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ال�صبت، 2020/8/1

ك�صفت كتائب �لق�صام عن �صبب تاأخر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ملدة �صاعتني قبل �أن ي�رشع بالرّد  	

على عملية �أ�رش �ل�صابط �الإ�رش�ئيلي هد�ر جولدن Hadar Goldin، خالل عدو�ن 2014 على 

�الإ�رش�ئيلي ب�صحب جثة وليد م�صعود، من �صهد�ء  قيام �جلي�ص  �إىل  قطاع غزة. وعزت ذلك 

�لق�صام، و�أحد �أفر�د �ملجموعة �لتي ��صتبكت مع �جلنود �الإ�رش�ئيليني �رشق رفح؛ معتقدة �أنه 

1
جولدن، �إذ كان يرتدي زياً ع�صكرياً مماثالً للجي�ص �ل�صهيوين.

و�فقت بلدية �الحتالل يف �لقد�ص على خطة الإقامة جممع ت�صغيل ��صتيطاين �إ�صايف، يف �جلانب  	

(. وتعهد رئي�ص بلدية �الحتالل يف 
2

�ل�رشقي حلي �لعي�صوية، يقع على 90 دومناً )90 �ألف م

2
�لقد�ص مو�صيه ليون، باال�صتمر�ر يف م�صاريع تهويد �ملدينة �ملقد�صة.

�الأمريكي  	 �لرئي�ص   ،Doug Lamborn �الأمريكي دوغ المبورن  �لنو�ب  طالب ع�صو جمل�ص 

حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  على  ر�دعة  �صخ�صية  عقوبات  بفر�ص  تر�مب،  دونالد 

عبا�ص، وعلى كبار �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، بح�صب ما ن�رشته �صحيفة “�إ�رش�ئيل 

3
�ليوم“ �الإ�رش�ئيلية.

	 ،%70 بن�صبة  “�إ�رش�ئيل“  �حتياجات  يغطي  كرد�صتان  �إقليم  من  �لنفط  �أن  خمت�صون   �أكد 

 Jewish lobby �ليهودي  �للوبي  من  دعم  على  �حل�صول  مقابل  جد�ً،  منخف�صة  وباأ�صعار 

�حلكومة  يف  �مل�صتوى  رفيع  م�صدر  وقال  �لكردية.  للق�صية  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف 

2014، �صّد  �إن وز�رة �لنفط �الحتادية رفعت دعوى ق�صائية يف �صنة  �لعر�قية للجزيرة.نت 

يف  �ملنتج  �لنفط  لت�صديرها  �لعر�ق،  كرد�صتان  �إقليم  حكومة  يف  �لطبيعية  �لرثو�ت  وز�رة 

4
�الإقليم وكركوك، دون مو�فقة بغد�د، وهي خمالفة للد�صتور.

االأحد، 2020/8/2

�لتابعة  	 �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  لالإذ�عة  حديث  يف  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  قال 

ب�صبب  �له�صترييا  من  حالة  يعي�ص  نتنياهو  بنيامني  �إن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة 

5
�لتظاهر�ت �لتي تخرج �صّده.
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االإثنني، 2020/8/3

�صّد  	 لها  �لتابع  �الأمن  جهاز  نفذها  معقدة  ��صتخبار�تية  عملية  عن  �لقد�ص  �رش�يا  ك�صفت 

�لقد�ص،  �رش�يا  �أمن  يف  �صابط  وقال  يوم.   1,400 لنحو  و��صتمرت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

يف فيلم حتت عنو�ن “بيت �لعنكبوت“، مّت بثه عب قناة �مليادين �لف�صائية: “يف �إطار �لعمليات 

�الأمنية �ملعقدة �لتي نفذها جهاز �أمن �رش�يا �لقد�ص، مّت �خرت�ق منظومة �لتجنيد و�إد�رة �لعمالء 

6
د�خل �أروقة جهاز �ل�صاباك �ل�صهيوين“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن ق�صية فر�ص �ل�صيادة على �مل�صتعمر�ت يف  	

�ل�صفة �لغربية وغور �الأردن ما ز�لت قائمة، ومل ت�صقط عن جدول �الأعمال. وبنيّ نتنياهو، يف 

ت�رشيحات خالل جل�صة مغلقة لليكود، بح�صب ما ن�رشه موقع يديعوت �أحرونوت، �أن قر�ر 

7
م�صاألة تطبيق �ل�صيادة ما ز�ل عند و��صنطن، و�حتمال تنفيذه ما ز�ل قائماً.

عبو�ت  	 زرع  حماولة  �إحباطه   ،2020/8/3-2 �الإثنني   – �الأحد  ليل  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أعلن 

نا�صفة يف �جلوالن �ملحتلّ. وقال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان له: “قامت �لقوة �لع�صكرية، �إىل 

و�إ�صابتهم“. وقال  4 خمّربني  �ملكونة من  بفتح نري�نها نحو �خللية  جانب طائرة ع�صكرية، 

�جلي�ص، يف بيان �آخر، �إنه “ال ر�بطَ مبا�رش�ً بني �خللية وبني �إعالن حزب �هلل نيته �صّن عملية 

�صّد �إ�رش�ئيل، لكن ال ن�صتبعد ذلك“. وت�صاربت �الأنباء حول م�صري “�خلليّة“، فبينما �كتفى 

�خللية  �أفر�د  �أن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  ذكرت  �أ�صيبت،  �إنها  بالقول  �الحتالل  جي�ص  بيان 

8
�الأربعة قتلو�.

ك�صف تقرير مر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلي �أن �أكرث من 2.6 مليون �إ�رش�ئيلي ال يلكون و�صائل  	

�لعامة  �ملالجئ  ُخم�ص  فاإن  �لتقرير،  وبح�صب  منازلهم.  من  بالقرب  �ل�صو�ريخ  من  وقاية 

�لبث  لهيئة  �لتابعة   11 �لقناة  نقلت  ما  وفق  وذلك  لال�صتخد�م،  �صالح  غري  “�إ�رش�ئيل“  يف 

مو�صوع  يف  �لد�خلي،  �الأمن  وز�رة  �لتقرير  �نتقد  كذلك،  �لتقرير.  عن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي 

“ل�صنو�ت طويلة وجدت عيوب كبرية يف مو�صوع  �ل�صو�ريخ،  �ملن�صاآت �حليوية من  حماية 

9
حماية �لبنية �لتحتية و�ملن�صاآت �حليوّية“.

هاجم رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو و�صائل �الإعالم، وقال �إنها “حتّر�ص على  	

�لعنف“، ود�ن ما عّده “�جلانب �الأحادي“ �لذي تعر�صه و�صائل �الإعالم، �لتي “ال تعمل على 

تغطية �ملظاهر�ت، بل ت�صارك فيها“. و�أ�صاف: “مل يحاول �أحد �حلّد من �لتظاهر�ت �لتي هي 

10
حا�صنة لفريو�ص كورونا، بل يحدث �لعك�ص“.
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الثالثاء، 2020/8/4

هزّ �نفجار �صخم �لعا�صمة �للبنانية بريوت و�أدى �إىل �صقوط ع�رش�ت �لقتلى و�آالف �جلرحى،  	

�صديدة  مو�د  ب�صبب  كان  �النفجار  �أن  �إىل  �ملعلومات  وت�صري  كبرية.  مادية  �أ�رش�ر  جانب  �إىل 

�النفجار �صودرت قبل �صنو�ت، ومّت تخزينها يف م�صتودع يف ميناء بريوت. و�صهدت مو�قع 

�أبناء  عموم  من  عفوية  وتعاطف  ت�صامن  حمالت  �النفجار  وقوع  منذ  �الجتماعي  �لتو��صل 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�ل�صتات. و��صتبدل فل�صطينيون �صورهم �ل�صخ�صية ب�صور 

للعلم �للبناين، و�أر�صل �لكثري منهم دعو�ت �لت�صامن و�ملوؤ�زرة و�لوقوف �إىل جانب �ل�صعب 

�لذي حلّت به نكبة غري م�صبوقة بهذ� �ل�صكل. و�أعلنت غالبية �لف�صائل �لفل�صطينية ت�صامنها 

11
�لو��صح مع لبنان �صعباً وحكومة، يف م�صابهم �جللل �الأليم.

لالإذ�عة  	 ت�رشيحات  يف  جمدالين،  �أحمد  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  �تهم 

م�صبوقة،  غري  ��صتيطاين  تو�ّصع  حملة  ب�صّن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �لر�صمية،  �لفل�صطينية 

�صهدت  �الأخرية  �الأ�صابيع  �أن  جمدالين  وذكر  �لو�قع.  �أر�ص  على  �ل�صّم  خمطط  لفر�ص 

ت�صارعاً يف وترية م�صادرة �الأر��صي �لفل�صطينية وتو�صيع �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، و�لبدء 

12
بتد�صني بوؤر جديدة يف مناطق متفرقة من �ل�صفة �لغربية.

�أفرجت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن حمافظ �لقد�ص يف �ل�صلطة �لفل�صطينية عدنان غيث،  	

عدم  ب�رشط  مّت  غيث  عن  �الإفر�ج  �أن  فل�صطينية  م�صادر  وذكرت  يوماً.   16 ملدة  �عتقاله  بعد 

تو��صله مع �لقيادة �لفل�صطينية يف �لقد�ص، وفقاً ملا ذكرته وكالة �الأنباء �الأملانية. كما �أفرجت 

�رش  �أمني  ونائب  �لفقيه،  جهاد  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينية  �ملخابر�ت  مدير  عن  �الحتالل  �صلطات 

13
حركة فتح �صامي �أبو غالية، بعد فرتة �عتقال مماثلة.

�لتي  	 �الإ�رش�ئيلي �رشب �خللية  �إن �جلي�ص  �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو،  �لوزر�ء  قال رئي�ص 

�أن  على  نتنياهو  و�أكد  �أر�صلها.  من  قتل  �أنه  كما  �جلوالن،  حدود  عند  هجوم  تنفيذ  حاولت 

�أن  �هلل، و“عليهم  و�أن ما جرى ر�صالة حلزب  نف�صها،  “�إ�رش�ئيل“ �صتفعل كل �صيء حلماية 
14

ياأخذو� هذ� بعني �العتبار“.

�الرتباط“،  	 “فك  قانون  الإلغاء  قانون  م�رشوع  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �أع�صاء  قدّم 

يف �لغربية،  �ل�صفة  �صمال  �إخالوؤها  مّت  �لتي  للمناطق  �لو�صول  من  �مل�صتوطنني  ينع   �لذي 

15
�صنة 2005.
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فازت ر�صيدة طليب، ع�صو �لكوجنر�ص �الأمريكي من والية ميت�صيغان، �لفل�صطينية �الأ�صل،  	

�أكرث �ملعارك �النتخابية  �لديوقر�طي، يف و�حدة من  �لتمهيدية للحزب  �لنيابية  باالنتخابات 

 
16

�حتد�ماً.

�أجرت مقاتالت �إ�رش�ئيلية و�أمريكية من نوع �أف-35 �أو F-35 مناور�ت م�صرتكة يف �صحر�ء  	

�رشب  على  �ملناور�ت  خالل  �ملقاتالت  تدربت  وقد  �ل�صنة.  هذه  �لثانية  للمرة  وذلك  �لنقب، 

17
�أهد�ف �أر�صية، و�لتعامل مع تهديد�ت جوية و�أر�صية ��صرت�تيجية متغرية.

�أورد موقع جملة ديفن�ص �أبديت Defense Update �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، �أن �رشكة رفائيل  	

�الأمريكية   Raytheon ر�يثيون  و�رشكة  �الإ�رش�ئيلية،  �ملتقدمة(  �لدفاعية  رفائيل  )�أنظمة 

نهاية  قبل  �صتنطلق  جديدة  �رش�كة  الإن�صاء  م�رشوعاً  وّقعتا  �لدفاع،  �أنظمة  يف  �ملتخ�ص�صة 

�صنة 2020، و�تفق على ت�صميتها “رفائيل - ر�يثيون“، و�صتكون �ل�رش�كة �الإ�رش�ئيلية �الأوىل 

18
من نوعها خارج “�إ�رش�ئيل“، و�أول حالة لت�صنيع �لقبة �حلديدية خارج “�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/8/5

�لقيادة  	 مع  تتو��صل  ي�صمها،  مل  �أطر�فاً،  �أن  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  ك�صف 

�ملتوقفة بني �جلانبني  “�ل�صالم“  �الأمريكية الإعادة عملية  �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“ و�الإد�رة 

منذ �صنة 2014. وقال �لعالول �إن ن�صطاء جلان �ملقاومة �ل�صعبية �لفل�صطينية، يف عدة مناطق 

من �ل�صفة �لغربية، �أز�لو� خالل �ل�صهرين �ملا�صيني �صّت بوؤر ��صتيطانية من �أماكنها باأن�صطة 

19
�صلمية.

�الأعلى  	 �لتخطيط  ملجل�ص  و��صعة  �صالحيات  “�إ�رش�ئيل“  �إعطاء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رف�صت 

بلدية  دور  مهّم�صًة  �الإبر�هيمي،  �مل�صجد  على   Supreme Planning Council �الإ�رش�ئيلي 

مدينة �خلليل، وقالت �إن �لدفع بخطط بناء �إ�رش�ئيلية د�خل �مل�صجد، يثل جرية حرب. و�أكد 

وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، يف بيان له، �أنه خاطب هيئات وموؤ�ص�صات دولية 

20
ب�صاأن �أمر حمكمة �الحتالل بال�صماح للم�صتوطنني بتغيري معامل �مل�صجد �الإبر�هيمي.

�صنّ رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف خطاب من على منب �لكني�صت، هجوماً  	

وتتلقى  عفوية،  وغري  م�صيّ�صة  �ملظاهر�ت  �إن  وقال  برحيله،  �ملطالبني  �ملحتجني  على  حاد�ً 

�ملظاهر�ت  وبني  بينها  �صلة  �أي  نافياً  به،  �الإطاحة  �إىل  ت�صعى  ي�صارية  منظمات  من  متويالً 

21
�لفئوية �لتي نظمها �ملت�رشرون من جائحة فريو�ص كورونا وتد�عياتها �القت�صادية.
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“�لغو��صات �الأملانية“،  	 رف�ص �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �قرت�حاً بت�صكيل جلنة حتقيق يف ق�صية 

بح�صب �صحيفة معاريف �لتي ذكرت �أن �القرت�ح �لذي تقدمت به كتلة “يوجد م�صتقبل – تلم 

22
Telem“ ُرف�ص باأغلبية 48 ع�صو�ً من �أ�صل 120 ع�صو كني�صت، مقابل مو�فقة 19.

تبذل  	 “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت 

�لبناء �ملخ�ّص�ص لل�صّكان �لفل�صطينيني، مقابل بناء و��صع �لنطاق،  جهود�ً كبرية ملنع تطوير 

�صنة  منذ  بت�صيلم،  وبح�صب  فقط.  لليهود  �ملخ�ّص�صة  �الأحياء  يف  �لطائلة  �الأمو�ل  وتوظيف 

1,018 منزالً لفل�صطينيني يف �لقد�ص،  “�إ�رش�ئيل“  2020، هدمت  2004 وحتى منت�صف �صنة 

وخالل  �أخرى.  من�صاأة   427 �إىل  �إ�صافة  باأيديهم،  �أ�صحابها  هدمها  منزالً   186 �صمنها  من 

�لفرتة ذ�تها، هدمت “�إ�رش�ئيل“ يف باقي �ل�صفة �لغربية، ما ال يقل عن 1,584 وحدة �صكنية 

23
تابعة لفل�صطينيني.

اخلمي�س، 2020/8/6

باالتفاقيات  	 �لعمل  وقف  بقر�ر  �لتز�مها  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت 

مع “�إ�رش�ئيل“، �لذي �أعلنه �لرئي�ص حممود عبا�ص يف �أيار/ مايو 2020، “ككل ال يتجز�أ “. كما 

�أكدت �أنه “يف حال �أقدمت �صلطة �الحتالل على تنفيذ �ل�صّم باأي �صكل من �الأ�صكال، فاإن على 

24
�صلطة �الحتالل حتمّل م�صوؤولياتها كافة، ��صتناد�ً مليثاق جنيف �لر�بع لعام 1949“.

