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 السالم الحقيقي يأتي فقط من موق  القوة م  ا ماراتن نتنياهو:    تفاقالكنيسي يصادق على ا  .1
الكنيست، مساء:  مجادلةمحمود   تم الخميس،    ميو  صادق  الذي  التحالف مع اإلمارات،  اتفاق  على 

ا في  الشهرتوقيعه  من  عشر  األميركية،    لخامس  اإلدارة  رعاية  تحت  األبيض  البيت  في  الماضي، 
الم فعول؛ علما بأن الحكومة اإلسرائيلية كانت قد صادقت على االتفاق، يوم اإلثنين  ليصبح ساري 

 الماضي.
 نائًبا عن القائمة المشتركة. 13التفاق، بينما عارضه ة لصالح ا وصّوت كافة األحزاب الصهيونيّ 

الحكومة   رئيس  بنيام ادعى  بنود اإلسرائيلية،  أو  جانبية  "ال مالحق  أنه  الخميس،  اليوم  نتنياهو،  ين 
قد جلسة خاصة  سرية لالتفاق مع اإلمارات"، وذلك في خطاب له أمام الهيئة العام للكنيست التي تع

 دخل بذلك رسميا إلى حّيز التنفيذ. تفاق، ليللمصادقة على اال 
ضمن بنودا سرية وال  ات من منطلق قوة" و"االتفاق معها ال يتا للسالم مع اإلمار وقال نتنياهو "توصلن 

قرب منا بسبب قوتنا في مجاالت  مالحق جانبية". وشدد على أن "دوال إسالمية وعربية عدة تطلب الت
 منها األمن اإللكتروني". عدة 

رائيل، وهو  قليلة في تاريخ إس  االفتتاحية، أضاف نتنياهو "هذا يوم لم نشهد مثله إال مرات لمته  وفي ك
ال  )...( الكنيست  لموافقة  عربية  دولة  مع  سالم  اتفاق  عرض  فيه  يتم  الذي  نوثق  اليوم  نحن  يوم 

 ستمر ضد كورونا". ت ونفعل ذلك بالتوازي مع نضالنا الم عالقاتنا مع اإلمارا
نتنياه "يقال إن اوأضاف  فوا عن كونهم  لسالم يصنع مع األعداء؛ ال... السالم يصنع مع من كو 

اء، السالم يصنع مع من يريد السالم وليس مع من ال يزال متمسكا بتدميرك"، وتابع "طالما  األعد 
البلد. لكننا بدأنا باألمس  ن، فلن يكون هناك سالم حقيقي مع هذا  زب هللا السيطرة على لبنايواصل ح

ل صدع  لة. قد يمثل هذا أو ول منطقة الحدود البحرية، وهو أمر له أهمية اقتصادية هائدثات حمحا
 ليوم آخر قد يأتي في المستقبل. لتحقيق السالم الحقيقي".

يأتي   الحقيقي  السالم  أن  دائًما  أؤمن  "كنت  نتنياهو  موقع  وقال  من  وليس  القوة  موقع  من  فقط 
الالضعف يبقى  الق"، وتابع "في منطقتنا،  قيام األقوياء تسعى  طرف  القوي، مع  الطرف  وي، وٌيحترم 
 ُيداس الضعفاء". لعقد تحالفات بينماالدول 

وقال إن "العديد من الدول العربية واإلسالمية تنظر إلى قوتنا وبناء على ذلك تغير مواقفها اتجاهنا.  
ر إليها اليوم على أنها حليف  ا العدو األوحد منذ عقود، ُينظإسرائيل، التي كان ُينظر إليها على أنه

نقط ق أهم  كانت  أساسي.  حليف  بل  التحول هيوي،  هذا  في  االتفاق    ة  قدتها ضد  التي  المعارضة 
 النووي الخطير مع إيران". 
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 وعن السياسة التي تبناها في مواجهة إيران، أضاف نتنياهو "توجه إلى العديد من قادة دول المنطقة، 
فتحنا    استعدادهم لتوثيق العالقات معنا.السياسة وأعربوا تدريجًيا عن    سًرا، وقالوا إنهم يرحبون بهذه

 ية للرحالت الجوية؛ عمان وتشاد".سماء السعود 
وتابع "كان هناك أيًضا عدد كبير جًدا من االجتماعات السرية. لم أقل إن العالم اإلسالمي كله يدعم  

الم ويريد مصالحة حقيقية سيالساليدعم  هذا السالم ولكن من   التغيير  ذي حظي  دعم بحماس هذا 
 بدعم معظم دول العالم". 

الفلأنه "عوادعى   لكنهم رفضوها مرارا،   سطينيين مقترحات سخية جدارضت على  السنين  على مر 
ل وما رفض الفلسطينيون خططا عدة للسالم ولو انتظرنا إزالة الفيتو الفلسطيني النتظرنا لوقت طوي

 ". لسالم مع العالم العربي توصلنا
ات، ونقوم بذلك  منا بذلك مع اإلمار واستطرد "سنواصل توسيع نطاق السالم مع العالم العربي. لقد ق

نيين سيدركون، ويتخلون ذات مع البحرين، وسنقوم بذلك مع دول أخرى. ما زلت أعتقد أن الفلسطي
أخيًرا ويعترفون  تدميرنا،  الرغبة في  اليهودي  يل كدولبإسرائ   يوم عن  للشعب  قومية  برحلة  ة  ويبدأون 

نراها حالًيا م  المصالحة التي  االحقيقية والصادقة  اليوم  ع أجزاء كثيرة من  العربي، سيأتي هذا  لعالم 
 أيًضا". 

 ووّجه نتنياهو انتقادات إلى النواب العرب في الكنيست، الذين أعلنوا نيتهم التصويت ضد االتفاق. 
 15/10/2020، 4٨ عرب

 
 عرض جزائري رسمي الستضافة الفصائل أي وجود نفي بالجزائر تالسفارة الفلسطينية  .2

الفلسطينية، الخميس، صحة ما ُنسب إلى السفير “أمين مقبول” بأن السلطات سفارة  الجزائر: نفت ال
وقالت السفارة، في بيان،    الجزائرية أبلغته رسميا برغبتها في استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية.

نشر  اإلعالم  وسائل  بعض  علىإن  حول   لسان  ت  “تصريحات  مقبول(  )أمين  الفلسطيني  السفير 
الجزا باس ترحيب  ُأبلغ  ئر  )الترحيب(  أنه  بصيغة  أرضها  على  الفلسطينية  الفصائل  اجتماع  تضافة 

 للسفير شخصيا ورسميا”.
 15/10/2020، لندن، العربيالقدس 
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 انية الف الوحدات االستيطول إقامة آ: مذكرات حاألمم المتحدةبفلسطين  سفير  .3
السفير رياض منصور، إنه من المقرر    قال مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك:  رام هللا

بعث تقدم  غوتيرش، أن  انطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  من  لكل  مذكرات  الخميس،  فلسطين،  ة 
ا مصادقة  حول  العامة،  والجمعية  األمن  مجلس  الوحداورئيسي  آالف  إقامة  على  ت  الحتالل 

لمبذول لتوثيق جرائم االحتالل  وأضاف أن هذه المذكرات جزء من الجهد ا  ي الضفة.االستيطانية ف
مم المتحدة، للعودة إليها في الوقت المناسب، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وعدم إفالتها كملف لأل

 من العقاب.
 15/10/2020ة وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

 
 ة الغربية ستيطانية الجديدة ترجمة عملية لقرار الضم بالضفالوحدات اال  ان:عدو النائب  .4

اعتبر النائب في المجلس التشريعي )البرلمان( عاطف عدوان، أن مصادقة سلطات االحتالل على  
ة لقرار الضم ورسالة بناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة بالضفة الغربية واألغوار، ترجمة عملي

التط االحتالللدول  مع  الدائرة    . بيع  وزعته  له  مكتوب  في تصريح  عدوان  بالكتلة:"  وقال  اإلعالمية 
في الضفة الغربية ُتعد رسالة عملية لدول التطبيع مفادها أن ال ميزان لكم    تعميق البناء االستيطاني

الوحدة طاني من خالل  هة التغول االستي ودعا عدوان لمواج  عند االحتالل الذي يفرض رؤيته عليكم".
الغربية  ة  الوطني الضفة  في  المقاومة  يد  بإطالق  األرض  الحقيقية  بحق  وجرائمه  االحتالل  لمواجهة 

 واإلنسان.
 15/10/2020، قدس برس

 
 النائب عبد الرحمن زيدان: فتح أمام استحقاق تاريخي الستقالل القرار الوطني  .5

السلطة الفلسطينية وحركة  ن  يدان أ رحمن ز تشريعي الفلسطيني عبد الأكد النائب في المجلس ال:  جنين
وقال النائب زيدان، في تصريح صحفي: إن السلطة وعلى   ي ووطني.فتح اليوم أمام استحقاق تاريخ

إلعادة بناء منظمة التحرير، وتحقيق    2005رأسها حركة فتح أمام استحقاق مؤجل منذ اتفاق القاهرة  
خل إطار المنظمة، وطّي صفحة االنقسام  كافة دا  وطني، وتجميع القوى الفلسطينيةاستقاللية القرار ال

تخلص من ميراث "أوسلو" الذي أهدر آمال الشعب الفلسطيني في متاهة  سلطة بال وطالب ال  البغيض.
مصراعيه   على  الباب  وفتحت  الثابتة،  الحقوق  عن  القفز  وشرعنت  األرض،  من  تبقى  ما  ضّيعت 

 نية. الفلسطي  لتحلل من واجباتها تجاه القضيةلألنظمة العربية ل
 15/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اهو تعكس مهانة الدول الُمطّبعة يحات نتنيحماس: تصر  .6

حكومة االحتالل قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، اليوم الخميس: إن تصريحات رئيس : غزة
  الدول الُمطّبعة، و"تؤكد أن اتفاقات التطبيع تعكس "مهانة"  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األخيرة بشأن  

المستفيد". هو  فقط  ا  االحتالل  أن    لمتحدث وذكر  صحفي،  تصريح  في  قاسم،  حازم  الحركة  باسم 
بيع من منطلق القوة، وأن هذه "تبجح رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بأنه عقد اتفاقات التط 

تي وقعت لمهانة الوطنية والقومية المع االحتالل، يدلل على مستوى االدول هي التي تسعى للتطبيع  
 حتالل". فيها الدول التي طبعت مع اال

 15/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ترحيبها باستضافة المصالحة عباسالرجوب: القاهرة أبلغي  .7

الرجوب، من أطرا:  وكاالت  المركزية لحركة فتح جبريل  اللجنة  لم يسمها تستمر  حذر أمين سر  ف 
وشدد الرجوب"    .الق عجلة االنتخابات الفلسطينيةطأمام إصدار المرسوم الرئاسي إلبوضع دواليب  

راف إقليمية )لم يحددها( لمسار  في حوار متلفز على وجود معارضة أمريكية إسرائيلية بمشاركة أط 
ب التي ُتضع أمام جهود  وأكد "الرجوب" على أن المرسوم الرئاسي سيصدر رغم الدوالي  المصالحة.

ت الحوار الوطني حتى  اتنا أن تكون هناك حاضنة وطنية لخطواة الفلسطينية. وقال "أولويالمصالح
 تتكلل بالنجاح".

ند على مرجعيات الحوارات التي جرت مؤخرًا وليس له أي ورأى أن الحوار الوطني بين الفصائل يست 
قال "الرجوب"    تطوروفي    لو ُدفن وغير موجود اآلن.عالقة باتفاق أوسلو، مشددًا على أن اتفاق أوس
  اس بترحيبها باحتضان جميع لقاءات الحوار الوطني.إن القاهرة أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عب

ا الحوار  إن  "الرجوب"  الرئاسي وأوضح  المرسوم  استصدار  بعد  سيكون  القاهرة  في  الشامل  لوطني 
 المتعلق باالنتخابات.

