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 توقعا" "مذكرات تفاهم" إلقامة عالقات دبلوماسية  "إسرائيل"البحرين و  .1
وإسرائيل    المنامة: البحرين  عالقات    حد،األيوم  أعلنت  إقامة  حول  مشترك  تاريخي  بيان  توقيع 

البلدين«. ببداية عهد جديد وواعد في العالقات بين  التوقيع على سبع    دبلوماسية »إيذانًا  كما جرى 
تفمذكر  والتجاات  االقتصادية  المجاالت  في  وتنقل اهم  الجوية  والخدمات  والتجارة  واالتصاالت  رية 

 برعاية أميركية. األفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها، وذلك 
التعاون،   المزيد من مجاالت  الجانبين عقدا اجتماعات بحثت  بيان مشترك أن  ي  بما ف وأضافتا في 

شاء عالقات  ذلك الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وغيرها، وأكدت على أن إن
أمناً  أكثر  مستقبل  تحقيق  في  يسهم  أن  شأنه  من  البلدين  بين  البلدين   مباشرة  لشعوب  وازدهارًا 

ء عالقات دبلوماسية إنشا وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني: »وقعنا اتفاق والمنطقة.
 اف: »يجب تحقيق حل الدولتين«.مع إسرائيل«، مجددًا االلتزام بمسار السالم. وأض

 18/10/2020، لند"، األوسطالشرق 
 



 
 
 
 

 

ص            5   5361 العدد:             10/19/2020 ثنينإلا التاريخ: 

 

                                     

 اشتية: سنواصل محاربة الفلتا" والفوضى بكافة أشكالها .2
هللا محاربة :  رام  مواصلة  تأكيده  اشتية،  محمد  الداخلية  وزير  الوزراء،  رئيس  والفوضى  تان  الفل  جدد 

ودعا رئيس الوزراء، خالل زيارته األحد،   بكافة أشكالها، والتي تهدف الى ضرب مشروعنا الوطني.
التهاون مع هذه الظاهرة   قيادة االستخبارات العسكرية في مدينة رام هللا، المؤسسة األمنية إلى عدم 

 ومروجيها، وتعزيز الجهد والتعاون األمني للقضاء عليها. 
 18/10/2020علومات الفلسطينية وفا، نباء والمة األ وكال

 
 النائب ياسر منصور: الشراكة واالنتخابات ستفشل الضغوطات .3

وتحقيق  :  نابلس المصالحة  بنهج  االستمرار  أن  منصور  ياسر  التشريعي  المجلس  في  النائب  أكد 
ي إنهاء فمضي  وال  الشراكة الوطنية وترجمتها على أرض الواقع، رسالة للجميع برفض الضغوطات 

وشدد منصور في تصريح صحفي على ضرورة وجود ترجمة عملية على األرض، وتحديد   النقسام.ا
هناك   بأن  واقع  أمر  أمام  العالم  ووضع  للضغوطات  الرضوخ  عدم  على  للتأكيد  لالنتخابات  مرسوم 

ثقة. إعادة  وخطوات  فلسطينية  ومصالحة  االنتخاب   شراكة  أن  إلى  منصور  النائب  توأشار  عطي  ات 
بوجم برنامج  ؤشرًا  خالل  من  االنقسام  إلنهاء  ومقدمة  الضغوطات  مواجهة  على  وإجماع  توافق  ود 

 سياسي وحكومة موحدة وقيادة مشتركة.
 18/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لوضع حد للسياسات غير القانونية بحق المعتقلين  "إسرائيل""الخارجية" تدعو للضغط على  .4

والمغتربين، إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، المسؤولية عن حياة  الخارجية    وزارةحملت  :  رام هللا
منذ   الطعام  عن  المفتوح  إضرابه  يواصل  الذي  االخرس،  ماهر  العتقاله    84األسير  رفضا  يوما، 

بيا  اإلداري. في  الخارجية  لمطالب  واعتبرت  االحتالل  سلطات  تجاهل  ان  األحد،  اليوم  صحفي  ن 
 احتجاًجا على اعتقاله اإلداري غير القانوني، هو تجاهل لحقه بالحياة. ادلة،األسير الع

 18/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 

 نقل صائب عريقات إلى مستشفى إسرائيلي للعالج من فيروس كورونا .5
منظمة المص  أعلنت  عريقات  صائب  سرها  أمين  أن  األحد  اليوم  الفلسطينية  بف التحرير  يروس  اب 

وأكدت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في    كورونا قد نقل إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العالج.
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بيان مقتضب أن نقل عريقات للعالج تم بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، ولما  
 ه من رعاية ورقابة طبية خاصة. يتطلبه وضع

 18/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 زية فتح" وافقت باإلجماع على التفاهمات وما زلنا بانتظار موافقة حماس"مرك فتوح: .6
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، "إننا في اللجنة المركزية للحركة وافقنا :  رام هللا

في   عليها  التوافق  جرى  التي  التفاهمات  على  المكتباإلجماع  موافقة  ننتظر  زلنا  وما  ب  اسطنبول، 
عباس،  الس محمود  الرئيس  تخاطب  وأن  لحماس،  بإجراء  ياسي  سيادته  قبل  من  مراسيم  إلصدار 

التوافق    االنتخابات". تم  إنجاز ما  يتم  أمامنا أمل أن  "إنه حتى اآلن ما زال  وأضاف فتوح، األحد، 
ى  ه يجب أن نطرح هذه التفاهمات على القو عليه مع األخوة في حماس في اسطنبول، وتحركنا في أن

 التفاهمات في دمشق ورام هللا".  فصائل الفلسطينية، وجميع الفصائل باركت هذهوال
 18/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 الحية: حركة الجهاد دورها هام في تجسيد خيار المقاومة والوحدة .7

ا لحركة  السياسي  المكتب  عضو  الحأكد  خليل  د.  "حماس"  اإلسالمية  أنلمقاومة  الجهاد   ية  لحركة 
وقال الحية في كلمة له خالل ندوة عبر    لمسيرة الوطنية الفلسطينية.اإلسالمي إسهامات كبيرة في ا

اإلنترنت حول دور حركة الجهاد في ترتيب البيت الفلسطيني، إن لحركة الجهاد دورا في إحياء خيار  
 االحتالل.راثن في قدرة شعبنا على انتزاع حقوقه من ب  المقاومة وإحياء األمل

وأثنى الحية على جهود حركة الجهاد في الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحياء العمل المشترك والتأكيد  
العمل   رأسه  وعلى  الجهادي  العمل  في  انخرطت  حين  تكاملت  مسيرتها  أن  مبينا  الثوابت،  على 

أن حركة    المسلح. إلى  الحية  الفلسط وأشار  البيت  ترتيب  دور في  لها  الرؤية  يني،  الجهاد  وتأكيدها 
 لمبادرات واالتفاقات التي شاركت فيها.الوطنية الجامعة في جميع ا

 18/10/2020، موقع حركة حماس
 

 "المال اإلماراتي المغّمس بالدم الفلسطيني"حركة فتح في القدس تحّذر من  .8
إقليم    -الناصرة  العربي”: حّذر  “المال اإلم“القدس  المحتلة من  القدس  المغمس    اراتي حركة فتح في 

بوابة  عبر  يأتي  والذي  الفلسطيني”  الفلسطينية    بالدم  القيادة  أمام  األبواب  توصد  وقت  في  االحتالل 
وبّين المطور أن اقتحاما إماراتيا جديدا للمسجد األقصى من    نع النشاط الفلسطيني في المدينة.ويم
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الث يوم  يتم  أن  اإلمالمنوي  والمالية  االقتصاد  وزير  بقيادة  األسهم    اراتيالثاء  من  مزيدًا  معه  يحمل 
سطيني وتحديدًا في ظل اتفاقيات الشراكة بين بلدية االحتالل والحكومة اإلماراتية  الموجهة للجسد الفل

 .لشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوزلمشاريع استيطانية جاري التخطيط إلنشائها على أراضي ا
 18/10/2020العربي، لند"،  القدس

 
 كثفت االستيطا" بعد اتفاقات التطبيع "ئيلإسرا"األحمد:  .9

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام األحمد، اليوم األحد، إن إسرائيل    ":"شينخوا-رام هللا
  كثفت بناء االستيطان في الضفة الغربية بعد اتفاق التطبيع مع اإلمارات والبحرين برعاية أمريكية. 

ية العام،  ء االستيطاني منذ بداأن "إسرائيل تسابق الزمن في البنا  هللا،وذكر األحمد للصحفيين في رام 
 إال أنها زادت بعد توقيع اتفاقيات التطبيع مع المنامة وأبوظبي". 

 18/10/2020القدس، القدس، 
 

 حماس لألسرى: لن يهدأ للمقاومة بال حتى تتحقق حريتكم جميًعا  .10
أعظم األمانات وأسماها،  أن حريتهم هي  لألسرى،  والعهد،  جددت حركة حماس، األحد، الوعد  :  غزة

وحذرت حماس في بيان لها، في الذكرى التاسعة    لن يهدأ للمقاومة بال حتى تتحقق حريتهم جميًعا.و 
بحقوقهم   المس  ومن  األسرى،  تجاه  العنصرية  سياساته  من  الصهيوني  العدو  األحراء،  وفاء  لصفقة 

المعتقالت. داخل  ا  وأكدت   المشروعة  الذي اوملمقأن  الخيار، وستبقى عند حسن ظن شعبها  ة هي 
والحرية   والعودة  التحرير  في  حقة  وتحرس  كرامته،  عن  تدافع  يملك،  ما  بكل  ويدعمها  حولها  يلتف 

 والحياة واالستقالل. 
 18/10/020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أسرى صفقة "وفاء األحرار" أسير محرر: هكذا جرى اختيار .11

سليمان في الجزء الثاني من  كشف األسير الفلسطيني المحرر، تيسير  :  فىحسين مصط  -21عربي
" تفاصيل ومعلومات جديدة حول ما جرى بين يدي ملف صفقة "وفاء األحرار"، 21مقابلته مع "عربي

 خاصة ما يتعلق بآلية ومعايير اختيار أسماء المفرج عنهم.
المعيار األبرز كان لألس إلى أن  القداولفت سليمان،  اتفاقية أوسل مى ممن سرى  توقيع  و، جنوا قبل 

