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 اليوميات الفلسطينية
 2020 أغسطس/ آب

 1/8/2020 ،السبت

 على الرد  قبل أن يشرع ب لمدة ساعتين كشفت كتائب القسام عن سبب تأخر الجيش اإلسرائيلي 
على قطاع  2014، خالل عدوان Hadar Goldin هدار جولدنسر الضابط اإلسرائيلي أعملية 

أحد و  ، من شهداء القسام،جثة وليد مسعودسحب بجيش اإلسرائيلي ال وعزت ذلك إلى قيام. غزة
يرتدي إذ كان  ،أنه جولدن ؛ معتقدةشرق رفح ينجنود اإلسرائيليالأفراد المجموعة التي اشتبكت مع 

 1.زيًا عسكريًا مماثاًل للجيش الصهيوني
 في الجانب  ،وافقت بلدية االحتالل في القدس على خطة إلقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي

. وتعهد رئيس بلدية االحتالل في (2ألف م 90) دونماً  90يقع على  ،حي العيساويةالشرقي ل
 2باالستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة. ،القدس موشيه ليون 

  دوغ المبورن  األمريكيطالب عضو مجلس النواب Doug Lamborn،  الرئيس األمريكي دونالد
كبار على و  ،محمود عباس السلطة الفلسطينيةرئيس على شخصية رادعة بفرض عقوبات  ،ترامب

 3بحسب ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" اإلسرائيلية. الفلسطينية،المسؤولين في السلطة 
  وبأسعار  ،%70بنسبة  "إسرائيل"إقليم كردستان يغطي احتياجات  من نفطالأكد مختصون أن

الواليات المتحدة في  Jewish lobby، مقابل الحصول على دعم من اللوبي اليهودي مخفضة جداً 
نت إن وزارة .وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية للجزيرة للقضية الكردية. األمريكية

وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم  ضد   ،2014 سنةالنفط االتحادية رفعت دعوى قضائية في 
 4.ومخالفة للدستور ،دون موافقة بغداد ،وكركوكلتصديرها النفط المنتج في اإلقليم  ،كردستان العراق

 2/8/2020 ،األحد

  لهيئة التابعة إلذاعة العامة اإلسرائيلية ل، في حديث يائير البيداإلسرائيلية  المعارضةقال رئيس
البث اإلسرائيلية )مكان(، إن بنيامين نتنياهو يعيش حالة من الهستيريا بسبب التظاهرات التي 

 5ه.تخرج ضد  
 3/8/2020 ،يناإلثن

   االحتالل  كشفت سرايا القدس عن عملية استخباراتية معقدة نفذها جهاز األمن التابع لها ضد
في فيلم تحت عنوان "بيت  ،في أمن سرايا القدس وقال ضابطيوًم.  1,400 واستمرت لنحو، اإلسرائيلي
منية المعقدة التي نفذها جهاز "في إطار العمليات األ :بثه عبر قناة الميادين الفضائية تم   ،العنكبوت"

 6اختراق منظومة التجنيد وإدارة العمالء داخل أروقة جهاز الشاباك الصهيوني". أمن سرايا القدس، تم  
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  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قضية فرض السيادة على المستعمرات في
في  ،ن نتنياهووبي   ن جدول األعمال.ولم تسقط ع ،ا زالت قائمةمالضفة الغربية وغور األردن 

أن قرار مسألة  ،موقع يديعوت أحرونوت ما نشره بحسب ،تصريحات خالل جلسة مغلقة لليكود
 7ا زال قائمًا.ما زال عند واشنطن، واحتمال تنفيذه متطبيق السيادة 

  ناسفة  ، إحباطه محاولة زرع عبوات3/8/2020-2 اإلثنين –أعلن الجيش اإلسرائيلي، ليل األحد
. إلى جانب  ،"قامت القوة العسكريةله: في بيان  ،اإلسرائيلي الجيشوقال  في الجوالن المحتل 

في بيان  ،جيشالوقال  صابتهم".إمخربين و  4بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من  ،طائرة عسكرية
إسرائيل، لكن ال  ضد  عملي ة  آخر، إنه "ال رابَط مباشرًا بين الخلية وبين إعالن حزب هللا نيته شن  

وتضاربت األنباء حول مصير "الخلي ة"، فبينما اكتفى بيان جيش االحتالل بالقول  .نستبعد ذلك"
 8إنها أصيبت، ذكرت وسائل إعالم إسرائيلي ة أن أفراد الخلية األربعة قتلوا.

  ائل وقاية إسرائيلي ال يملكون وس مليون  2.6كشف تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي أن  أكثر من
غير  "إسرائيل"فإن  ُخمس المالجئ العامة في  ،تقريرالوبحسب  من الصو اريخ بالقرب من منازلهم.

 عن التقرير. "11كان قناة وفق ما نقلت هيئة البث اإلسرائيلية العامة "، وذلك صالح لالستخدام
ية من الصواريخ، في موضوع حماية المنشآت الحيو  ،تقرير وزارة األمن الداخليالكذلك، انتقد 

 9"لسنوات طويلة وجدت عيوب كبيرة في موضوع حماية البنية التحتي ة والمنشآت الحيوي ة.
  ض على العنف"، نها "تحر  إ قالو  ،اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وسائل اإلعالم الحكومةهاجم رئيس

على تغطية "ال تعمل  التي ه "الجانب األحادي" الذي تعرضه وسائل اإلعالمد  ودان ما ع
من التظاهرات التي هي حاضنة  وأضاف: "لم يحاول أحد الحد   المظاهرات، بل تشارك فيها".

 10لفيروس كورونا، بل يحدث العكس".
 4/8/2020 ،الثالثاء

   إلى أدى إلى سقوط عشرات القتلى وآالف الجرحىو بيروت اللبنانية العاصمة انفجار ضخم  هز ،
االنفجار  ةالمعلومات إلى أن االنفجار كان بسبب مواد شديد. وتشير جانب أضرار مادية كبيرة

التواصل  مواقعشهدت و تخزينها في مستودع في ميناء بيروت.  وتم   ،صودرت قبل سنوات
نفجار حمالت تضامن وتعاطف عفوية من عموم أبناء الشعب االاالجتماعي منذ وقوع 

الشخصية بصور للعلم اللبناني،  واستبدل فلسطينيون صورهم الفلسطيني في الداخل والشتات.
وأرسل الكثير منهم دعوات التضامن والمؤازرة والوقوف إلى جانب الشعب الذي حل ت به نكبة 

وأعلنت غالبية الفصائل الفلسطينية تضامنها الواضح مع لبنان شعبًا  غير مسبوقة بهذا الشكل.
 11في مصابهم الجلل األليم. ،وحكومة
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  ة لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية اللجنة التنفيذي عضواتهم
 لفرض مخطط الضم   ،ع استيطاني غير مسبوقةحملة توس   اإلسرائيلية، بشن   الحكومة الرسمية،

في وتيرة مصادرة األراضي  وذكر مجدالني أن األسابيع األخيرة شهدت تسارعاً  على أرض الواقع.
والبدء بتدشين بؤر جديدة في مناطق متفرقة من  ،ات اإلسرائيليةالفلسطينية وتوسيع المستعمر 

 12الضفة الغربية.
  عن محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، بعد  يسرائيلسلطات االحتالل اإلأفرجت

بشرط عدم تواصله مع  يومًا. وذكرت مصادر فلسطينية أن اإلفراج عن غيث تم   16اعتقاله لمدة 
سلطات طينية في القدس، وفقًا لما ذكرته وكالة األنباء األلمانية. كما أفرجت القيادة الفلس

عن مدير المخابرات الفلسطينية في القدس جهاد الفقيه، ونائب أمين سر حركة فتح االحتالل 
 13سامي أبو غالية، بعد فترة اعتقال مماثلة.

 ائيلي ضرب الخلية التي حاولت إن الجيش اإلسر  ،نتنياهو بنيامين قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ستفعل  "إسرائيل"وأكد نتنياهو على أن  تنفيذ هجوم عند حدود الجوالن، كما أنه قتل من أرسلها.

"عليهم أن يأخذوا هذا بعين وما جرى رسالة لحزب هللا، وأن كل شيء لحماية نفسها، 
 14االعتبار".

   الذي يمنع  ،قانون "فك االرتباط"الكنيست اإلسرائيلي مشروع قانون إللغاء  فيم أعضاء قد
 2005.15 في سنة ،شمال الضفة الغربيةها ؤ إخال المستوطنين من الوصول للمناطق التي تم  

 باالنتخابات  ،الفلسطينية األصل من والية ميشيغان ،كييرس األمر جفازت رشيدة طليب، عضو الكون
  16عارك االنتخابية احتدامًا.الم كثرقراطي، في واحدة من أو النيابية التمهيدية للحزب الديم

  مناورات مشتركة في صحراء النقب، وذلك  35-فأإسرائيلية وأمريكية من نوع  مقاتالتأجرت
. وقد تدربت المقاتالت خالل المناورات على ضرب أهداف أرضية، سنةال هللمرة الثانية هذ

 17متغيرة. استراتيجيةوالتعامل مع تهديدات جوية وأرضية 
 أبديت  ديفنس مجلة أورد موقعDefense Update أنظمة  شركة رفائيلأن  ،العسكرية اإلسرائيلية(

متخصصة في األمريكية ال Raytheon وشركة رايثيون  ،اإلسرائيلية رفائيل الدفاعية المتقدمة(
، واتفق على 2020سنة أنظمة الدفاع، وقعتا مشروعًا إلنشاء شراكة جديدة ستنطلق قبل نهاية 

، وأول "إسرائيل"رايثيون"، وستكون الشراكة اإلسرائيلية األولى من نوعها خارج  -تسميتها "رفائيل 
 18."إسرائيل"حالة لتصنيع "القبة الحديدية" خارج 

 5/8/2020 ،األربعاء

 لم يسمها، تتواصل مع القيادة الفلسطينية أن أطرافاً  محمود العالول كشف نائب رئيس حركة فتح ،
وقال  .2014 سنةالمتوقفة بين الجانبين منذ  "عملية السالم"ية إلعادة واإلدارة األمريك "إسرائيل"و
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أزالوا  ،في عدة مناطق من الضفة الغربية ،إن نشطاء لجان "المقاومة الشعبية" الفلسطينية لولاالع
 19بؤر استيطانية من أماكنها بأنشطة سلمية. خالل الشهرين الماضيين ست  

  صالحيات واسعة لمجلس التخطيط األعلى  "ائيلإسر "الفلسطينية إعطاء  السلطةرفضت
ن الدفع بخطط بناء إت قالاإلبراهيمي، مهم شًة دور بلدية مدينة الخليل، و  سجداإلسرائيلي على الم
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في  ، يمثل جريمة حرب.سجدإسرائيلية داخل الم

شأن أمر محكمة االحتالل بالسماح للمستوطنين أنه خاطب هيئات ومؤسسات دولية ب له، بيان
 20.بتغيير معالم المسجد اإلبراهيمي

   حاداً  في خطاب من على منبر الكنيست، هجوماً  ،رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو شن 
من  على المحتجين المطالبين برحيله، وقال إن المظاهرات مسيسة وغير عفوية وتتلقى تمويالً 

ارية تسعى إلى اإلطاحة به، نافيًا أي صلة بينها وبين المظاهرات الفئوية التي نظمها منظمات يس
 21المتضررون من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها االقتصادية.

  ًحسب ببتشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات األلمانية"،  رفض الكنيست اإلسرائيلي اقتراحا
 "Telem تلم – مستقبل يوجدالذي تقدمت به كتلة "االقتراح  التي ذكرت أنصحيفة معاريف 

 19.22 كنيست، مقابل موافقةعضو  120من أصل  عضواً  48فض بأغلبية رُ 

 تبذل جهودًا كبيرة  "إسرائيل"مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان إن  -منظمة بتسيلم  قالت
ان الفلسطينيين، مقابل بناء  ص للسك  وتوظيف األموال  ،واسع النطاقلمنع تطوير البناء المخص 

صة لليهود فقط سنة وحتى منتصف  2004 سنةوبحسب بتسيلم، منذ . الطائلة في األحياء المخص 
منزاًل هدمها  186من ضمنها  ،منزاًل لفلسطينيين في القدس 1,018 "إسرائيل"، هدمت 2020

في باقي  "إسرائيل"مت هد ،منشأة أخرى. وخالل الفترة ذاتها 427أصحابها بأيديهم، إضافة إلى 
 23وحدة سكنية تابعة لفلسطينيين. 1,584الضفة الغربية، ما ال يقل عن 

 6/8/2020 ،الخميس

  لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بقرار وقف العمل باالتفاقيات مع  التنفيذيةأكدت اللجنة
كما أكدت أنه   يتجزأ".، "ككل ال2020مايو  /، الذي أعلنه الرئيس محمود عباس في أيار"إسرائيل"

بأي شكل من األشكال، فإن على سلطة  "في حال أقدمت سلطة االحتالل على تنفيذ الضم  
 24".1949االحتالل تحمل مسؤولياتها، كافة، استنادًا لميثاق جنيف الرابع لعام 

 ت الهيافي بي، أطلقت طائرات حربية إسرائيلية صاروخين تجاه موقع "فلسطين" التابع لكتائب القسام، 
 25كبيرة في الموقع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. لحق أضراراً ، مم ا أشمالي قطاع غزة

  دور ليبرمان، في تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك: جأفي ،رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"قال
"عندما يوعز رئيس الوزراء )نتنياهو( لرئيس مجلس األمن القومي، بتقديم المساعدة الفورية 
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لحكومة اللبنانية، بما في ذلك نقل الجرحى إلى المستشفيات في إسرائيل، فإن هذه خطوة إنسانية ل
ولكنه استدرك: "عندما قرر رئيس بلدية تل أبيب إضاءة )مبنى( بلدية المدينة بألوان  مرحب بها".

