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 اليوميات الفلسطينية 
 2022 سبتمبر /أيلول

 1/9/2022 ،الخميس

فلسطين ستشهد  ا − اال  نيا شابان  قوات  قوات األول    ؛تاللحبرصاص  برصاص  بالرقبة  إصابته  إثر 
أثناء في  خالل مواجهات اندلعت    الثانيو   ،خاصة صهيونية وهو داخل مركبته أمام مخيم بالطة

 1اقتحام قوات االحتالل لمدينة البيرة. 

إن المقاومة التي خاضت معركة "سيف   إسماعيل هنية   حماسقال رئيس المكتب السياسي لحركة   −
 ،الفلسطينيين دفاعا  عن األسرى عن المدينة المقدسة، مستعدة لخوض معارك أخرى  القدس" دفاعا  

المسرى".ع  مشددا   كما  األسرى  "قضية  أن  هنية  لى  ص  ،وأوضح  مؤتمر  مدينة  في  حفي  في 
على   د د  وش  ر األسرى يندرج تحت شمولية المقاومة ومعاركها مع االحتالل"،تحريأن "إسطنبول،  

ند قيادة رى هو بند ثابت ع أن "موضوع األسرى على رأس أولوياتنا واهتماماتنا، بل إن تحرير األس
 2".وإنسانيتهم على أسرانا وكرامتهم وتابع: "نحن ال نساوم  اس في كل اجتماعاتها".حركة حم

ورئيس دائرتها اإلعالمية في    ،حماسدة إقليم قطاع غزة في حركة  عضو قيا  ،مودياقال علي الع −
إنغزة االحتالل  المقاومة    :  جنود  من  تأسر  أن  صفقة    بهم  تحتفظو استطاعت  إلنجاز  وتسعى 

مشر   تكون  ثانية"  أحرار  أسرانا"وفاء  ورأس  شعبنا  رأس  وترفع  أن  د د   شم،  فة  على  أسر  ا   "مشروع 
 3سجون االحتالل". حتى تحرير آخر أسير فلسطيني في  را  الجنود سيبقى مستم 

والمحررين − األسرى  شؤون  هيئة  االحتال  الفلسطينية  قالت  سجون  في  األسيرة  الحركة  ل  إن 
وات، وذلك قبيل ساعات قليلة  سن  حققت مطالبها وألغت العقوبات المفروضة عليها منذ ي  سرائيلاإل

وأضافت الهيئة، في بيان    .1/9/2022  الخميسء  مساباإلضراب المفتوح عن الطعام،  من البدء  
أسرانا    :لها وصمودهم"انتصر  وثباتهم  بوحدتهم  سجانيهم  ناو   ".على  لجنة  ذكر  أن  األسير  دي 

العليا   الطعام  لالطوارئ  عن  المفتوح  اإلضراب  خطوة  وقف  قررت  إدارة   ماعد بألسرى  تراجعت 
 4ل دوري.ألسرى المؤبدات بشك السجون عن قرارها بالنقل التعسفي 

ونظيره األردني وزير الصناعة   خالد العسيليفي السلطة الفلسطينية  اتفق وزير االقتصاد الوطني   −
في    للقمح  شاء صوامعترك إلنلمشالتعاون الفني اعلى    والتجارة والتموين األردني يوسف الشمالي

ال السلطة  وعح  ور   . يةفلسطينأراضي  بالمبادرة،  األردني  الوزير  لتقديم  ب  ب  المملكة  استعداد  عن  ر 
سال وفد فلسطيني فني لالطالع على الخبرة األردنية في  رات في هذا المجال، واتفقا على إر الخب

 5إنشاء الصوامع.
قيمته    "إسرائيل"وق عت   − شراٍء  لحيازة    927أمر  دوالر  سيطائرات    4مليون  كي    أيه   46-بوينغ 

Boeing KC-46 A،    في سنة تسليم  ، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الالجوي للتزود بالوقود لسالحها  
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ت التي االستخداما  المتعددة  Boeing 707  أو  707بوينغ    طائرات   ل  الطائرات مح  ل  وستح  .2025
 6. حاليا  للتزود بالوقود في الجو "إسرائيل"شرات السنين، وتستخدمها يعود عمرها لع

ل الخالمحتلة في مدينة القدس  ا  فلسطيني ا  ي شابسرائيل االحتالل اإلقوات قتل  شبكة البوصلةقت ث  و  −
فقد اقتحم ،  وحسب تقرير لها  ية.سرائيلاالعتداءات اإل  ، فيما أكدت تصاعد 2022طس  أغس  آب/

خالل يعادل ضعف عدد المقتحمين    ماب  ، مستوطن ومستوطنة، باحات المسجد األقصى  6,800
 7. 041,3 إلى حيث وصل عددهم، 2022 يوليو /تموز

رص  − تقرير  ه د أظهر  عن  صادر  الجد ي  مقاومة  واالستي يئة  االحتالل    طان ار  قوات  أن 
والمستوطنين سرائيل اإل  ب   787نفذوا    ي  وممتلكا   حق  اعتداء،  وأرضه  الفلسطيني  الشعب    ته أبناء 

مخططات   3على  وأشار التقرير إلى أن سلطات االحتالل صادقت    .2022أغسطس    آب/خالل  
داخل  توسعة  إجراء  بغرض  جديدة،  قا   استعمارية  استهدفت  مستعمرات   دونما    291,695ئمة، 

الفلسطينيين   ( 2كم  291.695)  نفذتهمن أراضي المواطنين  ا ، وأشار إلى أن عمليات الهدم التي 
اإل قو  بلغت  2022أغسطس    آب/ ي خالل  سرائيلات االحتالل  لمنازل ومنشآت   59،  عملية هدم 

 8رزق.  ر منشأة ومصد  100تجارية ومصادر رزق، تسببت بهدم ما مجموعه  
الفلسطين − المركز  اإلنسانقال  لحقوق  قتلت    ي  االحتالل  قوات  بداية    ا  فلسطيني    112إن    سنةمنذ 

أن من الضحايا  وأفاد المركز    قتلهما مستوطنون.  فلسطينيينو نساء،    8طفال  و  24، منهم  2022
العدوان اإلق    ا  شهيد   32 ة، وأردف أن  على قطاع غز   2022س  سطأغ  آب/خالل  ي  سرائيلتلوا في 

طفل، جراء تدمير   300امرأة، و  123، منهم  ا  فرد  648عائالت، قوامها    108شر دت    قوات االحتالل
 9. 2022 سنة نية، منذ مطلعسكة خيم  41منزال ، و 113

وعالميةأمريك منظمة    290  طالبت  − للرئ  ،ية  وجهتها  رسالة  جو  في  التمويل  بتعليق    ،ايدنبيس 
إفالتها المنهجي من  تيت  بلوماسيةيد ية، ووقف أي جهود  سرائيلي للحكومة اإلمريكالعسكري األ ح 

الجسيمة   االنتهاكات  على  المحتلة،  قو لحالعقاب  الفلسطينية  األراضي  في  اإلنسان    وإتاحة ق 
محكمة أمام  الدولية.  محاكمتها  الحرب  المنظمات  و   جرائم  "دعت  القمعال  إدانةإلى  ية  تكتيكات 

  يةينطع المدني الفلسمنظمات المجتم  وتصعيد حملة التجريم والترهيب ضد    ،يةسرائيل للحكومة اإل
 10ت لتلك المنظمات".ية التي وجهسرائيل وموظفيها ومجالس إدارتها، ورفض اتهامات الحكومة اإل 

  سياسات متضامنة مع الحق    في كندا  New Democratic Party  الجديد   قراطيو يمالد زب  تبنى الح −
ال وقتل  الفلسطينيين،  وتهجير  االستيطان  وتدين  أبو  ف صحالفلسطيني  شرين  وشجب   اقلة.ع ية 

جا الحزب  رئيس  بعثها  رسالة  ضمن  سجالحزب،  صJagmeet Singhج  ن يميت  الحكومة م  ،  ت 
لل إسرائيل  "خرق  على  وادو الن  قانو الكندية  للحقوق  نتهاكاتلي،  المتكررة  للشعب  ها  اإلنسانية 

ية في موقفها  تتبن ى    أنلى  إالكندية  الحكومة  ودعت الرسالة    الفلسطيني". من  خطوات عملي ة وجد 
 11لفلسطيني. التطورات المتعلقة بالملف  ا
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تنفيذه عملية    بعد ،  عند مدخل بيت عينون شمال الخليلتالل  صاص قوات االحب بر شا  شهد است −
 12. ي بجروح خطيرةإسرائيل طعن أدت إلصابة جندي 

تقرير   − في  إسرائيلذكر  الغربية،    فريعامصحيفة  ي  الضفة  في  جارية  عميقة  تحوالت  تتمثل  أن 
حرك قوة  حماست  بتعزيز  االجهو   ي  "اسالميإلاد  حساب  على  اآلخذة،  للسلطة    لمكانة  بالتدهور" 

اإل الجيش  فإن  التقرير،  يحبطان عمليات مسلحسرائيل الفلسطينية. وبحسب  والشاباك  قبل أني    ة 
  رية. خاليا تابعة للفصائل الفلسطينية الكبرى بواسطة معلومات استخباراتية وعمليات عسكذها  نفت

عسكرية لقوات   ات أثناء عمليفي    نارعملية إطالق    91يذ   تنفم  توبحسب معطيات االحتالل، فإنه  
قرابة ثالثين  مقابل  ،  2022  يوليو  يناير وتموز/  كانون الثاني/ل الفترة الممتدة ما بين  خال  االحتالل

 13. 2021 ةنس من الموازيةالفترة خالل  عملية إطالق نار

شؤون   − هيئة  ار "عمدا   قائمة بأن    والمحررين   رى األس أفادت  األسرى"،  الفت  ء  بشكل  للنظر تفعت 
   2022.14أغسطس    آب/ خالل    أسيرا    23  ، وذلك بعد أن انضم إليها قسرا  أسيرا    273لتصل اليوم إلى 

اإلنسانية مكتب  قال   − الشؤون  لتنسيق  المتحدة  تقرير  ( أوتشا )   األمم  سلفي  إن  اال،  ل  حتالطات 
ت  د  وأضاف التقرير أن عمليات الهدم أ  .2009  سنةمنذ    مبنى فلسطينيا    8,746مت  هد ي  سرائيلاإل

 15آخرين.  ا  فأل 152بنحو  ا  ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرار  13إلى تهجير نحو 

وقال   سطينية. ا للقضية الفللى دعمه ع   دت د  وش   "، إسرائيل " حركة طالبان إقامة عالقات مع  استبعدت   −
في تصريحات أدلى   ،Mohammad Naeem Wardak  وردك   عيم الناطق باسم حركة طالبان محمد ن 

 "إسرائيل " إن ما تفعله  و   م، ، إن موقف الحركة من دعم القدس واضح وصار بها لقناة تلفزيونية محلية 
الحركة  تقبله  فلسطين ظلم ال  مشددا  في  اال أن مس   على   ،  ب ألة  إق  " رائيل س إ ـ" عتراف  قات امة عال أو 

 16.طالق، وهي ليست من سياسة الحركة لى اإل معها ليست موضوع بحث أو تباحث ع 
كوشنر جار قال   − األمريكي يد  الرئيس  مستشار  وصهره   بق ا س ال   ،  ترامب  قناة  ،  دونالد  مع  مقابلة  في 

دعم شركته الخاصة    للدولة، بعدما دي المملوك  السعو   إن صندوق االستثمارات ،  Sky News  سكاي نيوز 
 17ية. إسرائيل ر هذه األموال في شركات  ن استثما م   نع ما ي   مليار دوالر، لم   2باالستثمار فيها بنحو  

،  يسرائيلإلاولمبي  لفريق األيا  من ائيل راإس  11قتل فيها    يتال   ،خونية ميعملي   علىبعد خمسين عاما   −
. وكانت  "ضحاياالعائالت  ـ"لمليون دوالر    28وافقت الحكومة األلمانية على دفع تعويضات بقيمة  

سابقا   دفعت  قد  ألمانيليم  4.19  ألمانيا  مارك  الضحايالعائال  (دوالرمليوني  )نحو    ون  وقال    .ت 
صح،  ج و ز رت ي ه إسحق    ي سرائيل اإل الرئيس   مؤتمر  فرانك    اني األلمالرئيس  مع    كر مشت  يففي 

األلمانيةFrank Steinmeier  ايرينمشتا العالقة  إن  ألمانيا،    "معقدة"ية  ئيلسرااإل  -  ،  تاريخ  بسبب 



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

  4 ة للدراسات واالستشارات             ونزيتمركز ال        

على  ولكنه   شتاينماير  األالتزا"شكر  ااو ،  "إسرائيل"تجاه    "يخالقمه  وافقت  لتعويضات  ألمانيا لتي 
 18. "ضحاياالعائالت ـ"على دفعها ل

 3/9/2022 ،السبت

  ركز الم   في ،  عاما    40  ، عن استشهاد المعتقل موسى هارون أبو محاميد   الفلسطيني   أعلن نادي األسير  −
أساف هروفيه  ،  Shamir Medical Center  ي شامير الطب  الطبي   Assaf Harofeh Medicalالمركز 

Center    19األسرى المرضى.   تتبعها إدارة سجون االحتالل بحق    تي ال الطبي  سة اإلهمال  ، نتيجة سيا سابقا 

الدفاعه  تع − وزير  أنشطبتكثي  جانتسي  بني  لائيسر اإل  د  الجيش  ف  قوات  وفي    "،إسرائيل" داخل  ة 
الغربية، في ظل   التي تستهدف اإل   الضفة  الفلسطينية  العمليات  إن    جانتسال  قو   يين.سرائيلتزايد 

مواطني الدولة "لحماية    "إسرائيل"أنحاء  كل  في  و   ،رها طوال الوقت في الضفةتشا ان  ستواصلقواته  
، إنه في مقابل  البث اإلسرائيلي )مكان(ي لهيئة  ئيلإسراني  صدر أموقال م.  تهديد   من أي  "العبرية

محاولة لتنفيذ عمليات منذ    200إحباط    تم    ،ار على طرق الضفةارتفاع عدد عمليات إطالق الن
 20. 0222سنة مطلع 

 4/9/2022 ،األحد

دف  إطالق نار، استه  ، في عمليةبواأصيليين  إسرائي  جنود   6إن    يديعوت أحرونوت قالت صحيفة   −
بالرصاص، و  90حافلة، في شارع   إصابات بشظايا زجاج    4قرب غور األردن، منهم إصابتان 

لحافلة ما  ا  اهنار تج العبرية، إن مسلحين يستقلون سيارة مسرعة، أطلقوا ال  12وقالت القناة    الحافلة.
وأ اإلصابات وقوع  إلى  أدى   االحت.  جيش  اعتقال  ا   عن   اللعلن  من  سياق  و   .فذين لمناثنين  في 

تقارير  قريب،   بإصابات طفيفة جراء شظاياإسرائيل جنود    إصابة أربعةعن  ية  إسرائيل أفادت  ، يين 
تم  ي  أ لق  أن  بعد  كانت  سيارة  من  الصنع  بدائية  قنبلة  بالق  ر  عليهم  البجوارهم  قرية  من    نبيرب 
 21. وسط الضفة الغربية ، فيحالص

تنفيذ خمسة أحكام قضائية باإلعدام، نهائية    غزة قطاع  في    أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني −
  نائية.ج  تل ق  م دان ين اثنين بالتخابر مع االحتالل، وثالثة م دانين بجرائم  ق   وبات ة وواجبة النفاذ، بح

 22ولى وتواريخ ميالد الخمسة من دون الكشف عن هوياتهم بالكامل. ألارف زارة األحونشرت الو 

دور ليبرمان، جأفي  "Yisrael Beitenu  بيتنا  إسرائيلحزب "ي ورئيس  سرائيلالمالية اإل  وزيروصف   −
بنيامي  المعارضة،  نتن رئيس  "حثالةاين  بأنه  ليبرمان  ".بشري الس  الجن   هو،  اجتماع  خالل    ،وقال 

"كذاب وبخيل مريض يحب المال. ونتنياهو موجود في حالة ذعر  تنياهو  ية إن نسرائيلالحكومة اإل
في   معه"  الجلوس  يرفض  الذي  الوحيد  اليميني  الحزب  فنحن  بي.  المس  على  ويركز  وهستيريا 

23.م"( الحكوبين )عودته إلى هل بينحكومة واحدة، "وأنا الذي يفص
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ركان  هيئة األ نائب رئيس    Herzi Halevi تعيين هرتسي هليفي   بني جانتس ي  سرائيل اإل  الدفاع ير أعلن وز  −
الـ ي سرائيل الجيش اإل في   ليصبح رئيس هيئة األركان    ي، خلفا  ألفيف كوخافي. سرائيل للجيش اإل   23  ، 

هليفي قائال  إنه ضابط    البيد . وفورا  هن أ  هليفي و كوخافي  ، و البيد يائير    ء ا الوزر قراره لرئيس    جانتس وأبلغ  
 24ي إلى العديد من اإلنجازات المهمة. سرائيل والمهارات، وسيقود الجيش اإل مميز يتمتع بثروة من الخبرة  

اتفاقية نقل  مته  يد إن حكو يائير الب ل  حتالالمة او كئيس حقال ر  −  جوي مع تركيا.صادقت على 

البيد  تويتر،    ،وأوضح  على  له  تغريدة  اإلفي  الطيران  شركات  ستمك ن  االتفاقية  من  سرائيلأن  ية 
 25ا. سطنبول ووجهات أخرى في تركيالهبوط واإلقالع من إ

ل ل ا ر  ذ  ح  − العام  الزاريني األ ـوكالة  مفوض  فيليب  الالجئون    ونروا  يعيشها  التي  األوضاع  خطورة  من 
 ،والضفة الغربية   ، وقطاع غزة   ، ولبنان   ة، وسوري   ، ردن األ :  لخمس ا   ا ه الفلسطينيون في مناطق عمليات 

 26.الفقر   خط  عون تحت  ب ق تها ي خدما   األونروا قدم لهم  ين الذين ت من الالجئ   % 80  أن أكثر من   مؤكدا  
 5/9/2022 ،اإلثنين

فلسطيني − شاب  باستشهاد  طبية  مصادر  اإلقو ن  يرا بن   12وإصابة    ،أفادت  االحتالل  ي  سرائيلات 
جنين مدينة  اقتحامها  من  توغلت  و   .خالل  عسكرية    50أكثر  وحي دورية  الشرقي  الحي  في 

في تل أبيب مطلع    وفديزنغفذ هجوم  حازم منمنزل رعد    ه يوجد ف التي ي  ، البساتين شرقي المدينة
 27. ي فج رت بيت رعد حازمسرائيلل اإلن قوات االحتاليرة إالجز  وقال مراسل .2022 أبريل /نيسان

ع  من الدفا   " إسرائيل " إن الواليات المتحدة لن تمنع    توماس نايدز   " إسرائيل " ى  السفير األمريكي لد قال   −
س  على أن إدارة الرئي   ، ية سرائيل معاريف اإل صحيفة  حديث ل   ي ف   ، دا  د   ان، مش ة إير واجه سها في م ف ن عن  

ية  مريك إلى أن اإلدارة األ   نايدز وأشار    في هذا الشأن.   " إسرائيل " ل أيدي  ب   ي جو بايدن لن تك ريك م األ 
اإل  للموقف  تماما  سرائيل تصغي  الثوري    ي  الحرس  إزالة  فعلت عندما رفضت  قائ ن ا اإلير كما  مة  ي من 

