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بالتزامن  في كل المناطق شاملةانتخابات  من خاللإعادة بناء الن ام السياسي  تدعو إلى حماس .1
 وبالتوافق الوطني 

أنهت قيادة حركة المقاومة اإلسالمية حماس اجتماعاتها الخاصة المتعلقة بتطورات الحالة الوطنية 
م في رام هللا 3/9/2020بعد االجتماع المهم الذي عقده األمناء العامون للفصائل الفلسطينية بتاريخ 

ي حركة فتح بتاريخ وبيروت، والذي تاله الحوار الثنائي الذي عقد في اسطنبول بيننا وبين اإلخوة ف
م كمقدمة للحوار الفلسطيني الشامل، وتمخض عنه مسودة 2020سبتمبر  23و  22الثالثاء واألربعاء 

 تفاهم بين وفدي الحركتين لعرضها على الفصائل كافة.
 وقد خلصت اجتماعات قيادة الحركة إلى ما يلي:

ر، وأسراه األحرار، وجرحاه األبطال، مؤكدة أننا توجه القيادة التحية كل التحية لشهداء شعبنا األبرا. 1
قامة دولتنا المستقلة وعاصمتها  على العهد والوعد، متمسكة بخيار المقاومة حتى تحرير فلسطين وا 
القدس، درة التاج، وبوابة السماء، ومجمع األنبياء، حيث المسجد األقصى المبارك أولى القبلتين 

 وثالث الحرمين الشريفين.
ك قيادة الحركة التفاهم الذي تم بين وفدي الحركتين، وتؤكد أنه معروض على الفصائل . تبار 2

ليس بدياًل  -على أهميته-الوطنية كافة لمناقشته، فالحوار الثنائي بيينا وبين اإلخوة في حركة فتح 
 عن الحوار الشامل، بل هو مقدمة له بغرض التسهيل والمضي إلى األمام.

ة من جديد رفضها التام لكل الصفقات والمؤامرات التي تحاك ضد قضية شعبنا . تؤكد قيادة الحرك3
وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وستقف حماس مع الكل الوطني الفلسطيني، سدًا منيعًا أمام 

 هذه المؤامرات التي تستهدف شعبنا وقضيته العادلة.
نجاز الوحدة خيار استراتيج4 لزامي لحماس ولفتح ولكل القوى السياسية . الشراكة الوطنية، وا  ي وا 

والمجتمعية، فال بديل عن الوحدة، وهي الضمان الوحيد لتحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة 
 وتطهير األرض والمقدسات.

. تتجلى الشراكة الوطنية في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كاماًل على أسس ديمقراطية 5
االنتخابات الشاملة والحرة والنزيهة في كل المناطق، وفي المقدمة منها القدس  سليمة، من خالل

المحتلة، وبالتزامن وبالتوافق الوطني بما يضمن مشاركة الجميع دون استثناء، فالمشاركة في مختلف 
المؤسسات والمرجعيات الوطنية حق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، بدءًا من 

 التحرير الفلسطينية وكل األطر والمؤسسات المنبثقة عنها.منظمة 
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نجاز الوحدة، وستقدم كل ما يلزم في 6 . تؤكد قيادة الحركة أنها ستعمل بكل قوة لتحقيق الشراكة وا 
سبيل ذلك، حتى يقف شعبنا صفا واحدا في مواجهة المحتل الغاصب الذي يدنس األرض 

 والمقدسات.
.وكلفت قيادة الحركة لجنة من المكتب السياسي برئاسة نائب رئيس المكتب االخ صالح العاروري 7

 لمتابعة الحوار مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية.
نهاء 8 شاعة أجواء الحريات وتكريس التعددية وا  . تؤكد القيادة ضرورة تهيئة األجواء الداخلية وا 

مسار الوحدة والشراكة والمصالحة بما يضمن المضي دون عقبات، وبما  الملفات العالقة كافة لنجاح
 يزيد من ثقة شعبنا بالجدية في تحقيق الوحدة الوطنية.

. تدعو قيادة الحركة إلى البدء فورًا بتشكيل هيكلية القيادة الموحدة واالنطالق في العمل الميداني 9
 دون تردد.

سراع في عقد جلسات الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة . تدعو قيادة الحركة إلى ضرورة اإل10
الجميع لالتفاق بشكل نهائي على خريطة الطريق الوطنية التي تحقق الشراكة والمصالحة، لننطلق 
موحدين في بناء مؤسساتنا الوطنية، ومواجهة عدونا الذي يحتل أرضنا، ولنفشل كل مؤامرات تصفية 

 لهرولة نحو التطبيع الرخيص مع االحتالل المجرم.القضية، وننهي حصار غزة، ونوقف ا
 3/10/2020موقع حركة حماس، 

 
 يوما   30يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ  عباس .2

محمود عباس قرارا بتمديد حالة الطوارئ في األراضي  يةفلسطينال السلطةأصدر رئيس : رام هللا
بموجبه على قرار تمديد كما أصدر قرارا بقانون صادق  الفلسطينية لمدة ثالثين يوما، تبدأ السبت.

 حالة الطوارئ.
 2/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : االحتالل يستكمل سياسته االستيطانية في فلسطينالفلسطينية الخارجية .3

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين ما تناقلته وسائل اإلعالم العبرية عن إصدار رئيس الوزراء  :رام هللا
وحدة استيطانية جديدة في الضفة  5,400على بناء  بالموافقةسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته اإل

  الغربية المحتلة.
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واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، الجمعة، أن تعميق البناء االستيطاني في الضفة يندرج في 
ة عملية لقرارات الضم تطبيق صفقة القرن المشؤومة من طرف واحد وبقوة االحتالل، كترجم إطار

  االسرائيلية.
 2/10/2020، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 بناء وحدات استيطانية جديدة استمرار في خطوات الضم "إسرائيل"الخضري: قرارات النائب  .4

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن االحتالل اإلسرائيلي : غزة
اإلعالمي  ماض في تنفيذ مخططات االستيطان وصفقة القرن وضم الضفة الغربية، رغم حديثه

بالتجميد والتأجيل، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي الحجر األساس وبوابة مواجهة التحديات 
وشدد الخضري على أن قرارات إسرائيل بناء وحدات  وجلب الدعم العربي واإلسالمي والدولي.

