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 للجيش الحرية الكاملة في العمل  ...إغالق لامل  الل األعياد اليهودية :زانتج .1
الق شامل على الضفة الغربية المحتلة،  كاالت: أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلّي فرض إغو   -القدس  

،  ز انتجزة المحاَصر، خالل فترة األعياد اليهودية، فيما أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي، بيني  وقطاع غ
محتلة أن قوات االحتالل اعتقلت خالل األشهر األخيرة أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ال

لعمل إلحباط  لدى عناصر جيش االحتالل "الحرية الكاملة في االتي تشهد مؤخرًا تصعيدًا أمنيًا، وأن  
 اإلرهاب".

أكثر من ألف فلسطيني في الضفة    أعلن غانتس أن قوات االحتالل اعتقلت خالل األشهر األخيرةو 
 الغربية المحتلة، وأن لدى عناصرها "الحرية الكاملة في العمل إلحباط اإلرهاب". 

قة الضفة الغربية"، التابعة  لوضع األمنّي، أجراه بمشاركة "فر وجاءت تصريحات غانتس عقب تقييم ل
 لجيش االحتالل، بحضور مسؤولين عسكريين إسرائيليين آخرين. 

نتس بعد ختام تقييم الوضع األمنّي: "في األشهر األخيرة قمنا باعتقال وإصابة أكثر من ألف  وقال غا
 شخص تحرك ليقتلنا، ستطاله أيدينا".إرهابي، ونواصل العمل بحزم ضد اإلرهاب"، مضيفًا: "أي 

ز وذكر أن "مرتكبي اإلرهاب، هم الذين يضرون بالسكان الفلسطينيين ومعيشتهم، والقدرة على تعزي
 مصالحهم، وسنواصل العمل بقدر الضرورة"، على حّد تعبيره.

 اب. وشدد غانتس على أن لدى عناصر جيشه "الحرية الكاملة في العمل" إلحباط ما وصفه باإلره
وذكر جيش االحتالل، في بيان، أصدره مساء أمس، أّنه "بناء على تقييم الوضع األمني وتوجيهات  

ر فرض إغالق شامل على منطقة يهودا والسام رة )الضفة الغربية المحتلة(،  المستوى السياسي، تقرَّ
اليهودية، وغيرها من األعياد  السنة  المعابر مع قطاع غزة، خالل أعياد رأس  اليهودية في    وإغالق 

 الشهر المقبل".
وأفاد البيان بأنه في ما يخّص عيد "رأس السنة اليهودية"، فإن سريان اإلغالق "يبدأ من يوم األحد  

الظهر، حيث سيرفع اإلغالق وستتم إعادة فتح المعابر في يوم  في الساعة الرابعة بعد    25/9/2022
 م الوضع". ، وفقًا لتقيي23:59في الساعة  27/9/2022الثالثاء، 

الثالثاء   يوم  صباح  )جلبوع(  الجلمة  معبر  فتح  "سيتم  إنه  مواطني 27/9/2022وأضاف:  لدخول   ،
 إسرائيل العرب فقط عبر المركبات".
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الثالثاء   يوم  "من  سيبدأ  الغفران"،  "يوم  بشأن  المفروض  اإلغالق  أن سريان  بعد   4/10/2022وذكر 
، وفقًا لتقييم  23:59في الساعة    5/10/2022عاء  منتصف الليل، حيث سيرفع اإلغالق في يوم األرب

 الوضع".
بيان جيش االحتالل أن "سريان اإلغالق يبدأ من يوم األحد   وفي ما يخّص "عيد العرش"، أوضح 

في   10/10/2022في الساعة الرابعة بعد الظهر، حيث سُيرفع اإلغالق في يوم اإلثنين    9/10/2022
 .، وفقًا لتقييم الوضع"23:59الساعة 
ال األحد  وأشار  يوم  في  اإلغالق  فرض  "سُيعاد  أنه  إلى  بعد   16/10/2022بيان  الرابعة  الساعة  في 

 ، وفقًا لتقييم الوضع". 23:59في الساعة  17/10/2022الظهر، حيث سُيرفع اإلغالق في يوم اإلثنين 
الحقاً  العرش’  ’عيد  أيام  باقي  في  إغالق  فرض  بشأن  القرار  "سُيتَخذ  أنه  البيان  تقيوذكر  بعد  يم  ، 

 الوضع"، من قبل سلطات االحتالل وأجهزته األمنية. 
ولفت البيان إلى أنه "خالل فترة اإلغالق، سيسمح بمرور حاالت إنسانية وطبية واستثنائية فقط، بعد  

 موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق )المحتلة(". 
 21/9/2022األيام، رام هللا، 

 
   األجهزة األمنية على أيديمقتل فلسطيني بعد  بلسفي نا هدئةالسلطة الفلسطينية تدعو للت .2

هللا التهدئةالسلطة  رئاسة  دعت  :  رام  إلى  الثالثاء،  أيدي ]بعد    الفلسطينية،  على  فلسطيني  مقتل 
األمنية ولمواجهة  [األجهزة  الوطني،  مشروعنا  على  والمتآمرين  المتربصين  على  الفرصة  وتفويت   ،

الد  وبعض  االحتالل  الوطني مؤامرات  بمشروعنا  االضرار  تريد  التي  اإلقليمية  الناطق   .ول  وقال 
أبو ردينة، "نطالب أبناء شعبنا بالتوحد والتكاتف، ورص الصفوف في هذه  الرسمي باسم الرئاسة نبيل  

المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وعدم االنجرار خلف األجندات المغرضة،  وتفويت  
وأضاف، نؤكد على حرمة الدم الفلسطيني، وضرورة الحفاظ  .  نيشعبنا الفلسطي  فرصة على أعداءال

ن في الشارع الفلسطيني، والتحلي بروح المسؤولية الن معركتنا األساسية هي مع  على النظام واألم 
على   المستقلة  الفلسطينية  دولتنا  وإقامة  والمسيحية،  اإلسالمية  بمقدساتها  القدس  وتحرير  االحتالل، 

 .الوطني ترابنا
االحتالل    إلى تغليب الحكمة، وعدم االنجرار وراء محاوالت سلطات   مجلس الوزراءدعا  من جهته،  

زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وإشاعة الفوضى ليتسنى لها تمرير سياساتها الرامية لتقويض حلم  
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بالحرية واالستقالل وإنهاء االحتالل تعق  .شعبنا  بيانه  المجلس في  المؤسفة  وأشار  يبا على األحداث 
القا الحفاظ على  اليوم، إلى ضرورة  نابلس صباح  العام، وتحريم  لتي وقعت في مدينة  والنظام  انون 

 .الدم الفلسطيني، والتحلي بالمسؤولية والوحدة الوطنية
 20/9/2022، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 تم اإلفصاح عنها الحقا  ة وطبيلة جاء ألسباب سي: قرار التحفظ على التيسلطةجهزة أمن الأ .3

أكدت المؤسسة األمنية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، اللواء طالل دويكات، أن وفاة :  رام هللا
الطبي لها المواطن فراس يعيش، جاءت نتيجة إصابة لم تحدد طبيعتها بعد، ونحن بانتظار التقرير  

ت لشهود عيان  يتواجد فيه أي من عناصر األمن، وهناك إفادا  والتي أودت بحياته في مكان لم يكن
الرواية هذه  تؤكد صحة  المؤسف  الحادث  منطقة  في  بيان    .تواجدوا  في  األمنية،  المؤسسة  وجددت 

على شديد  صحفي الثالثاء، على خلفية أحداث نابلس التي راح ضحيتها المواطن يعيش، حرصها ال
اليوم ونحن أحوج ما نكون الى رص الصفوف وعدم االنجرار  ع: "وتاب   .سالمة أبناء شعبنا الفلسطيني

الفلسطيني، ونشير أيضًا الى ان قرار  الدم  خلف بعض األجندات المغرضة فإننا نؤكد على حرمة 
لدى   موجودة  ودواعي  ألسباب  جاء  طبيلة  وعميد  اشتية  مصعب  المواطنين  على  المؤسسة  التحفظ 

الحقًا، عنها  اإلفصاح  سيتم  بهما  األمنية،  مساس  ألي  يتعرضا  ولن  لم  المذكورين  وسمح    وان 
 لمؤسسات حقوق اإلنسان بزيارتهما فورًا". 

