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 32 :ركاريكاتي

*** 
 

 إدارة ترامب تلغي قيود تمويل األبحاث في مستوطنات الضفة والجوالن المحتلين  .1
وكاالت: أزالت الواليات المتحدة أمس القيود المفروضة على تمويل األبحاث التي تجريها  -القدس 

 نيات.إسرائيل في الضفة الغربية ومرتفعات الجوالن المحتلين وبذلك ألغت سياسة سارية منذ السبعي
وأشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "األهمية الكبيرة" للخطوة التي جاءت قبل أقل من 
أسبوع من االنتخابات الرئاسية األميركية التي قد تشهد إعادة فرض القيود بسرعة إذا تغيرت االدارة 

 األميركية.
سيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل ووقع نتنياهو والسفير األميركي ديفيد فريدمان على "تو 

 والواليات المتحدة" لتشمل الضفة الغربية والجوالن المحتلين.
واعتبر نتنياهو أن تطبيق هذه االتفاقية هو تغير هائل وانتصار على جميع المنظمات والدول التي 

 تقاطع األبحاث في هاتين المنطقتين.
برامج تمويل للمؤسسات العلمية اإلسرائيلية في سبعينيات القرن وأنشأت الواليات المتحدة ثالثة 

الماضي لكنها أوضحت أنه ال يمكن تقديم الدعم إلى المشاريع التي تنفذ في المناطق التي احتلتها 
 .1967إسرائيل بعد حرب حزيران العام 

سرائيل اليوم على  إزالة القيود الجغرافية" في وقال بيان للسفارة األميركية: "وافقت الواليات المتحدة وا 
 االتفاقات.
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وفي حفل أقيم في جامعة مستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربية حضره السفير األميركي، أثنى 
 نتنياهو على إدارة ترامب "لرفضها شعارات الماضي الفاشلة".

سامرة والجوالن. هذا وقال نتنياهو: "نطبق اليوم االتفاقية العلمية اإلسرائيلية األميركية على يهودا وال
تغير هائل. وهذا عبارة عن انتصار على جميع المنظمات والدول التي تقاطع يهودا والسامرة. لن 
نكف عن العمل من أجل ازدهار هذه المنطقة. واتفاقية التعاون العلمي مهمة جدا خاصة في هذه 

 الفترة حين نتعامل مع فيروس كورونا".
لى تعديل االتفاقيات، إن "إلغاء البنود الجغرافية سيسمح باستثمار وقال فريدمان، خالل التوقيع ع

أموال من حكومة الواليات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير اإلسرائيلية وراء الخط األخضر. 
 ونحن نصحح اليوم خطأ قديما".

فع السيادة في واعتبر وزير التعليم العالي اإلسرائيلي، زئيف إلكين، إن "هذا إنجاز كبير من أجل د
يهودا والسامرة )الضفة الغربية( وتعزيز لجامعة أريئيل. واتفاق توسيع التعاون العلمي بين إسرائيل 
والواليات المتحدة ليشمل يهودا والسامرة وهضبة الجوالن، الذي سيوقع في أريئيل، هو مرحلة أخرى 

 ف المقاطعة لجامعة أريئيل".في الطريق إلى اعتراف دولي بحقوقنا. وهو مرحلة أخرى من أجل وق
وقال يوناتان فريمان الخبير السياسي في الجامعة العبرية في القدس لوكالة فرانس برس إن حدث 

 األربعاء هو األحدث في سلسلة تهدف إلى "محاولة تثبيت ترامب كمرشح أكثر تأييدًا إلسرائيل".
ه على األرجح إلعادة انتخابه من قبل وأضاف فريمان إن "ترامب أعطى دورا بارزا السرائيل في حملت

 الناخبين اليهود والمسيحيين اإلنجيليين المؤيدين إلسرائيل".
اعتبرت "نوعا النداو" المراسلة السياسية في صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء أمس، االتفاق الذي 

لعلمية في وصف بأنه "تاريخي" بشأن رفع الحظر األميركي عن تقديم الدعم للمشاريع والبحوث ا
، بأنه خطوة ضم فعلي، يظهر عدم ثقة بنيامين نتنياهو رئيس 1967المستوطنات القائمة على حدود 

الوزراء اإلسرائيلي، وديفيد فريدمان السفير األميركي لدى إسرائيل، واللذين وقعا على االتفاق في 
 مستوطنة أرئيل، بأن الرئيس األميركي دونالد ترامب، لن يبقى في منصبه.

ورأت فيما جرى بأنها "عملية اختطاف" خشية من فقدان إدارة ترامب لنفسها مع قرب االنتخابات 
األميركية الشهر المقبل، معتبرة سرعة إنجاز االتفاقية خالل أسبوع واحد رغم أنه يتم منذ عام العمل 

ي يبدو أنها ال تثق على محاولة تنفيذها، دليل على أن هذه العملية قد تكون األخيرة إلدارة ترامب الت
 في معجزة ستبقيها على رأس الحكم في الواليات المتحدة.

وقالت النداو في تعليق إخباري على ما جرى نشره في موقع صحيفة "هآرتس"، إن نتنياهو وفريدمان 
 يعرفان ذلك أكثر من غيرهما.
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ايك بومبيو بأن وأشارت إلى أن االتفاق وقع بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية األميركي م
 المستوطنات اإلسرائيلية لم تعد تنتهك القانون الدولي في نظر بالده.

ولفتت إلى أن االتفاقية هي أول نتاج عملي إلعالن بومبيو، مشيرة إلى أن إلغاء التقييد الجغرافي 
ن مليار دوالر، على الرغم م 1.4على هذه االتفاقيات سيمنح المستوطنات بحوثًا علمية تصل إلى 

 أن االتحاد األوروبي يمول أكثر بكثير من ذلك، لكنه يمنع تمويل المستوطنات بها.
 29/10/2020األيام، رام هللا، 

 
 عباس مستعد للتفاوض حول قضايا الوضع النهائي .2

محمود عباس إنه مستعد للتفاوض على حل  ةالفلسطينيالسلطة قال رئيس : كفاح زبون - رام هللا
ودعا عباس في رسالة  ضمن آلية دولية متعددة وفي إطار زمني محدد. قضايا الوضع النهائي،

أرسلها إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إطالق مؤتمر دولي بداية العام 
 القادم.

مساعدة »وقال عباس إن عقد المؤتمر الدولي، ووضع آلية دولية متعددة األطراف، من شأنه 
جراء تلك المفاوضات على أساس القانون الطرفين في التفاو  ض على حل قضايا الوضع الدائم، وا 

الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وضمن إطار زمني محدد، وقد تم تكليف وزارة الخارجية 
إلجراء مشاورات واسعة، وكذلك بعثة فلسطين في نيويورك، للتنسيق الوثيق مع مكتب األمين العام 

وطلب عباس من األمين العام إجراء مشاورات عاجلة، بالتعاون مع الرباعية «. لغايةلتحقيق هذه ا
الدولية ومجلس األمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم بكامل الصالحيات، وبمشاركة جميع 

 .األطراف المعنية في مطلع العام المقبل
 30/10/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مشاريع البحث في المستوطنات "مشاركة أميركية في االحتالل"أبو ردينة: التمويل األميركي ل .3

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إقدام االدارة االميركية على : رام هللا
رفع الحظر عن التمويل األميركي لمشروعات البحث العلمي اإلسرائيلية في االراضي الفلسطينية 

 "هي سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، وال يمكن السكوت عنها". 1967المحتلة عام 
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وأضاف ابو ردينة، ان هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أميركية فعلية في احتالل األراضي  
الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة ترمب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي 

 (.2334آخرها قرار رقم ")ادانت االستيطان بكافة أشكاله، و 
 28/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ستجري اتصاالت دولية مكثفة تدعم رؤية عقد مؤتمر دولي للسالم السلطةالخالدي:  .4

قال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي إن القيادة ستجري اتصاالت دولية : رام هللا
لحشد طاقات أكبر تدعم مبادرة الرئيس محمود عباس النعقاد مؤتمر دولي للسالم  وأممية مكثفة

وقال الخالدي في حديث إلذاعة صوت فلسطين، الخميس، إن  يستند على قرارات الشرعية الدولية.
جراء اتصاالت مع أعضاء الرباعية الدولية ومجلس األمن وحشد  الخطوة التالية، هي إرسال رسائل وا 

 للتحضير وتهيئة عقد المؤتمر الدولي للسالم بداية العام المقبل. دولي واسع
 29/10/2020، القدس، القدس

 
 اشتية: حريصون على إجراء االنتخابات إلعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته .5

قال رئيس الوزراء محمد اشتية خالل زيارته، األربعاء، مقر اإلدارة المالية المركزية : رام هللا
سكرية، بمدينة رام هللا: "نبذل كل جهد من أجل إجراء االنتخابات، فالرئيس محمود عباس ونحن الع

 حريصون كل الحرص على اجرائها، إلعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته".
 28/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ضممخطط الالشرعية على مب تستبق االنتخابات بإضفاء اعشراوي: إدارة تر  .6

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إسقاط إسرائيل : رام هللا 
من اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال العلمي بينهما بالعمل  1967والواليات المتحدة لحدود عام 
األميركي للضفة الغربية المحتلة، بما في  ولفتت إلى أن توسيع التمويل غير القانوني والال أخالقي.

ذلك المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية، هو اعتراف صريح بضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية 
وأكدت عشراوي في بيان لها، األربعاء، أن اإلدارة األميركية تسابق الزمن لتأمين أكبر قدر  المحتلة.

 سرائيل.من المكتسبات السياسية واالقتصادية إل
 28/10/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وفد حماس يختتم زيارته للقاهرة بعد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين .7
أنهى وفد قيادة حركة حماس زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين 

هتمام المشترك، وخاصة العالقات الثنائية بين الجانبين بحث خاللها العديد من القضايا ذات اال
 وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وبحث الوفد مع المسؤولين المصريين التطورات السياسية على مستوى اإلقليم، وسبل إنجاح مسار 
الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في  إنهاء االنقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة

ووجد وفد قيادة حركة حماس حرصا  مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية..
وتضمنت المباحثات سبل مصريا على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية وسبل تحقيق المصالحة. 