 15/10/2020ارية، وكالة سما ا خب
 
 دحالن يحارب المصالحة": األخبار" .8

ار حّكام أبو ظبي، محمد ل من حركة »فتح« ومستشيواصل القيادي المفصو   :رجب المدهون   -  غزة
الفلسطينية األخيرة محاولة منه لعرقلتها، خاصة أن »التقارب« األخير   التفاهمات  دحالن، مهاجمة 

اجت وعقد  و»حماس«،  »فتح«  حركَتي  العامينبين  لألمناء  مصاماع  تنقل  فلسطيني.  تفاصيل  در  ة 
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تيار دحالن   يبذلها  نع »المصالحة«؛ إذ عمل خالل اتصاالت أجراها مع  مل»الجهود الكبيرة« التي 
بدأتا االلتفاف على   التفاهمات، وإظهار أن الحركتين  القاهرة ضّد  مسؤولين مصريين على تحريض 

وتركيالدور   لمصلحة »محور قطر  ا،  ا«المصري  تسّبب في حالة من  لدى وهو ما  والغضب  لشّك 
هذا التحريض هو أحد األسباب، كما تقول   ئدة. افحاولت الحركتان تفاديها لكن من دون  المصريين  

بعدما   الثاني،  العامين  األمناء  اجتماع  استضافة  المصري عن  التراجع  لـ»األخبار«، وراء  المصادر 
 رفضت أن يتّم في القنصلية  عقد االجتماع على أراضيها، ثمّ   كانت قد وافقت القاهرة في المبدأ على

يال أن  على  وأصّرت  لديها  هذا و كفلسطينية  يعّد  التي  العامة«  »المخابرات  ومتابعة  رعاية  تحت  ن 
يواصل عمله تحت أعين الفصائل، إذ   دحالن  تيار  ال يزال  للنظر  الالفت .  تصاصاتهاالملف أحد اخ

مساعد  الماضي،  األسبوع  القوّزع،  في  أسرة  ألف  ثمانين  على  َتجّنب ات  فيما  إماراتي،  بدعم    طاع 
 خشية إحراج الفصائل التي ال تزال صامتة على عمله. عدات لحديث في اإلعالم عن هذه المساا

 16/10/2020األخبار، بيروت، 
 

 "فتح" بالقدس: زيارة الوفد الخليجي اقتحام جديد لألقصى .9
خليجي إلى ساحات رة الوفد الميس، إن زيايم القدس، مساء الخإقل  -قالت حركة فتح:  المحتلةالقدس  

جد قبة الصخرة تحت حماية األمن اإلسرائيلي وبمرافقة وزارة  المسجد األقصى اليوم والصالة في مس
  ئيلية، بمثابة "اقتحام جديد للمسجد األقصى".الخارجية اإلسرا

 15/10/2020فا، ، صوكالة الصحافة الفلسطينية
 

 وا مارات  "إسرائيل"هام" بين صوت ضد "اتفاقية أبرالمشتركة تالقائمة ا .10
ُسّمي "اتفاقية أبراهام" الذي تم  اليوم، الخميس، رفضها لما  ة صباحأكدت القائمة المشترك: قاسم بكري 

 توقيعه بين دولتي اإلمارات وإسرائيل، ويطرح في الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه.
يه إلى تعزيز العالقات بين جماهيرنا  ي نسعى فلوقت الذ ة في بيانها إنه "في اوقالت القائمة المشترك

ادنا العربي في المشرق والمغرب، فإننا نطرح موقفا سياسيا يعارض ويناقض وامتد   العربية في الداخل
 ".لد ترامب خطة ’صفقة القرن’ التي طرحها الرئيس األميركي دونا

س ترامب إلى جانب رفضها  للرئيلكامل لهذه "الرؤيا الكارثية"  وأعربت القائمة المشتركة عن رفضها ا
 سيات اإلسرائيلية االستيطانية وتعزيز االحتالل".يالسلق للـ"مواقفه العنصرية وانحيازه المط

 15/10/2020، 4٨ عرب
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 قات م  ا مارات األسبوع القادم المزيد من االتفاأشكنازي: سنوّق   .11

وزير  )األناضول(-القدس رّجح  اإل:  أشكن الخارجية  غابي  حكومتهسرائيلي  توقيع  م   ازي،  ن  المزيد 
القادم. رة وفد إماراتي إلى إسرائيل، األسبو االتفاقيات، مع أبو ظبي، خالل زيا وقال اشكنازي في    ع 

اإلسرائي )البرلمان  بالكنيست  يقو كلمة  أن  المتوقع  من  المقبل،  األسبوع  “في  الخميس  من  لي(  وفد  م 
 رائيل”. اإلمارات بزيارة إس

من    ية، العديد من مجموعات العمل مع شركاءماض خارجية في األسابيع الوأضاف “ًعقدت وزارة ال
ي يم إقامة العالقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين فمعظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظ

 مختلف المجاالت”. 
مباش برحالت  ستسمح  اتفاقيات  عن  الحديث  “يدور  أشكنازي  إلى  وتابع  إسرائيل  من  للشركات  رة 

جد اإل أسواق  واختراق  اسمارات،  وطاقة  اإلسرائيلية،  للتكنولوجيا  كبيرة  يدة  مساهمة  ستقدم  تثمارية 
تعاون في التعامل مع فيروس  إلسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج ، واللالقتصاد ا

 كورونا والعديد من المجاالت األخرى”. 
 15/10/2020لندن،  القدس العربي،

 
 خابات وندرس التحقيق في "الغواصات"مفر من انتغانتس: ال  .12

يوم الخميس، إنه يدرس ش اإلسرائيلي بيني غانتس، ورئيس الوزراء البديل،  ير الجيقال وز   :رام هللا
واعتبر غانتس في مقابلة مع    ت.في قضية الشبهات بالفساد في ملف الغواصاتشكيل لجنة تحقيق  

قيق فيها، مشيًرا  الغواصات خطيرة وتستحق التح   قضية  موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، أناستوديو  
 ها فحص وتدقيق المعلومات بشأن الشبهات القائمة. جنة في حال شّكلها ستكون مهمتإلى أّن الل

إذا لم تبدأ الحكومة عملها ويتم إقرار الميزانية فلن يكون هناك مفر من    غانتسقال    وفي سياق آخر،
عما إفشال  من  محذًرا  النتخابالنتخابات،  إسرائيل  وجر  الحكومة  ت ل  أن  يمكن  حرب  ات  إلى  ؤدي 

 أهلية. 
 15/10/2020القدس، القدس، 

 
   غزة: جيش االحتالل يجهز ممرات برية استعداًدا ألي عملية عسكرية .13

المم  :هللارام   من  الكيلومترات  عشرات  لشق  مشروع  تنفيذ  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  في بدأ  رات 
 . فيذ أي عملية عسكريةسكرية عند تن، ليتم عبرها نقل المركبات العمستوطنات غالف قطاع غزة
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هذ  إنشاء  من  من  الهدف  فإن  الخميس،  أحرونوت"،  "يديعوت  صحيفة  موقع  أورده  ما  ه  وبحسب 
تقلي التيالممرات  األضرار  داستتها    ص  أن  بعد  الغالف  مستوطنات  في  الزراعية  بالحقول  لحقت 

 ، وكجزء من الدروس المستفادة منها. 2014" عام ابات خالل عدوان "الجرف الصامد الدب
 15/10/2020القدس، القدس، 

  
 من القدس بسبب "القائمة السوداء"  االحتالل يطرد ممّثلين أممّيين .14

خارجية االحتالل اإلسرائيلي عن إصدار تصاريح إقامة لممّثلي مجلس   وزارة   امتنعت :  أحمد دراوشة
حسب ما بّين موقع المدينة، ب  ما أجبر عدًدا منهم على مغادرةإلنسان التابع لألمم المتحدة،  حقوق ا

 ت"، اليوم، الخميس. ين"وا
لبالد غادر ا  ممثال،  12ومن بين من غادروا القدس مدير مكتب المجلس، جيمس هينان، ومن أصل  

 ستنتهي إقاماتهم خالل األشهر المقبلة.  3ممثلين، ولم يتبَق غير  9
هذه   االحتالل  على  اإلجراءات واتخذ  شباط/فبراير   رًدا  في  المجلس  نشرها  التي  السوداء"    "القائمة 

منح  عن  اإلسرائيلية  الخارجية  امتنعت  الماضي،  حزيران/يونيو  ومنذ  إقامة    الماضي.  تأشيرات 
 ن األممّيين. للمسؤولي

ئيلية في  ي المستوطنات اإلسراشركة تمارس أنشطة تجارية ف  112والقائمة المشار إليها تضّم أسماء  
 ون الدولي.ية والقدس الشرقية وهضبة الجوالن، وتعد مخالفة للقانلضفة الغربا

 15/10/2020، 48عرب 
 

 إحراق إطارات مطاطية وأقمشة في تل أبيب احتجاجا على ا غالق .15
ن والتجار،  تظاهر العشرات من أصحاب المصالح التجارية واألعمال الحرة والمستقلي :  مجادلةود  محم

أبيب ضد    الخميس، قرب محطة الحافالت المركزية القديمة في تل  يوم يج، ظهر  بمن فيهم تجار النس 
 جة الوباء.إلغالق المستمر الذي تفرضه بح سياسة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وا

الوأغل واألقمشة وبضاق  المهترئة  والمالبس  المطاطية  اإلطارات  وأشعلوا  الشارع  التي  محتجون  عتهم 
التلفت خالل اإلغالق،   إلتقييدات، مشدد وهتفوا منددين بسياسة تشديد  يؤدي  أنه  "كارثة ين على  ى 

 المتناسبة"."؛ كما احتجوا على "التمييز ضدهم" واإلجراءات الحكومية "غير االقتصادي
 15/10/2020، 4٨ عرب
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 مستوطنا يقتحمون األقصى 29 :القدس .16

ال  مستوطنا،  29اقتحم  :  القدس االيوم  المسجد  باحات  شرطة  ألقخميس،  من  بحماية  المبارك  صى 
اإلسرائيلي. دائر   االحتالل  األوقاف  وذكرت  اقتحموا  ة  المستوطنين  أن  المحتلة،  بالقدس  اإلسالمية 

 . 1967االقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة الخاضعة لسيطرة االحتالل منذ العام  
استفزازية   نفذوا جوالت  وتلقوا شروحات حكما  األقصى،  الخروج من  "الول  في  قبل  المزعوم"،  هيكل 

 باب السلسلة.
 15/10/2020، طينية وفاالمعلومات الفلسوكالة األنباء و 

 
 ألف دونم في األغوار  11االحتالل يستولي على أكثر من  .17

اسم عواد، قال مدير عام توثيق انتهاكات االحتالل في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ق:  طوباس
اس أعلن  االحتالل  على  إن  لصالح    11,200تيالئه  ا  3دونم،  في  إسرائيلية  ألغوار  محميات طبيعية 

إلى   وأشار  جديدة  الفلسطينية.  مناطق  أربع  عن  اإلعالن  المقبلة  الفترة  خالل  ينوي  االحتالل  أن 
االكم القرن، صادق  إعالن صفقة  منذ  أنه  مبينا  الغربية،  الضفة  في  طبيعية  وأودع حميات  حتالل 

 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. 12لى أكثر من مخططات للمصادقة ع
 15/10/2020، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاالوك

 
 البلدة القديمة لمن  الوصول لألقصىعكرمة صبري: االحتالل يفرض حصاًرا على   .18

الدك  -غزة األقصى  المسجد  خطيب  أكد  الشريف:  االحتأدهم  قوات  أن  صبري،  عكرمة  الل تور 
القد اإلسرائي في  القديمة  البلدة  على  مشدًدا  حصاًرا  تفرض  من  لي  فارغة  شبه  جعلها  المحتلة  س 

أنه لألسبوع الثالث على التوالي  ين. وبين صبري في تصريح لـ"فلسطين"، أمس،  المواطنين الفلسطيني 
لقديمة بالدخول ال يحمل هوية عنوانها البلدة اتواصل قوات االحتالل حصارها للبلدة، وال تسمح لمن  

ال  إليها.   الرابعة  الجمعة  يوافق  غًدا  أن  المواطنين  وأضاف  االحتالل  قوات  فيها  تمنع  أداء تي  من 
 وقائية المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا".الصالة في المسجد األقصى بذريعة اإلجراءات ال

 15/10/2020، فلسطين أون الين
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 فاطوات االحتالل مخيم شعختناق خالل اقتحام قصابات باالعشرات اال .19
أالقدس ا:  بالغاز  المواطنين  عشرات  مصيب  خالل  الخميس،  للدموع،  قوات  لمسيل  مع  واجهات 

بالقدس   شعفاط  مخيم  في  اإلسرائيلي  االحتالل   المحتلة.االحتالل  قوات  بأن  عيان،  شهود  وأفاد 
وأطل شعفاط،  بمخيم  الرئيسي  الشارع  للدموع  اقتحمت  المسيل  الغاز  قنابل  البيوت  قت  نحو  بكثافة 

وال والحافالت والسكان  أ  .مركبات  إلى  قوات االحتالوأشاروا  الشارع  ن  التجارية في  المحال  أغلقت  ل 
 الرئيسي بالمخيم، خالل اقتحامه.

