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 لضمان مستقبلها "األفضل"ويؤكد أن حل الدولتين هو  "إسرائيل"بايدن يتدهد بالدفاع عن  .1
، الثالثء ، عءلدفءع عن إسبرائيل، مؤكدا أن نيويوبرك )األمم المتحدة(: تاهد البرئيس األمبريكي جو عءيدن

 لضمءن مستقعلهء.” الحل األفضل“حل الدولتين مع الفلسطينيين هو 
التزام الواليءت المتحدة عأمن “وأكد عءيدن في أول خطءب له أمءم الجماية الاءمة لألمم المتحدة أن 
مء زلت أعتقد أن حل الدولتين  إسبرائيل ال جدال فيه ودعمنء لدولة يهودية مستقلة ال لعس فيه. لكن

هو أفضل طبريق لضمءن مستقعل إسبرائيل كدولة ديموقبراطية يهودية تايش في سالم إلى جءنب دول 
 ”.فلسطينية ديموقبراطية وذات سيءدة وقءعلة للحيءة

مء زلنء عايدين جدا عن ذلك الهدف في الوقت الحءلي لكن يجب أال نسمح ألنفسنء عءلتخلي “وتءعع 
 ”.ية إحبراز تقدمعن إمكءن

 ”.علينء أن نساى لمستقعل يسود فيه مزيد من السالم واألمن لجميع شاوب الشبرق األوسط“وقءل 
 21/9/2021القدس الدربي، لندن، 
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 ة الفلسطينييناألكثر جدارة بقياد حماسعباس.. و  باستقالة يطالبون %80استطالع: حوالي  .2
أظهبر استطالع برأي أجبراه المبركز الفلسطيني  من برام هللا: ،21/9/2021وكالة قدس برس، ذكبرت 

أدينءوبر في برام هللا، أن مقتل النءشط  مؤسسة كونبرادللعحوث المسحية والسيءسية عءلتاءون مع 
 80الماءبرض نزابر عنءت وقمع السلطة الفلسطينية لالحتجءجءت الشاعية يهدم مكءنتهء، ويدفع حوالي 

 يس السلطة الفلسطينية محمود ععءس.في المئة من الجمهوبر للمطءلعة عءستقءلة برئ
( أيلول/سعتمعبر الجءبري، فإنه "لو جبرت 18-15ووفقء لنتءئج االستطالع الذي عقد في الفتبرة )

انتخءعءت برئءسية أو تشبرياية اليوم، ستكون نتءئجهء لصءلح حبركة حمءس وضد حبركة فتح، وخءصة 
بركة فتح هو البرئيس محمود ععءس، فيمء يتالق عءالنتخءعءت البرئءسية وذلك في حءلة كءن مبرشح ح

وتاتقد النسعة  لكن الصوبرة تنقلب لصءلح فتح فيمء لو كءن مبرشح الحبركة هو مبروان العبرغوثي".
األكعبر من الاينة أن "حمءس" هي األجدبر عتمثيل وقيءدة الشاب الفلسطيني وأنه ينعغي عليهء الاودة 

حتالل عطبرد الاءئالت من الشيخ جبرا  أو إلطالق الصوابريخ على "إسبرائيل" فيمء لو قءمت دولة اال
وأعبرزت النتءئج، فقدان الجمهوبر للثقة عءلسلطة  وضع القيود على الصالة في المسجد األقصى.

الفلسطينية ومؤسسءتهء األمنية، إذ عينمء يظهبر الجمهوبر الثقة الواساة عأقوال ووعود حبركة "حمءس" 
 عند الحديث عن السلطة الفلسطينية وأجهزة األمن. عن األسبرى، فإنه يظهبر غيءعء كعيبرا لهذه الثقة

وبرأى ثلثء الجمهوبر أن "حمءس" أبرادت من الحبرب األخيبرة، الدفءع عن سكءن القدس والمسجد 
 األقصى.

وأظهبر االستطالع مبركزية القضءيء الداخلية في تأثيبرهء على مواقف الجمهوبر الفلسطيني، مثل مقتل 
تاءمل السلطة الفلسطينية مع المظءهبرات واالحتجءجءت الالحقة  النءشط السيءسي نزابر عنءت وكيفية

 لذلك. كمء أظهبر االستطالع، مدى اهتمءم المجتمع الفلسطيني عقضية السجنء  الفلسطينيين.
وتاتقد غءلعية عينة االستطالع أن مقتل عنءت كءن مقصوًدا، وتبرفض فكبرة أن مقتل عنءت جء  عسعب 

طوات التي اتخذتهء السلطة، مثل محءكمة برجءل األمن، عماًل غيبر خطأ فبردي، وتبرى الاينة أن الخ
كءٍف للوصول للحقيقة. ويبرى حوالي ثالثة أبرعءع الجمهوبر أن تاءمل أجهزة األمن الفلسطينية مع 

 االحتجءجءت الشاعية التي جء ت عاد مقتل عنءت قد شكل انتهءكًء للحبريءت والحقوق.
من الجمهوبر قد تءعات يومًء عيوم أخعءبر "أسبرى جلعوع" الستة، وأن وتظهبر النتءئج أن الغءلعية السءحقة 

الغءلعية السءحقة تبرى في عمل السجنء  هذا مصدبر إلهءم للشاب الفلسطيني ألخذ المعءدبرة والامل 
 إلنهء  االحتالل، حتى لو نجح االحتالل في إعءدة اعتقءلهم.

براجع في تأييد حل الدولتين واستمبرابر وجود نسعة أمء عءلنسعة لاملية السالم فتظهبر النتءئج استمبرابر الت
 عءلية من الجمهوبر تقتبرب من النصف تاتقد أن الامل المسلح هو الطبريق األمثل إلنهء  االحتالل.
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وعحسب االستطالع: " فإن أغلعية ضئيلة تاءبرض الاودة لمفءوضءت سالم مع إسبرائيل عقيءدة البرعءعية 
اإلسبرائيلية من خالل -عإيجءعية لخطوات عنء  الثقة الفلسطينية الدولية، ومع ذلك، فإن أغلعية تنظبر

 تحسين الظبروف المايشية في الضفة الغبرعية وقطءع غزة".
على ضو  ، من برام هللا: 21/9/2021، المركز الفلسطيني للبحوث المسحية والسياسيةوأضءف 

ألكثبر جدابرة عتمثيل ( أن حمءس هي ا%45المواجهءت عين إسبرائيل وحمءس تقول النسعة األكعبر )
فقط أن حبركة فتح عقيءدة البرئيس ععءس هي  %19وقيءدة الشاب الفلسطيني اليوم فيمء تقول نسعة من 

ان االثنتين غيبر جديبرتين عءلتمثيل والقيءدة. قعل ثالثة أشهبر  %28أكثبر جدابرة عذلك. وتقول نسعة من 
 %14الفلسطيني وقءلت نسعة من أن حمءس هي األجدبر عتمثيل وقيءدة الشاب  %53قءلت نسعة من 

 أن فتح عقيءدة البرئيس ععءس هي األجدبر عذلك.
أنهء تبريد إجبرا  انتخءعءت فلسطينية عءمة تشبرياية وبرئءسية قبريعًء في األبراضي  %73تقول نسعة من 

أنهء ال تبرغب عذلك. تبرتفع نسعة المطءلعة عإجبرا  االنتخءعءت  %23الفلسطينية فيمء تقول نسعة من 
في  %63) %56في الضفة الغبرعية. لكن أغلعية من  %67في قطءع غزة وتهعط إلى  %82إلى 

في الضفة الغبرعية( تقول عأنهء ال تاتقد عأن انتخءعءت تشبرياية أو انتخءعءت  %52قطءع غزة و
 تشبرياية وبرئءسية ستجبري فااًل قبريعًء.

ود ععءس واسمءعيل هنية فإن لو جبرت انتخءعءت برئءسية جديدة اليوم وتبرشح فيهء اثنءن فقط همء محم
من األصوات  %34فقط، ومن عين المشءبركين يحصل ععءس على  %51نسعة المشءبركة ستعلغ 
لاعءس قعل ثالثة أشهبر(. في قطءع غزه  %27لهنية  %59)مقءبرنة مع  %56ويحصل هنية على 

 %60ة مع )مقءبرن %61قعل ثالثة أشهبر( وهنية  %30)مقءبرنة مع  %34تعلغ نسعة التصويت لاعءس 
قعل ثالثة أشهبر(  %25)مقءبرنة مع  %33قعل ثالثة أشهبر(، أمء في الضفة فيحصل ععءس على 

قعل ثالثة أشهبر(. أمء لو كءنت المنءفسة عين مبروان العبرغوثي  %59)مقءبرنة مع  %52وهنية على 
 %55، ومن عين هؤال  يحصل العبرغوثي على %66وهنية فإن نسعة المشءبركة تبرتفع لتصل إلى 

سمءعيل هنية فإن نسعة المشءبركة تهعط إلى %39هنية على و  . ولو كءنت المنءفسة عين محمد اشتيه وا 
. قعل ثالثة أشهبر حصل %60وهنية على  %31فقط، ومن عين هؤال  يحصل اشتية على  49%

 .%63وهنية على  %26اشتية على نسعة من 
و المفضل حيث اختءبرته نسعة من لو لم يتبرشح البرئيس ععءس لالنتخءعءت فإن مبروان العبرغوثي ه

لكل منهمء، ثم  %6، ثم محمد دحالن ويحيى السنوابر عنسعة %22، يتعاه إسمءعيل هنية عنسعة 33%
 .%2لكل منهمء، ثم سالم فيءض عنسعة  %3خءلد مشال ومصطفى العبرغوثي عنسعة 
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عن ععءس . نسعة البرضء %73ونسعة عدم البرضء  %24نسعة البرضء عن أدا  البرئيس ععءس تعلغ 
.  علغت نسعة البرضء عن البرئيس ععءس قعل ستة %26وفي قطءع غزة  %22في الضفة الغبرعية تعلغ 

أنهء تبريد من البرئيس االستقءلة فيمء تقول  %78. وتقول نسعة من %65وعدم البرضء  %32أشهبر 
هء أن %68أنهء تبريد من البرئيس العقء  في منصعه. قعل ستة أشهبر قءلت نسعة من  %19نسعة من 

في قطءع  %77في الضفة الغبرعية و %78تبريد استقءلة البرئيس. تعلغ نسعة المطءلعة عءستقءلة البرئيس 
 غزة.

لو جبرت انتخءعءت عبرلمءنية جديدة اليوم عمشءبركة كءفة القوى السيءسية التي شءبركت في انتخءعءت 
قءئمة التغييبر يقولون عأنهم سيشءبركون فيهء، ومن عين هؤال  المشءبركين تحصل  %68فإن  2006

، وتحصل كءفة القوائم األخبرى التي %32، وفتح على %37واإلصال  التءعاة لحبركة حمءس على 
أنهء لم تقبربر عاد لمن  %18، وتقول نسعة من %13مجتماة على  2006شءبركت في انتخءعءت عءم 

 . تعلغ نسعة التصويت%30ولفتح  %41ستصوت. قعل ثالثة أشهبر علغت نسعة التصويت لحمءس 
قعل  %28)مقءبرنة مع  %27قعل ثالثة أشهبر( ولفتح  %45)مقءبرنة مع  %47لحمءس في قطءع غزة 

قعل ثالثة  %38)مقءبرنة مع  %28ثالثة أشهبر(. امء في الضفة الغبرعية فتعلغ نسعة التصويت لحمءس 
 قعل ثالثة أشهبر(. %32)مقءبرنة مع  %38أشهبر( ولفتح 

 
 رة قرار إجراء االنتخابات المحليةالمجلس التنسيقي للقوائم: نحذر من خطو  .3

حذبر المجلس التنسيقي للقوائم االنتخءعية من خطوبرة قبرابر مجلس الوزبرا  عبرئءسة محمد اشتيه : غزة
الصءدبر في السءدس من سعتمعبر الجءبري حول إجبرا  انتخءعءت الهيئءت المحلية على مبراحل ووفق 

نتخءعية نءصبر الكتنءني في تصبريح خءص وقءل النءطق عءسم المجلس التنسيقي للقوائم اال فئءت.
لوكءلة "صفء" الثالثء ، إن هذه االنتخءعءت المحلية هي ذبر للبرمءد في الايون، ومحءولة الستقبرا  

وأكد الكتنءني،  الشءبرع الفلسطيني والتفءف على الشبرعية الفلسطينية، ومحءولة إللهء  الكل الفلسطيني.
ه االنتخءعءت المالنة في مؤتمبر صحفي ظهبر يوم أن المجلس سيخبرج عموقف موحد وواضح تجء

 األبرعاء  أمءم المجلس التشبرياي الفلسطيني عءلضفة الغبرعية وقطءع غزة عءلتزامن.
 21/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عبد الجواد: نتائج استطالع مركز البحوث نتيجة طبيدية إللغاء االنتخاباتالنائب  .4

د الجواد أن نتءئج االستطالع الذي أجبراه المبركز الفلسطيني للعحوث أكد النءئب نءصبر عع: سلفيت
السيءسية والمسحية، وأظهبر التأييد الواسع لحبركة حمءس نتيجة طعياية لمء حصل خالل الاءم 
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المءضي وخءصة إلغء  برئيس السلطة االنتخءعءت البرئءسية والتشبرياية، وانتصءبر المقءومة في مابركة 
الجواد، في تصبريح له، أن اغتيءل أجهزة أمن السلطة الماءبرض السيءسي وأضءف ععد  سيف القدس.

