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*** 
 
 

 االحتسل دست د لمزيد من التص يد بالضفة: توسيت عمليات االعتقال والدخول إلى المدن .1
أفادت وسائل إعالم عبرية، مساء امس، بأن االستعدادات جارية لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع  

 عمليات االعتقال بالضفة". 
القناة ) "الج 13وقالت  ت جارية لتطبيق سلسلة من الخطط  يش اإلسرائيلي أعلن أن االستعدادا(، إن 

 وسيع عمليات االعتقال والدخول إلى مدن الضفة مع التركيز على نابلس وجنين". لت
 وتابعت، "لكن حتى اآلن الحديث ال يدور عن عملية عسكرية أو شيء مشابه لعملية السور الواقي". 

وثيق العملية التي قتل فيها  سرائيلي أفيف كوخافي شاهد بنفسه توذكرت القناة أن رئيس األركان اإل
المنفذين، وبالتالي كان  الرائ بار فالح عند حاجز الجلمة، وتأكد من حقيقة عدم وجود سالح مع  د 

 التقدير أنهم عمال فلسطينيون غير قانونيين، ولذلك ارتكبت القوة سلسلة من األخطاء التكتيكية. 
واحدة    األسبوع إلى المستوى األقل بدرجة  إلسرائيلية سترفع حالة التأهب هذاوأضافت، إن "الشرطة ا

 من القصوى، بسبب الخشية من وقوع عمليات فلسطينية".
ألف شرطي في المنطقة خالل فترة األعياد ضمن حالة تأهب    20وأكملت، "ومن المقرر نشر نحو  

 شبتاي زيارة إلى ألمانيا". تستمر حتى يوم االنتخابات، كما ألغى قائد الشرطة يعقوب 
 17/9/2022هللا، ، رام األدام

 
 : تغييب ال ملية السلمية دضت المنطقة أمام خيارات صعبة "الخارجية الفلسطينية" .2

بحق  :  رام هللا االحتالل  قوات  ترتكبها  التي  التنكيل  وعمليات  الوحشي  القمع  الخارجية  وزارة  أدانت 
رفالمواطن عن  للتعبير  سلمية  بمسيرات  يخرجون  الذين  العزل  الفلسطينيين  لالستيطان  ين  ضهم 

مد  وإغالق  منازلهم،  وهدم  أراضيهم،  على  واحيائهم..واالستيالء  بلداتهم  الخارجية  اخل  في    وشددت 
على أن عمليات القمع الوحشي للمسيرات السلمية، واقتحام البلدات والمخيمات والمدن   بيان، الجمعة،

لتس ا تهدف  ممنهجة  إسرائيلية  تصعيد  لعملية  مختلفة  أشكال  بهدف لفلسطينية  الصراع،  ساحة  خين 
السال عملية  الحياء  مبذولة  جهود  أية  أشكال  تغييب  أبشع  ذاته  حد  في  االستيطان  أن  مؤكدة  م، 

واألمن   السالم  تحقيق  فرص  على  حقيقية  مخاطر  من  يمثله  بما  شعبنا،  بحق  واإلرهاب  التصعيد 
المنطقة.واالستق في  ال  رار  يضع  الصراع  لحل  السياسي  األفق  إغالق  أن  على  ورأت  برمتها  منطقة 
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صعبة خيارات  وأمام  بركان  الحكومة    فوهة  محملة  وتداعياتها،  نتائجها  على  السيطرة  يصعب 
 اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد بأشكاله كافة.

 16/9/2022ية )وفا(، وكالة األنباء والم لومات الفلسطين
 

 ويحيطه األعداء من كل جانب  مدويك: المسجد اإلبراهيمي يت رض ل دوان غاش .3
أكد رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك أن األعداد الغفيرة التي لبت نداء هللا ألداء صالة :  الخليل

وعزتها   األمة  عن ضمير  تعبر  بالخليل،  اإلبراهيمي  المسجد  في  للحرية.الفجر  وتطلعها    وكرامتها 
في المسجد اإلبراهيمي، إلى أن إقبال  وأشار دويك في تصريحات صحفية عقب أدائه صاله الفجر  

ونبه إلى    سجدهم وخاصة في يوم الجمعة العظيم يدل على حرصهم وحبهم لدينهم.المسلمين على م
نب في انتهاك لكل القيم  أن المسجد اإلبراهيمي يتعرض لعدوان غاشم، ويحيطه األعداء من كل جا 

 نيوز. اإلنسانية، بحرمان المسلمين من الصالة فيه، وفق حرية 
 16/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعسم

 

 بدران لـ"فلسطين": زيارة حماس لموسكو تؤكد منهجيتها باالنفتاح على األطراف الدولية  .4
حماس  -الدوحة لحركة  السياسي  المكتب  قال عضو  اليعقوبي:  يحيى  بدرانغزة/  الزيارة  ،  حسام  إن 

سماعيل هنية إلى روسيا تؤكد مكانة الحركة  الرسمية لوفد قيادي من الحركة يترأسه رئيس المكتب إ 
صفتها أحد أهم الفاعلين في الساحة الفلسطينية سياسيًّا وميدانيًّا، ومنهجيتها في  المهمة في المنطقة، ب

في م بدران  وأوضح  الدولية.  األطراف  الزيارة  االنفتاح على  أن  "فلسطين"  مع صحيفة  قابلة خاصة 
الدولية واإلقليمية، على قاعدة منطلقة من منهجية حركة حماس في اال نفتاح على جميع األطراف 

لتحقي والسعي  االحتالل  البحث  جرائم  باستعراض  الفلسطينية،  روايتنا  وإيصال  شعبنا  مصالح  ق 
اومته ومواجهته بكل الوسائل واألساليب المتاحة. اإلسرائيلي المتواصلة، وتأكيد حقنا الطبيعي في مق

س إلى موسكو تناولت سبل ترتيب البيت الفلسطيني بما يخدم المشروع ولفت إلى أن زيارة حركة حما
مواجهة االحتالل. وأكد حرص حركته على إنجاح الجهود الجزائرية، وأنها تتعامل معها  الوطني في  

"وهذ  عالية  ومسؤولية  كبيرة  عن  بإيجابية  الحديث  أن  مضيفا  أنفسهم"،  الجزائريون  يدركه  الموقف  ا 
ال في  المعطل  أظهرته  الطرف  السابقة  فالتجارب  الطاولة،  على  مطروحا  يعد  لم  الفلسطينية  ساحة 

، ومثال ذلك قرار رئيس السلطة محمود عباس تعطيل إجراء االنتخابات قبيل موعد انعقادها  بوضوح
 ن على إجرائها". بأيام، رغم اتفاق كل الفلسطينيي



 
 
 
 

 

ص            6   5934 ال دد:              9/17/2022 سبتلا التاريخ: 

                                     

اإلسرائيلية، فأكد بدران أن ال شرعية  أما عن "مخطط توريث" رئاسة السلطة وفق المعايير األمريكية  
نابعة من داخل شعبنا ولم  ألي قيادة فلسطينية ل تحَظ بتأييد الجماهير، "فشعبنا أصيل وحر  م تكن 

قياد  الشعب  يختار  أن  الطبيعي  "من  مضيفا:  كبيرة"،  تجربة  يختار  وصاحب  الذي  وهو  بنفسه،  ته 
 ة حاليا أو مستقبال". البرنامج السياسي الذي يمكن أن تسير عليه أي قياد 

 16/9/2022، فلسطين أون الين

 
 القيادي "مرداوي": ش بنا عقد ال زم على تص يد المقاومة  .5

على  قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن شعبنا عقد العزم على تصعيد المقاومة؛ ردا  
شعب أن  مرداوي  وأكد  األهالي.  على  الخناق  وتضييق  واالستيطان  القدس  للعدو  تهويد  يتصدى  نا 

الص من االحتالل. وبين أن  الصهيوني المجرم في كل مكان، ولم يكف عن المضي في طريقه للخ
مة  كل ما تبذله أجهزة السلطة من مواجهة المقاومة لم يحد من إصرار شعبنا، موضحا أن الحالة العا

الحتالل. وأضاف: "شعبنا  لدى السلطة لم تعد قادرة على تفتيت الحالة النضالية الوطنية في مقاومة ا 
مستمر  في تهويد القدس واالستيطان"، مؤكدا  يؤمن بالمقاومة ويحدد أدواته في مواجهة االحتالل ال

 أن ما هو آت سيكون مؤثرا بشكل أقوى في مواجهة االحتالل.
 16/9/2022، فلسطين أون الين

 
 ُتقِلق االحتسل  الكاتبة لمى خاطر: دائرة المقاومة بالضفة تتست وحاضنتها الش بية .6

وتتسع   أخرى  إلى  منطقة  من  يمتد  المقاوم  الفعل  إن  خاطر  لمى  السياسية  والناشطة  الكاتبة  قالت 
 دائرته في الضفة الغربية. 

الغر  الضفة  في  للمقاومة  الشعبية  الحاضنة  أن  على  خاطر  وشعبنا  وأكدت  االحتالل،  تقلق  بية 
ت اإلسرائيلية. وأضافت: "الوجدان الشعبي  الفلسطيني صامد على أرضه في ظل تصاعد االعتداءا

يرا لفكرة المقاومة، وتمجيدا كبيرا للفعل المقاومة على حساب كل  في الضفة الغربية يظهر انحيازا كب
ا تشجع  التي  العوامل  من  وهذا  األخرى،  السياسية  من  الخيارات  الحالة  هذه  في  لتنخرط  لشباب 

 المقاومة". 
إجر  هناك  "طالما  أنه  على  سيبقوشددت  فلسطين  أرض  على  صهيوني  له  ام  المقاوم  الفعل  ى 

 بالمرصاد".
 16/9/2022، فلسطين أون الين
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 الش بية: حرب االحتسل على الحركة الطسبية لن تطفئ جذوة المقاومة  .7

هللا الجبهة  :  رام  الماضية،  قالت  الليلة  اإلسرائيلي  االحتالل  اعتقال  إن  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
الحرب  العشرات من أعض إطار  يأتي في  بيرزيت،  بجامعة  التقدمي  الديمقراطي  الطالبي  القطب  اء 

التي المقاوم.   المسعورة  العمل  تصاعد  بعد  الضفة  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  على  قواته   تشنها 
في   الوجود وأضافت  على  الشامل  الصهيوني  "العدوان  أن  الجمعة،  اليوم  برس"  "قدس  تلقته  بيان 

فة، واستهدافه الواضح للحركة الطالبية؛ لن يطفئ جذوة المقاومة المشتعلة فيها، الفلسطيني في الض
ن يقتل إرادة اإلصرار والعزيمة في نفوس هؤالء الطلبة، الذين تعرضوا على الدوام كما لن يستطيع أ

 لكل أشكال المالحقة واالعتقال والتعذيب".
 16/9/2022، قدس برس

 
 ساعة األخيرة 24خسل الـ قدسة والبالضف اا عمسا مقاوم 22: م طيات .8

خالل   ومستوطنيه  االحتالل  قوات  ضد  المحتلة  والقدس  الغربية  بالضفة  المقاومة  أعمال  تصاعدت 
والقدس    24الـ الضفة  وشهدت  األخيرة.  م  22ساعة  الـعمالا  خالل  أبرزها    24قاوماا  األخيرة،  ساعة 