 26العلم اللبناني كعالمة تضامن، إنها خطوة خيانة".
   كي لصالح يمليون دوالر أمر  30الي مع الحكومة الفلسطينية بقيمة اتفاقية دعم م الدوليع البنك وق

 27، في الضفة الغربية وقطاع غزة.العائالت الفقيرة والعمال العاطلين
 7/8/2020 ،الجمعة

  روما مدينةأقرت محكمة Rome Court، بإدانة هيئة اإلذاعة  ،في منطوق حكم صدر عنها
أن القدس عاصمة "إسرائيل"،  2020مايو  /كدت في أيارالتي أ "،Raiوالتلفزيون اإليطالية "راي 

وكانت القضية قد  وذلك من خالل أحد أشهر برامج المسابقات التي ُتبث على الهواء مباشرة.
، تطالبان فيه المحكمة وصلت إلى القضاء، بعد أن قدمت منظمتان فلسطينيتان في إيطاليا طعناً 

 28سمية وإجبارها على أن تصحح خطأها.بإدانة المؤسسة اإلعالمية اإليطالية الر 
 لتخفيف الحصار عن  ،أعادت المقاومة، تدريجيًا، تفعيل أدوات الضغط الغز اوية ضد  االحتالل

، Almog Boker ، ألموغ بوكيرالعبرية 13قناة وذكر مراسل  .، بادئًة بالبالونات الحارقةقطاع غزة
من منطقة  (2كم 3) آالف دونم 3إلى التهام  أن بالونات حارقة ُأطلقت من القطاع، أد ت نيرانها

، أمير بوخبوط، إلى أن العبري اإلخباري  كيبوتس بئيري، فيما أشار المراسل العسكري لموقع واال
البالونات َتسب بت في حريق ضخم في مستعمرة نير عام، لم تتم  السيطرة عليه إال بعد االستعانة 

إلى أن وحدات الهندسة التابعة لجيش النظر  بفرق إطفاء من عسقالن وكريات جات، الفتاً 
رة.  29االحتالل فك كت عددًا من البالونات األخرى التي تحمل مواد  متفج 

 .الحركةوأضاف الناطق باسم  حذرت حركة حماس من مواصلة االحتالل غاراته عل قطاع غزة ،
أزماتهم الداخلية عبر قاسم، في تصريح مكتوب: "يتوهم قادة االحتالل بأن بإمكانهم تصدير  حازم

 30مهاجمة غزة، فالمقاومة ستكون قادرة في كل مرة على بعثرة أوراق االحتالل وإرباك حساباته".
 إلى تأسيس حزب يميني  ،بشكل غير رسمي ،يسعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

ن مصادر مقربة من جديد في االنتخابات المقبلة، ونقل موقع يديعوت أحرونوت اإللكتروني، ع
الليكود قولهم: إن "ثمة هدفًا سياسيًا واضحًا من وراء هذه المبادرة، وهي أن يسمح حزب آخر، 

وأن يضمن  ،يبدو كأنه بمعزل عن الليكود، بتوسيع حجم كتلة اليمين )أحزاب اليمين والحريديين(
 31عضو كنيست". 61نتنياهو في االنتخابات أغلبية من 

  تصفيتها منذ  أن الخلية التي تم   ،الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافيفي ركان هيئة األزعم رئيس
"هذه الخلية جزء إن وقال كوخافي للجنود  المحتل، تابعة إليران. السوري أيام عند حدود الجوالن 
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"، مثنيًا على الجنود إنجازهم العملية بشكل دقيق، ةمن عملية تأسيس المحور الراديكالي في سوري
 32ذلك باحترافية.والقيام ب

  2020يوليو تموز/ مركز فلسطين لدراسات األسرى بأن سلطات االحتالل واصلت خالل ذكر 
. وقال المركز الخطر المحدق بهم نتيجة جائحة كورونا من رغمبال ،الفلسطينيين اعتقاالتها بحق  

تلك ت، خالل نساء وفتيا 10طفاًل، و 42، بينهم مواطناً  350باعتقال قامت سلطات االحتالل إن 
 33.حالة اعتقال خالل أيام عيد األضحى 28، من بينهم الفترة

 8/8/2020 ،السبت

  أن ارتفاع وتيرة هدم منازل المقدسيين  ،باسم زعارير الفلسطيني التشريعي المجلسأكد النائب في
 34يأتي استكمااًل لسياسة تهجير أهالي القدس المحتلة وتفريغها من سكانها األصليين.

  عشرات اآلالف من اإلسرائيليين، للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء، تظاهر
وما تبعها من أزمات  ،واحتجاجًا على سياساته وسياسات حكومته في التعامل مع أزمة كورونا

 35اقتصادية.
  ولية أن إنه "يجب على مجتمع المعونة الد ،مدير وكالة األونروا في لبنان كالوديو كوردونيقال

كل شخص في لبنان ، موضحًا أن يدرج الجئي فلسطين في استجابته الفورية لحاالت الطوارئ"
إلى الدعم في أعقاب انفجار بيروت، بمن في ذلك الالجئين الفلسطينيين، الذين يحتاجون يحتاج "

 36بشكل خاص إلى شريان للحياة".
  التابع لمنظمة التحرير، في تقريرعن األرض ومقاومة االستيطان للدفاعقال المكتب الوطني ، 

حكومة االحتالل اإلسرائيلي صادقت على بناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى "، إن له
(، ضمن مشروع القدس الكبرى 1)إي الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس في المنطقة المسماة 

س بشكٍل كامل ويطوق المناطق االستيطاني، والذي من شأنه أن يغلق المنطقة الشرقية من القد
 37)عناتا، الطور، حزما(، بحيث ُتحرم من أي إمكانية توسع مستقبلية باتجاه الشرق".

 9/8/2020 ،األحد

  قطاع غزة مرحلة عودة الفلسطينيين العالقين في الخارج، بأنها  في ةيحكومالسلطات الوصفت
ك خالل اجتماع عقدته وزارتا جاء ذل .القطاعفي "األخطر" في مواجهة تفشي وباء كورونا 

الداخلية والصحة، لمناقشة ترتيبات استقبال العالقين المتوقع وصولهم عبر معبر رفح البري، 
وآليات التعامل معهم وفق إجراءات الوقاية والسالمة في مواجهة فيروس كورونا، خالل الفترة 

 38القادمة، وفق بيان للداخلية.
 لنظر في التماس أسرى محرري صفقة "وفاء األحرار" بشكل رفضت المحكمة العليا لالحتالل ا

وقال رئيس نادي  في التماساتهم بشكل فردي، أي كل قضية على حدة. النظرجماعي، وقررت 
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األسير قدورة فارس تعقيبًا على ذلك: "إن قمة الهرم القضائي لالحتالل يتواطأ بصراحة مع 
 39."المؤسسة األمنية والسياسية

 األزمة داخل الحكومة اإلسرائيلية اشتدت لدرجة إلغاء أن يش اإلسرائيلي كشفت إذاعة الج
نائب رئيس الحكومة، ووزير اجتماعها األسبوعي، بسبب خالفات حول جدول عملها. وهاجم 

بني جانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب إصرار األخير على المصادقة على الدفاع 
، فيما يطالب جانتس بالمصادقة على ميزانية للعامين (2020سنة  )أي فقط الحاليميزانية للعام 

 40لنص االتفاق االئتالفي بينهما. ، وفقاً (2021و 2020)أي سنتي  الحالي والمقبل
  أن "قضية المعتقلين  ،خضر المشايخ ،األردنيين في السعودية المعتقلينأكد مسؤول ملف

قدس برس عن المشايخ وكالة ونقلت  سيان".أصبحت شبه متوقفة، وهي أقرب لحالة الجمود والن
أن "أهالي المعتقلين األردنيين والفلسطينيين ال يعرفون أدنى معلومة عن أوضاع أبنائهم في 

 41لدقائق قليلة فقط". السجون السعودية، واالتصاالت شبه منقطعة، إال مع بعض المعتقلين، وتتم  
 10/8/2020 ،اإلثنين

  اليمينية  20ية بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع القناة رئيس الحكومة اإلسرائيلقال
منذ البداية أننا لن نتمكن من فرض سيادتنا )على مناطق في  اإلسرائيلية، إنه "كان واضحاً 

لو لم نكن بحاجة إلى الموافقة " "، مشيرًا إلى أنهدون موافقة أمريكية لن يتم   ،الضفة المحتلة(
ى هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ولكان رؤساء حكومة آخرون قد فعلوا األمريكية لكنت أقدمت عل

م اهتماماته، "الرئيس ترامب مشغول حاليًا بأشياء أخرى، لم تعد المسألة في سل   :وأضاف ذلك".
"آمل أن نتمكن أيضًا من نزع االعتراف بسيادتنا وتطبيق  :وأنا أقول ذلك بصراحة"، وأضاف

 42ية أخرى مهمة لدولة إسرائيل في المستقبل القريب".وربما مصالح سياس ،السيادة
  يأتي في 10/8/2020 اإلثنينيوم إن إطالق الصواريخ،  العبرية أحرونوت يديعوتقالت صحيفة ،

ورأت الصحيفة أن تزامن تجربة الصواريخ مع  إطار جهود حماس لتطوير قدراتها الصاروخية.
ات الورقية الحارقة، باتجاه أراضي المستعمرات عودة الفلسطينيين في قطاع غزة إلطالق الطائر 

المحاذية، هو "رسائل تعكس استياء الحركة من عدم تنفيذ تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر بين 
 43حماس وإسرائيل".

  قال مدير دائرة "مكافحة العدوى" رامي العبادلة، في مركز اإلعالم والمعلومات الحكومي بمدينة
من  %31من األدوية و %45لدوائي تعد ى الخط األحمر، بعد نفاد قال إن "العجز ا، غزة

 44من لوازم المختبرات". %65ونحو  ،المستهلكات الطبية
  تشغيل  ةاإلسرائيلي واالستيعابالهجرة أعلنت وزارة"[ استديوStudio]  ،لتعليم اللغة العبرية في الخارج

 نيوز 24آي وبحسب ما أورده موقع  .لزيادة الطلب على هجرة اليهود" عبر تطبيق زووم؛ نظراً 
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في  %152"، أن "هناك زيادة بنسبة Nefesh B'Nefesh اإلسرائيلي، زعمت منظمة "نيفش بنيفش
إلى  2,283هاجر  2019وأضاف الموقع: "وفي  عدد المسجلين للهجرة من الواليات المتحدة وكندا".
 مهاجرين جدد". 8,306إسرائيل  ، قدم إلى2020إسرائيل من خالل إسهام المنظمة، وفي منتصف 

ألف مهاجر  90"وصول  Pnina Tamano-Shata شطا-الهجرة واالستيعاب بنينا تامانو وزيرةوتوقعت 
 45".2019في العام  35,463 مقارنة بـ 2021بحلول نهاية العام 

 قررت قوات االحتالل اإلسرائيلي إغالق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال مواد بناء إلى قطاع 
، إنه قرر إغالق معبر كرم أبو سالم، وسيسمح له وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي، في بيان غزة.

