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 لمصالحة الفلسطينيةا ةلويسعى لعرق "..تفاهمات إسطنبول"حور التطبي  يحارب م"األخبار":   .1
، «الفتحاونة» -« الحمساونة»مجّددًا، توضع العصّي في دوالنب التفاهمات : رجب المدهو  -غزة 

 لك  هذه المّرة بضغط عربي واِجهُته مصر واألرد ، وم  خلفهما السعودنة واإلمارات. 
بي للتفاهمات األخنرة التي ُأبرمت في تركنا أّخر إصدار عباس أ  الرفض العر « األخبار»وعلمت 

المرسوم الرئاسي بااليتخابات، خاصة أ  بعض االعتراضات جاءت بصنغة تحذنرات م  أ  
 «.اإلجماع العربي»ستجّر "أبو ماز " إلى حض  تركنا وقطر بعندًا م  « حماس»

  ورائها الخلنجنة، في تأجنل اجتماع األمياء كذلك، َتسّببت الضغوط المصرنة واألردينة تحدندًا، وم
العامن  المقّرر في النثالث م  الشهر الجاري، والذي كا  م  المفترض صدور مرسوم االيتخابات 

إلى « فتح»خالله بعد عرض التفاهمات على باقي الفصائل. تيقل مصادر أيه خالل زنارة وفد 
ُأبلغت الحركة أ  المصرنن  غنر راضن  ع   القاهرة األسبوع الماضي )بعد تفاهمات إسطيبول(،

دافعت بالقول إ  االتفاق جرى في القيصلنة الفلسطنينة « فتح»طرنقة إعال  االتفاق في تركنا. لك  
في إسطيبول م  دو  رعانة أو وساطة تركنة، وا   الفلسطنينن  تفاهموا عبر اللقاءات النثيائنة وحّققوا 

االستراتنجنة الفلسطنينة الحالنة تقوم على »لحة، فضاًل ع  أ  في ملّف المصا« اختراقًا كبنراً »
لك ، تضنف المصادر، لم نُرق هذا التبرنر المصرنن ، الذن  نعارضو  «. سناسة اللقاءات النثيائنة

 تيفنذ االتفاق وحتى االيتخابات.
ة القاهرة، ميطلق االعتراض المصري كا  أ  المصالحة الفلسطنينة بهذه الطرنقة، بعندًا م  رعان

عامًا، فضاًل  14تمنّثل ايتقاصًا م  جهد األخنرة بعد محاوالت كنثنرة للمصالحة بن  الحركتن  طوال 
ع  أ  الوقت الحالي غنر مياسب لاليتخابات، خاصة مع غناب دعم دولي وأمنركي إلجرائها، ما 

العام لجامعة الدول واستكمااًل لهذا الموقف، أعرب األمن  «. قفزة غنر محسوبة م  عباس»نجعلها 
م  اجتماع تركنا، أل  بعض األطراف رأى في هذه « االستناء»العربنة، أحمد أبو الغنط، ع  

 االجتماعات رسالة إلى أطراف عرب معنين .
في غضو  ذلك، كشفت مصادر "فتحاونة" أ  األرد  أبدى، عبر قيوات اتصال مع عباس، ايزعاجه 

مؤكدًا أيه ال ندعم إجراء االيتخابات الفلسطنينة تخّوفًا م  حصول م  االتفاق وم  توقنعه في تركنا، 
على يصنب كبنر في المياصب، فضاًل ع  التعقندات، خاصة في الضفة والقدس وما « حماس»

تعرفه م  ينة إسرائنلنة لميع االيتخابات، وهو ما سنفتح باب مواجهة في الضفة. وفي الوقت يفسه، 
، أ  رسالة أردينة غنر مباشرة وصلت «األخبار»حدنث إلى يقلت مصادر "حمساونة"، في 

برفض اتفاق المصالحة، وذلك بالضغط على األسنرة المحّررة الميتمنة إلى الحركة، « حماس»
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والمطلوبة للوالنات المتحدة، أحالم التمنمي، لمغادرة المملكة، عبر ترحنل زوجها األسنر المحّرر يزار 
بالغه بضرورة ال  مغادرة خالل أنام، تمهندًا لترحنلها وتسلنمها لإلدارة األمنركنة.التمنمي، وا 

 5/10/2020األخبار  بيروت  
 

 للسلطة الفلسطينية "رسالة حادة"تعتقل عناصر أمن في  "إسرائيل" .2
قرب رام هللا  سلطة الفلسطنينةتابعة ال قوة أمينة كاملة سرائنلنةالجنش اإل لاعتق  :كفاح زبو  - رام هللا

وقامت قوة م  الجنش  .إلى السلطة« رسالة حادة»في وقت متأخر م  مساء السبت، وذلك في 
قل بالقرب م  بلدة يعلن  غرب عياصر على األ 10اإلسرائنلي باعتقال قوة أم  فلسطنينة م  يحو 

محافظة رام هللا، خالل أدائها مهامها إللقاء القبض على مطلوبن  فارن  إلى القرنة، وقامت باحتجاز 
مركبتهم نثم تحونلهم للتحقنق. وقال رئنس بلدنة يعلن ، عماد الخواجا، إ  القوة اإلسرائنلنة التي 

 «..حاجز عسكري»وقامت باقتناد عياصرها إلى داهمت الميطقة احتجزت مركبة األم  الفلسطنينة 
إ  إسرائنل تسعى إلى تدمنر صورة « لشرق األوسط»وقال مصدر في األجهزة األمينة الفلسطنينة لـ
ضعافها بشكل مستمر. وأضاف:  اقتحام المد  واعتقال رجال األم  م  ميازلهم وأنثياء »السلطة وا 

 «.ناسة معمول بها حتى قبل وقف التيسنق األمييأدائهم المهام نهدف إلى إضعاف السلطة، وهي س
 4/10/2020  الشرق األوسط  لندن

 
 عمليا   "الضم"بتنفيذ  "إسرائيل" تتهم السلطة الفلسطينية .3

اتهم أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة، صائب عرنقات، إسرائنل، ببدء  رام هللا:
ة عبر تكنثنف التوسع االستنطايي. وقال عرنقات إلذاعة تيفنذ فعلي لمخطط ضم أراٍض فلسطنين

وحدة استنطاينة جدندة في الضفة الغربنة  5,400الرسمنة، إ  خطط إسرائنل لبياء « صوت فلسطن »
نشكل تيفنذًا فعلنًا لمخطط الضم اإلسرائنلي المرفوض دولنًا، ونكذب االدعاء بإلغاء المخطط أو 

شرعية التوسع االستنطايي والضم هو محاولة مفضوحة لتدمنر إ  اإلصرار على »وأضاف:  تعلنقه.
، ونياقض بشكل صارخ 1967ألي فرصة إلقامة الدولة الفلسطنينة على األراضي المحتلة ميذ عام 

 «. القايو  الدولي
 4/10/2020  لندن  الشرق األوسط
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 عريقات: الفصائل ستنجز الوحدة رغم التهديدات األميركية واإلسرائيلية .4
قال أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر صائب عرنقات، إ  الفصائل ستيجز الوحدة : م هللارا

الوطينة، وسنتم إصدار المرسوم الرئاسي لتحدند موعدها، رغم التحدنات والتهدندات األمنركنة 
وأضاف عرنقات في حدنث إلذاعة صوت فلسطن ، السبت، ا  الوالنات المتحدة  واإلسرائنلنة.

سرائنل ال ترندا  االيتخابات أليها تجدد الشرعنة الرافضة لالحتالل، وترفضا  حرنة  األمنركنة وا 
 شعبيا، ومستمرتا  في إجراءاتهما المياقضة للشرعنة الدولنة.

 3/10/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مشاورات في األمم المتحدة حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر دولي للسالمرياض منصور:  .5
قها تجد مبادرة الرئنس محمود عباس حول عقد مؤتمر دولي للسالم، طرن: يادنة سعد الدن  -عما 

لليقاش في الميظمة األممنة قرنبا، وستبدأ األسبوع المقبل المشاورات الكنثنفة إلطالقها، وفق ميدوب 
 فلسطن  لدى األمم المتحدة رناض ميصور.

مشاورات مع األمن  العام لألمم المتحدة، ايطوينو “وقال ميصور، في تصرنح صحفي، أيه سنبدأ 
ة، خالل األسبوع المقبل، إلطالق المشاورات بشأ  غوتنرنش، وأعضاء مجلس األم ، كل على حد

وأشار إلى كلمة الوفد األلمايي في اجتماعات الجمعنة العامة،  ”.المبادرة لعقد مؤتمر دولي للسالم
التي طالب فنها األمن  العام البدء بمشاورات لتيفنذ فكرة عقد مؤتمر دولي للسالم التي طرحها 

 ”.والصن  وروسنا، أبدت استعدادها للمشاركة كأطراف في المؤتمر ألماينا“الرئنس عباس، مؤكدا أ  
 4/10/2020  الغد  عّمان

 
 الهباش: سنقاوم إجراءات االحتالل في المسجد اإلبراهيمي .6

قال قاضي قضاة فلسطن ، مستشار الرئنس للشؤو  الدنينة والعالقات اإلسالمنة محمود : رام هللا
ت والمخططات اإلسرائنلنة التي تيتهك حرمة مقدساتيا بما فنها الهباش، "إييا سيقاوم كل اإلجراءا

وأدا  الهباش، في بنا  صحفي، اإلجراءات االحتاللنة في الحرم  المسجد اإلبراهنمي بالخلنل".
اإلبراهنمي ومحنطه، التي كا  آخرها المصادقة على بياء مصعد بالقرب م  مبيى كهف البطاركة، 

