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 هنات استجابة للقاء في سورية  .الضفة في حالة غليا  والمقاومة تتصاعد..العارور :  .1

إن الضفة    بيروت: قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يوم الخميس،
فيها   تتصاعد  والمقاومة  غليان،  حالة  في  العالي  الغربية  االحتالل  استهداف  ظل  في  كبير  بشكل 

للمسجد األقصى. وقال العاروري في مقابلة عبر فضائية األقصى، إن ظاهرة أن المقاومين يقاتلون  
ا سبقها يكون شعبنا  كتًفا إلى كتف ويقاومون مًعا ويستشهدون مًعا، تدل على انتفاضة جديدة أقوى مم

وأضاف:   االحتالل.  وجه  في  واحًدا  العدو،  صًفا  يقلقل  بشكل  متصاعد  للمقاومة  البياني  "الخط  إن 
ويبشر شعبنا، وال يمكن حسم المعركة مع العدو إال بالمقاومة المسلحة"، الفًتا إلى أن االحتالل أكثر  

وإمكاناته لمواجهة المقاومة فيها. كما  من يرصد ما يحدث في الضفة الغربية، لذلك يفّعل كل أدواته  
: علينا كشعب أن نعزز من كل اإلجراءات التي تدعم المقاومة لكي تتمكن من  قال. وقال العاروري 

القضية   إلى  تنتمي  التي  الموحدة،  الوطنية  المقاومة  نشكل  أن  ونسعى  ونأمل  االحتالل،  مواجهة 
 وتطلب الحرية والكرامة واالستقالل. 

للمقاومين في الضفة  ن الفصائل تقدم كل ما تستطيع من دعم وإسناد حماس وغيرها موبين أن حركة 
الغربية، بدون تفريق بين المقاومين من كل التيارات، منوًها بأن حماس تعزز ظاهرة المقاومة الوطنية  
الفلسطيني   أبناء الشعب  وتقف معها وتعززها. ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، 

زع حالة الوحدة الوطنية بين  تجنب أي أساليب على وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن تزع  إلى
 المقاتلين. 

وعلى صعيد انتهاكات االحتالل في المسجد األقصى، أشار العاروري إلى أن االحتالل يضغط بشدة  
جود الزماني ويحاول باستماتة تغيير الواقع في المسجد األقصى، من خالل فرض الوقائع وتثبيت الو 

ا ومنظمة  المسلمة  الحكومات  أن  وأكد  واجبات  والمكاني.  عليهم  العربية  والجامعة  اإلسالمي  لتعاون 
 ومسؤوليات للدفاع عنه. 
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التنسيق األمني، واالنضمام   الفلسطينية، إلى مغادرة مربع  ودعا العاروري، عناصر األجهزة األمنية 
قرار اتخاذ  إلى  السلطة  داعًيا  المقاومة،  على    إلى  الفلسطيني  الشعب  صفوف  يجمع  استراتيجي 

 المقاومة.
دعم  وبشأ وهو  واحد،  خيار  أمامنا  ألسرانا  نقول  "دائما  حماس:  في  القيادي  قال  األسرى،  ملف  ن 

نضالكم، ونحن في حركة حماس نقوم بجهودنا لتحريرهم، ونحن مقصرون ما دام بقي أسير واحد في 
 السجون الصهيونية". وفق تعبيره.

الوبشأ العالقة  ن  إعادة  قرار  أن  العاروري  أكد  سوريا،  مع  حماس عالقة  حركة  قرار  هو  سوريا  مع 
يخدم   فيما  معها سيكون  العالقة  أن   على  مشدًدا  الحركة،  في  المختصة  المؤسسات  ومتخذ ضمن 
القضية الفلسطينية. وأضاف: "ليس لدينا اعتراض على إقامة أي عالقة مع أي كيان في العالم سوى  

ع سوريا مثل عالقتنا مع مصر  تالل الصهيوني ..  من حيث المبدأ يجب أن تكون لنا عالقة ماالح
للقاء حركة  استجابة وجاهزية  العالقة، وهناك  بإعادة  قراًرا  "أخذنا  وتابع:  الدول".  وقطر وغيرها من 

س هناك حماس في سوريا". ولفت العاروري إلى أن موضوع إعادة العالقة مع سوريا طبيعي جًدا، ولي
 ا، والقرار هو تقدير خاص لحركة حماس.ضغوط علينا من أي جهة كانت إلعادة العالقة مع سوري 

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، أكد العاروري أن "حماس" لديها مبدأ بأنها ال تضّيع أي فرصة  
"أبلغنا اإلخوة في الجزائر جاهزيتنا وجد  يتنا للمشاركة في لتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام. وقال: 

تقديره لدور دولة الجزائر في مواجهة التطبيع ودعم الشعب اجتماعات الجزائر للمصالحة"، معرًبا عن 
 الفلسطيني ودعم القضية. 

حماس   حركة  تعتبر  ال  وروسيا  قديمة،  العالقة  أن  إلى  العاروري  أشار  روسيا،  مع  العالقة  وعن 
 منظمة إرهابية، بل حركة تحرر وطني.

 29/9/2022، القدس القدس،

 
 لقادة األجهزة األمنية والمحافظين يترأس اجتماعا   عباس .2

رام هللا، اجتماعا ضم قادة  بترأس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الخميس،  :  رام هللا
على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة عباس  واطلع    ، والمحافظين.األجهزة األمنية

وأكد ضرورة تطبيق سيادة    لفلسطيني.زة األمنية، والمحافظون، لتوفير األمن واألمان للمواطن ااألجه
طلع  القانون وتوفير األمن واالستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة. كما وأ

الدعم لحشد  المتحدة  األمم  صعيد  على  المبذولة  والجهود  المستجدات  آخر  على  الدولي    الحضور 



 
 
 
 

 

ص            6   5945 العدد:              9/30/2022 معةجلا التاريخ: 

                                     

بعاصمتها القدس   لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين
 الشرقية.

 29/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 التنسيق األمني موجود لكنه في أسوأ مراحله ": الشرق األوسطلـ"مصدر أمني  .3

هللا: الفلسطي  رام  السلطة  المسلحرفضت  ضد  العمل  ضغوط  نية  من  الرغم  على  الفلسطينيين،  ين 
نقلها إلى رام هللا. وقال مصدر أمني مطل لـ»الشرق وتهديدات إسرائيلية، وطلبات تولت واشنطن  ع، 

والقرى   والمخيمات  المدن  اقتحامات  وقف  أواًل  »طلبوا  الفلسطينيين  المسؤولين  إن  األوسط«، 
إننا ال نعمل في خدمة إسرائيل، ال نتلقى    طيني: »قلنا للجميعوأضاف المصدر الفلس  الفلسطينية«.

 أوامر منها، وال تجري األمور بهذه الطريقة 
نهاج  أن  يعني  ال  األمني  التنسيق  متعاونين  .  إلى  لتحويلنا  محاولة  هذه  إسرائيل،  لحساب  شعبنا  م 

وأ مراحله اآلن؛ ألن  وأكد المصدر »أن التنسيق األمني موجود، لكنه في أس  معها، وهذا لن يكون«.
 لسلطة وتأجيج الصراع في الضفة لغايات انتخابية«.إسرائيل تواصل إضعاف وإحراج ا

البث اإلسرائيلي »كان   الفلسطينية  «  11وذكرت هيئة  السلطة  أن جيش االحتالل اإلسرائيلي »حذر 
لتقليص عملياته  من التراخي في تنفيذ حملة اعتقاالت لمطلوبين، وأرسل يقول إنه قد يكون مستعدًا  
وتحاول إسرائيل    ومداهماته الليلية، إذا ما أخذت أجهزة األمن الفلسطينية دورها في جنين ونابلس«. 

، رغم حقيقة يعترف بها المسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي، بأنه »ال  دفع السلطة إلى ذلك العمل
 يوجد بديل حقيقي لعمل أجهزة السلطة في الضفة«. 

ل أبو الرب، الخميس، على الدعوات والضغوط اإلسرائيلية بقوله: »إن  حافظ جنين كماوردَّ مساعد م
اليوم« العبرية عنه قوله: »لن نخون  السلطة الفلسطينية لن تخون شعبها«. ونقلت صحيفة »إسرائيل  

شعبنا، ولن نطلب من شبابنا عدم مواجهة إسرائيل، هذا حقهم في الدفاع عن أنفسهم؛ ألن الجيش  
 ائيلي يهدد بالدخول في كل لحظة وإلى أي مكان«. اإلسر 

نعمل    ال  نحن  تفهموا،  أن  عليكم  رعايتكم،  تحت  ستعمل  األمنية  األجهزة  أن  تعتقدوا  »ال  وتابع: 
 لديكم«. 

 30/9/2022، الشرق األوسط، لند 
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 حسين الشيخ إلى واشنطن لالجتماع بمسؤولين أميركيين .4
تقرير إسرائيلي،  :  محمود مجادلة التنسيق مع االحتالل اإلسرائيلي  مساء الخميس، أن مسؤو ذكر  ل 

الواليات المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، سيتوجه إلى  
 لعقد سلسلة من االجتماعات مع المسؤولين األميركيين.

نقال عن مسؤولين إسرائيليين  جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها اإللكتروني،  
زيارة الشيخ إلى واشنطن، ستشمل عقد اجتماعات مع مستشار   وفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن

وأفاد التقرير    من القومي، جاك سوليفان، ووزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن.البيت األبيض لأل
الحالي الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، بأن الشيخ سيبحث مع المسؤولين األميركيين، التصعيد  

"ليست مرتبطة  في ظل اعتداءات االحتال الشيخ  التقرير شدد على أن زيارة  المتواصلة، غير أن  ل 
 كل مباشر" بالتصعيد األمني الحالي في الضفة. بش

الفلسطينيين،   بتنفيذ "تسهيالت" لصالح  من قبل  ولفت التقرير إلى أن الزيارة سيتشمل محاولة للدفع 
وال على حد سواء،  بايدن،  األميركي، جو  الرئيس  وإدارة  اإلسرائيلية  االحتالل  تشمل  سلطات  قد  تي 

 طة الفلسطينية. تقديم مساعدات اقتصادية وأمنية للسل
المقربة  الدوائر  نفوذه في  الشيخ تشكل مؤشرا إضافيا على  الزيارة  واعتبر مسؤولون فلسطينيون، أن 

حمود عباس، ووصفته بأنه "خليفة محتمل" للرئيس الفلسطيني، وقالت إنه من الرئيس الفلسطيني، م
 يحظى كذلك بـ"شرعية" من قبل اإلدارة األميركية. 

 29/9/2022، 48عرب 
 
 السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق األمني مع االحتالليدعو مصطفى البرغوثي  .5

ال الفلسطينية مصطفى  الوطنية  للمبادرة  العام  األمين  باستخدام سالح  وصف  إسرائيل  تلويح  برغوثي 
ومين الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتصعيد الخطير، ودعا إلى وقف التنسيق الجو الغتيال المقا

واعتبر البرغوثي أن حديث رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي عن    ني مع االحتالل.األم
الغرب الضفة  اغتيال في  لعمليات  اللجوء  الجو، هو تصعيد في غاية الخطوة وسيعيد  إمكانية  ية من 

الفلسطينية إلى    األوضاع في األراضي المحتلة إلى ما كانت عليه خالل االنتفاضة. ودعا السلطة 
قادرة على   غير  وهي  االحتالل  تحت  نفسها  السلطة  إن  وقال  االحتالل،  مع  األمني  التنسيق  وقف 

 ربية. % من الضفة الغ18الحركة، وال تسيطر إال على 
وانتقد البرغوثي الموقف األميركي الذي يرفض التدخل للجم المحتل اإلسرائيلي، حتى أن الرئيس جو  

ندما طالبه عباس سابقا بالتدخل لوقف االستيطان واالعتداءات اإلسرائيلية، أجابه بالقول: "ال  بايدن ع 
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ر لبيد راء اإلسرائيلي يائيوعن تأكيد رئيس الوز   بد من معجزات ال يقدر عليها سوى السيد المسيح".
بالكدبة الكبيرة،  أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة دعمه لحل الدولتين، وصف البرغوثي هذا الموقف 

فلسطينية   دولة  قيام  حول  ونقاشات  مفاوضات  في  الدخول  ويرفض  الحل  هذا  يؤيد  ال  البيد  ألن 
 مستقلة. 

