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 ة غربية الوحدة استيطانية في الضف 2,166االحتالل اصادق على بناء   .1
بناء  :  رام هللا على  األربعاء،  اليوم  اإلسرائيلية،  االحتالل  سلطات  استيطانية    2,166صادقت  وحدة 

وأفادت وسائل   وحدة في محافظة بيت لحم.  1,100جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينها  
طيط العليا" اإلسرائيلية، الخميس، على مزيد  إعالم إسرائيلية، بأنه من المتوقع أن تصادق "لجنة التخ 

 آالف وحدة استيطانية.  5من عمليات البناء، لتصل إجمالي الوحدات الجديدة التي سيتم بناؤها إلى 

وقالت منظمة "السالم اآلن" اإلسرائيلية، غير الحكومية، إن هذا التوسع االستيطاني يشير إلى رفض 
عربي، مشيرة إلى أنه    -ضربة إلى آمال تحقيق سالم إسرائيلي    إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه

 من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية الخميس. 
وقال مراسلنا في بيت لحم، إن ما يسمى مجلس التخطيط األعلى للبناء ومجلس المستوطنات األعلى 

بناء   على  األربعاء،  اليوم  استيطاني  1,100صادق  وجنوب  وحدة  غرب  المستوطنات  على  موزعة  ة 
 وشرق محافظة بيت لحم.

 14/10/2020والمعلومات الفلسطينية وفا،   األنباءوكالة 
 

 قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة تدين الرئاسة الفلسطينية  .2
الفلسطينية نبيل أبو ردينة قرار الحكومة االسرائيلية "بناء  أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة  :  رام هللا

 انية الجديدة على األراضي الفلسطينية". آالف الوحدات االستيط

الذي   2,334وقال أبو ردينة إن القرار اإلسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار  
لسطين غير شرعي، مؤكدا أن االستيطان جميعه  اعتبر كل االستيطان اإلسرائيلي على أراضي دولة ف

 لى األرض الفلسطينية. إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة ع
األرض   لسرقة  االستيطانية  سياساتها  في  قدما  المضي  على  مصرة  نتنياهو  حكومة  أن  وأضاف 

ت إدارة  قبل  من  األعمى  والدعم  المجاني،  والتطبيع  الدولي،  الصمت  مستغلة  رمب  الفلسطينية، 
 لالحتالل وسياساته االستيطانية. 

 14/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 

 تتيح مقاضاة مستوطنين أمام محاكمها  ةالسلطة الفلسطيني .3
أعلن وزير العدل محمد شاللدة، األربعاء، أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خالل أيام بالنظر في  : رام هللا

قا انتهاكات  فلسطينيين.قضايا تخص  المستوطنون بحق مواطنين  بها  أن   م  لـ"وفا"،  وأوضح شاللدة 
العدل   ومؤسسات وزارة  أخرى  حكومية  جهات  مع  تسهيل    وبالتعاون  على  ستعمل  المدني  المجتمع 
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مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين، مؤكدًا على أنه ووفقا للقانون األساسي، يحق  
 ه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني.ألي مواطن تنتهك حقوق

ين  فريق وطني لمساءلة ومالحقة المستوطنين الذ وأضاف، "صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل  
يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التنصل من  

 ذي أصدره الرئيس محمود عباس". االتفاقيات والتفاهمات اإلسرائيلية واألمريكية، ال
 14/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 اشتية: على أوروبا أن تضع ثقلها بعملية السالم بدال من التفرد األمريكي بها .4

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، األربعاء، في مكتبه برام هللا، ممثل ايرلندا الجديد لدى :  رام هللا
 دولة فلسطين السيد دون سكستون، وبحث معه آخر التطورات والمستجدات السياسية. 

رئيس وأن  الوزراء    وشدد  جدي،  بشكل  السياسي  موقفها  خلف  ثقلها  أوروبا  تضع  أن  على ضرورة 
تنخرط بدعم عملية السالم بدال من التفرد األمريكي بها، والخروج بمبادرة لحل الصراع وإيجاد حل  

 لقضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين على أرض الواقع. عادل وشامل ل
 14/10/2020سطينية وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفل

 
 تصريحات سفيرنا بفرنسا شخصية ال تنسجم مع الموقف الرسمي ة: الفلسطيني "الخارجية" .5

هللا التي  :  رام  األخيرة  التصريحات  أن  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  "لوبوان"  اعتبرت  مجلة  ادعت 
وقالت    ف الرسمي الفلسطيني.الفرنسية، انها تعود لسفير فلسطين لدى فرنسا، ال تنسجم أبدا مع الموق

تصريحات   كونها  من  أكثر  تعبر  ال  التصريحات  هذه  إن  األربعاء،  صحفي  بيان  في  الخارجية 
وتحدي منها،  للتأكد  بشأنها  مراجعته  على  الوزارة  وستعمل  للسفير،  االنسب  شخصية  الطريقة  د 

 لمعالجتها في حال ثبوتها. 
 14/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 نتخاباتمسؤول في فتح: المحادثات مع حماس لم تتناول تشكيل قائمة مشتركة لخوض اال  .6

د ب أ: صرح مسؤول في حركة “فتح”، بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، األربعاء،   -رام هللا  
بأن المحادثات الجارية منذ أسابيع مع حركة “حماس” إلجراء انتخابات عامة لم تتناول تشكيل قائمة  

الحركتين. بين  لفتح صبري صي  مشتركة  المركزية  اللجنة  أمين سر  نائب  بيان، عقب وقال  دم، في 
اجتماعه مع قيادات من الحركة، إن “جوالت الحوار الوطني لم تتناول تشكيل قائمة مشتركة تجمع  
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المقبلة”. التشريعية  يناقش بعد،   فتح وحماس لخوض االنتخابات  لم  وأضاف صيدم أن “هذا األمر 
بأسماء المرشحين النتخابات  وجوالت الحوار الوطني واللقاءات المختلفة لم تتطرق إطالقًا إلى قوائم  

التشريعي”. المصالحة    المجلس  على  “مصرة  عباس،  من  وبتوجيهات  فتح،  حركة  أن  على  وشدد 
 باعتبارها األمر الطبيعي الذي يجب أن يكون، وأن االنقسام هو النشاز الذي يجب الخالص منه”. 

 14/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 وحماس مستمر وال عقبات من أي فصيل التواصل بين فتح  : عبد هللا .7
عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد هللا عبد هللا، للجزيرة نت إن  قال  :  رام هللا  -ميرفت صادق  

القاهرة،   الفلسطينية طلبت فعال من الجانب المصري عقد لقاء األمناء العامين للفصائل في  القيادة 
 لكنها لم تتلق ردا على ذلك حتى اآلن. 

الفصائل  وتطرق عب العامين، وقال إن بعض  لقاء األمناء  الذي يسبق  الفلسطيني  الحوار  إلى  د هللا 
أّخر  ما  وهو  بعد،  النقاشات  هذه  تنتِه  ولم  المصالحة،  مواضيع  لمناقشة  قواعدها  إلى  العودة  طلبت 

بات  وقال عبد هللا إن التواصل بين حركتي فتح وحماس مستمر، وال عق   انعقاد لقاء األمناء العامين. 
في الطريق إلى التوافق من أي فصيل فلسطيني حتى اآلن، وحتى في القضايا الخالفية كالمشاركة 

 في االنتخابات، قال عبد هللا إن "من ال يريد المشاركة وَعد بأن ال يكون معطال لالنتخابات".
م مشتركة وبحسب عبد هللا، ال قرار بشأن خوض االنتخابات في قوائم مستقلة بكل فصيل، أو بقوائ

بين فتح وحماس، رغم الحديث بجدية عن انشغال المتحاورين بتشكيل قائمة مشتركة تجمع الفصيلين  
 الكبيرين.

 14/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 أسرى من فتح و"الشعبية" في معتقالت االحتالل اشرعون في إضراب عن الطعام  .8
والمحررين، إن عددًا من أسرى "فتح" و"الجبهة الشعبية" "األيام": قالت هيئة شؤون األسرى    -رام هللا  

االحتالل   سجون  إدارة  ضد  تصعيدية  بخطوات  سيشرعون  االحتالل،  معتقالت  من  عدد  في 
 اإلسرائيلي، ضد استمرار عزل األسرى: عمر خرواط، ووائل الجاغوب، وحاتم القواسمي.