 ح بالصعود م  ساحة ايتظار السنارات إلى ساحة الحرم.باإلضافة إلى مسار وصول نسم
وأكد الهباش أ  مدنية الخلنل وبالذات ميطقة الحرم اإلبراهنمي، تعايي ميذ سيوات م  هجمة 

 احتاللنة شرسة ميظمة هدفها تهوند المكا  وترحنل الفلسطنينن  أصحاب األرض وأصحاب الحق.
 4/10/2020  ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف
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 إلجراء حوارات م  عدد من الفصائل ةالرجوب: وفد من "فتح" إلى سوري .7

قال أمن  سر اللجية المركزنة لحركة "فتح" جبرنل الرجوب إ  وفدا م  الحركة نتوجه غد : رام هللا
وتحقنق  االيقسامإلى دمشق إلجراء حوارات مع عدد م  الفصائل الوطينة الستكمال جهود إيهاء 

ستكو   تالحواراصوت فلسطن ، األحد، أ  تلك  إلذاعةوأضاف الرجوب في حدنث  حدة الوطينة.الو 
، والجبهة فلسطن مع حركة الجهاد، والجبهة الشعبنة القنادة العامة، والجبهة الشعبنة لتحرنر 

 .االيتخاباتظروف الدعوة إلى  إيضاجالدنموقراطنة، إضافة إلى ميظمة الصاعقة، بهدف 
اهمات مع حركة "حماس" تيص على إجراء ايتخابات بالتمنثنل اليسبي خالل ستة وأوضح أ  التف

 أشهر على نثالث مراحل تشرنعنة ورئاسنة ومجلس وطيي على أ  تكو  بالتوالي.
وكشف الرجوب أ  "فتح" أبلغت "حماس" برغبتها في تشكنل حكومة ائـتالف وطيي بعد االيتخابات 

 اء العامن " دو  تحدند موعد اجتماعهم.ميوما عدا ذلك سنكو  على طاولة األ
وكشف الرجوب ع  أ  واشيط  وتل أبنب تمارسا  ضغوطا إلفشال جهود تحقنق الوحدة الوطينة 

 و"قتل أي أمل في حناتيا"، مؤكدا أ  ذلك سنتحطم بصموديا ومقاومتيا.
 4/10/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اتفاق لعقد اجتماعين لألمناء العامين في الداخل والخارج: مجدالني .8

كشف الدكتور أحمد مجداليي األمن  العام لجبهة اليضال الشعبي، عضو اللجية  عنسى سعد هللا:
لتحرنر اليقاب ع  اتفاق الفصائل على عقد لقاءن  ميفصلن  لألمياء العامن  التيفنذنة لميظمة ا

خالل األنام القادمة، على أ  نعقد االجتماع األول في مدنية رام هللا ونضم األمياء العامن  
المتواجدن  في الضفة الغربنة، بنيما سنعقد اللقاء النثايي في الخارج وسنضم األمياء العامن  

 ي الخارج.المتواجدن  ف
وقال مجداليي لـ"األنام" إ  االجتماعن  سنياقشا  التفاهمات بن  حركتي "فتح" و"حماس" والتحضنر 
لعقد االجتماع الشامل لألمياء العامن  بعد مصادقة ومباركة مرجعنات الحركتن  على التفاهمات 

ركنة قبل أسبوعن ، مؤكدًا التي تم إحرازها خالل الحوار النثيائي بن  الحركتن  في مدنية إسطيبول الت
أيه وحتى اللحظة لم نتم تحدند موعد ايعقاد موعد لألمياء العامن  حتى نتم تأجنله كما تحدث 

 البعض.
 4/10/2020  األيام  رام هللا
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 العالول: "فتح" ملتزمة وحريصة على إنجاز االنتخابات العامة .9
تزام الحركة وحرصها على إيجاز االيتخابات أكد يائب رئنس حركة "فتح" محمود العالول، ال: رام هللا
وقال في حدنث إلذاعة صوت فلسطن ، السبت، إ  العمل جار لالتفاق بن  الفصائل  العامة.

والذهاب الى المرسوم الرئاسي الذي نقر االيتخابات ونحددها، معربا ع  أمله في أ  نكو  ذلك 
أقرت توجهات خالل اجتماعها قبل نومن ، وأضاف العالول ا  اللجية المركزنة لفتح  بغضو  أنام.

تتعلق بقرارات اجتماع األمياء العامن  للفصائل، وبتعلنمات م  الرئنس محمود عباس، لتشكنل 
 القنادة الموحدة والعمل الشعبي لتطونر المقاومة الشعبنة، حتى تصبح أكنثر كلفة على االحتالل.

 3/10/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مصدر لا "القدس": انتخابات حماس الداخلية تبدأ مطل  العام المقبل .10
أكد مصدر مطلع م  حركة حماس، النوم األحد، أ  االيتخابات الداخلنة للحركة  :خاص –الدوحة 

ستجري مطلع العام المقبل، بعد أ  كا  التوّجه العام بتأجنلها لفترة أطول، أو تمدند عمل مهمة 
 اسي الحالي لفترة أخرى.المكتب السن

وأوضح المصدر في حدنث لـ "القدس دوت كوم" أ  اجتماعات الحركة التي جرت في األنام األخنرة 
أكدت على ضرورة إجرائها في أقرب فرصة، وتم تحدند مطلع العام المقبل التوقنت األيسب لبدء 

الشهر الجاري حسب ما كا   إجراء االيتخابات في ظل عدم القدرة على البدء فنها بالمياطق خالل
وبن  المصدر، أ  بعض األزمات المتعلقة بايتشار فنروس كورويا، وكذلك االيشغال  مخطًطا.

ببعض الملفات دفع لتأجنل البدء فنها، على أ  تجري بدانة العام المقبل، مشنًرا إلى أ  خنار إبقاء 
الحالي بالتزكنة تم إلغاؤه، وسنتم االيتخابات فقط على المياطق وتجدند ايتخاب المكتب السناسي 

 إجراء االيتخابات على أ  تيتهي مع يهانة شهر ابرنل/ ينسا  المقبل، أو بدانة الشهر الذي نلنه.
 4/10/220  القدس  القدس

 
 القانوع: الحوار الوطني بحاجة لتعزيز الثقة وبث األمل .11

اللطنف القايوع، إ  المرحلة الحالنة م  الحوار الوطيي ، عبد حماسقال الياطق باسم حركة : غزة
النثيائي والشامل بحاجة لخطوات تعزنز النثقة وبث األمل في يفوس أبياء الشعب الفلسطنيي وتحدندًا 

وأوضح القايوع في تصرنح مكتوب، األحد، أ  "خطوات تعزنز النثقة، ورفع  في قطاع غزة.
يهاء حالة ا لتمننز بن  أبياء الوط  الواحد، م  شأيها طمأية شعبيا اإلجراءات ضد قطاع غزة، وا 

وأشار القايوع إلى أ  المرحلة  على جدنة تحقنق المصالحة، والحرص األكند على إيهاء االيقسام".
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القادمة م  الحوارات تتطلب الخروج بموقف وطيي مشترك لوضع جداول زمينة لما سنتم االتفاق 
 ة الشعبنة.علنه وتشكنل قنادة وطينة للمقاوم

 4/10/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قوى رام هللا والبيرة تدعو لتوسي  المقاومة والتوافق على برنامج نضالي .12
دعت القوى الوطينة واإلسالمنة، في محافظة رام هللا والبنرة إلى توسنع المقاومة الشعبنة، : رام هللا

سقاط مشارنع التصفنة األمنركنة الصهنوينة.وتطونرها؛ أليها الطرنق الوحند لدحر االحتالل،   وا 
، أ  استعادة الوحدة الوطينة نعّد صمام األما  لمواجهة ]أمس[وأكدت القوى، في بنا  لها النوم

كما دعت إلى استكمال اللقاءات والحوارات، التي عقدت  التحدنات التي تعصف بالقضنة الفلسطنينة.
 وشراكة سناسنة كاملة. مؤخرًا للتوافق على بريامج وطيي يضالي

 4/10/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يعتقل شاب ا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن .13
شابا  اعتقلتذكر مصادر إعالمنة عبرنة، أ  قوات االحتالل، اعتقلت صباح النوم اإلنثين ، : الياصرة

رائنلي قري ميطقة بنت عنيو  وزعمت شرطة االحتالل، أ  الشاب حاول طع  جيدي إس فلسطنينا.
 أطلقوافي الموقع  أ  الجيود(: 4040في الخلنل، جيوبي الضفة الغربنة. وذكر موقع األخبار العبري )

 اليار على الشاب وتم اعتقاله.
 3/10/2020  قدس برس

 
 "إسرائيل"ليبرمان يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية في  .14

ألول مرة »السبق، أفنغدور لنبرما ، م  تأجنج حرب أهلنة  حذر وزنر األم : تل أبنب: يظنر مجلي
، أمس األحد، إ  «نسرائنل بنتنيو»وقال لنبرما ، رئنس حزب النهود الروس  «.في تارنخ إسرائنل

يتيناهو لم نعد نجد وسنلة أخرى للتهرب م  مقتضنات محاكمته بتهمة الفساد، سوى تحرنض »
حدا فشل »وأضاف أ  «. ث فوضى عارمة تقود إلى حرب شوارعاإلسرائنلنن  على بعضهم البعض وا 

يتيناهو في إدارة المعركة الوطينة ضد فانروس كورويا، تجعله نفتعل أزمة بن  مؤندي المظاهرات 
 «.ومعارضنها، واألمر نتنح اليتصار العيف

أيا : »وعيدما سئل ع  تأننده أو معارضته للمظاهرات، وا   كايت تسهم في ايتشار الفانروس، أجاب
أرفض التطرق لهذا الموضوع بتاتا. فما نرنده يتيناهو هو أ  ييشغل في المظاهرات وتأنندها 
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ومعارضتها، وأيا ال أيجر وراءه. فال توجد أي عالقة بن  المظاهرات وبن  كورويا. غالبنة 
في  المتظاهرن  نطالبو  بإقالة يتيناهو بسبب فساده أوال وبسبب فشله في كل شيء. وهو نشغليا

