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 إلنجاز "حل الدولتين" غالبية في مجلس األمن تؤيد عقد مؤتمر دولي للسالم  .1
عقد مجلس األمن جلسته : نيويورك: علي بردى، 27/10/2020الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

، فاستمع أواًل إلى «الحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»الشهرية لمناقشة 
إحاطة من المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف الذي 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء، ال « 19 -كوفيد »ة عبر عن قلقه من انتشار جائح
في غزة، مذكرًا « األضرار بعيدة المدى على االقتصاد الفلسطيني والتماسك االجتماعي»سيما بسبب 

حل »بنداء األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطالق النار عالميًا. وقال إن 
، الفتًا إلى أن «ع موضع التنفيذ ألننا بحاجة للمضي قدمًا في طريق السالمالدولتين يجب أن يوض

ينذر بخطر »السلطات اإلسرائيلية سمحت ببناء خمسة آالف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ما 
غير قانونية بنظر »، فضاًل عن أنها «تعيق تواصل الدولة الفلسطينية»ألن هذه المستوطنات « كبير

 «.لدولي، وهي عقبة في طريق السالم وتقوض حل الدولتينالقانون ا
االتفاق على »، بما في ذلك «حماس»و« فتح»ورحب مالدينوف بجهود المصالحة بين حركتي 

وأشار إلى االتفاقات بين كل من البحرين «. إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بنظام التمثيل النسبي
سرائيل من الجهة األخرى، معبرًا عن واإلمارات العربية المتحدة والسودان  القلق من »من جهة وا 

تصريحات مسؤولين فلسطينيين كبار قالوا إن دخول المسلمين للمسجد األقصى على أساس اتفاقات 
 «. التطبيع األخيرة غير مرحب به

ة عباس أثناء الجمعيالفلسطيني محمود وعادت المندوبة األميركية كيلي كرافت إلى مداخلة الرئيس 
العامة، مشيرة إلى دعوته إلى مؤتمر دولي لبدء المناقشات، وتأييد أعضاء المجلس لهذه الفكرة. 

، لكنها سألت: «ليس لدينا اعتراض على االجتماع مع شركاء دوليين لمناقشة هذه القضية»وقالت: 
ماضية؟ كيف يختلف هذا عن كل اجتماع آخر ُعقد بشأن هذه القضية على مدار األعوام الستين ال»

بينما نجح »وأضافت أنه «. 1991كما سمعت البعض يشّبه فكرة عقد مؤتمر بمؤتمر مدريد لعام 
مدريد في جلب الجميع إلى الطاولة، فقد تطلب األمر قيادة جريئة وقرارات صعبة من قادة الجانبين، 

ال »أنه  وخلصت إلى«. خلف األبواب المغلقة، لتحريك الكرة إلى األمام بأي طريقة ذات مغزى
يمكننا االستمرار في فعل ما كنا نفعله ونتوقع أن تتغير األشياء. نحن نخذل الشعبين اإلسرائيلي 

 «.والفلسطيني
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تبنى المجتمع الدولي بالغالبية العظمى : وكاالت -رام هللا، 26/10/2020القدس، القدس، وأضافت 
أوائل العام المقبل إلنجاز حل  محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسالمالفلسطيني رؤية الرئيس 

نهاء االحتالل، وتحقيق استقالل الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.  الدولتين، وا 
ففي الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس األمن، أمس، وخصصها لمناقشة دعوة الرئيس لعقد مؤتمر 

دعمها، وعلى ضرورة حل القضية  دولي للسالم، أيد المتحدثون دعوة الرئيس، وشددوا على ضرورة
الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، األمر الذي يؤكد أن القضية الفلسطينية كانت وال 

 تزال محل إجماع دولي، وهي تحظى بمكانة خاصة لديه.
ها وفي هذا السياق، أكدت الصين دعمها مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم، وقال ممثل

في مجلس األمن تشانغ جون: "نحن نؤيد مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم 
 ونأمل أن يؤيد المجتمع الدولي هذه المبادرة لتسوية القضية الفلسطينية".

وجددت روسيا مطالبتها بوقف كل ما يهدد قضايا الوضع النهائي وحل الدولتين، وقال نائب وزير 
سيرغي فيرشينين: علينا أن نعمل لتفي جميع األطراف بالتزاماتها، ولمنع أي  الخارجية الروسي

 قضايا تهدد الوضع النهائي مثل االستيطان والضم.
بدورها، دعمت المملكة المتحدة دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم، ودعت إلى 

 تهك القانون الدولي.اإلسرائيلي، مؤكدة أن االستيطان ين -حل الصراع الفلسطيني
وقال ممثل المملكة المتحدة جونثان ألين: "إنه لبناء الثقة يجب وضع حد لإلجراءات على األرض، 

وحدة استيطانية في قلب الضفة الغربية، ألن توسيع المستوطنات ينتهك القانون  5,000خاصة بناء 
 ذات في القدس الشرقية.الدولي"، منددًا بهدم المنازل وطرد الفلسطينيين من منازلهم وبال

كما أكدت ألمانيا دعمها لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم، ودعت إسرائيل 
 لوقف التوسع االستيطاني وعمليات الهدم في كل األراضي الفلسطينية.

ودعا ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن إسرائيل إلى وقف االستيطان، بما في ذلك في القدس 
، ووقف هدم المباني الفلسطينية فيها، ووقف خطة الضم بشكل دائم، مؤكدًا رفض بالده الشرقية

، إال إذا اتفقت عليه جميع 1967توسيع المستوطنات وعدم اعترافها بأي تغييرات على حدود عام 
 بكل أحكامه. 2334األطراف، ودعوتها لتطبيق قرار األمم المتحدة 

ت عن ترحيب بالدها بدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر وأعربت ممثلة جرينادين وسانت فنسي
دولي للسالم، وقالت: "إن على المجتمع الدولي دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 

 ، وتحقيق حل قابل للنجاح".1967حزيران عام 
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ولي للسالم وفقا من جانبها، قالت ممثلة الدومنيكان لدى مجلس األمن: "نحن نؤيد تنظيم مؤتمر د
لصيغة يجري االتفاق عليها دون تأخير، وندعو ألن يجري احترام القانون الدولي وميثاق وقرارات 

 األمم المتحدة".
وأكدت فرنسا أن حل الصراع يكون بدولتين تعيشان بسالم وأمن وهو الحل الواقعي الوحيد لضمان 

بدولتين تعيشان بسالم وأمن على حدود  وقال ممثل فرنسا إن حل الصراع يكون استقرار المنطقة.
والقدس عاصمة مشتركة لهما، داعيا إلى خلق انطالقة إيجابية تسمح بإطالق المفاوضات  1967عام 

 على أساس االلتزامات المحددة الواقعية للطرفين.
ننا وأيدت جنوب أفريقيا دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي لعملية سالم حقيقية، وقال ممثلها: "إ

نؤيد دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي لعملية سالم حقيقية لتسوية كل قضايا الوضع 
النهائي بدفعة جديدة للمصالحة والسالم في الشرق األوسط، ونحن سنواصل العمل مع كل البلدان 

 قية".إلنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش وفق الحدود المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس الشر 
وقال ممثل أستونيا لدى مجلس األمن: "إننا ندعو لتحقيق سالم عادل وشامل، وعلى الجميع بذل 
الجهد من أجل هذه المفاوضات، وأن موقفنا قائم على حل الدولتين وعلى سالم شامل يمكن أن 

 يتحقق عبر المفاوضات المباشرة مع مراعاة التطلعات للطرفين".
ا أن سياسة االستيطان تقوض استدامة دولة فلسطينية، وقالت "إن الضم بدورها، أكدت ممثلة بلجيك

الفعلي المستمر دون هوادة يقوض الثقة، ونحن بحاجة إلعادة الثقة وندعو الستئناف الحوار وفق 
القانون الدولي والمعايير المتفق عليها"، معربة عن دعم بلجيكا لمكتب الممثل السامي لحقوق 

 فلسطينية المحتلة.اإلنسان في األرض ال
 

 شتية: مؤتمر دولي للسالم من شأنه تصويب البوصلةا .2
رام هللا: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى عقد مؤتمر 

