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الثالثاء، 2020/9/1

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو  	 �لوزر�ء  �أن رئي�ص  �لعبية  �أحرونوت  ك�صفت �صحيفة يديعوت 

1
�لتقى منذ عامني، ب�صكل �رشي، مع ويل �لعهد �الإمار�تي حممد بن ز�يد، يف �أبو ظبي.

تفاهم  	 مذكرة  �أول  وّقعتا  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

ووفقاً  �الإرهاب“.  “متويل  منع  ذلك  يف  مبا  و�ملالية،  �مل�رشفية  �الأعمال  ب�صاأن  ر�صمية 

�لتمويل  يف  �لتعاون  لتعزيز  م�صرتكة  جلنة  ظبي  و�أبو  “�إ�رش�ئيل“  �صت�صكل  �لتفاهم،  ملذكرة 

و�ال�صتثمار�ت. و�صيت�صمن ذلك �إز�لة �لعو�ئق �ملالية �لتي متنع حالياً �ال�صتثمار �ملتبادل بني 

2
�لدولتني، ودفع �ال�صتثمار�ت �مل�صرتكة يف �صوق ر�أ�ص �ملال.

مع  	 عالقتها  يف  �صت�صتمر  �الإمار�ت  يف  �ل�صلطات  �أن  �إ�رش�ئيل“  �أوف  “تايز  موقع  ك�صف 

�لغربية.  �ل�صفة  يف  �ل�صّم  عملية  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  نفّذت  لو  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�أهرين  رفائيل  �الإمار�ت  ز�ر  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  للوفد  �ملر�فق  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  وقال 

Raphael Ahren، �إن رّد مدير �إد�رة تخطيط �ل�صيا�صات يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 

�الإمار�تية جمال �مل�رشخ، خالل لقائه مع �ل�صحفيني �ملقيمني يف “�إ�رش�ئيل“، يف �إحاطة �صحفية 

مبطار �أبو ظبي، على �صوؤ�ل عما �إذ� كان �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ �صينهار �إذ� قامت “�إ�رش�ئيل“ 

يف  �الإمار�تية  �خلارجية  وز�رة  قالت  ذلك،  ومع  يحدث“.  لن  ذلك  “�إن  بب�صاطة  كان  بال�صم، 

�مل�رشخ معلقاً  �مل�صاألة. وقال  �لكالم، دون تو�صيح موقفها من هذه  �أخطاأ يف  �إنه  وقت الحق 

من  تاأكيد�ت  على  ح�صلنا  �مل�صتقبلية.  �الإ�رش�ئيلية  باالأن�صطة  �لتكهن  يكننا  “ال  �ل�صّم:  على 

3
�لواليات �ملتحدة، ومن خالل حو�رنا �لثالثي“.

�إىل لبنان، يف زيارة هي �الأوىل  	 �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  و�صل رئي�ص �ملكتب 

لبنانيني  م�صوؤولني  فيها  يلتقي   ،1993-1992 �لفرتة  خالل  �لزهور  مرج  �إىل  �إبعاده  منذ  له 

ت�رشيح  يف  كيالين،  وليد  لبنان  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمي  �مل�صوؤول  وقال  وفل�صطينيني. 

4
لوكالة �صبوتنيك، �إن لهذه �لزيارة ثالثة �أبعاد؛ ُبعد �صيا�صي، وُبعد وطني، وُبعد �صعبي.

	  ،2020/8/10 يف  فر�صتها  �لتي  غزة  قطاع  على  �حل�صار  ت�صديد  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل“  �أنهت 

وذلك مبوجب تفاهمات للتهدئة مع حركة حما�ص يف 2020/8/31. و�أعلنت م�صادر فل�صطينية 
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�إدخال  ��صتئناف  مّت  �أنه  وذكرت  غزة،  قطاع  مع  �لتجاري  �صامل  �أبو  كرم  معب  فتح  �إعادة 

�صحنات �لب�صائع، وغاز �لطهي، و�لوقود �لالزم لت�صغيل حمطة توليد �لكهرباء �لوحيدة يف 

غزة. كذلك �أعلنت “�إ�رش�ئيل“ رفع �حلظر عن عمل �صيادي �الأ�صماك، وتو�صيع منطقة �ل�صيد 

5
�إىل 15 ميالً بحرياً.

االأربعاء، 2020/9/2

�حلركة،  	 قياد�ت  من  ووفد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �لتقى 

 كالً من رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �للبناين نبيه بري، ورئي�ص حكومة ت�رشيف �الأعمال �للبنانية

ح�صّان دياب، كلٌّ على حدة، حيث مّت تناول �لتطور�ت �ل�صيا�صية �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية. 

و�أكد هنية على �لالء�ت �لثالث: “ال للتوطني، وال للتهجري، ال للوطن �لبديل، هذ� هو موقفنا 

6
�ل�صيا�صي �لثابت �لذي نتم�صك به �إىل حني �لعودة“.

