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 مشروع قانون إسرائيلي يستهدف سحب الجنسية من عوائل الشهداء واألسرى  .1
تقوم به آفم ويختر عضر ا فم الكنيست اإلسرائي م من أحزاب مخت فة، ع   اقتراح  18رقع  :رام هللا

من ال يكرو، لتقوم مشررع قانرن بهوف سحب الجنسية اإلسرائي ية من أي ف سطينم حصل ع يها، فم 
 حال كان يت ق  مخصص مالم من الس طة الف سطينية مقابل ما رصف بد "مخالفة أمنية".

القوس  ريستهوف باألساس مشررع القانرن الذي سيقوم ل كنيست، عرائل الشهواء راألسرى من
 رالواخل، رالذين يتحص رن ع   مخصصات من الس طة الف سطينية.

ريمنح مشررع القانرن، رزير الواخ ية اإلسرائي م، س طة حصرية لسحب الجنسية أر اإلقامة من أي 
شخص يتم إوانته بد "اإلرهاب"، ريت ق  أمراًل  من الس طة الف سطينية كتعريض عن ارتكابه "مخالفة 

 سمح القانرن بإبعاو أي أسير بعو إطالق سراحه لمناطق الس طة.أمنية"، كما ي
رأشار ويختر إل  رجرو العويو ممن رصفهم بد "اإلرهابيين" الذين يحم رن الجنسية أر اإلقامة 
اإلسرائي ية هذه األيام، ريت قرن بالفعل رراتب شهرية من الس طة الف سطينية كتعريض عن الهجمات 

 التم قامرا بتنفيذها.
 27/10/2020لقدس، القدس، ا

 
 اشتية يدعو لمواجهة حرب التزوير التي تشن على روايتنا الفلسطينية .2

وعا رئيس الرزراء، محمو اشتية، هيئة الترجيه السياسم رالرطنم، ال  بذل كل الجهرو : رام هللا
زيز لمراجهة حرب التزرير التم تشن ع   ررايتنا الف سطينية، رلمن يسمء ل وين رالرطن، رتع

راستعرض اشتية الرضع السياسم العام، رتأثير ما يجري فم العالم  اًلنتماء الرطنم لوى المجتمع.
رالمنطقة ع   رجه الخصرص ع   قضيتنا الف سطينية، راألزمات المتالحقة التم يفرضها اًلحتالل، 

به بحرية ركرامة  زمة المالية رتبعاتها ع   الرضع اًلقتصاوي، قائال: "نريو رطنا نعيشًل سيما األ
رنأكل لقمة عيشنا بحرية ركرامة أيضا، ركما عبرنا كل األزمات التم مرت ع ينا، سنعبر هذه 

 األزمات".
 27/10/2020وكالة األنباء الفلسطينية، وفا، 

 
 سيشجع على التحرك لعقد المؤتمر الدولي عباسالمجلس الوطني: اإلجماع على رؤية  .3

الرطنم محمو صبيح إن اإلجماع ع   تأييو رؤية الرئيس محمرو  قال أمين سر المج س: رام هللا
عباس لعقو مؤتمر ورلم ل سالم سيشجع الورل وائمة العضرية فم مج س األمن الورلم ع   التحرك 

رأكو صبيح فم حويث إلذاعة صرت ف سطين،  الفع م لعقو المؤتمر رفق قرارات الشرعية الورلية.
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ة األميركية فم األمم المتحوة كي م كرافت الرافضة لمباورة السالم الثالثاء، أن تصريحات المنورب
 العربية غير مقبرلة.

 27/10/2020وكالة األنباء الفلسطينية، وفا، 
 

 المجلس التشريعي يعيد تشكيل لجنة صياغة التشريعات .4
وار غزة: عقوت لجنة صياغة التشريعات فم المج س التشريعم الف سطينم، اجتماعها األرل بعو إص

 رئيس المج س التشريعم باإلنابة و. أحمو بحر، قرارا  بإعاوة تشكي ها.
رقال النائب محمو فرج الغرل رئيس لجنة صياغة التشريعات، إن إعاوة تشكيل ال جنة يأتم استكماًل 

، بتحسين جروة المخرجات القانرنية 2011نرفمبر 23لمسيرة عم ها، التم ساهمت منذ إنشاءها فم 
قيق الصياغات ل قرانين رال رائح راألنظمة ل جهات الحكرمية رالمج س التشريعم. من خالل تو

رأضاف النائب الغرل، أنه تم إشراك ممث ين عن النيابة العامة راألمانة العامة لمج س الرزراء 
رممث ين عن الرزارات الرئيسة المختصة؛ فم التشكيل الجويو ل جنة، رذلك حرصا  ع   تجريو 

قانرنية، رضمان انسجام البيئة التشريعية فيما يتع ق بوراسة مشاريع القرانين رال رائح المخرجات ال
 رالقرارات.

 27/10/2020وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 ترحيب فلسطيني بمداوالت مجلس األمن حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر للسالم .5
متحوة، السفير رياض منصرر، إن ج سة قال منورب ف سطين لوى األمم ال”: القوس العربم“ –غزة 

يمكن البناء رالتراكم ع يها ل رصرل إل  ” خطرة أرلية“مج س األمن التم ناقشت مباورة الرئيس تعو 
اًلنتقال إل  خطرات عم ية جوية مع بواية العام المقبل تحت إشراف األمين العام لألمم المتحوة 

البوء فم تس يط الضرء أكثر “خالل الج سة من  رأكو منصرر أن ف سطين تمكنت أنطرنير غرتيرش.
، مشيرا إل  أن ج سة أخرى لمج س األمن ستعقو فم شهر يناير من العام ”رأكثر ع   المباورة

القاوم، برئاسة ترنس، معربا عن أم ه أن تكرن األمرر أكثر نضجا باتجاه ب ررة خطرات فعالة 
ة، لفتح أبراب جويوة لعم ية لسالم تنهم اًلحتالل، بالتنسيق مع األمين العام، ركل األطراف المعني

 رتقيم الورلة الف سطينية.
 27/10/2020القدس العربي، لندن، 
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 أبو يوسف: الفصائل تنتظر قرار هيئات "حماس" بشأن المصالحة .6
قال راصل أبر يرسف، عضر ال جنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف سطينية، إن الفصائل  حسن جبر:

 ما زالت تنتظر قرار هيئات حركة حماس بشأن تفاهمات المصالحة األخيرة التم جرت فم إسطنبرل.
م رأكو أبر يرسف فم حويث لد"األيام" أن "حماس" ط بت مه ة لكم تقر هيئاتها القياوية التفاهمات الت

بالغ الفصائل بذلك. رأضاف، حت ، اآلن، ًل يرجو شمء جويو رما زلنا  جرت فم إسطنبرل را 
رأكو أبر يرسف أن سبعة فصائل رجهت قبل أيام رسالة إل  الرئيس محمرو عباس  بانتظار "حماس".

 وعته إل  إصوار مرسرم رئاسم لتحويو مراعيو اًلنتخابات.
 28/10/2020، رام هللا، األيام

 
 المقاومة قلقة من التحليق المكثف لطائرات االغتيال فوق قطاع غزة فصائل .7

ساوت حالة من الق ق فم صفرف قياوات رعناصر فصائل المقارمة فم قطاع غزة،  محمو الجمل:
خاصة الجناحين العسكريين لحركتم حماس رالجهاو اإلسالمم، بعو تصاعو رتكثيف عم يات 

جراء، ًلسيما طائرات التجسس المتطررة، رت ك المتخصصة التح يق ل طائرات اإلسرائي ية فم األ
 بتنفيذ عم يات اغتيال من الجر.

 28/10/2020، رام هللا، األيام
 

لطة بتدويل قضية األسرى وتفعيل دور السفارات .8  مطالب فلسطينية للسُّ
طالب ف سطينيرن قياوة السُّ طة بالتحرك ع   المسترى الرسمم، رتفعيل ورر  :محمو الولر -غزة

عبر رزارة الخارجية، ركذلك الضغط ع   المؤسسات الحقرقية راإلنسانية فم  السفارات فم الخارج
 الواخل رالخارج؛ لتحمل مسؤرلياتها تجاه قضية األسرى.