 15/10/2020، األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا وكالة
 

 مواجهات واعتقاالت في الضفة والقدس  .20
(، حملة  10-15يوم الخميس ) الليلة الماضية وفجر  ل اإلسرائيلي،  شنت قوات االحتال:  ضفة الغربيةلا

على    اعتقاالت  واندلعت  المواطنين،  من  عدًدا  طالت  المحتلة،  والقدس  الغربية  الضفة  إثرها  في 
والدهم  ويواصل االحتالل حمالت االعتقال    مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في مناطق متفرقة.

اجهات مع ها إرهاب السكان وخاصة النساء واألطفال، ويندلع على إثرها مو للوالتفتيش اليومية، ويتخ
 الشبان الفلسطينيين. 

 15/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يوما  81امنا م  األسير ماهر األخرس المضرب عن الطعام منذ وقفة بغزة تض .21
قطاع غزة،:  غزة في  فلسطينيون  أمام  شارك  وقفة  في  الخميس،  للصليب   قرم  اليوم  الدولية  اللجنة 

على التوالي، داخل   81ير المضرب عن الطعام لليوم الـ  األحمر، تضامنا مع ماهر األخرس، األس
ورفع المشاركون في الوقفة صور األسير األخرس ورددوا شعارات تطالب بالحرية    سجون االحتالل.

 ه وعن بقية المعتقلين. عن ج مجتمع الدولي بالتدخل لإلفراسير األخرس، والفتات تدعو اللأل
 15/10/2020، برسقدس 

 
 ألول للوافدين في كلية الشرطة بمصر صل على المركز اطالب فلسطيني يح .22

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطالب الفلسطيني إياد خالد مسيمي )مالزم تحت  :  القاهرة
شرطة، في إطار تكريم المتفوقين  الة  ألول للطلبة الوافدين من كلي ختبار( لحصوله على المركز ااال

 وأوائل الدفعة بكلية الشرطة، 
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 بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.  2020ومنحهم أنواط االمتياز من الطبقة الثانية لعام  
 15/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 اف تضيق على الفنان محمد عسّ  "ئيلإسرا"بحجة دعوته للنضال..  .23

يح الدخول الذي كانت قد أصدرته قررت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، الخميس، سحب تصر :  رام هللا
، التي نقلت عن  ووفقا لصحيفة "معاريف"  محمد عساف، بادعاء "التحريض" عليها.للفنان الفلسطيني  

أ ادعاءه  ديختر  مقاطالن  آفي  عن  الكشف  "إثر  جاء  النضقرار  إلى  فيها  يدعو  فيديو،  د ض  الع 
عدة أشهر، عمل خاللها مركز بادين  وأشارت الصحيفة عن ديختر إلى أن القرار "جاء بعد  إسرائيل".

وقالت "على الرغم من أن إسرائيل ال    األوسط، على فضح أنشطة محمد عساف".  لدراسات الشرق 
دخ من  عساف  منع  الفتستطيع  الجنسية  يحمل  ألنه  الضفة،  وكاول  مع  نعمل  أننا  إال    لة لسطينية، 

فحص إمكانية العمل    ختر أنه "يتم وأضافت عن دي   أونروا، لوقف أنشطة عساف في الوكالة الدولية".
أنشطته   مواصلة  من  عساف  منع  يمكن  كيف  دراسة  أجل  من  المتحدة،  العربية  اإلمارات  مع 

 التحريضية".
 15/10/2020، لمعلومات الفلسطينية وفاوكالة األنباء وا

 
 وا في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين األونر تستمر الصفدي: ال بد أن  .24

ا  -عمان   طيرماجدة  وفاء :  بو  أهمية  على  الصفدي  أيمن  المغتربين  وشؤون  الخارجية  وزير  شدد 
األونروا، ذاك أن الوكالة تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية  لوكالة    الدول بتعهداتها المالية

سده قبل نفاد المخصصات المالية لدى الوكالة، خصوصًا في   لم يتم، اذا  لى الالجئين الفلسطينيينع
المستجد. كورونا  فيروس  جائحة  أزمة  تبعات  تفرضه  ما  تستمر   ظل  أن  بد  »ال  الصفدي  وأضاف 

وفقً   ااألونرو  الفلسطينيين  الالجئين  لقضية  ودائم  عادل  حل  إلى  التوصل  لحين  خدماتها  تقديم  ا  في 
 ". 194حدة ذات الصلة خصوصا القرار م المتت األم للقانون الدولي وقرارا

 16/10/2020، عّمان، الدستور
 

 ممكن في النهاية   "إسرائيل"وزير الخارجية السعودي: التطبي  م   .25
بثت  قال وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود خالل مقابلة مع معهد واشنطن  

تط  إن  إالخميس،  العالقات مع  مبيع  أمر  المتصور حصسرائيل  النهاية. ن  في  أن    وله  اعتبر  ولكنه 
 يجب أن يكون أولوية في المرحلة الراهنة.  اإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات جلب الفلسطينيين و 
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ط إلى  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  إلعادة  يخصص  أن  يجب  اآلن  التركيز  أن  "أعتقد  اولة وقال 
للمنطقة، والتطبيع مع إسرائيل    استراتيجيةضرورة    ضاف "نحن ملتزمون بالسالم وهوأو   المفاوضات.

عربية وما جاء في اقتراح المملكة  اف جزء من ذلك وهذا ما اقترحته خطة السالم الفي نهاية المط
دولة   ، لذلك نحن دائما نتصور أن التطبيع سيحصل، لكن علينا أيضا أن نحصل على1981عام  

 ة". نية إسرائيليلى خطة سالم فلسطيفلسطينية وع
 16/10/2020الجزيرة ني، الدوحة، 

 
 ية "األقصى" بحراسة إسرائيل  ُعماني يزور -وفد إماراتي .26

األقصى  :  القدس دخول  من  القديمة  البلدة  أهل  إال  المقدسيين  واستمرار حرمان  مشدد  إغالق  وسط 
لة تحت سلسال  ماني بزيارة المسجد من باب وفد ُيعتقد أنه أماراتي وعُ   ]أمس[  المبارك، قام مساء اليوم

 . حماية الشرطة والقوات الخاصة والمخابرات اإلسرائيلية
االوقاف   إدارة  مع  تنسيق  دون  االقصى  المسجد  دخل  الوفد  إن  األقصى:  المسجد  حراس  وقال 

ا االمن  بحماية  المسجد  داخل  وواصل طريقه  الوقوف  قبة اإلسالمية ورفض  درجات  إلى  إلسرائيلي 
المشرفة.ال ق  صخرة  تجوالهم  المراوخالل  من  عدد  المنددة ام  الشعارات  بإطالق  المسجد،  في  بطين 

وتجول الوفد الخليجي المكون من   بيع وبالزيارات التي تتم تحت حماية جيش االحتالل وشرطته.بالتط 
 أشخاص وسيدة بالمسجد األقصى المبارك. 10

 15/10/2020القدس، القدس، 
 

 ت بالضفة الغربية المستوطنا للتوس  في "إسرائيل"يرفض خطط  "التعاون الخليجي" .27
ت اإلسرائيلية على بناء آالف  ، )الخميس(، مصادقة السلطاأدان مجلس التعاون الخليجي  الرياض:

وأكد أمين عام المجلس نايف الحجرف في بيان،    نية المحتلة.الوحدات السكنية في األراضي الفلسطي
 غربية، وفرض السيادة عليها. لتوسع بالمستوطنات في الضفة الرفضه التام لخطط إسرائيل ل 

ي الفلسطينية المحتلة،  رارات التوسع االستيطاني في األراضوطالب المجتمع الدولي بضرورة وقف ق
 عقبة كبيرة أمام إحياء السالم في منطقة الشرق األوسط.معتبرًا أن بناء المستوطنات تشكل 

 15/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 الوحدات االستيطانية الجديدة  المصادقة على بناء آالف "التعاون ا سالمي" تدين .28
األ الأدانت  آالف  مانة  بناء  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قرار  اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة  عامة 

المحتلة. الفلسطينية  األرض  في  الجديدة  االستيطانية  أصدرته،   الوحدات  بيان  وفق  واعتبرت، 
للقانالخمي انتهاكًا  يشكل  ذلك  أن  االمن    ون س،  المتحدة ال سيما قرار مجلس  األمم  الدولي وقرارات 
رقم  الدو  )  2334لي  في  2016لعام  االستيطانية  األنشطة  بوقف  االحتالل  سلطات  يطالب  الذي   )

 ألراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس.ا
 15/10/2020، فلسطين أون الين

 
 دولة فلسطينية كد على وجوب إقامة ة العامة يؤ رئيس الجمعي  .29

ولة سفير التركي فولكان بوزكير، على ضرورة قيام د : أكد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، الغزة
 .، تنفيذا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة1967قبل عام  فلسطينية على أساس خطوط ما

والمعنية بقضايا  مم المتحدة  ته اللجنة الرابعة التابعة لألوقال رئيس الجمعية العامة خالل اجتماع عقد 
السال وعمليات حفظ  االستعمار،  ووكالإنهاء  الخاصة،  األممية  والبعثات  الدولي  والتعاون  غوث  م  ة 

متحدة أن تستمر في دعم  الفلسطينيين “األونروا”، في مداخلته “يتعين على األمم الوتشغيل الالجئين  
الالفلسطينيين واإلسرائ قرايليين لحل  أساس  المتحدةنزاع على  األمم  واالتفاقيات    رات  الدولي  والقانون 

ى  يق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن داخل حدود معترف بها، علالثنائية، وتحق 
 ”.1967أساس خطوط ما قبل 

 15/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 احهمينيين إداريا أو إطالق سر لمحاكمة المعتقلين الفلسطيدعو   مالدينوف .30
األرب اليوم  دوجريك،  ستيفان  المتحدة،  لألمم  الرسمي  المتحدث  لعملية  أكد  األممي  المنسق  أن  عاء، 

مالدينوف، يكرر دعوته للسلطات اإلسرائيلية لمحاكمة المعتقلين    السالم في الشرق األوسط، نيكوالي
 طينيين إداريا أو إطالق سراحهم. الفلس

المسؤو جاء ذلك خال العربي” حول وضع األسير  ار وجهاستفس  ل األممي علىل رد  “القدس  له  ته 
اك  خرس، الذي دخل اليوم الثمانين من اإلضراب عن الطعام ، وما إذا كان هنالفلسطيني ماهر األ

 أي تصريحات لمالدينوف حول الموضوع.
 15/10/2020القدس العربي، لندن، 

 



 
 
 
 

 

ص            16   5359 العدد:             10/16/2020 جمعةلا التاريخ: 

 

                                     

 امنقسالصف الفلسطيني أو استمرار اال سيناريوهات إسرائيلية حيال توحيد  .31
 أيلول/  24ح وحماس في إسطنبول، في  اعتبر تقرير إسرائيلي أن اللقاء بين حركتي فت:  بالل ضاهر

سبتمبر الماضي، تعكس الخطورة التي توليها قيادتا الحركتين للتطورات األخيرة "التي تزيل القضية  
"صفقةال اإلقليمية":  األجندة  رأس  عن  اتفاقيتا    فلسطينية  الضم،  مخطط  وتطب القرن"،  يع  التحالف 

والبحرين،  الع اإلمارات  وبين  إسرائيل  بين  باتفاقيت القات  التنديد  العرب  الخارجية  وزراء  ي  ورفض 
 التطبيع وانحرافهما عن مبادئ مبادرة السالم العربية.