  50اليوم الخميس، بدخول أكثر من    وأضافت الهيئة في بيان لها، مساء أمس، إن الخطوات ستبدأ
أسيرا في إضراب مفتوح عن الطعام في عدة معتقالت، ستتبعها دفعات الحقة بشكل تدريجي، حيث 

الثالثة. األسرى  عزل  إنهاء  في  الحوار  جلسات  جميع  فشل  بعد  الخطوة  هذه  بيان    تأتي  وأوضح 
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بية مطلب المعتقل ماهر األخرس  الهيئة، أن اإلضراب يأتي كذلك بسبب "استمرار رفض االحتالل تل
 يومًا رفضًا العتقاله اإلداري". 80المضرب عن الطعام منذ 

 15/10/2020األاام، رام هللا، 
 

 " الجهاد" اقتحام مسجد وخطف مصلين بسبب خالف داخلي في  .9
انفجر خالف داخلي في »حركة الجهاد اإلسالمي« بقطاع غزة إلى العلن،  :  كفاح زبون   -  رام هللا

وخلف عاصفة انتقادات واسعة، وتسبب في حرج كبير للحركة، بعدما قام عدد من مسلحيها باقتحام  
وسط   المصلين  بين  كانوا  آخرين  عناصر  يختطفوا  أن  قبل  الفجر،  أثناء صالة  القطاع  في  مسجد 

»الجهاد اإلسالمي«، في بيان، معبرة عن أسفها ورفضها    وردت   مناوشات وإطالق رصاص كثيف..
وزارة الداخلية فتحت .  ين الحادث الذي وقع في مسجد »األنصار« شرق محافظة خان يونسالشديد 

مضيفة أنه »ال أحد فوق القانون«، وأنها لن تسمح بتهديد أمن واستقرار ،  تحقيقًا فوريًا في الحادث 
 المواطنين، وأنه »سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المعتدين«.

 15/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 جرح جنديين إسرائيليين بعبوة ناسفة في مخيم بالطة بالضفة الغربية  .10
إلقاء مقاومين فلسطينيين عبوة ناسفة   أصيب جنديان إسرائيليان بجروح فجر اليوم، األربعاء، عقب 

وقال ناطق باسم جيش    يدوية الصنع عليهم في مخيم بالطة )شرق مدينة نابلس( بالضفة الغربية.
إن قوة عسكرية كانت تحاول اعتقال مواطن فلسطيني تعرضت إللقاء عبوة ناسفة مما أدى  االحتالل  

عناصرها. من  اثنين  إصابة  المستشفى    الى  إلى  الجنديين  نقل  تم  أنه  العسكري  المتحدث  وأضاف 
 لتلقي العالج، واصفا جروحهما بالطفيفة والمتوسطة. 

 14/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ليتحمل المسؤولية" غانتس: "إذا استمر نتنياهو بالتصرف ليس مثل البشر، ف .11
اإلسرائيلي    وزير األمننقل الموقع اإللكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم، األربعاء، عن  بالل ضاهر:  

اية  أزمة الميزانية، حتى نه  حل  مقوله، خالل محادثات خاصة مغلقة، إنه في حال عد   بيني غانتس 
 الحالي، فإنه سيبادر إلى خطوات برلمانية من أجل تبكير االنتخابات.تشرين األول/أكتوبر 

وينسق   الكنيست  في  أخرى  أحزاب  رؤساء  مع  الخصوص  بهذا  اتصال  على  أنه  غانتس  وأضاف 
ليس أحد  أي  الحكومة(،  رئاسة  )في  أحدا  أرفض  "لن  إنه  وقال  إلى    معهم.  إشارة  في  رئيس هو" 
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نتنياهو. "وليقرر الشعب. إذا أراد بينيت، فليكن بينيت. وأنا الشريك األفضل الذي مين  الحكومة بنيا
 يمكن أن يكون لنتنياهو، لكن إذا استمر في التصرف ليس مثل البشر، فليتحمل المسؤولية". 

صراره على خلفية رفض نتنياهو المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، وإنتس جاء  كالم غا 
اإلغ  على اإلغالق  فرض  بفرض  له  اتهامات  ووسط  كورونا،  مكافحة  بادعاء  والمشدد  الشامل  الق 

 لمنع المظاهرات التي تطالبه باالستقالة. 
 14/10/2020، 48عرب 

 
اإل .12 المتحدة  السفير  األمم  لدى  في  سرائيلي  االحتالل  على  بالتحريض  األونروا  مناهج  اليتهم 

 رسية المد

، بشدة وكالة    السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة جلعاد أردانهاجم  :  )وكاالت(   -القدس المحتلة  
أن األونروا ُتمكن من إقامة بنية تحتية لإلرهاب في   قائاًل: »ثبت    ونروااأل  غوث وتشغيل الالجئين

وتعليم دراس]  مقراتها،  في   ية[مناهج  الالجئين  دمج  رفضها  جانب  إلى  )تحريضي(،  محتوى  ذات 
 «. ول العربية، وهي تعمل على استمرارية الصراع، وليس لها الحق في الوجود السلطة وفي الد 

الفلسطيني وتضخم األعداد، وهي وزعم السفير اإلسرائيلي »األونروا تعرف بنفسها من هو الالج ئ 
 في الواقع تعالج بالفعل قضايا الجيل الخامس من أحفاد الالجئين«. 

 15/10/2020ان، الدستور، عمّ 
 

 اقتالن حل الدولتين تس ونتنياهو ن": غان"سالم اآل .13
مجادلة هذا  :  محمود  إن  واالستيطان،  لالحتالل  المناهضة  اإلسرائيلية  اآلن"  "سالم  منظمة  قالت 

تحقيق   آمال  إلى  ويوجه ضربة  فلسطينية  دولة  إقامة  إسرائيل  إلى رفض  يشير  االستيطاني  التوسع 
 سالم إسرائيلي عربي أوسع. 

على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس.    ه من المتوقع الموافقةوأشارت المنظمة إلى أن
ورأت في بيان صدر عنها أن "رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يمضي قدما وبكامل قوته 

 نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية". 
األم وزير  أن  اآلن"  "سالم  حركة  غانوأكدت  بيني  اإلسرائيلي،  البناء ن  خطط  على  وافق    تس 

االستيطاني. وأضافت الحركة أنه "بموافقة غانتس ترسل إسرائيل إشارات إلى العالم حول تأييد أبرز  
 حزبين فيها، إنهاء مفهوم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية". 

 14/10/2020، 48عرب 
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 مندلبليت: لتعيين لجنة اختيار مدع عام في أسرع وقت  .14

يوم، األربعاء، عن  لن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت،  عأ :  محمود مجادلة
تنظر  لجنة  لتشكيل  الرافض  هيرشكوفيتش،  دانيال  الدولة،  خدمات  مفوض  لموقف  معارضته 

 بترشيحات لتعيين مدعي عام إسرائيلي جديدة. 
الل  وكتب مندلبليت  جنة وهناك أهمية عامة كبيرة  أن "مفوض الدولة ال يملك وال يستطيع منع إقامة 

 ."ي أسرع وقت ممكنبأن يتم تشكيل اللجنة ف 
 14/10/2020، 48عرب 

 
 جنرال إسرائيلي: اتفاقيات الغاز تعزز استراتيجيتنا بالمنطقة  .15

تحدث جنرال إسرائيلي عن أهمية اتفاقيات الطاقة التي وقعتها تل أبيب  :  عدنان أبو عامر   -21عربي
المنعقد   EMGFان وقبرص واألردن، امتدادا لمنتدى غاز شرق المتوسط  مع مصر وإيطاليا واليون

 ة مقرها القاهرة. ، كمنظمة حكومية دولية إقليمي2019منذ يناير 

"، إن  21وقال نائب رئيس معهد القدس لالستراتيجية واألمن عيران ليرمان، في مقال ترجمته "عربي
"إسرائيل مدعوة  هذه االتفاقيات ترسخ مكانة إسرائيل كعامل استراتي  إلى أن  المنطقة، مشيرا  جي في 

عطاء محتوى عملي للشراكة  األمريكي، وضم فرنسا كعضو كامل في منتدى الغاز، وإ   لحشد الدعم
 معها".

