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*** 
 
 يومين من االحتجاجات الهدوء بعد يعيد اتفاق بين السلطة والف ائل في  ابل   .1

نف منذ سنوات طويلة في  رام هللا: أنهى اتفاق بين السلطة الفلسطينية والفصائل، احتجاجًا هو األع
إلى منه  جزء  في  وتحول  الغربية،  الضفة  بشمال  العامة    نابلس  الممتلكات  طالت  تخريب  عملية 

نابلس    اصة.والخ ومحافظ  الريح،  هب  زياد  اللواء  الداخلية  وزير  وقادة  ووضع  رمضان،  إبراهيم 
ليات نابلسية، وممثلون  األجهزة األمنية، اتفاقًا أسهم فيه مسؤولون في حركة »فتح« ومؤسسات وفعا

ات في مقابل العمل عن المسلحين المطاردين من إسرائيل، يضمن إنهاء ووقف كل أنواع االحتجاج
إنهاء ملف اعتقالع ف زمني لإلفراج عنه،  المطارد مصعب أشتية بصورة مرضية، ووضع سق  لى 

 والتكّفل بمعالجة جرحى األحداث األخيرة. 
حال »اعتبار  على  االتفاق  تم  و كما  حالة  إسرائيل،  من  المطاردين  على ة  العمل  دون  من  طنية 

إ القانون«.  عن  الخروج  حالة  في  إال  أمنية،  بدواٍع  عن مالحقتهم  اإلفراج  على  االتفاق  إلى  ضافًة 
اعتقالهم   تم  الذين  الخاصة  األشخاص  األمالك  على  المعتدين  عدا  األخيرة،  األحداث  خلفية  على 

وقالت وسائل إعالم   لى أثر هذا الحدث على مستوى الوطن«.والسرقة، و»عدم مالحقة أي شخص ع
ى االنتقادات اإلسرائيلية لعجز السلطة  إسرائيلية: »إن استعراض السلطة الفلسطينية للقوة هو رد عل

 اإلسرائيليين«.عن وضع حد للعمليات ضد 
 22/9/2022، لندن، الشرق األوسط

 

 سطينية وعلى دورها في الم الحة ثمن مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلعباس ي .2
رئيس  :  نيويورك وزير    يةفلسطينال  السلطةاستقبل  األربعاء،  نيويورك،  في  عباس،  الخارجية  محمود 

لتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وثمن  واستعرض خالل اللقاء، آخر ا الجزائري رمطان لعمامرة.
المح الفلسطينية في  للقضية  الداعمة  الجزائر  المصالحة مواقف  إنجاز  دورها في  وعلى  الدولية،  افل 

 الفلسطينية. 
 21/9/2022وكالة األ باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

   "األو روا"أبو هولي يدعو لوضع استراتيجية موحدة لدعم  .3
المانحة، إلى الخروج باستراتيجية  :  رام هللا دعا رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، الدول 

ايجاد مو  وفي  المزمنة،  المالية  أزمتها  في حل  تساهم  "اونروا"  الدولية  الغوث  لوكالة  لدعم  آلية    حدة 
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ا متعدد  دعم  اللتأمين  االستقرار  يحقق  ميزانيتهالسنوات  في  خدماتها.   مالي  استدامة  يضمن    بما 
ا الذي سيعقد على  المانحين  بالتزامن مع مؤتمر  يوم األربعاء،  بيان  أبو هولي في  لمستوى  وأوضح 

مساهمات  الوزاري في نيويورك الخميس، أن على جدول أعمال مؤتمر المانحين مناقشة تخصيص  
  ن، إضافة الى المساهمات الطوعية. حين التقليدييمن األمم المتحدة أو من المانثابتة لألونروا سواء  

نية االونروا  وأعرب عن أمله بأن تعلن الدول المانحة الرئيسية تخصيص مساهمات ثابتة لدعم ميزا
، التي ستقدم بصيغتها  2028  –  2023االعتيادية لألعوام القادمة المعززة باستراتيجية عملها لألعوام  

المانح ال اجتماع  في  النهائية  األمين  ودعا  قيمة  ين.  رفع  إلى  غوتريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  عام 
ي يغطي أية عجز مالي متوقع في  المساهمة المالية المخصصة من األمم المتحدة لألونروا بالحد الذ 

 ميزانيتها في السنوات القادمة.  
 21/9/2022وكالة األ باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 "الطيراوي" وسط صراع على خالفة عباساختطاف مدير مكتب ": 21عربي" .4

عياته  أفادت مصادر خاصة صباح األربعاء، بأن صراعا محتدما داخل السلطة الفلسطينية، من تدا 
المركزية لحركة  األخيرة اختطاف مجموعة مجهولة مدير مكتب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة  

مجه21لـ"عربي  المصادر وأوضحت    "فتح". "مجموعة  أن  الماضي،  "،  االثنين  مساء  قامت  ولة 
السلطة،   في  المختلفة  األجنحة  بين  الخالفات  إطار  في  الطيراوي،  توفيق  مكتب  مدير  باختطاف 

أخرى".و  جهة  من  والطيراوي  جهة  من  الشيخ  حسين  السلطة    يمثلها  داخل  "الصراع  أن  وأوضحت 
الصح الحالة  بسبب  واليتفاقم مؤخرا  عباس،  مازن محمود  أبي  للرئيس  في ية  عنه،  بديل  في  تفكير 

 حين لم يظهر جبريل الرجوب في الصورة مؤخرا". 
 21/9/2022، 21عربيموقع 

 
 عيد في القدس واألق ى الل األعياد اليهودية للت محافظة القدس تحذر من استغ .5

يهودية بهدف التصعيد في حذرت محافظة القدس، من استغالل حكومة االحتالل لألعياد ال:  القدس
وقالت المحافظة في بيان صحفي اليوم الخميس: "إن    القدس، وخاصة في المسجد األقصى.مدينة  

عل باالحتالل  القائمة  القوة  "إسرائيل"  باقتحامات  إصرار  بالسماح  اليهودية  األعياد  استثمار  ى 
ل األقصى،  المسجد  باحات  المستوطنين  لخدمةالمتطرفين  سياسية  أهداف  اإلسرائيلية   ه    األحزاب 

وأضافت أن االحتفال بهذه األعياد   للحصول على مزيد من أصوات الناخبين المتطرفين.  المتطرفة
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لتلمودية والسجود الملحمي والنفخ في البوق هي  داخل باحات المسجد األقصى وممارسة الطقوس ا
 لمسجد األقصى.محاوالت لفرض وقائع جديدة في ا

 22/9/2022 مات الفلسطينية )وفا(،وكالة األ باء والمعلو 
 

 الضيف لشباب األمة  منرسالة .. و لطائرة "شهاب" المسيرة تذكاريا   تفتتح   با   "القسام" .6
ماجد  محمد  القس:  غزة/  كتائب  األربعاءافتتحت  مساء  لـ"طائرة  ام،  غزة  مدينة  تذكاريا غرب  نصبا   ،

اإلسرائ الحرب  خالل  واستخدمتها  محليا  صنعتها  طيار"  عام  بدون  غزة  قطاع  على    . 2021يلية 
وعرضت الكتائب طائرة من طراز "شهاب" ذات مهام "انتحارية واستطالعية" بالقرب من بحر مدينة  

واسع حضور  في  القطاع    غزة،  أهالي  المن  العناصر  مراسل  وعشرات  بحسب  الملثمة،  عسكرية 
 األناضول. 

ضيف، ُكتب على النصب التذكاري: "إلى وفي رسالة موقعة من القائد العام لكتائب القسام، محمد ال
إن صراعنا مع العدو هو معركة دفاع عن الثوابت والقيم والمقدسات سينتهي    شباب فلسطين واألمة،

منا توفير ما نستطيع من سالح وعتاد لكي نصنع مجدنا    هذا يتطلب وأضاف: "و   لسطين".بتحرير ف
ا هللا به والتي  من االبتكار واإلبداع الذي أمرنوتابع : "هذه الصناعة هي نموذج    وكرامتنا وحريتنا".

 ". ُصنعت بعون هللا بعقول وأيٍد فلسطينية وعربية حفرت بالصخر رغم الخذالن و التضييق والحصار
قسام إياد أبو فنونة، في كلمة له خالل افتتاح النصب التذكاري، إن  دي في كتائب الفيما قال القيا

والت اإلعداد  رسالة  يحمل  الفلسطينية". "المعلم  القوية  واإلرادة  والتحدي  الطاقات  كل  وبذل    جهيز 
على   العسكري  العمل  مجال  في  نوعية  نقلة  شكل  الُمسير  الطيران  "مشروع  أن  مستوى  وأضاف 

وكتا القسام".فلسطين  هذا   ئب  من  التحرر  مسيرة  في  شعبنا  إرادة  عن  يعبر  "الطيران  أن  واعتبر 
لى أن "تطوير األدوات العسكرية مالذ للفلسطينيين وكتائب  د عوشد   االحتالل )اإلسرائيلي( الظالم".