نزابر عنءت والفسءد المستشبري في مؤسسءتهء والتاءمل عانف مع المواطنين واالعتقءالت السيءسية 
واالستدعء ات والفسءد المءلي واإلدابري من أهم الاوامل التي أدت النادام ثقة المواطنين في السلطة 

ه ععد الجواد إلى أن السلطة تقبرأ الواقع وتابرف الوزن الحقيقي لهء، كمء أنهء تدبرك ثقل ونع   عءلضفة.
وأشءبر إلى أن السلطة تعحث عن عقءيء شبرعية من خالل الدعوة  المقءومة عين الشاب الفلسطيني.

 النتخءعءت جزئية لن تفلح عإصال  سوآتهم.
 21/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ابات المحلية محاولة للتغطية على تدطيل االنتخابات السياسيةخريشة: االنتخ .5

عدَّ برئيس قءئمة "وطن للمستقلين" ونءئب برئيس المجلس التشبرياي حسن خبريشة، قبرابر حكومة : برام هللا
برام هللا إجبرا  االنتخءعءت المحلية في الضفة الغبرعية المحتلة على مبرحلتين، عءلوَن اختعءبر من 

وقءل خبريشة، في تصبريح صحفي:  تغطية على تاطيل االنتخءعءت السيءسية.السلطة، ومحءولة لل
"عءلتأكيد نحن نبريد إجبرا  االنتخءعءت عكل مستويءتهء دوبريًّء، لكن مء يجبرى اليوم هو محءولة لذبر  البرمءد 

وبرأى أن الهدف من إجبرا  هذه االنتخءعءت  في الايون للتغطية على تاطيل االنتخءعءت السيءسية".
سءل برسءئل للمجتمع الدولي الذي يضغط إلجبرا  االنتخءعءت، حتى تعدو السلطة حبريصة على هو إبر 

وأضءف: "هذه قفزة في الهوا ، ومحءولة  الاملية الديمقبراطية، "مء يؤكد عدم جديتهء في االنتخءعءت".
ة للتغطية على تاطيل االنتخءعءت، وإللهء  المواطن وحبرف األنظءبر عمء يجبرى من تحبركءت سيءسي

 في المنطقة".
 21/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نيويورك: المالكي يقدم إحاطة الجتماع وزراء الخارجية الدرب حول تطورات األوضاع في فلسطين .6

قدم وزيبر الخءبرجية بريءض المءلكي، إحءطة لألشقء  الابرب حول تطوبرات األوضءع في : نيويوبرك
مدينة القدس، واألولويءت لدولة فلسطين أمءم الجماية األبرض الفلسطينية المحتلة، وخءصة في 

الاءمة لألمم المتحدة، وضبروبرة الامل الابرعي المشتبرك لمواجهة الجبرائم واالنتهءكءت االسبرائيلية ضد 
وشدد المءلكي في االجتمءع التشءوبري السنوي لمجلس جءماة الدول الابرعية على المستوى  شاعنء.

ك، على ضبروبرة توحيد الجهود من أجل مسء لة ومحءسعة مجبرمي الوزابري، الذي عقد في نيويوبر 
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الحبرب اإلسبرائيليين، خءصة في ظل تغول السيءسءت االستامءبرية، وخءصة االستيطءن االستامءبري، 
 ومخططءت الضم.

 21/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المنظم والدنصري ضد شدبنا "الخارجية" الفلسطينية تدين جرائم اإلرهاب اليهودي .7
أدانت وزابرة الخءبرجية انتهءكءت وجبرائم االحتالل والمستوطنين المتواصلة عحق أعنء  شاعنء : برام هللا

قدام مستوطن عنصبري وحءقد على محءولة قتل السءئق  وأبرضهم ومقدسءتهم ومنءزلهم وممتلكءتهم، وا 
ي منطقة القدس الغبرعية وهو يبردد ععءبرة الفلسطيني المقدسي سميبر مجءهد من علدة سلوان شنقًء ف

وقءلت "الخءبرجية" في عيءن لهء، الثالثء ، إن هذه هي الجبريمة الثءنية التي تبرتكب ضد  "عبرعي عبرعي".
سءئقين مقدسيين خالل األيءم الثالثة المءضية، حيث تابرض السءئق محمد أعو نءب من علدة سلوان 

صءعته أيضًء لمحءولة قتل من قعل عنءصبر المستوطن ين اإلبرهءعية، حيث قءموا عطانه في ظهبره وا 
 عجبرو  متوسطة، دون أن تحبرك شبرطة االحتالل وأجهزته المختلفة سءكنًء.

 21/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المجلس الوطني الفلسطيني: االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين يهدد األمن والسلم الدوليين .8
لمجلس الوطني الفلسطيني األمم المتحدة ودول الاءلم وعبرلمءنءتهء للامل الجءد لتحقيق دعء ا: عمءن

السالم للشاب الفلسطيني الذي يخضع لالحتالل وسيءسته االستامءبرية االستيطءنية، التي تشك ل 
 خطبرا على األمن والسلم الدوليين، لتنكبره لحقوق شاعنء المكفولة والمحمية وغيبر القءعلة للتصبرف.
وقءل المجلس الوطني في عيءن له، اليوم الثالثء ، لمنءسعة "اليوم الاءلمي للسالم" الذي أقبرته الجماية 

من شهبر أيلول من كل عءم: إن  21، والذي يحتفي عه الاءلم في الـ 1981الاءمة لألمم المتحدة عءم 
إلجبرا ات الاملية من واجب األمم المتحدة ومسؤوليءتهء وعشكل خءص مجلس األمن الدولي اتخءذ ا

والفوبرية لتنفيذ قبرابراتهء عشأن القضية الفلسطينية، لينام شاعنء عءألمن والسالم في دولته المستقلة 
 وعءصمتهء مدينة القدس.

 21/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مجدالني: اتفاق اإلطار يحمل مخاطر تستهدف قضية الالجئين .9
ضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية د. أحمد مجدالني، عن برفضه ععبر ع: برام هللا

التفءق اإلطءبر عين الواليءت المتحدة األمبريكية ووكءلة األونبروا، حيث أنه ياتعبر استعدال لمبرجاية 
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، ويتضمن اشتبراطءت سيءسية تفتح ”302“الوكءلة التي أنشئت عقبرابر الجماية الاءمة لألمم المتحدة 
  لتدخل أمبريكء عامل األونبروا.مجءال

وأشءبر د. مجدالني خالل لقء ه الثالثء ، عبرام هللا مع مستشءبر السيءسءت االستبراتيجية والدعلومءسية 
في الضفة المحتلة غوين لويس، أن ” األونبروا“برونءلد شتينغبر، ومديبرة عمليءت ” األونبروا “عوكءلة 

لماونءت والدعم إلى الالجئين الفلسطينيين وهذا االتفءق الوكءلة مؤسسة تءعاة لألمم المتحدة، وتقديم ا
ناتعبره يحمل مخءطبر تستهدف قضية الالجئين وتهددهء، من أجل تقويضهء وتصفيتهء كمء أنه يايد 

 تابريف الالجي  وهذا ياتعبر أمبرًا خطيبرًا عءلنسعة لنء.
 21/9/2021، القدس، القدس

 
 جئين وسبل مواجهة الدقبات التي تدترض عملهااألحمد يبحث مع وفد من "األونروا" أوضاع الال .10

عحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحبريبر والمبركزية لحبركة فتح عزام األحمد، الثالثء ، : برام هللا
مع وفد من وكءلة "األونبروا"، التنسيق المشتبرك عين الوكءلة ودولة فلسطين، لمواجهة المشءكل التي 

وأعبرب األحمد  في موازنتهء والجهود المستمبرة من أجل ماءلجتهء. تواجههء نتيجة استمبرابر الاجز
، عن تقديبر القيءدة الفلسطينية للجهد المتواصل الذي تقوم عه الوكءلة لبرعءية الوفدخالل استقعءله 

 -وأطلع األحمد الوفد على استئنءف الجهود الفلسطينية  الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.
كة، من أجل إزالة األنقءض وا عءدة إعمءبر مخيم اليبرموك في الاءصمة دمشق، السوبرية المشتبر 

 واإلسبراع عاودة المهجبرين من المخيم الى منءزلهم.
 21/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غزة تنفي مندها لطالب جامدة األزهر من ارتداء الكوفيةفي شرطة ال .11

حول منع ” إدعء ات ملفقة“زة، يوم الثالثء ، مء أثيبر من مء وصفتهء نفت الشبرطة في قطءع غ: غزة
وقءلت قيءدة الشبرطة في عيءن لهء، إن هذا  الطالب في جءماة األزهبر من ابرتدا  الكوفية الفلسطينية.

ن الهدف من وبرا  هذا التشويه هو  أمبر مثيبر للسخبرية، وينطوي على استخفءف عاقول المواطنين، وا 
لتحقيق أهداف سيءسية ععبر ادعء  اإلسء ة إلى الكوفية التي ُتاد برمًزا وطنًيء  حبرف مسءبر الحدث

وأشءبرت إلى أنه في إطءبر القيءم عواجعهء، وعءلتاءون الكءمل مع إدابرات  فلسطينًيء ال يختلف عليه أحد.
مختلف الجءماءت الفلسطينية في قطءع غزة، تامل شبرطة أمن الجءماءت على صون وحمءية أمن 

 ءت، وضمءن توفيبر األجوا  المالئمة لسيبر الاملية التاليمية عكل يسبر. كمء جء  في عيءنهء.الجءما
 21/9/2021، القدس، القدس
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 فصائل المقاومة في غزة ترفض دعوة السلطة إجراء "انتخابات قروية جزئية" .12

ية "األيءم": أعلنت فصءئل في غزة خالل اجتمءع لهء، أمس، برفضهء دعوة السلطة الوطن -غزة 
إلجبرا  االنتخءعءت المحلية القبروية الجزئية، المقبربر إجبرا  مبرحلتهء األولى في الحءدي عشبر من شهبر 

وقءلت هذه الفصءئل في عيءن لهء عقب انتهء  اجتمءع عقدته عمدينة غزة: إنهء  كءنون األول القءدم.
ة ضيقة لصءلح حزب تبرفض هذه الدعوة إلجبرا  االنتخءعءت "ألنهء تخدم عحسعهء مصءلح حزعية وفئوي

وتضم هذه الفصءئل كال من حبركة  السلطة على حسءب مصءلح شاعنء وتطلاءته" حسب العيءن.
حمءس والجهءد ولجءن المقءومة وألوية النءصبر صال  الدين وكتيعة المجءهدين وحبركة األحبرابر 

 والجعهة الشاعية "القيءدة الاءمة" والصءعقة.
اللتزام عءالتفءقيءت الوطنية السءعقة من انتخءعءت برئءسية ودعت الفصءئل السلطة الوطنية إلى ا

 وتشبرياية ومجلس وطني وأيضء عمء فيهء المجءلس المحلية.
من جءنعه، قءل القيءدي في حبركة الجهءد اإلسالمي خضبر حعيب لـ"األيءم": إن الفصءئل ليست ضد 

الوقت الحءلي يتوجب تنفيذهء  االنتخءعءت من حيث المعدأ ولكنهء تبرى أن هنءك أولويءت اهم منهء في
 وعلى برأسهء التوافق على استبراتيجية وطنية ععبر حوابر وطني على مستوى األمنء  الاءمين.
 22/9/2021األيام، رام هللا، 

 
ذا قرر االحتالل أن تكون هناك صفقة أسرى ستكون في الغدواضحة  ناشروط: حماس .13  للوسطاء وا 

هبر جعءبرين الثالثء ، إن االتصءالت حول صفقة تعءدل قءل عضو المكتب السيءسي لحبركة حمءس زا 
األسبرى مع االحتالل اإلسبرائيلي لم تنقطع منذ سعع سنوات، وذلك في تاليقه على التقءبريبر التي 

وأضءف جعءبرين في تصبريحءت صحفية، أن "شبروط حمءس  تحدثت عن اقتبراحءت إلجبرا  الصفقة.
ذا قبربر االحتالل أن تكون هن ءك صفقة أسبرى ستكون في الغد"، مشددا على أن واضحة للوسطء ، وا 

عءمء في أي صفقة  40حبركته ال يمكن أن تتنءزل عن إطالق سبرا  األسبرى، الذين أمضوا أكثبر من 
 تعءدل قءدمة مع االحتالل.