إلى إصابة مستوطن. وأصيب مستوط نار، أدت  نار بطولية  عمليتا إطالق  ن خالل عملية إطالق 
بالرصاص قوات االحتالل في منطقة    استهدفت مستوطنة "كرمئيل" في الخليل. واستهدف مقاومون 

الحرامية في رام هللا، وأحرقوا آلية عسكرية بعد اس بالزجاجات الحارقة في قرية عابود وادي  تهدافها 
المستوطنين العتداءات  الثائر  الشبان  وتصدى  ناسفة  بالمدينة.  وعبوة  الحارقة  الزجاجات  وألقوا   ،

في   مواجهات  واندلعت  وقلقيلية.  هللا  رام  في  االحتالل    15بمواجهات  قوات  مع  مواجهة  نقطة 
ا في الضفة الغربية   ومستوطنيه، شهدتها مناطق القدس ورام هللا و… وتشهد عمليات المقاومة تصاعدا

 منظومته األمنية. والقدس المحتلة، ما يربك حسابات االحتالل ويفشل 
 16/9/2022، فلسطين أون الين

 
 قط بالتقادمالجهاد: المقاومة مستمرة وجرائم االحتسل لن تس .9

"هي شاهد حي :  غزة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال  أن  فلسطين،  الجهاد اإلسالمي في  أكدت حركة 
بفعل   وتشريد،  ودمار  قتل  من  الفلسطيني  بالشعب  لحق  وما  الصهيوني،  اإلرهاب  ارتكبته  على  ما 

اإلنساني   التاريخ  في  األبشع  هي  ومحارق  مجازر  من  وجيشها  المتعاقبة  االحتالل    كله". حكومات 
تسقط   لن  الجرائم  هذه  إن  الجمعة،  تصريح صحفي  في  سلمي،  طارق  الحركة،  باسم  الناطق  وقال 

وال البغي  أدوات  توقفها  ولن  التحرير،  نحو  ماضية  "المقاومة  أن  على  ا  مشددا عدوان بالتقادم، 
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موه وأضاف أنه "مهما اندفع الحكام المطّبعون وهرولوا نحو العدو الصهيوني، فلن يح  الصهيوني".
 من العقاب والحساب".

 16/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعسم
 

 جيش االحتسل يواصل مطاردة منفذ عملية "مستوطنة كرمل"  .10

سرائيلي، مطاردة منفذ عملية إطالق  وكاالت: تواصل أعداد كبيرة من قوات االحتالل اإل  -القدس  
"ك مستوطنة  في  الغربية  النار  الضفة  جنوب  عن  رمل"  أسفرت  والتي  الخميس،  يوم  منذ  المحتلة، 

وسّير جيش االحتالل قوات كبيرة في عمليات تمشيط    إصابة مستوطن بجروح "متوسطة الخطورة".
ى االحتالل "العثور على سالح غير  للمنطقة المحيطة بمستوطنة "كرمل" وبلدات جنوب الخليل، وادع

 قانوني ومصادرته".
النار التي استهدفت معهدا لتعليم التوراة في المستوطنة الحريدية  وقال االحتالل، إن عملية إطال ق 

بأن  علما  المستوطنة؛  من  األمتار  مئات  بعد  على  من  نفذت  الضفة،  جنوب  أقصى  في  الواقعة 
 ملية أشارت إلى اقتحام المستوطنة وتنفيذ العملية من داخلها. التقارير األولية التي صدرت عقب الع

عبرية، إن "منفذ العملية تمركز على بعد مئات األمتار وقام بإطالق النار، ما أدى وقالت قناة "كان" ال
بدورها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لم يتم تحييد   عاما( بجروح"  18إلى إصابة مستوطن )

 ق النار، حيث انسحب من المكان. منفذ عملية إطال
 17/9/2022األدام، رام هللا، 

 
 : رفض تشيلي اعتماد سفيرنا دضر عسقاتنا "بشكل خطير" لسفير التشيليا"إسرائيل" تستدعي  .11

ق اعتماد قالت وزارة خارجية االحتالل، الجمعة؛ إن رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، قبول أورا
 .، يضر "بشكل خطير" بعالقات الطرفينسفير تل أبيب جيل أرتزيلي

 وأوضحت أنها "تأخذ على محمل الجد السلوك المحير وغير المسبوق لتشيلي".
فير تشيلي لدى تل أبيب األحد القادم "إلجراء  وذكر البيان أن وزارة الخارجية استدعت إلى مقرها س 

 محادثة توبيخية". 
بوس "جروزاليم  صحيفة  قالت  الجمعة،  سابق  وقت  "كان  وفي  أرتزيلي  السفير  إن  اإلسرائيلية؛  ت" 

وزيرة    موجودا أبلغته  عندما  بوريك،  مع  له  المخطط  اجتماعه  لحضور  الرئاسي  القصر  في  بالفعل 
 ريجوال، أنه لن يتم قبول أوراق االعتماد في ذلك اليوم".الخارجية التشيلية أنطونيا أو 



 
 
 
 

 

ص            9   5934 ال دد:              9/17/2022 سبتلا التاريخ: 

                                     

، نقل عن مصادر حكومية أن بوريك،  وذكرت الصحيفة أن موقع "إكس إن تي"، التشيلي اإلخباري 
السف  مقابلة  عدم  األراضي  قرر  في  قاصر  وفاة  بسبب  للغاية،  حساس  يوم  هو  اليوم  "ألن  ير؛ 

 الفلسطينية". 
 17/9/2022، 21عربي وقت م

 
 قائمة تتنافس في انتخابات الكنيست اإلسرائيلي  40 .انقسام أحزاب "المشتركة".. .12

قائمة ستتنافس في انتخابات    40حتى منتصف الليلة الماضية،    سجلت لجنة االنتخابات اإلسرائيلية
 ، والتي ستجري في األول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل. 25الكنيست ال 

رائيلية عن آخر انتخابات وبحسب موقع واي نت العبري، فإن تغييرات جرت في قوائم األحزاب اإلس 
الليكود التي ضمت عميحاي شكلي، وعيديت سيلمان    جرت منذ نحو عام، حتى على قائمة حزب 

 بعد انفصالهما عن حزب يمينا. 
وتشهد االنتخابات الحالية تحالفات جديد بين بعض المنشقين من أحزاب سابقة مع أحزاب جديدة، 

سياسية مثل رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق غادي  كما تشهد دخول شخصيات جديدة للحياة ال
 جدعون ساعر في تحالف واحد.آيزنكوت مع بيني غانتس و 

أبو   سامي  برئاسة  التجمع  حزب  بانفصال  كبيرة  دراما  الماضية،  الليلة  األخيرة  الساعات  وشهدت 
الطي  أحمد  بقيادة  والتغيير،  الجبهة،  المشتركة من حزبي  القائمة  وذلك شحادة عن  وأيمن عودة،  بي 

إعادة   من  األخيرة  األيام  في  نجحت  التي  الوساطة  محاوالت  في  رغم  فشلت  أنها  إال  تجميعها، 
 اللحظات األخيرة من المضي قدماا.

 16/9/2022القدس، القدس، 
 

 ال رب دخوضون االنتخابات اإلسرائيلية بثسث قوائم  .13
)فل إسرائيل  في  العرب  المواطنون  العربية  48سطينيو  ُصدم  لألحزاب  المشتركة«  »القائمة  بتفكيك   ،)
الئحة المرشحين إلى لجنة االنتخابات المركزية. فقد انسحب الوطنية في اللحظة األخيرة قبل تقديم  

الد  الوطني  التجمع  حزب  وقرر منها  الثمانينات،  في  بشارة  عزمي  أسسه  قد  كان  الذي  يمقراطي، 
لة، بسبب خالف على توزيع المقاعد. وأصبح للعرب ثالث قوائم. خوض االنتخابات في قائمة مستق

ذه القوائم وربما اثنتان. فيما خرج ممثلو اليمين المتطرف  وبات هناك خطر جدي بأن تفشل إحدى ه
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واعتبروا هذه الخطوة أكبر بارقة أمل لفوز معسكرهم بقيادة   في إسرائيل بتصريحات ترحيب احتفالية،
 بنيامين نتنياهو. 

الموحدة  القائمة  العربي، هي  الناخب  بينها، على صوت  فيما  تتنافس  قوائم  هناك ثالث  تكون  وبذا 
للسالم   للحركة الديمقراطية  الجبهة  بين  التحالف  وقائمة  عباس،  منصور  النائب  بقيادة  اإلسالمية 

ب الحركةوالمساواة  مع  عودة  أيمن  النائب  وقائمة    قيادة  الطيبي،  أحمد  النائب  بقيادة  للتغيير  العربية 
 التجمع بقيادة النائب سامي أبو شحادة.

اإل طريق  مختلفة:  طرق  ثالث  القوائم  هذه  السعي  وتمثل  برنامجها  صلب  في  تضع  التي  سالمية 
  ركة في االئتالف الحكومي ألجل تحصيل الحقوق في المساواة؛ وطريق الجبهة والتغيير، التي للمشا

في   الشعبية  والنضاالت  المعارضة  صفوف  خالل  من  التأثير  محاولة  برنامجها  صلب  في  تضع 
محددة؛ وقائمة التجمع التي ترفض أي الشارع والتفاوض مع االئتالف الحكومي على مطالب عينية  

تفاهم مع أي ائتالف حكومي وتختار المعارضة المطلقة. وقد فشلت كل الجهود لتوحيد الصفوف في  
 واحدة. قائمة

في    16في المائة من السكان ولكن تبلغ نسبتهم    19المعروف أن العرب في إسرائيل يشكلون نسبة  
إد  ويستطيعون  الناخبين  مجموع  من  مجموع    19خال  المائة  من  الكنيست   120نائباا  في  نائباا 

م في أي  )البرلمان(. ولكن بسبب نسبة التصويت المنخفضة لديهم، لم يصلوا إلى تمثيل يناسب قوته
، عندما قررت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، رفع نسبة الحسم  2015مرة. وفي سنة  

االنتخابات من   إلى  2في  المائة  الصغيرة وخصوصاا    3.25  في  إسقاط األحزاب  بهدف  المائة،  في 
وتدخل  ألف صوت حتى تعبر نسبة الحسم    140العربية منها، وصارت هناك حاجة للحصول على  

 الكنيست، اتحدت األحزاب األربعة معاا في »القائمة المشتركة«.
 17/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 ونحن قادرون على قلب الموازين التجمت: الجبهة التفت على التزاماتها .14

الديمقراطي،   الوطني  للتجمع  المركزية  اللجنة  الغربية،  اجتمعت  بباقة  الحزب  مقر  في  الجمعة،  يوم 
 وذلك بعد إعالن التجمع خوض االنتخابات بقائمة مستقلة برئاسة سامي أبو شحادة وشارتها "ض".
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و  الجبهة  وإقدام  أمس  أحداث  استعراض  بنكوبعد  االتفاقيات  أيمن عودة  قائمة  ث  وتقديم  التجمع  مع 
ثنائية مع الطيبي، أكد التجمع أنه "حزب له مؤسسات تشكل مرجعيته السياسية وهي وحدها من تملك  

 هذه الصالحية". 
وأضاف "كانت قرارات التجمع واضحة في إقرار التحالف السياسي الثنائي مع الجبهة من ثم تنازل  

المقعد  عن  ال  التجمع  بعد  بعالثاني  الطيبي  وذلك تزام  السياسية  الورقة  على  والتوقيع  التوصية  دم 
 استجابة لمطلب الشارع بالوحدة".

