




 2020 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 1                                                  

 اليوميات الفلسطينية
 2020 أكتوبر/ تشرين األول

 1/10/2020 ،الخميس

  أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري التوصل إلى اتفاق إطار لترسيم الحدود البرية والبحرية بين
ن الخطوة من شأنها أن تفضي إلى سداد إ قالو  ،، برعاية أممية ووساطة أمريكية"إسرائيل"لبنان و

إلى أن ما جرى التوصل إليه هو مجرد اتفاق إطار يحدد المسار النظر ولفت بري  ديون لبنان.
أن تلك المفاوضات سيقودها الجيش اللبناني برعاية  ، موضحا  الواجب سلوكه في المفاوضات

 1.اللبنانية رئاسة الجمهورية
  يةسرائيلاإل نمتيحكو الإن الواليات المتحدة ترحب بقرار  األمريكي مايك بومبيو الخارجيةوزير قال 

هذه االتفاقية التاريخية بين الطرفين التي "بدء مناقشات حول الحدود البحرية، إذ إن  يةلبنانالو 
 أعوام من المشاركة الدبلوماسية المكثفة 3توسطت فيها الواليات المتحدة هي نتيجة ما يقرب من 

 شينكر ديفيد الخارجية يروز  ومساعد ،[David Satterfield] ساترفيلد ديفيدمن قبل السفير 
[David Schenker]".2 
 ،على "التوافقات" التي تمت مع حركة حماس في  صادقت اللجنة المركزية لحركة فتح باإلجماع

 وذكرت اللجنة المركزية، .2020األخير من أيلول/ سبتمبر  سبوعاأل فيمدينة إسطنبول التركية، 
أن "الشراكة الوطنية  ،محمود عباس برئاسة، اهلل في رام جنةللاختام اجتماع  صدر بعدفي بيان 
نات دت على ضرورة "تطوير هذه الشراكة في كل مكو  ال رجعة عنه"، وشد   استراتيجيخيار 

النظام السياسي في السلطة ومنظمة التحرير، الممثل من خالل االنتخابات الحرة النزيهة بالتمثيل 
 3النسبي الكامل".

 يب أردوغان عن فخره بدفاع بالده عن فلسطين في كافة المحافل أعرب الرئيس التركي رجب ط
وقال أردوغان: "التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر هو مصدر  الدولية.

ما أنه من الممكن إلى اليوم العثور سي   ، ال: "القدس مدينتناوأضاف قائال   فخر لبالدنا وشعبنا".
 4نية التي اضطرت للخروج منها خالل الحرب العالمية األولى".على آثار المقاومة العثما

  بلغ مليون  "إسرائيل"أن عدد العاطلين عن العمل في  ت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريةذكر
رت بشكل كبير على الوضع وبحسب تقرير للصحيفة، فإن أزمة فيروس كورونا أث   شخص.

الموجة صلهم من أعمالهم للمرة الثانية مع ف ألف عامل تم   133االقتصادي، مشيرة  إلى أن 
 5انتشار فيروس كورونا.الجديدة من 

 أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة،  "إسرائيل"و األمريكية أكدت اإلمارات والواليات المتحدة
جاء ذلك في بيان ثالثي مشترك  ."أكثر استقرارا  وتكامال  وازدهارا   أوسطخطوة نحو شرق "باعتباره 
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ي، بشأن تطوير سرائيلي واإلمريكأصدره وزير الطاقة اإلماراتي سهيل المزروعي، ونظيراه األ
 6استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة، تقود إلى مزيد من االبتكار واالزدهار.

  ،من رخص البناء لمنشآت مدنية في منطقة األغوار  ، عددا  وألول مرةمنحت السلطة الفلسطينية
وقال وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح،  .ية والمهددة بالضم  سرائيلاإل الخاضعة للسيطرة

، زء من معركة الوجود مع االحتالل")لم يذكر عددها( "ج ألناضول، إن منح هذه الرخصوكالة ال
 2020.7سنة منشأة فلسطينية منذ بداية  500ي هدم أكثر من سرائيلاالحتالل اإلإلى أن  مشيرا  

 عقب اتفاق  ،ي يوسي كوهين محادثات أمنية في البحرينسرائيلاإلالموساد جهاز  أجرى رئيس
ونقلت وكالة أنباء البحرين أن رئيس الموساد ناقش "الموضوعات  الجانبين على تطبيع عالقاتهما.

 8ذات االهتمام المشترك"، وكذلك "آفاق التعاون بين البلدين".
 2/10/2020 ،الجمعة

 خالل اجتماعها الذي  قررتلمركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن اللجنة قال أمين سر اللجنة ا
، تشكيل قيادة موحدة تتحمل مسؤولية العمل من أجل تطوير 1/10/2020 الخميسيوم عقدته 

وأوضح الرجوب أن مركزية فتح  وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية في الوطن والشتات.
التوافق عليها  تم   وار مع الفصائل الستكمال وضع اآلليات المطلوبة التيبح أقرت كذلك البدء فورا  

 9.ين لجميع الفصائل الفلسطينيةاألمناء العام  

 1,237ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أوساط جنوده إلى  يسرائيلأعلن الجيش اإل. 
ل االنفرادي بعد جندي في العز  12,700ي إلى أن هناك سرائيلوأشار الناطق باسم الجيش اإل

 10.بحسب موقع صحيفة معاريف ،مخالطتهم لمصابين
 ية سرائيلأصدرت شبكة "ميدان القدس" تقريرها الشهري حول واقع مدينة القدس جراء االعتداءات اإل

مستوطنا  المسجد  1,580فقد اقتحم  ،. وحسب التقرير2020 سبتمبرأيلول/ وجائحة كورونا خالل 
ومنشأة  منزال   24، فيما هدمت آليات االحتالل دة التي يغطيها التقريرخالل الم األقصى المبارك

 11.مقدسيا   82واعتقل جيش االحتالل  ،مختلفة

 ي على إيداع مخطط إلقامة حي استيطاني جديد على أراضي سرائيلصادقت سلطات االحتالل اإل
 ،ة استيطانيةوحد 450ويشمل المخطط إقامة  قرية صور باهر إلى الجنوب الشرقي من القدس.

أكثر  على بناء منشآت تجارية وعامة، و من األراضي الزراعية( 2ألف م 57) ا  دونم 57ويمتد على 
 12.(2ألف م 120) دونما   120من 

  أنهم ماضون في  ،نائب رئيس مجلس السيادة في السودان ،محمد حمدان دقلو )حميدتي(أعلن
بشطب السودان من الئحة الدول  يا  أمريك أنه تلقى وعدا   ، مضيفا  "إسرائيل"بناء عالقات مع 
أن إقامة عالقات مع  ،"24مع قناة "سودانية  مقابلةفي  ،حميدتي ذكرو  الراعية لإلرهاب.
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إمكانيتها التقنية  خصوصا  سيتيح للسودان االستفادة من إمكانياتها المتطورة،  "إسرائيل"
 13والزراعية.

   يقضي  ،قراطي والجمهوريو الديم ك بين الحزبيني مشروع قانون مشتر مريكاأل كونجرسرح في الط
 ".إسرائيلتصدير أسلحة إلى دول الشرق األوسط، إال بعد التشاور مع " ةاألمريكيحكومة البمنع 

م المشروع بالتعاون مع ، الذي قد  Brad Schneider براد شنايدر وذكر النائب عن والية إلينوي
روع القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام شر على موقعه، أن مشنواب آخرين، في بيان ن  
" العسكري في المنطقة، على خلفية تقارير عن صفقات لتصدير إسرائيلالواليات المتحدة بتفوق "

 14ية إلى الشرق األوسط.أمريكأسلحة 
 3/10/2020 ،السبت

 بعد  ،الوطنيةإن قيادتها أنهت اجتماعاتها الخاصة المتعلقة بتطورات الحالة  حماسالت حركة ق
ون للفصائل في رام اهلل وبيروت، والذي تاله الحوار االجتماع المهم الذي عقده األمناء العام  

ض عنه مسودة تفاهم بين وفدي الحركتين لعرضها على الفصائل ، وتمخ  إسطنبولالثنائي في 
نظام السياسي إلى أن الشراكة الوطنية تتجلى في إعادة بناء ال في بيانها، ،حماس وأشارت كافة.

ية سليمة، من خالل االنتخابات الشاملة والحرة والنزيهة في ديموقراطالفلسطيني كامال  على أسس 
بما يضمن مشاركة  ،كل المناطق، وفي المقدمة منها القدس المحتلة، وبالتزامن والتوافق الوطني

 15الجميع دون استثناء.
 عناصر على األقل  10لسطينية من نحو ي باعتقال قوة أمن فسرائيلقامت قوة من الجيش اإل

بالقرب من بلدة نعلين غرب محافظة رام اهلل، خالل أدائها مهامها إللقاء القبض على مطلوبين 
 16تحويلهم للتحقيق. فارين إلى القرية، وقامت باحتجاز مركبتهم ثم  

 على خطة  ي، ويوافقسرائيلن يشرعن االحتالل اإلم" إن ل الرئيس التركي رجب طيب أردوغانقا
إخوتنا الفلسطينيين، يهين صالح الدين  ها للقدس واألراضي الفلسطينية، وال يعترف بحق  ضم  

جاللها األيوبي".  17والغيرة عليها، واجب كل مسلم. ،وأشار أردوغان إلى أن نصرة القدس، وا 

  تماعها ن اللجنة المركزية لفتح أقرت توجهات خالل اجأمحمود العالول  فتحنائب رئيس حركة أكد
ين للفصائل، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، تتعلق بقرارات اجتماع األمناء العام   ،1/10/2020قبل 

 18لتشكيل القيادة الموحدة والعمل الشعبي لتطوير المقاومة الشعبية، حتى تصبح أكثر كلفة على االحتالل.

 ارتكاب قوات الغربية در عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس في الضفة ارصد تقرير دوري ص
القدس خالل شرقي بما فيها الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة  بحق   انتهاكا   1,575االحتالل 

آخرين بنيران قوات  66وجرح  ،ق التقرير استشهاد مواطنين اثنينووث   .2020 سبتمبر /أيلول
اعتداء   28 لتقريرا كما رصد آخرين. 33، واحتجزت مواطنا   344 االحتالل، التي اعتقلت أيضا  
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على دور العبادة والمقدسات، وقد بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد األقصى المبارك 
 19.مستوطنا   1,283

 4/10/2020 ،األحد

 على بناء مصعد بالقرب من مبنى كهف البطاركة، باإلضافة إلى  يسرائيلاالحتالل اإل صادق
 20اإلبراهيمي. سجدالمالسيارات إلى ساحة مسار وصول يسمح بالصعود من ساحة انتظار 

  أحمد مجدالني النقاب عن اتفاق الفصائل على عقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كشف
 ،ين خالل األيام القادمة، على أن يعقد االجتماع األول في رام اهلللقاءين منفصلين لألمناء العام  

ة الغربية، بينما سيعقد اللقاء الثاني في الخارج ين المتواجدين في الضفويضم األمناء العام  
 21ين المتواجدين في الخارج.وسيضم األمناء العام  

  مقابلة مع صحفيين من السعودية  اإلسرائيلي ورئيس الوزراء البديل بني جانتس دفاعوزير الأجرى
جانتس رة يتحدث وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه ألول م زوم. منصةواإلمارات والبحرين، عبر 

مع صحفيين من تلك الدول، مشيرة  إلى أن اللقاء عقد بمبادرة من المجلس العربي للتكامل اإلقليمي، 
 22.ا  عن أمله في استضافة صحفيين عرب من مختلف دول المنطقة قريبجانتس حيث أعرب 

  آدم راز لمؤرخي لإسرائيلكشفت صحيفة هآرتس العبرية بعض ما جاء في كتاب Adam Raz، 
، ويقدم 1948يرصد جرائم السلب والنهب لكل الممتلكات المتنقلة في فلسطين خالل وعقب نكبة 

 24/7/1948في  David Ben-Gurion فيد بن غوريونيدويستذكر المؤرخ ما قاله  .اعترافات تاريخية
ك في على أكبر عملية سطو مسلح ربما في التاريخ، وذل قاطعا   ويشكل دليال   ،يينسرائيلعن اإل

وريون لقيام جيشير بن و  .Mapai وثيقة داخل أرشيف حزب العمل توثق إحدى جلسات حزب مباي
 23."اتضح لي أن معظم اليهود هم لصوص"يين بسلب الفلسطينيين دون ذكرهم باالسم سرائيلاإل

  رب نتنياهو لم يعد يجد وسيلة أخرى للته"إن  دور ليبرمانجأفي بقاالس دفاع اإلسرائيليوزير القال
حداث سرائيلمن مقتضيات محاكمته بتهمة الفساد، سوى تحريض اإل يين على بعضهم البعض وا 

24."فوضى عارمة تقود إلى حرب شوارع
 

 على أن الكويت ستبقى تسير على خطى  أمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أكد
 25األمير الراحل صباح األحمد تجاه فلسطين وشعبها.

