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البحرية  الكابينيت .1 الحدود  ترسيم  لبنان..  يبحث  للجيشتز  وغان  .مع  تعليماته    اإلسرائيلي   أصدر 
 باالستعداد

غانتس ،  10/2022/ 6.نت،  ةزير الجموقع    ذكر بيني  الدفاع  وزير  بأن  اإلسرائيلية  البث  هيئة  أفادت 
تعل وصول أصدر  ظل  في  وذلك  لبنان،  مع  تصعيد  حدوث  الحتمال  باالستعداد  للجيش  يماته 

 مفاوضات ترسيم الحدود إلى نقطة حاسمة. 
أنف  يلفظ  "قد  الحدود  ترسيم  بشأن  االتفاق  أن  سياسي  مصدر  عن  الهيئة  يجب  ونقلت  وأنه  اسه" 

للمواجهة. الدفاع    االستعداد  وزير  حذر  الخميس-وقد  لبنان    -اليوم  أن  إذا من  باهظا  ثمنا  سيدفع 
 حاول حزب هللا "المس بإسرائيل". 

التحتية   ببنيتنا  اإلضرار  إلى  هللا  حزب  سعى  "إذا  قتلى  إسرائيليين  جنود  ذكرى  مراسم  في  وقال 
 عه دولة لبنان سيكون باهظا".وسيادتنا، فإن الثمن العسكري الذي ستدف

 "وال تريد خوض معركة ولكنها جاهزة". وأضاف غانتس أن إسرائيل مستعدة لحماية بنيتها التحتية 
لبحث حل مقترح لترسيم    ]أمس[  وكان المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصّغر "الكابينت" قد اجتمع اليوم

 الحدود البحرية مع لبنان. 
لمصغر كلف رئيس الوزراء )الحالي( يائير لبيد  يلية بأن المجلس األمني اوأفادت وسائل إعالم إسرائ

 باالستعداد ألي تصعيد محتمل مع لبنان.  -باإلضافة إلى غانتس -ي بينيت و)السابق( نفتال 
وذكر موقع يديعوت أحرونوت أن إسرائيل وضعت سيناريو عملية استباقية لمنع أي هجوم من جانب 

 حزب هللا.
با األمنوقال متحدث  بشأن    سم مجلس  وإسرائيل التفاق  لبنان  إن توصل  للجزيرة  األميركي  القومي 

 ل جهوده مع الجانبين. الحدود البحرية ال يزال ممكنا، وأضاف أن الوسيط األميركي يواص
رويترز   لبناني -ونقلت  مسؤول  طلبات    -عن  بشأن  رسميا  إسرائيليا  ردا  تتلق  لم  بالده  أن  تأكيده 

 اتفاق ترسيم الحدود البحرية.  التعديل على مسودة
% المتبقية  10% لكن  90وقال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب أن االتفاق "أبرم بنسبة  

  موضحا أنه على تواصل مستمر مع الوسيط األميركي آموس هوكشتاين.هي الحاسمة" 
بيروت،  وأضافت   إسرا،  7/10/2022األخبار،  مسؤول  عن  »هآرتس«  إنه  نقلت صحيفة  قوله  ئيلي، 

لخالفات بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية«، وأضاف أن االتفاق »له  »باإلمكان تذليل ا
اال  أن »أهمية  المقبلة«. وأضاف  السنوات  إستراتيجي هام سيؤثر على  الفترة هي  ُبعد  هذه  تفاق في 
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ت لبنان. وإذا  الطاقة في  إيران وحزب هللا الهائل على  تأثير  م أخذ هذا منهما، فسيتم في األمد  لجم 
بالتأثير اإليراني في جوانب أوسع. ولذلك المّس  التوصل البعيد  ذلك )أي  إنهاء  باإلمكان  إذا كان   ،
ال احتمال  وبشأن  للغاية.  مجديًا  سيكون  فإنه  وإسرائيل التفاق(،  الوقت  طوال  موجود  فإنه  تصعيد، 

 مستعدة ألي سيناريو«. 
 

 االنقسام توفير كل الدعم واإلسناد إلنجاح حوار الجزائر من أجل إنهاء : "منظمة التحرير  تنفيذية" .2
محمود الخميس، اجتماعا برئاسة  عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء  :  رام هللا

القرارات    عباسوأكد    عباس، في رام هللا. تنفيذ  الجزائر، ومتابعة  العربية في  القمة  على أهمية عقد 
صمود شعبنا في ظل الحصار    ابقة للقمم العربية، خاصًة توفير الدعم واإلسناد من أجل تعزيزالس

أجراها    واستمعت اللجنة التنفيذية من حسين الشيخ إلى نتائج اجتماعاته التي  المفروض على شعبنا.
األميركيين المسؤولين  تصاع مع  ظل  في  السياسي،  األفق  انغالق  استمرار  مغبة  من  والتحذير  د  ، 

ناد إلنجاح حوار الجزائر من أجل  وشددت على توفير كل الدعم واإلس   العدوان والجرائم ضد شعبنا. 
، مؤكدة على المسؤولية الوطنية بالتمسك بحقوق  عادة الوحدة الوطنية الفلسطينيةإنهاء االنقسام واست 

ال منظمة  جسدتها  التي  الوطني  اإلجماع  وقرارات  بثوابت  المتمثلة  وثوابته  الفلسطينيشعبنا  ة،  تحرير 
 . الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

 6/10/2022اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األنب
 

 : بدأنا حملة لمنع نقل سفارة بريطانيا"21عربيـ"ل "خارجية فلسطين" .3

صقر مكثفة، :  أحمد  وسياسية  دبلوماسية  حملة  إطالق  عن  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  كشفت 
م  السفارة  بالتنسيق  نقل  إفشال  أجل  بريطانيا من  في  العرب  السفراء  إلى ع  أبيب  تل  من  البريطانية 

وبعث سفراء عرب في لندن، برسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس،    مدينة القدس المحتلة.
الخارجية  وفي تعليق وزارة    أكدوا فيها رفضهم نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى مدينة القدس..

الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني  نية على تلك الرسالة، قال السفير أحمد  الفلسطي
رياض المالكي: "من خالل سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا ومجلس السفراء العرب، نخوض حملة 

حكومة وأركان الحزب  مكثفة في بريطانيا على جميع المستويات، بدءا من رئاسة الوزراء ومرورا بال
عالم، لممارسة أقسى الضغوط على الحكومة البريطانية وعلى  الحاكم وكذلك الرأي العام ووسائل اإل 

وأوضح في تصريح    رئيس الوزراء هناك للتراجع عن قرارها نقل سفارة بالدها إلى القدس المحتلة". 
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ي، باعتبار أن هذه الخطوة "، أن "هذه الحملة مبنية على أساس سياسي ودبلوماس21خاص لـ"عربي
مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويجب وقفها فورها، كما  تناقض  مرفوضة وغير قانونية وت 

أنه يتم التوضيح للحكومة البريطانية أن اإلقدام على مثل هذه الخطوة سيؤجج األوضاع في ساحة  
 طانية". الصراع، وسيترك أثرا سلبيا على العالقات العربية البري

 6/10/2022، 21عربيموقع 

 

 بريطانيا بإلغاء فكرة نقل سفارتها للقدسشتية يطالب ا .4
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، )الخميس(، بريطانيا، بإلغاء فكرة مراجعة وضع : رام هللا

لنقلها من تل أبيب إلى القدس. في رام    يةشتاجاء ذلك خالل استقبال    سفارتها في إسرائيل تمهيدًا 
أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ستيفن هيكي.   هللا، مدير شؤون الشرق األوسط وشمال

شتية إن »إمكانية نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويضر بأي عملية  اوقال  
بكونه ناهيك  النهائي،  الحل  ملفات  من  القدس  بإخراج  مستقبلية  الدولي   سياسية  للقانون  مناقضًا 

وا األممية  محتلة«.والقرارات  مدينة  القدس  بأن  البريطاني  بدولة    لموقف  باالعتراف  بريطانيا  وطالب 
مع القدس عاصمة لها، واتخاذ إجراءات جدية ضد االستيطان لرفع تكلفة    1967فلسطين على حدود  

ئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا، إلى االحتالل والحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن به. كما دعا ر 
لى إسرائيل لوقف اقتطاعاتها »غير القانونية« من أموال الضرائب الفلسطينية التي تضع  الضغط ع

 السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب.
 6/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 رن لألونرواأبو هولي يطالب الدول المانحة بتقديم تمويل م .5

قال رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي إن مؤتمر المانحين على المستوى الوزاري  :  رام هللا
المالي  العجز  لتقليص  كافية  إضافية  مالية  تعهدات  عن  يخرج  لم  نيويورك؛  في  مؤخرا  عقد  الذي 

المؤتمر  ، الخميس،  ووصف أبو هولي، في بيان  مليون دوالر.  100لوكالة "اونروا" والذي يزيد عن  
( الدورة  اجتماعات  هامش  على  جاء  األردن  77الذي  باستضافة  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية   )

المالية   األزمة  دراسة  فيه  تمت  تعهدات  مؤتمر  وليس  سياسي"  "منتدى  عن  عبارة  بأنه  والسويد، 
رج عن تعهدات ؤتمر لم يخ وقال: "الم  لألونروا بشكل معمق وكيفية إيجاد الحلول لهذه األزمة المالية.

إضافية جديدة كافية لتقليص العجز المالي لألونروا باستثناء تعهدات أعلنت عنها السعودية وايرلندا 
وأضاف: "هذا يعتبر مؤشرا إيجابيا ولكن المؤتمر في الوقت ذاته حمل دعما سياسيا كبيرا    وأستراليا".



 
 
 
 

 

ص            7   5951 العدد:              10/7/2022 جمعةلا التاريخ: 

                                     

يسمبر المقبل في الجمعية العامة لألمم  نون أول/ د لألونروا مما سيعزز عملية التجديد لواليتها في كا
 المتحدة".

 6/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 في لبنان  تكريم مجموعة من المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين .6
من :  بيروت  كوكبة  الخميس،  لبنان،  في  الفلسطينيين  العسكريين  للمتقاعدين  الوطنية  الهيئة    كّرمت 

، وحضور السفير أشرف دبور،  في بيروت   ية فلسطين السفارة  الن على الساحة اللبنانية، في  المتقاعدي
قال السفير دبور: و   وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات. 

  ة ووظيفية، "جميعنا مناضلون، ثوار في هذه الثورة حتى تحقيق النصر، وما هذه إال توصيفات إداري
فأنتم جنود االحتياط، واالحتياط هو الداعم األساسي الستمرارية الثورة الفلسطينية على طريق ومسيرة 

  40من جهته، قال أبو العردات إن اإليجابية في الحفل تكمن في جمع    النضال حتى تحقيق النصر".
، وقال إن تقاعد  عمل الهيئة مناضال ومناضلة لتكريمهم، بعدما كانت تحصل بمبادرات فردية، مثّمنا  

المناضلين من الخدمة العسكرية ال يعني بأي شكل من األشكال انتهاء دورهم، ألنهم يبقون الحجر  
 األساس في أي مستَجد قد يطرأ على الساحة الفلسطينية.

 6/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 األمريكية تعطيل لقرارات "الوطني" و"المركزي" لوعودعلى ارهان قيادة السلطة قراطية: و الديم .7

أن رهان قيادة السلطة الفلسطينية على الوعود ،  اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:  رام هللا
والمركزي". الوطني  المجلسين  قرارات  تعطيل  على  "إصرار  للجبهة    األمريكية  بيان  في  ذلك  جاء 

برس"الديم "قدس  تلقته  اقراطية،  "مواصلة  حول  الخميس،  على  ،  الرهان  الرسمية  الفلسطينية  لقيادة 
وأضافت   الوعود األميركية المؤجلة الستئناف العملية السياسية في إطار ما يسمى )حل الدولتين(".

