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صابة ضابط وجندي إسرائيليين استشهاد خمسة شبان فلسطينيين .1 خالل عمليات اقتحام بالضفة  وا 
 والقدس
قالت مصادر فلسطنينة، إ  قوات االحتالل اإلسرائنلي : رام هللام   ،26/9/2021، قدس برسذكرت 

لت خمسة فلسطنينن  على األقل، وأصابت آخرن  بجروح متفاوتة، خالل عملنات اقتحام واسعة قت
وقالت وزارة الصحة الفلسطنينة، في بنا   طالت مد  وقرى بالضفة الغربنة والقدس المحتلتن .

المديي الفلسطنيي باستشهاد نثالنثة مواطين  فلسطنينن  في بلدة  االرتباطمقتضب، إيها تبلغت م  
 عطاء مزند م  التفاصنل.إ بدو" شمالي مدنية القدس المحتلة، دو  "

وكشفت مصادر محلنة لـ "قدس برس"، ع  أ  الشهداء النثالث الذن  ارتقوا في االشتباك الذي وقع 
في بلدة "بنت عيا " أسرى محررو ، وهم: أحمد ابراهنم زهرا ، محمود مصطفى حمندا ، زكرنا 

وفي السناق ذاته، كشفت وكالة األيباء الفلسطنينة الرسمنة،  قرنة "بدو".ابراهنم بدوا ، وجمنعهم م  
عاما(، برصاص قوات االحتالل اإلسرائنلي،  22ع  استشهاد األسنر المحرر أسامة ناسر صبح )

وشاب آخر، ما زال مجهول الهونة ونحتجز االحتالل جنثمايه، باإلضافة إلى إصابة أربعة آخرن ، 
واعتقلت قوات  ة "برقن " غرب مدنية جين  )شمال الضفة الغربنة المحتلة(.خالل مواجهات في بلد

عاما(، بعد إصابته بالرصاص مع  15)االحتالل خالل اقتحامها "برقن "، الفتى نوسف محمد صبح 
 شاب آخر، ما زال مجهول الهونة.

عة فلسطنينن  م  جهتها، أفادت وسائل إعالم عبرنة، بأ  قوات خاصة م  الجنش قامت بتصفنة أرب
على األقل اللنلة الماضنة وفجر األحد، في تبادل إلطالق اليار في عدة يقاط في الضفة الغربنة 
والقدس، وذلك كجزء م  عملنة اعتقاالت واسعة اليطاق ضد يشطاء "حماس" يفذتها قوات "النمام" 

بن  القوات  وأشارت إلى إصابة ضابط وجيدي بجروح خطنرة خالل مواجهات ووحدة "دفدوفا ".
الخاصة اإلسرائنلنة وفلسطنينن  في جين  ورام هللا، مشنرة إلى أ  الضابط والجيدي نيتمنا  إلى وحدة 

وذكرت أ  الجنش أعل  ايسحابه م  المياطق التي  "دفدوفا " التابعة لقوات "المستعربن " الخاصة.
 توغل فنها بعد تيفنذ حملة االعتقاالت.

قالت إسرائنل إيها : كفاح زبو  ، ع رام هللا، م  27/9/2021ن، الشرق األوسط، لندوأضافت 
كايت تخطط لها حركة حماس في الضفة الغربنة، وذلك خالل « عدائنة»أحبطت عدة عملنات 

فلسطنينن ، واعتقل عددًا آخر في مياطق مختلفة  5ضربة استباقنة قتل خاللها الجنش اإلسرائنلي، 
دايات واسعة وتهدندات بالرد. في الضفة، في عملنة واسعة أنثارت وقال  غضبا فلسطنينا كبنرا وا 

 5رئنس الوزراء يفتالي بينت، وهو في طرنقه إللقاء كلمة في األمم المتحدة، معقبا على قتل 
قوات األم  قامت بعملنة ضد عياصر م  حركة حماس الذن  خططوا لتيفنذ هجمات »فلسطنينن : 



 
 
 
 

 

 6 ص             5642 العدد:             9/27/2021 إلنثين ا التارنخ: 

 

                                    

لجيود والضباط في المندا  تصرفوا كما هو متوقع ميهم، وعملنات مسلحة على المدى القرنب. ا
وأكد وزنر الجنش بنيي غايتس، أ  عملنة جنشه في الضفة أحبطت  «.ويح  يدعمهم بالكامل

في إسرائنل خططت لها حركة حماس. وقال بعد ايتهاء العملنة « اعتداءات إرهابنة خطنرة»ارتكاب 
حدود، سنواصل التصدي لإلرهاب أنيما كا ، وكلما الجنش بالتعاو  مع أذرع الشاباك وحرس ال»

 «.نحاول رفع رأسه وفي أي ساحة، م  أجل ضما  أم  وسالمة مواطيي الدولة
وأكدت إذاعة الجنش اإلسرائنلي، أ  القوة الخاصة التي حضرت إلى برقن  العتقال أحد المطلوبن  

ئد سرنة وجيدي م  القوة بجروح وقعت في كمن  معقد، وتفاجأت بإطالق يار كنثنف أصنب خالله قا
خطنرة. ونحقق الجنش اإلسرائنلي إذا ما كايت الينرا  الفلسطنينة م  قبل المسلح يفسه أو سنارة 
عابرة أو كمن . وقال الجنش، إ  الفلسطنيي المحاصر أصنب خالل تبادل إطالق اليار مع الجيود 

 اإلسرائنلنن  وتم اعتقاله.
دعت حركة حماس الفلسطنينن  في الضفة الغربنة ، م  رام هللا: 26/9/2021الجزيرة. نت، ويقلت 

على تصعند المقاومة "في  الحركةوحنثت ، شبا ال استشهادإلى تصعند المقاومة ضد االحتالل بعد 
وقالت الحركة في بنا  "دماء الشهداء ل   جمنع يقاط التماس والطرق االلتفافنة" للرد على االحتالل.

أ  "خنار المقاومة والرصاص هو القادر على حمانة حقوقيا وتحرنر أسرايا تذهب هدرا" وأكدت 
 وحمانة مسرايا".

ووصفت حركة فتح ما جرى بأيه مجزرة وجرنمة حرب؛ وقالت إ  الشعب الفلسطنيي قادر على 
م  جهتها، أعليت سرانا القدس، في بنا ، أ  م  بن  الشهداء أسامة ناسر صبح  محاسبة مرتكبنها.

وقال أبو حمزة  ما( م  السرانا، وقالت إيه قتل في اشتباك مع قوات االحتالل في برقن .عا 22)
الياطق العسكري باسم سرانا القدس أ  مقاتلي السرانا تصدوا للتوغل اإلسرائنلي في جين  وخاضوا 
"اشتباكا بطولنا". وأضاف أيهم "أوقعوا إصابات محققة في صفوف العدو" خالل التصدي للعملنة 

 لعسكرنة.ا
 

 تدين جريمتي االحتالل في القدس وجنين السلطة الفلسطينية رئاسة .2
الفلسطنينة، نوم األحد، الجرنمتن  البشعتن  اللتن  ارتكبتهما قوات  السلطة أدايت رئاسة: رام هللا

واعتبرت الرئاسة أ   االحتالل اإلسرائنلي في القدس وجين ، وأسفرتا ع  استشهاد خمسة مواطين .
لجرائم امتداد لمسلسل االيتهاكات واإلعدامات المنداينة المتواصلة بحق أبياء شعبيا، مؤكدة أ  هذه ا

لى مزند م  التوتر وعدم االستقرار مطالبة ، استمرار هذه الســـــــناسة، سنؤدي إلى ايفجار األوضاع وا 
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ذها االحتالل بحق المجتمع الدولي، بمغادرة مربع الصمت على عملنات اإلعدام المباشرة التي نيف
 أبياء شعبيا، إلى مربع الفعل واتخاذ إجراءات فورنة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

 26/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "مجزرة" و"لن تمر بسهولة" بالضفة والقدس ما حدث صباح األحد: دويكات .3
سة األمينة بالسلطة الفلسطنينة طالل دونكات إ  قال المتحدث باسم المؤسمنرفت صادق: -رام هللا

في حدنث للجزنرة -وتوقع دونكات  ما حدث صباح األحد "مجزرة" وأضاف أيه "ل  تمر بسهولة".
أ  تشهد األنام المقبلة مزندا م  التصعند اإلسرائنلي بالضفة، لكيه أضاف "شعبيا الفلسطنيي،  -يت

ووضع المتحدث تصعنَد االحتالل في سناق  ه االيتهاكات".بالمقابل، ل  نقف مكتوف األندي أمام هذ
"هروب إسرائنل م  أزماتها الداخلنة بارتكاب مجازر بحق الفلسطنينن ، للبحث ع  حلول وترمنم 
الصدع في جبهتها الداخلنة وخاصة في ظل حكومتها الهشة، وبعد األزمة األمينة التي خلقها هروب 

 األسرى الستة م  سج  جلبوع".
 26/9/2021جزيرة. نت، ال

 
 منظمة التحرير: صمت المجتمع الدولي يشجع االحتالل على ارتكاب جرائمهبحقوق اإلنسان دائرة  .4

حملت دائرة حقوق اإليسا  والمجتمع المديي في ميظمة التحرنر الفلسطنينة، المجتمع الدولي : رام هللا
الدولي، المسؤولنة ع  مجازر  وهنئاته ومؤسساته وفي مقدمتها األمم المتحدة ومجلس األم 

االحتالل المتواصلة بحق شعبيا وآخرها مجزرتي القدس وجين ، بسبب الصمت عيها وعدم معاقبة 
 وقال عضو اللجية التيفنذنة للميظمة أحمد التمنمي في بنا  صدر ع  الدائرة، االحتالل ومحاسبته.

علق ميها بحقوق اإليسا  في األراضي نوم األحد، "إ  عدم إيفاذ القواين  الدولنة، وخاصة ما نت
الفلسطنينة المحتلة، اعتبر م  قبل االحتالل ضوًءا أخضر لمواصلة جرائمه بحق الفلسطنينن  وآخرها 

 عملنات اإلعدام للشبا  في جين  والقدس المحتلة".
 26/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إال بزوال االحتالل ولن تزولتهدأ عطون: جذوة المقاومة لن النائب  .5

أكد اليائب المقدسي في المجلس التشرنعي أحمد عطو  أ  األحداث في الضفة : القدس المحتلة
وقال اليائب "عطو ": إ   إال بزوال االحتالل. ول  تزولالغربنة تؤكد أ  جذوة المقاومة ل  تهدأ، 

لقتل النومي والجرائم المستمرة ضد الحجر المقاومة ل  تيتهي إال بزوال االحتالل الذي نمارس ا
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ونرى أ  دماء الشهداء المستمرة على  والشجر والبشر واألحناء واألموات، وضد كل شيء فلسطنيي.
 األرض الفلسطنينة هو امتداد طبنعي لمواجهة االحتالل ومسلسل جرائمه.

 26/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ا مقاومة في الضفة أمر طبيعي وسط االحتاللالنائب عبد الجواد: وجود خالي .6
أكد اليائب ياصر عبد الجواد أ  وجود خالنا جهادنة للمقاومة في الضفة أمر طبنعي وسط : رام هللا

وأوضح عبد الجواد، في تصرنح صحفي، أ   وجود االحتالل والمستوطين  على األرض الفلسطنينة.
وأشار إلى أ  معركة  دافع ع  يفسه تحت االحتالل.الشعب الفلسطنيي مقاوم بطبعه، وم  حقه أ  ن

سنف القدس وهبة األسرى وما جرى في سج  جلبوع كسرت عيفوا  االحتالل وغروره الذي نحاول 
 اآل  أ  نعند االعتبار ليفسه ولقوته وعيجهنته.

 26/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

نا ضدها ونطالب الحكومة بالتراجع عن البرغوثي: نحن ضد تجزئة االنتخابات وما زلمصطفى  .7
 القرار

قال مصطفى البرغونثي األمن  العام لحركة المبادرة الوطينة إ  إيشاء المعابد النهودنة في : رام هللا
الضفة الغربنة هي جزء م  عملنة الضم والتهوند التي صممت في صفقة القر  التي صممتها 

خاص لـ"المركز الفلسطنيي لإلعالم"، أ  هذه الخطوة وأكد البرغونثي في حدنث  الحركة الصهنوينة.
تهدف إلى تغننر معالم الواقع على األرض، وتشمل أنضًا عملنات لتهوند المسجد األقصى يفسه، 

 حنث بدأت في القدس، وتمتد إلى كل أيحاء الضفة الغربنة.
كد رفضهم القاطع وفي سناق آخر حول موقف الحركة م  االيتخابات القرونة في الضفة الغربنة، أ

لتجزئة االيتخابات، وال نوجد أي مبرر لعدم إجراء االيتخابات البلدنة والقرونة في كل أيحاء المياطق 
وقال: "يح  ضد تجزئة االيتخابات، وما  المحتلة في يفس النوم في الضفة الغربنة والضفة والقدس.

أ  االيتخابات البلدنة ال نمك  أ  وشدد على  زليا ضدها، ويطالب الحكومة بالتراجع ع  القرار".
تكو  بدناًل ع  االيتخابات التشرنعنة والرئاسنة والمجلس الوطيي، مطالبًا بضرورة تحدند موعد سرنع 

 إلجراء هذه االيتخابات.
 26/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 من مواطنينا في تركيا 6الفلسطينية: سفارتنا تتابع اختفاء  "الخارجية" .8
قالت وزارة الخارجنة، إ  سفارة فلسطن  في اسطيبول وبالتيسنق التام مع الوزارة والمؤسسة : م هللارا

األمينة الوطينة، تتابع حاالت اختفاء عدد م  المواطين  م  أبياء شعبيا على أراضي الجمهورنة 
قوينا، وحالة  في اسطيبول، وحالة في مدنية 4التركنة، بلغ عددهم خالل هذا الشهر حتى اآل  ستة، 

أ  السفارة التي شكلت ، وأضافت الوزارة نوم األحد، في بنا  أخرى على الحدود التركنة النوياينة.
خلنة أزمة إلدارة هذا الموضوع تتابع كل هذه الحاالت وتواصل اتصاالتها مع أجهزة الدولة التركنة 

ونعنش في تركنا  ختفائهم.االرسمنة عبر مخاطبات ومتابعات رسمنة لكشف مصنرهم وبنا  أسباب 
ألف فلسطنيي مقنمن  في إسطيبول ما بن  حملة الجواز  12و 10بحسب ما آخر اإلحصائنات بن  

آالف فلسطنيي في تركنا، أي نعيي  10-8الفلسطنيي والونثنقة والجواز األرديي، وفي كل تركنا م  
 ألف فلسطنيي. 22-20بالمجمل 

 26/9/2021، قدس برس
 

 شهداء األربعة" وتدعو الضفة إلى االستعداد لـ"المعركة الكبرى"القسام تزف "ال .9
زفت كتائب القسام، نثالنثة م  مجاهدنها، استشهدوا نوم األحد، في اشتباك مسلح بالقدس، ياعنة 

وقالت "القسام" في بنا  عسكري تلقته "قدس  شهندا رابعا ارتقى في جين  بالضفة الغربنة المحتلة.
آنات الفخر واالعتزاز "شهداءها األبطال؛ القائد القسامي المندايي أحمد  برس"، إيها تزف بأسمى

إبراهنم زهرا  )..( والمجاهد القسامي زكرنا إبراهنم بدوا ، والمجاهد القسامي محمود مصطفى 
حمندا ، وجمنعهم م  قرنة بدو شمال غرب القدس المحتلة، والذن  ارتقوا في اشتباٍك مسلٍح مع قوٍة 

وزفت الكتائب أنًضا "الشهند البطل أسامة ناسر صبح، الذي  اصة في جبال القدس".صهنوينٍة خ
وأضافت: "إييا  ارتقى خالل االشتباك المسلح بن  قوات االحتالل والمقاومن  في جين  فجر النوم".

ي يدعو أبياء شعبيا هياك؛ إلى المزند م  اإلبداع المقاوم، واجتراح التكتنكات والوسائل التي تنثخ  ف
العدو وتستيزفه بكافة أشكال المقاومة الممكية، تمهندًا للمعركة الكبرى التي ستلتئم فنها الصفوف، 

 وتتوحد فنها الجبهات، ونتحقق فنها اليصر الكامل ودحر المحتل ع  كل شبر م  أرضيا".
 26/9/2021، قدس برس

 
 دماء الشهداء لن تذهب هدرًا.. هنية يهاتف عوائل الشهداء في الضفة .10

أّكد إسماعنل هينة رئنس المكتب السناسي لحركة حماس أ  "في الضفة مخزويا بشرنا ومعيونا 
نماينا وجهادنا ال نقل ع  المخزو  الذي يفخر به في غزة"، مشدًدا على أ  دماء الشهداء األربعة  وا 
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الحركة وخالل اتصاالت هاتفنة قّدم رئنس  ل  تذهب هدًرا، وهي على طرنق تحرنر القدس واألقصى.
تعازنه لعوائل الشهداء األبطال أحمد زهرا ، ومحمود حمندا ، وزكرنا بدوا ، وشهند بلدة برقن  

وعّبر ع  فخره واعتزازه بهؤالء األبطال الذن  كسروا الحلقات الجهيمنة  قضاء جين  أسامة صبح.
ة لحمانة مرحلة ما التي نحاول االحتالل وأعوايه فرضها في الضفة الغربنة، ورسخوا معادلة المقاوم

 بعد سنف القدس التي فرضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة.
 26/9/2021، موقع حركة حماس

 
 برهوم لـ"قدس برس": آن األوان كي تثور الضفة في وجه االحتالل .11

دعا الياطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إلى "تصعند المقاومة في الضفة على خطوط : غزة
وقال برهوم في تصرنح خاص  افة، وتشكنل قوة ردع، ضد ايتهاكات االحتالل اإلسرائنلي".التماس ك

لـ"قدس برس" نوم األحد، إ  ارتقاء شهداء كتائب القسام في اشتباك مسلح مع االحتالل اإلسرائنلي 
وأضاف أ   في الضفة الغربنة، نؤكد أ  "مسنرة الجهاد واليضال والمقاومة المسلحة مستمرة".

