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 دعم خيار الوحد  وإنهاء االنقسام تيدية للفلائل الخارجية الجزائرية قدمو ورقة تمه البردويل:  .1
"عرب  لن  البردريل ف  تصريحات خاص   "حماس" صالح  القيادي ف  حرر   الخا جي   21أكد  أن   ،"

صائل رصفها بأنها بمثاب  األ ضي  الت  تتضمن القماسم المشترر    قدمت ر ق  تمهيدي  للفالجزائري
إلى   يقمد  أن  شأنه  من  حما   االنقسا .الستئناف  رإنهاء  المحدة  خيا   يدعم  ختام   ركرر   بيان 

ي   البردريل أن برنامج الحما  رما بلغهم سيكمن أرال ف  شكل اجتماعات ثنائي  بين الفصائل رالخا ج
بيان   لقاء جامع بحضم  الخا جي  الجزائري  يتم فيه التمافق على  الجزائري  على أن يتم ف  الختا  

رشدد البردريل على أن "كل ما تريده حماس من حما ات    بين الفصائل.  ختام  يتضمن المتفق عليه 
إلى مصالح  حقيق  التمصل  أيا ، هم  الجزائر على مد  ثالث   الت  ستجري ف   تقم   المصالح   ي  

ربرنامج   الفلسطين ،  الكل  بما يضمن مشا ر   التحرير  الفلسطين ، أي منظم   البيت  على إصالح 
االحتال لمماجه   مشترك  ف   رطن   شعبها  مع  رتنخرط  األمن   التنسيق  مربع  السلط   تغاد   رأن  ل 

 مماجه  االحتالل".  
الفلسطيني  على ع المصالح   المعنيمن بملف  المصريمن  إكا ران  المقدم   رعما  الجزائري   بالم ق   لم 

ريمن على علم بكل هذه الجهمد، رالجميع يحتر  ريحرص على للفصائل، قال البردريل: "نعم المص
الفلسطين ".إنج الشمل  لم  ف   الجزائري   الجهمد  حماس    اح  لمفد  لقاءات  أي  رجمد  البردريل  رنفى 

جزائر ه  فقط للمشا ر  ف  جلسات الذاهب إلى الجزائر مع أطراف عربي  أخر ، رأكد أن زيا ة ال
 الحما  المطن  الفلسطين  ال غير. 

 7/10/2022، 21ربيموقع ع
 

 على اتخاذ الخطوات العملية النضمام فلسطين للمنظمات الدولية   د برئاسة عباس تؤك لجنة المتابعة   .2

تابع  ف   ا   محممد عةاس، مساء الجمع ، اجتماعا للجن  الم ي فلسطين ال السلط ترأس  ئيس :  ا  هللا
المررزي    هللا. المجلس  قرا ات  تنفيذ  الستكمال  المطلمب   العملي   الخطمات  اللجن   راستعرضت 

ف  األمم المتحدة، رتحميلها لبرنامج عمل لتنفيذ تلك القرا ات، ف  ضمء    عةاسرالخطاب الذي ألقاه  
األمير  المتحدة  رالماليات  اإلسرائيل   االحتالل  سلط   مع  القائم   اللجن   ري .العالق   بحثت     رما 

األرضاع الداخلي  رضرر ة تعزيز الجبه  الداخلي  لمماجه  التحديات، رمحارالت إسرائيل رمجممعات  
الفلسطيني . األمن راالستقرا  ف  األ ض  المتطرف  ف  ضرب  اللجن  على   المستمطنين  أكدت  رقد 

  عةاس عنها    رمنها تلك الت  أعلناتخاك الخطمات العملي  النضما  درل  فلسطين للمنظمات الدرلي ،  
 بتنفيذ هذه القرا .ه طابه أما  األمم المتحدة، رتخميلف  خ

 7/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 جرائم االحتالل المتواصلة بحق شعبنا ستؤدي إلى انفجار األوضاعالسلطة الفلسطينية:  .3
هللا باسم  ئاس :   ا   الناطق  الفلالسلط  أدان  االحتالل  نبيل    سطيني     جرائم  استمرا   أبم  دين ، 

اإلسرائيل  رمستمطنيه بحق أبناء شعبنا الفلسطين ، رآخرها استشهاد الطفل عادل إبراهيم داررد من  
عاما( من قري  المز ع  الغربي  شمال غرب مدين     17عاما( رالفتى مهدي لداردة )  14مدين  قلقيلي  )

سلسل االنتهاكات راإلعدامات الميداني  المتماصل  بحق أبناء  تداد لمالجرائم ام  رقال إن هذه   ا  هللا.
شعبنا، مؤردا أن استمرا  هذه السنننننننياس ، سيؤدي إلى انفجا  األرضاع رإلى مزيد من التمتر رعد   
لب االستقرا ، مؤردا أن هذه السياس  التصعيدي  بحق شعبنا رمقدساتنا اإلسالمي  رالمسيحي  لن تج

نتائجه  األمن راالستقرا الذي اليمكن الحد تحمل  التصعيد رالتمتر  باألمم  نحم    ألحد، بل ستدفع 
 الخطيرة. 

 7/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 الشهيدان لن يكونا آخر ضحيتين طالما يتولد شعور لدى المجرمين بأنهم سيفلتون من العقاب اشتية:   .4
عاما( رالطفل عادل   17المز اء محمد اشتي  إن الشهيدين، الفتى مهدي لدادرة )ل  ئيس  اق:   ا  هللا
( من    14داررد  سيفلتمن  بأنهم  المجرمين  لد   شعم   يتملد  طالما  آخر ضحيتين  يكمنا  لن  عاما(، 
رأضاف اشتي  ف  تصريح صد  عن مكتةه، مساء الجمع ، "بعمر الزهم ، يقطفمن أبناءنا،   العقاب.
رثمرات قلمبنا، برصاص القتل رالحقد، الذي يتغذ  من عقيدة عنصري ، تصمغ فكر  أكةادنا  فلذات  

يرتكبمن   بل  بجريمتهم  يكتفمن  رال  القتل،  ألجل  الرصاص  يطلقمن  الذين  المجرمين،  القتل   رسلمك 
 جريم  أخر  باحتجاز الجثامين". 

 7/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ": سنتابع جريمتي إعدام الفتى لدادو  والطفل داوود مع "الجنائية الدولية" الفلسطينية جية"الخار  .5

عاما( من قري  المز ع     17أدانت رزا ة الخا جي  جريمت  إعدا  الفتى مهدي محمد لدادرة ):   ا  هللا
رصاص قمات ، بعاما( من قلقيلي   14الغربي  شمال غرب  ا  هللا، رالطفل عادل إبراهيم عادل داررد )

الدرلي . الجنائي   المحكم   الجريمتين مع  أنها ستتابع  اإلسرائيل ، مؤردًة  "الخا جي "    االحتالل  ر أت 
 ف  بيان صد  عنها، مساء الجمع ، أن تصعيد قمات االحتالل من جرائمها رعمليات اإلعدا  
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الصراع برمتها، محملً   ساح   الميدان ، محارل  إسرائيلي  لجر المنطق  الى درام  من العنف رتفجير   
الجرائم هذه  رتداعيات  نتائج  رالمةاشرة عن  الكامل   المسؤرلي   اإلسرائيلي   أنها  الحكمم   إلى  مشيرًة   ،

 ستتابع الجريمتين مع المحكم  الجنائي  الدرلي ، مطالةً  المحكم  بتحمل مسؤرلياتها فم ا.
 7/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 ر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني وفود الفلائل تتوّجه إلى الجزائ .6

قال الناطق باسم حرر  فتح منذ  الحايك، إن رفد حرر  فتح لحما ات المصالح    عيسى سعد هللا:
المسؤرلين   للقاء  الجزائري ،  العاصم   إلى  اليم ،  سيغاد ،  األحمد  عزا   برئاس   بالجزائر  الفلسطيني  

اجتماع  الجزائري ف   رالمشا ر   القادمين.ين  راأل بعاء  الثالثاء  يمم   المقر   الحايك   الفصائل  رقال 
لن"األيا "، إن رفد الحرر  كاهب لحما ات الجزائر بتفميض رامل من القيادة الفلسطيني  إلنجاز اتفاق  

 ينه  االنقسا  ريعيد تمحيد مؤسسات السلط  المطني  ف  الضف  الغربي  رقطاع غزة. 
قدمت   فت رل فتح  أن حرر   يتعلق    إلى  فيما  جزائريين  ؤيتها  مسؤرلين  مع  سابق   اجتماعات  خالل 

تتطلع   ر"ه   الحال ،  المأزق  من  رالخررج  المطني   رالمحدة  اللحم   راستعادة  القائم  المضع  بإنهاء 
 ررلها أمل أن تنجح الجزائر ف  مساعيها الدؤرب  إلتما  المصالح  الفلسطيني "

أخر  لن"األيا "، بأن عددا من رفمد الفصائل غاد ت ا ض    اد  فصائلي ته، أفادت مصف  السياق كا
ررجهت الجزائر قبل   المطن إلى الجزائر قبل عدة أيا ، فيما يتمقع أن يغاد ، اليم  رغدًا بقي  المفمد.