الهواتف  م استخدام  أبرزها  كان  طرق  بعدة  جرى  الخارج  مع  التواصل  أن  آخر  سياق  في  شددا 
السجون. داخل  التي كانت تهرب  وفي سياق متصل، كشف سليمان أن مجالس وهيئات   المحمولة 
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عام   منذ  تشكيلها  بدأ  االحتالل  كا  2003قيادة األسرى في سجون  الفمن  هيئة  فة  بينها  صائل، من 
وأشار إلى أن عدد    ا التي شكلتها حماس، حيث يجري انتخابها دوريا من قبل األسرى.القيادة العلي

إلى   وصلت  بين    24السجون  فيها  يتوزع  إسرائيلي  توقيف  ومركز  أسير    7إلى    6سجنا  آالف 
 عشر. الثامنة أسير دون سن  200فلسطيني، بينهم نحو مئة أسيرة، وأكثر من 

 18/10/2020، لند"، 21عربي 
 

لطةخضر  .12  ضعيفة أمام ضغوط الصليب األحمر الفلسطينية عدنا": السُّ
غزة/ نور الدين صالح: أكَّد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان، أنَّ فض أجهزة 

األ للصليب  الدولية  اللجنة  مقر  في  المحررين  األسرى  اعتصام  السلطة  براأمن  في  م هللا،  حمر  أثَّر 
واإلسن التضامن  بالضعيفة.  حركة  لطة  السُّ واصًفا  األخرس،  ماهر  الطعام  عن  المضرب  لألسير  اد 

وإطالق   بالضفة،  والمدن  القرى  في  موزعة  نشاطات  لتنظيم  عادوا  المحررين  أن  عدنان  وأوضح 
األخرس. لألسير  نصرة  يومية  رئي  فعاليات  رّد  عدنان  انتقد  األثناء،  شفي  هيئة  األس س  رى  ؤون 

وبحسب عدنان، فإنَّ "أبو بكر" تقّمص  ،  لى فض اعتصام المتضامينبو بكر، عي أوالمحررين قدر 
ذلك هم أسرى   بأنَّ من فعلوا  بالقّوة، والتصريح  الداخلية، وتبرير فض االعتصام  باسم  الناطق  دور 

 محررون.
 18/10/2020فلسطين أو" الين، 

 
 ت في طريق المصالحةباعقثرات و هناك ع": الشعبية"قيادي في  .13

قال القيادي في »الجبهة الشعبية« ماهر مزهر، في تصريح إلذاعة »صوت القدس« المحلية  رام هللا:
في قطاع غزة، إن هناك عثرات وعقبات في طريق المصالحة بين حركتي »فتح« و»حماس« يقف  

هذ  »أمام  وأضاف:  المصالحة.  لقاءات  إفشال  يحاولون  الذين  التحدي وراءها  الخطيه  أن  ات  يجب  رة 
زالت من قيادتي حماس وفتح لتذليل العقبات وقطع الطريق أمام أصحاب األجندات  تكون هناك تنا

القائمة   الشاملة  الوطنية  الوحدة  أمامنا خيار إال خيار  والمستفيدين من االنقسام«. وتابع: »ال يوجد 
 على أساس الشراكة الوطنية للفصائل كافة«. 

 18/10/2020 ، لند"،طالشرق األوس
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 "إسرائيل "يعزز فرضية مواجهة مع تصعيد جديد في غزة  .14
صعد خرق جديد في قطاع غزة التفاق التهدئة األخير، من فرضية اندالع مواجهة قريبة في    رام هللا:

القطاع. وأطلق مسلحون صاروخًا من القطاع سقط في مستوطنة »نتيف هعستراه« المجاورة للحدود 
 لتوصل إليها قبل أكثر من شهر.الرغم من التهدئة التي تم ا لك علىزة، وذ الشمالية لغ

  « العبرية، إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة محاذية للجدار األمني للمستوطنة. 13وقالت قناة »
 وردًا على ذلك قامت طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف موقع مراقبة لحركة »حماس« جنوب القطاع. 

لشهر الماضي، وهي خروقات تعزز التحذيرات  ذ وقعت اتفاقية التهدئة في ادئة منق للتهوهذا رابع خر 
»يديعوت  لصحيفة  إسرائيلي  ضابط  وقال  قريبة.  مواجهة  اندالع  احتمال  حول  اإلسرائيلية  األمنية 
الذي  اإلسرائيلي  الجيش  أولويات  في  إلحاحًا  األكثر  المسألة  اآلن  يمثل  غزة  قطاع  إن  أحرونوت«، 

 . دالع مواجهة قريبة في القطاعمال اند الحتيستع
 18/10/2020الشرق األوسط، لند"، 

 

 أفقا استراتيجية  " إسرائيل"هناك أجواء جديدة تمنح : "التطبيع" مع الدول العربية عن رئيس الموساد .15
تحيييدئ رئييييس جهييياز الموسييياد اإلسيييرائيلي يوسيييي كيييوهين، عييين وجيييود : رماعيييدنان أبيييو عييي -21عربيييي

تيجية، وتفيتح ، مؤكدا أن "هناك أجيواء جدييدة تمينح إسيرائيل أفقيا اسيترال عربيةة مع دو اتصاالت عديد 
أمامها التحرك بشكل غير عادي وبجيرأة غيير مسيبوقة، ونأميل أن تفيتح دول أخيرى بالمنطقية عالقيات 

 ."رسمية مع تل أبيب 

ل لييى اتصيياإننييا "ع" 21فييي مقابليية حصييرية مييع قنيياة "كييان" اإلسييرائيلية، وترجمتهييا "عربييي وقييال كييوهين
بعدد كبير مين اليدول العربيية فيي المنطقية وخارجهيا، خاصية فيي الشيرق األوسيط وأفريقييا، وآميل بشيدة 

ين عقبية فيي نظيري، وال شيرطا أن تنضج هذه الجهود، وال ينبغي أن تكيون المفاوضيات ميع الفلسيطيني
 ."عوديةمثل السالستمرار اتصاالتنا في إقامة عالقات ثنائية بيننا وبين دول المنطقة، 

وأكييد أنييه "بعييد شييهر ميين توقيييع االتفاقيييات مييع اإلمييارات والبحييرين، هنيياك إمكانييية لرؤييية المزيييد ميين 
 .البلدان تتواصل معنا في المستقبل القريب"

 185/10/2020"، 21" عربي
 

 المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية: ما نراه اليوم يشكل واقعا جديدا في الشرق األوسط  .16
سرائيلية ليئور حياة زيارة وفد ا(: وصف المتحدئ الرسمي باسم وزارة الخارجية اإل  ب   )د   -مة  المنا

بالده لمملكة البحرين بأنه “يوم تاريخي” وزيارة تاريخية، مضيفا أن هذه هي المرة األولى التي يأتي  
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ن فهذا البحري  فيها وفد إسرائيلي رسمي إلى البحرين على أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى
 يوم تاريخي، كنا ننتظره منذ سنوات عديدة.

وضح في تصريح لوكالة أنباء البحرين)بنا( ان هذه الزيارة تأتي من أجل تشكيل مجموعات العمل وأ
التي ستتعامل مع القضايا الرئيسية والبنية التحتية للسالم المستقبلي بين البلدين، إضافة الى توقيع  

 ات السالم.وماسية وسالم بين البلدين وعلى رأسها اتفاقيقات دبلامة عالاتفاقيات ثنائية إلق
وزارتي   بين  والتعاون  واالقتصاد  الزراعة  مجاالت  ستشمل  األخرى  التفاهم  مذكرات  أن  وأضاف 

 الخارجية، إلى جانب مجاالت أخرى نتطلع إليها كجزء من إقامة عالقات سلمية بين البلدين. 
 18/10/2020القدس العربي، لند"، 

 

 ة أجراها في جنوب لبنا"جيش االحتالل يكشف عن تجرب .17
: رفعت حكومة االحتالل غطاء السرية السبت، على سرية “نحشول” من سالح المدرعات في  رام هللا

 عاما على تفكيكها. 20الجيش االسرائيلي، بمناسبة مرور 
مهمة تجربة   هاأنيطت ب”، حيث طتها “السرية جداوجاء في موقع “واينت” العبري، أن هذه السرية أحا

في   تزال  ال  كانت  التي  األرجواني”،  “الرعد  تدعى  للدروع،  المضادة  الصواريخ  ضد  دفاع،  منظومة 
 . 1982مراحل التطوير، أثناء حرب لبنان في عام 

ية حرمون دافيد: “هدفنا كان التمركز في أخطر مكان طوال الوقت، للتحقق وقال أحد ضباط السر 
 علينا حزب هللا صاروخا”. ما يطلقمة، حينمن عمل المنظو 

بعد االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان    وتم التوقف عن اختبار المنظومة، وبالتالي تفكيك السرية،
. ويحاول الجنود اليوم تفسير موافقتهم على وضع أنفسهم في تلك المواقف، ذلك أنه كانوا 2000عام  

 حياتهم للخطر. عّرضون أنهم ي  على علم طوال فترة خدمتهم العسكرية، 
 18/10/2020القدس العربي، لند"، 

 

 % بالربع الثاني 28.8أزمة كورونا: انكماش االقتصاد اإلسرائيلي بر .18
األحد، بانكماش كبير    يومحصاء المركزية اإلسرائيلية  أفادت معطيات نشرتها دائرة اإل:  بالل ضاهر

وأن الناتج القومي الخام في إسرائيل  مستجد،  رونا ال جدا لالقتصاد اإلسرائيلي بسبب انتشار فيروس كو 
 %.28.8لثاني من العام الحالي بنسبة انخفض في الربع ا
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% قياسا بالربع األول من العام الحالي.  34.8وانخفض الناتج المحلي الخام في الربع الثاني بنسبة  
جل انخفاض بالغ، بنسبة   % في اإلنفاق على االستهالك الشخصي. 44كما س 

 18/10/2020، 48عرب 
 

 مصلحة التشغيل اإلسرائيلية: أيلول شهد أكبر عدد طالبي عمل  .19
هد شهر أيلول/سبتمبر الماضي تسجيل أكبر عدد من طالبي العمل، الذين تسجلوا ش:  بالل ضاهر

لتقرير   وفقا  الماضي،  آذار/مارس  في  كورونا،  أزمة  بداية  منذ  اإلسرائيلية،  التشغيل  مصلحة  لدى 
مص عن  الصادر  الماضي    يومتشغيل  لحة  الشهر  عمل  كطالبي  المسجلين  عدد  وبلغ   205األحد. 