نسانية الصعبة في قطاع غزة تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، واألوضاع اإل
 وسبل التخفيف من معاناة سكانه.

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية: غادرنا مصر بعد اللقاء األخير من جهته، 
وقال الحية إننا أوصلنا رسالة ألبو مازن وفتح أن حماس جادة في  ونحن مرتاحون لمخرجاته.

   يلتفتوا للدسائس.الوصول إلى الشراكة، وعليهم أالّ 

 28/10/2020، موقع حركة حماس
 

 آالف شخصية لتعزيز الوحدة الوطنية 5السنوار يخاطب  .8
وجه رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، رسائل لخمسة آالف من الشخصيات العامة 

قفين، وذلك والوجهاء والمخاتير ورموز المجتمع المدني والكوادر النسوية البارزة والكتاب والمث
 إلطالعهم على تطورات مسار الحوار الوطني.

وأكد السنوار في رسالته أن موقف حركة حماس الدائم ينطلق من رؤيتها الثابتة بضرورة توحيد البيت 
 الفلسطيني، وهي تعتبر تحقيق الوحدة الوطنية هدفا استراتيجيا لم تأُل جهدًا في سبيل إنجازه.

عن مسار الحوار الوطني، والخطوات التي تمت حتى تاريخه على  وتضمنت الرسالة تفاصيل مهمة
 صعيد اللقاءات بين الفصائل الفلسطينية في إطار الحوار الشامل.

سنادها من خالل مواقعهم  ودعا السنوار الشخصيات والوجهاء إلى دعم جهود الوحدة الوطنية وا 
يدا من اللقاءات على المستوى الوطني للبناء المؤثرة في المجتمع، مبّينًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مز 

 على ما تم في المسارات المختلفة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية كافة.
 28/10/2020، موقع حركة حماس
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 مصادر في القطاع: التهدئة تترن ح مع قرب انتهاء مهلة الشهرين .9
يد تتزايد مع اقتراب انتهاء مهلة الشهرين، قالت مصادر مطلعة إن فرص عودة التصع محمد الجمل:

ن العودة إلطالق  التي منحتها حركة "حماس" لالحتالل لتنفيذ ما تم االتفاق عليه برعاية قطرية، وا 
وأكدت المصادر ذاتها أن االحتالل لم ينفذ  البالونات الحارقة على نطاق واسع قد تستأنف قريبًا.

ل تنفيذ مشروعات تحسين الكهرباء في قطاع غزة، أو السماح معظم ما تم االتفاق عليه، سواء تسهي
بتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة، وهذا يعيد األمور إلى نفس المربع السابق، ويجعل فرص التصعيد 

وأوضحت المصادر أن حركة "حماس" أبلغت الوسطاء أنها وبعد انتهاء مهلة الشهرين دون  تقترب.
تكون في حل من التهدئة، وستعود األمور إلى ما كانت عليه قبل االتفاق تنفيذ ما تم االتفاق عليه، س

  األخير.
 29/10/2020، األيام، رام هللا

 
 قاسم: واشنطن شريكة في العدوان على شعبنا .10

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن إعالن وزير الخارجية األمريكي أن بالده ستسمح 
المحتلة بوضع اسم المدينة أو "إسرائيل" في خانة محل الميالد بجوازات لمواطنيها المولودين بالقدس 

السفر، يعكس إصرار واشنطن على تنفيذ كل خطوات صفقة القرن بتشجيع من تطبيع بعض الدول 
وقال قاسم األربعاء، إن هذا اإلعالن بقدر ما يؤكد مشاركة الواليات المتحدة  العربية مع االحتالل.
 عبنا الفلسطيني، فإنها تمثل قمة التزوير للتاريخ والواقع والحقائق.في العدوان على ش

 29/10/2020، موقع حركة حماس
 

 : أمريكا تدعم التطبيق التدريجي لمخطط الضمحماس .11
قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن إعالن سفير الواليات المتحدة لدى الكيان الصهيوني 

مع المستوطنات في الضفة الغربية، مشاركة فعلية من واشنطن  عن رفع الحظر عن التعاون العلمي
 في العدوان على شعبنا، ودعم للتطبيق التدريجي لمخطط الضم االستعماري..

 28/10/2020، موقع حركة حماس
 

 "إسرائيل" ُتبلغ السلطة بدء مصادرة رواتب األسرى مطلع يناير المقبل .12
لماضية النقاب عن إبالغ االحتالل السلطة الفلسطينية بعدم كشفت قناة عبرية الليلة ا: القدس المحتلة

 وجود نية لتمديد بدء سريان األمر العسكري الخاص بوضع اليد على رواتب األسرى.
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" العبرية أنه جرى إبالغ السلطة بأن األمر سيتم البدء بتنفيذه وسريانه مطلع 11وذكرت قناة "كان 
 حو عام.يناير المقبل بعد تأجيل بدء سريانه لن /ثانيكانون ال

وبينت القناة أن األمر ينص على مصادرة أي مكافئات مالية يحصل عليها األسرى لقاء تنفيذهم 
 ألعمال معادية لالحتالل؛ سواًء كانت هذه األموال في البنوك أو حيثما وجدت.

 29/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عسكرين والكراهية تفيض بين أقدامناتتمزق وتنشطر مثل البحر األحمر بين م "إسرائيل"ريفلين:  .13
حذر رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، أمس، في خطابه بمناسبة «: القدس العربي»الناصرة ـ 

الذكرى الخامسة والعشرين الغتيال رئيس الحكومة اسحق رابين، من التحريض المتبادل، وجدد 
 حدة وحيدة.هجمته على الصحافة العبرية واتهمها بالتحيز لرؤية وا

نتنياهو الذي وجهت له أوساط إسرائيلية واسعة تهمة التحريض والتهويش على رابين قبيل مقتله، قال 
أمس خالل خطاب له في الكنيست إنه كان يحترم رابين لكن حقه وواجبه أملى عليه معارضته 

 والتحذير من اتفاق أوسلو.
 29/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
ل ارتفاًعا "إسرائيل"واردات  .14  من الصين تسج 

سجلت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية في تقرير  :)شينخوا( -"القدس" دوت كوم  -القدس 
في المائة خالل األشهر التسعة  7.5نشرته األربعاء، ارتفاع الواردات اإلسرائيلية من الصين بنسبة 

 األولى من العام الجاري رغم تفشي فيروس كورونا.
ئرة اإلحصاء المركزية في تقريرها إن إجمالي الواردات اإلسرائيلية من الصين في الفترة من وقالت دا

مليار دوالر في نفس الفترة  6.29مليار دوالر مقارنة بـ  6.76يناير إلى سبتمبر من هذا العام بلغت 
 .2019من عام 

 29/10/2020القدس، القدس، 
 

 إليران وحماس معاضابط إسرائيلي: التطبيع مع السودان ضربة  .15
سرائيل ستترك : عدنان أبو عامر -21عربي قال ضابط إسرائيلي إن "اتفاقية التطبيع بين السودان وا 

آثارها السلبية على حركة حماس؛ ألنها سوف تشل أنشطتها في ذلك البلد األفريقي، ما جعلها تشعر 
ان المسلمين وحماس، ومسارا بقلق بالغ، بعد أن كانت الخرطوم لسنوات عديدة منصة مالئمة لإلخو 
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رئيسيا لتهريب األسلحة من إيران إلى قطاع غزة؛ بسبب موقعها على طول البحر األحمر، ما يعني 
 أن التطبيع السوداني اإلسرائيلي ضربة مزدوجة إليران وحماس معا".

بدوائر  أمان، ووثيق الصلة-وأضاف يوني بن مناحيم، المسؤول السابق بجهاز االستخبارات العسكرية
"، أن 21القرار األمني والعسكري، بمقاله على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، ترجمته "عربي

"بيان حماس الذي أصدرته إلدانة التطبيع حمل كثيرا من الغضب واالستياء، ودعوة الشعب السوداني 
لب االستقرار للسودان، لمحاربة أشكال التطبيع، وعدم قبول أي اتصال بإسرائيل، وأن االتفاق لن يج

 ولن يحسن وضعه، بل سيمزقه".
الشاباك، قوله في اجتماع  -ونقل عن يوفال ديسكين، الرئيس األسبق لجهاز األمن اإلسرائيلي

طنا من المتفجرات،  22إنه "منذ حرب الرصاص المصبوب، تم تهريب  2009لمجلس الوزراء عام 
صواريخ، ومئات قذائف الهاون، وعشرات القذائف طنا من المواد الخام للقطاع، وعشرات ال 45و

 المضادة للطائرات والدبابات".
وأشار إلى أن "أجهزة األمن المصرية علمت بعمليات تهريب األسلحة من السودان لقطاع غزة، 

، أعلن الجيش 2011وعملت على إحباطها في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وفي مارس 
مل أسلحة من السودان في طريقها لقطاع غزة، وتم ضبطها في المصري وقف خمس مركبات تح

المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتضمنت الشحنة كميات كبيرة من قذائف الهاون والقنابل 
 اليدوية والمتفجرات.

 29/10/2020"، 21عربي "
 

 / سبتمبر في أيلول %12.4دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية: نسبة البطالة  .16
أفادت معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية اليوم، الخميس، بأن نسبة : ربالل ضاه

 في آب/أغسطس الذي سبقه. %9.8في أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل  %12.4البطالة ارتفعت إلى 
وبلغ عدد العاطلين عن العمل إضافة إلى العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في 

شخص،  406,200شخص، بينما كان عددهم في الشهر الذي سبقه  504,900مبر الفائت أيولو/سبت
ألف شخص إلى دائرة البطالة الشهر الماضي بسبب اإلغالق الثاني الذي  100ما يعني انضمام 
 فرضته الحكومة.