قاومة في الضفة "متصاعدة، رغم جمنع عملنات االستهداف المركب والمزدوج للمقاومن  الم
وأكد برهوم أ  "هذه الجرنمة نجب  والمجاهدن ، م  قبل االحتالل اإلسرائنلي وفرنق التيسنق األميي".

م  أ  ندفع نثميها االحتالل اإلسرائنلي، بحنث نتم ترسنخ معادلة الدم بالدم، والرصاص بالرصاص، 
قبل م  نحمل السالح في الضفة الغربنة"، داعًنا إلى توجنه السالح إلى صدور جيود االحتالل 

وتابع: "آ  األوا  كي تيتفض الضفة  والمغتصبن  الصهانية "دفاعًا ع  شعبيا وأرضيا ومقدساتيا".
المقاومة على الغربنة وتنثور في وجه االحتالل اإلسرائنلي، وتكسر شوكته باإلرادة والعزنمة وتصعند 

خطوط التماس كافة، بحنث نتشكل رادع لكل جيدي إسرائنلي نفكر باستهداف أي طفل م  أبياء 
 شعبيا، أو أي مقاوم فلسطنيي".

 26/9/2021، قدس برس
 

 خالدة جرار القياديةعن  يفرج االحتالل .12
ة الشعبنة لتحرنر أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائنلي، نوم األحد، ع  القنادنة في "الجبه: رام هللا

وفور اإلفراج عيها توجهت "جرار"  فلسطن " خالدة جرار، بعد ايتهاء مدة محكومنتها البالغة عامن .
إلى مقبرة المدنية لقراءة الفاتحة على ضرنح ابيتها سهى، التي وافتها المينة في تموز/ نولنو 

شهرًا، وفي  15وأمضت  2015م اعتقلت عا جرار، إلى أ  ،"يادي األسنر"، في بنا  وأشار الماضي.
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، 2019تشرن  األول/ أكتوبر  31شهرا، أما االعتقال األخنر والذي كا  نوم  20وأمضت  2017عام 
 م  ميزلها في مدنية البنرة قرب رام هللا، أمضت فنه مدة عامن .

 26/9/2021، قدس برس
 

 هنية والعاروري يهنئان المحررة جرار باإلفراج عنها .13
كتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة ويائبه صالح العاروري القنادنة في هاتف رئنس الم

الجبهة الشعبنة واليائب في التشرنعي خالدة جرار لتهيئتها بالسالمة واإلفراج عيها م  بعد قضائها 
عامن  كاملن  في سجو  االحتالل. وأكد هينة والعاروري لجرار أ  قضنة األسنرات في سلم أولونات 

وأشار هينة  ماس وكتائب القسام، وأ  العمل على تحرنره  واجب ل  تتخلى عيه الحركة.حركة ح
والعاروري إلى أ  جرار م  خيساوات فلسطن  اللواتي قدم  وضحن  بأعماره  وحرنته  دفاعًا ع  

 القضنة الفلسطنينة.
 26/9/2021، موقع حركة حماس

 
 هدرًا وستبقى وقودا لمواصلة المسيرة: دماء مقاومينا لن تذهب في غزة المقاومة فصائل .14

يعت فصائل المقاومة الفلسطنينة، نوم األحد، الشهداء األبطال في القدس وجين  الذن  ارتقوا : غزة
 ومطالبة السلطة الفلسطنينة بوقف التيسنق األميي مع االحتالل. ،أنثياء تصدنهم لقوات االحتالل

يه، تعقننًا على استشهاد كوكبة م  أبطال وقالت الفصائل في بنا  وصل "قدس برس" يسخه ع
القدس وجين  "ييعى بكل فخر واعتزاز كوكبة م  الشهداء األبطال في القدس وجين  الذن  ارتقوا 

وأضافت "يحني السواعد المباركة التي  فجر النوم أنثياء تصدنهم لقوات االحتالل الصهنويي المجرم".
ه البوصلة باتجاهها الحقنقي في مواجهة كنا  محتل خاضت االشتباكات مع العدو الصهنويي لتوج

هدرًا وستبقى وقودًا ويبراسًا ألبياء شعبيا وغاصب"، مؤكدة أ  دماء أبطاليا ومقاومنيا ل  تذهب 
ودعت الفصائل في بنايها لتصعند المقاومة بكل الوسائل المتاحة وعلى  لمواصلة مسنرة المقاومة.

در، ولتك  الضفة لهنبًا تحت أقدام الصهانية، مطالبة السلطة بوقف كافة يقاط التماس مع العدو الغا
التيسنق األميي مع االحتالل ورفع ندها النثقنلة ع  المقاومة في الضفة م  أجل القنام بواجبها في 

 حمانة شعبيا م  الغطرسة الصهنوينة.
 26/9/2021، قدس برس
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 مة اإلجرامية القائمة على اإلرهابفتح: مجزرة االحتالل في القدس وجنين انعكاس للمنظو  .15
مجزرة جنش االحتالل االستعماري العيصري اإلسرائنلي في ، اعتبرت حركة "فتح" في بنا : رام هللا

محافظتي القدس وجين  صباح األحد، التي أسفرت ع  استشهاد خمسة مواطين ، ايعكاسا لطبنعة 
 ك دماء المواطين  الفلسطنينن  األبرناء.الميظومة اإلجرامنة القائمة على اإلرهاب والمجازر وسف

وأكدت "فتح" أ  دماء الشهداء في القدس وجين  وم  سبقهم ل  تذهب هدرا، وستكو  دافعا لتطونر 
 وتوسنع دائرة مقاومة شعبيا لالحتالل، أنيما وجد، ومحاسبة مرتكبنها بكل الوسائل.

 26/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دولة فلسطينية انوحماس ال يريد "إسرائيل"وروبا: أفي  فتح المتحدث باسم .16

 في اوروبا جمال يزال، هجوم "حماس"، على خطاب رئنس فتح استيكر المتحدث باسم: رام هللا
وأكد في حدنث لقياة "عودة"، أ   عباس في الجمعنة العامة لألمم المتحدة. السلطة الفلسطنينة محمود

تشتركا  برفض الشرعنة الدولنة، وكالهما ال نرند دولة فلسطنينة، فحماس ترند إمارة  اسرائنل وحماس
في غزة ميحصرة ال تحكمها شرعنة دولنة، داعنا كل م  نهاجم هذا الخطاب، إلى دراسته أليه نذكر 

 العالم بماهنة القضنة الفلسطنينة ومحاور ايتهاكات االحتالل لها.
 25/9/2021، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 في الشؤون اإلفريقية: أموال حماس المستثمرة في السودان من حق الشعب الفلسطيني "خبير" .17

شدد الخبنر في الشؤو  اإلفرنقنة عطنة عنسوي على ضرورة استعادة األموال التي تمت : رام هللا
وأكد  ملك للشعب الفلسطنيي.مصادرتها م  حركة "حماس" اإلخواينة في السودا ، أليها باألساس 

عنسوي في حدنث إلذاعة "صوت فلسطن "، نوم األحد، أ  هذه األموال التي كايت تستنثمرها 
"حماس" في السودا  هي أموال فلسطنينة، ونجب أ  تعود لتصب في تحسن  الظروف المعنشنة 

المتخصصة في  قالتم  جهتها،  للمواطين  في قطاع غزة، الذي نعايي م  الحصار اإلسرائنلي.
ملنو  دوالر ذهبت ألفراد م  حركة "حماس"  200الشؤو  اإلفرنقنة أسماء الحسنيي، إ  يحو ملنار و

 اإلخواينة في قطاع غزة، عبر تأسنس شركات مع رجال أعمال م  السودا  في عهد اليظام السابق.
 26/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ية تشيد بموقف العراق الرافض للتطبيعالجبهة الشعب .18
أشادت الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، األحد، بموقف الحكومة العراقنة الرافض لدعوات التطبنع 
مع االحتالل، ودعت الشعوب األبنة إلى "يبذ وتعرنة الُمطبعن ".. وقالت الشعبنة، في بنا : "يشند 

العربّنة بيبذ وتعرنة الُمطبعن ". وأضافت أ  "الفئة  بموقف العراق الرافض للتطبنع ويطالب الشعوب
المشبوهة التي عقدت هذه اللقاءات ال تمنثل إال يفسها وترزح في األوهام بعندا ع  الشعب العراقي". 
ودعت الجبهة إلى "يبذ وتعرنة كل المتساقطن  في أوهام التطبنع والحلول التصفونة التي تضر 

 م".بمصلحة األمة ومشروعها المقاو 
 26/9/2021، فلسطين أون الين

 
 في المنطقة "إسرائيل"منبر مهم يوفر لنا فرصة لسرد روايتنا عن مكانة : األمم المتحدة بنيت .19

تل أبنب: في تصرنحات مياقضة للخطاب السناسي الذي جلبه سلفه بينامن  يتيناهو، قال رئنس 
مته تقدر الجمعنة العامة لألمم المتحدة، الوزراء اإلسرائنلي، يفتالي بينت، أمس في ينونورك، إ  حكو 

ميبرًا دولنًا هامًا، ونسريي كنثنرًا أ  تتاح لي الفرصة إلنصال صوت إسرائنل عبرها، »وترى فنها 
 «.وصوت اإلسرائنلنن 

ميبر مهم، نوفر ليا فرصة لسرد روانتيا ع  مكاية إسرائنل في »وقال بينت إ  األمم المتحدة هي 
 «.اإلسرائنلنة الخاصة وع  عطائيا للعالم وموقفيا م  مختلف القضاناالميطقة، وع  الروح 

وقال بينت إ  حكومته ترند إقامة سالم مع جنرايها ولكيها تحتاج إلى مسار طونل م  النثقة. وتطرق 
بشكل غنر مباشر إلى خطاب الرئنس عباس، أمام الجمعنة العامة لألمم المتحدة، الذي قال فنه إ  

، أو ستتجه السلطة الفلسطنينة إلى 1967ية كي تيسحب م  األراضي المحتلة عام أمام إسرائنل س
ال يعرف أيفسيا وفقًا ألطراف أخرى، لنس وفقًا إلنرا  ولنس وفقًا »المحكمة الجيائنة الدولنة، فقال: 

للفلسطنينن ، وأيصح قادتهم بأ  نركزوا على مواطينهم وعلى تحسن  ظروف حناتهم، وأ  نكفوا ع  
القوى المتيامنة في العالم العربي والتي تيشد السالم مع »وأشاد بينت بـ«. هوس بدولة إسرائنلال

 «.إسرائنل
وفي إشارة إلى المؤتمر الذي عقد في أربنل برعانة ميظمة أمنركنة تعمل في إقلنم كردستا  العراق، 

ل بينت إ  حكومته تمد ند والذي دعا فنه قادة ووجهاء محلنو  عراقنو  إلى التطبنع مع إسرائنل، قا
 السالم لجمنع م  نعترف بها ونيشد ودها.

 27/9/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم بينيت: استهدفنا أعضاء في حماس .20
وم األحد، إ  عياصر "حماس" الذن  نقال رئنس وزراء االحتالل، يفتالي بنينت، : الياصرة )فلسطن (
حد، كايوا نعتزمو  تيفنذ هجوم في المستقبل القرنب، وفق موقع "والال" اإلخباري ُقتلوا فجر نوم األ

 العبري.
وجاءت تصرنحات بنينت الذي غادر إلى ينونورك للمشاركة في أعمال الجمعنة العامة لألمم 
المتحدة، في أعقاب عملنة لجنش االحتالل، اللنلة الماضنة، في رام هللا وجين ، استشهد فنها أربعة 

وحسب مصادر فلسطنينة؛ فإ  أربعة فلسطنينن  استشهدوا في العملنة، نثالنثة ميهم في  فلسطنينن .
بلدة بنت عيا  شمال غرب القدس المحتلة، والرابع في بلدة برقن  جيوب غرب مدنية جين ، شمال 

 الضفة الغربنة المحتلة.
 26/9/2021قدس برس، 

 
 ممكن أن تمتد إلى القدس وتل أبيبكوخافي يدعي: منعنا هجمات كبيرة كان من ال .21

ادعى رئنس أركا  جنش االحتالل اإلسرائنلي، أفنف كوخافي، أ  قواته "أحبطت هجمات كبنرة كا  
م  الممك  أ  تصل إلى القدس وتل أبنب والعفولة وأي مكا  آخر في إسرائنل"، وذلك خالل حملة 

ة المحتلة، فجر النوم، األحد، وشهدت االعتقاالت التي شيتها على خمسة مواقع في الضفة الغربن
صابة آخرن ، مقابل إصابة انثين  م   اشتباكات مسلحة أدت إلى استشهاد خمسة شبا  فلسطنينن ، وا 

 عياصر االحتالل "بجروح خطنرة".
وزعم جنش االحتالل اإلسرائنلي أ  عملنته العسكرنة في الضفة الغربنة المحتلة استهدفت خلنة تضم 

بعة لحركة حماس في مواقع مختلفة في الضفة الغربنة المحتلة، وتأتي ضم  عياصر مسلحة تا
"األيشطة االستخباراتنة والعملناتنة المتواصلة )ميذ أسابنع( لقنادة الميطقة الوسطى، وشعبة 

بما في ذلك ‘ نهودا والسامرة‘االستخبارات العسكرنة، والشاباك، والقوات الخاصة التابعة لفرقة 
، استهدفت البينة التحتنة العسكرنة المسلحة لحركة حماس في ‘حرس الحدود‘و‘ ربن المستع‘وحدات 

 الضفة الغربنة".
وخالل العملنة، وقعت اشتباكات مع قوات االحتالل اإلسرائنلي في بلدة بدو شمال القدس وقرنة 

حتالل برقن  جيوب غرب مدنية جين ، أدت إلى استشهاد خمسة شبا  فلسطنينن ، ال تزال قوات اال
تحتجز جنثامن  أربعة ميهم؛ وذكرت التقارنر اإلسرائنلنة أ  نثالنثة م  بن  الشهداء الخمسة نيتمو  

 إلى حركة "حماس"، فنما نيتمي شهند رابع إلى حركة "الجهاد اإلسالمي".
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وعقد رئنس أركا  جنش االحتالل اإلسرائنلي، كوخافي، جلسة لتقننم األوضاع األمينة بمشاركة قادة 
جهزة األمينة، وذلك لمياقشة "آخر التطورات المنداينة وفحص جاهزنة القوات لمختلف األ

 السنيارنوهات"، بحسب ما جاء في بنا  صدر ع  جنش االحتالل اإلسرائنلي، مساء النوم، األحد.
ويقل بنا  الجنش اإلسرائنلي ع  كوخافي قوله: "أوال وقبل كل شيء، حققيا إيجازا كبنرا اللنلة، مع 

لسلة عملنات اإلحباط المهمة للغانة ميعتيا م  التعرض لهجمات إرهابنة كبنرة"، على حد تعبنره؛ س
وأضاف "الحدنث ع  هجمات كا  م  الممك  أ  تصل إلى القدس ويتاينا وتل أبنب والعفولة وأي 

 مكا  آخر".
االحتالل. وذكرت "ندنعوت وشدد كوخافي على أ  العملنة تمنثل "إيجاًزا استخباراتًنا وعملناتًنا" لقوات 

أحرويوت" أ  عملنة الجنش اإلسرائنلنة "حالت دو  وقوع هجمات كبنرة كا  م  المقرر تيفنذها 
؛ وع  إصابة عيصري الجنش اإلسرائنلي، قال كوخافي: "هياك ما نجب أ  ‘"خالل الفترة القرنبة‘

 يحقق فنه ويتعلم ميه، منثل أي يشاط عملناتي آخر"،
األحد، حنث تم تيفنذ اعتقال  -سرائنلي أ  العملنة بدأت قبل ميتصف لنل السبت وادعى الجنش اإل

قرب جين  "بدو  اشتباكات". وايدلع "إطالق اليار" بعدما توجهت القوات اإلسرائنلنة إلى برقن  فجر 
النوم، األحد، لتيفنذ اعتقال آخر، في حن  وقع تبادل نثا  إلطالق اليار في قرنة بدو شمال غرب 

 قدس.ال
ووفقا للروانة التي أوردها موقع "والال" اإلسرائنلي، يقال ع  مصادر أمينة، فإ  العملنة ايطلقت بعد 
أ  أعطى الشاباك "الضوء األخضر" لها في أعقاب حصوله على معلومات استخباراتنة حدننثة 

حتالل ودقنقة، يقلها إلى قوات الجنش اإلسرائنلي حول مكا  وجود األشخاص الذي نعتزم اال
 اعتقالهم.