"المطالبة   السياق-أن  يترافق مع تطبيقات   -في هذا  أفق سياسي  يقوم على ما يسمى فتح    بموقف 
ا مقابل  االقتصادي  يشكل  الحل  لـ)إسرائيل(،  قرارات ألمن  تعطيل  على  اإلصرار  على  جديدة  داللة 

اوسلو". باتفاق  التمسك  وعلى  والمركزي،  الوطني  بـ"أوسلو"    المجلسين  التمسك  هذا  أن  إلى  وأشارت 
سياسة منه  بداًل  واعتمدت  بنوده،  كل  عطلت  )إسرائيل(  أن  نفسها  القيادة  "تأكيد  رغم  القمع    يأتي 

 ني والضم المتسارع". اريع االستعمار االستيطاالدموي وتوسيع مش
 6/10/2022، قدس برس
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 مهات الشهداءأل ئةمسي تظاهرتان احتجاجًا على تصريحاٍت لمحافظ نابلس .8
هللا   على    -رام  احتجاجًا  أمس،  هللا،  ورام  نابلس  بمدينتي  تظاهرتين  في  مواطنون  شارك  "األيام": 

ورّدد المشاركون في الوقفة، ومن   داء. ألمهات الشه  اعتبرت مسيئةتصريحات سابقة لمحافظ نابلس  
بإقالته. ومطالبة  المحافظ  بتصريحات  منددة  الفتات  ورفعوا  هتافات،  شهداء،  أمهات  وجابت    بينهم 

 وسط مدينة رام هللا مسيرة مشيدة بأمهات الشهداء ورافضة للتصريحات. 
 7/10/2022، رام هللا، األيام

 
 طعام تونيا" يواصلون إضرابهم عن الالمعتقلون السياسيون بسجن "بي .9

الغربية المفتوح  :  الضفة  إضرابهم  الغربية،  بالضفة  "بيتونيا"  في سجن  السياسيون  المعتقلون  يواصل 
الـ لليوم  الطعام  إطار    12عن  في  بحقهم،  السلطة  أجهزة  انتهاكات  استمرار  على  احتجاًجا  تواليا، 

صعبة. معيشية  أجل    ظروف  من  محامون  مجموعة  إن  وقالت  على    5العدالة  سياسيين  معتقلين 
في إضرابهم عن الطعام، بسبب استمرار اعتقالهم ألربعة    12قضية "منجرة بيتونيا" يختتمون يومهم الـ

القانون. لتوائم  ألصقت صوريًّا  جنائية  بتهٍم  شهدت    أشهر،  التحقيق  أقبية  أن  المجموعة  وأوضحت 
، دون التعرِض ألي تهم من التهم المذكورة في الئحة  سؤااًل عن انتمائهم السياسي، وحرياتهم المدنية

 اتهامهم. 
 6/10/2022، ي لإلعالمالمركز الفلسطين

 
 وفد من حماس يزور سوريا هذا الشهر إلعادة العالقاترويترز:  .10

يوم الخميس، إن وفدا من حركة حماس سيزور سوريا هذا الشهر، في رويترز: قال مصدران،    -غزة 
إلعادة العالقات بعدما نأت بنفسها لسنوات عن بشار األسد بسبب قمعه  خطوة تسعى فيها حماس  

 ات في بالده.العنيف لالحتجاج
من    العاشر  في  زيارة  حماس  وفد  يختتم  أن  بعد  ستتم  الزيارة  إن  حماس  في  بارز  مسؤول  وقال 

ل  وأكد مصدر ثان، وهو مسؤو   بر/ تشرين األول إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح.أكتو 
لكن مصدرا فلسطينيا في سوريا نفى أن تكون هناك   ل المتعلقة بزيارة سوريا.فلسطيني مطلع، التفاصي

 زيارة مخططة، بينما أحجم مسؤولون من حماس في قطاع غزة عن التعليق.
 6/10/2022، القدس العربي، لندن
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 فلسطينية فتح ترحب بجهود القيادة الجزائرية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة ال .11
رحب عضو اللجنة المركزية لحركة )فتح(، مفوض العالقات الوطنية عزام األحمد، الخميس، : رام هللا

الساحة  في  الوطنية  المصالحة  وتحقيق  االنقسام  إنهاء  أجل  من  لجهودها  الجزائر    باستئناف 
الفل  الفلسطينية. للفصائل  "الجزائر قدمت دعوة  بيان صدر عنه، إن  لعقد وقال األحمد، في  سطينية 

من الشهر الجاري لمناقشة الورقة التي ستقدمها القيادة الجزائرية للمجتمعين    12و  11اجتماع يومي  
إلى   الجاري،  العام  بداية  في  كافة  والفصائل  القوى  من  لها  قدمت  التي  األوراق  على  اطالعها  بعد 

و  الشقيقة،  العربية  األقطار  من  عدد  مع  بها  قامت  التي  االتصاالت  خاصة جمهورية مصر  جانب 
التي   االنقسام". العربية  وإنهاء  الوطنية  المصالحة  تحقيق  أجل  من  جهودها  عن  تتوقف  وأعرب   لم 

سياسية وإرادة  بروح  الجزائر  إلى  الفلسطينية  الفصائل  جميع  تحضر  بأن  أمله  عن  حقيقية    األحمد 
االجتماع  إنجاح  "فتح"  .تعمل على  وفد حركة  أن  اللج، يضم في عضوي وبين األحمد  نة  ته أعضاء 

 المدني، وأحمد حلس، ودالل سالمة. المركزية: محمد 
 6/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 حماس ترحب بدعوة الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب  .12

الخميس، حماس،  حركة  الجزائر   رحبت  جمهورية  من  تلقتها  التي  الرسمية  ف  بالدعوة  ي للمشاركة 
لوطني الفلسطيني المرتقب. وقال رئيس مكتب العالقات الوطنية في الحركة حسام بدران: إّن  الحوار ا

"قيادة الحركة ترحب بهذه الدعوة، وتؤّكد جاهزيتها للعمل بكل قّوة وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية  
الجه الفلسطينإلنجاح  البيت  وترتيب  الوطنية  الوحدة  إنجاز  الجزائرية في  كاماًل وشاماًل  ود  ترتيًبا  ي؛ 

شعبنا في الحريَّة واالستقالل وطرد االحتالل". وذكر في    على أسس وطنية صحيحة، تحّقق أهداف
كة،  بيان مكتوب، أّن وفد الحركة إلى الجزائر سيترأّسه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحر 

 اإلضافة إلى شخصه.وأعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية، و د. ماهر صالح، ب
 6/10/2022، فلسطين أون الين

 
 النخالة: القدس ستبقى محور الصراع مع العدو الصهيوني  .13

أكد زياد النخالة، األمين العام لحركة الجهاد، أن القدس كانت وستبقى محور الصراع مع العدو  :  غزة
قطاع غزة، على وحدة    وشدد النخالة، في كلمته التي ألقاها خالل مهرجان جماهيري في  الصهيوني.

برنامج ووحدة  الفلسطينية،  المقاومة  أماكن  قوى  جميع  في  الفلسطيني  الشعب  ووحدة  المقاوم،  ها 
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لها.   وجوده. حقيقي  امتداد  وهم  المقاومة،  من  أصيل  هم جزء  الفلسطيني  الشعب  أسرى  إن    وقال: 
  واجب وجوب الصالة. وشدد على أن قرار حركته بالقتال الدائم ومشاغلة العدو هو رؤية وموقف و 

وقال: نعّبر عن اعتزازنا بشعبنا ومقاومتنا، وبتحالفاتنا مع الجمهورية اإلسالمية في إيران، وحزب هللا،  
 والشعب اليمني، وسوريا، وكل من يقف معنا في مواجهة العدو الصهيوني. 

 6/10/2022، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا
 

 ق واستراتيجية واحدة العاروري: نعمل مع "الجهاد اإلسالمي" وف  .14

أكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على أن حركته متفقة مع  :  غزة
 االتجاهات.حركة "الجهاد اإلسالمي" على رؤية استراتيجية واحدة، وأنهم يعملون سويًا في كل 

إل اإلسالمي"  "الجهاد  حركة  مهرجان  خالل  الخميس،  اليوم  العاروري،  انطالقتها  وقال  ذكرى  حياء 
في غزة وعدة عواصم عربية "نحن وقيادة الجهاد اإلسالمي نعمل مع بعضنا قلبا وقالبا،    35السنوية الـ

اف "حتى لو برزت وأض  ونتعاون في كل شيء، ونحن يد بيد وكتف بكتف، نسير في هذا الطريق".
هج واحد في الدفاع عن مقدسات  بعض الخالفات هنا وهناك؛ فإننا متفقون على استراتيجية واحدة ومن

والنضال الكفاح  ووسائل  السياسية؛  رؤيتنا  وفي  فورا،   ".شعبنا،  حدثت  إن  الخالفات  "نتجاوز  وتابع 
ة في غزة، حيث نعمل جميعا  وهناك وحدة الحال التي تتطور في أداء المقاومة في الغرفة المشترك

واحد". ب  كجيش  الضفة  في  المقاومة  تتطور  أن  "ننتظر  ليتسع  وقال  له،  تعرضت  الذي  القمع  عد 
 كل مكان". مجالها في 

 6/10/2022، قدس برس

 
 حمادة لـ"فلسطين": أهالي الداخل لهم دور ريادي في الدفاع عن األقصى .15

المحتلة النا  -القدس  أكد  الدين صالح:  نور  محمد غزة/  القدس  مدينة  باسم حركة حماس عن  طق 
، يؤدون دورًا مهمًا في الدفاع عن المسجد األقصى من حمادة، أن أهالي الداخل الفلسطيني المحتل

ا ومساندة  االحتالل،  بـ ممارسات  دورهم  واصفًا  المستوطنين،  القتحامات  التصدي  في  لمقدسيين 
"فلسطين": إن "أهالي الداخل ال يتأخرون عن  "الريادي". وقال حمادة خالل حوار خاص مع صحيفة  

نحوه، رغم والنفير  األقصى  المسجد  وممارسة    نصرة  لهم  االحتالل  توجهها سلطات  التي  التهديدات 
"ف وأضاف:  المتوجهين  المضايقات عليهم".  الداخل  أهالي  بمحاصرة  والتلويح  التهديد  يتم  مرة  ي كل 
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يأتون بأعداد كبيرة عبر أنهم  القدس إال  تقلهم، فيمنعهم االحتالل من دخول األقصى   إلى  حافالت 
 لك يترجلون ويسيرون مشيًا على األقدام رغمًا عن االحتالل".قبل وصوله بمسافات طويلة، ومع ذ 

 6/10/2022، فلسطين أون الين
 

 بمهرجان جماهيري في غزة 35الجهاد تحتفل بذكرى انطالقتها الـ  .16
الـ   انطالقتها  ذكرى  في  اإلسالمي،  الجهاد  حركة  غزة    35احتفلت  مدينة  في  جماهيري  بمهرجان 

جان الذي ُأقيم على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، فيما تحدث الخميس. وشارك اآلالف في المهر 
مين العام للحركة زيادة النخالة، ونائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، والمناضل المطارد  األ

 فتحي خازم. 
 6/10/2022، فلسطين أون الين

 
 الجهاد: أجهزة أمن السلطة منعت متابعة مهرجان االنطالقة في جنين .17

"اتهمت  :  غزة مدينة  حركة  في  المركزي  انطالقتها  مهرجان  إقامة  بمنع  الفلسطينية  السلطة  الجهاد" 
الغربية.  الضفة  في    جنين شمال  الحركة  في  القيادي  األخرس  ماهر  مساء  وقال  له  إذاعي  تصريح 

من   المواطنين  ومنعت  اتجاهات،  عدة  من  جنين  مخيم  حاصرت  السلطة  أمن  أجهزة  إن  الخميس، 
المكان   في  واليمن. التجمع  ولبنان  وسوريا  غزة  بين  ما  المركزي  الحركة  مهرجان  لمتابعة    المحدد، 

اليوم اإلسالمي"  "الجهاد  الـ  ]أمس[ونظمت  انطالقتها  "   35مهرجان  شعار  حتى  تحت  ماٍض  قتالنا 
 القدس" بالتزامن مع فلسطين وسوريا ولبنان واليمن. 