 دولي للسالم، ألن من شأنه تصويب البوصلة فيما يخص العملية السياسية.
ما نريده هو عقد مؤتمر »ة الفلسطينية، أمس )االثنين(: وأضاف أشتية، في مستهل جلسة الحكوم

دولي للسالم إلنجاز حل الدولتين، وتحقيق استقالل الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وفق 
الطلب المقدم من الرئيس محمود عباس لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبدء بخطوات 

 «.عملية بهذا الصدد
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نتطلع بالمزيد من األمل إلى هذه الخطوة التي من شأنها تصويب البوصلة التي حاولت »وتابع:  
في جانب آخر، رفض أشتية االتفاق  «.إدارة الرئيس ترمب حرفها بعيدًا عن مبادئ الشرعية الدولية

 «.السوداني اإلسرائيلي، وقال إنه مؤلم
 27/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 مستوطنون يعدون لمرحلة خطرة في الضفةالنائب عبد الجواد: ال .3

حذر النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد، من إعداد المستوطنين أنفسهم لمرحلة : سلفيت
ولفت عبد الجواد في تصريح صحفي إلى أن ما  .48ال تقل خطورة على الفلسطينيين عن نكبة عام 
يمت المستوطنات في األراضي المحتلة عندما أق 48يحدث اليوم في الضفة يكرر ما حدث عام 

وأكد النائب عبد  حيث ثبت المستوطنون أنفسهم قبل تهجير الفلسطينيين واالستيالء على أراضيهم.
 جعل الطريق ممهدة للمشروع الصهيوني في الضفة. الجواد أن غياب المقاومة الحقيقية لالحتالل؛

 26/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالرواتب والتعليم والصحةتت يةحكومة اشت .4
قرر مجلس الوزراء، في جلسته األسبوعية، االثنين، اعتماد عدد من المشاريع لوزارة التربية : رام هللا

كما قرر المجلس المصادقة على الوثائق القياسية لعمليات  والتعليم متعلقة بتوسيع وصيانة المدارس.
واعتماد أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، وتمديد العمل شراء الخدمات، 

وصادق  ، واعتماد اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية للتشغيل.2022بمشروع التعداد الزراعي للعام 
المجلس على البروتوكول الصحي المتعلق بمعالجة مرضى "كورونا" في المستشفيات الخاصة، 

 ن التشريعات للوزراء لدراستها.م وأحال عددا
 26/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 حماس ُتحّمل الوسيط المصري رسالة إلى االحتالل": العربي الجديد" .5

 ،طالبت قيادة "حماس" مصر بنقل رسالة إلى حكومة االحتالل اإلسرائيلي: "العربي الجديد"– القاهرة
عة التعاطي مع حالة عضو حركة "الجهاد اإلسالمي"، األسير ماهر األخرس، وتدعو الرسالة إلى سر 

وقالت  بعد ترّدي حالته الصحية، وذلك لمنع اندالع مواجهة مفتوحة في القطاع في وقت بالغ الدقة.
مصادر مصرية خاصة، لـ"العربي الجديد"، إن تواصاًل تم بين قيادة الحركة والجانب المصري، لنقل 

ة لسلطات االحتالل بالتجاوب مع مطالب األخرس، خصوصًا أن وفاته، إذا حصلت، قد رسالة عاجل
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تفّجر حربًا جديدة في القطاع سيكون من الصعب السيطرة عليها، ما من شأنه هدم كافة المشاورات 
 والجهود الخاصة بالوساطة من أجل التوصل لتهدئة طويلة المدى في غزة.

 27/10/2020، لندن، العربي الجديد
 

 "الديمقراطية": شركاء مع شعب السودان في رفض التطبيع .6
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالموقف الوطني والقومي لشعب السودان الشقيق، في 

 «. البرهان ــ حمدوك ــ حميدتي»رفض اتفاق التطبيع مع دولة االحتالل، والذي وقف خلفه الثالثي 
وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه، اليوم اإلثنين، بمواقف األحزاب  وأشادت الجبهة في بيان لها،

الوطنية والقومية والديمقراطية واليسارية واإلسالمية السودانية في رفضها التطبيع في مقدمها الحزب 
الشيوعي السوداني، وحزب البعث العربي االشتراكي، وحزب البعث السوداني، وحزب األمة، والحزب 

 صري وحزب المؤتمر ومنبر السالم العادل.الوحدوي النا
 26/10/2020، فلسطين أون الين

 
 االحتالل اتهام شاب من قلقيلية بادعاء اعتزامه تنفيذ عملية إطالق نار ضد جنود .7

اعتقلت أجهزة األمن اإلسرائيلية الشاب الفلسطيني معتز موسى حسين، من مدينة : محمود مجادلة
المحتلة، بدعوى اعتزامه تنفيذ عملية إطالق نار في مدينة "روش  قلقيلية، شمالي الضفة الغربية

أيلول/ سبتمبر الماضي،  29وجرت عملية االعتقال في  هاعين"، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفرض جهاز األمن العام اإلسرائيلي )شاباك(، حظر نشر على الواقعة، تم رفعه، اإلثنين. وادعى 

رف لدى التحقيق معه، بالتخطيط لعملية إطالق نار ضد جنود جهاز الشاباك أن حسين "اعت
 إسرائيليين بالمدينة"، بحسب ما أورد الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

 26/10/2020، 48عرب 
 

 ن من الطيبة حاوال خطف سالح جندي إسرائيلياعتقال فلسطينيي   .8
الثنين، فلسطينيين من سكان بلدة الطيبة داخل اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، ا :ترجمة خاصة

الخط األخضر، حاوال خطف سالح جندي إسرائيلي بعد رشه برذاذ الفلفل عند مفترق طرق قرب 
  بوابة افرايم الحدودية بين البلدة العربية، وطولكرم في الضفة الغربية.
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ا المحاولة، حيث تم وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن إسرائيليين ساعدوا الجندي وأحبطو 
 استدعاء الشرطة للمكان وتم اعتقال المشتبه بهما ونقلهما لالستجواب.

 26/10/2020، القدس، القدس

 
 F22منع التقدم لشراء إسرائيل  F35اتهام لنتنياهو: إخفاء صفقة  .9

اتهم مسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه : بالل ضاهر
لإلمارات، منع تقدم خطوات ترمي إلى إزالة قيود  F35إخفائه صفقة بيع الواليات المتحدة طائرات ب

رابتور، التي تعتبر األكثر تطورا في العالم، وفق ما  F22عن شراء إسرائيل طائرات مقاتلة من طراز 
 ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، اإلثنين.

ي التطرق إلى الموضوع بشكل رسمي، إال أن ورغم رفض مسؤولين في جهاز األمن اإلسرائيل
الصحيفة نقلت عن مسؤولين تأكيدهم على أن إسرائيل توجهت إلى مسؤولين أميركيين، بعد الصفقة 

رابتور لسالح الجو  F22مع اإلمارات، بطلب لبحث إمكانية إزالة العقبات أمام بيع طائرات 
المسؤولون في جهاز األمن إلى أن شراء اإلسرائيلي من أجل الحفاظ على تفوقه الجوي. وأشار 

 لم يعد مطروحا حاليا. F22طائرات 
 26/10/2020، 48عرب 

 
 نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة اإلمارات قبله .10

فرض رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حظرا على سفر الوزراء في : بالل ضاهر
ارة رسمية إليها، حسبما نقل موقع "والال" اإللكتروني حكومته إلى اإلمارات، وذلك إلى حين قيامه بزي

ووفقا  اليوم، اإلثنين، عن ثالثة موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى ومطلعين على الموضوع.
 لـ"والال"، فإن مسؤولين في اإلمارات قالوا إنه لم يتم تحديد موعد بعد لزيارة نتنياهو إلى أبو ظبي.

