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 العمل لوقف التصعيدالفلسطينية كي لدى "إسرائيل" يطلب من السلطة ير ألمير االسف
 سنوات 7هذا العام منذ  غربيةال أكبر حصيلة للشهداء برصاص االحتالل في الضفة

 النونو يكشف عن رسالة وجهها هنية إلى الرئيس الروسي بوتين

بفرض إغالال  علالى بلالدات الشاباك يوصي  
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 عمليات المقاومة ًا على رد  بفرض إغال  على بلدات فلسطينيةالشاباك يوصي  .1
يوم األربعاء، األجهزة األمنية والجيش اإلسرائيلي بفرض إغالق  أوصى جهاز األمن العام )الشاباك(،  

ادت لى حد تعبيره، حسب ما أفج األوضاع عن السيطرة؛ ععلى بلدات فلسطينية، تحسبا من خرو 
 "(.11هيئة البث اإلسرائيلي )"كان  

في  الفلسطينية  البلدات  بين  التفرقة  على  اإلسرائيلية،  الرسمية  للقناة  وفقا  الشاباك،  توصية  وتنص 
الغربية، من خالل فرض إغالق مشدد على ما أسماها بالبلدات "اإلرهابية" إلى جانب  شمال الضفة  

 قا "متنفسا" على بلدات ال يبدو فيها "إرهابا واضحا". آخر أطلق عليه إغال
واعتبر أنه "من خالل ذلك يمكن إتاحة حياة طبيعية للفلسطينيين مقابل حياة صعبة على اإلرهابيين"؛ 

 البث اإلسرائيلي.  حسب ما ورد في هيئة
ي منطقة  " عن مسؤول أمني، قوله إنه "إذا كان هناك سيطرة نوعا ما حتى اآلن ف11ونقلت "كان  

 ال بد من اتخاذ خطوات جديدة". التماس، ال شك أن الوضع سيخرج عن السيطرة فيما بعد، ولذلك 
طقة التماس سيكون  هذا وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن اإلغالق الذي أوصى به الشاباك في من

قد  التي  القرى  ومخارج  مداخل  عند  والمشاة  المركبات  فحص  فيها  يتم  تفتيش  حواجز  نصب   عبر 
 يشملها اإلغالق، ومنع عبور األشخاص الذين ليسوا من سكان المنطقة وليس لديهم تصريح خاص. 

وضاع األمنية  كما أوضحت الصحيفة أن توصية الشاباك التي تم استعراضها خالل جلسة لتقييم األ
،  48عقدت بمشاركة أجهزة األمن اإلسرائيلية وقادة الجيش، تشمل سحب تصاريح عمل داخل مناطق  

 سكان في البلدات التي يخرج منها منفذي العمليات ضد االحتالل.  من
وأفادت الصحيفة بأن توصيات الشابات تهدف إلى "ممارسة الضغط" على الفلسطينيين في محاولة  

ال وكذلك لـ"تقليل  االحتالل،  قوات  ضد  عمليات  لتنفيذ  فلسطينيين  شبان  لدى  يتولد  قد  الذي  دافع" 
 لدى أجهزة أمن االحتالل. "تحديد مواقع مطلوبين" 

 14/9/2022، 48عرب 
 

 "يسرائيل هيوم": التنسيق األمني ال زال مستمرًا "لكنه قد يتالشى قريبًا"  .2

نقلت وسائل إعالم عبرية، عن مصادر فلسطينية، أن ظاهرة مشاركة عناصر األمن الفلسطينية في  
، وذلك في ضوء مشاركة أحد 2000العمليات الفدائية قد تتوسع على غرار ما جرى بداية انتفاضة  

موقع وذكر  األربعاء.  اليوم  فجر  الجلمة"  حاجز  "كمين  عملية  تنفيذ  في  هللا  برام  األمن    عناصر 
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في   تمرد  بوادر  هناك  أن  يسمها،  لم  فلسطينية  مصادر  عن  نقال  العبرية،  هيوم"  "يسرائيل  صحيفة 
ة. وأشار إلى أن التنسيق األمني ال  صفوف قوات األمن الفلسطينية التابعة للسلطة في الضفة الغربي

يغضون  بالسلطة  كباًرا  ضباًطا  هناك  أن  مؤكدًا  قريبًا"،  يتالشى  قد  "لكنه  مستمرًا  عن    زال  الطرف 
التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي. جاء ذلك على خلفية عملية "كمين حاجز الجلمة" بجنين  

 شمالي الضفة الغربية، فجر األربعاء.
 14/9/2022، الين فلسطين أون 

 
 األجهزة األمنية الفلسطينية  االحتالل يتخذ إجراءات ضد   .3

مساء األربعاء، أن الجيش اإلسرائيلي سيتخذ إجراءت    أفادت وسائل اعالم إسرائيلية،:  القدس المحتلة
ضد األجهزة األمنية الفلسطينية، جاء ذلك على خلفية مقتل ضابط إسرائيلي على يد أحد عناصر  

جنين.السلطة ا شرق  شمال  الجلمة  حاجز  مقتل   لفلسطينية قرب  على  "ردًا  العبرية  كان  قناة  وقالت 
فيلح، على   بار  الفلسطينية  الرائد اإلسرائيلي  تلقت األجهزة األمنية  يد عنصر استخبارات فلسطيني، 

فراد وأضافت القناة "الجيش سيشن اعتقاالت أل رسالة من إسرائيل حول نوايا تشديد اإلجراءات ضدها.
وأشارت كان العبرية إلى أن    حال اشتبه بتورطهم بأنشطة مسلحة.  من األجهزة األمنية الفلسطينية في 

اإلسرائيل  السلطة الجيش  وليس  الهجمات  في  يتورط  فلسطيني  أمن  عنصر  أي  سيعتقل  من  هو  ي 
العم  نفسها. الوضع  في  والتغيير  التأهب  حالة  من  رفع  اإلسرائيلي  الجيش  أن  القناة  لياتي  وأكدت 

وبحسب القناة، فإنه سيتم زيادة عدد   بالضفة الغربية وخاصة المنطقة الشمالية منها )جنين ونابلس(.
 وسيتم تقليص اإلجازات للجنود، ليكون هناك مزيد من القوات في تلك المنطقة. وحدات النخبة،

 14/9/2022وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ا أمام مفتر  طر  أبو ردينة: التصعيد اإلسرائيلي الخطير يضعن .4
بإطالق النار  أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الجريمة اإلسرائيلية الجديدة  :  رام هللا

عاما( من قرية كفر دان في محافظة جنين، ما أدى إلى استشهاده،   17على رأس الفتى عدي طراد )
الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من  وقال أبو ردينة: على حكومة االحتالل وقف تصعيدها الخطير  

الذي   األقصى،  المسجد  في  المستوطنين  استفزازات  ووقف  االستقرار،  وعدم  أي التدهور  سيكون 
  مساس به كصب الزيت على النار.

 



 
 
 
 

 

ص            6   5932 العدد:             9/15/2022 خميسلا التاريخ: 

                                     

وأضاف: على االدارة االميركية الضغط على الحكومة االسرائيلية لوقف عدوانها وليس البحث عن  
 يلي ومحاولة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري.مبررات لهذا االجرام االسرائ 

 15/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مباحثات بين غزة ورام هللا إلصدار جواز سفر ذكي  .5
حماس(،  األناضول-غزة  لحركة  )تابعة  غزة  وقطاع  الفلسطينية  السلطة  في  الداخلية  وزارتا  بحثت   :

وقالت وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، في بيان، إن    سفر ذكي “بيومتري”.آليات إصدار جواز  
الوزارة عاهد حمادة، التقى في مدينة غزة مسؤول وزارة الداخلية في  الوكيل المساعد للشق المدني في  

  رام هللا يوسف حرب، لمناقشة اإلجراءات الفنية لتسهيل حصول المواطنين على جواز السفر الجديد.
 بت الوزارة عن استعدادها التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتسهيل إصدار جواز السفر البيومتري. عر وأ 

الفلسطيني  ونادرا ما ت اللقاءات بين مسؤولي القطاع والضفة الغربية بسبب االنقسام  حدث مثل هذه 
 .2007يونيو/ حزيران  14منذ 

 14/9/2022، القدس العربي، لندن
 

 ح التي أقرتها الحكومة نفيذ أجندة اإلصالشتية يستعرض سير تا .6
األربعاء، المدير التنفيذي في البنك الدولي استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في رام هللا،  :  رام هللا

 ميرزا حسن.
الحكومة،  أقرتها  التي  والمالي  اإلداري  اإلصالح  أجندة  االجتماع  خالل  الوزراء  رئيس  واستعرض 

تنفيذ   تم  أنه  الى  تشمل مشيرا  والتي  األجزاء،  باقي  تنفيذ  على  العمل  وجاٍر  األجندة،  هذه  من  جزء 
الموارد المثلى من  القوانين    االستفادة  العديد من  النفقات، وإصدار  المتاحة وزيادة اإليرادات وخفض 

العصرية بما يسهل على المواطنين ويتماشى مع تطورات العصر الحديث، في الطريق نحو االنفكاك  
كما اطلع اشتية السيد حسن على جهود الحكومة    ن العالقة التي يفرضها واقع االحتالل.التدريجي م

وقف في  ال    المبذولة  المقاصة،  أموال  من  اإلسرائيلية  االقتطاعات  نتيجة  المالي  والنزيف  القرصنة 
ته سيما ملف التحويالت الطبية إلى إسرائيل وملف الكهرباء والمياه، داعيا المجتمع الدولي ومؤسسا

 لالستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل لاللتزام باالتفاقيات الموقعة.
 14/9/2022ومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعل
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 " تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التهويد التدريجي لألقصى  الفلسطينية "الخارجية .7
اتها المتخصصة، وفي مقدمتها الدولي واألمم المتحدة ومنظم  طالبت وزارة الخارجية المجتمع:  رام هللا

القانوني مسؤولياتهم  بتحمل  على  "اليونسكو"  المتواصل  اإلسرائيلي  العدوان  لوقف  واألخالقية  ة 
المقدسات المسيحية واإلسالمية، وفي مقدمتها المسجد األقصى، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات التي  

وحذرت الوزارة   اية القدس، ومقدساتها من تغول االحتالل والمستوطنين.يفرضها القانون الدولي لحم
اإلسرائيلي   التحشيد  هذا  كبيرة  من  اعداد  وبمشاركة  ممكنة  اقتحامات  وأكبر  أوسع  لتحقيق  الرسمي 

وحملت  اليهودية.  الدينية  األعياد  وفي  الحالي،  الشهر  من  والعشرين  التاسع  في  خاصة  للمسجد 
اإلسرائيلية   ساحة  الحكومة  على  التحريضية  الدعوات  هذه  نتائج  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية 

 الصراع برمتها. 
 14/9/2022نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األ 

 
 النونو يكشف عن رسالة وجهها هنية إلى الرئيس الروسي بوتين  .8

حم لحركة  السياسي  المكتب  لرئيس  اإلعالمي  المستشار  النونو  طاهر  خطية  كشف  رسالة  عن  اس 
ئيس الروسي فالديمير بوتين تتضمن العديد من  وجهها رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى الر 

 القضايا، سلمها إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف خالل لقائهما يوم أمس في موسكو.  
اليوموقا مساء  الفضائية  األقصى  قناة  مع  مقابلة  خالل  النونو  أهمية  ن  إ  ]أمس[،ل  تكتسب  الزيارة 