 29/9/2022الجزيرة.نت، 
 
 ب بتدخل دولي عاجل لوقف التصعيد اإلسرائيلي قبل فوات األوا  طال" تالفلسطينية "الخارجية .6

هللا اإل:  رام  الحكومة  الخارجية،  وزارة  التصعيد  حملت  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  سرائيلية 
الحاصل في ساحة الصراع والناتج باألساس عن تصعيد عدوان قوات االحتالل واقتحاماتها الدموية  

لدات الفلسطينية واجراءاتها وتدابيرها التي تقيد حياة الفلسطينيين وتشل حركتهم في  العنيفة للمدن والب
الخارجي  أرض وطنهم. الحاصل في األوضاع هو سياسة  وأكدت  التصعيد  أن  الخميس،  بيان  ة في 

ما   أشكالها  آخر  كان  والتصعيد،  والتوتر  العنف  مربعات  إلى  الصراع  ساحة  تدفع  إسرائيلية  رسمية 
ئيس أركان جيش االحتالل بشأن قراره باستخدام الطائرات المسيرة في عمليات االغتيال  تفاخر به ر 

واال  القانون  الميدانية.والقتل خارج  الدولي   عدامات  االمن  اكتفاء أعضاء مجلس  الخارجية،  وانتقدت 
ة ال  ببعض البيانات الشكلية أو تشخيص الحالة أو توجيه بعض االنتقادات أو االكتفاء بقرارات أممي

 تنفذ وتبقى حبيسة اإلدراج.
 29/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 أجهزة أمن السلطة في المقاومة.. الرسائل والدالالت مشاركة أفراد من  .7

عاما( خالل تصديه، أمس األربعاء،    26ألقت حادثة استشهاد المقاوم أحمد نظمي عالونة ):  نابلس
اإلس االحتالل  القوات  عناصر  انخراط  على  مجددا  الضوء  جنين،  مدينة  في  األمنية  رائيلي  ألجهزة 

لتي ظهرت في مدينتي نابلس وجنين )شمال الضفة الغربية( الفلسطينية في المجموعات العسكرية ا
ويمثل انخراط عناصر األمن في موجة العمليات المتصاعدة بالضفة المحتلة، هاجًسا حقيقًيا    تحديدا.

اإل السلطة  لالحتالل  تنتهجه  الذي  السياسي  المشروع  عن  العناصر  تلك  النسالخ  نظًرا  سرائيلي؛ 
ير عقيدتهم األمنية، إضافة لإلمكانات التي يمتلكونها، ما يساعدهم  ت تغي الفلسطينية، وفشل محاوال

  كما أن تزايد عدد المقاومين   في إيقاع الخسائر باإلسرائيليين، حسب محللين سياسيين وخبراء أمنيين.
األمنية، األجهزة  عناصر  األمني    من  المنسق  مشروع  فشل  يؤكد  المعتقلين،  أو  الشهداء  سواء 
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عامًا، في تدريب األمن    17ئيل" والسلطة الفلسطينية، الجنرال كيث دايتون، قبل  األمريكي بين "إسرا 
 الفلسطيني على عقيدة أمنية وظيفتها حماية االحتالل، وإحباط أي عمل مقاوم. 

إلسرائيلي عصمت منصور، إن "هذه العمليات فردية، وينفذها المقاوم بعيدا عن  ر بالشأن ا وقال الخبي
ها تؤكد أن قناعات كثيرين من عناصر السلطة بجدوى المقاومة تتزايد من جهة،  جهازه األمني، إال أن

 محيطهم". وأن محاوالت تغيير العقيدة األمنية بالنسبة للعناصر لم تجِد نفعا، وأنهم لم ينسلخوا عن 
األشخاص  من  األمنية  األجهزة  تطهير  عملية  أن  هي  األهم  "الرسالة  أن  برس"  لـ"قدس  وأضاف 

بن السياسية  المؤمنين  القيادة  لتصرفات  باالحباط  منهم يشعرون  كثيرين  وأن  فشلت،  قد  المقاومة  هج 
 الفلسطينية، لكنهم صامتون لحاجتهم للراتب الشهري فقط".

المقاومة، تحمل مؤشًرا خطيًرا لالحتالل؛ ألنه    فراد باألمن الفلسطيني فيوتابع منصور أن "مشاركة أ 
مجرد شاب هاٍو أو متحمس، ورصاصاته ال تخيب، وبالفعل    أمام فدائي مدرب على السالح، وليس

الجلمة". عملية  في  كبير  قتل ضابط  من  عابد  أحمد  األجهزة    تمكن  من  أفراد  "انخراط  إلى  وأشار 
، وفي الفترة األولى من انتفاضة  1996المسلحة، خالل ما عرف بهبة النفق عام    األمنية في المواجهة

عام   م2000االقصى  تمكنوا  حيث  االحتالل".،  جنود  من  العديد  قتل  "دخول    ن  أن  منصور  وأكد 
عناصر من األمن الفلسطيني على خط العمل المقاوم، ناجم عن رفضهم لمحاوالت االحتالل تحويل  

األمني، وتضخيم كل حدث، سواء  العاملين في األجهز  التنسيق  له من خالل  إلى عمالء  األمنية  ة 
 بعد وصول معلومات من السلطة عن تحركاته". اعتقال او اغتيال مقاوم، على أنه تم

 29/9/2022، قدس برس
 
 "الخارجية الفلسطينية" تدين جريمة االحتالل بحق الطفل ريا  .8

  7ل الشهيد ريان ياسر سليمان )الحتالل اإلسرائيلي بحق الطفدانت وزارة الخارجية جريمة ا:  رام هللا
أعوام(، اليوم الخميس، جراء سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، في 

لحم. بيت  شرق  جنوب  تقوع  قوات   بلدة  ارتكبتها  التي  البشعة  الجريمة  "هذه  أن  الوزارة  واعتبرت 
طاء وموافقة ، جزء ال يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغاالحتالل بحق الطفل ريان

 المستوى السياسي اإلسرائيلي، وهي تعبير عن مستوى االنحطاط األخالقي لدى جيش االحتالل". 
 29/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 م جنين وتدين صمت المجتمع الدولي قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنا  تنعى شهداء مخي .9
تحرير الفلسطينية في لبنان، شهداء مخيم جنين األربعة الذين ارتقوا نعت فصائل منظمة ال:  بيروت 

بها قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، مستخدمًة   التي قامت  العسكرية  أثناء عملية االقتحام 
وأدانت قيادة فصائل    منازل في المخيم بالصواريخ.كافة أنواع األسلحة والمدرعات وقصف عدد من ال

خال العدوان المنظمة،  بيروت،  اللبنانية  بالعاصمة  فلسطين  سفارة  في  الخميس،  عقدته،  اجتماع  ل 
اإلسرائيلي المتكرر والمتواصل على أبناء شعبنا في كافة أراضي الضفة وخاصة في القدس ونابلس  

ف صامتا أمام جرائم االحتالل ضد شعبنا" بالتحرك السريع  وجنين، وطالبت المجتمع الدولي "الذي يق
 يته من بطش االحتالل وجرائمه وإرهابه.لحما

 29/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 السلطة الفلسطينية تمنع المحامين االلتقاء بالمعتقل "مصعب اشتية" في سجن أريحا .10

اشتية،  السلطة الفلسطينية مصعب    لمطارد المعتقل في سجون قال مصطفى شتات محامي ا:  رام هللا
إن اللجنة األمنية في أريحا، أبلغت هيئة الدفاع عن اشتية اليوم الخميس بقرارها منع زيارته في سجن  

وأكد أن القرار مخالفة واضحة لقانون االجراءات    أريحا المركزي؛ بدون وجه حق أو مسوغ قانوني.
ت في تصريح صحفي،  وأضاف شتا  ساسي والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.الجزائية والقانون األ

اليوم الخميس، أن هذا الرفض يثير المخاوف حول الوضع الصحي لشتية، وظروف اعتقاله وما إذا 
أو   المحكمة  علم من  بدون  قسريًا  أوإخفاؤه  نقله  تم  هل  أو  معاملة،  إساءة  أو  لتعذيب  يتعرض  كان 

وم على الرغم من إخبارهم  اشتية لم ُيعرض على النيابة العامة هذا الي  ح أنوأوض  النيابة المختصة.
ورفضت "محكمة الصلح" في أريحا أمس، البحث والبت في طلب الدفاع   بذلك يوم االثنين الماضي.

 في ملف اشتية الذي تضمن الطعن في االختصاص المكاني. 
 29/9/2022، قدس برس

 
 اس" في جامعة بيرزيت ة لحماالحتالل يزعم اعتقال "شبكة تابع .11

مجادلة تابعة  :  محمود  أنها  "شبكة"، زعم  تفكيك  الخميس،  مساء  اإلسرائيلي،  االحتالل  ادعى جيش 
لحركة حماس مكونة من طالب في جامعة بيرزيت، ُنسب إليهم المسؤولية عن "إدارة عمليات تهريب  

ولم يحدد   ة رام هللا".منطق   أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية من تركيا عبر قطاع غزة إلى
لم يكشف عن هوية   أنه  المزعومة، كما  الخلية  "إحباط"  المعتقلين في إطار  االحتالل عدد الطالب 
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المعتقلين أو موعد تنفيذ حملة االعتقاالت التي أشار إلى أنها تمت بالتعاون مه جهاز أمن االحتالل  
 العام )الشاباك(.

استخدمت لنقل أموال غير شرعية ممولة من قبل قيادة    عتماد وادعى االحتالل أنه ضبط "بطاقات ا 
على   "كانوا  أنهم  كشفت  التحقيقات  أن  المعتقلين، وزعم  بحوزة  قطاع غزة"  وفي  الخارج  في  حماس 

وقال االحتالل إن هذه   اتصال مع هيئات حمساوية رفيعة المستوى متواجدة في تركيا وقطاع غزة".
يات تهريب أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية من تركيا  ة عمل"الهيئات الحمساوية، قامت بإدار 

عبر قطاع غزة إلى منطقة رام هللا"، وادعى أن "هذه األموال خصصت لتمويل نشطاء في حماس  
ينتمون إلى الكتلة اإلسالمية التي تعد بمثابة خاليا طالبية في مؤسسات تعليمية في يهودا والسامرة  

 عملون لصالح حماس". زة وي)الضفة الغربية( وقطاع غ
 29/9/2022، 48عرب 

 
 العملية كانت شبيهة باألوضاع في غزة... قر بوقوع اشتباكات عنيفة في مخيم جنيناالحتالل ي .12

أن جيش االحتالل خطط الستخدام    -القدس   إسرائيلية، أمس، عن  وكاالت: كشفت وسائل إعالم 
ينيين خالل عمليته العسكرية األخيرة في مخيم  سطفلمسّيرة هجومية لتنفيذ اغتيال من الجو لمقاومين  

جنين، أول من أمس، فيما قال ضابط من وحدة "المستعربين" في جيش االحتالل، إن تلك العملية  
 كانت شبيهة باألوضاع في قطاع غزة من حيث شدة االشتباكات مع المقاومين. 

