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على الفلسطينيين أن ياخ وا في الحسبان وضعهم ": حل الدولتين"تلميح فرنسي إلى التخلي عن   .1
 الضعيف

سفير الفرنسي لدى إسرائيل، إريك دانون، قال فيها، إن إلى ال ُنسبت تصريحات: م هللا: كفاح زبونرا
اإلسرائيلي. وكشفت مصادر دبلوماسية  -باريس تعمل على تحديث موقفها من الصراع الفلسطيني 

حيفة في باريس، عن أن فرنسا ال تستبعد إمكانية حل مختلف عن حل الدولتين. وفقًا لما نقلته ص
العبرية األربعاء. وكانت المصادر تفسر تصريحات السفير الفرنسي لدى إسرائيل إريك « معريب»

، وهي مركز أبحاث يروج لتعزيز العالقات «الينت»دانون، في جلسة بادرت إليها منظمة 
سرائيل، قال فيها  ئية لن نتفاوض نيابة عن الفلسطينيين، هذه قضية ثنا»االستراتيجية بين أوروبا وا 

 «.ونحن هنا ببساطة لنقول إنه يجب علينا مراعاة الوضع الجديد والعودة إلى طاولة المفاوضات
ال أحد يعرف ماذا سيحدث في النهاية، دولة واحدة، دولتان، مع القدس أو من »وأضاف دانون 

يع ما نفضله ونعتقد أنه األفضل هو حل الدولتين. هل هذا يعني أننا ال نستط»، مضيفًا «دونها
االتفاق على شيء آخر؟ ال على اإلطالق. يمكننا قبول أي حل يتفق عليه الفلسطينيون 

 «.واإلسرائيليون
قبل ستة أشهر، لم يكن أحد يتخيل أن إسرائيل واإلمارات »وتابع السفير الفرنسي لدى إسرائيل، أنه 

ألوسط بالكامل بسبب العربية المتحدة والبحرين، سيوّقعون على اتفاقية سالم. لقد تغير الشرق ا
يران وتركيا؛ ألن إسرائيل أصبحت قوة إقليمية جديدة يجب على »وأردف «. موقف الواليات المتحدة وا 

 «. الفلسطينيين أن يأخذوا في الحسبان وضعهم الضعيف على الساحتين الدولية والعربية
 8/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 ينية لمواجهة "صفقة القرن"عريقات يدعو إلى إنجاز المصالحة الفلسط .2

طرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رؤية لمواجهة : رام هللا
"صفقة القرن"، تقوم على سبعة مرتكزات هي: إنجاز المصالحة الفلسطينية، واعتماد منظمة التحرير 

صمود الفلسطينيين على أرضهم،  الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز
وانتخاب مجلس وطني فلسطيني يمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن تكون 
المرجعية في أي خالف هي صناديق االقتراع، وترسيخ مبدأ تحريم االقتتال الفلسطيني الفلسطيني، 

 إضافة إلى االستناد للشرعية الدولية والقوانين الدولية".
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عريقات في كتاب "الفلسطينيون ومواجهة صفقة القرن"، الذي أصدره منتدى التفكير العربي وأوضح 
في لندن، وذلك الحقًا لحوار مطول أجراه المنتدى مع عريقات لمناقشة المطلوب فلسطينيًا، من أجل 

 مواجهة قرار الضم اإلسرائيلي ومشروع "صفقة القرن".
ال صفقة القرن ومواجهة خطة الضم، دون االعتماد على واقترح عريقات خطة عمل فلسطينية؛ إلفش

وتقوم "رؤية عريقات"، على "ضرورة نقل الشعب الفلسطيني من السلطة  أي طرف عربي أو دولي.
 إلى الدولة" دون انتظار التوصل إلى حل سياسي مع اإلسرائيليين.

 7/10/2020، قدس برس

 
 غير ممكن وغير مطروح  إمكانية قيام دولة واحدة :السلطة الفلسطينية .3

قال مصدر فلسطيني كبير، إن القيادة الفلسطينية ستستفسر من باريس عن : كفاح زبون - رام هللا
اإلسرائيلي، موضحًا، أن  -صحة ما ُنشر حول تحديث موقفها من مسألة حل الصراع الفلسطيني 
ويبرهنوا كيف يمكن تطبيقه عليهم، إن كانوا يعتقدون بوجود حل ثاٍن غير حل الدولتين، أن يطرحوه 

وأكد المصدر، أنه بغض النظر عما تعتقده أي دولة، فإن موقف الرئيس الفلسطيني  على األرض.
محمود عباس والقيادة الفلسطينية، هو الموقف المعروف وال يوجد أي تغيير عليه، في أن حل 

وعاصمتها القدس  1967الصراع لن ينتهي إال بحل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
وحول إمكانية قيام دولة واحدة، قال المصدر، إن ذلك غير  )الشرقية( إلى جانب دولة إسرائيلية.

ممكن وغير مطروح على طاولة القيادة الفلسطينية أو أي جهة أخرى؛ ألنه يتطلب منح سكان 
 فلسطين التاريخية حقوقًا متساوية، وهذا لن تقبل أو تسمح به إسرائيل.

 8/10/2020، لشرق األوسط، لندنا
 

 مستمرة.. مرة لمواجهة إيران ومرة لالستثمار "إسرائيل"اشتية: إغراءات التطبيع العربي مع  .4
قال رئيس الحكومة محمد اشتية إن إغراءات التطبيع العربي مع إسرائيل ما زالت تتواصل،  :رام هللا

لرفع األسماء من قوائم اإلرهاب، وهذه المغريات  مرة لمواجهة إيران ومرة أخرى لالستثمار والمال ومرة
 جاء ذلك خالل جلسة الحكومة، األربعاء، في رام هللا. ولكن معظمهم. مجميعهرفضها العرب، ليس 

وأضاف اشتية، أن هذا الضغط األمريكي اإلسرائيلي الرامي لخدمة الحملة االنتخابية للرئيس 
 األمريكي سوف يتبخر.

 7/10/2020القدس، القدس، 
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 إسرائيلية حول تهديد االتحاد األوروبي بوقف مساعداته مزاعم تنفيالفلسطينية الحكومة  .5
نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم الليلة الماضية،  عبد الرؤوف أرناؤوط: -القدس 

 االتحاد األوروبي ربط مساعدات إضافية بقبولأن صحة ما أوردته وسائل إعالم إسرائيلية 
"المقاصة"، وقال في بيان صحافي، إن "أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من 
خاللها"، مشيرًا إلى أن "العالقات الفلسطينية األوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام 

وم من األيام مشروطة القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في ي
 بأي متطلب سياسي، سواء من االتحاد أو الدول بشكل ثنائي.

 8/10/2020، األيام، رام هللا
 

 الهباش: صراعنا هو فقط مع االحتالل اإلسرائيلي .6
قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية، محمود : رام هللا

ل للشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية هو االحتالل اإلسرائيلي، الهباش، إن العدو األو 
وأن الواليات المتحدة تحاول االلتفاف على القضية الفلسطينية من خالل إبرام اتفاقيات سالم بين 
اإلمارات والبحرين من جهة ودولة االحتالل من جهة ثانية وهو األمر الذي نرفضه جملة وتفصياًل، 

ن الخالفات العربية واإلسالمية هي حالة طارئة وال بد وأن تزول قريبًا، وأن العرب والمسلمين مؤكدًا أ
 هم أخوتنا وليسوا أعداءنا.

