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 : الضةة الرربية متجهة نحو المواجهة الشاملة مع االحتاللحماس .1
قءل عضو المكتب السيءسي لحبركة حمءس حسءم عدبران إن تصءعد حءلة المقءومة في الضفة الغبرعية 

وأضءف عدبران خالل حوابر تلفزيوني أن  ينعئ عأنهء متجهة نحو المواجهة الشءملة مع االحتالل.
مقءومين مء يكفي لمقءومة هذا االحتالل برغم التنسيق األمني ومالحقءت الضفة تحتوي من األعطءل وال

هنءك حءلة تبراكمية في المقءومة عءلضفة الغبرعية، ويدلل على ذلك عملية نفق  وأوضح أن االحتالل.
وشدد على أن تبركيز  الحبرية العطولية، وابرتقء  شهدا  في اشتعءكءت مسلحة في القدس وجنين.

الغبرعية ألنهء األبرض المستهدفة عءلتهويد واالستيطءن في كل المدن، وعلى المقءومة على الضفة 
وحّمل حءلة البركود في الامل المقءوم عءلضفة إلى التنسيق األمني المبرفوض فصءئلًيء  برأسهء القدس.

ة وشاعًيء، وال يوجد أي داٍع الستمبرابره، مستدبرًكء عأن االحتالل يعذل جهوًدا وأموااًل في سعيل تفكيك حءل
 المقءومة عءلضفة.

 28/9/2021، موقع حركة حماس
 

 اشتية: انهاء االحتالل هو الطريق الوحيد لتعزيز التنمية المستدامة .2
اعتعبرت األمم المتحدة، في تقبريبر لهء، االحتالل االسبرائيلي وممءبرسءته على : جافبر صدقة-برام هللا

فيمء لم تضف جءئحة كوبرونء، برغم  األبرض السعب لكل المشءكل التي ياءنيهء االقتصءد الفلسطيني،
 تداعيءتهء، شيئء يذكبر لتاقيدات الوضع االقتصءدي في األبراضي الفلسطينية المحتلة.

وقءل اشتية، في تصبريح لـ"وفء"، إن "مء جء  في تقبريبر "اونكتءد" يؤكد على أن االحتالل هو المتسعب  
هود التنمية من خالل سبرقة عءلماضلة االقتصءدية في فلسطين، وهو الاءئق األسءسي لكل ج

 المقدبرات الوطنية".
ضءف برئيس الوزبرا  إن "الحكومة الفلسطينية تتحمل أععءً  كعيبرة مقءعل محدودية سيطبرتهء على أو  

األبرض والموابرد والحدود، وتتحمل كءمل االلتزامءت المءلية التي يحتءجهء شاعنء حيثمء كءن في غزة 
قءمة أو  اللجو  علعنءن وسوبريء". والضفة عمء فيهء القدس، وفي مخيمءت كد اشتية: إن إنهء  االحتالل وا 

وعءصمتهء القدس، هو مء يازز إمكءنيءت التنمية المستدامة،  1967الدولة الفلسطينية على حدود عءم 
 وليس استمبرابر الوضع القءئم وتحسين ظبروف الايش تحت االحتالل.

 28/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الةلسطينية )وفا(
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لمواجهة مخاطر رفع العلم اإلسرائيلي داخل  "التعاون اإلسالمي"و" لجامعةا"االمالكي: توجهنا ل .3
 األقصى
عاث وزيبر الخءبرجية بريءض المءلكي وفق عيءن للخءبرجية، يوم الثالثء ، برسءلتين متطءعقتين : برام هللا

ن عءم منظمة التاءون اإلسالمي إلى كل من: أمين عءم جءماة الدول الابرعية أحمد اعو الغيط، وأمي
يوسف الاثيمين، عشأن مء يتابرض له المسجد األقصى من تصايد إسبرائيلي ملحوظ عهدف اإلسبراع 

وأكد الوزيبر المءلكي، وفق عيءن للخءبرجية، أن  في تقسيمه المكءني عاد أن تم تكبريس تقسيمه زمءنيًء.
مزيد من الطءعع الديني على االقتحءمءت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي تواصل عشكل متامد إضفء  ال

اليومية للمسجد األقصى تنفيذًا ألطمءعهء االستامءبرية التوساية في القدس المحتلة كءن آخبرهء مء 
  .حدث عءألمس من برفٍع للالم اإلسبرائيلي عشكل علني في عءحءت المسجد األقصى

 28/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الةلسطينية )وفا(
 

ر: ال يمكن ألي شعب االزدهار واالستقرار وهو محروم من حقوقه اإلنسانية غير القابلة منصو  .4
 للتصرف
شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفيبر بريءض منصوبر، على أنه ال : نيويوبرك

جء   .يمكن ألي شاب االزدهءبر واالستقبرابر وهو محبروم من حقوقه اإلنسءنية غيبر القءعلة للتصبرف
ذلك في ثالث برسءئل متطءعقة عاثهء السفيبر منصوبر، إلى كل من األمين الاءم لألمم المتحدة، وبرئيس 
مجلس األمن لهذا الشهبر )ايبرلندا(، وبرئيس الجماية الاءمة لألمم المتحدة، عشأن خطوبرة الحءلة في 

خبرقهء للقءنون الدولي  األبرض الفلسطينية المحتلة جبرا  مواصلة إسبرائيل، القوة القءئمة عءالحتالل،
  وانتهءكهء لحقوق اإلنسءن.

 28/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الةلسطينية )وفا(
 

 فلسطينيين في تركيا 7لمتابعة اختةاء  "خلية أزمة" تشكلالسلطة  .5
 فلسطينيين في تبركيء هذا الشهبر. 7لمتءعاة قضية اختفء  « خلية أزمة»شّكلت السلطة الفلسطينية 

ستشءبر وزيبر الخءبرجية للشؤون السيءسية السفيبر أحمد الديك، إن خلية األزمة التي ُشّكلت في وقءل م
سفءبرة فلسطين في الاءصمة التبركية أنقبرة، اجتمات مع وزابرة الداخلية التبركية ووزابرة الخءبرجية 

د، للكشف اإلخوة األتبراك أمءم مسؤوليءتهم في عذل مزيد من الجهو »واألجهزة األمنية التبركية، لوضع 
  «.عن سعب اختفء  المواطنين الفلسطينيين السعاة في تبركيء

 29/9/2021الشرق األوسط، لندن، 



 
 
 
 

 

 6 ص             5644 الادد:             9/29/2021  برعاءألا التءبريخ: 

 

                                    

 عملية تضليل بهدف استعادة جنودها دون ثمن تمارس "إسرائيلجبارين: " .6
مسؤول ملف األسبرى، زاهبر « حمءس»نفى عضو المكتب السيءسي لحبركة  إسطنعول: -لندن 

عملية تضليل أمءم الجمهوبر اإلسبرائيلي »تعءدل، ُمتهمًء إسبرائيل عممءبرسة جعءبرين، قبرب إتمءم صفقة 
عين الفينة واألخبرى ُفتحت آفءق وُقدمت »وأضءف جعءبرين:  «.عهدف استاءدة جنودهء دون ثمن

ولم «. مقتبرحءت عشأن الصفقة، لكنهء جمياًء اصطدمت عءلموقف اإلسبرائيلي البرافض لاقد الصفقة
أعدت استادادًا إلنهء  صفقة تعءدل عأسبرع وقت »، أن حبركته «األنءضول» ُيخِف في تصبريح لوكءلة

تمكن المقءومة من »، الفتًء إلى أن االختبراق الوحيد الذي حدث هو «ممكن عءعتعءبرهء ملفًء إنسءنيءً 
، عادمء كءنت ُتصبر إسبرائيل على برعط «فصل ملف تعءدل األسبرى عن إعمءبر غزة وبرفع الحصءبر

 تصءدية للقطءع عإنهء  ملف جنودهء األسبرى.تحسين األوضءع االق
 29/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
للمخابرات المصرية بسبب حماس واألوضاع في غزة  "إسرائيل" من "غاضبة": رسالة "رأي اليوم" .7

 والضةة 
وصلت لجهءز  "الطءبرئة وشديدة اللهجة"كشفت مصءدبر برفياة المستوى، عن برسءلة تحذيبر وصفتهء عـ

ت المصبرية من الجءنب اإلسبرائيلي السءعءت المءضية، تتالق عءألوضءع فلسطينية المشحونة المخءعبرا
 والمتصءعدة في قطءع غزة، والضفة الغبرعية المحتلة.

، أن إسبرائيل غءضعه جًدا من التطوبر األخيبر ”برأي اليوم“وأكدت المصءدبر في تصبريحءت خءصة لـ 
عشكل معءشبر عمحءولة تأجيج ” حمءس“وتتهم حبركة  لألحداث الميدانية داخل األبراضي الفلسطينية،

األوضءع ودعم االحتجءجءت والمظءهبرات في مدن الضفة ومواجهة جيش االحتالل وتوغالته 
المتكبربرة للمدن والقبرى الفلسطينية، وكذلك إعءدة تفايل الامليءت الفبردية من طان ودهس وشحن 

 الشءبرع الفلسطيني.
في الضفة على وجه الخصوص تقلق الحكومة اإلسبرائيلية ” تقبرةغيبر المس“وذكبرت أن هذه األوضءع 

لغء  كءفة التسهيالت االقتصءدية  كثيبًرا ممء جالهء تبرسل برسءلة للوسيط المصبري، تحذبره من إيقءف وا 
التي أعلنت عنهء دولة االحتالل في قطءع غزة، وتشمل مسءحة الصيد العحبري، وعمل الماءعبر 

وعحسب البرسءلة فءن إسبرائيل أعلغت مصبر عءن  سية لسكءن القطءع.الحدودية، ودخول المواد األسء
حمءس ستدفع الثمن غءلًيء في حءل استمبرت عنهجهء عتأجيج األوضءع عءلضفة وغزة، وأن كءفة “

 ”.التسهيالت التي أقبرت في السءعق سيتم التبراجع عنهء فوبًرا
 28/9/2021رأي اليوم، لندن، 
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 مصر وتركيا لتصحيح العالقات مع السودان حماس تطلب وساطة": "العربي الجديد .8
كشفت مصءدبر مصبرية عن تطوبرات جديدة عشأن تصءعد التوتبر أخيبرًا عين السلطءت : القءهبرة

السودانية وحبركة "حمءس"، على ضو  مصءدبرة السلطءت في الخبرطوم ممتلكءت قءلت إنهء تءعاة 
يد"، فإن المسؤولين في قيءدة للحبركة. وعحسب المصءدبر المصبرية، التي تحدثت لـ"الابرعي الجد

"حمءس" طءلعوا عوسءطة القءهبرة لدى مجلس السيءدة والحكومة السودانية، لوقف الحملة التي قءلوا إنهء 
وقءلت المصءدبر إن  تستهدف الحبركة في السودان، كمء تستهدف فلسطينيين وممتلكءتهم هنءك.

