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 د البحريةعن اتفاق "تاريخي" بين لبنان و"إسرا يل" بشتن ترسيم الحدو  ي علنبومبيو   .1
سرائيل إلى البدء في : واشنطن: معاذ العمري أعلنت الواليات المتحدة عن توصل حكومتي لبنان وا 

ى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، واستغرقت عملية المفاوضات المباشرة، للتوصل إل
 أعوام من قبل الواليات المتحدة. 3المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين للوصول إلى هذه المرحلة 

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية األميركي في بيان صحافي أمس، إن الواليات المتحدة ترحب بقرار 
لبنان بدء مناقشات حول الحدود البحرية، إذ إن هذه االتفاقية التاريخية بين حكومتي إسرائيل و 

أعوام من المشاركة  3الطرفين التي توسطت فيها الواليات المتحدة هي نتيجة ما يقرب من 
 الدبلوماسية المكثفة، من قبل السفير ديفيد ساترفيلد، ومساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر.

تفاقية بين الطرفين ستعمل في إطار عمل مشترك للمناقشات البحرية لكا وأوضح بومبيو أن اال
البلدين، وبدء المناقشات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من االستقرار واألمن واالزدهار 
للمواطنين اللبنانيين واإلسرائيليين على حد سواء، معتبرًا أن إعان اليوم خطوة حيوية إلى األمام، 

سرائيل والمنطقة والواليات المتحدة. تخدم مصالح  لبنان وا 
تتطلع الواليات المتحدة إلى بدء مناقشات الحدود البحرية قريبًا، والتي ستعقد في الناقورة »وأضاف: 

بلبنان تحت مظلة األمم المتحدة، ويستضيفها موظفو مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون 
دراكًا للتجربة اإليجابية ل آللية الثاثية، تتطلع الواليات المتحدة أيضًا إلى محادثات منفصلة لبنان. وا 

على مستوى الخبراء لتحديد القضايا العالقة المتعلقة بالخط األزرق، والتي تعد خطوة إيجابية أخرى 
 «.لتحقيق االستقرار اإلقليمي

ق كان نتيجة للجهود بدوره، أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى، أن االتفا
أعوام، وكان الحديث مباشرة مع الرئاسة اللبنانية،  3المتواصلة بين الدول الثاث بوساطة أميركا مدة 
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نحن ال نتحدث مع )حزب هللا( مطلقًا، وليس له دور »، قائًا: «حزب هللا»ولم تتضمن المناقشات 
 «.في ذلك

أكتوبر  14تبدأ المحادثات بين الطرفين في  وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس، توقع شينكر أن
)تشرين األول( الجاري، وسيتم التوصل إلى اتفاقية حول المصادر الطبيعية في البحر، وحل أي 
خاف بينهما من خال المفاوضات، مشيرًا إلى أنه قبل االنفجار في مرفأ بيروت كان الطرفان 

 لى االتفاقية، ونتطلع إلى حل كافة الخافات األخرى.قريبين جدًا من االتفاق، واآلن أخيرًا توصلنا إ
وأضاف شينكر أن هذه االتفاقية ببدء المناقشة المباشرة تحت مظلة األمم المتحدة تهدف إلى ترسيم 
سرائيل، مشيرًا إلى أن المهم  الحدود البحرية، وال تعني أن يتم تبادل العاقات الدبلوماسية بين لبنان وا 

نجحت دبلوماسيًا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى هذه النقطة المتقدمة، إذ هنا هو أن أميركا 
 إن إسرائيل ولبنان طلبا منا تسهيل المفاوضات.

أعتقد أن لبنان لديه أزمات مالية واقتصادية، ولعدة أسباب تم التوصل إلى هذا االتفاق، وبعد »وقال: 
لمتحدة ستحتضن االتفاقية؛ لكن بشأن الحدود البرية عدة أسابيع سيتم تحديد الحدود فعليًا، واألمم ا

بين الدولتين هناك محادثات جارية، ونريد من الطرفين مواصلة العمل على ذلك، وهو اآلن مختلف 
عن االتفاقية الحالية المرتبطة بالحدود البحرية، وهذه االتفاقية يمكن أن تكون البداية لحل كافة 

يطة، وبداية لحل كل الخافات بينهما اقتصاديًا وغيرها، وربما الخافات بين الطرفين على الخر 
سرائيل، ومهمة الطرفين هي تجنب ذلك  «.)حزب هللا( قد يخرب االتفاق بين لبنان وا 

 2/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 : قطر وتركّيا قّدمتا لعّباس خطة مصالحٍة بين فتح وحماس تقضي بتقاسم السلطة قناة عبرية .2
نقًا عن مصادر فلسطينّيٍة ُوِصفت بأّنها رفيعة الُمستوى في رام هللا، أّكدت  زهير أندراوس:– الناصرة
بالتلفزيون العبرّي أّن دولة قطر قّدمت لرئيس السلطة الفلسطينّية، محمود عّباس )أبو  12القناة الـ

الُمحتّلة وقطاع غّزة بين  مازن( اقتراًحا لموجبه تّتم عملية تقاسم السلطة في كلٍّ من الضّفة الغربّية
حركتْي فتح وحماس، شريطة أْن تكون المحاصصة بين الحركتْين قائمًة على مبدأ الندّية والتساوي 
بينهما، كما قالت المصادر الفلسطينّية، التي أضافت أّن االقتراح الجديد تّم تقديمه إلى عّباس 

 بتشجيٍع من تركّيا.
ي التلفزيون العبرّي، الُمستشِرق إيهود يعاري، نقًا عن المصادر وقال ُمحلِّل شؤون الشرق األوسط ف

عينها، إّن االقتراح القطرّي المذكور يتحّدث عن إعداد قوائم مشتركة لحركتْي فتح وحماس حول 
في المجلس التشريعّي الفلسطينّي وتشكيل حكومٍة ُمشتركٍة ُمباشرًة بعد االنتخابات،  132المقاعد الـ
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وتابع الُمستشِرق اإلسرائيلّي قائًا إّن االقتراح القطرّي تّم تقديمه في العاصمة  ي.كما أوضح يعار 
 الدوحة، لممثلْين اثنين من حركة فتح، جبريل الرجوب، وروحي فتوح.

في الوقت عينه، أضاف التلفزيون العبرّي أّنه طبًقا للمصادر الفلسطينّية المطلعة فإّن )أبو مازن( 
ر قانون االنتخابات الفلسطينّي بشكٍل يّتم فيه إعفاء ممثلي ومرشحي حركة عاقد العزم على تغيي

حماس من التوقيع على وثيقة مفادها أّن منظمة التحرير الفلسطينّية هي الممثل الشرعّي للشعب 
الفلسطينّي، وباإلضافة إلى ذلك، ال ُيجبرون على أّنهم يعترفون بإعان االستقال الفلسطينّي 

 .ساس التي تعتمدها السلطة في رام هللاوالقوانين األ
ُعاوة على ما ُذكر آنًفا، أشار الخبير اإلسرائيلّي في سياق تقريره إلى أّنه بحسب التفاهمات التي تّم 
التوّصل إليها في إسطنبول بين حركتْي فتح وحماس، فإّن الوحدة الجديدة ستسمح للسلطة الفلسطينّية 

لُمقاِبل لن تتنازل حركة حماس عن الساح الذي تمتلكه في القطاع، ألْن تحكم قطاع غّزة، ولكن با
 ولن تُحّل الجناح العسكرّي )كتائب الشهيد عّز الّدين القّسام(.

 1/10/2020رأي اليوم، لندن، 

 
 ألول مرة.. السلطة الفلسطينية تمنح رخص بناء في األغوار .3

، 1994يس، وألول مرة منذ تأسيسها عام منحت السلطة الفلسطينية، الخم: عوض الرجوب -رام هللا 
عددا من رخص البناء لمنشآت مدنية في منطقة األغوار الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية والمهددة 

)لم  وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، لألناضول، إن منح هذه الرخص بالضم.
اف الصالح أن "رخص البناء تشمل خزانا وأض يذكر عددها( "جزء من معركة الوجود مع االحتال".