  فصياًل لحضم  مؤتمر جديد للحما  المطن  سيعقد ف  الحادي رالثان    14عدة أيا  دعمات لنحم  
 لعاصم  الجزائر. عشر من الشهر الجا ي با

 8/10/2022، رام هللا، األيام
 

 الجهاد حركة  انطالقةية يهاتف النخالة مهنئًا بذكرى هن .7

 األمين العا  لحرر  الجهاد اإلسالم    ،إسماعيل هني   هاتف  ئيس المكتب السياس  لحرر  حماس
الجهاد. حرر   انطالق   بذرر   هنأه  حيث  النخال ،  الحرر   أر   زياد  على  كد  ئيس  االتصال  خالل 

رالعمدة. رالتحرير  النصر  تحقيق  الطريق حتى  كات  على  رالتعاضد  الكامل  راإلسناد  األخمة    معان  
استعادة   رضرر ة  رأهمي   المةاد ة،  إنجاح  على  رالحرص  الجزائري ،  المةاد ة  آفاق  استعراض  رجر  

ت الت   الخطيرة  الظررف  هذه  الفلسطين  ف   الشعب  رالمرحدة  القدس  رالضف   شهدها  األقصى  سجد 
 الغربي  ا تةاطا بكل مكمنات رأبعاد القضي  الفلسطيني . 

 7/10/2022موقع حركة حماس، 
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 بركة يؤكد دعم حماس الكامل للمبادر  الجزائرية من أجل الحوار الفلسطيني  .8
الجزائري ،   ة  شدد عضم قيادة حرر  "حماس" ف  الخا ج عل  برر ، على دعم الحرر  الكامل للمةاد 
رأشا  إلى أن   مؤردا استعدادها الكامل لبذل المزيد من الجهمد إلنجاح الحما  المطن  الفلسطين .

حماس معني  بترتيب البيت الفلسطين  من خالل إعادة بناء رتفعيل منظم  التحرير الفلسطيني  عبر  
ج تنفيذي   لجن   عنه  ينتج  رالخا ج  الداخل  من  جديد  رطن   مجلس  استراتيجي   ديد انتخاب  تضع  ة 
رأكد برر  تمسك الحرر     فلسطيني  راحدة لمماجه  االحتالل راالستيطان رتهميد القدس رحصا  غزة.

بجميع االتفاقيات السابق  رالت  عقدت ف  أكثر من عاصم  عربي ، رخصمصا االتفاق األخير ف   
 شةاط رآكا  من العا  الماض  ف  القاهرة.

 7/10/2022موقع حركة حماس، 
 

 "العمل المشترك" تدعو لتحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان .9
باستخدا  مراكب  :  بيررت  الهجرة  البديل عن  أن  لبنان،  ف   المشترك  الفلسطين   العمل  هيئ   أكدت 

الدرل   المجتمع  برسم  رهذا  لبنان،  ف   شعبنا  أبناء  معيش   رتحسين  الحياة  مقممات  تمفير  الممت، 
رأعربت الهيئ  ف  بيان صد  عنها، الجمع ، عن أصدق مشاعر     .اللبنانيرالدرل   رررال  األرنررا  

العزاء رالمماساة من كري شهداء الكا ث  اإلنساني  الت  حلت بغرق المررب الذي ران يِقل على متنه  
السم ي .  االقليمي   المياه  ف   رالسم ي،  اللبنان   الشقيقين  الشعبين  رمن  شعبنا،  أبناء  من    مهاجرين 

العمل خالل اجتماع لها ف  سفا ة فلسطين ف  بيررت، التحررات المحق  ألبناء ت هيئ   راستعرض
مجال   ف   خاص   األساسي ،  بالخدمات  المتعلق   "األرنررا"  تقصير  مماجه   ف   الفلسطين   شعبنا 

  إلى  رقالت إنه مع بدء العا  الدراس  الجديد رف  ظل مشكالت ربيرة قائم  بحاج  التربي  رالتعليم.
مل ناجع ، سيتم إعداد برنامج تحرك مررزي للضغط على إدا ة األرنررا لتمفير رتأمين  الج  رحلمع

 كاف  احتياجات أبناء شعبنا ف  لبنان. 
 7/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "قريبًا جداً "ستعّد لتفعيل حقل كاريش ت إسرائيل"" .10

بأ  قليل،  قبل  العبري ،  اليم «  »إسرائيل  صحيف   تستعدان  أفادت  راألمني   السياسي   »المنظممَتين  ن 
حمصات ف  حقل الغاز خالل األيا  القرية ، رعلى األ جح أن تبدأ كلك يم  األحد مع مطلع  إلجراء ف

 األسبمع المقبل«. 
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صّغر للشؤرن األمني  رالسياسي   رأضافت أنه »عقب الجلس  الت  عقدها )أمس( المجلس المزا ي الم  
أن تقر   عملي     )الكابينت(،  اعتةا ات  على  بناًء  المنّص   درن    -تفعيل  بتهديدات رمن  عالق   أي 

تجريبيًا؛ حيث  »التشغيل سيكمن  أن  إلى  رأشا ت  السيد حسن( نصرهللا«.  لحزب هللا  العا   )األمين 
لمنّص  المتنقل  على بعد مئ  ريلممتر. ربعد سيجرَّب تدفق الغاز من جه  الساحل )شمااًل( باتجاه ا

 أ ف  السحب ردفق الغاز من الحقل إلى الشاطئ«.كلك ستبد 
 8/10/2022ر، بيروت، خبااأل

 
 مفوض شرطة االحتالل يحّذر من تفّجر األوضاع بسبب المتطرف روتمان  .11

رراالت: حذ  مفمض شرط  االحتالل اإلسرائيل  رمب  شبتاي، من تفجر األرضاع، على    -القدس  
سيمح  اإلسرائيل   الكنيست  عضم  تصرفات  داخل  خلفي   من  بن"البمق"  بالنفخ  يقم   الذي  ا  رتمان، 

 ن. مقبرة الرحم  اإلسالمي  بجما  المسجد األقصى، رالذي يعتبر خطمة استفزازي  للمسلمي
مغلق  ررفقا   جلس   حضرت  مصاد   عن  نقلت  الت   امس،  العبري ،  "هآ تس"  صحيف   أر دته  لما 

 ق" ف  المنطق ، فخ بن"البم مرات بالن 3تحدث فيها شبتاي، الخميس، إن  رتمان قا  
كلك  منع  ه   رمهمتنا  النظا   خرق  فقط  هدفهم  المنطق ..  تأجيج  رهدفه  استفزاز،  يفعله  "ما  رقال، 

إكا فعلما شيئا مخالفا ف  مقبرة يهمدي ، فكيف سترد عليه؟!.. ما يجري القصد    رالحفاظ على األمن..
 منه إيذاء مشاعرهم" )أي المسلمين(. 

أ "إكا  شبتاي،  األرضارقال  يفجر  أن  )للمسجد   اد  القدس   الحر   ف   يحدث  ما  فلير   هناك،  ع 
دث ف  السنمات األخيرة  األقصى(، بسبب الهجرة اليهمدي  )اقتحامات المستمطنين(، رهم أمر لم يح

 ( .. سيشعل النا ". 2... ما يفعله  رتمان سيقمدنا إلى )حا س األسما  
ق بأن شبتاي  الجلس ،  اس رأفاد مصد  آخر حضر  المكان  هذا  الشمفا  ف   "النفخ ف   قد ال،  تفزاز 

 يشعل الشرق األرسط".
 8/10/2022، رام هللا، األيام
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 .. اللحافة اإلسرائيلية تهاجم الفائز  بنوبل لآلداب."مؤيد  لحركة مقاطعة االحتالل" .12
اإل الصحاف   )هاجمت  إ نم  آن   الفرنسي   األدية   فمزها  82سرائيلي   إعالن  بعد  نمبل    عاما(  بجائزة 

أم مقاطع   لآلداب  لحرر   المؤيدين  "أشد  من  بكمنها  إ نم  بمست  جيررزاليم  ررصفت  الخميس،  س 
 (". BDSإسرائيل رسحب االستثما ات منها رفرض عقمبات عليها )

عا ضت التعارن الثقاف  بين   -عررف  بميملها اليسا ي  الم-رقالت الصحيف  اإلسرائيلي  إن أدية  نمبل 
فناًنا آخرين أعربما فيها عن غضبهم    80، ررقعت  سال  إلى جانب حمال   2018ئيل عا   فرنسا رإسرا

 إلقام  "الممسم الثقاف  اإلسرائيل  الفرنس " من قبل الحكممتين.
أضافت "أن االلتزا  األخالق  يمل   رقالت الرسال  إن الممسم ساعد ف  "تبييض" صم ة إسرائيل، ر 

 بيع العالقات مع إسرائيل".على أي شخص كي ضمير أن يرفض تط
ف    المعتقل  اللبنان   المناضل  عن  باإلفراج  تطالب  على  سال   رّقعت  إ نم  أن  الصحيف   رأضافت 

الم الثم ي   الفصائل  تأسيس  ف   شا ك  بأنه  ررصفته  هللا،  عبد  جم ج  الثمانينيات  منذ  سلح   فرنسا 
لملحق العسكري األميرر  المقد   يال االغت   1982، رح كم عليه بالسجن المؤبد عا   1980اللبناني  عا   

 تشا لز آ   اي، رالدبلمماس  اإلسرائيل  يعقمب با  سيمانتمف. 
 7/10/2022 .نو، الجزير 

13.  
 طائر  مدنية تحط بالخطأ في مطار عسكري إسرائيلي وتل أبيب تفتح تحقيقا 

الجمع ، عن طري اليم   خفيف  حطت،  إسرائيلي   مدني   إن طائرة  االحتالل  جيش  ف   قال  الخطأ  ق 
رأفاد مراسل الجزيرة أن قمات عسكري  إسرائيلي  هرعت إلى مد ج المطا    قاعدة جمي  ف  الشمال.