“فل�صطني“ �لتابع لكتائب �لق�صام،  	 �إ�رش�ئيلية �صاروخني جتاه موقع  �أطلقت طائر�ت حربية 

�أن يبلغ عن وقوع  �أ�رش�ر�ً كبرية يف �ملوقع دون  يف بيت الهيا، �صمايل قطاع غزة، مّما �أحلق 

25
�إ�صابات.

موقع  	 يف  ح�صابه  على  تدوينة  يف  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  قال 

بتقدمي  �لقومي،  �الأمن  جمل�ص  لرئي�ص  )نتنياهو(  �لوزر�ء  رئي�ص  يوعز  “عندما  في�صبوك: 

�إ�رش�ئيل،  �مل�صت�صفيات يف  �إىل  �للبنانية، مبا يف ذلك نقل �جلرحى  للحكومة  �لفورية  �مل�صاعدة 

�أبيب  تل  بلدية  رئي�ص  قرر  “عندما  ��صتدرك:  ولكنه  بها“.  مرحب  �إن�صانية  خطوة  هذه  فاإن 

26
�إ�صاءة )مبنى( بلدية �ملدينة باألو�ن �لعلم �للبناين كعالمة ت�صامن، �إنها خطوة خيانة“.

وقّع �لبنك �لدويل �تفاقية دعم مايل مع �حلكومة �لفل�صطينية بقيمة 30 مليون دوالر �أمريكي  	

27
ل�صالح �لعائالت �لفقرية و�لعمال �لعاطلني، يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.
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اجلمعة، 2020/8/7

�الإذ�عة  	 باإد�نة هيئة  Rome Court، يف منطوق حكم �صدر عنها،  �أقرت حمكمة مدينة روما 

عا�صمة  �لقد�ص  �أن   2020 مايو  �أيار/  يف  �أكدت  �لتي   ،“Rai “ر�ي  �الإيطالية  و�لتلفزيون 

مبا�رشة.  �لهو�ء  على  ُتبث  �لتي  �مل�صابقات  بر�مج  �أ�صهر  �أحد  خالل  من  وذلك  “�إ�رش�ئيل“، 
وكانت �لق�صية قد و�صلت �إىل �لق�صاء، بعد �أن قدمت منظمتان فل�صطينيتان يف �إيطاليا طعناً، 

�أن  على  و�إجبارها  �لر�صمية،  �الإيطالية  �الإعالمية  �ملوؤ�ص�صة  باإد�نة  �ملحكمة  فيه  تطالبان 

28
ت�صحح خطاأها.

�أدو�ت �ل�صغط �لغّز�وية �صّد �الحتالل، لتخفيف �حل�صار  	 �أعادت �ملقاومة، تدريجياً، تفعيل 

بوكري  �أملوغ  �لعبية،   13 قناة  مر��صل  وذكر  �حلارقة.  بالبالونات  بادئًة  غزة،  قطاع  عن 

طلقت من �لقطاع، �أّدت نري�نها �إىل �لتهام 3 �آالف دومن 
ُ
Almog Boker، �أن بالونات حارقة �أ

�الإخباري  و�ال  ملوقع  �لع�صكري  �ملر��صل  �أ�صار  فيما  بئريي،  كيبوت�ص  منطقة  من   )
2

كم  3(

�لعبي �أمري بوخبوط، �إىل �أن �لبالونات َت�صبّبت يف حريق �صخم يف م�صتعمرة نري عام، مل تتّم 

�لنظر �إىل �أن  �ل�صيطرة عليه �إال بعد �ال�صتعانة بفرق �إطفاء من ع�صقالن وكريات جات، الفتاً 

وحد�ت �لهند�صة �لتابعة جلي�ص �الحتالل فّككت عدد�ً من �لبالونات �الأخرى �لتي حتمل مو�ّد 

29
متفّجرة.

با�صم  	 �لناطق  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  عل  غار�ته  �الحتالل  مو��صلة  من  حما�ص  حركة  حّذرت 

ت�صدير  باإمكانهم  باأن  �الحتالل  قادة  “يتوهم  مكتوب:  ت�رشيح  يف  قا�صم،  حازم  �حلركة 

�أور�ق  �لد�خلية عب مهاجمة غزة، فاملقاومة �صتكون قادرة يف كل مرة على بعرثة  �أزماتهم 

30
�الحتالل و�إرباك ح�صاباته“.

�إىل تاأ�صي�ص حزب  	 ي�صعى رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، ب�صكل غري ر�صمي، 

ييني جديد يف �النتخابات �ملقبلة، ونقَل موقع يديعوت �أحرونوت �الإلكرتوين، عن م�صادر 

�أن  وهي  �ملبادرة،  هذه  ور�ء  من  و��صحاً  �صيا�صياً  هدفاً  “ثمة  �إن  قولهم:  �لليكود  من  مقربة 

ي�صمح حزب �آخر، يبدو كاأنه مبعزل عن �لليكود، بتو�صيع حجم كتلة �ليمني )�أحز�ب �ليمني 

31
و�حلريديني(، و�أن ي�صمن نتنياهو يف �النتخابات �أغلبية من 61 ع�صو كني�صت“.

�لتي مّت ت�صفيتها  	 �أن �خللية  �أفيف كوخايف،  زعم رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

منذ �أيام عند حدود �جلوالن �ل�صوري �ملحتل، تابعة الإير�ن. وقال كوخايف للجنود: �إن “هذه 
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�إجنازهم  �جلنود  على  مثنياً  �صورية“،  يف  �لر�ديكايل  �ملحور  تاأ�صي�ص  عملية  من  جزء  �خللية 

32
�لعملية ب�صكل دقيق، و�لقيام بذلك باحرت�فية.

متوز/ 	 خالل  و��صلت  �الحتالل  �صلطات  باأن  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز   ذكر 

جائحة  نتيجة  بهم  �ملحدق  �خلطر  من  بالرغم  �لفل�صطينيني،  بحّق  �عتقاالتها   2020 يوليو 

طفالً،  42 بينهم  مو�طناً،   350 باعتقال  قامت  �الحتالل  �صلطات  �إن  �ملركز  وقال   كورونا. 

33
و10 ن�صاء وفتيات، خالل تلك �لفرتة، من بينهم 28 حالة �عتقال خالل �أيام عيد �الأ�صحى.

ال�صبت، 2020/8/8

منازل  	 هدم  وترية  �رتفاع  �أن  زعارير،  با�صم  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �أكد 

�صكانها  من  وتفريغها  �ملحتلة  �لقد�ص  �أهايل  تهجري  ل�صيا�صة  ��صتكماالً  ياأتي  �ملقد�صيني 

34
�الأ�صليني.

رئا�صة  	 من  نتنياهو  بنيامني  با�صتقالة  للمطالبة  �الإ�رش�ئيليني،  من  �الآالف  ع�رش�ت  تظاهر 

وما  كورونا،  �أزمة  مع  �لتعامل  يف  حكومته  و�صيا�صات  �صيا�صاته  على  و�حتجاجاً  �لوزر�ء، 

35
تبعها من �أزمات �قت�صادية.

�ملعونة  	 جمتمع  على  “يجب  �إنه  كوردوين،  كالوديو  لبنان  يف  �الأونرو�  وكالة  مدير  قال 

مو�صحاً  �لطو�رئ“،  حلاالت  �لفورية  ��صتجابته  يف  فل�صطني  الجئي  يدرج  �أن  �لدولية 

�لالجئني  ذلك  يف  مبن  بريوت،  �نفجار  �أعقاب  يف  �لدعم  “�إىل  يحتاج  لبنان  يف  �صخ�ص  كل  �أن 

36
�لفل�صطينيني، �لذين يحتاجون ب�صكل خا�ص �إىل �رشيان للحياة“.

قال �ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان، �لتابع ملنظمة �لتحرير، يف تقرير  	

له، �إن “حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صادقت على بناء �ألف وحدة ��صتيطانية على �أر��صي 

�لقد�ص  1(، �صمن م�رشوع  )�إي  �مل�صماة  �ملنطقة  �لعيزرية، و�أبو دي�ص يف  �لطور، عناتا،  قرى 

كامل،  ب�صكٍل  �لقد�ص  من  �ل�رشقية  �ملنطقة  يغلق  �أن  �صاأنه  من  و�لذي  �ال�صتيطاين،  �لكبى 

ويطوق �ملناطق )عناتا، �لطور، حزما(، بحيث حُترم من �أي �إمكانية تو�صع م�صتقبلية باجتاه 

37
�ل�رشق“.

االأحد، 2020/8/9

�خلارج،  	 يف  �لعالقني  �لفل�صطينيني  عودة  مرحلة  غزة  قطاع  يف  �حلكومية  �ل�صلطات  و�صفت 

عقدته  �جتماع  خالل  ذلك  جاء  �لقطاع.  يف  كورونا  وباء  تف�صي  مو�جهة  يف  “�الأخطر“  باأنها 
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معب  عب  و�صولهم  �ملتوقع  �لعالقني  ��صتقبال  ترتيبات  ملناق�صة  و�ل�صحة،  �لد�خلية  وز�رتا 

فريو�ص  مو�جهة  يف  و�ل�صالمة  �لوقاية  �إجر�ء�ت  وفق  معهم  �لتعامل  و�آليات  �لبي،  رفح 

38
كورونا، خالل �لفرتة �لقادمة، وفق بيان للد�خلية.

�الأحر�ر  	 وفاء  �صفقة  حمرري  �أ�رشى  �لتما�ص  يف  �لنظر  لالحتالل  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت 

�أي كل ق�صية على حدة. وقال  �لتما�صاتهم ب�صكل فردي،  �لنظر يف  جماعي، وقررت  ب�صكل 

رئي�ص نادي �الأ�صري قدورة فار�ص تعقيباً على ذلك: “�إن قمة �لهرم �لق�صائي لالحتالل يتو�طاأ 

39
ب�رش�حة مع �ملوؤ�ص�صة �الأمنية و�ل�صيا�صية“.

�إلغاء  	 ��صتدت لدرجة  �الإ�رش�ئيلية  �الأزمة د�خل �حلكومة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �إذ�عة �جلي�ص  ك�صفت 

�حلكومة،  رئي�ص  نائب  وهاجم  عملها.  جدول  حول  خالفات  ب�صبب  �الأ�صبوعي،  �جتماعها 

على  �الأخري  �إ�رش�ر  ب�صبب  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  جانت�ص،  بني  �لدفاع  ووزير 

بامل�صادقة  جانت�ص  يطالب  فيما   ،)2020 �صنة  )�أي  فقط  �حلايل  للعام  ميز�نية  على  �مل�صادقة 

2020 و2021(، وفقاً لن�ص �التفاق �الئتاليف  على ميز�نية للعامني �حلايل و�ملقبل )�أي �صنتي 

40
بينهما.

�ملعتقلني  	 “ق�صية  �أن  �مل�صايخ،  خ�رش  �ل�صعودية  يف  �الأردنيني  �ملعتقلني  ملف  م�صوؤول  �أكد 

�أ�صبحت �صبه متوقفة، وهي �أقرب حلالة �جلمود و�لن�صيان“. ونقلت وكالة قد�ص بر�ص عن 

�أو�صاع  عن  معلومة  �أدنى  يعرفون  ال  و�لفل�صطينيني  �الأردنيني  �ملعتقلني  “�أهايل  �أن  �مل�صايخ 

وتتّم  �ملعتقلني،  بع�ص  مع  �إال  منقطعة،  �صبه  و�الت�صاالت  �ل�صعودية،  �ل�صجون  يف  �أبنائهم 

41
لدقائق قليلة فقط“.

االإثنني، 2020/8/10

�ليمينية  	  20 �لقناة  مع  �أجر�ها  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

�الإ�رش�ئيلية، �إنه “كان و��صحاً منذ �لبد�ية �أننا لن نتمكن من فر�ص �صيادتنا )على مناطق يف 

�ل�صفة �ملحتلة(، لن يتّم دون مو�فقة �أمريكية“، م�صري�ً �إىل �أنه “لو مل نكن بحاجة �إىل �ملو�فقة 

�آخرون  حكومة  روؤ�صاء  ولكان  طويلة،  فرتة  منذ  �خلطوة  هذه  على  �أقدمت  لكنت  �الأمريكية 

�مل�صاألة يف  تعد  �أخرى، مل  باأ�صياء  “�لرئي�ص تر�مب م�صغول حالياً  و�أ�صاف:  قد فعلو� ذلك“. 

�صلّم �هتماماته، و�أنا �أقول ذلك ب�رش�حة“، و�أ�صاف: “ �آمل �أن نتمكن �أي�صاً من نزع �العرت�ف 

ب�صيادتنا وتطبيق �ل�صيادة، ورمبا م�صالح �صيا�صية �أخرى مهمة لدولة �إ�رش�ئيل يف �مل�صتقبل 

42
�لقريب“.
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	  ،2020/8/10 �الإثنني  يوم  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  �إن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت 

ياأتي يف �إطار جهود حما�ص لتطوير قدر�تها �ل�صاروخية. ور�أت �ل�صحيفة �أن تز�من جتربة 

�ل�صو�ريخ مع عودة �لفل�صطينيني يف قطاع غزة الإطالق �لطائر�ت �لورقية �حلارقة، باجتاه 

تفاهمات  تنفيذ  عدم  من  �حلركة  ��صتياء  تعك�ص  “ر�صائل  هو  �ملحاذية،  �مل�صتعمر�ت  �أر��صي 

43
�لتهدئة �لتي رعتها م�رش بني حما�ص و�إ�رش�ئيل“.

�حلكومي  	 و�ملعلومات  �الإعالم  مركز  يف  �لعبادلة،  ر�مي  �لعدوى“  “مكافحة  د�ئرة  مدير  قال 

مبدينة غزة: �إن “�لعجز �لدو�ئي تعّدى �خلط �الأحمر، بعد نفاد 45% من �الأدوية و31% من 

44
�مل�صتهلكات �لطبية، ونحو 65% من لو�زم �ملختب�ت“.

�للغة  	 لتعليم   ]Studio[ ��صتديو  “ت�صغيل  �الإ�رش�ئيلية  و�ال�صتيعاب  �لهجرة  وز�رة  �أعلنت 

ما  وبح�صب  �ليهود“.  هجرة  على  �لطلب  لزيادة  نظر�ً  زوم؛  تطبيق  عب  �خلارج،  يف  �لعبية 

 “Nefesh B’Nefesh بنيف�ص  “نيف�ص  منظمة  زعمت  �الإ�رش�ئيلي،  نيوز   24 �آي  موقع  �أورد 

وكند�“.  �ملتحدة  �لواليات  من  للهجرة  �مل�صجلني  عدد  يف   %152 بن�صبة  زيادة  “هناك  �أن 

ويف �ملنظمة،  �إ�صهام  خالل  من  �إ�رش�ئيل  �إىل   2,283 هاجر   2019 “ويف  �ملوقع:   و�أ�صاف 

�لهجرة  وزيرة  وتوقعت  جدد“.  مهاجرين   8,306 �إ�رش�ئيل  �إىل  قدم   ،2020 منت�صف 

�ألف مهاجر بحلول   90 “و�صول   Pnina Tamano–Shata و�ال�صتيعاب بنينا تامانو-�صطا 

45
نهاية �لعام 2021 مقارنة بـ 35,463 يف �لعام 2019“.

قررت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إغالق معب كرم �أبو �صامل، ومنع �إدخال مو�د بناء �إىل قطاع  	

فقط  و�صي�صمح  �ملعب،  �إغالق  قرر  �إنه  له،  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  وقال  غزة. 

باإدخال �مل�صاعد�ت �الإن�صانية و�لوقود، �بتد�ء من �صباح �لثالثاء 2020/8/11. وزعم �الحتالل 

46
�أن �لقر�ر ياأتي يف ظّل ��صتمر�ر �إطالق �لبالونات باجتاه �مل�صتعمر�ت �ملحاذية لقطاع غزة.

