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لق .1 تستضيف  الفرصة  الجزائر  الفلسطينيةاءات  الخالفو   المصالحة  إلذابة  خطة  فتح    تطرح  بين 
 وحماس

ة مع وفدين من حركتي فتح وحماس، طرح  ائر خالل اللقاءات المرتقبأشرف الهور: تنوي الجز -غزة 
وجهات  لتقريب  منها  مسعى  في  الفلسطينية،  المصالحة  بملف  المكلف  فريقها  أعدها  التي  الخطة 

ة، على أمل أن تنجح جهودها بعقد اجتماع موسع للفصائل قبل انعقاد القمة العربية  النظر المتباعد 
ومن    ر المقبل، رغم صعوبة الخالفات القائمة بين الطرفين الفلسطينيين.على أراضها في شهر نوفمب 

تلبية   الجزائر،  إلى  األيام  فتح وحماس، خالل هذه  قيادية رفيعة من حركتي  وفود  تتجه  أن  المقرر 
وة وجهته إليها، إذ يدور الحديث عن إعداد المسؤولين الجزائريين خطة أولية للمصالحة، تحمل  لدع

 جهات النظر حول ملفات المصالحة المختلف عليها. نقاط لتقريب و 
 خطة تطبيق المصالحة 

المصالحة،  بملف  المكلف  الجزائري  الفريق  فإن  معلومات،  من  العربي”  “القدس  ما وصل  وبحسب 
جلسات حوار منفردة مع قيادات فتح وحماس في بادئ األمر، ويضع في حسبانه أيضا جمع  سيعقد  

ولن تكون هناك   و تهيأت األمور لذلك، خالل جوالت الحوار المرتقبة.الفريقين على طاولة واحدة، ل
اتفاقية جديدة للمصالحة، على غرار تلك التي وقعت في مصر، وذلك لتوافق الطرفين )فتح وحماس(  

، بل سيصار إلى طرح خطة لتطبيق اتفاقيات وتفاهمات المصالحة، 2011ى الحل في القاهرة عام عل
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قاءات االستكشافية التي استضافت فيها الجزائر وفود الفصائل منفردة في شهري والتي ستستند إلى الل
الفصائل وفي مقدمتها حركتي  يناير   تلك  الماضيين، حيث استلمت وقتها وجهات نظر  فتح  وأبريل 

 وحماس، إلنهاء الخالفات. 
فلسطينية، أن خطة  وكان المسؤولون الجزائريون، أبلغوا خالل اللقاءات االستكشافية قادَة الفصائل ال

نبول، وإلى المستجدات التي الحل سترتكز إلى ما سبق من توافقات حصلت في القاهرة وغزة وإسط
ال الفلسطينية  االنتخابات  إلغاء  بعد  فتح  طرأت مؤخرا خاصة  والتي  الماضي،  العام  كانت مقررة  تي 

مصراعيها. على  وحماس  فتح  بين  الخالفات  أبواب  اللقاءات   تأجيلها  الفر   وستشكل  صة  المرتقبة، 
بين   الحوارات  بداية  منذ  له  تخطط  الجزائر  كانت  الذي  الموسع،  اللقاء  مصير  لتحديد  األخيرة، 

الفلسطينية. الجزائرية  الفصائل  الجهود  نجحت  حال  الطرفين،    وفي  بين  النظر  وجهات  تقريب  في 
المجي عبد  الرئيس  سيحضره  الذي  الموسع،  اللقاء  موعد  عن  اإلعالن  إلى  والذي  سيصار  تبون،  د 

البنود   لتنفيذ  التي هي عبارة عن خارطة طريق  الجديدة،  الفلسطينية  المصالحة  سيعلن خالله خطة 
 هر المقبل.ل متتال، والذي تجرى الترتيبات لعقده في بداية الشبشك

 18/9/2022، لندن، القدس العربي
 

 طأ عرفات" ن "يكرر خ.. أبوماز.ل السلطة الفلسطينية مسؤولية التصعيدتقارير عبرية تحم   .2
اء األحد، بأن االستنفار سيشمل جميع المدن اإلسرائيلية وليس فقط القدس ذكرت تقارير عبرية ، مس

المقبل. األسبوع  اليهودية  األعياد  فترة  خالل  التي    المحتلة  التعليمات   ، كان"  "ريشت  قناة  وحسب 
الت "المسؤولية عن  باستمرار هي أن  للوزراء اإلسرائيليين  تقع على  تصدر  الغربية  صعيد في الضفة 

 الفلسطينية وفي حال لم تتصرف فستقوم األجهزة األمنية اإلسرائيلية بذلك بنفسها  عاتق السلطة
العبرية، مساء األحد، تقريًرا تحريضًيا ضد السلطة الفلسطينية وقيادتها وخاصة الرئيس    13وبثت قناة  

  وبحسب القناة في تقرير لمراسل   ياسر عرفات".محمود عباس )أبومازن( الذي قالت إنه "يكرر خطأ  
الشؤون الفلسطينية فيها "تسفي يحزقيلي"، فإن مشاركة عناصر أمن السلطة الفلسطينية في الهجمات  
ضد الجيش اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة لم يكن مصادفة، وأن حركة فتح عبر حساباتها في شبكات  

الرسمي تشجعالتواصل االجتماعي وكذلك عبر نشرات األ تلفزيون فلسطين  على    خبار وغيرها في 
واعتبرت القناة أن ما يقوم به تلفزيون    "اإلرهاب" وتنفيذ الهجمات وتشيد بـ "اإلرهابيين". وفق وصفها.

فلسطين خالل نشرات األخبار والمقاطع التي تبث باستمرار على شاشة التلفزيون، باإلشادة بعناصر  
المش األمنية  واألجهزة  رئ فتح  من  تمهيدي  "تحرك  بأنه  الهجمات،  في  لتغيير  اركين  السلطة  يس 

الفلسطيني من المشاركة في أي   االتجاه"، مشيرًة إلى أن أبو مازن كان سابًقا يمنع عناصر األمن 
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وحينها   األمنية،  األجهزة  في  وأدرج غالبية عناصرها  األقصى،  كتائب  هجمات، وعمل على شطب 
أنه بعد عقد من تسلم غيرها لضبط األمن في الضفة الغربية، ويبدو  تسلمت السلطة أسلحة وآليات و 

اح لعناصر السلطة وفتح بالمشاركة في الهجمات ضد  مسد "يكرر أبو مازن خطأ عرفات" بالهذا العتا
كما    اإلسرائيليين. المسلح  الكفاح  إلى  بعودتها  وصريح  علني  بشكل  تتحدث  فتح  فإنه  للقناة،  ووفًقا 

 "إسرائيل".هناك الكثير من األسلحة يتم توجيهها نحو ظهر بعض قادتها، و 
ولفتت إلى أنه في وقت كانت تأمل فيه األجهزة األمنية اإلسرائيلية أال تكون هذه ظاهرة خطيرة، فإن  

شارك   األخيرة  الفترة  في  أنه  إلى  الفتًة  ذلك،  عكس  تثبت  م  17األرقام  أمنًيا  السلطة  عنصًرا  ن 
 قتل ضابًطا قرب الجلمة. منهم، آخرهم أحمد عابد الذي    3تشهد"  اس  /"قتلالفلسطينية في هجمات، و

ويقول تسفي يحزقيلي: "عندما بدأ مسؤولو فتح يفهمون ويستوعبون الوضع على األرض، قرروا أنهم 
 لن يحاربوا اإلرهاب بعد اآلن، وليس ذلك فحسب، بل سينضمون إليه".

 18/9/2022القدس، القدس، 
 

 المتحدةجمعية العامة لألمم شاركة في اجتماعات العباس يصل نيويورك للم .3
للمشاركة في   يةفلسطين ال  السلطةوصل رئيس  :  نيويورك نيويورك  إلى  محمود عباس، مساء األحد، 

، يوم الجمعة المقبل عباسومن المقرر أن يلقي    للجمعية العامة لألمم المتحدة.  77أعمال الدورة الـ
سبت أيلول/  شهر  من  والعشرين  لالثالث  العامة  الجمعية  أمام  خطابا  الجاري،  المتحدة.مبر   ألمم 
الـ الدورة  اعمال  هامش  على  وزعماء    77وسيلتقي،  قادة  من  العديد  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 

 العالم، وسيضعهم في صورة آخر التطورات. 
 18/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 المبادرة العربية الرقمية لى لدولة األولى الموقعة عوزير التربية: فلسطين ا .4

"األيام": أُعلن في نيويورك بالواليات المتحدة األميركية، عن المصادقة على المبادرة العربية    -رام هللا 
التي   للجميع"،  والتعلم  للتعليم  باإلنترنت  متصلة  حاسوب  أجهزة  الرقمي:  التضامن  "مبادرة  الرقمية 

وقال رئيس الوفد الفلسطيني، وزير التربية    العلوم "األلكسو".لعربية للتربية والثقافة و قدمتها المنظمة ا
 والتعليم مروان عورتاني "إن فلسطين تعد أول دولة تقوم بالتوقيع والتعهد بضرورة تطبيق بنودها". 

 19/8/2022، رام هللا، األيام
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 أجل تحقيق المصالحة  ستذهب إلى الجزائر بعقٍل وقلب منفتَحين من : حماسرضوان .5

أكد القيادي في »حماس«، إسماعيل رضوان، أن الحركة »ستذهب إلى الجزائر  :رجب المدهون -غزة 
الوقت   لـ»هذه الجهود النجاح«، مشددًا في  بعقٍل وقلب منفتَحين من أجل تحقيق المصالحة«، آماًل 

م متكاملة  جهود  هي  بل  المصري،  الدور  من  بديلة  »ليست  أنها  على  في نفسه  األشقاء  جهود  ع 
اإلخوة في حركة فتح أن يلتزموا باتفاقات المصالحة وأن يدركوا المخاطر التي  مصر«. وتمّنى على »

 تحيط بالقضية الفلسطينية«. 
 19/9/2022، بيروت، األخبار

 
 المقاومة الشاملة" ردا على االستيطانحماس تدعو لتصعيد " .6

الف ى "تصعيد لسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلدعا المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم 
اإلسرائيلية. االستيطان  ردا على سياسة  الشاملة"  إلى    المقاومة  ندعو  بيان صحفي  في  برهوم  وقال 

على   ردا  المتاحة  والوسائل  األدوات  بكل  ومستوطنيه  العدو  مع  واالشتباك  المقاومة  دائرة  توسيع 
االحتالل  االستيطان. "تسييج"  أن  األغوار    وأضاف  في  واسعة  لالمساحات  عليها  الشمالية  ستيالء 

الشعب  على  المتواصل  العدوان  إطار  في  تأتي  وجريمة  سرقة  هو  االستيطانية  مشاريعه  لصالح 
الشعب   واألرض والمقدسات.  العرقي ألبناء  التهجير والتطهير  وأدان برهوم مواصلة إسرائيل سياسة 

التاريخية، ولن ت   الفلسطيني، قائال "هذه السياسة لن تفلح ثني الشعب عن  في طمس معالم األرض 
 النضال".