حقيقية من حيث الهدف والمكان والزمان وطبيعة الوفد الذي تضمن رئيس الحركة ونائبه وعضوين  
ة التي  من القيادة األولى في الحركة، مشيًرا إلى أن وفد الحركة يحمل معه الكثير من القضايا المهم

الفلس وأوضاع  الفلسطينية  القضية  رأسها  وعلى  مناقشتها،  والخارج  يجري  الداخل  في  طينيين 
اإلسال والمقدسات  القدس  وقضية  والمسيحية.واالستيطان  هذا   مية  في  الزيارة  توقيت  أن  إلى  وأشار 

بينها وبين أوكرانيا والتطورات ا بالحرب الدائرة  لسياسية في  الوقت الحساس الذي تنشغل فيه روسيا 
وقال   كل عام وحركة حماس بشكل خاص.المنطقة دليل على التأثير الدولي للقضية الفلسطينية بش 

التوازن   وإحداث  روسيا  مع  العالقة  تطوير  وهي  اللقاءات،  خالل  بحثها  جرى  أساسية  "نقطة  النونو 
الروسية كانت دوًما   المهم واإليجابي للدور الروسي لصالح القضية الفلسطينية، ال سيما وأن المواقف

 ت اإلسرائيلية واالنتهاكات بحقه".داعمة للحق والشعب الفلسطيني ورافضة للممارسا
للقضية   االعتبار  إلعادة  الدول  من  العديد  في  سياسية  دبلوماسية  يقود  الحركة  "رئيس  أن  وأضاف 

وأفاد  .  ضت"الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية بعد التغييب الذي تعرضت له على مدى سنوات م
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طينية ورفًضا لالعتداءات اإلسرائيلية في غزة  بأن وفد قيادة الحركة لمس تأييًدا واضًحا للحقوق الفلس
 تهويد المسجد األقصى واالنتهاكات بحق المسيحيين.  والضفة ومحاوالت 

 14/9/2022موقع حركة حماس، 
 

 رباح: استئناف الحوار في الجزائر مطلع الشهر القادم .9
ن أجل إنجاح  "إن الجزائر استأنفت مؤخرًا جهودها م  ،الت مصادر فلسطينية متطابقةق  حسن جبر:

الفلسطيني" الوطني  الجبهة    . الحوار  عن  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  رباح  رمزي  وقال 
الديمقراطية "إن الجزائر سترسل في األيام القليلة القادمة دعوات لكافة الفصائل من أجل حوار وطني  

يام" أن تصل  ي حديث لـ"األوتوقع رباح ف  امل ضمن جهودها السابقة إلنهاء االنقسام الفلسطيني".ش
هذه الدعوات قريبًا لممثلي الفصائل الذين سبق أن التقت بهم القيادة الجزائرية في لقاءات منفصلة  

 خالل الفترة الماضية. 
شهر   من  األول  األسبوع  في  به  البدء  المزمع  الحوار  أن  على  وأكد  سيتركز  المقبل  األول  تشرين 

ا في  األشقاء  إليها  توصل  االستخالصات  استخالصات  أن  إلى  منوها  الفصائل  لقاء  بعد  لجزائر 
وقال إن الجهد الجزائري يتم بالتنسيق مع    األساسية للحوار من أجل إنهاء االنقسام..ستكون القاعدة  

ال انعقاد  قبل  اتفاق  إلى  للوصول  مسعى  في  المصري  الجزائر.الجهد  في  العربية  أن    قمة  إلى  ونوه 
كدًا أن االستخالصات اآلن االستخالصات التي تم التوصل لها مؤ   الجزائر لم تسلم الفصائل حتى

ستكون بيد الفصائل قبل بدء جلسات الحوار الوطني الشامل مشددًا على ضرورة أن تذهب الفصائل  
 كة تنهي االنقسام. بعقول مفتوحة وإرادة سياسية للتوصل إلى قواسم مشتر 

 15/9/2022األيام، رام هللا، 
 

 الستهداف المزيد من جنود االحتالل  ة "الجلمة" وتدعوفصائل تبارك عملي .10

هللا جنين، :  رام  مدينة  شمال  الجلمة  حاجز  عملية  منفصلة،  بيانات  في  فلسطينية،  فصائل  باركت 
وعبد   أحمد  الشهيدان  نفذها  التي  الغربية،  الضفة  أدت  شمال  والتي  األربعاء،  فجر  عابد،  الرحمن 

صهيوني. ضابط  ومقتل  "حماس"كت  ار وب   الستشهادهما،  تحذير    حركة  رسالة  إنها  وقالت  العملية، 
مستوطنيه   ويحشد  األقصى،  المسجد  في  انتهاكاته  لتصعيد  يتجّهز  الذي  الصهيوني،  لالحتالل 

مقاومته مستعدون دوًما للدفاع عن  وشددت "حماس" في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني و   لتدنيسه.
 القدس واألقصى مهما بلغت التضحيات. 
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"انتقال نوعي مهم للفعل حركة الجهاد"  وأكدت " على لسان القيادي داود شهاب، أن عملية الجلمة 
تتساهل  المقاومة، التي لن  بالدم وبقوة  ُمعمدة  العدوانية، ورسالة  الفلسطيني في مواجهة االقتحامات 

لتحرير    الجبهة الديمقراطية ونعت "  عن واجباتها للدفاع عن الشعب واألرض والمقدسات".ولن تتخلى 
فلسطين" الشهيدين الفلسطينيين، مؤكدة أنه "ال سبيل القتالع االحتالل والمستوطنين من أرضنا إال  

 بمواصلة المقاومة الشعبية". 
" قالت  جهتها؛  الشعبيةمن  ال  الجبهة  "اشتباك  إن  فلسطين"  ثقافة لتحرير  أن  يؤكد  جنين  في  يوم 

نا، وأن الدفاع عن الوطن السمة الطبيعية، والنهج  المقاومة واالستشهاد متأصلة في وجدان أبناء شعب
أف أداء  يحكم  أن  يجب  أحمد عابد عنصر في  الذي  الشهيد  أن  إلى  إشارة  األمنية"، في  راد األجهزة 

الفلسطينية. العسكرية  االستخبارات  "األونعت    جهاز  "أن   حرار"حركة  مؤكدة  الجلمة،  عملية  منفذي 
وقالت إن "المقاومة مستمرة،    قودًا الستمرار مسيرة المقاومة".دماء الشهداء ستبقى بوصلة شعبنا، وو 

 واالنتفاضة في تصاعد"، مشددة على أن "جرائم االحتالل المتصاعدة لن تنال من إرادة أبناء شعبنا". 
المقاومة"وباركت   ع  "لجان  فلسطين  "على  في  طبيعيًّا   ا  ردًّ وعدتها  البطولية،  الجلمة   حاجز  ملية 

جيش إرهاب  وقدرة   تصاعد  جهوزية  على  "تدلل  العملية  أن  المقاومة"  "لجان  وعّدت  المجرم،  العدو 
 المقاومة على توجيه الضربات القوية لجنود العدو الصهيوني، وتمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة". 

الفلسطينية" إن "هذه العملية تثبت صوابية المراهنة على شبابنا    مجاهدين"حركة المن جانبها؛ قالت  
ومقدساتنا".في   أرضنا  بحق  الصهيونية  االعتداءات  مواجهة  في  إلى    الضفة  "المجاهدين"  ودعت 

"تصعيد العمليات البطولية التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس والضفة، 
 تلة تحت أقدامهم". وإشعال األرض المح

 14/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   : غزة تحررت بسواعد مقاوميها وصمود شعبها"الغرفة المشتركة" .11
أكدت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، األربعاء، أّن قطاع غزة تحرر  

اآلن   يملك  بات  وأنه  شعبه،  وصمود  مقاوميه  الذين  بسواعد  األشداء  المقاتلين  من  عرمرًما  جيًشا 
ال وقالت  فلسطين.  لتحرير  يوم  ذات  خالل سيزحفون  )ملثم(  بها  أدلى  لها  كلمة  في  المشتركة  غرفة 

الـالمؤتمر الوطني الذي نظمته فصائل ا بالذكرى  الندحار االحتالل عن قطاع    17لمقاومة في غزة 
الـ والذكرى  "لم    29غزة،  إن  أوسلو:  لمرحلة التفاقية  سيؤسس  غزة  عن  باندحاره  أّنه  االحتالل  يعلم 

تشك لغزة  وسيكون  الصراع،  من  بغزة جديدة  المقاومة  وحدة  "شكلت  وتابع:  التحرير".  لجيش  نواة  يل 
رير جزء بسيط من أراضينا دون توحد أطياف شعبنا ومقاومته على قلب  نموذًجا فريًدا وما كان تح
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"تحر  أّن غزة  إلى  رت بسواعد مقاوميها وصمود شعبها وأركعت أباطرة االحتالل رجل واحد"، مشيًرا 
"من حق شعبنا إنشاء ممر مائي آمن لرفع الحصار عنه.. والمقاومة وأسقطت حكوماته". واسترسل:  

لتجهيز لمعركة التحرير، فاليوم غزة وغًدا كل فلسطين"، ُملفًتا إلى أّن "الغرفة مستمرة في اإلعداد وا
ب أنها  تؤكد  وباقية على  المشتركة  التجهيز  ماضية في معركة  واحد  قلب رجل  جميع مكوناتها على 

 التحرير".   ثوابت شعبنا حتى
 14/9/2022، فلسطين أون الين

 
ل ويعيد األمور إلى مسارها  ما تمر  به فلسطين والضفةقيادي فتحاوي:  .12  يمث ل نقطة تحو 

يرى عضو »المجلس الثوري لحركة فتح« وأحد قادة معركة مخيم  :  قاسم س. قاسم، نضال الوحيدي
ة الغربية وجنين التي أشعلت فتيل ، جمال حويل، أن »ما تمّر به فلسطين والضف2002جنين عام  

، يمّثل نقطة تحّول، ويعيد األمور إلى مسارها«. وَيلفت حويل، في حديثه إلى »األخبار«، المقاومة
ر عملية كاسر األمواج، مْنع هذه الموجة من االنتقال إلى أماكن أخرى، إلى أن »االحتالل حاول، عب

و  نابلس  في  القديمة  البلدة  إلى  انتقلت  أوضاعًا  لكنها  اليوم،  الضفة،  وتعيش  وسلواد«.  بالطة  مخيم 
؛ 2000، وقبيل انتفاضة األقصى لعام  1987شبيهة بتلك التي مّرت بها عشّية انتفاضة الحجارة عام  

ار تهويد القدس والتنكيل باألسرى، باإلضافة إلى »محاولة ضرب النسيج المجتمعي من  إذ إن استمر 
عب الفلسطيني وعدم وجود أفق سياسي حقيقي يؤدي إلى قيام دولة  خالل تحّكم اإلدارة المدنية بالش

إل الشعب  لتحويل  العدو  وسعي  القدس،  عاصمتها  األسباب فلسطينية  هذه  كّل  له«،  أمني  وكيل  ى 
لمقاومة مستمّرة... هذا ما رأيناه قبل انتفاضة الحجارة وانتفاضة األقصى، واآلن اإلرهاصات  تجعل »ا

نفسها«، بحسب حويل.   الحالي مختلفًا؛ »إذ هي  السياسي  الواقع  يبدو  الظروف،  تشاُبه  وفي مقابل 
ائل وياسر عرفات كان داعمًا للمقاومة، وكّل فصحينذاك كانت هناك وحدة وطنية ووحدة جغرافية،  

يوجد  وال  حاّد،  »فاالنقسام  اآلن،  أّما  المقاومين«.  لكّل  ووطنيًا  سياسيًا  غطاء  وّفرت  الوطني  العمل 
، وبالتالي الجيل الحالي يعمل في ظروف مستحيلة، وهو ما يبعث األمل« كما يرى  غطاء سياسي

»الفتحاوي«. م   القيادي  عسكرية  كالسيكية  مواجهة  خوض  تستطيع  ال  »السلطة  إن  ع ويضيف 
عام   له  تعّرضت  مّما  أكبر  لضغوط  تتعّرض  قد  ألنها  على  2002االحتالل،  يؤّكدون  هم  ولذلك   ،

السلمي الشعبية  المقاومالمقاومة  بأن  وأقول  النهج  هذا  مع  أختلف  لكّنني  طريق  ة،  هي  الشاملة  ة 
 الحرية«.