وفي المرحلة النثاينة، توجهت قوة "مستعربن " تابعة لوحدة "دوفدوفا " إلى ميطقة قرنبة م  المخنم في 
جين ، ويفذت عملنة اعتقال "دو  وقوع إصابات"، وبعدها توجهت القوة العتقال شخص آخر في 

ت قوات االحتالل العنثور قرنة كفر دا ، وهو األمر الذي نيتهي أنًضا "دو  وقوع إصابات"؛ وادع
 على أسلحة بحوزة المعتقلن .

وفي هذه األنثياء، توجهات قوات تابعة لوحدة "دوفدوفا " إلى بلدة برقن  لتيفنذ عملنة اعتقال، حنث 
صباًحا،  01:00اعتقل شخص وبحوزته سالح، وفقا للمزاعم اإلسرائنلنة، و"لك  في حوالي الساعة 

 لحن  آخرن "، وصلوا إلى موقع االعتقال.حدث تبادل إلطالق اليار مع مس
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وخالل تبادل إطالق اليار في برقن  استشهد شابن ، في حن  أصنب ضابط وجيدي إسرائنلنن  في 
وحدة "دوفدوفا " بجروح خطنرة، "إذ أصنب أحدهم في رئته واآلخر في الحوض، وتم إجالؤهما تحت 

 ينرا  كنثنفة أطلقها مسلحو  وصلوا إلى المكا ".
ل جنش االحتالل اإلسرائنلي إ  تبادل إطالق اليار وقع م  مدى قرنب في ساحة ميزل في وقا

برقن ، وقال الجنش اإلسرائنلي إ  نفحص إمكاينة إصابة عيصرنه بينرا  صدنقة خالل تبادل 
 إطالق اليار.

 وزعم أيه تعرض إلطالق يار م  قبل مجهولن  وم  سنارات مارة. 
فجرا إلى مخنم قباطنة في  03:00حمت قوات االحتالل في تمام الساعة وفي المرحلة الرابعة، اقت

 يابلس واعتقل أحد عياصر "خلنة حماس" المزعومة في حدث "ايتهى دو  وقوع إصابات".
وكايت المرحلة األكنثر تعقندا، بحسب التقرنر الذي أورده موقع "والال" اإلسرائنلي، حوالي الساعة 

اصر وحدة "نمام" بلدة بدو شمال القدس المحتلة، وهياك، تعرضت فجرا، عيدما اقتحم عي 03:30
قوات االحتالل "إلطالق يار م  مدى قصنر"، وايتهى تبادل إطالق اليار الذي باستشهاد نثالنثة 

 فلسطنينن .
 26/9/2021، 48عرب 

 
 يصعب النزول منها "تسلق شجرة"غانتس: عباس  .22

ايتس، السبت، أ  الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، القدس: اعتبر وزنر الدفاع اإلسرائنلي بنيي غ
 ”.تسلق شجرة نصعب اليزول ميها“ 1967بإمهاله تل أبنب عاما واحدا لاليسحاب م  أراضي عام 

اإلسرائنلنة الخاصة، على خطاب عباس، الجمعة، أمام ” 13“جاء ذلك خالل تعقنب غايتس لقياة 
 ، والتي بدأت النثالنثاء.76الجمعنة العامة لألمم المتحدة في دورتها الـ

استمراره )عباس( في الدعوة إلى حل سناسي أمر جند، لكيه أصدر إيذارا “وأضاف غايتس، أ  
 ”.وتسلق شجرة نصعب اليزول ميها

 25/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 بشأن إيران "ب"ردان: الواليات المتحدة والمجتمع الدولي يتحدثون معنا عن الخطة أ .23
دا  سفنر إسرائنل لدى األمم المتحدة، النوم االنثين ، إ  الوالنات المتحدة وكذلك قال جلعاد أر 

 بشأ  التعامل مع إنرا .” ب“المجتمع الدولي نتحدنثو  مع تل أبنب أكنثر ع  الخطة 
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وأضاف أردا  في مقابلة مع إذاعة الجنش اإلسرائنلي، في الماضي كايت التقدنرات تشنر إلى أ  
 في حال لم تلتزم إنرا . %30تفاقنة، والنوم ايخفضت التقدنرات إلى يحو سنعودو  إلى اال 80%

 27/9/2021القدس، القدس، 
 

 جمعيات إسرائيلية تتظاهر رفضا التفاق نقل النفط اإلماراتي .24
استبقت جمعنات إسرائنلنة اللقاَء المرتقب بن  رئنس وزراء االحتالل ووزنري خارجنة اإلمارات 

هرات رافضة ليقل اليفط اإلماراتي عبر إسرائنل، فنما ُكشف ع  التحاق أول والبحرن ، بتيظنم تظا
 الموقعة بن  تل أبنب والرباط.” التطبنع األكادنمي“طالبة مغربنة بجامعة إسرائنلنة، ضم  عملنات 

، ”الميظمات البنئنة”وحسب هنئة البث اإلسرائنلنة، فقد يظمت الوقفة مساء السبت، م  قبل ميتمن  لـ
 ا خاللها االتفاقنة التي تيص على يقل يفط أبو ظبي عبر إسرائنل إلى أيحاء العالم.رفضو 

 26/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 جلعاد شاليط: حماس اهتمت أن أبقى بحالة جيدة خالل األسر .25
” حماس“بعد عشر سيوات م  إطالق سراح الجيدي اإلسرائنلي جلعاد شالنط بعد أسره م  قبل حركة 

أرادت إبقائه على قند الحناة ” حماس“غزة، تحدث ع  الفترة التي احتجز فنها، وقال إ   في قطاع
 ”.قنمة الجيدي الحي، تختلف ع  قنمة الجيدي المنت“أل  

الياجن  م  “وقال شالنط الذي تصادف في الشهر المقبل الذكرى العاشرة ألسره في حدنث مع 
أك  مرنضا. كيت يحنفا جدا، حتى اآل  أيا يحنف لكيي لم : “12بنثته القياة اإلسرائنلنة ” المحرقة

 ”.كيت أيحف قلنال، وبشكل عام، أرادت حماس أ  تبقنيي في حالة جندة، وفي حالة بدينة جندة
” أعطته البالد األمل“وأضاف شالنط الذي يادرا ما نتحدث إلى وسائل اإلعالم، أيه أنثياء احتجازه 

م  عدم النقن  بشأ  إطالق سراحه أليه كا  م  المستحنل قدر م  التشاؤم والكنثنر “رغم وجود 
 ”.معرفة كنف ستيتهي الحال به

وخالل السيوات الخمس التي قضاها لدى حماس، احتفظت به الحركة في مكا  واحد نثم يقلته إلى  
 ”.أحنايا كيت أيام في اليهار وأصحو في اللنل“مكا  مختلف عدة مرات فقط، وأضاف: 

تحدث مع آسرنه بخلنط م  العبرنة واإليكلنزنة والعربنة، ويّوه إلى أ  كا  نتياول مشنرا إلى أيه  
لم نك  على علم بالمحاوالت المبذولة “طعاما م  إسرائنل كالحمص واللب  وغنره. وقد أشار إلى أيه 

إلطالق سراحه حتى وقت الحق في األسر عيدما كا  نستمع إلى وسائل اإلعالم اإلسرائنلنة عبر 
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لقد واجهت صعوبة في سماع ذلك أل  كل المفاوضات ستيتهي بخنبة أمل، “، وأضاف: ”ادنوالر 
 ”.لذلك كا  م  المحبط للغانة سماع ذلك

 26/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي .26
طالق اليار في المجتمع أكد ضباط كبار أ  الشرطة اإلسرائنلنة تفقد ال سنطرة على جرائم القتل وا 

العربي، وذلك على إنثر العدد الكبنر م  هذه الجرائم في االسابنع األخنرة، وايتقدوا أداء المفتش العام 
 للشرطة، نعقوب شبتاي.

وقال ضابط كبنر في الشرطة إيه "نوجد فقدا  سنطرة في الشارع العربي. وال توجد أي خطة ميتظمة 
ربة الجرنمة، وعمل المفتش العام هو الرد على األحداث فقط" وفق ما يقلت عيه صحنفة لمحا

 "هآرتس" نوم األحد.
 26/9/2021، 48عرب 

 
 / أغسطسفي شهر آب %8خالفا للتوقعات: نسبة البطالة تستقر عند  .27

طالة توقف دّلت معطنات يشرتها دائرة اإلحصاء المركزنة اإلسرائنلنة نوم األحد، على أ  تراجع الب
ألف عاطل ع  العمل،  333.5عيد يسبة مرتفعة خالل شهر آب/أغسطس الماضي، إذا كا  هياك 

 م  قوة العمل، في اليصف النثايي م  الشهر الماضي. %7.8نشكلو  
وكايت توقعات وزارة المالنة في يهانة حزنرا /نوينو الماضي، بعد وقف دفع مخصصات اإلجازة 

ن  ع  العمل بحلول يهانة العام الحالي سنكو  ربع ملنو  شخص، لك  بدو  عمل، أ  عدد العاطل
 المعطنات الجدندة تدل على أ  هذه التوقعات كايت وال تزال متفائلة.

شخص، وشكلوا  ألف 349.6فقد بلغ عدد العاطلن  ع  العمل في اليصف األول م  آب/أغسطس 
 %7.6، علما أ  هذه اليسبة كايت %8 . وبذلك، ايتهى هذا الشهر بمعدل بطالة%8.1يسبة بطالة 

 في اليصف النثايي م  تموز/نولنو الماضي.
ألف شخص، في االشهر  360 – 330وتشنر المعطنات إلى أ  عدد العاملن  ع  العمل استقر عيد 

األخنرة، وبذلك ُلجم التراجع الكبنر الذي كا  متوقعا في عدد العاطلن  ع  العمل إنثر فتح المرافق 
 ة في أعقاب إغالقات كورويا.االقتصادن

وظنفة شاغرة في المرافق االقتصادنة، وفي فروع  ألف 130وتشنر المعطنات إلى وجود أكنثر م  
 متيوعة.
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لك  نتبن  م  معطنات دائرة اإلحصاء المركزنة أيه خالل آب/أغسطس كا  هياك عاطلو  ع  
لنو، وذلك على خلفنة ايتشار موجة العمل أكنثر لنسوا مرتبطن  بأزمة كورويا م  عددهم في تموز/نو 

 كورويا الرابعة.
 26/9/2021، 48عرب 

 
 ووقف المفاوضات العبثية منظمة التحرير الفلسطينيةمؤتمر فلسطينيي أوروبا يطالب بإصالح  .28

، نوم السبت، 19طالب مؤتمر فلسطنيني أوروبا الـ: كوبيهاج  25/9/2021قدس برس، ذكرت 
لسطنينة، ووقف "المفاوضات العبنثنة"، والعمل على مواجهة التطبنع مع بـ"إصالح" ميظمة التحرنر الف

وأكد المؤتمر في بنايه الختامي الذي تلقته "قدس برس"، على تمسك الشعب الفلسطنيي  االحتالل.
في كافة أماك  تواجده بجمنع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في العودة ومواصلة يضاله 

ونثّم   الشرائع الدولنة، وصوال إلى ايتزاع هذا الحق وكافة حقوقه األخرى.المشروع وفقا للقواين  و 
"الوحدة التي سطرها الشعب الفلسطنيي في مواجهته األخنرة للعدوا  على القدس والمقدسات"، داعنا 
إلى "ترسنخها واقعا بن  كافة مكويات شعبيا، فهي السبنل والضام  الوحند لاليتصار، وإليجاز 

وأضاف البنا  الختامي للمؤتمر: "يستذكر بمرارة اليكبة الفلسطنينة، ويؤكد  قنق أهدافه".مشروعه، وتح
أ  امتداد السيوات ل  نفت في عضد شعبيا، رغم كل اآلالم والمعاياة التي نفرضها علنه االحتالل، 
ا ويدعو العالم أجمع إلى تصحنح الخطأ التارنخي الذي ُفرض على هذا الشعب عبر تهجنره جماعن

 م  أرضه وقراه".
صالح مؤسسات ميظمة التحرنر الفلسطنينة لتضم كل األطناف  ودعا المؤتمر إلى إحناء وتطونر وا 
الوطينة، وذلك عبر االيتخابات الشاملة في الداخل والخارج وحنث أمك ، وفقا ليظام التمنثنل اليسبي، 

 والفعالنات الفلسطنينة". بما نكرس مبدأ الشراكة السناسنة الشاملة لجمنع القوى والتنارات
كما طالب المؤتمر، الجهات الرسمنة الفلسطنينة، بإنقاف كافة أشكال المفاوضات العبنثنة مع 
االحتالل، ومد جسور الحوار الفلسطنيي، بما نضع األسس الكفنلة باستعادة الوحدة الداخلنة، مدنيًا 

قال واستهداف الصحفنن  واإلعالمنن  االعتقاالت على خلفنة سناسنة، وسناسة تكمنم األفواه، واعت
 وأصحاب الرأي اآلخر.

وجدد رفضه لكل الخطوات التطبنعنة التي أقدمت علنها بعض الحكومات العربنة قبنل الوصول إلى 
حل يهائي عادل للقضنة الفلسطنينة، في مخالفة صرنحة إلرادة شعوب تلك الدول، مضنفا: "واهٌم م  

ودعا  تعود بالخنر على هذه الدول وعلى مصالح حكوماتها".نظ  أ  هذه الخطوات نمك  أ  
المؤتمر كافة الحكومات والدول والهنئات وصياع القرار السناسي في القارة األوروبنة، إلى االيسجام 
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مع كافة القرارات والقواين  الدولنة والحقوق اإليساينة التي نؤميو  بها، مطالبا بـ"إيصاف الشعب 
وختم البنا  بدعوة  بكافة اإلجراءات الضاغطة والمحاسبة لالحتالل اإلسرائنلي". الفلسطنيي، والقنام

"أبياء الشعب الفلسطنيي في القارة األوروبنة مع تعاقب أجناله، إلى تيظنم جهوده، واالستفادة م  
سياد قضانا شعبيا داخل وخارج  مقدراته وطاقاته، وتوظنفها في خدمة المشروع الوطيي الفلسطنيي، وا 

 فلسطن ".
فعالنات : وكايت متابعة صفا -كوبيهاج  ، 25/9/2021وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، وأضافت 

، ايطلقت، مساء السبت، عبر اإليتريت، تحت شعار "القدس توحديا 19مؤتمر فلسطنيني أوروبا الـ
 والعودة موعديا"، بمشاركة شخصنات فلسطنينة وعربنة وأوروبنة.

أمن  أبو راشد إ  مؤتمـر فلسطنيني أوروبـا نعود لاليعقاد في يسخته الجدندة وقال رئنس المؤتمر 
بظـل جائحة كورويا التـي عمت القـارة األوروبنة والعالم، لنبقـى صوت شعبيا في الميافي األوروبنة 

 حاضًرا بكل المواسم ومتفاعـال مع قضنته العادلة التي تستعصي على اإللغاء والتجاوز.
مته: "تحنـة مـ  مؤتمر فلسطنيني أوروبا ألهليا المقدسنن ، تحنـة لألسـرى ألهليا وأضاف في كل

الراسخن  في أحناء القـدس، لشعبيا في ضفـة الصمـود وغـزة العـزة وألهليا في الداخـل، تحنـة لشـعبيا 
 في مخنمات اللجـوء".

ت عالمة بارزة ضم  المزند م  وأشار أبو راشد إلى أ  "وقفة أبياء شعبيا في القارة األوروبنة كاي
 مؤندي العدالة والحقوق في الميافي".

يهاء االحتالل وتفعنل القواين   وأكد أ  على العالم أ  نلتزم بالتزاماته بإحقاق الحق في فلسطن  وا 
 الدولنة، "أل  شعبيا سنراكم يضاله ضد االحتالل".

بحر إ  المؤتمر ُنعقد في ظل تحدنات م  جهته، قال اليائب األول لرئنس المجلس التشرنعي أحمد 
جسنمة تواجـه القضنة الفلسطنينة ودرتهـا القدس والمسجد األقصى، وفي وقـت تـحـاك فنـه المخططات 

 إلسقاط حـق العـودة.
وأوضح أ  "شعار المؤتمـر نمنثـل الموقف الفلسطنيي أنيمـا وجـد، وهـو الهـدف الميشـود، الـذي تبذل 

 وتقدم في سبنله التضحنات الجسام؛ فالقدس توحديا والعودة موعديا".مـ  أجـلـه الجهود 
كما أكد األمن  العام للمؤتمر الشعبي لفلسطنيني الخارج مينر شفنق أ  إعادة قراءة تجربـة أحـداث 
االيتفاضـة وسـنف القدس في الداخـل وتجربـة التظاهـرات العالمنـة في دعمهـا نجـب أ  تكو  قـاعـدة 

 ج الذي نجب أ  يعمل بموجبه اآل  وفي المستقبل القرنب.البريام
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ودعا فلسطنيني الخـارج اللتقاط فرصـة للتركنز على دعـم مقاومـة الداخـل والتصـدي للمخططات 
اإلسرائنلنة، كـكـسـب الرأي العام وتصعند المقاطعة العالمنـة ومياصرة األسـرى وفضح سناسات 

 ضـد عيصرنته وسناسـة الحـرب واإلبـادة التـي نيتهجها االحتـالل.االيتقام الجماعـي وخـوض حمالت 
بنيما قال رئنس ومؤسس هنئة أرض فلسطن  سلما  أبو ستة إيه "لم نعد للفلسطنيي أي عذر بأ  

 نقف ونتفرج وأ  نتقاعس ع  واجبه، الذي أصبح فـرض عن  ال كفانة".
عاًما م  جرنمة أوسلو، 27وطيي، وبعـد عاًما م  آخر اجتماع شرعي للمجلس ال 33وأضاف "بعد 

 أصبح الواجب المقدس على كل فلسطنيي أ  نطالب بإعادة المسار إلى طرنقه الصحنح".
وأضاف "يطالب بكل وضوح وبكل قوة، بايتخاب مجلس وطيي جدند، لكافة الفلسطنينن  في العالم.. 