ؤولين في جهءز المخءعبرات الاءمة "مسؤواًل عءبرزًا في المكتب السيءسي لحمءس تواصل مع المس
المصبري، على ضو  القبرابرات السودانية األخيبرة، عهدف التوسط عين الطبرفين، لوقف تدهوبر 
الاالقءت، وكذا وقف الحملة السودانية لمصءدبرة أمالك مستثمبرين فلسطينيين، تدعي السلطءت 

حمءس صلتهء عمء تمت السودانية تعايتهء لحمءس". وقءلت المصءدبر إنه "على البرغم من نفي 
مصءدبرته من ممتلكءت، إال أنهء أشءبرت في طلعهء للجءنب المصبري، إلى أن الهدف هو عدم خسءبرة 
الموقف السوداني لصءلح القضية الفلسطينية كداعم، على البرغم من قبرابر الخبرطوم األخيبر عءلتطعيع 

أطبرافًء أخبرى عخالف  مع االحتالل اإلسبرائيلي". وأضءفت المصءدبر أن "حمءس يعدو أنهء وسطت
القءهبرة"، مشيبرة إلى أن "تبركيء دخلت على خط األزمة عين حمءس والمسؤولين في السودان، في 

 محءولة الحتوا  األزمة".
 27/9/2021، لندن، العربي الجديد

 
 "إسرائيلا"يديعوت: السنوار ورفاقه يشكلون تحدًيا كبيرًا ل .9

لصحيفة يدياوت أحبرونوت، يوم الثالثء ، تقبريبًرا مطواًل  الاعبري التءعع” واي نت“نشبر موقع : عيبأتل 
والتي أفبرج ” وفء  األحبرابر“عن أعبرز وجوه صفقة الجندي جلاءد شءليط المابروفة فلسطينًيء عءسم 

، 2006عموجعهء عن أكثبر من ألف أسيبر فلسطيني مقءعل الجندي اإلسبرائيلي الذي أسبرته حمءس عءم 
شخصيءت عءبرزة خبرجت من  7وسلط التقبريبر الضو  على  .2011وأفبرج عنه في صفقة تعءدل عءم 

السجون، لتتولى منءصب مهمة ومؤثبرة في قيءدة حبركة حمءس وعءتوا برأس حبرعة الحبركة وذبراعهء 
الزعيم “الاسكبري، ومن أعبرزهم يحيى السنوابر قءئد الحبركة حءلًيء في قطءع غزة، ووصفه التقبريبر عأنه 

 حءلًيء داخل حمءس.” القوي
التقبريبر إلى أنه كءن هنءك في إسبرائيل نظبرة عأن األسبرى الذين سيفبرج عنهم عاد سنوات طويلة وأشءبر 

من األسبر سيعدأون حيءة جديدة ويتزوجون ويعنون أسبرهم الخءصة، ويحءولون االستمتءع ععقية حيءتهم 
كبري في دون المخءطبرة عءلاودة إلى جدبران السجن، إال أن غءلعيتهم عءد إلى الامل السيءسي والاس
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حمءس، وعءتوا على مبر السنين يشكلون تحدًيء للنظءم األمني اإلسبرائيلي، وعشكل يؤثبر عشكل معءشبر 
ولفت التقبريبر إلى أن صفقة شءليط عززت  وغيبر معءشبر على حيءة مئءت اآلالف من اإلسبرائيليين.

فيمء يتالق  من قوة حمءس عغزة وجالتهء أكثبر حضوبًرا في عملية صنع القبرابر داخل الحبركة، خءصةً 
وقءل الاقيد احتيءط في الجيش اإلسبرائيلي مءيكل  عءلاالقة عين الذبراع الاسكبري والذبراع السيءسي.

ميلستين الذي كءن وقت الصفقة برئيس السءحة الفلسطينية في قسم األعحءث التءعع للجيش اإلسبرائيلي، 
وضءع في غزة على عاض من المستحيل تجءهل حقيقة أنه عاد قيءدة السنوابر لحمءس، تبراجات األ

المستويءت، إال أن المنظمة في وجوده طوبرت من قدبراتهء الاسكبرية ومكءنتهء في السءحة الفلسطينية 
 .واإلقليمية

 28/9/2021، القدس، القدس
 

 االحتالل: حماس حاولت تحييد القبة الحديدية عبر المسيرات المةخخة .10
م الثالثء : إن حبركة حمءس عملت على محءوالت الاعبرية، مسء  يو  12قءلت القنءة : القدس المحتلة

لتفجيبر وتحييد منظومة القعة الحديدية التءعاة لجيش االحتالل خالل الادوان األخيبر على قطءع غزة 
واّدعت القنءة أن كتءئب القسءم أطلقت من جنوب القطءع طءئبرة انتحءبرية . في مءيو من الاءم الجءبري

خبراجهء من ُمسيبرة الستهداف منظومة القعة الح ديدية القءعاة على الحدود مع غزة، وتحييدهء وا 
الخدمة؛ كي تتمكن صوابريخ الفصءئل الفلسطينية من ضبرب أهدافهء في الداخل المحتل دون أي 

وأضءف أحد الضعءط المشبرفين على منظومة القعة الحديدية: "نامل على برصد  اعتبراض ُيذكبر.
وقءلت القنءة: إن الطءئبرات  هء في طبريقهء لتنفجبر فوقنء".الطءئبرات الُمسيبرة في قطءع غزة، ونالم أن

الُمسيبرة االنتحءبرية، والتي كءنت موجودة عءلفال في سوبريء واليمن والابراق، وصلت أخيبرًا إلى غزة، 
 واستخدمت في الادوان األخيبر على القطءع، وفق قولهء.

 28/9/2021، المركز الةلسطيني لإلعالم
 

 لمقاومة بالضةة خطوة على طريق تةجر انتةاضة جديدةالشعبية: تصاعد عمليات ا .11
قءل محمود البراس عضو اللجنة المبركزية في الجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين، إن تصءعد : غزة

طالق النءبر على جنود االحتالل والمستوطنءت في اآلونة األخيبرة له دالالت  عمليءت المقءومة وا 
لى طبريق انتفءضة الحبرية، التي شق الطبريق لهء أعطءل شاعنء يسيبر عخطى ثءعتة ع“هءمة، تؤكد أن 

وأضءف البراس في تصبريح  ”.عملية نفق الحبرية، وأسيبراتنء وأسبرانء األعطءل في عءستيالت االحتالل
ولى زمن استعءحة مدننء وقبرانء ومخيمءتنء في الضفة المحتلة، فءلشعءب الثءئبر ومقءومينء “صحفي، 
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الصهيوني، الذي سيجءعه عءلنءبر والعءبرود في أي مدينة أو قبرية أو  عءلمبرصءد للادو سيكونوناألعطءل 
 ”.مخيم كمء يحدث اآلن في جنين ونءعلس وبرام هللا

 28/9/2021، القدس، القدس
 

 فتح تتعهد بتصعيد المقاومة الشعبية بالضةة وتحمل االحتالل المسؤولية .12
محتلة ذاهعة نحو "تصايد خطيبر"، أكدت حبركة "فتح"، أن األوضءع في الضفة الغبرعية ال: أحمد صقبر

وعن  يتحمل مسؤوليته االحتالل اإلسبرائيلي، الذي يواصل قتل أعنء  الشاب الفلسطيني عشكل يومي.
موقف حبركة "فتح" من تصءعد جبرائم االحتالل في مختلف مدن الضفة الغبرعية المحتلة، أكد 

يلة المءضية من قعل جيش المتحدث عءسم الحبركة حسين حمءيل، أن مء حصل خالل األيءم القل
االحتالل، هو "نتءج فكبر متطبرف لدى قيءدة االحتالل، والتي يقف على برأسهء هذا المستوطن نفتءلي 

"، أن "فتح ستقوم عتفايل ملف المقءومة الشاعية أكثبر 21وكشف لـ"عبرعي عينيت )برئيس الحكومة(".
ي أمءم خيءبرات محددة ليست كثيبرة، وأكثبر"، الفتء أن "مء يقوم عه االحتالل، وضع الشاب الفلسطين

وحذبر المتحدث عءسم "فتح"  خءصة في ظل استمبرابر قتل االحتالل ألعنء  شاعنء عشكل يومي".
 االحتالل، عأن "األموبر ذاهعة نحو تصايد خطيبر، تتحمل المسؤولية عنه حكومة االحتالل المتطبرفة".

 28/9/2021، 21موقع عربي 
 

اتةاقيات "أونروا" مع أمريكا وأوروبا تهدد مستقبل الوكالة  :في حماس دائرة شؤون الالجئين .13
 األممية

غزة/ أدهم الشبريف: عدَّ برئيس دائبرة شؤون الالجئين في حبركة حمءس د. محمد المدهون، "اتفءق 
اإلطءبر" الذي وّقاته وكءلة "أونبروا" مع اإلدابرة األمبريكية ومسءعيهء لتوقيع اتفءق جديد مع االتحءد 

ديًدا خِطبًرا على مستقعل المؤسسة األممية. وحذَّبر المدهون في تصبريح لصحيفة األوبروعي، ته
نمء على  "فلسطين" من المخءطبر التي تتبرتب على "اتفءق اإلطءبر"، ليس على "أونبروا" فحسب، وا 
مستقعل ماليين الالجئين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى األبراضي التي هجبروا منهء قسبًرا إعءن النكعة 

. واعتعبر المدهون أن "اتفءق اإلطءبر" يشكل سءعقة تؤدي إلى تشجيع جهءت أخبرى من 1948عءم 
مؤسسءت دولية وغيبرهء على تكوين اتفءقءت مشءعهة، موضًحء أن االتفءق يجال "أونبروا" برهينة 
للمنظومة الدولية المتمثلة عءإلدابرة األمبريكية واالتحءد األوبروعي، ويسّهل تمبريبر سيءسءتهمء ضمن عنود 

 تزاز على كل المستويءت األمنية والتبرعوية واالجتمءعية.اع
 28/9/2021أون الين،  فلسطين
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 حماس: "لجان المقاومة" إضافة "مهمة وكبيرة" في مواجهة االحتالل .14
أكدت حبركة حمءس يوم الثالثء ، أن "لجءن المقءومة الشاعية" شكلت إضءفة "مهمة وكعيبرة" في : غزة

وقءل النءطق عءسم الحبركة، حءزم قءسم، في تصبريح، عمنءسعة الذكبرى  مواجهة االحتالل الصهيوني.
لإلعالن عن تشكيل لجءن المقءومة الشاعية، عءلتزامن مع انتفءضة األقصى، إن "هذه االنطالقة  21الـ

 شكلت تبركت عصمءت نوعية في الفال الجهءدي والامل الاسكبري في مواجهة جيش االحتالل".
جءن المقءومة سءهمت، إلى جءنب كل قوى المقءومة الفءعلة على وأضءف قءسم أن "انطالقة ل

األبرض، في تازيز التيءبر المقءوم في فلسطين، مع انطالق انتفءضة األقصى، حتى أصعح تيءبر 
 المقءومة هو صءحب الكلمة، ومحل اإلجمءع الوطني".

 28/9/2021، قدس برس
 

 جب أن تعاد لشعبنا ألنها جمعت باسمه: األموال التي صادرتها السودان من حماس يقيادي بةتح .15
قءل عضو المجلس الثوبري لحبركة "فتح" أحمد صعح، إن األموال التي صءدبرتهء حكومة : برام هللا

السودان من "حمءس"، يجب أن تاءد لشاعنء الفلسطيني، ألنهء جمات عءسمه، وهي حق له وشاعنء 
ودة، أنه يجب على "حمءس" أن وأضءف صعح في حديث لقنءة ع عأمس الحءجة لهء لدعم صموده.

تايد حسءعءتهء وأن تلجم عاض األصوات التي تخبرج وتحبرض على القيءدة، مشيبرًا إلى أن شاعنء 
 يتطلع للوحدة لمواجهة االحتالل، مؤكدا أن يد حبركة "فتح" ممدودة للوحدة الوطنية.

 28/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الةلسطينية )وفا(
 

 وأنا أعارض” مئات اإلرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء“البنا باإلفراج عن بينيت: حماس تط .16
أكد نفتءلي عينيت برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي، يوم الثالثء ، أن حبركة حمءس تطءلب عءإلفبراج عن 

، للتوصل لصفقة تعءدل أسبرى، وأنه ”اإلبرهءعيين الملطخة أيديهم عءلدمء “المئءت ممن وصفهم عـ 
 ه الخطوة كمء عءبرضهء سءعًقء.ياءبرض مثل هذ

جء ت أقوال عينيت برًدا على سؤال وجهه موفد القنءة الاعبرية السءعاة، خالل اجتمءع لعينيت مع 
ممثلين وسءئل إعالم ععبرية برافقوه في زيءبرته لنيويوبرك التي توجه إليه فجبر األحد وألقى أمس االثنين 

 خطءًعء أمءم الجماية الاءمة لألمم المتحدة.
على سؤال حول عدم استخدام إسبرائيل نفوًذا إضءفًيء لديهء إلجعءبر حمءس على الصفقة، اكتفى  وبرًدا

عينيت عءإلجءعة عقوله، إن هذه القضية مطبروحة في على المستوى السيءسي والاسكبري ويتم العحث 
 عن كل فبرصة من أجل ذلك.
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إلسبرائيليين يءبرون علوم عأنه وبرفض عينيت، االتهءمءت التي وجهت لمنسق شؤون األسبرى والمفقودين ا
علوم يامل عجد، من أجل إعءدة “يتلقى المءل مجءًنء دون أن يفال شيًئء من أجل إعءدة الجنود، وقءل 

 ”.هدابر غولدن وأوبرون شءؤول، واعبرا منغستو، وهشءم السيد
 وأشءبر إلى أنه عحث قضية األسبرى والمفقودين خالل اجتمءعه مع األمين الاءم لألمم المتحدة

 أنطونيو غوتيبريش.
أخعبرته أن هدابر غولدين قد اختطف أثنء  وقف إطالق النءبر الذي أعلنته األمم المتحدة، “وقءل 

 ”.وعءلتءلي فإنه من واجعه عصفته األمين الاءم للمنظمة أن يعذل قصءبرى جهده إلعءدة الجنود
المنظمءت “ًيء من قعل ياد انتهءًكء إنسءن” احتجءز المدنيين“وأشءبر إلى أنه أعلغ غوتيبريش عأن 

 وفق وصفه.”. اإلبرهءعية
 28/9/2021القدس، القدس، 

 
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي يهدد بالتحرك ضد "جيش المسّيرات القاتلة" اإليراني .17

نهء  قءل برئيس الحكومة اإلسبرائيلية نفتءلي عينيت إن لدى إيبران جيشء كءمال من المسيبرات القءتلة، وا 
حدة إبرهءعية" تتكون من أسبراب من المسّيبرات القءدبرة على الامل في كل عدأت تشغيل مء سمءهء "و 

في إحءطة قدمهء للصحفيين أثنء  مشءبركته في أعمءل الجماية الاءمة -وهدد عينيت  مكءن وزمءن.
عءلتحبرك ضد مء وصفه عجيش المسّيبرات القءتلة، الذي تبريد إيبران تغطية سمء  الشبرق  -لألمم المتحدة
 األوسط عه.