 29/10/2020، 48عرب 
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 مظاهرات في إسرائيل تأييدًا لترمب .17
وّقع فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والسفير  في الوقت الذي: نظير مجلي -تل أبيب

األميركي، ديفيد فريدمان، في مستعمرة أرئيل، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل 
والواليات المتحدة لتشمل المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وهضبة الجوالن المحتلتين، خرج 

ليين في مظاهرة سيارات ما بين تل أبيب والقدس، تأييدًا النتخاب الرئيس دونالد ترمب مئات اإلسرائي
 لدورة ثانية للرئاسة األميركية.

 29/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 "يوتيوب".. والقائمة المشتركة تطالب بالتحقيق وحذفها من محمدأغنية إسرائيلية تشتم الرسول  .18
بمبادرة من رئيسها النائب أيمن عودة، توجهت القائمة المشتركة اليوم  ”:القدس العربي“ -الناصرة

برسالة موّقعة من كافة نوابها إلى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية للمباشرة بالتحقيق مع 
المؤيدة لفريق ” فاميليا -ال“الرسول العربي الكريم والتي نشرتها مجموعة  مؤدي أغنية الكراهية ضدّ 

سالمي.” القدس بيتار“  اإلسرائيلي لكرة القدم، والمعروف بمواقفه العنصرية ضد كل ما هو عربي وا 
وجاء في برقية القائمة المشتركة للمستشار القضائي أنه قد تم نشر فيديو موسيقي عبر منصة 

منوهة أن هذه األغنية ”. محمد مات“يوتيوب يظهر أغنية مليئة بالكراهية والتحريض تحت عنوان 
تعٍد سافل وسافر على النبي العربي الكريم ومٌس بمشاعر ماليين المؤمنين، وعليه نطالبك بفتح “هي 

 ”.تحقيق شامل ضد منتجي أغنية الكراهية هذه
أنه طالب اليوم بمذكرة رسمية، شركَة غوغل المالكة لموقع ” القدس العربي”كما أوضح النائب عودة لـ

العنصري واإلرهابي والتي ” فاميليا -ال“بيتار القدس  يوتيوب بحذف أغاٍن تابعة لمشجعي نادي
 ”. تسيء للرسول العربي الكريم

 28/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 استطالع إسرائيلي: تراجع لليكود يقابله صعود لحزب بينيت .19
أظهر استطالع جديد نشرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن هناك تراجًعا في قوة حزب 

 يكود مؤخًرا، في حال جرت انتخابات جديدة خالل هذه األيام.الل
مقعًدا، بتراجع  28وبحسب االستطالع، فإن حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، سيحصد 

مقعًدا، وفي استطالع ثاٍن سبقه  30جديد له بعد أن كان حصد األسبوع الماضي في استطالع آخر 
 مقعًدا. 32كان حصد فيه 
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الصحيفة أن الحزب الحاكم يستمر في االتجاه المنجرف بعدما ظهر في االستطالع الذي نشر وترى 
األسبوع الماضي أنه نجح في وقف نزيف المقاعد، ربما لسبب االنخفاض الكبير في بيانات مرضى 

 كورونا بعد اإلغالق الثاني، لكن في االستطالع الجديد اليوم يظهر مجدًدا تراجعه.
تطالع، صعوب لحزب يمينا الجديد، بزعامة نفتالي بينيت الذي يضيق الفجوة على ويظهر من االس

 كان حصل عليها في آخر استطالع. 20مقعًدا مقابل  21الليكود بزعامة نتنياهو، ليصل إلى 
ووفًقا لنتائج االستطالع فإن حزب هناك مستقبل بزعامة يائير البيد يواصل حضوره كثالث قوة، لكنه 

مقعًدا، بينما سيصل حزب أزرق  17د الليكود ولم يقلص الفجوة مع اليمين، وبقي عند فشل في تهدي
 مقاعد. 10أبيض بزعامة بيني غانتس إلى  -

 12وتراجعت القائمة العربية المشتركة لألسبوع الثاني على التوالي في نتائج االستطالع، لتصل إلى 
مهور العربي المتردد في تحديد هوية الجهة التي من الج %35مقعًدا، متأثرًة بنسبة عالية جًدا تبلغ 
 سيصوت لها في االنتخابات المقبلة.

مقاعد، في حين أن شاس بقيادة  9وارتفع رصيد حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى 
 .6، وميرتس 8أرييه درعي سيكون بنفس المقاعد، ويهدوت هتوراة 

 ، اليهودية، والبيت اليهودي، وجيشر، من تعدي نسبة الحسم.ولن تتمكن أحزاب منها العمل والقوة
 30/10/2020القدس، القدس، 

 
 محكمة إسرائيلية ترفض اإلفراج عن ماهر األخرس .20

رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلفراج عن األسير الفلسطيني ماهر األخرس المضرب عن 
 اري لدى سلطات االحتالل.على التوالي رفضا العتقاله اإلد 95الطعام لليوم الـ

وأفاد نادي األسير الفلسطيني بأن المحكمة رفضت نقل األسير األخرس من مستشفى سجن الرملة 
العسكري إلى أحد المشافي الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يعاني من وضع صحي حرج للغاية 

 جراء مواصلته اإلضراب عن الطعام.
قرر عدم إبقاء  -الذي كان ماهر فيه سابقا-تشفى كابالن وقالت تغريد )زوجة األخرس( إن مس

زوجها تحت العالج بحجة رفضه التعاون مع الفرق الطبية، وزعم أن كثرة الزوار لديه تعرضه وباقي 
 المرضى في القسم للخطر، لذا تم نقله إلى مستشفى سجن الرملة.

 29/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 باحات األقصىعشرات المستوطنين يقتحمون  .21
(، باحات المسجد األقصى 10-28اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم األربعاء ): القدس المحتلة

وتزامًنا مع اقتحامات  بحماية من جنود االحتالل الذين انتشروا بكثافة على البوابات وفي الساحات.
مصطبة سبيل المتوضأ في المستوطنين، قام مجموعة من المرابطين المقدسيين بتالوة القرآن على 

 المسجد األقصى.
 28/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الشيخ ناجح بكيراتويعتقل االحتالل يقتحم مقر مديريتْين تابعتْين لألوقاف  .22

"األيام": اقتحمت قوات االحتالل، أمس، مقر مديريتي التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد  -القدس 
وقالت مصادر  اف اإلسالمية في القدس المحتلة واعتقلت مسؤواًل باألوقاف.التابعتين لدائرة األوق

متعددة إن قوات االحتالل حاصرت مكاتب دائرة األوقاف المالصقة للمسجد األقصى من باب 
السلسلة، والخاصة بمديريتي التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد، قبل أن تقتحمهما وتعتقل مدير التعليم 

 دير عام األوقاف الشيخ ناجح بكيرات.الشرعي ونائب م
من جهته، استنكر مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية االقتحام، معتبرًا إياه: "سابقة 
خطيرة تحمل في طياتها خطورة توجهات االحتالل ومخططاته في استهداف الوجود الراسخ والفاعل 

 عن الشيخ بكيرات وا عادة ما تمت مصادرته.وطالب باإلفراج الفوري  لدائرة األوقاف اإلسالمية.
 29/10/2020، األيام، رام هللا

 
 منظمة إسرائيلية: رقم قياسي جديد في عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية .23

"األيام": قالت منظمة حقوقية إسرائيلية: إن عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية سجلت  -القدس 
وأشارت معطيات جديدة نشرتها "عير عميم" إلى أنه قبل  .2020ية العام رقمًا قياسيًا حتى قبل نها
، يعد العدد السنوي للمنازل المهدمة في القدس الشرقية من السلطات 2020شهرين من نهاية العام 

 عامًا. 20اإلسرائيلية األعلى منذ بدء توثيق الموضوع قبل 
شهري كانون الثاني وتشرين األول من العام  وبحسب المعطيات، فقد هدمت بلدية القدس الغربية بين

وقالت "عير عميم": "لقد تجاوز رقم هذا العام بالفعل الرقم القياسي السابق  وحدة سكنية. 129الجاري 
 وحدة سكنية خالل العام بأكمله". 123، عندما تم هدم 2016لهدم المنازل في العام 

 30/10/2020، األيام، رام هللا
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ر  .24  معاقبة البنوك التي تتعامل بمخصصات ذوي األسرى نهاية العاماالحتالل يقر 
"األيام": قال قدورة فارس، رئيس نادي األسير الفلسطيني، إن تلويح إسرائيل بفرض  -القدس 

عقوبات على البنوك الفلسطينية التي تضم حسابات خاصة بدفع مخصصات لذوي األسرى يتطلب 
 ردًا سياسيًا ونضاليًا ودوليًا.

ت هيئة البث اإلسرائيلية قالت: إن إسرائيل "أبلغت السلطة الفلسطينية أنها ستدخل حيز التنفيذ وكان
 أمرًا عسكريًا يقضي بفرض عقوبات، ورفع دعاوى قضائية ضد تلك البنوك في الضفة الغربية".