 28ران لن تحصل على سالح نووي. أن إي رته ب تزام إدا س بايدن كرر ال ضاف أن الرئي أ و   اب. اإلره 
، فقد 2022سنة  تتواصل أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة عالية خالل   −

 29.عملية إطالق نار 413، منها 2220ية بدا وما  منذ  مقاعمال    216,7نحو مقاومون  لاذ ف  ن
األ رئيس  قال   − كوخافي  في  ركان  هيئة  أفيف  اإلسرائيلي  الم الجيش  األمني  التصعيد  في ي ا ز ت إن  د 

الغربية   إمكان " الضفة  وقلة  الفلسطينية  السلطة  ضعف  إلى  لتلك   ن م اتها  يعود  التصدي  أجل 
 ،وأضاف كوخافي  . " ق محددة بأنحاء الضفة ما يسمح بنمو اإلرهاب مناط   في ما  ي  طات، ال س النشا 

إطار  العامة   المؤتمر   في  األركان  لهيئة  الهجمات " :  التعليمي  حجم  في  الكبيرة  الزيادة  ضوء  على 
اإل  الجيش  خرج  الغربية(،  )الضفة  والسامرة  عدة سرائيل بيهودا  قبل  )ك   ، أشهر   ي  عملية  اسر إلى 

ه لمكافحة اإلرهاب بشكل كبير. وأسفرت العملية أنشطت وزاد  ،  [ 2022/ 31/3في  التي بدأت  ]  ( األمواج 
 30. " إحباط مئات العمليات اإلرهابية حتى اآلن مطلوب، و   500,1اعتقال نحو  عن  
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  . 2022سنة    حا واألغوار، منذ مطلع ة أريفي محافظمنزال     36ي  سرائيلل اإلالاالحتهدمت قوات   −
المحافظة  في  االستيطان  مقاومة  ملف  مسؤول  غم  وأوضح  المنازل    25أن    روفحمد  هذه  من 

 31فقط.  2022س أغسط آب/هدمها االحتالل خالل 
األوروبي  د  ق − االتحاد  يورو  35م  ا  (ردوال  ن مليو   34.8  نحو )   مليون  الحكومة  لفلسطينية  لمساعدة 

م في لموظفيها المدنيين، ومعظمه  2022أغسطس    /تقاعد شهر آب   ومخصصات دفع رواتب    على
 32بالضفة الغربية.   الصحة والتعليم قطاعي

اإل   اعترف  − الجيش  في  كبير  ث سرائيل مسؤول  بأن  اح م  ي  كون  ت ن  أ   ، قوله حسب  ب   ، جدا    كبيرا    ال  تما ة 
ق تلت برصاص أط ة  الصحفي  أبو عاقلة  دانت شبكة  لقه جندي عن  شيرين  الخطأ، في حين  طريق 

ته محاولة للتملص من مالحقة الجناة، ك سرائيل الجزيرة نتائج هذا التحقيق اإل    رفضته أيضا    ذلك ي، وعد 
في    ، وعب ر الضابط   لدولية". ئية ا الجنا محكمة  ل ا قبل    امل من مطالبة بإجراء "تحقيق ش أبو عاقلة  عائلة  

ي الذي أطلق النار على أبو عاقلة، وقال "أنا  عن "أسف" الجند ،  إحاطة مغلقة للصحفيين األجانب 
 33". "، واستدرك أن الجندي "لم يفعل ذلك عن قصد، هذا واضح تماما  آسف لذلك أيضا  

المت − الواليات  تحدي  "ئيلراإس"  حدةدعت  المسؤولإلى  م د  عن  الصح ين  شقتل  عاقلة، يرين  فية    أبو 
ية  مريك وقالت الخارجية األ  .قضيةال  هذه  أكدت المتحدثة باسم البيت األبيض أهمية المساءلة فيو 

على   الضغط  ستواصل  واشنطن  بعد    "إسرائيل"إن  االشتباك  قواعد  بخصوص  ممارساتها  لتراجع 
ي  سرائيلاإل  التحقيقنرح ب ب"   :ايسنيد بر   األمريكيةالخارجية    بلسانالمتحدث  وقال    أبو عاقلة.مقتل  

دا  على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة د مجد   34." في هذا الحادث المأسوي ونشد 
 6/9/2022 ،الثالثاء

صنقل − أحرونوت   ةفحيت  موقعهلسرائياإل  يديعوت  على  اإللكترونيية  الخارجية    ،ا  وزارة  عن 
إنها    يةيلسرائ اإل المغربسفيرها  استدعت  قولها  انتهاكات  ـ"ب  جوفرين ديفيد    لدى  عن  مزاعم  سبب 

إن   رائيلي )مكان( القناة اإلسرائيلية الرسمية التابعة لهيئة البث اإلس قالت  و   ."جنسية وتحرش وفساد 
غوفرين    فيد يد في المغرب    سيةبلومايالد بعثتها  الحقت رئيس  ت  ماذ نحو عام باتهامن  علمت  ب يل أبت

 35ات. بالتحرش بنساء مغربي
  " أمور خياليةـ"إن قوات الجيش تقوم بالجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي  في  ركان  هيئة األ رئيس  قال   −

منظ أفضل  وتمتلك  الشاباك،  امع  كوخافي خباراتية.تسومة  مر الخ  ،وأضاف  افتتاح  تابع  ل  فق 
وتقوم    ا  ونهار   ، قواتنا تهاجم ليال  ساحات   العالم يواجه ست في    جيش  د "ال يوج:  لمخابرات لشعبة ا

لبنان وسوري الغربية وإيران وساحة أخرى لن نذكرها، هناك حاجة    ة بالعمليات في  وغزة والضفة 
 36تخاذ القرارات".المنهم  إلى استخبارات تكتيكية في كل 
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معطيات   − خالل    ية إسرائيل أظهرت  الفلسطينية  الهجمات  في  وملحوظة  كبيرة  زيادة  هناك  أن 
وبحسب  الذي سبقه وما سبقه من أشهر.  2022  يوليو  تموز/  شهر، مقارنة  ب2022  أغسطس  /آب 

هو    أغسطس  / آب شهر  ، فإن  العبري   ت نو حرو صحيفة يديعوت أموقع    التي نشرهاتلك المعطيات  
بزجاجات حارقة، في    135و  نار،  بإطالق  23منها    ا  هجوم  172، حيث سجل فيه  ا  خر األعنف مؤ 

 37زجاجات حارقة. 75إطالق نار، و  15منها  113سجل   يوليو /تموزحين أن 
تتبع    مؤسسة  39عن وجود  ة "أمان"  لءالمساكشف تقرير صادر عن االئتالف من أجل النزاهة و  −

عرض في جلسة نقاش    تقرير، في  وأكدت أمان  خارج إطار المساءلة.  الفلسطينية  سلطةرئيس ال
تم  في   التي  المؤسسات  المساءلة حول  "واقع  بعنوان  وج  رام هللا،  عدم  للرئيس"  ود جهاز اتباعها 

لرئي للرئاسمساعد  التابعة  المؤسسات  لمتابعة  السلطة  إلس  أو    ىة،  محاسبة  وجود  عدم  جانب 
لمسؤوليم المؤسسات.  ساءلة  أ  تلك  عن  التقرير  هذهوأفصح  طبيعتها    ات مؤسسال  ن  في  تتنوع 

 38يمول معظمها من الخزينة العامة.و   ،"حكومية، تابعة لمنظمة التحرير، غير ربحية، رئاسية"
الفلسطينية    حكومة ال ة )صفا( أن وزراء  ني افة الفلسطي وكالة الصح   حصلت عليها مية  س ر ئق  ثا و   كشفت  −

  من   رغم ال   على   دوالر؛   ألف ي "نثرية شهرية" بقيمة    2019ذ أواخر  ون من يتقاض اشتية    التي يرأسها محمد 
  ىق إل ائ وتشير الوث   بها السلطة، وصرف رواتب مقلصة لعموم الموظفين.   ر  الحديث عن أزمة مالية تم 

اشتية  حكومة  آلية   أن  على   استحدثت  التشريعي    لاللتفاف  المجلس  أعضاء  ورواتب  مكافآت  قانون 
ب الوزير  ورات   ، دوالر آالف    4  د راتب رئيس الوزراء بـ د  ذي ح ، وال والمحافظين وأعضاء الحكومة  

ي  ت ل ، ا ية وجاءت النثر   دوالر لكل وزير على شكل "نثرية".   ألف ي دوالر، عبر صرف مبلغ    آالف   3  بـ 
دوالر، بعد توصية رفعتها اللجنة   آالف   6لوزراء إلى  ر، ورئيس ا وال د آالف   5وزير إلى    ترفع راتب كل 

 39لدولة". رواتب ومستحقات "كبار موظفي ا   " لـ"تصويب   عباس   محمود لها رئيس السلطة  ك  التي ش 
ع  مت تت " ن  دن على أ ي ي جو با مريك إنه اتفق مع الرئيس األ   د ي الب يائير    ي سرائيل قال رئيس الوزراء اإل  −

  البيد ووجه  .  " إيران إلى تهديد نووي   ل تحو   بحرية عمل كاملة للقيام بكل ما تراه مناسبا  لمنع   إسرائيل 
مقاتالت    تحذيرا   أمام سرب من  يقف  بينما  إلى طهران  قاعدة    35  ف أ حادا    Nevatim  نيفاتيم في 

 40." وقدراتها  ويلةالط   إسرائيل ع  ا ذر إيران اختبارنا؛ فإنها ستكتشف  لت  ص ا و ا إذ " الجوية، قائال :  
 . أنه سيستخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة الغربية للمرة األولى  يسرائيلاإل  االحتاللأعلن جيش   −

للقن العسكري  المراسل  اإل   11  اةوقال  الجيش    ية سرائيل العامة  قادة  الغر "إن  الضفة    بية عمليا  في 
بالتدرب ع تنفيذ االعتقاالت التي  ومون بترة وسيقالطائرات المسي  غيلتش  لىقاموا  فعيلها في حال 

 41قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة".  تبدو صعبة على الجيش، حيث سيتم  
عدوانا  جويا  نفذ    يسرائيل مصدر عسكري قوله إن العدو اإل  نعورية )سانا(  وكالة األنباء السنقلت   −

الالذقية غرب  المتوسط  البحر  اتجاه  من  الصواريخ  من  مفا  مستهد   بعدد  الدول  طار    ي". حلب 
 42مة".د خال  وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن
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 7/9/2022 ،األربعاء

الفلسطينية  بني جانتسي  سرائيل اإل  الدفاعدعا وزير   − الجهد   السلطة  المزيد من   فحةمكال  إلى بذل 
المحتلةالمقاومة    فصائل الغربية  الضفة  مق  ،جانتسلب  وطا  .في  من  تصريح  المخابرات    ر   في 
إلى أن    ه"، مشيرا  عمل ضد  ن الولك  ،اإلرهاب   السلطة الفلسطينية "ليس فقط التحدث ضد    ،ريةالعسك

الحكم يضران الفلسطينيين والسلطة  ،وقبل كل شيء  أوال    ،"السالح في الشوارع وغياب   بالسكان 
 43ة نفسها". ينيلسطلفا
:  ة في حيفافي حفل تخريج ُأقيم في القاعدة البحري  ،د بيالية، يائير  يل سرائقال رئيس الحكومة اإل −

وأضاف    )قواعد االشتباك(، ونحن نقاتل من أجل حياتنا".  لي علينا أحد تعليمات بفتح النار ن يم"ل
: "لن  بعد مقتل أبو عاقلة"، مضيفا    يسرائيل اإل  بمحاكمة جنود الجيش   ب مطالأنه "يستمع إلى    البيد 

بم لهم  ج أسمح  فيالحقة  اإليجال  ندي  إطالسرائيلش  إزاء  حياته  عن  دافع  ق بلي،  من  نار    ق 
الخارج في  التصفيق  نتلق ى  حتى  جانتس  الدفاعوزير  وقال    فقط".  إرهابيين،  "رئيس    إن  بني 

الد حو   هو،  األركان الناه  إطالق  تعليمات  وضع  في  وسيستمر  يقرر،  وفقذي  لالحتياجات    ا  ر، 
 44ي".رائيل س جيش اإلالم ي  العملياتي ة، وق  

الغربية  − الضفة  في  السياسيين  المعتقلين  أهالي  لجنة  السلطة اب  رتك ا   رصدت  أمن    الفلسطينية   أجهزة 
اعتداء    28استدعاء ، و   39، و اعتقاال    81شملت االنتهاكات    . الفلسطينيين   المواطنين   بحق    انتهاكا    315

محاكمة    26، و ا  تطاف خ ا   32و   حريات،   حالة قمع   40منازل وأماكن عمل، و اهمة  د م ية  عمل   34، و ا  وضرب 
 45حالة مالحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.   35  باإلضافة إلى تعسفية،  

الدينية  − والشؤون  األوقاف  وزير  البكري   الفلسطيني   قال  والمستوطني   حاتم  االحتالل  قوات  ن  إن 
 االحتالل منع رفع  أنى  ر إلوأشا  .2022  طسغسأ   آب/ل  مرة خال  23باحوا المسجد األقصى  تسا

 46ى اإلسحاقية. ل  مص جنديا   353وقتا ، واقتحم أكثر من  47الحرم اإلبراهيمي  ن في األذا

  سنة   15% بين األفراد  2.3  ، أقل المعدالت في العالم   ن م   ة السلطة الفلسطيني معدالت األمية في  د   ع تُ  −
  راضي أل ا سنة فأكثر في    15لفلسطينيين  ألمية بين األفراد ا ، في حين بلغ معدل ا 2021  سنة ل   ، ثر فأك 

في حين بلغ معدل    (. حسب بيانات جمعية الجليل )ركاز   2017  سنة % في  3.6،  1948  سنة المحتلة  
ب  حس ب   ، 2020  سنة في    % 19.5  ول غرب آسيا وشمال إفريقيا د   في   سنة فأكثر   15األمية بين األفراد  

 47. % 3.31سنة فأكثر    15عدل األمية عالميا  بين األفراد  غ م وبل بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء،  

لدى  د  ك  أ  − اإلسرائيلي  حايك   اإلمارات السفير  العال   أمير  إقامة  منذ  بين   بلوماسية يالد  قات أنه 
نوع نقلة  حدثت  التجارة البلدين  في  بتوقيع  ل  تك   ، الثنائية   ية  لوزراء   20و   ، اتفاقية   20لت  زيارة 

من    دتشه   قائال    أضاف و   يين.إسرائيل األولى  الستة  الت   2021  سنة األشهر  لثنائية ا   رةجاارتفاع 
ثم    560بقيمة   أمريكي،  دوالر  ا   مليون  النصف  خالل  تقريبا    ،2022  سنة من    لألو تضاعفت 
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ي إن التجارة الثنائية  سرائيل وقال السفير اإل   . % 117زيادة قدرها  مليار دوالر ب   1,214لتسجل  
ما    ز لتجاو   ، مليار دوالر   1,407وحدها سجلت    2022  سنة خالل األشهر السبعة األولى من  

  و ح بن   وفي ما يتعلق بالسياحة كشف حايك أن ما يقدر   بأكمله.   2021  سنة تحقيقه خالل    م  ت 
 48. السنتين الماضيتين ات خالل  ي أتوا إلى اإلمار إسرائيل ألف سائح    450

صى الدولي" والذي استمر يومين، قء األأعمال مؤتمر بعنوان "ندا  اختتم في مدينة كربالء العراقية −
فيه   وأهك  وأ  دولة.  60وشاركت  دعم  أعماله  ختام  في  المؤتمرون  المقاومة    ميةد  بنهج   االستمرار 

 49ي. سرائيلإلمع االحتالل اطبيع ومواجهة الت

ت حكومة  ث  ايدن، حبي جو  ، أن إدارة الرئيس األمريكاألمريكي   أكسيوس موقع  نشره  كشف تقرير   −
السلطسرائيلاالحتالل اإل لتحقيق االستقرار في  اتخاذ خطوات عاجلة  ونقل    سطينية.لفال  ة ي على 

عن   الخارجيالموقع  وزير  الشرق وكيلة  لشؤون  ليفاألدنى    ة  "السلطة باربرا  أن  تأكيدها   ،
  عندما يتعلق األمر بتقويتها وتثبيتها.   ،"لائي إسر ب  وأن "الكرة في ملع  ،الفلسطينية يمكن أن تنهار"

إنه "يمكن دراسة    رام بن باراك  يلي ئا ر سإلا  رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست قال  و 
سجنالاإلفراج   عن  فمبكر  أمنيين  المقرر    لسطينييناء  قريب من  سراحهم  يطلق  بن    ".ا  أن  أن  إال 
بالدماء"، موضحألطخة  د أن "الحديث ال يدور عن قتلة مك  باراك أ أنه "يتعين على من    ا  ياديهم 

 50رهاب". وفق قوله. إلاسة ر وقيع على تعهد بعدم العودة إلى ممايفرج عنه الت
 8/9/2022 ،الخميس

 بعدما  ،رام هللا، قرب  يل ائيسر اإل، برصاص االحتالل  ا  عام  17  ،استشهد الفتى هيثم هاني مبارك −
إيل  "بيت  حاجز  من  بالقرب  روتيني،  بنشاط  تقوم  كانت  للجيش  دورية  ضمن  جنديا   هاجم 

 51، بواسطة مطرقة )شاكوش(."كري العس

 ،العبري   واال حات لموقع  ي ي تصر ، ف نية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ لمد ن ا و ؤ ش وزير ال د  د  ش  −
 ،السلطة ال يمكنها أن تقبل بواقع تقتحم فيه قوات االحتالل األراضي الفلسطينية كل ليلة  على أن 

في  العمل  السلطة  من  تطلب  ضد  ه ن ال   وبعدها  سلطا أن   موضحا    ، المسلحين   ار  على  عرض  ت ه 
"ا  عن االحتالل  الفلسط اقتحام    لتوقف  اختبار  المناطق  كفترة  سعي   4لمدة  ينية  لتهدئة    ا  أشهر؛ 

ق السلطة الفلسطينية  وات هم الشيخ سلطات االحتالل بخن   االحتالل رفض العرض".   أن األوضاع، إال 
 52. " وضاع لى السيطرة على األ ضعيفة وغير قادرة ع ة  ط ل الس  تون بعدها بادعاءات بأن أ "ي   ا  اقتصادي 

االحت − شرطة  اإل زعمت  هجوم  يئيل راسالل  أبيب في    ا  م سلح  ا  إحباطها  موقع   تل  وقال  المحتلة. 
تنفيذ هجوم إطالق    ا  فلسطيني  ا  شرطة االحتالل اعتقلت شاب   نإ  ت أحرونوت يديعو  بزعم محاولته 

 53من مدينة نابلس.  ،ا  عام 20 ،مد الميناوي اسم المعتقل هو مح إلى أن ا  ، مشير ب يبأ تل نار في 
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ال  ،نيمبوسوع  على مشر   احتجاجا   − المراقبة  الذكاء االصطناعي وبرامج  يقدم خدمات  واسعة الذي 
 ضد    ة يأمريكمدن    ثالث   في  ةيتجاج يون وقفات احأمريك م نشطاء  ظ  ن  ، يلسرائيلجيش االحتالل اإل

تع  ،غوغلو   أمازون ي  ت  شرك عقود  إللغاء  عليهما  الضغط  العنصري م  بهدف  الفصل  سياسات  ق 
ال  الفلسطينيين.  ضد   الثالوتمثل  األمدن  التكنولوجيا  أكبر مراكز لصناعة    اتل يس ية، وهي  مريك ث 
 54. يويورك(ومدنية نيويورك )والية ن ،فرانسيسكو )والية كاليفورنيا(سان و ة واشنطن(، ي)وال

اإل قال   − الوزراء  البيد    ي سرائيل رئيس  حفل    ، الشاباك   جهاز   إن يائير  االستخباراتي    اإلنجاز خالل 
الواقع المتغير    ، في ظل  2022  سنة اية  أحبط مئات الهجمات منذ بد   ، 2021  نة س ي للشاباك عن  التشغيل 

نار   ا  حالي   ث د يح   ي ذ ال  إطالق  متفجرات   ، من  وغي او مح و   ، وإلقاء  خطف  لها حر الت  كة  رها خططت 
 55كل اعتقال يرافقه إطالق نار".   ا  سنوات كانوا يرشقون الحجارة واليوم تقريب   3وأضاف: "قبل    حماس. 