وأكد أن "المعلومات التي وردتنا حول أزمة أمس تؤكد أنه كانت هناك نية مبيتة لضرب التجمع بعد 
يونية. المعسكرات الصه  أن نجحنا بفرض مراجعة سياسية ونزع الشرعية عن نهج التوصيات ولعبة

نرى فرق بين نهج الجبهة وأيمن عودة وبين نهج منصور عباس وثمة ضرورة لطرح التجمع   ولذلك ال
 كبديل وطني لوقف هذا االنحراف".

 16/9/2022، 48عرب 
 

 مقربون من لبيد: "عمل على تفكيك المشتركة لكسب توصية الجبهة والتغيير"  .15
اإلسرائيلية، يائير لبيد، عمل من وراء   يس الحكومة"(، بأن رئ11أفادت هيئة البث اإلسرائيلي )"كان  

الكواليس من أجل تفكيك القائمة المشتركة وإقصاء التجمع الوطني الديمقراطي منها من أجل كسب  
 توصية الجبهة والعربية للتغيير؛ نقال عن مقربين له. 

الل تقديم األحزاب  في المقابل، لم يكن وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، شريكا في ما حصل خ 
لن يطلب توصية القائمة المشتركة عليه أمام  السياسية قوائمها االنتخابية أمس، الخميس، باعتبار أنه  

 ". 11 رئيس الدولة، حسب ما نقلت "كان
القناة   للرأي عرضته  استطالع  األحزاب    12وبّين  قوائم  تقديم  بعد  الجمعة،  اليوم  مساء  اإلسرائيلية، 

مقاعد بعدما كانت    8االنتخابات المركزية، تراجع تمثيل العرب في الكنيست إلى    السياسية إلى لجنة
 مقاعد. 10ممثلة بـ

  2019مقاعد، بخالف ما كان في انتخابات    4  وبّين االستطالع حصول قائمة الجبهة والتغيير على
صلت أيضا  مقاعد، وكذلك بالنسبة للقائمة العربية الموحدة التي ح  6حين حصلت نفس القائمة على  

 %(.3.25مقاعد؛ وكلتا القائمتان تتأرجحان حول نسبة الحسم ) 4على 
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"الليكود" على   مقعدا،    23د" على  مقعدا، "ييش عتي  33وعلى مستوى باقي األحزاب، يحصل حزب 
 مقعدا لكل منهما. 12"المعسكر الوطني" و"الصهيونية الدينية" على 

مقاعد، "يسرائيل    7مقاعد، "يهدوت هتوراة" على    8كما بّين االستطالع حصول حزب "شاس" على  
 مقاعد. 5مقاعد لكل منهما، فيما يحصل "ميرتس" على  6بيتينو" و"العمل" على 
أييليت شاكيد، التي تقود االنتخابات ضمن قائمة "البيت اليهودي" في عبور    وتفشل وزير الداخلية،

 ن. % من أصوات الناخبي 1.9%(، وتحصل على 3.25نسبة الحسم )
بمشاركة   االستطالع  هذا  فوق سن    626وأجري  السكان  تمثل  عينة  يشكلون  في    18شخصا  عاما 

 %. 3.9إسرائيل، فيما نسبة الخطأ فيه تراوح 
يذكر   باألمس  ومما  ُقدمت  تشرين    40أنه  األول من  إجراؤها في  المزمع  الكنيست  قائمة النتخابات 

 الثاني/نوفمبر المقبل. 
 16/9/2022، 48عرب 

 
 رائيلي د ترف: هجمات الفلسطينيين ليست إرهاباا مي إسأكادد .16

المقاومة في الضفة الغربية، ورغم حالة التحشيد التي يقوم بها جيش االحتالل    مع تصاعد عمليات 
ضد الفلسطينيين، بزعم أن ما يقومون به هي هجمات "إرهابية"، لكن أصواتا إسرائيلية أخرى ترفض  

 ت "حرب عصابات"؛ ألن الفروقات بين الوصفين كبيرة وواضحة. هذا التصنيف وتصفها بأنها عمليا
ون محاضر في الجامعة المفتوحة، ومتخصص في الشؤون العسكرية واألمنية والعالقات  شارون لوز 

الدولية والعلوم السياسية، أكد أن "حرب العصابات التي ينفذها الفلسطينيون ضد الجنود اإلسرائيليين  
رب تع بدرجة معينة من الشرعية في البحث واألدب والقانون الدولي؛ ألن حفي األراضي المحتلة، تتم

شخص  ضد  السالح  يحمل  الحالة  هذه  في  والفلسطيني  الشجاعة،  من  المزيد  تتطلب  العصابات 
 مدرب، هو الجندي اإلسرائيلي".

"لسنوات طويلة مكث الجيش21وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي أنه   ،" 
غراض، وشنت المنظمات المحلية،  ية، وكان احتالال لكل المقاصد واألاإلسرائيلي في األراضي اللبنان

الطرقات، وشكلت   البؤر االستيطانية وعلى  التي كانت في  وعلى رأسها حزب هللا، حربا ضد قواته 
المحتلة،   األراضي  في  المقيمين  المسلحين  الجنود  ضد  القتال  ألن  عصابات؛  حرب  هو  عمليات 
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ا عدوهم الهالة التي يتمتع بها، التعريف الواضح لحرب العصابات، لكن اإلسرائيليين يأبون أن يعطو 
 وهي مقاتلو حرب العصابات".

 16/9/2022، 21عربي وقت م
 

 دمة" بين جنود االحتسل دراسة تكشف زيادة "اضطرابات ما ب د الص .17
ليسوا في االحتالل  أن جنود  اإلسرائيلية  المعطيات  لخوض    تظهر  مستعدين  تجعلهم  كاملة  جاهزية 

 سيما في  غزة أو الضفة الغربية وحتى في لبنان وسوريا وربما ضد إيران، ال  المعارك على جبهات 
 جانبها البري الميداني. 

آخر هذه المعطيات تمثل في بحث إسرائيلي نشر حول ما تسمى "اضطرابات ما بعد الصدمة للجنود 
ا  فيه أن  الجنود هو تعرضهم ألحداث اإلسرائيليين، وجاء  أداء  المؤثر على  السلبي  الرئيسي  لمتغير 

ا في  خدموا  الذين  الجنود  بين  فرق  وجود  ورغم  في  الحرب،  المحاربين  وقدامى  القتالية،  لوحدات 
الوحدات غير القتالية، فقد كان الفارق بارزا بين أولئك الذين تعرضوا ألحداث الحرب أثناء خدمتهم  

 يتعرضوا لها".العسكرية، ومن لم 
تقرير  في  الدراسة  من  استعرض جوانب  ديفينس"  "يسرائيل  مجلة  في  الكاتب  دومبا  عامي روحكس 

"عربي ماتيف 21ترجمته  معهد  من  باحثون  أجراها  "الدراسة  أن  فيه  جاء  اإلسرائيلي  -"  المركز 
لتنفيذي داني  للصدمات النفسية، برئاسة آنا هاروود غروس مديرة وحدة األبحاث في المعهد، ورئيسه ا

( بعد األحداث  PTSDبروم، وتبين أن الجنود غير المقاتلين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة )
 أثناء خدمتهم العسكرية بطريقة مماثلة للجنود المقاتلين". التي حدثت 

وأضاف أن "الدراسة التي فحصت الفروق في األعراض بين الجنود المقاتلين والجنود الذين خدموا  
خطوط األمامية، أظهرت أن الفرق بين الجنود الذين تعرضوا ألحداث الحرب، ومن لم يتعرضوا في ال

بغض   المهمةلها،  عن  ومن   النظر  الصدمة،  بعد  ما  اضطراب  انتشار  في  تبين  شغلوها،  التي 
أعراضه الجسدية الضعف والغثيان، وميل إلى العنف الجسدي تجاه اآلخرين، في حين أنهم لم يكونوا 

قبل تجنيدهم في الجيش، واإلرهاق الذهني الكبير، بسبب تعرضهم لقصص صعبة ال تطاق،  كذلك  
أنهم تعرضوا لضرر معنو  الشخصية  والنتيجة  القيم  نظام  تتماشى مع  أفعال ال  يدفعهم الرتكاب  ي، 

 للفرد". 
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هناك   لكن  الصدمة،  بعد  ما  يعاني من أعراض  لكل جندي  العالج  يوفر  الجيش  أن  "رغم  أنه  وأكد 
العقبات  حو  بجانب  العار،  بوصمة  شعورهم  وهو  العالج،  لطلب  التقدم  من  الجنود  تمنع  اجز 

 أكثر صعوبة". اطية التي تجعل األمر البيروقر 
 16/9/2022، 21عربي وقت م

 
 ألول مرة   لبيدو  نتنياهو: تساوي مقاعد كتلتي الكنيستاستطسع حول انتخابات  .18

نتائج استطالع للرأي العام اإلسرائيل "الكنيست"، أجرته صحيفة معاريف،   ي حول انتخابات أظهرت 
له ونشر صباح   المناوئ  المعسكر  مع  نتنياهو  بنيامين  بقيادة  اليمين"  "معسكر  تعادل  الجمعة،  يوم 

 بقيادة رئيس الحكومة الحالي يائير لبيد.
على   كتلة ستحصل  أن كل  النتائج  والقائ  57وبينت  الرأي،  استطالعات  في  األولى  للمرة  مة مقعدا 

 مقاعد )قبل انسحاب التجمع من القائمة(. 6 المشتركة
حيث   بمقعدين،  لبيد  معسكر  قوة  زيادة  مقابل  بمقعدين،  نتنياهو  معسكر  تراجع  إلى  النتائج  وتشير 
العمل"  "حزب  وارتفع  بمقعدين،  جفير  بن  ايتمار  المتطرف  برئاسة  الدينية"  "الصهيونية  تراجع حزب 

 بمقعد واحد.
لالستطالع،   "حزب ووفقا  على    يحصل  مقابل    31الليكود"  )هناك    25مقعدا،  عتيد  "يش  لـ  مقعدا 

الدينية"   و"الصهيونية  غانتس    11مستقبل(،  بيني  برئاسة  الرسمي"  و"المعسكر  مقعدا،   12مقعدا، 
مقاعد، المشتركة )قبل    7مقاعد، و"يهدوت هتوراة"    8مقاعد، "شاس"    5مقاعد، و"ميرتس"    5و"العمل"  

 مقاعد.  4مقاعد، و"الموحدة"  6"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان   مقاعد، 6 انسحاب التجمع(
 6/9/2022، وكالة األنباء والم لومات الفلسطينية )وفا(

 

