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 24 :كاريكاتير
*** 

 
 
 حة بنتنياهو "كاحول الفان" يهدد ب "حكومة بديلة" ل طاكم: الح الحااالئتاخل دخالفات    .1

مجادلة ضاهر  -محمود  تشكيل :  بالل  على  بالعمل  السبت،  الفان"،  "كاحول  في  مسؤولون  هدد 
بنيا لعزل  بديلة"  مبكرة،  "حكومة  النتخابات  التوجه  على  األخير  أصر  ما  إذا  وذلك  نتنياهو،  مين 

سكر اليمين، لمنع انتخابات "يدفع الليكود باتجاهها"  كانية تعاون مع شخصيات من معملمحين إلى إم
 في ظل أزمة كورونا.
السياق،   هذا  الفان"،  انخفض  وفي  و"كاحول  الليكود  اإلسرائيلية،  الحكومة  قطبي  بين  إلى  السجال 

يوم األحد،  كي زوهار،  حضيض غير مسبوق، إثر تصريحات رئيس االئتالف، عضو الكنيست مي
نما خطر على الدولة"، فيما رد "كاحول الفان" بأن زوهار   بأن "كاحول الفان لم يعد شريكا ائتالفيا وا 

 ثرة بكالم فارغ"."ال يعرف سوى الثر 
 2020/ 11/10، 48عرب 

 
 " المؤتمر اليهودي العالمي"رئيس  مع  السالم عمليةناقش ": عباس الشرق األوسط" .2

هللا: محمود   رام  الفلسطيني  الرئيس  أجراها  التي  المباحثات  فحوى  على  الفلسطينية  الرئاسة  تكتمت 
عباس، في وقت متأخر من السبت، مع رجل األعمال األميركي، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي،  

ى متن طائرة أردنية، لكن مصدرًا قال لـ»الشرق األوسط« إن  رون الودر، الذي وصل إلى رام هللا عل
 باحثات تركزت على إحياء عملية السالم. الم

وقال المؤتمر اليهودي العالمي، في بيان، إن الودر اجتمع مع الزعيم الفلسطيني السبت »في زيارة  
شرق األوسط«. خاصة بناء على دعوة من عباس، لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بفلسطين وال

تنس  يتم  لم  الودر  زيارة  إن  لـ»رويترز«،  واشنطن،  في  مطلع  أو  وقال شخص  ترمب  إدارة  مع  يقها 
 باإلنابة عنها، لكنها كانت ذات طبيعة خاصة تمامًا. ولم يرد البيت األبيض بعد على طلب للتعليق.

ي لم  إن الودر  اسمه،  نشر  طالبًا عدم  نفسها،  للوكالة  فلسطيني  يحمل رسالة من  وقال مسؤول  كن 
ناقش   ثاٍن، إن عباس  التي وّجهها  خالل االالبيت األبيض. وقال مصدر فلسطيني  الدعوة  جتماع، 

 الشهر الماضي إلى األمم المتحدة لعقد مؤتمر سالم بقيادتها، أوائل العام المقبل. 
 12/10/2020، لندن، الشرق األوسط
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 تنسيق األمني تمنع سفر أطفال فلسطينيين بسبب وقح ال "إسرائيل" .3
االحتالل اإلسرائيلي تمنع أطفااًل  كشف »مركز الدفاع عن الفرد« في إسرائيل، أن سلطات    تل أبيب:

فلسطينيين ممن ولدوا في الشهور األخيرة، من مغادرة الضفة الغربية، ألنهم غير مسجلين في نسخة  
 سجل السكان الفلسطينيين الموجودة بحوزة الجيش. 

التنسي  وقالت مصادر سياسية، الجيش اإلسرائيلي  إنه منذ وقف  الفلسطينية تزود  السلطة  لم تعد  ق، 
 أسماء المولودين الجدد، باعتبار أنها ال تقيم أي عالقة مع سلطات تل أبيب. ب

 12/10/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 مليون دوالر في القدس 5.7تعلن اعتماد مشاريع بقيمة  الحكومة الفلسطينية .4
مليون دوالر لصالح عدد من    5.7رئاسة الوزراء، األحد، عن اعتماد مشاريع بقيمة  نت  أعل:  رام هللا

والتعليم،   والتنمية  والثقافة  الصحة  مجاالت  في  المحتلة  القدس  في  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات 
  وأشارت رئاسة الوزراء في   بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت.

إلى أن المشاريع المنفذة تنوعت ما بين دعم وتطوير بنية تحتية للمؤسسات أو دعم نشاطات  ،  انبي
 ومنح تعليمية وثقافية، ودعم مبادرات تنموية للشباب.

 11/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
   ووضع عريقات مستقر عالن عن إصابة عشراوي بفيروس كورونااإل .5

الدائرة،  عأ :  أريحا رئيسة  إصابة  التحرير عن  منظمة  في  العامة  والسياسات  الدبلوماسية  الدائرة  لنت 
وأشارت إلى أنه تم تأجيل جميع    )الكورونا(.  19حنان عشراوي بفيروس كوفيد    اللجنة التنفيذيةعضو  

 ارتباطات عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء. 
يقات الدكتورة دالل، أن الوضع الصحي لوالدها مستقر، ولم  ب عر صائ  ابنةأكدت    ي السياق ذاته،وف

 يتعرض ألي مضاعفات. 
 11/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 دخال األموال القطرية إلى غزةإلمباحثات قناة عبرية:  .6

هللا: القناة    رام  تجري    12قالت  مباحثات  إن  األحد،  اإلسرائيلي،  التلفزيون  وقطر  في  إسرائيل  بين 
وبحسب القناة فإن المباحثات تتركز   موال القطرية لقطاع غزة.و»حماس«، من أجل استمرار تدفق األ
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دة  مليون دوالر إلى حركة »حماس«، مقابل استقرار التهدئة بين إسرائيل والحركة لم  100على تحويل  
 ستة أشهر على األقل.

كوهين  المناطق الفلسطينية، ورئيس الموساد يوسي    وأضافت القناة، أن منسق عمليات الحكومة في
على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين القطريين، بهدف استمرار إدخال األموال القطرية إلى غزة،  

باحثات في ظل اقتراب انتهاء  والتي من دونها سيتدهور وضع سكان القطاع أكثر. وتجددت هذه الم
 يرة بقطاع غزة.المنحة القطرية المخصصة للعائالت الفق

البالونات  ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس األحد، »أن تعود حركة حماس الستئناف إطالق 
  الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات غالف غزة«.

 12/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 
 ماهر األخرس سير األ بحياة  من مواجهة إذا مست "إسرائيل"تحّذر  "الجهاد" .7

»ال  حذرت  اإل حركة  األخرس    سالمي«،جهاد  ماهر  األسير  بحياة  المساس  من  إسرائيل،  أمس، 
يومًا. وقال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة »الجهاد«، في    77المضرب عن الطعام منذ  

اإلسرائيلية، »إياكم أن تخطئوا في تقدير الحسابات، وتقدير الموقف، لن نسمح  رسالة إلى الحكومة  
 بحرية ماهر األخرس«.  لكم ولن نقبل إال

 11/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 
 ترتيبات لزيارة القاهرة .. وفد حماس ينهي زيارته إلى موسكو .8

الروسية. :  موسكو الخارجية  مع  لقاءات  بعد  موسكو  في  لقاءاته  السبت،  وفد حركة حماس،    اختتم 
أبو مرزوق، وعضوية القيادي  وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" أن وفد حماس برئاسة موسى 

 حسام بدران، غادر موسكو إلى إسطنبول. 
ة وفد من قيادة الحركة لموسكو هذه وفي مقابلة خاصة مع "المركز" أشار أبو مرزوق إلى أن زيار 

األيام تنبع أهميتها من أنها تأتي في ظرف قاس يواجهه الشعب الفلسطيني في هذه األيام ومختلف  
 ل األيام السابقة.اختالفا جوهريا عن ك

بـ"المركز  خاصة  تصريحات  في  بدران،  حسام  "حماس"  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  وقال 
 لإلعالم": إن الزيارة جاءت استكماال للعالقة التي تربط الحركة بروسيا كدولة مهمة.الفلسطيني 
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ته إلى القاهرة  إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لمراسلنا، أن وفد حماس يجري اتصاالت لترتيب زيار  
 للقاء المسؤولين المصريين ومواصلة الحوارات مع حركة فتح. 