 18/9/2022الجزيرة.نت، 
 

 نهاء االنقسام إفتح حريصة على تلبية دعوة الجزائر للتأكيد على أنها ماضية في طريق : الحايك .7
للتأكرام هللا:   الجزائر  تلبية دعوة  فتح حريصة على  إن  الحايك  منذر  بغزة  فتح  باسم  الناطق  يد  قال 

انهاء   طريق  في  ماضية  أنها  الفلسطينية.على  والقضية  الوطني  المشروع  أجل  من  وقال   االنقسام 
على   تسيطر  التي  هي  كونها  حماس  عند  ستكون  األولى  الخطوة  إن  تصريح صحفي  في  الحايك 
قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على إزالة آثار االنقسام وتوحيد مؤسسات  

 طة الوطنية . السل
الفلسطينية في "نحن مهتمون    وأضاف: والقضية  الوطني في خطر  المشروع  الحوار ألن  بهذا  جدا 

وأكد حرص فتح على انهاء االنقسام بكل الطرق وبكل    خطر وعلى الجميع أن يقف عند مسؤولياته.
التي   الفلسطيني  الشعب  تاريخ  في  السوداء  النقطة  أو  القضية  هذه  تنهي  التي  على السبل  أثرت 
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وأكمل:"على كل األحوال حركة فتح    ضية وعلى سمعة القضية الفلسطينية.المشروع الوطني وعلى الق 
ذاهبة بقلب مفتوح إلى حوار الجزائر من أجل انهاء االنقسام الذي تحدثنا في كل مرة أن آثاره قد أثر 

 على القضية الفلسطينية وأضعف مشروعنا الوطني".
 18/9/2022وكالة سما اإلخبارية، 

 
 المنهاج اإلسرائيلي الذي يروج للرواية الصهيونية فتح تدعو لمواجهة فرض  .8

االلتزام باإلضراب الشامل يوم االثنين، والذي دعت له القوى الوطنية   ىدعت حركة فتح، ال :  القدس
وإمالء   فرض  أشكال  من  شكل  ألي  رفضًا  القدس،  في  الشعبية  والهيئات  والمؤسسات  واالسالمية 

وقال الناطق باسم حركة فتح في القدس، محمد ربيع،   محّرف.االحتالل اإلسرائيلي المزّيف وال  منهاج
إن "محاولة فرض المنهاج اإلسرائيلي من قبل سلطات االحتالل يأتي في سياق مخططات االحتالل 

العربي المدارس  على  حرب  وإعالن  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  وطمس  التعليم  وأسرلة  ة التهويدية 
الوعي   وقتل  المقدسيين".الفلسطينية  للطلبة  ألسرلة    الوطني  اإلسرائيلية  المحاوالت  من  ربيع  وحّذر 

التعليم في مدينة القدس المحتلة من خالل الضغوط التي صّعدها االحتالل ضد المدارس وكل ما له 
 عالقة بالهوية الوطنية الفلسطينية. 

 18/9/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وي االحتالل فعله في األقصى خالل األعياد لن يمر حماس: ما ين .9

حّمل الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، االحتالل اإلسرائيلي المسئولية عما  
سيحدث في المسجد األقصى، خالل األعياد اليهودية القادمة. وأكد حمادة، في تصريحات إذاعية،  

ا، ميوم األحد،   شيًرا إلى أّن ما ينوي االحتالل ومستوطنوه القيام به في المسجد األقصى خطير جدًّ
ودعا  والمكاني.  الزماني  التقسيم  رأسها  على  جديدة،  وقائع  إثبات  االقتحامات  خالل  من  يريد  أنه 
االستنفار  تستعدي  التي  الواجبة  اللحظة  "قدر  وعلى  المسئولية،  قدر  على  يكونوا  أن    الفلسطينيين 

إل الغضب  بعين  "تنظر  حماس  أّن  إلى  مشيًرا  المحتل"  والداخل  القدس  أهل  ينوي خاصة  ما  ى 
 االحتالل القيام به، وأّن ما يقوم به في المسجد األقصى لن يمر". 

 18/9/2022فلسطين أون الين، 
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 حماس: التصعيد االستيطاني في القدس جريمة لن تفلح في طمس معالمها  .10
االستيطاني في مدينة القدس جريمة جديدة لن تفلح  عيد االحتالل البناء  أكدت حركة حماس أن تص 

وقال مسؤول مكتب القدس    معالمها ودعت شعبنا إلى الصمود ومواجهتها بكل الوسائل.في طمس  
االحتاللية   المصادقات  سلسلة  إّن  السبت،  صحفي  تصريح  في  الدين  ناصر  هارون  الحركة  في 

االستيطاني في مدينة القدس وعموم الضفة المحتلة، والتي كان آخرها    المتتالية باتجاه تصعيد البناء
يبتلع   المحتلة،  القدس  شمال  زئيف  بسغات  مستوطنة  في  استيطاني  هي    700نحو  مخطط  دونم، 

الوجود   استئصال  في  المعلنة  وحربه  االحتالل  مطامع  مجّددًا  تكشف  وجريمة  خطير  تصعيد 
 الفلسطيني في المدينة المقّدسة.

 17/9/2022ة حماس، حرك  موقع
 

 ر على تعرض قواته لعملية إطالق نار قرب حاجز الجلمةاالحتالل تست   .11
حد، أن جيش االحتالل اإلسرائيلي تستر على تعرض  كشف تقرير إسرائيلي، يوم األ:  محمود مجادلة

الغربية  الضفة  شمالي  الجلمة،  معبر  قرب  الفاصل  األمني  السياج  قرب  نار  إطالق  لعملية    جنوده 
الماضي. األسبوع  نفذت  الجيش   المحتلة،  إلذاعة  العسكري  المراسل  أورده  الذي  التقرير  وأفاد 

حين كان جنود في جيش االحتالل "في دورية روتينية    اإلسرائيلي، دورون كادوش، بأن العملية نفذت 
الماضي. األحد  يوم  الجلمة،  بالقرب  التماس"،  االحتال  على طول خط  جنود  أن  التقرير  ل  وأوضح 

بيكانتو" عندما تعرضوا إلطالق النار. وذكر أن العملية لم تسفر عن  استقلوا مركبة من طراز "كيا  
غير   االحتالل،  صفوف  في  إصابات  العملية. وقوع  عن  يعلن  لم  ما"  "لسبب  االحتالل  جيش   أن 

النارية  األعيرة  قذائف  أغلفة  على  العثور  تم  المنطقة،  في  البحث  عمليات  "أثناء  أنه  وأضاف 
 ة في العملية". مالمستخد 

 18/9/2022، 48عرب 
 

 االحتالل يزعم اعتقال شابين بحوزتهما "كارلو" بطولكرم .12
اإلسرائيلي، األحد، اعتقال شابين فلسطينيين بحوزتهما "سالح كارلو" زعم جيش االحتالل  :  طولكرم

االحتالل    جيش  وذكر  قرب حاجز باقة الشرقية شمال شرق محافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
أنَّ الشابين اعتقال أثناء محاولتهما اجتياز الجدار الفاصل من الضفة الغربية نحو األراضي المحتلة  

  رب حاجز باقة الشرقية.، ق1948عام 
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عملية إلقاء عبوات   17عملية إطالق نار، و  16نقاط مواجهة، و  92ورصدت في األسبوع الماضي  
 طق. متفجرة وزجاجات حارقة في عدة منا

 18/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القوى بغزة تستنكر تصريحات وينسالند وتطالبه بالتراجع عنها .13

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، األحد، التصريحات الخطيرة  :  غزة
ا الفلسطينية،  األرض  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  وينسالند  إحاطته  لتور  في  أطلقها  لتي 

ها  التي ساوى في، و من سبتمبر الحالي حول الوضع في الشرق األوسط  15لمجلس األمن الدولي في  
شعبنا  ومواجهة  األعزل،  الفلسطيني  الشعب  على  المتواصل  "اإلسرائيلي"  العدوان  بين  وينسالند 

تص أسماه  لما  تصعيًدا  جميعها  وعدها  والعدوان،  االحتالل  لهذا  العنف.الشعبية  من   اعد  وحذرت 
ممثاًل  لوظيفته  خطير  تجاوز  مرة  من  أكثر  كررها  والتي  المواقف  هذه  مثل  في  وينسالند    استمرار 

وطالبت اللجنة األمين العام لألمم المتحدة بإلزام تور وينسالند بالتوقف    لألمين العام لألمم المتحدة. 
إلى ع ورائها  يسعى من  التي  االنتهازية  السلوكيات  هذه  والتي ال  عن  وحلفائه،  االحتالل  إزعاج  دم 

نفس سيضع  فإنه  وإال  مستقلة  دولية  كهيئة  المتحدة  األمم  مكانة  مع  مع تتوافق  عداء  موقف  في  ه 
 الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته، ما سيؤدي إلى إنهاء وجوده الفعلي في األرض الفلسطينية. 

 18/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خ عاش ببرلين بعد سنوات بعلم الشرطة في عملية ميونصحيفة: مشارك   .14
قالت صحيفة ألمانية؛ إن الشرطة المحلية، كانت على علم بأن أحد المشاركين في عملية اقتحام مقر  

 ، قد عاش في برلين لسنوات بعد تنفيذها.1972الفريق األولمبي اإلسرائيلي بميونخ عام 
الف األسود"  "أيلول  منظمة  من  عناصر  إسراوكان  رياضيين  احتجاز  من  تمكنوا  في  لسطينية،  ئيليين 

القرية األولمبية، لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين، لكن العملية فشلت بعد تدخل الشرطة األلمانية، التي  
إلى   باإلضافة  الرهائن،  جميع  فيها  وقتل  معها  التعامل  في  أصل    5أخفقت  محتجزين    8من 

الخاطفين    فلسطينيين. على  ُقبض  تم  والحقا  لكن  المتبقين،  أسابيعالثالثة  بعد  سراحهم  في    إطالق 
في   لوفتهانزا  لطائرة  مسلحين  خطف  إثر  تبادل،  األول/أكتوبر    29عملية  ومطالبتهم    1972تشرين 

 باإلفراج عنهم. 
وأوردت صحيفة "سودوتش زيتونغ" األلمانية السبت، أن أحد الفلسطينيين الثالثة الذين أطلق سراحهم  

 برلين، مستندة إلى تقرير من أرشيف شرطة ميونيخ.  عاش لسنوات في
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بحسب التقرير، فإن شرطة ميونيخ التي كانت مسؤولة عن التحقيق في الهجوم، تبلغت من الشرطة  و 
الفدرالية أن الفلسطيني المعني كان يعيش في برلين الغربية، وأنه يقصد برلين الشرقية يوميا تقريبا  

 لفلسطينية هناك. للعمل في مكتب منظمة التحرير ا
 18/9/2022، "21موقع "عربي 

 
 تحذيرات أمنية إسرائيلية من هجمات إليران والجهاد اإلسالمي وداعش .15

أصدر ما يسمى مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، تحديًثا حول تحذيرات السفر خالل 
 عطلة األعياد اليهودية خشية من هجمات انتقامية. 

المجلس   م ب  -وحذر  العبري  حسب  نت  واي  في    -وقع  اإلسرائيليين  استهداف  إيران  محاوالت  من 
 الخارج، حيث تشير التقديرات إلى نية طهران االستمرار في تلك المحاوالت. 

الجهاد  ذلك  في  بما  اإلرهابية"  "المنظمات  بـ  وصفت  ما  تشنها  قد  أخرى  هجمات  من  حذر  كما 
لية في دول مختلفة وخاصة أن هذه المنظمات تمتلك اإلسالمي، وداعش، ضد أهداف يهودية وإسرائي

 سيا. بنية تحتية واسعة النطاق ويمكن أن تنفذ هجمات خاصة في شمال سيناء، وافريقيا وا
 19/9/2022، القدس، القدس

 
 تين إسرائيليتين بشأن فلسطين واإلمارات. نقاش حاد بين وزير .في جلسة حكومية. .16

يوم األحد، خالل جلسة للحكومة اإلسرائيلية تطرقت لفلسطينيين،  اندلع نقاش حاد بشأن العالقة مع ا
لتشكيل منتدى النقب لتعزيز التعاون بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودول 

 أخرى في المنطقة. 
أصرت  مع    إذ  صفقة  إسرائيل  تبرم  أن  أهمية  على  ميخائيلي  ميراف  اإلسرائيلية  المواصالت  وزيرة 

بديال عن  الفل "ليس  العربية  الدول  العالقات مع  وبناء  النقب  منتدى  تشكيل  إن  قائلة  حل  سطينيين، 
 الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني".