 ".حصار ومنع اإلمداد القسام لزيادة القدرة العسكرية وتطوير اإلمكانات القتالية، خاصة بعد تشديد ال

 21/9/2022  ،لال باءوكالة اال اضول 
 
 حماس تحذر من استمرار سياسة "الباب الدوار" بين السلطة واالحتالل  .7

رت حركة "حماس" يوم األربعاء، من مواصلة السلطة الفلسطينية سياسة "الباب الدوار" في ذّ ح:  غزة
ف القانوع، الحركة عبداللطي  وقال الناطق باسم  المحتلة.مالحقة واعتقال النشطاء في الضفة الغربية  

نفذتها قوات االحتالل في أرجا التي  "تويتر"، إن "حملة االعتقاالت  ء الضفة في تغريدة عبر موقع 
المالحقة  الغربية الليلة الماضية، بالتزامن مع اعتقال السلطة لمصعب اشتيه وعميد طبيلة، تؤكد على  
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والن للثائرين  البالمشتركة  سياسة  واستمرار  وأاشطين،  االحتالل  بين  الدوار  السلطة". اب  أمن   جهزة 
الشعب  إرادة  تكسر  لن  يائسة،  "محاولة  السياسة  هذه  أن  "القانوع"   في    ويرى  تنجح  أو  الفلسطيني، 

 النيل من صموده، أو تقويض ثورته". 
 21/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ل في  ابل ق النار على مواقع لالحتال "عرين األسود" تتبنى عمليات إطال  .8

حاجز   استهدفت  العسكرية  مجموعاتها  إحدى  أن  الخميس،  اليوم  األسود"  "عرين  مجموعات  أعلنت 
براخا في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعمليتي إطالق نار. وقالت "عرين  صّرة ومستوطنة  

ة براخا، بعمليتين  نار على حاجز صّرة ومستوطنمجموعاتنا المسلحة أطلقت ال  األسود" في بيانها، إن
 ن، فجر اليوم، مؤكدًة انسحاب المقاومين لقواعدهم بسالم.منفصلتي 

 22/9/2022فلسطين أون الين، 
 
 سرائيليين لدى حماسيد بحث مع إردوغان ملف األسرى اإلبل .9

بحث رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نيويورك، 
الثال أول أمس  في  غزة،  قطاع  في  حماس  حركة  تحتجزهم  إسرائيليين  ومصير  األسرى  ملف  ثاء، 

 أكثر من عقد من الزمن.  إسرائيلي منذ ورئيس حكومة اجتماع بين الزعيم التركي 
الزعيمان   بعد شهر من عودة  والتقى  المتحدة، وذلك  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  على هامش 

 يهما بعد قطيعة استمرت سنوات. العالقات الدبلوماسية بين بلد 
"أثار قضية إسرائيليين مفقودي لبيد  ن أو أسرى،  وقال مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية في بيان إن 

 وأهمية إعادتهم إلى ديارهم".
اجت أردوغان  وخالل  للرئيس  و"شكر  إيران  بشأن  مخاوفه  عن  لبيد  أعرب  التركي،  الرئيس  مع  ماعه 

 ب ما أضاف البيان. تعاونه االستخباراتي"، بحس 
 21/9/2022، 48عرب 

 
 الفلسطينية ا تفاضة  "الهّبة"ض اعتبار غا ت  يرف .10

الدفاع اإلسرائيل اليرفض وزير  ادعاءات  بيني غانتس،  الضفة  ي  بأن »ما يجري في  المتطرف  مين 
  قيادته«، وقال، إن هذه »هّبة احتجاج تعّبر   الغربية المحتلة هو انتفاضة فلسطينية تعّبر عن ضعف 
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التسوية، آفاق  غياب  من  الفلسطينيين  ضيق  بعين    عن  األمر  تأخذ  أن  إسرائيل  واجب  من  وإن 
ب ذات  حلواًل  وتطرح  »بالمسؤولية  االعتبار  السابقة  نتنياهو  بنيامين  حكومات  واتهم  استراتيجي«.  عد 

 تهربت من معالجة المعضلة«. هذا التدهور؛ ألنها طمرت رأسها كالنعامة و عن  
تقييم لألوضاع في الضفة الغربية بمشاركة قادة جميع األجهزة  في أعقاب جلسة    وكان غانس يتكلم

 . كباراألمنية، وعدد من الضباط المدانيين ال
 22/9/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 % 70الجيش اإلسرائيلّي يزعم إحباط عشرات الهجمات السيبرا ّية اإليرا ّية التي زادت  .11

اإلسرائيلّي،   الجيش  األربعاء،  أعلن  الهجمات يوم  المحاوالت من  الماضي، عشرات  العام  أحبط  أنه 
 ى صلة بها. السيبرانّية التي نّفذتها إيران، أو قراصنة إنترنت عل
ن ضد % في الهجمات السيبرانية التي تشنها إيرا70وزعم الجيش اإلسرائيلي أّنه رصد زيادة بنسبة  
الهجمات السيبرانية "كانت تستهدف أنظمة الكمبيوتر  إسرائيل، خالل العام الماضي، مشيرا إلى أن  

 العسكرية" التابعة للجيش اإلسرائيلّي.
 .ر موقعها اإللكترونيّ ووفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" عب

قتالًيا   ُبعًدا  اإللكتروني  الفضاء  "أصبح  القول:  المستوى،  برفيع  وصفته  عن ضابط  "هآرتس"  ونقلت 
 جنونية في جميع أنحاء العالم".  جديًدا في العقد الماضي، وبسرعة

السن في  إلسرائيل،  للتهديد  الرئيسي  المصدر  والصواريخ،  القذائف  ستظل  ذاته،  للمصدر  وات  ووفًقا 
لهجمات السيبرانية اإللكترونية تدريجًيا، إلى خطر أكبر  المقبلة، ولكن على المدى الطويل، ستتطور ا

 على أمن الدولة.
 21/9/2022، 48عرب 

 
 د بحجب شبكات التواصل االجتماعي في مواجهات على غرار "هبة الكرامة" شبتاي يهد .12

شبتاي،   يعقوب  اإلسرائيلية،  للشرطة  العام  المفتش  االجتماعي خالل  هدد  التواصل  شبكات  بحجب 
ا أن ذلك قد ، مدعي2021تندلع على غرار أحداث "هبة الكرامة" في أيار/ مايو    مواجهات مقبلة قد 

 الوضع في الميدان.  يساهم في "خفض لهيب"
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جاءت تصريحات شبتاي في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" تنشرها في ملحقها األسبوعي،  
الم الجمعة  الورقيوم  نشرتها  في  منها  مقتطفات  وأوردت  )واينت(،  قبل،  اإللكتروني  موقعها  وعلى  ية 
 . اليوم، األربعاء

الكرامة "هبة  أحداث  إلى  المقابلة،  خالل  شبتاي  انفالت وتطرق  إثر  مواجهات  من  رافقها  وما   "
ا على  واعتداءاتهم  إسر المستوطنين  المسماة  التارخية  الفلسطينية  المدن  في  خصوصا  ئيليا  لعرب، 

 والرملة. بـ"المدن المختلطة"، مثل عكا وحيفا ويافا واللد 
 21/9/2022، 48عرب 

 
 وخطيرةجمعية حقوقية إسرائيلية: ح ار غزة يسبب جراحا   فسية غير مرئية  .13

 تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة عشرة للحصار السياسي الظالم المفروض على قطاع غزة، تؤكد 
إسرائيلي  حقوقية  نقطةجمعية  مثل  االحتالل  أن  كل   ة  في  ويتغلغل  يتمدد  ماء،  بقعة  في  حبر 

 االتجاهات ويمس بكل شيء، وله تبعات مدّمرة غير مرئية. 
مؤس اليوم  تنشره  جديد  تقرير  “چيشاهفي  مجال   –سة  في  ومختصات  مختصين  بأن  تنوه  مسلك” 

يلقون الضوء على إسقاطات السيا النفسية  للفلسطينيين  سة اإلسرائيلية على الصحالصحة  ة النفسية 
ي غزة. وتذّكر بأن البنى التحتية األساسية في غزة على حافة االنهيار منذ سنين، الكهرباء متوفرة  ف

% من الماء غير صالح  90في أجزاء من اليوم فقط، وما يزيد عن    للسكان، ونصفهم من األطفال،
االرتفاع.   في  آخذة  والبطالة  الللشرب،  الحياة  ظروف  إن  التي  وتقول  القطاع،  في  يشكل  متدنية 

اإلغالق مركًبا مركزًيا في إحداثها والحفاظ عليها، ُتضاف إليها األضرار التراكمية للهجمات العسكرية 
 إسرائيل، والتي تلحق الضرر باألرواح، الممتلكات والبنى التحتية المدنية.المتكررة من جانب 

 21/9/2022، لندن، القدس العربي
 
 دي قاتل الشهيد إياد الحالقتالل يدعم الجنمفوض شرطة االح  .14

من   الشهيد  قاتل  للجندي  دعمه  شبتاي"،  "يعقوب  االحتالل،  مفوض شرطة  االحتياجات  أبدى  ذوي 
 ، داخل أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة. 2020ق، في مايو/ أيار الخاصة، إياد الحال
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منا فإنه خالل  العبرية،  هيوم"  "يسرائيل  قال شبتاي، إن  وبحسب صحيفة  القضية،  بشأن  قشة جرت 
ال وضباط  فإننأفراد  عنهم،  مسؤواًل  وبصفتي  )إسرائيل(،  شرطة  في  عناصر  هم  سأتحمل  شرطة  ي 

 يهم.المسؤولية عن أفعالهم وأحم
 21/9/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل يعترف: "كاسر األمواج" لم تكسر أمواج "العمليات" المت اعدة بالضفة .15

