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إن واشنطن  ،يف اإلدارة األميركية لوكالة رويترز يف وقت سابق قال موظفون
، وإن مثل هذا هذا الشأنيف  ق مع حكومة السودان على وشك التوصل إىل اتفا

  ودان وإسرائيل. قامة عالقات دبلوماسية بين السإن يحرك عملية يمكن أ االتفاق 

خراج بلدهم من قائمة الدول املؤيدة إعلى عدم الربط بين  ونيصرّ  يف اخلرطوم
خالفات بين اجمللس  . وكانت قد برزت سابقاًلإلرهاب وبين التطبيع مع إسرائيل

العسكري االنتقايل احلاكم برئاسة عبد الفتاح البرهان وبين احلكومة السودانية 
الذي كان من كبار املعارضين التفاق سالم مع  التي يرأسها عبد الله حمدوك

  إسرائيل.

ئيس عن مصادر عربية أن ر نقلت )19/10/2020صحيفة "معاريف" ( لكن 
تفاق سالم مع دولة إسرائيل بعد أن قرر تأييد ا حمدوكحكومة السودان عبد الله 

اتخاذ قرارات بعيدة األمد، مثل اتفاق تطبيع العالقات مع إسرائيل، كان يرى أن 
  نتقالية.االكومة احلليس من صالحية 

نذارًا إيف نهاية األسبوع املاضي الواليات املتحدة وجّهت وأضافت الصحيفة أن 
رائيل، تطبيع العالقات مع إس سراع يفيتعلق بضرورة اإل إىل حكومة السودان

على اخلرطوم حلثها على  إدارة ترامب ضغوطاً عن ممارسة وحتدثت معلومات
ن قائمة الدول املؤيدة مسم السودان زالة اإمقابل يف تطبيع عالقاتها مع إسرائيل 

  لإلرهاب. 

دين، جتلى ذلك يف اللقاء منذ فترة بين البل ةشارة إىل وجود عالقات فعليجتدر اإل
عبد وبين رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  العلني الذي جرى بين

يف بداية السنة  ةالفتاح البرهان خالل الزيارة التي قام بها نتنياهو إىل أوغند
التقى زعماء سودانيين وبحث أن لرئيس املوساد يوسي كوهين احلالية. كما سبق 

  العالقات معهم. مكان تطبيعإمعهم 
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 ألحد، بني غانتس: لن أكون رهينة

 امليزانية سنبحث عن طريق آخر قرّ وإذا مل تُ 

  
  19/10/2020حرونوت"، أ"يديعوت 

 

نه لن يكون أ قال وزير الدفاع بني غانتس يف اجتماع عقدته كتلة أزرق أبيض
يكون  دولة إسرائيل يجب أالّن جدول األولويات  يف إرهينة ألي وضع سياسي، و

  .شخصياً

يف استديو صحيفة  ه يف مقابلة معهابي أشكنازي قد وجّ وكان وزير اخلارجية غ
املوافقة  دعاه إىل الليكود حتى نهاية الشهر، حزب نذاراً إىلإ"يديعوت أحرونوت" 

. وقال: "لقد قرار التعيينات املطلوبةإ، و2020مع ميزانية  2021على ميزانية 
نقاذ اجلمهور من األزمة. الصفقة مل تنجح: إذا مل إدخلنا إىل هذه احلكومة من أجل 

خلص انتهينا." واتهم أشكنازي رئيس احلكومة بعدم االلتزام  -يتغير شيء
اذا  وقال: " بالشراكة. فال يوجد تشريعات وال جلان وزارية، وال خطة اقتصادية.

ال درجة. من دون ذلك  180نتنياهو طريقة عمله  رأردنا أن ننجح يجب أن يغيّ
  " .فائدة من االستمرار يف احلكومة

 على تهديدات أزرق أبيض بحلّ  ،من الليكود ،خرى رد وزير املالمن جهة أُ
نذار بتزاز. ورفض اإلت والدعوة إىل انتخابات مبكرة بأنها حماوالت لاليسالكن