 11/10/2020، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 أبو مرزوق: موسكو ترحب باستضافة لقاء األمناء العامين للفصائل  .9

أكد القيادي في حركة "حمـاس" د. موسى أبو مرزوق ترحيب موسكو باستضافة لقاء األمناء العامين  
على  تغريدة  في  مرزوق  أبو  وقال  السياسية.  والشراكة  الوطنية  للوحدة  تدعيما  الفلسطينية    للفصائل 

تويتر:   في  للشرق حسابه  بوتن  الرئيس  مبعوث  بوغدانوف  ميخائيل  السيد  عّبَر  لروسيا  زيارتنا  "في 
تدعيماً  الفلسطينية،  للفصائل  العامين  األمناء  لقاء  باستضافة  موسكو  ترحيب  عن  للوحدة  األوسط،   

 الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية. 
 11/10/2020، فلسطين أون الين

 
 لحرية ماهر األخرس وموقح السلطة ال يوازي معاناته  مقاوم  حماس: سنشارك بكل فعل .10

ينعم األسير  ، يوم األحد إنها ستشارك في كل فعل مقاوم على األرض حتى  حماسقالت حركة  :  غزة
بحريته. األخرس  في تصريح    ماهر  برهوم  فوزي  الحركة  باسم  المتحدث  في  وأكد  األقصى  لصوت 

وانتقد المتحدث باسم حركة حماس    غزة، أن: "رسائلنا واضحة للعدو، ونحن جاهزون ألي سيناريو".
زي المعاناة الكبيرة  موقف السلطة الفلسطينية إزاء القضية، مضيًفا أن: "مواقف السلطة برام هللا ال توا

األخرس". األسير  يعانيها  األ  التي  قضية  بتفعيل  السلطة  "ألنها وطالب  الدولية؛  المحافل  في  سرى 
 تمتلك الوسائل السياسية والدبلوماسية". 

 11/10/2020، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 ة اقتراحات لحجب الثقة عن الحكوم 4تتح دورته الشتوية ب الكنيست اإلسرائيلي يف  .11
يفتتح الكنيست اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، دورته الشتوية الجديدة، بإجراء نقاشات عامة حول :  رام هللا

وبحسب موقع صحيفة    جب الثقة عن الحكومة الحالية.اقتراحات مختلفة مقدمة من عدة أحزاب لح  4
القائمة المشتركة تيالم، و   -معاريف العبرية، فإن االقتراحات قدمت من أحزاب وكتل هناك مستقبل  

سرائيل بيتنا وميرتس ويمينا.  وا 
 2020/ 11/10القدس، ، القدس
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 حزب غانتس يبدي استعداده لتأجيل الموافقة على الميزانية  .12
أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، استعداد حزبهم   -أبدى مسؤولين كبار في حزب أزرق  :  رام هللا

التي عادت أزمتها لتطفو على سطح الخالفات الحكومية على تأجيل الموافقة لتمرير الميزانية العامة و 
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن حزب غانتس يرغب في تقديم مرونة أكبر    اإلسرائيلية من جديد.

قصيرة. لفترة  سيكون  ذلك  لكن  الحالي،  بالوقت  األزمة  هذه  يبدي    في  أن  غانتس،  حزب  ويشترط 
ئيلية وزعيم الليكود، جدية أكبر بشأن هذا الملف وينفذ التفاهم  بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرا

 بشأنها.   الئتالفيا
 2020/ 11/10القدس، ، القدس

 
   إصابة عدد من جنود االحتالل في شجار لرفضهم ادخال جنود "بدو" لقاعة الطعام .13

راك جماعي  أفادت وسائل إعالم إسرائيلية، بأن ضباطا وجنودا إسرائيليين أصيبوا إثر ع  -تل أبيب 
مصادر، إلى أن العراك شارك فيه عشرات الجنود على خلفية  وأشارت ال  وقع في قاعدة "غيفعاتي".

أحقية الدخول إلى قاعة الطعام، ونشب بين جنود بدو وآخرين يهود، واستخدمت فيه أدوات مختلفة، 
 بإضافة إلى السب والشتم، وأسفر عن عدد من اإلصابات، من بينهم قادة.

 2020/ 12/10، رام للا، ةديدالجحياة ال
 

 انتقادات لمندلبليت بعد طي ملح تحقيق ضد نتنياهو  .14
انتقادات شديد :  رام هللا القانوني  وجهت مصادر إسرائيلية في جهاز فرض القانون،  ة إلى المستشار 

للحكومة أفيحاي مندلبليت على خلفية قراره طّي ملف التحقيق في قضية األسهم التي تلقاها رئيس  
ويملك   مليون شيكل.  12لوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من ابن عمه ناتان ميليكوفسكي بمبلغ  ا

ميليكوفسكي شركة تعاقدت مع شركة تيسنكروب المنتجة للغواصات، بحسب هيئة البث اإلسرائيلية  
الفساد  واعتبرت المصادر أن مندلبليت يتصرف وكأنه سئم من الحرب على    العامة الناطقة بالعربية.

 ا.ويكتفي بالملفات الثالثة التي يتهم بها نتنياهو حاليً 
 11/10/2020األيام، رام للا، 

 
 ين يتظاهرون مجددًا في الشوارع إلسقاط نتنياهو عشرات اآلالح من اإلسرائيلي .15

أبيب   في   -تل  المواقع،  مئات  في  أمس  مساء  اإلسرائيليين  من  اآلالف  عشرات  تظاهر  وكاالت: 
على التوالي تطالب   16لرايات السود" اإلسرائيلي، وهي احتجاجات مستمرة لألسبوع الـ  إطار حراك "ا
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مين نتنياهو بسبب قضايا الفساد وكذلك فشله وحكومته في التعامل مع باستقالة رئيس الحكومة بنيا 
 األزمة االقتصادية عقب انتشار فيروس كورونا وفرض اإلغالق الكامل من فترة إلى أخرى. 

 11/10/2020، رام للااأليام، 
 

 نتنياهو: تخفيح اإلغالق سيكون بشكل تدريجي وحذر  .16
أبيب  نتنياهو،    :  تل  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  بشكل أعلن  االغالق  تخفيف  األحد،  يوم 

 تدريجي وحذر وذلك للخروج من حالة اإلغالق التي فرضت لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 
لمصالح صحاب اختصاص أن إعادة فتح اره قبل اجتماع مع وزراء وأوأوضح نتنياهو في بيان أصد 

التجارية التي تضم حتى عشرة مستخدمين وال تستقبل الجمهور والمؤسسات التعليمية للطفولة المبكرة  
   ستتم بالتدريج.