 6/10/2022، قدس برس
 

 فوًرا" نابلس االعتذار وتقديم استقالته "الشعبية والديمقراطية: على محافظ  .18

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، محافظ نابلس إبراهيم رمضان، :  رام هللا
 ار وتقديم استقالته "فوًرا"، على خلفية تصريحاته المسيئة ألمهات الشهداء.باالعتذ 

"قدس برس  تلقته  بيان مشترك  الجبهتان، في  فيه  وقالت  الذي يخوض  الوقت  إنه "في  "، الخميس، 
لفلسطين وأرضها،    شعبنا أكبادهن فداء  الماجدات فلذات  معركة االستقالل والحرية، وتقدم األمهات 

محا علينا  الشهداء".يطل  أمهات  وصف  في  ومرفوضة  مستهجنة  بتصريحاٍت  نابلس  محافظة    فظ 
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ا، وخصوًصا أمهات الشهداء، وأن يقدم استقالته  وأضافتا: "نطالبه باالعتذار فوًرا إلى كل أبناء شعبن
 .فوًرا"

 6/10/2022، قدس برس
 

 فلسطينحماس تدين تصريحات محافظ نابلس بحق أمهات شهداء في  الحركة النسائية .19
دانت الحركة النسائية اإلسالمية_ حماس_ تصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان والذي وصف 

بنعوت مشينة التاريخية    أمهات شهداء فلسطين  للوطن ولتضحيات أمهات شهداء فلسطين  ال تمت 
كدت في بيان صحفي الخميس، باي صلة، وال تخرج سوى من ُأناس خلعوا ثوب الوطنية منذ زمن. وأ

المجاهد.   الفلسطيني  الشعب  التي تربى عليها  الوطنية  بمقاييس  إبراهيم رمضان  التعامل مع  وجوب 
يده من الجنسية الفلسطينية، داعيًة إلى اإلغالق الفوري إلذاعة  وطالبت بإقالة ومحاسبة رمضان وتجر 

 ا. ه السموم عبر هوائهالنجاح المحلية والتي تبث من مدينة نابلس والتي سمحت بخروج هذ 
 6/10/2022، فلسطين أون الين

 
 " اجتياح الضفة ومستوطنات جديدة"مظاهرة أمام بيت غانتس للمطالبة بـ .20

ية بمشاركة مئات المستوطنين، أمام بيت وزير  سرائيلية في الضفة الغربتظاهر قادة المستوطنات اإل 
المستوطنين   دماء  »هدر  أسموه  ما  على  احتجاجا  العين،  راس  مدينة  في  غانتس،  بيني  الدفاع، 

احتالل   إلعادة  أوامر  بإصدار  وطالبوه  االستيطاني«،  البناء  وتصفية  وتجميد  الغربية  الضفة  مدن 
 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.  7000المسلحة، وبناء التنظيمات الفلسطينية 

رؤوس   وعلى  األردن،  نهر  طول  على  المنتشرة  المستعمرات  مختلف  من  المستوطنون  حضر  وقد 
فورا«،    2الجبال من الخليل وبيت لحم وحتى نابلس. ورفعوا شعارات تطالب بـ»عملية حارس أسوار  

شا أرئيل  به  قام  الذي  االجتياح  شاكلة  سنة  على  في  التي  ،  2002رون،  األخرى  الشعارات  ومن 
 لي ينتصر«. رفعوها: »دعوا الجيش اإلسرائي

بنيامين االستيطاني، يسرائيل غانتس: »سكان يهودا والسامرة )المستوطنون في   وقال رئيس مجلس 
 الضفة الغربية(، يشعرون بأن دمهم قد هدر. كفى. يحق لنا أن نعيش بأمان. وأمننا بمسؤوليتك«. 

 7/10/2022شرق األوسط، لندن، لا
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 ستشدد القيود على االستثمارات الصينية والروسية   "إسرائيل"كية: ير ضغوط أم .21
اليوم    يتوقع أن يصادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت( 

في إسرائيل، وذلك في   ، الخميس، على إجراءات جديدة تتعلق بالنظر في استثمارات أجنبية]أمس[
لدى   ي سياق تقييد األنشطة التجارية الصينية والروسية أعقاب ضغوط أميركية مكثفة على إسرائيل، ف 

 حلفاء الواليات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر"، اليوم.
  وهدف تعديل هذه اإلجراءات هو تشديد الرقابة على ضخ رأس مال أجنبي وسيطرة مستثمرين أجانب 

 على موارد حساسة أو في مجاالت توصف بأنها إستراتيجية. 
استبعاد ش إسرائيل عن  سابقة على  أميركية  ُطرحت وأسفرت ضغوط  مناقصات،  ركات صينية عن 

وجاء  إسرائيل.  في وسط  البلدي  للقطار  وتشغيل خطوط  كهرباء  توليد  مؤخرا، لخصخصة محطات 
 لخليج الجديد في حيفا.الصينية بتشغيل ميناء ا SIPGذلك بعد فوز شركة 

 6/10/2022، 48عرب 
 

 قوة حزب هللا زادت ... ولجأ لإلنتاج الذاتي .إقرار إسرائيلي بفشل "المعركة بين الحروب".. .22
االسترا فشل  إسرائيلي،  كاتب  في أكد  الحروب"  بين  "المعركة  يسمى  فيما  المتمثلة  اإلسرائيلية  تيجية 

 صلة برنامجها النووي. الحد من قوة حزب هللا ومنع إيران من موا
ران أدليست الكاتب في صحيفة "معاريف" العبرية، قال: "طالما كنا في موضوع الندم على الخطيئة  

أنكم   أعرف  االحتالل؟  فماذا عن  الغفران"،  "يوم  الضفة،  في  في  تنتهي  ال  التي  الحروب  من  مللتم 
ذا مختلفة؛  أسماء  لها  توجد  هذه  فكل  لبنان،  وفي  سوريا  االنتفاضة  قطاع غزة،  اسمها  كان  مرة  ت 

 أحداث فصلية". األولى، الثانية، الثالثة، األفراد، السكاكين، المسلحين؛ وكأن الحديث يدور عن
الفلسطيني، أو بصيغة    –سمه، الصراع اإلسرائيلي  وأضاف: "كل شيء يسير إال أن نسمي الوضع با

أي شيء هو "بين" الحروب، بل توجد الجيش اإلسرائيلي؛ "المعركة بين الحروب"، غير أنه ال يوجد  
 ، ووحده العدو يتغير". 1967حرب متواصلة منذ 

، عندما 2013وذكر أدليست أن "قرار تثبيت الصراع الكبير في إطار المعركة بين الحروب اتخذ في  
  كان بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء، في هذه السنة قررت إيران السير باتجاه تسوية نووية مع أمريكا، 
إذن فما هو األكثر منطقيا من الشروع في تلك السنة بـ"معركة بين الحروب" تتضمن إيران أيضا؟  
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نحو خطوة استراتيجية    ك السنة حددنا إيران كعدو مركزي، وقرر سالح الجو السيروبالفعل، في تل
 بالعمل على تقليص الوسائل القتالية لدى حزب هللا". 

إرس الجو  سالح  "بالفعل ضرب  المئةوتابع:  في  مئة  ليس  ولكن  سالح  الجو اليات  سالح  ودمر   ،
يومنا هذا، ومع ذلك، كمية السالح لدى حزب هللا   قوافل، منشآت، مشاركين وغير مشاركين حتى 

 رى".  ترتفع من فترة إلى أخ
لنظام   انتقل  )اإلسرائيلي(  البحرية  سالح  البحر،  عبر  السالح  لتزويد  إيران  انتقلت  "عندما  وقال: 

تجارية    القرصنة سفن  على  السيطرة  وعمليات  واألمريكان،  العالم  تدخل  وهنا  النقل،  سفن  لضرب 
 وطرطوس تحولت إلى خطوط لتوريد للسالح".توقفت وموانئ بيروت 

"بع أنه  إلى  الحروب" في  وأشار  بين  "المعركة  والبحر،    2013د اإلعالن عن  الجو  وهجمات سالح 
وس وضربنا  صاروخية  ومقذوفات  صواريخ  الصواريخ  حلقت  مستوى  رفع  استهدفت  التي  الدقة  ائل 

 ها انتقل حزب هللا إلى اإلنتاج الذاتي".لضرب أهداف موضعية، بعد 
ف  اليوم  تعتمل  الحروب  بين  "المعركة  الكاتب،  قادة وبحسب  لدى  خشية  وهناك  الغربية،  الضفة  ي 

الذي جعل   السبب  السيطرة؛ وهذا هو  فقدان  إسرائيل من  والسياسيين في  الجيش اإلسرائيلي  الجيش 
الجماعات  وكل  الفلسطينية  السلطة  بين  التسويات  وفي  االتصاالت  في  ويشارك  للواقع  يخضع 

 ن مثل عرين األسود".   المسلحة م
وأكد أن "مستوى العمليات ارتفع، وفي حال ما اجتزنا بهدوء فترة األعياد، سيعلن رئيس الوزراء ووزير 

كبح والجيش  الحكومة  سياسة  بأن  سياسة  األمن  إلى  ونرجع  الهدوء  يخترق  أال  ونأمل  العمليات،  ت 
 المعركة ما بين الحروب الفاشلة".

 6/10/2022، 21عربي موقع 
 

 نتنياهو يضمن رئاسة الحكومة إذا قاطع غالبية العرب االنتخابات استطالع:  .23
لشطب ح الدعوى  في  البّت  تأجيل  قررت  إسرائيل  في  العليا  العدل  محكمة  أن  من  الرغم  زب على 

المقبل، األحد  يوم  إلى  أبو شحادة،  النائب سامي  برئاسة  الوطني  األجواء   التجمع  أن  يرى مراقبون 
المقرر  االنتخابات  هذه  العرب  سيخوض  وعندها  الدعوى.  سيردون  أنهم  على  دلت  القضاة  لدى 

 قوائم.  3إجراؤها في أول نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل، ضمن 
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استطالع رأي، نشر »الخميس« في   غضب المواطنين العرب. وحسب   لكن هذا التمزق ما زال يثير 
في المائة فقط من الناخبين العرب قالوا إنهم سيشاركون في التصويت، بينما البقية   32 تل أبيب، فإن

مترددة أو قررت المقاطعة. وبّين االستطالع أنه في هذه الحالة ستسقط قائمتان بشكل شبه مؤكد، 
يمن عودة والجبهة الديمقراطية المتحالفة مع »العربية للتغيير« برئاسة النائبين أهما التجمع الوطني،  

مقاعد فقط، هم نواب القائمة العربية الموحدة    4إلى    10وأحمد الطيبي، وسينخفض تمثيل العرب من  
 للحركة اإلسالمية برئاسة النائب منصور عباس. 