ان  رف  بي   عقب هبمط الطائرة، رما تم استدعاء الشرط  الت  باشرت التحقيق ف  مالبسات الحادث.
ت، حيث رانت ف   حل   له، قال الجيش اإلسرائيل  إن الطائرة رانت تحت الرصد رالمراقة  طيل  المق

لهبمطه عندما ران قريةا من المطا  داخلي  منظم ، لكن الطيا  أخطأ ف  تحديد المطا  المخصص  
 العسكري.

 7/10/2022 .نو، الجزير 
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 % من أنلار نتنياهو يعارضونه 55% من مؤيدي لبيد معه و46: استطالع رأي .14
»قناة   لصالح  أجري  استطالع  أي  اإل12رحسب  للتلفزيمن  قال  «  م   29سرائيل ،  المائ   ن  ف  
المعلن االتفاق  يعا ضمن  إنهم  ال  اإلسرائيليين  الحدرد  سيئ    ةحري []ترسيم  أنه  بادعاء  لبنان  مع 

ف  المائ  أن االتفاق ينطمي    44ف  المائ  رقالما إنه جيد إلسرائيل. راعتبر    27إلسرائيل، فيما أيده  
بالنسة  إلسرائيل. رما   ف  المائ  من ناخب  األحزاب المنضمي     49اعتبر  على إيجابيات رسلبيات 

ف  المائ  من هؤالء الناخبين. رعبر    46كر لبيد إن لالتفاق إيجابيات رسلبيات، فيما أيده  ف  معس
 ف  المائ  من الناخبين المؤيدين لمعسكر نتنياهم عن معا ضتهم لالتفاق.  55

 8/10/2022دن، الشرق األوسط، لن
 

 كتوبر أ /في تشرين األول  غربيةال الضفةفي  اً ساخن  اً االحتالل يخشى شهر  .15
يحمل   أن  االحتالل من خشيتها  رالعسكري  ف   األمني   األجهزة  أكتمبرعبرت  األرل/  األرل   تشرين 

 الجا ي مفاجآت فلسطيني  على صعيد المقارم  رالعمليات.
  فيه  ي الذي يحيركرر در رن ماتسا، الخبير العسكري، رعضم حرر  "األمنيين" أن "الشهر الجا  

، يشهد تصعيدا للمضع األمن  ف  الضف  الغربي ،  1973االحتالل إخفاقات أكتمبر )تشرين األرل(  
، حين انطلقت معرر  سيف القدس  2021مع أنها ليست ظاهرة جديدة، فهذه الحال  مستمرة منذ  بيع  

 مع غزة.
م  الفلسطيني ، رالتمترات رة المقار رقال: "نحن أما  راقع فلسطين  يتسم مع مرر  المقت بتزايد ظاه

، رلعل ما تشترك فيه رل هذه التعبيرات،  48ف  شرق  القدس، رتعبيرات االحتجاج من فلسطيني   
 هم الرفض العرب  الفلسطين  من النظا  القائم خالل السنمات العشرين الماضي ". 

أكتمبر )تشرين  قسمة من  ريستعرض اإلسرائيليمن مكامن الخطر الذي قد يتشكل ليكمن نسخ  أكثر  
، فف  الضف  الغربي  ينعكس ف  االنتفاض  العنيف  الت  تشهدها خاص  مدن األطراف  1973األرل(  

نشطاء شةاب   فيها  ينخرط  رالسياس   االجتماع   الصعيد  رعلى  رنابلس،  جنين  الفلسطيني ، السيما 
اضي  ف  األ اض   عقمد المرإسالميمن رمعا ضمن ضد النظا  االقتصادي السياس ، الذي ساد ف  ال

 الفلسطيني  المحتل . 
أكتمبر  حرب  قبل  ما  أحداث  تقدير  سمء  من  يستفد  لم  االحتالل  فإن  العسكري؛  الخبير  ربحسب 

، فمقعت الكا ث ، راليم  يعيد تفضيل طريقتها النممكجي  باستمرا  الترتيب القديم  1973)تشرين األرل( 
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ن إعادة النظا  الفلسطين  إلى نقط  التمازن السابق ،  أنه يمك مع السلط  الفلسطيني ، بزعم االعتقاد  
بناء على مجممع  اإلجراءات رالتقنيات المعررف ؛  غة  بتمفير هدرء أمن  يسمح لها بالترريز على  

، حين تتحمل  2022إيران رلبنان رسم يا، لكنها قد تفتح عينيها على مفاجأة أكتمبر )تشرين األرل(  
للتعامل  الت  تتاألمطا  المتناثرة   الالزم   ساقط حاليا إلى طمفان على الفم ، درن امتالك األدرات 

 مع الماقع الجديد الذي سيفرض عليها. 
 7/10/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رش"على الضفة الغربية خالل عيد "الع    االحتالل لن يفرض إغالقاً  .16

الغر  الضف   على  إغالقا  اإلسرائيل   االحتالل  يفرض  "الع  لن  عيد  خالل  الذي  ر بي   اليهمدي،  ش" 
 يصادف خالل األسبمع القاد ؛ حسب ما أفاد المتحدث باسم جيش االحتالل، اليم  الجمع .

   ربناء على قرا  المستم  السياس  اإلسرائيل ، فإنه لن يتم فرض إغالق على الضف  الغربي  المحتل 
 قع "راينت" اإللكتررن . )يهمدا رالسامرة( خالل عيد "العرش"؛ حسب ما أر د مم 

فيما سيكمن هناك إغالق ف  اليم  األرل لعيد "العرش" الذي يصادف األحد ابتداء من الساع  الرابع  
 من يم  اإلثنين؛ رفقا لن"راينت". 23:59عصرا رلغاي  الساع  

رابع   تشرين األرل/أكتمبر الجا ي ف  الساع  ال  16حد الممافق  كما سيعاد فرض اإلغالق ف  يم  األ 
 ؛ رفقا لتقييم المضع.23:59ثنين التال  ف  الساع  عصرا، حيث سيرفع اإلغالق ف  يم  اإل 

 7/10/2022، 48عرب 
 

 بورما: سالح لتطهير عرقي مقابل دعم سياسي - "إسرائيل"عالقات  .17
ياسي   تنظر إسرائيل إلى األنظم  االستبدادي  ف  أنحاء العالم، من الناحي  الفعلي ، على أنها حليف  س 
لدرل لها رخاص  ف  المؤسسات الدرلي  ربينها األمم المتحدة، رفرص  تجا ي  لبيع أسلح . رخالفا  

يق  مع أنظم  رهذه، الت  ترتكب جرائم رحشي   كثيرة ف  العالم، ال تتردد إسرائيل من إقام  عالقات رث
 بحق شعمبها.

المتين    العالقات  السياس ، ه   أبرز األمثل  على هذه  الطغم   رأحد  أقامتها إسرائيل مع نظا   الت  
الت  حكمت   رثالعسكري   كلك  ريؤرد  بم ما.  السري   ف   أزيلت  الت   اإلسرائيلي ،  الخا جي   ائق رزا ة 

القرن   ثمانينيات  بداي   رحتى  خمسينيات  منذ  بم ما،  مع  العسكري   العالقات  حمل  مؤخرا،  عنها 
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الحكممات   جميع  نظرة  المثائق  هذه  رتظهر  إلى  الماض .  ف   الحرب  اإلسرائيلي   الدممي   األهلي  
ال العسكري   الطغم   مع  عالقاتها  رإلى  بهذه بم ما،  إسرائيل  أت  أن  رريف  جيشها،  رفساد  حاكم  

 العالقات فرص  تجا ي  للجيش رالصناعات العسكري  ف  إسرائيل.
ماك، الذي قّد     رنشرت صحيف  "هآ تس" اليم ، الجمع ، تقريرا حمل هذا الممضمع للمحام  إيتاي

بمقف تصدير األسلح  إلى   العليا طالب مع ناشطين حقمقيين إسرائيليين آخرين التماسا إلى المحكم   
بم ما، ردعا إلى فتح تحقيق ضد اإلسرائيليين الذين ساعدرا على ا تكاب جرائم ضد اإلنساني  ف   

 بم ما. 
 7/10/2022، 48عرب 

 
 مقابل لبنان جزء من المفاوضات  تحليالت إسرائيلية: االستنفار العسكري  .18

الجمع ، أن إعالن إسرائيل على لسان   يم  أ  المحللمن العسكريمن ف  الصحف اإلسرائيلي  الصاد ة 
رزير األمن، بين  غانتس، أمس، أنه أرعز للجيش باالستعداد لتصعيد محتمل مقابل حزب هللا، ف  

جانبين، من خالل  الحدرد الةحري  بين الأعقاب  فض إسرائيل مالحظات لبنان بشأن مسمدة ترسيم  
 رساط  أميرري ، أنه يأت  ف  إطا  المفارضات رمن أجل أن تحصل إسرائيل على اتفاق أفضل. 