 «.المظاهرات لكي ييشغل في شيء آخر
 4/10/2020الشرق األوسط  لندن  

 
 انقسام في "كاحول الفان": تنامي التيار الداعي إلى فض الشراكة م  الليكود .15

لى أولونة : محمود مجادلة تيامى التنار الداعي إلى فض الشراكة مع اللنكود في "كاحول الفا " وا 
مة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، بحسب ما أعليت عضو الكينست، العمل على استبدال رئنس الحكو 

 منكي حانموفنتش، أجرنت نوم األحد.
رنشنت  -وقالت حانموفنتش )"كاحول الفا "( في تصرنحات لإلذاعة العامة اإلسرائنلنة )"كا  

، تفكر ‘فا كاحول ال‘بنت"(، إيه "في األنام األخنرة، هياك مجموعة متيامنة وآخذه باالتساع داخل 
 للشراكة مع اللنكود"‘ في الخنارات التي قد تضم  "فض مسؤول

وأوضحت رئنس لجية الداخلنة وحمانة البنئة في الكينست، حانموفنتش، أ  الحدنث ال ندور حول 
ولك  العمل على استبدال يتيناهو"؛ األمر الذي قد نترجم بحل  -"التيازل ع  مراكز السلطة 

ايتخابات جدندة، ما نمك  وزراء "كاحول الفا " م  شغر مياصبهم خالل فترة  الحكومة والذهاب إلى
 عمل الحكومة االيتقالنة.

 4/10/2020  48عرب 
 

 غانتس يجري مقابلة م  صحافيين من السعودية واإلمارات والبحرين .16
صحفنن  أجرى بنيي غايتس وزنر الجنش اإلسرائنلي ورئنس الوزراء البدنل، النوم األحد، مقابلة مع 

 م  السعودنة واإلمارات والبحرن ، عبر تطبنق زوم.
وبحسب القياة العبرنة السابعة، فإيه ألول مرة نتحدث غايتس مع صحافنن  م  تلك الدول، مشنرًة 
إلى أ  اللقاء عقد بمبادرة م  المجلس العربي للتكامل اإلقلنمي، حنث أعرب وزنر الجنش اإلسرائنلي 

 نن  عرب م  مختلف دول الميطقة قرنًبا.ع  أمله في استضافة صحف
وقال غايتس خالل اللقاء: إ  اتفاقنات التطبنع تفتح خنارات عمل ندركها اإلنراينو ، وتعزز م  

 الصراع ضد طهرا .
وأضاف "لدنيا مصالح مشتركة، يتشارك جمنًعا في الكفاح ضد العدوا  اإلنرايي وتطونره لقوته 

 ة موحدة ضدها والسالم سنقونيا".هعالم للخطر .. سيخلق جباليوونة التي تعرض الميطقة وال
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وع  سؤال حول التعاو  األميي مع البحرن  ضد إنرا ، قال غايتس "ال نسعيي إال أ  أقول إ  لدى 
إسرائنل القدرة على التعامل مع إنرا ، والتطبنع مع البحرن  واإلمارات نقونيا جمنًعا في مواجهة 

ك أ  التطبنع بنييا نفتح أمام خنارات لمحاربة إنرا ، وأيا متأكد م  أ  العدوا  اإلنرايي، وال ش
 اإلنراينن  ندركو  ذلك أنًضا".

 4/10/2020القدس  القدس  
 

 اعتداءات على إسرائيليين خرجوا في مسيرات ضد نتنياهو .17
، تظاهرات خرجت ضد رئنس الوزراء هاجم إسرائنلنو  مجهولو ، مساء نوم السبت: رام هللا

اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، للمطالبة باستقالته في ظل لوائح االتهام المقدمة ضده، وكذلك ضد 
 سناساته بشأ  التعامل مع أزمة كورويا وما تبعها م  أزمة اقتصادنة كبنرة.

اء ألعاب يارنة، وتم وبحسب موقع ندنعوت أحرويوت، فإ  المتظاهرو  في كفار سابا تعرضوا إللق
البصق علنهم، بنيما تعرضت إسرائنلنة للضرب في تل أبنب خالل مشاركتها في مسنرة، وفي يتاينا 
ألقى أشخاص الحجارة على مجموعة م  المتظاهرن ، فنما أقدم يشطاء م  النمن  على كسر ند 

 إسرائنلي حاول مساعدة آخر تظاهر ضد يتيناهو وتعرض لهجوم.
 3/10/2020  القدس  القدس

 
اليهود سرقوا الرخيص قبل "اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ:  .18

 "النفيس
العبرنة بعض ماء جاء في كتاب إسرائنلي جدند ” هآرتس“كشفت صحنفة  ودنع عواودة: -الياصرة

، ونروي 1948يكبة نرصد جرائم السلب واليهب لكل الممتلكات المتيقلة في فلسطن  خالل وعقب 
مشاهد أكبر سطو مسلح في التارنخ ونقدم اعترافات تارنخنة ع  الفضنحة المنثنرة للخجل التي تعكس 

 ”.حضنضا أخالقنا“
آلدم راز الذي نقول إ  الكتاب عبارة دراسة واسعة ” كرمنل“الكتاب الجدند الصادر ع  دار اليشر 

 .1948ة م  قبل اإلسرائنلنن  في يكبة وتكشف مقدار السلب واليهب للممتلكات الفلسطنين
راز الذي نتجاهل سرقة الوط  أوال قبل سرقة محتونات ميازل وحواينت أصحابه، نقدم ونثنقة تارنخنة 

على سبنل المنثال نشنر راز لما اعتبر رئنس حكومة ”. وشهد شاهد م  أهله“هامة كويها م  يوعنة 
 ود لصوص.االحتالل األول دافند ب  غورنو  أ  معظم النه
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وتستيد دراسة المؤرخ اإلسرائنلي آدم راز على ونثائق م  عشرات األرشنفات ومقاطع م  الصحف 
 العبرنة، وهو نؤكد أ  الحدنث ع  حدث فرند ما زالت تبعاته وآنثاره مستمرة حتى النوم.

وم  ضم  مشاهد السلب، قنام إسرائنلنن  بسرقة خزاية م  خشب المهغو  في حنفا تم تحونلها 
الحقا لق  دجاج. وفي ونثنقة أخرى نتحدث آخرو  ع  سرقة أدوات ميزلنة وحلي وتكشف ع  سرقة 

 م  أحد مخاز  حنفا.” كافنار“عشرة آالف علبة 
ع  اإلسرائنلنن  ونشكل دلنال  1948نولنو/تموز  24ونستذكر المؤرخ راز ما قاله ب  غورنو  في 

” العمل“نخ، وذلك في ونثنقة داخل أرشنف حزب قاطعا على أكبر عملنة سطو مسلح ربما في التار 
 ”.مباي“تونثق إحدى جلسات حزب 

متجاهال طبنعة الصهنوينة التي سلبت وط  الفلسطنينن ، نشنر ب  غورنو  لقنام اإلسرائنلنن  بسلب 
اتضح لي أ  معظم النهود هم لصوص، وأيا أقول ذلك ببساطة “الفلسطنينن  دو  ذكرهم باالسم: 

ذه هي الحقنقة لألسف. رجاليا في مرج ب  عامر رواد المستوطين  آباء الجيود في وع  قصد أل  ه
الهغاياه شاركوا كافتهم في السلب واليهب. هذه ظاهرة مرعبة أليها تكشف ع  خلل أساسي. م  أن  

 ”.جاء السلب واليهب؟ لماذا نسرق أبياء البالد وبياتها ورواد استنطايها؟ ما الذي حدث لهم؟
 4/10/2020عربي  لندن  القدس ال

 
 آالف طالب عمل جديد منذ بدء اإلغالق الثاني 207مصلحة التشغيل:  .19

طالب عمل جدند  207,191أفادت مصلحة التشغنل اإلسرائنلنة النوم، األحد، بأ  : بالل ضاهر
 186,958أنلول/سبتمبر الفائت. وأشارت إلى  17تسجلوا لدنها ميذ بدء اإلغالق الشامل النثايي، في 

ميهم أخرجوا إلجازة بدو  راتب  151,436م  طالبي العمل الجدد أخرجوا إلى إجازة بدو  راتب، وأ  
 ومعظمهم بعد فصلهم م  العمل. تسجلوا ألسباب مختلف 20,233للمرة النثاينة، وأ  

 35ميهم فوق س   %53م  العاطلن  ع  العمل هم رجال، و %53وأشارت المعطنات إلى أ  
 عاما. 17أوالد حتى س   %49م أرباب أسر ولـه %60عاما، و

وتبرز يسبة البطالة المرتفعة في المجتمع الحرندي وبن  اليساء في المجتمع العربي. وكايت يسبة 
، %9.8في آب/أغسطس الماضي، بنيما كايت اليسبة العامة  %10.6البطالة بن  اليساء العربنات 

، وفقا لتقرنر يشره موقع "ندنعوت %14.4لحرندنن  وبن  الرجال ا %13.1وبن  اليساء الحرندنات 
 أحرويوت" اإللكترويي، النوم.