 مرات 10: عدد مقتحمي األقصى تضاعف "إسرائيل اليوم" .19
"، عقب عبر كاتب إسرائيلي عن سعادته بدخول المسجد األقصى في "عهد جديد :  أحمد صقر  -غزة 

قال نداف و أضعاف.    10ألكثر من    تضاعف عدد المستوطنين المقتحمين لألقصى في العقد األخير 
في   المتسع  اليهودي  الوجود  في  جديد  طريق  "حجر  اليوم":  "إسرائيل  بصحيفة  مقاله  في  شرغاي 

ط  ، لقد تجاوز السنة، عدد المقتحمين اليهود السنوي لألقصى خ 1967  األقصى؛ ألول مرة منذ حرب 
ورأى الكاتب أن "التسليم اإلسالمي" بهذا الواقع "ال يصدق تقريبا"، الفتا إلى أن زيادة    ألف".  50الـ  

وقال: "القفزة الكبرى وقعت في   عدد المقتحمين اليهود للمسجد األقصى "ارتفع تدريجيا وبشكل ثابت".
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األخيرة؛  السنوا في    14,054ت  لألقصى  يهوديا  في    37,708،  2018في    30,219،  2016مقتحما 
الـ2019 تجاوز  حيث  المقتحمين،  عدد  في  قياسي  رقم  ُسجل  العام،  هذا  وفي  ارتفاع    50،  أي  ألفا؛ 

عام    33بنسبة   عن  المئة  قبل    ".2019في  من  األقصى  المسجد  في  يجري  ما  شرغاي  ووصف 
بـ"الثورة" يفات التي  ، التي "تترافق وعدة سياقات تحدث في الجمهور اليهودي، وفي التكالمستوطنين 

 ت".تجريها الشرطة والقيادة السياسية في ضوء هذه السياقا
 16/9/2022، 21عربيموقت 

  
 بالضفة  عدة مناطقعشرات اإلصابات جراء قمت االحتسل مسيرات الجم ة في  .20

مواطناا بينهم طفل بجروح والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة جراء    16"األيام": أصيب    –محافظات  
حتالل المسيرات التي خرجت في محافظات عدة، أمس، رفضاا لالحتالل واالستيطان،  قمع قوات اال

أمر  بيت  وبلدات  الخليل  مدينة  في  مواجهات  وخالل  حميد،  أبو  ناصر  المريض  لألسير  وإسناداا 
 وقصرة وبيت إجزا وبدو. 

 17/9/2022األدام، رام هللا، 
 

 يادين الغزيينبحرية االحتسل تطلق النيران وقنابل الغاز تجاه الص .21
أسلحتها  :  رفح نيران  الجمعة،  مساء  اإلسرائيلي،  االحتالل  لبحرية  التابعة  الحربية  الزوارق  أطلقت 

  ، جنوب قطاع غزة. الرشاشة، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين
محاف ميناء  الراسية غرب  االحتالل  زوارق  إن  برس"  "قدس  مراسل  القطاع(،  وقال  )جنوب  رفح  ظة 

وأط الثقيلة،  الرشاشة  أسلحتها  نيران  مراكب  فتحت  تجاه  للدموع  المسيل  السام  الغاز  قنابل  لقت 
ين لمغادرة البحر، تاركين  وأكد أن اإلطالق العشوائي والكثيف للنيران والقنابل دفع الصياد   الصيادين. 

 وراءهم مصدر رزقهم الوحيد، دون وقوع إصابات بينهم. 
 16/9/2022، برسقدس 

 
 "دافا مش للبيت": تواصل الوقفات االحتجاجية ضد اإلخسء والتهجير  .22

، تنظيم الوقفات االحتجاجية ضد المخطط  48يواصل أبناء شعبنا في مدينة يافا داخل أراضي الـ:  يافا
وندد المشاركون في   شخص من العائالت الفلسطينية في المدينة.  1,400الرامي إلى تهجير وتشريد  

ا القوى السياسية واألهلية الفلسطينية في يافا، بالمخططات العنصرية اإلسرائيلية  الوقفة التي دعت له
يشار    على االستيالء على أمالك الفلسطينيين بالمدينة.  جملة وتفصيال وسعي الشركات االستيطانية
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نظا على  الضوء  لتسليط  أسبوعيا،  االحتجاجية  الوقفة  ينظمون  يافا  أهالي  أن  األبرتهايد إلى  م 
 العنصري.

 16/9/2022وكالة األنباء والم لومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 على مجزرة "صبرا وشاتيس"  40الذكرى الـ .23
اليوم   الـتصادف  بحق    40الذكرى  االحتالل  عصابات  ارتبتها  التي  وشاتيال،  صبرا  مجزرة  على 

وبدأت  بيروت.  غربي  وشاتيال  صبرا  مخيمي  في  الفلسطينيين  يوم    الالجئين  أحداثها    16المجزرة 
أيلول   االنعزالية    1982سبتمبر/  المجموعات  مع  بالتعاون  اإلسرائيلية  القتل  عصابات  اقتحام  بعد 

)مقا  غربي  اللبنانية  وشاتيال"  "صبرا  مخيمي  الجنوبي(  لبنان  وجيش  اللبناني،  الكتائب  حزب  تلي 
وال تزال مشاهد ذبح األطفال وبقر    ام.أي  3بيروت، لتنفيذ مذبحة بحق الالجئين الفلسطينيين استمرت لـ

بطون الحوامل واغتصاب النساء والقتل الجماعي ماثلة في ذاكرة من نجوا من المجزرة التي أودت 
 اة أكثر من ثالثة آالف وخمسمائة الجئ فلسطيني.بحي

 16/9/2022، فلسطين أون الين
 

 تقاالته كتلة بيرزيت: ماضون في خدمة الطلبة رغم مسحقة االحتسل واع .24
لطلبة   خدماتها  تقديم  في  مسيرتها  في  مضيها  على  بيرزيت  جامعة  في  اإلسالمية  الكتلة  أكدت 

مالحقات االحتالل واعتقاالته. وقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة الجامعة، وستقف سدا منيعا رغم  
قدم الخدمات بيرزيت يحيى القاروط إن الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت ستبقى السد المنيع وست

  ]أمس[ لطلبة الجامعة، رغم مالحقة االحتالل لطلبة الكتلة.. وأوضح أن االحتالل اعتقل صباح اليوم
ة بيرزيت، بينهم منسق الكتلة اإلسالمية في الجامعة.. واعتقلت قوات االحتالل طالباا من جامع  23

 التحقيق.  منهم الحقا، وأبقت على اآلخرين قيد  12طالبا، وأفرجت عن  20أكثر من 
 16/9/2022، فلسطين أون الين

 
 األردن ملتزم بتحقيق السسم على أساس حل الدولتين .25

: قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن األردن “ملتزم” بتحقيق  األناضول  -عمان
 . 1967  سالم عادل وشامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين على خطوط عام
 جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بلينكن مع نظيره األردني أيمن الصفدي بواشنطن. 
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حول وجود أمل في قيام الدولة الفلسطينية وموقف األردن من التطورات المرتبطة    وفي رد على سؤال
نعمل من  بها، قال الصفدي: “ليس فقط نؤكد على ضرورة أن يبقى األمل في قيام هذه الدولة، ولكننا 

الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران   ، لتعيش بأمن  1967أجل تجسيد الدولة 
إسرائيل”.  وسالم جانب  نحن    إلى  الصراع،  لحل  الوحيد  السبيل  يبقى  الدولتين  “حل  وأضاف: 

شركائنا   ومع  رئيس،  دور  لها  التي  المتحدة  الواليات  مع  العمل  في  االستمرار  على  في  مصممون 
المجتمع الدولي، والمنطقة إليجاد آفاق سياسية للعودة إلى مفاوضات جادة لتحقيق السالم الذي عمل 

 بشكل مكثف من أجله”. الجميع
ولفت إلى “هناك إجراءات أحادية على األرض تقوض حل الدولتين، وموقفنا واضح بأنه يجب وقف 
ومصادرة   االستيطان،  ذلك  في  بما  الدولتين  حل  تقوض  التي  الحالية  اإلسرائيلية  اإلجراءات  كل 

المبارك”. األقصى  المسجد  على  واالعتداءات  “الفلسطيني  األراضي،  واألردنيون  وتابع:  ون 
ئيليون والجميع يدرك أن الوضع صعب جداا في الفترة الحالية، لكن ال نستطيع أن نتوقف عن  واإلسرا

 العمل من أجل السالم”.
 16/9/2022، القدس ال ربي، لندن

 
 المتنازع عليه مت لبنان بشبكتها  "كاريش"تست د لربط حقل غاز  "إسرائيل" .26

، أنها تستعد إلجراء فحوص على حقل الغاز قة اإلسرائيلية يوم )الجمعة(تل أبيب: أعلنت وزارة الطا
إسرائيلية. غاز  بشبكة  ربطه  قبل  »كاريش«،  لبنان  مع  عليه  المتنازع  إنها   البحري  الوزارة  وقالت 

شركة  إلى  الحقل  تشغيل  رخصة  ومنحت  اإلسرائيلية«.  بالمنظومة  كاريش  خزان  لربط  »تستعد 
 . »إينيرجيان« ومقرها لندن

ي إطار المرحلة التالية للمشروع، المخطط لها في األيام المقبلة، سيبدأ  وأضاف بيان الوزارة أنه »ف 
مسؤولون  وقال  الوطني«.  النظام  إلى  الحفر  منصة  من  الطبيعي  الغاز  نقل  ونظام  الحفارة  فحص 
منصة  إلى  إسرائيل  من  الغاز  نقل  خالل  من  سيجري  »الفحص  إن  الفرنسية،  الصحافة    لوكالة 

 الحفر«.
 16/9/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 مقتل خمسة جنود سوريين في قصف إسرائيلي طال مطار دمشق  .27

بمقتل   استهدف في وقت   5أفاد مصدر عسكري سوري  إسرائيلي جديد  جنود سوريين جراء قصف 
ونقلت وكالة األنباء    مبكر اليوم السبت مطار دمشق الدولي ومواقع أخرى جنوب العاصمة السورية.
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المصدر عن  الرسمية  اتجاه    السورية  من  الصواريخ  من  رشقات  أطلق  اإلسرائيلي  الجيش  إن  قوله 
المطار مستهدفا  طبريا  بحيرة  شرق  دمشق.  شمال  جنوب  النقاط  المرصد    وبعض  أفاد  جهته،  من 

الدولي   دمشق  مطار  محيط  في  مواقع  استهدف  اإلسرائيلي  القصف  بأن  اإلنسان  لحقوق  السوري 
الصوا أن  إلى  مشيرا  زينب،  السيدة  الدفاعات ومنطقة  محاولة  رغم  أهدافها  أصابت  اإلسرائيلية  ريخ 

ي تعرضت للهجوم تضم مستودعات ومنظومة الدفاع وقال المرصد إن المنطقة الت  السورية إسقاطها.
 الجوي وطائرات مسّيرة يشرف عليها حزب هللا اللبناني والمليشيات اإليرانية. 