استيطانية جديدة استمرار في خطوات الضم، وأن عمليات سلب األراضي وتوسيع وتكثيف 
الستيطان في القدس والضفة الغربية، مستمر بشكل تدريجي وفق المخططات اإلسرائيلية، في خرق ا

 فاضح للقوانين والمواثيق الدولية.
 2/10/2020المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 لرجوب: فتح قررت تشكيل قيادة موحدة لتطوير وتفعيل المقاومة الشعبيةا .5

خالل اجتماعها  قررتركة فتح جبريل الرجوب إن اللجنة قال أمين سر اللجنة المركزية لح: رام هللا
تشكيل قيادة موحدة تتحمل مسؤولية العمل من الذي عقدته الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، 

وأوضح الرجوب أن  وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية في الوطن والشتات.أجل تطوير 
مركزية فتح أقرت كذلك البدء فورا بحوار مع الفصائل الستكمال وضع اآلليات المطلوبة التي التوافق 

الوطنية عليها خالل لقاء األمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، ووفق البيان رقم واحد للقيادة 
 الموحدة.

 2/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
 

 هنية يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي .6
استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية السيد حسن توران رئيس لجنة فلسطين 

ات التي تمر بها قضية فلسطين في البرلمان التركي، حيث تم استعراض آخر التطورات والتحدي
 وسبل مواجهتها، بما في ذلك مسار الوحدة الوطنية والجهود التي تبذل على هذا الطريق.
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وعّبر رئيس الحركة عن تقديره لموقف تركيا رئاسًة وبرلماًنا وشعًبا من القضية الفلسطينية ودعمها 
طيب أردوغان في افتتاح الدورة  على مدار السنوات الماضية، مشيًدا بكلمة الرئيس التركي رجب

للبرلمان التركي، حيث أعرب خاللها عن فخره بدفاع بالده عن فلسطين والقدس في  27التشريعية الـ
 المحافل الدولية كافة.

 2/10/2020موقع حركة حماس، 
 

 حماس تثمن الروح الوطنية التي تضمنها بيان مركزية فتح .7
الروح الوطنية التي تضمنها بيان اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة األخ الرئيس  حماسثمنت حركة 

وأكدت الحركة في تصريح صحفي مضيها في طريق إنجاز  أبو مازن الخميس األول من أكتوبر.
الوحدة الوطنية وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة، والتزامها باإلسراع مع الكل الوطني في تنفيذ وتطبيق 

 .2020سبتمبر  3جات وقرارات اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية بتاريخ الخميس مخر 
 2/10/2020موقع حركة حماس، 

 
 حماس: اعتقال القيادي حسن يوسف لن يوقف مسار الوحدة .8

مدينة رام أن اعتقال قوات االحتالل القيادي الشيخ حسن يوسف من منزله في  حماسأكدت حركة 
هللا، يأتي في سياق حملة االعتقاالت والتهديدات الشعواء التي يشنها االحتالل ضد قيادات وأبناء 

وقالت الحركة في تصريح صحفي الجمعة، إن هذه الحملة لن تفلح في ثني أبناء الحركة  الحركة.
ت على أن اعتقال وقياداتها عن دورهم الطليعي في مواجهة مشاريع االحتالل والتصدي لها. وشدد

االحتالل الشيخ حسن يوسف لن يوقف مسار الوحدة الذي عمل من أجله طوال الشهرين الماضيين 
 اللذين قضاهما في الحرية.

 2/10/2020موقع حركة حماس، 
 

 الرجوب يدين اعتقال قوات االحتالل للقيادي في حماس حسن يوسف .9
فتح اللواء جبريل الرجوب اعتقال القيادي في حماس أدان أمين سر اللجنة المركزية لحركة  رام هللا:

يأتي في إطار محاوالت العبث بالساحة الفلسطينية، ومحاولة للتأثير على »حسن يوسف، واعتبر أنه 
 «.إنجار الوحدة الوطنية

 2/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 وريات الموزفتح ترد على بومبيو: شعبنا هو الذي يختار قيادته وفلسطين ليست من جمه .10
: وجهت حركة فتح انتقادات حادة لوزير الخارجية األمريكية مايك بومبيو، على خلفية مطالبته غزة

األخيرة بتغيير القيادة الفلسطينية، الرافضة التفاقيات التطبيع العربية األخيرة، والتي ال ترفض أيضا 
اإلعالم في مفوضية التعبئة والتنظيم، على  ورد منير الجاغوب مسئول ”.صفقة القرن“مخطط 

جاء فيها يا سيد بومبيو: متى ستدركون أن ” فيسبوك“بومبيو من خالل تدوينة نشرها على موقع 
شعبنا هو الذي يختار قيادته وأن فلسطين رغم أنها دولة تحت االحتالل إال أنها ليست واحدة من 

 ”.جمهوريات الموز
 2/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 مسكن جديد في المستوطنات 5,400نتنياهو يدفع للمصادقة على مخططات بناء  .11

وكاالت: يعقد مجلس التخطيط األعلى للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية اجتماعًا،  -القدس
وحدة سكنية جديدة، بموجب تعليمات  5,400تشرين األول الحالي، للمصادقة على بناء  12في 

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس. صادرة عن
وحدة( ستقام في  2,929وبموجب هذا المخطط، فإن أكثر من نصف الوحدات السكنية الجديدة )

 مستوطنة "بيتار عيليت" الحريدية.
وحدة في مستوطنة  560ي"، وحدة سكنية في مستوطنة "عيل 629ويقضي المخطط االستيطاني ببناء 

وحدة في مستوطنة "باني  120وحدة في مستوطنة "هار براخا"،  286"غيلو" جنوبي القدس المحتلة، 
وحدة في البؤرة االستيطانية "شمعا" في جنوب جبل  21وحدة في مستوطنة "عيناف"،  181كيدم"، 
 الخليل.