 4/10/2020  48عرب 
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 جنرال إسرائيلي: انتفاضة األقصى أفقدتنا الثقة بأنفسنا وأضعفتنا .20
أكد جيرال إسرائنلي، أ  هجمات المقاومة الفلسطنينة في ايتفاضة : عديا  أبو عامر -21عربي

 سرائنلنن ، وساهمت في فقدات النثقة بأيفسهم.األقصى أضعفت اإل
"، إ  حصنلة ايتفاضة 21وقال روين  إنتسنك في مقال بصحنفة "إسرائنل النوم"، وترجمته "عربي

إسرائنلي خالل سيواتها، وقد كايت بدانتها صعبة، وفي معظم  1,200األقصى تمنثلت بقتل أكنثر م  
 السناسنة اآلمال المرجوة والمطلوبة. المستونات لم نقدم الجنش اإلسرائنلي والقنادة

قائد لواء سابق في الجنش، ونعمل باحنثا في العالقات العسكرنة االجتماعنة أ   إنتسنك، وأضاف
"االيتفاضة الفلسطنينة هدفت إلى تدمنر اليسنج االجتماعي لإلسرائنلنن ، وتعرف الميظمات 

ل، لك  لدنها القدرة على إضعاف الفلسطنينة أ  هجماتها الدامنة قد ال تقضي على إسرائن
اإلسرائنلنن ، وفقدا  النثقة في أيفسهم، وصحة طرنقهم، وهذا بالضبط ما حاول القنام به رؤساء 

 التيظنمات الفلسطنينة خالل االيتفاضة ذاتها". 
 4/10/2020  "21موق  "عربي 

 
 جنرال إسرائيلي يتحدث عن "مناف " ترسيم الحدود البحرية م  لبنان .21

عدد جيرال إسرائنلي، بعضا م  الميافع التي ستعود على "إسرائنل" في : أحمد صقر -21عربي -غزة
 حال تم االتفاق مع لبيا  عبر "مفاوضات مباشرة" على ترسنم الحدود البحرنة.

وقال رئنس مجلس األم  القومي اإلسرائنلي السابق، اللواء الجيرال غنورا آنليد: "بشريا هذا األسبوع، 
سرائنل لترسنم الحدود البحرنة"، بحسب ما كتب لصحنفة أ  مفاوض ات مباشرة ستجرى بن  لبيا  وا 

 "ندنعوت أحرويوت".
ورأى أ  "مجرد المفاوضات بن  بنروت وتل أبنب، لها معا  إنجابنة تتجاوز الحاجة لحل اليزاع، 

 طرفن ".أوال: فهذه أول مرة ميذ يهانة التسعنينات، ستجرى فنها مفاوضات مباشرة بن  ال
أما المعيى اإلنجابي النثايي فسنكو  متعلقا باإلجابة ع  التساؤل: "هل اليزاع سنسمح لهما بتوسنع  

 تيقنبات الغاز في الميطقة؟".
ونثالنثا أ  "هياك خسارة واضحة لحزب هللا، الذي ميع المفاوضات حتى اآل ، لنس فقط أليه نعارض 

س  يصرهللا )أمن  عام الحزب( فهم ميذ زم ، أيه في كل حوار مباشر للبيا  مع إسرائنل، بل أل  ح
حال أراد فتح معركة عسكرنة ضد إسرائنل، فهو ملزم بأ  نستخدم الحجة التي تعد كدفاع ع  

 مصلحة لبيا  الوطينة".
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وأشار الجيرال، إلى وجود "معيى إنجابي رابع، وهو أ  المفاوضات المباشرة في موضوع ما نمك  أ  
ت في مواضنع أخرى بن  الدول المجاورة، وحتى وا   كايت معادنة، فالمصالح تؤدي إلى مفاوضا

 المشتركة موجودة باستمرار".
أما الميفعة الخامسة، بحسب الجيرال، فهي أيه "في حال كا  ممكيا الوصول لتسونة للموضوع على 

بداعنة باليسبة أساس المصلحة المشتركة مع دولة لبيا ، فنحتمل أ  نكو  ممكيا إظهار مزند م  اإل
 للتسونة مع غزة".

 4/10/2020  "21موق  "عربي 
 

 قلق إسرائيلي من تطوير صواريخ كروز أسرع من الصوت .22
العبرنة، نوم السبت، أ  قلًقا نسود المؤسسة األمينة والعسكرنة اإلسرائنلنة،  12ذكرت قياة : رام هللا

 سرعة الصوت.م  تطونر صوارنخ كروز عالنة السرعة تتفّوق سرعتها على 
وبحسب القياة، فإ  سباق التسلح العالمي خاصًة ما بن  الوالنات المتحدة والصن  وروسنا باعتبارها 

دول في العالم، نزند م  حالة القلق اإلسرائنلي، خاصًة وأ  هذه الدول بصدد تطونر يظام  3أقوى 
كنثر تعقنًدا مع مرور وقالت القياة، إ  ساحة المعركة أصبحت أ صاروخ كروز أسرع م  الصوت.

ووفًقا للقياة، فإ  المخاوف اإلسرائنلنة  السين ، وال نبدو أ  أي دولة ترند أ  تتخلف ع  هذا الركب.
 يابعة م  أ  تصل هذه الصوارنخ إلى "أعداء إسرائنل".

 3/10/2020القدس  القدس  
 

 ة"تجولوا باألحذية والتقطوا صور ا.. جنود االحتالل يقتحمون "مصلى الرحم .23
اقتحم عياصر م  شرطة االحتالل في ساعات متأخرة م  اللنل، مصلى "باب : القدس المحتلة

وذكرت مصادر محلنة، أ  جيود االحتالل  الرحمة" في المسجد األقصى المبارك بالقدس المحتلة.
 اقتحموا المصلى بأحذنتهم دو  مراعاة حرمة المسجد، وتجولوا في مرافقه، والتقطوا الصور قبل أ 

 نيسحبوا.
 4/10/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
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 فلسطينيا في أيلول/سبتمبر الماضي 320"دراسات األسرى": االحتالل اعتقل  .24
 320كشف تقرنر أصدره مركز فلسطن  لدراسات األسرى، أ  سلطات االحتالل اعتقلت : رام هللا

صحفنن ، ويائبن ،  4يساء، و 9طفاًل و 32سبتمبر الميصرم، بنيهم  فلسطنينا، خالل شهر أنلول/
 فنما ارتقى شهند جدند للحركة األسنرة، خالل شهر سبتمبر/ أنلول الميصرم.

 3/10/2020قدس برس  
 

 سبتمبر الماضيأيلول/انتهاكا  لالحتالل في الضفة خالل  1,575تقرير: شهيدان و .25

رصد التقرنر الدوري الذي نصدر ع  المكتب اإلعالمي لحركة حماس في الضفة المحتلة ارتكاب 
( ايتهاكا بحق الشعب الفلسطنيي وأرضه في الضفة الغربنة والقدس المحتلة 1,575قوات االحتالل )

 خالل شهر سبتمبر/أنلول الماضي.
ا  قوات االحتالل، التي اعتقلت أنضا ( آخرن  بينر 66وونثق التقرنر استشهاد مواطين  انثين  وجرح )

( اعتداًء على دور العبادة والمقدسات، وقد بلغ 28كما رصد ) ( آخرن .33( مواطيا، واحتجزت )344)
 ( مستوطيا.1,283عدد المستوطين  الذي اقتحموا المسجد األقصى المبارك )

بن  مصادرة وتجرنف  ( يشاطا تيوعت ما16وحسب التقرنر فقد بلغ عدد األيشطة االستنطاينة )
كما بلغ عدد االقتحامات لمياطق مختلفة  أراض وشق طرق والمصادقة على بياء وحدات استنطاينة.

( اقتحامات، ووصل عدد الحواجز النثابتة والمؤقتة المقامة في مياطق 307في الضفة والقدس )
 ( حاجزا.395مختلفة م  الضفة والقدس )
( ميشأة م  محال تجارنة وميشآت زراعنة وبركسات 39و)( ميزاًل 29ودمرت قوات االحتالل )

( تيوعت بن  مصادرة معدات 37وغنرها، فنما صعدت م  عملنات مصادرة الممتلكات لتبلغ )
 ( مصادرات في شهر أغسطس الذي سبقه.8ومركبات وآلنات ومواد بياء وخنام، مقابل )

 3/10/2020  موق  حركة حماس

 
 ة تشهدها الضفة الغربيةعمليات استيطان واسع تقرير: .26

قال المكتب الوطيي للدفاع ع  االرض ومقاومة االستنطا   :وغسا  الكتوت سعادةعماد  -يابلس 
التابع لميظمة التحرنر الفلسطنينة، أ  مجلس التيظنم االعلى في االدارة المدينة االسرائنلنة سنجتمع 

 الضفة الغربنة. مستوطيات فيوحدة سكينة جدندة  5,400النوم للمصادقة على مخطط لبياء 

ضاف ا  ايشاء هذه الوحدات السكينة االستنطاينة نجري جيبا الى جيب مع مصادقة اللجية أو 
المحلنة للتيظنم والبياء التابعة لبلدنة االحتالل على إنداع مخطط إلقامة حي استنطايي على أراضي 
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م  حي استنطايي شرعت البلدنة  وحدة استنطاينة، إلى الجيوب 450قرنة صور باهر نشمل إقامة 
 وحدة استنطاينة.. 1,500بتطونره بعد يقل السفارة األمنركنة إلنه، ضم  مخطط نشمل إقامة 

وتابع أيه في الوقت يفسه شرعت سلطات االحتالل باستكمال األعمال في بياء المقطع النثايي م  
عصنو " المقامة على أراضي ( والذي نصل إلى مجمع مستوطية "غوش 60الشارع االلتفافي رقم )

 المواطين  جيوب محافظة بنت لحم.
كما خرب المستوطيو  واقتلعوا في االشهر األخنرة وتحت سمع وبصر قوات االحتالل وحمانتها وفق 

شجرة نملكها الفلسطنينو  في حوادث متعددة في الضفة  500تقارنر محلنة وأممنة متطابقة يحو 
 بدنا بمحافظة سلفنت.الغربنة، كا  اوسعها في قرنة 