والمقصود به إنثبات شرعنة  أما الدعوة اليتخاب مجلس تشرنعي تحت حـراب االحتالل فهو باطل
 زائفة لتكرنس االحتالل واالعتراف بجرنمة أوسلو".

:" فلسطنينو صالحمحمد محس   أ.د. للدراسات واالستشارات قال المدنر العام لمركز الزنتوية بدوره
عاما لنقولو  إ  فلسطن  في قلوبيا وقلوبيا في فلسطن ،  19أوروبا نجتمعو  كل عام وعلى مدى 

ا على العمل لفلسطن  وعلى تحقنق حلم العودة ولنقولو للصهانية افعلوا ما شئتم، فيح  ونتعاهدو 
 يتحداكم أ  تقطعوا رباطيا المقدس مع ارضيا المقدسة".

وأشار إلى أ  معركة سنف القدس أنثبتت أ  القدس والمقاومة تجمع الشعب الفلسطنيي على بريامج 
ل، فالقدس توحد األمة والقدس أنضا هي بوصلة األمة، واحد، وأ  القدس هي بحد ذاتها بريامج كام

 وهي رافعة لم  نرفعها وهي خافضة لم  نخذلها.
دعا اليائب في البرلما  الديماركي "كرنستنا  نول" حكومة بالده "أل  تقـول لإلسرائنلنن  إييـا ال يرنـد و 

 أ  يتفـاوض ويتعـاو  معكـم طالمـا أيـكـم تقمعـو  الفلسطنينن ".
ث شباب الديمارك على الوقوف مع فلسطن  والتحدث ع  الشعب الفلسطنيي، مضنًفا: "استمعوا وح

 إلـى التارنـخ، واقرأوا عـ  قمـع الفلسطنينن  وساهموا بالعمل التضاميي معهم".
م  ياحنته، قال رئنس حزب النسار اإلنطالي عضو البرلما  "ستنفايو فاسنيا": "يح  قلقو  لما نجري 

في غـزة وشرقي القدس والضفة الغربنة، مـ  اعـتـداءات لالحتالل واعتقـال سناسي وتأجنل  بفلسطن ،
 لاليتخابات، وسيواصل عمليا داخـل البرلما  اإلنطالي لدعم حقوق الشعب الفلسطنيي".

وفي السناق، قالت فدوى زوجة األسنر القنادي مروا  البرغونثي: "أيقل لكم تحناته م  خلف قضبا  
وا   ضعف الموقف السناسي الفلسطنيي بكل مكوياته نستدعي ميا جمنعًا تكاتف الجهود  المحتل،

 للخروج بصنغة أقوى".
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بدورها، شددت عبلة زوجة األسنر القائد أحمد سعدات على أ  المؤتمر نأتي في مرحلة مهمة 
ونعشنها أسرايا وحرجة نمـر بهـا شعبيا الفلسطنيي وم  خالل األحداث المهمة التي نعنشها فـي وطيه 

 األبطال بسجو  االحتالل.
وأشارت إلى ايتهاكات االحتالل اإلسرائنلي التي طالت المؤسسات الوطينة واالجتماعنة والمدينة 
بإغالقها واعتقال القائمن  علنها، كما حدث مع الجمعنات التي تقدم الخدمات ألبياء شعبيا 

 الفلسطنيي.
االتحاد الفلسطنيي في أمرنكا الالتنينة: "أوجه التحنة إلى وم  السلفادور قال سمعا  خوري رئنس 

أسرايا األبطال في الحركة األسنرة الباسلة التي تقود أقوى مالحم اليضال والتصدي للسجا  
الصهنويي في عمق الزيازن  والمعتقالت، كما أرفع أسمى آنات العزة والفخر لألبطال الستة أسرى 

 يفق الحرنة".
مطلوب م  الكل الفلسطنيي بكل شرائحه وفصائله، وقفة وطينة جادة مع الذات، وأكد خوري أ  ال

نرسي الشعب الفلسطنيي م  خاللها قواعد لوحدة عمادها الشراكة الوطينة ويظامها التعددنة السناسنة 
ودرعها الحقوق والحرنات وأسوارها استراتنجنة وطينة جامعة موحدة لشعبيا ولطاقاته في الوط  

 الشتات.
م  جايبه قال سمنر فالح رئنس مجلس مسلمي أوروبا، إ  شعار مؤتمر فلسطنيني أوروبا القدس 
توحديا والعودة موعديا، شعار نختزل أهم معلمن  في قضنة فلسطن  وهما معلما  نتجاوزا  حدود 

لى حقوق اإليسا .  الشعب الفلسطنيي لنجمعا  مسلمي العالم بل اإليساينة التائقة إلى العدل وا 
وأضاف:" يح  أمام قضنة فلسطن  العادلة التي لها وجهها الدنيي كما اإليسايي ومسلمو أوروبا 

 وفلسطنينو أوروبا خاصة أمامهم فرص عدندة للدفاع ع  هذه القضنة العادلة".
رئنس مركز غزة للدراسات واالستراتنجنات محمد المدهو : "هذا المؤتمر وتيظنمه  م  جايبه قال
يه إ  ُأخرج م  ودنمومة ايعقاد ه نؤكد أ  شعب فلسطن  في أي موقع جغرافي لم ول  نيسى أرضه وا 

 فلسطن  فإ  فلسطن  لم تخرج ميه".
ويوه المدهو  إلى أ  الشعب الفلسطنيي نعنش النوم تحّد خطنر نتمنثل في اتفاقنة اإلطار التي وقعت 

يهائها ونحمل تهدندات كبنرة  بن  األويروا وواشيط ، وهي عيوا  متجدد لمحاولة إسقاط األويروا وا 
 لشعبيا الفلسطنيي.

م  جهته أشار مدنر مركز رؤنة للتيمنة السناسنة أحمد عطاوية إلى أ  القارة األوروبنة مهمة 
باليسبة للشأ  الفلسطنيي، مؤكًدا أهمنة دور مؤتمر فلسطنيني أوروبا في الشتات، وأ  الفلسطنينن  

 سطنينة.في أوروبا هم في قلب القضنة الفل
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وأضاف: "إ  دور الفلسطنيي في الخارج مهم بل في مراحل معنية هو األهم. فاالحتالل ُدعم م  
قبل هذه الدول األوروبنة والالتنينة وحكوماتها وبالتالي فإ  تغننر المزاج العام الشعبي والرأي العام 

قامة الدولة الفلسط  نينة المستقلة".باتجاه هذا الكنا  سنسهل م  التخلص م  االحتالل وا 
م  جايبه أدا  "ينكو جرايفلد" عضو مجلس بلدي في بلدنة كوبيهاغ  الديماركنة، ممارسات دولة 
االحتالل والفصل العيصري "إسرائنل"، معبرا ع  رفضه لإلجراءات المتخذة ضد األبرناء في 

هد في صمت، حنث فلسطن ، مشنرا إلى أ  الحكومة اإلسرائنلنة تصفي الياس بنيما العالم كله نشا
فقد الكنثنر م  األبرناء م  الرجال واليساء واألطفال أرواحهم بسبب إراقة الدماء في األراضي 

 المحتلة.
م  جهتها قالت الصحفنة اإلنطالنة المتخصصة في شؤو  الشرق األوسط "فرايسنسكا بوراي": "أود 

بح االهتمام بفلسطن  م  قبل أ  أقول إ  الحدنث ع  فلسطن  معقد، أليه أواًل وقبل كل شيء أص
 وسائل اإلعالم العالمنة فقط عيدما نكو  هياك عيف واعتداء على الفلسطنينن ".

وأشار رئنس لجية فلسطن  في البرلما  السوندي اليائب "جوها  بوزر" إلى أيهم استقبلوا العدند م  
بنة تعمل على تعزنز السفراء وممنثلن  ع  فلسطن ، ونتواصلو  مع ميظمة محلنة في الضفة الغر 

 الشباب واليساء الذن  نحرصو  على تحقنق الدنمقراطنة
سياد القضنة،  ونعقد المؤتمر نثالث يدوات تحت عياون : دور فلسطنيني أوروبا في حفظ الهونة وا 
والعمل المؤسساتي الفلسطنيي في أوروبا.. يماذج وآفاق، وايتهاكات االحتالل في القدس ومخاطر 

 ند، نشارك فنها عدد م  األكادنمنن  والباحنثن  واإلعالمنن .التهجنر والتهو 
عاما، عبر الميصات  19ومنثلت جائحة كورويا تحدنا أمام ايعقاد المؤتمر، الذي نعقد ألول مرة ميذ 

خراج مؤتمر فلسطنيني أوروبا، حسب أبو راشد.  الرقمنة، وهي تجربة جدندة في آلنات وشكل وا 
، نثم تيقل بعد ذلك عبر عدد م  العواصم 2003با األول، في ليد  عام وايعقد مؤتمر فلسطنيني أورو 

والمد  األوروبنة بشكل سيوي دو  ايقطاع، وكا  آخرها في العاصمة الفريسنة بارنس في 
 ، وتم إلغاؤه بسبب جائحة كورويا.2020ينسا /أبرنل 

 
 مج واحدالقدس والمقاومة تجمع الشعب الفلسطيني على برنامدير مركز الزيتونة:  .29

صالح في محمد محس   األستاذ الدكتور قال المدنر العام لمركز الزنتوية للدراسات واالستشارات
" فلسطنينو أوروبا نجتمعو  كل :، عبر اإليتريت19فعالنات مؤتمر فلسطنيني أوروبا الـكلمته خالل 

عاهدوا على العمل عاما لنقولو  إ  فلسطن  في قلوبيا وقلوبيا في فلسطن ، ونت 19عام وعلى مدى 
لفلسطن  وعلى تحقنق حلم العودة ولنقولو للصهانية افعلوا ما شئتم، فيح  يتحداكم أ  تقطعوا رباطيا 
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وأشار إلى أ  معركة سنف القدس أنثبتت أ  القدس والمقاومة تجمع  المقدس مع ارضيا المقدسة".
ج كامل، فالقدس توحد األمة الشعب الفلسطنيي على بريامج واحد، وأ  القدس هي بحد ذاتها بريام

 والقدس أنضا هي بوصلة األمة، وهي رافعة لم  نرفعها وهي خافضة لم  نخذلها.

 25/9/2021، صفا، وكالة الصحافة الفلسطينية
 

 بحر: فلسطينيو أوروبا لهم دور عظيم في إجهاض مخططات االحتالل .30
 19حمد بحر، "بعقد المؤتمر الـأشاد رئنس المجلس التشرنعي الفلسطنيي، باإليابة، أ: كوبيهاج 

لفلسطنيني أوروبا، رغم الظروق الصعبة"، قائال: "إييا يعلق آماال كبنرة على الجهود الفلسطنينة 
الجبارة في أوروبا، التي سنكو  لها دور عظنم في إجهاض مخططات االحتالل، وصوال إلى 

االفتتاحنة لمؤتمر فلسطنيني أوروبا وجاء حدنث "بحر"، خالل كلمته، نوم السبت، بالجلسة  التحرنر".
، الميعقد بالعاصمة الديماركنة كوبيهاغ ، عبر الميصات الرقمنة، تحت شعار 19في يسخته الـ

 وقال: إ  "شعار المؤتمر نمنثل الموقف الفلسطنيي أنيما وجد، وهو "القدس توحديا والعودة موعديا".
 الهدف الميشود الذي تقدم في سبنله التضحنات الجسم، فالقدس توحديا والعودة موعديا".
 25/9/2021، قدس برس

 
 "أبو ستة": نطالب بانتخاب مجلس وطني جديد لكافة الفلسطينيين في العالم .31

عامًا م  آخر اجتماع شرعي  33قال الباحث الفلسطنيي سلما  أبو ستة: إيه بعد : كوبيهاج 
عامًا م  جرنمة أوسلو، أصبح الواجب المقدس على كل فلسطنيي أ  نطالب  27س الوطيي، وللمجل

عودة المسار إلى طرنقه الصحنح، وهو أ  فلسطن  كلها ليا، وحق العودة حق مقدس، وايتخاب 
وخالل كلمته، نوم السبت، بالجلسة االفتتاحنة لمؤتمر فلسطنيني أوروبا في  مجلس وطيي جدند.

، عبر الميصات الرقمنة، تحت شعار "القدس توحديا والعودة موعديا" أكد "أبو ستة": أ  19يسخته الـ
ييا النوم يطالب بكل وضوح بايتخاب مجلس  جرنمة أوسلو مزقت وطييا، وأفرزت سلطة عمنلة، وا 
وطيي جدند لكافة الفلسطنينن  في العالم، أما الدعوة إلى ايتخاب مجلس تشرنعي تحت حراب 

وأضاف  هي باطلة، المقصود بها إسباغ شرعنة زائفة لالحتالل واالعتراف بجرنمة أوسلو".االحتالل ف
الباحث الفلسطنيي "أ  االيتخابات الرئاسنة بدعة لم توجد في التارنخ الفلسطنيي، فالقاعدة هي أ  

 المجلس الوطيي الجدند نختار لجيته التيفنذنة، وهي بالتالي تيتخب رئنسها".
المجلس الوطيي الجدند، فقال "أبو ستة": أ  نكو  أعضاؤه م  الشباب، لنكو  أما ع  واجبات 

عامًا م  حناتهم، وأ  تكو  لهم كفاءة في العمل ويظافة في الند  40أو  30لدنهم فرصة العمل لـ
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وأضاف "م   وجرأة على الحق، ومأهلو  لمواجهة العالم، لنس تلنهم شبهات فساد أو خناية األماية".
  نعند االحترام للقضنة الفلسطنيي، ونزند التعاطف العالمي مع فلسطن ، والذي زاد شعبنًا، مهماته أ

ولكيه تضاءل في األوساط الرسمنة العربنة، وم  أول مهمات المجلس، رفع الحصار ع  غزة ودعم 
 عامًا أو نزند؟". 17المقاومة فنها"، متسائاًل "أال نخجليا أ  نتواصل الحصار على غزة لمدة 

وفنما نخص الالجئن  في الشتات، فقال الباحث الفلسطنيي "إ  على المجلس الجدند أ  نجعل م  
دائرة الالجئن  بركايًا م  اليشاط والحنونة والكفاءة، وهذه الدائرة هي سبب وجود الميظمة، والقضنة 

نينة، وم  التي تحملها هي أكبر وأهم قضنة، وحق العودة الذي تدافع عيه هو أم الحقوق الفلسط
واجباتها العمل على جمع الشعب الفلسطنيي في الشتات، وا عادة تركنب المجتمع الفلسطنيي وهنكلته 

حناء يقابات واتحاد العمال المهينن  والفينن  والكتاب والطبة والمرأة وغنرها..".  في الميافي، وا 
مة، وميها رئاسة المجلس وطالب "أبو ستة" بإعطاء إيذار للسلطة الفلسطنينة ولما تبقى م  الميظ

الوطيي الحالي، بوجوب ايتخاب مجلس وطيي لكافة الفلسطنينن  في العالم خالل بضعة أشهر 
، وفي حال عدم االستجابة لذلك، نكو  يالفلسطنيقلنلة، نكو  هو الممنثل والمرجع الوحند للشعب 

ي ندافع ع  حقوق الشعب الفلسطنينو  في الداخل والخارج، المجلس الوطيي الفلسطنيي المؤقت الذ
 الفلسطنيي، ونمنثل كل م  نتبعه".

 25/9/2021، قدس برس
 

 شفيق يدعو "فلسطينيي الخارج" للتركيز على دعم مقاومة الداخلمنير  .32
دعا األمن  العام للمؤتمر الشعبي لفلسطنيني الخارج، مينر شفنق، الفلسطنينن  في أوروبا : كوبيهاج 

م المقاومة وااليتفاضة في الداخل، للتصدي لمخططات التهوند والشتات، إلى التركنز على دع
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها بحر، نوم السبت، في الجلسة االفتتاحنة لمؤتمر فلسطنيني  واالستنطا .

وقال شفنق إ  على فلسطنيني الخارج العمل على دعم المقاومة "م  خالل  .19أوروبا بيسخته الـ
ومقاطعة البضائع الصهنوينة، وخوض الحمالت ضد عيصرنة الكنا   كسب الرأي العام العالمي،

بادة عبر االقتالع واالستنطا ". ولفت إلى أيه "لم نسبق  الصهنويي، وما نرتكبه م  جرائم حرب وا 
لصراع الشعب الفلسطنيي الوجودي ضد الكنا  الصهنويي؛ أْ  كا  بمنثل هذه القوة التي أظهرتها 

القدس في أنار/مانو الماضي، كما لم نسبق لالحتالل أ  كا  بمنثل  ايتفاضة فلسطن  وحرب سنف
 هذا الضعف الذي تكّشف في تلك المواجهة".