سناو ا لألسير  جاء ذلك خالل رقفة نظمتها حركة األحرار الف سطينية فم قطاع غزة أمس، وعم ا را 
 . ترالميرم ا ع   ال 92ماهر األخرس المضرب عن الطعام منذ 

 27/10/2020، فلسطين أون الين
 

 قضية الغواصات: "نتنياهو ناقش المنحة األلمانية مع يعالون" .9
لمانية التم تبيع الغراصات إلسرائيل، قال المنورب اإلسرائي م لشركة "تيسنكررب" األ: محمرو مجاولة

ميكم غنرر، إن رئيس الحكرمة اإلسرائي ية، بنيامين نتنياهر، ناقش مع رزير األمن اإلسرائي م 
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األسبق، مرشيه يعالرن، المنحة التم عرضتها الحكرمة األلمانية لمساعوة إسرائيل فم اقتناء ثالث 
 مانية.غراصات ضمن الصفقة التم أبرمت مع الشركة األل

رتأتم أقرال غنرر التم أول  بها خالل التحقيق معه بصفته "شاهو م ك" فم القضية، رأرروتها القناة 
الثالثاء، ع   عكس اًلوعاءات القائ ة إن نتنياهر لم يطرح  يرم"(، مساء 11العامة اإلسرائي ية )"كان 

 المرضرع أر يناقشه فم أية ج سة رسمية.
 27/10/2020، 48عرب 

 
 ماكرونمقاطعة المنتجات الفرنسية: إسرائيل تنتقد إردوغان وتنتصر ل .10

رجهت الخارجية اإلسرائي ية انتقاوات شويوة ال هجة إل  الرئيس التركم رجب طيب : محمو رتو
إرورغان، رذلك ع   خ فية وعراته لمقاطعة المنتجات الفرنسية روا ع   هجرم الرئيس عمانريل 

 .ع يه السالم ماكررن ع   اإلسالم رالمس مين راإلساءة ل نبم محمو
سمم الموافع عن الرئيس ماكررن رفرنسا من خالل البيان الذي رجاء هذا المرقف اإلسرائي م الر 

صور، مساء اإلثنين، عن الخارجية اإلسرائي ية رجاء فيه إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز المقارنة بين 
النضال ضو التطرف اإلسالمم فم فرنسا رالسياسة النازية رالعنصرية ضو اليهرو قبل الحرب 

 العالمية الثانية".
تحوث باسم رزارة الخارجية اإلسرائي ية ليئرر حياط، فم البيان الرسمم "نعتقو فم إسرائيل أن رقال الم

الوعرة إل  مقاطعة المنتجات الفرنسية هم استغالل سياسم ساخر لحرية التعبير بشكل يحرض ع   
 الكراهية، ع   غرار الوعرات المنافقة لمقاطعة إسرائيل".

 27/10/2020، 48عرب 
 

 ام سفارة فرنسا في تل أبيب تطالب ماكرون باالعتذارتظاهرة أم .11
، أمام السفارة الفرنسية فم 1948ف سطين المحت ة سنة  تظاهر العشرات من العرب فم: قاسم بكري

تل أبيب، اليرم الثالثاء، استجابة لوعرة رابطة أئمة المساجو فم الواخل، رذلك "تنويوا بالهجمة التم 
مانريل ماكررن، رأرساط فرنسية ع   اإلسالم رالنبم محمو، ص   هللا يقروها الرئيس الفرنسم، إي

رتقوم المتظاهررن، رئيس المج س اإلسالمم لإلفتاء فم الواخل الف سطينم، الشيخ و.  ع يه رس م".
 مشهرر فراز، رأئمة مساجو من ب وات عربية، رناشطرن سياسيرن راجتماعيرن.

 27/10/2020، 48عرب 
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 دول عربية بعد االنتخابات األمريكية 5فاوضات مع وزير إسرائيلي: م .12
 5اًلناضرل: قال رزير اًلستخبارات اإلسرائي م إي م كرهين إن المفارضات ستتكثف مع  -القوس 

ورل عربية بعو اًلنتخابات الرئاسية األمريكية مط ع الشهر المقبل إلقناعها بتطبيع عالقاتها مع تل 
 أبيب.

 ، مساء اإلثنين.”20“ن ل قناة اإلسرائي ية جاء ذلك فم تصريحات لكرهي
بعو الترقيع ع   اًلتفاق مع اإلمارات ق ت إنه ستكرن هناك اتفاقيات أخرى مع “رأضاف كرهين: 

 ”.ورلة من الخ يج، رورلة من إفريقيا، رًلحقا انضمت البحرين رالسروان إل  المسار التاريخم
ان، رقطر، رالجزائر، رالمغرب، رستتكثف أخرى رهم السعروية، رس طنة عم 5هناك “رأروف: 

 ”.المفارضات مع هذه الورل بعو اًلنتخابات الرئاسية األمريكية
 27/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 جيش االحتالل يقيم منشأة تحاكي قرية لبنانية لتدريب جنوده على قتال حزب هللا .13

نقاب عن منشأة تحاكم توريبات القتال )األناضرل(: كشف الجيش اإلسرائي م، الثالثاء، ال -القوس 
تحاكم “رأرضح الجيش فم بيان أن المنشأة  ”.غابات الج يل“ال بنانية، رأط ق ع يها ” حزب هللا“فم 

 ”.متر فقط من الحورو مع لبنان 300قرية لبنانية تبعو 
، ” تطرراتجعل توريبات القرات البرية رالمورعات أكثر نجاعة رمالءمتها ل“رأضاف أن الهوف منها 

تعو منصة مثالية إلجراء مناررات رتمارين وقيقة من أجل إوارة “رفق قرله. رلفت الجيش إل  أنها 
رجاء عقب العبر التم استخ صت “رأشار إل  أن إنشاءها استغرق أقل من عام ”. المعارك فم لبنان

 ”.من أحواث العام الماضم
 27/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 ث تشكيل تحالف إقليمي مع اليونان وقبرص الرومية: نبح"إسرائيل" .14

قال رزير خارجية إسرائيل غابم أشكنازي، الثالثاء، إن : األناضرل -عبو الرؤرف ارناؤرط  -القوس 
 بالوه تبحث تشكيل تحالف إق يمم مع اليرنان رقبرص الررمية.

رزير خارجية قبرص )الررمية( رقال أشكنازي عبر "تريتر": "أنهيت ل تر لقاءا ناجحا )فم أثينا( مع 
 نيكرس هيرسترورليويس".

رأضاف: "لقو أحرزنا تقوم ا فم عوو من القضايا المهمة رتحوثنا عن تشكيل تحالف إق يمم، سنناقشه 
 أكثر فم اًلجتماع الثالثم )المقرر فم أثينا اليرم( مع اليرنان رقبرص )الررمية(".
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"التمييز ضو إسرائيل فم األمم المتحوة باعتباره  رأرضح أنه تحوث أيضا مع هيرسترورليويس عن
 عقبة حقيقية أمام التقوم فم عم ية السالم مع الف سطينيين"، ع   حو زعمه.

ا  ا فتح سماء قبرص )الررمية( أمام اإلسرائي يين، رآمل أن يكرن هذا اًلتفاق ناجح  رقال: "ط بت أيض 
 بقور نجاح اتفاقنا مع اليرنان".

ثالثاء، عقو أشكنازي لقاءات مع رئيس الرزراء ررزيري الخارجية رالوفاع رفم رقت سابق ال
 اليرنانيين، بحث معهم خاللها قضايا أمنية، بينها الترترات شرقم البحر المترسط.

 27/10/2020وكالة أنباء األناضول، 
 

 مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي اندالع حرب على جبهتي سوريا ولبنان .15
يراصل الجيش اإلسرائي م مناررات عسكرية راسعة النطاق ع   مسترى هيئة : تركاًل -الجزيرة 

األركان العامة، تحاكم انوًلع حرب ع   جبهتم سرريا رلبنان، رسط تهويوات ل بنان فم حال 
 مهاجمة حزب هللا إلسرائيل.