وزعم االحتالل  .11/8/2020 فقط بإدخال المساعدات اإلنسانية والوقود، ابتداء من صباح الثالثاء
 46غزة.استمرار إطالق البالونات باتجاه المستعمرات المحاذية لقطاع  أن القرار يأتي في ظل  

  أبرز انتهاكات قوات االحتالل لهااستعرضت وزارة اإلعالم الفلسطينية في تقرير ،
 فيإلى أنه منذ بداية "انتفاضة األقصى"  النظر الفلسطينية، الفتاً  الطفولة والمستوطنين بحق  

، وجرح طفالً  3,090، استشهد أكثر من 2019أكتوبر  تشرين األول/وحتى نهاية  28/9/2000
 2020 سنةأطفال منذ بداية  304فيما اعتقلت  آلالف من األطفال الفلسطينيين.عشرات ا

، طفالً  170ا يزال يتواجد في سجون االحتالل م، حيث 2020يونيو  حزيران/ولغاية نهاية 
 47نادي األسير الفلسطيني وهيئة شؤون األسرى. إحصاءاتبحسب 

  لألوامر العسكرية اإلسرائيلية  يج(القدس )أر  -معهد األبحاث التطبيقية كشف تحليل أجراه
أن مساحة األراضي الفلسطينية التي استهدفتها األوامر العسكرية اإلسرائيلية بلغت  ،الصادرة
توسيع مناطق نفوذ المستعمرات، والتي كان لها النصيب  (، شملت أوالً 2كم 6.011) دونماً  6,011

من المساحة الكلية  %35 نحو (،2كم 0982.) من األراضي دونماً  2,098األكبر من األوامر بواقع 
 48لألراضي المستهدفة باألوامر الصادرة.

 11/8/2020 ،الثالثاء

  قطاع  شديد ضد   برد   ،انتسجبني  دفاعووزير ال ،بنيامين نتنياهو اإلسرائيليةهدد رئيس الحكومة
ن ين أمنييمسؤول عن خباري العبري إذا استمر إطالق البالونات الحارقة، ونقل موقع واال اإل ،غزة

إن إطالق البالونات الحارقة من غزة غايته ممارسة ضغوط من أجل دفع  قولهم، نيإسرائيلي
تفاهمات حول تهدئة ومشاريع مدنية تتعلق بالبنية التحتية في قطاع غزة، إضافة إلى أن ذلك يأتي 

 أكثر من اندلع أن دجاء ذلك بع على تأخير إدخال المنحة المالية القطرية إلى القطاع. احتجاجاً 
 49في محيط مستعمرات "غالف غزة"، من جراء إطالق بالونات حارقة من قطاع غزة. حريقاً  60

   ر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب هللا اللبناني، من محاولة البحث عن مخرج من حذ
 50اإلسرائيلية )مكان(. حسب هيئة البث"، وذلك إسرائيل"في بالده، عبر افتعال أزمة مع  األزمة
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   إلى األمم المتحدة، والدول األعضاء في المنظمة عاجالً  الفلسطينية "نداءً  التحريرهت منظمة وج "
الدولية، حول "األوضاع المزرية" التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون، بسبب ممارسات االحتالل 

 51 العنصرية وغير القانونية.

 يلي كوهينج ،لهيئة البث اإلسرائيلية )مكان(التابعة سرائيلية ذكرت مراسلة اإلذاعة العامة اإل Gili 

Cohen، ن رئيس الموساد اإلسرائيلي يوسي كوهين تحدث مع مسؤولين قطريين على خلفية أ
معنية باستمرار المساعدات  "إسرائيل" أنوأضافت  التصعيد في المناطق المحيطة بقطاع غزة.

وأفادت  .مع قطاع غزةالهدوء  إلعادة أيضاً  ،ل األشهر المقبلةالتي تقدمها الدوحة للغزيين خال
معاريف بأن كوهين شارك في الحوار مع القطريين بشكل مباشر لضمان استمرار صحيفة 

تسعى للتهدئة في  "إسرائيل"اإلسرائيلي، فإن  ن لتلفزيو لوحسب القناة السابعة  التمويل لحماس.
 52خالل األشهر القادمة.الجنوب، وتريد استمرار التمويل لحماس 

  أكدت المرجعيات الدينية في مدينة القدس المحتلة أن الوضع في المنطقة الشرقية من المسجد
ادعاءات  ،في بيان لها ،ورفضت المرجعيات وغير مسبوق. ،ومترد   ،األقصى المبارك خطر

ة على األقصى بأن المنطقة الشرقية منطقة عسكرية، مؤكدة أن االحتالل يسعى للسيطر  االحتالل
 ،والسماح لهم بأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية ،من خالل تكثيف اقتحامات المستوطنين

 53ورفع علم االحتالل فيها.
 والمحتاجين  األيتام إلغاثة اإلسالميةوالجمعية  ،أعلنت الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني

ة حتى اآلن من مساعدات لألهالي اللبنانيين أن مجموع ما أوصلته الحرك (48جمعية اإلغاثة )
 54طنًا من المساعدات العينية. 18المتضررين من انفجار بيروت بلغ 

   زاهر كحيل، المختص في هندسة المياه البحرية والموانئ، من التداعيات  فلسطينيالخبير الر حذ
سطين المحتلة، والتي "الكارثية المرعبة" التي سيتسبب بها سد النهضة اإلثيوبي، على شواطئ فل

هائلة من مياه نهر النيل الكميات وأشار كحيل إلى أن ال ر خالل سنوات قليلة.م  دَ من المرجح أن تُ 
، من الممكن صل إلى سواحل فلسطين ولبنانتكانت والتي محملة بالطمي والرمال والرسوبيات ال

 55.أن تتأثر بإنشاء سد النهضة
  غالم حسين إسماعيلي ،يرانالقضائية بإ السلطةالمتحدث باسم قال Gholam Hossein Ismaili، 

إيرانيين، صدرت أحكام بالسجن على اثنين منهم على  خمسةإن أجهزة األمن ألقت القبض على 
 56."إسرائيل"األقل بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وألمانيا و

 12/8/2020 ،األربعاء

  ًشرقي مدينة رفح  للمقاومةرغة، ونقطة رصد زراعية فا قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية أرضا
 للمقاومة في محررة نيتساريم. موقعاً ، و إلى الجنوب من قطاع غزة، بسبعة صواريخ على دفعتين
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ي رصد للمقاومة شرق مخيم البريج لالجئين، وبلدة "جحر تالمدفعية اإلسرائيلية نقط تقصفلك، ذك
اس فوزي برهوم: "إن استمرار التصعيد ال الناطق باسم حركة حموق الديك" وسط قطاع غزة.

مواقع المقاومة، يؤكد مضي االحتالل في سياساته وجرائمه، التي  وقصفاإلسرائيلي على غزة 
عن حقوقه  لن تثني شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق النضال والكفاح دفاعاً 

 57لمعاناة غزة وحصارها". وحريته، ووضع حد  
   أميال،  8إلى  بحرياً  ميالً  15االحتالل اإلسرائيلي مساحة الصيد في بحر غزة من  صت سلطاتقل

 58التضييق وتشديد الحصار على قطاع غزة. إطارفي 
 مشروع قانون ينص على منع متهم بقضايا جنائية من  ،بهيئته العامة ،أسقط الكنيست اإلسرائيلي

نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة في تشكيل حكومة، في قانون يستهدف باألساس منع بنيامين 
ولم يحضر  تلم" لتقديم مشروع القانون. – مستقبل يوجدكتلة " توبادر  ه.لوائح االتهام ضد   ظل  

 59، التصويت، منعًا لدعم مشروع القانون.تحالف كاحول الفانأعضاء 
 في البحر  عبرت الخارجية اإلسرائيلية عن دعمها الكامل لليونان، في مواجهة أنشطة تركيا

وبحسب بيان للخارجية اإلسرائيلية، فإنها تراقب التوترات الحاصلة عن كثب،  األبيض المتوسط.
 60.في الحفاظ على مصالحه في شرق المتوسط اهوتدعم مع اليونان أنها تتضامنمؤكدًة 

  أراضي مس المجتمع في حو خُ نإن الشباب يشكلون  الفلسطيني المركزي لإلحصاء الجهازقال
في بيان له، لمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن هناك  ،وأوضح الجهاز .طة الفلسطينيةالسل

من إجمالي السكان في  %22يشكلون  السلطة الفلسطينية،( في عاماً  29-18مليون شاب ) 1.14
بلغ معدل البطالة بين و  في قطاع غزة(. %22في الضفة الغربية و %23، )2020 سنةمنتصف 
 ،في قطاع غزة %63بواقع  ،(اإلناثبين  %63بين الذكور و %31) 2019 سنةل %38الشباب 

 61في الضفة الغربية. %23و

 13/8/2020 ،الخميس

  اتفقتا على تطبيع  "إسرائيل"دونالد ترامب أن اإلمارات العربية المتحدة و األمريكيأعلن الرئيس
 في ،ق األوسط. وقال ترامببما يعزز السالم في منطقة الشر  ،بلوماسية بشكل كامليالعالقات الد

وهذا "أمر  ،إن هذه الخطوة التاريخية تحقق األمن واالستقرار في المنطقة ،المكتب البيضاوي 
 لنوأع .مذهل وخطوة في طريق التركيز على تحسين عالقات إسرائيل مع بقية العالم العربي"

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، بين "Abraham Accord اتفاق إبراهيم"أن التوقيع الرسمي على  ترامب
 في البيت األبيض خالل أسابيع. سيتم   ،ظبي الشيخ محمد بن زايد بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو

االتفاق جاء نتيجة عالقات بنيت خالل السنوات الماضية "إن  :قالو مب بدولة اإلمارات، اوأشاد تر 
مب إن اقال تر و  ضربة كبيرة إليران. د  عأن االتفاق يُ "، مشيرًا إلى بعد أن كانت العالقات متوترة
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 ،والسياحة ،ستوقعان سلسلة من االتفاقات الثنائية في مجاالت االستثمار "إسرائيل"اإلمارات و
إضافة إلى السماح برحالت جوية مباشرة بين البلدين وإقامة  ،والطاقة ،والتكنولوجيا ،واألمن

 لدول العربية واإلسالمية حذو اإلمارات.أن تحذو المزيد من اوتوقع ترامب  سفارات متبادلة.
هناك فوائد كثيرة لهذا "التاريخي، وب، االتفاق ، مستشار ترامب وصهرهجاريد كوشنر وصفو 

وقال وزير الخارجية األمريكي مايك  ."االتفاق لكل من إسرائيل واإلمارات وأيضًا للواليات المتحدة
ى األمام من أجل إقرار السالم في الشرق يوم تاريخي وخطوة مهمة إل"إنه  :بومبيو في بيان

والسفير األمريكي لدى  ،بومبيوو  ،وقال مسؤولون في البيت األبيض إن كوشنر ."األوسط
ومساعد الرئيس األمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية آفي  ،ديفيد فريدمان "إسرائيل"

شاركوا  Robert O'Brien اينومستشار األمن القومي للبيت األبيض روبرت أوبر  ،بيركوفيتش
 بعمق في التفاوض على الصفقة.

اتفقوا على التطبيع الكامل للعالقات بين "إن زعماءها  ،وقال بيان مشترك أصدرته الدول الثالث
هذا اإلنجاز الدبلوماسي التاريخي سيعزز "ن أ. وأضاف البيان "إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة

وهو دليل على الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثالثة  ،ألوسطالسالم في منطقة الشرق ا
وشجاعة اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد من شأنه أن يطلق العنان 

واإلمارات سيلتقيان  "إسرائيل"وتابع البيان أن وفدين من  ."لإلمكانات العظيمة في الشرق األوسط
 ،واألمن ،والرحالت المباشرة ،والسياحة ،اتفاقات ثنائية بشأن االستثمار في األسابيع المقبلة لتوقيع

واالتصاالت وقضايا أخرى. ومن المتوقع أن يتبادل البلدان قريبًا السفراء والسفارات. وجاء في 
مب وبدعم من اإلمارات انتيجة لهذا االختراق الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس تر "البيان أنه 
وينص االتفاق  الضفة الغربية. في على مناطق "تحدة، ستعلق إسرائيل إعالن السيادةالعربية الم

من خالل السماح لهم  ،قدرة للوصول إلى المسجد األقصى أكبر من السابق على منح المسلمين
ستوسعان وتسرعان  "إسرائيل"وقال البيان إن اإلمارات و ظبي إلى تل أبيب. بالطيران من أبو

 فور فيما يتعلق بعالج وتطوير لقاح لفيروس كورونا.التعاون على ال
االتفاق تقدمًا  د  إن بالده تع ،يوسف العتيبة ،من جهته، قال سفير دولة اإلمارات في واشنطنو 

 62اإلسرائيلية. -مهمًا في العالقات العربية 
  رسميًا، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه

د، ماإلمارات، إنه ال تغيير على مخطط الضم   مععن "اتفاق سالم"   على أن الضم ، تم   اً شد 
نتنياهو في اليمين االستيطاني وعدد من رفاقه  ءحلفاأطلق وفي سياق متصل،  .تأجيله فحسب

طه. وعدم إسقا في الليكود، حملة للضغط عليه وعلى اإلدارة األمريكية للعودة إلى مخطط الضم  
وقال  محله. وهدد عدد من قادة المستعمرات باإلطاحة به واختيار قائد آخر من الليكود ليحل  

والتخلص  ،إن "واجب اليمين الحقيقي األول اليوم هو استبدال نتنياهوبتسالئيل سموتريتش النائب 
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ئيلية على "تنازل نتنياهو عن مخطط فرض السيادة اإلسرا إن :قائالً  من قيادته للمعسكر". وأضاف
 غور األردن وشمالي البحر الميت، يفتح الباب للعودة إلى حل   المستوطنات وعن ضم  

 63."الدولتين

  رفضها واستنكارها الشديدين لإلعالن الثالثي األمريكي اإلسرائيلي  الفلسطينية القيادةأعلنت
في ، القيادة ضافتوأواإلمارات،  "إسرائيل"اإلماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعالقات بين 

باعتباره خيانة  ،ترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة اإلمارات العربية المتحدة" بيان لها:
بالقدس عاصمة إلسرائيل، وتطالبها بالتراجع  للقدس واألقصى والقضية الفلسطينية، واعترافاً 

 64".الفوري عن هذا اإلعالن المشين

  رياض المالكي أنه وعلى أثر البيان الثالثي األمريكي الفلسطيني أعلن وزير الخارجية والمغتربين
استدعاء السفير الفلسطيني  ، تم  اإلماراتية - ، بتطبيع العالقات اإلسرائيليةاإلماراتياإلسرائيلي 
 65وبشكل فوري. اإلمارات،لدى دولة 

 يني محمود أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية اتصل بالرئيس الفلسط
وقال بيان  عباس، لمناقشة التطورات المتعلقة باالتفاق المعلن بين اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي.