ف كوخافي، أعطى الضوء األخضر فيأ  " العبرية أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي12وذكرت القناة "
المسّيرة   والطائرات  الجو  سالح  استخدام  عبر  الغربية  الضفة  في  اغتياالت  تنفيذ  أجل  من  للجيش 

 الهجومية.
عمليته   خالل  اغتيال  لتنفيذ  هجومية  مسّيرة  الستخدام  خطط  االحتالل  جيش  أن  إلى  وأشارت، 

الشهداء عبد الرحمن فتحي خازم، ومحمد    ها لالعسكرية التي نفذها في مخيم جنين والتي ارتقى خال
نحو   وأصيب  ناعسة،  أبو  ومحمد  عالونة،  النظمي  وأحمد  "الوّنة"،  بـ  الملقب  براهمة   50محمود 

 مواطنًا.
اللحظات  في  المخيم  في  مواقع  لقصف  المسّيرة  استخدام  تراجع عن  االحتالل  جيش  إن  وأضافت، 

لذلك، خصوص هناك حاجة  تعد  لم  ألنه  منزل  ب  اً األخيرة  داخل  وبراهمة  الشهيدين خازم  تصفية  عد 
المخيم. أطراف  على  فيه  وصفته    تحصنا  ما  بأن  تفيد  إسرائيلية  تقديرات  أن  إلى  القناة،  ولفتت 

باالضطرابات في الضفة الغربية قد تستمر أليام إضافية، ما قد يدفع بجيش االحتالل بحسب القناة  
 إلى تعزيز قواته في مدن الضفة الغربية. 
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ي سياق متصل، قال ضابط من وحدة "المستعربين" الخاصة في جيش االحتالل، إن عملية اقتحام  فو 
وأكد    مخيم جنين كانت شبيهة باألوضاع في قطاع غزة من حيث شدة االشتباكات مع المسلحين.

الضابط الذي شارك في عملية االقتحام لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن دوريات الجيش تعرضت  
نيران  بو ع  إللقاء الجنود  واجه  فيما  أخرى،  إطارات  وإعطاب  بعضها  بتعطيل  تسبب  ما  ناسفة،  ات 

عسكرية   مواصفات  ذات  ناسفة  عبوات  إلقاء  وشملت  المخيم،  في  المقاتلون  أطلقها  للغاية  شديدة 
 تسببت بتعطيل مركبات، وبأعجوبة لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

تابعًا: "بفضل الكثير من الحظ وقدرة عسكرية عالية لدى م  ة،وأضاف إن العبوات الناسفة ذكرته بغز 
الفلسطينيين   من  كبير  عدد  وبال  قواتنا  في صفوف  إصابات  بال  العسكرية  العملية  انتهت  الجنود، 

الوضع". في  آخر  تدهور  إلى  ذلك  يؤدي  ال  كي  القتلى،  بـ    المسلحين  وصفهما  من  أن  وادعى، 
ا االحتالل  أمن  ألجهزة  العبوات  هيلش"المطلوَبين"  وألقيا  وقوة  بكثافة  النار  أطلقا  وبراهمة،  خازم  دين 

جدًا،  عنيفة  كانت  "النيران  مكررًا:  الفرار،  محاولتهما  أثناء  قتلهما  تم  لكن  الفرار  وحاوال  الناسفة 
الجنود". إصابات في صفوف  تقع  لم  وبمعجزة  نوعية،  المستخدمة  أن    والعبوات  الصحيفة،  ونشرت 

"الصغيرة" في جنين، احتاجت تدخل لواء عسكري كامل وقوات خاصة، وهي   بـا  العملية التي وصفته
تذكر الجميع بالشكل الذي ستبدو عليه عملية عسكرية واسعة النطاق على غرار "السور الواقي" في 

 الضفة.
   30/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 االنتخاباتات بناء جديدة قبل غانتس يتعهد لقادة المستوطنين بالمصادقة على مخطط .13

وكاالت: أبلغ وزير الدفاع اإلسرائيلي، بيني غانتس، قادة المستوطنين، أول من أمس، بأنه    -القدس  
الكنيست،  انتخابات  القريبة، وقبل  الفترة  المستوطنات في  بناء في  المصادقة على مخططات  يعتزم 

وني أمس، عن مصادر حسبما نقل موقع "واينت" اإللكتر التي ستجري مطلع تشرين الثاني المقبل،  
 جتماع بين غانتس والمستوطنين. شاركت في اال

هعاين،   روش  بلدة  في  منزله  قبالة  أقاموها  اعتصام  خيمة  في  المستوطنين  قادة  غانتس  والتقى 
ضي، احتجاجًا على عدم انعقاد اجتماع لمجلس التخطيط األعلى التابع لجيش االحتالل، في آب الما

 ستيطاني، إثر ضغوط أميركية. للمصادقة على مخططات بناء ا
وبين   بينه  الهاتفية  المحادثة  إلى  أمس،  "واينت"،  إذاعة  معه  أجرتها  مقابلة  خالل  غانتس  وتطرق 
الرئيس، محمود عباس، يوم اإلثنين الماضي، وإلى العملية العسكرية التي نفذها جيش االحتالل في  
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. وقال "إني أتحدث مع من يمكن  ت عن أربعة شهداء وعشرات الجرحىجنين، أول من أمس، وأسفر 
 لتحدث معه وأحارب من ينبغي ومتى ينبغي محاربته". ا

وأضاف غانتس "أنا لست صديقه )أي عباس(، لكني أخدم مصالح دولة إسرائيل عن طريق التنسيق  
ق على ذهاب الجيش في  األمني. وسأستمر بالقيام بذلك طالما يتطلب األمر ذلك. وأنا الذي يصاد 

عتقال شخص ما. هل هذا أمر لطيف؟ ال. هل هذا  مخيم الالجئين في جنين من أجل ا الليل إلى  
 مريح لي؟ ال. هل نحتاج إلى ذلك من الناحية األمنية؟ نعم". 

ضفة بعد رحيل أبو مازن وإلى حين يأتي حاكم آخر. واضاف إن "ثمة احتمااًل أن تسود فوضى في ال
أو ال، فهذا ال عالقة له   فته. وإذا كان شريكاً شخص معتدل ينتظرون خال  700وال أرى قائمة من  

 بالواقع الحالي".
 30/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 الجيش اإلسرائيلي يقرر توفير الحماية الكاملة للبؤر االستيطانية بسبب الوضع األمني  .14

كاملة  ذكر موقع واي نت العبري، مساء اليوم الخميس، أن الجيش اإلسرائيلي قرر تأمين الحماية ال 
 ؤر االستيطانية التي يصفها بأنها "غير قانونية" خشيًة من هجمات فلسطينية. للب

وبحسب الموقع، فإنه بسبب التوتر األمني، أكملت قيادة الجيش اإلسرائيلي في الضفة خالل األيام  
من  ولمجموعة  البؤر  لتلك  األمن  توفير  بشأن  السياسة  تغيير  هدفها  إجراءات  سلسلة  الماضية، 

 في الضفة الغربية وغور األردن.  توطنات المس
وأشار الموقع إلى أن تلك اإلجراءات ستنفذ على األرض في األيام المقبلة، وتشمل تركيب مكونات  

 أمنية جديدة وتكنولوجية أسوًة بالمستوطنات العامة. 
 29/9/2022دس، القدس، الق

 
 "إسرائيل"ى سفك الدماء في األجواء المشحونة قبل االنتخابات قد تؤد  إل. هرتسوغ يحذر.. .15

التحلي   إلى  بشدة،  بينهم  ما  في  المنقسمين  اإلسرائيليين،  هرتسوغ  إسحاق  اإلسرائيلي  الرئيس  دعا 
نوفمبر/ من  الثاني  في  المقررة  البرلمانية  االنتخابات  قبل  من  بالهدوء  المقبل، محذرا  الثاني  تشرين 

إن األعصاب المشدودة   -بعاءمس األر مساء أ  في خطاب ألقاه-وقال هرتسوغ    حدوث أعمال عنف.
 قد تتطور بسرعة إلى أحداث تخرج عن السيطرة. 
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وتهديدات   بالنازيين،  ومقارنات  بالخيانة،  متبادلة  اتهامات  إلى  مشيرا  تزايد،  في  العنف  أن  وأضاف 
 وشتائم عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

 29/9/2022الجزيرة.نت، 
 
 قائمة عربية... واليمين يعترض  لجنة االنتخابات اإلسرائيلية تشطب .16

الوطني   »التجمع  حزب  قائمة  شطب  الخميس،  اإلسرائيلية  المركزية  االنتخابات  لجنة  قررت 
الديمقراطي« برئاسة النائب سامي أبو شحادة، ومنعه من خوض االنتخابات المقررة في أول نوفمبر  

المقبل.)تشرين   الليبرالية    الثاني(  األحزاب  أن  وقف  والمفارقة، هي  فيما  الشطب،  قرار  على  وافقت 
 ليكود« اليميني وحلفاؤه من األحزاب الدينية ضده.حزب »

نحو نظام اجتماعي جديد«،   –وكانت اللجنة قد اجتمعت للبحث في طلب تقدمت به جمعية »معًا  
قائمتي  المتطرف، لشطب  اليمين  الموحدة  المقربة من  العربية  »التجمع«، و»القائمة  ن عربيتين هما: 

أ في قانون    -  7ب الشطب إلى البند »لحركة اإلسالمية« برئاسة النائب منصور عباس. ويستند طلل
أساس الكنيست«، الذي بموجبه، يمكن منع قائمة من خوض االنتخابات، إذا كانت »ترفض طبيعة  

 إذا كانت تحرض على العنصرية«.  إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو
عضوًا يمثلون األحزاب برئاسة قاٍض سابق    36ة من  كزية في إسرائيل«، مؤلفولجنة »االنتخابات المر 

اعتاد   وقد  قوائم.  لشطب  عّدة  طلبات  اللجنة  هذه  بحثت  األخيرة،  العقود  وفي  العليا.  المحكمة  في 
واعتادت القوائم العربية واليسار الراديكالي طلب    اليمين المتطرف تقديم طلبات لشطب القوائم العربية،

 األحزاب اليهودية العنصرية المتطرفة.شطب 
وحسب القانون اإلسرائيلي ال يعتبر قرار اللجنة نهائيًا. وإذا تقرر شطب قائمة، ينتقل الموضوع بشكل  

هو أن أحزاب   أوتوماتيكي إلى المحكمة العليا، التي عادة، ترفض الشطب. لكن الجديد في األمر،
وأن حزب »المعسكر الوطني« برئاسة وزير الدفاع    اليمين المتطرف لم تنضم إلى طلبات الشطب،

غا  هذا بيني  غانتس  وعلل  »التجمع«.  شطب  مع  صوت  ساعر،  جدعون  القضاء  ووزير  نتس، 
ينبغي    الموقف قائاًل، إن »التجمع يعمل ضد الصبغة اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، ولذلك ال

 سرائيلي لمن يعمل بشكل متطرف ضد الدولة«. أن يترشح للكنيست. وال مكان في مجلس النواب اإل
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الموحدة«،   و»القائمة  »التجمع«  التصويت على شطب  التغيب عن  نتنياهو  أحزاب معسكر  وقررت 
العرب وخروجهم بشكل تظاهري  الناخبين  إلى استفزاز   ألنها أدركت أن شطب قوائم عربية سيؤدي 

 إلى صناديق االقتراع.  
 29/9/2022الشرق األوسط، لند ، 

 
 تستجيب لطلب أميركي بتخفيض عالقاتها مع الصين "إسرائيل" .17

الملّح   األميركي  الطلب  على  لبيد  يائير  حكومة  وافقت  السابقة،  اإلسرائيلية  الحكومات  عكس  على 
 تل أبيب وبكين، وإتاحة الفرصة لمراقبة أميركية عليها.   بوضع قيود على تطوير العالقات بين
أبي تل  في  سياسية  مصادر  عمليوقالت  »تعني  الموافقة  هذه  إن  العالقات ب  مستوى  خفض  ًا 

الصينية في مجاالت تتعلق بالتطور التكنولوجي واالتصاالت اإللكترونية وغيرهما من    -اإلسرائيلية  
 المواضيع االستراتيجية«. 