واستدرك ليرمان: "حتى لو كان مشروع خط األنابيب ألوروبا مشكوكا فيه ألسباب اقتصادية"، داعيا  
إيجا  روسية  مشاركة  إمكانية  "فحص  االقتصادية  إلى  المنطقة  حدود  لتسوية  الفرصة  واغتنام  بية، 

 الخالصة مع لبنان، بغرض تحقيق االستقرار". 

 15/10/2020"، 21عربي "

  
 زوهار يهدد مندلبليت ويطالبه باالستقالة وإلغاء االتهامات ضد نتنياهو  .16

شار القضائي  يوم األربعاء، المستلكنيست ميكي زوهار،  هدد رئيس االئتالف، عضو ا:  بالل ضاهر
اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأنه إذا لم يستقل من منصبه ويلغي الئحة االتهام بمخالفات    للحكومة

فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فإنه سيتم نشر تسجيالت صوتية أخرى، إضافة 
القناة   نشرتها  التي  ف  12إلى  يهاجم  مندلبليت  بصوت  أمس،  العام  التلفزيونية،  المدعي  ويشتم  يها 

 ن، على خلفية ملف ضد المستشار في "قضية هارباز". السابق، شاي نيتسا 
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وأصدر نتنياهو بيانا مقتضبا، قال فيه إن "رئيس الحكومة لم يتحدث في هذا الموضوع مع عضو  
 الكنيست زوهار ويتحفظ من أقواله غير المقبولة عليه". 

 14/10/2020، 48عرب 
 

 يرى بإزالة الضم تطورا إاجابيا  "إسرائيلفي "% من الجمهور 46طالع: است .17
فلسطينية، قياسا    –يولي الجمهور في إسرائيل أهمية أقل لدفع عملية سياسية إسرائيلية    /ربالل ضاه

يوليه التي  البحر  باألهمية  وحوض  وأوروبا  األوسط  الشرق  في  أخرى  دول  مع  العالقات  لتعزيز  ا 
% من الجمهور أن إزالة مخطط ضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل عن أجندة 46المتوسط. ويرى  

% أن على إسرائيل محاولة تحسين عالقاتها  56هو تطور جيد بالنسبة إلسرائيل، فيما يعتقد    الحكومة
 الذي يعتبرون أنه ال ينبغي القيام بذلك. %32مع تركيا، مقابل 

% 28المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية اإلقليمية". وقال    –جاء ذلك في استطالع نشره "ميتافيم  
% من المستطلعين العرب، إنه ال توجد أهمية لتعاون بين إسرائيل وأي 54من مجمل المستطلعين، و
% من العرب، إن ثمة أهمية لتطوير تعاون مع  20عين، و% من المستطل24دولة عربية، فيما اعتبر  

% 0% )4% من العرب( مع اإلمارات،  1% )11% من العرب( مع مصر،  4% )و12السعودية،  
 من العرب( مع األردن.

% من العرب إن على إسرائيل بذل جهود من أجل التوصل إلى اتفاقيات  29ليهود ون ا% م67وقال  
% من العرب 48% فقط من اليهود و 20تطبيع مع دول عربية بعد االتفاق مع اإلمارات، بينما قال  

 فلسطينية.  –أن جهود كهذه يجب أن توجه لتسوية إسرائيلية  
من    14% من اليهود و5ارات، وعبر  بزيارة اإلمعن رغبتهم    % من العرب 6% من اليهود و27وعبر  

% من اليهود ونسبة مشابهة من  8العرب عن رغبتهم بزيارة لبنان في حال إبرام اتفاق معها، وفّضل  
وقال   مصر،  زيارة  وقال  2العرب  السعودية.  زيارة  يفضلون  إنهم  والعرب  اليهود  من  من  %41   %

 ية.ير دولة عربدون زيارة أ% من العرب إنهم ال يري46اليهود و
ميري  46ورأى   الوزيرة  تولت  إذا  سيسوء  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  وضع  أن  المستطلعين  من   %

 % أن وضع الوزارة لن يتغير. 18ريغف منصب وزيرة الخارجية، فيما قال 
المتحد  الواليات  مع  العالقات  وضع  من  رضاهم  عن  المستطلعين  من  العظمى  الغالبية  ة وعبرت 

نقاط لمستوى رضاهم من أداء الحكومة في السياسة   6.05نقاط(، ومنح المستطلعون    10من    8.05)
 نقاط لوضع إسرائيل في العالم. 5.63نقاط لوضع وزارة الخارجية و 5.69الخارجية، ومنحوا 
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سرائيل،  وحلت روسيا في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة من حيث أهمية العالقة معها بالنسبة إل
بينما أشار  35ذلك  وأيد   % وفرنسا 14% مصر  20%، الصين  20% إلى ألمانيا، بريطانيا  %31، 

وليس  13 أنه خصم إلسرائيل،  األوروبي على  االتحاد  إلى  إسرائيل  الجمهور في  وينظر معظم   .%
 صديقا لها. 

قال   األميركية،  الرئاسة  بانتخابات  يتعلق  و57وفيما  اليهود  من  العر %11  من  يرغبون %  إنهم  ب 
% من العرب إنهم يرغبون  41% من اليهود و17لحالي، دونالد ترامب، فيما قال  انتخاب الرئيس اب

 بانتخاب المرشح الديمقراطي، جو بايدن. 
 14/10/2020، 48عرب 

  

 

 باالنتخابات الرئاسية رامب ز تفو يرغبون في  : ثلثا اإلسرائيليين استطالع .18
يين الذين شاركوا في استطالع رأي حول انتخابات  “القدس العربي”: أعرب ثلثا اإلسرائيل   –الناصرة  

الرئاسة األمريكية الوشيكة، عن أملهم في أن يفوز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب لعالقته القريبة  
إسرائيل.   من  العالقات  جدا  تراجع  من  خشيتهم  الرأي  استطالع  في  المشاركين  نصف  نحو  وأبدى 

 االنتخابات األمريكية المرشح الديمقراطي جو بايدن. األمريكية اإلسرائيلية في حال فاز في
” اإلسرائيلية أن نسبة عالية جدا من اإلسرائيليين  24وأظهرت نتائج االستطالع الذي أجرته قناة “أي  

يات الحملة االنتخابية في الواليات المتحدة إذ قال نحو نصف المستطلعة آراؤهم انهم  يتابعون مجر 
% إنهم مهتمون بصورة عامة. ومن  40الشأن عن كثب، بينما قال قرابة  يتابعون ما يجري في هذا  

على   وردا  األمريكية.  االنتخابات  من  اإلسرائيليين  المواطنين  بموقف  تتعلق  االستطالع  أسئلة  أهم 
الرئاسية األمريكية؟  سؤا التي تسبق االنتخابات  ل ما مدى اهتمامك أو متابعتك عن كثب لألحداث 

% إنه “غير  9.0٪ إنه “مهتم إلى حد ما”، فيما قال 39.7ة” بينما قال  هتم للغاي% بأنه “م48.1أجاب  
 % فأجابوا “ال أعرف”.0.3% إنه “غير مهتم على اإلطالق”، وأما 2.8مهتم جًدا”. وقال 

% بأنهم يرون  63.3وعند سؤال أي مرشح للرئاسة األمريكية تعتقد أنه سيكون أفضل إلسرائيل؟ قال  
% إنه ال  10.4% منهم بأن األفضل هو جو بايدن. وقال  18.8األفضل بينما قال  دونالد ترامب هو  

جي كالهما  وإن  بينهم  فرق  أي  أجاب  يرى  فيما  ويرى  4.4د إلسرائيل،  اإلجابة  يعرفون  ال  بأنهم   %
نتنياهو مقرًبا  3.1 القائل: يعتبر رئيس الوزراء  % أن ال أحد منهما جيد إلسرائيل. وأما عن السؤال 