 آالف.
رير من أن الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل ستتسع أكثر في أعقاب اإلغالق  وحذر التق

% خالل الشهر الماضي، وهي 62.7الثاني. وبلغت نسبة النساء الالتي تسجلن في مصلحة التشغيل  
 %. 57.1رس ماضية، وكانت في آذار/ماشهر الفي األأعلى نسبة 

% في آذار/مارس إلى 17.1عاما أو أقل، من    24ناء  وارتفعت نسبة المسجلين كطالبي عمل من أب
البطالة، 20.5 حالة  استفحال  إلى  أدى  الثاني  اإلغالق  أن  التقرير  من  ويتبين  الماضي.  الشهر   %

الماضي، تسجل ثمانية عاملين كطالب   الشهر  العمل،بحيث أن مقابل العامل الواحد الذي عاد إلى  
 عمل.

ألفا،   944.5مصلحة التشغيل في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت    وبلغ عدد المسجلين كطالبي عمل في
ألفا أخرجوا إلى إجازة    612.6% عن عددهم في آب/أغسطس. وبين المسجلين  20.9أي زيادة بنسبة  

ويشكل   راتب،  ال64.9بدون  مجمل  من  تم فصلهم من  كطالب  مسجلين%  المسجلين  وباقي  ي عمل، 
 العمل. 

 18/10/2020، 48عرب 
 

 مقعدا  24و 22مقعدا وتمثيل "يمينا" يتراوح بين  27استطالعا": الليكود  .20
مجادلة االستطالعات  :  محمود  نتائج  األحد،  اليوم  ن شرا  اإلسرائيلي،  العام  لرأي  استطالعان  أكد 

قوة تعزيز  أظهرت  التي  بينيت،    أحزاب   تحالف  األخيرة  نفتالي  برئاسة  "يمينا"،  المتطرف  اليمين 
ب  برئاسة  الحاكم  الليكود  حزب  مع  الفارق  رغم  وتقليص  الصدارة  على  يحافظ  الذي  نتنياهو،  نيامين 

 يله البرلماني. تراجع تمث
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حو  اإلسرائيلية، فإنه لو جرت االنتخابات اليوم لجاءت نتائجها على الن   12وبحسب استطالع القناة  
الاآل "يمينا"    27ليكود  تي:  عتيد    22مقعًدا؛  "ييش  المشتركة    17تيلم"    –مقعًدا؛  القائمة   15مقعًدا؛ 

الفان"   "كاحول  "يسرائيل    9مقاعد؛ "شاس"    10مقعًدا؛  "يهدوت هتوراه"    7بيتينو"  مقاعد؛    7مقاعد؛ 
 مقاعد. 6مقاعد، وأخيرا ميرتس بي

ا حزب  من  كل  يفشل  القناة،  استطالع  )وبحسب  )2لعمل  اليهودي"  و"البيت  و"غيشر"  %0.6(   )%
%( و"ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، في تجاوز نسبة  0.3)

 %(. 3.25الحسم )
االس النحو  وبموجب  على  المتوقعة  والتحالفات  لالصطفافات  وفقا  المعسكرات  نتائج  تأتي  تطالع 

 33مقعدا، ومعسكر "يسار الوسط"    16يا( والحريديون  ويمنليكود  مقعدا )ال  49اآلتي: معسكر اليمين  
 مقاعد.  7مقعدا، و"يسرائيل بتينو"   15مقعدا، األحزاب العربية 

مقعًدا؛ "ييش   24مقعًدا؛ "يمينا"    27على النحو اآلتي: الليكود    13ائج استطالع القناة  فيما جاءت نت
المشتركة    21تيلم"    –عتيد   القائمة  بيتينو"    8حول الفان"  "كا  ًدا؛قعم   11مقعًدا؛  "يسرائيل    8مقاعد؛ 

 مقاعد. 6مقاعد، وأخيرا ميرتس بي 7مقاعد؛ "يهدوت هتوراه"  8مقاعد؛ "شاس" 
نتا  القناة  وتتيح  استطالع  حكومة    13ئج  تشكيل  فوكس،  كميل  البروفيسور  بإشراف  أجري  الذي 

الحدوئ حتى على    ر نادرا يعتبعضو كنيست دون نتنياهو أو الحريديين، م  61صهيونية ضيقة من  
 نظري.المستوى ال

 18/10/2020، 48عرب 
 

 قتحم األقصى بحماية قوات االحتالل امقدسيو" يطردو" وفدا إماراتيا  .21
سة شرطة االحتالل  "األيام": اقتحم وفد إماراتي جديد المسجد األقصى، عصر أمس، بحرا  -القدس

أشخاص الى قبة الصخرة   6لمكون من  ا   فد الو   ووصل  اإلسرائيلي ووسط تنديد المصلين المسلمين.
في   يتجول  ان  قبل  القبة  في  بجولة  قام  حيث  االحتالل  شرطة  بحراسة  السلسلة  باب  عبر  المشرفة 

بطرده من   محيطها. المصلون  قام  الصور،  والتقاطه  الصخرة  قبة  داخل مسجد  الوفد  وخالل تجول 
لألق والمسلمين  العرب  زيارة  تكون  أن  رافضين  بحر المسجد،  شر صى  وباسة  سلطات  طية  مع  تنسيق 

 االحتالل، مرددين شعارات ضد التطبيع. 
 19/10/2020األيام، رام هللا، 
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 القدس: بلدية االحتالل تغير اسم ساحة باب العامود .22
"األيام": أقدمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي على تغيير اسم ساحة باب العامود التاريخية في  -القدس

السكان بقيام طواقم من بلدية االحتالل بوضع الفتات تستبدل وفوجئ    .محتلةية المدينة القدس الشرق
في  قتلتا  الحدود  حرس  شرطة  من  مجندتين  الى  إشارة  في  وهداس"  "هدار  ساحة  الى  الساحة  اسم 

شباط   في  است شهد    2016المنطقة  حين  في    فلسطينيين.  3في  تغييرات  االحتالل  بلدية  ت جري  كما 
 ية. ها العربمعالم غيير محيط المنطقة لت

 19/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 مستوطنو" يقتحمو" األقصى مع إعادة فتحه للصالة .23
يتقدمهم   القدس،  األقصى في  المسجد  باحات  )األحد(،  المستوطنين، أمس  اقتحم، عشرات  رام هللا: 

 .إساف المتطرفان المعروفان في األوساط اإلسرائيلية والفلسطينية، يهودا غليك، وفريد 
مستوطنًا اقتحموا ساحات األقصى، من جهة باب   64وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، إن  

باحات   في  تلمودية  طقوسًا  أدوا  المستوطنين  أن  وأضافت  االحتالل.  شرطة  بحماية  المغاربة، 
 األقصى، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

 19/10/2020، لند"، األوسطالشرق 
 

 يوما على اإلضراب وتحذيرات استشهاده ترتفع 84رس يواصل المعركة.. خألير ااألس .24
“القدس العربي”: رغم التدهور الخطير الحاصل على صحته، يواصل األسير ماهر األخرس،    -غزة 

الي لليوم  الطعام  عن  المفتوح  باإلضراب  الخاوية”  “األمعاء  لالعتقال   84معركة  رفضا  التوالي،  على 
قد ألاحذر  وقد    اإلداري. الطويل،  بأن إضرابه  منذرين  أي لحظة،  يفقد حياته في  قد  أنه  طباء من 

مراحل  في  بأمراض  يصيبه  وقد  والقلب،  الكبد  أو  الكلي  يوقف  وأن  جسده  أعضاء  تلف  إلى  يردي 
 الحقة. 

 18/10/2020، لند"، العربيالقدس 
 

 أسيرا فلسطينيا للعزل االنفرادي  60سلطات االحتالل تحّول  .25
شرعت  أل ا)  -  فلسطين اإلسرائيلية  السجون  إدارة  أن  الفلسطيني”،  “األسير  نادي  أعلن  ناضول(: 

أسيرا فلسطينيا إلى زنازين انفرادية، بعدما شرعوا في إضراب تضامني مع زميل    60األحد، في نقل  
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االحتالل. سلطات  تعزله  إن    لهم  األناضول،  عليه  اطلعت  بيان  في  أهلية(،  )منظمة  النادي  وقال 
 تمون إلى الجبهة الشعبية، حيث جرى نقلهم إلى زنازين العزل االنفرادي في عدة سجون”. ن يسرى  “األ

 18/10/2020القدس العربي، لند"، 
 

 ألف وحدة استيطانية  12.. االحتالل االسرائيلي يبني 2012رقم قياسي منذ  .26
الحكو )  -رام هللا   أن  السبت،  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أعلنت  اإلاألناضول(:  وافقت سرائ مة  يلية 

وحدة استيطانية بالضفة الغربية خالل العام الحالي، ما يعد رقما قياسيا في بنائها    12,159على بناء  
”  جاء ذلك في تقرير صادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان   .2012منذ  

الماضي، على خطة لبناء    لخميسقت، اوأوضح التقرير أن السلطات اإلسرائيلية واف  )تابع للمنظمة(.
وأشار التقرير إلى موافقة السلطات   وحدة استيطانية جديدة بأنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.  3,212

 اإلسرائيلية مؤخرا على العديد من المستوطنات العشوائية )البؤر االستيطانية(. 
 11يل على أكثر من  إسرائتولت  وتابع: “وفي أكبر عملية سرقة وقرصنة ألراضي الفلسطينيين، اس

 ألف دونم في األغوار الفلسطينية لصالح ما يسمى )المحميات الطبيعية(”.
 18/10/2020القدس العربي، لند"، 

 
 منطقة بالضفة بادعاء أنها "محميات طبيعية"  36االحتالل يستولي على  .27

بالبؤرة االستي   :رام هللا التي العش  طانيةاعترفت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األحد،  وائية "شيزاف"، 
عائلة، وأقيمت قبل عشر سنوات في منقطة النقب، وقررت ضمها إلى المجلس اإلقليمي    20تسكنها  