 3/10/2020  القدس  القدس
 

 %90البطالة بين الالجئين قاربت  ..أزمات مضاعفة في المخيمات الفلسطينية بلبنان .27
تشهد المخنمات الفلسطنينة في لبيا  أزمات مضاعفة ع  تلك التي نرزح : بوال أسطنح - بنروت

يه هذه المخنمات وقاطيوها ميذ عشرات تحتها البلد كله. فالواقع المرنر والصعب الذي تعايي م
السيوات نجعل أي أزمات وتحدنات جدنة تدخل على الخط بمنثابة عوامل تهدد االستقرار فنها، مع 

ولعل ما نعّزز تلك الهواجس لدى  تفاقم المخاوف م  تحرك خالنا إرهابنة يائمة في المخنمات.
ئن  الفلسطنينن  مستونات قناسنة وغنر مسبوقة، القنادات الفلسطنينة هو بلوغ يسبة البطالة بن  الالج

في المائة، الفتًا  90اللواء مينر المقدح إلى أ  هذه اليسبة قاربت « فتح»إذ نشنر القنادي في حركة 
بعد تفشي فنروس « الوضع صعب جدًا، سواء على المستوى االقتصادي أو الصحي»إلى أ  

 في كل المخنمات.« كورويا»
القنادات الفلسطنينة تيسق مع القنادات اللبياينة، وعلى »أ  « لشرق األوسطا»ونوضح المقدح لـ

المستونات كافة، للحفاظ على أم  المخنمات والجوار كي ال نتم استغالل الواقع االقتصادي لتحرنك 
الشرق »لـ« فتح»ونقول مصدر في «. خالنا يائمة، ولم يلحظ حتى الساعة أي حراك جدند لها

اجس األميي ال شك موجود، ولكيه ممانثل في الساحة الفلسطنينة كما في الساحة اله»إ  « األوسط
إ  بعض القوى الفلسطنينة، كما بعض « عن  الحلوة»وتقول مصادر فلسطنينة في مخنم  «.اللبياينة

الجمعنات، تقدم الخبز للمحتاجن ، لك  أحدًا ال نوفر الوجبات والسالل الغذائنة لمحتاجنها، ما نؤدي 
 تفاقم الجوع في صفوف الالجئن  الذن  نرزح معظمهم تحت خط الفقر.إلى 

 4/10/2020  الشرق األوسط  لندن
 



 
 
 
 

 

 17 ص             5349 العدد:             10/5/2020 نثين اإل التارنخ: 

 

                                    

 بيروت: الطالب الفلسطينيون في عين األزمة اللبنانية .28
مخنمًا فلسطنينًا تتوزع م  جيوبه بدءًا م  مخنم الرشندنة،  12نوجد في لبيا   :هال سالمة –بنروت 

 د في أقصى الشمال.ايتهاء بمخنم يهر البار 
اقلنم لبيا  يزنه شما نوضح لـ"لحناة الجدندة" أ   -أمن  سر المكتب الطالبي الحركي المركزي 

ألف طالب،  40إلى  37األعداد التقرنبنة للطلبة الفلسطنينن  في مدارس "االويروا" نتراوح ما بن  
د قد نزداد العام الحالي بس ايتقال موزعن  على المراحل االبتدائنة والمتوسطة والنثايونة، وهذا العد

مدارس الوكالة، أضف الى ذلك، ا  جمنع  فيكنثنر م  الطلبة م  المدارس الرسمنة والخاصة 
قد رفعوا بشكل تلقائي إلى صفوف أعلى دو  أ  نخضعوا  2020-2019الطالب في العام الدراسي 

العالي في لبيا  )بسبب أزمة  المتحايات رسمنة؛ بموجب قرار صادر ع  وزارة التربنة والتعلنم
 (.2019تشرن   17كورويا والتعطنل الرسمي بعد أحداث 

آالف طالب فلسطنيي ندرسو   8إلى  7وع  توزنع الطالب على المدارس، ونشنر شما إلى أ  يحو 
في المدارس الرسمنة اللبياينة، أكنثر م  يصفهم في مدنية صندا، واجهوا هذا العام صعوبات كبنرة 

نة التسجنل وخسر العدند ميهم مقاعدهم الدراسنة ألسباب عدندة على رأسها ايتقال عدد كبنر في عمل
 400ونبن  شما أ  هياك حوالي  م  الطلبة اللبياينن  م  المدارس الخاصة الى المدارس الرسمنة.

 طالب غنر مسجلن  حتى اآل  )جاري العمل على متابعة وحل مشكلتهم(".
 4/10/2020  الحياة الجديدة  رام هللا

 
 ستعجز عن تغطية نفقاتها إذا أعيد اإلغالق بالضفة وغزةمن األسر  % 63"اإلحصاء":  .29

بالمائة م  اأُلسر  63أظهرت يتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطنيي لإلحصاء )األحد(، أ   رام هللا:
 نروس كورويا.ل  تستطنع تغطنة يفقاتها لمدة تصل إلى شهر، إذا أعند فرض إغالقات مكافحة ف

بالمائة م  اأُلسر ايخفض دخلها بمقدار اليصف على األقل خالل  42وأوضح الجهاز في بنا  أ  
بالمائة م  اأُلسر في الضفة الغربنة  46، وذلك بيسبة 2020فترة اإلغالق مقارية مع فبرانر )شباط( 

 بالمائة في قطاع غزة. 38و
 -كوفند »أسرة، بهدف تقننم أنثر جائحة  9926 شمل المسح الذي أجراه جهاز اإلحصاء عنية م 

 على األوضاع االجتماعنة واالقتصادنة.« 19
في المائة م  األسر الفلسطنينة في الضفة الغربنة وقطاع غزة فقدت يصف  42تقرنر، أ  الأظهر و 

مارس  5(، م  19-دخلها خالل فترة اإلغالق للحد م  ايتشار مرض فنروس كورويا الجدند )كوفند
وذكر أ  "أسرتن  م  بن  كل خمس أسر ايخفض دخلها بمقدار اليصف  مانو الماضي. 25ى حت
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في  38في المائة بالضفة الغربنة، و 46فأكنثر خالل فترة اإلغالق مقارية مع شهر فبرانر، بواقع 
في المائة م  األسر مصادر دخل لتغطنة يفقات األسرة خالل  31المائة بغزة، فنما لم نتوفر ليحو 

في المائة م  األسر الفلسطنينة عادة ما تقترض المال أو  58وأوضح التقرنر، أ   رة اإلغالق".فت
نشترو  بالدن  لتغطنة يفقات األسرة المعنشنة بما في ذلك الطعام، وقد ارتفعت هذه اليسبة خالل 

 في المائة. 63فترة اإلغالق لتصل إلى 
 4/10/2020  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 أمير الكويت: سنسير على خطى األمير الراحل تجاه فلسطين وشعبها .30

موقف الكونت النثابت والداعم  -األحد-أكد أمنر الكونت الشنخ يواف األحمد الجابر الصباح : رام هللا
وشدد الشنخ يواف، خالل تقدنم رئنس الوزراء  للقضنة الفلسطنينة في المحافل الدولنة كافة.

نة واجب العزاء برحنل األمنر الشنخ صباح األحمد الجابر الصباح، على أ  الفلسطنيي محمد اشت
 الكونت ستبقى تسنر على خطى األمنر الراحل تجاه فلسطن  وشعبها.

 4/10/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أردوغان: شرعنة االحتالل اإلسرائيلي إهانة لصالح الدين األيوبي .31
نب أردوغا ، "إ  م  نشرع  االحتالل اإلسرائنلي، ونوافق على قال الرئنس التركي رجب ط: أيقرة

خطة ضمها للقدس واألراضي الفلسطنينة، وال نعترف بحق إخوتيا الفلسطنينن ، نهن  صالح الدن  
 جاء ذلك في رسالة م  الرئنس أردوغا  إلى "يدوة صالح الدن  األنوبي" بالعاصمة أيقرة. األنوبي".

التي تركها ليا صالح الدن  األنوبي، هي القدس القبلة النثاينة للمسلمن ، بعد  وأكد أ  األماية األكبر
حالل السالم فنها. جاللها والغنرة  تحرنرها م  الصلنبنن  وا  وأشار أردوغا  إلى أ  يصرة القدس، وا 

 علنها، واجب كل مسلم.
 3/10/2020  لألنباءناضول وكالة األ 

 
 تقسم الحكومة االنتقالية بالسودان "إسرائيل"طبي  م  الضغوط األميركية للت ":أسوشيتد برس" .32

يقلت وكالة أسوشنتد برس ع  مسؤولن  سوداينن  قولهم إ  القادة المدينن  نفّضلو  االيتظار للتطبنع 
 مع إسرائنل إلى ما بعد االيتخابات األمنركنة، بنيما نؤكد القادة العسكرنو  ضرورة التعجنل بالتطبنع.

الذن  اشترطوا عدم الكشف ع  هونتهم أليهم غنر مخولن  بإطالع وسائل -وذكر المسؤولو  
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أ  القادة العسكرنن  نسعو  للتوصل إلى اتفاق سرنع بن  الوالنات المتحدة والسودا ، بما  -اإلعالم
 نشمل التطبنع مع إسرائنل مقابل حزمة مساعدات.

روضة اآل  بعد االيتخابات وقال المسؤولو  إ  الجنش نخشى م  إمكاينة سحب الحوافز المع
 األمنركنة، لك  إحدى يقاط الخالف مع األمنركنن  تتمنثل في حجم المساعدات المستقبلنة للسودا .