وحدات سكنية  2,910خططات لبناء كذلك سيناقش مجلس التخطيط للبناء في المستوطنات دفع م
وحدة في  354وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات بنيامين" و 370أخرى في المستوطنات، بينها 

 مستوطنة "نيلي".
 3/10/2020رام هللا،  ،األيام

 
 جندي ا إسرائيلي ا مصابون  1,237فيروس كورونا:  .12

يوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أوساط رائيلي، أعلن الجيش اإلس: رام هللا
أن  -بحسب موقع صحيفة معاريف  -وأوضح الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي  .1,237جنوده إلى 
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وأشار إلى أن هناك  اإلصابات غالبيتها طفيفة، في حين أن جنديين وصفت حالتهما بالخطيرة.
 جندي في العزل االنفرادي بعد مخالطتهم لمصابين. 12,700

 2/10/2020القدس، القدس، 

 

 وزير إسرائيلي يستقيل بسبب فشل مواجهة كورونا .13
 -سياحة اإلسرائيلي، اليوم الجمعة، بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبلغ آساف زامير وزير ال :رام هللا 

 أبيض الذي ينتمي إليه، بنيته االستقالة من الحكومة.
وقال زامير في صفحته على فيسبوك، إنه قلق على مستقبل "الدولة"، معتبًرا أنها على شفا الهاوية 
وأن األوضاع فيها لن تتغير ما بقي بنيامين نتنياهو في منصبه كرئيس للوزراء. كما نقلت هيئة البث 

 اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
 2/10/2020القدس، القدس، 

 

 للتراجع عن الموافقة على المفاوضات "حزب هللا"تل أبيب تتوقع ضغوطا  إيرانية على  .14

اللبنانية  -سرائيلية في مقابل التقديرات المتفائلة في واشنطن بأن تتعمق المفاوضات اإلتل أبيب: 
حول الحدود البحرية، وتتطور لالتفاق أيضًا على الحدود البرية، تسود تقديرات في تل أبيب بأن 

، الذي أعطى الضوء األخضر لهذه المفاوضات، سيتراجع في مرحلة معينة بضغط من «حزب هللا»
 القيادة اإليرانية.

ل إلى اتفاق على الحدود البحرية وحتى البرية وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن إمكانات التوص
قائمة جدًا، ألن الخالفات بين الطرفين تعد طفيفة ومعظم األطراف اللبنانيين معنيون بتسوية ويأملون 
بأن تكون نتيجة االتفاق مع إسرائيل إطالق مشروع حفر آبار الغاز وتحقيق طفرة في وضع لبنان 

ت اتفاق كهذا. ومن مصلحتها أن يبقى لهيب التوتر مشتعاًل االقتصادي، لكن إيران تخشى من تبعا
 على حدود إسرائيل الشمالية.

 3/10/2020الشرق األوسط، لندن،  

 

 ناشط يميني يدهس امرأتين ت اهرتا ضد نتنياهو .15
في تدهور جديد وتفاقم للشرخ السياسي في المجتمع اإلسرائيلي، أقدم أحد نشطاء اليمين  تل أبيب:

على دهس امرأتين شاركتا في مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تل أبيب. وقال عدد 
هرين الذين اعتُقلوا، صباح أمس )الجمعة(، إن المواطن الذي نّفذ عملية الدهس كان من المتظا

يصرخ في المعتقل بأنه يريد قتل المتظاهرين فردًا فردًا. واستقال وزير السياحة أساف زمير، من 
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التي تبحث عن وسائل لقمع المظاهرات ضد »الحكومة اإلسرائيلية أمس، احتجاجًا على سياستها 
 «.و، مما يفاقم الشرخ السياسينتنياه

 3/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 ماكينات "لزيادة دقة الصواريخ" يستخدم الجيش اإلسرائيلي يزعم: حزب هللا .16

يوم، الجمعة، أّن الماكينات التي عرضها حزب هللا على زعم الجيش اإلسرائيلي، : أحمد دراوشة
 الصحافيين يوم الثالثاء الماضي، "تستخدم لزيادة دّقة الصواريخ".

واّدعى الجيش اإلسرائيلّي أن الماكينات التي قيل للصحافيين إّنها مستخدمة إلنتاج بالونات غازّية 
ات للوي وثَني وقطع الحديد في مسار إنتاج الصواريخ الدقيقة"، واّدعى ذلك أن المشاركين هي "ماكين

 في اللقاء الصحافي، بما في ذلك مدير المصنع، هم عناصر في حزب هللا.
 2/10/2020، 48عرب 

 
 غانتس يدفع لتعيينات جديدة .17

وزير القضاء، آفي نيسنكورين، )"كاحول  رئيس حزب من حزب "كاحول الفان،وجه  :بالل ضاهر
الفان"( بتعيين مّدٍع عام جديد للدولة، باإلضافة إلى الدفع باختيار مراقب عام جديد لجهاز الشرطة، 

 وتان يتوقع أن تثيرا خالفات مع الليكود.وهما خط
وهاجم غانتس نتنياهو دون أن يسّمه، قائال إّن إسرائيل تعيش أزمة ثقة "مرّدها أوال غياب المثال 
الشخصي، وخشية حقيقّية مردها أّن االنشغال بالمصالح السياسية يغلب القلق على صّحة الجمهور 

 دق، مصيرها وعملها".ولسبل عيش ماليين البيوت التي تخشى، وبص
كما أعلن غانتس أنه اختار وزيرة الشؤون اإلستراتيجّية، أوريت فركاش هكوهين، وزيرًة للسياحة خلًفا 

 لزامير.
 2/10/2020، 48عرب 

 
 تقديرات إسرائيلّية: أزمة كورونا ستستمّر عام ا على األقل .18

 2021أشارت تقديرات الجيش اإلسرائيلّي إلى أّن أزمة كورونا ستستمّر حتى نهاية عام : أحمد دراوشة
 ، دانا فايس، مساء الجمعة.12المقبل، بحسب ما ذكرت المراسلة السياسّية للقناة 

 .2021كما يتوقع الجيش اإلسرائيلي أال يتم الحصول على تطعيم قبل تّموز/يوليو 
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وشّكك مسؤول إسرائيلي كبير في القدرة على التغّلب على الفيروس بالوسائل التي تعتمدها السلطات 
 حتى اآلن مثل اإلغالق وقطع سالسل انتقال الفيروس، وعزا ذلك إلى أّن "اإلغالق ليس إغالًقا، ألنه