 2020/ 11/10القدس، ، القدس
 

 إسرائيلية لشطب الوجود المسيحي في القدسالمطران حنا: محاوالت  .17
غيث   -غزة  وجود   :جمال  حنا،  هللا  عطا  المطران  األرثوذكس  الروم  سبسطية  أساقفة  رئيس  أكد 

المحتلة   القدس  مدينة  في  المسيحي  الوجود  وشطب  وتهميش  ممنهجة إلضعاف  إسرائيلية  محاوالت 
لطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية  ودفعهم لمغادرتها. وحمل حنا، في حديث لصحيفة "فلسطين"، س

ع مالكاملة  المقدسة  المدينة  في  المسيحيين  أعداد  تراجع  للفلسطينيين.  ن  وظلمها  سياساتها  جراء  ن 
وقال: "نحن أمام حقيقة مرة فقد أصبح عددنا في مدينة القدس ال يتجاوز الثمانية آالف مسيحي بعد 

 ".1948قدس عام  ألف مسيحي مقيم بمدينة ال 35أن كنا نفوق الـ
االحتالل المتبعة بحق المقدسيين    حيين بمدينة القدس، إلى سياسات وأرجع أسباب تراجع أعداد المسي

سواء مسلمون أو مسيحيون، إلى جانب الظروف االقتصادية والمعيشية التي يعانيها األهالي الناجمة  
 عن االحتالل. 

 11/10/2020، فلسطين أون الين

 
 في مخيم األمعري  االحتاللفلسطينيين برصاص  10إصابة وصفها بعملية "تمشيط روتيني"..  .18

هللا: الجيش    رام  برصاص  أصيبوا  مواطنين  عشرة  إن  )األحد(  الفلسطينية  الصحة  وزارة  قالت 
وقال الهالل األحمر الفلسطيني إنه تعامل مع   اإلسرائيلي خالل اقتحامه لمخيم األمعري في رام هللا.

53  « منها  المواجهات  هذه  خالل  و  10إصابة  الحي  و   13بالرصاص  بالغاز    30بالمطاط  إصابة 
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وقالت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي ردا على سؤال لوكالة »رويترز« لألنباء عن    المسيل للدموع«.
 .ي«اقتحام مخيم األمعري إن القوات كان تقوم »بنشاط عمليات روتين

 11/10/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 مقتل شقيقيه وقفة بغزة للمطالبة باإلفراج عن الصياد المعتقل في مصر بعد  .19
السلطات المصرية   ،طالبت عائلة الصياد الفلسطيني ياسر الزعزوع خالل وقفة نظمتها العائلة السبت 

   ابنها، بعد احتجازه قرب حدود قطاع غزة البحرية مع مصر.بـ"اإلفراج الفوري" عن 
يد    ن علىآخرو   15صيادين، واعتقل    5قطاع غزة، فقد استشهد    ووفقا لتوثيق "نقابة الصيادين" في

 .2015قوات الجيش المصري في عرض البحر منذ العام 
 10/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دغلس: تزايد اعتداءات المستوطنين على المزارعين  .20

اإلثني   :رام هللا اليوم  الغربية،  الضفة  شمال  االستيطان  ملف  دغلس مسؤول  عدد قال غسان  إن  ن، 
في المزارعين  على  المستوطنين  األسبوع    اعتداءات  الزيتون  قطف  موسم  بدء  منذ  ارتفع  الضفة 

   الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت.
 12/10/2020، القدس، القدس

 
 : المحاكمة الفلسطينية لمجرمي االحتالل "تغيير في اإلرادة السياسية"مؤسسة الحق .21

صالح  -غزة  الدين  اإل  :نور  لحقوق  الحق  لمؤسسة  العام  المدير  شروع  عدَّ  جبارين،  شعوان  نسان 
الفلسط  المواطنين  المحاكم  ضد  انتهاكاته  على  اإلسرائيلي  االحتالل  ضد  محاكمات  إجراء  في  ينية 

"منحى جديًدا"، على الرغم من مجيئه متأخًرا. وأكد جبارين في مقابلة مع صحيفة "فلسطين" ضرورة  
ال القضاء  يكون  ير أن  التي  الجرائم  مع  اشتباك  عنوان  المواطنين  فلسطيني  ضد  االحتالل  تكبها 

الفلسطينية ستشرع  الفلسطينيين . وأعلن وزير العدل في حكومة رام هللا محمد الشاللدة، أن المحاكم 
مشيًرا   الفلسطينية،  األراضي  في  المواطنين  انتهاكاته ضد  االحتالل على  محاكمات ضد  إجراء  في 

"لن   لدولية في مجال حقوق االنسان، قائاًل إنهاالستناد في تلك القضايا إلى المواثيق ا  إلى أنه سيتم
 يفلت أحد من القانون والعقاب".

 11/10/2020، فلسطين أون الين
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 األزمات الناجمة عن الحصار فاقمت االضطرابات النفسية بين الغزيين .22
العويني  -غزة  الزهراء  نفسية سلبية على    :فاطمة  بآثار  ألقى  اإلسرائيلي  الحصار  أن  رأى مختصان 
قلق واالكتئاب. وذكرا أن واطنين الغزيين، متمثلة بظهور اضطرابات نفسية بشكل هائل أبرزها الالم

األوضاع االقتصادية شكلت السبب األبرز لظهور تلك االضطرابات في ظل عجز المواطنين عن  
استشاري األمراض النفسية د. عايش سمور: إن نتائج الحصار أدت إلى  توفير "لقمة العيش". وقال  

اا نتائج  أن  وبين  اقتصاديًّا".  "انهياًرا  مسببة  غزة  في  الدخل  ظهور نخفاض  إلى  أدت  لحصار 
لنحو   باالكتئاب  اإلصابة  نسبة  معدالت  فتضاعفت  نفسية  كما  40اضطرابات  المواطنين،  بين   %

العالمية  2ة لتصل لـتضاعفت نسبة االضطرابات الذهاني % من السكان(.  1% من السكان )النسبة 
بالقلق بفعل طول مدة الحصار عدا عن  70ر إلى أن نحو  وأشار سمو  % من المواطنين مصابون 

 ازدياد نسبة المشكالت العائلية. 
 11/10/2020، فلسطين أون الين

 
 المستوطنون يبدأون حربهم السنوية في موسم قطح الزيتون تقرير:  .23

وسم الزيتون مع بدء عملية بدأ المستوطنون حربهم السنوية التقليدية على م:  كفاح زبون  -  رام هللا
الغر  الضفة  في  وجنوب  قطفه،  في شمال  فلسطينيين  على مزارعين  الهجمات  من  العديد  بية، فشنوا 

رعين وعلى العملية التي تعد بالنسبة للكثيرين مثل عرس وطني  الضفة، بهدف التنغيص على المزا
األرباح. لجني  الز   ومناسبة  بحرب  يعرف  ما  سنويا  المستوطنون  الفلسطينيين،  ويخوض  ضد  يتون 
االعت هذا  أصبح  مجموعات  حيث  وتشكيلهم  المستوطنين،  قوة  تنامي  ظل  في  منه  بد  ال  تقليدا  داء 

 ة الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات. »تدفيع الثمن« اإلرهابية، وقلة حيل
التح  لمنظمة  التابع  االستيطان  للدفاع عن األرض ومقاومة  الوطني  المكتب  المستوطنين  واتهم  رير، 

الس نشره  رسمي  تقرير  في  وقال  القطاف  موسم  في  جرائم  تكبح  بارتكاب  لم  كورونا  جائحة  إن  بت 
 تون الفلسطيني.جماح جرائم المستوطنين في موسم قطاف الزي

مردخاي   بينهم  لحاخامات،  دينية  فتاوى  العامة،  االنتقامية  بالنزعة  مدفوعين  المستوطنون،  ويستلهم 
أفتى بأن »هذه األرض )يهودا والسامرة(، )الضفة الغربية( هي ميراث شعب إسرائيل،  إلياهو، الذي  

ن غرست من قبل األغيار فإن لنا، ألن ملكية األرض  المزروعات من شجر أو ثمر تصبح ملكا    وا 
 لنا وليس لهم«.