تعود  	 وممتلكات  �أمو�ل  مب�صادرة  �أو�مر  �أربعة  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  وقّع 

�ملوقع  وقال  حما�ص.  حركة  ل�صالح  بالعمل  “�إ�رش�ئيل“  تتهمهم  و�أ�صخا�ص،  ملوؤ�ص�صات 

�الإلكرتوين للقناة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابعة �إن قر�ر�ت جانت�ص �صملت م�صادرة 900 �ألف دوالر 

كانت وردت ل�رشكة �رش�فة يف قطاع غزة. و�أ�صافت �لقناة �أن بقية �لقر�ر�ت ت�صمل م�صادرة 

ممتلكات و�أمو�ل تابعة ل�صخ�صني يعمالن يف موؤ�ص�صة خريية يف بريطانيا، وم�صادرة �أمو�ل 

حركة  ل�صالح  عملهم  بد�عي  لبنان،  يف  حقوقية  فل�صطينية  ملوؤ�ص�صة  مدير�ً  يعمل  فل�صطيني 

7
حما�ص.

وزير  	 طلب  على  )كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق 

�لدفاع بني جانت�ص، بعدم حترير جثامني �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني �لتي حتتجزها “�إ�رش�ئيل“، 

8
“ولي�ص تلك �لتابعة حلما�ص فقط، و�إمنا كل من جرح �أو قتل �إ�رش�ئيلياً“.

قال خليل �حلية، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �إن �تفاق �إعادة �لهدوء �لذي جرى  	

�لتو�صل �إليه قبل يومني برعاية قطرية، حقق جزء�ً من �ملطالب �لتي قدمت، دون دفع �أي ثمن 

9
�صيا�صي، وك�صف �أن �حلركة �أعطت مهلة �صهرين لالحتالل من �أجل تنفيذ بنود �التفاق.

قال جاريد كو�صرن،  للجزيرة: “�إن هناك خطة �أمنية ت�صمن �الأمن للفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني،  	

و�إن هناك عر�صاً على �لطاولة للفل�صطينيني، وناأمل �أن يتو��صلو� ويقبلو� به“. و�أ�صاف قائالً: 

“�أقول لل�صعب �لفل�صطيني �إن �لعامل يريد لكم حياة �أف�صل، لكن ال بّد �أن تكون لديكم قيادة 
10

قادرة على ذلك“.
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�أ�صيب �صائق فل�صطيني بجروح خطرية، بعد �إطالق جنود �الحتالل �لنار عليه، عند حاجز  	

زعرتة �لع�صكري، جنوبي مدينة نابل�ص. و�دعت و�صائل �إعالم عبية، �أن �ل�صائق �لفل�صطيني 

حاول دع�ص عدد من �جلنود، كانو� يتمركزون عند �حلاجز، ما �أدى �إىل �إ�صابة جندي و�رشطي 

11
بجروح طفيفة �إىل متو�صطة، حيث مّت نقلهما �إىل �مل�صفى لتلقي �لعالج.

طلعت  	 د�ود  �الأ�صري  ��صت�صهاد  بكر  �أبو  قدري  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أكد 

12
�خلطيب، من مدينة بيت حلم، يف �صجن عوفر.

�ل�صماح لكافة �لرحالت �جلوية �ملتجهة لالإمار�ت  	 �أنها و�فقت على  �ل�صعودية ر�صمياً  �أعلنت 

جوية  رحلة  �أول  من  يومني  بعد  وذلك  �أجو�ئها،  بعبور  �لدول،  كافة  من  منها  و�ملغادرة 

13
�إ�رش�ئيلية علنية تعب �ملجال �جلوي للمملكة باجتاه �أبو ظبي.

�أعلن �الحتاد �الأوروبي عن تقدمي م�صاعدة مالية بقيمة 9 ماليني يورو )نحو 10.76 ماليني  	

دوالر( لل�صلطة �لفل�صطينية، لدفع رو�تب ومعا�صات �لتقاعد عن �صهر متوز/ يوليو 2020، ملا 

14
يزيد عن 37,500 من موظفي �خلدمة �ملدنية بال�صفة �لغربية، يف قطاَعي �ل�صحة و�لتعليم.

اخلمي�س، 2020/9/3

و�آليات  	 �ال�صتباك  “قو�عد  على  �لتو�فق  �لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء  �جتماع  �أكد 

مقاومة �الحتالل“. وجاء يف �لبيان �خلتامي �ل�صادر عن �الجتماع، �لذي عقد يف ر�م �هلل، ويف 

“تو�فقنا  كونفرن�ص:  فيديو  �ملغلقة  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  تقنية  عب  بريوت  �للبنانية  �لعا�صمة 

�مل�رشوعة  حقوقنا  عن  دفاعاً  للمرحلة،  �أن�صب  كخيار  �ل�صعبية  �ملقاومة  وتفعيل  تطوير  على 

لقيادة  تو�فقنا على ت�صكيل جلنة وطنية موحدة  “كما  �لبيان:  و�أ�صاف  ملو�جهة �الحتالل“. 

�لالزمة  �الحتياجات  جميع  لها  �لتنفيذية  �للجنة  توفر  �أن  على  �ل�صاملة،  �ل�صعبية  �ملقاومة 

15
ال�صتمر�رها“.

