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 اليوميات الفلسطينية
 2020 سبتمبر/ أيلول

 1/9/2020 ،الثالثاء

  بنيامين نتنياهو التقى منذ ي سرائيلرئيس الوزراء اإلأن  يةأحرونوت العبر  يديعوتكشفت صحيفة
 1.ي محمد بن زايد، في أبو ظبياإلماراتمع ولي العهد  ،بشكل سري ،عامين

  وقعتا أول مذكرة تفاهم رسمية بشأن  اإلماراتو  "إسرائيل"قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن
لمذكرة التفاهم، ستشكل  ووفقا   ."تمويل اإلرهاب"األعمال المصرفية والمالية، بما في ذلك منع 

وأبو ظبي لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في التمويل واالستثمارات. وسيتضمن ذلك إزالة  "إسرائيل"
، ودفع االستثمارات المشتركة في ينالستثمار المتبادل بين الدولا العوائق المالية التي تمنع حاليا  

 2سوق رأس المال.
  ستستمر في عالقتها مع االحتالل  اإلمارات" أن السلطات في إسرائيلكشف موقع "تايمز أوف

وقال الصحفي  .في الضفة الغربية ية عملية الضم  سرائيلي حتى لو نفذت الحكومة اإلسرائيلاإل
 ، إن رد  Raphael Ahren رفائيل أهرين اإلماراتي الذي زار سرائيلمرافق للوفد اإلي السرائيلاإل

خالل  خمشر الجمال  يةاإلماراتالخارجية والتعاون الدولي في وزارة مدير إدارة تخطيط السياسات 
، على سؤال عما في إحاطة صحفية بمطار أبو ظبي ،"إسرائيل"لصحفيين المقيمين في لقائه مع ا
بالضم، كان ببساطة "إن ذلك لن  "إسرائيل"سينهار إذا قامت  "إسرائيل"التطبيع مع إذا كان 

ية في وقت الحق إنه أخطأ في الكالم، دون اإلماراتيحدث". ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية 
ال يمكننا التكهن باألنشطة ": الضم   معلقا  علىوقال المشرخ  توضيح موقفها من هذه المسألة.

 3."المستقبلية. حصلنا على تأكيدات من الواليات المتحدة، ومن خالل حوارنا الثالثي يةسرائيلاإل

  لبنان، في زيارة هي األولى له إلىحماس إسماعيل هنية السياسي لحركة  المكتبوصل رئيس 
 ، يلتقي فيها مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين.1993-1992إلى مرج الزهور خالل الفترة  همنذ إبعاد
إن  ،سبوتنيكفي تصريح لوكالة  ،في لبنان وليد كيالني مسؤول اإلعالمي لحركة حماسوقال ال

 4شعبي.بعد وطني، و وبعد بعد سياسي،  ؛لهذه الزيارة ثالثة أبعاد

  وذلك 10/8/2020إجراءات تشديد الحصار على قطاع غزة التي فرضتها في  "إسرائيل"أنهت ،
وأعلنت مصادر فلسطينية إعادة فتح  .31/8/2020في  تفاهمات للتهدئة مع حركة حماس بموجب

 ،استئناف إدخال شحنات البضائع وذكرت أنه تم   ،معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة
أعلنت  ذلكك والوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. ،وغاز الطهي

 5.ميال  بحريا   15قة الصيد إلى وتوسيع منط ،رفع الحظر عن عمل صيادي األسماك "إسرائيل"
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 2/9/2020 ،األربعاء

  كال  من ، عيل هنية، ووفد من قيادات الحركةالسياسي لحركة حماس إسما المكتبالتقى رئيس
 ،ان ديابحس   اللبنانية رئيس حكومة تصريف األعمالو نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني 

وأكد هنية على  .يةفلسطينالمتعلقة بالقضية الياسية تناول التطورات السحيث تم   كال  على حدة،
ثالث: "ال للتوطين، وال للتهجير، ال للوطن البديل، هذا هو موقفنا السياسي الثابت الالءات ال

 6الذي نتمسك به إلى حين العودة".
 أوامر بمصادرة أموال وممتلكات تعود لمؤسسات أربعة  بني جانتسي سرائيلوق ع وزير الدفاع اإل

وقال الموقع اإللكتروني للقناة  بالعمل لصالح حركة حماس. "إسرائيل"أشخاص، تتهمهم و 
ألف دوالر كانت وردت لشركة صرافة  900شملت مصادرة  جانتسإن قرارات  ية السابعةسرائيلاإل

ن بقية القرارات تشمل مصادرة ممتلكات وأموال تابعة لشخصين القناة أوأضافت  في قطاع غزة.
لمؤسسة فلسطينية  مؤسسة خيرية في بريطانيا، ومصادرة أموال فلسطيني، يعمل مديرا  يعمالن في 

 7حقوقية في لبنان، بداعي عملهم لصالح حركة حماس.
  بني  دفاععلى طلب وزير ال (كابينت)للشؤون السياسية واألمنية  المصغرالوزاري المجلس صادق

"وليس تلك التابعة  "،إسرائيل"ي تحتجزها ، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التجانتس
نما كل من جرح أو قتل  ،لحماس فقط  8."يا  إسرائيلوا 

  إن اتفاق إعادة الهدوء الذي جرى  ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،الحية خليلقال
من المطالب التي قدمت، دون دفع أي ثمن  التوصل إليه قبل يومين برعاية قطرية، حقق جزءا  

 9كشف أن الحركة أعطت مهلة شهرين لالحتالل من أجل تنفيذ بنود االتفاق.سياسي، و 

  إن هناك خطة : "للجزيرة، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنرقال
ن هناك عرضا   ،يينسرائيلأمنية تضمن األمن للفلسطينيين واإل ونأمل  ،على الطاولة للفلسطينيين وا 

 ،"أقول للشعب الفلسطيني إن العالم يريد لكم حياة أفضل قائال : وأضاف ."وا بهأن يتواصلوا ويقبل
 10أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك". لكن ال بد  

 زعترةطالق جنود االحتالل النار عليه، عند حاجز إ، بعد أصيب سائق فلسطيني بجروح خطيرة 
س عدد عسائق الفلسطيني حاول دوادعت تلك المصادر، أن ال نابلس. مدينةجنوبي  ،العسكري

من الجنود، كانوا يتمركزون عند الحاجز، ما أدى إلى إصابة جندي وشرطي بجروح طفيفة إلى 
 11مشفى لتلقي العالج.الإلى  انقلهم متوسطة، حيث تم  

  والمحررين قدري أبو بكر استشهاد األسير داوود طلعت الخطيب األسرىأكد رئيس هيئة شؤون، 
 12.في سجن عوفر ،حممن مدينة بيت ل
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   أنها وافقت على السماح لكافة الرحالت الجوية المتجهة لإلمارات  أعلنت السعودية رسميا
ية إسرائيلبعبور أجوائها، وذلك بعد يومين من أول رحلة جوية  ،من كافة الدولوالمغادرة منها 

 13علنية تعبر المجال الجوي للمملكة باتجاه أبو ظبي.
 دوالر(ماليين  10.76)نحو  ماليين يورو 9ة مالية بقيمة عدعن تقديم مسا يعلن االتحاد األوروبأ 

، لما يزيد عن 2020، لدفع رواتب ومعاشات التقاعد عن شهر تموز/ يوليو للسلطة الفلسطينية
 14.ي الصحة والتعليممن موظفي الخدمة المدنية بالضفة الغربية، في قطاع   37,500

 3/9/2020 ،الخميس

 التوافق على "قواعد االشتباك وآليات مقاومة الفلسطينية،  مناء العامين للفصائلأكد اجتماع األ
جتماع، الذي عقد في رام اهلل، وفي العاصمة الفي البيان الختامي الصادر عن ا جاءو  االحتالل".

يل : "توافقنا على تطوير وتفععبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو كونفرنساللبنانية بيروت 
 وأضاف عن حقوقنا المشروعة لمواجهة االحتالل". المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعا  

: "كما توافقنا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر البيان
 15اللجنة التنفيذية لها جميع االحتياجات الالزمة الستمرارها".

  محمود عباس، في كلمته خالل ترؤسه اجتماع األمناء العامين  يةفلسطينال طةالسلدعا رئيس
دعا حركتي فتح وحماس بالذات إلى الشروع في حوار إلقرار و للفصائل، إلى حوار وطني شامل، 

أننا شعب واحد ونظام سياسي واحد، لتحقيق أهداف وطموحات "وفق مبدأ  ،آليات إنهاء االنقسام
 16.لتوافق على تشكيل قيادة وطنية تقود فعاليات المقاومة الشعبية السلميةل عباسودعا  ."شعبنا

   د رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة أك
 ضرب التاريخ والجغرافية، متمثال   محاوال   ،خطيرة عبر ثالثي يتحرك اليوم على األرض الفلسطينية

دعا هنية إلى تشكيل لجنة و  والتطبيع مع أشقائنا العرب. ،)السلب( وخطة الضم   "،صفقة القرنـ"ب
خاص في بشكل و  ،دوات الكفاحية في الداخل والخارجاألو  ،الشعبية ةمقاومالللبحث في تطوير 

بإنشاء لجنة ثانية  هنية طالبو  النضالية الكفاحية. لالستراتيجية ا  تصور وتضع  الضفة الغربية،
تشكيل لجنة ثالثة بلتؤم ن مشاركة الكل الفلسطيني، و  ،منظمة التحرير الفلسطينية لتفعيل وتطوير

 17لتبحث كيفية إنهاء االنقسام الفلسطيني. ،ممكن أن تكون ابتدائية بين فتح وحماس

 منظمة التحرير الفلسطينية إلى سحب  ،زياد النخالة ،دعا األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي
نهاء اتفاقية أوسلو. وقال النخالة ،الصهيونياالعتراف بالكيان  خالل كلمة له في اجتماع  ،وا 

ق لنا العالم ألننا اتفاق أوسلو أثبت فشله، وحينها صف  "إن  ،األمناء العامين للفصائل الفلسطينية
: "يجب إعالن المرحلة قائال   . وأضاف"تنازلنا عن حقنا في فلسطين ووصلنا لما وصلنا إليه

 18وتحقيق الوحدة الوطنية". ،ة تحرر وطني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينيةالحالية مرحل
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 موافقتها على السماح بعبور أجواء المملكة للرحالت الجوية المقبلة إلى دولة  أعلنت البحرين
 19، والمغادرة منها إلى جميع الدول.اإلمارات

  خطة أمريكية لبيع  على ،اصة، في أحاديث خبنيامين نتنياهو يسرائيلاإلوافق رئيس الوزراء
 تحرفالسالح. وتشمل الخطة التي يدفع بها البيت األبيض لبيع أسلحة متقدمة قد  اإلمارات

جي  18-بوينغ إي إيه لكترونيةاإلتجسس الالميزان العسكري في الشرق األوسط، بما فيها طائرة 
 18G Growler-Boeing EA.20غرولير 

 4/9/2020 ،الجمعة

  الجئين آالف ال خالل لقاء ضم   ،حركة حماس إسماعيل هنيةكتب السياسي لالمأعلن رئيس
"األولوية األولى أن ال نتنازل  قائال : ؛عن أربع أولويات للمرحلة القادمة، الفلسطينيين في بيروت

كذلك "جروا منها، ومن ثوابتنا، وعلى رأسها عودة الالجئين إلى القرى والمدن التي ه   عن أي  
، إسرائيل، نسير مع الكل الفلسطيني لكن بشرطين: ال اعتراف بإسرائيللن نعترف بأكرر اليوم: 

أما األولوية الثانية فهي "ال تنازل عن المقاومة، وأي مقاومة  من أرضنا". واحد   وال تنازل عن شبر  
، وأشار إلى أن األولوية الثالثة "هي العمل بكل قوة من أجل "نحن نؤيدها، مقاومة بكل أشكالها

 21، و"األولوية الرابعة هي ترتيب عالقتنا باألمة العربية واإلسالمية"."الوحدة الوطنية
  البيان الختامي الجتماع األمناء العامين  قة علىمعل  ، لها في بيان ،حركة الجهاد اإلسالميأعلنت

موقفها الثابت هو العمل على تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى "أن  ،الفلسطينيةللفصائل 
، دعت الفلسطينية وفيما يتعلق بمنظمة التحرير النهر، وعدم التفريط بأي ذرة من ترابها المقدس".

ق عليها لتشمل وتمثل جميع القوى اتفيتم  االوفق أسس  ،هاوتفعيل ئهاالحركة إلى إعادة بنا
 22الفلسطينية.

 ربية على مستوى رفضت البحرين طلبا  فلسطينيا  رسميا  بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول الع
 الوزراء، لبحث تداعيات إعالن التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية.
وأوضحت األمانة العامة للجامعة العربية أنها تلقت أيضا  مذكرة من اإلمارات تتضمن تأييدا  

قرار فلسطيني  كما رفضت البحرين مشروع لطلب البحرين تأجيل الدورة غير العادية للجامعة.
يؤكد أن اإلعالن اإلماراتي اإلسرائيلي األمريكي ينتقص من اإلجماع العربي بشأن القضية 

وبررت المنامة رفضها للمشروع الفلسطيني باقتراب موعد االجتماع العادي للجامعة  الفلسطينية.
 23اع.، وقالت إنه يمكن مناقشة الموضوع خالل ذلك االجتم9/9/2020 فيالعربية المقرر 

  عن اتفاق  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوترامب و  دونالد الرئيس األمريكيمن  كل  أعلن
بحسب ما نقلت عنه  ،وقال ترامب جرى التوصل إليه مع صربيا وكوسوفو لتطبيع العالقات.

تزمة اتفقتا على تطبيع العالقات بينهما، في حين أن صريبا مل "إسرائيل"إن كوسوفو و ،رويترز
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بيل اجتماع ترامب مع زعيمي صربيا وكوسوفو، أعلن أن الدولتين وق   بنقل السفارة إلى القدس.
 24."إسرائيل"وافقتا على تطبيع العالقات االقتصادية مع 

 " هلو ق ،هلم تسم   ،من وزارة الخارجية اإلماراتية عن مسؤول العبرية اليوم" إسرائيلنقلت صحيفة :
من سفارة  اإلماراتقادرين على الحصول على تأشيرات سفر إلى  نسيكونو يين سرائيل"أعتقد أن اإل
ي قوله، اإلماراتعن المسؤول  نقلت الصحيفةو  أشهر من اآلن". 5إلى  3بعد  إسرائيلستفتح في 

 25".إسرائيلتعمل إلى جانب السفارة ب قنصلية بمدينة حيفا أو الناصرة إن "أبو ظبي تدرس فتح

  عقاب اتفاقية التطبيع أفي  اإلمارات لها فياألمريكية عن خطط الفتتاح مكاتب أعلنت اللجنة اليهودية
للمنظمة  13لـ هو المركز الخارجي ا اإلماراتوسيكون فرع  ي.سرائيلكيان اإلالو  اإلماراتبين 

 26اليهودية، وهو الفرع األول في العالم العربي.