تالل  وقال مدير مكتب مقاومة الجدار واالستيطان شمال الضفة مراد شتيوي »إن إعالن سلطات االح
الزيتون ووصول    130اإلسرائيلي   يؤثر على موسم قطف  الغربية  منطقة عسكرية مغلقة في الضفة 



 
 
 
 

 

ص            12   5355 العدد:             10/12/2020 إلثنينا التاريخ: 

 

                                     

ن أعمال حرق وسرقة لثمار الزيتون بحماية  المزارعين ألراضيهم«، إضافة إلى أن المستوطنين ينفذو 
ي  جيش االحتالل. لكن ال  الرومان،  منذ عهد  السنين  فلسطين عمرها آالف  وجد  وهناك أشجار في 

إنها نحو مليون شجرة. ويتراوح  تقدير رسمي ألعداد أشجار الزيتون في فلسطين، لكن باحثين يقولون  
ألف طن كل عام، ويصدر جزء منه إلى    30إلى    15إنتاج زيت الزيتون في األراضي الفلسطينية من  

 الخارج.
 11/10/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 للبناء بدون أرض فلسطينيي الداخلن % م70ألح وحدة سكنية و 150نقص تقرير:  .24

وتد -  تحرير: طارق طه العربية ومحاصرتها  :  محمد محسن  البلدات  األراضي من  تسببت مصادرة 
بمشاريع البنى التحتية ومخططات التحريش والمناطق الخضراء، باكتظاظ وأزمة سكنية خانقة، حالت 

 150مجتمع العربي بحاجة فورية إلى  دون قدرة العائلة على بناء منزل بسبب األرض، بحيث أن ال
 وتوفير احتياجات األزواج الشابة. ألف وحدة سكنية لسد العجز والنقص 

المصادقة   في  والمماطلة حتى  البناء  توسيع مسطحات  وعدم  السكنية  بالوحدات  النقص  هذا  ووسط 
األخيرة على عشرات   على الخرائط الهيكلية، تباهت لجان التنظيم والبناء اللوائية، بالمصادقة باألشهر

، وباقة  7,000وحدة، وسخنين    6,000زها في عرابة  آالف وحدات البناء في القرى والمدن العربية، أبر 
على    5,600الغربية   قريبا  المصادقة  سيتم  كما  الغالبية    5,500وحدة،  أن  بحيث  الفحم،  بأم  وحدة 

 العظمى من الوحدات التي صودق عليها قائمة ومشيدة. 
إن "هذه ية للدفاع عن األرض والمسكن، في منطقة وادي عارة أحمد ملحم،  للجنة الشعبوقال رئيس ا

ضافتها للبلدات العربية مضللة وغير واقعية،   األرقام والمعطيات بشأن المصادقة على وحدات بناء وا 
والمباني،  والعمارات  المنازل  وعليها  أصال،  قائمة  عليها  المصادق  الوحدات  من  العظمى    فالغالبية 

 وسيكون بإمكان أصحابها تقديم الطلبات لترخيصها ليس إال".
لـ" % من المواطنين العرب ال يملكون وال حتى مترا واحدا من األرض 70" أن  48عرب  وأكد ملحم 

للبناء، كما أن ما تبقى من أراضي بملكية خاصة للعرب تستحوذ عليها بعض العائالت الثرية ورجال  
سطحات البناء بارتفاع مستمر فيما يالحظ ارتفاعا بأسعار األراضي،  األعمال، وعليه الطلب على م

يترا إلى  إذ  مليون  بين  ما  البناء  الواحد ألرض  الدونم  اللجنة    مليون شيكل.  2وح سعر  يقول رئيس 
متر للبناء، ولذا نالحظ ظاهرة العزوف   500الشعبية "باتت العائلة العربية بأكملها عاجزة عن توفير  

مسؤولية  ألف وحدة سكنية لألزواج الشابة، وهذه    150يث ينقص القرى والمدن العربية  عن الزواج، بح
 الحكومة لتوفيرها كما تقوم بتسويق مشاريع بالبلدات اليهودية".
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مليون شيكل للبلدات العربية،   200، يقول ملحم "رصدت وزارة اإلسكان مليار و2019بينما في العام  
منها   استغلت  المحلية  من    200السلطات  شيكل  مليار  وخسارة  تقاعس  يعني  وهذا  فقط،  مليون 

يجاد الحلول األولية ألزمة السكن لدى األزواج الميزانيات التي كا ن يمكن استثمار بقضايا اإلسكان وا 
 الشابة". 

 11/10/2020، 48عرب 

 

 عريقاتالعاهل األردني يوجه بعالج  .25
زبون  -  رام هللا عب :  كفاح  الملك  األردني  العاهل  الصفدي،  أمر  أيمن  خارجيته  وزير  الثاني  هللا  د 

الفلسطينيين صائب عريقات، في حال المفاوضين  لكبير  الصحية  العناية  إلى عالج    بتوفير  احتاج 
 . طبي في األردن

 11/10/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 برنامجا تهّرب من مناشدة للمحررة التميمي إذاعة أردنية توقح  .26
"ميلودي" المحلية األردنية، إنها قررت إيقاف برنامج "علينا وعليك"،    قالت إذاعة:  وكاالت   –عّمان  

التميمي، خالل مناشدة  المحررة أحالم  بعد قطعه اتصاال هاتفيا لألسيرة  أيام  أثار ضجة قبل  الذي 
م منه  طلب  الذي  زوجها  إلعادة  أسباب.إنسانية  دون  البالد  بيان  غادرة  اإلذاعة    وأشار  "دعم  إلى 

األسيرة المحررة منذ األول وتبنيها للقضية، ولكافة قضايا الوطن" وفق وصفها، معربة  الكامل، لقضية 
 عن "احترام جمهور اإلذاعة ورأيه، الذي هو نبراس للعمل من خالل نيل رضاهم".

 11/10/2020، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 "إسرائيل"قائد الجيش اللبناني يعطي توجيهاته لوفد التفاوض على ترسيم الحدود مع  .27
أعطى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون توجيهاته للوفد المكلف ملف التفاوض مع    بيروت:

 .عسكريين ومدنيين   ني أربعة أعضاءويضم الوفد اللبنا .دود البحريةإسرائيل لترسيم الح
عزمه   اإلسرائيلي  العدو  إعالن  »إزاء  أنه  االشتراكي«  التقدمي  »الحزب  أعلن  وفد  بالموازاة،  تشكيل 

إل فقط،  تقني  ال  البحريةسياسي،  الحدود  ترسيم  مفاوضات  وقوع  ى  مغبة  من  التحذير  ُنجدد  فإننا   ،
الل إضافة  السلطات  عبر  اللبناني،  الوفد  أعضاء  على  تعديالت  إلجراء  االنجرار  فخ  في  بنانية 

 شخصيات ذات طابع سياسي«.
 11/10/2020، الشرق األوسط، لندن
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 م الشعب الفلسطيني وهو المتضرر من إخفاقات قيادته بندر بن سلطان: أحتر  .28

األمن الوطني السعودي السابق، )األحد(، أكد األمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس    الرياض:
قيادته. المتضرر األول من إخفاقات  الفلسطيني هو  الشعب  وقال األمير بندر في تغريدة عبر    أن 

مح بتفسير ما قلُت على هوى من له هوى أو أصحاب  حسابه الرسمي على »تويتر«: »حتى ال أس
وأضاف أن   ها وكررُتها في مقابلتي عدة مرات«.النوايا السيئة... أحترم وأقّدر الشعب الفلسطيني وقلتُ 

خواننا وأخواتنا. وهم وبكل أسف المتضرر األول، واألول مكّرر من  الشعب الفلسطيني »هم أهلنا وا 
 إخفاقات قيادته«.