 21/9/2021، "21موقع "عربي 

 
جراء االنتخابات الشاملة .14  قيادي في حماس: على السلطة احترام إرادة الشدب وا 

دعء القيءدي في حبركة حمءس فءزع صوافطة السلطة في الضفة الحتبرام إبرادة الشاب : برام هللا
الفلسطيني وبرغعته في التغييبر، وأن تاطي المسءحة الكءفية للحبريءت حتى يختءبر الشاب ممثليه في 

وأكد صوافطة، في تصبريح  مؤسسءت الوطن، وعلى برأسهء المجلس الوطني والتشبرياي والبرئءسة.
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ستطالعءت البرأي األخيبرة، والتي كءن آخبرهء االستطالع الذي أجبراه المبركز الفلسطيني صحفي، أن ا
برادة شاعية إلحداث تغييبر يسءهم في إنقءذ  للعحوث السيءسية والمسحية أظهبر وجود توجه حقيقي وا 
الحءلة الفلسطينية من حءلة التبردي والتبراجع في الجوانب السيءسية واالقتصءدية واالجتمءعية 

ودعء القيءدي صوافطة قيءدة السلطة ألن تتاءمل عجدية مع هذه التوجهءت، وأال تتهبرب  يءت.والحبر 
من استحقءق االنتخءعءت الشءملة من خالل إجبرا  انتخءعءت انتقءئية في مجءلس محلية تخدم مصءلح 

 السلطة وفتح وال تاكس إبرادة حقيقية للتغييبر.
 21/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الرجوب: حماس تسدى تقديم نفسها كبديل عن منظمة التحرير والقيادةأكرم  .15

قءل عضو المجلس الثوبري لحبركة فتح أكبرم البرجوب في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"، : برام هللا
إن توقيت حملة "حمءس" وهجمتهء على البرئيس محمود ععءس يؤشبر عءتجءه تاميق ، اليوم الثالثء 

ي، مؤكدا أن "حمءس" ال تبريد للمسيبرة الوطنية أن تستمبر وال تساى الخالف في المجتمع الفلسطين
وأشءبر إلى أن العد  عهذه الهجمة في ظل  للمعءدبرة عأي خطوة عءالتجءه الصحيح نحو الوحدة الوطنية.

هذه الظبروف وعند الذهءب إلى األمم المتحدة يؤشبر على أنهء ضد أي وحدة على األبرض في 
هء االحتالل على شاعنء، مؤكدا أن "حمءس" تساى من وبرا  هذه الهجمة مواجهة التحديءت التي يفبرض

إلى أن تقدم نفسهء كعديل عن منظمة التحبريبر وعن القيءدة الفلسطينية ولديهء مشبروعهء الذي تقدمه 
لإلقليم، وال تبريد المسءهمة في توحيد الصف الفلسطيني، معينء أن المطلوب منهء هو أن تكون إلى 

 نء.جءنب مصءلح شاع
 21/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ى تدزيز الموقف الفلسطيني الرسمييتوجب على حماس الدمل عل :رأفت .16

اعتعبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية، األمين الاءم لالتحءد الديمقبراطي : برام هللا
س ضد البرئيس محمود ععءس، تؤدي إلى عبرقلة الفلسطيني "فدا" صءلح برأفت، أن تصبريحءت حمء

وقءل في عيءن له، يوم الثالثء ، "يتوجب على  الحوابر الوطني وتشويه الموقف الوطني الفلسطيني.
حبركة حمءس الامل على تازيز الموقف الفلسطيني الذي يخوض مابركة على الصايد الدولي 

تبرتكب عحق الشاب الفلسطيني سوا  في  لمسء لة ومحءسعة إسبرائيل على انتهءكءتهء وجبرائمهء التي
 قطءع غزة أو في الضفة الغبرعية عمء فيهء القدس".

 21/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(
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 وفد من الجبهة الشدبية يصل القاهرة ويلتقي مسؤولين مصريين .17
ءئب األمين الاءم للجعهة الشاعية قءل عيءن للجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين، الثالثء ، إن "وفدا عقيءدة ن
وأوضح أن "الوفد قدم من دمشق  أعو أحمد فؤاد، وصل إلى الاءصمة المصبرية، عدعوة من القءهبرة".

ولفت العيءن، أن  وقطءع غزة، ومن المقبربر أن يلتقي برئيس جهءز المخءعبرات المصبرية ععءس كءمل".
 ي والابرعي".الوفد "سُينءقش آخبر المستجدات على الصايدين الفلسطين

 21/9/2021، "21موقع "عربي 
 

 مداريف: االنسحاب من غزة أضدف "إسرائيل" أمام "حماس" .18
قءل كءتب إسبرائيلي إنه "في هذه األيءم يحيي الفلسطينيون واإلسبرائيليون الذكبرى : القدس المحتلة

ءدبر آخبر سنة منذ أن غ 16السنوية لالنسحءب اإلسبرائيلي )أو فك االبرتعءط( من غزة، وقد مبرت 
جندي ومستوطن القطءع، وانتهى اإلخال  الاسكبري، في ظل اعتقءد عأن فك االبرتعءط قد يمهد الطبريق 

 في نهءية المطءف لوضع أمني أفضل عين "إسبرائيل" وغزة، لكن الواقع يقول عكس ذلك تمءمء".
 21/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ... شكوك حول عالقتها بمباحثات األسرىقاهرةرحلة غامضة لطائرة إسرائيلية خاصة إلى ال .19

برحلة »، أمس الثالثء ، النقءب عن «11كءن »تل أعيب: كشفت القنءة البرسمية للتلفزيون اإلسبرائيلي 
 ، انطلقت من تل أعيب عءتجءه الاءصمة المصبرية القءهبرة.«غءمضة

ميله الصحءفي، شماون أبران، ووفقًء للصحءفي إيتءي علومنتءل، مبراسل الشؤون الاسكبرية في القنءة، وز 
عءللغة الابرعية، فقد انطلقت برحلة جوية غبريعة « مكءن»مبراسل الشؤون السيءسية في اإلذاعة البرسمية 

من مطءبر عن غوبريون في تل أعيب إلى القءهبرة، صعء  أمس الثالثء ، برغم أنه يصءدف عيد الابرش 
 اليهودي الذي يحظبر على السيءسيين البرسميين الامل فيه.

لم يابرف من هو المسؤول »مح أبران إلى أن مسؤواًل إسبرائيليًء كءن على متن الطءئبرة، قءئاًل: ول
 «.اإلسبرائيلي الذي توجه إلى مصبر على متن هذه الطءئبرة الخءصة

هذه برحلة تاد استثنءئية ألنهء جء ت في أجوا  الايد، والتي عءدة ال يتم تسييبر »وأكد على أن 
 «.برحالت جوية خاللهء

مبراقعون عين هذه البرحلة وأنعء  يتم تداولهء في وسءئل إعالم ععبرية وعبرعية، حول عبرض حبركة وبرعط 
 ، إلجبرا  صفقة تعءدل أسبرى مع إسبرائيل، تتوسط فيهء مصبر.«خبريطة طبريق»حمءس على الوسطء  

 22/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل"السدي لتشكيل تيار ديني مدتدل في  .20
في إسبرائيل إلى تشكيل تيءبر ديني جديد يامل على تغييبر  "ماتدلة"هودية تساى أوسءط دينية ي

ويقف أصحءب «. ماءدون للابرب»و« صهيونيون متطبرفون»االنطعءع السءئد عن المتدينين، عأنهم 
 هذا التيءبر في صف قوى السالم التي تبرفض االحتالل، وتاده استاعءدًا للشاب الفلسطيني.

الشبراكة »هذا التيءبر، ميخءئل منكين، وهو كءتب ويديبر جماية تابرف عءسم وقءل أحد المعءدبرين لقيءدة 
، إنه تزداد في السنوات األخيبرة حدة فهم أن االحتالل ليس مؤقتًء، عل هو «في عنء  مستقعل إسبرائيل

 استاعءد مستمبر منذ أكثبر ِمن نصف قبرن دون أن تظهبر نهءيته في األفق. 
، يسند فيه آبرا ه عآيءت من التوبراة وفتءوى من «عدأت»انوان وقد صءغ منكين موقفه هذا في كتءب ع

ال يتجءهل وجود علمء  دين يفكبرون عءلطبريقة »كعءبر برجءل الدين اليهود ععبر التءبريخ. ويقول إنه 
السءئدة حءليًء لتعبريبر االحتالل واالستاعءد، لكنه يبرى أن هنءك كنوزًا في الديءنة اليهودية تنقض هذا 

وعليه فإنه يدعو إلى تاميم المفءهيم «. قيم أخبرى أقبرب إلى هللا سعحءنه وتاءلىالفكبر وتدعو إلى 
الصحيحة لهذه الديءنة حتى تنشأ قوة دينية وفكبرية إنسءنية تسءعد على وضع حد لهذا الصبراع 

نسءنية للجميع.  الدامي، وتوفبر حيءة كبريمة وا 
 22/9/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 خدام طائرات انتحارية بغزةالجيش اإلسرائيلي يؤكد است .21

أكد ضعءط في الجيش اإلسبرائيلي، الليلة المءضية، استخدامهم لطءئبرة انتحءبرية تسمى فلسطينًيء عـ 
، في عمليءت داخل قطءع غزة في اآلونة األخيبرة، وخءصًة في الاملية الاسكبرية التي ”كواد كءعتبر“

عبرية، فإن تلك الطءئبرات حلقت عكثءفة في الا 13وعحسب تقبريبر لقنءة  وقات في مءيو/ أيءبر المءضي.
 أجوا  غزة، ونفذت غءات انتحءبرية عاضهء ضد براجمءت صوابريخ لحمءس.

ووفًقء للتقبريبر المتلفز، فإن برئيس أبركءن الجيش اإلسبرائيلي أفيف كوخءفي أمبر عزيءدة مادل إنتءج 
 هديد الصءبروخي.الحوامءت الهجومية في إطءبر االستادادات للحبرب المقعلة والتاءمل مع الت

 21/9/2021القدس، القدس، 
 

 اتهامات لحكومة نتنياهو بتخريب الدالقات مع الحزب الديمقراطي األميركي .22
وم األبرعاء ، اتهءمءت لحكومءت عنيءمين نتنيءهو المتاءقعة على مدابر نحو يوجه مسؤولون إسبرائيليون، 

اطي األميبركي، خءصًة عاد ماءبرضة عءًمء، عءلمسؤولية عن تخبريب الاالقءت مع الحزب الديمقبر  12
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أعضء  في الكونغبرس عن الحزب للموافقة على عند في قءنون الميزانية يسمح عتمويل طءبرئ عقيمة 
 مليءبر دوالبر لتجديد المخزون الصءبروخي للقعة الحديدية.
ية إن ماءبرضة تقديم المسءعدة الطءبرئة الاسكبر “وقءل وزيبر الجيش اإلسبرائيلي السءعق موشيه يالون: 
 ”.هي نتيجة تدخل حكومة نتنيءهو في السيءسة األميبركية

، إلى تدخالت نتنيءهو شخصًيء في دعمه للجمهوبريين على ”تويتبر“وأشءبر يالون في تغبريدة له ععبر 
 حسءب الديمقبراطيين، مء أدى لفشل دعم مخططءت ومشءبريع أخبرى.