الطبيعية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، عيسى موسى،    وقال مدير عام المصادر  "رمات نيغف".
 "محمية طبيعية’".  مىحت مسضفة تمنطقة في ال 36إن "سلطات االحتالل اإلسرائيلي يسيطر على 

تم إعالنها  وأضاف موسى، في حديث إلذاعة صوت فلسطين التي  المناطق  العديد من  ، أن هناك 
وإلى   لالحتالل  معسكرات  إلى  تحويلها  بهدف  االحتالل  سلطات  قبل  من  طبيعية  كمحميات 

ي  وحوال   ينية،لفلسطتابعة للسيادة ا  15محمية طبيعية، بينها    51مستوطنات، حيث يوجد في الضفة  
 رة اإلسرائيلية. تقع في األراضي المصنفة "ج"، التي تقع تحت السيط  36

 18/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 األورومتوسطي: "إسرائيل" تواصل هدم مشاريع ممولة من أوروبا  .28
االحتالل:  وكاالت   –جنيف   قوات  استمرار  عن  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد   كشف 

أوروبإلس"ا ممولة  تحتية  لبنى  ممنهجة  هدم  عمليات  تنفيذ  في  الفلسطينية  ًيا  رائيلي"  األراضي  في 
عام    المحتلة. وثق  إنه  بلغ    2019وقال  قياسيًّا  بشرقي    104رقًما  "إسرائيل"  هدمتها  فلسطينية  مبان 

استولت   أو  دمت وأوضح أن "إسرائيل" ه  القدس وحدها، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.
مبنى مموال من مانحين دوليين )بشكل رئيسي االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه( في   127على  

 .2018يشكل ضعف ما كان عليه في عام شرقي القدس والمنطقة المصنفة )ج(، وهو ما 
 18/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دم منشآت وتجريف وتسييج أراض وه  قالجيش االحتالل والمستوطنو" ينفذو" عمليات اعت .29

في  اعتداءات  سلسلة  والمستوطنون  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  نفذت  وكاالت":  "األيام"،  محافظات 
، ما تضمن هدم عدد من المنشآت، واعتقال عدة مواطنين، إلى غير ذلك،  عدد من محافظات الضفة

األ المسجد  باحات  أمس،  المستوطنين،  عشرات  اقتحم  ي قصىفيما  غليك  ،  يهودا  المتطرفان  تقدمهم 
 وفريد اساف. 

 19/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 يوماً  52بين الفلسطينيين للمرة األولى منذ  "كورونا"ال وفيات بر: رة الصحةاوز  .30
تسجيل   السبت،  الكيلة،  مي  الفلسطينية  الصحة  وزيرة  أعلنت  هللا:  بفيروس    312رام  جديدة  إصابة 

م المستجد،  ع»كورونا«  منذ  دم  ع  األولى  للمرة  وفاة  أي  بيان    يومًا.  52تسجيل  في  الكيلة  وقالت 
ق إن  لألنباء،  »رويترز«  وكالة  نقلته  الجديدة صحافي  اإلصابات  من  عدد  أعلى  سجل  غزة  طاع 

 حالة.  86بإجمالي 
 17/10/2020الشرق األوسط، لند"، 

 
 "اتهامات للحكومة المصرية بدفع الشباب للهجرة باتجاه "إسرائيل .31

العربي-قاهرة لا خبراء  حمّ :  مهند  شباب ل  هجرة  مسئولية  المتعاقبة  المصرية  الحكومات    مصريون 
الحريات، مؤكدين في أحاديث   المعيشية والتضييق على  "إسرائيل"، بسبب األحوال  باتجاه  مصريين 

لي"عربي هذا  ٢١متفرقة  المصرية  الحكومة  تتدارك  أن  ضرورة  على  المصريين   .األمر"  أعداد    وحول 
  في ألف مصري يعيشون    31دراسات وتقارير تؤكد وجود نحو  ائيل" هناك عدة  جرين إلى "إسر مهاال
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نحو   بينهم  من  لي"إسرائيل"،  الخاضعة  المحتلة  الفلسطينية  يقيمون    17األراضي  "إسرائيل"    فيألفا 
ا ى مواستنادا إل  آالف مصري بعد أن تزوجوا من إسرائيليات.  7بطريقة شرعية، في حين يقيم نحو  

ارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط في دراسة له، فإن  كده طأ
 ألف مصري.  36-34الجالية المصرية الموجودة في "إسرائيل" يتراوح عددها ما بين 

 18/10/2020، لند"، 21عربي 
 

 ولتينل الدلح جديديدة تهديد عزمها بناء وحدات استيطانية ج "إسرائيل"مصر: إعال"  .32
إنشاء نحو خمسة آالف وحدة استيطانية في  :  القاهرة السبت، إعالن إسرائيل عزمها  أدانت مصر، 

المحتلة. الغربية  المصريةواعتب  الضفة  الخارجية  باسم  المتحدئ  صحافي،  ر  بيان  في  أن ،   السبت، 
حوار بناء    إطالقرص  ض فمعنية، وتقو "تلك السياسات اإلسرائيلية تفاقم غياب الثقة بين األطراف ال

 مع الجانب الفلسطيني، فضال عما تمثله من تهديد جدي لحل الدولتين".
 17/10/2020، القدس، القدس

 
 االستعمارية  "إسرائيل"األزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتصرفات  .33

حدات  من الو الموافقة على بناء اآلالف  األناضول: أدان األزهر في مصر إعالن إسرائيل    -  القاهرة
لضفة الغربية، مؤكدا أنها “تعد على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة”، داعيا المجتمع  االستيطانية با

االستعمارية. التصرفات  هذه  لمواجهة  بأشد   الدولي  “ندين  األزهر:  قال  السبت،  مساء  بيان،  وفي 
المواف الكيان الصهيوني  الو العبارات، إعالن  بناء اآلالف من    حدات االستيطانية في الضفة قة على 

المحتلة”. المحتلة،    الغربية  الفلسطينية  الدولة  أراضي  على  صارًخا  تعديا  القرار  “هذا  وأضاف: 
 واستفزاًزا لمشاعر الفلسطينيين”.

 18/10/2020، لند"، العربيالقدس 
 

 لبنانيين إلى أوروبا و ن وقيف شبكة في مطار بيروت الدولي تهريب فلسطينيي ت .34
مندوبة "الوكالة الوطنية لإلعالم"، بأن األمن العام أوقف اليوم، شبكة تنشط بتهريب    ادت أف  -وطنية  

في   يعملون  الشبكة  من  أفرادا  وبأن  اسبانيا،  الى  وتحديدا  أوروبا  الى  وفلسطينيين  لبنانيين  أشخاص 
 في   ت التي كانت تهربهم ومدير العمليات مراكز مختلفة في مطار بيروت، منهم وكيل إحدى الطائرا

 .إحدى شركات الخدمات األرضية وموظف في مبنى الطيران الخاص 
 18/10/2020لإلعالم،  الوطنيةالوكالة 
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 اني ضخم لتهويد القدساستثمار إماراتي في مشروع استيط .35

مجادلة ":  محمود  عن  القدس،  مدينة  في  اإلسرائيلي  االحتالل  بلدية  في  مسؤولة  استعداد كشفت 
لالستثمار   إماراتي  األحياء  وتحمس"  من  واسعة  أجزاء  لتهويد  ي عد  الذي  االستيطاني  المخطط  في 

منها لمركز استثماري  المقدسية، وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة  
 استيطاني في مشروع يعرف بي"وادي السيليكون".

ف االحتالل  بلدية  رئيس  نائبة  حسن  وعملت  فلر  القدس،  التي زا  -ي  األسبوع  ناحوم،  اإلمارات  رت 
الماضي ضمن وفد إسرائيلي رسمي، على تجنيد شركات إماراتية لالستثمار في المشروع التهويدي؛ 

تساعد على ربط إسرائيل باإلمارات من جهة وسكان القدس الشرقية بالبلدية  وزعمت أن "هذه الخطوة  
اعية بالمنطقة الصناعية  منشأة تجارية وصن  200لى أنقاض نحو  ويقوم المخطط ع  من جهة أخرى".

في الحي المقدسي وادي الجوز، كما أن المرحلة األولى من المخطط الذي أعلنت بلدة االحتالل في  
القدس في حزيران/ يونيو الماضي عن الشروع بتنفيذها، عبر توزيع أوامر هدم على المقدسيين من  

 قديمة.دسية المحاذية للبلدة الدونما من األحياء المق 250أكثر من أهالي وادي الجوز، تستهدف 
 18/10/2020، 48عرب 

 
 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن  3شراكة استراتيجية بين  .36

أعلنت   أبيب:  اإلمارات   3تل  من  كل  في  مهمة  أبحائ  المتحدة  معاهد  المتحدة   العربية  والواليات 
 ستراتيجية في األبحائ والدراسات.وإسرائيل عن إقامة شراكة ا

هي:  و  الثالثة  األطلسيمج "المعاهد  و  "لس  واشنطن،  األميركية  العاصمة  اإلمارات " في  مركز 
في تل أبيب. وجاء في بيان مشترك أن هذه    "معهد دراسات األمن القومي"في أبوظبي، و  "للسياسات 

اإلماراتية   السالم  معاهدة  بروح  تتم  )آب(  اإلسرائيلية    -الشراكة  أغسطس  في  توقيعها  تم  التي 
نعالم »إننا  على  مشددة  مسارات  اضي،  لدعم  والدراسات  البحوئ  لمراكز  حيويًا  دورًا  هناك  أن  تقد 

، وتعظيم إمكانيات هذه المعاهدة في تعزيز "سالم دافئ"السالم. وستعمل شراكتنا على توفير األسس لي
 األمن واالزدهار في المنطقة«.اإلسرائيلية، واالستقرار و  -العالقات اإلماراتية 

المعاهد  وأكد  المتحدة  ت  العربية  اإلمارات  دولة  من  الخبراء  كبار  جمع  على  ستعمل  أنها  الثالثة 
والتهديدات  الشواغل  ت شكل  التي  القضايا  تحديد  في  للمساهمة  األميركية  المتحدة  والواليات  وإسرائيل 

المت  واالستثمار  التجارة  وفرص  الم شتركة،  تقنيات األمنية  مجال  في  التعاون  وسبل  الفضاء    بادل، 
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المائي  اإل واألمن  والثقافية  الدينية  والشؤون  والسياحة  األوبئة  ومكافحة  الصحية  والرعاية  لكتروني 
 واألمن الغذائي والطاقة الم تجددة. 

