
     
 
 
 
 
 
 

  
   

  
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 أشهر 4بوقف اقتحامات جيشها الضفة لـ ا  رفضت عرض "سرائيل"إالشيخ لموقع "واال": 
 فلسطيني هاجم جنديا  إسرائيليا  قرب رام هللا استشهاد شاب

 حتالل على األقصى كامال  رات من سيطرة االصبري وبكيرات يحذ
 تكنولوجي ا "إسرائيل"غوغل وأمازون لدعمهما  كية ضد  ير مدن أم 3وقفات احتجاجية في 

 الشعبية: مماطلة "أونروا" بملف "متضرري غزة" تساوق مع االحتالل
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  :السلطة
 4 أشهر  4بوقف اقتحامات جيشها الضفة لـ ا  رفضت عرض "سرائيل"إالشيخ لموقع "واال":   2.
 4 أوامر اطالق النار دعوة مباشرة لقتل الفلسطينيين : تصريحات لبيد حول "نيةالفلسطي الخارجية"  3.
 5 دم لفلسطينادة حجم الدعم المقالبنك اإلسالمي لزياشتية يدعو   4.
 5 "ائتالف أمان": بيان "مالية رام هللا" بشأن ما ُيصرف للوزراء ال يؤكد وال ينفي   5.

 
  :المقاومة

 6 فلسطيني هاجم جنديا  إسرائيليا  قرب رام هللا استشهاد شاب  6.

 6 تكشف إصرار االحتالل على ارتكاب المزيد من جرائمه  بيدل: تصريحات حماس  7.

 7 " تل أبيب"االحتالل يزعم إحباط عملية إطالق نار وطعن في   8.

 7 إصابة جنديين إسرائيليين خالل اقتحام االحتالل مدنا  بالضفة   9.
 7 الشعبية: مماطلة "أونروا" بملف "متضرري غزة" تساوق مع االحتالل   10.

 
  :الكيان اإلسرائيلي

 8 ية بيد: الشاباك أحبط مئات الهجمات والواقع يتغير في الضفة الغربل  11.

 9 ة بية الغر غانتس يرجئ مشروعا  استيطانيا  يقسم الضف  12.

 10 ي يعرض "مواد استخباراتية" حساسة عن الملف اإليراني الموساد اإلسرائيل  13.

 10 يعلن عقد مؤتمر دولي بمشاركة قادة جيوش عربية  ائيليجيش االحتالل اإلسر   14.

 11 ستؤدي إلى كارثة  الدعوات إلعادة احتالل غزةقائد سابق لجيش االحتالل:   15.

 11 تتكتم على الصفقات وتلغي مراقبتها  "إسرائيل"يعات األسلحة: قفزة كبيرة بمب  16.
 

  : ض، الشعبر األ 
 12 صبري وبكيرات يحذرات من سيطرة االحتالل على األقصى كامال    17.
 12 جماعات استيطانية تعلن نيتها "نفخ البوق" في المسجد األقصى  18.
 13 اليهودية" مبادرة مقدسية لتكثيف الرباط في األقصى لحمايته بالتزامن مع "األعياد   19.
 13 بسجون االحتالل  ستهداف ومعاناة مستمرة: األسيرات في دائرة االاألسيرة المحررة منى قعدان  20.
 14 ه الب باإلفراج عنه للتمكن من وداعنادي األسير والعائلة: أبو حميد يحتضر ونط  21.
 14 يوم ا.. األسير أحمد موسى يعلق إضرابه عن الطعام  32استمر لـ  22.
 14 ُيحذ رون من نزع شرعية "أونروا" وتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين  صون مخت  23.
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 15 جمعية إسرائيلية تلتمس من المحكمة العليا تسريع مرور المرضى الغزيين  24.

 15 المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات ويقيمون بؤرة جديدة  25.
 

  دولي:
 16 في لندن  "العمل من أجل فلسطين"حملٌة ضد  محاكمة   26.
 16 " إسرائيل"صحيفة عبرية: الملكة إليزابيث طافت دول العالم ولم تزر   27.
 17 تكنولوجي ا "إسرائيل"غوغل وأمازون لدعمهما  كية ضد  ير مدن أم 3وقفات احتجاجية في   28.

 
  حوارات ومقاالت

 18 أ.د. يوسف رزقة ... الشكل والجوهر في تجدد مقاومة الضفة  29.

 19 عبد المجيد سويلم... االنتخابات اإلسرائيلية: محاولة في قراءة تراجع المشاركة الفلسطينية!  30.

 22 كوبي ميخائيل ... المقاومة تستوطن قلوب الشباب في الضفة  31.

 23 آفي يسسخروف... إزاء السلطة الفلسطينية: ال نريدها لكن ال بديل عنها "إسرائيل"  32.
 

 27 :كاريكاتير
*** 

 
 

 الفلسطينية ثيثة" لتقوية السلطة أمريكية إسرائيلية "حمساعي ": أكسيوس"موقع  .1
يوم الخميس، عن أن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، حثت  كشف تقرير أمريكي، نشر  :  الناصرة

 حكومة االحتالل اإلسرائيلي على اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق االستقرار في السلطة الفلسطينية. 
اإل /أكسيوس/  لموقع  تقديرات  إلى  وأشارت  األمريكي،  الفلسطينيةخباري  السلطة  تسيطر  أن  التي   ،

على مناطق في الضفة الغربية "تضعف بشكل متزايد وتفقد سيطرتها" وفق ما أورده الموقع في تقرير 
ونقل الموقع عن بربرا ليف وكيلة وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى في "إسرائيل"، تأكيدها أن    له.

يم الفلسطينية  "ال"السلطة  وأن  تنهار"  أن  إسرائيل" كن  ملعب  في  بتقويتها    كرة  األمر  يتعلق  عندما 
 وتثبيتها.

وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس لجنة الخارجية واألمن في برلمان االحتالل )كنيست(، رام بن باراك،  
  يوم الخميس، إنه "يمكن دراسة اإلفراج المبكر عن سجناء أمنيين فلسطينيين )أسرى( من المقرر أن 

مكان/ فإن تلك الخطوة تهدف إلى   -وبحسب /هيئة البث اإلسرائيلية العامة    .يطلق سراحهم قريًبا"
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أياديهم   ملطخة  قتلة  عن  يدور  ال  "الحديث  أن  أكد  باراك  بن  أن  إال  الفلسطينية،  السلطة  تقوية 
مما إلى  العودة  بعدم  تعهد  على  التوقيع  عنه  يفرج  من  على  "يتعين  أنه  موضًحا  رسة  بالدماء"، 

 له. اإلرهاب". وفق قو 
"يدعم   األمني  جهازه  إن  أيام(،  )منذ  ليف  مع  لقاءه  خالل  قال  بار،  رونين  "شاباك"  جهاز  رئيس 
االنتخابات   فترة  أن  بسبب  لكن  األمام،  إلى  دفعها  على  ويعمل  الفلسطينية  السلطة  تعزيز  خطوات 

ثاني/نوفمبر المقبل( حساسة للغاية، فإن ذلك ي رارات جعل من الصعب اتخاذ ق)المقررة في تشرين 
 في هذا الشأن".

 8/9/2022، قدس برس
 

 أشهر  4بوقف اقتحامات جيشها الضفة لـ ا  رفضت عرض "سرائيل"إ: لموقع "واال" الشيخ .2
هللا في :  رام  المدنية  الشئون  وزير  االحتالل    اتهم  الخميس،  يوم  الشيخ  حسين  الفلسطينية  السلطة 

للمإ"ب اليومية  االقتحامات  عبر  الفلسطينية  السلطة  ليتبجح  ضعاف  بعدها  "ويأتي  الفلسطينية  ناطق 
الس إّن  مناطقها".ويقول  بسط سيطرتها على  وعاجزة عن  في تصريحات    لطة ضعيفة  الشيخ  وشّدد 

السلطة   أّن  العبري على  "واال"  االحتالل األراضي  لموقع  قوات  فيه  تقتحم  بواقع  تقبل  أن  يمكنها  ال 
في النهار ضد المسلحين موضحا" أّنه عرض الفلسطينية كل ليلة وبعدها تطلب من السلطة العمل  

اخت  كفترة  الفلسطينية  المناطق  اقتحام  "التوقف عن  لمدة  على سلطات االحتالل  أشهر؛ سعًيا    4بار 
اال أّن  إاّل  األوضاع،  العرض".لتهدئة  رفض  السلطة    حتالل  بخنق  االحتالل  سلطات  الشيخ  واّتهم 

بادعاءات   بعدها  ياتون   " اقتصادًيا  وغيالفلسطينية  السلطة ضعيفة  السيطرة على  بأّن  قادرة على  ر 
الفلسطيني  .وضاعاأل المسؤول  أّن  وقال  من  السابقة  األشهر  مدار  االحتالل على  السلطة حذرت   ،

وقت المتكررة  هناك  االقتحامات  يكن  ولم  ويدهور األوضاع  السلطة  واعتقالهم يضعف  الفلسطينيين  ل 
 أي استجابة". 