نفاذ القانون ليس كما يجب".  ال يّتخذ من اعتبارات مختّصة، وا 
 2/10/2020، 48عرب 

 

 ة لتبييض صفحة اإلرهاب اليهودي وتشريع قتل الفلسطينيين.. من مة إسرائيلي"حونينو" .19
تتقاسم جمعيات صهيونية األدوار في انتهاك حقوق الفلسطينيين  ”:القدس العربي“ -الناصرة

واالعتداء عليهم وعلى حقوقهم المتنوعة سرا وعالنية، ومنها من يتولى عملية تبييض صفحتها 
 المتشددة الناشطة في تغطية اإلرهاب اليهودي قضائيا.” حونينيو“ا كما تفعل جمعية والدفاع عنه

المتطرفة في الدفاع عن منظمات يهودية ” حونينو“العبري، تنشط منظمة ” واينت“وحسب موقع 
وغيرهما، وباتت ذراعها القانوني، وقد جاء اسمها ” شبيبة التالل”و” تدفيع الثمن“إرهابية مثل عصابة 

 إحدى آيات أسفار المزامير التوراتية الداعية الرّب للرحمة. من
تعّرف المنظمة نفسها على موقعها اإللكتروني بلغة مثيرة للعواطف، حيث تستهل تقديمها لنفسها 

والدة أحد الجنود ممن قتلوا في عملية عسكرية على ” وصية“وتبرير وجودها بمقاطع من رسالة 
يك المحاذية لمدينة رام هللا إبان االنتفاضة الثانية، وتوصيه فيها حاجز عسكري قرب قرية عين عر 

يسمح لنفسه )أو هي تسمح له( بأن يطلق النار حتى لو خالف في هذا “أن يحافظ على نفسه بأن 
ألن حياته أهم من قتل أي شخص ” األوامر العسكرية الخاصة بالحاالت المسموح فيها بإطالق النار

 داء.آخر من بين صفوف األع
وهو كتاب فتاوى أصدره حاخامان قبل سنوات، ويبيح قتل ” عقيدة الملك“ويتقاطع هذا مع كتاب 

 الفلسطينيين حتى األطفال منهم. وقد شّكلت الفتاوى مرجعية لعدد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.
 2/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 خالل الشهر المنصرم مستوطنا  اقتحم المسجد األقصى 1,580 شهري:تقرير  .20

القدس جراء فلسطين أون الين: أصدرت شبكة "ميدان القدس" تقريرها الشهري حول واقع مدينة 
فقد  ،الصادر الجمعة االعتداءات اإلسرائيلية وجائحة كورونا خالل شهر سبتمبر. وحسب التقرير

منزل ومنشأة  24مستوطنًا المسجد األقصى المبارك، فيما هدمت آليات االحتالل  1,580اقتحم 
 مختلفة. 
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مقدسيًا، وثّبت االعتقال اإلداري للنائب المقدسي أحمد  82واعتقل جيش االحتالل خالل الشهر ذاته 
 .مقدسيًا عن األقصى 19أشهر، فيما أبعد  4عطون لمدة 

 2/10/2020، فلسطين أون الين

 
 أسيرا لدى االحتالل 13لا  "إعدام بطيء"تحذر من  "شؤون األسرى" .21

أسيرا في سجن  13األناضول(: حذرت هيئة شؤون األسرى الفلسطينية، الجمعة، من أن ) -رام هللا 
 ”.اإلعدام البطيء"، واصفة ذلك بـ”اإلسرائيلي، يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة للغاية” الرملة“

وذكر بيان للهيئة التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، أن بينهم أسرى مصابين بالسرطان وأمراض 
 قلب، وآخرين بالرصاص، ومقعدين.ال

 2/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل يصادق على حي استيطاني جديد في صور باهر .22
صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على إيداع مخطط إلقامة حي استيطاني : القدس المحتلة

 جديد على أراضي قرية صور باهر إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة.
وحدة استيطانية، تقع إلى الجنوب من الحي االستيطاني  450ويشمل المخطط الجديد، إقامة 

"منحدرات ٔارنونا"، الذي شرعت بلدية االحتالل بتطويره منذ نقل السفارة األمريكية إليه، ضمن مخطط 
 وحدة استيطانية. 1,500ويشمل إقامة 

زراعية في قرية صور باهر، وكذلك بناء دونًما من األراضي ال 57ويمتد المشروع على مساحة 
 دونمًا. 120منشآت تجارية وعامة في المكان، ستلتهم أكثر من 

 2/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جيش االحتالل يمنع وصول آالف المصلين إلى األقصى .23

الوصول الى "األيام": حالت قوات االحتالل اإلسرائيلي دون تمكن آالف المواطنين من  -القدس
واقتصرت الصالة على عدد قليل  المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة بحجة قيود إغالق "كورونا".

وكانت قوات االحتالل شددت قيودها  من سكان البلدة القديمة الذين تمكنوا من الوصول إلى المسجد.
 على مداخل البلدة القديمة ومنعت من هم من غير سكان البلدة من دخولها.
 3/10/2020، يام، رام هللااأل
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 "كورونا" تجبر سلطات االحتالل على تجميد أوامر هدم منازل في القدس .24
"األيام": جمدت "اللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء" اإلسرائيلية بالقدس  -القدس

دالة الحقوقي إن وقال مركز ع أوامر هدم المنازل في القدس الشرقية بسبب تفشي فيروس كورونا.
القرار جاء بعد توجه المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة، برسالة للجنة ولنائب المستشار 
القضائي إيريز كيمينتس والمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بطلب تجميد 

ألهلي لحقوق الفلسطينيين في وتوجه مركز عدالة بطلبه بالتعاون مع االئتالف ا هذه السياسة الجائرة.
 القدس.