 20/9/2022، (وفا) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 
 التية: التعليم بالقدس يتعرض لهجوم منظم يهدف إلى فرض الطابع اإلسرائيلي عليه  .4

تعرض حاليا لهجوم منظم،  ن التعليم الفلسطيني في القدس ي قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إ:  رام هللا
للمواثيق والمعاهدات  انتهاك صارخ  التعليمي، في  الطابع اإلسرائيلي على نظامنا  إلى فرض  يهدف 

األمم المتحدة في  وأشار رئيس الوزراء خالل خطابه في "قمة تحويل التعليم" التي تستضيفها    .الدولية
ائي، فالتحديات مضاعفة بسبب  ونفرنس"، إلى أن "التعليم في فلسطين استثن نيويورك، عبر "الفيديو ك

والمعلم والطالب  المدرسة  يستهدف  الذي  خصوصا    ."االحتالل  الفلسطينيين  الطالب  أن  وأوضح، 
ارسهم بسبب الهجوم  المقيمين في المناطق المسماة "ج"، يواجهون صعوبات يومية في الوصول لمد 

التع المشهد  الجيش اإلسرائيلي والمستوطنيناليومي على  قبل  المدارس ليمي من  بما في ذلك هدم   ،
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والترهيب،  والمضايقات  واالعتقاالت  التفتيش  ونقاط  والمعلمين،  الطالب  على  المسلح  واالعتداء 
 .باإلضافة إلى السياسات واإلجراءات التي تعرقل بناء مدارس جديدة

 20/9/2022، (وفا) لة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكا
 
  استطالع: هنية يتفوق على عباس لو جرت انتخابات والبرغوثي المفضل .5

أن  :  رام هللا أظهر  للرأي،  حديثا  استطالعا  والمسحية،  السياسية  للبحوث  الفلسطيني  المركز  أجرى 
% يعبرون عن القلق من حدوث صراعات 70توازن القوى يميل قلياًل لصالح حركة فتح، وأن حوالي  

داخ الدين  مسلحة  ناصر  د.  اغتيال  محاولة  خلفية  على  وحوالي  لية  يثقون  90الشاعر،  ال   %
الحكو  وحوالي  بتصريحات  إسرائيل،  في  العمال  رواتب  تحويل  بشأن  خطط  80مة  يعارضون   %

الفلسطينية تأييد  -الحكومة لتقليص عدد الموظفين العموميين؛ وفي العالقات  اإلسرائيلية ترتفع نسبة 
وتأييد  الدولتين  المسلح   حل  العمل  تأييد  نسبة  وتنخفض  المتساوية  الحقوق  ذات  الواحدة  الدولة  حل 

 .أييد المفاوضات وترتفع نسبة ت
  17-13وذكر المركز، أن االستطالع أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين  

 . 2022أيلول )سبتمبر( 
ألراضي  ة عامة تشريعية ورئاسية قريبًا في ا % أنها تريد إجراء انتخابات فلسطيني 69تقول نسبة من  

% أنها ال ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء االنتخابات  29الفلسطينية فيما تقول نسبة من  
% تقول بأنها ال  57% في الضفة الغربية. لكن أغلبية من  63% في قطاع غزة وتهبط إلى  78إلى  

 .ريعية ورئاسية سُتجرى فعاًل قريباً أن انتخابات تشريعية أو انتخابات تشتعتقد ب
وبحسب االستطالع، فيما لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود 

المشاركة ستبلغ   نسبة  فإن  هنية  واسماعيل  المشاركين يحصل عباس  46عباس  بين  فقط، ومن   %
األصوات  38على   من  على  %  هنية  مع  53ويحصل  )مقارنة  و%  %55  قبل  33لهنية  لعباس   %

لعباس   التصويت  نسبة  تبلغ  غزه،  قطاع  في  أشهر(.  وهنية  37ثالثة  الضفة  %59  في  أما   ،%
%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن  46% وهنية على  40فيحصل عباس على  

إلى   لتصل  ترتفع  المشاركة  ب 64نسبة  البرغوثي على  %، ومن  ى  ية عل% وهن 63ين هؤالء يحصل 
إلى  33 تهبط  المشاركة  نسبة  فإن  هنية  وإسماعيل  اشتيه  بين محمد  المنافسة  كانت  ولو   .%45  %

 .%60% وهنية على 32فقط، ومن بين هؤالء يحصل اشتية على 
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اختارته،  وأظهر، أنه لو لم يترشح الرئيس عباس لالنتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل حيث  
يتبعه اسماعيل هنية بنسبة  41ارات، نسبة من  في سؤال مغلق أو محدد الخي %، ثم محمد  %17، 

%، ثم حسين الشيخ بنسبة  3%، ثم محمد اشتيه بنسبة  4%، ثم يحيى السنوار بنسبة  5دحالن بنسبة  
 .% أنها لم تقرر أو ال تعرف من ستختار22%، وقالت نسبة من 2

%. نسبة الرضا عن  71الرضا  % ونسبة عدم  26اء الرئيس عباس تبلغ  وبلغت نسبة الرضا عن أد 
%. بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس  26% وفي قطاع غزة  26عباس في الضفة الغربية تبلغ  

% أنها تريد من الرئيس االستقالة فيما  74%. وتقول نسبة من 73% وعدم الرضا 23قبل ثالثة أشهر 
%  77أشهر قالت نسبة من    % أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثالثة 23تقول نسبة من  

% في  77% في الضفة الغربية و73أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس  
 .قطاع غزة

برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت ووفقا لالستطالع؛ لو جرت انتخابات 
انتخابات   سي68فإن    2006في  بأنهم  يقولون  ومن  %  فيها،  تحصل  شاركون  المشاركين  هؤالء  بين 

%، وتحصل كافة القوائم  34%، وفتح على  32قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس على  
% أنها لم  22%، وتقول نسبة من  12مجتمعة على    2006عام  األخرى التي شاركت في انتخابات  

التص نسبة  بلغت  أشهر  ثالثة  قبل  لمن ستصوت.  بعد  لحماس  تقرر  ولفتح  36ويت  تبلغ  %35   .%
غزة   قطاع  في  لحماس  التصويت  مع  44نسبة  )مقارنة  ولفتح  %43  أشهر(  ثالثة  قبل   %29  %

مع   الغرب32)مقارنة  الضفة  في  اما  أشهر(.  ثالثة  قبل  لحماس  %  التصويت  نسبة  فتبلغ  %  21ية 
وتقول النسبة    .هر(% قبل ثالثة أش37% )مقارنة مع  38% قبل ثالثة أشهر( ولفتح  30)مقارنة مع  

%( أن حماس هي األكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة  27األكبر )
% ان  42جدارة بذلك. وتقول نسبة من  % فقط أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر  26من  

% إن حماس هي األكثر  33  االثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثالثة أشهر قالت نسبة من
نسبة من   وقالت  من  23جدارة،  نسبة  وقالت  األكثر جدارة،  الرئيس عباس" هي  بقيادة  "فتح  أن   %

 .% إن االثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة38
 20/9/2022، رام هللا، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
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 استثنائية  عربية إلى قمةتطلع ن  :سفير فلسطين في الجزائر .6
المحلية    الجزائر: للصحافة  تصريحات  في  عطية،  أبو  فايز  الجزائر  في  فلسطين  سفير  وصف 

بـ»االستثنائية كونها تسعى إلى إضافة مخرجات جادة بالعاصمة، القمة العربية المنتظرة في الجزائر  
به من حالة تمر  وتنقلها مما  العربية،  المنطقة  إلى  التوازن  تعيد  تقدم«،    وحقيقية،  إلى حالة  تراجع 

ي مشيدًا بـ»الدور الدبلوماسي الكبير جدًا، الذي تقوم به الجزائر على المستويين اإلقليمي والدولي، ف
 .«ناجحة اتجاه عقد قمة عربية 

وأضاف أبو عطية قائاًل: »على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب الجزائري 
عام، فأنا أعتقد أن هذه القمة هي قمة فلسطين بامتياز، وهو ما أكده الرئيس    واألمة العربية بشكل
»التراجع الذي حصل  في السياق ذاته، لفت الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن    .«تبون في وقت سابق

في المنطقة العربية، ألقى بظالله على القضية الفلسطينية أيضًا، ألن استهداف األنظمة العربية هو  
 ف للقضية الفلسطينية«. ستهداضًا اأي

 21/9/2022، لندن، الشرق األوسط
 
 االنقساممكانية للتوصل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء حالة إمجدالني: هناك  .7

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدالني، إن لروسيا دورا هاما وأساسيا  :  موسكو
وأضاف مجدالني خالل لقائه في موسكو، رئيس معهد االستشراق    .وسطوفاعال في منطقة الشرق األ 

فلسطين عبد الحفيظ نوفل، إن التابع ألكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين، بحضور سفير دولة  
انسداد افق العملية السياسية وتقويض االحتالل عبر اجراءاته لحل الدولتين، يتطلب الضغط لتطبيق  

الدولية العالم    الشرعية  في  قوى  وجود  ظل  في  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  من  المزيد  وحشد 
وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني،   .يتسعى لتهميش القضية الفلسطينية، وتضليل الرأي العام العالم

تلقي   التي  االنقسام  وانهاء حالة  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  لتحقيق  للتوصل  امكانية  هناك  إن  قال: 
تقوم بها دولة الجزائر الشقيقة بدعوة  بظالله ا على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك جهودا 

 الوطني لتقريب وجهات النظر. الفصائل الفلسطينية لعقد جلسة لها للحوار
 20/9/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
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 زائرحماس تعّد وثيقة سياسية لعرضها في حوار الج": األيام" .8
جبر سياسية    :حسن  وثيقة  عليهم  "حماس" عرضت  إن حركة  وحقوقية:  مجتمعية  قالت شخصيات 

القادم وأكدت   .ستعرضها خالل حوارات الجزائر، المزمع البدء بها خالل األسبوع األول من الشهر 
شخصيات شاركت في لقاء، دعت له "حماس" في غزة، أنها استمعت من مسؤولين في الحركة إلى  

الداعم  عرض أل األفكار، وتحشيد موقفهم  بهدف سماع وجهات نظرهم من  الوثيقة،  األفكار في  هم 
وقال مصدر موثوق: إن الوثيقة تعتمد في البرنامج السياسي على وثيقة الوفاق الوطني، إضافة   .لها

