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  [اجليش اإلسرائيلي يقصف منشأة حتت أرضية تابعة
 لـ"حماس" رداً على إطالق قذيفة صاروخية من قطاع غزة]

  
  21/10/2020"معاريف"، 

  
قال بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي إن اجليش قصف منشأة 

قطاع غزة مساء أمس (الثالثاء)، حتت أرضية تابعة حلركة "حماس" يف جنوب 
وذلك رداً على إطالق قذيفة صاروخية من القطاع يف اجتاه األراضي اإلسرائيلية 

 يف وقت سابق أمس.

وكان اجليش اإلسرائيلي أعلن يف وقت سابق اعتراض منظومة "القبة احلديدية" 
ون أن طلقت من قطاع غزة يف اجتاه األراضي اإلسرائيلية من دقذيفة صاروخية أُ

  تتسبب بوقوع إصابات أو أضرار مادية.

أعلن اجليش اإلسرائيلي أنه كشف نفقاً اجتاز  أن وجاء إطالق القذيفة بعد
  األراضي اإلسرائيلية يف منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

خرى قام وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس أمس بزيارة إىل منطقة من ناحية أُ 
سرائيلية هناك. اإلاألعمال الهندسية التي تقوم بها القوات د احلدود مع غزة لتفقُّ

  ورافقه يف الزيارة رئيس هيئة األركان العامة اجلنرال أفيف كوخايف.

وقال غانتس يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم خالل الزيارة، إن قوات 
اجليش ستعمل من أجل حماية سكان املستوطنات اإلسرائيلية احمليطة بقطاع 
غزة واحلفاظ على أمنهم. وأضاف أنه أتى إىل "غالف غزة" ملتابعة أعمال اجليش 

 ،سواء االستخباراتية أو الدفاعية، داعياً سكان اجلنوب إىل النوم بهدوء ،عن كثب
  ألن اجليش سيواصل العمل حلمايتهم.
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  [اجليش اإلسرائيلي يعلن اكتشاف نفق هجومي
  اإلسرائيلية]يمتد من قطاع غزة إىل األراضي 

  
  21/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
أعلن اجليش اإلسرائيلي مساء أمس (الثالثاء) اكتشاف نفق هجومي يمتد من 

  قطاع غزة إىل األراضي اإلسرائيلية. 

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي إن النفق الذي يبلغ عمقه 
يف الساعات األخيرة خالل أعمال  شفعشرات األمتار يف منطقة خان يونس اكتُ

والتي توشك على  ،إقامة عائق حتت أرضي يف املنطقة احمليطة بالقطاع
  .االنتهاء

ومل يشكل  ،وأشار البيان إىل أن هذا النفق مل تكن له فتحة يف اجلانب اإلسرائيلي
 .يف أي مرحلة من املراحل خطراً على التجمعات السكنية احملاذية للقطاع

  .وأضاف أن التقديرات تشير إىل أن حفره تم يف اآلونة األخيرة

إسرائيلية رفيعة املستوى إن هذا هو أول نفق يتم  عسكرية مصادر وقالت
  قفزة تكنولوجية نوعية.  عدّما يُ ، وهو تحت األرضيالاكتشافه بفضل العائق 

وأكدت هذه املصادر نفسها أن اجليش اإلسرائيلي يحمّل حركة "حماس" 
وأضافت  .املسؤولية عن حفر هذا النفق باعتبارها تتويل زمام احلكم يف القطاع

وأنه مزود بوسائل ، 2021أن أعمال بناء العائق ستنتهي يف آذار/مارس 
تكنولوجية متطورة أثبتت جناعتها يف اكتشاف النفق. وأوضحت أن اجليش 

منذ عملية "اجلرف  نفقاً 20اكتشف نحو  هسيدمر النفق خالل األيام املقبلة، وأن
  .2014الصامد" العسكرية التي قام بشنها يف قطاع غزة يف صيف 

قال رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو إن  ،وتعقيباً على اكتشاف النفق الهجومي
اجليش اإلسرائيلي يواصل العمل بحزم وإصرار يف جميع اجلبهات دفاعاً عن 

  دولة إسرائيل.
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ه مساء أمس، أن قوات اجليش اإلسرائيلي وأضاف نتنياهو يف بيان صادر عن
 تتحرك بعزم ضد أي حماولة للمساس بسيادة الدولة أو بمواطنيها.