 للمياه، لكن أغلبها إلقامة مبان سكنية".
وفيما  منشأة فلسطينية منذ بداية هذا العام". 500وأشار إلى أن "االحتال اإلسرائيلي هدم أكثر من 

إذا كان هناك ضمانات بعدم هدم هذه المباني، قال الصالح: "ال يوجد أي ضمانات؛ ألن 
 ين ال يعترفون بالقانون المحلي، وال بالقانون الدولي، وال باتفاقية أوسلو".اإلسرائيلي

 1/10/2020وكالة األناضول لألنباء، 
 

 تصّعد حملتها ضد الفلسطينيين في القدس "إسرا يل"السلطة الفلسطينية:  .4
ت اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتصعيد حملة ضد الفلسطينيين في القدس، شمل رام هللا:

بعاد ناشطين على الرغم من جائحة  وقال وزير شؤون القدس «. كورونا»اعتقاالت وهدم منازل وا 
فادي الهدمي، إن االحتال صعَّد من حملة االعتقاالت واإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك، وهدم 
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في االحتال صعَّد »وأضاف الهدمي في بيان أن «. كورونا»المنازل؛ خصوصًا في فترة جائحة 
وتابع بأن «. األشهر األخيرة من عمليات اعتقال المواطنين وهدم المنازل واالعتداء الهمجي عليهم

ذلك ترافق مع عمليات إبعاد شبه يومية لعديد من المواطنين عن المسجد األقصى، لفترات تتفاوت ما 
 بين أسبوع وعدة أشهر.

شرطة االحتال تواصل اقتحاماتها إنه على الرغم من انتشار فيروس )كورونا(، فإن »وأردف: 
 134االحتال هدم »، الفتًا إلى أن «لألحياء والبلدات في القدس، والتي تتركز في العيسوية وسلوان

 «.مبنى في القدس منذ بداية العام الجاري، في انتهاك صريح للقانون الدولي
 2/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 غير مقبولة وخارجة عن النسيج الوطنيبحق قطاع غزة  : تصريحات مجدالني "رجال األعمال" .5

استنكرت جمعية رجال االعمال الفلسطينيين تصريحات وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني : غزة
 بحق قطاع غزة وأهلها، واصًفا إياها بغير مقبولة والخارجة عن النسيج الوطني.

د حتى مجدالني بالتهجم على وأكدت الجمعية في بيان أن "غزة جزء أصيل من الوطن وال يحق ألح
أهلها، وحقوقها المشروعة، األمر الذي يستوجب إنهاء سياسات التميز بحق أبناء الشعب الفلسطيني 
نهاء االنقسام كمخرج أساسي لجميع المشكات الفلسطينية العالقة  الواحد، والتمسك بخيار الوحدة وا 

 وعلى رأسها ملف الموظفين.
ود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية بضرورة محاسبة مجدالني وطالبت الجمعية الرئيس محم

قالته كخطوة في االتجاه الصحيح لكسر جميع األفواه التي تعمل على إثارة الفتن الداخلية وتعزيز  وا 
 االنقسام.

عامًا  13وكان مجدالني قال في تصريحات إذاعية الثاثاء "إن موظفي غزة يتقاضون رواتب منذ 
 وال يمكن مقارنتهم بالموظفين العاملين على رأس عملهم في الضفة الغربية". وهم ال يعملون،

 1/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "مركزية فتح" تصادق على التوافقات التي تمت مع حماس .6
محمود عباس، الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا،  يةفلسطينال السلطةترأس رئيس : رام هللا
وبحثت اللجنة المركزية المستجدات على صعيد القضية  للجنة المركزية لحركة "فتح". اجتماعاً 

الفلسطينية، والتطورات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، والجهود السياسية التي تقوم بها القيادة 
 للدفاع عن حقوق شعبنا في الحرية واالستقال. 
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يل الرجوب، وروحي فتوح، وعزام األحمد، عن واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمه أعضاؤها؛ جبر 
الحوارات التي جرت مع حركة حماس، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، واللقاءات في كل من 

 إسطنبول والدوحة والقاهرة وعمان، حسب البيان.
ال رجعة عنه"، وشددت على ضرورة  استراتيجيوذكرت اللجنة المركزية، أن "الشراكة الوطنية خيار 

"تطوير هذه الشراكة في كل مكونات النظام السياسي في السلطة ومنظمة التحرير، الممثل من خال 
وفوضت اللجنة كا من الرجوب وفتوح واألحمد  االنتخابات الحرة النزيهة بالتمثيل النسبي الكامل".

بأسرع وقت  بـ"مواصلة العمل، إلنضاج العملية االنتخابية، وصوال إلصدار المراسيم ذات العاقة
وشددت "على أهمية التوافق على إجراء االنتخابات العامة الفلسطينية كمدخل إلنهاء  ممكن".

االنقسام، وتوحيد الموقف الفلسطيني، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا 
 الوطنية".

 1/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
 

 تفاهمات بين فتح وحماس ما زالت أولية وليست تفصيلية: ال"الديمقراطية" .7
أكد قيس عبد الكريم )أبو ليلى(، نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن : رام هللا

الهدف من الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس كما أبلغنا، أن تبلور توافقات بين الطرفين، من 
بحثها في اإلطار الوطني الشامل، والمصادقة عليها من األمناء العامين، أجل أن تكون اقتراحات ل

وقال عبد الكريم في تصريح وزعته الجبهة، حتى اآلن فإن التقارير  برئاسة الرئيس محمود عباس.
 التي قدمت من الطرفين خال الحوارات التي جرت في إسطنبول، هي تقارير أولية وليست تفصيلية.

 1/10/2020، القدس، القدس
 

 إصابة العاروري بفيروس "كورونا"حماس:  .8
أظهرت نتائج الفحوصات الطبية اليوم الخميس إصابة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

وأجرى الشيخ العاروري جميع الخطوات الصحية الازمة،  الشيخ صالح العاروري بفيروس كورونا.
 .ويلتزم العزل لحين تماثله للشفاء بإذن هللا

 1/10/2020موقع حركة حماس، 
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 مصادر لـ"القدس": مصر تمنع زوجة هنية للمرة الثالثة من مغادرة غزة .9
يوم الخميس، أن مصر منعت حماس في الخارج،  من قيادة حركةكشفت مصادر مقربة : الدوحة

رة القطاع، للمرة الثالثة على التوالي زوجة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، من مغاد
وقالت المصادر لـ"القدس دوت كوم" إن جميع االتصاالت مع  للسفر باتجاه تركيا ومنها إلى قطر.

الجانب المصري للسماح لزوجة هنية بالسفر خال فتح معبر رفح على مدار ثاثة أيام خال 
إلى أن السيدة  وأشارت المصادر األسبوع الجاري، لم تنجح في السماح لها بالسفر لالتحاق بزوجها.

هنية كانت ستسافر مع اثنين من أبنائها وزوجاتهم، إلى تركيا ومنها إلى قطر، في نهاية شهر شباط 
 الماضي، إال أنه أزمة فيروس كورونا أجلت عملية السفر حينها.

 1/10/2020، القدس، القدس
 

 يم القدسعلى إجراءات مؤتمر إقل احتجاجا "مركزيةـ"الفتح يسلمون رسالة لمن  كوادر .10
العشرات من كوادر حركة فتح بالقدس مساء أمس الخميس أمام ضريح الشهيد ياسر  اعتصم :رام هللا

على عدم تحقيق مطالبهم وفق ما وصفوه بـتعرض كادر "فتح" للظلم من اللجنة  احتجاجاعرفات 
له حسب المعايير قيادة جديدة  وانتخاب لإلقليمالتحضيرية لمؤتمر إقليم القدس" مطالبين بعقد مؤتمر 

 لألقاليموالتنظيم  التعبئةوجاء ذلك بعد االعان عن اقرار لجنة االقليم من مفوضية  التنظيمية".
بقرار من المفوض العام للتعبئة والتنظيم د. جمال محيسن، في ظل وجود احتجاجات على  الشمالية
ن قبل انعقاد المؤتمر أسماء اعضاء المؤتمر، ما أدى النسحاب عدد من المرشحي اختيارآلية 

 االقتراع.والوصول لصندوق 
 1/10/2020، القدس، القدس

 
 يتوقع توجيه اإلمارات ضربات جوية لغزة وقصف السعودية لحزب هللا "الشعبية"مسؤول  .11

لم يستبعد القيادي الفلسطيني أبو أحمد فؤاد، الذي يتولى حاليا منصب نائب ”: القدس العربي“ –غزة 
بهة الشعبية، إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن تقوم دولة اإلمارات األمين العام للج

 العربية المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية من خال الطيران الحربي لقطاع غزة.
ونشر موقع الجبهة الشعبية تصريحات للقيادي أبو أحمد فؤاد، قال فيها حين تطرق لملف التطبيع 

 ”.ي اليوم هو ليس تطبيعا بل عبارة عن تحالفما يجر “العربي مع االحتال: 
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ال نستبعد بكل صراحة أن نجد طائرات إماراتّية تقصف غزة، وطائرات سعودّية تقصف “وأضاف:  
أي أحد تحاَلف مع العدو الصهيوني مسؤولية أي ذبح للشعب الفلسطيني في “، محمًا ”حزب هللا

 ”.األرض المحتلة
 1/10/2020، لندن، القدس العربي

 
 االحتالل يعتقل غزيين عبرا الشريط األمني ويدعي حيازتهما سكينا وقنبلة يدوية .12

يوم الخميس، فلسطينيين اثنين، بدعوى اجتيازهما ئيلي، قلت قوات االحتال اإلسرااعت: محمود مجادلة
 السياج األمني الفاصل مع قطاع غزة المحاصر.