 5/10/2020 ،اإلثنين

  قال األمير بندر بن سلطان إن حديث القيادات الفلسطينية بعد اتفاق اإلمارات والبحرين مع
كان "مؤلما  و"مستواه واٍط"، مشيرا  إلى أن "تجرؤ القيادات الفلسطينية على دول الخليج  إسرائيل

الفلسطينية  إن القضية ،العربيةقناة  مع ةمقابل في ،وقال بندر بن سلطان غير مقبول ومرفوض".
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ن القيادات الفلسطينية دائما  د  نع تراهن  ها قضية وطنية وقضية عادلة، لكن محاميها فاشلون، وا 
 26وهذا له ثمن. ،على الطرف الخاسر

 إن هناك توافقا   ن"،"صوت فلسطي إلذاعةفي حديث  ،حسام بدران قال القيادي في حركة حماس 
رة إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية ضرو "وكافة الفصائل حول  حماسو  فتحبين حركتي 

والمجلس الوطني، في كافة المحافظات، خاصة في القدس، بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، 
 27."تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

 ي شرق مدينة ي قرب حاجز عسكر سرائيلاستشهد شاب فلسطيني برصاص جيش االحتالل اإل
شبان فلسطينيين بعد أن ألقوا ثالثة  إن قواته أطلقت النار علىوقال جيش االحتالل  طولكرم.

 28.ي بجروحإسرائيل، دون أن يصاب أي زجاجات حارقة قرب الحاجز العسكري
   تحالف أزرق أبيض )كاحول الفان(ي بنيامين نتنياهو بفرط التحالف مع سرائيلد رئيس الوزراء اإلهد، 

 ريل شارونأقريب موعد االنتخابات، وذلك في أعقاب انضمام نجل رئيس الوزراء األسبق وت
Ariel Sharon 29."ارحل"شعار في ه وتصعيد الحملة الجماهيرية ضد   ،إلى منتقديه 

 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين من كافة الشرائح  30أنه صدر  فاد مركز فلسطين لدراسات األسرىأ
إلى  وأشار مدير المركز رياض األشقر .2015أكتوبر  /ولاألتشرين س في منذ اندالع هبة القد

من بين ذكر المركز أن و . 1967 سنةأن ما يقارب المليون فلسطيني ذاقوا مرارة األسر منذ 
حالة اعتقال  900حالة اعتقال ألطفال قاصرين، و 5,700حاالت االعتقال خالل هبة القدس 
حالة اعتقال على خلفية التحريض على مواقع  ألفصرات، و لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقا

 30.قرار إداري من محاكم االحتالل 6,000 رصد التقريرو  التواصل االجتماعي.

 مسكنا   450ي هدم سرائيلأفاد مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية بأن االحتالل اإل
ن وبي   .2020سنة شهر التسعة األولى من خالل األ ،عائلة 530ر ومنشأة فلسطينية، وهج  

" بلغ إسرائيلأن العدد اإلجمالي للمساكن الفلسطينية المهدومة من االحتالل منذ "نشأة المركز 
 31حو مليون فلسطيني للتهجير.نض تسببت في تعر   ،ا  مسكن 165,690

  السعودية لدى األردنعبر السفارة ونروا، األمليون دوالر تبرعا  ماليا  لوكالة  25قدمت السعودية. 
 32.مليون دوالر 800ما مجموعه أكثر من بالسنين  ت الوكالة أن المملكة تبرعت على مر  ذكر و 

 6/10/2020 ،الثالثاء

 2019/2020عن نتائج المؤشر العربي  بحاث ودراسة السياسات في الدوحةأعلن المركز العربي لأل، 
مغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، موريتانيا، وال) ا  عربي ا  بلد 13الذي نف ذه في 

مستجيب ومستجيبة أ جريت  28,000، وشمل (ولبنان، واألردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر
 2019 / نوفمبرون فِّذ االستطالع الميداني بين تشرين الثاني. معهم مقابالت شخصية مباشرة
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تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أن  الرأي . أم ا بالنسبة إلى 2020 يوليو /تموزو 
تهد د أمن المنطقة العربية  "إسرائيل"، على أن سياسات %89العام  متوافق وشبه مجمع، بنسبة 

من  %88النتائج أن  أظهرت فوالتطبيع معها،  "إسرائيلـ"أما على صعيد االعتراف ب واستقرارها.
 33."إسرائيلـ"ن االعتراف بمواطني المنطقة العربية يرفضو 

   أموال أوامر عسكرية تقضي بمصادرة  أربعة علىبني جانتس ي سرائيلاإل دفاعع وزير الوق
 شملت أوامر جانتس مصادرة أموال وممتلكات تم  و وممتلكات أسرى وعوائل شهداء فلسطينيين. 

بمبلغ يصل  حركة حماس إلى أسرى وعائالت شهداء آخرين،و السلطة الفلسطينية تحويلها من 
 34إلى مئات اآلالف.

 اللجنة الخاصة بالتحضير "، إن "الغد"اللواء خالد مسمار لـ قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني
خيار اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، وذلك للخروج  إلجراء االنتخابات الفلسطينية تدرس حاليا  

 35."محتلة ضمن العملية االنتخابي ةي الرافض لشمول القدس السرائيلمن مأزق التعنت اإل
 ةاجتمع وفد حركة فتح في العاصمة السورية دمشق، مع الفصائل الخمسة المتواجدة في سوري ،

ين للفصائل الذي عقد في رام اهلل وبيروت. لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات اجتماع األمناء العام  
ويعكس  مع الفصائل كان مسؤوال  إلى أن الحوار  ،في نهاية االجتماع ،الرجوبجبريل وأشار 

لى استعداد الفصائل ، ة الفلسطينيةقضيال شعورهم بالمخاطر التي تحاك ضد   إلنجاز رؤية وا 
36طة طريق تقود إلى بناء شراكة على أسس واضحة دون رعاية من أحد.ياستراتيجية ضمن خر 

 

 ،33الـ  ة الحركةانطالقذكرى بخالل كلمة  أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي، أعلن زياد النخالة ،
أن تكون  ا  ت، مشترطمشاركة حركته في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في حال تم  

أولوية  احواراتهوأكد النخالة أن حركته تضع في  مفصولة عن انتخابات المجلس التشريعي.
 37لصياغة برنامج وطني مقاوم وواضح.

  أبو حمزة راع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي،سرايا القدس، الذلمتحدث العسكري باسم اقال، 
، في أي معركة قد تتخذ إسرائيلاسة في سرايا "ستستهدف األماكن الحيوية والمنشآت الحس  الإن 

(، ستكون بتكتيكات إسرائيلأن "المعركة المقبلة )مع  أبو حمزة وأضاف فيها المقاومة هذا القرار".
 38: "لن نزيد اإلفصاح"."، مستطردا  عا  ، سيشهدها الميدان واقمختلفة تماما  

 ا  هيكليا  لحي ، مخططعاما  القدس، وللمرة األولى منذ ثالثين  في اإلسرائيليةاالحتالل  أقرت بلدية
لغاء قرارات الهدم لمعظم المباني  ، وبموجبه تم  العيساوية الكبير العفو عن البناء غير المرخص وا 

فقد رفضت البلدية توسيع مسطح الحي بما يتالءم  التي بنيت فيه من دون تراخيص. مع ذلك،
 39واحتياجات سكانه المستقبلية.

 ي سرائيلاإلنظيره و اهلل بن زايد آل نهيان  الشيخ عبداإلماراتي وزير الخارجية والتعاون الدولي  زار
في وسط العاصمة األلمانية  (الهولوكوستاليهودية )محرقة لب التذكاري لغابي أشكنازي النص
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تحية لضحايا المحرقة جاء  ،وكتب بن زايد في سجل الضيوف الرسميين بمقر النصب .برلين
فيها أن المكان يذك ر بضحايا دعاة التطرف والكراهية وبقيم إنسانية نبيلة تدعو إلى التعايش 

وختم ما خطه في سجل الضيوف بعبارة تقول إن ذلك لن  والتسامح، وهو ما تأسست عليه بالده.
 Never Again.40مرة أخرى  يحدث مطلقا  

   ي للتصديرسرائيلظبي لالستثمار اتفاقية تعاون مع المعهد اإل ع مكتب أبووق Israel Export Institute، 
وت مهد هذه االتفاقية الطريق أمام بدء  ."إسرائيل"الوكالة المعنية بالترويج لألنشطة التجارية في 

، من خالل تعزيز فرص التعاون االستثماري. "إسرائيل"ظبي و التبادل التجاري بين إمارة أبو
أيضا  تسهيل التواصل بين الشركات الم ستثمر بها في كال السوقين، واستضافة االتفاقية وتشمل 

 41الفعاليات المشتركة، ودعم الوفود الحكومية والتجارية.

 التصال المرئي مع اجتماعا  بتقنية ا إلماراتية نورة بنت محمد الكعبيعقدت وزيرة الثقافة والشباب ا
لبحث عالقات التعاون الثقافي في  ،يسرائيلوزير الثقافة والرياضة اإل ،Hili Trooper حيلي تروبر

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة بين  ."إسرائيل"ضوء معاهدة السالم بين اإلمارات و
42الثقافي المستقبلي. لوضع الخطوط العريضة للتعاون ،يةسرائيلاإلاإلماراتية و  الوزارتين

 

  اعتذرت ليبيا عن تولي رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، لتقتفي بذلك أثر فلسطين ودول
على خلفية موقف الجامعة من تطبيع كل من اإلمارات والبحرين مع  ،مماثال   عربية اتخذت قرارا  

43."إسرائيل"
 

 7/10/2020 ،األربعاء

  إريك دانون "إسرائيل"لدى  السفير الفرنسينقلت معاريف أن Eric Danon  :لن نتفاوض "قال
ونحن هنا ببساطة لنقول إنه يجب علينا مراعاة الوضع  ،نيابة عن الفلسطينيين، هذه قضية ثنائية
الدولتين.  ما نفضله ونعتقد أنه األفضل هو حل  "مضيفا :  ،"الجديد والعودة إلى طاولة المفاوضات

 ع االتفاق على شيء آخر؟ ال على اإلطالق. يمكننا قبول أي حل  هل هذا يعني أننا ال نستطي
ر الشرق األوسط بالكامل بسبب لقد تغي  "بالقول: وتابع  ."يونسرائيليتفق عليه الفلسطينيون واإل

يران وتركيا، ألن  أصبحت قوة إقليمية جديدة. يجب على  إسرائيلموقف الواليات المتحدة وا 
 44."حسبان وضعهم الضعيف على الساحتين الدولية والعربيةالفلسطينيين أن يأخذوا في ال

 قوله إن الحوارات التي لتحرير فلسطين يةديموقراطنقل عن معتصم حمادة، القيادي في الجبهة ال ،
د فتح وضع المجتمعين في صورة خطة الطريق التي فن و ا  جرت مع حركة فتح كانت إيجابية، و 

 45.التوافق عليها في إسطنبول مع حماس تم  
  أعلنت زوجة األسير ماهر األخرس إضرابها عن الطعام واعتصامها في مستشفى كابالن إلى

46على التوالي، في ظرف صحي حرج. 73جانب زوجها المضرب عن الطعام لليوم الـ 
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 الذي أذيع األمير بندر بن سلطان، ضمن الجزء الثالث من مقابلة "مع بندر بن سلطان" قال ،
من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تعلق  "نكران الجميل"ن إ، ةالعربيقناة على شاشة 

مشيرا  إلى أن ، نه بات من الصعب الوثوق بقياداتهمإ وقالالسعودية بقضية الشعب الفلسطيني، 
أن القيادات الفلسطينية  السعودي األميروذكر  القضية. القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل  

47ومسقط. ،ودبي ،والقاهرة ،ظبي وأبو ،والكويت ،ركيا أهم من الرياضترى أن إيران وت
 

  (آيدكس)قال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي International Defence Exhibition and 

Conference (Idex)  لدفاع واألمن الوطني امعرض "اإلماراتي إنه وق ع اتفاقية استراتيجية مع
 The Israel Defence Exhibition( فأس دي إي أ آي) إسرائيلواألمن اإللكتروني في 

(ISDEF)"شباط/ منتصف ظبي في  ، للمشاركة في المعرض الذي يعقد في العاصمة أبو
 48ية.سرائيل؛ وذلك للترويج لشركات الدفاع واألمن والتكنولوجيا اإل2021فبراير 

 8/10/2020 ،الخميس

 لة سبوتنيك: "يمكن أن نقيم عالقات طبيعية رئيس السوري بشار األسد، في مقابلته مع وكاال قال
أن "عقد محادثات مع  األسد وأوضح ".فقط عندما نستعيد أرضنا. المسألة بسيطة جدا   إسرائيلمع 

مستعدة، إلعادة األرض السورية المحتلة، ولكنها ليست  إسرائيليكون ممكنا عندما تكون  إسرائيل
جري في الوقت الحاضر أي ال ت   ةد أن "سوريوأكد األس ".كذلك، وهي لم تكن مستعدة أبدا  

 49"."، وقال: "ال، ليست هناك أي مفاوضات على اإلطالق، ال شيء أبدا  إسرائيلمفاوضات مع 

  أساقفة سبسطية الروم رئيس عكرمة صبري و رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس الشيخ أكد
حكام قبضتها تستغ "إسرائيل"أن  ااألرثوذكس المطران عطا اهلل حن   ل كورونا لزيادة سيطرتها وا 

ن المجازر ما زالت مستمرة في على أالشيخ عكرمة  دوشد   .سجد األقصىعلى القدس والم
50المسجد األقصى المبارك، ولن تثنينا عن الدفاع عن األقصى بكل ما أوتينا من قوة.