 2022/ 8/9، وكالة سما اإلخبارية
 

 : تصريحات لبيد حول أوامر اطالق النار دعوة مباشرة لقتل الفلسطينيين "الخارجية" .3
كامل  :  رام هللا تتحمل  االحتالل  دولة  أن  الخارجية،  وزارة  وجرائمها  أكدت  انتهاكاتها  المسؤولية عن 

والمجرمي للقتلة  الحماية  كامل  توفر  وانها  ومقدساته،  وممتلكاته  ومنازله  وأرضه  شعبنا  من  بحق  ن 
أو   قانون  من  وازع  أي  دون  القتل،  عمليات  من  المزيد  على  وتشجعهم  اإلرهاب  وعناصر  الجنود 

مبادئ. أو  الخم  أخالق  عنها،  بيان صدر  في  الخارجية  الوزراء وقالت  رئيس  تصريحات  أن  يس، 
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النار  إطالق  بتعليمات  االحتالل  حكومة  تمسك  عن  تعبر  جنوده،  بجرائم  المتفاخرة  لبيد   اإلسرائيلي 
التي تسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني وفقا لتقديراتهم وأمزجتهم وحالتهم النفسية، في تحٍد 

 ار على إثر استشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة. ة لتغيير قواعد إطالق النصريح للمطالبات األميركي
 8/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

 زيادة حجم الدعم المقدم لفلسطينسالمي لالبنك اإلاشتية يدعو  .4
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الخميس، مع رئيس البنك اإلسالمي للتنمية في جدة :  رام هللا
وأطلع رئيس الوزراء رئيس   الجاسر، عبر تقنية الزوم، دعم البنك لفلسطين والتعاون المشترك.محمد  

لسطين، كما وضعه في صورة الحصار المالي وتراجع  البنك على الوضع االقتصادي والمالي في ف
لفلسطين الذي    .المساعدات  بالوقت  لفلسطين  المقدم  الدعم  حجم  لزيادة  البنك  الوزراء  رئيس  ودعا 

الطاقة  ت قطاعات  في  مشاريع  لتنفيذ  ميسرة  قروض  خالل  من  الدولية،  المساعدات  فيه  راجعت 
ال بكامل  فلسطين  إيفاء  مؤكدا  والزراعة،  البنك.والصحة  تجاه  في   تزاماتها  لإلسراع  اشتية  دعا  كما 

صرف أموال لدى البنك لتعزيز صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد والمخصص لعالج التبعات 
 قتصادية لجائحة كورونا.اال

وفي ذات السياق، دعا رئيس الوزراء إلى تفعيل منحة خادم الحرمين الشريفين للقدس ووضع آلية   
وأشار اشتية الى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات من أجل تعزيز صمود أبناء   ها.جديدة إلنجاز 

اإلنتاجية،  القاعدة  وتعزيز  االحتالل،  واقع  يفرضها  التي  العالقة  من  التدريجي  واالنفكاك  شعبنا، 
 وتنويع مصادر التبادل التجاري مع العالم، والتوجه أكثر نحو العمق العربي على مختلف األصعدة.

 8/9/2022األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، ة الوك
 

 بشأن ما ُيصرف للوزراء ال يؤكد وال ينفي  "مالية رام هللا""ائتالف أمان": بيان  .5
حكومة   في  الوزراء  يتلقاها  التي  امتيازات  على  "أمان"،  والمساءلة  النزاهة  أجل  من  االئتالف  عّلق 

أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس. وقال االئتالف  يان  الضفة، وما يصرف لهم شهريًّا، وذلك عقب ب
إّن بيان الوزارة حول هذا الخصوص، ال يؤكد وال ينفي ما تم نشره بهذا الخصوص )الراتب الشهري  

 + االمتيازات(.
وأضاف: "إّن بيان وزارة المالية ال يشير إلى قيمة وتفاصيل االمتيازات المالية التي أشار إليها، وال   

أيًض يشي في ر  البلبلة  حالة  من  يزيد  الذي  األمر  المالي،  النظام  في  إليها  استند  التي  المادة  إلى  ا 
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التواصل   وسائل  على  المغلوطة  والمعلومات  اإلشاعات  تناقل  من  ويزيد  الفلسطيني،  الشارع 
 االجتماعي، خاصة في ظل األزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية".

 8/9/2022، نفلسطين أون الي
 

 قرب رام هللافلسطيني هاجم جنديا  إسرائيليا   استشهاد شاب .6

استشهد شاب فلسطيني، فجر الخميس، برصاص االحتالل اإلسرائيلي، قرب مدينة رام هللا  :  رام هللا
وزعم جيش االحتالل أن الشاب الفلسطيني هاجم جنديًا ضمن دورية للجيش كانت    )وسط الضفة(.

وأضاف أن   يل العسكري"، بواسطة مطرقة )شاكوش(.ي، بالقرب من حاجز "بيت إتقوم بنشاط روتين 
الفلسطيني،   الشاب  بإطالق الرصاص على  يقوم  الجندي أصيب بجروح طفيفة في وجهه، قبل أن 

 مدعيًا أنه "تم العثور بحوزته على سكين". 
ص قوات االحتالل، أعلنت أن الفلسطيني الذي استشهد برصا،  وزارة الصحة الفلسطينية  من جهتها
عاًما(    17ميس، على مدخل قرية بيتين شمال شرقي رام هللا، هو الفتى هيثم هاني مبارك )فجر الخ

المدينة. شمالي  فالح،  أبو  قرية  أن   من  برس"  "قدس  تلقته  مقتضب  بيان  في  "الصحة"،  وأكدت 
 "االحتالل يرفض تسليم جثمان الشهيد مبارك حتى اللحظة".

 8/9/2022، قدس برس

 
 تكشف إصرار االحتالل على ارتكاب المزيد من جرائمه  بيدل: تصريحات حماس .7

أنَّ تصريحات رئيس وزراء العدو "يائير البيد"، التي أّكد   ،أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم
أبناء شعبنا في   النار على المدنيين من  التمّسك بإعطاء األوامر لجنوده بإطالق  فيها إصراره على 

المالضف الغربية  الممنهجة، ة  الجرائم  المزيد من  حتلة، تكشف مجّددًا إصرار االحتالل على ارتكاب 
 وُتثبت اعترافه الّرسمي بجرائم القتل بدم بارد التي يمارسها جنوده على امتداد أرضنا المحتلة.

جراءات وحّذر برهوم في تصريح صحفي اليوم الخميس قادة االحتالل من مغّبة الُمضي في هذه اإل 
، مؤكًدا أّنها مهما بلغت في الوحشية، فلن ُتثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة الخطيرة

 حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.
 8/9/2022، حركة حماسموقع 
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 " تل أبيب"االحتالل يزعم إحباط عملية إطالق نار وطعن في  .8
الخم  مساء  اإلسرائيلي،  االحتالل  شرطة  هجومً زعمت  إحباطها  أبيب( يس،  )تل  مدينة  في  ُمسلًحا  ا 

المحتلة. وقال موقع واي نت العبري، إّن شرطة االحتالل اعتقلت شابًّا فلسطينيًّا بزعم محاولته تنفيذ 
( الميناوي  المعتقل هو محمد  اسم  أّن  إلى  أبيب(، مشيًرا  )تل  نار في  عاًما( من   20هجوم إطالق 

 مدينة نابلس.  
التابعة لشرطة االحتالل كانوا في دورية روتينية عند   فإّن عناصر منوبحسب الموقع   "اليسام"  قوة 

دوار الساعة في يافا، وقد لفت انتباههم تحركات مشبوهة للمعتقل، وطلبوا منه التوقف ثم تم اعتقاله. 
له للتحقيق  ح من نوع كارلو وقنابل أنبوبية، وتم نقووفًقا للموقع، فإنه ُعثر بحوزة الشاب المعتقل سال

حيث اعترف في بداية التحقيقات أنه كان ُيخّطط لهجوم كبير في تل  معه من ِقبل جهاز الشاباك،  
 أبيب.

 8/9/2022، فلسطين أون الين
 

 إصابة جنديين إسرائيليين خالل اقتحام االحتالل مدنا  بالضفة  .9
ر الخميس، عدة مناطق  جنديان إسرائيليان خالل اقتحام قوات االحتالل، فجأصيب  :  الضفة الغربية

تخللها   الغربية،  الفلسطينيين، واعتقال  بمدن الضفة  اشتباكات عنيفة مع مقاومين، وإصابة عدد من 
   آخرين.

وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن جنديين إسرائيليين أصيبا خالل اشتباكات دارت في جنين ونابلس  
ا )وسط(.)شمال  هللا  ورام  الغربية(  مح  لضفة  مصادر  أن  وأفادت  خالل    17لية  أصيبوا  فلسطينيا 

 التصدي لقوات االحتالل التي اقتحمت قبر يوسف شرق نابلس. 
 8/9/2022، قدس برس

 
 الشعبية: مماطلة "أونروا" بملف "متضرري غزة" تساوق مع االحتالل  .10

فراج دعت  دائرة شؤون الالجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إدارة "أونروا"، إلى "اإل:  رام هللا
عا  غزة  على  اإلسرائيلي  العدوان  خلفه  ما  إعمار  وإعادة  المتضررين،  تعويض  قرار   ". 2014م  عن 

اه  وأكدت الدائرة في بيان صحفي، الخميس، أن "استمرار مماطلة األونروا في تحمل مسؤولياتها تج
 هذه القضية الحساسة؛ تساوٌق مع االحتالل".

ل مسؤولية إعادة لمباشرة بإعادة اإلعمار، ومنهم من تحم وأوضح أن "المتضررين وقعوا على عقود ل 
تقم   ولم  تنصلت  ولكنها  الميزانية،  وصول  عند  المبلغ  بتسديد  األونروا  تتعهد  أن  على  منزله  إعمار 
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للمتضررين". األموال  البيا   بصرف  المريبة، ودعا  السياسة  هذه  عن  "التراجع  إلى  "األونروا"  إدارة  ن 
 الف األسر التي فقدت منازلها، وما زالت تعاني حتى اآلن".وتحّمل مسؤولياتها تجاه آ 

 8/9/2022، قدس برس

 
 ية بيد: الشاباك أحبط مئات الهجمات والواقع يتغير في الضفة الغربل .11

يوم الخميس، إن الشاباك أحبط مئات الهجمات منذ بداية  قال يائير البيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  
المتغير الواقع  وإلقاء متفجرات ومحاوالت خطف    العام، في ظل  نار  الذي يحدث حالًيا من إطالق 

 ة حماس.وغيرها خططت لها حرك
 .2021ل البيد خالل حفل االنجاز االستخباراتي التشغيلي للشاباك عن عام جاءت أقوا

وقال البيد: "أمامنا عدة ساحات، وسلسلة من التحديات المختلفة للغاية، وما يفعله الشاباك في جنين  
البعيدة  البلدان  به في  يقوم  الذي  فالعمل  اإللكتروني،  الفضاء  يفعله في  تماًما عما  ونابلس مختلف 

ختلف تماًما عما يفعله في غزة أو الضفة .. إن المعلومات االستخبارية الُمحبطة التي ُتستخدم ضد  ي
 القوى األجنبية مختلفة تماًما عن قيادة عمليات أمنية معقدة لألفراد". 