   " .فلنذهب إىل انتخابات ،انتخاباتتريدون " علنه أشكنازي قائالً: أالذي 
  

 الوضع الصحي لصائب عريقات

   يزال حرجاً الأنه من رغم على المستقر 
 

  20/10/2020"يسرائيل هَيوم"، 
 

ى فيف مستش ،املسؤول عن املفاوضات مع إسرائيل،  يزال صائب عريقاتال
شهدت الليلة  أن هداسا عين كرم، وقد تمكن األطباء من جعل حالته مستقرة بعد
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بون من لخطر. وذكر مقرّلض حياته املاضية انهياراً يف وظائفه احليوية عرّ 
  ساعة القادمة ستكون حاسمة.  48ن الـإن األطباء قالوا لهم أعريقات للصحيفة 

  
 رون عن تقديرهم للمساعدة األذريون يعبّ 

  يف حربهم مع أرمينيا  العسكرية اإلسرائيلية
 

  19/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

ظيت دولة إسرائيل واجلالية اليهودية يف األسابيع األخيرة بموجة من التقدير ح
التي  ،يف أذربيجان على خلفية املساعدة العسكرية اإلسرائيلية ألذربيجان

 ،أجنبية رمع أرمينيا يف إقليم ناغورنو كاراباخ. وبحسب تقاري تخوض معارك
، طيارمن دون هجومية طائرات  اإلسرائيلية ةالعسكري تضمنت املساعدة

بين إسرائيل  ضافة إىل تعاون استراتيجي، باإل، وعتاداً عسكرياً وصواريخ
  القريبة من إيران.  ،وأذربيجان

عن احتجاجها على سرائيل إل رت رسمياً خرى كانت أرمينيا قد عبّناحية أُ  من
ق سفير أذربيجان يف علّ استدعت سفيرها يف إسرائيل للتشاور. وهذه املساعدة و

جان بالسالح بالقول: بيتزويد إسرائيل أذر على واشنطن على االحتجاج األرميني
قة تعاون قديم وصدا بل هي ،بيجان ليست بنت اليوم"العالقات بين إسرائيل وأذر

  ."تعود إىل سنوات طويلة بين الشعبين اليهودي واألذري
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 - منذ سنواتباستمرار الوضع مثلما كان ترغبان يف معركة كهذه، لكن 
ة من "حماس" نتيجة مبادر يف داخلها اًيقعمقد يجد الطرفان نفسيهما 

أو خطأ عمالين من اجليش  ،(مثالً تظاهرة على السياج) تخرج عن السيطرة
  اإلسرائيلي. لذا توجد غزة يف أعلى سلّم االهتمام يف هيئة األركان العامة.

  يف سلّم األولويات العمالنية كان وسيبقى اجلهد الذي تبذله إيران  2الرقم
يف سورية والعراق واليمن. إلقامة قاعدة جبهوية إضافية ضد إسرائيل 

أرض دقيقة أو قطعاً ملثل  -يرسل اإليرانيون إىل سورية صواريخ أرض 
هذه الصواريخ  لتركيبها يف سورية؛ ويحاولون أيضاً أن ينقلوا إىل هناك 
سالحاً يقيّد حرية عمل سالح اجلو اإلسرائيلي يف سماء سورية ولبنان. 

اسطة استخبارات وعمليات تواصل إسرائيل إحباط هذه احملاوالت بو
  ضمن إطار املعركة بين احلروب.

 للمعاجلة هو اإلعداد إلحباط لح ترتيب ما هو مُالثالث يف كان يف امل
" نحو سالح نووي، وأيضاً مواجهة كان أن تقوم إيران فجأة "باختراقإم

التعاظم السريع إليران بالصواريخ، وبمنظومات الدفاع اجلوي، ويف 
  السايبر. 

 كان الرابع يوجد قطاع الضفة الغربية، الذي يغلي بسبب سياسة أبو يف امل
تخطى الثمانين من العمر،  هو قد، ودوىمازن  االستفزازية والعديمة اجل

الثقة به، وإىل حد كبير أيضاً يف  فقد اجليل الشاب من الفلسطينيينو
وَرَثته احملتملين وهم يف ذروة صراعهم على الوراثة. وقْف التنسيق 
األمني مل يلحق ضرراً بصورة واضحة بقدرة الشاباك واجليش اإلسرائيلي 
على إحباط اإلرهاب، لكنه حوّل  الضفة الغربية إىل مكان قابل لالنفجار، 

ر ملواجهة إرهاب وأعمال شغب خمتلفة مثل غزة تقريباً. اجليش يتحض
  الشدة. 