 9/9/2022 ،الجمعة

الشك  أ − مكتب  ومسؤول  حماس  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  واد  زاهر  واألسر لجرحى  هداء  ى 
صحفي،  جبارين تصريح  أيقونة  "  أن  ،في  تمث ل  تزال  وال  مث لت  وتحريرهم  األبطال  أسرانا  قضية 

الوطن  بنا،تلهب نضال شع  امتداد  دة على  المتجد  تجديد   ."ووقودا  النتفاضته  وأعلن جبارين عن 
 ، داعيا  ن  ار السرى المرضى وكبفراج عن األس اإلنسانية التي أطلقتها الحركة لإل  ةدر عرض المبا

 56رصة قبل فوات األوان.العدو إلى أن يلتقط الف
ألون بن  العبرية  العامة    13ي والمراسل للقناة  سرائيلالمذيع اإلعن  العبرية    معاريفنقلت صحيفة   −

مرحلة  دافيد  إن  قوله  الفلسطي  فع ض،  االسلطة  بنية  نحو  لتي  منذ  قسنتيندأت  إلى ،  وصلت  د 
مذر  المرحلة،  هذه  في  المتنفذة    من  رغمبال أنه    ا  د د   شوتها  القيادة  للتنسيق  في  "تقديس"  السلطة 

ل  راتيجي للسلطة، والمتمثت ساال  ذلك إلى "الفشل  بن دافيد   وأرجع  .ئا  األمني إال أنه لم يحقق لها شي
في    لضفة".الفلسطينية بامات الليلية للمدن  ر االقتحاة واستمرالة فلسطيني دو ة  ي إمكانية إقامبتالش

دافيد  بن  لفت  نجاح حركة    النظر  المقابل،  انتزاع تسهيالت من    حماس إلى  في قطاع غزة، في 
 57االحتالل، من خالل استخدام القوة.

أن ال تدخل قواته في جولة قتال جديدة على    لهمأ  نع  بني جانتس  يسرائيلاإل  دفاعوزير الأعرب   −
 2022.58 نوفمبر  /ثانيالتشرين في األول من  قبلةمالل انتخابات الكنيست لجبهات قبا منأي 

حزبا   − الوطني  قرر  والمساوة  الديمقراطية  والجبهة  الديمقراطيالتجمع  المحتل  للسالم  الداخل   في 
ا انتخابات  ا نيلكخوض  اتفاقسرائيلإلست  وبحسب  ثنائي.  تحالف  في  القادمة  ب  تم    ي  ين  توقيعه 

االتفاق  ي حال  وف  ،تاسعسيحصل التجمع على كل من المقعد الثاني والخامس والسابع وال  نيب  الحز 
الثاني   المقعد  من  كل  على  التجمع  فسيحصل  الطيبي  أحمد  برئاسة  للتغيير  العربية  القائمة  مع 

 59.والسادس والتاسع



 2022 تمبرأيلول/ سب _________________________________________________________

ت واالستشاراتة للدراساتونالزي مركز                 11                                                    

 10/9/2022 ،السبت

ة الروسية موسكو، على  ماعيل هنية إلى العاصمسإ  سحمالحركة  ي  مكتب السياس وصل رئيس ال −
، إن هنية  لها، في بيان  حماسرأس وفد من الحركة، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية. وقالت  

الروسي   الخارجية  وزير  وعددا  الفروفي  جسير سيلتقي  الروس.لقاد ا  من  ،  والمسؤولين  وقال    ة 
العالقات الثنائية    ، إن الزيارة تستهدف بحث آفاقحماسس  عالمي لرئيإلا  شارطاهر النونو المست

 60القضية الفلسطينية.بما يخدم 
يين بحاالت اختناق جراء إلقاء شبان فلسطينيين زجاجات حارقة على برج  إسرائيلجنود    7أصيب   −

 61. شمال مدينة الخليل بيت أمرخل بلدة د مد عني عسكر 

سكرية في  من المخابرات الجوية والمخابرات الع   بأن كال    أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان  −
شن  ة سوري  واسعة  ،  اعتقاالت  حملة  في    ضباطا    شملتت  النظام،  قوات  في  ضباط  وصف 

وذلك منذ مطلع    ، " ئيل إسرا " ، في إشارة إلى  " دية ا ع م ت  جها " دمشق وحلب، بتهمة التعاون مع  
  ، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن معتقلين   وضابطا    عنصرا    27ا يزال  م و   . 2022سبتمبر    / أيلول 
 62ط. ب ا بة ض برت   11هناك    27  ن الـ إن بي 

للتعليم اكشف   − المساعد  الوكيل  التربية  السلطان، في تصريح لوكالة  سأ  املعرئيس وفد وزارة  امة 
الكويتية نحو  ستتعاق(  الكويت )ده  بال  أن  ،األنباء  مع  السلطة   400د  مناطق  مختلف  من  معلم 

 63رنسية.يزية والفين اإلنجلت  الفلسطينية، في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغ

ها، من التهديدات التي يتعرض لها يان لمي، في ب الالع  نائسلمجلس الك  المركزيةرت اللجنة  ذ  ح −
وقالت اللجنة    وفلسطين وكذلك الوجود المسيحي في األرض المقدسة.  "إسرائيل"في  لسالم العادل  ا

بيانات تسلط    7عن    ة ما ال يقليضالماإن رؤساء الكنائس المحلية أصدروا في األشهر السبعة  
تشكله التي  التهديدات  على  هجالضوء  "مات  ا  ضد  المتطرفالجماعات  ومباني    ة"  الدين  رجال 

اإلالكنائ والقيود  من سرائيل س،  وغيرها  المقدسة،  األماكن  إلى  والوصول  الدين  حرية  على  ية 
دت أن التمييز  ك  وأ  ثقافات.لاان و ة القدس المتعددة األديد الوضع الراهن وهوي  د   اإلجراءات التي ته

 64صف قرن. نمنذ  ا  مستمر ال االحتالل يز ا مو الفلسطينيين علني ومنهجي،  ضد  
 11/9/2022 ،األحد

بار  اإلسرائيلي  الشاباك  رئيسر  ذ  ح − رايخمانرونين  جامعة  في  أكاديمي  دراسي  مؤتمر  خالل   ،  
Reichmanالمقاومة تصاعد  من  الغربيةالا  ضد    ،  الضفة  في  روني   .حتالل  إلى  وأشار  بار  ن 

  "إسرائيل"ن  ن السيبراني بي للتعاو   عيا  ربية، دا جتماعي العلتواصل االات اشبك   خطورة التحريض في
سم تنظيم  تنظيم الذي يطلق على نفسه االمع    أن الشاباك يدير مواجهة  بار  ل أخرى. وزعمدو و 

العام  ،  الدولة اإلسالمية )داعش( بدء  يؤيدون    "إسرائيل"في    فلسطينيا    مواطنا    71وأنه اعتقل منذ 
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مقارنة  ،  ضفةية في ال إسرائيل أهداف    حادثة إطالق رصاص ضد    130ى وقوع  ة علعالو التنظيم،  
  . 2020  سنة في األشهر الثمانية األولى من  فقط    19، و 2021  سنة عملية في الفترة ذاتها من    98ع  م 
فلسطيني    2,000قال  ، واعت 2022سنة  منذ بدء    عملية عسكرية حقيقية فيها   312منع    إلى   بار   أشار و 

 65رة. لسيط ية ا ذلك تعبير عن فقدان السلطة الفلسطين   ن أ   ى ل إ   مشيرا  هور.  نية ش منذ ثما 
انتقدوا سلوك جيش االحتالل، وأشاروا    مصريينمسؤولين    بأن  العامة اإلسرائيلية  11القناة  أفادت   −

اقتدة  زيالاأن    يرون   أنهم   إلى الجيش اإلفي  "في الضفةي وعملياته  سرائيلحامات  السلطة  تح؛  ر ج 
وت  أكثر".الفلسطينية  موقفها  التقرير    ضع ف  إذا ووفق  أنه  من  المصري ون  المسؤولون  ذاته، حذ ر 

وفوضى سياسية في    انفجارا  "ستواجه    "إسرائيل"استمر الوضع في الضفة على ما هو عليه، فإن  
 66باس(".مود ع طيني، محم الذي يلي أبو مازن )أي رحيل الرئيس الفلسو يب الترامع اقلضفة ا
قدما  قادمة من   40شاحنات تجارية حجم    7  إدخالعن    الفلسطيني  أعلنت وزارة االقتصاد الوطني −

 67. لى فلسطين ضمن مبادرة الشحن بالحاويات الكبيرة عبر الحدود مع األردنإالصين 
باسم  الن  أك د  − قاسم،  حماساطق  لوكال  حازم  خاص  تصريح  وفصائل    ،صفاة  في  حركته  ك  تمس 

بحق   العمل   واإلسالمي  االحتالل   الفلسطيني  شعب الالوطني  يسرقها  التي  الطبيعية  ثرواته  في 
 68ع غزة.ر قطا في بحثروة الغاز الطبيعي   خصوصا  ي، و سرائيلاإل

تواجه صعوبة في إيجاد مبادرات للنية الحسنة واستعادة   إسرائيل " ن  أ   العبرية   تس هآر حيفة  ص رت  ك ذ  −
. " اقتصادية بإمكانها خفض التوتر األمني في الضفة الغربية   الثقة بين الطرفين، أو اتخاذ خطوات 

سلحة ت الم ون لعشرات العمليا د  ع  ن ي  يي لسطين يد بأن الف ارات ساخنة تف ذ اك إن أن هن   الصحيفة   وادعت 
ا خال  فترة  تحل  ل  التي  اليهودية  سبتمبر   ي ر  شه في    ألعياد  أكتوبر  و   أيلول/  األول/  . 2022تشرين 

الذي ك  وأ  المسلحين  أن  العمل دت  لهذه  يخططون  حركة  ن  من  هم  الفصائل فتح يات  من  وليسوا   ،
 69.ة فقط الفلسطينية المعارض 

يواجهان اتهامات    بلوماسييالد ية أن اثنين من العاملين في السلك  سرائيلالخارجية اإل  وزارةدت  ك  أ −
وقد  ظبي.    وموظف في السفارة لدى أبو،  جوفرين ديفيد  مغرب  في ال بمخالفات جنائية، هما سفيرها  

 70ة لكليهما.ئيناملفات جفتح  وقررت حبتهما س

  فلسطينيين  607ي اعتقلت  سرائيل، إن سلطات االحتالل اإل في بيان لها   ،رى ؤسسات األست م قال  −
ب ،  2022أغسطس    آب/ خالل   النساء،   13طفال ، و   59هم  ين من  لت حاالت االعتقال  ك  وش   من 

  إلى أن   وأشارت   نين. يت لحم، وج ب الخليل، و يها  ، تل ر كل شه   مثل   ، في القدس النسبة األعلى 
الفلسط عدد األسرى والم  بلغ نحو  عتقلين  ى نهاية  أسيرا ، حت    4,650ينيين في سجون االحتالل 

من بينهم    ا  إداري    معتقال    743، و ا  قاصر   180ونحو    ة، أسير   32، من بينهم  2022أغسطس    آب/ 
 71، وأربعة أطفال. ن ي أسيرت 
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، وفق شهيدا    94إلى    2022سنة  ي منذ بداية  سرائيلاإل  لجيشن قتلهم اعدد الفلسطينيين الذي   رتفعا −
بجراح أصيب بها خالل مواجهات   حمد أبو جلدة متأثرا  استشهد    ، بعدماوزارة الصحة الفلسطينية

 6/9/2022.72 فيزم هيد رعد حاالش منزل مهد نين و مع قوات االحتالل عقب اقتحامها مدينة ج
فيه   بدأوا جنوب نابلس، في وقت    ة،ة قصر فوق أراضي بلد تيطانية جديدة  ة اسبؤر   وطنون مست  أقام −

 73المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا.  آفي جال ةعمر مستبتوسيع 
لد قال   − األمريكي  ناي   " ئيل إسرا " ى  السفير  بجامعة  ،  دز توماس  اإلرهاب  مكافحة  مؤتمر  ختام  في 

اإل " إن  ،  يا تسل خمان في هر راي  القادة  دعم حل  سرائيل على  أ الدولت   يين  دولة ين من  الحفاظ على  جل 
ل تهديدا  كبيرا  ك  التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية، تش "إلى أن    النظر   ، الفتا  " قراطية و يهودية ديم 

كن  يم   أال نغفل عما   من المهم بالنسبة لنا ":  قائال    أضاف و   . " كالئها ات إيران وو ديد ته   ثل م   سرائيل إل 
ا  في الضفة الغربية. هذه األوضاع ال  طينية، خصوص حدث إذا تفاقمت األوضاع السلطة الفلس ي   أن 

 74. " أريد تغيير الوضع على األرض لجعل ذلك السالم ممكنا  يمكن أن تستمر أكثر من ذلك.  
 12/9/2022 ،اإلثنين

الفلسطينية إلى موسكو، بقيادة   حماس   ركةوفد حي الفروف  ج استقبل وزير الخارجية الروسي سير  −
للحرك السياسي  المكتب  وش  ةرئيس  هنية،  االستعادة  د  إسماعيل  أهمية  على  الروسي  الجانب  د 

ضرورة  الفلسطينية، و فلسطينية على المنصة السياسية لمنظمة التحرير  لاالوطنية  وحدة  عة للالسري
الفلسطيني اإل  حل   د قاني على أساس  سرائيلالنزاع  يقوم على أساس قرارات    وليوني  معترف به، 

 75مم المتحدة، وكذلك مبادرة السالم العربية. مجلس األمن والجمعية العامة لأل
ي، ما هو  ئيلسرا يد اإل، إن التصعومةجلسة الحك  خالل  ،محمد اشتية  الفلسطيني   الوزراء  قال رئيس −

مناسبة  ب  ،اشتيةوأشار    بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية.  "إسرائيل"وصفة النفجار كبير تغذيه  إال  
.  بنوده لغت معظموأ  ، اقتفاال ر من  يذك شيئا    ق  لم تب  "إسرائيل"ن  إلى أ  التفاق أوسلو،   29  الذكرى الـ

هو  ا تقوم به  تعزيز مكانة السلطة، إال أن م لم أنها تريد  عي أمام العاد  ت  "إسرائيل"أن    اشتية  ذكرو 
 76بمؤسساتها.  س   مير السلطة، والملتد ستمر ل معم

إلنتاج   ةت عسكرية في سوريشآمن 10ستخدمت ان اإير  نإ  بني جانتسي  سرائيلقال وزير الدفاع اإل −
عات صنالى الة عطهران بالسيطر   ت تعمل لحسابها، متهما  لتسليح جماعا  صواريخ وأسلحة متطورة

  ، مضيفا  واتهم طهران بتسليح وكالئها في المنطقة بأكثر من مليار دوالر سنويا    العسكرية السورية.
 77خصصة لـ"إرهاب الوكالء".لماألموال ااعفة لى مضأن رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إ

مهنقلت   − الرسمية  Mehr News Agencyء  لألنبا  روكالة  البرية   ،اإليرانية  شبه  القوات  قائد  عن 
حيدري  كيومارس  مسير   Kioumars Heydari  اإليرانية  طائرة  طورت  البالد  إن  اقوله  ية  نتحار ة 



 اليوميات الفلسطينية   ________________________________________________ 

 14 ة للدراسات واالستشارات             ونزيتمركز ال        

عليها    الطائرة يطلق  وقال حيدري إن  ".إسرائيل  وحيفا في  أبيب   رب تلطويلة المدى "مصممة لض
 Arsh."78–1أو  1-" وهي نسخة مطورة من "عرشArsh–2أو  2–عرشاسم "
 13/9/2022 ،الثالثاء

ضاع  و ألا  إن  Aharon Haliva  اية أهارون هاليف سرائيلقال رئيس هيئة االستخبارات العسكرية اإل −
الف إللغربيضفة اي  تتجه  التصعيد ة  على وراثة    راعخصوصا  مع زيادة الص  ،وستتفاقم حدتها  ،ى 
حدوث انتفاضة ثالثة  "محمود عباس. وأضاف:    السلطة الفلسطينية  رئيسحكم بعد انتهاء حقبة  ال

 شعبية واسعة وعنيفة سيناريو محتمل للغاية، ولكن ليس بعد، وسوف تتزامن مع معركة الخالفة 
 79."اجة إلى التنبيه واالستعداد لها اآلنحب نحن اس، و ب ع د عسة بعلى الرئا

اإلس ل ات  كر ذ  − البث  لهيئة  التابعة  الرسمية  اإلسرائيلية  )مكان( قناة  كبار    رائيلي  من  اثنين  بأن 
اإل األمنية  المنظومة  في  التق سرائيلالمسؤولين  أمين  مع    ،8/9/2022  الخميس  ،ل سري شك ب  ،ايية 

ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد   ،حسين الشيخية  حرير الفلسطينسر اللجنة التنفيذية لمنظمة الت
 80دية.عياد اليهو ل األ الخ ملالنشاط لمنع تصعيد محتإلى فرج، بهدف إعادة األجهزة األمنية 

  The Jewish  على اتفاق مع حزب "البيت اليهودي ت شاكيد  يأيل  يةسرائيلاإلخلية  عت وزيرة الداق  و  −
Home  لت  ك  ش  المقبلة في قائمة مشتركة، وذلك بعد تفكك القائمة التي    الكنيست ت  انتخابا" لخوض

"ال وستخو باسم  الصهيونية".  االنت روح  القائمة  هذه  باابخاض  "ت  ب سم  اليهودي   The  البيت 

Jewish Home B ."   نا في إعادة بناء بيت للصهيونية الدينية  ي أننا نجح إنه "يسرن  شاكيد قالت  و
 81من أجل تشكيل حكومة واسعة يمينية ومستقرة".  ا  . وسنعمل مع"إسرائيل"في يمين المسؤول وال

الل  وص − الالمفتش  للقوات  الفاروق بل  غربيةالممسلحة  عام  وفد   خير  رأس  على  أبيب،  تل  إلى 
ئيلي  الجيش اإلسرا في  ركان  هيئة األ رئيس  . وقد حرص  ى من نوعهاة هي األول زيار   ي، فيعسكر 

كة حرس على استقباله بحفاوة بالغة وبطقوس رسمية مكفولة لكبار الضيوف، بمشار  افي خ أفيف كو 
الجنرال  "، إن  لهي، في بيان  لائيسر اإليش  وقال الناطق بلسان الج  ة األركان.قياد   الشرف في مقر

رسبزيار يقوم  بلخير   هية  إلى  األول  مية  نوعها  من  التإسرائيلى  مؤتمر  إطار  في  وتأتي  جديد  ، 
 82."العالم  بعثة عسكرية من مختلف أنحاء 25الدولي الذي يقام هذا األسبوع بمشاركة العسكري 