وثيقة  وتطالب ال  .إلى تأكيد وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بعد تمثيل جميع الفصائل فيها
على تشكيل حكومة    راء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وفي حال تعذر ذلك يتم االتفاقبإج

هذا   الوطنية حلت  )السلطة  الحالي إلقرارها  التشريعي  المجلس  توافق وطني، شريطة عرضها على 
بشرعيته( تعترف  وال  مدى    .المجلس  ولكن  األفكار  ليس  "المهم  ذاته:  المصدر  تطبيقها  وقال 

 واحترامها". 
 21/9/2022، األيام، رام هللا

 
 تفّكر جّديا  في اّتخاذ  طوات جديدة لجْعل الممّر المائي أمرا  واقعا  غزة في مقاومة ": الاأل بار" .9

المدهون  في    اليوم   يتجّدد :  رجب  يؤكد مصدر  ما  وفق  البحري،  الممّر  حول  الوسطاء  مع  الحديث 
ًا أنه »في ظّل استمرار تعّنت االحتالل، فإن الحركة تفّكر جّديًا  حركة »حماس« لـ»األخبار«، كاشف

ات جديدة، بالتعاون مع محور المقاومة، لجْعل هذا الممّر أمرًا واقعًا«، موضحًا أنه  في اّتخاذ خطو 
العسكرية،  وأدواتها  المقاومة  حماية  تحت  بحرية  قوافل  أو  رحالت  تسيير  الخطوات  تلك  بين  »ِمن 

بحر مصدر للحرب"«. كما يكشف المصدر أن »مباحثات عديدة جرت بين حركة ضمن معادلة "ال
في محور المقاومة خالل الفترة الماضية، حيث جرى التداول بإمكانية تكرار تجربة    حماس وأطراف

صة للبنان، والتي وصلت إلى الموانئ السورية العام الماضي   «،  2021باخرة الوقود اإليرانية المخصَّ
ر لعالقات بين حماس ومحور المقاومة، فإن التفكير في فّك الحصار عبفي ظّل تعمُّق امؤكدًا أنه »

إقامة ممّر مائي للقطاع، بات ُيعّد في غاية األهمية، وقد ُدرست كل السيناريوات والفرص والمخاطر،  
الرفض   فوق  والقفز  المقبلة«،  الفترة  في  كهذا  خيار  على  اإلقدام  يمكن  أنه  إلى  خلص  هذا  وكّل 

سرائيليون في موقفهم  اإلسرائيلي والمصري لفكرة الممّر المائي. والجدير ذكره، هنا، أنه فيما ينطلق اإل



 
 
 
 

 

ص            11   5937 العدد:             9/21/2022 ءعاربأل ا التاريخ: 

                                     

غزة،  في  دورهم  تضّرر  إلى  سيؤّدي  كهذا  سيناريو  أن  المصريون  يرى  وسياسية،  أمنية  أبعاد  من 
 وتراُجع مكانتهم كوسيط وراٍع للقضية الفلسطينية. 

 21/9/2022، بيروت، األ بار
 

 ح تدعو للحفاظ على المشروع الوطني وتوجيه البوصلة نحو االحتالل تف .10
وعدم  :  رام هللا بالمسؤولية،  والتحلي  الوطني  المشروع  على  الحفاظ  شعبنا  بأبناء  "فتح  حركة  أهابت 

بقضية   اإلضرار  تريد  التي  اإلقليم  دول  من  وعدد  االحتالل  وراءها  يقف  التي  الفتن  وراء  االنجرار 
ب وحقوقه  واالستقاللشعبنا،  على    .الحرية،  الثالثاء،  عنها  بيان، صدر  في  "فتح"  خلفية  وأوضحت 

أن   يعيش،  فراس  المواطن  ضحيتها  راح  والتي  نابلس،  محافظة  شهدتها  التي  المؤسفة  األحداث 
انحراف البوصلة الفلسطينية نحو الداخل يهدد مصير القضية الفلسطينية، مؤكدة على أهمية الوحدة 

 .ت الفرصة على المتآمرين على المشروع الوطني الفلسطينيوالتالحم، وتفوي
 20/9/2022، (وفا) ء والمعلومات الفلسطينية وكالة األنبا

 
 نيويورك: لقاء بين لبيد وإردوغان .11

هو   لقاء  في  إردوغان،  التركي، رجب طيب  بالرئيس  لبيد،  يائير  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  التقى 
،  2008ذ عام  د لقاء بين إردوغان وأي رئيس حكومة إسرائيلي منُيعقولم    األول من نوعه منذ سنوات.

 عندما كان إيهود أولمرت، رئيسا للحكومة اإلسرائيلية، وهو الذي كان قد التقى بإردوغان. 
"(، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله  11ونقلت هيئة البث اإلسرائيلّي )"كان  

 ردوغان، إن اللقاء كان "جيدا جدا".عقب اللقاء بيت لبيد وإ
عد ساعات من إفادة تقارير وردت في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، بأن الرئيس التركي، وجاء اللقاء ب

يعتزم زيارة إسرائيل قريبا، وذلك بحسب ما صّرح خالل لقاء عقده مع ممثلي الجاليات والمنظمات 
 اليهودية األميركية، اإلثنين. 

ذكرت   حين  "وفي  البث  صحيفة  هيئة  أشارت  الزيارة؛  لهذه  موعًدا  يحدد  لم  إردوغان  أن  هآرتس" 
اإلسرائيلي إلى أن الزيارة قد تعقد في أعقاب االنتخابات العامة للكنيست المقررة في األول من تشرين  

 الثاني/ نوفمبر المقبل. 
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خطة   حالًيا  توجد  ال  إنه  اإلسرائيلية،  الخارجية  وزارة  قالت  المقابل،  إلسرائيل،   لزيارةفي  إردوغان 
 بحسب ما أورد الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس". 

كما نقل الموقع عن ديوان الرئيس اإلسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أنه ال توجد خطط لزيارة إردوغان  
 إلى إسرائيل في هذه المرحلة.

يهودية في أميركا  ت ال" أن إردوغان شدد خالل لقائه مع رؤساء الجاليات والمنظما11وذكرت "كان  
 الشمالية، على أن معاداة السامية هي "جريمة ضد اإلنسانية". 

 20/9/2022، 48عرب 
 

 لبيد يلتقي الملك عبد هللا في نيويورك في محاولة لتهدئة التصعيد في الضفة  .12
 الثاني،  التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير لبيد، مساء الثالثاء، بالعاهل األردني، الملك عبد هللا

ئة التصعيد  على هامش اجتماعات جمعية األمم المتحدة في نيويورك، وذلك في مسعى إسرائيلّي لتهد 
 الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة مؤخرا. 

وقال مكتب لبيد في بيان، إن "رئيس الحكومة تحدث مع ملك األردن، حول ضرورة تهدئة المنطقة  
 اب، استعدادا ألعياد تشري" اليهودية. )الضفة الغربية(، وكبح جماح اإلره

 دّي ين البلدين". ووفقا للبيان، "ناقش الجانبان أيضا، تعزيز التعاون االقتصا
وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها اإللكترونّي، أن لبيد أبلغ الملك عبد هللا خالل االجتماع "أنه  

قدسي )في القدس المحتلة( خالل األعياد من المتوقَّع زيادة عدد اليهود الذين سيصعدون إلى الحرم ال
 )اليهودية(".

نه يأمل من األردنيين )الجانب األردني(، السماح بذلك وعدم  وقالت إن لبيد أكد خالل اللقاء بينهما "أ
 التحريض"، على اقتحامات المستوطنين. 

 20/9/2022، 48عرب 
 

 ييناالحتالل يحّصن غالف غزة من الكورنيت والقناصة بعشرات المال .13
المحتلة اليوم   -القدس  للطوارئ،  الداخلية  الجبهة  الوزارية اإلسرائيلية لشؤون استعداد  اللجنة  صّدقت 

الثالثاء، على خطة سنوية لحماية مستوطنات "غالف غزة" من صواريخ المقاومة المضادة للدروع 
 ونيران القناصة، عبر عوائق بمقاطع مختلفة. 
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اللجنة صّدقت على توصيات  ي، وفق ترجمة وكالة "صف"يسرائيل ديفينس" العبر وذكر موقع   ا"، أن 
بتخصيص   بيني غانتس  الحرب  من   17وزير  و"سديروت"  الغالف  كيبوتسات  لحماية  شيقل  مليون 

 الصواريخ المضادة للدروع باإلضافة لمكونات حماية أخرى.
ة إليجاد حل  ت ماليين الشواقل ضمن خطوصّدقت اللجنة على تعزيز حماية مناطق الغالف بعشرا

الطرق هندسي وتكنو  التشديد على محاور  للدروع، مع  المضادة  للحماية من خطر الصواريخ  لوجي 
 الرئيسة.