نه حتى يف األيام التي يبدو أن اجلنوب أقال وزير الدفاع بني غانتس  ،بدوره
ينعم فيها بالهدوء تواصل املنظمات اإلرهابية مساعيها اخلفية الستهداف سكان 

 هاك سيادتها.دولة إسرائيل وانت

وأكد أن اكتشاف النفق ما هو سوى دليل على القدرات االستخباراتية 
والتكنولوجية العسكرية اإلسرائيلية وتعهّد أن يستمر اجليش اإلسرائيلي يف 

الوقت واملكان  التحرك ضد التهديدات والنيل من قدرات املنظمات اإلرهابية يف
  اللذين يرتئيهما.

  
  جماالت بين إسرائيلعدة اون يف اتفاقات للتع 4[توقيع 

  مناسبة زيارة أول وفد وزاري إماراتي]بواإلمارات 
  

  21/10/2020"معاريف"، 
  

اتفاقات  4يف مطار بن غوريون الدويل أمس (الثالثاء) مراسم توقيع  أقيمت
مناسبة زيارة أول وفد وزاري من ، بجماالت بين الدولتينعدة للتعاون يف 

   .املتحدة إىل إسرائيلاإلمارات العربية 

ل اإلمارات ل إسرائيل يف هذه املراسم رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو، ومثّ ومثّ
  وزير املال عبيد حميد الطاير، ووزير االقتصاد عبد الله بن طوق.

واالتفاقات التي تم توقيعها هي يف جماالت الطيران، وحماية االستثمارات، 
لعلوم والتكنولوجيا. وكان أبرزها االتفاق على واإلعفاء من تأشيرات الدخول، وا

تسيير عشرات الرحالت املنتظمة لطائرات الركاب والنقل أسبوعياً بين البلدين 
وسيتيح هذا االتفاق أيضاً لشركات طيران إسرائيلية  .املقبلةاعتباراً من األسابيع 

وأجنبية إمكان تسيير رحالت من إسرائيل إىل الشرق األقصى وأستراليا عبر 
وبالتايل إىل خفض أسعارها بشكل  ،ما يؤدي إىل تقليص مدتهاوهو اإلمارات، 
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ل فق على إعفاء مواطني الدولتين من احلصول على تأشيرات لدخوكما اتُّ .ملموس
  البلدين.

وقال رئيس احلكومة يف سياق كلمة ألقاها خالل املراسم، إن الشعبين اإلسرائيلي 
ويوقعان اتفاقات سيكون لها  ،واإلماراتي يصنعان التاريخ لألجيال املقبلة

على يجابي على املواطنين. وشكر الرئيس األميركي دونالد ترامب إتأثير 
  م بين الدولتين.براهام للسالأمساهمته يف إجناز اتفاق 

وقال الوزير الطاير إن االتفاق سيساهم يف تطوير العالقات التجارية بين 
  استضافة اإلسرائيليين يف بلده.بوأعرب عن أمله  ،البلدين

وأعلن رئيس صندوق املساعدة يف البيت األبيض األميركي آدم بوهلر إنشاء 
ريع تعاون اقتصادي مليارات شيكل للدفع قدماً بمشا 3صندوق أبراهام بمبلغ 

  يف منطقة الشرق األوسط.

وكان الوفد اإلماراتي وصل إىل إسرائيل أمس يف أول زيارة رسمية ملسؤولين من 
هذا البلد اخلليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العالقات بينهما. ورافق الوفد 
وزير اخلزانة األميركية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين 

  اراتيين وإسرائيليين يف أبو ظبي يوم االثنين الفائت.إم
  

  [اإلمارات تقدّم طلباً رسمياً إىل وزير اخلارجية
  اإلسرائيلي الفتتاح سفارة ألبو ظبي يف تل أبيب]

  
  21/10/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
قدم مساعد وزير خارجية اإلمارات العربية املتحدة عمر غباش أمس (الثالثاء) 

رسمياً إىل وزير اخلارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي الفتتاح سفارة ألبو طلباً 
 ظبي يف تل أبيب.