ت سّرية على  ُتواصل فصائل المقاومة في الضفة إعادة تنظيم نفسها، باإلضافة إلى تشكيل مجموعا
واسع.  شعبي  بتأييد  يحظى  ما  وهو  األقصى«،  »كتائب  ضمن  كانت  التي  الليل«،  »فرسان  شاكلة 
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اإلطار، هذا  مسيرات   وفي  عنه  عّبرت  وقد  جّدًا،  واضح  موقفها  الفتحاوية  »القاعدة  إن  حويل  يقول 
و  ونابلس،  جنين  في  المتكّررة  النابلالشهداء  إبراهيم  القائد  الشهيد  مسيرة  االلتفاف  آخرها  وهو  سي، 

ال   االحتالل  أن  يدرك  الفلسطيني  »الشعب  أن  وخصوصًا  والمواجهة«،  المقاومة  خيار  حول  الكبير 
أمنيًا«. وفي االّتجاه  يريد س يريد استعبادهم وجعلهم وكياًل  بل  الفلسطينيين حقوقهم،  أو إعطاء  المًا 

ث إلى »األخبار«، إلى أن »تفاُعل  لشهيد إبراهيم النابلسي، هدى جرار، في حدينفسه، َتلفت والدة ا
ورفض   المقاومة  نهج  على  استفتاء  بمثابة  كان  إبراهيم  استشهاد  مع  الفلسطيني  للتطبيع  الشعب 

 والتنسيق مع المحتّل الغاصب«.
 15/9/2022، بيروت، األخبار

 
 ستنكر تصريحات السفارة األوكرانية لدى االحتالل حماس ت .13

باسم حماس  حركة  في  القيادي  الصهيوني    ،نعيم  استنكر  الكيان  لدى  أوكرانيا  سفارة  تصريحات 
وقال نعيم إن االحتالل    ى روسيا.ووصفها الحركة باإلرهاب، وذلك في إطار زيارة قيادة الحركة إل

الصهيوني يمارس أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا، وينتهك حرمة المقدسات، مشدًدا على أن مقاومة  
وأضاف أن االحتالل حسب القانون الدولي  القوانين واالتفاقيات الدولية.االحتالل حق مشروع كفلته  

لساعة، الفًتا إلى أنه كيان عنصري كما وصفته  يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية على مدار ا
والدولية. الحقوقية  المؤسسات  من  قيادته،   العديد  ومالحقة  االحتالل  مقاطعة  إلى  نعيم  ودعا 

 حرب. ومحاكمتهم كمجرمي

 14/9/2022موقع حركة حماس، 

 
   لبيد: لن نتردد في العمل بكل مكان ال تفرض فيه رام هللا “النظام” .14

ئيلي يائير لبيد، األربعاء، إن جيش بالده لن يتردد في العمل في س الوزراء اإلسراتل أبيب: قال رئي
 كل مكان ال تفرض فيه السلطة الفلسطينية “النظام”. 

في   إسرائيلي  ضابط  مقتل  خلفية  على  تويتر،  في  حسابه  على  بثه  متلفز  تصريح  في  ذلك  جاء 
 في وقت سابق األربعاء.شمالي الضفة الغربية  مواجهات مع فلسطينيين بقضاء جنين

 وقال لبيد: “لن نتردد في العمل في كل مكان ال تفرض فيه السلطة الفلسطينية النظام”.
وأضاف” أحد القتلى الفلسطينيين قرب حاجز الجلمة في جنين ينتمي للمخابرات الفلسطينية”، معتبرا 

 ذلك “تصعيدا جديدا”.
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سماه “اإلرهاب” مستعدان لكل سيناريو لمنع ما    يش وجهاز األمن العام “شاباك”،وشدد على أن الج
 من “أن يرفع رأسه”. 

أوصى   “الشاباك”  إن  الرسمية،  اإلسرائيلية  البث  لهيئة  التابعة  “كان”  قناة  قالت  متصل،  سياق  في 
الجيش بفرض “إغالق” على المدن التي ينشط بها مسلحون شمالي الضفة الغربية مع التركيز على  

 ة”. رج الوضع عن السيطر ين وذلك “قبل أن يخ جن
 14/9/2022، 48عرب 

 
 ة الغربية "مستعربات" يكشفن تفاصيل عمليات شاركن فيها بالضف  .15

أبيب   في    -تل  إسرائيليات  "مستعربات"  عمل  تجربة  على  الضوء  إسرائيلية  كاتبة  سلطت  وكاالت: 
 سرائيلي. األراضي الفلسطينية المحتلة ضمن "وحدة المستعربين" التابعة لجيش االحتالل اإل 

ال لها بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في إحدى ليالي ذروة وقالت الكاتبة شوش موال في مق
االنتفاضة الثانية، حاصرت قوة مستعربين من "حرس الحدود" بيت مواطن فلسطيني من قرية يطا،  

بي من البيت،  جنوب الخليل، وبعد ساعات طويلة من التوتر العالي، وفي ظالم دامس، فتح باب جان
المطلو  الفلسطيني  منه  أكبر، خرج  هللا  يهتف  وهو  الحدود  حرس  قوات  نحو  سريعًا  يركض  وبدأ  ب 

 معلنًا أنه ينوي قتلهم". 
وأضافت: "فجأة سمع هتاف مسؤول بالعربية يقول: "قف، وال تتحرك"، فتوقف الرجل مصدومًا؛ من 

 أين جاءت هذه المرأة؟". 
ي لـ"يديعوت" ما حدث  حدود" ترو دمت كمستعربة في وحدة "حرس الوذكرت موال، أن "سني"؛ التي خ

وتقول: "سارع باتجاهي وباتجاه شريكي صارخًا، كان بوسعي قتله برصاصة في رقبته، لكن "الشاباك" 
 أراده حيًا؛ فاتخذت خطوة إلى األمام، وصرخت عليه، فتجمد في المكان ألنه فجأة سمع صوت فتاة". 

ء هذا الصوت، وفي تلك اللحظة م يفهم من أين جاينه: "توقف مصدومًا ولوتابعت المستعربة في ح 
 من التردد؛ انقض الجميع عليه واعتقلوه".

وذكرت الكاتبة أن المجندة المستعربة "سني" تعمل اليوم مضيفة طيران، ال شيء في مظهرها يكشف  
"يديع أن  منوهة  إسرائيل"،  وشير  وغالي  هي  خدمت  لقد  ورفيقاتها،  هي  المقابلة  عما  ستنشر  وت" 

في ملحق الجمعة، حيث تتحدث المستعربات؛ سني، شير وغالي عن تجربتهن  بالكامل على جزأين  
 في العمل كـ"مستعربات" في "وحدة المستعربين" التابعة للجيش. 
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امرأة على مستعرب رجل؟"، أجابت سني:   "ما هي في واقع األمر ميزة مستعربة  وردًا على سؤال: 
 تهديدًا، مقارنة بالرجل".  ن بها أقل، وفي ثقافتهم المرأة ال تشكل"المرأة يشكو 

وعن بعض المعضالت التي اعترضت عمل المستعربة، ذكرت "سني" التي كانت تعمل وهي ملثمة،  
أنها عملت في بعض األوقات خالل عمليات االعتقال على احتجاز األطفال في غرفة واحدة مع 

"، والرصاصة 16  -وع "إم  دي المستعربة قفازات وتحمل بندقية من ن"إبقائهم بال حراك"، في حين ترت
 في بيت النار )جاهزة لإلطالق(.

وقالت:  مقبول  وغير  إنساني  غير  به  تقوم  الذي  العمل  أن  المستعربة  اعترفت  مباشر  شبه  وبشكل 
 "كنت أحدث نفسي في تلك اللحظات؛ لو أن أحدًا ما فعل ذلك أمام أطفالي، كنت سأخنقه".

 15/9/2022ام، رام هللا، ياأل
  

 ت اإلسرائيلية بدء تقديم قوائم المرشحين لالنتخابا .16
)البرلمان  الكنيست  النتخابات  المركزية  االنتخابات  لجنة  إلى  المرشحين  قوائم  تقديم  عملية  بدء  مع 

  حزبًا على   55، التي سُتجرى في األول من نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل، حصل  25الـ  اإلسرائيلي(
 رشيح )األربعاء(. نماذج الت

يعد  الرقم  فإن  فعليًا،  االنتخابات  األحزاب  هذه  جميع  تخوض  أن  يعني  ال  النماذج  طلب  أن  ومع 
مها ولم تجتز نسبة الحسم  قائمة تنافست في االنتخابات الماضية، سقطت معظ  39قياسيًا، علمًا بأن  

( سوى    3.25فيها  من األصوات(  المائة  وقد   13في  تقد   قائمة فقط.  عملية  وكانت  بدأت  القوائم،  يم 
أولى القوائم »إسرائيل حرة ديمقراطية« برئاسة الوزير األسبق إيلي أبيدار، الذي يعرف عنه أنه ذو  

نيست األخير عن حزب »يسرايل بيتينو«  أصول مصرية ويتكلم العربية بطالقة. أبيدار انتخب في الك
ا لكنه  ليبرمان،  أفيغدور  المالية  وزير  من  بقيادة  فاستقال  شأن  ذات  بوزارة  يحَظ  لم  ألنه  معه  ختلف 

نفتالي بنيت. وسعى إلى تم رير قانون يقضي بمنع رئيس حكومة من الترشح للكنيست في  حكومة 
 حال تقديم الئحة اتهام جنائية ضده. 