 كانون األول المقبل". 30وأضافت: إن" األمر العسكري سيدخل حيز التنفيذ بعد 
 30/10/2020، هللااأليام، رام 

 
 االحتالل يعرقل الوصول للحرم اإلبراهيمي وعشرات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف .25

"األيام": أقدمت قوات االحتالل على االعتداء على المشاركين في إحياء ذكرى المولد  –محافظات 
ي الشريف، النبوي الشريف بمدينة الخليل وحاولت منعهم من إحياء الذكرى في الحرم اإلبراهيم

وأخطرت بإخالء مقر مركزية اإلسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية العسكرية بمدينة البيرة وهددت 
بهدمه رغم أن سيارات اإلسعاف فيه مخصصة لنقل المصابين بفيروس "كورونا" إلى المشافي، تزامن 

 ذلك مع اقتحام مستوطنين بحماية قوات االحتالل مقام يوسف بمدينة نابلس.
 30/10/2020، يام، رام هللااأل

 
 األسرى يغلقون سجن "جلبوع" بالكامل بعد اقتحامه والتنكيل بهم .26

أغلق األسرى في سجن "جلبوع"، ظهر اليوم األربعاء، السجن بالكامل، وذلك بعد اقتحامه : رام هللا
م، بوحشية من وحدات القمع الخاصة في ساعات الصباح، واالعتداء على األسرى، والتنكيل به

وكشف األسرى عن استخدام  والعبث بممتلكاتهم وتخريبها، دون أي أسباب حقيقية تستدعي ذلك.
صابات في  جميع أدوات القمع والضرب بأعقاب البنادق، مما ألحق أضرارا مادية في الممتلكات، وا 

 صفوف األسرى.
 28/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ى مرشح الكونغرس عمار النجار لنشره صورًة مع باراكالفلسطينيون األميركيون غاضبون عل .27

أثار عمار كامبا النجار، المرشح للكونغرس األميركي من أصول  :سعيد عريقات –واشنطن
وعمار النجار  فلسطينية، الجدل بنشره صورًة له مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود باراك.
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ألب فلسطيني وأم  1989ميسا في والية كاليفورنيا عام  عامًا، ُولد في بلدة 31البالغ من العمر 
مكسيكية، وهو حفيد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أبو يوسف النجار، الذي اغتاله الموساد 

وقال النجار في تغريدته: "في العام الماضي،  .1973اإلسرائيلي في "عملية فردان" في بيروت عام 
السابق والكوماندوز األسطوري إيهود باراك لصنع السالم. الذين التقيت وجلست مع رئيس الوزراء 

يعرفون التاريخ هنا، يعرفون أن هذا قد يكون أحد أقوى األعمال نحو مستقبل سلمي بعيدًا عن 
 الماضي المؤلم الذي شهده جيل بأكمله".

 29/10/2020، القدس، القدس

 
 سا استنكارا للرسوم المسيئة للنبيالمئات من فلسطينيي الداخل يتظاهرون أمام سفارة فرن .28

في  48شارك المئات من أبناء المجتمع العربي الفلسطيني داخل أراضي ”: القدس العربي“ -الناصرة
المظاهرة التي نظمتها الحركة اإلسالمية أمام السفارة الفرنسية في يافا، احتجاجا على تصريحات 

ن، واستنكارا للرسوم المسيئة للنبي، ولكافة مظاهر الرئيس الفرنسي ماكرون المسيئة لإلسالم والمسلمي
وشارك في المظاهرة قادة الحركة اإلسالمية،  وأشكال العنف والجرائم التي تنتج عن خطاب الكراهية.

 والنائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، ورؤساء الوحدات اإلدارية ونواب البرلمان.
 29/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 عام في مستوطنة بيت ايل 2000أواٍن وجرار فخارية عمرها  .29

أعلنت ما تسمى "اإلدارة المدنية اإلسرائيلية" التابعة لجيش االحتالل أن علماء  :شينخوا -القدس 
اآلثار اإلسرائيليين اكتشفوا عشرات األواني والجرار الفخارية وأدوات لتخزين الطعام عمرها ألفا عام 

ووفًقا لعلماء اآلثار اإلسرائيليين، فإن الحفريات في الموقع كشفت على  "بيت إيل". في مستوطنة
مدار العقد الماضي عن العديد من المكتشفات التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميالد وحتى القرن 
الثامن الميالدي، بما في ذلك منازل وحمامات ومعصرة زيتون صناعية وكنيسة بيزنطية مرصوفة 

 لفسيفساء وحجًرا قديًما مزخرًفا.با
 29/10/2020، القدس، القدس

 
 "كورونا"فلسطينية تطور جهاز تعقيم للوقاية من  .30

صممته امرأة « جهاز تعقيم ذكي»يصطف عدد من زبائن مطعم في مدينة غزة أمام : أ ف ب -غزة 
التي تواجه قطاع فلسطينية عازمة على محاربة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من التحديات 
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درجة، يظهر ضوء أحمر  39ويقيس الجهاز درجة حرارة الشخص، فإن زادت على  غزة حيث تعيش.
ُويمنع من الدخول. كما يقوم الجهاز برصد عدد األشخاص المتواجدين أمام الباب، فإذا وصل العدد 

المحلي في « بتكارصناع اال»عامًا( فريق  37وتقود هبة الهندي ) إلى عشرة، يعطي إشارة تنبيه.
 غزة الذي يتكون من ستة فنيين ومهندسين، والذي نجح في تطوير هذه اآللة.

 29/10/2020، الخليج، الشارقة
 

 تواصل الحملة العسكرية ضد الضفة بوتيرة مرتفعة "إسرائيل" .31
قوات استمرارا للحمالت العسكرية اإلسرائيلية ضد الضفة الغربية، نفذت ”: القدس العربي“ -رام هللا

االحتالل حمالت اعتقال طالت عدد من المواطنين، بينهم أسرى محررين، في الوقت الذي استمرت 
فيه أيضا الهجمات االستيطانية بوتيرتها المرتفعة. وأطلقت قوات االحتالل الخميس، منطاد مراقبة 

 فوق منطقة ام ركبة وبرك سليمان جنوب بلدة الخضر، لمراقبة تحركات المواطنين.
 29/10/2020دس العربي، لندن، الق

 
 القاهرة تتحرك تجاه الفصائل الفلسطينية كافة لتقريب وجهات النظر: خبير مصري .32

القاهرة تتحرك تجاه جميع الفصائل »قالت مصادر مصرية إن : وليد عبد الرحمن - القاهرة
«. الفلسطينية، وعلى تواصل معها، لتقريب وجهات النظر، بشأن مسار المصالحة الفلسطينية

مصر »وبحسب الخبير المصري في الشأن الفلسطيني واإلسرائيلي، الدكتور ياسر طنطاوي، فإن 
وتؤكد على الدفاع عنها، والحقيقة هي قامت بهذا  ثابتة على مواقفها نحو القضية الفلسطينية،

القاهرة تستقبل جميع الفصائل الفلسطينية، في إطار الحوار »أن « الشرق األوسط»، مضيفًا لـ«الدور
، الفتًا «مع مسؤولين ودبلوماسيين مصريين، وخالل هذه اللقاءات، تتابع القاهرة تطورات األوضاع

 «.ماسي كبيرمصر تتحرك في إطار دبلو »إلى أن 
 29/10/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 لترسيم الحدود البحرية "إسرائيل"بين لبنان و الثالثة مفاوضاتالاختتام جولة  .33

تابع الوفدان اللبناني واإلسرائيلي في الجلسة الثالثة من مفاوضات ترسيم : نذير رضا - بيروت
لخرائط والنقاط البرية التي يجب أن الحدود البحرية أمس، النقاش الذي بدأ أول من أمس حول ا

 11تنطلق منها الحدود البحرية، وسط تكتم شديد يحيط بالمفاوضات التي ُرحلت جلستها الرابعة إلى 
 نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
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وقالت الخارجية األميركية ومكتب الممثل الخاص لألمم المتحدة في لبنان في بيان مشترك إن 
، وأشارا إلى «واإلسرائيلي أجريا محادثات بناءة بوساطة أميركية حول ترسيم الحدودالوفدين اللبناني »

وأصدرت وزارة الطاقة اإلسرائيلية  أنهما يأمالن بأن تصل تلك المفاوضات إلى حل طال انتظاره.
 الوكالة»وأفادت  ."جرى االتفاق على أن تعقد الجولة المقبلة خالل الشهر المقبل: "بيانًا قالت فيه

أمس أن الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخالف وتعدي « الوطنية لإلعالم
والخرائط التي يقدمها لبنان، تثبت حقه بمنطقة  .9إسرائيل على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 

مة في العام كيلومترًا، وتنطلق من خط الحدود البرية المرس 2,290جغرافية بحرية تصل مساحتها إلى 
 .1949والموثقة في اتفاق الهدنة في العام  1923

 30/10/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 ترفض البحث في طلب لبنان توسيع نطاق المنطقة المختلف عليها "إسرائيل" .34
تل أبيب: أعلن مصدر في وزارة الطاقة اإلسرائيلية رفض حكومته البحث في الطلب اللبناني الجديد 

المنطقة المختلف عليها في الحدود البحرية. وقال إن هذا الطلب اللبناني يرمي إلى  لتوسيع نطاق
السيطرة الكاملة على حقلي غاز إسرائيليين في البحر األبيض المتوسط وهو ال يتالءم مع المطالب 

 سنوات. 10التي طرحها لبنان قبل 
قورة، فاجأوا الوفد اإلسرائيلي بطرحهم وقال المصدر اإلسرائيلي إن المفاوضين اللبنانيين في رأس النا

كيلومترا المختلف عليها، بل طالبوا بزيادة  850خريطة جديدة تبين أنهم يطالبون ليس فقط بمساحة 
التلفزيونية  12كيلومترا إضافية، داخل المنطقة اإلسرائيلية في المياه االقتصادية. وبحسب قناة  1,430

 بناني الجديد هو قائد الجيش العماد جوزف عون.اإلسرائيلية، فإن من طرح الطلب الل
 30/10/2020، الشرق األوسط، لندن 

 
 اإلمارات توقع اتفاقا مع شركة إسرائيلية الستيراد نبيذ المستوطنات .35

وقعت اإلمارات اتفاقا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجوالن السورية : بالل ضاهر
اريف"، األربعاء، وسيبدأ تسويق هذا النبيذ المصنوع في مستوطنة المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة "مع

استيراد وتسويق النبيذ الذي ُيصنع في  E&Aوتنفذ شركة  "كتسرين" في الجوالن، األسبوع المقبل.
المستوطنة في الجوالن في اإلمارات، وسيتم البدء بتسويقه في دبي بداية، األسبوع المقبل، وفي 

 إلمارات.الحق في جميع أنحاء ا
 28/10/2020، 48عرب 
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 إسرائيلي مشترك لخصخصة ميناء حيفا -عرض إماراتي  .36

سرائيلية، الخميس، عرًضا مشترًكا لمناقصة  :ترجمة خاصة -رام هللا  قدمت شركتان إماراتية وا 
وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن شركة موانئ دبي اإلماراتية العالمية،  لخصخصة ميناء حيفا.