 19/10/2020، لند"، األوسطالشرق 
 

 نائب رئيس الوزراء البحريني: السالم خيار استراتيجي  .37

نائب رئيس الوزراء البحريني، أن إعالن تأييد السالم  ة،  أكد الشيخ محمد بن مبارك آل خليف:  المنامة
أطر   خالله  من  تنطلق  استراتيجي  كخيار  بالسالم  المملكة  التزام  يؤكد  وإسرائيل،  البحرين  بين 

و  األوسط،  الشرق  منطقة  في  واالزدهار  والسالم  واالستقرار  الدولي  التعاون  لتعزيز  بما  المبادرات 
الرا الجهود  وإنجاح  تعزيز  الشرعية    ميةيضمن  وقرارات  الدولتين  لحل  وفقًا  الفلسطينية  القضية  لحل 

في  والشامل  العادل  السالم  لتحقيق  األمثل  السبيل  ذلك  باعتبار  العربية،  السالم  ومبادرة  الدولية 
 المنطقة. 

 19/10/2020ظبي،  أبو، االتحاد
 

 ي تدريج ن تل أبيب إقامة عالقات بشكل "واال" اإلسرائيلي: البحرين طلبت م .38
اتفاقية    ":الشرق "ترجمة   على  التوقيع  إسرائيل  من  طلبت  البحرين  أن  اإلسرائيلي  "واال"  موقع  كشف 

كاملة. "معاهدة سالم"  وليس  "بيان مشترك"  ذلك هو    مؤقتة في شكل  السبب في  فإن  للموقع  ووفقا 
ل الرافضة  واألصوات  الداخلية  االنتقادات  من  وتل  الخوف  المنامة  بين  البحرين وأن    أبيب،التفاق 

ترغب في المضي قدًما بإقامة عالقات مع اسرائيل لكن بشكل تدريجي على عكس اإلمارات، مشيرا  
 إلى أن الجانب اإلسرائيلي وافق على الطلب البحريني.

 18/10/2020، الدوحةالشرق، 
 

 بن غوريو"  رحلة أسبوعية لمطار 28إماراتي:  –اتفاق طيرا" إسرائيلي  .39
رحلة    28رائيل واإلمارات، اليوم األحد، إلى اتفاقية طيران، تحط بموجبها  لت إس توص:  محمود مجادلة

أسبوعية قادمة من إماراتي أبو ظبي ودبي في مطار بن غوريون في اللد، كما تسمح االتفاقية بعدد 
 غير محدود من الرحالت التجارية المستأجرة بين اإلمارات وإسرائيل.

 18/10/2020، 48ب عر 
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 جم التودد للعدوُعما" يهامفتي  .40
شّن مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي هجوما على ما وصفها بظاهرة التودد للعدو وإطالق  
التطبيع مع االحتالل   الفتاوى التي تعمل على تطويع األمة، وذلك في ظل إقبال دول عربية على 

سلبية جديدة ظهرت في    ثمة ظاهرةفحته الرسمية بتويتر إن  وقال المفتي العماني في ص  اإلسرائيلي.
  األمة، وهي "التودد للعدو الذي أمرنا هللا تعالى بعداوته، والتباهي من غير استحياء وال استخفاف". 

وأضاف الخليلي "وقد تسارع إلى هذا بعض رموز األمة الذين كنا نعدهم لها أوتادا وقالعا، فإذا بهم  
 قربهم زلفى إلى ساداتهم". ارات ما يالمشرق، ويرفعون من الشعيتخلون عن ماضيهم 

 18/10/2020، الدوحة، نتالجزيرة 
 

 نشر مقال بحريني بصحيفة إسرائيلية يمينية مقربة من نتنياهو  .41
أثناء    tdنشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية األحد، صورة ألحد أفراد األسرة الحاكمة في البحرين،  

 .من الصحيفة بالمنامة وإشادته بها حمله نسخة ورقية
بموقع   تغريدة  في  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس  من  المقربة  اإلسرائيلية  الصحيفة  وقالت 

بن خليفة، يشيد بصحيفتنا ويقدم التحية على الصفحة األولى من الصحيفة    "تويتر"؛ إن الشيخ خالد 
حياكم هللا يا أهل  ية مقال للشيخ البحريني بعنوان: "وظهر على غالف الصحيفة اإلسرائيل  للبحرينيين.

 البحرين". 
 18/10/2020، لند"، 21عربي 

 
 غير قانونية وعقبة أمام السالم اإلسرائيلية قطر تجدد تأكيدها أ" المستوطنات .42

جددت دولة قطر التأكيد على أن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة غير  :  قنا  –يويورك  
لسالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وعائقًا يهدد حل  عالوة على أنها تشكل عقبة أمام ا  قانونية

قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها القضائية وإدارتها وجددت دولة قطر التأكيد على أن    الدولتين.
ع  وأعربت  دولي،  قانوني  أثر  له  وليس  وباطل  الغ  المحتل  السوري  العربي  الجوالن  رفض على  ن 

 الجوالن، التي تنتهك القرارات الدولية ذات الصلة. الممارسات غير القانونية في 
 18/10/2020الشرق، الدوحة، 
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 رات والبحرين أشعلتا برميل بارود في المنطقة فورين بوليسي: اإلما .43

علق  أنه عندما يت  "،الشرق "أكد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي األمريكية ترجمته  :  عواطف بن علي
إسرائيل مع  بالعالقات  مع  األمر  تماما  قصير،  بفتيل  بارود  برميل  أشعلتا  والبحرين  اإلمارات  فإن   ،

بي، ومنذ توقيع اتفاقيات العالقات مع إسرائيل في منتصف سبتمبر  اقتراب الذكرى العاشرة للربيع العر 
إسرائيل، بينما عقدتا    الماضي، وقعت الدولتان على سلسلة من االتفاقيات التجارية واالقتصادية مع

الثنائي.  اجتماعات  التعاون  المستوى حول  إذا كانت    رفيعة  إنه  المجلة األمريكية في تقريرها  وقالت 
ة وتل أبيب يرغبون في منع المزيد من االضطرابات، فسيكون من الحكمة أن تقوم أبوظبي والمنام

فإ وبالمثل،  أكبر.  ببطء  العالقات  بتوطيد  الثالئ  العواصم  إبرا هذه  تدرس  التي  العربية  الدول  م  ن 
استجابة   لكيفية  خاصا  اهتماما  تولي  أن  الحكمة  من  سيكون  إسرائيل  مع  عالقات  إلقامة  اتفاقيات 

 ثل هذه الخطوة. شعوبها لم

 18/10/2020الشرق، الدوحة، 
 

 تركيا تعتقل صحافيا فلسطينيا مقربا من دحال" بتهمة التجسس لصالح اإلمارات .44
“القدس ي  كبير    اسطنبول  أمني  مسؤول  قال  التركية  العربي”:  المخابرات  مسؤولي  إن  الجمعة،  يوم 

وقال    لصالح اإلمارات العربية المتحدة.اعتقلوا رجال آخر يشتبه في تجسسه على رعايا عرب أجانب  
قّدم مجموعة من  "المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه، إن الرجل اعترف بالتجسس على مواطنين عرب و

 اإلماراتي. تثبت ارتباطه بجهاز المخابرات   الوثائق” التي
بينما أكدت مصادر خاصة، أن المتهم هو صحافي فلسطيني من غزة، اسمه أحمد األسطل. كان 

انتقل للعمل في وكالة األناضول التركية في اسطنبول.ي وزادت المصادر أن    عمل في اإلمارات ثم 
 لشهر. مد دحالن، معتقل منذ ما يقارب االمتهم المقرب من القيادي المفصول من حركة فتح، مح 

 18/10/2020العربي، لند"،  القدس
 

 ي لدعم النضال الفلسطين "الالءات الثالث"حزب سوداني: نؤكد  .45
الالءات الثالئ،  ")األناضول(: أعلن حزب سياسي سوداني، األحد، تأكيد موقف بالده بي  -الخرطوم  

مواج في  الفلسطيني  الوطني  التحرري  النضال  الصهلدعم  الكيان  وتوسعية  عدوانية  جاء    يوني”.هة 
اد البيان:  وز   ذلك في بيان لحزب البعث العربي االشتراكي، )أحد أحزاب االئتالف الحاكم( بالسودان.

الصهيوني   للكيان  والتبعية  االستسالم  لقوى  والعار  والخزي  فلسطين،  شعب  نضال  حليف  “النصر 
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ويتن عليه  يراهنون  الذي  العنصري،  وتهالعدواني  البالد  تقسيم  في  لدوره  ألمنها  كرون  الجدي  ديده 
 واستقرارها”. 

 18/10/2020، لند"، العربيالقدس 
 

 " إسرائيل"البالد تتعرض لالبتزاز مقابل التطبيع مع وزير سوداني سابق:  .46
أنَّ   -غزة  العجب،  يوسف  منصور  السابق،  السودانية  بالخارجية  الدولة  وزير  أكد  شحمة  أبو  محمد 

لعربية، والواليات المتحدة، لدفعها إلى التطبيع مع دولة  ض لالبتزاز من بعض قادة الدول ا بالده تتعر 
 رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية لإلرهاب". االحتالل اإلسرائيلي، مقابل  

األمريكان   من  للخداع  تتعرض  "الدولة  "فلسطين":  لصحيفة  الهاتف  عبر  حديث  في  العجب  وقال 
الع  الدول  السيادي  وبعض  المجلس  أقدم  إذا  ي رفع  ربية،  فلن  اإلسرائيلي،  االحتالل  التطبيع مع  على 

 لإلرهاب". اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
 18/10/2020فلسطين أو" الين، 

 
 إماراتي يتجاوز مليو" مشاهدة -أول تعاو" غنائي إسرائيلي   .47

واإلماراتي    وغني اإلسرائيلي إلكانو مارتزيانتنتشر مشاهد أغنية »أهال بيك« التي جمعت الم  تل أبيب:
 وليد الجاسم، بين دبي وتل أبيب، لتتجاوز حاجز مليون مشاهد منذ إطالقها نهاية سبتمبر )أيلول(.