  ى إيجاد قيادة فلسطينية من "الجيل إل األمن القومي للبيت األبيض روبرت أوبرايندعا مستشار
المشكلة تكمن في  إن، اإلنترنتي عبر أمريكفي تصريح لبرنامج إذاعي  ،وقال أوبراين الجديد".

نحتاج إلى وجود " قائال : وأضاف بعض القيادات القديمة المتحصنة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
إلى جانب أشقائهم العرب وجيرانهم  رائعا   جيل جديد من القادة الفلسطينيين، شبان يريدون مستقبال  

 27، بحسب تعبيره."يينسرائيلاإل
   أثارت مقتطفات من خطبة الجمعة التي ألقاها إمام الحرم المكي علي عبد الرحمن السديس، جدال 

وقال السديس في خطبته: "من التنبيهات المفيدة في  لتعامل مع اليهود.عن ا ه، بسبب ما قالواسعا  
عقيدة، عدم الفهم الصحيح في باب الوالء والبراء، ووجود اللبس فيه بين االعتقاد القلبي مسائل ال

: "ال يتنافى مع عدم مواالة غير قائال   وأضاف وحسن التعامل في العالقات الفردية والدولية".
 (".لقلبه واستمالة لنفسه، للدخول في هذا الدين )اإلسالم المسلم، معاملته معاملة حسنة تأليفا  

 28واستشهد السديس بوقائع حدثت مع نبي اإلسالم محمد في تعامله مع اليهود.
 5/9/2020 ،السبت

 اهلل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  استقبل األمين العام لحزب اهلل السيد حسن نصر
ل لمجمل التطورات السياسية ، حيث جرى استعراض مفص  له سماعيل هنية والوفد المرافقإ

 وتم   ة في فلسطين ولبنان والمنطقة، وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار.والعسكري
التأكيد على ثبات محور المقاومة وصالبته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات واآلمال الكبيرة 

  29.العالقة بين حزب اهلل وحركة حماسعلى متانة  التأكيدجرى  ذلكك المعقودة عليه.

   بم خرجات اجتماع األمناء العامين  امعة الدول العربية أحمد أبو الغيطاألمين العام لجب رح
االجتماع ي عد خطوة إيجابية نحو "، مؤكدا  أن 3/9/2020في للفصائل الفلسطينية الذي انعقد 

توحيد الصف الفلسطيني، واالتفاق على أولويات العمل السياسي الفلسطيني في المرحلة 
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 ."، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيتحرير الفلسطينيةمنظمة الالم قبلة، تحت مظلة 
 عد  ي، ي  سرائيلأن توافق الفصائل على المقاومة الشعبية الفلسطينية لالحتالل اإلأبو الغيط  أىر و 

 30يستحق التوقف عنده.للنظر، تطورا  الفتا  
 6/9/2020 ،األحد

  وكان في استقباله ، عين الحلوةيم مخ السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةزار رئيس المكتب
، في زيارة هي األرفع قيادة الفصائل الفلسطينية، وحشد شعبي كبير عند المدخل الغربي للمخيم

، في كلمة له في مسجد خالد بن الوليد، هنيةه ونو   .لمسؤول فلسطيني بهذا المستوى منذ زمن بعيد
أن مخيمات الشتات هي رمز القضية  بصمود أبناء المخيمات الفلسطينية في الشتات، مؤكدا  

وجوع، ولكنها غنية بالعزة والكرامة،  ،وألم ،وفقر ،ومقاومة الشعب، بالرغم مما تعانيه من إجراءات
وذكر أن الالجئين هم ضيوف في لبنان حتى تحقيق العودة، وأن "ال  وستبقى قالع المقاومة.

من فلسطين إلى المخيم لنقول إن فلسطين لنا توطين، وال تهجير، وال للوطن البديل"، و"أننا أتينا 
 31واألرض لنا".

 في لقاء مع تلفزيون "فلسطين" من  اسي لحركة حماس إسماعيل هنية،رئيس المكتب السي قال
، إن "حكومة وحدة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتولى ثالث مهمات يمكن أن تكون بيروت
ن ناحية أخرى، دعا هنية، إلى خطة فلسطينية؛ من أجل م إلنهاء االنقسام الفلسطيني". مدخال  

وقال هنية إن  األمريكية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة. - يةسرائيلالتصدي للمخططات اإل
، ية"سرائيلاإل -عودة الالجئين الفلسطينيين "يتعرض لمجزرة سياسية بفعل البلطجة األمريكية  حق  

 32ها( تتعاطى مع الوطن البديل والتهجير".يسم  أن "بعض األطراف )لم  مشيرا  إلى
 في تغريدة له عبر التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة ،

 أيالقدس. ولكن  إلىسفارة  أيجبارة لمنع مخالفة القانون الدولي ونقل  سوف نبذل جهودا  ": تويتر
 33".فلسطين سوف تقطع عالقاتها وتسحب سفيرهان دولة إوتنقل سفارتها. ف دولة سوف تصر  

  ي حول "التعويض" سرائيلأن مداوالت جارية في جهاز األمن اإل ت صحيفة يديعوت أحرونوتذكر
ية، وأنه إلى جانب أمور اإلمارات -ية مريكمقابل صفقة األسلحة األ "إسرائيل"الذي ستحصل عليه 

قبل سنة واحدة من الموعد  هاوتزويدها بحة سلاألإنتاج عملية تبكير  "إسرائيل"أخرى، ستطلب 
 34.يةمريكفي إطار المساعدات العسكرية األ، سبقا  المحدد م  

 على  "أجهزة إلكترونية"باحات المسجد األقصى، لتركيب  يةسرائيلاقتحمت عناصر من الشرطة اإل
 35أحد أسطح المسجد.

 "لسعودية، من أجل التوصل ل عن مبادرة أمريكية قدمت مؤخرا   كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم
صحيفة الوزعمت  ي، مشككة في إمكانية نجاح هذه المبادرة.سرائيلع مع االحتالل اإلالتفاق تطبي
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في الجهود المبذولة لتحقيق انفراج سياسي مع المملكة العربية السعودية"،  كبيرا   أن هناك "تقدما  
 36.بن عبد العزيز سلمانالملك مؤكدة أن "العقبة الرئيسية" أمام تلك الجهود؛ هي معارضة 

  لن يصمد طويال   "إسرائيل"و اإلماراتشد الثورة اإليرانية علي خامنئي إن التحالف بين مر قال ،
أن ما جرى "وصمة عار" ستالحق حكام  ألنه تحالف أشخاص وليس تحالف شعوب، مؤكدا  

إن  Mohammad Bagher Ghalibaf قال رئيس البرلمان اإليراني محمد باقر قاليبافو  .اإلمارات
على أمن المنطقة  سيؤثر سلبا   ،والتحالف معها "،إسرائيل"بيع العالقات مع قرار اإلمارات تط

 37.هاواستقرار 
 في حوار تلفزيوني عبر قناة فوكس نيوزبومبيو، وزير الخارجية األمريكي مايك  قال Fox News ،

 تدرك كل من اإلمارات العربية المتحدة" :منه عبر توتير نشرت وزارة الخارجية األمريكية جزءا  
سرائيل التهديد الكبير الذي تمثله إيران، لذا فقد وجدا اآلن السبيل إلى إقامة عالقة يمكن أن  وا 

 38".تبني تحالفا  

 7/9/2020 ،اإلثنين

 عن  ،نايف فالح مبارك الحجرف ،أعرب األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مما  ،ء العامين للفصائل الفلسطينيةاستنكاره لما صدر من بعض المشاركين في اجتماع األمنا

استهجن  ذلكمن لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون. كوصفه 
 كر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق  الحجرف ما ذ  

اع، وعلى رأسها القيادات الفلسطينية المسؤولة، التي شاركت في االجتم الفلسطيني، مطالبا  
 39محمود عباس، باالعتذار. الرئيس

  رئيس الحزب  ،والوفد المرافق له ،إسماعيل هنية حماسزار رئيس المكتب السياسي لحركة
عن حرص  ،عقب اللقاء ،وأعرب هنية، بيروتفي وليد جنبالط،  اللبناني التقدمي االشتراكي

 النور ترى قد الخليجو فلسطين بين حديد كةس" إن جنبالطقال و  الحركة على أمن لبنان واستقراره.
 لهنية وصيتي: "قائال  وأضاف جنبالط  ".العربي بالبحر عسقالن يربط قد نفط أنابيب وخط ،قريبا  
وهي األهم واألساس مهما كانت الضغوطات، وأنا جاهز للمساعدة  ،الفلسطيني الموقف وحدة هي

ئي بالعيش لالجئ بدمال أعده بتسهيل الحق  بهذا الموضوع بما أملك من إمكانيات، وأنا 
 40فالتمييز العنصري مجحف بحقه". ،الفلسطيني

 إننا ال نملك ضمانات لنجاح " سياسي لحركة حماس صالح العاروريقال نائب رئيس المكتب ال
 41."وسط ما تتعرض له القضية الفلسطينية ،مسار المصالحة، لكن ليس لدنيا خيارات أخرى

  إلذاعة ريشت بيتارات اإلسرائيلي إيلي كوهين وزير االستخبقال Reshet Bet ية إن سرائيلاإل
 42.مليارات دوالر 4أعوام إلى  5إلى  3سيصل في غضون  اإلماراتو  "إسرائيل"حجم التجارة بين 
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 وأضافت القناة  .والبحرين "إسرائيل"ية أن اتفاق تطبيع بدأ ينضج بين سرائيلاإل 12 ذكرت القناة الـ
ي يوسي كوهين يجري اتصاالت حثيثة مع كبار المسؤولين في سرائيللموساد اإلأن رئيس ا

 43.البحرين، بهدف اإلعالن عن االتفاق وتنسيق التطبيع بينهما
  صحيفة في حديث لموقع  ،ية علي النعيمياإلماراتقال رئيس لجنة الدفاع والعالقات الخارجية

، قريبا   "إسرائيل"الشيخ محمد بن زايد سيزور ي، إن ولي عهد أبو ظبي سرائيليديعوت أحرونوت اإل
وقال النعيمي إن الفلسطينيين ما زالوا  .2020خالل أيلول/ سبتمبر ع أن اتفاق التطبيع سيوق   مؤكدا  

أنه في حال اندلعت حرب في  يعيشون في الماضي، وطالبهم بالعودة إلى المفاوضات، مؤكدا  
 44لن تتأثر. "لإسرائي"و اإلماراتغزة فإن العالقات بين 

 إسرائيل"بشأن تعهد بلغراد نقل سفارتها في  "أسفه"و "قلقه الشديد"عن  أعرب االتحاد األوروبي" 
من تل أبيب إلى القدس، ما يلقي بظالله على استئناف المحادثات بين صربيا وكوسوفو في 

في هذا ": يلالممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بور بروكسل. وقال 
كل مسعى دبلوماسي يعيد النظر في موقف االتحاد األوروبي المشترك من القدس هو  ،اإلطار

 45."مصدر قلق شديد وأسف

  في المنس ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوفأعلن ،
المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من  االتفاق على ترتيب مؤقت لدعم تغريدة له عبر تويتر، أنه "تم  

 46غزة للوصول إلى الخدمات الصحية األساسية خارج القطاع".]قطاع[ 

  شقيب السالم في النقب، قرية من  محمود مقداد،ي عن اعتقاله سرائيلاإلالشاباك كشف جهاز
شاباك أن ه واد عى ال بزعم أن حركة حماس جن دته "ليزرع عبوة ناسفة في مفرق بيلو جنوبي البالد".

تجنيد مقداد على يد الجناح العسكري لـحماس لكي يوف ر معلومات أمني ة عن منظومة القبة  "تم  
حول طريقة فك  وتركيب العبوة  2019الحديدية في جنوبي البالد، ثم  تلقى تدريبات منذ نهاية عام 

، غالبيتهم من مقدادف أشخاص من أقرباء ومعار  9واعتقل الشاباك،  الناسفة لكي ينف ذ العملي ة".
 47بزعم أنهم "كانوا على معرفة بالتخطيط للعملية". ،قريته
 8/9/2020 ،الثالثاء

 نبيل أبو ردينة، رفض الرئيس محمود عباس  السلطة الفلسطينية أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة
 48.اإلماراتالمساس بأي من الرموز السيادية ألي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها 

 إن الحركة تعمل على خطة وطنية  ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال
نهاء االنقسام  ،وتفعيل منظمة التحرير ،تعزيز المقاومة الشعبية :مسارات وهيثالثة ترتكز إلى  وا 

 أسابيع 5اللبنانية: "أعطينا مهلة  المناربين غزة والضفة. وأضاف هنية خالل لقاء عبر قناة 
 49للجان المشكلة لدراسة الملفات الثالثة سابقة الذكر".
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  بسجن عوفر إلى  14األسير ارتفاع عدد األسرى المصابين بفيروس كورونا في قسم  ناديأعلن
، بينهم منذ انتشار الوباء إصابة بين صفوف األسرى 29أنه س جلت األسير  نادين وبي   .أسيرا   12

 50قب اإلفراج عنهما بيوم.أسيران محرران ا كتشفت إصابتهما ع

 برئاسة عبد الكريم  ،ي بنيامين نتنياهو مع وفد تشادي رفيع المستوىسرائيلبحث رئيس الوزراء اإل
 في القدس. تشاديةوافتتاح سفارة  ،إمكانية تبادل السفراء ،نجل رئيس تشاد إدريس ديبي ،ديبي

 ييلإاالستخبارات اإلسرائيلي خالل اجتماعه مع وزير  ،وفي وقت سابق، أشار عبد الكريم ديبي
 51كوهين، إلى أن بالده ستفتح ممثلية رسمية لها في مدينة القدس في غضون عام.