  ترتيب ما املفاجأة كانت بحلول حزب الله اليوم يف املركز اخلامس يف
اجليش اإلسرائيلي. يوضح الضابط الكبير أن السبب  لدى لح للمعاجلةهو مُ

 - هو أن االستعدادات لكل أنواع مواجهة حزب الله استُكملت إىل حد بعيد 
يؤدي إىل عدة أيام من القتال. يف األسابيع األخيرة من حرب إىل تصعيد 

جرت مراجعة اخلطط  حلرب يف لبنان. بحسب املسؤول الكبير، "ما تكبده 
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(حرب لبنان الثانية)  2006يوماً من القتال يف سنة  33لبنان خالل 
  سيتكبده يف يوم واحد."

 سبب اجليش يف حالة جهوزية وتأهُّب على احلدود الشمالية منذ أشهر ب
نية نصر الله االنتقام ملقتل سائق شاحنة لبناين بقصف منسوب إىل 

فظة على معادلة إسرائيل يف مطار دمشق. فعلياً يحاول نصر الله احملا
أيضاً يف سورية. اجليش  ضعت يف لبنانالتي وُ الردع مع إسرائيل

اإلسرائيلي لن يسمح له بتنفيذ مراده، وحالة التأهب يف فترة الكورونا 
ل وطأة على اجليش منها يف األيام العادية، ألن اخلروج ممنوع تلقائياً، أق

  وقليلة هي التحركات بأحجام كبيرة على األرض.

  يصلّون من أجل اخلالص من واشنطن
 قفزاحلاجة إىل التعامل مع مواجهة يف غزة أو يف الشمال، التي يمكن أن ت 

على احلرب يف رأس من صفر إىل مئة خالل يوم، تضع اجلهوزية والقدرة 
سلّم أولويات اجليش اإلسرائيلي. تفشي وباء الكورونا وزيادة اإلصابات 

 بضرورةيف اجليش يمكن أن يلحقا ضرراً باجلهوزية للحرب، وأيضاً 
القيام بنشاطات عمالنية وتدريبات بمشاركة جمموعات كبيرة من 

ضلة . هذه معمناطق مغلقةمقاتلين ومساعدين، وأحياناً بالقرب من 
حادة، وخصوصاً يف تدريبات يشارك فيها االحتياطيون األكبر سناً 

  واألكثر عرضة للعدوى يف حياتهم املدنية.
  ،باإلضافة إىل ذلك، أدى التقاطع بين أزمة الكورونا واألزمة السياسية

اللتين تسببتا بعدم إقرار ميزانية سنوية منتظمة للدولة، إىل ضائقة مالية 
يف اجليش على  علياس األركان كوخايف والقيادة اليف اجليش جتبر رئي

االختيار بين جهوزية عالية للحرب وبين القيام بإصالحات بعيدة األمد 
يف أساليب استخدام القوة، ووسائل القتال، ويف التفكير العسكري ضمن 
إطار خطة "تنوفا" املتعددة السنوات. االختيار ليس سهالً، ألن كوخايف 

صالحات هي التي ستتيح للجيش أن ينتصر يف احلرب يؤمن بأن هذه اإل
املقبلة، وستقصّر مدة القتال. التدريبات تكلف ماالً كثيراً وهي حيوية 

  للمحافظة على كفاءة الوحدات املتعددة. 
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  السياسة احلالية تتطلب أن يكون للمحافظة على جهوزية قصوى وفورية
أي تصعيد يمكن أن يتطور للحرب أفضلية مطلقة يف املرحلة احلالية، ألن 

  خالل ساعات إىل حرب، كما جرى يف حرب لبنان الثانية. 
  ًقبل ثالثة أسابيع رأيت تطبيق سلّم األولويات هذا لدى مشاهدتي تدريبا

بالنيران احلية لكتيبة استطالع تابعة للواء غوالين ضم دبابات، وقوة من 
يطلق عليها كهذه الهندسة، ومساعدة مدفعية؛ بلغة اجليش قوة مشتركة 

اسم طاقم كتيبة قتالية. التدريب حاكى هجوماً يف منطقة جبلية يختبىء 
فيها فوق األرض وحتتها عناصر من حزب الله مسلحين بصواريخ 

  مضادة للدبابات، وقذائف هاون.
 عتبة" كفاءة طاقم اختبار لباإلضافة إىل التدريب استُخدم التمرين "ك

مهمات تنتظرهم يف القتال يف لبنان. قائد  كتيبة قتايل وقادته يف تنفيذ
املنطقة الشمالية يفرض على كل الوحدات التي تتدرب، وستخدم الحقًا 