المتحدث  − اباس  قال  األلخارج م  نيد  مريكية  صحفي  ،برايسية  مؤتمر  ت   ،خالل  جيش  ال  قريرإن 
مقتل  ئيلراساإل عن مالبسات  عاقلة،الصحفية  ي  أبو  مع  يتطاب  شيرين  توصل  الخالصة  ق  التي 

ة كي  وريالتغييرات الضر   إسرائيلم أن تجري  "من المهقائال :  وتابع    ي.مريك األمني األمنسق  إليها ال
 83هة في المستقبل". شابث مكرر حواد ال تت
 14/9/2022 ،األربعاء

شا − فلسطينب  استشهد  أحدهما  يني  ين  االستخبارات ،  في جهاز  عنصرا   الف  يعمل  ،  لسطينيةالعسكرية 
جنين شمال   الجلمة شمال  معبر  في محيط  اشتباك مسلح  مصادر    ذكرت و   .الغربية  الضفةإثر 
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ه  اخلبد   ا  وبعد ذلك اقتحما مكتبز الجلمة،  ال إلى حاجمحلية أن المقاوم ين تنكرا بزي الجنود، ودخ
 84.يإسرائيلابط مقتل ض أسفر عن ، مماداخل المكتب م عليه  نار النود، وأطلقا عدد من الج

در ك بواهناعن مصادر فلسطينية لم يسمها، أن    العبرية، نقال  يوم"  السرائيل  إذكر موقع صحيفة " −
قوات ر  تم صفوف  في  الفاألم  د  اللسطي ن  للسل تابنية  اعة  في  أن  طة  إلى  وأشار  الغربية.  لضفة 

األم  "لكنا زال مست مني  التنسيق  مؤ مرا   قريبا "،  يتالشى  قد  هناك ضك   ه  أن  بالسلطة   ا  كبار   ا  اط ب  دا  
 85ي. سرائيلني مع االحتالل اإلاألم ون الطرف عن التنسيق ض  يغ
وسائل   − الج   يةرائيلس إ  مالإعأفادت  اإلأن  سيتخذ  سرائيليش  األاألجه  ضد    ت إجراءاي  منية  زة 

مقالفلسطينية،   خلفية  يإسرائيلضابط    لت على  على  عناصر  د  ي  قرب الفلسسلطة  ال  أحد  طينية 
جنين.ح الجلمة شمال شرق  العبرية  اجز  كان  قناة  ألفراد من   ن  "الجيش سيش:  وقالت  اعتقاالت 

الفلسطين  األمنية  فياألجهزة  بتور حال    ية  بأنشطةاشتبه  اك  وأ  ."مسلحة  طهم  أن  القناة  لجيش  دت 
المنطقة   خصوصا  الضفة الغربية و غيير في الوضع العملياتي بتة التأهب والي رفع من حالسرائيلاإل

 86.جنين ونابلس  ،الشمالية منها

الوز  − رئيس  اإلقال  يائير  سرائيل راء  عحى  عله  ث  ب  لفزتم  يح تصر في  ،  البيد ي  تويتر،  في  لى  سابه 
ة   تفرض فيه السلطة الفلسطيني مكان ال   كل  في   لن نتردد في العمل":  ي إسرائيل  ضابطخلفية مقتل  

قرب  "  وأضاف  ."النظام الفلسطينيين  القتلى  للأحد  ينتمي  جنين  في  الجلمة  مخابرات  حاجز 
، مستعدان  شاباكالوجهاز  على أن الجيش    د البي  د د  وش  ."جديدا    تصعيدا  "ذلك    تبرا  مع  ،"الفلسطينية

 87. "رأسه أن يرفع"من  "اإلرهاب "لكل سيناريو لمنع ما سماه 
بلدات سرائيلاألجهزة األمنية والجيش اإل  ليئيسرااإل  الشاباكأوصى جهاز   − ي بفرض إغالق على 

تحسبا   السيطرة؛  فلسطينية،  عن  األوضاع  الشاباك،    ص  وتن  .تعبيره  حد  على    من خروج  توصية 
ضفة الغربية،  لال افي شم ية  سطينالبلدات الفل  ، على التفرقة بينية سرائيل العامة اإل   11  للقناة  وفقا  

إلى جانب آخر أطلق عليه    ،د على ما أسماها بالبلدات "اإلرهابية"د  ق مش من خالل فرض إغال
 88". واضحا   هابا  ا "إر " على بلدات ال يبدو فيه"متنفسا   إغالقا  

يائير    ةيسرائيل س الحكومة اإل بمشاركة رئي  د أن اجتماعا  أمنيا  عق  ية سرائيل العامة اإل   13ذكرت قناة   −
لتالبي األقيي د  قبوضاع  م  الطويل.األمنية  اليهودية  األعياد  موسم  فإن    ل  العبرية  للقناة  ووفقا  

 89قصى. للمسجد األلمستوطنين مات ااقتحااالجتماع قرر المضي قدما  بالسماح ب

الفلسطيني − الصحة  وزارة  صح  ،ةأعلنت  بيان  عفيفي  إجمالي  أن  الفلسطيني،  الشهداء  في  ين  دد 
اال إلغلضفة  وصل  بداية    97ى  ربية  منذ  2022سنة  منذ  األكبر  الرقم  وهو  عندما    ،2015  سنة، 

من إجمالي الشهداء الفلسطينيين هذا    31لسطينية أن  ات فصائي حإوتظهر    .فلسطينيا    99استشهد  
 90تالل.االح جيشاهمة شبه يومية من ات اقتحام ومد والتي تشهد عملي ،العام قضوا في جنين
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ين  تعاون مشترك"، مع نقابة المحاممذكرة "تفاهم و   بالقدس المحتلة  اسالمية العلي عت الهيئة اإلق  و  −
  إن  وقالت النقابة  بو عبود.يهما: الشيخ عكرمة صبري والمحامي يحيى أس  ين برئيت  ين، ممثلردنياأل
"مذ ال فاالتفاتضمنت  كرة  الجهود  تعزيز  على  هو ق  على  والحفاظ  المقدسيين،  صمود  دعم  ة  ي  ي 

 91قدسات". القدس والم

ية  في زيارة رسم  ،أبيب   تل  إلىل نهيان  يد آبن زا الشيخ عبد هللا    وزير الخارجية اإلماراتي  وصل −
م"إسرائيلـ"ل خاللها  يبحث  اإل،  المسؤولين  كبار  منعددا  يين  لائيسر ع  االهتمام  الم    ذات  لفات 

 92ية. سرائيلاإل  -ماراتية  والشراكة اإلالمشترك المتصلة بالعالقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون 

 15/9/2022 ،يسخمال

ا  م ضي ه فيه ت دك  أ ،"نمواجهة االحتالل والعدوا أم ة واحدة في"، بعنوان بيانا   حماسأصدرت حركة  −
باستئناف  "في   قرارها  إطار  في  السورية،  العربية  الجمهورية  مع  راسخة  عالقات  وتطوير  بناء 

سطين، وال  ها قضية فلب منالقل    ، وفيادلةوقضاياها الع، خدمة  ألم تنا  الشقيقة  ة عالقتها مع سوري
كها م  ،  "تنام  نا وأضيتطو رات اإلقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بق ي ظل  التسي ما ف دة  تمس  جد 

العربي  "بـ ومحيطها  أم تها  مع  عالقاتها  وتعزيز  تطوير  على  وحرصها  الثابتة،  استراتيجيتها 
ة،  "حركة  الت  دان. و "ومتنالقضيتنا ومقاواإلسالمي، وكل  الداعمين   ر    العدوانبشد  الصهيوني المتكر 

إوق"دة   كمؤ ،  "، وخاصة قصف مطار ي  دمشق وحلب أخيرا  ةعلى سوري في    ةب سوري لى جانوفنا 
للجمهورية العربية السورية قيادة  وشعبا ، لدورها  "عن تقديرها  حماس . وأعربت  "مواجهة هذا العدوان
  دورها   ةتستعيد سوري"لى أن  عة  إ، متطل  "دلةالعا  قضيتهفلسطيني و انب الشعب الفي الوقوف إلى ج

كل  الجهود المخلصة من أجل استقرار  "ـل  دعمهاة   دي ، مب"ومكانتها في األم ت ين العربية واإلسالمية
 93."، وازدهارها وتقد مهاةوسالمة سوري

نع تصاعد  عمل أكثر لماللسطينية،  الف  سلطةلا   توماس نايدز   " إسرائيل " ى  السفير األمريكي لد طالب   −
الغربية الضفة  في  األوضاع  وتدهور  ت  ، نايدز وقال  .  "العنف"  لإلذاع صريحفي  اإلات  ية  سرائيل ة 

"ع  العامةالرسمية   األإنه  اإلدارة  طلب  من  الرغم  من  مريكلى  واشنطن  في  منع  ي يسطين فللاية  ن 
إن "واشنطن ال تقول   دز ي ا ن وقال    . اء"ير األب  أن تمنع قتل   أيضا    إسرائيل العنف إال أنه، يجب على  

اإل مشيرا  سرائيلللجيش  يفعل"،  أن  عليه  ماذا  "اإل  ي  أن  األإلى  يتمتع    ةيمريكدارة  أن  في  ترغب 
 94ة الحركة ويعيشوا بأمان".الفلسطينيون بحري

المئ  عت ق  و  − بإجراء  شخات  للمطالبة  إلكترونية  عريضة  على  الفلسطينية  مانتخاصيات  جلس  بات 
ج بأه لـ"  ديد؛وطني  الف  النسبةميته  برسوكالة  ونقلت    لسطيني".للشعب  "الهيئة    قدس  عضو  عن 

بلغ  "عد   أن  اب مجلس وطني جديد"، عصام عدوان،تأسيسية النتخال العريضة  الموقعين على  د 
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ال اليوم  صباح  تذكير    ية".خص ش  1,177  خميس حتى  العريضة  من  "الهدف  أن  عدوان  وأضاف 
 95وطني جديد". س  ات مجلانتخابء إجراورة لسطيني بضر ب الفالشع أبناء

استوجبت    إن هناك ثالثة أبعاد مهمةإسماعيل هنية  س  اسي لحركة حمارئيس المكتب السيقال   −
قيادة   من  الزيارة  هذه  لروسيامثل  تحتالت  ،الحركة  المي  الل  التاريخية    ،دوليةكانة  العالقة  وذات 

أن "الب عد األول    "،اليوميا  روس"بر قناة  خالل لقاء ع  هنية،وأضاف    والمنطقة.  طينيةالفلسبالقضية  
بالقضية و   متعلق  اإلالفلسطينية  االحتالل  مع  المحتدم  الصراع  متعلق  سرائيلطبيعة  والثاني  ي، 

ا واإلسالبالمنطقة  نوالت  ومحا  مية لعربية  بالمسرح  تشكيل  يتعلق  ما  والثالث  أوسطي،  شرق  اتو 
إلى أن هناك بعض األطراف  ة النظر لحركيس ارئولفت  ".أحداث كبرى ري فيه من ما يجولي و الد 

ا قيادة  ثني  القيحاولت  عن  الزيارة  لحركة  هذه  أن  لحماس  تبدي  أن  وحاولت  الزيارة،  بهذه  قد ام 
 96".سياسية بامتياز زيارةأنها " ا  عض الدول، مؤكد في عالقتها مع ب تلحق بها أضرارا  

بي  ة كرمئيل جنو تعمر س مالق نار في  صيب جراء إطأ    الجزيرة في رام هللا إن مستوطنا  راسل  قال م −
الخ إعالم  .يللمدينة  وسائل  أإسرائيل  وذكرت  أخرى  األمن  ية  يتح سرائيل اإلن  كان    إذا  ق حاليا  ق  ي 

 97رة للسياج. مجاو  دينيةة أو أطلق النار من خارجها، قرب مدرسة مستعمر إلى الل ل  ذ تسف   المن
جانتس  اإلسرائيليالدفاع    وزيرأعلن   − حكومته    بني  بالبحأن  سيا  ث ملزمة  تسوية  مع  سية  عن 

على   تقوم  كياالفلسطينيين  وجود  مستقن  مبدأ  يعيي ر  جاو مت   ينل  ين  بسالم.ن    جانتس   وأضاف  شان 
قلت له: أنا أعرف أنك    ،أبو مازن   طينيةالفلسفي أحد لقاءاتي المتعددة مع رئيس السلطة  ":  قائال  

أريدك موج أنني ال  تعرف  وأنت  هنا.  تريدني موجودا   ولال  هنا.  تكننودا   حقيق هذه ا ال نستطيع 
ن والتعايش معا . وملعيش  على اور  ال أنت ستختفي. كالنا مجبفال أنا سأختفي من هنا، و الرغبة.  

ننا من توفير السالمة تحلول معقولش عن  نفت    ينا واألجيال القادمة أنب  واجبنا تجاه شع  وقال   ."مك 
لوضع الحالي سيؤدي  ة. فاستمرار امني لى الحلول األعلينا أن نفكر في حلول، إضافة  إ"  :جانتس

تكون دولة يهودية. وفي ن  أ   ئيلراسالقومية، ونحن ال نريد ذلك. نحن نريد إللة ثنائية  إلى نشوء دو 
 98. "ة الغربيةهاب( في الضفمع )دولة إر  عيشال يلإسرائالوقت ذاته ال تستطيع 

اإلف  ن − الجيش  أهدامهاجم   ييحاك   عسكريا    عرضا    يسرائيلذ  جويةة  دبابات تخد باس  وبرية  ف    ، ام 
و   ،وطائرات مسيرة   ،ومروحيات  بين  األناضولمراسل    كروذ   ي.دولبحضور عربي  أن    حضور ، 

أثناء العرض في  وظهر    .الفاروق بلخيرملكية المغربية  قوات المسلحة الام للش العت  المف  العرض 
تساليم قاعدة  تشبه    Tze'elim  داخل  فارغة  الجيش  ية  بنانواللنية  يلسطالفالقرى  قرية  فيها  يجري 

تدريباته.سرائيلاإل أعالما  مر لاحظ  وال  ي  القرية  أزقة  في  الجدران    را  و  ص  و   ،فلسطينية  اسل  على 
يا  حماس  لمؤسس حركة أحمد  عام    ،سينالراحل  نصر هللا.  السيد   حزب هللاوأمين   ذلكك  حسن 

 99ها.رض فيمن العجانب  ية، جرى يوجد في القرية مجسم لمسجد ومآذن تبرز كقرية عرب 
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  ربالمغ  ه لدىتعيين سفيرة جديدة لبالد   البيد ي يائير  سرائيلوزير الخارجية اإل  ء زراالو ر رئيس  ر  ق −
فيألونهي   كاما  الوزارةAlona Fisher-Kamm  شر  في  والتوجيه  اإلرشاد  دائرة  مديرة  وإعفاء  ،   ،

 100سية.ية وجنت جنائمخالفاتكابه كشف عن شبهات حول ار البعد   جوفرين د  ديفي السفير الحالي 
يهودا  اقتحم   − المتطرف  الصهيوني  برفقة عشر Yehudah Glick  ليكجالحاخام  المستوطن،  ين،  ات 

تالل  علم االحورفع    ،مقبرة  باب الرحمة المالصقة للسور الشرقي للمسجد األقصى، ونفخ بالبوق 
 101لمسلمين. ا ورقب فوق 

ع  الفلسطينية تتعمق وتتس لجراح  إن "ا  سعد هر  شا  العام التحاد نقابات عمال فلسطين   ألمينال  قا −
ضاعا  ييوم أن  بعد  ا،  االحتالل  التضييق  سرائيل إلف  سياسات  الماضين،  العامين  خالل  ي، 

ي  لقوا حتفهم خالل عملهم ف  ا  ال  فلسطينيام ع  50أن "  سعد   وبي ن   للعمال الفلسطينيين".والمالحقة  
 102".[2220] ي، منذ مطلع العام الجاري سرائيل إلعمل اوق الس

  " إسرائيل"أن العالقات بين بالده و  بن زايد آل نهيان  خ عبد هللا اراتي الشياإلم  ارجيةير الخوز د  ك  أ −
التعاو تمضي قد  ى وجود نمو مستمر في  ت، مشيرا  إلكل المجاال  فين  ما  نحو آفاق أرحب من 

  تفاقية ا  لحرة هي أسرعتهما للتجارة اي  إلى أن اتفاقالنظر  الفتا   بلدين،  لتجاري بين الادل االتب  حجم
ي  سرائيللقائه رئيس الوزراء اإلعقب    ،الخارجية اإلماراتيال وزير  وق  نوعها. ن  م   "إسرائيل"عها  ق  تو 

ن، وهناك زاروا دولة اإلمارات خالل العامين الماضيي   يإسرائيلليون  نحو نصف م" ن  إ،  البيد يائير  
 103."رحالت طيران يوميا  بين البلدين 8إلى  7نحو 

ومعلمة   ا  معلم  500اقد دولة الكويت مع  عن تع   غزةفي قطاع    لعاليلتعليم ا واة  ة التربيار وز نت  أعل −
جراءات بدأ هؤالء المعلمين إمدارس الكويتية، حيث  في ال  ة للعملقطاع غز في  من خريجي التربية  

 104السفر للكويت.