ساعة   الغالف  من  مستوطنين  بإخالء  تقضي  والتي  الريح"،  "هبوب  تسمى  خطة  توسيع  تم  كما 
على غزة  ا حدث في العدوان األخير  آالف مستوطن على غرار م  10الطوارئ لالستجمام، لتشمل  

 ث قرر المئات الخروج من الغالف لالستجمام في مناطق الجليل.الشهر الماضي، حي
 20/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 " إسرائيل"يثير غضب  بشأن عروض سياحية في الضفة الغربية المحتلة "تحذير سالمة" .14

طة وكالة السفر على اإلنترنت  يوم الثالثاء، إنها ستتخذ إجراءات لمواجهة خالقدس: قالت إسرائيل،  
كوم دوت  التي    بوكينغ  الغربية  الضفة  في  المتاحة  العروض  على  بالسالمة  يتعلق  تحذير  إلضافة 

 وزير السياحة اإلسرائيلي ووصفه بأنه قرار له دوافع سياسية.تحتلها إسرائيل، وهو ما ندد به 
اإلثنين، إن الشركة تعتزم “وضع…  وقال متحدث باسم بوكينغ دوت كوم، التي مقرها أمستردام، يوم  

للعمالء متعلقة باع الغربية، إشعارات  المتاحة في الضفة  للعروض  بالنسبة  المحلية”  تبارات السالمة 
 وكرانيا أو قبرص.على غرار اإلشعارات الحالية أل

  ولم يقدم المتحدث أي مؤشر على أن الشركة، التي يصف موقعها على اإلنترنت الضفة الغربية بأنها 
 “أرض فلسطينية”، تتخذ موقفا بشأن الوضع في المنطقة.

بوكينغ دوت  إلى  إنه وجه رسالة مكتوبة  يوئيل رازفوزوف  السياحة اإلسرائيلي  ذلك، قال وزير  ومع 
دب “حربا  حكومته  بشن  وهدد  بأنه  كوم  وصفه  الذي  القرار  هذا  عن  الشركة  تتراجع  حتى  لوماسية” 

 “سياسي”. 
 20/9/2022العربي، لندن،  القدس
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 " مشتبه فيه"إسرائيلية في الدا ل المحتل... وبحث عن  مقتل .15
يد   أبيب »على  تل  إسرائيلية في حولون قرب  مقتل  »الشاباك«  اإلسرائيلي  العام  األمن  أعلن جهاز 

 عامل فلسطيني ألسباب قومية« وتجري عمليات لمالحقته.
رب من موقع بناء، وتعيش المسنة في  وكان ُعِثر عليها في شارع »هحشمونائيم« بمدينة حولون، بالق

أمتارًا معدودة عن المكان الذي تمت به مهاجمتها، وكانت بطريقها إلى    إحدى العمارات التي تبعد 
 بيتها. 

ى خلفية قومية، وإن  وقال مسؤول في الشرطة اإلسرائيلية لهيئة البث الرسمية »كان« إنها قتلت عل
الكاميرات، وهناك شهادات لجيران شاهدوا شابًا ينتمي    محققي الشاباك نجحوا بالعثور على عدد من

 ات وهو يفر من المكان.لألقلي
 21/9/2022األ بار، بيروت، 

  
 الشرطة اإلسرائيلية تعترف بفشل  طتها لمكافحة العنف في المجتمع العربي  .16

بأن »وحد  الشرطة اإلسرائيلية،  أكثر من عاعترف كبار الضباط في  أنشئت قبل  التي  ام  ة سيف«، 
المن الجريمة  على  »القضاء  من  لغرض  تتمكن  ولم  مهمتها،  في  فشلت  العربي،  المجتمع  في  ظمة 

بأن  الشعور  بها هؤالء الضباط، يسود  أدلى  واحدة«. ومن تصريحات  قتل  ولو حتى جريمة  إحباط 
الوحدة هذه  تحولت  بل  الالزمة،  بالجدية  يؤخذ  لم  إنشائها  يمكن    قرار  الذين ال  للضباط  إلى »ملجأ 

 رى«.العثور لهم على وظيفة في وحدات أخ
وأكد هؤالء الضباط، أن القيادة استخدمت »وحدة سيف« كرافعة لمنح الرتب للضباط. وقال مقربون  
من وزير األمن الداخلي عومر بارليف: »إن هذه الوحدة أقيمت ألغراض سياسية ولكنها فائضة عن  

 حظة األولى، وال ضرورة لها«. الحاجة منذ الل
س الوزراء اإلسرائيلي السابق، نفتالي بنيت، قد أعلن عن تأسيس هذه الوحدة في أغسطس  رئي  وكان

)آب( الماضي في أعقاب تفاقم أزمة العنف في المجتمع العربي، وبعد أن وضع النواب العرب في  
ال االئتالف  لدعم  شرطًا  الجريمة  معالجة  )البرلمان(  حينه، الكنيست  في  الحكومة  وقررت  حكومي. 

مبلغ  تخ )  5صيص  العربي    1.5مليارات شيكل  المجتمع  في  الجريمة  »إحباط  لمهمة  دوالر(  مليار 
شبتاي،   يعقوب  اإلسرائيلية،  للشرطة  العام  المفتش  وقرر  والقرى«.  المدن  شوارع  إلى  األمن  وإعادة 
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غيره  بن المجتمع العربي ويفهم أكثر من  تعيين اللواء جمال حكروش لرئاسة هذه الوحدة، »باعتباره ا
 ه العربي«.من الضباط ماذا يدور في محيط

واألمن   متفاقمة،  زالت  ما  العربي  المجتمع  في  الجريمة  أن  يتضح  الوقت،  ذلك  من  سنة  وبعد 
 76التي لم تنته بعد،    2022الشخصي للمواطنين ينهار، وعدد القتلى من جراء الجرائم بلغ في سنة  

عام السابق. وعزا مسؤولون في الشرطة رة نفسها من الشخصًا في الفت   84يًا، مقابل مقتل  مواطنًا عرب 
سبب فشل »وحدة و»وحدة سيف »سيف« في المهمة المنوطة بها، إلى كونها »فاقدة للصالحيات 

 الالزمة«. ويرى قادة في الشرطة تحدثوا لصحيفة »هآرتس« أن الوحدة »فقدت السيطرة«. 
 20/9/2022، الشرق األوسط أونالين

 
 .. للجم أصواتهم . بين العربكتيكه تجاه النانتنياهو يغّير ت .17

إحداث   نتنياهو، قرر  بنيامين  الحزب،  أن رئيس  المعارض، عن  أوساط في حزب »ليكود«  كشفت 
جهة مع  تغيير جوهري في تكتيكه االنتخابي، »وبداًل من التحذير من أصوات العرب والدخول في موا

المجتمع العربي، عاد ليخاطبهم بلهجة إيجابية«. وقرر سوية مع قادة األحزاب اليمينية في معسكره، 
عن دعم مشروع أفيغدور ليبرمان، الذي تقدم بطلب رسمي إلى لجنة االنتخابات المركزية    االمتناع

لمشتركة لألحزاب  لشطب اسم النائب سامي أبو شحادة، رئيس »حزب التجمع« المنشق، من القائمة ا 
 العربية.

 وبسبب هذا التطور، سحب ليبرمان طلبه من لجنة االنتخابات. 
بأن تنخفض نسبة التصويت بين العرب إلى أدنى حد  وكشفت مصادر يمينية أن نتنياهو، المعني  

المعركة  إلى  توجهه  تغيير  قرر  الكنيست،  في  تمثيلهم  نسبة  تنقرض  وربما  تنخفض  حتى  ممكن؛ 
تنويم المجتمع العربي. فهو يعرف بأن مهاجمة العرب وأحزابهم سيشعل المعركة ويدفع  والعمل على  

بدأت استطالعات الرأي تظهر انتعاشًا جديدًا في قوة   بهم إلى التدفق نحو صناديق االقتراع. في حين
  (. وزيادة نسبة التصويت بين العرب، هي120مقعدًا )من مجموع    62»ليكود«، واقترابه من أكثرية  

 الوسيلة التي يمكن أن تقلص من فرصه.
 21/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 االنتخابات الطيبي: كل األحزاب العربية ستكون في المعارضة بعد   .18
نتنياهو األخيرة في العقد بنيامين  النائب أحمد الطيبي على ذلك بالقول، إنه خالل سنوات حكم    قال

اإلسرائيلي   الجيش  قتل  فلسطينيًا،  طفالً   740الماضي،  تجاه    عنصرية  األكثر  الحكومات  وأدار 
المواطنين العرب. ورفض الطيبي قبول االستطالعات التي تشير، إلى أن العرب سيصوتون لنتنياهو  
وقال »ناخبو ليكود بين العرب هم أقلية ضئيلة وهامشية«. ولكن الطيبي رفض أيضًا، اعتبار حكومة  

األخير في المناطق المحتلة، وحمالت االعتقال إلى التصعيد    يائير لبيد أفضل من نتنياهو. وأشار
والقمع والتنكيل. وقال »كلهم يستهترون بحقوق العرب ويرفضون السالم«. وتوقع أن تبقى األحزاب  
العربية في المعارضة. وقال، إنه ال يعتقد بأن األحزاب اليهودية معنية بوجود حزب عربي. ويرى،  

الم العربية  »القائمة  )أن  بقيادة  دخول وحدة  في  جامحة  رغبة  عن  تعرب  التي  اإلسالمية(،  الحركة 
كانت   الحكم  في  وتجربتها  المعارضة.  في  البقاء  على  مرغمة  نفسها  »ستجد  الحكومي«،  االئتالف 

 فاشلة«.
 21/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 " حزب هللا"اليمين اإلسرائيلي يتهم لبيد باالستسالم ل  .19