ن جيش االحتال مزاعمه أنه عثر على سكين وقنبلة "( ع11ونقلت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 
اإلسرائيلية أن الشابين وصلوا إلى منطقة  12بالمقابل، ذكرت القناة  يدوية بحوزة المعتقلين الغزيين.

وأضافت أن قوات  ، وألقيا قنابل يدوية "وهمية".48محاذية قرب السياج األمني الفاصل عن مناطق الـ
 الغزيين في عملية تخللها إطاق نار من جانب الجيش اإلسرائيلي.االحتال اعتقلت الشابين 

 1/10/2020، 48عرب 

 
 مع بيروت "مفاوضات مباشرة"تل أبيب ترحب بدور واشنطن في االتفاق على  .13

تل أبيب: رحَّب وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، بتصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني 
ارجية األميركي مايك بومبيو ومساعده ديفيد شينكر، على دورهما في نبيه بري، وشكر وزير الخ

هدف إسرائيل هو »التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء مفاوضات مباشرة. وقال إن 
وضع حد للخافات، بغية تطوير موارد الطبيعة لمصلحة جميع شعوب المنطقة. وستكون هذه المرة 

 «.سرائيل ولبنان محادثات مباشرةاألولى التي تدير فيها إ
في المائة؛  50وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن احتماالت اللقاء بين الدولتين هي بنسبة 

؛ لكن اللبنانيين تراجعوا 2019حيث سبق أن اتفق البلدان على مفاوضات كهذه في شهر مايو )أيار( 
 د. تدخل وأجهض الجهو « حزب هللا»في اللحظة األخيرة؛ ألن 

وأعرب مسؤول إسرائيلي عن موقف إيجابي إلنجاح المفاوضات. وقال إن حكومته ستكون مرنة في 
المفاوضات، إذا وجدت رغبة حقيقية لدى اللبنانيين. فمن جهتها، الخاف يتركز في منطقة صغيرة 

من مساحة  في المائة 2كيلومترًا مربعًا في المياه االقتصادية، تشكل  850جدًا نسبيًا ال تزيد عن 
 في المائة من المياه االقتصادية اللبنانية. 3المياه االقتصادية اإلسرائيلية، و

 2/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 نا بة مندلبليت: ال تناقض مصالح بضلوع نتنياهو بتقييد المظاهرات .14

لخميس، توجه رفضت نائبة المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، دينا زيلبر، يوم ا: بال ضاهر
مجموعة "ميفتسار هديموكراطيا" )قلعة الديمقراطية( التي طالبت بمنع رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، من التعامل مع القيود المفروضة على الحق بالتظاهر، ألنه سيكون في حالة تناقض 

 مصالح، كون المظاهرات تجري ضده وتطالبه باالستقالة.
المظاهرات موجهة غالبا ضد سياسة الحكومة أو أحد الوزراء، ولذلك واعتبرت زيلبر في ردها أن 

باإلمكان االدعاء أن لجميعهم مصلحة شخصية في هذا الموضوع، لكن ال يوجد مبرر إلقرار أن 
 المستوى الوزاري كله ال يمكنه تناول الموضوع.

 1/10/2020، 48عرب 
 

 موفاز: كنا نفكر بنفي ياسر عرفات .15
قال شاؤول موفاز وزير الجيش اإلسرائيلي ورئيس األركان  -قدس" دوت كوم ترجمة خاصة بـ "ال

األسبق، اليوم الخميس، إنه كان يفكر إلى جانب أرئيل شارون بداية االنتفاضة الثانية، بنفي ياسر 
وأوضح موفاز في مقابلة مع إذاعة  عرفات الرئيس الفلسطيني الراحل من رام هللا إلى باد أخرى.

 ة، أنهم تراجعوا عن تلك الفكرة الحًقا.العبري 103
ووصف موفاز الرئيس الراحل بـ "اإلرهابي"، وأنه كان يريد أن يحقق أهدافه من خال "اإلرهاب" 

 و"دماء اليهود"، وفق وصفه.
وقال: "كل شيء قام به كان يهدف الكتساب الشرعية، وفي الحقيقة تم وضع خطة كاملة لعملية 

 تم التراجع عنها".نفيه، ولكن في النهاية 
 1/10/2020القدس، القدس، 

 
 نتنياهو يتمردون على قانون الحظر المتظاهرون ضدّ  .16

تحدى مئات المواطنين اإلسرائيليين القانون الذي سنه البرلمان )الكنيست(، بأكثرية أصوات  تل أبيب:
الباد، أمس نواب أحزاب االئتاف الحكومي، وخرجوا في مظاهرات رفعت شعارات في جميع أنحاء 

 «.تكريسًا للديكتاتورية»الخميس، معتبرين القانون الجديد 
وكان معظم قادة المتظاهرين قد أعلنوا أنهم سيلتزمون بهذا القانون، وسيمتنعون عن التظاهر طيلة 

؛ لكن قسمًا منهم اعتبر القانون مجرد «كورونا»فترة اإلغاق حتى يساهموا في لجم انفات فيروس 
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ال عاقة له بالفيروس، وجاء لتلبية رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لوقف  إجراء قمعي
 المظاهرات التي تقض مضاجعه.

 2/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 األسير المضرب ماهر األخرس: الحرية أو الشهادة .17
داري، يوما رفضا العتقاله اإل 67قال األسير ماهر األخرس المضرب عن الطعام منذ : رام هللا

وتابع  "شرطي الوحيد الحرية.. إما الحرية أو الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي ولألسرى".
األسير األخرس في رسالته من مستشفى "كابان" اإلسرائيلي حيث يواجه ظروفا صحية خطيرة 

طيني، للغاية: "إضرابي هذا هو إعان لحالة األسرى التي وصلوا إليها، ودفاعا عن كل أسير فلس
وعن شعبي الذي ُيعاني من االحتال، وانتصاري في هذا اإلضراب هو انتصار لألسرى ولشعبي 

 الفلسطيني".
 1/10/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 فلسطينًيا بالضفة والقدس 40االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة تطال  .18

حملة اعتقاالت واسعة في مختلف أنحاء  شّنت قوات االحتال اإلسرائيلي، اليوم الخميس،: رام هللا
مواطًنا فلسطينًيا، عقب دهم منازلهم  40الضفة الغربية والقدس المحتلتْين؛ أسفرت عن اعتقال 

وذكر جيش االحتال في بيان لوسائل اإلعام، أن جنوده اعتقلوا عددا  وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
م للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في من الفلسطينيين بالضفة الغربية، جرى تحويله

 أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين
 1/10/2020، قدس برس

 
 تنفذ عمليات هدم في العيسوية ومستوطنون يسيجون أراضي في األغوارقوات االحتالل  .19

"األيام": أصيب شاب بجروح خطيرة خال مواجهات في بلدة سبسطية، فيما جرفت  –محافظات 
سلطات االحتال، أمس، مساكن وحظائر في بلدة العيسوية وأخطرت بهدم منزل في حي الثوري 
بالقدس المحتلة، ونصبت سياجًا على الشارع الرئيس في بلدة تقوع محكمًة الخناق على البلدة الواقعة 
 في محافظة بيت لحم، في الوقت الذي سّيج فيه مستوطنون مساحات واسعة من أراضي المواطنين

 في األغوار الشمالية.
 2/10/2020األيام، رام هللا، 
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 من وفيات "كورونا" في فلسطين من المسنين %75: "اإلحصاء" .20

من وفيات فيروس "كورونا"  %75الفلسطيني، إن نحو  لإلحصاءقال الجهاز المركزي : رام هللا
 المستجد في فلسطين من المسنين.