بين    بشكل خاص  العالقات  أن  تعتقد  هل  رئيًسا،  بايدن  جو  انتخاب  تم  وبحال  ترامب  الرئيس  من 
% بـ كال  43.5% بـ نعم بينما قال  50.9سوف تتضرر؟ على ذلك أجاب    حدةإسرائيل والواليات المت
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% ال أعرف. يشار إلى أن هناك معطيات متضاربة حول عدد اإلسرائيليين الذين يحملون  5.6وقال  
كية ولهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة األمريكية في الشهر القادم ويقدرون ببضع  جنسية أمري
المحتلة اآلالف يصوتو   عشرات من القدس  السفارة األمريكية في  المسبق في  التسجيل  ن من خالل 

 ويدلون بأصواتهم من خالل مراكز البريد في البالد.
 14/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 يوما على معركة األسير األخرس في سجون االحتالل  81الحرية أو الشهادة..  .19

):  رام هللا األخرس  ماهر  األسير  رفضًا    49يواصل  الطعام  عن  المفتوح  إضرابه  جنين،  من  عامًا( 
( على التوالي، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية، ويقابل ذلك رفض  81العتقاله اإلداري لليوم الـ)

 وتعنت من قبل االحتالل باالستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلداري.
أكثر من   له، شرع  إسنادية  مفتوح عن    أسيرًا في سجن  30وفي خطوة  بإضراب  أول أمس  "عوفر" 

الطعام، ووفقًا آلخر المعلومات، فإن إدارة سجن "عوفر" نقلت ثالثة أسرى إلى عزل سجن "شطه"  
 على خلفية خطوة اإلضراب وهم: حسن شوكة، ووحيد أبو ماريا، وشاهر الحيح.

 15/10/2020والمعلومات الفلسطينية وفا،   األنباءوكالة 
 

 آالف عميل فلسطيني  4تخلت عن أكثر من  "رائيلإس": منظمة حقوقية .20
تقدموا في   4,284كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن    تل أبيب: فلسطينيًا من عمالء إسرائيل 

بين   ما  بعد   2019و  2016السنوات  حياتهم،  على  بتهديد  يشعرون  كونهم  إقامة،  تصاريح  بطلب 
وقالت  طلبًا منها فقط. 11اتهامهم بالتعاون مع إسرائيل، ولكن السلطات اإلسرائيلية لم تستجب سوى لـ

هؤالء   إن  رسميًا،  المعلومات،  هذه  على  حصلت  التي  اإلنسان«  حقوق  أجل  من  »أطباء  منظمة 
في إسرائيل بشكل غير قانوني، ويفتقرون ألي حقوق، فال تأمين صحي  الفلسطينيين يعيشون حاليًا  

وال تصريح عمل وال حقوق اجتماعية. وال تقوم أجهزة األمن اإلسرائيلية بتوفير »إعادة التأهيل« لهم،  
بصفتهم عمالء في جهاز األمن، وفي أحسن الحاالت يحصلون على إقامة مدنية في إسرائيل، ولكن  

 ن عليها. أبناءهم ال يحصلو 

 14/10/2020، لندن، األوسطالشرق 
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 فلسطينيا الشهر الماضي  341مؤسسات األسرى: االحتالل اعتقل  .21
هللا اعتقلت  :  رام  االحتالل  قوات  إن  الفلسطينيين،  األسرى  مؤسسات  عن  صادر  تقرير    341قال 

وبذلك بلغ عدد األسرى    طفاًل، وثالث سيدات..  32فلسطينيًا خالل شهر سبتمبر المنصرم، من بينهم  
أسيرًا، منهم    4,400،  2020والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل خالل شهر أيلول/ سبتمبر  

األطفال    أسيرة.   39 المعتقلين  عدد  اإلداريين    155وبلغ  والمعتقلين  وبلغ350طفاًل،  أوامر   ،  عدد 
 تمديدًا.  57أمرًا جديدًا، و 41أمر اعتقال إداري، من بينها  98االعتقال اإلداري الصادرة 

 14/10/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 اعتداءات المستوطنين تتسع: حرق أشجار وشق طريق وإغراق كروم بالمياه العادمة  .22
المستوطنون    -محافظات   واصل  والمواطنين  "األيام":  المزارعين  بحق  المتصاعدة  اعتداءاتهم 

بها، وشق  المحيطة  والقرى  جالود  بلدة  الكهربائي عن  التيار  قطع  على  أمس،  وأقدموا،  وممتلكاتهم 
طريق استيطانية في أراضي قرية عصيرة القبلية، واقتحام َمعلم أثري عثماني في قرية اللبن الشرقية  

اقهم عشرات أشجار الزيتون وغمرهم مساحات واسعة من األراضي  لسرقة حجارته، تزامن ذلك مع إحر 
بهدم   االحتالل  قوات  فيه  أخطرت  الذي  الوقت  في  سلفيت،  محافظة  في  العادمة  بالمياه  الزراعية 

الشمالية. األغوار  في  الرعاة  من  عدد  على  واعتدت  طريق    مسكن  بشق  مستوطنون  شرع  فيما 
 عصيرة القبلية جنوب غربي نابلس.   استيطانية في المنطقة الشرقية من أراضي

 15/10/2020، رام هللا، األاام

 
 قضية فلسطين هي القضية األولى للعرب:  األردنيوزير الخارجية  .23

الخارجية  أكد   الصفديوزير  أيمن  للعرب، مشددًا  ،  األردني  األولى  القضية  فلسطين هي  أن قضية 
لذا غائبًا؛  يزال  الذي ال  السالم،  تحقيق  مفاوضات   على ضرورة  الجهود من أجل  تكثيف  البد من 

المرجعيات  وفق  المستقلة،  الفلسطينية  الدولة  قيام  يحقق  بما  الدولتين،  وحل  السالم،  تحقق  جادة 
 العربية والدولية.

 14/10/2020، الشارقةالخليج، 
 

 واتفاق على عقد الثانية بعد أسبوعين  .. "إسرائيل"اختتام جولة المفاوضات األولى بين لبنان و .24
بيروت: اتفق الجانبان اللبناني واإلسرائيلي، األربعاء، على عقد ثاني جوالت مفاوضات ترسيم الحدود 

وأفادت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية بأن    أكتوبر/تشرين األول الجاري.  28البحرية بين البلدين في  
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الحدود  ترسيم  مفاوضات  جوالت  على    أولى  ساعة  نحو  بعد  اختتمت  وإسرائيل  لبنان  بين  البحرية 
لبنان. الناقورة جنوبي  وذكرت أن    انطالقها في مقر قوة األمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” في منطقة 

 من الشهر الجاري. 28الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد في 
 14/10/2020، لندن، العربيالقدس 

 
 ساعة لـ"التطبيع مع إسرائيل"  24: اإلدارة األميركية أمهلت الخرطوم اإلماراتية "الشرق" .25

التلب   -  الخرطوم أمهلت :  مها  األميركية  اإلدارة  أن  لـ"الشرق"  سودانية  حكومية  مصادر  كشفت 
وقالت المصادر إن    ساعة التخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل.  24الحكومة االنتقالية في السودان  

االت جرت بين الجانبين األميركي والسوداني بشأن عملية التطبيع مع إسرائيل، مقابل رفع اسم  "اتص
 السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب". 

 14/10/2020، الشرق، دبي
 

 رئيس الوزراء التونسي: سنكون دائما في صّف القضية الفلسطينية  .26
الشعب س:  تون جانب  إلى  وشعبا  حكومة  تونس  وقوف  مشيشي  هشام  التونسي  الوزراء  رئيس  أكد 

الفلسطيني، مؤكدا أنها ستكون دائما في صف القضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة القيام بخطوات 
عملّية دفاعا عن الحق الفلسطيني، وضرورة فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون االقتصادي بين  

 والتونسيين سواء في تونس أو أفريقيا.  نالفلسطينيي عمال رجال األ
 14/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 رئيس البرلمان المغربي: نمثل استثناء عربيا وموقفنا من فلسطين ال امكن زعزعته  .27

دول ثورات الربيع  قال رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي إن بالده ما زالت استثناء بين  
(  2020/10/14في حديثه لحلقة )-وشدد المالكي    العربي، وإن لها موقفا ثابتا من القضية الفلسطينية.

على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية ال يمكن زعزعته من قبل أي   -من برنامج "بال حدود"
 كان، ألن لديه إجماعا شعبيا على ذلك، حسب تعبيره. 