بقياد  المتطرف  اليمين  معسكر  يفوز  الحالة،  هذه  بأكثرية  وفي  نتنياهو  بنيامين  المعارضة  رئيس  ة 
(، فيما سينخفض تمثيل معسكر االئتالف الحالي، بقيادة رئيس  مقعداً   120من مجموع    64مطلقة )

 مقعدًا. 56في االنتخابات األخيرة إلى  62الوزراء يائير لبيد، من 
البر  برئاسة  العقول(،  )مخزن  موحوت«  »ماغار  معهد  في  االستطالع  هذا  يتسحاك  ُأجري  وفسور 

ال أن  على  نتائجه  ودلت  هيوم«،  »يسرائيل  لصالح صحيفة  األصوات كاتس،  سيتقاسمان  معسكرين 
 مقعدًا(، فيما لو جاءت نسبة التصويت كما هي قبل بضعة أسابيع.  60:60بالتساوي )

في   التصويت  نسبة  أن  فاتضح  التصويت،  في  المشاركة  مدى جدية  االستطالع حاول معرفة  لكن 
  21اليوم، لكن  في المائة    58في المائة في االنتخابات األخيرة إلى    70كلها ستنخفض من    إسرائيل

اللحظة األخيرة، وأن يشاركوا في   يغيروا رأيهم في  إنهم مترددون ويوجد احتمال أن  قالوا  المائة  في 
 التصويت.

أ  اليمين  قوى  لدى  التصويت  في  المشاركة  نسبة  أن  تبين  النتائج،  لهذه  تحليل  لدى  وفي  منها  على 
  70ضم جمهور المستوطنين(، قال  اليسار ولدى العرب. ففي صفوف معسكر اليمين القومي )الذي ي

في المائة من العلمانيين إنهم    64في المائة من أنهم سيصوتون. وقال    100في المائة إنهم واثقون  
نى نسبة تصويت لهم  في المائة، وهي أد   32واثقون من المشاركة. لكن بين العرب لم تتعد النسبة  

 عامًا. 73منذ أول انتخابات قبل 
صالح اليمين برئاسة نتنياهو. لكن عندما سئل المواطنون عن رأيهم، إذا ما  ويصّب هذا الوضع في  

أجاب   المرة،  هذه  في  ستحسم  االنتخابات  التصويت    42كانت  نسبة  أن  يعتقدون  أنهم  المائة  في 
اد مجددًا بعد عدة شهور، لتكون االنتخابات السادسة في  سترتفع، وأن االنتخابات لن تحسم، وستع

 سنوات. 4غضون 
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لبيد رئيسًا للحكومة كان جيدًا حتى اآلن،   40ع أن  وم يائير  المائة من الجمهور، قال إن أداء  في 
فإنه عندما سئل الجمهور؛ من هي الشخصية األكثر مالءمة لرئاسة الحكومة؟ حظي نتنياهو بنسبة  

والبقية لم ير  في المائة،    10في المائة، ووزير الدفاع بيني غانتس    27سبة  يليه لبيد بنفي المائة،    41
في المائة إن من الشرعي أن يكون    44المستطلعة آراؤهم في أي من هؤالء شخصية مالئمة. وقال  

( القادمة  الحكومة  في  غفير، وزيرًا  بن  إيتمار  المتطرف،  اليميني  إنه  40النائب  قالوا  المائة  ال    في 
 ًا بسبب مواقفه العنصرية المتطرفة(.يجوز تعيينه وزير 

إستير   العليا،  المحكمة  رئيسة  وّجهت  فقد  الشطب،  قرار  إللغاء  فعاًل  تتجه  المحكمة  أن  أمس  وبدا 
حيوت، وعدد آخر من القضاة، االنتقادات لطاقم االدعاء، مؤكدين أن طلب شطب التجمع »سطحي  

 ديد فيه«. وال يحمل أّي أدلة جوهرية وال ج
قوائم. وحسب النتائج    3مع، فسيخوض العرب االنتخابات بـوإذا قررت المحكمة فعاًل إلغاء شطب التج

من   واإلسالمية  جهة،  من  والتغيير  )الجبهة  عربيتان  قائمتان  تفوز  معقولة،  تصويت  بنسبة  العادية 
اوز أي قائمة نسبة  في المائة )لكي تتج  1.2جهة ثانية(، وتسقط قائمة التجمع التي ستحصل على  

ألف صوت(. ولكن، إذا بقيت نسبة    140ليها أن تحصل على نحو  في المائة ع  3.25لحسم البالغة  ا
في المائة،   0.6في المائة فقط، فإن التجمع يحصل على    32التصويت لدى العرب منخفضة بحدود  

على   والتغيير  على   3والجبهة  اإلسالمية  وتحصل  تسقطان،  وكالهما  المائة،  المائة،   3.3  في  في 
 لكنيست.وتكون الوحيدة الممثلة للعرب في ا

 7/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 صمود المرابطين والمقاومة أفشال مخططات المستوطنين خالل عيدي "رأس السنة والغفران"  .24
المحتلة م   -القدس  بالتزامن  مراحله  بأصعب  األقصى  المسجد  يزال  ال  صالح:  الدين  نور  ع  غزة/ 

ألعياد اليهودية، التي من المقرر أن تنتهي نهاية شهر أكتوبر الجاري، إذ مّر منها ر موجة ااستمرا
حتى اآلن عيدي "رأس السنة العبرية" و"الغفران". وخالل هذين العيدين كّثف االحتالل ومستوطنوه  

ف واالبعاد،  االعتقاالت  وحمالت  األقصى  المسجد  واقتحام  العنصرية  ممارساتهم  أمن  سبيل  داء ي 
الطقوس التلمودية، التي قوبلت برفض مقدسي وشعبي كبيرين، إذ تصدى المرابطون لكل هذه بعض  

 المحاوالت بكل الوسائل المتاحة لديهم. 
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رئيس مركز القدس الدولي د. حسن خاطر، أن االحتالل ومستوطنيه فشلوا فشاًل ذريعًا في تحقيق  
التي وضعوها خالل األ  المطلوب من األهداف  المقتحمين.  السقف  قّلة أعداد  أبرزها  اليهودية،  عياد 

حتفال  وقال خاطر لـ "فلسطين"، إن "المستوطنين حاولوا تحقيق بعض األهداف مثل إشاعة أجواء اال
السنوات  خالل  تكرر  بل  جديدًا  ليس  هذا  لكن  ذلك،  واستطاعوا  الفلسطينيين،  أوساط  في  باألعياد 

مقتحمًا في أحسن األحوال، وهذه تشابه أعداد   450تتجاوز الـ   السابقة". وبّين أن أعداد المستوطنين لم
نهم ينادون بضرورة احتشاد المقتحمين في األيام العادية، األمر الذي شّكل "خيبة أمل" لهم، خاصة أ

اآلالف منذ قرابة شهر. ولفت إلى أن هناك تطورًا حقيقًا وخطيرًا هذه األعياد، يتمثل بأن منظمات  
الحتالل لجأت ألسلوب اإلعالن عن مكافآت مالية لمن يدخل البوق في المسجد  الهيكل وسلطات ا

ه بأنه "تحريض مدفوع األجر". وعزا األقصى ومحيطه، في سبيل زيادة أعداد المقتحمين، واصفًا إيا
فشل المستوطنين إلى التواجد الدائم للمرابطين والصمود في ساحات المسجد األقصى، حيث استطاع  

إ والسبب المرابطون  والمستوطنين.  األقصى  بين  طويلة  سنوات  مدار  على  كبيرًا  نفسيًا  حاجزًا  بقاء 
اومة في غزة والمقاومين في الضفة الذين  اآلخر وفق خاطر، هو الدفاع عن األقصى ومواقف المق

ينفذون عمليات فدائية، باإلضافة إلى حالة الغضب التي عّمت الشارع الفلسطيني واستعداد المسلمين 
 األقصى للتضحية، الفتًا إلى أن الحشود الكبيرة ُتخيف المستوطنين.  في

 7/10/2022، فلسطين أون الين
 

 عن األسير أبو حميد  االحتالل يرد طلبًا لإلفراج المبكر .25
هللا   حميد    –رام  أبو  ناصر  األسير  قضية  في  بالنظر  المختصة  االحتالل  لجنة  رفضت  "األيام": 

ج المبكر عنه، وذلك رغم وضعه الصحي الحرج، وتوصيات األطباء  المصاب بالسرطان، طلب اإلفرا
   األخيرة باإلفراج عنه في أيامه األخيرة.

ن متوقعًا في ضوء قرارات سابقة خرجت عن لجان مختصة نظرت  وقال نادي األسير إن القرار كا
بعد  خاّصة  مرضى،  ألسرى  قضايا  ومنها  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  مشابهة  قضايا  في 
التعديالت واإلضافات التي جرت على "قوانين" االحتالل، والتي كان باإلمكان في وقت سابق عبرها،  

ة األسير أبو حميد، إال أّن هذه التعديالت واإلضافات، استثنت أن تؤدي إلى اإلفراج عن أسرى كحال
 اإلفراج عن أسرى المؤبدات، حّتى وإن وصلوا إلى مرحلة صحية كحالة ناصر.
 7/10/2022، رام هللا، األيام
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 تهجير سكان تالل الخليلاالحتالل  "بتسيلم" تطالب "الجنائية الدولية" بمنع  .26
م" الحقوقية اإلسرائيلية، يوم الخميس، أنها وجهت يوم االثنين الماضي بتسيلأعلنت منظمة ":  رام هللا

"بالتدخل  فيها  الدولية في الهاي كريم خان، طالبته  الجنايات  العام في محكمة  المّدعي  إلى  رسالة 
العاجل لكي يوضح إلسرائيل أن عليها التوقف عن مساعي تهجير سكان التجمعات الفلسطينية في  

ا جنوب  وأراضيهم".  لخليلتالل  منازلهم  التهجير    من  "مساعي  إن  لها،  بيان  في  "بتسيلم"  وقالت 
كما   األخيرة  اآلونة  في  تصاعدا  شهدا  وخطورتها  نطاقها  لكن  عقود،  منذ  مستمرة  هذه  اإلسرائيلية 
تسارعت وتيرتها، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا )اإلسرائيلية( في أيار الماضي  

مخوج يحق  اء  ال  بأنه  المحكمة  قضت  إذ  أساسية،  أخالقية  ومبادئ  الدولي  القانون  ألحكام  الفا 
وأضافت: "لقد   لألهالي السكن هناك وبالتالي ليس ثمة مانع قانوني يحول دون طردهم من منازلهم".

الجنود  يهدد  حيث  يومي،  بشكل  مستمر  كابوس  إلى  هناك  السكان  حياة  إسرائيل  سياسات  حولت 
الضجة  االحت)جيش   أضرار  يعانون  وحيث  وممتلكاتهم،  أجسادهم  والمستوطنون  اإلسرائيلي(  الل 

بشأن   اليقين  طمأنينة  ويسلبون  حرماتهم  وتُنتهك  اليومي  لألذى  التحتية  بناهم  وتتعرض  والتلوث 
 مستقبلهم هناك". 

في هذه  يومياولفتت "بتسيلم" إلى أنها "أرفقت مع رسالتها ملحقا يتضمن عشرات األحداث التي جرت 
منذ حزيران   السكان  2022المنطقة  يعانيها  التي  تطاق  التي ال  الحياة  واقع  األحداث  تبين هذه  إذ   ،

وجاء في رسالة بتسيلم، بتوقيع مديرها العام    الفلسطينيون تحت وطأة العنف الذي تمارسه إسرائيل".
معيشية متدنية ومهينة    ظروف  حجاي إلعاد، إن سياسة نظام األبارتهايد اإلسرائيلي "ترمي إلى فرض 

على   إرغامهم  بغية  الطرق  بشتى  حياتهم  وتنغيص  الخليل  جنوب  تالل  سكان  من  ألف  نحو  على 
 مغادرة منازلهم وأراضيهم ثم االستيالء على المنطقة". 