ائيليين إلى مكتب نتنياهو، مؤخرا، وأبلغوا إنهم معنيون بالسفر إلى وتوجه عدد من الوزراء اإلسر 
اإلمارات من أجل لقاء نظرائهم ودفع تعاون بين الجانبين. وبين هؤالء الوزراء، وزيرة المواصالت، 

 ميري ريغف، التي وقعت على اتفاق رحالت جوية مباشرة مع اإلمارات، األسبوع الماضي.
 26/10/2020، 48عرب 
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 لحكومة اإلسرائيلية: استخدام معلومات السلسلة الوبائية بتحقيقات جنائيةا .11
تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى تعديل القانون المتعلق بتحقيقات انتشار وباء كورونا، : بالل ضاهر

بحيث يسمح للشرطة بشكل حّر باستخدام المعلومات التي يتم جمعها من خالل هذه التحقيقات ومن 
ك لمخالطة أشخاص لمرضى كورونا في تحقيقات جنائية، وفق ما أفادت صحيفة رصد الشابا

"هآرتس" اليوم، اإلثنين. ويبدو أن أحد أهداف هذا التعديل هو استخدام المعلومات ضد متظاهرين 
 ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والتي تطالبه باالستقالة.

 26/10/2020، 48عرب 
 

 ئيسا للدولة وبقاء نتنياهو برئاسة الحكومةالليكود يقترح: غانتس ر  .12
زب الليكود بزعامة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، محاوالته من حيواصل : بالل ضاهر

أجل منع تنفيذ االتفاق االئتالفي مع حزب "كاحول الفان"، وتولي رئيسه ووزير األمن، بيني غانتس، 
 مبر العام المقبل.رئاسة الحكومة في تشرين الثاني/نوف

وفي هذا السياق يقترح الليكود أن يتنازل غانتس عن التناوب على رئاسة الحكومة مقابل تعيينه في 
منصب رئيس الدولة، فيما يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة. وقالت صحيفة "معاريف" اليوم، اإلثنين، إنه 

 ه.ليس معروفا بعد ما إذا كان غانتس مستعد لدراسة إمكانية كهذ
 26/10/2020، 48عرب 

 
 "هداسا": مفاوضات الفتتاح فرع للمستشفى اإلسرائيلي في دبي .13

عين كارم" في القدس مفاوضات مع مسؤولين في اإلمارات  –يجري مستشفى "هداسا : بالل ضاهر
 بشأن فتح فرع له في دبي، حسبما ذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" اليوم اإلثنين.

عة اإلسرائيلية بأن مدير مستشفى "هداسا"، البروفيسور زئيف روتشتاين، أجرى اتصاالت وأفادت اإلذا 
قال روتشتاين إن "هذا  مع مسؤولين إماراتيين عن كثب، خالل زيارته إلى دبي األسبوع الماضي.
 االقتراح هو ثورة، أن نقيم مستشفى هداسا كقوة عظمى طبية في اإلمارات".

 26/10/2020، 48عرب 
 

 أمام خطر انهيار استراتيجي ألن شبابها يفقدون األمل "إسرائيل": يليال إسرائجنر  .14
قال جنرال إسرائيلي بارز في جيش االحتياط إن إسرائيل ليست بحالة  :وديع عواودة –الناصرة 

انهيار لكنها موجودة أمام خطر انهيار استراتيجي ألن الجيل الشباب فيها يفقد األمل محذرا من أن 
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العبري اعتبر ” واينت اإلخباري“فساد خطر يهددها ويضرب مناعتها الداخلية. في حديث لـ موقع ال
لـ اإلمارات ” 35إف “الجنرال في االحتياط عاموس غلعاد أن قضية بيع الواليات المتحدة لطائرات 

ت بل المشكلة هنا ليست اإلمارا“وتابع:  أشد خطورة من قضية بيع الغواصات األلمانية لـ مصر.
 ”.دول عربية أخرى ربما تحصل هي األخرى مستقبال على هذه الطائرات المتطورة

 26/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 رئيس مجلس المستوطنات اإلسرائيلية يدعو إلعادة انتخاب ترامب .15
)األناضول(: دعا رئيس مجلس المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، يوسي  -القدس 
جاء ذلك خالل مشاركته في  ، إلعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة األمريكية.داغان

شمالي الضفة الغربية، األحد، وفق ما ” بركان“نشاط لصالح الحزب الجمهوري األمريكي بمستوطنة 
رائيل لقد فعل ترامب أشياء مذهلة إلس“وقال داغان:  اإلسرائيلية.” جروزاليم بوست“نقلت صحيفة 

 ”.والشعب اليهودي في السنوات األربع الماضية
 26/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 شاكيد تقدم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه النتخابات .16

قدمت عضو الكنيست اإلسرائيلي عن كتلة يمينا، إيليت شاكيد، يوم االثنين، مشروع قانون  :رام هللا
ووفًقا لالقتراح، فإنه يجب حل الكنيست  راء انتخابات جديدة.، والتوجه إلج23لحل الكنيست الـ 

جراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد ال يتجاوز الـ  يوًما من نشر  90الحالي وا 
 القانون في حال تمت الموافقة عليه. بحسب قناة ريشت كان.

 26/10/2020، ، القدسالقدس
 

 إصابة كورونا في مكتب نتنياهو .17
أثبتت الفحوصات المخبرية، اليوم اإلثنين، إصابة سكرتيرة في مكتب رئيس الوزراء : هللارام 

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإنه يجري حالًيا اتخاذ  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا.
طالبة ويتم حالًيا فحص فيما إذا كان سيتم م الخطوات الالزمة لتحديد الخارطة الوبائية للمصابة.

 نتنياهو وطاقمه بعزل أنفسهم.
 26/10/2020، ، القدسالقدس
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 "إسرائيل"قناة عبرية: الموساد جلب اللقاح الصيني إلى  .18
العبرية، صباح اليوم االثنين، أن جهاز الموساد اإلسرائيلي استطاع في األسابيع  12كشفت قناة 

حسب القناة، فإن الهدف من ذلك وب األخيرة جلب اللقاح الصيني الخاص بمكافحة فيروس كورونا.
محاولة التعلم منه، ودراسة خيارات التطعيم الجديدة، باإلضافة إلى الخيار الذي يتم انتاجه حالًيا من 

 قبل المعهد البيولوجي اإلسرائيلي من لقاح آخر.
 26/10/2020، ، القدسالقدس

 
 للسعودية F35تحذيرات إسرائيلية من بيع طائرات  .19

حذرت جهات أمنية إسرائيلية حالية وسابقة، من إخفاء أي  -القدس" دوت كومترجمة خاصة بـ "
للمملكة العربية السعودية، بعدما كشف عن اتفاق مماثل مع  F35اتفاق يتضمن بيع طائرات 

 اإلمارات التي تم توقيع اتفاق للسالم والتطبيع معها.
قولها إنها ستعارض بشدة مثل  ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر أمنية رسمية

كيلو متر،  200هذه الخطوة، مشيرًة إلى أن السعودية ليست مثل اإلمارات، فهي تبعد عن إيالت 
 وليس معروًفا ما سيحدث في المستقبل البعيد من حيث التغييرات االستراتيجية.
 26/10/2020، ، القدسالقدس

 

العربي اإلسرائيلي دون إشارة إلى اتفاقيات : اجتماع مجلس األمن ركز فقط على الصراع ردانأ .20
 التطبيع

رد المندوب اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة جلعاد إردان، على دعوة الرئيس عباس لألمين العام لألمم 
أجل عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع األطراف المعنية في أوائل العام المقبل، لالنخراط "المتحدة من 

لى أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، في عملية سالم حقيقية ع
ركز فقط »مالحظًا أن مجلس األمن . «وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس األمن

، «الفلسطيني مع تجاهل اتفاقات السالم األخيرة التي وقعتها إسرائيل -على الصراع اإلسرائيلي 
م تتغير نقاط حديث المجلس منذ عقود، علمًا بأن الشرق األوسط قد تغير. وكذلك ل»مضيفًا أنه 

 «.التهديدات التي تهدد استقرار المنطقة

 27/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 مستوطن يقتحمون المسجد االقصى 100أكثر من  .21
جهة "باب  مستوطن، اليوم االثنين، باحات المسجد األقصى المبارك، من 100اقتحم أكثر من 

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، في بيان  المغاربة"، تحت حماية شرطة االحتالل.
مقتضب: بأن "المستوطنين اقتحموا باحات األقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جوالت في باحاته، 

 قبل أن يغادروها من باب السلسلة".
 26/10/2020، فلسطين أون الين

 
 92سير األخرس يدخل يومه الـإضراب األ .22

"األيام": دخل إضراب األسير ماهر األخرس عن الطعام رفضًا العتقاله اإلداري يومه  -محافظات 
، أمس، وسط تدهور خطير في حالته الصحية، في الوقت الذي تصاعدت فيه الفعاليات 92الـ

لزام سلطات االحتالل بوقف اال نهاء التضامنية المطالبة بإنقاذ حياته وا  عتقال اإلداري التعسفي وا 
 العمل بالقوانين والتشريعات العنصرية.