�الحتالل  	 قو�ت  �نتهاكات  �أبرز  لها،  تقرير  يف  �لفل�صطينية  �الإعالم  وز�رة  ��صتعر�صت 

�الأق�صى“  “�نتفا�صة  بد�ية  منذ  �أنه  �إىل  �لنظر  الفتاً  �لفل�صطينية،  �لطفولة  بحقّ  و�مل�صتوطنني 

3,090 طفالً،  �أكرث من  ��صت�صهد   ،2019 �أكتوبر  �الأول/  نهاية ت�رشين  2000/9/28 وحتى  يف 

بد�ية منذ  �أطفال   304 �عتقلت  فيما  �لفل�صطينيني.  �الأطفال  من  �الآالف  ع�رش�ت   وجرح 

2020، حيث ما يز�ل يتو�جد يف �صجون �الحتالل  2020 ولغاية نهاية حزير�ن/ يونيو  �صنة 

47
170 طفالً، بح�صب �إح�صاء�ت نادي �الأ�صري �لفل�صطيني وهيئة �صوؤون �الأ�رشى.
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ك�صف حتليل �أجر�ه معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج( لالأو�مر �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية  	

�ل�صادرة، �أن م�صاحة �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي ��صتهدفتها �الأو�مر �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

و�لتي �مل�صتعمر�ت،  نفوذ  مناطق  تو�صيع  �أوالً  �صملت   ،)
2

كم  6.011( دومناً   6,011  بلغت 

نحو   ،)
2

كم  2.098( �الأر��صي  من  دومناً   2,098 بو�قع  �الأو�مر  من  �الأكب  �لن�صيب  لها  كان 

48
35% من �مل�صاحة �لكلية لالأر��صي �مل�صتهدفة باالأو�مر �ل�صادرة.

الثالثاء، 2020/8/11

�صديد  	 برّد  جانت�ص،  بني  �لدفاع  ووزير  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  هدد 

�لعبي  �الإخباري  و�ال  موقع  ونقل  �حلارقة،  �لبالونات  �إطالق  ��صتمر  �إذ�  غزة،  قطاع  �صّد 

غايته  غزة  من  �حلارقة  �لبالونات  �إطالق  �إن  قولهم،  �إ�رش�ئيليني  �أمنيني  م�صوؤولني  عن 

ممار�صة �صغوط من �أجل دفع تفاهمات حول تهدئة وم�صاريع مدنية تتعلق بالبنية �لتحتية 

�إىل  �إدخال �ملنحة �ملالية �لقطرية  �أن ذلك ياأتي �حتجاجاً على تاأخري  �إىل  �إ�صافة  يف قطاع غزة، 

“غالف غزة“، من  60 حريقاً يف حميط م�صتعمر�ت  �أكرث من  �أن �ندلع  �لقطاع. جاء ذلك بعد 

49
جر�ء �إطالق بالونات حارقة من �لقطاع.

�لبحث  	 حماولة  من  �للبناين،  �هلل  حزب  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حذّر 

�لبث  هيئة  ح�صب  وذلك  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �أزمة  �فتعال  عب  بالده،  يف  �الأزمة  من  خمرج  عن 

50
�الإ�رش�ئيلي )مكان(.

يف  	 �الأع�صاء  و�لدول  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  عاجالً“  “ند�ءً  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وجّهت 

ب�صبب  �لفل�صطينيون،  �لالجئون  يعي�صها  �لتي  �ملزرية“  “�الأو�صاع  حول  �لدولية،  �ملنظمة 

51 
ممار�صات �الحتالل �لعن�رشية وغري �لقانونية.

)مكان(، 	 �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �الإذ�عة  مر��صلة   ذكرت 

جيلي كوهني Gili Cohen، �أن رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يو�صي كوهني حتدث مع م�صوؤولني 

قطريني على خلفية �لت�صعيد يف �ملناطق �ملحيطة بقطاع غزة. و�أ�صافت �أن “�إ�رش�ئيل“ معنية 

با�صتمر�ر �مل�صاعد�ت �لتي تقدمها �لدوحة للغّزيني خالل �الأ�صهر �ملقبلة، �أي�صاً الإعادة �لهدوء 

مع قطاع غزة. و�أفادت �صحيفة معاريف باأن كوهني �صارك يف �حلو�ر مع �لقطريني ب�صكل 

�الإ�رش�ئيلي،  للتلفزيون  �ل�صابعة  �لقناة  وح�صب  حلما�ص.  �لتمويل  ��صتمر�ر  ل�صمان  مبا�رش 

“�إ�رش�ئيل“ ت�صعى للتهدئة يف �جلنوب، وتريد ��صتمر�ر �لتمويل حلما�ص خالل �الأ�صهر  فاإن 

52
�لقادمة.
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�مل�صجد  	 �ل�رشقية من  �ملنطقة  �لو�صع يف  �أن  �ملحتلة  �لقد�ص  �لدينية يف مدينة  �ملرجعيات  �أكدت 

�دعاء�ت  لها،  بيان  يف  �ملرجعيات،  ورف�صت  م�صبوق.  وغري  ومرتّد  خطر،  �ملبارك  �الأق�صى 

على  لل�صيطرة  ي�صعى  �الحتالل  �أن  موؤكدة  ع�صكرية،  منطقة  �ل�رشقية  �ملنطقة  باأن  �الحتالل 

يف  تلمودية  طقو�ص  باأد�ء  لهم  و�ل�صماح  �مل�صتوطنني،  �قتحامات  تكثيف  خالل  من  �الأق�صى 

53
�ملنطقة �ل�رشقية، ورفع علم �الحتالل فيها.

�الأيتام  	 الإغاثة  �الإ�صالمية  و�جلمعية  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أعلنت 

م�صاعد�ت  من  �الآن  حتى  �حلركة  �أو�صلته  ما  جمموع  �أن   )48 �الإغاثة  )جمعية  و�ملحتاجني 

54
لالأهايل �للبنانيني �ملت�رشرين من �نفجار بريوت بلغ 18 طناً من �مل�صاعد�ت �لعينية.

حذّر �خلبري �لفل�صطيني ز�هر كحيل، �ملخت�ص يف هند�صة �ملياه �لبحرية و�ملو�نئ، من �لتد�عيات  	

“�لكارثية �ملرعبة“ �لتي �صيت�صبب بها �صد �لنه�صة �الإثيوبي، على �صو�طئ فل�صطني �ملحتلة، 
و�لتي من �ملرجح �أن ُتَدّمر خالل �صنو�ت قليلة. و�أ�صار كحيل �إىل �أن �لكميات �لهائلة من مياه 

�إىل �صو�حل فل�صطني  �لنيل �ملحملة بالطمي، و�لرمال، و�لر�صوبيات، و�لتي كانت ت�صل  نهر 

55
ولبنان، من �ملمكن �أن تتاأثر باإن�صاء �صد �لنه�صة.

	  Gholam Hossein �إ�صماعيلي  ح�صني  غالم  باإير�ن  �لق�صائية  �ل�صلطة  با�صم  �ملتحدث  قال 

�أحكام بال�صجن على  �إير�نيني، �صدرت  �لقب�ص على خم�صة  �ألقت  �الأمن  �أجهزة  �إن   ،Ismaili
56

�ثنني منهم على �الأقل بتهمة �لتج�ص�ص ل�صالح بريطانيا، و�أملانيا، و“�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/8/12

�أر�صاً زر�عية فارغة، ونقطة ر�صد للمقاومة �رشقي  	 ق�صفت �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية 

يف  للمقاومة  وموقعاً  دفعتني،  على  �صو�ريخ   7 بـ  غزة،  قطاع  من  �جلنوب  �إىل  رفح  مدينة 

خميم  �رشق  للمقاومة  ر�صد  نقطتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملدفعية  ق�صفت  كذلك،  نيت�صارمي.  حمررة 

با�صم حركة حما�ص  �لناطق  �لديك“ و�صط قطاع غزة. وقال  “جحر  �لبيج لالجئني، وبلدة 

“�إن ��صتمر�ر �لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي على غزة وق�صف مو�قع �ملقاومة، يوؤكد  فوزي برهوم: 

م�صي �الحتالل يف �صيا�صاته وجر�ئمه، �لتي لن تثني �صعبنا �لفل�صطيني ومقاومته �لبا�صلة 

غزة  ملعاناة  حّد  وو�صع  وحريته،  حقوقه  عن  دفاعاً  و�لكفاح  �لن�صال  طريق  مو��صلة  عن 

57
وح�صارها“.

�إىل 	 بحرياً  ميالً   15 من  غزة  بحر  يف  �ل�صيد  م�صاحة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات   قلّ�صت 

58
8 �أميال، يف �إطار �لت�صييق وت�صديد �حل�صار على قطاع غزة.
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بق�صايا  	 متهم  منع  على  ين�ص  قانون  م�رشوع  �لعامة،  بهيئته  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �أ�صقط 

جنائية من ت�صكيل حكومة، يف قانون ي�صتهدف باالأ�صا�ص منع بنيامني نتنياهو من ت�صكيل 

لتقدمي  تلم“   – م�صتقبل  “يوجد  كتلة  وبادرت  �صدّه.  �التهام  لو�ئح  ظلّ  يف  �ملقبلة  �حلكومة 

م�رشوع �لقانون. ومل يح�رش �أع�صاء حتالف كاحول الفان �لت�صويت، منعاً لدعم م�رشوع 

59
�لقانون.

�لبحر  	 تركيا يف  �أن�صطة  لليونان، يف مو�جهة  �لكامل  �الإ�رش�ئيلية عن دعمها  عبّت �خلارجية 

�الأبي�ص �ملتو�صط. وبح�صب بيان للخارجية �الإ�رش�ئيلية، فاإنها تر�قب �لتوتر�ت �حلا�صلة عن 

60
كثب، موؤكدةً �أنها تت�صامن مع �ليونان وتدعمها يف �حلفاظ على م�صاحله يف �رشق �ملتو�صط.

يف  	 �ملجتمع  ُخم�ص  نحو  ي�صكلون  �ل�صباب  �إن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  قال 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أو�صح �جلهاز، يف بيان له، ملنا�صبة �ليوم �لعاملي لل�صباب، �أن 

�إجمايل  22% من  ي�صكلون  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  )18-29 عاماً( يف  �صاب  1.14 مليون  هناك 

�ل�صكان يف منت�صف �صنة 2020، )23% يف �ل�صفة �لغربية و22% يف قطاع غزة(. وبلغ معدل 

�لبطالة بني �ل�صباب 38% ل�صنة 2019 )31% بني �لذكور و63% بني �الإناث(، بو�قع 63% يف 

61
قطاع غزة، و23% يف �ل�صفة �لغربية.

اخلمي�س، 2020/8/13

�أن �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل“ �تفقتا على  	 �أعلن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب 

تطبيع �لعالقات �لديبلوما�صية ب�صكل كامل، مبا يعزز “�ل�صالم“ يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط. 

يف  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  حتقق  �لتاريخية  �خلطوة  هذه  �إن  �لبي�صاوي،  �ملكتب  يف  تر�مب،  وقال 

�إ�رش�ئيل مع بقية  “�أمر مذهل وخطوة يف طريق �لرتكيز على حت�صني عالقات  �ملنطقة، وهذ� 

 ،“Abraham Accord لعامل �لعربي“. و�أعلن تر�مب �أن �لتوقيع �لر�صمي على “�تفاق �إبر�هيم�

ز�يد، بن  حممد  �ل�صيخ  ظبي  �أبو  عهد  وويل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   بني 

“�التفاق �إن  وقال:  �الإمار�ت،  بدولة  تر�مب  و�أ�صاد  �أ�صابيع.  خالل  �الأبي�ص  �لبيت  يف   �صيتمّ 

جاء نتيجة عالقات بنيت خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية بعد �أن كانت �لعالقات متوترة“، م�صري�ً 

�صتوقعان  و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  �إن  تر�مب  وقال  الإير�ن.  كبرية  �رشبة  ُيعدّ  �التفاق  �أن  �إىل 

و�لتكنولوجيا،  و�الأمن،  و�ل�صياحة،  �ال�صتثمار،  جماالت  يف  �لثنائية  �التفاقات  من  �صل�صلة 

متبادلة.  �صفار�ت  و�إقامة  �لبلدين  بني  مبا�رشة  جوية  برحالت  �ل�صماح  �إىل  �إ�صافة  و�لطاقة، 

وو�صف  �الإمار�ت.  حذو  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  من  �ملزيد  حتذو  �أن  تر�مب  وتوقع 
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�إ�رش�ئيل  من  لكل  �التفاق  لهذ�  كثرية  فو�ئد  و“هناك  بالتاريخي،  �التفاق  كو�صرن،  جاريد 

و�الإمار�ت و�أي�صاً للواليات �ملتحدة“. وقال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو يف بيان: 

�إنه “يوم تاريخي وخطوة مهمة �إىل �الأمام من �أجل �إقر�ر �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“. وقال 

“�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  و�ل�صفري  وبومبيو،  كو�صرن،  �إن  �الأبي�ص  �لبيت  يف  م�صوؤولون 

�آيف  �لدولية  للمفاو�صات  �خلا�ص  و�ملبعوث  �الأمريكي  �لرئي�ص  وم�صاعد  فريدمان،  ديفيد 

 Robert O’Brien بريكوفيت�ص، وم�صت�صار �الأمن �لقومي للبيت �الأبي�ص روبرت �أوبر�ين 

�صاركو� بعمق يف �لتفاو�ص على �ل�صفقة.

وقال بيان م�صرتك �أ�صدرته �لدول �لثالث، �إن زعماءها “�تفقو� على �لتطبيع �لكامل للعالقات   

�لدبلوما�صي  �الإجناز  “هذ�  �أن  �لبيان  و�أ�صاف  �ملتحدة“.  �لعربية  و�الإمار�ت  �إ�رش�ئيل  بني 

�لتاريخي �صيعزز �ل�صالم يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، وهو دليل على �لدبلوما�صية �جلريئة، 

جديد  م�صار  لر�صم  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  و�صجاعة  �لثالثة،  �لقادة  وروؤية 

�أن وفدين  �لبيان  �الأو�صط“. وتابع  �ل�رشق  �لعظيمة يف  �لعنان لالإمكانات  �أن يطلق  من �صاأنه 

ب�صاأن  ثنائية  �تفاقات  لتوقيع  �ملقبلة  �الأ�صابيع  يف  �صيلتقيان  و�الإمار�ت،  “�إ�رش�ئيل“  من 

ومن  �أخرى.  وق�صايا  و�الت�صاالت  و�الأمن،  �ملبا�رشة،  و�لرحالت  و�ل�صياحة،  �ال�صتثمار، 

لهذ�  “نتيجة  �أنه  �لبيان  يف  وجاء  و�ل�صفار�ت.  �ل�صفر�ء  قريباً  �لبلد�ن  يتبادل  �أن  �ملتوقع 

�لعربية  �الإمار�ت  من  وبدعم  تر�مب،  �لرئي�ص  طلب  على  وبناء  �لدبلوما�صي،  �الخرت�ق 

�ملتحدة �صتعلق �إ�رش�ئيل �إعالن �ل�صيادة“ على مناطق يف �ل�صفة �لغربية. وين�ص �التفاق على 

�ل�صماح  خالل  من  �ل�صابق،  من  �أكب  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  للو�صول  قدرة  �مل�صلمني  منح 

�صتو�صعان  و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  �إن  �لبيان  وقال  �أبيب.  تل  �إىل  ظبي  �أبو  من  بالطري�ن  لهم 

ومن  كورونا.  لفريو�ص  لقاح  وتطوير  بعالج  يتعلق  فيما  �لفور،  على  �لتعاون  وت�رشعان 

تقدماً  �التفاق  تعّد  بالده  �إن  �لعتيبة،  يو�صف  و��صنطن،  يف  �الإمار�ت  دولة  �صفري  قال  جهته، 

62
مهماً يف �لعالقات �لعربية - �الإ�رش�ئيلية.

فيه  	 �أعلن  �لذي  �ل�صحفي  موؤمتره  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

�أن  على  م�صّدد�ً  �ل�صّم،  خمطط  على  تغيري  ال  �إنه  �الإمار�ت،  مع  �صالم“  “�تفاق  عن  ر�صمياً، 

�ل�صمّ متّ تاأجيله فح�صب. ويف �صياق مت�صل، �أطلق حلفاء نتنياهو يف �ليمني �ال�صتيطاين وعدد 

�ل�صّم  �إىل خمطط  للعودة  �الأمريكية  �الإد�رة  لل�صغط عليه وعلى  �لليكود، حملة  من رفاقه يف 

�إ�صقاطه. وهدد عدد من قادة �مل�صتعمر�ت باالإطاحة به و�ختيار قائد �آخر من �لليكود  وعدم 

ليحلّ حمله. وقال �لنائب بت�صالئيل �صموتريت�ص �إن “و�جب �ليمني �حلقيقي �الأول �ليوم هو 
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“تنازل نتنياهو عن  �إن  ��صتبد�ل نتنياهو، و�لتخل�ص من قيادته للمع�صكر“. و�أ�صاف قائالً: 

خمطط فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على �مل�صتوطنات وعن �صمّ غور �الأردن و�صمايل �لبحر 

63
�مليت، يفتح �لباب للعودة �إىل حّل �لدولتني“.