وتشنر وكالة أسوشنتد برس إلى أ  تصرنحات القادة العسكرنن  في السودا  باتت أكنثر صراحة في 
 االيتخابات األمنركنة. دعم التطبنع مع إسرائنل، كجزء م  صفقة سرنعة مع واشيط  قبل

 4/10/2020  الجزيرة نت  الدوحة
 

 تتجاهل القانون الدولي عبر سياساتها االستيطانية "إسرائيل"الخارجية التركية:  .33
قالت وزارة الخارجنة التركنة، األحد، إ  موافقة رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو على : أيقرة

في الضفة الغربنة، دلنل على تجاهل البلد المحتل للقايو   اينةاالستنطبياء المزند م  الوحدات 
جاء ذلك في بنا  للوزارة، أكدت فنه على أ  هذا التطور أظهر  الدولي وقرارات األمم المتحدة.

وأشارت أ  ادعاء بعض الدول  بوضوح أ  إسرائنل لم تتخل ع  خطتها لضم أراض فلسطنينة.
 ع، خصوصا بعد توقنعها اتفاقنات تطبنع مع اسرائنل مؤخرا.تصدنها لتيفنذ الخطة هو مجرد خدا 

 4/10/2020  لألنباءناضول وكالة األ 
 

 على تدمير ترسانتها النووية "إسرائيل"ظريف يدعو المجتم  الدولي إلى إرغام  .34
دعا وزنر الخارجنة اإلنرايي محمد جواد ظرنف المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائنل  :شنيخوا-طهرا 
ووصف ظرنف إسرائنل بأيها  منر ترسايتها اليوونة والرضوخ لعملنات التفتنش األكنثر دقة.على تد

"الراعي الكذاب" في موضوع عدم ايتشار األسلحة اليوونة، داعنا المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائنل 
عملنات على االيضمام لمعاهدة الحد م  االيتشار اليووي فورا وتدمنر ترسايتها اليوونة والرضوخ ل

 التفتنش األكنثر دقة وتفصنلنة م  قبل الوكالة الدولنة للطاقة الذرنة.
 3/10/2020  القدس  القدس

 
 كاتب إسرائيلي يشرح دواف  الدول العربية في خطواتها التطبيعية .35

قال كاتب إسرائنلي إ  "الوتنرة المذهلة للعالقات اإلسرائنلنة العربنة : عديا  أبو عامر -21عربي
ءا جدندا على جايب أقل شهرة في التحالف بن  إسرائنل والخلنج عبر السالم اإلقلنمي، تلقي ضو 

سرائنل استراتنجنة ألكنثر م  عقد، إال أ  توقنت توقنع  ورغم أ  عالقة اإلمارات العربنة المتحدة وا 
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وى االتفاقنات له قنمة جنوسناسنة مهمة، حنث اتخذت إسرائنل خطوات حاسمة للحفاظ على منزا  الق
 بن  الدول العربنة المتيافسة، لميع إنرا  م  استغالل أزمة الخلنج".

" أ  "هذه االتفاقنات 21وأضاف رفائنل أهارو  في مقاله على موقع "زم  إسرائنل"، ترجمته "عربي
عززت فعلًنا التحالف االستراتنجي بن  إسرائنل واإلمارات، وأنثبتت أيها "صايع سالم" غنر معقول، 

 ذاته فإ  التيافس المشترك مع إنرا  هو ما نقرب إسرائنل م  دول الخلنج".وفي الوقت 
وأشار إلى أيه "رغم أ  اإلمارات وُعما  وقطر والبحرن  تقترب م  إسرائنل، لك  دوافعهم لنست 
مدفوعة بالخوف م  إنرا ، لك  م  الخصومات داخل مجلس التعاو  الخلنجي، بما في ذلك في 

رب إلنرا  بن  دول الخلنج استضافت رئنس الوزراء يتيناهو في تشرن  األول/ واشيط ، فُعما  األق
لإلظهار لجنرايها أيها تتمتع بدعم إسرائنل، فنما أ  التقارب اإلماراتي مع إسرائنل  2018أكتوبر 

 مدفوع بالدرجة األولى بالرغبة بتأمن  موقعها في واشيط ".
 4/10/2020  21عربي 

 
 نغرس يلزم بمشاورة "إسرائيل" قبل تصدير األسلحة للعربمشروع قانون بالكو  .36

طرح في الكويغرس األمنركي مشروع قايو  مشترك بن  الحزبن  نقضي بميع حكومة : واشيط 
 الوالنات المتحدة تصدنر أسلحة إلى دول الشرق األوسط، إال بعد التشاور مع "إسرائنل".

ذي قدم هذا المشروع بالتعاو  مع يواب آخرن ، ميهم وذكر اليائب ع  والنة إلنيوي، براد شياندر، ال
مسؤولو  في لجية الشؤو  الخارجنة بمجلس اليواب، في بنا  يشر الجمعة على موقعه، أ  مشروع 
القايو  الجدند نهدف إلى تجدند تأكند التزام الوالنات المتحدة بتفوق "إسرائنل" العسكري في الميطقة، 

 تصدنر أسلحة أمنركنة إلى الشرق األوسط.على خلفنة تقارنر ع  صفقات ل
ونيص مشروع القرار على ضرورة أ  نجري رئنس الوالنات المتحدة مشاورات مع المسؤولن  المعينن  
في حكومة "إسرائنل" بشأ  تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبنع السالح إلى دول 

 الشرق األوسط.
نوما ميذ تلقنه طلبا لبنع السالح والمعدات  60بالد، في موعد أقصاه كما نلزم التشرنع الجدند رئنس ال

العسكرنة للدول في الشرق األوسط، بإبالغ الكويغرس، في إفادة علينة، بمدى التأنثنر المحتمل 
 للصفقة المزمع عقدها على تفوق "إسرائنل" العسكري في الميطقة.

 4/10/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بي: التعاون بين العلماء اإليرانيين واإلسرائيليين حول مشروع المسّرع مستمرمسؤول أورو  .37
رغم أزمة كورويا واستمرار التوتر في الشرق األوسط إال أ  العمل المشترك واالتصاالت  الياصرة:

يسي المباشرة بن  العلماء اإلسرائنلنن  واإلنراينن  والعرب والمسلمن  مستمرة. هذا ما قاله العالم الفر 
 اإلسرائنلنة األحد.” معارنف“فردرنك بوردري في حدننثه مع صحنفة 

ونقول بوردري الذي نشارك في ميتدى السالم العالمي الذي نقام هذه الفترة في ميطقة يورمايدي في 
وفنه نعمل  2017العلم هو عامل نقرب ونشنر على سبنل المنثال لمشروع ايطلق عام “فريسا إ  

 ”.رك لبياء مسّرع نستخدم جسنمات الضوء في األبحاث التطبنقنةعلماء على مشروع مشت
ونشار إلى أ  الدول المشاركة في هذا المشروع هي قبرص، مصر، تركنا، إنرا ، إسرائنل، السلطة 

 الفلسطنينة، تركنا، باكستا  واألرد  التي تستضنف المشروع. 
 4/10/2020القدس العربي  لندن  

 
 اتفاقية أبراهام نظرة خاطفة على بعض بنود .38

 فانز أبو شمالة د.
رفض معظم الكتاب والمفكرن  العرب اتفاقنة أبراهام م  جذورها، وتأسس الرفض على فكرة عدم 
االعتراف بدولة الكنا  الصهنويي، وعدم التطبنع معها، طالما تحز سكن  االحتالل في عيق 

ب فكرة المصالحة بال نثم ، والتطبنع الفلسطنينن  والعرب معًا، ورفض بعض الكتاب والمفكرن  العر 
المجايي، ورغم هذا الرفض البائ ، فقد الحظت عدم ايشغال الكنثنر بالتفاصنل، م  ميطلق ما فسد 
كله فقلنله فاسد، وقد نكو  هذا الميطق مقيعًا، ولك  واجب التدقنق في بعض البيود قد نفتح العقل 

تقبل، ونتعدى حدود دولة اإلمارات والبحرن ، على ما هو قادم م  خطر، نتعدى الحاضر إلى المس
 لنرسم معالم مرحلة سناسنة ستشهد المزند م  سفك الدماء العربنة، وذبح مواردهم االقتصادنة.

 سأدقق هيا في بعض بيود االتفاقنة ذات المدلول االستراتنجي:
لالزمة لميع أي أيشطة ـ نقول البيد الرابع م  اتفاقنة أبراهام: نتعهد الطرفا  باتخاذ الخطوات ا1

إرهابنة أو عدائنة ضد بعضهما البعض في أراضنهما، أو ايطالقًا ميها، وبرفض أي دعم لمنثل هذه 
األيشطة في الخارج، أو السماح بمنثل هذا الدعم ايطالقًا م  أراضنهما، كما نتعهد الطرفا  بمياقشة 

برام اتفاقنات وترتنبات مفصلة بشأ    التيسنق والتعاو .هذه األمور بايتظام، وا 
هذا البيد نتحدث ع  التيسنق والتعاو  األميي بن  البلدن ، وال نستهدف في مضمويه غنر محاربة 
المقاومة الفلسطنينة، أكايت شعبنة أم مسلحة، ونحول هذا البيد دو  تقدنم أي دعم مالي أو سناسي 

فلسطنيي م  داخل دولة للشعب الفلسطنيي، بل ونحض على مطاردة ومحاسبة أي داعم للشعب ال
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اإلمارات وخارجها، وهذا البيد مفتوح لليقاش بما سنخدم المصالح اإلسرائنلنة المحضة، وسنتحقق ذلك 
 تحت بيد التيسنق والتعاو  األميي.