 

 خالل تغريدات على  ،اتقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريق
"من يريد من العرب تقديم أوراق اعتماد لواشنطن أو غيرها، أو يريد أن يمهد للتطبيع مع : تويتر

51."، يمكنه فعل ذلك من دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله األسطوريإسرائيل
 

   للبحوث يكرت إورج جية طعونات واتهامات شديدة اللهجة إلى معهد سرائيلهت وزارة الخارجية اإلوج
 The Georg Eckert Institute for International Textbookبشأن الكتب المدرسية  الدولية

Research برئ وزارة التعليم الفلسطينية من تهمة التحريض على اليهود ي   ، الذي نشر تقريرا  األلماني
 52قد حذفت. ضا  ل إن المواد التي كانت في كتب التعليم وتضمنت تحريا، وق"إسرائيل"و
  عي نت الواليات المتحدة، بشكل مفاجئ، سفيرها في الجزائر، جون ديسروشرJohn Desrocher ،

وفقا  . و مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبريةل "إسرائيل"بين وفَدي لبنان و المقررةلتول ي الوساطة 
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ي الموكل إليه التفاوض سرائيلاإل الوفد يوفال شتاينتز اإلسرائيليوزير الطاقة لإلعالم العبري، عي ن 
، Udi Adiri غير المباشر مع لبنان، وقرر أن يكون برئاسة المدير العام لوزارته، أودي أديري

على أن يرافقه ضب اط يمث لون المؤسسة العسكرية، والمستشار السياسي لبنيامين نتنياهو، رؤوفين 
 Reuven Azar.53 عازار

 واألردن "إسرائيل"بين  ،"التاريخية"وصفها بـ ،توقيع اتفاقية م  أنه ت ذكر موقع يديعوت أحرونوت، 
ودول  ،بشأن تقصير الرحالت الجوية باستخدام أجواء الجانبين في الرحالت المتجهة للخليج

وبحسب الموقع، فإن الرحالت الجوية القادمة  ا الشمالية.أمريكو  ،وأوروبا ،والشرق األقصى ،آسيا
54ية.سرائيلإيران، ستمر عبر األجواء اإلمن الصين والتي تمر عبر 

 

 ال دود البحرية والبرية جنوب البالدإن مفاوضات ترسيم الح اللبنانية قالت كتلة حزب اهلل البرلمانية ،
وأضافت الكتلة أن اإلطار التفاوضي بشأن  ي.سرائيلتندرج في سياق المصالحة مع االحتالل اإل

 بخيار المقاومة. لتي انتهجتها دول عربية لم تؤمن يوما  الحدود ال يرتبط بالسياسات التطبيعية ا
بأن  وذكرت الكتلة أن تحديد إحداثيات السيادة الوطنية هو مسؤولية الدولة اللبنانية المعنية حصرا  

 55لكل الكالم الذي قيل هنا وهناك. تعلن أن هذه األرض وهذه المياه هي أرض ومياه لبنانية، خالفا  
 بينينسوالذا صحيفة في مقابلة مع جب طيب أردوغان، لرئيس التركي ر ذكر ا The Peninsula 

 خطة تتجاهل حقوق الفلسطينيين، وتلغي حل   "صفقة القرن"أن  ليزية،جالصادرة باللغة اإلنالقطرية، 
  56األراضي. ، وتضفي الشرعية على سياسات االحتالل وضم  1967الدولتين على أساس حدود 

 9/10/2020 ،الجمعة

 العميد درور شالوم)أمان(  اإلسرائيلية االستخبارات العسكريةيس دائرة األبحاث في رئ قال Dror 

Shalom استراتيجيا   الوضع الفلسطيني بات نذيرا  "صحيفة يديعوت أحرونوت، إن  مع، في مقابلة ،
فالجيل الشاب في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( يبحث عن طريقه، وبوجود كورونا والضائقة 

اتفاقيتي سالم  إسرائيلتوقيع " من رغمعلى ال إنه وقال شالوم ."القتصادية، يهل خطر اإلرهابا
مع اإلمارات والبحرين، فإن القضية الفلسطينية موضوعة هنا أمامنا كقنبلة موقوتة. وهذا ليس 

السلطة رئيس التفكك محتمل في اليوم الذي يلي "، مشيرا  إلى أن سيحدث صباح غد شيئا  
 وتحد   ،فهذا تحٍد اقتصادي مدني ،تجاهل هذا األمر" من شالوم رذ  حو  ة محمود عباس.طينيالفلس

ية، وهذه إسرائيل -في القدرة على الحكم هناك. وتقوية السلطة الفلسطينية هي مصلحة أمنية 
 57."ليست مقولة سياسية

 وقال مكتب  يوبيا.عزمه جلب ألفي يهودي من إث ي بنيامين نتنياهوسرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل
، إنه بحث مع نظيره اإلثيوبي آبي أحمد، خالل اتصال هاتفي، بعض القضايا له نتنياهو، في بيان

 58، األمر الذي قبله األخير."إسرائيل"اإلقليمية، وأبلغه عزمه جلب ألفي يهودي إثيوبي إلى 
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 ب الناطق يين، وبحسسرائيلارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في أوساط الجنود اإل
، غالبيتهم أصيبوا بحالة جنديا   1,413عدد المصابين إلى  فقد وصلي، سرائيلالعسكري اإل

إلى أن جندي واحد فقط بحالة خطيرة، واثنين بحالة متوسطة، في حين  الناطق وأشار طفيفة.
 59جندي في العزل االنفرادي. 9,600أن هناك 

  ية هدمت سرائيل، إن السلطات اإل(أوتشا) اإلنسانيةلتنسيق الشؤون  المتحدةاألمم مكتب تقرير لقال
. (5/10/2020-22/9الفترة التي يغطيها التقرير )مبنى يملكها فلسطينيون، خالل  42 صادرتأو 
 فلسطينيا   180عملية بحث واعتقال، حيث اعتقلت  226ية نفذت سرائيلالقوات اإل أن إلى التقريرأشار و 

عن المتوسط  %87الغربية، وهو ما يمثل زيادة نسبتها على األقل في مختلف أنحاء الضفة 
 2020.60 سنةالمسج ل لكل أسبوعين حتى اآلن من 

 أو  24في مقابلة مع قناة "فرانس  ،قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدينFrance 24 "
قائمة  خاضعة للنقاش، ونحن نستعجل إزالة اسم السودان من إسرائيلبأن "العالقة مع ، الفرنسية

 61اإلرهاب، وال نضع أي عالقة بين هذه المسألة والتطبيع".

  في تغريدات على حسابه بتويتر: "فوجئ الوفد السوداني  ،األكاديمي الكويتي عبد اهلل النفيسيقال
شرطا  لتحقيق  47ان مريكبوضع األ إسرائيلان حول التطبيع مع مريكالذي يتفاوض مع األ

جئين الفلسطينيين في السودان الشاسع التطبيع. منها توطين ماليين ان مريكوسيطرة األ ،من الال 
 62على المياه اإلقليمية السودانية".

 10/10/2020 ،السبت

 السلطة رئيس ، أن، في تغريدة على توتيرخعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشي ذكر 
 World Jewish ودي العالمياليه كونجرسالفلسطيني محمود عباس استقبل، في رام اهلل، رئيس ال

Congress كي رونالد الودري، رجل األعمال األمر Ronald Lauder.  على السلطة تكتمت رئاسة و
، الذي وصل إلى رام اهلل على متن طائرة أردنية، الودرمع  عباسفحوى المباحثات التي أجراها 

 63ملية السالم.إن المباحثات تركزت على إحياء ع "الشرق األوسط"لكن مصدرا  قال لـ
 يين في مئات المواقع، في إطار حراك "الرايات السود" سرائيلتظاهر عشرات اآلالف من اإل

تطالب باستقالة رئيس الحكومة  ،على التوالي 16ي، وهي احتجاجات مستمرة لألسبوع الـ سرائيلاإل
ة االقتصادية بسبب قضايا الفساد وكذلك فشله وحكومته في التعامل مع األزم ،بنيامين نتنياهو

64.عقب انتشار فيروس كورونا
 

 السلطات المصرية  ،خالل وقفة نظمتها العائلة ،طالبت عائلة الصياد الفلسطيني ياسر الزعزوع
لتوثيق  ووفقا   بـ"اإلفراج الفوري" عن ابنها، بعد احتجازه قرب حدود قطاع غزة البحرية مع مصر.
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آخرون على يد قوات  15صيادين، واعتقل  5"نقابة الصيادين" في قطاع غزة، فقد استشهد 
 2015.65 سنةالجيش المصري في عرض البحر منذ 

  سفين كون فون بورغسدورف ،فلسطينأكد ممثل االتحاد األوروبي في Sven Kühn von 

Burgsdorff،  للحكومةتجميد مساعدات االتحاد األوروبي  أوعلى عدم وجود أي توجه لوقف 
دعم االتحاد األوروبي التوجه الفلسطيني إلجراء  رغسدورفبو أكد و  .والشعب الفلسطيني

، واستعداد االتحاد إلرسال بعثة شرقي القدساالنتخابات في كل األراضي الفلسطينية من ضمنها 
 66لمراقبة سير العملية االنتخابية، ودعم عمل لجنة االنتخابات المركزية.

 11/10/2020 ،األحد

 دوالر لصالح  ماليين 5.7عن اعتماد مشاريع بقيمة  لفلسطينيةفي السلطة ا أعلنت رئاسة الوزراء
في مجاالت الصحة والثقافة والتنمية  ،عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في القدس المحتلة

 67والتعليم، بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت.

  حماس، من حركة وقطر و  "إسرائيل"إن مباحثات تجري بين  يسرائيلفي التلفزيون اإل 12قالت القناة
وبحسب القناة فإن المباحثات تتركز على تحويل  أجل استمرار تدفق األموال القطرية لقطاع غزة.

 68لمدة ستة أشهر على األقل.في القطاع ، مقابل استقرار التهدئة قطاع غزةمليون دوالر إلى  100
 وفي مقابلة  بعد لقاءات مع الخارجية الروسية. ،موسكو لقاءاته في اختتم وفد حركة حماس

أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس موسى أشار  خاصة مع المركز الفلسطيني لإلعالم
 إلى أن زيارة وفد من قيادة الحركة لموسكو هذه األيام تنبع أهميتها من أنها تأتي في ظرف قاسٍ 

 69عن كل األيام السابقة. جوهريا   ومختلف اختالفا   ،يواجهه الشعب الفلسطيني في هذه األيام

 فلسطين، وجود في حديث لصحيفة  ،أكد رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس المطران عطا اهلل حنا
 ه،وشطب ه،وتهميش ،الوجود المسيحي في مدينة القدس المحتلةية ممنهجة إلضعاف إسرائيلمحاوالت 

فقد أصبح عددنا في مدينة القدس ال  ؛: "نحن أمام حقيقة مرةا اهللالمطران عط ودفعهم لمغادرتها. وقال
 70".1948ألف مسيحي مقيم بمدينة القدس عام  35 بعد أن كنا نفوق الـ ،يتجاوز الثمانية آالف مسيحي

  أن الشعب الفلسطيني هو المتضرر األول من إخفاقات  بندر بن سلطانالسعودي أكد األمير
حتى ال أسمح بتفسير ما "في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:  ،روقال األمير بند قيادته.

قلت  على هوى من له هوى أو أصحاب النوايا السيئة... أحترم وأقد ر الشعب الفلسطيني وقلت ها 
هم أهلنا "أن الشعب الفلسطيني  السعودياألمير  وأضاف ."وكررت ها في مقابلتي عدة مرات

خواننا وأخواتنا. وهم ر من إخفاقات قيادته ،وبكل أسف ،وا   71."المتضرر األول، واألول مكر 
  من الخطاب العربي على  %90ية أن سرائيلاإل االستراتيجيةكشف تقرير أجرته وزارة الشؤون

باراك ي سرائيلوذكر مقال للكاتب اإل سلبي. "إسرائيل"مواقع التواصل االجتماعي حول التطبيع مع 
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ها من الخطاب النقدي حول اتفاق التطبيع كان موج   %95أن  عبري،لا ونشر في موقع واال ،رافيد
 72نحو اإلمارات التي قادت المبادرة وليس البحرين.

  األراضي  دوا من هجماتهم بحق  إن المستوطنين صع   ،ر الزراعة الفلسطيني رياض عطارييقال وز
، م قطف الزيتونة الغربية خالل موسالمزارعين في مختلف محافظات الضف وبحق   ،الزراعية

 وفيما يتعلق بتوقعات اإلنتاج الخاصة بهذا الموسم، قال. تهبمساعدة جيش االحتالل وحماي
ألف طن من  15 إلى توقع أن تصل نسبة اإلنتاجت، و اإلنتاجيةإن هذا الموسم متدني  عطاري
 2019.73في سنة ألف طن  40 ، مقارنة بـ2020 في سنة الزيت
 12/10/2020 ،اإلثنين

 تشكيل حماس وفتح تدرسانحركتي إن  ئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةر  قال 
على أن أوسلو ماتت بعد هنية د وشد   .2021في سنة قائمة مشتركة في االنتخابات المقرر إجراؤها 

رئيس السلطة  ، مشيرا  إلى أنوالرئيس عرفات عين عليها، إسحق رابينمقتل كل من الموق  
وحول التطبيع . الذي هندس أوسلو، أعلن التخلي عن أوسلو نفسههو و  ،مود عباسالفلسطينية مح

وتطبيع  "،إسرائيلـ"، قال هنية، إن التاريخ لن يرحم الدول العربية التي تعترف ب"إسرائيل"مع 
تبادل األسرى مع سلطات  وفيما يتعلق بصفقة العالقات معهم، كما أن الشعوب ال تنسى.

74."إسرائيل"مفاوضات بشأن مقترح لتبادل األسرى مع  أن مصر تجري حاليا   ، أكد هنية،االحتالل
 

   ي تجاه األسرى سرائيلعلى عدوان االحتالل اإل أعلنت حركة حماس "جهوزية المقاومة للرد
القمع في سجن  به قوات"ما قامت  ، في بيان لها، أنوأضافت الحركة الفلسطينيين في سجونه".