 سنوات كانوا يرشقون الحجارة واليوم تقريًبا كل اعتقال يرافقه إطالق نار". 3"قبل  وأضاف:
لى أن أجهزة المخابرات من جميع أنحاء العالم تأتي بانتظام إلى إسرائيل لتتعلم من الشاباك،  وأشار إ

التكنولو  أن  إلى  مشيًر  غربية،  دولة  أي  تواجهها  ال  التي  والتهديدات  "اإلرهاب"  تحارب  جيا  كيف 
لعدو"، وهذا المتقدمة التي تم تطويرها في الشاباك تتيح إلسرائيل دوًما أن تكون متقدمة بخطوة عن "ا

 كله نتاج سنوات من التحضير وبناء الذكاء البشري والتكنولوحي. وفق قوله. 
االستخبارات  "عالم  بين  ما  تجري  جهازه  عمليات  إن  بار،  رونين  الشاباك  رئيس  قال  ناحيته،  من 

ي، وعالم األمن المفتوح"، مشيًرا إلى أنه تمكن من التعامل مع مستويات ال يمكن تصورها من  السر 
 . -وفق وصفه   -رهاب"  "اإل

ية التعامل مع التهديدات الجديدة  وقال بار: "بفضل المشاريع والعمليات، سنعرف بشكل أفضل كيف
كنولوجيا والعمليات، ولكن قبل كل لإلرهاب والتجسس .. وراء العمليات والمشاريع هناك التخطيط والت

 يحصلون على التقدير ". شيء، هناك أشخاص ممتازون، مصممين ومليئين باألفكار، وهم الذين  
 8/9/2022القدس، القدس، 
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 ة ة الغربيغانتس يرجئ مشروعا  استيطانيا  يقسم الضف .12
ب أرجأ،  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي،  الدفاع  وزير  إن  إسرائيليون  مسؤولون  اإلدارة قال  من  طلب 

 « المثيرة للجدل، شرق القدس. 1إي األميركية، مداوالت حول مخطط بناء استيطاني في المنطقة »
ر إجراء هذه المداوالت   خالل اجتماع لجنة التخطيط التابعة لإلدارة المدنية في الجيش  وكان من المقرَّ

وزارة الدفاع، بداية األسبوع المقبل،  اإلسرائيلي، وهي هيئة مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية في 
 لكن تم إلغاء االجتماع، ولم يتم تحديد موعد آخر. 

ألف   12، ويشمل قرابة  1999  « هو مشروع استيطاني ضخم، تم التصديق عليه عام1مشروع »إي  
دونم، غالبيتها أراٍض أعلنتها إسرائيل »أراضي دولة«، وقد ُضمت خالل التسعينات إلى منطقة نفوذ  

 ألف دونم. 48توطنة »معاليه أدوميم«، وتشمل من وقتها قرابة مس
سطينية  ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات اإلسرائيلية، عبر ُمصاَدرة أراٍض فل

وإنشاء مستوطنات جديدة، في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة »معاليه أدوميم«. وهذا 
زلة القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من  األمر سيزيد من حدة ع

ال إلى  الشرقية  القدس  من  تمتد  الشرعية  غير  سالمستوطنات  مما  األردنية،  التواصل  حدود  يعيق 
أمرًا   فلسطينية  دولة  قيام  إمكانية  يجعل  وبالتالي  وجنوبها،  الغربية  الضفة  شمال  بين  الجغرافي 

 مستحياًل. 
«، خالل العام الحالي، بسبب  1الثالثة التي تؤجل فيها إسرائيل مداوالت حول »إي  المرة    وهذه هي

 الضغوط األميركية. 
د إلى مخاوف من أن البناء  وقال »والال« اإلسرائيلي، إن الرفض األميركي واألوروبي للمشروع يستن

ئيلية مأهولة وتمنع قيام  « سيربط )مستوطنة( »معاليه أدوميم« بالقدس، وينشئ منطقة إسرا 1في »إي 
 أي وقت.دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في 

وقال موظف إسرائيلي رفيع، إن منع الدفع بمخطط البناء »على مرتبة مرتفعة في سلم أولويات إدارة 
 ميركي، جو بايدن«.الرئيس األ

الموضوع عن كثب،   وأكد موقع »والال« أن السفير األميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، يتابع هذا
ائير لبيد، في كل مرة ُتطرح فيها  ويمارس ضغوطًا على مكتب وزير الدفاع ومكتب رئيس الحكومة ي

 هذه القضية. 
 9/9/2022لندن، ق األوسط، الشر



 
 
 
 

 

ص            10   5927 العدد:              9/9/2022 جمعةال التاريخ: 

                                     

 ي يعرض "مواد استخباراتية" حساسة عن الملف اإليراني الموساد اإلسرائيل .13
برنيع،   ديفيد  اإلسرائيلي  الموساد  رئيس  بخصوص  استعرض  حساسة"  استخباراتية  "مواد  الخميس، 

 النووي اإليراني، مع مسؤولين أميركيين، في الواليات المتحدة. الملف
" أن  اإلسرائيلي  الوزراء  رئاسة  لمكتب  بيان  في  مع وجاء  لقاءات  خالل  استعرض  الموساد  رئيس 

يارته إلى الواليات  مسؤولين أميركيين، مواد استخباراتية حساسة بخصوص الملف اإليراني، خالل ز 
 المتحدة".

وذكر البيان أن "سلسلة اللقاءات شملت كال من رئيس وكالة االستخبارات المركزية "سي آي إيه"  
(CIAويليام بيرنز ورئيس مكتب التحق )( "يقات الفدرالي "إف بي آيFBI كريستوفر راي، ومستشار )

د أوستن، ومسؤولين كبار آخرين في وزارة  األمن القومي جيك سوليفان، ووزير الدفاع األميركي لوي
األميركية". تواصل    الخارجية  الذي  الوقت  في  األيدي  مكتوفة  تقف  لن  "إسرائيل  أن  البيان  وأوضح 

 إيران فيه خداع العالم".
 8/9/2022نت، .الجزيرة

 
 يعلن عقد مؤتمر دولي بمشاركة قادة جيوش عربية  ائيليجيش االحتالل اإلسر  .14

ائيلي، الخميس، أنه سيعقد مؤتمرا دوليا األسبوع القادم، بمشاركة العشرات اإلسر   أعلن جيش االحتالل
ولم يكشف الجيش عن أسماء الدول العربية المشاركة   من قادة جيوش العالم، من بينها دول عربية.

 في المؤتمر، الذي سُيعقد تحت عنوان "المؤتمر الدولي للتحديث والتجديد العسكري".
باسم جيش االحتالل، إيال واوية، في تصريح مكتوب، أن المؤتمر هو "األول  حدث  وذكرت نائب المت

 من نوعه في إسرائيل". 
 ادة رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي.ولفتت "واوية" إلى أن المؤتمر سيعقد بقي

من   فعالياته  تبدأ  اذ  أسبوع،  لمدة  المؤتمر  "سيستمر  ولغ  12وأضافت:  من   15اية  سبتمبر/أيلول 
الشهر، بحيث سيتناول آليات التغيير واالبتكار التي يشهدها ميدان المعركة الحديثة بالتركيز على: 

الول األبعاد،  المتعدد  الطيف الدفاع  إدارة  األبعاد،  المتعددة  الضربات  األبعاد،  المتعدد  البري  وج 
 العسكري، السايبر".

 8/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 االحتالل: الدعوات إلعادة احتالل غزة ستؤدي إلى كارثة  بق لجيشقائد سا .15
القدس: اعتبر الرئيس األسبق ألركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت أن الدعوات إلعادة احتالل  

“كارثة”. إلى  ستؤدي  غزة،  لغزة   قطاع  االحتالل  إعادة  في  الراغبين  السياسيين  إن  آيزنكوت،  وقال 
“خلق وضع   إلى  كارثة”.يسعون  إلى  سيؤدي  فيه،  اإلسرائيل ال رجوع  “هآرتس”  ية،  وقالت صحيفة 

 الخميس، إن آيزنكوت كان يتحدث في لقاء مع مؤيدين له.
أن   آيزنكوت  ح  45وذكر  متطرفا  يمينيا  قانون  نائبا  مشروع  تمرير  الماضي،  فبراير/شباط  في  اولوا 

جب أن يشعر  لقائد السابق للجيش: “يوتعقيبا على ذلك، قال ا يدعو إلى إعادة احتالل قطاع غزة.
 المواطنون اإلسرائيليون وخاصة الشباب منهم بالقلق”. 

وتابع: “إذا كانوا يتوقون إلى إعادة احتالل غزة، فليسمحوا آلالف اليهود بالعودة وإعادة توطين غوش  
د أمن  ذا أمر غير واقعي وسيهد قطيف )مستوطنة سابقة كانت داخل قطاع غزة(، بالنسبة لي فإن ه

 أيديولوجًيا وعملًيا”. إسرائيل القومي، 
ومن جهة ثانية، اعتبر آيزنكوت أن أجندة المستوطنين تدفع إسرائيل إلى واقع “الدولة الواحدة ثنائية  

دولة ثنائية القومية، أو الرؤية الفلسطينية للدولة الواحدة ُتشكل   وتابع: “من وجهة نظري فإن القومية”.
 خطرا كبيرا”. 

 2022/ 8/9ي، لندن، لعربدس االق
 

 تتكتم على الصفقات وتلغي مراقبتها  "إسرائيل"يعات األسلحة: قفزة كبيرة بمب .16
أعلنت وزارة األمن اإلسرائيلية، مؤخرا، أن صادرات األسلحة من صنع إسرائيلي سجلت رقما قياسيا،  

 صادرات اإلسرائيلية. % من مجمل ال8مليار دوالر، أي  11.3العام الماضي، بلغ 
، وأشارت معطيات وزارة األمن، في حزيران/ يونيو الماضي، إلى ارتفاع كبير في صادرات األسلحة
 وذلك في أعقاب الحرب في أوكرانيا التي دفعت الدول الغربية إلى شراء كميات كبيرة من األسلحة. 