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون األسرى بأن األسير األخرس يعاني من وضع صحي خطير للغاية، 
وحالة إعياء شديد تجعله غير قادر على الحركة، في الوقت الذي تأثرت فيه قدرته على السمع 

ر يقبع في القسم الباطني بمستشفى كابالن بين الحياة والموت حيث ولفتت إلى أن األسي والنطق.
 يعاني من وضع صحي حرج جدًا وأوجاع صعبة في رأسه وجسده وتشنجات قوية.

 27/10/2020، رام هللا، األيام
 

بعاد نسوة وحراس عن األقصى .23  اعتقاالت واسعة في الضفة وا 
تقاالت واسعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اع رام هللا:

 شملت أسرى سابقين، إضافة إلى إبعاد نسوة وحراس من األقصى.
مواطنًا من الضفة، بينهم  14اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي « نادي األسير الفلسطيني»وسجل 

 أسيرة سابقة، وأسير سابق ُيعاني من السرطان والفشل الكلوي.
 27/10/2020، لندن، وسطاأل الشرق 

 
 االحتالل يصادر عشرات الدونمات غرب بيت لحم لصالح االستيطان االحتالل .24

يوم االثنين، عشرات الدونمات في بلدة بتير غرب بيت لحم، درت سلطات االحتالل اإلسرائيلي صا
بيت  لصالح مخططات استيطانية توسعية. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في
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لحم حسن بريجية، أن االحتالل صادق على مخطط هيكلي تفصيلي لالستيالء على عشرات 
 الدونمات، في منطقتي الجبجب وخلة أبو حارث شمالي بتير، لصالح التوسع االستيطاني.

 26/10/2020، الين أونفلسطين 

 
 موسم الزيتون خاللتوثق االعتداءات اإلسرائيلية  "أوتشا" .25

وفق تقرير أصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في ”: القدس العربي“ -غزة -رام هللا
، فقد بين أن موسم قطف الزيتون تعطل من قبل مستوطنون ”أوتشا“األرض الفلسطينية المحتلة 

حادثة اعتداء، بدأت يوم السابع من  19إسرائيليون، بعد أن أحصى خالل فترة األسبوعين الماضيين 
مزارًعا فلسطينًيا  23أنه أصيب جراء تلك الهجمات ” أوتشا“وأوضح التقرير الصادر عن  .أكتوبر

شجرة زيتون، أو لحقت بها األضرار بخالف ذلك،  1,000بجروح، فيما ُأضرمت النار فيما يزيد عن 
 فيما جرى سرقة كميات كبيرة من المحصول.

طفاًل  11فلسطينًيا، من بينهم  85، وقال إن ورصد التقرير جملة من االعتداءات اإلسرائيلية األخرى
أصيبوا، فيما أصيب جنديان إسرائيليان، بجروح خالل اشتباكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، 

 ”.وهي إصابات خالف الحوادث المرتبطة بموسم قطف الزيتون
مختلف أنحاء  فلسطينًيا في 132عملية بحث واعتقال واعتقلت  126كما نفذت القوات اإلسرائيلية 

الضفة الغربية. وسجل نصف هذه العمليات في محافظة القدس، حيث يشهد حي العيسوية أنشطة 
 طفاًل. 13فلسطينًيا، من بينهم  30تنفذها الشرطة كل يوم تقريًبا، مما أدى إلى اعتقال 

تقارب كما وثق التقرير دخول القوات اإلسرائيلية لقطاع غزة، حيث جرفت أراٍض تقع على مسافة 
متر من السياج الحدودي شرق خانيونس، مما أدى إلى تدمير عدة دونمات من المحاصيل  400

 وأنظمة الري.

 26/10/2020، لندن، العربيالقدس 
 

 نتيجة الحصار وكورونا %70بطالة عمال غزة تجاوزت  .26
ف كشف رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أن نسبة البطالة في صفو 

نتيجة الحصار اإلسرائيلي وأزمة فيروس كورونا التي فاقمت  %70العمال في قطاع غزة تجاوزت 
واستعرض العمصي واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، مبينا أن أعداد  من حجم المعاناة..

 المتعطلين عن العمل تجاوزت ربع مليون عاطل، 
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ألف عامل تضرروا من الجائحة،  140، وأن نحو %70وأن نسبة البطالة في صوف العمال تجاوزت 
 مليون دوالر. 40فيما فاقت خسائرهم 

 26/10/2020، الين أونفلسطين 

 
 وقفات في غزة والضفة والقدس تندد بماكرون وترفع علم تركيا .27

أحرق فلسطينيون، األحد، صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خالل : األناضول -رام هللا
قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، تنديدا بتصريحاته المسيئة لإلسالم والنبي وقفات في 

وشهدت الوقفات رفع العلم التركي وصور الرئيس رجب طيب أردوغان،  محمد صلى هللا عليه وسلم.
في الوقت الذي أحرقت فيه صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورفعت الفتات منددة 

 متواصلة للنبي.باإلساءات ال
 26/10/2020، 21عربي

 
 : وسائل التواصل االجتماعي تهمش الفلسطينيين"ميدل إيست آي" .28

معاملة  أن ،أكد تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني وترجمته الشرق: عواطف بن علي
شرة حول الفلسطينيين عبر اإلنترنت بمثابة تحذير بأنه سيكون من الحماقة اعتبار هذه الشركات المنت

 العالم منصات محايدة سياسًيا بل هي خاضعة لمصالحها التجارية. حيث تمكنت إسرائيل من 

 تحويل منصات وسائل التواصل االجتماعي إلى حلفاء لتهميش الفلسطينيين عبر اإلنترنت.
، ظهر أن مجموعة الضغط اإلعالمية المؤيدة إلسرائيل، كانت تنسق 2008قال التقرير إنه منذ عام 

جهوًدا سرية من قبل الموالين إلسرائيل للتسلل إلى موسوعة ويكيبيديا على اإلنترنت لتحرير 
المدخالت و"إعادة كتابة التاريخ" بطرق مواتية إلسرائيل. بعد ذلك بوقت قصير، ساعد السياسي 

لجيش ، أعلن ا2011نفتالي بينيت في تنظيم دورات لتعليم "التحرير الصهيوني" لويكيبيديا. في عام 
اإلسرائيلي وسائل التواصل االجتماعي "ساحة معركة" جديدة وكلف "محاربي اإلنترنت" بشن القتال 

، أنشأت وزارة الخارجية اإلسرائيلية مركز قيادة إضافًيا لتجنيد جنود 2015على اإلنترنت. في عام 
س شركات عالية سابقين شبان يتمتعون بالدهاء التكنولوجي لقيادة المعركة عبر اإلنترنت وتأسي

التقنية أصبحت برامج التجسس فيها جزًءا ال يتجزأ من عمل وسائل التواصل االجتماعي. تم إطالق 
، وحشد أنصار إسرائيل أجهزة المخابرات اإلسرائيلية لالتصال الوثيق 2017في عام  Act.ILتطبيق 

، من منصات وسائل وطلب المساعدة في إزالة المحتوى، بما في ذلك مقاطع الفيديو Act.ILمع 
 التواصل االجتماعي.
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وقالت سيما فاكنين جيل، الرقيب العسكري اإلسرائيلي السابق إن الهدف هو "إنشاء مجتمع من 
المقاتلين" وظيفته "إغراق اإلنترنت" بالدعاية اإلسرائيلية. بفضل المزايا التي تُقاس بأعداد الموظفين 

والدعاية، وفي التأثير رفيع المستوى في واشنطن ووادي والحماس األيديولوجي، في الخبرة التقنية 
السيليكون، تمكنت إسرائيل قريًبا من تحويل منصات وسائل التواصل االجتماعي إلى حلفاء راغبين 

