطنيي أ  نصّدق أيه باإلمكا  أ  نجمع قلب واحد بن  عشق التطبنع 

سطن  .. بن  الطيطية بالوطينة والقومنة وبن  االستمساك بتلمود التطبنع والتعاو  مع وحب فل
 االحتالل الصهنويي، سناسًنا وتجارًنا ونثقافًنا ورناضًنا.  

بعض طغاتيا الذن  نرفلو  في يعنم العالقة مع المحتل ال نتوّرعو  ع  استعمال غّزة ومقاومتها 
بالتطبنع واالستبداد، وا   كيا يربأ بالمقاومة الفلسطنينة الباسلة مسحوق غسنل لسمعة سناسنة ملّونثة 

أ  تدخل هذا الفخ، ويظ  أيها عصنٌة على االستدراج إلى متاهات اليظام الرسمي العربي، 
المستجنب تماًما، في معظمه، لرغبات اإلدارة األمنركنة الجدندة بقنادة جو باند ، والتي كا  أول 

نل حلف عسكري بن  العرب والعدو الصهنويي، تحت مزاعم محاربة مشارنعها المطروحة تشك
 اإلرهاب، والتصّدي لألطماع اإلنراينة.

هذه الحرب الضروس على معتقدات اإليسا  العربي وقياعاته تستهدف زراعة وعي جدند، تحّدث 
وتكرنس  عيه عبد الفتاح السنسي أكنثر م  مرة خالل األسابنع الماضنة، مطالًبا بحشد كل الطاقات

كل الجهود ليسف المستقّر في وجدا  المواط  المصري، وتنثبنت الوعي الجدند، الفاسد، مكايه، 
ومحو المعادالت القدنمة، وفي مقدمتها تلك المعادلة البسنطة، الصحنحة التي تقول: أ  تكو  مع 

بداهة أيك ضد  المقاومة فهذا نعيي بالضرورة أيك ضد االحتالل، وأ  تكو  مع االحتالل فهذه نعيي
 المقاومة.

 فتحّسس رأسك.. أو تحّسس وعنك ووعي أبيائك.
 20/9/2021، العربي الجديد، لندن
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 لقاء السيسي بينت .. طريق واشنطن يمر بتل أبيب وغزة .48
 ماجد عزام
إذا كا  م  عيوا  مياسب للقاء الرئنس المصري، عبد الفتاح السنسي، ورئنس الوزراء اإلسرائنلي، 

سبتمبر/أنلول الحالي، أقله م  وجهة اليظر المصرنة، فهو الطرنق  13يت، في شرم الشنخ يفتالي بن
إلى واشيط  نمر بتل أبنب وغزة أنضًا. وقد لّخص الجيرال السنسي العيوا  بيفسه، عيدما طلب دعم 

زنة، المجتمع الدولي للوساطة المصرنة بن  إسرائنل والفلسطنينن  التي نستغلها يفتالي بنيت بايتها
لتمرنر مخّططه لتقلنص الصراع، ال االحتالل في فلسطن ، والذي أّطره، أو للدقة، وضع له رئنس 
الوزراء البدنل وزنر الخارجنة، نئنر لبند، اسمًا حركنًا وسناسنًا ودبلوماسنًا بّراقًا هو "االقتصاد مقابل 

 األم ".
رة األمنركنة بسبب سجله السنئ في خشي الرئنس المصري، وال نزال، م  رّدة فعل قونة م  اإلدا

حقوق اإليسا  وقمعه المعارضن  واليشطاء م  مختلف االتجاهات السناسنة، واعتقاله عشرات 
اآلالف وقتل آالف آخرن  خارج ساحات القضاء، على عاّلتها، كما قال تقرنر ميظمة هنوما  

رًا التصال هاتفي م  الرئنس رانتس ووتش األسبوع الماضي. وهو الذي تصّبب عرقًا شهورًا ايتظا
األمنركي الجدند، جو باند ، لكيه تلّقى اتصالن  ال واحدا في مانو/أنار الماضي في أنثياء معركة 
سرائنل، وكا  العيوا  دعم الوساطة المصرنة للتهدئة في غزة  سنف القدس بن  المقاومة الفلسطنينة وا 

قة، على الرغم م  عمرها القصنر، م  أعباء م  أجل تخلنص اإلدارة األمنركنة المستيزفة والمره
 القضنة الفلسطنينة ومفاجآتها.

