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 وزير االستخبارات اإلسرائيلي: نبني تحالًفا سودانيا إماراتيا مصرًيا وأردنًيا تحت مظّلة أميركية  .1
 ن ، في لقاء مع صحنفة "السودايي"، يشرقال وزنر االستخبارات اإلسرائنلي، إنلي كوه: أحمد دراوشة

األحد، "يح  حالًنا تحت المظلة األمنركّنة يبيي تحالفا سوداينا إماراتنا مصرنا وأردينا، ويتوقع ]أمس[ 
وكشف كوهن  أّيه سنرأس الوفد اإلسرائنلي إلى  ايضمام دول أخرى في اإلقلنم لهذا التحالف".

وعوًدا للسودا  بمساعدات مالنة حتى اآل ، لك  المتفق علنه وأضاف أّ  "إسرائنل لم تقدم  السودا .
تطبنع العالقات على المستوى الدبلوماسي وسنكو  هياك تعاو  أميي وتبادل سلع تجارنة، 
واستنثمارنة بن  البلدن ، وأؤكد إذا دخل المستنثمرو  اإلسرائنلنو  السودا  ووجدوا بنئة جندة في 

 كبنر في يهضة السودا  في المجال االقتصادي". السودا  للعمل، سنساهم هذا بشكل
سرائنل كا  قرارا جامعا ومتفقا علنه م  أطراف الحكم و  قال كوهن  إ  قرار التطبنع بن  السودا  وا 

  في السودا .
سرائنل بدأت بعد لقاء رئنس  وقال الوزنر اإلسرائنلي إ  المياقشة الفعلنة بشكل مباشر بن  الخرطوم وا 

عبد الفتاح البرها  ورئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو في عيتنبي بأوغيدا،  المجلس السنادي
 وتبعته سلسلة م  اللقاءات بن  وفدي الدولتن  برعانة أمنركنة.

وأوضح أ  آخر اللقاءات كا  األسبوع الماضي، ويجح فنه الوفدا  في كسر الحاجز والتوصل إلى 
 النثيائنة. اتفاق سالم يص على تطبنع العالقات

 وتوقع كوهن  زنارة وفد سودايي لتل أبنب قرنبا، وتوجه وفد إسرائنلي إلى الخرطوم.
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القادم للخرطوم بعد التوقنع الرسمي على اتفاق السالم، ونرند  ياإلسرائنلوأضاف أيه سنترأس الوفد 
 تقدنم دعوة رسمنة للحكومة السوداينة إلرسال وفد إلى تل أبنب.

 25/10/2020 ،الخرطوم السوداني،
 

 مجلس األمن يناقش مبادرة عباس للسالم: مسؤولون فلسطينيون .2
قال مسؤولو  فلسطنينو  إ  مجلس األم  الدولي نعقد، النوم االنثين ، جلسة لمياقشة مبادرة  رام هللا:

 الرئنس محمود عباس، عقد مؤتمر دولي للسالم بدانة العام المقبل.
لمتحدة وميظماتها المتخصصة وحقوق اإليسا  في وزارة الخارجنة وأكد رئنس اإلدارة العامة لألمم ا

د. عمر عوض هللا، استمرار االتصاالت مع دول االتحاد األوروبي ودول أخرى، حول أهمنة هذه 
المبادرة التي تعتمد على قواعد القايو  الدولي والشرعنة الدولنة والحقوق المشروعة والمرجعنات 

تهم عوض هللا، الوالنات المتحدة، بمحاولة تقونض المبادرة وتقونض اللجية المتعارف علنها دولنا. وا
الرباعنة متعددة األطراف. وقال إيه رغم ذلك فإ  العدند م  الدول األوروبنة الفاعلة، تحدنثت 

 بيضوج، ع  أ  مبادرة الرئنس األمنركي دويالد ترمب لنست هي الوحندة على الطاولة.
م في األمم المتحدة، رناض ميصور، إ  مجلس األم  الدولي، سنياقش وقال ميدوب فلسطن  الدائ

يهاء االحتالل،  إمكاينة البدء بخطوات عملنة لعقد مؤتمر دولي للسالم، إليجاز حل الدولتن ، وا 
وأوضح في حدنث إلذاعة صوت فلسطن ،  وتحقنق استقالل الدولة الفلسطنينة بعاصمتها القدس.

جمة االستنطاينة، وخطوات الضم، وايتهاكات االحتالل ضد األسرى إ  الجلسة ستتطرق إلى اله»
 «.وفي مقدمتهم األسنر المضرب ع  الطعام ماهر األخرس

 26/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 الرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات عباس زكي حول السعودية والتطبيع .3
أكدت الرئاسة : رام هللا، م  24/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، ذكرت 

الفلسطنينة، أ  تصرنح عباس زكي، في مقابلة على تلفزنو  المنادن ، النوم السبت، حول المملكة 
العربنة السعودنة والتطبنع، ال نمنثل فنه سوى يفسه، وال نعبر ع  الموقف الرسمي الفلسطنيي، الذي 

 ربنة.ال نسمح بالمس بالدول والرموز السنادنة الع
هياك مساع “كا  زكي قد صرح أ  ، م  رام هللا: 25/10/2020القدس العربي، لندن، وأضافت 

ل  “واعتبر أ  السعودنة تدرك أيها إذا سلكت مسار التطبنع ”. إليهاء دور العائلة السعودنة المالكة
 ”.تكو  هياك كعبة، وال مسجد يبوي، وسنكو  هياك مستقبل مظلم
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 خيانة وتهديد لهوية السودان واألمة بحر: تطبيع الخرطوم .4

عبر اليائب األول لرئنس المجلس التشرنعي الفلسطنيي أحمد بحر، ع  خنبة أمله م  اإلعال  : غزة
 ع  اتفاق التطبنع الجدند بن  السودا  ودولة االحتالل، واصفا ذلك بالخناية الكبرى.

ياعات ونثوابت ونثقافات الشعوب وشدد بحر، في تصرنح مكتوب، على أ  االتفاق خناية كبرى لق
العربنة واإلسالمنة، مضنفًا: "ما كا  لبلد الالءات النثالث أ  نسقط بهذا الشكل المدّوي، وال أ  نهرع 

وأشار إلى أ  االتفاق نشكل تهدندًا لهونة األمة ومستقبل السودا ؛  صوب االحتالل والتطبنع معه".
جبار السلطات داعنًا الشعب السودايي ألوسع حملة اعتراض ش عبي على االتفاق، بهدف إسقاطه وا 

الحاكمة في البالد على التخلي ع  التطبنع وااليحناز لمصلحة قضانا األمة العربنة واإلسالمنة، 
 وفي مقدمتها القضنة المركزنة وهي فلسطن .

 25/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في جريمة إعدام االحتالل للشاب صنوبر " تطالب بلجنة تحقيق دوليةالفلسطينية "الخارجية .5
طالبت وزارة الخارجنة والمغتربن ، المجتمع الدولي والميظمات األممنة والحقوقنة المختصة، : رام هللا

عاما(، وتشكنل لجية تحقنق دولنة للوقوف على  18بإداية جرنمة اعدام الشاب عامر صيوبر )
الخارجنة، في بنا  صحفي األحد، الجرنمة البشعة وأدايت  تفاصنلها الوحشنة ومحاسبة مرتكبنها.

التي ارتكبتها قوات االحتالل وراح ضحنتها الشاب صيوبر، بعد أ  اعتدت علنه ويكلت به وأعدمته 
بأعقاب البيادق، في جرنمة جدندة تقشعر لها االبدا  تعند إلى اذهاييا جرنمة إحراق عائلة دوابشة 

 ومحمد أبو خضنر وهم أحناء.
 25/10/2020األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وكالة 

 
 هنية: وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المصالحة واألوضاع في غزة .6

إ  وفدا م   ،قال رئنس المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة )حماس( إسماعنل هينة األحد
لبحث جملة م  الملفات  الحركة برئاسة صالح العاروري سنتوجه إلى العاصمة المصرنة القاهرة

وأشار هينة في بنا  صحفي صادر ع  مكتبه إلى أ  هذه الزنارة تأتي للتأكند على  المهمة.
العالقات األخونة الراسخة مع مصر، وللتباحث في جملة م  الملفات ذات االهتمام المشترك، 

على المستوى خاصة مسار المصالحة والوحدة الوطينة، إلى جايب بحث األوضاع في قطاع غزة 
 اإليسايي، وتطورات األوضاع مع االحتالل والمستجدات السناسنة التي تمر بها الميطقة بشكل عام.
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سرائنل، والتي كا  آخرها  وفي سناق آخر، جدد هينة إدايته التطبنع بن  بعض األيظمة العربنة وا 
قال هينة إ  "هذه السناسة ال و  اإلعال  األمنركي ع  االتفاق النثالنثي األمنركي اإلسرائنلي السودايي.

تعبر ع  الشعب السودايي ومواقفه التارنخنة إزاء القضنة الفلسطنينة"، مشندا باألصوات السوداينة 
سرائنل.  الرافضة للتطبنع بن  بالدها وا 

في فريسا بما  -صلى هللا علنه وسلم-كما عبر هينة ع  غضبه واستهجايه اإلساءة لليبي محمد 
شاعة روح ومشاعر الكراهنة والعداء والعيف، تتضميه م  تطاول  على الشرنعة اإلسالمنة، وا 

 وتقونض معايي التسامح والتعانش بن  األمم وشعوب العالم.
 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 حماس: التطبيع شجع االحتالل على إعدام الفتى صنوبر .7

ل في ازدناد مستمر ميذ تكنثنف حذرت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس"، م  أ  جرائم االحتال
عملنات التطبنع مع االحتالل. وقال الياطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصرنح مكتوب له، النوم 
األحد: إ  "إعدام جيود االحتالل الشهند عامر صيوبر، جيوب يابلس، تعبر ع  أحد أوجه اإلرهاب 

نثورته، وتصعند حالة االيتفاض ضد وأضاف: "رد شعبيا سنكو  بمواصلة مقاومته و  الصهنويي".
االحتالل والمستوطين  في الضفة الغربنة". وشدد قاسم على أ  "هذه الجرنمة جاءت بتشجنع م  

 مسار التطبنع مع االحتالل، الذي سنزند م  جرائمه، كلما تواصل التطبنع". 
 25/10/2020، فلسطين أون الين

 
 اُلمطّبعين: دماء الشهيد صنوبر لعنة تطارد "الشعبّية" .8

شهند فلسطن  الشاب عامر عبد  ،يعت الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  في بنا  صحفي األحد
( عاًما م  قرنة نتما جيوب يابلس بالضفة الغربنة، والذي استشهد يتنجة اعتداء 18الرحنم صيوبر )

رد كل الُمطبّعن  جيود االحتالل علنه بأعقاب البيادق، مؤكدة على أ  دماء الشهند "ستظل لعية ُتطا
 والذن  كا  آخرهم اليظام السودايي". 

