
 

 

     
 
 
 
 
 
 

  
       

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 ةة الغربيتأهب في السلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضف ":الشرق األوسط"
 مشعل: تحرير القدس لن يكون بالمفاوضات أو السالم المزيف

 الماضي   سبتمبر  / لمسجد أيلول اقتحموا ا مستوطنا   4,426.  . . "األقصى"   طنين يقتحمون عشرات المستو 
 العبين صهاينة للمشاركة ببطولة دولية 6عّمان ترفض دخول 
 ُمسّيرة مختصة بالتجسس من االحتالل 150المغرب يحصل على 

األولية  ت  "إسرائيل" الموافقة  مسودة   علىعلن 
ت لبنااتفاق  مع  البحرية  الحدود  ن  رسيم 

 وساطة أمريكية ب
 

 4... ص 
 

 3/10/2022 ثنينإلا

 

5947 



 
 
 
 

 

ص            2   5947 العدد:              10/3/2022 ثنينل ا التاريخ: 

                                     

  :السلطة
 6 ة ة الغربيتأهب في السلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضف ":الشرق األوسط"  2.
 6 التمّرد في ُعُمق التنسيق األمني السيناريو األكثر ُرعًبا بعد إخفاق ُجهود التهدئة ": رأي اليوم"  3.
 8 ن األراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات يق بيالتفر يجب أبو يوسف:   4.
 8 آالف مبرمج 6برنامج البرمجة ُينفذ في قطاع غزة والضفة بالتزامن وسيخرج اشتية:   5.
 9 مصطفى البرغوثي يطالب بقيادة وطنية موحدة بدياًل عن "أوسلو"  6.

 
  :المقاومة

 9 مشعل: تحرير القدس لن يكون بالمفاوضات أو السالم المزيف   7.

 10 بغزة دعما للقدس ونصرة لألقصى حاشداً  حماس تنظم مهرجاناً   8.

 10 قاسم: نحن أمام ثورة كبيرة متصاعدة في الضفة   9.
 11 تحول إلى "األب الروحي" للمقاومين في الضفة الغربية  من السلطةسابق بأ . ضابط.الرعد". بو"أ  10.
 12 مخيم جنين يستعد لصّد "التدخل العميق"   11.
 12 االحتالل يعتقل فلسطينية خالل زيارة شقيقها األسير بدعوى طعنها مجندة إسرائيلية   12.
 13 إصابة جندي إسرائيلي بإطالق نار استهدف مستوطنين جنوب نابلس   13.
 13 السرائيلي في ظل جرائم االحتالل -ستنكر إحياء مجلس الشراكة األوروبيت حماس  14.

 
  :الكيان السرائيلي

 13 انتصار ألمننالبنان  : اتفاق"إسرائيل"  15.

 14 مع لبنان  "خط الطفافات": االتفاق يرّسم "إنجازًا أمنياً "حكومة البيد تسّوق   16.

 14 غانتس: سيتم العالن عن بنود االتفاق مع لبنان في حال توقيعه   17.

 15 السرائيلي غير مستعد لوجستيا لتعزيز قواته في الضفة لة: الجيش مراقب الدو   18.

 15 نزاع داخل "الليكود" وجهود سرية الستبعاد نتنياهو عن الحكومة   19.

 17 االحتالل يستعين بـ"مؤثرين" لمواجهة الرواية الفلسطينية   20.

 17 المستوطنون يطالبون لبيد باالمتناع عن االنضمام إلى المجلس األوروبي  21.

 18 شبان من الناصرة بزعم االنتماء لـ"داعش" 6اعتقال   22.

 18   الغربية ةمناورة عسكرية لجيش االحتالل شمال الضف  23.

 19 مية السرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا الحكو   24.



 
 
 
 

 

ص            3   5947 العدد:              10/3/2022 ثنينل ا التاريخ: 

                                     

 
  : ض، الشعبر األ 

 19 الماضي   سبتمبر  / لمسجد أيلول اقتحموا امستوطنا    4,426.  .. عشرات المستوطنين يقتحمون "األقصى"  25.

 19 البراهيمي  المسجد موسيقيًا داخل مستوطنون يقيمون حفالً   26.

 20 بالبوق ويدخل "القرابين" لألقصى"جماعات الهيكل" ترصد مكافآت لمن ينفخ   27.

 20 فلسطيني بنيران االحتالل في العيزريةشاب استشهاد .. والد الشهيد دمدوم: قتلوه بدم بارد  28.

 21 يدخلون أسبوعًا جديدًا في مواجهة السجان 30األسرى الداريون الـ  29.

 21 شهيدا منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وغزة 165تقرير فلسطيني:   30.

 22 الجاري مليون نسمة عدد سكان فلسطين منتصف العام  5.35االحصاء:   31.

 22 فلسطيني تعسفّيًا دون محاكمة  800تواصل احتجاز  "رائيلإس"منظمة حقوقية:   32.

 22 منازل في مسافر يّطا  8إصابات خالل مواجهات في أبو ديس وإخطارات بهدم   33.

 23 البارد" شمال لبنانيا "قارب الموت" في مخيم "نهر وفد شعبي فلسطيني يعزي ذوي ضحا  34.

 23 بحق إعالميين فلسطينيين في شهر واحد  إسرائيلياً  انتهاكاً  63لجنة حقوقية:   35.
 

  : دناألر 
 23 العبين صهاينة للمشاركة ببطولة دولية  6عّمان ترفض دخول   36.

 
   لبنان:

 24 " إسرائيل"عرض أميركي لترسيم الحدود البحرية مع . ..المسودة إيجابية :"الشرق األوسط"بري لـ  37.
 

  عربي، إسالمي:
 25 ُمسّيرة مختصة بالتجسس من االحتالل  150المغرب يحصل على   38.
 25 بيب وأبو ظبي تتطور بشكل الفت صادية بين تل أالعالقات االقت  39.
 26 ني بحاويات مفتوحة السعودية تسمح بعبور الشاحنات المحملة بالحجر الفلسطي  40.

 
  دولي:

 26 واال: سيناتور أمريكي حذر نتنياهو من التحالف مع "بن غفير"   41.

 26 ع بوكينغ يتراجع عن تصنيف المستوطنات السرائيلية أراضي محتلة موق  .اعتبرها مناطق نزاع..  42.
 
 



 
 
 
 

 

ص            4   5947 العدد:              10/3/2022 ثنينل ا التاريخ: 

                                     

  حوارات ومقاالت
 27 حسام الدجني ... دوافع االنفجار في الضفة الغربية  43.
 28 د. إبراهيم ابراش ... لفوضىالسلطة الفلسطينية بين الدولة وا  44.
 31 شبتاي شافيت ... هكذا يخدم "حل الدولتين" مصالح إسرائيل  45.

 
 33 :كاريكاتير

*** 
 
 

 ساطة أمريكية ن بو مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنا   لى ع   فقة األولية الموا  علن يل" ت "إسرائ  .1
الوزراء اإلسرائيلي يائير لبيد، موافقة أولية اليوم األحد على مسودة اتفاق توسطت فيه  رئيس  أعطى  

ة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال أمام الحكومة، إن المسودة ستصون مصالح  الواليات المتحد 
 إسرائيل األمنية والتجارية بشكل كامل.

إنتاج ل انفتاحه على فكرة  البحر  بنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في  كما أعرب لبيد عن 
 المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه.

وافقة اإلسرائيلية على المشروع ستنتظر االستشارات القانونية. وينظر لبنان أيضًا في  وقال لبيد إن الم
 مسودة االتفاق. 

أمنيون  ومسؤولون  غانتس  بيني  الدفاع  وزير  الحاضرين  بين  من  الطاقة، حسبما    وكان  في  وخبراء 
 ئيلية في موقعها اإللكتروني.ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« اإلسرا

رلمان نبيه بري قد وصف المقترح األميركي بأنه »مسودة اتفاق« وذلك بعد دقائق من  وكان رئيس الب
»تل المسودة  إن  األوسط«  لـ»الشرق  وقال  مكتبه،  شيا،  دوروثي  األميركية  السفيرة  مبدئيًا  مغادرة  بي 

 المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير لالتفاق البحري على الحدود البرية«.
أبو صعب  وعلمت »الش إلياس  البرلمان  نائب رئيس  التي تضم  المختصة،  اللجنة  رق األوسط« أن 

 من  والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومستشار الرئيس بري علي حمدان وضابطًا تقنياً 
ساعة لدرس مالحظات المسؤولين اللبنانيين وتقديم اقتراحات التعديل   24الجيش، سوف تجتمع خالل 

لـ»الشرق األوسط« إن األجواء إيجابية »أكثر من أي   إذا ما دعت الحاجة«، فيما قال أبو صعب 
لطر  العربية،  إلى  االتفاق  ترجمة  بعد  اللجنة  اجتماع  بانتظار  »نحن  وأضاف:  مضى«.  ح وقت 
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المالحظات اللبنانية عليه«، مؤكدًا وجوب إحداث تعديالت على النص المقترح، كاشفًا أن »السفيرة  
ية أكدت أن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل«، لكنه شدد على أن التعديالت التي  األميرك

تقنية وقانونية  سوف يقترحها لبنان »غير جوهرية«. وقال: »الفكرة متفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة  
تنا  أثمر  الذي  الموحد  اللبناني  الموقف  »ثمرة  هو  االتفاق  هذا  أن  عليها«. ورأى  العمل  زالت  يجري 

 مقابلة«. 
لقاءات   المالحظات عليها، تقول مصادر مطلعة على  المسودة ووضع  تقني بدرس  بدأ فريق  وفيما 

قبل لالتفاق على الرد الرسمي شيا لـ»الشرق األوسط« إنه سيتم اجتماع ثالثي منتصف األسبوع الم
ل  اللبناني، مشيرة إلى أن الجانب األميركي يحث على إنهاء االتفاق في أسرع وقت ممكن، أي خال

 األسبوعين المقبلين. 
المكتب   كان  فيما  المسودة،  إياه  مسلمة  ميقاتي  نجيب  األعمال  حكومة تصريف  رئيس  شيا  وزارت 

ة سلمته »نسخة من اقتراح االتفاق النهائي لترسيم الحدود اإلعالمي لبري أعلن أن السفيرة األميركي 
عون إن رئيس الجمهورية تسلم منها  البحرية الجنوبية لدرسه واإلجابة عنه«، كما قال مكتب الرئيس  

»عرضًا خطيًا من الوسيط األميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية  
 سيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات«. آموس هوكستاين يتعلق بتر 

وهذه هي المرة األولى منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل قبل عامين، يعلن فيها  
ركي حول ترسيم الحدود، بعدما كانت قد تسارعت التطورات عن تقديم رسالة خطية من الجانب األمي

الم )حزيران(  يونيو  شهر  منذ  بالملف  إنتاج  المرتبطة  سفينة  وصول  إثر  ألشهر،  توقف  بعد  اضي 
لغاز منه، وهو الذي يقع الخالف عليه  وتخزين على مقربة من حقل كاريش، تمهيدًا لبدء استخراج ا

 بين لبنان وإسرائيل. 
المفاو  عام  وكانت  في  انطلقت  وإسرائيل  لبنان  بين  )أيار(  2020ضات  مايو  شهر  في  توقفت  ثم   ،

 عليها.حة المنطقة المتنازع  جراء خالفات حول مسا 2021
 2/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 ة ة الغربيالسلطة الفلسطينية لمنع انتفاضة ثالثة في الضف تأهب في  ":الشرق األوسط" .2
تعمل السلطة الفلسطينية على عدم انتقال المواجهات في جنين ونابلس إلى مدن  : كفاح زبون -رام للا 

بًا لفوضى شاملة ستعني من بين أشياء أخرى إضعاف مكانة السلطة  أخرى في الضفة الغربية، تجن
 أكثر، وربما تقويضها.