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته خالل تروؤ�صه �جتماع �الأمناء �لعاّمني  	

�ل�رشوع يف حو�ر  �إىل  �إىل حو�ر وطني �صامل، ودعا حركتي فتح وحما�ص بالذ�ت  للف�صائل، 

لتحقيق  و�حد،  �صيا�صي  ونظام  و�حد  �صعب  “�أننا  مبد�أ  وفق  �النق�صام،  �إنهاء  �آليات  الإقر�ر 

فعاليات  تقود  وطنية،  قيادة  ت�صكيل  على  للتو�فق  عبا�ص  ودعا  �صعبنا“.  وطموحات  �أهد�ف 

16
�ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية.
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�أكّد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن �لق�صية �لفل�صطينية متر مبرحلة  	

خطرية عب ثالثي يتحرك �ليوم على �الأر�ص �لفل�صطينية، حماوالً �رشب �لتاريخ و�جلغر�فية، 

هنية  ودعا  �لعرب.  �أ�صقائنا  مع  و�لتطبيع  )�ل�صلب(،  �ل�صمّ  وخطة  �لقرن“،  بـ“�صفقة  متمثالً 

�إىل ت�صكيل جلنة للبحث يف تطوير �ملقاومة �ل�صعبية، و�الأدو�ت �لكفاحية يف �لد�خل و�خلارج، 

وب�صكل خا�ص يف �ل�صفة �لغربية، وت�صع ت�صور�ً لال�صرت�تيجية �لن�صالية �لكفاحية. وطالب 

�لكل  لتوؤّمن م�صاركة  �لفل�صطينية،  �لتحرير  لتفعيل وتطوير منظمة  ثانية  باإن�صاء جلنة  هنية 

لتبحث كيفية  �بتد�ئية بني فتح وحما�ص،  �أن تكون  ثالثة ممكن  �لفل�صطيني، وبت�صكيل جلنة 

17
�إنهاء �النق�صام �لفل�صطيني.

�إىل  	 �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �لنخالة،  زياد  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  دعا 

�صحب �العرت�ف بالكيان �ل�صهيوين، و�إنهاء �تفاقية �أو�صلو. وقال �لنخالة، خالل كلمة له يف 

�أثبت ف�صله، وحينها �صّفق  �أو�صلو  “�تفاق  �إن  �جتماع �الأمناء �لعامّني للف�صائل �لفل�صطينية، 

لنا �لعامل الأننا تنازلنا عن حقنا يف فل�صطني وو�صلنا ملا و�صلنا �إليه“. و�أ�صاف قائالً: “يجب 

وحتقيق  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  وتفعيل  وطني،  حترر  مرحلة  �حلالية  �ملرحلة  �إعالن 

18
�لوحدة �لوطنية“.

�أعلنت �لبحرين مو�فقتها على �ل�صماح بعبور �أجو�ء �ململكة للرحالت �جلوية �ملقبلة �إىل دولة  	

19
�الإمار�ت، و�ملغادرة منها �إىل جميع �لدول.

�أمريكية  	 خطة  على  خا�صة،  �أحاديث  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�فق 

متقدمة  �أ�صلحة  لبيع  �الأبي�ص  �لبيت  بها  يدفع  �لتي  �خلطة  وت�صمل  �ل�صالح.  �الإمار�ت  لبيع 

�الإلكرتونية �لتج�ص�ص  طائرة  فيها  مبا  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �لع�صكري  �مليز�ن  حترف   قد 

20
. Boeing EA-18G Growler بوينغ �إي �أي-18 جي غرولري

اجلمعة، 2020/9/4

�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل لقاء �صّم �آالف �لالجئني  	

�أن  �الأوىل  “�الأولوية  قائالً:  �لقادمة؛  للمرحلة  �أولويات  �أربع  عن  بريوت،  يف  �لفل�صطينيني 

ُهجرو�  �لتي  و�ملدن  �لقرى  �إىل  �لالجئني  عودة  ر�أ�صها  وعلى  ثو�بتنا،  من  �أّي  عن  نتنازل  ال 

 منها“، و“كذلك �أكرر �ليوم: لن نعرتف باإ�رش�ئيل، ن�صري مع �لكل �لفل�صطيني لكن ب�رشطني:



365

�أيلول/ �سبتمرب 2020

“ال  فهي  �لثانية  �الأولوية  �أما  �أر�صنا“.  من  و�حٍد  �صٍب  عن  تنازل  وال  باإ�رش�ئيل،  �عرت�ف  ال 

تنازل عن �ملقاومة، و�أي مقاومة نحن نوؤيدها، مقاومة بكل �أ�صكالها“، و�أ�صار �إىل �أن �الأولوية 

�لثالثة “هي �لعمل بكل قوة من �أجل �لوحدة �لوطنية“، و“�الأولوية �لر�بعة هي ترتيب عالقتنا 

21
باالأمة �لعربية و�الإ�صالمية“.

�الأمناء  	 الجتماع  �خلتامي  �لبيان  على  معلّقة  لها،  بيان  يف  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  �أعلنت 

“موقفها �لثابت هو �لعمل على حترير فل�صطني كاملة من  �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، �أن 

�إىل �لنهر، وعدم �لتفريط باأي ذّرة من تر�بها �ملقد�ص“. وفيما يتعلق مبنظمة �لتحرير  �لبحر 

لت�صمل  عليها  �التفاق  يتّم  �أ�ص�ص  وفق  وتفعيلها،  بنائها  �إعادة  �إىل  �حلركة  دعت  �لفل�صطينية، 

22
ومتثل جميع �لقوى �لفل�صطينية.