وم العالمي للمسنين الذي يصادف اليوم الخميس، أنه وأوضح االحصاء في بيان صحفي لمناسبة الي
حالة وفاة في فلسطين جراء اإلصابة بفيروس  353وبحسب بيانات وزارة الصحة "من بين نحو 

(، كما بلغ عدد كبار السن فأكثرسنة  60من الوفيات كانت لمسنين ) %75"كورونا" هناك حوالي 
من المصابين في فلسطين، وذلك حتى  %8 مصابا اي ما نسبته 3,237المصابين في فلسطين 

 ".9/2020نهاية شهر 

 1/10/2020، الفلسطينية )وفا( والمعلوماتوكالة األنباء 
 

 : االنتخابات استحقاق وندعو للبدء بـ"الوطني" أوالً "المؤتمر الشعبي" .21
صحفيًا في  االخميس، مؤتمر خال عقده  دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: إسطنبول

سطنبول، إلى حشد وتفعيل كافة الطاقات والقدرات الفلسطينية في الداخل والخارج لمواجهة المخاطر إ
التي تحدق بقضية فلسطين، واالتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لقيادة المرحلة على أسس 

 ديمقراطية تعزز من قيمة الشراكة.
ة إلى عقد انتخابات تشريعية ورئاسية واعتبر المؤتمر الشعبي دعوة الفصائل والقوى الفلسطيني

ومجلس وطني جديد؛ هي استحقاق ألبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، كما أنه 
ورأى المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن  استحقاق متمثل بتوحيد الموقف والصف وجمع الجهود.

ألنها االنتخابات التي يشارك فيها الكل ، تبدأ االنتخابات أواًل باختيار مجلس وطنّي فلسطيني جديد
وحذر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج  الفلسطيني في الداخل والخارج وتعبر عن إرادته العامة.

 من أن تكون االنتخابات ممرًا لتجديد اتفاق أوسلو والشروع في المفاوضات العبثية.
 1/10/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 انتهاكًا بحق الصحفيين خالل سبتمبر المنصرم 68صحفيين": "لجنة دعم ال .22

انتهاكا بحق الصحفيين  68قالت "لجنة دعم الصحفيين"، اليوم الخميس، إنها رصدت نحو : غزة
 جاء ذلك في التقرير الشهري، الصادر عن اللجنة. الفلسطينيين خال أيلول/سبتمبر المنصرم.
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انتهاكًا إسرائيليًا بحق الحريات اإلعامية والصحفيين،  48وبحسب معطيات التقرير، فقد تم تسجيل 
انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، ومثلها من قبل شركات مواقع التواصل االجتماعي،  10و

 لمواقع وصفحات وحسابات الصحفيين الشخصية.
 1/10/2020، قدس برس

 
 اتفاقات إسطنبول" بسبب الغّزيين"مضاعف على  مصري ضغط .23

مع الخطوات الجديدة على طريق المصالحة الفلسطينية، والتي أفرزها اجتماع األمناء العامين : ةغز 
للفصائل الفلسطينية الشهر الماضي بين بيروت ورام هللا، ومن ثّم اللقاء األخير بين حركَتي 

، األمر الذي ترجمته «حماس»في إسطنبول، تزيد القاهرة ضغوطها على غزة و« فتح»و« حماس»
ألجهزة األمنية المصرية باعتقال عدد من العناصر المقّربين من الحركة أثناء سفرهم األسبوع ا

الماضي، بالتزامن مع قتل الجيش المصري صياَدين فلسطينَيين دخا خطًأ إلى المياه المصرية من 
 ضيح.دون تحذير، في فاجعة سبقتها حوادث شبيهة لم تكّلف فيها مصر خاطرها ببيان اعتذار أو تو 

فلسطينيًا اعتُقلوا قبل أيام أثناء سفرهم من القطاع  14، من مصادر فلسطينية، أن «األخبار»وعلمت 
ليه، جزء منهم خال عودتهم من تركيا ولبنان بعد رحلة عاج، وآخرون عقب دخولهم األراضي  وا 

لمصادر أن األجهزة استثنائيًا لثاثة أيام األسبوع الماضي. وتكشف ا« معبر رفح»المصرية حين ُفتح 
المصرية َحّققت مع جميع المسافرين الذين يعملون في وزارة الداخلية في غزة، وأوقفت عددًا منهم، 

 إلى جانب آخرين تظّن أنهم ينتمون إلى الفصائل..
 بإعادةفي المقابل، حاولت السلطات المصرية امتصاص الغضب الفلسطيني بعد قتل الصياَدين، 

فلسطينيًا اعتقلتهم في أوقات متفاوتة )بعضهم اعتقلوا خال دراستهم في  32عن جثتَيهما واإلفراج 
الجامعات المصرية(، لكنها عاودت عمليات االعتقال بالتزامن مع عودة الهجوم اإلعامي المصري 

على خلفية عاقتها بقطر وتركيا، إذ اّتهم عدد من الصحف والقنوات، الحركة، « حماس»على 
، إن تيار القيادي «األخبار»قالت، لـ« حمساوية»مصادر «.. لشأن المصريالتدخل في ا»بـ

، محمد دحان، يحاول تأليب المصريين على الحركة، خاصة بعد االتفاق «فتح»المفصول من 
 ، والذي قد ينهي أّي دور مستقبلي لدحان.«فتح»األخير مع 

 2/10/2020، بيروت، األخبار
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 ر نزار التميمياألسير المحر  ي رّحلاألردن  .24
" إن السلطات األردنية، طلبت من 21قال مصدر خاص لـ"عربي: عاء عبد الرحمن -21عربي

األسير الفلسطيني المحرر نزار التميمي، زوج "المحررة" أحام التميمي مغادرة الباد، باعتباره 
 3وأوضح المصدر، أن إقامة نزار كانت تجدد كل  "شخصا غير مرغوب فيه" بعد انتهاء مدة إقامته.

أشهر، وبعد انتهائها، أبلغته السلطات بأنها لن تجدد مرة أخرى، وعليه مغادرة الباد، علما بأن 
وقال إنه غادر الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة، رغم محاولة  زوجته تحمل الجنسية األردنية.

نهاء القضية د وشدد المصدر على أن نزار "لم يكن صاحب  ون إبعاده.بعض األطراف التوسط وا 
نشاط سياسي بالمطلق في عّمان، منذ إطاق سراحه، والسماح له بدخول األردن، ولم يشارك في أي 

 نشاط ".
 1/10/2020، لندن، 21عربي 

 
 "إسرا يل"لترسيم الحدود البحرية مع  "اتفاق إطار"بـالتوصل لـ يرحبلبنان  .25

: واشنطن: معاذ العمري -بيروت: نذير رضا ، من 2/10/2020، لندن، الشرق األوسطذكرت 
سرائيل لترسيم الحدود البحرية. وأعلن « اتفاق إطار»نجحت الوساطة األميركية في بلورة  بين لبنان وا 

يرسم الطريق للمفاوض »رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس عن هذا االتفاق؛ مشيرًا إلى أنه 
سنوات من المفاوضات  10، بعد «هو الجيش، برعاية رئيس الجمهورية والحكومة العتيدةاللبناني، و 

التي توالها بري الذي قال إن مهمته انتهت ليستأنفها الجيش بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، مشددًا 
 اليوم تنتهي هنا. إن مهمتهوقال «. تازم المسارين برا وبحرا»على 

إلعان الذي صدر عن وزير الخارجية األميركي بومبيو عن التوصل ورحب الرئيس ميشال عون با
 للتفاوض على ترسيم الحدود وأعلن أنه سيتولى المفاوضات في هذا الشأن.« اتفاق إطار»إلى 

التفاوض... بدءا من تأليف الوفد اللبناني »وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن عون سوف يتولى 
 «.، آمًا من الطرف األميركي أن يستمر في وساطته النزيهةالمفاوض ومواكبة مراحل التفاوض

ورحبت القوات الدولية العاملة في الجنوب )اليونيفيل( بإعان اتفاق اإلطار إلطاق مفاوضات بين 
سرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.  لبنان وا 

، مؤكدًا في تصريحات «يرةخطوة كب»في لبنان أن االتفاق « اليونيفيل»واعتبر متحدث باسم 
في المنطقة الحدودية الجنوبية، مشيرًا « من شأنه أن يخفف التوتر»أن االتفاق « الشرق األوسط»لـ

 إلى أن الترتيبات سُتعلن الحقًا.
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ردًّا على سؤال عن ربط هذ الخطوة بموجة التطبيع ، أنه و 1/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، أضافت و 
ل العربية، أشار بري إلى أنه "عمل على هذا االتفاق منذ عقد من الزمن، بين إسرائيل وبعض الدو 

توجهات العرب نحو التطبيع". وأضاف بري "إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا ألن يكون قبل 
 ذلك أحد أسباب سداد ديوننا".