بعدما  وقال   اليقظة  درجة  الفلسطينية، رفعت  األمنية  إن األجهزة  لـ»الشرق األوسط«،  مصدر مطلع 
مناطق   جميع  في  الفلسطينية  والقرى  والمخيمات  المدن  في  النظام  على  بالحفاظ  عليا  أوامر  تلقت 

دة فة الغربية، لمنع تحول األحداث في جنين ونابلس إلى انتفاضة ثالثة. وأضاف: »ال تريد القياالض
انتفاضة   القيادة  تريد  إسرائيل. بوضوح ال  إليه  تسعى  الذي  الفوضى  إلى مربع  االنجرار  الفلسطينية 

مدمرة«. الفوضى   ثالثة  على  ويشجعون  المشاعر  يؤججون  إسرائيل  في  »إنهم  المصدر:    وأوضح 
و  مجرد  جعلها  أجل  من  أكثر  السلطة  إضعاف  يريدون  إنهم  واضحة.  وليس  بطريقة  أمني،  كيل 

  وطنيًا له هدف إقامة الدولة«.مشروعاً 
في المقابل، ثمة قناعة أخرى لدى القيادة الفلسطينية بأن كاًل من »حماس« و»الجهاد اإلسالمي«  

يستغلو  »فتح«،  حركة  داخل  عباس  محمود  للرئيس  أو  والمعارضين  السلطة  لتقويض  الفرصة  ن 
 ى المواجهة.إضعافها، من خالل تمويل السالح في جنين ونابلس ودفع الشبان إل

المصلحة الفلسطينية اآلن بالنسبة للسلطة، هي في عدم تمدد المواجهات لتتحول إلى مواجهة شاملة؛  
»جيروزال  لصحيفة  فلسطيني  مسؤول  أكد  وقد  يشبهها.  ما  أو  ثالثة،  انتفاضة  أن  أي  بوست«،  يم 

إسرائي مع  شاملة  مواجهة  باندالع  تسمح  لن  الغربية،  بالضفة  الفلسطينية  المسؤول    ل.السلطة  واتهم 
إسرائيل، و»حماس« و»الجهاد اإلسالمي« في غزة، بالسعي لتقويض السلطة الفلسطينية من خالل  

السياسي   »فتح«  فصيل  أعضاء  بعض  يفعل  وكذلك  القانون،  وانعدام  الفوضى  المعارضين  تشجيع 
 لعباس، الذين يحرضون أيضًا الجماعات المسلحة على تحدي القيادة الفلسطينية. 

 3/10/2022، رق األوسط، لندنالش
 

 التمّرد في ُعُمق التنسيق األمني السيناريو األكثر ُرعًبا بعد إخفاق ُجهود التهدئة ": رأي اليوم" .3

للا  اليوم”:  -رام  بـ”رأي  من  خاص  كبار  مسؤولون  الفلسطي   تبادل  السلطة  الستارة  أركان  خلف  نية 
التالومات  من  كبيرة  الماضي حزمة  األسبوع  االتهامات    والكواليس  وأحيانا  والمالحظات  واالنتقادات 

الدولة   أكثر وفق حسابات  لالنفجار  والقابل  الغربية  الضفة  المتفجر في  االمني  الوضع  على خلفية 
لى خطوط التهدئة وبحماس خالل األيام القليلة  األردنية أيضا التي دخلت حسب مصادر مطلعة ع
تواص حالة  في  أردنيون  مسؤولون  يرفع  وأجهزة  الماضية.  الفلسطيني  المخابرات  جهاز  مع  يومية  ل 



 
 
 
 

 

ص            7   5947 العدد:              10/3/2022 ثنينل ا التاريخ: 

                                     

التدهور   احتماالت  وقف  على  وبسرعة  العمل  بعنوان  األيام  هذه  أساسيا  شعارا  اإلسرائيلية  األمن 
 ائل وتحدث عنها مع الفلسطينيين واالسرائيليين وهي: األمني. الجانب االردني مهتم جدا بثالثة مس

الثة في الضفة الغربية وسط االنطباع بانها قد تكون مسلحة  الحيلولة دون اندالع انتفاضة ث  –أوال  
 هذه المرة وتؤدي إلى تدهور أمني كبير يمكن أن تستغله إيران وأطراف في حزب للا اللبناني 

خشيته عن  يعبر  األردن  بدأ  ف  وثانيا  حركة  داخل  اقطاب  صراع  حصول  ظل من  في  تحديدا  تح 
الحركة في الضفة على االقل بوراثة مقعد الرئيس محمود عباس إذا  برز قيادي  أ طموحات أربعة من  

 ما تعّذر عليه أي سبب قريبا االستمرار بواجباته. 
ريبا البحث  وليس سرا حسب مصادر أردنية تحّدثت لرأي اليوم أن عمان بدأت مبكرا ومن شهرين تق

الدا الفتحاوي  الصراع  انطالق  تمنع  ومؤثرة  مركزية  فتحاوية  شخصية  ادبيات  عن  وجود  مع  خلي 
لذلك تهتم عمان بما تسميه وحدة حركة فتح ومنع الصراعات    وبيانات تحريضية ومعارك خلفية االن.

 بين رموزها الكبرة.
ير شديد اللهجة وصل اإلسرائيليين قبل  وثالثا في الهواجس األردنية المرتبطة في الضفة الغربية تحذ 

الفلسطيني الر  وتمرد محتمل على مستوى الكوادر المتوسطة والصغرى  سمي بعنوان إنفالت  الجانب 
على   األمني  التنسيق  عملية  مجمل  يهدد  الذي  األمر  الفلسطينية،  االمن  أجهزة  في  العليا  وليس 

وأجهزتها وُتساند طبعا تدهور األوضاع في    االسرائيليين في وصفة مباشرة تقوض السلطة الفلسطينية 
 الضفة.

 إسرائيلي مفترض وما يعيق اي تفاهمات داخل السلطة تمكن الرئيس  ال يوجد سيناريو ال أردني وال
محمود عباس من السيطرة أكثر على المعطيات والعمليات األمنية اإلسرائيلية التي تقتل المزيد من  

التحريض والرغبة في االنتقام في عمق بعض المدن الفلسطينية    الفلسطينيين وتؤدي الى المزيد من
 من انتهاكات في القدس والمسجد االقصى والقدس برأي األردن. إضافة إلى ما يجري 

الوزراء    رئيس  تقريبا  أيام  خمسة  قبل  االسرائيليين  والفلسطينية  األردنية  التحّوط  رسائل  أبلغت 
 التحّفظات الحاّدة. اإلسرائيلي المؤّقت يائير البيد بتلك 

لم تعد مرتبطة فقط بصراع االقطاب   األمور تزداد تعقيدا على األرض وفي الميدان ومخاوف االردن
االمنية   االجهزة  في  والمتوسطة  الدنيا  الكوادر  في  محتمل  وعصيان  بتمرد  بل  فتح  حركة  داخل 

ئيليين واالهم بعد  الفلسطينية ايضا خصوصا بعد رصد عدة حاالت في اطالق الرصاص على االسرا
الفلسط الوطني  االمن  في  االسبق  العميد  ظاهرة   وتحليل  والذي  دراسة  رعد  أبو  حازم”  “فتحي  يني 

تحول الى ايقونة يمكن ان تساعد في بناء تصور وطني يمكن تقليده بالنسبة لكوادر في أجهزة األمن 
و إخضاعه. واضح أكثر أن الفلسطينية. واضح تماما أن إسرائيل وضعت هدفا لتصفية فتحي حازم أ
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يحمل اسم كتيبة جنين. واألوضح بأن أجهزة    أبو رعد يتحّول إلى أسطورة شعبية ويرتبط بالكيان الذي
تقارير امنية غربية   بالتزامن مع صدور  تتابع أبو رعد وتدرس ظاهرته أيضا  مخابرات عربية بدأت 

ي أوساط شباب الضفة الغربية بما في ذلك ُتحّذر من تزايد تأثير الحرس الثوري اإليراني وحزب للا ف
 يلي إال وصفات للقتال والقتل واالشتباك. الفتحاويون منهم فيما ال يقدم اإلسرائ 

 2/10/2022، لندن، رأي اليوم
 

 يجب التفريق بين األراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات أبو يوسف:  .4
 ت كوم«، الذي يعمل من خالل اإلنترنت،أعلن موقع الحجز الفندقي، »بوكينغ دو :  رويترز  -القدس

وانتقد مسؤولون   العقارات المعروضة في الضفة الغربية المحتلة. عن إشعارات تتعلق بالسالمة حول  
وتنشر   اإلسرائيلية.  المستوطنات  مع  فقط  يستخدم  أن  يجب  اإلشعار  إن  وقالوا  الخطوة،  فلسطينيون 

اإللكتروني، عندما يبحث العمالء عن عقارات   الشركة اآلن، بحسب »رويترز«، نصحًا على موقعها
من المدن الفلسطينية والمستوطنات اإلسرائيلية، التي تعتبرها معظم دول  في الضفة الغربية، في كل  

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه  و   العالم غير قانونية.
دو  »بوكينغ  تفرق  أال  مرفوض«  في »أمر  الموجودة  وتلك  الفلسطينية  العقارات  بين  كوم«  ت 

اإلسرائ المحتلة  المستوطنات  الفلسطينية  األراضي  بين  التفريق  »يجب  لـ»رويترز«:  وأضاف  يلية. 
والمستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية المقامة عليها بشكل غير قانوني... وعلى أي شركة سياحة  

 لقانون الدولي واإلنساني«. أن توضح أن هذه المستوطنات مخالفة ل
 2/10/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 آالف مبرمج 6برنامج البرمجة ُينفذ في قطاع غزة والضفة بالتزامن وسيخرج اشتية:  .5

إلعادة :  رام للا الحكومة  أطلقته  الذي  للشباب  البرمجة  برنامج  إن  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس  قال 
لهم في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، هدفه جعل فلسطين  صياغة مهارات خريجي الجامعات وتأهي

جاء ذلك خالل استقباله، األحد،    فارقة في عالم التكنولوجيا من خالل االستثمار في اإلنسان.  عالمة
البرمجة.  برنامج  متدربي  الثالث من  الفوج  بالتزامن في    في رام للا،  ُيَنَفذ  الذي  البرنامج  "هذا  وقال: 

والضفة يخّرج  قطاع غزة  أن  له  المخطط  قليلة، و   6، من  أعوام  أيضا  آالف مبرمٍج خالل  نريده  ما 
تخريج مدربي برمجة من أجل توسيع قاعدة المشاركة في هذا القطاع، والعمل على برامج بالشراكة  

وأوضح أن نسبة البطالة في فلسطين انخفضت مؤخًرا عما كانت عليه،    مع الجامعات الفلسطينية".
ت العملية التعليمية  ت مرتفعة في صفوف خريجي الجامعات، ُمرجًعا ذلك إلى أن مخرجاإال أنها بقي
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العمل. نهاية    غير متناغمة مع احتياجات سوق  للشباب  البرمجة  برنامج  الحكومة أطلقت  ُيذكر أن 
% من تكاليف المقعد لكل طالب، بينما يغطي الطالب المتبقي، وتقوم شركة  90وتمّول    2020عام  

 األلمانية بتنفيذه."اكسوس" 
 2/10/2022فا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 

 
 يطالب بقيادة وطنية موحدة بدياًل عن "أوسلو"مصطفى البرغوثي  .6

دعا أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى "وحدة الفصائل الفلسطينية  :  غزة
الجزائرية والمصرية  ية أوسلو التي فشلت"، مطالًبا بإنجاح الجهود  تحت قيادة موحدة، بدياًل عن  اتفاق

الوطنية. الوحدة  الفلسطينية،    الستعادة  والفصائل  القوى  باسم  البرغوثي  ألقاها  كلمة  في  ذلك  كان 
مدينة   في  "حماس"  حركة  تنظمه  الذي  في خطر"  "األقصى  مهرجان  برس"، خالل  "قدس  وتابعتها 

ل بكل اإلمكانات، أبطال شعبنا في الضفة يتصدون لالحتال غوثي أن "وأكد البر   غزة، عصر السبت.
االحتالل، وستظل   "القدس عصية على  إلى أن  نوع جديد"، مشيًرا  انتفاضة من  يعيشون حالة  فهم 

 عنوان كرامتنا، فأهلها يدافعون عن شرف األمة واإلنسانية".
 1/10/2022، قدس برس

 
 ت أو السالم المزيف مشعل: تحرير القدس لن يكون بالمفاوضا .7

في الخارج، خالد مشعل، مساء األحد، إن "مدينة القدس والمسجد األقصى  حماس  قال رئيس حركة  
ينتظران سباقنا وتنافسنا لتحريرهما، بعد مضي ألف عام على الفتح الصالحي لهما". حديث مشعل،  