ا،  الخطوة مقدمًة للحوار االستراتيجي بين الواليات المتحدة وإسرائيل في مجال التكنولوجيوجاءت هذه  
 . الذي بدأ أول من أمس )األربعاء(، ويستمر لثالثة أيام

اإلسرائيلية   العالقات  موضوع  أن  الطرفين  من  مصادر  اإلدارة    -وأكدت  يقلق  الذي  الصينية، 
 البحث.  األميركية، يقف على رأس مواضيع 

 30/9/2022الشرق األوسط، لند ، 
 
 م "قبر يوسف" "حتى إشعار آخر": االحتالل يمنع المستوطنين من اقتحا .18

)"كان   اإلسرائيلي  البث  هيئة  أوردته11ادعت  تقرير  في  االحتالل    "(،  جيش  أن  الخميس،  مساء 
نابلس، "حتى إشعار آخر"،   "قبر يوسف"، شرقي  اقتحام مقام  المستوطنين من  اإلسرائيلي قرر منع 

 وذلك في ظل المخاوف من تصعيد األوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة. 
ت القناة الرسمية اإلسرائيلية أن جيش االحتالل اإلسرائيلي يسعى إلى تقليص عملياته العسكرية  عموز 

في  األمنية  األوضاع  لضبط  الفلسطينية  السلطة  أمن  ألجهزة  المجال  وإفساح  نابلس،  مدينة  في 
 بين".مطلو  المدينة، غير أن االحتالل سيواصل مداهماته واقتحاماته التي ينفذها بذريعة "اعتقال

يوسف"   "قبر  لمقام  المستوطنين  اقتحام  بمنع  اإلسرائيلية  األمنية  المؤسسة  قرار  أن  القناة  وأوضحت 
اقتحاماتهم   فلسطينية في محاولة لصد  لعمليات  المستوطنين  تعرض  "المخاوف" من  أثر  يأتي على 
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لنابلس، ويزعم اليهود أنه مقام   ه وجهة  يتخذونمقدس و المتصاعدة للمقام الواقع في الطرف الشرقي 
 القتحاماتهم في منطقة نابلس.

 29/9/2022، 48موقع عرب 
  
 " مع نظيرته األلمانية 3غانتس يبحث صفقة بيع "حيتس  .19

كريستين   األلمانية،  نظيرته  مع  هاتفية  ماحثات  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  أجرى 
لبيع  وشيكة  اتفاقية  حول  اإلسرائيل  المبرخت،  المنظومة  "حيتس  ألمانيا  الصواريخ  3ية  العتراض   "

 طويلة المدى، فيما تسعى تل أبيب إلى إقناع واشنطن بمنح ضوًءا أخضر للصفقة. 
الخميس، إن غانتس أجرى مكالمة هاتفية    يومعنها    وقالت وزارة األمن اإلسرائيلية، في بيان صدر

الفيدرالية األلمانية، كريستين المبرخت، أمس األربعاء الدفاع  بحثا خاللها "فرص تعزيز مع وزيرة   ،
 التعاون الدفاعي بين البلدين".

 29/9/2022، 48موقع عربي 
 
 2022تعرضت العتداءات االحتالل ومستوطنيه منذ بداية  مسجدا    15: "األوقاف" .20

مسجدا تعرضت العتداءات   15قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إن  :  رام هللا
االحتال قوات  المن  بداية  منذ  والمستوطنين،  اإلسرائيلي  الجاري.ل  بيان    عام  في  البكري  وأوضح 

نتهاكات تأتي في ظل سياسة احتاللية ترمي إلى إتاحة المجال أمام صحفي، الخميس، أن هذه اال
بهدف   والمساجد،  الدينية  باألماكن  يتعلق  فيما  حتى  قيود،  أو  أية ضوابط  دون  للعمل  المستوطنين 

 ة إلى حرب دينية ال يمكن تحديد نتائجها على المنطقة بأسرها. الدفع بالمنطق
 29/9/2022)وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 استشهاد طفل أثناء مطاردة جنود االحتالل له  .21

الطالب الطفل ريان ياسر سليمان ) :  بيت لحم أثناء مطاردته من قبل    7استشهد  أعوام(، الخميس، 
وأفاد مصدر أمني لــ"وفا"، بأن جنود االحتالل    ي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.قوات االحتالل، ف

الحقوا طلبة المدارس في منطقة "خربة الدير" في تقوع، أثناء عودتهم لمنازلهم، ما أدى إلى توقف  
المستشفى. إلى  إثرها  نقل  الطفل،  قسم وأع  قلب  إلى  وصل  سليمان  الطفل  أن  الصحة  وزارة  لنت 

طفال استشهدوا برصاص   35يذكر أن    مستشفى بيت جاال الحكومي، وكان قلبه متوقفا.  الطوارئ في
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في قطاع غزة، بحسب وزارة    16منهم في الضفة، و  19االحتالل اإلسرائيلي، منذ بداية العام الجاري،  
 الصحة.

 29/9/2022سطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفل
 
 لجريح محمد ماهر غوادرةناد  األسير: بتر يد المعتقل ا .22

قال نادي األسير، إن اليد اليسرى للفتى المعتقل الجريح محمد ماهر السعيد )غوادرة(، بُترت :  رام هللا
بالغ   صحي  بوضع  وهو  اإلسرائيلي،  هشومير"  "تل  مستشفى  في  جراحية،  لعملية  خضوعه  بعد 

، الخميس، أن المعتقل غوادرة وأوضح نادي األسير في بيان له  ة، حتى بعد إجراء العملية.الخطور 
% في جسده، وما يزال في 90عاما(، من مخيم جنين، ُيعاني من حروق شديدة وعميقة بنسبة    17)

قسم العناية المشددة، تحت أجهزة التنفس االصطناعي، وذلك إلى جانب ابن عمه المعتقل الجريح  
ولفت إلى   التنفس االصطناعي.عاما(، الذي يقبع في ذات المستشفى، تحت أجهزة    22وليد )  محمد 

أّن المعتقل محمد وليد )غوادرة(، خضع لسلسلة عمليات جراحية خالل الفترة الماضية، وهناك أمل 
 في عالجه رغم خطورة وضعه الصحي. 

 29/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 رائيلي ية بفعل اإلغالق اإلسألبسط الحقوق الطبيع يفتقر نتائج استطالع صادمة.. شباب غزة .23

 9واقع مرير يعيشه شباب قطاع غزة، فقد أظهرت نتائج استطالع رأي حديث أن  :رائد موسى  –غزة 
كل   خالل    10من  واجهوها  التي  الجسيمة  التحديات  جراء  طبيعية  غير  حياتهم  أن  يعتقدون  منهم 

الـالسن ة، هذا الواقع أيضا ترجمه معرض  الماضية، والناجمة عن الحروب والقيود اإلسرائيلي   15وات 
أعم بغزة عسكت  المحاصر. فني  بالقطاع  الشباب  حياة  على  واإلغالق  الحصار  تأثيرات  الفنية   اله 

الدولية للصليب األحمر"، أن "اللجنة  الذين شاركوا في استطالع أجرته  الشباب  هذه    وتعتقد غالبية 
اتهم في المرحلة القادمة، وأن ال أمل لدى  التحديات التي يواجهونها هي نفسها التي ستحدد مسار حي

 % منهم في العثور على فرصة عمل.40
عاما، بهدف    30إلى    18شابا وشابة في الفئة العمرية من    385وشارك في االستطالع اإللكتروني  

الشباب في   المترتبة على حياة  اآلثار  األفراد "قياس  المفروضة على حركة  القيود  بفعل  قطاع غزة 
وبحسب نتائج االستطالع، فإن ثلثي الشباب في غزة يعتمدون على عائالتهم    منها وإليها".والبضائع  

% منهم عن انعدام األمل لديهم في الحصول على عمل  42.9في مصاريف حياتهم اليومية، وعبر  
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  % من الشباب أن انعدام االستقالل المالي لهم وقبولهم ألي 69.9ويعتبر    المقبلة.  15خالل األعوام الـ
ا التدهور  تداعيات  يناسبهم هو من أهم  لو كان ال  الفئة    القتصادي.عمل حتى  في  الشباب  ويمثل 

عاما نحو الُخمس من بين حوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة الساحلي    29إلى    18العمرية من  
العام  الصغير والمحاصر منذ   الحين ألربع حروب إسرائيلية  2007منتصف  ذلك  ، وقد تعرض منذ 
 وعشرات جوالت التصعيد.

% منحة  12.9فقدوا فرصة عمل بالخارج، في حين فقد    -بحسب االستطالع-% من الشباب  39.2
 دراسية بالخارج لعدم قدرتهم على مغادرة غزة. 

 نتائج مخيفة 
زة غير طبيعية مقارنة بغيرها، وأرجعوا  ا أن الحياة في غمن المشاركين في االستطالع اعتبرو  %88.8

والخالفات   الحركة،  المفروضة على  والقيود  المتكررة، واإلغالق  التصعيد  تداعيات جوالت  إلى  ذلك 
الداخلية. تأثر    الفلسطينية  االستطالع  بسبب 95.6وأظهر  اإلنسانية  باألوضاع  سلبا  الشباب  % من 

وصول إلى الخدمات األساسية، ويتمثل ذلك في رص العمل وعدم الانخفاض مستوى الدخل وانعدام ف
التغذية. وسوء  الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  جودة  وقلة  للكهرباء  المستمر  وعلى    االنقطاع 

% منهم يعانون من  34.5% من الشباب من التوتر والقلق واالكتئاب، و49المستوى الصحي، يعاني  
 % منهم يمتنعون عن الزواج.12.4الجتماعية، ومشكالت اجتماعية متعلقة بالروابط ا

 29/9/2022الجزيرة.نت، 
 
 بيانات تفند مزاعم االحتالل بأعداد تصاريح العمل الممنوحة لغزة  .24

كشفت نوعا غاليلي منسقة ترويج السياسات والمناصرة في منظمة حقوق اإلنسان  :  عدنان أبو عامر
أن "نظام التصاريح اإلسرائيلية  "مسلك" من أجل حق الفلسطينيين في االنتقال من قطاع غزة وإليه،  

الحالي بعيد كل البعد عن تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من أجل لقمة العيش، ناهيك عن فرصة  
االز  أعمار  تحقيق  في  والشابات  الشباب  بين  البطالة  نسبة  تبلغ  حيث  االقتصادي،  ، 29-15دهار 

دوالرات،    10شيكاًل في اليوم،    35، ويبلغ متوسط األجر اليومي  %60ويشكلون غالبية سكان غزة،  
الزمن". القطاع خالل عقود من  المعيشية في   مما أسفر عن تدهور الوضع االقتصادي والظروف 

مقا في  "عربيوأضافت  وترجمته  محلية،  محادثة  موقع  نشره  لعزل  21ل  جهودا  بذل  "االحتالل  أن   "
ناتج عن هجماته المتكرر  ة، والحصار الذي يفرضه منذ القطاع عن الضفة الغربية، وتسبب بدمار 

ألف فلسطيني بوزارة العمل   140كوسيلة "للحرب االقتصادية"، ولذلك ليس مستغربا أن يسجل    2007
العيش، ما  في غزة ألنهم   بالعثور على لقمة  لهم  بحاجة ماسة للحصول على تصريح عمل يسمح 
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 سرائيلية المقدمة لعمال غزة". يعني أن هذه األعداد من العمال تبلغ عشرة أضعاف عدد التصاريح اإل
وأوضحت أن "منسق أنشطة االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة زعم سلسلة إجراءات جديدة  

إلى    مفادها زيادة العمال في غزة  بـ  17حصة  بالسماح  الحكومة  يقترب من قرار  بما  ألف   20ألفا، 
، لكن عدد التصاريح  15,500ة إلى تصريح، وتضيف إلى القرار الفعلي منذ ستة أشهر لتوسيع الحص

عام   في  ألنه  للمقارنة،  صغير  الواقع  في  اآلن  حتى  توزيعها  تم  انتفاضة    2000التي  اندالع  قبل 
 در نصف مليون عامل معبر إيريز كل شهر".األقصى غا

 29/9/2022، 21عربيموقع 
 
 عاما  60% من السكا  في فلسطين أعمارهم أكثر من 5.5اإلحصاء:  .25

% من إجمال السكان في فلسطين يشكلون  5.5قال الجهاز المركزي لإلحصاء، إن ما نسبته  :  رام هللا
عددهم   بلغ  إذ  السن،  كبار  بواقع    297,069فئة  الجاري،  العام  منصف  حتى  فردًا    196,251فردا 

نحو   و6.2يشكلون  الغربية،  الضفة  في  السكان  إجمالي  من  إجمالي  4.7فردا  100,818 %  من   %
قطاع في  ل  غزة.    السكان  بيان  في  اإلحصاء  المجتمع  وأضاف  أن  للمسنين،  العالمي  اليوم  مناسبة 

الفلسطيني فتي، حيث تشكل فئة صغار السن نسبة مرتفعة من المجتمع، ورغم الزيادة المتوقعة في 
تبقى نسبتهم منخفضة وفي   يتوقع أن  أنه  المقبلة إال  السنوات  أعداد كبار السن في فلسطين خالل 

الي، ومن المتوقع أن تبدأ هذه النسبة في االرتفاع  % خالل سنوات العقد الح6تتجاوز  ثبات إذ لن  
 بعد منتصف العقد المقبل.