 25/10/2020، فلسطين أون الين
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 "سرايا القدس" تعلن حالة النفير بعد تدهور حالة األسير "األخرس" .9
أعليت سرانا القدس، الجياح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن ، السبت، اليفنر : غزة

بعد تدهور الحالة الصحنة لألسنر ماهر األخرس المضرب ع  الطعام العام في صفوف مجاهدنها 
 توالًنا، وفقًا لما يشرته فضائنة القدس النوم يقاًل ع  قنادي كبنر في سرانا القدس. 90للنوم الـ 

 25/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الديمقراطية": اتفاق التطبيع السوداني ال يعكس إرادة شعب السودان .10
قالت "الجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فلسطن ": إ  الخطوة الرسمنة للسودا  بتطبنع العالقات : زةغ

االقتصادنة والتجارنة مع االحتالل ال تعكس حقنقة اإلرادة الوطينة والقومنة لشعب السودا  الشقنق 
د هشاشة وترى الجبهة أ  موقف القنادة السوداينة نؤك وقواه السناسنة على مختلف اتجاهاتها.

تماسكها السناسي وهشاشة قدرتها على قنادة البالد يحو بر األما ، ونؤكد مدى ايصناعها للضغوط 
 األمنركنة وضغوط تنار التطبنع والشراكة في الميطقة العربنة.

 25/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : انتخابات "حماس" الداخلية سُتجرى العام القادم"األيام" .11
قال مصدر مطلع: إ  حركة حماس تيوي عقد ايتخاباتها الداخلنة خالل العام القادم  حس  جبر:

وأكد  لتحافظ على دورنة االيتخابات فنها، بخالف ما نشاع ع  بدء الدورة االيتخابنة قبل أسابنع.
المصدر لـ"األنام" أ  االيتخابات ستعقد في أجواء مرنحة، يافنًا ما أشاعته بعض الجهات ع  وجود 

الفات حادة بن  تناَرن ، األول نرى ضرورة الحفاظ على "حماس" كامتداد تيظنمي لحركة اإلخوا  خ
 المسلمن ، والنثايي نرى أهمنة إضفاء صبغة وطينة فلسطنينة على "حماس" بصفتها حركة فلسطنينة.

 26/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 "حماس"خرى لـيوجه ضربة أ "إسرائيل"اتفاق السودان و: يديعوت أحرونوت .12
سرائنل غضبًا متيامنًا بن  الفلسطنينن  الذن  : كفاح زبو  - رام هللا أنثار اتفاق التطبنع بن  السودا  وا 

نرو  الدول العربنة واإلسالمنة تسنر في طرنق لطالما أراد الفلسطنينو  أ  نكو  الحقًا إلقامة 
التي كايت « حماس»ة إضافنة لحركة دولتهم المستقلة ولنس قبل ذلك. لك  االتفاق شكل أنضًا ضرب

تربطها بالسودا  عالقات خاصة سناسنة وأمينة حتى وقت قرنب، بل كايت تعتبر السودا  واحدة 
 «.دول المالذ»م  
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اإلسرائنلنة أ  أهمنة االتفاق مع السودا  تكم  في أيه جاء مع « ندنعوت أحرويوت»وكتبت صحنفة 
الوصف الذي كا  ُنطلق على اإلمارات والبحرن ، كما أيه ، بخالف «معاد»بلد لطالما ُوصف بأيه 
وترى الصحنفة أ  اتفاق السودا  شكل ضربة  ، بحسب التقرنر.«حماس»شكل ضربة خاصة لـ

قاسنة للحركة التي كايت تتعامل مع السودا  كمحطة مهمة ليقل األسلحة إلى قطاع غزة. وأكدت أ  
، وهو ما نفسر لماذا «حماس»قياة ليقل األسلحة إلى  السودا  عمل إلى جايب إنرا ، وكا  بمنثابة

 يفذت إسرائنل عملنات سرنة وعلينة داخل السودا  وعلى حدوده وقصفت أهدافًا هياك.
 25/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 : إطالق بالونات حارقة باتجاه خط التحديد و"غالف غزة"غزة قطاع .13

بإطالق البالويات الحارقة، وتتبع حركة "الجهاد  أعليت "وحدات برق"، المتخصصة محمد الجمل:
اإلسالمي"، حالة "اليفنر العام" في صفوفها، ردًا على قرار محكمة االحتالل برفض اإلفراج ع  

وجاء في بنا  صدر ع   على التوالي. 92األسنر ماهر األخرس، المضرب ع  الطعام للنوم الـ
ادنة يعل  وبشكل رسمي اليفنر بن  صفوف عياصريا الوحدات، مساء أمس: "إييا في وحدة برق الجه

في مياطق القطاع كافة، ويقول لمستوطيي االحتالل: ايتظروا اللهنب واليار"، كما جاء في يص 
وشهدت ساعات مساء ولنلة أمس إطالق دفعات متالحقة م  البالويات الحارقة  البنا  المقتضب.

 وجيوب القطاع.م  مختلف مياطق قطاع غزة، خاصة شمال، ووسط، 
 26/10/2020األيام، رام هللا، 

 
 "إن طريق السالم الوحيد يمر عبر خطوات تعرض أمننا للخطرمفهوم "تغيير في نتنياهو:  .14

اعتبر رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، في بدانة اجتماع حكومته األسبوعي : بالل ضاهر
قات بن  إسرائنل والسودا ، أول م  أمس، ايتقل السودا  النوم، األحد، أيه باإلعال  ع  تطبنع العال

 .1967إلى يقنض "الالءات النثالث" في قمة الخرطوم عام 
، 1967وقال يتيناهو "أذكركم بأ  في الخرطوم، العاصمة السوداينة، تبيت جامعة الدول العربنة، عام 

ولك   -ال للمفاوضات مع إسرائنل ال للسالم مع إسرائنل وال لالعتراف بإسرائنل و  –الالءات النثالث 
 النوم الخرطوم تقول يعم للسالم مع إسرائنل ويعم لالعتراف بإسرائنل ويعم للتطبنع مع إسرائنل".

وأضاف أ  "السودا ، الذي كا  بلدا معادنا لغانة السيوات األخنرة، وتعاو  مع إنرا  في تهرنب 
ها ضد إسرائنل. وبدأ هذا التحول يتنجة األسلحة الخطنرة جدا إلى حماس التي خططت الستخدام

وقوفيا الحازم ضد إنرا  وقناميا بعملنات ضد األيشطة اإلنراينة وضد محاوالتها لتهرنب األسلحة عبر 
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السودا " وبنيها غارات الطنرا  اإلسرائنلي في السودا . وأضاف أيه "تم إيجاز ذلك أنضا يتنجة 
 والتي يرحب بها". التغنرات الداخلنة التي طرأت في السودا 

وتابع يتيناهو أ  "هذا تحول عظنم. بعد مرور ربع قر  بدو  اتفاقنات سالم، جلبيا نثالث اتفاقنات 
يما يتنجة سناسة واضحة قدتها خالل السيوات  سالم في غضو  ستة أسابنع. هذه لنست صدفة، وا 

 ى مدار سيوات".األخنرة وجهود حنثننثة للغانة تم بذلها على الصعندن  العليي والسري عل
وقال إيه "ال أستطنع أ  أتحدث ع  جمنع اللقاءات والجهود والمسارات التي عمليا فنها، ولك  
واضح تماما أيه طرأ تغننر في التفكنر الذي نقول إ  الطرنق الوحند للتوصل إلى تطبنع واتفاقنات 

ريا على االيسحاب سالم مع العالم العربي هو اتخاذ خطوات ستعرض أم  إسرائنل للخطر، تجب
غنر القابلة للدفاع واقتالع أكنثر م  مئة ألف نهودي م  ميازلهم )في المستوطيات(  1967لخطوط 

وتقسنم القدس. وآميت دائما أ  هياك طرنقا أخر سنؤدي في يهانة المطاف إلى المصالحة مع أجزاء 
لى تغنر ويبذ األوهام أنضا عيد الفلسطني نن  م  شايه صيع سالم واقعي كبنرة م  العالم العربي، وا 

السالم  –معهم بدال م  السالم الذي نعرض وجوديا للخطر. وما يقوم به هو سالم م  ميطلق القوة 
 مقابل السالم واالقتصاد مقابل االقتصاد".

 25/10/2020، 48عرب 
 

 إذا أرادتا F35شتاينتس: قطر والسعودية ستحصالن على  .15
قال نوفال شتانيتس وزنر الطاقة اإلسرائنلي، نوم  -جمة خاصة تر  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

، وكايتا على استعداد لدفع نثميها، F35األحد، إيه في حال أرادت قطر والسعودنة شراء طائرات 
وأشار شتانيتس في حدنث لموقع ندنعوت أحرويوت، إلى أ  اإلدارة  فإيهما ستحصال  علنها.

 ائرات لتلك الدول بعد أ  وافقت على بنعها لإلمارات.األمنركنة ستوافق على بنع هذه الط
وهي م  األكنثر تقدًما، وم  غنر المستبعد  F16، و F15وأضاف "م  الواضح أيهم باعوا طائرات 

 ".F35بنع 
وتابع "نجب أ  نزعجيا ذلك، ولطالما قالت إسرائنل إيه نزعجها، ولك  أحناًيا يتلقى بعض 

ألمر وسنكو ، في اليهانة هياك مصالح أمنركنة خاصة وهم التعونضات الصغنرة، هكذا كا  ا
 نعتيو  بها".

 5/10/2020القدس، القدس، 
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 نتنياهو يتراجع.. إقرار تمديد الخطة الخمسية الخاصة بـ "الوسط العربي" .16
تراجع بينامن  يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي، نوم األحد، ع  قراره  -"القدس" دوت كوم-رام هللا

لة بيًد خاص بعرض خطة التيمنة االقتصادنة للوسط العربي "الفلسطنيي" داخل الخط األخضر، بإزا
 وذلك خالل جلسة حكومته التي عقدت النوم.

وبحسب هنئة البث اإلسرائنلنة العامة، فإ  الحكومة صادقت على مشروع القرار الخاص بتمدند 
 ملنارات شنكل. 4.7تي تبلغ تكلفتها الخطة االقتصادنة الخمسنة لتطونر المجتمع العربي وال

ورحب رئنس القائمة المشتركة أنم  عودة، بالقرار بتمدند مفعول الخطة، قائاًل إيه جاء بفضل العمل 
الدؤوب لرؤساء المجالس المحلنة العربنة، بمشاركة أعضاء الكينست م  القائمة بالتعاو  مع الوزنرة 

 منراف كوهن .
رئنس التجمع الوطيي الدنمقراطي، إ  القرار بالتمدند لم نك  نتخذ  م  ياحنته قال مطايس شحادة

 دو  التعاو  بن  اللجية القطرنة لرؤساء المجالس المحلنة والقائمة المشتركة.
 25/10/2020القدس، القدس، 

 
 : ليس بمقدورنا تمويل فصل الصفوف لمجموعات صغيرةحول عودة المدارس نتنياهو .17

كومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، إمكاينة عودة صفوف األول والنثايي رفض رئنس الح: بالل ضاهر
إلى المدارس والتعلم بمجموعات صغنرة )كابوسالت(، وقال في بدانة اجتماع كابنينت كورويا، نوم 
األحد، إيه "توصليا إلى االستيتاج بأيه ال توجد قدرة على تمونل الكابسوالت. وهذه ستة ملنارات 

 شنكل".
حور مداوالت اجتماع كابنينت كورويا حول خطة الستئياف الدراسة في الصفوف االبتدائنة الدينا وتتم

 وتسهنال أخرى في اإلغالق. 
وقالت وزارة التربنة والتعلنم إيها توافق على خطة وزارة الصحة بالتعلنم ضم  كابسوالت، لك  ذلك 

نز للعمل وفقا لهذه الطرنقة نستغرق ملنار شنكل، إضافة إلى أ  االستعدادات والتجه 5.3نكلف 
 ألف معلمة ومعلمة جدد.  13خمسة أسابنع، ونستدعي تجيند 

 25/10/2020، 48عرب 
 

 تمّيز بفرض مخالفات كورونا بين العرب والحريديين اإلسرائيلية الشرطة .18
أظهرت معطنات يشرتها صحنفة "كالكالنست" اإلسرائنلنة، نوم األحد، أ  الشرطة : طارق طه

سرائنلنة كايت أكنثر صرامة في فرض الغرامات المالنة على خرق تعلنمات وزارة الصحة الوقائنة اإل
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م  فنروس كورويا في البلدات العربنة، مقارية بما فرضته في البلدات الحرندنة التي تتصدر الئحة 
 البلدات األكنثر تفشنا لفنروس كورويا.