ة صالح الدين األيوبي.  لفتح بيت المقدس، بقياد    835جاء خالل كلمة، بمناسبة مرور الذكرى الـ  
الفتح الصالحي يحمل ثالث دالالت مهمة، أولها، أنه "عنوان القدس واألقصى ضاف مشعل، أن "وأ

"الفتح ال   الثانية، وفق مشعل، أن  الداللة  أما  الذي من أجلها كانت نهضة األمة وعنوان وحدتها". 
دين يعلم كم جمع من أفراد األمة لفتح  يكون إال بالجهاد والمقاومة والشهداء، ومن يقرأ تاريخ صالح ال

بالمفاوضات، ولن ترّد القدس بمعاهدات السالم المزيف ال الفتح، لن يكون  قدس". وأضاف: "طريق 
المنطقة،  في  حليف  إلى  األول  العدو  ويحول  األمة  يضلل  أن  يريد  الذي  التطبيع  أو  العدو  مع 

والمنطقة فلسطين  على  واألخطر  األول  عدونا  هي  الصالحي،  فإسرائيل  الفتح  ذكرى  "في  وتابع:   ."
المقاومة تعم أرض فلسطين، فالضفة الغربية اآلن تلتهب تحت أقدام الغزاة المحتلين، وهي في  صور  

زخم جهادي ملحمي، وشعبنا في الداخل وفي الشتات هم جزء من تلك الملحمة على أرض فلسطين،  
ة، ألن  وعّد مشعل الداللة الثالثة، مهمة للغاي  وغزة أيديها على الزناد وقد صنعت أسطورة بالمقاومة".
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الدين غير فلسطيني، وال حتى عربي، وإنما مسلم كردي، قد تحول لرمز لألمة مجتمعة"،   "صالح 
وأكد   بالمسلم".  بالعربي  الفلسطيني  تجمع  التي  المقاوم،  العمل  في  نوعية  نقلة  اآلن  "نريد  مضيفا: 

رى اختالط الدم  لمسلم على أرض فلسطين"، قائال: "عندما نمشعل أننا "نريد أن ينزف الدم العربي ا
 الفلسطيني بالدم العربي المسلم، إعلموا أننا على أعتاب التحرير بإذن للا". 

 2/10/2022فلسطين أون الين، 
 

 حماس تنظم مهرجانا حاشدا بغزة دعما للقدس ونصرة لألقصى .8

كبيرا   السبت مهرجانا جماهيريا  والمسجد نظمت حركة حماس، عصر  للقدس  مدينة غزة نصرة  في 
وشارك في المهرجان الكبير عشرات اآلالف من أبناء شعبنا،    بعنوان )األقصى في خطر(.  األقصى

الفصائل   وقيادات  السنوار،  يحيى  القائد  غزة  قطاع  في  ورئيسها  حماس  حركة  قيادة  يتقدمهم 
والفتا  الفلسطينية. هادفة،  إنشادية  فقرات  المهيب  الحفل  في  وتخلل  وأهلها  القدس  لصمود  داعمة  ت 

النتهاكات واالعتداءات الصهيونية، فيما قدمت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة  مواجهة ا
 الفلسطينية في قطاع غزة عرضا خالل المهرجان، رافعة العلم الفلسطيني وأعالم الغرفة المشتركة.

حما حركة  قيادة  عضو  أكد  المهرجان،  خالل  كلمته  أن  وفي  مشتهى،  روحي  غزة  قطاع  في  س 
ا اإلقليم  ممارسات  شكل  تغير  االنفجارات  من  سلسلة  بل  كبير،  بانفجار  تنذر  باألقصى  الحتالل 

 والمنطقة، مردفا ولقد أعذر من أنذر.
القوى   عن  له  كلمه  خالل  البرغوثي  مصطفى  الفلسطينية  الوطنية  المبادرة  عام  أمين  أكد  بدوره، 

شعبنا، مشددا على أن شعبنا  القدس والمسجد األقصى هما عنوان كرامة    والفصائل الفلسطينية، أن
وأضاف نحن وطن وشعب واحد، ولن نسمح لالحتالل بتفرقتنا، الفتا إلى    يدافع عنهما بكل الوسائل.

أن أبطال شعبنا في جنين والضفة يتصدون لالحتالل بكل اإلمكانات، مشيرا إلى أن نابلس وجنين  
عظيمة   نماذج  والتضحية.قدمتا  العطاء  إلى    في  البرغوثي  استراتيجية  ودعا  على  الوطنية  الوحدة 

 مكافحة تكون بديال عن اتفاقية أوسلو، وتغير موازين القوى لصالح شعبنا الفلسطيني. 
 1/10/2022، حركة حماسموقع 

 
 قاسم: نحن أمام ثورة كبيرة متصاعدة في الضفة  .9

النار صوب حافلة  باركت حركة "حماس"، علمية  :  القدس المحتلة نابلس  إطالق  للمستوطنين شرق 
تلقته    )شمال الضفة الغربية( األحد. وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي 
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بطرد  شعبنا  أهداف  بتحقيق  إال  تخبو  أن  يمكن  ال  متصاعدة،  كبيرة  ثورة  أمام  "نحن  برس":  "قدس 
 االحتالل ومستوطنيه عن أرضنا". 

أ  قاسم  نابوأضاف  "عملية  تزامنت  ن  الفعل لس  هذا  ليكون  لألقصى،  المستوطنين  اقتحامات  مع 
 المقاوم هو ردًا طبيعيًا على جرائم االحتالل ضد المسجد األقصى". 

 2/10/2022، قدس برس
 

 تحول إلى "األب الروحي" للمقاومين في الضفة الغربية سلطة بأمن الضابط سابق  . "أبو الرعد".. .10
قيادات  :  جنين إن قالت  و   فلسطينية،  رعد(،  )أبو  خازم  الرحمن"،  فتحي  و"عبد  "رعد"  الشهيدين  الد 

تحول إلى رمز وطني فلسطيني، بعد مواقفه البطولية األخيرة، وتحديدا منذ تنفيذ نجله البكر عملية  
قبل ستة شهور. الفدائية"،  لقوات   "ديزيغوف  المطلوبين  قائمة  على  أصبح  الذي  الرعد"،  "أبو  وبات 

على أبراج غزة الشاهقة وفي مهرجاناتها، ويلتف    ، حاضرا في كل المناسبات، وترفع صورهاالحتالل
 حوله مقاومين من الضفة الغربية، باعتباره "األب الروحي" لهم. 

باستشهاد   عائلته  تعزية  خالل  هنية،  إسماعيل  "حماس"،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  ووصف 
الوطنية"، قائاًل إن "هذا    الماضي؛ "أبو الرعد"، بأنه "األيقونةنجلهم عبد الرحمن، الذي ارتقى األسبوع  
 البيت بيت عزة وشهادة وتضحية وفداء".

بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، على أن عوائل الشهداء 
 ى به في فلسطين". سواء آباء أو أمهات، وفي مقدمتهم أبو الرعد، أصبحوا يشكلون "نموذجا يقتد 

ادي في حركة "الجهاد"، خضر عدنان، إن "أبو الرعد، بات اليوم بمثانة القائد  ومن جهته، قال القي
وشدد عدنان، في حديث مع "قدس برس" على    والملهم للشباب الفلسطيني الثائر في الضفة الغربية".

وأشار عدنان إلى    كل فلسطين".أن "أبو الرعد بات شخصية وطنية، وأصبح رمزا لألحرار والثوار في  
من  أن   الكثير  يعطي  وهذا  الفلسطينية،  السلطة  أجهزة  في  سابق  وضابط  محرر،  أسير  "خازم" 

 المؤشرات، حول أهمية أخذ هذه العناصر "دورا وطنيا في مقاومة االحتالل". 
لسلطة معًا،  وكانت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، قالت إن "فتحي خازم، يشكل تحديًا إلسرائيل وا

ضباط مؤخرًا  دعا  إسرائيل    حيث  ضد  المسلحة  للعمليات  لالنضمام  السلطة  أمن  أجهزة  وعناصر 
 وممارسة دورهم الحقيقي في حماية شعبهم". 
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ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن "خازم تحول إلى شخصية أسطورية وأيقونة بالغة   
الحماسية   خطبه  بفعل  الشارع،  في  الرحمالتأثير  وعبد  رعد  نجليه  تقديم  خالل  وحقيقة  شهيدين  ن 

 األشهر األخيرة، ما حوله إلى الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني". 
 2/10/2022، قدس برس

 
 مخيم جنين يستعد لصّد "التدخل العميق"  .11

بالص: جنين    محمد  مخيم  مداخل  بإغالق  المقاومين  عشرات  يبدأ  حتى  الليل،  ينتصف  أن  ما 
أي عدوان جديد لجيش االحتالل اإلسرائيلي، والذي   وائق الحديدية، واالستعداد لمواجهةبالمتاريس والع

ظاهرة   إلنهاء  المخيم  قلب  إلى  والدخول  العميق"،  بـ"التدخل  وصفه  ما  بتنفيذ  تهديدات  عدة  أطلق 
 المقاومة المسلحة فيه، بعد عدة شهور من إطالق عملية "كاسر األمواج".

فإن    محليين،  قادة  فووفق  توارثوا  المخيم  المقاومةأبناء  في   كرة  قاتل  الذي  الجيل  من  المسلحة 
، والتي شهدت ملحمة نيسان حيث كان المخيم معقاًل  2000، والثانية عام  1987االنتفاضتين األولى  

الجيش اإلسرائيلي، ودارت معركة عنيفة   الذين تصدوا القتحام  الفصائل  كافة  المسلحين من  لمئات 
جنديًا إسرائيليًا، وأزال خاللها جيش االحتالل    23فلسطينيًا وقتل    58يع، ارتقى فيها  استمرت عدة أساب

حّيًا كاماًل في المخيم عن الوجود حتى يتمكن من احتالله، وفقًا لتقرير لوكالة الغوث الدولية، والذي  
هدم   كاملة  بصورة  من    450أظهر  أكثر  وتدمير  كلي،  بشكل  في  400منزاًل  كبير،  بشكل  ما  منزل 

 منزل ألضرار جزئية.  300تعرض 
خالل   ومن اعتقل  والذي  "فتح"،  لحركة  الثوري  المجلس  عضو  حويل،  جمال  الدكتور  نظر  وجهة 

، وأمضى ست سنوات في سجون االحتالل، فإن الجيل الجديد من أبناء المخيم  2002معركة نيسان  
به األسطورة، خصوصًا أن هوية  تربى على إرث الجيل السابق من المقاتلين الذين تحولوا إلى ما يش

االنتفاضة    المخيم ففي  المراحل،  مختلف  في  الزمته  ظاهرة  فيه  المسلحة  والظاهرة  نضالية،  هوية 
دخلت   معركة  في  المخيم  قاتل  الثانية  االنتفاضة  وفي  المسلحة،  المجموعات  فيه  ظهرت  األولى 

 المسلحة. التاريخ، فكان من الطبيعي أن يرث الجيل الجديد فكرة المقاومة 
 3/10/2022األيام، رام هللا، 
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 االحتالل يعتقل فلسطينية خالل زيارة شقيقها األسير بدعوى طعنها مجندة إسرائيلية  .12

د ب أ: قالت مصادر فلسطينية إن السلطات اإلسرائيلية اعتقلت يوم األحد، شابة فلسطينية    -رام للا
حررين  وذكرت هيئة شؤون األسرى والم  ائيلية.خالل زيارة شقيقها األسير بدعوى طعنها مجندة إسر 

في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن شابة تنحدر من مخيم بالطة لالجئين في نابلس شمال  
 الضفة الغربية تم اعتقالها خالل زيارتها شقيقها في سجن ريمون. 