رأشا  المحلل العسكري ف  "يديعمت أحررنمت"، يمس  يهمشماع، إلى أن الجيش اإلسرائيل  لم يكن  
تيجيا بشأن احتمال التدهم  إلى حرب ف   بحاج  إلى إعالن غانتس، "فقد رضع الجيش إنذا ا إسترا

بع  أشهر، إثر تقد  المفارضات مقابل لبنان حمل منصات الغاز، رهم ف  حال  تأهب  الشمال منذ أ  
ا الةحري  رقيادة  الجم رسالح  العالق ، االستخةا ات رسالح  لمنطق   مرتفع  ف  مجمل األجهزة كات 

 التأهب هذه، أمس، ف  أعقاب اإلعالن". الشمالي ، منذ فترة طميل ، رلم يتم  فع حال  
رأضاف يهمشماع أنه "باإلمكان النظر إلى هذا اإلعالن رأمر برفع آخر للتأهب استعدادا لمماجه  
محتمل  مقابل حزب هللا، رلكنه أيضا جزء من المفارضات الت  تجريها إسرائيل مقابل حزب هللا من  

للجانب   رالتلميح  أفضل،  اتفاق  على  الحصمل  خطأجل  الحتمال  الجهمزي   عن  بالطةع،  مة  اآلخر 
 هجممي  من جانةه".

 7/10/2022، 48عرب 
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 برصاص االحتالل في الضفة صابة العشرات وإاستشهاد فتيين فلسطينيين   .19

قمات   بنيران  المحتل   الغربي   الضف   فلسطينيان ف   فتى رشاب  الجمع   يم   ، رما  االحتاللاست شهد 
مماجهات جرت مع قمات االحتالل ررانت    داءات جنمد االحتالل..أصيب العشرات بجراح جراء اعت

  أفادتر   للمستمطنين على منزل ف  المز ع  الغربي .اإلسرائيل ، عقب محارل  األهال  صد هجم   
  9إصاب ،   50ن حصيل  ما تعاملت معه طماقمها ف  مماجهات المز ع  بلغ ، أ جمعي  الهالل األحمر

ر المطاط ،  بالرصاص  ر  33منها  بالغاز،  اختناق  الجنمد.   8حال   قبل  راعتداء من    حاالت ضرب 
( دارد  عادل  استشهد  األثناء،  جدا   عاما(    14رف   ممقع  عند  الرأس  ف   برصاص   إصابته  جراء 

 الفصل جنمب قلقيلي ، ركلك بعدما اقتحمت قمات االحتالل القري  رداهمت أحد المنازل. 
 7/10/2022ا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف

 
 14معتقال إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الد 30": شؤون األسرى " .20

معتقال إدا يا إضرابهم المفتمح عن الطعا ، لليم  الرابع عشر على التمال ،  فضا   30يماصل  : هللا   ا 
اإلدا ي. االعتقال  رالمحر ي  لسياس   باسم هيئ  شؤرن األسر   المتحدث  ن حسن عبد  به ف   رقال 
إن   لن"رفا"،  سابق  اسنادا   900تصريح  يممين،  قبل  الطعا   رجةات  أعادرا  "عمفر"  سجن  ف   معتقل 
ربدأت عالمات التعب راإلعياء تظهر على المعتقلين المضربين عن الطعا ،  للمضربين عن الطعا .

نقصا من  يعانمن  بدأرا  المزن.كما  اإل  ن  المعتقلين  أن  األسير،  نادي  ف   ركرر  مستمررن  دا يين 
 . ي حما ات مع إدا ة سجمن االحتاللد أي مؤشرات أر نتائج ألإضرابهم، رال يمج

 7/10/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 المستوطنون يلعدون ويعتدون على المواطنين ويقتلعون الزيتون بأنحاء الضفة  .21

م الغربي   الضف   ف   مماقع  عدة  أبيب: شهدت  بعد تل  أسبمع،  ف  رل  رما  انطلقت،  سيرات سلمي  
عريس  ص اختا   عندما  أرجه  العنف  ربلغ  منها،  رثيرًا  اإلسرائيلي   القمات  فهاجمت  الجمع .  الة 

الجنمد من مهاجم    يمنع  لم  كلك  فلسطين  أن يجعل زف  عرسه جزءًا من مسيرة رفر قدر . رلكن 
 بالمطاط رالعشرات باالختناق.  شابًا بالرصاص المعدن  المغلف 13سيرة، فأصيب الم
إلى ر  المؤدي   الرئيسي   رالمحار   الطرقات  على  انتشا ها  أيا ،  منذ  المستمطنين  عصابات  جددت 

مررةات  على  راالعتداء  الطرق  بقطع  »يستها «  مستمطن   من  مجممع   قامت  حيث  نابلس، 
  أ اض  المماطنين  رتكسير الزجاج. رحطم مستمطنمن أشجا  زيتمن ف  الفلسطينيين بقذف الحجا ة
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ر شق مستمطنمن مررةات المماطنين بالحجا ة ف     أ بع« شرق الخليل.المحاكي  لمستمطن  »كريات  
رف  منطق  القدس، اعتدت فرق  من   بلدة تقمع، جنمب شرق  بيت لحم، ما أد  لتضر  عدد منها.

ث قاطف   على  االحتالل  جنمب  جنمد  بسلمان  الرباب   رادي  ح   ف   الزيتمن  األقصى، ما   المسجد 
 راعتقلت أحدهم. 

 7/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 مليون شيكل   فاالحتالل يقرر تعويض عائلة الشهيد المسن عمر أسعد بنل .22
رراالت: قر ت سلطات االحتالل اإلسرائيل  تعميض عائل  الشهيد المسن، عمر أسعد    -تل أبيب  

ررفقا   عاما(، من قري  جلجليا شمال  ا  هللا، بمئات آالف الشماكل ركلك مقابل إغالق الملف.  80)
"كان   البث اإلسرائيل   بقيم   11لهيئ   مبلغا  أقر  االحتالل  فإن  لعائل     500"،  ألف شيكل رتعميض 

من    غ رأشا ت إلى أن االحتالل ية  الشهيد عمر، الذي ترك حتى الممت عند حاجز قرب  ا  هللا.
الشهيد. عائل   ربين  بينه  القضي   ملف  إغالق  التعميض  احتجزت   خالل  قد  إسرائيلي   قمة  ررانت 

المسن عقب االعتداء عليه بالضرب رتقييد يديه، ثم تررته ملقى على األ ض رهم ينزف داخل منزل  
 قيد اإلنشاء، ما أد  إلى استشهاده ف  رقت الحق آنذاك.

 8/10/2022، رام هللا، األيام
 

 .. انعقاد اجتماع األمانة العامة لد"فلسطينيي الخارج" .تحو عنوان "القدس توحدنا" .23
عقدت األمان  العام  للمؤتمر الشعب  لفلسطيني  الخا ج، يم  الجمع ، اجتماعها الثالث، ف  :  بيررت 

تمحدنا". "القدس  عنمان  تحت  بيررت،  اللبناني ،  االجتماع  ئيس    العاصم   ف   المؤتمر  رشا ك 
األمان   الشع أبم محفمظ، رأعضاء من  رنائةه هشا   أحمد محيسن،  العا   راألمين  منير شفيق،  ب ، 

العام ، رأكدرا ف  اجتماعهم أن قضي  القدس ه  عنمان المرحل  الجا ي  ف  الصراع مع االحتالل  
 اإلسرائيل . 

 7/10/2022، قدس برس

 
 ديالت اللبنانية التع " إسرائيل"ترّقب في بيروت لنتائج المفاوضات بعد رفض  .24

ما ستؤرل    بيررت: بيررت حيال  الترّقب ف   إثر  يسمد  الحدرد،  ترسيم  المفارضات حمل  نتائج  إليه 
اإلعالن عن  فض إسرائيل للمالحظات الت  رضعها لبنان، ف  رقت جّدد فيه »حزب هللا« تصعيده 
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ب  من  ئاس  الجمهم ي   رقالت مصاد  رزا ي  مقر   رتلميحه بالحرب ف  ممازاة االستنفا  اإلسرائيل .
الم  بين  تماصل  »هناك  األرسط«:  البرلمان  لن»الشرق  رنائب  ئيس  آممس همرستاين  األميرر   سيط 

تقني    إنها  القمل  يمكن  الت   اإلسرائيليمن  رضعها  الت   المالحظات  على  لالطالع  بمصعب  إلياس 
ألميرري  الت  لم تنتِه، ال  قانمني  أكثر منها خالفات جذ ي ، رما يمكن العمل عليه ضمن المساط  ا

من هناك تةاين بين الطرفين«، مضيف : »نحن بانتظا  تسلم  سيما أن در  المسيط يكمن عندما يك
 المالحظات خالل الساعات المقبل «. 