في  أطلق   يمارسها  التي  المتكررة  اعتداءاته  على  األمواج"،  "كاسر  اسم  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش 
الحالي فيها، المقاومة  الغربية بزعم مواجهة تصعيد  قام بها    الضفة  بعد وقوع سلسلة عمليات  وذلك 

يته لم   عملمقاومون فلسطينيون من الضفة الغربية في الداخل المحتل. واعترف االحتالل الحًقا بأنّ 
ُأُكلها، وهو ما قاله أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "والال" العبري، مساء أمس   ]األول[   تؤِت 

لم   األمواج  كاسر  عملية  إّن  من الثالثاء:  سلسلة  وعّدد  الغربية.  الضفة  في  المقاومة  أمواج  تكسر 
الُمنّفذ، وهجوم سالم وانسحاب العمليات الفلسطينية التي حدثت أمس، وهي: إطالق نار باتجاه حاجز 

المنفذين، عدا عن مقتل مستوِطنة في   التماس قرب جنين وانسحاب  بالرصاص )مرتين( على خط 
أفادت مصادر عبرية بتضرر عدد من مركبات المستوطنين خالل  مدينة حولون بعملية فدائية. كما  

إلقاء حجارة وزجاجات حارقة، على الطرق المؤدية للمست ة.  وتشهد وطنات في الضفسبع عمليات 
ا على   الضفة الغربية ارتفاًعا ملحوًظا في وتيرة العمليات الفدائية في الداخل المحتل، والتي تأتي ردًّ

 تواصلة بحّق المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم.  انتهاكات االحتالل الم
 21/9/2022، فلسطين أون الين

 
 شروع ال هيو ي باحث إسرائيلي: إق اء التجمع "  ر كبير" للم .16

المشتركة،   القائمة  عن  الديمقراطي  الوطني  التجمع  بإقصاء  إسرائيلي  باحث  الجبهة  رأى  بواسطة 
العرب والحركة  والمساواة  للسالم  ويكرس  الديمقراطية  الصهيوني،  للمشروع  كبيرا"  "نصرا  للتغيير،  ية 

النظا في  العرب  إشراك  في  الصهيونية  الرغبة  بين  الفاصل"  الحديدي  للدفع "الخط  السياسي  م 
عملي إبعادهم عن  فيه  يتم  الذي  الوقت  في  إسرائيل،  في  االقتصادي  ما  باالندماج  وتحديد  تشكيل  ة 

، وذلك في إشارة إلى عقيدة "الجدار الحديدي" لجابوتينسكي. وصفه بـ"األجندة القومية" لدولة إسرائيل
اللحاق" "يحاوالن  الطيبي  وأحمد  عودة  أيمن  النائبين  أن  أكد  "البراغماتي    كما  عباس  منصور  بنهج 
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اال القضايا  على  ويشدد  السياسية  القضايا  يتجنب  الذي  ويعترف  النفعي"  واالجتماعية  قتصادية 
 بإسرائيل دولة يهودية. 

ك في مقال للباحث المسؤول عن الدراسات المتعلقة بـ"العرب في إسرائيل" في "معهد أبحاث جاء ذل
د. أبيب  تل  جامعة  في  القومي"  ن  األمن  متسا،  "يديعوت  دورون  لصحيفة  اإللكتروني  الموقع  شره 

 أحرونوت" )واينت(، أمس، الثالثاء. 
 21/9/2022، 48عرب 

 
 مستوطنون يقتحمون "األق ى" بحماية قوات االحتالل  .17

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية قوات :  القدس
اإلسرائيلي. ونفذوا   االحتالل  األقصى،  المسجد  اقتحموا  المستوطنين  عشرات  بأن  مراسلتنا  وأفادت 

 وسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طق
 22/9/2022وكالة األ باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 بزراعة آالف األشجار 48مخطط إسرائيلي لطم  معالم فلسطين .18

كاكال، لزيادة سيطرة    -تنشط دولة االحتالل من خالل الصندوق الوطني إلسرائيل :  أبو عامران  عدن
عام   المحتلة  األراضي  على  االحتالل  تع1948دولة  التي  الدونمات  آالف  زراعة  خالل  من  ود  ، 

وقد كشف "كاكال" مؤخرا عن مخطط إلضافة مئات آالف الدونمات    .بالغابات   48ملكيتها لفلسطينيي
فلمن الغابات  المحتلةاطق  األراضي  مدتها  48ي  استراتيجية  خطة  من  كجزء  ويسعى    25،  عاًما، 

يتم   لم  التي  المساحات  وتحديد  نطاق،  أوسع  على  والطبيعية  المزروعة  الغابات  لتحديد  المخطط 
بهدف شراء األراضي والسيطرة    1901تخصيصها لـ"أغراض أخرى"، مع العلم أن "كاكال" تأسس عام  

تم اعليها  إلقامة  على  هيدا  قّيمًا  اليوم  ويعتبر  فعال،  تم  ما  وهو  عليها،  اليهودية  من  13لدولة   ٪
 المساحة اإلجمالية ألراضي الدولة. 

ألف دونم   14سو سوركيس مراسلة موقع "زمن إسرائيل" كشفت أنه "عند تأسيس كاكال لم يكن سوى  
ألف   500ونم، وُوزرعت  مليون د   1.55  من مناطق الغابات في الدولة، ومنذ ذلك الحين زاد العدد إلى

دونم إضافية من المنظمات والجهات األخرى، بحيث يصل إجمالي مساحة الغابات في إسرائيل إلى  
إضافة   تريد  لـكالكال  اإلستراتيجية  الخطة  لكن  دونم،  وتوسيع    500مليوني  الغابات،  من  دونم  ألف 

 ئيل". ٪ من إجمالي مساحة إسرا11، أي مليون دونم 2.5المساحة الكلية لألراضي الحرجية إلى 
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يأتي هذا المخطط اإلسرائيلي استكماال لمخططات احتاللية سابقة على مدار مائة عام، حيث عملت  
الحركة الصهيونية على تشجير مساحات واسعة من فلسطين، بهدف أساسي هو تغيير معالم المكان  

من نصف    احّية، وأكثرّجرة إلى مواقع سيقرية فلسطينية مه  71لسرقته، وطمس هوّيته، وتم تحويل  
هذا العدد ُغّطيت بغابات وحمالت تشجير كثيفة، في محاولة لتغيير مالمحها، وبالتالي منع عودة  

 الالجئين إليها. 
 21/9/2022، 21عربيموقع 

 
 في الضفة  إصابات واعتقاالت وهدم واستيالء واعتداءات للمستوطنينو مواجهات  .19

بالمطاط، والعشرات باالختناق بالغاز المسيل  ني المغلف  الرصاص المعد أصيب طفالن ب :  محافظات 
وأصيب، عدد من   للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.

المدخل  على  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  مع  اندلعت  مواجهات  إثر  اختناق،  بحاالت  المواطنين 
مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات االحتالل في  واندلعت   شمال الخليل.  الرئيسي لمخيم العروب،

 بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بعد اقتحامها البلدة وإطالق القنابل الصوتية بالمكان.
المواطنين،  منازل  من  عددا  وحاصرت  سلفيت،  مدينة  غرب  قرية سرطة  االحتالل  قوات  واقتحمت 

وآلي لجنودها  مكثف  انتشار  في  وسط  العسكرية  القرية.اتها  وأزقة  االحتالل   شوارع  قوات  وأجرت 
بالبوابة   للبلدة  الغربي  المدخل  أغلقت  لحم، حيث  بيت  تقوع جنوب شرق  بلدة  في  مناورات عسكرية 
الحديدية، وعززت من تواجدها العسكري قرب قرية المنية، وعلى طول الطريق الواصل الى مجمع 

إجر  بهدف  المناورات،مستوطنة "غوش عصيون"،  والتسبب    اء هذه  المواطنين  تحرك  أدى عرقلة  ما 
 بحالة من الهلع بين صفوفهم.

 22/9/2022وكالة األ باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

 إمكا ية العمل على تهدئة األوضاع في الضفة  لبيد معبحث   الثا يعبد هللا  .20
دني الملك عبد يد، بحث مع العاهل األر رئيس الوزراء، يائير لبأن  مصادر سياسية    تل أبيب: كشفت 

الضفة  هللا بن الحسين، خالل لقائهما في نيويورك، »إمكانية العمل على تهدئة األوضاع الملتهبة في  
الغربية«. وقالت »إن ملك األردن طلب من إسرائيل وقف حمالتها العتقال الفلسطينيين وما يرافق  

لبي وتنكيل، في حين طلب  قمع  الفلسطينية كي  ذلك من عمليات  السلطة  الملك على  أن يضغط  د 
الفلسطينية األمن  أجهزة  أن  بدا  الذي  الوقت  »في  أنه  وأكدت،  األمني«.  التنسيق  إلى  تنوي    تعود 

التجاوب مع الطلب اإلسرائيلي، وقامت باعتقال مطلوب فلسطيني في نابلس، وقع صدام عنيف بينها  
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لطة بدل أن تكون ضد االحتالل. فتراجعت السلطة وبين األهالي وصارت االنتفاضة موجهة ضد الس
 عن إجراءاتها ووعدت بإطالق سراح المعتقلين«.