/ فلسطينية  إن  اإلسرائيلية  السجون  إدارة  أث  32وقالت  حارسة  هاجمت  التفتيش  عاما/  إجراءات  ناء 
يمون مستخدمة مقصا، وقد تم السيطرة عليها، فيما أصيبت الحارسة بطعنة في  ألمني في سجن ر ا

 يدها وعولجت في المكان. 
 2/10/2022، القدس العربي، لندن

 
 إصابة جندي إسرائيلي بإطالق نار استهدف مستوطنين جنوب نابلس  .13

بالخفيفة جراء إطالق  االحتالل أصيب بجروح وصفت    أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن أحد جنود 
بالضفة   نابلس  مدينة  جنوب  المستوطنات  إحدى  عند  تظاهروا  مستوطنين  مجموعة  استهدف  نار 

تجري في محيط موقع    الغربية. بدأت  االحتالل  لجيش  تابعة  كبيرة  قوات  إن  المصادر  نفس  وقالت 
الف النار عمليات بحث وتمشيط ومداهمة للقرى  من جهتها،    ية.لسطينية بحثا عن منفذ العملإطالق 

النار قرب   إثر إطالق  إسرائيليا أصيب في ساقه،  أن جنديا  الرسمية،  "كان" اإلسرائيلية  قناة  ذكرت 
 مدخل نابلس. 

 2/10/2022.نت، الجزيرة
 

 السرائيلي في ظل جرائم االحتالل -ستنكر إحياء مجلس الشراكة األوروبيت حماس .14
وة االتحاد األوروبي رئيس وزراء االحتالل "يائير  نعيم دع  حركة " حماس " باسم استنكر القيادي في  

األوروبي   الشراكة  مجلس  إحياء  إعادة  في  المشاركة  إلى  ودولة   -البيد"  االتحاد  بين  اإلسرائيلي 
مسمع   على  الفلسطينيين  بحق  وعنصريته  االحتالل  جرائم  فيه  تتواصل  الذي  الوقت  في  االحتالل، 

سنة بحضور رئيس    12ذا المجلس بعد انقطاع أكثر من  وقال نعيم إن عقد ه  م أجمع.ومرأى العال
والقدس،  والضفة  غزة  في  جرائم حرب  االحتالل  دولة  ارتكاب  في ظل  البيد  يائير  االحتالل  وزراء 
الفلسطينية، ال يعني سوى شيء واحد هو تشجيع   المستوطنات على األراضي  بناء  واالستمرار في 

  وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وحقوق اإلنسان.   االستمرار في سلوكه العنصري االحتالل على  
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وطالب االتحاد األوروبي، إن كان معنيًا بحّل الصراع وتحقيق االستقرار، بالتراجع عن عقد مجلس 
والقانو  الدولي  للقانون  المستمرة  وانتهاكاته  االحتالل  جرائم  غسيل  في  شريكًا  يكون  وأال  ن الشراكة، 

 الدولي اإلنساني. 
 2/10/2022، حركة حماسموقع 

 
 : اتفاق لبنان انتصار ألمننا"إسرائيل" .15

يوم )األحد(، إن تنفيذ اتفاق بشأن حدود إسرائيل البحرية مع لبنان  قال مسؤول إسرائيلي كبير، مساء  
هويته،  سرائيل« عن المسؤول الذي لم تحدد  ونقلت صحيفة »تايمز أوف إ هو انتصار ألمن إسرائيل.
إلسرائيل ترسخت في االتفاق«، مشيرًا إلى الخط اإلسرائيلي من العوامات قوله إن »المصالح األمنية  

 أميال( داخل البحر المتوسط من رأس الناقورة.  3كيلومترات )نحو  5الممتد بطول 
أبدًا  إلسرائيل، لم تتم الموافقة عليه    وقال المسؤول للصحيفة إن »خط العوامات هو خط أمني مهم

بأنه حدودها اإلقليمية  من أي جهة خارجية«، مضيفًا   تتعامل معه  بأن  أن »هذا سيسمح إلسرائيل 
 الشمالية«. 

  10كان الوسيط األميركي في المفاوضات بين البلدين، آموس هوكشتاين، قد اقترح اتفاقًا مؤلفًا من  
اللبناني نبيه بري العرض قت سابق، اعتبر رئيس مجلس النواب  صفحات باللغة اإلنجليزية. وفي و 

 لترسيم الحدود البحرية »إيجابيًا« ويلبي »مبدئيًا« مطالب لبنان.  األميركي
 2/10/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 مع لبنان  "خط الطفافات": االتفاق يرّسم "إنجازًا أمنياً "حكومة البيد تسّوق  .16

سيم الحدود البحرية مع لبنان تتضمن  نشرت وسائل إعالم إسرائيلية، مساء اليوم، أن مسودة اتفاق تر 
فات«، إضافًة إلى حصول إسرائيل على تعويض مالي، من شركتي »توتال«  »اعترافًا« بـ»خّط الطفا

 الفرنسية« و»إيني« اإليطالية.
الم إسرائيلية بشكل متزامن، فإن المسودة ثّبتت ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين نقلتها وسائل إع

العوامات«   لبنان»خط  من  انسحابها  عقب  الجانب  أحادي  بشكل  إسرائيل  رّسمته  عام    الذي  في 
« اإلسرائيلي ويمتدُّ نحو خمسة كيلومترات في البحر. كما ستتلقى  1، والذي يتوافق مع »الخط  2000

اقتصادية لها في حقل قانا، من »توتال« و»إيني«، اللتين    إسرائيل تعويضات مالية عّما تعتبره حقوقاً 
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ال تفاوض على آلية التعويض، مع ان بعملية التنقيب، علمًا بأن وزارة الطاقة اإلسرائيلية ال تز ستقوم
 شركة »توتال«. 

وركزت التصريحات التي نقلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مجتمعة، على أن التعويض الذي ستناله  
 تجنيها من اتفاقية الترسيم. سرائيل »مبلغًا زهيدًا مقارنة بالفوائد السياسية واألمنية« التي سإ

 3/10/2022األخبار، بيروت، 
 

 غانتس: سيتم العالن عن بنود االتفاق مع لبنان في حال توقيعه  .17
ترسيم   بشأن  لبنان  مع  إبرامه  المزمع  االتفاق  أن  على  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  شدد 

مشيرا إلى أن االتفاق المحتمل قد "يعزز   الحدود البحرية "ليس ضمانة أمنية لمنع االحتكاك مستقبال"،
ردع ويضعف تبعية لبنان إليران"، فيما أشار إلى أنه سيتم اإلعالن عن بنوده بـ"شفافية"  االستقرار وال

 في حال توقيعه. 
لبنان مع  األميركي  الوسيط  عبر  المتبلور  باالتفاق  غانتس،  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  إشادة  ،  وتأتي 

الت أعقاب  في  الصادرة عن ر وذلك  أن  صريحات  اعتبر  الذي  لبيد،  يائير  اإلسرائيلية،  الحكومة  ئيس 
النهائية   التفاصيل  "تناقش  حكومته  أن  وأضاف  واقتصادها".  إسرائيل  أمن  "يعزز  األميركي  االقتراح 

 وعليه ال يمكن اإلشارة إلى صفقة محسومة".
)بالنفع( ع سيعود  في جوهره،  "اقتصادي  االتفاق  إن  غانتس  الذين  وقال  ومواطنيه  لبنان  وعلى  لينا 

قادمة"، وأضاف أنه "أثناء المفاوضات ال يمكن الكشف عن تفاصيل    يعانون من أزمة حادة لسنوات 
ف نهائية،  صيغة  إلى  توصلنا  إذا  ولكن  للجمهور،  الكنيست،  االتفاق  طاولة  على  وضعها  سيتم 

 وستعرض بنودها الرئيسية على الجمهور بشكل منظم وبشفافية". 
 2/10/2022، 48 ع عربقو م

 
 مراقب الدولة: الجيش السرائيلي غير مستعد لوجستيا لتعزيز قواته في الضفة  .18

الدولة   تقرير صادر عن مكتب مراقب  األحد، أن جيش االحتالل "غير مستعد    يوماإلسرائيلي  أكد 
ى الفلسطينيين  لوجستيا لتعزيز قواته البشرية" في الضفة الغربية، في ظل تصعيد االحتالل عدوانه عل

 في شمال الضفة وسماحه للمستوطنين بتكثيف اقتحاماتهم للمسجد األقصى. 
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وجاء التقرير في أعقاب جولة ميدانية أجراها المراقب اإلسرائيلي قبل نحو شهرين، في قاعدة تدريب 
في "لواء كفير" في غور األردن وقاعدة عسكرية في بؤرة "ياكير" االستيطانية غربي محافظة سلفيت  

التي استعرضها في تقريره، والتي تتعلق  الضفة، وأشار إلى "الحاجة الملحة لمعالجة" أوجه القصور  
يستدعيها   التي  االحتياط  وعناصر  االحتالل،  جيش  في  النظامية  للقوات  المعيشية"  "الظروف  في 

 لتعزيز قواته في الضفة. 
األخيرة،   األسابيع  "في  أنه  اإلسرائيلي  المراقب  تقرير  يهودا وذكر  في  مهمة  معركة  الجيش  خاض 

الغربية(" يتعامل مع عمليته  والسامرة )الضفة  الجيش اإلسرائيلي يجب أن  المراقب على أن  . وشدد 
 العسكرية في الضفة على أنها قد "تتصاعد وتستمر لفترة طويلة".

ا قواته  لعناصر  اللوجستي  الغطاء  تحسين  اإلسرائيلي  الجيش  "على  أنه  إلى  التقرير  لنظامية  ولفت 
يمنع   سبب  يوجد  "ال  أنه  معتبرا  االحتياط"،  على  وقوات  الحصول  من  اإلسرائيليين  االحتياط  جنود 

"معاملة   أن  إلى  التقرير  وأشار  استدعائهم".  فترة  من  األول  األسبوع  في  مطلوب  هو  كما  الطعام 
 التي تصل إلى القاعد العسكرية ليست على المستوى المطلوب". رالضباط للعناص

الوأشا إلى ر  والحاجة  الفعالة،  غير  الهواء  ومكيفات  الشرب،  مياه  حرارة  درجة  "ارتفاع  إلى  مراقب 
تسحين االستجابة الطبية"، في معسكر تدريب "لواء كفير" في منطقة األغوار شرقي الضفة الغربية 
وآب  يوليو  تموز/  شهري  خالل  االحتياط  عناصر  تجنيد  في  "صعوبات  إلى  أشار  كما   /المحتلة، 

 ، لتعزيز قوات االحتالل في الضفة. سطس"أغ
ولفت إلى تحديات قد تنشأ على صعيد "الجبهة الداخلية" بسبب "ترك الزوجات مع األطفال بمفردهن 
قوات  العسكرية ضمن  للخدمة  الموظفين  ذهاب  من  العمل  أرباب  "واستياء  الصيف"،  أشهر  خالل 

 بالعالقات مع أصاحب العمل".  د يضربئا قاالحتياط لمدة ثالثة أسابيع، األمر الذي يشكل ع
وردا على تقرير مراقب الدولة، قال الناطق باسم جيش االحتالل إن "الجيش اإلسرائيلي يعزز قواته 
الضفة الغربية بعدد كبير من الكتائب المقاتلة والوسائل التكنولوجية. وفي الحاالت التي تتطلب تعزيًزا  

 زايدة". ت المتالقوا واسًعا، هناك وقت محدد الستيعاب 
 2/10/2022، 48 وقع عربم
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 نزاع داخل "الليكود" وجهود سرية الستبعاد نتنياهو عن الحكومة  .19
انتخابات   قبيل  الداخلي  اإلسرائيلي  الصراع  وزيادة  اإلسرائيلي  "الليكود"  حزب  تأييد  تراجع  ظل  في 

رئيسه بنيامين نتنياهو    القريبة، يخطط أعضاء كبار في الحزب المذكور إلى استبعاد   25الكنيست الـ
 بالفساد عن الحكومة المقبلة. المتهم 

الحزب  زعيم  إلقصاء  يخططون  الليكود،  في  كبارا  "أعضاء  أن  إسرائيل"،  أوف  "تايمز  موقع  وذكر 
نتنياهو جانبا، في حال فشلت كتلته في الفوز بأغلبية في االنتخابات المقبلة، معتقدين أنها الطريقة  

 أربع سنوات".   الوحيدة لتجنب جولة سادسة من االنتخابات في أقل من
بار في "الليكود" للموقع أن "نتنياهو سُيمنح سيطرة كاملة تقريبا على الحزب، لكنه وأوضح مسؤولون ك

مع   الوسط  يمين  من  ائتالفية  حكومة  بتشكيل  للحزب  سيسمح  ما  الحكومة،  من  جزءا  يكون  لن 
 األحزاب الموجودة الرافضة للجلوس مع رئيس الوزراء السابق )نتنياهو(".  
 2/10/2022، 21قع عربي مو 

 
 ل يستعين بـ"مؤثرين" لمواجهة الرواية الفلسطينية االحتال  .20

 ن االحتالل اإلسرائيلي، بمؤثرين عبر مواقع التواصل االجتماعي، لمواجهة الرواية الفلسطينية.استعا
شبكات    نشطاء  من  مجموعة  من  دعائية  حملة  الخارجية  ووزارة  اليهودي  القومي  الصندوق  ونظم 

الل ت سياحية في محاولة الستعادة زخم تأييد االحتالل، من خالتواصل اإلسرائيلي ممن أجروا جوال
المعادية   المنشورات  الرد على  تيك توك تحديدا، وتتركز مهمتهم في  استخدام شعبيتهم على منصة 

 إلسرائيل، وتخفيض العداء لها.
من   مجموعة  عن  الحديث  لديه   16يدور  لالحتالل،  مؤيد  لمحتوى  للترويج  إسرائيليا  شاًبا  م  مؤثًرا 
ا في جوالتهم السياحية بتمويل من الصندوق مليوًنا، وقد سافرو   32متابعون بعدد إجمالي يصل إلى  

اليهودي "حرب   -القومي  يسميه  فيما  االحتالل  يملكه  الذي  األمضى"  "السالح  أنهم  بزعم  كاكال، 
دفعه ما  هو،  باعترافه  فيها،  يخسر  زال  ما  التي  الوحيدة  المعركة  ساحة  وهي  إلى    المعلومات"، 

وع الرقميين"،  بـ"المحاربين  يصفهم  بمن  فشلت  االستعانة  التي  الرسالة  إليصال  الهائل،  متابعيهم  دد 
 الهيئات الرسمية في نقلها للعالم.