"اإلمارات العربية المتحدة ال تهتم، إنها    لترد عليها وزيرة الداخلية اإلسرائيلية أيليت شاكيد بالقول إن
النظر   بغض  إسرائيل،  مع  التعاون  تعزيز  هذا  تريد  إلقامة  حاجة  هناك  ليست  الفلسطينيين،  عن 

 الرابط".
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ميخائيلي،   لترد عليه  بالفلسطينيين"،  يهتم  أحد  "ال  هندل  يواز  االتصاالت اإلسرائيلي  قال وزير  كما 
)يساري علماني التوجه(، "السؤال ليس إذا ما كانت الدول العربية تهتم ألمر  وهي زعيمة حزب العمل 

 إذا ما كان ذلك يهمنا نحن أم ال".الفلسطينيين أم ال، بل 
 18/9/2022الجزيرة.نت، 

 
 الجيش اإلسرائيلي ينهي مناورات عسكرية في النقب   .17

يوم األحد مناورات عسكرية دولية في النقب )جنوب( تحت عنوان أنهى جيش االحتالل اإلسرائيلي  
 .تطور االبتكاري العسكري""أسبوع ال

هم قادة جيوش ورؤساء هيئات أركان، بين  9دولة، و  24من  وشاركت في المناورات بعثات عسكرية  
رؤساء أركان الجيوش األميركي والهندي والبريطاني والمغربي، باإلضافة إلى دول في حلف شمال  

 (.NATOاألطلسي "ناتو" )
على  والتدرب  العسكرية  للقدرات  اختبارات  شملت  المناورات  إن  بيان  في  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 

 لية بمشاركة جيوش أجنبية. أساليب قتا
التي  التدريبات  أن  يتالءم    وأضاف  حديثا  قتاليا  أسلوبا  حاكت  العسكرية  األذرع  جميع  فيها  شاركت 

 وواقع الميدان القتالي المحتمل مستقبال. 
 18/9/2022الجزيرة.نت، 

 
 "لصوص" يتسببون بإيقاف تدريبات عسكرية إسرائيلية  .18

ك تدريبات  بإيقاف  معادن"  "لصوص  اإلسرائيتسبب  للجيش  في  بيرة  العسكرية  تسيلم  قاعدة  في  لي 
جيوش   من  أركان  رؤساء  بحضور  العامة  المناورة  في  للمشاركة  تجهيًزا  الماضي،  األسبوع  النقب، 

 العالم.
العبرية، فإنه تم إيقاف التدريبات بعد رصد "اللصوص" بدخول منطقة التدريبات في   12وبحسب قناة  

ا وحيات ودبابات، مشيرًة إلى أنه تو قفها خشية  لحي، وبمشاركة مر وقت كان يطلق فيه الرصاص 
بالخطأ. عليهم  النار  إطالق  استكمال    من  وقف  تم  إنه  اإلسرائيلي،  الجيش  باسم  متحدث  وقال 

 التدريبات بشكل اعتيادي الحًقا. 
 18/9/2022القدس، القدس، 
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 بلة القوائم العربية من االنتخابات المق يدرس طلب شطب جميع الليكود .19
بعد أن تقدم حزب اليهود الروس »يسرائيل بيتينو«، برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، بطلب إلى 

ق المركزية لشطب رئيس  االنتخابات  لجنة  النائب سامي  رئيس  الديمقراطي«،  الوطني  »التجمع  ائمة 
د  بصفتها  إسرائيل  البرلمانية ألنه »يرفض  االنتخابات  ومنعه من خوض  يهودية«،  أبو شحادة،  ولة 

أعلن حزب »الليكود« أنه يدرس شطب جميع القوائم العربية الثالث المتقدمة لالنتخابات؛ ألنها »تؤيد  
 بإسرائيل دولًة يهودية ديمقراطية«.  سطيني وترفض االعترافاإلرهاب الفل

ثلث أصوات أعضاء لجنة االنتخابات،  إلى  قائمة أو شخصية سياسية يحتاج  وبما أن قرار شطب 
،  ليبرمان ال يستطيع ضمان أصوات أحزاب الوسط واليسار ويحتاج إلى أصوات ممثلي اليمين أيضاً و 

طب جميع األحزاب العربية. وقد أيد هذا  فإن مصدرًا في »الليكود« اشترط أن يوافق ليبرمان على ش
 الموقف حزب »الصهيونية الدينية« بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير. 

بنيامين نتنياهو، يتحفظ من هذه الخطوة ويخشى أن يؤدي هذا الشطب إلى رد الليكود«،  لكن رئيس »
يتدفقوا لصناديق االقتراع    فعل حاد من الناخبين العرب، كأن يقاطعوا االنتخابات بشكل جماعي أو 
 بأعداد كبيرة والتصويت ضده، وفي الحالتين ال يكون األمر في صالحه. 

، وغدعون ساعر، وحتى يائير لبيد، من  زاب الوسط، مثل بيني غانتسوكذلك األمر؛ يخشى قادة أح
ى لجنة  رد الفعل العربي على شطب »حزب التجمع«. والمعروف أن حزب ليبرمان يستند في طلبه إل 

االنتخابات المركزية شطب ترشيح النائب أبو شحادة، في انتخابات الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( 
في    25الـ »فمبنو   1المقررة  البند  على  اعتمادًا  المقبل،  الثاني(  )تشرين  أساس:  7ر  »قانون  من  أ« 

ت، إذا كانت الكنيست«، الذي ينص على أنه »يمنع ترشيح قائمة أو شخص في انتخابات الكنيس
أهداف أو أفعال القائمة أو الشخص، بما في ذلك تصريحاته، تحتوي، بشكل صريح أو ضمني على  

إسرائيل دولة  وجود  الكفاح    إنكار  دعم  أو  العنصري،  التحريض  على  أو  وديمقراطيًة،  يهوديًة  دولًة 
 ل«.المسلح لدولة معادية أو لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائي 

ر لجنة االنتخابات لشطب قائمة أو شخصية. وينتقل الموضوع بشكل تلقائي إلى  ولكن ال يكفي قرا
الماضي في لجنة االنتخابات وقررت المحكمة    المحكمة العليا. وقد سبق أن تم اتخاذ قرار كهذا في

 إلغاءه. 
 19/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
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دم سل ة توصيات ل .20  تمنع تورط ها بحقل ألغام قبل نهاية العام  "إسرائيلـ"جنرال وباحث إسرائيلي يق 
خاطره  يحّذر جنرال إسرائيلي في االحتياط من حقل ألغام إستراتيجي يمثل أمام إسرائيل، من أبرز م

الجبهة   في  األوضاع  تحاشيا  انفجار  االحتالل  لحكومة  ونصائح  توصيات  سلة  مقدمًا  الفلسطينية، 
 لالنفجارات.

السياسي في وزارة األمن سابقًا، إن    -يقول الجنرال في االحتياط عاموس جلعاد، مدير القسم األمني 
فت وخصوصًا  البرلمانية،  االنتخابات  إلى  وصواًل  المقبلة،  تتضمن  األسابيع  اليهودية،  األعياد  رة 

التقاء عدة اتجاهات وأحداث: استمرار التصعيد األمني في الضفة  احت ماالت انفجار عالية، بسبب 
الغربية، وبصورة خاصة شمالها الذي يزداد حدة، توقُّع بدء عمليات استخراج الغاز من حقل كاريش،  

ومن    خالل األعياد في المسجد األقصى،وفي الخلفية، تهديدات نصرهللا، التصعيد األمني الممكن  
إسرائيل.  في  الداخلية  الساحة  وعلى  الفلسطينية  المنظومة  في  ُأخرى  مواقع  على  ينعكس  أن  شأنه 
لجامعة   التابع  واالستراتيجيا  السياسات  أبحاث  معهد  موقع  في  نشر  مطول  مقال  في  موضحا، 

إيرا اتفاق نووي، تستمر  المقابل، ومن دون  أنه في  النووي،  رايخمان،  ببرنامجها  التقدم  والكرة  ن في 
بيدها لالستمرار في المفاوضات. وفي نظرة أوسع، فإن الهجوم األوكراني المعاكس يمكن أن يدفع  

 بوتين إلى تصعيد الرد العسكري.
 18/9/2022القدس العربي، لندن، 

 

 المتطرف غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وشبان يتصدون له .21

ا غليك، خالل اقتحامه مقبرة باب الرحمة، محاواًل النفخ  ليهودي المتطرف يهود تصدى شبان للحاخام ا
واقتحم الحاخام غليك المقبرة الواقعة عند السور الشرقي للمسجد    بالبوق "عشية رأس السنة العبرية".

  األقصى، حاماًل معه البوق للنفخ فيه، فتصدى له الشبان الذين تواجدوا في الموقع وطالبوه بالخروج 
ة، الخميس الماضي، كان غليك اقتحم المقبر   من المكان، فيما قامت شرطة االحتالل بإبعاد الشبان. 

 ووضع العلم اإلسرائيلي على أحد القبور ونفخ بالبوق، وتصدى له الشبان خالل ذلك.
 19/8/2022، رام هللا، األيام

 
 ى االحتالل يشن  حملة اعتقاالت ويصدر أوامر إبعاد عن القدس واألقص .22

يهودية م  -القدس   استفزازات جماعات  االحتالل اإلسرائيلي على  للمواطنين في  "األيام": رد  تطرفة 
الفلسطينيين. ضد  خطوات  سلسلة  عن  باإلعالن  المحتلة  الشرقية  القدس  جماعات    مدينة  وكانت 
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اليهودية   فترة األعياد  للمسجد األقصى خالل  اقتحاماتها  تكثيف  التي يهودية متطرفة أعلنت عزمها 
 أيام.  10تبدأ يوم األحد من األسبوع المقبل وتستمر أكثر من 

هذه اإلعالنات االستفزازية المتطرفة فقد صدرت دعوات فلسطينية بشد الرحال إلى المسجد  ورد على  
 األقصى. 

اتخاذ   عزمها  وأعلنت  اليهود  المتطرفين  دعوات  عن  تغاضت  اإلسرائيلي  االحتالل  شرطة  ولكن 
نفذتها الشرطة ال  طينيين.إجراءات ضد الفلس قيام  وقالت هيئة البث اإلسرائيلية، "من الخطوات التي 

 باعتقاالت احترازية وإصدار أوامر إبعاد عن الحرم القدسي والقدس".
 19/8/2022، رام هللا، األيام

 
 "الشاباك" يدرس منع دخول عمال غزة والضفة بشكل كامل  .23

" يدرس منع  مساء أمس، أن جهاز األمن العام "الشاباك  وكاالت: ذكرت اإلذاعة العبرية،  -تل أبيب  
  الفلسطينيين من غزة والضفة بشكل كامل، خالل فترة األعياد اليهودية األسبوع المقبل. دخول العمال  

بدورها، قالت قناة "ريشت كان" اإلسرائيلية: إن "إسرائيل فرضت استنفارًا في جميع المدن اإلسرائيلية  
 بيل األعياد اليهودية". وليس فقط في القدس ق

 19/8/2022، رام هللا، األيام
 

 فلسطين أقدم من أي مدينة أوروبية  ستة: عودة الالجئين لن تؤثر على اليهود وسجل  سلمان أبو  .24
وصف المهندس الفلسطيني سلمان أبو ستة حق العودة باألمر المقدس والقانوني والممكن والحتمي،  

ة، وهناك قاعدة معلومات هائلة عن فلسطين  ن أي مدينة أوروبيفلسطين هو أقدم م  ويعتبر أن سجلّ 
 تثبت ذلك. 