 22/9/2022، لندن، الشرق األوسط
 

 إسرائيلي حّط وطار من لبنان –ي  فضيحة أميرك ": األخبار" .21
ئيلية  كيف يتم التعامل بسرعة البرق مع موقوف أجنبي تبين أنه يحمل الجنسية اإلسرا:  عبد هللا قمح

رر أن مدة زيارته محصورة بـ وهو من الديانة اليهودية، بعدما دخل إلى لبنان بجواز سفر أميركي، وق
لمًا  ساعة فقط، وهي فترة كافية كي يستخدمها عمالء العدو لتنفيذ عمل أمني والمغادرة سريعًا؟ ع  24

إضافة إلى ما    شتبه فيه.أن توقيفه تم بناء على اتصال أجراه موظف في أحد فنادق الحمرا بعدما ا
سبق، فقد تبين أن الضغوط األميركية كانت سريعة ومكثفة، ما أدى إلى ترتيب األمر لناحية إعطاء  

)أي بعد ساعات   أيلول الجاري   13القضاء العسكري إشارة بإخالء سبيل الموقوف رهن التحقيق ليلة  
ا إلى  ليعود  المحققين،  لدى  هاتفه  على  واإلبقاء  توقيفه(،  استقباله،  من  إدارته  رفضت  الذي  لفندق 

قبل  ليلته  أمضى  حيث  آخر  فندق  إلى  العام    فتوّجه  األمن  مقر  إلى  التالي  اليوم  صباح  يعود  أن 
 السترداد هاتفه قبل أن يتوّجه إلى المطار ويغادر من دون أي عائق! 

 21/9/2022، بيروت، باراألخ

 
 للتطبيع العبة لبنا ية تنسحب من بطولة العالم للشطر ج رفضا .22

العالم  :  بيروت  بطولة  في  الخامسة  الجولة  من  األربعاء،  اليوم  لبنانية،  شطرنج  العبة  انسحبت 
إسرائيلية. العبة  مع  القرعة  أوقعتها  بعدما  للتطبيع  رفضًا  جورجيا،  في  وفد   للشطرنج  رئيس  وقال 
ستها اإلسرائيلية"، البعثة اللبنانية جمال شامية، إن "سبب انسحاب الالعبة سالي حمادة، جنسية مناف

 لمحتل". مشددا على أنه "ال اعتراف بالعدو الصهيوني وال تطبيع مع ا
 20/9/2022، قدس برس

 
 " التعاون االستخباراتي"على ه يشكر في  يويورك و  ردوغانيلتقي أ لبيد  .23

تحدة: بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير لبيد، في األمم الم
ين يويورك الثالثاء، مصير إسرائيليين تحتجزهم حركة »حماس« في قطاع غزة، في أول اجتماع ب ن

الزمن. من  عقد  من  أكثر  منذ  إسرائيلي  وزراء  ورئيس  التركي  هامش    الزعيم  على  الزعيمان  والتقى 
بعد    عات الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد شهر من عودة العالقات الدبلوماسية بين بلديهمااجتما
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اإلس الوزراء  رئيس  مكتب  وقال  الفرنسية.  الصحافة  وكالة  وفق  سنوات،  استمّرت  في  قطيعة  رائيلي 
ديارهم«. إلى  إعادتهم  وأهمية  أسرى،  أو  مفقودين  إسرائيليين  قضية  »أثار  لبيد  إّن  خالل  و .  بيان، 

و»شكر للرئيس  اجتماعه مع الرئيس التركي، أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن مخاوفه بشأن إيران  
 إردوغان تعاونه االستخباراتي«، بحسب ما أضاف البيان.

فلسطينية   دولة  بإقامة  المطالبة  إردوغان  جّدد  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  خطابه  وفي 
الشرقية. القدس  في    عاصمتها  »االستمرار  في  رغبته  عن  المقابل  في  أعرب  التركي  الرئيس  لكّن 

رائيل من أجل المستقبل والسالم واالستقرار، ليس للمنطقة فحسب، بل أيضًا  تطوير عالقاتنا مع إس
 شعب الفلسطيني ولنا نحن«. إلسرائيل ولل

 21/9/2022، الشرق األوسط، لندن
 
 لتفعيل مبادرة السالم العربية. طاولة مستديرة .بدعوة سعودية. .24

ام لجامعة الدول العربية أحمد دعا وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، واألمين الع:  نيويورك
طاولة مستديرة ألعضاء لجنة مبادرة السالم العربية والدول األوروبية الراعية  أبو الغيط، إلى اجتماع  
لكة لمبادرة السالم العربية، وباستضافة من الممثل  عاما على إطالق المم  20للسالم، لمناسبة مرور  

 األوروبي جوزيب بوريل. األعلى للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد 
من جانبه، قال أبو الغيط إن إسرائيل لم تستجب لمبادرة السالم العربية منذ أطلقها الملك الراحل عبد  

م بدال  إسرائيل  واختارت  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  أن هللا  معتبرا  المعتاد،  المماطلة  نهج  ذلك  ن 
لالستمرار، وأنه يسير عكس حركة التاريخ،    الوضع القائم في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل 

 وال يخدم حتى مستقبل إسرائيل نفسها. 
شارك في اجتماع الطاولة المستديرة الدول األعضاء في لجنة مبادرة السالم العربية )األردن ومصر 

واليمن، وا المغرب  ولبنان  وقطر  وفلسطين  والعراق  والسودان  والسعودية  والجزائر  وتونس  لبحرين 
  يت(، والدول األوروبية الراعية للسالم في الشرق األوسط )إسبانيا، والسويد، فرنسا(، وأمين عام والكو 

الس ومفوض  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  عام  وأمين  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  ياسة  مجلس 
ية السالم الخارجية لالتحاد األوروبي، ومبعوث االتحاد األوروبي للسالم، ومبعوث األمم المتحدة لعمل

 ومبعوث االتحاد األوروبي لعملية السالم. 
 21/9/2022وكالة األ باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 والبحرين تطلقان محادثات التفاقية تجارة حرة  "إسرائيل" .25

الثالثاء:  األناضول  -  زرويتر  يوم  اإلسرائيلية  االقتصاد  وزارة  بدأتا    ،قالت  والبحرين  إسرائيل  إن 
يرة االقتصاد اإلسرائيلية أورنا باربيفاي أنها اجتمعت  محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة. وأعلن مكتب وز 

المن البحريني في  إبرام االتفاق.مع نظيرها  لتدشين مفاوضات  باربيفاي إن    امة أمس االثنين  وقالت 
تعاون اإلقليمي األوسع سيعزز العالقات االقتصادية  "اتفاق تجارة حرة مع البحرين في إطار تعزيز ال

بين الدول ويزيد حجم االستثمارات ويزيل الحواجز التجارية ويوفر فرصا لرجال األعمال والشركات 
 ماليين دوالر.  7.5بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والبحرين   2021وفي عام  والبحرين".في إسرائيل 

  4نحو    2021لية إن حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى البحرين بلغ عام  وقالت وزارة االقتصاد اإلسرائي
اللؤلؤ والماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيميائيات ومنت جات  ماليين دوالر، معظمها في مجاالت 

الكهربائية. والهندسة  واآلالت  الكيميائية  حجم    الصناعة  أن  اإلسرائيلية  االقتصاد  وزارة  وتابعت 
ماليين دوالر، وتحتوي بشكل أساسي على الوقود   3.5حرين إلى إسرائيل بلغ حوالي  الواردات من الب
 ومعادن أساسية. 

 20/9/2022الجزيرة. ت، 
 
 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة  100قطر ت رف مساعدات مالية لي .26

القطرية إلعادة إعمار غزة، أن    -غزة  اللجنة  العمادي، رئيس  السفير محمد  العربي”: أعلن  “القدس 
اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستشرع الخميس، في عملية صرف دفعة شهر سبتمبر  

غزة. قطاع  في  والمتعففة  المستورة  لألسر  النقدية  المساعدات  أن    من  العمادي  السفير  وأوضح 
  دوالر لكل عائلة.   100ألف أسرة في محافظات القطاع، بواقع    100المساعدات النقدية ستقدم لنحو  

في وأش التي حددتها  التوزيع  مراكز  وعبر  المتحدة  األمم  ستتم من خالل  التوزيع  أن عملية  إلى  ار 
 ري. مركز ومحل تجا 300محافظات القطاع، والبالغ عددها أكثر من 

 21/9/2022، القدس العربي، لندن
 
 المغرب يؤكد دعم قضية فلسطين على أساس حل الدولتين .27

موقفه   ثبات  المغرب  أعلن  المتوافق  نيويورك:  الدولتين  حل  على  تأسيسا  الفلسطينية  للقضية  الداعم 
دوليا. الثالث  عليه  متأخر  ألقاها في وقت  التي  أخنوش  الحكومة عزيز  كلمة رئيس  ذلك في  اء  جاء 

للجمعية العامة لألمم   77بتوقيت نيويورك، بمناسبة افتتاح أسبوع المناقشات رفيعة المستوى للدورة الـ
وقال أخنوش: “نجدد ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية    لدائم للمنظمة الدولية.المتحدة في المقر ا
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دوليا”. عليه  المتفق  الدولتين  حل  على  تأسيسا  بين    الفلسطينية  بالمفاوضات  “التشبث  وأضاف: 
  الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع”. 

