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وأعلنت وزارة اخلارجية السودانية يف بيان صادر عنها أمس، أن اجتماعاً 
أفق التعاون يف عقد يف األسابيع املقبلة لبحث مشتركاً بين السودان وإسرائيل سيُ

  جماالت الزراعة والتجارة واالقتصاد والطيران وموضوع الهجرة وغيره.

وأكدت اخلرطوم يوم اجلمعة الفائت تطبيع عالقاتها مع إسرائيل وإنهاء حالة 
العداء بينهما، وفق ما جاء يف بيان ثالثي صادر عن السودان والواليات املتحدة 

  سوداين، ووُصف االتفاق بأنه تاريخي.وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي ال

  

  على اتفاق التطبيع مع اإلمارات اً [احلكومة اإلسرائيلية تصادق رسمي
  وتوافق على اتفاق إقامة عالقات دبلوماسية مع البحرين وحتوّله إىل الكنيست]

  

  26/10/2020"معاريف"، 
  

على اتفاق التطبيع مع  اًصادقت احلكومة اإلسرائيلية أمس (األحد) رسمي
اإلمارات العربية املتحدة. كما وافقت على اتفاق إقامة عالقات دبلوماسية مع 

 .البحرين وحولته إىل الكنيست للمصادقة عليه

وستدخل ما تسمى "معاهدة السالم، العالقات الدبلوماسية، والتطبيع الكامل بين 
التي تم توقيعها يف البيت دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة إسرائيل"، و

 أن جتيزهاحيز التنفيذ بمجرد يف أيلول/سبتمبر الفائت،  15يوم  ،األبيض
 .احلكومة يف أبو ظبي أيضاً. ومن املتوقع أن يتم ذلك بإصدار مرسوم

ن سيتم إرسال املعاهدة إىل األمين العام لألمم املتحدة ادلَ البَ أن يجيزهاوبمجرد 
 .املعاهدات الدوليةللتسجيل يف جمموعة 

 يفيتفاوض املسؤولون اإلسرائيليون واإلماراتيون حالياً  ،وبموازاة ذلك
ح سفارتين، وإعفاء الزوار من كال البلدين ة، بما يف ذلك فتْتعدداتفاقيات ثنائية م

 من تأشيرات الدخول.
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  مشروع القرار اخلاص جتيز[احلكومة اإلسرائيلية 
  اخلمسية لتطوير اجملتمع العربي]بتمديد اخلطة االقتصادية 

  

  26/10/2020"هآرتس"، 
  

احلكومة اإلسرائيلية يف اجتماعها األسبوعي أمس (األحد) مشروع القرار  أجازت
والتي تبلغ  ،اخلاص بتمديد اخلطة االقتصادية اخلمسية لتطوير اجملتمع العربي

مليون شيكل. وتهدف اخلطة إىل تقليص الفوارق بين  700مليارات و 4تكلفتها 
بما يف  تعددة،اجملتمع العربي وباقي شرائح اجلمهور يف إسرائيل يف جماالت م

  ذلك اإلسكان والبنى التحتية والتعليم والتشغيل.

املشاريع يف هذه  لت احلكومة وزارة املساواة االجتماعية مسؤولية إدارة دفةوخوّ
 اجملاالت وتنفيذها.

ورحب رئيس القائمة املشتركة عضو الكنيست أيمن عودة بقرار احلكومة تمديد 
مفعول اخلطة، مشيراً إىل أنه جاء بفضل العمل الدؤوب لرؤساء السلطات احمللية 
العربية بمشاركة أعضاء الكنيست من القائمة املشتركة بالتعاون مع وزيرة 

 الجتماعية ميراف كوهين ["أزرق أبيض"].املساواة ا

  
  ["املعهد البيولوجي اإلسرائيلي" يعلن أنه سيبدأ بإجراء

  جتارب على بني البشر للقاح ضد فيروس كورونا قام بتطويره]
  

  26/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

أعلن بيان صادر عن "املعهد البيولوجي اإلسرائيلي" يف نس تسيونا [وسط 
(األحد) أن املعهد سيبدأ األسبوع املقبل بإجراء جتارب على بني إسرائيل] أمس 