ء حيفا اإلسرائيلية، قدمتا عرًضا مشترًكا لهيئة الشركات الحكومية في إسرائيل، وشركة مينا
 لخصخصة الميناء.

 28/10/2020، القدس، القدس

 
 الخضار والفواكه اإلسرائيلية ستباع باإلمارات قريبا .37

قالت وزارة الزراعة اإلسرائيلية إنه قد يتمكن المزارعون اإلسرائيليون الذين : أحمد حسن -لندن
يواجهون منافسة شديدة في أسواق التصدير األوروبية من بيع منتجاتهم في الخليج العربي بحلول 

وقالت الوزارة في إعالنها عن تاريخ البدء المحتمل، إن اإلمارات العربية  شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
 ين البلدين.المتحدة سمحت هذا األسبوع باستيراد المنتجات اإلسرائيلية بعد اتفاق التطبيع ب

وقال وزير الزراعة اإلسرائيلي، ألون شوستر، إن "االتفاقية ستدفعنا إلى األمام نحو مستقبل من 
التعاون في الزراعة، ليس فقط في المعرفة والتكنولوجيا، ولكن أيضا في التجارة المباشرة للمنتجات 

 الزراعية".
 30/10/2020، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"ضنا لضغوط للتطبيع مع وزير خارجية السودان: تعر  .38

أقر وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين بأن بالده تعرضت لضغوط في الساعات األخيرة في 
مفاوضاتها لرفع اسمها من القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب، مضيفا أن المهم هو أن السودان 

ضد سياسة المحاور رغم أنها لم تنجح بشكل  وشدد الوزير على أن بالده بات خارج تلك القائمة.
كامل في االبتعاد عنها، مؤكدا على أن الخرطوم ستحتفظ بعالقات جيدة مع كل دول العالم، بما فيها 

 إسرائيل في حال قيام عالقات معها.
وأكد الوزير السوداني أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل "مبدئي وشفهي"، وأن إجازته النهائية مرتبطة 

موافقة البرلمان، وأنه ال توجد بنود مكتوبة، وسيكتب االتفاق الحقا، وسيعرض على المجلس ب
 التشريعي ليوافق عليه أو يرفضه.

 30/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 في مساعيها للتطبيع مع "إسرائيل" الحكومة بخداع الشعب يتهمتجمع المهنيين السودانيين  .39
ن الحكومة االنتقالية بتغييب متعمد للشفافية وبإخفاء الحقائق وخداع اتهم تجمع المهنيين السودانيي

التطبيع بأنه  -في بيان-ووصف التجمع النقابي السوداني  الشعب في مساعيها للتطبيع مع إسرائيل.
صفقة تخدم مصلحة اإلدارتين األميركية واإلسرائيلية في دعاياتهما االنتخابية، وال تعود على الشعب 

وذّكر البيان بأن إسرائيل دولة احتالل ذات  سوى بمزيد من االنقسام وسط قواه الثورية.السوداني 
نظام عنصري غاصب وداعم للتطرف والتمييز، وهي أبعد ما تكون عن شعارات ثورة ديسمبر/كانون 

 األول.
 30/10/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "رائيلإس"نوري المالكي: العراق لن يسير في اتجاه التطبيع مع  .40

دولة القانون في البرلمان العراقي، اليوم األربعاء،  ائتالفصرح نوري المالكي زعيم  :د ب أ -بغداد
وقال المالكي لوكالة األنباء العراقية الرسمية، إن  بأن العراق لن يسير في اتجاه التطبيع مع إسرائيل.

ألنه يؤمن بالقضية الفلسطينية وحقوقها "العراق ال يمكن أن يكون سائرًا في اتجاه التطبيع مع إسرائيل 
الغاصب الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني منذ عقود من  االحتاللالمشروعة في التخلص من 

 الزمن".
 28/10/2020، القدس، القدس

 
 الجامعة العربية تدعو األمم المتحدة التخاذ موقف حازم تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية .41

لمذبحة كفر قاسم،، األمم  64الدول العربية في بيان، في الذكرى  دعت جامعة قنا: -القاهرة 
المتحدة، خاصة مجلس األمن، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عمليات القتل والتهجير اليومي والتصدي 
للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن ذات 

 الصلة.
 29/10/2020حة، الشرق، الدو 

 
 واشنطن: جوازات السفر ستدرج "إسرائيل" مكانًا لألميركيين المولودين في القدس .42

وكاالت: أعلنت الواليات المتحدة، أمس، أّن مواطنيها المولودين في  -"األيام"  -واشنطن، القدس 
دونالد ترامب القدس سيكون بوسعهم إدراج إسرائيل على أنها مكان ميالدهم، بعد أن اعترف الرئيس 

 بالمدينة المقدسة عاصمًة إلسرائيل.



 
 
 
 

 

 21 ص             5370 العدد:             10/30/2020 جمعةلا التاريخ: 

 

                                    

ويدرج األميركيون المولودون في المدينة ببساطة في جوازات سفرهم "القدس" دون تحديد الدولة، وبات 
اآلن بإمكان األميركيين المولودين في القدس، وبأثر فوري، أن يختاروا مكان ميالدهم دولة إسرائيل، 

ال فإن جوازات سفرهم ست  .ظل تحمل اسم القدس فقطوا 
يأتي هذا اإلعالن قبل أيام من االنتخابات الرئاسية التي عزز فيها ترامب دعمه الثابت إلسرائيل، 

 وهي قضية أساسية بالنسبة لقاعدته المسيحية اإلنجيلية.
 30/10/2020األيام، رام هللا، 

 
 ”التطبيع“الستكمال ” الضم“مبعوث ترامب إلى الشرق األوسط: تأجيل  .43

وكاالت: قال آفي بيركوفيتش، مبعوث الرئيس األمريكي لمنطقة الشرق األوسط، الخميس،  -القدس 
إنه تم تأجيل خطة الضم اإلسرائيلية ألراض فلسطينية في الضفة الغربية، لحين استكمال عمليات 

 التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
لم تتم إزالة موضوع الضم عن الطاولة، : “وأضاف بيركوفيتش، في تصريح إلذاعة الجيش اإلسرائيلي

نما تم تأجيله اآلن  ”.وا 
 29/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 جو بايدن يتعهد بمواجهة الالسامية وبحل الدولتين .44

تعهد المرشح الديمقراطي النتخابات الرئاسة االمريكية جو بايدن في كلمة له في ”: القدس العربي“ 
” في بيتسبرغ، داخل والية بنسلفانيا، بـ ” شجرة الحياة“دامي على كنيس الذكرى الثانية للهجوم ال

 “.مواجهة العداء للسامية بكل حزم 
جاء في مقال رأي، نشرته وكالة التلغراف اليهودية، قال فيه بايدن إنه إذا فاز في انتخابات الرئاسة 

هذه المعاداة سرطان أدى إلى  ألن” معاداة السامية ”االمريكية الوشيكة، فإنه سيتصدى بكل قوة لـ
 زيادة خطيرة في جرائم الكراهية على مدى السنوات األربع الماضية.

 28/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 «22إف »مب يوافق على بيع إسرائيل طائرة اتر  .45
وصل وزير الدفاع األميركي، مارك إسبر، إلى إسرائيل، أمس الخميس، في زيارة : نظير مجلي
ساعات، وعقد لقاًء سريعًا مع نظيره اإلسرائيلي، بيني غانتس، ولقاًء مع رئيس الوزراء  خاطفة لبضع
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بنيامين نتنياهو، وأبلغهما، حسب مصادر رفيعة في تل أبيب، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت 
 الذكية.، وعلى بيعهم القنبلة «22إف»على تزويد سالح الجو اإلسرائيلي بالطائرة المقاتلة الحديثة 

 30/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

حزب العمال البريطاني يعلق عضوية جيرمي كوربين بسبب رد فعله تجاه تقرير بشأن "معاداة  .46
 السامية"
أعلن حزب العمال البريطاني المعارض تعليق عضوية زعيمه  -)د ب أ( -"القدس" دوت كوم -لندن 

 تقرير صادر بشأن "معاداة السامية" في الحزب.السابق، جيرمي كوربين، بسبب رد فعله تجاه 
خفاقه في التراجع عنها بعد  وقال متحدث باسم الحزب: "في ضوء تعليقاته التي صرح بها اليوم، وا 

 ذلك، علق حزب العمال عضوية جيرمي كوربين لحين االنتهاء من التحقيق".
لة عن "إخفاقات خطيرة" فيما وكشف التقرير الصادر عن "لجنة المساواة وحقوق اإلنسان" المستق

 يتعلق بالتحقيقات بشأن معاداة السامية في حزب العمال.
 29/10/2020القدس، القدس، 

 
 لتزويد االحتالل بقنابل خارقة للتحصينات األمريكي تشريع بالكونغرس .47

كشفت الصحافة العبرية، عن تشريع أمريكي يمكن أن يسمح للواليات : أحمد صقر -21عربي
 تزويد االحتالل اإلسرائيلي بقنابل يمكنها "نظريا" تدمير أهداف في أعماق األرض.المتحدة ب

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس اليوم: "تشريع عابر لألحزاب، سيعرض في 
الكونغرس يوم الجمعة المقبل، وهو كفيل بأن يوفر إلسرائيل قنابل خارقة للتحصينات"، والمعروفة 

 ".Bunker Busterباسم "
وأفادت الصحيفة بأن عضو الكونغرس الديمقراطي جوش غوتهايمر، وزميله عضو الكونغرس 
الجمهوري بريان ماست، قررا المبادرة إلى مشروع القانون، "الذي يسمح إلسرائيل بأن تضع يدها 

 ي في إيران".على تلك القنابل؛ التي نظريا يمكنها أن تخترق التحصينات التي تخبأ فيها مواقع النوو 
 29/10/2020"، 21عربي "
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 تركة ترامب في الشرق األوسط علبة بارود .48
 فيد هيرستيد

دمج الدعم إلسرائيل مع الدعم لألنظمة السلطوية في العالم العربي يهيئ المنطقة لصراع طويل 
 المدى

صد ذلك أم ما من رئيس من رؤساء الواليات المتحدة إال ويترك عالمته على الشرق األوسط، سواء ق
 لم يقصد.