 ،وهو درزي ،. لدى قائد الكتيبةختباريف اجلبهة الشمالية، اجتياز هذا اال
وسائل جلمع معلومات استخباراتية متقدمة تشمل مسيّرات وطائرات من 

الة، وألواحاً كرتونية يستخدمها قائد الطاقم دون طيار، وكومبيوترات نق
خريطة متعددة  نوقادة القوات الفرعية للحصول على معلومات ع

الطبقات، وللتواصل مع بعضهم البعض ومعرفة مكان العدو وإىل أين 
 - توجّه النار، كي ال تصاب القوة املهاجمة املوجودة على مداخل املوقع

املواقع التي يجب أن تدمرها الدبابات الكومبيوترات تساعد على حتديد 
  بمدافعها.

  بخالف التدريبات التي قامت بها هيئة األركان العامة يف املاضي، يف
التدريب هذه السنة ليس فقط القيادة العليا تتدرب على مواجهة املشكالت 
واتخاذ القرارات. هذه املرة ستتحرك وحدات قتالية على األرض، وستقوم 

  ت، وسيعمل سالح البحر يف جمال اختصاصه. الطائرات بهجما
  خطط احلرب مؤخراً يف إطار اإلعداد للحرب، حدّثت القيادة العليا للجيش

يف غزة ويف لبنان، وأمر رئيس األركان باالستعداد أيضاً إىل وضع تكون 
فيه إيران قريبة جداً من سالح نووي عمالين. لكن بحسب نائب رئيس 

، الوضع بعيد عن أن أيال زمير، ورئيس شعبة العمليات األركان اللواء
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يكون مرضياً. بسبب الضائقة املالية، ال يوجد حالياً الكثير من الوسائل 
واملنصات القتالية احليوية، وال يمكن زيادة تدريبات جهاز االحتياطيين. 
يف ضوء هذا كله، يف وزارة الدفاع ويف هيئة األركان العامة يصلّون من 

بغض النظر عمّن سيكون يف البيت  - جميء اخلالص من واشنطنأجل 
  األبيض. 

  
  حملل سياسي - تسفي برئيل  

  20/10/2020"هآرتس"، 
  

   –تركيا تسعى ألن حتل حمل مصر يف الساحة الفلسطينية 
  ويجب على إسرائيل أن تقلق

  
 /معبر رفح، بوابة العبور الوحيدة بين قطاع غزة ومصر، مقفل منذ آذار 

باستثناء مرتين فُتح خاللهما لفترة قصيرة. مبرر إغالقه هو  - مارس
 سبب. لكن يبدو أن مبرر كهذاكبح تفشي الكورونا. من الصعب النقاش يف 

الوباء، بل جزء من العقوبات التي  الق املعبر منذ الشهر املاضي ليسإغ
تفرضها مصر على "حماس" يف الفترة األخيرة، ألن األخيرة جترأت على 

يام بمبادرة سياسية مستقلة. "حماس" و"فتح" تبحثان منذ نحو الق
 شهرين يف إمكان استئناف مبادرة املصاحلة وإجراء انتخابات

لمؤسسات الفلسطينية: يف البداية اجمللس التشريعي، وبعدها الرئاسة، ل
  والحقاً اجمللس الوطني.

 ة بدأت بالنمو قبيل موعد توقيع اتفاقات السالم بين إسرائيل بادرهذه امل
التي أوضحت للفلسطينيين ما كان معروفاً منذ زمن طويل. واإلمارات، 

الدول العربية تتخلى عن مبادرة السالم العربية، وتطبّع عالقاتها مع 
إسرائيل، وتبدد الضمانة النظرية التي تقول إن كل اتفاق عربي مع 

ب أن يكون مشروطاً باالنسحاب اإلسرائيلي من املناطق إسرائيل يج
[احملتلة]. حممود عباس بدأ بالبحث عن بدائل حلزام األمن العربي وسمح 
جلبريل الرجوب، أمين اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفلسطينية 
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  "حماس"، بمشاركة دول أُخرى أو برعايتها.  بالبدء بإجراء اتصاالت بـ
 داية أيلول/بادرة كانت يف اللقاء الذي جرى يف بيروت يف ببداية امل 

جتماع يف دمشق ال"حماس" ولـ"فتح". بعد ذلك عُقد اسبتمبر بين ممثلين لـ
سبتمبر، بين زعماء التنظيمات والفصائل الفلسطينية، ويف نهاية أيلول/