البشر للقاح ضد فيروس كورونا قام بتطويره، وذلك بعد أن أعد أكثر من 
  جرعة تطعيم. 25.000
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 3متطوعاً ساملاً، وبعد  80وأضاف البيان أن املرحلة األوىل من التجربة ستشمل 
  .أجسام مضادة للفيروسأسابيع سيتم فحص ما إذا نشأت لديهم 

وأكد البيان أن املعهد البيولوجي حصل على كافة التراخيص الالزمة من وزارة 
وأشار إىل أنه من املتوقع أن  .الصحة للشروع يف اختبار اللقاح على بني البشر

 لقيحاإلمكان تيف ر ما إذا كان قرَّويف ختامها سيُ ،تمتد التجربة نحو ستة أشهر
  .بصورة آمنة جميع سكان الدولة

خرى قرّر اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر لشؤون كورونا أمس من ناحية أُ 
 1تمديد القيود الصحية املتعلقة بفيروس كورونا حتى منتصف ليلة األحد املقبل 

  تشرين الثاين/نوفمبر.

نه من احملتمل أن يتم أوقال رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو خالل االجتماع 
رس جزئياً للصفين األول والثاين بعد هذا التاريخ، وسيُناقش أيضاً فتح املدا

 ، وأكد أن كل هذا يعتمد على مستوى العدوى.اً احتمال عودة التجارة جزئي

وأعرب املنسق العام لشؤون مكافحة كورونا روين غامزو عن قلقه من انخفاض 
]. عدد الفحوصات يف اجملتمع العربي ولدى اليهود احلريديم [املتش ددون دينياً

تقام الذي  بأننا يف نهاية كورونا يف اجملتمع العربي اً وأضاف أن هناك شعور
فيه على ما يبدو عشرات األعراس يومياً. وأشار إىل أنه سيطلب فرض إغالق 

وإضافة سخنين وأم الفحم إىل  ،شامل على بلدة جمدل شمس يف هضبة اجلوالن
  .قائمة املدن احلمراء

  
  إىل قيام إسرائيل بشن ح[نتنياهو يلمّ

  هجوم يف السودان مل تعلن مسؤوليتها عنه]
  

  25/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

ح رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إىل قيام إسرائيل بشن هجوم ملّ
  يف السودان مل تعلن مسؤوليتها عنه.
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رئاسة وجاء ذلك يف سياق مؤتمر صحايف خاص عقده نتنياهو يف ديوان 
احلكومة اإلسرائيلية يف القدس مساء أمس (السبت) غداة إعالن إسرائيل والسودان 

  التوصل إىل اتفاق لتطبيع العالقات بينهما بوساطة أميركية.

وقال نتنياهو وهو يقف أمام أعالم إسرائيلية وأميركية وسودانية: "إن إيران 
مروراً ’ حماس’ركة استخدمت السودان كمنطقة تهريب لألسلحة اخلطرة إىل ح

  بمرج النيل وسيناء، األمر الذي أجبرين على اتخاذ إجراءات ضد هذا األمر." 

وبشأن تطبيع العالقات مع السودان قال نتنياهو: "باألمس اتخذنا خطوة نحو 
سالم تاريخي بين إسرائيل والسودان، الذي كان دولة معادية لنا. إسرائيل اآلن 

هناك دول أخرى. وسيغادر وفد إسرائيلي يف األيام كون يتتصل بالعامل كله، وس
املقبلة متوجهاً إىل السودان إلتمام االتفاقات. االتفاقات جيدة ألمن إسرائيل 

يف  وجليبها. نحن نغير خريطة الشرق األوسط. وسيوفر هذا ساعات وأمواالً
   الرحالت شرقاً وغرباً."