على  	 �لعربية  �لدول  جلامعة  طارئ  �جتماع  بعقد  ر�صمياً  فل�صطينياً  طلباً  �لبحرين  رف�صت 

�لق�صية  على  و�أثره  �الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �لتطبيع  �إعالن  تد�عيات  لبحث  �لوزر�ء،  م�صتوى 

�لفل�صطينية. و�أو�صحت �الأمانة �لعامة للجامعة �لعربية �أنها تلقت �أي�صاً مذكرة من �الإمار�ت 

�لبحرين  رف�صت  كما  للجامعة.  �لعادية  غري  �لدورة  تاأجيل  �لبحرين  لطلب  تاأييد�ً  تت�صمن 

من  ينتق�ص  �الأمريكي  �الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �الإعالن  �أن  يوؤكد  فل�صطيني  قر�ٍر  م�رشوع 

�لفل�صطيني  للم�رشوع  رف�صها  �ملنامة  وبررت  �لفل�صطينية.  �لق�صية  ب�صاأن  �لعربي  �الإجماع 

يكن  �إنه  وقالت   ،2020/9/9 يف  �ملقرر  �لعربية  للجامعة  �لعادي  �الجتماع  موعد  باقرت�ب 

23
مناق�صة �ملو�صوع خالل ذلك �الجتماع.

�أعلن كلٌ من �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، ورئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو  	

عن �تفاق جرى �لتو�صل �إليه مع �رشبيا وكو�صوفو لتطبيع �لعالقات. وقال تر�مب، بح�صب 

ما نقلت عنه رويرتز، �إن كو�صوفو و“�إ�رش�ئيل“ �تفقتا على تطبيع �لعالقات بينهما، يف حني �أن 

�رشبيا ملتزمة بنقل �ل�صفارة �إىل �لقد�ص. وقُبيل �جتماع تر�مب مع زعيمَي �رشبيا وكو�صوفو، 

24
�أعلن �أن �لدولتني و�فقتا على تطبيع �لعالقات �القت�صادية مع “�إ�رش�ئيل“.

مل  	 �الإمار�تية،  �خلارجية  وز�رة  من  م�صوؤول  عن  �لعبية  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  نقلت 

ه، قوله: “�أعتقد �أن �الإ�رش�ئيليني �صيكونون قادرين على �حل�صول على تاأ�صري�ت �صفر  ت�صمِّ

�إىل �الإمار�ت، من �صفارة �صتفتح يف �إ�رش�ئيل بعد 3 �إىل 5 �أ�صهر من �الآن“. ونقلت �ل�صحيفة عن 

�مل�صوؤول �الإمار�تي قوله: �إن “�أبو ظبي تدر�ص فتح قن�صلية مبدينة حيفا �أو �لنا�رشة تعمل �إىل 

25
جانب �ل�صفارة باإ�رش�ئيل“.
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�أعلنت �للجنة �ليهودية �الأمريكية عن خطط الفتتاح مكاتب لها يف �الإمار�ت، يف �أعقاب �تفاقية  	

�خلارجي �ملركز  هو  �الإمار�ت  فرع  و�صيكون  �الإ�رش�ئيلي.  و�لكيان  �الإمار�ت  بني   �لتطبيع 

26
�لـ 13 للمنظمة �ليهودية، وهو �لفرع �الأول يف �لعامل �لعربي.

�إيجاد قيادة فل�صطينية من  	 �إىل  �أوبر�ين،  دعا م�صت�صار �الأمن �لقومي للبيت �الأبي�ص روبرت 

“�جليل �جلديد“. وقال �أوبر�ين، يف ت�رشيح لبنامج �إذ�عي �أمريكي عب �الإنرتنت، �إن �مل�صكلة 
قائالً:  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.  �لتحرير  مبنظمة  �ملتح�صنة  �لقدية  �لقياد�ت  بع�ص  يف  تكمن 

“نحتاج �إىل وجود جيل جديد من �لقادة �لفل�صطينيني، �صبان يريدون م�صتقبالً ر�ئعاً �إىل جانب 
27

�أ�صقائهم �لعرب وجري�نهم �الإ�رش�ئيليني“، بح�صب تعبريه.

�أثارت مقتطفات من خطبة �جلمعة �لتي �ألقاها �إمام �حلرم �ملكي علي عبد �لرحمن �ل�صدي�ص،  	

جدالً و��صعاً، ب�صبب ما قاله عن �لتعامل مع �ليهود. وقال �ل�صدي�ص يف خطبته: “من �لتنبيهات 

�للب�ص  ووجود  و�لب�ء،  �لوالء  باب  يف  �ل�صحيح  �لفهم  عدم  �لعقيدة،  م�صائل  يف  �ملفيدة 

قائالً:  و�أ�صاف  و�لدولية“.  �لفردية  �لعالقات  يف  �لتعامل  وح�صن  �لقلبي  �العتقاد  بني  فيه 

و��صتمالة  لقلبه  تاأليفاً  ح�صنة  معاملة  معاملته  �مل�صلم،  غري  مو�الة  عدم  مع  يتنافى  “ال 
نبي  مع  حدثت  بوقائع  �ل�صدي�ص  و��صت�صهد  )�الإ�صالم(“.  �لدين  هذ�  يف  للدخول  لنف�صه، 

28
�الإ�صالم حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف تعامله مع �ليهود.