 ”.من الجيد أن حكومة التغييبر عدأت في التصحيح“وقءل يالون: 
إن األزمة عين إسبرائيل والحزب “جهته، قءل وزيبر اإلسكءن اإلسبرائيلي الحءلي زئيف إلكين:  من

 ، ملمًحء إلى أن حكومءت نتنيءهو هي السعب فيهء.”الديمقبراطي هي عملية موجودة منذ سنوات عديدة
 وبرفض عضو الكنيست عن الليكود تسءحي هنغعي، تلك االتهءمءت لنتنيءهو وحكومءته المتاءقعة،
ماتعبًرا مء جبرى اختعءبر مهم للغءية لاالقءت إسبرائيل ليس فقط مع اإلدابرة األميبركية، ولكن أيًضء مع 

 الكونغبرس.
الاعبرية، إلى أن هنءك دعم هءئل تتلفءه إسبرائيل داخل ” كءن“ولفت هنغعي في تصبريحءت إلذاعة 

، ”ة صغيبرة تسععت عهءإن مجموع“الكونغبرس، مبرجًحء أن يتم التغلب على هذه الصاوعءت التي قءل: 
 ”.جمءعة ماءدية للسءمية“واصًفء إيءهء عـ 

 21/9/2021، القدس، القدس
 

 : الدماء تغسل شوارع البلدات الدربيةيدلق على انتشار الجريمة في الوسط الدربي الطيبي .23
ال إنه “قءل عضو الكنيست اإلسبرائيلي عن القءئمة الابرعية المشتبركة أحمد الطيعي، اليوم األبرعاء ، 

 ”.يوجد أي مؤشبر حتى اآلن على احتوا  الوعء  المتالق عءنتشءبر الجبريمة في الوسط الابرعي
ووصف الطيعي في حديث إلذاعة الجيش اإلسبرائيلي، األوضءع في ظل ابرتفءع أعداد القتلى عءلقول 

 ”.الدمء  هي من تغسل الشوابرع في العلدات الابرعية“
، متهًمء الحكومة ”ماءلجة جذبرية شءملة لهذا الوعء  إنه ال يوجد حتى اآلن أي“وقءل الطيعي: 

 اإلسبرائيلية عءلتقصيبر الشديد في اتخءذ قبرابر عءإلطءحة عءلمنظمءت اإلجبرامية التي تبرتكب هذه الجبرائم.
 21/9/2021القدس، القدس، 
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 أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم باحات "األقصى" .24
لمستوطنون اليهود، اليوم األبرعاء ، يتقدمهم قءئد لوا  شبرطة اقتحمت أعداد كعيبرة من ا: القدس المحتلة

االحتالل عمدينة القدس المحتلة، عءحءت المسجد األقصى، في ثءني أيءم مء يسمى عـ "عيد الُابرش" 
وذكبر موقع "القسطل" اإلخعءبري )متخصص عأخعءبر القدس(، أن أعداد كعيبرة من  اليهودي.

وأشءبر  على شكل مجموعءت، منذ سءعءت الصعء  العءكبر. المستوطنين، اقتحمت المسجد األقصى،
إلى أن من عين المقتحمين قءئد لوا  شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وعدد من 

 ضعءط الشبرطة.
 22/9/2021، قدس برس

 
 خطط إلنشاء ُكنس يهودية في مستوطنات الضفة الغربيةياالحتالل  .25

الحكومة اإلسبرائيلية تاتزم إنشء  “اليمينية، يوم الثالثء ، إن ” ائيل اليومإسبر “قءلت صحيفة : تل أعيب
كنس يهودية في مستوطنءت الضفة ومنءطق أخبرى في العالد، وطبرحهء ضمن خطة األولويءت 

 30مليون دوالبر على  6.25من المقبربر توزيع “وأشءبرت الصحيفة إلى أنه  ”.الوطنية للحكومة
ي الكنس أو المعءني المخصصة إلقءمة الطقوس اليهودية، وأن مستوطنة، عدعوى وجود نقص ف

 ”.ميزانية الاءم الجءبري ستخصص للمستوطنءت
 21/9/2021، القدس، القدس

 
 اإلبراهيمي بحجة األعياد اليهودية المسجداالحتالل يغلق  ...وقتا 60منع رفع األذان  .26

عبراهيمي في مدينة الخليل أمءم اإل المسجدأغلقت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، مسء  الثالثء ، 
المصلين، عحجة األعيءد اليهودية. وقءل مديبر الحبرم اإلعبراهيمي الشيخ حفظي أعو سنينة، إن قوات 
االحتالل أعلغت إدابرة الحبرم اإلعبراهيمي عإغالقه عشكل كءمل اعتعءبرا من الليلة وحتى منتصف ليلة 

أعو سنينه إلى أن سلطءت االحتالل منات برفع  الجماة المقعلة، عحجة "عيد الابرش اليهودي". وأشءبر
وقتء للصالة، عحجة إزعءج  60األذان في الحبرم اإلعبراهيمي منذ عداية شهبر أيلول الجءبري وحتى اليوم 

 المستوطنين.
 21/9/2021، فلسطين أون الين
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 أسرى يقاطدون الدواء ومحاكم االحتالل 5: نادي األسير .27
نيين في سجون االحتالل، مقءطاة المحءكم اإلسبرائيلية، واالمتنءع قبربر خمسة أسبرى فلسطي: برام هللا

وقءل نءدي األسيبر الفلسطيني، في عيءن صحفي  عن تنءول الدوا ؛ احتجءًجء على اعتقءلهم إدابريًّء.
الثالثء : إن هذه الخطوة تأتي في ظل تصايد سلطءت االحتالل لسيءسة االعتقءل اإلدابري منذ مطلع 

ضءف أن األسبرى الخمسة أمضوا سنوات في سجون االحتالل برهن االعتقءل وأ الاءم الجءبري.
اإلدابري، وياءنون من مشءكل صحية وأمبراض منهء مء هو مزمن، الفتء إلى أنهم عحءجة إلى برعءية 

وعي ن النءدي أن األسبرى هم: عءيد دودين، ويوسف قزاز، وأحمد أعو سندس،  ومتءعاة صحية مستمبرة.
 ن شويكي.ويءسبر عدبرسءوي، وأمي

 21/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 سلطات االحتالل تستولي على مئات الدونمات شرق بيت لحم .28
أصدبرت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، قبرابرا عءالستيال  على مئءت الدونمءت في قبرية كيسءن  برام هللا:

كتب هيئة مقءومة قبرب عيت لحم، فيمء شبرع مستوطنون عشق طبريق استيطءني هنءك. وقءل مديبر م
الجدابر واالستيطءن في عيت لحم، حسن عبريجية، إن قبرابر االستيال  يقضي عتحويل أبراٍض تقدبر 
عمئءت الدونمءت تقع جنوب شبرقي القبرية إلى محمية طعياية عشكل مفءجئ. وأوضح عبريجية، أن 

القبرية التي ألف دونم من أبراضي  49، قبربر الثالثء ، االستيال  على «مجلس المستوطنءت األعلى»
تقع شبرق عيت لحم. وأكد نءئب برئيس مجلس قبروي كيسءن، أحمد غزال، القبرابر، وقءل أيضء إن 

المقءمة على أبراضي المواطنين، شبرعوا عشق طبريق استيطءني، « مستوطني مستوطنة آعي هنءحل»
 كيلو متبر وعابرض 2في أبراض جعلية تطل على وادي الجحءبر شمءل غبرعي القبرية، عطول يصل إلى 

 أمتءبر. 4
 22/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 الداخل الفلسطينيتفاقم الدنف في ... أربع جرائم قتل في يومين إحداها في عرس .29

قءل برئيس اللجنة برؤسء  السلطءت الابرعية، مضبر يونس، إن المجتمع يتابرض لهجوم  تل أعيب:
عنيف ووحشي من قعل المنظمءت اإلجبرامية، ودعء الحكومة واألهءلي، القءدة اليهود والابرب، 

 والجمهوبر اإلسبرائيلي كله، ألن يستيقظوا قعل أن تحل كءبرثة.
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م الانف في المجتمع الابرعي في إسبرائيل، ووصولهء ندا  المسؤول الابرعي، جء  في أعقءب تفءقم جبرائ 
ضحية منذ مطلع السنة، ووقوع أبرعع جبرائم قتل في اليومين األخيبرين، تم تحويل واحدة منهء،  89إلى 

 من حفل عبرس إلى مأتم.
 22/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 ة الفلسطينيةالسيسي: ال سبيل الستقرار المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم للقضي .30

أكد برئيس جمهوبرية مصبر ععد الفتء  السيسي، أنه ال سعيل لالستقبرابر في الشبرق األوسط، : نيويوبرك
دون التوصل إلى حل عءدل ودائم وشءمل للقضية الفلسطينية، ععبر التفءوض استنءدا إلى مقبربرات 

، وعءصــمتهء 1967ونيو الشبرعية الدولية، إلقءمة الدولة الفلسطينية على حدود البراعع من حزيبران/ ي
ن إللجماية الاءمة لألمم المتحدة،  76وقءل السيسي، في كلمة مسجلة خالل الدوبرة الـ القـدس الشـبرقية.

ودعء المجتمع الدولي التخءذ  القضية الفلسطينية، كءنت ومء زالت القضية المبركزية لألمة الابرعية.
يصءل المسءعدات اإلنسءنية اإلجبرا ات الالزمة لتحسين األوضءع المايشية للشاب  الفلسطيني، وا 

إليه، وحث األطبراف المءنحة على دعم وكءلة "األونبروا" تمهيدا للقيءم عاملية إعءدة اإلعمءبر في قطءع 
 مليون دوالبر إلعءدة اإلعمءبر.  500غزة، أخذا في االعتعءبر مء أعلنته مصبر من تخصيص 

 22/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(
 

 1973في حرب  "إسرائيل"حّيرت التي إدريس صاحب فكرة "الشفرة النوبية" المصري وفاة الجندي  .31
توفي يوم الثالثء  الجندي المصبري أحمد إدبريس، صءحب "الشفبرة النوعية" في حبرب السءدس  :القءهبرة

مل التي سءعدت ، التي حيَّبرت آنذاك قءدة إسبرائيل، وكءنت من الاوا1973من أكتوعبر/تشبرين األول 
وقءل أحد أفبراد أسبرة البراحل للجزيبرة نت إنه توفي عن عمبر  في النصبر الذي حققه الجيش المصبري.

عءًمء، عاد ماءنءة مع مبرض عءلقلب لنحو شهبرين، وكءن ياءلج خاللهمء عءلمستشفى الاسكبري  84نءهز 
مسء  اليوم الثالثء  عمقبر عءإلسكندبرية، مشيبًرا إلى أن أعمءل الجنءزة والدفن ستجبرى في وقت الحق 

 إقءمته الحءلي.
 21/9/2021نت،  .الجزيرة

 
 عن النفط في المنطقة المتنازع عليها "إسرائيل"لبنان يبحث مواجهة تنقيب  .32

عيبروت: عحث برئيس الجمهوبرية ميشءل عون، وبرئيس الحكومة نجيب ميقءتي، ووزيبر الخءبرجية ععد 
إسبرائيل شبركًة أميبركيًة للتنقيب عن النفط في المنطقة هللا عوحعيب، في اجتمءٍع أمس، قضية تكليف 
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العحبرية المتنءزع عليهء عين العلدين، واإلجبرا ات التي يمكن اتخءذهء في المبرحلة المقعلة، مشيبرة إلى 
أن االجتمءع ُخصص لدبراسة تداعيءت الخطوة اإلسبرائيلية واإلجبرا ات التي سوف يتخذهء لعنءن عطفًء 

الشبرق »وقءلت مصءدبر البرئءسة لـ هء عهذا الخصوص إلى األمم المتحدة.على البرسءلة التي وجه
إن العحث يجبري للتأكد ممء إذا كءن التنقيب سينف ذ في المنطقة المتنءزع عليهء أم ال، وذلك « األوسط

ععبر وسيط مثل األمم المتحدة، ومن ثم الامل على الخطوات واإلجبرا ات المقعلة وذلك عاد تقديم 
 األمم المتحدة.البرسءلة إلى 

 22/9/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 أمير قطر: ال يمكن تهميش القضية الفلسطينية .33

سليمءن حءج إعبراهيم: انتقد أميبر قطبر الشيخ تميم عن حمد آل ثءني الصمت حيءل مء يجبري -الدوحة
ي القدس من انتهءكءت في فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن هذا الاءم شهد انتهءكءت إسبرائيلية عديدة ف

المحتلة والمقدسءت اإلسالمية والمسيحية. وشدد أن قضية تبرحيل أهءلي الشيخ جبرا  جء ت لتؤكد 
للجماية الاءمة لألمم  76في كلمة له في الدوبرة الـ  وقءل تميم على مبركزية القضية الفلسطينية.