ة،  منفصلقوائم    ، بثالث 1/11/2022  المقررة في  25ـ  ست التخوض األحزاب العربية انتخابات الكني −
بينمد  ق   إذ  مرشحيها،  الموحدة  العربية  القائمة  تفككت  مت  المشتر ا  قائمالقائمة  إلى  واحدة يت  كة  ن، 

 105. الديمقراطيالوطني م والمساواة والحركة العربية للتغيير، والثانية للتجم ع الللجبهة العربية للس
 16/9/2022 ،الجمعة

− " موقع  أوف  ذا  ذكر  الر   "إسرائيلتايمز  التأن  بوريكشيلي  ئيس  السفير    غابرييل  اعتماد  رفض 
  األطفال الفلسطينيين.  "إسرائيل"على قتل    احتجاجا    ،Gil Artzyeli  يتزيلأر   يد جيلي الجد سرائيلاإل

التشيلي الرئيس  أن  الموقع  ل  ،وأضاف  بانتقاداته  فتى  زاإ  غاضب جدا    ،"لإسرائيـ"المعروف  قتل  ء 
وقال الموقع إن    ية.سرائيلقوات اإللى يد الية عضفة الغرب ال  في  عاما    17فلسطيني يبلغ من العمر  

بـ"ازدر   ما اإلوصفه  المبعوث  التشيلي  الرئيس  ي  سرائيل اء  للبروتوكول   خطيرا    ا  انتهاك  عد  ي" 
 106. د بتوتير العالقات بين البلديند  ويه بلوماسييالد 
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": "حجر  وم لي ا   ئيل إسرا ة " صحيف   ي ف في مقاله    ، Nadav Shragai  اي ج سرائيلي نداف شر اإل كاتب  ال قال   −
السنة،    قد تجاوز ، ل 1967طريق جديد في الوجود اليهودي المتسع في األقصى؛ ألول مرة منذ حرب  

ورأى الكاتب أن "التسليم اإلسالمي" بهذا    ف". أل   50الـ    خط    وي لألقصى د السن اليهو   عدد المقتحمين 
تقريبا   "ال يصدق  النظر فتا  "، ال الواقع  أن زيا     ا تح المق   دة عدد إلى  "ارتفع  للمسجد    ليهود مين  األقصى 

ثابت".   تدريجيا   األخير   وبشكل  السنوات  في  وقعت  الكبرى  "القفزة    ديا  هو ي   مقتحما    14,054ة؛  وقال: 
جل رقم قياسي في  2019في    37,708  ، 2018في    30,219  ، 2016لألقصى في   ، وفي هذا العام، س 

 107". 0192عن عام    % 33بة  بنس فاع  ارت   أي ؛  ا  ألف   50  عدد المقتحمين، حيث تجاوز الـ 

من الحركة  قيادي  إن الزيارة الرسمية لوفد    قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران −
لمهمة في المنطقة، بصفتها  سماعيل هنية إلى روسيا تؤكد مكانة الحركة اه رئيس المكتب إيترأس 

لى األطراف ح عفي االنفتا   ، ومنهجيتهاا  وميداني    ا  لسطينية سياسي  الساحة الفين في  أحد أهم الفاعل
النظر   ولفت   ية.الدول تن  بدران  موسكو  إلى  حماس  حركة  زيارة  أن  البس  اولت  إلى  ترتيب  يت  بل 

 108لفلسطيني بما يخدم المشروع الوطني في مواجهة االحتالل.ا

مجلكشفت   − النو عضوة  األس  طليب ي  مريكاب  برنامج    ،رشيدة  في  استضافتها  الجانب "خالل 
الفلسطيني في  في سبيل  هها  ت التي تواجعن التحديا  "اآلخر   . اأمريكالدفاع عن حقوق اإلنسان 

األمر الكون  ووصل  بانتخابات  فوزها  بعد  ترامب  أنصار  قبل  من  بالقتل  تهديدها   رس،جإلى 
 109السلطة. في عزله من يرغبون بعد أن أصبحت في واجهة من  خصوصا  

المتنازع علي وص على حقل ا عد إلجراء فح أنها تست ية  سرائيل أعلنت وزارة الطاقة اإل  − ه مع  لغاز البحري 
تستعد لربط خزان كاريش بالمنظومة  " وقالت الوزارة إنها    ية. إسرائيل قبل ربطه بشبكة غاز  ، " كاريش " بنان  ل 

 110ومقرها لندن.   ، Energean  إينيرجيان ة تشغيل الحقل إلى شركة  رخص حت  . ومن " ية سرائيل اإل 
وأشاد بن   .ياد فاشيم، مجمع والوفد المرافقزايد آل نهيان   نبعبد هللا  ي اإلمارات زير الخارجيةو زار  −

ال المجمع  هذا  بدور  أهمي  ،تاريخيزايد  يعكس  العمل  الذي  التسامح  ة  قيم  ونشر  تعزيز  أجل  من 
الشعوب  بين  ال  ،مل على إحالل السالموالع   ،والتعايش  الحياة  الشعوب في    كريمة ودعم تطلعات 

مشيدا  بحرص   "،ضحايا الهولوكوست "حية تقدير ألرواح  ايد بت م بن ز د  وتق  .تعبيره  ، بحسب والرخاء
 111اهم.مجمع ياد فاشيم على تخليد ذكر 

ص  د د  ح − التيتقرير  االستراتيجية  العناصر  من  حزمة  المتحدة  األمم  عن  األطراف    در  نفذها  إذا 
أن يمكن  عكس  تسهم    وشركاؤهم،  اال  المسارفي  وتعزيز  األرض،  على  الحالي  قتصاد  السلبي 

والمؤسسالفلس حل    ات طيني  جدوى  على  والحفاظ  ي  الدولتين  الفلسطينية،  الذي  حتى  الوقت  حين 
معالجة    (1وتتضمن الحزمة العناصر األربعة التالية: )  ات الرسمية.المفاوض   يمكن فيه استئناف

وع  للصراع  المستمرة  االس الدوافع  )دم  تع2تقرار.  لتح(  والتصدي  الفلسطينية  المؤسسات  ديات زيز 
ا )الحكم  ت3لفلسطيني.  وبالتالي  (  والتجارة  والحركة  الوصول  لالقتصاد   مساحة  إيجاد حسين 
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وأخي لينمو.  )الفلسطيني  مع (  4را   أفضل  بشكل  واإلدارية  االقتصادية  العالقات  إطار    مواءمة 
 112لماضية. التحوالت االقتصادية في العقود ا

 17/9/2022 ،السبت

بمقتل   − مطار  ي جديد استهدف  إسرائيلجراء قصف  نود سوريين  ج   5أفاد مصدر عسكري سوري 
رية الرسمية عن ونقلت وكالة األنباء السو   قع أخرى جنوب العاصمة السورية.ولي وموا مشق الد د 

اإل الجيش  إن  قوله  رشقاسرائيلالمصدر  أطلق  الي  من  اتجت  من  بحيرة  صواريخ  شرق  شمال  اه 
 113بعض النقاط جنوب دمشق. المطار و  مستهدفا   ةطبري

األمين   − لقال  اللبنحزب هللا العام  وصواريخه موجهة    نصر هللاحسن  السيد  اني    الحزب  أعين  إن 
"ال    نصر هللا إنه  له، قالوفي كلمة تلفزيونية    كاريش للغاز المتنازع عليه مع تل أبيب.على حقل  

 114من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".والغاز  يمكن السماح باستخراج النفط

مع    لدولي للقضاة بتل أبيب، "انسجاما  لالتحاد ا  إنها قاطعت اجتماعا  القضاة الجزائرية    لت نقابةقا −
 115نيين". مع الفلسطي  ا  وتضمان الموقف الرسمي الرافض للتطبيع

اع  قطفي  في تصريحات للصحفيين ،ونروا عدنان أبو حسنةاأل وكالة المستشار اإلعالمي في قال  −
تراجع إلى    2021سنة  مليون دوالر، بينما في    200بلغ قرابة    2018  سنةفي العربي    إن الدعم  ،غزة
ت في كافة  ر  ية أقجامعة الدول العربأن    حسنةأبو    وأضاف  .وهذا العام أقل مما نتوقع  ،مليون   20

القم عن  قرارات  يقل  ال  أن  يجب  للوكالة  العربي  الدعم  أن  العربية  رأيناه    اليوم  ولكن  ،%7.5م 
 116يرة.مشكلة كب هذا% و 3جع إلى يترا 
 18/9/2022 ،األحد

محمود   عن  خاص بشكل  و   ،يادتهاالفلسطينية وقالسلطة    ضد    ا  تحريضي  ا  تقرير   العبرية  13ت قناة  ث  ب −
ياسر عرفات".ا  ،عباس "يكرر خطأ  إنه  فإن مشاركة عناصر أمن  ،  تقريرالوبحسب    لذي قالت 

م يكن مصادفة، وأن رة لة األخي اآلوني في  سرائيل الجيش اإل  نية في الهجمات ضد  الفلسطي  لسلطةا
  ت األخبار وغيرها فيكذلك عبر نشراتماعي و ركة فتح عبر حساباتها في شبكات التواصل االج ح

 أنه   ت ذكر "اإلرهابيين". و وتشيد بـ  ،ع على "اإلرهاب" وتنفيذ الهجمات ج  الرسمي تش تلفزيون فلسطين  
فيه األجهزة األمنية اإلت كفي وق تأمل  رقام  ظاهرة خطيرة، فإن األال  تكون هذه  أالية  يلسرائ انت 

الفتة    ذلك،  عكس  في  النظرتثبت  أنه  شارك  الفترة  إلى  السلطة    ا  أمني   ا  عنصر   17  األخيرة  من 
 117. منهم 3 تلق  ي هجمات، و الفلسطينية ف

للحك − جلسة  اإلخالل  لتشكيل  ر  تط  ية سرائيلومة  النقب "قت  بين    "منتدى  التعاون    "إسرائيل"لتعزيز 
ت اإلسرائيلية  لنقل والمواصالوزيرة ات  ر  أص،  ومصر ودول أخرى في المنطقة  بحرينلاو اإلمارات  و 

قائلة إن تشكيل    "إسرائيل"على أهمية أن تبرم    ميراف ميخائيلي  الفلسطينيين،  منتدى  "صفقة مع 
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 د  لتر   يني".الفلسطي  ئيلسرا الصراع اإل  عن حل    قات مع الدول العربية "ليس بديال  عالال  وبناء  "النقب 
تريد تعزيز التعاون    ال تهتم، إنها"ات  اإلمار قول إن  كيد بالية أيليت شاسرائيل عليها وزيرة الداخلية اإل

 118رابط". ة هذا الالنظر عن الفلسطينيين، ليست هناك حاجة إلقام  ض  ، بغإسرائيلمع 
االحتالل   − جيش  النقب   ي ئيل سرااإل أنهى  في  دولية  عسكرية  "أ  مناورات  عنوان  التطور تحت  سبوع 

قادة جيوش ورؤساء   9دولة، و   24بعثات عسكرية من    في المناورات   وشاركت   البتكاري العسكري". ا 
إلى    باإلضافة   مغربي، ي والهندي والبريطاني وال مريك جيوش األ هيئات أركان، بينهم رؤساء أركان ال 

شملت المناورات  إن    ، له   في بيان   ، ي سرائيل وقال الجيش اإل   . )الناتو(   حلف شمال األطلسي   دول في 
 119لى أساليب قتالية بمشاركة جيوش أجنبية.ع كرية والتدرب  ات العس اختبارات للقدر 

  ،لمقابلة"من حديثه لبرنامج "ا  الثانيفي الجزء    ،يني سلمان أبو ستةالفلسط  خكشف الباحث والمؤر  −
عيشون فقط  ي  " إسرائيليهود  "% من  89إلى نتائج مذهلة تفيد بأن  توصلوا  بعد بحث وتنقيب  أنه  

م12ي  ف مساحة  %  فلسطينية    472وأن    ،"ئيلإسرا "ن  تقريبا  مقرية  تزال  هذا.  ا  يومنا  إلى   خالية 
سجلون  ماليين م  5.5ماليين الجئ،    7.5  ـ الفلسطينيين في الشتات بلالجئين  عدد ا  أبو ستةر  د   ويق

 120ألردن.، ويوجد نصف الالجئين في ا1950 سنةلدى األمم المتحدة، ومليونان لم يسجلوا 
  . حماس  حركة  مع  "إلى "عالقات طبيعية  الرؤوف الروابدة   يس الوزراء األردني األسبق عبد رئ  عاد  −

"حماس، حركة  على  الروابدة  د د  شو  نقجهادي  أن  ونقد  ة،  مع  رها  في صراعها  جانبها  إلى  كلنا  ف 
  تنظيم  األردنيةرض على األ : "لدينا قرار وطني، أنه ال يجوز أن يقومائال  ستدرك قا"، لكنه إسرائيل

الفلسطينية،    وأوضح أن "لألردن عالقات .  "غير أردني يقوده أردنيون  طبيعية مع باقي الفصائل 
اصطلحنا على قاعدة    قراطية وغيرها دماء، ثم  والديم  الشعبية  تينجبهوكان بيننا وبين حركة فتح وال

 121ك، فلماذا ال نصل مع حماس إلى ذلك".المصير المشتر 

الخار التقى   − نهيان    اإلماراتي  جيةوزير  آل  زايد  بن  هللا  عبد  الدفاع  الشيخ  بني    يسرائيل اإلوزير 
ال  أهميةد  ك  وأ  ،جانتس الفلسطي دعم  يح بم  ؛ نيةسلطة  الفلسطق   ا  للشعب  واالستقرار  األمن  يني  ق 
 122ويدعم تطلعاته إلى التنمية واالزدهار. ،الشقيق

في الوقت الذي يغمر به  "إسرائيل"زيارة راتيين عن ية عن سر  إحجام اإلما سرائيلإساءلت مصادر ت −
اإلسرائيل اإلالسائحون   األراضي  ماركرذ حيفة  ص   ت لاقو   ة.ماراتييون  تقارير  ،  العبرية  ي  وحسب 

لف شخص  أ  268نحو    ،ذهابا  وإيابا    ،سافر إلى اإلمارات   2021  سنة وريون، فإنه في  ج  مطار بن
لعن    الصحيفةوتنقل    ."إسرائيل"من   اإلسرائيلي  حايكأم  اإلمارات دى  السفير  إن    ير  قوله 

.  "لإسرائي"سافرون بشكل أقل إلى  تيين يم جيدة، غير أن اإلماراواألرقايين بالتأكيد يأتون  سرائيلاإل
جيدة القة الة تعبير عن العم  . وحسب حايك ث"األرقام غير عالية في هذه األثناء"ويضيف حايك:  

: في رة بين الدولتين مرتفعة جدا  بيانات التجا"  األعمال أيضا    في مجال  "إسرائيل"ارات وبين اإلم
هر السبعة  التجارة بين الدولتين. في األش  في حجممليار دوالر    1.22  إلى رقموصلنا    2021العام  
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من    19ن في المكان  ماراتيو مليار دوالر. اإل  1.47تجاوزنا هذا الرقم ووصلنا إلى   2022األولى في  
 123. "إسرائيل التي تتاجر معهادولة  126بين الـ 

المراقبة  جا − تقرير  الفلسطينيةاالقتصاء في  نشا  ،دية  الدوليره  لذي  السلط  ،البنك  الفلسطينية أن  ة 
يز  رة أيضا  بتعز ة األخيدارة المالية العامة، وقد قامت في اآلوناإلتواصل إحراز تقدم في تحسين  

تي تقوم  صالحات الن اإل، لك"اإلرهاب "لمكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل    النظام الفلسطيني
لى مسار للتنمية  لوضع األراضي الفلسطينية عكافية  ينية وت عد ضرورية ليست  الفلسط  بها السلطة
ما قبل    د إلى مستويات يعد بع  وقال تقرير البنك الدولي، إن االقتصاد الفلسطيني لم  المستدامة.

ي جائحة   124. يه، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على تعاف كوروناتفش 
الرئيقا  − إبراهيم رئيسي  ل  المؤشرات" س اإليراني  الهولوكوست، لكن   إن هناك "بعض  على وقوع 

 "إسرائيل"   لدى سؤاله عن حق  ،  قال رئيسي و   ون. قق فيها الباحث ب أن يحاألحداث التاريخية يج 
الوجود ليزلي ستال   ، في  المراسلين في برنامج Lesley Stahl  خالل مقابلة أجرتها معه  ، كبيرة 

بي    ه بث  ت  الذي   ، ة دقيق   60 "سي  نيوز أشبكة  األ CBS News  س  "كما  مريكية "  شعب :  ترين، 
على ترك منازلهم ووطنهم. األمريكيون الذين أجبروا    فلسطين  ألهل   فلسطين هو الواقع. هذا حق  

 125ليترسخ".ئف هناك  يدعمون هذا النظام الزا
 19/9/2022 ،يناإلثن

ات  لوب لقو مط، والمطارد وال ةمصعب اشتي  مقسائد في كتائب الالقا اعتقلت أجهزة األمن الفلسطينية  −
اإل عميد  وا ،  يسرائيلاالحتالل  يدعى  آخر  مطلوب  معه  اشتي  لة.طبيعتقل  اعتقال  تداعت   ةوفور 

ألسود" لالحتشاد عند دوار عرين ا" ة باسم  مجموعات المقاومة في البلدة القديمة بنابلس والمعروف
المدينة تن المطاطية  اعتقاله، في وقب  ديدا  الشهداء وسط  فيه اإلطارات  أ شعلت  النيران  وأطلقت  ت 

 126لالعتقال. ثيف رفضا  بشكل ك

اإلضراب  − رفضا    الشامل  عم   المحتلة،  القدس  اإل  مدارس  االحتالل  حكومة  ي، سرائيل لمحاوالت 
ة  وكانت القوى الوطني  يه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية.ي وما يحتو سرائيلاإل  لمنهاجفرض ا

 127.ومدارس القدس لاللتزام باإلضراب  لقدس،أولياء أمور ا كن مشتر ا عت في بيواإلسالمية د 

فلسطينيين في    7  ،اون مع قوات جيش االحتاللبالتع  ،ه اعتقلأني  سرائيلاإل  الشاباكجهاز    زعم −
لحرك ينتمون  الغربية  عملي حماس  ةالضفة  لتنفيذ  التخطيط  بشبهة  مسلح،  ضد  ات  أهداف   ة 

اعتقالها، ضم ت فلسطينيين من    ي إن ما وصفها بـ"الخلية" التي تم  سرائيلوقال الجهاز اإل  ة.يرائيل إس
إنهم اعترفوا ينتمي  التحقيخالل    الخليل ونابلس، وقال  تلقوا توجيهاتهم من شخص  أنهم  ق معهم 

  128عمار محمد أبو سعيفان.  يىدعى يحلحركة حماس في قطاع غزة، ي
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نائ − اللجنة المركز قال  بإيجابية مع  بري صيدم  ص  فتححركة  ية لب أمين سر  "تتعاطى  إن حركته 
المصالح بشأن  الجزائري  الفلسطينية".الدور  ملف    :ال  ائق  وتابع   ة  في  العمل  تواصل  "الجزائر 

بشك الفصائل  وتلتقي  فردي،المصالحة،  الع  ل  والخطوات  الجهد  هذه  نبارك  د د  شو   ملية".ونحن 
موقف منظمة    لمطلوب االنسجام مع، وابها سابقا  ال داعي ألي خطوات مررنا  "  أنه  صيدم على

 129".ت معا  ة التحدياالتحرير الفلسطينية والشرعية الدولية لكي نواجه كاف
اإل  − الحكومة  رئيس  مكتب  أن   " إسرائيل " أن    البيد يائير    ة ي سرائيل أعلن  " ترى  و ه  الممكن  الضروري"  من 

اتفاق بشأن ترسيم    التوصل  لبنان، مش إلى  البحرية مع  اس   يرا  الحدود  أن  الغاز من منصة  إلى  تخراج 
 130ة. ي أمريك الجارية بينهما بشكل غير مباشر، وبوساطة    لحدود، فاوضات ترسيم ا م عالقة له ب   ال   كاريش 

للخالف المستمر منذ فترة طويلة بينهما   على تسريع التوصل إلى حل    "إسرائيل " و   برصاتفقت ق −
ا الطاقة في وزيرت  ما أعلنتين، وفق  د  للبل ود البحرية  في حقل غاز يمتد عبر الحد  التنقيببشأن  

الصحا د  البل  لوكالة  وفقا   الفر ين،  أ   نسية. فة  القبرصية  التجارة  لوزارة  بيان  في  وزي وجاء  ي ت  ر ن 
ع " طاقة  ل ا  أفروديتاتفقتا  حقلي  قضية  بشأن  المتبعة  البناءة  العملية  مواصلة   [Aphrodite]  لى 

 131." وسريع عادل   من أجل التوصل إلى حل   [ Yishai]   ويشاي 
تركيا، لدى    سفيرة  انإيريت ليليعلى تعيين    يةسرائيل لجنة التعيينات في وزارة الخارجية اإل  صادقت  −

من تعيين  أول  منذ    في  حاليا    .2018  سنةنوعه  ليليان  القا   وتشغل  بأعمنصب  سئمة  فارة  مال 
 132. في أنقرة "إسرائيل"
الزيارات إلى الحرم  "إن    Doron Torgeman  جمان دورون تر   القدس  في ية  سرائيل شرطة اإلالقال قائد   −

لشرطة ستقوم بإبعاد كل  األعياد، وإن ا  ل موسم ستستمر كالمعتاد خال  [قصى المسجد األ]  القدسي
الموقع قواعد  بانتهاك  يقوم  وأضاف"شخص  الممارسات    سيتم  " :  قائال    جمان تر   .  على  الحفاظ 

ع على عدد  ق  و ال إنه  إضافة لذلك، ق   ."مواعيد الزيارات   تتغير  ل بها لسنوات. ولن المنتظمة المعمو 
في منطقة    يشرط   2,000وقال إن نحو    . قصى األالمسجد  إلبعاد ليهود ومسلمين عن  أوامر ا من  