 7/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فتح تتفق مع الفصائل في دمشق على وضع خارطة طريق للمصالحة .7

عقد اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية التي وقعت سابقا على اتفاق تمهيدا ل”: القدس العربي“ –غزة 
المصالحة، أنهى وفد قيادي من حركة فتح لقاءات عدة عقدها في العاصمة السورية دمشق، مع 
وفود قيادية من الفصائل الفلسطينية المتواجدة هناك، وذلك في إطار تبن مشترك للتفاهمات التي 

 ل التركية، بين قيادتي فتح وحماس، حول ملف االنتخابات.جرت مؤخرا في مدينة إسطنبو 
ونقل عن معتصم حمادة، القيادي في الجبهة الديمقراطية، قوله إن الحوارات التي جرت مع حركة 
فتح كانت إيجابية، وأن وقد فتح وضع المجتمعين في صورة خطة الطريق التي تم التوافق عليها في 

 إسطنبول مع حماس.
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ئل الخمسة مصرة على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، بحيث تكون منظمة الفصا“وقال:  
التحرير هي اإلطار الجامع لكافة مكونات الحالة السياسية الفلسطينية وأال يكون هناك أي مكون 

 ”.سياسي فلسطيني خارج إطار المنظمة
 7/10/2020، القدس العربي، لندن

 
 المتصاص غضب القاهرةمحاوالت فصائلية ": األخبار" .8

مع استمرار الغضب المصري من عقد مؤتمر األمناء العامين للفصائل : رجب المدهون - غزة
، في إسطنبول« فتح»و« حماس»الفلسطينية في بيروت ورام هللا، وما تبعه من جلسات تفاهم بين 

كزي" في القضية قّررت الحركتان استرضاء مصر برسائل تؤكدان فيها استمرار دور األخيرة "المر 
الفلسطينية، وتعلنان نّيتهما استكمال جهود المصالحة في القاهرة خالل األسابيع المقبلة. وبعد 

ِلما لها من دور سياسي »على تجّنب إغضاب مصر « فتح»و« حماس»مداوالت بينهما، اتفقت 
ع المزمع عقده ، وهو ما تمّخضت عنه سلسلة خطوات إلرضائها، أبرزها إعالن أن االجتما«وجغرافي

 خالل أسابيع لألمناء العامين سيكون في عاصمتها.
، أن الحركة تدرس اإلشكاالت التي قد تواجه المؤتمر «حماس»، من مصادر في «األخبار»وعلمت 

في حال عقده في القاهرة، خاصة أن رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، لم ينِه بعد أعماله 
السلطات المصرية من مغادرة أراضيها، ولذلك تجري مباحثات حالية  الخارجية، ويخشى أن ُتعّوقه

القاهرة »بالقول إن « حماس»مع المصريين للحصول على ضمانات. لكن الرجوب استبق هواجس 
 «.جاهزة لتقديم التسهيالت كافة

 8/10/2020ت، خبار، بيرو األ
 

 التمثيل النسبي الكاملتؤكد توافقها مع فتح على أسس االنتخابات وفق  "الديمقراطية" .9
كدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه تم التوافق مع حركة فتح على أسس االنتخابات أ :غزة

التي ستجري وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بما يشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، 
ي إسطنبول على أن تشكل وشددت الجبهة على أنها ترحب بلقاءات وفد حركة فتح مع حماس ف

وقال معتصم حمادة، عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح صحفي  أساسا لحوار وطني شامل.
الثالثاء: "إن الجبهة أكدت خالل اجتماعها بوفد حركة فتح على ضرورة تنظيم مبادئ االئتالف 

للمقاومة الشعبية وتشكيل  الوطني على قاعدة الشراكة الوطنية وضرورة بناء القيادة الوطنية الموحدة
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الهيئة الوطنية المعنية بإنجاز االستراتيجية الوطنية عمال بقرارات ومخرجات اجتماع الرئيس محمود 
 عباس باألمناء العامين للفصائل".

 6/10/2020، القدس، القدس
 

 السلطة لديها وسائل تضغط فيها على البنوك لعدم اغالق حسابات األسرى: حماس .10
في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" واألسير المحرر عبد الجبار جرار الى وقفة جادة  دعا القيادي

بجانب األسير ماهر األخرس المضرب عن الطعام في وضع سيء، وحماية األسرى كافة وضمان 
حياة كريمة لعائالتهم. وقال القيادي جرار:" األصل أن تحافظ البنوك على وطنتيها وحماية األسرى 

دموا حريتهم فداًء للوطن"، مضيفا "السلطة لديها وسائل ممكن أن تضغط فيها على البنوك الذين ق
 لعدم اغالق حسابات األسرى ومعالجة هذه القضية".

 7/10/2020، فلسطين أون الين
 

 مستعربون يخطفون عضو حركة فتح ياسر درويش من بيت حنينا .11
القدس ياسر درويش، أثناء تواجده في  إقليم -اختطف مستعربون مساء الثالثاء عضو حركة فتح

بيت حنينا شمال القدس المحتلة. وذكر شهود عيان أن مستعربين بلباس مدني قاموا باختطاف ياسر 
 درويش من داخل سيارته بينما كان يتواجد في بيت حنينا، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

 7/10/2020، فلسطين أون الين
 

 مسكون بحق العودة أكثر من أي وقت مضىمسؤول في حماس: الفلسطينيون مت .12
في لبنان، جهاد طه، أن  حماسأكد نائب المسؤول السياسي لحركة : محمد شهابي -بيروت 

الفلسطينيين متمسكين بحق العودة إلى ديار اآلباء واألجداد أكثر من أي وقت مضى، منتقدا  المقال 
ة إسرائيلية، ودعا فيه الفلسطينيين إلى الذي نشره رجل األعمال اإلماراتي خلف الحبتور في صحيف

وشدد  التخلي عن المطالبة بالعودة إلى فلسطين، مشيرا إلى الحبتور "اعتمد سياسة تشويه الحقائق".
طه في تصريح لـ"قدس برس" على أنه ال يحق ألي فرد أو إطار أو حزب أو دولة، أن تتكلم باسم 

ثابتة، خاصة فيما يتعلق بحق عودة الالجئين الذي الشعب الفلسطيني، وأن تلغي حًقا من حقوقه ال
 من المفترض أن يقرره الشعب الفلسطيني.

 7/10/2020، قدس برس
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 ضابط كبير بي"أمان": "االنسحاب من االتفاق النووي لم يخدم إسرائيل" .13
 حاول رئيس دائرة األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان(، درور: بالل ضاهر

شالوم، أن يكون حذرا في إجابته على سؤال حول تأثير انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي 
بين إيران والقوى الكبرى. ورغم ذلك، دلت إجابته على أن موقف الجيش اإلسرائيلي مخالف لموقف 

 رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي سعى بكل قوته إلى إحباط االتفاق.
م في مقابلة بمناسبة تسّرحه من الجيش، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقاطع منها وقال شالو 

اليوم، األربعاء، وستنشرها كاملة بعد غد، إنه "لم يثبت حتى اآلن أن االنسحاب من االتفاق النووي 
خدم إسرائيل". وأضاف أن "إيران بعيدة عن السقوط على ركبتيها. وهي لم تتراجع. وثمة أهمية 

يران كدولة عظمى، ضعفت. لكن بال نسبة لي أن أوضح أنني أؤيد إستراتيجية الضغط على إيران. وا 
والسؤال هو هل ستكون ’. أقصى حد من الضغوط، وصفقة’اإلستراتيجية األميركية المستقبلية هي 

 الصفقة جيدة لنا في نهاية األمر".
 7/10/2020، 48عرب 

 
 األمنية بالمنطقةنتنياهو يهاتف بوتين ويبحثان القضايا  .14

هاتف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، اليوم  -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم -رام هللا
 األربعاء، الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وبحثا القضايا األمنية والتطورات الحاصلة في المنطقة.

ضايا األمنية والتموضع اإليراني وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن نتنياهو بحث مع بوتين الق
 في سوريا وما يجري على الجبهة الشمالية من تطورات خاصة بشأن الوضع في سوريا.

 كما بحث الجانبان تعزيز التعاون بينهما في مكافحة فيروس كورونا، إلى جانب تعزيز االتصاالت

 7/10/2020القدس، القدس، 
 

 أم الحيران "عملية دهس"رغم "االعت ار": مكتب نتنياهو يصف أحداث  .15
لفتت صحيفة "هآرتس" اليوم، األربعاء، إلى أن الموقع اإللكتروني لمكتب رئيس : بالل ضاهر

الحكومة اإلسرائيلية ما زال يصف األحداث في قرية أم الحيران، التي استشهد فيها المربي يعقوب 
، رغم مرور شهر من إعالن أبو القيعان، برصاص الشرطة اإلسرائيلية، أنها "عملية دهس". وذلك

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن األحداث لم تكن عملية دهس، واعتذر لعائلة الشهيد. وأضافت 
 الصحيفة أن مكتب نتنياهو رفض تغيير وصف األحداث.

 7/10/2020، 48عرب 
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 يقترح خطة مساعدات مالية جديدة وزارة المالية اإلسرائيلية  .16

زارة المالّية اإلسرائيلّية عرض خّطة مالية جديدة للعاطلين عن العمل بسبب تعتزم و : أحمد دراوشة
 تداعيات أزمة كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعالم إسرائيلّية، مساء اليوم، األربعاء.

