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الفلسطينيةغانتس   .1 السلطة  للصبالت  يطالب  الحكم:  مقاومة دي  الشوارع وغياب  في   يضرّ   السالح 
 نفسها السلطةب

الجهد   من  المزيد  بذل  إلى  الفلسطينية،  السلطة  غانتس  بيني  االسرائيلي  االحتالل  جيش  وزير  دعا 
المقاومة   االحتالل لمكافحة فصائل  العمليات ضد جنود  المحتلة، وسط تصاعد  الغربية  الضفة  في 

 األسرائيلي هناك. 
وطالب غانتس في تصريح من مقر المخابرات العسكرية السلطة الفلسطينية "ليس فقط التحدث ضد  
اإلرهاب ولكن العمل ضده"، مشيرا إلى أن "السالح في الشوارع وغياب الحكم يضران أوال وقبل كل 

 بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها".  شيء
مرة  الرسالة  هذه  نقلت  "لقد  الفلسط  وأضاف:  السلطة  لقيادة  اليوم  لن  أخرى  "أننا  على  مشددا  ينية"، 

 نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل اإلسرائيليين بالتجول في المنطقة". 
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أنه   إلى  يكون ذلك ضروريا"، مشيرا  القرى والمدن والطرق وحيثما  "أننا سنالحقهم ونوقفهم في  وأكد 
المعتد  العناصر  تقوية  نفسه، سنواصل  الوقت  اإلرهاب  "في  في  المتورطة  لألغلبية غير  والسماح  لة 

 بالحصول على رزق جيد وروتين يومي". 
رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي،    كالم غانتس جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها

وقال فيها إن "عجز أجهزة أمن السلطة الفلسطينية" هو أحد األسباب وراء تزايد ما سماه "اإلرهاب"  
 الضفة الغربية. ب

وتصاعدت العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية ضد ما يقول إنهم  
 ي تنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد جنوده.مطلوبون متورطون ف

 2022/ 7/9، وكالة سما اإلخبارية
 

 االنتخابات في القدس  قدبعو بوقف قرصنتها ألموالنا  "إسرائيل"اشتية يطالب المجتمع الدولي بإلزام  .2

اشتية  :  رام هللا محمد  الوزراء  رئيس  وإلزامها  جدد  إسرائيل  على  بالضغط  الدولي  المجتمع  مطالبته 
السماح بعقد االنتخابات في القدس ترشحا وانتخابا، ووقف القرصنة وكافة االقتطاعات المالية غير  

أموالنا. من  ا  القانونية  المبعوثة  استقباله  خالل  ذلك  هيلد جاء  األوسط  للشرق  الخاص  ا لنرويجية 
وبحث رئيس الوزراء مع المبعوثة النرويجية أجندة مؤتمر المانحين    هللا.  هارالدستاد، األربعاء في رام 

المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، وسبل إنجاحه من أجل حشد الدعم السياسي والخروج برؤية  
الدولتين. للحفاظ على حل  ا  دولية  بحث  الضغكما  لوقف  شتية  إسرائيل  المؤتمر على  ط من خالل 

الجائر  المقدمة  االقتطاعات  المساعدات  الستئناف  الدولي  المجتمع  ودعوة  المقاصة،  أموال  من  ة 
اإليفاء   على  وقدرتها  الحكومة  تواجهها  التي  المالية  األزمة  من  الخروج  في  يساهم  بما  لفلسطين، 

 بالتزاماتها. 
 7/9/2022لفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات ا

 
 الل تعكس سياسته الستبدال السالم بحلول عسكرية استعمارية ": جرائم االحتالفلسطينية "الخارجية .3

أكدت وزارة الخارجية، أن الحكومة اإلسرائيلية هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن حملة  :  رام هللا
و  الصراع،  ساحة  بتفجير  تهدد  والتي  الراهنة،  العنف.التصعيد  من  دوامة  في  وأوضحت   إغراقها 

األربعاء،   بيان  في  الدولي الخارجية  المجتمع  أمام  الشديد  الخطر  ناقوس  يدق  ميدانيا  يجرى  ما  أن 
مبذولة  جهود  أية  وعلى  الدولتين،  حل  تطبيق  فرص  على  مخاطر  من  ذلك  على  يترتب  ما  بشأن 
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  21ريمة إعدام الشهيد يونس تايه )نت جوأدا  لتحقيق التهدئة واستعادة األفق السياسي لحل الصراع.
عاما(، برصاص قوات االحتالل في مخيم الفارعة في محافظة طوباس، واعتبرتها حلقة في مسلسل 
التصعيد اإلسرائيلي الدموي والممنهج ضد أبناء شعبنا، لتحقيق أهداف استعمارية توسعية، وعنصرية  

، وأرض ه بحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعةبحتة، تتعلق بكسر إرادة الصمود لدى شعبنا، وتمسك
 وطنه. 

 7/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 أغسطس /آبخالل انتهاًكا ألجهزة السلطة بالضفة  315لجنة توّثق  .4

الغربية بحق  :  الضفة  انتهاكاتها  من  الماضي  أغسطس/آب  خالل  السلطة  أمن  أجهزة  صّعدت 
ا بالضفة  والتنكيلالمواطنين  الحرائر  اعتقال  شملت  األسرى    لغربية،  مواكب  على  واالعتداء  بهن، 

ورصدت  المحررين ومنازلهم، وتعريض المعتقلين السياسيين للشبح والتعذيب في سجن "مسلخ" أريحا.
السلطة   أمن  أجهزة  ارتكاب  الغربية  الضفة  في  السياسيين  المعتقلين  أهالي  بحق    315لجنة  انتهاكا 

، و  81شملت االنتهاكات    المواطنين. عملية مداهمة    34اعتداء وضرباا، و  28دعاءا، واست  39اعتقاالا
 35محاكمة تعسفية، فضال عن     26اختطافاا، و   32حالة قمع حريات، و  40منازل وأماكن عمل، و

 حالة مالحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
 7/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المانحين إلعادة إعماره عاني حاليًا من غياب غزة يقطاع ": األشغال" .5

  80وحدة سكنية كلياا و  25تدمير  ب غزة  تسبب التصعيد اإلسرائيلي األخير على قطاع   شينخوا:    -غزة 
  جزئياا ما جعلها غير صالحة للسكن، بحسب ما أعلنت عنه وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة. 

لفلسطينية في غزة، لـ"شينخوا" إن قطاع  األشغال العامة واإلسكان اويقول ناجي سرحان، وكيل وزارة  
 .2014غزة يعاني حالياا من غياب المانحين إلعادة إعماره على عكس ما كان الوضع عليه في العام 

يتمثل   اإلسكان  قطاع  من  محدد  جانب  على  تقتصر  اإلعمار  إعادة  عملية  أن  سرحان  وأوضح 
ببناء األبالوحدات السكنية فقط، فيما ال أو   2021براج المدمرة في الحرب العام   يوجد أي تعهدات 

 .2014و 2012التي بقيت من عامي 
وقدر سرحان تكلفة إعمار مجمل األضرار خالل الحروب السابقة على قطاع غزة بمبلغ مليار دوالر،  

مبلغ   و  230بينها  اإلسكان،  بقطاع  خاصاا  ا  800مليوناا  في  المتضررين  لتعويض  لقطاعات  مليون 
تاج  وأشار إلى أن إحداث تنمية شاملة ونهضة في قطاع غزة، يح  والزراعية.  االقتصادية والصناعية
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حتى اللحظة، نوه سرحان إلى أن وزارته تمكنت من إعادة  إلى مبلغ إضافي يقدر بنحو ملياري دوالر.
العام  40إعمار   في  بالقطاع  لحقت  التي  األضرار  فقط من  تشرع%2021  لم  فيما  من    ،  أي  ببناء 

 ضرار التوتر األخير. أ
 8/9/2022األيام، رام هللا، 

 
   ة األمم المتحدة بتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه القانونيةحملة لمطالبتطلق منظمة التحرير   .6

هللا لمطالبة  :  رام  وطنية  شعبية  حملة  األربعاء،  التحرير  منظمة  في  اإلنسان  حقوق  دائرة  أطلقت 
المتحدة ومجلس األمن الدولي، بالقيام بمسؤولياتهما القانونية من أجل تمكين  الجمعية العامة لألمم  

مارسة حقوقه القانونية حسب ما أقرته الشرعية الدولية بما فيها حقه بتقرير  الشعب الفلسطيني من م
الوطني. ترابه  على  دولته  وإقامة  رئيس    مصيره  مؤتمر صحفي،  الوقال  خالل  التميمي  أحمد  دائرة 

الل الذي يمارس جرائمه على البشر  خالل هذه الحملة صرختين، األولى في وجه االحت  "نطلق من 
الحجر ومس يكيل والشجر  الذي  العالم  والثانية في وجه  يمارسوا اإلرهاب على شعبنا،  الذين  توطنيه 

وأضاف أن الحملة توجه رسالة باسم أبناء شعبنا    بمكيالين من خالل دعمه لالحتالل رغم جرائمه".
متحدة بتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه القانونية  مؤمنين بعدالة قضيتنا في العالم لمطالبة األمم الوال

 ن شعبنا لن يكل من المطالبة بحقوقه الوطنية. أووقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا، و 
 7/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 من اليوميات الفلسطينية  30ير يصدر المجلد الـمركز األبحاث في منظمة التحر  .7

التحرير الفلسطينية، المجلد الثالثين من مجلدات اليوميات أصدر مركز األبحاث في منظمة  :  رام هللا
ويأتي هذا المجلد، وفق بيان صادر عن المركز، يوم األربعاء، ليغطي النصف األول    الفلسطينية.