ان سيوفع الثمن رقال رزير الوفاع اإلسرائي م بينم غانتس، خالل جرلة ع   الحورو الشمالية، إن لبن
ركشف الجيش اإلسرائي م يرم الثالثاء فم بيان عن منشأة  إذا قام "حزب هللا" بمهاجمة إسرائيل.

 متر فقط من الحورو مع لبنان. 300تحاكم توريبات القتال لحزب هللا فم قرية تبعو 
 27/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ": يريدون إعدامي48األسير األخرس لـ"عرب  .16

ا ع   ا  93قال األسير ماهر األخرس، الُمضرب عن الطعام منذ : باسل مغربم عتقاله يرم ا احتجاج 
اإلوارّي من ِقبل س طات اًلحتالل، إنه ُمستمر فم إضرابه حّت  ينال حرّيته، محّمال اًلحتالل كامل 
المسؤرلية عن حياته، فيما ذكرت زرجته أن إوارة المستشف  الذي يقبع فيه، شريكة لألجهزة األمنية، 

الصمرو رالثبات  "، أن48أرضح فم حويث مع مرقع "عرب ر  بما يخالف أخالقيات مهنة الطب.
راوتم، أنا لها، صامو  عنران المرح ة، رقال: "لر حارلرا أن يضغطرا ع م، رأن يكسررا عزيمتم را 

  حت  آخر رمق".
 27/10/2020، 48عرب 
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 مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل في القدس .17
م يرن شيكل لتنفيذ عم ية تغيير معالم  40ركاًلت: رصوت س طة اآلثار اإلسرائي ية  -القوس 

الم الب وة ضخمة كجزٍء من خطة أرسع لتزرير التاريخ رالعبث فم برج ق عة باب الخ يل أحو أهم مع
رسينفذ المشررع  القويمة فم القوس، ضمن مشررع تهريوي لتغيير المعالم اإلسالمية العتيقة.

" ربوعم من ب وية اًلحتالل فم القوس رالحكرمة Clore Israelالتهريوي بمباورة من مؤسسة "
 ب الخ يل.ريقع برج الق عة فم الجهة الشمالية الغربية ل ب وة القويمة، واخل با اإلسرائي ية.

 28/10/2020، رام هللا، األيام
 

 االحتالل ينفذ حملة هدم واسعة ويشدد القيود في المناطق المهددة باالستيطان .18
"األيام": شنت قرات اًلحتالل، أمس، حم ة هوم راسعة فم محافظات عوة، أقومت  –محافظات 

سات مسجو، فم الرقت خاللها ع   هوم منزل رمشتل ربناية تضم شقتين رستة مخازن رأخذت قيا
الذي راص ت تضييقها ع   الرعاة رالمزارعين فم المناطق المهووة باًلستيطان مصاورة  آليات زراعية 

 رأسا  من اإلبل. 25رمحتجزة  
فقو هومت س طات اًلحتالل بناية قيو اإلنشاء فم مخيم شعفاط شمال شرقم القوس المحت ة، بحجة 

قدرات اًلحدتالل قياسات مسجو أبر بكر الصويق الراقع ع   من جهة أخرى، أخذت  عوم الترخيص.
رع   صعيو اًلعتواءات ع   الرعاة رالمزارعين،  الشارع الرئيسم فم قرية بير الباشا جنرب جنين.

 استرلت قرات اًلحتالل ع   جرار زراعم فم قرية بيرين شرق ب وة يطا جنرب الخ يل.
 28/10/2020، رام هللا، األيام

 
 دياد خطير في عدد اإلصابات والجهات المختصة تعمل على عدم توسع الرقعة از غزة:  .19

استمرت حالة الطرارئ المشووة فم المناطق التم تخضع لإلغالق الشامل «: القوس العربم»غزة د 
، رسط مخارف من انتقال العورى لمناطق أخرى، ”كرررنا“فم قطاع غزة، رتكثر فيها اإلصابات بد 

األخيرة بشكل مخيف، رهر ما وفع رزارة الواخ ية لفرض  24و خالل الساعات الد بسبب ارتفاع العو
تطبيق إجراءات الرقاية، من خالل قرارات جويوة عممتها ع   سكان قطاع غزة، رذلك مع بوء عروة 

رأشارت األرقام الجويوة لإلصابات فم قطاع غزة، إل   الط بة لمقاعو الوراسة فم الموارس الحكرمية.
إصابة، رهر عوو لم يسجل من  200ارتفاع مخيف فم عوو اإلصابات، حين اقترب العوو من رجرو 

 قبل، رغم فرض الجهات المختصة المزيو من اإلجراءات الرقائية التم أقرتها رزارتا الصحة رالواخ ية.
 27/10/2020القدس العربي، لندن، 
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 ةطفال اليهود نتيجة العنصريضعف وفيات األ الداخل الفلسطينيوفيات األطفال العرب في  .20
كشفت معطيات رسمية أن هناك فجرات هائ ة بين معول رفيات األطفال ”: القوس العربم“ -الناصرة

اليهرو راألطفال العرب فم إسرائيل نتيجة أسباب ترتبط بالتمييز العنصري فم ترزيع المرارو بين  
يات الخطيرة التم توّل ع   أن معول النائب يرسف جبارين ال  المعط رأشار مجمرعتم المراطنين.

 1000لكل  2.4مرلرو، بينما المعول  1,000رفاة لكل  5.4الرفيات لألطفال فم المجتمع العربم هر 
طفل يهروي، رأن المعول يرتفع بشكل كبير فم الب وات العربية فم النقب ليصل فم بعض الب وات 

رهط، رتل السبع  من موينةحال فم كل مرلرو، كما هر ال 1,000رفيات لكل  10إل  أكثر من 
 أضعاف معول الرفيات فم المجتمع اليهروي. 8ركسيفة، ريصل الفارق أحيانا إل  

 27/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 لقاهرةل وفد حماس هدنة على أجندة زيارة حديث عن صفقة أسرى أو": ال الشرق األوسط" .21
اإلعالن عن الزيارة المزمعة »إن « الشرق األرسط»ي لدقال مصور مصر : رليو عبو الرحمن - القاهرة

لرفو حركة )حماس( إل  القاهرة جاء عبر مصاور من الجانب الف سطينم، أكثر منه من الجانب 
التقوير »، لكن رفق «باب القاهرة مفترح ل جميع»رأكو المصور المصري، أمس أن  «.المصري

 «.م أي ترقيتالمصري، أن يكرن ذلك عبر تنسيق مسبق، رليس ف
لها عوة أبعاو، حيث كان هناك اتفاق ع    -حال إتمامها-الزيارة »ربحسب المصور المصري، فإن 

قام رفو من )حماس( بعقو لقاءات فم »لكن ما حوث أن «. لقاء ل فصائل الف سطينية فم مصر
نفرانس( بين إسطنبرل، رهر ما تحفظت ع يه القاهرة، رقب ها أجرى الرفو لقاءات عبر )الفيوير كر 

 «.فصائل بيررت ررام هللا، ركان مقررا  ل رفو عقو لقاءات أخرى فم كل من ررسيا رقطر
الحويث عن صفقة األسرى أر تسجيل هونة »إل  أن ، المصور المصريلفت رفم السياق ذاته، 

المطررح ع   األجنوة هر إكمال خطرة المصالحة »، لكن «غير مطررح ع   أجنوة هذه الزيارة
القاهرة سرف تؤوي وررا  فم تقريب رجهات النظر »، مرضحا  أن « سطينية بين )فتح( ر)حماس(الف

 «.بين الطرفين ألن القاهرة تتحرك تجاه جميع الفصائل
 28/10/2020، لندن، األوسطالشرق 

 
 "سرائيلإ"لبحث ملف النهضة والتطبيع مع  السيسي يلتقي البرهان .22

لسيسم الثالثاء فم القاهرة رئيس مج س السياوة السروانم عبو التق  الرئيس المصري عبو الفتاح ا
الفتاح البرهان، بحضرر رئيسم مخابرات الب وين، لبحث م فات سو النهضة رالتطبيع مع إسرائيل 
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رذكرت ركالة أنباء السروان الرسمية أن الزيارة الرسمية تأتم ت بية لوعرة رسمية  رالعالقات الثنائية.
أن السيسم أكو مسانوة مصر إلراوة رخيارات القياوة ، إل  بيان ل رئاسة المصرية رأشار من السيسم.