 28/9/2021زيرة.نت، الج
 

 لماذا تجاهل بينيت الةلسطينيين في خطابه أمام األمم المتحدة؟ .18
دقيقة أمءم الجماية الاءمة لألمم المتحدة،  25ععد البرؤوف أبرنءؤوط: في خطءعه الذي استمبر  -القدس

مبرة، ولكنه لم يذكبر فلسطين أو  22” إيبران“ذكبر برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي نفتءلي عينيت كلمة 
 الفلسطينيين، ولو مبرة واحدة.

مبرات، دون  4وذكبر من خالل نص خطءعه الذي وزعه مكتعه، اسم البرئيس اإليبراني إعبراهيم برئيسي 
، ”غزة وحبركة حمءس”وحتى حينمء نطق عـ أن يذكبر البرئيس الفلسطيني محمود ععءس، ولو مبرة واحدة.

 مبرة. 40” إسبرائيل“قءل كلمة  وفي المقءعل، فقد )مبرة واحدة(، كءن في سيءٍق مبرتعط عإيبران.
وسءدت تقديبرات عأن يبركز عينيت خطءعه، األول في الجماية الاءمة لألمم المتحدة، على إيبران، ولكّن 

 تجءهله الكءمل للفلسطينيين، كءن أمبر مستغبرعء للكثيبر من المحللين اإلسبرائيليين.



 
 
 
 

 

 12 ص             5644 الادد:             9/29/2021  برعاءألا التءبريخ: 

 

                                    

تجءهل عينيت القضية “ اإلسبرائيلية، إلى” هآبرتس“فقد لفت أنشيل فيفبر، المحلل في صحيفة 
 ”.الفلسطينية في األمم المتحدة

سيعقى تجءهل القضية الفلسطينية سمة مميزة لنهج عينيت، حتى تاود، ال محءلة، “وكتب الثالثء : 
 ”.لتضبرعه، كمء تفال دائًمء

كءن عدم ذكبر “اإلسبرائيلية، فقءل ” يدياوت أحبرونوت“أمء نداف إيءل، المحلل في صحيفة 
، في إشءبرة الى ”صءبرًخء للغءية، وسيخدم عينيت عال شك في الداخل )داخل إسبرائيل(الفلسطينيين 

 مواقف عينيت اليمينية البرافضة لقيءم دولة فلسطينية والداعمة لالستيطءن ومغءزلته لليمين المتطبرف.
ي إنه يبريد منء أن نتأكد من أننء نالحظ غيءعهم عن الخطءب، دلياًل على ثقته ف“وأضءف، الثالثء  

 ”.تكوين الحكومة، وفي ِقيم اليمين على وجه الخصوص
قضية واحدة لم تحظ عأي اهتمءم من عينيت: االحتالل “اإلخعءبري اإلسبرائيلي ” والال“وعدوبره، قءل موقع 

 ”.اإلسبرائيلي للضفة الغبرعية، والصبراع الدموي مع الفلسطينيين
 28/9/2021القدس العربي، لندن، 

 
 هم عن الطعام رفضا العتقالهم اإلداريأسرى يواصلون إضراب سبعة .19

يواصل سعاة أسبرى، إضبراعهم المفتوح عن الطاءم في سجون االحتالل اإلسبرائيلي، برفضء : برام هللا
 69يومء، ومقداد القواسمة منذ  76واألسبرى المضبرعون، هم: كءيد الفسفوس منذ  العتقءلهم اإلدابري.

يومء،  38يومء، وبرايق عشءبرات منذ  43واش منذ يومء، وهشءم أعو ه 51يومء، وعال  األعبرج منذ 
وياءني األسبرى  يومء، وآخبرهم األسيبر حسن شوكة المضبرب منذ تساة أيءم. 35وشءدي أعو عكبر منذ 

 المضبرعون أوضءعء صحية صاعة، جبرا  نقص كمية األمالح والسوائل عأجسءدهم.
 28/9/2021، المركز الةلسطيني لإلعالم

 
 شعبي النتهاكات االحتالل ومستوطنيه في األقصى عكرمة صبري يدعو لتصدٍّّ  .20

مء وصفه عءلتجءوزات  ،استنكبر خطيب المسجد األقصى الشيخ عكبرمة صعبري: القدس المحتلة
 الخطيبرة واالعتدا ات غيبر المسعوقة التي يحدثهء االحتالل ومستوطنوه في المسجد األقصى المعءبرك.

داخل المسجد األقصى من برفع الالم وقءل الشيخ صعبري، في تصبريح صحفي: إن مء يحدث 
اإلسبرائيلي وأدا  صلوات تلمودية علنية ونفخ عءلعوق تشكل تجءوزات خطيبرة، واعتدا ات غيبر مسعوقة 

وأكد صعبري أن المطلوب لمواجهة انتهءكءت االحتالل هو التصدي شاعيًّء،  نستنكبرهء ونبرفضهء عشدة.
د والبرعءط في سءحءت األقصى، وا عمءبره عءلمصلين ، تكثيف الوجو 48وخءصة من المقدسيين وأهءلي الـ 
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وحذبر صعبري من مخءطبر وتداعيءت مء يجبرى في األقصى، ومن ساي  دائًمء دفءًعء عن األقصى.
 االحتالل لعسط سيطبرته وسيءدته الكءملة عليه.

 28/9/2021، المركز الةلسطيني لإلعالم
 

 مسجد األقصى"القدس الدولية": تطورات خطيرة تهدد الدور األردني بال .21
طءلعت مؤسسة القدس الدولية في برسءلة إلى الاءهل األبردني الملك ععد هللا الثءني، عضبروبرة : عيبروت

 التوقف أمءم "التطوبرات الخطيبرة" التي تهدد الدوبر األبردني و"أمءنته التءبريخية" تجءه المسجد األقصى.
األحمبر، يوم الثالثء ، لملك جء  ذلك في برسءلة وجههء برئيس مجلس إدابرة المؤسسة الشيخ حميد 

 األبردن، وتلقت "قدس عبرس" نسخة عنهء، عشأن التطوبرات األخيبرة التي يشهدهء المسجد األقصى.
 28/9/2021، قدس برس

 
 شرطة االحتالل تمنع وصول فلسطينيي الداخل إلى المسجد األقصى .22

تُقل مصلين من أبراضي منات شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي، فجبر الثالثء ، حءفالت : القدس المحتلة
الشبرطة اإلسبرائيلية عأن ، " اإلخعءبري48فءد موقع "عبرب أو  ، من الوصول إلى المسجد األقصى.48

ووحدة "حبرس الحدود" التءعاة لهء منات حءفالت تحمل مصلين من فلسطينيي الداخل، من استكمءل 
أشءبر إلى اعتقءل شبرطة و  طبريقهء إلى مدينة القدس، عزعم "التحبريض والتسعب عءنادام الهدو ".

االحتالل للشءعين محمد طءهبر جعءبرين من أم الفحم ومحمد ستيتي من عكء أثنء  توجههمء إلى 
دعوات لشد البرحءل إلى المسجد األقصى  48وأطلق نءشطون من القدس وأبراضي  المسجد األقصى.

 .والبرعءط فيه، بردا على اقتحءمءت المستوطنين واالنتهءكءت الخطيبرة التي تابرض
 28/9/2021، قدس برس

 
 ألف حالة اعتقال منذ اندالع انتةاضة األقصى 126: هيئة شؤون األسرى .23

أكدت هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين يوم الثالثء  في عيءن صحءفي عمنءسعة مبروبر : القدس“ -برام هللا
الثءنية  ألف حءلة اعتقءل منذ اندالع االنتفءضة 126عءًمء على اندالع انتفءضة األقصى، برصد  21
وأشءبرت الهيئة إلى أن كءنوا من أكثبر  ، لتطءل كءفة شبرائح المجتمع الفلسطيني.”انتفءضة األقصى“

طفاًل تقل أعمءبرهم عن الثءمنة  18500الفئءت استهدافًء، فقد اعتقلت القوات اإلسبرائيلية مء يزيد عن 
اعتقءل لفتيءت وسيدات ( حءلة 2200كمء وسجلت قبراعة )“وتءعات الهيئة،  عشبر، منذ ذلك اليوم.

( أسيبرات وضات كل منهن مولودهء داخل السجن في ظبروف قءسية 4فلسطينيءت، كءن من عينهء )
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وصاعة، وهن: ميبرفت طه من القدس، ومنءل غءنم من طولكبرم، واألسيبرتءن سمبر صعيح وفءطمة 
، آخبرهم 2000م ( ماتقاًل فلسطينيًء منذ عء103وفي سيءق متصل، فقد استشهد ) الزق من قطءع غزة.

تشبرين ثءني من الاءم المءضي، نتيجة  \كءن كمءل أعو وعبر، الذي استشهد في الاءشبر من نوفمعبر
( شهيدًا، عءإلضءفة إلى 226اإلهمءل الطعي، مء برفع قءئمة شهدا  الحبركة الوطنية األسيبرة إلى )

وبرثوهء عن  عشبرات آخبرين استشهدوا عاد خبروجهم من السجن عفتبرات وجيزة، متأثبرين عأمبراض
 السجون.

 28/9/2021القدس، القدس، 
 

 معتقل إسرائيلي ثلثا نزالئه من األطةالتقرير:  .24
منهء على جهة، ومتالصقة مع عاضهء العاض، تتوسطهء سءحة  6غبرفة، كل  12 –عيت لحم 

صغيبرة، وتقع وسط ماسكبر لجيش االحتالل في مجمع مستوطنءت "غوش عتصيون" المقءم على 
يابرف هذا المعنى  يين جنوب عيت لحم وشمءل الخليل جنوب الضفة الغبرعية المحتلة.أبراضي الفلسطين

عمبركز توقيف "عتصيون" سيئ السماة للفلسطينيين، ألن ماظم الماتقلين من سكءن عيت لحم 
والخليل يتم أسبرهم فيه لفتبرات متفءوتة كأولى محطءت االعتقءل، حسب التهم الموجهة إليهم، وقد 

 عءمء. 18قوفين فيه من األطفءل دون سن يكون ماظم المو 
يستهدف االحتالل األطفءل كعءقي أفبراد هذا الشاب المحتل، تصف ذلك المحءمية عال خليل، التي 
تتءعع قضءيء الموقوفين في "عتصيون" وعندمء تحدثنء ماهء كءنت لتوهء عءئدة من مقءعلة مجموعة من 

غبرف،  6أسيبرا موزعين في  17نت إنهء قءعلت  تقول للجزيبرة األسبرى فيه، عينهم أطفءل وفتية.
عءمء، وقد يزيد هذا الادد وينقص لكون سلطة االحتالل تنقلهم عين فينة وأخبرى إلى  18ماظمهم دون 

سجون مختلفة، حسب تهمة الماتقل، وتكون تهمة الطفل عءدة إلقء  حجءبرة أو زجءجة حءبرقة تجءه 
 الجنود أو المستوطنين.
تقل عأنه سيئ جدا من نءحية الطاءم، وكذلك المعيت فيه، وتاءمل جنود تصف المحءمية: الما

االحتالل مع الماتقلين، فهي عندمء تدخل الماتقل وتمبر عجءنب غبرفة فيهء عطءنيءت تاطى لألسبر، 
عطءنيءت لكل أسيبر، وهي سودا  اللون، وال يتم غسلهء عاد  5تشتم برائحة كبريهة منهء ألنه يتم إعطء  

ي أصال ال تكفي، إذا مء قءم األسيبر عتجمياهء مع عاضهء لينءم عليهء، وال تقيه عبرد االستخدام، وه
وفي "عتصيون" ال توجد أي حقوق لألسيبر  الشتء  القءبرس في هذه المنطقة المبرتفاة العءبردة شتء .