 17/9/2022الجزيرة.نت، 
 

 ة حاب ميليشيات إيرانية في سوريالجيش اإلسرائيلي يؤكد انس  .28
والمخابرات اإلسرائيلية تدرس ما إذا  أكد مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أنَّ قيادة الجيش    تل أبيب:  

كان انسحاب الميليشيات الموالية إليران من مواقع عدة في سوريا هو تكتيك أم إعادة انتشار، أو قرار  
وكان هذا المصدر يعّقب على تصريحات   طهران.  استراتيجي ناجم عن الضغوط التي تتعرض لها

الجيش اإلسرائيلي« جاء ف إلى »قائد كبير في  الجوية نسبت  للغارات  نتيجة  يها أنَّ االنسحاب كان 
إطار   في  المواقع،  هذه  األخيرة ضد  السنوات  في  اإلسرائيلية  القوات  نفذتها  التي  القصف  وعمليات 

وكان »المرصد السوري لحقوق اإلنسان« أشار   ي المنطقة.حربها لمنع التموضع العسكري اإليراني ف
نحو   نّفذ  اإلسرائيلي  الجيش  أن  إلى  ه  25إلى  لتضاف  الجاري،  العام  مطلع  منذ  سوريا  في  جوماا 

، في إطار محاولة منع  2011مئات، وربما آالف الغارات والهجمات الصاروخية في سوريا منذ عام  
 ي أو الميليشيات الموالية لها.التموضع اإليراني، ومن دون رد إيران

 17/9/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 " إسرائيل"في  "داد فاشيم لتخليد ذكرى الهولوكوست مجمت" عبد هللا بن زايد يزور  .29
أبيب   الخارجية:  وام  –تل  نهيان وزير  آل  زايد  بن  عبد هللا  المرافق  زار  فاشيم؛ والوفد  ياد  مجمع   ،

والبح التوثيقي  العالمي  إسرائيل.المركز  في  الهولوكوست  ذكرى  لتخليد  والتعليمي،  في    ثي  كان  فيما 
المراف والوفد  ياد استقبال سمّوه  دايان رئيس مديرية مجمع  داني  المجمع،  إلى مقر  لدى وصولهم  ق 

   فاشيم.
قيم   ونشر  تعزيز  أجل  من  العمل  أهمية  يعكس  الذي  التاريخي  المجمع  هذا  بدور  زايد  بن  وأشاد 

بين الشعوب والعمل على إحالل السالم ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة   التسامح والتعايش
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تقدير ألرواح ضحايا الهولوكوست.. مشيداا بحرص مجمع ياد فاشيم  وتقدم ب  والرخاء. ن زايد بتحية 
 على تخليد ذكراهم. 

 16/9/2022، الخليج، الشارقة
 

 " إسرائيل"" تتسلم البراءة القنصلية من قنصل اإلمارات خارجية" .30

دبي  :  وام في  الخارجية  وزارة  مكتب  مدير  مكتوم  آل  بطي  بن  مكتوم  الشيخ  القنصلية  تسلم  البراءة 
لقنصل عام دولة إسرائيل في دبي واإلمارات الشمالية ليرون زسالنسكي، وذلك بمقر مكتب الوزارة  

دبي. وأ  في  تعيينها  بمناسبة  اإلسرائيلي  العام  بالقنصل  مكتوم  آل  مكتوم  بالعالقات ورحب  شاد 
اإلمارا دولة  تربط  التي  واالستثمارية  والتجارية  واالقتصادية  لها  السياسية  متمنياا  إسرائيل،  ودولة  ت 

 التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد. 
 16/9/2022، الخليج، الشارقة

 

 قوة لألمة كلها ة: انفتاح حماس على سوري"علماء ال راق" .31
هنية:   جمعيةمحمود  رئيس  على    أشاد  "حماس"  حركة  انفتاح  بقرار  المال،  خالد  د.  العراق  علماء 

النظام السوري، واصفا الخطوة بـ"مصدر قوة لألمة كلها". وقال المال في تصريح لـ"الرسالة نت"، يوم  
الجمعة: "موقف حماس سابقا كان مدعوما من األمة التي أيدت خطواتها وجميعنا وقف مع الشعب 

األ السوري  توظيف  لكن  لتوحيدها".  ،  العمل  في ضرورة  النظر  إعادة  استوجب  األمة  لخالف  عداء 
عبر   وحدتها،  وتعزيز  األمة،  أقطاب  بين  الفتنة  قطع  أساس  إلى  بخطوتها  تشير  "حماس  واضاف: 
تعود  "حماس  أن  وذكر  أبنائها".  بين  الداخلية  الخالفات  توظيف  في  األعداء  على  الطريق  قطع 

طاب األمة أن تحذوا حذو حماس في التوحيد بين أبنائها وردم هوة  ية، ونأمل من أقلساحتها الطبيع 
بـ"المتميزة واالستثنائية في لم شتات  التشرذم". وجدد دعم علماء العراق لجهود حماس الذي وصفها 

 األمة".
 16/9/2022نت،  .ةالرسال

 
ة  .32  األمم المتحدة: ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية إلقامة الدولة هو أولوية ملح 

وأشارت   قالت األمم المتحدة، إن ضمان جاهزية السلطة الفلسطينية إلقامة الدولة هو أولوية ملحة.
وة اآلخذة في االتساع بين المسار السياسي المتعثر والتقدم المحرز منذ تأسيس السلطة  إلى أن الفج
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التاريخية في األر  إلى نقطة عدم االستدامة، ما يعرض اإلنجازات  الفلسطينية  الفلسطينية يصل  ض 
 المحتلة لخطر كبير.

إذا  التي،  االستراتيجية  العناصر  من  حزمة  المتحدة  األمم  عن  صدر  تقرير  األطراف   وحدد  نفذها 
االقتصاد   وتعزيز  األرض،  على  الحالي  السلبي  المسار  عكس  في  تسهم  أن  يمكن  وشركاؤهم، 

حتى يحين الوقت الذي يمكن الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، والحفاظ على جدوى حل الدولتين  
 فيه استئناف المفاوضات الرسمية. 

األمم   منسق  مكتب  تقرير  في  الحزمة  هذه  تفصيل  الشرق وتم  في  السالم  لعملية  الخاص  المتحدة 
القادم للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة ) ( الذي يعقد AHLCاألوسط الذي سيقدمه لالجتماع 

 وصلت نسخة عنه لـ"األيام".أيلول الجاري و  22في نيويورك في 
( 2دم االستقرار. )( معالجة الدوافع المستمرة للصراع وع1وتتضمن الحزمة العناصر األربعة التالية: )

( الفلسطيني.  الحكم  لتحديات  والتصدي  الفلسطينية  المؤسسات  والحركة 3تعزيز  الوصول  تحسين   )
لينمو الفلسطيني  لالقتصاد  مساحة  خلق  وبالتالي  )والتجارة  وأخيراا  العالقات  4.  إطار  مواءمة   )

 اضية. االقتصادية واإلدارية بشكل أفضل مع التحوالت االقتصادية في العقود الم
األرض،  على  السلبي  والمسار  المتعثر  السياسي  المسار  بين  المتزايدة  الفجوة  من  التقرير  ويحذر 

نقط إلى  وصل  والذي  الفلسطينية،  السلطة  تأسيس  منذ  المحرز  ويعرض والتقدم  االستدامة،  عدم  ة 
 اإلنجازات التاريخية في األرض الفلسطينية المحتلة للخطر.

 ضمان استعداد السلطة الفلسطينية إلقامة الدولة.ويدعو إلى إعطاء أولوية عاجلة ل
ويشير التقرير إلى أن حكومة إسرائيل قد اتخذت بعض اإلجراءات الواعدة خالل العام الماضي، ال  

الق تخفيف  المحتلة سيما  الغربية  الضفة  وإلى  من  والبضائع  األشخاص  حركة  على  المفروضة  يود 
 وقطاع غزة.

ية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يعبرون  وأشار إلى انه في الضفة الغرب
 إلى إسرائيل. 

، عمل حوالي 2022ام  يسلط التقرير في هذا الصدد الضوء على أنه اعتبارا من الربع الثاني من الع
ة  فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية. ويمثل هذا زيادة بنسب   210,500

 . 2019% منذ العام 50
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أيلول   منتصف  حتى  أنه  إلى  التقرير  يشير  غزة،  حوالي  2022وفي  إصدار  تم  تصريح    15,500، 
 ئيل.لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للدخول إلى إسرا

وقال، "ساعد هذا التدفق الجديد للدخل العديد من األسر في غزة على سداد الديون، وإجراء عمليات  
 شراء المزيد من الطعام، والحصول على العالج الطبي".شراء أساسية، و 

ومع ذلك، فإنه يشدد على أنه ال يزال يتعين القيام بالمزيد وأن العالقة بين هذه الخطوات االقتصادية  
 فق الدولتين يجب أن تكون واضحة ومتسقة. وأ

يق والذي  المحتلة،  الفلسطينية  لألراضي  الحالي  التقسيم  من  التقرير  يحذر  نمو  كما  مساحة  لص 
االقتصاد الفلسطيني، ويغذي االحتياجات اإلنسانية والصراع، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية في  

اإلسرائيلية على الحركة والوصول في الضفة الغربية  المستقبل. ويحدد خطوات لزيادة تسهيل القيود  
وتحسي والموارد،  األراضي  إلى  الفلسطينيين  وصول  وتحسين  غزة  الضفة  وقطاع  اقتصادات  ربط  ن 

 الغربية وقطاع غزة، ومعالجة االنقسام الفلسطيني الداخلي.
وينيسال تور  األوسط،  الشرق  في  السالم  لعملية  الخاص  المتحدة  األمم  منسق  "هناك وقال  إن  ند، 

مبادرات إستراتيجية يمكن لألطراف اتخاذها، معا وبشكل مستقل، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتقوية  
لطة الفلسطينية، وخلق المساحة الالزمة القتصاد فلسطيني قابل للحياة، وتحسين الوضع اإلنساني  الس

 والتنموي والمالي والحكمي للفلسطينيين". 
المبا "هذه  إن  مؤسسات  وأضاف،  مع  الفلسطيني  التعامل  إلى  التوازن  إعادة  في  ستساعد  معا  درات 

 الدولة اإلسرائيلية وتنشيط حل الدولتين".
د التقرير على أنه فقط من خالل عكس االتجاهات السلبية على األرض، ال سيما انعدام األمن  ويؤك

 يع العناصر.المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي عبر جم 
ويضيف التقرير، "في النهاية، ال يوجد بديل لعملية سياسية شرعية من شأنها أن تعيد األطراف إلى  

 هادفة وتحل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع".  مفاوضات 
والخسائر اليومية غير  وأعرب المنسق الخاص وينيسالند عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع األمني  

 ي األرواح في الضفة الغربية المحتلة.المقبولة ف
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اسيين والمجتمعيين من  ودعا جميع األطراف المعنية إلى التخفيف الفوري للتوترات، ودعا القادة السي
الخروج   لمنع الوضع من  الحوار  نية من خالل  التحرك اآلن واالنخراط بحسن  إلى  جميع األطراف 

 عن السيطرة. 
 17/9/2022األدام، رام هللا، 

 
 نسسند يدعو إلى وقف ال نف في الضفة الغربية وي .33

القلق    عن  وينسالند،  تور  األوسط  الشرق  في  السالم  لعملية  الخاص  المتحدة  األمم  منسق  أعرب 
 المقبولة في األرواح في الضفة الغربية المحتلة. البالغ إزاء تدهور الوضع والخسائر اليومية غير 
في   دوجاريك  ستيفان  الرسمي  المتحدث  بنيويورك، وقال  الدائم  المقر  من  اليومي  الصحفي  المؤتمر 

نقال عن وينسالند في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه "ال يمكن أن يكون هناك رابحون  
 إذا استمر العنف الحالي في التصعيد."