�الأمريكي  	 �لثالثي  لالإعالن  �ل�صديدين  و��صتنكارها  رف�صها  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أعلنت 

و�الإمار�ت،  “�إ�رش�ئيل“  بني  للعالقات  كامل  تطبيع  حول  �ملفاجئ،  �الإمار�تي،  �الإ�رش�ئيلي 

�الإمار�ت  دولة  به  قامت  ما  �لفل�صطينية  �لقيادة  “ترف�ص  لها:  بيان  يف  �لقيادة،  و�أ�صافت 

�لعربية �ملتحدة، باعتباره خيانة للقد�ص، و�الأق�صى، و�لق�صية �لفل�صطينية، و�عرت�فاً بالقد�ص 

64
عا�صمة الإ�رش�ئيل، وتطالبها بالرت�جع �لفوري عن هذ� �الإعالن �مل�صني“.

�لثالثي  	 �لبيان  �أثر  وعلى  �أنه  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �أعلن 

��صتدعاء  مّت  �الإمار�تية،   - �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  بتطبيع  �الإمار�تي،  �الإ�رش�ئيلي  �الأمريكي 

65
�ل�صفري �لفل�صطيني لدى دولة �الإمار�ت، وب�صكل فوري.

�أعلنت حركة حما�ص �أن رئي�ص مكتبها �ل�صيا�صي �إ�صماعيل هنية �ت�صل بالرئي�ص �لفل�صطيني  	

حممود عبا�ص، ملناق�صة �لتطور�ت �ملتعلقة باالتفاق �ملعلن بني �الإمار�ت و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

وقال بيان �صدر عن مكتب هنية، �إن �مل�صوؤولنَي “�أكد� ب�صكل و��صح رف�ص هذ� �التفاق �ملعلن، 

66
معتَبين �أنه �تفاق غري ملزم لل�صعب �لفل�صطيني، ولن يتّم �حرت�مه“.

على  	 وكتب  �الإ�رش�ئيلي،  �الإمار�تي  �التفاق  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  ثمّن 

�لواليات  بني  �لثالثي  �مل�صرتك  �لبيان  بالغ  وتقدير  باهتمام  “تابعُت  تويرت:  على  �صفحته 

�ملتحدة �الأمريكية ودولة �الإمار�ت �لعربية �ل�صقيقة و�إ�رش�ئيل، حول �التفاق على �إيقاف �صّم 

يف  �ل�صالم  �إحالل  �صاأنها  “من  خطو�ت  �أنها  على  م�صدد�ً  �لفل�صطينية“،  لالأر��صي  �إ�رش�ئيل 

67
�ل�رشق �الأو�صط“.

رحّبت �لبحرين باإعالن �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ عن �تفاق لتطبيع �لعالقات بو�صاطة �أمريكية،  	

و�أعربت  �ملنطقة“.  يف  �ال�صتقر�ر  تعزيز  يف  �صت�صهم  �لتاريخية  “�خلطوة  �أن  على  م�صددة 

�لبحرين، يف بيان �أوردته وكالة �ل�صحافة �لفرن�صية، عن “بالغ �لتهاين لدولة �الإمار�ت �لعربية 

68
�ملتحدة“.

قال �صابط يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إن حكومة �الحتالل قررت “وقف �إدخال �لوقود  	

�إىل قطاع غزة ب�صكل فوري، من �الآن وحتى �إ�صعار �آخر“، بعد �صاعات من تقلي�ص م�صاحة 

69
�ل�صيد يف بحر غزة �أمام �صيادي �لقطاع.
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�دعى �صالح �جلو يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تدمري ُثلث �لدفاعات �جلوية �ل�صورية خالل �لهجمات  	

“�ملعركة بني  �أنه هاجم يف  �إىل  �الأخرية؛ م�صري�ً  �لثالثة  �ل�صنو�ت  نفذها خالل  �لتي  �لعدو�نية 

�ل�صورية، �الأر��صي  على  خمتلفاً  هدفاً   955 نحو  �لفرتة،  هذه  خالل  �صنّها  �لتي   حربني“ 

70
بـ 4,239 �صاروخاً وقنبلة.

اجلمعة، 2020/8/14

�لغربية  	 بال�صفة  مناطق  عدة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الإمار�تي  لالتفاق  ر�ف�صة  م�صري�ت  �نطلقت 

بينما  ز�يد،  بن  حممد  ظبي  �أبو  عهد  ويل  �صور  على  دو�صاً  �الأق�صى  �مل�صجد  و�صهد  �ملحتلة، 

�ملخيمات  �صهدت  كذلك  �خلليل.  جنوب  يطا  مدينة  يف  �الإمار�تي  �لعلم  متظاهرون  �أحرق 

71
�لفل�صطينية يف لبنان �إ�رش�باً �صمل كافة �ملوؤ�ص�صات و�الأ�صو�ق و�ملتاجر.

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، على �أن �الإمار�ت  	

و�أفاد  �لعربي.  �الإجماع  خارج  �الحتالل،  مع  �لعالقات  بتطبيع  ��صرت�تيجياً“  “خطاأ  ترتكب 

عريقات باأن �الإمار�ت بادرت بقطع �لعالقات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية منذ �صنة 2014، وقال 

�إن �الإمار�ت كانت ت�صعى �إىل “�لتطبيع مع �الحتالل“، بغ�ص �لنظر عن “وجود �أو عدم وجود 

72
خطة �صّم �إ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �ملحتلة“.

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �الإ�رش�ئيلية �أن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو  	

73
ز�ر �الإمار�ت مرتني على �الأقل �رش�ً، خالل �لعامني �ملا�صيني.

�لبث  	 �لتابعة لهيئة  �الإ�رش�ئيلية  �لعامة  �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز لالإذ�عة  �لطاقة  قال وزير 

�ال�صتيطان  وزير  و�صدد  �الأجندة“.  عن  ينزل  “مل  �ل�صّم  خمطط  �إن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي 

“�إ�رش�ئيل  �أن  Tzachi Hanegbi، خالل مقابلة الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،  ت�صاحي هنغبي 

و�أ�صاف  لوجودنا“.  �رشورية  �لغاية  هذه  الأن  )�ل�صّم(،  �حللم  هذ�  عن  �لتنازل  يكنها  ال 

1967. وبد�أنا ب�صفر  �لعام  “�إ�رش�ئيل تعزز �صيطرتها على يهود� و�ل�صامرة منذ  �أن  هنغبي 

74
م�صتوطنني، وبعد ذلك 1,000 و100,000، و�ليوم يوجد ن�صف مليون م�صتوطن“.

مع  	 عالقات  باإقامة  �الإمار�ت  دولة  تقوم  �أن  �ملوؤ�صف  من  �إنه  �إفريقيا  جنوب  حكومة  قالت 

75
“�إ�رش�ئيل“، مبوجب �تفاقية تتعلق مب�صري �ل�صعب �لفل�صطيني، ودون �إ�رش�كه فيها.

و�إنه  	 “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لر�صمي  �لتطبيع  قر�ر  يف  �أحد�ً  ت�صاور  مل  �إنها  �الإمار�ت  دولة  قالت 

�لعامة، و�لديبلوما�صية  �لثقافة  ل�صوؤون  �خلارجية  وزير  م�صاعد  وقال  “�صيادي“.   قر�ر 
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عمر �صيف غبا�ص، �إن �الإمار�ت تر�عي م�صاحلها وح�صاباتها �خلا�صة عند �تخاذ �لقر�ر�ت، 

من  بت�صفيق  يحظى  لن  �لتطبيع  �أن  علمها  مع  �خلطوة،  هذه  ب�صبب  �أ�صدقاءها  و�أبلغت 

76
�جلميع.

�ل�صلطات  	 �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال 

�الإ�رش�ئيلية هدمت �أو �صادرت خالل �أ�صبوعني، 43 مبنى يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي 

�إىل  �أدى  ما  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلطات  ت�صدرها  �لتي  �لبناء  رخ�ص  �إىل  �الفتقار  بحجة  �لقد�ص، 

77
تهجري 108 فل�صطينيني و�إحلاق �الأ�رش�ر بنحو 240 �آخرين.

�لعالقات  	 لتطبيع  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل“  بني  باالتفاق  �الأوروبية  �ملفو�صية  رحبت 

�لديبلوما�صية، وقالت �إنه ي�صّب يف م�صلحة �لبلدين و�صي�صهم يف تعزيز �ال�صتقر�ر يف �ل�رشق 

78
�الأو�صط.

ال�صبت، 2020/8/15

يف  	 تي  �أم  �أف  “بي  �صبكة  مع  مقابلة  خالل  �ل�صبت،  عون،  مي�صال  �للبناين  �لرئي�ص  قال 

BFMTV“ �الإخبارية �لفرن�صية �إنه يجب حّل �مل�صاكل مع “�إ�رش�ئيل“ قبل �لتو�صل �إىل �تفاق 

“�صالم“ معها. ويف تعليقه على �التفاق بني “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت، قال “�إنها دولة م�صتقلة“ 
79

يف �إ�صارة �إىل �الإمار�ت.

قال �حلاخام مارك �صناير، وهو يهودي �أمريكي مقرب من �حلكومة �لبحرينية، وم�صت�صار  	

ر�صمياً  عالقاتهما  عن  �صتعلنان  و�لبحرين  “�إ�رش�ئيل“  �إن  خليفة،  �آل  عي�صى  بن  حمد  �مللك 

80
بحلول نهاية �صنة 2020.

�لكيان  	 مع  �لتطبيع  من  �لكويت  موقف  �أن  على  �لتاأكيد  مطلعة  حكومية  م�صادر  دت  جدَّ

موقفها،  على  �لكويت  �إن  �لقب�ص  ل�صحيفة  �مل�صادر  وقالت  يتغرّي.  ولن  ثابت،  �ل�صهيوين 

81
و�صتكون �آخر دولة تطبِّع مع “�إ�رش�ئيل“.

�مل�صجد  	 حترير  �إن  تويرت،  على  تغريدة  يف  �خلليلي،  حمد  بن  �أحمد  عُمان  �صلطنة  مفتي  قال 

�أي �حتالل، و�جب مقد�ص على جميع �الأمة،  �الأق�صى وحترير جميع �الأر�ص من حوله من 

�لظروف  �إذ� مل ت�صعف  �أنه  �ل�صيخ �خلليلي  يلزمهم وفاوؤه. و�أ�صاف  وَدْيٌن يف رقابها جميعاً 

للقدر  �الأمر  َيَدُعو�  �أن  و�إمنا عليهم  �مل�صاومة عليه بحال،  لالأمة  فلي�ص  �مل�صجد،  �الآن بتحرير 

82
�الإلهي، لياأتي �هلل مبن ي�رّشفه بالقيام بهذ� �لو�جب.
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قال وزير �لدولة �الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور قرقا�ص، �إن �الإمار�ت مهتمة بتنفيذ عملية  	

�إعالم  و�صيلة  مع  له  لقاء  �أول  يف  قرقا�ص،  و�أو�صح  كبرية.  ب�رشعة  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتطبيع 

�أر��صي  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  خطة  باأن  تامة  ثقة  على  �الإمار�ت  �أن  �إ�رش�ئيلية، 

�ل�صفة �لغربية لن يتّم تنفيذها، و�أكد �أن �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني �صيتمكنون يف �لقريب من زيارة 

83
�الإمار�ت.

االأحد، 2020/8/16

الإذ�عة  	 نتنياهو  بها  �أدىل  ت�رشيحات  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال 

�لغربية  �ل�صفة  “�إ�رش�ئيل“ مل تتنازل عن خمططها ب�صّم مناطق يف  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص 

�أن  �ل�صّم؛ م�صدد�ً على  �الإمار�ت وبني خمطط  �أنه مل يُخريّ بني �التفاق مع  �ملحتلة، و�أ�صاف 

84
تنفيذ خمطط �ل�صّم �صيتّم بدعم �أمريكي.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل �ت�صال مع �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل  	

ماكرون، �إنه لي�ص من حقّ �الإمار�ت �أو �أي دولة �أخرى �أن تتحدث با�صم �ل�صعب �لفل�صطيني، 

85
قائالً: “لن نقبل باأن يتم ��صتخد�م �لق�صية �لفل�صطينية كذريعة للتطبيع، �أو �أي �صبب �آخر“.

�الأحمد،  	 عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  و�للجنة  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال 

�لعربية  �جلامعة  ��صتجابة  تتوقع  ال  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  �لفل�صطينية،  �لر�صمية  لالإذ�عة 

�إعالن  بهدف  طارئة،  جل�صة  عقد  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  لطلب  �الإ�صالمي  �لتعاون  ومنظمة 

مل  جدية“  “خالفات  �إىل  ذلك  عازياً  �الأمريكي“،   - �الإ�رش�ئيلي   - �الإمار�تي  �التفاق  “رف�ص 
86

يو�صحها.

ك�صف وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني �لنقاب عن �أن “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صود�ن على  	

�لوزير،  عن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  ونقلت  بينهما.  “�صالم“  �تفاقية  توقيع  و�صك 

87
�لقول �إنه “يتوقع �أن تتّم هذه �خلطوة �لتاريخية قريباً، رمبا قبل نهاية �لعام �حلايل“.

قبل  	 جتميدها  مّت  قد  �ل�صيادة  فر�ص  خطة  �أن  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  �أكد 

يتّم  �أن  يف  �أمله  عن  ذلك  مع  معرباً  ب�صببها،  ولي�ص  �الإمار�ت،  دولة  مع  �ل�صالم“  “مبادرة 
�لعبية.  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  قناة  بح�صب  وذلك  ممكن،  وقت  باأ�رشع  تطبيقها 

ومن جهته، �أكد �لوزير �لليكودي �أوفري �أكوني�ص Ofir Akunis �أنه بالرغم من “�لتو�صل �إىل 

�تفاقية �ل�صالم مع دولة �الإمار�ت، فاإن خطة فر�ص �ل�صيادة لي�صت ملغاة، و�أنه لن ُتقام دولة 

88
فل�صطينية �أبد�ً“.
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�صادقت  	 �الحتالل  جلي�ص  �لتابعة  �ملدنية“  “�الإد�رة  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

على م�صاريع ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص، خالل �الأ�صبوع �ملا�صي. 

بنيامني،  �ال�صتيطانية  �لكتلة  ربط  �إىل  لل�صحيفة،  وفقاً  �ال�صتيطانية،  �مل�صاريع  هذه  وتهدف 

�لو�قعة يف منطقة ر�م �هلل، مع �لقد�ص �ملحتلة. و�أكب هذه �مل�صاريع، هو �صّق طريق �رشيع بني 

نفق  عب  وير  �لقد�ص،  �صمال  يف  عطاروت  �ل�صناعية  �ملنطقة  مع  بنيامني  �ل�صناعية  �ملنطقة 

89
طوله 600م، يّر حتت حاجز قلنديا وبلدة �لر�م.

ك�صف تقرير �أعدته وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون و�ملقد�صات �لدينية يف ر�م �هلل، عن تنفيذ �صلطات  	

�الحتالل 47 �قتحاماً للم�صجد �الأق�صى خالل �صهري حزير�ن/ يونيو ومتوز/ يوليو 2020، 

90
و�إبعاد ع�رش�ت �ل�صخ�صيات، �إ�صافة �إىل �العتقاالت �ملتكررة للمر�بطني و�مل�صلني.

�صفوف  	 يف  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص  جر�ء  وفيات  �أربع  ت�صجيل  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

وفيات  “�إجمايل  �إن  لها،  بيان  يف  �الأممية،  �لوكالة  وقالت  لبنان.  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

91
كورونا من �لالجئني يف لبنان �رتفع �إىل ثمان حاالت“.