ال�صبت، 2020/9/5

��صتقبل �الأمني �لعام حلزب �هلل �ل�صيد ح�صن ن�رش �هلل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  	

�إ�صماعيل هنية و�لوفد �ملر�فق له، حيث جرى ��صتعر��ص مف�ّصل ملجمل �لتطور�ت �ل�صيا�صية 

�أخطار. ومّت  �لفل�صطينية من  �لق�صية  و�لع�صكرية يف فل�صطني ولبنان و�ملنطقة، وما تو�جهه 

و�الآمال  و�لتهديد�ت  �ل�صغوط  كل  مو�جهة  يف  و�صالبته  �ملقاومة  حمور  ثبات  على  �لتاأكيد 

 
29

�لكبرية �ملعقودة عليه. كذلك جرى �لتاأكيد على متانة �لعالقة بني حزب �هلل وحركة حما�ص.

رحّب �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، مُبخرجات �جتماع �الأمناء �لعاّمني  	

للف�صائل �لفل�صطينية �لذي �نعقد يف 2020/9/3، موؤكد�ً �أن “�الجتماع ُيعد خطوة �إيجابية نحو 

�ملرحلة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لعمل  �أولويات  على  و�التفاق  �لفل�صطيني،  �ل�صف  توحيد 

�ملُقبلة، حتت مظلة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني“. 

ور�أى �أبو �لغيط �أن تو�فق �لف�صائل على �ملقاومة �ل�صعبية �لفل�صطينية لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

30
ُيعّد تطور�ً الفتاً للنظر، ي�صتحق �لتوقف عنده.
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االأحد، 2020/9/6

يف  	 وكان  �حللوة،  عني  خميم  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ز�ر 

يف  للمخيم،  �لغربي  �ملدخل  عند  كبري  �صعبي  وح�صد  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  قيادة  ��صتقباله 

له  كلمة  يف  هنية،  ونوّه  بعيد.  زمن  منذ  �مل�صتوى  بهذ�  فل�صطيني  مل�صوؤول  �الأرفع  هي  زيارة 

يف م�صجد خالد بن �لوليد، ب�صمود �أبناء �ملخيمات �لفل�صطينية يف �ل�صتات، موؤكد�ً �أن خميمات 

و�أمل،  وفقر،  �إجر�ء�ت،  من  تعانيه  مما  بالرغم  �ل�صعب،  ومقاومة  �لق�صية  رمز  هي  �ل�صتات 

وجوع، ولكنها غنية بالعزة و�لكر�مة، و�صتبقى قالع �ملقاومة. وذكر �أن �لالجئني هم �صيوف 

يف لبنان حتى حتقيق �لعودة، و�أن “ال توطني، وال تهجري، وال للوطن �لبديل“، و“�أننا �أتينا من 

31
فل�صطني �إىل �ملخيم لنقول �إن فل�صطني لنا، و�الأر�ص لنا“.

فل�صطني  	 تلفزيون  مع  لقاء  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال 

�لغربية وقطاع غزة تتوىل ثالث مهمات،  �ل�صفة  “حكومة وحدة وطنية يف  �إن  من بريوت، 

خطة  �إىل  هنية  دعا  �أخرى،  ناحية  من  �لفل�صطيني“.  �النق�صام  الإنهاء  مدخالً  تكون  �أن  يكن 

مدينة  ت�صتهدف  �لتي  �الأمريكية   - �الإ�رش�ئيلية  للمخططات  �لت�صدي  �أجل  من  فل�صطينية؛ 

“يتعر�ص ملجزرة �صيا�صية  �لقد�ص �ملحتلة. وقال هنية: �إن حّق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني 

بفعل �لبلطجة �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية“، م�صري�ً �إىل �أن “بع�ص �الأطر�ف )مل ي�صّمها( تتعاطى 

32
مع �لوطن �لبديل و�لتهجري“.

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، يف تغريدة له عب  	

�إىل �لقد�ص.  “�صوف نبذل جهود�ً جبارة ملنع خمالفة �لقانون �لدويل ونقل �أي �صفارة  تويرت: 

عالقاتها  تقطع  �صوف  فل�صطني  دولة  فاإن  �صفارتها،  وتنقل  ت�رّش  �صوف  دولة  �أي  ولكن 

33
وت�صحب �صفريها“.

حول  	 �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  جهاز  يف  جارية  مد�والت  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

“�لتعوي�ص“ �لذي �صتح�صل عليه “�إ�رش�ئيل“ مقابل �صفقة �الأ�صلحة �الأمريكية - �الإمار�تية، 
�الأ�صلحة وتزويدها بها  �إنتاج  “�إ�رش�ئيل“ تبكري عملية  �أخرى، �صتطلب  �أمور  �إىل جانب  و�أنه 

34
قبل عام و�حد من �ملوعد �ملحدد ُم�صبقاً، يف �إطار �مل�صاعد�ت �لع�صكرية �الأمريكية.

“�أجهزة  	 لرتكيب  �الأق�صى،  �مل�صجد  باحات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  من  عنا�رش  �قتحمت 

35
�إلكرتونية“ على �أحد �أ�صطح �مل�صجد.
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�أجل  	 من  لل�صعودية،  موؤخر�ً  قدمت  �أمريكية  مبادرة  عن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

�ملبادرة.  هذه  جناح  �إمكانية  يف  م�صككة  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  تطبيع  التفاق  �لتو�صل 

مع  �صيا�صي  �نفر�ج  لتحقيق  �ملبذولة  �جلهود  يف  كبري�ً  “تقدماً  هناك  �أن  �ل�صحيفة  وزعمت 

معار�صة  هي  �جلهود؛  تلك  �أمام  �لرئي�صية“  “�لعقبة  �أن  موؤكدة  �ل�صعودية“،  �لعربية  �ململكة 

36
�مللك �صلمان بن عبد �لعزيز.