لن يدخر المغرب جهدا في صيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس الشريف، واحترام  وتابع: “
ال الديانات  ألتباع  الدينية  الشعائر  ممارسة  األقصى  حرية  المسجد  حرمة  وحماية  الثالث  سماوية 

 المبارك”.
 21/9/2022، القدس العربي، لندن

 
 ات االحتالل في فلسطين الجبهة المغربية تراسل األمم المتحدة حول ا تهاك .28

وجهت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، رسالة  إلى األمين  :  الرباط
المت لألمم  بسجون  العام  الفلسطينيين  واألسرى  األسيرات  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  حول  حدة 

"اإلسرائيلي". الفل  االحتالل  "المركز  التي حصل  الرسالة  منه،  وطالبت  نسخة  لإلعالم" على  سطيني 
األمم المتحدة بالتدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها الكاملة، في حماية األسيرات واألسرى الفلسطينيين  

هاكات الجسيمة، التي يرتكبها الكيان الصهيوني، في خرق سافر التفاقيات جنيف، المتعلقة  من االنت
 باألسرى زمن الحروب والنزاعات المسلحة.

 21/9/2022، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 
 سالم تفاوضي دائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  تمر في الدعوة إلىبايدن: سنس .29

بايدن جو  األميركي  الرئيس  ني  قال  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  خطابه  ويورك:  في 
وا اليهودية  إسرائيل  دولة  بين  دائم  تفاوضي  سالم  إلى  الدعوة  في  والشعب  "سنستمر  لديمقراطية 

 الفلسطيني". 
 تزمة بأمن إسرائيل، نقطة".وأضاف: "الواليات المتحدة مل

إسرائيل   أمن  أفضل طريق لضمان  نظرنا،  المتفاوض عليه، من وجهة  الدولتين  "ويبقى حل  وتابع: 
الحقو وازدهارها في   الطرفين  يحترم كال  أن  يستحقونها،  التي  الدولة،  الفلسطينيين  ق  المستقبل ومنح 

 بقدر متساٍو من الحرية والكرامة".المتساوية لمواطنيهم احترامًا كاماًل؛ كال الشعبين يتمتع  
   22/9/2022األيام، رام هللا، 
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 بريطا يا تكرر خطيئتها بنيتها  قل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة .30
رة المملكة لدى "إسرائيل"  "ديلي تلغراف" البريطانية، أن بريطانيا تدرس نقل مقر سفا كشفت صحيفة  

خطيئة جديدة ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني بعد وعد بلفور من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في  
 وما تاله من تقديم دعم لالحتالل.

لت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، قد نق
ال يائير  اإلسرائيلي  لالوزراء  العمومية  الجمعية  اجتماع  هامش  على  األخير  لقائهما  خالل  ألمم  بيد 

 المتحدة. بحسب ما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية. 
ت منصب وزيرة خارجية  وكانت تراس قد تعهدت بدراسة نقل السفارة في الشهر الماضي عندما شغل

"أ إلى  بها  بعثت  في رسالة  وقالت  أهمية  بريطانيا،  تدرك  أنها  المحافظ  الحزب  في  إسرائيل"  صدقاء 
 السفارة البريطانية في إسرائيل وعلى علم بحساسيتها.  مكان تواجد 

 21/9/2022القدس، القدس، 
 
 رئي  جمهورية بيرو:  حن ب دد فتح مكتب تمثيلي في فلسطين  .31

تمثيل  مكتب  فتح  بصدد  بالده  إن  كاستييو،  بيدرو  بيرو  رئيس جمهورية  فلسطين  أعلن  دولة  في  ي 
اجتماعات    قريبا. في  خطابه  في  كاستييو  السابعة  وقال  دورتها  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

اضي الفلسطينية والعربية منذ  والسبعين بنيويورك، "إننا ندين االحتالل المتواصل من قبل إسرائيل لألر 
 ،" مؤكدا عدم شرعية هذا االحتالل. 1967عام 

وصل إلى حل  رو: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لتحريك المفاوضات للتوأضاف رئيس البي
، من أجل إقامة 1967الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على طول خطوط عام  

 سالم دائم". حدود آمنة و 
 21/9/2022، وكالة األ باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ة ألرشفة االلكترو ية يخدم السياق التاريخي والرواية الفلسطيني "األو روا": مشروع ا .32

الفل الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  من  وفد  لدى  أطلع  فلسطين  دولة  سفير  "األونروا"،  سطينيين 
الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ووزير العدل محمد الشاللدة، اليوم االربعاء، على مشروع األرشفة  

 ته لالجئين الفلسطينيين.االلكترونية ومدى حيوي
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ومدير شؤون  ة برنامج االغاثة في األونروا دوروثي كالوس،  وأوضح وفد "األونروا، الذي ضم، مدير 
الوكالة في لبنان باالنابة منير منة، والمستشار االعالمي والناطق باسم األونروا عدنان أبو حسنة، 

 حول النكبة وقضية الالجئين.  أن المشروع يخدم السياق التاريخي والرواية الفلسطينية
عل للحفاظ  يهدف  المشروع  أن  وتار وأكد  الفلسطينيين  لالجئين  الجمعية  الذاكرة  أرض  ى  على  يخهم 

مقر   إلى  الخمس  األونروا  عمليات  أماكن  من  الوثائق  نقل  يتم  ولن  اآلن،  وحتى  فلسطين  وطنهم 
و  األرشفة  بعملية  الخاص  التقني  العمل  هو  يتم  ما  لكن  لالجئ  "االسكوا"،  العائلة  شجرة  تثبيت 

 الفلسطيني. 
مؤخرا من نقل بعض مهام  دبور إن كان هذا المشروع له عالقة بما طرح  من جهته، تساءل السفير  

األونروا إلى مؤسسات دولية أخرى، مشددا على أن الهدف من مشروع التوثيق يجب أن يكون لتعزيز  
بواجباته األونروا  وقيام  واإلغاثة،  الحماية  التوثيق  وتطوير  واعتبار  الفلسطينيين،  الالجئين  تجاه  ا 

قانوني رأمرجعية  الفلسطيني وعلى  للشعب  المشروعة  للحقوق  واستعادة  ة  والتعويض  العودة  سها حق 
الممتلكات، والتأكيد على قرارات األمم المتحدة ذات الصلة والخاصة بالالجئين الفلسطينيين، وتحمل  

الدول القانونية  المسؤولية  إلى إسرائيل  العودة  في  حقهم  إنكار  وجريمة  وطنهم،  من  تهجيرهم  عن  ية 
 .194ة بالالجئين الفلسطينيين وخاصة القرار نهم وعدم تنفيذ قرارات األمم المتحدة الخاصوط

وطالب دبور الوفد بالتوضيح لمجتمع الالجئين الفلسطينيين ومرجعيته حول المشروع وأهدافه وكافة  
 المعلومات الخاصة به. 

 21/9/2022، األ باء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
 
 البرتغال يؤكد دعم بالده للقضية الفلسطينية ورفض االستيطان  يةوزير خارج .33

وحق   الفلسطينية،  للقضية  بالده  دعم  األربعاء،  اليوم  كرافينهو،  جوا  البرتغالي  الخارجية  وزير  أكد 
لسيا بالده  تقرير مصيره، ورفض  الفلسطيني في  الشرعي في األرض الشعب  االستيطان غير  سات 

 الفلسطينية المحتلة. 
ذلك خالل لقاء جمعه مع وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، على هامش اجتماعات جاء  

 المنعقدة حاليا في نيويورك. 77الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها 
 21/9/2022، وكالة األ باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عتايال د توقع عقدا لشراء طائرات ُمسّيرة إسرائيلية ال ن  .34
التايالندية،   البحرية  ُمسّيرة من طراز "هيرمس  أعلنت  "  900يوم األربعاء، توقيع عقد لشراء طائرات 

مقابل   العسكرية،  للصناعات  اإللكترونية  اإلسرائيلية  "إلبيت"  أنظمة  شركة  تصنعها    107.67التي 
         مليون دوالر.