وأوضح أ  هذه األحداث "أسقطت األوهام التي حاولت سلطة رام هللا جر الساحة الفلسطنينة إلنها، 
تنب البنت الفلسطنيي، وتبن  كاللجوء لاليتخابات، أو إعادة بياء ميظمة التحرنر، أو المصالحة، أو تر 
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 أ  األولونة نجب أ  تكو  لمواجهة العدوا  على المسجد األقصى وأحناء القدس، وحصار غزة".
وشدد على ضرورة "إعادة قراءة تجربة أحداث االيتفاضة وسنف القدس، باإلضافة إلى تجربة 

و  قاعدة البريامج الذي نجب التظاهرات العالمنة في مؤازرتها"، مؤكدا أ  هذه القراءة "نجب أ  تك
وختم شفنق بالقول: "لنس منثل التجربة المنداينة م  مجنب ع   أ  يعمل علنه في المرحلة القادمة".
 سؤال ما العمل، وما نجب أ  ُنعمل".

 25/9/2021، قدس برس
 

 أبو راشد: االنعقاد المتجدد لمؤتمر فلسطينيي أوروبا يؤكد تمسكهم بحق العودة .33
ل رئنس مؤسسة "مؤتمر فلسطنيني أوروبا"، أمن  أبو راشد، إ  "االيعقاد المتجدد قا: كوبيهاج 

للمؤتمر، نؤكد تمسك فلسطنيني أوروبا بحق العودة، وتجدند العهد على مواصلة العمل م  أجل 
وجاء حدنث "أبو  الحقوق والعدالة وحرنة شعبيا وكرامته وطي صفحة االحتالل والظلم واالضطهاد".

، 19كلمته، نوم السبت، بالجلسة االفتتاحنة لمؤتمر فلسطنيني أوروبا في يسخته الـ راشد" خالل
الميعقد بالعاصمة الديماركنة كوبيهاغ ، عبر الميصات الرقمنة، تحت شعار "القدس توحديا والعودة 

 وأضاف أ  "المؤتمر تأكند جلي أ  شعبيا الفلسطنيي وحدة واحدة ال تتجزأ، وقضنة واحدة، موعديا".
رادة واحدة، ومصنر واحدة، وعودة حتمنة إلى أرضيا ودناريا التي ُهجريا ميها".  وا 

 25/9/2021، قدس برس
 

 فدوى البرغوثي تشيد بـ"الملحمة األسطورية" لألسرى .34
قالت فدوى البرغونثي، زوجة األسنر مروا  البرغونثي، إ  "األسرى سجلوا ملحمة أسطورنة، مستمدة 

جاء ذلك في  هم المطلق بحقيا التارنخي والدنيي والقومي في بالديا فلسطن ".م  إرادة هللا، وم  إنماي
، 19كلمة ألقتها "البرغونثي" نوم السبت، في الجلسة االفتتاحنة لمؤتمر فلسطنيني أوروبا بيسخته الـ

وأشادت، باليصف  والذي ُبثَّ عبر الميصات الرقمنة، تحت شعار "القدس توحديا والعودة موعديا".
ي م  الشعب الفلسطنيي في الشتات، قائلة: "ال زالت فلسطن  تسك  قلوبهم ووجدايهم، ونعملو  النثاي

 مع كل األحرار والمياضلن  في العالم لتشكنل جبهة عالمنة لمياضلة االستعمار الصهنويي".
 25/9/2021، قدس برس
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 مستوطًنا يقتحمون باحات األقصى 651 :بالقدس "األوقاف" .35
اقتحم مئات المستوطين  المتطرفن  صباح األحد، المسجد األقصى المبارك م  باب  :القدس المحتلة

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمنة بالقدس  المغاربة، بحراسة مشددة م  شرطة االحتالل اإلسرائنلي.
 مستوطًيا اقتحموا المسجد األقصى بمجموعات، ويفذوا جوالت استفزازنة في باحاته. 651المحتلة بأ  

أوضحت أ  المستوطين  أدُّوا طقوًسا تلمودنة علينة خالل اقتحامهم األقصى، بحمانة م  قوات و 
 االحتالل، ما أنثار استفزاز الحراس والمصلن  الذن  نميعو  م  االقتراب م  المستوطين .
 26/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ألقصى والرباط فيه"رباط الحمائل".. وفاء مقدسي وتناوب في حماية المسجد ا .36

ميذ عدة أسابنع، تواصل العائالت المقدسنة سباقها، وفاء : ضحى أبو زيط-القدس المحتلة
لـ"األقصى"، م  خالل ما أسمته "رباط الحمائل"، "الهادف إلى التواجد في المسجد، بالتياوب بن  

اد به، أو ارتكاب أي العوائل والحمائل، لقطع الطرنق أمام االحتالل والمستوطين ، وميع االستفر 
ونتركز يشاط "الحمائل" وأيشطتها على أداء صالة الفجر في المسجد األقصى والرباط  جرنمة بحقه".

الياشط محمد  فنه، تزاميا مع طقوس وفقرات دنينة وأخرى اجتماعنة، دأب الميظمو  على القنام بها.
ي المسجد األقصى، قال لـ"قدس برس" مرار، أحد سكا  البلدة القدنمة في مدنية القدس والمرابطن  ف

وأوضح "مرار" أّ  رباط الحمائل، "مبادرة مقدسنة أطلقت  إّ  "فكرة المبادرة أو الحملة لنست بالجدندة".
، كرد على محاوالت االحتالل المستمرة لهدم جزء م  المسجد األقصى المبارك، 2007في عام 

وجاءت  حائط البراق اإلسالمي إلى كينس نهودي".وتحدندا باب المغاربة، وسعنه المستمنت لتحونل 
، وما 2000الفكرة، بحسب "مرار"، "استكماال لما بدأته الحركة اإلسالمنة في الداخل المحتل عام 

 عرف آيذاك بمسنرة البنارق للرباط في المسجد األقصى".
 27/9/2021، قدس برس

 
 فلسطينيين في جنين ورام هللا 5غضب فلسطيني واتهامات للسلطة الفلسطينية بعد استشهاد  .37

تصدرت مشاهد وداع الشهداء الذن  ارتقوا في اشتباك مسلح صباح األحد برصاص قوات االحتالل 
وتصدر مشهد وداع خطنبة الشهند أسامة  اإلسرائنلي مواقع التواصل االجتماعي الفلسطنينة والعربنة.

  صبح اب  مدنية جين  مواقع التواصل االجتماعي.
إ  يجلها رفض االستسالم لجيود االحتالل ورفض اعتقاله م  قبلهم، قالت، لشهند أحمد زهرا  والدة ا

وأضافت والدة الشهند أحمد  مؤكدة أيه لم نك  لنرضى بغنر ذلك، وأيها مؤمية باهلل وفرحة بشهادته.
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بر/أنلول زهرا  أيه القى ربه مقبال غنر مدبر، وأ  شقنقه زهرا  زهرا  سبقه إلى الشهادة في سبتم
واتهمت والدة الشهند أحمد زهرا  أجهزة األم  التابعة  ، وأيها فخورة بهما وبما قدماه لوطيهما.1998

 للسلطة الفلسطنينة بأيها أبلغت قوات االحتالل ع  المكا  الذي نختبئ فنه ابيها وباقي المقاومن .
 هللا للتضام  مع أهالي الشهداء.كما يشر رواد مواقع التواصل مقاطع فندنو لوقفة احتجاجنة في رام 

وأظهرت مقاطع فندنو حالة الغضب بن  المشاركن  وهتافاتهم "م  رام هللا للبدو.. تحنتيا يودنها.. 
لبدو وحوارنها"، في حن  قال أحد المشاركن  في الوقفة م  مقاتلي سرانا القدس إ  االحتالل ل  

  نستطنع التغول في مخنم جين .
ع فندنو نظهر يعي مساجد قرنة بدو في القدس المحتلة ومسقط رأس الشهند كما يشر يشطاء مقط

وتداول مغردو  صورا قالوا إيها لمتعلقات الشهداء ومكا  ارتقائهم،  أحمد زهرا  للشهداء األربعة.
 وصورة لعمالت ورقنة مخضبة بالدماء، بتغرندات تشند ببطولتهم وشجاعتهم.

 26/9/2021الجزيرة. نت، 
 

 ساٍع لمساعدة مستوطن إلبقائه في شقة سكنية داخل بناية فلسطينية بالخليلهآرتس: م .38
ذكرت صحنفة هآرتس العبرنة، النوم االنثين ، أ  هياك محاوالت محمومة م  قبل : ترجمة خاصة

ألف شنكل لضما   180جهات نمنينة داخل إدارة الصيدوق القومي النهودي، للسماح لهم بإنداع 
 ط  على شقة سكينة داخل مبيى فلسطنيي في الخلنل.استمرار استنالء مستو 

وبحسب الصحنفة، فإ  تلك الجهات تحاول الحصول على رأي قايويي نسمح لهم بدفع المبلغ لميع  
إخالء أحد المستوطين  م  الشقة بعد سنطرته علنها بزعمه شرائها، مشنرًة إلى أ  الهدف م  

بق صادر ع  محكمة إسرائنلنة بأ  الصيدوق الحصول على هذا الرأي القايويي يقض قرار سا
 القومي النهودي ل  نلعب منثل هذا الدور.

 27/9/2021، القدس، القدس
 

 قتيل وجريحان في إشكال مسلح عند مدخل مخيم البداوي .39
عيد حاجز األحد، بجروح خطنرة في إشكال وقع صباح  انثيا قتل شخص وأصنب  :مخنم البداوي

مسلح  اشتباكبداوي بن  عدد م  األشخاص وعياصر الحاجز، تخلله في مخنم ال االيتفاضةحركة 
 بن  الطرفن .
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 ويقل الجرحى إلى مستشفى طرابلس الحكومي، لك  ما لبث أحدهم أ  فارق الحناة متأنثرا بجروحه. 
ونشهد المخنم هدوءا حذرا، في وقت تسلمت القوة االمينة المشتركة في المخنم حاجز االيتفاضة، 

 د فعل م  أهل الضحنة والجرحى.ر  أليتجيبا 
 26/9/2021، بيروت، الوكالة الوطنية لإلعالم

 
 تفوز بجائزة المرأة المبدعة العالمية للعام الجاريمن نابلس معلمة فلسطينية  .40

مدنرنة يابلس،  -فازت معلمة العلوم واألحناء رشا أبو عنشة م  مدرسة بيات صرة النثايونة: يابلس
وقالت  (.Global Creative Women award 2021العالمنة للعام الجاري )بجائزة المرأة المبدعة 

مدنرنة التربنة والتعلنم في يابلس، في بنا  صحفي، النوم األحد، إ  المعلمة أبو عنشة حصلت على 
معلمة فلسطنينة أخرى على مندالنات  20المندالنة الذهبنة ع  أدائها في المسابقة، فنما حصلت 

"أ  المشاركات في المسابقة ك  م  عدة دول في العالم، ميها: الوالنات المتحدة وأضافت  متيوعة.
 األمنركنة، وفنتيام، وبيغالدش، والهيد، وباكستا ، ودول عربنة أخرى، كسورنا، والمغرب، وغنرها".

 26/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 2021يليا ضد إعالميي فلسطين في انتهاكا إسرائ 652لجنة دعم الصحافيين:  .41
: قالت لجية دعم الصحافنن  )ميظمة عربنة مستقلة(، األحد، إ  إسرائنل ارتكبت األياضول-غزة

جاء ذلك في  .2021ايتهاكا بحق اإلعالمنن  في األراضي الفلسطنينة الُمحتّلة، ميذ بدانة عام  652
 26مع الصحافنن  الفلسطنينن ، الموافق  بنا  أصدرته اللجية، بمياسبة النوم العالمي للتضام 

 سبتمبر/ أنلول م  كل عام.
 26/9/2021القدس العربي، لندن، 

 
 تعزز االستيطان بـ"المعابد" "إسرائيل" للدفاع عن األرض: "الوطني" .42

قالت ميظمة التحرنر الفلسطنينة نوم السبت إ  إسرائنل تعزز استنطايها في الضفة : األياضول
جاء ذلك في تقرنر  ة ببياء المعابد )الُكُيس(، معتبرة ذلك أخطر م  االستنطا  يفسه.الغربنة المحتل

 -التابع لميظمة التحرنر الفلسطنينة-أسبوعي نرصد فنه المركز الوطيي للدفاع ع  األرض 
وقال في تقرنره إ  تلك المعابد ستطرح  االستنطا  وااليتهاكات اإلسرائنلنة في األراضي المحتلة.

مالنن   6وبّن  أ  م  المقرر توزنع أكنثر م   ة األولونات الوطينة للحكومة اإلسرائنلنة.ضم  خط
مستوطية وبؤرة استنطاينة، بدعوى وجود يقص في المعابد أو المبايي المخصصة  30دوالر على 
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م ونقول المكتب الفلسطنيي إيها المرة األولى التي نكو  فنها دع إلقامة الطقوس الدنينة النهودنة.
يشاؤها أولونة للمستوطيات.  المعابد وا 

 25/9/2021الجزيرة. نت، 
 

 شبكة أنفاق وجسور وطرق إسرائيلية بالضفة الغربية لخدمة المستوطنينتقرير:  .43
مخططات  -مؤخرا-نيّفذ جنش االحتالل اإلسرائنلي في الضفة الغربنة  :عوض الرجوب -رام هللا

أيها ترسنخ وجود قواته وتعزنز المستوطين ، على لشبكة طرق وجسور وأيفاق وبيى تحتنة، م  ش
وتتوزع مشارنع الطرق االستنطاينة حالنا على  حساب الفلسطنينن  وأراضنهم في الضفة الغربنة.

أراضي عدة محافظات فلسطنينة، ميها الخلنل وبنت لحم جيوبي الضفة الغربنة، ويابلس وقلقنلنة 
نة خاصة صادرتها "اإلدارة المدينة"، ذراع الجنش وتيفَّذ المشارنع على أراض فلسطني شماال.

 ، بأوامر عسكرنة.1967اإلسرائنلي في األراضي المحتلة عام 
 استمالك بقرار عسكري

نقول مسؤول البحث والتونثنق في هنئة شؤو  الجدار واالستنطا  الفلسطنينة إبراهنم أبو هاشم إ  أمر 
ووفق  لمستهدفة وهدف المصادرة، وُنرفق بخرنطة.المصادرة العسكري نحّدد عادة مساحة األراضي ا

" تتم مصادرة قطع أراٍض بهدف إيشاء شوارع التفافنة  -التابعة لميظمة التحرنر الفلسطنينة-الهنئة 
ملنو  دوالر لخارطة  220لخدمة المستعمرن  )المستوطين ( بالمقام األول". وتشنر إلى تخصنص 

يارة للشوارع االلتفافنة الطرق الجاري تيفنذها في الضفة الغرب نة، وإلقامة وتركنب أبراج اتصاالت وا 
 )مخصصة لقوات االحتالل ومستوطينه(.

 دولتان في دولة
ونقول خبنر األراضي واالستنطا  خلنل التفكجي، إ  طرنقة تخطنط الشوارع تهدف إلى "تفتنت 

سعى إسرائنل لتطبنق "حل وحسب الخبنر الفلسطنيي، ت الضفة الغربنة وحشر التجمعات الفلسطنينة".
الدولتن  في دولة واحدة؛ دولة المستعمرات المتواصلة جغرافنا، والدولة الفلسطنينة المتصلة بالجسور 

 واأليفاق".
 تخطيط عنصري

م  جهته، نقول مركز المعلومات اإلسرائنلي لحقوق اإليسا  في األراضي المحتلة "بتسنلم" 
(B’Tselemإ  التخطنط اإلسرائنلي ف ) ي الضفة الغربنة نهدف لميع التطور الفلسطنيي وسلب

بالشارع الذي  -مسؤول البحث المندايي في المركز-ونستشهد كرنم جبرا   أراضي الفلسطنينن .
"، والذي نربط القدس والمستوطيات في الضفة بالداخل المحتل عام 443ترمز إلنه إسرائنل بالرقم "
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"كل الشوارع االلتفافنة تهدف أساسا لخدمة  -زنرة يتفي حدننثه للج-ونضنف  )إسرائنل(. 1947
 .1967مشروع التوسع االستنطايي اإلسرائنلي داخل األراضي الفلسطنينة المحتلة عام 

 ممنوعة على الفلسطينيين
، فإ  الحواجز اإلسرائنلنة 2020ووفق معطنات يشرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطنيي عام 

وذكر أ  م  بن   كايتو  )مياطق معزولة ع  بعضها(. 100أكنثر م   قسمت الضفة الغربنة إلى
حاجز عسكري أو سواتر ترابنة،  600بوابة حدندنة على مداخل المد  والقرى، و 165الحواجز يحو 

-ووفق المصدر يفسه، نصل طول الشوارع  ُتسّهل عزل وفصل التجمعات الفلسطنينة ع  بعضها.
 40إلى يحو  -خدامها وتخصصها إسرائنل لجنشها ومستوطينهاالتي ُنميع الفلسطنينو  م  است

، بلغ 2019وبيهانة  كنلومترات داخل مدنية الخلنل، جيوبي الضفة الغربنة. 7كنلومترا تقرنبا، ميها 
 151موقعا، ميها  461عدد المواقع االستنطاينة والقواعد العسكرنة اإلسرائنلنة في الضفة الغربنة 

بؤرة غنر  140بؤرة استنطاينة مأهولة )ال تعترف بها إسرائنل رسمنا(، و 26مستعمرة )مستوطية( و
 ألفا، وفق الجهاز الفلسطنيي. 688مأهولة، فنما بلغ عدد المستوطين  يحو 

 25/9/2021. نت، الجزيرة

 
 "إسرائيل"مصر تستأنف تشغيل معبر رفح ضمن آلية أمنية جديدة بالتوافق مع ": العربي الجديد" .44

سلطات المصرنة، نوم األحد، تشغنل معبر رفح البري م  الجايبن  عقب العطلة استأيفت ال
دخال  األسبوعنة والرسمنة، للتنسنر على الفلسطنينن  في عبور العالقن  والحاالت اإليساينة وا 

وفي هذا اإلطار، كشفت مصادر  المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة اإلعمار إلى قطاع غزة.
أيه "تم تفعنل اآللنة األمينة الجدندة الخاصة بعمل المعبر، والتي تم التوافق مصرنة خاصة ع  

سرائنل خالل زنارة رئنس الوزراء اإلسرائنلي يفتالي بنيت مدنية شرم الشنخ ولقائه  علنها بن  مصر وا 
الرئنس المصري عبد الفتاح السنسي، والتي تضميت مطالب م  جايب تل أبنب بتشدند اإلجراءات 

نة على معبر رفح، وميع المواد التي م  شأيها مساعدة حركة حماس على بياء قدراتها األمي
 العسكرنة واألمينة".
، فإ  الجايب المصري أبلغ المسؤولن  في حركة حماس، لـ"العربي الجدند" وبحسب مصادر

ة على والمسؤولن  ع  إدارة المعبر م  الجايب الفلسطنيي، بقائمة كبنرة م  المحظورات المميوع
 المسافرن  عبر المعبر، وباألخص القادمن  م  الجايب المصري، وتعمنمها على كافة المسافرن .