ألف فرد أي    144في فلسطين حوالي    2022وأشار إلى أن عدد كبار السن الذكور بلغ منتصف عام  
% من اجمالي  5.8  ألف أنثى بما نسبته  153% من اجمالي الذكور في فلسطين، مقابل 5.3ما نسبته  

 أنثى.   100ذكرا لكل  93.9جنس مقدارها االناث، بنسبة 
 29/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 إصابات بالرصاص الحي خالل مواجهات مع جيش االحتالل في مد  وبلدات عدة  .26

بينهم فتى والعشرات   –محافظات   باالختناق خالل    "األيام": أصيب ستة مواطنين بالرصاص الحي 
مدي في  الذي  مواجهات  الوقت  في  الفوار،  ومخيم  أمر  وبيت  ودورا  بدو  وبلدات  والبيرة  الخليل  نتي 

ومنشأتين   منزل  بهدم  وأخطرت  زراعيتين  ومنشأتين  منزلين  هدم  على  االحتالل  قوات  فيه  أقدمت 
الجنوبي الخليل  مدينة  مداخل  وأغلقت  الخليل،  ومدينة  ارطاس  قرية  في  دورا ُأخريين  بلدة  ومداخل  ة 
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ر وقرية خرسا، بالتزامن مع إقدام مستوطنين على تسييج أرض وزراعتها في قرية كيسان  ومخيم الفوا
 تمهيدًا لالستيالء عليها، واقتحام موقع مستوطنة "حوميش" المخالة جنوب جنين. 
 30/9/2022، رام هللا، األيام

 
 وفاة سباح فلسطيني دولي غرقا  في األرد   .27

عاًما(، مصرعه غرقًا في    21الفلسطيني نديم محمد عوينة )في حادث مؤسف، لقي الشاب    :الدوحة
ووفق صحيفة "القدس" فإن الفقيد عوينة من سكان بلدة بتير في بيت لحم، وهو    بحر العقبة باألردن.

  سباح دولي، كان يتدرب في بحر العقبة على السباحة لتمثيل فلسطين في المحافل الدولية، إال أنه 
ونقلت وسائل إعالم عن مصادر أردنية   سبب تحرك صخور في المكان.توفي بعد قفزه في البحر ب

 قولها إن الشاب نقل إلى المستشفى لتلقي اإلسعافات إال أنه عندما وصل كان قد فارق الحياة. 
 29/9/2022، الدوحة، شرق ال

 
 مصر تحذر من خطر التصعيد اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين .28

أ  التصعيد  القاهرة:  »البالغ من مخاطر  بالده  قلق  المصري سامح شكري عن  الخارجية  وزير  عرب 
إلعادة   األجواء  وتهيئة  التهدئة  تثبيت  أجل  من  القاهرة  تبذلها  التي  الجهود  على  الحالي  اإلسرائيلي 

السالم«. مع    إحياء عملية  الفلسطينية  الساحة  على  المستجدات  آخر  في  الخميس،  وبحث شكري، 
السفير   روحي فتوح المركزية لحركة فتح، بحسب  اللجنة  الفلسطيني وعضو  المجلس الوطني    رئيس 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير    أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
شكري أكد على دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية، ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني من أجل  

ت الشرعية  عاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقراراتحقيق تطل
 الدولية ذات الصلة. 

 29/9/2022، الشرق األوسط، لند 
 
 تطالب بوقف جرائم االحتالل واطالق سراح األسرى  األردنية النقابات .29

بحق الشعب الفلسطيني، وطالب دان مجلس النقباء األعمال اإلجرامية لالحتالل الصهيوني  : أعمان
اجل   من  والعمل  بحمايته،  الدولي  االحتالل.المجتمع  في سجون  والمعتقلين  األسرى  سراح   إطالق 

بيان،   النقابات في  القمعية ضد شعبنا الصامد على  إ وقالت  الكيان الصهيوني يواصل ممارساته  ن 
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لينضمو  المقاومة  أبطال  المدافعين أرض فلسطين، حيث ارتقى ثالثة شهداء من  الشهداء  الى رتل  ا 
ضاف انه باألمس أيضا جاءتنا صرخة األسرى  أو   عن الحق  واالرض ضد المغتصب الصهيوني.

اإلداريين بإضرابهم ليعلنوا للعالم أّن االحتالل ال يأبه بالقوانين الدولية وال باحترام حقوق األسرى التي  
 ير األرض واإلنسان إال بالمقاومة. ن ال سبيل لتحر أكد أاقرتها كل المواثيق الدولية. و 

 29/9/2022، الدستور، عم ا 
 
 تعتقل شابين تسلال من لبنا  "إسرائيل" .30

السياج   واجتازا  لبنان  تسلال من  القبض على شخصين  ألقى  أنه  الجيش اإلسرائيلي  أعلن  أبيب:  تل 
  لب طالبا عمل. الحدودي، مساء الخميس. وأكد الناطق أن الشخصين لم يكونا مسلحين وهما في الغا

ل »هذا  أن  على  شدد  العسكري  الناطق  أن  قرى  ومع  في  البلديات  رؤساء  فإن  أمنيا«،  حادثا  يس 
تمكنا من   الشخصين  أن  من  وشكوا  الظاهرة.  هذه  تكرار  من  قلقهم  أعربوا عن  إسرائيل  في  الشمال 

 تجاوز الحدود ووصال إلى داخل بلدة إسرائيلية قبل القبض عليهما. 
 29/9/2022، لند الشرق األوسط، 

 
 للبنانية ا ة صيداالتطبيع في قاعة بلديعن ندوة  .31

اللبنانية   بلديتها  اللبنانية والفلسطينية في مدينة صيدا في قاعة  الشبابية والطالبية  المنظمات  عقدت 
اللبنانية   "التطبيع بين الواقع والرفض" حاضر فيها حشد من ممثلي المنظمات الشبابية  ندوة بعنوان 

والت  نية.والفلسطي الصهيونية  مقاومة  تنسيقية  عام  مدير  وشارك  كلمة  هذا  في  إبراهيم،  أنس  طبيع 
وجهها للحضور مؤكدًا على وحدة الحال بين لبنان وفلسطين، داعيًا لتوحيد جهود الشعوب واألحرار 
الصهيوني،   الكيان  قبل  من  أوطاننا  يهدد جميع  الذي  الخطر  ودفع  التطبيع،  مقاومة  في  العالم  في 

 ة التطبيع في العالم.دارت لقاءات جانبية مع بعض المؤسسات لتعزيز روابط مقاومو 
 29/9/2022على فيسبوت،  موقع تنسيقية مناهضة الصهيونية

 
 علماء إسرائيليو  ومغاربة يوقعو  اتفاقية تعاو  في مجال الطاقة .32

قضايا  التخصصات في    وقع علماء طاقة إسرائيليون ومغاربة، الخميس، اتفاقية تعاون ثنائي متعدد 
وقالت الجامعة في بيان عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”:    الطاقة، في جامعة “بار إيالن”.

“علماء من الجامعات الرائدة في إسرائيل والمغرب يوقعون اتفاقية تعاون لتطوير برامج مشتركة في  
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الطاقة”. “تويتر  مجال  موقع  في  بالعربية”  “إسرائيل  صفحة  لوز وأشارت  التابعة  الخارجية  ”  ارة 
الطاقة”. مجال  في  مشتركة  برامج  لتطوير  تهدف  التعاون  “اتفاقية  أّن  إلى  “تّم   اإلسرائيلية،  وقالت: 

)وسط(”. إيالن  بار  جامعة  في  واالستدامة  الطاقة  مركز  في  تاريخية  اتفاقية  ذكرت   توقيع  وبدورها 
 البلدين )المغرب وإسرائيل( ة بحثية في كالمجموع  50جامعة “بار إيالن”، أّنه “تم إطالق أكثر من  

  في مجاالت الطاقة الشمسية والهيدروجين وتخزين الطاقة ونقلها”. 
 29/9/2022رأ  اليوم، لند ، 

 
 منظمة التعاو  اإلسالمي تدين العدوا  اإلسرائيلي على مخيم جنين  .33

االسالمي :  جدة التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  ال  أدانت  لها،  بيان  اإلسرائيلي    ،خميسفي  العدوان 
على  متكررة  إسرائيلية  واعتداءات  جرائم  من  سبقها  وما  الجريمة  هذه  أن  معتبرة  جنين،  مخيم  على 

الدولية. الجنائية  المحكمة  أمام  والمساءلة  التحقيق  تستدعي  الفلسطيني  المنظمة  الشعب   ، وحملت 
ا  هذا  تداعيات  عن  الكاملة  المسؤولية  االحتالل،  قوة  المجتمع  لتصعيإسرائيل،  داعيًة  الخطير،  د 

اإلسرائيلي   للعدوان  حد  وضع  في  مسؤولياته  تحمل  إلى  الدولي،  األمن  مجلس  وخصوصًا  الدولي، 
 المستمر وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 29/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 تونس خالل مواجهة البرازيل  مشجعياألمن الفرنسي يحاول انتزاع علم فلسطين من  .34

تداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي وصفحات تونسية مقاطع فيديو تظهر عناصر من األمن 
الفرنسي وهم يحاولون سحب علم فلسطين من بعض مشجعي المنتخب التونسي في مدرجات ملعب  

وانتشرت فيديوهات تظهر    ء.ثالثا"حديقة األمراء" بباريس خالل مواجهة البرازيل الودية أول أمس ال
محاولة عناصر األمن سحب األعالم الفلسطينية من أيدي بعض المشجعين التونسيين كانوا يرفعونه  

هذا التصرف من رجال األمن قوبل بصفارات استهجان وهتافات باسم فلسطين، ومن    في المدرجات.
وتظهر إحدى اللقطات أنه   سطين".يك فلضمن الهتافات رددت الجماهير التونسية "بالروح بالدم.. نفد 

رغم محاولة سحب العلم من يد أحد المشجعين، فإنه رفض ذلك ورفعه مجددا، هاتفا لفلسطين وسط  
   تحية وتشجيع من الجماهير حوله في المدرجات.
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وتفاعل مغردون عرب مع هذه الواقعة، إذ أشاد معظمهم بما فعله الجمهور التونسي وإصراره على  
فلس ر دعم  مع طين،  التعامل  في  الغرب  تناقض  آخرون  وانتقد  الفرنسي،  األمن  رجال  محاوالت  غم 

 القضايا العالمية. 
 29/9/2022الجزيرة.نت، 

 
  البرلما  األوروبي يناقش األوضاع الصحية في الضفة وغزة .35

مان طالب رئيس "تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا" )تجمع أهلي( رياض مشارقة، البرل:  بروكسل
 األوروبي، الخميس، بأن يكون له دور في دعم القطاع الطبي الفلسطيني. 