التي سلمها غباش إىل  ،وجاء يف رسالة وزير خارجية اإلمارات عبد الله بن زايد
ر اجلهود التي تبذلها من أجل دفع التعاون أنه "مل يتبق يل سوى أن أقدّ ،أشكنازي



ر

ي 

م 

ى 
ه 
ه 
اً 
ا 
ن 

ن 
ى 
ة 
ل 
ر 
ف 
ي 
 يرجى ذكر املصدر

ب وأبو ظبي

 إسرائيل تم

ألفضل على
ما يشهد به
ما يقتنع به
 ضرراً بالغاً
ب مكافحتها

نحن ،ذلك ا

مفاجئة بين
 ترامب على
ن، بعد إهانة
من األفضل
ياسية بسعر
ل. وبخالف
ر على رأي

 عند االقتباس 

يف تل أبيب

ماراتي إىل

ط، بل هو األ
يكون. هذا م
 إسرائيل، وم

ربما أحلق 
مها، وخرّب

اذا يهمنا م

حب حارة وم
غدقهلذي ي

ة ضد إيران
 الكواليس م
صادية وسي

 كل األحوال
صعب العثور

لسفارتين يف

فد حكومي إم

  رائيل

س جيداً فقط
يمكن أن ن 

جلمهور يف
45رئيس الـ

وزعزع نظام
راهية، لكن

قصة ح كزه
 لكل اخلير ا

بهة  املوحدة
ت من وراء

كافآت اقتص
والضار يف

مب، من الص

عمك لفتح ا

ل زيارة لوفد
  ن.

ب سيئ إلسر
  

ل، هو ليس
ممنو ،يكون

 به أغلبية ا
حد سواء. الر
 املتحدة، وز
 القلق والكر

يف مركلذي 
خص صافٍ

اية اجلبهحم
مؤامراتضل 

إسرائيل بمك
ضم اخلطر و
بة إىل ترام

املة بدع ك

 هامش أول
ت بين البلدين

  سياسي
20  

ترامب 

إلسرائيلجيد
سيممن ان و

و، وما تؤمن
وأعداء على ح

ة للواليات
وزرع فيها

  ى ألف %.
ل العربية، ال
ت، هو ملخ
حخابه. حتت
فضهميشهم ب

داً، حظيت إ
زل عن الض
خرى منسوب

 ولدي ثقة
  مكن."

 الطلب على
اتفاقات 4ع

حملل س - ف
2/10/020

لد ترامب ج
كاممن  ،الق

مين نتنياهو
مل، أصدقاء و

الدولية انة
 الكورونا، 

% وحتى100
يع مع الدول

يل واإلمارات
يل منذ انتخ
طينيين وته

أبد معرفتها
، هو التناز

أُخ كريمة ت  
7

ين دولتينا.
أسرع ما يم

جاء تسليم
خاللها توقيع

حيمي شاليف
21هآرتس"،

 دونال
اإلطال
بنيام
العامل
باملكا
لوباء
0معه 

 التطبي
إسرائي
إسرائي
الفلسط

معدم 
زهيد،

اتلفت
7 

بي
بأ

وج
خ

  
 

 

  
ح
"ه

  



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
8 

البعض يف رأي خمتلف يف شأن فائدة احللف اخلليجي اجلديد، باستثناء 
فعل الفلسطينيين، والبعض اآلخر يف أقصى اليسار، اخلائف من ردة 

  اليمين، الذي يتخوف من التنازالت.
 إلسرائيلية يف هضبة نقل السفارة إىل القدس واالعتراف بالسيادة ا

، لكن مع مرور الزمن خمد وقع خطى املسيح على ا بأنهمااجلوالن وُصف
صداهما ومل يبق لهما أثر. قرار ترامب التخلي عن االتفاق النووي مع 
إيران الذين اعتُبر قمة إجنازات نتنياهو، منح الثنائي املرح املتعة الفائقة 

  .كريهيف الدوس على إرث باراك أوباما ال
  ية حمامسألة أُخرى ال تزال مطروحة، هل إيران املزدهرة و املقبولة  حتت