ومواصلة االستهتار بحياة األسير المضرب عن الطعام  ،سرانا األبطالأ آثم علىيشل من عدوان إ
 75االحتالل ثمنها". سيدفع ،بةهو جريمة مرك   ،ماهر األخرس

  على اتفاق تطبيع العالقات مع اإلمارات ومعاهدة السالم المرتقبة  يسرائيلاإل الوزراءوافق مجلس
و أنه أجرى اتصاال  هاتفيا  باألمير محمد بن فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياه .مع البحرين

 76ظبي. ، وأن بن زايد دعاه لزيارة أبو"إسرائيل"ظبي، وأنه دعاه لزيارة  زايد، ولي عهد أبو
  يوني بن مناحيمقال Yoni Ben-Menachemالمسؤول السابق بجهاز االستخبارات العسكرية ، 

إن "مشاركة حماس في االنتخابات  ،"Zman Yisrael إسرائيلزمن "، في مقاله على موقع (أمان)
أن تستخدم أدواتها في السلطة  إسرائيل على؛ يجب إسرائيلالبرلمانية الفلسطينية خطر على 

ن "خبراء المخابرات يرون أن قائال  إ وأضاف الفلسطينية لمنع االنتخابات، إذا لزم األمر".
ذ في النهاية، ولن فتح وحماس في محادثات إسطنبول لن تنف   التوصل إليها بين االتفاقات التي تم  

 77تكون هناك انتخابات للمجلس التشريعي".
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  األخضر للسماح بهجرة ألفي شخص من اإلثيوبيين اليهود  ضوءال يةسرائيلاإلأعطت الحكومة
 78، تحت عنوان لم  شمل األسر.االمعروفين باسم الفالش

  في  78 دخل يومه الـالذي  ،اإلفراج عن األسير ماهر األخرسية العليا سرائيلالمحكمة اإلرفضت
نه مريض إ قالتوقالت محامية األسير الفلسطيني إن المحكمة  الطعام. عناإلضراب المفتوح 
أن المحكمة رفعت  المحامية وأضافت ، إلى أن يوقف إضرابه عن الطعام.ورهينة وليس أسيرا  

 62/11/2020.79باإلفراج عنه في  ،وليس قرارا   ،توصية

  أول سفينة شحن قادمة مباشرة من اإلمارات؛ حيث انطلقت من  يسرائيلاإلوصلت إلى ميناء حيفا
 ن لتشغيل خط بحريي أن هذه الرحلة تدش  سرائيلالبث اإل هيئةوكشفت  ميناء جبل علي في دبي.

على خط  تبحر MSC Parisسي باريس  سأ مأ ن سفينة الحاوياتأ "، مشيرةالبلدين"بين  أسبوعي
موانئ الشاطئ الشرقي من الواليات المتحدة.  إلى مع ميناء حيفا ومن ثم   واإلماراتيربط الهند 

في تصدير منتوجات إسرائيلية إلى الموانئ  بحريا  جديدا  سيبدأ قريبا   خطا  وذكرت الهيئة أن 
 80ي.ومن هناك إلى أبو ظبي وجبل علي في دب ،من ميناء بور سعيد في مصر ؛اإلماراتية

  لي وو ي دونالد ترامب مريك، إن الرئيس األله في بيان ،األبيضقال نائب المتحدث باسم البيت
آخر المستجدات في الشرق  ،خالل مكالمة هاتفية ،عهد اإلمارات محمد بن زايد آل نهيان بحثا

ظبي لتشجيع البلدان األخرى في  وأضاف المتحدث أن ترامب دعا ولي عهد أبو األوسط.
 81على اتباع المسار نفسه الذي سارت فيه اإلمارات في هذا اإلطار. المنطقة

  وقد سارع اههأو يشو  (،الهولوكوستالمحرقة اليهودية )فيسبوك حظر أي محتوى ينكر  موقعقرر .
وقال الرئيس التنفيذي  ية لإلشادة بالخطوة.مريكالعالمي واللجنة اليهودية األ اليهودي كونجرسال

"لقد أزلنا منذ فترة طويلة رسائل الدعوة للجرائم  :Mark Zuckerberg رغلفيسبوك مارك زوكربي
المرتكبة بدافع الكراهية والقتل الجماعي، بما فيها الهولوكوست، ولكن مع تصاعد معاداة السامية، 

82".ه الهولوكوست أيضا  ع نطاق قاعدتنا لتشمل حظر أي محتوى ينفي أو يشو  فإننا سنوس  
 

  االستيالء "تقريرا  توثيقيا  حقوقيا  حمل عنوان  ةمن أجل فلسطينيي سوريأصدرت مجموعة العمل
الضوء على حاالت نزع الملكية  التقرير . وألقى"ةك الالجئين الفلسطينيين في سوريعلى أمال

، حيث رصدت المجموعة عمليات استيالء 2011 سنةمنذ  ةلعائالت فلسطينية مهجرة من سوري
منازل الجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات ومصادرة وتدمير لممتلكات و 

 ،أو لمعتقلين ،أو عسكريين ،أو إعالميين ،تعود ملكيتها لناشطين فلسطينيين إغاثيين الفلسطينية،
أو االنتماء إلى  ،أو بتهمة اإلرهاب ،ممن يتهمهم نظام األسد بالتعامل مع المعارضة السورية

 83خالفا  لمواقف النظام.فصيل فلسطيني أخد موقفا  م

  اآلن  حتىإن فجوة تمويل األونروا تبلغ  ،فيليب الزارينيقال المفوض السامي لوكالة األونروا
مليون دوالر لمواصلة عملياتها اإلنسانية  40أن الوكالة تحتاج إلى  مليون دوالر، مؤكدا   130
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عيشون في األراضي أو ي ةمليون الجئ متأثر بالصراع، قادمين من سوري 1.4ألكثر من 
ينيين في جميع أنحاء لبنان الفلسطينية المحتلة. وتحدث الزاريني عن معاناة الالجئين الفلسط

حباط"أنه يوجد  واألردن وغزة، وأماكن أخرى، بسبب وباء كورونا، مؤكدا   ةوسوري  84."هناك يأس وا 
 13/10/2020 ،الثالثاء

 مجلة لوبوان في مقابلة مع  ،تحدى السفير الفلسطيني في باريس سلمان الهرفيLe Point 
ولي عهد أبو ظبي أن يذهب إلى األمم المتحدة، ويعلن أن القدس أرض محتلة،  ،الفرنسية
 مجلةالوقالت  محمد بن زايد بأنه "مجرد دكتاتور صغير باحث عن الشهرة، ويلعب بالنار". واصفا  
ن لدى قال إنالهرفي إن  الفلسطينيين معلومات محددة للغاية  ما حدث لم يكن باألمر المفاجئ، وا 

من جهة  "إسرائيل"عن االتصاالت، التي كانت قائمة بين اإلمارات من جهة والواليات المتحدة و
 إلى وجود تعاون عسكري وأمني واقتصادي وثيق بين تل أبيب وأبو ظبي منذ فترة. أخرى، مشيرا  

 85.ي على هذه العالقةوالجديد في األمر، حسب الهرفي، هو إضفاء الطابع الرسم

  أخرجت األجهزة األمنية الفلسطينية بالقوة ثالثة أسرى محررين من داخل مقر الصليب األحمر
، حيث كانوا يعتصمون داخل المقر إسنادا  لألسير ماهر األخرس المضرب في مدينة البيرة الدولي

سط رام اهلل ليعتصموا وأكد خضر عدنان، أنه وزمالءه سيخرجون إلى و  يوما . 79عن الطعام منذ 
 86هناك إسنادا  لألخرس، واحتجاجا  على إخراجهم بالقوة من مقر الصليب األحمر.

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن الظروف الصعبة التي تمر بها
ر المحيط اإلقليمي وتغي   ،يسرائيلي واإلمريكالسلطة الفلسطينية وحركة فتح مع الجانب األ

ا السير في مسار الوحدة م، حت مت عليهحركةالالسلطة و بوالعربي، واألزمة المالية التي تعصف 
ال يوجد أمام السلطة "في تصريحات إلذاعة صوت األقصى:  ،وأضاف أبو مرزوق الوطنية.

 فتحخيار إال االنفتاح نحو الشعب الفلسطيني، وموقفنا في حماس هو الوقوف إلى جانب حركة 
 87."وز هذه المرحلةمن أجل تجا

  مقترحات تتعلق بتأجيل أكبر الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي في ركان هيئة األرئيس رفض
صحيفة ل ووفقا   واسعة على الجبهة الشمالية، بسبب أزمة كورونا. مناورة عسكرية تحاكي حربا  

ناورة، بأنها يديعوت أحرونوت العبرية، فإن كوخافي أبلغ كبار الضباط الذين سيشاركون في الم
 88جندي بالفيروس، وأنه ال يوجد أي خيار آخر. 1000ستجري حتى لو كان الثمن إصابة 

 تعليمات بمهاجمة رئيس تحالف أحزاب اليمين  لكنيست والوزراء عن حزب الليكودتلقى أعضاء ا
نفتالي بينيت، في أعقاب دعمه لمشروع قرار سحب الثقة من حكومة  Yemina المتطرف يمينا

في المقابل، ذك ر بينيت بأن نتنياهو دعم مقترحات لدعم الثقة عن حكومات  .مين نتنياهوبنيا
 89سابقة تقدمت بها أحزاب عربية.



 2020 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 15                                                  

  إبراهيم نصر اهلل بجائزة كتارا الفلسطيني والروائيفاز الشاعر Katara  للمرة الثانية، فئة الرواية
ة عيد الميالد"، ليكون بذلك أول روائي المنشورة، عن روايته: "ثالثية األجراس: دبابة تحت شجر 

 90عربي يفوز بهذه الجائزة عن هذه الفئة، مرتين.

  بشدة وكالة  لعاد أردانجومندوبها الدائم في األمم المتحدة،  ،لدى واشنطن يسرائيلاإلسفير الهاجم
]مناهج  تعليمإقامة بنية تحتية لإلرهاب في مقراتها، و  منن ثبت أن األونروا ت مك  ": قائال   األونروا
ذات محتوى )تحريضي(، إلى جانب رفضها دمج الالجئين في السلطة وفي الدول  دراسية[

قائال :  أردانوأضاف  ."في الوجود العربية، وهي تعمل على استمرارية الصراع، وليس لها الحق  
بالفعل  ف بنفسها من هو الالجئ الفلسطيني وتضخم األعداد، وهي في الواقع تعالجاألونروا تعر  "

 91."قضايا الجيل الخامس من أحفاد الالجئين
 اإلسرائيلية  قالت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسانPhysicians for Human Rights–Israel 

(PHR-I)  2019و 2016تقدموا في السنوات ما بين  "إسرائيل"فلسطينيا  من عمالء  4,284إن 
، "إسرائيل"حياتهم، بعد اتهامهم بالتعاون مع  بطلب تصاريح إقامة، كونهم يشعرون بتهديد على

92طلبا  منها فقط. 11 ية لم تستجب سوى لـسرائيلولكن السلطات اإل
 

 14/10/2020 ،األربعاء

 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من  2,166على بناء  يةسرائيلصادقت سلطات االحتالل اإل
ية بأنه من إسرائيلوأفادت وسائل إعالم  بيت لحم.وحدة في محافظة  1,100الضفة الغربية، بينها 

ية، على مزيد من سرائيلاإل Higher Planning Committee المتوقع أن تصادق لجنة التخطيط العليا
 93آالف وحدة استيطانية. 5عمليات البناء، لتصل إجمالي الوحدات الجديدة التي سيتم بناؤها إلى 

 أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خالل أيام بالنظر في  لدةمحمد شال الفلسطيني أعلن وزير العدل
"صدر  قائال : وأضاف مواطنين فلسطينيين. قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق  

قرار من مجلس الوزراء بتشكيل فريق وطني لمساءلة ومالحقة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم 
 94."ينيةالشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسط بحق  

 عقب اجتماعه مع قيادات من له قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لفتح صبري صيدم، في بيان ،
جوالت الحوار الوطني لم تتناول تشكيل قائمة مشتركة تجمع فتح وحماس لخوض "الحركة، إن 

ار الوطني هذا األمر لم يناقش بعد، وجوالت الحو "وأضاف صيدم أن  ."االنتخابات التشريعية المقبلة
 95."واللقاءات المختلفة لم تتطرق إطالقا  إلى قوائم بأسماء المرشحين النتخابات المجلس التشريعي

 ف غية ميري ريسرائيلقالت وزيرة المواصالت اإلMiri Regev  إن أول رحلة جوية تابعة لشركة
أن هذا العبور  على "، مشددةإسرائيل"االتحاد اإلماراتية قادمة من ميالنو اإليطالية عبرت أجواء 

 96."اتفاق إبراهيم"هو إحدى ثمار 
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   تماعه مع وزير الخارجية السعوديالسعودية، خالل اج األمريكي مايك بومبيو الخارجيةوزير  حث 
وقال  ."إسرائيل"بحث موضوع تطبيع العالقات مع  على األمير فيصل بن فرحان آل سعود،

، ونود أن نشكرهم أيضا   إسرائيلطبيع عالقاتها مع نأمل أن تنظر السعودية في مسألة ت" :بومبيو
أنه يأمل في أن  ، مضيفا  "حتى اآلن [إبراهيم] على المساعدة التي قدموها لنجاح اتفاقات أبراهام

 97."إسرائيل"تشجع المملكة القادة الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية على العودة للمفاوضات مع 

 15/10/2020 ،الخميس

 ت مع اإلمارات، ليصبح ساري المفعول. طبيععلى اتفاق الت اإلسرائيلي تصادق الكنيس  توصو 
 وقال عن القائمة المشتركة. ا  نائب 13كافة األحزاب الصهيوني ة لصالح االتفاق، بينما عارضه 

و"االتفاق معها ال  ،"توصلنا للسالم مع اإلمارات من منطلق قوة" :رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
الزعيم السوداني، والتقيت ـ"ب ىالتق هوأشار نتنياهو إلى أنسرية وال مالحق جانبية".  ودا  يتضمن بن

بنصف دزينة من ممثلي الدول العربية، وكان هناك أيضا  العديد من االجتماعات السرية التي 
 98حان الوقت للكشف عنها".