شيكل، وقّدرت القناة  8,000، فإّن المنح المالية ستقدم لمن لم يتجاوز دخله الشهري 12ووفًقا للقناة 
شيكل. وبحسب ما ذكر موقع "واينت"، ستعطى المنحة  3,000مبلغ المنحة بين ألفين إلى أن يتراوح 

 تشرين أول/أكتوبر. –للذين كانوا عاطلين عن العمل ألكثر من مئة يوم حتى أيلول/سبتمبر 
وكشف موقع "واينت"، كذلك، أن الخطة المالية تصل تكلفتها إلى مليار شيكل، وأنها ستشمل كذلك 

 المنح المالية للمستقلّين إلى بداية تشرين ثاٍن/نوفمبر المقبل. تبكير دفع
دفعات تضاف إلى الراتب  4وستعطى المنحة الثانية حافًزا للعودة على العمل، وستوّزع على 

 الشهري، بحسب واينت.
 7/10/2020، 48عرب 

 
 "إسرائيل"تردي الوضعين االقتصادي والنفسي ألكثر من نصف سكان  .17

هر استطالع ُنشر اليوم، األربعاء، أن الوضع االقتصادي ألكثر من نصف أظ: بالل ضاهر
المواطنين في إسرائيل تراجع في األشهر األخيرة، على خلفية انتشار فيروس كورونا، وذلك في موازاة 

 تدهور في وضعهم النفسي.
ن وضعه التلفزيونية يوم األربعاء، إ 12في إطار االستطالع، الذي نشرته القناة  %15وقال 

أنه وضعهم االقتصادي تدهور  %37االقتصادي تدهور كثيرا في أعقاب أزمة كورونا، فيما أكد 
 وحسب.
إن وضعهم  %3من المستطلعين إلى أن وضعهم االقتصادي لم يتغير أبدأ، فيما قال  %44وأشار 

 االقتصادي تحسن خالل هذه الفترة.
إنه ينبغي تشديد  %27ق الثاني، فيما قال بتسهيالت في قيود كورونا خالل اإلغال %46وطالب 

أنه ينبغي الحفاظ على القيود وعدم تغييرها في  %20القيود الحالية من أجل مكافحة الوباء. واعتبر 
 المرحلة الحالية.

بأن حالتهم النفسية ترّدت كثيرا خالل أزمة  %12وفيما يتعلق بتأثير كورونا على الحالة النفسية، أفاد 
أنه لم يطرأ تغيرا على  %41إن حالتهم النفسية تردت وحسب، فيما أكد  %44ا قال كورونا، بينم

 أن حالتهم النفسية تحسنت خالل األزمة. %3حالتهم النفسية، واعتبر 
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إنه  %28إنهم حريصون جدا على االلتزام بتعليمات الحكومة لمكافحة كورونا، فيما قال  %66وقال 
فقط أنهم ال يحافظون كثيرا على تنفيذ التعليمات أو ال  %6ينصاعون للتعليمات وحسب. وأضاف 

 ينصاعون لها أبدا.
 7/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 برئاسة نتنياهو” الليكود“: تراجع حاد في قوة حزب "إسرائيل"استطالع في  .18

ة اإلسرائيلي، برئاس” الليكود“)األناضول(: أظهر استطالع للرأي العام، تراجع قوة حزب -القدس
اليميني المتشدد، برئاسة وزير الدفاع ” يمينا“رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لصالح تحالف 

 السابق نفتالي بينيت.
 26اليميني على ” الليكود“، إنه لو جرت االنتخابات اليوم لحصل حزب ”12“وقالت القناة اإلسرائيلية 

 حاليا. مقعد 36مقارنة مع  120مقعدا من مقاعد الكنيست الـ
مقعدا، مقارنة  23اإلسرائيلي المتشدد برئاسة بينيت، بحصوله على ” يمينا“وبالمقابل، يتقدم تحالف 

 مقاعد في الكنيست الحالي، طبقا لنتائج االستطالع التي نشرت مساء الثالثاء. 6مع 
والذهاب من اإلسرائيليين، يعتقدون أنه يجب حّل الحكومة  %49وأشارت نتائج االستطالع إلى أن 

 .2019إلى انتخابات جديدة، ستكون في حال تمت، الرابعة منذ شهر أبريل/ نيسان 
 رأيا محددا. %21من اإلسرائيليين قالوا إن الحكومة يجب أن تستمر، في حين لم يبِد  %30وفقط 

هناك “مقاعد، وحزب  9مقعدا إلى  15من ” أزرق أبيض“وتشير نتائج االستطالع إلى تراجع حزب 
 .18مقعدا إلى  20الوسطي المعارض من ” بلمستق

 مقعدا. 15أحزاب عربية، على مكانتها بحصولها على  4وتحافظ القائمة المشتركة، وهي تحالف 
اليميني، فيما ” يهوديوت هتوراه“اليميني على مقاعده التسعة، وكذلك حزب ” شاس“كما يبقي حزب 
مقاعد، ويحصل حزب  8ي ليصل إلى اليميني على مقعد إضاف” إسرائيل بيتنا“يحصل حزب 

ال يتخطى نسبة الحسم المطلوبة للتمثيل ” العمل“مقاعد، فيما أن حزب  5المعارض على ” ميرتس“
 بالكنيست.

الستطالعات الرأي العام، ” مدغام“وأشارت القناة اإلسرائيلية إلى أن االستطالع ُأجري من قبل معهد 
 .%4.4ان هامش الخطأ إسرائيليين وك 503على عينة عشوائية من 

 7/10/2020القدس العربي، لندن، 
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 رغم اإلغالق.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى .19
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم األربعاء، باحات المسجد األقصى، وأدوا طقوسا : القدس المحتلة

اإلغالق الشامل في تلمودية استفزازية، وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل، في ظل تواصل 
 مدينة القدس المحتلة.

مستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى، في الفترة الصباحية  52وأفادت مصادر مقدسية، أن 
وأشارت المصادر إلى أن قوات خاصة تابعة لالحتالل تقوم على حراسة مشددة  لالقتحامات اليومية.

أفادت المصادر أن اقتحام العشرات من و  لجماعات المستوطنين المقتحمين المسجد وباحاته.
المستوطنين لباحات األقصى، يأتي في الوقت الذي يمنع المسلمون من الدخول بحجة اإلغالق 

 الشامل.
 7/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 احتجاجا على استمرار اعتقاله.. زوجة األسير ماهر األخرس تعلن إضرابا عن الطعام .20

ماهر األخرس إضرابها عن الطعام واعتصامها في مستشفى كابالن إلى جانب أعلنت زوجة األسير 
وبحسب نادي  على التوالي، في ظرف صحي حرج. 73زوجها المضرب عن الطعام لليوم الـ 

عاما( من جنين، يواجه أوضاعا صحية غاية في الخطورة تتفاقم  49األسير، فإن األسير األخرس )
نب معركة اإلضراب عن الطعام، فإنه يرفض أخذ المدعمات مع مرور الوقت، خاصة أنه وبجا

جراء الفحوص الطبية.  وا 
 7/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 كاميرات مراقبة في قرية نائية بالضفة لوقف هجمات المستوطنين .21

يعكف فلسطينيون على وضع نظام مراقبة بكاميرات الفيديو في قرية نائية بالضفة الغربية، في 
 وقف هجمات المستوطنين اإلسرائيليين المتكررة عليهم.محاولة ل

االستيطانية على قرانا من الهجمات إن المبادرة "تهدف إلى الحد  -أحد المؤسسين-وقال علي فراج 
وشدد على أن كيسان والقرى  المستوطنات اإلسرائيلية".أطفالنا خاصة في القرى القريبة من و

لحاق أضرار هجم 450المجاورة شهدت أكثر من  ة للمستوطنين، منها هجمات على أشخاص وا 
مواقع،  10إن الكاميرات وضعت في  -وهو مؤسس آخر للمشروع-وقال أحمد عيسى  بمساكن.

وسيجري ربطها بتطبيق على هاتف محمول يحذر السكان من أي اختراق ويسجل الوقائع التي 
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لكاميرات تموله مبادرة "عاألرض" التي ومشروع ا يقولون إنها تحدث لكن عادة ما تمر دون توثيق.
 أسسها رجل األعمال األميركي من أصل فلسطيني بشار المصري.