السروانية فم صياغة مستقبل بالوها، مرحبا بالجهرو التم من شأنها مساعوة السروان ع   مراجهة 
 أزمته اًلقتصاوية باإلضافة إل  تحقيق اًلستقرار رالسالم اإلق يميين.

 27/10/2020الدوحة،  ت،ن ةالجزير 
 

 "الخط األزرق"ين الجيشين اللبناني واإلسرائيلي لبحث الوضع على اجتماع ب .23
عقو رفوان من الجيشين ال بنانم راإلسرائي م اجتماعا  أمس، برعاية رحضرر رفو من ضباط  بيررت:

قرات األمم المتحوة العام ة فم لبنان )يرنيفيل( ع   رأسه قائو هذه القرات الجنرال ستيفانر ويل كرل، 
األمم المتحوة فم الناقررة عنو الحورو الجنربية مع إسرائيل، ركان اًلجتماع لبحث  رذلك فم مقر

الرضع ع   الخط األزرق، رهر خط الحورو البرية غير الرسمية بين الب وين الذي تم الترافق ع يه 
تركز ع   بحث »إن اًلجتماع « يرنيفيل»رقال بيان صاور عن  .2006بعو حرب يرلير )تمرز( 

  طرل الخط األزرق راًلنتهاكات الجرية رالبرية، باإلضافة إل  قضايا أخرى توخل فم الرضع ع 
 «.1701نطاق رًلية )يرنيفيل( بمرجب قرار مج س األمن الورلم 

 28/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 وسالح المقاطعة بال قيمة ..وال حرب "إسرائيل"حميدتي: ال عداء مع  .24
قال نائب رئيس مج س السياوة اًلنتقالم السروانم محمو : : أحمو يرنس رمحمو أمين ياسينالخرطرم
إن المرقف التاريخم ل سروان من القضية الف سطينية ًل يمنعه من إقامة عالقات « وق ر»حموان 

فم فم المائة من السروانيين يوعمرن إقامة عالقات مع إسرائيل،  90طبيعية مع إسرائيل، قاطعا  بأن 
الرقت الذي يقفرن فيه إل  جانب حق الشعب الف سطينم فم إقامة ورلته المستق ة. رأكو وق ر فم 

، أن بالوه لم تتعرض ألي ابتزاز من الرًليات المتحوة ل تطبيع مع «الشرق اًلرسط»حرار مع 
 إسرائيل، مشيرا  إل  أن هذا الخيار كان خيار السروانيين. 

 28/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             5369 العوو:             10/28/2020 ربعاءألا التاريخ: 

 

                                    

 لتطبيعينفيان تصريحات البرهان حول قبولهما ا "البعث"و "األمة" السودان: .25
نف  حزب األمة القرمم فم السروان أن يكرن رئيسه الصاوق المهوي قو رافق ع   التطبيع مع 
إسرائيل شريطة مرافقة المج س التشريعم، كما جاء ع   لسان رئيس مج س السياوة الفريق أرل عبو 

  الفتاح البرهان.
الريح السنهرري مرافقته ع    رفم السياق نفسه، نف  أمين سر حزب البعث العربم اًلشتراكم ع مّ 

رقال السنهرري إن رفضهم ل تطبيع كان من  التطبيع شريطة أن يصاوق ع يه المج س التشريعم.
ن البر   هان قو أبوى تفهما لهذا المرقف.حيث المبوأ، را 

 27/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "التطبيع خيانة".. وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة السودانية .26
شارك عشرات السروانيين، الثالثاء، فم رقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطرم، عّورا فيها : الخرطرم

ة األناضرل أن الرقفة نظمها تجمع "سروانيرن ضو رأفاوت ركال تطبيع العالقات مع إسرائيل "خيانة".
ررفع المحتجرن خالل الرقفة ًلفتات  التطبيع" )غير حكرمم( أمام مقر مج س الرزراء فم الخرطرم.

 كتب ع يها عبارات من قبيل "القوس لنا.. ًل تطبيع رًل مسارمة"، ر"التطبيع خيانة".
 27/10/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
سرائيلمسؤول ي .27  هودي مغربي: اجتماع دبلوماسي في نيويورك للتطبيع بين المغرب وا 

: كشف سيمرن حاييم سكيرا، رئيس فيورالية اليهرو المغاربة فم فرنسا، عن اجتماع بين الرباط
سرائي يين رمغاربة فم نيريررك لتطبيع العالقات بين الرباط رتل أبيب. ركتب  وب رماسيين أمريكيين را 

سرائي يين رمغاربة لرضع “ع   صفحته فم فيسبرك:  لقاء فم نيريررك بين وب رماسيين أمريكيين را 
 ”.أسس تطبيع العالقات بين إسرائيل رالمغرب

 27/10/2020، لندن، العربيالقدس 
 

 بين رابطتي المحترفين اإلماراتية واإلسرائيليةتفاهم توقيع مذكرة  .28
راتية ترقيع مذكرة شراكة مع رابطة الورري اإلسرائي م لكرة القوم، فم أع نت رابطة المحترفين اإلما

رقال رئيس رابطة المحترفين  خطرة رياضية تطبيعية هم األرل  من نرعها فم الشرق األرسط.
 -فم مقطع فيوير انتشر ع   مراقع التراصل اًلجتماعم، الثالثاء-اإلماراتية عبو هللا ناصر الجنيبم 

حترفين اإلماراتية أن تع ن اليرم عن ترقيع اتفاقية تعارن رشراكة مع رابطة الورري "تسّر رابطة الم
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رأضاف الجنيبم "هذه اًلتفاقية ستسهم فم تعزيز فرص السالم رتأكيو أراصر  اإلسرائي م لكرة القوم".
 التعارن رالصواقة، لما فيه مص حة كرة القوم فم الب وين".

 27/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ترامب: استئناف مسار التطبيع مع إسرائيل بعد االنتخابات .29
قال الرئيس األميركم، ورنالو ترامب، أن الجهرو الرامية إل  وفع أكبر عوو من : محمرو مجاولة

الورل العربية راإلسالمية لالنضمام إل  مسار التطبيع مع إسرائيل فم إطار "اتفاقيات أبراهام" التم 
ارته، ستتراصل بعو اًلنتخابات الرئاسية األميركية المقررة فم الثالث من تشرين الثانم/ ترعاها إو

 نرفمبر المقبل.
ورل أخرى ترو ترقيع اتفاقات مع إسرائيل، رال حاق  10أر  9راوع  الرئيس األميركم أن هناك نحر 

ية مع إسرائيل؛ إضافة إل  باإلمارات رالبحرين ال تان رقعنا اتفاقات ل تحالف رتطبيع العالقات الرسم
 السروان، آخر المنضمين إل  الركب.

رأجاب ترامب عنو سؤاله عما إذا كان هناك المزيو من الورل التم ستنضم إل  اًلتفاقات مع 
إسرائيل، قائال: "لوينا خمسة ورل، لكن ع   ما يبور هناك ما يصل إل  تسع أر عشر ورل"، بحسب 

 رتس".المرقع اإللكتررنم لصحيفة "هآ
رأضاف "فم نهاية المطاف سنحصل ع يها جميع ا، ع   ما أعتقو"، رأشار إل  أن هذه الورل ستضم 
"ورًل كبيرة رأخرى صغيرة". راعتبر أن إوارته "تقرو السالم فم الشرق األرسط بال مال ربال وماء"، 

 ماضم".مشيرا إل  أن ترجهاته فم هذا الخصرص "تخت ف عن كل األمرر التم جربرها فم ال
 27/10/2020، 48عرب 

 
 انخفاض عدد اليهود في أوروبا ألدنى مستوى منذ ألف عام .30

تل أبيب: أظهرت وراسة حويثة، أجراها معهو أبحاث السياسة اليهروية فم لنون، أن عوو اليهرو فم 
م يرن شخص فقط،  1.3أررربا انخفض إل  أون  مسترى له منذ ألف عام، إذ يب غ عووهم اليرم 

. رترضح 1170لعوو نفسه الذي كان قو أحصاه الرحالة اليهروي بنيامين ترويال فم عام رهر ا
الوراسة أن اًلنخفاض فم عوو اليهرو فم أررربا لم يتم فقط بسبب مشررع اإلباوة النازية ضوهم. 