ب  وحاول أبيدار المشاركة مع القائمة العربية الموحدة للحركة اإلسالمية قبل شهر، لكن رئيسها النائ
ًا كهذا يحتاج إلى تحضير الرأي العام بشكل مناسب منصور عباس اعتذر له بلباقة، وقال إن »تحالف

وال يوجد حاليًا وقت كاٍف لذلك«. فقرر أبيدار خوض المعركة مع عدد من معارفه من الشخصيات  
 السياسية واالجتماعية غير المشهورة. 
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،  ي غانتس، فحاول أن يكون ثاني َمن يقدم القوائم أما حزب الجنراالت الذي يقوده وزير الدفاع، بين
أسسته  الذي  ملتهب«،  »شباب  يدعى  للنظر،  الفت  جديد  حزب  ممثلي  الدور  في  أمامه  وجد  لكنه 
مليون   ربع  ويتابعها  االجتماعية  الشبكات  في  المشهورين  النشطاء  من  وهي  مختار،  هدار  الشابة 

الر  استطالعات  إن  إذ  مفاجئ؛  حزب  وهو  الحسم.  إسرائيلي،  نسبة  تجاوز  من  قريب  أنه  تبين  أي 
س ته )مختار( لم تبلغ الواحد والعشرين من العمر بعد، لذلك لم تستطع الترشح بنفسها، واختارت مؤسّ 

شخصًا آخر ليترأس القائمة، لكنها تظهر كقائدة مطلقة للحزب تعلن أن هدفها األساسي هو محاربة  
مشكلة   لديها  توجد  ال  إنه  وتقول  نتنياهو.الغالء.  بنيامين  برئاسة  حكومة  إلى  تنضم  أن  وتتبع    في 

 طرق دعاية استفزازية، مثل التعري أمام الجمهور في أحد االجتماعات االنتخابية. 
على   يوافق  بأنه  األول  المرشح  من  جوابًا  تنتظر  أنها  أعلنت  القائمة،  لتقديم  دورها  حان  وعندما 

ال   حتى  جانبًا  التنحي  منها  طلب  وقد  إلبعادها، ترشيحه،  الشرطة  وتدخلت  فرفضت.  العمل  تعوق 
قدم حزب غانتس عندئذ، ثم جاء دور حزب ليبرمان وتاله حزب »الصهيونية الدينية« المتطرف،  وت

وزارة   محاسب  بقيادة  الجديد«  »االقتصاد  حزب  ثم  غفير،  بن  وإيتمار  سموترتش  بتصلئيل  بقيادة 
 المالية األسبق، البروفسور يارون زليخة.

لخميس، ويؤجل غالبية السياسيين تقديم القوائم  م القوائم حتى الساعة العاشرة من مساء ار تقديوسيستم
حتى اللحظات األخيرة؛ خصوصًا تلك التي تشهد خالفات حولها، مثل حزب الليكود بقيادة بنيامين  

 نتنياهو و»القائمة المشتركة« لألحزاب العربية وغيرهما.
الساعات األخيرة تطو  الخالفات في »المشتر وقد شهدت  بأن تخوض  كة« والتوصل التف رًا لحسم  اق 

للتغيير   العربية  والحركة  عودة  أيمن  برئاسة  والمساواة  للسالم  الديمقراطية  )الجبهة  الثالثة  أحزابها 
عليه   كان  كما  واحدة  قائمة  في  شحادة(،  أبو  سامي  برئاسة  الوطني  والتجمع  الطيبي  أحمد  برئاسة 

 السابقة.األمر في االنتخابات 
 15/9/2022الشر  األوسط، لندن، 

 
 تدريبات عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة  .17

بدأ جيش االحتالل الصهيوني، اليوم األربعاء، تمرينات عسكرية في المنطقة الحدودية المحيطة  : غزة
ن "هذه  لقناة السابعة العبرية، عن ناطق عسكري باسم الجيش الصهيوني، قوله إونقلت ا  بقطاع غزة.
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ال التدريبات  خطة  إطار  في  مسبقًا،  لها  اإلعداد  تم  الحفاظ  التدريبات  بهدف  الجاري،  للعام  عسكرية 
 على اليقظة وجهوزية القوات لمواجهة أي طارئ".

ق مع  الحدود  ستشهدها  الجيش  لقوات  نشطة  حركة  أن  أصوات  وأضاف  سُتسمع  كما  غزة،  طاع 
 ي ستستمر لعدة ساعات. انفجارات في المنطقة، خالل التدريبات الت

 14/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ية إسرائيل استطالع: ال أغلبية لتشكيل حكومة .18
يقوده   الذي  المعسكر  من  كل  فشل  األربعاء،  مساء  نشر  اإلسرائيلي،  العام  للرأي  استطالع  أظهر 

الح  اإلسرائيلي  االئتالف  أحزاب  ومعسكر  نتنياهو،  بنيامين  الليكود،  حزب  تحصيل  رئيس  في  الي، 
 أغلبية تمكن من تشكيل حكومة.

مقعدا في    59اإلسرائيلية، فإن معسكر نتنياهو يحصل على    13ووفقا لالستطالع الذي أجرته القناة  
مقعدا، فيما تحصل القائمة    56انتخابات تجري اليوم، في حين تحصل أحزاب االئتالف الحالي على  

 مقاعد.  5المشتركة على 
مقعدا، فيما    31ائج االنتخابات، بحصوله على  "الليكود" نت  تطالع، يتصدر حزب وبحسب نتائج االس

على   لبيد  يائير  برئاسة  عتيد"  "ييش  حزب  في    24يحصل  الدينية"  "الصهيونية  قائمة  وتحل  مقعدا، 
 مقعدا.  13المركز الثالث بواقع 

، فيما يحافظ عدامق  12ويحصل تحالف "المعسكر الوطني" بزعامة وزير األمن، بيني غانتس، على  
 لـ"يهدوت هتوراة".  7مقاعد لـ"شاس" و 8ى تمثيلهم بواقع الحريديون عل

على   ليبرمان،  أفيغدور  المالية،  وزير  برئاسة  بيتينو"  "يسرائيل  حزب  حصول  االستطالع    6وبّين 
مقاعد لكل منهما، فيما تحصل    5مقاعد، في حين يحصل كل من حزبي "العمل" و"ميرتس" على  

 مقاعد.  4لموحدة على القائمة ا
وزير الداخلية، أييليت شاكيد، التي تقود االنتخابات ضمن قائمة "البيت اليهودي" في عبور  وتفشل  

 % من أصوات الناخبين. 1.9%(، وتحصل على 3.25نسبة الحسم )
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رئيس   منافسيه،  أبرز  على  نتنياهو  تغلب  الحكومة،  لرئاسة  األنسب  بالشخصية  يتعلق  ما  وفي 
ال غالحكومة  األمن،  ووزير  لبيد،  دعم  حالي،  على  نتنياهو  حصل  إذ  المستطلعة  46انتس،  من   %

 % لغانتس. 26% مقابل 46% للبيد؛ وفي المقارنة مع غانتس يحصل نتنياهو على 29آراؤهم، مقابل 
 14/9/2022، 48عرب 

 
 األعياد المقبلة السماح للمستوطنين باقتحامات األقصى خالل قرر االحتالل ي .19

ذكو   -القدس   قناة  كاالت:  الحكومة   13رت  رئيس  بمشاركة  عقد  أمنيًا  اجتماعًا  أن  أمس،  العبرية، 
ووفقًا للقناة العبرية   اإلسرائيلية يائير البيد لتقييم األوضاع األمنية قبل موسم األعياد اليهودية الطويل.

ت القناة عن  قلون  ستوطنين للمسجد األقصى.فإن االجتماع قرر المضي قدمًا بالسماح باقتحامات الم
مصدر أمني قوله إن منع اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى "ليس على األجندة حاليًا"، وإنه  
"في ضوء النجاحات في مسيرة األعالم" وفي اقتحام األقصى في "ذكرى خراب الهيكل في التاسع من  

 ظة". حسب قوله. رام وعلينا أن نبقى على يقآب فإن هذا ال يعني أن األمور ستكون على ما ي
 15/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين في جنين برصاص االحتالل .20

دغلس اقتحامها،  :  عاطف  خالل  االحتالل  قوات  برصاص  آخرون  وأصيب  فلسطيني  فتى  استشهد 
شمال   جنين  مدينة  غرب  كفردان  قرية  الخميس،  اليوم  الغربية.فجر  مح  الضفة  مصادر  لية  وقالت 

وأخر  )مطلعة  صالح  طراد  عدي  إن  جنين  في  صحفية  الجيش    17ى  برصاص  أصيب  عاما( 
صحي   وضع  في  الحكومي  جنين  مشفى  إلى  نقله  وتم  اليوم،  فجر  القرية،  اقتحم  الذي  اإلسرائيلي 

مواجهات اندلعت  وكانت    خطير إثر إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أدت الستشهاده على الفور.
اقتحموا البلدة وداهموا عددا من المنازل بينها منزال  كفر دان وجنود االحتالل الذين  بين الشبان في  

واعتقل    الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد اللذين نفذا عملية "حاجز الجلمة" قرب كفر دان أمس..
لهم والعبث بمحتوياتها، كما أخذ  جيش االحتالل عددا من أصدقاء وأقارب الشهيدين بعد مداهمة مناز 

الشهيدي منازل  قياسات  جماعيا"  الجنود  المواطنين  "عقاب  في  عادته  جرت  كما  لهدمها  تمهيدا  ن 
 باستهداف منازل المقاومين واعتقال ذوي المنفذين. 

 15/9/2022الجزيرة.نت، 
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 "اإلسالمية العليا" بالقدس توقع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين األردنيين  .21
وقعت الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس المحتلة، األربعاء، مذكرة "تفاهم وتعاون مشترك"، مع  :  عّمان

عبود.  أبو  يحيى  والمحامي  صبري  عكرمة  الشيخ  برئيسيهما:  ممثلتين  األردنيين،  المحامين   نقابة 
لجهود في دعم  وقالت النقابة، في بيان تلقته "قدس برس"، إن المذكرة "تضمنت االتفاق على تعزيز ا

والمقدسات". القدس  هوية  على  والحفاظ  المقدسيين،  من    صمود  انطلقت  "المذكرة  أن  إلى  وأشارت 
والقدس،  لفلسطين  غاضًبا  كياًنا  الصهيوني  االحتالل  باعتبار  للطرفين،  واألساسي  المبدئي  الموقف 

للتنازل تخضع  ال  ثابته  والدينية  والتاريخية  الشرعية  الفلسطينيين  حقوق  مضي وأن  عليها  يرد  وال   ،
 الزمن مهما بلغ". 

 14/9/2022، قدس برس
 

 إهمال طبي متعمد بحق األسرى في عيادة سجن "الرملة"  .22

تتعمد إدارة عيادة سجن الرملة اعتماد سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى المرضى الذين : محمد وتد 
إخضاعهم   يتم  أن  دون  وذلك  للمراجعة،  العيادة  شامليصلون  لهم  لفحوصات  تقدم  أن  ودون  ة 

الالزمة. تأخذ    العالجات  ال  التي  االحتالل  سجون  إدارة  قبل  من  األسرى  بحق  الجرائم  وتتفاقم 
سياسة   استخدام  على  تصر  بل  الفلسطينيين،  األسرى  بحق  الدولية  والمواثيق  القوانين،  بالحسبان 

لأل الصحية  الحقوق  ألبسط  وانتهاكه  المتعمدة  الطبي  المرضى.اإلهمال  شؤون    سرى  هيئة  وحملت 
األسرى إدارة سجون االحتالل المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل اإلهمال الطبي بحق األسرى  
الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان والصليب األحمر بالقيام بدورها  

 الالزم تجاه قضية األسرى على أكمل وجه.
 14/9/2022، 48عرب 

 
 سنوات  7هذا العام منذ  الغربية صيلة للشهداء برصاص االحتالل في الضفةأكبر ح .23

غزة: تسجل الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري أكبر حصيلة ألعداد الشهداء الفلسطينيين  -رام هللا 
 برصاص الجيش اإلسرائيلي منذ سبعة أعوام في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر.