تبدو إدارة باند  مقتيعة تمامًا بحّل الدولتن  في فلسطن ، ولو م  باب إيقاذ إسرائنل م  يفسها، كما 
نحلو ألصدقائها األمنركنن  القول، وميهم باند  يفسه، إال أ  اإلدارة ال تستطنع الخوض في الملف 

و طرح وساطات ومبادرات أو حتى تعنن  مبعوث خاص إلى الميطقة، ألولونات أخرى على أ
 ، أي الصن  وكورويا والمياخ.3c china corona climateجبهات متعددة وفق قاعدة أو معادلة 

لبند في إقياع إدارة باند  بعدم التدخل الجّدي، أو عرض  -في السناق يفسه، يجحت حكومة بنيت 
اسنة لتحرنك عملنة التسونة والمفاوضات مع الفلسطنينن ، بسبب هشاشة الحكومة الجدندة، مبادرة سن

وتعّدد مكوياتها السناسنة واختالفها، واالكتفاء في المقابل بخطوات سناسنة واقتصادنة وأمينة لدعم 
دخال مساعدات إيساينة إلى غزة، إلبقاء الباب مفت وحًا، ولو السلطة في الضفة الغربنة، والتهدئة وا 

عادة إعمار واسعة فنها، كما احتمال استئياف المفاوضات وعملنة  يظرنًا، أمام هديٍة طونلة، وا 
 التسونة حول اتفاق يهائي وفق حّل الدولتن .
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هذا هو بالضبط مضمو  مخطط بنيت لتقلنص الصراع، وهو اسم محّدث للسالم االقتصادي، أو ما 
ع الفلسطنينن  والمستوطين  م  المكا  يفسه، نطلق علنه شخصنًا "سالم السوبر مارك ت"، أي تبضُّ

دارة الصراع معهم بهدوء، وبأقل نثم  ممك  إسرائنلنًا، باعتبار الصراع غنر قابل للحل، وفق رؤنة  وا 
النمن  المتطّرف الذي نيتمي إلنه بنيت. بنيما لبند المقتيع يظرنًا بحّل الدولتن  نّدعي، في المقابل، 

ينة غنر مواتنة له تمامًا، ال إسرائنلنًا وال فلسطنينًا. في الحالتن ، تبدو الوساطة أ  الظروف اآل
المصرنة ضرورنًة بن  الجايبن . وحسب تعبنر لبند الحرفي، بدو  ايخراط الشركاء المصرنن  في 
 الوساطة ال فرصة لتمرنر مخّطط تقلنص الصراع، أو االسم الحركي له "االقتصاد مقابل األم " الذي

 ابتدعه شخصنًا تجاه الفلسطنينن  بشكل عام، وفي غزة بشكل خاص.
في أنثياء لقائه بنيت، وفي شرحه الوساطة المصرنة المطلوب م  المجتمع الدولي دعمها، تحّدث 
عادة اإلعمار، حنث قال إيه نرى أهمنة قصوى في دعم المجتمع  السنسي صراحة ع  التهدئة وا 

ر في المياطق الفلسطنينة، وضرورة الحفاظ على التهدئة بن  الدولي جهود مصر إلعادة اإلعما
الجايبن  الفلسطنيي واإلسرائنلي. وعيدما نتحّدث الرئنس المصري ع  المجتمع الدولي نقصد أمنركا 
أساسًا، باعتبار دعم الدول المؤنثرة األخرى، خصوصا األوروبنة ميها، بمنثابة تحصنل حاصل في 

 حال تأمن  الدعم األمنركي.
هذا فنما نخص الشّق أو المسار المتعلق بغزة م  معادلة الطرنق إلى واشيط . أما الشّق النثيائي، 
المصري اإلسرائنلي المباشر، فنتضم  تفاهمات سناسنة واقتصادنة وأمينة للعالقات بن  الجايبن ، 

وزنرة االقتصاد كما قال بنيت في شرم الشنخ. بنيما كا  الفتًا لقاء رئنس المخابرات، عباس كامل، ب
اإلسرائنلنة، أوريا باربنفاي، في أنثياء زنارته أخنرا تل أبنب في الشهر الماضي )أغسطس/آب(، 
إضافة إلى لقاءاته السناسنة واألمينة مع يظرائه اإلسرائنلنن ، بما في ذلك طبعًا رئنس الوزراء ووزنرا 

 الخارجنة والدفاع.
شرم الشنخ يقاش بشأ  الميطقة بكاملها م  النم   بنيت في -بياء علنه، جرى في لقاء السنسي 