المالك وعودة  وأوضح  الفلسطينية،  باألراضي  التمسك  على  قائم  فلسطين  من  المغرب  موقف  أن  ي 
االحتالل،  في سجون  المعتقلين  سراح  وإطالق  ومقدساتها،  القدس  على  الحفاظ  الالجئين، وضمان 

 إضافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية بشأن فلسطين.
 14/10/2020، الدوحةالجزيرة نت، 
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 "إسرائيل"ة تعبر أجواء أول طائرة إماراتي .28

قال المتحدث باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية لإلعالم العربي أوفير جندلمان في تغريدة على حساب 
تابعة لشركة طيران اإلمارات في سماء   إنه "ألول مرة حلقت طائرة ركاب  تويتر أمس األربعاء  في 

. ص المحادثة الصوتية بين الطرفيننونشر جندلمان  .  ".ي طريقها من ميالنو إلى أبو ظبيإسرائيل ف
االتحاد  لشركة  تابعة  جوية  رحلة  أول  إن  أمس  ريغيف  ميري  اإلسرائيلية  المواصالت  وزيرة  وقالت 

وأضافت الوزيرة أن هذا العبور هو إحدى  اإلماراتية قادمة من ميالنو اإليطالية عبرت أجواء إسرائيل.
 بيع اإلسرائيلي اإلماراتي. ثمار اتفاق أبراهام، في إشارة إلى اتفاق التط 

 15/10/2020، الدوحة، نتالجزيرة 
 

 "تعودنا نكران العرفان"قرقاش منتقدا تصريحات السفير الفلسطيني لدى فرنسا:  .29
، على التصريحات المسيئة  ]أول أمس[  اليوم  رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش،

 التي أطلقها سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي ضد اإلمارات.
التواصل   موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة  في  قرقاش  يفاجأني  "،"تويتر"  االجتماعي وقال  لم 

العرف ونكران  الوفاء  قلة  تعودنا  لإلمارات،  الجاحد  وتناوله  باريس  لدى  الفلسطيني  السفير  ان، حديث 
 ". ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا

 13/10/2020، ، دبياليوماإلمارات 
 

 أيلول/سبتمبر الماضي  دمرهماموقعين سوريين و  قتحماالجيش اإلسرائيلي  .30
لجيش  :  بالل ضاهر اقتحمت موقعين  له  تابعة  قوة  أن  األربعاء،  اإلسرائيلي،  أعلن جيش االحتالل 

في   السوري  وقال النظام  ودمرتهما.  المحتلة،  السورية  الجوالن  هضبة  في  االشتباك  فض  منطقة 
المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي لإلعالم العربي، أفيحاي أدرعي، عبر "تويتر"، إن "الجيش السوري  

الروتيني". واألمن  االستطالع  بهدف  المدمرة  المواقع  يستخدم  العملية    كان  هذه  أن  أدرعي  وأضاف 
جرت   فض    21ليل  العسكرية  التفاق  السوري  الجيش  خرق  أعقاب  "في  الماضي،  أيلول/سبتمبر 

 فض االشتباك". –االشتباك، الذي يحظر عليه التموضع العسكري في المنطقة العازلة 
 14/10/20020، 48عرب 
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 شركة من دبي تتقدم لمناقصة شراء شركة طيران إسرائيلية  .31
لمناقصة شراء شركة   NY Koenأعلنت مجموعة  :  بالل ضاهر التقدم  تعتزم  أنها  دبي  في  ومقرها 

عن   الثالثاء،  عّبرت،  التي  أجنبية  شركات  عدة  بين  األولى  وكانت  "يسرائير"،  اإلسرائيلية  الطيران 
اهتمام بشراء شركة الطيران اإلسرائيلية، التي تعمل في هذه األثناء من خالل حارس أمالك عينته  

إسرائيلية. وسائ  محكمة  إسرائيليةورأت  إعالم  شراء  ل  بمناقصة  الشركة  هذه  فوز  حال  في  أنه   ،
 "يسرائير"، فإنها "ستكون مجموعة الشراء األولى من اإلمارات التي تستثمر في إسرائيل".

 14/10/20020، 48عرب 

 
 " إسرائيل"احث السعوداة على بحث تطبيع العالقات مع  يومببو  .32

مريكي مايك بومبيو السعودية، اليوم األربعاء، على بحث موضوع  واشنطن: حث وزير الخارجية األ
 تطبيع العالقات مع إسرائيل. 

جاء ذلك خالل اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي، وقال أيضا إن واشنطن تدعم “برنامجا قويا 
 يعات األسلحة” للمملكة.لمب

اتفاق باتفاقات أبراهام، وهي  أثار ما يسمى  ات بوساطة أمريكية لتطبيع العالقات أضاف بومبيو أنه 
الدبلوماسية مع إسرائيل، مع وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود في اجتماع  

 بمقر وزارة الخارجية األمريكية.
ع عالقاتها مع إسرائيل أيضا، ونود أن نشكرهم  ر السعودية في مسألة تطبيوقال بومبيو “نأمل أن تنظ

على المساعدة التي قدموها لنجاح اتفاقات أبراهام حتى اآلن”، مضيفا أنه يأمل في أن تشجع المملكة 
 القادة الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية على العودة للمفاوضات مع إسرائيل. 

قة حيث تدرك الدول بحق الحاجة لتعاون إقليمي  يناميكية متغيرة في المنطوقال بومبيو “إنها تعكس د 
 ني وتحقيق الرخاء”.من أجل التصدي للنفوذ اإليرا

 14/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 نان وإسرائيل كانت “بناءة” بيان ألمريكا واألمم المتحدة: المحادثات بين لب .33

المتنازع عليها  حدة إن المحادثات الخاصة بالحدود البحرية  بيروت: قالت الواليات المتحدة واألمم المت
 بين لبنان وإسرائيل اليوم األربعاء كانت بناءة. 
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الذي استمر قرابة ساعة: “خالل هذا وجاء في بيان مشترك لواشنطن والمنظمة الدولية بعد االجتماع  
التزام بناءة وأكدوا مجددا  المبعوثون محادثات  المفاوضات في االجتماع األولي، أجرى  بمواصلة  هم 

 وقت الحق هذا الشهر”.
 14/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 المدرسية  التحريض في المناهج اإلدعاءات اإلسرائيلي حولاألونـروا تـقـرر فـحــص  .34

المحتلة   الفلسطينيين أونروا   :)وكاالت(  -القدس  الالجئين  الجديد لوكالة غوث وتشغيل  المدير  أكد 
ي، على أنه سيفحص إن كان في الكتب والخطط المدرسية لألونروا محتوى تحريضي  فيليب الزرين

حيفة »إسرائيل اليوم« العبرية، أقوال المدير الجديد، في أعقاب حتالل اإلسرائيلي. ونقلت صضد اال
لقاء صحفي عقده   أردان، خالل  المتحدة جلعاد  األمم  السفير اإلسرائيلي في  قبل  القضية من  طرح 

 فيليب الزريني في مقر األمم المتحدة.

الجديد لألونروا: »األونروا ستعمل   المدير  أردان أوضح  أقوال  المستقبل  وفي معرض رده على  في 
نروا، وفي  القريب على تطوير برنامج لفحص محتوى نظام التعليم الذي يتم تدريسه في مدارس األو 
 إطار البرنامج، سيتم تقديم تقرير خاص إلى رؤساء الوكالة مع توصيات حول الموضوع«. 