نمء  داخل هذا الماتقل، وفق المحءمية، مثل التلفءز أو المبروحة أو االتصءل مع األهل، وغيبرهء، وا 
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مقءعلة المحءمي مبرة واحدة كل أسعوع، وهذا ياتعبر شيئء صاعء لطفل لم يمبر عتجبرعة اعتقءل سءعقة، 
 ولكن في الاءدة يتاءون األسبرى فيمء عينهم وال يعقون األطفءل في الماتقل وحدهم.

 28/9/2021الجزيرة. نت، 
 

 فلسطينيو سورية بلبنان: الا "أونروا" تراجعت عن شمل أطةالنا بالمعونة .25
اتهمت براعطة "الفلسطينيين المهّجبرين من سوبرية إلى لعنءن"، وكءلة "أونبروا"، عءلتبراجع عن : عيبروت

وعودهء عشمل فلسطينيي سوبرية في لعنءن من ماونءت األطفءل إضءفة إلى تأّخبر صبرفهء للماونءت 
"إن الوكءلة ، وقءل برئيس البراعطة طءلب حسن، في تصبريحءت لـ "عواعة الالجئين الفلسطينيين" الدوبرّية.

دوالبر، التي ستدفع لّمبرة  40كءنت قد وعدت الالجئين المهّجبرين عشملهم عماونءت األطفءل والعءلغة 
آب/ أغسطس الفءئت، على ان ُتضءف إلى المسءعد  17واحدة، والتي أعلنت عنهء في عيءن يوم 

جبرون من سوبرية، من وأضءف "تفءجأ الالجئون الفلسطينيون المه الدوبرّية التي توّزع كل شهبرين".
استثنء  أطفءلهم من الماونة، إضءفة إلى تأخيبر صبرف المسءعدات الدوبرّية، التي اقبرتهء الوكءلة كّل 

الشهبر، عاد أن وعدت عأن ال تؤخبّرهء لمء عاد الثلث األّول  28شهبرين، وكءنت قد أعلنت توزياهء يوم 
 من الشهبر".

برين من سوبرية إلى لعنءن، اعتصوا، أمس االثنين، وكءن الاشبرات من الالجئين الفلسطينيين المهجّ 
أمءم مقبر برئءسة الـ "أونبروا" في الاءصمة عيبروت، "لمطءلعة الوكءلة عءلتصدي لواجعءتهء اإلغءثّية وتنفيذ 

وسلم  وعودهء عمء يخص شمول الالجئين المهّجبرين عكءفة أشكءل الماونءت" وفق الماتصمين.
خاللهء على ضبروبرة انتظءم توزيع الماونة الدوبرّية، كي يتسّنى الماتصمون مذّكبرة للوكءلة، أكدوا 

 للمهّجبرين إدابرة أموبرهم المايشّية.
 28/9/2021، قدس برس

 
 مخطط استيطاني جديد إلقامة خط صرف صحي على أراضي سلةيت .26

كشفت وسءئل اعالم إسبرائيلية، عن مشبروع استيطءني جديد، إلقءمة خط للصبرف الصحي : سلفيت
وأكد محءفظ سلفيت اللوا  ععد هللا كميل، في  اضي علدة ديبراستيء غبرب محءفظة سلفيت.يمبر ععبر أبر 

عيءن صحفي، الثالثء ، ضبروبرة التحبرك على مختلف المستويءت لوقف هذا المخطط الخطيبر، الذي 
ياني االستيال  على آالف الدونمءت من أبراضي المواطنين لصءلح التوسع االستيطءني، ومن شأنه 

ءبرثة عيئية، داعيء مجلس علدي ديبراستيء للتحبرك الفوبري والتواصل مع أصحءب األبراضي أن يشكل ك
عدوبره، أشءبر برئيس علدية  المستهدفة لتوفيبر األوبراق الالزمة للمبرافاة القءنونية لدى الجهءت المختصة.
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ديبراستيء سايد زيدان، الى أن مسءبر مشبروع الصبرف الصحي االستيطءني، عحسب االعالن الذي 
 متبرا. 30كيلو متبرات، وعابرض  8ته وسءئل اعالم إسبرائيلية، يمتد عطول نشبر 

 28/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الةلسطينية )وفا(
 

 إصابات بينهم طةل حالته خطيرة.. مواجهات في قباطية والعروب .27
جوم "األيءم"، وكءالت: أصيب عشبرات المواطنين عبرضوض واختنءق عينهم طفل، جبرا  ه -محءفظءت 

نفذه مستوطنون عحمءية جيش االحتالل في مسءفبر يطء جنوب الخليل، وفي مواجهءت اندلات مع 
قوات االحتالل في أنحء  مختلفة من الضفة، عينهم طفل عحءلة خطيبرة جبرا  إصءعته عايءبر نءبري 
أطلقه جنود االحتالل خالل مواجهءت في مخيم الابروب. وأصيب شءعءن عءلبرصءص الحي، أمس، 

 مواجهءت مع قوات االحتالل في علدة قعءطية.خالل 
 29/9/2021، األيام، رام هللا

 
 بوقف انتهاكاتها واحترام الوضع القائم في "األقصى" "إسرائيل"مذكرة احتجاج اردنية تطالب  .28

قءل النءطق البرسمي عءسم وزابرة الخءبرجية األبردنية هيثم أعو الفول، إن الوزابرة وجهت يوم : عمءن
كبرة احتجءج برسمية، طءلعت فيهء إسبرائيل عءلكف عن انتهءكءتهء واستفزازاتهء، واحتبرام الثالثء ، مذ

وزابرة في عيءن صحفي، الوأدانت  الوضع القءئم التءبريخي والقءنوني، واحتبرام حبرمة المسجد األقصى.
 نشبرته وكءلة "عتبرا" استمبرابر االنتهءكءت اإلسبرائيلية في المسجد األقصى المعءبرك/الحبرم القدسي

وأضءف السفيبر أعو الفول أن هذه االنتهءكءت مبرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازا لمشءعبر  الشبريف.
المسلمين، واللتزامءت إسبرائيل، القوة القءئمة عءالحتالل في القدس الشبرقية، عموجب القءنون الدولي 

 والقءنون اإلنسءني الدولي.
 28/9/2021، وكالة األنباء والمعلومات الةلسطينية )وفا(

 
 خطة ابن زايد لحصار حماس "..ليكس –السعودية ": "األخبار" .29

دولة اإلمءبرات الابرعية المتحدة مسءع حثيثة إلقءمة تحءلف مع الساودية ومصبر  تعذل: عبراهيم األمينإ
« آخبر ماءقل اإلخوان المسلمين»واألبردن لتضييق الخنءق على حبركة حمءس في فلسطين، عءعتعءبرهء 

عاد الضبرعءت التي تابّرضت لهء الجمءعة في مصبر واألبردن وتونس والمغبرب  في المنطقة الابرعية،
وسوبريء ودول أخبرى. ووفق الماطيءت، فإن المسءعي اإلمءبراتية تجبري عتنسيق تءم مع الادو 
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اإلسبرائيلي الذي يتولى من جءنعه فبرض قيود وتاقيدات على أي نوع من المسءعدات ألعنء  المنءطق 
 ال سيمء قطءع غزة.الفلسطينية المحتلة، و 

، في أيءبر المءضي، تداعت هذه القوى إلى لقء ات لتنفيذ هذه المهمة. «سيف القدس»عاد مابركة ف
وتعين، مع الوقت، أن الضغوط لمنع عملية إعءدة اإلعمءبر في قطءع غزة، تندبرج ضمن خطة ال 

ابرعية المتحدة التي تتالق عءلمطءلب اإلسبرائيلية فحسب، عل عمطءلب لهؤال ، وخصوصًء اإلمءبرات ال
تساى إلى محءصبرة أي دوبر قطبري في تقديم الدعم لحمءس أو غيبرهء من جمءعءت اإلخوان، مع 

وشهدت  التسليم لألميبركيين واإلسبرائيليين عءلتاءون في مكءفحة قوى المقءومة في فلسطين وغيبرهء.
األشهبر المءضية تطوبرات تصب في هذا اإلطءبر، من تضييق الحصءبر على القطءع، وممءبرسة 
ضغوط على صبرف المنحة القطبرية، وساي القءهبرة إلى اإلشبراف المعءشبر على عمليءت إعءدة إعمءبر 
مء خلفه الادوان على غزة، وصواًل إلى الامل السيءسي على محءصبرة نتءئج المابركة التي صعت في 

 صلحة محوبر المقءومة.م
وقد توسات خطوات التضييق لتشمل كل الدول المنضوية في هذا التحءلف، وهو مء يفسبر إعداد  

سلطءت الحكم في السودان الئحة عءلمؤسسءت والشبركءت والجمايءت التي تاود ملكيتهء إلى 
ن شخصيءت فلسطينية، خصوصًء تلك المقبرعة من حمءس، والتي كءنت تحظى عهءمش كعيبر م

 الحبركة في هذا العلد خالل فتبرة حكم البرئيس السءعق عمبر العشيبر.
سبرائيل طءلعتء السلطءت القطبرية عوضع إطءبر يحّد من  وعحسب المالومءت، فإن الواليءت المتحدة وا 
نشءط حمءس في الدوحة، وحصبر أي دعم عءألطبر التي تضمن عدم استخدام الحبركة هذه األموال في 

 في أنشطتهء السيءسية داخل القطءع وخءبرجه.الجءنب الاسكبري أو حتى 
خطوات التضييق هذه تظهبر عوضوح من خالل وثيقة سبرية صءدبرة عن وزابرة الخءبرجية الساودية، 

على نسخة منهء، تكشف الكثيبر من التفءصيل، من خالل تقبريبر أعده وزيبر « األخعءبر»حصلت 
اودي محمد عن سلمءن، يشبرح فيه الخءبرجية الساودي فيصل عن فبرحءن وأبرسله إلى ولي الاهد الس

أهداف وتفءصيل زيءبرة خءطفة قءم عهء ولي الاهد في اإلمءبرات محمد عن زايد إلى األبردن والتقى 
 خاللهء الملك ععد هللا الثءني مطواًل. 

علمًء أن اعن سلمءن يعدي حذبرًا كعيبرًا حيءل الملك األبردني، وقد زاد غضعه عليه عاد إدانة السلطءت 
، عءلتآمبر ضد الحكم (مستشءبر اعن سلمءن، )برئيس الديوان األبردني سءعقًء عءسم عوض هللااألبردنية 

الهءشمي، وبرفض ملك األبردن إصدابر عفو عن عوض هللا الذي يديبر مجموعة من األنشطة 
االقتصءدية واالتصءالت السيءسية لولي الاهد الساودي. ويناكس هذا الغضب برفضًء ساوديًء لتقديم 
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لألبردن الذي يواجه صاوعءت اقتصءدية كعيبرة، فيمء تحءول أعو ظعي ماءلجة األمبر أي عون مءلي 
 شبرط الحصول على موافقة الملك ععد هللا على خطوات سيءسية تصب في خدمة المشبروع اإلمءبراتي.

 29/9/2021األخبار، بيروت، 
 

 قرب حدودنا "إسرائيل"إيران: لن نتسامح مع وجود  .30
ابرة الخءبرجية اإليبرانية يوم الثالثء ، عأن إجبرا  إيبران لمنءوبرات عسكبرية صبرح المتحدث عءسم وز  لندن:

في منءطق شمءل غبرعي العالد، على الحدود مع أذبرعيجءن، أمبر سيءدي يتم من أجل السالم 
واالستقبرابر في المنطقة عأسبرهء، وشدد على أن إيبران لن تتسءمح مع وجود إسبرائيل عءلقبرب من 

 وبريء ألمنهء.حدودهء وستتخذ مء تبراه ضبر 
من قبرابر إيبران إجبرا  منءوبرات « عءلغ دهشته»وكءن البرئيس األذبرعيجءني إلهءم علييف أعبرب عن 

 عسكبرية قبرب الحدود عينهمء، وسط توتبرات عين الجءبرتين عشأن طبريق نقل برئيسي.
 28/9/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 االحتالل اإلسرائيلي يشارك في "إكسبو دبي" .31

" في دعي الذي يفتتح 2020يستاد االحتالل اإلسبرائيلي للمشءبركة في مابرض "إكسعو : القدس المحتلة
وتحت شاءبر  برسميء الجماة القءدمة، في خطوة متقدمة جديدة في الاالقءت عين اإلمءبرات واالحتالل.