 11/10/2020، سط، لندنالشرق األو 
 

 وتفعيل المبادرة العربية  "حل الدولتين"على  البحرين تؤكد .29
الملك حمد بن عيسى أن »تثبيت أركان السالم :  سلسبيل عبد هللا  -  المنامة البحريني  العاهل  أكد 

  الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع 
لنا في مملكة البحرين تجاه القضية  أشقائنا وحلفائنا«، مشددًا على أن ذلك »موقف معلن وصر  يح 

 الفلسطينية للوصول لحل الدولتين تعزيزًا لألمن والسالم العالمي«.
من ناحيتها، أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل في كلمة لها أن المجلس »يجدد التأييد  

 .دولة إسرائيل«  ن تأييد السالم معية لمملكة البحرين بالتوقيع على إعالللخطوة التاريخ
أخرى،   جهة  مع  من  السالم  تأييد  إعالن  أن  )األحد(،  الزياني  اللطيف  عبد  الخارجية  وزير  اعتبر 

 إسرائيل »خطوة مهمة« لبالده التي يعد موقفها من قضية فلسطين »ثابتًا ومعروفًا«. 
 12/10/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مواقع التواصل ضد التطبيع وينتقد اإلماراتموقع إسرائيلي: معظم الخطاب العربي على  .30

% من الخطاب العربي على مواقع  90اإلسرائيلية أن    االستراتيجيةكشف تقرير أجرته وزارة الشؤون  
سلبي.  إسرائيل  مع  التطبيع  حول  االجتماعي  ر   التواصل  باراك  اإلسرائيلي  للكاتب  مقال  افيد وذكر 

% من الخطاب النقدي حول اتفاق التطبيع كان  95(اإلسرائيلي أن  WALLAونشر في موقع والال ) 
   موجها نحو اإلمارات التي قادت المبادرة وليس البحرين.
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السلطة  أن  إلى  تشير  التقديرات  فإن  الحكومة،  وزراء  على  األحد  وزع  الذي  الوزارة  تقرير  ووفق 
يران   الكثير من هذا والمنظمات الموالية للفلسطينيين قد بادرت وشجعت  الفلسطينية وحركة حماس وا 

 الخطاب.
 12/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مليون دوالر لثالث مستشفيات مقدسية عبر الصندوق العربي  1.2دعم بقيمة  .31

ألف دوالر، من   200يوم السبت، عن دعم قيمته مليون وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية،  :  رام هللا
ألف دوالر لكل من مستشفى المقاصد الخيرية، واألوغوستا    400الصندوق العربي في الكويت، بواقع  

 فكتوريا )المطلع(، وسانت جون للعيون. 
 10/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " إسرائيل"قناة عبرية: وفد أمني مغربي رفيع زار  .32

أبيب   القناة اوكاالت   -تل  قاموا 12لعبرية  : زعمت  المغربية  الشرطة  ، أمس، أن ضباطًا كبارًا من 
بزيارة سرية إلى إسرائيل قبل بضعة أشهر، واتفقوا مع نظرائهم في الشرطة اإلسرائيلية على ترحيل  

فارّ  إسبانيا.   ينمجرَمين  عبر  إسرائيل  إلى  المغرب  األمني   من  الوفد  إن  اإلسرائيلية:  القناة  وقالت 
ستوى مكث في إسرائيل لمدة أسبوع في فندق، وبعد عقد عدة اجتماعات مع كبار  لمغربي رفيع الما

 .ضباط الشرطة اإلسرائيلية، تم االتفاق على سلسلة من التعاون المشترك
 12/10/2020، األيام، رام للا

 
 شخصية يعتزم زيارة "إسرائيل" 40: وفد سوداني يضم "كان" العبرية .33

، اليوم األحد، أنه في ظل ما أسمته "االتصاالت" لتطبيع العالقات، كشفت قناة "كان" العبرية:  حيفا
من   مؤلف  سوداني  وفد  لزيارة  التحضير  تشرين    40يجرى  في  لـ"إسرائيل"  جماهيرية  شخصية 

اضيين وفنانين ورجال أعمال، مشيًرا إلى  وقال مراسل القناة: إّن الوفد يضم ري  اآلِخر/نوفمبر القادم.
 بق ورجل األعمال السوداني أبو القاسم برطم هو من يقف خلف المبادرة.أن عضو البرلمان السا 

 11/10/2020، المركز الفلسطيني ل عالم
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 دبي تحتضن مطرب إسرائيلي استعدادا ألعمال فنية بلغة عبرية  .34
بدأ مطرب إسرائيلي بزيارة إلى أبو ظبي، وقد شرع المطرب عومير آدم، بزيارة إمارة دبي، وذلك  :غزة
 مرور أقل من شهر، على توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل واإلمارات. بعد 

 “ تلفزيون  ما كشف  أحد  i24 newsوحسب  من  بدعوة  جاءت  المطرب  هذا  دعوة  فإن  اإلسرائيلي،   ”
  حمد بن خليفة آل نهيان، ورئيس الجالية اليهودية في اإلمارات سولي وولف.  األمراء وُيدعى الشيخ

سيقيم حفالت في اإلمارات، وقد ذكرت تقارير إسرائيلية أن آدم سيقيم أول    ويتردد أن هذا المطرب 
 عالقاته في دبي، مما يشير إلى مستقبله التجاري والفني، في منطقة اإلمارات. 
 11/10/2020، ، لندنالقدس العربي

 
 يؤكد دعم التوجه الفلسطيني إلجراء انتخابات عامة   االتحاد األوروبي .35

أ(-رام هللا ب  أ)د  بورغسدورف،  :  فون  كون  سفين  فلسطين  لدى  األوروبي  االتحاد  ممثل  يوم  كد  
السبت، دعم االتحاد األوروبي التوجه الفلسطيني إلجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية من  

  وشدد بورغسدورف خالل اجتماعه في رام هللا مع رئيس الوزراء الفلسطيني   ضمنها القدس الشرقية.
العملية االنتخابية، ودعم عمل لجنة  محمد اشتية، ع بعثة لمراقبة سير  لى استعداد االتحاد إلرسال 

 االنتخابات.
 2020/ 11/10القدس، القدس، 

 
 لدعمها االحتالل  HPوقفة احتجاجية في ليون الفرنسية ضد شركة  .36

  HPفة احتجاجية في مدينة ليون الفرنسة ضد شركة  نفذ عدد من ناشطي حقوق اإلنسان وق:  باريس
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمعدات    HPوتزود شركة    وذلك لدعمها الفصل العنصري اإلسرائيلي.