 
 لفلسطينيأمير الكويت لـ "هنية": الكويت ستظل وفية لقضايا األمة وخاصة قضية الشعب ا .26

وكاالت: أكد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الجديد، أن الكويت ستظل وفية  
لقضايا األمة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خال اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب 

الشيخ نواف  السياسي لحركة المقاومة اإلسامية "حماس" إسماعيل هنية، األربعاء، ألمير الكويت
األحمد الجابر الصباح، قّدم خاله تعازيه لوفاة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 
بحسب بيان صدر عن حركته. وقالت الحركة في بيانها، إن هنية "استحضر مواقف الكويت وسمو 

ستظل تحت قيادته  األمير الراحل الثابتة في دعم القضية والشعب الفلسطيني". وأضاف: "الكويت
 وفية لقضايا األمة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني".

 1/10/2020، فلسطين أون الين
 

 استراتيجية إماراتية أميركية إسرا يلية مشتركة في مجال الطاقة .27
سرائيل، )الخميس(، أهمية التعاون المشترك في  أبوظبي: أكدت دولة اإلمارات والواليات المتحدة وا 

 «.خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكامًا وازدهاراً »باعتباره مجال الطاقة، 
جاء ذلك في بيان ثاثي مشترك أصدره وزير الطاقة اإلماراتي سهيل المزروعي، ونظيراه األميركي 
دان برويليت، واإلسرائيلي يوفال شتاينتس، بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة، تقود 

وأقرت الدول الثاث بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات  بتكار واالزدهار.إلى مزيد من اال
النتائج الملموسة في قطاع الطاقة، كما تتفق سويًا على تشجيع مزيد من التنسيق في هذا المجال، 
بما في ذلك مجاالت الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات 

 الصلة وتقنيات تحلية المياه.
 2/10/2020 الشارقة ،الخليج
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 ر يس الموساد اإلسرا يلي يجري مباحثات أمنية في البحرين .28
أجرى رئيس جهاز االستخبارات اإلسرائيلي )الموساد( يوسي كوهين محادثات أمنية في البحرين عقب 

 اتفاق الجانبين على تطبيع عاقاتهما.
حرين الخميس أن رئيس الموساد ناقش "الموضوعات ذات االهتمام المشترك"، ونقلت وكالة أنباء الب

وكذلك "آفاق التعاون بين البلدين" مع رئيس جهاز المخابرات عادل بن خليفة الفاضل ورئيس جهاز 
وكان كوهين وصل البحرين األربعاء في زيارة  األمن االستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

وأضافت الوكالة أن الطرفين أكدا على أهمية الدور الذي "سيساهم فيه تطبيع العاقات  رسمية علنية.
 بشكل بارز في تعزيز االستقرار وا عاء قيم السام في المنطقة".

 1/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "إسرا يل"واشنطن بوست: مليار دوالر الحزمة المقدمة للسودان مقابل التطبيع مع  .29
تقريرا أعده ماكس بيرك ونبا محيي الدين، ” واشنطن بوست“يم درويش: نشرت صحيفة إبراه -لندن

عن تعثر جهود الواليات المتحدة لدفع السودان لاعتراف بإسرائيل بشكل أدخل الخرطوم في وضع 
وأشارا إلى المحادثات التي أجراها المسؤولون األمريكيون مع السودان على أمل إضافته  صعب.

ل التي طبعت عاقاتها مع إسرائيل، فيما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها جزء من لقائمة الدو 
 عملية التسوية السلمية في الشرق األوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سودانيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم إن الواليات المتحدة 
سرائيل عرضت مليار دوالر كمساعدات واإلمارات العربية المتحدة التي استضافت المحادثات و  ا 

معظمها في مجال الوقود ووعود في استثمار وبدون عملة صعبة والتي يحتاجها السودان بشكل ملح 
نظرا النهيار العملة المحلية وزيادة معدالت التضخم. وطالب الجانب السوداني بمبلغ ضعف 

لتعليق على المحادثات وكذا المسؤولين المعروض كثمن للتطبيع. ورفضت وزارة الخارجية السودانية ا
 اإلسرائيليين.

 1/10/2020، لندن، القدس العربي

 
 سفير اإلمارات في واشنطن لمجلة إسرا يلية: نحن لسنا دولة ديمقراطية .30

رائد صالحة: برر سفير اإلمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، النزعة االستبدادية في  - واشنطن
أّن ” إسرائيل إنسايدر“ة، إذ أكد في حديث مع مجلة موالية إلسرائيل تدعى باده بنظرية تثير السخري

 الملكية االستبداية هي أكثر حساسية للرأي العام، ألنها.. أبوية.
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هتمامًا للرأي العام داخل اإلمارات ألننا لسنا ا يعتقد الكثير من الناس دائمًا أننا ال نولي ” وقال العتيبة:
في الواقع، عكس ذلك تمامًا، ألننا لسنا ديمقراطية، يجب أن نكون منسجمين  دولة ديمقراطية، ولكننا

، في إشارة إلى اتفاقية التطبيع ”يريده شعبنا، وما يشعر به الشارع، وقد أراد الناس ذلك حقاً  للغاية ما
 مع كيان االحتال اإلسرائيلي، والتي عبرت شرائح واسعة من المجتمع اإلماراتي عن معارضتها رغم

 مزاعم العتيبة.
 1/10/2020، لندن، القدس العربي

 
 قطر تدعو العالم للتخلص من عجزه تجاه القضية الفلسطينية .31

األناضول: دعت دولة قطر، األربعاء، المجتمع الدولي إلى التخلص من مما وصفته  -الدوحة 
 بحالة العجز التي يعاني منها تجاه القضية الفلسطينية.

خال النقاش العام حول حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وفي األراضي  جاء ذلك في بيان لقطر،
وأشار البيان  لمجلس حقوق اإلنسان، في جنيف. 45العربية المحتلة األخرى، ضمن أعمال الدورة الـ

الذي قرأه مندوب قطر الدائم لدى األمم المتحدة في جنيف، علي خلفان المنصوري، إلى موقف 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة،  دعم“الدوحة الثابت في 

 ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة.
 1/10/2020، لندن، القدس العربي

 
 "إسرا يل"الخارجية السورية: نقف ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع  .32

ستبقى ضد أي اتفاقيات أو  يوم الخميس، أنهاأكدت وزارة الخارجية السورية،  فلسطين أون الين:
معاهدات مع العدو اإلسرائيلي ألنها تضر بالقضايا العربية عموما وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية، عن مصدر في الخارجية السورية، قوله إن باده تؤكد "موقفها 

فض للتنازالت واالتفاقيات المنفردة مهما كان الثابت المبني على التمسك باألرض والحقوق، والرا
 شكلها أو مضمونها".

 1/10/2020، فلسطين أون الين
 

 "إسرا يل"بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و البحرين ترحب .33
رحبت وزارة الخارجية البحرينية باإلعان عن التوصل إلى اتفاق إلطاق المفاوضات بين  المنامة:

سرائي  ل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين برعاية من واشنطن واألمم المتحدة.لبنان وا 
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مهمة لترسيم الحدود بين البلدين، وبما يؤدي إلى حفظ »واعتبرت الخارجية البحرينية أن هذه الخطوة 
 «.حقوق لبنان

 1/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 اجهة التطبيعلمو  الجهادحماس و  حركتي ": ننسق معالمعارضة البحرينية" .34
و ” حماس“كشفت المعارضة البحرينية عن لقاءات عقدت مع حركتي ”: القدس العربي“ –لندن 

، الذي أبرمته القيادة ”اتفاق الخيانة“، للتأكيد أن شعب البحرين بريء من ”الجهاد اإلسامي“
حرين، إبراهيم فبراير، المعارض للسلطة في الب 14وقال مدير مكتب ائتاف  البحرينية مع إسرائيل.