  في  ا  مسؤولين كبار  يضم   ا  يإسرائيل ا  أن وفد يديعوت أحرونوت العبريةاإللكتروني لصحيفة  الموقعذكر
العبرية  7، ذكرت القناة نفسه في السياق .اإلماراتوصل إلى دولة  ،ورجال أعمال ،النظام المصرفي

ية لصياغة الخطوط العريضة اإلماراتجري محادثات مع نظيرتها ية ت  سرائيلأن وزارة الزراعة اإل
 52فة والتقنيات الزراعية المتقدمة.والمعر  ،في مجاالت األمن الغذائي الوطني ،للتعاون

  والسعودية  "إسرائيل"تيا  بين اكشفت مصادر قريبة من حركة حماس لـ"عربي بوست" تعاونا  استخبار
 في التحقيق مع ناشطين أردنيين وفلسطينيين معتقلين في السجون السعودية بتهمة دعم حماس.

، شاركوا يسرائيلاإلالموساد بمعاونة شخصيات بجهاز  وأكدت المصادر أن  التحقيق مع المعتقلين تم  
 53ن جنسيات أجنبية في التحقيقات.اشتراك فريق آخر م إضافة إلىالمحققين السعوديين عملهم، 

 إن الواليات المتحدة ليست معنية بالشرق األوسط من أجل  مباي دونالد تر مريكقال الرئيس األ
 54."إسرائيل"ولكن لحماية  ،النفط
 9/9/2020 ،األربعاء

 بلوماسي فلسطيني عن اعتراض الدول العربية على مشروع قرار قدمته فلسطين لمجلس يكشف د
 ل العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة بشأن خرق مبادرة السالم العربية.جامعة الدو 

في اتصال هاتفي مع  ،وقال السفير المناوب لمندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك
من القاهرة، إن "الدول العربية األعضاء رفضوا عبارة إدانة الخروج على  شينخواوكالة أنباء 

 ،وبالتالي كان القرار الفلسطيني إما تعليق الجلسة إلجراء المزيد من المشاورات ،لمبادرة العربيةا
 55وهو ما حدث بإسقاط مشروع القرار". ،أو أن يسقط البند ومعه يسقط مشروع القرار

 في كلمته خالل اجتماع مجلس  ،طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي
 اإلماراتول العربية على المستوى الوزاري، بموقف عربي رافض التفاق التطبيع بين جامعة الد

ي، أصبح سرائيلي اإلاإلمارات. وقال المالكي إنه "أمام تحديد موعد توقيع اتفاق التطبيع "إسرائيل"و
ال سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة  هعلينا أن يصدر عنا موقف رافض لهذ لزاما   الخطوة، وا 

 56معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله فلسطين". أو تواطؤا  
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  دانت حركة حماس إسقاط المجلس الوزاري للجامعة العربية اعتماد المشروع الفلسطيني فيما
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن  يتعلق باتفاق التطبيع اإلماراتي الصهيوني وبرعاية أمريكية.

 57.ة العربية عن دورها وواجبها تجاه فلسطين وقضيتهاإسقاط المشروع يؤكد تخلي الجامع

 ن "عدم إدانة الجامعة إ، ، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهرهجاريد كوشنر قال
سرائيل دليل على تحو   وتابع  ل مهم في الشرق األوسط".العربية اتفاق التطبيع بين اإلمارات وا 

، بأن العديد من الدول العربية ترغب بالتطبيع، األمريكي Axios بحسب موقع أكسيوس ،كوشنر
عن سماح كل من السعودية والبحرين  كوشنركشف . و وأن "صبرها على الفلسطينيين قد نفد"

 58.ي، في رحالتها المتوجهة شرقا  باستخدام مجالهما الجو   ةطيران اإلسرائيلياللشركات 
   غيث قرارا  يقضي بتقييد حركته داخل محافظ القدس عدنان  اإلسرائيلي مت مخابرات االحتاللسل

شخصية  50من التواصل مع أكثر من منعه مدينة القدس، واقتصار وجوده على بلدته سلوان، و 
 59، على رأسهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.فلسطينية وطنية

  يين الدوالرات إلى ن قطر أرسلت مالإرئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة محمد العمادي قال
باإلضافة إلى  ،مليون دوالر 34 ـب ،هذا الشهر ،سهمتأ بالده شيرا  إلى أنم، غزة بعد التهدئة

 60.التنسيق مع وكاالت األمم المتحدةتزويد غزة بالكهرباء ب

  أصدرت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي تعليمات جديدة للفنادق كخطوة إضافية لتعزيز
 Kosher ، بأن فرضت عليها االلتزام بتجهيز وجبات كوشر"إسرائيل"و إلماراتاالعالقات بين 

 61م الطعام في أبو ظبي.آت التي تقد  لليهود المحافظين في كل المنش

  في بيان ،وزارةالوقالت  ،2021سنة  خالل القدسفتح سفارة لها في  يةالخارجية التشاد وزارةنفت 
 62.بعثة دبلوماسية في القدس""ننفي بشكل قاطع أي خطة الفتتاح  :لها

   رت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في غزة، خسائر قطاع الفنادق قد
مليون دوالر خالل الستة أشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، معلنة عن هذا  91والسياحة بـ 

 63القطاع بأنه "منكوب".
 10/9/2020 ،الخميس

 اإلماراتدونالد ترامب عن أن دولة أخرى ستنضم إلى اتفاق السالم بين ي مريككشف الرئيس األ 
ويمكن  ،"ستسمعون بانضمام دولة أخرى إلى االتفاق خالل وقت قصير :وقال ترامب ."إسرائيل"و

مع ملك السعودية  ي أنه بدأ حوارا  مريكأكد الرئيس األو الحصول على سالم بالشرق األوسط". 
 64"سترونهم ينضمون". وص السالم قائال  سلمان بن عبد العزيز بخص

 قال رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير Tony Blair،  سرائيل إ"في مقابلة مع صحيفة
ي، مضيفا  أنه قام بدور اإلمارات -ي سرائيلتفاق اإلالسهم بشكل كبير في إنجاز اأ، إنه "يومال
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سحاق إيقوسيا لعقد لقاءات سرية مع المحامي ظبي ون ل بين لندن وأبوعاما ، وتنق   15الوسيط منذ 
بنيامين نتنياهو، ووزير في الحكومة ل، المبعوث الخاص األسبق Yitzhak Molcho مولخو
دخلت في أزمة وقطيعة بسبب قيام  العالقة بين اإلمارات و"إسرائيل" وتابع بلير؛ لكن ية.اإلمارات
 65المبحوح، في دبي. الموساد باغتيال القيادي في حركة حماس محمودجهاز 

  قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: هناك موقف فلسطيني
لكافة الفصائل على أي مخرجات  وواضحا   كامال   ا  عباس أعطى تفويضمحمود د، والرئيس موح  

أسبوع من  ، واآلن مر  تشكيلها في اجتماع األمناء العامون لفصائل منظمة التحرير للجان التي تم  
 66االتفاق عليها، ونحن على ثقة بنجاح اللجان برفع توصياتها للرئيس عباس. خمسة تم  

  ي اإلماراتقالت حركة حماس إن الموقف األخير للجامعة العربية بإسقاط قرار  ي دين التطبيع
 67في مصلحة االحتالل. ي، يصب  سرائيلاإل

 جامعة العربية عقب إسقاط اللسطينية إلى االنسحاب من دعت حركة الجهاد اإلسالمي السلطة الف
 68."إسرائيل"ي مع اإلماراتاجتماع وزراء الخارجية العرب مشروع قرار فلسطيني لرفض التطبيع 

 أفاد مركز شيبا الطبي The Sheba Medical Center  وأبيكس الوطنية لالستثمار  "إسرائيل"في
APEX National Investment مبدئيا  لتطوير تقنيات تتعلق بالرعاية  عا اتفاقا  نهما وق  ، أاإلماراتب

 69ومنطقة الخليج. اإلماراتالصحية في 

 حو نمليار شيكل ) 11ية بمبلغ سرائيلعلى زيادة الميزانية العامة اإل يةسرائيلصادقت الحكومة اإل
، ة الدفاعوزار ل منها (مليون دوالر 881.5نحو شيكل ) اتمليار  3(، تخصص دوالر اتمليار  3.23

وتعزيز  ،(مليون دوالر 264.5نحو )مليون شيكل  900بـ  وتشمل زيادة مخصصات المعاقين
ولم . (مليون دوالر 52.8نحو )مليون شيكل  180بـ  يهود من أصول إثيوبية )الفالشا(ال"هجرة" 

شمل: تعزيز وت ؛التي تعتزم زيادة ميزانيتها والتي أوردتها بالقرار للقطاعاتتحدد الحكومة المبالغ 
 70الديني، وتقوية الهوية اليهودية، ومعاهد تعليم التوراة. يوتقوية دائرة االستيطان، والتعليم الحكوم

  (، في تقرير صدر عنه، أن حكومة الشؤون اإلنسانية )أوتشا لتنسيقمكتب األمم المتحدة ذكر
مبنى  65بمعدل مبنى يملكه فلسطينيون، خالل جائحة كورونا،  389االحتالل هدمت وصادرت 

 أغسطس مارس وآب/ دون مأوى بين آذار/ ا  فلسطيني   442تركت عبر سلسلة الهدم و ، شهريا  
 71منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء. ا  كبير  ا  ، ما عرض عدد2020
 11/9/2020 ،الجمعة

  تحقق[  آخرإنجاز تاريخي "عن  ،تريفي تغريدة على تو  ،الرئيس األمريكي دونالد ترامبتحدث[

ثاني دولة عربية ، يوم! اتفق أصدقاؤنا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاقية سالمال

 72."!يوما   30تصنع السالم مع إسرائيل في 
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  يسر ني أن إسرائيلمواطنو "شر بالعبرية، ي بنيامين نتنياهو، في بيان ن  سرائيلرئيس الوزراء اإلقال ،
 مشددا  ، "اتفاق سالم آخر مع دولة عربية أخرى، البحرين أبلغكم بأن ه في هذا المساء، توصلنا إلى

 73."إسرائيل، ستنضم دول عربية أخرى التفاقات السالم مع اإلماراتبعد البحرين و "لى أنه ع
  ،ذكرت وسائل إعالم أمريكية أن مسؤولين بحرينيين تواصلوا مع نظراء لهم في البيت األبيض

موقع  وأشار ."إسرائيل"بعد اإلمارات في تطبيع العالقات مع وطلبوا أن تكون بالدهم الدولة التالية 
إلى وجود "عالقات سرية" تسير خلف األبواب الموصدة ، الذي نشر الخبر، أكسيوس األمريكي

إلى أن "اتفاقية تأسيس كامل للعالقات النظر منذ فترة طويلة بين إسرائيل والبحرين، الفتا  
 74يوما  فقط". 92استغرقت  نالبلديالدبلوماسية بين 

 ته "خيانة د  ي، وعسرائيلرفضها واستنكارها إلعالن التطبيع البحريني اإل علنت السلطة الفلسطينيةأ
االستدعاء الفوري  وزير الخارجية رياض المالكيأعلن و لقدس واألقصى والقضية الفلسطينية". ل

رية حيال قرار البحرين ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرو  ،للسفير الفلسطيني لدى البحرين للتشاور
 75للتطبيع مع دولة االحتالل.

  استنكرت حركة حماس اتفاقية التطبيع بين مملكة البحرين و"إسرائيل"، وقالت إنها "باطلة وثمرة
 76لخذالن جامعة الدول العربية".

 نحو الوحدة  بالتوجهاإلسرائيلي، سيكون  - أكدت حركة فتح على أن ردها على االتفاق البحريني
 77طنية، واصفة االتفاق بـ"الخياني".الو 

   بين  كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن أن مصر تتوسط حاليا
 78للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل األسرى. "إسرائيل"حركته و

 12/9/2020 ،السبت

 ،ظيره محادثة هاتفية مع ن أجرى عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني
بلوماسية. يي غابي أشكنازي، تطرقا خاللها لالتفاق بين البلدين على إقامة عالقات دسرائيلاإل

التهاني واألحاديث الودية " ،وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الوزيرين تبادال خالل االتصال
 79."إسرائيلبمناسبة إعالن السالم بين مملكة البحرين ودولة 

 13/9/2020 ،األحد

 تفاصيل التحالف األمني الفضائية الجزيرةقناة  بثتهالذي  ،شف برنامج "ما خفي أعظم"ك ،
وتضييق الخناق على  ،وبعض الدول العربية بشأن الوضع في غزة "إسرائيل"والعسكري بين 

وحصل التحقيق على معلومات وصور تعرض ألول مرة حول سالح  المقاومة الفلسطينية.
وحصل  .عاما   14الحصار المفروض على القطاع منذ  من رغمبال ،المقاومة في غزة وتطويره

التي افتتحت على  ،البرنامج على معلومات حصرية تفيد بأن "قاعدة برنيس البحرية المصرية"
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، كان من بين أهدافها قطع أي إمداد عن المقاومة 2020 يناير /البحر األحمر في كانون األول
إسماعيل هنية، خالل مشاركته في  ي لحركة حماسرئيس المكتب السياسقال و  في غزة.

لعقد لقاءات من أجل الحوار  ،بوساطة أطراف أخرى ،برنامج: "رفضنا عرضا  من مكتب كوشنرال
: "قررنا االعتذار عن أي حوار مضمونه دولة فلسطينية هنية قائال   وتابع مع العدو الصهيوني".
فشلت في نزع سالح المقاومة في  "إسرائيلإن "قال هنية و  صفقة القرن".في قطاع غزة وتنفيذ 

وأضاف: "ال نبحث عن حرب في قطاع غزة لكننا  .كل ما تقوم به من تطبيع من رغمبالحصارها 
ذا فك ر االحتالل أن يشن    ،على غزة ستكون المعركة مختلفة ا  جديد ا  عدوان ال نخشاها، وا 

 80العدو". في جعبتها ما سيفاجئ ،وفي مقدمتها القسام ،والفصائل

  إن القيادة الفلسطينية لن  ،التحرير الفلسطينية صائب عريقاتقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة
والبحرين إقامة عالقات رسمية مع  اإلماراتتنسحب من جامعة الدول العربية، عقب إعالن كل من 

سحب منها، وأمننا جزء نحن جزء من المنظومة العربية ولن نن": قائال   . وأضاف عريقات"إسرائيل"
ما على أن " عريقاتوشدد  ."من األمن العربي، كما أن العرب أكدوا تمسكهم بمبادرة السالم العربية

نما فكرة  يحدث من اتفاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية ليس تطبيعا  أو معاهدة سالم، وا 
 81األخطار المحدقة بالمنطقة". زرعتها الواليات المتحدة بوجوب خلق تحالف مع إسرائيل لمواجهة

 "دعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى تصعيد المقاومة الشعبية لالحتالل ومواجهة "صفقة القرن، 
الوطنية  ( لـ"القيادة1، في بيان حمل رقم )"إسرائيل"واتفاقيات التطبيع بين دول عربية و ،ومخططات الضم  

ودعا  ي اتفق اجتماع األمناء العامين للفصائل على تشكيلها.الموحدة للمقاومة الشعبية"، وهي الهيئة الت
 82.. والمشاركة في هذا الكفاح الشعبي التحرري"..البيان إلى "نبذ كل الخالفات الفلسطينية

 حمد  الملك البحرينيمع  ا  هاتفي اتصاال   ي بنيامين نتنياهوسرائيلأجرى رئيس حكومة االحتالل اإل
. ووصف نتنياهو خالل قبل يومين"اتفاق السالم" الذي أعلن عنه، بن عيسى آل خليفة، على إثر 

"، مؤكدا  أنه جرى االتفاق فيه على إقامة سالم االتصال بـ"الدافئ جدا   ةيسرائيلجلسة حكومته اإل
 83."إسرائيل"ديبلوماسية كاملة بين البحرين و رسمي وعالقات

  لصياغة قائمة الطلبات  ا  ي شكل فريقيلسرائأن الجيش اإل العبرية "يومالسرائيل "إكشفت صحيفة
للواليات المتحدة، من أجل الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، في  "إسرائيل"التي ستقدمها 

وغيرها من المعدات األمنية  35-فأضوء قرار واشنطن المتوقع بالموافقة على بيع طائرات 
 84المتقدمة لإلمارات.