ألف غرامة مالنة على المواطين  العرب في  77.5وبّنيت المعطنات أ  الشرطة اإلسرائنلنة فرضت 
البلدات العربنة في حن  أ  عدد الذن  أصنبوا بفنروس كورويا في البلدات العربنة ميذ بدانة األزمة 

غرامة مالنة فقط، في حن  أ   8,033ألف مصاب، أما البلدات الحرندنة ُفرضت فنها  40.7وصلت 
 ألف مصاب. 57وصل إلى  عدد المصابن  فنها ميذ بدانة األزمة

 25/10/2020، 48عرب 
 

 تعرض خطة هبات جديدةاإلسرائيلية" المالية "أزمة كورونا": " .19
أصدرت وزارة المالنة اإلسرائنلنة، صباح نوم األحد، بالتعاو  مع مؤسسة التأمن  : طارق طه

اطال ع  الوطيي، مسودة تفاهم، تعرضا  م  خاللها خطة اقتصادنة لهبات جدندة، لم  كا  ع
 العمل لمدة طونلة، ولم  عاد إلى العمل.

شنكل، وحصل على مخصصات  10,500حسب مسودة التفاهم، كل م  وصل دخله إلى حد أقصى 
شنكل. والهبة النثاينة  2,000نوم األخنرات على األقل، نستحق هبة مالنة بقنمة  100بطالة في الـ

عاش أقل مما كا  نتقاضاه سابقا )قبل مخصصة لم  عاد إلى مزاولة العمل لكيه نحصل على م
 أزمة كورويا(.

وبحسب الخطة، نحصل العاطلو  ع  العمل على الهبة المالنة إذا كايوا في عطلة غنر مدفوعة 
تشرن  األول/  17آذار/ مارس و 1نوم )لنس ضرورنا على التوالي(، بن  فترة  100النثم  خالل آخر 

تقدم للهبة قبل أزمة كورويا، أقل م  معدل األجر النومي أكتوبر، وهذا مشروط بأ  نكو  معاش الم
 في السوق.

شنكل )بويوس( إضافة  500وفي حالة أ  الزوجن  نستحقا  الهبة لمرة واحدة نحصال  على 
شنكل، والهبة تحول مباشرة م  مؤسسة التأمن  الوطيي إلى الحساب الُمحّدث في التأمن   2,000للـ

 الوطيي.
 25/10/2020، 48عرب 

 
 بينيت يترّشح لرئاسة الحكومة ويرفض رئاسة مؤقتة ليعالون .20

أعل  رئنس تحالف أحزاب النمن  المتطرف "نمنيا"، يفتالي بنينت، النوم، : تحرنر: أحمد دراوشة
السبت، ترّشحه لرئاسة الحكومة اإلسرائنلّنة المقبلة، ورفضه مقترًحا بأ  نترأس وزنر األم  األسبق 
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وذكرت  تنلم"، موشنه نعالو ، حكومة مؤّقتة حتى االيتخابات المقبلة. –ند والقنادي في "ننش عت
مساء السبت ع  خطة تجري بلورتها في الكينست لترشنح نعالو  لحكومة مؤقّتة، وأ   12القياة 

 "المسار ال نزال في بدانته" وال نمك  حسمه دو  تأنند م  بنينت.
 24/10/2020، 48عرب 

 
 وافق على اتفاق التطبيع مع البحرينالحكومة اإلسرائيلية ت .21

)رونترز(: قال الوزنر اإلسرائنلي تساحي هيغبي لرادنو الجنش، إ  حكومة رئنس الوزراء  - القدس
ونتعن  تصدنق البرلما   بينامن  يتيناهو أقرت باإلجماع اتفاق التطبنع مع البحرن  نوم األحد.

 سبتمبر/ أنلول. 15م بالبنت األبنض نوم اإلسرائنلي على االتفاق الذي جرى توقنعه في مراس
 25/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 "الموساد": اتفاق التطبيع مع السعودية سُيعلن بعد االنتخابات األمريكية .22

قال مدنر جهاز الموساد )االستخبارات اإلسرائنلنة في الخارج( نوسي كوهن ، الذي نقود عالقات 
عال  التطبنع بن  السعودنة و)إسرائنل(، سنحدث على األرجح بعد التطبنع مع الدول العربنة: إ  إ 

وأوضح كوهن  أ  سبب  العبرنة. 12ايتهاء االيتخابات الرئاسنة األمنركنة، وفق ما يقلت عيه القياة 
الموعد المتوقع، نعود إلى رغبة الرناض في تقدنم التطبنع على أيه "هدنة" م  يوع ما إلى الرئنس 

ب، سواء كا  دويالد ترمب أو ميافسه الدنمقراطي جو باند . وحسب القياة تعتقد األمرنكي الميتخ
هذه المصادر أ  ُعما  هي الدولة األكنثر احتمالنة لتطبنع العالقات مع االحتالل بعد السودا ، 

 الفتًة أ  مسقط ستتخذ يهًجا أكنثر حذرًا ول  توقع على أي شيء حتى تيتهي االيتخابات. 
 25/10/2020، نفلسطين أون الي

 
 تراجع حاد في عدد المستجلبين اليهود بسبب "كورونا" .23

كشف موقع "والال" العبري النوم االنثين ، اليقاب ع  أ  عدد المستجلبن  النهود : الياصرة )فلسطن (
)المهاجرن  الجدد إلى دولة االحتالل( شهد ايخفاضا حادا ميذ بدانة العام الحالي، بسبب ايتشار 

يا"، مشنرا إلى أ  التوقعات كايت تتيبأ بتسجنل أعلى يسبة مهاجرن ، خالل العام فنروس "كورو 
2020. 

ألف مهاجر قدموا إلى فلسطن  المحتلة، ميذ كايو  النثايي )نيانر( الماضي  13وبن  الموقع أ  
 ألف مهاجر ليفس الفترة م  العام الماضي. 24وحتى آب )أغسطس( الماضي، مقارية بحوالي 
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، إلى اإلغالق األول الذي شهدته دولة االحتالل ٪45قع ايخفاض أعداد المهاجرن  بيسبة وعزا المو 
 بسبب فنروس "كورويا"، مشنرا إلى أ  األرقام الخاصة باإلغالق النثايي لم تيشر بعد.

 26/10/2020قدس برس، 
 

 الجيش اإلسرائيلي يبدأ مناورة تحاكي حرًبا متعددة الجبهات .24
اإلسرائنلي، نوم األحد، بدء قواته مياورة ما أطلق علنها "السهم القاتل" التي أعل  الجنش  :رام هللا

 تحاكي حرًبا متعددة الجبهات مع التركنز على الجبهة الشمالنة، ومواجهة حزب هللا في لبيا .
وبحسب هنئة البث اإلسرائنلنة العامة الياطقة بالعربنة، فإ  الهدف م  هذه الخطوة رفع جهوزنة 

لقدرات الهجومنة للجنش، مشنرًة إلى أ  قوات يظامنة وم  االحتناط وبمشاركة م  سالح وتحسن  ا
 الجو والبحر والبر وهنئات استخبارنة وتكيولوجنة ولوجستنة تشارك في المياورة.

وأشارت إلى أ  المياورة تتم ضم  قنود تفرضها أزمة كورويا، الفتًة إلى أ  أفنف كوخافي رئنس 
 ء المياورة يظًرا ألهمنتها خاصًة وأيه لم تجِر أي مياورات ميذ عام تقرنًبا.األركا  قرر إجرا

 25/10/2020القدس، القدس، 
 

 اآلالف من اإلسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ومواجهات مع الشرطة .25
وكاالت: تواصلت، أمس، التظاهرات اإلسرائنلنة األسبوعنة، ضد رئنس الحكومة بينامن   -القدس 

للمطالبة باستقالته على خلفنة قضانا الفساد المتهم به أمام القضاء، وكذلك لفشله في يتيناهو، 
 التعامل مع األزمات الصحنة واالقتصادنة واإلغالق المتكرر مع استمرار ايتشار فنروس كورويا.

وبحسب موقع "ندنعوت أحرويوت" العبري، فإ  اآلالف شاركوا بالتظاهرات التي يظمت في القدس 
بنب وحنفا وعشرات الجسور والتقاطعات في جمنع أيحاء المد  اإلسرائنلنة، مشنرًة إلى أ  وتل أ

ايدلعت مواجهات بن  الشرطة و  اآلالف احتجوا قرب مقر إقامة يتيناهو في القدس الغربنة.
 والمتظاهرن  في القدس، مع بدء الشرطة محاولة لفّض التظاهرات.

 25/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل يعدمون شابًا بضربه بالعصي وأعقاب البنادق جنود .26
عامًا( م  بلدة نتما جيوب يابلس؛ جراء اعتداء عدد  18"األنام"، وكاالت: استشهد شاب ) –رام هللا 

م  جيود االحتالل اإلسرائنلي علنه بالضرب بالعصي وأعقاب البيادق، بالقرب م  بلدة ترمسعنا 
ات االحتالل والمستوطيو  سلسلة اعتداءات أخرى في عدد م  شمال رام هللا، فنما يفذت قو 
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وفي هذا السناق، أعليت وزارة الصحة في بنا  صحافي، أ  المعانية األولنة  محافظات الضفة.
 لجنثما  الشهند م  قبل األطباء في المجمع، أظهرت تعرضه لضرب مبرح على رقبته.

 26/10/2020األيام، رام هللا، 
 

 ـ"لقدس": وضعي الصحي صعب ولن أُنهي إضرابي حتى الحريةاألسير األخرس ل .27
أكد األسنر ماهر األخرس لـ"لقدس" أيه مصمم على  :علي سمودي -"القدس" دوت كوم –جين 

مواصلة تحدي االحتالل ومعركته، بالرغم تدهور حالته الصحنة حتى الحرنة والعودة أُلسرته في بلدة 
ة لجمنع المتضامين  معه في الوط  والشتات وم  أحرار سنلة الظهر جيوب جين ، موجهًا التحن

وخالل اتصال هاتفي أجراه مراسل "القدس" مع األخرس المحتجز في مستشفى "كابال " بعد  العالم.
دقائق فقط م  السماح لوالدته وعائلته بالدخول إلى غرفته وزنارته للمرة األولى ميذ اعتقاله وا عاليه 

قال األخرس: "وضعي الصحي صعب، لك  ، 91الذي دخل فنه النوم الـ إضرابه المفتوح ع  الطعام
المعيونات عالنة ويعطي معيونات للمالنن  والحمد هلل، ول  أفك إضرابي تحت قرارتهم وتهدندهم إال 

 بالعودة إلى ميزلي وعائلتي أو بحل نثالث، فإّما حرنتي أو الشهادة".
 25/10/2020، القدسالقدس، 

 
 هر األخرس تشن إضرابا مفتوحا عن الطعامعائلة األسير ما .28

أعليت عائلة األسنر الفلسطنيي في السجو  اإلسرائنلنة ماهر األخرس، السبت، االيضمام إلنه في 
ابية األخرس، المضرب ع  الطعام ميذ -وقالت تذكنر  اإلضراب ع  الطعام حتى إطالق سراحه.