�آل نهيان، ووزير  	 �ل�صيخ عبد �هلل بن ز�يد  د�صّن وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �الإمار�تي 

�خلارجية �الإ�رش�ئيلي غابي �أ�صكنازي، خطوط �الت�صال بني �لبلدين. و�أجرى بن ز�يد �ت�صاالً 

هاتفياً مع �أ�صكنازي، تبادال خالله �لتهنئة مبنا�صبة �التفاق، ب�صاأن مبا�رشة �لعالقات �لثنائية 

92
�لكاملة بني دولة �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2020/8/17

حماولته  	 بدعوى  عليه،  �لنار  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �إطالق  بعد  فل�صطيني  �صاب  ��صت�صهد 

�إ�صابته  �ملحتلة. ووّثقت م�صاهد م�صورة حلظات  بالقد�ص  تنفيذ عملية طعن عند باب حطة 

�مل�صاب  �جلندي  نقل  جرى  حني  يف  �إ�صعافه،  حماولة  دون  من  �أر�صاً  و�صقوطه  بالر�صا�ص 

93
ب�صكل عاجل.

�ل�صعب  	 له  يتعر�ص  “ما  ب�صاأن  مبادرة  �الإبر�هيمي،  �الأخ�رش  �ل�صابق  �الأممي  �ملبعوث  �أطلق 

�ملبادرة  وطالبت  و�أر�صه“.  وكر�مته،  حقوقه،  على  �صافرين  و�عتد�ء  ظلم  من  �لفل�صطيني 

بـ“فر�ص عقوبات على �إ�رش�ئيل، ودعم حّق �ل�صعب يف �لن�صال �مل�رشوع، ونيل حقوقه �لتي 

وجمل�ص  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  ودعمتها  �لدولية،  و�لقو�نني  و�الأعر�ف  �ملو�ثيق  كافة  �أقرتها 

94
�الأمن �لدويل“.
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�أجل تاأمني رحالت  	 �إنه ي�صعى ويعمل من  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو 

مقابلة  ويف  �ل�صعودية.  �أجو�ء  عب  �الإمار�ت  �إىل  جوريون  بن  مطار  من  مبا�رشة  طري�ن 

ح�رشية مع قناة �صكاي نيوز عربية، قال نتنياهو �إن �التفاق �لذي �أُبرم مع �الإمار�ت ي�صهم 

“�ل�صالم“. ورجّح نتنياهو �أن يوؤدي �لتعاون بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ �إىل نتائج  يف �إر�صاء 

�لتكنولوجيا، و�ل�صحة،  �لبلدين مثل  مبهرة، موؤكد�ً وجود عدة جماالت للعمل �مل�صرتك بني 

من  �ل�صياح  �أمام  �لباب  بدورها  �صتفتح  “�إ�رش�ئيل“  �إن  نتنياهو  وقال  و�لزر�عة.  و�لبيئة، 

95
�الإمار�ت، م�صري�ً �إىل �لرتحيب بالزو�ر يف �مل�صجد �الأق�صى حتى يوؤدو� �ل�صالة.

كوهني  	 يو�صي  �ملو�صاد  رئي�ص  �إن  )مكان(  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  لهيئة  �لتابعة   11 �لقناة  قالت 

و�صل �إىل �الإمار�ت الإجر�ء حمادثات حول تفا�صيل �تفاق �لتحالف و�لعالقات �لديبلوما�صية 

96
�لر�صمية، �لذي مّت �لتو�صل �إليه موؤخر�ً بني �لطرفني.

وجّه �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني دعوة ر�صمية �إىل ويل عهد �أبو ظبي حممد بن ز�يد  	

�آل نهيان، لزيارة �لقد�ص �ملحتلة، وكتب ريفلني �إىل �بن ز�يد يف ر�صالة �لدعوة �أن �التفاق بني 

97
�لبلدين هو “معلم ��صرت�تيجي لعمليات و�إجر�ء�ت جديدة يف منطقتنا“.

�فتتاحه  	 �ملقّرر  دبي   2020 �إك�صبو  معر�ص  يف  م�صاركتها  �إلغاء  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أعلنت 

 - �الأمريكي  �لثالثي  لالإعالن  رف�صاً  �صهور،  �صتة  ملدة  �صي�صتمر  و�لذي   ،2021/10/1 يف 

98
�الإ�رش�ئيلي - �الإمار�تي، حول تطبيع �لعالقات بني �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�الإمار�ت.

�أكد مفتي �لقد�ص و�لديار �لفل�صطينية �ل�صيخ حممد ح�صني �أنه يحّرم على �الإمار�تيني �ل�صالة  	

�لقد�ص  بزيارة  “ت�صمح   2012 �صنة  �أ�صدرها يف  قد  �الأق�صى، مبوجب فتوى كان  �مل�صجد  يف 

هذ�  �أن  “مبا  قائالً:  و�أ�صاف  �لتطبيع“.  بينها  من  لي�ص  معينة،  معايري  �صمن  و�الأق�صى 

�التفاق )�الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي( يحمل عالمات �لتطبيع، فاإن زيارة �لقد�ص غري م�صموح بها 

99
وحمرمة“.

�خلارجية  	 لل�صوؤون  �لدولة  وزير  �إن  لها،  بيان  يف  �لُعمانية،  �خلارجية  وز�رة  قالت 

�خلارجية  وزير  مع  �أحدهما  هاتفيني،  �ت�صالني  �أجرى  �هلل،  عبد  بن  علوي  بن  يو�صف 

فتح حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  مع  و�الآخر  �أ�صكنازي،  غابي   �الإ�رش�ئيلي 

لتحقيق  �لد�عم  عُمان  موقف  �أ�صكنازي،  �إىل  حديثه  يف  علوي  �بن  و�أكد  �لرجوب.  جبيل 

“�ل�صالم“  عملية  ال�صتئناف  و�حلاجة  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  د�ئم  عادل  �صامل  “�صالم“ 
�مل�صتقلة،  دولته  باإقامة  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة  باملطالب  و�لوفاء  و�ملفاو�صات، 
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�لرجوب،  مع  هاتفياً  كذلك  حتدث  �لوزير  �إن  �لبيان  وقال  �ل�رشقية“.  “�لقد�ص  وعا�صمتها 

100
و�أكد عمق عالقة ُعمان بالفل�صطينيني.

مع  	 �لعالقات  تطبيع  �الإمار�ت  �إعالن  له،  بيان  يف  تون�ص،  يف  �ل�صعب  نو�ب  جمل�ص  د�ن 

“�إ�رش�ئيل“، م�صدد�ً على �أن هذه �خلطوة ُتعّد تعدياً على حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، وتهديد�ً 
101

�صارخاً حلالة �الإجماع �لعربي و�الإ�صالمي، خ�صو�صاً على �مل�صتوى �ل�صعبي.

�إحاطة  	 خالل  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  قال 

�صحفية قدّمها حول تقييم �التفاق �الإمار�تي �الإ�رش�ئيلي، �إن هناك جهات �أخرى يف �ل�رشق 

�الأو�صط تتطلع �إىل �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، و��صفاً �تفاق �لتطبيع بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ 

�صّم  يف  قدماً  �مل�صي  بعدم  وعد  نتنياهو  �أن  �ل�صياق  هذ�  يف  و�أكد  �ملنطقة.  يف  زلز�الً  كان  باأنه 

102
�أر��ٍص يف �ل�صفة �لغربية من دون �حل�صول على مو�فقة �أمريكية.

�أجل  	 من  �لقد�ص  �إىل  �إ�رش�ئيل  عا�صمة  “نقل  �إنه  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قال 

�الإجنيليني“. وقال خماطباً ح�صد�ً �نتخابياً، يف �أو�صكو�ص بوالية وي�صكون�صن: “�أنتم تعلمون 

103
�أنه من �ملده�ص �أن �الإجنيليني متحم�صون لذلك �أكرث من �ليهود“.

�أعلن بطريرك �أنطاكية و�صائر �مل�رشق للمو�رنة �لكاردينال مار ب�صارة بطر�ص �لر�عي، خالل  	

كانت  �الأ�صلية  “�خلطيئة  �إن  وقال  �لنا�صط“.  و�حلياد  لبنان  “مذكرة  عن  �صحفي،  موؤمتر 

باتفاق �لقاهرة �لذي �أعطى لالجئني �لفل�صطينيني �حلّق بالقيام بعمليات �صّد �إ�رش�ئيل �نطالقاً 

�لالجئني  باإيجاد حّل لوجود  �ملتحدة  �الأمم  �لر�عي  �مل�صبحة“. وطالب  لبنان، وهنا فلتت  من 

104
�لفل�صطينيني و�لنازحني �ل�صوريني يف بالده.

الثالثاء، 2020/8/18

	  - �الإمار�تي  �لثالثي  �التفاق  نعدّ  “�إننا  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

قاطعاً،  رف�صاً  نرف�صه  ونحن  �لظهر  يف  طعنة  موؤخر�ً  �صدر  �لذي  �الأمريكي   - �الإ�رش�ئيلي 

وقلنا هذ� علناً و�رش�ً“. وقال عبا�ص، خالل �جتماع للقيادة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، بح�صور 

و�جلهاد  حما�ص  حركتي  عن  وممثلني  للف�صائل،  �لعاّمني  و�الأمناء  �ملنظمة،  تنفيذية  �أع�صاء 

�الإ�صالمي: “�أرحب باإخوتنا يف حما�ص و�جلهاد و�لقيادة �لعامة و�ل�صاعقة �لذين يح�رشون 

�ليوم، وهذ� يدل على �أن �ل�صعب �لفل�صطيني وحدة و�حدة �صّد �ملوؤ�مرة، ب�رشف �لنظر عن 

كل �الختالفات �لتي بيننا، ولكننا عند �ل�صد�ئد نقف �صفاً و�حد�ً وموقفاً و�حد�ً �صّد كل من 

105
يريد �أن يعتدي على ق�صيتنا“.
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هدد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو بالت�صعيد �لع�صكري يف قطاع غزة، ملوحاً  	

مبو��صلة �صيا�صة �الغتياالت بحّق قادة ف�صائل �ملقاومة، فيما تو��صلت حالة �لتوتر �الأمني 

يف  حريقاً   39 باندالع  ت�صببت  �لتي  �حلارقة،  �لبالونات  �إطالق  ��صتمر�ر  �أعقاب  يف  و�مليد�ين، 

“ترتكب حركة حما�ص حماقة كبى  �إ�رش�ئيلية حماذية للقطاع. وقال نتنياهو:  م�صتعمر�ت 

�إذ� ��صتمرت يف هذ� �لت�رشف. وهي حت�صل يف هذه �ملرحلة بالذ�ت على موؤ�رش�ت تدل على ما 

�صتوؤول �إليه �الأمور، و�صتتذكر بكل تاأكيد �إىل �أين �آلت هذه �الأمور، و�أمتنى �أن حركة �جلهاد 

106
�الإ�صالمي هي �الأخرى �صتتذكر �إىل �أين �آلت هذه �الأمور“.

نفى مكتب بنيامني نتنياهو، يف بيان له، ب�صدة، �الأنباء حول وجود بند �رشي يف �التفاق مع  	

�أ�صلحة  على  مبوجبها  حت�صل  �لدوالر�ت،  مبليار�ت  �أ�صلحة  �صفقة  عقد  ينحها  �الإمار�ت، 

و�صو�ريخ وطائر�ت متطورة جد�ً. و�صدّد نتنياهو على �أن “�إ�رش�ئيل“ تعار�ص بيع طائر�ت 

�أف-35 الأي دولة يف �ل�رشق �الأو�صط، مبا يف ذلك �لدول �لعربية �لتي عقدت “�تفاقيات �صالم“ 

107
مع “�إ�رش�ئيل“.

�ل�صفري 	 متحدثها  ت�رشيحات  فيه  ��صتنكرت  بياناً  �ل�صود�نية  �خلارجية  وز�رة   �أ�صدرت 

حيدر بدوي، حول عزم �ل�صود�ن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“. وعّبت �خلارجية عن “ده�صتها“ 

لتو�صيح“.  يحتاج  ملتب�صاً  و�صعاً  “�أوجدت  ت�رشيحاته  �إن  وقالت  بدوي،  ت�رشيحات  من 

و�أكد وزير �خلارجية �ملكلف عمر قمر �لدين، يف �لبيان، �أن “�أمر �لعالقات مع �إ�رش�ئيل مل تتم 

مناق�صته يف وز�رة �خلارجية باأي �صكل كان، ومل يتم تكليف �ل�صفري حيدر بدوي لالإدالء باأي 

108
ت�رشيحات بهذ� �ل�صاأن“.

باإ�رش�ئيل...  	 �العرت�ف  �أر�د  من  “ليعرتف  خان:  عمر�ن  �لباك�صتاين  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

109
باك�صتان ال يكنها �العرت�ف بها مطلقاً“.

��صتقبل م�صت�صار �الأمن �لوطني �الإمار�تي طحنون بن ز�يد، رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي  	

يو�صي كوهني، �لذي و�صل �أبو ظبي يف زيارة ر�صمية. و�أ�صاد �بن ز�يد بجهود كوهني �لتي 

�أ�صهمت يف جناح �لتو�صل �إىل معاهدة “�ل�صالم“ بني �لبلدين، و�لتي “�صت�صهم ب�صكل �إيجابي 

بني  �ملجاالت  خمتلف  يف  للتعاون  جديدة  �آفاق  فتح  �إىل  �إ�صافة  �ملنطقة،  يف  �ل�صالم  �إحالل  يف 

110
�لبلدين“.

�أردوغان،  	 طيب  رجب  حكم  ظلّ  يف  تركيا  �إن  كوهني  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  رئي�ص  قال 

ت�صكل خطر�ً �أكب من �إير�ن، وفق ما ن�رشته جملة �لتايز �لبيطانية. وذكرت �ل�صحيفة �أن 
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و�الإمار�ت،  و�ل�صعودية  م�رش  من  م�صوؤولني  مع  له  حمادثة  يف  �لت�رشيح  بهذ�  تفوّه  كوهني 

111
و�أ�صاف �أن “�لقوة �الإير�نية ه�صّة، و�لتهديد �حلقيقي �آت من تركيا“.

االأربعاء، 2020/8/19

قال �لقيادي يف حركة حما�ص ح�صن يو�صف، خالل �ملهرجان �لوطني �لر�بع لرف�ص خمططات  	

غفرية  جماهريية  مب�صاركة  �هلل،  ر�م  �صمال  ترم�صعيا،  بلدة  يف  �أقيم  �لذي  و�لتطبيع،  �ل�صمّ 

وممثلني عن �لف�صائل �لفل�صطينية، �إن �لوحدة �لفل�صطينية �صخرة تتحطم عليها كل �ملوؤ�مر�ت، 

112
و“�صفقة �لقرن“، وما يتبعها من م�صاريع �لتطبيع وخطط �ل�صّم.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف تغريد�ت ن�رشها على ح�صابه يف تويرت، �إن  	

“�إ�رش�ئيل“ �أ�صقطت “�لفيتو �لفل�صطيني على تقدم �ل�صالم مع �لدول �لعربية“. وقال نتنياهو: 
�أحادية“.  فر�صة  هنا  تكمن  �إ�رش�ئيل،  يف  با�صتثمار�ت  بالقيام  جد�ً  معنيون  “�الإمار�تيون 
بالن�صبة  عظيمة  ب�رشيات  طياتها  يف  حتمل  تاريخية،  �تفاقية  هي  “هذه  قائالً:  و�أ�صاف 

الإ�رش�ئيل. �التفاقية مع �الإمار�ت تعّزز �أمننا. عملْنا �صالماً مقابل �ل�صالم، �صالماً مقابل ثمار 

113
�ل�صالم �لهائلة“.

�التفاق  	 �إن  تويرت،  على  تغريدة  يف  قر�،  �أيوب  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صاالت  وزير  قال 

يف  �لد�خلي  �ل�صيا�صي  �لو�صع  ب�صبب  تاأجل  �إعالنه  لكن  عام،  قبل  جاهز�ً  كان  �الإمار�ت  مع 

114
“�إ�رش�ئيل“.