( من  الجاري  العام  اإلعالم  30/6/2022-1/1/2022من  وسائل  في  نشر  ما  ووثق  رصد  حيث   ،)
ا التحديات  أهم  حول  الفلسطينية  مرجعية  والصحف  مادة  ليشكل  الفلسطينية،  القضية  واجهت  لتي 

وأشار مدير عام المركز منتصر جرار إلى أن اليوميات    للباحثين والمهتمين في الشأن الفلسطيني.
عيد إحياؤها، ويأتي استمراراا للجهود المبذولة في االرتقاء  الفلسطينية مشروع من مشاريع المركز التي أ 

البحثي. العام    واليوميات   بالعمل  لتوثيق كل ما    1965الفلسطينية مشروع أطلقه مركز األبحاث في 
، ليقرر المركز إعادة نشره في العام  1976يتصل بالقضية الفلسطينية، واستمر صدروها حتى العام  

2018. 
 7/9/2022ة )وفا(، معلومات الفلسطينيوكالة األنباء وال
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 "أفكارًا جديدة"وفد كبير من حماس إلى موسكو حاماًل ": الشرق األوسط" .8

»حماس« إسماعيل  علمت »الشرق األوسط« أن رئيس المكتب السياسي لحركة  :  رائد جبر-موسكو
همية خاصة«  هنية، سيزور موسكو مطلع األسبوع المقبل، إلجراء محادثات ُوصفت بأنها تحظى بـ»أ 

عقدها. ُينتظر  التي  اللقاءات  وطبيعة  الحوار،  أجندة  مضمون  العاصمة    لجهة  في  مصدر  وقال 
ن تبدأ اللقاءات مع الروسية إن وفداا كبيراا من قيادة الحركة سيصل إلى موسكو األحد المقبل، على أ

 الجانب الروسي )االثنين(. 
السياسي بينهم موسى أبو مرزوق. وأوضح أن ووفقاا للمصدر، يرافق هنية عدد من أعضاء المكتب  

مل »أفكاراا جديدة« ينوي طرحها خالل اللقاءات مع المسؤولين الروس، في إطار ما ُوصف  هنية يح 
متكامل«. عمل  »برنامج  تشم  بأنه  أن  »الجبهة  وُينتظر  لمشروع  مستفيضة  مناقشة  »األفكار«  ل 

له الترويج  على  »حماس«  تعمل  التي  العريضة«  لهذا الوطنية  الروسية  الرؤية  استكشاف  مع   ،
يمكن أن تقوم به روسيا لتسريع    المشروع، فضالا عن مناقشة مسائل إعمار قطاع غزة والدور الذي 

 وتيرة هذا المسار ودفعه.
كيز المصدر على مستوى اللقاءات التي تتوقع الحركة أن يتم تنظيمها في  لكن الالفت أكثر كان تر 

 لقاء المنتظر مع وزير الخارجية سيرغي الفروف.موسكو، مع اإلشارة إلى ال
ولفت المصدر إلى ترتيب »لقاءات على مستويات مهمة مع دوائر القرار في روسيا« من دون أن  

 يكشف عن تفاصيل إضافية في هذا الشأن.
 8/9/2022، لندن، رق األوسطالش

 
 ينية أو عملية سياسية تعاظم روح المقاومة الفلسط .."معضلة إستراتيجية" إسرائيلية :تقرير .9

ضاهر أبيب،  :  بالل  تل  جامعة  في  القومي"  األمن  أبحاث  "معهد  عن  إسرائيلي صدر  تقرير  رأى 
ينفذها فلسطينيون في  األربعاء، أن نمط الممارسات اإلسرائيلية الحالية ضد تصاعد   العمليات التي 

الفلسطينية". المقاومة  روح  لتعاظم  خصبة  "أرضا  تشكل  الغربية  إدارة أو   الضفة  أن  التقرير  ضاف 
إسرائيل للصراع وفق مفهوم "قص العشب" يوشك على استنفاد نفسه، "وحتى أنه قد يؤدي إلى انفجار 

الماثل الحقيقي  التحدي اإلستراتيجي  للتقرير، فإن إسرائيل    أمام إسرائيل".  عنف واسع، يشكل  ووفقا 
اإلستراتيجية": من ج "المعضلة  نحو  كبيرة جدا  بخطوات  باتجاه  تقترب  مبادرة سياسية  استئناف  هة، 

غياب إمكانية التوصل إلى تسوية دائمة    االنفصال عن الفلسطينيين، حتى لو كانت محدودة في ظل
تشير إلى "اعتراف إسرائيلي بالسلطة الفلسطينية كشريكة  في المستقبل المنظور، ولكن مبادرة كهذه س

لقي كبديل  تقويتها  تشجيع  وكذلك  التسوية  عملية  المسلحة".في  المقاومة  في   ادة  اآلخر  والشق 
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"المعضلة اإلستراتيجية"، بحسب التقرير، هو عملية عسكرية واسعة، على غرار حملة "السور الواقي"  
من أجل "تحطيم البنية التحتية لإلرهاب اآلخذ بالتطور في أنحاء  ،  2002الجتياح الضفة، في العام  

 منطقة رام هللا وشمال القدس.يهودا والسامرة وتمتد إلى بنيامين"، أي 
 7/9/2022، 48عرب 

 
 قراطية: ما يجري في الضفة حرب إسرائيلية سافرةو الديم .10

ي الضفة الغربية، حرب إسرائيلية  قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "ما يجري ف:  رام هللا
رس"، األربعاء، أن "دولة وأضافت "الجبهة"، في بيان، تلقته "قدس ب  سافرة، ضد الشعب الفلسطيني".

تحاول فيه   االحتالل  ترتكب  الذي  الوقت  في  اإلرهاب،  إجراءات ضد  أنها  على  جرائمها،  تقدم  أن 
شعبنا". ضد  المنظم  اال  اإلرهاب  "جرائم  أن  إلى  والسيادة وأشارت  واألمالك  األرض  طالت  حتالل 

تدينها إجراءات  في  الشهداء،  جثامين  تحتجز  حيث  واألموات،  اإلنسانية".   الوطنية،  معايير   أبسط 
وأكدت أن إجراءات االحتالل "لن تسفر سوى عن مزيد من المقاومة الشعبية بكل أشكالها"، داعية  

"االنعقاد   إلى  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  المجلس  اللجنة  وتنفيذ قرارات  الفلسطينية،  لبحث األوضاع 
 أوسلو".  ، وإنهاء اتفاقية2015الوطني والمركزي المعطلة منذ عام

 7/9/2022، قدس برس

 

 وفد من العالقات الدولية لحركة فتح يلتقي بمسؤولين من األحزاب السياسية في إسبانيا .11
الدولية  :  مدريد  العالقات  مفوضية  من  وفد  االشتراكي  أطلع  الحزبين  عن  مسؤولين  "فتح"،  بحركة 

الفلسطينية، وما يعانيه شعبنا  الحاكم، واليسار الموحد اإلسبانيين، على آخر التطورات في األراضي  
اإلسرائيلي. االحتالل  انتهاكات  جراء  للقضية    الفلسطيني  الدائم  دعمهم  الحزبين،  مسؤولو  وأكد 

الش إلى جانب حقوق  والدولة واالستقالل، الفلسطينية ووقوفهم  الحرية  المشروعة في  الفلسطيني  عب 
وأشاد الوفد   الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.وأدانوا انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي وتجاوزه للقانون  

إتخاد خطوات   إلى  الفلسطيني، ودعاها  المساندة والداعمة لنضال شعبنا  بمواقف األحزاب اإلسبانية 
 عتراف بالدولة الفلسطينية. جادة ومتقدمة نحو اال 

 7/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 في الضفة الغربية  د علينا تعليمات إطالق النارواشنطن: لن يملي أحلبيد وغانتس في رّد على  .12
"تعليمات  إسرائيل،  على  يملي"  "لن  ا  أحدا إن  األربعاء،  لبيد،  يائير  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  قال 

وقال لبيد خالل مشاركته في حفل تخريج ُأقيم في القاعدة البحرية    شتباك("،إطالق النار )قواعد اال
 حياتنا". مساء اليوم: "لن يملي علينا أحد تعليمات بفتح النار، ونحن نقاتل من أجل  في حيفا 

وأضاف لبيد أنه "يستمع إلى مطالب بمحاكمة جنود الجيش اإلسرائيلي بعد مقتل أبو عاقلة"، مضيفا:  
بمال لهم  أسمح  ِقبل  "لن  من  نار  إطالق  إزاء  حياته  عن  دافع  اإلسرائيلي،  الجيش  في  جندي  حقة 

 بيين، حتى نتلّقى التصفيق في الخارج فقط". إرها 
رها، وذلك   فيما قال وزير أمنه، بيني غانتس، إن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، هو وحده من يقرِّ

في ردٍّّ ضمنيٍّّ منهما على الواليات المتحدة، التي أعلنت وزارة خارجّيتها أمس الثالثاء، أنها ستواصل 
 لضفة الغربية المحتلة.اساتها بخصوص قواعد االشتباك في االضغط على إسرائيل، لتغّير سي

وضع   في  وسيستمر  يقرر،  الذي  وحده  هو  اإلسرائيلي(،  )للجيش  األركان  "رئيس  إّن  غانتس  وقال 
 تعليمات إطالق النار، وفقاا لالحتياجات العملياتّية، وقْيم جيش اإلسرائيلي". 