 ل حرنته"."أعليا اإلضراب حتى اإلفراج ع  والدي وين -نوما 90
 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 تنّفذ خطة الضم عبر االتصاالت "إسرائيل" .29

ما إ  تبتعد قلنال ع  مركز القرى والمد  الفلسطنينة في الضفة الغربنة : بنت لحم -فادي العصا 
حتى نبدأ هاتفك بالتجوال على إحدى الشبكات الخلونة اإلسرائنلنة، وقد نطغى بث هذه الشبكات 

 على الشبكات الفلسطنينة في قلب المد  الرئنسنة.
قامة األبراج والشبكات، واحتالل للسماء  وهو ما نعتبر تعدنا على األرض الفلسطنينة باالحتالل وا 
بميع االستفادة م  الترددات وفق االتفاقنات الدولنة، كما تقول يائبة رئنس جامعة القدس وزنرة 

 دكتورة صفاء ياصر الدن .االتصاالت الفلسطنينة السابقة ال
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م  مساحة الضفة الغربنة وشرق القدس، كويها تصيف  %60فإسرائنل تسنطر أمينا على أكنثر م  
وتقنم شبكات االتصال تحت األرض، وتستخدم المرتفعات ألبراج  -وفق اتفاق أوسلو-مياطق "ج" 
 البث والتقونة.

التي تقدم -صا لشركة "بنزك" اإلسرائنلنة ومؤخرا، ميح وزنر االتصال اإلسرائنلي نوعز هيدل ترخن
لتطونر شبكاتها في الضفة الغربنة، وتقونتها وتوسنعها لخدمة  -خدمات الخطوط الهاتفنة النثابتة

 المستوطين .
وُنميع على الفلسطنينن  كذلك تطونر بينة شبكاتهم التحتنة، وما زالت الشبكات الخلونة الفلسطنينة 

( بسرعة أقل وبتكلفة أكبر، وهو ما جعل الشركات 3Gجي" )3ق الـ"تقدم خدمة اإليتريت ع  طرن
( ذات السرعة األعلى والتكلفة األقل، 5Gجي" )5( و"4Gجي" )4اإلسرائنلنة التي تقدم خدمات "

تيافس الفلسطنينة في األسعار وقوة البث، مما سّهل إدخال قرابة ملنو  شرنحة اتصال خلونة 
 نة.إسرائنلنة إلى السوق الفلسطني

 خسائر بمليار شيكل
تحت عيوا " الفرصة الضائعة"، قّدر فنه  2017ونشنر علي إلى تقرنر صدر ع  البيك الدولي عام 

ملنو  دوالر أمنركي(،  296خسائر قطاع االتصاالت الفلسطنينة بملنار شنكل سيونا )أكنثر م  
 تريت بشكل أكبر.والنوم نتوقع أ  نزند حجم الخسائر مع توجه العالم إلى استخدام اإلي

 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 وزير الخارجية السعودي: القادة الفلسطينيون صادقون برغبتهم في تحقيق األفضل لشعبهم .30
أكد وزنر خارجنة السعودنة فنصل ب  فرحا  خالل استضافته م  قبل معهد واشيط  : الرناض

في طلنعة الجهود الرامنة إلى تحقنق السالم لسناسة الشرق األديى، أ  المملكة كايت على الدوام 
وتعقنبا على تصرنحات األمنر بيدر األخنرة، أكد وزنر الخارجنة  واالستقرار في الشرق األوسط.

السعودي، ايها تعبر ع  رأي بيدر الشخصي، وأ  القادة الفلسطنينن  صادقو  في رغبتهم في تحقنق 
 األفضل لشعبهم.

 25/10/2020الفلسطينية وفا، وكالة األنباء والمعلومات 

 
 لشطبنا من قائمتها السوداء "إسرائيل"الخرطوم: واشنطن اشترطت التطبيع مع  .31

أ  الوالنات المتحدة اشترطت تطبنع العالقات بن   -مساء األحد-كشف مجلس الوزراء السودايي 
سرائنل، لشطب السودا  م  قائمتها السوداء للدول الراعنة لإلرهاب.  الخرطوم وا 
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إ  وزنر الخارجنة األمنركي مانك بومبنو قّدم خالل زنارته للخرطوم  -في بنا -وقال مجلس الوزراء 
عرض الوالنات المتحدة القاضي باالعتراف والتطبنع مع إسرائنل، كشرط لرفع اسم السودا  م  

 القائمة.
سرائنل  وفي وقت سابق األحد، أعليت وزارة الخارجنة السوداينة أ  اجتماعا مشتركا بن  السودا  وا 

وقالت الخارجنة السوداينة في بنا  إّيه تم االتفاق  سنعقد في األسابنع المقبلة، لبحث آفاق التعاو .
على أ  نجتمع وفدا  م  البلدن  في األسابنع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقنات للتعاو  في 

 رة وغنرها.مجاالت الزراعة والتجارة واالقتصاد والطنرا  ومواضنع الهج
 26/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"السودان يتسلم منحة قمح من اإلمارات وشحنة من  .32

قالت وكالة األيباء السوداينة، النوم )األحد(، إ  البالد تسلمت الدفعة األولى م  ميحة  الخرطوم:
مارتنة، الدفعة األولى م  تسلمت الحكومة السوداينة الميحة اإل»وقالت الوكالة:  قمح م  اإلمارات.
 «.ألف ط ، وسوف نتم تخصنصها للمطاح  العاملة في الخرطوم والوالنات 67القمح، البالغ قدرها 

، إ  إسرائنل أرسلت كذلك «تونتر»وم  جايبه، قال رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، على 
 لأليباء.« رونترز»كالة مالنن  دوالر، وفق ما ذكرته و  5للسودا  شحية قمح بقنمة 

يتطلع إلى سالم دافئ مع السودا ، ويرسل بشكل فوري إلى أصدقائيا الجدد هياك »وقال يتيناهو: 
إسرائنل ستعمل مع الوالنات المتحدة بشكل ونثنق »وأضاف: «. مالنن  دوالر 5طحن  القمح بقنمة 

 «.م  أجل دعم عملنة االيتقال في السودا 
 25/10/2020الشرق األوسط، 

 
 "قريب"إعالم عبري: اتفاق التطبيع مع ُعمان  .33

اإلسرائنلنة، السبت، بأّ  تل أبنب ومسقط قرنبتا  م   12)األياضول(: أفادت القياة الـ -القدس  
الترجنحات “ويقلت القياة العبرنة الخاصة ع  مسؤولن  لم تسمهم أ   توقنع اتفاقنة تطبنع بنيهما.

فنما يقلت  ”.تشنر إلى اقتراب تحقنق ايفراجة بتوقنع اتفاق سالم مع سلطية ُعما ، بوساطة أمرنكنة
التطبنع مع ُعما  أو أي دولة أخرى ل  نكو  م  “القياة ع  مسؤولن  آخرن  لم تسمهم أنضا، أ  

فنما  ”.خابات األمرنكنة في يوفمبر المقبل، أل  مسقط تفضل السنر في يهج حذرالممك  قبل االيت
 لم نصدر تعلنق فوري م  جايب عما  بشأ  هذه األيباء.

 25/10/2020القدس العربي، لندن، 
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 المصالح أوال: وزير خارجية السودان .34
 ا   مصالحها تأتي أوال.قال وزنر الخارجنة بالوكالة عمر قمر الدن  إ  بالده تعادي م  نعادنها، و 

م  جهته، قال وزنر العدل السودايي يصر الدن  عبد الباري إ  قرار التطبنع مع إسرائنل سوف نعود 
وأكد الوزنر أ  السناسة الخارجنة ال نيبغي أ   على السوداينن  بميافع كنثنرة تم االتفاق علنها.

ي  ما المصالح والمصالح فقط، وفق تعبنره.تحددها اتجاهات وقياعات أندنولوجنة، فردنة أو حزبنة، وا 
م  جايب آخر، قال العمند الطاهر أبو هاجة المستشار االعالمي لرئنس مجلس السنادة السودايي 
الفرنق عبد الفتاح البرها  إ  "ما حدث م  ايفراج في عالقات السودا  الخارجنة لنس اقتالعا للهونة 

 بشر وتقدنرات قائد".وال بنعا للقضنة الفلسطنينة، لكيه اجتهاد 
 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"تكتل سياسي بارز بالسودان: الشعب غير ملزم باتفاق التطبيع مع  .35

أعل  تكتل سناسي بارز في قوى إعال  الحرنة والتغننر بالسودا ، رفضه للتطبنع بن  بالده 
سرائنل، وتشكنل جبهة مقاومة لهذا الغرض. ب بنا  لتحالف قوى اإلجماع الوطيي، جاء ذلك بحس وا 

وأضاف  نثايي أبرز مكويات قوى إعال  الحرنة والتغننر )الشق المديي المشارك باالئتالف الحاكم(.
التحالف أ  "شعبيا الذي نتم عزله وتهمنشه بطرنقة ميهجنة عبر الصفقات السرنة، غنر ملزم بما 

 نيتهي إلنه التطبنعنو  م  اتفاقنات".
شعب سنلتزم بمواقفه التارنخنة، وسنعمل م  خالل جبهة عرنضة لمقاومة التطبنع ودعم وأكد أ  ال

واعتبر التحالف أ  السلطة  الشعب الفلسطنيي م  أجل الحصول على كامل حقوقه المشروعة.
االيتقالنة تتعمد ايتهاك الونثنقة الدستورنة وتمضي في اتجاه التطبنع مع الكنا  الصهنويي، والخروج 

 ابت سودا  الالءات النثالث، في دعم حقوق الفلسطنينن .على نثو 
 24/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"إذاعة إسرائيلية: الخرطوم وافقت على استقبال المهاجرين السودانيين في  .36

أفادت إذاعة جنش االحتالل اإلسرائنلي األحد بأ  الحكومة السوداينة وافقت على استقبال أعداد كبنرة 
المهاجرن  الذن  دخلوا إلى إسرائنل بشكل غنر قايويي، وذلك بعد إعال  بدء تطبنع العالقات  م 

ووفقا لصحنفة جنروزالنم بوست، فقد دخل اآلالف م  المواطين  السوداينن  إلى  بن  الجايبن .
فت وأضا آالف ميهم. 6األخنرة، وما زال هياك يحو  15إسرائنل بشكل غنر قايويي في السيوات الـ
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إذاعة الجنش أ  رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو نعتزم تشكنل لجية لوضع خطط إلعادة المهاجرن  
 وطالبي اللجوء السوداينن .

 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 مسؤول سوداني يؤكد للجزيرة: قرار التطبيع اتخذ دون تشاور .37
الرجوع لمؤسسات الحكم، في حن  أكد مسؤول سودايي أ  قرار التطبنع مع إسرائنل اتخذ دو  

نواصل مسؤولو  آخرو  تبرنر القرار بالمصالح وعدم اصطدامه مع الونثنقة الدستورنة، تزاميا مع 
 إعال  وزارة الخارجنة السوداينة ع  اجتماع مع اإلسرائنلنن  في األسابنع المقبلة.