القومي" في    ُعقدت في "معهد أبحاث األمن اش  ملخص حلقة نقالخميس، هو    يوموالتقرير الصادر  
اقشت الحلقة  يوم نفسه الذي عقد فيه اللقاء بين فتح وحماس في إسطنبول. ونال  في  جامعة تل أبيب،

 ن. توجهين إزاء احتماالت التقارب بين القطبين الفلسطينيي 
ه فإن "عزلة لسطيني، وبموجبورصد التوجه األول وجود تغيير يمكن أن بقود إلى توحيد الصف الف

هوم قومي جديد. وفتح وحماس ال يمكنهما أن يحققا  مفة  قليمية والدولية تستوجب بلور الفلسطينيين اإل
إسترا لهماوحدهما  بالنسبة  حاجة  ثمة  ولذلك  الوطني  التحرر  أجل  من  نضالهما  إعادة    تيجية  إلى 

ى، وتغيير توجه رئيس  ية وخارجية أخر التفكير، الذي في أساسه انطواء داخلي، من دون وساطة عرب 
س(، تجاه قضية الخصومة بين الحركتين، الذي كان حتى  باع   الفلسطينية، أبو مازن )محمود السلطة  

 ا أمام تسوية العالقات مع حماس". اآلن حاجز 
ووفقا للتوجه الثاني، فإن "الفجوات بين الحركتين غير قابل للجسر، وثمة احتمال ضئيل، لدرجة أنه  

دة  افسة على قياالعميقة بينهما على خلفية المن وم، للمصالحة بين فتح وحماس، بسبب الفجوات  معد 
العبين خارجيين، تركيا وقطر، الداعمتين  جانب فلسطينية، وباألساس بسبب دعم حماس من الحلبة ال

راع على  األساسيتين لمحور اإلسالم السياسي ولديها أجندة تتجاوز األجندة الفلسطينية ومرتبط بالص 
 الهيمنة اإلقليمية". 
الن تلخيص  الوفي  اعتبر  اقاش،  "على  أنه  اإلتقرير  الوضع  للحلبة لرغم من  المستقر  ستراتيجي غير 
فإن الحلبة  ما    الفلسطينية،  تنظيم  إعادة  خالل  من  سيكون  التحدي  على  الرد  إن  القول  مبكرا  زال 

مصدر قوة فتح هو من خالل السلطة  استنادا إلى العالقات بين . فتح وحماس. فاألساس الشرعي و 
رؤيتها  الفلسطينية وخاصة  فلسطيني  -،  علىدولة  مستقلة  حدود    ة  القدس    1967أساس  وعاصمتها 

تم   الذي  العربية  االت الشرقية،  السالم  مبادرة  إلى  باالستناد  إسرائيل  مع  مفاوضات  في  عليه  فاق 
 ب الواليات المتحدة والدول العربية".تلقى ضربات شديدة من جان –والقرارات الدولية ذات العالقة 

ا فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانة  ى األزمة الحالية على أنهذلك، "تنظر قيادة حماس إلقابل  وفي م
الموحد،  ة،  الحرك غير  النظال  تعي حماس ضغف  وعمليا،  بالضرورة.  والسلطة  فتح  وعلى حساب 
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وإثر ضعف لذلك،  فتح.  موضع  من  أكثر  مريح  موضع  في  مصلحة    لكنها  لديها  ليس  خصمها، 
الليو  حّيز  البتوسيع  احتمال  تقليص  ذلك  ويعني  فنة.  بين  ينبغي  مصالحة  ذلك،  ورغم  وحماس.  تح 
حلبة الفلسطينية تغييرا حقيقيا إذا اختار أبو مازن التنحي عن منصبه، أو  ال  أن تشهد األخذ بالحسبان  

مشت نضال  إستراتيجية  بلورة  أجل  من  حماس  مع  الشراكة  الورقة يختار  وزن  تعزيز  في  تساعد  رك 
 وصا".ل إسرائيل خصي حلبات إقليمية ودولية، ومقابالفلسطينية ف

إل تسعى  الفلسطينية  الحلبة  أن  التقرير  نتائج  ى  وأضاف  تؤدي  بأن  أمال  حاليا،  الوقت  "كسب 
، ال  االنتخابات في الواليات المتحدة إلى تغيير الرئيس ترامب، عدو القضية الفلسطينية. ورغم ذلك

طريق  ، التي ستشق  إسرائيل على المصالحة مع حماس  يزال أبو مازن يفضل المسار السياسي مع
ير الفلسطينية. وتطور في هذا االتجاه يتعارض حر مة التحماس إلى رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظ

 مع مصلحة إسرائيل". 
ستقرة وتقوم بمهامها، وباإلمكان  وفيما يتعلق بإسرائيل، فإنها "معنية بالحفاظ على سلطة فلسطينية م

تنسي  إلى    اقتصادي  مان واقعق أمني ومدني معها، وضترسيخ  الغربية،  ُمحّسن ومستقر في الضفة 
 منية في قطاع غزة بواسطة حكم حماس فعال وملجوم عسكريا". أجانب دفع تهدئة 

قاربا بين فتح وحماس  ولفت التقرير إلى أن "هناك من يعتبر في إسرائيل أنه ما زال باإلمكان لجم ت 
ن دول الخليج وإسرائيل، وإزالة خطة ترامب ي لسطينية في اتفاقيات التطبيع ب بواسطة دمج السلطة الف

جندة. وقد يكون باإلمكان من خالل ذلك تحسين الوضع السياسي واالقتصادي )صفقة القرن( عن األ
الحكم في قطاع غزة ضئيل، وألنه    للسلطة بقدر كبير. لكن ألن احتمال عودة السلطة الفلسطينية إلى

توجد طر طالما خطة   فإنه ال  سيتعين على    يقة إلعادتهاترامب مطروحة،  المفاوضات،  إلى طاولة 
أن   الغربية    تطرح إسرائيل  الضفة  مع  المختلف  التعامل  في  االستمرار  و/أو  جديدة  سياسية  أفكارا 

 الواقع".وقطاع غزة، طالما أن سياسة التمايز ممكنة وذات عالقة مع 
قتصادي والمدني مع السلطة  اال  ل إلى استئناف التنسيق األمني،ودعا التقرير إلى أن "تسعى إسرائي
ول الغربية  الضفة  في  أجل   مجالفلسطينية  من  العمل  ينبغي  ذلك  موازاة  وفي  فيها.  حماس  تموضع 

ي هذه الجبهة تحسين واستقرار الواقع اإلنساني في قطاع غزة، إلى جانب تحسين الوضع األمني ف
إ استعداد  القوى واستقرارها من خالل  مع  واسعة  لتسوية  العالقة  سرائيلي  ومن    ذات  قطاع غزة.  في 
ت عملية الستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية،  الاو شأن تهدئة أمنية أن تسمح بمد 

فلسطي لمطالب  استجابة  وتشمل  معدلة  ترامب  خطة  أساس  على  اإلمارات،  وتوقعات بدعم  نية 
 سالم العربية". إسرائيلية، على أساس مبادرة ال
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ألمني والمدني،  يق اتئناف العملية السياسي أن يسمح باستئناف التنس واعتبر التقرير أن "من شأن اس
تبلوران   وأن  وفتح  حماس  صفوف  توحيد  أمام  مصاعب  ويضع  الفلسطينية  السلطة  سيعزز  الذي 

 إستراتيجية نضال ضد إسرائيل".
 15/10/2020، 4٨ بعر 

 
 بالتمييز والعنصرية  .. تاريخ حافل”إسرائيل “يهود الفالشا في   .32

ا لية هذا األسبوع على خطة الستقدام  صادقت الحكومة اإلسرائي :محمد محسن وتد -  لمحتلةالقدس 
من يهود الفالشا من إثيوبيا، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتدعيم مكانة الفالشا وتحسين   2,300

 صة بهم. المعيشية، والتخطيط إلقامة مدينة خا ظروفهم
إق مخطط  الجالية ويحظى  صفوف  في  وخصوصا  اللهجة،  شديدة  بانتقادات  للفالشا  مدينة  امة 

ية، التي تعاني التمييز والعنصرية ومحاوالت اإلقصاء، وذلك بالرغم من تمديد العمل ببرنامج  اإلثيوب
مانا  يوبيين ض، حيث يمنح األزواج اإلث 2025ام، حتى قروض اإلسكان لإلثيوبيين الذي ينتهي هذا الع

 ألف دوالر بدون فوائد. 150ل إلى بنكيا يص
  20ألف يهودي إثيوبي، منهم حوالي    85رائيل حوالي  وبحسب دائرة اإلحصاء المركزية، يعيش في إس

المستوى  النائية ذات  التطوير والمناطق  الجالية في مدن  البالد، وتتمركز  االجتماعي    ألفا ولدوا في 
 واالقتصادي المنخفض. 

خطة استجالب الفالشا، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصاال  قة الحكومة على  ل مصاد وقبي
نظيره اإلثيوبي آبي أحمد، بحثا خالله القضايا اإلقليمية ووضع الفالشا. علما بأن نتنياهو  هاتفيا مع  

 الفالشا.  بمشروع استقدام 1997بادر بواليته األولى عام 
 

 خطة استجالب
إ  1997ومنذ عام   لنتنياهو على جلب   ألفا من  30حضار  تم  السابقة  الفالشا، إذ صادقت الحكومة 

م االنتظار بالعاصمة اإلثيوبية، مع استثمار مئات الماليين من الدوالرات  يعيشون في مخي    2,000
 لتحسين ظروفهم واندماجهم.

مج "لم شمل" ر لبرامليون دوال  100لى خطة االستجالب رصد  وأعلن نتنياهو بعد مصداقة الحكومة ع
 مليونا لفعاليات اجتماعية وتربوية واقتصادية خصيصا لهم. 22الت الفالشا، وعائ
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عام  و  من  بموجب خطة  ذلك  على  الحكومة  باستقدام    2015تأتي مصادقة  السماح  فيها    9أدرجت 
خالل   إثيوبي  عمت   5آالف  للفالشا  مظاهرات  وسط  مع   سنوات،  الشمل"  "لم  بـ  وطالبت    الدولة 

 س أبابا. المنتظرة في أدي ائالت الع
 

 محطة فارقة 
التي استمرت أسابيع واندلعت احتجاجا محطة فارقة، فتحولت المظاهرات،    2019وشكل تموز/يوليو  

إلى مواجهات فضحت عمق   إثيوبية برصاص ضابط،  الشاب من أصول  تاكا  على مقتل سلومون 
 ي من التمييز. تعان   واالقتصادية للجالية اإلثيوبية التي األزمة االجتماعية

إلى حلبة حز وس نتنياهو على استدراجهم  الفالشا وامتصاص الغضب، دأب  الليكود، عيا الحتواء  به 
الدخول  يفركان من  تمكن غادي  للكنيست، حيث  الحزب  قائمة  الفالشا ضمن  وإدراج مرشحين من 

م يشغل  وهو  الليكود،  بقائمة  مللبرلمان  ومركز  الداخلي  األمن  وزير  نائب  ينصب  الفالشا  لف  هود 
 ومة. بالحك

يض" بنينا تيمانو شتا  أب-لم يقتصر التنافس على الصوت اإلثيوبي على الليكود، فأدرج حزب "أزرق 
البرلمانية، وعينت وزيرة للهجرة واالستيعاب، وهي الوزيرة األولى للجالية اإلثيوبية في   ضمن قائمته 

 إلسرائيلية. كل الحكومات ا
عل  المصادقة  توقيت  الفالشاى  ويأتي  استجالب  رابعة    خطة  انتخابات  إلى  بالتوجه  التقديرات  وسط 

المقبلة، األشهر  بغضون  الكنيست    للبرلمان  دورة  افتتاح  مع  التقديرات  هذه  هذا    23وأتت  الشتوية 
 األسبوع، والتنافس مجددا على الصوت اإلثيوبي. 