إىل  F-35ة مقاتالت من طراز كما تطرق نتنياهو إىل صفقة بيع الواليات املتحد
اإلمارات العربية املتحدة، فأوضح أن ال أساس ألي تصريح بأنه أجرى 

هذا الشأن أو أنه أخفاها، يف إشارة إىل انتقادات وجهتها يف مفاوضات سرية 
 ه جهات إسرائيلية عدة. إلي

مل  نه حتى لوأوحتدث نتنياهو أيضاً عن االنتخابات الرئاسية األميركية قائالً 
ة مع الرؤساء األميركيين السابقين، فإن دعم احلزبين تعدديتفق على قضايا م

عاماً مل  25اجلمهوري والديمقراطي إلسرائيل مهم للغاية. وأضاف: "خالل 
لكننا توصلنا يف عهد الرئيس األميركي احلايل دونالد  ،نتوصل إىل أي اتفاق

ابر لألحزاب يف إسرائيل، وآمل أسابيع. هذا قرار ع 6اتفاقات خالل  3ترامب إىل 
أن تستمر هذه السياسة ألنها صحيحة. لقد أثبتت جهودنا نفسها، وأنا سعيد ألن ب

    الواليات املتحدة انضمت إىل تلك اجلهود."

وكان الرئيس األميركي ترامب أعلن أول أمس (اجلمعة) اتفاق إسرائيل والسودان 
كل من ترامب ونتنياهو باالتصال على تطبيع العالقات الثنائية بينهما. وقام 

  قادة السودان. ب
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وجاء هذا اإلعالن بالتزامن مع إعالن جملس السيادة االنتقايل يف السودان، يف 
ع رسمياً وثيقة تزيل اسم السودان من وقت سابق من أمس األول، أن ترامب وقّ

سودان ع العاماً من وضعها فيها. كما وقّ  27قائمة الدول الداعمة لإلرهاب بعد 
والبنك الدويل يف اخلرطوم أمس األول اتفاقاً حتصل بموجبه احلكومة السودانية 

 مليون دوالر أميركي. 370على منحة قدرها 

  
  [أشكنازي يرحب بقرار غواتيماال إدراج

  حزب الله ضمن الئحة املنظمات اإلرهابية]
  

  25/10/2020"يسرائيل هيوم"، 
  

اخلارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي أول أمس بيان صادر عن وزير  رحب
(اجلمعة) بقرار غواتيماال إدراج حزب الله بجميع مؤسساته ضمن الئحة 

  املنظمات اإلرهابية ومنع عناصره من دخول أراضيها واحلد من تمويلها. 

التي تقوم بإدراج حزب الله ضمن  12وأشار البيان إىل أن غواتيماال هي الدولة الـ
 2020قامت ثماين دول منها بمثل هذا اإلجراء خالل سنة إذ حة، هذه الالئ

  احلالية.

ذكر أن رئيس غواتيماال أليخاندرو غياماتي وعد بإدراج حزب الله ضمن الئحة يُ
  إىل إسرائيل منذ نحو سنة. قام بها زيارةيف أثناء املنظمات اإلرهابية 

  
  [استمرار احلراك االحتجاجي ضد رئيس احلكومة

  يلية لألسبوع الثامن عشر على التوايل]اإلسرائ
  

  25/10/2020"معاريف"، 
  

استمر أمس (السبت) احلراك االحتجاجي ضد رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين 
  نتنياهو لألسبوع الثامن عشر على التوايل. 
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الدولتين. بلهجة أكثر جدية، بدأت يف إسرائيل األحاديث عن الربح املنتظَر 
من طرد طالبي اللجوء والعمال املهاجرين السودانيين جمدداً إىل وطنهم. 

مع دول املنطقة ينشّط  تطبيعاتفاقات  توقيعوكما هو متوقع، "روتين" 
قوائم الربح واخلسارة لكل افلة باألوراق السياسية والعسكرية احلياً تلقائ

أكثر من طرف من الطرفين، كأن السالم مع دولة أُخرى يف املنطقة ليس 
  عملية جتارية.  