قرار التطبنع مع إسرائنل وفي حدنث للجزنرة، قال عضو مجلس السنادة السودايي صّدنق تاور إ  
اتخذ بشكل فردي م  قبل رئنس مجلس السنادة الفرنق عبد الفتاح البرها  ورئنس الحكومة عبد هللا 

وقال تاور إ   حمدوك، ودو  الرجوع إلى مؤسسات الحكم المعينة بالفصل في منثل هذه القضانا.
ت شعبها مقابل رفعها م  قائمة الوالنات المتحدة ألزمت الحكومة السوداينة بدفع األموال م  قو 

وأضاف أ  التطبنع مع إسرائنل لم نك  في البدانة مرتبطا برفع اسم السودا   الدول الراعنة لإلرهاب.
 م  قائمة اإلرهاب، لكيه سرعا  ما دخل بوصفه أحد البيود في هذه القضنة.

 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 عائالتهم "لّم شمل"ويأملون بـ يهود البحرين يرحبون بمعاهدة السالم .38
قال أفراد عائالت نهودنة بحرنينة، بأ  معاهدة السالم مع إسرائنل قرار مهم : سلسبنل ولند - الميامة

وجريء ويقلة تارنخنة في مملكة البحرن ، مؤكدن  أ  القرار بال شك سنساهم في عودة العائالت إلى 
 ئنل ودول أخرى.إلى إسرا 1948أرض الوط ، بعد أ  غادرتها في 

واعتبرت عضو مجلس الشورى الحالي، يايسي خضوري، أ  السالم مع إسرائنل خطوة تارنخنة في 
مملكة البحرن ، باتجاه تحقنق السالم في ميطقة الخلنج والشرق األوسط، فالحوار والعالقات المباشرة 

 هار في الميطقة.بن  البلدن  ستساعد في البياء اإلنجابي ودعم االستقرار واألم  واالزد
قرار جاللة الملك جاء مفاجئًا »م  جهته، شدد عضو مجلس الشورى السابق إبراهنم يويو، على أ  

 ، ورحب بهذه الخطوة التي ستسهم في عودة النهود البحرنينن  للميطقة.«للعائالت النهودنة
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أكبر، يظرًا لقلة النهود،  ولفت اليويو، أ  زنارات اإلسرائنلنن  ستفعل يشاط الكينس في البحرن  بشكل
لى مدرسة  كما أ  الجالنة بحاجة إلى حاخام بحرنيي نكو  متعلما ومتمرسا في أمور الدن ، وا 

 نهودنة، تواكب الزنادة في أعداد الطائفة.
 26/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 توقعات في تل أبيب بتطبيع مع الدوحة: قناة إسرائيلية .39

سرائنلنو  أ  تكو  قطر هي الدولة التالنة التي ستقوم بتوقنع اتفاق تطبنع قدر مسؤولو  إ رام هللا:
( ع  مسؤولن  سناسنن  إسرائنلنن  أيهم نتوقعو  13ويقلت القياة اإلسرائنلنة ) عالقاتها مع إسرائنل.

طر أ  تكو  قطر الدولة الرابعة على طرنق توقنع االتفاقات مع الدولة العبرنة. ولفتت القياة إلى أ  ق
هي الدولة التالنة على قائمة التطبنع المتوقعة واألقرب بعد السودا  لتطبنع العالقات، مضنفة أيه في 
حال توقنع اتفاق مع قطر نشبه االتفاق الموقع مع اإلمارات والبحرن ، واالتفاق المرتقب مع 

لحركة و « حماس»السودا ، فإ  الحدنث ندور ع  إيجاز حقنقي ومهم باعتبار قطر راعنة لـ
 ، وعالقاتها القونة معهم ستؤدي بالتالي إلى التوصل لتهدئة واستقرار في غزة.«اإلخوا  المسلمن »

 25/10/2020، لندن، األوسطالشرق 
 

 إيران: ادفع الفدية يشطب اسمك من قائمة اإلرهاب .40
نها "إذا تجاهلت علقت وزارة الخارجنة اإلنراينة على قرار التطبنع السودايي اإلسرائنلي بتغرندة قالت ف

الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطنيي، ودفعت الفدنة المياسبة؛ عيدها سنتم حذفك م  قائمة 
وأضافت الخارجنة اإلنراينة أيه م  الواضح أ  "هذه القائمة األمنركنة مزنفة  الدول الراعنة لإلرهاب".

 ومفبركة منثل حرب الوالنات المتحدة على اإلرهاب".
 24/10/2020ت، الدوحة، الجزيرة ن

 
 مؤتمر مغاربي يدعو لمقاطعة المطبعين ومواقف منددة في باكستان .41

قال البنا  الختامي لمؤتمر "مغاربنو  ضد التطبنع" إ  أي اعتراف بحق للكنا  الّصهنويي في أرض 
 فلسطن  هو اعتراف باطل شرعا وقايويا، ونتيافى مع أبسط قواعد األخالق وحقوق اإليسا .

الذي يظمته هنئة علماء فلسطن  في الخارج ونثلة م  مؤسسات دول المغرب العربي -المؤتمر  ودعا
إلى اتخاذ إجراءاٍت شعبنة رافضة التفاقنات التطبنع،  -م  مورنتاينا والمغرب والجزائر وتويس ولنبنا

 نا  الختامي.ومقاطعة الجهات المطبعة مع الكنا  الصهنويي، باعتباره كنايا محتال، وفق ما قاله الب
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وشدد البنا  الختامي على أ  فلسطن  هي قضنة األمة جمعاء، وأيها في قلب كل مواط  مسلم 
 وحر، مشنرا إلى أ  لفلسطن  في قلوب المغاربة مكاية ال تطاولها أنة مكاية على اإلطالق.

 استياء بباكستان
يو  الخطوات التي وفي باكستا ، استيكر سناسنو  وممنثلو  ع  ميظمات غنر حكومنة ومواط

وفي تصرنحات يقلتها وكالة  اتخذتها بعض الدول العربنة واألفرنقنة لتطبنع العالقات مع إسرائنل.
األياضول لأليباء، عبرت هذه األوساط الباكستاينة ع  استنائها تجاه إعال  بعض الدول العربنة 

 رسمنا تطبنع عالقاتها مع إسرائنل.
 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 استمرت عامًا ونصف العام "قائمة اإلرهاب"وزارة الخارجية األميركية: جهود إخراج السودان من  .42

أكدت مورغا  أورتاغوس المتحدنثة الرسمنة باسم وزارة الخارجنة األمنركنة، : واشيط : معاذ العمري
جهود متواصلة وعمل أ  رفع اسم السودا  م  القائمة األمنركنة للدول الراعنة لإلرهاب، نأتي يتنجة 

دؤوب بن  حكومة السودا  واإلدارة األمنركنة طنلة عام ويصف العام، إذ كا  الهدف ميذ البدانة هو 
مساعدة الخرطوم في طرنقها الدنموقراطنة الجدندة، بعد سقوط يظام الرئنس المعزول عمر البشنر. 

 مه الرئنس ترمب، على وجه السرعة.وطالبت المسؤولة األمنركنة، الكويغرس، بتمرنر القرار الذي أبر 
سرائنل، «الشرق األوسط»وقالت أورتاغوس، في حوار مع  ، إ  االتفاقنة التي ستتم بن  السودا  وا 

التي اتفق الطرفا  على إبرامها بمساعدة الوالنات المتحدة األمنركنة، ستفتح مجاالت عدندة أمام 
مجال للتعاو  التجاري والدبلوماسي واالقتصادي عامًا، إذ سنكو  هياك  27السودا  بعد عزلة دامت 

بن  إسرائنل والسودا ، مشنرة إلى أ  الوفود بن  البلدن  سوف تبدأ بن  الطرفن ، وزنارة بعضهم 
 البعض، وذلك للعمل مع بعض، معتبرة أ  هذه األمور سوف تساعد الشعب السودايي.
 25/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 طانيا ترحبان قرار التطبيع السوداني اإلسرائيلياألمم المتحدة وبري .43

ليد : رحبت عدة دول في العالم باتفاق  -ينونورك: علي بردى  -الخرطوم: محمد أمن  ناسن  
سرائنل، الذي أعليته واشيط  أول م  أمس، مطالبة بدعم مؤسساته  تطبنع العالقات بن  السودا  وا 

نرايي.«لسالمتحضنرًا إلتمام عملنة ا»الجدندة وحكومته  رحب الرئنس و  ، وسط غضب فلسطنيي وا 
 بنيهما. « السالم»األمنركي دويالد ترمب باالتفاق، مؤكدًا أ  البلدن  أرسنا 
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بدوره، أمل األمن  العام لألمم المتحدة أيطوينو غوتنرنش أ  نؤدي االتفاق لتطبنع العالقات بن  
سرائنل إلى  سالم واالزدهار االقتصادي في ميطقتي القر  لتعزنز ال« توفنر فرص جدندة»السودا  وا 

 األفرنقي والشرق األوسط.
وهيأت برنطاينا الشعب السودايي، وقال سفنرها في الخرطوم، صدنق عرفا ، في تغرندة على 

، إيه في ظل غناب المؤسسات الميتخبة والشرعنة بالكامل في السودا ، نبدو أ  أفضل «تونتر»
ي العمل على دعم بياء نثقافة دنمقراطنة حول منثل هذا القرار االستراتنجي. طرنقة لإلدارة االيتقالنة ه

وقال إ  قرار السودا  بجعل التطبنع مع إسرائنل خاضعًا للمصادقة البرلماينة نبدو خطوة ذكنة م  
 اإلدارة الحالنة، لكسب الوقت حتى نتم تشكنل البرلما .

 25/10/2020الشرق األوسط، 
 

 التطبيع بين إسرائيل والسودان ألمانيا ترحب باتفاق .44
برلن : رّحبت وزارة الخارجنة األلماينة بإعال  إسرائنل والسودا  االتفاق على تطبنع العالقات بن  

خطوة مهمة أخرى يحو مزند م  »وقال متحدث باسم الوزارة، النوم )السبت(، إ  هذه  البلدن .
الوالنات »وجاء في البنا  الصحافي أ   «.العرباالستقرار وعالقة أكنثر سلمنة بن  إسرائنل وجنرايها 

 «.المتحدة لعبت دورًا حاسمًا في التوسط في هذه االتفاقنات التي تستحق شكريا وتقدنريا علنها
 24/10/2020الشرق األوسط، 

 
 وزارة االستخبارات اإلسرائيلية: هذه فوائد تطبيع السودانتقرير ل .45

التابعة لالحتالل اإلسرائنلي، فوائد خطوة التطبنع مع استعرضت وزارة االستخبارات : أحمد صقر
 السودا  الذي نمتلك موقعا استراتنجنا في القارة األفرنقنة، والتي أعل  عيها الجمعة الماضي.