شبراف وزابرة خءبرجية االحت الل، "نحو الغد" عءللغتين الاعبرية والابرعية، أقيم الجنءح اإلسبرائيلي عبرعءية وا 
وهو مفتوح وضات له أبرضية توحي عوجود كثعءن برملية وُكسي سقفه عشءشءت كعيبرة، داخل الجنءح، 

ونقلت وكءلة "فبرانس عبرس" عن  وممبراته مصنوعة من طعقة برقيقة من الخبرسءنة ومطلية علون البرمءل.
ي )ينظم( مسؤول التواصل في الجنءح، منءحيم غءنتز: "نحن سايدون للغءية. هي المبرة األولى الت

 فيهء إكسعو في الشبرق األوسط، والمبرة األولى التي نشءبرك عهء في حدث عهذا الحجم واألهمية".
 28/9/2021، المركز الةلسطيني لإلعالم

 
 ويؤكد على مركزية قضية األسرى باألقصى"ملتقى علماء األمة" يدين انتهاكات االحتالل  .32

كءت التي يتابّرض لهء المسجد األقصى، من قعل دان عشبرات الالمء  المسلمين، االنتهءإسطنعول: 
االحتالل اإلسبرائيلي، والمخططءت البّرامية إلى تقسيمه زمءنًيء ومكءنًيء، كمء أكدوا على مبركزية قضية 

جء  ذلك في العيءن الختءمي، الصءدبر مسء   األسبرى الفلسطينيين ووجوب نصبرتهم وتحبريبرهم.
والمسبرى"، الذي شءبرك فيه كعءبر الالمء  وبرموز األمة، ععبر  الثالثء ، لـ"ملتقى الالمء  ألجل األسبرى
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وطءلب الالمء  في  مؤسسة علمءئية. 45تقنية الزوم، عتنظيم من "هيئة علمء  فلسطين" ومشءبركة 
عيءنهم، األّمة اإلسالمّية عمّد يد الّدعم والعذل للمبراعطين والمبراعطءت، لكونهم "برأس الحبرعة" في الدفءع 

خذالن لألقصى المعءبرك ين إلى أن "أّي خذالٍن لهذه الّثلة من األعطءل هو عن االقصى، مشيبر 
ودعء العيءن منظمة التاءون اإلسالمّي إلى أن "تايد المسجد األقصى  ومقّدسءت األّمة اإلسالمّية".

 يكون حءضبًرا في أجندة لقء اتهء واجتمءعءتهء وتحبّركءتهء".المعءبرك ليكون على برأس أولويءتهء، وأن 
وحيء العيءن األسبرى الفلسطينيين في سجون االحتالل كءّفة، خءصة األسبرى السّتة الذين حبّربروا 
أنفسهم عاملّية النفق العطولّية من سجن "جلعوع" اإلسبرائيلي. وطءلعوا عتفايل قضّية األسبرى في 

عبراز قضّيتهم وحشد البّرأي الاالمحءفل المختلفة السيءسّية واإلعالمّية  طالق حمالت والفكبرّية وا  ءم وا 
 .التضءمن ماهم، فهذا من ضبروب الجهءد المعبروبر

 28/9/2021، قدس برس
 

 "أونكتاد": االحتالل اإلسرائيلي العائق الرئيس أمام التنمية في فلسطين رغم صدمة "كورونا" .33
اعتعبر تقبريبر أممي، ُكشف عن ماطيءته، أمس، أنه "برغم شدة الصدمة النءتجة عن جءئحة "كوبرونء" 

تى منءحي الحيءة الفلسطينية، إال أن االحتالل اإلسبرائيلي، يظل هو الاءئق البرئيس أمءم على ش
 التنمية في األبرض الفلسطينية المحتلة".

وأوضح التقبريبر السنوي لمؤتمبر األمم المتحدة للتجءبرة والتنمية )أونكتءد( حول التطوبرات االقتصءدية 
اءلية نظمت افتبراضيًء في كل من برام هللا )ماهد ، وُعبرض عءلتزامن خالل ف2020في فلسطين الاءم 

مءس(، وجنيف، أن الجءئحة، إضءفة إلى إجبرا ات االحتالل، جالت الاءم المءضي، األسوأ على 
 الشاب الفلسطيني منذ قيءم السلطة الوطنية.

 ومء عاده، يتوقف على اإلجبرا ات التي ستتخذهء أو ال 2021وأوبرد التقبريبر "أن التاءفي في الاءم 
 تتخذهء سلطة االحتالل، ومدى دعم الجهءت المءنحة".

وأضءف التقبريبر، واستابرض فصوله مسؤول الشؤون االقتصءدية في "األونكتءد" ماتصم األقبرع: عاد 
في  %9.4مبروبر أكثبر من شهبر على انتشءبر الوعء ، تبراجع النءتج المحلي اإلجمءلي الفلسطيني عنسعة 

 .2019نة عءلبرعع األخيبر من الاءم ، مقءبر 2020البرعع األول من الاءم 
وتءعع: كءن البرعع الثءني هو األسوأ، اذ تبراجات جميع المؤشبرات االقتصءدية البرئيسة، حيث انكمش 

، وتم إغالق ثلثي المنشآت عءلكءمل، وابرتفات العطءلة إلى نسعة %18النءتج المحلي اإلجمءلي عنسعة 
 ت عشكل حءد.، عينمء انخفض االستثمءبر والتصديبر والوابردا39%

 ولفت إلى "أن األزمة اجتءحت كءفة قطءعءت االقتصءد، عمء في ذلك السيءحة، والعنء ،
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عنسعة  2020والخدمءت والقطءعءت الصنءعية والزبراعية، وقد انكمش االقتصءد الفلسطيني في الاءم 
العطءلة إلى ، وابرتفع مادل 1994، وهو ثءني أسوأ انكمءش له منذ الاءم 2019مقءبرنة عءلاءم  5.11%

 2019عين عءمي  %41إلى  %44حتى مع انخفءض مادل المشءبركة في القوة الاءملة من  26%
 .2020و

وأشءبر إلى استمبرابر فقدان األبراضي، والموابرد الطعياية لمصلحة المستوطنءت عال هوادة، وكذلك 
ءبر الذي طءل، تسبرب الموابرد المءلية إلى الخزينة اإلسبرائيلية، وتضبربر االقتصءد في غزة عءلحص

 والامليءت الاسكبرية المتكبربرة.
وعين أن تصءعد التهديد من قعل سلطة االحتالل، عضم مسءحءت واساة من الضفة، فءقم األموبر 

اعالن سلطءت االحتالل عن خطط عهذا الصدد، وامتنءع  إثبرسو ًا، منوهًء إلى األزمة التي نشعت 
من إيبراداتهء المءلية،  %68لى حبرمءن السلطة من السلطة عن تسلم أموال المقءصة ألشهبر، مء أدى إ

 ودخولهء في أزمة مءلية خءنقة لنصف الاءم.
كمء تطبرق التقبريبر إلى الادوان اإلسبرائيلي األخيبر على قطءع غزة خالل أيءبر المءضي، وجء  في ظل 
ة وضع ياءني فيه االقتصءد الغزي أصاًل من تعاءت الحصءبر، وغيبرهء من الممءبرسءت اإلسبرائيلي

 المتواصلة منذ سنوات.
وأكد التقبريبر أن التوسع االستيطءني يقوض آفءق حل الدولتين، وحذبر "من أن المستوطنءت، تجبرد 
الشاب الفلسطيني من أبرضه وموابرده الطعياية، فضاًل عن حقه غيبر القءعل للتصبرف في التنمية، 

 وتبرسخ االحتالل وتقوض آفءق حل الدولتين".
 29/9/2021األيام، رام هللا، 

 
اإلبادة "نائبة الرئيس األمريكي تقول إنها سعيدة ألن طالبة أثارت المخاوف بشأن إسرائيل و .34

 "العرقية
أومت كءمءال هءبريس، نءئعة البرئيس األمبريكي جو عءيدن، عبرأسهء عندمء قءلت طءلعة إن إسبرائيل تقوم 

 ”.يقة عند الطالبال ينعغي قمع الحق“، وعاد ذلك بردت عءلقول إنه ”إعءدة عبرقية“عاملية 
وقد تلقت هءبريس أسئلة من الجمهوبر عاد التحدث في جءماة جوبرج ميسون في فيبرفءكس عوالية 
فيبرجينيء، وجء ت بردة فالهء عشأن إسبرائيل عندمء طبرحت طءلعة أسئلة حول األموال التي تقدمهء 

 الواليءت المتحدة إلى إسبرائيل.
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ءت ومظءهبرات عأبرقءم فلكية حول القضية كءن هنءك خالل الصيف احتجءج” وقءلت الطءلعة:
الفلسطينية ولكن قعل أيءم فقط كءنت هنءك أموال مخصصة لدعم إسبرائيل، األمبر الذي يؤلمني ألنهء 

 ”.تقوم عاملية إعءدة جمءعية وتهجيبر للنءس، وهو نفس مء يحدث في أمبريكء
ذين ياءنون من تكءليف وأضءفت الطءلعة أن األموال كءن يجب أن تذهب لمسءعدة األمبريكيين، ال

 السكن والبرعءية الصحية، ولكنهء تذهب عداًل من ذلك، لتأجيج إسبرائيل.
وبردت هءبريس عأنهء سايدة ألن الطءلعة أثءبرت مثل هذه المخءوف ومضت لتقول إن برأيهء يجب أن 

 ُيسمع في ديمقبراطية.
 28/9/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ق المقدسيين الذين يعانون التهجير القسري في القدسعضو الكونررس نيومان تؤكد دعمها لحقو .35

أكدت عضو الكونغبرس األميبركي عن الحزب الديمقبراطي مءبري نيومءن، تضءمنهء ودعمهء لحقوق 
الفلسطينيين الذين ياءنون من التهجيبر القسبري من قعل االحتالل في القدس، ومنءطق متفبرقة في 

 االنسءني. الضفة الغبرعية، عشكل مخءلف للقءنون الدولي
وشددت نيومءن خالل لقء  احتضنه النءدي الفلسطيني االميبركي، لممثلي عدد من المؤسسءت 
واالتحءدات الفءعلة في المجتمع الابرعي االميبركي عوالية الينوي، على دعمهء الدائم للقضءيء الهءمة 

 التي تخص الجءلية وحقوقهء في مختلف المجءالت.
 28/9/2021، لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الة

 
 مرشحة ديمقراطية النتخابات الكونررس تقول إن اللوبي اليهودي اتصل معها لهذا السبب .36

كشفت نينء توبرنبر، المبرشحة الديمقبراطية التقدمية في السعءق االنتخءعي النتخءعءت الكونغبرس عوالية 
” السكواد“ء إلى التنصل من فبرقة أوهءيو أن أحد برجءل األعمءل اليهود من المؤيدين إلسبرائيل دعءه

في الكونغبرس، والتي تضم عضوات تقدميءت مؤيدات للقضية الفلسطينية، أو تأييد إسبرائيل، وأشءبر 
” لن تعيع ضميبرهء“وقءلت توبرنبر لبرجل األعمءل إنهء  لهء أنهء إذا لم تفال ذلك فستخسبر االنتخءعءت.

أغسطس، ولكنهء لم تقبربر  3سعءق االعتدائي في وقد خسبرت توبرنبر في ال مؤكدة عأنهء تؤمن عءلادالة.
 مء إذا كءنت ستخوض عءلفال االنتخءعءت، وقءلت توبرنبر إن كل الخيءبرات مطبروحة على الطءولة.