الصا التصريحات  اللبنانية  مع  اإلسرائيلية  المفاوضات  في  كبير  تقدم  وبيروت عن  أبيب  تل  في  درة 
حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وحقوق استخراج الغاز، توجه داني دانون، أحد زعماء تكتل  

اق  اإلسرائيلي يائير لبيد بتقديم تنازالت كبيرة في االتف »الليكود« المعارض، باالتهام إلى رئيس الوزراء 
األمم   في  إلسرائيل  األسبق  الدائم  المندوب  وهو  دانون،  وقال  هللا«.  لحزب  »االستسالم  حد  تبلغ 
المتحدة، إن »سلوك لبيد هو استسالم واضح لحزب هللا«. وتساءل: »لماذا هذا التسرع اآلن؟ أألن  

نتخ هل  يهددنا؟  هللا  نصر  هللا(؟«حسن  )حزب  تهديدات  بسبب  الضخم  الغاز  احتياطي  عن  . لى 
بحيلة   يقوم  لبيد  الحكومة،  أو  الكنيست  الخفاء دون مناقشة عامة في  يتم في  وأضاف: »كل شيء 

 دستورية بشأن هذه القضية«. ونوه بأن لبيد ال يمتلك القدرة والخبرة إلدارة هذا التفاوض.
 21/9/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 % بينهم 74مليون نسمة واليهود  9.593 "إسرائيل"عدد سكان  .20
مليون نسمة،   9.593بأن عدد السكان بلغ    أفادت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية اليوم، الثالثاء،

 في معطيات ال تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في هضبة الجوالن المحتلة.
يوم األحد   سنة اليهودي،وحسب المعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية، عشية حلول رأس ال

اليهود   السكان  فإن عدد  نسمة، ويشكلون    7.069المقبل،  والعرب 74مليون  إسرائيل،  % من سكان 
 %(.21مليون نسمة ) 2.026

إلى ذلك هناك   ديانات  5ألفا )  498إضافة  وأبناء  ليسوا عربا  %( يوصفون بآخرين، وهم مسيحيون 
ا السجل  في  دينيا  تصنيفهم  دون  من  أو  وزاأخرى  في  من لسكاني  العظمى  وغالبيتهم  الداخلية  رة 

 المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي السابق. 
شخصا، وولد خالل    187,00% ما يعادل نحو  1.8نحو    2021وبلغ معدل النمو السكاني في العام  

ألفا،   51ألف مولود، وتوفي حوالي    177السنة األخيرة، أي منذ رأس السنة اليهودي الماضي، قرابة  
 توفوا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا.   4,400و بينهم نح

السنة األخيرة   إلى إسرائيل خالل  للحفاظ    -وهاجر  إلى إسرائيل  يهود  ضمن برامج جلب مهاجرين 
اليهودي   الديمغرافي  التفوق  اليهود    25.5  –على  بهجرة  يسمح  الذي  القانون  بموجب  ألف شخص، 

 وعائالتهم إلى إسرائيل فقط. 
دائر  توقعات  سيبلغ  وحسب  إسرائيل  سكان  عدد  فإن  اإلحصاء،  العام  مال  10ة  نهاية  في  نسمة  يين 

 .2065مليون نسمة في نهاية العام  20، وإلى 2048مليون نسمة في نهاية العام  15، وإلى 2024
وتشمل المعطيات التي أوردتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية عدد المواطنين الذين هاجروا من  

إسرا عام  وإلى  الخارج2020ئيل  إلى  هاجوا  الذين  بلغ  إذ  عدد   20.8  ،  بلغ  حين  في  ألف شخص، 
 ألف شخص. 10.1المواطنين الذين عادوا من الخارج 

سرير.   1.7وفي ما يتعلق بأوضاع المستشفيات اإلسرائيلية، بلغ معدل األسرة لكل ألف شخص نحو  
 4.9ات العامالت في الخدمات الصحية  نسمة، ونسبة الممرض  1,000لكل    3.3وبلغت نسبة األطباء  

 نسمة. 1,000لكل 
وأشارت المعطيات الرسمية التي أوردتها دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية إلى أن نحو ربع الوفيات المسجلة 

%( كانت من جراء اإلصابة بمرض السرطان، في حين توفي  24.1)  2021في إسرائيل خالل العام  
 بسبب فيروس كورونا. % 6.5% بسبب أمراض القلب، و13.4
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ال لدى  العمر  متوسط  نحو  ووصل  النساء    80.5رجال  ولدى  حاالت    84.6سنة،  عدد  وبلغ  سنة. 
عقد زواج خالل العام   39,984حاالت، في حين تم تسجيل    15,307نحو    2020الطالق في العام  

 ذاته.
 20/9/2022، 48عرب 

 
 يقتحمون "األقصى"عشرات المستوطنين  .21

عشرا:  القدس شرطة  اقتحم  من  بحماية  المبارك،  األقصى  المسجد  األربعاء،  اليوم  المستوطنين،  ت 
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا   .االحتالل اإلسرائيلي

 احاته. المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة، ونظموا جوالت استفزازية في ب
 21/9/2022، (وفا) فلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ال 

 
 سلطات االحتالل تحاصر األسرى بسلب مخّصصاتهم  .22

بيروت،  األ بارذكرت   أ20/9/2022،  االحتالل  :  أمن  وزير  بأن  اليوم«،  »إسرائيل  صحيفة  فادت 
ماليين شيكل من أموال الضرائب التي    10اإلسرائيلي، بيني غانتس، وّقع على أمٍر يقضي بمصادرة  

ا سلطات  األسرى  تحّولها  لصالح  ُتدفع  األموال  هذه  أّن  بذريعة  الفلسطينية،  للسلطة  الحتالل 
اليوم، فإن غانتس وّقع األمر أمس، كجزء من  وطبقًا لما    .الفلسطينيين وعائالتهم ذكرته الصحيفة، 

لألسرى   مالية  مخّصصات  السلطة  »تحويل  من  والحّد  اإلرهابية«،  المنظمات  لمكافحة  »خطة 
وُعّمم األمر الصادر عن غانتس على مختلف فروع   .«ضالعة بنشاطات إرهابية وعائالتهم، ولجهات  

التي فيه الفلسطينية  بنكية لألسرى وعائالتهم؛ حيث احُتجزت األموال  البنوك والمصارف  ا حسابات 
الفلسطينيين  األسرى  ومّدخرات  احتجاز مخصصات  أيضًا  القرار  وشمل  الحسابات.  في  والمّدخرات 

، بينهم وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، ويحيى وإبراهيم 1948لة عام  من األراضي المحت
 مد خليل.اغبارية، وحيدر زيادنه وأح

األوسطوأضافت   لندن،  الشرق  أبيب:    ،21/9/2022،  تل  حكومة من  أصدرته  الذي  للقرار  وفقًا 
سنة   نتنياهو  وقَّ 2020بنيامين  بنيت،  نفتالي  حينه  في  الدفاع  ووزير  بيني  ،  الحالي،  الدفاع  وزير  ع 

لألسرى   الفلسطينية  السلطة  تمنحها  التي  الشهرية  الرواتب  لقطع  أمر  على  )االثنين(،  غانتس، 
 .( ومن القدس الشرقية48المحررين من المواطنين العرب في إسرائيل )فلسطينيي 
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القرار   هذا  من  مح  89ويتضرر  السلطة  أسيرًا  لهم  الذين خصصت  وهم  يتم  ماليي   3ررًا،  دوالر،  ن 
بسبب   عمل  على  الحصول  في  صعوبة  العادة،  في  يجدون،  الذين  وهم  تأهيلهم،  إلعادة  رصدها 
اعتبرته   الذي  األمر  العوز. وهو  إلى سوق  قذفهم  إلى  الرواتب عنهم  ويؤدي قطع  األمني.  وضعهم 

 منظمات األسرى عملية تجويع انتقامية. 
 

 وطنون يشّكلون "مليشيا مسلحة" لمال الضفة مست  .23
وكاالت: شّكل مستوطنون متطرفون، شمال الضفة الغربية، مليشيا مسلحة تحت مسمى    -تل أبيب  

للفلسطينيين التصدي  في  الجيش  مساعدة  بدعوى  ليلية  تمشيط  بعمليات  للقيام  المدني"؛    ."الحرس 
مسا الرسمية،  البث  لهيئة  التابعة  "كان"  قناة  أمس،  وقالت  من  أول  بدؤوا،  مستوطنين  إن  أمس:  ء 

 " الذي يمر ببلدة حوارة جنوب نابلس. 60إطالق دورية تمشيط ليلية على "الطريق ب
 21/9/2022، األيام، رام هللا

 
 . عائلة المطارد التية: يخوض إضراب ا عن الماء والطعام .تعرض للضرب. .24

السلطة  :  نابلس أجهزة  لدى  والمعتقل  المطارد  الطعام  شرع  عن  مفتوح  إضراب  في  اشتية،  مصعب 
للضرب والماء   تعرض  أنه  أكدت  التي  عائلته  وفق  بنابلس،  العتقاله  األولى  اللحظة  وفي   .منذ 

تصريحات إعالمية، أشارت العائلة إلى أن جرى نقل مصعب إلى سجن أريحا بعد ساعات قليلة من  
وذكرت العائلة أن السلطة    .في مقراتها بنابلس  اعتقاله، على الرغم من تأكيد أجهزة السلطة للعائلة أنه

رفضت جميع الوساطات لإلفراج عنه، دون تقديم أي أسباب واضحة لذلك، أو حتى تفاصيل حول  
 أسباب االعتقال.