إن حق العودة موجود في القانون    -في الجزء الثاني من حديثه لبرنامج "المقابلة" -ويقول أبو ستة  
والتو  األرشيف  وبسبب  الحق،  بهذا  يتمسكون  الفلسطينيين  وكل  الدولية،  القرارات  وفي  ثيق  الدولي 

اليوم   يذهيستطيع  أن  فلسطيني  أراضيه.أي  ويحدد  قريته  إلى  بحث    ب  بعد  توصلوا  أنهم  ويكشف 
بأن   تفيد  مذهلة  نتائج  إلى  في  89وتنقيب  فقط  يعيشون  إسرائيل  يهود  من  مساحة  %12  من   %

نيون  ولو عاد الالجئون الفلسطي  قرية فلسطينية ال تزال تقريبا خالية إلى يومنا هذا.  472إسرائيل، وأن  
فلن يتأثر إال عدد قليل من اليهود، مبينا أنه عمل تصميما    -تة حسب أبو س-راضيهم  إلى قراهم وأ

ويافا،    3يتضمن   أبيب  تل  حول  األول  وديني،  ثقافي  وجود  فيها  لليهود  يكون  أن  يمكن  كانتونات 
م الفلسطينيين  تعايش  عدم  هو  أساسي  بشرط  ولكن  حيفا،  في  والثالث  القدس،  غرب  ع  والثاني 
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ماليين    5.5ماليين الجئ،    7.5عدد الالجئين الفلسطينيين في الشتات بـ  أبو ستةر  ويقد   الصهيونية.
يسجلوا عام   لم  ومليونان  المتحدة،  األمم  لدى  األردن.1950مسجلون  الالجئين في   ، ويوجد نصف 

سطيني،  ماليين الجئون في الداخل الفل  8مليونا )عدد سكان فلسطين( هناك    13ويكشف أن من بين  
غز  قطاع  حوالي    2.1ة  في  الغربية  الضفة  وفي  الجئ،  وفي  2.5مليون  الجئ،  الداخل   مليون 

 . الفلسطيني أكثر من مليون 
 18/9/2022الجزيرة.نت، 

 
 اإلضراب يعم مدارس القدس رفضا لـ"أسرلة" المناهج .25

رفضا  :  القدس المحتلة،  القدس  مدارس  اإلثنين،  اليوم  الشامل،  اإلضراب  حكومة عّم  لمحاوالت 
المنهاج  االحتالل   التاريخية. اإلسرائيلي، فرض  للرواية  وتحريف  تزييف  من  يحتويه  وما   االسرائيلي 

وكانت القوى الوطنية واإلسالمية دعت في بيان مشترك أولياء أمور القدس، ومدارس القدس لاللتزام  
ومنع مسؤولياتها  عند  بالوقوف  الدولية  المؤسسات  وطالبت  وأذرعه    باإلضراب،  االحتالل  تغول 

 لحماية المؤسسات التعليمية في المدينة والطلبة.  تنفيذية على مدارس القدس،ال
 18/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 "بيت مال القدس" تطلق حزمة مشاريع في القدس بمليون دوالر  .26

زمة جديدة خالل شهر أيلول الجاري، ح"األيام": أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف،    -القدس  
وتأتي هذه    المدينة المقدسة، بأكثر من مليون دوالر، بتمويل من المملكة المغربية.  من المشاريع في 

سالم  محمد  القدس،  مال  بيت  وكالة  تسيير  المكلف  المدير  إطالقها  على  أشرف  التي  المشاريع، 
برامجها ومشاري الوكالة  إطار مواصلة  لالشرقاوي، في  الداعمة  االجتماعية  تنفيذًا عها  لقدس وألهلها، 

وقالت الوكالة، أمس، إن المشاريع توزعت على    عليمات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.لت
 .قطاعات التعليم والصحة والثقافة وبرامج المساعدة االجتماعية

 19/8/2022، رام هللا، األيام
 

 مستمرة للشهر الخامسأزمة المسافرين على معبر رفح  .27
تتواصل أزمة المسافرين العالقين في قطاع غزة، مع استمرار انتظار آالف الراغبين    محمد الجمل:

 في مغادرة القطاع، وذلك على الرغم من تزايد ملحوظ في أعداد من يسمح لهم بالمغادرة أسبوعيًا. 
يار الماضي ما زالت مستمرة،  وقالت مصادر مطلعة على المعبر، إن االزمة التي بدأت منذ شهر أ
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الف دورهم من اجل السفر من القطاع، متوقعة استمرارها  في مسلك المغادرة، حيث ينتظر اآل   خاصة
وأكدت المصادر نفسها    لشهرين قادمين على األقل، في حال سار العمل على المعبر بنفس الوتيرة.

  غزة خالل هذا الصيف، تسبب بزيادة أن تدفق عدد كبير من المغتربين المقيمين في الخارج لقطاع  
تزاي السفر، وبالتالي  للمغادرة، وتخطيهم حاجز  الطلب على  المسجلين  ألف مسافر، في   30د أعداد 

 بعض األوقات.
على   يزيد  ما  مغادرة  من  الرغم  على  تتواصل  األزمة  أن  ذاتها  المصادر  مسافر    3,200وبينت 

ب  المصرية  السلطات  عالقون  ناشد  وقد  زياأسبوعيًا،  عبر  القطاع،  من  خروجهم  أعداد تسريع  دة 
المعبر وفتح  خمسة.  المغادرين،  بدل  أيام  ستة  فيه  العمل  ليصبح  اسبوعيًا،  إضافيًا  ويضطر    يومًا 

شركة   عبر  التنسيق"،  "كشوف  يسمى  ما  أو  السريع،  السفر  خدمة  لشراء  غزة  قطاع  في  عالقون 
القطاع، رغم كلفتها اولئك من  متخصصة، من أجل تسريع مغادرتهم  العالية، خاصة  لديهم   المالية 

  تحتمل التأخير. مصالح وأعمال في الخارج ال
 19/8/2022، رام هللا، األيام

 

 "فلسطينيو الخارج": االحتالل يفرض على المقدسيين مناهج تعليمية إسرائيلية محرفة  .28

الخارج"  :  اسطنبول لفلسطينيي  الشعبي  "المؤتمر  في  القدس"  "لجنة  بــ طالبت  دولية(  أهلية  )منظمة 
االحتالل مناهج تدريسية تستهدف غسل  مدارس المقدسية التي تفرض عليها سلطات  "وجوب دعم  ال

الذي   القدس  مدارس  لطالب  الشامل  "اإلضراب  وتأييدها  مباركتها  معلنة  المقدسيين"،  أبناء  دماغ 
لجنة في بيان صادر عنها، وصل أعلنت عنه القوى الوطنية واإلسالمية يوم غٍد اإلثنين". وطالبت ال

عليم الفلسطينية، والمؤسسات العربية واإلسالمية في  نسخة عنه، األحد، "وزارة التربية والت  "قدس برس"
الخارج، للوقوف إلى جانب تلك المدارس؛ لمدها بحاجياتها األساسية، كي تخرج أعناق طالبنا من  

االحتالل". بلدية  اإل  قبضة  "عودة  إلى  البيان  الودعا  في  للتعليم  المشتركة  الجماعية  عبر  دارة  قدس 
ممثلي تضم  واضحة،  تعليمية  األهلية  هيئة  المدارس  وإدارة  الغوث  ووكالة  األوقاف  مدارس  عن  ن 

مظلة  تحت  القدس  في  التعليم  على  يحافظ  بما  البلدية،  مدارس  في  الوطنيين  واألساتذة  والمدراء 
 وطنية". 

 18/9/2022، قدس برس
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 طينيين في لبنانألوروبية" يعايش واقع الالجئين الفلسوفد "الشبكة ا .29
أهلية(،   :بيروت  )منظمة  الفلسطينيين"  الالجئين  حقوق  عن  للدفاع  اآلوروبية  "الشبكة  من  وفد  زار 

بالتنسيق مع منظمة "ثابت"  لبنان، األسبوع الماضي،  الفلسطينيين في  مخيمات وتجمعات الالجئين 
بيروت. ومقرها  العودة  الفلسطيني لحق  الالجئين  أوضاع  على  الوفد  والظروف واطلع  لبنان،  في  ين 

يعان التي  واالجتماعية.اإلنسانية  واإلنسانية  االقتصادية  أوضاعهم  ترّدي  ظل  في  منها،  وقال   ون 
منسق عام الشبكة اآلوروبية في تصريحات صحفية، األحد، علي شتيوي، إن فكرة تأسيس الشبكة  

طالعهم عن قرب ومن خالل لث والرابع من فلسطينيي آوروبا، حيث يتم اتقوم على شباب الجيل الثا
ى واقع مخيمات وتجمعات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ليصبحوا سفراء لهم  معايشة مباشرة؛ عل

 في آوروبا. 

 18/9/2022، قدس برس

 
 اإلعالن عن تشكيل االتحاد العام للمؤرخين واآلثاريين الفلسطينيين .30

هللا محمد أ :  رام  الفلسطينيين  واآلثاريين  للمؤرخين  العام  لالتحاد  التحضيرية  اللجنة  عضو  علن 
وأضاف العالمي، خالل   مي، األحد، عن تشكيل االتحاد العام للمؤرخين واآلثاريين الفلسطينيين.العال

االجتماع التأسيسي الذي عقد بمقر منظمة التحرير في البيرة، بمشاركة مؤرخين وأثريين من قطاع  
مغربي   الرحمن  عبد  اختيار  تم  أنه  "زووم"،  تقنية  عبر  العربية  واالتحادات  الشتات  وفلسطينيي  غزة 
  رئيسا لالتحاد بالتوافق"، مشيرا إلى أن مهمة الهيئة هي التحضير للمؤتمر العام خالل عام من اآلن. 

حفاظا الموضوعية،  التاريخية  الحقيقة  إلى  الوصول  بهدف  العملي  البحث  أهمية  إرث   وأكد  على 
 اجدادنا من محاوالت السرقة والتزوير والتهويد.

 18/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 وزراء أردني أسبق: حماس حركة مقدرة وأدعو لعالقات طبيعية معها رئيس  .31

مقدر :  عمان "حماس حركة جهادية  إن  الروابدة،  عبدالرؤوف  األسبق  األردني  الوزراء  ة"،  قال رئيس 
وأردف الروابدة أن "حماس، حركة جهادية، نقدرها ونقف كلنا إلى    داعيا إلى "عالقات طبيعية معها".

ع إسرائيل"، لكنه أستدرك قائال: "لدينا قرار وطني، أنه ال يجوز أن يقوم على  جانبها في صراعها م
تسمح لحزب ينتسب    األرض األردنية تنظيم غير أردني يقوده أردنيون، وليس هناك دولة في العالم

وأوضح أن "لألردن عالقات طبيعية مع باقي الفصائل    لدولة أخرى ويقوده مواطنون من تلك الدولة".
بيننا وبين حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وغيرها دماء، ثم اصطلحنا  الفلسطي نية، وكان 
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ودعا لعقد لقاءات مع حماس    على قاعدة المصير المشترك، فلماذا ال نصل مع حماس إلى ذلك".
عندما   وفتح  والديمقراطية  الشعبية  الجبهة  مع  تتم  اللقاءات  هذه  مثل  واضحة،  الصورة  فيها  "تكون 
مستويات   إلى  ينزلوا  أن  أما  وسياساتهم،  أمورهم  كل  في  يناقشون  نستقبلهم،  عمان،  إلى  يأتون 

 جماهيرية، فهذا غير مقبول"، وفق قوله. 
"لحماس أرضية   أن  قادة حماس وأضاف  أراد  إذا  الدولة،  أمام رجال  وقلت  وأن  األردن، وسبق  في 

لكن المطار،  في  الستقبالهم  فسأخرج  األردن،  إلى  بل    العودة  أردنيين  يكونوا  ال  أن  شريطة  على 
 فلسطينيين، لهم كل التكريم واالحترام والمشاركة بالجهاد، وهذا ما يجب أن نفهمه بالعالقة بيننا". 

 18/9/2022، قدس برس
 

 قناة عبرية: تنسيق بين شرطة االحتالل واألوقاف األردنية لمنع التصعيد خالل األعياد اليهودية  .32
اإلسرائيلي /زعمت  :  الناصرة البث  لقاءات    -هيئة  عقد  تم  أنه  االحتالل  شرطة  عن  نقاًل  مكان/، 

وا بالقدس(  اإلسالمية  المقدسات  على  )المشرفة  األردنية  األوقاف  بين  مشتركة  لشرطة وأنشطة 
، خالل موسم األعياد اليهودية، الذي يبدأ  سمته "التصعيد" في المسجد األقصىاإلسرائيلية، لمنع ما أ

السادس الجاري.  في  الشهر  من  في    والعشرين  مصدر  عن  القناة  في  القدس  شؤون  مراسل  ونقل 
أكثر ق المشتركة، ستصبح  وة وأكثر األوقاف األردنية، وآخر من شرطة االحتالل بأن"هذه األنشطة 

 إحكاما" مختتمًا بأنه "ال يوجد للطرفين مصلحة في التصعيد" في األقصى. 
 18/9/2022، قدس برس

 
 هللا: عيننا وصواريخنا على حقل كاريش ولن نسمح باستثماره قبل تحقيق مطالب لبنان نصر  .33

موجهة   إن أعين الحزب وصواريخه  -السبت -قال األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا  
وفي كلمة تلفزيونية له، قال نصر هللا إنه "ال    على حقل كاريش للغاز المتنازع عليه مع تل أبيب.