  ات مستعمر ن الممرات في ي تنفيذ مشروع لشق عشرات الكيلومترات مسرائيلاإل االحتاللبدأ جيش
 99غالف قطاع غزة، ليتم عبرها نقل المركبات العسكرية عند تنفيذ أي عملية عسكرية.

 ي عن إصدار تصاريح إقامة لممث لي مجلس حقوق اإلنسان سرائيلامتنعت وزارة خارجية االحتالل اإل
ومن  .ير مكتب المجلسمد هممن بين قدس؛منهم على مغادرة ال ا  التابع لألمم المتحدة، ما أجبر عدد

واتخذ  ستنتهي إقاماتهم خالل األشهر المقبلة. 3ممثلين، ولم يتبَق غير  9، غادر ممثال   12أصل 
 2020.100فبراير  على "القائمة السوداء" التي نشرها المجلس في شباط/ ا  االحتالل هذه اإلجراءات رد

 ار واالستيطان قاسم عواد، إن قال مدير عام توثيق انتهاكات االحتالل في هيئة مقاومة الجد
ية في إسرائيلمحميات طبيعية  3، لصالح (2كم 11.2) دونم 200,11ه على ءاالحتالل أعلن استيال
صادق االحتالل وأودع مخططات  ،"صفقة القرن"أنه منذ إعالن  مبينا   ،األغوار الفلسطينية

 101.القدسشرقي  بما فيهااستيطانية في الضفة الغربية وحدة  159,12للمصادقة على 

  معهد واشنطن قال وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود خالل مقابلة مع
، إن تطبيع العالقات مع Washington Institute for Near East Policy سياسة الشرق األدنىل
يين سرائيلأن جلب الفلسطينيين واإل رأىولكنه  أمر من المتصور حصوله في النهاية. "إسرائيل"

 102إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون أولوية في المرحلة الراهنة.
  إسرائيل"إن اتفاقيات التطبيع بين  ،اإلمارات لمكافحة اإلرهاب علي النعيمي حكومةقال مستشار" 

في  ،أضاف النعيميو  وكل من البحرين واإلمارات تسهم في التصدي للتطرف في الشرق األوسط.



 2020 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 17                                                  

بالمكانة المركزية لليهود  ا  أنه حان الوقت لالعتراف أخير  ،وزاليم بوستلصحيفة جير حديث 
 103والمسيحيين في تاريخ المنطقة.

 16/10/2020 ،الجمعة

 إننا مستمرون في الحوار الوطني حتى الوصول " :صالح العاروريالشيخ نائب رئيس حماس  قال
يبات قيادة وطنية ميدانية لتفعيل إلى أن الحوار الوطني بدأ في ترت "، مشيرا  التفاق وطني شامل

وأكد العاروري أن  ليشمل الشراكة في النظام السياسي الفلسطيني. ،المقاومة الشعبية وتطويرها
ي للحوار مريكعلى أن الطلب األ ا  بالحوار مع الحركة، مشدد ا  يأمريك ا  حركة حماس رفضت طلب

 العاروري هونب   يادة منظمة التحرير.الموقف الفلسطيني واستخدامه لتهديد ق مع حماس هدفه شق  
 104ي ال يمكن ردمها، لذلك رفضنا الحوار معها.مريكة بين موقف حماس والموقف األإلى أن الهو  

 قطرية، تجري في األسابيع األخيرة  -ية إسرائيلأن هناك محادثات  ذكرت صحيفة معاريف العبرية
 ا  ووفق دئة طويلة األمد في قطاع غزة.من أجل محاولة التوصل التفاق ته ،على مستويات مختلفة

ية تضغط باتجاه محاولة التوصل لتسوية طويلة سرائيلللصحيفة العبرية، فإن المؤسسة األمنية اإل
األزمة  األمد مع حماس في قطاع غزة، وتوسيع المشاريع والمساعدات المقدمة للقطاع، لحل  

 105االقتصادية واإلنسانية هناك.
  الجدار واالستيطان وليد عساف إن االعتداءات من قبل قوات االحتالل قال رئيس هيئة مقاومة

إلى أن  المزارعين وأراضيهم، مشيرا   التابعة للمستوطنين، تزايدت بحق   "شبيبة التالل"وما يسمى 
شجرة  1,000وأحرق أكثر من  ،2020 سنة شجرة زيتون منذ بداية 1,700االحتالل اقتلع نحو 

 106اعتداء على المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. 100و تسجيل نح أخرى، كما تم  
 بالتوقف الفوري عن خطط االستيطان الجديدة في الضفة  "إسرائيل" طالبت خمس دول أوروبية

يطاليا ،وألمانيا ،وفرنسا ،بريطانياجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية  الغربية. سبانيا،  ،وا  وا 
وحدة استيطانية على األراضي الفلسطينية المحتلة  4,948لى بناء إثر مصادقة تل أبيب ع

 107بالضفة.
 17/10/2020 ،السبت

 ماهر مزهر، في تصريح إلذاعة صوت القدس  لتحرير فلسطين قال القيادي في الجبهة الشعبية
 ،المحلية في قطاع غزة، إن هناك عثرات وعقبات في طريق المصالحة بين حركتي فتح وحماس

 108ها الذين يحاولون إفشال لقاءات المصالحة.يقف وراء

  اإلخباريةقناة "كان ي يوسي كوهين، في مقابلة حصرية مع سرائيلرئيس جهاز الموساد اإلقال" 
كبير من الدول العربية في المنطقة وخارجها، خاصة في الشرق  بعددعلى اتصال إننا " :العبرية

أن تنضج هذه الجهود، وال ينبغي أن تكون بشدة " ". وأعرب كوهين عن أملهاألوسط وأفريقيا
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الستمرار اتصاالتنا في إقامة عالقات  المفاوضات مع الفلسطينيين عقبة في نظري، وال شرطا  
 109".ثنائية بيننا وبين دول المنطقة، مثل السعودية

 18/10/2020 ،األحد

   وذلك بعد  بلوماسية،يعلى إعالن مشترك حول إقامة عالقات د "إسرائيل"عت البحرين ووق
رئيس مجلس األمن اجتماعات في المنامة ضمت مسؤولين من البحرين ووفد إسرائيلي بقيادة 

 Steven أمريكي بقيادة وزير الخزانة ستيفن منوشينوفد ، و مئير بن شبات اإلسرائيلي القومي

Mnuchin.   أفاد بأنه "جرى التوقيع على إعالن  مشتركا   ونشرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا
إيذانا  ببداية  ،تاريخي مشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل حول إقامة عالقات دبلوماسية

كما جرى التوقيع على سبع مذكرات تفاهم في في العالقات بين البلدين".  وواعدٍ  جديدٍ  عهدٍ 
 ،والخدمات الجوية وتنقل األفراد ،رةوالتجا ،واالتصاالت ،والتجارية ،المجاالت االقتصادية

 110.عاون بين وزارتي الخارجية وغيرهاوالت ،والخدمات المصرفية والمالية
 ووصل الوفد  ي.سرائيلاقتحم وفد إماراتي جديد المسجد األقصى، بحراسة شرطة االحتالل اإل

الوفد داخل وخالل تجول  ة عبر باب السلسلة.قبة الصخرة المشرف   إلىأشخاص  ستةن من المكو  
 111.مسجد قبة الصخرة والتقاطه الصور، قام المصلون بطرده من المسجد

  إلى مسؤولين أوروبيين، وجود لحقوق اإلنسان األورومتوسطيالمرصد كشفت م ذك رة، بعث بها ،
تدمير إسرائيلي م منهج ومتسارع للبنى التحتي ة الممولة من االتحاد، في األراضي الفلسطينية 

، على 2019 سنةهدمت أو استولت خالل  "إسرائيل"ال المرصد، في المذك رة، إن وق المحتل ة.
من مانحين دوليين )بشكل رئيسي من االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه(،  مبنى  مموال   127

 سنةوبي ن المرصد أن هذه األعداد تشك ل ضعف ما كان عليه خالل  في شرقي القدس ومناطق ج.
أغسطس آب/ يناير و كانون الثاني/ في شرقي القدس بين  منزال   89المرصد هدم كما وث ق  .2018
صع دت  "إسرائيل"إلى أن  النظر ، الفتا  2018 في سنة 72، و2019 في سنة 104، مقارنة مع 2020

، الممولة دوليا  وعلى مستوى المشاريع  من عمليات هدم المباني الفلسطينية، خالل جائحة كورونا.
وطالبت  .2015 في سنة 75 ، مقارنة بـ12إلى  هاتقليص عدد تم   2019رة أنه خالل كشفت المذك  

قديم تقرير علني حول هذه وت ،المذك رة "أعضاء البرلمان األوروبي بالتحقيق في حوادث الهدم
وحث ت "على ضرورة المطالبة بتعويضات من إسرائيل في حالة تدمير أي مشاريع أخرى  ،القضية"

لها االتح كما حث ت بضرورة "االستمرار في االستثمار  اد األوروبي أو الدول األعضاء فيه".يمو 
بالتنمية الفلسطينية بما يضمن معاقبة الحكومة اإلسرائيلية بشكل جوهري بدال  من معاقبة 

وطالبت االتحاد األوروبي بـ"االستفادة من حقيقة أنه أكبر شريك تجاري إلسرائيل"،  الفلسطينيين".
 112في األراضي الفلسطينية المحتلة". الهياكل الممولة أوروبيا   االنتهاكات ضد  لـ"ردع 
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  ناحوم –حسن ر و فلكشفت نائبة رئيس بلدية االحتالل في القدس Fleur Hassan-Nahoum  عن
"استعداد وتحمس" إماراتي لالستثمار في المخطط االستيطاني الذي ي عد لتهويد أجزاء واسعة من 

، وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز األحياء المقدسية
 113.مشروع يعرف بـ"وادي السيليكون أو بالسيليكون فالي"استثماري استيطاني في 

  عن إقامة  "إسرائيل"و األمريكية والواليات المتحدة معاهد أبحاث في كل من اإلمارات ثالثةأعلنت
في  Atlantic Council والمعاهد هي: مجلس األطلسي اث والدراسات.شراكة استراتيجية في األبح

 114في تل أبيب.معهد دراسات األمن القومي ظبي، و  واشنطن، ومركز اإلمارات للسياسات في أبو
  رحلة أسبوعية قادمة من  28إلى اتفاقية طيران، تحط بموجبها  واإلمارات "إسرائيل"توصلت

، كما تسمح االتفاقية بعدد غير محدود من الرحالت وريونج إماراتي أبو ظبي ودبي في مطار بن
 115."إسرائيل"التجارية المستأجرة بين اإلمارات و

 19/10/2020 ،اإلثنين

  ،في ذكرى صفقة وفاء لة له في كلمة مسج  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
 116.ني بصفقة أخرى مشرفة بإذن اهلل تعالى"د شعبنا وأسرانا في سجون االحتالل الصهيو األحرار: "نع  

  الشيخ صالح العاروري استمرار الحوار اإليجابي  حماسأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
اللواء جبريل  فتحقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة و  اء مع حركة فتح، والفصائل كافة.والبن  

ننا  أو ،م يظهر أي خروج عنهاالتفاق عليه بين الفصائل ل ما تم  إن  الرجوب، تجاوز له، وا 
 117.ين للفصائل الفلسطينيةسنواصل العمل وفق مخرجات اجتماع األمناء العام  

   في ميناء حيفا، وزارا  فغميري ريل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برفقة وزيرة المواصالت تجو
هذه هي ثمار : "ل نتنياهوالرصيف الذي ترسو فيه سفينة الشحن التي وصلت من اإلمارات. وقا

السالم التي تستمتعون بها اآلن، أيها المواطنون. ليس في المستقبل، بل اآلن. ألن هذا هو 
واالقتصاد مقابل االقتصاد. هذا حقا  يوم تاريخي؛ فهذه هي  ،السالم الدافئ، السالم مقابل السالم

 118."ثاني زيارة لسفينة من دبي وترسو في ميناء حيفا

 قال إنه قرر منحهم زعيما   11التراث الصهيوني النقاب عن قائمة بأسماء  أصدقاء كشف مركز ،
 أشارتو قادة عرب.  5، بينهم 2020سنة " لFriends of Zion Award "جائزة أصدقاء صهيون

إلى أنه تم  اختيار أسماء "قادة  Christian Broadcasting Networkشبكة األخبار المسيحية 
أن الجائزة ، عن مايك إيفانز، مؤسس المركز، ونقلت ا دعمهم لألمة اليهودية"العالم الذين أظهرو 

رئيس وزراء اإلمارات الشيخ محمد بن و ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة،  :ستقدم لكل من
مان سلطان ع  و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و راشد آل مكتوم، 

 رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتشو ملك المغرب محمد السادس، و يد، هيثم بن طارق آل سع
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Aleksandar Vučić ، رئيس رومانيا كالوس يوهانيسو Klaus Iohannis ، رئيس باراغواي ماريو و
، Miloš Zeman رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمانو ، Mario Abdo Benítez عبدو بينيتيز

 Lazarus ، ورئيس مالوي الزاروس شاكويراYoweri Museveni رئيس أوغندا يويري موسيفينيو 

Chakwera. سينقل كل هؤالء الرؤساء سفاراتهم إلى القدس، وسيصنع جميع القادة  :وقال إيفانز"
 119المسلمين السالم مع إسرائيل، في الوقت المناسب".