 
 نقطة تحول 

أفريقية، والفالشا على  تمام باليهود من أصول  ل بكل ما يتعلق بااله عينيات نقطة تحو كانت بداية السب
بين   والسجال  بالمواقف  التباين  وسط  وذلك  الخصوص،  بعض  وجه  وحتى  الحاخامات  كبار 

 صرانية.الشخصيات السياسية التي شككت بيهودية الفالشا، واعتبرت جذورها ن
بالمواقف شهد مطلع سبعي  التباين  ب يهود الفالشا  من طال  50نيات القرن الماضي استجالب  ورغم 

واللبن" ضمن مشروع تعليم التوراة بالقدس ألبناء الجاليات اليهوديةإلى أر  العالم،   ض "العسل  حول 
 وسبقت ذلك محاوالت فردية للقدوم إلى إسرائيل عبر السودان.
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ا  دوا أدراجهم إلى إثيوبيا بعد أن أنهو من فتية الفالشا استحسانا في إسرائيل، فعا  50ولم يحظ استقدام  
عاما واحدا، دون أن يسمح لهم بالتوطين، وذلك بحسب ما ينص عليه المشروع  مهم الذي استمر  تعلي
 ليمي الذي تنفذه الحركة الصهيونية. التع

الجالية    شكل مرحة مفصلية   1973لكن عام   بإسرائيل، ومنهم حاخام  الحاخامات  حين أصدر كبار 
عود  الفالالشرقية  بيهودية  تعترف  فتوى  يوسف  المحاوالفاديا  بأن  علما  لشا،  األولى  اليهود  ت  عودة 

لقرن الماضي كجزء من النخبة الشابة مع  اإلثيوبيين المسماة "عودة صهيون" كانت في خمسينيات ا
 عودة إلى إثيوبيا.طفال جاؤوا للدراسة وال 50
 

 حمالت سرية 
آنذاك م الوزراء  الفتوى طلب رئيس  بيغن عام  وعقب  إثيو   1977ناحيم  يهود  "أرض  إحضار  إلى  بيا 

ف  استقدام  صهيون"  لك   30تم  إحضارها،  تفاصيل  عن  الكشف  دون  اإلثيوبية  الجالية  من  ن  عائلة 
 التقديرات تشير ألنه تم جلبهم عبر التسلل مرورا بالسودان.

عام  وبح حوالي  1984لول  هاجر  تي  3,000-4,000،  منطقة  من  معظمهم  الفالشا،  في  من  غراي 
 8لية السرية التي قادها الموساد باسم "حملة موشية" م التالي استجلبت العمالعاإثيوبيا، إلى إسرائيل. و 

 م من منطقة جوندر ومحيطها. آالف من الفالشا، معظمه 
تقدام الفالشا، لكن الالفت أن من خطط وأنجز هم اإلدارة  وأعقب ذلك تنفيذ عدة حمالت محدودة الس

حي إجالء حوالي  األميركية،  تم  الس  1,200ث  من  عام  يهودي  بوش    بمبادرة  1985ودان  من جورج 
تم جلب حوالي   الرئيس األميركي، كما  ي  800نائب  العديد من يهودي في "حملة  هوشوع" بمساهمة 

 ل الدعم وجمع التبرعات. النشطاء من يهود أميركا، ال سيما في مجا
ال بين  والشقاق  االنفصال  من  طويلة  فترة  اإلوبعد  الحكومة  بادرت  اإلثيوبية،  عام  سرائيليعائالت  ة 

بـلعم  1991 الغاية عرفت  لهذه  وأطلقت عملية خاصة  الفالشا،  يهودا  "لم شمل" عائالت  "حملة   لية 
ألفا من الفالشا   15ث هاجر ما يقارب  شلومو" وذلك برعاية واشنطن والجالية اليهودية بأميركا، حي

مو  استمرت  ذلك  وبعد  واحد،  يوم  اتسمفي  التي  الصغيرة  الهجرة  وحمالت  من  جات  بالعديد  ت 
 .التحديات 

 15/10/2020الجزيرة ني، الدوحة، 
 

 

 



 
 
 
 

 

ص            21   5359 العدد:             10/16/2020 جمعةلا التاريخ: 

 

                                     

 عن أي سلطة فلسطينية نتحدث؟! .33
 ن محمد صالح محسأ.د. 

انغرس في الالوعي الفلسطيني في السنوات الماضية، وبطريقة "غير بريئة"، صورة غير حقيقية عن  
الفلسطينية. ففي غمرة ضخ   السلطة وقياداتهاإعالمي  السلطة  تراج   متواصل عن  ع  وفعالياتها، ومع 

سان الفلسطيني والعربي وانزواء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، برز انطباع "واهم" لدى اإلن
 العادي، بأن السلطة تمثل الشعب الفلسطيني وتعبر عن تطلعاته.

لطة  له قد تراءى لكثيرين أن الساب، فلعوألن السلطة لديها رئيس ورئيس وزراء وحكومة ومجلس نو 
بل  تها وحدودها وقواتها العسكرية، وأنها اآلمر الناهي في مناطقها أو أراضيها.  كأي دولة لها سياد 

فلسطينيي   لتشمل  تتسع واليتها  السلطة  أن  الجديدة  الفلسطينية  األجيال  أذهان بعض  ربما علق في 
ا النظام  أن إصالح  آخرون  وربما ظن  بإصلسياسي  الخارج،  بجوهره  يرتبط  السلطة الفلسطيني  الح 

 . الفلسطينية
ا الحالة  عن  المسؤولية  السلطة(  قيادة  )التي هي  التحرير  منظمة  قيادة  التي وصلت  تتحمل  لمزرية 

إليها المنظمة، فتآكلت وانزوت لتصبح أقرب إلى دائرة من دوائر السلطة، في الوقت الذي نسي فيه 
 اق أوسلو. كاستحقاق التف 1994نة أنشأت السلطة الفلسطينية س  هي التيكثيرون أن منظمة التحرير  

صورة السلطة أمام الشعب وإذا كان ثمة كالم جاد عن إصالح البيت الفلسطيني، فيجب أن ُتكشف  
نستخدم   وأن  بالمعالجة،  المستهدفة  المكونات  إحدى  باعتبارها  حقيقتها،  على  هي  كما  الفلسطيني 

 الجماهير. ات وخداع الذات وخداع بعيدًا عن الدعايات والفذلكصحيحة، التعبيرات واألوصاف ال
االحتالل اإلسرائيلي، يقوم  سنة من نشأة السلطة، نحن أمام كيان "هجين" تحت    26باختصار، وبعد  

أساسًا بدور وظيفي في خدمة االحتالل وأهدافه. هذا الكيان فشل فشاًل ذريعًا في التحول إلى دولة  
 .1967األرض المحتلة لة على فلسطينية مستق

ر الذي خرج عن إمالءات االحتالل، وأنشأ حالة ا نّحينا قطاع غزة جان وإذا م بًا باعتباره الجزء الُمحرَّ
اومة تتجاوز اتفاقات أوسلو وتبعاتها، فإن حديثنا عن السلطة هنا يتركز على السلطة "الرسمية" في مق

 ولية.ة والد تالل والبيئات العربيرام هللا، التي هي السلطة "الرسمية" في نظر االح
بية  في المئة فقط من الضفة الغر   18دث عنها تمارس سلطتها اإلدارية واألمنية على  السلطة التي نتح

في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، وعلى شكل جزر متناثرة في بحر االحتالل    4أي أقل من  
مناطق الضفة، بينما  ئة من  في الم  22األمنية لـ  اإلسرائيلي. ويشترك االحتالل مع السلطة في اإلدارة

طيع أن يستبيح  في المئة من باقي مناطق الضفة. غير أن االحتالل يست  60فرد االحتالل بإدارة  ين
 في المئة التي تديرها السلطة أمنيًا وإداريًا.  18متى شاء حتى الـ
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نوات  ال السفاد منها االحتالل طو والسلطة التي نتحدث عنها ليس لديها جيش، وإنما أجهزة أمنية است
ا ضبط  في  بخمس  الماضية  احتالاًل  احتالله  من  جعل  وبشكل  المقاومة،  قوى  ومالحقة  ألوضاع 

 نجوم. 
لسلطة ال تتحكم في الحدود وال في المعابر، وال في مجالها الجوي، وال في طرقها البرية، وال في  وا

" إسرائيلي أن يعطل "شاويشج إليها. ويستطيع أي  حركة األفراد من مناطقها إلى الخارج وال من الخار 
انتهامر  وليس  نفسها،  السلطة  رئيس  من  ابتداًء  السلطة،  في  شخصية  أكبر  سفر  أو  بوزرائه  ور  ًء 

 وقياداته المختلفة.
والسلطة يهيمن االحتالل على اقتصادها، فهو يستطيع منع دخول البضائع والواردات، ويستطيع منع  

يتولى جميع اإلي خروج الصادرات، وهو   للسلطة والتيرادات  الذي    2019شكلت في سنة    الجمركية 
أو يستخدمها االحتالل كعنصر ابتزاز في  في المئة من إيراداتها العامة، فيسلمها متى شاء،    67نحو  

في    56في المئة من صادرات السلطة، كما يستأثر بنحو    84تنفيذ سياساته. ويستأثر االحتالل بنحو  
ه الضفة الغربية، وال تستطيع السلطة  في المئة من ميا   85حو  الل بنرداتها. ويتحكم االحتالمئة من وا

 الل. حفر بئر ارتوازي واحد دون موافقة االحت
أقل من   للسلطة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  فإن  اإلنسان،  وُيلغي  ينهب األرض  احتالل  في    5وتحت 

ضعفًا عن دخل    13من  بأكثر  خل الفرد اإلسرائيلي  المئة من الناتج المحلي اإلسرائيلي، بينما يزيد د 
 فرد الفلسطيني. ال

  160ضفة وتوسع، ليحوي ما يزيد عن  وفي بيئة اتفاقات أوسلو وأجواء السلطة ترعرع االحتالل في ال
في المئة   12بؤرة استيطانية، وليعزل جداره العنصري منطقة القدس ونحو    100مستوطنة، وأكثر من  

الضفة أرجاء  في  وليقيم  الضفة؛  أراضي  تفت   600من  أكثر    من  ونقطة  إلى  حاجز  باإلضافة  يش، 
كيلومتر. هذا، مع تضاعف أعداد   900  الطرق االلتفافية المقتصرة فقط على اليهود، والتي تزيد عن

ولتتحول  ألف مستوطن.    800المستوطنين اليهود في مناطق الضفة )خالل عهد السلطة( لتزيد عن  
ويسرية" في "بطن" االحتالل، اء متناثرة أو "جبنة سفسيفس  الدولة الفلسطينية الموعودة في الضفة إلى

 اصل هو التهام األرض والمقدسات.ولتريحه السلطة من صداع إدارة السكان، بينما يو 
وال االحتالل،  من  أخضر  دون ضوء  بلدية  أو  تشريعية  انتخابات  إجراء  تستطيع  ال  عقد    والسلطة 