، تفاخرت وزارة العدل 2016في نضالها لتهميش الفلسطينيين عبر اإلنترنت. وتابع التقرير: في عام 
في المائة من الطلبات اإلسرائيلية  95ل ويوتيوب "تمتثل لما يصل إلى اإلسرائيلية بأن فيسبوك وجوج

 لحذف المحتوى"، وكلها تقريًبا فلسطينية. ولم تؤكد شركات التواصل االجتماعي هذا الرقم.
 27/10/2020، الدوحة، الشرق

 
 نيينوحّل ملّف الالجئين الفلسطي بترسيم الحدود مع "إسرائيل"ابنة الرئيس عون تربط السالم  .29

رأت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وهي ابنة : نذير رضا - بيروت
ترسيم الحدود وحل ملف الالجئين الفلسطينيين وحماية الموارد »الرئيس اللبناني ميشال عون، أن 

يجب أن تحدث الطبيعية التي نعول عليها للنهوض باقتصادنا، هي من الخطوات األساسية التي 
أنا أدافع أوال عن »وأضافت في تصريح تلفزيوني، أول من أمس: «. للحديث عن سالم مع إسرائيل

 «.مصالح بلدي وعن سيادته واستقالله
 27/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 إسرائيلي لخط بحري بين إيالت وجدة -مشروع إماراتي  .30

إقامة ممر بحري من مدينة أم الرشراش )إيالت(  تبحث اإلمارات مع الجانب اإلسرائيلي: محمد وتد
ليصل إلى السواحل السعودية قبالة مدينة جدة، على أن يستعمل الممر البحري لتسفير ونقل قوافل 

، علما أن السلطات السعودية قررت بالسابق منع الحجاج من الداخل 48الحج والعمرة من فلسطينيي 
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن  ز األردني المؤقت.دخول أراضيها بحجة أنهم من حملة الجوا

وفدا من اإلمارات زار البالد مؤخرا وقام بزيارة وجولة في مدينة إيالت، وخالل الجولة تم فحص 
 إمكانية تدشين مشروع ممر بحري يربط إيالت بمدينة جدة الساحلية القريبة من مدينة مكة.

 26/10/2020، 48عرب 
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 "إسرائيل"عن منحتها للسودان عقب تطبيعه مع  "تجميدال"أبوظبي تفك  .31
بعد يومين من إعالن الخرطوم التطبيع مع إسرائيل، أعلن صندوق أبوظبي ”: القدس العربي“ -لندن

مليون دوالر إلى السودان تشمل دعما نقديا واقتصاديا، مضيفا أنه سيواصل  556.6للتنمية أنه قدم 
 مليار دوالر تعهدت بها اإلمارات العام الماضي. 1.5جمها تقديم المساعدة الستكمال منحة ح

مليون دوالر سبق  250يشمل ذلك وديعة في البنك المركزي السوداني حجمها ” رويترز“وبحسب 
ألف طن من  540تتضمن المنحة أيضا  مليون دوالر. 119.8اإلعالن عنها، ودعما للميزانية قيمته 

 11.4مليون دوالر وتعليمية بقيمة  19.75ساعدات طبية بقيمة مليون دوالر وم 144.7القمح قيمتها 
 مليون دوالر.

 26/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 صلح ولم نتعرض البتزاز أميركي "إسرائيل"البرهان: االتفاق مع  .32
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه ال يمكن الفصل بين رفع اسم السودان من 

مة األميركية للدول الراعية لإلرهاب والتطبيع مع إسرائيل، نافيا أن تكون بالده تعرضت البتزاز القائ
 أميركي أو ضغوط من الدول الخليجية التي طبعت مع تل أبيب.

وأضاف البرهان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء االثنين أن االتفاق مع إسرائيل هو "اتفاق 
وأشار إلى أن الخرطوم ستوقع اتفاقا مع تل أبيب بشأن  اف جميعها".صلح يصب في مصلحة األطر 

 أوجه التعاون في مجاالت منها التكنولوجيا والزراعة والهجرة.
وعن تزكية االتفاق، الذي قالت صحيفة سودانية إنه سيوقع في ديسمبر/كانون األول المقبل في 

على المجلس التشريعي االنتقالي عقب واشنطن، ذكر رئيس مجلس السيادة في السودان أنه سيعرض 
وقال البرهان في هذا اإلطار "لدينا مسودة االتفاق سنعرضها على المكونات الثالثة؛ مجلس  تشكيله.

السيادة، ومجلس الوزراء، وقوى إعالن الحرية والتغيير، وأيضا الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق 
من القوى السياسية لم تعارض  %90أضاف أن و  السالم، ثم يعرض على المجلس التشريعي".

كما قال البرهان إنه تشاور مع زعيم حزب األمة القومي  التطبيع مع إسرائيل عند التشاور معها.
 الصادق المهدي الذي اشترط تصديق المجلس التشريعي على االتفاق.

 26/10/2020نت، الدوحة،  الجزيرة
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 "إسرائيل"لسودانيين من الخرطوم تعد خطة الستقبال الالجئين ا .33

طلبت الحكومة السودانية من خبراء وضع خطة عاجلة الستقبال الالجئين : الخرطوم –أحمد فضل 
السودانيين في إسرائيل، ويقول مسؤولون سودانيون إن عملية ترحيل هؤالء المهاجرين تنطوي على 

فاقهما يوم الجمعة الماضي تعقيدات، وتتطلب تعاونا وثيقا بين الخرطوم وتل أبيب، وذلك عقب ات
 على تطبيع العالقات.

وقال مسؤول على صلة بملف الهجرة غير النظامية في الحكومة السودانية إن "قيادة الدولة أبلغتهم 
باالستعداد الستقبال آالف المهاجرين السودانيين في إسرائيل"، ويوضح المسؤول في تصريح للجزيرة 

وال سريعة، بالنظر إلى التعقيد الشديد الذي يحيط بها، فقد بدأت نت إن هذه العملية لن تكون سهلة 
 .2003هجرة السودانيين إلسرائيل عقب اشتعال الحرب في إقليم دارفور غربي البالد في عام 

"نحن حتى اآلن ال نعرف عددهم، ولماذا ومتى وكيف  ويمضي المسؤول الذي فضل حجب اسمه،
م تشاديون، أم من أفريقيا الوسطى أو أي دولة أخرى. حقا ال ذهبوا إلسرائيل، وهل هم سودانيون أ

 توجد لدينا أي قوائم لهم حتى ولو أولية".
 26/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 كالم فارغ "إسرائيل"التطبيع مع  :الصادق المهدي .34

وصف رئيس حزب األمة القومي السوداني الصادق المهدي مضي الحكومة في إجراءات التطبيع 
وأكد المهدي في تصريح صحفي  إسرائيل بأنه كالم فارغ، وكالم من ال يملك لمن ال يستحق. مع

على أن الحكومة االنتقالية ال تملك حق البت في القضايا الخالفية، وأن ما يحدث تركيع وليس 
وقال المهدي إنه ليس على  تطبيعا، على حد قوله، معلنا رفضه زيارة أي وفد إسرائيلي للخرطوم.

 لسودانيين إنقاذ نتنياهو من السجن المتوقع، ومساعدة ترامب على الفوز في االنتخابات األميركية.ا
وفي السياق ذاته، أدان المنتدى اإلسالمي العالمي للبرلمانيين إقدام نظام الحكم في السودان على 

ب السوداني التطبيع الشامل لعالقاته مع إسرائيل. وقال المنتدى في بيان إن ذلك خيانة للشع
 وتاريخه، وللشعب الفلسطيني وقضيته.

 26/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 العين اإلماراتي يدعو مكابي حيفا اإلسرائيلي لمباراة ودية بأبو ظبينادي  .35
في إطار الهرولة نحو التطبيع الرياضي بعد السياسي، أعلن نادي مكابي حيفا اإلسرائيلي عن تلقيه 

 العين اإلماراتي، لخوض مباراة ودية بينهما في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي.دعوة رسمية من نادي 
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ونشر الموقع الرسمي لنادي مكابي حيفا تصريحات لرئيس النادي يعقوب شاحار قال فيها "يسعدني 
إبالغكم أن نادينا قد تمت دعوته لعقد مباراة ودية لكرة القدم تسمى )مباراة السالم( في أبو ظبي ضد 

وأضاف شاحار أنه سيتم في غضون األيام القليلة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين  العين". نادي
 الناديين من أجل إنشاء عالقة تشمل التعاون في كل من الجانب الرياضي وجانب األعمال.