   قطاع الزراعة أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين، في  "إسرائيل"عت اإلمارات ووق
، ضمن تفعيل تعزيز مجاالت التعاون "إسرائيل"ي، وذلك ضمن زيارة لوفد إماراتي إلى والر  

 120والشراكة االستراتيجية بين البلدين، خصوصا  في المجال الزراعي والتقني.
 ي.سرائيلاإل –وريون لتدشين الخط  الجوي التجاري اإلماراتي جفي مطار بن  حط ت طائرة إماراتي ة 

 ية.سرائيلوخرج طاقمها من باب الطائرة وهو يلو ح باألعالم اإل ،الطائرة تابعة لشركة االتحادو 
 121.في ون، منهم مسؤولون في شركة االتحاد ورجال أعمال وصحا  راكب 58وضم ت الطائرة 

 20/10/2020 ،الثالثاء

 ستضافة إن مصر وافقت على ا ،جبريل الرجوب قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
ذهبنا "في حديث إلذاعة محلية في غزة:  الرجوب، وأضاف الفلسطينية. -الحوارات الفلسطينية 

موقفنا ثابت من كل ": قائال   . وتابع"تجاوز األمر وتم   ،لجميع من عتب علينا وشرحنا لهم الموقف
حاور أي طرف من أطراف الم المحاور المختلفة في الوطن العربي واإلقليم، ولن نكون ضد  

 122."المختلفة، ألننا جزء من عمقنا العربي واإلسالمي

 "أو لرئيسه عبد الحكيم  ،ومقره فرنسا ،نفت حركة حماس أن يكون لما يسمى "تجمع الشيخ ياسين
، المحاوالت اإلعالمية لها في بيان ،واستنكرت الحركة أي عالقة تنظيمية بالحركة. ،الصفريوري

 باسم الحركة في معركة داخلية ليست طرفا  فيها. سعى إلى الزج  التي وصفتها بـ"المغرضة" التي ت
 123االحتالل فقط، من أجل الحرية واالستقالل. أن معركتها ضد   وأكدت الحركة

  جاريد كوشنر، مستشار الرئيس أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أن
اء البريطاني األسبق توني بلير، طلبا من حركة ورئيس الوزر  األمريكي دونالد ترامب وصهره،

واإلدارة  "إسرائيل"حماس عقد لقاء معها، بعد قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل باالتفاقات مع 
، "لكن حماس رفضت ذلك، وبادرت وتواصلت معنا واختارت 2020مايو  /أيارية في مريكاأل

 124حماس". الوحدة الوطنية، ونحن بدورنا استجبنا لمبادرة
   عددا  من االتفاقيات لدعم التعاون في مجاالت "إسرائيل"ع وفد من اإلمارات، خالل زيارته إلى وق ،

وشملت االتفاقيات الموقعة  االستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا بين الدولتين.
ة لإلعفاء المتبادل من اتفاقيو اتفاق خدمات النقل الجوي، و "اتفاقية حماية وتشجيع االستثمار، 
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مذكرة تفاهم حول التعاون في مجاالت تحسين وتطوير العلوم و تأشيرات الدخول المسبقة، 
عالن نوايا بشأن إقامة التعاون في و مذكرة تفاهم للتعاون االقتصادي المشترك، و والتكنولوجيا،  ا 

 125مجال الخدمات المالية".

 عن إنشاء الصندوق اإلبراهيمي "إسرائيل"أعلنت اإلمارات والواليات المتحدة و Ibrahimi Fund ،
وتقوم  ."إسرائيل"الذي يفي بالتزام جرى التعهد به خالل توقيع "معاهدة السالم" بين اإلمارات و

 The United States International اإلمارات والمؤسسة األمريكية الدولية لتمويل التنمية

Development Finance Corporation (DFC) من خالل هذا الصندوق، بتخصيص  "إسرائيل"و
 126.مليارات دوالر في إطار مبادرات االستثمار والتنمية 3أكثر من 

   م مساعد وزير الخارجية اإلماراتي عمر غباش رسالة إلى وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي قد
 127."إسرائيل"أشكنازي، تطلب فتح سفارة لإلمارات في 

  اإلسرائيلية إي أي بي سي أعلنت شركة خطوط األنابيبEAPC   للمساعدة  مبدئيا   أنها وقعت اتفاقا
في نقل النفط من اإلمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيالت المطلة على البحر 

عت وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها وق   األحمر، وميناء عسقالن على ساحل البحر المتوسط.
، وهي شركة مملوكة MED-RED Land Bridgeيد ريد الند بريدج مذكرة تفاهم ملزمة مع م

ماراتيين، في أبو  128ظبي، خالل مراسم زيارة وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوشين. إلسرائيليين وا 
 من  وريون وفدا  جتنياهو لدى استقباله في مطار بن قال رئيس حكومة االحتالل بنيامين ن

يبقى في الذاكرة ألجيال، هذه هي الزيارة الرسمية األولى من س اليوم نصنع تاريخا  "اإلمارات: 
وفي مجال  ،ر األمور، في المجال االقتصاديعنا أربع اتفاقيات من شأنها أن تغي  اإلمارات. وق  

 129."وفي مجال الطيران ،العلوم والتكنولوجيا
   ة كورونا ات جائحعال عوض، في استعراض لتأثير  الفلسطيني رت رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاءقد

مقارنة مع  2020في سنة مليار دوالر  2.5بنحو  ةالفلسطينيالسلطة قتصاد على االقتصاد، انكماش ا
من ربع المشاركين في القوى العاملة فقدوا وظائفهم في الربع الثاني  أكثرن إ عوض وقالت .2019سنة 
بين الضفة  فاوت ما زال كبيرا  الت أن عوض وأضافت .%27، ليرتفع معدل البطالة إلى 2020سنة من 

 130في الضفة. %15مقابل  %49الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ معدل البطالة في القطاع 
  يمتد من خانيونس و  ،فر بعمق عشرات األمتارح  جيش اإلسرائيلي اكتشاف نفق هجومي الأعلن

باسم الجيش الناطق . وذكر 1948الفلسطينية المحتلة سنة  داخل قطاع غزة إلى داخل األراضي
 131أن النفق حفرته حركة حماس.

 21/10/2020 ،األربعاء

  في أن أعضاء آخرين من  إنه ليس لديه أي شك   ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى قال
أن االتفاقيات التي  شدد فريدمان علىو  ."إسرائيل"جامعة الدول العربية سوف يصنعون السالم مع 
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على  ة ترامب في السياسة الخارجية. وردا  ر إدا إنجازاتمارات من أعظم عت مع البحرين واإلوق  
"ال أريد أن أكون متحدثا  باسم  :سؤال حول عدم انضمام السعودية لالتفاقيات، قال فريدمان

من خالل فتح  ،"المملكة العربية، لكن يمكنني القول إنها كانت مساعدة كبيرة جدا  لهذه العملية
 132ودي لرحالت الطيران اإلسرائيلي، بحسب تعبيره.المجال الجوي السع

  قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن  "التطبيع العربي المتصاعد مع االحتالل يشكل
خطرا  كبيرا  على القضية الفلسطينية، وخاصة تطبيع اإلمارات مع االحتالل شجع العديد من الدول 

 133العربية إلى الهرولة نحو االحتالل".

 حظر "كتلة الق طب الطالبي الديمقراطي"، الذراع الطالبي للجبهة الشعبية لتحرير  "إسرائيل"نت أعل
قائد المنطقة الوسطى العسكرية تامير إن وقال الجيش اإلسرائيلي  فلسطين، بالضفة الغربية.

". ومن إرهابيا   تنظيما  " ويصنفها، 2020 أغسطس /آبفي  قرار الحظر وق ع Tamir Yadai يدعي
أن قرار حظر ذراعها الطالبية "لن يثنيها عن مواصلة الدرب، بل شعبية أكدت الجبهة الجهتها، 

 134من القوة والعزيمة". سيعطيها مزيدا  

  أظهر تقرير لمركز فلسطين لدراسات األسرى عن إصدار محاكم االحتالل العسكرية نحو
ا يزال موأشار إلى أن االحتالل  .2020سنة بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية  ا  إداري ا  قرار  880

 135.، وأعيد اعتقالهم مرة أخرىا  إداري ا  أسير  380يعتقل في سجونه 

  واإلمارات  "إسرائيل"أعرب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان عن بالغ قلقه إزاء خطط
ن من "تحديث" نقاط التفتيش العسكرية التي تقيمها السلطات إلنشاء صندوق استثماري سيمك  

ى حكومة اإلمارات وقال المرصد إنه يتوجب عل ية في األراضي الفلسطينية المحتلة.سرائيلاإل
الفلسطينيين أو  قد تسهم في انتهاكات حقوق اإلنسان ضد   "إسرائيل"صفقات مع  االمتناع عن أي
 136اها بوقف تلك الصفقات على الفور.إي ا  تشجعها، مطالب

 ية كانت سرائيلأن وزارة الخارجية اإل باراك رافيداإلسرائيلية  13مراسل الشؤون السياسية للقناة  أفاد
. وحسب معلومات أعوام 10منذ ما يزيد على  ،المنامة ،في العاصمة البحرينية سريا   تدير مكتبا  

أن  ، مشيرا  إلىتسيبي ليفني منصب وزيرة الخارجيةنشرها رافيد، فإن المكتب يعود لفترة تولي 
وشملت سلسلة لقاءات جرت خلف  ،2007 سنةل هذا المكتب بدأت االتصاالت السرية لتشغي

 137الكواليس بين ليفني ونظيرها البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
   مليون دوالر، لصالح تحسين  33اتفاقيتي دعم ياباني بقيمة  اليابان والحكومة الفلسطينية عتوق

 138.ضفة الغربية وقطاع غزةدارس في الالمخيمات الفلسطينية، وبناء عدد من الم
 22/10/2020 ،الخميس

   سبرإي، مارك مريكاأل هعلى إعالن مشترك مع نظير  بني جانتسي سرائيلاإل دفاعع وزير الوق 
Mark Esper" ق العسكري على التفو   بالحفاظ" للواليات المتحدة، االستراتيجي االلتزام، يؤكد
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ما جاء في بيان ، بحسب جانتسوقال  .لمقبلةا العقود مدى على األوسط الشرق في "إسرائيلـ"ل
ي، إنه "في األسابيع األخيرة، أجرينا مناقشات مهمة تضمن التزام سرائيلاإل دفاعصدر عن وزارة ال

 139بالحفاظ على تفوقها األمني". إسرائيل
  يينفنقابة الصحو الفلسطيني، تقدم التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب 

حكومة بريطانيا بشأن مسؤوليتها عن  دعوى قضائية ضد   ،نابلس بدايةمحكمة  أمام، الفلسطينيين
 140كافة.  Balfour Declarationمعاناة الشعب الفلسطيني، واآلثار المترتبة الناجمة عن وعد بلفور

 طريق إنه ال وجود ألي  عقبات في  ،وري لحركة فتح عبد اهلل عبد اهللقال عضو المجلس الث
 141.لكن هناك بطء في تنفيذها ،المصالحة الفلسطينية

 قال الخبير رون بن يشاي Ron Ben-Yishai،  في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، إن
الجدار الحدودي حول قطاع غزة يتألف من جدار تحت األرض وسور معدني مرتفع فوق 

، وال يجعل أهالي 1948لمحتلة سنة الفلسطينية ا األراضيمتر داخل  100األرض، ويقع على بعد 
الحاجز الجداري الجديد يمتد بن يشاي أن  وبي ن غزة يتهمونها باختراق أراضيهم، بحسب تعبيره.