 6/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 قتحام قوات االحتالل عمليات اإصابة العشرات خالل و   استهداف لتالميذ مدارس .27
جراء    –محافظات   أمس،  مواطنان،  واعتُقل  اختناق  وحاالت  بجروح  العشرات  أصيب  "األيام": 

استهداف قوات االحتالل مجددًا طلبة المدارس في بلدة تقوع بالغاز المسيل للدموع، وخالل مواجهات  
ناء هدمها منزاًل يؤوي ذوي  والزبابدة وجلقموس، وأثأعقبت عمليات اقتحام في بلدات دورا وبيت أمر  

إعاقة بعد إخالء قاطنيه بالقوة في خلة طه، في الوقت الذي صّعد فيه المستوطنون من اعتداءاتهم،  
وأقدموا خاللها على هدم خيمة سكنية وإتالف خاليا شمسية وخزانات مياه في خربة الفارسية، وإغالق 
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ال األغوار  في  الرئيسة  عين  الطرق  قرية  ومدخل  بلدة شمالية  في  األثري  الموقع  واقتحام  البيضا، 
 سبسطية.

 7/10/2022، رام هللا، األيام
 

   %400ضابط إسعاف فلسطيني: اعتداءات جنود االحتالل والمستوطنين زادت بنسبة  .28

ـ   تنامي هجمات   نابلس  أمام  أبو معال: أطلق ضابط سيارة إسعاف فلسطيني صرخة عالية  سعيد 
في  المست اإلسرائيليين  وجنين.وطنين  نابلس  مدينتي  من  »بلسم«    كل  إسعاف  مركز  مدير  يجد  ولم 

الدكتور عبد الجليل حنجل سوى أن يظهر على شبكات التواصل االجتماعي بفيديو ليطلق صرخته  
من   الهجمات  تزايد  بقضية  االهتمام  إلى  والعالمية  والعربية  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل  تدعو  التي 

االحتالل.المس وجنود  االحتالل    توطنين  جنود  قيام  أظهرت  وجنين  نابلس  في  األحداث  إن  وقال 
والمستوطنين باعتداءات متكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، لكن الجديد هو أنها وصلت لسيارات 

 اإلسعاف، وتحديدا الخاصة )تتبع شركات أو مراكز خاصة(.
ية وبشكل غير مسبوق،  صة بأنه أصبح ظاهرة يومووصف حنجل التعرض لسيارات اإلسعاف الخا

طويلة   لمدد  المرور  من  ومنعها  الحواجز  على  السيارات  وتوقيف  السائقين  حركة  تحييد  يتم  حيث 
التعرض  وكذلك  السيارات  من  مجموعة  إرجاع  يتم  فإنه  ساعة  لمدة  للحجز  »إضافة  وتابع:  نسبيا. 

 للسيارات باإلغالق«. 
لها سيارات اإلسعاف بفعل اعتداء جنود   لسطينية أي حوادث تتعرض وال تعوض شركات التأمين الف

 او مستوطنين إسرائيليين، وهو ما يجعل صاحب السيارة هو من يقوم بإصالح األضرار على حسابه. 
الخاصة   السيارات  تعويض  إنساني ورسمي فلسطيني يضمن مسألة  يكون هناك تحرك  بأن  وطالب 

 ر. لكونها تقوم بدور إنساني وطبي كبي
نقاذ حياة، وأمام هذه المهمة اإلنسانية نتمنى أن يسمع الجميع صوتنا، ويجب وقال: »نحن نتحرك إل 

ان يعي الجميع أن هذا الموضوع يحتاج لحل في ظل أن الحواجز تزداد واالعتداءات على السيارات 
بنسبة   ارتفعت  بأنه   .%400الخاصة  اإلسعاف  سيارات  استهداف  في  االحتالل  سياسة  ا  ووصف 
أمر وثقه فيديو االعتداء على سيارة إسعاف خاصة على حاجز بيت فوريك  ممنهجة ووحشية، وهو  

 قبل أيام. 
 7/10/2022، لندن، القدس العربي
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 ارتفاع معدل جرائم القتل... إفالت من العقوبة بغطاء عائلي وعشائري : الضفة الغربية .29
عدة    رام هللا: للتدخل  الفلسطينية  الشرطة  تاضطرت  لوقف  مناشدات  وأطلقت  فيديوهات  مرات  داول 

قتل  في جريمة  )األربعاء(،  أمس  الغربية،  الضفة  في  الخليل  مدينة  في  قتل  بعملية  متعلقة  مروعة 
بشعة هزت الفلسطينيين الذين لم يعتادوا على مثل هذا النوع من الجرائم. وغطت جريمة الخليل غير  

فيها أحد األشقاء شقيقه    فسه، رغم أن واحدة منها قتلالمسبوقة على جرائم أخرى حدثت في اليوم ن
وقد رفعت الجرائم األخيرة عدد الذين قتلوا في الضفة الغربية، فقط من بداية العام،    رميًا بالرصاص.

نتيجة    45إلى   جريمة وقعت في محافظات الضفة. وقال وقال المتحدث باسم    39فلسطينيًا، قضوا 
في    29تفاعًا في معدل جرائم القتل بنسبة  ات، إن العام الحالي شهد ار الشرطة الفلسطينية، لؤي أرزيق

أرزيقات عزا أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل، إلى ثقافة العنف التي    .2021المائة عن العام السابق  
العنف في   لها من خالل بعض األلعاب اإللكترونية الخطرة والعنيفة، والتحريض على  الترويج  يتم 

التوا ممواقع  بعض  وإفالت  االجتماعي،  العائلي  صل  الغطاء  بسبب  العقوبة  من  الجرائم  رتكبي 
 والعشائري.

 7/10/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 : مالحظاتنا بسيطة... وننتظر تأكيدات من الوسيط األميركي "الشرق األوسط"بري لـ .30

المالحظات قلل لبنان من أهمية التقارير التي تحدثت عن رفض إسرائيل لورقة  :  ثائر عباس-بيروت 
أنهم  اللبنان  لبنانيون  بينهما، وأعلن مسؤولون  البحرية  الحدود  اتفاق ترسيم  لتعديل مسودة  المقترحة  ية 

بالموقف اإلسرائيلي. إبالغهم  الموفد األميركي آموس هوكستاين  البرلمان    ينتظرون من  وقال رئيس 
ل مع وقائع  يبات اإلعالمية، باللبناني نبيه بري لـ»الشرق األوسط« إن »لبنان ال يتعاطى مع التسر 

واعتبر بري أن »المالحظات اللبنانية    يفترض أن ينقلها الموفد األميركي الذي نحصر اتصاالتنا به«.
بسيطة، وقد نوقشت مع الموفد األميركي وقبل إرسالها رسميًا«، مشيرًا إلى أن ما يحصل اآلن هو  

و  تعنينا«.  ال  داخلية  انتخابية  إسرائيلية  لبن»مناوشات  إن  بالقول  من  ختم  رسميًا  ردًا  ينتظر  ان 
 هوكستاين »ليبني على الشيء مقتضاه«. 

رئيس  قبل  من  المفاوضات  ملف  متابعة  المكلف  بو صعب،  إلياس  اللبناني  البرلمان  رئيس  نائب 
الجمهورية ميشال عون، قلل وفق ما نقلت عنه وكالة »رويترز« من شأن التقارير اإلعالمية التي  

رفضوا تعديالت على االتفاق اقترحها لبنان، قائاًل إنه لن يرد إال على    سؤولين إسرائيليينأفادت بأن م
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بنسبة   »أبرم  االتفاق  أن  نفسه  الوقت  في  وأكد  الرسمية،  الـ  90التصريحات  لكن  المائة  في   10في 
 المائة المتبقية هي الحاسمة«.

ل »لبنان  إن  األوسط«  لـ»الشرق  لبنانية  وزارية  مصادر  اآلن  وقالت  حتى  يتلِق  رسمي...  م  رد  أي 
والمعنيون على تواصل مع هوكستاين«. وعن كيفية انعكاس هذا األمر على االتفاق قالت المصادر:  
»في نهاية المطاف هذه مفاوضات تحمل األخذ والرد من الطرفين، وهنا سيكون للوسيط األميركي  

 ستأخذه«.الدور األهم مرة جديدة لنرى كيف ستسير األمور وأي منحى 
 7/10/2022، وسط، لندنالشرق األ 

 
 صبيح: نقل سفارة بريطانيا للقدس ستكون له عواقب وخيمة  .31

قال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين سابقا، السفير :  طه العيسوي   -21عربي
أبيب إلى مدينة القدس  محمد موسى صبيح، إن احتمالية نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل  

للغاية، ونحن نأخذها على  المح الخطوة خطيرة  "تلك  ُمشّددا على أن  له عواقب وخيمة،  تلة ستكون 
 محمل الجد". 

"عربي مع  مقابلة خاصة  في  نقل  21وأضاف،  على  اإلقدام  كثيرا حال  بريطانيا ستتضرر  "سمعة   :"
لفوضى والتطرف بل بهذا التوّجه المنحاز ل السفارة إلى القدس، لكننا نثق أن الشعب البريطاني لن يق

 والعنصرية".
وتابع صبيح، وهو مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية سابقا، وعضو المجلس المركزي  

الفلسطيني: "تلك الخطوة، إن تمت، ستكون ُمخالفة تماما للقانون الدولي، واألعراف الدولية، وقرارات 
، وبالتأكيد ستقوض جهود حل الدولتين وربما  على وجوب إنهاء االحتالل  الشرعية الدولية التي تنص 

 تؤجج األوضاع في القدس وغيرها من المناطق الفلسطينية".
للقدس "سيكون هناك موقف واضح من    نقل سفارتها  بريطانيا على  إقدام  أنه في حال  وشّدد على 

با االنحياز،  عدم  ودول  واإلسالمية،  العربية  والدول  المجتفلسطين  منظمات  إلى  المدني إلضافة  مع 
ليست  ومواقف  واسعة،  فعل  وردود  شديدة،  معارضة  بريطانيا  ستواجه  وحتما  الدينية،  والمؤسسات 

 بسيطة أو هينة، ولن تمر تلك الخطوة مرور الكرام على اإلطالق".
 6/10/2022، 21عربيموقع 
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 " إسرائيل"لها لدى  تركيا تعين سفيراً  .32
جاء ذلك خالل    وزقان طورونلر سفيرا لها لدى إسرائيل.الخميس، تعيين شاكر أأعلنت تركيا،  :  أنقرة

إبالغ وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بعض السفراء بمهامهم الجديدة في السفارات والممثليات  
لتركيا. من    الدائمة  القدس  في  التركي  العام  القنصل  منصب  طورونلر  شغل  أن  إلى    2010وسبق 

 .2021، ومايو/ أيار 2017يناير/ كانون الثاني   ، وسفير أنقرة لدى نيودلهي بين2014
 6/10/2022 وكالة االناضول لالنباء،

 
 على عدم المضي قدما بقرار نقل السفارة إلى القدس  بريطانيان عرب حثوا ودبلوماسي: "الغارديان" .33

يها البريطانية، ليز تراس، أكدوا فبعث سفراء عرب في لندن، برسالة إلى رئيسة الوزراء  :  أحمد صقر
القدس. مدينة  إلى  أبيب  تل  من  البريطانية  السفارة  نقل  حث    رفضهم  إليها،  المشار  الرسالة  وفي 

الحكم"   القانونية وسيئة  "غير  قدما في خطوتها  المضي  لندن، تراس، على عدم  العرب في  السفراء 
القدس. إلى  البريطانية  السفارة  نقل  صحيفة    حيال  الدبلوماوبحسب  بعض  فإن  سيين  "الغارديان"، 

العرب أكدوا أن خطة تراس قد تعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة ذات القيمة العالية بين  
العام   تكتمل  أن  المقرر  من  بأنه  علما  للخطر،  الخليجي  التعاون  مجلس  وبين  المتحدة  المملكة 

 الجاري.
 6/10/2022، 21عربيموقع 

 
 الن المحتل اإلسرائيلي يعتقل سوريًا تسلل إلى الجو الجيش  .34

اعتقلت قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي )فجر الخميس(، شابًا سوريًا تسلل من األراضي    تل أبيب:
الجوالن. هضبة  من  المحتلة  المنطقة  في  الشيخ،  جبل  إلى  الشرقي،  الجوالن  في  وحسب    السورية 