رة األمن  إال أن إسرائيل ترفض اإلعالن عن تفاصيل صفقات األسلحة والدول التي تشتريها، لكن وزا
اإلسرا األسلحة  تجار  على  الرقابة  بتخفيف  تسمح  مستقبلية  أنظمة  مؤخرا،  الذين  ئيلي نشرت،  ين 

 الخميس.  يوميصدرونها، وفق ما ذكر "زمان يسرائيل" 
األولى   ناحيتين.  من  األسلحة  تصدير  طبيعة  تغيير  شأنها  من  الجديدة  األنظمة  فإن  للموقع،  ووفقا 

األسلحة   قائمة  بتوسيع  السريةتتعلق  الحصول على  غير  دون  تسويقها من  باإلمكان  التي سيكون   ،
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بنسبة   بادعاء أنها "سرية"، حتى لو  50تصريح،  %. وترفض وزارة األمن نشر قائمة بهذه األسلحة 
 كان "المنتج" هو مجرد شريحة تسويق للتسهيل على المصدرين في معارض األسلحة.

لدول التي يسمح بتصدير أسلحة غير سرية إليها  ن قائمة اوتتعلق الناحية الثانية بتوسيع وزارة األم
ومن دون الحصول على تصريح لبيعها أسلحة. ورفضت الوزارة نشر قائمة هذه الدولة أيضا. ورجح  

 الموقع أن ترتفع مبيعات األسلحة اإلسرائيلي في العام المقبل أكثر من العام الحالي.
 8/9/2022، 48عرب 

 
 ال  األقصى كامن سيطرة االحتالل على صبري وبكيرات يحذرات م .17

قال خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري: إنَّ جهود االحتالل في تحويل  :  القدس المحتلة
االستي والجماعات  للمستوطنين  مزار  إلى  على  األقصى  اليهودية  الصبغة  إضفاء  إلى  تهدف  طانية، 

 القدس، وإنهاء المعالم اإلسالمية فيها. 
من مخططات االحتالل إلتمام ما وصفها بـ"الصبغة اليهودية"  تصريح صحفي،    وحذر صبري، في 

عاصمة   القدس  فرض  إلى  يسعى  "االحتالل  أنَّ  إلى  الفتا  المحتلة،  القدس  ومدينة  األقصى  على 
 ؤكد اّن األقصى يواجه خطًرا حقيقيًّا". لليهود، ما ي

ات، إن االحتالل يهدف إلى السيطرة  بدوره، قال رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث ناجح بكير 
وأضاف بكيرات أن األقصى في خطر مع تواصل الحفريات الموجودة  قصى.الكاملة على المسجد األ

 يوم يضيق الخناق على األقصى والمقدسيين.  أسفله وبين أساساته، موضحا أن االحتالل يوما بعد 
 8/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لبوق" في المسجد األقصىتعلن نيتها "نفخ اجماعات استيطانية  .18

المسجد :  القدس في  التوراتي"  "البوق  نفخ  نيتها  المزعوم،  الهيكل"  منظمات  "اتحاد  يسمى  ما  أعلنت 
مسلسل   ضمن  المبارك،  الجماعات  األقصى  من  المسجد  له  يتعرض  الذي  المتكرر  االعتداءات 

تغيير الوضع القائم، وتكريس تقسيمه الزماني  االستيطانية بحماية من سلطات االحتالل، في محاولة ل 
 تمهيدا لتقسيمه مكانيا.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن إحدى المنظمات االستيطانية المنضوية تحت االتحاد تقدمت بطلب   
للسماح لها بنفخ البوق داخل المسجد األقصى المبارك خالل رأس السنة العبرية، مشيرًة إلى    للمحكمة
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تنص على أن النفخ   2018و  2015قرارات سابقة لمحكمة االحتالل صدرت في عامي  أنها تستند إلى  
 بالبوق عمال "غير مستفزا" لمشاعر المسلمين. 

 8/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

   مبادرة مقدسية لتكثيف الرباط في األقصى لحمايته بالتزامن مع "األعياد اليهودية" .19
مق نشطاء  اليومأطلق  للتصدي    ]أمس[  دسيون  األقصى،  المسجد  الرباط في ساحات  لتكثيف  مبادرة 

اليهودية".   "األعياد  اقتراب  مع  بالتزامن  المسجد، خاصة  داخل  واستفزازاتهم  المستوطنين  القتحامات 
وتقترح المبادرة أخذ يوم إجازة بشكل سنوي لمواجهة اقتحامات المستوطنين، على أال تكون اإلجازة  

لخليومي   والسبت  في  الجمعة  المرابطين  تواجد  تكثيف  إلى  المبادرة  وتهدف  االقتحامات.  من  وهما 
المسجد األقصى والقدس يوميًّا، إلفشال المخططات االستيطانية ومحاوالت التهويد المتواصلة فيهما. 

على    فلسطيني في المسجد األقصى يوميًّا، مشددة  8,000وبحسب تقدير المبادرة، فإنه يمكن تواجد  
ليس  الرقم  ومخططاته.    أّن  اإلسرائيلي  االحتالل  انتهاكات  فعلي على  بشكل  لكنه سيؤثر  مستحياًل، 

فإّن مرابطة نحو   المبادرة،  القائمين على  فلسطيني في األقصى سيمنع تمرير مخطط    8,000ووفق 
 التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، وسيمثل درًعا بشريًّا أمام مشاريع التهويد. 

 8/9/2022، فلسطين أون الين
 

 : األسيرات في دائرة االستهداف ومعاناة مستمرة بسجون االحتالل األسيرة المحررة منى قعدان .20
قالت األسيرة المحررة منى قعدان من بلدة عرابة جنوب جنين، التي أفرج عنها  :  ثائر أبو بكر-جنين 

بعد قضاء   األسير   16مساء أمس،  إن  "الدامون"،  االستهداف ات أصبحن فشهرا في سجن  دائرة  ي 
وأضافت في لقاء خاص بـ"وفا"، أن األسيرات الفلسطينيات وعددهن    ومعاناتهن مستمرة بل وتتصاعد.

أمهات، يتعرضن إلى   7أسيرات في قسم التحقيق، و  4أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، بينهن    31
الليلية لغرفهن، وضربهن أثناء    االقتحامات انتهاكات عديدة، منها التحقيق القاسي والعزل االنفرادي، و 

نقلهن للمحاكم وشتمهن بألفاظ بذيئة، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة تنتهك خصوصيتهن، وعدم  
المعتقالت. داخل  حمامات  المحاكم   توفر  إلى  السجون  من  رحلتهن  لذلك  يضاف  وتابعت 

يو  الحديدية، والتي تستمر قرابة  "البوسطة"  إلى    م كامل، منوالمستشفيات عبر  الثالثة فجرا  الساعة 
 ليال، تقدم خاللها وجبة طعام واحدة، وال يسمح لهن بقضاء الحاجة. 11الـ

أيلول  منذ  شهدت  عموما،  األسرى  كما  األسيرات  بحق  والتنكيل  القمع  حمالت  أن  قعدان  وأشارت 
الستة حريتهم،   األسرى  انتزاع  بعد  الجماعي  العقاب  من  تصاعدا كجزء  م الماضي،  ن  حيث حرمن 
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الزيارة والكانتينا، وسحبت األدوات الكهربائية، باإلضافة إلى سياسة العزل وحرمانهن من التعليم ومنع  
 إدخال الكتب.

 8/9/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ه الب باإلفراج عنه للتمكن من وداعنادي األسير والعائلة: أبو حميد يحتضر ونط .21

عامًا(   49قال نادي األسير، وعائلة األسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد )  فرحة:سائد أبو  
اإلسرائيلي،   االحتالل  من سجون  عنه  باإلفراج  وطالبا  يحتضر،  إنه  البيرة،  في  األمعري  مخيم  من 

وذكر ناجي، شقيق األسير أبو حميد، خالل مؤتمر صحافي    للتمكن من وداعه في لحظاته األخيرة.
سير في البيرة، أمس، أن شقيقه لم يتلَق أي جرعة عالج منذ شهرين، ألن جسده لم  ادي األعقده ن

يتم   كان  مرة  كل  وفي  تأخرت،  الفحوص  "عملية  مضيفًا:  كامل،  عالج  أي  تحمل  على  يقوى  يعد 
  تأجيلها مرة ومرتين كالمعتاد".

"أساف هروفيه"  في مستشفى  أمس  أول من  لفحوص جديدة  أن شقيقه خضع  الذي  وبين  أوصى  ، 
أطباؤه باإلفراج عنه بعد دخوله مرحلة الموت السريري، مبينًا أنه تمت إعادته اليوم "أمس" لما يسمى  

واستدرك: حتى األطباء الصهاينة الذين عرض عليهم ناصر بشكل متأخر    "مستشفى سجن الرملة".
 ومتعمد كي يقتلوه، أوصوا بفحص إمكانية إطالق سراحه في أيامه األخيرة.

 9/9/2022رام هللا،  ،األيام
 

 يوم ا.. األسير أحمد موسى يعلق إضرابه عن الطعام  32استمر لـ .22
لـ   استمر  والذي  الطعام  عن  المفتوح  إضرابه  الخميس،  موسى،  أحمد  األسير  على    32عّلق  يوًما 

التوالي، عقب االتفاق على عدم تجديد االعتقال اإلداري. ووفق عائلة المعتقل أحمد موسى فقد عّلق 
إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري، وذلك بعد قرار يقضي باإلفراج عنه في السادس من كانون  

 ل القادم.األو 
 8/9/2022، فلسطين أون الين

 
 عية "أونروا" وتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين مختصون ُيحذ رون من نزع شر  .23

حذر مختصون من حملة سياسية دولية تقودها عدة أطراف لنزع الشرعية عن وكالة غوث وتشغيل  
اليوم  حوارية،  ندوة  خالل  هؤالء  وبّين  الالجئين.  قضية  وتصفية  "أونروا"،  الفلسطينيين  الالجئين 

ما يتعلق بالموازنة المالية،  ض لها الوكالة األممية وخاصة الخميس، أّن األزمات المتواصلة التي تتعر 
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ليس الهدف منها الوكالة بحد ذاتها فحسب، بل قضية الالجئين وحّق العودة على وجه الخصوص. 
وتشغيل  غوث  وكالة  لمفوض  المتكررة  التحذيرات  أبعاد  حول  الندوة  الالجئين  دراسات  مركز  وعقد 