األ االتحاد  مكاتب  مع  التنسيق  على  تعمل  اتصال  لجنة  إنشاء  إلى  وغزة، ودعا  الضفة  في  وروبي 
تنفيذ المشاريع الطبية لتخفيف معاناة   لتسهيل دخول األطباء إلى األراضي المحتلة، والمساعدة في 

 يعانون بسب ممارسات االحتالل غير اإلنسانية. المرضى الذين 
بي  جاء ذلك خالل مشاركة وفد تجمع األطباء الفلسطينيين، في االجتماع الذي عقده البرلمان األورو 

 في مدينة بروكسل، بدعوة من لجنة فلسطين في االتحاد األوروبي. 
 29/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هاد الطفل ريا  سليما ق في استشواشنطن تدعو للتحقي .36

دعت إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، مساء اليوم، الخميس، إلى إجراء تحقيق "شامل وفوري" في 
والذي   أعوام،  سبعة  العمر  من  يبلغ  الذي  سليمان  ياسر  ريان  الطفل  استشهاد  الحياة  ظروف  فارق 

تقو  بلدة  اإلسرائيلي في  االحتالل  لقوات  واقتحامات  مداهمات  الضفة  خالل  في  لحم  بيت  ع، جنوبي 
 الغربية المحتلة. 

وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية، فيدانت باتيل، في إفادة صحافية ُسئل خاللها عن  
فلسطيني   طفل  بوفاة  علمت  عندما  شديد  بحزن  شعرت  المتحدة  "الواليات  إن  سليمان،  الطفل  وفاة 

جانب   وفوري في المالبسات المحيطة بوفاة الطفل" إلىبريء"، وأضاف "نؤيد إجراء تحقيق شامل  
 تحقيق داخلي لجيش االحتالل اإلسرائيلي. 

 29/9/2022 ،48 موقع عرب
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 الصين: ال يجوز استخدام الفيتو ضد مصير الفلسطينيين .37
 مير حي إلقرار العدالةجيون: ما ينقص حل القضية الفلسطينية ليس خطة كبرى بل ض

ألي طرف استخدام حق النقض )الفيتو( بشأن القضايا المتعلقة بمستقبل    اكدت الصين انه ال يحق
 ومصير الشعب الفلسطيني.

وأشار مندوب الصين الدائم لدى األمم المتحدة تشانغ جيون خالل اجتماع لمجلس األمن، إلى أهمية  
 الفلسطينية.  التمسك بالنزاهة والعدالة إزاء القضية
طينية ليس خطة كبرى بل ضمير حي إلقرار العدالة. إن وفاء وقال، “ما ينقص حل القضية الفلس

 مجلس األمن بمسؤولياته ال يعتمد على الشعارات الصارخة، ولكن على اإلجراءات الملموسة”.
يتعين على مجلس   إنه   ، الخميس  اليوم  نقلتها وسائل اعالم صينية  تشانغ في تصريحات  واضاف 

ا وحيادي األمن  بموضوعية  بواجباته  المحادثات  لوفاء  استئناف  وتعزيز  الدولي،  للتوافق  وفقا  ة 
للحوار”،  -الفلسطينية  الالزمة  الظروف  “نضج  يسمى  ما  انتظار  من  بدال  تأخير،  دون  اإلسرائيلية 

الشعب  ومستقبل  بمصير  يتعلق  فيما  “الفيتو”  حق  استخدام  طرف  ألي  يحق  ال  أنه  على  مشددا 
 الفلسطيني. 

مبكر و  تسوية  إلى  التوصل  إن  التطلع  أضاف،  يظل  الفلسطينية  للقضية  ودائمة  وعادلة  وشاملة  ة 
المشترك للمجتمع الدولي، الفتا إلى أن مجلس األمن ملزم بواجبه تجاه قضية فلسطين، ويجب عليه  

ف  اتخاذ إجراءات أكثر قوة لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة وممارسة حقوقه غير القابلة للتصر 
 وسط.وتحقيق سالم دائم في الشرق األ

الفلسطينية  للقضية  األمد  طويل  الحل  إن  تشانغ  حل -وقال  أساس  على  يقوم  أن  يجب  اإلسرائيلية 
 الدولتين، وهذا توافق دولي وخط أساسي للنزاهة والعدالة، ويجب االلتزام بهما بحزم. 

ا حقوقه  باستعادة  الفلسطيني  الشعب  مطالب  تدعم  الصين  أن  إقامة  وأكد  وتؤيد  المشروعة،  لوطنية 
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967ولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام د 

 29/9/2022غد، عم ا ، ال
 
 في األرد   األونرواالسفيرة البريطانية تؤكد التزام بالدها بدعم  .38

اربد  محافظ  حيث  األربعاء،  األول  أمس  اربد،  محافظة  بريند  بريدجيت  البريطانية  السفيرة  زارت 
 ضوان العتوم ورئيس بلدية اربد نبيل الكوفحي. ر 
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وفي لقاء مع أسرة في مخيم األونروا، قالت السفيرة: »أبدى األردن كرمًا سخّيًا لمساعدة الالجئين.  
التزامها تظل على  المتحدة  الجميع على    والمملكة  األردن لضمان حصول  األونروا في  بدعم جهود 

 ى سد احتياجاتهم األساسية«. الخدمات الصحية والتعليم، وقدرتهم عل
الطالب  والتقت  األونروا  تديرها  مدرسة  بزيارة  اربد  لمحافظة  زيارتها  استهّلت  بريند  السفيرة  وكانت 

 .المشاركين في برلمان المدرسة
 30/9/2022، عم ا ، الدستور

 
 تحذير في مجلس حقوق اإلنسا  من مخطط تهجير إسرائيلي واسع بالقدس  .39

الح العودة  السلطات اإلسرائيلية  ّذر مركز  نية  فلسطيني، خالل مداخلة بمجلس حقوق اإلنسان، من 
 تنفيذ ثاني أكبر مخطط تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة.

وأثار مركز العودة في المداخلة مع مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الشعوب األصلية،  
 دي ياصول الفلسطيني في القدس لخطر االستعمار اإلسرائيلي. ض بلدة سلوان بحي وامسألة تعر 

 29/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ين ُتسِقط عقيدة عباس "المقدسة" جن .40

 تامر قشطة 
يمكن أن تشّكل عملية اغتيال عبد الرحمن خازم وأحد أفراد األجهزة األمنية واثنين من المواطنين على  

ة في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتدفع المزيد من عناصر  لحظًة فارقأطراف مخيم جنين،  
األجهزة األمنية للتحرر من العقيدة األمنية التي أسسها الضابط األمريكي كيث دايتون قبل أكثر من  

 عقد ونصف من الزمن، آماًل أن تشّكل حمايًة أمنية لالحتالل اإلسرائيلي وقطعان المستوطنين. 
س طويلةفبعد  مدن   نوات  في  واعتقالهم  والنشطاء  المقاومين  ومالحقة  األمنية  األجهزة  تضييق  من 

المحتلة   الغربية  اإلسرائيلية -الضفة  االستخبارية  والمعلومات  األمريكية  المحددات  على  نّفذ   -بناًء 
آخرها  كان  ونابلس،  جنين  مدينتي  في  واجتياح  اغتيال  عمليات  سلسلة  العام  هذا  االحتالل    جيش 

 م جنين باألمس. جريمة مخي 
مشروعه   إلنقاذ  جديدة  محاولة  في  الغربية  الضفة  في  األخيرة  اإلسرائيلية  العسكرية  العمليات  تأتي 
األمني، في ظل تراجع شعبية رأس السلطة الذي يقود المشهد في رام هللا، وتخّلي الكثير من شركائه  
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رجل األمن المعروف بفساده بداية حكم  عنه، وتحولهم إلى خصوم سياسيين، إضافة إلى التأسيس ل
 ودفاعه المستميت عن "التنسيق األمني". 

يوم   عرفات  ياسر  الفلسطيني  الرئيس  وفاة  عند  الفلسطيني  المشهد  إلى  ، 2004نوفمبر    11بالعودة 
القرار األمريكي   الفلسطينية، كان  التحرير وحركة فتح والسلطة  وتوّلي محمود عباس رئاسة منظمة 

إعادة بناء األجهزة األمنية وفق عقيدة تضمن حماية أمن )إسرائيل( وتتصدى    العمل على  اإلسرائيلي
نير   من  الفلسطينية  األرض  لتحرير  أشكالها  بكل  المقاومة  تتبنى  التي  الفلسطينية  الفصائل  لعقيدة 

 االحتالل. 
)إسرائيل( فلسطينية ورّشحت اإلدارة األمريكية الجنرال كيث دايتون ليعمل منسًقا أمنيًّا بين السلطة ال

، وهو ضابط حاصل على الشهادة العسكرية األولى في التاريخ، وعلى درجة الماجستير  2005عام  
 في العالقات الدولية؛ وهو صاحب خبرة عملية عسكرية ولدية تجربة دبلوماسية واسعة.

شائكة  لسطينية النجح الجنرال األمريكي بخبرته العسكرية وحنكته الدبلوماسية واستغالل الظروف الف
آنذاك في إعداد جنود السلطة الفلسطينية بطريقة تضمن والءهم، وتعزز قناعاتهم بالهدف الذي يردده  

 على مسامعهم.  
الفلسطينية و)إسرائيل(،   التنسيق مع السلطة  وعلى الرغم من أن دور دايتون كانت باألساس مجرد 

األجه خاصة  الفلسطينية  السلطة  يقود  أن  استطاع  األمنيةفإنه  تنفيذ    زة  إلى  تدفعهم  التي  بالطريقة 
 البرامج التي تضمن أمن )إسرائيل(، وتؤدي بالتالي إلى استقرار الوضع في الضفة الغربية المحتلة.  

البرلمانية   االنتخابات  في  باألغلبية  فوزها  إثر  في  الفلسطيني  المشهد  حماس  حركة  اكتساح  عقب 
إلسرائيلي جلعاد شاليط عشية ترأسها حركة حماس  ر الجندي ا، مروًرا بأس2006الفلسطينية في يناير  

ألول حكومة فلسطينية، وما رافقها من عدوان على قطاع غزة وصراع على السلطة مع حركة فتح  
السياسية في   يسّير األمور  الذي  الرجَل األول  الفلسطيني حتى أصبح  المشهد  دايتون في  برز اسم 

نشاطات األمنية، وهو الذي يقدر كيفية دعم األجهزة  اشرة في الالضفة الغربية، وهو الذي يتدخل مب
في  وتساهم  أمنيًّا  وأميركا  )إسرائيل(  ترضي  التي  األعمال  نحو  توجيهها  وكيفية  الفلسطينية  األمنية 

 تفكيك بنية حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية.
في واشنطن حول السالح   ة المسموعةبمرور السنوات تطور دور دايتون حتى أصبح صاحب الكلم

األمنية   النشاطات  لدعم  المطلوبة  األموال  وحول  ونوعيته،  الفلسطينية،  للسلطة  تقديمه  يجب  الذي 
 الفلسطينية، إضافة إلى تدّخله في تعيين المسؤولين األمنيين في السلطة الفلسطينية.

وسط في السابع من  الشرق األ  وكان دايتون قد استشهد في محاضرٍة له في معهد واشنطن لسياسة
قال   2009مايو   حيث  فلسطينيين  أمن  رجال  دفعة  تخريج  خالل  فلسطيني  أمن  رجل  من  باقتباس 
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الفلسطيني وسالمته، ولم   الشعب  تحققون أمن  تعلمتم هنا كيف  يا رجال فلسطين قد  "أنتم  األخير: 
 تأتوا هنا لتتعلموا كيف تقاتلون )إسرائيل(".