الفلسطينيين. واضطهاد  القمع  على  تساعد  في    وتكنولوجيا  المقاطعة  قالت حركة  سابق،  وقت  وفي 
شركة   إن  تقني   Hewlett Packardبلجيكا  االحتالل  تطور  لكيان  خصيًصا  مصممة  مهمة  ة 

 مما يساهم في تكريس نظام الفصل العنصري واالحتالل.  اإلسرائيلي،
 2020/ 10/ 11، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 تقديرات إسرائيلية: تصعيد بغزة ومواجهة واسعة مع حزب للا  .37

ضاهر السياج    تشير:  بالل  عند  والمظاهرات  التوتر  تصاعد  احتمال  إلى  إسرائيلية  أمنية  تقديرات 
وا غزة  بقطاع  المحيط  جنوب األمني  في  غزة"  "غالف  باتجاه  الحارقة  البالونات  إطالق  ستئناف 
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منذ   المرتفعة،  التأهب  حالة  تزال  ال  فيما  الجيش   80إسرائيل،  قوات  صفوف  في  مستمرة  يوما، 
 ود الشمالية مع لبنان تحسبا من تنفيذ حزب هللا عملية استهداف جندي. اإلسرائيلي عند الحد 

عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن "حماس تشعر بضغوط  األحد،  يوم ونقلت صحيفة "معاريف" 
وضائقة على خلفية الوضع الصعب في القطاع. ورغم أنها نجحت خالل الشهر األخير بلجم انتشار  
 كورونا بنجاعة نسبية، ولم تخرج عن السيطرة حتى اآلن، رغم ارتفاع طفيف في نسبة المرضى في

م متواصلة  فترة  بعد  األخيرة،  وتحتها، األيام  األرض  فوق  يغلي  غزة  قطاع  لكن  االنخفاض.  ن 
 والضغوط النابعة من الضائقة االقتصادية الشديدة توجه نحو حكم حماس".

وأضاف المصدر األمني اإلسرائيلي أنه في خلفية ذلك، يتوقع استئناف المنحة المالية القطرية، وأن  
ر. واعتبر المصدر نفسه أنه "ليس مستبعدا مليون دوال 303إلى زيادة مبلغها إلى  قيادة حماس تسعى

أن تمارس حماس هذه المرة أيضا، مثلما فعلت في المرات السابقة، ضغوطا بواسطة اإلرهاب ضد 
 إسرائيل من أجل زيادة المنحة المالية". 

لجم محاوالت فصائل أخرى    وقالت الصحيفة إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حماس تفضل
قذائف إطالق    إلطالق  سيستوجب  الوضع،  سخونة  ترتفع  أن  "منذ  لكن  إسرائيل،  باتجاه  صاروخية 

الصاروخية   القذائف  إطالق  الستئناف  الطريق  تصبح  وبعدها  إسرائيلية،  ردا  الحارقة  البالونات 
 قصيرة". 

( األعياد  فترة  أن  من  الرغم  "على  فإنه  األمني،  المصدر  يكون  وحسب  يكاد  بهدوء  مّرت  اليهودية( 
 لكن هذا الهدوء لن يستمر لفترة طويلة". مطلق، 

 
 "مواجهة واسعة" 

بين   مفاوضات  أن  هيوم"  "يسرائيل  صحيفة  اعتبرت  هللا،  وحزب  إسرائيل  بين  بالتوتر  يتعلق  وفيما 
نوعه منذ حرب   إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية بينهما ال يؤثر أبدا على هذا التوتر األكبر من 

 . 2006لبنان الثانية، عام 
"القبة الحديدية" العتراض الصواريخ   ونشر الجيش اإلسرائيلي قوات على طول الحدود، كما نصب 
فقط   عسكرية  لمركبات  وتسمح  للحدود،  المحاذية  الطرقات  في  حواجز  نشر  وتم  المدى  القصيرة 

ق  ين لتنفيذ هجومين، في مزارع شبعا وبإطالباالقتراب من الحدود. وتنسب إسرائيل لحزب هللا محاولت
 نيران قناصة باتجاه قوة إسرائيلية بالقرب من بلدة منارة دون أن تسفر عن إصابات. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في إسرائيل يدركون هذه المرة أن )أمين عام حزب هللا حسن( نصر هللا  
رصد  اإلسرائيلي  الجيش  أن  وأضافت  مقتوال".  جنديا  عادية    يريد  غير  تحركات  التوتر  فترة  طوال 
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الجيش  لناش يرصد  أن  دون  من  يوم  يمر  ال  "ويكاد  الحدود،  من  يقتربون  الذين  هللا  حزب  طي 
اإلسرائيلي إطالق طائرات مسيرة باتجاه األراضي اإلسرائيلية، وفي معظم الحاالت ال تنجح بتجاوز  

 الحدود بفضل وسائل يستخدمها الجيش". 
أن نصر هللا يستمتع أيضا من رؤية   أن "نهاية التوتر ال تظهر في األفق، ويبدووأضافت الصحيفة  

 نجاحه بجعل الجيش اإلسرائيلي يوجه موارد إلى هذا الوضع". 
وتابعت الصحيفة أن "جولة على طول الحدود تكشف واقعا آخر. فالطريق إلى المطلة، وكذلك إلى  

ألخيرة. سكرية التي مّيزت شوارع الشمال في الفترة امنطقة مزارع شبعا، خالية من تلك الحواجز الع
لفترة   بالنسبة  وهو صحيح  وحسب،  مؤقت  بأنه  للتوتر،  المعين  االنخفاض  وتفسر مصادر عسكري 
هللا   حزب  يتجاوز  ولم  لبنان،  في  المنتشر  كورونا  هو  ذلك  أسباب  أحد  يكون  وربما  معينة.  زمنية 

التهد  العسكرية  الجليل  إنعاش القوات،أيضا. واستغلت فرقة  وتحسين    ئة في األيام األخيرة من أجل 
 مواقع واالقتراب من الحدود بشكل لم ُيسمح بتنفيذه مؤخرا".

الستهداف  محدود  تنفيذه  هللا  يحاول حزب  الذي  الهجوم  أن  هي  "التقديرات  فإن  الصحيفة،  وحسب 
يل هددت في األسابيع  جنود فقط، من أجل عدم إشعال مواجهة واسعة في هذه الجبهة"، لكن "إسرائ 

بأنه في حال اس  تكتفي برد فعل محدود ضد أهداف األخيرة  فإنها لن  تهداف جنودها أو مواطنيها، 
حزب هللا، وأن دولة لبنان ستضطر إلى تحمل الثمن. والتخوف هو من أن سلسلة ضربات وردود 

هة شهدتها إسرائيل  فعل ستؤدي إلى مواجهة واسعة مع حزب هللا، وهذه لن تكون مشابهة ألي مواج
ا قيادة  وتبذل  الماضي.  منع  في  أجل  من  بوسعها  ما  كل  اإلسرائيلي  الجيش  في  الشمالية  لجبهة 

مواجهة كهذه، لكن الضباط هناك يعتقدون أن الظروف تشير إلى أن مواجهة مع حزب هللا أقرب من 
 أي مرة في الماضي".

 2020/ 11/10، 48عرب 

 
 ثالثية التزوير والتبرير والتحريض .38

 طالل عوكل
الذي   الشهر،  هذا  الخامس من  مع في  العالقات  تطبيع  اإلماراتي عن  اإلعالن  بعد شهر من  يقع 

رئيس   سلطان،  بن  بندر  األمير  خرج  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  من  شهر  وقبل  إسرائيل، 
السعودية في أميركا السابق، بثالثية ألّخصها بأنها ثالثية  االستخبارات السابق وسفير المملكة العربية  

 ريض. التزوير والتبرير والتح
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الرواية  ويبرر  الفلسطينية،  القضية  بشأن  السعودي  الرسمي  الموقف  يخالف  والذي  بندر،  يقوم 
 الصهيونية حتى طالب أحد الكتّاب اإلسرائيليين بتدريس ثالثية بن سلطان في المدارس اإلسرائيلية.
كي  يحصل أن تخرج بعض األصوات النشاز من كتّاب أو إعالميين، أو حتى بعض السياسيين، ل

يتهموا الفلسطينيين بأنهم أصحاب الفرص الضائعة. يحصل ذلك ألسباب تعود إلى الجهل، أو الثأر  
العروبة  نهر  في  صغيرة  حصى  سوى  تشكل  ال  األصوات  هذه  لكن  ما،  لمصلحة  أو  والغضب، 