وبعد اإلعال  ع  تطبنع العالقات بن  الخرطوم وتل أبنب، يشرت وزارة االستخبارات اإلسرائنلنة 
"كافة المصالح اإلسرائنلنة )المعلية( التي تحصل علنها م  خالل السبت، تقرنرا شامال رصدت فنه 

 " اإلسرائنلي.i24هذا التطبنع"، بحسب ما أورده موقع "

وتابع الموقع: "رغم أ  الحدنث ندور ع  دولة فقنرة، فإ  هياك عددا م  المجاالت األساسنة التي 
 سللن ، الزراعة والسناحة".تساهم بأ  تستفند إسرائنل م  هذا التطبنع وهي: األم ، المت

 42وذكرت استخبارات االحتالل أ  "المصلحة المركزنة إلسرائنل في السودا  الذي نبلغ تعداد سكايه 
في المئة، هو األم ، حنث نقع السودا  على البحر  60ملنويا ونعايي م  عجز مالي نصل إلى 

 مال أفرنقنا".األحمر وعلى طرنق تهرنب مركزي للبشر والسالح والبضائع م  ش
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وأكدت أ  "موقع السودا ، نمك  أ  نساعد بالتخفنف م  مخاطر تموضع جهات معادنة على طول 
 طرنق أساسي إلسرائنل، وعلى المدى البعند نمك  أ  نجري يشاط أميي مشترك في الميطقة".

-مصر-ا وبعد االتفاق، "سنكو  السودا  قادرا على المساعدة بميع تهرنب أسلحة على مسار السود
غزة، وميع تموضع جهات معادنة إلسرائنل على أراضنها، مع إمكاينة إحباط إقامة قواعد بحرنة 
لجهات معادنة إلسرائنل، منثل إنرا  وتركنا على شواطئ البحر األحمر، كما أ  إسرائنل ستساعد 

 السودا  بالدفاع ع  حدودها".

ادة جزء م  المتسللن  السوداينن  الذن  وفي مجال الهجرة، فإيه نمك  م  خالل هذا التطبنع "إع
 نعنشو  حالنا في إسرائنل".

وأشار الموقع إلى سماح الخرطوم، "بمرور الرحالت الجونة إلى إسرائنل فوق أجوائه، هذا األمر 
لى أمرنكا  سنساهم في تخفنض فترة الرحالت إلى دول أفرنقنة منثل إنثنوبنا وجيوب أفرنقنا، وا 

 الالتنينة".

أل  السودا  دولة يامنة، فإ  التطبنع سنساعد اإلسرائنلنن  في تصدنر أيواع مختلفة م  وتابعت: "
البضائع والتكيولوجنا والخدمات الياقصة، بحنث نتم بتوفنرها بصورة تتياسب مع اإلمكايات 

 االقتصادنة هياك".

"تل أبنب خبرة في ويوهت إلى إمكاينة استنثمار "إسرائنل" في المجال الزراعي بالسودا ، حنث تمتلك 
الزراعة باألماك  الجافة وتحلنة المناه، وهي مجاالت ضرورنة الحتناجات السودا ، التي تعتمد على 

 الزراعة لكيها تفتقر إلى مصادر المناه"، بحسب استخبارات االحتالل.

وفي المجال الصحي، "نمك  إلسرائنل أ  تقدم لها استشارات ومساعدة في المجال حنث نعايي 
سودا  م  جهاز صحي ضعنف وبحاجة إلصالح، كما أيه نمك  إلسرائنل أ  تتحول إلى مركز ال

 سناحي صحي لليخبة السوداينة التي ستزور إسرائنل لتلقي العالج".

في المئة م  السوداينن  في مياطق غنر مرتبطة بشبكة  40وفي مجال الطاقة، حنث نعنش 
مجال، و"استغالل الخبرات اإلسرائنلنة بمجال أيظمة الطاقة الكهرباء، فإيه نمك  االستنثمار في هذا ال

البدنلة، التي تعتمد على الطاقة الشمسنة بشكل أساسي، حنث نوجد إلسرائنل خبرة كبنرة في المجال، 
 وسنكو  لها طلب في السودا "، وفق التقرنر اإلسرائنلي.

 25/10/2020، لندن، 21عربي
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 حول مسار التطبيع، ولكن بصراحة .46
 عبد المجند سونلم

ال نيظر لمسار التطبنع م  يفس ميظاريا، وال نراه كما يراه، ولنس لدى « العالم»علنيا أ  يعترف بأ  
 هذا العالم يفس الموقف الذي يقفه.

االعتراف هيا لنس م  باب التكفنر ع  ذيب اقترفياه، أو م  باب الشعور باأللم، أو اإلحساس 
يما ـ  أو هكذا أفترض ـ م  باب استشعار المسؤولنة، وم  باب معرفة الواقع، بالظلم أو الضغنية، وا 

 وم  باب ـ وهذا هو األهّم ـ معرفتيا بالوسائل واألسالنب المياسبة والياجعة في التصدي لهذا المسار.
في لحظات معنية بدت األمور وكأّ  كل م  نؤّند مسار التطبنع نقف بالضرورة ضد مصالحيا 

مور وكأّ  استمرار مسار التطبنع سنؤدي إلى تهشنم حقوقيا، وتبدند مشروعيا الوطينة، وبدت األ
 الوطيي برّمته وكلنًا.
فسيجد أيفسيا ال محالة في حالة م  العزلة السناسنة، أل  تأنند مسار « الفخّ »إذا وقعيا في هذا 

غالبنة الساحقة م  التطبنع عيد دول مهمة ومؤنّثرة في هذا العالم ال نرتبط في أغلب الظّ ، وفي ال
الحاالت بالتراجع ع  دعم حقوقيا الوطينة، أو االرتداد إلى مواقف جدندة، تيتقص م  هذه الحقوق، 

 أو تعّطل م  مقدار الدعم واإلسياد الذي نتلقاه الشعب الفلسطنيي م  هذه الدول.
سرائنل وبعض المهرولن  المتحّمسن  والميدلقن ، بخّفة وسذ اجة نرندو  ليا أ  يقع الوالنات المتحدة وا 

في شريقة هذا اليمط م  التصور أو التفكنر، ونرندو  ليا ـ في زحمة االيفعال ـ أ  يتطّنر في ردود 
 األفعال، ونتميو  ليا الوقوع في هذا المطّب الخطنر، وفي هذا الوقت بالذات.

استمرار دعمهم « و نؤّكد»الحظوا أ  المطّبعن  الجدد، وحتى عتاة المتحّمسن  ميهم، ما ايفكوا 
أل  نكو  مسار التطبنع عاماًل مساعدًا م  عوامل « سعنهم«للحقوق الوطينة الفلسطنينة، و

المساهمة في إحقاق هذه الحقوق، وفي المضّي قدمًا في مسار حل سناسي، نفضي إلى تجسندها، 
زنرا ، بل حتى بإقامة دولة فلسطنينة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقنة، وعلى حدود الرابع م  ح

 بمبادرة السالم العربنة وقرارات اإلجماع العربي.« التزامهم»على « التأكند»
يعرف جندًا أ  التطبنع قد أدى موضوعنًا إلى قلب المسألة رأسًا على عقب، وأ  البدء بالتطبنع 

المطّبعن  سنكرس الهنمية اإلسرائنلنة، وأ  اإلدارة األمنركنة قد تفاهمت مع إسرائنل م  جهة، ومع 
سقف التوقعات الفلسطنينة م  الحلول المقترحة « تقلنص»المتحّمسن  م  جهة أخرى على 

والميتظرة، وأ  الدعم الذي نتحدنثو  عيه سنتحول مع تعزنز مسار التطبنع إلى ضغوط م  كل يوع 
 وصيف وشكل.
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وروبنة، ودواًل كروسنا وأخص بالذكر الدول الكبنرة بما فنها األ« العالم»كل هذا يعرفه جندًا ولك  
االتحادنة والصن  والنابا ، وأخرى على درجة عالنة م  التأنثنر في المعادلة الدولنة لنسوا م  
المتواطئن  ضديا، بالرغم م  تأنندهم لمسار التطبنع، وبالرغم م  معرفتهم ببعض مخاطر هذا 

 المسار على الوصول إلى حل سناسي متواز  في كامل اإلقلنم.
هة هذه اإلشكالنة نمك  ليا أ  يتحلى بالحكمة، وأ  يبتعد ع  التطّنر وااليفعال، وأ  يدرك في مواج

 أييا أمام اتجاه ولنس حالة.  
ال طائل م  ردود األفعال غنر المتزية، أو م  اعتبار كل ما نصدر ع  المستونات الرسمنة هيا أو 

قف ذات الطابع )الروتنيي( قد حسمت هياك، وكأ  العالم قد ايهار م  حوليا، أو كأ  هذه الموا
الشك بالنقن !، أو أ  موقف النوم نظّل يسخة طبق األصل ع  مواقف األمس، أو أ  الموقف غدًا 

 سنظل على حاله ونيتهي لنتحول إلى موقف نثابت ال نتغنر.
لم  على سبنل المنثال، والحصر، أنضًا، بات بحكم المؤّكد أ  سقوط ترامب في الوالنات المتحدة إ 

نك  له م  تأنثنر مباشر على قوة الدفع بهذا االتجاه فإيه سنؤدي حتمًا إلى تعدنل المسار، يحو إعادة 
لحل الصراع، وفق رؤنة الدولتن ، وهو أمٌر « الجدند»ربط مسار التطبنع بالتصور األمنركي 

لى التخفنف م  وطأته على الحالة  سنفضي موضوعنًا إلى التقلنل م  مخاطر مسار التطبنع، وا 
 الوطينة.

كما أ  اليظرة الواقعنة لألمور م  شأيها أ  تساعديا على قراءة فاحصة وذكنة للمشهد التطبنعي كما 
عكسته، وما زالت تعكسه استطالعات للرأي في العالم العربي، وما أّكدته، وما زالت تؤّكده م  أ  

نع، حتى وا   كايت حتى اآل  ال الغالبنة الساحقة م  مواقف شعوب أمتيا العربنة تقف ضد التطب
تقوم بمياهضته بما نكفي م  المظاهر واألشكال، أو أيها ما زالت دو  مستوى تيظنم احتجاجات 

سناسي للمطّبعن  « مالذ»كبنرة، لتحونله إلى عبء سناسي على المطّبعن ، بداًل م  تحونله إلى 
 وأهدافهم.

بإحدى »لى اإلقدام علنه، والطامعو  المهووسو  بالتطبنع والمتهوسو  له، والصاغرو  ع
، والمتلعنثمو  في دعمه وتأننده على مضض، وعلى غنر رغبتهم، لنسوا في سلة واحدة، «الحسينن 

 وال نجوز ليا مطلقًا أ  يضعهم فنها.
 تعالوا يأخذ منثااًل آخر.

كال العالقات أقرب العرب إلنيا هي األرد ، وأهّم دولة ال يجد مطلقًا أي مياٍص م  إقامة أعلى أش
مع إسرائنل، وهي عالقات إما « طبنعنة»معها هي مصر والشقنقتا  الكبرى والصغرى لهما عالقات 
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ما تطبنع  كما هو « بارد»مجّمدة كما هو الحال األرديي في التطبنع مع إسرائنل وميذ سيوات، وا 
 الحال مع مصر وميذ عقود.

التطبنع الذي سنتكرس في الواقع، ولتشكنل « هنةما»علنيا أ  يعطي للشعوب العربنة فرصتها لتحدند 
 وبياء األدوات الخاصة بها لمياهضة هذا التطبنع.

لنس المطلوب أبدًا أ  يجلس جايبًا بايتظار ما سنحدث، وبايتظار ما نمك  أ  نتطور في مجمل 
 الواقع المحنط.