 2/10/2022، 21قع عربي مو 
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 المستوطنون يطالبون لبيد باالمتناع عن االنضمام إلى المجلس األوروبي .21
الوزراء   رئيس  فيه  أعلن  الذي  الوقت  السياسي  في  المجلس  أن  عن  لبيد،  يائير    -اإلسرائيلي، 

ًا  االقتصادي بين إسرائيل واالتحاد األوروبي، سيجتمع )االثنين( كما هو مقرر، معتبرًا األمر »مكسب
سنوات«، طالبه قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بإبطال الجلسة    10كبيرًا ألول مرة منذ  

 األوروبيين في الموضوع، معتبرين أنه معاد لهم ويستهدف وجودهم. واالنسحاب من االتفاق مع
والمتخص االستيطانية  إرئيل  جامعة  في  المحاضر  كونتوروفيتش،  يوجين  البروفسور  في  وقال  ص 

أكبر«،   أضراره  ولكن  واحدة  ليلة  االتفاق  هذا  »مكاسب  إن  الدولي،  والقانون  الدستوري  القانون 
 ألف يهودي يعيشون في المستوطنات. 800هي خصوصًا أنه يعادي جمهورًا يضا

 3/10/2022ط، لندن، ق األوسالشر
 

 شبان من الناصرة بزعم االنتماء لـ"داعش" 6اعتقال  .22
يوم األحد، اعتقال ستة شبان من مدينة الناصرة بزعم االشتباه  أعلن جهاز األمن العام )الشاباك(،  

 بانتمائهم لتنظيم "داعش". 
اإلسرائيل  الشرطة  عدة  وقالت  قبل  اعتقلت  األمن  "قوات  إن  الشاباك  جهاز  مع  مشترك  بيان  في  ية 

شبان من الناصرة، وأخضعتهم للتحقيق بشبهة االنتماء لتنظيم داعش، وكذلك االشتباه بهم    6ابيع  أس
 في التخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية".

ان خططوا لتنفيذ سلسلة هجمات، وبضمنها تنفيذ  ووفقا لمزاعم األجهزة األمنية اإلسرائيلية، فإن "الشب
عملية ضد مدرسة ثانوية بسبب ما يسمى منهاج 'التربية الجنسية' وكذلك التخطيط لهجوم على جنود  

لشراء أسلحة   في محطة حافالت، وهجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة الناصرة، وأيضا التخطيط
 لتنفيذ هذه الهجمات".

 2/10/2022، 48 عربموقع 
 

 الغربية   ةمناورة عسكرية لجيش االحتالل شمال الضف .23
اإلسرائيلي،  أ  االحتالل  جيش  الضفة علن  شمال  منطقة  في  عسكرية  مناورة  سيبدأ  أنه  األحد،  يوم 

( العبري  األخبار  موقع  وذكر  وتستمر  0404الغربية.  المساء  ساعات  في  ستنطلق  "المناورة  إن   :)
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ركبات العسكرية رين؛ سيتم الشعور بحركة نشطة لقوات الجيش والملياًل". وأوضح أنه "كجزء من التم
 ".2022في المنطقة، زاعما أنه تم التخطيط للتمرين مسبًقا كجزء من برنامج التدريب لعام 

 2/10/2022، فلسطين أون الين
  

 مية السرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا الحكو  .24
يوم األحد، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لدى  ئيلية في جلستها األسبوعية، صادقت الحكومة اإلسرا

، وذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن مكتب  2018تركيا، وذلك في أول تعيين من نوعه منذ العام  
 رئيس الحكومة اإلسرائيلية. 

ف أيلول/سبتمبر ويأتي ذلك، بعد مصادقة لجنة التعيينات في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في منتص 
 الماضي، على تعيين ليليان، سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة. 

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يائير لبيد، إن "هذه خطوة هامة أخرى في إطار  
 ".تحسين العالقات مع تركيا

 2/10/2022، 48 وقع عربم
 

 الماضي   سبتمبر   / لمسجد أيلول اقتحموا ا ا  مستوطن   4,426..  . عشرات المستوطنين يقتحمون "األقصى"  .25
اإلس:  القدس االحتالل  بحماية شرطة  األقصى،  المسجد  األحد،  المستوطنين،    رائيلي. اقتحم عشرات 

اقتحمت   المستوطنين  من  متتالية  مجموعة  بأن  القدس،  في  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وأفادت 
وكانت مؤسسات مقدسية،   ة في باحاته."األقصى"، من جهة باب المغاربة، ونظمت جوالت استفزازي

 مستوطنا للمسجد األقصى خالل شهر أيلول الماضي. 4,426قد رصدت اقتحام 
 2/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 البراهيمي  المسجدمستوطنون يقيمون حفاًل موسيقيًا داخل  .26

، الليلة الماضية، الحرم اإلبراهيمي الشريف في  "األيام": استباح آالف المستوطنين اليهود   -الخليل  
الخ أروقته.مدينة  داخل  موسيقيًا  حفاًل  وأقاموا  المستوطنين    ليل،  مئات  بأن  محلية  مصادر  وأفادت 

العبرية".  السنة  "رأس  يسمى  بما  االحتفال  بحجة  تلمودية  طقوسًا  وأدوا  اإلبراهيمي،  الحرم    اقتحموا 
م حّولت  قد  االحتالل  سلطات  ثكنة وكانت  إلى  إليه  الموصلة  والشوارع  اإلبراهيمي  الحرم  حيط 
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كرية، وانتشر المئات من جنود وآليات االحتالل في المنطقة، وتم إغالق كافة المداخل المؤدية عس
 للحرم.

 3/10/2022األيام، رام هللا، 
 

 "جماعات الهيكل" ترصد مكافآت لمن ينفخ بالبوق ويدخل "القرابين" لألقصى .27
الستهداف  تواص:  القدس أنصارها  تحشيد  المزعوم  الهيكل  جماعات  بتكثيف  ل  األقصى  المسجد 

بدولة  الخاصة  المناسبات  الدعوات في  العنصرية، وتزداد كثافة هذه  االقتحامات وتدنيسه بطقوسهم 
الذين    االحتالل. للمستوطنين  كمكافأة  مالية  مبالغ  رصدها  عن  األحد،  الهيكل"،  "جماعات  وأعلنت 

المس الن سيقتحمون  "القرابين  إدخال  مع  بالبوق  وينفحون  األقصى  اليهودي"  جد  العرش  بـ"عيد  باتية" 
شيقل لكل مستوطن يتمكن من نفخ البوق في    500وأعلنت عن مكافأة مالية مقدراها    األسبوع المقبل.

 المسجد األقصى أو يتمكن من إدخال القرابين النباتية إليه، في أيام "عيد العرش".
 2/10/2022والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنباء  

 
 فلسطيني بنيران االحتالل في العيزريةشاب استشهاد .. والد الشهيد دمدوم: قتلوه بدم بارد .28

استشهد شاب فلسطيني يوم السبت برصاص  ، من القدس:  1/10/2022،  القدس العربي، لندنذكرت  
الفلسطينية  وأعلنت وزارة الصحة    المحتلة.  الجيش اإلسرائيلي في بلدة العيزرية، شرقي مدينة القدس

عاما( متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته بالرصاص    18في بيان مقتضب "استشهاد فايز خالد دمدوم )
القدس". في  العيزرية  ببلدة  االحتالل،  قبل جنود  من  العنق  في  "كان"    الحي  قناة  نقلت  من جهتها، 

اء زجاجة حارقة على  وله إن شابا فلسطينيا حاول إلقاإلسرائيلية عن "مسؤول أمني" لم تذكر اسمه ق
 القوات اإلسرائيلية فأطلقت عليه النار. 

القدس: دحض خالد دمدوم، والد الشهيد فايز، في تصريح  ، من 10/2022/ 3، األيام، رام هللاوأضافت 
وقال دمدوم:   س.لـ "األيام"، رواية االحتالل اإلسرائيلي عن استشهاد ابنه في بلدة العيزرية، شرق القد 

( ابنه  اإلسرائيلي، عندما  عا  17إن  دورية لالحتالل  بالقرب من  النارية  دراجته  يمر على  "كان  مًا(، 
الرأس". منطقة  في  عليه  النار  إطالق  على  إسرائيلية  مجندة  في    أقدمت  يشارك  يكن  "لم  وأضاف: 

لق يزعمون.  كما  الحارقة،  الزجاجات  وال  الحجارة  يرشق  يكن  ولم  المجندة  مواجهات،  عليه  أطلقت  د 
 لية الرصاص القاتل بدم بارد".اإلسرائي
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 يدخلون أسبوعًا جديدًا في مواجهة السجان 30األسرى الداريون الـ .29
الهور–غزة  الـ    :أشرف  الفلسطينيون  األسرى  عن    30أنهى  المفتوح  اإلضراب  في  األول  أسبوعهم 

بهدف ثنيهم عن مواصلة هذا الطريق لنيل    الطعام، متحدين العقوبات اإلسرائيلية التي فرضت عليهم،
حريتهم، خاصة بعد عدم قدرة إدارة السجون إفشال هذه المعركة، من خالل محاولتها مؤخرا التواصل 

رى المضربون يومهم الثامن في اإلضراب عن الطعام،  ودخل األس  مع عدد من المعتقلين اإلداريين.
العدي أوصلوا  أن  بعد  إداريا،  العتقالهم  رفضت رفضا  التي  السجون،  إلدارة  اإلنذار  رسائل  من  د 

 التعاطي مع مطالبهم. 
وقالت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، التي ينتمي لها األسرى المضربون، إن سلطات االحتالل  

على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين اإلداريين من أجل تقديم عرض  حاولت االنقضاض  
قفهم الذي يقضي بإنهاء االعتقال اإلداري بحقهم، الفتة إلى أن هناك المزيد لهم، لكنهم تشبثوا بمو 

من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم، وذكرت أن اإلضراب يأتي  
سياسة االعتقال اإلداري، وعمليات تجديد االعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد   احتجاًجا على
وهؤالء األسرى المضربون كانوا قد اعتقلوا   ذلك، خاصة في أوساط األسرى المحررين.سقف زمني ل

مجموعه   ما  وأمضوا  سابقة،  مرات  سلطات   200عدة  مؤخرا  وكررت  االحتالل،  سجون  في  عام 
 اعتقالهم اإلداري. االحتالل تجديد 