كءبر مثل تحسين المتحدة، إنه ال يمكن تهميش القضية الفلسطينية أو االلتفءف عليهء من خالل أف
الظبروف االقتصءدية، عوضء عن إنهء  االحتالل، داعيء المجتمع الدولي لتحقيق تسوية سلمية شءملة 

 وعءدلة للقضية الفلسطينية.
 21/9/2021، القدس الدربي، لندن

 
 اإلسرائيلي -أردوغان: حل الدولتين أساس لتسوية الصراع الفلسطيني .34

كي برجب طيب أبردوغءن إلى التمسك مجددا عحل الدولتين دعء البرئيس التبر  :األنءضول -نيويوبرك
جء  ذلك في كلمة الثالثء  أمءم الجماية الاءمة لألمم  كأسءس لتسوية الصبراع الفلسطيني اإلسبرائيلي.

ضبروبرة إحيء  عملية السالم والتطلع لحل “وشدد أبردوغءن في كلمته على  .76المتحدة في دوبرتهء الـ 
وأشءبر أنه كلمء استمبر الظلم اإلسبرائيلي عحق  ”.دون مزيد من التأخيبر الدولتين مجددا عأسبرع وقت

، يصعح إحالل السالم واالستقبرابر الدائم في الشبرق األوسط أمبرا غيبر ممكن، ”إخوتنء الفلسطينيين“
ولهذا يجب إنهء  سيءسءت االحتالل وضم األبراضي واالستيطءن غيبر القءنوني في أسبرع “مضيفء 

ذلك على استمبرابر تبركيء في الوقوف في وجه انتهءكءت الوضع الدولي للقدس أبردوغءن شدد ك ”.وقت
 .1947عنء  على قبرابر األمم المتحدة لاءم 

 21/9/2021، القدس الدربي، لندن
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 رئيس المالديف يدعو الدالم إلى االعتراف الكامل بفلسطين كدولة مستقلة .35
المءلديفي يقفءن عحزم وعشكل براسخ إلى أكد برئيس المءلديف إعبراهيم محمد إن حكومة عالده والشاب 

للجماية الاءمة لألمم المتحدة في  76وأضءف، في كلمته خالل الدوبرة الـ جءنب الشاب الفلسطيني.
نيويوبرك، اليوم الثالثء ، أنه على البرغم من جهود األمم المتحدة على مدى عقود، مء زال الشاب 

د انتهءكءت إسبرائيل لحقوق الشاب الفلسطيني غيبر الفلسطيني ينتظبر تحقيق الادالة. و"مء زلنء نشه
 القءعلة للتصبرف عصوبرة متصءعدة".

وقءل محمد: "عصفتي برئيس دولة صغيبرة، يمكنني الوقوف هنء والتحدث إليكم جميًاء اليوم، ألن علدي 
 ماتبرف عه كدولة. مء الذي سيخسبره الاءلم في حءل االعتبراف الكءمل عفلسطين كدولة مستقلة؟".

 األمم المتحدة إلى االعتبراف الكءمل عدولة فلسطين في األمم المتحدة وحمءية حبريءتهم الفبردية.ودعء 
 21/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يدعو لالعتراف بحل الدولتين كسبيل وحيد للسالموغوتيريش . الجمدية الدامة تفتتح أعمالها.. .36

إن أولى  -يوم الثالثء -ين الاءم لألمم المتحدة أنطونيو غوتيبريش قءل األم: األنءضول -الجزيبرة 
 -خالل كلمته أمءم الجماية الاءمة-الفجوات المستحقة للماءلجة في الاءلم هي فجوة السالم، وطءلب 

تءحة  يجءد فبرص لوصول الدعم اإلنسءني وا  ثيوعيء، وا  عإعطء  دفاة للسالم في دول كأفغءنستءن وا 
 ي.فبرص الحوابر السيءس

للجماية الاءمة عمقبر األمم المتحدة في نيويوبرك، وذلك  76جء  ذلك في كلمتيهمء في افتتء  الدوبرة الـ
 من زعمء  وبرؤسء  حكومءت الدول األعضء . 110عحضوبر شخصي يشمل نحو 

وحث من نءحية أخبرى قءدة إسبرائيل وفلسطين على استئنءف حوابر هءدف واالعتبراف عحل الدولتين 
 سالم عءدل.سعيال وحيدا ل

 21/9/2021الجزيرة.نت، 
 

 وتؤجل الموافقة على دعم بطاريات القبة الحديدية "إسرائيلـ"الواليات المتحدة توجه ضربة ل .37
الاعبري، وموقع أكسيوس األميبركي، مسء  اليوم الثالثء ، أن ” والال“ذكبر عءبراك برافيد مبراسل موقع 

مسءعدات طءبرئة إلسبرائيل عقيمة مليءبر دوالبر الواليءت المتحدة قبربرت تأجيل الموافقة على تقديم 
 لصءلح تجديد مخزون صوابريخ عطءبريءت القعة الحديدية.

وعحسب برافيد، فإن أعضءً  من الحزب الديمقبراطي في الكونغبرس عءبرضوا تقديم المسءعدة المءلية 
ليلة من إلسبرائيل من أجل تجديد مخزونهء الاسكبري، مشيبًرا إلى أن هذه الخطوة جء ت قعل سءعءت ق
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التصويت على مشبروع قءنون الموازنة يتضمن عنًدا عشأن الدعم الطءبرئ المتالق عدعم مخزون 
 صوابريخ القعة الحديدية.

وأشءبر إلى أنه تقبربر وضع العند المتالق عهذه المسءعدة ضمن ميزانية الدفءع التي سيطبر  قءنونهء 
عم المسءعدات اإلضءفية هو عمثءعة حدث للتصويت خالل األشهبر المقعلة، الفًتء إلى أن إزالة عند د

 نءدبر وعمثءعة ضبرعة إلسبرائيل.
 21/9/2021القدس، القدس، 

 
 جامدة مانيتوبا الكندية تتضامن مع فلسطين ضد جرائم التطهير الدرقي .38

تعنى اتحءد طالب جءماة مءنيتوعء في كندا، خالل اجتمءع له، عيءنًء تضءمنيًء مع الشاب الفلسطيني 
 طهيبر الابرقي، التي تبرتكعهء حكومة االحتالل اإلسبرائيلي.ضد جبرائم الت

( عاد سءعءت من النقءش استمع فيهء المجلس إلى 0517وتمت الموافقة اليوم على مشبروع القبرابر برقم )
الاديد من الطالب المبرتعطين عءألزمة اإلنسءنية المستمبرة في األبراضي الفلسطينية المحتلة، ومن 

 لامل على الصيءغة النهءئية للعيءن عاد اقبرابر مضمونه اليوم.المقبربر أن يعدأ االتحءد ا
وانضم اتحءد طالب الجءماة الى الاديد من اتحءدات الطالب في جميع أنحء  كندا، التي أصدبرت 
مثل هذه العيءنءت، عمء في ذلك اتحءد طالب جءماة نيويوبرك، واتحءد طالب جءماة توبرونتو 

 ستمبر في جءماة برايسون، وجماية سيمون فءستبر للطالب.ميسيسوجء، وبراعطة طالب التاليم الم
طءلًعء في جءماة  40ويأتي القبرابر نتيجة جهود استمبرت ألشهبر من قعل تحءلف غيبر برسمي يضم 

 مءنيتوعء للتضءمن مع الطالب الفلسطينيين.
كمء وتقبربر ايضء إنشء  فبرع في الجءماة لطالب من أجل الادالة في فلسطين في الحبرم الجءماي، 
وعحث شكوى عشأن انتهءك حقوق الطلعة ضد كلية األعمءل في الجءماة عسعب برسءلة عبريد إلكتبروني 

 تضمنت تهديدا للطلعة الدوليين اذا تضءمنوا مع فلسطين.
 22/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فلسطينيةنقابة مدلمي لوس أنجلوس تخصص ندوات وغرفا إلكترونية لبحث القضية ال .39

وافقت نقءعة المالمين في مدينة لوس انجلوس االميبركية على تخصيص ندوات وغبرف إلكتبرونية 
ومن المتوقع ان تقبر نقءعة مالمي مدينة لوس انجلوس خالل اجتمءعهء  لمنءقشة القضية الفلسطينية.

القضية  يوم الخميس المقعل، قبرابرا تم التوافق عليه لتخصيص ندوات وغبرف الكتبرونية لمنءقشة
 الفلسطينية.
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وجء  هذا القبرابر كتسوية مقءعل ان يتم تأجيل تصويت النقءعة على قبرابر عمقءطاة اسبرائيل واعتعءبرهء 
دولة فصل عنصبري لصءلح اقتبرا  عديل تم التوافق عليه تقوم من خالله النقءعة عتنظيم اجتمءعءت 

لعحث القضءيء المتالقة  لعحث القضية الفلسطينية، وتخصيص غبرف ضمن صفحءتهء االلكتبرونية
وتاتعبر نقءعة مالمي لوس انجلوس ثءني أكعبر نقءعة في الواليءت  عمظلومية الشاب الفلسطيني.

 ألف مالم. 33المتحدة وعدد المنتسعين إليهء يعلغ نحو 
 22/9/2021، وكالة األنباء والمدلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " ضدهاBDSملة "" تتخوف من حBumaشركة " :عضو في حركة المقاطدة .40

غزة/ أدهم الشبريف: أكد الاضو في حبركة مقءطاة )إسبرائيل( وسحب االستثمءبرات وفبرض -برام هللا
" األلمءنية للمنتجءت البريءضية تتخوف من Buma"، مءزن قمصية، أن شبركة "BDSالاقوعءت عليهء "

لية تامل في حملة المقءطاة ضدهء التي تخوضهء الحبركة، عسعب دعمهء لمؤسسءت بريءضية إسبرائي
 أبراٍض فلسطينية مقءم عليهء مستوطنءت مصءدبرة من أبراضي المواطنين الفلسطينيين. 

وعيَّن قمصية في تصبريح لـ"فلسطين"، أن مالومءت وابردة من داخل الشبركة تفيد عتخوفهء من تأثيبرات 
 لة.الحملة الاءلمية ضدهء عسعب دعمهء لنظءم الفصل الانصبري اإلسبرائيلي في األبراضي المحت

 21/9/2021، فلسطين أون الين
 

 لبحث ملف التهدئة  منسق األمم المتحدة لدملية السالم يصل قطاع غزة .41
عحث المنسق األممي الخءص لاملية السالم في الشبرق األوسط توبر وينسالند، : كفء  زعون - برام هللا

في قطءع غزة  التهدئة والوضع االنسءني في قطءع غزة خالل لقءئه مع مسؤولين في حبركة حمءس
 أمس الثالثء .

)شمءل( في زيءبرة استمبرت سءعءت قليلة، « إيبرز/عيت حءنون»ووصل وينسالند إلى غزة، ععبر ماعبر 
يونيو )حزيبران( المءضي، والتقى برئيس حبركة حمءس في  21وكءن قد زابرهء في المبرة األخيبرة، في 

 القطءع يحيى السنوابر، في لقء  كءن حءدا.
، إن وينسالند عحث، أمس، مع مسؤولي حمءس، تثعيت التهدئة «شبرق األوسطل»وقءل مصدبر مطلع لـ

والمنحة القطبرية ودفع مشءبريع اقتصءدية. وطلب وينسالند الحفءظ على الهدو ، من أجل إعطء  
طالق عملية  نجءز صفقة تعءدل وا  الفبرصة لدفع جهود التهدئة واستمبرابر توزيع األموال القطبرية، وا 

 طءع.إعمءبر حقيقية في الق
 22/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 جنرال إسرائيلي: تحديات أمنية في الدالقة مع األردن .42
عءًمء على توقيع اتفءق السالم  30قءلت جنبرالة إسبرائيلية إنه "عاد قبراعة : عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي

يمكن أن  مع األبردن، فال يزال هنءك شاوبر عءلضيءع ومبرابرة خيعة األمل من إسبرائيل، مع أنه كءن
 يكون نموذًجء للسالم الذي حلمت عه إسبرائيل، كي يكون اتفءقء عين شبركء  استبراتيجيين.