ين أنه ين "أكدا بشكل واضح رفض هذا االتفاق المعلن، معتبرَ صدر عن مكتب هنية، إن المسؤولَ 
 66احترامه". اتفاق غير ملزم للشعب الفلسطيني، ولن يتم  

 صفحته على وكتب على ي، سرائيلاإل يري عبد الفتاح السيسي االتفاق اإلماراتثم ن الرئيس المص
"تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثالثي بين الواليات المتحدة األمريكية ودولة  :تويتر

الفلسطينية"،  لألراضيإسرائيل  حول االتفاق على إيقاف ضم   ،اإلمارات العربية الشقيقة وإسرائيل
 67أنها خطوات "من شأنها إحالل السالم في الشرق األوسط".على  اً ددشم
  بت ة شددعن اتفاق لتطبيع العالقات بوساطة أمريكية، م "إسرائيل"بإعالن اإلمارات و البحرينرح 

وأعربت البحرين، في بيان  أن "الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز االستقرار في المنطقة".على 
 68عن "بالغ التهاني لدولة اإلمارات العربية المتحدة". ،ة الفرنسيةأوردته وكالة الصحاف

  إلىقال ضابط في جيش االحتالل اإلسرائيلي إن حكومة االحتالل قررت "وقف إدخال الوقود 
قطاع غزة بشكل فوري، من اآلن وحتى إشعار آخر"، بعد ساعات من تقليص مساحة الصيد في 

 69بحر غزة أمام صيادي القطاع.
  لث الدفاعات الجوية السورية خالل الهجمات الجو في الجيش اإلسرائيلي تدمير ثُ  سالحادعى

العدوانية التي نفذها خالل السنوات الثالثة األخيرة؛ مشيرًا إلى أنه هاجم في "المعركة بين حربين" 
 خاً صارو  4,239 على األراضي السورية، بـ مختلفاً  هدفاً  955ها خالل هذه الفترة، نحو التي شن  
 70وقنبلة.
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 14/8/2020 ،الجمعة

  المحتلةانطلقت مسيرات رافضة لالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي، في عدة مناطق بالضفة الغربية ،
ظبي محمد بن زايد، بينما أحرق  وشهد المسجد األقصى دوسًا على صور ولي عهد أبو

لمخيمات الفلسطينية في شهدت اكذلك  متظاهرون العلم اإلماراتي في مدينة يطا جنوبي الخليل.
 71شمل كافة المؤسسات واألسواق والمتاجر. لبنان إضراباً 

 على أن اإلمارات  ،اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات سرأمين  أكد
وأفاد عريقات بأن  ." بتطبيع العالقات مع االحتالل، خارج اإلجماع العربيترتكب "خطأ استراتيجياً 

اإلمارات كانت  وقال إن، 2014 سنةت بادرت بقطع العالقات مع السلطة الفلسطينية منذ اإلمارا
إسرائيلية في  تسعى إلى "التطبيع مع االحتالل"، بغض النظر عن "وجود أو عدم وجود خطة ضم  

 72الضفة المحتلة".

  زار  تنياهوبنيامين ن اإلسرائيلية حكومةالرئيس أن كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" اإلسرائيلية
 73اإلمارات مرتين على األقل سرًا، خالل العامين الماضيين.

  لهيئة البث اإلسرائيلية التابعة العامة اإلسرائيلية لإلذاعة  زيوفال شتاينت اإلسرائيليوزير الطاقة قال
 Tzachi هنغبيتساحي وزير االستيطان وشدد  "لم ينزل عن األجندة". ، إن مخطط الضم  )مكان(

Hanegbi،  خالل مقابلة إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، أن "إسرائيل ال يمكنها التنازل عن هذا الحلم
ن "إسرائيل تعزز سيطرتها على أ. وأضاف هنغبي "(، ألن هذه الغاية ضرورية لوجودنا)الضم  

 واليوم ،100,000و 1,000. وبدأنا بصفر مستوطنين، وبعد ذلك 1967يهودا والسامرة منذ العام 
 74."مليون مستوطن يوجد نصف

  إسرائيل"جنوب إفريقيا إنه من المؤسف أن تقوم دولة اإلمارات بإقامة عالقات مع  حكومةقالت،" 
 75بموجب اتفاقية تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني، ودون إشراكه فيها.

  ًوإنه قرار "إسرائيل"في قرار التطبيع الرسمي مع  قالت دولة اإلمارات إنها لم تشاور أحدا ،
إن  بلوماسية العامة، عمر سيف غباش،يوزير الخارجية لشؤون الثقافة والد مساعدوقال  ادي"."سي

اإلمارات تراعي مصالحها وحساباتها الخاصة عند اتخاذ القرارات، وأبلغت أصدقاءها بسبب هذه 
 76الخطوة، مع علمها أن التطبيع لن يحظى بتصفيق من الجميع.

  إن السلطات اإلسرائيلية لهفي تقرير  (،أوتشا) شؤون اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق القال ،
القدس، بحجة  مبنى في الضفة الغربية، بما فيها شرقي 43 ،خالل أسبوعين هدمت أو صادرت

فلسطينيين  108االفتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات اإلسرائيلية، ما أدى إلى تهجير 
 77ن.آخري 240وإلحاق األضرار بنحو 
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  األوروبيةرحبت المفوضية European Commission  واإلمارات لتطبيع  "إسرائيل"باالتفاق بين
في مصلحة البلدين وسيسهم في تعزيز االستقرار في  وقالت إنه يصب   ،بلوماسيةيالعالقات الد

 78الشرق األوسط.
 15/8/2020 ،السبت

  تي في أم أفبي "شبكة  خالل مقابلة مع ،السبت ،اللبناني ميشال عون  الرئيسقال BFMTV" 
وفي  معها. "سالم"قبل التوصل إلى اتفاق  "إسرائيل"المشاكل مع  الفرنسية إنه يجب حل   اإلخبارية

 79واإلمارات، قال "إنها دولة مستقلة" في إشارة إلى اإلمارات. "إسرائيل"االتفاق بين  تعليقه على
  ومستشار الملك  ،من الحكومة البحرينيةمارك شناير، وهو يهودي أمريكي مقرب  الحاخامقال

والبحرين ستعلنان عن عالقاتهما رسميًا بحلول نهاية  "إسرائيل"حمد بن عيسى آل خليفة، إن 
 2020.80 سنة

  حكومية مطلعة التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني  مصادرجدَّدت
وستكون آخر دولة  ،بس إن الكويت على موقفهاالق صحيفةثابت، ولن يتغي ر. وقالت المصادر ل

 81."إسرائيل"تطب ِّع مع 
 في تغريدة على تويتر، إن تحرير المسجد  ،قال مفتي سلطنة ُعمان أحمد بن حمد الخليلي

وَدْيٌن  ،األقصى وتحرير جميع األرض من حوله من أي احتالل، واجب مقدس على جميع األمة
ضاف الشيخ الخليلي أنه إذا لم تسعف الظروف اآلن بتحرير وأ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه.

 هللاالمسجد، فليس لألمة المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن َيَدُعوا األمر للقدر اإللهي، ليأتي 
 82فه بالقيام بهذا الواجب.بمن يشر  

  يذ عملية التطبيع إن اإلمارات مهتمة بتنف ،اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الدولةقال وزير
في أول لقاء له مع وسيلة إعالم إسرائيلية، أن  ،وأوضح قرقاش بسرعة كبيرة. "إسرائيل"مع 

 اإلمارات على ثقة تامة بأن خطة فرض السيادة اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية لن يتم  
 83رات.تنفيذها، وأكد أن السياح اإلسرائيليين سيتمكنون في القريب من زيارة اإلما

 16/8/2020 ،األحد

 في تصريحات أدلى بها نتنياهو إلذاعة الجيش  ،قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
مناطق في الضفة الغربية المحتلة،  لم تتنازل عن مخططها بضم   "إسرائيل"اإلسرائيلي، إن 

على أن تنفيذ مخطط  اً ؛ مشددوأضاف أنه لم ُيخير بين االتفاق مع اإلمارات وبين مخطط الضم  
 84بدعم أمريكي. سيتم   الضم  
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 خالل اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل  ،محمود عباس ةالفلسطيني السلطة قال رئيس
اإلمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، قائاًل:  ماكرون، إنه ليس من حق  

 85أو أي سبب آخر". ،ريعة للتطبيع"لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذ
  لإلذاعة  ،لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد التنفيذيةقال عضو اللجنة

إن القيادة الفلسطينية ال تتوقع استجابة الجامعة العربية ومنظمة التعاون  ،الرسمية الفلسطينية
بهدف إعالن "رفض االتفاق اإلماراتي اإلسالمي لطلب الرئيس محمود عباس عقد جلسة طارئة 

 86األمريكي"، عازيًا ذلك إلى "خالفات جدية" لم يوضحها. -اإلسرائيلي  -
  والسودان على وشك  "إسرائيل"إيلي كوهين النقاب عن أن  اإلسرائيليكشف وزير االستخبارات

القول إنه "يتوقع أن  ،توقيع اتفاقية سالم بينهما. ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية )مكان(، عن الوزير
 87هذه الخطوة التاريخية قريبًا، ربما قبل نهاية العام الحالي". تتم  

   تجميدها قبل مبادرة  أكد وزير المالية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس أن خطة فرض السيادة قد تم
ع وقت تطبيقها بأسر  وليس بسببها، معربًا مع ذلك عن أمله في أن يتم   ،السالم مع دولة اإلمارات

أكد الوزير الليكودي  ،من جهته. و العبرية بحسب قناة هيئة البث اإلسرائيلية )مكان(، وذلك ممكن
فإن  ،التوصل إلى اتفاقية السالم مع دولة اإلمارات" من رغمبالأنه  Ofir Akunis أوفير أكونيس

 88وأنه لن ُتقام دولة فلسطينية أبدًا". ،خطة فرض السيادة ليست ملغاة
 صادقت على  لجيش االحتالل التابعة"اإلدارة المدنية" أن  فة يديعوت أحرونوتذكرت صحي

وتهدف هذه  األسبوع الماضي.خالل القدس، شرقي مشاريع استيطانية في الضفة الغربية و 
 للصحيفة، إلى ربط الكتلة االستيطانية بنيامين، الواقعة في منطقة المشاريع االستيطانية، وفقاً 

طريق سريع بين المنطقة الصناعية  س المحتلة. وأكبر هذه المشاريع، هو شق  رام هللا، مع القد
متر، يمر   600"بنيامين" مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 

 89تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.
  نفيذ سلطات األوقاف والشؤون والمقدسات الدينية في رام هللا، عن ت وزارةكشف تقرير أعدته

، وإبعاد 2020يوليو  للمسجد األقصى خالل شهري حزيران/ يونيو وتموز/ اقتحاماً  47االحتالل 
 90عشرات الشخصيات، إضافة إلى االعتقاالت المتكررة للمرابطين والمصلين.