والخلنج العربي شرقًا إلى ما وصف بالتدخل التركي في لنبنا غربًا، علمًا أ  العالقات النثيائنة ُتدار 
بميطق أميي وعسكري صرف. لذلك رأنيا حضورا طاغنا للجيراالت م  الجايبن ، السنسي وكامل 

جنل ورئنس مجلس األم  القومي أنال حولتا، والجيرال مقابل بنيت ومستشاره العسكري أفي 
المختص بشؤو  األسرى والمفقودن  نارو  بلوم، مع حضور دبلوماسي شكلي نتولى تيفنذ ما نتفق 
علنه العسكر، مع االيتباه طبعًا إلى أ  إسرائنل دولة الجنش، بنيما السنسي نحكم مصر بميطق 

مختلف المجاالت المدينة واالقتصادنة واالجتماعنة وحتى عسكري بحت، معتمدًا على الجيراالت في 
 اإلعالمنة.
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في الدمج بن  مساري الطرنق إلى واشيط  اللذن  نمّرا  بتل أبنب وغزة أنضًا، طلب السنسي دعم 
رئنس الوزراء اإلسرائنلي استمرار المساعدات األمنركنة المالنة، وتخفنف الضغط على اليظام في 

كما طلب دعمًا إسرائنلنًا في ملف سد اليهضة، واستخدام تل أبنب يفوذها أو ملف حقوق اإليسا ، 
تأنثنرها لحّث اإلدارة األمنركنة على التحّرك والضغط على إنثنوبنا م  أجل التوصل إلى تسونٍة مقبولٍة 

 مع مصر والسودا .
يع إدخال مواد الغزاوي، حنث ضبط المعابر لم -أما النثم  المصري فسندفع عبر المسار الفلسطنيي 

مزدوجة االستخدام لحركة حماس، وميع التهرنب الذي نخدم سنرورة تسّلحها وتطونر ترسايتها 
العسكرنة في غزة، والضغط على الحركة لخفض السقف في صفقٍة محتملٍة لتبادل األسرى، ما نكفل 

عادة إعمار ضم  ميطق تقلنص الصراع ومعادلة  االقتصاد مقابل الذهاب إلى تهدئة طونلة األمد، وا 
 األم .

نجب االيتباه إلى أ  واشيط  تفّكر أصاًل في إعطاء دور مهم لتل أنبب في ملف سد اليهضة بدعم 
كامل ميها، لتوسنع التيسنق وتقونة العالقة مع القاهرة، وزنادة حضور األخنرة في القضنة الفلسطنينة 

الذي ابتدعه الرئنس الدنموقراطي  تحت السقف األمنركي اإلسرائنلي، بميطق القنادة م  الخلف
 السابق، باراك أوباما، كجزء م  سنرورة االيكفاء ع  الميطقة وأزماتها.

م  هذه الزاونة، تضرب اإلدارة األمنركنة عدة عصافنر بحجر واحد، فم  ياحنة تيأى بيفسها ع  
خية في وجهها. كما الميطقة. وم  ياحنة أخرى، تطمئ  إلى عدم ايفجار بؤر التوتر اإلقلنمنة السا

حصل في أنثياء هّبة القدس ومعركة سنفها في مانو/ أنار الماضي، وكما قد نحُدث الصنف المقبل 
 في ملف سّد اليهضة عيد حلول موعد الملء النثالث له.

في األخنر وباختصار، أظهر اللقاء العليي بن  الرئنس المصري ورئنس الوزراء اإلسرائنلي، وألول 
وات، ورفع العلم اإلسرائنلي خالله، وهو ما لم نحدث في آخر لقاءات حسيي مبارك مرة ميذ عشر سي

، عمق العالقات ومتايتها والبوح عليًا بجوايبها 2011وبينامن  يتيناهو، في نيانر/كايو  النثايي 
سرائنل التي فهمت صعوبة االستغياء  المتعّددة، وتجاوز البعد األميي، منثلما كا  الحال زم  مبارك وا 
ع  الدور المصري فلسطنينًا، بعد عجز اإلمارات أو فشلها في القنام بذلك، تحاول استغالل حاجة 
يظام الجيرال السنسي لها إلى أبعد مدى، علمًا أ  هذا األخنر كما "األيظمة االستبدادنة" نبحث ع  