 تالل.ت االحاجتماعات للمجلس تشريعي، أو للحكومة دون سكو 
 " سلطة  أمام  التعاملنحن  ويتم  إليه؛  تستند  جذعًا  وال  عليها،  تقف  أقدامًا  تملك  ال  فقارية"  معها    ال 

 صهيونيًا وعربيًا ودوليًا كـ"قاصر" لم تبلغ سن الرشد، وما تزال تحت والية االحتالل.
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الفلسطينية، وفك الفلسطيني مرهونًا "بإصالح" السلطة  البيت  السم" عالقتها  فكة "طفإذا كان إصالح 
 " مع االحتالل.. فأبشر بطول سالمة يا مربع!! "سلمياً 

يرته ثم  بالمصالحة،  يتغزل  بالمزاج ولمن  أساسًا  المرتَهن  التشريعي،  المجلس  بانتخابات  نها 
ل ال تبدأ من هناك؛ وإن حّبك وحبنا للمصالحة يجب أن يدفعنا الصهيوني.. نقول إن رحلة األلف مي

الصراح والمباتجاه  لمستو ة  واالرتقاء  المسؤولية  كاشفة  وتحمل  المرحلة،  التاريخية وخطورة  اللحظة  ى 
 ة وبرنامجها الوطني. وتحديد أولويات المرحل

طة كأحد خطوط العملية وإذا كان ثمة رؤى جادة إلصالح البيت الفلسطيني، فيفترض النظر إلى السل
رزمة إصالحات ؛ وتملك رؤية منهجية للثوابت اإلصالحية، التي تديرها قيادة فلسطينية تحافظ على ا

الفلسط للشعب  الجامعة  المظلة  )منظمة  شاملة ومتوازية ومتكاملة، جوهرها  والخارج  الداخل  يني في 
راء فرعي ضمن منظومة اإلصالح،  التحرير(، بينما تأتي انتخابات المجلس التشريعي )إن تمت( كإج

 ينتظرها.  ها والوإن لم تتم فإن قطار اإلصالح ال يتوقف ألجل
المفترض  التعاون   ومن  وعن  السياسي  دورها  عن  لتتخلى  السلطة  تعريف  ُيعاد  أن  ذلك  على    بناًء 

طة األمني مع االحتالل، وتكتفي بخدمة الشعب الفلسطيني في مناطق تواجدها. وقد قامت قيادة السل
أ أن  غير  األمني،  وبالتنسيق  أوسلو  باتفاقات  العمل  كتجميد  الخطوات  طويل  مامها  ببعض  شوط 

 .لى استراتيجية عمل وطنية فلسطينية تنتقل من مربع التسوية إلى مربع المقاومةلتحويل ذلك إ
من   والتخلص  المقاومة  على  يتركز  أن  فيجب  الفلسطيني  للشعب  الهائلة  الطاقة  جوهر  أما 

 ل... وليس على العيش وإدارة الحياة تحت االحتالل.االحتال
 15/10/2020، لندن، 21عربي 

 
 حمود عباس واالنتخابات م .34

 منير شفيق 
شق، في السابع من تشرين األول/ في المقابلة التي أجرتها قناة »الميادين« مع جبريل الرجوب في دم

نتخابات لن تأخذ شكل المغالبة،  ، حول مشروع االنتخابات وقضايا أخرى، أكد أّن اال2020أكتوبر  
و»حماس« »فتح«  بين  بالتوافق  ستتّم  يعني،  وفصائ  وإّنما  ما  المقاومة.  فقدت  ل  أنها  اللحظة،  منذ 

 سمتها الديموقراطية بالمعيار الغربي.
أوضح، أثناء تبريره لالنتخابات، أّن ثمة ضغوطًا عالمية، طبعًا غربية أساسًا، من    وكان الرجوب قد 

القيادات الغ  أجل ضرورة أّن  الفلسطينية. يعني ذلك،  أميركا  ربية )تجديد شرعية المؤّسسات والقيادة 
امتلك األنظم وأوروبا(  طريقة  وفق  تّمت  إذ  مفرزاتها،  وشرعية  االنتخابات  بشرعية  الطعن  ورقة  ة  ت 
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ك القائمة،  الشمولية، انطالقًا من تقديم قوائم موّحدة مّتفق عليها، للناخب الذي لن يجد أمامه غير تل
العيون  في  الرماد  لذر  أصاًل  مهّمشة  قائمة  بمنافسة  ُسمح  لو  وهذاحتى  قرا  .  أّن  أيضًا،  ر  يعني، 

األهم إلجراء االنتخابات   الشرعية والالشرعية أصبح بيد الغرب ُيستخدم لالبتزاز. بهذا، يسقط التبرير
 وتجديد شرعية المؤّسسات والقيادة منذ البداية. 

البة، مثل فكَّين لفم بال أضراس وأسنان؛ أي انتخابات على أساس المحاصصة.  االنتخابات بال مغ
ق بوهذا  للصراع  بابًا  يفتح  السهل د  من  يكون  ولن  والمستقّلين،  والفصائل  و»حماس«  »فتح«  ين 

با إاّل  وضرباٌت إغالقه،  َتشاُطر  وبأصلها،  بدورها،  هي  المحاصصة  بأّن  علمًا  المغالبة،  إلى  لعودة 
 تحت الحزام. 

، فالهدف الحقيقي  ولويةأّما محمود عباس، وقيادة »فتح«، حين يصّران على االنتخابات باعتبارها األ
ا التجهو  هنالك  طبعًا،  جديدة.  بشرعية  رئيسًا،  عباس  محمود  انتخاب  وإعادة  الطويلة  لرئاسة،  ربة 

المجل جعل  وحين  قضائي،  بقراٍر  حّله  ثم  التشريعي،  المجلس  عّطل  معه، حين  الوطني  السابقة  س 
إ احتاج  متى  الرف  من  وينزلها  شاء،  متى  الرف  على  يضعها  بيده  ذلكورقة  إلى لى  انتهى  وقد   ،

 مجلس مركزي ليحّل مكان المجلس الوطني متى شاء أيضًا.  تشكيل
محمود عباس، حتى اآلن، أّنه لم يْخِف وقوفه في مربع التسوية بشكل »جديد«،  ولعّل من أهّم مّيزات 

، إلى  عّبر عنه في خطابه األخير في الجمعية العاّمة، عبر المطالبة بعقد مؤتمر دولي لحّل القضية
تسوية بدأ بالحديث  ساطة أو رعاية الرباعية للمفاوضات. علمًا بأّن مسار الجانب دعوته السابقة لو 

يأتي    عن ــــــ  الرئاسة أساسًا  ــــــ شرعية  الشرعية  »مؤتمر دولي«. فاإلصرار على االنتخابات وتجديد 
ة، د( وللشرعية االنتخابي والوحيبدافع التحضير للمفاوضات، ذلك أّن الحاجة للتمثيل )الممثل الشرعي  

هذه ليست بحاجة إلى  قوات االحتالل، ألّن  ليست بهدف تأجيج المقاومة أو االنتفاضة والقتال ضد  
التمثيل والشرعية، فتمثيلها وشرعيتها يأتيان من دعم الشعب لفعلها المقاوم. ولهذا، فإّن اإلصرار على  

لمفاوضات، والمضّي في  ، ُيراد منه التحضير لتخابيةالممثل الشرعي والوحيد، ثم على الشرعية االن 
سبة، شاءت تقّلبات موازين القوى، في بداية  ة الفلسطينية. وللمناطريق التسوية إليجاد »حّل« للقضي

مع   بعيدًا  والذهاب  أوسلو«،  »اتفاق  توقيع  والوحيد«إلى  الشرعي  »الممّثل  ينتهي  بأن  التسعينيات، 
 تداعياته. 

اذه وإقامة دولة، وإّنما ضياع ما يمكن إنقاذه بزحف  يست إنقاذ ما يمكن إنق انت، ل على أّن النتيجة ك
ضّم  الم وإعالن  ليس  ستوطنات،  الغربية  الضفة  من  تبقى  ما  وترك  أخرى  وأراٍض  القدس  شرقي 

ظّل  في  جديد،  الستيطان  أي  القرن«(،  )»صفقة  المباشرة  الثنائية  للمفاوضات  وإّنما  للفلسطينيين، 
 لو«. ث مع تجربة »اتفاق أوسكما حد المفاوضات، 
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الفلسطيني في المرحلة  ية التي تواجه الشعب  السؤال الجوهري والفاصل: أين تكمن المشكلة األساس 
 الراهنة؟ إجابتان لكل منهما مساٌر ومصير. وما بينهما إجابة ثالثة تحاول تدوير الزوايا.

بكل أشكال اء األولوية للمواجهة  جب إعطاإلجابة األولى: االحتالل والمستوطنات والضم، بما يستو 
. والهدف، دحر االحتالل وتفكيك  عبية والعصيان المدنيالمقاومة الشعبية، وفي مقدمها االنتفاضة الش

االحتالل   مكافأة  يعنيان  الشروط  ووضع  التفاوض  ألّن  تفاوض،  أو  شرط  أو  قيٍد  بال  المستوطنات 
 هما أية مكافأة. قّدم لواالستيطان، وهما غير شرعيين، وال يجوز أن ت

ضغوط المختلفة  أميركا: أي ممارسة ال ابة الثانية: الدعوة لمؤتمر دولي برعاية ال تقتصر على  واإلج
للعودة إلى التفاوض، من أجل انسحاب االحتالل، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها »القدس الشرقية« 

ن«  حسم في رفض »صفقة القر ي، وال)شرقي القدس(، ومن بين هذه الضغوط توحيد الموقف الفلسطين 
يتا نتنياهو ــــــ محمد بن لتي عّبرت عنها اتفاقومخططات الضّم وسياسة الهرولة )التحالف مع العدو( ا 

تشريعية ورئاسية ومجلس   انتخابات  إجراء  الضغوط  بين  البحرين. وكان من  ــــــ ملك  ونتنياهو  زايد، 
الوفد   رئيس  الرجوب  جبريل  أوضح  كما  مقابالفلسطوطني،  في  دمشق،  إلى  قناة  يني  مع  لته 

 »الميادين«. 
المقاوم وضع  الثالثة:  و اإلجابة  لالحتالل  الشعبية  المشاكل ة  حّل  مع  واحدة  مرتبة  في  االستيطان، 

الفلسطينية الداخلية، من خالل الحوار مع »فتح« حول االنتخابات وخطوات المصالحة. ولكن ما دام  
ــــ »فتح«  هو  المفاوض  محالطرف  سيـــ  فستتقّدم  عباس،  االنقسام،  مود  قضايا  وحّل  االنتخابات  اسة 

، بالضرورة. وهنا ُيحَتّج بأسباب كثيرة، منها أّن ال مقاومة  عيد المقاومة الشعبيةوالمصالحة على تص
شعبية وانتفاضة في الضفة الغربية من دون »فتح«، وأّن للوحدة الفلسطينية أولوية لمواجهة »صفقة  

 لة التحالفية«.ت الضّم وخطوات »الهرو مخّططاالقرن«، و 
الخط   تعّبر عن  التي  فيما اإلجابة  الصحيح في مواجهة تحد اإلجابة األولى هي  المرحلة،  يات هذه 

الثانية سيمارسها محمود عباس، كما فعل حتى اآلن، إلى جانب تبّني وفد »فتح« إعطاء األولوية في  
إلى االنتخابات، وحّل   الثالثة  الداخليةالمشاكاإلجابة  الفلسطينية  المقاومة  ل  ، والحيلولة دون تصعيد 

ني. فهذا، بالرغم من عدم قناعة محمود عباس بجدواه، نتفاضة والعصيان المد الشعبية إلى مستوى اال
بل مناهضته له، يؤّدي إلى تعطيل االنتخابات التي تحتاج إلى تهدئة الوضع في الضفة الغربية، وإاّل  