الفلسطي  الصحة  وزارة  في  وأعلنت  الفلسطينيين  الشهداء  عدد  إجمالي  أن   ، صحافي  بيان  في  نية 
عندما استشهد   2015منذ بداية هذا العام، وهو الرقم األكبر منذ عام    97الضفة الغربية وصل إلى  

 فلسطينيا. 99
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أن    فلسطينية  إحصائيات  ق  31وتظهر  العام  هذا  الفلسطينيين  الشهداء  إجمالي  جنين من  في  ضوا 
 غربية والتي تشهد عمليات اقتحام ومداهمة شبه يومية من جيش االحتالل.شمال الضفة ال

 14/9/2022القدس العربي، لندن، 
 

 2022أمر اعتقال إداري إسرائيلي في  1,365نادي األسير:  .24
 1,365األناضول: قال نادي األسير الفلسطينّي، األربعاء، إن السلطات اإلسرائيلية أصدرت    -رام هللا

إد  اعتقال  بداية  أمر  منذ  فلسطينيين  معتقلين  بحق  تهمة(،  )دون  أن    .2022اري  بيان،  في  وأوضح 
أمر    1,365“إسرائيل وسعت من دائرة استهداف الفلسطينيين عبر االعتقال اإلداري، حيث أصدرت  

وأوضح أن عدد المعتقلين اإلداريين بلغ حتى األسبوع األول    ”.2022قال إداري منذ بداية العام  اعت
 (، وأسيرتان. 18معتًقال، من بينهم أربعة قاصرين )دون سن الـ  760ر/أيلول الجاري من سبتمب

 14/9/2022القدس العربي، لندن، 
 

 قف تصاريح أهالي كفر داناالحتالل يغلق حاجزي سالم والجلمة "حتى إشعار آخر" ويو  .25
لمة وسالم "حتى  أعلن وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، عن إغالق حاجزي الج :  محمود مجادلة

إشعار آخر"، محذرا السلطة الفلسطينية من انفالت أمني في الضفة، وذلك في ختام مداوالت أمنية  
في   العمليةأجراها  الجماعي    .موقع  العقاب  سياسة  ضد  وضمن  االحتالل  سلطات  تنتهجها  التي 

الخاصة إسرائيل  إلى  الدخول  بتصاريح  العمل  "وقف  كذلك  غانتس  قرر  كفر    الفلسطينيين،  بسكان 
دان، بما في ذلك لغرض العمل في إسرائيل، اعتباًرا من )األربعاء( وحتى إشعار آخر"، بحسب ما  

 جاء في بيان صدر عن االحتالل.
 14/9/2022، 48عرب 

 
 عيلبون تمنع إطال  اسَمي درويش وعبد الناصر على شارعين في بلدة  "لإسرائي" .26

أبيب: اإلسرائيلي  تل  الداخلية  وزارة  المحلي«  رفضت  عيلبون  »مجلس  طلب  شاكيد،  إييلت  بقيادة  ة؛ 
الفلسطيني محمود درويش والرئيس المصري األسبق جمال   البلدة باسَمي الشاعر  تسمية شوارع في 

م »العودة«، وعّدتها أسماء تنطوي على التطرف؛ لكنها لم تعط  تفسيرًا رسميًا  عبد الناصر، وكذلك اس
ا التنافس  خضم  في  وذلك  المتشددة.لقرارها،  اليمينية  المواقف  على  قد    النتخابي  »المجلس«  وكان 

اتخذ ألول مرة في تاريخه قرارًا بتسمية الشوارع، وتم اختيار أسماء ذات مغزى عربي تاريخي ووطني  



 
 
 
 

 

ص            19   5932 العدد:             9/15/2022 خميسلا التاريخ: 

                                     

تمثل  وثقاف فلسطينية  بلدة عربية  بصفتها  يميزها  الذي  والطابع  يتالءم  بما  البلدة،  عدة في  لشوارع  ي 
 جسد مختلف األحداث في تاريخها.مختلف الطوائف وت

 15/9/2022، لندن، الشر  األوسط

 
 العاهل األردني يؤكد ضرورة تحقيق السالم الشامل والعادل على أساس حل الدولتين .27

السالم  :  باريس تحقيق  ضرورة  على  التأكيد  األربعاء،  الثاني،  هللا  عبد  الملك  األردني  العاهل  جدد 
ولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط  دل على أساس حل الد الشامل والعا

جاء ذلك خالل لقاء جمع الملك عبد هللا    ، وعاصمتها القدس الشرقية.1967الرابع من حزيران عام  
وثمن العاهل األردني موقف فرنسا واالتحاد .  الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس

لخ  الداعم  الدولتين.األوروبي  حل  الجانب،    يار  أحادية  اإلسرائيلية  باإلجراءات  االستمرار  من  وحذر 
 التي تقوض فرص تحقيق السالم، وتعرض المنطقة لمزيد من العنف.

 14/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "إسرائيل"في ملف ترسيم الحدود البحرية مع   "التقدم"عون يؤكد  .28
البحرية    أعلن بيروت:   الحدود  ترسيم  ملف  إلنجاز  »االتصاالت  أن  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس 

وحقوقه   لبنان  مصلحة  فيه  لما  حاليًا  درسها  يتم  تقنية  تفاصيل  ثمة  وأن  متقدمًا،  شوطًا  قطعت 
ي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان،  وخالل استقباله، أمس، المجلس التنفيذ   وسيادته«.

عون إن »إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمّكن لبنان من إطالق عملية التنقيب    قال
سيعطي  الذي  األمر  الخالصة،  االقتصادية  المنطقة  ضمن  المحددة  الحقول  في  والغاز  النفط  عن 

ن وذكر عو   ء الخروج من األزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات«.االقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبد 
على   قادرًا  يجعله  ما  لبنان  فيها  حقق  متقدمًا  شوطًا  قطعت  الترسيم  ملف  إلنجاز  »االتصاالت  أن 
وحقوقه  لبنان  مصلحة  فيه  لما  حاليًا  درسها  يتم  تقنية  تفاصيل  ثمة  وأن  مياهه،  في  ثروته  استثمار 

 وسيادته«. 
 15/9/2022، لندن، الشر  األوسط

 
 ويبحث آفا  التعاون بين البلدين "إسرائيل"وزير الخارجية اإلماراتي يزور  .29

أبوظبي: وصل الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اإلماراتي أمس، إلى تل أبيب في  
اإلسرائيليين عددًا من الملفات ذات االهتمام  زيارة رسمية إلسرائيل، يبحث خاللها مع كبار المسؤولين  
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ا بين  الثنائية  بالعالقات  المتصلة  اإلماراتية  المشترك  والشراكة  التعاون  وآفاق    اإلسرائيلية.   -لبلدين 
وحسبما أوردت وكالة أنباء اإلمارات »وام«، يرافق وزير الخارجية اإلماراتي خالل زيارته الرسمية إلى  

ادي رفيع المستوى، وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنًا مع االحتفال  إسرائيل وفد رسمي واقتص
 ين على إبرام االتفاق اإلبراهيمي للسالم بين البلدين. بمرور عام

 15/9/2022، لندن، الشر  األوسط

 
 أبو الغيط يطالب إسبانيا بدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة .30

طالب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الحكومة االسبانية بدعم الطلب :  القاهرة
جاء ذلك خالل لقاء األمين    الفلسطيني في األمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة.

وقال    إلى مدريد.العام وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك في إطار زيارة يقوم بها  
ع بالتعرف  اهتم  اإلسباني  الوزير  إن  رشدي،  جمال  العام  األمين  باسم  الرسمي  رؤى  المتحدث  لى 

على   األخيرة  األوكرانية  الروسية  األزمة  وتداعيات  الفلسطينية  القضية  مستجدات  إزاء  العام  األمين 
 مختلف األصعدة.  

 14/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 " تحرش جنسي" دبلوماسيين إسرائيليين بتهم  3جمعية مغربية تقاضي  .31
الجم  -الرباط أعلنت  النيابة  األناضول:  لدى  شكاية  تقديم  األربعاء،  اإلنسان،  لحقوق  المغربية  عية 

  دبلوماسيين إسرائيليين بالمملكة، بسبب شبهات “التحرش الجنسي” بمواطنات مغربيات.   3العامة ضد 
جاء ذلك على لسان عزيز غالي، رئيس الجمعية )أكبر جمعية حقوقية في البالد(، في تصريحات  

وقال غالي، إنه أمام ما سماه “الصمت الحكومي إزاء ما وقع، اختارت    .افية بالعاصمة الرباطصح
الجرائم   حول  تحقيق  بفتح  من أجل مطالبتها  بالمغرب  العامة  النيابة  لدى  أن تضع شكاية  الجمعية 

 المرتكبة، وترتيب الجزاءات”.
ني  لين من الكيان الصهيو مسؤو   3موظفات مغربيات تعرضن للتحرش من طرف    4ولفت إلى أن “

بالبشر”. وجدد رفض الجمعية فتح مكتب   )لم يسمهم(”، معتبرا أن “هذه الجرائم ترقى إلى االتجار 
 االتصال اإلسرائيلي بالمغرب.

 14/9/2022القدس العربي، لندن، 
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 قرية سورية في الجوالن تتفو  على إسرائيل بنتائج التوجيهي  .32

أبيب: الت  تل  المشهد  معطيات  و دلت  نشرتها  التي  نتائج  عليمي  عن  اإلسرائيلية  والتعليم  التربية  زارة 
امتحانات التوجيهي للمدارس الثانوية، على أن بلدة بقعاثا السورية في هضبة الجوالن المحتل حققت  

بنسبة   في   100نجاحا  المدارس  جميع  على  بذلك  وتفوقت  الالئحة،  قمة  على  وتربعت  المائة،  في 
زارة اإلسرائيلية، قد دلت على نسبة تفوق عالية في البلدات وكانت المعطيات التي نشرتها الو  إسرائيل.