وأضءفت بروث مءلكي يءبرون، مديبرة دائبرة األبردن في وزابرة الخءبرجية والمتحدثة السءعقة عءسم الجيش 
، 1994م في "، أن "حفل اتفءق السال21، تبرجمته "عبرعي12اإلسبرائيلي، في مقءلهء على موقع القنءة 

الذي تخلله نثبر العءلونءت الملونة في وادي عبرعة، دفع اإلسبرائيليين لالعتقءد عأن هذا سيحدث، لكن 
 اآلمءل تحولت خيعءت أمل".

وأضءفت: "فءلثقة عين الزعيمين إسحءق براعين والملك حسين، التي مهدت الطبريق لشبراكة استبراتيجية، 
ءهو وحسين، ثم الملك ععد هللا الثءني، وهكذا تحطمت اآلمءل تحولت لادم ثقة كعيبرة عين عنيءمين نتني

 الكعيبرة إلى حد أدنى من التاءون االستخعءبراتي".
 انددام الثقة

وأشءبرت إلى أن "من الماءلم الهءمة على طبريق انادام الثقة الجوهبرية عين عمءن وتل أعيب، وقوع 
، 1997ءئد حمءس داخل األبردن في جملة من األحداث الصاعة، مثل محءولة اغتيءل خءلد مشال ق

، ونشبر لقءئه مع نتنيءهو، مء أدى لتآكل النوايء الحسنة، والتطلع 2017ومسألة حءبرس أمن السفءبرة في 
للسالم والشبراكة االستبراتيجية القءئمة عين قءدة العلدين، حتى وصل األمبر إلى إنهء  استئجءبر المنءطق 

 ل تاعيبرًا عءبرزًا وصاعًء عن تدهوبر عالقتهمء".الزبراعية الحدودية، وعدم تجديدهء، مء شك
وأوضحت أن "هنءك حءجة لامل مهم إلزالة برواسب عدم الثقة في السنوات األخيبرة؛ من أجل إعءدة 
عنء  الشبراكة االستبراتيجية عين عمءن وتل أعيب، في ظل "الوضع المسموم" عينهمء، ولال االجتمءع 

الملك ععد هللا الثءني، عجءنب عاض القبرابرات عشأن الميءه األول عين نفتءلي عينيت برئيس الحكومة و 
والتجءبرة، الخطوة األولى على طبريق استاءدة الثقة، وعنء  عالقة استبراتيجية مع الجءبرة الشبرقية 

 المهمة، وتمتلك ماهء إسبرائيل أطول حدود عبرية".
لتي تواجههء على مبر وأكدت أنه "يمكن الوثوق عءألبردن، كدولة مستقبرة، برغم التحديءت الاديدة ا

السنين؛ فءألبردن العلد األقبرب إلسبرائيل، ويوجد ماه تاءون استخعءبري وأمني طويل األمد، على أسءس 
يبران، ومن الشمءل مثل  المصءلح الثنءئية واإلقليمية المشتبركة، كءألخطءبر من الشبرق من الابراق وا 

تطبرفة، فضاًل عن تعاءت القضية سوبريء والمليشيءت اإليبرانية، والخوف من داعش والتنظيمءت الم
 الفلسطينية".
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 القضية الفلسطينية
وأضءفت أن "القضية الفلسطينية واحدة من أكثبر القضءيء إثءبرة للقلق عءلنسعة للنظءم الملكي الهءشمي، 
ألنهء قضية داخلية لهء تأثيبر ديموغبرافي وأمني، ولهء تأثيبر معءشبر على الهوية الوطنية لألبردن، وفي 

جبرا  ضو  حقيق ة أن هنءك مكوًنء فلسطينًيء مهًمء في القءعدة الديموغبرافية لألبردن، فإن كل قبرابر وا 
إسبرائيلي في الضفة الغبرعية له تداعيءت محتملة على المجتمع األبردني والنظءم الملكي الهءشمي 

 والهوية الوطنية األبردنية".
ال  ومبراعءة احتيءجءت إسبرائيل، وفبرت وأكدت أن "القضية الفلسطينية، مع التبرتيعءت األمنية ونزع الس

استجءعة مطمئنة للمخءوف األبردنية، ألن الدولة الفلسطينية، إن وجدت، ستكون في الضفة الغبرعية، 
وليس في األبردن، عسعب الخوف األبردني من سيطبرة الفلسطينيين عليه، وتحوله لدولة فلسطينية، ألن 

صحءب القبرابر في إسبرائيل، مء يزيد من القلق نموذج األبردن هو فلسطين، نءدى عه وأيده عاض أ
 األبردني، ويضع جدابرا سيءسيء وديموغبرافيء ومءديء مع الكيءن الفلسطيني المستقل".

وأشءبرت إلى أن "سيءسة نتنيءهو المستمبرة كبرئيس للوزبرا ، ألكثبر من عقد من الزمءن، أعءدت إحيء  
استمبرت في خلق حءلة إشكءلية تهدد النظءم قلق األبردن االستبراتيجي، ألن صفقة القبرن التي دعمهء 

الداخلي واألمني األبردني، وتثيبر مخءوف من نموذج "األبردن هو فلسطين"، دون البرجوع للتطلاءت 
الوطنية، كمء أن أهمية اتفءقيءت التطعيع، سوا  الثنءئية أو اإلقليمية، اكتسعت أهمية تءبريخية 

 واستبراتيجية إلسبرائيل".
ءسب االستبراتيجية من هذه االتفءقيءت لجميع دول المنطقة، فقد شهد األبردن أن وأكدت أنه "برغم المك

نتنيءهو وتبرامب اتجهء إلى الخليج، وتخطيء وتجءهال القضية الفلسطينية المشتالة، وأسسء نموذج 
 سالم اقتصءدي وظيفي، ومن هنء تنءمى القلق االستبراتيجي األبردني".

 الوصاية األردنية على القدس
سبرائيل هي القدس، برغم أن وأضءفت  أن "القضية الثءنية المهمة التي شكلت نقطة توتبر عين األبردن وا 

اتفءق السالم عينهمء برسخ مكءنة المملكة في األمءكن المقدسة، واالعتبراف عءلوصءية الهءشمية عليهء، 
دي إمكءنية عمء يمثل مانى برمزًيء وهءًمء لألبردن، لكن مء أثءبر قلقه في التقءبرب اإلسبرائيلي الساو 

حصول األخيبرة على مكءنة متميزة على حسءعه في القدس، وجء  إلغء  زيءبرة نجل الملك ععد هللا، 
 األميبر حسين، للمسجد األقصى في مءبرس المءضي، كضو  أحمبر للنوايء اإلسبرائيلية".
العنية التحتية  وأشءبرت إلى أن "القضية الثءلثة التي تطبر  تحدًيء أمنًيء: داخلًيء وخءبرجًيء، لألبردن، هي

مليون الجئ من سوبريء والابراق إليه ععًئء ثقياًل  1.5االقتصءدية والديموغبرافية، حيث يشكل دخول 
على االقتصءد األبردني وأمنه الداخلي، وأدى لتفءقم مشكلة الميءه والعنية التحتية والصاوعءت 
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ععد هللا عءلسمء  عزيءدة  -نيتاالقتصءدية، وعلى هذه الخلفية، فإن القبرابر الذي اتخذ في اجتمءع عي
 كعيبرة في الصءدبرات األبردنية إلى السلطة الفلسطينية، ياتعبر قبرابرا مهمء للغءية".

وأكدت أن "مشكلة الميءه، والنقص المزمن منهء في األبردن، تاتعبر محنة استبراتيجية حءدة، برغم أن 
ين، وأسس إمدادات ميءه سنوية ثءعتة عندا برئيسيء في اتفءقية السالم حدد توزيع ميءه اليبرموك عين العلد

من إسبرائيل، وفي أعقءب تفءقم الجفءف فيه، وعقب وعء  كوبرونء، طلب األبردنيون إضءفة خءصة 
إلمدادات الميءه السنوية من إسبرائيل، في العداية برفض نتنيءهو هذا الطلب، وفي وقت الحق عاد 

 االنتقءدات األمبريكية، تبراجع ووافق على الطلب".
أنه "غني عن القول أن هذا أضبر، عل فءقم، حءلة عدم الثقة التي سءدت عين نتنيءهو وععد  وأوضحت

هللا الثءني، وعلى المدى الطويل، من الواضح أن هنءك حءجة لحل استبراتيجي منظم ودائم لقضية 
 الميءه، خءصة عن طبريق تحلية الميءه".

سبرائيل، سوا  من جءنب وأضءفت أن "المسألة البراعاة واألخيبرة هي مشكلة التهديد ات األمنية لألبردن وا 
إيبران وسعءقهء على الطءقة النووية، أو من قعل داعش وعنءصبر براديكءلية أخبرى في المنطقة، وفي 
مواجهة التهديد اإليبراني، ال يملك األبردن القدبرة على التصبرف عشكل مستقل، وهو جز  مهم من 

دابرة واشنطن في صيءغة السيءسة تحءلف الدول الماتدلة في الشبرق األوسط، عءلتن سيق مع إسبرائيل وا 
 ضد إيبران".

وأشءبرت إلى أن "الحدود الشبرقية والشمءلية لألبردن مع الابراق وسوبريء، والقوى البراديكءلية فيهمء، 
واألعداد الكعيبرة من الالجئين، ياتعبر تهديدا داخليء مستمبرا، وقوى األمن الداخلي األبردنية مشغولة 

ه الخلفية، فإن الخوف األبردني من تزايد االضطبراعءت الفلسطينية في المملكة، ياود للغءية، وعلى هذ
إلى فبرضية تفءقم الوضع، عجءنب تازيز مكءنة حمءس في غزة، مء ياتعبر مصدبر قلق كعيبر 
لألبردنيين، ألن تازيز حمءس له تأثيبر معءشبر على تقوية الانءصبر المتطبرفة داخل األبردن وخءبرجه"، 

 على حد وصفهء.
وختمت عءلقول إن "األبردن، جءبرنء من الشبرق، شبريك استبراتيجي مهم إلسبرائيل، واستقبرابره الداخلي، 
ن اإلضبرابر  واستمبرابر حكم النظءم الملكي، وقوته االقتصءدية واألمنية، في مصلحة إسبرائيل، وا 

على حكومة  عءستقبرابره وسالمته وهويته قد يشكل تهديدًا خطيبرًا وفوبريًء إلسبرائيل وحدوهء، لذلك يجب
عينيت ماءلجة وا عءدة تأهيل وبرعءية مثلث الاالقءت عين إسبرائيل واألبردن ومصبر، عمء يتضمن اإلجءعة 

برسء  التفءهمءت والتاءون في مثلث الاالقة هذه".  عن التحديءت األمنية المذكوبرة، وا 
 21/9/2021، "21موقع "عربي 
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 عن السلطة وبيض المفاوضات الفاسد .43
 فءيز أعو شمءلة د.

يوًمء، فإذا كءن العيض ُملق ًحء، ووفبرت له الدجءجة حضءنة منءسعة،  21تبرقد الدجءجة على العيض 
يفقس العيض عن صيصءن، أمء إذا كءن العيض غيبَر ملق ٍح، ولم تحتضنه الدجءجة جيًدا، فقد يفقس 

لدجءجة مء تجمع يوًمء، تلملم ا 21عاضه، وقد ال يفقس نهءئًيء، والدجءجة عفطبرتهء تابرف الموعد، فعاد 
 لهء من صيصءن، وتعتاد عن العيض الفءسد، تحتقبره.

يوًمء،  21وال توجد على وجه األبرض دجءجة غعية، ال تدبرك عفطبرتهء؛ أن عيضهء قد صءبر فءسًدا عاد 
ذا وجدت هذه الدجءجة الغعية أو الانيدة أو الهزيلة أو المصءعة عءألمبراض، أو المهوسة عءلبرقءد، فإن  وا 

يتدخل، ويعادهء عن عيض الصيصءن الفءسد، ويتخلص منه سبريًاء، قعل أن تفو   صءحب العيت
 برائحته النتنة.