  ي نفذت سرائيلالناصر فروانة إن سلطات االحتالل اإلقال المختص في شؤون األسرى عبد
وذكر أن  .13/9/1993ألف حالة اعتقال لفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو في  125أكثر من 

استشهدوا منذ توقيع االتفاق، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد واإلهمال الطبي، وكان  ا  أسير  111
 2/9/2020.85استشهد في الذي  ،آخرهم األسير داود طلعت الخطيب
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  وق عت جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي مذكرة تفاهم مع معهد وايزمان للعلومWeizmann 

Institute of Science ."مذكرة التفاهم هي أول و  اإلسرائيلي، للتعاون "في عدد من المجاالت
 86."إسرائيل"اإلمارات و فياتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا 

 14/9/2020 ،اإلثنين

 للفصائل الفلسطينية إن القيادة الموحدة ،قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم 
استندت في تشكيلها إلى البيان الختامي للقاء األمناء العامين الذي كلفها بإدارة الشأن المقاوم 

تكون من مجموعة من نت، فإن هذه القيادة "ست.وحسب صيدم في حديث للجزيرة .ميدانيا  
الشخصيات الوطنية الوازنة، وتتحمل مسؤولية إدارة العمل المقاوم الميداني، وسترد على كل 

 87".ية كلما وحيثما ترى ذلك مناسبا  سرائيلالتهديدات والمواقف اإل

  ي سالم خالل شهر واحد، يندرجان في رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: "صنعت اتفاق  قال
ار مبدأ السالم مقابل السالم، الذي سيكون سالما  مختلفا  عن اتفاقيات السالم األخرى التي إط

سيكون هذا سالما  دافئا  وحميما ، يشكل وشدد نتنياهو على أنه ". "وقعتها إسرائيل مع دول عربية
 88كورونا". ، ولكنه جيد بشكل خاص خالل فيروسإلسرائيل. وهذا جيد دائما   كبيرا   اقتصاديا   مكسبا  

 إن "االتفاق على إقامة عالقات  ،وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة قال
دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا، وهذا األمر ليس تخليا  

نما هو من أجل تعزيز أمن  عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وا 
 89البحرينيين وثبات اقتصاده".

 صحيح أن هناك خالفا  عربيا  حول : "األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال
بعض المفاهيم ذات الصلة بإقامة السالم مع إسرائيل، ولكن الجميع ملتزم بدعم سقف المطالب 

الفلسطيني، ولم يسع  أي طرف إلى تغيير  والحقوق الفلسطينية كما يضعها ويصوغها الجانب
 90".هذا، وهذا أمر أساسي ال ينبغي تجاهله أو اإلقالل من أهميته

   ع بنك اإلمارات دبي الوطني مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليموق Bank Hapoalim،  أحد أكبر البنوك
 91وت عد هذه االتفاقية األولى من نوعها بين الجانبين. .يةسرائيلاإل

 يرة االتصاالت االستراتيجية في وزارة الخارجية اإلماراتية هند العتيبة )شقيقة السفير نشرت مد
أكدت فيه أن اإلمارات ، رتسآفي صحيفة ه اإلماراتي لدى الواليات المتحدة يوسف العتيبة( مقاال  

عة بن ، ورحبت بالتحاق طلبة إسرائيليين للدراسة في جام"إسرائيل"مع  ا  يوحميم دافئا   تريد سالما  
 92وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات اإلسرائيلية. ،زايد

 )تبنى المؤتمر العام السنوي للحزب اإلسالمي الماليزي )باس The Malaysian Islamic Party (PAS) 
، ويندد بموقف الجامعة العربية "إسرائيل"يدين تطبيع اإلمارات والبحرين عالقاتهما مع  ،باإلجماع قرارا  



 2020 أيلول/ سبتمبر _________________________________________________________

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                 15                                                  

 International Islamic الجامعة اإلسالمية العالميةنت دش   . وفي السياق نفسه،قضية التطبيع من

University Malaysia (IIUM) 93حملة أكاديمية لتوعية الطالب بمخاطر التطبيع. في كوااللمبور 

  حتى  ،في الكتب المدرسية "إسرائيل"مع  "السالم"بدأت المدارس اإلماراتية تدر س الطالب معاهدة
 94قبل التوقيع الرسمي لالتفاقية اإلماراتية اإلسرائيلية.

  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن أ فيحاي مندلبليتأ اإلسرائيليةالمستشار القضائي للحكومة أكد
ومثل أي شخص آخر،  ،سيبقى كما هو بصفته، وبأنه مثل أي مواطن في "الدولة" نتنياهو

 95هم بقضايا جنائية.سنعمل على محاكمته مثل أي مت

 عاما   20مرات و 3بالسجن المؤبد  حكما   ية في مدينة اللدسرائيلأصدرت المحكمة المركزية اإل 
، بجريمة حرق عائلة دوابشة في قرية Amiram Ben-Ulielعميرام بن أوليئيل على المستوطن 

 2015.96 في سنة، قرب نابلس ،دوما
 15/9/2020 ،الثالثاء

 ع رئيس لبيت األبيض رعاها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وق  احديقة  يخالل مراسم أ قيمت ف
عبد اهلل بن زايد آل مع وزيري الخارجية اإلماراتي  ،الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقين

باللغات  ؛ثالث نسخب ناتاالتفاقي ، وتم  توقيعوالبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ،نهيان
وتابع:  : "إننا هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ".ترامبقال و  .بية واإلنجليزية والعبريةالعر 

إسرائيل واإلمارات والبحرين ستتبادل السفارات، وستتعاون معا  بشكل قوي، وستنسق جهودها في "
تح "هذا سيف "، مشيرا  إلى أنالعديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية واألمن
سرائيل". وأعلن ترامب أن "خمسة أو  الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد األقصى وا 

 بعد اإلمارات والبحرين. "إسرائيل"مع  "سالم"ستة بلدان" عربية إضافية تستعد لتوقيع معاهدات 
شرق وكشف ترامب أن الواليات المتحدة تجري محادثات مع فلسطين بشأن االنضمام التفاقيات ال
 وشدد األوسط، قائال : "إن الفلسطينيين سيكونون عضوا  في المحادثات في الوقت المناسب".

 ، في ظل  "إسرائيل"ن الفلسطينيين سيذهبون في نهاية المطاف إلى اتفاق سالم مع أ على مباتر 
وأضاف  ."إسرائيل"أن الدول التي تدعمهم سياسيا  وماليا  تمضي قدما  في إقامة عالقات مع 

، أنه إذا لم يقم الفلسطينيون بذلك "فإنهم "السالم"من مراسم توقيع اتفاقيتي  مب، قبل ساعاتاتر 
 97سيبقون بمفردهم في العراء"، قائال  إنه "من الصعب للغاية التعامل مع الفلسطينيين".

  إن "هذا  عقب توقيع االتفاق مع البحرين واإلمارات، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،قال
أن "إسرائيل لم تعد في عزلة وتندمج مع  إلى اليوم تاريخي وسيجلب السالم لمدة طويلة"، مشيرا  

للصراع العربي  وأضاف، "ما يحدث اليوم يجب أن يضع حدا   محيطها أكثر من أي وقت مضى".
 مع "المالس"أن معاهدة  وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازيأكد و  اإلسرائيلي إلى األبد".
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اإلمارات "معاهدة تاريخية ستؤدي إلى تغيير كبير للشرق األوسط بأسره، حيث تسهم في تحقيق 
د الطريق أمام تعاون بين الدول في مجموعة واسعة السالم واالستقرار واألمن في المنطقة، وتمه  

يد ولي االتحاد، قال أشكنازي إن الشيخ محمد بن زامع صحيفة وفي حوار خاص  من المجاالت".
 98يقود شعبه إلى االزدهار والنجاح". عهد أبو ظبي "قائد فذ  

  إن إقامة العالقات بين اإلمارات  عبد اهلل بن زايد آل نهيانالخارجية اإلماراتي  وزيرقال
: إعالن البحرين أيضا  إقامة عالقات قائال   وأضاف خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة. "إسرائيل"و

تظهر أن  "إسرائيل"إقامة العالقات مع  على أن ا  شددمفرصة لمواجهة التحديات،  "إسرائيل"مع 
 99.الشعوب سئمت الصراعات وترغب باالستقرار

   من اإلمارات والبحرين برعاية أمريكية، بث   وكل   "إسرائيل"ي التطبيع بين بمناسبة توقيع اتفاق 
 100.مشتركا   ا  اإلسرائيلية وتلفزيون البحرين بث   12تلفزيون دبي والقناة 

 إسرائيل"بين اإلمارات والبحرين و "السالم"بلوماسية سودانية رفيعة في مراسم توقيع اتفاق يشاركت د" ،
 101المناسبة. تحضر شخصية  700شارك السفير العماني في مراسم الحفل من بين  ذلكك

 102.الصراع مع الفلسطينيين قبل حل   "إسرائيل"بلوماسية مع يأكدت قطر أنها لن تقيم عالقات د 

 تناقشان صياغة  "إسرائيل"ن بالده وإ ،المري عبد اهلل بن طوق يقتصاد اإلماراتوزير اال قال
وثيقة لتجنب فرض الجمارك  إعدادثمانية اتفاقات في مجال التجارة واالقتصاد بما في ذلك 

التجارة الحرة بينهما في مرحلة  إمكانيةالبلدين يدرسان  أنوأضاف الوزير  المزدوج بين البلدين.
 103الحقة.

 اإلماراتإن كل ما جرى في البيت األبيض، من توقيع اتفاقيات بين  الفلسطينية السلطة لت رئاسةقا 
، وفق بيان أصدرته، أنها لم ولن لسالم في المنطقة، وأكدت الرئاسةلن يحقق ا "إسرائيل"والبحرين و

 104ض أحدا  بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية.تفو  

  قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن ما حدث في البيت
أن ما  ا  وضحم "،صفقة القرنـ"الخاصة ب ترامبطة يوالبحرين على خر  اإلماراتاألبيض هو توقيع 

 105جرى هو أن المعادلة أصبحت تقوم على مبدأ السالم مقابل حماية.

  ات غالف مستعمر بجروح بعدما قصفت فصائل المقاومة في قطاع غزة يين إسرائيلثالثة أصيب
والبحرين في  اإلماراتو  "إسرائيل"القطاع، بالتزامن مع مراسم توقيع اتفاقين لتطبيع العالقات بين 

ي رصد عملية إطالق صاروخين من قطاع غزة، باتجاه سرائيلوأعلن الجيش اإل واشنطن.
 106ى لصاروخ واحد منهما.أنه تصد ات الغالف، مؤكدا  مستعمر 

 إن "الشعب الفلسطيني سيتعامل مع  له، في بيان ،قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم
وكأنها لم تكن، من خالل إصراره  [إسرائيلي البحريني مع اإلماراتاتفاق التطبيع ] هذه االتفاقات

 107على النضال حتى استرداد كامل حقوقه".
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 نما  ليس اتفاقا   في واشنطن أن ما جرى ،اله في بيان اإلسالمي، رأت حركة الجهاد للتطبيع، وا 
 مشددة على أنهس واقع الهيمنة على المنطقة، إعالن االنتقال من التطبيع إلى إقامة حلف يكر  

 108تهديد لهوية المنطقة ومستقبلها.

 ة بمثابهو  في واشنطن ما جرى نإ ،في تصريح صحفي ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقال
اإلعداد والتهيئة والتخطيط له  بل تم   ،"يوم أسود"، وأن االتفاق لم يجِر تنفيذه بين ليلة  وضحاها

 109عبر سنوات.

  واتفاق التطبيع  "صفقة القرنـ"وقفات ومسيرات حاشدة منددة ب وقطاع غزة الغربية الضفةشهدت
 لتطبيعي في البيت األبيض.ي والبحريني مع دولة االحتالل، تزامنا  مع توقيع االتفاق ااإلمارات

تزامن بال اعتصامات وفعاليات حاشدة، ت والتجمعات الفلسطينية في لبنانشهدت المخيما ذلكك
 110مع اعتصامات ووقفات مماثلة داخل فلسطين وخارجها.

  زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة سفارة فلسطين
اتصاال  بالرئيس محمود عباس، حيث  ،خالل زيارته إلى مقر السفارة ،يةهنوأجرى  في بيروت.

اتخاذها، مشددا  على وحدة  في تعزيز وتطوير الخطوات التي تم   أكد خالل االتصال المضي قدما  
 111.وعمليات التطبيع ومخططات الضم   "صفقة القرن"الموقف الفلسطيني في مواجهة 

 16/9/2020 ،األربعاء

  المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تمسكها بمعادلة القصف بالقصف، وقالت أكدت الغرفة
في تصريح  ،وشددت الغرفة ومواقع المقاومة. الفلسطيني شعبالإنها لن تسمح للعدو باستهداف 

لمواجهة أي  سيبقى حاضرا   ،ية الذي كان حاضرا  سرائيل، أن ردها على الغارات اإلصادر عنها
منها،  10اعتراض  وتم   ،أطلقت من غزة ا  صاروخ 13العبرية، إن  13قناة  وقال مراسل عدوان.