 142.دوالر( مليون 985.7 )نحو شيكل اتمليار  34.3كلف ، وي  كيلومترا   64على 

 سجد األقصى، تحت الزيارات التطبيعية لوفود عربية للم مجلس اإلفتاء األعلى الفلسطيني دان
شجب المجلس استعداد بعض العرب والمسلمين )في إشارة إلى و  حماية شرطة االحتالل،

اإلمارات( لالستثمار في المخطط االستيطاني الذي ي عد لتهويد أجزاء واسعة من األحياء 
والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها  ،والشيخ جراح ،المقدسية، التي منها وادي الجوز

 143."وادي السيليكون أو بالسيليكون فالي"مشروع يعرف بـ مركز استثماري استيطاني فيل

  أنه سيكون بإمكان مواطني اإلمارات السفر إلى  اإلماراتية والتعاون الدولي الخارجيةأعلنت وزارة
يوما  في كل زيارة، وذلك بموجب  90ولمدة أقصاها  ،دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة "إسرائيل"

 144ز التنفيذ بعد المصادقة عليها الحقا .والتي ستدخل حي   ،رة التفاهم التي وقعت مؤخرا  مذك
  إسرائيلاليوم توقيع اتفاق نقل جوي بين  تم  "أنه  الرسمية العبرية "اإلخباريةقناة "كان ذكرت 

 145."نبين البلدي والبحرين، يتيح تسيير عشرات الرحالت المنتظمة لطائرات الركاب والنقل أسبوعيا  
 23/10/2020 ،الجمعة

 وذكر بيان  على البدء في عالقات بينهما. "إسرائيل"عن اتفاق السودان و أعلن البيت األبيض
ورئيس  ،رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهانو  ،مباتر  الرئيس دونالد مشترك أن

م حدثوا، وناقشوا تقد  نتنياهو ترئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين و  ،الحكومة عبد اهلل حمدوك
بيان أن الخرطوم وتل الية ودفع السالم في المنطقة. وأضاف ديموقراطالسودان التاريخي تجاه ال

 :نتنياهو وقال .أبيب اتفقتا على بدء عالقات اقتصادية وتجارية، مع التركيز مبدئيا  على الزراعة
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عربية أخرى تنضم إلى دائرة  نعلن اليوم عن تحقيق انفراج دراماتيكي آخر للسالم حيث دولة"
وأشار نتنياهو  ."ل هائلوهذه المرة يتم تطبيع العالقات اإلسرائيلية السودانية. يا له من تحو   ،السالم
الالءات: ال  ثالث 1967تبنت الجامعة العربية في العام  ،في العاصمة السودانية الخرطوم" إلى أنه

ال للمفاوضات مع إسرائيل. ولكن اليوم الخرطوم تقول للسالم مع إسرائيل، ال لالعتراف بإسرائيل و 
ومن جهته،  ."ونعم للتطبيع مع إسرائيل ،نعم للسالم مع إسرائيل، نعم لالعتراف بإسرائيل -نعم

ف، عمر قمر الدين، إن الحكومة االنتقالية وافقت على تطبيع قال وزير الخارجية السوداني المكل  
 146."إسرائيل"العالقات مع 

 القاطع لتطبيع بالدهم مع االحتالل اإلسرائيلي،  ارفضه ةسياسية سوداني ىحزاب وقو أ تأعلن
حزب األمة القومي، والحزب  أبرز هذه األحزاب والقوى:و  إلى تشكيل جبهة مقاومة للتطبيع. اودعو 

تحالف "قوى اإلجماع الوطني"، ثاني أبرز مكونات قوى "إعالن ، و الوحدوي الديموقراطي الناصري
أن "شعبنا الذي  ، وذكرباالئتالف الحاكم( رفضه للتطبيع والتغيير" )الشق المدني المشارك الحرية

عزله وتهميشه بطريقة منهجية عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون  يتم  
وأكد أن الشعب سيلتزم بمواقفه التاريخية، وسيعمل من خالل جبهة عريضة  من اتفاقيات".

 147.ةمة التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على كامل حقوقه المشروعلمقاو 

  ي سرائيلالفلسطينية إدانتها ورفضها لتطبيع العالقات مع دولة االحتالل اإل السلطة رئاسةأكدت
ألحد التكلم  ، التأكيد على أنه ال يحق  في بيان لها ،سطين، وجددت الرئاسةالتي تغتصب أرض فل

ب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وسوف تتخذ القيادة الفلسطينية القرارات الالزمة باسم الشع
 148الفلسطيني المشروعة. شعباللحماية مصالح وحقوق 

  إن ، في بيان مشتركبني جانتسدفاع ووزير ال بنيامين نتنياهو يةسرائيلاإل الحكومةقال رئيس ،
الواليات المتحدة على  ظل  حرصفي  ،لإلمارات 35-فألن تعارض بيع طائرات  "إسرائيل"

 149.على تفوقها النوعي ةظحافالمو  ،العسكرية "إسرائيل"تطوير قدرات 
 24/10/2020 ،السبت

  ترش حه لرئاسة الحكومة اإلسرائيلي ة  تحالف أحزاب اليمين المتطرف يمينا نفتالي بينيترئيس أعلن
حكومة مؤق تة حتى  يعلون موشيهاألسبق  دفاعبأن يترأس وزير ال ا  المقبلة، ورفضه مقترح

عن خطة تجري بلورتها في الكنيست لترشيح اإلسرائيلية  12وذكرت القناة  االنتخابات المقبلة.
 150.يعلون لحكومة مؤقتة

 25/10/2020 ،األحد

 تحت  ا  "نحن حالي ":السوداني"ن، في لقاء مع صحيفة قال وزير االستخبارات اإلسرائيلي إيلي كوهي
، ونتوقع انضمام دول أخرى أردنيا   - مصريا   - إماراتيا   - سودانيا   ية نبني تحالفا  كمريالمظلة األ
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للسودان بمساعدات مالية  ا  م وعودن "إسرائيل لم تقد  قائال  إوأضاف  في اإلقليم لهذا التحالف".
وسيكون هناك تعاون  ،حتى اآلن، لكن المتفق عليه تطبيع العالقات على المستوى الدبلوماسي

 151".ني وتبادل سلع تجارية، واستثمارية بين البلدينأم

  لغاية السنوات  معاديا   ن "السودان، الذي كان بلدا  إبنيامين نتنياهو  اإلسرائيلية الحكومةرئيس قال
التي خططت  ،إلى حماس األخيرة، وتعاون مع إيران في تهريب األسلحة الخطيرة جدا  

ونعم  ،ونعم لالعتراف بإسرائيل ،عم للسالم مع إسرائيلن"اليوم يقول  ،"إسرائيل الستخدامها ضد  
نما نتيجة سياسة .ل عظيم.نتنياهو أن "هذا تحو   أكد. و "للتطبيع مع إسرائيل . هذه ليست صدفة، وا 

بذلها على الصعيدين العلني  وجهود حثيثة للغاية تم   ،دتها خالل السنوات األخيرةواضحة ق  
 152والسري على مدار سنوات".

  إسرائيل"إن إعالن التطبيع بين السعودية و س جهاز الموساد اإلسرائيلي يوسي كوهينرئيقال" 
 العبرية. 12ية، وفق ما نقلت عنه القناة مريكسيحدث على األرجح بعد انتهاء االنتخابات الرئاسية األ

وأوضح كوهين أن سبب الموعد المتوقع، يعود إلى رغبة الرياض في تقديم التطبيع على أنه 
 153منافسه جو بايدن. ممب أاية" من نوع ما إلى الرئيس األمريكي المنتخب، سواء كان تر "هد

 السهم القاتل عليهابدء قواته مناورة ما أطلق  الجيش اإلسرائيلي أعلن" Deadly Arrow"،  التي
، التركيز على الجبهة الشمالية ومواجهة حزب اهلل في لبنان مع ،متعددة الجبهات ا  تحاكي حرب

 154.بحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية ذلكو 
  من بلدة يتما جنوب نابلس؛ جراء اعتداء عدد من جنود االحتالل  فلسطينياستشهد شاب

 155.اإلسرائيلي عليه بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق، بالقرب من بلدة ترمسعيا شمال رام اهلل

 متحدة اشترطت تطبيع العالقات بين الخرطوم كشف مجلس الوزراء السوداني أن الواليات ال
في  ،وقال مجلس الوزراء ، لشطب السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية لإلرهاب."إسرائيل"و

عرض الواليات  ،خالل زيارته للخرطوم ،ي مايك بومبيو قد ممريكإن وزير الخارجية األ له، بيان
 156، كشرط لرفع اسم السودان من القائمة."رائيلإس"المتحدة القاضي باالعتراف والتطبيع مع 

 إن البالد تسلمت الدفعة األولى من منحة قمح من اإلمارات، البالغ  قالت وكالة األنباء السودانية
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تويتر، إن  .ألف طن 67قدرها 

 157.ماليين دوالر 5مح بقيمة أرسلت كذلك للسودان شحنة ق "إسرائيل"
 اتخذ بشكل فردي  "إسرائيل"إن قرار التطبيع مع  ،قال عضو مجلس السيادة السوداني صد يق تاور

من قبل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد اهلل حمدوك، ودون 
وأضاف أن التطبيع مع  الرجوع إلى مؤسسات الحكم المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا.

برفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب، لكنه سرعان ما دخل  لم يكن في البداية مرتبطا   "إسرائيل"
قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري إن وبالمقابل،  بوصفه أحد البنود في هذه القضية.
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قال وزير و  االتفاق عليها. ع كثيرة تم  سوف يعود على السودانيين بمناف "إسرائيل"قرار التطبيع مع 
ن مصالحها تأتي أوال   السودانيالخارجية   158.عمر قمر الدين إن بالده تعادي من يعاديها، وا 

  أفادت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي بأن الحكومة السودانية وافقت على استقبال أعداد كبيرة
قانوني، وذلك بعد إعالن بدء تطبيع  بشكل غير "إسرائيل"من المهاجرين الذين دخلوا إلى 

لصحيفة جيروزاليم بوست، فقد دخل اآلالف من السودانيين إلى  ووفقا   العالقات بين الجانبين.
 159آالف منهم. 6األخيرة، وما زال هناك نحو  15 بشكل غير قانوني في السنوات الـ "إسرائيل"

 26/10/2020 ،اإلثنين

 رؤية رئيس، الدولي مجلس األمنلجلسة مفتوحة  ، خاللعظمىتبنى المجتمع الدولي بالغالبية ال 
الدولتين،  إلنجاز حل   2021سنة محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم أوائل  ةالفلسطيني السلطة

نهاء االحتالل، وتحقيق استقالل الدولة الفلسطينية بعاصمتها  ففي الجلسة التي  ."القدس الشرقية"وا 
 من دول كبيرة د المتحدثونلعقد مؤتمر دولي للسالم، أي   عباسوة مجلس لمناقشة دعالخصصها 
القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية  حل   وبريطانيا ،وفرنسا ،والصين ،مثل روسيا

سرائيلية.يالدولية، وسط انتقادات أمر   160كية وا 

  الجدد إلى دولة  العبري النقاب عن أن عدد المستجلبين اليهود )المهاجرين واالكشف موقع
ن الموقع أن وبي   ، بسبب انتشار فيروس كورونا.2020سنة منذ بداية  حادا   االحتالل( شهد انخفاضا  

 ،2020أغسطس  /يناير وحتى آب /ألف مهاجر قدموا إلى فلسطين المحتلة، منذ كانون الثاني 13
 2019.161سنة من نفسها لفترة لألف مهاجر  24 حونمقارنة ب

  على سفر الوزراء في حكومته إلى  بنيامين نتنياهو حظرا   اإلسرائيلية ومةالحكفرض رئيس
 162.العبري اإلمارات، وذلك إلى حين قيامه بزيارة رسمية إليها، حسبما نقل موقع واال

  عين كارم –هداسا يجري مستشفى Hadassah-Ein Kerem  في القدس مفاوضات مع مسؤولين
لهيئة التابعة اإلذاعة العامة اإلسرائيلية ، حسبما ذكرت في اإلمارات بشأن فتح فرع له في دبي

، Zeev Rotstein مستشفى زئيف روتشتاينالوأفادت اإلذاعة بأن مدير  .البث اإلسرائيلية )مكان(
  163أسبوع.قبل أجرى اتصاالت مع مسؤولين إماراتيين عن كثب، خالل زيارته إلى دبي 

  لعادجاموس ع الجيش اإلسرائيلي احتياطقال الجنرال في Amos Gilad، موقع في حديث ل
لكنها موجودة أمام خطر انهيار  ،ليست بحالة انهيار "إسرائيل"إن ، العبرييديعوت أحرونوت 

من أن الفساد خطر يهددها ويضرب  محذرا   ،شباب فيها يفقد األمللا ألن جيل ؛استراتيجي
 164مناعتها الداخلية.



 2020 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 27                                                  

 سطين سامي العمصي أن نسبة البطالة في صفوف كشف رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فل
أن  مبينا  ، نتيجة الحصار اإلسرائيلي وأزمة فيروس كورونا %70العمال في قطاع غزة تجاوزت 

  165.مليون دوالر 40أعداد المتعطلين عن العمل تجاوزت ربع مليون عاطل، فيما فاقت خسائرهم 

 ري من مدينة أم الرشراش )إيالت( ليصل تبحث اإلمارات مع الجانب اإلسرائيلي إقامة ممر بح
من اإلمارات  يوم" بأن وفدا  السرائيل إوأفادت صحيفة " .قبالة مدينة جدةإلى السواحل السعودية 

فحص إمكانية تدشين  وقام بزيارة وجولة في مدينة إيالت، وخالل الجولة تم   مؤخرا   "إسرائيل"زار 
 166.وديةالسع مشروع ممر بحري يربط إيالت بمدينة جدة

  ي أمريكضت البتزاز أن تكون بالده تعر   رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهاننفى
في مقابلة مع التلفزيون  ،البرهان قالو  عت مع تل أبيب.أو ضغوط من الدول الخليجية التي طب  

وأشار  في مصلحة األطراف جميعها". هو "اتفاق صلح يصب   "إسرائيل"مع  االتفاقن إ ،الرسمي
مع تل أبيب بشأن أوجه التعاون في مجاالت منها  ع اتفاقا  إلى أن الخرطوم ستوق   البرهان

من القوى السياسية لم تعارض التطبيع  %90أن  البرهان وأضاف والهجرة. ،والزراعة ،التكنولوجيا
167عند التشاور معها. "إسرائيل"مع 

 

 27/10/2020 ،الثالثاء

   على اقتراح تقدم به آفي ديخترسرائيلي من أحزاب مختلفة، في الكنيست اإل ا  عضو  18ع وق ،
م مشروع قانون بهدف سحب الجنسية اإلسرائيلية من أي فلسطيني حصل عليها، في حال يلتقد

 168كان يتلقى مخصص مالي من السلطة الفلسطينية مقابل ما وصف بـ"مخالفة أمنية".
  إن الفصائل ما زالت  ،واصل أبو يوسفنية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيقال

وأكد  تنتظر قرار هيئات حركة حماس بشأن تفاهمات المصالحة األخيرة التي جرت في إسطنبول.
 ،طلبت مهلة لكي تقر هيئاتها القيادية التفاهمات التي جرت في إسطنبول أن حماسأبو يوسف 

بالغ الفصائل بذلك.  169وا 

 دول عربية بعد  خمسي إيلي كوهين إن المفاوضات ستتكثف مع قال وزير االستخبارات اإلسرائيل
أشار و  .اعها بتطبيع عالقاتها مع تل أبيبإلقن ،3/11/2020في األمريكية  الرئاسيةاالنتخابات 

مان، السعودية، وسلطنة ع   ، إلى أن هذه الدول هي:20للقناة اإلسرائيلية تصريح في  ،كوهين
 170.وقطر، والجزائر، والمغرب

  لتنفيذ عملية تغيير  مليون دوالر( 11.8)نحو  مليون شيكل 40سلطة اآلثار اإلسرائيلية رصدت
أحد أهم  ،كجزٍء من خطة أوسع لتزوير التاريخ والعبث في برج قلعة باب الخليل ،معالم ضخمة

وسينفذ  معالم البلدة القديمة في القدس، ضمن مشروع تهويدي لتغيير المعالم اإلسالمية العتيقة.
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وبدعم من بلدية االحتالل  ،"Clore Israel كلور إسرائيلشروع التهويدي بمبادرة من مؤسسة "الم
 171في القدس والحكومة اإلسرائيلية.