وقال    ن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".يمك
حمر هو بدء استخراج  "نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية"، مضيفا "بالنسبة لنا الخط األ

ط والغاز،  وتابع في كلمته "هدفنا أن يتمكن لبنان من استخراج النف  النفط والغاز من حقل كاريش".
 وهذا الملف ال يتصل بأي ملف آخر".

فيها  و  يشارك  كان  اإلسرائيلي  »العدو  إن  قائاًل  وشاتيال،  صبرا  مجزرة  ذكرى  عن  نصرهللا  تحّدث 
اللبنانية المعروفة التي كانت متعاونة مع العدو في اجتياح  والمنّفذين األساسيين كانوا   من الجهات 

اي1982 اللبنانيين  في حق  بل  الفلسطينيين  في حق  فقط  ليست  »المجزرة  أن  إلى  وأشار  ضًا«،  «. 
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العربي  الصراع  تاريخ  في  مجزرة  وأفظع  وأبشع  أكبر  تكون  »قد  وشاتيال  صبرا  مجزرة  أن  معتبرًا 
 اإلسرائيلي«. 

، حيث اعتبر أّن »الشعب الفلسطيني وكثيرون ممن صنعوا  1993صرهللا إلى مجزرة أيلول  وتطّرق ن
للحصول   الوحيد  السبيل  هي  المقاومة  أن  قناعة  إلى  وصلوا  أوسلو  الحقوق«.اتفاقية  وقال:   على 

والتزامها   موقفها  بسبب  الصهيوني  والعدوان  والخارجية  الداخلية  للمخاطر  وتتعرض  تتحمل  »سوريا 
فمحور    القضية المقاومة.  قوى  كل  تتوّحد  أن  منطقتنا  في  اليوم  نحتاجه  فما  والمقاومة،  الفلسطينية 

بالتوّسل بل من موقع الكرامة والعزة   المقاومة يشكل األمل الوحيد الستعادة النفط والغاز واألراضي ال
 ومن خالل السواعد المتراّصة«.

 17/8/2022، بيروت، األخبار
 

 أهمية دعم السلطة الفلسطينية ويؤكد  غانتسقي عبد هللا بن زايد يلت .34
التقى الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بيني غانتس وزير الدفاع في  :  تل أبيب/ وام

جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين البلدين ودور االتفاق اإلبراهيمي للسالم في   إسرائيل.
ر في منطقة الشرق األوسط وتلبية تطلعات وآمال شعوبه إلى التنمية  تحقيق السالم وتعزيز االستقرا

الفلسطينية بما يحقق    بن زايد خالل لقائه وزير الدفاع اإلسرائيلي أهمية دعم السلطةاوأكد    والتطور.
واالزدهار. التنمية  إلى  تطلعاته  ويدعم  الشقيق  الفلسطيني  للشعب  واالستقرار  أهمية    األمن  أكد  كما 

إلبراهيمي للسالم في تعزيز فرص تحقيق السالم وترسيخ دعائم األمن واالستقرار في منطقة  االتفاق ا
 الشرق األوسط.

 19/9/2022الخليج، الشارقة، 
 

 2021ألف إسرائيلي يزورون اإلمارات لعام  260: "ذي ماركر " .35
زيارة إسرائيل  “القدس العربي”: تساءلت مصادر إسرائيلية عن سّر إحجام اإلماراتيين عن    -الناصرة 

 في الوقت الذي يغمر به السائحون اإلسرائيليون األراضي اإلماراتية. 
أمام  الطريق  مّهد  واإلمارات  إسرائيل  بين  العالقات  تطبيع  إن  العبرية  ماركر”  “ذي  وتقول صحيفة 

غوريون  بن  مطار  خط  في  طيران  لرحالت  رسمي  موافقة    –تشغيل  وبفضل  أعقابها،  وفي  دبي، 
أصب ما  السعودية،  العربية،  الجزيرة  شبه  منطقة  فوق  الطيران  أيضًا  اإلسرائيلية  الطائرات  بإمكان  ح 

يقصر الطريق من تل أبيب إلى الشرق األقصى. موضحة أنه في السنتين اللتين مّرتا منذ التوقيع  
االحتفالي على االتفاق في البيت األبيض، تم تسجيل طلب شركة “العال” من جانب إسرائيليين لزيارة  
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ما اإلماراتيين إلسرائيل  فزيارة  المعاكس،  االتجاه  في  “لكنه طلب  وتتابع:  منخفضة   اإلمارات.  زالت 
جدًا، رغم آمال سمعناها عند التوقيع، بأن سّياحًا من اإلمارات سيأتون إلى إسرائيل، خصوصًا لزيارة  

العام   في  فإنه  غوريون،  بن  مطار  تقارير  وحسب  المقدسة”.  اإلسالمية  إلى    2021األماكن  سافر 
ألف شخص من إسرائيل، هذا الهدف وضع في المكان الثامن من    268اإلمارات )ذهابًا وإيابًا( نحو  

العشرة  بين  من  اإلمارات  تعد  التقارير،  السنة، حسب  هذه  وفي  اإلسرائيليين.  المسافرين  عدد  حيث 
  74.1خص، وفي آب  ألف ش  68.4أهداف شعبية لإلسرائيليين. وفي تموز الماضي، سافر إلى هناك  

مير حايك، السفير اإلسرائيلي األول في اإلمارات، قوله إن  وتنقل “دي ماركر” عن أ  ألف شخص.
إسرائيل.  إلى  أقل  بشكل  يسافرون  اإلماراتيين  أن  غير  جيدة،  واألرقام  يأتون  بالتأكيد  اإلسرائيليين 

بير عن العالقة الجيدة بين  وحسب حايك ثمة تع ويضيف حايك: “األرقام غير عالية في هذه األثناء.  
في وإسرائيل  العام   اإلمارات  في  جدًا”:  مرتفعة  الدولتين  بين  التجارة  “بيانات  أيضًا  األعمال  مجال 

مليار دوالر في حجم التجارة بين الدولتين. في األشهر السبعة األولى    1.22وصلنا إلى رقم    2021
من بين الـ    19والر. اإلماراتيون في المكان  مليار د   1.47تجاوزنا هذا الرقم ووصلنا إلى    2022في  
 . دولة التي تتاجر معها إسرائيل 126

 18/9/2022، لندن، القدس العربي
 

 بتل أبيب  دوليا   نقابة القضاة الجزائرية تقاطع اجتماعا   .36
الجزائرية   القضاة  نقابة  أبيب،   -السبت -قالت  بتل  للقضاة  الدولي  لالتحاد  اجتماعا  قاطعت  إنها 

 الفلسطينيين". مع الموقف الرسمي الرافض للتطبيع وتضمانا مع  "انسجاما
بأنه "على إثر الدعوة الموجهة إلى النقابة الوطنية للقضاة من    -في بيان أصدرته-وأفادت النقابة   

قبل االتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في االجتماع السنوي المزمع تنظيمه بتل أبيب 
ال األراضي  الفترة من  -محتلة  في  )ا  22إلى    18في  إبالغ  سبتمبر/أيلول  تم بصفة رسمية  لجاري(، 

 رئيس االتحاد والمجموعة األفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث".
وأضافت النقابة أن "ذلك إيمانا منا بمبادئ العدالة وحقوق اإلنسان، وانسجاما مع الموقف الرسمي   

 ي المضطهد". قضية الفلسطينية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطينوالشعبي للجزائر من ال
 17/9/2022الجزيرة.نت، 
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 عروض مسرحية إسرائيلية بالمغرب تثير جدال   .37
أثار تقديم ثالثة عروض مسرحية إسرائيلية في المغرب ألول مرة جدال، وسط إقبال جماهيري محدود 

القاعات. أيام    على  سب  16و  15و  14وعرضت  الرباط  أيلول/  في  الخامس  محمد  بمسرح  تمبر 
م( و)فريد األطرش( و)بابا عجينة( لفرقة المسرح العربي في يافا، وهو مسرح يقول  مسرحيات )أم كلثو 

 إنه يتبنى نظرة ثنائية في اللغة والدمج بين الثقافتين والتراثين العربي والعبري من أجل "التقارب".
أخطر  ربي لمناهضة التطبيع قال: "التطبيع الثقافي والفني  عزيز الهناوي الكاتب العام للمرصد المغ

من التطبيع السياسي والدبلوماسي واألمني، ألنه يستبدل السردية الحقيقية للمحتل تحت غطاء الفن  
 وتساءل: "هل أم كلثوم وفريد األطرش منتج عربي أم إسرائيلي؟".  والثقافة".

المغربي لحقوق اإلن المركز  فنية  من جهته قال رئيس  "تقديم عروض  سان عبد اإلله الخضري، إن 
التي  إسرائيل  المغربية،  الثقافة  أنه جزء ال يتجزأ من  المغربي يدعي مروجوه  الوطني  التراب  داخل  ية 

وأضاف   يعتبر الرافد العبري أحد روافدها بمنطوق الدستور المغربي"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.
أنه مجرد اخترا أجندتهم    ق إسرائيلي يحمل رسائل وغايات سياسية مستترة، ويخدم أن "حقيقة األمر 

 بكل مكوناتها". 
 18/9/2022، "21موقع "عربي 

 
 غوتيريش: مجلس األمن مشلول إلى حد كبير والمحاسبة ضرورية في مقتل شيرين أبو عاقلة .38

كبير في   انقسام جيوسياسي  بوجود  أنطونيو غوتيريش  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأكد    .العالمأقر 
( حلقة  ومن  2022/9/18ضيف  اليوم،  عالم  يمثل  ال  األمن  مجلس  أن  اليوم"،  "لقاء  برنامج  من   )

الضروري أن تنظر جميع الدول األعضاء في المنظمة الدولية في إصالح هذا المجلس، وقال إن 
المساعدة في حل  مساعي الحميدة، وإمكانية  األمين العام لألمم المتحدة ال سلطة له وهو يملك فقط ال

 المشكالت اعتمادا على حسن نوايا األطراف المعنية. 
شدد  المتحدة،  األمم  في  العضوية  كاملة  الدولة  وضع  على  للحصول  الفلسطينيين  مساعي  وعن 
، غوتيريش على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما في حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

و إعادة إطالق عملية السالم بشأن حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية إنهاء  وأن هدف األمم المتحدة ه
 االستيطان والدعم الدولي للفلسطينيين. 
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يدعم   كان  إذا  ما  أبو  وحول  الجزيرة شيرين  قناة  مراسلة  مقتل  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  تحقيق 
ضرورية في قضية مقتل أبو    عاقلة على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، أكد غوتيريش أن المحاسبة

 عاقلة، وقال "ندعم إجراء تحقيق مستقل وندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في جميع الظروف".
 18/9/2022نت، جزيرة.ال

 
 % وهذا غير مسبوق تاريخيا  3األونروا: الدعم العربي وصل إلى  .39

ينيين )أونروا( اليوم )السبت(  أعلن مسئول في وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسط  
إلى   الجاري  العام  وصل  األممية  للوكالة  العربي  الدعم  تاريخيا. 3أن  مسبوق  غير  وهذا  وقال   % 

ن في غزة إن الدعم العربي المستشار اإلعالمي في أونروا عدنان أبو حسنة في تصريحات للصحفيي
مليون وهذا العام    20الماضي تراجع إلى  مليون دوالر، بينما في العام    200بلغ قرابة    2018في العام  