لن  	 و“�إ�رش�ئيل“  �الإمار�ت  بني  �لتحالف  �إن  خامنئي،  علي  �الإير�نية  �لثورة  مر�صد  قال 

“و�صمة  جرى  ما  �أن  موؤكد�ً  �صعوب،  حتالف  ولي�ص  �أ�صخا�ص  حتالف  الأنه  طويالً،  ي�صمد 

قاليباف باقر  حممد  �الإير�ين  �لبملان  رئي�ص  وقال  �الإمار�ت.  حكام  �صتالحق   عار“ 

“�إ�رش�ئيل“،  مع  �لعالقات  تطبيع  �الإمار�ت  قر�ر  �إن   ،Mohammad Bagher Ghalibaf
37

و�لتحالف معها، �صيوؤثر �صلباً على �أمن �ملنطقة و��صتقر�رها.

نيوز 	 فوك�ص  قناة  عب  تلفزيوين  حو�ر  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير   قال 

Fox News، ن�رشت وز�رة �خلارجية �الأمريكية جزء�ً منه عب تويرت: “تدرك كل من �الإمار�ت 

�إىل  �ل�صبيل  �الآن  لذ� فقد وجد�  �إير�ن،  �لذي متثله  �لكبري  �لتهديد  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لعربية 

38
�إقامة عالقة يكن �أن تبني حتالفاً“.

االإثنني، 2020/9/7

�لعربية، نايف فالح مبارك �حلجرف، عن  	 �لتعاون لدول �خلليج  �لعام ملجل�ص  �أعرب �الأمني 

��صتنكاره ملا �صدر من بع�ص �مل�صاركني يف �جتماع �الأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، مما 

و�صفه من لغة �لتحري�ص و�لتهديد غري �مل�صوؤولة جتاه دول جمل�ص �لتعاون. كذلك ��صتهجن 

للحّق  و�لد�عمة  �لتاريخية  �ملجل�ص  دول  مبو�قف  وت�صكيك  مغالطات  من  ُذكر  ما  �حلجرف 

�لفل�صطيني، مطالباً �لقياد�ت �لفل�صطينية �مل�صوؤولة، �لتي �صاركت يف �الجتماع، وعلى ر�أ�صها 

39
�لرئي�ص حممود عبا�ص، باالعتذ�ر.

ز�ر رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، و�لوفد �ملر�فق له، رئي�ص �حلزب  	

�لتقدمي �ال�صرت�كي �للبناين وليد جنبالط، يف بريوت، و�أعرب هنية، عقب �للقاء، عن حر�ص 

�حلركة على �أمن لبنان و��صتقر�ره. وقال جنبالط �إن “�صكة حديد بني فل�صطني و�خلليج قد 

�لعربي“. و�أ�صاف جنبالط  بالبحر  �أنابيب نفط قد يربط ع�صقالن  �لنور قريباً، وخط  ترى 

كانت  مهما  و�الأ�صا�ص  �الأهم  وهي  �لفل�صطيني،  �ملوقف  وحدة  هي  لهنية  “و�صيتي  قائالً: 
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�ل�صغوطات، و�أنا جاهز للم�صاعدة بهذ� �ملو�صوع مبا �أملك من �إمكانيات، و�أنا �أعده بت�صهيل 

40
�حلّق �ملبدئي بالعي�ص لالجئ �لفل�صطيني، فالتمييز �لعن�رشي جمحف بحقه“.

“�إننا ال منلك �صمانات  	 �لعاروري:  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح  قال نائب رئي�ص �ملكتب 

�لق�صية  له  تتعر�ص  ما  و�صط  �أخرى،  خيار�ت  لدنيا  لي�ص  لكن  �مل�صاحلة،  م�صار  لنجاح 

41
�لفل�صطينية“.

قال وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني الإذ�عة ري�صت بيت Reshet Bet �الإ�رش�ئيلية  	

�إن حجم �لتجارة بني “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت �صي�صل يف غ�صون 3 �إىل 5 �أعو�م �إىل 4 مليار�ت 

42
دوالر.

و�لبحرين.  	 “�إ�رش�ئيل“  بني  ين�صج  بد�أ  تطبيع  �تفاق  �أن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لـ  �لقناة  ذكرت 

و�أ�صافت �لقناة �أن رئي�ص �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي يو�صي كوهني يجري �ت�صاالت حثيثة مع كبار 

43
�مل�صوؤولني يف �لبحرين، بهدف �الإعالن عن �التفاق وتن�صيق �لتطبيع بينهما.

ملوقع  	 حديث  يف  �لنعيمي،  علي  �الإمار�تية  �خلارجية  و�لعالقات  �لدفاع  جلنة  رئي�ص  قال 

�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلي، �إن ويل عهد �أبو ظبي �ل�صيخ حممد بن ز�يد �صيزور 

وقال   .2020 �صبتمب  �أيلول/  خالل  �صيوقَّع  �لتطبيع  �تفاق  �أن  موؤكد�ً  قريباً،  “�إ�رش�ئيل“ 
�ملفاو�صات،  �إىل  بالعودة  وطالبهم  �ملا�صي،  يف  يعي�صون  ز�لو�  ما  �لفل�صطينيني  �إن  �لنعيمي 

44
موؤكد�ً �أنه يف حال �ندلعت حرب يف غزة فاإن �لعالقات بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ لن تتاأثر.