ن صاروخا    112بعد سقوطه في طريق عام. ا  فقط ألحق أضرار  ا  واحد وا 
 هو الثاني لهما على المستوى القيادي األول خالل  ،عقدت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي لقاء

الذي تبنته  "نهج المقاومة"كد المجتمعون أن وأ أسبوعين، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.
، "أثبت جدواه في مواجهة المشروع الصهيوني"الفلسطينية في غزة قد  الفصائلوتمسكت به 

 ،باتت أقوى من أي وقت مضى، ولديها شبكة من الحلفاء في المنطقة"مؤكدين أن المقاومة اليوم 
 113."أي عدوان صهيوني ما يجعلها قادرة على صد  

 خالل لقاء تليفزيوني عبر قناة  ،زياد النخالة ألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطينقال ا
 أن خط   ا  ن المقاومة الفلسطينية في غزة ردت على مشهد الذل في البيت األبيض، مبينإالميادين، 

 وأضاف النخالة: ونحن في حرب مستمرة مع االحتالل. ،المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني
"نحن في حرب مفتوحة، الحصار وحرب وقصف غزة والعدوان واالعتداءات في الضفة"، مشيرا  إلى 
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إلى أنه ستحدث متغيرات  ، ولفت النظراختالل موازين القوى أن المقاومة أعدت الكثير في ظل  
 114الفصائلي. اإلجماعبعد  خصوصا  ما في الضفة الغربية ال سي   ،مهمة في البيئة الفلسطينية

 في حديث  ،لعاد أردانجومندوبها الدائم في األمم المتحدة،  ،لدى واشنطن يسرائيلاإلسفير ال قال
لم  وأن مخطط الضم   ،نتنياهو رئيس الحكومة بنيامين نه تحدث معإ ،مع اإلذاعة العبرية العامة

ة مناقشة األمر بعد انتخابات الرئاس ية، وأنه ستتم  سرائيليحذف من جدول أعمال الحكومة اإل
ية سرائيل، في حديث للقناة اإليريف ليفينرئيس الكنيست  قال جانبه،من و  األمريكية الوشيكة.

 لن تتم   م  لة لم تقم مرة واحدة، وعملية الضلكن الدو  ،م  ما من أي تنازل عن خطة الض"الرسمية: 
 115."في يوم واحد، سنصل ذلك حتما  

 بمناسبة رأس  في "إسرائيل"، ول السكاننشرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية معطيات ح
من  نسمة، ماليين 9.246وبحسبها بلغ عدد السكان ، 18/9/2020 الجمعة يومالسنة العبرية 

، بينما عدد %74يشكلون  ،يهودي ماليين 6.841بينهم  ،والجوالن ضمنهم سكان شرقي القدس
( %5) ألفا   459و ،والجوالن ضمنهم سكان شرقي القدسمن ، (%21مليون ) 1.946العرب 

 116.يوصفون بآخرين، وهم من المهاجرين الجدد من دول االتحاد السوفييتي السابق وليسوا يهودا  
   التنفيذي،  هاورئيس مجموعة "موانئ دبي العالمية"ع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة وق

مذكرات التفاهم  يوتغط   .يةسرائيلاإل Dover Tower رثالث مذكرات تفاهم مع شركة دوفرتاو 
ية، وكذلك تطوير سرائيلمجاالت تعاون تشمل: قيام موانئ دبي العالمية بتقييم تطوير الموانئ اإل

مكانية إنشاء خط مالحي مباشر بين ميناء إيالت وميناء جبل علي، و   ماهسا  مناطق حرة، وا 
 117.في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين "جمارك دبي"
 لوبسجطوق المري، في مقابلة مع صحيفة ي عبد اهلل بن اإلماراتاالقتصاد  قال وزير Globes 

، إن "التعاون بين الطرفين سيشمل كل القضايا الممكنة، من صحة وزراعة وحتى العبرية
 وتابع المري مسألة أسابيع قليلة. عد  إلى أن تنظيم رحالت الطيران المباشرة، ت   الفضاء"، منوها  

االقتصادية، وسنعمل على االستفادة  بمشاريعناية سرائيلتحون على ربط الشركات اإل: "منفقائال  
 118.ية بهذا اإلطار"سرائيلمن التقنيات التكنولوجية اإل

  ال يمثل شعب  "إسرائيل"أن التطبيع مع  اسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينيةسي جمعية 17أكدت
نجدد "سسات البحرينية، في بيان مشترك: وقالت الجمعيات والمؤ  .المملكة، ولن يثمر سالما  

تمسكنا بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور البحريني 
 119."م التطبيع مع الكيان الصهيونيالذي يجر  

  فريقيا إلى الشرق األوسطفالديمير بوتين ومبعوث الرئيس  ،نائب وزير الخارجية الروسيقال  ،وا 
إلى سالم  إسرائيلوالبحرين مع  اإلمارات: "إذا أدى اتفاق سبوتنيك، لوكالة بوغدانوفميخائيل 
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المشكلة الفلسطينية، فهذا  شامل في الشرق األوسط وتسوية جميع المشاكل، بما في ذلك حل  
 120بالطبع جيد".

  هيون محادثات مع مسؤولين إماراتيين إلقامة خط أنابيب نفط ومشتقاتإسرائيلأجرى مسؤولون، 
إلى ميناء إيالت عبر البحر األحمر، ومنه إلى ميناء  يمر عبر األراضي السعودية وصوال  

ر تكاليف نقل الخام ، أن هذا الخط سيوف  العبرية لوبسلصحيفة ج نت المصادروبي   عسقالن.
 ا  مبالغ طائلة سنوي "إسرائيل"حت الصحيفة أن تجني ورج   بواسطة ناقالت النفط عبر قناة السويس.

 121هذا المشروع". من

 17/9/2020 ،الخميس

  إن واشنطن تفكر في تنصيب محمد دحالن  ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى قال
 :قائال   فريدمان وأضاف اليوم". إسرائيلصحيفة "وذلك حسب ما نقلته  ،للفلسطينيين زعيما  

نهم ب ،"يتشبثون بشكاوى قديمة جدا   حاجة إلى االنضمام إلى القرن الحادي وغير ذات صلة، وا 
ما لبثت أن صحيفة ال غير أن والعشرين، فهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي".

وذكرت  فريدمان عن سعي واشنطن الستبدال محمود عباس واختيار محمد دحالن. أقوال عد لت
نه  يس لديها رغبة في هندسة القيادة ل"الصحيفة أن فريدمان قال إن واشنطن ال تفكر في ذلك، وا 

 122الفلسطينية.

  إسرائيل"السفير األمريكي لدى قال محمد دحالن، في تغريدة له على تويتر، ردا  على تصريحات" 
وأنا محمد  ،الوطني االستقاللينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق  من الفريدمان: "ديفيد 

تجديد شرعية القيادات والمؤسسات الفلسطينية  إلىدحالن كلي إيمان بأن فلسطين بحاجة ماسة 
ولم يولد بعد من يستطيع فرض  ،وطنية شاملة وشفافة انتخاباتعبر  إالوذلك لن يتحقق  ،كافة

، فذلك صحيحا   االحتالل: "إذا كان ما نسب للسفير األمريكي لدى دولة قائال   . وتابع"إرادته علينا
 123."دفه إرهاب البعض وزعزعة الجبهة الداخليةه ،مخادعا   ال يزيد عن كونه تكتيكا  

  وقال  .ديفيد فريدمان "إسرائيل"األمريكي لدى أعلنت حركة حماس، رفضها تصريحات للسفير
الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "هذه التصريحات مرفوضة، وتؤشر على المنطق العنجهي الذي 

أن "السفير األمريكي فريدمان،  اف قاسموأض يحكم السياسة والموقف األمريكي بمختلف القضايا".
 124ال يفكر إال بموقف البلطجة، وأن التدخل األمريكي سافر في الشأن الفلسطيني".

 والضغوط نبيل أبو ردينة إن سياسة التهديد  السلطة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة
 125قيادة، سيكون مصيرها الفشل.ومحاوالت االبتزاز األمريكي للرئيس محمود عباس وال المستمرة،

 في  ن،أكد مسؤول دائرة العالقات الوطنية في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي حسام بدرا
لقاء مع إذاعة تبث من نابلس، أن ما يجري من تقارب فلسطيني داخلي هذه المرة مختلف، ويتسم 
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إننا أمام "ح، وقال أشار إلى وجود تواصل يومي مع حركة فتو  بالجدية والتواصل المستمر.
 126."خطوات تراكمية غير مسبوقة

  برعاية وحماية شرطة  ،2020سنة ألف مستوطن المسجد األقصى منذ بداية  12اقتحم أكثر من
 127أزمة كورونا.من رغم بالاالحتالل 

 أعوام ةالست أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف أن سلطات االحتالل هدمت خالل 
 128غالبيتها في األغوار. ،بمواقع مختلفة في الضفة ،مسكن في المناطق المصنفة ج 3,300ة الماضي

 ي عساف زمير سرائيلاتفق وزيرا السياحة اإلAsaf Zamir  ،خالل والبحريني زيد بن راشد الزياني
ناقش الوزيران، حسب و . على التعاون المتبادل بين الجانبين في مجال السياحةاتصال هاتفي، 

وأضافت أن  في مجال السياحة. اإلماراتوت أحرنوت، إمكانية إقامة شراكة ثالثية مع يديع
تشمل حزم ورحالت متبادلة بين الدول الثالث، تتضمن رحالت جوية تمر فوق المملكة "الشراكة 

 129."العربية السعودية

 د الدينية اليهودية.أعلنت مجموعة "طيران اإلمارات" ني تها إنتاج وجبات كوشر المعد ة وفقا  للتقالي 
إن ها وق عت مذكرة تفاهم مع شركة يديرها رئيس  لها، في بيان ،وقالت "اإلمارات لتموين الطائرات"

 Ross روس كريل The Jewish Council of the Emirates (JCE) المجلس اليهودي في اإلمارات

Kriel 130ه الوجبات.للحصول على شهادات من قبل جهات دينية يهودية تسمح بإنتاج هذ 
 18/9/2020 ،الجمعة

 " يوم" أرئيل كهاناالسرائيل إذكر المراسل السياسي لصحيفة Ariel Kahana أن رئيس الحكومة ،
والبحرين واألثر  اإلماراتن  التطبيع مع إقال، في الغرف المغلقة،  بنيامين نتنياهو ي ةسرائيلاإل

ومع ذلك، قال  لعودة لطاولة المفاوضات".للفلسطينيين إال ا اإلقليمي لذلك "ال يتركان مجاال  
وأضاف نتنياهو أن  دونالد ترامب بوالية أخرى. سيحدث فقط إن فاز الرئيس إن ذلك نتنياهو

 131.المفاوضات ستبدأ على أساس خط ة ترامب لتسوية القضي ة الفلسطيني ة
 ،جبهة  من قيادي   خالل استقبال وفد   قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

سقط المشروع إن التنسيق بين قوى المقاومة الفلسطينية، سوف ي   ،التحرير الفلسطينية
 132الصهيوني.

  وكالة ل ثار والسياحة الفلسطينية صالح طوافشةمدير عام حماية المواقع األثرية في وزارة اآلقال
سواء  1967 سنةاستولت أو اعتدت على مئات المواقع األثرية منذ  "إسرائيل"إن  ،شينخواأنباء 

موقع  7,000وذكر أن هناك نحو  تحويلها إلى مزارات دينية لليهود.ب مأ ،السيطرة عليهاب مأ ،بالتدمير
على تحويل  "إسرائيل"، عملت 1967 سنةأثري في حدود األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

 133العشرات منها إلى أماكن دينية ومزارات لليهود بغرض تهويدها.
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  ثاني بن أحمد  ي لشؤون التجارة الخارجي ةاإلماراتوزير الدولة أن ماكور ريشون  صحيفةذكرت
بين  اإلماراتية إلى سرائيلأن تتراوح قيمة الصادرات اإليين إسرائيلتوق ع لرجال أعمال  الزيودي

 مليون دوالر. 350إلى  "إسرائيل"إلى  اإلماراتوأن تصل قيمة صادرات مليون دوالر،  500إلى  300
باألردن والسعودي ة، قال إنه  ا  بالخليج، مرور  "إسرائيل"ن سؤاله عن سك ة القطار التي ستصل وع

 134ويجب فحص الجدوى االقتصادية لهذه المشاريع. ،"ال مشكلة سياسي ة في ذلك"
   باتفاق التطبيع الذي وقعته  خرجت في العاصمة البحرينية المنامة مظاهرات احتجاجية تنديدا

 135خرجت احتجاجات مماثلة في بعض المناطق جنوبي اليمن. ذلك، ك"رائيلإس"البحرين مع 

  ونقابة  ،دفاعهوزير و  ،اإلسرائيليةحكومة الناشدت ثالث نقابات  ومنظ مات  طب ي ة  أجنبي ة  رئيس
ي ين الس ماح للمرضى الفلسطيني ين من قطاع غز ة بتلقي العالج الطب ي  غير سرائيلأطب اء األطفال اإل

أطباء لحقوق  جمعيةإلى المعلومات التي نشرتها  ويأتي نداء المنظ مات، مرتكزا   لهم. المتاح
ية بشأن تدهور قدرة مئات المرضى من قطاع سرائيلاإل Physicians for Human Rights اإلنسان

 136.حتاللغز ة على تلقي العالج بسبب انهيار آليات التنسيق بين السلطة الفلسطيني ة وسلطات اال
 إمباكت الدولية لسياسات حقوق اإلنسان قالت ImpACT International for Human Rights 

Policies  ية وأخرى إماراتية قد يشكل مخالفة إسرائيلإن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك
أن  مباكتإكشفت و  لمبادئ األمم الم تحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

ية تعمل على شراء العقارات واألمالك من الفلسطينيين في الضفة الغربية سرائيلإشركة  112
وبنك  Bank Leumiومن بينها بنك لئومي  ،بصورة غير شرعية لصالح المستوطنين الصهاينة

 137.شركات وساطة إضافة إلى ،يينسرائيلاإلهبوعليم 

 19/9/2020 ،السبت

  ير صائب عريقات على أن "إسرائيل ال يمكن أن شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
بقاء نفسها الدولة  ،من المنظومة العربية ألن قاعدتها األساسية منع أي تقدم عربي ا  تكون جزء وا 

ن القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة إلى أ عريقاتوأشار  ذات التفوق الشامل في المنطقة".
 138إلقامة عالقات رسمية. "إسرائيل"ول عربية ولمنع أي اتفاقيات جديدة بين د ،المستويات

 قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف Mohammad Javad Zarif  لن  "إسرائيل"إن
 وقال ظريف، في حديث للتلفزيون اإليراني، تعليقا   والبحرين. اإلماراتتتمكن من ضمان أمن 

 سرائيلل الجوار تعتقد أنه يمكن إلعلى التوجه نحو التطبيع لدى بلدان الخليج، إن "بعض دو 
التي لم تتمكن من ضمان أمنها في المواجهة  إسرائيل: "قائال   ظريفوأضاف  توفير األمن لها".