 26/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ستشهاد شاب فلسطينيعلى التحقيق في ظروف ا "إسرائيل"األمم المتحدة وبريطانيا تحضان  .36
القدس: حضت االمم المتحدة وبريطانيا، اإلثنين، إسرائيل على إجراء تحقيق سريع ومستقل في 

 استشهاد شاب فلسطيني، األحد، في الضفة الغربية المحتلة.
توفي في “وقال المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف 

عاما خالل مواجهة مع قوى األمن الداخلي  17ول/أكتوبر شاب فلسطيني يبلغ تشرين األ 25
 ”.اإلسرائيلية بالقرب من قرية ترمسعيا في جوار نابلس بالضفة الغربية

هناك ادعاءات متضاربة حول مالبسات وسبب الوفاة. أحض على إجراء تحقيق “وأضاف مالدينوف 
 ”.تهسريع ومستقل في األحداث التي أدت إلى وفا

تشعر بالقلق بازاء الظروف “من جهتها، قالت القنصلية البريطانية في القدس في بيان مقتضب إنها 
تحض المملكة المتحدة السلطات “وأضافت   ”.المحيطة بالوفاة المأسوية للشاب عامر صنوبر

 ”.االسرائيلية على ضرورة التحقيق في االدعاءات المحيطة بوفاة الشاب
 26/10/2020دن، القدس العربي، لن

 
 تطبيع مع إسرائيل ومقاطعة لتركيا.. صدفة أم مؤامرة؟ .37

 ماجد أبو دياك
ترافقت دعوات المقاطعة السعودية للبضائع التركية ومن قبلها مقاطعة السياحة واستهداف الدور 

الذي التركي في المنطقة ومحاولة تشويهه مع التطبيع اإلماراتي والبحريني المدعوم سعوديًا ومصريًا، 
أمريكي  -إسرائيلي -يتوج التحالف مع االحتالل لتصفية القضية الفلسطينية والتمهيد لتحالف عربي

يواجه تركيا كما يواجه إيران، وذلك كجزء من خطة أشمل لإلطاحة بآمال وطموحات وتحركات 
خماد أي أمل لألمة للنهوض من كبوتها.  شعوب األمة لنيل حريتها، وا 
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ن مواقف تركيا المعارضة لصفقة القرن وللتطبيع المجاني مع إسرائيل، وأدوارها ما جرى مؤخرًا أكد أ
في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، جعلتها محل استهداف يتكامل مع إضعاف عملتها ومحاولة تحجيم 
أدوارها خدمة إلسرائيل وأمريكا، في إطار محاولة تركيع المنطقة إلنفاذ مخططات اإلدماج الكامل 

 فيها وضمان تفوقها. إلسرائيل
 استهداف الدور والموقف التركي

ال تمتلك تركيا برنامجًا نوويًا كما هو الحال بالنسبة إلى إيران، وال تشكل تهديدًا مباشرًا إلسرائيل وال 
داعمًا بالسالح والمال للمقاومة الفلسطينية، بل إنها تقيم عالقات دبلوماسية وتجارية مع الكيان، 

 جيدة مع واشنطن. وتحتفظ بعالقات
إال أنها لم تتردد في دعم مقاومة الفلسطينيين لالحتالل باعتبارها حقًا مشروعًا، ولم تقف هذه العالقة 
عائقًا أمام اتخاذ مواقف قوية ضد صفقة القرن واالستيطان، فدافعت تركيا عن القدس والمسجد 

القة تركيا مع االحتالل هي عالقة األقصى بشكل أحرج العديد من الدول العربية وتجاوز سقفها. فع
الند بالند وليست عالقة التابع بالمتبوع كما هو الحال مع دول الضد التي توجت ضعفها بعالقة تآمر 

 مع الكيان!
كان بإمكان تركيا أن تكسب الكثير إن هي تماشت مع الصفقة وباركت التطبيع ولم تدعم المقاومة 

القيادة السياسية التزمت بالقضايا العادلة ما جعلها تتخذ  كما تفعل بعض األنظمة العربية، ولكن
مواقف قوية ضد إسرائيل بدءًا من سفينة مافي مرمرة التي كسرت الحصار على غزة، ومرورًا بدعم 
دانة نقل السفارة األمريكية للقدس،  صمود قطاع غزة ودعم الفلسطينيين في معركة بوابات األقصى، وا 

خطة الضم اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وأخيرًا انتقاد اتفاقية التطبيع ورفض صفقة القرن، ورفض 
 اإلماراتية مع إسرائيل.

وال شك أن الدور المحوري لتركيا في ليبيا وامتالكها أسباب القوة العسكرية من خالل تصنيع سالحها 
ناطق مختلفة من بنفسها والتقدم بذلك قفزات كبيرة لألمام، كرس دورها السياسي والعسكري في م

 العالم، ووضعها في مهداف التآمر الغربي الذي تشارك فيه دول الضد.
وفي هذا اإلطار يمكن فهم سبب التصعيد المستمر من النظام السعودي وذباب اإلمارات ضد 
أردوغان وتركيا، إذ إن مواقف أنقرة تفضح هؤالء وتضع عراقيل أمام خطط تصفية قضية فلسطين، 

 قوى الشعبية المنادية بالحرية والرافضة للتطبيع مع الكيان الغاصب.وتعزز صمود ال
 حرب شعواء
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ولم يأت الموقف السعودي من تركيا بسبب اتهام القضاء التركي لمسؤولين سعوديين بالتورط في قتل 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية بإسطنبول فقط، ولكنه ارتبط بالسعي 

 التركي من خالل االقتصاد تماهيًا مع المساعي األمريكية. إلضعاف الدور
وتولت غرفة التجارة السعودية لواء مقاطعة البضائع التركية نيابة عن الحكومة التي منعتها اتفاقية 

 التجارة الحرة العالمية من إعالن هذا الموقف بنفسها.
لدول العربية، فقد لجأت الحكومة وألن مقاطعة تركيا ال تحظى بالشعبية الكافية في السعودية وا

السعودية إلى الضغط على التجار لوقف االستيراد ومنع بيع هذه البضاعة في األسواق السعودية 
الرئيسية. وقامت أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة في السعودية، وهي متاجر بندة، بوقف بيع ما لديها 

 الكاتب من االطالع على بعضها! من منتجات تركية عبر تعليمات وصلت إلى الفروع، وتمكن
كما لجأت السلطات إلى تعطيل دخول هذه البضائع للبلد عن طريق مماطلة الجمارك في اإلفراج 
عنها. بل قام ميناء جدة، حسب المعلومات التي حصل عليها الكاتب، بتعطيل الشحنات التي تمر 

 عبره لدول أخرى مثل األردن.
ر فادحة بعد استنكاف تجار سعوديين عن االستيراد، وشمل وتعرض بعض التجار األتراك ألضرا

الضرر التجار السعوديين أيضًا، فضاًل عن خسارة السوق السعودي لمنتجات عالية الجودة ومقبولة 
 الثمن قياسًا بالبضائع األوروبية مثاًل.

و ملياري دوالر بالنسبة إلى أسواق التصدير التركية، وبقيمة تبلغ نح 15وتحتل السعودية المركز الـ
مليارًا سجلتها الصادرات التركية عام  180مع اإلمارات( سنويًا من أصل نحو  %5)مقارنة بنحو 

 من حجم الصادرات التركية. %2، ما يعني أن صادرات تركيا للسعودية ال تصل إلى 2019
 لمصلحة من؟

ة الحاكمة فقط، في حين ومن الواضح أن الفئة الوحيدة التي لن تتضرر من هذه السياسة هي الطبق
 سيتضرر التجار والجمهور في السعودية.

وتأتي الحملة السعودية بدفع حكومي واضح في الوقت الذي ال يتم فيه الدفع بمقاطعة بلدان كثيرة 
 ناصبت العرب العداء أو حتى إسرائيل.