 20/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رفع لكوى لدى "الجنائية الدولية" بشأن مقتل ليرين أبو عاقلة وتحقيق جديد يدحض رواية تل أبيب  .25
لمؤسسة   مشترك  تحقيق  نتائج  )"فو دحضت  آركيتكتشر"  في  Forensic Architectureرينزيك   )

الرواية اإلسرائيلية األخيرة، التي    -وفرت الجزيرة األدلة فيه-جامعة لندن ومنظمة الحق الفلسطينية  
عن   عاقلة  أبو  شيرين  الجزيرة  مراسلة  قتل  إسرائيليا  جنديا  بأن  كبيرا  احتماال  هناك  أن  إلى  أشارت 

 حقيق إلى أن اغتيال الزميلة أبو عاقلة كان متعمدا.التطريق الخطأ، وخلصت نتائج 
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قّدم   نفسه،  السياق  دوليون  وفي  محامون  الثالثاء  الفلسطينيين  -يوم  الصحفيين  نقابة  عن  نيابة 
للفلسطينيين  للعدالة  الدولي  والمركز  للصحفيين  الدولي  القانونية    -واالتحاد  الرسمية  الشكوى  ملف 

إل عاقلة  أبو  الزميلة  مباغتيال  الهاي ى  مدينة  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  كتب 
 الهولندية.

وتتضمن الشكوى التحقيقات الرسمية واإلعالمية وكامل المعطيات والشهادات المسجلة بشأن اغتيال  
شيرين، وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنه رغم الضغوط الهائلة التي مارسها االحتالل وأذرعه  

 ، فقد تم تسليم الملف الكامل للشكوى ضد االحتالل اإلسرائيلي. ارجفي الخ

 20/9/2022الجزيرة.نت، 

 
 العاهل األردني: تقويض الوضع القانوني والتاريخي للقدس سيحدث توترات  .26

حذر العاهل األردني عبدهللا الثاني، من تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة  :  نيويورك
وأكد   .إن ذلك يمكن أن يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق االنقسامات الدينيةالقدس، قائاًل  

وحماية أمن ومستقبل األماكن  أن بالده ملتزمة بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها،  
جمعية  وأضاف عبدهللا الثاني في خطابه في الجلسة االفتتاحية للدورة السابعة والسبعين لل  .المقدسة

الفلسطيني   الصراع  في  المنال  بعيد  يزال  ال  "السالم  أن  الثالثاء،  اليوم  المتحدة،  لألمم  العامة 
 ."ة إلى اآلن حال إلنهاء هذه المأساة التاريخيةاإلسرائيلي، ولم تقدم الحرب وال الجهود الدبلوماسي

للفلسطي  المصير  تقرير  حق  إنكار  يمكن  "ال  أنه  على  األردني،  الملك  الوطنية  وأّكد  وهويتهم  نيين 
الذي   المتحدة،  األمم  لقرارات  وفقا  الدولتين،  هو حل  األمام  إلى  "الطريق  أن  على  المنيعة"، مشددأ 

المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران    يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية
الشرقية  1967عام   القدس  بالموا  ."وعاصمتها  تكليف  كما طالب  التصويت األممي إلعادة  فقة على 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي سيجري هذا العام "لضمان  
 والخدمات الصحية، وخاصة لألطفال".  توفير التعليم

 20/9/2022، قدس برس
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 م المتحدة أمير قطر يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في كلمته أمام األم .27
جدد أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حتى إنهاء  :  نيويورك

وأكد آل ثاني خالل كلمته في الجلسة االفتتاحية   .القدساالحتالل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها  
الـ الدول    77للدورة  "أن  الثالثاء،  اليوم  المتحدة،  لألمم  العامة  إلى  للجمعية  يحتاجون  ال  الحاضرين 

حل دون  زالت  ما  الفلسطينية  القضية  بأن  الشعب    ."التذكير  مع  الكامل  قطر  تضامن  على  وأكد 
ؤكدًا من جديد "ضرورة تحمل مجلس األمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل  الفلسطيني في تطلعه للعدالة، م

وعاصمتها القدس   1967حدود عام  بإنهاء احتالل األراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية على  
وأشار أمير قطر، إلى أن االحتالل بات يستخدم "سياسة األمر الواقع على األرض، في   ."الشرقية

قرارات  تطبيق  عدم  على  ظل  للوقائع  المتواصل  التغير  ومع  الدولية  سياسة    ."الشرعية  إلى  وأشار 
 من العالمي مستقباًل".االحتالل الحالية "قد تغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضا

   20/9/2022، قدس برس

 
 األميركّي يجتمع بفريق التفاوض اإلسرائيلّي في نيويورك  مفاوضات ترسيم الحدود: الوسيط .28

آموس   وإسرائيل،  لبنان  بين  البحرية  الحدود  ترسيم  حول  المفاوضات  في  األميركي  الوسيط  التقى 
 هوكستين، فريق التفاوض اإلسرائيلي في نيويورك.

"(، التي أوضحت أن المحادثات  11اء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث اإلسرائيلية العامة )"كان  ج
لألمم   العامة  الجمعية  أعمال  هامش  على  ُعقدت  قد  األميركّي،  والوسيط  اإلسرائيلي  الفريق  بين 

لبيد، اليوم الثالثاءالمتحدة في نيويورك، وال ، في زيارة  تي وصلها رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير 
 من المقّرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. 

ولفتت هيئة البث إلى أن مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، إيال حوالتا، ومدير عام وزارة الخارجية  
 اإلسرائيلية، ألون أوشفيز، قد عقدا المحادثات مع هوكستين.

 20/9/2022، 48عرب 
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 !طاولة المصير المرّ تحطيم حماس.. وحجز مقعد لها على  .29
 ساري عرابي 
تتجه حماس الستئناف عالقتها مع النظام السوري، دون كبير أوهام في أوساطها بأّن هذه العالقة  

العالم، ستعود إلى عهدها السابق على الثورة السورية، ليس فقط ألّن حماس هي الطرف الوحيد في  
ًا منها عن سياسات النظام التي واجهت الجماهير غير السوري، الذي دفع ثمنًا للثورة السورية، انحياز 

العزالء أّول األمر بالقّوة الباطشة، بل وألّن الحركة، من بين أكثر الفاعلين الشعبيين في اإلقليم، بما  
الخاّصة،   حيثيتها  لها  المقاومة،  إطار  في  يندرج  من  ذلك  ووجودها  في  وتكوينها  نشأتها  أصل  في 

رها الطويل تابعة بما يجعلها تعيد تكييف نفسها بالكامل لتتواءم مع هذا واستمرارها. فلم تكن في مسا 
التحالفات هي ركن   الطرف أو مع ذاك، وليس هذا فقط في إطار صياغة العالقات، بل حّتى في 

 . تستفيد وجودها ودورها من أحد أساس، وليست ملحقا بأحد، وال قّوة متقّدمة ألحد، وال
سيسها وحتى اللحظة، وتكفي، دلياًل على ذلك، مركزيتها في الصراع مع  وهذه هي سيرة الحركة منذ تأ

وحتى   األقصى  انتفاضة  منذ  األقل  على  فيه،  وإثخانًا  معه،  اشتباكًا  األكثر  القّوة  بوصفها  العدّو، 
يغرق فيها آخرون، فشخصيتها المقاومة مستفادة    اللحظة، متخففة من حسابات الكلفة الباهظة التي

 .لها، ال من أّي أحد كانمن ذاتها، وفع
من يقرأ خيارات حماس السياسية بمعزل عن هذه الحقيقة، سواء كان معارضًا الستئناف عالقتها مع  

النظام نفسه، فهو ال يضّر إال نفسه بالوعي الزائف إزاء هذه الحقيقة، ومث لها، النظام، أم كان من 
الحركة إعادة صياغة عالقا فيه  تعيد  الذي  الشامل  يكون  السياق  ينبغي أن  السياسية، وهو أمر  تها 

بالواجب األخالقي األعظم بصّد الهجمة الصهيونية عن األّمة كّلها، ال عن   تلتزم  مقّدرًا من حركة 
السائلة التي تعبرها    فلسطين وحدها، وفي الوقت نفسه تتسم بالمرونة الكافية لتجاوز متاهات المرحلة

م الثورات العربية، بما في ذلك هزيمة الثورة السورية، وهزائم  المنطقة، والتي فتحت الباب إليها هزائ 
 .اإلسالميين على رقعة العالم العربي الممتدة

هل يمكن بالفعل النظر إلى خيار سياسّي لحماس كهذا، دون النظر من حولنا قلياًل، ونحن نالحظ  
ائهم التي أركستهم بين أنياب  الميين من المشهد، سواء لعوامل القّوة التي غلبتهم، أم ألخطإخراج اإلس