 2/10/2022، لندن، القدس العربي
 

 م الجاري في الضفة الغربية وغزةشهيدا منذ بداية العا 165تقرير فلسطيني:  .30
فلسطينيا منذ بداية العام الجاري في    165د ب أ: رصد تقرير فلسطيني اليوم األحد، استشهاد    رام للا

الغربية وقطاع غزة، منهم   الثالثة األخيرة.  88كل من الضفة  التقرير الصادر   خالل األشهر  وقال 
الوطني ألسر شهداء فلسطين” )غير ح “التجمع  فلسطينيا استشهدوا برصاص   113كومي( إن  عن 

وذكر أن    .45ثرهم في محافظة جنين بواقع  الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، أك
الجهاد    52 حركة  بين  األخيرة  العسكري  التوتر  جولة  خالل  غزة  قطاع  في  استشهدوا  فلسطينيا 

الماضي. آب/أغسطس  مطلع  وإسرائيل  ال  اإلسالمي  األخيرة  وحسب  الثالثة  األشهر  سجلت  تقرير، 
العام الجاري الذي سجل ارتفاعا بنسبة  عددا أكبر بشهيد واحد مقارنة مع الشهور الستة األولى من  

 % مع نفس الفترة من العام الماضي. 66



 
 
 
 

 

ص            22   5947 العدد:              10/3/2022 ثنينل ا التاريخ: 

                                     

العام   هذا  بلغ  األطفال  الشهداء  عدد  بأن  يعادل    34وأفاد  ما  أي  عدد 21طفال،  إجمالي  من   %
الفلس جانب  الشهداء  إلى  استشهاد    سيدة.  14طينيين،  التقرير  األعوام    1127ووثق  خالل  فلسطينيا 

 % من إجمالي عدد الشهداء.26سيدة بنسبة  71طفال و 229من بينهم السبعة األخيرة 
 2/10/2022، ، لندنالقدس العربي

 
 مليون نسمة عدد سكان فلسطين منتصف العام الجاري  5.35االحصاء:  .31

جهاز المركزي لإلحصاء، إن عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام الجاري  قال ال:  رام للا
حوالي  2022 بلغ  نسمة.  5.35،  االثنين،    مليون  اليوم  عنه  تقرير صدر  في  "اإلحصاء"  واستعرض 

المجتمعي   الفكر  تطوير  بعنوان"  الذي جاء  العربي،  اإلسكان  ويوم  العالمي لإلسكان،  اليوم  لمناسبة 
كن المعاصر"، أهم مؤشرات ظروف السكن في فلسطين ذات العالقة بمؤشرات التنمية  ات السلمكون

 المستدامة.
 3/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 فلسطيني تعسفّيًا دون محاكمة  800تواصل احتجاز  "إسرائيل"منظمة حقوقية:  .32

فلسطيني بال محاكمة    800تحتجز ما يقرب من  قالت منظمة حقوقية إسرائيلية يوم األحد إن إسرائيل  
عام   منذ  رقم  أعلى  وهو  تهمة  من    .2008أو  أرقامًا  بانتظام  تجمع  التي  هموكيد،  منظمة  وذكرت 
أن   اإلسرائيلية،  السجون  اإلد   798سلطات  باالعتقال  يسمى  ما  في  حاليًا  محتجزون  اري، فلسطينيًا 

 يعرفون التهم الموجهة إليهم وال يسمح لهم بحق  وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز األسرى ألشهر، وال
المقدمة ضدهم. األدلة  إلى  بشكل    الوصول  ارتفع  إداريًا  المحتجزين  عدد  أن  إلى  المنظمة  وأشارت 

 حتلة.مطرد هذا العام، إذ تشن إسرائيل مداهمات ليلية لالعتقال في الضفة الغربية الم
 2/10/2022تي أر تي عربي، 

 
 منازل في مسافر يّطا  8ات في أبو ديس وإخطارات بهدم إصابات خالل مواجه .33

ببلدة أبو    -محافظات   "األيام"، وفا: أصيب عشرات المواطنين باالختناق في محيط جامعة القدس 
ا اندلعت في  الغاز خالل مواجهات  قنابل  االحتالل  قوات  لبلدة، وسّلمت  ديس، أمس؛ جراء إطالق 

بهدم   الخل  8إخطارات  محافظة  في  واصل  منازل  وقت  في  للا،  رام  بشمال  طرقًا  وأغلقت  يل، 
 المستوطنون اقتحام المسجد األقصى. 
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وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل قرب جامعة القدس؛ عقب 
الجامعة،   محيط  االحتالل  قوات  للدموع،  اقتحام  المسيل  والغاز  الصوت  قنابل  إطالق  تخللها 

 دني المغلف بالمطاط صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم باالختناق. والرصاص المع
 3/10/2022األيام، رام هللا، 

 

 وفد شعبي فلسطيني يعزي ذوي ضحايا "قارب الموت" في مخيم "نهر البارد" شمال لبنان .34
، مخيم "نهر  من جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان اليوم األحد   زار وفد شعبي:  بيروت 

البارد"، مقدمًا التعازي ألهالي ضحايا ومفقودي قارب الموت الذي غرق قبالة السواحل السورية وعلى  
ولبنانيون. ومواطنون سوريون  الفلسطينيين،  الالجئين  الجماهيري    متنه عشرات  العمل  وقال مسؤول 

حرك المصافي  هذا  "إن  مرة  رأفت  لبنان  في  "حماس"  اإلسالمية  المقاومة  جميع ة  مصاب  هو  ب 
بلبنان   الفلسطينية  المخيمات  أبناء  باسم  التعازي  مقدما  الفلسطينية"،  العائالت  وجميع  الفلسطينيين 

إلى وجود    لذوي الضحايا. تقديرات غير رسمية  الجئا فلسطينيًا كانوا على قارب   35  -  25وتشير 
 فلسطينيين.  4باإلضافة إلى نجاة ت، غالبيتهم من مخيمات الشمال، تحديدًا نهر البارد والبداوي، المو 

 2/10/2022، قدس برس
 

 بحق إعالميين فلسطينيين في شهر واحد  إسرائيلياً  انتهاكاً  63لجنة حقوقية:  .35
السبت، إن إسرائيل ارتكبت  :  األناضول الحريات    63قالت لجنة حقوقية عربية، أمس  انتهاكا بحق 

سبت خالل  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  الماضي.اإلعالمية  دعم    مبر/أيلول  "لجنة  وأضافت 
الصحفيين" )ومقرها بيروت(، في تقريرها الشهري، إن هذه االنتهاكات تأتي في "إطار محاولة لطمس  

الفلسطينيين".الجرائم   اللجنة، فإن إسرائيل تعتقل داخل سجونها     واإلرهاب اإلسرائيلي بحق  وحسب 
نب آخر، وّثقت اللجنة إغالق "إدارات مواقع التواصل من جا   صحفيا وإعالميا وناشطا فلسطينيا".  21"

يمات  صفحة لصحفيين وإعالميين، بذريعة مخالفة تعل  11االجتماعي بالتآمر مع االحتالل، أكثر من  
 النشر".

 2/10/2022.نت، الجزيرة

 
 العبين صهاينة للمشاركة ببطولة دولية  6عّمان ترفض دخول  .36

ي بطولة  ية إن األردن رفضت السماح لإلسرائيليين بالمشاركة فقالت قناة كان العبر :  القدس المحتلة
أراضيها. على  المقامة  للترياتلون  أن    آسيا  القناة  كان    6وأضافت  الصهيوني،  الكيان  من  العبين 
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جميعا. ُرفضوا  لكن  المسابقة  في  لالشتراك  األردن  في  تواجدهم  "يديعوت   يفترض  صحيفة  وكتبت 
فسات كأس آسيا  فريق الترياتلون اإلسرائيلي السبت باالشتراك في منا احرونوت" العبرية: "لم ُيسمح ل

اإلسرائيلية إن "منظمي المسابقة يخشون عدم تمكنهم    i24NEWSوقالت القناة    التي تقام في األردن".
 من ضمان أمن اإلسرائيليين خالل الحدث في حال وقوع حادث".

 2/6/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 " إسرائيل"عرض أميركي لترسيم الحدود البحرية مع . ..المسودة إيجابية :"ق األوسطالشر"بري لـ .37

نوعيًا مع وصول :  ثائر عباس-بيروت  لبنان وإسرائيل اختراقًا  بين  البحرية  الحدود  شهد ملف ترسيم 
بأنه   بري  نبيه  البرلمان  رئيس  وصفه  هوكستاين،  آموس  األميركي  الوسيط  من  مكتوب  اقتراح  أول 

األوسط»مسودة   لـ»الشرق  قائاًل  شيا،  اتفاق«،  دوروثي  األميركية  السفيرة  مغادرة  من  دقائق  بعد   »
مكتبه: »إنها تلبي مبدئيًا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير لالتفاق البحري على الحدود 

 البرية«. 
إل البرلمان  نائب رئيس  التي تضم  المختصة،  اللجنة  أبو صعب  وعلمت »الشرق األوسط« أن  ياس 

سة الجمهورية أنطوان شقير ومستشار الرئيس بري علي حمدان وضابطًا تقنيًا من  والمدير العام لرئا
ساعة لدرس مالحظات المسؤولين اللبنانيين وتقديم اقتراحات التعديل   24الجيش، سوف تجتمع خالل 

لـ»الشرق األوسط« إن األجواء إ يجابية »أكثر من أي إذا ما دعت الحاجة«، فيما قال أبو صعب 
لطرح  العربية،  إلى  االتفاق  ترجمة  بعد  اللجنة  اجتماع  بانتظار  »نحن  وأضاف:  مضى«.  وقت 

مؤكدًا وجوب إحداث تعديالت على النص المقترح، كاشفًا أن »السفيرة  المالحظات اللبنانية عليه«،  
على أن التعديالت التي  األميركية أكدت أن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل«، لكنه شدد  

سوف يقترحها لبنان »غير جوهرية«. وقال: »الفكرة متفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنية وقانونية  
علي العمل  تنازالت  يجري  أثمر  الذي  الموحد  اللبناني  الموقف  »ثمرة  هو  االتفاق  هذا  أن  ها«. ورأى 

 مقابلة«. 
جد  إيجابي  »الجو  بري:  لقائها  بعد  شيا  قالت  كان  وفيما  إذا  بري  األوسط«  »الشرق  سألت  ًا«، 

المضمون »قمحة أو شعيرة« كما يقول المثل اللبناني، فأجاب ضاحكًا: »مبدئيًا قمحة«. وقال بري: 
صفحات وباللغة اإلنجليزية ويستلزم درسًا قبل إعطاء الرد النهائي عليه«،   10»إن االتفاق مؤلف من  

ون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم  مشيرًا إلى أنه ورئيس الجمهورية ميشال ع
د. وجزم بري على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الر   -إن ُوجدت    -تحديد المالحظات عليه  
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االتفاق   اإلطار    -عند حصوله    -بأن  وفقًا التفاق  )الحدودية(،  الناقورة  بلدة  توقيعه في  يتم  سوف 
 العام الماضي. الذي توصل إليه مع األميركيين

لبنان العرض الخطي حول   من جهة أخرى، وصف أمين عام »حزب للا« حسن نصر للا، تسّلم 
طوة المهمة جدًا« وقال إن المسؤولين في الدولة اللبنانية »هم الذين  الحدود البحرية مع إسرائيل بـ»الخ

 سابق.يتخذون القرار بشأنه«، بعدما سبق أن لّوح بالتصعيد مرات عدة في وقت 
 2/10/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 ُمسّيرة مختصة بالتجسس من االحتالل  150المغرب يحصل على  .38

طائرة    150كشفت صحيفة "اإلسبانيول" اإلسبانية أن المغرب حصل من االحتالل اإلسرائيلي على  
واالستطالع. التجسس  في  متخصصة  شركة    ُمسيرة  إعالن  على  فقط  واحد  عام  بعد  ذلك  جاء 

BlueBird  –    بنسبة اإلسرائيلي50المملوكة  الفضاء  صناعات  لشركة  بتطوير    –ة  ٪  ستقوم  أنها 
المغرب.  في  طيار  بدون  صناعية  إنتاج    مشاريع  من  جزءا  يكون  أن  للمغرب  االتفاق  ويضمن 