الغنائية. المقاطع  أداء  المغنيان  يتبادل  واإلنجليزية،  والعبرية  العربية  المصور    باللغات  العمل  وبدا 
وك السينمائي  التصوير  حسبتقنيات  البلدين،  بين  للسفر  دعوة  الصحافة بأنه  لوكالة  تقرير  أفاد  ما 

 الفرنسية. 
 18/10/2020، لند"، األوسطالشرق 

 
 كاتبة سودانية تشارك في ورشة عن العالقات السودانية اإلسرائيلية  .48

كشفت كاتبة صحفية سودانية، مساء الجمعة، عن مشاركتها في ورشة عمل عن العالقات السودانية 
"زوم".اإلسرائ  برنامج  عبر  ا  يلية  إسرائيل  لوقالت  من  شخصيات  مجموعة  إن  الفحل  صفاء  كاتبة 

الورشة. في  شاركت  والسودان  المتحدة  جمعية    والواليات  رئيس  المشاركين  بين  من  أن  وأوضحت 
العام.  عدالن  عوض  الجمعية  عام  وأمين  إسحاق،  الصادق  السفير  اإلسرائيلية  السودانية    الصداقة 

  دقيقة. 20واستمرت ساعة و بة أن الورشة عقدت مساء الخميس،وأوضحت الكات
 17/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
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ه السلطة الفلسطينية نحو قطر وتركيا .49  مخاطر توجُّ
 غيث العمري 

التطبيع بين دولة اإلمارات وإسرائيل في   اتفاقية  ، سلسلة 2020آب/أغسطس    13أثار اإلعالن عن 
التي   الخطوات  أن  تها اتخذ من  يبدو  والتي  الفلسطينية  بحركة  السلطة  المتمثل  خصمها  من  تقّربها  ها 

له الداعمة  والدول  الفلسطينية  »حماس«  السلطة  قبل  من  الخطوات  هذه  وتهدف  وقطر.  تركيا  ا، 
لإلشارة من الناحية التكتيكية إلى استيائها من اإلمارات والبحرين، واإليحاء بأن عجلة النشاط مستمرة  

لة. ومع ذلك، فقد يكون لهذه الخطوات تداعيات كبيرة  ظر نتائج االنتخابات األمريكية المقببينما تنت
ضغط على العالقات المتوترة بالفعل بين السلطة الفلسطينية وحلفائها العرب التقليديين إلى  يمكن أن ت

ت رغم ال ديناميكيات قد  وإحكام قبضة »حماس«، وخلق  العالقات،  إلى قطع هذه  سلطة درجة تصل 
 تؤدي إلى نتائج مزعزعة لالستقرار. الفلسطينية على إجراء انتخابات 

 الخلفية
من وجيزة  فترة  في    بعد  الفلسطينية  السلطة  قادة  انخرط  وإسرائيل،  اإلمارات  بين  التطبيع  إعالن 

وتركيا   قطر  مع  مكثفة  التقليديين    –اتصاالت  الحلفاء  مع  عدائية  عالقات  تربطهما  دولتان  وهما 
السعودية ومصر، وبدرجةللسلطة   "منظمة   الفلسطينية في  لي  العام  أقل، األردن. وقد اتصل األمين 

  20سطينية" صائب عريقات بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في  التحرير الفل
آب/أغسطس. وبعد بضعة أيام، قام حسين الشيخ، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  

في  بزيا الدوحة  إلى  للبحث   24رة  أغسطس  القطري    آب/  الدعم  تعزيز  بل  س  ذلك   -في  في  بما 
المالية   رجب    -المساعدة  التركي  بالرئيس  عباس  الرئيس  اتصل  جانبه،  ومن  الفلسطينية.  للسلطة 

في   أردوغان  في    22طيب  أي  شهر،  وبعد  عن    22آب/أغسطس.  ممثلون  التقى  أيلول/سبتمبر، 
حة جديد، واتفقوا أيضًا على إجراء  س« في اسطنبول وأعلنوا عن اتفاق مصالحرَكتي »فتح« و»حما

 انتخابات نيابية. 
ذا التقارب مع تركيا وقطر مع سلسلة من الخطوات التي أدت إلى تصعيد التوترات ليس  وتزامن ه

وزراء   اجتماع  في  اقتراح  طرح  خالل  )من  أيضًا  السعودية  مع  ولكن  والبحرين  اإلمارات  مع  فقط 
العربية إلدانة اإلخا الجامعة  ذلك الضوء على عزلة   -مارات  رجية دول  اقتراح سّلط بداًل من  وهو 

من    السلطة المصالحة  رعاية  نقل  خالل  )من  مصر  ومع  عربي(؛  دعم  أي  حشد  بعدم  الفلسطينية 
وحتى   المصرية(؛  البحرية  يد  على  غزة  من  صيادين  مقتل  بإعالن  ومؤخرًا  اسطنبول،  إلى  القاهرة 

األخ األر  العربي  الحليف  هو  ربما  الذي  المناشدات  دن،  تجاهل  خالل  )من  الفلسطينية  للسلطة  ير 
 فيف حدة الخطاب واألنشطة الدبلوماسية ضد اإلمارات(.األردنية لتخ 
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 النوايا التكتيكية 
من وجهة نظر رام هللا، ال ي قصد من هذه الخطوات إحدائ تحّول استراتيجي، فالرئيس عباس ينتظر  

ا الثانينتائج  تشرين  األمريكية في  ذلك / النتخابات  كان  سواء  الجديدة،  استراتيجيته  لصياغة  نوفمبر 
عامل مع الواليات المتحدة من خالل سياسات أمريكية فلسطينية سيعاد على األرجح تعديلها  إعادة الت

إدارة   مع  االتصاالت  إقامة  إلعادة  الوجه  ماء  تحفظ  طريقة  إيجاد  أو  بايدن،  إدارة  ظل  ترامب  في 
 الجديدة.

راتيجية. فمن  ع السلطة الفلسطينية من اإلقدام على مثل هذه التحّوالت االست وهناك أسباب قوية تمن 
والسياسي   المالي  الدعم  استبدال  الطويل  المدى  على  وقطر  تركيا  تستطيع  ال  الدبلوماسية،  الناحية 

 من ذلك، تتوافق اإلجراءات األخيرة  الذي يؤّمنه الحلفاء العرب التقليديون للسلطة الفلسطينية. وبدالً 
ماثلة أفادته في الماضي. على  للسلطة الفلسطينية مع أسلوب عمل الرئيس عباس وتعكس تكتيكات م

سبيل المثال، بعد نقل السفارة األمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كّثف عباس اتصاالته  
الفلسمع أردوغان للضغط على السعودية التخاذ موقف أك طينية  ثر حدًة، وبعد ذلك عادت السلطة 

 إلى فلك الرياض. 
عباس   عداوة  إن  السياسية،  الناحية  ت عالج  ومن  لم  اآلن  وحتى  الجذور،  عميقة  »حماس«  لحركة 

البرامج السياسية    -األسباب الجذرية لالنقسام   وهي ترسانة أسلحة »حماس« والخالف العنيد حول 
، وبعد الموافقة 2017عام    قة لهذا النهج في مواجهة »حماس«. ففياألساسية. ومرة أخرى، هناك ساب

نجح   مصر،  برعاية  مصالحة  اتفاق  على على  الواقع،  وفي  تنفيذه.  لتجنب  طرق  إيجاد  في  عباس 
الرغم من اإلعالن األخير عن االتفاق بين »فتح« و »حماس« بشأن إجراء االنتخابات، وفي محاولة  

هذه السطور مرسومًا رسميًا ورة، لم ي صدر عباس حتى تاريخ كتابة  للحفاظ على بعض المجال للمنا
 يدعو إلى إجراء االنتخابات. 

ا، ال تدل هذه المناورات على تحّول استراتيجي بل تهدف إلى تحقيق هدفين. أواًل، تهدف إلى من هن
و  التطبيع،  اتفاقيَتي  على  العربي  الفعل  الفلسطينية من رد  السلطة  استياء  ذلك في  التعبيرعن  يتجلى 

انيًا، إنها  ة باالنتقال إلى محور بديل في محاولة للضغط على تلك الدول. ثتهديد السلطة الفلسطيني
تشرين   حتى  الوقت  كسب  إلى  النهاية  في  وصواًل  والسياسية،  الدبلوماسية  العجلة  لتحريك  وسيلة 

الرأي العام الفلسطيني    الثاني/نوفمبر. وعلى الصعيد المحلي، تهدف محادثات المصالحة إلى إرضاء
باإلضافة إلى ذلك، لدى   فاقيَتي التطبيع، والمستاء بسبب افتقار قيادته إلى المبادرة.الغاضب من ات

سبيل   على  بهم:  خاصة  سياسية  أهدافًا  الجانبين  كال  من  الجهود  هذه  قيادة  عن  المسؤولين  أولئك 
ال تلك  تؤدي  أن  »فتح«  حركة  من  الرجوب  جبريل  يأمل  في  المثال،  مكانته  تعزيز  إلى  محادثات 
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النتخابات الداخلية ة لخالفة عباس، في حين يستعد صالح العاروري من حركة »حماس« لالمنافس
 . 2021للحركة، والمقررة عام 

 التداعيات االستراتيجية 
على الرغم من أن السلطة الفلسطينية قد تعتبر خطواتها األخيرة مجرد تكتيكات، إال أن النتائج قد 

ا االستراتيجية بشكل كبير ووضعها في مأزق ال تود أن ي في نهاية المطاف إلى تقييد خياراتهتؤد 
 .تكون فيه

ومن الناحية الدبلوماسية، ال يوجد صبر كبير للقادة الفلسطينيين في العواصم العربية الرئيسية. فمنذ  
ذلك، وبعد  اإلمارات،  الصاخبة ضد  الفلسطينية في حملتها  السلطة  والخليج    أن شرعت    -البحرين 

لسطينيين. وحملت  كانت وسائل اإلعالم مليئة بالمقاالت المنددة بالمسؤولين الف  -وبدرجة أقل مصر  
مقابلة مطولة أجرتها مؤخرًا قناة "العربية" مع السفير السعودي السابق لدى الواليات المتحدة األمير  

فيها على استياء   الفلسطينية.  بندر بن سلطان آل سعود، إشارة ال لبس  السلطة  قيادة  الرياض من 
 م من نهج الرئيس عباس.وحتى المسؤولون األردنيون أعربوا بصورة غير علنية عن امتعاضه

وفي مثل هذه الظروف المشحونة، قد تؤدي مبادرات االنفتاح المستمرة على أنقرة والدوحة إلى حث  
الفلسطي السلطة  مع  عالقاتهم  مستوى  خفض  على  العرب  عباس  القادة  يترك  مما  أكثر،  بصورة  نية 

رة فعليًا للتقّرب من تركيا  ي سبيل للعودة إلى الحضن العربي وتصبح السلطة الفلسطينية مضطدون أ
القضية   قطر  أو  تركيا  استخدمت  إذا  أكثر  بصورة  الوضع  هذا  يتفاقم  أن  الممكن  ومن  وقطر. 