اسّي  "، مضيفا أنه "لم يكن هناك، ولن يكون تدخُّل سي وذكر أن "القادة والجنود ينفذون التعليمات بدقة
 في هذه المسألة".

"لن تمارس ضغوطا كبيرة في  في المقابل، قدَّر مسؤولون سياسيون إسرائيليون، أن الواليات المتحدة  
ما يتعلق بتغيير التعليمات )المتعلقة بإطالق النار(، على الرغم من التوترات التي نتجت بسبب مقتل  

يدة( أبو عاقلة"، بحسب ما أفاد "واينت"، الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، في )الشه
 وقت متأخر من مساء األربعاء.

تقديرات في إسرائيل هي أن التصريحات األميركية، كانت محاولة من قبل إدارة  وذكر "واينت" أن "ال
 في الحزب الديمقراطي".  )الرئيس األميركي، جو( بايدن، لتهدئة اليسار الراديكالي

وأضاف نقال عن المسؤولين الذين لم يسّمهم، أنه "ال توجد نّية )من جانب أميركا( لمحاولة فرض أي 
 شيء على إسرائيل". 

 8/9/2022، 48عرب 
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 " اإليراني النووي " يباشر اجتماعات في واشنطن لمناقشة  الموسادرئيس  .13
قرب   الجوية  »آندروز«  قاعدة  إلى  وصوله  رئيس فور  باشر  الثالثاء،  مساء  واشنطن،    العاصمة 

اللقاءات  من  سلسلة  برنياع،  ديفيد  اإلسرائيلي  األبيض    »الموساد«  البيت  في  المسؤولين  كبار  مع 
المركزية  االستخبارات  مدير  بيرنز،  ويليام  لقائه  إلى  إضافة  والبنتاغون،  األميركية  الخارجية  ووزارة 

 الستخبارات بالكونغرس.األميركية، وبعض المشرعين في لجان ا
نوو  صفقة  إلى  التوصل  بمخاطر  األميركي  الجانب  إقناع  برنياع  محادثات  »سيئة«،  وتستهدف  ية 

 وتعزيز التنسيق األمني واالستخباراتي مع الواليات المتحدة.
 8/9/2022ق األوسط، لندن، الشر

 
 كشف كاميرا سرية وضعها نتنياهو خالل لقائه بوفٍد أميركي  .14

ي مساء أمس، النقاب عن وضع زعيم المعارضة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  الال" العبر كشف موقع "و 
والجمهوريي الديمقراطيين  األميركي  الكونغرس  أعضاء  من  وفد  مع  اجتماعه  خالل  سرية  ن،  كاميرا 

 االثنين.
قا الغرفة،  في  فيديو  كاميرا  وجود  األميركي  الوفد  أعضاء  أحد  الحظ  العبري،  للموقع  أحد ووفقاا  م 

 مستشاري نتنياهو بتشغيلها، فيما كان نتنياهو يضع ميكروفوناا في يده.
لكن   يده،  في  المايكروفون  وضعه  سبب  حول  نتنياهو  سأل  األميركي  السفير  أن  الموقع  وأوضح 

لم  نتنياهو   والسيناتورات  السفير  إن  قالت  مطلعة  لكن مصادر  "هذا ال شيء،  قائالا:  التهرب  حاول 
 ب بشعور بعدم االرتياح لديهم. يقتنعوا، ما تسب

وأضاف "والال" إن االعتقاد، وفقاا لمصدر مطلع على التفاصيل، هو أن نتنياهو أراد تصوير وتسجيل  
 ة النتخابات الكنيست القريبة. اللقاء من أجل استخدام ذلك في حملته الدعائي

توثيق يتم  نتنياهو  مع  لقاء  أي  إن  بالقول  نتنياهو  مكتب  في  مصادر  مع  وعقبت  اللقاء  وإن  ه، 
 السيناتورات والسفير األميركي لم يكن استثنائياا. 

 8/9/2022األيام، رام هللا،  
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 الشرطة اإلسرائيلية: قاتل األم وابنتها في اللد أصبح المطلوب رقم واحد .15
طة اإلسرائيلية الجنرال كوبي شبتاي إن الشرطة لن يهدأ لها بال حتى تضع  قال المفتش العام للشر 

االثنين، مؤكداا   ا على المجرم الذي أقدم على قتل المواطنة منار حجاج وابنتها خضرة في اللد،يده
 أن القاتل أصبح المطلوب رقم واحد للشرطة. 

عملية عن  اإلعالن  خالل  العام  المفتش  أقوال  اعتقال    جاءت  خاللها  تم  في    60للشرطة  شخصاا 
 لية ومخدرات.الوسط العربي لالشتباه فيهم باالتجار بوسائل قتا

 وبحسب الشرطة، فقد تم كشف هذه المجموعة الكبيرة بواسطة عميل سري.
عاماا(    14عاماا(، وابنتها خضرة )  34وجاءت عملية الشرطة بعد يوم من قتل مسلحين منار حجاج )

عاماا(،   44فيما أصيبت االبنة األخرى مريم، بعد يوم واحد فقط من قتل الصحافي، نضال إغبارية )
 يمة إطالق نار على سيارته. م الفحم في جر من أ

قت جريمة  اإلسرائيلية  وفاقمت  الشرطة  وضد  الجريمة  ضد  العربي  الغضب  الصغيرة  وابنتها  األم  ل 
المتهمة بالتقاعس في مواجهة هذه الجريمة في الوسط العربي، وسلطت الضوء على حجم العنف في 

 هذا المجتمع وفشل محاربته منذ سنوات طويلة.
  9التي قالت إن من بين القتلى   شخصاا منذ مطلع العام، بحسب جمعية »مبادرات إبراهيم«، 75وقتل 
 نساء.

 8/9/2022ق األوسط، لندن، الشر
 

 غسطسأوقتًا في "اإلبراهيمي" خالل آب/ 47اقتحاما لألقصى ومنع رفع األذان  23: "األوقاف" .16
ري، إن قوات االحتالل والمستوطنين استباحوا قال وزير األوقاف والشؤون الدينية حاتم البك:  رام هللا

وأوضح البكري ان شهر آب شهد تزايدا    غسطس المنصرم.أ مرة خالل شهر آب/  23المسجد األقصى  
من   )أكثر  لألقصى،  المقتحمين  بأعداد  من    2000ملحوظا  السابع  في  المسجد  اقتحموا  مستوطن( 

ب بعد شهر آب  المعبد"،  "ذكرى خراب  يسمى  ما  المعبد وشرطة    التزامن مع  بين جماعات  تفاهمات 
  47وأشار إلى ان االحتالل منع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي    على تسهيل االقتحامات.االحتالل  

ورصد التقرير إبعاد سلطات االحتالل لعشرات    جنديا مصلى اإلسحاقية.  353وقتاا، واقتحم أكثر من  
متفاا لفترات  األقصى  المسجد  عن  والنساء  المجال  لشبان  إلتاحة  المسجد  تفريغ  بهدف  وتة، 
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وطنين لالستفراد به وتدنيسه، وسط التضييق على سدنته وحراسه الذين لم يسلموا من قرارات  للمست
 االبعاد. 

 7/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مخيم الفارعة جنوب طوباس خالل عملية اقتحام شهيد برصاص االحتالل  .17

تايه، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، :  طوباس استشهد صباح األربعاء، الشاب يونس غسان 
طوباس. جنوب  الفارعة،  مخيم  )  في  تايه  الشاب  إن  الصحة،  وزارة  استشهد   21وقالت  عاماا( 

أطلقها عليه جنود االحتالل في القلب  مباشرة في  الفارعة.  برصاصة  قوات االحتالل   مخيم  وكانت 
المخيم، الم  اقتحمت  لمنازل  وتفتيش  دهم  بحملة  مواجهات، وشرعت  اندالع  إلى  أدى  ما  واطنين، 

 اطلقت خاللها االعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
 7/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 سنة  20عميًدا لألسرى في سجون االحتالل أقلهم أمضى  286مركز:  .18

ا لتصل  سطين لدراساأكد مركز فل ت األسرى، اليوم الثالثاء، أّن قائمة عمداء األسرى ارتفعت مجددا
على التوالي في األسر، منهم   21( أسيراا بدخول أسرى جدد خالل األيام الماضية عامهم الـ 286الى )

أسيراا خالل شهر أغسطس. وأوضح المركز، في بيان صحفي، أّن عمداء األسرى هم من أمضوا    26
( أسيراا مضى على اعتقالهم ما  17سنة بشكل متواصل خلف القضبان، من بينهم )  20يزيد عن    ما

،  1983وهما معتقالن منذ عام  يزيد عن الثالثين سنة أقدمهم األسيرين" كريم يونس" وماهر يونس"  
سراحهما. وإطالق  محكوميتهما  النتهاء  شهور  عدة  لهما  تبّقى  الباحث   وقد  المركز  مدير  وكشف 

ته ( أسيراا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وّقع25سرى، )ض األشقر أّن من بين عمداء األريا
حهم جميعاا، ضمن الدفعة الرابعة ، وكان من المفترض إطالق سرا1994السلطة مع االحتالل عام  

عام   أواخر  واالحتالل،  السلطة  بين  المفاوضات  إحياء  صفقة  رفض   2013من  االحتالل  أّن  إال 
 اإلفراج عنهم.