سرائيل، والثورة اإليرانية، والحرب اإليرانية العراقية التي انطلقت في  اتفاق كامب دافيد بين مصر وا 
 ، كلها بدأت في عهد جيمي كارتر.1980سبتمبر/ أيلول 

خليفته رونالد ريغان أيد حاكم العراق في ذلك الوقت صدام حسين، وشهد اغتيال الرئيس المصري 
خراج منظمة التحرير 1981سادات في أكتوبر/ تشرين األول أنور ال ، ثم الغزو اإلسرائيلي للبنان، وا 

، ومذابح صبرا وشاتيال في سبتمبر/ أيلول من نفس ذلك العام، وانتهى عهده 1982من بيروت في 
 مع انطالق االنتفاضة األولى.

 .1991مر مدريد في استلم جورج إتش دبليو بوش، فدشن حكمه بحرب الخليج األولى ومؤت
، وفشل 1995شهد بيل كلينتون اغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي في ذلك الحين إسحق رابين في عام 

بين رئيس وزراء إسرائيل آنذاك والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، األمر  2000قمة كامب دافيد في 
 الذي تمخض عنه تفجر االنتفاضة الثانية.

بها على المنطقة جورج دبليو بوش كانت أطول: تدمير العراق الذي كان  إال أن الظالل التي ألقى
ذات يوم دولة عربية جبارة، وبروز إيران كقوة إقليمية، واندالع الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، 

أفضى إلى صراع استمر على مدى  2003وظهور مجموعة الدولة اإلسالمية. قرار غزوه للعراق في 
 ن.عقدين من الزم
 الخديعة الكبرى

لبرهة قصيرة في أول عهد الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما، سرى وميض أمل بأن يشكل عهده 
بداية جديدة في التعامل مع العالم اإلسالمي، إال أن االعتقاد بأنه يمكن إلدارة أمريكية أن تساند 

ورجوا إلى خديعة قاسية من قبل رئيس الديمقراطية ما لبث أن خبا سريعا. تعرض الذين تجرأوا فأملوا 
تجرأ على إدارة ظهره لهم. ما إن وصل المسلمون إلى السلطة حتى ُنبذوا كما ينبذ الحجر الساخن، 

 تماما مثلما حدث مع رفاقهم من السود األمريكيين.
، وجريمة قتل 2013االنقالب العسكري في مصر في -في لحظتين من لحظات التوتر العالي 

أدار أوباما ظهره ورجع ليستأنف لعبة غولف، علما بأنه  -2014ألمريكي جيمز فولي في الصحفي ا
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كان قد منح جائزة نوبل للسالم "على الجهود الجبارة التي بذلها لتعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون 
 بين الشعوب."

مقراطيا في رفض أوباما إطالق عبارة "انقالب عسكري" لوصف اإلطاحة بأول رئيس منتخب دي
مصر، وكاد وزير خارجيته جون كيري أن يسير على نهجه لوال نجاة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بأعجوبة من محاولة اغتيال، أوشك أن ينفذها بحقه فريق اغتيال كجزء من انقالب عسكري 

 لم يكتب له النجاح.
ط عبارة عن سلسلة من الفشل، وكلما تاريخ الدبلوماسية األمريكية والتدخل العسكري في الشرق األوس

 كان ينصب رئيس جديد كان عدد الدول الفاشلة في المنطقة يزداد.
كان االنسحاب العسكري الذي أعلنه أوباما في ليبيا بعد "القيادة من الخلف"، وعملية "التدخل الاليت" 

للسياسة األمريكية:  في سوريا، أشبه بزحف نابوليون الطويل من موسكو. وطوال الجلبة، برز ركنان
العزيمة التي ال تتزحزح في دعم إسرائيل مهما كان الثمن، وبغض النظر عما يفعله ساستها 
ومستوطنوها لتقويض فرص السالم، والدعم المستمر للملكيات المطلقة وللسلطويين والمستبدين الذين 

 يحكمون في العالم العربي.
 عهد ترامب

يق قواعد التعامل التقليدي مع الشرق األوسط من خالل إطالق عزم ترامب منذ البداية على تمز 
العنان بالكامل لليمين اإلسرائيلي القومي الديني. تمثل ذلك في شخصيتين معروف عنهما االعتقاد 
الراسخ باالستيطان والسخاء في تمويله، أال وهما جاريد كوشنر، زوج ابنته وكبير مستشاريه، ودافيد 

 إسرائيل.فريدمان، سفيره إلى 
بذريعة التفكير الحر تحت القبة الزرقاء، عمدا إلى تمزيق اإلجماع الذي كانت تتحرك بموجبه جميع 

التفاوض على حدود ضمن  –اإلدارات األمريكية السابقة بحثا عن تسوية للصراع في فلسطين 
 ، والقدس الشرقية كعاصمة، وحق عودة الالجئين.1967خطوط 

اعترفوا بمرتفعات الجوالن وبضم المستوطنات، واعترفوا بالقدس موحدة عندما  1967أزالوا حدود 
كعاصمة إلسرائيل، وحجبوا التمويل عن وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة 

اعتراف ثالث  –)األونروا(. وصل األمر ذروته بما ثبت أنه انقالب ناعم على الدولة الفلسطينية 
 رات والبحرين والسودان( بإسرائيل في كامل األرض التي تحتلها اآلن.دول عربية )اإلما

مستوطنة في الضفة  250وهذا يعني االعتراف بما يقرب من أربعمئة ألف مستوطن فيما يقرب من 
الغربية غير القدس الشرقية، واالعتراف بالقوانين التي تحول المستوطنات إلى ما يشبه الجزر التابعة 
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واالعتراف بالجيل الثالث من المستوطنين اإلسرائيليين. لقد وقعت كل من اإلمارات  لدولة إسرائيل،
 والبحرين والسودان على االعتراف بذلك كله.

 تغيير الخارطة
 "ما أن يستقر الغبار، خالل شهور أو ربما سنة، سيكون الصراع اإلسرائيلي العربي قد انتهى".

بالنصر من قبل فريدمان سيكون قصيرا، وسيكون مآله  ذلك ما تفاخر به فريدمان. وهذا االنتشاء
مشؤوما، تماما كتلك اللحظة التي هبط فيها جورج دبليو بوش على ظهر حاملة الطائرات في عرض 

 البحر، ليعلن مفاخرا بأن المهمة قد أنجزت في العراق.
 قد ال أتفق مع من يقولون إن اتفاقات إبراهيم انتهت في مزبلة التاريخ.

ا بالفعل تصبح بال معنى عندما تكتشف وزارة الشؤون االستراتيجية في إسرائيل أن تسعين ولكنه
بالمئة مما ينشر في السوشيال ميديا باللغة العربية يندد بتطبيع اإلمارات، وحسبما دونه مهد واشنطن 

 بالمئة فقط من السعوديين يؤيدون التطبيع. 14فإن 
فريدمان يحتاج لالنتظار زمنا طويال قبل أن يصل الرأي العام فقط بناء على هذه األرقام، يبدو أن 

 العربي في القرن الحادي والعشرين، كما عبر عن ذلك بنفسه.
لكن غياب دعم الجمهور في أرجاء العالم العربي للتطبيع ال يعني أنه سيكون بال تأثير. بل سينجم 

ما يرجو فريدمان والمستوطنون. إلى عنه بالفعل تغيير خارطة الشرق األوسط، ولكن ليس بالضبط ك
أن تمكن هو ومن على شاكلته الهيمنة على البيت األبيض، كانت واشنطن تجري فصال مفيدا بين 

الدعم غير المشروط إلسرائيل من جهة، ودعم الطغاة العرب من جهة  –ركني السياسة األمريكية 
 أخرى.

هي "الديمقراطية الوحيدة" في الشرق األوسط،  فقد سمح ذلك لواشنطن بأن تزعم بالتزامن أن إسرائيل
ولذلك فمن حقها أن تدافع عن نفسها في مواجهة "جوار صعب"، بينما تقوم من جهة أخرى بكل ما 
في وسعها لكي تحافظ على ذلك الجوار الصعب من خالل دعم العائالت الحاكمة التي تحارب 

 البرلمانات والديمقراطية، وتفترس الشعب بأسره.
هي التكتيكات الكالسيكية للسادة المستعمرين، كما كرستها التجارب االستعمارية لإلمبراطوريات  تلك

البريطانية والفرنسية والهولندية واإلسبانية التي كانت وليدة البحر. وكانت تلك سياسة ناجعة على 
ب، ولكن كونهم مدى عقود. كان بإمكان أي من الرؤساء األمريكيين السابقين أن يفعل ما فعله ترام

لم يفعلوا يشير إلى أنهم أدركوا مخاطر الدمج بين دعمهم إلسرائيل ودعمهم للدكتاتوريات العربية 
 الهشة التي تتربص بها ثورات الشعوب.
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ترامب جاهل وغافل في الوقت ذاته، وذلك ألن كل ما يعنيه في هذه العملية هو ذاته. يعاني ترامب 
، كيف ال وهو الذي كان مطلبه الوحيد من رئيس الوزراء من أعراض حالة صبيانية نرجسية

 اإلسرائيلي بنجامين نتنياهو أال ينال سواه لقب منقذ إسرائيل.
في حديث له عبر السماعة الخارجية للهاتف وأمام كتيبة من الصحفيين داخل البيت األبيض، سأل 

فقة يا بيبي؟ جو النعسان؟ هل ترامب: "هل تظن أن جو النعسان كان بإمكانه أن ينجز مثل هذه الص
تظن أنه كان بإمكانه أن يصنع مثل هذه الصفقة بشكل أو بآخر؟ ال أعتقد ذلك." سكت نتنياهو 
لبرهة طويلة وبصعوبة. "آه، حسنا، السيد الرئيس، الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله لك هو ... أم 

إلحالل السالم .. ونحن نقدر عاليا ... إر... نحن نقدر كل مساعدة يقدمها أي شخص في أمريكا 
 ما قمت به أنت."