وة م  ذوي مصالح ايتخابنة المطلوب ـ كما أرى ـ أ  يرّد على هذا االتجاه الذي نبدو أيه مدفوع بق
سرائنل، وم  ميظومات للحكم ربطت مصنرها ومستقبلها بتلك  وسناسنة مباشرة في الوالنات المتحدة وا 
المصالح، ورهيت بالدها ونثرواتها وخنرات شعوبها بهذا المصنر بعد أ  ايقلبت على مصالح تلك 

 الشعوب.
التواصل االجتماعي، وأ  نكو  رديا  والمطلوب أ  نكو  رديا في المندا ، ولنس على وسائل

يهاء االيقسام، وا عادة بياء اليظام  بمستوى الخطر والتحدي، وذلك بوحدة الموقف الفلسطنيي وا 
عادة  السناسي، ووحدة المؤسسات السناسنة التمنثنلنة لشعبيا، وتجدند المقاومة الشعبنة العارمة، وا 

 ا م  دو  استنثياء.االلتحام بشعوب األمة وميظماتها وأحزابها وقواه
للتطبنع إلى مأزق « الجارف»حنيها، وحنيها فقط يكو  قد حوليا، ومعيا شعوب األمة كلها االتجاه 

كبنر للمطّبعن ، ويكو  قد حوليا هذا االتجاه كله إلى إشكالنة سناسنة واجتماعنة لهم ولنس ليا، 
سرائنلنة ويكو  قد أقيعيا العالم بأحقنة مياهضتيا لهذا التطبنع، باعتبا ره محاولة نائسة، أمنركنة وا 

 وأعرابنة عاجزة، ويكو  قد فرضيا على العالم أولونة حقوقيا وأهدافيا على أي حقوق أو أهداف أخرى.
ال طرنق سوى هذا الطرنق، أما شحيات التفرنغ العاطفنة، فمهما كايت مفهومة ومتفّهمة في لحظة 

 تحدث فرقًا حقنقنًا في معادلة السناسة الفعلنة.ايفعال سناسي، فهي ال تقدم وال تؤّخر، وال 
 26/10/2020األيام، رام هللا، 

 
 عن إبراهيمية نتنياهو وشركاه .47

 ماجد الشنخ
نفاخر رئنس وزراء االحتالل اإلسرائنلي، بينامن  يتيناهو، بفجور فاقع وبعيجهنة ال منثنل لها، بما 

ويه م  خدمات استراتنجنة لمصلحة كنايه، نحققه "األغنار" لصالحه ولمصلحته الشخصنة، وما نؤدّ 
بزعمه إ  األهم لألجنال القادمة هو "تطبنق السنادة اإلسرائنلنة االحتاللنة على الضفة، واإلعال  
ع  إيشاء ما سّمي "صيدوق إبراهام"، في وقت أعاد فنه "الفضل" في ما نحصل ونتحقق على صعند 
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بنعاتها السناسنة والمالنة والسناحنة والتجارنة والنثقافنة التحالفات الجدندة الجارنة في الميطقة، وتط
دارة الرئنس دويالد ترامب، رابطا بن  ما نجري  والعسكرنة العلينة ميها والسرنة، للوالنات المتحدة وا 
وهدفه المعل  لما نسمى "تطبنق السنادة على الضفة" م  خالل تيفنذ عملنة الضم الموعودة، 

وق إبراهام" الذي أعل  عيه، خالل حفل استقبال "الشرنك اإلماراتي" أخنرا، واإلعال  عما نسمى "صيد
وذلك باستنثمارات قدرها نثالنثة ملنارات دوالر، لتعزنز "التحالفات الجدندة" تحت ستار سالم مزعوم 
وموهوم، نعتقد يتيناهو أيه مهم لألجنال القادمة، حنث المهمة األبرز لنس استئياف المفاوضات مع 

الفلسطنينة، وال محاولة استرضائها، بل تطبنق ما نسمنها السنادة على كامل األراضي  السلطة
الفلسطنينة، امتدادا حتى األغوار والحدود مع األرد ، بغرض قطع أي تواصل مع أي دولة عربنة، 
ولميع إقامة أي كنا  فلسطنيي مستقل، وذلك كله تهنئة إلقامة مزند م  المشارنع والمخططات 

طاينة، خصوصا في القدس ومحنطها بما تمنثله م  رمزنة خاصة للفلسطنينن  والعرب االستن
 والمسلمن  والمسنحنن  عموما.

نعتقد يتيناهو م  خالل ما ندعنه النوم م  "سالم الصفقة الترامبنة" التي تجاوزت كل الحدود التي 
التطبنع؛ بل أكنثر م  إقامة حلم بها ترامب، وم  قبله وبعده يتيناهو، لجهة إقامة ما هو أكنثر م  

مزند م  أشكال التحالفات المزرنة بن  "قوي متجبر" و"ضعنف خايع" نبدي استعداده أل  ندفع م  
جنبه كامل تكالنف الحمانة، بل وأكنثر م  االرتماء في أحضا  عدو استعماري استنطايي، نعتقد 

ماراته الخاصة في بلده، بنيما هو ذاك الضعنف أيه نقنم معه استنثماراٍت مربحًة لصالح صيدوق استنث
في الحقنقة نقنم "شراكة احتاللنة" مع كنا  االغتصاب واالستنطا  االستعماري فوق األرض 
الفلسطنينة التي لم نعرف لها نوما "صاحب توراتي"، وفق ما نزعم النوم مؤّولو الالهوت الدنيي ع  

إلى التحالفات التطبنعنة مع كنا  االحتالل "بيي إسرائنل" الواردة في اليصوص الدنينة، والذاهبو  
االستنطايي الصهنويي، وذلك في محاولٍة نائسٍة "لصيع تارنخ سنبقى في الذاكرة ألجنال"، وفق تعبنر 

 يتيناهو في أنثياء استقبال الوفد الرسمي اإلماراتي. 
وصل إلى هذا م  سخرنات األمور ما ذهب إلنه يتيناهو، حن  زعم إيه "عمل على مدار سيوات للت

، وتعزنز قوة إسرائنل العسكرنة، إنرا السالم، وا   هذا تحقق لسببن : موقف إسرائنل النثابت ضد 
االقتصادنة، السناسنة والتكيولوجنة"، وشّدد على أ  العالم "نحترم القوي"، وأ  ال أحد نرغب باالرتباط 

فاقات السالم" تنثبت أ  إسرائنل مع الضعنف. نثم عاد يتيناهو لنؤكد، في مياسبة أخرى، على أ  "ات
في طفرة سناسنة غنر مسبوقة، في دول آسنا، في أمنركا الالتنينة، قائاًل: "هذا تغننر هائل، إيهم 
نأتو  إلنيا، أليهم ندركو  أييا قوة عظمى في عدد م  المجاالت"، وقال إ  هذه االتفاقات "كسرت 

 الفنتو الفلسطنيي". 
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آلتنة م  خارج السناق، أعل  رئنس بيك التيمنة في اإلدارة األمنركنة، على وقع هذه "االيتصارات" ا
أكتوبر/ تشرن  األول الجاري، ع  إيشاء ما  21آدم بولر، خالل حفل استقبال الوفد اإلماراتي نوم 

سّمي "صيدوق إبراهام" باستنثمارات قدرها نثالنثة ملنارات دوالر، لتعزنز المشارنع االقتصادنة التي م  
المساهمة في تعزنز السالم في الميطقة. وسنكو  الصيدوق مشروعا مشتركا بن  الوالنات شأيها 

سرائنل واإلمارات، وستكو  لدى الدول األخرى إمكاينة المشاركة فنه الحقا. ولفتت اإلذاعة  المتحدة وا 
المعابر العبرنة العامة إلى أ  المشروعن  األولن  اللذن  نستنثمر فنهما الصيدوق، سنكويا  تحدنث 

بن  إسرائنل والسلطة الفلسطنينة وجسر الملك حسن  )الليبي(، إضافة إلى خط أيابنب اليفط إنالت 
عسقال . كما كشف اليقاب ع  أ  اإلمارات ستبنع يفطا لشركة إسرائنلنة تقوم بدورها بتسلمه في 

سونقه إلى دول منياء إنالت في البحر األحمر وسنيقل في أيابنب إلى منياء عسقال  تمهندا، لت
 حوض البحر المتوسط.

زاء خلط الدن  بالسناسة، وعلى خطى يتيناهو، ذهب المرافق للوفد الرسمي اإلماراتي إلى فلسطن   وا 
المحتلة، ستنف  ميوتشن ، للتعبنر ع  ذلك بالزعم "نا له م  حدث تارنخي. ترسي االتفاقنة 

ن  ازدهارا. مع زنادة االزدهار االقتصادي، اإلبراهنمنة عالقات اقتصادنة مباشرة بن  أكنثر اقتصاد
 نزداد األم  كذلك".

وعلى الرغم م  كل هذا الهراء، وفي وقت نستمر الجدل في االئتالف الحكومي بشأ  قضانا عدندة 
" إ  اتفاقنة التطبنع مع اإلمارات كشفت ع  خالفات 24مختلف علنها، قالت القياة اإلسرائنلنة "أي 

لحزب نمنيا، المؤلف م  "االتحاد الوطيي" و"النمن  الجدند"، وقالت إ  حزب  داخل التحالف المكو 
اللنكود الحاكم بقنادة يتيناهو سنعمد إلى االستنثمار في هذه الخالفات الداخلنة عيد "نمنيا"، بغنة 
إضعاف الحزب في حال تم إجراء ايتخابات قرنبة، بعدما بنيت استطالعات رأي كنثنرة أ  "اللنكود" 

 مزندا م  التراجع، بنيما نشهد "نمنيا" حالة م  الصعود. نشهد
وفي رد على خصمه السناسي يفتالي بنينت، رئنس حزب نمنيا الذي استخّف باتفاق التطبنع بن  
إسرائنل واإلمارات، ذهب يتيناهو إلى حد الزعم، لدى استقباله الوفد اإلماراتي، "إ  النهود والعرب م  

التوقنع على هذه االتفاقنة. السالم ال نبقى على الورق، بعض النثمار ظاهرة،  يسل إبراهنم، وباسمه تم
سنؤدي ذلك إلى توسع كبنر في السناحة واألعمال بن  الدول، سنتم توقنع اتفاقنة سناحنة لعشرات 
الرحالت الجونة أسبوعنا، وسوف يذهب إلنهم وسنأتو  إلنيا". وشّدد على زعمه إ  األهم لألجنال 

 هو تطبنق السنادة اإلسرائنلنة م  خالل "تيفنذ عملنة الضم في الضفة الغربنة".القادمة 
تلك هي تجارة يتيناهو الرائجة هذه األنام، تجارة استنثمار ما نقّدمه بعض الرسمنن  العرب م  
تيازالٍت مجاينة ع  أرض فلسطن  التارنخنة وحقوق الفلسطنينن  فنها، حنث نتبرأ بعضهم ميها؛ 
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الفلسطنينن  نتبرأو  م  بعض فلسطن  "هدنة إبراهنمنة" لتوراتني الخزر والغرب وحتى بعض 
اإلمبرنالي واستعمارننه الذن  يجحوا في إقامة كنا  توراتي حفظ لهم مصالحهم مقابل حفاظهم على 