  الفوائد للطرفين واضحة ومفروغ منها. سيُرفع اسم السودان عن قائمة
طيع البدء باحلصول الدول املؤيدة لإلرهاب يف الواليات املتحدة، وسيست

على قروض خارجية من مؤسسات مالية دولية، يف األساس من صندوق 
النقد الدويل؛ ويف استطاعة شركات دولية االستثمار فيه وإيجاد آالف 

سيكون يف إمكان الدولة األكثر فقراً يف العامل البدء ربما مراكز العمل؛ و
زعيم اجملرم عمر بإعادة بناء نفسها، بعد عشرات السنوات من حكم ال

  البشير.
  تستكمل إسرائيل مع هذا االتفاق حزام أمنها يف البحر األحمر، الذي

شارك فيه كلّ من مصر، واألردن، وجنوب السودان، والسعودية؛ تي
وسيُكبح بصورة أكبر معبر انتقال السالح من سيناء إىل غزة، الذي اعتمد 

سي بالنسبة إىل على طرق التهريب من السودان، لكن الرصيد األسا
إسرائيل هو ترسيخ التطبيع مع دول املنطقة وقبوله كاستراتيجيا إيجابية 

  تخدم املصالح العربية.  
  التطبيع مع السودان واإلمارات والبحرين، والحقاً ربما أيضاً مع

 – النزاع اإلسرائيلي خُّرالسعودية، وقطر ودول أُخرى، لن يؤدي إىل تب
أن السالم مع الفلسطينيين جة التقليدية بلكنه ينفي احل ،الفلسطيني

مشروط بإنهاء النزاع اإلسرائيلي العربي. وبينما يأخذ هذا النزاع 
بالتفتت، ستبقى املشكلة الفلسطينية مشكلة إسرائيلية، من دون أن يكون 
لذلك عالقة بعدد السياح اإلسرائيليين الذين سيزورون األبراج الفاخرة يف 

لرحالت امليدانية الذين سيكون يف إمكانهم السفر اإلمارات، أو عشاق ا
  مباشرة من تل أبيب إىل اخلرطوم.

  ،اتفاق التطبيع مع السودان، مثل االتفاقات التي سبقته مع دول اخلليج
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اقتصادية حيكت بتعاون وثيق مع  –هو ثمرة مفاوضات سياسية 
 335 ةالسعودية، التي يبدو أنها هي التي ستمول التعويضات البالغ

مليون دوالر، التي تعهد السودان دفعها إىل املتضررين من عمليات 
إرهابية أدخلت السودان إىل قائمة الدول اإلرهابية يف الواليات املتحدة.  
نشأت عالقات قوية بين السعودية والسودان منذ نهاية فترة والية عمر 

مللك البشير، عندما انضم السودان إىل االئتالف العربي الذي أنشأه ا
. الحقاً طرد السودان 2015سلمان يف بداية احلرب على اليمن يف سنة 

الوجود اإليراين من أراضيه، وأرسل مقاتليه إىل ساحة القتال اليمنية ضد 
  احلوثيين. 

  يف أعقاب تظاهرات كبيرة ، 2019عندما أُزيح البشير يف نيسان/أبريل
رات إىل تقديم قُتل فيها عشرات األشخاص، سارعت السعودية واإلما

مليارات دوالر إىل اجمللس العسكري الذي  3مساعدة مالية مقدارها 
استوىل على السلطة. وبذلك أصبحتا راعيتيْ القيادة السودانية اجلديدة. 
هذه القيادة مؤلفة من ذراعين: اجمللس العسكري املوقت الذي يتضمن 

نرال عبد عضواً، بينهم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، وزعيمه اجل 11
الفتاح البرهان. حتته تعمل حكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وبحسب 

التركيبة حتى  ، يجب أن تستمر هذه2019القانون الذي وُقِّع يف سنة 
  ، املوعد احملدد إلجراء انتخابات عامة.2022ر تشرين الثاين/نوفمب

  التركيبة يف هذه األثناء ال يوجد برملان بعد حلّه عقب طرد البشير. وهذه
. غليانالهشة تعرضت النتقادات عامة من الشارع الذي مل يتوقف عن ال