اللقاءات ضمت إضافة لائتاف، ممثلين عن حركة الوفاق، وبعض “إن ”: القدس العربي”العرادي لـ
القوى الثورية، وحضر اللقاءات، التي عقدت قبل فترة في بيروت، رئيس المكتب السياسي لحركة 

األول، “هدفين:  وأضاف أن لهذه اللقاءات ”.حماس إسماعيل هنية، وممثلين عن الجهاد اإلسامي
 وليس قرارالتأكيد أن شعب البحرين، بريء من الخيانة، التي يتحّمل مسؤوليتها آل خليفة، فهي قراره 

وفيما نفى، مشاركة  ”.الشعب، والثاني، اإلثبات للفصائل، أن هذا الخط هو عقيدة ولن نحيد عنه
مكاني” منظمة التحرير“  ة لتنسيق مستقبلي.في اللقاءات، أكد أن هناك رسائل معها، وا 

 1/10/2020، لندن، القدس العربي
 

 إيران: نتنياهو يسعى باستعراضاته في المحافل الدولية لخداع العالم .35
األناضول: اعتبرت وزارة الخارجية اإليرانية أن رئيس وزراء كيان االحتال اإلسرائيلي،  -طهران

 ”.اع الرأي العام الدولييواصل أكاذيبه في المحافل الدولية لخد“بنيامين نتنياهو، 
جاء ذلك بحسب بيان صادر، األربعاء، عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، تعليًقا على 

للجمعية العام لألمم المتحدة، واتهم فيها إيران بقرب  75كلمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أمام الدورة الـ
 امتاك قنبلتين نوويتين.

 1/10/2020، لندن، القدس العربي
 

 تواجه أزمة تمويل وأنشطة "إسرا يلـ"بسبب كورونا: المنظمات الداعمة ل .36
تأثرت المنظمات الصهيونية الداعمة إلسرائيل اقتصاديا بشكل كبير، من جراء انتشار : بال ضاهر

فيروس كورونا، بحيث أن هذه المنظمات تواجه صعوبة كبيرة في ممارسة أنشطتها. جاء ذلك في 
رته وزارة الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلية بالتعاون مع شركة االستشارات ومراقبة بحث جديد أج
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، التي تعتبر واحدة من أكبر أربع شركات في العالم في هذا المجال، ومقرها Deloitteالحسابات 
 الرئيسي في نيويورك.

العالم، حسبما منظمة داعمة إلسرائيل واألكبر من نوعها في  80واستند البحث إلى معطيات من 
من هذه المنظمات إلى أنها تتوقع  %82ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس. وأشارت 

حدوث تراجع كبير في التبرعات لتمويلها. وأفاد ثلثا المنظمات بأنها تتوقع تقليصات في ميزانياتها، 
ت في القوى العاملة من المنظمات أنها اضطرت إلى إجراء تقليصا %50في العام الحالي، وذكرت 

فيها، وبضمن ذلك فصل موظفين من العمل، إخراج قسم إلى إجازة بدون راتب، وتقليص رواتب 
 جميع الموظفين.

ووفقا للبحث، فإن هذه األزمة تسببت "بمس حقيقي في القدرة على تنفيذ أنشطة، وبينها إرسال وفود، 
حتى اآلن القسم األكبر من أنشطتها". تأهيل قوى بشرية، عقد مؤتمرات ومناسبات، والتي كانت 

منذ األول من آذار/مارس  %50من المنظمات بتراجع أنشطتها بنسبة تصل إلى  %63وأفادت 
 الماضي. وقالت نصف المنظمات إنها ستضطر إلى إجراء تغييرات في شكل أنشطتها.

تراجعت بحجم أكبر،  وأشار البحث إلى أن أنشطة المنظمات الصهيونية الداعمة إلسرائيل في أوروبا
قياسا بالمنظمات التي تنشط في الواليات المتحدة وأميركا الاتينية ومناطق أخرى في العالم. وتوقعت 

 من المنظمات تزايد األنشطة المناهضة إلسرائيل في أنحاء العالم، العام المقبل. 65%
تقرار أنشطة المنظمات، بمنح مساعدات مالية من أجل دعم اس االستراتيجيةوأوصت وزارة الشؤون 

 إلى جانب إنجاع وتركيز األنشطة في مجاالت هامة ومركزية. 
 1/10/2020، 48عرب 

 

 األمم المتحدة: يجب التحقيق بمقتل صياَدين فلسطينيين على حدود مصر .37
)األناضول(: طالبت األمم المتحدة، الخميس، بإجراء تحقيق متكامل في حادث مقتل  -نيويورك 

صابة ثالث قرب الحدود البحرية مع مصر.صيادين فلسطي جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده  نيين وا 
 المتحدث باسم أمين عام األمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

دراية بهذه الحادثة، ويجب إجراء تحقيق متكامل  علىنحن “وقال دوجاريك، في المؤتمر الصحافي: 
 ”.أنهابش

 1/10/2020القدس العربي، لندن، 
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 االتحاد األوروبي مستعد لدعم االنتخابات الفلسطينية ماليا ولوجستيا .38
قال سفير فلسطين لدى االتحاد األوروبي عبد الرحيم الفرا، إن االتحاد رحب ”: القدس العربي“ –غزة 

مساعدات المالية واللوجستية، لتتمكن بإجراء االنتخابات الفلسطينية، وأعرب عن استعداده لتقديم كل ال
إن موقف االتحاد األوروبي “وقال الفرا في حديث لإلذاعة الفلسطينية الرسمية:  فلسطين من إنجازها.

نقله الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد بوريل خال اتصال هاتفي أجراه مع 
 ”.الرئيس محمود عباس

 1/10/2020القدس العربي، لندن، 

 

 بسبب مبيعات أسلحة ألذربيجان "إسرا يل"أرمينيا تستدعي سفيرها من  .39
)رويترز(: أعلنت وزارة الخارجية األرمينية، اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها من  -يريفان 

 إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم ببيع أسلحة إسرائيلية ألذربيجان.
أسلوب العمل اإلسرائيلي غير مقبول. كان لزاما على “ارة وقالت آنا نجداليان المتحدثة باسم الوز 
 ”.الوزارة أن تستدعي سفيرها في إسرائيل

 1/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 الفصا ل الفلسطينية لتزيين اتفاق أوسلو .40

 عبد الستار قاسمد. 
ة قائلة إنها كلما أصيب عباس بخيبة سياسية كبيرة يدعو الفصائل لاجتماع، وهي تلبي الدعوة بسرع

مع الوحدة الفلسطينية ودون أن تشرح لماذا لم تتم هذه الوحدة حتى اآلن. هو ال يهتم كثيرا بمواطن 
الفشل الفرعية، لكن الضائقة قد تطيحه فيطلب النجدة. الفصائل تسارع لاجتماع، ووفق خبرتنا 

له أهلكوا الشعب الفلسطيني باجتماعاتها، هي فقط تمد يد الحياة لعباس والتفاق أوسلو الذي هو وأه
 ودمروا أنسجته االجتماعية واألخاقية واالقتصادية والمعنوية والوطنية والتربوية والتعليمية والقضائية.

وواضح أن هذه الفصائل ال تعرف الشرعية الفلسطينية وال قيمة الشرعية والقانون في حياة األمم 
ألساسي للسلطة الفلسطينية وعلى أمناء الفصائل والدول. عباس غير شرعي إذ هو ينتهك القانون ا

ليروا أين هم  141إلى  30أن يقرأوا القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية بخاصة المواد من 
 وعباس يندرجون.

يحدد القانون األساسي للسلطة الفلسطينية مدة رئيس السلطة بأربع سنوات، وعباس يستبد بالشعب 
نوات بانتهاك صريح وفاضح للقانون. أما مجالس منظمة التحرير الفلسطينية الفلسطيني على مدى س
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فكلها فاقدة للشرعية ألنها جميعها تخالف أنظمتها الداخلية. المجلس الوطني الفلسطيني غير شرعي 
وأعضاؤه مجرمون بحق الشعب الفلسطيني ألنهم ألغوا الميثاق الفلسطيني الذي اجتمع الفلسطينيون 

تالي فإن المجلس المركزي غير شرعي ويجب محاكمة كل أعضائه الحتقارهم األنظمة حوله. وبال
 الداخلية للمجالس الفلسطينية.