 139والبحرين". اإلماراتمع حماس والجهاد اإلسالمي، ال يمكنها ضمان أمن 
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 20/9/2020 ،األحد

  أن الفلسطينيين يتجهون إلجراء  ،جبريل الرجوب ،فتحأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة
وقال  .تهرعاي وأ عن نفوذ أي طرف إقليمي االنتخابات العامة، وأن قرارهم بات بأيديهم بعيدا  

"ذاهبون لبناء شراكة داخلية في االنتخابات  :الرسمي الرجوب، في لقاء مع تلفزيون فلسطين
االنتخابات الرئاسية، وبعد  ثم   ية أوال  إجراء االنتخابات التشريع وذكر أنه سيتم   بالتمثيل النسبي".

 140.حسب آليات متفق عليها ،تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ذلك سيتم  

 إن الحركة أمهلت االحتالل شهرين  ،قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
 على أن، صوت األقصىفي تصريحات إلذاعة  ،الحية شددو  إلنهاء الحصار على قطاع غزة.

نقص المستلزمات الصحية المخصصة لمواجهة كورونا، والمقاومة تقبل أن يشعبنا ومقاومته لن "
 141."في المالجئ الكيانقادرة على إدخال كل 

 أن بالده "لن تشارك ولن تبارك الهرولة نحو التطبيع مع  لرئيس الجزائري عبد المجيد تبونأعلن ا
 ،ونحن لن نشارك فيها ،من الهرولة نحو التطبيع وقال تبون: "أنا أرى أن هناك نوعا   ".إسرائيل

  142ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته".

 األمةللتطبيع، بمشاركة "أحرار  ا  أعلنت فصائل المقاومة في غزة عن سلسلة فعاليات وطنية رفض 
 ؛ بفعالية جدارية ضد  عاليات في مرحلته األولى أسبوعيا  وسيكون برنامج الف ومناصري فلسطين".

جنازة رمزية لجامعة الدول العربية ودول التطبيع، يليها ورشة عمل سياسية بعنوان  التطبيع، ثم  
 143التطبيع. وتختم بمؤتمر علمائي ضد   ،"التطبيع الخياني"

 144ة بغزة.استشهاد أحد مقاوميها في انهيار نفق للمقاوم أعلنت كتائب القسام 

  إن المستوطنين وجيش االحتالل  ،غسان دغلسالغربية شمال الضفة  االستيطانمسؤول ملف قال
 145شجرة زيتون ولوزيات في مناطق مختلفة من الضفة. 6,500نحو  2020سنة اقتلعوا منذ بداية 

  مايك بنس األمريكينائب الرئيس قال Mike Pence كل "، في تصريحات صحفية مع موقع
دونالد ية، إن الرئيس مريكاأل CBN News، وقناة سي بي إن نيوز "All Israel News إسرائيل
بعد أن حاول في البداية بناء الثقة مع  ،اتخذ قرار قطع المساعدات عن الفلسطينيين ترامب

، مما ترامبالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بيد أن األخير رفض ولم يصل إلى وفاق مع 
 146ية إلى تجاهل التعامل مع السلطة الفلسطينية وقطع المساعدات عنها.كمرياضطر اإلدارة األ

   إسرائيل"رفيعة التأكيد على أن الموقف الكويتي من التطبيع مع  كويتية دت مصادر حكوميةجد" 
 ع مع الكيان الصهيوني.ثابت ولم يتغير، وأن الكويت ثابتة على موقفها، وهي آخر من سيطب  

على أن الكويت ال تواجه أي ضغوط لتغيير موقفها الراسخ والرافض  ،"القبس"وشددت المصادر لـ
 147ولم يتغير. ،، موضحة أن القرار الكويتي أمر سيادي"إسرائيل"للتطبيع مع 
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 تجري و  ."إسرائيل"لتمثيلها في  إنها ستفتح مكتبا   ،التي مقرها دبي ،قالت مجموعة الحبتور
لتدشين رحالت  "Israir Airlines يسرائير"ية يلسرائمحادثات مع شركة الطيران اإل المجموعة

إنه يجري  له، في بيان ،خلف أحمد الحبتور الشركة سئير وقال  تجارية مباشرة بين البلدين.
 148يع التعاون خالل األيام المقبلة.اإلعداد لإلعالن عن عدد من مشار 

 21/9/2020 ،اإلثنين

 لتركي رجب طيب أردوغان بدعم التوجه محمود عباس الرئيس ا السلطة الفلسطينية طالب رئيس
وجاء الطلب خالل اتصال هاتفي  الفلسطيني لتحقيق المصالحة الداخلية والذهاب لالنتخابات.

بين حركتي فتح وحماس  وضع خالله عباس الرئيس التركي في صورة الحوارات التي تجري حاليا  
 .ين للفصائل الفلسطينيةمناء العام  ألاالتفاق عليه في اجتماع ا الفلسطينية، وفق ما تم   والفصائل
دعم تركيا بهذا االتجاه، وكذلك توفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين  عباسوطلب 

 149الدوليين، لإلشراف على االنتخابات.
 محاصرة القيادة والشعب "ية ترمي إلى مريكقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن السياسة األ

ي دونالد مريكالرئيس األ"ن أ اشتيةوأضاف  ."ا سياسيا  واقتصاديا  وماليا  الفلسطيني والتضييق علين
مب أقدم على قطع المساعدات عنا، ومنع بعض الدول العربية من الوفاء بالتزاماتها تجاهنا في اتر 

عملية ضغط ممنهجة، ومحاولة ابتزاز مبرمجة، إلجبارنا على مقايضة حقوقنا الوطنية والقدس 
 150."بالمال

 بسبب األزمة  ،من رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست %10على خصم  يةسرائيلت الحكومة اإلوافق
 151.العبرية 12بحسب قناة ذلك و ، االقتصادية بفعل أزمة كورونا

 في القدس أفتى الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى، ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا ،
ي، سرائيلوعل ل صبري فتواه، باحتواء النشيد اإل ي.سرائيلبح رمة غناء المسلمين للنشيد الوطني اإل

  152المسجد األقصى. أبيات تزعم ملكية اليهود لكامل أراضي فلسطين، ومدينة القدس، التي تضم  
  البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خالل ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، أن توقيع إعالن ملك أكد

جاء انطالقا  من رؤية مملكة البحرين إلقامة  ،طن مؤخرا  الذي جرى في واشن ،"تأييد السالم"
 وأضاف واالستقرار في المنطقة. "السالم"واعتباره خيارا  استراتيجيا  لدفع عملية  ،السالم الشامل
أي كيان  أو  إننا نؤكد أن خطواتنا نحو السالم واالزدهار ليست موجهة ضد  ": الملك البحريني

 153."تهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجلهقوى، بل هي لصالح الجميع و 
 استكشافي، للعمل معا  على سرائيلوق عت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع بنك لئومي اإل 

ودعم تدفق التجارة بين  "،إسرائيل"فرص التعاون وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في 
 154لمنطقة عموما .وا "إسرائيل"
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 يسرائيلصندوق السينما اإل"ظبي لألفالم و قالت لجنة أبو Israel Film Fund"  ومختبر سام
إنهم  ،بالقدس، في بيان مشترك Sam Spiegel International Film Labالدولي لألفالم شبيغل 

ة مهرجان سينمائي وتشمل االتفاقية خططا  إلقام عوا اتفاقية تعاون في مجال التدريب واإلنتاج.وق  
 155."إسرائيل"ظبي و إقليمي سنوي بالتناوب بين أبو

 جاء  ."إسرائيل"التطبيع مع  "يجرم"إلى إقرار قانون  البرلمان الكويتي منظمة في الكويت 41عت د
رفض كل أشكال "ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وشددت على 

 156."يع على أي اتفاقية سالم معها مهما كانت األسبابأو التوق إسرائيلالتطبيع مع 

  وقال البرلمانيون: إن "إسرائيل"ي والبحريني مع اإلماراتباتفاقيتي التطبيع  فرنسيا   برلمانيا   61ندد .
ن "الوثيقة الموقعة في  ة الفلسطينية ويعرقل أي احتمال لسالم"االتفاق يتهرب من القضي شامل"، وا 
البرلمانيون أن  وعد   .سالم على عكس ما يعلنه ترامب بحماس"عاهدة البيت األبيض ليست م

 157ي أرسته مبادرة السالم العربية"."نهج أبو ظبي والمنامة يقطع بالفعل اإلجماع العربي الذ

 أعلن كونجرس االتحاد العام لنقابات بريطانيا The General Federation of Trade Unions 

(GFTU) Congress مليون عضو، معارضته الكاملة لنية  12في عضويته أكثر من ، الذي يضم
بحسب  ،الكونجرسوقرر  مساحات شاسعة من الضفة الغربية. ية المعلنة لضم  سرائيلالحكومة اإل

، تقديم الدعم الكامل والقيام بدور نشط في إجراءات حملة التضامن 66الـ بيان صادر عن مؤتمره 
 158ي المقترح.سرائيلاإل الضم   لبناء تحالف واسع ضد   ،مع فلسطين

  بعدم دعم  هاتعهد" إضافة إلى إسرائيل"اشترطت اإلدارة األمريكية على كينيا تطوير عالقاتها مع
. مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن"، إسرائيل"أي من المبادرات الدولية الرامية لمقاطعة 

 "إسرائيل"ي تحرك يلحق الضرر بمصالح ، االمتناع عن أ، أيضا  كينياواشنطن من طلبت و 
 159االقتصادية.

 22/9/2020 ،الثالثاء

  أن دولة فلسطين قررت التخلي عن  ،رياض المالكيالفلسطيني أعلن وزير الخارجية والمغتربين
والبحرين  اإلماراتعلى تطبيع  ها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، ردا  حق  

ن دولة فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة، ألن االنسحاب إ ال المالكيوق ."إسرائيل"مع 
 ، ويمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة.فراغا   وجدسي  
هناك بعض الدول العربية المتنفذة، رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السالم  أن المالكي ذكرو 

 160.إلدانة التطبيع ا  وأسقطت قرار  ،العربية

  لإلنسانية"،  القضية الفلسطينية، بــ"الجرح النازف أبدا  رجب طيب أردوغان وصف الرئيس التركي
: "ال تزال للجمعية العامة لألمم المتحدة 75 عمال الدورة الـالجلسة االفتتاحية ألخالل  ،وقال
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حيث توجد األماكن  ،لى القدسمضاجعنا، واأليدي القذرة التي تتعدى ع القضية الفلسطينية تقض  
الذين انبرى للتصدي  ،والشعب الفلسطيني ،تزداد جرأة ووقاحة ،المقدسة للديانات السماوية الثالث

يواصل  ،العدوانية والعنف وسياسة الترهيب على مدى أكثر من نصف قرن إسرائيللسياسات 
  161يها الشعب الفلسطيني. يوافق عللن تدعم أي خطة ال شدد أردوغان على أن تركياو  كفاحه".

 مساعدة مالية للسلطة  إن ألمانيا وفرنسا قدمتا ،قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
في بيان أصدره  ،وأضاف اشتية .مليون دوالر( 94.4)نحو  مليون يورو 80الفلسطينية بقيمة 

]نحو  مليون يورو 56قيمة أتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية ألمانيا، وهذه االتفاقية اليوم ب" :مكتبه
 دوالر[ مليون 31.8]نحو  مليون يورو 27ستذهب معظمها إلى قطاع غزة بواقع  مليون دوالر[ 66.1

عنا صباح اليوم اتفاقية أخرى مع جمهورية فرنسا بقيمة وق  " وتابع قائال   ."للمياه في القطاع
 162."لقطاع غزة أيضا   مليون دوالر[ 28.3]نحو  مليون يورو 24

   دول تطل على ساحل البحر المتوسط في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق  ع ممثلو ست  وق
 ،وقبرص ،"إسرائيل"و ،مصر :المتوسط إلى منظمة إقليمية. والدول الست التي قامت بالتوقيع هي

يطاليا ،واليونان  وتهدف المنظمة إلنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية واألردن. ،وا 
يوفال  اإلسرائيليوزير الطاقة إلى أن القناة العبرية السابعة وأشارت التحتية وتقديم أسعار تنافسية. 