 الفلسطينية لتأجيج خصوماتها مع السعودية ومصر. 
الصعيد  الخاص   وعلى  زخمها  المصالحة  توّلد  قدمًا، المحلي،  األطراف  بها  سارت  كلما  وبالتالي،  ؛ 

التكلفة زادت  هذا   كلما  يكون  وقد  عنها.  لالبتعاد  الفلسطينية  السلطة  على  ستترتب  التي  السياسية 
الزخم، إلى جانب الضغط من قبل تركيا وقطر، أقوى من أن يقاوم عباس إجراء االنتخابات. غير أن  

أي التزام جميع المشاركين بحل الدولتين، ونبذ   -خالف  اءها دون حل األسباب الكامنة وراء الإجر 
»حماس«  اإلرهاب  لميليشيات  والتصدي  مماثل   -،  نحو  على  للفلسطينيين  الدولية  العزلة  يعّمق  قد 

 . 2006لتلك التي أعقبت انتخابات "المجلس التشريعي الفلسطيني" عام 
اًل. إذ ت عتبر   ذي يشهد تحّول السلطة الفلسطينية نحووقد يكون السيناريو ال محور تركيا وقطر معطِّّ
  -مقربتان من »حماس«. فقطر هي الداعم المالي الرئيسي للحركة في غزة    كلتا الدولتين شريكتان 

واألمني   اإلنساني  االنهيار  لمنع  إسرائيل  به  سمحت  دور    وتستضيف   -  الساحلي  القطاع  في وهو 
 حدّ   إلى  أنقرة  ذهبت   التقارير  لبعض   ووفقاً   ركة،للح  السياسي  الدعم  تركيا  وتقدم.  دتهاقيا  من  بعضاً 

قد يؤدي مثل هذا التحّول إلى    ذلك،  عن  فضالً .  تركية  سفر  جوازات   »حماس«  أعضاء  بعض   منح
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ف الذي يمارسه الحلفاء التقليديين للسلطة الفلسطينية. وقد تؤدي خسارة الدعم   إضعاف التأثير الملطِّّ
ضافة  صادية في الضفة الغربية وإحدائ المزيد من التقلبات. باإللمالي العربي إلى تفاقم األزمة االقتا

إلى ذلك، فإن إعادة إدخال »حماس« إلى السلطة الفلسطينية لن يؤدي إلى عزل هذه السلطة على 
وهو    -رائيلي  الساحة الدولية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى إنهاء التعاون األمني الفلسطيني اإلس

 أن   سبق  وقد .  ردناأل  في  المخاوف  وإثارة  -  الغربية   الضفة  في  النسبيمني  سبب رئيسي لالستقرار األ
 ينية" من تداعيات إعادة »حماس« إلى الضفة الغربية.الفلسط السلطة" إسرائيل حّذرت 

أن    -سعودية  األردن ومصر وال  وخاصة   -ولتجنب هذه النتائج، يجب على الدول العربية الرئيسية  
ام هللا توضح فيها ثمن مسارها الحالي، مع إشراك السلطة الفلسطينية في  توّجه رسالة إلى حكومة ر 

وإسرائيل. وعلى   العرب  بين  الجديدة  التطبيع  توجهات  االستفادة من  يمكنها من خاللها  التي  السبل 
أن   والقاهرة  عّمان  من  لكل  سبق  فقد  الفردي،  بالمستوى  هللا  رام  تأثير  أبلغت  مع  ولكن  مخاوفها، 

يؤ  مما  السلطة  ضئيل،  مع  المميزة  األردن  لعالقة  ونظرًا  منّسق.  نهج  اتباع  إلى  الحاجة  على  كد 
الفلسطينية ونفوذه معها، فباستطاعته االضطالع بدور رئيسي في إدارة هذا التبادل، ولكن ال يسعه  

 لعب هذا الدور إال بدعٍم سعودي ومصري. 
باشر للتأثير على هذه الديناميات ألن  ي يمكن للواليات المتحدة فعله بشكل مهناك الكثير الذ   وليس

السلطة الفلسطينية قطعت جميع االتصاالت مع إدارة ترامب احتجاجًا على سياساتها، ال سيما تلك 
وال  للفلسطينيين  مساعدتها  بالفعل  المتحدة  الواليات  قطعت  جانبها،  ومن  بالقدس.  يمكنها  المتعلقة   

ذلك  استخدام عن  وعوضًا  ضغط.  كوسيلة  في    المساعدة  حلفاءها  تشّجع  أن  واشنطن  على  يجب 
 المنطقة بصورة غير علنية على اتباع نهج منّسق. 

 13/10/2020معهد واشنطن، 
 

 عما" : تحوالت »االصطفاف« الثالثي ! -بغداد  -القاهرة  .50
 هاني حبيب 

ماعًا وزراء خارجيتها قبل أياٍم قليلة اجت  مصر واألردن، عقد بعد ثالئ قمم بين قادة كل من العراق و 
في العاصمة المصرية لبحث سبل التنسيق والتعاون لحفظ األمن العربي ومنع التدخالت اإلقليمية في  
المنطقة حسب ما جاء في وثائق هذا االجتماع، وبالعودة إلى الوراء فإن القمة األولى التي عقدت 

ا آذار  القاهرة في  والفي  الماضي،  الجم لعام  أعمال  التي عقدت على هامش  لألمم  ثانية  العامة  عية 
أب العام الجاري، هذه    25المتحدة في أيلول من نفس العام والثالثة في العاصمة األردنية عّمان في  

تناولت   القمم  كافة هذه  الكاظمي،  الجديد مصطفى  العراقية  الحكومة  األخيرة شهدت مشاركة رئيس 
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في ظل تراجع دور وتأثير هذه    جاالت السياسية واألمنية واالقتصاديةاقف في مختلف المتوحيد المو 
الدول فرادى ومجتمعة في سياق خارطة اإلقليم العربي الجديدة، وظهر وكأن جهود هذه الدول تهدف 

وضًا  إلى إيجاد مكان لها في ظل التوازنات الطارئة والجديدة يعيد لها القدرة على الفعل والتأثير، ع
الت الخارطة  عن حالة  للمنطقة، كما أمكن من خالل وثائق  هميش واستعادة دورها في رسم  الجديدة 

لقوى   وتدخالت  متزايد  نفوذ  عن  يقال  ما  مع  المواجهة  في  االصطفاف  هذا  مهام  بروز  القمم  هذه 
بيانا  مخرجات   . الحال  بطبيعة  اسرائيل  إلى  إضافة  وإيران،  تركيا  مثل  عربية  غير  ت  إقليمية 

قيادا هذا  وتصريحات  وانسجام  تماهي  عكست  الدول  هذه  الخليج ت  دول  بعض  مع  االصطفاف 
العربي التي دعمت هذا التوجه لحشد مختلف قواها في المواجهة مع تزايد النفوذ التركي وااليراني في  

 المنطقة العربية على وجه التحديد.
ف فيما بينها إضافة إلى اكرة ذاك االصطفاهذا »التكتل« أو »التحالف« بين هذه الدول يعيد إلى الذ

الشما العامين  »اليمن  بين  األميركي    1990  /1989لي«  الغزو  إثر  قصير  وقت  بعد  انهار  والذي 
للعراق في سياق حرب »عاصفة الصحراء«. في ذلك الوقت كان هدف االصطفاف المذكور تشكيل  

الخا على  مؤثرة  وفعاليات  مقدرات  على  يعتمد  قوي  عربي  في  محور  السياسية  التي  رطة  الفترة  تلك 
مركزيًا   دورًا  التأثير  شهدت  وذلك  الدور  هذا  يؤكد  ومحورًا  العربية  السياسة  سياق  في  الثالئ  للدول 

على مجمل التطورات السياسية، في فترة شهدت فيها الخارطة السياسية العربية عدة محاور مماثلة  
 تقريبًا في الخليج كما في المغرب العربي. 

يعود إلى مواجهة ما أسمته التدخل    ن واضحًا أّن أحد أسباب هذا االصطفافمتهم األخيرة، كا في ق
الخارجي في إشارة واضحة إلى تركيا التي تتدخل في سورية وليبيا وتقيم تحالفًا اقتصاديًا وأمنيًا مع  

ا وثائق  في  جاء  ما  كررت  التي  القمة  هذه  لمخرجات  خليجيًا  دعمًا  أوجد  ما  قطر،  لقمتين  دولة 
وكذلالسابقتين الجديد،  التحالف  سياق  في  وذلك  العراق  ،  في  بالتدخل  المتهمة  إيران  إلى  االشارة  ك 

 ولبنان واليمن. 
إاّل أّن التحّوالت األخيرة في المنطقة العربية ونقصد تحديدًا عملية التطبيع بين دول عربية، خاصة  

شأنه على األرجح التأثير    ألمر الذي كان مندولة االمارات العربية ومملكة البحرين مع إسرائيل، ا
باتت تهدد على استهدا فات هذا االصطفاف الجديد من خالل أخذ هذه التحوالت باالعتبار، كونها 

ربما أكثر من التدخل التركي / اإليراني مصالح دول هذا التحالف خاصة مصر واألردن رغم أنهما  
باردة ظلت  إسرائيل  مع  »سالم«  معاهدات  عكس    أبرمتا  على  التي  وصّماء  الحالية  التطبيع  عملية 

ول إنها عالقة »غرام« مع االحتالل االسرائيلي قد تتحول إلى تحالف إقليمي تقوده إسرائيل يمكن الق
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السياسية   المجاالت  في  المنطقة  عموم  في  ودورهما  والقاهرة  عّمان  مصالح  تهديد  شأنه  من 
 واالقتصادية واألمنية.