  صفوف الالجئين في كورونا المستجد،  ونروا تسجيل أربع وفيات جراء فيروساألأعلنت وكالة
وقالت الوكالة األممية، في بيان لها، إن "إجمالي وفيات كورونا من  في لبنان. الفلسطينيين

 91الالجئين في لبنان ارتفع إلى ثمان حاالت".
   خارجية الوزير و هللا بن زايد آل نهيان،  الشيخ عبداإلماراتي ن وزير الخارجية والتعاون الدولي دش

اتصااًل هاتفيًا مع  بن زايدوأجرى  ين.بين البلد االتصالغابي أشكنازي، خطوط ي سرائيلاإل
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ة لتبادال خالله التهنئة بمناسبة االتفاق، بشأن مباشرة العالقات الثنائية الكاملة بين دو  ،أشكنازي 
 92."إسرائيل"اإلمارات و

 17/8/2020 ،اإلثنين

 ة بعد إطالق الشرطة اإلسرائيلية النار عليه، بدعوى محاولته تنفيذ عملي شاب فلسطيني استشهد
قت مشاهد مصورة لحظات إصابته بالرصاص وسقوطه ووث   طعن عند باب حطة بالقدس المحتلة.

 93من دون محاولة إسعافه، في حين جرى نقل الجندي المصاب بشكل عاجل. أرضاً 
  بشأن "ما يتعرض له الشعب  اإلبراهيمي مبادرةأطلق المبعوث األممي السابق األخضر

وطالبت المبادرة بـ"فرض  ن على حقوقه وكرامته وأرضه".الفلسطيني من ظلم واعتداء سافري
ونيل حقوقه التي أقرتها كافة  ،الشعب في النضال المشروع عقوبات على إسرائيل، ودعم حق  

 94المواثيق واألعراف والقوانين الدولية، ودعمتها قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي".
 ن نتنياهو إنه يسعى ويعمل من أجل تأمين رحالت طيران قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامي

مقابلة حصرية مع قناة  وفي وريون إلى اإلمارات عبر األجواء السعودية.جمباشرة من مطار بن 
 ."السالم"االتفاق الذي ُأبرم مع اإلمارات يسهم في إرساء  إنقال نتنياهو ، "سكاي نيوز عربية"

وجود عدة  إلى نتائج مبهرة، مؤكداً  "إسرائيل"ن اإلمارات وح نتنياهو أن يؤدي التعاون بيورج  
وقال نتنياهو إن  والزراعة. ،والبيئة ،والصحة ،مجاالت للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنلوجيا

إلى الترحيب بالزوار في المسجد  ستفتح بدورها الباب أمام السياح من اإلمارات، مشيراً  "إسرائيل"
 95لصالة.األقصى حتى يؤدوا ا

  رئيس الموساد يوسي كوهين وصل إلى إن  "11كان قناة هيئة البث اإلسرائيلية العامة "قالت
 بلوماسية الرسمية، الذي تم  يمحادثات حول تفاصيل اتفاق التحالف والعالقات الد إلجراءاإلمارات 

 96بين الطرفين. التوصل إليه مؤخراً 
   رسمية إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيانه الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين دعوة وج ،

بن زايد في رسالة الدعوة أن االتفاق بين البلدين هو الزيارة القدس المحتلة، وكتب ريفلين إلى 
 97ستراتيجي لعمليات وإجراءات جديدة في منطقتنا".ا"معلم 

 ر افتتاحه في دبي ال 2020إلغاء مشاركتها في معرض إكسبو  الفلسطينية أعلنت الحكومة ، 1/10/2021مقر 
اإلماراتي،  - اإلسرائيلي - لإلعالن الثالثي األمريكي والذي سيستمر لمدة ستة شهور، رفضاً 

 98العالقات بين االحتالل اإلسرائيلي واإلمارات. حول تطبيع

  أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أنه يحر م على اإلماراتيين الصالة في
"تسمح بزيارة القدس واألقصى  2012 في سنة، بموجب فتوى كان قد أصدرها األقصىمسجد ال
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: "بما أن هذا االتفاق )اإلماراتي قائالً  وأضاف ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع".
 99اإلسرائيلي( يحمل عالمات التطبيع، فإن زيارة القدس غير مسموح بها ومحرمة".

  إن وزير الدولة للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن لها ، في بيانمانيةالعُ قالت وزارة الخارجية ،
عبد هللا، أجرى اتصالين هاتفيين، أحدهما مع وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، واآلخر 

بن علوي في حديثه إلى اوأكد  ريل الرجوب.جبأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح مع 
شامل عادل دائم في الشرق األوسط، والحاجة  "سالم"الداعم لتحقيق  مانأشكنازي، موقف عُ 

الستئناف عملية السالم والمفاوضات، والوفاء بالمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة 
وقال البيان إن الوزير تحدث كذلك هاتفيًا مع  ."القدس الشرقية"دولته المستقلة، وعاصمتها 

 100ان بالفلسطينيين.الرجوب، وأكد عمق عالقة ُعم

 إسرائيل"إعالن اإلمارات تطبيع العالقات مع  ،في بيان له ،دان مجلس نواب الشعب في تونسأ" ،
لحالة  صارخاً  وتهديداً  ،على حقوق الشعب الفلسطيني تعدياً  عد  أن هذه الخطوة تُ على  اً شددم

 101على المستوى الشعبي. خصوصاً اإلجماع العربي واإلسالمي، 
 مها صحفية قد   ، خالل إحاطة، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهرهشنرد كو يجار  قال

ن هناك جهات أخرى في الشرق األوسط تتطلع إلى إ اإلسرائيلي، يتفاق اإلماراتاالحول تقييم 
 .في المنطقة بأنه كان زلزاالً  "إسرائيل"اتفاق التطبيع بين اإلمارات و ، واصفاً "إسرائيل"التطبيع مع 

في الضفة الغربية من  أراضٍ  في ضم   أن نتنياهو وعد بعدم المضي قدماً كد في هذا السياق وأ
 102كية.يدون الحصول على موافقة أمر 

  القدس من أجل اإلنجيلييندونالد ترامب إنه "نقل عاصمة إسرائيل إلى  كيياألمر قال الرئيس." 
"أنتم تعلمون أنه من المدهش أن  :في أوشكوش بوالية ويسكونسنًا، انتخابي اً وقال مخاطبًا حشد

 103اإلنجيليين متحمسون لذلك أكثر من اليهود".
 خالل مؤتمر  ،الراعي طرسأعلن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة ب

ن "الخطيئة األصلية كانت باتفاق القاهرة الذي إ قالو  عن "مذكرة لبنان والحياد الناشط". ،صحفي
وهنا فلتت  ،من لبنان إسرائيل انطالقاً  بالقيام بعمليات ضد   جئين الفلسطينيين الحق  أعطى لال

لوجود الالجئين الفلسطينيين والنازحين  وطالب الراعي األمم المتحدة بإيجاد حل   ."المسبحة
 104السوريين في بالده.

 18/8/2020 ،الثالثاء

  األمريكي - اإلسرائيلي - التفاق الثالثي اإلماراتيا د  إننا نع" عباسمحمود  ةيالفلسطين السلطةقال رئيس 
وقال  ."وسراً  الذي صدر مؤخرًا طعنة في الظهر ونحن نرفضه رفضًا قاطعًا، وقلنا هذا علناً 

، واألمناء المنظمة تنفيذية أعضاءلقيادة الفلسطينية في رام هللا، بحضور لاجتماع عباس، خالل 
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في حماس  بإخوتناأرحب : "ماس والجهاد اإلسالميالعامين للفصائل، وممثلين عن حركتي ح
والجهاد والقيادة العامة والصاعقة الذين يحضرون اليوم، وهذا يدل على أن الشعب الفلسطيني 

المؤامرة، بصرف النظر عن كل االختالفات التي بيننا، ولكننا عند الشدائد نقف  وحدة واحدة ضد  
 105."يد أن يعتدي على قضيتناكل من ير  ضد   واحداً  وموقفاً  واحداً  صفاً 

 بمواصلة  بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، ملوحاً  بنيامين نتنياهو هدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية
قادة فصائل المقاومة، فيما تواصلت حالة التوتر األمني والميداني، في  سياسة االغتياالت بحق  

في مستعمرات إسرائيلية  حريقاً  39ندالع أعقاب استمرار إطالق البالونات الحارقة، التي تسببت با
"ترتكب حركة حماس حماقة كبرى إذا استمرت في هذا التصرف.  :نتنياهو قالو  محاذية للقطاع.

وهي تحصل في هذه المرحلة بالذات على مؤشرات تدل على ما ستؤول إليه األمور، وستتذكر 
اإلسالمي هي األخرى ستتذكر إلى  وأتمنى أن حركة الجهاد ،بكل تأكيد إلى أين آلت هذه األمور

 106أين آلت هذه األمور".
 األنباء حول وجود بند سري في االتفاق مع  ،في بيان له، بشدة ،مكتب بنيامين نتنياهو نفى

يمنحها عقد صفقة أسلحة بمليارات الدوالرات مقابل الحصول على أسلحة وصواريخ  ،اإلمارات
ألي دولة  35-فأتعارض بيع طائرات  "إسرائيل"أن  د نتنياهو علىوشد   وطائرات متطورة جدًا.

 107."إسرائيل"مع  "اتفاقيات سالم"في الشرق األوسط، بما في ذلك الدول العربية التي عقدت 
  استنكرت فيه تصريحات متحدثها السفير حيدر بدوي،  الخارجية السودانية بياناً  وزارةأصدرت

ت الخارجية عن "دهشتها" من تصريحات بدوي، ر وعب   ."إسرائيل"حول عزم السودان التطبيع مع 
وأكد وزير الخارجية المكلف عمر  يحتاج لتوضيح". ملتبساً  وقالت إن تصريحاته "أوجدت وضعاً 

أن "أمر العالقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل  ،في البيان ،قمر الدين
 108ء بأي تصريحات بهذا الشأن".كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي لإلدال

 .باكستان ال .قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "ليعترف من أراد االعتراف بإسرائيل .
 109يمكنها االعتراف بها مطلقًا".

  األمن الوطني اإلماراتي طحنون بن زايد رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي يوسي  مستشاراستقبل
سهمت في أبن زايد بجهود كوهين التي ا. وأشاد ي زيارة رسميةف ظبي أبو وصلكوهين، الذي 

بين البلدين، والتي "ستسهم بشكل إيجابي في إحالل السالم  "السالم"نجاح التوصل إلى معاهدة 
 110في المنطقة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجاالت بين البلدين".

 ردوغان تشكل أحكم رجب طيب  ن تركيا في ظل  إين رئيس الموساد اإلسرائيلي يوسي كوه قال
وذكرت الصحيفة أن كوهين تفو ه  .مجلة التايمز البريطانيةخطرًا أكبر من إيران، وفق ما نشرته 

بهذا التصريح في محادثة له مع مسؤولين من مصر والسعودية واإلمارات، وأضاف أن "القوة 
ة، والتهديد الحقيقي آت من ترك  111يا".اإليراني ة هش 
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 19/8/2020 ،األربعاء

 هرجان الوطني الرابع لرفض مخططات المخالل  ،قال القيادي في حركة حماس حسن يوسف
جماهيرية غفيرة وممثلين عن  بمشاركة شمال رام هللا، ،بلدة ترمسعيا في، الذي أقيم والتطبيع الضم  

، "صفقة القرن "مؤامرات، وإن الوحدة الفلسطينية صخرة تتحطم عليها كل ال ،الفصائل الفلسطينية
 112.وما يتبعها من مشاريع التطبيع، وخطط الضم  

 ن إ ،في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
وقال نتنياهو:  أسقطت "الفيتو الفلسطيني على تقدم السالم مع الدول العربية". "إسرائيل"

: قائالً  وأضاف بالقيام باستثمارات في إسرائيل، تكمن هنا فرصة أحادية". داً "اإلماراتيون معنيون ج
االتفاقية مع . "هذه هي اتفاقية تاريخية، تحمل في طياتها بشريات عظيمة بالنسبة إلسرائيل

 113مقابل ثمار السالم الهائلة". مقابل السالم، سالماً  نا سالماً ز أمننا. عملْ اإلمارات تعز  

 إن االتفاق مع ، في تغريدة على تويتر ،االت اإلسرائيلي السابق أيوب قراقال وزير االتص
قبل عام، لكن إعالنه تأجل بسبب الوضع السياسي الداخلي في  اإلمارات كان جاهزاً 

 114."إسرائيل"
 خالل مؤتمر صحفي عقده في ألمانيا، إن  ،قال وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان

على أن "اإلجراءات اإلسرائيلية  اً شددم ،السالم على أساس خطة السالم العربية""المملكة ملتزمة ب
 115األحادية الجانب تعرقل فرص السالم" بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