 7/9/2022فلسطين أون الين، 
 

 في ظل انهيار العملة الوطنية  تفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيينلبنان:  .19

كرّيم  -بيروت   العملة  :  مازن  دخول تواصل  منذ  مسبوق"،  "غير  قياسي  انخفاض  تسجيل  اللبنانية 
عتب متخطية  ونصف،  عامين  نحو  قبل  االقتصادي  االنهيار  دوامة  الـالبالد  مقابل   35ة  ليرة  ألف 
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وتزيد األزمة التي يعيشها لبنان من سوء األوضاع والظروف المعيشية التي يعانيها    الدوالر الواحد.
 الفلسطينيون في مخيمات اللجوء في البالد.الالجئون 

يقول الكاتب الفلسطيني، وعضو األمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في لبنان، ياسر  
ي، إن "الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون األمّرين، مرارة اللجوء، ومرارة الحرمان من أبسط  عل
"يع  لحقوق".ا الالجئين  أن  علي  رفع  وأكد  بعد  تتجلى  صورها  أبرز  ولعل  كثيرة،  صعوبات  انون 

 أسعارها". الحكومة اللبنانية الدعم عن الكثير من السلع الغذائية، األمر الذي أدى الرتفاع فاحش في
من جهة أخرى، قال الكاتب والناشط الفلسطيني، أحمد الحاج، إن "أول وأكثر من يتضرر من انهيار  

م الالجئون الفلسطينيون، خاصة أنهم أقل حمايةا في ظل عدم وجود دولة  العملة الوطنية في لبنان ه
تقع على عاتق منظمة    وشدد على أن "المسؤولية األساسية  تحميهم وتعطي لهم ضماناا اجتماعياا".

الف الفلسطيني". التحرير  الشعب  باسم  الدولية  المساعدات  تتلقى  كونها  إلى    لسطينية،  الحاج  ودعا 
، مثل مؤسسة صامد )مؤسسة  1982ض المؤسسات، التي كانت قائمة ما قبل عام  "تشغيل وإحياء بع

عن   يزيد  ما  تشغل  كانت  إذ  فلسطينية(،  إنتاجية  م   5اجتماعية  عامل  المخآالف  أبناء  يمات  ن 
 الفلسطينية في لبنان"، مشيراا إلى أن "من شأن ذلك النهوض بالواقع الفلسطيني".

 7/9/2022، قدس برس
 

 أهداف  5محاور لتحقيق  3يعمل عبر   لفلسطينيي الخارج تمر الشعبيالعالول: المؤ  .20
إن تأسيس المؤتمر    قال زياد العالول، المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: :  إسطنبول

التحرير    5قبل   منظمة  وغياب  الخارج،  في  الفلسطينيين  لتمثيل  الفتة  لحاجة  نتيجة  جاء  سنوات 
غزة. على  الظالم  الحصار  لكسر  حملة  عن  كاشفاا  "المركز    واحتكارها،  مع  شامل  حوار  وفي 

ل التي يعيش فيها  الفلسطيني لإلعالم" أوضح العالول أن هناك فراغاا أحدثته منظمة التحرير في الدو 
تنسيق  فلسطين على  ويعمل  يمثلهم،  لجسم  حاجة  هناك  فكان  تمثلهم،  الفتة  توجد  وال  الخارج  يو 

 واستثمار طاقاتهم وقوتهم في المشروع الوطني الفلسطيني.
على   يعمل  المؤتمر  أن  الفلسطينية    3وتابع  المخيمات  في  ويتمثل  الشعبي،  المحور  أولها  محاور؛ 

تعليمي مشاريع  تحافظعبر  ومشاريع  وإغاثية  والثوابت   ة  والحقوق  والعادات  والتراث  الهوية  على 
 الوطنية، والعمل مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ لمتابعة أحوال الالجئين. 

المبادرات  على  والتركيز  السياسية  والمشاركة  التمثيل  في  أنه  العالول  فيوضح  الثاني،  المحور  أما 
االوطني الفصائل  تأخذ مسمى ة والتواصل مع  الوطنية، والتي يمكن أن  للجبهة  لفلسطينية، واإلعداد 

 آخر "الملتقى الفلسطيني"، ونعّد له في األسابيع المقبلة. 
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وأوضح أن المحور الثالث دعم الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين، والتركيز على ملفات القدس  
 قة بالصراع مع المحتل.والحصار واالستيطان وغيرها، ذات العال

وفي موضوع كسر حصار غزة، كشف العالول أن المؤتمر يسعى إلطالق مبادرة وحملة للعمل على 
كسر الحصار وتخفيفه، وقال: سوف تشهد األسابيع القليلة المقبلة حراكاا ضاغطاا لتخفيف الحصار 

الفلسطيني  الظالم على غزة. الوطني  الحوار  "ملتقى  المؤتمر  كما كشف عن إطالق  يعمل  "، والذي 
 ليه خالل األسابيع المقبلة. ع

 7/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حملة هدم واسعة لمنشآت في عناتا وتدمير مشروع للري في بيت دجن  .21
"األيام": أصيب مواطن بجروح وحروق خالل تصديه لجنديين اعتديا عليه قرب أرضه    –محافظات  

حملة هدم واسعة في بلدة عناتا طالت ثالث   شّنت فيه قوات االحتالل في قرية سالم، في الوقت الذي
أفراح   وصالة  مصنع  بهدم  أخطرت  بينما  ومخازن،  ومستودعات  للفروسية  ونادياا  زراعية  منشآت 
تدمير  على  مستوطنين  إقدام  مع  بالتزامن  شرف،  دير  بلدة  في  طريق  وتجريف  تجارية  ومنشآت 

 ة "ع األرض".قبيل افتتاحه ضمن مبادر  مشروع كبير للري في بلدة بيت دجن
 8/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 206مرة للتهدم العراقيب  االحتاللسلطات  .22

قرية  :  النقب  أهالي  مساكن  األربعاء،  الشرطة،  قوات  بحماية  اإلسرائيلية،  السلطات  آليات  هدمت 
  27مرة يوم  منذ هدمها أول  على التوالي،    206العراقيب مسلوبة االعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ

يوليو   الشديد.2010تموز/  الحر  للمرة    ، رغم موجة  العراقيب  السلطات اإلسرائيلية، مساكن  وهدمت 
 آب/ أغسطس الماضي. 15، يوم 205

 7/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 العمل في "إسرائيل" استطالع يكشف أسباب عزوف المقدسيين عن  .23

كشف معهد القدس لبحث السياسات، عن دراسة واستطالع علمي أجراه    :محمد أبو خضير-القدس
تناول فيه رسم خارطة رأس المال البشري بين شباب مدينة    -نيتع بورزيكي-أحد الباحثين فيه وهو  

ا  سوق  في  لمشاركتهم  األخيرة  السنوات  في  االحتالل  جهود  المحتلة ضمن  اإلسرائيلي  القدس  لعمل 
ا أن التمييز احد أهم األسباب.بشك وقال، إن أحد العوائق الرئيسة الثالثة لالندماج في    ل عام، مؤكدا
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وأضاف المعهد،    سوق العمل هو “العنصرية والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود ضد الفلسطينيين“. 
المهنية، وتحديد واستغالل اإلمكانات  إن الهدف الثاني تحديد الفجوات الموجودة بين مستوى التعليم  

 العوائق التي تواجه شباب القدس المحتلة.
عاماا، من الرجال والنساء وهو    35و  18مشارك تتراوح أعمارهم بين    1,500وشملت الدراسة المسحية  

لتقديم رؤى جديدة ومعرفة واسعة، وتم عقد مجموعات   إلى اآلن،  المدينة  أكبر مسح تم إجراؤه في 
 تديرة لمناقشة القضايا التي نشأت والحلول الممكنة. فيما عقدت مائدة مس  تركيز،

 خصائص التعليم والعمل
الحاصلين على   الشرقية متعلمون نسبياا، ونسبة  القدس  المقيمين في  الشباب  وأظهر االستطالع أن 

، ومعظم 1948تعليم عال منهم أعلى من النسبة المماثلة بين الشباب العرب في الداخل الفلسطيني  
صلين على شهادة وهم من خريجي المنهاج الفلسطيني "توجيهي"، وقليل منهم فقط من  الشباب الحا

وأوضحت النتائج أن معظم الشباب المقدسيين يعملون، وبنسب مماثلة    خريجي المناهج اإلسرائيلية. 
أق القدس  العربيات في  النساء  فإن معدل توظيف  بالمقابل،  إسرائيل،  داخل  ل من معدل  للعرب في 

 ساء العربيات في إسرائيل، ونسبة عالية من الشابات في القدس المحتلة لم يعملن قط. توظيف الن
 العالقة بين التعليم والعمل 

في   األكاديمية  بالدراسات  الفلسطيني  المنهاج  وفق  التحقوا  الخريجين  معظم  أن  الدراسة،  وكشفت 
ومن بين الحاصلين على    ينية لم يعملوا قط.الجامعات الفلسطينية، ونصف خريجي المناهج الفلسط 

شهادة الثانوية العامة، هناك عدد قليل فقط من خريجي المناهج اإلسرائيلية، ومعظمهم ذهب للدراسة 
و% اإلسرائيلية،  الجامعات  وهم    66في  العمل  سوق  في  اندمجوا  اإلسرائيلي  المنهاج  خريجي  من 

 يعملون حالياا. 
تحتية": عدم توفر وسائل النقل إلى غرب القدس  لمواصالت والبنية الوقالت الدراسة تحت عنوان:" ا

بالقرب من   العمل  إلى  بهم  الشرقية ويؤدي  القدس  المواطنين في  يقلل من خيارات  العمل،  ومناطق 
   المكان الذي يقيمون فيه.