 16/9/2022، وكالة األنباء والم لومات الفلسطينية )وفا(
 

 ال دمكن أن تكون بديسا عن السسم اإلسرائيلي الفلسطيني واشنطن تؤكد: اتفاقيات التطبيت  .34
"األيام": جددت الواليات المتحدة األميركية التأكيد على أن اتفاقيات التطبيع بين عدد من    -  القدس

 الدول العربية وإسرائيل ال يمكن أن تكون بديالا عن السالم اإلسرائيلي الفلسطيني. 
و  بلسان  المتحدث  برايس،  نيد  الذي وقال  للصحافيين  اليومي  اإليجاز  في  األميركية،  الخارجية  زارة 

صلت نسخة عنه لـ"األيام"، "اتفاقيات إبراهيم والمجموعة األوسع من اتفاقيات التطبيع تمثل بالنسبة  و 
واالزدهار  األمن  من  المزيد  تحقيق  على  القدرة  لديها  أن  في  شك  يوجد  ال  ألنه  كبيرة  أولوية  لنا 

 افية لإلسرائيليين وجيرانهم". اإلضافي وفرصة إض
في   أيضا  شك  هناك  "ليس  السالم  واستدرك،  عن  بديالا  تكون  أن  يمكن  ال  االتفاقيات  هذه  أن 

 اإلسرائيلي الفلسطيني". 
على   اآلخرين  الموقعين  التقينا  حيث  آذار،  في  النقب  إلى  بلينكن  الوزير  سافر  "عندما  وأضاف، 

ا في ذلك مصر، كان هناك اعتراف من جانب هؤالء الوزراء اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع، بم 
ن بأننا بحاجة إلى مواصلة العمل على القضايا بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. وهذا شيء  الحاضري
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اعترف به وزير الخارجية آنذاك ورئيس الوزراء المناوب، رئيس الوزراء، اآلن، البيد، في ذلك الوقت  
 أيضا". 

" انه  إلى  اتفاقيوأشار  عن  فيها  أتحدث  مرة  كل  وفي  هذا،  عن  التغاضي  يتم  لم  إبراهيم  لذلك  ات 
إسرائيل وجيرانها،   بين  الجسر  ذلك  وإطالة  بناء  مثلما نعمل على  أنه  إلى  أشير  التطبيع،  واتفاقيات 
فإننا لن نفعل ذلك على حساب السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، في الواقع، سنستفيد، بأفضل ما لدينا 

 درات، من هذه العالقات للسعي إلى تعزيز ذلك".من ق
 ات مع دول قد تكون مستعدة لتطبيع عالقاتها مع إسرائيل. وألمح إلى محادث

لدفع   للسعي  فرصة  كل  استغالل  وسنواصل  فلدينا  إبراهيم،  باتفاقيات  األمر  يتعلق  "عندما  وقال، 
ة جارية بدأت مع قمة النقب في آذار.  اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع األوسع نطاقا. هناك عملي

المسؤولين   كبار  شارك  هذه  وقد  حول  التحديثات  من  المزيد  لدينا  سيكون  نظرائهم.  مع  ذلك  في 
العملية. لكنني أتوقع أننا سنستمر في المحادثات في األيام واألسابيع المقبلة، ليس فقط مع إسرائيل  

اقيات التطبيع األخرى، ولكن مع دول أخرى قد تكون والموقعين الحاليين على اتفاقيات إبراهيم واتف
 فترة المقبلة لرؤية تطبيع عالقاتها مع إسرائيل" دون مزيد من التفاصيل. مستعدة في ال

"عندما   برايس،  قال  االحتالل،  اغلقها  التي  الفلسطينية  المدنية  المؤسسات  وبشأن  ثانية  جهة  من 
 ا".ذت إجراءات ضدها، أعربنا عن قلقنصنفت الحكومة اإلسرائيلية هذه المنظمات واتخ

بتقديم   إنهم تعهدوا  بالذات، وقلنا ذلك،  "أبلغنا من قبل شركائنا اإلسرائيليين في ذلك اليوم  وأضاف، 
معلومات إضافية. في األيام األخيرة، في الواقع األسبوع الماضي، قدموا لنا معلومات إضافية، نحن  

 نقوم بتقييم تلك المعلومات".
لتحليلية ألنها مستمرة، لكننا نلقي نظرة فاحصة على ما  ايس، "لن نتحدث عن هذه العملية اوتابع بر 

لنا". جميع    قدموه  حثثنا  "لقد  برايس،  قال  القدس،  من  فلسطينية  عائالت  االحتالل  إبعاد  وبشأن 
عمليات   بالتأكيد  يشمل  وهذا  التوتر.  تصعيد  إلى  تؤدي  قد  التي  األعمال  تجنب  على  األطراف 

 ء".اإلخال
   17/9/2022األدام، رام هللا، 
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 رئيس تشيلي يرفض اعتماد السفير اإلسرائيلي الجديد  .“لقتل أطفال فلسطين”.. .35
، قبول أوراق اعتماد السفير 2022أيلول    سبتمبر/  15رفض رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، الخميس  

 .لي “وقتل األطفال في غزة”لعدوان اإلسرائياإلسرائيلي الجديد، جيل أرتزيالي، احتجاجاا على ا
صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” العبرية، وصفت ما جرى بالحادث الدبلوماسي “الحاد”، مشيرة إلى  

الدبلوماسي،   أن تصرف بوريك وهو “من أشد المنتقدين” إلسرائيل؛ يعد “انتهاكاا خطيراا” للبروتوكول
 حسب تعبيرها. 

ي “غضب من قيام الجيش اإلسرائيلي بقتل فلسطيني يبلغ  كما لفتت الصحيفة إلى أن الرئيس التشيل 
عاماا”، في إشارة إلى استشهاد الفتى عدي طراد صالح خالل اقتحام قوات االحتالل    17من العمر  

 بلدة كفر دان، غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.
وريك، قبل أن تبلغه الحكومة كان من المقرر أن يقدم السفير اإلسرائيلي أرتزيالي أوراق اعتماده إلى ب

بإلغاء البروتوكول بسبب “قتل إسرائيل لألطفال في غزة”، وذلك بعد وصوله إلى مقر الرئاسة بالفعل،  
 وفق ما ذكره موقع “واال” اإلسرائيلي.

 17/9/2022د، عم ان، الغ
 

 أمريكا ت يد لسحتسل اإلسرائيلي "ربت شيكل" ثمنه مليون دوالر  .36
مدي عام  مدعي  عأعلن  إعادة  األمريكية،  مانهاتن  االحتالل  نة  دولة  إلى  عام  ألفي  إلى  تعود  ملة 

 اإلسرائيلي، بعد تحقيق بشأن تهريبها إلى الواليات المتحدة األمريكية. 
المنطقة، وهي عبارة   الروماني في  الحكم  إلى  العملية  تعود  وبحسب شبكة "سي أن أن" األمريكية، 

 مليون دوالر.  بعد الميالد، وتبلغ قيمتها 69 عن "ربع شيكل" نادر، تم سكه في عام
عاما من علم االحتالل بأن    20واستضاف مكتب المدعي العام مراسم إعادة العملة إلى إسرائيل، بعد  

 مهربي آثار اكتشفوا العملة في جنوب القدس المحتلة. 
وأعيد الحقا    ووصلت العملة إلى الواليات المتحدة عبر المملكة المتحدة، حيث وصلت من األردن،

 يات المتحدة باستخدام أوراق مزورة.تصديرها إلى الوال 
 16/9/2022، 21عربي وقت م
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 شخصية "صبرا"وتطلق   "مارفل" تلم ت االحتسل .37
استوديوهات  القادم، ضمن سلسلة   كشفت  بفيلمها  بطوليا  دورا  "مارفل" عن شخصية جديدة ستؤدي 

 لممثلة اإلسرائيلية شيرا هاس هي من ستؤدي الدور. ا أفالم "كابتن أمريكا"، وتحمل اسم "صبرا".
لقصصية كانت قد أدت دور عميلة في الموساد اإلسرائيلي، لكن لم  وشخصية "صبرا" في المجلة ا

 تتضح بعد معالم دورها في الفيلم القادم.
زرة  وأبدى رواد مواقع التواصل االجتماعي غضبهم من الحادثة، واستخدام اسم "صبرا"، المرتبط بمج 

 في لبنان. "صبرا وشاتيال" التي راح ضحيتها اآلالف، في مخيم الالجئين الفلسطينيين 
األراضي  في  ُولدوا  الذين  اليهود  لألطفال  لإلشارة  ُيستخدم  "صبرا"  اسم  بأن  يذرع  االحتالل  ولكن 

 المحتلة.
 16/9/2022، 21عربي وقت م

 
 ي جدتي في فلسطينرشيدة طليب: أنصار ترامب هددوني بالقتل وأملي أن التق .38

الفلسطينية، وتكشف   وبهويتها  بانتمائها  األميركي رشيدة طليب  النواب  خالل -تعتز عضوة مجلس 
“الجانب اآلخر”استضافتها في ب الدفاع عن حقوق   -رنامج  تواجهها في سبيل  التي  التحديات  عن 

 اإلنسان الفلسطيني في أميركا.
ا على سماع الصوت الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين  وبالنسبة لرشيدة، فإن األميركيين لم يتعودو 

يلي على قطاع غزة،  من داخل الكونغرس األميركي، لكنها فعلت ذلك وخاصة خالل العدوان اإلسرائ
إذ حاولت إضفاء الطابع اإلنساني على قضية الشعب الفلسطيني، فتحدثت عن األم الفلسطينية التي  

 غب في الموت معهم، وعن األم التي تشاهد طفلها يدفن حيا. قالت إنها تنام مع أطفالها ألنها تر 
"الجميع يريد إسكاتي لكنني  وتقول إنها تعرضت لمضايقات كثيرة من جهات تحاول إسكاتها، إذ إن  

المساواة   وتأييد  اإلنسان  حقوق  تأييد  منطلق  من  تعمل  ألنها  كفاحها  ستواصل  ولكنها  أسكت"،  لن 
 والعدالة. 

تحدثت -وواجهت   هي    -كما  يكرهها  بل  المهاجرين،  ويكره  إلسرائيل  منحازا  ترامب(  )دونالد  ا  رئيسا
وال  والطائشة  بالمجنونة  وصفها  أن  له  وسبق  باللعين  شخصيا،  بوصفه  عليه  ردت  وبالمقابل  شريرة، 

 والوغد، وقادت حملة لإلطاحة به. 
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ا  بانتخابات  بعد فوزها  أنصار ترامب  قبل  بالقتل من  تهديدها  إلى  األمر  لكونغرس، خاصة  ووصل 
 بعد أن أصبحت في واجهة من يرغبون في عزله من السلطة.