 163.تفاقيةاالع على وق   شتاينتز
 ي بنيامين نتنياهوسرائيلقال ولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد آل خليفة لرئيس الوزراء اإل، 

يعزز من ترسيخ دعائم األمن واالستقرار  "إسرائيل"مع  "السالم"إن تأييد  ،في مكالمة هاتفية
 164.واالزدهار في المنطقة

 23/9/2020 ،األربعاء

  ي من انفجار موجة عنف جديدة في أعقاب سرائيلاإلالشاباك حذ ر كبار المسؤولين في جهاز
التقارب بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وعلى ضوء تفاقم األزمة االقتصادية في الضفة 

إيجاد طريقة  ة س لمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،رير أمنياتق، في لغربية. واقترح المسؤولونا
تعيد العالقات بين الطرفين، وتستأنف التنسيق األمني وتخفف من الشعور بالعزلة لدى القيادة 

ناع عن الرئيس محمود عباس، قرر االمت"، فمع أن الشاباكوحسب قادة  الفلسطينية في رام اهلل.
عد )الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة لنا في الناحية ، وما زال ي  إسرائيلمواجهة مباشرة مع 

والبحرين من  اإلماراتمن جهة و  إسرائيلاألمنية(، إال أنه منذ توقيع االتفاقيات في واشنطن بين 
ن تنظيم ويقترب علنا  وبشكل صريح م ،جهة أخرى، يسلك مسارا  عدائيا  مشحونا  بالغضب

 165."اإلخوان المسلمين العالمي
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  إن المسؤولين الذين التقاهم في البيت  بني جانتسية سرائيللوزير الخارجية اإلقالت مصادر مرافقة
ق األمني والعسكري في حول التفو  ي سرائيلاألبيض وفي البنتاغون، تفهموا تماما  المطلب اإل

في ختام  ،جانتسوقال  استها بتوجه إيجابي.وتسلموا قائمة طلبات ووعدوا بدر الشرق األوسط، 
نحن ممتنون للجهود ": ، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهرهجاريد كوشنرلقائه مع 

 166."سرائيلوالتزامها بالتفوق األمني إل ،ية إلحالل السالممريكاأل

  قاعة لعاد أردانجومندوبها الدائم في األمم المتحدة،  ،لدى واشنطن يسرائيلاإلسفير الغادر ،
 "إسرائيل"على رجب طيب أردوغان ه الرئيس التركي المنظمة األممية في نيويورك بعد هجوم شن  

 167."للسامية ية بأنه "معاد  سرائيلوصفته وسائل اإلعالم اإلو خالل كلمته، 

   تاح الرئيس المصري عبد الف إلىورون أوراق اعتمادها أميرة ألدى مصر  يةسرائيلاإلسفيرة المت قد
ورون الرئيس المصري على أوشكرت . خالل مراسم أقيمت في القصر الرئاسي بالقاهرة ،السيسي

 168.جهوده لدفع السالم في الشرق األوسط قدما  
  تل منطقة في مت عددا  من المواطنين محلية بأن قوات االحتالل سل  فلسطينية أفادت مصادر

موقعا  في المنطقة، ما  17ليد على ما يقرب من أمرا  عسكريا  بوضع ا ،في مدينة الخليل ،الرميدة
 169حسب ما جاء باألمر العسكري. ،من أراضي المواطنين (2كم .7083) اتدونم 3,708مساحته 

   عاصمتها القدس ،إقامة دولة فلسطينية جد د الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده على أن حق، 
للجمعية العامة  75 كلمته ضمن أعمال الدورة الـ خالل ،ووصف الرئيس تبون. غير قابل للمساومة

أن  مؤكدا  على ،القضايا وأم  القضية الفلسطينية بالقضية المقدسة للجزائر وشعبها،  ،لألمم المتحدة
 170ر قابل للتصرف أو المساومة.الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة غي حق  

  للجمعية العامة لألمم  75 من أعمال الدورة الـخالل كلمته ضالملك سلمان بن عبد العزيز، قال
خر جهدا  للعمل معا  االستراتيجي، وواجبنا أال ند   لسالم في الشرق األوسط هو خيارناإن ا، المتحدة

نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السالم واالستقرار واالزدهار والتعايش بين شعوب المنطقة 
 171."السالم"ية للدفع بعملية كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرام

  في المنامة، مع مسؤولين بحرينيين، في أول زيارة عبر رحلة  مباحثات، يإسرائيلأجرى وفد رسمي
في رحلة  "يسرائير"وصلت طائرة تابعة لشركة  ،وألول مرة ،إنه يةإسرائيلوقالت قناة  ة مباشرة.جوي  

ية في طريقها إلى المنامة، إلجراء رائيلإست الطائرة شخصيات رسمية مباشرة إلى البحرين، وأقل  
  172محادثات، هدفها إقامة مقر للشركة في العاصمة البحرينية.

 وزير قولها إن  يةسرائيلي عن وزارة االتصاالت اإلسرائيلاإلخباري اإل العبري نقل موقع واال
أصدر ، و Yoaz Hendel يوعاز هاندل ني وافق على طلب وزير االتصاالتاالتصاالت البحري
 173."إسرائيل"يين بفتح مكالمات مباشرة من لين المحل  تعليماته إلى المشغ  
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 مليون دوالر( لمساعدة  35.9نحو مليون يورو ) 30.6ونروا األ منح االتحاد األوروبي وكالة
 174.ةلبنان والقادمين من سوريفي مقيمين جئين الفلسطينيين الاللا

 24/9/2020 ،الخميس

 تقديمها للفصائل  يتم   ،ح وحماس إنضاج رؤية متفق عليهاأعلن بيان مشترك لحركتي فت
وعلمت الجزيرة.نت أن هذه الرؤية مرتبطة بالدعوة النتخابات تشريعية  الفلسطينية خالل أيام.

أمين سر اللجنة المركزية لحركة  أعلنو  وقطاع غزة. بما فيها القدس فلسطينية في الضفة الغربية
االنتخابات على  إلجراءالتفاق واضح  حماسل حركتي فتح و عن توص   اللواء جبريل الرجوب فتح

"ننتظر دعوة  :وقال الرجوب شهور. ستة أساس التمثيل النسبي، ووفق تدرج مترابط ال يتجاوز
المبدأ، وتثبيت اآلليات، ابتداء  إلقرارين للفصائل الفلسطينية، العام   لألمناءالرئيس محمود عباس، 

 175حتى المرحلة النهائية".من إصدار المرسوم الرئاسي و 
 ع قد في أكد اجتماع لوزراء خارجية األردن ومصر وألمانيا وفرنسا وممثل االتحاد األوروبي ،

على ضرورة استئناف مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، على  عم ان،
على ضرورة ، مشترك بيانفي  ،أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها. وأكد الوزراء

المصري وزير الخارجية قال و  أراض  فلسطينية "بشكل كامل". وضم   ،وقف االستيطان اإلسرائيلي
يسعى لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال بين الجانبين "االجتماع إن  سامح شكري

ية تطور هام يلسرائاإل -ية اإلماراتن "معاهدة السالم وشدد شكري على أ الفلسطيني واإلسرائيلي".
مصر تنسق مع اإلمارات والبحرين بشكل ، الفتا  النظر إلى أن نحو تحقيق السالم في المنطقة"
 176.وثيق بشأن القضية الفلسطينية

  رسالة " "إسرائيل"ن إعالن إقامة العالقات مع إ حمد بن عيسى آل خليفةالبحريني الملك قال
باعتباره الضمانة األفضل لمستقبل  ،والشاملتؤكد بأن يدنا ممدودة للسالم العادل  ،حضارية

انطالقا  من حرصنا "تأتي  "إسرائيل"أن العالقات مع الملك البحريني وأكد  ."شعوب المنطقة جميعا  
 177."على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيدا  لنهجنا الراسخ في االنفتاح والتعايش مع الجميع

   للتعاون في إعداد الدراسات  ، اتفاقا  أبيبا في تل عت اليوم غرفة التجارة في دبي مع نظيرتهوق
وقالت غرفتا . ي والزراعة وغيرهاشؤون التكنولوجية والر  الاالستثمارية وتبادل الوفود التجارية في 

ي األعمال في البلدين فقط، فوائد االتفاق لن تقتصر على مجتمع   إنية سرائيلية واإلاإلماراتالتجارة 
 178ت األعمال في منطقة الشرق األوسط.بل ستمتد لتشمل مجتمعا

  قال وكيل وزارة التربية والتعليم في البحرين محمد مبارك، خالل لقاء افتراضي برعاية الرئيس
 179.أكثر مما يفرقنا" إسرائيل"ما يجمعنا ب :يسرائيلاإل
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 قالت المندوبة األمريكية الدائمة لدى األمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت Kelly Craftفي ، 
ن "الواليات المتحدة تخطط إ، نشرت على موقعها اإللكتروني، الفضائية العربيةلقناة لتصريحات 

"، مضيفة أن "دولة عربية أخرى ستوقع على النضمام المزيد من الدول العربية، سنعلن عنها قريبا  
ن وقالت كرافت إن "األمريكيي اتفاق في غضون يوم أو يومين، وسائر الدول ستحذو حذوها".

 180ي".سرائيليأملون في أن توقع السعودية اتفاق تطبيع مع الكيان اإل
  رئيس الوزراء البريطاني األسبق، توني بلير، في كلمة بمؤتمر تنظمه صحيفة جروزاليم بوست قال

يجب أن نحاول تقديم جيل من السياسيين الفلسطينيين الذين يفهمون أن الطريقة الوحيدة " :يةسرائيلاإل
ون من خاللها على دولة فلسطينية، هي من خالل تفاهم حقيقي وعميق بين الناس، التي سيحصل

ي سرائيلالصراع اإل" د بلير على أنشد  و  ."وبين الثقافات، وليس مجرد مفاوضات حول األرض
 181."باألرض، ولكنه يتعلق بالحاجة إلى قبول كل طرف للطرف اآلخر ا  الفلسطيني، ال يتعلق أساس

 25/9/2020 ،الجمعة

  وبالتعاون مع  ،األمين العام لألمم المتحدة أن يبدأ محمود عباس يةفلسطينال السلطةدعا رئيس
في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات، بهدف االنخراط  ،الرباعية الدولية ومجلس األمن

 وحل   ،على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ،في عملية سالم حقيقية
تأكيده  عباسوجدد  .194للقرار  قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية الالجئين استنادا  

الفلسطيني،  شعبالض أحدا  للحديث أو التفاوض باسم على أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تفو  
لوطنية مهما كانت سوف نبقى األوفياء للسالم والعدل والكرامة اإلنسانية واأننا على "أكد عباس و 

 182."الظروف

  وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو،ي عن أن رئيس سرائيلاإل اإلخباريكشف موقع القناة السابعة 
 183وحدة استيطانية في الضفة الغربية. آالف 5بناء أكثر من ى لعوافق على المصادقة 

 والبحرين ستدر  إلماراتامع  "السالم"ي بنيامين نتنياهو إن اتفاقيات سرائيلقال رئيس الوزراء اإل
بشكل عام، وستساعدها في  "إسرائيل"ز قوة ي، وستعز  سرائيلمليارات كثيرة على االقتصاد اإل

 184مواجهة األضرار االقتصادية الناجمة عن تداعيات كورونا.
   بعد إطالق  ،ثالث بجراح أصيبو  في قطاع غزة، ن شقيقين من عائلة الزعزوعااداستشهد صي

 185أثناء ممارسة عملهم قبالة بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة. فيار عليهم الجيش المصري الن
 على منظومة  لها مسبقا   ي سلسلة تجارب كان مخططا  سرائيلأجرى سالح البحرية في الجيش اإل

في  ،يسرائيلوقالت وحدة المتحدث باسم الجيش اإل .تطويرها أخيرا   بحر، قال إنه تم  -صواريخ بحر
حسبما ذكرت  ،يسرائيلظام الصاروخي سيضمن التفوق البحري لألسطول اإلإن النلها، بيان 

 186ية.سرائيلجيروزاليم بوست اإلصحيفة 
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 ين من الوصول إلى المسجد األقصى ألداء صالة ي آالف المصل  سرائيلمنعت قوات االحتالل اإل
القديمة وفي  فيروس كورونا، ما اضطر العشرات إلى الصالة عند أبواب البلدة قيودالجمعة بحجة 

 187الشوارع المحيطة.
   جثمان الشهيدة الفلسطينية نايفة كعابنة، التي استشهدت قبل نحو عام،  يسرائيلم الجيش اإلسل

 188لعائلتها في مدينة أريحا.

  إلى اتفاق لبدء محادثات لترسيم الحدود  لبنان توص الو  "إسرائيل"أن  اإلسرائيلية 12ذكرت القناة
 189.ي من المحتمل أن تضم  حقول طاقةوالت ،المناطق المتنازع عليهاالبحري ة، بما في ذلك 

  اتفاقية  يةسرائيلة اإليغرف التجار الواتحاد  في دبي، (جبل علي )جافزافي أبرمت المنطقة الحرة
أعلنت سلطة  كذلك استراتيجية ضمن جهودهما لدعم قطاع األعمال وتشجيع التعاون االقتصادي.

ية، سرائيل، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية اإل(دافزا) المنطقة الحرة بمطار دبي
لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها، 

 190.اإلماراتواالستفادة من الفرص التجارية واالستثمارية التي توفرها 

 مع كل من السودان وع مان محادثات متقدمة، تجري  "إسرائيل"العبرية أن  ذكرت صحيفة معاريف
ية، بهدف التوصل إلى تفاهمات لإلعالن عن اتفاقيات مريكبوساطة ودعم مكثف من اإلدارة األ

 191.مقبلتطبيع رسمية، األسبوع ال
  للسالم مع  "اتفاقات إبراهيم"إن  ،ي للشؤون الخارجية أنور قرقاشاإلماراتوزير الدولة قال

ه قرارا  بكسر حاجز نفسي لما نعد  "ألسباب عدة، منها ما يتعلق  "تحديا  "لت شك   "إسرائيل"
الفلسطينيين كانوا يتمتعون بنفوذ كثير من الدول العربية التي تقول "ذكر قرقاش بأن و  ."استراتيجيا  

، موضحا  أن "، لكن لم يتمكنوا من الحفاظ على هذا النفوذإسرائيلإننا لن نطبع العالقات مع 
 192عاما . 20أعطت هذا النفوذ للفلسطينيين لمدة  اراتاإلم

  لم يندمل، في مواجهة كافة  داميا   إن فلسطين تمثل جرحا   عمران خان يباكستانالوزراء القال رئيس
للجمعية  75الـ وأضاف خان، خالل أعمال الدورة  ي.سرائيلاالنتهاكات التي يمارسها االحتالل اإل

ما الظروف المعيشية الصعبة وغير اإلنسانية على الفلسطينيين ال سي  العامة لألمم المتحدة: "فرض 
 193في قطاع غزة، ال يمكن أن يجلب السالم في هذه المنطقة التي انعدم فيها االستقرار".

 26/9/2020 ،السبت

  إن األناضولبسام الصالحي، في تصريح لوكالة  التحريرقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ،
طلعته على أن حوارات التطبيع مع السودان، التي تعكف عليها واشنطن "مصادر خاصة أ

سرائيلو  ، تتضمن استعداد السودان لتوطين الجئين فلسطينيين على أرضه، في إطار مخطط ا 
 194صفقة القرن المزعومة".
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   وخالل أيام كبيرا   قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن هناك تقدما ،
 اإلعالن عن موعد االنتخابات البرلمانية، ثم   لألمناء العامين للفصائل، ليتم   اجتماعيعقد س

 195، وهناك اتفاق كبير قد حصل لتحقيق المصالحة الفلسطينية.الرئاسية، والمجلس الوطني الحقا  
 ي حسام بدران إن الحوار بيننا وبين اإلخوة ف قال رئيس مكتب العالقات الوطنية في حركة حماس

عن الحوار الوطني الشامل، ولكنه تهيئة له كما يجري مثله مع فصائل  حركة فتح ليس بديال  
 196أخرى.