الُمسّيرة التي ستشتريها بموجب الصفقة،   ائرات ولم تفصح البحرية التايلندية، في البيان، عن عدد الط
 2022لكنها قالت إن الميزانية تم تخصيصها لشراء الطائرات على مدى أربع سنوات في الفترة من  

 . 2025وحتى 
ح الجو اإلسرائيلي عن  رب أعلن سال ، بعد سلسلة من التجهيز والتجا2017وفي آب/ أغسطس عام  

 ح الجو اإلسرائيلية تحت تسمية "كوخاف"." كطائرة عمالنية في خدمة سال900"هرمس 
إلى   اإلسرائيلية  الُمسّيرة  طول  جناحيها    9ويصل  وعرض  القصوى    16أمتار،  وسرعتها    220مترا، 

 ساعة متواصلة. 30لى المكوث في الجو مدة كيلومترا في الساعة، وقادرة ع
 21/9/2022 ،48عرب 

 
 "..  قلة  وعية في تطور صواريخ المقاومة في غزة250" إلى "عياش 1من "قسام  .35

، أول صاروخ من صنع محلي في  "1عاما من إطالقها صاروخ "قسام  20بعد نحو  :رائد موسى -غزة 
" الذي  250كيلومترات؛ فاجأت كتائب القسام إسرائيل بصاروخ "عياش    3غزة وكان مداه ال يتعدى  

 كيلومترا أثناء الحرب الرابعة في مايو/أيار العام الماضي.   220دفت به "مطار رامون" على بعد  استه
"عيا مفاجأتها  250ش  صاروخ  وكان  غزة،  في  الفلسطينية  المقاومة  عنه  كشفت  ما  أحدث  هو   "

و"عياش    " 1وما بين "قسام    لالحتالل في تلك الحرب التي أطلقت عليها اسم "معركة سيف القدس".
" راكمت المقاومة في غزة الكثير من الخبرات التي مكنتها من التغلب على تحديات ومعوقات،  250

تط في  نجحت  بسيطة.حتى  بإمكانات  الذاتية  العسكرية  قدراتها  من   وير  والجرحى  الشهداء  عشرات 
في   "ضريبة"  دمائهم  من  دفعوا  المقاومة،  فصائل  في  العسكري  واإلنتاج  التصنيع  وحدات  أعضاء 

القدس    مراحل وسرايا  القسام،  كتائب  الماضيين، جلهم من  العقدين  مسيرة  والتطوير خالل  التجارب 
 لحركة الجهاد اإلسالمي.الذراع العسكرية 
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 إستراتيجية المفاجأة 
إنها تتكتم على ما تنتجه وتمتلكه من صواريخ،   -للجزيرة نت -وقالت مصادر قيادية في المقاومة  

تفجيرية، كي يكون لديها في كل مواجهة مع االحتالل ما تكشفه وتفاجئه  عددا ونوعية ومديات وقدرة  
 يخ أخرى مضادة للمدرعات واآلليات العسكرية.، وصوار "250به، على غرار صاروخ "عياش 

وحافظت المقاومة على هذه المنهجية في عملها خالل الحروب األربع الماضية، وكان لديها في كل  
ألول  -، استخدمت كتائب القسام  2008ففي الحرب األولى أواخر عام  مرة ما تفاجئ به االحتالل.  

اها ما تسمى "مستوطنات غالف غزة" على مسافة  " التي يغطي مد 3صواريخ من طراز "قسام    -مرة
، أدخلت كتائب القسام إلى الخدمة صاروخ 2012وفي الحرب الثانية عام    كيلومترا.  17تصل لنحو  

مدينتي القدس وتل أبيب، ردا على اغتيال نائب قائدها العام الشهيد (، واستهدفت به  M75" )75"إم  
  160، قصفت كتائب القسام مدينة حيفا على بعد نحو  2014وفي الحرب الثالثة عام    أحمد الجعبري.

 (.R160" )160كيلومترا عن غزة، بصاروخ من طراز "آر 
 إبداع تحت الح ار 

حافزا للتفكير واإلبداع والتغلب على    -در المقاومةبحسب مصا-وشّكل الحصار اإلسرائيلي المشدد  
مهندسون  "وواصل  اإلمكانات،  الصواريخ    قلة  ترسانة  تطوير  أجل  من  ونهارا  ليال  العمل  ومقاومون 

 وطرق وتكتيكات إطالقها، لتجنب االستهداف اإلسرائيلي والتغلب على منظومة القبة الحديدية".
اإلسر  والقذائف  الصواريخ  مخلفات  مهندسو  وكانت  نجح  خام"،  "مادة  غزة  على  تنهمر  التي  ائيلية 

واستخدامها من جديد فيما تسمى "الهندسة العكسية"، فضال عن "بقايا"  المقاومة في "إعادة تدويرها"  
خطوط أنابيب مياه معدنية كانت تستخدمها إسرائيل لنقل المياه من المستوطنات قبل االنسحاب من  

كما وقعت أيدي    ة استخدامها لصناعة "الهياكل" الخارجية للصواريخ. ، أعادت المقاوم2005غزة عام  
على "كنز بحري"، بعثورها على بقايا    -أعوام  5قبل نحو  -لبشرية" لكتائب القسام  "وحدة الضفادع ا

سفينتين عسكريتين إنجليزيتين غارقتين في البحر، تحتويان على قذائف وذخائر، ساهمت في تطوير  
 لمحلية. الصناعة العسكرية ا

 مراحل التطوير وداللة األسماء
لتغلبها فقط  إنجازا  ليس  المقاومة  حققته  للظروف   ما  وإنما  واإلمكانات،  المواد  وندرة  الحصار  على 

  األمنية المعقدة المحيطة بغزة على مدار اللحظة، وتعرض حياة العاملين في هذا المجال لخطر دائم. 
، مقدار الجهد المبذول في منطقة  "250إلى "عياش    " ووصوال1ويظهر التطور منذ صاروخ "قسام  
 حداث التقنيات.جغرافية صغيرة محاصرة ومراقبة بأ
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هو المولود األول لترسانة كتائب القسام، ويكتسب اسمه من المجاهد عز الدين القسام،    ":1"قسام  
في   األول    26وأطلقته  آ2001أكتوبر/تشرين  مداه  وبلغ  "سديروت"،  باتجاه مستوطنة  نحو  ،   3نذاك 
 كيلومترات. 
القسام    ":2"قسام   كتائب  عنه  وأعلنت  األول،  عن  مطورة  من  2002عام  نسخة  مداه  وبلغ   ،9  

 كيلومترا.  12كيلومترات إلى 
، وشّكل في ذلك الحين نقلة نوعية بوصوله إلى مدينة  2005أعلنت عنه كتائب القسام عام  ":3"قسام 

 كيلومترا. 17و 15عسقالن المحتلة، بمدى يتراوح بين 
يكتسب اسمه من الشهيد القائد في حماس إبراهيم المقادمة، الذي اغتالته إسرائيل    (: M75" )75"إم  

عام  2003عام   الثانية  الحرب  القسام خالل  كتائب  واستخدمته  الجعبري، 2012،  اغتيال  على  ردا   ،
 كيلومترا. 80ويصل مداه إلى 

عا   ":55"سجيل   الثالثة  الحرب  في  الخدمة  مداه  2014م  دخل  ويبلغ  به كيلو   55،  واستهدفت  مترا، 
 كتائب القسام منطقة غوش دان.

)40"إس    "S40:)    سجيل" صاروخ  أعقب  ومدن  "55وقد  غزة،  غالف  مستوطنات  مداه  ويغطي   ،
 .2019عسقالن وأسدود وبئر السبع، واستخدمته أول مرة في جولة تصعيد عام 

ة القبلة الحديدية التي تحدت به كتائب القسام منظومينسب اسمه إلى الجعبري، و   (:J80" )80"جيه  
الساعة   أبيب عند  المسبق عن موعد إطالقه نحو مدينة تل  تتمكن من اعتراضه، رغم اإلعالن  لم 

 كيلومترا. 80، ويصل مداه إلى 2014التاسعة مساء من أحد أيام حرب 
د عبد العزيز الرنتيسي الذي يشير الحرف األول من هذا الصاروخ للشهيد القائ  (:R160" )160"آر  

، وقصفت به كتائب القسام خالل الحرب ذاتها مدينة حيفا المحتلة على  2003اغتالته إسرائيل عام  
 كيلومترا.  160مسافة 
  20و  12  وهو نسخة مطورة من طراز صواريخ القسام، ويتراوح مداه بين  (:Q12-20" )20-12"كيو  

ة تدميرية عالية، وكشفت كتائب القسام عن تصنيعه بالكامل  كيلومترًا، ويحمل رؤوسا متفجرة ذات قدر 
 . 2021من مخلفات صواريخ وقذائف إسرائيلية، واستخدمته أول مرة خالل الحرب الرابعة عام 

العطار   (:A120" )120"إيه   الشهيد رائد  البارز  بقائدها  تيمنا  القسام هذا االسم  أطلقت عليه كائب 
عام   إسرائيل  اغتالته  وتل 2014الذي  القدس  مدينتي  في قصف  الرابعة  الحرب  واستخدمته خالل   ،

 كيلومترا.  120أبيب، وحينها قالت إنه "يحمل رأسا متفجرا بقدرة تدميرية عالية، ويصل مداه إلى 
ينسب اسم هذا الصاروخ للقائد في كتائب القسام محمد أبو شمالة، الذي   (:SH85" )85"إس إتش  

العطار رفقة  إسرائيل  غوريون"،  اغتالته  بن  "مطار  لقصف  الرابعة  الحرب  في  مرة  أول  واستخدم   ،
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كيلومترا، وحينها قالت كتائب القسام إنه "يحمل رأسا متفجرا بقدرة تدميرية عالية،    85ويصل مداه إلى  
 وكان له تأثير كبير على الجبهة الداخلية للعدو".

بأوامر عليا مباشرة من    ":250"عياش   القائد العام لكتائب القسام محمد جاء إطالق هذا الصاروخ 
كيلومترا، وهو    220الضيف خالل الحرب الرابعة، واستهدفت الكتائب به "مطار رامون" على مدى  

مداه  ويصل  صواريخها،  منظومة  في  الشهيد   250إلى    األحدث  للمهندس  اسمه  وينسب  كيلومترا، 
 .1995عام يحيى عياش أحد أبرز قادة كتائب القسام الذي اغتالته إسرائيل  

وال ُيعرف على وجه الدقة عدد الصواريخ التي تمتلكها المقاومة في غزة، غير أن تقديرات إسرائيلية  
وقالت مصادر المقاومة إن    ألف صاروخ.  14تشير إلى أن كتائب القسام وسرايا القدس تمتلكان نحو  

وأن حساباته،  يربك  جديدا  المقاومة  لدى  أن  مواجهة  كل  في  سيكتشف  ستبقى    "العدو  له  مفاجآتها 
 حاضرة وقادرة على قهر ما يتخذ من احتياطات وتعزيزات أمنية وعسكرية".