م يرن نسمة، رقو فقوت أررربا منهم  3.2كان عوو اليهرو هناك  1970فع   سبيل المثال، فم عام 
م يرن نسمة فم الثمانينات خصرصا بعو سقرط الستار  1.5فم المائة، رقو غاورها نحر  60 نحر
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الحويوي رانهيار المنظرمة اًلشتراكية. رلفتت الوراسة إل  أن الهجرة اليهروية من أررربا لم تتجه إل  
 ا رغيرها.إسرائيل، بل إن معظم المهاجرين اختاررا السكن  فم الرًليات المتحوة ركنوا رأسترالي

ألف  530رقومت الوراسة مثال عن فرنسا، أكثر ورلة فم أررربا يعيش فيها يهرو. فقو كانت مرطنا  لد
ألفا منهم إل  إسرائيل  51ألفا ، رقو انتقل  449، بينما يعيش فيها اليرم 1970يهروي حت  عام 

روي فم ألمانيا يتبخر، حيث ألفا( إل  كنوا رورل أخرى. رقالت الوراسة إن الرجرو اليه 30رالباقرن )
عاما . رفم تركيا كان  65فم المائة منهم مسنرن، تزيو أعمارهم ع    40ألفا لكن  118يرجو اليرم 
 يهروي فقط اليرم. 600ألفا ر 14ألف يهروي، تق ص عووهم إل   39، نحر 1970حت  عام 

تزايو »فم المقام األرل، رقو تطرقت الوراسة إل  أسباب انخفاض عوو اليهرو فم أررربا، فرضعت 
رلكنها ذكرت أسبابا أخرى مثل األرضاع فم إسرائيل رالقرانين الوينية ركذلك ظاهرة «. معاواة السامية

فم المائة من اليهرو الزراج من غير اليهرو، ذكررا  70الزراج المخت ط ل يهرو. ففم برلنوا مثال اختار 
ناثا، رالمجر، تب غ هذه النسبة  ئة، رنصف اليهرو فم هرلنوا رالونمارك رالسريو تزرجرا فم الما 50را 

 فم المائة. 31أيضا  من خارج الجالية اليهروية. رفم فرنسا ب غت نسبة زراج اليهرو من غير يهرو، 
فم المائة. رفم ب جيكا ررغم أنها مرطن جالية كبيرة من اليهرو المتوينين، ب غت  24رفم بريطانيا 

 70فم المائة. ربخصرص هجرة اليهرو من إسرائيل، كشفت الوراسة أن  14نسبة الزراج المخت ط 
آًلف  10ألفا  اختاررا بريطانيا؛ ر 18ألف إسرائي م فقط اختاررا أررربا مرطنا  وائما  لهم: بينهم 

اختاررا هرلنوا. يذكر أن الهجرة اليهروية تعتبر مرروا  6,000فم فرنسا؛ ر 9,000اختاررا ألمانيا؛ ر
م يرن  3.3زياوة السكانية فم إسرائيل. رحسب وائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائي ية، فإن أساسيا ل 

 14.7. رقو ب غ عوو اليهرو فم العالم نحر 1948يهروي هاجررا إل  إسرائيل منذ إقامتها فم سنة 
لم، م يرن فقط يعيشرن فم الورلة العبرية، رالباقرن فم مخت ف ورل العا 6.8م يرن نسمة من بينهم 

 نسمة. 6.7معظمهم فم الرًليات المتحوة، الذي أفاو آخر إحصاء بأن عووهم ب غ 
 28/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 عباس بين درعين وخيارين؟! .31

 أ.و. يرسف رزقة
ما الذي أزعج عباس من اتفاق أبراهام؟! عباس أرل من اعترف رصالح رطبع، ف ماذا يغضب من 

؟! هل يقف عباس مرقف حماس التم ترفض اًلعتراف رالتطبيع من اإلمارات رالبحرين رالسروان
منط قات جذرية رطنية رتاريخية روينية؟! عباس يرفض مرقف حماس، رًل ي تقم معها فم ضرررة 
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التمسك برفض اًلعتراف رالتطبيع. عباس طالب حماس مرار ا رتكرار ا باًلعتراف باتفاقية أرس را، التم 
 ( ورلة طبيعية ع   األرض الف سطينية؟!تعنم اًلعتراف )بإسرائيل

ن جمع بينهما رفض اتفاق  خالصة القرل نحن مع عباس رحماس فم مرقفين، ًل فم مرقف راحو، را 
أبراهام الذي يضم اآلن اإلمارات رالبحرين رالسروان. ما فم هذه القضية هر ترافق مراقف، ًل ترافق 

 منط قات رغايات. ربيان ذلك يقرل:
سرائيل(، ألن هذا اًلتفاق يومر المباورة العربية عباس يرفض ات فاق أبراهام بين الورل المذكررة آنفا )را 

التم يحتمم فيها عباس فم مفارضاته مع )إسرائيل(، رفم الوفاع عن مرقفه إق يميًّا رورليًّا. اتفاق 
ة الف سطينية، أبراهام هوم وفاعات عباس، رجع ه بال وررع راقية. المباورة العربية قالت حل القضي

رحل الورلتين، قبل اًلعتراف رقبل التطبيع، راتفاق أبراهام قال التطبيع قبل حل الورلتين رقبل حل 
القضية الف سطينية. هذا اًلنقالب الخطر عرى محمرو عباس رمشررعه، رجع ه فم حالة ورار، رهذا 

ة التخ م عن وعم شمء منطقم حين تسقط رهانات الرجل تحت قوميه، رتع ن الجامعة العربي
 مشررعه.

اتفاق أبراهام يحمل عباس رسياسته المسؤرلية عن الفشل فم حل القضية الف سطينية حت  هذا 
، رترى أن مصالحها  التاريخ، رألنه هر المسؤرل ًل )إسرائيل( فإن ورل أبراهام لن تنتظر قائو ا فاشال 

 نياهر.فم تجارزه، رالضغط ع يه ل قبرل بعرض صفقة القرن، رعرض نت
أبراهام قال ل قاوة الف سطينيين: العراصم العربية م ت منكم، رمن قضيتكم، رمن ثمة خرج بنور بن 
س طان مسؤرل المخابرات السعروي السابق يعبر عن هذا المرقف، ريهاجم القياوات الف سطينية ع   

رعباس م رحت  تاريخه، مع التركيز ع   عرفات ١٩٤٨موى مساحة تاريخ القضية منذ عام 
رحماس. هذا الهجرم المرصرف إعالميًّا بشيطنة القياوة الف سطينية ت ق  وعم ا من قاوة البالو، رت ق  

 ترويو ا رتكرير ا رنشر ا من صحف البالو رصحف العالم أيضا.
إسرائيل أسقطت حل الورلتين، رصفقة القرن أكوت إسقاطها، راتفاق أبراهام كتب السطر األخير فم 

هذا الحل عربيًّا. هذا ما أغضب عباس؟! عباس لم يغضب من أبراهام من التطبيع  عم ية إسقاط
ذاته، كما تغضب حماس منه، عباس يغضب منه ألنه يهوم مشررعه التفارضم، ريهوم حل 
الورلتين. عباس اآلن لألسف بال ظهير تقريب ا؟! رربما كان فم هذه المحنة منحة يجور به أن 

جبهة ف سطينية واخ ية قاورة ع   الصمرو رالتحوي، رتعريض الورع الذي ي تقطها فيعمل ع   بناء 
 فقوه؟!

 27/10/2020فلسطين أون الين، 
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 تنامي الدعوات الستبدال القيادة الفلسطينية .32
 و. عونان أبر عامر
ق يمية رورلية، تطالب  ما فتئ الف سطينيرن يفاجأرن بين حين رآخر بوعرات رتصريحات مح ية را 

" القياوة الف سطينية، بالتزامن مع مرجة التطبيع الحاص ة، رتمهيوا لإلتيان بقياوة ترافق ع   بد"استبوال
هذا المسار، رتنخرط فيه، رتزواو المفاجأة الف سطينية حين تصور هذه الوعرات من محافل 
رشخصيات كانت إل  عهو قريب من الوائرة الضيقة ل قياوة الف سطينية، رعم ت معها سنرات 

 .. طري ة
السطرر التالية تناقش تزايو الوعرات المتكررة بشأن طم صفحة القياوة الف سطينية الحالية، رتزامنها 
مع هجرم إعالمم قري من اإلعالم السعروي راإلماراتم ضوها، ررجرو تحركات ميوانية ع   

نطن رالورل األرض ًلستبوال القياوة الحالية، رالتعرف ع   مراصفاتها، رعالقاتها بإسرائيل رراش
 العربية.