هنءك مشءعهة مكتملة األبركءن عين الدجءجة التي تبرقد على عيض الصيصءن الفءسد، وعين السلطة 
 الفلسطينية التي تبرقد على عيض المفءوضءت الفءسد، فءلسلطة الفلسطينية لمء تزل تبرقد على عيض

، وحتى يومنء هذا، ولم تقتنع السلطة أن هذا العيض فءسٌد، لن يفقس عن 1993المفءوضءت منذ سنة 
دولة، وال عن انسحءب إسبرائيلي، حتى ولو ظلت تبرقد عليه عشبرات السنين، وتختعئ في خم التنسيق 

وال عن  والتاءون األمني، فءلحقيقة تقول: إن العيض الذي لم تلقحه المقءومة لن يفقس عن دولة،
حبرية، وال عن استقالل، وال عن أي شكل من أشكءل الكيءنية، لقد فسد عيض المفءوضءت الذي تبرقد 
عليه السلطة منذ قءل إسحق براعين: المواعيد غيبر مقدسة، ومنذ أجل نتنيءهو االنسحءعءت، ومنذ 

 برفض إيهود عءبراك تسليم المزيد من األبرض للسلطة.
طة الفلسطينية وقع الزمن، وتغلق أنفهء عن برائحة النتن الذي ينعاث وحتى اليوم، تتجءهل قيءدة السل

من العيض الذي تبرقد عليه، ولمء تزل تمني النفس أن تفقس لهء عيضة واحدة، عيضة واحدة تشابرهء 
عءإلنجءز، وتشعع لديهء األمومة، ولكن هيهءت، فقد دللت الدجءجة العلدية أنهء أكثبر قدبرة على التمييز 

قيقة وعيض الوهم، فءحتبرمت الدجءجة الزمن، وأشفقت على نفسهء، واعتادت عن طبريق عين عيض الح
الفشل، في حين قيءدة السلطة تبرفض عانءد أن تاتبرف عفسءد عيض المفءوضءت، الذي انتهى زمنه، 
وتشقق عن مكءبره شتى، ولكنهء تصبر على احتضءن العيض المدسوس، وتواصل التنسيق والتاءون 

وتتوهم الخالص من االحتالل عءلمزيد من البرقءد الهءدئ المطمئن، والمزيد من األمني المغشوش، 
 االختعء  في خم التنسيق والتاءون األمني.

ضمن هذه الماءدلة الخءئعة، لم يعَق إال أن يتدخل صءحب المزبرعة، أو صءحب الوطن، لم يعَق إال 
جة عءلقوة من خم التنسيق والتاءون أن يتدخل الشاب الفلسطيني، ويحطم العيض الفءسد، ويخبرج الدجء
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األمني، فءلزجبر، والتوعيخ، والنصح واإلبرشءد، لم ياد يجدي مع هذه الدجءجة التي غبرقت في الوهم، 
ال عد من غضب الشاب، ال عد من صبرخة التنظيمءت: هذا العيض  وذاعت مؤخبرتهء من عبرودة الُخمِ .

ني مك ن المستوطنين من حبراثته أبرض الضفة الغبرعية فءسٌد، واالختعء  في خمِ  التنسيق والتاءون األم
عأحقءدهم، ومكنهم من زبراعتهء مستوطنءت إبرهءعية، صءبر من المستحيل أن تتزحز  من مكءنهء، أو 
نقتلع منهء حجبًرا واحًدا، طءلمء ظلت هذه الدجءجة تنق عءلوهم، وتبرقد على عيض المفءوضءت الفءسد، 

 تاءون األمني.وتلتقط الالف داخل خم التنسيق وال
تأكيد: عيُض المفءوضءِت الذي لم ُتلق حه المقءومُة فءسٌد، لن يفقَس العيُض عن دولٍة مهمء برقدْت عليه 

 دجءجءُت السلطة.
 21/9/2021فلسطين أون الين، 

 
 خطط حكومة بينيت.. اعتراف بالهزيمة ودفن لدملية التسوية .44

 مءجد أعو ديءك
لقءئمة على تجءهل الحقوق الفلسطينية وبرفض أي كيءنية آخبر مء تفتقت عنه عقلية االحتالل ا

فلسطينية مهمء قل شأنهء، جء  على لسءن وزيبر الخءبرجية اإلسبرائيلية يءئيبر لعيد الذي دعء إلى خطة 
وتستهدف تحقيق األمن لكيءن االحتالل عءلدبرجة األولى،  سمَّءهء "االقتصءد مقءعل األمن في غزة".

ذا كءن لعيد طبر  هذه الخطة عتوافق مع برئيس  تحسينءت اقتصءدية.مقءعل إغبرا  الفلسطينيين ع وا 
حكومته عينيت ووزيبر الحبرب غءنتس لتحقيق الهدو  في قطءع غزة، فقد سعق له ولغيبره من أقطءب 
ً شعيهء ُيطعَّق في الضفة الغبرعية والقدس المحتلتين يتجءوز حل الدولتين الذي  حكومته أن طبرحوا حال 

، ويكبر س دوبر السلطة أمنيًء في خدمة االحتالل مقءعل إضاءف حمءس 1993و عءم أطلقه اتفءق أوسل
 ومحءولة عزلهء.

 االقتصاد بدياًل من الحل السياسي
عءمًء  28لالنسحءب اإلسبرائيلي من قطءع غزة، وعاد مبروبر  16ودعت الخطة التي ُأطلَقت في الذكبرى 

قيق هدنة طويلة، مع منع تاءظم القوة على اتفءق أوسلو، إلى إعءدة إعمءبر القطءع، مقءعل تح
الاسكبرية لحبركة حمءس من خالل وضع آلية مبراقعة اقتصءدية لمنع تحويل الموابرد إليهء، مع إشبراك 

 السلطة الفلسطينية في هذه التبرتيعءت.
أمء المبرحلة الثءنية عايدة المدى فتستهدف دفع حمءس إلى القعول عشبروط البرعءعية الدولية وفقًء لقبرابر 

جلس األمن الدولي، تصعح فيه السلطة الطبرف األسءسي الذي سيتاءون مع الكيءن لتنفيذ مختلف لم
 المشءبريع االقتصءدية والمدنية للقطءع.



 
 
 
 

 

 28 ص             5638 الادد:             9/22/2021 عاء ألبر ا التءبريخ: 

 

                                    

قءمة  وتتضم ن هذه المبرحلة إنشء  شواطئ وجزبر صنءعية، ومنءطق صنءعية، ومشءبريع اقتصءدية، وا 
ألوبروعي والواليءت المتحدة، وصندوق النقد مينء  لغزة، عتمويل من المءنحين على برأسهم االتحءد ا

 الدولي والعنك الدولي. وستنضم  إليهء دول خليجية.
ولال  أول هدف للابرضين اإلسبرائيليين لغزة وللضفة هو محءولة الكيءن تجءُوز حقيقة الصبراع، وهو 

تحءول  االحتالل الذي يجب أن ينتهي وُيزال قعل كل شي ، لذلك فهو دائم العحث عن حلول مؤقتة
 تهدئة الصبراع وتقليل كلفته العشبرية والمءدية والسيءسية واألمنية.

صحيح أن االحتالل تبراجع عن الماءدلة السءعقة في غزة، التي تقوم على قءعدة "االقتصءد مقءعل نزع 
سال  المقءومة"، وهي عمثءعة هزيمة واضحة له، إال أن المعدأ يعقى هو نفسه. فبرغم انسحءب الكيءن 

من غزة، فإنه ال يزال يمءبرس احتالاًل غيبر معءشبر، متمثاًل عءلحصءبر، كمء أنه يحتل  الشق   صءغبراً 
األكعبر من الضفة الغبرعية والقدس ويتوسع فيهمء عءالستيطءن، ويبرفض إعطء  مء هو أكثبر من الحكم 

 الذاتي للسلطة مقءعل تاءونهء األمني ماه.
ع قطءع غزة التي خءض فيهء أبرعع حبروب إن طبرحه هذه الخطة يدل  على فشل كل خطط إخضء

متتءلية لم يتمكن فيهء من إخضءع المقءومة أو الحد من قوتهء وتسليحهء، أو يوقف تهديدهء، ليس 
نمء أيضًء لجميع المدن اإلسبرائيلية المحتلة عءم  كمء ظهبر في  1948فقط لمستوطنءت غالف غزة، وا 

 مابركة "سيف القدس".
ت لعيد المضللة التي قءل فيهء إن "الظبروف السيءسية في إسبرائيل وفي هذا السيءق تأتي تصبريحء

ولدى الفلسطينيين تمنع التقدم في المحوبر الدعلومءسي، غيبر أن تهدئة طويلة األمد في غزة قد تخلق 
ظبروفًء أكثبر مال مة للمفءوضءت السيءسية المستقعلية )التي قد تنطلق( إذا/عندمء تكون الظبروف 

ك أن تءبريخ الصبراع يشيبر إلى أن الكيءن لم يقعل يومًء في ظل  حكومءت مختلفة مواتية". ويكذ ب ذل
عمعدأ "األبرض مقءعل السالم" على هزالته وعدم تحقيقه للتطلاءت الفلسطينية عءلتحبريبر الكءمل لفلسطين 

 التءبريخية.
االقتصءدي،  وال يختلف اقتبرا  لعيد عمء دعت إليه صفقة القبرن في فتبرة نتنيءهو وتبرمب، وهو السالم

بر معءدبرات إسبرائيلية ممتدة ععبر تءبريخ الصبراع لم ُيكتب لهء النجء .  كمء أنه يكبر 
 محاولة إيجاد شرخ بين المقاومة والشدب

جء  طبر  الخطة عاد لقء  عينيت مع البرئيس المصبري ععد الفتء  السيسي في شبرم الشيخ، لتكبريس 
ين يدبركءن أنه ال توجد فبرصة لكي تقعل المقءومة دوبر مصبر في التهيئة للهدنة المحتملة. ولال الطبرف

ن كءنت تنخبرط في مفءوضءت مع الوسيط المصبري إلنجءز تهدئة تؤدي  الفلسطينية عهذه الخطة، وا 
 إلى فك  الحصءبر عن قطءع غزة دون الحديث عن أي ثمن سيءسي.
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المقءومة والسلطة  إال أن الخطبر في الخطط اإلسبرائيلية لغزة وللضفة أنهء تحءول توسيع الشبرخ عين
الفلسطينية، من خالل اإلصبرابر على إشبراك األخيبرة في تبرتيعءت إعءدة اإلعمءبر في غزة في محءولة 
ناءش السلطة التي تضبربرت كثيبرًا عاد مابركة "سيف القدس" ومقتل نزابر  ضاءفهء وا  لازل حمءس وا 

 عنءت.
تصءدية للكيءن تجءه السلطة مقءعل وشهدنء تحبركًء أمبريكيًء نشطًء على هذا الصايد، تعاه إجبرا ات اق

 محءبرعة حمءس من خالل التاءون األمني.
ولألسف فقد تسءوق برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععءس مع المطلب اإلسبرائيلي والغبرعي عمطءلعته 
عقعول حمءس عقبرابرات الشبرعية الدولية كشبرط لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واضاًء عذلك عءئقًء جديدًا 

 وصل إلى توافق وطني فلسطيني عاد أن أفشل االنتخءعءت.أمءم الت
وقد تتوهم حكومة االحتالل أن دفع هذه الصيغة من الحل  "سيجعبر حمءس على تقديم معبربرات ألهل 
غزة حول سعب عيشهم في ظبروف الفقبر والحبرمءن والانف والعطءلة المبرتفاة وعال أمل"، ولكنهء 

لى سيءسءتهء عءألسءس، وأن الشاب الفلسطيني يؤمن عامق تتجءهل أن السخط األسءسي موجه إليهء  وا 
 أنه ال فكءك من االحتالل إال عءلمقءومة.