 7/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 لبنان ال قيمة لها  دّ ض "إسرائيل"التهديدات التي أطلقتها : حزب هللا .25

اللبنان ، خالل خطة  الأعلن عل  دعممش   التنفيذي ف  حزب هللا  جمع ، أن  نائب  ئيس المجلس 
التهديدات الت  أطلقتها إسرائيل ضد لبنان أمس ال قيم  لها، رأنها أصابت المستمطنين الصهاين  ف   

رصفه. حسب  رالهستيريا،  الرعب  من  بحال   رالمربك   الشمال  الخائف  هم  اليم   "العدر  رأضاف 
لب، فكيف  ف  ممقع القمة، ألننا أصحاب حق، رالحق ال يممت طالما ر اءه مطارالمضطرب رنحن  

 إكا رانت ر اءه مقارم ". 
 7/10/2022.نو، الجزير 

 
 رئيس البرلمان العربي يؤكد على محورية القضية الفلسطينية وإبراز دورها المركزي  .26

أه:  القاهرة العسمم ،  الرحمن  عبد  بن  عادل  العرب   البرلمان  قضي   أكد  ئيس  إلبراز  الجهمد  مي  
رالمررزي ، القضي  الفلسطيني ، رطرحها ف  راف  المحافل اإلقليمي  رالدرليً  العرب رالمسلمين األرلى  

رتنفيذ  الالجئين  رعمدة  المستقل   درلته  رإقام   الفلسطين   للشعب  المشررع   الحقمق  لنيل  رصمال 
الصل . كات  الدرلي   الشرعي   خ  قرا ات  العسمم ،  لد  رطالب  الجدد  فلسطين  نائب   استقةاله  الل 

ف الجمع ،  البرلمان  القاهرة،  المصري   بالعاصم   العام   األمان   بمقر  الخليل ،  رمنى  الزعا ير  هم  
العادل . الفلسطين   الشعب  تحقيق مطالب  بالضغط من أجل  الدرل   البرلمان    المجتمع  رأكد ممقف 

 .ا ها القضي  المررزي  األرلى للعرب رالمسلمينالعرب  الثابت ف  دعم القضي  الفلسطيني  باعتة
 7/10/2022كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، و 
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 قف إلى جانبه ن ؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه و نساند و ن :الجامعة العربية .27
عمن ف    لقاء مع الرئيس اللبنان  ميشال خالل قال األمين العا  المساعد للجامع  العربي  حسا  زر 

إن الجامع  العربي  تساند رتؤيد حقمق لبنان ف  أ اضيه رمياهه رتقف إلى جانةه،    -بيررت الجمع 
  ره  حاضرة لكل ما يطلةه منها ف  رل استحقاقاته، رلكن الحديث عن مةاد ة عربي  قد يكمن مةكرًا. 

على   المساعد  الجامع   عا   أمين  للبنان، رضرر رشدد  انتخاب  ئيس جديد  الجميع  أهمي   تعارن   ة 
 لتحقيق هذه الغاي . 

 7/10/2022.نو، الجزير 
 

 لعنلرية في الضفة الغربية " لسياساته ا م ج دوت كو ين بوك "   حملة تطالب بإلغاء الحجوزات عبر موقع  .28
نشر نشطاء ف  الماليات المتحدة االميرري  عبر مماقع التماصل االجتماع  مطالةات ألبناء الجالي    

رالعربي ممقع  الفلسطيني   عبر  حجمزاتهم  بإلغاء  الفلسطيني ،  للقضي   الداعمين  الدرليين  رالنشطاء    
" رم (  درت  نشره  Booking)بمرينج  بعد  العالم،  حمل  الفنادق  حجز  ف   المتخصص  العالم    "

تحذيرات األسبمع الماض  للراغبين باإلقام  ف  الضف  الغربي  بضرر ة مراجع  نصائح السفر الت   
 .لمماطنيها بشأن المنطق  باعتةا ها )متأثرة بالصراع( حسب الممقع تقدمها الحكممات 

الم عبر  من حجزرا  النشطاء،  را سال رطالب  الزبائن  خدم   بأ قا   راالتصال  بإلغاء حجمزاتهم  مقع 
الفلسطين ،   الشعب  ضد  العنصري   الخطمة  لهذه  غضبهم  عن  تعبيرا  للممقع  إلكتررن   بريد   سائل 

 .ر  رممقعها ليس على مستم  الماليات المتحدة بل العالم أجمعرالمطالة  بمقاطع  الشر 
 7/10/2022، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 صحافي يوناني يقاضي جنرااًل إسرائيليًا بتهمة التجسس على هاتفه .29

تحقيق جنائ   تمجه الصحاف  اليمنان  ثناسيس رمراكيس، إلى النياب  العام  اإلسرائيلي ، طالةًا إجراء  
كسا« للسايبر الهجمم ،  تمهيدًا لمقاضاة الجنرال اإلسرائيل  السابق طال ديليان، صاحب شرر  »أنتل

عليه. التجسس  للحكمم    بتهم   األجر  مدفمع   خدمات  قدمت  الشرر   هذه  إن  رمراكيس،  رقال 
ه ربعمله بشكل  اليمناني  لمما س  عمليات اختراق خصمصيته رهاتفه النقال، رنقل معلممات خاص  ب

 غير قانمن  يبلغ حد الجر  الجنائ .
 8/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 لكنها ملر  على إنجاز اتفاق الحدود "إسرائيل"واشنطن غاضبة من لبنان و .30
ف  محارل  لسحب فتيل التمتر العسكري بين إسرائيل رلبنان من جراء الخالفات حمل ترسيم الحدرد 

ف   ميرر  آممس همرستاين جهمده للتغلب على األزم  رالتقد  نحم اتفاق  الةحري ، رثف المسيط األ
األيا  المقبل . رأكدت مصاد  ف  البيت األبيض أن همرستاين يجري اتصاالت حثيث  مع رل من  
بيررت رتل أبيب، رقد يعمد إلى المنطق  لهذا الغرض. ربحسب مصاد  إسرائيلي  عليم ، فإن اإلدا ة  

 طرفين عن غضبها من تصرفهما.األميرري  عبرت لل
التحفظات اللبناني  على مسمدة االتفاق الت  عرضها عليها  رقالت هذه المصاد  إن راشنطن فمجئت ب

همرستاين، رمن الرفض اإلسرائيل  الحاد لها رأبلغتهما بأنه ما ران يجب الخررج بتلك التصريحات  
رأكد  االتفاق،  رعرقلت  التمتر  أثا ت  رالت   الطرفين،  ف  من  جديد  تقد   ف   ؤي   ت  غبتها 

تمصل إلى اتفاق ف  عهد حكمم  يائير لبيد، فإنها تر  ف  كلك  المفارضات. رإكا لم يكن ممكنًا ال
االنتخابات   قبل  اتفاق  إنجاز  إلى  تسعى  رلذلك  للبنان.  فادح   خسا ة  إلى  ستؤدي  فرص   إضاع  

الثا ن (، أر على األقل التقد  نحم االتفاق  اإلسرائيلي ، الت  ستجري ف  األرل من نمفمبر )تشرين 
 بشكل جدي.

 8/10/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 1968حول قرار اإلخوان الفلسطينيين االمتناع عن المقاومة المسلحة في  .31
 محسن محمد صالح أ. د. 

على ممقع الجزيرة مةاشر، رثيق     2022أيلمل/ سبتمبر    16نشر األخ العزيز الشيخ عصا  تليم  ف   
، تنص خالصتها )بعد كرر 1968شةاط/ فبراير    11 ة عن اإلخمان المسلمين الفلسطينيين ف   صاد 

ظل   ف   فلسطين  ف   المسلح  بالعمل  القيا   عن  اإلخمان  بن"امتناع  قرا   على  المعطيات(  من  عدد 
 الظررف الحاضرة".

منذ زمن طميل   ال أن قرا  عد  المشا ر  نفسه معررفرالمثيق  رإن ران نّصها ي نشر ألرل مرة، إ
لد  المعنيين بتا يخ التيا  اإلسالم  الفلسطين ، رلد  الكثيرين من أبناء التيا  نفسه. رما أن عبد 
لإلخمان   التنفيذي  المكتب  ف   رممثلهم  الفلسطينيين  لإلخمان  العا   المراقب  نائب  عزة،  أبم  هللا 

بعنمان "مع الحرر  اإلسالمي  ف     1985، ف  كلك المقت، نشر رتابا سن   المسلمين ف  البالد العربي 
الدرل العربي "، صد  عن دا  القلم بالكميت، يتضمن تجربته مع اإلخمان المسلمين. رقد ناقش ف  
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تلك   144–127الصفحات   ف   العسكري  العمل  عن  باالمتناع  الفلسطينيين  اإلخمان  قرا   ممضمع 
سلمين ف  المكتب، يمضح فيها القرا   ذررة طميل   فعها لقادة اإلخمان المالفترة، رعرض ملخصا لم

 ريدافع عنه. 
غير أن الالفت ف  األمر، هم أن الشيخ عصا  تليم  رضع عنمانا لمقاله، عندما نشر المثيق ، هم  
الرئيس   السبب  القرا  هم  إك  أ  أن هذا  تأسيس حماس"!!  تسبَّب ف   الذي  الصاد   "قرا  اإلخمان 

العزيز بين القرا  رإنشاء حماس؛ إك إن إنشاء حماس ليس   نشاء حماس. رال ند ي ريف  بط أخمناإل
له عالق  من قريب رال بعيد بهذا القرا . غير أن هذا ال ينتقص، ف  المقت نفسه، من الجهمد الكبيرة  

رخ باإلخمان،  المتعلق   المثائق  جمع  ف   تليم   الشيخ عصا   بها  قا   الت   تراث  رالمشكم ة  صمصا 
البنا  حمه هللا  حسن  المالبسات؛  الشيخ  رشرح  األمر  تمضيح  طلبما  ررا   إخمة  مع   تماصل  رقد   .