وعا رئيس الرزراء البريطانم األسبق، ترنم ب ير، إل  "استبوال القياوة الف سطينية الحالية، بأخرى 
تهتم بالعالقة مع إسرائيل، أكثر من اهتمامها باألرض، رتقويم جيل من السياسيين يفهمرن أن 

من خالل تفاهم حقيقم رعميق مع الطريقة الرحيوة التم سيحص رن من خاللها ع   ورلة ف سطينية، 
 اإلسرائي يين، رليس مجرو مفارضات حرل األرض".

فيما أع ن السفير األمريكم فم إسرائيل ويفيو فريومان، إن "الرًليات المتحوة األمريكية، تورس 
استبوال الرئيس الف سطينم محمرو عباس، بالقياوي المفصرل من حركة "فتح"، محمو وحالن، رغم 

لوينا رغبة فم هنوسة القياوة الف سطينية، لكن القياوة الحالية ًل تخوم الشعب الف سطينم أنه ليست 
 كما ينبغم".

أما الجنرال وررر شالرم، رئيس وائرة األبحاث فم شعبة اًلستخبارات العسكرية فم الجيش اإلسرائي م 
طة الف سطينية، ألن )أمان(، فأع ن أن "هناك خطرين مركزيين ع   إسرائيل، أحوهما انهيار الس 

 رضعها بات نذيرا استراتيجيا، خاصة فم مرح ة ما بعو أبر مازن، حيث ستكرن أمامنا قنب ة مرقرتة". 
فم حين شن اإلعالم السعروي راإلماراتم هجرما كاسحا ع   الس طة الف سطينية ررئيسها، عقب 

ل  إنهاء حقبة عباس، راإلتيان ترقيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، رنشرت مقاًلت رتقارير توعر إ
 بوحالن، كرنه المقرب منهما.

من الراضح أن التطررات المتسارعة فم الساحة الف سطينية قو تقرض استقرار الس طة الف سطينية، 
خاصة مع زياوة األحاويث حرل غياب محتمل ل رئيس عباس، سراء ألسباب صحية أر سياسية، 
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ة الغربية، رتنامم الضغط ع   الس طة الف سطينية فم خاصة مع انتشار فيررس كرررنا بالضف
 األشهر األخيرة، رمراجهة الجمهرر الف سطينم صعربة باستيعاب حجم الخطر المحوق به.

مع الع م أن التحضيرات الف سطينية ل مرح ة القاومة تطرح أسئ ة عويوة، من أهمها إمكانية أن يطرح 
ًلنتخابات الرئاسية، فم حال حص ت، رغم أنه ما زال محمرو عباس نفسه ل ترشح رالتنافس ع   ا

يحافظ ع   الصمت، فيما أرساط فتح المحيطة به بوأت تصور مراقف متباينة، مما يزيو التكهنات 
 عاما. 85حرل هرية الرئيس الف سطينم القاوم، فم ظل أن عباس يقترب اليرم من 

حم عن منصبه، مع زياوة الوعرات الخارجية يبق  السؤال قائما حرل إمكانية مرافقة عباس ع   التن
خالء مقعوه الرئاسم، رفم هذه الحالة من سيسع  لرراثته من المتنافسين خ فه،  إلنهاء مرح ته، را 
مما يعنم أن معركة الرراثة واخل فتح بوأت فع يا، ريترقع أن تزواو سخرنة إن أقيمت اًلنتخابات 

 م أرل المطاف.الرئاسية رالتشريعية، رنحن ما زلنا بعو ف
اإلسرائي يرن من جهتهم، ررغم أنهم يعتقورن أن عباس تحيط به الكثير من الس بيات، لكن لويهم 
الكثير من األسباب الرجيهة ل خشية من اليرم التالم لغيابه عن المشهو السياسم، صحيح أنه أرقف 

 نم بعو.التنسيق األمنم معهم، رقطع العالقات السياسية، لكنه لم يكسر كل األرا
ينظر المسترى األمنم اإلسرائي م لألمرر بمهنية متجروة، رلذلك فهر يبور ق قا، ريحق له ذلك، من 
الرضع فم الضفة الغربية عمرما، رمن الس طة الف سطينية ررئيسها أبر مازن خصرصا، كما تج   

ت الكابينت الشاباك نواف أرغمان قبل أشهر خالل اجتماعا -فم إفاوة رئيس جهاز األمن العام
المصغر، محذرا من إضعاف مرقف أبر مازن، رتقرية حماس فم الضفة الغربية، رتراجع شعبية 

 "المعتولين" فم الساحة الف سطينية.
حباط عميق، رحالة من الترقف فم نقطة ما،  القياوة الف سطينية تجو نفسها فم أزمات متتالية، را 

 يويرن مثل مصر السعروية رالورل األررربية ًل فالمفارضات مع إسرائيل عالقة، رالرسطاء التق
ينجحرن فم جهروهم، رصرًل ل خطرات األمريكية ضو األرنررا، را غالق مكتب منظمة التحرير فم 
راشنطن، را عالن األخيرة رقرفها الكامل بجانب إسرائيل، رتم تتريج هذا اإلحباط باتفاقيات التطبيع 

 خرها اإلمارات رالبحرين رالسروان.اإلسرائي ية رعوو من الورل العربية، آ
أبر مازن، المسن المريض، جعل المنظرمة السياسية الف سطينية تعيش فم صراع الرراثة، صحيح أنه 
يجري حاليا تحت الطارلة، لكن أصراته بوأت ترتفع، ررائحته أخذت تفرح، ريصعب التنبؤ بمن 

لشاباك" عن تراجع المعتولين، رتقوم سيخ ف الرئيس، لكن يجب األخذ بعين اًلعتبار تحذيرات "ا
 حماس رتقريتها.
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هناك جم ة سيناريرهات أساسية عن اليرم التالم لغياب أبر مازن: أرلها متفائل بمرجبه يتم نقل 
الس طة بصررة هاوئة، ليأتم رئيس آخر بمنهج عباس نفسه كرئيس الحكرمة الحالية محمو اشتيه، أر 

فرج، أر جبريل الرجرب أمين سر حركة فتح، ريراصالن سياسته  رئيس جهاز المخابرات العامة ماجو
 التم تبتعو عن العنف، رتركز ع   الساحة الوب رماسية.

السينارير الثانم المتمثل بالفرض ، رسيطرة جهات إشكالية ع   الساحة من "فتح"، مما قو يسمح 
   موار الساعة، رحينها لحماس بفرض سيطرتها ع   الضفة الغربية، رغم مالحقتها إسرائي يا ع

 تعرو أحواث الهجمات المس حة ل ضفة.
أما السينارير الثالث فهر المترسط عبر مرح ة انتقالية تقف فيها ع   رأس الس طة الف سطينية 
شخصية ضعيفة، لكنها تحظ  بمرافقة كل األطراف حت  إجراء اًلنتخابات العامةد مع أن عباس 

 م، ريريو مرقعا فم التاريخ الف سطينم رالحراك الورلم. يرى نفسه فم أراخر عهوه السياس
ينظر اإلسرائي يرن إل  حقبة أبر مازن من زارية أمنية فقط، فهر بعكس س فه ياسر عرفات، عارض 
العم يات المس حة، رشهو عهوه رصرل التنسيق األمنم الف سطينم اإلسرائي م مراحل متقومة جوا، 

وارة المونية، رالجيش اإلسرائي م، ركانت النتيجة المحافظة ع   حياة رشمل أجهزة أمن الجانبين، راإل
سرائيل قو ًل تعثر ع   رئيس يتعارن معها أكثر من عباس، ألنه "رفر البضاعة"  اإلسرائي يين، را 

