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 30 :كاريكاتير

*** 
 
 
 جنوب قطاع غزة وةصابة  ال  برصاص الجيش المصري ْين شنيقين استشهاد صياد   .1

أعلن نقنب الصيادين في غزة نزار عياش، أنه تم إبالغهم باستشهاد : محمود أبو راضي  - غزة
صيادْين شقيقنن من عائلة الزعزوع وإصابة نثالث بعد إطالق الجيش المصري اليار علنهم صباح 

وأفاد عياش في  فظة رفح جيوب قطاع غزة.أمس الجمعة أنثياء ممارسة عملهم قبالة بحر محا
تصريح لوكالة "الرأي" باستشهاد الشقيقنن حسن ومحمود الزعزوع، فيما أصنب الصياد الثالث ياسر 

 بجراح.
 2/9/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عباس: القضية الفلسطينية االمتحان األكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها .2

رئيس السلطة الفلسطنيية محمود عباس، األحد، إن القضية الفلسطنيية تبقى االمتحان قال : رام هللا
إلنشاء األمم  75جاء ذلك في كلمة له، بمياسبة الذكرى الـ  األكبر للميظومة الدولية ومصداقنتها.

ا وأضاف: "ال نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مم المتحدة، أوردتها وكالة األنباء الفلسطنيية الرسمية.

وتابع: "في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم من  أقرت به هذه الميظومة حقا أصنال للشعوب كافة".
سلطة االحتالل اإلسرائنلي واإلدارة األمريكية على الميظومة الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية 

 ألطراف في العالم".يزداد تمسكيا بهذه الميظمة التي تمثل حصيًا للقانون الدولي وللعالقات متعددة ا
 وتعهد "بالعمل لينل الحق في العضوية الكاملة في األمم المتحدة".

 27/9/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 
 

 الصالحي: ضغط أمريكي على السودان لتوطين الجئين فلسطينيين .3
، عن "محاوالت أمريكية كشف عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير، بسام الصالحي: أيسر العيس

وقال الصالحي في تصريح لوكالة  لدفع السودان نحو قبول توطنن الجئنن فلسطنيننن على أرضه".
 "األناضول" السبت، إن "مصادر خاصة أطلعته على أن حوارات التطبيع مع السودان، التي تعكف
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أرضه، في إطار مخطط علنها واشيطن وإسرائنل، تتضمن استعداد السودان لتوطنن الالجئنن على 
 صفقة القرن المزعومة".

 27/9/2020، لألنباءناضول وكالة األ 
 

 متكاملة استراتيجيةطرح في كلمته أمام الجمعية العامة خطة  عباسعريقات:  .4
قال أمنن سر اللجية التيفنذية لميظمة التحرير صائب عريقات "إن الرئيس محمود عباس قد : رام هللا

متكاملة  استراتيجيةللجمعية العامة لألمم المتحدة رسالة وخطة  75دورة الـطرح في كلمته أمام ال
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطنيي، قال: إن هياك تقدما  فلسطنييا، وعربيا، وإقليميا، ودوليا".

كبنرا، وخالل أيام سيعقد اجتماع لألمياء العامنن للفصائل، لنتم اإلعالن عن موعد االنتخابات 
لمانية، نثم الرئاسية، والمجلس الوطيي الحقا، وهياك اتفاق كبنر قد حصل لتحقنق المصالحة البر 

 الفلسطنيية.
 26/9/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
  أيام 110اإلعداد للمرحلة األولى التشريعية يحتاج  :لجنة االنتخابات الفلسطينية .5

المركزية الفلسطنيية، إنها جاهزة لعقد االنتخابات في األراضي  رام هللا: قالت لجية االنتخابات
أيام إلنهاء المرحلة األولى من  110الفلسطنيي فور إصدار المرسوم الرئاسي، مؤكدة أنها تحتاج إلى 

االنتخابات. وأوضح هشام كحنل المدير التيفنذي للجية، أنها مستعدة لالنتخابات التشريعية، تلنها 
 يها تيتظر صدور المرسوم الرئاسي.الرئاسية، ولك

 27/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

  دور لدحالن في اتفاق التطبيع اإلسرائيلي اإلماراتيميدل إيست آي:  .6
أفاد موقع "مندل إيست آي" اإلخباري البريطاني أن احتماالت عودة محمد دحالن : مندل إيست آي

سطنيية تكتيفها شكوك بسبب ما يشاع عن دوره في إلى األراضي الفل فتحالقيادي السابق في حركة 
وذكر الموقع، في تقرير الصحفي آدم خلنل المقيم  اتفاقية التطبيع التي أبرمتها اإلمارات مع إسرائنل.

في قطاع غزة، أن دحالن بات محل غضب الفلسطنيننن الذين يتهمونه بالخيانة بسبب دوره المزعوم 
 في اتفاقية التطبيع تلك.
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قرير "مندل إيست آي" عن دوائر فلسطنيية رسمية مقربة من عباس اعتقادها بأن دحالن هو ونقل ت
"المسؤول األول" عن ترتنب االتفاق بنن اإلمارات وإسرائنل، زاعمة أن "المصلحة الشخصية" كانت 

 دافعه
 26/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قيق الشراكة السياسيةنجاز الوحدة الوطنية وتحإعلى  صرّ عباس مُ حسين الشيخ:  .7

أكد عضو اللجية المركزية لحركة فتح حسنن الشيخ، األحد، على أن محمود عباس، مصر : رام هللا
نجاز الوحدة الوطيية وتحقنق الشراكة السياسية على أسس واضحة ومتفق علنها، لمواجهة كل إعلى 

 المؤامرات ومشاريع تصفية القضية الفلسطنيية.
ة حركة فتح ستجتمع الخميس المقبل وستدرس هذه التفاهمات وستعطي قرارها كد الشيخ أن مركزيأو 

وأن هياك قبول مبدأي بمخرجات الحوارات، وسيكون ايضا اجتماع لقيادة حماس وكل الفصائل التي 
وضعت في صورة هذه التفاهمات، وهي بصدد حوار جدي ليكون هياك حوار بنن كل الفصائل 

 ملموسة. لتحويل التفاهمات الى خطوات
 27/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الرجوب: نحن في المحطة األخيرة من ترسيم المستقبل الفلسطيني .8

أكد اللواء جبريل الرجوب، أمنن سر اللجية المركزية لحركة فتح، أن  سليمان حاج إبراهيم:  - الدوحة
يم المستقبل الفلسطنيي، من خالل بياء شراكة لكل األطراف بلغت المحطة األخنرة والمفصلية لترس

، عن توافق فتحاوي ”القدس العربي“وكشف في مقابلة خاصة مع  مكونات اليظام الفلسطنيي.
 حمساوي، يستيد على حوار داخل األطر القيادية للحركتنن، وحوار مع بقية الفصائل الفلسطنيية.

ي وصلوا إلنها فيما يتعلق بترسيم المصالحة، أجاب عن اليقطة الت” القدس العربي“وردًا على سؤال 
الرجوب أنهم النوم في المحطة األخنرة والمفصلية لترسيم المستقبل الفلسطنيي، من خالل بياء شراكة 
لكل مكونات اليظام الفلسطنيي، وهي العملية التي سنتمخض عيها انتخابات ديمقراطية بالتمثنل 

هياك جهد أمريكي، إسرائنلي، إلفشال “وقال:  أسس واضحة..اليسبي، تؤسس لمخرجات تستيد على 
أي وحدة فلسطنيية، وهياك أطراف عربية لألسف تتعاطى مع القضية الفلسطنيية بعنون ومصالح 

المقاومة “أكد الرجوب أن و  ”.أمريكا وإسرائنل )إشارة إلى اإلمارات والبحرين وداعمنهما في الميطقة(
في هذه المرحلة نرى المقاومة الشعبية أمرًا واردًا، “وبنن أنه ”. استراتيجيباليسبة إلنيا جميعًا خيار 
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ولكن التدرج وتغننر قواعد االشتباك مع االحتالل، هي خيار قائم إلى أن نصل إلى عصيان وطيي 
 ”.فلسطنيي

 27/9/2020، لندن، القدس العربي
 

 بدران: الحوار مع فتح ليس بديال عن الحوار الوطني الشامل .9
حسام بدران إن الحوار بنييا وبنن اإلخوة في  حماسل رئيس مكتب العالقات الوطيية في حركة قا

 حركة فتح ليس بديال عن الحوار الوطيي الشامل، ولكيه تهنئة له كما يجري مثله مع فصائل أخرى.
وبنن بدران في تصريح صحفي، أن ما يتداول من تصريحات عن إغالق اتفاقات وجداول مواعند 

 صحيح، مع تأكندنا الحرص على الوصول التفاقات وطيية شاملة حول القضايا كافة. غنر
 26/9/2020موقع حركة حماس، 

 
 حماس تستنكر استهداف الجيش المصري للصيادين في بحر رفح .10

بشدة استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر  حماساستيكرت حركة 
ه إطالق الرصاص المباشر على الصيادين فجر يوم أمس الجمعة محافظة رفح، والذي كان آخر 

؛ ما أدى إلى استشهاد الصياد محمود محمد الزعزوع، والصياد حسن محمد الزعزوع، 25/9/2020
 وإصابة الثالث ياسر محمد الزعزوع واعتقاله. 

وت أوالدهم ولقمة وأكدت الحركة أنه ال يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العييف مع الباحثنن عن ق
وطالبت السلطات المصرية  عيشهم في ظل الحصار المطبق والخانق على سكان قطاع غزة.