 7/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بؤرة استيطانية جديدة قرب نابلس .22
أقدم عشرات المستوطنين على إقامة بؤرة استيطان جديدة على أراضي فلسطينيين في  تل أبيب:

وروى شهود عيان أن  لواقعة شرق قرية بيت دجن، قرب مدينة نابلس.منطقة ظهور المصيف، ا
المستوطنين حضروا في جنح الظالم، محملين على عدة سيارات، وشرعوا في إقامة البؤرة 
االستيطانية الجديدة على أراض فلسطينية خاصة تابعة لسكان القرية، على بعد خمسة كيلومترات 

ة وجلبوا معهم المئات من رؤوس المواشي، وباشروا صباح أمس من بيوتها. وقد أقاموا بداية حظير 
المجاورة، وراحوا يشقون طريقا بطول « الون مورية»األربعاء، في تمديد خطوط مياه من مستعمرة 

 عدة كيلومترات خاصة بالبؤرة، منتهكين حرمة مئات الدونمات من األراضي الفلسطينية.
 8/10/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 نون يعتدون على مزارعي الزيتونمستوط .23

منعت سلطات االحتالل أصحاب حقول زيتون في الضفة الغربية من دخول أراضيهم لجني ثمار 
أمرا عسكريا بإعالنها  63آالف دونم، إثر صدور  3الزيتون، وذلك بعدما أقدمت على إغالق نحو 
ية أن األوامر تقضي بمنع وذكرت مصادر فلسطين مناطق مغلقة ومنع أصحابها من الدخول إليها.
 أصحاب هذه األراضي من دخولها والمكوث فيها.

وترافق ذلك مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في حقول الزيتون، وال 
 سيما في منطقة نابلس التي تتعرض لعمليات تجريف وتخريب متعمدة.

دينة سلفيت شمال الضفة خالد معالي إن مستوطنين من جهته، قال الباحث في قضايا االستيطان بم
شجرة زيتون ببلدة دير بلوط غرب المدينة، مؤكدا أن بعض األشجار المحروقة يقدر  50أحرقوا نحو 

 عمرها بمئات السنين.
 7/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 لسطينبف ناران الجميل من القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تعلقنكبندر بن سلطان:  .24
أكد األمير بندر بن سلطان، ضمن الجزء الثالث من مقابلة "مع بندر بن سلطان"، الذي أذيع : دبي

على شاشة "العربية" مساء األربعاء، أن نكران الجميل من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثر على 
وقال  بقياداتهم.تعلق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه بات من الصعب الوثوق 

"إن فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها" مشيرًا إلى أن القيادات الفلسطينية كانت 
 تتهرب من حل القضية.

كما أوضح أن القيادات الفلسطينية ترى أن إيران وتركيا أهم من الرياض والكويت وأبوظبي والقاهرة 
م مضطرب وواجب على قيادتنا ووالة أمرنا الحفاظ وقال "نعيش في مرحلة صعبة وعال ودبي ومسقط.

 على أمننا الوطني ومصالح شعوبنا األمنية واالقتصادية واالجتماعية.
هذا وكشف األمير بندر أن مصر تسعى ليل نهار لحل القضية الفلسطينية، ورفع الحصار عن غزة، 

 لكن ما يأتيها من غزة هو اإلرهاب والقتل.
 7/10/2020، دبي، نت العربية.

 
 صحف غربية: هجوم بندر بن سلطان على القيادة الفلسطينية يمهد للتطبيع .25

علقت صحيفة "فاينانشال تايمز" على تصريحات األمير السعودي، بندر بن سلطان، عن القيادة 
الفلسطينية، بأنها )التصريحات( لم تكن لتخرج دون موافقة من الديوان الملكي، وتشي بتشدد في 

ولفتت الصحيفة إلى أنها تشير إلى تكهنات حول إذا ما كانت  ن القيادة الفلسطينية.موقف الرياض م
 المملكة تفكر في االعتراف بإسرائيل، وتطبيع العالقات معها.

من جهة أخرى، وصف السفير األمريكي السابق لدى إسرائيل، والمبعوث األمريكي السابق للسالم 
مير بندر على القيادة الفلسطينية بأنه يبدو أحد جهود ابن في الشرق األوسط، مارتن إنديك، هجوم األ
واستدرك إنديك بأن ابن سلطان أضاع الحبكة في الجزء  سلمان لتمهيد الطريق للتطبيع مع إسرائيل.

 الثاني من مقابلته على قناة العربية، وربما يكون الجزء الثالث أكثر تماسكا.
لة األمير على قناة العربية هي وسيلة للمملكة لتغيير أما صحيفة نيويورك تايمز، فقالت إن مقاب

 روايتها عن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني دون الحاجة إلى وضعها في أفواه أي مسؤول حالي.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم بأن ابن سلطان لم يكن ليتاح له كل هذا الوقت على قناة العربية 

 ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة. لوال أن رسالته تتماشى مع رغبات
 7/10/2020، "21موقع "عربي 
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 للدفاع في اإلمارات 2021جناح إسرائيلي في معرض ومؤتمر  .26

اإلماراتي إنه وّقع اتفاقية استراتيجية مع « آيدكس»أبوظبي: قال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
، للمشاركة في «آي إس دي إي إف»ن اإللكتروني في إسرائيل معرض للدفاع واألمن الوطني واألم

؛ وذلك للترويج لشركات الدفاع 2021المعرض الذي يعقد في العاصمة أبوظبي في منتصف فبراير 
فإن استضافة الجناح اإلسرائيلي  ،وبحسب المعلومات الصادرة أمس واألمن والتكنولوجيا اإلسرائيلية.
منذ إطالقهما في بداية « نافدكس»و« آيدكس»مر الذي شهده معرضا تسلط الضوء على النمو المست

منظمة المعرضين المساهمة « أدنيك»التسعينات، وتؤكد مواصلة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض 
وسيتم اإلعالن رسميًا عن  في تطوير قطاع سياحة األعمال في المنطقة، وتنميته على نطاق واسع.

« آيدكس»سرائيلية للمشاركة في الجناح المخصص لها في معرض فتح باب التسجيل للشركات اإل
 خالل األسابيع القليلة المقبلة.

 8/10/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 تبحث مع وزيرين إسرائيليين تعزيز التعاون وزيرة إماراتية .27
 2020سبو إك»التقت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب  أبوظبي:

وبحثت الهاشمي مع أوفير أكونيه، وزير  أمس، وزيرين إسرائيليين لمناقشة تعزيز التعاون.« دبي
 التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي، فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين عقب معاهدة السالم.

 «.19كوفيد »كما ناقشا تعزيز العالقات المتعددة األطراف في المنطقة، والتعاون في مكافحة وباء 
على صعيد آخر، التقت الهاشمي، إيلي كوهين، وزير االستخبارات اإلسرائيلي، حيث اتفقا على 

 تعزيز التعاون والعالقات في مختلف المجاالت، بما يحقق مصلحة البلدين.
 8/10/2020، الخليج، الشارقة

 

 "أونروا" مليون دوالر لي 25تقدم  السعودية .28
وكالة األمم »مليون دوالر تبرعًا ماليًا سخيًا لـ 25قدمت السعودية : عبد الهادي حبتور - الرياض

، وذلك عبر السفارة السعودية لدى األردن، «المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(
، أمس، على هامش زيارته «أونروا»وقال فيليب الزاريني، المفوض العام لـ حسبما أعلنت الوكالة.

في وقت االضطرابات السياسية اإلقليمية والجائحة واألزمات االقتصادية والمالية، »السعودية: 
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وبأن المملكة العربية السعودية تقف  سيعرف الجئو فلسطين أن حقوقهم ورفاههم ال يتم التشكيك بها،
 «.إلى جانبهم

 8/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 قرقاش: شهادة بندر بن سلطان تاكيد اللتزام السعودية والخليج تجاه القضية الفلسطينية .29
شهادة األمير بندر » :أمس« تويتر»أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر  غرد

الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية بن سلطان للتاريخ تمثل سردًا صادقًا اللتزام السعودية 
الفلسطينية، المصارحة تأخرت، ولكنها تبقى ضرورية، فرص األمس لن تتكرر والمقاربة العقالنية 

 «.والتي تراعي مصالحنا أواًل والتزامنا األخالقي بالقضية الفلسطينية تبقى عنوان المرحلة
 8/10/2020الخليج، الشارقة، 

 
 لعقد مؤتمر دولي باسعتركيا تدعم دعوة  .30

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو دعم تركيا لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد : رام هللا
مؤتمر دولي كامل الصالحيات، لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وضمان انسحاب اسرائيل 

أكد اوغلو موقف بالده الرافض لخطة كما  بما فيها القدس. 1967من األراضي التي احتلتها عام 
الضم اإلسرائيلية، ووقوفها إلى جانب دولة فلسطين في إفشال هذا المخطط، واستعدادها لمواصلة 
تقديم كل أشكال الدعم لفلسطين في مختلف المجاالت، وتقديم كل مساعدة ممكنة إلنجاح العملية 

 االنتخابية المرتقبة في فلسطين.
 7/10/2020، لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع

 
 35مصدر أمريكي: عالقة قطر بحركة حماس تقف عائقًا أمام حصول الدوحة على طائرات أف  .31

رويترز: قالت ثالثة مصادر إن قطر قدمت طلبًا رسميًا للواليات المتحدة لشراء مقاتالت  -واشنطن 
ر العالقات األميركية مع السعودية الشبح، في صفقة قد تؤدي في حالة إتمامها إلى توت 35-إف

سرائيل.  وا 
وذكرت المصادر المطلعة على الصفقة أن قطر قدمت طلب الحصول على الطائرات التي تصنعها 

 شركة لوكهيد مارتن في األسابيع القليلة الماضية.
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وفي واشنطن، قال مصدر رابع على دراية باألمر إن مخاوف بشأن عالقة قطر بحركة المقاومة 
سالمية )حماس( ظهرت على السطح كثيرًا فيما يتعلق بمبيعات األسلحة للدولة الخليجية. لكن في اإل

 فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الصفقة. 35-حالة بيع طائرة حربية متطورة كالمقاتلة إف
وقال أحد المصادر إن الخطاب القطري لطلب الطائرات، وهو أول خطوة رسمية في اإلجراءات 

بيعات السالح الخارجية، ليس مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بقبول قطر التفاق أبراهام. ولم تبد القانونية لم
 قطر أي إشارة على أنها ستطبع العالقات مع إسرائيل.

 8/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 بلغاريا تؤكد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية .32
ريا بيتكو دويكوف، ثبات موقف بالده من دعم القضية أكد نائب وزير خارجية جمهورية بلغا: صوفيا

القرارات الدولية ذات ون و الفلسطينية والتوصل الى حل دائم وشامل بناء على مبدأ حل الدولتين والقان
سفير دولة فلسطين أحمد  جاء ذلك خالل اجتماع رسمي في مقر وزارة الخارجية البلغارية معالصلة.
دا من المواضيع ذات االهتمام المشترك، وعلى رأسها توقيع عدد من وناقش الطرفان عد المذبوح.

 االتفاقيات، وعقد جلسة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.
 7/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 البارد نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة ومدير شؤون األونروا في لبنان يتفقدان مخيم نهر .33

تفقدت نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة، منسقة الشؤون اإلنسانية في لبنان نجاة : بيروت 
وم األربعاء، مخيم نهر البارد، ترافقها نائب مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون يرشدي، 

 وني.اإلنسانية )أوتشا( هيلينا مازارو، ومدير شؤون "األونروا" في لبنان كالوديو كورد
واطلع الوفد على سير أعمال إعادة اإلعمار في المخيم والتحديات التي ما زالت تواجهها، وعلى 

 الظروف الحياتية الصعبة التي ما يزال النازحون يعيشونها في المساكن المؤقتة.
وأكدت رشدي، خالل اللقاء، دعم األمم المتحدة لألونروا ووقوفها إلى جانبها لكي تتمكن من أداء 

هامها في هذه الظروف الصعبة، ومساعدتها في حشد التمويل الالزم للتخفيف من معاناة الالجئين م
 الفلسطينيين وصون حقوقهم وكرامتهم.

بدوره، أشار كوردوني إلى دقة الوضع الصحي واالقتصادي في ظل جائحة "كورونا"، مشددا على 
 فيروس.ضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية للحد من انتشار ال
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ولفت إلى أن الوضع المالي لألونروا صعب للغاية، "ولكن على الرغم من كل التحديات المالية 
ستواصل األونروا جهودها في حشد التمويل الالزم لكي تتمكن من االستمرار بتقديم خدماتها لالجئين 

 الفلسطينيين، وتقديم مساعدات إضافية مثل المساعدات اإلغاثية النقدية".
كوردوني أن إكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد سيبقى يحظى بأولوية في جهود الوكالة، لحشد وأكد 

 التمويل على أعلى المستويات.
 7/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أولوية مقاومة االحتالل.. أين؟ .34

 منير شفيق
ى أولوية مواجهة االحتالل واالستيطان ليس هنالك من أولوية في الساحة الفلسطينية تعلو عل

ودحرهما في شرقي القدس والضفة الغربية؛ ألن كل ما يعالج مع تأجيل هذه األولوية يظل "تغميسًا 
 خارج الصحن"، إاّل إذا كان يصب مباشرة وفورًا في مواجهة هذه األولوية.
طني كان وضع إقامة دولة إن الخطأ االستراتيجي األول الذي ارتكبته قيادة م.ت.ف والمجلس الو 

، فكان بمثابة 1967فلسطينية هدفًا في المناطق التي تحت االحتالل واالستيطان منذ حزيران/ يونيو 
وضع العربة أمام الحصان، أي البحث عن االعتراف بالدولة، أو السعي لها، من خالل التفاوض أو 

ألرض، وعدم تحقيق الدولة، ألن تحرير غيره، قبل تحرير األرض، فكانت النتيجة عمليًا عدم تحرير ا
األرض كان يجب أن ُيعطى األولوية على موضوع الدولة، بل حتى على مجرد وضعه شعارًا بين 
الشعارات، فهو موضوع خالفي داخلي )في المبدأ وفي التكتيك(، وهو موضوع يأخذك إلى طلب 

تجد نفسك، ولو بصورة غير مباشرة، االعتراف الدولي به، حيث سيطالبونك بأن تحدد حدودًا للدولة ف
 أمام "حل الدولتين"، وما كان بك حاجة لتفتح على نفسك أبوابًا تهب منها الرياح السموم.

أما لو أنك جعلت األولوية التي ال تعلو عليها أولوية في النضال العملي الراهن، هي دحر االحتالل 
لقضية أهدافًا لك ال تمس: تحرير فلسطين وتفكيك المستوطنات، أي تحرير األرض، ألبقيت ثوابت ا

من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش. وذلك كما حدث، بقصد أو دون قصد، 
عندما انسحب االحتالل وفك المستوطنات بال قيٍد أو شرط من قطاع غزة، فبقي الهدف األساسي 

أنسب وضع لك، مثاًل إقامة قاعدة مقاومة على األجندة، وأصبح لديك بعد تحرير األرض، أن تختار 
 محررة، كما حدث فعاًل.
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، ألن تترسخ أولوية دحر االحتالل وتفكيك 1970و 1967كانت الفرصة سانحة، وال سيما ما بين 
، أو 242المستوطنات وبال قيد أو شرط. وبهذا تتالقى مع شعار "إزالة آثار العدوان" بعيدًا من قرار 

 .أي تفاوض، أو مساومة
غير شرعي، كما اعتبر أي إجراء  1967العالم كله اعتبر االحتالل الذي حدث في حزيران/ يونيو 

 استيطاني، أو عملية ضم، غير شرعي أيضًا.
، لُتطلق مقاومة فلسطينية مسلحة تجعل هدفها 1967هنا كانت الفرصة سانحة، وهذا ما حصل بعد 

 سي )تحرير كل فلسطين( على األجندة.المباشر دحر االحتالل، وتحافظ على هدفها األسا
ولكن ما أن دخلت م.ت.ف في مرحلة السبعينيات بعد نكستها المريرة بالخروج من األردن، واالنتقال 
 -إلى لبنان، بدأ الحديث المصحوب بضغوطات شتى لوضع هدف للنضال هو إقامة سلطة وطنية

 .1967 دولة على األرض الفلسطينية التي احتلت في حزيران/ يونيو
من هنا بدأت رحلة جعل هدف الدولة مقدمًا عمليًا، وممارسة، على هدف مقاومة االحتالل 
واالستيطان ودحرهما. أي بدأت رحلة وضع العربة أمام الحصان، أو رحلة عدم وضع األولوية 

 لمقاومة االحتالل وتفكيك المستوطنات.
ية، شاهد صارخ على خطأ تقديم هدف ولعل تجربة اتفاق أوسلو وما تضمنه، وأدى إليه من كارث

 الدولة/ الدويلة على هدف تحرير األرض.
واليوم، وال سيما بعد اإلنجاز الذي تحقق من خالل لقاء األمناء العامين للفصائل في بيروت ورام هللا 

، ُطرح السؤال: أين موقع األولوية؟ هل هي للصراع ضد االحتالل 2020أيلول/ سبتمبر  3في 
أم نذهب إلى حل القضايا والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني؟ فهنالك "صفقة  واالستيطان

القرن" ومخططات الضم، واتجاه هرولة التحالف مع ترامب ونتنياهو، والتي مثلها كل من محمد بن 
زايد وملك البحرين. وهنالك االحتالل واالستيطان ومحاوالت اقتسام الصالة في المسجد األقصى، 

طبعًا قضايا االنقسام والمصالحة، وا عادة بناء م.ت.ف، وانتخابات المجلس التشريعي وهنالك 
 الوطني. المجلسوانتخابات الرئاسة وانتخابات 

برز في أثناء اللقاء المذكور، ومن بعده، خطان في مواجهة المطلوب عمله، أحدهما يقول بإعطاء 
نيهما يقّر بها أولوية ولكن إلى جانب أولويات األولوية لفتح المعركة ضد االحتالل واالستيطان، وثا

جراء انتخابات للمجلس التشريعي وللرئاسة وللمجلس  عادة بناء م.ت.ف، وا  أخرى، كالمصالحة وا 
 الوطني.