، وذلك في مقر القصر الثقافي غرب  ي، من أنها تواجه أزمة وجوديةالالجئين "أونروا" فيليب الزارين
وشّدد  الالجئين.  بقضية  والمهتمين  والمختصين  المسؤولين  من  مجموعة  بحضور  غزة،  مدينة 
الوطن  في  اللجوء  بمخيمات  سيئة  أوضاًعا  يواجهون  الالجئين  أّن  على  الندوة،  في  المشاركون 

 والشتات.
 8/9/2022، فلسطين أون الين

 
 المحكمة العليا تسريع مرور المرضى الغزيينجمعية إسرائيلية تلتمس من  .24

رام هللا: قدمت جمعية »أطباء لحقوق اإلنسان« اإلسرائيلية، التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل،  
في   العالج  لتلقيهم  السفر  أثناء  أطفالهم  بمرافقة  قطاع غزة،  في  األمور  السماح ألولياء  فيه  تطالب 

المال أو  اإلسرائيلية  تصاريح  مستشفيات  وإصدار  والقدس،  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  ستشفيات 
القطاع. من  السرطان  لمرضى  األمد  اتهامات    طويلة  بعد  جاء  العليا  للمحكمة  قدم  الذي  االلتماس 

ين  سابقة من الجمعية للسلطات اإلسرائيلية، بمنع حق العالج ألعداد مضاعفة من القصر الفلسطيني
 ي.في قطاع غزة، العام الماض 

العام   أن  الجمعية،  نشرتها  فيها   2021وأظهرت معطيات  التي رفضت  المرات  عدد  شهد مضاعفة 
في   الطبي  العالج  لتلقي  غزة  قطاع  من  الخروج  أجل  من  لقصر  طلبات  اإلسرائيلية،  السلطات 

الغربية وإسرائيل واألردن. الماضي  وقفزت نسبة رفض طلبات    مستشفيات في الضفة  العام  القصر 
في    17، في حين تم رد طلبات  2,578قاصرا من أصل    812ي المائة، إذ تم رفض طلبات  ف  32إلى  

 طلبا.   2,070من أصل  347بواقع   2020المائة منهم في العام 
 9/9/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات ويقيمون بؤرة جديدة .25

روح ورضوض وكسور وحروق في سلسلة اعتداءات استيطانية هاجم خاللها  مواطنًا بج  11أصيب  
مستوطنون مزارعين ومنازل ومركبات في بلدتي سنجل وبورين وعلى الطرق الواصلة بين مدن نابلس  

يرين في مسافر يطا، تزامن  ورام هللا وطولكرم، بالتزامن مع إقامتهم بؤرة استيطانية على أراضي قرية ب
العشرات بجروح وحاالت اختناق خالل تصدي المواطنين لعمليات اقتحام شنتها قوات ذلك مع إصابة 
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االحتالل في محافظات عدة أقدمت خاللها على هدم أساسات منزل في قرية الولجة وأجبرت مقدسيًا 
 على هدم منزله في بلدة سلوان.

 9/9/2022، رام هللا، األيام
 

 في لندن  "العمل من أجل فلسطين"حملٌة ضد  محاكمة  .26
( في بريطانيا إلى حملة  Palestine Actionيتعّرض أعضاء ُمنّظمة »العمل من أجل فلسطين« )

حققته   الذي  النجاح  خلفية  على  لندن  في  الصهيونّية  والمنّظمات  األمنية  السلطات  قبل  من  تجريم 
رط وكشفها تو المنظمة الداعمة للحقوق الفلسطينية ضد شركة األسلحة اإلسرائيلية »ألبيت سيستم«،  

هذه الشركة وحلفائها في ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، األمر الذي جعل الشركة ُتعلن  
 عن إغالق أحد مصانعها في بريطانيا.

وفيما من المتوقع أن تنعقد محكمة بريطانية يوم العاشر من تشرين األول المقبل لثمانية من نشطاء  
مات عن إطالق حملة شعبية دولية لرفض المحاكمة، داعيًة إلى  ظّ الحركة، أعلنت ِعّدة جمعيات وُمن

إسناد نضالهم المشروع وقضيتهم العادلة ضد الشركة اإلسرائيلية وفي مجابهة السياسات البريطانية  
ضد   والموت  الدمار  أدوات  تصنع  صهيونية  لشركة  تنحاز  التي  والقمعية  والعنصرية  االستعمارية 

 الفلسطينيين. 
 9/9/2022روت، األخبار، بي

 
 " إسرائيل"صحيفة عبرية: الملكة إليزابيث طافت دول العالم ولم تزر  .27

بينما تتردد في أنحاء العالم عبارات الرثاء والتعزية في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والحديث  
 صحيفة إسرائيلية جانبا خاصا من ماضي الملكة الراحلة. عن مسيرتها التاريخية، أبرزت 

)ف بوست  جيروزاليم  صحيفة  تحدثت  الثانية  The Jerusalem Postقد  إليزابيث  عالقة  عن   )
 بإسرائيل واإلسرائيليين وكذلك بيهود بريطانيا. 

الـ سنواتها  مدى  على  العالم  أرجاء  طافت  التي  الملكة  أن  إلى  الصحيفة  عرش   70وأشارت   فوق 
 بريطانيا، لم تزر إسرائيل قط.
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األردن زارت  أنها  عن    وأوضحت  فضال  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  أخرى  وبلدانا  ومصر 
زارت   حيث  األخرى،  البلدان  الـ  43عشرات  سن  بلوغها  بعد  األولى  للمرة  كندا  50بلدا  زارت  كما   ،

 مرة.  27وحدها 
تايمز" ) الملكة لألردن The New York Timesوذكرت الصحيفة نقال عن "نيويورك  ( أن زيارة 

قلقا في أوساط اليهود البريطانيين، إذ إن تصريحاتها آنذاك، التي أظهرت تعاطفا  أثارت    1984عام  
مع "محنة الفلسطينيين" وعدم رضاها عن األفعال اإلسرائيلية على ما يبدو، خّلفت أكثر من مجرد 

 دهشة في تلك األوساط. 
الذي كتبه غرير فاي كاشمان في ه-ولفتت الصحيفة   التقرير  أنه رغم ذلك  -ذا  كانت مواقف    إلى 

كما   وايزمن،  والرئيس عزرا  حاييم هرتسوغ  الرئيس  استقبلت  إنها  إذ  اإلسرائيليين طيبة،  تجاه  الملكة 
 منحت لقبا شرفيا للرئيس شمعون بيريز.

تأت قط، لم  لكنها  إسرائيل،  لزيارة  إليزابيث  الملكة  دعا هرتسوغ  األمير    وقد  الراحل  أن زوجها  غير 
وحفيدها    -قبل أن يخلفها بصفته الملك تشارلز الثالث -رد واألمير تشارلز  فيليب وولديها األمير إدوا

األمير ويليام، جميعهم زاروا إسرائيل، كل منهم بمفرده. ومع ذلك فإن الزيارة الرسمية الوحيدة كانت  
 زيارة األمير ويليام، وفقا للصحيفة.

البري  الخارجية  وزارة  بأن  شائع  اعتقاد  هناك  كان  الصحيفة،  تزور  وحسب  أال  الملكة  طانية نصحت 
إسرائيل خشية المقاطعة من قبل دول عربية، لكن حتى بعد أن زال أي خوف حقيقي من المقاطعة  

 وحظر النفط، لم تأت الملكة.
 9/9/2022الجزيرة.نت، 

 
 تكنولوجي ا "إسرائيل"غوغل وأمازون لدعمهما  كية ضد  ير مدن أم 3وقفات احتجاجية في  .28

عل  -واشنطن  )احتجاجا  "نيمبوس"  مشروع  االصطناعي  Nimbusى  الذكاء  خدمات  يقدم  الذي   )
اليوم  احتجاجية  وقفات  أميركيون  نشطاء  ينظم  اإلسرائيلي  االحتالل  لجيش  الواسعة  المراقبة    وبرامج 

أميركيتين  3الخميس في    س[]أم أميركية ضد شركتين  الضغط عليهما إللغاء    مدن  كبيرتين بهدف 
 لعنصري ضد الفلسطينيين. عقود تعمق سياسات الفصل ا

)والية   فرانسيسكو  سان  وهي  األميركية،  التكنولوجيا  لصناعة  مراكز  أكبر  الثالث  المدن  وتمثل 
كاليفورنيا( وسياتل )والية واشنطن(، وكالهما على الساحل الغربي للواليات المتحدة، ومدنية نيويورك 
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االحت الوقفات  وتهدف  الشرقي.  الساحل  على  نيويورك(  ")والية  شركتي  مقار  أمام  أمازون"  جاجات 
(Amazon( و"غوغل"   )Google والجيش الحكومة  مع  ُوّقعت  عقود  إللغاء  عليهما  الضغط  إلى   )

 اإلسرائيليين، من شأنها تقوية سياسات وآليات الفصل العنصري ومراقبة وقمع الفلسطينيين. 
 8/9/2022الجزيرة.نت، 

 
 الشكل والجوهر في تجدد مقاومة الضفة  .29

 يوسف رزقة أ.د. 
وبالذات في  الغربية،  الضفة  المقاومة في  تعاظم عمليات  بقلق من  دولة االحتالل  القادة في  يشعر 
نابلس وجنين. ثمة أحاديث ونقاشات علنية وخفية حول أسباب ازدياد عمليات المقاومة في النصف  

عام   الفرعية٢٠٢٢الثاني من  األسباب  كل  على  يمرون  ونقاشاتهم  تحليالتهم  في  ويقفزون  م.  عن  ، 
 األسباب الجوهرية. 