من مليوني دوالبر في األسءعيع األخيبرة من  أكثبروأنفق اللوعي اليهودي والموالي لالحتالل اإلسبرائيلي 
 طقة كليفالند عإعالنءت سلعية عن تيبرنبر.الحملة، ممء أدى إلى إغبراق تلفزيون من

 28/9/2021القدس العربي، لندن، 



 
 
 
 

 

 22 ص             5644 الادد:             9/29/2021  برعاءألا التءبريخ: 

 

                                    

 منع انعقاد اجتماع طالبي حول فلسطين في كاليةورنيا بسبب اللوبي اليهودي .37
تم تنظيم الاديد من األحداث المؤيدة إلسبرائيل في مدبرسة أوابرنج كءونتي للفنون عوالية كءليفوبرنيء ولكن 

 تمءمًء عندمء أبراد الطالب تنظيم اجتمءع حول فلسطين في مءيو. األموبر سءبرت عشكل مختلف
المهتم في تزويد الطالب عءألدوات الالزمة لفهم أنظمة ” عيلنغ عبريجز” وأوضح أحد أعضء  نءدي 

الظلم والقهبر وتقديم نقءشءت والتحدث عن تجءبرب خءصة، عأن النءدي كءن ينوي تقديم اجتمءع حول 
من النهبر إلى العحبر، “أت عندمء تم نشبر دعوة لالجتمءع مع عءبرة تقول فلسطين، ولكن المشكلة عد

 ، وعاد ذلك ألغت إدابرة المدبرسة الحدث عحجة الخوف على السالمة الاءمة.”ستكون فلسطين حبرة
وعاد اعتبراضءت من الطالب، كشفت إدابرة المدبرسة عأنهء تلقت برسءلة من براعطة مكءفحة التشهيبر 

ئيلي( تقول إن الصوبر والصيءغة المستخدمة للتبرويج لالجتمءع كءنت متوافقة اإلسبرا -)اللوعي اليهودي
مع الصوبر والصيءغة المستخدمة في ماءداة السءمية مع استخدام كلمءت ماءدية للصهيونية تخلق 

 مسءحة غيبر آمنة للطالب اليهود.
 28/9/2021القدس العربي، لندن، 

 
 ؟لماذا تجاهل نةتالي بينت محمود عباس وخطابه .38

 د. فءيز أعو شمءلة
وكأن القضية الفلسطينية قد طوت ملفءتهء، وعءتت شأنًء إسبرائيليءً داخليًء، ال تشغل عءل نفتءلي عينت 
وحكومته، فهنءك قضءيء أهم من القضية الفلسطينية مثل فءيبروس كوبرونء الذي قتل آالف 

ء أعاد مدى من أبرض اإلسبرائيليين، واستحوذ على ثمءنية دقءئق من خطءب عينت، وهنءك قضءي
الضفة الغبرعية التي فبرض عليهء نفتءلي عينت سيءدة دولته، وهنءك إيبران والعبرنءمج النووي، الذي 
استحوذ على الجز  األهم من الخطءب، وهنءك تنظيمءت فلسطينية ولعنءنية وعبرعية مخيفة إلسبرائيل، 

ية، لذلك تحدث عينت في توجب أن يستحضبرهء في خطءعه، وهنءك عالقءت تطعيع مع عدة دول عبرع
كل القضءيء التي تقلق دولته، وتشغل عءل المجتمع اإلسبرائيلي، إال القضية الفلسطينية، التي أمست 

 مقتبرنة عءلتنسيق والتاءون األمني والمسءعدات المءلية للسلطة.
 فكيف قدم نةتالي بينت دولته إلى العالم؟

تحدة متفءخبرًا عدولته، فقءل: إسبرائيل منءبرة في عحبر عدأ عنيت خطءعة أمءم الجماية الاءمة لألمم الم 
هءئج من الظالم، إنهء شالة الديمقبراطية المتجددة في المنطقة، إسبرائيل دولة معتكبرة عطعياتهء، وتسهم 
في تطوبر الاءلم، برغم أنهء تايش في أصاب عقاة على وجه األبرض، وعلغ قمة الدجل حين قءل: 

 اسبرائيل ماجزة النهوض اليهودي.
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هذ التفءخبر عدولة إسبرائيل يهدف إلى البرعط الوثيق عين الديءنة والدولة، وهو صلب فكبرة الدولة 
 اليهودية النقية من الشوائب، دولة يهودية تساى ألن تكون محوبر الكون، ونقطة التقء  األمم.
شاب : “ألقى عينت خطءعة عءإلنجليزية، ومع ذلك قءل عءللغة الاعبرية الجملة المشهوبرة لدى اليهود

، وطءلمء كءن شاب إسبرائيل حي، فأبرض إسبرائيل لشاب إسبرائيل، وال داعي ـ ضمن هذا ”إسبرائيل حي
المنطق ـ ألي حديث عن القضية الفلسطينية، أو التطبرق لحل الدولتين، أو حتى عن حكم ذاتي 

الادوان  للفلسطينيين، فدولة إسبرائيل اليهودية هي قلب الشاب اليهودي النءعض، الشاب الذي يكبره
كمء قءل عينت، وأضءف معبربرًا المجءزبر التي يقتبرفهء الصهءينة، فقءل: لقد تابرف الاءلم على إسبرائيل 
لفتبرة طويلة من خالل الحبروب مع الجيبران، لكن هذا ليس جوهبر دولة إسبرائيل. هذا ليس جوهبر 

 شاب اسبرائيل.
 فما هو جوهر إسرائيل، وهل انتهت حروبها في الشرق؟

نت أن يقدم إسبرائيل عءشقة للسالم، وأن اإلسبرائيليين ال يفكبرون في الصبراع، وأن الحبروب لقد حءول عي
فبرضت عليهم، وهم يدافاون عن أطفءلهم، وقءل: إن الخالفءت في البرأي والمنءقشءت الداخلية معدأ 

الجدال فيمء أسءسي في التقءليد اليهودية، وأحد أسبرابر نجءح األمة النءشئة. لقد أثعتنء أننء قءدبرون على 
عيننء دون كبراهية، وفي هذا التفءخبر عءلكيءنية الصهيونية الديمقبراطية تحقيبر ألنظمة الحكم الابرعية، 

 ومء تاءنيه من انقسءمءت داخلية، وصبراعءت عنيفة.
 فما الذي يقلق دولة نةتالي بينت؟

للسيطبرة على ادعى عينت إن دولته محءطة عحزب هللا والجهءد اإلسالمي وحمءس، وهؤال  يساون 
الشبرق األوسط، ونشبر اإلسالم المتطبرف في جميع أنحء  الاءلم، وتسء ل عينت: مء الذي يجماهم 
جميًاء؟ الكل يبريد تدميبر علدي، وكلهم مدعومون من إيبران، وكءنت هذه المقدمة هي المدخل لهجوم 

 عينت على إيبران الادو المبرعب إلسبرائيل.
والحصءبر الذي تتابرض له عاض الدول الابرعية وعين الاالقة مع  عدأ عينت حديثه عءلبرعط عين التجويع

إيبران، لذلك ادعى أن كل مكءن تلمسه إيبران، يصءب عءلجوع والتخلف والماءنءة، متجءهاًل دوبر 
يبران.  إسبرائيل وأمبريكء وعمالئهم في حصءبر غزة ولعنءن واليمن والابراق وا 

عدة دول تابرضت للهجوم من طءئبرات إيبرانية لقد ساى عينت إلى التحبريض على إيبران حين قءل: إن 
دون طيءبر، أو من سفن إيبرانية، وأضءف: تخطط إيبران لتسليح فبروعهء في اليمن والابراق وسوبريء 
ولعنءن عمئءت، ثم آالف الطءئبرات الفتءكة عدون طيءبر، والتجبرعة تعين لنء أن مء يعدأ في الشبرق األوسط 

 ال ينتهي عند هذا الحد.
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يس اإليبراني، وحبرض عليه شخصيًء، قعل أن يتحدث عن العبرنءمج النووي اإليبراني، هءجم عينت البرئ
فقءل: قفزت إيبران في مجءل العحث والتطويبر النووي، وفي قدبراتهء اإلنتءجية والتخصيب، العبرنءمج 

ة، النووي اإليبراني تجءوز الخطوط الحمبرا ، إيبران تنتهك اتفءقيءت الدفءع للوكءلة الدولية للطءقة الذبري
وتتهبرب من الاقوعة. إنهم يضءيقون المفتشين، ويخبرعون تحقيقءتهم، ويتفءدون الاقءب، إنهم وصلوا 

 التخصيب. من ٪60إلى مستوى 
هنءك أدلة تثعت عشكل واضح نية إيبران إنتءج أسلحة نووية في مواقع سبرية في توبركوز “وأضءف 

وصل إلى حد النهءية، وكذلك تسءمحنء  وظهبران ومءبريغءن، لكن يتم تجءهلهء، فعبرنءمج إيبران النووي
وصل خط النهءية، وأضءف مهددًا عامل عسكبري: الكلمءت ال توقف دوبران أجهزة الطبرد المبركزي، 

 إسبرائيل لن تسمح إليبران عءلحصول على اسلحة نووية.
 فكيف سيكون ذلك؟

تطمئن واصل عينت التحبريض على إيبران، عصفتهء مصدبر القلق والخوف، فبراح يصفهء عأوصءف 
حلفء ه، وتشجاهم على الادوان ضد إيبران، فقءل: أبريد أن أخعبركم عشي : إيبران أضاف عكثيبر، وأكثبر 
عبرضة للخطبر ممء تعدو عليه، اقتصءدهء ينهءبر، ونظءمهء فءسد، ومنفصل عن جيل الشعءب، 
، والحكومة الفءسدة تفشل حتى في توفيبر الميءه ألجزا  كعيبرة من العالد، وكلمء أصعحوا أضاف

 أصعحوا أكثبر تطبرفء، فإذا كنء جءدين فإننء سنبرعح المابركة، وهذا مء سنفاله!
 فمن الذي سيفال ذلك؟ وهل سيكون عينت وجيشه برأس حبرعة الهجوم على إيبران؟

الجواب وبرد في خطءب نفتءلي عينت، وهو يشيد عءلتطعيع مع عاض الدول الابرعية، ويشيد عءالتفءقيءت 
كثيبرًا، وجال منهء الحليف االستبراتيجي لدولته، وأنهء القءعدة األنسب اإلعبراهيمية التي امتدحهء 

النطالق هجوم الدول متاددة الجنسيءت ضد إيبران، وكل ذلك عدعم من الحليف األمبريكي، هذا 
 الحليف الذي لن يتخلى عن إسبرائيل، كمء قءل نفتءلي عينت.

 28/9/2021، رأي اليوم، لندن
 

 اوالت تصحيح ظلم تاريخيالبريطاني: مح "العمال"حزب  .39
 أشبرف الاجبرمي

العبريطءني وخءصة التصويت « الامءل»تداولت وسءئل اإلعالم مء جبرى داخل المؤتمبر السنوي لحزب 
في األبراضي الفلسطينية المحتلة. « استمبرابر إسبرائيل في الممءبرسءت غيبر القءنونية»على قبرابر يدين 

نكعة الفلسطينية المستمبرة وعن جبرائم الحبرب وكءنت صيغة القبرابر قوية عمء يكفي لتتحدث عن ال
اإلسبرائيلية وسيءسة الفصل الانصبري التي تمءبرسهء إسبرائيل في القدس والضفة الغبرعية وقطءع غزة. 
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وتطبرق القبرابر إلى العنء  االستيطءني والتهجيبر القسبري للمواطنين في القدس والحبرب على غزة. كمء 
تح تحقيق في جبرائم االحتالل اإلسبرائيلي. وأكد على حقوق برحب عقبرابر المحكمة الجنءئية الدولية ف

الشاب الفلسطيني عمء في ذلك حق الاودة لالجئين الفلسطينيين. وعلى ضبروبرة فبرض عقوعءت على 
 إسبرائيل.