كان من الواضح من خطاب الرئيس عباس في لقاء األمناء العامين بأن البقاء في مربع التسوية له 
هيئة األمم الذي طالب بعقد مؤتمر دولي لحل الموضوع األولوية عنده. والدليل خطابه في 
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الفلسطيني، فكان بمثابة صرخة في البرية، لكنه جاء ُمَطمِئنًا لمن يهمه األمر بأن محمود عباس 
 ليس بصدد متابعة تعهده بأنه ال يمانع أن تذهب لجنة المقاومة الشعبية حتى االنتفاضة.

ول، فقد انتهى من دون بيان تفصيلي، ولم تتسرب أما لقاء وفد فتح مع وفد حماس في إسطنب
تشرين األول/ أكتوبر  5معلومات عما جرى من حوار، وما هي األولوية التي ركز عليها. ولكن في 

أُعِلَن أن الرئيس الفلسطيني ُيعد إلصدار قرار بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي ومن بعده  2020
لذي يعني أن مواجهة االحتالل واالستيطان لم ترتفع إلى للرئاسة، ثم للمجلس الوطني، األمر ا

 مستوى األولوية، بل ُدحرت إلى الخلف لعدة أشهر وأكثر.
إن انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسة تحتاجان إلى الهدوء في الضفة الغربية، ألن 

عبية ضد االحتالل إجراءهما مرهون بموافقة االحتالل. ومن البدهي أن أي تصعيد لمقاومة ش
سيعطل إجراء االنتخابات. وألن األولوية ُتخِضع القضايا األخرى لها، فأولوية االنتخابات سُتخضع 

اّل َفَرط لقاء األمناء العامين.  كل ما عداها لها، وا 
إن االنتخابات المقترحة تعني المغالبة، والمغالبة في الوضع الفلسطيني الراهن تعني إعادة إنتاج 

ام بالضرورة. فمن غير الممكن أن ُتسلِّم سلطة رام هللا نفسها لحماس والفصائل الفلسطينية االنقس
األخرى إن فازوا باألغلبية، وكذلك حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة ال يسّلمون، وما ينبغي 

العمر لهم أن يسلموا، قطاع غزة لفتح سلطة رام هللا. فأبشر يا احتالل، ويا استيطان، ويا ضم، ب
المديد. وانتظروا يا من لم تجعلوا تصعيد المقاومة الشعبية ضد االحتالل واالستيطان أولويتكم، ماذا 

 سيحدث لآلمال التي وضعت على لقاء األمناء العامين في رام هللا وبيروت.
ن ثم أما إجراء انتخابات بال مغالبة فيعني اللجوء إلى التوافق على توزيع المقاعد بين الفصائل، وم

تصبح انتخابات محاصصة، األمر الذي يضعف ما ُيراد لها أن تحققه من شرعية للتشريعي وللرئاسة 
 وللمجلس الوطني.

من هنا يمتاز إعطاء األولوية لمواجهة االحتالل واالستيطان، حيث التوافق ومقاومة االحتالل 
 يشكالن الشرعية الثورية.

أولوية االنتخابات، كما يريد محمود عباس، تشكل الخط من هنا أيضًا، فإن معارضة االنتقال إلى 
السياسي الصحيح في إنقاذ الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على أولوية المقاومة الشعبية، 
والصدام مع االحتالل واالستيطان والضم. وهو ما يجب أن تتفق عليه كل الفصائل، فال يطمّعن 

 قاعد في المجلس التشريعي أو المجلس الوطني؛أحد، مما يمكن أن ُيعرض عليه من م
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ألن الوضع الفلسطيني إذا لم يذهب إلى مصادمة االحتالل باالنتفاضة وبالعصيان المدني وبكل  
 أشكال المقاومة، فإن الفصل الثاني من مسار اوسلو منتظر وراء الباب.

 7/10/2020، "21موقع "عربي 
 

 أي سالم عربي إلسرائيل؟ .35
 ماجد الشيخ

الكولونيالي، ومن ضمنها الحركة الصهيونية االستيطانية،  االستعمارلى امتداد قرن مضى، وحركة ع
وبإسناد من إمبرياليات العالم الكولونيالي القديم، تحاول أن تمضي بالصراع في المنطقة وعليها قدمًا، 

وقد كان  حتى تحقيق ما خّططت وهدفت إلى إنجازه، على الرغم مما واجهت من صعاب وعقبات،
زرع كيان سرطاني غريب، أحد أبرز أهداف الوعد البريطاني المشؤوم، الهادف إلى تقطيع أوصال 
البالد العربية، عبر احتالل الوطن الفلسطيني وتشريد قسم من شعبه، تحقيقًا لغرضين متالزمين حتى 

تابعة وفاسدة  اللحظة؛ الهيمنة على ثروات وأسواق وأدوات الحفاظ عليها من سلطويات استبداد
محلية، والحفاظ على عناصر استراتيجية القوة واألمن والتفوق والردع اإلسرائيلي، بمعية قوى إقليمية 

إلى أبعد مدى  االستراتيجيةعربية وغير عربية، يهّمها كذلك استمرار الحفاظ على عناصر تلك 
 ممكن.

مزعوم، بدءًا من اللقاءات في هذا السياق، جرى ويجري توظيف أوهام وخطط ومخططات "سالم" 
واالتصاالت السرية وشبه السرية التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالمعاهدات 
واالتفاقات واالتفاقيات التي تكرست في كامب ديفيد ووادي عربة ومدريد وأوسلو، وما بينها من 

المسار ومتابعته، بسردياته  لقاءات سّرية مباشرة وبالواسطة. في وقت يجرى اليوم استئناف هذا
المتعّرجة والمباشرة عربيًا، من دون مواربة، ومن دون أضاليل ومراوغات، حكمت مسلكيات 
الماضيين، القريب والبعيد، حتى بات الجميع يستظل المظلة اإلسرائيلية ـ األميركية، وبدفع ذاتي من 

استبداٍد ال وطنية، انحكمت  مصالح شخصية وخصوصية وعامة لدى أنظمة سلطوية فاشلة وطبقات
وتحتكم لروح استبداد شمولي، قامر منذ البداية بشعبه؛ وها هو اليوم يقامر بالوطن والدولة على 
مذبح "االستثمار" في سالم موهوم ومزعوم، واستحماٍر بال حدود، تفتح اليوم أمامه كل بوابات 

ركي من أكثر األنظمة شموليًة الكولونيالي "المنتصر"، في لحظة صعود نظام أمي االستعمار
وعنصريًة وابتزازًا ونهبًا لثروات الشعوب؛ واستهتارًا حتى بالقيم األميركية وبالدستور وبالقوانين المحلية 

الكولونيالي اإلسرائيلي، صاحب الممارسات  االحتاللوالدولية، وذلك كله من أجل حماية كيان 
والمجازر وسياسات التشريد، واستيطان  واالحتاللحالل األعنف واألشهر، والسرديات القائمة على اإل
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األرض وطرد أصحابها األصالنيين منها، إلحالل قطعاٍن من إثنياٍت وأعراٍق مختلفة وطوائف 
 مختلفة، يطلقون على أنفسهم زعمًا أنهم "شعب اإلله".