 أقل مما نتوقع. 
العربي  الدعم  أن  العربية  القمم  كافة قرارات  أقرت في  العربية  الدول  أن جامعة  أبو حسنة  وأضاف 

 % وهذا مشكلة كبيرة. 3كن اليوم رأيناه يتراجع إلى % ول7.5للوكالة يجب أن ال يقل عن  
الوكالة تحاول جاهدة ب إدارة  انطونيو غوتيريش إعادة  وتابع أن  المتحدة  العام لألمم  مساعدة األمين 

 االتصال بالعديد من الدول العربية التي أوقفت وقلصت مساعداتها المالية لألونروا.
ح اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك على هامش  وأشار إلى أن الوكالة تعول على نجا
دة في حشد الدعم المالي المطلوب في ظل وجود عجز بقيمة اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتح

 مليون دوالر.  100
والسويد   واألردن  الفلسطينية  السلطة  مع  بالتعاون  أونروا  إدارة  قبل  من  تبذل  كبرى  جهودا  إن  وقال 

المؤتمر، محذرا من أن عدم حدوث تطورات مالية بعد المؤتمر فإن األزمة ستشتد في شهري   إلنجاح
 سمبر المقبلين. نوفمبر ودي

 17/9/2022القدس، القدس، 
 

 البنك الدولي يحض السلطة على مزيد من اإلصالحات اإلدارية والمالية  .40
إجراء إصالحات فلسطينية في جانبي اإليرادات والنفقات من اعتبر البنك الدولي أنه من الضروري  

تقرير في  مؤكدًا  العامة،  للمالية  استدامة  أكثر  مسار  إلى  الوصول  السلطة   أجل  استمرار  أن  جديد 
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بشكل   للسلطة  المساعدات  تقديم  في  المانحين  استمرار  سيعني  اإلصالحية  أجندتها  في  الفلسطينية 
 ثابت. 

االقتصادية الفلسطينية الذي نشره البنك، األحد، وسيقدمه إلى لجنة االرتباط    وجاء في تقرير المراقبة
عقد في نيويورك على مستوى السياسات بشأن  في اجتماع يُ   2022سبتمبر )أيلول(    22الخاصة يوم  

في   تقدم  إحراز  تواصل  الفلسطينية  السلطة  أن  الفلسطيني،  للشعب  الُمقدمة  اإلنمائية  المساعدات 
إدارة لمكافحة    تحسين  الفلسطيني  النظام  بتعزيز  أيضًا  األخيرة  اآلونة  قامت في  وقد  العامة،  المالية 

ل اإلرهاب،  تمويل  ومحاربة  األموال  وُتعد  غسل  الفلسطينية  السلطة  بها  تقوم  التي  اإلصالحات  كن 
 ضرورية ليست كافية لوضع األراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة. 

التقاعدية   المعاشات  وصندوق  الخاص  للقطاع  مستحقة  كبيرة  متأخرات  إن  الدولي،  البنك  وقال 
نه على الرغم من التناقص التدريجي في  والموظفين العموميين، تراكمت لدى السلطة الفلسطينية، وأ

القطاع المصرفي المحلي، فإن السلطة الفلسطينية    مستوى االقتراض المباشر للسلطة الفلسطينية من
يقرب من   ما  يستحوذون مجتمعين على  ما زالوا  العام  القطاع  إجمالي    40وموظفي  المائة من  في 

عزعة االستقرار. وقد ارتفعت أيضًا القروض  ائتمانات القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على خطر ز 
، مقابل ذلك لم يتعاف االقتصاد الفلسطيني، كما يجب، 2018المتعثرة والقروض الُمصَنفة منذ عام  

بما يسمح بتدفق أكبر إلى خزينة السلطة. وقال تقرير البنك الدولي، إن االقتصاد الفلسطيني لم يعد 
جائحة   تفِشي  قبل  ما  مستويات  إلى  على  بعد  المؤشرات  بعض  وجود  من  الرغم  على  »كورونا«، 

ع القيود  استمرار  أن  وأضاف،  المالية  تعافيه.  للضائقة  األمد  الطويلة  واآلثار  والعبور  الحركة  لى 
 العامة إلى جانب زيادة األسعار، ُتسهم جميعًا في إبطاء وتيرة التعافي االقتصادي.

الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبالد، في التقرير، وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في  
ي الفلسطيني  االقتصاد  زال  المدى »ما  على  الكلي  استقراره  على  ُتؤِثر  قد  جسيمة  تحديات  واجه 

الطويل. وتتفاقم المخاطر الُمزعزعة لالستقرار بفعل اآلثار الُمضاَعفة لجائحة )كورونا(، والحرب في 
ا  في  واالشتباكات  عن  أوكرانيا،  فضاًل  غزة،  قطاع  في  المتكررة  الصراع  وجوالت  الغربية،  لضفة 

لمالية العامة«. واعتبر أن مساعدات المانحين غير كافية لسد الفجوة التمويلية  الضغوط الواقعة على ا
، وتحد من قدرة السلطة 2022في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام    3.3التي قد تصل إلى  
 لوفاء بالتزاماتها الجارية. الفلسطينية على ا
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إلسرائيلية، وقال إن تعاونًا وثيقًا بينهما ومع  وطالب امبالد بتعاون أكبر بين الحكومتين الفلسطينية وا
المجتمع الدولي، سيكون عاماًل أساسيًا في إعادة توجيه االقتصاد نحو االستدامة طويلة األجل، ومن  

كبير ومساعدة األسر الفلسطينية على التكيف مع ارتفاع    ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل
 األسعار.

 19/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 مرشح جمهوري زار مؤسسة فلسطينية  شيكاغو: حملة صهيونية ضد   .41
النادي أ الى  بيلي،  دارين  الجمهوري  الينوي،  لوالية  المحلي  الشيوخ  مجلس  عضو  زيارة  ثارت 

مقاطعة  أمام المجتمعين وخلفة خارطة فلسطين، وردوده حول موضوع  الفلسطيني األمريكي وتحدثه  
 إسرائيل، ردود غاضبة لدى أنصار اسرائيل في الوالية. 

وشن مؤيدو اسرائيل حملة تحريض ضد المرشح بيلي على مواقع التواصل االجتماعي وبعض وسائل  
تتناغم معهم، وركزوا على ظهور خارطة فلسطيني ورأيه ال ذي عبر عنه في معرض  االعالم التي 

سطين حول ال قانونية قرار الوالية معاقبة المؤسسات المقاطعة  اجابته عن سؤال لمراسل تلفزيون فل
 إلسرائيل باعتبار ذلك مخالف للدستور األميركي. 

االجابة على   وتهربه من  اسرائيل  لمقاطعة  ادانته  عدم  على  زيارته  على  الغاضبين  حملة  واستندت 
ستور االمريكي الذي يكفل  القول انه في حال فوزه سوف يراجع القرارات ويتبع الد السؤال، واكتفى ب

 حرية التعبير. 
وبيلي هو مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم والية الينوي، وتعتبر زيارته األولى من نوعها الى  

 الجالية الفلسطينية واالسالمية ضمن حلمته االنتخابية.  
 18/9/2022، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال 

 
 ون األحمر في ذكرى مذبحة صبرا وشاتيال تلطيخ واجهة الجمعية األلمانية اإلسرائيلية بالل :برلين .42

األلمانية،   الشرطة  الجمعية  أعلنت  مكتب  مدخل  تلطيخ  تضمن  اعتداء  في  تحقيق  فتح  األحد،  يوم 
كتابة  -األلمانية مع  أحمر،  بطالء  برلين(  )وسط  وشاتيال، اإلسرائيلية  صبرا  بمذبحة  تذّكر  عبارات 

 رة.للمجز  40وذلك في الذكرى السنوية الـ
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وصرحت متحدثة باسم الشرطة بأن جهاز أمن الدولة )التابع للهيئة االتحادية لمكافحة الجرائم( يحقق  
أمس   المبنى  على  األحمر  باللون  والدهانات  الكتابات  التنظيف  خدمة  الحظت  بعدما  الحادثة،  في 

 السبت.
تحرير دعوى بتهمة إتالف    وقال رئيس الجمعية األلمانية اإلسرائيلية في برلين، فولكر بيك، إنه تم

 عاما.  40ممتلكات، معتبرا أن الفاعلين يشيرون إلى حدث وقع قبل 
 18/9/2022نت، جزيرة.ال

 
 .. تشيلي تصدر قرارها بشأن اعتماد سفير إسرائيل الجديد.بعد حادثة أغضبت تل أبيب  .43

سبتمبر/أيلول الجاري، بعد   30تشيلي أنها ستتسلم أوراق اعتماد السفير اإلسرائيلي الجديد في    أعلنت 
في  فلسطيني  فتى  مقتل  على  ردا  الماضي  األسبوع  المراسم  تلك  بوريك  غابرييل  الرئيس  ألغى  أن 

 الضفة الغربية المحتلة.
ن  جيل تقديم أوراق االعتماد يجب أ وقالت وزارة الخارجية التشيلية، في بيان أمس السبت، إن "قرار تأ

عاما في شمال الضفة    17ُيفَهم، نظرا إلى الحساسية السياسية الناتجة من وفاة فتى فلسطيني يبلغ  
 الغربية خالل عملية للجيش اإلسرائيلي في اليوم نفسه". 

ج  المعيَّن  إسرائيل  سفير  اعتماد  أوراق  تقديم  موعد  تحديد  أعادت  تشيلي  "حكومة  أن  يل  وأوضحت 
 ".سبتمبر/أيلول 30أرتزيلي في 

 18/9/2022نت، جزيرة.ال
 

 2025” في 3فاع الجوي اإلسرائيلي “أرووزيرة الدفاع األلمانية تتوقع إمكانية تشغيل نظام الد .44
برلين: صرحت وزيرة الدفاع األلمانية كريستيانه المبرشت بأنها تتوقع أنه يمكن تشغيل نظام الدفاع  

 على أقرب تقدير.   2025النسبة أللمانيا في عام ” ب3الجوي من طراز “أرو
“فونكه” مجموعة  لصحف  المربشت  حسمنا    وقالت  “إذا  األحد:  نشرها  تم  تصريحات  في  األلمانية 

أمرنا بالنسبة للنظام وأبرمنا العقود على الفور اآلن وتسنى لنا بعد ذلك توريد هذه الصناعة أيضا،  
 ام القادم في أفضل األحوال”.حينئذ سيمكننا البدء في التدريب في الع

على أقرب   2025عند توافر الظروف المثلى في  وأضافت الوزيرة األلمانية أنه يمكن تشغيل النظام “ 
 تقدير”. 
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وأقرت وزيرة الدفاع األلمانية بأن هناك “ثغرات” في الدفاع الجوي، يجب سدها، وقالت: “نظام الدفاع  
 ا هنا”. يعد خيار  3الجوي اإلسرائيلي من طراز أرو

 18/9/2022القدس العربي، لندن، 
 

 " 3بعد ضوءا أخضر لبيع ألمانيا منظومة "حيتس   "إسرائيل"واشنطن لم تمنح  .45
بيع   لها  يتيح  أخضر،  منحها ضوءا  بادين،  جو  األميركي،  الرئيس  إدارة  إقناع  إلى  إسرائيل  تسعى 

"حيتس   اإلسرائيلية  ألل3المنظومة  المدى،  طويلة  الصواريخ  العتراض  الدول "  من  وغيرها  مانيا 
 إسرائيل في هذا الشأن. األوروبية، فيما تماطل واشنطن في الرد طلب قدمته 

هيوم"،   "يسرائيل  صحيفة  أوردت  ما  بحسب  ذلك  الحكومة  جاء  رئيس  أن  إلى  مشيرة  األحد،  يوم 
وافقة على اإلسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، كان قد طالب "منذ عدة أشهر" من الواليات المتحدة الم

 تزويد ألمانيا بهذه الصواريخ. 
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا،  

مليار دوالر، جرى    2.2% من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، المقدرة بـ  80نظرا ألن  
في الواليات  تحتوي على مركبات تكنولوجية تم تطويرها    "3تمويلها أميركيا؛ كما أن منظومة "حيتس  

 المتحدة.
 18/9/2022، 48عرب 

 
 صحيفة: أحد منفذي عملية ميونخ بقي في ألمانيا وعاش في برلين دون مالحقة الشرطة  .46

خ، بقي في ألمانيا وعاش  كشفت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” األلمانية أن أحد منفذي عملية ميون 
 فيا لسنوات طويلة بعد العملية. في برلين متخ

ووفقا للصحيفة األلمانية، فإن الشرطة واألجهزة األمنية كانت على علم بوجود هذا الشخص، وهو ما 
تنفيذ   عدم  لضمان  الفترة،  تلك  في  الفلسطينيين  مع  صفقة  أدارت  ألمانيا  أن  القائم  االحتمال  يعزز 

 الحقا.أو تنفيذ أية عمليات انتقامية بحقهم  عمليات أخرى 
 18/9/2022القدس العربي، لندن، 
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 العائق والحل اإلسرائيلي المعطوب  .47
 نزار السهلي 
بشكل شبه يومي أصبحت االعتداءات اإلسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية، خصوصًا في جنين  

  تسويق أوهام عملية السالم واتفاق أوسلو التي مرت ونابلس، الهدف الثابت والملخص لمسيرة فشل  
 ذكراه التاسعة والعشرون قبل أيام. 