العبرية: اللغة  أو  60شهد %  إتقان  العبرية على اإلطالق  أنهم ال يعرفون  الشباب  السكان  أنا    من 
ا إلى متوسط.مستوى حديثهم ب وأظهرت الدراسة أن عدم إتقان اللغة العبرية   هذه اللغة كان منخفضا

 من أصعب العوامل في اندماج المقدسيين في القدس المحتلة في سوق العمل.
التعليم العالي واالعتراف بالشهادات: الشباب المقيمون في القدس الشرقية متعلمون نسبياا، لكن نسبة  

من الحاصلين على    58نا ال تؤدي إلى االندماج في سوق العمل. كما ان %الية منهم يدرسون مهع
تعليم عال في القدس الشرقية درسوا في المؤسسات الفلسطينية، وفي كثير من الحاالت، ال تعترف  
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إسرائيل بالشهادات التي تم الحصول عليها من هذه المؤسسات، وبالتالي ال يمكن للخريجين االندماج  
 في المجال الذي درسوا فيه.في سوق العمل 

 8/9/2022، القدس، القدس
 

 اتفاقية توأمة وتعاون بين اتحادات عمال فلسطين وتونس والجزائر واألردن  .24
الطبوبي،  :  عمان الدين  نور  وتونس  سعد،  شاهر  فلسطين  عمال  التحادات  العامون  األمناء  وقع 

وتهدف    أمة وتعاون نقابي بين اتحاداتهم.والجزائر نسليم لباطشه، واألردن مازن المعايطة، اتفاقية تو 
توأمة؛ إلى وضع نواة بروتوكول تعاوني بين االتحادات العربية المنضوية تحت راية االتحاد اتفاقية ال

 العربي للنقابات.
واتفق الموقعون على أهمية وجود اتحادات قطاعية متخصصة تعمل بشكل متكامل لتحقيق أهداف 

وضمان   المستدامة،  االتحالتنمية  أعضاء  من  المهنية  القطاعات  في  العاملين  الموقعة حقوق  ادات 
ومستدامة. مستمرة  بصفة  والمعنوية  المادية  أوضاعهم  وتحسين  على    عليها،  الموقعون  وأعرب 

االتفاقية، عن تطلعهم إلى توثيق العالقات المشتركة بينهم، وصوال لخطة عمل عربية نقابية مشتركة، 
 م تحديدها مستقبال. النقابية بين القطاعات المهنية المشتركة التي سيت تسهم في توطيد العالقات 

 8/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 اإلحصاء: معدالت األمية في فلسطين من أقل المعدالت في العالم .25

هللا من:  رام  فلسطين  في  األمية  معدالت  إن  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  أقل   قال 
( العالم  في  األفراد  2.3المعدالت  بين  لعام    %15  فأكثر(  بيان    .2021سنة  في  اإلحصاء  وأوضح 

صحفي، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية، أن معدل األمية بين األفراد الفلسطينيين  
 جليل )ركاز(. حسب بيانات جمعية ال  2017% في العام  3.6، بلغ  48سنة فأكثر( في اراضي الـ  15)

%  5.2إلى    1997% عام  14.1وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من  
 % لنفس الفترة. 2.0% إلى 3.7، في حين انخفض في قطاع غزة من 2021عام 

 8/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 " إسرائيل"حجم التجارة الثنائية بين اإلمارات ومليار دوالر  1,214: اإلماراتب "إسرائيل"سفير  .26
البلدين  :  وام بين  الدبلوماسية  العالقات  إقامة  أنه منذ  أمير حايك سفير إسرائيل لدى اإلمارات،  أكد 

بتوقيع   تكللت  الثنائية  التجارة  في  نوعية  نقلة  و  20حدثت  إسرائيليين.  20اتفاقية  لوزراء  وقال   زيارة 
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ة واالستثمارية بين  نباء اإلمارات )وام(، إن العالقات التجارية والسياحيحايك في تصريحات لوكالة أ
ارتفاع التجارة الثنائية بقيمة   2021الدولتين تشهد تحسناا كبيراا، وشهدت األشهر الستة األولى من عام 

 1,214مليون دوالر أمريكي، ثم تضاعفت تقريباا خالل النصف األول من العام الجاري لتسجل    560
بزيادة قدرها  ملي المئة.  117ار دوالر  الثنائية خالل األشهر    في  التجارة  السفير اإلسرائيلي إن  وقال 

األولى من عام   تحقيقه خالل عام    1,407وحدها سجلت    2022السبعة  تم  ما  لتجاوز  مليار دوالر 
أتوا    ألف سائح إسرائيلي  450وفي ما يتعلق بالسياحة كشف حايك أن ما يقدر بنحو    بأكمله.  2021

كما أشار إلى التعاون الثنائي في تكنولوجيا الغذاء والزراعة،   ضيين.إلى اإلمارات خالل العامين الما
والطاقة المتجددة، والمياه، والتعليم، والصحة وخاصة الطب عن بعد معتبراا أن ذلك »يمكن أن يجعل  

 العالم أفضل.. وسوف نتعاون من أجل ذلك«.  
 8/9/2022الخليج، الشارقة، 

 
 ومواجهة التطبيع مؤتمر بالعراق يدعو لدعم المقاومة  .27

الدولي" :  كربالء األقصى  "نداء  بعنوان  مؤتمر  أعمال  األربعاء،  العراقية،  كربالء  مدينة  في  اختتم 
وأكد المؤتمرون في ختام أعماله دعم وأهمية االستمرار    دولة.  60والذي استمر يومين، وشاركت فيه  

ا ومواجهة  المقاومة  اإلسرائيلي.بنهِج  االحتالل  مع  أ  لتطبيع  واإلسالمية  كما  اإلنسانية  األبعاد  كد 
تحقيِق   وضرورة  اإلسرائيلي،  االحتالل  جرائِم  وإدانة  عنها،  بالدفاع  واالستمرار  الفلسطينية،  للقضية 
أشكاِل   ألبشِع  يتعرض  الذي  الفلسطيني  الشعُب  مقدمِتها  وفي  المظلومة،  الشعوب  ومساندة  العدالة 

الحقوق.الظلِم   ال  واستالب  في  المشاركون  فلسطين وأكد  في  باقية  اإلسالمية  المقاومَة  أّن  مؤتمر 
الفلسطينية،   للقضية  مؤازرين  يكونوا  أن  والمتدينين  األديان  واجب  من  وأن  المسلمين،  بالد  وجميِع 

لنصرِتها. االحتالل    وساعين  فيه  يقمع  وقت  في  يأتي  المؤتمر  هذا  أن  إلى  المشاركون  وأشار 
 مة وجميَع أحرار العالم إلى نصرة أبناء الشعب الفلسطيني. سرائيلي الفلسطينيين؛ داعين علماء األاإل

 7/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلسرائيلية على مطار حلب الدولي الغاراتثالثة قتلى حصيلة  .28
لب الدولي ومحيطه  ُقتل ثالثة أشخاص على األقل بضربات إسرائيلية استهدفت ليالا مطار ح  بيروت:
الثانية خالل أسبوع وتسببت بخروجه من الخدمة، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق  للمرة  

بالمدرج الرئيسي، ما أدى إلى توقف   اإلنسان، )األربعاء(. وألحقت الضربات ليل )الثالثاء( َأضراراا 
الد  دمشق  إلى مطار  الرسمي وتحويل رحالت  فيه، وفق اإلعالم  المرصد عن   ولي.العمل  وتحدث 
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وهوياتهم  مق جنسياتهم  تتضح  لم  الضربات،  جراء  بجروح  آخرين  وإصابة خمسة  أشخاص  ثالثة  تل 
 بعد. وأدت الضربات وفق المرصد إلى تدمير مستودع تابع لمجموعات موالية إليران. 

 7/9/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 هل ُتنقذ السلطة إسرائيل من فخ المقاومة بالضفة؟  .29

 در الصفدينا
الضفة   مدن  وحتى  وقرى  شوارع  بين  البرق  كسرعة  وتنقلها  الفلسطينية،  المقاومة  عود  اشتداد  مع 

قواتها   بكل  إسرائيل  بدأت  شي،  كل  أمامها  تحرق  ُمتدحرجة  لهيب  ككرة  المحتلة  العسكرية الغربية 
 لمتها النهائية.واألمنية واإلستخبراتية عاجزة أمام هذا التطور، لمقاومة قالت وال تزال تقول ك

المقاومة   من  “طوفان  بالضفة  يجري  ما  بأن  الجميع  أمام  اعترفت  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة 
ة جديدة، تحاول الفلسطينية ال يمكن ألحد إيقافه”، وإنها يجب أن تبتكر خطط وحيل سياسية وعسكري 

ت السيطرة، رغم الثمن  على األقل منع هذا الطوفان من االنتقال لمناطق أخرى خطيرة أو إبقائه تح
 الباهظ الذي تدفعه.