وت  خشية  هناك  مصر  افي  يشكل  أن  من  تهديداً خوف  إسرائيل  مع  االماراتي  لألمن   لتطبيع  مباشرًا 
التطبيع الذي من شأنه   القومي المصري، خاصًة عندما تصبح قناة السويس أول وأهم ضحايا هذا 
تقارير   أشارت  أن  بعد  خاصة  واالقتصادية،  األمنية  المجاالت  في  المصرية  المصالح  على  التأثير 

عبر السعودية ليمتد   ظبي تعمالن على إحياء خط أنابيب يمر  أن تل أبيب وأبو  غربية وإسرائيلية إلى
البحر   على  عسقالن  ميناء  إلى  ومنه  العقبة،  خليج  على  إيالت  ميناء  إلى  ظبي  أبو  موانئ  من 
باب   ومضيق  السويس  قناة  بين  البحري  الخط  مقارنًة مع  أمنًا  أكثر  الممر سيصبح  وهذا  المتوسط، 

لتأث  نظرًا  الالمندب  في  الحرب  للعبوريرات  األقل  التكلفة  إلى  إضافة  الممر    يمن،  هذا  خالل  من 
الجديد، ويقال إن الحديث المتواتر حول إمكانية التقارب بين القاهرة وأنقرة وجملة المصالحات على  
الساحة الليبية يعود بالدرجة األولى إلى رد مصري على مثل هذه التحوالت، بينما األردن يخشى من  

لقضية الفلسطينية ورعايته الخاصة على  الممكن أن تصادر دوره فيما يتعلق با  عملية التطبيع منأّن  
 األماكن المقدسة في العاصمة الفلسطينية القدس. 

 19/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 تهديد وجودي: إسرائيل تتفكك من الداخل .51
 يوسي ميلمان 

  -ا كان بانفعال وخوف شديد  وأنا ال أعرف إذ   -»يوجد شيء معين في ما يقوله«، هذا ما قاله لي  
 اثناء تطرقه ألقوال الرئيس السوري، حافظ األسد. 1988مان في العام عيزر وايز 

من   والمكونة  الرأسين  ذات  الوطنية  الوحدة  حكومة  في  حقيبة  بدون  وزيرا  حينه  في  وايزمان  كان 
 واسحق شامير. شمعون بيريس

هم في  ألسد شبه الصليبيين عبر حمالت احتاللوأيد االعتراف بي م.ت.ف وإجراء مفاوضات السالم. ا 
 »ارض إسرائيل« بالصهيونية وبدولة إسرائيل. 

بهذا أراد األسد أن يقول إن وجود الصليبيين في البالد كان مؤقتا وتمركزهم فيها كان ضعيفا. بعد 
الع في  تقريبا،  سنة  القائد  1187ام  مئة  أيدي  على  طبرية  قرب  حطين  معركة  في  هزيمتهم  تمت   ،

الدين األيوبي. ومنذ ذ  لك الحين، وبالتدريج، تم طردهم بالتدريج إلى أوروبا التي  العسكري، صالح 
 جاؤوا منها. 
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لم يكن األسد هو الوحيد الذي استخدم هذه المقارنة التاريخية. فقد كانت نوعا من تعزية النفس من  
تنتشر  قب لم  إسرائيل، وهي  العرب على عجزهم وفشل جهودهم في هزيمة  بل  ل  السياسة،  فقط في 

لتاريخ العربيين في سنوات الخمسينيات والستينيات. وبالنسبة لهم، أنتم الصهاينة  ايضا في األدب وا
 نبتة غريبة ونهايتكم االختفاء مثل الصليبيين. 

ن، فيما يشبه صورة المرآة، كان هناك من كتبوا وناقشوا أيضا في الرواية اإلسرائيلية في تلك السني 
ا كالذاكرة  رابيكوفيتش  داليا  الشاعرة  العام  لصليبية.  في  يقول   1966تبت  »حطين«،  بعنوان  قصيدة 

الصليبيون   كان  كم  قدس/  أو  حياة  لديهم  تكن  لم  بعد/  مملكة  لديهم  تكن  »لم  فيها:  األخير  البيت 
 شيء«. متوحشين وساذجين/ لقد نهبوا كل

 ، المحاطة بعالم مسلم ومعاد.كان الخوف اإلسرائيلي من هشاشة الوجود في الدولة الصغيرة
ته ممالك الصليبيين ومصيرهم وانشغل بدرجة غير قليلة بالمقارنة، كان اوري افنيري. في ومن سحر 

البريطان  للمؤرخ  الضخم  الكتاب  من  افنيري  اقتبس  هزيه«  »هعوالم  في  مقاالته  من  ي  الكثير 
 بية«.)االسكتلندي( السير ستيفن رينزمان بعنوان »تاريخ الحروب الصلي

وااليمان الديني، واحتلوا البالد   غزاة من أوروبا، مفعمين بااليديولوجيا  المقارنة مغرية. كان الصليبيون 
لكنهم  الشرق اإلسالمي، وحاولوا،  ثقافة غربية في قلب  السالح، وأقاموا ممالك مسلحة، ومثلوا  بقوة 

ي معارك، وأ ضعفوا في أعقاب  وجدوا صعوبة في االندماج في محيطهم، وأ نهكوا مرة تلو األخرى ف
 أن خارت قواهم وانتهى حكمهم. وصراعات داخلية فيما بينهم، إلى درجة  انقسامات 

المشروع   بين  بالتأكيد  مبسطة،  هي  تاريخية  مقارنة  كل  تقريبا  شبه،  أوجه  هناك  كانت  لو  حتى 
الحمالت الصليبية    الصهيوني والمملكة )الممالك( الصليبية. أوال، يجب علينا أن نذكر بأنه في زمن

ف القرن الثالث عشر )كانت هناك منذ نهاية القرن الحادي عشر وحتى منتص  في »أرض إسرائيل«،
ايضا حمالت صليبية في دول البلطيق وشرق اوروبا(، لم تكن هناك رؤية قومية على اساسها ومنها  

 نمت الحركة الصهيونية.
مقارنة بين  هودي بي »أرض إسرائيل« والقدس فان الايضا بسبب العالقة التاريخية الواضحة للشعب الي

 رنة ال اساس لها، ويمكن تعداد المزيد من التبريرات التي تثبت ذلك.الصليبيين والصهاينة هي مقا
إسرائيل هي دولة قوية، متقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا. وهي ايضا الدولة العظمى العسكرية االقوى في  

 المتوسط وحتى المحيط الهندي.  المنطقة الممتدة من شرق البحر
عملية بطيئة حقا، لكنها مستمرة. هذا تسليم ليس فقط  التسليم من قبل الدول العربية بوجودها  عملية  

بحكم االمر الواقع، بل هو أيضا بحكم القانون، عن طريق اتفاقات سالم مع اربع دول عربية، وايضا  
 عدد من الدول التي يتوقع أن تسير في أعقابها.
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مصادر اجنبية،  ئيل لن ت هزم في ساحة الحرب، أيضا حسب  مكن االفتراض بمعقولية عالية أن إسرا ي
 يوجد لديها سالح نووي.

النووي   السالح  يتناول  الذي  كتبه  أحد  هيرش،  سيمور  المعروف،  الصحافي  سّمى  عبثا  ليس 
 اإلسرائيلي »خيار شمشون« )من إصدار »معاريف«(.

على استمرار وجودها كدولة  يقي على إسرائيل. واذا كان يوجد خطر  ال يوجد أي تهديد خارجي حق
وي اليهودي  ديمقراطية  الشعب  لمعظم  قومية  كحركة  الصهيونية  مستقبل  على  الحقيقة  وفي  هودية، 

 )على األقل نصفه يعيش في إسرائيل(، فانه ليس خطرا خارجيا بل خطر داخلي.
االنقسا الشروخ،  ومجتمعا.  دولة  تتفكك  من  إسرائيل  المتزايد  االشمئزاز  الكراهية،  ليبرالية  م،  قيم 

وغي السياسية  الوسط  واالنقسامات  وبين  اليمين  بين  بين    –رها  والمتدينين،  العلمانيين  بين  اليسار، 
 الشرقيين واالشكناز، كل ذلك يهدد النسيج الدقيق للوجود هنا. 

وتداعيات الفلسطيني،  للشعب  والقمع  االحتالل  نضيف  أن  يجب  الديمقراطية  لذلك،  على  الخطيرة  ه 
بنيامين نتنياهو، لكن في عهده تم تسريعها، وبدرجة هذه الظواهر لم تبدأ في سنوات حكم    والمجتمع.

 غير قليلة بمبادرته المتعمدة.
تبنتها األغلبية وتكتلت حولها: اقامة  معظم سنوات وجودها كان للشعب في إسرائيل روح مشتركة، 

 ان بعدالة الطريق. ن، قيم الديمقراطية، االخالق، وااليمالدولة، االستيطان، األم
 اس على استعداد للنضال، حتى لو كان يجب عليهم التضحية بحياتهم. من أجلها كان الن

تقريبا النسيج المشترك، الذي وّحد الدولة، آخذ في التآكل. عدد متزايد من اإلسرائيليين، كبارا وصغارا  
 والذعر على وجودها.على حد سواء، يعبرون عن الخوف 

صيدة اريك آينشتاين بعنوان »يا وطني، حوبا بالشفقة على الذات، على غرار قهذا ليس حنينا مص
 إلى أين أنت ذاهب«. هذا قلق أصيل وحقيقي، صرخة تنطلق من القلب.

 »هآرتس« 
 19/10/2020األيام، رام هللا، 
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