ترقيع   عملية  كل  نهائي  بشكل  تنسف  والعدوان،  والتهويد  االستيطان  من  ضخمة  أشكال  منه  بقي 
للسالم أو المفاوضات، والصورة الباهتة لكل اجتماع سري وعلني تجمع األجهزة األمنية لالحتالل مع  

رجاء ومناشدة فلسطينية لالحتالل بوقف ولي السلطة الفلسطينية، تضيف البؤس المستمر على  مسؤ 
 هذه السياسة . 

 الشروط األمنية 
موافقة  من  دهشته  عن  شاحال،  موشي  السابق  الصهيوني  الطاقة  وزير  عبر  قرن  ربع  أكثر  قبل 

 ة وقال:الطرف الفلسطيني المفاوض على الشروط اإلسرائيلية األمنية واالقتصادي 
 ألمني وخرائط االتفاق، سيغمى عليهم” “عندما يرى الفلسطينيون خريطة التنسيق ا 

 والفلسطينيون اليوم وكل يوم، ال يغمى عليهم، بل يعدمون بدٍم بار. 
وُتحاصر   أرضهم  وُتسرق  منازلهم  تُنسف  عليهم،  اإلسرائيلي  والعدوان  اإلرهاب  سياسة  ضحايا  وهم 

 ع سياسة تمييز عنصري.مدنهم وقراهم ويتعرضون ألبش
من محاولة حصر الدور الفلسطيني بهذا الملف من بوابة الحراسة للمصالح  أما العودة لحالة اإلغماء  

للسلطة  مرتقب  انهيار  من  خشية  اقتصادية  عنها  يقال  التي  التسهيالت  مقابل  لالحتالل،  األمنية 
الغ الضفة  كامل  على  اإلسرائيلية  السيطرة  بقاء  مع  على الفلسطينية،  الحصار  وتشديد  والقدس  ربية 

استعالء   مع  واالستيطان  غزة،  باألسرى  المتعلقة  الفلسطينية  الملفات  بقية  على  مستمر  إسرائيلي 
بتطبيع   واستبداله  العدوانية  السياسة  هذه  بوجه  للفلسطينيين  وحقيقي  عربي  اسناد  وبغياب  والقدس 

معزو  كانتونات  ضمن  وقرى  مدن  وبقاء  إسرائيل،  مع  البعض،  وتحالف  بعضها  عن  ومفصولة  لة 
 تقفز الى الواجهة. تجعل من أسئلة نافرة

وقائع  من  يفرضه  ما  ظل  وفي  االحتالل  تحت  شعب  قضية  بها  تدار  التي  السياسات  بهذه  هل 
متحرر،  فلسطيني  كيان  أو  فلسطينية  لدولة  الطريق  ستمهد  األرض  على  وأمنية  جغرافية  وتغييرات 

وبخداع الشعب وج أصحاب نظرية التمسك بتالبيب “أوسلو” األمنية  وعاصمته القدس الشرقية كما ير 
 الفلسطيني ؟ 
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الجواب تكرر آالف المرات من أعضاء الحكومة الفلسطينية ومن نخب وفصائل فلسطينية وعربية،  
 لكن ما نفع األجوبة دون اإلمساك بنقائض األسئلة. 

 عملية السالم
بات  عاد عن الهدف األساسي لعملية السالم، وخلقت العقأدت سياسة الخداع اإلسرائيلي مهامها باإلبت

والحواجز والعراقيل، لتكون مهام أي سلطة فلسطينية محصورة بمهامها األمنية كبقية المهام العربية  
العريضة والضيقة المعنية بفحص العقل العربي، كذلك مهد فتح األبواب العربية لإلسرائيلي، لتكون  

 في إطار مطامع  يد من االنهيارات في الجدار العربي المتهالك أصالً قضية فلسطين مقبلة على مز 
االستبداد والطغيان العربي بالحفاظ على مكتسبات بعيدة عن مصالح الشارع العربي والفلسطيني وال  

 تخدم مشاريع التحرر. 
تسم التي  التسهيالت  أو غدًا، بعض  اليوم  للفلسطينيين  إسرائيل  تقدمه  ما  أقصى  ح  على كل حال، 

االحتالل، وتحذير بدور  القيام  األمنية  تداعيات    لألجهزة  أشتية من  الفلسطيني محمد  الوزراء  رئيس 
حالة الفراغ السياسي في الملف الفلسطيني مع إجراءات االحتالل على األرض أنها “خطيرة ومدمرة”  

أج نشاط  تنسيق سبل عودة  اجتماعات  الفلسطيني  األمن  جهاز  فيه  يقود  الذي  الوقت  في في  هزته 
الفل المناطق  وبقية  وطولكرم  ونابلس  خطيرة  جنين  أيضًا  اإلرهاب”  “بؤر  الجتثاث  المحتلة  سطينية 

الحال  واقع  تغير  لن  أمنية  بعقلية  معه  والتعاطي  الفلسطيني  للشارع  الظهر  إدارة  واستمرار  ومدمرة، 
ا المشهد  وتغيير  السابقة  المسيرة  لكل  حقيقية  مراجعة  دون  توصيفه  يكثر  للسياسة  الذي  لبائس 

 الفلسطينية. 
اإلسرائيلية   المعطوب  العوائق  اإلسرائيلي  بالمفهوم  لكن   ، حاًل  البعض  يروجها  الفلسطينيين،  لتحرر 

تصبح   وعليه  المستعمرات،  من  لثقوب  األرض  أحالت  نوايا  والرهان على  إليه  التوسل  بإشاعة ظمأ 
ضحايا اإلرهاب اإلسرائيلي من الفلسطينيين ما  السياسة اإلسرائيلية اشهارًا لقفاز العدوان واإلرهاب، و  

وا حتى هذه اللحظة أمام تبذير كبير في رمي األوهام أمامهم، وقد رموها خلفهم منذ زمن بعيد وهم زال
العدوان ودعم  المتهالكة عن شجب  البيانات  اليومية الصدار  العادات  ينتظرون سياسة تختلف عن 

 تطلعاتهم. 
ح والصدق والنزاهة،  ي على جملة من األدوات الوطنية وتنطوي على الوضو أخيرًا، االعتماد الفلسطين 

وعلى جملة عناصر تلهب فيها الممارسة السياسية الفلسطينية نار الشارع الفلسطيني وقواه الوطنية، 
حواجز   على  ومن  فتحاته  من  المرور  أثبت  العنصري  الفصل  جدار  خلف  حلول  عن  البحث  بدل 

 ياسي واألخالقي والثوري. االحتالل تضخم العطب الس 
 18/9/2022القدس العربي، لندن، 
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 المزيد من رافضي الخدمة العسكرية في جيش االحتالل  .48
 د. عدنان أبو عامر 
ما زالت مسألة رفض الخدمة العسكرية في صفوف جيش االحتالل تشهد تمددا تدريجيا بين الشباب  

السجن لعدة أشهر، لكنهم مع ذلك يواصلون االمتناع  اإلسرائيليين، رغم ما قد يواجهونه من عقوبة  
االنخ منظومة  عن  من  جزًءا  يكونوا  أن  يرفضون  أنهم  أهمها  مختلفة،  العتبارات  الجيش  في  راط 

المحتلة. الفلسطينية  األراضي  القائمة في  األخيرة على    االحتالل  األسابيع  اطلع في  السطور  كاتب 
دمة اإلسرائيليين، سواء أرسلوها لقيادة جيش االحتالل،  عينات من رسائل خّطها عدد من رافضي الخ

في أو   التجند  رفضوا  ألنهم  للسجن  أنهم سيتعرضون  يعلمون  وهم  اإلعالم،  لوسائل  وجدت طريقها 
الفلسطينيين   ماليين  هناك  لكن  قليلة،  أسابيع  يتجاوز  لن  السجن  أن  صحيح  الجيش،  صفوف 

ويعيشون   طويلة،  عقود  منذ  الحرية  من  والسيطرة  محرومون  العسكرية،  التفتيش  نقاط  واقع  في 
 كم في مصيرهم. التعسفية، والتح

يسوِّغ اإلسرائيليون الرافضون االنضمام إلى صفوف جيش االحتالل موقفهم الذي يصفونه بـ"المبدئي"  
بأنهم ضد تحّولهم أداة في احتالل الشعب الفلسطيني، ولعل وضعهم في السجن، ولو بضعة أيام أو  

ي الفلأسابيع،  يحياه ماليين  الذي  الواقع  أكثر في  بعمق  يفكرون  يعانون سلوك جعلهم  سطينيين ممن 
االضطهاد من الجيش والدولة، وبقوا سنوات وعقوًدا طويلة تحت االحتالل الكولونيالي، في ظل نظام  
عسكري ال يسمح لهم بالتنقل إال بصعوبة في طرق محاطة بالحواجز والقوات العسكرية التي تتحكم  

لح أي  في  أنه  ويعرفون  الحركة،  على  بقدرتهم  تعسفية  أن  بقرارات  اإلسرائيليين،  للجنود  يمكن  ظة، 
 يسلبوا حريتهم وأطفالهم، وسجنهم دون تهم. 

يعترف عدد من هؤالء اإلسرائيليين الرافضين للخدمة العسكرية أن تجربة السجن التي قضوها بسبب  
للتف دفعتهم  الجيش  إلى  الذهاب  إلى  امتناعهم عن  يسيرون  الذين  الفلسطينيين  والفتيات  بالفتيان  كير 

من  مدار  عنيفة  اعتداءات  من  يصاحبهم  ما  مع  وعبورها،  االستيطانية،  بالمواقع  ويمرون  سهم، 
العسكري   النظام  هذا  أن  والنتيجة  الفلسطينيين،  منازل  هدم  الجنود  يباشر  حين  في  المستوطنين، 

 الفلسطينيين في األراضي المحتلة. اإلسرائيلي القمعي عمل على تقويض حياة 
اإلسرائيلية للخدمة في جيش االحتالل، أن الرافضين، رغم أنهم ال يمثلون  يؤكد تواتر مظاهر الرفض  

شريحة واسعة في مجتمع االحتالل، لكنهم يعتقدون أن المحتل األجنبي سيطر على كل جانب من 
الحركة القدرة على  فيها  بما  الفلسطينيين،  أنفسهم،  جوانب حياة  العيش، والتعبير عن  لقمة  ، وكسب 

ا للبنية  الفلسطينيين  والوصول  إلحساس  مصممة  اإلسرائيلية  واألنظمة  القوانين  هذه  وكأن  لتحتية، 
 بالضعف، وتركهم تحت رحمة نظام قمع قوي وغير مقّيد. 
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رب "سالمة  الخالصة أن هؤالء الرافضين، على قّلتهم، وكأنهم يعلنون أنهم لن يشتركوا فيما يسمى ح
األخض  الخط  خلف  القتل  يواصلوا  ولن  واإلغالق، المستوطنات"،  والهدم  والطرد  السيطرة  بهدف  ر، 

والتصفية والتجويع واإلهانة لشعب بأكمله، رغم أننا أمام سلوك فردي، دون أن يشكل توجًها إسرائيليًّا  
 عاًما. 