 رلعل النقاط التالي  تمضح السياق التا يخ  للمثيق ، ف  مقابل السياق التا يخ  لتأسيس حماس: 
اإلخمان  تنظيم  هم  المقت،  كلك  ف   الفلسطين "  بن"التنظيم  يعرف  ران  ما  إن  ف     أرال؛  الفلسطينيين 

ران الذي  الذي صد  قطاع غزة،  رهم  العرب ،  الخليج  ف   الفلسطينيين  اإلخمان  تنظيمات  تتةعه  ت 
 عنه القرا . أما اإلخمان ف  الضف  الغربي  راأل دن، فكان يجمعهم تنظيم آخر. 

العس العمل  ف   الريادي  الدر   غزة،  قطاع  ف   الفلسطينيين  لإلخمان  ي حسب  ثاني ،  ناحي   كري من 
أنشؤرا )بالتعارن مع اإلخمان المصريين( تنظيما عسكريا سريا؛    ، فقد 1948المنظم بعد را ث  حرب  

الفترة   ف   الشريف  رامل  قادته 1955-1950بإشراف  أبرز  من  رران  العمليات.  من  بالعديد  رقا    ،
العايدي، رغيرهم.   النجا ، رحمد  يمسف  اآلغا، ومحمد  )أبم جهاد(، رخيري  المزير  أن  خليل  ربعد 

ق  من نظا  عبد الناصر، نشأت حرر  فتح ف  بداياتها ف  محاضنهم  تعرض اإلخمان للقمع رالمالح
 كالفت  عمل رطن . 

الفترة   ف   الفلسطينيين  اإلخمان  تنظيم  عانى  راالستنزاف    1967–1956رقد  رالتراجع  الضعف  من 
سجمن عبد الناصر. رلذلك، لم    رهجرة الكماد ، رتمف  أرل مراقب عا  له )األستاك هان  بسيسم( ف 

مس  بعد حرب  يكن  التنظيم  هذا  يحارل  أن  بالعناصر    1967تغربا  البناء  رإعادة  نفسه،  شتات  لملم  
ل الترريز على التربي  رالدعمة لتشكيل قاعدة صلة ، يمكن أن   القليل  المحدردة الت  لديه؛ رأن ي فضِّ

   على االقتالع. تقم  على أكتافها مقارم  مسلح  جادة رمستمرة رعصيّ 
يكن رل اإلخمان الفلسطينيين مجمعين على القرا ، رلكنهم احترممه رالتزمما به.   رمن جه  ثالث ، لم

أيلمل/ سبتمبر   القطاع ف   التنظيم ف   قيادة  تملى  الذي  ياسين  حمه هللا،  أحمد  الشيخ  كلك  رمثال 
مان حمد، عضم مجلس شم    ، حيث ران يميل إلطالق العمل العسكري، ررذلك األستاك سلي1967

 كلك المقت. اإلخمان ف  
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ران   فقد  العسكري،  العمل  ف   المشا ر   أفراده من  منع  الفلسطين   التنظيم  أن  ليس صحيحا  كذلك 
ف    الشخصي   بمةاد ته  يرغب  لمن  المشا ر   حري   ألفراده  ترك  لكنه  رتنظيم،  المشا ر   عد   قرا ه 

 معسكرات الشيمخ الت  أنشأها اإلخمان. 
ي فهم من مضممن قرا  امن   المرفمع  ناحي   ابع ،  المطمل   المذررة  الفلسطينيين رمضممن  إلخمان 

رليس  مؤقت ،  طبيع   كر  القرا   أن  المسلح،  العمل  عن  باالمتناع  المسلمين  اإلخمان  لقيادات 
دين   فرٌض  المعتدي  العدر  "قتال  أن  الفلسطينيمن  اإلخمان  يؤرد  المذررة،  رف   ثابت .   استراتيجي  

أنهم يررن ر  الداخل رراجب رشرف رطن "، غير  تحليلهم، أن مستلزمات مقارم  االحتالل من  فق 
البلدان  رأن  درل ،  قمة عسكري  طاغي  مدعمم  بغطاء  يملك  العدر  رأن  متمفرة،  الخا ج غير  رمن 

حرب   ف   مجتمع   جيمشها  هزيم   بعد  ربيرة،  ضعف  حال   تعيش  التجرب  1967العربي   رأن  ؛ 
رأنه يصعب جدا على اإلخمان المةاد ة بالعمل المسلح    ي  ال تنطبق على الحال  الفلسطيني .الفيتنام

ف  تلك الفترة، إك إنه ف  المقت الذي يجد فيه رل فصيل فلسطين  من يدعمه أر يقف خلفه من  
البالد  ف   رمالحق   مضطهدة  اإلخمان  جماع   فإن  رالسالح؛  بالمال  تمده  الت   العربي   األنظم  

 ستقل ف  بيئ  رهذه.ربي ، رليس ثم  فرص  لعمل قمي جاد مالع
ف    أنفسهم  اإلخمان  من  شديد  لنقد  تعرضا  رحتى شخصه،  مذررته،  أن  يعترف  أبم عزة،  أن  غير 
 األ دن رالبالد العربي ؛ رأنهم أكدرا أنه ما دامت قد ف تحت فرص  للجهاد، فال بّد من القيا  بالماجب.

اإلخمان تنظيم  فإن  را   رخامسا؛  الغربي (  الضف   )رمعه  األ دن  العسكري،  ف   للعمل  متحمسا  ن 
خصمصا أن األجماء رانت تساعد على كلك ف  شرق األ دن، حيث نشط العمل الفدائ  الفلسطين ، 
رتشكلت له قماعد راسع . رقد دعمته ف  كلك باق  تنظيمات اإلخمان ف  البالد العربي ، بما ف  كلك  

ر  رسم يا  رالعراق  ف   الكميت  المصريين  رتنظيم  رالسمدان  معسكرات  لبنان  أ نشئت  رلذلك،  الخا ج. 
( نحم  1970-1968الشيمخ  فيها  رتد ب  قماعد،  على سةع  رتمزعت  فتح.    300( تحت غطاء حرر  

 شهيدا.  13مجاهد، رشا رت ف  عمليات عسكري  مهم ، راستشهد من أفرادها 
الذي نشأت بسبةه   السياق  الذي أشا   من جه  سادس ، فإن  إليه  حماس، ال عالق  بقرا  االمتناع 

األخ الكريم، بل إن القرا  خد  بشكل إيجاب  ف  مرحل  معين  ف  إعداد البنى التحتي  النتشا  التيا   
اإلسالم  رللتأسيس القمي للعمل المقار . أما سياق نشمء حماس، فهم مرتةط بتصاعد شعبي  التيا   

فلس داخل  الفلسطين   سةعينيااإلسالم   من  الثان   النصف  منذ  رخا جها،  العشرين، طين  القرن  ت 
 رانتشا  الصحمة اإلسالمي  ف  العالم العرب  راإلسالم . 

الفلسطين  سن    التنظيم  قيادة  اآلغا  تمل  خيري  كلك مع  دينامي   1975ريتمافق  به من  يتمتع  بما   ،
نصف األرل من الخمسينيات، رحلمل عالي ، رمن خلفي  ف  قيادة التنظيم العسكري الفلسطين  ف  ال
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د نائةا له؛ بحماسته للعمل الجهادي ربخلفيته السابق  ف  المشا ر  ف  تأسيس حرر  فتح  سليمان حم
ف  النصف الثان  من الخمسينيات. رقد انسجم هذا مع الطبيع  الجهادي  رالحماس  للعمل العسكري  

 زة.للشيخ أحمد ياسين، الذي ران يقمد العمل ف  قطاع غ
الت اندمج  عندما  نمعي   قفزة  تحققت  بالد  رقد  "تنظيم  راحد،  تنظيم  ف   رالفلسطين   األ دن   نظيمان 

سن    مةاد ات  1978الشا "  رظهرت  الداخل.  ف   الفلسطين   العمل  تتابع  مختص   جه   رتشكلت   ،
، رف   1948، رما ف  أسرة الجهاد ف  فلسطين المحتل   1979للعمل العسكري أر لإلعداد له منذ سن   

بالخا   الفلسطينيين  اإلخمان  لسن   مةاد ة  الثان   النصف  منذ  العسكري  للعمل  اإلعداد  ف   ،  1979ج 
 .1983أرائل  -1982يخ أحمد ياسين للتنظيم العسكري أراخر رف  إنشاء الش

، بقيادة خيري 1985ثم تبلم  العمل بتشكيل "قسم فلسطين" الذي ع رف الحقًا بجهاز فلسطين سن   
ال ف   المقار   العمل  تصعيد  باتجاه  دفع  حيث  الداخل  اآلغا،  ف   اإلخمان  لمكتب  رأعطى  داخل، 

عبد   بقيادة  رران  رالقطاع(  ف   )الضف   المقار   رالعمل  االنتفاض   إطالق  صالحي   دخان؛  الفتاح 
رانمن األرل/ ديسمبر    9المقت الذي يراه مناسةًا. رهم ما حدث ف  انطالق االنتفاض  المةا ر  ف   

رانمن    14ً  انطالقتها، بعد كلك بخمس  أيا  )ف   رف  البيان األرل الذي أصد ته حماس، معلن  1987
 . 1993يث تابع خيري اآلغا  ئاس  حماس حتى سن  (، ح1987األرل/ ديسمبر 

 7/10/2022، 21موقع عربي 
 

 محافظ نابلس يهزم رئيسة وزراء بريطانيا .32
 رائل قنديل

رالم إلسرائيل،  رداعم   ربيرة  أنا صهيمني   تراس:  ليز  بريطانيا  رز اء  ستدافع   ئيس   المتحدة  ملك   
 عنها. 