ي لن  العدو  بإفإّن  والدولسمح  انتخابات.  تصّعد   جراء  أاّل  ستشترط  إلجرائها  عليه  ستضغط  التي 
 ستفز. الشعبية إلى مستوى م المقاومة
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إّن اإلجابة الثانية تكّرر تجربة مسار التسوية السابق و»اتفاق أوسلو«، وهي تظّن أّن المسار الجديد 
الذين ما  ّربوا ذلك المجّرب هم  لذين جالذي تدعو له مختلف، وال »يجّرب المجّرب« علمًا بأّن كّل ا

 زالوا في الملعب نفسه.
الثالثة،   تقّبلها مأما اإلجابة  بتحّدي فبالرغم من  المبدأ لإلجابة األولى، ولكّنها غير مقتنعة  ن حيث 

 الخط الذي تطرحه »فتح«، ولهذا ال ترفض الذهاب إلى االنتخابات، ما يعني االنتظار ألشهر عّدة. 
يتح ال  ماوبهذا،  وطنية    ّول  وحدة  من  االحتالل تحّقق  ضد  للمعركة  األولوية  إلعطاء  انتقاٍل  إلى 

القرن«واال و»صفقة  المقاومة  ستيطان  وأشكال  المدني  والعصيان  االنتفاضة  خالل  من  وذلك   ،
المختلفة بما يحّقق تحرير األرض: دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات من الضفة والقدس بال قيٍد أو 

الففاوضات شرط، أو م الشعب  يختار  ثّم  لسطيني ماذا سيفعل، وهو واقف على أرٍض محّررة في . 
 غربية. غزة والقدس والضفة القطاع 

من هنا، يخطئ مّرتين من ُيقِحم هدف إقامة دولة فلسطينية على األراضي التي احتّلت في حزيران/  
لة مستقّلة، ما يوقعه  دود دو ؛ يخطئ في تحويل األراضي المحّررة من خطوط هدنة إلى ح1967يونيو 

نهر إلى البحر(.  رير كّل فلسطين من ال )تح  1968و  1964موضوعيًا في التخّلي عن ثوابت ميثاَقْي  
وَمْن مع حّل   الكامل،  التحرير  َمْن مع  الفلسطيني حول  االنقسام  استعجال  ثانية، في  ويخطئ، مرة 

 الدولتين، كما حدث في تجربة »اتفاق أوسلو« اللعين.
إنهحقاً  أن،  تعّذر  إذا  لمشكلة  وتفكي   ا  االحتالل  لدحر  األولوية  بإعطاء  عباس  محمود  ك  يقبل 

رير األرض باستراتيجية المقاومة واالنتفاض والصدام باالحتالل مباشرة، بعيدًا  المستوطنات. أي لتح
ير  بالتحر من أّي تفاوض، أو صيغة لحّل القضية الفلسطينية. فال حّل عادل للقضية الفلسطينية، إاّل  

 الجئين إلى ديارهم التي ُهجروا منها. الكامل وعودة كل ال
، في لقاء 2020من ما شهده الثالث من أيلول/ سبتمبر  لتحصر وحدة الفصائل ضإذا تعّذر ذلك، ف

األمناء العاّمين في بيروت ورام هللا، أي رفض »صفقة القرن« ومخّططات الضم والهرولة التحالفية  
، على أن تبقى اإلجابات الثالث موضوعًا للقاءات ّل طرف وفقًا ألولويتهيعمل كمع العدو. ومن ثّم  

 ر. والحوا
تخاذ مقاومة االحتالل واالستيطان أولوية تعلو على كّل ما عداها، يعني ارتكاب وبكلمة، إّن عدم ا

قائمًا وب دام االحتالل  داهم، وذلك ما  الفلسطيني في أزمة وخطر  الوضع  يبقي  فادح، ما  رتبة  خطأ 
 خمس نجوم«. »

 15/10/2020يروت، األخبار، ب
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 ال سالم بدون حق العودة  .35
 الستار قاسم عبد د. 

ن الفلسطينية والعربية عموما تصريحات متكررة مفادها أن السالم في المنطقة يتحقق  تشهد الساحتا
ي وم التعندما تقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران، أي التخ

واحتالل الصهاينة لمناطق عربية واسعة من ضمنها ما قد تبقى    1967ة عام  كانت قائمة قبل هزيم
إلى شعار من أر  التصريحات تحولت  الغربية وقطاع غزة. هذه  ض فلسطين االنتدابية وهي الضفة 

اليات من الو يردده سياسيون وإعالميون وحكومات. لكنه ال يلقى تجاوبا ال من الكيان الصهيوني وال  
 هيوني.  إلرهاب الصالمتحدة راعية ا

 
 ال يقيم سالما 

الذين   أن  يقيم سالما، ويبدو  بشكل جيد، وال هذا شعار ال  الفلسطينية  القضية  يدرسون  يرددونه ال 
عن   السنين  عشرات  منذ  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تحدثت  حقيقي.  سالم  إقامة  بمقومات  يدققون 

فلسطينية على   و أي قطإقامة سلطة  يتم تحريرها،  الرغم معة أرض  بالتحرير،  على  تلتزم  لم  أنها  ن 
لتأسيسي األول وهو تحرير فلسطين. أما الحديث اآلن عن  فإنها تراجعت بصورة أكيدة عن هدفها ا

إقامة دولة فلسطينية فقد تولد في الغالب بعد اتفاق أوسلو الذي لم ينص على إقامة دولة فلسطينية،  
 الدولتين. دة فكرة حل ا طرحت الواليات المتحبعدم وأخذ مكانة جدية

كثافة إلقامة دولة فلسطينية، وقالت للشعب  تمسكت منظمة التحرير بالفكرة األمريكية وأخذت تروج ب
الفلسطيني إن إقامة الدولة ثابت فلسطيني ال يمكن التخلي عنه. وال يغيب عنا أن أي دولة فلسطينية  

ن تكون سوى وكيل لالحتالل  هيوني، أي لق معايير االحتالل الصون وفتقوم تبعا التفاق أوسلو ستك 
 السيادة، وستكون قطعا منزوعة السالح.  فاقدة تماما ألي نوع من االستقالل أو 

الدولة   إقامة  اخترعت  التحرير  ومنظمة  الدولتين،  لحل  طرحها  في  جادة  تكن  لم  المتحدة  الواليات 
أ ثابتا. طرحت  ق عودة الالجئين  لتفاف على حفكرة حل الدولتين لال  مريكاكثابت لم يكن قبل ذلك 

عام   المحتلة  األرض  في  ديارهم  إلى  ال 1948الفلسطينيين  الالجئين  قضية  أن  جيدا  تعي  أمريكا   .
الالجئين   يؤيدها، وهي ال تريد عودة  الدولية، وهناك قرار دولي  الوقوف ضدها على الساحة  يمكن 

الدولتين ما قد يقنع  وجدت في حل  للصهاينة دون غيرهم.    خالصةإلى ديارهم، وتريد فلسطين أرضا  
و  "السلمية"،  بنواياها  والعالم  على  الفلسطينيين  للفكرة  للترويج  وعالمية  أمريكية  إعالم  وسائل  وظفت 

 الرغم من أنها لم تكن لديها نية للعمل على إقامة دولة فلسطينية. 
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الشعب ا لكي تضلل  نب كيان االحتالل ثابتلى جاأما منظمة التحرير فقد جعلت من إقامة الدولة إ
ل العودة  حق  بأن  قناعة  على  كانوا  المنظمة  قادة  بديال  الفلسطيني.  الدولة  من  فجعلت  يتحقق،  ن 

بدون  دولة  إقامة  على  تركز  والمنظمة  الناس.  لتضليل  فلسطيني  ثابت  إلى  الدولة  وحولت  للعودة، 
 نقيم دولة.   ي بالناس ثمقامة الدولة. أوال نأتكان إالناس على الرغم من أن الناس أهم ركن من أر 

 
 ثابتان فلسطينيان 

فقط وهما فلسطينيان  ثابتان  الدولة    هناك  أما فكرة  لهما.  ثالث  المصير وال  تقرير  العودة وحق  حق 
فمشمولة في حق تقرير المصير. عندما يحصل الفلسطينيون على حق تقرير المصير أو ينتزعونه  

دولة المطروحة حاليا ومن خالل االتفاقات اسبة. أما اللطريقة التي يرونها من ة بافإنهم سيقيمون دول
تكون   فلن  الصهاينة  وفي مع  لالحتالل.  وكيال  ستكون  أي  الصهيونية،  المواصفات  وفق  دولة  إال 

 معيار المشيخة، األفضل أن يحكمك السيد وليس وكيله. 
هذه    لن يتحرر وفقسلو. الشعب الفلسطيني  ر أو السالم لن يتحقق بإقامة دولة فلسطينية وفق معايي

الجئون يعانون فإن السالم لن يتحقق أبدا.  المعايير والالجئون لن يعودوا. وما دامت الحرية غائبة وال
ولهذا أرى أن العالم يهرب من الحقيقة وال يعمل على إيجاد حل عادل للفلسطينيين. العالم يتحدث 

بالنسب العدالة  لكن  عادل،  للعن حل  بد ة  تتحقق  لن  و فلسطينيين  استعادة  األقل  ون  على  أو  طنهم، 
 العودة إلى وطنهم، إلى بيوتهم وممتلكاتهم.  

الشعب  ليسوا  هؤالء  لكن  أوسلو،  في  فعلوا  كما  الفلسطينية  الحقوق  تهدر  بحلول  فلسطينيون  سيقبل 
فإن الحق ال  قوق  الفلسطيني، الشعب أكبر منهم، وما دام من بين الشعب من يصر على استعادة الح 

و غارق د. أما من يظن أن إقامة الدولة تعني صمت الالجئين عن حقوقهم فههاية أن يستر بد في الن
في األوهام. حل مشكلة ماليين النفوس أهم من إقامة الدولة، والقضية الفلسطينية ستبقى حية ما دام  

 هناك فلسطيني واحد يريد أن يعود وال يستطيع. 
 15/10/2020، لندن، 21عربي 

 
 قات إبراهيم": تحّديات في الطريقطر إلى "اتفااحتمال انضمام ق .36

 كوبي ميخائيل ويوئيل غوزنسكي
بذور  بينهما وبين قطر.  النزاع  ليست منفصلة عن  والبحرين  واإلمارات  إسرائيل  بين  التطبيع  عملية 

ُزرعت منذ    -ات  مار السعودية، ومصر، والبحرين، واإل  –األزمة بين قطر وبين »الرباعية العربية«  
زيرة، الناطقة  ، وإنشائه بعد عام قناة الج1995فة على السلطة من والده في سنة  ء حمد بن خلياستيال
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بلسان السياسة القطرية المستقلة. سعت قطر إليجاد توازن بين الخوف من مواجهة مع إيران وبين  
يث  نذ ذلك الحين جرى الحد ي. م الرغبة في الحد من الهيمنة السعودية على مجلس التعاون الخليج

معارض عن محاوال علنًا  يشجعون  السعوديون  قطر.  في  بانقالب  للقيام  الحالي  ت سعودية  األمير  ة 
إحداث  بمحاولة  الحصار«  »دول  القطري  الخارجية  وزير  اتهم  الماضي  حزيران  في  تميم.  الشيخ 

شهر   قبل  تويتر  على  الملفقة  األخبار  بحملة  وذّكر  قطر.  في  ذ انقالب  عن  من  تحدثت  التي  لك، 
ى رغبة اإلمارات في  اخل العائلة المالكة القطرية. في اتفاقات إبراهيم، باإلضافة إلولة انقالب د محا

تحسين صورتها في الكونغرس األميركي والوصول إلى وسائل قتالية متقدمة، تسعى أبو ظبي لتجميع  
و  بينها  النزاع  في  األميركية  اإلدارة  لدى  لمصلحتها  و بين  نقاط  مكانتها  لتعزيز  في  قطر،  نفوذها 