الدراسية   للسنة  الشمالي 2021  -  2020العربية  والمثلث  وحيفا  الجليل  سكان  بين  خصوصا   ،
في   99في المائة أيضا وحققت بيت جن    100إلضافة إلى بقعاثا حققت مدارس البقيعة  والجنوبي، فبا

وعلى    في المائة.  95.6في المائة والجش    98.4لمائة وحرفيش  في ا  99المائة وكوكب أبو الهيجاء  
في المائة في شهادة التوجيهي. واحتلت   100مدرسة عربية نسبة نجاح    12مستوى المدارس حققت  

مدرسة في إسرائيل    50عربية مكانة مرموقة في قمة الئحة التميز أيضا، من مجموع  عشر مدارس  
أ تل  اليهودية في  المدارس  أفخر  هذه  تضم  وغالبية  وغيرها.  شارون  ورماتة  وهرتسليا  وجبعتايم  بيب 

 المدارس خاصة أو أهلية تابعة لجمعيات أو تابعة للمؤسسات الكنسية. 
نسب هناك  كانت  المقابل،  في  والمدارس  ولكن،  البلدات  مع  الالئحة،  قاع  في  أيضا  للعرب  عالية  ة 

لعربية في منطقة النقب، مثال، وكذلك في بلدة  الدينية اليهودية المتزمتة دينيا )حريديم(. فالمدارس ا
أعالها   متدنية  نتائج  على  حصلت  البدوية،  الشمال  وبلدات  الساحلية  الزرقاء  المائة.    58جسر  في 

أكثرية   القدس وبيت شيمش وموديعين عيليت وبيتار عيليت وبني  وحيثما توجد  يهودية، مثل  دينية 
في المائة في بعض األحيان. ويعود  5نخفضة ال تتعدى براك والعاد وغيرها، كانت نسبة النجاحات م

الشريحة   هذه  أوالد  يتعلم  أن  ترفض  التي  السياسية  الدينية  المؤسسات  سياسة  إلى  ذلك  سبب 
 اللغات األجنبية »حتى ال ينشغلوا بذلك عن دراسة التوراة وأحكام الدين«. الموضوعات العلمية و 

 15/9/2022، لندن، الشر  األوسط
 

 ة العمل لوقف التصعيد ية الفلسطينكي لدى "إسرائيل" يطلب من السلطير األمالسفير  .33
يوم الخميس، إنه على السلطة الفلسطينية العمل  قال السفير األميركي لدى "إسرائيل"، توم نيديس،   

"العنف تصاعد  لمنع  إذاعية    ".أكثر  تصريحات  في  اإلسرائيلية    -وأضاف  البث  هيئة  أوردت  كما 
الناطقة الفلسطينيين    -بالعربية    العامة  الرغم من طلب اإلدارة األميركية في واشنطن من  إنه على 

 منع العنف إال أنه، يجب على إسرائيل أيًضا أن تمنع قتل األبرياء. 
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على مدن في الضفة الغربية، قال نيديس إن واشنطن ال   ورًدا على ما نشر حول إمكانية فرض طوق 
عليه ماذا  اإلسرائيلي  للجيش  يتمتع    تقول  أن  في  ترغب  األميركية  اإلدارة  أن  إلى  الفًتا  يفعل،  أن 

 الفلسطينيون بحرية الحركة ويعيشوا بأمان.
 15/9/2022القدس، القدس، 

 
 أبو عاقلة اغتيال  تفاصيلكشف  على موازنة الخارجية يشترط  تمرر تعديال   لجنة: كيير الشيوخ األم .34

الشيوخ   مجلس  في  الخارجية  العالقات  لجنة  الخارجية،  مررت  وزارة  موازنة  على  تعديال  األميركي 
ت الوزارة  على  الجزيرة يشترط  قناة  في  الصحفية  الزميلة  اغتيال  ظروف  بشأن  للمشرعين  تقرير  وفير 

عاقلة. أبو  على   شيرين  سيعرض  الذي  التعديل  قدم  هولين  فان  كريس  الديمقراطي  السيناتور  وكان 
 مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

الج مراسل  اوقال  استياء  عن  تعبير  هو  التعديل  هذا  إن  هزيم  أحمد  واشنطن  في  لمشرعين  زيرة 
مع   بايدن  جو  الرئيس  وإدارة  األميركية  الخارجية  وزارة  تعاطي  من  الشيوخ  مجلس  في  الديمقراطيين 
مسألة اغتيال شيرين أبو عاقلة، وعدم الضغط على إسرائيل بما يكفي للبدء في محاسبة المسؤولين  

 مة.عن هذه الجري
الوزارة أن تسلم خ بندا يشترط على  التعديل يتضمن  الذي أصدره   14الل  وأضاف أن  التقرير  يوما 

المنسق األمني والذي كانت وزارة الخارجية قد كشفت عن ديباجته وخلص إلى أن الزميلة أبو عاقلة 
 قتلت برصاصة إسرائيلية عن طريق الخطأ. 

 14/9/2022الجزيرة.نت، 
 

 "ل شيرين أبو عاقلةراء تحقيق مستقل بمقت نؤيد إج": غوتيريش .35
بمقت "نؤيد إجراء تحقيق مستقل  للجزيرة  أنطونيو غوتيريش  المتحدة  العام لألمم  ل شيرين  قال األمين 

 أبو عاقلة وندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في كل الظروف".
 ناك محاسبة. وأضاف غوتيريش أن المساءلة أساسية في قضية شيرين، وأنه يجب أن تكون ه 

واعتبر األمين العام لألمم المتحدة أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة تتمتع بسمعة طيبة من الحياد 
 ، مؤكدا أن األمم المتحدة ستدعم دائما أنشطتها.واالستقاللية

 14/9/2022الجزيرة.نت، 
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 واشنطن تعد بإعادة فحص موقفها من منظمات فلسطينية  .36
إسر  وفد  وصول  أعقاب  على  في  تحتوي  أنها  يدعي  جديدة  تقارير  مقدمًا  واشنطن،  إلى  رفيع  ائيلي 

حظر  أبيب  تل  لقرار  الرافض  موقفها  فحص  إعادة  على  األميركية  اإلدارة  وافقت  جديدة،  معلومات 
 منظمات حقيقية فلسطينية.  6نشاط 

رها  إن الوفد »طرح معلومات جديدة عن نشاطات هذه الجمعيات يوضح دو وكشفت مصادر سياسية  
بأسماء   قائمة  واشنطن  في  عرض  الوفد  وإن  اإلرهاب«،  دعم  تعمل  250في  فلسطينية  في    جمعية 

جمعيات فقط ألنها    6الضفة الغربية، قائاًل: »لماذا لم نتعرض لهذه الجمعيات كلها؟ نحن نركز على  
في قرارها    تقوم بنشاطات مشبوهة«. وطلب الوفد أن تغير اإلدارة األميركية موقفها وتساند إسرائيل

ل لم يستجيبوا  األميركيين  فإن  وحسب اإلسرائيليين،  الجمعيات.  تلك  نشاط  وعدوا حظر  لكنهم  طلبهم 
 بإعادة فحص الموضوع بشكل معمق.

 15/9/2022ط، لندن، الشر  األوس
 

 حماس وتتقر ب من  "إسرائيل"كو تبتعد عن موس .37
 عماد الشدياق 

كتبها السياسي إسماعيل هنية قبل أيام إلى موسكو،  لم تكن زيارة وفد حركة "حماس" بقيادة رئيس م
هي الزيارة األولى، وال يبدو أّنها ستكون األخيرة، لكّن هذه الزيارة بالتحديد، تأتي في توقيت إقليمي  

 دقيق، في أعقاب تراجع الدفء في العالقة بين موسكو وتل أبيب، على خلفية ملفات عّدة.ودولي 
فد "حماس" تأّجلت أكثر من مرة بطلب من موسكو، التي كانت تترّقب  المعلومات تكشف أّن زيارة و 

ولى، الموقف اإلسرائيلي من الحرب األوكرانية فيما يبدو. لكن هذا الموقف بقي رماديًا في مراحله األ
ثّم مع الوقت بدأ يتحّول شيئًا فشيئًا، ويميل لصالح الواليات المتحدة.. وهذا ما دفع بوزارة الخارجية  

الفلسطينية،  الرو  والسلطة  اإلسرائيلية  اليمين  حكومة  بذلك  متخطية  "حماس"،  وفد  استقبال  إلى  سية 
 ألمريكي. وتبعات "اتفاقية أوسلو" المجّمدة بفعل األمر الواقع وبفعل التصّلب ا

لمن يذكر، فإّن الحركة كانت من بين المرّحبين األوائل بالحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي  
ه، اعتبرت الحركة أّن الحملة الروسية هي "بداية لنهاية الهيمنة األمريكية" على العالم، و"تأسيس  حين

الحركة موسى أبو مرزوق، الذي    لعالم متعددة األقطاب"، وذلك بحسب مسؤول العالقات الدولية في
شن مرحلة سبق له أن زار موسكو خالل شهر أيار/ مايو الماضي، وأكد من هناك أّن هذه الحرب تد 
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جديدة أمام الشعوب المظلومة للتحّرر من استغالل النظام العالمي القديم، وأن ذلك سيكون انعكاسه  
 "أفضل على الشعب الفلسطيني". 

قارب أكثر فأكثر بين موسكو و"حماس"، التي تعلم أّن زعيم الكرملين يملك  هذا الموقف ساهم في الت
الحسابات هي ما دفع باتجاه احتضان الحركة في أّول   حسابات، منها الداخلي والخارجي، وأن هذه

 حوار سياسي رسمي مباشر بينهما. 
ادة "عالم متعدد  إقليمي، يرمي إلى استع -على المستوى الخارجي، تسعى موسكو إلى لعب دور دولي

األقطاب"، ولهذا تعمل على تعزيز األواصر مع دول ومنظمات مناوئة للواليات المتحدة وإلسرائيل.  
حاجة  و  كسب  أجل  من  تتكّرر  ال  قد  فرصة  هو  موسكو  مع  اليوم  يحصل  ما  أّن  الحركة  ترى  لهذا 

مستفي  ملف،  من  وأكثر  مكان  من  أكثر  في  األمريكية  اإلدارة  مقارعة  إلى  التباعد  روسيا  من  دة 
اإلسرائيلي، الذي بدأ ُينبئ بأّن العالقة بين البلدين تسير على حبل يوشك أن ينقطع، أو    -الروسي

ّبما يظّل على حاله بين شد وجذب، لكن قد يصعب تمتينه مستقباًل، وذلك العتبارات عدة، تلخصها  ر 
 المعلومات المستقاة من األوساط الروسية بالمحطات التالية:

راب تل أبيب إلى تبني وجهة نظر واشنطن الخالصة، في التعامل مع األزمة األوكرانية، وذلك اقت  -1
مو  إلى  دعواتها  خالل  الدعوات  من  هذه  شّكلت  العدائية.  واألعمال  الحرب  وقف  إلى  المتكررة  سكو 

في   المدنيين"  السكان  ضد  القوة  "استخدم  ممن  صدورها  أّن  اعتبرت  التي  الروسية،  للقيادة  صدمة 
"النفاق غير المحدود"، مؤكدة في الوقت نفسه أّن   لبنان وسوريا، في منزلة  الفلسطيني وفي  الداخل 

 في أوكرانيا تنطلق من مبدأ حماية أمن روسيا القومي، وهي "مستمرة". العملية العسكرية
انخراط إسرائيل بشكل جّدي في الحرب ضد روسيا، من خالل المشاركة في مّد كييف بالسالح    -2
ّرًا عبر دولة وسيطة، إذ ُيترّدد أّن إسرائيل زّودت أوكرانيا بالفعل، وبشكل سّري، بنظام دفاعي ضد  س

 ى األرجح ضد المسيرات اإليرانية( عبر بولندا.المسيرات )عل
األوروبية،   -3 للقارة  الطبيعي  الغاز  ضّخ  روسيا في مجال  مكان  أخذ  إلى  الحثيث  أبيب  تل  سعي 

" حقل  خالل  من  لبنان  وخصوصًا  وبين  بينها  اتفاق  توقيع  أجل  من  الوقت  تسابق  حيث  كاريش"، 
است  بموجبه  إسرائيل  تضمن  البحرية،  الحدود  إلى لترسيم  وتصديره  البحر  من  الطبيعي  الغاز  خراج 

 الدول األوروبية في أسرع وقت ممكن.
االمتعاض   تباين وجهات النظر بين إسرائيل وموسكو حول إدارة الساحة السورية، خصوصًا بعد   -4

الروسي من تكثيف الغارات على مواقع تعتبرها روسيا حيوية، وال تتطابق مع قواعد االشتباك المتفق  
 بين الطرفين في عملية احتواء الوجود اإليراني على األراضي السورية.   عليها
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الذي    -5 اليهودي في روسيا "سخنوت"،  بتصفية مكتب التمثيل  الروسية قبل أشهر  السلطات  قرار 
الروسية،   الفيدرالية  القوانين  ألحكام  االمتثال  في  منهجيًا"  "فشاًل  موسكو  أوساط  بحسب  ارتكب 

التي  وخصوصًا في مجال حما  الشرارة  الروس.. وكان  للمواطنين  البيانات والمعلومات الشخصية  ية 
 أطلقت الخالف إلى العلن بين الدولتين. 