 باإلسراع بالتحقنق في هذا الحادث األليم وضمان عدم تكراره.
 26/9/2020موقع حركة حماس، 

 
 فصائل فلسطينية تدين مقتل صيادين من عائلة واحدة على يد الجيش المصري  .11

جهاد اإلسالمي بشدة قتل الجيش المصري الصيادين الفلسطنيننن حسن ومحمود دانت حركة ال
الزعزوع، وإصابة شقيقهما ياسر واعتقاله، وطالبت السلطات المصرية باإلفراج عن شقيقهما الجريح 

وقالت القوى الفلسطنيية إن تكرار حوادث إطالق اليار بغرض القتل أمر مستيكر  ياسر الزعزوع.
صار خانق وظروف صعبة يعيشها سكان قطاع غزة، ويمثل انتهاكا لقيم العروبة ومدان في ظل ح

بدورها دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطنن استهداف الصيادين الفلسطنيننن من قبل  والجوار.
البحرية المصرية، وطالبت الجبهة السلطاِت المصرية بفتح تحقنق عاجل ومحاسبة من تسبب في 
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وأكدت أن  اج الفوري عن الصياد الجريح الذي تم اعتقاله عقب الحادث.هذه الجريمة واإلفر 
االستهداف غنر مقبول، وأن على الجهات المصرية الرسمية أن تتحمل مسؤولياتها خصوصا بعد 

 تكرار استهداف الصيادين.
 27/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 االحتالل: السفير اإلماراتي "العتيبة" "عراب" التطبيع مع "الجهاد" .12

يمثله  الذيقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، األحد، إن مواقف نظام اإلمارات 
السفنر يوسف العتنبة، يتماهى مع موقف اإلدارة األمريكية بموافقته على ضم أجزاء كبنرة من 

ائنلي، الذي يتماهى األراضي الفلسطنيية. ووصف المدلل العتنبة بعّراب التطبيع مع االحتالل اإلسر 
موقفه مع موقف اإلدارة االمريكية والرئيس ترامب وكثنر من قادة االحتالل حول تأجنل الضم مع 

 عدم اإلعالن عيه.
 27/9/2020، فلسطين أون الين

 
 إدلشتاين: سأقترح أنظمة لتقييد المظاهرات خالل اإلغالق .13

على الحكومة  ]أمس[ نه سيطرح مساء النومقال بولي إدلشتاين وزير الصحة اإلسرائنلي، إ :رام هللا
أنظمة لحاالت الطوارئ تسمح بتقنند المظاهرات خالل فترة اإلغالق المحكم، إلى أن يتم تمرير قانون 

 بهذا الخصوص في الكييست.
وبحسب هنئة البث اإلسرائنلية العامة الياطقة بالعربية، فإن إدلشتاين طلب من مدير عام وزارته 

يم رأي مهيي يحذر فيه من مخاطر التجمهر لتدعيم الموقف الرامي إلى تحجيم حنزي ليفي تقد
 المظاهرات.

 26/9/2020القدس، القدس، 
 

 فرض حظر تجوال على الجنود والقواعد العسكرية اإلسرائيلية .14
قرر أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش اإلسرائنلي، يوم  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم 

تجوال على الجيود اإلسرائنلننن، وميعهم من مغادرة القواعد العسكرية بسبب األحد، فرض حظر 
 تفشي فنروس كورونا.
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وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن حظر التجوال سنبدأ يوم الثالنثاء وسيستمر لمدة شهر واحد، 
ك مشنًرا إلى أن القرار سيشمل جميع الجيود الذين ييضمون للقواعد العسكرية المختلفة وكذل

 للتدريبات.
، 1190ووفًقا لمعطيات عسكرية، فإن آخر عدد للمصابنن في صفوف الجيش اإلسرائنلي وصل إلى 

إصابة ما  200وهو رقم قياسي أعلى بأربع مرات من ذروة الموجة األولى، حنث تم تشخيص نحو 
 بنن الجمعة والسبت.

 27/9/2020القدس، القدس، 
 

 الدولة أصيبوا بكورونا من مواطني %2.5الصحة اإلسرائيلية:  .15
من مواطيي الدولة أصنبوا  %2.5بأن  اإلسرائنلية، الصحةلوزارة  أظهرت بيانات إحصائية: محمد وتد

بفنروس كورونا المستجد، ميذ اإلعالن عن انتشار الفنروس في البالد في آذار/مارس الماضي، 
مريضا، بنيهم  749ت الخطنرة إلى بحسب وزارة الصحة اإلسرائنلية، النوم األحد. وارتفع عدد الحاال

 يخضعون لتيفس اصطياعي. 196
 27/9/2020، 48عرب 

 
 "تطورات سياسية": المحكمة اإلسرائيلية تؤجل قرارها بشأن الالجئين السودانيين .16

وافقت المحكمة العليا اإلسرائنلية على طلب الييابة العامة بتأجنل تقديم ردها بشأن ميح : بالل ضاهر
ي لجوء من إقليم دارفور، بعد أن قدمت الييابة معلومات حول "تطورات سرية مع مكانة لطالب

 السودان، قد يكون لها تأنثنر على نتائج االلتماس"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" النوم، األحد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائنلي قوله، إنه "تتواصل االتصاالت من أجل التوصل إلى 

عالقات مع السودان، وسنتم في إطارها بحث مسألة المهاجرين من السودان أيضا. اتفاقية تطبيع 
وسيأخذ موقف الدولة بالحسبان التغننرات الداخلية التي طرأت في السودان وتأنثنرها على قدرة 

 السودانننن المتواجدين في إسرائنل على العودة إلى دولتهم والعيش بها بأمان".
 27/9/2020، 48عرب 

 
 نون يقتحمون األقصى رغم اإلغالقمستوط .17

واصلت مجموعات استيطانية، يوم األحد، اقتحاماتها لباحات المسجد األقصى، في : القدس المحتلة
مستوطيًا اقتحموا باحات  25وأفادت مصادر محلية أن  محتلة، تحت حماية قوات االحتالل.القدس ال
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لنومية، التي تتم يوميا من األحد حتى المسجد األقصى، في الفترة الصباحية، من االقتحامات ا
 الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل أميت اقتحام المجموعات االستيطانية، في حنن أدى 
وفرضت قوات االحتالل حظر تجوال على مديية القدس  توطيون طقوسا تلمودية استفزازية.المس

، لكل من يتحرك بسيارته وبالتحديد على المحتلة، وشيت حملة مخالفات بالمئات بحق المقدسننن
 حواجز القدس الرئيسية.

 27/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وعائلته تناشد لإلفراج عنه 63األسير األخرس يواصل إضرابه لليوم اله  .18
عاًما( من بلدة سنلة الظهر  49يواصل األسنر ماهر عبد اللطيف حسن األخرس ):الضفة الغربية

 على التوالي، رفًضا العتقاله اإلداري. 63جينن، إضرابه المفتوح عن الطعام للنوم الـ  قضاء مديية
 27/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أيام فقط 10": المخزون المتوفر للمسوحات الطبية يكفي لهالفلسطينية "الصحة .19

المخزون المتوفر للمسوحات قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، يوم األحد "إن : رام هللا
وأشار الشخرة إلى أنه من المتوقع خالل النوم أو الغد أن يتم  أيام فقط". 10الطبية يكفي لمدة 

وأضاف، إلذاعة صوت فلسطنن، أن اليقص سببه . الحصول على المسوحات الطبية الجديدة
 .إجراءات االحتالل وتعقندات حركة التيقل الدولية

 27/9/2020، عالمالمركز الفلسطيني لإل
 

 "صحيفة فلسطين" تحصل على العضوية الشرفية بنقابة الصحفيين الكويتيين .20
حصلت صحيفة فلسطنن النومية في قطاع غزة، على العضوية الشرفية بيقابة الصحفننن الكويتية.  

وجاء في شهادة العضوية الموقعة من قبل رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفننن الكويتية د. زهنر 
، فقد 2020ديسمبر  27لعباد: "بياء على توصية رئيس مجلس اإلدارة وقرار جلس اإلدارة بتاريخ ا

تقرر ميح العضوية الشرفية في نقابة الصحفننن الكويتية وهي ميظمة دولية معتمدة من ميظمة 
العمل الدولية ومشهرة في دولة الكويت لـ"صحيفة فلسطنن" التي تصدر في قطاع غزة وتحمل شعار 

 حارسة الحقيقة، ويمثلها الزمنل الصحفي األستاذ مفند أحمد حسن أبو شمالة". 
 27/9/2020فلسطين أون الين، 
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 سنوات 5االحتالل يحكم على أسير من جنين بالسجن له  .21
عامًا(  17حكمت المحكمة العسكرية في سالم، يوم األحد، على األسنر سامر عبد الكريم عويس )

 -4-15سيوات. وكانت قوات االحتالل اعتقلت سامر في  5لفعلي لمدة من مخيم جينن، بالسجن ا
وتعرض للتحقنق وسط ظروف عزل وتعذيب لمدة شهرين في زنازين بنتح تكفا، وميذ اعتقاله  2019

رفضت جمعه مع والده األسنر عبد الكريم عويس الذي تعرض للمطاردة وعدة محاوالت اغتيال مع 
 شقيقه األسنر حسان. 

 27/9/2020أون الين، فلسطين 

 

 خسائر القطاع السياحي الفلسطيني تجاوزت المليار دوالر .22
رام هللا: قدر جهاز اإلحصاء الفلسطنيي ووزارة السياحة واآلنثار، خسائر إيرادات السياحة  -ليدن 

ك مليار دوالر أمنركي، التي تشمل السياحة الوافدة من الخارج والمحلية، وذل 1.15الداخلية بما يقارب 
 «.كورونا»بسبب فنروس 

 28/9/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 إدارة "الدامون" تواصل عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي" .23
علي سمودي ـ تواصل إدارة سجن "الدامون" عزل أربع أسنرات في  -جينن ـ "القدس" دوت كوم

 19بته بفنروس كوفند "الحجر الصحي" وذلك بعد مخالطتهم ألحد الممرضنن الذي تبنن الحقًا إصا
 الُمستجد.