يف يوم األربعاء املاضي جرت تظاهرات يف عدة مدن يف البلد، احتجاجاً 
على الوضع االقتصادي الصعب، وعلى االرتفاع الكبير يف األسعار، وعلى 

قود، وعلى النقص يف الوقود الذي تسبب بطوابير طويلة أمام حمطات الو
نية احلكومة تقليص الدعم على احملروقات. ال عالقة لهذه التظاهرات 
باتفاق التطبيع، لكنها تدل على فقدان الثقة باحلكومة املوقتة والغضب 

  عليها.
  هذا التوتر يمكن جتنيده بصورة طبيعية أيضاً ألهداف سياسية، وهو

قّع من حكومة يتغذى من حجة أن اتفاق التطبيع ليس شرعياً، ألنه مو
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من دون موافقة البرملان. من أجل تهدئة األجواء صرّح وزير وموقتة 
اخلارجية السوداين عمر قمر الدين، بأن االتفاق سيدخل يف حيز التنفيذ 
فقط بعد موافقة البرملان، أي بعد عامين على األقل، لكن اجمللس 

تح األجواء يف العسكري املوقت ال ينوي االنتظار: تطبيق االتفاق بدأ مع ف
السودان أمام طائرات إسرائيلية، وبدء النقاشات بشأن االتفاقات 
االقتصادية يف جمايلْ الزراعة والصحة. لكن صراعات القوى السياسية 

  بدأت للتو.
  الصادق املهدي زعيم حزب األمة اإلسالمي، أحد األحزاب املشاركة يف

وقّعت اتفاق التطبيع. احلكومة هدّد بأن حزبه سيستقيل من احلكومة إذا 
لسلطة اجمللس العسكري املوقت  وهذا تهديد مهم ألن املهدي املعارض

على الرغم من مشاركته يف احلكومة، ال يمثل فقط حركته، بل أيضاً 
تيارات إسالمية كثيرة أُخرى يف البلد. استقالته واستقالة حركات أُخرى 

رات ونشوب مواجهات يمكن أن تؤدي إىل سقوط احلكومة، وجتدُّد التظاه
عنيفة بين اجليش والشرطة وبين املدنيين، حتديداً يف فترة يحتاج 

  السودان إىل هدوء واستقرار.
  السودان ليس دولة مثل اإلمارات والبحرين، حيث السلطة موجودة يف يد

العائلة املالكة التي ال تسمح بخطوات ديمقراطية لتغيير السلطة. هو دولة 
بائل احمللية قوة ونفوذ. حركات احتجاج مدنية جنحت فيدرالية، حيث للق

يف طرد حكم مستبد استمر سنوات طويلة، والوثيقة القانونية تفرض 
انتخابات وتعديالت تسمح بنشاط سياسي واسع حلركات املعارضة. لذا 
ليس هناك ما يضمن جناح احلكومة يف الصمود أمام الضغوط الداخلية 

ليس هناك ما يضمن أن  هلتطبيع)، كما أن(وربما ستؤجل تطبيق اتفاق ا
حكومة جديدة لن تخرق االتفاق. على هذه اخللفية يُفهم إعالن رئيس 
احلكومة حمدوك، الذي قال فيه، يف الفترة األوىل لن يكون هناك تبادُل 

  سفراء أو سفارات.
  هذا احلذر يجب أن تلتزم به إسرائيل أيضاً. مظاهر احتفالية وتصريحات

معارضي االتفاق وحركات جيداً علنية بشأن االتفاقات والفرص، ستخدم 
املعارضة، الذين سيوظفون اآلن جهودهم لعرقلة تطبيق هذه االتفاقات. 
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مها االختبار سيكون يف الفائدة االقتصادية املباشرة التي يستطيع أن يقد
مليار دوالر،  60احلكم للمواطنين؛ السودان غارق يف ديون تقدَّر بـ

% من موارده النفطية 75نحو ووميزانيته ضعيفة وواقعة حتت العجز، 
التضخم ارتفع و، 2011جنوب السودان يف سنة  إنشاءاقتُطعت منه بعد 