على األراضي الروسية، إن كان من بين  من وجهة نظر روسيا، فإن أّي شخص أو هيئة موجودة  
أّما إ للقوانين الروسية"،  ذا انتهكها طرف من هؤالء مواطنيها أو كان أجنبيًا، هم "ملزمون باالمتثال 

 فإنه سيتعرض للعقوبة، التي قد تصل إلى حّد الطرد مثلما حصل مع المنظمة اليهودية.
به التهويل  عدم  إلى  إسرائيل  دعت  أن  لموسكو  سبق  العالقات  وقد  بكامل  ربطه  وعدم  الملف،  ذا 

الر   -الروسية على  األوجه"،  "متعددة  موسكو  بحسب  العالقات  ألّن  تل  اإلسرائيلية،  إصرار  من  غم 
 أبيب على تصويره عبر اإلعالم بأنه "فعل مسّيس". 

كل هذه األسباب أدت إلى تسعير المناكفات بين موسكو والحكومة اليمينية في إسرائيل، وقد فتحت 
لطريق في المقابل، أمام دفء مستجّد مع كل من يكّن العداء للكيان الصهيوني، ومن بين هؤالء  ا

 ورّبما غيرها مستقباًل، من يدري؟  طبعًا: حركة "حماس"..
 14/9/2022، 21موقع عربي 

 
ثون علًنا وبقلق  .38  قادة المخابرات اإلسرائيليون يتحد 

 جمال زحالقة 
لجامعة   التابع  اإلرهاب«  ضد  السياسات  »معهد  عقد  العاصفة«،  عين  في  »إرهاب  عنوان  تحت 

الـ   السنوي  مؤتمره  هرتسليا،  في  خاصة  جامعة  وهي  أجهزة  22»رايخمان«،  قادة  فيه  وشارك   ،
مسبوقة  المخابرات اإلسرائيلية، الموساد والشاباك وأمان، وتحدثوا ألول مّرة في خطابات علنية غير  

عن قضايا »األمن القومي اإلسرائيلي« في مواجهة ما يسّمى باإلرهاب والتحديات العسكرية واألمنية  
ولتهم، ومن جهة أخرى عن قلق شديد من األخرى، معّبرين من جهة عن زهّوهم بقدرات أجهزتهم ود 

 التحّوالت اإلقليمية والداخلية القائمة والمتوّقعة. 
عشرات  المؤتمر  في  الواليات   وشاركت  من  والمستقلة  والحكومية  األكاديمية  والشخصيات  الوفود 

يسة  المتحدة وبريطانيا ودول االتحاد األوروبي، ودول أخرى، ومّثل »العرب« السفيرة نانسي جمال رئ
قسم الشؤون االستراتيجية في وزارة الخارجية البحرانية. ويبدو من استعراض سريع ألسماء القيادات 

ا وعرب اإلسرائيلية  فلسطينيين  ضد  إرهابية  جرائم  ارتكاب  في  ضالعة  أّنها  المؤتمر،  في  لمشاركة 
 وإيرانيين، وال مبالغة في القول بأّنه مؤتمر »إرهابيون ضد اإلرهاب«. 
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»ر  البروفيسور  جامعة  مؤّسسها  اسم  على  وهي  األولى،  الخاّصة  اإلسرائيلية  الجامعة  هي  ايخمان« 
القانون ا لدستوري. وفي هذه الجامعة عّدة معاهد تعنى بشؤون األمن القومي  أريئيل رايخمان أستاذ 

باحثين  السنوي  مؤتمره  ويستقطب  أهّمها،  من  اإلرهاب  ضد  السياسات  معهد  ويعتبر  اإلسرائيلي، 
 ة ومختصين بالشؤون األمنية في المجاالت كافة المتعّلقة بما تسميه إسرائيل مكافحة اإلرهاب. وساس

الب المؤسسات  دأبت  تسويق  لقد  على  واإلعالمية  السياسية  واألبواق  األمنية  واألذرع  اإلسرائيلية  حثية 
اإلرهاب، ضد  مكاف حة  وثانيا  اإلرهاب،  ضحية  أّوال  أّنها:  على  اإلسرائيلية  منفتحة    الحالة  وثالثا، 

لتحالفات لمحاربة اإلرهاب، ورابعا صاحبة خبرة وقدرات في الحرب ضد اإلرهاب، يمكن أن يستفيد  
قلب منها   في  مدرسة  هي  إسرائيل  اإلرهاب.  ضد  النفس  عن  دفاع  حالة  في  وخامّسا  اآلخرون، 

ب األرض، ثم الحقائق رأسا على عقب، فهي تقتل وتدّمر وتحرق وتقمع وتضطهد وتبيد الزرع وتسل
 تتباكى بأّنها ضحية تدافع عن نفسها في وجه »اإلرهاب«.

 ما الذي يقلقهم؟
ت خطابات رؤساء األجهزة األمنية اإلسرائيلية في المؤتمر المذكور يستدل من االستماع إلى تسجيال

الدولية. أنهم قلقون على حالة »األمن القومي اإلسرائيلي« في مواجهة التحديات الداخلية واإلقليمية و 
في  اآلخر  والبعض  المؤتمر،  حضر  بعضها  أمريكية،  آذان  إلى  أّوال  كالمهم  وّجهوا  أنهم  ويبدو 

باألخص   اإلسرائيلي  واشنطن،  العام  الرأي  إلى  كرسالة  وثانيا  اإليراني،  النووي  تداعيات  شأن  في 
مكنة، وثالثا إرسال للتأكيد على أولوية االعتبارات األمنية ولتحضير المجتمع اإلسرائيلي لمواجهات م

 تهديدات مباشرة إلى كل من »يتحّدى« إسرائيل في إيران وسوريا ولبنان وغّزة والضفة الغربية.
أكبر عملية سطو مسّلح، وعلى  قا الساهرون على حماية غنائم  المخابرات اإلسرائيلية هم  دة أجهزة 

المعا  من  نوع  فيه  إليهم  واالستماع  وسالم«.  »بأمان  استمرارها  يتحدثون  ضمان  ألنهم  بالذات  ناة، 
أمن   وعلى  الغربية  الحضارة  وعلى  الديمقراطية  على  الحرص  أقنعة  ويلبسون  ورصانة،  بلباقة 

حين  ا وهم  كذبة.  أية  تضاهيها  ال  كذبة  هو  الذي  النفس«،  عن  »الدفاع  منطلق  من  لمواطنين، 
فهم في الحقيقة، قوال    يطرحون تقييماتهم وتحليالتهم ورؤياهم ومقترحاتهم حول »مكافحة اإلرهاب«،

والعنف  والتفّوق  الهيمنة  مركبات  وعن  اإلسرائيلي  الدولة  إرهاب  عن  المدافعين  أشرس  وفعال، 
 لعقالني« في المشروع الكولونيالي الصهيوني، وفي مفهوم األمن القومي المشتق منه. »ا

 ما الذي يقلقهم؟
يس الشاباك رونين بار، هو إطالقه  أوال، كان األمر األبرز، وليس بالضرورة األهم، في خطاب رئ

بع القيام  على  يشّجع  السياسي  االستقرار  وعدم  الداخلي  االنقسام  بأن  مباشر  ضد لتحذير  مليات 
 إسرائيل. 
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وقال إن »المواد االستخباراتية التي تصلنا والتحقيقات التي نجريها مع منفذي عمليات، وكذلك من  
الجزم، أن باإلمكان  الداخلي،   تراكم معرفة ألعدائنا،  اختالل االستقرار )السياسي( وتعميق االنقسام 

رفا، هذه كلها تشكل حقنة تشجيع لدول وتآكل القواسم المشتركة التاريخية، والخطاب الذي يزداد تط
 محور الشر، والمنظمات الفلسطينية ومنفذي العمليات الفردية.

لجة، وهذا بأيدي كل واحد مّنا«. المعنى وهنا بإمكان الشاباك أن يحذر فقط وبالتأكيد ليس بيده المعا
مستقرة بعد االنتخابات،  العملي لهذا الكالم أن الشاباك يضغط على القيادة السياسية أن تقيم حكومة  

ويوّفر غطاًء أمنيا لمن سيقوم بعد االنتخابات بالسعي إلقامة حكومة وحدة، محّذرا من أن من عدم  
ثر من ذلك هو يقول بين السطور إن الحكومة الحالية فشلت إقامتها يعّرض أمن إسرائيل للخطر. أك

 في توفير االستقرار. 
بالقيام  ومن المستغرب أن يوافق رئيس الوزراء   يئير لبيد، على السماح لرئيس الشاباك  اإلسرائيلي، 

بهذا التدخل السافر في الحلبة السياسية. ولو أراد الستطاع منعه فهو المسؤول المباشر عن الشاباك  
والموساد أيضا. يمكن أن يؤّثر كالم رئيس الشاباك في تشكيل الحكومة المقبلة، فلماذا سمح له لبيد  

 غباء مكشوف؟ أم دهاء مستتر؟  بذلك؟ هل هو مجرد 
من   جّدا  وقلقة  إيران،  مع  النووي  االتفاق  إلى  العودة  احتمال  بموضوع  مشغولة  إسرائيل  ثانيا، 

ية بين األجهزة األمنية اإلسرائيلية حول الموضوع، ويتمحور  إسقاطاته، ويبدو أن هناك خالفات جدّ 
ل إلى االتفاق لتجميد التقدم في المشروع الخالف بين شعبة المخابرات العسكرية، التي تفّضل التوّص 

النووي اإليراني لعّدة سنوات، تقوم إسرائيل خاللها بتجهيز جيشها وطرح تهديد له مصداقية مدعوم  
ل يدعو الموساد إلى السعي إلفشال االتفاق النووي، وتعزيز التعاون مع الواليات  أمريكيا. في المقاب

إذن ليس صدفة أاّل يتطرق    إيران وفي تشديد العقوبات عليها.المتحدة في أعمال تخريب ممنهجة في  
رئيس شعبة المخابرات العسكرية، الميجر جنرال أهرون حليوة، في كلمته إلى الملف النووي اإليراني،  
مع أنه عّبر في السابق علنا عن دعمه لالتفاق، ويبدو أّنه عبر هذه المّرة عن موقفه بالتزام الصمت، 

 واقف في هذه المرحلة الحرجة. لمنع تضارب الم
أّما رئيس الموساد دافيد برنياع، فقال في كلمته »لن نكون شركاء في هذه المهزلة« محّذرا من أن  

ت الموساد. وأضاف أن االتفاق مبني على الكذب اإليراني، معلال االتفاق ال يمنح حصانة من عمليا
يثبت ذلك، مع العلم أن هذا األرشيف قديم    بأن األرشيف اإليراني، الذي سرقته إسرائيل من طهران