ن وأطلقت هذه الحملة تحركًا عربيًا شعبيًا مضادًا تمثل بهاشتاغ على تويتر بعنوا
 #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا شارك فيه العديد من النشطاء العرب الذين دعوا لدعم تركيا.

فكلما اتسع استهداف دول محور الضد لتركيا ازداد التعاطف العربي واإلسالمي معها ومع قيادتها 
ي دائمًا شعبيًا، وتحرك االقتصاد العربي واإلسالمي تجاهها لتعويض خسائرها، فاستفزاز المشاعر يأت

 بنتائج عكسية وهو ما ال تفهمه هذه الدول.
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المقاطعة السعودية ستصب قطعًا في مصلحة اإلمارات التي لم تتبع السعودية ألنها تتبع سياسة 
السوق المفتوحة، وتستثمر من خالل ميناء جبل علي بدبي في تجارة إعادة التصدير، حيث سيرتفع 

 البضائع التركية.الطلب عليها من السعودية لتعويض نقص 
كما تستطيع إسرائيل النفاذ إلى السوق السعودي عن طريق اإلمارات والبحرين من خالل تبديل 

 العالمات التجارية والتالعب بها.
ويدفع هذا إلى التساؤل عن جدوى وفاعلية المواقف السعودية التي تصدر كردات فعل غير مدروسة، 

تلحقها بدولة صناعية كبيرة مثل تركيا لها منافذ تصدير  وتلحق األضرار بالسعودية نفسها قبل أن
 كبيرة ومتعددة!
 الموقف التركي

لم تتمكن تركيا، كما هو متوقع، من اتخاذ موقف من هذا الموضوع ألنه يتم بشكل غير رسمي 
إضافة إلى الضرر المحدود المترتب من هذا الموضوع، ولكن أردوغان مستمر في التصدي 

عنصر مهم في التآمر على تركيا، في حين ال تزال قضية خاشقجي مفتوحة في لإلمارات ألنها 
 الصراع مع السعودية وبن سلمان الذي أمر بتصفيته داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

إن استمرار صعود الدور التركي في المنطقة والتطور الصناعي العسكري وغير العسكري سيجعالن 
سرائيل والغرب عمومًا. قيادتها في مهداف الواليات  المتحدة وا 

يران "بزعزعة  2020/10/16وفي تصريح مهم لوزير الحرب اإلسرائيلي بيني غانتس في  اتهم تركيا وا 
استقرار المنطقة، والعمل ضد جهود صنع السالم ودعم العدوان اإلقليمي"، ودعا لممارسة ضغط 

 دولي من أجل تغيير سلوك تركيا تحديدًا.
لمخططات التي تستهدفها، وأظهرت قدرة عالية على التعامل معها، وهي تمتلك وتدرك تركيا ا

مجموعة من اإلمكانات واألدوات التي تستطيع بها التصدي لها، ومنها قوة اقتصادها وتنوعه 
مكانية صموده، وتنوع خياراته وأسواقه بما فيها أسواق صناعاتها العسكرية خصوصًا في قطاع  وا 

 المسيرات وغيرها.
تشكل االكتشافات األخيرة لحقول الغاز في البحر األسود دخاًل مهمًا لالقتصاد التركي سيسهم جذريًا و 

 في تغيير مكانة البلد اقتصاديًا.
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وسياسيًا تتمتع بمكانة مهمة في حلف األطلسي ال يمكن االستغناء عنها، وهي مستمرة في تقوية 
ها بشكل يجعلها رقمًا صعبًا ومؤثرًا في المنطقة، وهذا منظومتها العسكرية وتعزيز مناطق نفوذها ودور 

يجعلها تقف في موقع أفضل لخدمة قضايا األمة والتأثير إيجابيًا في منطقتنا، ومواجهة مخططات 
 تصفية القضية الفلسطينية.

 21/10/2020موقع تي آر تي عربي، 
 

 لديمقراطي؟التطبيع مع إسرائيل.. هل يقضي على آمال السودانيين في التحول ا .38
 وليد الطيب
تباينت مواقف القوى السياسية السودانية حول إقدام الحكومة االنتقالية على إعالن التطبيع مع 

 إسرائيل تحت رعاية الرئيس األمريكي دونالد ترمب.
إجمااًل، بينما تعارض كل التيارات اإلسالمية واألحزاب القومية العربية التطبيع وتعتبره جريمة سياسية 

يانة للثوابت الوطنية والمبادئ اإلسالمية، نجد أن الحزب الجمهوري الذي أسسه محمود محمد وخ
 طه، وحزب المؤتمر السوداني بقيادة عمر الدقير، من أشد المؤيدين للتطبيع الكامل مع إسرائيل.

ويعد حزب المؤتمر السوداني والحزب الجمهوري من األحزاب التي تشكل الحاضنة السياسية 
 ومة االنتقالية )قوى الحرية والتغيير( بجانب الحزب الشيوعي وحزب األمة وأحزاب أخرى.للحك

في مقابل هذه األحزاب الصغيرة داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، يرفض حزب األمة القومي أكبر 
 24األحزاب السودانية تاريخيًا التطبيع مع إسرائيل. كما أعلن الحزب الشيوعي السوداني، السبت 

سرائيل باعتبار أن قرار التطبيع  2020أكتوبر/تشرين األول،  رفضه لتطبيع العالقات بين السودان وا 
 مع الكيان الصهيوني جرى بمراوغة، فضاًل عن االبتزاز الذي تعرضت له حكومة الخرطوم.

ورفضت أحزاب أخرى من تحالف الحرية والتغيير التطبيع منها حزب البعث العربي االشتراكي، 
 الحزب الناصري، واعتبرتها انقالبًا على الحاضنة السياسية للحكومة.و 

 24وفي بيان أصدره السيد الصادق المهدي رئيس حزب األمة، وآخر رئيس وزراء منتخب، في 
أكتوبر/تشرين األول الجاري، لخص الحيثيات المبدئية والسياسية لرفض التطبيع، بالقول: إن 

مؤهلة التخاذ أية قرارات في القضايا الخالفية مثل إقامة عالقات مع  "مؤسسات الحكم االنتقالية غير
دولة الفصل العنصري: إسرائيل. يرجى أن تلتزم مؤسسات الحكم االنتقالي كافة بهذا الموقف، ونحن 
نسحب تأييدنا لمؤسسات الحكم االنتقالي إذا أقدمت على إقامة عالقات مع دولة الفصل العنصري 

قات مع دولة الفصل العنصري، إسرائيل، ال صلة لها بالسالم بل سوف تدفع نحو واالحتالل. العال
 مزيد من المواجهات. ال سالم بال عدالة".
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وعن الخطوات العملية التي يعتزم القيام بها المهدي وحزبه، قال في بيانه: "لقد ناشدنا نقابة المحامين 
قاطعة إسرائيل، وسيقوم محامو حزب األمة أن تتولى فتح بالغات ومساءلة الذين يخالفون قانون م

القومي بذلك أيضًا، فالخيانة ليست وجهة نظر تحميها الحرية"، كما أكد عزمه االنسحاب من دعم 
 الحكومة االنتقالية حال التوقيع الرسمي على أي اتفاقية تقرر تطبيع العالقات مع إسرائيل.

النتقالية على المحك السياسي، فالقوى السياسية بهذه التطورات الميدانية الكبيرة تصبح الحكومة ا
 الرئيسية الداعمة للحكومة االنتقالية ترفض التطبيع مع إسرائيل.

كما أن الشارع السوداني والجماهير العريضة التي حملت السيد عبد هللا حمدوك من وظيفة 
للرجل. بل خرجت بيروقراطية في منظمة إقليمية إلى منصب رئيس الوزراء لم تعد بذات الحماس 

منددة  1964أكتوبر  21مظاهرات كبيرة في العاصمة الخرطوم وبعض الواليات في ذكرى ثورة 
 بالفشل السياسي واالقتصادي لحكومة حمدوك.

 استبدال الحاضنة السياسية
ممَّا يزيد األوضاع الداخلية في السودان تعقيدًا االنقسام الحاد في الموقف من إسرائيل من جهة، 

اقع الذي فرضته اتفاقية السالم الموقعة حديثًا في جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والو 
 من جهة أخرى.