 الهادر. 
بات ه المرحلة اتسعت دائرة الناشزين، حتى أصبحوا حجارة كبيرة في طريق النهر العربي، و في هذ 

البعض يتغّزل في دولة االحتالل، ويراها النموذج، في التطور، وصاحبة الحق والحقيقة. يحصل هذا 
ن شرطًا  جهارًا نهارًا دون رادع. يمكن لهؤالء أن يقولوا ما يشاؤون في دولة االحتالل، ولكن هل يكو 

 منوا ألهلها جهنم؟ لتحقيق التأثير، أن يمزقوا الرواية الفلسطينية العربية التاريخية، وأن يت
مقولة الفرص الضائعة، هي مقولة إسرائيلية أميركية في األساس، تلك التي يرددها بعض الناشزين  

لتي ترفض السالم وفق  من العرب، وكان ذلك دائمًا إللقاء اللوم على القيادة والسياسة الفلسطينية ا
حقو  للفلسطينيين  ترى  ال  التي  األميركية  اإلسرائيلية  واخدموا  المقاييس  واشربوا  »كلوا  أن  سوى  قًا 

 االحتالل دون أي حقوق سياسية«. 
الفلسطيني   والرفض  الحسيني،  أمين  الحاج  من  فيبدأ  قبله  البعض  فعل  كما  المقولة  هذه  بندر  يأخذ 

ا كانت المواقف والسياسات تؤخذ في ظروفها، فإن الفلسطينيين ما كان  . إذ 1947لقرار التقسيم العام  
وا على التقسيم، بما يعني التسليم بالمخطط الصهيوني االستعماري مبكرًا، بينما كانوا عليهم أن يوافق

يراهنون على أن دخول سبعة جيوش عربية في المعركة كان سيحسم األمر لصالح أهل البالد. برأيي  
قر  كان  حاضأنه  مقياسًا،  لنأخذ  لليهود.  أو  للفلسطينيين  إما  كلها  فاألرض  وصائبًا،  واعيًا  وقد ارًا  رًا 

 خضع بدوره للنقد والتزوير في ثالثية بن سلطان. 
% فقط من أرض  22لقد وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على أن تختزل الحقوق الفلسطينية في  

مها لهم قرار التقسيم. ما هي النتيجة التي تؤكدها  فلسطين التاريخية، وهي نصف المساحة التي قد 
يقف خلفها على هذه التضحية الكبيرة من قبل الفلسطينيين أم ان    الوقائع، فهل وافقت إسرائيل ومن

 سياستها ال تعرف سالمًا وال حقوقًا للفلسطينيين على أرضهم؟ 
وجزء كبير منهم يرفض اتفاقيات في الواقع فإن الفلسطينيين هم أكثر من ينتقدون سياسات قياداتهم  

المراهنة على سالم تصنع استمرار سياسة  انتقاد  أوسلو، ويرفض  لكن  المتحدة،  والواليات  إسرائيل  ه 
الفلسطيني لسياسة قيادته وفصائله، يستهدف التصحيح، وليس الهدم، وال يمكن أن يصل إلى مستوى  

واقف منظمة التحرير إزاء مبادرات السالم العربية  الترويج للرواية اإلسرائيلية االستعمارية. إن تاريخ م
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، معلوم لدى كل الفلسطينيين ومن يتابع ولو  1974ط العشر العام  وغير العربية، منذ أن طرحت النقا
 باهتمام محدود السياسة الفلسطينية، ألنه كان محل خالفات فلسطينية معلنة ومكشوفة للجميع. 

ل ماذا كانت تتضمن المبادرات التي رفضها الفلسطينيون حتى  كان على األمير بندر أن يقدم بتفاصي
 القيادة الفلسطينية.  يكون ذلك في ميزان حسنات 

انهيار   ظل  في  يأتي  فهو  واتجاهاته،  مساره،  ومعروف  عناوينه،  معروفة  زمن  في  الثالثية طرحت 
ون االستعمارية،  اإلسرائيلية  األميركية  الضغوط  أمام  الرسمية  العربية  بالذئب،  السياسة  االحتماء  حو 

سعودي، نحو التطبيع، وانقالب  ولكن لست ممن يعتبرون ما طرح على أنه تحضير لتغيير الموقف ال
الموقف الرسمي من الملتزم بالحقوق الفلسطينية إلى المعادي لها، فالسعودية دولة كبيرة، قوية وغنية،  

أشرعة تغيير  تعلن  أن  من  ستخاف  انها  أو  ستخجل  أنها  نظن  البوصلة   وال  عن  بعيدا  سفينتها 
 التقليدية. 

ينتظر نتائج االنتخابات األميركية، حتى يعرف إلى ماذا عن المستقبل هذا شيء آخر، فلعّل الكل  
أين يتجه، ولذلك فإننا نعالج الواقع وال نعالج التوقعات. بعد هذه المطالعة التي تفّند التزوير والتبرير،  

ثية تمارس عمليًا وظيفة التحريض على القضية والقيادة الفلسطينية  في ثالثية األمير، فإن هذه الثال
 اقفها الرافضة والمقاومة لـ«صفقة القرن«.الراهنة بسبب مو 

الفلسطينيون عن اإلشارة   الفلسطينية يعتريها عوار كبير، لم نتوقف ولم يتوقف  ال شك أن السياسة 
نما يعكس على ما    إليه، ولكن حديث األمير ليس موجهًا للفلسطينيين حتى  يقوموا بتغيير قيادتهم، وا 

 ميًا بضرورة التخلص بطريقة أو أخرى من هذه القيادة. يبدو قرارًا أميركيًا إسرائيليًا إقلي
تمامًا ولكن على نحو مختلف، كما حصل مع الشهيد والزعيم الراحل ياسر عرفات، الذي تم اغتياله، 

 بأيٍد إسرائيلية وبقرار إسرائيلي أميركي. 
ا على الشعب يستطيعون أن يفعلوا ذلك باإلرهاب والقتل واالغتيال، ولكنهم ال يستطيعون أن يفرضو 

الفلسطيني قياداته، وحتى إن بدا المشهد مظلمًا قلياًل أو كثيرًا، فإن الحديث الذي ال ينبغي ألحٍد أن  
ا الذي يستطيع قلب كل  الجبارين  يتعلق بشعب  يتجاهله هو أن األمر  أو  ليلٍة  ينساه  بين  لمعادالت 

 وضحاها. 
ن مد له يد العون، واألصل أنه يستحق كل  الشعب الفلسطيني ليس جاحدًا وال هو قليل الوفاء لكل م

دعم من األمة العربية ألنه يقف في مقدمة الصفوف ويقدم أغلى األثمان دفاعًا عن حقوق ومصالح  
 وأمن واستقرار العرب جميعًا.