 3/10/2020، األيام، رام هللا
 

 األسيرة المحررة أحالم التميمي تناشد عبد هللا الثاني بالسماح لزوجها بالعودة لألردن .25
وجهت األسيرة األردنية المحررة من سجون االحتالل أحالم التميمي مناشدة للملك عبد هللا الثاني 

معززا مكرمًا إلى حضن الديار الهاشمية “التميمي بالعودة لألردن واإلقامة فيه بالسماح لزوجها نزار 
 ”.المباركة ولبيته وزوجته

 2/10/2020، فلسطين أون الين
 

 مخاوف تنتاب العائالت الفلسطينية المهجرة بشأن عودتها إلى "اليرموك" .26
وسط تباين اآلراء حول إمكانية عودة مهجري مخيم اليرموك إليه، وتبدد آمال الكثيرين منهم : دمشق

في العودة؛ بسبب شبح المخطط التنظيمي الجديد، الذي سيلتهم المخيم حال تنفيذه، تقدمت أكثر من 
عائلة فلسطينية مهجرة، الثالثاء الماضي، بطلبات للعودة إلى منازلهم داخل اليرموك، مرفقة  50

ومن المفترض أن يتلقى الفلسطينيون الذين قبلت طلباتهم، اتصاال من فرع  باألوراق الثبوتية الالزمة.
منية على األمن العسكري السوري، في منطقة العدوي )وسط دمشق(، من أجل استالم الموافقة األ

العودة إلى المخيم، خالل شهر من تقديم الطلب، بعد التأكد من صحة الثبوتيات، وتحقق الشروط 
 التي حددها األمن.

وبينما شكلت هذه الخطوة بارقة أمل لالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك، والتي ترافقت 
ها عن عودة قريبة لألهالي، فإن الخوف مع تطمينات من ناشطين مهتمين بشؤون المخيم، تحدثوا في

 من عدم تحقق العودة يبقى قائما، مثلما جرى في كثير من الوعود السابقة التي لم تتحقق.
 2/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 إصابات في صفوف الفلسطينيين خالل مواجهات مع االحتالل قرب نابلس .27
المطاط، واختنق العشرات بالغاز المسيل للدموع خالل طينيا بالرصاص شابا فلس 15أصيب 

وأفادت  نابلس شمالي الضفة الغربية.مواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي في قرية كفر قدوم قرب 
مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في القرية عقب انطالق المسيرة األسبوعية السلمية، إذ أطلق 

 شبان إلى المستشفى. 4لرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز، وتم نقل عليها جنود االحتالل ا
 2/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الجئ فلسطيني يحصل على براءة اختراع لمكافحة "كورونا" من الجمهورية اللبنانية .28

نال المخترع الفلسطيني عامر درويش ابن مخيم البداوي، براءة اختراع غير مسبوق، من : بيروت
 Coronaجهاز  .Corona Fighter 48الجمهورية اللبنانية عن جهازه اإللكتروني الجديد مكافح كورونا 

Fighter 48 مليار شخص حول العالم من حاملي الهواتف الذكية 5.4اإللكتروني قد يتيح الفرصة لـ 
تحسين عمليات التعقيم خالل ممارسة حياتهم اليومية، بسهولة بالغة وكفاءة عالية وتكلفة متدنية 

 19وذلك لتقليل خطر االنتشار واإلصابة بفايروس كوفيدبحال تحوله لمنتج متوفر للمستخدمين، 
 وغيره من الفيروسات الخطرة، وفق موقع الجئ نت.

 2/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مع الخليج تجلب الكوارث لمصر "إسرائيل""ميدل إيست آي": صفقات  .29
قال الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، إنه بعد اتفاقيات التطبيع التي أبرمت بوساطة أمريكية، فقدت 

وفي مقال له على "ميدل إيست  القاهرة المكانة والمال، والفقراء هم من يجبرون على دفع التكاليف.
تجريها اإلمارات مع إسرائيل اليوم، ستؤثر مستقبال على  آي" قال إن االتفاقات االقتصادية التي

مصر، وعلى سبيل المثال، إلى جانب خط أنابيب النفط الذي تعمل عليه شركة "أوروبا وآسيا" من 
سرائيل.  البحر األحمر إلى ميناء عسقالن اإلسرائيلي، تأتي اتفاقيات ربط الموانئ بين اإلمارات وا 

السيسي يواجه مخاطر أخرى أقرب وقوعًا. وذلك أن صفقة التطبيع على جانب آخر، قال إن نظام 
سوف تكبد القاهرة خسارة موقع طالما تمتعت به لعقود، والذي مكنها من القيام بدور الوساطة بين 

سرائيل. وداخليا، سوف تخسر مصر المال. فقد توقفت المملكة العربية السعودية  الدول العربية وا 
ة المتحدة عن تمويل الدكتاتورية العسكرية التي يترأسها السيسي، والتي صبوا ودولة اإلمارات العربي

 فيها مليارات الدوالرات حتى اآلن.
 2/10/2020، لندن، 21عربي 
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 لحذفها فلسطين من الخرائط وتغيير أسماء مدنها للعبرية "غوغل"محامون أردنيون يقاضون  .30

شهدت أروقة قصر العدل الخميس تسجيال للقضية، تقدم به المحامي : عمان –أيمن فضيالت 
رع شركة غوغل العالمية في من المحامين، قدموا الئحة دعوى بحق ف 6محمد عادل الطراونة يرافقه 

ويقول الطراونة للجزيرة نت إنه سجل دعوى قضائية أمام المحاكم األردنية هي األولى من  .األردن
طن العربي بحق شركة غوغل وفرعها الموجود في العاصمة األردنية عّمان، نوعها في األردن والو 

وذلك على خلفية قيام الشركة بحذف اسم فلسطين عن الخرائط الموجودة على تطبيقاتها اإللكترونية 
الخاصة بالخرائط، وتغيير أسماء المدن الفلسطينية إلى األسماء العبرية، مما يشكل انحيازا من قبل 

 إلسرائيل. شركة غوغل
 2/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"مع  "اتفاق اإلطار"مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة في  .31

لبدء « اتفاق اإلطار»تفاوتت ردود الفعل في لبنان على إعالن الرئيس نبيه بري عن  بيروت:
سرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. وعكس هذا التفاوت عمق الخالف  المفاوضات بين لبنان وا 

)حركة أمل وحزب هللا( أن وظيفة سالح الحزب « الثنائي الشيعي»الداخلي، إذ اعتبر معارضو 
ه لهذه المفاوضات، فيما قال الفريق الموالي للثنائي إن جهود بري أثمرت التوصل انتهت مع تغطيت

نعاش وضعه االقتصادي. وكان بارزًا غياب أي موقف  إلى اتفاق سيكون في مصلحة لبنان وا 
 من اإلعالن عن قرب بدء المفاوضات مع إسرائيل.« حزب هللا»لـ

سرائيل  ورّحب الحزب التقدمي االشتراكي باإلعالن عن بدء التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان وا 
 آمال في أن تصل المفاوضات بأقرب وقت إلى النتائج المتوخاة.