 أميه، ولنس بالضرورة على سالمه أو سالمته.
نة"، نزعمو  إيها تجمع وال تفّرق، بن  م  نستفند أو نيجح في استغالل تلطنه خلف نافطة "إبراهنم

أصحاب التحالفات المشبوهة، الخارجة ع  كل عقل وميطق، وهي في كل األحوال ل  تقود إلى 
سالم مزعوم وموهوم، وم  نستغل م  أطراف "المعادلة اإلبراهنمنة" المزعومة؟ القوي أم الضعنف؟ أم 

وصمتها المرنب، وتشتت وعدم ايسجام الوضع االنثيا  نستغال  ضعف القنادة الفلسطنينة وسكويها 
الوطيي الفلسطنيي، وايقساماته غنر المبدئنة التي طاولت أكنثر م  لزوم الخالف على السناسات، 
بقدر ما طاولت حتى اليزعات السلطونة واستبدادنتها التي ال نرى أيٌّ م  أطرافها في المرآة غنر 

 . ذاته، سلطة متوجة على بعض وط  محتل بكامله
 26/10/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 الحذر بداًل من االستعراضات: السودان ليس اإلمارات .48

 تسفي برئنل
هذه هي اليكتة التي تم تياقلها نوم « أخنرًا نستطنع اإلسرائنلنو  المطالبة بلجوء سناسي في السودا »

ر جدنة بدأت في إسرائنل الجمعة، بعد أ  ُيشر بنا  ع  اتفاق التطبنع بن  الدولتن . بيغمة أكنث
األقاونل ع  المكسب الذي نيتظرهم م  الطرد المتوقع لطالبي اللجوء ومهاجري العمل السوداينن  

التوقنعات على اتفاقات التطبنع مع دول « روتن »لدى عودتهم إلى وطيهم. وكما هو متوقع، فإ  
لممتلئة بقوائم الربح والخسارة لكل الميطقة تيشط أوتوماتنكنًا صفحات إكسل السناسنة والعسكرنة، وا

 طرف م  األطراف وكأ  السالم مع دولة أخرى في الميطقة لنس أكتر م  يشاط تجاري.
المكاسب لكال الطرفن  واضحة ومفهومة، السودا  سنتم رفعه م  قائمة الوالنات المتحدة للدول 

ا م  مؤسسات التمونل الداعمة لإلرهاب، وتستطنع البدء بالحصول على القروض الضرورنة له
الدولنة وباألساس م  صيدوق اليقد الدولي؛ وشركات دولنة نمكيها أ  تستنثمر فنها وتخلق آالف 
فرص العمل؛ وهذه الدولة التي هي م  أفقر الدول في العالم تستطنع ربما البدء بإعادة تأهنل ذاتها 

 ر.بعد عشرات السين  م  إدارتها م  قبل زعنم قاتل وهو عمر البشن
إسرائنل ستستكمل بهذا االتفاق حزامها األميي في البحر األحمر، والتي تشارك فنه مصر واألرد  
وجيوب السودا  والسعودنة، وايتقال السالح م  سنياء إلى غزة الذي استيد إلى خطوط تهرنب م  
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لتطبنع السودا  م  شأيه أ  نتم ميعه أكنثر. ولك  المكسب األساسي م  جهة إسرائنل هو ترسنخ ا
 مع دول الميطقة وقبولها، كاستراتنجنة إنجابنة تخدم المصالح العربنة.

التطبنع مع السودا ، واتحاد اإلمارات والبحرن ، وفنما بعد ربما السعودنة، قطر ودول أخرى، ال 
الفلسطنيي، ولكيه سنسحب م  إسرائنل االدعاء التقلندي الذي نقول إ   -نلغي اليزاع اإلسرائنلي 

م مع الفلسطنينن  مشروط بإيهاء اليزاع اإلسرائنلي العربي، أليه في حن  ا  هذا اليزاع آخذ في السال
التفكك فإ  المشكلة الفلسطنينة ستواصل كويها مشكلة إسرائنلنة، دو  عالقة بعدد السناح 

هم السفر اإلسرائنلنن  الذن  زاروا البرج المدهش في اإلمارات أو هواة الرحالت المنداينة الذي نمكي
 مباشرة م  تل أبنب إلى الخرطوم.

سناسنة،  -اتفاق التطبنع مع السودا ، منثل سابقنه مع دول الخلنج، هو نثمرة لمفاوضات اقتصادنة 
ُيسج بتعاو  وطند مع السعودنة، والتي كما نبدو ستكو  تلك التي ستمول أنضًا التعونض الذي نبلغ 

دفعه للمتضررن  م  يشاطات اإلرهاب، والتي أدخلتها ملنو  دوالر، والذي تعهدت السودا  ب 335
إلى القائمة السوداء للوالنات المتحدة، ما بن  السعودنة والسودا  يسجت عالقات ونثنقة يهانة فترة 
البشنر، عيدما ايضمت السودا  إلى التحالف العربي الذي أسسه الملك سلما  والذي ش  حرب في 

السودا  م  أراضنها الوجود اإلنرايي وأرسلت مقاتلن  إلى ساحة  ، وفنما بعد أبعدت2015النم  سية 
 الحرب النمينة ضد الحونثنن .

في أعقاب تظاهرات ضخمة ُقتل فنها عشرات  2019عيدما تم عزل البشنر ع  كرسنه في ينسا  
األشخاص، سارعت السعودنة واإلمارات لميح المجلس العسكري الذي استولى على الحكم، مساعدة 

ملنارات دوالر. بهذا أصبحوا هم أسناد القنادة السوداينة الجدندة. هذه قنادة مكوية م   3ة بمبلغ مالن
مدينن  وقائده  5عسكرنن  و 5عضوا وم  بنيهم  11ذراعن : المجلس السنادي المؤقت المكو  م  

الدستور  هو الجيرال عبد الفتاح برها . وتحته تعمل حكومة برئاسة عبد هللا حمدوك، وحسب ونثنقة
وهو الموعد  2022فإ  هذه التشكنلة ستظل موجودة حتى تشرن  النثايي  2019التي ُوقع علنها في 

 الذي م  المخطط أ  تجري فنه ايتخابات عامة.
في هذه األنثياء ال نوجد برلما  فاعل، بعد أ  تم حله مع عزل البشنر. هذه تشكنلة وبينة هشة 

، الذي ال نتوقف ع  الغلنا . فقط نوم األربعاء الماضي، تتعرض ليقد جماهنري م  جايب الشارع
جرت تظاهرات في عدد م  مد  السودا  احتجاجًا على الوضع االقتصادي الصعب، وعلى 
االرتفاع الينزكي لألسعار، وعلى اليقص في الوقود الذي نتسبب بطوابنر طونلة كل نوم في مداخل 

دعم بالوقود. هذه التظاهرات غنر مرتبطة باتفاق محطات الوقود، وعلى ينة الحكومة بتقلنص ال
 التطبنع، ولكيها تدلل على ايعدام النثقة والغصب على الحكومة المؤقتة.
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هذا التوتر ُنجيد بصورة طبنعنة أنضًا ألهداف سناسنة، وتتم تغذنته على ند االدعاء بأ  اتفاق 
  مصادقة البرلما . م  أجل تهدئة التطبنع لنس شرعنًا يظرًا بأيه موقع م  قبل حكومة مؤقتة ودو 

اليفوس أعل  وزنر خارجنة السودا  عمر قمر الدن ، أ  االتفاق سندخل إلى حنز التيفنذ فقط بعد 
مصادقة البرلما ، أي على األقل بعد حوالي سيتن ، ولك  المجلس السنادي المؤقت ال نيوي 

ات اإلسرائنلنة، وبدء اليقاشات حول االيتظار: تطبنق االتفاق بدأ مع فتح سماء السودا  للطائر 
 اتفاقات اقتصادنة في مجال الزراعة والصحة. ولك  صراعات القوى السناسنة فقط ابتدأت.

الصادق المهدي، وهو زعنم حزب األمة الوطيي اإلسالمي، وهو أحد األحزاب المشاركة في الحكومة 
التطبنع. هذا تهدند مهم، حنث إ   هدد بأ  حزبه سنيسحب م  الحكومة إذا تم التوقنع على اتفاق

المهدي وهو معارض نعارض حكم المجلس السناسي رغم مشاركته في الحكومة، نمنثل لنس فقط 
حركته بل أنضًا تنارات إسالمنة عدندة في الدولة. ايسحابه وايسحاب حركات أخرى م  شأيه أ  

لى مواجهات  لى إعادة ايدالع التظاهرات وا  عينفة بن  الجنش والشرطة م  نؤدي لسقوط الحكومة وا 
جهة وبن  المواطين  م  جهة أخرى، بالتحدند في الوقت الذي فنه تحتاج السودا  إلى فترة م  

 الهدوء واالستقرار.
السودا  لنست دولة اإلمارات أو البحرن  والتي فنهما الحكم هو بند عائلة مالكة وال تسمحا  

دولة فندرالنة نوجد فنها للقبائل المحلنة قوة ويفوذ. لقد  بإجراءات دنمقراطنة الستبدال السلطة. هذه
يجحت حركات احتجاج مدينة في إقصاء يظام استبدادي معمر، وونثنقة الدستور تلزم بإجراء 
ايتخابات وتعدنالت دستورنة بصورة تسمح بيشاط سناسي واسع لحركات المعارضة. بياًء على ذلك 

في الصمود أمام الضغوط الداخلنة. )ولهذا سوف تؤجل لنس هياك ضماية في أ  الحكومة ستيجح 
تطبنق اتفاق التطبنع(، منثلما أيه ال نوجد نثقة في أ  الحكومة الجدندة التي ستيتخب ل  تخرق 
االتفاق. على هذه الخلفنة نمك  فهم بنا  رئنس الحكومة حمدوك والذي نقول إيه في المرحلة األولى 

 تح سفارات متبادلة.ل  نكو  هياك تبادل للسفراء او ف
هذا الحذر نلزم أنضًا إسرائنل. االستعراضات والتصرنحات العلينة حول االتفاقات والفرص ستخدم 
جندًا معارضي االتفاق وحركات المعارضة الذن  سنبذلو  اآل  جهودًا م  أجل إعاقة تطبنقها. 

  تعرضها على المدينن : االختبار سنكو  في الفائدة االقتصادنة الفورنة التي نمك  للحكومة أ
في  75ملنار دوالر، ومنزاينتها ضئنلة وعاجزة، وحوالي  60السودا  غارقة في دنو  تبلغ حوالي 

، التضخم ارتفع في الشهر 2011المئة م  موارد يفطها خسرتها عيدما تم إقامة جيوب السودا  سية 
لنرة  250السوق السوداء إلى في المئة واللنرة السوداينة هبطت في  212الماضي إلى أكنثر م  

 لنرة بالدوالر. 250للدوالر مقابل السعر الرسمي الذي نبلغ 
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القنادة في السودا  ال تستطنع االستداية م  صيادنق دولنة أو بتمدند أجل الدنو ، هي ستحتاج إلى 
دول  ضخ مباشر لمبالغ مالنة لغانات التطونر، وهذه م  شأيها يظرنًا أ  تأتي م  السعودنة وم 

خلنجنة أخرى. السؤال سنكو  م  سنفوز في هذه الميافسة، الدول المايحة او االحتجاج الداخلي. 
 بهذا سنكو  مرهويًا أنضًا اتفاق التطبنع مع إسرائنل.

 «هآرتس»
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