 بسبب إعالن  ،إقالة الناطق الرسمي باسمها حيدر بدوي صادق السودانية أعلنت وزارة الخارجية
 116."يلإسرائ"تأييده تطبيع العالقات مع 

  للرعاية الصحية 42أعلنت جي G42 Healthcare التي  42، إحدى الشركات التابعة لمجموعة
اإلسرائيلية  NanoScent ظبي مقرًا لها، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نانوسينت تتخذ من أبو

المتخصصة في تقنيات قراءة الروائح، وهو حل  قادر على اكتشاف الحاالت المشتبه بإصابتها 
وشارك مسؤولون تنفيذيون من  باستخدام عينة من هواء الزفير. ،(19كوفيد كورونا )بفيروس 

تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو عبر الشركتين في مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي أقيمت 
 117."إسرائيل"بين اإلمارات وكونفرنس 

  نيسيانائب رئيس مجلس علماء إندو  ،الدين جنيدي محييقال Indonesian Ulema Council، 
مسؤول العالقات الخارجية، إن "المجلس وكل المنظمات المجتمعية في إندونيسيا تعتبر أن تطبيع 

 118نضال األمة المسلمة والشعب الفلسطيني". العالقات بين اإلمارات وإسرائيل خيانة بحق  
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  ية إلى االتفاق الذي أعلنته اإلمارات كي دونالد ترامب إنه يتوقع انضمام السعوديقال الرئيس األمر
هناك دول لن تخطر حتى ببالكم تريد االنضمام إلى ذلك االتفاق"، ولم "، مشيرًا إلى أن "إسرائيل"و

 119أخرى باالسم غير السعودية. يذكر دوالً 
  في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، إن  ،ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى قال

بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت  "إسرائيل"يات المتحدة ستضمن احتفاظ الوال
 120لإلمارات. 35-فأطائرات أمريكية من طراز 

   الفلسطيني، وأنها "ال تتدخل في  أكد الرئيس التونسي قيس سعيد موقف بالده الثابت من الحق
صدر عن الرئاسة التونسية، بعد لقاء جاء ذلك في بيان  الدول، وال تتعرض لها". بعضاختيارات 

 121سعيد في قصر قرطاج، السفير الفلسطيني هايل الفاهوم.

 20/8/2020 ،الخميس

  السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتفاق التطبيع بين اإلمارات  المكتبوصف رئيس
قابلة في مهنية، واالحتالل اإلسرائيلي بأنه "طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني"، وأكد 

على أن حركته "لن تتخلى عن برنامج  تلفزيونية مع قناة تي آر تي التركية الناطقة بالعربية،
وشعبنا  ،والشعوب لن تغفر لهم ،وقال هنية: "إن التاريخ لن يرحم الُمطبِّ عين مقاومة االحتالل".

 122الفلسطيني لن يستسلم".
  لة اإلمارات بالعودة عن الخطأ التاريخيدو  التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اللجنةطالبت 

وااللتزام بمبادرة السالم العربية، وعدم  (،اإلماراتي - اإلسرائيلي - االتفاق الثالثي األمريكي)
 123.توقيع اتفاقيات احتفالية في واشنطن ومنح جوائز لنتنياهو وترامب

  ظ القدس عدنان غيث عن اإلسرائيلي قرارًا جديدًا يقضي بإبعاد محاف االحتاللسلمت مخابرات
 124شهور جديدة تحت ذرائع أمنية واهية. 6الضفة الغربية لمدة 

  أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة عبر تطبيق زووم مع أعضاء في الجالية
 125".جداً  "وقريباً  سنةال هر لهم عن أمله في أن يزورهم هذاليهودية باإلمارات، وعب  

  أعلنت عن إنشاء مدينة جديدة في 2030سابعة العبرية إن مجموعة تسمى "إسرائيل ال القناةقالت ،"
 غور األردن، مضيفة أن موقع المدينة الجديدة يقع على محور ألون قرب مستعمرة موشاف جيتيت.

 126ألف وحدة سكنية في الموقع. 50حو نوأضافت أن المرحلة األولى من بناء المدينة، يتضمن بناء 

  بطلب للتعجيل بقيام  ،بينهم رئيسه مرزوق الغانم الكويتي، من أعضاء مجلس األمةتقدم عدد
في القوانين المقترحة المقدمة بشأن "مقاطعة إسرائيل، وحظر التعامل أو  بالبتالمجلس ولجانه 

في تشرين  ة للمجلساالنعقاد الحالي ةإلقرارها قبل نهاية دور  ،التطبيع مع الكيان الصهيوني"
 2020.127 وفمبرن /الثاني
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  إصابة بكورونا بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ليرتفع العدد  28ونروا تسجيل األأعلنت وكالة
 244.128اإلجمالي لإلصابات بالفيروس بينهم إلى 

 21/8/2020 ،الجمعة

   في قطاع  على أي استهداف إسرائيلي لمواقع تابعة لها دت فصائل المقاومة الفلسطينية بالرد  توع
على أ لى إ"األيام" أن حماس رفعت حالة التأهب وسط قواتها وعناصرها صحيفة علمت و . زةغ

وحول التحركات السياسية وجهود  االحتالل على ارتكاب عدوان جديد. إقدامالمستويات تحسبًا من 
مصر وقطر واألمم المتحدة النتزاع فتيل االنفجار، قال عضو المكتب  تقودهاالوساطات التي 

 129.إن نتائج هذه الجهود تكاد تكون معدومة، لحماس صالح البردويل لـ"األيام" السياسي
  الجهة الجنوبية جيش يدافع ويواصل حماية سكان الن أ ،اإلسرائيلي بني جانتس الدفاعأكد وزير

تم االستعداد للقيام بذلك. وخالل جلسة تقييمية لألوضاع عقب التصعيد أنه على أو  لقطاع غزة،
جيش سيسدد الن أ مؤكداً  "،ل له نفسه استهدافنامهاجمة من تسو  ـ"تعهد جانتس ب ،راألمني األخي

 ،فيف كوخافيأالجنرال  ،جيشالركان أليه ضربة قاسية للغاية. وخالل هذه الجلسة أقر رئيس إ
 130محتملة. لسيناريوهات ،خططًا عسكرية جاهزة

  حراق المسجد إل 51رى ذكالفي  ،السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المكتبدعا رئيس
للتعامل مع  ،مكونة من ثالثة أبعاد ،إلى بناء استراتيجية وخطة شاملة ،األقصى المبارك

وحماية  ،المخططات اإلسرائيلية، ومواجهة األخطار االستراتيجية، وإنجاز مشروع التحرير والعودة
رة استعادة الوحدة المسجد األقصى. وأوضح هنية أن البعد األول لالستراتيجية يتمثل في ضرو 

الوطنية، وأن البعد الثاني يتمثل في المقاومة الشاملة، وعن البعد الثالث قال هنية: نحن مطالبون 
 131.أكثر من أي وقت مضى بترتيب عالقاتنا بمحيطنا العربي واإلسالمي

 عن تأسيس صندوق ووقفية  ،طاهر الديسي ،أعلن المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس
 132لتنموية لدعم صمود القدس وأهلها.مليون دوالر لدعم مختلف المشاريع ا 100ورصد  ،القدس

  سالم محمد  اإلماراتية التعاون األمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إدارةنفى مدير
وقعتا مذكرة  "إسرائيل"الزعابي ما تردد في بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من أن اإلمارات و

وأكد الزعابي أن الهدف  اون في مجال األمن الداخلي في إطار معاهدة السالم بين البلدين.تع
 ،والذكاء االصطناعي ،األساسي هو إقامة عالقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا

 133والتعليم، وأن هذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية. ،والصحة

 ي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، مقااًل جديدًا في الصفحة األولى لصحيفة نشر السفير اإلمارات
يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، تحت عنوان "شالوم عليكم" )سالم عليكم(، ذهب فيه إلى محاوالت 
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مناطق في الضفة الغربية، وأنه  عبر االدعاء بأنه أوقف ضم   ،تبرير التحالف اإلسرائيلي اإلماراتي
 134باب أمام مستقبل أفضل للشرق األوسط.اتفاق يفتح ال

  سم اب اإلعالميقدمها الباحث والناطق  في ورقة عمل ،لدراسات األسرى  فلسطينأكد مركز
واقع مدينة "الفلسطينيين بعنوان  األكاديميينخالل ملتقى نظمه اتحاد  األشقر،المركز رياض 

 يستخدم سياسة االعتقاالت ضد   أن االحتالل"، المؤشرات المستقبلية ومقومات الصمود...القدس
وكشفت  المقدسيين كورقة ضغط بطريقة ممنهجة ومقصودة؛ لدفعهم إلى ترك أرضهم ومقدساتهم.

وحتى نهاية  2015 سنةأن مجموع حاالت االعتقال في صفوف المقدسيين منذ بداية ، الدراسة
امرأة وفتاة،  500 ونحوطفل،  3,500منهم  ،ألف حالة اعتقال 11تزيد عن  2020 / يوليوتموز

ما  2020سنة بينما أصدر االحتالل خالل السنوات الخمس الماضية وحتى النصف األول من 
القدس القديمة، وأصدر  مأمقدسيين سواء عن المسجد األقصى،  قرار إبعاد بحق   2,500يزيد على 

 135قرار بالحبس المنزلي خالل تلك الفترة. 1,500ما يزيد على 

 22/8/2020 ،السبت

 خالل اتصال مع رئيس السلطة محمود األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال ،
السلطة طلب  من رغمبال، 2020سبتمبر أيلول/ ن الجامعة ستعقد دورة عادية في شهر إ، عباس

 136عقد اجتماع طارئ، على خلفية اتفاق التسوية اإلماراتي اإلسرائيلي. الفلسطينية
  من الرئيس التركي رجب طيب  هاتفياً  محمود عباس اتصاالً  لطة الفلسطينيةالستلقى رئيس

 أكد أردوغان موقف تركيا الداعم للموقف الفلسطيني، ورفضه ألي خطوات ضم  و  أردوغان.
أو تطبيع قبل إنهاء االحتالل وتحقيق االستقالل إلقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها  ،إسرائيلية

دى موافقة تركيا على عقد جلسة طارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون أبو  ."القدس الشرقية"
 137اإلسالمي لدعم الموقف الفلسطيني.

  إسطنبولقيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في  وفدٌ التقى، 
ينية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأطلع الوفد أردوغان على آخر تطورات القضية الفلسط

أراض من الضفة الغربية وغور األردن، وخطوات  خطط االحتالل الرامية لضم   خصوصاً و 
 138.وما تمثله من طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ،التطبيع مع االحتالل

  وذلك حريقًا في مستعمرات إسرائيلية، جراء إطالق بالونات حارقة من قطاع غزة 25اندلع ،
 139".11كان قناة بث اإلسرائيلية العامة "هيئة البحسب 

 23/8/2020 ،األحد

  أفادت المواقع اإلسرائيلية اإللكترونية بأن "الحكومة اإلسرائيلية تجري اتصاالت مكثفة مع
ن أ هانفسواد عت المواقع  الوسطاء، من أجل التوصل إلى تهدئة مع حماس، ووقف التصعيد".
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قف التصعيد، وطلبا من سلطات االحتالل تأجيل "مصر وقطر تمارسان الضغط على حماس لو 
 140على البالونات، لحين التوصل إلى تهدئة فورية". الرد  

  عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة  يصدر االستيطان األسبوعي الذي تقريرأظهر
مساحات واسعة من  االستيطان، التابع لمنظمة التحرير، أن مخطط التوسع االستيطاني وضم  

عليها، لم يرفع  "إسرائيل"األراضي الفلسطينية لدولة االحتالل اإلسرائيلي، وفرض قوانين وسيادة 
 141تطبيقه بموافقة أمريكية بصمت وبالتدريج. عن جدول أعمال الحكومة اإلسرائيلية، وسيتم  

   ائيلإسر "حماس رسالة جديدة مرئية لدولة اإلمارات وشعبها، بعد إبرامها اتفاقًا مع  هت حركةوج" 
حركة خليل الحية، في كلمة له لبرعاية أمريكية. وظهر في الفيديو عضو المكتب السياسي ل

ومن حرقوا الشجر  ،خالل مسيرة: "يا هؤالء أنتم تطبعون مع القتلة وقتلة األطفال والنساء
هؤالء يقصفون مدارس أطفالنا وفي منامهم اآلمن"، متسائاًل: "كيف تطبعون  ...والحجر
 142معهم؟".