وحّمل نادي األسنر إدارة سجون االحتالل، المسؤولية الكاملة عن مصنر األسنرات، مطالبًا كافة 
جهات االختصاص وعلى رأسها الصلنب األحمر الدولي ببذل الجهود الالزمة لالطمئيان على 

 األسنرات وطمأنة عائالتهن، ومتابعة أوضاعهن.
 27/9/2020القدس، القدس، 

 

 حالة وفاة 23وتسجيل  942ارتفاع اإلصابات به"كورونا" بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى  .24
أعليت وكالة غوث وتشغنل الالجئنن الفلسطنيننن "أونروا" في لبيان في بيان  (:)شنيخوا -بنروت

ة بنن الالجئنن مع إصاب 942( إلى 19-األحد، عن ارتفاع اإلصابات بفنروس كورونا الجديد )كوفند
 حالة وفاة. 23حالة نشطة مع تسجنل  330

 27/9/2020القدس، القدس، 
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 االحتفاالت بذكرى مولده وةلغاء مصر: حكم نهائي بشطب ضريح حاخام من قائمة اآل ار .25

 6بحكم نهائي، أيدت المحكمة اإلدارية العليا في مصر، أمس، حكمًا سابقًا صدر قبل نحو  القاهرة:
من القائمة الرسمية لآلنثار في البالد، « أبو حصنرة»ضي بشطب ضريح الحاخام النهودي سيوات، يق

تالفيًا »ورفض الحكم القضائي نقل رفات أبو حصنرة  وقررت كذلك رفض طلب إسرائنلي بيقل رفاته.
إلضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة االحتالل اإلسرائنلي بوجود هذا الضريح على أرض 

طعن الجهة اإلدارية ضد »وقالت المحكمة اإلدارية العليا في مجلس الدولة، إن  «.العربيةفلسطنن 
ووفق قرار المحكمة، ألزمت  «.الحكم الخاص بضريح الحاخام النهودي أبو حصنرة كأن لم يكن

 «.إلغاء إقامة االحتفالية السيوية لمولد الحاخام النهودي بصفة نهائيةبالحكومة 
 27/9/2020، دنالشرق األوسط، لن

 
 أيام 3مصر تفتح معبر رفح في االتجاهين له .26

بدأت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البري في االتجاهنن لسفر وعودة المواطينن،  القاهرة:
فنروس كورونا »وذلك لمدة نثالنثة أيام، مع تطبنق اإلجراءات االحترازية المتعلقة باختبارات 

 «.المستجد
 27/9/2020، دنالشرق األوسط، لن

 
 

 "العمل اإلسالمي" ينظم وقفات احتجاجية رفضًا للتطبيع مع االحتاللعّمان:  .27
وكاالت: نظم حزب "جبهة العمل اإلسالمي"، السبت، وقفات احتجاجية متزامية، أمام مقار فروعه 

مراد في المحافظات األردنية، رفضا للتطبيع مع االحتالل اإلسرائنلي. وأكد األمنن العام للحزب 
العضايلة، في تصريٍح لوكالة "قدس برس" :"نحن نؤكد النوم أن الشعب األردني يرفض كافة أشكال 
التطبيع وبالتالي جاءت هذه الفعالية وغنرها من الوقفات االحتجاجية على كامل التراب األردني 

ع االحتالل للتأكند على موقفيا الشعبي الرافض لممارسات بعض األنظمة العربية تجاه تطبيعها م
 اإلسرائنلي.

 26/9/2020، قدس برس
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 هناك فرصة يجب اغتنامها لرفع السودان من قائمة اإلرهاب: البرهان .28
قال رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إن أمام السودانننن فرصة لرفع 

أبو ظبي وتل أبنب،  اسم بالدهم من قائمة اإلرهاب، في وقت عرضت واشيطن، بالتعاون مع
وفي كلمته خالل أعمال المؤتمر  مساعدات مالية على الخرطوم مقابل تطبيع عالقاتها مع إسرائنل.

االقتصادي القومي الذي انعقد النوم بالخرطوم، شدد البرهان على أهمية اغتيام هذه الفرصة إلصالح 
 اليظام االقتصادي وخروج البالد من األزمات التي تمر بها.

جانبه قال رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك إن مسألة التطبيع مع إسرائنل تتطلب نقاشا من 
 وتشاورا مجتمعيا عميقا بشأنها.

 26/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"الصادق المهدي يتبنى حملة لمناهضة العالقات مع  .29
سبق، الصادق المهدي، أنه سيقود أعلن رئيس وزراء السودان األ: محمد أمنن ياسنن - الخرطوم

حملة سياسية وشعبية للوقوف ضد أي خطوة من الحكومة االنتقالية في البالد لتطبيع العالقات مع 
إسرائنل، الذي وصفه باالستسالم وال صلة له بالسالم في الميطقة، داعيا المسؤولنن في الحكومة 

تستغلها الجماعات المتطرفة إلحداث فتن في  إلعالن التزام واضح بعدم القيام بأي مبادارت فردية،
، أكبر الطوائف الدييية في البالد، «األنصار»واعتبر المهدي، الذي يترأس حزب األمة، وإمام  البالد.

ربط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب بالتطبيع ابتزازا مهنيا لكرامة الشعب »
 «.السوداني

 27/9/2020الشرق الوسط، لندن، 
 

 ": تحركات التطبيع معزولة عن الشارع21سياسي سوداني له"عربي .30
قال سياسي سوداني األحد، إن "دعوات وتحركات التطبيع مع االحتالل : يحنى عياش -21عربي

اإلسرائنلي، هي معزولة تماما عن نبض الشارع السوداني وعن اليخب السياسية والفكرية والتاريخ 
"، أن تجد 21تبعد السياسي السوداني ربيع عبد العاطي في حديثه لـ"عربيواس والحاضر السوداني".

هذه الدعوات والجهود أي حظوظ لليجاح، حتى لو كانت بطريقة فردية من قبل األشخاص الذين 
يتولون حاليا السلطة بالبالد، معتقدا أن التطبيع مع إسرائنل سيجد معارضة شديدة من قبل الشعب 

 السوداني.
 27/9/2020، "21ي موقع "عرب
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 "إسرائيل"" مليارات دوالر للتطبيع مع 4 -3نيويورك تايمز: السودان طالب به" .31

"، إن أمريكا 21قالت صحيفة ننويورك تايمز، في تقرير ترجمته "عربي: باسل درويش -21عربي
إنجاز  عرضت على السودان المال، وقدمت له الوعود، مقابل اعترافه بـ"إسرائنل"، في محاولة لتحقنق

دبلوماسي مع السودان قبل االنتخابات الرئاسية، مع أن المفاوضات تعرقلت؛ بسبب حجم المساعدة 
 المعروضة على السودان مقابل تطبيعه العالقات مع إسرائنل.

مسؤول  فيما قالوانتهت المحادنثات دون اتفاق، بعدما فشل الطرفان بالموافقة على حجم الرزمة، 
ملنون دوالر كمساعدات واستثمارات مباشرة، وستدفع معظمها  800الده سوداني إنه عرض على ب

 اإلمارات والواليات المتحدة، وبمشاركة إسرائنلية بعشرة مالينن دوالر.
" مليارات دوالر لمعالجة األزمة االقتصادية المتفاقمة. 4 -3لكن السوداننون من جانبهم طالبوا بـ"

دادهم لرفع السودان عن قائمة الدول الراعية لإلرهاب، مقابل وأعرب المسؤولون األمريكنون عن استع
، 1998ملنون دوالر لعائالت ضحايا تفجنر السفارتنن في كنييا وتيزانيا عام  335دفعه تعويضات 

 . 2000والمدمرة كول عام 
 27/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس "إسرائيل"المغرب: ال سالم مع  .32

قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني وفي كلمته خالل المياقشة العامة االفتراضية للدورة 
للجمعية العامة لألمم المتحدة في ننويورك، إن بالده ال ترى إمكانية تحقنق سالم عادل ودائم  75الـ

قامة دولة في ميطقة الشرق األوسط، ما لم يحصل الشعب الفلسطنيي على حقه المشروع في إ
وأضاف العثماني أنه "لذلك يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع  فلسطنيية مستقلة عاصمتها القدس.

اإلجراءات األحادية للسلطات اإلسرائنلية في األراضي الفلسطنيية المحتلة، سواء في الضفة الغربية 
 ".أو في القدس الشريف. وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم االستقرار في الميطقة

 27/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 رئيس الوزراء الماليزي يؤكد على حل الدولتين للقضية الفلسطينية .33
أكد رئيس الوزراء المالنزي محني الدين ياسنن السبت، على أهمية حل  :شنيخوا -األمم المتحدة 

اضي الفلسطنيية الدولتنن التفاوضي للقضية الفلسطنيية، داعًيا العالم لالهتمام بالوضع في األر 
للجمعية العامة لألمم المتحدة، إن  75وقال محني الدين في كلمة للمياقشات العامة للدورة الـ المحتلة.
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وأضاف أن "الضم غنر قانوني"،  "الطريق الوحند القابل للتطبنق هو حل الدولتنن التفاوضي".
ودعا رئيس الوزراء  ني".و"االستنالء على أية أرض بالحرب أو بالقوة، غنر مسموح وغنر قانو 

 المالنزي، إسرائنل إلى "استعادة مصداقنتها والعودة إلى طاولة التفاوض مع الفلسطنيننن".
 27/9/2020، القدس، القدس

 
 محاكمة المعتقلين األردنيين والفلسطينيينالسعودية تستأنف  .34

د، جلسة محاكمة عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض، األح: عّمان
وكشفت مصادر مطلعة لـ  لستة معتقلنن أردنننن وفلسطنيننن، بدعوى دعم المقاومة الفلسطنيية.

"قدس برس"، اليقاب عن أن الموقوفنن الستة نفوا نفيًا قاطعًا كافة التهم المسيدة إلنهم، والمتعلقة 
ب المصادر، فإن هذه هي وبحس بتمويل جماعة مصيفة إرهابيًا، )حركة حماس( واالنتماء إلنها.