في المقابل، انتقد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل قيام رئيس البرلمان نبيه بري 
ريا وحّل قضية المعتقلين في بالتفاوض بهذه القضية، ودعا في الوقت عينه إلى ترسيم الحدود مع سو 

 سجونها.
 3/10/2020، لندن، األوسطالشرق 

 
 "إسرائيل": ماضون في إقامة عالقات مع مجلس السيادة في السودان .32

أعلن محمد حمدان دقلو )حميدتي( نائب رئيس مجلس السيادة في السودان أنهم ماضون في بناء 
أميركيا بشطب السودان من الئحة الدول الراعية عالقات مع إسرائيل، مضيفا أنه تلقى وعدا 
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" من جوبا وبثت مساء أمس، قال حميدتي إن 24وفي مقابلة أجرتها معه قناة "سودانية  لإلرهاب.
ن ما يسعى إليه بلده هو عالقات وليس تطبيعا، مضيفا أنه يسيرون  السودان يحتاج إلى إسرائيل، وا 

أنهم يسعون لمصلحة السودان مع االلتزام بحقوق الشعب في هذا االتجاه دون خوف من أحد. وتابع 
 الفلسطيني في إقامة دولته، مشيرا إلى تطبيع دول عربية عدة مع إسرائيل.

واعتبر حميدتي أن إقامة عالقات مع إسرائيل سيتيح للسودان االستفادة من إمكانياتها المتطورة، 
ي المقابلة التي بثتها القناة التلفزيونية السودانية وف مشيرا بالخصوص إلى إمكانيتها التقنية والزراعية.

إن بالده تشعر بخيبة األمل تجاه عدم رفع الواليات المتحدة اسم السودان  "حميدتي"الخاصة، قال 
وأضاف "شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم السودان من  من قائمة الدول الراعية لإلرهاب حتى اآلن.

 مربوط مع إسرائيل".قائمة الدول الراعية لإلرهاب 
 3/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أردوغان: فخورون بالدفاع عن فلسطين أمام العالم .33

، عن فخره بدفاع بالده عن فلسطين في كافة أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أنقرة
 27المحافل الدولية. جاء ذلك في كلمة له خالل مشاركته، الخميس، في افتتاح الدورة التشريعية الـ

وقال أردوغان في خذا الخصوص: "التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم  للبرلمان التركي.
. وأضاف قائال: "القدس مدينتنا سيما أنه من الممكن في كل منبر هو مصدر فخر لبالدنا وشعبنا"

إلى اليوم العثور على آثار المقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج منها خالل الحرب العالمية 
 األولى".

 1/10/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 وحقوقه الشعب الفلسطينياسخ مع أمين عام الحزب الشيوعي اليوناني يؤكد التضامن الر  .34

جدد أمين عام الحزب الشيوعي اليوناني ديمتري كوتسوباس، وعضو اللجنة المركزية للحزب : أثينا
جورج مارينوس، تأكيد تضامن الحزب الراسخ مع الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل من أجل حقوقه 

قامة الدولة الفلسطينية ا لمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود ما الثابتة في تقرير المصير وا 
، وعلى ضرورة إطالق سراح األسرى وحل قضية الالجئين، كطريق وحيد للسالم 67حزيران  4قبل 

 العادل وفق القانون الدولي.
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وأدان االمين العام للحزب، لدى لقائه سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي في العاصمة 
ات األميركية المتوحشة واستمرار جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني وتدخلها أثينا، السياس

 السافر في انتهاك حقوق شعوب المنطقة والعالم، بما يهدد االمن والسلم الدوليين.
 2/10/2020، ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا

 
 للكيان الصهيوني؟ "التطبيع"ماذا يعني  .35

 بشارة مرهج
تخلص الى أن هذه الوثيقة صيغت ” رؤية ترامب“أي قراءة موضوعية لصفقة القرن المبنية على 

لمصلحة الرواية اإلسرائيلية من جهة ولتصفية الحق الفلسطيني من جهة أخرى. ولعل أهم الخطوات 
دارته لتكريس األمر الواقع ورسم خارطة جديدة للمنطقة هي خطوة نقل السفارة  التي اتخذها ترامب وا 

األميركية من تل أبيب الى القدس واعتبار القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني خالفًا لكل 
المعطيات القانونية والقرارات الدولية، وثانيًا إسباغ الشرعية الكاملة على الكيان الصهيوني واعتباره 

 ويحق له ما ال يحق لغيره. يخطئ،يانا مميزًا ال ك
الذي حّرض ترامب وبومبيو على اتخاذ هذه المواقف المتطرفة التي هالت ” اإلسرائيلي ” أما الجانب 

التراب على صفة الوسيط األميركي المزعومة، فقد انتقل فورا لالستفادة من النقلة األميركية الحاسمة 
اغ القضية الفلسطينية من مضمونها ودفع الشعب الفلسطيني الى لفرض خطته الرامية الى إفر 

 احتفاالت متتالية للتطبيع بينه وبين البالد العربية. إلرادته وسطاالستسالم الكامل 
فعلى الرغم من المكاسب التي حققتها تل أبيب من عمليات التطبيع فإنها لم تقدم على بادرة واحدة 

نما سارعت، معتمدة على الموقف األميركي، الى التشدد مع الطرف تغطي فيها األنظمة العربية، وا  
 الفلسطيني من كل النواحي دونما اعتبار ألحد.