  وتشاورا   تتطلب نقاشا   "إسرائيل"قال رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل حمدوك إن مسألة التطبيع مع 
الفتاح البرهان إن قال رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبد و  بشأنها. عميقا   مجتمعيا  

 197.أمام السودانيين فرصة لرفع اسم بالدهم من قائمة اإلرهاب
 27/9/2020 ،األحد

  أكد اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن األطراف بلغت المحطة
األخيرة والمفصلية لترسيم المستقبل الفلسطيني، من خالل بناء شراكة لكل مكونات النظام 

القدس العربي، عن توافق فتحاوي حمساوي، صحيفة في مقابلة مع  ،الرجوب وكشف الفلسطيني.
 198يستند على حوار داخل األطر القيادية للحركتين، وحوار مع بقية الفصائل الفلسطينية.

 ن إأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية،  قال
 ي تجميد عملية ضم  سرائيلاإلمارات والواليات المتحدة فرضت على الجانب اإل التفاهمات بين

إنه كان يأمل في تحرك  أبو الغيط وقال األراضي الفلسطيني، وهو ما يمثل حدثا  رئيسيا .
ي سرائيلاإل والبحرين واإلمارات برفض الضم   "إسرائيل"بين  "السالم"اتفاقات  فلسطيني في ظل  

بشأن لقاء حماس وفتح الذي استضافته تركيا، قال األمين العام للجامعة العربية: و  للضفة الغربية.
"كنت أتصور أن وفد حماس يسافر إلى رام اهلل ويجتمع باألخوة في رام اهلل، أو وفد السلطة يسافر 

 199دولة عربية مستعدة الستضافة هذا االجتماع". أيأو  ،أو في القاهرة ،إلى غزة ويجتمع هناك
   خسائر إيرادات السياحة  لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة السياحة واآلثارار قد

الفترة الممتدة ما بين خالل  المحلية،لسياحة ا، التي تشمل السياحة الوافدة من الخارج و الداخلية
وذلك بسبب  ،يأمريكمليار دوالر  1.15بما يقارب  ،2020ديسمبر  كانون أول/و / مارس آذار

 200فيروس كورونا.

  ،سنوات،  ست  ر قبل نحو حكما  سابقا  صدبحكم نهائي، أيدت المحكمة اإلدارية العليا في مصر
من القائمة الرسمية لآلثار في البالد،  "أبو حصيرة"يقضي بشطب ضريح الحاخام اليهودي 

إلغاء إقامة االحتفالية بالحكومة المحكمة وألزمت  ي بنقل رفاته.إسرائيلوقررت كذلك رفض طلب 
 201السنوية لمولد الحاخام اليهودي بصفة نهائية.
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 مام ئيألسبق، الصادق المهدي، ر رئيس وزراء السودان ا د  ع ، أكبر "األنصار"س حزب األمة، وا 
ربط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب بالتطبيع "الطوائف الدينية في البالد، 

 202."لكرامة الشعب السوداني مهينا   ابتزازا  
 لستة معتقلين  جلسة محاكمة تخصصة بالعاصمة السعودية الرياضعقدت المحكمة الجزائية الم

 قدس برسوكالة وكشفت مصادر مطلعة ل أردنيين وفلسطينيين، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.
النقاب عن أن الموقوفين الستة نفوا نفيا  قاطعا  كافة التهم المسندة إليهم، والمتعلقة بتمويل جماعة 

 203واالنتماء إليها. ،مصنفة إرهابيا  )حركة حماس(

 28/9/2020 ،اإلثنين

 حو نمن  ؛%75إن اإليرادات قد انخفضت بنحو  الفلسطيني رئيس الوزراء محمد اشتية قال
 مليون دوالر( 57.36 )نحو شيكل مليون 200 إلى شهريا   مليون دوالر( 243.8 )نحو مليون شيكل 850

إلى أن النظر ولفت  .فقط، نتيجة أزمتي كورونا والمقاصة، وما يرافقهما من حصار مالي
، فيما كانت المساعدات العربية تبلغ مليون دوالر سنويا   500حو نية كانت تبلغ مريكات األالمساعد

 204.تدفعه الصناديق العربية )للمشاريع(" ما"توقفت جميعها، باستثناء  ؛مليون دوالر 350حو ن

  عة أن األمين العام لجام عريقاتأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب
لجامعة الدول العربية،  عاما   الدول العربية أحمد أبو الغيط قد فقد مصداقيته وأمانته ليكون أمينا  

وشدد عريقات على أن أبو الغيط قد أعلن بشكل  إلى وجوب تقديم استقالته بشكل فوري. داعيا  
اإلمارات  مب التي شكلت نقطة ارتكاز لالتفاقات التي وقعت بينافاضح وصارخ تأييده لرؤية تر 

 205.)سلطة االحتالل( من الناحية األخرى "إسرائيل"و ،والبحرين من ناحية
 على أن الدور المصري بالقاهرة ،تح اللواء جبريل الرجوبأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة ف ،

 ،ومشروع تجسيد سيادة الدولة على أرض فلسطين ،ومحوري لتحقيق مشروع المصالحة مهمدور  
، إطالقا  أنه ال خالف على دور مصر  ،باسم حركتي فتح وحماس ،وأكد الرجوب ليه.وال خالف ع
فيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية، واالتفاق على آليات  اإلقليمينستغني عن دورها  أنوال نستطيع 

اآلن بالحوار الثنائي الفلسطيني،  المتابعة، وفي مشروعنا الوطني، وأن هناك منهجية جديدة تتم  
 206وصاية ورعاية وبدون تدخل من أي كان. وبدون

 شاؤول موفاز توجه الجنراالت الثالثة Shaul Mofaz ، موشيه يعلونو Moshe Ya'alon ، آفي و
فيها اجتياح  بدعوة القيادتين السياسية والعسكرية، للخروج بحملة عسكرية واسعة يتم  ، ديختر
قطاع غزة سيتحول خالل "إن  ،فريافي تقرير لصحيفة مع ،وقال ديختر غزة من جديد. قطاع

يتصور أن تأتي قيادة سياسية في ". لذلك، فإنه ال "سنوات إلى جنوب لبنان تحت )حزب اهلل( 10
 207."يمكنها أن تمنع تنفيذ عملية اجتياح فيه، شبيهة باجتياح الضفة الغربية إسرائيل
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 الندالع انتفاضة  20الـ في تقرير له بمناسبة الذكرى  ،أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى
ألف حالة اعتقال نفذتها  122، أنه رصد من كل سنة سبتمبرأيلول/  28األقصى التي توافق 

 التقريروذكر طفل.  17,400امرأة وفتاة، و 2,200، من بينهم األعوامسلطات االحتالل خالل تلك 
وأشار . يةظروف قاسية ومأساو  أسيرة داخل السجون في ظل   38ا يزال يعتقل ماالحتالل أن 

أو  ،أو التعذيب الشديد ،إلهمال الطبينتيجة ا شهيدا   225 شهداء إلىالع عدد الى ارتفإ التقرير
 208.نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد االعتقال

  الشرق األوسط، إن صحيفة ية، لمريكنور الدين ساتي، سفير السودان لدى الواليات المتحدة األقال
أن  وأضاف ساتي موضحا   ."إسرائيلليس شرطا  حتى نطب ع مع "اإلرهاب مة رفع السودان من قائ
والشعب يعاني من كل هذه  ،إسرائيلال تستطيع الدخول في تطبيع مع "الحكومة السودانية 

 209."النظر في موضوع التطبيع الصعوبات حتى اآلن، لكن إذا قدموا لنا مساعدات اقتصادية فسيتم  
  هدمت  "إسرائيل"إن  ،له، في تقرير الشؤون اإلنسانية )أوتشا( لتنسيقمكتب األمم المتحدة قال

 210.شرقي القدسمبنى في  134 منها ،2020سنة ، منذ مطلع مباني في الضفة الغربية 506
 28/9/2020لألنباء، ناضول وكالة األ 

 29/9/2020 ،الثالثاء

  لمركزية ة اعضو اللجنئه ، خالل لقاسفين كوهان فون بورغسدورف ممثل االتحاد األوروبيأكد
لحركة فتح عزام األحمد، أن االتحاد األوروبي سيستمر في مساندة الشعب والقيادة الفلسطينية في 

 211.االنتخابات إجراءالخطوات التي اتفقت عليها الفصائل وأعلنت عنها، وكذلك دعم 

 عدات الدولية في "في الوقت الذي تستمر فيه المسا :الفلسطيني قال رئيس الوزراء محمد اشتية
االنخفاض، تعاني فلسطين من حقيقة عدم امتالكها عملة وطنية، وعدم وصولها إلى دعم من ميزانية 

 212.صندوق النقد الدولي، وعدم إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية مثل البلدان األخرى"

 بالفيديو أمام الجمعية العامة  في كلمة مسجلة بثت ،ي بنيامين نتنياهوسرائيلقال رئيس الوزراء اإل
في  فقط من أجل السالم، نحن نقف معا   والدول العربية ال تقف معا   إسرائيل": لألمم المتحدة

 لألسلحة ر نتنياهو من أن مستودعا  وحذ   مواجهة أكبر عدو للسالم في الشرق األوسط، إيران".
ت هو "المكان الذي يمكن أن يحدث في حي الجناح بالضاحية الجنوبية لبيرو  لحزب اهلل اللبناني

من جهته، نفى  .فيه االنفجار التالي"، وعرض نتنياهو خريطة لما قال إنه "مصنع أسلحة سري"
 213ادعاءات نتنياهو. اهلل حزب

 على قانون ينص على فرض التقييدات  ،صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة
من  46ت إلى جانب القانون وصو   جائحة كورونا. ت في ظل  على المظاهرات واالحتجاجا

 214.القانون ضد   38 صو ت بينما ،أعضاء الكنيست
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  إن  المنس ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوفقال
ار بجذب اللحظة الراهنة محورية في السعي لتحقيق السالم، إذ تهدد عدة عوامل مزعزعة لالستقر 

 يين باتجاه واقع الدولة الواحدة التي يطول فيها أمد االحتالل والصراع.سرائيلالفلسطينيين واإل
اللجنة  ت، عقدأعوام ةوألول مرة منذ ما يقرب من عشر ، 3/9/2020 أنه فيإلى  مالدينوفوأشار 

 ذكرو  فلسطينية.التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أول اجتماع لها مع زعماء كل الفصائل ال
سهما في أ "إسرائيل"وتعليق التنسيق بين السلطة الفلسطينية و ،19-أن جائحة كوفيد مالدينوف

را على الوضع الصحي وأثـ   ،تدهور األوضاع اإلنسانية واالقتصادية والسياسية في غزة
 215االجتماعي في الضفة الغربية المحتلة. - واالقتصادي

 30/9/2020 ،األربعاء

  إننا نسعى لعقد االنتخابات الفلسطينية بمجرد " :محمود عباس يةفلسطينال السلطة رئيسقال
 216."البرلمانية ويليها انتخابات رئاسية باالنتخابات التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل، بدءا  

 ن "وزارة الزراعة في صلب األمن القومي الفلسطيني، إ ،الفلسطيني رئيس الوزراء محمد اشتية قال
إن القطاع  اشتية وقال. خط الدفاع األول عن األرض، ألن معركتنا هي على األرض"وهي 

ن الزراعة بما تعنيه من ا  الزراعي يتعرض لمخاطر سلب األراضي والمصادرة من قبل االحتالل، و 
وتعزيز  ،والتنمية بالعناقيد ،دواتها االنفكاكأأرض وماء هي صلب المواجهة مع االحتالل، و 

 217الفلسطيني. المنتج الوطني
 أن التحديات التي تواجه القضية  وسى أبو مرزوقأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس م

إلى أن ملف المقاومة ، في تصريحات له ،أبو مرزوق هونو   .ةالفلسطينية تعطي دافعا  للوحد
الكاملة،  أن يكون بمنطق الوحدة بد   ال ،القدسبما فيها بالضفة  خصوصا  و  ،الشعبية بقيادة مركزية

، الفلسطينيإلى أن هناك اعترافا  كامال  بأن منظمة التحرير تمثل الشعب النظر ولفت أبو مرزوق 
ن المقاومة الشعبية اليوم ضمن برنامج مشترك مع شدد أبو مرزوق على أو  وهي إنجاز وطني.

 218."ن فلسطينالمقاومة المسلحة وبرنامجنا، فلن نتخلى عنه أبدا ، في أي بقعة م"حركة فتح، أما 
  ألف مقدسي يعيشون في  200إن هناك أكثر من  ،الجعبةقال المحاضر الجامعي والباحث نظمي

 ،لشتاتمعظمهم في حالة خوف من االقتالع ومن ا ،منازل وشقق حسب االحتالل غير مرخصة
من سكان  %60الشارع. وقال الجعبة إن أكثر من  فيهم ؤ لقاإ نه في كل لحظة ممكن يتم  ا  و 

 أصبحوانعدام التوسع الذي  ،انعدام الخصوصية نتيجة االكتظاظ السكاني س يعيشون في ظل  القد
 219.ي بحجة عدم الترخيصسرائيليضاف لذلك الهدم اإل ،رخص بناء إصدارعدم  في ظل   ،فقيا  أ
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 في كافة  "إسرائيل"بتحريم التطبيع مع  ،باإلجماع ،أفتى أعضاء مجمع الفقه اإلسالمي بالسودان
إن فتوى تحريم للتطبيع  ،في ختام اجتماع ألعضائه في الخرطوم ،جمعمت. وقال بيان للالمجاال
 220جاءت "باعتباره مساندة للظلم ومعاونة على اإلثم والعدوان".هذه 

  ورئيس حركة "تحرير "اإلصالح والتجديد - ألمةا"المهدي، رئيس حزب  الفاضلعقد مبارك ،
إمام، وحميد محمد حامد عن "جبهة الشرق"، مؤتمرا  صحفيا  الثورة الثانية" أبو القاسم  -السودان

 221."إسرائيلـ"في الخرطوم، طالبوا فيه الحكومة بتطبيع عالقات السودان ب
  في لقاء مع إذاعة جيش االحتالل: "قلنا في ديفيد فريدمان "إسرائيل"السفير األمريكي لدى قال ،

تعليقها في الوقت الحالي.  غيت، بل يعني أنه تم  البيان إننا سنؤجل السيادة، هذا ال يعني أنها أل
 222إلغاؤها". تعليقها لمدة عام، وربما لفترة أطول، ولكن لم يتم   لقد تم  
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