وهنءك تكهنءت أوبردهء الصحءفي اليميني أمنون لوبرد، عإشءبرته إلى أن "دعم وتأييد كل من عينيت 
ى ضد قطءع وغءنتس للخطة يأتي في سيءق احتمءالت متزايدة من قعل إسبرائيل للسيبر إلى مابركة كعبر 

هًء إلى البرأي الاءم   غزة، األمبر الذي يستوجب إعدادًا سيءسيًء ودعلومءسيًء لمثل هذه الحبرب موجَّ
الاءلمي، عءعتعءبر أن  إسبرائيل وفقًء لهذه الخطة قءمت عكل مء يمكن لتالفي هذه الحبرب، وفي حءل 

 اندالعهء فهو خيءبر اضطبرابري، حسب البرؤية اإلسبرائيلية".
ق قءل جدعون سءعبر، النءئب في الكنيست عن حزب الليكود وعضو لجنة الخءبرجية وفي هذا السيء

واألمن، إنه "إذا كءن هنءك من ياتقد أن حمءس ستتخلى عن مبراكمة قوتهء الاسكبرية، فهو مخطئ، 
 هذا غيبر واقاي، الحقيقة هي أننء سُنضطبر  إلى مواصلة جوالت المواجهة".

 هل تنجح الخطة؟
تحبرُّكه إلى تسكين األوضءع في غزة ومنع تدهوبرهء في الضفة والقدس، ألنه  ويهدف االحتالل ضمن

يبريد "تبركيز الموابرد واالهتمءم في الصبراع الحقيقي في مواجهة العبرنءمج النووي  -كمء قءل لعيد نفسه-
 اإليبراني، وفي مواجهة محءولة إيبران أن تصعح قوة إقليمية".

على استمبرابر الضغط من خالل فءعليءت اإلبرعءك اليومي والمقءومة إذ تبرفض الخطة، فإنهء قءدبرة 
والبرد  على االعتدا ات اإلسبرائيلية، عمء يحبرم االحتالل ميزة استخدام المسءعدات إلخضءع المقءومة، 

 ويجاله مضطبرًا إلى تخفيف الحصءبر برغمًء عنه كمء هو حءصل اآلن، وعال ثمن سيءسي.
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ضءفة إلى تخفيفه الحصءبر، فقد تبراجع اال حتالل أيضًء عن برعطه هذه الخطوة عإنجءز صفقة تعءدل وا 
 لألسبرى مع حمءس، واضُطبر  إلى الاودة إلى مصبر للمسءعدة على إنجءز هذه الصفقة!

وقد اعتبرف وزيبر خءبرجية الكيءن عأن "جوالت القتءل المتواصلة تستنزف الجيش اإلسبرائيلي، وتقو ض 
بر لجوأه إلى تخفيف الشبرعية الدولية إلسبرائيل، وُتضِاف تمءسك المج تمع اإلسبرائيلي"، األمبر الذي يفس 

الضغط على غزة ُمكبَرهًء، ُموِهمًء نفسه عأنه يمكن أن يستخدم هذه الخطوة العتزاز التنءزالت من 
 الفلسطينيين!

وفي الخالصة فإن خطة لعيد المءكبرة، التي تاعِ بر عن برؤية مختلف توجهءت الكيءن ععقء  االحتالل 
السكءن، هي عحد ذاتهء اعتبراف عهزيمة االحتالل أمءم المقءومة الفلسطينية،  والتخلص من عب 

وفشل لخيءبراته الاسكبرية في إخضءع الفلسطينيين، عمء يدفع إلى استمبرابر المقءومة في كل األبرض 
 المحتلة النتزاع الحقوق الفلسطينية من االحتالل.

 20/9/2021، تي أر تي عربي
 

 ب اعترافًا أميركيًا عاجاًل بدولة فلسطينيتطلّ  "حل الدولتين"إنقاذ  .45
 جبرشون عءسكين

 لطءلمء كءن حل الدولتين هو الحل الصهيوني إلسبرائيل للحفءظ على نفسهء كدولة قومية يهودية.
إذا لم يتحقق حل الدولتين فال يوجد حل صهيوني مقعول يمك ن إسبرائيل من االستمبرابر في حكم 

اون عحقوق سيءسية كءملة، وكذلك عدم االعتبراف عءلمواطنين ماليين الفلسطينيين، الذين ال يتمت
 الفلسطينيين في إسبرائيل كمواطنين كءملين ومتسءوين.

من الواضح أن هذا الواقع، الذي نايشه منذ عقود، هو شكل جديد من أشكءل الفصل الانصبري، وال 
ب حل الدولة ينعغي أن يكون مقعواًل ألي شخص في الاءلم أو ألي شخص في إسبرائيل. يتطل

الواحدة، سوا  أكءنت دولة فيدبرالية أم دولة كونفدبرالية، من إسبرائيل نزع الصهيونية عن نفسهء لتصعح 
 دولة جميع مواطنيهء.

هذا مء قد يحدث على األبرجح إذا واصلنء اتعءع خط وعبرنءمج الحكومة اإلسبرائيلية الجديدة، وهو أمبر 
سطينيين من حكومءت نتنيءهو السءعقة، ولكنه ال يختلف أكثبر إيجءعية على المدى القصيبر تجءه الفل

 كثيبرًا عندمء يتالق األمبر عءلاثوبر على وقت أطول.
أوضح برئيس الوزبرا ، نفتءلي عينيت، أن الحكومة اإلسبرائيلية لن تضم الضفة الغبرعية أو أجزا  من 

 الضفة الغبرعية، ولكنهء لن تسمح أيضًء عإقءمة دولة فلسطينية.
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مستمبرة في تمويل التوسع االستيطءني. تستمبر العنية التحتية اإلسبرائيلية في التوسع في هذه الحكومة 
 الضفة الغبرعية عوتيبرة غيبر مسعوقة.

لم تفال الحكومة اإلسبرائيلية الجديدة شيًئء لكعح جمء  عنف المستوطنين اإلسبرائيليين ضد 
 الفلسطينيين.

كل أسعوع تقبريعًء دون إخطءبر عذلك من قعل الوسط  ال يزال الجنود اإلسبرائيليون يقتلون الفلسطينيين
 السيءسي اإلسبرائيلي أو الجمهوبر اإلسبرائيلي.
وأهءلي غزة فيمء يتالق عأي شكل من أشكءل « حمءس»يواصل عينيت إصدابر التهديدات لقيءدة 

االحتجءج الذي يشءبركون فيه ضد إسبرائيل، سوا  التظءهبرات على الحدود أو استخدام السال  ضد 
 جنود أو المدنيين.ال

لم يحدد عينيت أعدًا أي استبراتيجية إسبرائيلية متمءسكة فيمء يتالق عءلاالقءت طويلة األمد عين إسبرائيل 
 ماليين فلسطيني في الضفة الغبرعية. 3وأكثبر من 

وعد وزيبر الدفءع، عيني غءنتس، البرئيس الفلسطيني محمود ععءس، في االجتمءع األخيبر، عسيءسءت 
ديدة تهدف إلى تحسين الظبروف االقتصءدية للفلسطينيين في الضفة الغبرعية وتازيز إسبرائيلية ج

السلطة الفلسطينية. كمء أعلن غءنتس أنه ال توجد استبراتيجية إسبرائيلية طويلة المدى عشأن قضية 
 الدولة الفلسطينية.

زبرا  في أقل من حدد وزيبر الخءبرجية، يءئيبر العيد، الذي من المفتبرض أن يحل محل عينيت برئيسء للو 
يجب أن تتحبرك نحو عملية »لاالقءت إسبرائيل مع غزة، قءئاًل إن إسبرائيل « برؤية جديدة»عءمين، 

وقءل كذلك إن الهدف من مثل هذه « متاددة السنوات في قطءع غزة لالقتصءد تقود إلى األمن
 «.خلق االستقبرابر على جءنعي الحدود»الخطوة هو 

ل المطبرو  هنء ال ياءلج حل الدولتين، لكن برأيي في الموضوع أكد لعيد موقف الحكومة عأن الح
لتحقيق حل »مابروف: على إسبرائيل أن تامل على تقوية السلطة الفلسطينية والتفءوض ماهء عهدف 

 «.الدولتين
وحزب الامل، اللذان يدعمءن حل الدولتين، « ميبرتس»لعيد ليس وحده في الحكومة، فهنءك أيضء 

ءمة جدعون سءعبر يبرفض تمءمء إقءمة دولة فلسطينية، ووزيبر المءلية، أفيغدوبر عزع« أمل جديد»عينمء 
ليعبرمءن، ععبر عن آبرا  مختلفة حول هذه القضية في أوقءت مختلفة. ال أعتقد أننء نابرف على وجه 
اليقين مء هو موقف منصوبر ععءس وحزب )القءئمة الابرعية الموحدة( من إنشء  دولة فلسطينية، أو مء 

من أن تكون إسبرائيل دولة قومية ديمقبراطية، ومن الشاب اليهودي؛ ألنهم ال يتاءملون  هو موقفهم
 الفلسطيني األوسع. -حًقء مع الصبراع اإلسبرائيلي 
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إن موقف الغءلعية الاظمى من المجتمع الدولي، عمء في ذلك جميع جيبران إسبرائيل المعءشبرين الذين 
يدعم حل  –مءبرات والعحبرين والسودان والمغبرب األبردن ومصبر واإل –صناوا السالم مع إسبرائيل 

الدولتين. تدعم أوبروعء كلهء حل الدولتين، وكذلك تفال ماظم دول أميبركء الشمءلية والجنوعية، إلى 
جءنب بروسيء والصين وماظم دول آسيء أيًضء. إن كل تلك العلدان لم تتصءلح عاد مع الجدوى 

 المتالشية لهذا الحل.
دول األوبروعية منءقشة عدائل حل الدولتين. ينءقش ماظم جيل الشعءب في السبر، عدأت عاض ال

الفلسطيني وتقبريعًء كل مؤسسة فكبرية فلسطينية في فلسطين وحول الاءلم عدائل لحل الدولتين. عدأت 
عاض المؤسسءت الفكبرية الجءدة في إسبرائيل في القيءم عذلك، وعدأ عدد متزايد من منظمءت المجتمع 

 يل في النظبر في عدائل لحل الدولتين.المدني في إسبرائ
الفلسطيني في مبرتعة متدنية للغءية على  -من الواضح أن إدابرة عءيدن وضات الصبراع اإلسبرائيلي 

جدول أعمءلهء. عاد انسحءب الواليءت المتحدة من أفغءنستءن مع تبركيز إدابرة عءيدن على التاءمل مع 
فلسطينية  -إسبرائيلية  -ل معءدبرة سالم أميبركية االقتصءد والوعء ، يكءد يكون من المستحيل تخي

 جديدة. حتى أنني أنصحهم عادم إطالق معءدبرة سالم أميبركية جديدة.
لذلك، إذا كءن المجتمع الدولي والواليءت المتحدة والصهءينة اإلسبرائيليون على اليسءبر مهتمين حًقء 

وان عءلفال(، فإن السؤال هو مء الذي عإنقءذ حل الدولتين قعل فوات األوان )وبرعمء يكون قد فءت األ
 يمكن فاله؟ جواعي هو اعتبراف أميبركي عدولة فلسطين.

تاتبرف الواليءت المتحدة والاءلم عإسبرائيل، وياتبرفءن عحل الدولتين عءعتعءبره أفضل حل للصبراع، فلمءذا 
ة لدى فلسطين ال نتخذ الخطوة التءلية؟ يمكن أن يشمل االعتبراف عدولة فلسطين افتتء  سفءبرة أميبركي

في القدس الشبرقية، في المعنى الذي كءن يشغل القنصلية األميبركية في القدس الشبرقية. يمكن أن 
تالن الواليءت المتحدة أيًضء أنه يجب االعتبراف عءلمكتب الفلسطيني في واشنطن سفءبرة لدولة فلسطين 

 لدى الواليءت المتحدة.
أخبرى، مثل األبردن ومصبر واإلمءبرات والعحبرين  قد تؤدي هذه الخطوة األميبركية إلى إعالن دول

والمغبرب ودول أخبرى ليست في المنطقة، أنهء مستادة أيًضء لفتح سفءبرة لدولة إسبرائيل في القدس 
الغبرعية وسفءبرة لفلسطين في القدس الشبرقية. كل هذا يمكن أن يتم عدون قيءدة الواليءت المتحدة لمعءدبرة 

 وضءت.سالم جديدة أو إعءدة إطالق المفء
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يمكن إجبرا  مفءوضءت عين الدولتين حول الحدود واألمن ومستقعل القدس وقضءيء أخبرى في وقت 
الحق. اعتبراف الواليءت المتحدة عفلسطين هو خطوة يمكن أن تشكل المستقعل وبرعمء تنفث الحيءة التي 

 تشتد الحءجة إليهء في حل الدولتين النءئم.
 «جيروزاليم بوست»
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