وأكدت المصادر أ  المسؤولن  في مصر أبلغوا قنادة حماس في قطاع غزة بأ  كافة المواد 
دارة مصرنة  المخصصة إلعادة إعمار القطاع، التي ستدخل م  معبر رفح، ستظل تحت إشراف وا 
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صة، عبر األطقم الهيدسنة المصرنة التي ستكو  في القطاع لتيفنذ المبادرة المصرنة في هذا خال
 اإلطار.

وتبعًا المصادر، شملت قائمة المحظورات المصرنة بعض المتعلقات ذات االستخدام المزدوج )المديي 
واأللعاب اليارنة، والعسكري(، كما تم التشدند على حظر كافة ألعاب األطفال الالسلكنة )بالرنموت(، 

 وبعض األدوات الكهربائنة، وقطع غنار السنارات.
 26/9/2021العربي الجديد، لندن، 

 
 : األموال التي صودرت من حماس في السودان ُجمعت باسم الشعب الفلسطيني يزعم نائب مصري .45

ودا  م  أكد عضو البرلما  المصري مصطفى بكري، أ  األموال التي صادرتها الس: وفا – رام هللا
حركة "حماس" جمعت باسم الشعب والقضنة الفلسطنينة، إال أيها تستغلها بملكنات تعود أصولها 

وشدد البكري في حدنث إلذاعة "صوت فلسطن "، على ضرورة أ  تسترد  كاملة ألفراد الحركة.
ا قاهرة السلطة الوطينة هذه األموال التي جمعت باسم الشعب الفلسطنيي، ال سنما وأيه نعايي ظروف

 في غزة، جّراء هنمية "حماس" على القطاع.
 26/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في العاصمة عمان قناة عبرية: الملك عبد هللا التقى لبيد سراً  .46

أكدت قياة عبرنة، األحد، أ  وزنر خارجنة إسرائنل نائنر البند التقى سرا في ”: القدس العربي“
 عما  الشهر الماضي، بالعاهل األرديي الملك عبد هللا النثايي.العاصمة 

اإلسرائنلنة، أيه تم خالل اللقاء بحث ومياقشة الوضع حول المسجد األقصى في ” i24“وذكرت قياة 
، والتي أدت إلى اشتباكات بن  الفلسطنينن  2021القدس، والتوترات حول الحرم القدسي في مانو 

البلدة القدنمة بالقدس، وأسفرت ع  تصعند حاد للصراع على الحدود مع والشرطة اإلسرائنلنة في 
قطاع غزة. باإلضافة إلى ذلك، ياقش الملك عبد هللا النثايي والبند تعزنز العالقات بن  األرد  

سرائنل.  وا 
وأشارت القياة إلى أيه تم استئياف االتصاالت اليشنطة بن  الجايبن  بعد وصول الحكومة الجدندة 

 .2021ة يفتالي بنينت إلى السلطة في إسرائنل في نوينو برئاس
 26/9/2021، لندن، القدس العربي
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 ال يقبل الشراكةاألقصى وزير األوقاف األردني: المسجد  .47
حذر وزنر األوقاف والشؤو  والمقدسات اإلسالمنة األردينة، محمد : «الشرق األوسط» - رام هللا

تالل اإلسرائنلي للمئات م  النهود المتطرفن  م  ممارسة الخالنلة، م  مغبة تمكن  قوات االح
وشدد على أ  وزارة  الحرم القدسي الشرنف. -اقتحامات وتدينس باحات المسجد األقصى المبارك 

األوقاف والشؤو  والمقدسات اإلسالمنة األردينة، تبذل كل جهد ممك  لتيفنذ وصانة الملك عبد هللا 
الحرم القدسي الشرنف، بكامل  -فعة ع  المسجد األقصى المبارك النثايي، بخدمة وحمانة والمدا

دويمًا، موضحًا أيه مكا  عبادة خالص للمسلمن  وحدهم ال نقبل الشراكة وال  144مساحته البالغة 
 التقسنم.

 27/9/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 فلسطينيين خمسة"النواب األردني" يستنكر جريمة قتل االحتالل  .48
رت لجية فلسطن  في مجلس اليواب األرديي، النوم األحد، الجرنمتن  البشعتن  اللتن  استيك: عما 

 ارتكبتهما قوات االحتالل اإلسرائنلي في القدس وجين ، وأسفرتا ع  استشهاد خمسة فلسطنينن .
 وأدايت اللجية االيتهاكات الخطنرة واالستفزازات التي نقوم بها المستوطيو ، م  خالل اقتحام باحات

 المسجد األقصى المبارك، واعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس األقصى.
 26/9/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  "إسرائيل"محتجون يدعون إلسقاط اتفاقية الغاز مع  :األردن .49

شارك عشرات م  األردينن ، األحد، في وقفة احتجاجنة بالعاصمة عما ، للدعوة إلى وكاالت: 
أعوام على توقنعها. وتجمع المحتجو  قرب  5غاز مع )إسرائنل(، بمياسبة مرور إسقاط اتفاقنة ال

مبيى وزارة الطاقة وشركة الكهرباء، بدعوة م  "الحملة الوطينة إلسقاط اتفاقنة الغاز مع الكنا  
 الصهنويي"، تحت شعار "ال لالتفاقنة، وال لجعل األرد  بوابة العدو لتصدنر الغاز والكهرباء". 

 26/9/2021اون الين،  فلسطين
 

 حول دعوات التطبيع  إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينيةالعراق:  .50
إلى  -بم  فنهم شنوخ عشائر-عراقي  300دعوة أكنثر م  أ  ، 26/9/2021الجزيرة.نت، ذكر موقع 

سرائنل، خالل مؤتمر مساء الجمعة الماضنة في مدنية أر  ، بنل بإقلنم كردستا التطبنع بن  العراق وا 
 أنثارت إدايات رسمنة وتيدندات م  أحزاب سناسنة وتنارات دنينة. 
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بنايا أعربت فنه ع  رفضها القاطع لالجتماعات  -أمس السبت-الحكومة العراقنة أصدرت  وأصدرت
غنر القايوينة التي عقدتها بعض الشخصنات، وقالت إ  "هذه االجتماعات ال تمنثل أهالي وسكا  

وأوضحت أ  طرح مفهوم التطبنع مرفوض دستورنا وقايوينا وسناسنا في  العراقنة العزنزة،المد  
الدولة العراقنة، وأ  الحكومة عبرت بشكل واضح ع  موقف العراق التارنخي النثابت الداعم للقضنة 

 الفلسطنينة.
"إ   -ونترعبر حسابه على ت-م  جهته، قال المتحدث باسم حكومة إقلنم كردستا ، جوتنار عادل 

االجتماع ُعقد م  دو  علم وموافقة ومشاركة حكومة اإلقلنم، وهو ال نعّبر بأي شكل م  األشكال 
 ع  موقف حكومة إقلنم كردستا ".

مسؤولو  وأحزاب وقوى  ، أ بغداد، م   25/9/2021القدس، القدس، وجاء في موقع صحنفة 
م لشعبيا الفلسطنيي وقضنته العادلة، وشددت نوم السبت، موقفها النثابت الداعت سناسنة عراقنة، أكد

 على رفضها للتطبنع مع إسرائنل، واعتبرته مساسا بنثوابت الشعب العراقي.
وقال الحكنم  أكد رئنس تنار الحكمة الوطيي السند عمار الحكنم، رفضه لمؤتمرات ودعوات التطبنع.و 

دعوات التطبنع مع إسرائنل والتي يستيكر ويرفض المؤتمرات والتجمعات و ”: “تونتر“في تغرندة على 
 ”.تعقد داخل العراق

دايته الشدندة لمحاوالت المساس بنثوابت الشعب العراقي في دعم  وأكد تحالف الفتح رفضه القاطع وا 
 القضنة الفلسطنينة ومواجهة إسرائنل.

ة، وموقفيا وأكد رئنس البرلما  محمد الحلبوسي، أ  للعراق موقفا تارنخنا نثابتا م  القضنة الفسطنين
 الرافض لما نسمى )التطبنع( مع إسرائنل ل  نتغنر.

أكد رئنس هنئة الحشد الشعبي فالح الفناض، أ  الشعب العراقي ل  نكو  م  المطبعن  وسنبقى كما 
 رافضًا االيحياء إلسرائنل.

ع يؤكد رفض الحكومة العراقنة المطلق لرف“أكد مستشار األم  القومي قاسم األعرجي، م  جهته، 
شعار التطبنع مع إسرائنل، والتيسنق مستمر مع اإلقلنم، لمحاسبة أصحاب المشارنع المعادنة، وفقًا 

 ”.العراق مع الحق الفلسطنيي في دولته المستقلة“، مشنرًا الى أ  ”للقايو 
يح  “وقال الدنوا  في بنا  صحفي،  استيكر دنوا  الوقف السيي، دعوات التطبنع مع إسرائنل.و 

 ”.هذه الدعوات المشؤومة التي ترند ايخراط المجتمع العراقي ضم  مخطط الكنا  الصهنويييستيكر 
دعا اليائب األول لرئنس مجلس اليواب حس  الكعبي، إلى مالحقة القائمن  والحاضرن  في مؤتمر و 

 التطبنع.
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وأكد أ   طالب زعنم التنار الصدري السند مقتدى الصدر، أربنل بميع االجتماعات التطبنعنة،كما 
إ  على الحكومة تجرنم واعتقال كل “وقال الصدر في تغرندة له  العراق عصّي على التطبنع.

 ”.المجتمعن 
 

 القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف بحق الداعين إلى التطبيع .51
أشخاص، بنيهم يائب  3أصدر مجلس القضاء األعلى في العراق مذكرات توقنف بحق : وكاالت

 مؤتمر دعا للتطبنع مع إسرائنل وايخراط العراق في اتفاقات أبراهام.سابق، شاركوا في 
بياء على -وجاء في بنا  يشره الموقع الرسمي للمجلس، نوم األحد، أ  محكمة تحقنق الكرخ األولى 

أصدرت مذكرات قبض بحق وسام الحردا ، واليائب  -معلومات مقدمة م  مستشارنة األم  القومي
والموظفة في وزارة النثقافة سحر كرنم الطائي، إنثر الدور الذي قاموا به في  السابق منثال األلوسي،

وذكر البنا  أيه ستتخذ إجراءات قايوينة بحق بقنة المشاركن  حال  الدعوة إلى التطبنع مع إسرائنل.
 معرفة أسمائهم الكاملة.

 26/9/2021الجزيرة.نت، 
 

 مليار دوالر 1.5 ةقيمباس على أراضيها حملأصول استهدفت أجهزة األمن السودانية ": القدس" .52
كشفت مصادر فلسطنينة مطلعة، نوم السبت، ع  تفاصنل  :خاص –دوت كوم ” القدس“ –القاهرة 

على أراضنها، والتي قالت إ  ” أصول حماس“العملنة التي يفذتها أجهزة األم  السوداينة واستهدفت 
عة على تفاصنل القضنة ميذ بداناتها، في وقالت المصادر المطل ملنار دوالر. 1.5قنمتها بلغت 

 7، إ  التفاصنل المعل  عيها لم تك  جدندة، مشنرًة إلى أيها بدأت ميذ أكنثر م  ”القدس“حدنث لـ 
أشهر وتدّرجت في مستونات استهدافها، حتى شملت اعتقال رجال أعمال وأكادنمنن  وطلبة 

دا  بعد أ  هاجروا م  عدة بلدا  منثل فلسطنينن  غالبنتهم م  قطاع غزة، وآخرن  وصلوا السو 
 سورنا ولبيا  وغنرها.

وبنيت المصادر، أ  تلك العملنة التي يفذت م  قبل جهات أمينة سوداينة بشكل خاص في 
العاصمة الخرطوم ومحنطها، طالت عدًدا كبنًرا م  الفلسطنينن  الذن  تعتقد تلك الجهات أيهم م  

اعتقلوا هم م  المحسوبن  على الحركة لك  ال نوجد أي حركة حماس، مشنرًة إلى أ  بعض مم  
وقالت المصادر، إ  رجال األعمال  يشاط فعلي لهم، وكايوا متواجدن  بصفة طلبة أو أكادنمنن .

الذن  تمت مصادرة أموالهم، لنس لهم عالقة بحماس، غنر أ  بعضهم كا  نتبرع بأموال لصالح 
تتعلق بالجرحى واألسرى والعائالت الفقنرة في غزة، ولم تك  األنتام م  أبياء الشهداء، ودعم ملفات 
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 تلك األموال مخصصة لحماس أو لجياحها العسكري، كما اتهمتهم بذلك األجهزة األمينة السوداينة.
إلى أيها علمت بأ  بعض رجال األعمال قد نخضعو  ” القدس“ولفتت المصادر في حدننثها لـ 

 نتام م  أبياء الشهداء، بزعم أيها أموال يقلت لحماس.للمحاكمة بسبب يقل تلك األموال لأل
 25/9/2021القدس، القدس، 

 
 يلتقي وزير خارجية البحرين ووزير دولة إماراتي بينيت .53

التقى رئنس وزراء االحتالل اإلسرائنلي يفتالي بنينت، اللنلة الماضنة، وزنرن  م  البحرن  : الياصرة
ة العامة لألمم المتحدة في ينونورك، في أول اجتماعات واإلمارات على هامش اجتماعات الجمعن

 نعقدها مع قنادات م  دول الخلنج ميذ تولنه ميصبه في حزنرا / نوينو الماضي.
ويقلت وسائل اعالم عبرنة، نوم االنثين ، ع  بنا  لمكتب رئنس الحكومة، أ  بنينت عقد، مساء 

للطنف الزنايي ووزنر الدولة بوزارة الخارجنة أمس، لقاء نثالنثنا مع وزنر الخارجنة البحرنيي عبد ا
 اإلماراتنة خلنفة شاهن  المرر، في مدنية ينونورك. 

 27/9/2021قدس برس، 
 

 "الجامعة العربية" تدين جريمتي االحتالل في القدس وجنين .54
تهما قوات أدايت األماية العامة لجامعة الدول العربنة، الجرنمتن  الدمونتن  اللتن  ارتكب :وفا –القاهرة 

االحتالل اإلسرائنلي فجر نوم األحد في محافظتي القدس وجين ، وأسفرت ع  ارتقاء خمسة شهداء، 
إضافة لعدد م  الجرحى والمعتقلن ، في إطار مواصلة سلطات االحتالل تصعند ممارساتها 

 وايتهاكاتها وجرائمها بحق أبياء الشعب الفلسطنيي وأرضه ومقدساته.
 26/9/2021، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال

 
 فلسطينيين خمسةمنظمة التعاون اإلسالمي تدين الجريمة اإلسرائيلية التي أدت الستشهاد  .55

أدايت ميظمة التعاو  اإلسالمي الجرنمة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائنلي،  :وفا –جدة 
واعتبرت الميظمة في بنا  صدر  ن .وأسفرت ع  استشهاد خمسة مواطين  في مدنيتي القدس وجي

عيها، مساء نوم األحد، هذه الجرنمة امتدادا للسناسات المتواصلة التي تمارسها إسرائنل، قوة 
 االحتالل، في ايتهاك صارخ للقايو  الدولي اإليسايي والموانثنق الدولنة.