بلغر�د نقل �صفارتها يف  	 ب�صاأن تعهد  �ل�صديد“ و“�أ�صفه“  “قلقه  �الأوروبي عن  �أعرب �الحتاد 

�رشبيا  بني  �ملحادثات  ��صتئناف  على  بظالله  يلقي  ما  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  “�إ�رش�ئيل“ 
وكو�صوفو يف بروك�صل. وقال �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي جوزيب 

�الأوروبي  �الحتاد  موقف  يف  �لنظر  يعيد  دبلوما�صي  م�صعى  كل  �الإطار،  هذ�  “يف  بوريل: 

45
�مل�صرتك من �لقد�ص هو م�صدر قلق �صديد و�أ�صف“.

�ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  	 �ل�صالم يف  �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية  �أعلن 

�لفل�صطينيني  �ملر�صى  لدعم  موؤقت  ترتيب  على  �التفاق  “مّت  �أنه  تويرت،  عب  له  تغريدة  يف 

46
ومر�فقيهم من ]قطاع[ غزة للو�صول �إىل �خلدمات �ل�صحية �الأ�صا�صية خارج �لقطاع“.

ك�صف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عن �عتقاله حممود مقد�د، من قرية �صقيب �ل�صالم يف �لنقب،  	

و�ّدعى  �لبالد“.  جنوبي  بيلو  مفرق  يف  نا�صفة  عبوة  “ليزرع  جنّدته  حما�ص  حركة  �أن  بزعم 
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�أمنية  �لع�صكري لـحما�ص لكي يوّفر معلومات  “مّت جتنيد مقد�د على يد �جلناح  �أّنه  �ل�صاباك 

عن منظومة �لقبة �حلديدية يف جنوبي �لبالد، ثّم تلقى تدريبات منذ نهاية عام 2019، حول 

طريقة فكّ وتركيب �لعبوة �لنا�صفة لكي ينفّذ �لعملية“. و�عتقل �ل�صاباك 9 �أ�صخا�ص من �أقرباء 

47
ومعارف مقد�د، غالبيتهم من قريته، بزعم �أنهم “كانو� على معرفة بالتخطيط للعملية“.

الثالثاء، 2020/9/8

�لرئي�ص 	 رف�ص  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق   �أكد 

فيها  �ل�صقيقة، مبا  �لعربية  �لدول  �ل�صيادية الأي من  �لرموز  باأي من  �مل�صا�ص  حممود عبا�ص 

48
�الإمار�ت.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �إن �حلركة تعمل على خطة وطنية  	

و�إنهاء  �لتحرير،  منظمة  وتفعيل  �ل�صعبية،  �ملقاومة  تعزيز  وهي:  م�صار�ت  ثالثة  �إىل  ترتكز 

“�أعطينا  �للبنانية:  �ملنار  قناة  عب  لقاء  خالل  هنية  و�أ�صاف  و�ل�صفة.  غزة  بني  �النق�صام 

49
مهلة 5 �أ�صابيع للجان �مل�صكلة لدر��صة �مللفات �لثالثة �صابقة �لذكر“.

�أعلن نادي �الأ�صري �رتفاع عدد �الأ�رشى �مل�صابني بفريو�ص كورونا، يف ق�صم 14 ب�صجن عوفر،  	

�نت�صار  منذ  �الأ�رشى  �صفوف  بني  �إ�صابة   29 �ُصجلت  �أنه  �الأ�صري  نادي  وبنّي  �أ�صري�ً.   12 �إىل 

50
�لوباء، بينهم �أ�صري�ن حمرر�ن �كتُ�صفت �إ�صابتهما عقب �الإفر�ج عنهما بيوم.

بحث رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو مع وفد ت�صادي رفيع �مل�صتوى، برئا�صة  	

�ل�صفر�ء، و�فتتاح �صفارة  �إمكانية تبادل  �إدري�ص ديبي،  �لكرمي ديبي، جنل رئي�ص ت�صاد  عبد 

وزير  مع  �جتماعه  خالل  ديبي،  �لكرمي  عبد  �أ�صار  �صابق،  وقت  ويف  �لقد�ص.  يف  ت�صادية 

مدينة  يف  لها  ر�صمية  ممثلية  �صتفتح  بالده  �أن  �إىل  كوهني،  �إيلي  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتخبار�ت 

51
�لقد�ص يف غ�صون عام.

ذكر �ملوقع �الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أن وفد�ً �إ�رش�ئيلياً ي�صّم م�صوؤولني  	

�إىل دولة �الإمار�ت. يف �ل�صياق نف�صه، ذكرت  �أعمال، و�صل  كبار�ً يف �لنظام �مل�رشيف، ورجال 

�لقناة �ل�صابعة �لعبية �أن وز�رة �لزر�عة �الإ�رش�ئيلية جُتري حمادثات مع نظريتها �الإمار�تية 

ل�صياغة �خلطوط �لعري�صة للتعاون، يف جماالت �الأمن �لغذ�ئي �لوطني، و�ملعرفة، و�لتقنيات 

52
�لزر�عية �ملتقدمة.