 133ة االستعداد لتأمين العديد من األحداث في فترة األعياد. ب  القدس على أه 

  يضم  الثاني، و رمسيس  دفن الموتى يعود تاريخه إلى عهد الفرعون  نوعه لشف سرداب فريد من  اكت −
ى الساحل الفلسطيني، بحسب ما فا عل، جنوب مدينة ياوالعظام  ات القطع الفخارية والنحاسيةعشر 

  134ية.سرائيلأعلنت سلطات اآلثار اإل
ميشال عون د  ك  أ − اللبنانية  الجمهورية  استقباله    ،رئيس  في المنسقخالل  المتحدة  لألمم  الخاصة  ة 

تت  رية الجنوبية با دود البحات لترسيم الحالمفاوض"أن    ،Joanna Wronecka  لبنان جوانا فرونتسكا
 لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في  من حقوق مراحلها األخيرة، بما يض في  

 135."المنطقة االقتصادية الخالصة له
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ضع  ا، أنها ستأمريك في  حدى كبرى شركات الحجوزات السياحية  إ  ،Booking  بوكينغشركة    أعلنت  −
ال  حجوزات جميع    على  ا  قانوني  ا  تحذير  في  اإلمستعمر الشقق  األراضي  ية  ائيلسر ات  على  المقامة 

 136علق بالسالمة وحقوق اإلنسان. الفلسطينية المحتلة، تشمل تحذيرات تت
محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة. وأعلن    والبحرين بدأتا   " ئيل إسرا " إن  ية  ائيلسر اد اإل ص ة االقت قالت وزار  −

 يني في أنها اجتمعت مع نظيرها البحر اعة اإلسرائيلية أورنا باربيفاي  االقتصاد والصنمكتب وزيرة  
رين  والبح   " إسرائيل " رة بين  بلغ حجم التجا   2021  سنة وفي    لتدشين مفاوضات إبرام االتفاق. المنامة  

رين بلغ ية إلى البح سرائيل ية إن حجم الصادرات اإل سرائيل اإل  الت وزارة االقتصاد وق  ماليين دوالر.  7.5
بلغ    " إسرائيل " إلى    لبحرين أن حجم الواردات من ا وزارة  ال وتابعت    ماليين دوالر،   4نحو    2021  سنة 

 137اسي على الوقود ومعادن أساسية.بشكل أس ماليين دوالر، وتحتوي    5.3  حو ن 
 20/9/2022 ،الثاءالث

 خالل اشتباكات   ، نابلس من التابعة للسلطة الفلسطينية في  قوات األ برصاص    مواطن فلسطيني، تل  ق   −
 138. يني للمقاوم المطلوب لالحتالل مصعب اشتية الفلسط بينها وبين محتجين على اعتقال األمن  

اإل − الدفاع  وزير  جا  يسرائيل أعلن  عناصرأن    نتسبني  في    لدى  الكاملة  "الحرية  االحتالل  جيش 
اإلرهاب"ا الغ،  لعمل إلحباط  الضفة  المحتلةفي  أ   ،ربية  تصعيدا   مؤخرا   تشهد   : يفا  مض  منيا ،التي 

األخي األشهر  قمن "في  العملرة  ونواصل  إرهابي،  ألف  من  أكثر  وإصابة  باعتقال  ض  ا   د  بحزم 
 139اله أيدينا".لنا، ستط"أي شخص تحرك ليقتواإلرهاب"، 

والمسحية،   − السياسية  للبحوث  الفلسطيني  المركز  وبحللرأ  حديثا    استطالعا  أجرى  سب ي، 
اس  فيها اثنان فقط هما محمود عب  م وترشحليو رئاسية جديدة ا  انتخابات االستطالع، فيما لو جرت  

% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على  46لمشاركة ستبلغ  ة اعيل هنية فإن نسبسماإو 
باس قبل ثالثة  % لع 33% لهنية و55مقارنة مع    ،%53ويحصل هنية على    ،% من األصوات 38

أماأشهر ال  .  كانت  البرغوثيلو  بين مروان  ا،  وهنية  منافسة  وهنية  63ى  غوثي عللبر يحصل   %
% فقط، ومن  45فإن نسبة المشاركة تهبط إلى  ية  هنسة بين اشتيه و لمنافت ا%. ولو كان33على  

 140. %60وهنية على % 32بين هؤالء يحصل اشتية على 

ديفنس " موقع  ذكر   − لشؤ أن    العبري   " إسرائيل  اإلسرائيلية  الوزارية  است اللجنة  الجبهة ون  عداد 
 لك مليون شي   17بتخصيص    بني جانتس  دفاعصد قت على توصيات وزير ال   الداخلية للطوارئ 

دوالر   4.9  نحو )  و ل  ( مليون  الغالف  كيبوتسات  للدروع   سديروتحماية  المضادة  الصواريخ  من 
ل  أ مكونات ح باإلضافة  تعزيز حماية    رى. خ ماية  اللجنة على  قت  بعشرات وصد  الغالف  مناطق 

ا ال م  حل  كلشوا يين  إليجاد  خطة  ضمن  الصواريخ   ل  خطر  من  للحماية  وتكنولوجي  هندسي 
 141ئيسة. ر محاور الطرق ال  شديد على المضادة للدروع، مع الت 

قبل تي أنشئت ، ال "Sword Battalion وحدة سيف " بأن  ية ئيل سرا اإل  اعترف كبار الضباط في الشرطة  −
القضاء على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، فشلت في مهمتها، ولم "لغرض    عام ثر من  أك 
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إح  من  ح تتمكن  ولو  واح باط  قتل  وأ"دة تى جريمة  الضباط د هؤال ك  .  استخدمت    ء  القيادة  وحدة " أن 
ذه إن ه " :  ليف داخلي عومر بار ر األمن ال من وزي   بون ر  كرافعة لمنح الرتب للضباط. وقال مق  " سيف 
 142." ولكنها فائضة عن الحاجة منذ اللحظة األولى، وال ضرورة لها   ، ض سياسية مت ألغرا دة أقي الوح 

المر فادت  أ − اإلحصاء  اإلسرائيليةدائرة  بلغ  كزية  السكان  عدد  العبرية  ،بأن  السنة  رأس   ،عشية 
نسمة،  9.593 معط  مليون  ال  تشمل يات  في  القدس  ضبة  في ه  والسوريينحتلة  مالفلسطينيين في 

%  74ن كلو نسمة، ويشليون م 7.069، فإن عدد السكان اليهود وحسب المعطيات  الجوالن المحتلة.
  . %21  ،مليون نسمة  2.026  ،بما فيهم الفلسطينيين في شرق القدس  ،، والعرب "إسرائيل"من سكان  

ناء ديانات  وأب  ،ربا  سوا عييوصفون بآخرين، وهم مسيحيون ل   %5  ،ألفا    498إضافة إلى ذلك هناك  
هم العظمى من  ة وغالبيتفي السجل السكاني في وزارة الداخلي  أو من دون تصنيفهم دينيا    ،أخرى 
السوفييتالمه االتحاد  دول  السابق.اجرين من  المع  ي    " إسرائيل"ارتفع عدد سكان  طيات،  وبحسب 

الماضي العام  إلى    ،ألف شخص   187بواقع    في  نمو وصل  وبل2بمعدل   المهاجرينعدد    غ%، 
 143. ألف مهاجر 60 حون
وق ع على أمٍر يقضي بمصادرة   بني جانتس  ي رائيل س اإل   ع فا الد بأن وزير   " م اليو  ائيل إسر " فادت صحيفة أ  −

لها سلطات االحتالل للسلطة    ( يون دوالر مل   2.9  نحو )   شيكل   ماليين   10 من أموال الضرائب التي تحو 
  شمل القرار أيضا    .طينيين وعائالتهم فلس صالح األسرى ال هذه األموال ت دفع ل   نية، بذريعة أن لفلسطي ا 

 144. 1948  سنة اضي المحتلة  من األر ألسرى الفلسطينيين  مخصصات ومد خرات ا احتجاز  
تحت مسمى  شك ل م − مليشيا مسلحة  الغربية،  الضفة   المدني   "الحرسستوطنون متطرفون، شمال 

Civil Guard  بعمليات للقيام  مساعدة  تمشيط"؛  بدعوى  التصال  ليلية  في  للفلسطيجيش    .نييندي 
مستوطنين بدؤوا، أول "  : إنرائيلي )مكان( يلية الرسمية التابعة لهيئة البث اإلس القناة اإلسرائ لت  وقا

 145. "جنوب نابلسحوارة ببلدة  ر  " الذي يم60لى "الطريق من أمس، بإطالق دورية تمشيط ليلية ع
لمؤسسة   − مشترك  تحقيق  نتائج  جامعة    Forensic Architecture  شر يتكت آرك فورينزيك  دحضت  في 

الحق    University of London  لندن  فيه الجزير   رت ف  و   ، الفلسطينية   ومنظمة  األدلة  الرواية    ، ة 
شيرين أبو عاقلة  قتل    يا  إسرائيل   بأن جنديا    كبيرا    احتماال  لى أن هناك  ية األخيرة، التي أشارت إ سرائيل اإل 

وفي السياق نفسه،    . دا  م  ة كان متع ل أبو عاق ن اغتيال ى أ إل قيق  عن طريق الخطأ، وخلصت نتائج التح 
م   ال   ، دوليون محامون  قد  واالتحاد  الفلسطينيين  الصحفيين  نقابة  عن  للصحفيين نيابة    دولي 

International Federation of Journalists (IFJ)   ملف الشكوى    ، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين
 146الجنائية الدولية في الهاي. عي العام للمحكمة  د كتب الم قلة إلى م بو عا أ ال  الرسمية القانونية باغتي 

 21/9/2022 ،ربعاءاأل 

  . لة في نابلسسنوات طويمنذ  األعنفأنهى اتفاق بين السلطة الفلسطينية والفصائل، احتجاجا  هو  −
ه زياد  اللواء  الداخلية  وزير  نابلس    ب  ووضع  ومحافظ  ر الريح،  زة األجهوقادة    مضان،إبراهيم 

  مل على إنهاء ملف اعتقالكل أنواع االحتجاجات في مقابل الع يضمن إنهاء ووقففاقا   األمنية، ات
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التكف ل بمعالجة جرحى  ، و عنه  اج شتية بصورة مرضية، ووضع سقف زمني لإلفر االمطارد مصعب  
المطاردين  "ى  االتفاق عل  تم  و   األحداث األخيرة. دون  ، حالة وطنية من  لإسرائيمن  اعتبار حالة 

 147. "إال في حالة الخروج عن القانون ية، مالحقتهم بدواٍع أمنالعمل على 
القسام − كتائب  مدينغ  كاريا  تذ   با  ص  ن    افتتحت  غزة  رب  محليا  ة  صنعتها  طيار"  بدون    لـ"طائرة 

الواستخدمته خالل  غ  يسرائيلاإل  عدوانا  قطاع  سنةزة  على  رسالة    .2021  في  من وفي  موقعة 
ألمة، إن  لنصب التذكاري: "إلى شباب فلسطين واتب على امحمد الضيف، ك  لكتائب  لالقائد العام  

ك تب  و  ت سينتهي بتحرير فلسطين".لمقدساوالقيم والثوابت صراعنا مع العدو هو معركة دفاع عن ا
نعت بعون هللا  والت  ،رنا هللا بهع الذي أمناعة هي نموذج من االبتكار واإلبدا : "هذه الصأيضا   ي ص 

 148التضييق والحصار". غم الخذالن و ة حفرت بالصخر ر فلسطينية وعربيبعقول وأيٍد 

ته في إطار زيار ن  اأردوغ  طيب رجب  يائير البيد الرئيس التركي  لي  سرائي اإلء  الوزرا  لتقى رئيسا −
  في   ى التعاون االستخباراتي بين البلدينعللتركي  شكر البيد الرئيس او   يورك.يو إلى ن  بلوماسيةيالد 

اإل  المحاوالت  لتنفيذ أثناء  إر "   يرانية  التركية.د   "هابيةعمليات  األراضي  أمام    البيد وطرح    اخل 
 149لدى حماس وأهمية استعادتهم.  المحتجزينيين سرائيلوالمفقودين اإل ى األسر  ن قضيةاأردوغ

عن مخطط    ، مؤخرا  Jewish National Fund (KKL)(  كاكال)  يسرائيل إل اي  قومق الالصندو   كشف −
، كجزء من خطة  1948سنة    ةبات في األراضي المحتلات لمناطق الغاالدونم  إلضافة مئات آالف

مدتها   الما  عام  25استراتيجية  الغابات  لتحديد  المخطط  ويسعى  والطز ،  أوسع روعة  على  بيعية 
 150.أخرى"تخصيصها لـ"أغراض   ي لم يتم  ق، وتحديد المساحات التنطا

تلغرافكشفت   − ديلي  بالبريطانية    Daily Telegraph  صحيفة  تدرسأن  من   ريطانيا  سفارة  قل  قر 
" لدى  أبيب  إسرائيلالمملكة  تل  من  المحتلة  إلى "  الصحيفة،    .القدس  رئيسةوبحسب  ء  وزرا  فإن 

ائير  ي ي سرائيل، قد نقلت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء اإلLiz Truss ز تراسبريطانيا لي
 151م المتحدة. جمعية العمومية لألمعلى هامش اجتماع ال،  بيد خالل لقائهماال
التايالند أع − البحرية  م    عقد قيع  تو   يةلنت  "هيرملشراء طائرات   Hermesأو  900  زسي رة من طراز 

التي  900 إلبيكة  شر   تصنعها"  اإللكترونية  سرائيل اإل  Elbit Systems  سيستمز  ت أنظمة  ية 
 152مليون دوالر.  67.107للصناعات العسكرية، مقابل 

 22/9/2022 ،الخميس

  ها أ صيب خالل وديعين،  ن بالقرب من م ية طع مل نفيذه ع ت   دبع ،  ة أبو جمعة محمد أسام استشهد   −
برصاص قوات    ذلك بعد وقت وجيز من إصابة فلسطيني جاء    بات طفيفة. إصا ب   أشخاص   8

 153س في الضفة الغربية المحتلة. ع ة دتنفيذه عملي   بعد ،  ي سرائيل االحتالل اإل 
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الوزراء اإل  قال − يائير  سرائيل رئيس  الحل  دولت س  على أسا  ق ن االتفاإ  البيد ي    األمثل ألمن  ين هو 
السالح.واقتصادها  "إسرائيل" الفلسطينيون  يلقي  أن  شريطة  خطابه  ،البيد واشترط    ،  أمام    في 
المتحدةا لألمم  العامة  ال  ،لجمعية  الفلسطينية  الدولة  تكون  "م  أن  لمستقبلية  تلقي    ،لسالمحب ة  وأن 

وا أسلحتكم، وأثبتوا لنا  "ألق  قائال    طينيينالفلس  يد بال  وخاطب   سالحها، بعدها لن تكون هناك قيود".
الفلسطينية التي تر  امتها، يدون إقأن حركت ي حماس والجهاد اإلسالميتين لن تسيطرا على الدولة 

 154ألقوا سالحكم وسيحل  السالم".
  شركة رفائيل مة ظو بيع من  وافقت على   " إسرائيل " الة رويترز لألنباء عن مصدرين مطلعين أن  قلت وك ن  −

Rafael   " المتقدمة   أنظمة الدفاعية  للدفاع    " Rafael Advanced Defense Systems  رفائيل  المتطورة 
قال  و   . 2020  سنة   ي أول صفقة معلنة بين البلدين منذ تطبيع العالقات بينهما في الجوي لإلمارات، ف 

إن مصدر   تكنولوجيا    ثالث  على  حصلت  تهد ل إسرائي اإلمارات  ص ية  إلى  ات  الطائر   هجمات   د   ف 
وامتنعت وزارة    . ة السن   ه ل تلك التي ضربت عاصمتها أبو ظبي في وقت سابق من هذ مث   ؛ لمسيرة ا 

 155مر. ق وزارة الخارجية اإلماراتية على األ ل   لم تع و فائيل عن التعليق،  ية وشركة را سرائيل الدفاع اإل 
الما طالب وز  − بشارة   نيالفلسطي  ليةير  و   شكري  الفوري  التدخل  بضرورة  الدولي  الضغط المجتمع 

ووقف قرصنته   ، غير منقوصة   ، ي إلعادة الحقوق المالية الفلسطينية كاملة سرائيل نب اإل الجا على  
ئيسية ة، مؤكدا  ضرورة تعديل بنود ر الثنائيدولي واالتفاقيات  نون ال خالفا  للقا  ، لعائدات الضرائب

باريس في   اإل   ،تصادي االق   Paris Protocol  بروتوكول  الجانب  يلزم  بند   يائيل سر وإضافة 
المالية إلى أن المساعدات الخارجية للموازنة وال   . بالتحكيم  مشاريع في جانب آخر، أشار وزير 

مقارنة ،  حتى نهاية آب/ أغسطس   2022  منذ بداية سنة   ر فقط مليون دوال   192التطويرية بلغت  
ازنة يصل الدعم الخارجي للمو   أنتوقع  ومن الم   ،2021  سنةل ها  اتذالفترة  والر من  مليون د  99بـ  

 2021.156  نفسه لسنة  مستوى بال أي   ، مليون دوالر فقط   322لى إ   2220  سنة مع نهاية 
الوزاري لصيغة عقب االجتماع    ، ترك ي بيان مش ن، ف واألرد   د وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا ك  أ  −

ع  حول  على  ميونيخ  السالم،  الفلسطيني  " ملية  الصراع  تسوية  لحل سرائيل إل ا   -ضرورة  وفقا   ي 
الم " ى  دين عل د   ، مش " الدولتين  الملحة الستئناف  الطر الحاجة  بين  والجادة  المباشرة    فين فيفاوضات 

المدنيين،    ضد  اءات وأعمال العنف  ميع اإلجر ج وقف  " ة  . مع التأكيد على ضرور " أقرب وقت ممكن 
 157. " دولتين ال  ل  دية من شأنها تقويض فرص تحقيق السالم على أساس ح وأي إجراءات أحا

  ( ألف دوالر   722نحو  )   ل شيك   ون ملي   2.5زئيف ألكين، تخصيص    ائيلي اإلسر ير القدس  قرر ما يسمى وز  −
وفق وادعى ألكين،    لبلدة القديمة من القدس.افي  شارع الرئيس"،  ال  نية فيا"لتنفيذ مشاريع استيط 

مصادر عبرية، أن ذلك "للحفاظ على الشارع، بعد ظهور تصدعات وتشققات"، نتيجة الحفريات  
 158االستيطانية.  "Elad "إلعاد تجريها جمعية  واألنفاق التي
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بشأن    ملموسا    ما  د  أن بالده أحرزت تق  ميقاتي  اللبنانية نجيب مال  ألعصريف اأعلن رئيس حكومة ت −
" مع  البحرية  الحدود  ترسيم  ميقاتيد  وج  ".إسرائيلمسألة  كلمة    ،د  السابعة  له  في  الدورة  أمام 

لأل العامة  للجمعية  فيوالسبعين  المتحدة  تأ  مم  بس"ت  هد كينيويورك،  المطلق  لبنان    ، يادتهمسك 
  159ته االقتصادية الخالصة".ومنطق  ،إلقليميةه ا مياهه في وثروت ،وحقوقه

− " "، وهو موقع موثوق بشأن استطالعات  FiveThirtyEight  خمسمائة وثمانية وثالثون قال موقع 
ذ  السياسية،  ثري    والرأي  ال  بالتوقعات سجل  الموالتكهنات  أن  من  صائبة،    راطيين قو الديمزيد 