ذاتها   المحاضرة  ب وفي  بـ"قدرة  المنشورة  دايتون  أشاد  المعهد،  موقع  على  واإلنكليزية  العربية  اللغتين 
محاولة   أي  وأجهضت  الغربية،  الضفة  في  اندلعت  التي  التظاهرات  ضبط  على  الفلسطيني  األمن 
الوثوق   بإمكانهم  بأن  اإلسرائيليون  وشعر  اإلسرائيليين،  عن  بعيًدا  العنف  وحّولت  ثالثة،  النتفاضة 

ال ونباألمن  في فلسطيني  المصبوب  الرصاص  عملية  خالل  غزة  إلى  قواتهم  من  األكبر  القسم  قل 
 ". 2009يناير/ كانون الثاني 

قبل دايتون، كان يتولى المهمة ضابط أمريكي يدعى وورد والمعلومات عنه شحيحة وأيًضا دوره كان  
 يقتصر على التنسيق األمني.

العربي وما رافقها م  الربيع  اندالع شرارة  العربية عام  ن أحداث فامع  المنطقة  تاريخ  ،  2011رقة في 
اإلدارة   له  خططت  ما  يوفر  أن  أمل  على  إرثه  ترك  لكنه  فشيًئا،  شيًئا  األمريكي  الجنرال  اختفى 
األمريكية وتريده )إسرائيل( إلى أن عاد الفلسطيني من جديد إلى ميدان المقاومة في الضفة الغربية  

 المحتلة من جديد. 
فحسب  ذلك  ا  ليس  شارك  جهاز  بل  إلى  الفلسطينية  المخابرات  جهاز  تحويل  في  األمريكي  لجنرال 

مساندة لـ"الشاباك" اإلسرائيلي في جمع المعلومات حول المقاومة في قطاع غزة ومكان احتجاز شاليط  
 ومخازن األسلحة ومنشآت التصنيع العسكري والمناطق التي تطلق من خاللها الصواريخ 

ات فشله كانت واضحة على األرض إذ لم ينجح في إخضاع قطاع  ن فإن عالمرغم كل ما فعل دايتو 
العمليات   رغم  اإلسالمي  والجهاد  حماس  حركتي  خصوًصا  المقاومة  فصائل  تدجين  وفي  غزة 

، وما يؤكد صحة 2014، 2012، 2009-2008العسكرية الواسعة التي نّفذها جيش االحتالل في أعوام 
مة في معركة سيف القدس، واستمرارها في عمليات اإلعداد ائل المقاو هذا الطرح ما فعلته ونفذته فص

 والتجهيز للمعركة القادمة.
إلى رئاسة  الرئيس دونالد ترامب  المشهد وتغيير اإلدارات األمريكية ووصول  الرجل عن  مع اختفاء 

قف م هللا، تو ، وموقفه العدائي من القضية الفلسطينية ورأس السلطة في را2017الواليات المتحدة عام  
أصبح   الذي  األمني  التنسيق  ظاهرة  على  الهجمات  يشّنون  وأصبحوا  دايتون  ذكر  الفلسطينيون عن 

 شيًئا مقدًسا كما وصفه رئيس السلطة محمود عباس في أكثر من مناسبة. 
في الربيع الماضي بدأت )إسرائيل( تتململ مع سيل العمليات البطولية في قلب األراضي الفلسطينية  

، ومنها عملية رعد حازم، إذ وقف شاب عشريني أمام مقهى ومحال تجارية في  1948المحتلة عام  
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جودين  شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب متأماًل المشهد أمامه، قبل أن يفتح نيران سالحه على المو 
 هناك. 

  تلك العملية كان لها تداعيات كبيرة لدى المؤسسة األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية في ظل أن منفذها 
الرجل  إلى خروج  مبكًرا، إضافة  يتقاعد  أن  قبل  الفلسطيني  الوطني  األمن  ابن عقيد في جهاز  هو 

رافًضا تسليم نفسه لسلطات أمن  مفتخًرا بعملية نجلها ومطالًبا الشباب الفلسطيني بالسير على نهجه و 
 االحتالل والسلطة الفلسطينية أيًضا. 

ارًدا في جنين اآلن وكل يوم ينال الدعم والثناء من  يعيش والد الشهيدين رعد وعبدالرحمن خازم مط 
ركًنا   أصبح  راسخة  عقيدة  من  يحمله  بما  الرجل  هذا  فإن  وبالتالي  جميعها  الفلسطينية  القطاعات 

 روع التنسيق األمني وبناء الجنرال األمريكي الذي استمر عقًدا من الزمن.أساسيًّا يهدد مش
 29/9/2022فلسطين أو  الين، 

 
 ية التدمير الذاتي لسلطة رام هللاتفعيل آل .41

 حازم عياد 
بعد ساعات قليلة من إدانة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة العدوان اإلسرائيلي على  

أمس األربعاء؛ كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن سعي ديوان الرئاسة الفلسطينية لترتيب جنين يوم  
عبا  محمود  السلطة  رئيس  يجمع  السنة  اتصال  برأس  لتهنئته  لبيد  يائير  االحتالل  وزراء  برئيس  س 

 اليهودية.
رفض  األربعاء  أمس  يوم  لبيد  يائير  مكتب  من  متأخر  برد  حظي  هآرتس  صحيفة  بحسب  الطلب 

بانتهاء االحتفاالت برأس السنة العبرية؛ غير أن لبيد لن يمانع بتلقي اتصال في وقت الحق    الطلب  
 بحسب مكتب لبيد. من رئيس السلطة محمود عباس

اليهودية   بالسنة  احتفاء  األقصى  للمسجد  المستوطنين  اقتحامات  خالل  رام هللا  في  السلطة  يوميات 
سطينية ورئيس السلطة في اآلن ذاته محمود عباس كان  غاية في الغرابة؛ فرئيس منظمة التحرير الفل

أم ما  اإلسرائيليين؛  المسؤولين  لتهنئة  االتصاالت  تنظيم  في  األمن  منشغال  بوزير  االتصال  من  كنه 
المحتل   الكيان  دولة  ورئيس  األثنين؛  يوم  سابق  وقت  في  غانتس  بيني  المحتل  الكيان  في  والدفاع 

 يتسحاق هرتسوغ يوم الثالثاء.
د يعلم بدقة غاية الرئيس عباس من هذه االتصاالت التي جوبهت بانتقادات واسعة في الشارع  ال أح

ا القوى  كافة  ومن  الزماني  الفلسطيني؛  بالتقسيم  ضمنيا  إقرارا  البعض  اعتبرها  والفصائلية؛  لسياسية 
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ه الحتفاالتهم  عنوانا  األقصى  والمستوطنون  االحتالل  جعل  أن  بعد  الشريف  لألقصى  ذا والمكاني 
 العام في حين ذهب آخرون إلى ـبعد من ذلك بكثير. 

واق عن  ومعنويا  ماديا  حقيقيا  انفصاال  تعاني  هللا  رام  في  وعن  فالسلطة  بل  الفلسطيني  الشعب  ع 
تطورات المشهد السياسي واألمني لدى الكيان اإلسرائيلي؛ انفصال كشفه تطور األحداث في المسجد  

ة العبرية؛ وصبيحة العدوان اإلسرائيلي على مدينة جنين يوم  األقصى يوم األثنين صبيحة رأس السن
ف غاالنت بتسريبات للقناة السابعة  أمس األربعاء الذي أرفقه عضو الكنيست عن حزب الليكود يوآ

اإلسرائيلية عن تحضيرات لعملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية؛ أكدتها قرارات قائد أركان جيش  
ال كوخافي  أفيف  واغتيال  االحتالل  الستهداف  الغربية  بالضفة  الجو  استخدام سالح  على  وافق  ذي 

داء األقصى، وإن لزم األمر كبار مسؤولي  كبار المسؤولين في حركة الجهاد اإلسالمي وكتائب شه
 "حماس" بالضفة الغربية بحسب ما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية يوم أمس األربعاء. 

لتي تعيشها السلطة في رام هللا وعن موجة الغضب التي أمكن رصدها في  بعيدا عن حالة الفصام ا
الرئيس عباس كه قا الفلسطيني على اتصاالت  المحتل؛ فإن عاصفة من األسئلة  الشارع  الكيان  دة 

تطرح نفسها حول دوافع الرئيس لالتصال بقادة االحتالل وغاياتها؛ فهل منعت االحتالل من اقتحام  
طيني وارتقاء أربع شهداء من بينهم شقيق منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب فلس  44جنين وإصابة  

 رعد خازم داخل منزله؟ 
يس االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األقصى وعموم الضفة الغربية؟ هل  هل أوقفت اتصاالت الرئ

صاله مهنئا  أعادت الهدوء للشارع الفلسطيني بحسب تصورات قادة الكيان الذين طالبوه بذلك خالل ات
 برأس السنة العبرية يومي األثنين والثالثاء؟ 

االستراتيجي؛ أم أسهمت في تفاقم  هل عززت مكانة السلطة في رام هللا وحسنت تموضعها السياسي و 
 أزمتها وتأكل شرعيتها التي لم يبقى منها شيء يذكر؟  

متدادا لحالة الغضب التي  ال يوجد نهاية لألسئلة بعضها قد يكون محرج جدا؛ وبعضها اآلخر يمثل ا
وانفصال كامل عن  باتت في حالة فصام  التي  وقيادتها  السلطة في رام هللا  آداء  الشارع من    تسود 

 الواقع ومجريات األحداث على األرض الفلسطينية لدرجة يصعب فهمها.
المس قبله  ومن  جنين  على  اإلسرائيلي  العدوان  لمواجهة  هللا  رام  في  السلطة  قدمته  ما  جد  فأقصى 

األقصى إدانة صادرة عن الرئاسة الفلسطينية خالفا للعادة إذ كان يكتفى في كثير من األحيان ببيان  
ال خارجية  االتجاه  وزارة  بذات  الشيخ  حسين  التحرير  منظمة  سر  أمين  من  مماثلة  وإدانة  سلطة؛ 

أ المركزية:  للجنة  اجتماعات طارئة  أو عقد  دون اإلعالن عن إجراءات عملية:  و أي من  والسياق 
 األطر القيادية في منظمة التحرير أو السلطة ذاتها. 
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اإلسرائيلي   الكيان  بقادة  الرئيس عباس  اتصاالت   .. وتبريرها سياسيا وأخالقيا  ختاما  يصعب فهمها 
وفلسفيا؛ فهي أشبه ما تكون بعملية تدمير ذاتي؛ وانتحار سياسي جماعي ال إرادي ألقطاب السلطة  

التدمير الذاتي كامنة وفاعلة في هيكل وبنية السلطة منذ لحظة والدتها لشكل    والتنسيق األمني؛ فآلية
 يصعب الفكاك منها. 

 29/9/2022، 21موقع عربي 
 
 في الطريق إلى االنفجار: خطر مشاركة أبناء األجهزة األمنية الفلسطينية في المواجهات .42

 يوآف ليمور 
واقع   لكن  األعياد،  لجة  في  عميقا  الجمهور  اللحظة    اإلجازات يوجد  هذه  في  متعلق  والترفيهات 

اإلحباط   وبمهنية  "الشاباك"  لدى  االستخبارية  المعلومات  بجودة  للدقة  أو  الجيش بشعرة،  قوات  لدى 
والشرطة. يصل هذا النشاط إلى علم الجمهور فقط عندما تقع أحداث استثنائية، مثل النشاط الذي 

و  لالجئين  جنين  مخيم  في  أمس،  من  أول  اثنان نفذ،  منهم  فلسطينيين،  مسلحين  أربعة  فيه  قتل 
 مطلوبان. 