قال وزير �خلارجية �ل�صعودي �الأمري في�صل بن فرحان، خالل موؤمتر �صحفي عقده يف �أملانيا،  	

�إن “�ململكة ملتزمة بال�صالم على �أ�صا�ص خطة �ل�صالم �لعربية“، م�صدد�ً على �أن “�الإجر�ء�ت 

115
�الإ�رش�ئيلية �الأحادية �جلانب تعرقل فر�ص �ل�صالم“ بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

�أعلنت وز�رة �خلارجية �ل�صود�نية �إقالة �لناطق �لر�صمي با�صمها حيدر بدوي �صادق، ب�صبب  	

116
�إعالن تاأييده تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“.

	  42 ملجموعة  �لتابعة  �ل�رشكات  �إحدى   ،G42 Healthcare �ل�صحية  للرعاية   42 جي  �أعلنت 

 NanoScent لتي تتخذ من �أبو ظبي مقر�ً لها، عن توقيع مذكرة تفاهم مع �رشكة نانو�صينت�

�حلاالت  �كت�صاف  على  قادر  حّل  وهو  �لرو�ئح،  قر�ءة  تقنيات  يف  �ملتخ�ص�صة  �الإ�رش�ئيلية 

�مل�صتبه باإ�صابتها بفريو�ص كورونا )كوفيد-19(، با�صتخد�م عينة من هو�ء �لزفري. و�صارك 
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�أقيمت عب تقنية  �لتي  �لتفاهم  م�صوؤولون تنفيذيون من �ل�رشكتني يف مر��صم توقيع مذكرة 

117
�لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة فيديو كونفرن�ص بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“.

	  Indonesian Ulema �إندوني�صيا  علماء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  جنيدي،  �لدين  حميي  قال 

يف  �ملجتمعية  �ملنظمات  وكل  “�ملجل�ص  �إن  �خلارجية،  �لعالقات  وم�صوؤول   ،Council

�الأمة  ن�صال  بحّق  خيانة  و�إ�رش�ئيل  �الإمار�ت  بني  �لعالقات  تطبيع  �أن  تعتب  �إندوني�صيا 

118
�مل�صلمة و�ل�صعب �لفل�صطيني“.

�أعلنته  	 �لذي  �التفاق  �إىل  �ل�صعودية  �ن�صمام  يتوقع  �إنه  تر�مب  �الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  قال 

“هناك دول لن تخطر حتى ببالكم تريد �الن�صمام �إىل  �إىل �أن  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“، م�صري�ً 

119
ذلك �التفاق“، ومل يذكر دوالً �أخرى باال�صم غري �ل�صعودية.

جريوز�ليم  	 �صحيفة  مع  مقابلة  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال 

�إذ�  “�إ�رش�ئيل“ بتفوقها �لع�صكري يف �ملنطقة  �إن �لواليات �ملتحدة �صت�صمن �حتفاظ  بو�صت، 

120
حدث �أن بيعت طائر�ت �أمريكية من طر�ز �أف-35 لالإمار�ت.

�أكد �لرئي�ص �لتون�صي قي�ص �صعَيد موقف بالده �لثابت من �حلّق �لفل�صطيني، و�أنها “ال تتدخل  	

يف �ختيار�ت بع�ص �لدول، وال تتعر�ص لها“. جاء ذلك يف بيان �صدر عن �لرئا�صة �لتون�صية، 

121
بعد لقاء �صعَيد يف ق�رش قرطاج، �ل�صفري �لفل�صطيني هايل �لفاهوم.

اخلمي�س، 2020/8/20

�الإمار�ت  	 بني  �لتطبيع  �تفاق  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�صف 

و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي باأنه “طعنة غادرة يف ظهر �ل�صعب �لفل�صطيني“، و�أكد هنية، يف مقابلة 

تلفزيونية مع قناة تي �آر تي TRT �لرتكية �لناطقة بالعربية، على �أن حركته “لن تتخلى عن 

برنامج مقاومة �الحتالل“. وقال هنية: “�إن �لتاريخ لن يرحم �ملُطبِّعني، و�ل�صعوب لن تغفر 

122
لهم، و�صعبنا �لفل�صطيني لن ي�صت�صلم“.

�خلطاأ  	 عن  بالعودة  �الإمار�ت  دولة  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  طالبت 

�لتاريخي )�التفاق �لثالثي �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي - �الإمار�تي(، و�اللتز�م بـ“مبادرة �ل�صالم 

123
�لعربية“، وعدم توقيع �تفاقيات �حتفالية يف و��صنطن ومنح جو�ئز لنتنياهو وتر�مب.

�صلمت خمابر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قر�ر�ً جديد�ً يق�صي باإبعاد حمافظ �لقد�ص عدنان غيث  	

124
عن �ل�صفة �لغربية ملدة 6 �صهور جديدة، حتت ذر�ئع �أمنية و�هية.
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يف  	 �أع�صاء  مع  زوم  تطبيق  عب  مكاملة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أجرى 

125
�جلالية �ليهودية باالإمار�ت، وعّب لهم عن �أمله يف �أن يزورهم هذه �ل�صنة “وقريباً جد�ً“.

�إن�صاء مدينة  	 �أعلنت عن   ،“2030 “�إ�رش�ئيل  �إن جمموعة ت�صمى  �ل�صابعة �لعبية  �لقناة  قالت 

جديدة يف غور �الأردن، م�صيفة �أن موقع �ملدينة �جلديدة يقع على حمور �ألون قرب م�صتعمرة 

مو�صاف جيتيت. و�أ�صافت �أن �ملرحلة �الأوىل من بناء �ملدينة، يت�صمن بناء نحو 50 �ألف وحدة 

126
�صكنية يف �ملوقع.

تقدم عدد من �أع�صاء جمل�ص �الأمة �لكويتي، بينهم رئي�صه مرزوق �لغامن، بطلب للتعجيل بقيام  	

�ملجل�ص وجلانه بالبّت يف �لقو�نني �ملقرتحة �ملقدمة ب�صاأن “مقاطعة �إ�رش�ئيل، وحظر �لتعامل 

يف  للمجل�ص  �حلالية  �النعقاد  دورة  نهاية  قبل  الإقر�رها  �ل�صهيوين“،  �لكيان  مع  �لتطبيع  �أو 

127
ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2020.

لبنان،  	 يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  بني  بكورونا  �إ�صابة   28 ت�صجيل  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت 

128
لريتفع �لعدد �الإجمايل لالإ�صابات بالفريو�ص بينهم �إىل 244.

اجلمعة، 2020/8/21

لها يف  	 تابعة  �إ�رش�ئيلي ملو�قع  ��صتهد�ف  �أي  بالرّد على  �لفل�صطينية  �ملقاومة  توّعدت ف�صائل 

قطاع غزة. وعلمت �صحيفة “�الأيام“ �أن حما�ص رفعت حالة �لتاأهب و�صط قو�تها وعنا�رشها 

�إىل �أعلى �مل�صتويات حت�صباً من �إقد�م �الحتالل على �رتكاب عدو�ن جديد. وحول �لتحركات 

فتيل  النتز�ع  �ملتحدة،  و�الأمم  وقطر،  م�رش،  تقودها  �لتي  �لو�صاطات  وجهود  �ل�صيا�صية 

هذه  نتائج  �إن  لـ“�الأيام“،  �لبدويل  �صالح  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال  �النفجار، 

129
�جلهود تكاد تكون معدومة.

�جلهة  	 �صكان  حماية  ويو��صل  يد�فع  �جلي�ص  �أن  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أكد 

�جلنوبية لقطاع غزة، و�أنه على �أمت �ال�صتعد�د للقيام بذلك. وخالل جل�صة تقييمية لالأو�صاع 

��صتهد�فنا“،  نف�صه  له  ت�صّول  من  بـ“مهاجمة  جانت�ص  تعهد  �الأخري،  �الأمني  �لت�صعيد  عقب 

�أركان  �أقر رئي�ص  للغاية. وخالل هذه �جلل�صة  �إليه �رشبة قا�صية  �أن �جلي�ص �صي�صدد  موؤكد�ً 

130
�جلي�ص، �جلرن�ل �أفيف كوخايف، خططاً ع�صكرية جاهزة، ل�صيناريوهات حمتملة.

الإحر�ق 	  51 �لـ  �لذكرى  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص   دعا 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �إىل بناء ��صرت�تيجية وخطة �صاملة، مكونة من ثالثة �أبعاد، للتعامل 
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�لتحرير  م�رشوع  و�إجناز  �ال�صرت�تيجية،  �الأخطار  ومو�جهة  �الإ�رش�ئيلية،  �ملخططات  مع: 

يف  يتمثل  لال�صرت�تيجية  �الأول  �لبعد  �أن  هنية  و�أو�صح  �الأق�صى.  �مل�صجد  وحماية  و�لعودة، 

�رشورة ��صتعادة �لوحدة �لوطنية، و�أن �لبعد �لثاين يتمثل يف �ملقاومة �ل�صاملة، وعن �لبعد 

�لثالث قال هنية: نحن مطالبون �أكرث من �أي وقت م�صى برتتيب عالقاتنا مبحيطنا �لعربي 

131
و�الإ�صالمي.

�أعلن �ملدير �لتنفيذي ل�صندوق ووقفية �لقد�ص طاهر �لدي�صي، عن تاأ�صي�ص �صندوق ووقفية  	

�لقد�ص  �صمود  لدعم  �لتنموية؛  �مل�صاريع  خمتلف  لدعم  دوالر  مليون   100 ور�صد  �لقد�ص، 

132
و�أهلها.

�الإمار�تية 	 �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  يف  �لدويل  �الأمني  �لتعاون  �إد�رة  مدير   نفى 

�الإمار�ت  �أن  من  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  بع�ص  يف  تردد  ما  �لزعابي،  حممد  �صامل 

بني  “�ل�صالم“  معاهدة  �إطار  يف  �لد�خلي  �الأمن  جمال  يف  تعاون  مذكرة  وقعتا  و“�إ�رش�ئيل“ 

جمال  يف  وعلمية  �قت�صادية  عالقات  �إقامة  هو  �الأ�صا�صي  �لهدف  �أن  �لزعابي  و�أكد  �لبلدين. 

�إطار  يف  لي�صت  �ملعاهدة  هذه  و�أن  و�لتعليم؛  و�ل�صحة،  �ال�صطناعي،  و�لذكاء  �لتكنولوجيا، 

133
�لبحث عن �تفاقيات �أمنية.

ن�رش �ل�صفري �الإمار�تي لدى و��صنطن يو�صف �لعتيبة، مقاالً جديد�ً يف �ل�صفحة �الأوىل ل�صحيفة  	

“�صالوم عليكم“ )�صالم عليكم(، ذهب فيه �إىل  يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية، حتت عنو�ن 

حماوالت تبير �لتحالف �الإ�رش�ئيلي �الإمار�تي، عب �الدعاء باأنه �أوقف �صّم مناطق يف �ل�صفة 

134
�لغربية، و�أنه �تفاق يفتح �لباب �أمام م�صتقبل �أف�صل لل�رشق �الأو�صط.

�الإعالمي  	 و�لناطق  �لباحث  قدمها  عمل  ورقة  يف  �الأ�رشى،  لدر��صات  فل�صطني  مركز  �أكد 

بعنو�ن  �لفل�صطينيني  �الأكادييني  �حتاد  نظمه  ملتقى  خالل  �الأ�صقر،  ريا�ص  �ملركز  با�صم 

ي�صتخدم  �الحتالل  �أن  �ل�صمود“،  ومقومات  �مل�صتقبلية  �ملوؤ�رش�ت  �لقد�ص...  مدينة  “و�قع 
لدفعهم  ومق�صودة؛  ممنهجة  بطريقة  �صغط  كورقة  �ملقد�صيني  �صّد  �العتقاالت  �صيا�صة 

�صفوف  يف  �العتقال  حاالت  جمموع  �أن  �لدر��صة  وك�صفت  ومقد�صاتهم.  �أر�صهم  ترك  �إىل 

حالة  �ألف   11 عن  تزيد   2020 متوز/يوليو  نهاية  وحتى   2015 �صنة  بد�ية  منذ  �ملقد�صيني 

500 �مر�أة وفتاة، بينما �أ�صدر �الحتالل خالل �ل�صنو�ت  3,500 طفل، ونحو  �عتقال، منهم 

�خلم�ص �ملا�صية وحتى �لن�صف �الأول من �صنة 2020 ما يزيد على 2,500 قر�ِر �إبعاٍد بحّق 

مقد�صيني �صو�ء عن �مل�صجد �الأق�صى، �أم �لقد�ص �لقدية، و�أ�صدر ما يزيد على 1,500 قر�ٍر 

135
باحلب�ص �ملنزيل خالل تلك �لفرتة.
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ال�صبت، 2020/8/22

�ل�صلطة  	 رئي�ص  مع  �ت�صال  خالل  �لغيط،  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  قال 

بالرغم   ،2020 �صبتمب  �أيلول/  �صهر  يف  عادية  دورة  �صتعقد  �جلامعة  �إن  عبا�ص،  حممود 

  – �الإمار�تي  �لت�صوية  �تفاق  خلفية  على  طارئ،  �جتماع  عقد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طلب  من 

136
�الإ�رش�ئيلي.

تلقى رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �ت�صاالً هاتفياً من �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب  	

خطو�ت  الأي  ورف�صه  �لفل�صطيني،  للموقف  �لد�عم  تركيا  موقف  �أردوغان  و�أكد  �أردوغان. 

�صّم �إ�رش�ئيلية �أو تطبيع، قبل �إنهاء �الحتالل وحتقيق �ال�صتقالل الإقامة �لدولة �لفل�صطينية، 

لوزر�ء  طارئة  جل�صة  عقد  على  تركيا  مو�فقة  و�أبدى  �ل�رشقية“.  “�لقد�ص  وعا�صمتها 

137
خارجية منظمة �لتعاون �الإ�صالمي، لدعم �ملوقف �لفل�صطيني.

يف  	 هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  برئا�صة  قيادي  وفدٌ  �لتقى 

�آخر تطور�ت  �أردوغان على  �لوفد  �أردوغان، و�أطلع  �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب  �إ�صطنبول، 

�لغربية  �ل�صفة  من  �أر��ص  ل�صّم  �لر�مية  �الحتالل  خطط  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�ل�صعب  ظهر  يف  طعنًة  من  متثله  وما  �الحتالل،  مع  �لتطبيع  وخطو�ت  �الأردن،  وغور 

138
�لفل�صطيني وحقوقه �مل�رشوعة.

�ندلع 25 حريقاً يف م�صتعمر�ت �إ�رش�ئيلية، جر�ء �إطالق بالونات حارقة من قطاع غزة، وذلك  	

139
بح�صب �لقناة 11 �لتابعة لهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(.

االأحد، 2020/8/23

�ت�صاالت مكثفة  	 �الإ�رش�ئيلية جتري  “�حلكومة  باأن  �الإلكرتونية  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�قع  �أفادت 

�ملو�قع  و�ّدعت  �لت�صعيد“.  ووقف  حما�ص،  مع  تهدئة  �إىل  �لتو�صل  �أجل  من  �لو�صطاء،  مع 

نف�صها �أن “م�رش وقطر متار�صان �ل�صغط على حما�ص لوقف �لت�صعيد، وطلبا من �صلطات 

140
�الحتالل تاأجيل �لرّد على �لبالونات، حلني �لتو�صل �إىل تهدئة فورية“.

�الأر�ص  	 عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  عن  ي�صدر  �لذي  �الأ�صبوعي  �ال�صتيطان  تقرير  �أظهر 

ومقاومة �ال�صتيطان، �لتابع ملنظمة �لتحرير، �أن خمطط �لتو�صع �ال�صتيطاين و�صّم م�صاحات 

و�صيادة  قو�نني  وفر�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  لدولة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  و��صعة 
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“�إ�رش�ئيل“ عليها، مل يرفع عن جدول �أعمال �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، و�صيتّم تطبيقه مبو�فقة 
141

�أمريكية ب�صمت، وبالتدريج.

مع  	 �تفاقاً  �إبر�مها  بعد  �الإمار�ت و�صعبها،  لدولة  وجّهت حركة حما�ص ر�صالة جديدة مرئية 

“�إ�رش�ئيل“ برعاية �أمريكية. وظهر يف �لفيديو ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة خليل �حلية، يف 
كلمة له خالل م�صرية: “يا هوؤالء �أنتم تطبعون مع �لقتلة وقتلة �الأطفال و�لن�صاء، ومن حرقو� 

“كيف  مت�صائالً:  �الآمن“،  منامهم  ويف  �أطفالنا  مد�ر�ص  يق�صفون  هوؤالء  و�حلجر...  �ل�صجر 

142
تطبعون معهم؟“.