ذا كان بعض الفلسطينيين قد أخطأوا، ويخطئون ألجل مصالح شخصية وسلطوية أنان ية ونرجسية، وا 
قامة عالقاٍت تطبيعيٍة ال عالقة لها بأي مبادئ أو  في تعاطيهم مع محتلي وطنهم، وبالتنسيق معهم وا 
قيم وطنية، فهل يكون مثل هذا السلوك مبّررًا لألشقاء العرب، في تخّطيهم كل الحواجز والسدود من 

قيق، مضى على أجل التالقي مع عدو طبقي وقومي وعرقي وديني، ضد شعٍب ووطن شعب ش
معاناته من احتالل كولونيالي واستيطاني أكثر من سبعين عامًا، حين جرى طرُده من أرضه 

عليها واحتاللها، في محاولٍة لتذويب هويته الوطنية. هوية ساهم عديد من  واالستيالءواستيطانها 
تبهيت انتماءات أنظمة المؤامرات والخيبات والخيانات الوطنية في محاولة طمسها والقفز عنها و 

أصحابها زورًا وبهتانًا، والدخول في شراكاٍت مشبوهة مع االحتالل، ما أضفى مزيدًا من المعاناة على 
 مرورًا إلى "أوسلو". 1948مآسي شعب النكبة والنكسة والنكبات المتالحقة التي حاقت به منذ عام 
 واالنهزامن اتفاقيات االستسالم وعلى الرغم مما قيل ويقال عن "تاريخية" هذا االتفاق أو ذاك م

العربي، سيبقى التاريخ عامل الوحدة األقوى على شهادات السردية الفلسطينية في مواجهة سرديات 
االحتالل والمرّوجين والمسّوقين لتزييفاته التوراتية قديمًا، ولتلك السياسية الراهنة؛ الخارجة عن 

هم ينتمون إلى العروبة، وقد ناموا نومة أهل الموت، اإلجماع اإلنساني حتى، لدى عرٍب ال يعرفون أن
ولم يستفيقوا إال حين أصابتهم النقزة، وها هم يجّددون انتماءاتهم لهوامش عشائرية وقبلية، كما 
وألسرلة ستبقى ضائعة بين طبائع األمم، فال هي مسّمى لشعب، وال هي مسّمى لعرٍق محّدد من 

؟ وما الذي يملكونه االستيطانيةء إلسرائيل العنصرية الكولونيالية أعراق الكون؛ فأي سالٍم يقّدمه هؤال
من عناصر األمن والسالم واالستقرار، سوى بعض أوساخ مال فاسد ومنهوب من أرصدة شعوبهم 
ودولهم، يقامرون به على مذبح أطماٍع يتبارون فيها مع أطماع اإلستكالب الكولونيالي، بهدف 

 لمنطقة وأممها. الهيمنة على مقّدرات شعوب ا
لقد مضى عصر األوهام وزمنها، فما يجري اليوم في فضاء الصراع الفلسطيني/ العربي ضد كيان 

 االحتاللالصهيوني، ال يمكن اعتباره سليل مرحلٍة انقضت، طالما يستمر  واالستيطان االحتالل
كثر أصالًة وتأصياًل في تربة بالعداء المطلق للهوية الوطنية الفلسطينية ـ العربية بقيمها التحّررية األ

الكولونيالي، ولم تخرج من عباءته، على  االستعماربالدنا العربية؛ حتى التي ما زالت تتملكها عقلية 
الرغم من مظاهر استقالالت شكلية لم تقّدم للشعوب أي منجز تاريخي. ومن جائحة المآسي اليوم أن 

ز تاريخي"، في ما أقدموا ويقدمون عليه، من يعتبر بعض الحكام أنهم يقدمون على اختراع "منج
الصهيوني في بالدنا، وداعميه من غرب  االغتصاباتفاقات وا عالن تحالفات مشبوهة مع كيان 
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، باسم سالم موهوم، ال االحتاللالكولونياالت القديمة، وهي تجّدد اليوم دعمها اإلجرام الغادر لكيان 
 واالنهزام االستسالمي إلى سالم منشود، بل هو إلى عالقة له بأي أمن أو استقرار، ال لن يفض

 الحضاري أقرب. 
وحدهم الفلسطينيون، بغض النظر عن واقعهم الراهن، من يستطيعون أن يصنعوا سالمهم الخاص، 
كونهم شعب األرض وأصحابها، األرض التي شهدت والدة شعوب كنعان، منذ بدء التدوين وسميت 

يون اسمهم على فلسطينهم أرض آبائهم وأجدادهم، ولم تزل فلسطين باسمهم، إلى أن غّلب الفلسطين
هي الشجرة المثمرة الراسخة زيتًا وزيتونًا، على الرغم من االنقطاعات الزمنية والنكبات والنكسات 
والهفوات التي لن تستطيع أن تغّيب اسم فلسطين عن خريطة العالم، على الرغم من غلبة "األمر 

 من المنحّطين أخالقيًا وقيميًا ووطنيًا. الواقع" وقوة أصحابه
لسنا عبيدًا لليهودية وأطماعها في هذه البالد )بالدنا(، ولن نكون كذلك في أيٍّ من مراحل هيمنتها 
بدعم صانعيها وداعميها ومسانديها، ولسنا ممن يعادون على الهوية أيًا كان، على الرغم من عداء 

وم فهم أعداء أنفسهم وأعداء شعوبهم وأعداء أوطانهم وبالدهم بعضهم لنا، أما محالفوها من عرب الي
وما تسّمى "دولهم"، فأي بؤٍس يرتع فيه أولئك الذين يتبّجحون بسياسات التسامح واألمن واالستقرار 

 والسالم الموهوم؟
ه أما المنجز التاريخي الموعود فهو ذاك الذي ال يمكن أن يحققه إال الشعب الفلسطيني، الموحد بقوا 

الجبهوية المتكاتفة، وبدعم القوى الوطنية والتحّررية العربية وأحرار العالم. ومن فلسطين وليس من 
وظالماته السوداء، ليسود عدل السالم  االحتاللأي مكان آخر يبدأ سالم العالم، حين ينتهي ظلم 

 لم ودولها. المقامر بشعوب هذه المنطقة من العا االستسالمالحقيقي، ويطغى على ظلم "سالم" 
وفي الوقت الذي كانت تنحني فيه هامات بعض الرسميين العرب وقاماتهم، كان رئيس حكومة 

، بنيامين نتنياهو، يرفع عقيرة الءاته، بصلفه وبعنجهيته وغروره المعهودين، ناقال المواجهة االحتالل
وذلك في مقابلٍة أجرتها واالنهزام العربي، إلى الذروة،  االستسالممع الفلسطينيين تحت غطاء صكوك 

معه صحيفته التي توزع مجانًا "إسرائيل اليوم"، تحّدث فيها عن جوهر ما تسّمى "خطة الرئيس ترامب 
للسالم في الشرق األوسط" التي تتضّمن أسسا لطالما حلم بها اليمين الليكودي اإلسرائيلي، وذلك من 

نما جيوب متفّرقة لسكان فلسطينيين، وليسموا قبيل: "ال دولة فلسطينية ال اآلن وال في المستقبل، و  ا 
أنفسهم دولة أو إمبراطورية، إذا أحّبوا ذلك"، والمفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية ستكون على أساس 
أن "ال عودة حتى ولو لالجئ واحد، والقدس عاصمة موحدة أبدية إلسرائيل، والسيادة المطلقة 

 إلسرائيل على الضفة". 
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اهو كامل أهدافه المباشرة، من قبيل ضم األغوار من دون منح سكانها الجنسية، ومثل ولم يخف نتني
نما إعالن ما سماه "سيادة القانون اإلسرائيلي" على الضفة"، ما  هذا الضم "ال يمكننا تسميته ضّمًا، وا 

أن يعني منع إقامة أي كيان فلسطيني مستقل في الضفة الغربية، إلحاقا لها باألغوار. في حين 
، ضرورة سحب الهويات والجوازات االحتاللسيادة القانون على الضفة تعني، وفق مفهوم حكومة 

التي أصدرتها السلطة الفلسطينية، كما ستلجأ إلى إبعاد المواطنين الفلسطينيين الذين دخلوا تحت 
 سقف "أوسلو" إلى بلدانهم. 

ي: أي سالم عربي إلسرائيل؟ وأي عتراضي المصيري والوجودوفق هذه الشروط، يكبر السؤال اال
بها والتطبيع معها، والعيش تحت حمايتها بذل  االعتراف"إسرائيل" تلك التي يريد بعض عرب اليوم 

 االنتحار وانكساره وسكينته؟
 8/10/2020، العربي الجديد، لندن

 
 العيون اإلسرائيلية تتجه إلى البحر األحمر وباب المندب .36

 د. عدنان أبو عامر
د يوما، يتضح حجم الفوائد اإلسرائيلية من التطبيع مع الخليج، السيما على الصعيد العسكري يوما بع

واالستراتيجي، وآخرها الحديث عن إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في الخليج العربي والبحر األحمر 
من تسهيالت  أو االستفادة من القواعد اإلماراتية المنتشرة بهذه المناطق، وما تقدمه المندب،وباب 

 عسكرية إلسرائيل، في السيطرة على هذه المنافذ البحرية الدولية.. 
السطور التالية تناقش التبعات المباشرة للنفوذ اإلسرائيلي الجديد، على صعيد مراقبة إيران، ومالحقة 

ية المقاومة الفلسطينية، ووضع اليد على طرق تصدير النفط، وزيادة تورط الموساد في أنشطة تخريب
 في المنطقة.