الجلسة الثانية للموقوفنن الستة، بعد تأجنل الجلسة األولى قبل أيام، ألربعة موقوفنن على ذات 
 القضية، ومن الميتظر أن تعقد نثالث الجلسات في الرابع من تشرين نثاني/نوفمبر المقبل.
 27/9/2020، قدس برس

 
 إلسرائيلي أمام قضائهأوبزيرفر: هيئة إغا ة إسالمية تواجه االحتالل ا .35

نشرت صحيفة "أوبزيرفر" مقاال للمدير التيفنذي لهنئة اإلغانثة اإلسالمية : بالل ياسنن -21عربي
العالمية، ناصر حاج حامد، شدد فيه على رفض وصم الميظمة اإلنسانية بـ"اإلرهاب"، ومؤكدا العزم 

 على مواجهة االحتالل اإلسرائنلي أمام قضائه".
 27/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 نائبة تقدمية في الكونغرس تلغي مشاركتها في حفل إحياء ذكرى رابين تضامًنا مع فلسطين .36

ألغت عضو الكونغرس األمنركي من والية ننويورك، ألكساندريا أوكاسنو  :سعند عريقات -واشيطن 
ن استجابة كورتنز، مشاركتها المتوقعة في حفل تأبنيي لرئيس وزراء إسرائنل األسبق إسحق رابن

 لدعوات أطلقها نشطاء وأنصار للقضية الفلسطنيية.
وأكدت متحدنثة باسم كورتنز لموقع "جويش كارنتس" أن اليائبة الميتمية إلى الجياح التقدمي في 

تشرين األول المقبل،  20الحزب الديمقراطي، لم تعد تخطط للمشاركة في الحفل الذي سيقام في 
 جل السالم اآلن".بمبادرة ميظمة "أمنركنون من أ

 27/9/2020القدس، القدس، 
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 "إسرائيل"كيف يختلف الديمقراطيون والجمهوريون بشأن فلسطين و .37

الحقيقة هي أن دعم : 22/9/2020)توارد فريدوم(  –رمزي بارود* (_ ترجمة: عالء الدين أبو زيية)
ات األمنركية، سواء الواليات المتحدة غنر المشروط إلسرائنل هو قضية مشتركة بنن جميع اإلدار 

كانت ديمقراطية أو جمهورية. ومع ذلك، فإن ما قد يختلفون فيه هو الدافع الكلي والجمهور األساسي 
 المستهدف خالل وقت االنتخابات.

* * 
غالًبا ما تجعل الطبيعة المستقطبة للسياسة األمنركية من الصعب معالجة االختالفات الجوهرية بنن 

ئيسننن في البالد؛ الجمهورينن والديمقراطننن. وبما أن كل طرف عاكف الخصمنن السياسننن الر 
على تشويه سمعة الطرف اآلخر في كل فرصة، فإن المعلومات غنر الميحازة فيما يتعلق بالمواقف 

 الفعلية للطرفنن بشأن القضايا الداخلية والخارجية يمكن أن تكون صعبة التمننز.
نن وإسرائنل، فإن مؤسسات الطرفنن واضحة تماًما بشأن تقديم مع ذلك، عيدما يتعلق األمر بفلسط

دعم غنر محدود وغنر مشروط إلسرائنل. واالختالفات في مواقفهم، في بعض األحيان، ضئنلة 
 للغاية، حتى لو حاول الديمقراطنون تقديم أنفسهم، من حنن آلخر، على أنهم أكثر إنصاًفا ونزاهة.

بها المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، ونائبته في  بالحكم من التصريحات التي أدلى
االنتخابات، كاماال هاريس، واألشخاص المرتبطون بحملتهما االنتخابية، فإن الرئيس المقبل بايدن ال 

 ييوي نقض أو إلغاء أي من اإلجراءات السياسية المؤيدة إلسرائنل التي اعتمدتها إدارة دونالد ترامب.
إن اإلدارة الديمقراطية، كما تبّنن، لن تفكر حتى في إمكانية ربط الدعم المالي عالوة على ذلك، ف

والعسكري األمنركي إلسرائنل باحترام األخنرة لحقوق اإلنسان الفلسطنيي، ناهيك عن احترام القانون 
 الدولي جملة وتفصناًل.

قولها في اتصال هاتفي  ،”تقدمية“وُنقل عن هاريس، التي روج لها البعض بحماس باعتبارها سياسية 
أنه لن يربط المساعدة األميية األمنركية … لقد أوضح جو بايدن“آب )أغسطس(:  26بتاريخ 

وكان االتصال ”. وال يمكن أن أكون أكثر موافَقة… إلسرائنل بالقرارات السياسية التي تتخذها إسرائنل
وأشارت ”. مؤيدون يهود“م اإلسرائنلية بأنه” هآرتس“الهاتفي قد أجري مع من وصفتهم صحيفة 

إلى هذه الفئة الحاسمة من الياخبنن على أنها ” تايمز أوف إسرائنل”و” جنروزاليم بوست“صحيفتا 
 ”.مانحون يهود“

على الرغم من أن وجهة نظر صفوف الحزب قد تحولت بشكل كبنر ضد إسرائنل في السيوات 
قدم خدماتها للوبي اإلسرائنلي وداعميه األغيياء، األخنرة، إال أن الطبقة العليا للديمقراطننن ما تزال ت
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حتى لو كان ذلك يعيي االستمرار في تشكنل السياسة الخارجية األمنركية في الشرق األوسط بحنث 
 تخدم المصالح اإلسرائنلية.

ومن ناحية أخرى، عزز الجمهوريون دعمهم إلسرائنل، وإنما لم يعد األمر يتعلق اآلن بالقضايا 
إسرائنل أو المصالح األمنركية. كانت الخطب التي ألقاها القادة ” بأمن“يجية المتعلقة الجنوسترات

الجمهوريون في المؤتمر الوطيي الجمهوري الذي عقد في شارلوت بوالية نورث كارولنيا الشهر 
ون أقوى دائرة انتخابية مؤيدة ، الذين يمثل”الصهايية المسيحننن“الماضي، تهدف جميعها إلى طمأنة 

إلسرائنل في الواليات المتحدة. وقد تحّول التأنثنر الذي كان هامشيًا نسبًيا للصهايية المسيحننن في 
دًا للقيم األساسية  تشكنل السياسة الخارجية األمنركية بشكل مباشر، بمرور السينن، ليصبح محدِّ

 للجمهورينن.
عبر من خالله زعماء الحزب الجمهوري والديمقراطي عن بغض اليظر عن طبيعة الخطاب الذي ي

وهياك العديد من األمثلة الحديثة ”. مؤيدان إلسرائنل“حبهم ودعمهم إلسرائنل، فإن الحزبنن بالتأكند 
 التي تدعم هذا التأكند.

، أعلن وزير الخارجية األمنركي مايك بومبنو أن واشيطن لن 2019تشرين الثاني )نوفمبر(  18في 
المستوطيات النهودية غنر قانونية أو أنها تشكل انتهاًكا للقانون الدولي. نثم تم ترسيخ هذا  تعد

كانون  28التي أشرف علنها ترامب، والتي ُنشرت في ” صفقة القرن ”الموقف الحًقا في ما تسمى بـ
 األول )يياير(.

ونية على أنها، في ومع ذلك، يواصل الديمقراطنون اليظر إلى المستوطيات النهودية غنر القان
إن هذا القرار يضر “الحقيقة، غنر قانونية. وقالت حملة جو بايدن في بيان ردًا على إعالن بومبنو: 

بقضية الدبلوماسية ويبعدنا أكثر عن األمل في حل على أساس دولتنن ولن يؤدي إال إلى تأجيج 
 ”.التوترات في الميطقة

قى من الصعب تخنل إدارة ديمقراطية تتمسك بالموقف ولكن، على الرغم من االختالف الملحوظ، يب
المذكور بنيما تمتيع في الوقت نفسه عن إلغاء القرارات السابقة التي اتخذتها إدارة ترامب. وال يمكيها 

 سوى أن تكون واحدة من االنثيتنن فحسب.
حتى استخدام كلمة ولتشاؤم المرء ما يبرره تماًما، حنث علميا مؤخًرا أن المؤسسة الديمقراطية رفضت 

تموز  15، في إشارة إلى احتالل إسرائنل لفلسطنن، في برنامجها الحزبي الصادر في ”احتالل“
جاء في أعقاب ضغط مكثف في اللحظة األخنرة “، فإن القرار ”فورين بوليسي“)يولنو(. ووفًقا لمجلة 

 ”.من قبل جماعات اللوبي المؤيدة إلسرائنل
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واحدًا من أكثر القرارات المؤيدة  2017كانون األول )ديسمبر(  6ت في وكانت إدارة ترامب قد اتخذ
أيار  14إلسرائنل جرأة، عيدما اعترف رسمًيا بالقدس عاصمة إلسرائنل. وبعد بضعة أشهر، في 

 ، تم نقل السفارة األمنركية من تل أبنب إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.2018)مايو( 
. وكان هذا القانون قد جاء "1995قانون سفارة القدس للعام “وني لقرار ترامب هو كان األساس القان

نتيجة لجهود من الحزبنن، والتي جمعت بنن الجمهورينن والديمقراطننن معًا في الكونغرس. ومن 
المثنر لالهتمام أن كبار الديمقراطننن، مثل جو بايدن وجون كنري، كانوا المشجعنن الرئيسننن ليقل 

فارة في ذلك الوقت. وقد صوت واحد فقط من أعضاء مجلس الشنوخ الديمقراطننن، الراحل الس
 204ديمقراطًيا فقط من أصل  30روبرت بنرد، ضد مشروع القانون. وفي مجلس اليواب، صوت 

 ”.ال”بـ
ن وحتى على الرغم من أن العديد من الديمقراطننن رفضوا توقنت تيفنذ ترامب لقانون سفارة القدس، فإ

انتقاداتهم كانت سياسية إلى حد كبنر، مدفوعة في المقام األول بمحاوالت الديمقراطننن تشويه سمعة 
ترامب. وتشكل حقيقة أن حملة بايدن أوضحت، فيما بعد، أن هذا القرار لن يتم عكسه إذا أصبح 

 يًضا.رئيًسا، توضيحًا إضافيًا يسلط الضوء على اإلفالس األخالقي للمؤسسة الديمقراطية أ
الحقيقة هي أن دعم الواليات المتحدة غنر المشروط إلسرائنل هو قضية مشتركة بنن جميع اإلدارات 
األمنركية، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية. ومع ذلك، فإن ما قد يختلفون فيه هو الدافع الكلي 

 والجمهور األساسي المستهدف خالل وقت االنتخابات.
السياسي والمعلومات المضللة، فإن كاًل من الديمقراطننن والجمهورينن وبغض اليظر عن االستقطاب 

يتجهون إلى انتخابات تشرين الثاني )نوفمبر( بمشاعر قوية مؤيدة إلسرائنل، إن لم يكن الدعم 
 المباشر، بنيما يتجاهلون تماًما محية الفلسطنيننن الرازحنن تحت االحتالل واالضطهاد والقمع.