 15/10/2020ان، الدستور، عمّ 
 

 االحتالل االنتخابات الفلسطينية معركة الدامقراطية في مواجهة  .35
 أحمد مجدالني 
اليوم بعد أكثر من ثالثة عشر عامًا من االنقسام وتفتت وحدة الوطن الجغرافية   الفلسطينيون  يتجه 

المصالحة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية  والسياسية إلى مقاربة مختلفة لمعالجة قضية االنقسام و 
الجدية،   المقاربة  الفلسطيني. هذه  السياسي  النظام  التي  في  النظر عن متطلبات الضرورة  وبصرف 

أملتها على كل األطراف، جاءت تتويجًا الجتماع األمناء العامين وأحد مخرجات هذا االجتماع الذي 
 من أيلول الماضي. ُعقد ما بين رام هللا وبيروت في الثالث 

البيروقراطية   المحاوالت  فشل  بعد  الديمقراطي  المدخل  على  تقوم  الجديدة  االتفاقات  المقاربة  في 
في معالجة أزمة االنقسام الذي هدد وحدة الوطن   2017وصواًل التفاق    2011السابقة، بدءًا من اتفاق  

منظم تمثيل  ووحدانية  والسياسية،  االجتماعية  ووحدته  للشعب  الجغرافية  الفلسطينية  التحرير  ة 
 الفلسطيني. 
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االقتراع االحتكام لصندوق  تقوم على أساس  الجديدة  المجلس   المقاربة  لممثليه في  الشعب  والختيار 
الشعب   برلمان  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  في  أعضاء  حكمًا،  سيكونون،  والذين  التشريعي، 

متوالية في مراحلها تفضي لمعالجة وضع مؤسسات الفلسطيني أينما تواجد، وهذه العملية المترابطة وال
الف الكتل  من  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  خالل  من  األساسية  الدولة  مهمتها  حجمها،  كان  أيًا  ائزة 

 . 2007توحيد المؤسسات ومعالجة كافة تداعيات االنقسام منذ االنقالب عام
ايضًا إحدى نتائج ومخرجات    التوافقات التي جرت في إسطنبول بين وفَدي حركتي فتح وحماس، هي
مل وليس بدياًل له، ألنه يوفر اجتماع األمناء العامين، والحوار الثنائي أساس ُيبنى عليه الحوار الشا

 المناخ لمعالجة القضية الجوهرية التي جرى االنقسام عليها وهي السلطة.
%،  1.5ية واحدة، ونسبة الحسم  إن التوافق على نظام االنتخابات بالنسبية الكاملة والوطن دائرة انتخاب 
ويوسع دائرة المشاركة، كما من  من شأنه أن يفتح الباب أمام التعددية السياسية في البرلمان القادم،  

 شأنه أيضًا يشجع التحالفات واالئتالفات في القوائم االنتخابية سواء قبل االنتخابات أم بعدها. 
الكبيرة والخطيرة   السياسية  التحديات  الكبيرة بهذا اإلنجاز،  آمالنا  نتحدث عن  وال يخفى علينا ونحن 

ستقبل الجئيه في المهجر والشتات، والمحاوالت التي تواجه شعبنا وحقوقه ومستقبله على ارضه وم
أطراف من  المشبوهة  الدعوات  عبر  الفلسطيني  السياسي  النظام  على  لالستيالء  دولية،    الرامية 

وإسرائيلية، لتغيير القيادة الفلسطينية التي شكلت بموقفها الصامد العقبة الكأداء في مواجهة وإحباط  
ونه اإلسرائيلي سياسة الضم، وامتداده اإلقليمي التطبيع مع  مشروع ترامب المسمى صفقة القرن، ومك

 اإلسرائيلي.   –لفلسطيني إسرائيلي موهوم كبديل عن السالم ا –العالم العربي لصنع سالم عربي 
آمالنا الكبيرة ونحن في مواجهة هذه التحيات مبنية على ثقتنا بشعبنا واستنهاض قواه الحية، وإعادة 

الفاعلة فيها، وفي تخطي العقبات المحتملة التي قد يضعها االحتالل  الحياة الديمقراطية وم شاركته 
المناطق المصنفة )ج( أو أي عقبات أخرى قد    أمام نجاح العملية الديمقراطية سواء في القدس ام في

لالشتباك   ميدان  إلى  االنتخابات  نحول  أن  هي  الحرة  إرادتنا  لكن  واإلفشال.  للتعطيل  إليها  يلجأ 
الموقف السياسي   وتجنيد  الديمقراطي األصيل،  لمنع شعبنا من ممارسة حقه  الساعي  االحتالل  مع 

يمقراطيته الزائفة، فهذه المعركة بنتائجها، هي كسر الدولي في هذه المعركة لردع االحتالل وفضح د 
لمعادلة استمرار وإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، ألنه يستهدف تحلل وإضعاف المؤسسات 

الفلسطينية وانهيارها لفرض خيار القيادة البديلة، لذلك فإن معركة االنتخابات كما  وال قيادة الشرعية 
االحتالل مع  اشتباك  معركة  فيه،   هي  جديدة  دماء  وضخ  برمته،  السياسي  النظام  شرعية  ولتجديد 

البدائل بأن خيارات شعبنا ما زالت وطنية ديمقراطية، وسوف تستمر حتى    وتحٍد ألصحاب مشاريع 
 تحقيق أهداف شعبنا بالحرية واالستقالل وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.



 
 
 
 

 

ص            19   5358 العدد:             10/15/2020 خميسلا التاريخ: 

 

                                     

الداخل بأن هذه االنتخابات سوف تجري على قاعدة اتفاق    وأخيرًا لمن يضعون العقبات والعراقيل من
ضي،  أيار الما  19أوسلو، فإن قرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في  

ذرائع   يبحثون عن  أيضًا ممن  ولغيرهم  المرحلية.  االتفاقيات  الصلة مع  ونهائية وقطع  فاصلة  نقطة 
لتعط وهمية  أسبابًا  الشعب  ويختلقون  ينقلون  وعي،  بغير  أو  بوعي  فإنهم،  الديمقراطي،  المسار  يل 

الطريق   يفتح  الذي  المأزق  الى  األزمة  من  يعيشها  التي  الراهنة  والحالة  البدائل الفلسطيني،  أمام 
األميركية اإلسرائيلية اإلقليمية، والتي في نتيجتها تبديد للحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا، وفي مقدمتها  

 تقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.حقه في 
 15/10/2020األاام، رام هللا، 

 
 الخاسرون والرابحون من االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي  .36

 نان أبو عامر عد 
مع اقتراب توقيع اتفاق السالم اإلماراتي اإلسرائيلي، تتزايد المواقف اإلسرائيلية بشأن الفوائد المكتسبة  

االتفاق، سواء على صعيد المكاسب المادية، أو اختراق المنطقة، أو مواجهة إيران، فيما يرى   من هذا
ويجعل الفلسطينية،  القضية  يطوي صفحة  االتفاق  أن  مما  آخرون  العربية،  الدول  بنظر  هامشية  ها 

 يفسر غضب الفلسطينيين. 
قبل القضية الفلسطينية، هل تملك  السطور التالية تناقش تأثير االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي على مست

يملكون   الفلسطينيون  زال  ما  وهل  األصليين،  القضية  أصحاب  الفلسطينيين،  تجاوز  قدرة  اإلمارات 
ت خطوة  أي  على  االمارات الفيتو  خسرت  ولماذا  معهم،  االتفاق  دون  إسرائيل  مع  عربية  طبيعية 

االتفاق بسبب  العربي  العام  الرأي  في  اسمها  وأسقطت  هذه   شعبيتها،  لكل  المقابل  ما  إسرائيل،  مع 
 الخسائر.

بين   سالم  اتفاق  الى  التوصل  بشأن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إعالن  على  شهر  مرور  بعد 
واإلم  الفلسطينيون  إسرائيل  يتساءل  واشنطن،  في  االتفاق  هذا  توقيع  وقبيل  المتحدة،  العربية  ارات 

بين كو  أم استراتيجيا، في ظل صدور موجة من  واإلسرائيليون حول ماهية هذا االتفاق،  تكتيكيا  نه 
 تفسيراته، بشأن من كسب وخسر منه. 