طعاًء من المعكبر برؤية تحول جوهبري في عبريطءنيء يلغي الظلم التءبريخي الذي أوقاته على الشاب 
وانتهءً  عتمكين الحبركة الصهيونية من إقءمة دولة يهودية على « وعد علفوبر»الفلسطيني عد ًا عإعالن 

أبرض فلسطين التءبريخية على حسءب الشاب الفلسطيني األصلي وصءحب الحق التءبريخي والقءنوني 
والطعياي والسيءسي في أبرض وطنه. فمء قءمت عه عبريطءنيء عاد الحبرب الاءلمية األولى عصفتهء دولة 

على فلسطين عاد تقسيم الاءلم الابرعي عين عبريطءنيء وفبرنسء ممثلتي االستامءبر « تاللاالح»االنتداب 
الجديد الذي حل محل االستامءبر التبركي الطويل، هو جبريمة عكل مانى الكلمة ضد شاب عأكمله ال 
يزال حتى اللحظة ياءني من تعاءت هذه السيءسة ويبرزح تحت احتالل إسبرائيلي مجبرم هو األخيبر 

الكبرة األبرضية من القبرن المءضي. فإنصءف شاعنء يفتبرض أن تغيبر عبريطءنيء سيءستهء على وجه 
وممءبرسة الضغط على إسبرائيل  1967وتاتبرف عدولة فلسطين على حدود البراعع من حزيبران من الاءم 

 لالنسحءب من األبراضي الفلسطينية المحتلة واالعتبراف عءلحقوق الوطنية للشاب الفلسطيني.
الذي يشهد تحواًل مهمًء في السنوات األخيبرة عءتجءه المزيد من التوازن في « الامءل»حتى قبرابر حزب 

اإلسبرائيلي، هو ليس قبرابرًا نهءئيًء حيث ياءبرضه اللوعي  -التاءمل مع ملف الصبراع الفلسطيني
الصهيوني في الحزب وتاءبرضه قيءدة الحزب، وعلى األغلب سيتم التبراجع عنه أو تاديله. وحتى 

تأثيبر اللوعي اليهودي الضءغط في عبريطءنيء علينء تذكبر مء حصل مع زعيم حزب  ندبرك عمق
السءعق جيبرمي كوبرعين الذي اتهم عماءداة السءمية عسعب مواقفه ضد االحتالل اإلسبرائيلي « الامءل»

ولصءلح حقوق الفلسطينيين المشبروعة. وكيف أدت الضغوط التي مءبرسهء هذا اللوعي إلى خسءبرة 
نتخءعءت الاءمة، مع أنه كءن متقدمًء في استطالعءت البرأي في الفتبرة التي سعقت الحزب في اال

 االنتخءعءت.
العبريطءني وفي البرأي الاءم « الامءل»مع ذلك ال يجب التقليل من أهمية مء يحدث في صفوف حزب 

ية الاءلمي عمومًء لجهة االنتصءبر لحقوق الشاب الفلسطيني. وبرعمء تكون موجة االحتجءجءت الدول
في أعقءب هعة القدس والحبرب الادوانية على غزة في شهبر أيءبر المءضي من المؤشبرات المهمة على 
التحول في البرأي الاءم الدولي تجءه ممءبرسءت إسبرائيل وجبرائمهء االحتاللية ضد الشاب الفلسطيني. 

ث صدمة كعيبرة فحجم المتظءهبرين الذين خبرجوا للتنديد عءلسيءسة اإلسبرائيلية فءق كل التوقاءت وأحد
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في إسبرائيل التي لم تتوقع أن تخبرج هذه األعداد الهءئلة من العشبر للتضءمن مع الشاب الفلسطيني 
 في وجه الادوان اإلسبرائيلي، في الواليءت المتحدة وكندا وأوبروعء وأمءكن عديدة في الاءلم.

المجتمع المدني في  وفي هذا السيءق ال عد من اإلشءبرة إلى الجهود الجعءبرة التي عذلتهء منظمءت
سبرائيل على السوا  في فضح وتابرية السيءسة االحتاللية اإلسبرائيلية. وقد أشءبر قبرابر حزب  فلسطين وا 

العبريطءني إلى ذلك. وهذا يقتضي برعمء دعم الجهود التي تعذلهء هذه المنظمءت وخءصة « الامءل»
االحتالل. ووقع تقءبريبر المنظمءت  الحقوقية منهء التي تقدم الدالئل والعبراهين على ممءبرسءت وجبرائم

وغيبرهء أكثبر قوة في « السالم اآلن« وحبركة« كءسبرو الصمت«و« عتسيلم»اإلسبرائيلية مثل 
 المجتماءت األوبروعية والغبرعية عمومًء.

اإلسبرائيلي ويبركز  -وال ينفع برئيس الحكومة اإلسبرائيلية نفتءلي عينيت أن يتجءهل الصبراع الفلسطيني
لدول الابرعية. أو يتحدث عن قمع الحبريءت واألقليءت في عاض الدول وكأن على التطعيع مع ا

إسبرائيل واحة للديمقبرطية واحتبرام حقوق االنسءن. وكل الاءلم يالم أن إسبرائيل دولة احتالل تقمع 
الشاب الفلسطيني وتصءدبر حقوقه وتمءبرس ضده جبرائم حبرب مثعتة عءعتبرافءت وتقءبريبر إسبرائيلية 

. وعينيت وغيبره من السءسة اإلسبرائيليين ليسوا فقط فءشلين في التغطية على وفلسطينية ودولية
االحتالل الذي تصفع وجوههم جبرائمه اليومية من قتل وتنكيل عءلفلسطينيين، عل هم أيضًء يهبرعون 
إلى األمءم من استحقءق مفبروض على إسبرائيل لكي تنام عءألمن واالستقبرابر والسالم في هذه المنطقة. 

الفلسطيني عءق على أبرض وطنه والقوة الاسكبرية اإلسبرائيلية تتآكل ولن تعقى كمء هي عليه فءلشاب 
لفتبرة طويلة قءدمة، فءلسالح النووي والقوة الظءلمة لن تمنع الفلسطينيين من مواجهة االحتالل 
والنضءل ضده والتصدي له، والاءلم لن يقف مكتوف األيدي تجءه االحتالل وجبرائمه، وقد عدأ 

تحبرك ععبر المنظمءت الدولية، وهذا سيتبرك أثبره على سيءسءت الدول عمء فيهء المؤيدة تلقءئيًء عءل
العبريطءني وأيضًء في الحزب « الامءل»إلسبرائيل وتوفبر غطء  لجبرائمهء. ومء يحدث لدى حزب 

في الواليءت المتحدة وفي أوسءط اليهود في الاءلم ينذبر عأن شهبر الاسل الذي حظي « الديمقبراطي»
عه االحتالل قد شءبرف على نهءيته، وأن إسبرائيل على أعتءب دفع ثمن استمبرابر احتاللهء وقماهء 

 للشاب الفلسطيني.
 29/9/2021األيام، رام هللا، 
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 لتنةيذ عمليات داخل إسرائيل "حماس"إحباط مخطط  .40
 عءموس هبرئيل

قصى جهدهء إلخفءئه عن جدول للنزاع مع الفلسطينيين طبرق للتذكيبر عه، أيضًء عندمء تعذل الحكومة أ
األعمءل الوطني. فعينمء كءن برئيس الحكومة، نفتءلي عينيت، في طبريقه إلى نيويوبرك إللقء  أول 
خطءب له في الجماية الامومية لألمم المتحدة، خبرجت القوى األمنية للقيءم عاملية اعتقءالت واساة 

في منطقتي برام هللا وجنين. « حمءس«ـفي أنحء  الضفة الغبرعية. كءن الهدف الشعكءت الاسكبرية ل
اصطدم جز  من هذه القوات عمقءومة مسلحة من المطلوعين. وانتهت الاملية عمقتل خمسة فلسطينيين 

صءعة ضءعط وجندي من وحدة المستابرعين عجبروح عليغة جبّرا  إصءعتهمء عإطالق النءبر.  وا 
« حمءس»عنءصبر من »تحبركت ضد  وقءل عينت للمبراسلين من على متن الطءئبرة: إن القوى األمنية
والظءهبر أن المقصود كءن سلسلة «. كءنوا على وشك القيءم عهجمءت في المدى الزمني المعءشبر

هجمءت تستهدف أهدافًء داخل الخط األخضبر. وتجدبر اإلشءبرة إلى أنه وقات في الفتبرة األخيبرة عدة 
عمليءت االعتقءل، التي قءمت حوادث إطالق نءبر ضد حواجز الجيش اإلسبرائيلي في منطقة جنين. و 

عهء إسبرائيل، خصوصًء في منطقة مخيم جنين، كءنت ُتواَجه عإطالق نءبر فلسطيني غيبر مسعوق. 
امتنات األجهزة األمنية التءعاة للسلطة الفلسطينية عمومًء من الدخول إلى جنين، خصوصًء إلى 

 المخيم، خوفًء من وقوع مواجهءت.
ن جلعوع عخلق الجو المشحون في شمءل الضفة مطلع الشهبر سءهم فبرابر األسبرى الستة من سج

الحءلي. الستة من سكءن منطقة جنين، وُألقَي القعض عليهم عاد مطءبردة استمبرت أسعوعين. اثنءن 
 منهم اعتُقال عءلقبرب من جنين، واآلخبرون اعتُقلوا في منطقة النءصبرة وفي سهل مبرج اعن عءمبر.

مجموعة استثنءئية؛ ألنهء تمتد في منطقتين عايدتين نسعيًء عن المجموعة التي اعتُقل أعضءؤهء هي 
صاوعة في « حمءس»عءمًء، وجدت  15عاضهمء في الضفة. منذ انتهء  االنتفءضة الثءنية، قعل نحو 

 –« جّز الاشب»تشغيل قيءدة عءمة للذبراع الاسكبرية في الضفة تسيطبر على شعكءت محلية. أسلوب 
كشف وأحعط أغلعية الشعكءت قعل أن تتسعب  -والجيش للهجمءت « الشءعءك»اإلحعءط المستمبر لـ 

 عأضبرابر جسيمة.
، قعل خطف 2014تذّكبر االعتقءالت األخيبرة عنسخة مصغبرة عن القضية التي حدثت في صيف 

في قطءع غزة. حينهء جبرى « الجبرف الصءمد»الشعءن اليهود الثالثة في غوش عتصيون وعملية 
في الضفة كلهم خططوا لهجمءت ضد إسبرائيليين، وساوا إلسقءط اكتشءف شعكة من عشبرة نشطء  

حكم السلطة الفلسطينية، وكءن يقف وبرا هم كعءبر مسؤولي الذبراع الاسكبرية في الخءبرج وفي غزة، 
 عينهم معادون في صفقة شءليت.
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ة. في الخءبرج فيمء يحدث في الضف« حمءس»هذه المبرة أيضًء يجب االنتعءه إلى توبرُّط محتمل لنشطء  
، وعمليًء المسؤول «حمءس»الشخص األسءسي هو صءلح الاءبروبري، نءئب برئيس المكتب السيءسي لـ 

عن توجيه وتمويل الامليءت. هنءك مسؤوالن آخبران كعيبران همء موسى دودين وزاهبر جعءبرين، اللذان 
ى الخءبرج ُياتعبران برسميًء عضوين في المكتب السيءسي، والثالثة من سكءن الضفة. غءدبر الاءبروبري إل

، واآلخبران اللذان كءنء في السجن عتهمة التوبرط «الشءعءك»ضمن إطءبر تسوية مع  2010في سنة 
 عهجمءت، ُأعادا عاد عءم في إطءبر صفقة شءليت.

ال تزال مجموعة األصدقء  القدامى هذه على صلة عمء يحدث في الضفة. نشطء  آخبرون، عينهم 
، «حمءس»غزة. دودين جّنده الاءبروبري في صفوف أيضًء معادون في صفقة شءليت، يايشون في 

كءن الثالثة في قطبر.  2017. وحتى سنة 1993يحيى عيءش في سنة « المهندس»وجعءبرين جّنده 
تبركيء. وكءنت نشءطءتهم تنزلق أيضًء إلى المجءل السيءسي.  -وكءنوا يتحبركون على خط لعنءن 

في « حمءس»شءطءت السيءسية من قيءدة في الضفة ينقصهء المءل، لذلك يأتي تمويل الن« حمءس»
 الخءبرج.