شمل االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي العديد من البنود ذات األبعاد األمنية والعسكرية، التي تنص على 
التعاون الثنائي في هذه المجاالت، وتعهدهما "باتخاذ تدابير مهمة لمنع استخدام أراضيهما لتنفيذ 

ف أي عمليات معادية في هجوم معاد أو "إرهابي" يستهدف الطرف اآلخر، وعدم دعم كل طر 
 أراضي الطرف اآلخر، والتنسيق األمني الثنائي، وتوثيق العالقة األمنية العسكرية".

زادت هذه النصوص المصاغة بدقة من الفرضيات المتعلقة بإمكانية االستفادة اإلسرائيلية من القواعد 
مندب، أو البحر األحمر، وصواًل العسكرية اإلماراتية في المنطقة، سواء في الخليج العربي، أو باب ال

مكانية  ألن تنشئ إسرائيل قاعدة عسكرية في اإلمارات، فضاًل عن استفادتها من المياه االماراتية، وا 
 أن تمضي بهذا المسار لزيادة موطئ أقدامها في سوقطرى ومضيق باب المندب وجيبوتي.
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أو استفادة إسرائيل من القواعد  مع العلم أن فرضية إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في الخليج،
العسكرية اإلماراتية، ليست سهلة، بل خطيرة جدًا، ألنها بقدر ما قد تعطي أماًل لدول الخليج، 
واإلمارات تحديدًا، للدفاع عن نفسها أمام تهديد أي عدوان متوّهم من إيران، فإنها في الوقت ذاته 

رائيل يمكنها ضرب أهداف إيرانية في مياه تعرضها للخطر، ألن تحقق هذه الفرضية يعني أن إس
الخليج، أو في قلب إيران ذاتها، ما سوف يقابله من استهداف إيراني لهذه القواعد اإلسرائيلية في 

 الخليج.
كما أن الحديث اإلسرائيلي عن إمكانية التواجد العسكري في قواعد إماراتية، أو إنشاء قواعد إسرائيلية 

ليد اللحظة، وألن مثل هذه الترتيبات تستغرق وقتًا طوياًل، فمن المؤكد أن في منطقة الخليج، ليس و 
 األمر سبق بحثه بين اسرائيل واإلمارات وما يجري اآلن هو اإلعالن عنه فقط.

اإلسرائيلية، مما يرشح الوضع بمنطقة  -إيران من جهتها لن تقف صامتة على الخطوة اإلماراتية
بكل مكان عبر الحرس الثوري وخالياها المسلحة النائمة، وذراعها الخليج للتأزم، فإيران موجودة 

 الطويلة قد تشكل عامل استنزاف لهذه القواعد اإلسرائيلية في الخليج.
يبدو أن هذه المساعي اإلسرائيلية الطموحة على فرضيتها لها ما يبررها ويدعمها، ألسباب عدة، لعل 

منطقة مثل الخليج العربي، المهمة استراتيجيًا ونفطيًا أهمها أن تضع إسرائيل لنفسها موطئ قدم في 
وتجاريًا، فضاًل عن كون تواجدها العسكري في هذه البقعة سيقربها جغرافيًا من إيران، ما يداعب 

 طموحها بمحاولة تشديد الحصار حولها وتضييق الخناق عليها.
اإلسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس، الشواهد على التوجه اإلسرائيلي عديدة، منها كشف وزير الخارجية 

أن إسرائيل تشارك بتحالف عسكري تقوده الواليات المتحدة لحماية أمن المالحة البحرية في الخليج، 
وتساهم في الجوانب االستخباراتية والمجاالت التي تمتلك فيها القدرات والتفوق النسبي، زاعما أن أمن 

يلية صرفة ضمن استراتيجية "كبح الخطر اإليراني"، المالحة البحرية في الخليج مصلحة إسرائ
وتعزيز العالقة مع دول الخليج، مع أن المشاركة اإلسرائيلية تتمثل بتأمين المالحة بباب المندب، 

 وانتشار سفن إسرائيلية مزودة بالصواريخ.
والدبلوماسي،  بدا واضحا حجم االهتمام اإلسرائيلي باالتفاق اإلماراتي، بعيدًا عن اإلنجاز السياسي

فقد بدأ يركز على األبعاد األمنية والعسكرية، فإسرائيل تعمل على هذه األبعاد منذ سنوات طويلة، 
واليوم بعد االتفاق العلني، ستصبح أيدي جهاز الموساد طليقة بصورة رسمية في دول الخليج، 

تهديد يحيط بإسرائيل، وبخاصة اإلمارات، بما في ذلك التعاون األمني واالستخباري، لمواجهة كل 
عبر التواجد العسكري في القواعد العسكرية اإلماراتية، أو إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية داخل الحدود 

 اإلماراتية.
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كما تستهدف إسرائيل الوصول للسيطرة على المضائق البحرية األهم في المنطقة، والتابعة للقواعد 
 إسرائيل العسكري واالستراتيجي.اإلمارات والسعودية، ما يعزز تمدد نفوذ 

وكشفت وثيقة لوزارة االستخبارات اإلسرائيلية أن االتفاق مع أبو ظبي يمهد لتكثيف التعاون العسكري 
بينهما في البحر األحمر، ألنها مهتمة بتوسيع التعاون األمني بالمنطقة، وصوال لتعزيز التحالف 

سرائيلي بكثافة، خاصة عبر دول منطقة القرن العسكري بينهما، بما في ذلك التحرك العسكري اإل
اإلفريقي، وأبرزها إثيوبيا، لمنع تحول البحر األحمر إلى بحيرة عربية أو إسالمية، وتسعى شركات 

 األسلحة اإلسرائيلية لزيادة صادراتها لإلمارات.
سرائيل اتّفقتا عل ى بناء تحالف أمني أما مايك بومبيو وزير الخارجّية األمريكي فأعلن أّن اإلمارات وا 

وعسكري ضّد إيران لِحماية المصالح األمريكّية والشرق األوسط، وزيادة التعاون األمني واالستخباري 
 لمواجهة ما سماه "اإلرهاب". 

في الوقت ذاته، لم تغفل العين اإلسرائيلية استهداف اليمن، فهو ملف مطروح منذ سنوات، وبوابتها 
يران، كما تستهدف للسيطرة على مضيق باب المندب ، وتشارك هذه الرغبة مع السعودية واإلمارات وا 

إسرائيل من ذلك تضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية لتمنع عنها السالح الذي يصلها من إيران 
 عبر البحر األحمر وصواًل لسيناء، ثم قطاع غزة.

بالعالقات األمنية والعسكرية، فإن  وطالما أن أهم بنود االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي تلك المتعلقة
إسرائيل ستعمل على استغالل االتفاقية لزيادة نفوذها بمنطقة الخليج، أما اإلمارات فتبحث عن 
سرائيل، لذلك هناك عمل إسرائيلي إماراتي مشترك في  السيطرة في الخليج بدعم الواليات المتحدة وا 

، وبخاصة إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في اليمن إلنشاء قواعد عسكرية، ومناطق نفوذ مشتركة
 جزيرة سوقطرى.

وألن مضيق باب المندب يشكل إحدى أهم نقاط العبور البحري التي تستخدمها حامالت النفط في 
العالم، فإن من يصل لهذه المنطقة، ويسيطر عليها، يضع يده على أحد أهم الممرات المائية الدولي 

اإلماراتي اإلسرائيلي، كشفت األخيرة عن عالقات إسرائيلية سرية مع في العالم، وفور إعالن االتفاق 
المجلس االنتقالي باليمن، التابع لإلمارات، تمهيدًا إلقامة قاعدة تجسس إسرائيلية في هذه المنطقة 

 الحساسة.
كل ذلك يجعل من إسرائيل قوة متنفذة، إذا تمكنت من مضيق باب المندب، الذي يمثل شريان حياة 

دول البحر األحمر، والتجارة الدولية من آسيا إلى الشرق األوسط، لذلك جاء الفتًا إعالن مهم ل
الترحيب اإلسرائيلي مؤخرًا بتأسيس قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة سقطرى وأرخبيلها، ألنها تتحكم 
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موقعًا  بشكل كامل بالخط الذي يمر من الهند إلى الغرب، وتتوغل في إفريقيا، مما شكل إلسرائيل
 استراتيجيًا.
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