طالق "أجيدة استراتنجنة للشرق 2 ـ ندعو البيد السابع إلى االيضمام إلى الوالنات المتحدة لتطونر وا 
سنع العالقات الدبلوماسنة والتجارنة واالستقرار في الميطقة وغنرها م  أشكال األوسط" م  أجل تو 

 التعاو  اإلقلنمي.
هذا البيد بمنثابة موافقة تامة على صفقة القر  التي أعل  عيها الرئنس األمرنكي، فالشرق األوسط 

شراك كل م  مصر واألرد   الجدند، واالستراتنجنة األمرنكنة تقوم على تصفنة القضنة الفلسطنينة، وا 
ولبيا  في تحمل المسؤولنة ع  حناة الالجئن  الفلسطنينن ، والموافقة على تبادل األراضي وفق ما 

 طرحت ذلك صفقة القر ، وم  نثم، على دول الخلنج العربي التمونل المالي لبيود صفقة القر .
اهدة، وبصرف اليظر ع  أي ـ البيد التاسع، وقد جاء فنه: نتعهد الطرفا  بالتزاماتهما بهذه المع3

ونثنقة ال تتوافق مع هذه المعاهدة. ونوضح كل طرف لآلخر أيه ال نوجد تضارب بن  التزاماته في 
المعاهدات التي نلتزم بها وهذه المعاهدة، ونتعهد الطرفا  بعدم الدخول في أي التزام نتعارض مع 

 هذه المعاهدة.
ال نكتفي هذا البيد بشطب التزام دولة اإلمارات بما جاء هذا التعهد بمنثابة عقد قرا  ال فكاك ميه، ف

في مقررات جامعة الدول العربنة، وبما ورد م  بيود مقاطعة وعدم اعتراف، هذا البيد نتجاوز 
الحاضر إلى المستقبل، حنث قند مستقبل اإلمارات بااللتزام بكل بيود االتفاقنة الموقعة مع إسرائنل، 

اتفاق آخر مع أي دولة أخرى على طول المدى، لقد حجزت هذه الفقرة  ونلزمها بعدم تجاوزها بأي
على مستقبل دولة اإلمارات لصالح إسرائنل، وأطلقت ند إسرائنل لتقرر شكل االتفاقنات المسموح 

 لدولة اإلمارات أ  تعقدها مع الدول األخرى.
رنقًا لحل الخالفات الياشئة ، والذي حدد التفاوض ط11ـ األغرب في بيود االتفاق ما جاء في البيد 4

ع  تطبنق أو تفسنر هذه المعاهدة، وأي يزاع م  هذا القبنل نصعب تسونته ع  طرنق التفاوض، 
 نحال إلى التوفنق أو التحكنم، وهيا باتفاق الطرفن .

هذا البيد الذي حدد المفاوضات طرنقًا لحل الخالفات، ضنق على دولة اإلمارات المخارج م  
المفاوضات لعبة اإلسرائنلنن ، وقد تكو  التجربة الفلسطنينة الفاشلة في المفاوضات على االتفاقنة، ف

عامًا خنر مرشد لدولة اإلمارات، والسنما أ  التوفنق أو التحكنم الوارد في البيد في حالة  27مدار 
ختارت الخالف، ال نحدد أي مرجعنة قايوينة، أو دولنة، كما حدث في اتفاقنة كامب دنفند التي ا

التحكنم الدولي وقت الخالف، هيا نحل الخالف ع  طرنق التوفنق، والتراضي بن  الطرفن ، وفي 
 ذلك تغلنب لميطق اإلسرائنلنن  ومصالحهم.
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وبعندًا ع  التدقنق في المبادئ العامة التي وردت في مقدمة اتفاقنة أبراهام، وما جاء فنها م  ذكر 
ى هيا القومنة العربنة مع القومنة النهودنة، وفي ذلك اعتراف لشعبن  انثين ؛ عربي ونهودي، لتتساو 

بقايو  نهودنة الدولة، وتجاهل للشعوب األخرى في الميطقة، وقد استذكرت المقدمة معاهدات السالم 
بن  دولة إسرائنل وجمهورنة مصر العربنة وبن  دولة إسرائنل والمملكة األردينة الهاشمنة، وتجاهلت 

 وسلو، وما للتجاهل م  عالقة بصفقة القر .ع  عمد اتفاقنة أ
 4/10/2020  فلسطين أون الين

 
 عن االجتماع الثاني والبيان الثاني .39

 عرنب الريتاوي
يأمل كما نأمل كنثنرو ، أ  نكو  إرجاء االجتماع النثايي لألمياء العامن  للفصائل الفلسطنينة قد يجم 

قنادنة بالمواعند واالستحقاقات الضاغطة، ال أ  ع  ازدحام أجيدة الفصنلن  الرئنسن  وهنئاتهما ال
، بايتظار استحقاقات جدندة، وتطورات لنست في الحسبا ، وال «المماطلة«و« التسونف»نكو  مرده 

 نوجد في أذهاييا ويح  يتياول هذه المسألة سوى استحقاق النثالث م  يوفمبر المقبل.
فندنو كويفريس بن  رام هللا وبنروت...االجتماع الفائت، عبر دائرة ال 3/9االجتماع األول، وقع في 

الجاري...النوم،  3/10النثايي كا  مقررًا، وكما صرح بذلك أكنثر م  مسؤول فلسطنيي، أ  نلتئم في 
نقال إ  هذا الموعد لم نك  يهائنًا، وأ  االجتماع سنيقسم إلى اجتماعن ، واحد للداخل والنثايي 

يعقاد أي ميهما...وأ  األمر ره  بايتهاء الحركتن ، فتح للخارج، وأ  موعدًا لم ُنضرب بعد ال
 الفائت والمصادقة علنه. 24/9المبرم بنيهما في « اتفاق إسطيبول»وحماس، م  مراجعة 

يرند أ  يصدق أ  هذه هي األسباب الحقنقنة للتأجنل، وأ  أجيدة القنادات الفلسطنينة على ضفتي 
أكنثر أهمنة م  مواصلة السنر على طرنق المصالحة االيقسام، مزدحمة باستحقاقات وعياون  

بايتظار معرفة هونة الساك  الجدند للبنت األبنض، فتلك « الترنث»)؟!(...ال يرند أ  يأخذ بيظرنة 
التي ال يستسنغها، ولئ  صبر أبياء الشعب الفلسطنيي وبياته، أزند م  « يظرنة المؤامرة»تيتمي إلى 

نومًا إضافنًا، متروكة للتشاور  13ضنرهم الصبر وااليتظار لمدة عامًا على االيقسام، فل  ن 13
 والتباحث، داخل الفصنلن  أواًل، وبعدها مع بقنة الفصائل.

« ايطالقتها األولى»التي أصدرت بنا  « القنادة الموحدة للمقاومة الشعبنة»لكييي وأيا أتتبع أخبار 
، وهو أمر «2»ت الشعبنة، لم أجد بنايًا نحمل الرقم الفائت، وضّميته بريامجًا كنثنفًا للفعالنا 13/9في 

ساءيي للغانة، لنس أل  الحالة التي تمر بها قضنة الشعب الفلسطنيي، تستوجب جهدًا أكبر وأكنثر 
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سالة  في عروقه، بل ألييي بت أخشى ضناع هذه القنادة « األدرنيالن »كنثافة لرفع كلفة االحتالل، وا 
 د التي تضج بها األجيدة الفصائلنة.في زحمة االستحقاقات والمواعن

وزاديي ألمًا أ  صحف يهار األمس الفلسطنينة، خرجت بتغطنات موسعة وضافنة لطوفا  
المظاهرات التي شهدتها عشرات المواقع في إسرائنل، وفقًا لما أوردته هذه الصحف، التي استطردت 

بل بها المحتجو  والمحتجات على بدورها في يقل صور المواجهات الخشية والقوة المفرطة التي قو 
 بقاء يتيناهو في السلطة، مستعجلن  تقدنمه على الفور إلى المحاكمة.

ولفتيي أنضًا، حدنث الصحف الفلسطنينة، كنف أ  المتظاهرن ، تقندوا بتعلنمات الصحة والسالمة 
مياطق ضنقة أو  العامة، فلبسوا الكمامات، وحافظوا على التباعد االجتماعي، وتحاشوا االحتشاد في

مغلقة...وكنف أيهم تحدوا الحظر وميع التجوال لمسافات طونلة، في محاولة ميهم إلظهار التصمنم 
ذرنعة »على مواصلة التظاهر، واالحتفاظ بموعدها الدوري، نوم السبت م  كل أسبوع، وبما نسقط 

 في تبرنر غناب التظاهرات الفلسطنينة.« الجائحة
المقاومة »، بما نعينه م  تأجنل للمصالحة، والتباطؤ في تطونر خنار تأجنل االجتماع القنادي

، وكلتا المسألتن  تحظنا  بإجماع وطيي، شعبي وفصائلي، أمر نطرح سؤااًل حول «الشعبنة
المؤسسة الفلسطنينة، سلطة وفصائل، وقدرتها المرية على التحرك بالسرعة المطلوبة، « فاعلنة»

على تأطنر شعبها واستعادة نثقته بها، وهو شرط مسبق ألنة قنادة، فما  واألهم م  هذا وذاك، قدرتها
 بالك حن  تكو  القنادة والشعب، نرزحا  تحت ينر احتالل فاجر وحصار جائر.

عيد الفلسطنينن ، شعبًا وقنادة، فال « شحذ اإلرادة«و« نقظة الوعي»لم يقطع باب األمل والرجاء، في 
، لكييا ويح  يراقب الوتنرة «القيوط»أو « النأس»ك ترف خنار ليا غنر هذا، ويح  ال يمل

التي تتحرك بها األحداث، وُتطبق بها القرارات، ويربط بنيها وما نحنط بيا م  « السلحفائنة»
 استحقاقات، ال يملك سوى القلق والحذر.