إسرائيل توصل  يعني  الذي  االتفاق،  هذا  عن  األمريكي  اإلعالن  سالم   وفور  اتفاق  إلى  واإلمارات 
أت  كامل، وترسيم شامل لعالقاتهما السياسية والدبلوماسية، وصواًل لتبادل السفراء وإقامة السفارات، بد 

 تخرج المواقف اإلسرائيلية والفلسطينية، بين ترحيب إسرائيلي وصدمة فلسطينية. 
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جاز إسرائيلي أمريكي إماراتي، وفي  توافقت العديد من اآلراء على أننا أمام اتفاق يمكن وصفه بأنه إن
المدى  على  االتفاق  مغزى  لمعرفة  بعيدة  زالت  ما  القراءات  أن  رغم  فلسطينية،  خسارة  ذاته    الوقت 
مع   اتفاقها  لتعزيز  ُيستغل  وقد  للغاية،  إيجابية  إمكانات  يمنحها  أنه  رغم  إلسرائيل،  بالنسبة  الطويل 

ووجود  استراتيجية  األكثر  القضية  في  الفلسطينيين،  االتفاق  يتسبب  قد  أخرى،  ناحية  ومن  لها،  ية 
 .ضرر إذا حاولت تلك األطراف استخدامه لاللتفاف على القضية الفلسطينية، وإهمالها 

واالقتصادية   السياسية  فالعالقات  إنجازات لألولى،  يقدم  واإلمارات،  إسرائيل  بين  االتفاق  أن  صحيح 
وقد يصبح   كافية،  ليست  لكنها  الثانية مهمة،  دورًا  مع  اإلمارات  لعبت  إذا  استراتيجيًا  إنجازًا  االتفاق 

البديل هو إضعافها، و  الفلسطينية، وإال فإن  تقوية حماس، وهذا هو مفيدًا بحل الصراع مع السلطة 
لتعزيز   أدوات  بإنتاج  نفوذها  لممارسة  متعلمة  اإلمارات  كانت  فإذا  ولذلك  اإلسرائيلي،  التخوف  سر 

، فإن المنفعة التكتيكية التفاقها مع إسرائيل  2002روح المبادرة العربية لعام  تسوية إسرائيلية فلسطينية ب
 ستصبح استراتيجية.

تفاق مع اإلمارات سيتحول من إنجاز تكتيكي إلى ضرر استراتيجي إذا التقدير اإلسرائيلي يرى أن اال
قليمي قد يتحقق في استغله نتنياهو وترامب لعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية، بزعم أن التطبيع اإل

ثنائية   دولة  مأساة  من  ينقذها  لن  لكنه  إلسرائيل،  بالفعل  مهم  التطبيع  أن  صحيح  التسوية،  غياب 
وة اإلمارات سلطت الضوء على قبول إسرائيل في الفضاء اإلقليمي، شرط قبول حل  القومية، ألن خط

 الدولتين مع الفلسطينيين. 
ال العلني بإسرائيل، مع تهيئة الساحة اإلقليمية بأكملها ألن  ولذلك قد يتزامن التطلع اإلماراتي لالتص

ولى، مما يؤكد أن االتفاق مع  تكون جاهزة للترويج لتسوية إسرائيلية فلسطينية تتماشى مع مصالح األ
اإلمارات يتطلب وجود قيادة سياسية إسرائيلية قادرة على استغالل السياق اإلقليمي اإليجابي الجديد 

ل من الوضع الراهن، خشية أن يقودها إلى دولة ثنائية القومية، التي تعني نهاية الحلم إلنقاذ إسرائي
 الصهيوني أخالقيًا وديموغرافيًا.  

 أن االتفاق اإلسرائيلي مع اإلمارات منح األولى فرصة "للشماتة" بالفلسطينيين، ألن أشقاءهم  ليس سراً 
االحتالل، قبل إيجاد حل عادل القضية الفلسطينية،  "اإلماراتيين" تجاوزوهم، ووقعوا اتفاقات سالم مع  

اإلمارات، مع  االتفاق  بعد  أنه  اإلسرائيليون  يزعم  ولذلك  ألصحابها،  الحقوق  بإمكان    يعيد  سيكون 
الفلسطينيين أن ينتظروا طويال إلنهاء الصراع معهم، حتى لو استغرق األمر وقتًا طويال، فاالتفاق مع  

 خدمهم. اإلمارات أثبت أن الوقت ال ي
كما أن "شعار "السالم مقابل السالم" الذي قام على أساسه اتفاق إسرائيل واإلمارات، ليس دقيقا، ألنه  

على األرض والحرب، واالتفاق يعني أن اإلمارات وضعت القضية الفلسطينية  لم يكن لديهما صراع  
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أل  إلسرائيل  ومتاحا  مالئما  بات  الوقت  أن  يؤكد  مما  بنفسها،  لتعتني  عالقاتها  جانبًا  من  تستفيد  ن 
 بالدول العربية "المعتدلة"، حتى من دون الفلسطينيين. 
العديد من المضامين اإلسرائيلية، أهمها أنه بعد هذا يؤكد أن االتفاق اإلسرائيلي مع اإلمارات يحمل  

ي  عاًما من عدم قدرة القيادة الفلسطينية على بناء دولة، فقد مني الفلسطينيون بانخفاض كبير ف  25
 مكانتهم الدولية، وقد يفقدون كل شيء، على حد الزعم اإلسرائيلي.  

في   "العقالنية"  األوساط  بعض  تدرك  ذاته،  الوقت  يعني  في  ال  اإلمارات  مع  االتفاق  أن  إسرائيل، 
قضيتهم  إزاحة  رغم  والتاريخ،  الجغرافيا  من  يتبخرون  لن  ألنهم  الفلسطينيين،  ماليين  من  التخلص 

عمال العربي الرسمي، بل سيواصلون العيش هنا، وفي النهاية سيتعين على  الوطنية عن جدول األ 
 إسرائيل التوصل إلى حل معهم يتم التوافق عليه. 

يبدي اإلسرائيليون اعتقادهم بأن ترامب ونتنياهو عمال على تضخيم أبعاد االتفاق مع اإلمارات، ألن  
التفاق باتفاقات السالم التي وقعتها إسرائيل  نتنياهو يعرف كمعظم اإلسرائيليين، أن كل مقارنة لهذا ا

 مع جاراتها في مصر واألردن، هي تضخيم مفتعل وغير واقعي! 
عالقات مع إمارة خليجية حدث يسر معظم اإلسرائيليين، لكن األمر يتعلق بإنجاز  صحيح أن إقامة  

المشتع المشاكل  الهامش  إلى  يدفع  ولن  طويلة،  لفترة  العناوين  يحتل  ال  نتنياهو: متواضع،  ضد  لة 
التي   باألوهام  يؤمن  نفسه  أنه  فيه  المشكوك  ومن  الشخصي،  والفساد  االقتصادية،  واألزمة  كورونا، 

 نثرها. 
 ينفي االتفاق حقيقة أن التطبيع الجزئي كان قبل ذلك بكثير، بل إن عالقات تل أبيب وأبو ظبي  ال

ب هناك  إسرائيل  تحتفظ  حيث  بعيد،  زمن  منذ  سرية  تكون  أن  اتصاالت  توقفت  وتجري  ممثلية، 
دبلوماسية وأمنية، ورئيس جهاز الموساد ضيف مرغوب فيه هناك، وعندما تورط الموساد في تصفية  

، لم يبد رئيسه مائير داغان التأثر والقلق، 2010يادي في حماس محمود المبحوح بإمارة دبي في  الق
 ألنه عرف كيف يتدبر أمره مع قادة اإلمارات. 

ليون تفاؤلهم من أن إقامة عالقات دبلوماسية إسرائيلية كاملة مع اإلمارات، سيفتح  ال يخفي اإلسرائي
أ دول  مع  كاملة  عالقات  إلقامة  وربما الباب  والمغرب،  والسعودية،  وعمان،  البحرين،  مثل:  خرى 

الثالث الذي توقعه إسرائيل مع دولة عربية بعد مصر واألردن، هو  السودان، مع أن اتفاق السالم 
اعتادت عليه على مدى السنين، حين كان يتطلب منها أن تتنازل عن أراٍض تسيطر عليها    عكس ما

باتت الصيغة الجديدة "السالم مقابل السالم"، بداًل من "األرض كي تحقق اتفاقات سالم مع العرب، و 
 مقابل السالم". 
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ق اإلمارات وإسرائيل، الفلسطينيون من جهتهم ال ينخدعون بالدبلوماسية الزائفة التي أسفرت عن اتفا
المنازل   وهدم  األراضي  سرقة  بممارسة  المتمثل  إلسرائيل  الراهن  الوضع  على  للحفاظ  وسيلة  ألنها 

لحقوق  وال أخرى  انتهاكات  عن  فضاًل  العنصري،  والفصل  القانون  نطاق  خارج  التعسفي  قتل 
إسر  مع  العالقات  تطبيع  خالل  ومن  األرض،  على  يومي  واقع  فالضم  أي الفلسطينيين،  دون  ائيل 

اإلنسان   وحقوق  الدولي  للقانون  انتهاكاتها  مع  بالتواطؤ  اإلمارات  تتعهد  للفلسطينيين،  مكاسب 
 الفلسطيني. 