االإثنني، 2020/8/24

�لفل�صطينية  	 �ل�صلطة  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

�مل�رشوع  ذلك  من  جزء  �الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �لتطبيع  �تفاق  و�إن  تدمري،  مل�رشوع  تتعر�ص 

عر�صه  مما  �أخطر  ُيعر�ص  “مل  عريقات:  و�أ�صاف  لها.  بد�ئل  �إيجاد  �إىل  �لهادف  �لتدمريي 

تر�مب وكو�صرن، ونحن يف ماأزق كبري جد�ً، و�ل�صلطة يف و�صعها �حلايل ُتَدمر يف ظّل �حلرب 

143
�ملفتوحة علينا“.

�صادقت �للجنة �ملالية بالكني�صت �الإ�رش�ئيلي على م�رشوع قانون تاأجيل موعد �إقر�ر �مليز�نية  	

�لعامة ملدة 120 يوماً، وذلك يف خطوة ر�مية ملنع حّل �لكني�صت و�إجر�ء �نتخابات مبكرة، كما 

144
كان مقرر�ً يوم �الإثنني 2020/8/24، مع �نتهاء �ملوعد �لر�صمي للم�صادقة على �مليز�نية.

مع  	 للعالقات  تطبيع  �أي  بالده  رف�ص  �لعثماين،  �لدين  �صعد  �ملغربي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد 

موقفه  يعزز  ذلك  الأن  �الحتالل،  دولة  مع  تطبيع  �أي  يرف�ص  �ملغرب  �إن  وقال  “�إ�رش�ئيل“، 
“هذه خطوط حمر�ء بالن�صبة  يف مو��صلة �نتهاك حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني... وتابع قائالً: 

للمغرب ملكاً، وحكومة، و�صعباً، وهذ� ي�صتتبع رف�ص كل �لتنازالت �لتي تتم يف هذ� �ملجال، 

145
ونرف�ص �أي�صاً كل عملية تطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين“.

�أربعة من عنا�رشها  	 �لر�صمي، عن مقتل  �لقد�ص، يف بيان ن�رشته على موقعها  �أعلنت �رش�يا 

يف �نفجار وقع يف حي �ل�صجاعية )�رشقي مدينة غزة(. ومل تك�صف �رش�يا �لقد�ص عن �أ�صباب 

146
�النفجار، �أو تفا�صيل حوله.

�لديبلوما�صية مع  	 �تفاق تطبيع �لعالقات  �أن  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو  �أكد رئي�ص 

�إىل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  من  نوعية  �أ�صلحة  بيع  يت�صمن  ال  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

147
�الإمار�ت. و�أ�صاف: “قد تكون هناك �صفقة قيد �لدر��صة لكن معار�صتي مل تتغري“.
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قال نائب حمافظ �لقد�ص عبد �هلل �صيام، �إن 18 �ألف منزل يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة مهدد بالهدم.  	

يذكر �أنه منذ بد�ية �صنة 2020، �أ�صدرت �صلطات �الحتالل نحو 650 �أمَر هدٍم �إد�ري وق�صائي 

148
ملنازل ومن�صاآت ملقد�صيني، منها ما هو حمدد �ملدة للهدم و�آخر غري حمدد.

�أعلنت حكومة �الحتالل �أنها بد�أت موؤخر�ً باأعمال �لتخطيط ل�صّق �ل�صارع رقم 935، لتقلي�ص  	

�مل�صافة ما بني م�صتعمر�ت غربي ر�م �هلل وم�صتعمر�ت �لقد�ص. وذكرت عدة م�صادر عبية 

�ألف   100 من  �أكرث  �إىل  تعد�دها  ي�صل  جد�ً،  كبرية  ��صتيطانية  كتلة  �صيوجد  �ل�صارع  هذ�  �أن 

�ألف   200 نحو  �ملوجودة  لل�صو�رع  باالإ�صافة  �ملذكور،  �ل�صارع  �صيخنق  بينما  م�صتوطن، 

149
فل�صطيني.

قال �جلرن�ل �الإ�رش�ئيلي مو�صيه �إلعاد Moshe Elad، يف مقال ب�صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �إن  	

“�لوقت رمبا قد حان لعودة حممد دحالن �إىل �ل�صاحة �لفل�صطينية، وقد يكون بد�أ �لعد �لتنازيل 
يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ملثل هذ� �الحتمال“. و�أ�صاف �إلعاد �أن �الإمار�ت، وبدعم من �لواليات 

150
�ملتحدة، تعتزم دعم حممد دحالن �ملنفي خارج �الأر��صي �لفل�صطينية.

قال �أمني عام منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يو�صف �لعثيمني، �إن “�إقامة �لعالقات �لطبيعية بني  	

�الحتالل  �إنهاء  بعد  �إال  تتحقق،  لن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ودولة  �ملنظمة  يف  �الأع�صاء  �لدول 

فيها  مبا   ،1967 �لعام  منذ  �ملحتلة  و�لفل�صطينية  �لعربية  لالأر��صي  �لكامل  �الإ�رش�ئيلي 

151
�لقد�ص“.

الثالثاء، 2020/8/25

�لرئي�ص  	 لقاء  �ل�صديد“ على  “�عرت��صها  لها، عن  بيان  �الأمريكية، يف  �أعلنت وز�رة �خلارجية 

�لرتكي رجب طيب �أردوغان مع قادة حركة حما�ص، حمذرة من �أن هذ� �لنوع من �لتو��صل 

�صيوؤدي �إىل “عزل“ تركيا دولياً، م�صرية �إىل �أنه “مّت ت�صنيف حما�ص كمنظمة �إرهابية من قبل 

152
�لواليات �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي“.

�أق�صوي 	 حامي  با�صمها  متحدث  عن  �صادر  بيان  يف  �لرتكية،  �خلارجية  وز�رة   قالت 

�ل�صلطة  و�صل  �لذي  حما�ص،  حلركة  �ل�رشعي  �ملمثل  و��صنطن  و�صف  �إن   ،Hami Aksoy

عب �نتخابات ديوقر�طية يف قطاع غزة، باأنه “�إرهابي“، لن ي�صهم يف دعم م�صاعي تاأ�صي�ص 

�خلارجية  با�صم  �ملتحدثة  ت�رشيحات  �خلارجية  بيان  و�نتقد  باملنطقة.  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم 

�الأمريكية، معتب�ً �أنها “جتاوز للحدود“. و�أ�صار �أق�صوي �إىل �أن �لواليات �ملتحدة باتت على 
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جهل باحلقائق �جلارية يف �ملنطقة، بعدما قطعت كافة �ت�صاالتها بال�صعب �لفل�صطيني و�إد�رته، 

153
�إثر �إعالنها حما�ص “منظمة �إرهابية“، و�إغالقها مكتب منظمة �لتحرير يف و��صنطن.

�لبيطاين  	 �خلارجية  وزير  لقائه  �أثناء  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

�إىل �ملفاو�صات، وملتزمون  “م�صتعدون للعودة  Dominic Raab يف ر�م �هلل:  دومينيك ر�ب 

مبحاربة  ثابت  ب�صكل  ملتزمون  نحن  كما  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  �ل�صالم  بتحقيق 

�لعامة“.  لالنتخابات  و�صوالً  �لفل�صطينية  للم�صاحلة  م�صاعينا  ونو��صل  �لعاملي،  �الإرهاب 

تطبيع  نحو  �لفل�صطينيني  عن  �لقفز  خالل  من  يتحقق  لن  “�ل�صالم  �أن  على  عبا�ص  و�صّدد 

154
�لعالقات مع دول عربية، ولن يتّم ب�صيغة وهم �ل�صالم مقابل �ل�صالم“.

كثّف متظاهرون ون�صطاء �إطالق دفعات كبرية ومتالحقة من �لبالونات �حلارقة و�ملتفجرة،  	

من �ملناطق �ل�رشقية لقطاع غزة، و�أكدت وحد�ت “�أحفاد �لنا�رش“، �أن عنا�رشها �أطلقو� �أكرث 

155
من 280 �صعلة حارقة من �رشق �لقطاع.

�أظهرت بيانات لوز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أنه الأول مرة منذ 56 عاماً، مل يقتل �أي م�صتوطن  	

�إ�رش�ئيلي خالل عام و�حد. وبح�صب �لبيانات �لتي ن�رشها موقع “�إ�رش�ئيل �ليوم“، فاإن �ملر�أة 

�الإ�رش�ئيلية �لتي قتلت قرب ر�م �هلل يف 2019/8/23، يف عملية تفجري عبوة نا�صفة على يد خلية 

156
من �جلبهة �ل�صعبية، هي �آخر من قتلت.

من  	 وبعلم  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو�صاد  جهاز  �أن  عن  �لنقاب  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت 

رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو، مار�ص وعلى مد�ر �لعامني �ملا�صيني، �صغطاً على �لقياد�ت 

�الإمار�ت. و�أ�صافت  �إىل دولة  �أ�صلحة متطورة  �أجل �ملو�فقة على بيع  �الأمنية �الإ�رش�ئيلية من 

�أن “�خرت�ق �ل�صد �ملنيع“ لبيعها �أ�صلحة �إ�رش�ئيلية، وقع بعد �غتيال �لقيادي يف حركة حما�ص 

157
حممود �ملبحوح، يف دبي يف 2010/1/19.

ك�صفت جمعيات حقوق �الإن�صان و�حلركات �لقانونية �الإ�رش�ئيلية �أن �الأ�صهر �الأخرية ت�صهد  	

�ملو�طنني  على  �ليهود  �مل�صتوطنون  ينفذها  �لتي  �العتد�ء�ت  عدد  يف  م�صبوق  غري  �رتفاعاً 

�ل�صهر  يف  �عتد�ء   20 بلغت  لدرجة  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  وممتلكاتهم  �لفل�صطينيني 

158
�لو�حد.

�الأمريكي 	 �خلارجية  وزير  �صيفه  حمدوك  �هلل  عبد  �ل�صود�ين  �لوزر�ء  رئي�ص   �أبلغ 

مايك بومبيو، �أن حكومته ال متلك تفوي�صاً يتعدى مهام �ملرحلة �النتقالية، و�أن �لتطبيع مع 

“�إ�رش�ئيل“ �صيتّم بحثه بعد �إكمال هياكل �حلكم �النتقايل. وطالب حمدوك �الإد�رة �الأمريكية 
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ب�رشورة �لف�صل بني عملية رفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب، وم�صاألة 

159
�لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“.

�الإمار�تي 	 نظريه  مع  هاتفية  حمادثة  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير   �أجرى 

�لتو��صل،  وقنو�ت  �الأمني،  �لتعاون  “تعزيز  خاللها  بحثا  �لبو�ردي،  �أحمد  بن  حممد 

160
وتاأ�صي�ص عالقات ثنائية ر��صخة“.

�ل�صحة  	 وزير  مع  �لعوي�ص،  �لرحمن  عبد  �الإمار�تي،  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وزير  بحث 

�لعلمي،  و�لبحث  �ل�صحة  جماالت  يف  �لثنائي  �لتعاون  م�صار�ت  �إدل�صتاين،  يويل  �الإ�رش�ئيلي 

و�صبل تعزيز �لتعاون يف �ملجال �لطبي، �إىل جانب �ل�صناعات �لدو�ئية و�الأبحاث �لطبية، و�أطر 

161
�لتعاون �مل�صرتك يف مكافحة جائحة وباء فريو�ص كورونا �مل�صتجد )كوفيد-19(.

برغي  	 بيع  حتى  نعار�ص  “�إننا  هنغبي:  ت�صاحي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �صوؤون  وزير  قال 

و�حد من طائر�ت �أف-35 �إىل �أي بلد يف �ل�رشق �الأو�صط، �صو�ء كان لدينا �صالم معها �أم ال، 

هذ� هو موقفنا، وقد مّت عر�صه يف �ملا�صي وتو�صيحه يف �الأ�صابيع �الأخرية“. و�أو�صح هنغبي 

162
�أن بيع مقاتالت �أف-35 مل يكن ر�صمياً جزء�ً من �تفاق �لتطبيع مع �الإمار�ت.

االأربعاء، 2020/8/26

�أجرت حركة حما�ص �ت�صاالت مع �أطر�ف عربية ودولية، ملو�جهة حتديات تتعلق باحل�صار  	

مع  و�لتوتر  �حلجر،  مر�كز  خارج  م�صابة  حاالت  وظهور  كورونا،  ووباء  غزة،  قطاع  يف 

“�إ�رش�ئيل“. وحذّر رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �إ�صماعيل هنية، يف بيان �صادر عنه، من 
163

تاأثري�ت هذه �لتحديات على �الأو�صاع �الإن�صانية و�ملعي�صية يف �لقطاع.

قالت م�صادر طبية �إن �إ�رش�ئيلياً تويف �إثر تعر�صه للطعن يف بتاح تكفا )قرية ملب�ص(. وقالت  	

�صكان  من  دويكات  خليل  وهو  �لطعن  بعملية  �مل�صتبه  �عتقلت  �إنها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة 

164
نابل�ص.

ذكرت �لقناة �ل�صابعة �لعبية �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو جّمد خطط �لبناء  	

�ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية وغور �الأردن، ومل ينح ت�صاريح لتو�صيع �ال�صتيطان الأكرث 

من �صتة �أ�صهر. و�أ�صافت �لقناة �أن �ملجل�ص �الأعلى للتخطيط، وهي �لهيئة �لتي ت�صادق على 

خمططات �لبناء �ال�صتيطاين يف �ل�صفة، كان من �ملفرت�ص �أن جتتمع هذ� �الأ�صبوع، ولكن مّت 

165
�إلغاء �جتماعها.
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جانت�ص 	 بني  �لدفاع  ووزير  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  وزر�ء  رئي�ص  نتنياهو  بنيامني   هدّد 

166
حزب �هلل �للبناين، بردّ عنيف يف حال �صنّ �أي هجمات �صدّ �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية.

�صارع  	 يف  مو�قع،  عدة  على  نا�صفة  عبو�ت  بزرع  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  قوة  قيام  عن  ُك�صف 

وعلى جانب �لطرقات يف بلدة كفر قدوم بال�صفة �لغربية، وتركتها بال �إنذ�ر. و�عرتف جنود 

167
�الحتالل بهذه �جلرية، وحاولو� تبيرها بالقول، �إن “�لهدف كان ردع �صكان �لبلدة“.

�ل�صيخ 	 �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  �لفل�صطينية،  و�لديار  للقد�ص  �لعام  �ملفتي   قدّم 

حممد ح�صني، ��صتقالته من ع�صوية جمل�ص �أمناء منتدى تعزيز �ل�صلم للمجتمعات �مل�صلمة يف 

�أبو ظبي باالإمار�ت. و�أو�صح �ل�صيخ ح�صني �أن �صبب تقدمي �ال�صتقالة هو قيام �ملجل�ص �ملذكور 

بالتطبيع مع �صلطات  �الإمار�ت �خلا�ص  بقر�ر  ي�صيد  بياناً  و�إ�صد�ره  �لعا�رش،  �جتماعه  بعقد 

168
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

��صنينة، عن وجود  	 �أبو  �لكرمي  �ملحتلة، عبد  �لقد�ص  �لدفاع عن �صلو�ن يف  ك�صف ع�صو جلنة 

�أن �الحتالل �صّعد  نحو 33 �ألف قر�ر هدم ملنازل مقد�صيني يف �أدر�ج بلدية �الحتالل، موؤكد�ً 

من عملية �لهدم �لذ�تي “�لق�رشي“ خالل �الأ�صهر �ملا�صية. وقال �أبو ��صنينة �إن �الحتالل كان 

يهدم �صنوياً ما بني 80-120 منزالً، وز�د �لرقم خالل �ل�صنتني �ملا�صيتني لي�صل �إىل 180 بيتاً 

169
�صنوياً، لكن عمليات �لهدم تتز�يد ب�صكل مت�صارع وخطري خالل �الأ�صهر �ملا�صية.