هم يقولون إن سياسة إضعاف سلطة محمود عباس التي مارسها نتنياهو ثم بينيت أضرت بصورة  
عباس كرئيس سلطة في أعين الشباب، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن إضعاف سلطة عباس  

. وهم يقولون أيًضا إن  بها من قبلماليًّا منع عباس وأجهزته من القيام بأنشطة وقائية كانوا يقومون  
( لم يشهد عملية السور الواقي، وليست لديه فكرة جيدة عنها، ومن ثمة فهم  ٢٢-٢٠الشباب في سن )

غير مردوعين، وهو شباب يشعر باإلحباط من جهة السلطة، ومن جهة )إسرائيل(، لذا هو يلجأ إلى 
 المقاومة تنفيًسا عن نفسه؟!
في تجدد أعمال المقاومة في بلدات الضفة واألغوار، والجوهر ال الجوهر  هذه األسباب تمثل الشكل  

أن الشباب الفلسطيني يقاوم ألنه يريد وطًنا، ويريد دولة ذات سيادة، وال يريد احتالاًل وال استيطاًنا،  
وفي الوقت نفسه ال يريد سلطة تخدم المحتل، وال يريد أجهزة أمن بعقيدة فاسدة. الشباب في الضفة  

الحريير  الدول  يدون  شباب  يبني  كما  بكرامة  بأيديهم  يبنونه  مستقباًل  ويريدون  المصير،  وتقرير  ة 
 المستقلة مستقبلهم بأيديهم وبكرامة.

هم ال يريدون حلواًل اقتصادية مذلة يوزعها عليهم االحتالل حسب مراده، وحسب إدارته للصراع: هذا  
راتب، بل له االعتقال. الحلول التي  ح له، وال  معتدل له تصريح عمل وراتب، وذاك متطرف ال تصري 

تقدمها دولة االحتالل وتقوم على إدارة الصراع، وانتقاص كرامة المواطن، لم تعد تقنع شباب الضفة،  
المقاومون من شرائح مجتمعية مختلفة، بعضهم من    عن وطنه، ويقاوم من أجل كرامته. لذا هو يدافع

بعض األغنياء،  من  وبعضهم  متعلم،  الفقراء،  تصريح عمل، هم  لديه  بعضهم  متعلم،  غير  وبعضهم 
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والرفاهية   ووطنهم،  وكرامتهم  دينهم  أجل  من  يقاومون  أنهم  يعني  وهذا  له،  تصريح  ال  وبعضهم 
االقتصادية لن تمنعهم من المقاومة. الحل هو الوطن، والسيادة، وإعادة دعم سلطة عباس ماليًّا لن  

 يمنع المقاومة. 
 8/9/2022فلسطين أون الين، 

 
 االنتخابات اإلسرائيلية: محاولة في قراءة تراجع المشاركة الفلسطينية!  .30

 عبد المجيد سويلم 
فإن   إسرائيل،  في  المختصة  المراكز  إجراءها  وتتابع  أجرتها،  التي  الرأي  استطالعات  معظم  حسب 

ي  ي األدنى ف التوقعات تكاد ُتجمع على أن نسبة مشاركة الفلسطينيين من شعبنا في الداخل ستكون ه 
 كل االنتخابات، وقد ال تتجاوز هذه النسبة حاجز الـ)أربعين بالمئة(، إن لم تكن أقّل من ذلك.

وما لم تحدث "معجزة" فإن هذه النسبة لن تتحّسن بأي معدالت فارقة، وستبقى تراوح ــ على ما يبدو ــ  
 حول األرقام والمعطيات التي تبرزها تلك المراكز. 

السياسية   ارتفاعات  القوى  على  تراهن  أو  تأمل  تعد  ولم  "القناعة"،  هذه  نفس  باتت على  الفلسطينية 
جدية، بدليل أن هذه القوى باتت طموحاتها القصوى هي "ضمان" تجاوز نسبة الحسم باعتبار أن هذا 
"الهدف" هو الممكن الوحيد، وباتت المراهنة على قائمة مشتركة ضربًا من الخيال، وباتت المراهنة  

 وجود عدة قوائم أقلها ثالث، وربما أربع، أيضًا، وكأنها من "طبيعة األشياء". على 
أصبح الواقع، اآلن، ُينذر بأن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو محاولة التوافق على قضايا بعينها  
  بين هذه القوائم عّلها تتحول في المستقبل إلى نوٍع من "برنامج الحّد األدنى" يجري، أو سيجري العمل 

 على "التنسيق" بشأنها في قادم األيام، سواء قبل االنتخابات أو بعدها. 
كّلنا بتنا نعرف جيدًا األسباب، أو معظمها التي أدت إلى هذه النتيجة، وكلنا ندرك أن ثمة خيبة أمل  
كبيرة من أداء القوى السياسية في الداخل، وأصبحنا، اآلن، أمام معطيات ملموسة حول "سوء" هذا  

حيال عشرات الملفات الحارقة، وحول وحدة أو تشرذم هذه القوى، أو حول "األجندات" الفئوية،    األداء
وحول "التمترس" خلف المصالح الخاصة والحزبية، وحول الهروب والتهرب من مجابهة استحقاقات  

ات  هذه الملفات بالشكل الذي يحقق هذه االستحقاقات تحت ُحجج وذرائع مختلفة لم تعد مقنعة لقطاع
 متزايدة من جماهير الداخل، بل ولم تعد مقنعة ألعداد متزايدة من كادر وقواعد هذه األحزاب نفسها. 

في  فشل  قد  القوى  لهذه  السياسي  األداء  أن  األخيرة  القليلة  السنوات  في  الناس  قناعات  وازدادت 
 مجابهة الملفات الساخنة التالية: 
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ق بين القضايا الوطنية، أي القومية في الواقع الفلسطيني  الخاّل أواًل، الملف الذي يتعلق بكيفية الربط  
في الداخل وبين القضايا االجتماعية والمتطلبات المعيشية، وتوزع القوى السياسية بين من يركز على  
بالكامل للقضايا القومية   القضايا القومية على حساب القضايا االجتماعية والمعيشية، وإدارة الظهر 

و  عمله  ا وتركز  الوطني  جّل  االنتماء  من  التنّصل  ذلك  في  بما  االجتماعية،  القضايا  على  هتمامه 
 والمتطلبات القومية لهذا االنتماء.

صحيح أن هذا الواقع فيه كثير من التعميم الذي يصل إلى درجة التعمية، وفيه الكثير من نواحي  
اإلنصاف،  ومن  الواجب،  من  أن  إاّل  ذاك،  أو  الحزب  هذا  بحق  أن  أيضاً   اإلجحاف  رؤية  أهمية   ،

األمور عندما تتعلق بقضية التصويت من عدمه فإنها تستند أساسًا إلى "االنطباع" الذي يصل إليه 
 الناخب أو الناخبة، وليس الخارطة التفصيلية، والحيثيات الملموسة، والمعطيات الدقيقة لهذا الملف. 

ألحزاب  المباشرة  األهداف  على  التوافق  في  الفشل  خوض الجم  ثانيًا،  من  الفلسطينية  العربية  اهير 
اللعبة   تكتيكات  ومن  الصهيوني،  النظام  حكومات  من  بالموقف  تتعلق  التي  البرلمانية  المعارك 
في   المباشرة،  أو  الضمنية  "المشاركة"  ومن  التشكيل،  بهذا  الخاصة  االئتالفات  تشكيل  في  السياسية 

 التحالف أو ذاك.هذا  إنجاح أو إفشال هذا االئتالف أو ذاك، أو في تأييد 
بالملموس وبالتجربة الحّسية أنه ال توجد حكومة صهيونية جيدة وأخرى سيئة، أو حكومة   وقد ثبت 
سيئة وأخرى أكثر أو أقل سوءا، بقدر ما توجد حكومة قادرة على الفتك أكثر أو أقل من األخرى، أو  

تبالي بمثل هذا التأجيل. ى ال  حكومة تؤّجل هذا الفتك إلى مراحل الحقة، في حين أن حكومة أخر 
حكومة تعد الخطط، وتسّن القوانين لنفي وجودنا الوطني في الداخل من أساسه، وحكومة ال ترى أن  

 األوان اآلن، أو أن األولوية اآلن، وعلى المدى المباشر والفوري لهذه المسألة بالذات.
 السياسية الفلسطينية في الداخل.لقوى باختصار، فإن جماهير الداخل لم تعد تفهم ماذا تريد بالضبط ا

أصبحت   اللعبة  أن  طالما  ــ  يعني  فهذا  المعيشية  االجتماعية  القضايا  على  التركيز  جّل  كان  فإذا 
سياسية برلمانية ــ أن مسألة األسرلة أصبحت وتحّولت إلى مسألة إما مقبولة أو هي في طريقها ألن  

 تصبح كذلك!
المسأ على  التركيز  جّل  كان  الوإذا  أنها  لة  ستشعر  الفلسطينية  الجماهير  فإن  )القومية(،  وطنية 

التعامل  في  واالستمرار  الجماهير،  هذه  لتهميش  وبرامجها  الصهيونية، وخططها  للمؤسسة  "متروكة" 
بحقوقها،  معترف  كأقّلية  حتى  وليس  قومية،  أو  وطنية،  كحالة  وليس  جماعية،  كقضية  ليس  معها 

سًا وممّوهًا وتضليليًا كذلك، وإنما كأفراد أو فئات "منخرطة" في وملتبمهما كان هذا االعتراف غامضًا  
لالنعتاق   يسعى  جمعي  كمكّون  وليس  اإلسرائيلية،  واالقتصادية  واالجتماعية  "السياسية"  الهياكل 

 الجمعي من هذه الهياكل.
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تشكلت  التي  "المحّصلة"  في ضوء  الداخل  في  الفلسطينية  الجماهير  فإن  أيضًا،  ا  لديه  وباختصار، 
كانطباعات باتت حائرة بين مشروع صهيوني يعمل ليل نهار على تهميشها سياسيًا من خالل إنكار  
حقوقها الوطنية والقومية، بل ويؤسس للفتك بها، بالحديث عن الترحيل الجماعي على لسان بعض  

هامشي سياسية  قوى  تعد  ولم  اإلسرائيلي،  الواقع  في  متنفذة  باتت  التي  الفاشية،  أو  القوى  تمارس ة 
هذه   به  تقوم  منظم  "طحن"  وبين  جهة،  من  كله  هذا  بين  حائرة  باتت  األيديولوجية،  "الهلوسة" 
المؤسسات الصهيونية لكل حقوقها االجتماعية واالقتصادية والمعيشية، )كنتيجة "طبيعية" و"منطقية"( 

 للموقع "القانوني" الذي "تمّثله" هذه الجماهير. 
كله  السياسية  القوى  من  تتهرب  حيال  ا  الصهيوني  للمشروع  الحقيقية  الطبيعة  أسئلة  عن  اإلجابة 

الشعب الفلسطيني، ولجماهير شعبنا في الداخل كجزء من شعبنا، وكجزء أصيل وأصالني منه، وفي  
 الموقع المتقدم من ميدان المجابهة مع هذا المشروع.