رفضها لحق العودة المكرس بذات القرار الدولي الذي شّرع قيام دولتها ” إسرائيل ” أواًل: جددت 
على دمج  ذلك،عمل، فوق الغاصبة للحق الفلسطيني، مطالبة األطراف العربية إنكار هذا الحق وال

 الفلسطينيين واستيعابهم.الالجئين 
، على الرغم من عدم ”"إلسرائيلثانيًا: إنكار أي حق للفلسطينيين بالقدس واعتبارها عاصمة أبدية 

في مقدمها  ومسيحي،مما يعني وضع مائة صرح إسالمي  فيها،وجود أي صرح ديني يهودي قديم 
 الصهيونية.لقيامة المقدسة، تحت السيادة المسجد األقصى المبارك وكنيسة ا

حركة االستيطان حركة مشروعة تتعلق بجوهر العقيدة الصهيونية ورفض إيقافها أو  ثالثًا: اعتبار
تجميدها تحت أي ظرف من الظروف خاصة وان إدارة ترامب رضخت لهذا األمر وباتت تعتبر 
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وال ينتهك القانون الدولي أو القرارات الدولية االستيطان حقًا شرعيًا لدولة االحتالل يتعلق بوجودها 
بالمضي قدمًا في مصادرة أراضي الشعب ” االبارتايد ” مما يعني إعطاء الضوء األخضر لدولة 

 الفلسطيني والتضييق الشامل عليه إلرغامه على الهجرة من بالده.
و ورئيس حزب أبيض أزرق االتفاق بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياه رابعًا: إعالن

الى  بمثابة رسالةبني غانتز على فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية واعتبار هذا اإلعالن 
جميع األطراف بأن عمليات التطبيع لن تؤثر على سياسات الكيان الرامية الى تهويد فلسطين بكاملها 

 القرارات الدولية. دونما اعتبار للحقوق الفلسطينية أو اإلرادة العربية أو
مبادرة السالم العربية نهائيًا ورفض أي مطلب عربي إلقامة دولة فلسطينية على  خامسًا: إسقاط

على أن يخضع الفلسطينيون، المرشحون للطرد أو التهجير، للسيادة  1967حزيران  4حدود 
الحديث عن فلسطين  الصهيونية ومقتضيات األمن الصهيوني ويّسلموا بالمناهج التربوية التي تحّرم

 والقدس إال بحسب وجهة النظر الصهيونية.
عن تصديقه شخصيًا على بناء خمسة آالف وحدة  التطبيع،وسط احتفاالت  نتنياهو، سادسًا: إعالن

سكنية في القدس وحولها إلبالغ الجميع بأن حركة االستيطان مستمرة ولن يقف بوجهها أي تطبيع 
 األوروبي،االتحاد  المتحدة، )األممر بإفشاله مساعي اللجنة الرباعية او مناشدة أو قرار وكأنه يّذك

 القرن الحالي. في بدايةبتجميد االستيطان  الروسي(االتحاد  المتحدة،الواليات 
يتبين من كل ذلك إن عملية التطبيع الجارية بين أطراف عربية والكيان الصهيوني لن تؤثر على 

نما ستزيده  تصلبًا وتطرفًا واقتناعًا بسياساته القهرية العنصرية تمامًا كما حصل سياسة هذا األخير وا 
سابقًا مع مصر واألردن التي لم يؤد التطبيع معها الى تحقيق السالم الشامل وحل القضية 

 الفلسطينية حاًل عاداًل كما روج لذلك الرئيس أنور السادات.
حتالل مع أنظمة عربية مفصولة بالنسبة لها التطبيع التي تعقدها دولة اال إن اتفاقاتخالصة القول 
ولن تؤثر على سياساتها أو إجراءاتها في االستيطان والضم والتهويد وان ما فعلته  آخر،عن أي أمر 

يمكن أن تفعله مع أي طفل عربي سواء كان من الضفة أو  –درة أطفال فلسطين  –مع محمد الدرة 
من أطفال اللبنانيين مع أمهاتهم وآبائهم دون أن من قانا الجنوب اللبناني حيث سقط العشرات 
 النكراء.يحاسب جندي إسرائيلي واحد على تلك الجريمة 

 2/10/2020ي اليوم، لندن، رأ
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 اإلسرائيليون بين مطرقة فساد نتنياهو وسندان كورونا .36
 د. عدنان أبو عامر

ة الحالية من انتشار وباء كورونا تتزايد االعترافات اإلسرائيلية بأن استمرار فشل قيادتهم بوقف الموج
يجبر اإلسرائيليين على تحمل المسؤولية، والعمل بشكل مستقل لتسوية منحنى المرض الصعب، وقد 
يحمل ذلك اقتراحا بالتمرد، أو التصرف بما يخالف قرارات الحكومة وقوانين الكيان، رغم أن ذلك 

وسط، وهو وضع يصعب التعافي منه، وقد سيجعلها نموذجا جديدا لدولة فاشلة جديدة في الشرق األ
 يعرض وجود إسرائيل للخطر.

تتزامن هذه االعترافات والمخاوف بزيادة انتشار الوباء، مع تفاقم االحتجاجات الداخلية المطالبة 
باستقالة نتنياهو، مع تزايد أخطائه، في ضوء أنه بات يقاتل من أجل حياته السياسية، محاوال إسكات 

المتصاعد ضده بكل الوسائل، ما يرفع وتيرة حملة الكراهية التي يشنها ضد نصف االحتجاج 
 اإلسرائيليين الذين سئموا منه.

بات واضحا أن نتنياهو غير قادر على وقف تحريضه ضد ماليين اإلسرائيليين الذين ضاقوا ذرعا به 
وكاذبا ودجاال،  وبحكمه، صحيح أنه ذكي جدا، لكن السلطة مفسدة، حتى أصبح تدريجيا جبانا

وتورط في أكاذيبه، ووصل إلى نهاية طريقه السياسي، وأصبح حجر رحى، ليس فقط حول عنق 
 إسرائيل، بل حول حزب الليكود.