ا  تم  اإلسرائيلي،  الجيش  بلسان  األمتارالناطق  عشرات  تقدم  أن  بعد  الشاب  األراضي    عتقال  في 
سنة   منذ  إسرائيل  تحتلها  التي  األمنية..1967السورية  األجهزة  لدى  للتحقيق  وتحويله  أن    ،  ومع 

التقديرات األولية، تشير إلى أنه جاء يبحث عن مصدر رزق في إحدى القرى السورية المحتلة في  
من حزب هللا وغيره    ثير قلق الجيش، تحسبًا من أن تكون جهات الجوالن، فإن كثرة محاوالت التسلل ت

وراءها. تقف  التي  هي  اإليرانية  الميليشيات  في    من  بالجيش  مساس  محاوالت  آخر  أن  وذكرت 
اعتقلت  حيث  الماضي،  السبت  مساء  القدس،  من  فلسطينية  مجموعة  من  بمبادرة  تمت  الجوالن، 
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وبي هضبة  اء محاولتهم اقتحام قاعدة عسكرية له جنمجندات الجيش اإلسرائيلي ثالثة أشخاص، أثن
 في محاولة لسرقة أسلحة من القاعدة. الجوالن

 7/10/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 في مفاوضات الحدود البحرية  " في مرحلة حاسمة" "إسرائيل"مسؤول أمريكي: لبنان و .35
لبنان وإسرائيل في “مرحلة حاسمة” في مفاوضات  بيروت: قال مسؤول أمريكي،   يوم الخميس، إن 

 رية المشتركة بينهما، مشيرا إلى أن “الفجوات تقلصت”.حدود البحترسيم ال
تسوية   إلى  الوصول  الممكن  من  أن  ونعتقد  إلى حل  بالتوصل  ملتزمين  زلنا  “ما  المسؤول  وأضاف 

 دائمة”.
 6/10/2022ي، لندن، القدس العرب

 
  ل بجامعات أمريكامخاوف إسرائيلية من تصاعد مناهضي االحتال  .36

اإلسرائيل  للمخاوف  فقد استمرارا  األمريكية،  والطالبية  الشبابية  األوساط  بين  شعبيتها  تراجع  من  ية 
خيرة على ما تشهده  ركزت المحافل السياسية والدبلوماسية في دولة االحتالل أحاديثها في اآلونة األ 

عدد من الجامعات األمريكية المشهورة، ال سيما بيركلي من مظاهر معادية للصهيونية بشكل خاص، 
 مقاطعة المتحدثين الداعمين إلسرائيل. بما في ذلك 

جامعات   يشجع  وقد  االحتالل،  لدولة  المناهضة  اإلعالمية  العاصفة  حجم  زيادة  في  ذلك  وتسبب 
 كية لمحاكاتها. ومؤسسات أكاديمية أمري

السبب األساسي في التركيز اإلسرائيلي على جامعة بيركلي ما شهدته في اآلونة األخيرة من محاولة  
البية في كلية الحقوق تمرير الئحة تنص على أنه ال يمكن لمن يعترف بإسرائيل تسع منظمات ط

وقد شكل هذا الجامعي،  الحرم  تنظيمها في  يتم  التي  الفعاليات  في  الالئحة،   التحدث  اإلعالن عن 
 فرصة ألن يتطاير بشكل كبير، ويتسبب في عاصفة من العناوين الرئيسية في إسرائيل والعالم.

والدراسات  البروفيسوران   اليهودي  للفكر  ديلر  هيلين  معهد  مديرا  بامبيرغر،  وكينيث  هاسنر  رون 
ب  اإلعالن،  هذا  التقليل من خطورة  بيركلي، حاوال  بجامعة  الجامعة  اإلسرائيلية  لقوانين  "مخالفته  زعم 

التي   المنشورات  موجة  فإن  ذلك  ومع  يمثلها،  الذي  الرسمي  الموقف  تعكس  ال  قد  أنها  كما  ذاتها، 
وإسرائيل ضارة    تدعي باليهودية  المهتمين  أو  اليهود  للطالب  معاديا  مكانا  باتت  بيركلي  جامعة  أن 
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الذ  النوع  من  الهستيرية  العناوين  هذه  تشجع  وقد  ما  بالفعل،  تقليد  على  أكاديمية  رأيناه مؤسسات  ي 
 حصل".

ي21وأضافا في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي ديلر  ستضيف " أن "معهد 
زيارات سنوية لمحاضرين وباحثين من إسرائيل لتدريس دورات في مجموعة متنوعة من المجاالت في  

ية، ويسجل فيها مئات الطالب من خلفيات مختلفة كل  القانون والعلوم الدقيقة واإلنسانية واالجتماع
ة، وفي كل صيف  دور   21محاضًرا إسرائيلًيا سيقومون بتدريس    13عام، وهذا العام يستضيف المعهد  

معادية   بيركلي  بأن  االدعاء  يجعل  مما  إسرائيل،  إلى  أمريكيين  لطالب  زيارات  المعهد  ينظم  وشتاء 
 ية، منفصال عن الواقع، بل غبيا". إلسرائيل، أو تشجع على معاداة السام

"عربي  ترجمته  مقال  في  أكدت  اليوم،  إسرائيل  صحيفة  في  الكاتبة  كابيلو  "الرواية  21بوال  أن   "
هيونية واإلسرائيلية في بيركلي تصّدعت باستمرار، بسبب تنامي الجدار الدفاعي للطائفة المعادية  الص

المحاضرين  إلسرائ  دعوة  بمنع  بيركلي  في  القانون  طالب  جمعيات  اتخذته  الذي  القرار  ألن  يل، 
الوقت   لكنه في  الفلسطينيين،  يأتي بغرض حماية سالمة ورفاهية الطالب  بإسرائيل  ذاته المرتبطين 

تعبير عما هو معروف وسائد في أمريكا، وهو أن مناصرة إسرائيل لم تعد األيديولوجية المهيمنة في  
 لجامعات األمريكية". ا

كانت   وإن  االحتالل،  لدولة  معادية  فعاليات  تشهد  التي  نوعها  األولى من  بيركلي  تعتبر جامعة  وال 
لدراسا الشمالية  أمريكا  لجمعية  سبق  فقد  وضوحا،  )األكثر  األوسط  الشرق  دعت MESAت  أن   )

مع التضامن  إلظهار  اإلسرائيلية،  للجامعات  األكاديمية  المقاطعة  تتعرض   إلعالن  الذين  الباحثين 
مع   البحثي  التعاون  إلغاء  ذلك  في  بما  اإلسرائيلية،  الحكومة  من  للهجوم  عيشهم  وسبل  حياتهم، 

ال التبادل  برامج  ووقف  اإلسرائيلية،  األكاديمية  الالزمة  المؤسسات  المراجعات  وإجراء  طالبي، 
 للمنشورات العلمية. 

التوقيع على عريضة من منظمة الخطوة،  هذه  )  وسبق  السالم"  اليهودي من أجل  (  JVP"الصوت 
( في حرم جامعة فوردهام، بعد SJPلفتح فرع طالبي لمنظمة "طالب من أجل العدالة في فلسطين" )

إنشاء الفرع قد يكون مصدر قلق على سالمة الطالب،  أن قررت إدارة الجامعة منع ذلك، بزعم أن  
 وأعضاء هيئة التدريس. 

 6/10/2022، 21عربي موقع 
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 يمنع قيام انتفاضة ثالثة؟ من الذي  .37
 حلمي األسمر 
حسب تصنيفات الجهات األمنية الصهيونية، فإن ما يجري في فلسطين اليوم لم يبلغ مرتبة أن يسمى  

المقاومة   عمليات  ألن  مجاميع "انتفاضة"  فيها  تنخرط  جماهيرية  تحركات  اآلن  حتى  تصاحبها  لم 
حالة  تشبه  التصنيفات  نفس  وفق  ولكنها  كبيرة،  حالة    بشرية  إلى  تتحول  أن  يمكن  خطيرة،  "تمرد" 

 االنتفاضة، ألكثر من سبب:
ـ معروفة،   أوال  تقليدية  بتنظيمات  مؤطرين  غير  معظمهم  عشرينيين  شباب  أكتاف  على  تقوم  أنها 

طات االحتالل قاعدة معلومات ضخمة عنهم، وتستطيع التنبؤ بما يخططون لفعله، سواء تمتلك سل
وفق المعلومات المتوفرة عنهم، أو عبر عمليات المراقبة الحثيثة لتحركات عناصرهم، هؤالء الفدائيون  

رف لجدد بال سجالت "أمنية" وغير معروفين ألجهزة األمن الصهيونية أو أجهزة أمن السلطة، وال يعا
 أحد كيف ينتقلون من حالة السكون إلى الحركة!

دخول ظاهرة جديدة على خط المقاومة، وهو انضمام بعض عناصر األمن الفلسطيني التابع    ثانيا ـ
في   كان  وإن  األمر  وهذا  هللا،  رام  األمن لسلطة  مضاجع  يقض  كابوسا  يشكل  أنه  إال  بداياته 

غير موجودة لدى الشباب اآلخرين، إضافة إلى أنهم  الصهيوني، ألن لدى هؤالء أنواعا من األسلحة  
تلقوا تدريبات عسكرية رفيعة المستوى سواء في الداخل الفلسطيني أو لدى "دول الجوار!" وإلى هذا  

من   نوعا  الظاهرة  هذه  زرعت  فقد  عمليات  وذاك  بترتيب  المكلفة  الصهيونية  العناصر  لدى  الشك 
رام هللا عناصر من سلطة  مع  األمني  مع  التنسيق  للتعامل  العناصر مضطرين  بات هؤالء  ، حيث 

باتت مسألة مؤرقة  عناصر فلسطينية ال يعلمون بالضبط هل هم شركاء أم أعداء، بذرة الشك هذه 
 لعناصر أمن العدو. 

ائمة لدى أجهزة أمن االحتالل لمواجهة المقاومين الفلسطينيين بمنتهى الخشونة  رغم الحاجة الد   ثالثا ـ
رام، األمر الذي يترتب عليه وقوع ضحايا كثر في الجانب الفلسطيني، إال أن هذا األمر والقسوة واإلج

يثير قلق دوائر صنع القرار األمني الصهيوني، فهو وإن كان يسجل ك_ "نجاح" على جبهة مقاومة  
تحول المق حيث  المقاومة،  لصفوف  الفلسطيني  الشباب  من  مزيد  لتجنيد  سببا  بات  أنه  إال  اومة، 

د" إلى قدوة وأنموذج لكثير من أبناء الشبيبة في فلسطين، ومع كل عملية استشهاد يالحظ أن  "الشهي
يني، تلك المكانة التي يحظى بها الشهيد لدى أهله وأقاربه ومعارفه وحتى عموم أبناء الشعب الفلسط

ة الفتة في  بدأت تجذب إلى دائرتها مزيدا من الشباب الطامحين لتبؤ هذه المكانة، وتلك لحظة تاريخي
تاريخ الشعب الفلسطيني، إذ أن تحول جحافل كثيرة من شباب فلسطين لمثل هذا النموذج، يعني أن  

ن حتى وقت قريب  هناك مستودعا ال ينفذ من المقاومة، يرفع من كلفة االحتالل الصهيوني الذي كا
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تطور األمر إلى ما هو  احتالال مريحا ومربحا، بل إنه اليوم تحديدا لم يعد كذلك، فما بالك حينما ي
 أكثر من ذلك؟  

ويكفي هنا أن نستذكر أن مواجهة االحتالل لهبة فلسطين اليوم يكلفه فتح جبهة تشبه الحرب، وتدفع 
ال للكليات  السابق  القائد  بريك،  اسحاك  في  بالجنرال  يحذر  أن  إلى  اإلسرائيلي  الجيش  في  عسكرية 
من   أخيرا،  الرسمية  العبرية  اإلذاعة  مع  الحرب مقابلة  في  دولتهم  يفقدوا  أن  يمكن  اإلسرائيليين  أن 

القادمة لعدم جاهزية الجيش لها، وقد سبق هذا التصريح الغريب تصريح آخر أكثر خطورة، حيث  
أن   الصهيوني  الدولة"  "مراقب  يسمى  من  قواته  أكد  لتعزيز  لوجستيا  مستعد  غير  االحتالل  جيش 
تالل عدوانه على الفلسطينيين وسماحه للمستوطنين  البشرية في الضفة الغربية، في ظل تصعيد االح

بتكثيف اقتحاماتهم للمسجد األقصى، وقال إن الجنود ال يحصلون في قواعدهم العسكرية على الطعام  
مياه الشرب، ومكيفات الهواء غير الفعالة، والحاجة لتحسين  كما هو مطلوب، مع ارتفاع درجة حرارة  

كتيبة    22نعلم أن جيش االحتالل دفع للضفة الغربية حتى اآلن بـ  االستجابة الطبية، ويكفي هنا أن  
 مشاة إضافية وجند قوات احتياط، وهذا العدد مرشح لالزدياد حال اتسعت دائرة المقاومة!