 الرئيس األميرر  جم بايدن: ال يشترط أن أكمن يهمديا ألصةح صهيمنًيا، رهذا أنا.  
إلى االنتحا ، ريظهرن   أبناءهن  إبراهيم  مضان: هنالك أمهات شاّكات يرسلن  اللماء  نابلس  محافظ 

المقارم اتصاالت مع  أجريت   .. أّمًا  ليست  أنهن مناضالت، هذه  المدين  من أجل  لآلخرين  ين ف  
 إلى اتفاق لتسليم سالحهم رالحصمل على عفم لهم من إسرائيل.  المصمل

بين   الصهيمني   للفكرة  نفًعا  األكثر  من  السؤال:  عن  رأجب  بعضها  أما   الثالث   التصريحات  ضع 
أ   ئيس  رز اء بريطانيا؟ تصريحات محا الرئيس األميرر   أ   نابلس  الثالث ؟ محافظ  فظ  المتحّدثين 

ريطاني  جاءتا ف  تمقيت راحد تقريًةا، فيما يعمد رال  الرئيس األميرر  إلى نابلس ر ئيس  الحكمم  الب
 سنمات مضت، لكنها تالزمه باعتةا ها من مةادئه الت  ال يحيد عنها. 
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ف  زعم ، رال  محافظ نابلس الذي يهين  المقارم  رالمقارمين، ريطعن ف  رطني  رإنساني  أمهات  
ه األبطا راألحياء،  منهم  الشهداء  الفكرة  ل،  أجل  من  الكفاح  ف   بسالً   راألشد  رالًء  األكثر  الكال   م 

نمعي    من  الصهاين ،  المعلقين  غالة  على  هنا  يتفّمق  أنه  بل  فلسطين،  ف   الصهيمنيين  رالمشررع 
العرب المشاهد  رجه  ف   أقدامهم  يضعمن  الذين  المحللين  رفيلق  االحتالل،  جيش  باسم     المتحّدث 

 ت  تستضيفهم على الرحب رالسع .لقنمات التلفزة العربي  ال 
انتزع   الذي  المشؤر   بلفم   رعد  ر يث   النهاي   ف   فه   بريطانيا،  رز اء  على  ئيس   الرجل،  يتفّمق 
أ ض فلسطين من أصحابها األصليين رمنحها لشراك  العصابات الصهيمني  الت  ضاقت بها القاّ ة  

، رمن ثم ليس منتظًرا من  ئيس  رز اء بلٍد لها عن مكاٍن تتخلص منها فيهالعجمز، فقّر ت أن تةحث  
ال يملك سرق رطًنا من أهله رأعطاه لمن ال يستحّق، ال ينتظر منها أن تكمن حريصً  على الحق  

 الفلسطين  رمدافع  عنه أكثر من هذا المحافظ.
ت أنها  البريطاني ،  المزيرة األرلى  يبدر فيه عرب  يلفت االنتةاه، ف  تصريحات  تمقيٍت  النفط  أت  ف  

بمثاب    النفط، رالذي هم  إنتاج  ررأنهم يتحّدرن أر ربا رأميررا، ريتحالفمن مع  رسيا بقرا  تخفيض 
 إحكا  الخناق على أر ربا المذعم ة من فصل الشتاء المقبل. 

را العرب   الرسم   النظا   بين  تناقًضا  تستشعر  رانت  البريطاني   المسؤرل   هذه  أن  الحتالل  لم 
تصري لحملت  رأن  الصهيمن   العرب ،  للنظا   التجا ي  النفاق  باب  من  رلم  الغزل،  من  نمًعا  حاتها 

بالحد األدنى ممقًفا محايًدا بين   الفلسطينيين ف  درلٍ  على أ ضهم، أر تتخذ  تتحّدث مثاًل عن حق 
أ تفعل  لم  بريطانيا  رز اء  لكن  ئيس   االحتالل.  هذا  تحت  رالماقعين  ربانت االحتالل  كلك،  من  ًيا 

طع  رمتطّرف  ف  إعالن صهيمنيتها، رظّن  أنها تعلن كلك راثًق  مطمئًن  إلى أن أحًدا صريح  رقا
منها   أكثر  هم  العرب من  بين  هناك  أن  بيقين  مدفمًع   يحتّج،  أر  يغضب  لن  الرسميين  العرب  من 

ا لمصلح   خدمً   أكثر  هناك  رهل  االحتالل،  عن مصالح  ردفاًعا  يدين  صهيمني ،  أن  من  الحتالل 
نا يقّدمها محافظ  أن  يمكن  هديٍ   أفضل  أن  رير   االحتالل،  ضد  المقارم   أعمال  بمضمح  بلس 

محارل    ثم  للعدر،  رتسليمه  سالحه  من  تجريده  ه   رطنه  استعادة  أجل  من  المكافح  للفلسطين  
 الحصمل على عفٍم له من هذا العدر المحتل؟

يكن ليجرؤ على تقديم هذا العرض   عسكرًيا ران أ  سياسًيا، لم  الشاهد أن مسؤراًل صهيمنًيا راحًدا،
الصفق   لهذه  يستجيب  أن  يمكن  محترًما،  راحًدا،  فلسطينًيا  أن  ليتصّم   يكن  لم  رما  المضمح،  بهذا 

 القذ ة: إلقاء السالح رالتمب  عن المقارم  مقابل العفم الصهيمن .
من  ئيسه محممد محافظ نابلس بإقالته بقرا     يةقى مستغرًبا هنا أن يطالب الغاضبمن من تصريحات 

عّةاس، إك تؤّرد رل الشماهد راألدل  أن هذه التصريحات مقتةس  من أ شيف عّةاس شخصًيا، فهم  
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أكثر تطّرًفا ف   فض مشررع المقارم  المسلح ، بمصفها  ًدا مشررًعا على اعتداءات االحتالل، من  
ب التنسيق األمن  مع  الرجل يما س السلط  على مذه  المسؤرلين الصهاين  أنفسهم، ناهيك عن أن 

أن    2018العدر، بمصفه ضرر ة رجمدي ، رال يخف  كلك أبًدا، بل يفخر به، رما أعلن مطلع العا   
لقاًء شهرًيا يجمعه برئيس جهاز الشاباك اإلسرائيل ، معبًرا عن افتخا ه بأن التنسيق األمن  بينه ربين  

لالحتال  العا   األمن  بنسة   جهاز  ناجح  رم  %.99ل  التصاًقا  عّةاس،  أكثر  نابلس،  ف   حافظه 
 بالمشررع الصهيمن  من  ئيس رز اء بريطانيا رمن الرئيس األميرر . 

 7/10/2022العربي الجديد، لندن، 
 

 فعاًل؟  "إسرائيل"هل ستزول  .33
 باسل طلمزي 

النبمءة   بأن  قناعٍ   على  ألنن   إسرائيل؛  زرال  نبمءات  يمًما  تستمقفن   ف   لم  العاجز  أسلح   إحد  
ه حرر   مماجه   مؤّسس  لسان  على  ر دت  النبمءات  تلك  إحد   أن  من  الرغم  على  الحاضر،  زائم 

حماس، الشهيد أحمد ياسين، ف  مقابل  تلفزيمني  مع قناة الجزيرة، قبل سنمات، رفيها كهب به اليقين  
هذا المناضل ليس بعاجز،  . رال خالف على أن  2027إلى حّد ضرب ممعد للزرال ال يتعّد  العا   

عد، بدليل أنه أقعد إسرائيل رأرقفها على قد  راحدة طمال فترة تزعّمه الحرر ، بفضل عملياتها  رال مق
النمعي  الت  أّ قت الكيان الصهيمن  أعماما. على األ جح، ران الشيخ ياسين يصد  عن تأريالٍت ال  

دحضان هذه  ي  رممازين القم  ف  المنطق  تعقالني ، رهم يعّين الممعد، كلك أن الظررف الممضمع 
 بالتأكيد. 2027النبمءة، سماء ف  اللحظ  الراهن  أر ف  المد  المنظم  الذي يتجارز سن  

علماء   لسان  رعلى  نفسها،  إسرائيل  داخل  من  تصد   بدأت  النبمءات  هذه  أن  أخيرا،  استمقفن ،  ما 
تعّمر أزيد من مائ  عا ، رهم  دي  السابق ، الت  لم تا يخ رسياسيين، استناًدا إلى أعما  الكيانات اليهم 