 
 
 
 

 

ص            21   5355 العدد:             10/12/2020 إلثنينا التاريخ: 

 

                                     

ا جزءًا من أوقاتكم الثمينة لالطالع على التعليقات اإلسرائيلية السخيفة  أيها السادة لو أنكم تخصصو 
تسته أنهم  التي  على  يوصفون  الذين  للعرب  اليهود  ينظر  وكيف  بإسرائيل،  المتغّزلين  بالعرب،  زئ 

 إرهابيون منذ أن يولدوا. 
 12/10/2020األيام، رام للا، 

 
 الهجوم على القضية الفلسطينية وسبل الصد .39

 فايز أبو شمالة  د.
الفلسطينية، فأدركت أن المهاجمين ليسوا اش نما هم نهج  تابعت لغة الهجوم على القضية  خاصًا، وا 

سياسي، ال يقف عن حدود مهاجمة القرارات الفلسطينية، والسياسة الفلسطينية، والقادة الفلسطينيين، 
التش هذا  وفي  وتاريخًا،  وشعبًا  أرضًا  كلها؛  فلسطين  يطال  الفلسطينية  فالهجوم  القضية  بعدالة  كيك 

م تستقبل  كي  لألرض  وتهيئة  بالتطبيع،  األمارة  للنفس  الخذالن  تبرئة  قرارات  من  عليها  سيسقط  ا 
العقول   تهضمها  أن  وترفض  األبية،  النفس  ترفضها  التي  الخنوع  قرارات  والسيما  العرب،  لقضية 

 العربية التي تتطلع إلى الحرية والديمقراطية. 
هجمة على القضية الفلسطينية ال تقترن بزمن التطبيع الراهن، الهجمة على فلسطين قد وللحق؛ فإن ال

اعتقال  بدأت   تاريخ  ومن  العربية،  الجزيرة  بالد  في  الفلسطيني  التحرك  على  التضييق  تاريخ  من 
العشرات من المتهمين بتقديم المساعدات المالية لرجال غزة المقاومين، أي أن الهجمة على القضية  

والرؤساء  الف الملوك  لقاء عشرات  ذلك  على  ويشهد  بزمن،  الحالي  التطبيع  قبل زمن  كانت  لسطينية 
العرب مع الرئيس األمريكي ترامب على أرض السعودية، حيث وصفت حركات المقاومة الفلسطينية  

 في البيان الختامي باإلرهاب.
شخاص، ولسنا بمعرض تفنيد وكي نواجه الهجمة على القضية الفلسطينية ال يستوجب الرد على األ

المبدئ وبالمواقف  سياسيًا،  يكون  أن  يجب  الرد  نما  وا  أال ادعاءاتهم،  ويجب  اإلنشائية،  بالجمل  ال  ية 
التطبيع،   بوابة  ومن  سياسيًا،  الهجوم  كان  فطالما  فقط،  حزبية  أو  تنظيمية  جهات  عن  الرد  يصدر 

محاسبة   خالل  ومن  فلسطينيًا،  الرد  يكون  بأن  يقضي  نقطة  فالواجب  مثلوا  الذين  الفاسدين  القادة 
وب مسارنا نحن الفلسطينيين، وأن نتكئ  الضعف التي نفذ منها المشككون، فأولى الواجبات أن نص

على كتف شباب فلسطين المتحفزين إلى العمل المقاوم المقترن بتصويب المسار والشراكة السياسية  
 أواًل، وانهاء االنقسام ثانيًا. 

الفلس القضية  واألمراء، وتبقى  والرؤساء  الحكام  كل  من  وأكبر  سلطان،  بن  بندر  من   أكبر  طينية 
ية قضية الشعوب العربية كلها، وال يجافي الحقيقة استطالع الرأي الذي أظهر أن  القضية الفلسطين
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% فقط من الشعوب العربية مؤيد للتطبيع، استطالع يبطل كل حمالت التشويه والتشهير، ويكشف  6
الجما  وجدان  وهب  عن  المستوطنين،  مع  مواجهة  أول  تترقب  وهي  لفلسطين،  العاشقة  العربية  هير 
ريد أول رصاصة تخترق صدر االحتالل، لينقلب معها المزاج العربي من متفرج إلى  تنتظر سماع زغا

من  واثق  إلى  بالقدرات  متشكك  ومن  ناطق،  إلى  ومن صامت  متحرك،  إلى  منتظر  ومن  مشارك، 
 الفلسطينية.  مستقبله ومستقبل القضية

 بعث لي أحدهم برسالة عبر تويتر يقول فيها: 
 .الفلسطيني أكثر من أي شيء أكره

له:   حل    إكرهقلت  الذي  وأن  عدوك،  هو  الفلسطيني  عدو  أن  تأكد  ولكن  شئت،  كما  الفلسطيني 
ن الذي رماني بسهم من الخلف سوف يلقيك بألف جرف.  بالفلسطيني سيحل عليك، وا 

رض العربية عشرات السنين دون أن تحتل العقول والقلوب العربية، وهذا ما لقد احتلت إسرائيل األ
م من خالل معركة تزييف الوعي، معركة يمثل العمالء رأس حربتها، وتمثل وسائل  تسعى إليه اليو 

 اإلعالم الصهيونية عمودها الفقري. 
 11/9/2020، فلسطين أون الين

 
 للخليج والمضيق األذرع اإلسرائيلية تتجاوز الحدود وصواًل  .40

 د. عدنان أبو عامر 
ذات األبعاد األمنية والعسكرية، التي تنص على  شمل االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي العديد من البنود  

التعاون الثنائي بهذه المجاالت، وهي نصوص حملت إشارات بإمكان االستفادة اإلسرائيلية من القواعد  
في   اإلماراتية  ألن  العسكرية  وصواًل  األحمر،  والبحر  المندب،  وباب  العربي،  الخليج  في  المنطقة، 

 اإلمارات، فضاًل عن استفادتها من المياه اإلماراتية.تنشئ “إسرائيل” قاعدة عسكرية في 
يبدو أن هذه المساعي اإلسرائيلية الطموحة على فرضيتها لها ما يدعمها، لعل أهمها أن تضع لنفسها  

قدم في منطقة وتجارًيا، فضاًل عن كون وجودها    موطئ  ونفطًيا  استراتيجًيا  المهمة  العربي،  الخليج 
سي البقعة  هذه  في  الحصار  العسكري  تشديد  بمحاولة  طموحها  يداعب  ما  إيران،  من  جغرافًيا  قربها 

 حولها، وتضييق الخناق عليها.
ائيل” تشارك في تحالف وقد سبق لوزير الخارجية اإلسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس، الكشف أن “إسر 

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

الخطر العالقة مع دول    الخليج مصلحة إسرائيلية صرفة ضمن استراتيجية "كبح  اإليراني"، وتعزيز 
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ال بباب  المالحة  بتأمين  تتمثل  اإلسرائيلية  المشاركة  أن  مع  إسرائيلية  الخليج،  سفن  وانتشار  مندب، 
 مزودة بالصواريخ.

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

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

 ة اإلسرائيلية لزيادة صادراتها لإلمارات.شركات األسلح
فهو ملف مطروح م اليمن،  استهداف  العين اإلسرائيلية  تغفل  للسيطرة على  ولم  وبوابتها  نذ سنوات، 

“إسرائيل”   تستهدف  كما  يران،  وا  واإلمارات  السعودية  مع  الرغبة  هذه  وتشارك  المندب،  باب  مضيق 
لتمنع الفلسطينية  المقاومة  على  الخناق  البحر   تضييق  عبر  إيران  من  يصلها  الذي  السالح  عنها 

 األحمر وصواًل لسيناء، ثم غزة.
االتف  بنود  أهم  أن  فإن وطالما  والعسكرية،  األمنية  بالعالقات  المتعلقة  تلك  اإلسرائيلي  اإلماراتي  اق 

عن   فتبحث  اإلمارات  أما  الخليج،  بمنطقة  نفوذها  لزيادة  االتفاقية  استغالل  على  ستعمل  “إسرائيل” 
السيطرة في الخليج بدعم الواليات المتحدة و”إسرائيل”، لذلك هناك عمل إسرائيلي إماراتي مشترك في 

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

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

 في العالم، وهو مكسب إسرائيلي إضافي من االتفاق األخير بين أبو ظبي وتل أبيب! 
 11/9/2020، فلسطين أون الين
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