 ساحتين اإلقليمية والدولية.ال
وإسرا اإلمارات  بين  العالقات  »المناطق«  توطيد  في  تأثيرها  لزيادة  لإلمارات  إضافيًا  بابًا  يفتح  ئيل 

الفلسطينية على حساب قطر، حتى لو لم يحدث هذا في المدى القريب. ُيذكر أن اإلمارات ال تملك  
، وحركة تابعة لـ ة مقارنًة بقطر، ألنها تعتبر »حماس« عدواً ر في الساحة الفلسطينيتأثياليوم أدوات  

بينها وبين السلطة الفلسطينية، بسبب دعم  »اإلخوان المسلم ين«. باإلضافة إلى ذلك، توجد قطيعة 
الخلفية أيضًا شّنت وسائل اإلعالم في قطر حملة منسقة ضد   اإلمارات لمحمد دحالن. على هذه 

اكم الفعلي لإلمارات، محمد  دانته بكلمات قاسية، كما هاجمت أيضًا الحالتطبيع مع إسرائيل، و فاق  ات
، واتهمته بالتخلي عن الفلسطينيين. لكن قطر الرسمية احتفظت لنفسها بحرية المناورة، ولم  بن زايد 

علني لخطة السالم  ييد تّتخذ موقفًا علنيًا ضد عملية التطبيع بحد ذاتها، حتى إنها عّبرت مؤخرًا عن تأ
تطّ األم لن  أنها  إعالنها  من  الرغم  على  بليركية،  حين  إلى  إسرائيل  مع  عالقاتها  مع  بع  تسوية  ورة 

 الفلسطينيين، وأنها تؤيد المبادرة العربية كأساس لحل النزاع.
إنسانية   مساعدة  ونقل  و«حماس«،  إسرائيل  بين  الرسائل  لنقل  قناة  هي  قطر  إسرائيل،  إلى  بالنسبة 

ي هذه الساحة. بناء على  ما يبعد أخطار نشوب جولة مواجهة ُأخرى ف  ية إلى قطاع غزة، وهذاضرور 
ئيل مصلحة واضحة في أن تستمر المساعدة على الرغم من التوتر بينها وبين قطر وبين  ذلك، إلسرا

اإلدارة  منح  قطر وجاراتها في الخليج. من ناحية الواليات المتحدة، تسوية العالقات بين دول الخليج ت
ودو  تحقيق  األميركية  بمعنى  إنجازًا،  شخصيًا  ترامب  ائتالف نالد  تأسيس  في  الواضحة  المصلحة 

 ليجي قوي ضد إيران بمشاركة إسرائيل. خ
يجب التشديد على أن التوصل إلى تسوية مزدوجة بين »الرباعية« وقطر وبين قطر وإسرائيل، ليست 

ظبي والرياض منذ سنوات كثيرة.  داء، بين الدوحة وأبو  ل عمهمة سهلة عمومًا. يسود توتر، إن لم نقُ 
، فمن الممكن أن تكون مؤقتة، وعلى الورق. عقبة  لك، إذا توصلت هذه الدول إلى تسويةبناء على ذ 
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تأييد  شجرة  عن  بالنزول  قطر  إقناع  إلى  والحاجة  الزعماء،  بين  الشخصي  العداء  هي  ُأخرى 
اإلطالق أن تسوية التوترات بين    خرًا. وليس أكيدًا علىد مؤ الفلسطينيين التي صعدت إليها من جدي

وبين نفو   قطر  عن  تنازلها  إلى  ستؤدي  إزاء جاراتها  فقط  ليس  عليه،  حصلت  الذي  الكبير  ذها 
 »حماس«، بل أيضًا إزاء السلطة الفلسطينية. 

تر  أجل  من  القطري  األدوات  صندوق  في  مهمة  أداة  هو  الفلسطينية  الساحة  في  قطر  سيخ  تدخُّل 
وغنية تشعر بأنها مهددة من جاراتها  مؤثر وحيوي. قطر هي إمارة صغيرة  مكانتها كالعب إقليمي  

الخل في  في  وجودها  لجوهر  تأمين  بوليصة  اإلقليمية  مكانتها  وتعتبر  السعودية،  األساس  في  يج، 
ن مثل  هّمي المنطقة. ترسيخ هذه المكانة يسمح لها بأن تبدو حيوية ومهمة في نظر العبين إقليميين م

ا  تقارب ضروري مع الواليات المتحدة. إن جهودهمن ذلك، يتيح لها المحافظة على    إسرائيل، واألهم 
السعودية  وبين  بينها  االستراتيجية  والمنافسة  التوتر  مفاقمة  إلى  تؤدي  اإلقليمية  مكانتها  لترسيخ 

على تطوير عالقتها  قطر  واإلمارات. وفي الواقع، باإلضافة إلى عالقاتها مع الفلسطينيين، تحرص  
يرها. في الوقت المالعب والمعسكرات من أجل تنويع أدوات تأثتركيا، ومع إيران، والعمل في كل  مع  

مواجهة  في  األساس  في  تأييدها،  وأهمية  المتحدة  الواليات  مع  عالقاتها  ضرورة  قطر  تدرك  عينه 
دة  المقاطعة من خالل مساعيود  المقاطعة اإلقليمية المفروضة عليها. مع أنها نجحت في مواجهة ق

 ى حضن العائلة.م بالنسبة إليها إنهاء المقاطعة والعودة إلإيرانية وتركية، فإنه من المه 
قطر  عن  الحظر  برفع  والرياض  ظبي  أبو  إقناع  في  نجحت  المتحدة  الواليات  أن  اتضح  لو  حتى 

مع   العالقات  تطبيع  والحقًا  إبراهيم،  اتفاق  إطار  في  مشاركتها  المعقول  إسراوضمان  من  ئيل، 
يل، وهذا يمكن  إلمارات، التي وقعت اتفاق التطبيع مع إسرائراض أن التوتر سيستمر بين قطر وااالفت

أن يضع إسرائيل في مواجهة تحدٍّ معقد في كل ما له عالقة بطبيعة سلوكها حيال كل واحدة من  
 ة بالساحة الفلسطينية. عالقاإلثنتين. وسيتجلى التعقيد بصورة واضحة في األساس في كل ما له 

ك سيدق إسفينًا  العالقات بين دول الخليج، في األساس ألن ذلإلسرائيل مصلحة واضحة في تسوية  
بين قطر وتركيا؛ األمر الذي يمكن أن يؤدي عمليًا إلى تقويض محور »اإلخوان المسلمين«. أيضًا  

الخليج، وتضر بمكانة أنقرة اإل التسوية تركيا عن ساحة  اقليُتبعد  المساعدة  القتصادية  مية، وتقلص 
دام اختيار قطر هو التحالف    تركيا، وإلى حركات »اإلخوان المسلمين«. ما  التي تتدفق من قطر إلى

وتمثل   الفلسطينية،  الساحة  وتأثيرها في  تقليص دورها  المصلحة اإلسرائيلية هي في  فإن  تركيا،  مع 
السؤال اإلمارات.  نفوذ  لتعزيز  واضحًا  اإلمارات  الم  تفضياًل  هل  هو،  أدوات فتوح  فقط  ليس  لديها 

 اع غزة.ا أيضًا رغبة في استثمار موارد كبيرة في قطوتأثير وإنم
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ه قطر بطلب إلى اإلدارة األميركية لشراء طائرات أف ، كما  35-من ناحية ُأخرى، يمكن أن نفهم توجُّ
إش وأيضًا  اإلمارات،  وبين  بينها  المنافسة  من  كجزء  مؤخرًا،  استعارة  ُذكر  بشأن  اإلدارة  دادها  إلى 

إضافيًا في التفوق العسكري   ل. االستجابة األميركية للطلب ستشكل تآكالً لتطبيع عالقاتها مع إسرائي
النوعي إلسرائيل، وستسّرع سباق التسلح اإلقليمي. يتعين على إسرائيل أن تنسق مواقفها مع اإلدارة  

مع أن  ولو  أيضًا،  السياق  هذا  إلى قطر  ارضةاألميركية في  الطائرات  التطبيع    بيع  بفرص  ستضر 
ذ في حسابها أنه ما عدا اإلضرار بالتفوق  ية اإلدارة األميركية، سيتعين عليها أن تأخمعها. من ناح

كحليف   وتصنيفها  معها  األمني  تعاونها  تعميق  ومحاولة  قطر،  إلى  الطائرات  بيع  فإن  اإلسرائيلي، 
 لسعودية.ها مع اإلمارات، ومع اقاتأساسي غير عضو في الناتو، سيضر بعال

الف الساحة  إلى  معناه  بالنسبة  فيها  لقطر  المستمر  التأثير  الراديكالي  لسطينية،  المحور  تعزيز 
تركيا   مكانة  على  المحافظة  إلى  باإلضافة  العاروري،  وصالح  هنية  إسماعيل  بقيادة  لـ«حماس« 

ة الفلسطينية  يطرة »حماس« على الساحيق سونفوذها. تعزيز قوة هنية والعاروري وتطلُّعهما إلى تحق 
رجم بتصعيد مقصود، ستقع في قة يحيى السنوار في قطاع غزة، ويمكن أن ُيتكلها، سيزيد من ضائ

نهايته معركة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وربما سيؤدي ذلك إلى انهيار »حماس« ونشوء  
 معقولة ُأخرى.  االت فراغ في الحكم بفرض سيطرة إسرائيلية في غياب احتم

، أو  سطينية، سواء بسبب عدم شعبيتها في قطاع غزةف مكانة اإلمارات في الساحة الفلبسب ضع
بسبب مقت وخوف قيادة السلطة الفلسطينية و«فتح« في الضفة الغربية منها، وأيضًا بسبب تأييدها  

المنظور. في    تقبلالعلني لمحمد دحالن، ليس في إمكان أبو ظبي أن تحل محل الدوحة في المس
لترسيخ    الوساطة القطرية، وستواصل قطر استخدام ذلك  الواقع، تحتاج إسرائيل إلى خدمات مثل هذا  

 مكانتها اإلقليمية. 
استمرار االعتماد اإلسرائيلي على قطر وتفضيلها كوسيط في الساحة الفلسطينية، إلى جانب استمرار  

واإل قطر  بين  االستراتيجية  والمنافسة  رفع  ماراالعداء  في ظروف  أيضًا  عنها، ت،  الخليجي  الحظر 
ئيل نفسها داخل الصراع بين الدولتين  ل في مواجهة صعبة إزاء اإلمارات. ستجد إسراسيضع إسرائي

 رغمًا عن إرادتها بسبب الظروف في الساحة الفلسطينية، وهو ما قد يؤذي العالقات معهما.
إسر  خطوة  هو  الورطة  من  للخروج  الوحيد  أميركائيلالسبيل  إقليمي  بغطاء  استئناف  ية  إلى  تؤدي  ي 

م بارز في  لعالقات الثنائية مع السلطة الفلسطينية من  المفاوضات وا جهة، ومن جهة ثانية إحراز تقدُّ
الوساطة   مساعي  عن  االستغناء  من  ُتمّكنها  بصورة  غزة  قطاع  في  »حماس«  مع  التسوية  تحقيق 

ع  االستغناء  ذلك،  إلى  باإلضافة  مسالقطرية.  أن  القطرية  الوساطة  كبيرة،  اعي  بصورة  تقليصها  و 
جدول أعمال السنوار في قطاع غزة،    لمحور الراديكالي في »حماس«، وسيسمح بترسيخسُيضعف ا
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وُيخرج تركيا من الساحة. ليس من المستبعد أن يؤدي تقليص نفوذ قطر في غزة أيضًا إلى إضعاف 
فوف »فتح«، ويساعد عسكرات المتخاصمة في ص الم  جبريل الرجوب ومعسكره، وأن يساهم في مرونة

 اليوم التالي لعهد أبو مازن. فاقات التي تتعلق بتشكيل قيادة فلسطينية فيفي ترسيخ االت 
 »مباط عال« 
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