ما اعتبرره مقياًسا قاباًل للتطبيق على الدرل  "اليهمدي " القائم  حاليًّا ف  فلسطين. ر بما ران تحليلهم  
النبمءة )تمنيت لم رانت   التا يخ  صحيًحا لم رانت الدرل  "يهمدي " حقًّا، غير أن ما يدحض هذه 

مات تأسيسها، حيث تقمل المقائع إن أغلب المهاجرين إليها  ب هذه "الدرل "، رمقدّ صائة (، طبيع  مررّ 
ليسما من المتدّينين، رال يؤمنمن بأي سند تم ات  عن الحق اليهمدي ف  أ ض الهيكل، ربأنهم قدمما 
"غير  أ اض  ف   سريع   بثررة  أحال   رعن  الصهيمني ،  الحرر   به  رعدتهم  "آمن"  مالك  عن  بحًثا 

 ".مأهمل 
مقّدمات   الصهيمن ،  رمن  الحلم  مع  درلي   أهداف  من  فيها  اشتةك  ما  أيًضا،  الكيان،  هذا  تأسيس 

ف    الحلفاء  درل  لد   هدًفا  ران  تحديًدا،  الجغرافي ،  الةقع   هذه  على  إسرائيل  تأسيس  أن  بمعنى 
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رل العثماني ،  اإلمبراطم ي   تفتيت  إلى  سعت  الت   رالثاني ،  األرلى  العالميتين  من الحربين  لتخّلص 
زرال   العبء أن  يعن   ما  النازي ،  المحا ق  عقدة  من  التطّهر  على  أ اضيها، عالرة  على  اليهمدي 

إسرائيل، رلم على هيئ  "نبمءة"، هم أمٌر ممنمع ف  عرف تلك الدرل، ال سيما أن أسةاب التأسيس لم  
تخّلفها    قاء المنطق  علىتزل قائم ، رف  مقدمتها إجهاض أي حلم بالمحدة العربي  أر اإلسالمي ، رإب

لم   تماًما،  منعه  ال  إسرائيل  زرال  يؤخر  أن  يمكن  ران  رله  ركلك  ثرراتها.  نهب  رمماصل   رفرقتها، 
كانت هناك إ ادة عربي  حقيقي  ف  إزالتها، لكن ما يحد ث على األ ض، ال سيما ف  األعما  الت   

أبرز حامًيا جديًدا العرب ،  الربيع  ثم ات  ًعا إضافيًّا من زرالها، إلسرائيل، رمان  تلت مرحل  إجهاض 
أنظم    أنفسهم، ره   أنها غدت أشّد صهيمني  من الصهيمنيين  يبدر  بأنظم  حاكم  عربي ،  متمثاًل 
ينذ    رجمدّي  تهديد  إلى  هذه  تعّرضت  إكا  إسرائيل  عن  األرل  الدفاع  خّط  ف   تكمن  ألن  مستعّدة 

 بزرالها.
ز  أن  أقّلها  ليس  بالطةع،  أسةاب،  يعن رلذلك  إسرائيل  األنظم ،  رال  هذه  عررش  زرال  حكًما،   ، 

تنفذ  لكمنها  رأميررا؛  إسرائيل  مةا ر   من  مستمّدة  الحكم  سّدة  على  بقائها  مسّمغات  أن  خصمًصا 
تأبيد سلطتها على   بقاء إسرائيل فكأنما تدافع عن  أجنداتهما ف  المنطق ، لذا ه  عندما تدافع عن 

 شعمبها. 
يا أحمد  الشهيد  أن  بنبمءتأ ّجح  أدلى  أنظم  عربي   سين  التطبيع من  اختراقات  يشهد  أن  قبل  تلك  ه 

اختزلت، ف  سن  راحدة، ما فاتها من عالقات "ضائع " مع إسرائيل منذ تأسيسها قبل نحم قرن، رإال 
"ال   أن  قمامها  بنبمءة أخر   نبمءته  استبدل  أر  بما  مائ  سن  أخر ،  إسرائيل  مّدد مهل  زرال  لكان 
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 اللماء احتياط إسحق بريك 
إلى  باإلضاف   السن ،  هذه  الغربي   الضف   أنحاء  شتى  ف   الدائرة  األمماج"  "كاسر  عملي   ف  ضمء 

عًا باالستناد إلى زيا ات  ًا، تقريرًا سريتكثيف حضم  القمات ف  المنطق ، أصد  مراقب الدرل ، مؤخر 
فجائي  قا  بها لقاعدَت  رفير الجمي  ف  غم  األ دن رياكير العسكري  ف  "السامرة"، تمصل فيه إلى  
الخالص  التالي : الجيش اإلسرائيل  بمضعه اللمجست  الحال  غير مستعد للقتال ف  الضف  الغربي ، 

 ظاهرًا بمضمح. مل: إن هذا ران  ربعد سنمات من التحذيرات يمكن الق
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شاهدت  هذا رله رأكثر خالل عمل  مفمضًا عن قبمل الجنمد، فقبل أ بع سنمات رتبت تقريرًا حساسًا  
عن جهمزي  الجيش اإلسرائيل  للقتال، رصل إلى المجلس المزا ي المصغر ر ئيس الحكمم  ررزير  

م ، ربعد انتهائ  من تمل    ران. رحتى اليالدفاع رلجن  األمن رالخا جي  ف  الكنيست رإلى  ئيس األ
عن   فيها  يتحدثمن  الجنمد،  صغا   رمن  الجيش،  ف   القادة  رةا   من  تقا ير  إلّ   تصل  منصب ، 
إلى   باإلضاف   العسكري ،  الخدم   ناحي  ظررف  اللمجستي ، رمن  الناحي   للجيش من  السيئ  المضع 

 المضع المز ي لسالح االحتياطيين.
الدرل    مراقب  بررشف  المرة  ف  سالح الحقيق   الحافز  على  محافظ   رعد   ربير  خلل  ثم   القمل: 

قليل    رالكميات  فقيرة  الغذاء  رقمائم  ضعيف ،  العسكري   الطةاب   مجال  ف   راالستجاب   االحتياطيين، 
النشاطات   جبه   على  الممجمدين  المقاتلين  تكف   ال  للتد يب  المخصص   راألرقات  رافي ،  رغير 

، بدأ يظهر  2006المضع الراهن للجيش اإلسرائيل . منذ سن   رله غيض من فيض  العمالني ، رهذا  
المجال   خصخص   عملي   مع  تراَفَق  راللمجستيات  الصيان   مجال  ف   حقيق   إستراتيج   تقصير 
اللمجست  ف  الجيش اإلسرائيل . فعملي  خصخص  منظممات أساسي  ف  الجيش، رالت  ران يمكن  

بفقدا تسببت  إجرائها،  أر عد   ف   السيطرة  تداعيات  ن  من  كلك  عليه  ينطمي  ما  مع  الطما ئ  قات 
 مصيري  على أداء الجيش اإلسرائيل  عند نشمب قتال طا ئ متعدد الجبهات.

اإلسرائيل ؟   للجيش  تابع   أساسي   بمنظممات  االهتما   إليها  أ سند  الت   المصانع  آالف  مهم   ما 
قطع رتأمين  القتالي   المسائل  رتعديل  ه  فالصيان   للجيش  تصنيع  الغيا   شررات  عاتق  على    

السالح، رالخدمات اللمجستي  للقمات تقم  بها شاحنات تابع  لشررات مدني  )الغذاء رالذخيرة رالعتاد  
رالنقل رإصالح المررةات رالعتاد الثقيل رغيره(. حاليًا يعتمد الجيش بصم ة رلي  على هذه المصانع  

بخلل ربير ف  أداء الجيش عند رقمع أحداث الذي قد يتسبب    األساسي  ف  حاالت الطما ئ، األمر
 طا ئ ، أر عند اندالع قتال. 

عن   معهمدة  غير  بصم ة  الجيش  تخلى  مدني ،  إلى شررات  الجيش  من  المسؤرلي   نقل  عملي   بعد 
مسؤرليته ف  التشغيل الصحيح لهذه المصانع ف  زمن الحرب. رليس هناك أي ضمان  فيما يتعلق  

الطما ئ، أر عند نشمب قتال يمكن أن يؤثر ف  شتى أنحاء درل     لمصانع ف  حاالت بعمل هذه ا
 إسرائيل. 

ف  الخالص ، إن السبب الرئيس لهذا الضر  الخطر ف  أداء الجيش يكمن ف  عد  شراء الجيش  
المجال  فف   رالمال.  المما د  تمفير  ف   الرغة   بسبب  األساسي   المصانع  لهذه  الطما ئ  احتياط  

ى آالف السائقين ف  الشررات المدني ، رنتيج  لذلك قد يكمن ثم  نقص ف   ت  هناك حاج  إلاللمجس
 مجال تقديم المساعدة للجيش ف  حاالت القتال المتعدد الجبهات. 
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ف  المضع الراهن يتعين على الجيش أن يقم  بمراجع  عميق  جدًا لطريق  سلمره رثقافته التنظيمي   
ستمرا  ف  هذه الطريق . لقد فقدت القيادة الرفيع  المستم   ، إك ال يمكن االرالقيادي  المليئ  بالعيمب 

 ف  الجيش السيطرة بصم ة مطلق ، ره  ستتسبب بفشل الجيش ف  الحرب المقبل  المتعددة الجبهات.
 "معاريف" 
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