هذي “وهو مؤلف لخمسة كتب. آخر كتاب له هو ”. ذا بالستاين كرونيكل“*صحفي ومحرر موقع 
)مطبعة ” السالسل سوف ُتكسر: قصص فلسطنيية عن اليضال والتحدي في السجون اإلسرائنلية

(، CIGAكالريتي، أتالنتا(. وهو زمنل باحث أول غنر مقيم في مركز اإلسالم والشؤون العالمية )
 (.IZUجامعة الزعيم في إسطيبول )

 How Do Democrats and Republicans Differ on Palestine and*نشر هذا المقال تحت عيوان: 

Israel? 
 27/9/2020الغد، عّمان، 
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 بينيت يروي تحديات واجهها بوزارة الحرب: إيران وغزة والضفة  .38
ته صحيفة وأوضح بنينت في حوار عن شهوره الستة بوزارة الحرب، أجر : عدنان أبو عامر -21عربي

" أن "واليته بدأت بانفجار تمثل باغتيال القيادي البارز في الجهاد 21مكور ريشون، ترجمته "عربي
اإلسالمي بهاء أبو العطا، قبل عشر ساعات فقط من تولي ميصبي، وصلت لمقر قيادة األركان، 

عملية االغتيال  والتقنت بقائد الجيش أفيف كوخافي، وقادة جهاز األمن العام، قدموا لي بالتفصنل
التي ستتم في غزة في الساعات المقبلة، كالعادة سألت عن الغرض ميها، والمخاطر، واالستجابة 

 المتوقعة والتطورات".
وأضاف بنينت، عضو الكييست ورئيس حزب اليمنن الجديد، أن "عملية االغتيال انطلقت في 

ط الصواريخ على إسرائنل، وعقد رئيس ميتصف اللنل، وتم القضاء عليه، وبعد ذلك مباشرة بدأ تساق
الوزراء بييامنن نتيياهو، في الصباح مؤتمرا صحفيا إلبالغ اإلسرائنلننن باألحداث، نثم ذهبيا لغرفة 

 جانبية، أنا ورئيس الوزراء ورئيس األركان، وسلميي نتيياهو العصا، قائال: "من اآلن، إنها لك". 
ذه المرة، فقد أغلقيا الحدث في وقت قصنر بعمل وتابع: "لم يكن لدييا هدف جولة ضد غزة ه

متطور، وأعليت مقدما أنيي لست مهتما بعقد االحتفاالت بدخول مقر وزارة الحرب، دون استقبال 
وأبواق، ميذ اللحظة التي حصلت فنها على الوظيفة، اعتقدت أن وقتي محدود، لذلك علي تحديد 

 حول مصلحة إسرائنل". أكبر عدد ممكن من اليتائج التي تخدم تصوراتي
وأكد: "لم أكن أعرف مقدار الوقت المتاح لي: أيام، أسابيع، شهور، أو سيوات، ولم أتخنل أنه في 
بضعة أشهر سأضطر لقيادة حملة ضد فنروس كورونا، الذي جاء من الصنن، وبعد أسبوع طويل 

رئيسية: األول: وقف من المراجعات والمياقشات المتعمقة واالجتماعات، قمت بصياغة أهدافي ال
تمركز إيران بسوريا، نثم إخراجها. الثاني: شن حملة اقتصادية واسعة ضد الفصائل الفلسطنيية. 

 والثالث: تعزيز االستيطان بالضفة الغربية".
وقال: "شعرت حنيها أن دور وزير الحرب يتطلب استجابة فورية ألوضاع ال حصر لها: ننران من 

ح في الضفة الغربية، عمليات ومداهمات تحتاج لموافقة، أعطال غزة على إسرائنل، هجوم مسل
تشغنلية، نزاع حول خدمة اليساء في الدبابات، وغنرها، استمر رننن الهاتف كثنرا أيام السبت، لذلك 

 أمضنت بضع دقائق أشرح ألطفالي لماذا أستخدمه، بما ال يمثل تدنيسا لنوم السبت، بل تقديسا له".
ي أنشطتيا لطرد إيران من سوريا ألسباب واضحة، فقط أقول إنيا في فترة قصنرة وزعم: "لن أتوسع ف

قميا بزيادة كبنرة، كما ونوعا، من نطاق هجماتيا على أهداف إيرانية هياك، وبأماكن أخرى، وشعارنا 
 "ليس لإليرانننن ما يبحثون عيه في سوريا"، وتدريجيا رأييا إنجازات في هذا الجهد".
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 بوط""إيران األخط
وأوضح أن "تصوري إليران هو "األخطبوط"، فهي الرأس التي ترسل ذراعنها لضرب إسرائنل من 
جميع االتجاهات: لبيان عبر حزب هللا؛ من غزة عبر الجهاد اإلسالمي، وإلى حد ما حماس، وسوريا 

يسفكوا دماءنا  عبر مليشيات القوات األفغانية والعراقية والسورية وغنرها، وكم هو مريح لإليرانننن أن
في مارون الراس وبيت جبنل في لبيان، أو في الشجاعية ورفح بقطاع غزة، وهم جالسون بهدوء على 

 كرسنهم المريح في طهران".
وزعم أن "هذه استراتيجية رائعة، أدت إسرائنل دورها بها، حاربيا باستمرار ضد أذرع األخطبوط، مع 

م ما الدافع الذي سنتعنن على اإليرانننن إيقافه، طالما إعطاء حصانة لرأسه، إيران وشعبها، ومن نث
أنهم يضربون جيودنا ويقتلونهم، ونحن راضون عن قتال مبعونثنهم، ولذلك خالل سيوات عملي 
كعضو في مجلس الوزراء األميي، صغت مفهوم األخطبوط، وتوصلت الستيتاج مفاده أن إيران 

 وشعبها يجب أن يدفعوا الثمن".
ردنا تيبيه إيران، يجب أن نجعلهم يشعرون بالتهديد والضعف، وأن تتم الحملة في جميع وقال: "إذا أ 

األبعاد: االقتصادية والسياسية والعسكرية واالستخباراتية واإللكترونية وغنرها، فعليا ذلك خالل فترة 
 واليتي".

راء، هو كيفية وأضاف أن "األمر الثاني الذي شغليي ميذ فترة طويلة بصفتي عضوا في مجلس الوز 
وقف العمليات الفلسطنيية، عرفت إسرائنل كيف تتعامل معها ميذ عملية السور الواقي، حنث يتمتع 
الجيش اإلسرائنلي وأجهزة األمن بالحرية الكاملة في العمل في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما 

العمليات الفردية قصة يسمح باالعتقاالت والتحقيقات والقبض على برامج التسلح بشكل جند، لكن 
 مختلفة".

وأوضح أن "ميفذ العملية الوحند الذي يقرر فجأة قتل يهودي، وليس لديه قائد يأمره، يصعب إحباطه، 
في هذه القضية صغت مفهوم "منزان الحوافز"، وهو بسيط جدا، هؤالء المسلحون ليسوا مجاننن، بل 

وجد النوم مجموعة من المحفزات التي تحفز قتل يستجنبون للحوافز، فإذا قتلوا يهوديا، فسيقتلون، ي
النهود، فإذا نجا هذا الميفذ من الهجوم، فسيحصل على تمجند في الشارع الفلسطنيي، وفي اليهاية 

 يطلق سراحه في صفقة ما".
وأردف: "في غضون ذلك، سيحصل هو وعائلته على راتب كل شهر، ونظرا لقرار المحكمة العليا، 

وسيفخر والداه وعائلته بابن قتل صهنونيا، وتعلق صورته في كل أنحاء المديية  فلن يهدموا ميزله،
الفلسطنيية، وبعد ذلك تحصل عائلته على راتب شهري جند بشكل دائم، باختصار، خروج محترم، 

 لهذا السبب يقتل الفلسطنينون النهود".
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ت األسرى الفلسطنيننن، وتابع: "قررنا وقف تحويل األموال عبر جميع البيوك التي تذهب لعائال
وميفذي العمليات، مما تسبب باستشاطة أهالنهم غضبا، وأطلق ملثمون اليار على البيوك في جينن، 
وأشعلوا اليار في الممتلكات، وتعرضت السلطة الفلسطنيية لضغوط طالبت بتعلنق األمر، ورغم أن 

لتراجع، وبقي األمر ساري األمن حذرني أن الخطوة قد تتسبب باندالع العيف، لكييي رفضت ا
 المفعول، وأوقفت رواتبهم".