   16/9/2022الجزيرة.نت، 

 
 اختراقات جديدة أحدثتها حماس في عسقاتها السياسية  .39

 أحمد أبو زهري 
أصدرت حركة حماس مؤخراا بياناا هاماا أكدت فيه موقف الحركة الثابت من العدوان اإلسرائيلي على  

ا رسائل مباشرة  سوريا، وحرصها   وغير  على وحدة األمة في مواجهة هذا العدوان، البيان حمل أيضا
الشعب   صمود  دعم  في  واألصيل  التاريخي  لدورها  وتقديراا  سوريا،  مع  العالقة  تخص  مباشرة 
الفلسطيني، واحتضان فصائل المقاومة، األمر الذي يستوجب من الحركة وفق البيان الوقوف معها، 

ي ن اإلسرائيلي المتصاعد، يأتي ذلك في ظل تحرك سياسي ونشاط الفت للحركة ففي مواجهة العدوا
من   سلسلة  عقب  البيان  جاء  وقد  والدولي  اإلقليمي  الصعيد  على  وتطويرها  العالقات  بناء  إعادة 
الزيارات التي تجريها الحركة وكان آخرها زيارة رئيس مكتبها السياسي لموسكو، التي باعتقادي لن  

المحطة بدور    تكون  الدول  ترحيب  في ظل  مؤخراا،  الدعوات  من  ا  عددا تلقيها  بعد  الحركة،  األخيرة 
القضية   تخص  التي  الملفات  من  الكثير  ومناقشة  للتباحث  جديدة؛  اتصال  قنوات  فتح  في  ورغبتهم 
تجاوزها،   يمكن  ال  هامة(  )كمعادلة  نفسها  فرض  استطاعت  الحركة  أن  يعني  هذا  الفلسطينية، 

اتصاالتها  طراف ثقالا وتأثيراا في الشارع الفلسطيني، وأن دورها وحراكها السياسي و وأصبحت أبرز األ
مع األطراف اإلقليمية والدولية حققت وتحقق نتائج هامة، وأن الحركة تتقدم بشكل الفت وتكسر كل 
األنظمة   وبعض  )االحتالل،  الرباعي:  العدوان  بفعل  عليها  فرضت  والتي  تباعاا،  والعوائق  الحواجز 

ة لدى كثير من األطراف لعربية، والسلطة الفلسطينية، وبعض المواقف الدولية(، إذ باتت هناك قناعا
أنه ال يمكن التوصل ألي اتفاق أو تفاهم أو الدخول في أي رؤية سياسية دون الجلوس مع حركة  

 حماس واالستماع لها ومراعاة مواقفها.
ستمر هذا الجهد السياسي في التعاظم ويكون له  لذلك ربما نشهد سلسلة من الزيارات لدول أخرى وي

الح وفد  أن  ا  خصوصا بعده  ويناقشها  ما  الملفات  من  الكثير  جعبته  في  يحمل  مرة  كل  في  ركة 
أو عالقات  "بروتوكولية  لزيارات  تسعى  ال  فالحركة  للزيارة،  تكون محطًّا  التي  الدول  مع  باستفاضة 

ندة مزدحمة تناقشها مع الدول، وتحمل هموم شعبنا  عامة" كما يدعي البعض، إنما لديها برنامج وأج
بكل جهدها لحشد أكبر مساحة من الدعم للقضية الوطنية في ظل تراجع  وتتصرف بمسؤولية وتسعى 
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الدور السياسي للسلطة الفلسطينية وعجز الدبلوماسية الرسمية عن االضطالع بدورها المسؤول تجاه  
ومراوحتها الفلسطيني  شعبنا  له  يتعرض  لشعبنا    ما  جلبت  التي  االستسالمية  الخيارات  ذات  على 

وارث دون أن تقف للحظة لتقييم الدور ومراجعة الرؤية وتصويب المسار في الويالت وألحقت به الك
 أي لحظة.

هذه الجهود تنظر لها ذات األطراف بقلق شديد سواء )االحتالل، والسلطة، وبعض األنظمة، وأطراف 
يتعاظم حضور حركة حماس ويزداد ثقلها السياسي، والخشية من تجاوز   دولية( بسبب الخشية من أن 

سلطة الفلسطينية، وأن تفلح الحركة في كسر العزلة السياسية المفروضة عليها بشكل كامل، دور ال
والقلق من حصولها على غطاء سياسي من دول ذات ثقل في المنطقة والعالم، فضال عن الخشية  

ركة ويكون ذلك مقدمة لتغيير قناعات الدول بها، وأن تتراجع الكثير من  من أن يعزز ذلك شرعية الح
دول عن مواقفها العدائية وبالتالي فتح أبواب عواصم هامة الستقبالها، وربما أبعد من ذلك إقامة ال

 مكاتب وممثليات للحركة على نطاق واسع وتأمين الدعم لها بأوجه وأشكال متعددة.
األطراف سواء "بالتحريض أو تقييد السفر أو شيطنة الحركة أو مالحقة    وال أعتقد أن محاوالت هذه

درها" أو حتى ممارسة الضغوط على الدول يمكن أن تثمر، ألن الحركة قطعت شوطاا كبيراا وال  كوا
الفلسطيني، ومنفتحة   الشعب  أنها "حركة سياسية واعية" ومسؤولة، وتمثل  تتراجع، وأثبتت  يمكن أن 

تقديم الرؤى واإلستراتيجيات والمسارات الهامة لحل وتجاوز الكثيعلى كل األطراف،   ر من  ويمكنها 
المعضالت التي تواجه القضية الوطنية، كما أنها ومن خالل تجارب متعددة أثبتت أنها جاهزة ألي  
حوار على قاعدة عدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، وكانت قادرة على الوفاء بااللتزامات، وأن 

للمبادرة في أي مسار يمكن أن يؤدي إلنهاء االنقسام و   لديها تامًّا  ا  تحقيق الوحدة الوطنية، استعدادا
هذه  فإن  وبالتالي  والعالمي،  اإلقليمي  االهتمام  واجهة  إلى  القضية  يعيد  دور  بأي  القيام  ويمكنها 

الت  محاوالت  لكل  االلتفات  دون  اختراقات  وتحقق  الطريق  هذا  في  ماضية  ستبقى  ثبيط  الحركة 
ا ال يمكن أن يتراجع أو  وستتخطى كل العقبات بحكمة واقتدار فمن يؤمن بقضيته ويناضل من أجله 

 أن ينكسر.
 16/9/2022، فلسطين أون الين
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 ماذا تريد دولة االحتسل من السلطة؟ .40
 صادق الشافعي

وقواته االحتالل  واقع  على  متواصل  بشكل  وفعلها  حضورها  تفرض  الفلسطينية  العسكرية   المقاومة 
المحتل. ولكنه يتركز في    واألمنية. يحصل ذلك بشكل عام وبأشكال مختلفة في جميع أراضي الوطن

 األشهر األخيرة بشكل خاص في شمال الضفة الغربية، وفي منطقتي جنين ونابلس بالذات. 
تي يوقعها  ويتميز هذا الحضور بطابعه العسكري وبقوة فعله وتأثيره وبدرجة فعاليته وحجم الخسائر ال

)يعترف جهاز الشاباك بدولة االحتالل بأن »الهجمات على جنودنا ارتفعت الى   في قوات االحتالل.
الماضي(.30 بالعام  مقارنة  وتأثيراا.    %  وفاعلية  انتشاراا  يزداد  بأنه  هذا  المقاومة  يتميز حضور  كما 

يه أكثر من تنظيم وكذلك ويتميز ايضا بأنه ال يقتصر على تنظيم فلسطيني مقاوم واحد بل يشارك ف
المعلنة  عمليا والتسريبات  والتصريحات  البيانات  توضح  كما  تنظيمي  بقرار  تكون  ال  قد  فردية  ت 

 والقادمة من أكثر من مصدر.
وبالتوازي، فان تأثر دولة االحتالل من هذا الحضور المقاوم وفاعليته، وزيادة ونوعية الخسائر التي  

 دة وعمق تأثرها به. ماا وعمقاا، كل ذلك يزيد من شيلحقها بها، وتسارع ازدياده حج
ويزيد من شدة ونوعية التأثر كونه يحصل ويتصاعد أيضا ودولة االحتالل على ُبعد أيام معدودة من  
من   وسمة  االنتخابات  هذه  عناوين  من  واحداا  وان  خصوصاا  الوطيس،  حامية  تشريعية  انتخابات 

ها في كل األمور التي  سة فيها على مستوى ودرجة تصلبسماتها األساسية هو تسابق القوى المتناف
األرض  ألهل  قمعها  وزيادة  الفلسطينية،  لألرض  واستيطانها  احتاللها  وتوسع  واستمرار  بدوام  تتعلق 

 وأصحابها الفلسطينيين. 
نهجاا  المفرطة  القوة  سوى  تملك  ال  والتوسعية  والقمعية  العدوانية  طبيعتها  هي  كما  االحتالل،  دولة 

امل مع قوى الشعب الفلسطيني وحضوره المقاوم الموصوف، وهي باا وتطبيقاا في التصدي والتعوأسلو 
ال تقصر في ذلك أبداا بل هي تفرط وتتوسع فيه، ويشهد على ذلك عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين  

 ط(.حالة اعتقال في شهر آب فق 607الفلسطينيين المتصاعد باستمرار. ) دولة االحتالل أعلنت عن 
تلجأ الى مناورة مكشوفة تماما بإعالن دعوتها  ولكنها باإلضافة الى كل ذ  لك وبالتوازي معه، فإنها 

ومطالبتها السلطة الوطنية الفلسطينية الى القيام بما تدعي انه مسؤوليتها في الحفاظ على استتباب 
حت واليتها. وبما يعني  ت  -األمن في المناطق التي تقع نظريا فقط ـ وبعيدا جدا عن الواقع المعاش  

م هي أي السلطة الوطنية الفلسطينية بالتصدي وربما االشتباك مع مقاومي ومناضلي القوى  ان تقو 
ينشطون  منطقة  أي  في  األمن  على  الحفاظ  تحت عنوان  المقاوم  الفلسطيني  والجمهور  والتنظيمات 

 فيها وذلك تحت خديعة االدعاء انها صاحبة الوالية على تلك المناطق. 
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اول من يعلم يقينا زيف هذا االدعاء كونها هي من سلب السلطة    -ادولة االحتالل وأجهزته  –وهي  
من كل حقوقها   -بالقوة  -الفلسطينية بقوة االمر الواقع أي محتوى قيادي حقيقي، واول من جردها  

والي تحت  هي  التي  المناطق  في  الطبيعية  واجباتها  بكامل  القيام  إمكانية  ومن  حسب  الوالئية،  تها 
 لطرفين.االتفاق المسبق بين ا

من يطلق االستيطان ويحرره من كل وأي قيد وشرط، فينطلق يقضم بنهم    -دولة االحتالل    -وهي
الفلسطينية ويقيم عليها مستوطناته بشهية ال تشبع، وطموحات ال تعرف الحدود، وال  من األراضي 