المستعربين من حرس الحدود في هذه الحالة أيضا جلبت معلومات دقيقة من "الشاباك" مقاتلي وحدة  
ُنقلت  القوات عبوة ناسفة كبيرة، لو كانت  إلى شقة اختباء المطلوبين؛ في االجتياح استخدمت ضد 

 شأنها أن توقع إصابات عديدة.إلى إسرائيل لكان من 
عملياتي. فقد أشارت المعلومة إلى    –تم اجتياح جنين في وضح النهار لسببين. األول: استخباري  

المطل أو  أن  إسرائيلية  سيارات  نحو  أخرى  نار  إطالق  عملية  تنفيذ  محاولة  على  يوشكان  وبين 
الليلة األخيرة، مثل العمليات   التي سبق أن نفذاها مؤخرا. وعليه  استحكامات للجيش اإلسرائيلي في 

فـ  ردعيا.  كان  الثاني  السبب  فورا.  إلحباطهما  أو  اعتقالهما  على  للعمل  حاجة  ثمة  كانت  فقد 
ون" في المخيم مقتنعون بأن الجيش اإلسرائيلي يعمل أساسا في الظالم بسبب تفوقه بالوسائل  "المخرب

فقد استهدف اإلظهار بأن    –مخيم يقظا ونشطا  حين يكون ال  –وبالتكنولوجيا. أما النشاط في النهار  
 إسرائيل ال تخشى االحتكاك، بل العكس: تبحث عنه كي ال تسمح للمطلوبين بالحصانة. 

في حاالت سابقة في األسابيع األخيرة، هذه المرة أيضا كان بعض القتلى نشطاء في أجهزة  مثلما  
تقلقان إسرائيل يدل هذا على ظاهرتين  الفلسطينية.  بوتيرة   األمن  لكنهما تتصاعدان  بعيد،  منذ زمن 

 خطيرة. 
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)ومخ  –األولى   جنين  "السامرة".  شمال  في  الفلسطينية  للسلطة  المتزايد  السيطرة  الالجئين  فقدان  يم 
فيها( كانا أول من أعلن عن العصيان، وتنتشر الفوضى بسرعة جنوبا، باتجاه نابلس وما بعدها، إلى 

 رام هللا وما وراءها.
ثانية هي تكاثر النشطاء في أجهزة األمن الفلسطينية الذين يشاركون في أعمال "اإلرهاب"، الظاهرة ال

ي أثناء االعتقاالت. برز هذا، أول من أمس، في جنين،  أو يطلقون النار نحو قوات الجيش اإلسرائيل
 حين حاول نشيط من األجهزة إطالق النار نحو القوات وصفي. 

ب كثرة األسلحة التي في أيدي األجهزة ونوعيتها، بل ألنها تصبح  هذه الظاهرة مقلقة ليس فقط بسب
 تمل. مشاركة فتستوجب من الجيش و"الشاباك" أن يتعاطى مع كل شريك كعدو مح

اإلسرائيلي   التنسيق  كان  كل   –ولما  استخدام  مطلوب  الوضع،  لتهدئة  حيوي  أنه  ثبت  الفلسطيني 
عادة تأهيله في أقرب وقت ممكن. فالبديل لذلك هو إل   –سياسية، اقتصادية أو أمنية    –وسيلة ممكنة  

اإلسر  اإلحباط  أعمال  حجم  وفي  العمليات  محاوالت  عدد  في  واالرتفاع  التدهور  في  استمرار  ائيلية 
األراضي اإلسرائيلية، والذي مثلما في الدائرة البشعة سيجلب معه مزيدا من المصابين، ومزيدا من 

يمكن أن نجده في حجم اإلخطارات بالعمليات، ما يفترض زيادة محاوالت العمليات. الدليل على ذلك 
 الجهد الدفاعي والهجومي في "المناطق" وفي نطاق الخط األخضر. 

القريبة القادمة خطيرة على نحو خاص على خلفية األعياد، والحجيج إلى القدس، وتجمعات  األسابيع  
قواته في "المناطق"، كما عززت الشرطة  المستجمين والمتنزهين، وعليه فقد عزز الجيش اإلسرائيلي  

قواتها في مراكز المدن. هذا الجهد الذي كان في أساس تقويم الوضع لدى رئيس األركان كوخافي 
قيادة المنطقة الوسطى، أول من أمس، سيتعاظم في األيام القادمة لكن من المشكوك فيه أن يكبح  و 

 ميل التصعيد الحالي. 
قو  مطلوبا  سيكون  الغرض  غير  لهذا  أنها  يبدو  والتي  وخارجها  الفلسطينية  السلطة  داخل  كبيرة  ات 

ي معظمها، بقيادة "حماس".  موجودة اآلن. العكس هو الصحيح: الجهات الفاعلة في الميدان سلبية ف
من هنا أيضا يمكن أن نفهم تقويم الوضع الغامض جدا الذي تصدره االستخبارات اإلسرائيلية بأذرعها  

بم والتي  له  المختلفة  نشهد  لم  متفجر  احتمال  أمام  اآلن  تقف  و"السامرة"  "يهودا"  منطقة  فإن  وجبها 
 مثيال منذ سنوات عديدة.

 29/9/2022إسرائيل اليوم 
 30/9/2022، رام هللا، ياماأل
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 فـي جـنـيـن   "حـمـلـة واسـعـة"عـلـى أعـتـاب  "إسـرائـيـل" .43
 عاموس هرئيل 

وفي   الجيش  وفي  الحكومة  في  عملية  بذلوا  إلى  الذهاب  أن  على  للتأكيد  واضحة  جهودًا  "الشاباك" 
 .االعتقاالت صباح أول من أمس في مخيم جنين لالجئين استند إلى تحذير مركز وفوري 

أجل   من  القوة  ُأرسلت  اللذان  المسلحان  المطلوبان  بينهم  من  فلسطينيين،  أربعة  قتل  العملية  في 
التي األصعب،  الحادثة  هي  هذه  االحتكاك    اعتقالهما.  استمرار  مؤخرا.  الغربية،  الضفة  في  وقعت 

  1في    العنيف يهدد بجر الجيش اإلسرائيلي إلى عملية أوسع في جنين، حتى قبل انتخابات الكنيست 
حسب رأي "الشاباك" فإن هذين المطلوبين كانا    تشرين الثاني، رغم عدم رغبة الحكومة بعملية كهذه.

إطالق نار، أطلقوا النار فيها على جرافة تابعة لوزارة الدفاع قرب متورطين، مؤخرًا، في عدة عمليات  
ط الناحل، الرائد بار  أيلول )في الليلة التي قتل فيها ضاب  13جدار الفصل في شمال جنين صباح  

 بيلح، ومسلحان فلسطينيان في حادثة أخرى على حاجز الجلمة المجاور(.
انا مسلحين برشاشات وعبوات ناسفة، وأنهما يخططان  كان معروفا لالستخبارات اإلسرائيلية أنهما ك

ور، حتى بصورة  لتنفيذ عملية في األيام القريبة القادمة. كانت هذه الخلفية لمحاولة اعتقالهما على الف 
أحد  وجودهما.  مكان  على  مؤشر  تلقي  فيها  تم  التي  اللحظة  منذ  النهار،  وضح  في  استثنائية 

قتل ثالثة شبان إسرائيليين في العملية التي حدثت في شارع    المطلوبين كان شقيق "المخرب" الذي
 ديزنغوف في تل أبيب في نيسان الماضي. 

قة التي كانا فيها تم تفجير عبوات ناسفة ضدهم. ُقتل عندما اقترب مستعربو حرس الحدود من الش
أثناء آخران  فلسطينيان  أيضا  وقتل  النار.  إطالق  تبادل  أثناء  الفلسطينيان  قوات   المسلحان  مغادرة 

حرس الحدود والجيش للمخيم. احد القتلى، رجل المخابرات الفلسطينية، ـطلقت النار من بعيد على  
ود عندما أطلق النار على القوات. اإلصابة موثقة في فيلم نشر  رأسه من قبل قناص في حرس الحد 

 أول من أمس.
الجيش عملي المخيم في  تحدث أحداث مشابهة كل أسبوع في جنين، منذ استأنف  ات االعتقال في 

آذار الماضي. تم دخول القوات بمعرفة واضحة أنهم سيواجهون بالنيران من جانب المطلوبين الذين  
كليهما معا. في حالة وجود جاؤوا العتقالهم   أو  المحيط  ومن جانب مسلحين آخرين سيعملون في 

 لعمل.تحذير واضح عن تنفيذ عملية وشيكة ال يكون هناك أي تردد بشأن ا
تتعلق عالمات التساؤل بأحداث أخرى مثل رسم خرائط لبيوت عائالت "مخربين" قبل هدمها أو هدم  

 الملح القيام بذلك في هذه الظروف.  البيوت نفسها، فمن غير الواضح لماذا من
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الواضح هو أن االحتكاكات في المدينة وفي المخيم انحرفت إلى الشوارع، حيث تخرج خاليا مسلحة  
 ن من اجل البحث عن سيارات عسكرية ومدنيين وإطالق النار عليهم.من جني

األسود  "عرين  كبير هو  تنظيم محلي  يعمل  هناك  نابلس،  تحدث في  يتمرد عملية مشابهة  والذي   ،"
 أعضاؤه على السلطة الفلسطينية، لكنهم يرفضون أيضا قبول سلطة "حماس" و"الجهاد اإلسالمي".

بداية الشهر وجه رئيس األ بار، االنتقاد لعجز في  "الشاباك"، رونين  أفيف كوخافي، ورئيس  ركان، 
 أن األمر ال أمل فيه.  األجهزة األمنية الفلسطينية في شمال الضفة. في جنين من الواضح إلسرائيل

القيام بضبط كبير لعمليات االعتقال في جنين، كما تريد  ثالث طرق عمل:  تقف أمام إسرائيل اآلن  
، والتركيز على الحاالت التي يدور فيها الحديث عن "قنبلة موقوتة" بشكل واضح؛ السلطة الفلسطينية

 للقوات؛ أو القيام بعملية أطول  واستمرار النشاطات ضمن اإلطار الحالي مع تجنب المكوث طويال
نهاية  يمكن أن تستمر دون موعد  الوحدات  إليها عدد كبير من  ينضم  تتركز في جنين ومحيطها، 

للعيان. أو    ظاهر  الضفة  واحدة في شوارع  دموية  لكن حتى عملية  الثاني،  الخيار  الحكومة  تفضل 
الثالث. الخيار  إلى  تدفعها  أن  يمكن  األخضر  الخط  حدود  الحساسية   داخل  تذكر  أيضا  يجب 

 اإلسرائيلية المتزايدة للخسائر العسكرية في هذه العمليات.
في األسابيع األخيرة تتم مهاجمة الحكومة والجيش بسبب تعريض حياة المقاتلين للخطر في عمليات  
  داخل المناطق المأهولة بصورة كثيفة، وتسمع طلبات الستخدام الطائرات المسيرة الهجومية بدال من 

القو  العمليات في موازاة  هذه  المسيرات اآلن مشغلة ضمن  الضغوط أصبحت  أعقاب  ات.  ذلك. في 
ولكن حتى اآلن هي لم تستخدم. في الخلفية يجدر االنتباه إلى العالقة بين جنين وغزة، التي أدت 

قام    في بداية آب إلى عملية عسكرية قصيرة في القطاع، "بزوغ الفجر"، في أعقاب اعتقال استثنائي
د"، من شأنه أن  به الجيش في جنين. المزيد من القتلى في جنين، خاصة إذا كانوا من نشطاء "الجها 

أول من أمس مرت   القطاع.  الصواريخ من  تأييد من  إلى إطالق صلية  سنة على زيارة    22يدفعه 
يتذكر ذلك إذا كان هناك أحد    –رئيس المعارضة، أرئيل شارون، إلى الحرم. اليوم )أمس( يتم إحياء  

إسرائيل    – بين  الحين  ذلك  منذ  تغيرت  كثيرة  أمور  الثانية.  االنتفاضة  الندالع  السنوية  الذكرى 
 حالها. والفلسطينيين؛ ويبدو أنه ما زالت هناك أمور كثيرة بقيت بالضبط على 

 "هآرتس" 
 30/9/2022، رام هللا، األيام
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 :رياتكاريك .44

 
سليم  نيالفلسطي  الطفلنازة  ج ياسر  االحتالل ا ريا   مطاردة  جر اء  شهيدا   وارتقى  قلبه  توق ف   ..  

 تقوع جنوب شرق بيت لحم.للطلبة في بلدة  اإلسرائيلي
 30/9/2022القدس، القدس، 

 
 
 
 