اليوم تعيش حالة الغربية  إليه، خاصة مع زيادة توحش    الضفة  بما ستؤول  التنبؤ  مخاض، يصعب 
تمر على الشجر والحجر والبشر واألقصى المبارك والمقدسات،  المستوطنين وهجومهم المستفز والمس

ولعل الجانب األكثر خطورة اليوم، أن هناك حراكا محموما غير مرئي تماما، وعلى أكثر من صعيد،  
ول حالة الهيجان الفلسطيني إلى حالة انتفاضة من نوع جديد، وفق  يستهدف إنقاذ االحتالل من تح

ة، انتفاضة تجمع بين ما ميز كل من االنتفاضتين األولى والثانية، من  تعبير أحد المحللين الصهاين 
أن   عن  فضال  الكبيرة،  الجماهيرية  االحتجاجية  والتحركات  المسلحة  المقاومة  بين  ما  الجمع  حيث 

االنتفاض نار  المواجهة،  اشتعال  خط  على  الداخل  وفلسطينيي  غزة  لدخول  الباب  يفتح  قد  الثالثة  ة 
ا أيضا  مستبعد  أي  وغير  يتخيله  أن  ممكن  سيناريو  أسوأ  وهو  لبنان،  مع  الشمال  جبهة  شتعال 

صهيوني، مع ما يرافق هذا من خلق وقائع جديدة على األرض، قد تودي بسلطة رام هللا، وقد تمتد 
ر، كل هذا يدفع بدوائر صنع القرار في أمريكا وبعض دول الجوار ناهيك عن  آثارها إلى دول الجوا

 حرك بشكل محموم إلنقاذ الكيان من هذا "الخطر" المميت.سلطة رام هللا، للت
األمل معقود هنا على هللا تعالى أوال، ثم على قوة وإرادة األهل في فلسطين، وقدرتهم على الصمود 

والتو  التآمر  هذا  لفلسطين وألهلها  لمواجهة كل  العربي واإلسالمي  الشعبي  اإلسناد  وثالثا على  حش، 
 ييد ولو بالحد األدنى من النشاط.عبر إبداء التضامن والتأ 
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 إلى أين؟ "المبادرة الجزائرية" .38
 طالل عوكل

تستعيد ماضيا تليدا، لعبت القيادة ربما كانت الفرصة األخيرة، لـ«المبادرة الجزائرية«، التي أرادت أن  
 فات بين الفصائل الفلسطينية. الجزائرية على الدوام، دور المساعد القوي والفّعال، لمعالجة الخال

الفصائل ستعقد اجتماعًا عامًا بحضور الجميع في العاشر من هذا الشهر، إلدارة حوار سبقته لقاءات 
 وحوارات ثنائية لم تسفر عن شيء حتى اللحظة. 

الجزائر بقيت كما هي على العهد، إزاء تبني ودعم القضية الفلسطينية وأهلها، وكذا بقي الفلسطينيون 
ى عهد إعجابهم، واحترامهم للجزائر، غير أن ثمة تغييرا جوهريا وقع ليس على مستوى االحترام  عل

 والتقدير المتبادل. 
الج التدخل  كان  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  وقبل  الزمن،  سابق  ومنع  في  النظر،  وجهات  لتقريب  زائري 

إطا في  الخالفات  تلك  وضبط  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  في  التحرير  االنشقاقات  منظمة  ر 
 الفلسطينية. 

الخالفات في الساحة الفلسطينية كانت دائمًا موجودة، وفي أحياٍن قليلة، كانت تنطوي على شيٍء من  
ا عن  خرجت  مرة  وال  لكنها  والحدة،  باعتبارها  االستقطاب  التحرير  بمنظمة  الفلسطيني  الكل  لتئام 

 الجبهة الوطنية، والممثل الشرعي الوحيد.
فصيل عن هذا اإلطار، والتنافس كان داخل المنظمة وليس عليها، فالفصائل كانت تقدم  لم يخرج أي 

 نفسها بدياًل عن بعضها بعضًا، ولكن ليس بدياًل أو منافسًا للمنظمة.
اختلفت هذه المرة، واالختالف وقع في الحركة الوطنية الفلسطينية وليس في الموقف الجزائري. الدنيا  

 عميق وليس مجرد خالفات سياسية أو غير سياسية.   الحديث يدور عن انقسام
العامة،   الوطنية  واألهداف  المشروع  إزاء  متباينة  ورؤى  استراتيجية  تناقضات  حول  يدور  والخالف 

 طي مع االحتالل. وأطر وآليات التعا
هذه المرة، االنقسام وقع في الظاهر بين حركتي فتح وحماس، ولكنه في الخلفية يعكس تنافسًا على  

منظمة، ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، بالرغم من أن »حماس« أعلنت خالل السنوات القليلة ال
للفلسطينيين، وترغب  التحرير ممثاًل  بمنظمة  تعترف  أنها  إلى شراكات في   المنصرمة،  التوصل  في 

 إطارها. 
قصيراً  ليس  وقٍت  منذ  انتقل  الذي  االنقسام،  طرفي  لدى  وشكوك  عميقة  ثقة  أزمة  مرحلة    ثمة  إلى 

واجتماعيًا   يتخذ طابعًا جغرافيًا،  الخالف،  يتجاوز  الذي  الراهن  االنقسام  والرسوخ.  والتعّمق  المأسسة 
 هللا واألخرى في غزة.  وثقافيًا وسياسيًا، بين سلطتين: واحدة في رام
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إ باإلضافة  عديدة  أطرافًا  إن  بل  وحسب،  فلسطينيًا  موضوعًا  يعد  لم  المرة،  هذه  في  لى واالنقسام 
للقضية   معادية  ومخططات  مشاريع  استمراره  على  وتبني  وتأبيده  تعميقه  على  تعمل  إسرائيل، 

 الفلسطينية. 
باهظة عند وقوع االنقسام، وعلي أثمانًا  الفلسطينيون  توافقوا دفع  باهظة في حال  أثمانًا  يدفعوا  هم أن 

 على إنهائه واستعادة الوحدة.
إسماعيل منزل  في  االتفاق  تم  حين  العام    نتذّكر  الشاطئ  مخيم  في  بموجبه  2014هنية  وتشّكلت   ،

تشكيل   من  تقريبًا،  واحد  شهر  بعد  هللا،  الحمد  رامي  الدكتور  برئاسة  الوطني«  الوفاق  »حكومة 
 انت إسرائيل قد شّنت حربًا على قطاع غزة استمرت واحدًا وخمسين يومًا. »حكومة الوفاق« ك

القيادات الفلسطينية تمتلك اإلرادة الكافية، لتجاوز هذا  كل ذلك ليس مدعاة لليأس، واإلحباط، لو أن  
أن   إلى  يشير  الواقع  أن  غير  الثمن،  ودفع  تنازالت،  لتقديم  حقيقيًا  استعدادًا  وتبدي  األليم،  الواقع 

 حسابات الخاصة والفصائلية هي من تقرر في األخير. ال
و تحمُّل المسؤولية عنها، ذلك  خالل مرحلة االنقسام الطويلة، نشأت أوضاعًا من الصعب تجاوزها أ

أن المنظمة أو السلطة ال تستطيعان تحمُّل األعباء المترتبة عن »قوة المقاومة المسّلحة« في غزة،  
 طيع التخّلي عن »المقاومة«، أو تحمُّل ثمن النهج السياسي للسلطة. وبالمقابل، فإن »حماس« ال تست

ا على  سهلة  ليست  الجزائرية  المهمة  أن  يعني  الحوارات  هذا  أفضت  أن  بعد  خصوصًا  إلطالق، 
 واالتفاقيات السابقة بين الفصائل، إلى تدوير كافة الزوايا، دون أن تنجح في التوصل إلى حلول. 

التجارب والمحاو  السابقة تتمثل في إجراء االنتخابات كانت آخر  التي تجاوزت كافة االتفاقات  الت، 
باعتبار ذلك يشكل المدخل األساسي إلنهاء االنقسام،  العامة لـ«الرئاسة« و«التشريعي« و«الوطني«  

غير أن تلك المحاولة فشلت، سواء لسبب موقف إسرائيل الذي يمنع إجراء االنتخابات في القدس، أو 
الحركتين    إن كان ذلك، لنتائجها وبالرغم من أن  بًا  فئوية من قبل حركة فتح، تحسُّ بسبب حسابات 

 مة واحدة، ما يعني المحاصصة. اتفقتا على خوض االنتخابات بقائ
الجزائريون لم يتعّودوا على ممارسة ضغط على أطراف الخالف أو أطراف االنقسام، لكنهم أرادو أن  

 ن قرارات القمة التي ستنعقد في الجزائر مطلع الشهر القادم.يحققوا اختراقًا يساعدهم على تحسي 
الثنائ  الحوارات  تفشل  أن  المرّجح  فإن  الحالة،  هذه  حقيقي  في  اتفاق  إلى  التوصل  في  والجماعية  ية 

قابل للتنفيذ، أو تحقيق اختراق في هذا الملف، خاصة أن الوقت ينفد، ولكن إذ ال يقبل الفلسطينيون  
ب األطراف،  كافة  بيانًا  من  أن تصدر  المرّجح  من  فإنها  الفشل،  إلى  الجزائرية«  »المبادرة  تنتهي  أن 

رغبة فلسطينية عند جميع األطراف، في االلتزام بالسعي نحو  عامًا، يتضمن الشكر للجزائر، ويعكس  
 إنهاء االنقسام.
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عديدة، ثنائية  لقد تدّخلت أطراف عديدة إقليمية ودولية، إلقفال هذا الملف، وجرت حوارات، ولقاءات  
 وجماعية، لكن األوضاع تتجه نحو األسوأ.

ة وحماية من قبل أطراف قادرة على ردع  إنهاء االنقسام عدا متطلباته الوطنية فإنه يحتاج إلى رعاي 
الفلسطينيين من   لمنع  والعنف  اإلرهاب  بما في ذلك  بكل وسيلة،  التي ستتدخل  اإلسرائيلية  السياسة 

ال يملك الفلسطينيون سوى أن يقدموا الشكر واالمتنان للقيادة    عادة وحدتهم.إقفال ملف االنقسام، واست
 ك واالتهامات بما يعّمق االنقسام، كحدٍّ أدنى. الجزائرية وأال يعودوا إلى لغة التشكي
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إلى معلومات  باالستناد  الغفران،  الماضي، عشية يوم  الثالثاء  الكالم،    ليست كاملة وال   -كتبت هذا 
ميارا بنشر    -ُنشرت عن االتفاق قبل أن تقوم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف    -رسمية  

ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي قّدمها اآللية التي بواسطتها ستوافق الحكومة على مسودة اتفاق  
 الوسيط األميركي. 