تجد  فلسطيني،  ألي  اغتيال  أو  اعتقال  أو  اجتياح  عملية  أي  فعند  كالسابق،  تعد  لم  اليوم  الضفة 
عها في مقاومة هذا المحتل، إلبطال أي مخطط  الرصاص والقنابل والحجارة والحناجر التي تتحد جمي

 ة ويسهل اجتياحها والسيطرة عليها.العتبار الضفة مناطق “ساقطة أمنياا” ومستباح
وأمام هذا التطور الذي وصفتها إسرائيل بـ”الخطير والصعب”، بدأت دولة االحتالل في البحث عن  

، ووجدت بعض األصوات ضالتها في مخارج من هذه األزمة التي تضرب رأسها يومياا بمدن الضفة
 طة الفلسطينية. مقر المقاطعة بمدينة رام هللا، وهو المركز السياسي للسل

 غراءات للسلطةإ
اإلجراءات  من  سلسلة  اتخاذ  تدرس  إسرائيل  أن  األربعاء،  يوم  كشفت  العبرية،  “هآرتس”  صحيفة 

دف تعزيز قوتها بشكل يفضي  لمساعدة السلطة الفلسطينية في ظل تآكل حضورها وموقفها؛ وذلك به
فإن الصحيفة  الحالية. وبحسب  المقاومة  احتواء موجة عمليات  يائير    إلى  الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 

البيد، سيجري تقييماا موسعاا للوضع يوم غد الخميس، مع رؤساء “المؤسسة األمنية اإلسرائيلية” حول  
قوله إن “تل أبيب” تعتمد حالياا على  هذه القضية، ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي،  

د من العمليات داخل الخط األخضر، رغم تدهور  حقيقة أن القوات األمنية تقوم بدورها نسبيا في الح
 األوضاع حالياا في الضفة الغربية المحتلة. 
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وعلق المصدر على تصريحات رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي بأن عدم وجود سلطة  
ا خصبة “لنمو اإلرهاب”،  وحكم لأل من الفلسطيني على مناطق معينة في الضفة الغربية يشكل أرضا

 “بشكل عام كوخافي كان على حق”. وفق تعبيره.  بأنه
ا للسلطة شمال   وبحسب المصدر، فإن هناك مشكلة داخلية تنبع من حقيقة أن هناك ضعفاا كبيراا جدا

خلفية وأن  ونابلس،  جنين  الغربية وخاصة  السلطة    الضفة  تنبع من إضعاف رئيس  الحالي  الوضع 
ا جانب  إلى  يورثه،  من  على  والخالف  عباس  األمنية  محمود  األجهزة  عمل  في  الطبيعي  لتآكل 

 الفلسطينية التابعة للسلطة، وكالهما يؤدي إلى فقدان السيطرة على األرض.
ا مساعدة  كيفية  حول  اإلسرائيلية  المناقشات  من  العديد  هناك  أن  إلى  إعادة  ولفت  على  لسلطة 

ذلك ستكون  تأثيرها، ومع  المؤكد مدى  ليس من  لكن  أفكار  هناك محاوالت بكل   االستقرار، وهناك 
 الطرق والوسائل للمساعدة.

ومن بين أمور أخرى، يجري فحص تعميق المساعدة االقتصادية لرام هللا، وهي األداة الرئيسية التي  
الحالية، من اإلسرائيلية  الحكومة  المالية   تستخدمها  المساعدات  وتدفق  العمال  خالل زيادة حصص 

 من مصادر مختلفة لصالح السلطة.
 مقاومة نار ال

وخالل سلسلة من المناقشات التي جرت حول هذا الموضوع في األسابيع األخيرة، تم تقديم سلسلة  
ذلك   ومع  السلطة،  تعزيز  في  للمساعدة  المقترحات  إسرائيلية    –من  سياسية  لمصادر  واجه   –وفقاا 

حقيقي على    المشاركون في هذه المناقشات المختلفة صعوبة في تحديد ما إذا كان للمقترحات تأثير
ا.  الوضع على أرض الواقع، وستطرح القضية على نطاق واسع في المناقشة التي ستعقد غدا

بأن   فيه  أفادت  “كان”،  لالحتالل  الرسمية  القناة  بثته  تقرير  أعقاب  في  التطورات  هذه  جيش  تأتي 
آكل مكانة  االحتالل يرى أن أحد أهم األسباب التي ساعدت على تفجر عمليات المقاومة، يتمثل في ت

السلطة الفلسطينية، وعجزها عن إدارة الحكم في الكثير من مناطق سيطرتها، وهو ما جعل أجهزتها 
ي السابق. وفي  األمنية غير قادرة وغير معنية بمواصلة إحباط عمليات المقاومة، كما كانت تعمل ف

لطة األمنية بالتقاعس، السياق ذاته، اتهم رئيس هيئة أركان جيش االحتالل أفيف كوخافي، أجهزة الس
 وعدم العمل على وقف موجة عمليات المقاومة.

وعمليا، تريد إسرائيل أن تعمل السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية في خدمة االحتالل وحماية قواته  
ال في  الفلسطينيين  ومستوطنيه،  أراضي  على  بالسيطرة  سياساتها  إسرائيل  فيه  تواصل  الذي  وقت 
وتوحي هذه المداوالت   ات سياسية وتوسيع االستيطان وترسيخ الحكم العسكري.ورفض إجراء محادث
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وتصريحات المسؤولين اإلسرائيليين في الموضوع بتراجع التنسيق األمني، خاصة في منطقتي نابلس  
 وجنين.

رئيس   األمن  وقال  أجهزة  قدرة  “عدم  إن  أمس،  من  أول  كوخافي،  أفيف  اإلسرائيلي،  الجيش  أركان 
أرضا خصبة  الفلسطيني يشكل  الغربية(  )الضفة  والسامرة  يهودا  في  معينة  مناطق  في  الحكم  ة على 

 لنمو اإلرهاب”. 
والمستوطنين خال الجنود  باتجاه  النار  إطالق  الغربية عديد عمليات  الضفة  مدن شمالي  ل وشهدت 

 األشهر الماضية. 
باع  الضفة  شمالي  ونابلس  جنين  على  تتركز  االحتالل  أنظار  كانت  النشاط  وبينما  مركز  تبارهما 

متوقع،   غير  بمكان  األغوار  في  النار  إطالق  جاءته عملية  األخيرة،  اآلونة  في  المقاوم  الفلسطيني 
 وتبعها عملية ثانية خالل ساعات غربي رام هللا وسط الضفة. 

ين العمليتين وغيرهما من عمليات إطالق النار التي بات تستهدف يومياا قوات االحتالل  وتشير هات
 ناته العسكرية والمستوطنين، إلى انتقال الضفة شيئاا فشيئاا من الدفاع إلى الهجوم بشكل الفت.وثك

دون   مضت  عديدة  سنوات  مدار  على  الضفة  مناطق  تقتحم  االحتالل  قوات  كانت  معيقات  وبينما 
تتعرض  وأصبحت  تقريباا،  اقتحام  كل  عند  نار  إلطالق  تتعرض  األخيرة  األشهر  في  باتت  تذكر، 

 ات على الحواجز وفي الطرقات وبمناطق غير متوقعة.لعملي
 8/9/2022رأي اليوم، لندن، 

 
 أمن االحتالل: عمليات الضفة قفزة نوعية صادمة  .30

 محمود العجرمي  د.
مراسل قناة "كان" العبرية حين شاهد أرتال جيش العدو وهي تتحرك نحو جينينغراد  كان الفتاا ما قاله  

في   أي جندي  يبق  "لم  ُمَدعَّمة    .د" البالومخيمها،  أشهر،  منذ  األكبر  وهي  تعزيزات عسكرية جرارة 
د بالطائرات بأنواعها، وكأنهم ذاهبون لغزو غزة أو لبنان، ويعترف العدو أنهم ذاهبون لهدم منزل الشهي

والتي شكلت عالمة  البطولية  أبيب  تل  معركة  غمار  لشهيد خاض  الّساِمَقة  القامة  هذه  رعد حازم، 
 ل رعد جنين أركان مدينة كانت فيما مضى حصناا ال ُيْدَرك. فارقة حين زلز 

جيش االحتالل النازي بات ال يدري كيف يحتوي جنين الحضور الوازن في قلب العاصفة التي بدأ  
يان المستوطنين من كل حدب وصوب وهو ُيراقب مرتعداا فرسان كتائب القسام وهي  دوارها يجتاح ك

القتا لية في أحراش يعبد وجنين فيبثون الروح في سفر المجد الخالد الذي  تمارس مناورتها التدريبية 
عيُد ألق  َعطَّرْته تلك البقاع الخالدة بدماء الشهيد الرمز عز الدين القسام ابن جبلة الشام الكبير الذي يُ 
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 أيامه المجيدة ثوار المقاومة الفلسطينية بكل عزم وثبات يقارعون العدو ويشعلون جذوة الجهاد في كل
 أركان الوطن المحتل. 