فل�صطينية  	 دولة  قيام  على  تن�ّص  �لتي  �لعربية“  �ل�صالم  بـ“مبادرة  �لتز�مها  �لبحرين  �أكّدت 

 م�صتقلة قبل تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“، و�صدد �لعاهل �لبحريني �مللك حمد بن عي�صى

�جلهود  تكثيف  �أهمية  على  �ملنامة،  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  لوزير  خليفة  �آل 

170
الإنهاء �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، وفقاً حلّل �لدولتني.

	  - �الإمار�تي  �الأعمال  “منتدى  تد�صني  و�أوروبا،  و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  من  �أعمال  رجال  �أعلن 

وقالت  ظبي.  و�أبو  �أبيب  تل  بني  و�لتجارة  �لتعاون  عالقات  تعزيز  بهدف  �الإ�رش�ئيلي“، 

يحملون  معظمهم  �إ�رش�ئيليني،  �أعمال  رجال  ي�صّم  �ملنتدى  �إن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة 

جن�صية مزدوجة، وي�صعون �إىل �مل�صاعدة على ت�صهيل �لتو��صل مع �أبو ظبي يف �ملرحلة �الأوىل 

�ل�صري�وي، وهو  ثاين  يدعى  �إمار�تي  �أعمال  �ل�صحيفة عن رجل  �لتطبيع. ونقلت  من عملية 

ع�صو يف جمل�ص �إد�رة �ملنتدى، �أن �لهدف هو “�لتقريب بني �ل�رشكات �الإمار�تية و�الإ�رش�ئيلية 

�أنه  �إىل �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي على  “ننظر  لتعزيز �لتطبيع و�لرو�بط �ملالية“. و�أ�صاف قائالً: 

�ل�رشكات  �إد�رة  يف  خبتكم  من  و�لتعلم  �إ�رش�ئيل  زيارة  يف  �صخ�صياً  �أرغب  قوي.  �قت�صاد 

171
و�ل�صناعات �ملختلفة“.
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خليجية  	 دوالً  �إن  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  قال 

مبا فيها �ل�صعودية، �صتقدم على تطبيع عالقاتها مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�أ�صاف كو�صرن 

ملوقع جملة نيوزويك: “�أعتقد �أن �الأمر حتمي، وتبقى م�صاألة وقت فقط. بلد�ن عديدة تر�قب 

هذ� )�لتطبيع( عن كثب وتنتظر ردود �لفعل ب�صاأنه“، م�صري�ً �إىل �أن “�الأجيال �ل�صابة متحم�صة 

172
جد�ً له )�لتطبيع(... و�حلقيقة هي �أن معظم هذه �لبلد�ن تريد �أن تنّمي �قت�صاد�تها“.

اخلمي�س، 2020/8/27

�الأمريكية  	 �الإد�رة  موقف  عريقات  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  �نتقد 

�صعوباً  �ملنطقة  تدفع  �الإد�رة  هذه  “�أن  مبيناً  �لقد�ص،  يف  خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �حلقوق  من 

173
وحدود�ً، �إىل �أتون �لعنف، و�لفو�صى، و�لتطرف، و�إر�قة �لدماء“.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية عن ت�صكيل جلنة متابعة حكومية للحالة �لوبائية يف قطاع  	

174
غزة، مهمتها �الهتمام بكل ما يتعلق بالوباء ورفع تو�صياتها ملجل�ص �لوزر�ء.

�الإ�رش�ئيلي  	 �لبث  لهيئة  �لتابعة  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزة  قناة  مع  مقابلة  يف  عرفات،  �صهى  قالت 

�لتي  �لتدوينة  عقب  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  يف  م�صوؤولني  من  تهديد�ت  تتلقى  �إنها  )مكان(، 

�ل�صعب  عن  نيابة  فيها  �عتذرت  و�لتي   ،Instagram �ن�صتغر�م  على  ح�صابها  يف  ن�رشتها 

�لفل�صطيني لدولة �الإمار�ت، بعد �إعالنها �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“. وحّذرت عرفات “من �أنه �إذ� 

و��صل كبار �مل�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية حملتهم �صّدها، فاإنها �صتعلن ما تعرفه عنهم، 

175
من مذكر�ت عرفات“، قائلة “�صاأفتح �أبو�ب �جلحيم“.

�الإمار�تي  	 �لتطبيع  �تفاق  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد 

�إطار  يف  �نطو�وؤها  �أولها  �لفل�صطينيني،  على  جد�ً  كبرية  خماطر  ثالث  يحمل  �الإ�رش�ئيلي 

�أنها  وثالثها  �لقد�ص،  وتهويد  �ل�صّم  خطة  ��صتمر�ر  مع  تاأتي  �أنها  وثانيها  �لقرن“،  “�صفقة 
تاأتي يف �صياق بناء حتالف �إقليمي يف �ملنطقة تكون “�إ�رش�ئيل“ جزء�ً رئي�صياً فيه. و�أكد هنية 

176
م�صاركة حما�ص يف �جتماع �الأمناء �لعامّني للف�صائل �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، يف 2020/9/3.

�لرئي�ص  	 م�صت�صار  كو�صرن،  جاريد  ت�رشيحات  من  فل�صطني  يف  �الأعلى  �الإفتاء  جمل�ص  حذّر 

�ل�صماوية،  لالأديان  �الأق�صى  �مل�صجد  �أن  فيها  يرى  �لتي  و�صهره،  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

�لدينية  طقو�صهم  كامل  ممار�صة  و�الإ�صالمية  و�مل�صيحية  �ليهودية  �لديانات  الأتباع  ويحّق 

�أن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك للم�صلمني  فيه، وفق تق�صيم زماين ومكاين بينها. وبنّي �ملجل�ص 

 
177

وحدهم، ال ي�صاركهم فيه �أحد.
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�أمرت حمكمة �لعدل �لعليا بهدم 36 مبنى يف بوؤرة ��صتيطانية بو�صط �ل�صفة �لغربية مّت بناوؤها  	

على �أر��صٍ فل�صطينية خا�صة. وقال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �إنه “حزن“ ل�صماع �لقر�ر. 

�الأخ�رش ال�صتخد�م  �ل�صوء  �لق�صاة  �أعطى فريق  �ثنني مقابل و�حد،  باأغلبية  �ُتخذ  ويف قر�ر 

تكتيك قانوين ح�صل على دعم �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �أفيحاي مندلبليت ُيعرف با�صم 

على  بناوؤها  مّت  منازل  على  رجعي  باأثر  �ل�رشعية  �إ�صفاء  ي�صمن  و�لذي  �ل�صوق“،  “تنظيم 
�أر�ص فل�صطينية، طاملا �أنه مّت بناوؤها بـ“ح�صن نية“. ويقول خب�ء قانونيون �إن قر�ر �لق�صاة 

178
قد يوؤدي �إىل �رشعنة نحو 2,000 منزل يف بوؤر ��صتيطانية يف جميع �أنحاء �ل�صفة �لغربية.

قال مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية هدمت  	

118 مبنى ب�رشقي �لقد�ص �ملحتلة منذ بد�ية �صنة 2020. و�أ�صار �إىل �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

هدمت �أو �صادرت، خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني، 25 مبنى، يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي 

179
�لقد�ص.

اجلمعة، 2020/8/28

ناطق  	 و�أكد  غزة.  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  مو�قع  من  عدد�ً  �إ�رش�ئيلية  طائر�ت  ق�صفت 

ع�صكري �إ�رش�ئيلي ر�صد �إطالق 6 �صو�ريخ من قطاع غزة �صقطت يف مناطق مفتوحة بدون 

180
�إ�صابات �أو �أ�رش�ر.

قال �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي د�وود �صهاب، لوكالة �الأنا�صول، �إن �حلركة قررت  	

181
�مل�صاركة يف �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، �خلمي�ص 2020/9/3.

	 
182

طالبت حركة فتح �صهى عرفات باالبتعاد عن �خلو�ص يف تفا�صيل �ل�صيا�صة ومتغري�تها.

ك�صفت قناة 13 �لعبية �أن “�إ�رش�ئيل“ عر�صت عب عدد من �لو�صطاء على حركة حما�ص يف  	

غزة، تقدمي م�صاعد�ت لغزة ملكافحة فريو�ص كورونا مقابل وقف �إطالق �لبالونات �حلارقة 

183
و�ل�صو�ريخ.

ال�صبت، 2020/8/29

	 4 رقم  �حتادي  بقانون  مر�صوماً  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �الإمار�ت  دولة  رئي�ص   �أ�صدر 

“�إ�رش�ئيل“،  مقاطعة  �صاأن  يف   1972 ل�صنة   15 رقم  �الحتادي  �لقانون  باإلغاء   2020 لعام 

و�لعقوبات �ملرتتبة عليه. وي�صمح �إلغاء �لقانون لالأفر�د و�ل�رشكات يف �الإمار�ت، عقد �تفاقيات 

184
مع هيئات �أو �أفر�د مقيمني يف “�إ�رش�ئيل“ �أو منتمني �إليها بجن�صيتهم.
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االأحد، 2020/8/30

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إن قر�ر �ل�صعب �لفل�صطيني وقر�ر  	

185
حما�ص هو �مل�صي يف �إنهاء �حل�صار �لظامل مبختلف �أ�صكاله عن قطاع غزة.

قال �لقيادي يف حركة حما�ص م�صري �مل�رشي، �إن ف�صل جهود �لو�صطاء يف رفع �حل�صار عن  	

186
قطاع غزة، “يعني �أن �لعدو �ل�صهيوين �صيعي�ص �حل�صار ب�صهاينته يف قلب �ملالجئ“.

520 مليون  	 “�إ�رش�ئيل“ دعوى �صّد حما�ص بقيمة  �ليمينية يف  رفعت منظمة �صور�ت هايدن 

يف  قتلو�  �لذين  �لثالثة  �مل�صتوطنني  لعائالت  كتعوي�صات  دوالر(  مليون   154 )نحو  �صيكل 

�ل�صلطة  منع  �إىل  �لدعوى  هذه  تهدف  �لعبية؛  �ل�صابعة  �لقناة  وح�صب   .2014 �صنة  �خلليل 

187
�لفل�صطينية من حتويل �أمو�ل من ميز�نيتها �إىل حما�ص كل عام، بح�صب تعبريها.

قال جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�صهره، �إن �قرت�ح “�ل�صالم“  	

2020 يف �لبيت �الأبي�ص، يت�صمن  �الأمريكي، �لذي ك�صف عنه تر�مب يف كانون �لثاين/ يناير 

“�إ�رش�ئيل م�صتعدة ل�صنع �ل�صالم“. وقال  “عر�صاً كرياً“ للفل�صطينيني، و�أظهر للعامل �أن 
“�إ�رش�ئيل“  بني  �تفاق  �إىل  �أدى  �لذي  “�الخرت�ق“  هو  لـ“�ل�صالم“  تر�مب  �قرت�ح  �إ�صد�ر  �إن 

188
و�الإمار�ت.

قال م�صت�صار �الأمن �لقومي للبيت �الأبي�ص روبرت �أوبر�ين، �إنه من �ملرجح �أن حتذو �ملزيد  	

189
من �لدول �لعربية و�الإ�صالمية حذو �الإمار�ت يف تطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2020/8/31

يف حدث تاريخي، حلّقت طائرة ركاب �إ�رش�ئيلية عب �ملجال �جلوي �ل�صعودي، يف �أول رحلة  	

�أو  971 و�ي  “�إل  رقم  �لرحلة  وحلقت  و�الإمار�ت.  “�إ�رش�ئيل“  بني  مبا�رشة  جتارية   جوية 

LY 971“، �لتي كانت تقل وفدين �إ�رش�ئيلي و�أمريكي رفيعي �مل�صتوى، �إىل �جلنوب �ل�رشقي 

هذه  كانت  ظبي.  �أبو  يف  وجهتها  �إىل  للو�صول  تقريباً،  بالكامل  �ل�صعودية  �ململكة  طول  على 

�جلوي.  جمالها  ال�صتخد�م  �إ�رش�ئيلية  لطائرة  �إذناً  �ململكة  فيها  متنح  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هي 

وقال جاريد كو�صرن، م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�صهره، لدى و�صوله �إىل 

�أبو ظبي، �إن �لواليات �ملتحدة �صت�صمن �لتفوق �لع�صكري لـ“�إ�رش�ئيل“ يف �ملنطقة مع تعزيز 

عالقاتها مع �الإمار�ت، ودعا كو�صرن لـ“تو�صيع م�صار �ل�صالم يف �ملنطقة و�لعامل“، مو�صحاً �أن 

“م�صتقبل �ملنطقة ال يجب �أن يبقى رهينة للما�صي“، د�عياً �لفل�صطينيني �إىل “�لعودة للحو�ر 
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�الإ�رش�ئيلي  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  رئي�ص  هنّاأ  جهته،  ومن  �ل�صالم“.  جتاه  بخطو�ت  و�لقيام 

من  مبا�رشة  طري�ن  رحلة  �أول  و�صول  بعد  و�الإمار�ت؛  “�إ�رش�ئيل“  من  كالً  �صبات  بن  مئري 

“و�صلنا  �أبو ظبي:  “�إ�رش�ئيل“ لالإمار�ت. وقال بن �صبات، يف كلمة باللغة �لعربية من مطار 
“للم�صاركة معنا يف �صنع �ل�صالم من �أجل  �أخرى  �إىل و�قع“، د�عياً دوالً  هنا لتحويل �لروؤية 

190
�صعوب �ملنطقة“. و�أ�صاف قائالً: “علينا تعزيز �لقو��صم �مل�صرتكة لتغيري �لو�قع“.

�أعلن نتنياهو �أن وفد�ً �إمار�تياً �صيزور “�إ�رش�ئيل“ قريباً، يف �إطار �ملباحثات �لر�مية �إىل �إمتام  	

191
�تفاق �لتحالف، وتطبيع �لعالقات بني �لطرفني.

�لت�صعيد  	 الحتو�ء  تفاهم  �إىل  “�لتو�صل  عن  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  مكتب  �أعلن 

�لتفاهم  �إن  �لفل�صطيني“ يف قطاع غزة. وقال �ملكتب  �لعدو�ن �ل�صهيوين على �صعبنا  ووقف 

رئي�ص  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  به  قام  ما  �آخرها  كان  و�ت�صاالت  حو�ر�ت  جولة  عقب  جاء 

�للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار قطاع غزة. و�أ�صارت حما�ص �إىل �أنه �صيتّم �الإعالن عن عدد من 

�مل�صاريع �لتي تخدم �أهايل قطاع غزة وت�صهم يف �لتخفيف عنهم يف ظلّ موجة كورونا، �إ�صافة 

�إىل عودة �الأو�صاع �إىل ما كانت عليه قبل �لت�صعيد. وين�ص �لتفاهم على: عودة �لهدوء ووقف 

�إطالق �لبالونات ون�صاطات �الإرباك �لليلي، وفتح �ملعابر و��صتئناف نقل �ملحروقات، و�إعادة 

15 ميالً بحرياً، وتوزيع �ملنحة �لقطرية عن �ل�صهرين �ملا�صيني  فتح م�صاحة �ل�صيد لت�صمل 

خالل 48 �صاعة، وزيادة �ملنحة لت�صمل م�صاعد�ت ملو�جهة كورونا، وبدء تنفيذ م�صاريع بنية 

حتتية. وقال �لعمادي من جهته، �إن “قيادة حما�ص يف غزة كانت على قدٍر عاٍل من �مل�صوؤولية 

حتى تو�صلنا لهذ� �التفاق، مر�عاة للظروف و�الأو�صاع �ل�صعبة �لتي يعي�صها �صكان �لقطاع 

192
خا�صة يف ظلّ �نت�صار فريو�ص كورونا يف قطاع غزة“.

�مل�صجد  	 �إن  �لقد�ص،  و�صالم  لعد�لة  �لعاملية  �ل�صعبية  �لهيئة  رئي�ص  م�صلّم،  مانويل  �الأب  قال 

�الأق�صى يف �لذكرى �لـ 51 حلرقه، يحرتق من جديد بفعل تطبيع �الأنظمة �لعربية مع �الحتالل، 

ح�صاباتهم  �لعرب  يعيد  �أن  �رشورة  على  م�صلّم  و�صّدد  وتبيرها،  جر�ئمه  عن  و�ل�صكوت 

193
ليدركو� حجم �ملوؤ�مرة �لتي تتعر�ص لها مدينة �لقد�ص من �الحتالل.
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