 التم أراوتها إسرائيل.
 27/10/2020ميدل إيست مونيتور، 

 
 لماذا تشّوشت عملية المصالحة الفلسطينية؟ .33

 ماجو عزام
بعو مرجة من التفاؤل الف سطينم، إثر الحرار الثنائم بين حركتم فتح رحماس فم إسطنبرل منتصف 
سبتمبر/ أي رل الماضم، رالترصل إل  ما تشبه خريطة الطريق إلنهاء اًلنقسام رتحقيق المصالحة، 
 تشرشت العم ية برمتها فم األسبرع األخير من أكتربر/ تشرين األرل الجاري، مع تصريحاتٍ 
لقياويين من "فتح" رمنظمة التحرير عن عوم رفاء "حماس" بالتزاماتها، رعن طرحها شررطا رمطالب 
جويوة، كما قال عضر ال جنة المركزية لفتح، عزام األحمو، رحت  عن عوم تقبل بعض قاوتها فم 

 نبرل.غزة ل مصالحة، كما قال حرفيا  عضر المركزية أيضا ، ررحم فترح، رالذي شارك فم حرار إسط
تحرلت المصالحة بين الحركتين إل  عم ية خالل العقوين الماضيين، تماما كعم ية السالم المستمرة 
سرائيل ثالثة عقرو، رتناسبت عكسيا  معها طرال الرقت، بمعن  أنها تقومت  بين الس طة الف سطينية را 

أخيرا كان ناتجا  أصال  مع انتكاس العم ية األخرى، رالعكس صحيح. رالتقّوم الذي شهوته المصالحة 
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عن مرت التسرية، إثر إعالن صفقة القرن األميركية التم مّث ت انقالبا  ع   أسس العم ية رجرهرها، 
التحالف اإلماراتم اإلسرائي م الذي استنو  -كما شهوناها خالل العقرو الثالثة األخيرة، ثم التطبيع 

رلتين رالقرارات الورلية رالمباورة العربية إل  الصفقة سيئة الصيت، ررّجه ضربة قاصمة لحل الو
 ل سالم.

بناء  ع   المعطيات السابقة، حصل تقارب ثنائم رمباشر رمن ورن رسيط بين "فتح" ر"حماس"، 
رجرت حرارات بعيوة عن األضراء، تحويوا  بين نائب رئيس المكتب السياسم لد"حماس"، صالح 

ح"، جبريل الرجرب، أثمرت مؤتمرا صحافيا مشتركا لهما العاررري، رأمين سّر ال جنة المركزية لد"فت
بين رام هللا ربيررت أرائل يرلير/ تمرز، ثم لقاء األمناء العامين ل فصائل باآللية نفسها بعو شهرين 
تقريبا  الذي عّزز اإلجماع الف سطينم ع   رفض الصفقة رالتطبيع التحالف، موفرعا باإلحساس 

مصيرية، ع   القضية الف سطينية. راألهم طبعا  كان حرار إسطنبرل بالمخاطر الجّوية، رربما ال
الثنائم بين حركتم فتح رحماس منتصف سبتمبر/ أي رل الذي بوا بمثابة نق ة أر نقطة مفص ية فم 
عم ية المصالحة التم باتت ف سطينية تماما ، رخرج الحرار بتفاهماٍت نّصت ع   إجراء الحزمة 

شريعية رالرئاسية رالمج س الرطنم بشكل متتابع، ًل متزامن، رلكن ضمن سقف اًلنتخابية الكام ة الت
زمنم محوو بستة أشهر رفق النظام النسبم الكامل، ع   أن تنط ق حرارات ثنائية رجماعية مرازية 
حرل م فات رنقاط الخالفات األخرى المتع قة بحكرمة الرحوة الرطنية رمهامها رمنظمة التحرير 

عاوة بنائها ، رالمج س الرطنم راختيار أعضائه باًلنتخاب حيثما أمكن، أر بالتعيين، مع اعتبار را 
 اًلنتخابات التشريعية بمثابة الخطرة األرل  رالتمهيوية ًلنتخابات الرطنم.

كان يفترض أن يعقو لقاء األمناء العامين ل فصائل مرة أخرى أرائل أكتربر/ تشرين األرل الجاري، 
حرارات إسطنبرل، رمن ثم إصوار الرئيس الف سطينم، محمرو عباس، مرسرما ل تصويق ع   نتائج 

رئاسيا يحّوو الجورل الزمنم ل حزمة اًلنتخابية الكام ة، كما التفاهم ع   تشكيل ال جان الرطنية، من 
 أجل رضع ح رل تجاه الم فات األخرى العالقة، رهنا تحويوا  بوا التعّثر أر الجمرو النسبم فم العم ية.
جراء انتخابات من  صورت احتجاجات عن بعض الفصائل، ترّكزت ع   الطابع الثنائم ل حرار، را 
ورن الشررع الجّوي فم إنهاء اًلنقسام. رع   الرغم من الصرت العالم لالحتجاجات، إًل أنها بوت 

ن لم يتم التعبير عن ذلك ع نا   (، هامشية رشك ية )جزء منها كان رفضا  ل حرار فم إسطنبرل، را 
خصرصا مع تأكيو حركتم حماس رفتح ع   عرض التفاهمات الثنائية الراقعية بحو ذاتها ع   لقاء 
مرسع ل مصاوقة ع يها أر تعوي ها، تمهيوا  إلصوار المرسرم الرئاسم مع المضم فم الحرارات 

 الثنائية رالجماعية بشأن النقاط العالقة. 
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، حيث رفضت القاهرة استضافة ال قاء المرسع احتجاحا  مكان لقاء األمناء ل فصائل مثل مشك ة أيضا  
ع   الحرار فم إسطنبرل، كما ع   فكرة اًلستضافة بحو ذاتها فقط، من ورن الرعاية أر الرساطة 
الفع ية التم باتت من الماضم ع   أي حال، ع ما  أن نظام عبو الفتاح السيسم متحفظ ع   نجاح 

ع   العم ية بشك ها الجويو التم تمنع التأثيرات الخارجية ع   عم ية المصالحة بعيوا  عنه، رحت  
القضية الف سطينية، رتؤّكو مكانة "حماس" المركزية رشراكتها فم قياوة منظمة التحرير راقتراب 
الف سطينيين الطبيعم من المحرر العربم اإلسالمم الواعم لهم، بعيوا  عن محرر صفقة القرن 

ائيل. مع ذلك طرحت عوة ح رل لمشك ة المكان الذي ًل يمثل عقوة بحو التحالف مع إسر  -رالتطبيع 
ذاته، كرنه يت خص باستضافة ال قاء الفصائ م فقط من ورن رعاية أر رساطة، حيث استعوت 
الجزائر لذلك، كما أع ن السفير الف سطينم لويها أمين مقبرل، رأع نت ررسيا أيضا  استعواوها 

لعضر المكتب السياسم لد"حماس"، مرس  أبر مرزرق، بعو زيارته  ًلستضافة ال قاء، حسب تصريح
 مرسكر أخيرا.

بناء ع   ما سبق، أمكن اًلستنتاج أن المشك ة الحقيقية رالجوية ليست فم العرامل السابقة، ع   
نما واخل فتح رالس طة فم رام هللا، ربورجة أقل واخل "حماس" أيضا . ريعتقو الكاتب  أهميتها طبعا ، را 

نما إل  تكريس ه نا أن الرئيس عباس ينارر، رهر ًل يسع  إل  اًلنتخابات رًل المصالحة أصال ، را 
التحالف،  –شرعيته، راًلصطفاف الفصائ م معه، أر خ فه كما يقرل، فم مراجهة الصفقة رالتطبيع 

فشال محارًلت إماراتية إسرائي ية  محمو وحالن. موعرمة أميركيا  رمصريا  رسعرويا ، ًلستبواله ب -را 
كما أنه ينتظر نتائج انتخابات الرئاسة األميركية األسبرع المقبل مع رجرو احتمال قري لفرز المرشح 
الويمقراطم، جر بايون، الذي سينأى بنفسه عن صفقة ورنالو ترامب، ريقّر بشرعية القياوة الف سطينية 

جّوي منه لطرح مباورات رخطط لحل  الحالية، ريعيو العالقات السياسية راًلقتصاوية معه بورن توخل
الصراع. رالشاهو هنا أن سؤال الشرعية لن يكرن مطررحا ، ربالتالم لن يكرن الرئيس عباس بحاجة 
لحركة حماس ربقية الفصائل لالصطفاف معه أر خ فه. كما أن ثّمة جهات واخل حركة فتح ًل تريو 

كما الحال مثال  مع موير المخابرات، نجاح المصالحة أيضا ، ألسباب رمصالح سياسية رشخصية، 
ماجو فرج، رعضر ال جنة المركزية، عزام األحمو، كرنه يصب شخصيا  رسياسيا  لصالح خصمهم 
جبريل الرجرب، ريزيو فرصه فم خالفة الرئيس محمرو عباس. إل  ذلك، المصالحة تعنم بالضرررة 

غزة ع   حو سراء، بعيوا  عن فكرة تقويم تنازًلت من "فتح" رالس طة فم الضفة الغربية رقطاع 
 التمكين رذهنيته، رهر ما يرفضه اًلثنان.