%، وانخفضت قيمة اجلنيه 212شهر املاضي ليصل إىل أكثر من يف ال
جنيهاً للدوالر الواحد، يف  250 يف السوق السوداء ليصل إىل السوداين

  جنيهاً للدوالر. 52مقابل السعر الرسمي، نحو 
  جدولةال تستطيع قيادة السودان االكتفاء بقروض من صناديق دولية أو 

الديون؛ هي بحاجة إىل تدفق مباشر للمال من أجل حاجات التنمية، وهذه 
السؤال عودية، ومن دول خليجية أُخرى. نظرياً يمكن أن تأتي من الس

؟ الدولة املانحة أو االحتجاج الداخلي.  املطروح: مَن سيفوز يف املنافسة
  يرتبط أيضاً مصير اتفاق التطبيع مع إسرائيل.  سوبهذا 

  
 حملل سياسي - يوآف ليمور 

 25/10/2020"يسرائيل هَيوم"، 

  
 اإلرهابيةضربة إليران والتنظيمات  - االتفاق اجلديد 

  
  اإلجناز األساسي الذي حتقق بين إسرائيل والسودان ليس ثنائياً بل

إقليمياً: دولة أُخرى تخرج من دائرة املواجهة، وتوقف استخدامها مرتعاً 
  سياسية وأمنية معادية إلسرائيل.  نشاطاتل
  بخالف اإلمارات، أهمية السودان االقتصادية بالنسبة إىل إسرائيل

ه ما يصدّره إىل إسرائيل، ويف وضعه االقتصادي احلايل ضئيلة. ليس لدي
من الصعب أن يكون قادراً على االستيراد من دولة غالية نسبياً مثل 
إسرائيل. كالعادة سيكون هناك رجال أعمال يقومون بصفقات مع 

يف األساس يف املياه، و -وأيضاً تكنولوجيا إسرائيلية السودان، 
يف حماوالت إطالقه نحو القرن احلادي  ستساعد - والزراعة، والغذاء

والعشرين، لكن يمكن االفتراض أن التجارة اإلجمالية بين البلدين ستكون 
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  ضئيلة نسبياً.
  فائدة االتفاق هي يف ثالثة أمور أُخرى. األول، دولة أُخرى معادية

إلسرائيل تخرج من دائرة العداء، وتعترف بها، ومستعدة إلقامة عالقات 
جتارية معها. لذلك أهمية، ليس فقط على صعيد دبلوماسية و

من التصويت يف املنظمات واملنتديات الدولية، وصوالً إىل  -التصريحات
  ضغط على إسرائيل، أو فرض مقاطعة أو قيود.ممارسة  حماوالت

 عربي. حجر آخر سقط يف جدار املعارضة  - األمر الثاين، هو إسالمي
حجر، إنه السودان ي، وهو ليس جمرد مإلسرائيل يف العامل العربي اإلسال

 شهيرالذي عُقد يف عاصمته اخلرطوم بعد حرب األيام الستة املؤتمر ال
الذي وافقت فيه الدول العربية على الالءات الثالث: ال لالعتراف بدولة 
إسرائيل، ال للمفاوضات، وال للسالم. هذه الالءات الثالث أبطلها السودان 

ع مع إسرائيل، وعلى الطريق  سقط مكوّن صمد عندما وقّع اتفاق التطبي
سياسي من جانب الدول العربية الربط بين كل تقدم   - عاماً 53مدة 

  وبين املوضوع الفلسطيني.
 حتى اآلن قائمة الدول تبوأ السودان مر الثالث هو أمني. ليس صدفة أن األ

مات عمليات إرهابية لتنظي توالدت بكثرةاملؤيدة لإلرهاب. على أراضيه 
متعددة. فقد سكنه أسامة بن الدن وأقام فيه قيادته حتى هربه إىل 
أفغانستان يف تسعينيات القرن املاضي يف أعقاب الهجوم األميركي على 
اخلرطوم، انتقاماً للهجمات على السفارة األميركية يف كينيا، ويف 