 5/10/2020  الدستور  عّمان
 

 خليةال ينقذها من صراعاتها الدا "إسرائيل"التطبي  العربي م   .40
 د. عديا  أبو عامر
تبدي األوساط اإلسرائنلنة قياعتها بأ  اتفاق التطبنع مع البحرن  واإلمارات نشنر إلى تغننر جوهري 
في مكاية "إسرائنل" في الميطقة، بزعم أيها لم تعد الدولة الميبوذة، المصابة بالجذام، التي تحاول 

حجمة، بل الدولة التي نسعى الكنثنرو  عليا للتقرب الدول الموقعة معها على تلك االتفاقنات إبقاءها م
 ميها.
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مع العلم أ  األسبوع الذي تم فنه توقنع االتفاقنات التارنخنة مع اإلمارات والبحرن  تزام  مع مرور 
 20عاما على توقنع اتفاقنات أوسلو، على يفس العشب األخضر في البنت األبنض، ومرور  27

نثاينة، وا   ذكر هذه األحداث النثالنثة في جملة واحدة كاف لتوضنح عاما على ايدالع االيتفاضة ال
 الماضنة. 27الطرنقة التي سارت بها الميطقة، وأن  ذهبيا في السيوات الـ

تزعم المحافل األمينة والسناسنة اإلسرائنلنة أ  االتفاقات الموقعة مع دول الخلنج تعبر ع  اهتمام 
نما  بهدف التطبنع م  جايب  يجازا حقنقي، وا  الدول الموقعة، ما نجعلها إيجازات مهمة لـ"إسرائنل"، وا 

 شخصنا لبينامن  يتيناهو.
نظهر هيا استدراك مهم مفاده أ  تلك االتفاقنات أتت يتنجة ظروف ال نتحمل يتيناهو مسؤولنتها 

دول فقط، فالمواجهة مع إنرا  بتصونرها عدوا مفتعال، والسناسة األمرنكنة االيفصالنة التي دفعت 
الخلنج للمطالبة بـ"إسرائنل" حلنفا قونا أمام اإلنراينن ، دوافع أساسنة لذلك، رغم الشكوك بأ  نيجح 

 رئنس وزراء إسرائنلي آخر في القنام بذلك، يظرا للسمات الشخصنة الخاصة بيتيناهو.
إلعجاب نظهر اإلسرائنلنو  أ  اتفاقنات هذه المرة، بعكس أوسلو ووادي عربة، هياك مبرر كامل ل

بعبارة "شرق أوسط جدند"، لنس فقط ألييا لسيا أمام دولة واحدة معينة بإقامة عالقات مع "إسرائنل"، 
بل أليها كتلة كاملة م  الدول، التي ال تشترط االتفاق على حل القضنة الفلسطنينة، وعيدما هيأ 

ة حقنقنة ومنثنرة، وبدت يائب وزنر خارجنة اإلمارات اإلسرائنلنن  بالعبرنة بعام جدند، شكلت لحظ
 حتى وقت قرنب مستحنلة.

الغرنب أيه طالما كا  استقبال "إسرائنل" في الميطقة أحد األهداف الرئنسنة للمشروع الصهنويي، 
وهو بالتأكند أولونة قصوى لسناستها الخارجنة، أل  صراعها المستمر مع الفلسطنينن  والعرب 

، مما حال دو  استخدام الموارد للتعامل مع قضانا داخلنة استيزف ميها نثميا بشرنا واقتصادنا باهظا
نثقنلة، وجعل كل إسرائنلي ومحب لها في العالم نتساءل: هل ستبقى هذه الدولة الصغنرة المحاطة 

 بأعداء نسعو  لتدمنرها، فترة طونلة؟
العربنة، ندفع  في المقابل، فإ  ما نمك  اعتباره إيجازا إسرائنلنا م  خالل التطبنع مع عدد م  الدول

اإلسرائنلنن  في الوقت ذاته للحذر م  االيخراط في الصراعات القبلنة العمنقة وطونلة األمد، التي 
أصبحت متطرفة، لدرجة تيذر بخطر التفكك الداخلي في "إسرائنل"، حتى ال نتحول ربنع عالقات 

األخنرة في بعض المد   "إسرائنل" مع دول الخلنج إلى شتاء تفكك داخلي، كما رأنيا في السيوات
 اإلسرائنلنة!

 4/10/2020  فلسطين أون الين
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 سرقة محتويات البيوت الفلسطينية "برغي" آخر في آلة التطهير العرقي .41
 جدعو  لنفي

عبارة لم نقلها زعنم السامّي، نكره النهود أو يازي جدند، بل قالها مؤسس « معظم النهود لصوص»
ى قنامها. دافند ب  غضب غورنو ، أو على االقل تظاهر دولة إسرائنل، بعد بضعة أشهر عل

ازاء موجة اليهب لممتلكات العرب م  قبل اإلسرائنلنن  الجدد « مباي»بالغضب، في جلسة لمركز 
في جمنع ارجاء الدولة التي قامت للتو. لم نك  لمفهوم الدولة التي ولدت بالخطنئة منثل هذا المعيى 

سطو تام وكامل: لم »؛ «منثل الجراد، سكا  طبرنة اقتحموا البنوت» الملموس في أي نوم م  االنام:
، هذا جزء بسنط م  «جيود ملفوفو  بالسجاد الفارسي في الشوارع«و« نبق أي خنط في أي بنت

 أوصاف ما حدث أمام ايظار الجمنع ولم نتم التحدث عيه في أي وقت.
، وكتب «كات العربنة في حرب االستقاللسرقة الممتل»اآل ، كتب ع  هذا المؤرخ آدم راز كتابًا. 

، نوم الجمعة، كا  نجب أ  ننثقل على بقانا «ملحق هآرتس»عوفر ادنرت ع  ذلك مقاال مؤنثرا في 
 سية. 72ضمنر أي صهنويي عاقل، ونغرقه في مشاعر عمنقة م  الخجل والذيب حتى بعد 

يفاق وعدد م  المحاكمات أغمضت السلطات العنو ، وبهذا شجعت السرقة، رغم كل االدايات وال
المضحكة. خدمت السرقة هدفا وطينا: استكمال عملنة التطهنر العرقي بشكل سرنع لمعظم البالد 

ألف فلسطنيي الذن  تم طردهم العودة الى  700م  أبيائها العرب، واالهتمام بأ  ال نخطر ببال الـ 
قرنة ع  وجه  400م   نثرأكبنوتهم. حتى قبل أ  تستكمل إسرائنل هدم معظم البنوت ومحو 

االرض، جاءت هذه السرقة الجماعنة م  أجل تفرنغها حتى ال نكو  لالجئن  أي سبب للعودة. 
السارقو  لم نكويوا مدفوعن  فقط بالطمع القبنح بممتلكات مسروقة بعد الحرب، ممتلكات م  كا  

ل بوساطة سرقة االدوات عدد ميهم جنرايهم في األمس، ولنس فقط بالجشع والسعي الى النثراء السه
الميزلنة وزخارف بعضها نثمن ، بل هم انضا خدموا ع  قصد أو ع  غنر قصد، مشروع التطهنر 
العرقي الذي حاولت إسرائنل عبنثا يفنه طوال الوقت. السارقو  كايوا برغّنا في آلة طرد العرب 

 الكبنرة.
قة الصغنرة، وكايت يتاجا نثايونا ولك  هذه السرقة التي تقرنبا جمنعهم شاركوا فنها، كايت السر 

معظم »متواضعا ألختها الكبرى. صحنح أيها كايت قبنحة، وصحنح أيها انثبتت ولو لحظة بأ  
منثلما قال األب المؤسس، لك  هذه كايت سرقة صغنرة مقارية مع السرقة « النهود هم لصوص

 سرقة البالد. –الممأسسة لألرض والبنوت والقرى والمد  
النهودي، الذن  سمحوا بالسرقة، هي أكنثر قبحا م  وصفها « النشوف»نا رؤساء لذلك فإ  يوا

المفصل. م  المدهش أيهم لم نتحدنثوا في أي نوم ع  السرقة، وهذه عملنة اخرى م  عملنات 
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االيكار واليفي للمجتمع في إسرائنل، ولك  شهوة االيتقام ونثم  االيتصار بعد حرب قاسنة، نمكيها 
و جزئنا مشاركة الكنثنرن  فنها. الحرب موضوع قبنح، ومنثلها انضا النوم الذي نلنها. ربما أ  تبرر ول

ولك  عيدما ال تعكس السرقة فقط ضعفا ايساينا لحظنا، بل استهدفت انضا خدمة هدف استراتنجي 
واضح وهو تطهنر البالد م  سكايها، فإ  الكلمات نتم يسخها. وم  نعتقدو  أيه سنتم العنثور ذات 

 لى حل لليزاع دو  تكفنر مياسب وتعونض مالئم على هذه االفعال، هم واهمو .نوم ع
، والالجئن  الفلسطنينن ، الذن  نعنشو  معيا والى «عرب إسرائنل»اآل ، فكروا بمشاعر االحفاد، 

ماذا نخطر ببالهم؟ ربما بعضهم صادفوا ذات مرة  –جايبيا. هم نرو  الصور ونقرؤو  االقوال 
، م  ذكرنات طفولتهم، موجودا في ألجدادهمآلبائهم أو في واجهات عرض زجاجنة بساطا فارسنا 

أحد البنوت النهودنة التي قاموا بتيظنفها. ربما شاهدوا فيجا  الجدة أو سنف الجد القدنم موضوعا 
تأهنله. قرى آبائهم معظمها لم نحظوا برؤنتها: إسرائنل  بإعادةعلى مكتبة في بنت نهودي قاموا 

عظمها كي ال تترك لها أي ذكر. ولك  انضا ذكرى صغنرة ومسروقة م  البنت المسلوب دمرت م
 نمك  أ  تتسبب بذرف الدموع. اسألوا النهود الهائجن  عيد مصادفتهم ممتلكات نهودنة مسروقة.

 «هآرتس»
 5/10/2020األيام  رام هللا  
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