فيه كان قبل عام   الموساد من تكرار كذبته، عمال بشعار  2004وكل ما  لم يمنع رئيس  ، لكن هذا 
 األمثال »حيث ال خداع يسقط الشعب أّما الخالص فبكثرة المشيرين«.الموساد المأخوذ من سفر 
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ووي اإليراني مباشرة، بل إلى تأثير رفع العقوبات  رئيس الشاباك، من جهته، لم يتطّرق إلى الملف الن
برنامج   في  »رايخمان«  جامعة  إذاعة  أجرت  المؤتمر  وعشية  اإليرانية.  الميزانية  إلى  األموال  وضخ 

كذا اسمه!( مقابلة مع رئيس معهد السياسات ضد اإلرهاب البروفيسور بوعاز جانور،  »اإلرهابي« )ه
ي التوقيع على االتفاق النووي مع إيران مجّددا، مشيرا إلى أن ما  الذي قال بأنه متأّكد من أّنه سيجر 

 يجري يعكس طريقة إيران في إدارة المفاوضات.
رائيلية هو رفع العقوبات عن إيران وارتفاع دخلها بما  ثالثا، لعل أكثر ما يقلق أجهزة المخابرات اإلس

لك إلى ارتفاع حاد في تمويل حزب يقارب مئة مليار دوالر سنويا، وتخشى إسرائيل، من أن يؤّدي ذ 
في  العمل  تكثيف  إلى  وأيضا  إيران،  حلفاء  وبقية  والحوثيين  اإلسالمي  والجهاد  حماس  وحركة  هللا 

 كة. صناعة الصواريخ الدقيقة والفّتا
رابعا، عّبر رؤساء األجهزة المخابراتية اإلسرائيلية عن قلقهم من مستوى تسّلح حزب هللا، خاصة في  

خ الدقيقة، ومن التوتر الحاصل في ملف الغاز، واحتمال نشوء مواجهات عسكرية مع مجال الصواري
المثير لالنتباه  حزب هللا، وأجمعوا على إرسال تهديدات بتوجيه ضربات عسكرية لم يسبق لها مثيل.  

دول  إلى  رأيه،  في  لبنان،  النضمت  هللا  حزب  لوال  بأنه  العسكرية  المخابرات  شعبة  رئيس  قول  هو 
 ع العربي. التطبي 

خامسا، ما يحدث في غّزة هو مصدر قلق إسرائيلي دائم، لكن رؤساء األجهزة األمنية لم يطرحوا ما 
 وى الدعم اإليراني لحماس والجهاد.يستدعي بنظرهم »زيادة القلق« سوى احتمال ارتفاع مست

ت بأنه  القول  إلى  العسكرية  المخابرات  شعبة  رئيس  حليوة  أهرون  جنرال  الميجر  زال  وذهب  وما  وّقع 
يتوّقع أال تحدث مواجهة شاملة لمدة خمس سنوات على األقل بعد معركة »سيف القدس«، وأّكد أن 

ر رأيه. ويبدو أن أجهزة المخابرات اإلسرائيلية  المواجهة المحدودة مع الجهاد اإلسالمي ال تجعله يغيّ 
 تدعم مشاريع التسوية والتهدئة مع حركة حماس. 

ثون في مؤتمر »اإلرهاب في عين العاصفة« إلى ما يجري في الضفة الغربية،  سادسا، تطّرق المتحد 
قوم به أجهزة  موجهين النقد الى السلطة الفلسطينية بـ«التقصير في إحباط اإلرهاب«، مؤّكدين أن ما ت

المخابرات اإلسرائيلية هو »حماية مواطني إسرائيل من اإلرهاب«. ويرشح من حديثهم أن المؤسسة  
 بمجملها تدرس هذه األيام إمكانية القيام بعملية عسكرية واسعة في منطقتي نابلس وجنين. األمنية 

على أخرى  تهديدات  عن  اإلسرائيلية  المخابراتية  األجهزة  رؤساء  تحدث  وعلى    لقد  السورية  الجبهة 
ولة أيضا  جبهة فلسطينيي الداخل والتحّوالت اإلقليمية والدولية، لكن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية مشغ

وإيران  هللا  لحزب  الصاروخية  القدرات  على  رد  توفير  عدم  ومنها  أهمية،  تقل  ال  أخرى  بتهديدات 
ناهيك من المسكوت عنه رسميا وهو    والقصور في عرقلة التموضع اإليراني على الساحة السورية،



 
 
 
 

 

ص            29   5932 العدد:             9/15/2022 خميسلا التاريخ: 

                                     

ة ومدعومة  الزيادة الكبيرة في تسليح وفي قدرات الجيش المصري. صحيح أن إسرائيل هي دولة قوي
من أقوى دولة في العالم، لكّنها تبقى على قلق كأن الريح تحتها ومرعوبة من رياح تغيير قد تهب 

 من المستقبل 
 15/9/2022، 21موقع عربي 

 
 "الوضع القائم"لضفة انتفاضة تسعى لتغيير ما يجري في ا .39

 دورون ماتسا 
مع ارتفاع حّدة التصعيد في الضفة الغربية تبرز أهمية السؤال عن وجود جهوزية النتفاضة فلسطينية  
ثالثة. ويتفادى المحللون )في إسرائيل(، في أغلبيتهم، اإلقرار بذلك، ويقّدرون أننا ال نزال بعيدين عن  

اًل ألن االنطباع األول  قبل االنفجار الكبير، لكن مصطلح "انتفاضة" قد يكون مضلّ  نقطة "الالعودة"  
 .2000تشرين األول  –، وأيلول 1987يدور حول مواجهات جماهيرية كما حدث في كانون األول 

الفترة   في  حدثت  التي  التاريخية  االنفجارات  من  متأخرة  صورًا  هذه  تم  1929و  1921كانت  حين   ،
اليهود بدوافع قومية، قبل إقامة الدولة. ويتركز المشترك بين االنتفاضات األربع في    االعتداء على

إليها   بادر  فلسطينية  مبادرات  أنها  فهو  الثاني،  أما  العنيف.  المرّكب  هو  األول،  أساسيين:  مرّكبين 
العرب وا بين  العالقات ما  الواقع في  تغيير  الفلسطيني، بهدف  السؤال عن  الجانب  أما  حجم  ليهود. 

 وشعبية االنفجار فإنه سؤال ثانوي، وتغّير على مدار األعوام. 
من   مجموعة  إلى  سريعًا  وتحولت  الجماهير،  قوة  عن  تعبيرا  بدأت  األولى  االنتفاضة  أن  صحيح 

الباص   عملية  حدث في  والعمليات، كما  والخطف  والسكاكين  كالحجارة  "اإلرهابية"،  ، 405العمليات 
الف  التي التنظيمات  التظاهرات  قادتها  تحولت  إذ  أوضح،  هذا  كان  الثانية  االنتفاضة  وفي  لسطينية. 

المدن   داخل  الفدائيين  "إرهاب"  إلى  األقصى،  المسجد  شارون  أريئيل  اقتحام  إثر  في  الشعبية، 
السلط من  مقربة  ألوية  جانب  إلى  اإلسالمية،  المعارضة  فصائل  بقيادة  كبيرة،  بسرعة  ة اإلسرائيلية 

 ح.الفلسطينية وحركة فت 
، عقب التوتر في القدس  2021إن نقطة االنطالق األبرز للواقع األمني القائم، اليوم، كانت في أيار  

األخضر.  الخط  داخل  صعبة  ومواجهات  األسوار"  "حارس  حملة  إلى  وأدت  جّراح،  الشيخ  حّي  في 
بيرًا عن  الجانب الفلسطيني، تع  التوقعات في إسرائيل بشأن وقوع حدث كبير وهّبة شعبية واسعة في

الوضع   تغيير  تحاول  فلسطينية  سياسية  مبادرة  أمام  أننا  وهو  األساسي،  األمر  تضّلل  "االنتفاضة"، 
 القائم الذي تطور في الضفة الغربية فيما يتعلق بالعالقات بين إسرائيل والفلسطينيين هناك. 
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ه لن يكون ممكنًا الدفع النابع من الفهم بأن  -إن هذا الواقع الذي يقوم على التنسيق بين المتنافسين  
والذي تمأسس على األرض )محاولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية الدفع   –قدمًا بمفاوضات سياسية  

جانبًا بالمعارضة اإلسالمية، عبر وعود برفاهية اقتصادية للفلسطينيين(، تجري محاوالت لتغييره. إن  
االعنف و"اإلرهاب" تجاه إسرائيل، إ لداخلي والفوضى، هي محاوالت جرت  لى جانب ظواهر العنف 

من   التغيير  لقوى  مستسلمة  تبدو  إذ  صارخ،  السلطة  وضعف  الواقع.  هذا  لتغيير  األخير  العام  في 
 خالل عدم قيامها بأي تحرُّك.

إن قرار استئناف المفاوضات بشأن المصالحة مع "حماس" يعكس انسحابًا ممكنًا من معادلة الصراع  
الالم ضد  إسرائيل  مع  فيه  شترك  تكون  وضع  من  اليوم،  السلطة،  تقترب  وعمليًا،  اإلسالمية.  قوى 

إلى   بالنسبة  الالفاعلية  نقطة  من  أيضًا  تقترب  وبذلك  الضفة،  في  المدنية  القضايا  عن  مسؤولة 
األعمق  المادي  الوجود  هو  العملي  التعبير  الميدان.  في  االستقرار  حفظ  في  اإلسرائيلية  المصلحة 

في شمال الضفة إلحباط "اإلرهاب" في اآلونة األخيرة. ومن وجهة النظر  لجيش وجهاز "الشاباك"  ل
هذه، حتى ولو لم نكن نعيش انفجارًا جماهيريًا واسعًا، فإنه من الواضح أن هناك تنّكرًا للوضع القائم  

هو   "التنّكر"  هذا  الفلسطيني.  السياسي  والنظام  الفلسطيني  المجتمع  في  فئات  العبرية  لدى  الترجمة 
 طلح" االنتفاضة. لـ"مص

انتفاضة   كظاهرة مستمرة    2022إن  إنما  الواسع،  الجماهيري  تبدو كسابقاتها، من حيث االنفجار  ال 
بالتالي:   تتميز  جديد  بنموذج  انتفاضة  هي  عمليًا،  القائمة.  الترتيبات  تحّدي  تحاول  وجذرية 

تقود  التي  والشخصيات  الطويل،  والوقت  م   االستمرارية،  غير  وهي  الفصائل، "اإلرهاب"،  إلى  نتمية 
وتركيز جغرافي على المناطق المهمشة في شمال الضفة. وفي المقابل، فإن هذا النموذج قديم، من  

 حيث المنطق الناظم: تغيير وزعزعة الوضع القائم الذي تستفيد منه إسرائيل خالل األعوام األخيرة. 
تأما األخبار السيئة فهي أن هذه االنتفاض أتي في وقت يعيش النظام السياسي  ة، بحّلتها الجديدة، 

الفلسطيني ذروة الضعف، وقربه من يوم ما بعد أبو مازن، وفي ظل هذا الواقع تستمر إسرائيل في  
 وضع رهانها كله على حصان السلطة الفلسطينية التي يصعب تزويدها بما تحتاج إليه. 

 عن "واي نت"
 15/9/2022األيام، رام هللا، 
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