 يةكاشاملتذكرة وال قيود االتفاق، هي يف احلقيقة أكثر خطراً من إيران
ن القيود؟ باإلضافة إىل ذلك تنكّر ترامب التفاق دويل موقّع م املتحررةو

بصورة قانونية، وسّع الفجوة بين الواليات املتحدة وكتلة الدول 
على الرغم من  ،الديمقراطية التي تعتمد إسرائيل على تأييدها األخالقي

منذ تأسيسها. اخلطوة األحادية اجلانب أضرت بصدقية  ،االنتقادات
  التي تعتمد عليها إسرائيل.  وقيادة أميركا

  إذا كانت إسرائيل ستصاب بالتهاب رئوي يف كل مرة تعطس فيها أميركا
أميركا منقسمة داخلياً  بينماكما قال ليفي أشكول، ماذا سيكون مصيرها 

ومكروهة يف اخلارج، مؤسساتها مشلولة، ونظامها الديمقراطي يف خطر، 
؟ يجب صار أضحوكةملتغطرس يسيطر عليها الوباء ورئيسها اجلاهل وا

أن نكون عمياناً كي نتجاهل حقيقة أن األذى الذي حلق بإسرائيل هو 
  مباشر وخطر.

 تخَبين، ونتنياهو يحذو حذوه، ترامب يُعجب باملستبدين ويحتقر زعماء من
اً وليس عن عمى. لقد عزز الرئيس األميركي االجتاهات االستبدادية طوع

شك يف أننا كنا سنصل إىل هذا احلد. بعكس  يف العامل كله، ومن دونه ثمة
كل الرؤساء الذين سبقوه، ترامب ليس معنياً، وطبعاً ال ينتقد وال يضغط 
على إسرائيل لتحسين عالقتها بالفلسطينيين، أو للمحافظة على حرية 

قانون القومية أن يكون اإلسرائيليين. لو مل يكن ترامب رئيساً ثمة شك يف 
  .قد شُرِّع ن الدولة اليهودية وبين أقلياتهاالذي أحدث شرخاً بي
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  يف الواقع لوال ترامب، ملا كان نتنياهو رئيساً للحكومة على اإلطالق؛
صداقتهما املدهشة، قوته من دون شك يف أوقاته الصعبة. ترامب تدخّل 

اعترف بالسيادة يف اجلوالن قبل وقت قصير من  -مرتين إلنقاذ حليفه 
، وكشف عن "خطة القرن" قبل دقائق من 2019انتخابات نيسان/أبريل 

ومن احملتمل أنه أعطى  - 2020فتح صناديق االقتراع يف آذار/مارس 
نتنياهو حافزاً إضافياً أبقاه يف السلطة كي يواصل توجيه الضربات حتى 

  يتملص من حماكمته. مع أصدقاء من هذا النوع، مَن يحتاج إىل أعداء؟ 
  

  حملل سياسي -بن درور يماين 
  20/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
  إسرائيل يمكن أن تنهار، األغلبية حتتاج إىل ثورة

  
  ذات يوم هذا سينفجر. إذا استمرت اجتاهات السنوات األخيرة يف السنوات

األسهل واألكثر  يف احلقيقة، منأقل.  ، دولة إسرائيل ستنهار، الاملقبلة
انفجار يوقع قتلى، صاروخ يصيب بساطة فهم اخلطر من هجوم "عادي": 

مبنى سكنياً. القصة مع احلريديم أكثر خطورة، ألن املقصود هو خطر 
  زاحف. 

  االجتاهات واضحة. بعد ارتفاع معين يف مشاركة احلريديم يف سوق
، تغير االجتاه جمدداً، ويف السنوات 2017-2015العمل، يف فترة 

اض يف أعداد ذلك انخف األخيرة عاد من جديد إىل االنخفاض، بما يف
عليا. أيضاً يف مسألة املساواة يف حتمّل الذين يتوجهون نحو دراسة 

. يف سنة   1222جتنّد  2019العبء األخبار سيئة، وحتى سيئة جداً
. وهذا أيضاً 2017حريدياً يف سنة  2774حريدياً يف اجليش يف مقابل 

جزء غير قليل منهم  ليس دقيقاً، ألن بين الذين صُنِّفوا كـ"حريديم" هناك
  كذلك. ليس