 مبادئ االتفاق هي:
ن عن أراٍض في البحر اّدعت طوال أعوام أنها تعود إليها،  تتنازل حكومة تصريف األعمال للبنا   -

ورضوخ   خنوع  هو  بل  وتسوية،  تقاسمًا  ليس  هذا  أن  يعني  ما  وهو  كاماًل،  اللبناني  الموقف  وتقبل 
 الءات اللبنانية التي تتعلق باألرض. لإلم

تحصل  تحصل إسرائيل من شركة توتال الفرنسية على مقابل، هو جزء من عائدات الغاز التي س -
"صيدون   الغاز  حقل  من  اإلسرائيلية،   -عليها  االقتصادية  المياه  في  منه  جزء  يوجد  الذي  قانا"، 

 .وبالتالي يحق إلسرائيل الحصول على جزء من هذه العائدات 
ال يشمل االتفاق اعترافًا بإسرائيل، كما ال يشمل اعترافًا بخط الحدود البحرية )"خط الطوافات"( الذي  -

 لناقورة على مسافة خمسة كيلومترات غربي الخط الذي رسمته إسرائيل.يمتد من رأس ا
 يتضمن االتفاق عدة مشكالت أساسية: 

البيد  - حكومة  قانونية:  األولى  ح  -المشكلة  هي  إدارة  بينت  مهمتها  كل  أعمال،  تصريف  كومة 
نيست حجب  المسائل اليومية حتى االنتخابات. وهي حكومة ال تحظى بثقة الكنيست، وال يستطيع الك

الثقة عنها وإسقاطها. ال يحق لحكومة تصريف األعمال الحالية اتخاذ قرارات ُتفَرض على حكومات 
الرغم من هذا كله،   تتألف من بعدها. وعلى  الحالية تواصل  منتَخبة  فإن حكومة تصريف األعمال 
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ي حياة الدولة، العمل كأنها حكومة عادية تحظى بالثقة وتتخذ قرارات مصيرية تؤثر بصورة كبيرة ف
 على الرغم من أنه ليس من صالحيتها التخلي عن أراٍض، حتى ولو كانت في البحر.

تعرف هذه   للحكومة  القانونية  المستشارة  أن  االفتراض  القانونية، وهي ستفرض على  يمكن  المشكلة 
الع المحكمة  ُتبطل  أن  من  تتخوف  ألنها  االتفاق  على  الكنيست  موافقة  على  الحصول  ليا الحكومة 

الذي   أبطلت اإلذن  المصيري، كما  الحكومة على هذا االتفاق  أو  المصغر  الوزاري  المجلس  موافقة 
ني مزوز رئيسًا للجنة التعيينات بصفة  أعطته لحكومة تصريف األعمال بتعيين القاضي المتقاعد مو 

 دائمة لمدة ثمانية أعوام. 
ا الورطة  هذه  الحكومة من  إنقاذ  إمكانه  الذي في  الرجل  يمكنه إن  الذي  بينيت،  نفتالي  لقانونية هو 

اليمين،   ذلك، فسيوفر على الحكومة االنتقادات من  فعل  لبنان. وإذا  الفيتو على االتفاق مع  فرض 
 المحكمة العليا.وكذلك اإلحراج مع 

المشكلة األساسية الثانية التي ينطوي عليها االتفاق هي حقيقة أنه يشكل تنازاًل إسرائيليًا عن أراٍض  -
المفترض أن ب التي من  الفرنسية،  توتال  إسرائيل من شركة  الذي ستحصل عليه  المال  مقابل  حرية 

"صيدون   حقل  في  الغاز  عن  في    -تنّقب  منه  جزء  يوجد  الذي  االقتصادية  قانا"  المياه  داخل 
في داخل   –اإلسرائيلية. الحصول على مال مقابل أراٍض هو سابقة خِطرة جدًا، ألنها يمكن أن تؤدي 

إلى بروز َمن يحاول إقناعنا بالتنازل عن أجزاء من الوطن، ومن أراضينا في   -سرائيل وخارجها  إ
 حيد.البر، مقابل "مزايا اقتصادية"، ويكون المال هو الشاغل الو 

كّل إسرائيلي يشدد على المزايا االقتصادية التفاق الغاز كسبب لقبوله، يرّسخ التهمة المعادية للسامية  
ن كل ما يهّم اليهود هو المال، وهم مستعدون لبيع وطنهم مقابله. وهذه المقاربة ستزيد التي تّدعي أ 

 في الضغط على إسرائيل كي تتنازل عن أجزاء من أرضها.
ساسية الثالثة لالتفاق هي االنطباع في إسرائيل، كما في لبنان، بأنه ُأنجز بسبب خضوع  المشكلة األ

يمار  الذي  لـ"اإلرهاب"  البيد  "حزب هللا". طوال حكومة  مع  الحرب  من  وخوفًا  نصر هللا،  سه ضدها 
األشهر األخيرة، سمعنا تصريحات عدائية كثيرة من نصر هللا رفعت مستوى الخوف من الحرب في 

ش، وعلى المستوى السياسي، وبداًل من وضع نصر هللا في مكانه الطبيعي، قررت حكومة بينت  الجي
والخضوع للمطالب اللبنانية التي لم تخضع إسرائيل لها حتى    البيد تسريع المفاوضات مع لبنان  -

 اآلن. 
 3"  أشهر، في مطلع تموز، عندما أطلق "حزب هللا  3ونصل هنا إلى الحدث المهم الذي وقع قبل  

تعاقب   لم  لكنها  آمنة،  مسافة  ُبعد  على  إسرائيل  أسقطتها  والتي  كاريش،  منصة  اتجاه  في  مسّيرات 
هذا. ليس لدّي معلومات عّما جرى وراء الكواليس في هذا الحادث، لكن    حزب هللا على عمله الخطر
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صر هللا أن  عامًا من الخدمة في سالح االستخبارات، أتجرأ على التخمين: يدرك ن  25بعد أكثر من  
المّس، ماديًا، بمنصة كاريش سيؤدي إلى رد عسكري قاٍس من جانب الجيش اإلسرائيلي، لذلك أرسل  

كتهديد  مقابل    المسّيرات  الغاز  تستخرج  التي  واألجنبية  اإلسرائيلية  وللشركات  اإلسرائيلية،  للحكومة 
ّيرات واتخذت الخطوات  شواطئ إسرائيل، فقط بعد أن تأكد من أن إسرائيل علمت بشأن إطالق المس

المطلوبة إلسقاطها. لدى حزب هللا وسائل جيدة لجمع المعلومات االستخباراتية، تسمح له بالتأكد من  
ذه المسائل. لو لم تُقم إسرائيل بإسقاط المسّيرات، لكانت حّلقت فوق منصة كاريش، وأظهر نصر ه

إمكانية تعرُّض المنصة للهجوم. من هنا،    هللا من خالل ذلك أمام اإلسرائيليين وحكومتهم والعالم كله
رائيل إلى الضغط فإن إطالق المسّيرات، سواء ُأسِقطت أم لم ُتسَقط، كان كافيًا لدفع الشعب في إس

 على الحكومة اإلسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مع نصر هللا يناسب األخير.
خالل   األميركي.  التدخل  هي  الرابعة  د   4المشكلة  توّلي  من  األميركية، أعوام  الرئاسة  ترامب  ونالد 

البيد  واصل  اإلسرائيلي.  الموقف  عززت  بطريقة  األميركي  التدخل  مع  المفاوضات  نتنياهو   أجرى 
وبينت المفاوضات بتدخُّل أميركي منذ تأليف حكومتهما، لكن هذه المرة مع إدارة بايدن، ومع أجندتها  

التصالح مع اإليرانيين والخضوع لرغبته  إلى  بـ "حزب هللا"    -م  الرامية  يتعلق  بأي    -الموضوع هنا 
لمصلحة حزب    ثمن، وخصوصًا إذا كانت إسرائيل هي َمن يدفع الثمن. من الواضح أن االتفاق هو 

األموال، من  الحصول على جزء من هذه  إمكانية  اإليرانيين  ويمنح  لبنان،  والقّيمين في  ماليًا،  هللا، 
 ى إسرائيل اتفاقًا يستفيد منه اللبنانيون واإليرانيون.هنا، من المهم إلدارة بايدن أن تفرض عل

تاين، وهو يهودي قام بخدمته ومن أجل إخفاء هذه النية الخبيثة، عّينت إدارة بايدن عاموس هوكش
العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، وسيطًا بين إسرائيل ولبنان، بينما من الواضح للجميع أنه ليس سوى  

توني بلينكن، وزير الخارجية األميركي الذي هدفه إرضاء اإليرانيين منذ  موفد من يهودي آخر هو أن
 .لحظة وصوله إلى وزارة الخارجية منذ عامين تقريباً 

المشكلة الخامسة واألخيرة هي االنتخابات القريبة. عمومًا، من الواضح أن األغلبية الكبيرة في حزب 
القتصادية التي تحدث عنها البيد، وبسبب الهدوء  "يوجد مستقبل" ستحب كثيرًا االتفاق بسبب مزاياه ا

ض إسرائيل أقل أهمية  الذي ستحصل عليه إسرائيل لفترة ما. بالنسبة إلى ناخبي "يوجد مستقبل"، أر 
مقابل   البحر،  البلد، وخصوصًا في  أجزاء من  بيع  الممكن  إليهم، من  وبالنسبة  المالي،  الوضع  من 

 اتفاق له مزايا مالية. 
قون إن علينا اإلسراع في توقيع االتفاق، ألن والية الرئيس ميشال عون تنتهي في نهاية  يقول لنا معلّ 

نتخب رئيس جمهورية جديد. وهذا خطأ مطلق، ألن َمن يعرقل، تشرين األول، وليس معروفًا متى سيُ 
أو يسّرع في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان هو حسن نصر هللا. فإذا قرر في األول من تشرين  
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الثاني أن فالنًا سيكون هو الرئيس، فإن هذا سيحدث، لذلك، ليس من الضروري اإلسراع في توقيع  
 أجل تحسين وضع البيد االنتخابي. االتفاق في هذا الشهر سوى من

من بين هذه األسباب كلها، من الواضح لي أن اتفاق الغاز الذي حققه البيد في هذه األيام يهدف، 
 حسين وضعه االنتخابي على حساب المصالح الحيوية لدولة إسرائيل. قبل أي شيء آخر، إلى ت

مثل   بالمشكالت،  ممتلئ  ُنشر  كما  االتفاق  أقول:  الختام  أطالب في  المنبر،  هذا  ومن  يدوية.  قنبلة 
حكومة تصريف األعمال بعدم االلتزام بأي شيء على المستوى االستراتيجي، وخصوصًا عدم االلتزام  

قبل نشر االتفاق كاماًل مع مالحقه بصورة رسمية، وإجراء نقاش عام بشأنه في  باالتفاق مع لبنان،  
حق كل مواطن في أراضي إسرائيل البحرية، مثل  وسائل اإلعالم، وفي الكنيست. هذا من حقي ومن  

حقوقي في الغاز الموجود في الحقول اإلسرائيلية. وحقوقي الفردية ال تقل أهمية عن الحقوق الفردية  
ولم أخّوله قط التنازل باسمي عن مليمتر واحد من األراضي اإلسرائيلية، كما لم أخّوله التنازل لالبيد،  

ا أرباح  في  حقوقي  عن  في  باسمي  الحق  يعطيه  ال  أعمال  تصريف  حكومة  كرئيس  منصبه  لغاز. 
 التنازل عن مداخيل تعود إلّي كما تعود إلى كل المواطنين اإلسرائيليين. 

 "مكور ريشون" 
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