ا يأتي االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي في إطار سلسلة ممتدة من الممارسات األمريكية، وأبرزها نقل  كم
اإلسرائيلية على هضبة الجوالن، وإعالن    سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واالعتراف بالسيادة

 صفقة القرن دون مشاركة فلسطينية. 
عتقد أن الصفقة التاريخية بين اإلمارات واالحتالل ال  أكثر من ذلك، فإن أوساطًا فلسطينية واسعة ت

تقرب الشرق األوسط من السالم، بل تعزز التحالف اإلسرائيلي األمريكي اإلماراتي ضد إيران، ممَّا  
على  سيز  القائم  إسرائيل  وضع  على  والحفاظ  والمعاناة،  الموت  ويسبب  التوترات،  تأجيج  من  يد 

 االحتالل والفصل العنصري.
تفاق اإلماراتي مع إسرائيل ينقلها من دعم الفلسطينيين إلى دعم االحتالل اإلسرائيلي الذي ال إن اال

و، ودعم حملة الرئيس الجمهوري ينتهي، ويعزز تحالفها مع واشنطن، ويتعلق بتحسين صورة نتنياه 
في إبقاء    االنتخابية، بداًل من إحالل السالم في الشرق األوسط، كما يظهر مصلحة نتنياهو وبن زايد 

ترامب في البيت األبيض، وهكذا فإن تطبيع العالقات بين أبو ظبي وتل أبيب، الذي سهلته واشنطن،  
 ، وسيؤدي لمزيد من الضرر للفلسطينيين. دعم ثالثة قادة قمعيين: ترامب ونتنياهو وبن زايد 

سطينيين، الذين يمكنهم  ولذلك فإن أي محاولة إماراتية بالترويج لتطبيعها مع إسرائيل بأنه انتصار للفل
اعتبارها   فيمكن  مؤقتًا،  أراضيهم  ضم  دون  الدائم،  االحتالل  تحت  سيعيشون  ألنهم  يطمئنوا  أن 

الفلسطينيين قلما  توافقوا في السنوات األخيرة على موقف سياسي بعينه،    "سفسطة وقحة"، بدليل أن 
دور تصريحات وردود فعل منددة  لكن اتفاق اإلمارات وإسرائيل بدد معظم خالفاتهم، ولو مؤقتًا، بص

 ومستنكرة ورافضة للسلوك اإلماراتي. 
 14/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
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 زيارة الخليجيين للقدس ستزيد األمور تعقيدًا في الحرم .37
 البروفيسور دورون بار 
ابراه  اتفاق  وفي  المقدسة.  األماكن  تذكر  والبحرين، ال  اإلمارات  ُوقع مع  الذي  السالم،  اتفاق  يم  في 

أيضا، الوثيقة المرفقة، التي توجد فيها رؤيا لمستقبل الشرق األوسط، ال يوجد تطرق لهذه األماكن. 
الوال بين  المفاوضات  المتحدة، اسرائيل، واالمارات، سربت  ولكن في األشهر األخيرة، في وقت  يات 

يج أن يؤموا الحرم  بين الحين واآلخر تلميحات إلى أن توقيع اتفاق السالم سيسمح للمسلمين من الخل
الشريف )جبل البيت(، المكان الثالث في قدسيته لإلسالم، وزيارة المسجد األقصى. وحسب الرؤيا، 

وسيهبطو  دبي،  في  طائرة  الى  سيصعدون  ساعة  فإنهم  غضون  وفي  غوريون،  بن  مطار  في  ن 
 سيتمكنون من زيارة المباني المقدسة اإلسالمية في القدس.

كان بالتوازي مع سفريات االسرائيليين الى    وإذاومة العالقات بين الدول،  ال نعرف كيف ستتطور منظ 
المسلمين زيارة  أن  الواضح  من  حال،  كل  على  البالد.  لزيارة  الخليج  سكان  سيأتي  دول   دبي  من 

الخليج الى القدس ستعقد أكثر فأكثر الواقع المعقد السائد اليوم في الحرم الشريف. تحاول اسرائيل  
منظومة العالقات الحساسة في هذا المكان انطالقا من الوعي بكونه برميل بارود من  الحفاظ على  

 شأنه ان يتفجر في أي لحظة.
الباصات  ماذا سيحصل حين ستصل  على سؤال  القدس   الجواب  الى  الخليج  من  للمسلمين  األولى 

البلدة القديمة  معقد، ومرتبط بهامش العالقات الحساسة في المنطقة. صحيح أن اسرائيل مسؤولة عن  
وعن مجال »جبل البيت«، ولكن من يدير المكان عمليًا هو األوقاف األردنية. وتغيير الوضع الراهن  

صب البوابات االلكترونية عند مداخل »الجبل« سيجر اضطرابات دموية، مثلما حصل في قضية ن
الخليج  2017في   لمواطني  اإلسرائيليون  الشرطة  افراد  وسيسمح  ليس  .  ولكن  النطاق،  الى  بالدخول 

مؤكدًا على اإلطالق ان يسمح لهم حراس األوقاف بالدخول الى المباني اإلسالمية المقدسة. فاألسرة  
تخشيان هناك  والحكومة  األردنية  في    المالكة  والتاريخية  الخاصة  بمكانتهما  االتفاق  يمس  ان  من 

ى كي تردع الحجاج المسلمين من الخليج من  القدس، وكذا السلطة الفلسطينية ستستخدم سالح الفتاو 
زيارة المجال. وفي المستقبل يمكن ان ينشأ وضع بينما تمنع فيه السلطات االردنية سكان المملكة  

اي يتمكن  وال  اسرائيل  زيارة  الوصول من  من  الفصل  جدار  خلف  يعيشون  الذين  الفلسطينيون  ضا 
ن زيارة إلى تل أبيب مع اداء الفريضة الدينية  للصالة في الحرم الشريف، فان سكان الخليج سيدمجو 

 في القدس.
كما أن السعوديين مشاركون في هامش المصالح هذا. في القرن السابع نشأ صراع جبابرة بين مركزي  

ي العالم اإلسالمي في حينه. فحكام بني أمية، الذين سيطروا من دمشق على »بالد  القوة المهمين ف
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القدس   في  فريضة  اسرائيل«، طوروا  باستبدال  المسلمين  الحجاج  اقناع  وحاولوا  جديدًا  مقدسًا  مركزًا 
الحج في مكة بالقدوم الى القدس. الخليفة الخامس في ساللة بني أمية، عبد الملك بن مروان، بنى  

ة الصخرة الرائعة، وذلك أساسًا كي يخلق وزنًا مضادًا للحج الى مكة. ويخلق التوقيع على اتفاقات  قب
ع دول الخليج امكانية يفضل فيها قسم من مسلمي العالم استبدال الحج الى مكة والمدينة  السالم م

المالكة  االسرة  بالتعاون مع  االمر ممكنًا  يكون هذا  ويحتمل أن  القدس.  الى  التي   بزيارة  السعودية، 
التعاون  تخشى فقدان سيطرتها الدينية في العالم االسالمي السني؛ االمر الكفيل بأن يؤدي بها الى  

في  اليهودية.  النقطة  الى  التطرق  يجدر  كما  المسيرة.  هذه  في  االسرائيليين  ومع  األميركيين  مع 
مك الى  اليهودي  الحج  لتشجيع  الحاخامين  ميل  تعاظم  االخيرة  وتفرض  السنوات  الخرب،  الهيكل  ان 

أمي في  انتخابات مصيرية  عشية  نحن  هناك.  عامة  يهودية  على صالة  الحظر  تشدد  ركا،  الشرطة 
االفنجيلية   الطوائف  تؤيد  واليهودي.  االفنجيلي  الجمهور  تأييد  لزيادة  السبل  تبحث عن  ترامب  وإدارة 

اليهودية في القدس. وسيسرهم    السامرة« وتوسيع وتثبيت الحقوق "االستيطان اليهودي في »يهودا« و
بالتوازي مع فتح الحرم الشريف امام الحجاج من الخليج سيتسع الحق ليشمل الصالة اليهودية    انه 

 في »جبل البيت«.
 »معاريف« 

 15/10/2020األاام، رام هللا، 
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