االرتباك ويخفت حسب هذا    جماهير الداخل مرتبكة وحائرة وليست على أي يقين سياسي هنا. يعلو
التشرذم   وحالة  "المشتركة"،  وإفشال  فشل  تجربة  لكن  معينة،  واجتماعية  سياسية  وتطورات  معطيات 
الرؤيا   وضوح  من  والتهرب  والهروب  "األسرلة"،  بقبول  المجاهرة  حّد  إلى  األمور  ووصول  الجديدة، 

وساه اإلرباك"،  عّززت  عوامل  كلها  الصهيوني  المشروع  طبيعة  في حيال  التي    مت  اإلحباط  حالة 
 تشعر بها جماهير شعبنا في الداخل. 

والتجمعات  والمدن  القرى  كل  وتستبيح  واستباحت  اجتاحت  التي  والجريمة  العنف  حاالت  ثالثًا، 
هذه  في  عنه  مسكوتًا  زال  ما  الذي  األمر  اإلحباط،  حالة  من  كثيرًا  فاقمت  الداخل  في  الفلسطينية 

يد  الحديث  أن  بالذات  التصدي  ور حو المسألة  "واجب"  تخّليها عن  أو  األمنية،  السلطات  تقاعس  ل 
لعصابات اإلجرام المنّظم في هذه التجمعات دون امتالك شجاعة، أو الشجاعة الكافية في الربط ما  
في   خاصة  بصورة  القومي  وعيهم  وتبلور  الداخل،  في  للفلسطينيين  و)القومي(  الوطني  الدور  بين 

لذاتهم الوطنية، ووعيهم لالحتياطات الكامنة في هذا الوعي وما بين    وعيهمالسنوات األخيرة، وازدياد  
اليأس   الدرجة من  إلى مثل هذه  "المشروع الصهيوني ذاته" في إيصال جماهير شعبنا هناك  خطط 

 واإلحباط. 
نعم، يجري الحديث عن دور الشرطة اإلسرائيلية، ولكن ال يجري الحديث المباشر عن عالقة ذلك 

 ة والتفتيت كجزء من "الرؤيا" المفترضة لطبيعة المشروع الصهيوني.لشرذمبمخططات ا
وحتى عندما يتم الحديث على لسان معظم القوى السياسية عن حقوق األقلية القومية ال يتم الحديث  
المباشر والصريح عن أن هذه الحقوق لها طريق آخر غير الطريق البرلماني، ولها برامج أخرى غير  
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ف اله"االنخراط"  كل  ي  في  "استقاللية"  أبعاد  ذات  ومسالك  قنوات  ولها  الصهيونية،  اإلسرائيلية  ياكل 
 األبعاد غير األبعاد التي يكرسها المشروع الصهيوني.

هذه ليست سوى عناوين تحتاج إلى المزيد من التفاعل والحوار والمعالجات قبل االنتخابات، وربما  
 بعدها على وجه الخصوص. 

 8/9/2022، األيام، رام هللا
 

 المقاومة تستوطن قلوب الشباب في الضفة  .31
 كوبي ميخائيل 

مفاِجئة، ال من حيث كونها عملية إطالق    90أيلول في الشارع رقم    4لم تكن العملية التي حدثت في  
حيث  من  وال  والركاب،  الباص  بإشعال  والنية  التخطيط  حيث  من  استثنائية  كانت  ولو  حتى  نار، 

كذلك المنّفذين.  أو  اإلسالمي"،   التوقيت  و"الجهاد  لـ"حماس"،  المشجعة  الردود  إلى  بالنسبة  األمر 
عدم الرد من السلطة الفلسطينية. كانت هذه العملية و"كتائب شهداء األقصى"، وأيضًا لم يكن مفاجئًا  

الفلسطينية   المقاومة  في رواية  جديدًا  وفصاًل  تتوسع،  التي  "اإلرهاب"  في غابة  تحترق  ُأخرى  شجرة 
تتشك التابعة  التي  األقصى"  شهداء  و"كتائب  "حماس"  مع  وبالتعاون  اإلسالمي"،  "الجهاد  بروح  ل 

و"حزب هللا". وفي هذا الوقت، من المهم دراسة الغابة بشكل كامل،  لـ"فتح". وهذا كله، بدعم من إيران  
 وعدم التركيز على واحدة من األشجار. 

، إذ  2022من اتجاه واضح بدأ منذ آذار    هي جزء  90عمليًا، إن العملية ضد الباص في الشارع رقم  
دير للعمليات، كانت االنطالقة من عمليات داخل حدود دولة إسرائيل. كانت منطقة جنين بؤرة تص

بعد فترة طويلة نجح خاللها "الجهاد اإلسالمي"، وبتمويل من إيران و"حزب هللا"، وبمساعدة نشطائهما  
تحول إلى التنظيم األقوى واألكبر في المنطقة. التنظيم  في تهريب السالح إلى الضفة الغربية، في ال

إيرانية"، متحرر من كافة اال "ذراع  أنه  يتم تشغيله على  المحلي. هدف  الذي  المجتمع  تجاه  لتزامات 
في   االستقرار  زعزعة  بهدف  إليران،  مهمة  أداة  وهو  المسلحة،  المقاومة  بفكرة  االلتزام  هو  وجوده 

إسر  ضد  الصراع  وفي  الحركات المنطقة،  ومع  "حماس"،  مع  تعاُون  شبكات  التنظيم  أسس  ائيل. 
ألموال. وتحركت "حاضنة اإلرهاب" التي تم  المسلحة التابعة لـ"فتح"، ويقود جهودًا مستمرة في تجنيد ا

تفعيلها من جنين بقيادة "الجهاد اإلسالمي" إلى منطقة نابلس بسبب الصعوبات التي تشكلها أجهزة  
ا اإلسرائيلية  منّفذي األمن  أن  والدليل  كليًا.  عليها  تقِض  لم  لكنها  المنطقة،  في  بكثافة  عملت  لتي 

أن نشاط قوات األمن اإلسرائيلية في منطقة جنين أدى إلى العملية جاؤوا من هناك. باإلضافة إلى  
ارتفاع ملحوظ في درجة االحتكاك بالمجتمع المحلي، وفي حدة العنف خالل لقاء مجموعات مسلحة  



 
 
 
 

 

ص            23   5927 العدد:              9/9/2022 جمعةال التاريخ: 

                                     

النشاط اإلسرائيلي، الذي يركز على عمليات محددة في إطار عمليات االجتياح، يتم الرد    فلسطينية.
في المسلحين  النشطاء  من  الحديث    عليها  يدور  واالشتباك.  المواجهة  من خالل  لتشويشها  محاولة 

حول مئات معدودة من النشطاء الذين يركزون جهودهم في مقابل قوات الجيش، ويوثقون ما يحدث  
عدد وينشرو  وارتفاع  الكبير،  المعتقلين  عدد  الرغم من  وعلى  االجتماعي.  التواصل  نه على شبكات 

خال "ُقتلوا"  الذين  في  الفلسطينيين  وتنتشر  تتعزز  الفلسطينية  المقاومة  رواية  فإن  العمليات،  هذه  ل 
 ذاتها. الضفة الغربية، في الوقت الذي تتوسع حمالت االعتقاالت وإحباط "اإلرهاب" في هذه المناطق 

إلى جانب الجهود المستمرة لـ "الجهاد اإلسالمي"، تواصل "حماس" جهودها لتعظيم قوتها العسكرية  
خالل صالح العاروري. من جانبها، تستمر "كتائب شهداء األقصى" التابعة لـ"فتح"،    في المنطقة من

قو  ضد  المسلحة  المواجهة  إلى  وانضمامها  الفلسطينية،  السلطة  من  ذاتها  في بتمييز  الجيش  ات 
الميدان، وبجهودها في تنفيذ عمليات. وفي إطار التعاون بين التنظيمات في منطقة جنين، تم تعميق  

 بين الفصائل. التعاون 
يتسع   وعي  حول  الحديث  يدور  إنما  الظاهرة،  يفّسر  سببًا  ليست  ذاتها  بحد  االقتصادية  األزمة  إن 

االشتباك  حدة  ارتفاع  بوساطة  تغذيته  تتم  بالنجاح،    بالصراع،  الشعور  ومن  الجيش،  مع  العنيف 
ت السلطة ومكانتها  السلطة. فصورة  بسبب غياب  السياسي  الفراغ  بشكل وبصورة خاصة من  ضررتا 

أفق   وطرح  القومية  بالرؤية  قدمًا  الدفع  في  فشلها  إثر  في  الفلسطيني،  المجتمع  عيون  في  صعب 
زة أمن السلطة االمتناع من أعمال جدية سياسي. وباألساس، يبدو هذا الفراغ واضحًا في تفضيل أجه

ال "حماس"  تنظيم  ضد  العمل  من  خاصة  حاالت  باستثناء  المسلحة.  "الميليشيات"  يهدد،  ضد  ذي 
بحسب فهم قيادة السلطة، استقرارها ووجودها. هذه هي خلفية مشاركة نشطاء من األجهزة األمنية أو  

كان ولو  حتى  الظاهرة،  حجم  إن  العمليات.  في  إلى   أوالدهم  ويشير  جدًا،  مقلق  صغيرًا،  يزال  ال 
 صعوبة في تعاُمل األجهزة ضد هذه التنظيمات.