فهذا االتفاق ينص على منح القوى الموقعة على اتفاق جوبا ثالثة مقاعد في مجلس السيادة، وخمس 
من المجلس  %25ى حقائب وزارية في مجلس الوزراء، لقادة الفصائل المسلحة، باإلضافة إل

 التشريعي المزمع تكوينه بجانب حكم ذاتي لجنوب كردفان والنيل األزرق.
ويتوقع أن تنخرط الحكومة االنتقالية مجددًا في مباحثات سالم مع الحركة الشعبية مجموعة عبد 
العزيز الحلو )التي تحتل مناطق واسعة في منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان( وحركة تحرير 

سودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وأي اتفاق سالم يعني محاصصة جديدة تقضم من نصيب ال
الحاضنة السياسية القديمة أي قوى الحرية والتغيير التي تعاني انقسامًا اآلن بسبب التطبيع مع 

 إسرائيل.
خروج األحزاب في هذا السياق ربما يحدث استبدال شبه كامل للحاضنة السياسية للحكومة االنتقالية ب

الرافضة للتطبيع من الحكومة التنفيذية ودخول الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات سالم بداًل 
 عنها.

في ظل هذا التوجه سيكون السودان مقباًل على تحول توجد فيه حاضنة سياسية تغلب عليها 
ف مع نائب رئيس الحركات المسلحة المنحدرة من دارفور، وهنا ستدخل هذه الحركات في تحال

مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع. وقد أشار تقرير أممي صادر عن 
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إلى أن حميدتي عمل على هامش  2020يناير/كانون الثاني  14لجنة الخبراء في مجلس األمن في 
يركز على مفاوضات جوبا على استمالة الحركات الدارفورية المسلحة من خالل "استخدام خطاب 

المصلحة المشتركة، وأنه ينبغي على جميع أهالي دارفور، عربًا أو غير عرب، أن يتحدوا لتولي 
الحكم في الخرطوم ضد نخب الجالبة التي هيمنت على السودان منذ االستقالل، وذلك بغية وضع 

اوبًا مع هذا حد لعقود من تهميش دارفور"، وذكر التقرير أن بعض قادة الحركات المتمردة أبدوا تج
 الخطاب. وال يغيب عن البال أن الفريق أول حميدتي من أشد المؤيدين للتطبيع مع إسرائيل.

-تأتي هذه الترتيبات في سياق أن الفريق الداعم للتطبيع في السودان يحظى بدعم محور اإلمارات
ير مصر، وهو المحور نفسه الذي استعاد موكب التطبيع مؤخرًا. وقد كشف وز -السعودية

أكتوبر/تشرين  25االستخبارات اإلسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة )السوداني( في عددها الصادر يوم 
عن ارتباط عملية التطبيع بالوضع السياسي العام في المنطقة بقوله: "االتفاق مع  2020األول 

نبني في تحالف السودان جاء بعد االتفاق مع اإلمارات والبحرين، ونحن حاليًا تحت المظلة األمريكية 
سوداني، إماراتي، مصري وأردني، ونتوقع انضمام دول أخرى في اإلقليم لهذا التحالف"، وال يغيب 

ما عسكرية.  عن المالحظة طبيعة دول هذا التحالف الجديد فهي أنظمة إما ملكية وا 
سرائيل في سياق تشكل أو توسع محور الثورة الم ضادة إذا وضعت عملية التطبيع بين السودان وا 

سنوات بانتخابات حرة ونزيهة  3والتطبيع فيمكن الجزم بأن الفترة االنتقالية في السودان لن تنتهي بعد 
تضمن االنتقال الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة في السودان بعد ثالثة عقود من الحكم العسكري 

يادة جنرال عسكري مثل بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، بل ستؤول إلى حكم شمولي جديد بق
عبد الفتاح البرهان، أو سيدفع هذا المحور برئيس جديد ذي خلفية عسكرية كما حدث في القاهرة 

 ، وهو السيناريو الثاني البغيض سودانيًا وعربيًا.2013
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 فانون إسحق لي
مقعدًا في الجمعية الوطنية، وهي البرلمان األدنى في  598آالف مرشح هذه األيام على  4يتنافس 

، المؤيد للرئيس السيسي. ال توجد معارضة ”مستقبل وطن“مصر. وينتمي معظم المرشحين لحزب 
 مدخل لمشاكل مقلقة. -عملياً –تتنافس، ويبدو الوضع مريحًا للحكم ظاهرًا؛ ولكنه 

حسن نفاع، المحاضر الشهير في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مؤخرًا، إن البرلمان المصري قال 
كف عن أن يكون ذراعًا تشريعية، وهو يسير على الخط مع الذراع التنفيذية، أو بكلمات بسيطة: 
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ي الدولة البرلمان ينفذ كلمة الرئيس. ثمة مؤشرات مقلقة أخرى تأتي من بالد النيل: حالة الطوارئ ف
تمدد تلقائيًا، وهي تحظر المظاهرات. في نيسان من هذا العام، سن قانون مكافحة اإلرهاب، الذي 

ضد الصحافيين والمثقفين واألكاديميين ومعارضي  -عملياً –يوسع أسباب االعتقاالت، واستخدم 
وع من النظام. بعد شهر من ذلك، في أيار، وسع الرئيس صالحياته بحيث يتمكن من منع أي ن

 التجمهر الخاص أو العام.
 50ألف معتقل سياسي في الدولة. وتوجه أكثر من  60يتبين من منشورات من خارج مصر بأن نحو 

من أعضاء الكونغرس األمريكي الديمقراطيين للرئيس السيسي بطلب لتحريرهم، وألمحوا بأنهم 
ن. ونقل مئات البرلمانيين سيؤيدون تقييم موقفهم من مصر وفقًا لمستوى احترام حقوق اإلنسا

األوروبيين لمصر مطلبًا مشابهًا. رد السيسي على مثل هذه المطالب غير مرة باالستخفاف، وقال 
ليس صعبًا التخمين كيف ينوي الرد على دعوة دولية ”. ال تعلمونا ما هي حقوق اإلنسان“لمنتقديه: 

ديمقراطيًا في االنتخابات للرئاسة  لتحرير السجناء السياسيين في مصر. ومع ذلك، فإن انتصاراً 
ذا لم يكن  األمريكية كفيل بأن يشدد الضغط، مثل الضغط الذي مارسه الرئيس أوباما على مبارك. وا 

 شخصًا أعدموا في غضون عشرة أيام. 49هذا بكاٍف، فإن 
رات في إن سيطرة أذرع األمن في القاهرة متشددة للغاية، ولمدن أخرى في الدولة. حيال قلة المظاه

العاصمة، سجل ارتفاع في حجم االحتجاجات في المحيط، وكلها تطالب بإسقاط السيسي. وانضمت 
الشبكات االجتماعية إلى األصوات وهي تطالب إعالمًا حرًا وحماية لحقوق اإلنسان والمواطن. يشكك 

دعي مدير كثيرون بالمعطيات الرسمية التي يقدمها الحكم حول التحسن في الوضع االقتصادي. وي
 عام مركز حقوق الفرد، اسر عبد الرازق بأن المؤشرات االقتصادية الرسمية ال تتوافق والحياة اليومية.
لقد حلم الجمهور المصري باالنفتاح والشفافية بعد إسقاط مبارك الذي اعتبر طاغية. ثمة من يدعي 

ويالحقون، والمعارضة غائبة، بأن النظام اليوم أكثر تصلبًا من أسالفه. اإلخوان المسلمون ينفون 
، وتسمح القوانين بالسيطرة 2030والتغييرات في القانون تسمح للسيسي بأن يتولى الحكم كرئيس حتى 

 بوسائل تعسفية، بما في ذلك االعتقاالت السياسية واإلعدامات.
ير البعيد، إن االستياء في مصر يتعاظم، والهياج هو التحدي للرئيس السيسي. ومثلما يفيد التاريخ غ

 فإن هذا سيلقي بـأثره على المنطقة بأسرها.
 26/10/2020إسرائيل اليوم 
 26/10/2020القدس العربي، لندن، 
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