" العبرية: "إن ما نراه هذه األيام، في الضفة، َيُدّل على أن  13أما "ألون بن ديفيد" فيقول على القناة "
 يقُه ليصبح ِسَمة الصراع مع الشعب الفلسطيني". هناك َتَغيُّراا جذرياا بدأ يشق َطر 

أعدم   الذي  وهو  الصحراء،  في  َسَمكاا  يصطاد  الجيش  بأن  الحي   85ويضيُف  بالرصاص  فلسطينياا 
خالل األشهر الثمانية األولى من هذا العام، ولكن ثبت أن كل فلسطيني يفتح دوائر ال تنتهي من  

 العداء، بل ويؤجج المشاعر النتقام جديد.
فهناك  ك سابقاتها،  عن  تماماا  تختلف  االنتفاضة  من  آخر  نوع  أمام  الجيش  أن  ديفيد"  "بن  يؤكد  ما 

الزجاج من  واآلليات اآلالف  الجنود  على  ألقيت  المتفجرة  واألكواع  الناسفة  والعبوات  الحارقة  ات 
جون  العسكرية، إلى جانب المواجهات مع حشود ال تنقطع من المتظاهرين الغاضبين وهم الذين يخر 

الخليل، وإنما   نابلس أو  أو  تملؤهم روح االنتقام في وداع شهدائهم، وأن هذا ال يقتصر على جنين 
 جميع المناطق والقرى والمخيمات الفلسطينية. أصبح يطال

المستوطنين   اقتحامات  تعد  ولم  اليمام ودوفدفان،  الخاصة، من  الوحدات  لقد أضحت جنين مصيدة 
الفلسطينية،   والبلدات  معارك طاحنة  للقرى  إلى  تحولت  بل  لهو،  نزهة  الزائفة  الدينية  أو ألساطيرهم 

كتائب عسكرية من نخبة ألوية المشاة ومن بينها    4فقة  يخوضها رجال المقاومة وهي التي فرضت مرا
وحدة من القوات الخاصة ورغم ذلك فقد سقط من بين قطعانهم عديد القتلى والجرحى كما جرى في  

 مدينة جبل النار في نابلس وفي قلقيلية والخليل ومواقع كثيرة أخرى.  موقع "قبر يوسف" شرق 
لة االعتقاالت والقمع والشبح وتتقاسم مع أجهزة االحتالل ورغم أن سلطة التخابر األمني ُتَصعد حم

األمنية هذه الوظيفة اآلسنة الخيانية، إال أن خاليا أبطال المقاومة المظفرة وقد عمدتها التجارب الُمرة 
لدموية وباتت تعي تماماا كيف ُتفاجئ قطعانهم ومعهم سوائب جيش العدو ومستوطنيه، تؤكد الوقائع  ا

نحيا كل يوم أن محاوالت إضعاف جذوة االنتفاضة أمست مستحيلة وأن َيَد المجابهات العنيدة التي  
المؤمنين و  المجاهدين  ناصر  باهلل  إيماناا  ثابتة ممتلئة  بمواقف  العليا دوماا  للتضحية  ستكون  استعداداا 

 من أجل قضية عادلة ووطن مقدس.
ه يحاصر اليوم ويطارد جيش االحتالل،  ويؤكد شعبنا الفلسطيني في الضفة أن المقاومة هي خياره وأن

وهذا ما يشكل جوهر المأزق الوجودي اإلستراتيجي لقادة العدو الذي بات يعي يقيناا أن سلطة عباس  
ُرِسَم لها رغم كل محاوالت اإلسناد بالمال والسالح وليس فقط من   غير قادرة على أداء الدور الذي

 والمطبعين العرب. قبل )تل أبيب( وإنما أيضاا من قبل واشنطن 



 
 
 
 

 

ص            22   5926 العدد:              9/8/2022 يسخمال التاريخ: 

                                     

ودولة العدو التي تحاول إبقاء رأس السلطة فوق الماء ووقف التحلل الذي يجتاح ُبناها يذهب أدراج  
 أكثر من عقدين دون جدوى.  الرياح رغم كل محاوالت الحقن اليائس الجارية منذ 

التي راكمت  لقد شهدت الفترة المنصرمة وحتى اآلن عملية انزياح لموازين القوى لصالح حركة حماس
إنجازات جمة ال تخفى على حصيف، خاصة أن هذا وقع على أرضية المواجهة الفعلية لعدوانات 

التقليدية المتطورة وتلك مفصلية على قطاع غزة استخدم فيها العدو ترسانته الضخمة من األس لحة 
ماس في كتائب عز المحرمة دولياا دون أن ينجز هدفاا إستراتيجياا واحداا يستنزف فيه رجال حركة ح

 الدين القسام، ومعها األذرع المسلحة لحركة الجهاد اإلسالمي وفصائل المقاومة األخرى. 
نقاط قوة فعلية شكلت رادعاا ال يمكن  وال بد من التأكيد هنا أن المقاومة الموحدة نجحت في مراكمة  

تمكن المقاومة  فصائل  أن  كما  جهة،  من  والجرار  الثقيل  العدو  لجيش  عنق  إنكاره  لي  من  كذلك  ت 
سياسة جز العشب التي يعتمدها االحتالل في معاركه بين حربين كما كان يفعل وتحديداا قبل عام  

قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية  حين كان يرغب في فرض هدوء على جبهات القتال في    2006
كبح   في  أو  غزة،  إضعاف  في  العدو  قادة  محاوالت  تنجح  ولم  المحتلة  القدس  الضفة  وفي  جماح 

المتوثبة، وهذا ما يراه اليوم بُأم العين في تواصل العمليات التي بدأت تصل مناطق لم تشهد تنفيذ  
 هجمات ناجحة ومقلقة منذ زمن بعيد نسبياا. 

ل الحسية تشهد بأن قطاع غزة يقف بالمرصاد للرد على أي تطور خطير يهدد المقدسات عديد الدالئ
مس الثوابت الوطنية في الوقت الذي ُتبدي فيه فصائل المقاومة ممثلة  أو أي تجاوز للخطوط الحمر ي

ة  بغرفة العمليات العسكرية المشتركة والمواقف السياسية المشتركة التي تؤكدها االجتماعات المفتوح
استحقاقات   لمواجهة  موحد  مقاوم  وطني  برنامج  على  اليوم  تجتمع  التي  المقاومة  فصائل  قادة  بين 

العدو   الموحدة  محاوالت  األبدية  فلسطين  عاصمة  القدس  في  ومكاني  زماني  تقاسم  لفرض  البائسة 
العمليات  أن  العبرية"  أحرونوت  "يديعوت  وتذكر صحيفة  ويتصاعد،  يستعر  الذي  للصراع  وكمركز 

ألخيرة في الضفة هي أحداث غير اعتيادية، وعلى جانب كبير من الخطورة فهي ذات مستوى تقني  ا
وت لها،  ومخطط  إنجاز عالٍّ  في  فشل  الجيش  أن  الصحيفة  وتضيف  للغاية،  معقد  وقت  في  حدث 

أهدافه وهو الذي َدَفَع جميع المدن الفلسطينية إلى بؤرة المقاومة، وفشل أيضاا في إحداث فصل بين 
 ن شمال الضفة ورام هللا والخليل وبيت لحم. مد 

ي التي وقعت ظهر  العملية  تعليقاا على  األمنية  المصادر  أشارت  الماضي في منطقة  كما  األحد  وم 
إلى جرح   وأدت  األردن،  في    7غور  وتجري  وخطرة  جريئة  عملية  بأنها  االحتالل  جيش  جنود  من 

استم على  المقاومة  إصرار  على  مؤشر  وهي  النهار،  تلك وضح  وتقدر  العمليات،  وتصاعد  رار 
 األوساط بأن العمليات ستتسع لتشمل كل الضفة وستستهدف العديد من المواقع. 
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واستطلعوا و  جيداا  المنطقة  الرجال رصدوا  وأن  بعناية،  لها  َط  ُخطِّ العملية  أن  األمنية  األوساط  تؤكد 
ا الموعد  وفي  الجنود،  نقل  بانتظار  كانوا  وقد  الجيش،  دوريات  وأن  حركة  هجومهم،  لتنفيذ  لمحدد 

ضاعفت عدة مرات ونقلت قناة "ريشت كان" بأن العمليات قد ت  الجيش يتوقع المزيد في األيام القادمة.
 .2021إذا قورنت بعام  2022في عام 

والد  المقاومة  أيقونة  اقتدار  بكل  َعنُه  َعبََّر  وقرارها  المتعاظم  االشتباك  طريق  على  تمضي  الضفة 
فارس فتحي حازم الذي أصبح مطارداا هو وعائلته لجيش الَقَتلة، حين رفع راية حركة  الشهيد رعد، ال

محاطاا بحماة الوطن؛ مقاومي كتائب القسام وبرفقة قامات رجال فصائل   المقاومة اإلسالمية "حماس"
أيها   ُخلقتم  طينة  أي  من  أجسركم،  ما  جنين،  وأهل  فلسطين  أهل  يا  دركم  "هلل  وقال:  المقاومة، 

 طال؟".األب
 8/9/2022فلسطين أون الين، 

 
 إيران باألسلحة والذخائر خالل حربها مع العراق  "إسرائيل"هكذا دعمت  .31

 وب هيخت يعق
السنوات  خالل  خاصة  الثمانينيات،  خالل  ثماره  الخميني  هللا  آية  وإيران  إسرائيل  بين  التعاون  آتى 

اإليرانية   الحرب  من  األولى  على    -الخمس  أطلقت  األصولية  إيران  أن  من  الرغم  فعلى  العراقية. 
ا "الكيان  سمته  ما  على  القضاء  إلى  فعليا  ودعت  الصغير"  "الشيطان  اسم  فقد  لصهيوني"إسرائيل   ،

التغيرات   خلفية  على  التعاون  هذا  جاء  وقد  الخميني.  هللا  آية  بقيادة  إيران  مع  إسرائيل  تعاونت 
االستراتيجية الكاسحة التي حدثت في الشرق األوسط ومنطقة الخليج العربي في النصف الثاني من  

 : 1979السبعينيات، والتي بلغت ذروتها في العام 
حليفا إلسرائيل، في إيران في ثورة شعبية أسفرت عن إقامة نظام  لذي كان  أطيح بنظام الشاه، ا  -1

 ديني بقيادة الخميني. 
آذار    -2  1979وقعت مصر، وهي أكبر دولة عربية وقد خاضت خمس حروب مع إسرائيل، في 

بين   السائدة  والعداوة  القتال  دائرة  من  أخرجت مصر  اتفاقية  وهي  إسرائيل،  مع  كاملة  اتفاقية سالم 
 بية وإسرائيل.دول العر ال
أكمل صدام حسين، الملقب بـ"الرجل القوي في بغداد"، إقامة حكمه في العراق، بعد أن أبعد عن   -3

 مساره خصومه السياسيين في حزب البعث ومراكز القوة األخرى في هذا البلد العربي.
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الواقعة    1980أيلول    22في   احتالل مقاطعة خوزستان  بهدف  إيران  العراق  الركنغزا  الجنوبي    في 
الغربي من إيران. هذه المنطقة غنية بمخزون النفط ويسكنها في الغالب العرب السنة الذين تربطهم  

 عالقات عشائرية بالسكان العرب السنة في العراق.
كان صدام حسين يأمل في االستفادة من الفوضى التي سادت إيران بعد الثورة األصولية التي حدثت  

العام   أوائل  وس1979في  لمنحت  ،  الخطوة  هذه  نجحت  لو  منطقة خوزستان.  على  ما سيطر  رعان 
 العراق سيطرة كاملة على معبر شط العرب المهم في الخليج العربي. 