أي يحدث  لن  الحالية،  الظروف  الجهود   في  استمرار  سيؤدي  الصعب.  السلطة  وضع  في  تغيير 
األمنية اإلسرائيلية إلحباط بنى "اإلرهاب" بالضرورة إلى ارتفاع إضافي في االشتباك وعدد المصابين  

 طينيين، وتقترب إسرائيل بخطوات كبيرة جدًا من المعضلة االستراتيجية:الفلس
ادرة سياسية، تحضيرًا لالنفصال، حتى ولو كانت االختيار بين توجيه جهودها من جديد إلى مب  -1

إسرائيلي   اعتراف  إلى  تشير  لكنها  المنظور،  المستقبل  في  ثابت  التفاق  أفق  وجود  بعدم  محدودة 
الفلسطينية مناطقها،    بالسلطة  في  واالقتصاد  حكمها  تحسين  على  يساعد  اتفاق  مسار  في  شريكة 

 لمسلحة. ويشجع على تقويتها بدياًل لمن يقود المقاومة ا
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أو خطوة عسكرية واسعة، على نمط ]حملة[ "السور الواقي"، إلعدام بنية "اإلرهاب" التي تتطور    -2
إلى مركزها وجنوبها. في جميع األ حوال، على إسرائيل بذل جهود مستمرة  في شمال الضفة وتمتد 

" باألساس، والتي تغذي  وجدية أكثر إلحباط تهريب األموال واألدوات القتالية، بقيادة إيران و"حزب هللا
 هذه البنى. 

إن طريقة العمل المنفصلة التي تتبناها إسرائيل في الساحة الفلسطينية، احتواء في مقابل "حماس"، 
وبين الحين واآلخر نشهد ردًا عسكريًا محدودًا، وفي المقابل، هناك ردود تشمل تسهيالت اقتصادية،  

ة لنمو سردية المقاومة الفلسطينية وتساعد، من حادة ضد العمليات في الضفة، تشكل أرضًا خصب
الفلسطينية   التعامل مع أجهزة األمن  يتم  لذلك،  الفلسطينية.  السلطة  دون قصد، في مسار إضعاف 

ائيل على حساب المصلحة القومية الفلسطينية. من جهة المسلحين الفلسطينيين،  كمن يتعاون مع إسر 
ك ليس  بعنف  إسرائيل  مع  االشتباك  ثمن  يوم، فإن  كل  يولدون  فلسطينيون  أبطال  ثمة  جدًا.  بيرًا 

بالقدرة ونجاعة االشتباك المسلح تستوطن القلوب والوعي الجماعي للجيل الشاب، وتغذي   والشعور 
نضمام إلى المواجهة. وفي المقابل، فإن نهج إدارة الصراع من جانب إسرائيل بطريقة  الدافع إلى اال

نهايته، ومن إلى  العشب" يصل  الذي    "جّز  الوقت  انفجار واسع عنيف، في  إلى  أن يؤدي  الممكن 
يشكل ردًا على األشجار المنفردة، وليس على الغابة، وهذا هو التحدي االستراتيجي الحقيقي الماثل  

 إسرائيل.  أمام
 "مباط عال"

 9/9/2022األيام، رام هللا، 
 

 عنها إزاء السلطة الفلسطينية: ال نريدها لكن ال بديل  "إسرائيل" .32
 آفي يسسخروف 
رئيس األركان افيف كوخافي قال أول أمس إن قسمًا من االرتفاع في اإلرهاب في مناطق الضفة  

ؤدي إلى انعدام حوكمة في مناطق معينة في  الغربية ينبع من عجز أجهزة األمن الفلسطينية “الذي ي
كل عام يرتبط بارتفاع  يهودا والسامرة”. الحق معه. ال شك أن ضعف أجهزة السلطة الفلسطينية بش

العنف الذي نشهده في الميدان في األشهر األخيرة. لكن كوخافي فضل تجاهل مسألة أكبر بكثير؛  
 لشدة األسف، هو إسرائيل. ما أسباب ضعف السلطة الفلسطينية؟ أحد األجوبة 

الوزراء في   نتنياهو لرئاسة  بنيامين  انتخب  تفعل دولة ،  2009على مدى سنوات طويلة، عمليًا منذ 
سياسية،   مسيرة  غياب  حماس.  وتعزيز  فتح  وحركة  السلطة  إضعاف  ألجل  قليل  غير  إسرائيل 

وأساسًا غياب خ قليلة أخرى،  المستوطنات وخطوات غير  البناء في  أدت واستمرار  إسرائيلية  طوات 
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يحبطوا أو  إلى فقد السلطة شرعيتها لدى الجمهور الفلسطيني، وبالتوازي فقد رجالها دافعية العمل كي  
يمنعوا العمليات. ال يدور الحديث هنا عن سياسة نتنياهو فقط، فخليفته المؤقت أيضًا نفتالي بينيت  

فلسطينية ومحاولة حلها، انطالقًا من فهم أو  وشريكه رئيس الوزراء اآلن يئير لبيد، أهمال المسألة ال
بيرة االن في ظهور المصاعب الكبرى  إيمان بأنه ال يمكن حل هذا النزاع، بل إدارته فقط. المشكلة الك

في إدارة النزاع حين تستيقظ دولة إسرائيل وتكتشف أن السلطة الفلسطينية، شريكتها حتى وقت أخير  
ستصعب أداء مهامها في أجزاء واسعة من الضفة. معنى هذا مضى في المسيرة السياسية، باتت ت

ا الجيش  قوات  العنف ضد  في  دراماتيكي  ارتفاع  هو  من  األمر  اإلسرائيليين.  والمواطنين  إلسرائيلي 
أو   غزة  في  حماس  نمط  على  تنظيمًا  ليس  اإلسرائيلي،  والشاباك  الجيش  إسرائيل،  دولة  أمام  يقف 

حبطون، مسلحون ملوا االحتالل اإلسرائيلي من جهة، والسلطة  “حزب هللا” في الشمال، بل شبان م 
الفلسطيني الحالية  القيادة  ملوا  فقد  أخرى.  جهة  سياسي،  من  أفق  لهم  ليس  االحتالل.  من  وتعبوا  ة 

 وليس لكثيرين منهم أفق اقتصادي. هنا تكمن المشكلة الكبرى على ما يبدو. 
تنظيم إرهابي مرتب، مع مراتبية واضحة وسلسلة  لو كان مئات الشبان المسلحين يعملون تحت قيادة  

إسرائي كانت  العمل ضده، وعلى أي حال،  إسرائيل  لسُهل على  األفعى”  قيادة  ل ستعثر على “رأس 
فتحيده. في هذا الوضع، كنا سنشهد أيضًا على ما يبدو نشاطًا مكثفًا في السلطة ضد شبكات حماس  

ثير منهم كانوا في الماضي جزءًا من حركة فتح،  في الضفة. غير أن السلطة ال تعمل ضد شبان ك
وهم يحظون بدعم شعبي للجمهور  بل إن لبعضهم أهاًل في أجهزة األمن وليس لهم انتماء تنظيمي.  

المخربون   أولئك  يطلقها  التي  النار  مثاًل(.  السلطة )بخالف حماس  تهديدًا حقيقيًا على  وال يشكلون 
ل إلجراء االعتقاالت أو العمليات التي ينفذونها تولد غالبًا  على قوات الجيش اإلسرائيلي عند الدخو 

وابن العم في العملية في منطقة الغور ليست سوى    في مبادرة محلية وشبه عفوية. حالة األب واالبن 
مثال على ذلك. في حاالت معينة في جنين، وإن كان الجهاد اإلسالمي يحاول بل وينجح جزئيًا في  

مالياً  المسلحين  من    تشجيع  قسم  يتلقى  مثاًل،  جنين  مدينة  في  إسرائيل.  ضد  العمليات  تنفيذ  على 
بنح  تقدر  الفلسطينيين مساعدة  بكل    350  –  100و  المسلحين  إيراني  الهدف، وهذا مال  لهذا  شيكل 

 معنى الكلمة. لكن إيران ليست المحرك لهذا الميل، بل الدوافع لدى الشبان والرغبة في التغيير.
م قسمًا  أن  شك  بإسرائيل.  ال  ترتبط  ال  داخلية  مواضيع  من  تنبع  السلطة  لدى  الحوكمة  مشاكل  ن 

مازن( تعتبر اليوم فاسدة، عفنة، كريهة وعديمة القدرة على    القيادة وعلى رأسها محمود عباس )أبو
يصبح صهيونيًا   أن  يعتزم  ال  مازن  أبو  أن  كما  الضفة.  في  الجمهور  معظم  نظر  في  المهام  أداء 

، وسيواصل قوله البائس بالنسبة للكارثة. المشكلة هي أن دولة إسرائيل ليس لها بديل متحمسًا قريباً 
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نية في هذه اللحظة. بمعنى أن انصراف أبو مازن أو تفكك السلطة من عن عباس والسلطة الفلسطي 
 شأنهما أن يؤديا إلى واقع عنيف حتى أكثر من ذاك الذي نشهده مؤخرًا.

في الجانب اإلسرائيلي عدوًا هو أحد الزعماء الفلسطينيين الوحيدين الذين  “الرئيس”، الذي يراه كثيرون 
حزم. بكل  اإلرهاب  أو  العنف  مئات    يعارضون  الفلسطينية  األمن  أجهزة  أحبطت  الماضي،  في 

العمليات، وكثيرون في الجانب اإلسرائيلي مدينون ألبو مازن ورجاله بحياتهم. أعمال اإلحباط التي  
عفت جدًا، ولكنها، لشدة العجب، ال تزال متواصلة. لكن إذا ما استمرت إسرائيل  تقوم بها السلطة ض

 ليس كشريك، فسيتوقف هذا النشاط.في التعامل مع أبو مازن كعدو و 
ينبغي أن نصوغ هذا بشكل مختلف بعض الشيء. للسلطة بديل، وهو احتالل إسرائيلي كامل، ليس  

س خارج مدن الضفة وأال ندير حياة ماليين الفلسطينيين، جزئيًا يعتمد على السلطة ويسمح لنا بالجلو 
مليون فلسطيني في الضفة    2.8لة على  بل احتالل معناه وجود عسكري في قلب المدن وسيطرة كام

لبيد وال حتى   الغربية، على كل ما ينطوي عليه ذلك. وهذا أمر ال يريده أي زعيم في إسرائيل، ال 
الذي كانت تحت تصرفه   امتنع عن ذلك. صحيح أن    12نتنياهو  لكنه  السلطة،  ليتخلص من  سنة 

ا يكفي لمنع كل ما يؤدي إلى انهيار  نتنياهو فعل غير قليل كي يعزز حماس، لكنه كان حكيمًا بم
 السلطة، وكانت له على ما يبدو أسباب وجيهة لذلك.

 7/9/2022يديعوت أحرونوت 
 2022/ 8/9القدس العربي، لندن، 
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