 24/8/2020 ،اإلثنين

 إن السلطة الفلسطينية تتعرض  ،قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
ن اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي جزء من ذلك المشروع التدميري الهادف إتدمير، و  لمشروع

وكوشنر، ونحن في  وأضاف عريقات: "لم ُيعرض أخطر مما عرضه ترامب إلى إيجاد بدائل لها.
 143الحرب المفتوحة علينا". مر في ظل  دَ والسلطة في وضعها الحالي تُ  ،مأزق كبير جداً 

  على مشروع قانون تأجيل موعد إقرار الميزانية العامة  يالمالية بالكنيست اإلسرائيل اللجنةصادقت
كرة، كما كان مقررًا الكنيست وإجراء انتخابات مب يومًا، وذلك في خطوة رامية لمنع حل   120لمدة 

 144مع انتهاء الموعد الرسمي للمصادقة على الميزانية. ،24/8/2020اإلثنين  يوم
 إسرائيل"رفض بالده أي تطبيع للعالقات مع  ،سعد الدين العثماني ،أكد رئيس الوزراء المغربي"، 

انتهاك ألن ذلك يعزز موقفه في مواصلة  ،إن المغرب يرفض أي تطبيع مع دولة االحتاللل قاو 
 ،وحكومة ،: "هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكاً قائالً  وتابع .حقوق الشعب الفلسطيني..

كل عملية  وهذا يستتبع رفض كل التنازالت التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضاً  ،وشعباً 
 145تطبيع مع الكيان الصهيوني".

  مقتل أربعة من عناصرها في القدس، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن  سراياأعلنت
ولم تكشف سرايا القدس عن أسباب االنفجار،  انفجار وقع في حي الشجاعية )شرقي مدينة غزة(.

 146أو تفاصيل حوله.
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  بلوماسية مع اإلمارات يأن اتفاق تطبيع العالقات الد ي بنيامين نتنياهواإلسرائيل الوزراءأكد رئيس
 عية من الواليات المتحدة األمريكية إلى اإلمارات.العربية المتحدة ال يتضمن بيع أسلحة نو 

 147وأضاف: "قد تكون هناك صفقة قيد الدراسة لكن معارضتي لم تتغير".
  مهدد  دينة القدس المحتلةألف منزل في م 18إن  ،عبد هللا صيام ،نائب محافظ القدسقال

أمر هدم إداري  650أصدرت سلطات االحتالل نحو  ،2020سنة يذكر أنه منذ بداية  بالهدم.
 148وقضائي لمنازل ومنشآت لمقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.

   لتقليص  ،935الشارع رقم  أعلنت حكومة االحتالل أنها بدأت مؤخرًا بأعمال التخطيط لشق
وذكرت عدة مصادر عبرية أن هذا  غربي رام هللا ومستعمرات القدس. مستعمراتالمسافة ما بين 

بينما  مستوطن،ألف  100أكثر من  إلىكتلة استيطانية كبيرة جدًا يصل تعدادها  وجدشارع سيال
 149ألف فلسطيني. 200 حونللشوارع الموجودة  باإلضافةسيخنق الشارع المذكور 

  موشيه إلعاد يسرائيلاإلجنرال القال Moshe Elad إن "الوقت "إسرائيل اليوم"، في مقال بصحيفة ،
دة محمد دحالن إلى الساحة الفلسطينية، وقد يكون بدأ العد التنازلي في السلطة ربما قد حان لعو 

، وبدعم من الواليات المتحدة، تعتزم أن اإلمارات وأضاف إلعاد الفلسطينية لمثل هذا االحتمال".
 150دعم محمد دحالن المنفي خارج األراضي الفلسطينية.

 إن "إقامة العالقات الطبيعية بين  ،ثيمينيوسف الع ،التعاون اإلسالمي قال أمين عام منظمة
إال بعد إنهاء االحتالل  ،ودولة االحتالل اإلسرائيلي لن تتحقق المنظمةالدول األعضاء في 

 151، بما فيها القدس".1967اإلسرائيلي الكامل لألراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 

 25/8/2020 ،الثالثاء

  عن "اعتراضها الشديد" على لقاء الرئيس التركي لها ريكية، في بياناألم الخارجيةأعلنت وزارة ،
رجب طيب أردوغان مع قادة حركة حماس، محذرة من أن هذا النوع من التواصل سيؤدي إلى 

تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من قبل الواليات المتحدة  مشيرة إلى أنه "تم  ، "عزل" تركيا دولياً 
 152واالتحاد األوروبي".

 حامي أقصوي  باسمها صادر عن متحدث التركية، في بيان الخارجيةوزارة  قالت Hami Aksoy، 
قراطية و السلطة عبر انتخابات ديم ي وصلذال ،حماسوصف واشنطن الممثل الشرعي لحركة إن 

 في قطاع غزة، بأنه "إرهابي"، لن يسهم في دعم مساعي تأسيس السالم واالستقرار بالمنطقة.
 أنها "تجاوز للحدود". تصريحات المتحدثة باسم الخارجية األمريكية، معتبراً  رجيةبيان الخا وانتقد

إلى أن الواليات المتحدة باتت على جهل بالحقائق الجارية في المنطقة، بعدما  وأشار أقصوي 
قطعت كافة اتصاالتها بالشعب الفلسطيني وإدارته، إثر إعالنها حماس "منظمة إرهابية"، وإغالقها 

 153ظمة التحرير في واشنطن.مكتب من
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 دومينيك أثناء لقائه وزير الخارجية البريطاني في  محمود عباس، ةالفلسطيني السلطة قال رئيس
وملتزمون بتحقيق السالم  ،"مستعدون للعودة إلى المفاوضات :في رام هللا Dominic Raab راب

اإلرهاب العالمي، ونواصل وفق قرارات الشرعية الدولية، كما نحن ملتزمون بشكل ثابت بمحاربة 
أن "السالم لن د عباس على شد  مساعينا للمصالحة الفلسطينية وصواًل لالنتخابات العامة". و 

بصيغة  يتحقق من خالل القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع العالقات مع دول عربية، ولن يتم  
 154وهم السالم مقابل السالم".

   ومتالحقة من البالونات الحارقة والمتفجرة، من  ف متظاهرون ونشطاء إطالق دفعات كبيرةكث
وأكدت وحدات "أحفاد الناصر"، أن عناصرها أطلقوا أكثر من  المناطق الشرقية لقطاع غزة،

 155.شعلة حارقة من شرق القطاع 280
 عامًا لم يقتل أي مستوطن إسرائيلي  56أنه ألول مرة منذ  اإلسرائيلي دفاعأظهرت بيانات لوزارة ال

اإلسرائيلية التي المرأة ، فإن "يومالسرائيل "إوبحسب البيانات التي نشرها موقع  واحد. خالل عام
، في عملية تفجير عبوة ناسفة على يد خلية من الجبهة 23/8/2019قتلت قرب رام هللا في 

 156الشعبية، هي آخر من قتلت.

  لم من رئيس وبع ي،اإلسرائيلالموساد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت النقاب عن أن جهاز
على القيادات األمنية  اً ضغط ،وعلى مدار العامين الماضيين ،الحكومة بنيامين نتنياهو مارس

وأضافت أن "اختراق  اإلسرائيلية من أجل الموافقة على بيع أسلحة متطورة إلى دولة اإلمارات.
 ،حمود المبحوحوقع بعد اغتيال القيادي في حركة حماس م ،السد المنيع" لبيعها أسلحة إسرائيلية

 19/1/2010.157في في دبي 
  كشفت جمعيات حقوق اإلنسان والحركات القانونية اإلسرائيلية أن األشهر األخيرة تشهد ارتفاعًا

غير مسبوق في عدد االعتداءات التي ينفذها المستوطنون اليهود على المواطنين الفلسطينيين 
 158اعتداء في الشهر الواحد. 20وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، لدرجة بلغت 

  ضيفه وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، أن  عبد هللا حمدوك السودانيأبلغ رئيس الوزراء
بحثه بعد  سيتم   "إسرائيل"حكومته ال تملك تفويضًا يتعدى مهام المرحلة االنتقالية، وأن التطبيع مع 

األمريكية بضرورة الفصل بين عملية رفع  حمدوك اإلدارة طالبو  إكمال هياكل الحكم االنتقالي.
 159."إسرائيل"اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، ومسألة التطبيع مع 

 بني جانتس محادثة هاتفية مع نظيره اإلماراتي محمد بن أحمد  اإلسرائيلي دفاعأجرى وزير ال
وتأسيس عالقات ثنائية  ،وقنوات التواصل ،البواردي، بحثا خاللها "تعزيز التعاون األمني

 160راسخة".

  ي مع وزير الصحة اإلسرائيل ،عبد الرحمن العويس ،المجتمع اإلماراتي ووقايةبحث وزير الصحة
مسارات التعاون الثنائي في مجاالت الصحة والبحث العلمي، وسبل تعزيز  ،يولي إدلشتاين
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ث الطبية، وأطر التعاون التعاون في المجال الطبي، إلى جانب الصناعات الدوائية، واألبحا
 161(.19المشترك في مكافحة جائحة وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

  إننا نعارض حتى بيع برغي واحد من  :هنغبيتساحي اإلسرائيلي  االستيطانقال وزير شؤون"
إلى أي بلد في الشرق األوسط، سواء كان لدينا سالم معها أم ال، هذا هو  35-فأطائرات 

عرضه في الماضي وتوضيحه في األسابيع األخيرة". وأوضح هنغبي أن بيع  قد تم  موقفنا، و 
 162من اتفاق التطبيع مع اإلمارات. جزءاً  لم يكن رسمياً  35-فأمقاتالت 

 26/8/2020 ،األربعاء

  في  اتصاالت مع أطراف عربية ودولية، لمواجهة تحديات تتعلق بالحصار حماسأجرت حركة
 ."إسرائيل"والتوتر مع  ،وظهور حاالت مصابة خارج مراكز الحجر ،ووباء كورونا قطاع غزة،

هذه من تأثيرات  ، في بيان صادر عنه،رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنيةر حذ  و 
 163.في القطاع ةالتحديات على األوضاع اإلنسانية والمعيشي

  وقالت ملبس(قرية ) تاح تكفابتوفي إثر تعرضه للطعن في  طبية إن إسرائيلياً  مصادرقالت .
 164.من سكان نابلس طعن وهو خليل دويكاتالعملية نها اعتقلت المشتبه بإ ةسرائيلياإلالشرطة 

  د خطط البناء ن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو جم  أالسابعة العبرية  القناةذكرت
الستيطان ألكثر من االستيطاني في الضفة الغربية وغور األردن، ولم يمنح تصاريح لتوسيع ا

وهي الهيئة التي تصادق على  ،المجلس األعلى للتخطيط أنضافت القناة أستة أشهر. و 
 ولكن تم   ،كان من المفترض أن تجتمع هذا األسبوع ،مخططات البناء االستيطاني في الضفة

 165.ء اجتماعهاإلغا
   بني جانتس حزب هللا  عدفاووزير ال ،سرائيليد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء االحتالل اإلهد

 166القوات اإلسرائيلية. أي هجمات ضد   عنيف في حال شن   ، برد  اللبناني
  ُام قوة عسكرية إسرائيلية بزرع عبوات ناسفة على عدة مواقع في شارع وعلى جانب يق عنشف ك

الطرقات في بلدة كفر قدوم بالضفة الغربية، وتركتها بال إنذار، واعترف جنود االحتالل بهذه 
 167لجريمة، وحاولوا تبريرها، بالقول، إن "الهدف كان ردع سكان البلدة".ا
   م المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد قد

حسين، استقالته من عضوية مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي 
أن سبب تقديم االستقالة هو قيام المجلس المذكور بعقد اجتماعه  ينحس وأوضح الشيخ باإلمارات.

 168يشيد بقرار اإلمارات الخاص بالتطبيع مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي. العاشر، وإصداره بياناً 

 عن وجود نحو  ،عبد الكريم أبو اسنينة ،كشف عضو لجنة الدفاع عن سلوان في القدس المحتلة
مقدسيين في أدراج بلدية االحتالل، مؤكدًا أن االحتالل صعد من عملية ألف قرار هدم لمنازل  33
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وقال أبو اسنينة إن االحتالل كان يهدم سنويًا ما  الهدم الذاتي "القسري" خالل األشهر الماضية.
سنويًا، لكن عمليات  اً بيت 180ين ليصل إلى تالماضي سنتينالمنزاًل، وزاد الرقم خالل  120-80بين 

 169يد بشكل متسارع وخطير خالل األشهر الماضية.الهدم تتزا
  أك دت البحرين التزامها بمبادرة السالم العربية التي تنص  على قيام دولة فلسطينية مستقلة قبل

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوزير  وشدد ،"إسرائيل"تطبيع العالقات مع 
ة، على أهمية تكثيف الجهود إلنهاء الصراع في المنام ،الخارجية األمريكي مايك بومبيو

 170الدولتين. الفلسطيني اإلسرائيلي، وفقًا لحل  

 اإلسرائيلي"، -تدشين "منتدى األعمال اإلماراتي  وأوروبا، "إسرائيل"أعلن رجال أعمال من اإلمارات و 
اليوم" إن وقالت صحيفة "إسرائيل  .ظبي ون والتجارة بين تل أبيب وأبوبهدف تعزيز عالقات التعا

رجال أعمال إسرائيليين، معظمهم يحملون جنسية مزدوجة، ويسعون إلى المساعدة  المنتدى يضم  
ونقلت الصحيفة عن  ظبي في المرحلة األولى من عملية التطبيع. على تسهيل التواصل مع أبو

 رجل أعمال إماراتي يدعى ثاني الشيراوي، وهو عضو في مجلس إدارة المنتدى، أن الهدف هو
: قائالً  وأضاف "التقريب بين الشركات اإلماراتية واإلسرائيلية لتعزيز التطبيع والروابط المالية".