لساعات. والتجسس  التحليق  الطائرة  وبقدرة  اإلسرائيلية،  طيار  بدون  إن     الطائرات  الصحيفة  وقالت 
ي لم  االنتهاءالمغرب  التي  سينشرها بمجرد  للطائرة  استخدامه  فيما    كشف عن طرق  من تصنيعها، 

 تستخدم الرباط طائرات بال طيار ألغراض استخبارية ولمراقبة حدوده، وفقا لخبراء عسكريين محليين. 
 2/10/2022، 21عربيموقع 

 
 العالقات االقتصادية بين تل أبيب وأبو ظبي تتطور بشكل الفت  .39

العال واالحتالل  شهدت  اإلمارات  بين  االقتصادية  اتفاقيات قات  توقيع  بعد  الفتا  تطورا  اإلسرائيلي 
التطبيعية. من    "أبراهام"  الفترة  في  فإنه  المتحدة  األمم  بيانات  ارتفعت 2021إلى    2020وحسب   ،

ما: تقول شار   مليون دوالر.  384مليون دوالر إلى    74الصادرات اإلسرائيلية السنوية إلى اإلمارات من  
التفاهم )مذكرة  التفاهم  مذكرات  الطرفين    "بعض  بين  الموقعة  لالتفاقيات(  العريضة  الخطوط  أو 

الذكية". والمدن  السيبراني  واألمن  النظيفة  والطاقة  بالزراعة  متعلقة  اتفاقات  الجانب   تتضمن  وفي 
في المئة    7على  األمني ووفقًا لوزارة الحرب اإلسرائيلية، فقد استحوذت كال من البحرين واإلمارات  

 مليار دوالر.  11.3والتي وصلت إلى  2021من مبيعات األسلحة لعام 
 2/10/2022، 21عربيموقع 
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 ني بحاويات مفتوحة السعودية تسمح بعبور الشاحنات المحملة بالحجر الفلسطي .40
الوطني  االقتصاد  وزارة  في الفلسطيني  قالت  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  إن  األحد،  اليوم   ،  

مفتوحة   بحاويات  الفلسطيني  بالحجر  المحملة  الشاحنات  بعبور  سمحت  السعودية،  العربية  المملكة 
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، انه كان هناك    الجوانب، بعد اتمام االجراءات الجمركية المتبعة.

كمة  قرار سعودي يقضي بمنع عبور أي ارسالية )عبور او ترانزيت( ليست محملة داخل حاويات مح
وأشار إلى انه وبعد متابعات مع الجانب    الغلق، باستثناء البضائع التي يتعذر وضعها في حاويات.

المحملة بالحجر الفلسطيني من هذا القرار، لتعذر نقلها  السعودي تم التوافق على استثناء الحاويات  
 بحاويات مغلقة. 

  21/10/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 واال: سيناتور أمريكي حذر نتنياهو من التحالف مع "بن غفير"  .41
كشف موقع واال العبري، عن تحذير أمريكي لرئيس وزراء االحتالل األسبق، بنيامين نتانياهو، من  

 مغبة االستعانة بشخصيات يمينية متطرفة في أي حكومة مستقبلية، ما قد يضر بالعالقات بينهما. 
الشؤ  لجنة  رئيس  الوحذر  روبرت ون  الديمقراطي  السناتور  األمريكي،  الشيوخ  مجلس  في  خارجية 

إيتمار بن   يمينية متطرفة على غرار  نتنياهو من ضم عناصر  بنيامين  المعارضة  مينينديز، متزعم 
 غفير في حكومة مستقبلية. 

التحالف  ذلك  عواقب  أن  ثنائي،  اجتماع  في  حاضرين  كانا  أمريكيين  مصدرين  عن  الموقع  ونقل 
 لبية ومضرة بالعالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل. تكون سس

 2/10/2022، 21موقع عربي 
 

 ع بوكينغ يتراجع عن تصنيف المستوطنات السرائيلية أراضي محتلة موق  .اعتبرها مناطق نزاع.. .42
عن    -أحد أكبر مواقع حجز الفنادق في العالم-(  booking.comتراجع موقع "بوكينغ دوت كوم" )

المس إسرائيل تصنيف  اعتبرتها  خطوة  في  محتلة،  مناطق  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  توطنات 
طق  وقد رضخ الموقع لضغوط إسرائيلية، واختار اإلشارة إلى المستوطنات بمفردتي "منا  انتصارا لها.

 نزاع". 
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البلدات  في  إقامة  أماكن  عن  يبحثون  الذين  للعمالء  تحذيرات  سينشر  إنه  بوكينغ  موقع  وقال 
بشأن  الف جديدة  سياسة  إطار  في  المحتلة،  الغربية  بالضفة  اإلسرائيلية  المستوطنات  أو  لسطينية 

 المناطق اآلمنة. 
بحكومتك   الخاصة  السفر  نصائح  مراجعة  "يرجى  عبارة  للمتصفح  بشأن  وتظهر  حكيم  قرار  التخاذ 

 اإلقامة في هذا القطاع الذي يمكن اعتباره متضررا من النزاع". 
يائير لبيد  وقال رئيس الوزرا إن إسرائيل حققت انتصارا مهما في المعركة   -في بيان -ء اإلسرائيلي 

ولوزارتي   لبوكينغ دوت كوم  الشكر  الشرعية، موجها  نزع  إسرائيل على  ضد  والسياحة في  الخارجية 
 "الحوار الهادئ والفعال" مع هذا الموقع.

 3/10/2022.نت، الجزيرة
 

 الضفة الغربية دوافع االنفجار في  .43
 ام الدجني حس

المراقب للمشهد في الضفة الغربية بات يلحظ حجم الحراك الثوري في بعض المحافظات الفلسطينية،  
 وال سيما محافظات الشمال، وهذا الحراك يختلف عن السابق بأنه يحمل ثالث سمات مهمة، هي: 

ف مسميات رايات الفصائل خلتغليب المصلحة الوطنية العامة على الحزبية الخاصة، فقد توحدت  
 يعمل تحت رايتها أبناء الفصائل الفلسطينية.  -)مقاومة جنين ونابلس نموذج(  -ذات طابع عسكري 

 اإليمان بأهمية المقاومة المسلحة بصفتها إحدى أهم أدوات التحرر واالنعتاق من االحتالل.
 العمليات الفردية ذات الطابع المسلح.

 لضفة الغربية؟ وإلى أي اتجاه يسير؟ فع االنفجار في االسؤال األهم: ما هي دوا
 توجد دوافع تقف خلف تطور األحداث في الضفة الغربية من أهمها:  

الفلسطيني بأن هذا المسار ال   29بعد   القناعة لدى الشعب  اتفاق أوسلو ترسخت  عامًا على توقيع 
األدوات  هذه  وأهم  الدولي،  والمجتمع  االحتالل  على  تضغط  أدوات  دون  يتحقق  أن  المقاومة   يمكن 

 المسلحة.
ال وتهويد  والحواجز  والتوغالت  االغتياالت  في  المتمثل  الغربية  الضفة  في  االحتالل  مقدسات سلوك 

 واالستيطان واالعتقاالت، إلخ.
التنسيق   يستمر  أن  يعقل  فال  واحد"،  الحب من طرف  "سياسة  الفلسطيني  الشارع  تعبير عن رفض 

 ذي نسفت دولة االحتالل كل شيء. األمني والتزام اتفاق أوسلو في الوقت ال
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تثبيت معادلة ردع مع االحتالل الصهيوني بفع  ل سياسة مراكمة  نجاح المقاومة في قطاع غزة في 
القوة، وتكرار مشاهد البطولة للمقاومة وال سيما في المعارك مع االحتالل تشكل نقطة إلهام للشباب 

 الثائر في الضفة.
فة الغربية شكلت وما زالت تشكل نموذجًا للشباب الثائر، مثل  وجود نماذج نضالية وكفاحية في الض

 ممن نفذوا عمليات بطولية ناجحة ضد االحتالل."أبو رعد" خازم وبعض منتسبي األجهزة األمنية 
إن األوضاع في الضفة الغربية تسير في اتجاه االنفجار، ونموذج جنين الذي انتقل بعد ذلك إلى  

ت الضفة الغربية، ألن دوافع االنفجار ما زالت قائمة، وتزداد بفعل نابلس سيصل إلى بقية محافظا
سي يعطي أفضلية في الوعي الجمعي الفلسطيني لمسار حماقات االحتالل، وإن فشل المسار السيا

شعبنا   وحدة  وأن  االشتباك،  هو  االحتالل  مع  العالقة  في  األصل  ألن  أشكالها؛  بكل  المقاومة 
مر  تكون  أن  ينبغي  مؤتمر  الفلسطيني  من  المأمول  هو  وهذا  االحتالل،  ومقارعة  مقاومة  على  تكزة 

 ائر. أكتوبر القادم للمصالحة الفلسطينية في الجز 
 2/10/2022فلسطين أون الين، 

 
 السلطة الفلسطينية بين الدولة والفوضى  .44

 د. إبراهيم ابراش 
م ذاتي محدود إلى عدم الحسم النهائي للقيادة الفلسطينية في موضوع االنتقال من وضع سلطة حك

لألمم   العامة  الجمعية  أبو مازن في خطابه في  الرئيس  أن  االحتالل، مع  تحت  ترك  دولة  المتحدة 
الباب مفتوحا لكل االحتماالت، يتطلب مقاربة عقالنية وموضوعية لمستقبل السلطة والتزاماتها حسب 

على إضعافها، يأتي ذلك    اتفاق أوسلو، وخصوصا أن أصواتا ترتفع مطالبة بإسقاطها والبعض يعمل
لى السلطة،   مساعي في تزامن مع: تصاعد العمليات الفدائية ضد االحتالل، تزايد حالة الغضب ع

إسرائيلية متواصلة إلضعاف السلطة، توقف عملية التسوية السياسية، تكريس االنقسام ، وغياب أفق  
 للعملية االنتخابية. 

ية وتحدثنا حول الموضوع في عشرات المؤتمرات والندوات  كتبنا عشرات المقاالت حول السلطة الوطن
وا المرئية  اإلعالم  وسائل  وعبر  المقيدة والمقابالت  الذاتي  الحكم  سلطة  بأن  قلنا  وفيها  لمسموعة، 

باشتراطات اتفاق أوسلو ليست معطى نهائي أو ثابت من ثوابينا الوطنية بل هي حالة مؤقتة يمكن  
الو  اإلرادة  توفرت  إن  حالة  تجاوزها  إلى  بالرجوع  أو  الدولة  إلى  باالنتقال  أو  وظيفتها  بتغيير  طنية 
بي  ميزنا  كما  الوطني،  الطبقة  التحرر  وتجاوزات  وأخطاء  جانب  من  وطنية  سلطة  وجود  مبدأ  ن 

البديل الوطني   السياسية الحاكمة من جانب آخر. لكن أن يطالب البعض بحل السلطة دون تهيئة 
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تفيد منها إال العدو، واليوم وبعد مرور سنوات عجاف لم يحدث فيها  فهذا سيؤدي لحالة فوضى لن يس 
الة التحرر الوطني وال إعادة بناء واستنهاض منظمة التحرير وال انهاء  انتقال نحو الدولة وال عودة لح

لالنقسام بل زادت السلطة ضعفا كما زاد ضعف وانكشاف معارضيها، ما زال البعض يطالب بإلغاء 
 على إضعافها! السلطة أو يعمل

ا انهيار  على  تقتصر  لن  حلها  أو  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  إسقاط  وتداعيات  لحكومة  مفاعيل 
ومؤسساتها وما يترتب على ذلك من توقف دفع الرواتب وتقديم الخدمات األساسية لغالبية المواطنين، 

اسي في متاهات وحالة  أو نهاية حقبة سيطرة حركة فتح على السلطة، بل ستؤدي لدخول النظام السي
الوطنية، ومع األجندة غير  الصهيوني وأصحاب  الكيان  إال  منها  يستفيد  لن  الضعف    فوضى  حالة 

للفلسطينيين،  الرئيس  العنوان  القطاع  في  وسلطتها  حماس  حركة  تبقى  التحرير  منظمة  عليها  التي 
 وإسرائيل مستعدة للتعامل مع هذا العنوان.