الفصائل الفلسطينية ليست أبدا مصدرا للشرعية الفلسطينية، فقط هناك مصدران للشرعية الفلسطينية 
ة عندما كانت، واآلن البندقية وهما البندقية واالنتخابات. منظمة التحرير اكتسبت شرعية من البندقي

موجودة في غزة، والقادة الشرعيون الحقيقيون للشعب هم أبو عبيدة وداود شهاب وأبو مجاهد ومن 
سار على دربهم. وواضح أن قادة الفصائل ال يعرفون القوانين الفلسطينية، وال يعرفون أهمية الشرعية 

 ة التلفاز يوما مع أحد قادة الفصائل ورد عليّ والقانون في حياة األمم والشعوب. وقد كنت على شاش
جابته تدل على جهل  عندما قلت إن عباس غير شرعي بأن عباس شرعي بحكم األمر الواقع، وا 

 عميق، ولم يفكر بأن االحتال الصهيوني أمر واقع أيضا.
فوق  يعني أن الفصائل لها وظيفة المزهرية لتجميل عباس واتفاق أوسلو، وتبقى مصالح الفصائل

مصالح الشعب الفلسطيني. وقد قالت الفصائل في بيانها الصادر من بيروت ورام هللا إنها تشكل 
لجنة لقيادة المقاومة الشعبية. أوال هل يعرف أمناء الفصائل معنى المقاومة الشعبية وتفاصيلها 

نوات. وهل يفسر ومتطلباتها؟ هم لم يعرفوا هذه المقاومة وتركوها عائمة مثلما تركها عباس عبر الس
لنا األمناء العامون كيف تتوافق المقاومة الشعبية مع نشاطات السلطة في الكواليس الدولية واإلصرار 
على استمرار المفاوضات. المفاوضات بحد ذاتها على أي مستوى كانت تشكل انتهاكا ألسس 

ثون على الشعب وأصول المقاومة الشعبية. فإما أن أمناء الفصائل ال يعرفون أو أنهم يتخو 
الفلسطيني. وهل يفسر لنا أمناء الفصائل كيف تكون قيادة مقاومة شعبية بالتعيين؟ قيادات المقاومة 
تاريخيا على امتداد التاريخ والعالم تنبثق انبثاقا من الميدان، وال يعينها أحد. وأكبر دليل على الجهل 

للمقاومة الشعبية. أمر مضحك، وبه  وعدم المعرفة أن شخصا من أهل أوسلو قد تم تعيينه قائدا
 يسيء أمناء الفصائل ألنفسهم أشد اإلساءة.

الشعب الفلسطيني كله مع الوحدة الوطنية، وهو مع اللقاءات والحوارات التي توصله إلى نتيجة، لكنه 
سقاط من لم يسقط بعد في أوحال أوسلو. وهو يتمنى على أمناء  ليس مع المسخرة والتخويث وا 

ن يعترفوا بعدم قدرتهم وتسليم القيادة لعناصر فلسطينية شابة. عباس ليس وحده المستبد الفصائل أ
نما االستبداد عام وطام.  وا 

ال بد أن أستثني الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد اإلسامي من بعض الترهات وليس 
قررات الفلسطينية والسياسات كلها التي أتى بها قادة الفصائل. لكن مجرد االحتجاج وانتقاد الم
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الفلسطينية ال يكفي. يجب أن يعلو الصوت لحشد أكبر طاقات ممكنة من الشعب الفلسطيني 
للمحافظة على الوجود الفلسطيني واستعادة مكانة القضية الفلسطينية. الحالة الفلسطينية مزرية جدا، 

اإلمارات والبحرين ومصر واألردن ال وهي ال تحتمل اجتماعات وقرارات ال تجد طريقها نحو التنفيذ. 
نما يتحمل  تتحمل وحدها االنهيارات في المواقف الدولية والعربية تجاه القضية الفلسطينية، وا 

 الفلسطينيون أنفسهم وعلى رأسهم المنظمة المهترئة مسؤولية كبرى وأعظم. توبوا إلى هللا والشعب.
ن أجل إعادة بناء منظمة التحرير، لتكون مظلة قلتم في بيانكم الختامي إن لجنة سيتم تشكيلها م

أيلول )سبتمبر(، ولم يتبق أمامكم إال أسبوع واحد.  4للجميع خال خمسة أسابيع. صدر بيانكم في 
نما تمثلون.  لكن أقول لكم إن أهل أوسلو ال يتخلون عن امتيازاتهم. أنتم لستم واهمين، وا 

 1/10/2020، لندن، 21عربي 
 

 "الدولة الق طرية"ية في مسار القضية الفلسطين .41
 أسعد عبد الرحمن

، بدأ ترسيخ عصر 1961في العام « الجمهورية العربية المتحدة»منذ انهيار التجربة الوحدوية بصيغة 
هي األساس والغاية. وسرعان ما أنتجت « الدولة القطرية»كي تصبح « ازدهار اإلقليمية العربية»

أفاعيلها بالوطن والمواطن، ما أدى إلى مصادرة للحريات تاها قمع هذه األخيرة واقعًا بائسًا، وفعلت 
واضطهاد، أوصلت إلى تخلف شامل، مع الحفاظ على مصالح الفئات الحاكمة على حساب الوطن 

 والمواطنة.
كلهم جاؤوا إلى الحكم بحجة تحقيق الوحدة العربية ومن ثم االنطاق إلى تحرير فلسطين، لكن 

حتى باتت عائقًا أمام أي وحدة عربية حقيقية أو في إمكانية « لة القطريةالدو »ترسخت وتجذرت 
أفرزت الرئيس/ الملك/ وربما القيصر الذي أسس لظاهرة « فالدولة القطرية»لتحرير فلسطين. 

في ظلهما « الدولة القطرية»التوريث فاضطر للجوء إلى االستبداد مقرونًا بتزايد الفساد، فأضحت 
لوحدة العربية ولكل األهداف السامية التي أعلنها قائد االنقاب في منشوره األول المانع الحقيقي ل

الذي اعتمدته أنظمة عربية إذ تبين أنه « الرأي اآلخر»حين تولى الحكم. ثم تفاقم األمر مع رفض 
ليس ساحًا في أيدي األنظمة فحسب، فالكل يلجأ إليه ضد معارضيه: حركات إسامية، قوى تقدمية 

عية أو يسارية أو ليبرالية أو اشتراكية أو قومية، أي أنها شملت ألوان األطياف السياسية، حتى شيو 
بات لدينا قوى وتنظيمات ال عاقة لها، ال من قريب وال من بعيد، بأي شيء يتعلق بالديمقراطية 

 .وحقوق االنسان، وكل ما يقولونه هو مجرد تعابير إنشائية ال قيمة لها على أرض الواقع
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في ظل هذا الوضع، انتقل العالم العربي، خال مسيرة التسوية السياسية مع إسرائيل، من اشتراط 
، 1967تحقيق السام مع إسرائيل بقيام هذه األخيرة باالنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 

، 194رار األممي وعودة الاجئين طبًقا للق 1967وقبولها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 
، فأسقط اشتراط تلبية الحقوق الفلسطينية «السام مقابل السام»إلى صيغة إسرائيلية جديدة هي: 

. وبكلمات الكاتب الفلسطيني المتميز )جواد 1967واالنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 
ة بشكل تام وا عادتها إلى لقد استهدف قباطنة العالم الجديد تدمير الكيانات العربي»... بولس(: 

 «.تشكاتها القبلية األصلية والتحكم بها وبمقدرات الباد الطبيعية
نتاجا لذلك النوع من الدولة القطرية )الكيانية وليست الوطنية( وهي التي  1967لقد كانت هزيمة 

ملية بطيئة مهدت لانفكاك عن الءات قمة الخرطوم تدريجيًا، بحجج وذرائع مختلفة، تمهيدًا لبدء ع
« اتفاقات أوسلو»قوامها االنفكاك العربي الرسمي تباعًا عن القضية الفلسطينية. وعمليًا، وبعد 

وتحرير األراضي « كامب ديفيد»، ومن قبلها «وادي عربة»الفلسطينية/ اإلسرائيلية، واتفاقيتي 
لسطيني/ اإلسرائيلي، األردنية والمصرية المحتلة، كلها مقرونة بالفشل المدوي لمساعي السام الف

أصبح الفلسطينيون هم فقط من يعيشون في حالة بؤس قوامها تعميق الحتال وطنهم بكل ما يرافق 
 1967ذلك من مقارفات إسرائيلية، وبات من أقصى األماني قيام دولة فلسطينية في مناطق احتال 

 التي باتت موضع تشقق راهن!« المبادرة العربية»على قاعدة 
 2/10/2020رام هللا، ، ماأليا

 
 هاّل اعتذرنا إلى الشعب الفلسطيني .42

 ران أدليست
، ولكن ال يزال من غير المتأخر طلب «يوم الغفران»اليوم )أمس( األربعاء. انتهى موعد اعتذارات 