، وقت مضىلقضية الفلسطينية أكثر من أي  ا  يدون يؤ   ،ياطقر و الديمأعضاء الحزب    ،يني مريكاأل
يؤ  الذي  الحزب.األمر  انقسام  إلى  الموقع في استطالع  دي  الفلسطينية  وقال  القضية  تأييد  "أن   ،
نه  أ   ير التقرير إلىويش.  "األخير الماضية  لحوظ في السنوات ( ارتفع بشكل م29-18بين الشباب )

ي،  سرائيلن حول الصراع الفلسطيني اإليي يكمر األ  Gallup  الوب غ، عندما استطلعت  2001  سنةفي  
ومت واضحة  اآلراء  األ  %16:  سقةكانت  من  بينما  مريك فقط  الفلسطينيين،  مع  أكثر  تعاطفوا  يين 

أكثر مع    51% الموقع"إسرائيل"تعاطفوا  أفاد  أما اآلن،    يشعرون   قراطيينو الديممن    %38  بأن  ، 
 160. التعاطف مع الفلسطينيين زيد منبم

 23/9/2022 ،الجمعة

منا  ل  "س   : في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ،  محمود عباس   ية فلسطين ال   السلطة قال رئيس   −
  ا  ل أساس ك  الذي ش   181الجمعية العامة رقم    ذ قرار ألمين العام لألمم المتحدة لتنفي إلى ا   رسميا    طلبا  

األمس  ـ" : ب عباس قال  و   عودة". ال   المنادي بحق    194، وكذلك القرار رقم  1947  عام ي  لدولتين ف ا   حل  ل 
إل  األ استمعت  الرئيس  قاله  ما  اإل مريك ى  الوزراء  ورئيس  بايدن،  جو  حول  سرائيل ي  البيد،  يائير  ي 

قف،  ذا المو ه  ة قي دية ومصدا جابي، إن االختبار الحقيقي لج أمر إي الدولتين، وهذا  المؤيد لحل  الموقف 
  إسرائيل إن  وقال: "   . " الدولتين   ، لتنفيذ حل  ية إلى طاولة المفاوضات فورا  سرائيل و جلوس الحكومة اإل ه 

 161. " عورة هجمتها االستيطانية المس   ل   ظ   لم ت بق  لنا شيئا  من األرض لنقيم دولتنا المستقلة في 

سلمان   ملكإلى كٍل من ال  اسي لحركة حماس إسماعيل هنية برقية تهنئةتب السيرئيس المك ث  بع −
سعود،   آل  العزيز  عبد  الوطني  بن  اليوم  بمناسبة  وذلك  سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد  وولي 
والتسعين.  الثاني  رسالتههنية    وأشار  السعودي  ض،  في  ت إلى  السعيدة  رورة  المناسبة  هذه  تويج 

من  ار أبقى السعودية د ت "موقوفين الفلسطينيين لدى المملكة، وأن  جميع الملكي عن    وٍ بإصدار عف
شعبنا   ألبناء  وأبنائها  وسالم  فلسطين،  مع  الوثيق  عهدها  على  زالت  وما  كانت  كما  الفلسطيني 

 162."طويلة من الزمنالذين احتضنتهم المملكة عبر عقود 
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يقضي بالحجز ومصادرة ووضع اليد على مبالغ    قرارا    تسجان  ي بنيسرائيل إلا  دفاعال  أصدر وزير −
تلقيهم    بحجة   ،(41)  الداخل الفلسطينيو   ،( 8)  من مدينة القدس  ؛ينيا  فلسط  أسيرا    49  ـطائلة، لمالية  

 163رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية. 

الع − يحمل  مركب  اللبناتعر ض  قب   نيلم  مواللغرق  السورية، الة  اللبنانية  الحدود  عند  طرطوس  نئ 
متنه   غير  امن    150نحو  وعلى  بطرق  بيلمهاجرين  من  البحر،  عبر  عشرات  شرعية  نهم 

البارد سطينيين من مخيم  الفل لبنان.  نهر  للهيئة  ذكرو   شمال  العام  اللبنانية   األمين    العليا لإلغاثة 
  موقع   وث ق و   .من الغرق   ،فقط  ، سوريا    12  لبنانيين وفلسطينيين اثنين و   5  نجاة  أنه تم  محمد خير  

  164.مركب الغرق فلسطينيا  بين ضحايا ومفقودين وناجين في   34بوابة الالجئين الفلسطينيين  

وزراء اليح رئيس  صر ، إن تبيةالعر لتلفزيون  فرحان    بن  ر فيصلقال وزير الخارجية السعودي األمي −
البيد    يسرائيلاإل حل  يائير  أفعال.  ،"إيجابي"الدولتين    بخصوص  إلى  ترجم  األمير    إذا  وأوضح 

 165يين والفلسطينيين. رائيلس اشرا  بين اإلفيصل أن السالم يتطلب حوارا  مب
في حديثه لوكالة أسوشيتد    ،هانبر الفتاح ال عبد    في السودان  نتقالي اال  ياد مجلس السيالقال رئيس   −

الدورة    ،Associated Press  رسب اجتماعات  ا  77على هامش  المتحدة في  للجمعية  لألمم  لعامة 
إنه سيزور  نيويورك الدعوة  "إسرائيل"،  له  لإذا وجهت  المتوقفة  تعز ، في مسعى  التطبيع  يز جهود 

 166."أبراهام اتفاق  "من  بعد عامين
 24/9/2022 ،تلسبا

محاولته    بدعوى   ،لي حسين عوض "أبو كافية"الشاب محمد ع  يسرائيل أعدمت شرطة االحتالل اإل  −
 167.جنوب غرب مدينة نابلس چلعاد  ات ڤح ة عمر رب مست، قسعيذ عملية د تنف 

الم − الحكم  وزير  بأثناء    في  لح، الصامجدي    فلسطينيلا  حليتعهد  بزيارته  نابلس،    م اهسإلدية 
مؤسفة التي عصفت بمدينة  حداث الالحكومة في تعويض خسائر البنية التحتية التي نتجت عن األ

 168. (ألف دوالر 2528.نحو ) شيكلن نابلس مؤخرا ، والتي تزيد على مليو 

الدفاع وز قال   − أج   ، جانتس ني  ب   ي سرائيل اإل   ير  مقابلة  معه في  التابعة  القنا   رتها  الرسمية  اإلسرائيلية  ة 
ل  في المستقب   الفلسطينيين إنه ال يمكن التوصل إلى تسوية دائمة مع    ، رائيلي )مكان( لهيئة البث اإلس 

يجب  ع،  النظر إلى الواق   ب إنه يج : "نسعى للتوصل إلى تسوية معهم، لكننا نقول  قائال    وتابع   ب. القري 
ه على سؤال  د   وفي ر   األمني كما هو".   - ع السياسي للواق جب النظر  ى لتسوية سياسية، لكن ي أن نسع 

بيد،  ، مثلما قال رئيس الوزراء ال " إسرائيل ـ" ت إقامة دولة فلسطينية هي الطريق الصحيح ل ما إن كان 
أخرى. جانتس ل  قا  ذلك مرة  سأقول  "ال ال،  هذا  . :  نعم  حلم .  م الجم   هو  لكن  ه يع،  م ا  المتاح  ن  و 

: "إذا  جانتس   قال وعن التنسيق األمني   ". م، بل بما يمكن إنجازه حال ل باأل ال أنشغ  الناحية العملية؟ أنا 
 169. " فسيحدث ذلك   -ي في الضفة  ط األمن كان لدى المنظومة األمنية حاجة لتوسيع النشا 
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أوسا − في  كشفت  اإلط  الجوية  سرائيل الحكومة  الرحالت  لزيادة  وعاجلة  طارئة  خطة  عن  من  ية 
ل المجاورة ا والدو من ذلك بإنشاء حدود برية بين روسيعداد إلى أبعد  موسكو إلى تل أبيب، واالست
س  لرو ة لليهود االماليي زيادة المساعدة  إعادة النظر ف  باإلضافة إلىلتسريع خروج اليهود منها،  

 170ن جلب أموالهم من روسيا. يتمكنوا م  الذين لن
ال أعرف ما حدث "   : يين فرنسيين ف صح مع    لهفي مقابلة    ، فولوديمير زيلينسكي  األوكراني الرئيس    قال  −

أ سرائيل إل  أفهم  .  ال  ألنني  بصدمة  أشعر  بصراحة  ج نا  دفاعات  إعطائنا  يتمكنوا من  لم    "وية لماذا 
وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في  . مواجهة الهجمات الروسية   عدة في ا اريخ للمس صو ضادة لل م 

 171م السبت.للمقابلة يو   ال  مكتبه تسجي  ث  فيين فرنسيين يوم األربعاء. وب ع صح مقابلة م 
 25/9/2022 ،األحد

وأعلنت   .ل في نابلسات االحتالقو مع  مسلح    اشتباكخالل    ،ثة آخرون صيب ثال أ  استشهد مقاوم و  −
 172. سائد الكونيالمقاوم  الشهداء بين  أن منفي بيان لها،  ،د سو أل  مجموعات عرين ا

اقتحموا المسجد األقصى    ا  مستوطن  439  أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس بأن أكثر من −
مجموعا شكل  متتاعلى  با  ة،ي لت  جهة  ونمن  المغاربة،  وأف  ب  استفزازية  جوالت  طقوسهم د  ذوا  وا 

 173ي باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول هيكلهم المزعوم.نصرية فالتلمودية الع
باللجنة  قال − السابق  والعضو  الديمقراطي،  الوطني  الملتقى  لحرك  رئيس    صر نا  فتحة  المركزية 

  ر   مق  ع د إلىمدينة غزة، إنه "لم ي في  في مقر إقامته    فلسطينخاص مع صحيفة    ة، في حواردو الق
ي، بسبب عدم ضما  إقامته في رام هللا، منذ أربعة عشر شهر  الفئة  ان ما  مكن أن يحصل بسبب 

مشير  السلطة"،  في  طو   ا  المتحكمة  مدة   غزة  في  اإلقامة  قرر  أنه  مساحإلى  لتوفر  لممارسة يلة  ة 
 174الة أمنية ال تتوفر في رام هللا. السياسي وحل عمال

فلسطين  ا  أسير   30ع  شر  − لتحرير  الشعبية  الجبهة  إض  من  رفض في  الطعام؛  عن  مفتوح    ا  راب 
اإل االحتالل  سجون  في  اإلداري  يأتي    ي.سرائيلالعتقالهم  "اإلضراب  إن  لـ"الشعبية"  بيان  وقال 

تلتحق    أن  ا  ي"، متوقعسرائيلتهم من بين أنياب السجان اإلاانتزاع حي  جلأمن  ضغط جديدة    كخطوة
 175دفعات جديدة في األيام المقبلة.  30 باألسرى الـ

فوق حاجز   نظاما    يسرائيلاإل  االحتاللب جيش  ك  ر  − االصطناعي،  بالذكاء  يعمل  الحشود  لتفريق 
الخليل في  اعسكري  قنابل  إطالق  على  قادر  ورصاالمسيغاز  والت،  صو ل،  للدموع،  غير  ل  ص 

نشرته صحيفة    حسب بذلك  و   .حي بواس  وتم    . العبرية  هآرتس ما  النظام  سمارت طة شركة  إنشاء 
 Smart Shooter.176 شوتر
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لغ  ب   م بأن عدد اليهود في العال رأس السنة العبرية،  بمناسبة حلول    ، الوكالة اليهودية   نشرتها أفادت معطيات   −
مليون نسمة،    8.25  " إسرائيل " دد اليهود خارج  يبلغ ع   يين، إذ إسرائيل يون نسمة، وأن غالبيتهم ليسوا  مل   15.3

 177م. % من مجمل اليهود في العال 2.46  ون ل ك   يش   ، مة ليون نس م   08.7  " إسرائيل " بينما عدد اليهود في  
ع  ب   على سؤال حول إمكانية أن تط  ا  د  ر  ، Miftah Ismail مفتاح إسماعيل  الباكستاني  ر المالية وزي قال  −

: قيام دولتهم المستقلة  خصوصا  حقوقهم المشروعة و ينيين ل تحقيق الفلسط   قبل   " إسرائيل "   باكستان مع 
 178." ليس قبل ذلك أبدا  تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة بالتطبيع، سنقوم نحن بذلك. لكن  بعدما  " 
 26/9/2022 ،نثنياإل 

ته، االحتالل وقوا  ية شرطةبحما  ،ثنينإليوم اصباح وظهر    المسجد األقصى  مستوطنا    335اقتحم   −
الذي حشدت له جماعات الهيكل منذ أكثر من شهر، إحياء لليوم األول من رأس السنة العبرية  

البوق   لنفخ  الم  "Shofar  الشوفار "ودعت  أعداد  لكن  األقصى،  المسجد  الفلسل   صداخل  ن  نيي طيين 
م  أحده   صى، لكنقاأل  لم ينجح المستوطنون في نفخ البوق داخل المسجد   المفاجئة قلبت المعادلة.

قوات االحتالل    .طة االحتالل سريعا  خرجه شر ت  ، قبل أن  ول نفخه خلسة في اللحظات األخيرةحا
من  اعتقلت   أبوابه،    10أكثر  وعن  المسجد  داخل  من  ب أ  شبان  بعضهم  عن  ساعات،   عد فرج 

اشر إصابات باالختناق والضرب المب  5لى تسجيل جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  ة إفإلضابا
 179دخول المسجد.ين ممن منعوا من ل   ء القوات على الصحفيين والم بعدين والمصداراء اعتج
األرثوذكس  قال   − للروم  واألردن  فلسطين  أعمال  وسائر  القدس  الثثيبطريرك    إن   الث وفيلوس 

األقصى بالنسبة للمسيحيين ال تقل خطورة عن االعتداءات على كنيسة    االعتداءات على المسجد 
تغيير    القيامة، أي  الوأن  في  "الستاتيكو"  الواقع  الواقع   حرملألمر  األمر  ي هدد  الشريف  القدسي 

هيونية عات الصسات المجمو ر مما"أن    يان له،في ب  ،البطريركأكد  ة القيامة. و "الستاتيكو" في كنيس
األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية هي مساس واضح بحقنا الطبيعي في    ص  خالم تطرفة فيما ي 
 180. "تفزازية، م دانة وم ستنكرةواسعبادة، ومثل هذه األعمال عدوانية ممارسة حرية ال

إياه    ، مهنئا  تس جان بني  ي  يلسرائ اإل  دفاعزير الو ب  محمود عباس  يةفلسطين ال  السلطةرئيس    اتصل −
 181بحلول رأس السنة العبرية. 

الفلسطيني محمد   − الوزراء  الفلسطيني  خاللشتية،  اقال رئيس  الحكومة  عملنا":  ةجلسة  من    مهما 
االحتالإصالحات،   ألن  لألزمة،  حدا   يضع  لن  ذلك  افإن  أصل  هو  المشكلة  و ة،  ألزمل  هو 

التط صعبة  ستكون  الخطوات  بعض  فإن  االحتالل،  إنهاء  ودون  واالرئيسية،  لوضع بيق، 
مع سيبقى  اجتق  االقتصادي  في  للمانحين  ذلك  قلنا  وقد  نيويوركدا ،  عن  اوقدم    ."ماع  لمحة  شتية 

إلى    %26من  الة انخفض  طل البد  نت أن معي  دول المانحة، والتي بدمت الجتماع اللتقارير التي قا
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قطاع غزة  24% في  أصبح  حيث  في44%،  انخفض  حين  في  إلى  الضفة    ،  ،  %13.8الغربية 
 182. 2022سنة مع نهاية  %5.3طيني نموا  بما نسبته عت أن يحقق االقتصاد الفلسق  وتو 

رئيسا   − الهج الدفا   وحدة أعلن  ووحدة  الحرب   م و ع  أن    ي ل ي ئ سرا اإل   بالجيش   " السايبر "   اإللكترونية   في 
حربا  عظمى، ال مثيل لها حجما  ومضمونا    عد  لمجال، ت  وإيران في هذا ا   " إسرائيل " الحرب الدائرة بين  

عيل  يضا  في السايبر، وتقوم بتف ة أ تتقدم في قدراتها الحربي   إيران ، إن  وقاال   في العالم وال في التاريخ. 
د دعما  في ن  وغيرهما، وتج  ة ي العراق وسوري نان، وفزب هللا في لب ها مثل ح شيات عها وميلي ر ذ عدد من أ

في فلسطين. ومثلما تضع لنفسها هدف تدمير   حماس و   الجهاد اإلسالمي   ي ت  حرك ل هذا المجال أيضا   
 183." دمير ال يعرف حدودا  ف ت يضا  هد أ تضع في حربها اإللكترونية  " ،  " إسرائيل " 
ا   قال  − نق رئيس  العم اب تحاد  العمصي ات  سامي  غزة  قطاع  في  صح   ، ال  تصريح  إن  في  في، 

بينهم  أ   15"حوالي   من  الداخل،  في  للعمل  يوميا   يذهبون  وتاجر  عامل  عامل،    13لف  ألف 
قرابة   إلى  اليومية  العامل  أجرة  وبا [ دوالر   85.4  نحو ]   شيكل   300وتصل  ي ساهمون  لتا ؛  لي 

 184. " يوميا    [ دوالر ن  مليو   82.1  نحو ]   ليون شيكل م   5.4بمقدار  
يوسف    أ علن − الشيخ  المسلمين  لعلماء  العالمي  لالتحاد  السابق  والرئيس  المؤسس  وفاة  عن 

وكان الراحل من أبرز علماء الشريعة في العالم اإلسالمي، وهو عالم   .ا  امع  96القرضاوي عن  
في  شارك و ، مؤلفات من ال 170وي ما يزيد على وللقرضا قطرية.الجنسية ال ملري، ويحمصري أزه

لت كتب ك  شو   الكثير من المؤتمرات والندوات والبرامج التلفزيونية خالل مسيرته العلمية والدعوية.
منذ   اإلسالمية"  "الصحوة  ألبناء  موثوقة  مرجعية  الفقهية،  وفتاواه  الفكرية،  وآراؤه  القرضاوي، 

القر  أج،  العشرين  ن ستينيات  ثقافة  خا يالتصوغ  الطلبة  من  بأكملها  والباحثين  ل  والدارسين صة، 
للعمليات   عامة. تأييده  بسبب  وبريطانيا،  األمريكية،  المتحدة  الواليات  القرضاوي من دخول  م نع 

واصف المحتلة،  األراضي  في  الفلسطينية  المقاومة  تنفذها  االستشهادية".  ا  التي  بـ"العمليات    إياها 
األمة، بما في    فلسطين هي قضيةي التأكيد على أن قضية  ستغل كل مناسبة فالقرضاوي ي  وظل  

 . اسبات الوطنية الفلسطينيةذلك المناسبات اإلسالمية أو حتى المن

  د  عوكان القرضاوي قد تحدث عن تحرير فلسطين في العديد من خطبه وتسجيالته ومؤلفاته، وت  
الت القضايا  أولى  الفلسطينية  فكر    ي القضية  ريعشغلت  منذ  شالقرضاوي  في  ان  يقول  إذ  بابه، 

ال"ذكراته  م ومسيرةابن  سيرة  مالمح  والكت اب..  أولى  "قرية  قديم،  من  فلسطين  قضية  "كانت   :
احتلت فلسطين مساحة من كتب الشيخ القرضاوي، ومؤلفاته  و   القضايا التي تشغل فكري وقلبي".