 21/9/2022. ت، الجزيرة
 
 اال فجار قادم وقريب  .36

 طالل عوكل
المؤسفة التي شهدتها مدينة نابلس مساء أمس )االثنين، وأوّل من أمس الثالثاء(، تنطوي  األحداث  

تصّدع   نحو  خطيرة،  مؤّشرات  بين  على  الفجوة  وتضاعف  أصاًل،  المتصّدعة  الوطنية،  العالقات 
 السلطة الوطنية وأجهزتها األمنية وبين الناس. 

األجهز  بقيام  األمر،  يتصل  حين  األحداث،  خطورة  المقاومين  تزداد  من  اثنين  باعتقال  األمنية  ة 
وضاع، وتحقيق  المطلوبين إلسرائيل، وفي ضوء مطالبات إسرائيلية بتفعيل دور السلطة في ضبط األ

 الهدوء في الضفة الغربية، خصوصًا في نابلس وجنين.
ائيل أن  معلوم أن السلطة الوطنية لم تقّرر عمليًا وقف التنسيق األمني، لكن ما حدث وما تحاول إسر 

السياسات  مواجهة  عن  األنظار  وصرف  بعضًا،  بعضهم  مواجهة  في  الفلسطينيين  لوضع  تفعله 
م  االحتاللية،  مجااًل  والممارسات  ويترك  الوطني،  المستوى  على  الثقة  عدم  أزمة  يعّمق  أن  شأنه  ن 

 لتوجيه اتهامات صعبة للسلطة واألجهزة األمنية. 
بلس، بمعالجة األزمة وتهدئة األوضاع يقدم دلياًل إضافيًا  على أن إسراع فصائل العمل الوطني في نا

ضرورة   إزاء  والشعبية،  السياسية  النخب  لدى  الوعي  تقدم  نحو  على  أخرى  مرة  البوصلة  توجيه 
الشعب  له  يتصّدى  الذي  الرئيسي  التناقض  وباعتباره  الوطني،  الكّل  يستهدف  الذي  االحتالل 

 الفلسطيني. 
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قيا  وقٍت  في  الفتنة  وأد  بين  تّم  اإليقاع  أجل  من  والعمل  التحريض  سيواصل  االحتالل  لكن  سي، 
 ب، والنيل من هويته الوطنية وصموده ومقاومته.الفلسطينيين، باعتباره هدفًا ثابتًا، لتمزيق وحدة الشع

تلتزم كافة األطراف المعنية بما تم االتفاق عليه، بما في ذلك إجراء   كان من الضروري إذاك، أن 
و  شّفاف  واستعادة تحقيق  ناحية،  من  تكرارها  عدم  لضمان  األحداث،  تلك  عن  المسؤولين  محاسبة 

 بعض الثقة بين مكّونات الفعل الفلسطيني. 
حتاج لبناء الثقة، بين أطراف الفعل الفلسطيني، في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر، حراكًا فصائليًا، ن

القادم، في محاولة جزائرية جديدة، للبحث في  ثنائيًا في البداية، ثم جماعيًا في أوائل تشرين األول  
 إمكانية االتفاق على »خارطة طريق« إلنهاء االنقسام الفلسطيني. 

لفلسطينيون إلى إعادة بناء الثقة في ضوء اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث ويحتاج ا
زمات التي تعصف باألمن  يحضرها نحو مئة وخمسين رئيسًا وملكًا، ورئيس حكومة، للتداول في األ

 والسلم الدوليين.
ة حيث تتصّدر المشهد على طاولة الحوار الدولي في األمم المتحدة، تتراجع مكانة القضية الفلسطيني

الفلسطينية،   القضية  تناول  يتم  فيما  اإليراني،  النووي  الملف  ثم  أوكرانيا،  في  الحرب  أواًل،  والنقاش 
 لحّل في هذا الزمان.وكأنها قضية مؤّجلة مستعصية على ا

ا  ليس مناسبًا البّتة، أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة فلسطين من على منبر الجمعية العامة، بينم
على   قاتمة  بظالل  ُيلقي  الذي  الحّد  إلى  ومشّوشا،  محزنا،  األرض،  على  الفلسطيني  المشهد  يكون 

 طنية. التزام الشعب الفلسطيني وقواه السياسية، بأهدافه ومصالحه الو 
األوضاع في الضفة الغربية والقدس، وحتى الداخل الفلسطيني وقطاع غزة، تشهد توّترات وتصعيدا  

احية يؤّشر على احتمال االنفجار في وجه االحتالل، ومن الناحية األخرى يؤّشر  نوعيا واسعا، من ن
 ن. على أن االحتالل قد يرتكب حماقة من خالل توسيع وتكثيف عدوانه على نابلس وجني

السياسة اإلسرائيلية، بكل سماتها العنصرية واإلجرامية واإلرهابية ينبغي أن تكون المشهد الوحيد أمام  
لو أن هذا المشهد ال يحّرك سياسات الرؤساء والملوك نحو إنصاف الشعب الفلسطيني،    العالم، حتى

تبدع في ممارسة سياسة    ولكنه سيترك آثارًا قوية على الرأي العام العالمي، خصوصًا في الدول التي
 الكيل بمكيالين. 

ع المتنافسين  وأجندات  موائد  على  المطروح  العنوان  هو  يزال  ال  الفلسطيني  المقاعد،  الدم  لى 
 والمسؤوليات خالل االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة التي لم يبَق على إجرائها سوى أربعين يومًا. 
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بدور فاعل في ضبط األوضاع ومالحقة المقاومين  إسرائيل التي تطلب من السلطة الوطنية القيام  
ع فوضى عارمة، في نابلس وجنين وفي الضفة عمومًا، وتتحدث عن ضعف السلطة، واحتمال اندال 

 إسرائيل هذه، تطالب بالمستحيل.
ال يمكن لمعادلة الهدوء والتسهيالت وتصاريح العمل مقابل األمن واالستقرار لالحتالل، ال يمكن لهذه  
المعادلة أن تتحّقق ليس ألن الشعب الفلسطيني يرفض السالم واألمن واالستقرار ولكن ألن إسرائيل  

إلى مثل هذا األمن والسالم، وفي األساس مصادرة الحقوق الوطنية  تصادر كل األسباب التي تؤدي  
 للشعب الفلسطيني. 

ا واألمنية  والعسكرية  السياسية  المراجع  عن  يصدر  الذي  هذا  منطق  عن  أي  يتحدثون  إلسرائيلية، 
ضعف السلطة، ويقوم وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس، بالسطو على عشرة ماليين شيكل من  

 صة بدعوى أنها مخصصة لألسرى؟ أموال المقا
أي منطق هذا، الذي يؤدي بإسرائيل إلى اتخاذ قرار بإغالق الضفة الغربية والقدس، وإغالق المعابر 

فت  خالل  غزة،  قطاع  في  مع  التلمودية  طقوسهم  بأداء  المتطرفون  يقوم  وحتى  اليهودية،  األعياد  رة 
يجلس في بيته أمام شاشة التلفاز ليشاهد  القدس والمسجد األقصى، بينما يكون على الفلسطيني أن  

 بشاعة السلوك اإلسرائيلي؟ 
بحمالت   تقوم  حيث  والقدس،  الضفة  في  مكان  كل  في  عدوانها  من  تصّعد  عمليًا  اعتقال  إسرائيل 

والقرى   المدن  اقتحام  تتوقف عن  وال  وقوع عمليات،  لمنع  استباقية  ذات طبيعة  إنها  تقول  بالجملة، 
 طائرات المسّيرة لمالحقة المواطنين.الفلسطينية وتستخدم ال

ساحة   كّل  على  قريب  واسع  انفجار  إلى  يؤدي  أن  إاّل  يمكن  ال  توقف،  دون  إسرائيل،  به  تقوم  ما 
لمتوقع خالل فترة األعياد، أن يهّب الفلسطينيون في القدس للدفاع عن المسجد الوطن الفلسطيني، وا

على إسرائيل أن تتوقع استنادًا لما تمارسه من   األقصى والتصدي لممارسات المستوطنين المتطرفين.
الواهمين   كل  على  الطاولة  سيقلب  ما  منه،  ويخافون  مسؤولوها،  منه  يحّذر  ما  يقع  أن  سياسات، 

 ستغالل الدم الفلسطيني لمصالحهم الخاصة واالحتاللية. بإمكانية ا
 22/9/2022األيام، رام هللا، 

 
 كيز على التهديدات "الخارجية"مكاسب اإلسرائيليين "الداخلية" من التر  .37

 د. عدنان أبو عامر 
والدولية، يظهر أن في جانب ال يحوز كثيًرا من المتابعة اإلعالمية والبحثية لدى المحافل اإلسرائيلية  

االنشغال في الموضوع النووي اإليراني يحقق مزيدا من المحركات لزيادة الميزانية العسكرية واألمنية 
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واء استعدادا لهجوم محتمل على إيران، أو من أجل زيادة الردع، والتحضير في دولة االحتالل، س
تظهر المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية  لموقف تكون فيه إيران دولة نووية، وبالتالي ففي كل األحوال  