ا على  تضييقها  في  االحتالل  بدولة  االمر  ووصل  الوطنية  التوقف.  وسلطاتها  لسلطة  الفلسطينية 
وحقوقها الى التضييق المالي بحجز جزء هام من حقوقها ومواردها المالية التي يعطي اتفاق باريس  
لدولة االحتالل مسؤولية تحصيلها وتوريدها للسلطة. وهو ما يعمق األزمة المالية للسلطة، ويضعف  

 من قدرتها على القيام بمسؤولياتها. 
ل ومسلكيتها الرافضة والمانعة للتوصل الى حلول واقعية لحالة الصراع  ات دولة االحتالأن كل سياس

 القائمة، على األقل بالمنظور الذي يراه ويتبناه المجتمع الدولي بشكل عام.
ترفض لجهة المبدأ فكرة ومقترح    -بتوافق كل قواها السياسية والمجتمعية تقريبا    -فدولة االحتالل   

مستقلة وذات سيادة لهم على ارض وطنهم كما يتبناها معظم المجتمع    ن في قيام دولةحق الفلسطينيي 
وتدعو    الدولي. والقمع.  والتوسع  االستيطان  بسياسة  اليومية  ممارستها  في  تتمسك  فإنها  وبالمقابل 

السياسات. السريالية أن تطلب دولة    السلطة ان تكون شريكا في هذه  أو  السخرية  أليس من  وبعد، 
في    -او تشاركها على األقل   –وم باحتالله أن تكون أداتها أو تنوب عنها  من سلطة من تق  محتلة

 التصدي ألهل الوطن ولقواهم الذين يقاومون احتاللها؟ 
 17/9/2022األدام، رام هللا، 

 
 من ال نف إلى االنهيار.. السلطة الفلسطينية تواجه أسابيت حرجة  .41

 عاموس هرئيل 
دلة القوة بينها وبين الفلسطينيين، ولكن أحداث األسابيع  ر القوي في معاإسرائيل بدون شك هي العنص

القادمة في “المناطق” ]الضفة الغربية[، التي أصبحت حاسمة أكثر على خلفية انتخابات الكنيست  
تشرين الثاني، ستتأثر بشكل كبير بما سيحدث بين الفلسطينيين وفيما بينهم هم أنفسهم. يقف    1في  

السلطة الفلسطينية محمود عباس في األمم المتحدة في األسبوع    ل من خطاب رئيسفي الخلفية ك
القادم، وتحريض حثيث من حماس والجهاد اإلسالمي في محاولة إلحداث انفجار واسع للعنف في  
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وتظهر   والركود  الفساد  من  تعاني  التي  الفلسطينية  للسلطة  ومكانة ضعيفة  والقدس،  الغربية  الضفة 
 للحكم. استعدادا أقل 

سيلقي عباس خطاباا في الجمعية العمومية في نيويورك بعد يوم على إلقاء خطاب رئيس الحكومة 
في   حدث  مثلما  وأحياناا،  للشجار،  المنصة  هذه  الفلسطيني  الزعيم  استغل  السابق،  في  لبيد.  يئير 

اإلش2021و  2015العامين   الدولية. وحسب  الساحة  في  إسرائيل  سياسية ضد  ارات  ، إلعالن حرب 
ولية الصادرة من رام هللا، يبدو أن أمامنا خطاباا متشدداا آخر. تصريحات عباس هذه، مهما كان  األ

عجوزاا وغير محبوب، ربما تساهم في تأجيج الرياح في أوساط نشطاء حركة فتح وأعضاء األجهزة  
يراا لتجنب  غطاا كباألمنية في الضفة. إدارة بايدن، بالتنسيق مع حكومة لبيد، تستخدم عليه مؤخراا ض 

 تصريحات يتم تفسيرها بغير الممكن التراجع عنها. 
األغلبية الساحقة من عمليات القتل في الضفة وداخل حدود إسرائيل في األشهر األخيرة كانت بدون  
التنظيمات  مع  سابقة  عالقة  وجود  المعروف  غير  من  معظمها،  وبخصوص  تنظيمي.  انتماء 

قليل   غير  عدد  وفي  الحااإلسالمية.  تنسب  من  أن  اآلن  التنظيمات حتى  هذه  قيادات  حاولت  الت 
لنفسها هؤالء الشهداء بدون أي عالقة فعلية حقيقية. في الوقت نفسه، هي تعتبر الحرم بؤرة محتملة  
عملية   انطلقت  حينه  )في  الماضي  العام  من  رمضان  شهر  في  حدث  كما  جديد،  حريق  إلشعال 

الحر  حول  األجواء  األسوار”(.  يمكن  “حارس  التنظيمات م  اليهودية. حذرت  األعياد  قبل  تسخن  أن 
إلى   المستوطنين  تدفق  من  األخيرة  األيام  في  والقدس،  الغربية[  ]الضفة  “المناطق”  في  الفلسطينيين 

 الحرم في األعياد، ودعت إلى مقاومة عنيفة لدخولهم. 
المهنية اإلسرائيلية المستويات  تنقسم آراء  السلطة.  إلى ذلك ضعف  تمال أن تكون  حول اح  يضاف 

األشهر   في  نشاهد  أن  يمكن  أنه  تعتقد  قليلة  أصوات  هناك  عباس.  حكم  الستمرار  إمكانية  هناك 
القادمة انهياراا نهائياا للنماذج القديمة التي في ضوئها عملت إسرائيل منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو، 

ة ادعاء بأن النموذج الحالي  خلي، ثمسنة. إزاء الفساد والضعف الدا  29في مثل هذا األسبوع قبل  
سينهار، ولن تنجح السلطة في استمرار سيطرتها على الضفة، مثلما يحدث في منطقة جنين اآلن.  

إسرائيلياا   أن جهداا  تعتقد  األمن  ما زالت معظم جهات  يمكن أن    –مقابلهم،  السلطة  لتعزيز  أمريكياا 
تغيير   ولكنه  الوضع.  تحسين  وربما  النهاية،  ميؤجل  إسرائيل سيكون  بين  وثيق  بتنسيق  شروطاا 

 والسلطة، الذي ربما لن يكون مريحاا لحكومة إسرائيل في فترة االنتخابات.
العام   تحذير    2016في  وثيقة  اإلسرائيلي  الجيش  في  االستخبارات  شعبة  في  األبحاث  قسم  نشر 

ا  رجال  الحين.  ذلك  منذ  اإلعالم  وسائل  في  بتوسع  تناقش  التي  بلغتهم  الستخبااستراتيجية،  رات 
المعقدة، حذروا من “احتمالية متزايدة لتغير الترتيب الهيكلي في النظام الفلسطيني، مع التأكيد على  
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انتفاضة   أو  أخرى  إرهابية  موجة  عن خطر  فقط  يدور  ال  الحديث  بأن  أكدوا  وقد  والسامرة”.  يهودا 
لكن الخطر، كتبوا في حينه،   مل معه.ثالثة، فهذا أمر تعّلم الجيش والشاباك بقدر معين كيفية التعا

لها   عنوان  فيها إلسرائيل  يعود  ال  بصورة  تفككها  درجة  إلى  للسلطة  إضعاف  عملية  نشوء  من  هو 
 للتحدث معه.

رئيس قسم األبحاث في حينه، العميد درور شالوم، تسرح من الجيش قبل سنتين تقريباا، وعاد مؤخراا  
دفاع. في السنوات التي انقضت منذ هذا التحذير، تم  زارة الإلى الجهاز رئيساا للقسم السياسي في و 

توجيه انتقاد لشالوم ورجاله أكثر من مرة بأنهم شاهدوا ظل الجبال على أنها جبال، وأن تنبؤاتهم لم  
تتحقق. ولكن بنظرة أكثر حكمة على كل ما يحدث على األرض منذ بداية السنة، فإن ما يحدث هنا  

 ستراتيجي.        حذير االهو تحقق متأخر لهذا الت
بعملية   القيام  السياسي، بخصوص ضرورة  والمستوى  األمن  التخبط في جهاز  بيلح زاد  الرائد  موت 
سيبدأ  ما  المتراكمة.  التجربة  إزاء  لذلك  متحمسة  غير  الحكومة  جنين.  منطقة  في  واسعة  عسكرية 

االعتقاال مئات  إلجراء  ومحيطها  جنين  تقتحم  وهي  الجيش  ألوية  يمكن بصور  إلى    ت  يتطور  أن 
المسلحين   الشباب  مئات  وقربه  جنين  مخيم  في  يعمل  للعيان.  ظاهر  بدون حسم  متواصل  احتكاك 
المرتبطين بالتنظيمات بشكل ضعيف. هم ال يشكلون عدواا حقيقياا للجيش، لكن المكوث المتواصل  

ائج إيجابية يمكن  بدون نتفي المدينة سيجر وراءه احتكاكاا وإصابات وعمليات انتقام. تعقيد متواصل  
 أن يؤثر على األسابيع األخيرة التي بقيت قبل االنتخابات.

توسلت   األمريكية  اإلدارة  في  رفيعة  جهات  أيضاا.  الدولية  الساحة  في  الخلفية ضغوط  في  ُتستخدم 
في   النفوس  تهدئة  بهدف  الفلسطينية  السلطة  مع  أكثر  منسقة  بصورة  للعمل  األسبوع  هذا  إلسرائيل 

والجهاد اإلسالمي    الضفة.  شمال المقابل، حماس  الطرفين. في  بين  التوسط  تحاول  العربية  والدول 
باألساس   منذ زمن،  الفلسطيني  الشارع  فقدت  التي  فتح،  السلطة وحركة  النار.  على  الزيت  تصبان 
كتيبة   قائد  نائب  مع  مواجهة  في  قتال  اللذان  المسلحان  العنف.  إلى  بالدعوة  تغازله  الشباب،  جيل 

” ورجاله باألمس، كانا منتميين لحركة فتح: األول ضابط في جهاز المخابرات العسكرية في  “الناحل
 السلطة، والثاني أحد نشطاء فتح. 

رجال   يواجهها  التي  بالصعوبات  اعترف  لكنه  اآلن،  حتى  توجهاا  يعتبر  ال  هذا  بأن  الجيش  قال 
م هللا. الضابط الصغير في جنين  ه في رااألجهزة. “أبو مازن يمكنه أن يأمر بتنفيذ عملية من مكتب

يجب أن يعود ليالا إلى بيته، وهناك يخاف من أن يتهموه بالتعاون مع إسرائيل”، قال ضابط كبير في  
الجيش اإلسرائيلي. على أي حال، السلطة ال تخرج عن أطوارها للمساعدة. يطرح الفلسطينيون في 

اطق “أ” وإعادة جثامين الفلسطينيين الذين  ل في منكل لقاء عدة طلبات، مثل وقف اقتحامات إسرائي
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قتلوا. وربما يوافقون بعد ذلك على العمل بأنفسهم. هذا الوعد، بالمناسبة، أعطي في الخريف الماضي 
ولكن لم يتم تنفيذه. الجيش اإلسرائيلي عاد للعمل في مخيم جنين في آذار الماضي، بعد نصف سنة  

 على توقف العمل من قبل السلطة.
 هآرتس 
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