  
 تجفيف منابع الدعم

ملنون شيكل من السلطة الفلسطنيية تحول لعائالت الشهداء والمسلحنن  150وقال: "اقتطعيا 
الجرحى، ووقعت على أمر بمصادرة األموال من عائالتهم، أنشأنا نظاما دوليا جديدا يالحق 

حنن في أنحاء العالم، ونقله للبيوك، صادقت على أمر بمصادرة مالينن اقتصاديا اليشطاء المسل
الشواقل التي ييقلها اإليراننون لحماس، وميعت البيوك الفلسطنيية من تحويل رواتب آالف الحسابات 
التابعة ليشطاء مسلحنن، وأوقفت جميع البيوك تحويل األموال دفعة واحدة، وخشي مديروها 

 لس إدارتها من االعتقال حول العالم بسبب مساعدة ميظمة مسلحة".التيفنذيون وأعضاء مج
وأكد أن هدفه الثالث، "تعزيز االستيطان بالضفة، وألن الوقت قصنر، طلبت على الفور من 
مساعدّي أن يطلعوني على جميع عمليات االستيطان العالقة فترة طويلة، فقنل لي إن حّيا يهوديا 

، وحي السوق ييتظر موافقتي، وبعد إعالن موافقتي حذرني رجال األمن عاما 22بالخلنل لم ييشأ ميذ 
من الخطر الكبنر المحيط بالخلنل، ألنه قصة حساسة للمسلمنن، وهذه الموافقة ستشعل موجة عيف 

 في الضفة الغربية، قد تؤذي المستوطينن".
 28/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 !االنتخابات مدخاًل إلصالح البيت الفلسطيني؟ .39

 محسن محمد صالحأ. د. 
تداولت األوساط الفلسطنيية بارتياح تطورات الحوار بنن فتح وحماس في إسطيبول، التي يبدو أنها 
قطعت شوطًا ال بأس به، وجرى التوافق على إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل 

لتمثنل اليسبي الكامل. ومن ستة أشهر، حنث سيصدر الرئيس عباس مرسومًا بذلك، وعلى قاعدة ا
المتوقع أن تجري انتخابات المجلس التشريعي للسلطة أواًل نثم انتخاب رئيس السلطة نثم انتخاب 
المجلس الوطيي الفلسطنيي، وفق ما صرَّح جبريل الرجوب. كما أن هياك توافقًا على متابعة الحوار 
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في ترتنب البنت الفلسطنيي ومواجهة  لتعزير الوحدة الوطيية الفلسطنيية، وانضمام باقي الفصائل
 التحديات.

 مظاهر إيجابية:
تبدو المظاهر اإليجابية لهذا التوافق في الدفع اإليجابي لتجاوز االنقسام الفلسطنيي وما تسّبب به من 

وهو من  خسائر كارنثية، ومن وجود رغبة شعبية واسعة في تجاوز االنقسام وتحقنق الوحدة الوطيية.
يسهم في توحند جهود الشعب الفلسطنيي في مواجهة األخطار العظيمة التي تواجه ناحية نثانية، 

 قضنته ومستقبله، وخصوصًا صفقة ترامب ومشاريع الضم اإلسرائنلي ألجزاء من الضفة الغربية.
كما أن تلك الحوارات والتوافقات تيدرج، من ناحية نثالثة، في إطار برنامج البحث عن المشترك وبياء 

اعتبارها ميطلقًا أساسيًا إلصالح البنت الفلسطنيي والتعايش تحت سقف مؤسسي رسمي الثقة، ب
واحد، ونزع عياصر الخوف والشك من الطرف اآلخر، واالحتكام إلى آليات عادلة وشفافة في 
صياعة القرار الفلسطنيي، وتحديد المصالح العليا للشعب الفلسطنيي، واألولويات التي تحكم هذه 

 نامجها السياسي.المرحلة وبر 
وهي من ناحية رابعة، فرصة التخاذ مجموعة من اإلجراءات على األرض في الضفة الغربية وقطاع 
غزة من ناحية إطالق الحريات السياسية واإلعالمية، وتفعنل العمل اليقابي الطالبي والمهيي، 

 والبلديات؛ وإيقاف المالحقات األميية لالتجاهات المعارضة.
 ية مرغوبة و"ملغومة":االنتخابات آل

في المقابل، فإن الطرفنن قد اختارا االنتخابات كآلية للخروج من المأزق وإعادة ترتنب البنت 
الفلسطنيي. هذه اآللية التي تبدو للوهلة األولى أفضل آلية ممكية لمعرفة األوزان الشعبية للقوى 

طياتها مخاطر الفشل، إن لم َيْجِر الفلسطنيية، غنر أنها في الوقت نفسه آلية "ملغومة" تحمل في 
 ضبطها وحمايتها بعدد من الضمانات والمحددات.

أبرز هذه المخاطر سهولُة تعطنل الجانب اإلسرائنلي لالنتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة 
الفلسطنيية، وعدم وجود أي ضمانات لميع تدخله فنها وإفشاله لها. فهل سيسمح لـ"عرس ديمقراطي" 

ي أن يمر؟! وهل سيمرر بسهولة استعادة الفلسطنيننن لوحدتهم الوطيية والتعبنر عن أوزانهم فلسطني
الشعبية الحقيقية؟! وهل سيمرر مشاركة المقدسننن في االنتخابات؟ وهل سيسمح لحماس وقوى 

ة المقاومة أن تعند ترتنب صفوفها في الضفة الغربية، ويسمح لمرشحنها بالدعاية االنتخابية والتعبئ
 الجماهنرية؟

، وعيدما فازت حماس )وهو ما لم يكن يتوقعه( قام 2006إن الظروف اآلن هي غنر ظروف 
بإجراءات محاصرة وتعطنل وإفشال سريعة.. وخالل أشهر اعتقل العشرات من نوابها ورموزها في 
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المطاف، الضفة الغربية بعد تصعند عسكري كبنر.. وُشلَّت قدرتها الفعلية على العمل. وفي نهاية 
يبقى الطرف اإلسرائنلي "الحاضر الغائب" على طاولة الترتنبات الفلسطنيية النتخابات الداخل. فهل 
يجوز أن يكون مدخل إصالح البنت الفلسطنيي في إطار مواجهة االحتالل هو انتخابات تحت 

 !االحتالل نفسه؟! أليس في ذلك مغامرة كبنرة، ورهٌن النطالقة اإلصالح بمزاج العدو؟
ربما يجنب البعض بأن السلطة قد تلجأ للتصويت االلكتروني إلنجاز العملية االنتخابية، وهو إجراء 
تجب دراسته وتوفنر ضمانات نجاحه ونزاهته. غنر أن الخطوات التالية ليتائج االنتخابات تبقى 

 عرضة للتدخالت الصهنونية، حنث يجب إيجاد االستجابات المياسبة في مواجهتها.
، وال تلك التي 1994حية نثانية، فإن السلطة الفلسطنيية نفسها لم تعد تلك السلطة التي نشأت من نا

؛ بل هي في 2005تريد استيعاب المقاومة وتمرير "خريطة الطريق" بعد توقُّف انتفاضة األقصى 
حتالل حالة متهاوية سياسيًا واقتصاديًا بعد أن تحولت إلى أداة في خدمة االحتالل، وأدار لها اال

ظهره بعد أن استهلكها و"قضى وطره" ميها. ولم يعد نثمة مشروع دولة، وال حل دولتنن، وال أفق 
 سياسي للسلطة.

ولذلك، فإذا كان الحديث عن االنتخابات لتشكنل حكومة بحسب المعاينر والرؤى التي تعكس اإلرادة 
هذه الحالة تحديد "الوظيفة الجديدة"  الفلسطنيية، فسيكون هياك ُبعٌد كبنر عن الواقع. واأَلولى في مثل

للسلطة في ضوء برنامج اإلصالح الوطيي وترتنب البنت الفلسطنيي، فتركز على الجانب الخدماتي 
للفلسطنيننن، وتترك الجانب السياسي للميظمة، وتيأى بيفسها عن التعاون األميي مع االحتالل؛ 

وترفض تطويع القطاع ألدوات االحتالل ومعاينره  وتوفر الغطاء المالئم للحالة المقاومة لقطاع غزة،
 التي فرضها في الضفة الغربية.

من ناحية نثالثة، فإن االنتخابات يجب أن تكون مدخاًل إلصالح البنت الفلسطنيي، وليس فقط لترتنب 
أوراق السلطة الفلسطنيية المرتهية باالحتالل. ولذلك كان التوافق السابق وفق اتفاق المصالحة في 

ييص على التزامن في االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطيي؛ لضمان  2011يار/ مايو أ
 نجاح وجدية العملية االنتخابية، والتحرك بخطوة جادة نحو إصالح ميظمة التحرير الفلسطنيية.

ي غنر أن الحديث هذه األيام عن االكتفاء أواًل بانتخابات التشريعي سيحمل مخاطر تعطنل باق
، عيدما عطلت قيادة الميظمة وفتح استكمال اإلجراءات 2006العملية االنتخابية كما حدث في سية 

والمتعلقة بتشكنل المجلس الوطيي، بعدما فوجئت بفوز حماس في  2005المتفق علنها في صيف 
ل االنتخابات. ولذلك فإن عدم التزامن قد يعطي "شبكة أمان" لفتح إن خسرت مرة نثانية ألن ُتع طِّ

 انتخابات الرئاسة والمجلس الوطيي، سواء برغبتها أم تحت ضغوط عربية ودولية مختلفة.
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ولذلك، فإن التوافق الجديد يحتاج إلى "شبكة أمان" تضمن ُمضي العملية االنتخابية الشفافة إلى 
 نهايتها.