تلك العوامل؟ تكفي فقط النظرة إلى الهزيمة الشاملة للحركة اإلسالمية بمختلف جماعاتها وتياراتها، 
حكومات  من المغرب مرورًا بتونس، فضاًل عن الواقع المصري الكاسح، واستدارات بعض الدول وال
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ثّم   قبل،  من  اإلسالميين  إلى هؤالء  مّدت جسورها  اإلقليمي  التي  النظام  نحو  عنهم  لتستدير  عادت 
 .العربي المتغّلب، بل نحو العدو الصهيوني

مع   بتسوية  المصريين  اإلسالميين  أماني  هي  وها  وواضحة،  ماثلة  وتركيا  قطر  استدارات  هي  وها 
ضات قوى من المعارضة السورية مع النظام، في لقطة  نظام السيسي، نتيجة لذلك، ومن قبل مفاو 

الع العام  للمشهد  قبل  الحال  عليه  كان  مما  بؤسًا  أكثر  برّمته،  هذه  2011ربي  والحالة  يمكن  فهل   .
النظر إلى خيار سياسي لحماس، يراقب هذا المشهد ويسعى أال يكون أحد ضحاياه، وكأنه خطيئة  

دافع س تجاه شعبها وثغرها  أخالقية مصّفاة، ومجّردة من أي  التزام أخالقي  ياسي معقول، ومن أي 
 !ا وأّمتها؟وقضيته

وكأّن   جماعّي.  النتحار  دعوة  هو  أعاله،  الحقيقتين  مالحظة  عن  بمعزل  حماس،  على  الهجوم  إّن 
البعض، في غفلته عن تلك السياقات، وعن أن نقده بلغ حّد اإلسقاط والتحطيم، إنما يدعو حماس  

كي تكون هزيمة  وط إليه في قاع الهزيمة، أو كأنه يسعى للخالص من الحركة، وللالنتحار، أو السق
 !شاملة، ال تبقي أحدًا من اإلسالميين، أو من قوى الثورة والمقاومة األكثر اتصااًل بهذه األّمة

وإذا كان يمكن فهم السوري المكلوم الذي قد ال يدرك أن حماس تتجّرع السّم في خيار تلّمسته بعد  
ه، أنها متواطئة على وجعه، فإنه  ر في الوقائع المذكورة أعاله، وهو يحسب، معذورًا إللحاح ألمالنظ

بكّل  المشهدية  لهذه  المتعّقل  للنظر  الكافية  الفرصة  يملك  ممن  إعذاره،  وال  غيره،  تفّهم  يمكن  ال 
ال لهذه  التبرير  ينفك عن  ال  وقد  القائمة،  الهزائم  حقيقة  من  أصيل  وهو جزء  تلك وقائعها،  أو  دولة 

ثمّ  حماس،  ذهبت  مما  أبعد  تذهب  قد  التي  المقولة   سياساتها  طرد  عن  تتساءل  أن  حينئذ  يمكنك 
 !األخالقية على الفاعلين كّلهم، حينما تجدها تحاصر حماس وحدها، في حين تتلّمس األعذار لغيرها

ية، هو فعل أخالقّي رفيع، إّن محاولة الحركة مواكبة التحّوالت الجارية، لتمرير هذه المرحلة االنتقال
يتها، بل وألّمتها. وهنا ينبغي القول إّن الحركة ال تنطلق في ذلك بسعيها للنجاة مما يدّبر لها ولقض

السفه   في  غاية  هو  اتهامّي  في خطاب  يسود  كما  دم،  على  دم  تفضيل  من  أو  دوافع ضيقة،  من 
ني في تحطيم األّمة، ومن ثّم فهي  والسخافة، ولكن من موقعها على ثغرها، ووعيها بالدور الصهيو 

فاظها بأسباب القّوة، نجاة لألّمة كّلها، وقّوة لألّمة كلها، وما قد ينجم عن  تعتقد أّن في نجاتها، واحت 
ذلك من خسائر ألطراف أخرى في األّمة، فهي خسائر معنوية، يمكن تحّمله. فليست حماس التي 

الناس،   في  المقتلة  أوقعت  أو  الثورات،  العام  أفشلت  بعد  لها  بدا  لّما  إّنها  في    2011بل  قادرة  أّنها 
تلك  مسؤول فشلت  لما  لكن  فعلت،  قد  األّمة؛  في  أخرى  مواقع  إلى  فعاًل  تمّدها  أن  األخالقية  يتها 
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المواقع، لم يكن أمام الحركة إال العودة للبحث فيما تحفظ به نفسها، عبورًا لهذه المرحلة، ال ألجل  
كان البعض فعاًل   إال إذا كانت القضية الفلسطينية ال قيمة لها في األّمة، أو   نفسها، بل ألجل أّمتها،

 !ال يدرك حجم العامل الصهيوني في مأساته الخاّصة حّتى لو لم يكن فلسطينّياً 
بل إّن السجال الداخلي في حماس، الذي طفا إلى سطح المالحظة العاّمة، دليل على الظلم الذي  

البعض    لسنوات الماضية، لمجرد احتفاظها بعالقات مع إيران، وإذا كانتعّرضت له الحركة طوال ا
سيزعم لنفسه أنه قد مّيز عالقتها مع إيران، عن عالقتها الساعية إليها اآلن مع النظام السوري، فإّن  
أن   ذلك  بعد  مستغربًا  يكون  فلن  بإيران،  العالقة  بسبب  الحركة  يالحق  ظّل  اتهامّيًا عصابّيًا  خطابًا 

إلى أّن هذا السجال الداخلي في   هذا الخطاب حضوره اآلن، متنّكرًا للحقائق أعاله، ومتنّكراً   يفرض 
أن   يعني  ومما  الدماء،  تفاضل  الرّثة عن  والتهم  الفلسطينية،  القضية  توثين  تهم  عنها  يدفع  حماس 

اه أوجاع  متخذ القرار في حماس، الدافع نحو هذه العالقة، يدرك العبء النفسي الذي سيحمله ال تج
، والعبء الذي سيحّملهم إياه، مما يعني أّن هذه  السوريين فحسب، بل تجاه قواعده الحركية والتنظيمية

أكالفه  بدوره  له  المنطقة،  تحّوالت  في  قراءة  عن  ناجم  اختيار  هي  ما  بقدر  نزهة،  ليست  العالقة 
 .مرة هذه العصابيةوخسائره. أّما نقد العقالء، وإن كان مطلوبًا في ذاته، فإنه يضيع في غ

م بالضرورة صحيح؟  الخيار  أّن  ذلك  يعني  لهذا  هل  القراءة  دقة  هو  اتفاق  محّل  يكون  أن  ينبغي  ا 
المشهد، من هزيمة عامة تستوجب المرونة حتى ال تلتهم الجميع، ثم تبقى الموضوعات والتفاصيل  

ورّد، بمعنى أّنه لن يكون لدى أحد في وطريقة اإلدارة واإلخراج في قلب هذه القراءة محّل نقاش وأخذ  
النظر إليها بأنها لن تكون مفيدة، أو أن خطابها في طريقة إخراج  حماس مشكلة مع نقد خطوتها، أو  

إسقاط   في  والسعي  كّلها،  السياقات  تلك  إسقاط  في  المشكلة  ولكن  مختلفة،  صياغة  يلزمه  الخطوة 
العالم،   في  اإلسالمية  للحركة  تبّقى  ما  هي  في  حركة  تصدر  ال  حماس(  )أي  الحركة  هذه  وكأّن 

 !قي والعشى السياسيخياراتها إال عن العمى األخال
ما قيل في األيام األخيرة كثير، وقد يستدعي بعضه العودة للرّد عليه مفصاًل، لكن يبقى المهم أن  
لكم  بدت  مهما  إسقاطها،  في  ال  حماس،  على  الحفاظ  في  مصلحتكم  إّن  المقالة،  هذه  في    نقول 

لتمييز بين النقد، ولو في خياراتها غير مفهومة، وال شّك أن العاقل الحريص المخلص، قادر على ا
 !المجال العام، وبين اإلسقاط والتحطيم

 20/9/2022، 21موقع عربي، 
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 "إسرائيل ال تريد السالم مع الفلسطينيين" .30
 أنطوان شلحت 

"إسرائيل ال تريد السالم مع الفلسطينيين" على ألسنة تتكّرر، منذ أكثر من عقدين على األقل، مقولة  
س وال  ُكُثر،  في إسرائيليين  المقارن  المدني  القانون  أستاذ  أخيرهم  ولعّل  األكاديميين.  أوساط  من  يما 

جامعة تل أبيب، ِمني ماوتنر، الذي قّدم في هذا الشأن مداخلة اعتمدت على قدر كبير من التوثيق  
م"، ظهرت في صحيفة هآرتس أخيرًا، وشّدد فيها، من بين أمور أخرى، على  لما ُتسّمى "مسيرة السال

ين غيره سبقوه في تبّني هذه المقولة وتسويغها ونشرها، وعلى أن أقصى ما كان ينبغي به أن  أن كثير 
يفعله أن يستعيد ما بدر من بعضهم وأن يصله بوقائع من الفترة الحالية، سواء من حيث مبناها، أو  

 .ناهامن حيث مع 
أن السالم    2010في أواخر    ومن هؤالء السابقين، مثاًل، المستشرق اإلسرائيلي إيلي بوديه، الذي كتب 