 18/9/2022فلسطين أون الين، 
 

ك االنقسام  .49  المصوتين العرب إلى صناديق االقتراع؟هل يحر 
 جاكي خوري 

المشت القائمة  في  يعيد حل  العربية  األحزاب  تواجهه  الذي  الرئيسي  التحدي  األعمال  إلى جدول  ركة 
إسرائيل: كيف تحصل على ثقة الجمهور وتزيد تمثيل المجتمع العربي في الكنيست إزاء الدعوة إلى 

 حملة انتخابية؟  مقاطعة االنتخابات التي تزداد مع كل
ثال إلى  العربية  األحزاب  انقسمت  األخيرين،  العقدين  تمثله  في  الذي  الشيوعي  رئيسة:  تيارات  ثة 

على   نجح  و«بلد«،  »تاعل«  تمثله  وطني  ثالث  وتيار  »راعم«،  تمثله  الذي  واإلسالمي  »حداش«، 
نين حتى لم ينجح  األغلب في الدخول إلى الكنيست بفضل االرتباط مع قائمة أخرى. في كل هذه الس

 عربية أخرى.  –ن إقامة شراكة يهودية  حزب جديد في أن يرفع رأسه، رغم األحاديث التي تكررت ع
تراجع   يتواصل  حيث  العربية،  الثالث  القوائم  هذه  بين  العربي  الجمهور  أصوات  معظم  انقسمت 

لى الوحدة ودمج تصويت المواطنين العرب ألحزاب صهيونية. قبل كل جولة انتخابية تعود الدعوة إ 
طوباوي. التغيير الدراماتيكي الذي بدأ في  القوى، لكن كان من الواضح للجميع أن األمر يتعلق بحلم  

عند تأسيس القائمة المشتركة لم ينبع من االستيقاظ، بل من الحاجة العملية التي نشأت   2015العام  
األحز  التمثيل  فقدان  من  الخوف  أجبر  الحسم.  نسبة  رفع  أعقاب  على  في  العثور  على  األربعة  اب 

راف تكتيكية  خطوة  هذه  وكانت  لالرتباط.  السياسية  صيغة  الساحة  وجه  تغيير  زائد:  طموح    –قها 
 البرلمانية في إسرائيل.

بـ   المشتركة  القائمة  فازت  حيث  بالنجاح،  تتويجها  تم  القوى  لدمج  األولى  في    13المحاولة  مقعدا 
الـ  الكنيست العشرين. التفكك األول قبل ا خفض تمثيل العرب في   2019في    21نتخابات الكنيست 

»بلد« نسبة الحسم بدرجة بسيطة. أدى الفشل    –اعد، حيث اجتازت »راعم«  مق  10الكنيست على  
بالزعماء إلى استيعاب أهمية الوحدة، وأثبت االرتباط الجديد نفسه عندما عادت القائمة المشتركة إلى 

التي جر   13 االنتخابات  في  أيلول  مقعدا  في  هو    2019ت  قياسي  رقم  إلى  في   15ووصلت  مقعدا 
 في المئة. 63. في حينه بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي 2020انتخابات آذار 
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كانت الرسالة التي أرسلها الجمهور العربي لألحزاب واضحة، الوحدة أو الهبوط في نسبة التصويت. 
لقائمة المشتركة إلى تغيير في الساحة السياسية بدأ الشرخ ولكن عندما لم يؤد اإلنجاز غير المسبوق ل

  24ختيار »راعم« برئاسة منصور عباس لالنطالق بطريق مستقل. في االنتخابات الـ  األول، عند ا
في المئة في نسبة تصويت    20تنافست »راعم« والقائمة المشتركة رأسا برأس، ما أدى إلى انخفاض  

 مقاعد.  3المجتمع العربي والى فقدان  
ق وإزاء  االنتخابات،  عشية  مشجعة  تكون  أن  عن  بعيدة  المعطيات  و«تاعل«  هذه  »حداش«  رار 

التنافس بشكل مستقل عن »بلد«. نشرت استطالعات حتى قبل حل القائمة أشارت إلى انخفاض في  
بلغ   مسبوق  غير  حضيض  درجة  إلى  العربي  المجتمع  تصويت  حسب   40نسبة  المئة.  في 

»تاعل« هبطت مقعدين في    –نشرت بعد اإلعالن عن االنقسام فإن »حداش«    االستطالعات التي
 ن أن »بلد« لن تجتاز نسبة الحسم. حي

في القائمتين، انشغلوا في نهاية األسبوع بتبادل االتهامات، حيث قالوا في »بلد«، إن أحمد الطيبي  
حين أنهم في »حداش«    وايمن عودة عمال بشكل متعمد على إخراج الحزب من اللعبة السياسية، في

على الوحدة. مع ذلك، يدرك زعماء األحزاب  وفي »تاعل« اتهموا »بلد« بتفضيل المصالح الشخصية  
الجمهور  ازدراء  سيزيد  فقط  المتبادلة  الشتائم  استمرار  الطرفين.  من  أي طرف  يخدم  لن  العداء  أن 

األحزاب الثالثة حتى االنتخابات   العربي لمنتخبيه، ويتوقع أن يقل التمثيل اكثر. السؤال الذي سيشغل
 تصويت؟ هو كيف يمكن مع ذلك منع تآكل نسبة ال

في داخل األحزاب، يوجد من يؤمنون بأن األزمة يمكن أن تشكل رافعة لزيادة التنافس على الصوت 
األحزاب،   بين  الفروق  إبراز  على  ستتركز  حملة  التصويت.  إلى  للذهاب  الدافعية  وزيادة  العربي، 

 . لنقاش الذي أثاره وجود حزب عربي في االئتالف يمكن أن تخلق طاقة متجددةوتستخدم ا
التأثير من خالل صفوف    –في »راعم« سيحاولون اإلثبات بأن المقاربة الجديدة التي قادها حزبهم  

»حداش«   –االئتالف   الكنيست.  في  األكبر  العربي  الحزب  إلى  والتحول  الجمهور  بثقة  تحظى 
نية  إبراز الرسالة التي تقول إنهما الحاجز الذي يمكنه منع تشكيل حكومة يميو«تاعل« سترغبان في  

ضيقة مع ايتمار بن غبير. في »بلد«، رغم إدراك أن فرصة الحزب في اجتياز نسبة الحسم ضئيلة، 
يتعلق بحزب لديه قاعدة انتخابية   إال أنهم يدفعون إلى قيادة حملة عنيفة بهدف اإلثبات بأن األمر 

 . أنه ال يمكن تجاهلها وليس بقائمة ستتبخر بعد عدم اجتيازها لنسبة الحسمكبيرة، و 
إلى   العرب  المصوتين  تخرج  أن  بالتحديد  يمكن  البراغماتية  والسياسة  األيديولوجيا  على  المنافسة 
الماضي   أخطاء  من  العربية  األحزاب  في  سيتعلمون  هل  هو  الحاسم  السؤال  االقتراع.  صناديق 
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ادمة  رسائل، وإال فإنها ستجد نفسها في سيناريو مواٍز ستبقى فيه الكنيست القويزيدون من وضوح ال
 دون تمثيل للصوت العربي.

 »هآرتس« 
 19/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 عامان على اتفاق إبراهيم.. وماذا بعد؟  .50

 يوئيل جوجنسكي 
واإلمارات والبحرين اللتين انضم إليهما  مر عامان على إقامة العالقات الرسمية بين إسرائيل من جهة  

ليمي، وعالقات مسبقة بين األطراف خصوصًا  بعد ذلك المغرب والسودان. فكر مشابه للمحيط اإلق
مع   السالم  اتفاق  على  التوقيع  بعد  إلسرائيل  األهم  السياسي  اإلنجاز  أتاحت  داعمة  أمريكية  إدارة 

 األردن.
فاقات تواصل بين الحكومات والقطاعات الخاصة في جملة  وقعت مع اإلمارات والبحرين والمغرب ات

ط خطوط  ودشنت  ممثليات،  فتحت  التجارة  مجاالت.  نطاق  واتسع  للزعماء،  زيارات  وجرت  يران، 
وتعمقت العالقات األمنية والسياسية في أطر ثنائية ومتعددة األطراف. أقامت إسرائيل عالقات سرية 

 تعززت منذ أعلن عنها. مع هذه الدول قبل ذلك، لكن العالقات 
” تتميز بمشاركة المجتمع بخالف العالقات مع األردن ومصر، فالعالقات مع “دول السالم الجديدة

المدني، وقد اجتازت جولتي عنف بين إسرائيل وحماس. ساهمت اتفاقات إبراهيم في تحسين عالقات  
وير العالقات مع دول أخرى إسرائيل مع األردن ومصر في مجاالت معينة، وثمة تفكير في كيفية تط

 على الجدار.بمساعدتهم. هناك دول يجري معها حوار هادئ تفضل حاليًا البقاء 
سلسلة   هناك  العالقات،  وتوسيع  تعميق  في  الكامل  الهائل  واالحتمال  اإلنجازات  هذه  جانب  إلى 

 تحديات تحتاج انتباهًا واستثمارًا من جانب إسرائيل وشركائها. 
تجاه هذه  إيران، فم  -أوالً   اليوم تهديداتها  تشدد  الخليج،  بين إسرائيل ودول  للتقرب  ثلما كانت دافعًا 

بسبب عالقاتها مع إسرائيل، وتلقي بظل ثقيل على قدرتها على اإلشهار بعالقاتها، وبالتأكيد   الدول
 األمنية مع إسرائيل. 

لدول    -ثانياً  مركزيًا  دافعًا  كان  المتحدة  الواليات  مع  العالقة  عن  تعزيز  لإلعالن  إبراهيم  اتفاقات 
وا منها.  مغزى  ذات  مردودات  تلقت  وكلها  إسرائيل،  مع  وثمار  عالقاتها  المسيرة  زخم  على  لحفاظ 

 التطبيع منوط أكثر من أي شيء آخر بالفاعلية األمريكية التي تتجاوز الخطاب اللفظي اإليجابي.
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ت إبراهيم، توفر مبررًا لتجاوز الموضوع  إضافة إلى ذلك، فهي بالنسبة لكثيرين، وبالتوقيع على اتفاقا
بالنسب ة للقيادات في الدول العربية التعبة، إن لم نقل الفلسطيني، ليس في إسرائيل فقط، بل أيضًا 

المترددة في االنشغال بالمسألة. ولكن الموضوع الفلسطيني يبقى بالنسبة للرأي العام العربي ذا وزن، 
ل الجماهيري  التأييد  السنة  يؤثر على مدى  مقلق في  انخفاض  التأييد في  هذا  إسرائيل.  لعالقات مع 

لسالم الجديد يخشون أيضًا من عدم االستقرار السياسي في إسرائيل، األخيرة. من أحادثهم في دول ا
واالنتخابات المتواترة. ناهيك عن أنهم لن يتجرأوا على قول هذا علنًا، فإن بعضهم قلق من مغبة أن  

واترة بالقدرة على تحقيق وتعهدات إسرائيل بالعالقات معهم، وآخرون قلقون من  تمس التغييرات المت
 في الساحة الفلسطينية ومن آثاره. تصعيد محتمل 

ضغوط من جانب إيران والرأي العام العربي ستواصل تحديد مجال مناورة دول التطبيع، وربما تبقي 
العالقات التي تشكلت على مدى السنين  عناصر معينة في الظل مستقباًل. لكن المصالح المشتركة و 

 ستبقى تربط بين األطراف حتى وإن كان بشكل هادئ.
 18/9/2022عوت أحرونوت يدي

 18/9/2022القدس العربي، لندن، 
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