  صحيفة في حوار مع  ،نائب رئيس مجلس السيادة في السودان ،محمد حمدان دقلو )حميدتي(قال
نية ال يمنعه من إقامة عالقات ، إن الموقف التاريخي للسودان من القضية الفلسطياألوسطالشرق 

، في "إسرائيل"من السودانيين يدعمون إقامة عالقات مع  %90، قاطعا  بأن "إسرائيل"طبيعية مع 
 172الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. الوقت الذي يقفون فيه إلى جانب حق  

  افق على التطبيع مع نفى حزب األمة القومي في السودان أن يكون رئيسه الصادق المهدي قد و
وفي السياق نفسه، نفى أمين سر حزب البعث العربي  شريطة موافقة المجلس التشريعي. "إسرائيل"

 الريح السنهوري موافقته على التطبيع شريطة أن يصادق عليه المجلس التشريعي. االشتراكي علي  
 173.وقال السنهوري إن رفضهم للتطبيع كان من حيث المبدأ

 تشر على مواقع في مقطع فيديو ان ،ة المحترفين اإلماراتية عبد اهلل ناصر الجنيبيقال رئيس رابط
"تسر  رابطة المحترفين اإلماراتية أن تعلن اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون  :التواصل االجتماعي

ي "هذه االتفاقية ستسهم ف قائال : وأضاف الجنيبي وشراكة مع رابطة الدوري اإلسرائيلي لكرة القدم".
 174تعزيز فرص السالم وتأكيد أواصر التعاون والصداقة، لما فيه مصلحة كرة القدم في البلدين".

 ن الجهود الرامية إلى دفع أكبر عدد من الدول العربية إدونالد ترامب  يمريكقال الرئيس األ
بعد ، ستتواصل "اتفاق إبراهيمفي إطار " "إسرائيل"واإلسالمية لالنضمام إلى مسار التطبيع مع 

توقيع  دول أخرى تود   10أو  9أن هناك نحو  ترامبوادعى  ية.مريكاالنتخابات الرئاسية األ
 175كبيرة وأخرى صغيرة". ، وأشار إلى أن هذه الدول ستضم "دوال  "إسرائيل"اتفاقات مع 

 أظهرت دراسة حديثة، أجراها معهد أبحاث السياسة اليهودية The Institute for Jewish Policy 

Research (JPR)  في لندن، أن عدد اليهود في أوروبا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ألف
مليون شخص فقط. ولفتت الدراسة إلى أن الهجرة اليهودية من  1.3عام، إذ يبلغ عددهم اليوم 

 ،، بل إن معظم المهاجرين اختاروا السكنى في الواليات المتحدة"إسرائيل"أوروبا لم تتجه إلى 
وتطرقت الدراسة إلى أسباب انخفاض عدد اليهود في أوروبا، فوضعت  تراليا وغيرها.وأس ،وكندا

 "،إسرائيل"أخرى مثل األوضاع في  ولكنها ذكرت أسبابا   ،"تزايد معاداة السامية"في المقام األول 
 176لك ظاهرة الزواج المختلط لليهود.وكذ ،والقوانين الدينية

 28/10/2020 ،األربعاء

   على  ديفيد فريدمان "إسرائيل"األمريكي لدى والسفير  راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوع رئيس الوز وق
"توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والواليات المتحدة" لتشمل الضفة الغربية 

سرائيل اليوم عمريكوقال بيان للسفارة األ ين.والجوالن المحتل   لى إزالة ية: "وافقت الواليات المتحدة وا 
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وقال فريدمان، خالل التوقيع على تعديل االتفاقيات، إن "إلغاء  القيود الجغرافية" في االتفاقات.
البنود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الواليات المتحدة في مؤسسات البحث 

 177".والتطوير اإلسرائيلية وراء الخط األخضر. ونحن نصحح اليوم خطأ قديما  

 بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين  ،إلى القاهرة زيارتهد قيادة حركة حماس أنهى وف
العالقات الثنائية  خصوصا  و بحث خاللها العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك،  ،المصريين

قال عضو و  بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
غادرنا مصر بعد اللقاء األخير ونحن مرتاحون "حماس خليل الحية: سياسي لحركة المكتب ال
ننا أوصلنا رسالة ألبو مازن وفتح أن حماس جادة في الوصول "أ على الحية دشد  و  ."لمخرجاته

 178."إلى الشراكة، وعليهم أال  يلتفتوا للدسائس

  بأن األمر العسكري الخاص بوضع  الفلسطينية العبرية أنه جرى إبالغ السلطة 11ذكرت قناة كان
 تنفيذهبعد تأجيل  ،2021يناير كانون الثاني/ سيتم البدء بتنفيذه مطلع  اليد على رواتب األسرى

مالية يحصل عليها األسرى  مكافآتعلى مصادرة أي  نت القناة أن األمر ينص  وبي   لنحو عام.
179حيثما وجدت. مأ ،موال في البنوكلقاء تنفيذهم ألعمال معادية لالحتالل؛ سواء  كانت هذه األ

 

  ا  إلى ر يش، مريفلين عن مخاوفه وقلقه من تهديدات داخلية ال خارجية رؤوفين اإلسرائيليأعرب الرئيس
اغتيال خالل كلمة له في مراسم ذكرى  ،ريفلين وقال .اإلسرائيليينخطورة االنقسامات في صفوف 

 180."حمر بين معسكرين، والكراهية تفيض بين أقدامناالدولة تتمزق وتنشطر مثل البحر األ"إن  :رابين
  مقر مديريتي التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد التابعتين لدائرة األوقاف  االحتاللاقتحمت قوات

واعتقلت مدير التعليم الشرعي ونائب مدير عام األوقاف الشيخ  ،اإلسالمية في القدس المحتلة
 181ناجح بكيرات.

   في هضبة الجوالن ة كتسرين عمر في مستمع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ  اتفاقا  عت اإلمارات وق
 182.األسبوع المقبل ه، وسيبدأ تسويقالمحتلة، حسبما ذكرت صحيفة معاريف

 29/10/2020 ،الخميس

  قضايا الوضع  محمود عباس إنه مستعد للتفاوض على حل   ةالفلسطيني السلطةقال رئيس
في رسالة أرسلها إلى  ،ودعا عباس وفي إطار زمني محدد. ،النهائي، ضمن آلية دولية متعددة

 183.ةالقادم سنةال، إلى إطالق مؤتمر دولي بداية لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العاماألمين 
  رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلفراج عن األسير الفلسطيني ماهر األخرس المضرب عن

 184العتقاله اإلداري لدى سلطات االحتالل. فضا  ر  ،على التوالي 95 الطعام لليوم الـ
  عير عميم سرائيليةاإلحقوقية المنظمة القالت Ir Amim القدس شرقي في  المنازل: إن عمليات هدم

االحتالل في وبحسب المعطيات، فقد هدمت بلدية  .2020 سنةسجلت رقما  قياسيا  حتى قبل نهاية 
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منظمة وقالت  .2020 / أكتوبروتشرين األول / ينايرانيبين شهري كانون الث وحدة سكنية 129القدس 
، 2016: "لقد تجاوز رقم هذا العام بالفعل الرقم القياسي السابق لهدم المنازل في العام عير عميم
 185وحدة سكنية خالل العام بأكمله". 123هدم  عندما تم  

 للمواطنين األمريكيين  مايك بومبيو أن الواليات المتحدة ستسمح أعلن وزير الخارجية األمريكي
في خانة  "إسرائيل"ز التنفيذ، بوضع اسم القدس، فور دخول التوجيهات الجديدة حي   فيالذين ولدوا 

بإمكانهم إبقاء اسم  محل الميالد بجوازات السفر وباقي الوثائق القنصلية، لكن سيكون أيضا  
 186.المدينة

  رئيس الوزراء بنيامين و انتس جيلي بني نظيره اإلسرائ ي مارك إسبرمريكوزير الدفاع األأبلغ
مب وافقت على تزويد سالح الجو اإلسرائيلي بالطائرة المقاتلة انتنياهو بأن إدارة الرئيس دونالد تر 

 Smart Bomb.187 ، وعلى بيعهم القنبلة الذكيةF-22أو  22-فأالحديثة 
  بسبب رد  كوربنجيرمي السابق  رئيسهأعلن حزب العمال البريطاني المعارض تعليق عضوية ، 

 188فعله تجاه تقرير صادر بشأن "معاداة السامية" في الحزب.
 30/10/2020 ،الجمعة

  2020 نوفمبر /تشرين الثانيموافقة رسمية على تصدير محاصيل زراعية إلى اإلمارات، في  "إسرائيل"تلقت. 
ه أخبار جيدة هذ" :قوله ألون شوسترعن وزير الزراعة اإلسرائيلي  العبرية 20فضائية  ونقلت

للمزارعين اإلسرائيليين، االتفاقية التي توصلنا إليها مع اإلمارات تدفعنا إلى التجارة المباشرة 
 189."للمنتجات الزراعية

  كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن دائرة االستيطان في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
تكليفها بمراقبة ما  يتم   ،"يعمل أفراد الجيش فرقة من المستوطنين تعمل كما"خطة إلنشاء  عد  ت  

بغرض  ؛ونقل تقارير إلى سلطات إنفاذ القانون ،"البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق ج"سموه 
في  ماليين دوالر( 6نحو مليون شيكل ) 20رصد ميزانية  وتم   تغريم أصحابها وبالتالي هدم المباني.

سيارات تصلح للسير في بتزويدهم  يتم   مستوطنا   30نحو  . وتضم الفرقةلها مرحلة التأسيس
 190...وغيرها ،وأسلحة دفاعية ،وأدوات مراقبة ،الوعور

 هذا الوقت المناسب ألن يعمل االتحاد األوروبي  :محمد اشتيةالفلسطيني رئيس الوزراء  قال"
تحيزها إلسرائيل، من في العملية السياسية ب يةمريكاألودوله على ملء الفراغ الذي تركته اإلدارة 

طالق مؤتمر دولي لحل   القضية الفلسطينية على أساس القانون  خالل االعتراف بفلسطين وا 
 191الدولي والقرارات األممية".

 نصرة للنبي محمد عليه  ،تظاهر آالف الفلسطينيين، بعد صالة الجمعة، في المسجد األقصى
 192.اإلسالم مانويل ماكرون ضد  بموقف الرئيس الفرنسي إي الصالة والسالم، وتنديدا  
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  ستانوقال المتحدث الرسمي باسم االتحاد األوروبي بيتر Peter Stano،  إن االتحاد يتابع عن
 :وأضاف .ماهر األخرسالمضرب عن الطعام كثب الحالة الصحية المتدهورة بسرعة لألسير 

ي مخاوفه القديمة األخرس، يكرر االتحاد األوروب هة ضد  "بغض النظر عن االدعاءات الموج  
 193االستخدام الواسع النطاق من قبل إسرائيل لالعتقال اإلداري دون توجيه تهم رسمية". بشأن

 31/10/2020 ،السبت

 ات عمر ات حملة ضغط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم  مستعمر بدأ قادة المست
وقالوا، حسب موقع  مب.الد تر كي دونايفي الضفة الغربية في حال خسارة الرئيس األمر 

ن على نتنياهو تمرير قانون "القناة السابعة"المستوطنين  ، إن نافذة الفرص تضيق مع الوقت، وا 
 21/1/2021.194حتى  عمراتلمنح الشرعية لجزء من المست

  أراضي في  2019 سنة لإلحصاء بأن عدد المؤسسات الصناعية العاملة خالل المركزيأفاد الجهاز
مؤسسة في  4,811 و مؤسسة في الضفة الغربية، 15,899مؤسسة ) 20,710بلغ  يةفلسطينالسلطة ال

 2018.195 سنةمقارنة مع  %3نسبته  قطاع غزة(، وقد شهدت نموا  
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