في زيارة إسرائيل والتعلم  "ننظر إلى االقتصاد اإلسرائيلي على أنه اقتصاد قوي. أرغب شخصياً 
 171من خبرتكم في إدارة الشركات والصناعات المختلفة".

  خليجية بما فيها  إن دوالً ، رئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره، مستشار الد كوشنريجار قال
 مجلة وأضاف كوشنر لموقع السعودية، ستقدم على تطبيع عالقاتها مع االحتالل اإلسرائيلي.

نيوزويك: "أعتقد أن األمر حتمي، وتبقى مسألة وقت فقط. بلدان عديدة تراقب هذا )التطبيع( عن 
 ...له )التطبيع( األجيال الشابة متحمسة جداً "مشيرًا إلى أن ، ردود الفعل بشأنه" وتنتظركثب 

 172والحقيقة هي أن معظم هذه البلدان تريد أن تنمي اقتصاداتها".
 27/8/2020 ،الخميس

  انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات موقف اإلدارة األمريكية من
مبينًا "أن هذه اإلدارة تدفع المنطقة شعوبًا وحدودًا، إلى  في القدس، خصوصاً  ،الفلسطينيةالحقوق 

 173أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء".

 عن تشكيل لجنة متابعة حكومية للحالة الوبائية في قطاع غزة،  أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية
 174بكل ما يتعلق بالوباء ورفع توصياتها لمجلس الوزراء. االهتماممهمتها 

 لهيئة البث اإلسرائيلية )مكان(التابعة قناة التلفزة اإلسرائيلية في مقابلة مع  ،عرفاتلت سهى قا، 
عقب التدوينة التي نشرتها في حسابها  ،إنها تتلقى تهديدات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية

بعد  ،راتوالتي اعتذرت فيها نيابة عن الشعب الفلسطيني لدولة اإلما ،Instagram انستغرام على
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"من أنه إذا واصل كبار المسؤولين في السلطة  رت عرفاتوحذ   ."إسرائيل" معالتطبيع  إعالنها
قائلة "سأفتح أبواب  "،من مذكرات عرفات ،فإنها ستعلن ما تعرفه عنهم ها،ضد  الفلسطينية حملتهم 

 175."الجحيم

 ع اإلماراتي اإلسرائيلي أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن اتفاق التطبي
ا ه، وثاني"صفقة القرن "يحمل ثالث مخاطر كبيرة جدًا على الفلسطينيين، أولها انطواؤها في إطار 

أنها تأتي في سياق بناء تحالف إقليمي  هاوتهويد القدس، وثالث أنها تأتي مع استمرار خطة الضم  
مشاركة حماس في اجتماع األمناء وأكد هنية  فيه. اً يرئيس في المنطقة تكون "إسرائيل" جزءاً 

 3/9/2020.176في  رام هللافي العامين للفصائل الفلسطينية 

   مستشار الرئيس األمريكي د كوشنريجار ر مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين من تصريحات حذ ،
ألتباع  ، التي يرى فيها أن المسجد األقصى لألديان السماوية، ويحق  دونالد ترامب وصهره

اليهودية والمسيحية واإلسالمية ممارسة كامل طقوسهم الدينية فيه، وفق تقسيم زماني الديانات 
وبي ن المجلس أن المسجد األقصى المبارك للمسلمين وحدهم، ال يشاركهم فيه  ومكاني بينها.

  177.أحد

 بناؤها على مبنى في بؤرة استيطانية بوسط الضفة الغربية تم   36بهدم  أمرت محكمة العدل العليا 
في قرار و  فلسطينية خاصة. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "حزن" لسماع القرار. أراضٍ 

اُتخذ بأغلبية اثنين مقابل واحد، أعطى فريق القضاة الضوء األخضر الستخدام تكتيك قانوني 
ي ُيعرف باسم "تنظيم السوق"، والذ فيحاي مندلبليتأالمستشار القضائي للحكومة حصل على دعم 

 طالما أنه تم   ،بناؤها على أرض فلسطينية يضمن إضفاء الشرعية بأثر رجعي على منازل تم  
منزل  2,000"حسن نية". ويقول خبراء قانونيون إن قرار القضاة قد يؤدي إلى شرعنة نحو ـبناؤها ب

 178في بؤر استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

  مبنى  118إن السلطات اإلسرائيلية هدمت  (أوتشا) اإلنسانية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون قال
وأشار إلى أن السلطات اإلسرائيلية هدمت أو  .2020سنة المحتلة منذ بداية  القدسشرقي ب

 179.القدسشرقي مبنى، في الضفة الغربية بما فيها  25صادرت، خالل األسبوعين الماضيين، 

 28/8/2020 ،الجمعة

  وأكد ناطق  عددًا من المواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. إسرائيليةقصفت طائرات
في مناطق مفتوحة بدون إصابات أو  من قطاع غزة صواريخ 6رصد إطالق  يعسكري إسرائيل

 180أضرار.
  قررت إن الحركة  ،ألناضولوكالة ال ،داوود شهاب الجهاد اإلسالميحركة في قال القيادي

 3/9/2020.181امين للفصائل الفلسطينية، الخميس المشاركة في اجتماع األمناء الع
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 182السياسة ومتغيراتها. تفاصيلسهى عرفات باالبتعاد عن الخوض في  طالبت حركة فتح 

  عرضت عبر عدد من الوسطاء على حركة حماس في غزة،  "إسرائيل"أن  العبرية 13كشفت قناة
 183بالونات الحارقة والصواريخ.تقديم مساعدات لغزة لمكافحة فيروس كورونا مقابل وقف إطالق ال

 29/8/2020 ،السبت

  2020/ لعام 4مرسومًا بقانون اتحادي رقم / خليفة بن زايد آل نهيانأصدر رئيس دولة اإلمارات 
والعقوبات المترتبة  ،"إسرائيل" في شأن مقاطعة 1972/ لسنة 15بإلغاء القانون االتحادي رقم /

شركات في اإلمارات، عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد قانون لألفراد والالويسمح إلغاء  عليه.
 184أو منتمين إليها بجنسيتهم. "إسرائيل"مقيمين في 

 30/8/2020 ،األحد

  إن قرار الشعب الفلسطيني وقرار  ،إسماعيل هنية السياسي لحركة حماس المكتبقال رئيس
 185.عن قطاع غزة أشكالهالحصار الظالم بمختلف  إنهاءالمضي في  هو حماس

  إن فشل جهود الوسطاء في رفع الحصار عن  ،قال القيادي في حركة حماس مشير المصري
 186قطاع غزة، "يعني أن العدو الصهيوني سيعيش الحصار بصهاينته في قلب المالجئ".

  مليون شيكل 520حماس بقيمة  اليمينية في "إسرائيل" دعوى ضد  دن" ايمنظمة "شورات هرفعت 
 سنةتعويضات لعائالت المستوطنين الثالثة الذين قتلوا في الخليل ك مليون دوالر( 154حو ن)

العبرية؛ تهدف هذه الدعوى إلى منع السلطة الفلسطينية من تحويل أموال  7وحسب القناة . 2014
 187.حسب تعبيرهابمن ميزانيتها إلى حماس كل عام، 

  قتراح السالم األمريكي، إن ا، ، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهرهد كوشنريجار قال
في البيت األبيض، يتضمن "عرضًا كريمًا"  2020 ينايركانون الثاني/ الذي كشف عنه ترامب في 

صدار اقتراح ترامب إإن  وقال وأظهر للعالم أن "إسرائيل مستعدة لصنع السالم". ،للفلسطينيين
 188ت.واإلمارا "إسرائيل"للسالم هو "االختراق" الذي أدى إلى اتفاق بين 

  المرجح أن تحذو المزيد من  منإنه  ،مستشار األمن القومي للبيت األبيض روبرت أوبراينقال
 189."إسرائيل"الدول العربية واإلسالمية حذو اإلمارات في تطبيع العالقات مع 

 31/8/2020 ،اإلثنين

 ة في أول رحل ،في حدث تاريخي، حلقت طائرة ركاب إسرائيلية عبر المجال الجوي للسعودية
، "LY 971 أو 971 واي"إل  رقم رحلةالوحلقت  واإلمارات. "إسرائيل"جوية تجارية مباشرة بين 

التي كانت تقل وفدين إسرائيليين وأمريكيين رفيعي المستوى، إلى الجنوب الشرقي على طول 
 األولىللوصول إلى وجهتها في أبو ظبي. كانت هذه هي المرة  المملكة السعودية بالكامل تقريباً 
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، د كوشنريجار قال و  لطائرة إسرائيلية الستخدام مجالها الجوي. التي تمنح فيها المملكة إذناً 
إن الواليات المتحدة  ،إلى أبو ظبي ه، لدى وصولمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره

شنر ، ودعا كو في المنطقة مع تعزيز عالقاتها مع اإلمارات "إسرائيلـ"ستضمن التفوق العسكري ل
مستقبل المنطقة ال يجب أن يبقى رهينة "، موضحًا أن "توسيع مسار السالم في المنطقة والعالملـ"

أ هن  ومن جهته،  ."العودة للحوار والقيام بخطوات تجاه السالم"، داعيًا الفلسطينيين إلى "للماضي
بعد وصول أول  اتواإلمار  "إسرائيل"كاًل من  مئير بن شبات اإلسرائيلي رئيس مجلس األمن القومي
وقال بن شبات، في كلمة باللغة العربية من مطار  .لإلمارات "إسرائيل"رحلة طيران مباشرة من 

"وصلنا هنا لتحويل الرؤية إلى واقع"، داعيًا دواًل أخرى "للمشاركة معنا في صنع السالم  :ظبي أبو
 190.ركة لتغيير الواقع""علينا تعزيز القواسم المشت قائاًل: من أجل شعوب المنطقة". وأضاف

  قريبًا، في إطار المباحثات الرامية إلى إتمام اتفاق  "إسرائيل"إماراتيًا سيزور  ن وفداً أأعلن نتنياهو
 .191وتطبيع العالقات بين الطرفين ،التحالف

  التوصل إلى تفاهم الحتواء التصعيد ووقف "رئيس حركة حماس في قطاع غزة عن  مكتبأعلن
جاء عقب إن التفاهم وقال المكتب  ." في قطاع غزةى شعبنا الفلسطينيالعدوان الصهيوني عل

السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية جولة حوارات واتصاالت كان آخرها ما قام به 
يع التي تخدم اإلعالن عن عدد من المشار  وأشارت حماس إلى أنه سيتم   .إلعادة إعمار قطاع غزة

عن عودة األوضاع إلى  موجة كورونا، فضالً  لتخفيف عنهم في ظل  هم في اأهالي قطاع غزة وتس
وقف إطالق البالونات و عودة الهدوء وينص التفاهم على:  ما كانت عليه قبل التصعيد.

فتح مساحة الصيد  إعادة، و فتح المعابر واستئناف نقل المحروقات، و الليلي اإلرباك ونشاطات
زيادة ، و ساعة 48القطرية عن الشهرين الماضيين خالل توزيع المنحة ، و بحرياً  ميالً  15لتشمل 
ومن جهته، قال  مشاريع بنية تحتية. تنفيذبدء ، و لتشمل مساعدات لمواجهة كورونا المنحة

"قيادة حماس في غزة كانت على قدر عاٍل من المسؤولية حتى توصلنا لهذا االتفاق، إن  العمادي
انتشار فيروس  ا سكان القطاع خاصة في ظل  مراعاة للظروف واألوضاع الصعبة التي يعيشه

 192كورونا في قطاع غزة".
   رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس، إن المسجد األقصى  ،مقال األب مانويل مسل

عن لحرقه، يحترق من جديد بفعل تطبيع األنظمة العربية مع االحتالل والسكوت  51في الذكرى 
مسلم على ضرورة أن يعيد العرب حساباتهم ليدركوا حجم المؤامرة التي  دشد  و ، هاوتبرير جرائمه 

 193رض لها مدينة القدس من االحتالل.تتع
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