حم بكتاب  الفلسطينية  القضية  وأفرد  "ال  لالمتنوعة،  مسعنوان  كل  قضية  وشارك   ".لمقدس 
  د  عت والفعاليات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكانت فتاواه ت  ة" في المؤتمرا القرضاوي "بقو 

الفلسطيني وجهادهم". الفلسطينية    "المرجع األساس في كفاح الشباب  للقضية  وانطلق في نظرته 
إس فلسطين وقف  "أن  يرى  فهو  اغتصبال من منطلق إسالمي،  اليهود وشمي،  وأن    واد ر  ها  أهلها، 
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الح مالسبب  للمعركة  مبنيقيقي  كان  إذا  مرفوض،  معهم  الصلح  وبأن  االحتالل،  هو  على    ا  عهم 
 لهم".  االعتراف لهم بأن ما اغتصبوه هو حق  

وللقرضاوي خطب عديدة في دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، وله كذلك قصائد شعرية حماسية  
الفلسطيفتاوى تتعل  رة، ولهب  مع بالقضية  الية منها ما يدور حول  ن ق  سجون، وفتوى  األسرى داخل 

معه. والتطبيع  اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  والسالم  األقصى،  المسجد  لزيارة  موقف    عد  وي    السفر 
الشيخ القرضاوي من الجهاد في فلسطين من أبرز مواقفه، إذ رأى أنه "ال يمكن تحرير فلسطين  

بالجهاد  وال  إال  و الشامل  مراتبه،  بكل  الأطويل  هذه  أحد  القتال  ت  مراتب".ن  حول  فيما  فتاواه  ؤكد 
  ا  واقتصادي  ا  واجتماعي  ا  التطبيع على منع كل أشكاله، إذ دعا إلى وجوب مقاطعة االحتالل سياسي

  حرمة التطبيع مع دولة االحتالل، "ألنها دولة محاربة، ال يجدي معها أي حوار،   ا  ، مؤكد ا  وثقافي 
ب ال  والتصدي  د  بل  مقاومتها  االستيطان   من  فلسطيلمشروعها  لتحرير  وشرورها".ي  دنسها    ن من 

األقصى    ى ورأ للمسجد  المتكررة  اإلسرائيلية  االقتحامات  أن  "ترويض  القرضاوي  إطار  في  تأتي 
 185ل هذه االقتحامات واالعتراف بأن لليهود موطئ قدم في "األقصى". ب  العرب والمسلمين" على تق 

نحو  صأ − واال   100درت  والجمعيات  السياسية  األحزاب  من  والمباد جهة  الشباتحادات  من  رات  بية 
العالم، دول  المستوطني  ا  بيان  مختلف  "احتشاد  األعياد بخصوص  المسجد األقصى في  ن القتحام 

داخله". في  الدينية  الطقوس  وممارسة  ا  العبرية  الدول  البيان  ج وطالب  في  الد ألعضاء  ة ولامعة 
مو ومالعربية   إلصدار  طارئة  قمة  لـ"عقد  اإلسالمي  التعاون  انظمة  لهذه  رافض  ات القتحام قف 

 186يمية والدولية". المستمرة، وتفعيل العمل الدبلوماسي على كل األصعدة اإلقل
صة في  ية السرائيلاإل  Blue Bird  بلو بيرد أعلنت شركة   −  وق عت عقدا    اوالفضاء أنه  نيراالطمتخص 

 187الرات.قيمة عشرات الماليين من الدو ي ار، ب من أجل تزويدها بطائرات بدون ط  المغرب مع 
 27/9/2022 ،اءالثالث

االحتالل − شرطة  حماية  تحت  األقصى  المسجد  باحات  المستوطنين  من  مجموعات    ،اقتحمت 
ب المغاربة، وذلك لليوم  من جهة با  ،رأس السنة العبرية  ني أيام ما يعرف بعيد ثاي في  ئيلاسر اإل

  األخضر   ل الخط  ين من داخل   وصول حافالت مصاالحتالل    منعت قواتو   الثالث على التوالي.
ط شرطة  من ضبا  األقصى مع مجموعةية  ائيلسر المفتش العام للشرطة اإلاقتحم    كذلك  إلى القدس.

 188ن المرابطات في باحات المسجد. لى مجموعة مأن قوات االحتالل اعتدت ع دا  ك   ، مؤ الحتاللا
أبيب    ذكر  − تل  في  سياسي  الدفاع مصدر  وزير  جانتس   أن  االتصا   ، بني  ملف  يتولى  مع  الذي  الت 

الحكومة السلطة   السنة  ثالث م محمود عباس،    ة طيني الفلس ة  السلط والتقى رئيس    ، الفلسطينية في  رات 
االنفالت القائم في الضفة الغربية  " فدا  من كبار الجنراالت، ليوضحوا له أن  خرا  و ، أرسل له مؤ لماضية ا 

إ  لى  ع   إسرائيل ع مع  ران، ويهدف إلى تفجير الوض ي يأتي ضمن مخطط لحركة )حماس( تقف وراءه 
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ر عباس من  ذ  ح   جانتس د  ف دت هذه المصادر أن و ك  وأ   . " اء لى السو يين والفلسطينيين ع سرائيل حساب اإل 
 189ها بعد عهد عباس، وربما قبل ذلك. مي إلى تدمير السلطة الفلسطينية وانهيار خطط ير أن هذا الم 

قيادة  شارك رئيس − إسماعيل هنية، ووفد من  السياسي لحركة حماس  تشي   المكتب  يع  الحركة في 
لى جانب وشارك إ  الدوحة.  مة القطريةفي العاصوي  ا يخ الراحل يوسف القرضمة الش ة العالجناز 

 في الخارج خالد مشعل، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة.حركة  المن رئيس    ل  هنية ك
ة  ب قضية األمالثية مهمة في قضية فلسطين إلى جانث  ة أن الشيخ القرضاوي رك ز على  يد هنك  وأ
ضية فلسطين هي قضية  رها، وأن قي طريق تحريهبفلسطين، وأن الجهاد والمقاومة  لتمسك  هي او 

على  د  وش  األمة. سنسير  أننا  على  مقاومتنا،  ذاته  الطريقد  في  وسنستمر  بفلسطين،  تفريط  ال   ،
 القدس التي عاش من أجلها فاتحين.  في ي قريبا  ل   وسنص

جهته،مشعلقال  و  من  "م  ،  يإن  الشيخ  غرسه  في  ا  للمقاومة  ودعم  علم  من  القرضاوي  وسف 
أن "فلسطين بكت    وأضاف مشعل  حتالل".ما، من خالل تحريرها من نير اال  ا  مين سيثمر يو طفلس

وأقصاها". في مساجدها  الطاهرة  الغائب على روحه  وأقيمت صالة  د   فقيدها،  "سنوج  في   وتابع: 
القرضاوي". باسم  ومنارات  ميادين  كانت   أن  مشعلد  ك  وأ  فلسطيننا  واألقصى  والقدس  "فلسطين 

ومات على العهد، كما عاش اش من أجل هذه القضية وقضايا األمة،  ه وقلبه، وعلحاضرة في عق
تسقائال    وتابع  عليه". إلى  تعود  تاريخية،  للكشف عن حقيقة  مناسبة  اللحظة  هذه  "لعل  عينيات  : 

م نجدد ألمع وال أنجب من  دس وفلسطين، فلالقرن الماضي، حين أردنا أن نجمع األمة على الق
وأشار إلى    شرق والغرب".ة من أبرز علماء األمة وقادتها في الل  جمع حوله ثيشيخنا القرضاوي ل

وت، ، بعقد مؤتمر فلسطين في بير 2001أن هذه الجهود أفضت إلى "تحق ق الرجاء واألمنية في  
القارات الست حول العالم   طاف )القرضاوي(وزاد: "  الذي أعلن عن نشأة مؤسسة القدس الدولية".

وا للوسطية  بلمساليدعو  قائال  عتدال  حانية"،  إنسانية  رأيته  ة  "كم  والفصائل   ا  محب:  للناس، 
 190الفلسطينية التي لم يميزها عن غيرها، رغم اختالف مرجعياتها األيديولوجية". 

ترف يها، ولن تعضأرايا ووحدة  وكرانتعترف بسيادة أ  إسرائيلأن "  يةسرائيلإلا  ارجيةالخوزارة    أعلنت  −
 191. الشرقية ألوكرانيا"في المقاطعات بنتائج االستفتاءات 

االتحاد   − يورولم  28.5  وإسبانيا   األوروبيقدم  المخصصات   (دوالر  يون لم  27.5  نحو )   يون  لدفع 
فيد  ت ني للتحويالت النقدية الذي تسمج الوطاالجتماعية لألسر الفلسطينية الفقيرة، من خالل البرنا

 192أسرة.  فأل 111منه 
 28/9/2022 ،األربعاء

خالل اشتباكات مسلحة ومواجهات ،  آخرين  50صيب نحو  أ  ، و ينفلسطيني  مقاومين  أربعةاستشهد   −
يد رعد هشي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل والد السرائيلتالل اإلات االحعنيفة مع قو 

 7/4/2022.193 في تل أبيب ر في منفذ عملية إطالق النا ؛خازم
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أ − اسرائيل اإل  األمنجهزة  بعثت  احتالل  بإعادة  الفلسطينية،  للسلطة  مباشرة  تهديد  رسالة   مدن،لية 
اإل  الرسالة  فإن  أبيب،  تل  في  مطلعة  مصادر  السلطةسرائيل وحسب  أمام  وضعت  ة  يين الفلسط  ية 

عناصر    نا وتتشكل مند  لتي تعمل ضلمسلحة االخاليا الفلسطينية ا  تتحركوا ضد  "ا أن  خيارين إم
اس والجهاد، وإما أن نقوم بعملية اجتياح كبيرة لمناطق السلطة وننجز  ي حمت  فتح وحرك  في حركة

 .194"حن المهمة من دونكمن
يال كبار  اف واغتد موافقته على استهيلي أفيف كوخافي  جيش اإلسرائ ل ا في  ركان  هيئة األ رئيس أعلن   −

ر كذلك كبار مسؤولي  زم األم، وإن لالمسؤولين لحركة الجهاد اإلسالمي وكتائب شهداء األقصى
الغربية.في    حماسحركة   أحرونوت يدي ونشرت صحيفة    الضفة  وافق    عوت  كوخافي  أن  العبرية 

ذا أن هو طريقة أخرى للتعامل مع الم سل حين،    لم تكن هناك  خدام سالح الجو بالضفة، إذاعلى است
ا  للوضع في  ييم د تق كوخافي عق  ووفق صحيفة "معاريف"، فإن  اإلجراء لم يتخذ منذ سنوات طويلة.

نفيذ إجراءات مضادة موجهة من الجو في  ي في جنين، وأمر بتسرائيل أعقاب عمليات الجيش اإل
 195.ةبصرف النظر عن توقيت العمليالضفة، 

ية على منع  سرائيل أنه يتعاون مع الحكومة اإل  توماس نايدز   " إسرائيل " ى  لد   السفير األمريكي أعلن   −
السفير أن اطان. وأو االستي  توسع الفلسطينضح  تمويل  المتحدة ستعيد  بـ لواليات  مليون   500  يين 

 196.او ونر األية وكالة م بها ميزانع دوالر، ولكنها لن تسلمها للسلطة بشكل مباشر، بل ستد 
 29/9/2022 ،خميسال

السياسيقال   − المكتب  رئيس  العاروري    حماسلحركة    نائب  حالة  صالح  في  الغربية  الضفة  إن 
الي للمسجد األقصى.  عاالحتالل ال  استهداف  يها بشكل كبير في ظل  قاومة تتصاعد ف غليان، والم

إلى كتف    ا  ين يقاتلون كتفالمقاومظاهرة أن  " ابلة عبر فضائية األقصى، إن  في مق  ،وقال العاروري 
 ا  واحد  ا  على انتفاضة جديدة أقوى مما سبقها يكون شعبنا صف ل  ، تد ا  ويستشهدون مع ا  ويقاومون مع

العدو، ويبشر    يقلق ل  كومة متصاعد بشبياني للمقالا  : إن "الخط  قائال    . وأضاف "ي وجه االحتاللف
د ك  أ،  ةع سوريوبشأن العالقة م   .مسلحة"مع العدو إال بالمقاومة الوال يمكن حسم المعركة  شعبنا،  

صة ومتخذ ضمن المؤسسات المخت  ،حماسهو قرار    ةة مع سوريالعاروري أن قرار إعادة العالق
: قال العاروري و   الفلسطينية.  ا يخدم القضيةسيكون فيمها  العالقة مع  على أن   ا  د د   مشفي الحركة،  

 197."ةة حماس في سوري قاء حركبإعادة العالقة، وهناك استجابة وجاهزية لل ا  ا قرار "أخذن

ب نة من طالو  تفكيك "شبكة"، زعم أنها تابعة لحركة حماس مك  ي سرائيلل اإلعى جيش االحتالد  ا −
بير  جامعة  إليهت،  زيفي  المسؤول ن سب  لم  مخصصة  أموال  تهريب  عمليات  "إدارة  عن  تمويل  ية 

ق عبر  تركيا  من  إرهابية  غزة نشاطات  منطقة    طاع  هللا".إلى  ضبط  د  وا  رام  أنه  االحتالل  عى 
وفي   ،استخدمت لنقل أموال غير شرعية ممولة من قبل قيادة حماس في الخارج  "بطاقات اعتماد 
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غزة" المعتقل  قطاع  و ين بحوزة  ال،  أن  كشف زعم  هيئات  تحقيقات  مع  اتصال  على  "كانوا  أنهم  ت 
 198". طاع غزةية رفيعة المستوى متواجدة في تركيا وقحمساو 

الش − الدينية  والشؤون  األوقاف  وزير  إن    الفلسطينية   يخقال  البكري،  تعرضت    مسجدا    15حاتم 
 2022.199 ةسن ة منذ بداي  ين،ي والمستوطن سرائيلالعتداءات من قوات االحتالل اإل

أثناء مطاردته من قبل قوات االحتالل،   في،  أعوام  7  ،انسر سليماستشهد الطالب الطفل ريان يا −
بأن جنود االحتالل الحقوا طلبة المدارس في وأفاد مصدر    ي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.ف

ر أن يذك .قلب الطفل توقفأثناء عودتهم لمنازلهم، ما أدى إلى  في تقوع، فيالدير" بة منطقة "خر 
اإل  ال  طف  35 االحتالل  بسرائيل استشهدوا برصاص  منذ  الضفة   19،  2022سنة  داية  ي،    منهم في 

  200.الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة 16، والغربية
ت في قضايا الطاقة، في  تخصصا تعدد ال ن ثنائي م اتفاقية تعاو   يون ومغاربة إسرائيل ع علماء طاقة  ق  و  −

توقيع اتفاقية تاريخية بين  " :  تويتر عبر    لها   في بيان   ، وقالت الجامعة   . Bar–Ilan  بار إيالن عة  جام 
 201. " قضايا الطاقة خصصات في  الت اون ثنائي متعدد  والمغرب لتع   إسرائيل علماء الطاقة البارزين من  

تشانغ جيون    قال − المتحدة  األمم  لدى  الدائم  الصين  لمجلس   ،Zhang Junمندوب  اجتماع    خالل 
نقلتها وسائل  في تصري األمن   بواجباته  عالم صينيةإ حات  الوفاء  إنه يتعين على مجلس األمن   ،

وف  موضوعيةب المحادثات  للتوافق    قا  وحيادية  استئناف  وتعزيز  ية  لرائيس إلا  -  الفلسطينيةالدولي، 
   يحق  على أنه ال  دا  د   ، مش"لحوارنضج الظروف الالزمة ل"من انتظار ما يسمى    دون تأخير، بدال  

وقال   فيما يتعلق بمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني.  (النقض )الفيتو  حق  استخدام    ألي طرف
الح إن  لطوي  ل  تشانغ  األمد  الفلسطينية ل  أساسرائيل اإل   -  لقضية  على  يقوم  أن  يجب   حل  س  ية 

 202بحزم. أساسي للنزاهة والعدالة، ويجب االلتزام بهما  ط  توافق دولي وخ ن، وهذاالدولتي
 30/9/2022 ،معةالج

ود العربية ب مع الجهجاو بالت  قرارا  " فتحإن لدى حركة  محمود عباس يةفلسطينال السلطةقال رئيس  −
عقدته اللجنة    اجتماعا    ل ترؤسهي كلمة له خالف،  وأضاف عباس  ."لتحقيق المصالحة الفلسطينية
للحركة في رام هللا بالتجاوب  "  :المركزية  المصالهناك قرار مركزي في حركة فتح  حة مع جهود 

ذلك يأتي  أن    س على عباد  د  شو   ."ى إنجاحهابذولة من قبل مصر واألشقاء العرب، والعمل علالم
لقرارات " المستندة  الفلسطينية  المصالحة  التحرير  لشرعي ا  لتحقيق  منظمة  بأن  واإلقرار  الدولية،  ة 

  لت وفدا  أرس"أن الحركة  عباس    ذكرو   ."الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطينيالفلسطينية هي الممثل  
 203. "ع إلى األشقاء في الجزائرلالستما

اإلج  تو  − السفارة  االتحاد  سرائيل هت  في  لقية  بطلب  عن  طع  األوروبي  وحركة   60التمويل  منظمة 
  . " بي دي أس " وفرض العقوبات    االستثمارات حركة المقاطعة وسحب    لدعم   االتحاد تنشط في دول  
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تحظ  المنظمات  هذه  إن  السفارة  كبير  ى  وقالت  لغبتمويل  االتحاد،  لدعم  تقديم خدمرض  من  ات 
والتحريض   "،إسرائيل"على دعم مقاطعة    ا تركز نشاطهاة، لكنهحقوق اإلنسان ومكافحة العنصري

شعب اليهودي، وانتهاج خطط معادية للسامية، وهذه كلها مخالفات لقوانين وقرارات  العليها وعلى  
 204العالم.بين شعوب راكة  االتحاد األوروبي ومصالح التعاون والش

الجج  "إسرائيل"دعت   − للجنسية  اإلسرائيليين  نود  ميع  فورا  الحاملين  بالعودة  إلى   الروسية 
 205. "إسرائيل"
من  مصا  9أفادت   − أكثر  بأن  مطلعة  والعسكريين    12در  الحكوميين  المسؤولين  كبار  من 

تعر ضوا   سنة  اإلندونيسيين،  ت  فٍ الستهدا  2021خالل  صممتها  س  ج ببرامج  مراقبة  س  شركة 
أن  6ضحت  وأو   ية.إسرائيل  أنهم  لرويترز  المصادر  تمن  وذكرت    لالستهداف.عر ضوا  فسهم 

فوا وزير تنسيق الشؤون االقتصادية    أن من بين  ،التي لم تكشف عن هويتها  ،المصادر من است هد 
ين اثنين، ي  إقليم  ني  بلوماسي  يود ، وشخصيات عسكرية كبيرة،  Airlangga Hartarto  إيرالنغا هارتارتو 

 206. ينت  يسيي الدفاع والشؤون الخارجية اإلندون ت  ار ين في وز ر  ستشاوم
، يتزيل جيل أر ي الجديد  سرائيلالسفير اإل  أوراق اعتماد السف  غابرييل بوريكالتشيلي  س  رئيالتسلم   −

وقالت حكومة   ل المراسم بسبب وفاة شاب فلسطيني.إثر تأجي  اسيبلوميد خالف    بعد أسبوعين من
سكرية في  اء ردا  على مقتل شاب فلسطيني خالل عملية عقرار الدولة ج  إن،  لها  في بيان  ،تشيلي

 30/9/2022.207تأجيل المراسم ليوم  الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنه تم  
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