 المخاطرة بكل شيء
من خالل المخاطرة بكل شيء، توشك حقبة الغموض المفيد في سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرق 
األوسط على االنتهاء. فالمحتلون اإلسرائيليون والمستبدون العرب هم اآلن في األحضان. وهذا يعني 

 االستبداد في العالم العربي هو النضال ذاته من أجل تحرير فلسطين المحتلة. أن النضال ضد
قد يظن شخص ما أن ذلك ال يترتب عليه الكثير، حيث إن الربيع العربي، الذي قلب الدنيا رأسا 

، قد ووري الثرى قبل وقت طويل. ولكن من الحماقة أن يظن أحد 2011على عقب عندما انطلق في 
 د أن سفير إسرائيل السابق في مصر إسحق ليفانون ليس أحمق.ذلك، ومن المؤك

كتب ليفانون في صحيفة إسرائيل اليوم، يتساءل عما إذا كانت مصر على حافة انتفاضة جديدة، 
ويقول: "حلم الشعب المصري باالنفتاح والشفافية بعد إسقاط مبارك، الذي كان يعّد دكتاتورا. اإلخوان 

أو قيد التنكيل. ال توجد معارضة. وتغيير القانون يسمح للسيسي بأن يظل  المسلمون إما في المنافي
، وتسمح القوانين بفرض السيطرة بكافة الوسائل، بما في ذلك االعتقاالت 2030في الرئاسة حتى عام 

 السياسية واإلعدامات. يعلمنا التاريخ أن ذلك يمكن أن يؤثر على المنطقة بأسرها".
ر عن مخاوفه من جهود ترامب حول إسرائيل. والحظ باروخ بيناح، الذي أعرب سفير إسرائيلي آخ

شغل سابقا منصب السفير لدى الدنمارك ونائب رئيس البعثة في واشنطن، أن معاهدات السالم التي 
وقعها ترامب كانت مع من كانوا أصال أصدقاء إلسرائيل، ولم تفعل شيئا لحل المعضلة القائمة مع 

نظر الكثيرون إلى ترامب باعتباره صديق إسرائيل الذي ليس له مثيل، ولكنه، وكما وقال: "ي األعداء".
فعل في الواليات المتحدة، عزلنا عن مجتمعنا الغربي الذي ننتمي إليه. فعلى مدى السنوات األربع 
الماضية غدونا مدمنين على عقار قوي واحد ال نظير له اسمه ترامبيون، وفي اللحظة التي يغادر 
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تاجر العقار البيت األبيض، سوف تحتاج إسرائيل للدخول في طور العالج من اإلدمان وا عادة  فيها
 التأهيل".

 درس مهم
. وفي عام 1978في اتفاقيات كامب دافيد، أصبحت مصر أول بلد عربي يعترف بإسرائيل في عام 

ر وادي عربا. أصبح األردن ثاني بلد عربي، عندما وقع الملك حسين معاهدة سالم في معب 1994
لعل المؤشر اآلخر على انعدام التفكير والتخطيط خلف الموجة الثانية من االعتراف عدم إدراك أن 

 الدول العربية التي شكلت الموجة األولى تتكبد بسبب ذلك خسارة فادحة.
موجة من االعتراف تغرق الموجة األخرى، ال يمكن أن يكون ما يجري من صنيع أناس فكروا جيدا 

 ا يقبلون عليه.فيم
يفقد األردن سريعا التحكم باألماكن المقدسة في القدس، وتخسر مصر المال والمرور من قناة 
السويس، التي سيتم تجاوزها عبر خط لألنابيب على وشك أن يبدأ بنقل ماليين األطنان من النفط 

للقطارات السريعة الخام من البحر األحمر إلى عسقالن. كما يجري التخطيط إلنشاء خط سكة حديد 
سرائيل، وبذلك يتم تجاوز مصر برا وبحرا.  بين اإلمارات وا 

، كانت مصر البلد العربي األقوى واألكثر سكانا. أما اليوم، فقد فقدت مكانتها وأهميتها 1978في 
 الجيوسياسية، وهذا درس مهم ينبغي أن يتعلمه جميع الزعماء العرب.

ماء في اإلقليم، وال أدل على ذلك من أن التحالف الجديد بين لقد استفاد من هذه الدروس بعض الزع
إسرائيل ودول الخليج ولد تحالفات أخرى تصر على الدفاع عن فلسطين وحقوق المسلمين، فقط 
راقب مدى اقتراب تركيا من إيران والباكستان، وكم تقترب باكستان من التخلي عن تحالفها القديم 

 العربية السعودية.الذي استمر طويال مع المملكة 
 درس لفلسطين

وال يقل الوضع في الضفة الغربية خطورة عن الوضع في مصر، فكجزء من جهودهم إلكراه محمود 
بالمئة  81عباس، الرئيس الفلسطيني، على القبول بالصفقة، تراجع الدعم العربي للسلطة الفلسطينية 

 مليون دوالر. 38ن دوالر إلى مليو  198خالل الشهور الثمانية األولى من هذا العام من 
ترفض السلطة الفلسطينية القبول بالضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، وذلك منذ أن بدأت 
إسرائيل في خصم األموال التي تنفقها السلطة الفلسطينية على أسر المقاتلين الفلسطينيين الذين 

ائيل، فمصيرها سيكون مثل مصير قضوا نحبهم. لو أن السلطة الفلسطينية قبلت خصومات إسر 
 هؤالء المقاتلين، في هذه األثناء رفض االتحاد األوروبي تعويض العجز.
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أما وقد جمد التنسيق الزمني، وتستمر إسرائيل في االعتقاالت الليلية في الضفة الغربية، فقد تتحول 
شعبي قادم كما كان المناطق الفلسطينية إلى علبة بارود. لن يتوقع من عباس أن يقمع أي حراك 

 يفعل من قبل.
انتظر الفلسطينيون زمنا طويال بعد إقامة دولة إسرائيل حتى يشكلوا حملة نضالية السترجاع أراضيهم 

، عندما تأسست منظمة التحرير 1964إلى مايو/ أيار  1949المفقودة، انتظروا من أبريل/ نيسان 
 للنضال في سبيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

نتظروا مدة أطول مبدأ األرض مقابل السالم حتى يعيد إليهم أرضهم، إال أن ترامب وكوشنر ثم ا
وفريدمان أعلنوا وفاته، كما أعلنوا وفاة حل الدولتين. في جميع مؤتمراتهم واستعراضاتهم لخططهم، 

 تجنبوا باستمرار ذكر كلمتين اثنتين: "الدولة الفلسطينية".
حدهم، ويضطرون ألن يعترفوا بأن مصيرهم في أيديهم وحدهم دون مرة أخرى، يقف الفلسطينيون و 

 غيرهم.
ها هي الظروف ذاتها التي أوجدت االنتفاضة األولى تعود إلى الحياة من جديد بالنسبة لجيل من 

. لن يطول المقام قبل أن تندلع انتفاضة ثانية، 1987الشباب لم يكن قد ولد يوم الثامن من ديسمبر 
خرج الوحيد المفتوح أمامهم للهروب من جحيم التوسع اإلسرائيلي والخيانة العربية وعدم ألنها اآلن الم

 المباالة الدولية.
 ال جدوى من االعتراف بإسرائيل، وال جدوى من الكالم.

ن كانت في الواقع أيضا تركة كل من سبقه من الرؤساء. سوف يشعل اتفاق  تلك هي تركة ترامب، وا 
 ي المنطقة لعقود قادمة.أبراهام فتيل الصراع ف

 30/10/2020، "21موقع "عربي 
 

 بين الواقع العربي المتناقض واالتفاق السوداني اإلسرائيلي .49
 شفيق ناظم الغبرا د.

التاريخي لنشوئها والمرتبط بالقوة والفرض  اإلطارعالقات إسرائيل التحالفية مع العرب ال تخرج عن 
لمصادرة وأخذ وطن ليس له أن يقدم للدول األخرى سوى والتطهير العرقي. فمن أقام دولته على ا

الخدمات األمنية والعسكرية والتكنولوجية المتوفرة في دول كثيرة في العالم. لكن من جهة أخرى 
إسرائيل متخصصة في بيع الوهم بأن العالقة معها هي المدخل للواليات المتحدة، وأن تلك العالقة 

انتهاكات حقوق اإلنسان. لكن االنتخابات األمريكية بعد أيام تعطي صك براءة عن جرائم الحرب و 
 وقد يجد الكثير ممن راهنوا على البيت األبيض أن المعادالت األمريكية قد تغيرت.
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لقد باعت إسرائيل ذات الوهم للرئيس العراقي صدام حسين اثناء الحرب العراقية األمريكية في أواسط 
 1979يتطور األمر كثيرا، كما وباعت ذات الوهم للرئيس السادات ثمانينيات القرن العشرين دون أن 

الذي انتهى بكامب ديفيد، كما ولألردن عبر مراحل مختلفة من تاريخه، لكن إسرائيل تتحرك وفق 
مصالح الصهيونية، فهي التي سعت ألن يتفق العرب معها، وهي نفسها التي تسعى بكل وسيلة 

 لتقزيم مصر وتهديد األردن.
ئيل حليفة الديكتاتوريات في العالم كما وفي الشرق األوسط لم تتغير منذ نشوئها. بل إن التوجه إسرا

العنصري الذي يضطهد العرب في فلسطين ويحاسبهم لعدم يهوديتهم يعكس نظرة إسرائيل للعالم 
مالء واختراق وكراهية.  العربي، فهي نظرة شك وريبة وا 

صرية للنهاية بينما كان مانديال في السجن. هي نفسها التي لقد دعمت إسرائيل جنوب افريقيا العن
بأن إسرائيل من خالل  1982سعت لتنظيف سجل الرئيس الزائيري موبوتو، مع اعطائه الوعد في 

منظماتها في أمريكا ستعمل لتحسين صورة زائير. حتى إيميلدا ماركوز زوجة ديكتاتور الفيليبين 
مع إسرائيل لتغير صورة الفيليبين السيئة في العاصمة الشهير عبرت عن رغبتها في عالقة 