هناك تباينات رخالفات واخل "حماس" أيضا  نتيجة حالة عوم الثقة بالرئيس محمرو عباس بعو 
التجارب السابقة، رشعرر بعضهم فم المكتب السياسم ل حركة بأنه يستغ ها لتكريس شرعيته 
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ذلك، من ورن امتالكه نية صاوقة جوية نحر إنهاء اًلنقسام، رًل حت  رزعامته، كما حصل قبل 
اًلنتخابات نفسها. رثّمة أطراف حمسارية تطرح أسئ ة أيضا  عن الخالفات العالقة بين الحركتين، 
 بمن فيها المرظفرن رالرزارات راألجهزة األمنية، كما غياب الضمانات المتع قة باًلنتخابات رنتائجها.

ا زالت األجراء العامة إيجابية واخل الحركتين، حت  مع تباطؤ العم ية، كما أقّر القياوي عمرما ، م
الفتحاري، عبو هللا عبو هللا. رثّمة شعرر بإمكان تجارز العقبات السابقة، رلر بشكل متتابع ًل متزامن، 

حة، حيث رحت  انتخاب جر بايون رئيسا ل رًليات المتحوة لن يزيل المخاطر المصيرية المطرر 
سرائيل، رستبق  السفارة األميركية فم القوس،  -ستستمر عم ية التطبيع  التحالف بين العرب را 

رسيتراصل اًلنكفاء األميركم عن المنطقة شرقا  نحر آسيا رالصين، ما يعنم بقاء الف سطينيين 
التصالح رحوهم فم مراجهة اًلحتالل اإلسرائي م رح فائه الجوو، رسيكرنرن مضطرين ل تفاهم ر 

رالرحوة حفاظا  ع   بقاء القضية الف سطينية، رمنع تصفيتها أر شطبها، ناهيك عن اًلقتناع التام 
 طبعا  بأن الحل العاول الشامل رالمستوام بعيو رغير متاح، رًل يبور فم األفق أصال .

 28/10/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 خرى ببطولة بن سلماندول أ 5: "سينما التطبيع"التذكرة اإلسرائيلية و .34
 سموار بيري
عنو الحويث عن الورل العربية راإلسالمية الخمس فم قائمة المرشحين إلقامة عالقات مع إسرائيل 
)يرفض ترامب ذكرها باًلسم( من المنطقم البوء بالمغرب: فالم ك محمو الساوس يمنح يهرو بالوه 

كل ريويررن أعمال استيراو رتصوير، كما أن حرية شبه كام ة، ريقفز اإلسرائي يرن ل زيارة بال مشا
المراطنين المغاربة يأترن إلينا. غير أن الم ك يفضل فم هذه المرح ة التركيز ع   مكانة المغرب 
اإلفريقية، ريط ب ترسيع األراضم التم تحت سيطرته فم الصحراء الغربية. رمن ناحية إسرائيل، فإن 

 الورل العربية، حت  بورن المظ ة الرسمية.العالقات مع المغرب هم األفضل من بين 
كما أن قصة ُعمان، التم يضغط الرئيس ترامب ع   أن تكرن التالية فم الورر، مشرقة. فرزير 

سنة فم المنصب( يرسف بن ع ري، لم يخِف عالقاته مع إسرائيل، بل رزار  23خارجيتها القويم )
بضعة أشهر، ريمارس الضغط األمريكم  الضفة الغربية رالقوس. عزل ابن ع ري من منصبه قبل

اإلسرائي م اآلن ع   خ يفته بور البرسعيوي. ق ة سيتذكررن بأن ُعمان كانت الورلة العربية الرحيوة 
التم أيوت ع نا  مباورة السالم ل رئيس الساوات، رق ة أقل بكثير لن ينسرا بأنها بعثت فرر اتفاقات 

فم أعقاب اًلنتفاضة  2000فم تل أبيب. رلكن فم العام أرس ر بوب رماسم ترل  رئاسة ممث يتها 
الثانية، غاور ورن أن ُيعين له بويل. رظ ت العالقات من خالل مبعرث إسرائي م خاص، بررس 
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كشوان، رسفراء غير مقيمين. ستع ن ُعمان، حسب التقويرات، عن إقامة عالقات فم غضرن أسابيع 
 تخابات األمريكية.ق ي ة، رغم أن ترامب يأمل بهذا قبل اًلن

ضمن -ورلة أخرى فم القائمة تبعث ع   حب اًلستطالع هم إمارة قطر الصغيرة. فهم تسمح 
بوخرل اإلسرائي يين إل  عاصمتها الورحة. رلها مبعرث خاص إل  غزة، محمو  –قيرو معينة

فعمرن العماوي، الذي يترقف فم طريقه إل  القطاع لعقو لقاءات خفية فم إسرائيل، رمحاوثره م
بالثناء ع   أساليبه. إذا راص ت قطر عناوها )رهم التم تضم القاعوة العسكرية األمريكية األكبر 

قاعوة الُعويو فم الصحراء العربية(، فسيضطر ترامب باًلختيار بين التصميم -فم الشرق األرسط
حيث أن قطر، القطري ع   الرفض الذي يأتم من خصمها األكبر، السعروية راتخاذ القرار. هكذا ب

 حاليا ، تراصل الرقص فم الساحتين: األمريكية راإليرانية.
م يرن من  23الورلة التالية هم النيجر، رهم ورلة نامية رغير عربية فم غربم إفريقيا، مع نحر 

رلكنها ورلة ع مانية. تتم  –فم المئة فقط من سكانها مسيحيرن  0.3السكان المس مين، رالتم 
ة فم الظل مع ورل فم العالم اإلسالمم، رفم الغرب مع فرنسا أساسا . معظم عالقاتها الخارجي

 سكانها صغار السن، رالتكاثر الطبيعم عاٍل جوا . كما أنه ًل يزال هناك استخوام ل عبيو المح يين.
الورلة األخيرة فم القائمة هم السعروية. الفرضية هم أن رلم العهو الشاب محمو بن س مان لر كان 

حاكم الحصري، لكانت بالوه أرل من قفز إل  العربة. فم قصرره، مع فريق المستشارين هر ال
الشبان، يقيم عالقات ع نية مع الرًليات المتحوة رعالقات سرية مع مبعرثين إسرائي يين كبار جوا . 

 –ا  السعرويرن قو يكرنرن حت  أكثر ق ق –إسرائيل رالسعروية منسجمتان فم رؤيتهما ل خطر اإليرانم 
رلكن بن س مان أب غ راشنطن رالقوس بأنه ينتظر حت  انتخاب الرئيس المقبل. رفم هذه األثناء فإنه 
المطبع األكبر ل عالقات: يهنئ اتحاو اإلمارات رالبحرين باًلتفاقات مع إسرائيل، ريوفع أمرال 

التم ًل ” لشجاعةاتخاذ الخطرة ا“التعريض من السروان لألمريكيين، ريحث ورًل  عربية أخرى ع   
 يمكنه، ألسبابه، أن يسمح بها لنفسه.

 27/10/2020يديعوت 
 27/10/2020القدس العربي، لندن، 
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