 26/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 هاء االحتالل اإلسرائيلي وفق المبادرة العربية وتندد بالحصار على غزةالكويت تدعو إلن .56
قال رئنس الوزراء الكونتي الشنخ صباح خالد الحمد الصباح إيه نجب إيهاء االحتالل : وكاالت

في كلمة بالده -ويدد الشنخ صباح  اإلسرائنلي وفق المبادرة العربنة، وعودة الالجئن  الفلسطنينن .
بالحصار المفروض على غزة وتدينس المقدسات  -العامة لألمم المتحدة في ينونورك أمام الجمعنة

 اإلسالمنة في فلسطن .
كما حذر م  أ  "عدم االستقرار سنظل سائدا بالميطقة ما لم نيل الشعب الفلسطنيي كافة حقوقه 

 الدولي". السناسنة المشروعة، وتتوقف إسرائنل ع  ممارساتها وايتهاكاتها للقايو  اإليسايي
 25/9/2021.نت، الجزيرة

 
 "إسرائيل"طالبة مغربية تبدأ الدراسة في  .57

ضم  عملنات التطبنع القائمة، ُكشف اليقاب ع  التحاق أول طالبة مغربنة، ”: القدس العربي“ -غزة
في إسرائنل، ويقل موقع تلفزنو  ’ كفار هناروك’عاما بالمدرسة الدولنة  17تبلغ م  العمر 

i24news م  بن  أقوى “رائنلي، ع  القائم باألعمال اإلسرائنلي في الرباط دنفند غوفرن ، قوله: اإلس
سرائنل، التحاق أول طالبة مغربنة بالمدرسة الدولنة  ”.تجلنات التعاو  النثقافي بن  المغرب وا 
 26/9/2021القدس العربي، لندن، 

 
 رية مع "إسرائيل"نائب دنماركي يطالب االتحاد األوروبي بوقف االتفاقيات التجا .58

طالب عضو البرلما  الديماركي، "كرنستنا  نول"، االتحاد األوروبي بوقف االتفاقنات التجارنة مع 
 "إسرائنل" بسبب الحروب التي تشيها على الفلسطنينن .

، عبر 19وخالل كلمة له النوم السبت، بالجلسة االفتتاحنة لمؤتمر فلسطنيني أوروبا في يسخته الـ
رقمنة، تحت شعار "القدس توحديا والعودة موعديا"، قال "نول": إ  اهتمامي بفلسطن  الميصات ال

قدنم جدًا، نعود للسبعنينات، حنث التقنيا بفلسطنينن  قدموا إلى الديمارك وتحدنثوا ع  الكفاح م  أجل 
 استقالل بالدهم.

يت الزنارات للضفة وأضاف عضو البرلما  الديماركي "لقد زرت فلسطن  عدة مرات، وفي الغالب كا
يي أشعر بسوء أليه ما زال هياك احتالل"، وأبدى أسفه  الغربنة، أل  م  الصعب زنارة قطاع غزة، وا 
لبياء االحتالل المستوطيات في الضفة الغربنة قائاًل: أيا حزن  جدًا لذلك، ولهذا السبب عيدما جئت 

قرارات ضد  4لما  الديماركي طرحت هذه القضنة، وأصدرت في البر  2012إلى البرلما  العام 
 االحتالل واالستنطا  والعدوا  على غزة".
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وتابع عضو البرلما  الديماركي قائاًل "هياك بعض الدول في االتحاد األوروبي تتعامل بإنجابنة مع 
إسرائنل، لذلك علنيا أ  يواصل شرح القضنة الفلسطنينة، وأ  يقول لجمنع الدول العربنة علنكم أ  

 تحتجوا وتقاطعوا إسرائنل حتى توفر اإلمكاينات للفلسطنينن ".تشاركوا و 
ودعا "كرنستنا  نول" حكومة بالده أ  "تقول لإلسرائنلنن  إييا ال يرند أ  يتفاوض ويتعامل معكم، ما 

 .دمتم تقمعو  الفلسطنينن "
 25/9/2021قدس برس، 

 
 سبق لتحقيق الحقوق الفلسطينية: الوحدة الوطنية الفلسطينية شرط م"القدس العربيـ "الفروف لـ .59

أكد وزنر الخارجنة الروسي، سنرغي الفروف، في مؤتمره الصحفي بمياسبة مشاركته في دورة  
الستضافة مؤتمر دولنة موسع للتوصل  استعدادالجمعنة العامة السادسة والسبعن ، أ  روسنا على 

 إلى حل عادل للقضنة الفلسطنينة.
حول تهدند الرئنس الفلسطنيي بسحب ” القدس العربي“سؤال  وقال الفروف في معرض رده على

نمك  لروسنا أ  تقدمه للحل  اوماذاالعتراف الفلسطنيي بإسرائنل إذا لم نيته االحتالل خالل عام، 
ذا ما كا   حق في مقاومة االحتالل وحق في الدفاع ع   للفلسطنينن السلمي العادل للقضنة وا 

مسألة فعال معقدة وصعبة ومر علنها سيوات طونلة دو  حل. وقد  يعم هذه“أيفسهم، قال الفروف: 
قامت اإلدارة األمرنكنة السابقة بمحاولة للقفز ع  كنثنر م  الحقائق باعتبار الجوال  أرضا إسرائنلنة 

وأضاف ”. وحل القضنة الفلسطنينة نكو  بتكون  كنا  أقل م  دولة. وهذا ال نعيي أ  هذا هو الحل
  إدارة باند  عادت والتزمت بحل الدولتن .  لألسف أ  رئنس الوزراء اإلسرائنلي م  المهم أ“أيه 

غنر ملتزم بحل الدولتن .  لك  اآلراء داخل الكينست غنر موحدة حول الموضوع. األم  للدولة 
النهودنة ال نمك  تحقنقه إال بالتوصل إلى اتفاق مع الطرف األخر إلنجاد حل نقوم على الدولتن  

 ”.نتن  حسب ما جاء في قرارات مجلس األم  والجمعنة العامةالمتساو 
وأضاف وزنر الخارجنة الروسي أ  هياك مسألة أخرى نرند أ  نشنر إلنها وهي مسألة االيقسام 

هياك مسائل كنثنرة تتعلق باألطراف الدولنة ومسؤولناتهم لك  مسألة الموقف الفلسطنيي  –الفلسطنيي 
 -ن  أيفسهم. كا  هياك محاوالت وحوارات ومواعند إلجراء االيتخاباتالموحد نعتمد على الفلسطنين

كل ذلك لم نتحقق وبقي االيقسام بن  غزة والضفة الغربنة.  وهذا له أنثر سلبي ونضعف الموقف 
عرف م  نمنثل أ  الالفلسطنيي وكا  )رئنس الوزراء اإلسرائنلي السابق( يتيناهو نقول مع م  أفاوض؟ 

ل مهمة وتؤنثر على القضنة وقد حاوليا كنثنرا ونبدو أييا اآل  ال يملك الكنثنر هذه مسائ“عباس؟..  
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للتأنثنر على وضع االيقسام لكييا يحاول وسيظل يحاول وقد دعويا جمنع الفصائل إلى موسكو وكلهم 
 ”.حضروا وأكدوا على ضرورة الوحدة لك  في اللحظة األخنرة ايهار كل شيء

قتيعا أ  حل الدولتن  هو األمنثل ودعيي أؤكد أ  كنثنرا م  ما زلت م“وقال في ختام حدننثة: 
 ”.السناسنن  اإلسرائنلنن  نؤكدو  هذه الحقنقنة كذلك وعلنيا أ  يتشبث به

 25/9/2021القدس العربي، لندن، 
 

 بعد تخصيص دعم مال لـ "إسرائيل" في مجلس النواب االمريكي! "كورتيز" لماذا بكت النائبة .60
نة األمنركنة ألكسايدرنا كورتنز، ع  أسباب بكائها بشدة بعد أ  أقر مجلس كشفت اليائبة التقدم

اليواب األمنركي ميذ أنام بأغلبنة تخصنص مبلغ مالي طارئ نصل إلى ملنار دوالر لتمونل المخزو  
 الصاروخي لميظومة القبة الحدندنة اإلسرائنلنة.

قبل األشخاص الذن  صادقوا على  وقالت كورتنز إيها بكت بشدة بسبب الالمباالة المطلقة م 
القايو ، وبسبب الطرنقة التي تم فنها المصادقة على القايو  العتبارات المصالح السناسنة. كما 

 العبرنة. 12يقلت عيها قياة 
، ”الذعر والرعب الحقنقنن “وبنيت أ  عملنة التصونت تمت بطرنقة سرنعة وخلقت شعوًرا لدنها بـ 

نعرض مجتمعيا للخطر، وببشر بايهنار خطنر، ونميع الياس م   هذا التصونت قد“مضنفًة 
 ”.االيضمام بشكل مسؤول في اليضال م  أجل حقوق اإليسا  والكرامة في كل مكا 

وأكدت على ضرورة إجراء محادنثات جادة حول شروط تقدنم المساعدة العسكرنة، مشنرًة إلى أ  
شروطة للحكومة اإلسرائنلنة، بنيما لم تفعل شنًئا الوالنات المتحدة لمدة طونلة قدمت مساعدة غنر م

 لمعالجة أو إنثارة قضنة االيتهاكات المستمرة لحقوق اإليسا  ضد الشعب الفلسطنيي.
 25/9/2021القدس، القدس، 

 

 "األونروا" مطالبة بتمكين الالجئين من حقهم بالعودة .61
 علي هوندي

ع  الجمعنة العامة لألمم المتحدة في  الصادر 302رقم « األويروا»يّصت دنباجة قرار إيشاء 
م  القرار، على أ  عمل الوكالة نجب أال نخّل بمضمو  القرار  20والفقرة  5، والفقرة 8/12/1949

، والذي أكد على حق العودة لالجئن  8/12/1948الصادر هو اآلخر ع  الجمعنة العامة في  194
 الفلسطنينن  وتعونضهم واستعادة ممتلكاتهم.
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، تكو  األمم المتحدة قد اعترفت بمسؤولنة 302، وأ  نذكر لنثالث مرات في القرار 194ا للقرار بتبينه
خاصة ع  مأساة الالجئن  الفلسطنينن ، وقد أدى هذا األمر فنما بعد إلى إقرار يظام حمانة خاص 

تلكات، بالالجئن  الفلسطنينن ؛ بهدف ضما  حقوقهم األساسنة في العودة والتعونض واستعادة المم
 .194م  القرار  11وحقهم في تلقي المساعدات اإليساينة إلى حن  تطبنق الفقرة 

حزنرا ، اتخذ مجلس األم  الدولي القرار رقم  14وتحدندًا في  1967وبعد أنام فقط م  يكسة العام 
ة ، والذي دعا فنه إلى عودة م  يزحوا م  الفلسطنينن  إلى دنارهم، وأمام التعيت وفي مواجه237

رفض االحتالل اإلسرائنلي للقرار، تم إقرار حق هذه الفئة م  الالجئن  بتلقي المساعدات اإليساينة، 
وبالتالي تم إدراج أسمائهم ضم  الالجئن  الواجب توفنر المساعدات اإليساينة لهم م  قبل وكالة 

 إلى أ  نتم تطبنق القرار.« األويروا»
ب أال تكو  حنادنة كما ترندها حصرًا كل م  اإلدارة نج« األويروا»بهذا المعيى، فإ  وكالة 

األمنركنة ودولة االحتالل، بل على العكس تمامًا، نجب على الوكالة العمل على تمكن  الالجئ 
، 302الفلسطنيي م  ممارسة حقه بالعودة وفق برامج ومياهج خاصة، تطبنقًا لما يص علنه القرار 

على تقصنرها في عدم « األويروا»حدة أ  تسأل وتحاسب لذلك على الجمعنة العامة لألمم المت
، سواء على مستوى الشكل )نتعلق 237والقرار  194توفنرها لجمنع اآللنات التي تعزز تطبنق القرار 

بالميشآت والمراكز وضرورة تزوندها بهذا المفهوم( وعلى مستوى المضمو  )نتعلق بالمياهج الدراسنة 
بالوكالة وحرنة الرأي والتعبنر للعاملن  فنها(.. والعمل على مقاضاة كل  األساسنة واإلنثرائنة الخاصة

 .302م  نحاول أ  نضع العراقنل أمام ما ورد في القرار 
في « األويروا»الحنادنة التي ندعو لها اتفاق اإلطار الموقع بن  اإلدارة األمنركنة ووكالة 

التي تتعلق بالمياهج والموظفن   ، وما تضميه م  إسهاب بالحدنث ع  الحنادنة16/7/2021
والميشآت ومعاننر تقدنم التمونل للوكالة، والمساءلة، وحرنة الرأي والتعبنر ورفع التقارنر الدورنة.. 
إيما نخدم حصرًا الرؤنة األمنركنة واإلسرائنلنة م  قضنة الالجئن  فقط، ونتعارض مع ما جاء في 

 ي السابق ذكرهما.قراَرْي الجمعنة العامة ومجلس األم  الدول
فنلنب الزارنيي، قد خالف ما « األويروا»لذلك بتوقنعه على اتفاق اإلطار نكو  المفّوض العام لوكالة 

، وايصاع لرغبات اإلدارة األمنركنة ورؤنتها، وم  خلفها دولة االحتالل لمحاربة 302يص علنه القرار 
ك نجب مساءلته هو اآلخر م  قبل ما نسمى اإلرهاب وفق المقاس األمنركي واإلسرائنلي، لذل

 الجمعنة العامة.
ألف الجئ فلسطنيي  600هل نعلم المفّوض العام بأيه وبتوقنعه على اتفاق اإلطار قد حرم أكنثر م  

م  الخدمات الممولة م  اإلدارة األمنركنة، هم الالجئو  المسجلو  في سجالت الوكالة في سورنة؟! 
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ق علنه قايو  الخدمة اإلجبارنة في جنش التحرنر الفلسطنيي، فالالجئ الفلسطنيي في سورنة نيطب
وقد جاء باليص الصرنح أ  على الوكالة أ  تلتزم بعدم تقدنم الخدمات التي تمولها أمنركا لكل الجئ 

 خدم أو نخدم في جنش التحرنر الفلسطنيي، وستُقدم تقرنرها في هذا السناق إلى اإلدارة األمنركنة.
اآلالف م  أبياء شعبيا الفلسطنيي الالجئ في الضفة وغزة الواقعن  تحت وهذا عملنًا نشمل 

« األويروا»االحتالل، وكذلك الالجئن  في مخنمات لبيا ، وهذا نيطبق على الموظفن  العاملن  في 
 ألف موظف(. 28 حوالي)

رنة، األرد ( أ  تكو  الوكالة مطالبة بتزوند أسماء موظفنها إلى الدول المضنفة لالجئن  )لبيا ، سو 
باإلضافة إلى مياطق السلطة الوطينة الفلسطنينة )الضفة الغربنة وقطاع غزة(، هذا أمر ال لبس فنه، 
لك  أ  نتضم  توقنع االتفاق أ  الوكالة مطالبة أنضًا بتزوند إسرائنل بأسماء الموظفن  فهذا أمر 

بل دولة االحتالل وبدعم أمنركي خطنر ومختلف تمامًا، وال نوجد أي تبرنر سوى التدخل السافر م  ق
 بمعاننر التوظنف التي تخدم في اليهانة رؤنة االحتالل وأمنركا.

هو أسلوب جدند تمارسه إدارة بادن  لتحقنق يفس الهدف الذي نتوافق علنه كل م  الجمهورنو  
لص م  والدنمقراطنو ، بالعمل التدرنجي والتراكمي إلضعاف الوكالة؛ تمهندًا للتخلص ميها والتخ

، وعمل إدارة باند  حالنًا نيصب على ابتزاز الوكالة م  خالل 237و 194و 302القرارات األممنة 
ستراتنجنًا على تخلص التغطنة عجزها المالي، وبالتالي العمل « األويروا»دفع مبالغ مالنة تحتاجها 

نة بالتسبب بأطول الكنا  المحتل والمجتمع الدولي م  عبء تحّمل المسؤولنة السناسنة واإليساي
 وأكبر قضنة الجئن  في العالم، وهو األمر الذي نجب أ  نعنه الجمنع.