وٌف من ناحية رابعة، فإن المضي نحو االنتخابات دون توافق على برنامج وطيي أمر محف
بالمخاطر، إذ إنيا أمام مسارين مختلفنن )التسوية والمقاومة( لهما رؤيتهما وأولوياتهما وبرامجهما 
المختلفة. وليس من المتوقع أن ترضخ حماس وقوى المقاومة لبرنامج التسوية إذا ما خسرت 

سوية، الذي االنتخابات، ومن المستبعد جدًا أن تتحول فتح إلى مسار المقاومة وتخرج من مربع الت
كررت وما زالت تكرر التزامها به حتى هذه اللحظة. ولذلك فإن إصالح البنت الفلسطنيي مرهون 

 أساسًا ببرنامج وطيي يحمي الثوابت ويواجه االحتالل، أكثر مما هو معيي بمجرد االنتخابات.
ى القلق تجاه من ناحية خامسة، إن نثمة تجربة تاريخية في السيوات األربعة عشر الماضية تبعث عل

عملية المصالحة؛ فقد تكرر الحديث عن االنتخابات كثنرًا، وتم التوافق على عدد من االتفاقات 
، تفاهمات 2011، اتفاق المصالحة 2007، إعالن مكة 2006والتفاهمات )ونثيقة الوفاق الوطيي 

فنها العامل ... وغنرها( كان يبرز 2017، اتفاق القاهرة 2014، تفاهمات الشاطئ 2012الدوحة 
التكتيكي في إدارة العالقة، واالختيار االنتقائي والتفسنر المصلحي، وسهولة العودة لمربع االتهامات، 
ومحاوالت فرض األمر الواقع، وتحقنق المكاسب التدريجية؛ بحنث أصبحت االتفاقات جزءًا من إدارة 

عمل الجاد على ترسيخ ميظومة "بياء الصراع وليس إدارة الحل. ولذلك، فإن الطرفنن مطالبان اآلن بال
نثقة" حقيقية وفعالة وال بأس أن تكون متدرجة، لتؤسس لقصة نجاح.. وليس لقصة فشل جديدة 

 تضيف إحباطًا إلى اإلحباطات المتراكمة في الساحة الفلسطنيية.
من ناحية سادسة، فإن بنئة االنتخابات وما قد ُيصاحبها من تيافس واحتكاك و"كشف عورات" 

تبادل، قد تسهم في تأجيج األوضاع والمشاعر بداًل من تضمند الجراح ولملمة الصف، وهيا تبرز م
أهمية التوافق ليس فقط على أخالقيات وأدبيات العملية االنتخابية، وإنما على الخطوط العامة 
 للبرنامج الوطيي، ليكون التيافس في التفصنالت في إطار المصالح العليا للشعب الفلسطنيي؛

وبحنث ال يشعر أن الطرف اآلخر سيقود الشعب الفلسطنيي إلى كارنثة.. بما يبرر له االنسالخ عن 
 االتفاقات.

من ناحية سابعة، فثمة مخاوف لدى األطراف الداعمة للمقاومة من أن سلوك السلطة هو سلوك 
ة االختراق تكتيكي يهدف إلى تقوية وضعها في مواجهة الضغوط اإلسرائنلية واألمريكية، ومواجه

التطبيعي اإلسرائنلي في العالم العربي الذي تسّبب في تضعضع الوضع السياسي للسلطة الفلسطنيية 
وللميظمة، وبالتالي إظهارها قائدة لكافة القوى الفلسطنيية وأنها كّلها تحت جياحها. كما أن نثمة 

قفها "السلمي" الميخفض مخاوف من أن تربط قيادة السلطة والميظمة سقف المقاومة الفلسطنيية بس
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وبحركتها البطنئة الحذرة، مما قد يوفر فرصة لالحتالل لفرض األمر الواقع والمضي بمخططاته دون 
عياء، ولتجاوز أي مقاومة حقيقية على األرض. وتزداد المخاوف مع الشعور بسعي قيادة السلطة 

بايدن، وتعثر صفقة القرن ومشاريع لتقطيع المرحلة إلى ما بعد االنتخابات األمريكية، على أمل فوز 
الضم اإلسرائنلي، واستعادة مسار التسوية لبعض حنويته؛ وعيد ذلك قد تعود حليمة )السلطة( إلى 

 عادتها القديمة!!
هذه المخاوف مخاوف مشروعة، ال يهدف من يتحدث عيها لتعطنل المصالحة، ولكيه يسعى إليجاد 

 ضمانات كافية ليجاحها.
 مصالحة:عناصر إنجاح ال

نثمة مجموعة من العياصر التي نحتاجها للدفع إيجابًا باتجاه مصالحة حقيقية، وإعادة ترتنب جاد 
 للبنت الفلسطنيي، أبرزها:

المبادرة إلى إطالق الحريات في الضفة والقطاع، للعمل السياسي واإلعالمي، وتفعنل االتحادات  -
 ، ووقف التيسنق األميي مع العدو.واليقابات الطالبية والمهيية وإطالق سجياء الرأي

 السعي إلنجاز برنامج وطيي، يمثل قاعدة عمل مقبولة للقوى الفلسطنيية في هذه المرحلة. -
 تيفنذ برنامج بياء نثقة متبادل ومتدرج بنن فتح وحماس وكافة الفصائل. -
فلسطنيي؛ وبدء تفعنل ميظمة التحرير وأطرها في الخارج، وفتح مؤسساتها لكافة أبياء الشعب ال -

 "ورشات عمل" إصالحها، وتفعنل دور الجاليات الفلسطنيية.
 التعهد باحترام نتائج االنتخابات والمضي بها إلى نهايتها. -
التوافق على آليات انتخابية شفافة صارمة، بكافة مستوياتها ومراحلها، وكبادرة حسن نية فمن  -

لتشريعي الحالي لممارسة عمله بانتظار االنتخابات المفترض أن تقوم قيادة السلطة بدعوة المجلس ا
 الجديدة.

وأخنرا، فإن قضية فلسطنن أمام استحقاقات تاريخية ال تحتمل المياورات السياسية وتضنيع األوقات، 
وإنما هي بحاجة إلى جهد جاد وبياء ولكل نثانية إلعادة بياء البنت الفلسطنيي واسترجاع زخمه 

 وعياصر قوته.
 27/9/2020، "21 موقع "عربي
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 األطماع األمنية والعسكرية اإلسرائيلية فيما بعد التطبيع .40
 د. عدنان أبو عامر

جاء االتفاق اإلماراتي اإلسرائنلي، شاماًل العديد من البيود ذات األبعاد األميية والعسكرية، التي تيص 
لميع استخدام أراضنهما  على التعاون الثيائي في هذه المجاالت، وتعهدهما "باتخاذ تدابنر مهمة

لتيفنذ هجوم معاد يستهدف الطرف اآلخر، وعدم دعم كل طرف أي عمليات معادية في أراضي 
 الطرف اآلخر، والتيسنق األميي الثيائي، وتونثنق العالقة األميية العسكرية".

زادت هذه اليصوص المصاغة بدقة من فرضيات االستفادة اإلسرائنلية من القواعد العسكرية 
” إسرائنل“إلماراتية، سواء في الخليج العربي، أو باب الميدب، أو البحر األحمر، وصواًل ألن تيشئ ا

قاعدة عسكرية في اإلمارات، وإمكانية أن تمضي بهذا المسار لزيادة موطئ أقدامها في سقطرى 
 ومضنق باب الميدب وجنبوتي.

عن نفسها أمام تهديد أي عدوان متوّهم من بقدر ما تعطي االتفاقية أماًل لإلمارات تحديًدا، للدفاع 
يمكيها ” إسرائنل“إيران، فإنها في الوقت ذاته تعرضها للخطر، ألن تحقق هذه الفرضية يعيي أن 

ضرب أهداف إيرانية في مياه الخليج، أو في قلب إيران ذاتها، ما سيقابله من استهداف إيراني لهذه 
 القواعد اإلسرائنلية في الخليج.

أن الحديث اإلسرائنلي عن إمكاِن الوجود العسكري في قواعد إماراتية، أو إنشاء قواعد  مع العلم
إسرائنلية في ميطقة الخليج، ليس ولند اللحظة، وألن مثل هذه الترتنبات تستغرق وقًتا طوياًل، فمن 

 واإلمارات وما يجري اآلن هو اإلعالن عيه فقط.” إسرائنل“المؤكد أن األمر سبق بحثه بنن 
اإلسرائنلية، ما يجعل الوضع بميطقة -إيران من جهتها، لن تقف صامتة على الخطوة اإلماراتية 

الخليج مرشًحا للتأزم، فإيران موجودة في كل مكان عبر الحرس الثوري أو عبر خالياها المسلحة 
 اليائمة، وذراعها الطويلة قد تشكل عامل استيزاف لهذه القواعد اإلسرائنلية في الخليج.

بدو أن هذه األطماع اإلسرائنلية لها ما يبررها ويدعمها، ألسباب عدة، أهمها أن تضع ليفسها ي
ستراتيجيًّا ونفطيًّا وتجاريًّا، فضاًل عن كون وجودها اموطئ قدم الخليج العربي، الميطقة المهمة 

د الحصار العسكري في هذه البقعة سيقربها جغرافيًّا من إيران، ما يداعب طموحها بمحاولة تشدي
 حولها، وتضننق الخياق علنها.

أكثر من ذلك، فإن االتفاق العليي اإلماراتي اإلسرائنلي، سيجعل أيدي جهاز الموساد طليقة بصورة 
رسمية في دول الخليج، بما في ذلك التعاون األميي واالستخباري، لمواجهة كل تهديد يحيط 

لقواعد اإلماراتية، أو إقامة قواعد إسرائنلية داخل ، عبر الوجود العسكري اإلسرائنلي في ا”إسرائنل”بـ
 الحدود اإلماراتية.
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من وراء ذلك، الوصول للسيطرة على المضائق البحرية األهم في الميطقة، ” إسرائنل“كما تستهدف 
والتابعة للقواعد اإلمارات والسعودية، ما يعزز تمدد نفوذها العسكري واالستراتيجي، بتمهند الطريق 

لتعاون العسكري بنيهما في البحر األحمر، وتوسيع التيسنق األميي بهذه الميطقة، وصواًل لتكثيف ا
  لتعزيز تحالفهما العسكري.