 مستفيدة من هذا الوضع، ألنها تعتبر التصدي إليران ذريعة لسحب المزيد من ميزانية الدولة. 
انشغاال  لعل عشرين عا االحتالل  دولة  فيها  تبدي  التي  التقديرية  الزمنية  المدة  تقريبا هي  ما مضت 

النووي  بشقيه:  اإليراني،  بالموضوع  ا  وملحًّ المجمع    حقيقيا  استغل  المدة  هذه  وخالل  والصاروخي، 
والميزانيات  العامة  األجندة  لتخصيص  اإليراني  بـ"التهديد"  تصفه  ما  اإلسرائيلي  العسكري  الصناعي 

 الضخمة على حساب شرائح أخرى من المجتمع اإلسرائيلي. 
مليار شيكل، ربع ميزانية    100بلغة األرقام، تبلغ الميزانية العسكرية التراكمية اإلسرائيلية السنوية نحو  

لدرجة  سنوات  عدة  منذ  ميزانيتهما  في  ضخمة  زيادة  على  والشاباك  الموساد  حصل  فيما  الدولة، 
مليار    5-3يكل لهما إلى عشرة مليارات، ومن المتوقع أن يطلب الجيش  مليار ش   5مضاعفتها، من  

، يتحضر 2022رب من نهاية عام  اليوم، وبينما نقت  شيكل أخرى من أجل االستعداد للتهديد اإليراني.
، وليس سّرا أن المجمع الصناعي العسكري  2023اإلسرائيليون للشروع في مناقشة ميزانية الدولة لعام  

الجدول الزمني لتوزيعات المال العام، ومتى يجب البدء في ضخ العناوين المخيفة إلى يعرف جيًدا  
ن األموال إليها، وكأن كل هيئة أمنية وعسكرية  وسائل اإلعالم للضغط على الخزانة لتحويل المزيد م

 إسرائيلية تتصرف مثل شركة تجارية. 
اتفاق نووي أو بدونه مع إيرا ن، فإن المؤسسة العسكرية واألمنية تبدو  الخالصة اإلسرائيلية أنه مع 

ي الطريق،  األكثر استفادة، فإذا كان هناك اتفاق سيقولون للخزينة اإلسرائيلية أن هناك قنبلة إيرانية ف 
والمال ضروري لتنفيذ الهجوم، وإذا لم ينجح الهجوم، فاألموال مطلوبة لمزيد من التحضير لمواجهة  

 ما إذا لم يكن هناك اتفاق، فسيقولون نفس الشيء.الترسانة الصاروخية اإليرانية، أ
الجيش،   بجانب مؤسسة  الوضع  هذا  المستفيدة من  والعسكرية  األمنية  الجهات  أن  العلم  وأهمها  مع 

الحرب ضد  تستفيد من خطاب  كلها  التسلحية،  الصناعات  بجانب  وأمان،  والشاباك  الموساد  أجهزة 
في   إليها  يتدفق  الذي  العام  والمال  أمنية  إيران،  مشكلة  تعتبر  األساس  في  إيران  أن  بزعم  أعقابه، 

ستحرم األخيرة    عسكرية أمام دولة االحتالل، وبالتالي فال يوجد شك في أن دولة تطور أسلحة نووية
 من ميزتها الرئيسية في الشرق األوسط باحتكارها لهذا السالح.

 21/9/2022فلسطين أون الين، 
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 ة هيودية الييدولل التيقيبسيدد مهة يفالضو  "لييئراسإ" يل بييينداختيلا .38
 عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين 

األخيرة، طرحت   األسابيع  ينطوي  في  الفلسطينية  الساحة  في  التصعيد  إن  تقول،  التي  الحجة  كثيرًا 
الجهة  من  إسرائيل  أمام  تنشأ  أن  شأنها  من  تحديات  حول  قبل  من  طرح  استراتيجي  إخطار  على 

ر ليس غير دقيق، لكنه يعاني من فجوات مركزية: فقد طرح مرات عديدة جدا في الفلسطينية. اإلخطا
ذئب«. كما لم تتحقق فيه حتى اآلن على    –و يعاني من متالزمة »ذئب  السنوات األخيرة، ولهذا فه

فإن  ذلك  عن  فضال  السلطة.  وتفكك  ثالثة،  انتفاضة  اندالع  رأسها  وعلى  المركزية،  عناصره  األقل 
الفلسطينية في العقد التصعيد الحال الساحة  ي ال يختلف في خطورته عن موجات عنف وقعت في 

 هديدات االنتفاضة الثانية.األخير، وبالتأكيد تقل عن ت 
النقاش   يجري  أن  ويجب  األمني،  البعد  عن  تشذ  لكنها  كبيرة،  أهمية  كهذه  استراتيجية  إلخطارات 

ر. القصة الكبرى ليست فقط االرتفاع في  المركزي في الساحة الجماهيرية وفي أوساط أصحاب القرا
ألكبر من أمراض داخلية ال ترتبط  مستوى العنف أو الضعف المتزايد للسلطة، والذي ينبع في قسمه ا 

بأفق سياسي أو بإسناد اقتصادي إسرائيلي، بل بتحديات بعيدة المدى مغروسة جزئيا في المستويات 
 ى تحد وجودي في المستقبل.المدنية واالجتماعية، ومن شأنها أن تتطور إل

في الماضي أيضا.    موجة التوتر الحالية في »يهودا« و«السامرة« قد تنكمش بالتدريج، مثلما حصل
وعندها سيتبين أن المشكلة المركزية ليست بالضرورة »ضجيج« التهديدات األمنية بل بالذات الهدوء  

وإسر  و«السامرة«  »يهودا«  بين  متواصل  دمج  عليه  ينطوي  المدنية  الذي  المستويات  في  ائيل 
دوء منطٍو في الدمج  واالقتصادية، والذي من شأنه أن يشكل أساسا لتداخل إداري وسياسي. هذا اله

إلى   يؤدي  ما  والمواصالت،  االتصاالت  المياه،  كالكهرباء،  التحتية  والبنى  االقتصادين  بين  المتزايد 
األ الجهة  من  لكنه  جهة،  من  الفلسطينيين  حياة  في  الجماعتين  تحسين  بين  التداخل  يعمق  خرى 

 السكانيتين. 
سواء أكان ينفذه شبان عديمو التنظيم،    –نف  اإلخطار االستراتيجي الحقيقي، إذًا، ليس من تعاظم الع

بل من التقدم المتواصل نحو واقع دولة واحدة، السيناريو الذي من   –أم رجال السلطة، أم »حماس«  
إرادة. في الجانب الفلسطيني، يوجد تأييد متزايد للفكرة التي تعد شأنه أن ينشأ أيضا بال تخطيط أو  

المس وفي  مدنية،  حقوق  لتحقيق  أغلبية  وسيلة  تتحقق  وعندما  ما  إذا  وطني  إنجاز  حتى  ربما  تقبل 
يكفي   بما  متخيل  غير  لكنه  اإلسرائيلي،  الخطاب  في  قائم  الموضوع  والنهر.  البحر  بين  ديمغرافية 

وم يمر، يوجد اقتراب من نقطة الالعودة التي ستجعل من الصعب تحقيق  وغير مفهوم، إذ في كل ي
 االنفصال المادي في المستقبل.
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ؤال الحرج، الذي يجب أن نسأله ألصحاب القرار، المهنيين، وأساسا الجمهور، هو هل يمكن أن  الس
ارضون الحسم  نهج يتبناه كثيرون من أولئك الذين يع -نواصل ونبقي الواقع الحالي على مدى الزمن  

اريخي  وهل من المفهوم أن التداخل المتزايد سيضع إسرائيل أمام مفترق ت   –في الموضوع الفلسطيني  
الموافقة  المتميزة، وبين  المواطنة  بين نموذج حكم يتضمن نوعين من  تختار  سيتعين فيه عليها أن 

يكن فرض السيادة في  على توطين الفلسطينيين الذي يعيشون في »يهودا« و«السامرة«. حتى لو لم  
فسيدور الحديث   في المئة،  70  –  60الضفة معناه الفوري دولة ثنائية القومية بل أغلبية يهودية من  

ستهدد القدرة لمواصلة اإلبقاء على إسرائيل دولة يهودية   –والحقا متفجرة أيضا    –عن تسوية متهالكة 
 وديمقراطية.

أن   الضروري  من  االنتخابات،  من  شهر  نحو  ونلزم قبل  المداوالت،  مركز  في  األسئلة  هذه  نطرح 
الشعارات. كل حكومة ستنتخ بأن عليها أن  السياسيين بجواب واضح ونقي من  تفهم  بأن  ب ملزمة 

تضع الموضوع الفلسطيني في رأس اهتمامها. لن يسمح الزمن بمواصلة صيانة الوضع القائم بوسائل  
اع«، وسيلزم أصحاب القرار ببلورة استراتيجية مرتبة  اقتصادية أو عبر تجميل سياسي بروح »إدارة النز 

البعيد   قرارات   –للمدى  التخاذ  االستعداد  اآلباء   وأساسا،  به  تميز  الذي  األمر  تاريخية،  حاسمة 
 المؤسسون والذي لم يتخذ منذ عقدين في الدولة. 

 »يديعوت« 
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