النجاح   يتمنى  إنه  ما،  حد  إلى  بسخرية  قوله،  بيغن  مناحيم  الوزراء  رئيس  عن  ُنقل  إسرائيل،  في 
سعت إسرائيل، في الواقع، إلى ضمان أن  سي. لكن  للطرفين في الحرب التي اندلعت في الخليج الفار 

تكون إيران أكثر نجاحا في الحملة العسكرية حتى لو لم تكن لها اليد العليا. ففي أواخر السبعينيات 
اتفاقية السالم مع   توقيع  تبلور في إسرائيل بعد  الذي  للتصور االستراتيجي  الثمانينيات، وفقا  وأوائل 

يعرف   وما  العراق  فإن  وسورية  بـ"الجبهمصر،  العراق  بين  العسكري  التعاون  )احتمال  الشرقية"  ة 
واألردن وتحت ظروف معينة أيضا المملكة العربية السعودية( يشكالن تهديدا عسكريا ملموسا ألمن  

 ووجود دولة إسرائيل.
صدام  أن  ذكرت  التي  األميركية،  المخابرات  وكاالت  تقييمات  دعمتها  إسرائيل  في  المخاوف  هذه 

إحسي يسعى  هذا ن  لتحقيق  األولى  المرحلة  في  وأنه  األوسط،  الشرق  في  إقليمية  هيمنة  تحقيق  لى 
نفطية إضافية   نقل مصادر  إلى احتالل منطقة خوزستان والكويت وذلك من أجل  الطموح سيسعى 

كان العراق وسورية على رأس ما سمي جبهة    إلى سيطرته، والتي ستدر عائدات بمليارات الدوالرات.
، التي عارضت بشدة عملية السالم بين إسرائيل ومصر، والتي بدأت بزيارة الرئيس  العربية  الرفض 

 .1977المصري، أنور السادات، إلسرائيل في تشرين الثاني 
البلد  تقديم المساعدة إليران من خالل توريد األسلحة والذخيرة، ألن هذا  طالبت أوساط في إسرائيل 

أميركي لعقوبات  يخضع  كان  شديدة  الشيعي  الثاني  ة  تشرين  يسمى  1979منذ  ما  استولى  أن  بعد   ،
على   واستولوا  طهران  في  األميركية  السفارة  مجمع  على  اإليرانيين  المواطنين    52"الطالب"  من 

المساعدات  جميع  الفور  على  العقوبات  هذه  قطعت  وقد  والدبلوماسيين.  والعسكريين  األميركيين 
اإليراني، للجيش  األميركية  كا  العسكرية  مجهزة  الذي  األخرى  العسكرية  ووحداته  الجوية  قواته  نت 

 بأحدث أنظمة األسلحة األميركية وأكثرها تقدما. 
، مع بداية الهجوم العسكري العراقي على إيران، كانت إسرائيل تأمل في أن  1980في خريف العام  

يمنح  أن  شأنه  من  ما  ساحقة،  إيرانية  السخية هزيمة  العسكرية  المساعدات  قوة   تمنع  صدام حسين 
 اقتصادية وسياسية قصوى في سعيه ليصبح القائد الجديد الذي سيقاتل إسرائيل حتى النهاية. 
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في عدد من االجتماعات التي عقدت بين مسؤولين حكوميين إسرائيليين وإيرانيين في باريس وجنيف، 
إيران مقابلها حسب   ع تم االتفاق على تقديم المساعدة العسكرية إليران، وهي المساعدات التي ستدف

 األسعار في أسواق السالح الدولية.
للطائرات  المضادة  الصواريخ  آالف  على  اشتملت  إليران  المقدمة  اإلسرائيلية  العسكرية  المساعدات 
الذخائر،   الهاون وغيرها من  المقاتلة وقذائف  والدبابات  الطائرات  والدبابات والمحركات وقطع غيار 

إليرا  مباشرة  إرسالها  تحت   نوتم  أوروبية  دوال  أو  إسرائيل  غادرت  مباشرة  جوية  متن رحالت  على 
أسماء مغطاة لشركات الطيران التي تشغل طائرات الشحن، أو على سفن الشحن التي غادرت ميناء  

 إيالت، وأفرغت حمولتها العسكرية في ميناء بندر عباس اإليراني. 
تز  إسرائيل  أن  األميركية  المخابرات  اكتشفت  ما  األميركية  و سرعان  العقوبات  رغم  بالسالح  إيران  د 

الصارمة عليها، حتى أن زبيغنيو بريجنسكي، مستشار األمن القومي األميركي، كتب في مذكراته أن 
 هذه األخبار تسببت بدهشته وغضبه من إسرائيل. 

  أدى هذا االكتشاف إلى محادثة غاضبة بين الرئيس األميركي، جيمي كارتر، ورئيس الوزراء بيغن 
. وأكد بيغن لكارتر أن إسرائيل ستتوقف عن إمداد إيران باألسلحة  1980في منتصف تشرين الثاني  

"من أربطة الحذاء إلى األسلحة المتطورة" على حد تعبيره. لكن في الوقت الذي جرت فيه المحادثة 
ات الرئاسية  باعتبر الرئيس األميركي "بطة عرجاء" سياسيا، بعد أن هزم قبل أسبوعين فقط في االنتخا

البيت األبيض في   الرئيس وقته حتى مغادرته  الجمهوري، رونالد ريغان. وكرس  المرشح    20مقابل 
 لإلفراج عن الرهائن األميركيين المسجونين في طهران.  1981كانون الثاني 

األعوام   في  اإلسرائيلية  األسلحة  توريد  استمر  الواقع،  خالل  1986-1981في  من  أيضا  ذلك  وتم   ،
بالسالح    ت قنوا إيران  غير مباشرة من خالل تجار ووسطاء إسرائيليين وأجانب. مع استمرار تزويد 

اإلسرائيلي التقى وزير الدفاع اإليراني، الذي كان يخشى على كرسيه، أو ينبغي أن أقول رأسه، في 
 ظل استمرار اإلمداد بالسالح اإلسرائيلي، بالمرشد األعلى الخميني وأبلغه بذلك.

قرير لوزير الدفاع اإليراني إلى الخميني أنه في ظل المأزق اإليراني الخطير في الحصول توجاء في  
وذخائر  أسلحة  إيران  تشتري  الصارمة،  األميركية  والعقوبات  المستمرة  الحرب  بسبب  األسلحة  على 
األسلحة  استمرار شراء  على  الخميني  ووافق  إسرائيل.  ذلك  في  بما  مختلفة،  دول  عبر وسطاء من 

السالح  ذ وال تجار  خالل  من  مباشرة،  غير  قنوات  خالل  من  ذلك  تم  طالما  إسرائيل،  من  خائر 
اكتشف وزير الدفاع، أرئيل شارون، ألول   والوسطاء من مختلف األنواع وليس مباشرة من إسرائيل.

، أن إسرائيل تزود إيران بمنظومات أسلحة وذخيرة. 1982مرة، خالل زيارة رسمية لواشنطن في أيار  
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األول    فوكش تشرين  في  أرينس  موشيه  الغيار،    1982السفير  وقطع  األسلحة  أنظمة  مبيعات  أن 
 الغالبية العظمى منها أميركية الصنع، تمت بمعرفة وتنسيق المستويات العليا في إدارة الرئيس ريغان.

ت ا)بما في ذلك صفق  1986-1980تشير التقديرات إلى أن إسرائيل باعت أسلحة إليران في األعوام  
مليار    2.5كونترا( بما يزيد على    -فيما يعرف بقضية إيران    1986-1985األسلحة التي أجريت في  

 مليارات دوالر.   6دوالر، وفي تقديرات، اليوم، بمبلغ يصل إلى أكثر من 
في وقف   1982-1981لعب توريد األسلحة والذخيرة من قبل إسرائيل دورا مهما في نجاح إيران في  

 راضيها، واستقرار الخطوط األمامية وحتى اختراق عدة مناطق في جنوب العراق.ألالغزو العراقي 
تبدد أمل صدام حسين في غزو منطقة خوزستان في لمح البصر، وتحولت الحرب العراقية اإليرانية  
إلى حرب دموية، حصدت دماء أكثر من مليون ضحية من )جنود ومدنيين من الجانبين(. واستمرت 

 .1988تى إعالن وقف إطالق النار بين البلدين في آب حسنوات  8الحرب 
 "تايمز أوف إسرائيل" 

 8/9/2022األيام، رام هللا، 
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