شخصًء في الضفة خالل األسعوع المءضي. وهذا يشكل ذبروة في  20في القضية األخيبرة اعتُقل نحو 
االعتقءالت الليلية. عدد النشطء  المسلحين والعاد الجغبرافي النسعي وحقيقة أن عاضهم ُألقَي القعض 

كن أن تدل على استادادات أخيبرة قعيل تنفيذ هجمءت داخل عليه مختعئًء في منزل خءبرج قبريته، يم
الخط األخضبر. ليس من الواضح حتى اآلن مء إذا تم اعتقءل جميع المتوبرطين في التحضيبر 

 لامليءت، ومء إذا كءنت مخططءتهم ُأحِعطت عصوبرة نهءئية.
صيعوا خالل تعءُدل والمالوم أن أبرعاة من القتلى الخمسة على األقل هم نشطء  مابروفون، وكءنوا أُ 

من عمبره تقول مصءدبر عسكبرية: إنه  16إطالق النءبر. القتيل الخءمس الذي أصيب هو شءب في الـ
كءن متواجدًا في سيءبرة ُأطلقت منهء النءبر على القوات اإلسبرائيلية. ابرتفءع عدد القتلى الفلسطينيين في 

عهجمءت انتقءمية. هنءك احتمءل ومحءوالت القيءم « المنءطق»الحوادث يمكن أن يؤدي إلى تأجيج 
ماءدلة مفءدهء أن مقتل أي « الجهءد اإلسالمي»حدوث برد من قطءع غزة. في المءضي وضع 

طالق صوابريخ من القطءع على إسبرائيل. ماضلة  عنصبر من عنءصبره في الضفة سيؤدي إلى برد وا 
ء أن البرد اإلسبرائيلي أكثبر تاقيدًا: عصفتهء الحبركة التي تسيطبر على القطءع، يالم زعمءؤه« حمءس»

على إطالق الصوابريخ يمكن أن يكون قءسيًء جدًا. ومثل هذا التدهوبر سيابّرض للخطبر المسءعي التي 
يعذلهء الوسطء  المصبريون للتوصل إلى تسوية طويلة األجل إزا  إسبرائيل. التوقيت عحد ذاته غيبر 

عيد الُابرش وعشية إلقء  برئيس  لعيد، فقد وقات الحوادث خالل عطلة -مالئم أعدًا لحكومة عينيت 
 الحكومة خطءعه في األمم المتحدة.
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، وأن تكون «المنءطق»ثمة خطبر اليوم في أن حكومة إسبرائيل تقلل من أهمية التطوبرات الداخلية في 
الحكومة الجديدة واثقة عأنه في إمكءنهء إدابرة النزاع على نءبر خفيفة من دون أن ينزلق إلى أحجءم 

من الفبردي للمواطنين. مصدبر مقبرب من عينيت قءل للصحءفيين: إن برئيس الحكومة أكعبر تؤثبر في األ
ال ينوي التطبّرق في خطءعه إلى خطءب ععءس الذي ألقءه، السعت المءضي، )والذي كءن عءديًء للغءية 
ولم يخبرج مضمونه عن خطءعءته في الجمايءت الامومية السنوية السءعقة(. وعحسب المصدبر، 

يني لن يستأثبر عمسءحة واساة في خطءب برئيس الحكومة، ألنه ال مجءل اآلن الموضوع الفلسط
 إلجبرا  مفءوضءت سيءسية.

د. ميخءئيل ميليشتءين، برئيس منتدى الدبراسءت الفلسطينية عمبركز دايءن في جءماة تل أعيب، قءل 
هء موشيه إن سيءسة عينت المالنة عشأن القضية الفلسطينية تعدو صدى للخطة التي قدم«: هآبرتس«لـ

دايءن مثل عينيت، تحدث عن تقليص . »1967الفلسطينية في سنة « المنءطق»دايءن عاد احتالل 
النزاع، وعن قيءم منظومتي حيءة في المنطقة عينهء، وعدم تبرسيم الحدود عينهمء، وعن تقديم تسهيالت 

ق التطلاءت اقتصءدية، وتسهيل حبرية حبركة الفلسطينيين. كل هذا من دون سيءسة ومن دون تحقي
 «.الوطنية

عحسب كالمه، يعدو عينيت ماتداًل قلياًل مقءبرنة عخطة دايءن التي قدمهء في عداية الاقد المءضي، 
مع ذلك يضيف ميليشتءين: إن تصبريحءت عينيت أشعه عءلبرجوع «. ج»والتي تحدثت عن ضم منءطق 

. ال توجد فوابرق تقبريعًء عين هذه عءمًء إلى الوبرا ، وكأن شيئًء لم يتغيبر منذ ذلك الحين 54في الزمن 
وغني عن الذكبر أن «. األيءم الستة»التصبريحءت وعين التسوية الوظيفية التي قّدمهء دايءن عاد حبرب 

 كل هذه األفكءبر تقبريعًء ال يقعلهء أّي فلسطيني.
 «هآرتس»

 28/9/2021األيام، رام هللا، 
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 دان عيبري
من سكءن المدينة، القءطنين في  ٪38ال يمكننء الحديث عن مشءكل القدس دون اإلشءبرة إلى أن 

األحيء  الشبرقية، هم فلسطينيون عال جنسية. فهم ليسوا إسبرائيليين، وعءلطعع فلسطين ليست دولة 
ذا اختءبرت ماتبرفًء عهء عاد. ال يمكن للفلسطينيين التصويت في االنتخءعءت الاءمة اإل سبرائيلية، وا 

اجتءحت ” األيءم الستة“الذي يحملونه. عاد اندالع حبرب ” المقيم الدائم“السلطءت يمكنهء إلغء  وضع 
قبرية محيطة عهء، والتي أصعحت جمياهء  25إسبرائيل مء كءنت ُتابرف عءلقدس األبردنية مع أكثبر من 
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يبرة في العنى التحتية ومستويءت المايشة خءضاة للسيطبرة اإلسبرائيلية. حتى يومنء هذا توجد فجوات كع
 والخدمءت المقدمة لمختلف األحيء . فقط إدابرة تحصيل الضبرائب في المدينة تجبري عءلتسءوي.

لكن هذه ليست مشءكل جديدة، ومء هي إال مشءكل متفءقمة. الجديد هو األنشطة الفظياة والوقءحة 
ونون مسيحءنيين في نظبرتهم، والذين يهدفون إلى المتزايدة للمتطبرفين من اليمين، الذين غءلعء مء يك

 طبرد السكءن الفلسطينيين المحليين وتوطين اليهود عدال منهم.
وقد ساى هؤال  المتطبرفون، حيثمء أمكنهم ذلك، إلى العحث عن قطع من األبراضي كءنت مملوكة 

ل في هذا الشأن: على لليهود في السءعق، ودفاوا مقءعل توثيق ملكيتهء. القءنون اإلسبرائيلي غيبر عءد
البرغم من أن الابرب الذين لديهم سندات ملكية في القدس الغبرعية اإلسبرائيلية غيبر قءدبرين على 
استاءدة منءزلهم، إال أن اليهود الذين لديهم سند ملكية في القدس الشبرقية عإمكءنهم فال ذلك. عءدة، 

لتحيز مستحيال؛ ومع ذلك، تنفي إسبرائيل قد تجال قوانين التقءدم والقيود الزمنية الواضحة مثل هذا ا
عندمء تم اإلعالن عن قيءم  1948حقوق أي شخص لم يكن موجودا في القدس الغبرعية في الاءم 

الدولة. من نءحية أخبرى، في حءلة القدس الشبرقية، ال توجد هنءك فتبرة زمنية محددة: يمكن لاءئلة 
اليوم، حتى لو تم االستيال  عليهء تحت أن تطءلب عأبرضهء  1930يهودية اشتبرت أبرضء في الاءم 

 الحكم األبردني من خالل االستمالك.
واألسوأ من ذلك هو مء يحدث في أحيء  مثل الشيخ جبراح، حيث لم يكن هنءك أفبراد عل فبرق مشتبركة 
من األمم المتحدة واألبردن التي قءمت عتبرتيعءت برسمية في الخمسينيءت من القبرن المءضي لتوفيبر 

لمسءعدة الالجئين الفلسطينيين  1948براضي التي هجبرتهء الاءئالت اليهودية في الاءم منءزل على األ
الذين نزحوا من إسبرائيل نفسهء، كشكل من أشكءل التاويض. تم تاويض الاءئالت اليهودية عدوبرهء 

عءمء، يطءلب األشخءص الذين لديهم أجندة عنصبرية  70من قعل إسبرائيل. ومع ذلك، اآلن، وعاد 
ع ثءٍن للفلسطينيين وتاويض ثءٍن للاءئالت اليهودية، على البرغم من أن الاءئالت اليهودية عءقتال

 األصلية من الثالثينيءت ليست طبرفء في هذه الخطط وفي عاض الحءالت تاتبرض علنء عليهء.
تحبركءت اليمين المتطبرف الممول تمويال جيدا، والذي عءدة مء يكون دعمه المءلي مجهول الهوية 

هءنة للقءنون الدولي. وععبر م الجئ ضبريعية من الخءبرج، هي وصمة عءبر على جعين إسبرائيل وا 
عءإلضءفة إلى ذلك، فإنهء تهدد الاالقءت مع األبردن والجيبران اآلخبرين الذين شءبركوا في عمليءت 

. واليوم، تتابرض عشبرات الاءئالت، التي تضم مئءت السكءن 1948مسءعدة الالجئين منذ الاءم 
 ن، لخطبر معءشبر عءإلخال  وتبركهء عال مأوى.الفلسطينيي

مشكلة خطيبرة أخبرى هي مشكلة هدم المسءكن. عسعب الضغط المتزايد من اليمين المتطبرف، كءنت 
عءمء من  50هنءك زيءدة في عدد أوامبر الهدم الصءدبرة في القدس الشبرقية. على مدى أكثبر من 
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ء إعداد أي خطط عنء  في األحيء . نتيجة لذلك، السيطبرة اإلسبرائيلية على القدس الشبرقية لم يتم تقبريع
كءن من المستحيل عمليًء العنء  عشكل قءنوني. عينمء تم عنء  عشبرات األحيء  الجديدة عءلكءمل 
لإلسبرائيليين، غءلعء على األبراضي الفلسطينية التي استولت عليهء الحكومة، وعلى البرغم من نمو 

 جديدة للفلسطينيين. السكءن الفلسطينيين، لم يتم عنء  أحيء 
واليوم، تفتقبر عشبرات اآلالف من المعءني إلى األوبراق البرسمية، وتواجه عشبرات المنءزل خطبر الهدم 
الفوبري، مء سيتبرك السكءن عال مأوى، عال عديل لمأوى وعال تاويض. في ماظم الحءالت، ال يوجد 

للمعءني أو الخدمءت الاءمة، وال  دافع معبربر لهذه القبرابرات: ال توجد خطط عديلة ماتمدة، وال عبرقلة
توجد شكءوى من الجيبران. على البرغم من أن وتيبرة التخطيط قد زادت في السنوات األخيبرة، فقد زادت 

 أيضء وتيبرة عمليءت الهدم.
الشكل الثءلث وبرعمء األكثبر ضبربرا من تدخل الجمءعءت اليمينية المتطبرفة هو العنء  داخل األحيء  

 الفلسطينية.
م من وجود عدد قليل من خطط العنء  الحءلية التي يمكنهء تمكين العنء  القءنوني، فإن على البرغ

الجمءعءت اليهودية اليمينية تعني دون اعتبراضءت. أو مء هو أسوأ من ذلك، كمء في حءلة عيت 
طواعق تم تشييده في منطقة ُيسمح فيهء ععنء  طءعقين فقط: يسكن  7يونءتءن، وهو معنى مكون من 

 وطنون هذا المكءن على البرغم من صدوبر أمبر من المحكمة عهدمه.المست
في اآلونة األخيبرة، انتقل المستوطنون إلى حي مكتظ عءلسكءن في عءب الاءمود، وحظوا عحبراسة من 
الشبرطة للسيطبرة على معنى كءن من المقبربر هدمه، لكنهم أضءفوا على المعنى قعل االنتقءل إليه. 

ن الفلسطينيين إن المعنى سيتم تدميبره، لكن نشطء  اليمين انتقلوا إليه عدعم عاعءبرة أخبرى، قيل للمءلكي
 برسمي وحبراسة خءصة.

عءئلة وخصصت أموال  100واألسوأ من ذلك، أنه عءلقبرب من الحي ذاته، عنى المستوطنون مجماء لـ 
أخبرى على المدينة والحكومة اآلن لعنء  "ميكفيه" )حمءم طقوسي(، ومبركز شعءب )لليهود(، ومبرافق 

حسءب الدولة، وعلى أبراض عءمة كءن من الممكن استخدامهء لعنء  بريءض أطفءل ومدابرس للسكءن 
المحليين، كمء قضت المحكمة الاليء في قبرابر لهء لتغطية النقص المزمن في الخدمءت الاءمة للسكءن 

 الفلسطينيين.
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عنيف. عءلنظبر إلى الوضع في  يندهش عاض النءس من اندالع التوتبرات المقلقة، وأحيءنء في شكل
القدس الشبرقية، عءإلضءفة إلى عنف الشبرطة المتزايد بردا على أي احتجءج، فمن المدهش أن الوضع 
ليس أكثبر خطوبرة، وقد يتوقع المبر  أنه سيزداد سو ا إذا لم تتصبرف الحكومة عسبرعة لماءلجة 

 االستيء  البراسخ والمعبربر.
 "تايمز أوف إسرائيل"

 28/9/2021، األيام، رام هللا
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