 األمريكية.
إن توصل إسرائيل للتفاهم مع عدد من الدول العربية ينطلق من أن العدو الحقيقي لهذا التفاهم 
الجديد: النظام الديمقراطي الشعبي التمثيلي المساءل. فالعدو لهذا الحلف هو حكم الشعب بالشعب 

الحر واإلعالم المفتوح. لم يعد العداء للشيوعية، وال لإلرهاب هو الفيصل، بينما وهو النقد والتعبير 
حملة التحريض على اإلخوان المسلمين أصبحت قميص عثمان الذي يخفي وراءه عداء للمجتمع 

 المدني وللديمقراطية وسعي لبناء ديكتاتوريات جديدة.
لهذا التطبيع، وقد تكون تركيا عنصرا آخر ال يبدو من الدقة القول بأن إيران هي السبب االساسي 

من عناصر الموقف ألنه وفق السياسة األمريكية البد من احتواء كل قوة اقليمية تؤثر على الهيمنة 
األمريكية واإلسرائيلية، لكن ذلك الزمن بدأ يتغير، ومن الصعب منع نمو قوى إقليمية قوية في ظل 

قليمي لدور الواليات المت حدة. لكن بنفس الوقت إن حراك شعوب االقليم العربي تراجع كوني وا 
 .2011المحتمل في ظل االنسحاب األمريكي على مراحل هو عدو للكثير من األنظمة منذ 

الجديد بين إسرائيل والسودان والذي تم برعاية إماراتية أمريكية منذ أيام ال بد من أن  ولينجح االتفاق
ديدة، ولكي تحقق االتفاقات الجديدة دورها ال بد من بتر كل يتحول السودان لديكتاتورية عسكرية ج

تعبير وحرية رأي بما فيها اآلراء الناقدة إلسرائيل. سيؤثر االتفاق على المجلس السيادي في السودان 
 والتوازن بين القوى المدنية والعسكرية. فهل يتحمل السودان ديكتاتورية جديدة؟.
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ى المدى المتوسط، لكن مشروع بناء شرق أوسط سلطوي معاد إن االتفاقات الراهنة لن تنجح عل
للحريات والديمقراطية والتيارات الشعبية والقضية الفلسطينية ماض في طريقه. نحن أمام شكل جديد 

 لحلف بغداد الذي أسقطته الشعوب العربية.
من تشرين  االتفاق مع السودان عبث سياسي مارسه ترامب قبل االنتخابات األمريكية في الثالث

بأيام. والرئيس ترامب معتاد على استخدام الضعفاء في تحريك ما يريد، لكنه ال  2020نوفمبر -الثاني
 يفكر في القادم، وكيف يمكن لخطواته أن تحرك منطقة الشرق العربي بعيدا عن الواليات المتحدة.

ابل رفع السودان عن الئحة من يتابع االتفاق السوداني اإلسرائيلي سيتضح له انه اتفاق إمالء، فمق
االرهاب، يتم التطبيع مع إسرائيل. هذا يبرر إليران ودول كثيرة تخضع للعقوبات األمريكية، بل لن 

 استغرب بروز جبهة عالمية ضد العقوبات األمريكية من دول شتى.
وسيضع االتفاق السوادني مع إسرائيل األساس لبعض صفقات السالح، ومزيد من التكنولوجيا 

لمراقبة والسيطرة الداخلية، وسيعني االختراق اإلسرائيلي للسودان محاولة استغالل خيراته. بل لن ل
تقوم إسرائيل بتغير خارطة الزراعة في السودان، هذا يتطلب سواعد سودانية وليس إسرائيلية. لكن 

ي السياسة األهم انه رفع السودان عن الئحة اإلرهاب قد ال يكون عملية دائمة، ومع أي تغير ف
 السودانية بإمكان العقوبات أن تعود.

وسيؤدي االتفاق السوداني االماراتي لعسكرة البحر األحمر حيث قاعدة تركية وأخرى إماراتية في 
اريتريا، وقد تنشأ قاعدة إسرائيلية على األراضي السودانية المطلة على البحر األحمر. العسكرة ممتدة 

يران بنفس الوقت. هذا وضع قابل لالشتعال.من البحر األحمر لمنطقة الخلي  ج وا 
إسرائيل ستحاول حماية أصدقائها الجدد، لكن تاريخها يؤكد على مدى فشلها في فعل ذلك في العالم 

 1979قبل الثورة االسالمية  إيرانالعربي واإلسالمي، بل كان إلسرائيل مواقع وسيطرة في كل من 
وزراء في بدايات االلفية الثانية. السـؤال كيف خسرت وفي تركيا قبل مجيء اردوغان كرئيس لل

 إسرائيل هذه الدول والشعوب، وما ضمانة حفاظها على السودان وغيرها في دائرتها؟
إن إسرائيل بروحها العنصرية، وبكراهيتها لشعوب اإلقليم، وبعقليتها االستعالئية، قد دخلت في قلب 

صدام مباشر مع آفاق التحرر العربي القادم، ستكون  اإلقليم العربي. وهذا يعني أنها اصبحت في
 بعين العاصفة بأكثر ما تتوقع أو تتمنى. التناقضات القادمة ستكون كاشفة.

 30/10/2020، القدس العربي، لندن
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 على تسوية ملف األسرى« حماس»إمداد غزة بأنبوب غاز إسرائيلي لتشجيع  .50
 أليكس فيشمان

ائيلي من حقل الفيتان إلى محطة توليد الطاقة في قطاع غزة درجة: يرتفع المخطط لنقل الغاز اإلسر 
، اللواء كاميل أبو الركن، عقد في نهاية األسبوع الماضي لقاء «المناطق»فبرعاية منسق األعمال في 

، وبين ممثلين قطريين برئاسة السفير «الرباعية»وممثلي  –« ديلك»مثل  –بين شركات إسرائيلية 
 غزة، محمد العمادي.القطري إلى قطاع 

بحثت في اللقاء منذ اآلن تفاصيل عملية تتعلق بصفقة الغاز بين إسرائيل والقطاع، وتحويل محطة 
توليد الطاقة في قطاع غزة من محطة تعمل على السوالر إلى محطة تعمل بالغاز. كما بحثت، 

لطاقة هي أكثر من مئة ضمن أمور أخرى، الكلفة والجداول الزمنية. ويتبين أن كلفة تحويل محطة ا
ذا ما «. الرباعية»مليون دوالر، المبلغ الذي ستمول قطر جزءًا ال بأس به منه، بالتعاون مع دول  وا 

سارت األمور وفقًا لما خطط لها، فإلن النية هي أن تبدأ محطة الطاقة، التي تعمل بالغاز 
 اط من الكهرباء.ميغاو  560لتنتج  2024اإلسرائيلي في قطاع غزة، ابتداء من العام 

وجاء من مكتب وزير الدفاع أن وزير الدفاع لم يغير سياسته في مسألة األسرى والمفقودين، وأنه لن 
طالما لم تحل مسألة األسرى « حماس«ينفذ أي مشروع في إطار اتفاق التسوية بين إسرائيل و

تمنع خطوات تتعلق  والمفقودين. ومع ذلك، أشارت أوساط مكتب وزير الدفاع إلى أن إسرائيل ال
 بالتخطيط واالستعداد لتنفيذ مشروع الطاقة في قطاع غزة.

يوجد مشروع ُأنبوب نقل الغاز اإلسرائيلي إلى قطاع غزة في مراحل التخطيط منذ نحو نصف سنة، 
بمبلغ نحو عشرة ماليين دوالر. ويوجد التخطيط في مراحل متقدمة « الرباعية»بتمويل من دول 
ى التفاصيل واالتصال بالشركات. والنية هي تمديد أنبوب من حقل الفيتان إلى تسمح بالنزول إل

عسقالن ومن عسقالن عبر إيشل هنسي إلى قطاع غزة. وعمليًا يوجد منذ اآلن أنبوب من عسقالن 
 إلى بئر السبع، ويتبقى تنفيذ فرع في األنبوب باتجاه قطاع غزة.

الكهرباء. وتنتج محطة توليد الطاقة في القطاع التي ميغاواط من  120تبيع إسرائيل اليوم للقطاع 
 30ميغاواط أخرى. كما تنتج منشآت للطاقة الشمسية أقيمت في القطاع  90تعمل على السوالر 

ميغاواط. وعليه فإن كمية الكهرباء التي ترد  500ميغاواط أخرى. ويبلغ االستهالك في قطاع غزة 
لمدة ثماني ساعات. وعندما سيتم تفعيل محطة الطاقة على اليوم إلى القطاع تسمح بتوريد كهرباء 

الغاز فإنها ستصل إلى ذروة إنتاجها وستتغير صورة الطاقة في غزة تمامًا وستسمح بإنهاء مشاريع 
كبرى مثل بناء معهد تحلية المياه الكبير. من ناحية قطاع غزة المعنى هو قفز درجة في جودة 
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لتفكر جيدًا بثمن الخسارة التي « حماس»قيادة  –م محافل إسرائيلية بزع –الحياة، األمر الذي سيدفع 
 سيجبيها استمرار العنف واإلصرار على عدم حل مسألة األسرى والمفقودين.

تشارك السلطة الفلسطينية هي أيضًا في تمويل تحويل محطة الطاقة في غزة من السوالر إلى الغاز 
تتواجد في لبنان وتعمل في كل الشرق « CCC»من خالل شركة بناء فلسطينية دولية تسمى 

اإلسرائيلية، جزءًا من المشروع الذي « ديلك»األميركية، وشركة « شبرون»األوسط، وتشكل شركة 
 سيقوده التمويل القطري.

منذ اآلن، وحتى قبل أن يبدأ التنفيذ على األرض، ترتسم صورة تنسيق غير مسبوقة، تجري منذ 
، السلطة الفلسطينية، واالتحاد «حماس»إسرائيل، مصر، قطر، أشهر خلف الكواليس، بين 

 األوروبي.
 «يديعوت»

 30/10/2020األيام، رام هللا، 

 
 :كاريكاتير .51

 
 30/10/2020القدس، القدس، 