  تنزانيا. 
 إلرهاب، يف ينها الرسالة، وواصلوا مساعدتهم لالسودانيون مل يفهموا ح

يران. سفن إيرانية رست يف مرفأ بور سودان وأنزلت هناك إلاألساس 
شحنات حمملة بصواريخ وراجمات، وحتى صواريخ مضادة للطائرات، 

موجهة إىل حزب الله و"حماس" واجلهاد  - وعبوات ناسفة وأسلحة فردية
اإلسالمي. هذه األسلحة حُملت يف شاحنات واستخدمت الطريق البري 

يل جمتازة مصر، وصوالً إىل سيناء، ومن هناك (بواسطة القبائل الطو
البدوية التي تسيطر على التهريب) وصلت إىل التنظيمات اإلرهابية 

  الفلسطينية يف القطاع.
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  باالستناد إىل تقارير أجنبية، عملت إسرائيل عدة مرات على إحباط
ا، بحسب مساعي التهريب هذه. أغلبية العمليات كانت بحرية، بما فيه

التقارير، سفن أُغرقت وشحنات سالح فُجِّرت. عندما اتضح لإليرانيين أن 
الطريق البحري أصبح سهل اإلصابة، انتقلوا إىل أسلوب آخر: إنتاج وسائل 
 قتالية على أرض السودان. فبحسب التقارير، دُمِّر يف تشرين األول/

لت على مصنع أقيم بموافقة حكومة السودان التي حص 2012أكتوبر 
مقابل له؛ الذي نفّذ الهجوم الليلي، بحسب التقارير عينها، هو سالح اجلو 
اإلسرائيلي، يف عملية مشتركة مع املوساد الذي قدم املعلومات عن 
املصنع السري. هذه العمليات خفّضت بصورة كبيرة حجم اإلرهاب من 

ة على ما السودان، لكن يبدو اآلن أن االتفاق اجلديد سيتيح تشديد الرقاب
فريقية. املقصود ضربة غير بسيطة للتنظيمات األ ةدولهذه اليُنفَّذ يف 

راعيتهم إيران، التي يبدو أنها تتابع بقلق القنوات لاإلرهابية، يف األساس 
املتعددة التي تُغلق يف وجهها، بعد اختيار دول إسالمية، الواحدة تلو 

  األُخرى، االنضمام إىل إسرائيل.
  بالتأكيد إيجاد طرق إرهاب جديدة لدعم حلفائها يف ستحاول إيران

لبنان وغزة، ويف املوازاة أيضاً ستستخدم ضغطاً سياسياً يف حماولة 
ملنع دول أُخرى من االنضمام إىل إسرائيل. يدور وراء الكواليس صراع 
حول قطر، إذ حتاول الواليات املتحدة وإسرائيل املصاحلة بينها وبين 

، إلبعادها عن احملور اإلسالمي املتشدد برئاسة السعودية واإلمارات
تركيا، وتقريبها منهما. إذا جنحت هذه اجلهود، ستجد الدول الراديكالية 
نفسها أكثر عزلة من قبل، وستتلوّن املنطقة بألوان واضحة، "طيبون" 

  مقابل "أشرار".    
  
  
  
  
  
  



االقتباس عند  يرجى ذكر املصدرر  
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االقتباس يرجى ذكر املصدرعند   
 
16 

  صدر حديثاً 
  

  : حتول شعب1987انتفاضة 
  
  

 .عالء جرادات ،روجر هيكوك تقديم وحترير:
  
  
  

 

  
  
  
  

 

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

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

 قُدمت يف هذا املؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة والتحكيم.
يعكس املساهمون رؤى سياسية متنوعة، ذلك بأنهم 
منخرطون يف طيف واسع من احلقول: من التعليم إىل العلوم 

شارك بعضهم يف األحداث موضوع إىل التجارة إىل الفن. و
النقاش، وكان البعض اآلخر يف سن صغيرة خاللها، لكنهم 
اجتمعوا ليفكروا يف أسباب وجمريات وتبعات أحداث تعود 

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

  األوسط والعامل، بصورة أفضل.

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