أن   بحقيقة  لالعتراف  الوقت  حان  أنه  وأّكد  بالُمطلق،  اإلسرائيليين  حلم  ليس  ولكنه  ربما،  ُحلم  هو 
تساهم في تحقيقه إال    إسرائيل تستخدم خطاب السالم صباح مساء، غير أنها من الناحية العملية ال

 .بشكل ضئيل للغاية
هؤالء يضع ذلك الخطاب وما يتم القيام بموازاته من ممارسات ويمكن القول عمومًا إن كّل واحد من  

فعلية في مركز تحليله على نحٍو تنجم عنه تعرية جوهره. وثمة من بينهم من يجزم كذلك بأن الوعي  
نائه مثل الخطاب، بغية جعله وعيًا ذرائعيًا وليس حقيقيًا. اإلسرائيلي حيال السالم جرى العمل على ب

ناط دور كبير باللغة. ومثلما سبق لصاحب هذا المقال أن أشار مرات عديدة، ال وفي هذا المجال، يُ 
على   بل  فيها،  تحدث  التي  الحقيقية  المجريات  فهم  على  معينًا  إسرائيل  في  السياسية  اللغة  تشكل 

كثير  دالالٍت  تطمس  كلمات العكس  حول  الحديث  يدور  حين  باألساس  وتشّوه،  وتخفي،  ة، 
الم والحرب. وتتعّدد الُحجج التي يوردها هؤالء األكاديميون إلثبات عدم  ومصطلحات على غرار الس 

 :رغبة إسرائيل في السالم. ويكفي أن نتوقف عند اثنتين منها
أمام عدد غير    2000األولى، منذ عام   للتقّدم  وجدت إسرائيل نفسها ماثلة  قليٍل من مبادرات عربية 

العر  السالم  مبادرة  أبرزها  وكان  السالم،  أواخر  نحو  في  بيروت  في  العربية  القمة  التي طرحتها  بية 
، ووصفها أحد أساتذة التاريخ اإلسرائيليين في حينه، وعلى خلفية ما انتهت إليه  2002مارس/ آذار  

اإلسرائيلية   ديفيد  كامب  فش  -قمة  من  السالم الفلسطينية  مبادرات  أكثر  من  "واحدة  بأنها  ذريع،  ل 
العربي". بيد أن إسرائيل، بحكوماتها المختلفة، رّدت على ذلك    -ي  أهمية في تاريخ الصراع الصهيون 
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كله ببرود وال مباالة وعلى نحو ال يمكن اعتباره إال بأنه ُممنهج. أما الحجة الثانية المهّمة، فهي أن 
أي   تقترح، في  لم  إلى رغبتها في  إسرائيل  يشير  أن  يمكن  ما  تنطوي على  بها  مبادرة خاصة  يوم، 

 .السالم
تقّل االستنتاجات المستخلصة من هذا التشخيص إثارًة. ومنها أن عدم رغبة إسرائيل في السالم  وال  

هو تحصيل حاصل معرفة اليمين، الذي يحكمها بشكل متتاٍل منذ نحو عقد ونصف عقد، بما يريده  
ل حتى  وتوسيع  بالضبط،  الغربية  الضفة  بأراضي  االحتفاظ  استمرار  وهو  بوضوح،  ذلك  يقل  لم  و 

تيطان. وبلغة ماوتنر: يعيش اليمين اإلسرائيلي منذ عشرات األعوام في إطار قرار حاسم، فحواه االس
هذه  كل  بإخالء  يلزم  سالم  إلى  التوصل  من  أفضل  الغربية  الضفة  بمناطق  االحتفاظ  مواصلة  أن 

 .ًا وتقسيم القدس المناطق تقريب
من مظاهر مقاومة    1967لمحتلة منذ  واالستنتاج اآلخر مبنّي على ما تشهده األراضي الفلسطينية ا

قمع   يستحيل  أنه  على  أخرى  مرة  تبرهن  التي  الفائت،  العام  مدار نصف  على  القاعدة  من  منطلقة 
 .الستقاللاستعداد الفلسطينيين للتضحية بحياتهم من أجل إنهاء االحتالل والظفر با 

إسرائيل تسعى  التي  األهداف  ناحية  من  أنه  مؤّداه  الثالث  بين    واالستنتاج  فرق  ثمة  ليس  لتحقيقها، 
بتسلئيل  وحتى  نتنياهو  بنيامين  وبين  غانتس،  بني  دفاعه  ووزير  لبيد  يائير  الحالي  الحكومة  رئيس 

السياسيين العرب    سموتريتش من "الصهيونية الدينية". وهو استنتاج يغيب لألسف عن أذهان بعض 
 أو يجري تغييبه عمدًا. 1948في أراضي 

 21/9/2022 العربي الجديد، لندن،
 

 : ع ل ى أب واب موجة اضطرابات جديدة في الضفة "ح م اس"  ط ر  .31
 يوسي يهوشع 

شبكة حماس التي كشفها جهاز األمن العام “الشاباك”، أمس، على أن موجة اإلرهاب الحالية  تدل  
إلى   التي تتطور  العمليات  محاوالت  حللنا  إذا  إلسرائيل.  بالنسبة  خاص  نحو  على  إشكالي  مكان 

في األيام األخيرة قرب جدار الفصل وفي حوارة، سيتجلى لنا بأن ذروة الموجة الحالية تقف    أحبطت 
 .أمامنا، وأن ما هو مطلوب للقضاء عليها ليس فقط تفكير مسبق بل وطريقة عمل سريعة

مدنيًا مغدورًا وجنديًا   19اك في عمل ذلك مع بداية حملة “محطم األمواج”: بعد  نجح الجيش والشاب
، فإن حل بناء جدار الفصل من جديد، وتكثيف القوات في نقاط التماس، وعمليات داخل جنين  قتيالً 
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ونابلس، كلها أدت إلى انخفاض حتى صفر قتلى من أيار وحتى األسبوع الماضي حين قتل الرائد 
ثة  واآلن، ينبغي إيجاد حل الخاليا التي تقترب من الجدار، مثل تلك التي اعتقل فيها ثال بار بيلح.  

في   أمس  صباح  حصل  مثلما  المستوطنين  ضد  السير  محاور  في  وعمليات  سالح،  مع  مخربين 
 .حوارة

في الحدث الذي جرى على الجدار، كانت المراقبات هن اللواتي أبدين يقظة والحظن سالحًا مع أحد 
الذين أطلقو المخ المخربون  لم يعتقل  المدرعات العتقالهم. حتى اآلن،  النار  ربين، فاستدعين قوات  ا 

تشعلهم   ونشطاء  منظم،  غير  بإرهاب  الحالية  الموجة  تتميز  حوارة.  في  اإلسرائيلية  السيارة  وأصابوا 
مهنيون   هؤالء  االعتراف:  ينبغي  لكن  أنواعهم،  على  الشبكة  ونجوم  االجتماعية،  من الشبكات  أقل 

يضًا. شبكة حماس  المخربين الذين عرفهم الجيش و”الشاباك” في السنوات الماضية، وأقل تنظيمًا أ
التي انكشفت أمس تشبه تلك التي عرفناها من فترات ماضية: واسعة، مهنية، مع أسلحة نظامية،  

لخليل  وتخطيط مسبق وتوجيه من غزة. في إطار نشاط اعتقل سبعة نشطاء من حماس من نابلس وا
تفجير ضد ووضعت اليد على وسائل قتالية. حسب “الشاباك”، هناك نشطاء مشاركون في عمليات  

التحقيقات،   أثناء  في  والسامرة”.  “يهودا  المتعاظم في  التوتر  بخلفية  األمن،  وقوات  إسرائيل  مواطني 
إلعد  مختلفة  ووسائل  مواد  على  اليد  ووضعت  المعتقلين،  لدى  كانت  قتالية  وسائل  مواد  سلمت  اد 

ات هام ضد معظم  متفجرة وأسلحة كان يفترض أن تستخدم للعمليات في عدة مسارات. رفعت لوائح 
انتهى   آخرين،  مشبوهين  خطيرة. ضد  أمنية  مخالفات  لهم  تعزو  العسكرية،  المحكمة  إلى  النشطاء 

اإلسرائ الجيش  لكن عيون  القادمة.  القريبة  الفترة  اتهام في  لوائح  مفتوحة  التحقيق معهم وسترفع  يلي 
نتهي باتفاق في النهاية، باتجاه الشمال، ورغم تقديرات الجيش بأن “حزب هللا” لن يقود إلى حرب وسي

أمس حدث  الحدود، سجل  تمامًا على  في جبهة سوريا،  سيناريو.  لكل  واستعداد  عاٍل،  تأهب  فثمة 
ألغام النار فأصابت مشبوهًا بجروح خطيرة، وألقيت  نحو قوات الجيش   شاذ: في حدث أطلقت فيها 

ان غوفمان مهام منصبه حين كان  اإلسرائيلي بالضبط في اليوم الذي أنهى فيه قائد الفرقة العميد روم
 .إنجازه الكبير، كما قال، دحر اإليرانيين و”حزب هللا” عن الحدود 

تدريب  ستكون  المباشرة  مهمته  حيث  النقب،  في  “تساليم”  قاعدة  قيادة  إلى  غوفمان  العميد  ينتقل 
 .وحدات الجيش ودحر عصابات البدو التي تسرق وسائل قتالية وإعادة الحوكمة

 20/9/2022ونوت يديعوت أحر 
 20/9/2022القدس العربي، لندن، 
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