رضي السلطة وال في نوايا كل الشباب المسلحين المطاردين من إسرائيل  ليس تشكيكًا في نوايا كل معا
فهذه األخيرة تراكمت عندها األخطاء مما أثار غضب الكثيرين حتى    وأحيانا من السلطة في الضفة؛

ممن ينتمون للمنظمة وحركة فتح ويدافعون عن مبدأ وجود سلطة وطنية، ولكن، ليس من المضمون 
 سلطة يخدم المصلحة الوطنية في ظل غياب بديل وطني ليحل محلها.أن إضعاف أو اسقاط ال

في فاعلة  سياسية  أطراف  ثالثة  وقوى    هناك  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  السياسي:  المشهد 
-دون تجاهل قوى أخرى بما فيها دول عربية وإقليمية تعمل بالخفاء ودون عناوين رسمية -المعارضة

تعادي السلطة كما تعادي معارضيها، حتى وإن نسقت تكتيكيا مع  . إسرائيل معروفة األهداف وهي  
لها كما ترى الضفة جزءا من )أرض إسرائيل( ولن تتنازل   بعضها، ألنها تعتبر كل فلسطيني عدوا

باإلشاعات  تغذيها  بل  الفلسطينية  والخالفات  الصراعات  من  ومستفيدة  معنية  وهي  ألحد  عنها 
إلشارة له مع أنها ترى في ذاتها إنجازا ومكسبا وطنيا ويؤيدها  وبالسالح، وحال السلطة كما سبق ا
 لنسبة ألطراف المعارضة؟ قطاع كبير من الشعب، ولكن ماذا با

قوى   أغلب  كانت  فإن  وملتبسة،  غامضة  الفلسطينية  الحالة  في  )المعارضة(  مصطلح  أو  كلمة 
أنها غير متفقة على كل ما    المعارضة تعلن عن معاداتها إلسرائيل وتقف موقفا معارضا للسلطة إال

 لطة.عداها كما ال تملك أية رؤية أو استراتيجية لمرحلة ما بعد انهيار الس
 تحت عنوان المعارضة يختلط الحابل بالنابل ففيها: 

ناشطون وفاعلون مدنيون يعارضون السلطة النتهاكاتها حرية الرأي والتعبير أو لوجود فساد فيها -1
سية ولكنهم ليسوا ضد مبدأ وجود سلطة وطنية، ومن ضمن هؤالء من  أو ضد بعض مواقفها السيا 
 المنظمة.ينتمون لحركة فتح وفصائل  
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تقود -2 التي  هي  األخيرة  وهذه  فتح،  حركة  من  جزء  إنهم  يقولون  وهؤالء  األقصى  شهداء  كتائب 
 السلطة!

بينهما من اختالفات وخالفات مستترة، كما أ-3 نهما ملتزمتان  حركة حماس والجهاد اإلسالمي بما 
 .48بهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة وملزمة لهم حتى في الضفة ومناطق 

أطراف   حزب -4 كل  مع  بل  السلطة  مع  فقط  ليس  ويختلف  وحده  يغرد  الذي  اإلسالمي  التحرير 
 المعارضة األخرى. 

األمني  -5 التنسيق  أن  أوهمتهم  التي  دايتون  التمرد على عقيدة  أمنية قرروا  أجهزة  وقمع  شباب من 
ا الفلسطينية  الدولة  قيام  من  ويقِرب  واألمان  األمن  يحقق  السلطة  ومعارضي  لمنشودة  المناضلين 

 ولكنهم اكتشفوا أن ما يقومون به يخدم دولة االحتالل أكثر مما يخدم الشعب الفلسطيني. 
ذهم  بعض العائالت والعشائر وطبقة المستفيدين من االحتالل الذين يشعرون أن السلطة تهدد نفو -6

 ومصالحهم. 
 وهناك من هيئتهم إسرائيل ليشكلوا روابط القرى من جديد.-7
 نون بالوالء لألردن ووالئهم لألردن أقوى من والئهم لفلسطين. وهناك من يدي-8
عملهم  -9 عليهم  تسهل  ألنها  بالفوضى  المعنيين  الطرق  وقطاع  واللصوص  المجرمين  ننسى  وال 

 االجرامي. 
وع-10 جواسيس  إلى  نجد  باإلضافة  وقد  متعددة  مسميات  تحت  أو  بالخفاء  يعملون  إلسرائيل  مالء 

 لمدني وداخل السلطة نفسها.بعضهم في مؤسسات المجتمع ا
فإن كانت إسرائيل تقوم بتقليص صالحيات السلطة ومناطق نفوذها وتحاول اضعافها بشتى الوسائل  

سياسي ليونة  من  السلطة  قيادة  قدمته  ما  كل  من  بالرغم  بها  تثق  ستثق  وال  فهل  أمني…  وتنسيق  ة 
مكانية عمل تخدم المصلحة  بمعارضي السلطة وهذا هو حالهم؟ وهل يمكن أن تمنحهم صالحيات وإ
 الوطنية أكثر مما منحت منظمة التحرير والسلطة الوطنية المنبثقة عنها؟ 

انقالب   قبل  غزة  في  يجري  كان  ما  بين  الوطنية  السلطة  عن  الدفاع  سياق  وفي  يقارن  من  هناك 
نسبيًا وفي جانب واحد وه  المقارنة صحيحة  و  حماس وما يجري في الضفة هذه األيام، ونعتقد أن 

إضعاف السلطة الوطنية، ولكن الفرق الجوهري وهو ما يتجاهله كثيرون أنه في الحالة األولى كانت 
تسمح    إسرائيل مستعدة للخروج من القطاع وكانت حماس جاهزة الستالمه أما في الضفة فإسرائيل لن 

دولته أساسي من  نظرها جزء  في  الضفة  الضفة ألن  على  بالسيطرة  فلسطيني  م  ألي طرف وطني 
 المزعومة. 
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ندعو   بل  مظلومة  أو  كانت  ظالمة  الحالي  بوضعها  عنها  والدفاع  بالسلطة  التمسك  ذلك  يعني  ال 
وأص وإقليمية  عربية  دول  حسابات  عن  بعيدا  الوطنية  المصلحة  أجل  من  العقالني  حاب  للتفكير 

ن تاريخ  االجندة الخارجية وخصوصا أن تجربة الفلسطينيين مع هذه الدول واالجندات طوال عقود م
هذه  ترفعها  التي  وااليديولوجيات  الشعارات  شيء  في  يغير  ولن  مؤلمة،  كانت  الفلسطينية  القضية 

األولى   االنتفاضتين  إليه  آلت  مما  االستفادة  كما يجب  أدى  و   2000والثانية    1987األطراف،  كيف 
 غياب الرؤية واستراتيجية وطنية موحدة إلى عدم تحقيق إنجازات سياسية عملية.

إدراكنا في   الدولة مع  إلى  السلطة  الجاد لالنتقال من  العمل  الفلسطينية  القيادة  المقابل مطلوب من 
طة وطنية  للتحديات والصعوبات القانونية والعملية لهذا االنتقال، فإن كان تجاوزا يتم الحديث عن سل

ة، فهذه ستكون في الضفة وغزة أو في الضفة وحدها أو في غزة وحدها فال يجوز ذلك بالنسبة للدول
يتم   أن  أو  توافق وطني  تكون في سياق  يجب أن  تكون كذلك  الفلسطيني، وحتى  الشعب  دولة كل 

حة( في  األمر من خالل استفتاء شعبي. ونعتقد أن الموضوع يستحق النقاش في اجتماعات )المصال
ت أن  نتمنى  أننا  إال  مهمة  اختراقات  بإنجاز  متفائلين  غير  كنا  وإن  والتي  الحوارات  الجزائر،  تجاوز 

 العبثية التي كانت على مدار سنوات في القاهرة وغيرها من العواصم العربية واألجنبية.
 2/10/2022رأي اليوم، لندن، 

 

 هكذا يخدم "حل الدولتين" مصالح إسرائيل .45
 شبتاي شافيت 

تعابير   بكل  الفور  الدولتين« على  يذكر شعار »حل  فيه كل من  التنديد  في محيط سياسي يحظى 
البليغة   الكلمة  فإن  »نازي«،  بـ  وانتهاء  »خائن«  من وصف  ابتداء  العبري،  القاموس  يحتويها  التي 

لدولة لرئيس الوزراء البيد في األمم المتحدة ليست أقل من استفزاز ضد حملة اإلرهاب الجارية في ا
  –لنزاع اإلسرائيلي  ضد كل من يتجرأ على اإلعراب عن تأييده لهذا الحل، ومحاولة إعادة موضوع ا

الفلسطيني إلى مركز البحث الجماهيري. بفعله هذا أبدى البيد زعامة حقيقية متحررة من أي اعتبار  
تفع التالية  الثالث  الكلمات  فإن  النزاع،  بد من وصف خالصة  إذا كان ال  ذلك: أرض،  سياسي.  ل 

 إنسان، دم. األرض هي موضوع النزاع. 
 كانت لنا ومنها طردنا، بخراب البيت الثاني. يدور الحديث عن قطعة أرض 

حتى بدون أرض إقليمية، ما يدل على    1948نجا الشعب اليهودي منذئذ وحتى قيام دولة إسرائيل في 
بالنسبة لحدود الوعد اإللهي، في  أنه في حالتنا فإن األرض ليست شرطا ضروريا لوجودنا كشعب. و 
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عقد ربنا إلبراهيم عهدا يقول لنسلك أعطيت هذه البالد،   »العهد بين المفاصل« قيل: »في اليوم ذاته
 من نهر مصر وحتى النهر الكبير نهر الفرات«.

ال أتذكر بأن أي مندوب من شعب إسرائيل، علمانيا كان أو دينيا، عرض في مرة على محفل دولي 
ق ونهر النيل  العتراف بسيادة يهودية على قطعة األرض التي بين نهر الفرات الذي في العرامطلب ا

الذي في مصر، بدعوى أن هذا هو الوعد اإللهي الذي تلقاه شعب إسرائيل. االستنتاج: ترسيم الحدود  
 لدولة اليهود مفتوح للبحث.

  –  1860والدم هو دم يهودي سفك منذ    اآلن، إنسان ودم. ألسفنا اإلنسان هو مواطنو إسرائيل اليهود،
 وذاك الذي سيسفك طالما بقي النزاع.  –هذه السطور بداية الصهيونية العملية، وحتى كتابة  

يزعجني أن بين فرسان »بالد إسرائيل الكاملة« يوجد كثيرون جدًا لم يفوا وال يفون بواجباتهم المدنية  
نيا، احتاج لدليل تطبيقي للعلة التي بموجبها تعلم  األساس ألمن الدولة وقوتها. وبصفتي إنسانا عقال

 وجود شعب إسرائيل. التوراة هو الذي يحمل 
المنفعة ألموال الضرائب التي أدفعها ال    –وطالما ال توجد علة كهذه فاني ادعي أن صيغة الكلفة  

الدينية عند  تبرر كلفة الجالسين على مقاعد بيوت الدراسة. وعندما أفكر بكل أدوات خريجي المدارس 
 في تمويل تعليمهم. خروجهم إلى العالم الحقيقي، ال يمكنني إال أن ابكي على نصيبي

في معادلة اإلنسان والدم، ال يمكن التملص من السؤال الواجب: من هو ذو القيمة األعلى اإلنسان  
من تلقاء    أم األرض؟ لما كان الثمن أحادي القيمة للتمسك بـ »كلها لي« هو الدم، فالجواب واضح

بة محصلتها الصفر: في صيغة  ذاته: قيمة اإلنسان أعلى من قيمة اإلرض. وال يدور الحديث عن لع 
حل الدولتين، يدور النزاع الحقيقي على نسب قليلة فقط من األرض. إضافة إلى ذلك الناتج المحلي  

يقترب من   اليوم  اقتصاد   50الخام اإلسرائيلي  الخبراء لي إن  اتفاق    ألف شيكل. ويقول  إسرائيل مع 
حذاِر أن نقتنع ممن يروي   ربما أكثر.ألف شيكل و   80  –  75دولتين سيقفز إلى ناتج محلي خام من  

يلقي   ذاته  الوقت  وفي  األوسط،  الشرق  في  األقوى  العظمى  القوة  هي  إسرائيل  أن  مساء  لنا صباح 
 ولة الفلسطينية. علينا الرعب من »حماس«، »الجهاد اإلسالمي«، والسلطة الفلسطينية، والد 

 »يديعوت« 
 3/10/2022األيام، رام هللا، 
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