. يف هذا االجتماع يف اسطنبول أثار حفيظة القاهرةالذي جتماع العُقد ا
لت الدولة املضيفة تركيا فجأة إىل عرّابة اخلطوات الفلسطينية حتو

السياسية. وصف الفلسطينيون هذا اللقاء بـ"االنعطافة"، وجرى خالله 
ر فيها أن االنتخابات بمختلف تقرالتوصل إىل عدة اتفاقات مبدئية 

مراحلها ستستمر نحو نصف سنة، وهدفها إقامة حكومة وحدة وطنية 
ائل الفلسطينية كلها. يف املرحلة املقبلة ستجري يف تشارك فيها الفص

رام الله اجتماعات بين ممثلي "فتح" و"حماس" وباقي الفصائل 
لعباس فويض الفلسطينية من أجل التوصل إىل اتفاق على إعطاء ت

  إلصدار أمر يحدد موعد االنتخابات وطريقة  إجرائها.
  أن يلتقي األمناء يف املرحلة املقبلة لهذه احملادثات من املفترض

مرور  على الرغم منالعامّون لكل الفصائل الفلسطينية يف القاهرة. لكن 
نحو ثالثة أسابيع على االتفاق على "تفاهمات" اسطنبول، مل تعط مصر 

موافقتها على إجراء االجتماع على أراضيها. مصدر يف السلطة بعد 
ولة مضيفة، هي الفلسطينية قال لـ"هآرتس" إن مصر ال تكتفي بدورها كد

"تريد أن تكون شريكة يف احملادثات، ويبدو أنها غاضبة من أن حمادثات 
أعطت أردوغان بطاقة دخول سياسية إىل بذلك و ،االتفاق جرت يف تركيا

  صر تقليدياً."مل وظاًفبقي حمالفلسطينية، وهو دور  –الساحة الداخلية 
 ملصر الدور  رسمياً، يصرّح كبار املسؤولين يف "حماس" و"فتح" أن

الفلسطينية، وال تنوي التنظيمات  -املركزي يف إدارة املصاحلة الداخلية 
أن تتبنى راعياً جديداً. يف الوقت عينه، تنص االتفاقات على أن اجتماع 
زعماء الفصائل الفلسطينية، سواء جرى يف القاهرة أو يف دولة أُخرى، 

رى." وهذا يعني أن سيكون "فلسطينياً صافياً، من دون تدخّل دول أُخ
مصر ال يمكنها أن تكون جزءاً من احملادثات. يف األسبوع املاضي أُطلق 
سهم حاد يف اجتاه مصر. فقد التقى وفد رفيع املستوى من "حماس"، 
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  حديثاً صدر 
  

  : حتول شعب1987انتفاضة 
  
  

 .عالء جرادات ،روجر هيكوك تقديم وحترير:
  
  
  

 

  
  
  
  

 

يف بيرزيت وغزة عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
، 2017تشرين الثاين/نوفمبر  30إىل  24وبيروت، من 

: احلدث والذاكرة"، بمناسبة 1987مؤتمراً بعنوان: "انتفاضة 
عاماً على اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة  30مرور 
. ويستند هذا الكتاب إىل أوراق ومداخالت وشهادات 1987

 راجعة والتحكيم.قُدمت يف هذا املؤتمر، وجميعها خضع للم
يعكس املساهمون رؤى سياسية متنوعة، ذلك بأنهم 
منخرطون يف طيف واسع من احلقول: من التعليم إىل العلوم 
إىل التجارة إىل الفن. وشارك بعضهم يف األحداث موضوع 
النقاش، وكان البعض اآلخر يف سن صغيرة خاللها، لكنهم 

حداث تعود اجتمعوا ليفكروا يف أسباب وجمريات وتبعات أ
  إىل جيل إىل الوراء.

هذه األمور كلها جعلت من هذا الكتاب الكتاب األول والفريد 
يف نوعه الذي يقدم رؤى لالنتفاضة متعددة األبعاد ومن 
خمتلف األجيال، والذي يبحث عن مفاتيح ألبواب مستقبل 
فلسطيني غارق يف ماض مضطرب ومتناقض. وبهذا فهو 

ين وغير متخصصين، ممن يخدم قراء متنوعين، متخصص
يسعون لفهم فصل أساسي من تاريخ فلسطين والشرق 

  األوسط والعامل، بصورة أفضل.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650673