 27/9/2021األيام، رام هللا، 
 

 في المخزي سودانيًا وفلسطينياً  .62
 مع  البناري
لوال أيها "رونترز" هي التي طّنرت الخبر األسبوع الماضي م  الخرطوم، لربما استقبلياه ببعض 

لة االكتراث، لك  وكالة األيباء العتندة وّرطتيا بمتابعة تفاصنله، ألهمنٍة ظاهرٍة فنه، شكوك، أو أقّله بق
كبرى فنما نزعم صاحب هذه السطور، موجزه أ  السلطات السوداينة صادرت أصوال وأمالكا لحركة 

ند حماس. ولّما أبلغ يائب رئنس الحركة في الخارج، موسى أبو مرزوق، "العربي الجدند"، إيه ال جد
في هذا الصدد، وا   ال عالقة للحركة بأكنثر هذه األصول، سرت فنيا حنرٌة بشأ  القصة كلها، 

واسترداد األموال العام" )هذا  1989نوينو  30فالوكالة يقلت ع  مسؤوٍل في "لجية تفكنك يظام 
ٍت لحركة اسمها(، لم تذكر اسَمه )بطلبه على األرجح(، ما لم نك  معلوما أو ذائعا، بشأ  استنثمارا
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شركة )ميها فيدق ومطاعم وجبات سرنعة وشركة صرافة(، عدا ع  ملنو  فّدا   12حماس، في يحو 
ملنار دوالر، بحسبه. نثم تنثور أسئلٌة ال  1,2م  أراٍض زراعنة، وعقارات، تقّدر أصول هذا كله بيحو 

" هذه تلقى إجابات، بشأ  حق السلطات السوداينة في أ  تفعل هذا، صّحت ملكنة "حماس
المشروعات واألصول، أم تعود إلى "رجال أعمال ومستنثمرن  فلسطنينن  لنس لهم أي صلة تيظنمنة 
بالحركة"، بحسب بناٍ  عّقبت به "حماس" على خبر "رونترز". وما إذا كايت هذه السلطات قد أخذت 

ب هذه بإجراءاٍت قايوينٍة مضبوطٍة في الذي قامت به، أم ارتكبت تعّسفا ألحق أذًى بأصحا
الممتلكات. وهل تواصلت الجهات المختّصة في الخرطوم مع قنادة "حماس" لّما أقدمت على هذا 

 كله.
لم تعل  السلطات السوداينة سابقا ع  إجرائها هذا، ما نعيي، بدانًة، أ  أداًء طوطمنا جرى فنه ما 

حنيه، إذا كا  الذي  جرى، تكّفلت به أجهزة مخابرات. وكا  حرّنا بحركة حماس أ  تكو  شّفافة في
عرفياه األربعاء الماضي م  "رونترز" لنس جدندا، على ما أفاد أبو مرزوق. وفي األنثياء، أليٍّ ميا 
أ  نسأل عّما إذا كا  الحكم الراه  في الخرطوم نرى فعال حركة حماس إرهابنة، ما استوجب ميه أ  

ك يظام عمر البشنر وكالة األيباء العالمنة. ُنقِدم على ما أبلغ به المسؤول غنر المسّمى في لجية تفكن
ذا كا  هذا هو ميظور مجلس السنادة )دعك م  حكومة عبدهللا حمدوك(، كا  علنه أ  نصنر  وا 
شجاعا فنجهر بموقفه هذا، ما ل  نكو  مفاجئا، وهو الذي نيشط في دفع فواتنر كنثنرة إلسرائنل 

الفلسطنينة اإلسالمنة لم ترتكب، في عهد حكم والوالنات المتحدة. ولّما كا  مؤّكدا أ  الحركة 
العساكر الراهين  في السودا ، وال في زم  البشنر، ما نمّس األم  القومي للبالد، وال نثبت لها أي 
صلٍة بفعل إرهابي هياك، فأليٍّ ميا أ  نلهج بالسؤال الواجب ع  البواعث التي أخذت السلطة في 

 واحٍد م  يعوته المستحقة.  الخرطوم إلى هذا العمل، العدوايي في
وعيدما يطالع، في غضو  البحث في ما وراء خبر "رونترز"، إ  الوالنات المتحدة كايت قد سّلمت 
السلطات السوداينة أسماء شركاٍت نيبغي إغالقها، فلواحِديا أ  نتحّلى بسوء الظ ، وهذا م  حس  

لنه هذه السلطات كا  م  استحقاقاٍت الفط  على ما ُنيبئ قوٌل مشهور، فنرّجح أ  الذي أقدمت ع
مفروضٍة على "مجلس السنادة"، م  بن  مطالنب عدندٍة علنه تلبنتها، ليزع السودا  م  قوائم 
اإلرهاب. نعّزز سوء الظ  هيا أ  "ملّفاٍت أمينًة عالقة" جرى بحنُثها مع المسؤولن  السوداينن ، في 

نر المخابرات، إنلي كوهن ، في نيانر/ كايو  النثايي زنارة وفٍد أميي واستخباري إسرائنلي برئاسة وز 
الماضي، الخرطوم )التقى حمدوك بالمياسبة(. وال حاجة إلى حصافٍة ليعرف أ  الصالت السوداينة، 
إّبا  اليظام السابق، مع "حماس" )وغنرها(، حاضرة في المداوالت األمينة المتواصلة بن  الخرطوم 

 وتل أبنب. 
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ب الحكم في السودا  الذي نيأى، بهّمٍة ظاهرة، ع  بدنهنات االيتساب إلى أمته هذا كله مخٍز، ُنعن
العربنة، ونتذّرع في فعلته أعاله بأيه نقضي على "إرث" اإلخوا  المسلمن . وأنضا، نستحّق أ  
نوَصف  بأيه مخٍز ما غّرد به رئنس هنئة الشؤو  المدينة المدينة في السلطة الفلسطنينة، حسن  

ّما طلب م  السلطات السوداينة تسلنم األموال المصادرة إلى "دولة فلسطن  وحكومة الشنخ، ل
فلسطن "، فاألصل أ  الحكومة والدولة هاتن  مسؤولتا  ع  رعاناهما، وم  المعنب أ  تتصّرف 
سلطٌة عربنٌة بأرزاق مواطين  فلسطنينن ، م  دو  مراعاة البدنهّي م  األصول، نثم تعلم الدولة 

أعاله بفعٍل شائٍ  كهذا م  وكالة أيباء، فالمشهور أ  ميظمة التحرنر ممنثلٌة للشعب  والحكومة
الفلسطنيي، وأ  لدولة فلسطن  سفارٌة في الخرطوم، فنصنر م  المخزي أ  نرتضنا االستخفاف 

 السودايي الفادح، والمعل ، بهما، إلى هذا الحّد الذي كشفت شنئا م  عياونيه "رونترز" مشكورة.
 27/9/2021، ي الجديد، لندنالعرب

 
 ال تستخّفوا بما يجري في جنين .63

 روينت مرزا 
"خاض الشنخ عز الدن  القسام معركة واحدة، لكيه اعتبر مؤسسًا للمقاومة الفلسطنينة ويموذجًا نيتقل 
م  جنل إلى جنل ميذ مئة سية. ربما سنكو  هذا أنضًا مصنر عملنة يفق الهرب"، تساءل أسامة 

أحد اليشطاء السناسنن  م  جين . يشطاء "الجهاد اإلسالمي"، الذن  يظموا الهرب  الحروب، وهو
م  سج  جلبوع، يجحوا حقًا في أ  نحصلوا على جزء م  الهالة المحفوظة لعز الدن  القسام، الذي 
قتل أنثياء معركة ضد البرنطاينن  في نعبد قرب جين ، والذي على اسمه سمنت الذراع العسكرنة لـ 

 "."حماس
"مشكلة السجياء هي مشكلة غنر جدندة، لكييا تعامليا معها بالشعارات. أيتم مزقتم قلوبيا وأنقظتم 

 ضمائريا"، كتبت فتاة في صفحتها في الفنس بوك.
قرار إشراك زكرنا الزبندي في هذا السر، الذي نيتمي لكتائب شهداء األقصى، وحقنقة أ  معظم 

التي تم فتحها في جين  بعد عملنة الهرب هم م  مؤندي "الجهاد المؤندن  لغرفة العملنات المشتركة 
اإلسالمي" و"كتائب شهداء األقصى" في "فتح"، تدل على أ  "الجهاد اإلسالمي" نفضل التعاو  مع 
يشطاء "فتح" في الضفة الغربنة، الذن  ال نيافسويه على كادر اليشطاء اإلسالمنن ، وأيه نعينهم منثله 

 مينة الفلسطنينة ع  مخنمات الالجئن  وتحونلها إلى قواعد عمل أسهل.إبعاد األجهزة األ
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في قطاع غزة رغم أ  "الجهاد" يجح في ترسنخ بينة تحتنة عسكرنة جندة ليفسه، إال أيه ما زال 
بحاجة إلى مواجهة الحصار اإلسرائنلي واإلشراف المصري والتيافس مع "حماس" على كادر اليشطاء 

 بن  يشطاء م  "الجهاد اإلسالمي" ويشطاء م  "فتح" ال نعتبر ظاهرة جدندة. اإلسالمنن . التعاو 
بسطت حركة فتح رعانتها على فصائل "الجهاد اإلسالمي" م  أجل يقل  1986 – 1985ففي األعوام 

رسالة للشعب الفلسطنيي تقول إ  "فتح الوطينة تحترم العيصر اإلسالمي في خطاب اليضال، حتى 
 او  معه".أيها مستعدة للتع

استضاف ناسر عرفات مؤسس "الجهاد اإلسالمي"، الشنخ أسعد التمنمي، في اجتماعات المجلس 
 الوطيي الفلسطنيي في الجزائر وفي تويس.

وقد تعامل معه باحترام كبنر، وحاول إقياعه بااليضمام لـ "م.ت.ف" وتأنند قرار البدء بمفاوضات 
 نة م  عهد صالح الدن  األنوبي وصلح الحدنبنة.سناسنة مع إسرائنل على أساس سوابق تارنخ

لم تيجح محاولة اإلقياع هذه. فقد تمسك التمنمي برفضه، لكيه هو وابيه مأمو  حافظا على عالقة 
 جندة مع عرفات، وقّدرا احترامه للدن  اإلسالمي.

رعنتهم في لم نحقق التوقنع على اتفاقات أوسلو األهداف الوطينة، وخوف أعضاء "فتح" م  فقدا  ش
يظر الجمهور جعلهم نتحدو  سناسة السلطة الفلسطنينة وعاد الكنثنرو  ميهم إلى المقاومة المسلحة 

لى التعاو  التكتنكي مع يشطاء م  "الجهاد اإلسالمي" و"حماس" في ايتفاضة األقصى.  وا 
مخنمات  اآل  أنضًا ال نسود أي تياغم بن  األجهزة األمينة الفلسطنينة وبن  يشطاء "فتح" في

 الالجئن  في الضفة الغربنة.
سرائنل دو  أ  نتم إحراز أي تقدم في المواضنع الجوهرنة  التعاو  األميي بن  السلطة الفلسطنينة وا 
منثل إيكار حرنة التعبنر م  قبل السلطة، الذي وصل الذروة في قتل يزار بيات؛ والسناسة 

نة بن  اليخب وأبياء الطبقة الدينا؛ وتعزز صورة االقتصادنة الينولنبرالنة التي تزند الفجوات الطبق
"حماس" الوطينة في أعقاب عملنة "سنف القدس" )عملنة حارس األسوار(؛ وقتل القياص شموئنلي 
على حدود القطاع والصورة البطولنة لـ "الجهاد اإلسالمي" في أعقاب هرب السجياء، كل ذلك نساهم 

لسطنينة وندفع بأعضاء "فتح" إلى ترك السناسة المقسمة في زنادة الغضب ضد إسرائنل والسلطة الف
 لصالح البيدقنة الموحدة.

تعبنرات ع  التوق إلى قنادة تسمح للفلسطنينن  برفع الرأس نمك  إنجادها في الخطاب الوطيي 
النقظ، الذي نجري ميذ بضع سيوات حول المواضنع الجوهرنة، مشكلة الالجئن  والقدس والسجياء، 

االجتماعنة في جين  على سبنل المنثال. الشباب في جين  نأملو  بحناة رفاه وحرنة،  في الشبكات
لكيهم نعارضو  تحونل القضنة الوطينة إلى موضوع أخذ وعطاء اقتصادي. "هم نسرقو  خبزك 
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ونرمو  لك الفتات، بعد ذلك نأمرويك بأ  تشكرهم على كرمهم. ما أوقحهم!"، "الجوع هو كرامة، 
رنة"، نكتبو  في صفحاتهم في الفنس بوك. الذروة هي في إيشاء غرفة عملنات سيجوع حتى الح

مشتركة لكل الفصائل في مخنم جين  لالجئن ، مؤخرًا، والطلب م  "أجهزة األم " الفلسطنينة أ  
تسمح لهم بالعمل بحرنة ضد قوات االحتالل اإلسرائنلي. إذا استمرت إسرائنل في إدارة اليزاع بدال م  

بحل له، فهي ستزند الحرج في أوساط أعضاء "فتح"، وتدفعهم للتعاو  مع "الجهاد اإلسالمي"،  التقدم
لنس فقط في مخنم جين  بل أنضا في مخنمات الالجئن  األخرى. هذا نمك  أ  نضعف السلطة 

 الفلسطنينة، وأ  نؤدي إلى ايهنارها.
ي الفنس بوك وجدت صورة لشاب م  بن  الصور التي نرفعها الشباب الفلسطنينو  في صفحاتهم ف

م  جين  تحس  وصف الوضع المعقد، مخز  سالح توجد فنه رصاصة وزهرة سوس ، وكأيها 
 جاءت لتقول ليا: "نجب علنكم االختنار، إما البيادق أو أزهار السوس ".

 "هآرتس"
 27/9/2021األيام، رام هللا، 

 
 األميركية حان الوقت لتفّك إسرائيل ارتباطها بالمساعدة األمنية .64

 العمند احتناط أمنر أفنفي
ُبشريا في األنام األخنرة بأيه بمبادرة م  المحافل التقدمنة والمياهضة إلسرائنل في الحزب الدنمقراطي 
لم تقر منزاينة ملنار دوالر للتسلح بصوارنخ االعتراض في "القبة الحدندنة". كا  هذا حدنثًا غنر 

م نسبق أ  تأخرت مساعدة أمينة إلسرائنل بسبب معارضة مسبوق في العالقات بن  الدولتن . ل
الكويغرس، فما بالك حن  ندور الحدنث ع  وسائل للدفاع ع  مواطيي إسرائنل م  صوارنخ 
"حماس" و"حزب هللا"؟ صحنح أيه في يهانة المطاف، الخمنس الماضي، أقرت المنزاينة في مجلس 

لة جسنمة باليسبة للمستقبل إذا ما تواصلت هذه اليواب األمنركي، ولك  قضنة التأخنر تطرح أسئ
 المنول داخل الحزب الدنمقراطي.

في الوالنات المتحدة، وال سنما في الجامعات الرائدة، يشأ جنل نجتاز تحوالت تقدمنة شاملة بعض 
 مزاناها هو العداء إلسرائنل. هذا الجنل نيعكس أكنثر فأكنثر في أوساط القنادة الشابة والشعبنة للحزب
الدنمقراطي، ونحتمل جدا أ  تتسع هذه الظاهرة في العقود القادمة. أما محاوالت يسب هذه التغننرات 
لسناسة يتيناهو وعالقاته مع الحزب الدنمقراطي فقط فهي إغماض للعنو  أمام سناقات تجري في 

يها ستؤنثر داخل المجتمع األمنركي الميقسم؛ سناقات لنس ليا يح  كإسرائنلنن  أي تحكم بها، ولك
 دراماتنكنا على مستقبليا وعلى طبنعة العالقات مع الوالنات المتحدة في المستقبل.
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تلقت إسرائنل إخطارا استراتنجنا بعند المدى بدأ في حكم أوباما ونستوجب عملنة إشفاء م  التعلق 
كيها لم تعد بالمساعدة األمينة األمنركنة التي كايت ذات صلة في السبعنينات م  القر  الماضي، ول

ذات صلة، النوم. لم تجر إسرائنل أبدا دراسة شاملة لفحص جدوى استنثمار هذه المنزاينات م  داخل 
منزاينة الدولة لخلق آالف أماك  العمل في صياعاتيا األمينة، وتطونر مهيدسن  وتكيولوجنات رائدة، 

 وزنادة التصدنر األميي.
إلشفاء م  المساعدة األمينة سنسمح للدولة بأ  تبيي فضال ع  الفضائل االقتصادنة الكبنرة فإ  ا

خطوط إيتاج "أزرق أبنض" لكل األسلحة الحرجة دو  تعلق خارجي، وبالتوازي إيتاج اتفاقات مع 
 دول عدندة، وبذلك تيونع مصادر الشراء واالمتياع ع  التعلق بدولة واحدة مهما كايت مهمة وقرنبة.

القات مع الوالنات المتحدة هي عالقات استراتنجنة م  المصاف م  المهم التشدند والقول، إ  الع
األول، وم  المهم تطونرها في االتفاقات، وفي التحالفات، وفي التطونرات المشتركة وفي 
االستنثمارات المشتركة في التكيولوجنات، ولك  بال تعلق. إ  تارنخ شعب إسرائنل مليء باألخطاء 

لبنض في سلة واحدة. دولة محبة للحناة نجب أ  تكو  في الحد الوجودنة التي يبعت م  وضع كل ا
األقصى م  االستقاللنة في كل الجوايب الجوهرنة لألم  القومي إلى جايب التحالفات المتيوعة 

 والمشترنات المتيوعة.
دولة منثل إسرائنل نمكيها أ  تختار أ  تستنثمر عشرات ملنارات الشواكل في تعاظم الصياعات 

نيا، وبذلك إنثراء صيدوق الدولة م  المبنعات، والتصدنر، وضرنبة الدخل، وضرنبة القنمة األمينة لد
المضافة التي على أي حال تعود إلى صيدوق الدولة م  رواتب العاملن . ستنثبت هذه الخطوة أنضا 

 نمكيه استقالليا وسنادتيا في بالديا. لهذه السنادة ال نوجد نثم . ا  اإلشفاء م  المساعدة األمينة ال
أ  نحصل في نوم واحد، وعلنه فنجب بياء خطة لعقد إلى األمام، وبمسنرة تدرنجنة إلحداث التغننر 

 الالزم.
 "معاريف"

 27/9/2021األيام، رام هللا، 
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