 رون عندما عُيّن بنيامين نتنياهو وزيراً للمال [يف حكومة أريئيل شا
قلص اخملصصات، وأوضح للحريديم أن الدولة ال ] أظهر زعامة. 2003

تستطيع أن حتملهم على أكتافها من دون حدود. وكان هناك نتائج. لكن 
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  نتنياهو يف العقد األخير هو رجل آخر. 
 االت إضافية. أيضاً يف جمال شبكة العالقات املشوهة تسيطر على جم

روت [الطعام احلالل يهودياً]، والتهويد، واحلاخامية األساسية، الكش
لبية من غوخمطط احلائط الغربي، وغيرها. ما يجري هو اغتصاب األ

راديكالية. يف اليهودية كان هناك دائماً تيارات خمتلفة. جانب أقلية 
فائق لتيار احلريدي الإكراه يمارسه ايف الدولة اليهودية، هناك  حتديداً

تطرف. الفقهاء املهمّون من أمثال رمبام [موسى بن ميمون من أشهر ال
علماء التوراة] سهلوا كثيراً يف جمال التهويد على سبيل املثال. لكن مَن 

ه يكون رمبام مقارنة بالفقهاء اجلدد الذي يفرضون علينا تعصباً تعارض
أغلبية اليهود يف إسرائيل والعامل. إنهم يسيئون إىل اليهودية، ويجعلونها 

  مكروهة، ويبعدون عنها الشباب.
  تشكل عالمة فارقة. سلوك الكورونا مل تؤد حتى اآلن إىل انهيار، لكنها

يوضح أيضاً أن اخلطر على حياة إسرائيل  -طبعاً ليس كلهم  -احلريديم 
ليست مشكلتهم، هي مشكلتنا كلنا. إذا تفشى كلها ال يعنيهم. املشكلة 

الوباء بسبب خرقهم اإلجراءات، الضحايا ستسقط أيضاً خارج نطاقهم. 
أغلبية بمن فيها حريديم ستدفع الثمن. ملاذا؟ ألن عدم التقيد باإلجراءات 
حتول إىل خط قائد. وألن األقلية تتمرد واألغلبية تسكت. حان الوقت كي 

  تتمرد األكثرية.
 مصلحة اوقولون األزمة كي يستغلوقت أزمة. نحن بحاجة إىل قادة ي هذا :

قلية يديم، أهم من استمرار اخلضوع لألكل اإلسرائيليين بمن فيهم احلر
املتمردة. نحن بحاجة إىل ميثاق وطني جديد، يعتمد على حقوق يف 
مقابل واجبات، وعلى املساواة يف حتمُّل العبء، ووقف اإلكراه يف عدد 

جملاالت. كنت أتمنى لو يبادر نتنياهو إىل طرح مثل هذا امليثاق، لكن من ا
  ، لذلك يتعين على املعسكر الوطني احلقيقي أن يتوحد.حدثهذا لن ي

  يائير لبيد، وأيضاً بني غانتس وغابي أشكنازي، ورون خولداي، وعمير
بيرتس، ويوعاز هندل وتسفي هاوزر، وأيضاً نفتايل بينت، وحريديم مثل 

اخام حاييم أمسامل، يجب أن يشكلوا ائتالفاً إنقاذياً، ويجب أن يجري احل
  هذا بسرعة،  يف وقت ما، ملَ ليس غداً، قبل فوات األوان. 
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  صدر حديثاً 
  

  : حتول شعب1987انتفاضة 
  
  

 .عالء جرادات ،روجر هيكوك وحترير: تقديم
  
  
  

 

  
  
  
  

 

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

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

 قُدمت يف هذا املؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة والتحكيم.
متنوعة، ذلك بأنهم يعكس املساهمون رؤى سياسية 

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 
اجتمعوا ليفكروا يف أسباب وجمريات وتبعات أحداث تعود 

  إىل جيل إىل الوراء.
لها جعلت من هذا الكتاب الكتاب األول والفريد هذه األمور ك

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 
يخدم قراء متنوعين، متخصصين وغير متخصصين، ممن 

من تاريخ فلسطين والشرق يسعون لفهم فصل أساسي 
  األوسط والعامل، بصورة أفضل.

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