 دعم خارجي لتعونض الدعم الداخلي المتآكل، والمتراجع نومًا بعد نوم.
 20/9/2021، ديد، لندنالعربي الج
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 اعتقال السجناء الستة ال يغطي الفشل اإلسرائيلي المدّمر .49
 غال بنرغر

ال نزال م  السابق ألوايه معرفة تأنثنر اعتقال السجياء الفلسطنينن ، الذن  حرروا أيفسهم م  سج  
لفلسطنينة؛ جلبوع، على الشارع الفلسطنيي، رغم أ  اعتقالهم ميع ايدالع حرنق كبنر في األراضي ا

فميذ هروبهم وحتى اعتقال آخرهم، فجر أمس، عاش الفلسطنينو  واإلسرائنلنو  األنام األخنرة على 
 وتر حساس.

القبض على آخر سجنين  تجوال بحرنة، تم بأقل قدر م  الضرر، وتم الوصول إلنهما في مخبئهما، 
لدقنقة والقوات الموجودة على بسرعة يسبنة، وبعمل أميي خطنر، بفضل المعلومات االستخباراتنة ا

األرض، دو  وقوع إصابات في صفوف الجايبن ، وفضاًل ع  اعتقال السجنين  االنثين  فقد تم 
 اعتقال معاوينهما أنضا، وكايا مسلحن .

حقنقة أ  السجنين  لم نقتال في تبادل إلطالق اليار، واعتقال دو  قتال، قللت بشكل كبنر م  
ت التي كا  نمك  أ  تيدلع في الضفة الغربنة على صعند الهجمات احتمالنة ايدالع الصداما

الفردنة، أو إطالق صوارنخ م  قطاع غزة، مع العلم أ  تقدنرات فلسطنينة في غزة تحدنثت ع  أ  
امتيعت ع  التصعند، حتى ال تسرق األضواء م  قضنة السجياء، وكبحت جماح حدوث « حماس»

 الها في الضفة الغربنة.تأمل في إشع« حماس»اضطرابات كايت 
نمك  القول بشكل شبه مؤكد أ  اسمي السجنين  الفارن  اللذن  تم اعتقالهما كايا نشبها  والعة 
حرنق كبنرة، ولك  تم تجيبه، ما شكل ضوًءا في يهانة اليفق، في ظل العمل المكنثف الذي قام به 

ود، الذن  ألقوا القبض على جهاز األم  العام )الشاباك(، والجنش، بجايب الشرطة وحرس الحد
 األربعة اآلخرن  الفارن  قبل أسبوع داخل إسرائنل.

اعتقال األسرى الستة، أخنرًا، ال نمك  أ  نخفف م  عمق الفشل اإلسرائنلي المدمر الذي أظهره 
يجاحهم بالفرار م  القسم األميي داخل سج  جلبوع، أل  هؤالء الستة أصبحوا ميذ زم  أبطااًل في 

الفلسطنيي، ودخلوا صفحات تارنخ اليضال الفلسطنيي في السجو ، وبشكل عام لم تتحول  الشارع
 إعادة اعتقالهم إلى أسطورة إسرائنلنة.

هياك جملة م  األسئلة التي ما زالت ُتطرح حول اختباء األسنرن  في ميزل نقع في حي جين  
م المزدحم والمسلح، الذي أعل  الشرقي على بعد أربعة كنلومترات م  مخنم الالجئن ، وهو المخن

مقاتلوه أيهم سنبذلو  كل ما في وسعهم لميع الجنش اإلسرائنلي م  الوصول إلنهما، وتوفنر كامل 
إمكايناتهم إلنوائهما، وكايت الخشنة اإلسرائنلنة أيهما إذا اتخذا الخطوة المتوقعة، وحاوال الدخول إلى 

 ند إسرائنل حدونثه.المخنم، فإيه في هذه الحالة سنقع أمر ال تر 
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كايت السلطة الفلسطنينة تخشى هي األخرى وقوع هذا السنيارنو، أليها ستجد يفسها حنيها في محية 
حراج كبنرن : فم  جهة ستطالبها إسرائنل بتسلنمهما، وم  جهة أخرى ل  نقبل الجمهور  وا 

كي ال تتدحرج األمور  الفلسطنيي منثل هذا التسلنم، ولذلك ربما تيفست السلطة الفلسطنينة الصعداء
 إلى منثل هذا السنيارنو الذي كايت تقف على أعتابه.

 العبري« كان»موقع 
 20/9/2021، األيام، رام هللا
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