االعتذار من الفلسطينيين، كبني بشر وكشعب. فالحساب الدموي الجدير باالعتذار من جانبنا 
حسابهم الدموي، أما يوم الغفران فمخصص لحساب اليهود الذاتي( هو كما يلي:  )فليجِر الفلسطينيون

فلسطينيا بنار  3532قتل  2020/آب/31وحتى  2009، منذ كانون الثاني «بتسيلم»وفقا لحساب 
سياسة «(. الجرف الصامد»الجيش اإلسرائيلي وقوات األمن )بما في ذلك في قطاع غزة وفي حملة 

نه يوجد من جانب الفلسطينيين تهديد وجودي، ولهذا فان علينا أن نقضي عليه حكومات اليمين هي أ
وال يتضمن  امرأة 324وقاصرا  694وهو ال يزال صغيرا )عدد القتلى، لفخار دولة إسرائيل، يتضمن 

 فلسطينيا قتلوا على ايدي مواطنين إسرائيليين(. 28
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فلسطينيا. كم منهم قنابل  3532ملكة داود: واآلن عودوا الى الوراء واعرضوا بالعدد العام قتلى م
خرجوا للقيام بالعمليات العتبارات سياسية تهدد وجود دولة إسرائيل؟ كم منهم « مخربون«متكتكة و

راكموا الغضب العام و/ أو الثكل الشخصي وخرجوا لانتقام؟ ولم نتحدث بعد عن المايين الذين 
الذي يبعث مقاومة شرعية ويثير احساسا انسانيا  يعيشون في واقع من النظام العسكري العنيف،

 اساسيا بالهوية وبحرية التعبير والحركة.
أو اقل، لصالح القصص الصغيرة للحياة اليومية التي  أكثردعكم لحظة من عدد التصفيات، المركزة 

يظهر كيف أنه قبل نحو شهر، « بتسيلم»تبني واقعا الى جانب الجثث. فيلم قصير نشر في موقع 
)هكذا قدموا في الموقع( من بيت فلسطينية  أربعايلول، اقترب بضعة فتيان من كريات  11في ليل 

وأطفالها، بجوار حيهم. رشقوا الحجارة واداروا حوارا تضمن شتائم وتعابير قاسية ُأطلقت نحو سكان 
 في البيت ساد الصمت. مستوطن آخر يشتم محمدًا بفظاظة.«. خنزير»البيت، بما فيها من 

، «إذا كان لديك كلمة فقولي»مستوطن ينطلق الى األمام، يدير ظهره إلى البيت ويكشف مؤخرته: 
 وهذا يستمر ويتدهور. ال يرد البيت. ويتواصل رشق الحجارة.

ظاهرًا، ال صلة بين التنكيل على أساس يومي وبين سياسة الحكومة. عمليا يدور الحديث عن أواٍن 
نيين لصالح المستوطنين في كل ارجاء الضفة الغربية. ظاهرا، في مستطرقة، هدفها طرد الفلسطي

«. االرهاب»البعد الواسع لنشاط جهاز المخابرات والجيش اإلسرائيلي، يدور الحديث عن حرب ضد 
اما عمليا، فيدور الحديث عن سياسة ضغط من حكومة تستغل قوات االمن وترفض التوجه الى 

كل وضع يستوجب الهدوء. يسمى هذا احتاال،  –تيب عسكري المفاوضات على تسوية سلمية او تر 
كنتم تصرون على أن الرب أعطانا الباد، وهو سيغفر لنا كل خطايانا في كل يوم  إذاأو اغتساال؛ 

 غفران في كل سنة.
أو « بتسيلم»لمن لديه معدة حديدية، ضمير مبطن، وسأم اعياد تشري، نوصيه بالدخول الى موقع 

لم تفهموا فاالحتجاج  إذامسيرة االحتجاج الكبرى. هذا ليس احتجاجا ضد نتنياهو فقط. االنضمام الى 
هو ضد الوضع، واالحتال هو جزء من الوضع. لن تروا هناك كتلة من الكيبات المنسوجة، 

 وبالتأكيد لن تجدوا عباءات الدين. فلهؤالء يوجد رب خاص بهم، وسبله الخفية لتحقيق طلبهم.
 «معاريف»
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 إسرا يل تسير بخطى حثيثة نحو الحرب األهلية! .43
 رافيت هيخت
حتى الفترة األخيرة درجت جهات في اليمين ومن محيط بنيامين نتنياهو على القول إن المتظاهرين 
أمام مقر رئاسة الحكومة وفروعهم أمر جيد لرئيس الحكومة، ألنهم يكشفون عن "الوجه الحقيقي 

محتجين" ويوّحد صفوف مؤيديه من ورائه. وقال ابن رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، إنهم يسّلون لل
 نتنياهو: "أعرض على والدي صور هذه الكائنات الفضائية، وهذا يضحكه".

اّل ال يمكن بغير ذلك أن نشرح  على ما يبدو لم تعد التظاهرات ُتضحك سكان مقر رئاسة الحكومة. وا 
ن والصاحيات لمواجهة وباء "كورونا"، والتي كل هدفها إحباط التظاهرات ضد رئيس تعديات القانو 

الحكومة في إحدى أصعب الفترات التي عرفتها الديمقراطية اإلسرائيلية. كثيرون سخروا من الفيديو 
الذي نشرته إيان شاحر، هذا األسبوع، والذي تظهر فيه الصبّية تبكي بغضب وتصف المتظاهرين 

سوخ". ال يوجد ما يدعو إلى السخرية في هذا الفيديو. ليس من المبالغة االفتراض أن شاحر بـ"الم
تعّبر على طريقتها، وبصورة صافية أصيلة مثيرة لإلعجاب، عن مشاعر الموجودين في مقر رئاسة 

دة، الحكومة ووسط مؤيدي نتنياهو. هؤالء يتحركون بحدة بين قطبين من القلق الرهيب والكراهية الشدي
 وبين تضخيم صور المتظاهرين وتصويرهم كمسوخ ليست بشرية.

منع التجمعات هو خطوة منطقية لكبح المرض، لكن ال يوجد شيء منطقي في خطوات هذه 
الحكومة، التي من جهة تعارض حتى احتجاج قافلة من السيارات ال تشكل أي خطر على انتشار 

ضى في جزء من مؤسسات المجتمع الحريدي. هذه العدوى، ومن جهة ثانية تسمح بالكثير من الفو 
الفوضى الفاضحة السائدة في أجزاء من المجتمع الحريدي المتباين تضحي قبل أي شيء بجزء من 
الجمهور هناك، الذي يحرص على احترام التعليمات، لكنه يجد نفسه، رغمًا عن إرادته، عالقًا في فخ 

لمرضى الذين سيحتاجون إليها. كل إنسان عاقل يدرك المرض، والحقًا أيضًا بالمنظومة الصحية وا
أنه إذا كان المطلوب إجراًء عاجًا، يتعارض مع حقوق الفرد، وحرية الحركة والعبادة وحقوق مقدسة 
ُأخرى في دولة ديمقراطية، فإنه يجب أن ُيّتخذ قبل كل شيء هناك ]المجتمع الحريدي[، في منطقة 

 الكارثة.
هو فشل مروع للحكومة.  -ليس مهمًا ضد من -إلى هذا التشريع الجهنمي مجرد حقيقة أننا وصلنا

 -الدول التي تنجح في التعايش بطريقة ما مع الوباء تمتاز بوجود عاقات ثقة بين الحكومة والشعب
الحكومة تقود سياسة هدفها الدفاع عن المواطنين وعن المنظومة الصحية، من خال المحافظة على 

قهم واالهتمام بحاجاتهم. المواطنون من جهتهم يردون الجميل من خال االلتزام أكبر قدر من حقو 
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باالنضباط الذاتي الصارم والتضحية الذاتية. فقط من خال حركة مشتركة يمكن مواجهة عاصفة 
 رهيبة مثل "كورونا" وتقليص أضرارها.

الصحة الجسدية والنفسية وماذا يجري في إسرائيل؟ في خضم أزمة مخيفة، ذات متغيرات مهمة، مثل 
واالقتصادية والمجتمعية، وفي خضم دوامة سياسية ال تنتهي يحاول صاحبها استغالها بأي طريقة 
إللغاء محاكمته، تتقدم إسرائيل بخطى كبيرة نحو حرب أهلية. في الجهة األولى من المتراس هناك 

ي ُأقر في األمس في الكنيست صب معارضو نتنياهو. القانون الذ -إيان شاحر وفي الجهة الثانية 
 الزيت على هذه النار.

 "هآرتس"
 2/10/2020، رام هللا، ماأليا
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