الالفت أن نتنياهو ال يقاتل اليوم من أجل حكمه، بل من أجل حريته وحياته، وبالتالي فلن يستسلم 
عاما، وهذه مجرد بداية  19ية للجرائم المنسوبة إليه تبلغ أبدا، وليس لديه خيار آخر، فالعقوبة التراكم

القصة، وهو يدرك أنه في اليوم الذي يتوقف فيه عن رئاسة الوزراء سيفتح الكثير من الصامتين 
 أفواههم، وستكون تلك نهاية األمر.

 تدريجيا، فإن كل من عمل مع نتنياهو في أي وقت مضى، من المساعدين والمستشارين والوزراء
وأساتذة اإلطراء المحيطين به، والمتواطئين في الجرائم والمؤامرات، سيصبحون جميعا شهود دولة، 

عاما اليوم، أن يقضي بقية حياته في المحكمة والسجن، إنه شعور مؤلم  71ويمكن لنتنياهو، ابن 
ي جهوده ومذل، ففي السجن ال شمبانيا، وال عطور، ولهذا السبب قد يلجأ ألي وسيلة غير الئقة ف

 لتجنب حدوث ذلك.
كل ذلك يؤكد أن نتنياهو في طريقه لالنهيار، لذلك يواصل اإلسرائيليون االحتجاج ضده، والقتال بكل 
قوتهم، في كل مكان، وبكل وسيلة، وصوال إلى إسقاطه، ثم إجباره على الذهاب والغياب عن المشهد 

.  السياسي، إما باستقالة طوعية، أو تنحٍّ إجباريٍّ



 
 
 
 

 

 20 ص             5348 العدد:             10/3/2020 بتلسا التاريخ: 

 

                                    

لوقت ذاته، وفي ذروة انشغال اإلسرائيليين بالبحث عن لقاح فعال يقضي على الوباء، تشتعل في ا
الخالفات الحزبية، ما يعمل على استنزافهم داخليا، في ضوء اعتمادهم المفرط على قرارات الحكومة 

دهم، ما ووزرائها السلبيين، ممن ليست لديهم خبرة بإدارة واتخاذ القرارات، وأعينهم فقط على مقاع
 ينفي أي خيار سوى نشوب الخالفات، والظواهر السلبية.

 2/10/2020فلسطين أون الين، 
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 أليكس فيشمان
هذه ليست مؤشرات سالم، وليست تطبيعًا وال حتى مؤشرات غاز. ما يقف خلف الموافقة اللبنانية 

إسرائيل حول الحدود البحرية هي مؤشرات جوع، وضائقة اقتصادية  على استئناف المحادثات مع
 وتفكك اجتماعي وسياسي لبالد األرز.

سرائيل ولبنان يجريان مباحثات على مساحة الخصام البحري، التي تسمى بلوك  وتقع  9منذ عقد وا 
عبر -ا كيلومترًا مربعًا. بحثت إسرائيل عن حل وسط بوساطة أمريكية فكان له 850على مساحة 

احتمال كبير بأن تفقد مساحة ما، بينما طلب اللبنانيون تحكيمًا دوليًا من  -مؤسسات األمم المتحدة
خالل األمم المتحدة على أن يكون األمريكيون مراقبين. فضاًل عن ذلك، أراد لبنان ربط ترسيم الخط 

ه حكومة لبنان وباألساس البحري مع تعديل خط الحدود البري الحالي مع إسرائيل، والذي ال ترضى ب
في  50كانت إسرائيل مستعدة لنقل حل وسط إلى لبنان، أكثر من  2012ال يرضى به حزب هللا. منذ 

فقد رفضوا. ومنذ ذلك الحين  –إياه. أما اللبنانيون، وفي واقع األمر حزب هللا  9المئة من بلوك 
يطاليا وأساسا حاول اللبنانيون التوقيع على عقود مع شركات دولية للتنقيب  عن الغاز من فرنسا وا 

من روسيا، ولكن إسرائيل أوضحت لهذه الشركات بأن ال معنى أن تبدأ بالتنقيبات فتراجعت. في 
دخلت حكومة لبنان، التي كانت في حينه برئاسة الحريري، في أزمة اقتصادية وطرح  2019بداية 

رأى في أرباح الغاز حاًل ألزمته الموضوع على الطاولة مرة أخرى. كما أن حزب هللا، الذي 
االقتصادية، تراجع ألول مرة وأصدر ضوءًا أخضر للحكومة اللبنانية إلجراء مفاوضات مع إسرائيل، 
فيما قطع قصة الحدود البحرية عن الخالف حول ترسيم الحدود البرية. وكان هذا من ناحية إسرائيل 

ة بحضور األمم المتحدة وليس العكس. ومنذ ذلك إنجاًزا. إضافة إلى أن الوسيط هو الواليات المتحد
 الحين تواصلت االتصاالت لبدء المحادثات.

في أثناء السنة األخيرة انهار االقتصاد اللبناني. وأصبحت ملحة حاجة الوصول إلى تسوية سريعة 
 تسمح ببدء التنقيبات عن الغاز، الذي سيمأل صندوق الدولة وصندوق حزب هللا. فاحتماالت الغاز
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أمام الشاطئ هي الذخر الوحيد الذي يمكن للبنان أن يعرضه اليوم كضمانة لتلقي المساعدة 
االقتصادية من العالم. ومن ناحية إسرائيل، هذه فرصة جيدة للتوصل إلى حل وسط تسعى إليه منذ 

 عقد.
خلق تعاوًنا وكفيلة أن تكون آثار استراتيجية بعيدة المدى لمثل هذا االتفاق، فهو يمكنه مثاًل أن ي

إقليميًا لتصدير الغاز إلى أوروبا. فضاًل عن ذلك، يقول المنطق إنه إذا كانت هناك مفاوضات تجري 
على هذا القدر من األهمية للبنان، فسيحافظ حزب هللا على الهدوء على الحدود، في المدى القصير 

خطاب نصرهللا هذا  على األقل. ولكن ال يوجد في هذه األثناء أي مؤشر، وبالتأكيد ليس في
 األسبوع، يشهد على أن حزب هللا يخفض التوتر على الحدود.

 2/10/2020يديعوت 
 3/10/2020القدس العربي، لندن، 
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