 27/9/2020فلسطين أون الين، 
 

 معلومات ُحجبت في االنتفاضة الثانية: عرفات لم يخطط مسبقًا للعنف .41
 يوسي بن آري 

النتفاضة الثانية. من أصاًل يهتم بذلك؟ فميذ في هذه األيام تكون مرت عشرون سية على اندالع ا
، وفشليا في وقفه، وهذه إشارة أخرى إلى تدهور إسرائنل «كورونا»أشهر كثنرة نحن غارقون في وباء 

وتحللها من قيمها األساسية جدًا كدولة وككيان ديمقراطي. ومع ذلك، كانت تلك سيوات صدمة قاسية 
ائنلي، وأكثر من نثمانية آالف مصاب، دون ذكر أربعة آالف يحظر نسيانها. أكثر من ألف قتنل إسر 

ألف مصاب. ولكن من يحصي؟ هذه لم تكن أسبابًا وجنهة بما فيه  32قتنل فلسطنيي، وحوالي 
الكفاية لفحص األسباب الحقيقية لتلك الكارنثة. من الذي كان مسؤوال عن ذلك؟ لجية أور تم تشكنلها 

إسرائنليا. فلماذا امتيعوا عن تشكنل لجية  -مواطيا عربيا  11وت بحق، في أعقاب م –في تلك األيام 
 للتحقنق في الكارنثة األكبر بكثنر؟ أين التياسب؟

حدة لالنشغال بها، وال  أكثرالمسؤولون عن ذلك، كما يبدو، لن نعرفهم أبدا. يوجد إلسرائنل مواضيع 
لرئيس « المزيف»هذا يخدم العالم أحد يريد أن يخرج الهياكل العظمية من التابوت )إال إذا كان 

 الحكومة، بييامنن نتيياهو(.
مع ذلك، يجدر أن نسلط القلنل من الضوء على دور االستخبارات في هذه القضية البائسة، التي 
ألقت الرعب في كل بنت في إسرائنل، وتركت عائالت كثنرة جدا تحمل ندبها. سأقوم بذلك من وجهة 

وضوع الفلسطنيي في أحد أقسام االستخبارات الرئيسية في الجهاز، نظر شخص كان مسؤواًل عن الم
حتى حوالي سيتنن قبل اندالع أحداث االنتفاضة. وعيدما وقعت، تم استدعائي من قبل من جاء 

 –كيوع من لجية تحقنق مكونة من شخص واحد  –من اجل فحص  2000محلي في تشرين الثاني 
تحديدا: هل كان لياسر عرفات  أكثرلفلسطنيي، وبصورة من بادر إلى أعمال العيف في الجانب ا

 دور في ذلك؟
خالل بضعة أسابيع عزلت نفسي عن كل تأنثنر خارجي )مع ونثائق لمختلف أجهزة المخابرات، 
محادنثات مع محققنن ومديرين في هذا المجال وما شابه(. عملت بصورة مميهجة على كل 
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األجهزة االستخبارية في الشهر الذي سبق نهاية  المعلومات الخام، التي توفرت لدى سلطات كل
 .2000أيلول 

كان استيتاجي واضحًا: في كل المواد االستخبارية لم أعثر على أي عالمة على تخطيط مسبق 
للعيف بمبادرة من عرفات، أو بمبادرة آخرين في المعسكر الفلسطنيي. العكس هو الصحيح؛ فخالل 

اول عرفات تهدئة اليفوس، وخاف من فقدان السيطرة. فقط عيدما النومنن اللذين أعقبا االشتعال ح
فهم أن فرض التهدئة يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية وإلى انهيار مؤسسات السلطة وتدمنر قوات 

 ، واالنضمام إلى الفوضى العامة.«يركب ظهر اليمر»األمن وإلى خسارته الشخصية، اختار أن 
ي أصاب بالدهشة )وبصمت( من تسلموا هذا التقرير اإلجمالي. يبدو أن هذا االستيتاج الدراماتيك

يفسر هذا األمر حقيقة أنه نشر، كما يبدو فقط داخل جهاز االستخبارات، وهذا أيضا بدرجة جزئية 
فقط. ولم يبلغ به صانعو القرارات على المستوى األميي والسياسي. هذا األمر غنر مفهوم في جهاز 

؟( التي فنها ونثائق «يوم الغفران»كرون ِعبر االستخبارات من حرب يتباهى بكونه متيوعًا )تذ
المخابرات التي تستعرض مجاالت داخلية، والتي تصل إلى كل المعيننن رغم أن أهمنتها أقل بكثنر. 

كان هو « المخرب»فهمُت أن نتائج تحقيقي لم تياسب الرواية التي سادت في حنيه، وكأن عرفات 
 ام االنتفاضة الثانية، وهو المتهم باندالعها.نفسه المسؤول عن كل آنث

ميذ ذلك الحنن وعلى مر السينن، تم الكشف عن المزيد من المعطيات في هذا الشأن. وهذه 
في حنيه، آفي ديختر، ونائبه، يوفال « الشاباك»المعطيات ببساطة لن تصدق: تبنن أن رئيس 

وا األمور بالضبط مثلي. أيضا هم اعتقدوا ديسكن، ورئيس االستخبارات العسكرية، عاموس ملكا، قدر 
على وجهه. من المهم أن نذكر بأنه في تلك األيام « أوسلو»أن عرفات لم يكن هو الذي قلب صحن 

 –أدار رئيس الواليات المتحدة في حنيه، بنل كلنيتون، بيفسه مجموعة عمل مشتركة، إسرائنلية 
ي بقنت مفتوحة في االتفاق الدائم، حتى أنه فلسطنيية، في واشيطن في محاولة لحل المشاكل الت

(. أيضا للفلسطنيننن، 2000، التي نشرت في كانون األول «خطة كلنيتون )»عرض اقتراحه لذلك 
وعلى رأسهم عرفات، كانت هياك مصلحة في نجاح جهود كلنيتون. سياسته هذه، وهي محاولة 

عيدما هّدأ  2001أيضا في نهاية العام العودة إلى المسار السياسي بدال من مسار الدماء، اتضحت 
 ما يجري على األرض، الى أن قلبيا األمور رأسا على عقب عيد تصفية رائد الكرمي.

أعطي صدى واضح لرؤية االستخبارات العسكرية في ونثائق المخابرات التي نشرت من قبل القسم 
رايم الفي. صحيح أنه حارب مثل الفلسطنيي في لواء البحث والتحقنق، الذي أداره في حنيه العقند اف

اللبؤة، لكن صوته الذي عبر عيه باألساس بشكل خطي، لم يسمع قويا بما فيه الكفاية، في الوقت 
الذي هدرت فيه أقوال قائده العمند عاموس جلعاد، رئيس اللواء. جلعاد هو ضابط مهيمن ولديه 
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، في «ال يوجد شريك»يهود باراك: حضور، تساوق مع الرواية المعاكسة )في فترة رئيس الحكومة ا
 األصوات االستخبارية األخرى.« مسح»، قام بترديدها، وبهذا «(عرفات قاتل»فترة ارئنل شارون: 

عتقده أ ميذ تعننيي ضابط استخبارات أوضح لي كم هو مهم الحفاظ على االستقامة المهيية وقول ما 
، بما «يوم الغفران»الذي حذر من حرب  ،«المالزم بييامنن سيميطوف»بالضبط دون مواربة. قضية 

فنها من حقيقة وما حيك حولها من أساطنر، أبرزت ذلك. وميذ ذلك الحنن كانت عالمة فارقة في 
 .15طريق التعليم لكل متدرب تدرب في قاعدة تدريب المخابرات 

كبار بطرح لهذا يصعب تجاهل عبرة من عبرتنن: في االنتفاضة الثانية عيدما قام أولئك الضباط ال
أن يقفوا »أمام متخذي القرارات، ورفضوا، كان علنهم  –أن عرفات غنر مسؤول عن العيف  -رأيهم 

يجب أن نذكر بأن لجية كهان، التي بحثت في قضية «. على أرجلهم الخلفية وأن يدافعوا عن رأيهم
هوشع ساغي، المذبحة في مخيم صبرا وشاتنال في حرب لبيان األولى، تشددت جدا مع الجيرال ي

رئيس االستخبارات العسكرية في حنيه، والذي حسب حكمها امتيع عن الدفاع عن رأيه فيما يتعلق 
بالكارنثة المتوقعة عيد دخول الكتائب الى مخيمات الالجئنن. بهذا وضعت معيارا واضحا لالستقامة 

اندالع االنتفاضة  المهيية المطلوبة. هل رؤساء جهاز االستخبارات فعلوا ذلك فيما يتعلق بظروف
الثانية؟ أشك في ذلك. لألسف هياك دالئل معاكسة بالتحديد، وعلى كل األحوال، هذا األمر لم يجد 

 صدى عاما.
وأخطر من هذا بكثنر االحتمالية الثانية وهي أن هؤالء الضباط الكبار بمعرفتهم لمزاج متخذي 

الدخول في مواجهة معهم. من المهم أن القرارات من البداية امتيعوا عن إسماع موقف معاكس، وعن 
أحد األشخاص، الذين تحدنثيا عيهم، ديختر، يثبت في السيوات األخنرة أنه جيدي لبنبي، وربما كان 

 أكثركذلك أيضا في الفترة التي نتحدث عيها. إن صمت نائبه في حنيه، ديسكن، يمكن أن نفهمه 
. 300اك، نائب أبراهام شالوم( من قضية الخط )حتى لو لم نقبل به: كما يبدو تعلم عبر رؤوبنن حز 

 «.الشاباك»وكان واضحًا له ماذا عليه االلتزام به من اجل الحصول على رئاسة 
ربما يمكن شرح صمت رئيس االستخبارات العسكرية بالمقولة الساخرة التي سادت في حنيه، 

ولكن عاموس جلعاد، رئيس  وبموجبها كان رئيس االستخبارات العسكرية، عاموس ملكا، هو الملكة.
قسم البحث والتحقنق في حنيه، كان هو الملك... باإلجمال، من الواضح أن حياة قادة المخابرات 
الذين سووا صفوفهم حسب صوت سندهم، كانت أسهل بكثنر. ولكن السؤال الذي كان يجب على 

األقل مرة في النوم، وهم  ، علىأنفسهمرؤساء الجهاز في حنيه )بالطبع النوم أيضا( أن يطرحوه على 
أين أقف مع اليزاهة المهيية »ييظرون في مرآة الحالقة عيدما يحلقون في الصباح، كان وما زال 
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في هذا يبدو أنهم فشلوا تماما. ونأمل أن يفعل من «. الشخصية التي أنا ملتزم بها بحكم ميصبي؟
 .أفضليأتون بعدهم ذلك بصورة 

 «هآرتس»
 28/9/2020، األيام، رام هللا
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