371

�أيلول/ �سبتمرب 2020

ك�صفت م�صادر قريبة من حركة حما�ص لـ“عربي بو�صت“ تعاوناً ��صتخبار�تياً بني “�إ�رش�ئيل“  	

�ل�صعودية  �ل�صجون  �أردنيني وفل�صطينيني معتقلني يف  نا�صطني  �لتحقيق مع  و�ل�صعودية، يف 

بتهمة دعم حما�ص. و�أكدت �مل�صادر �أن �لتحقيق مع �ملعتقلني مّت مبعاونة �صخ�صيات بجهاز 

�ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي، �صاركو� �ملحققني �ل�صعوديني عملهم، �إ�صافة �إىل ��صرت�ك فريق �آخر من 

53
جن�صيات �أجنبية يف �لتحقيقات.

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �إن �لواليات �ملتحدة لي�صت معنية بال�رشق �الأو�صط من  	

54
�أجل �لنفط، ولكن حلماية “�إ�رش�ئيل“.

االأربعاء، 2020/9/9

ك�صف ديبلوما�صي فل�صطيني عن �عرت��ص �لدول �لعربية على م�رشوع قر�ر قدمته فل�صطني  	

ملجل�ص جامعة �لدول �لعربية على �مل�صتوى �لوز�ري �ملنعقد يف �لقاهرة ب�صاأن خرق “مبادرة 

�ل�صالم �لعربية“. وقال �ل�صفري �ملناوب ملندوبية فل�صطني لدى �جلامعة �لعربية مهند �لعكلوك، 

“�لدول �لعربية �الأع�صاء رف�صو�  �إن  �أنباء �صينخو� من �لقاهرة،  يف �ت�صال هاتفي مع وكالة 

عبارة �إد�نة �خلروج على �ملبادرة �لعربية، وبالتايل كان �لقر�ر �لفل�صطيني �إما تعليق �جلل�صة 

الإجر�ء �ملزيد من �مل�صاور�ت، �أو �أن ي�صقط �لبند ومعه ي�صقط م�رشوع �لقر�ر، وهو ما حدث 

55
باإ�صقاط م�رشوع �لقر�ر“.

طالب وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، يف كلمته خالل �جتماع جمل�ص  	

بني  �لتطبيع  التفاق  ر�ف�ص  عربي  مبوقف  �لوز�ري،  �مل�صتوى  على  �لعربية  �لدول  جامعة 

“�أمام حتديد موعد توقيع �تفاق �لتطبيع �الإمار�تي  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“. وقال �ملالكي �إنه 

�صيعتب  و�إال  �خلطوة،  لهذه  ر�ف�ص  موقٌف  عنا  ي�صدر  �أن  علينا  لز�ماً  �أ�صبح  �الإ�رش�ئيلي، 

56
�جتماعنا هذ� مباركة للخطوة �أو تو�طوؤ�ً معها، �أو غطاء لها، وهذ� ما لن تقبله فل�صطني“.

�لفل�صطيني  	 �مل�رشوع  �عتماد  �لعربية  للجامعة  �لوز�ري  �ملجل�ص  �إ�صقاط  حما�ص  حركة  د�نت 

بيان  يف  �حلركة  وقالت  �أمريكية.  وبرعاية  �ل�صهيوين  �الإمار�تي  �لتطبيع  باتفاق  يتعلق  فيما 

�صحفي، �إن �إ�صقاط �مل�رشوع يوؤكد تخلي �جلامعة �لعربية عن دورها وو�جبها جتاه فل�صطني 

57
وق�صيتها.

و�إ�رش�ئيل  	 �الإمار�ت  �لتطبيع بني  �تفاق  �لعربية  �إد�نة �جلامعة  “عدم  �إن  قال جاريد كو�صرن، 

 Axios �أك�صيو�ص  دليل على حتوّل مهم يف �ل�رشق �الأو�صط“. وتابع كو�صرن، بح�صب موقع 
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�الأمريكي، باأن �لعديد من �لدول �لعربية ترغب بالتطبيع، و�أن “�صبها على �لفل�صطينيني قد 

نفد“. وك�صف كو�صرن عن �صماح كل من �ل�صعودية و�لبحرين ل�رشكات �لطري�ن �الإ�رش�ئيلية 

58
با�صتخد�م جمالهما �جلّوي، يف رحالتها �ملتوجهة �رشقاً.

بتقييد  	 يق�صي  قر�ر�ً  غيث،  عدنان  �لقد�ص،  حمافظ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خمابر�ت  �صلّمت 

مع  �لتو��صل  من  ومنعه  �صلو�ن،  بلدته  على  وجوده  و�قت�صار  �لقد�ص،  مدينة  د�خل  حركته 

�أكرث من 50 �صخ�صية وطنية فل�صطينية، على ر�أ�صهم �لرئي�ص حممود عبا�ص ورئي�ص �لوزر�ء 

59
حممد ��صتية.

قال رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة حممد �لعمادي �إن قطر �أر�صلت ماليني �لدوالر�ت  	

�إىل غزة بعد �لتهدئة، م�صري�ً �إىل �أن بالده �أ�صهمت، هذ� �ل�صهر، بـ 34 مليون دوالر، باالإ�صافة 

60
�إىل تزويد غزة بالكهرباء بالتن�صيق مع وكاالت �الأمم �ملتحدة.

�أ�صدرت د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة يف �أبو ظبي تعليمات جديدة للفنادق كخطوة �إ�صافية لتعزيز  	

كو�رش  وجبات  بتجهيز  �اللتز�م  عليها  فر�صت  باأن  و“�إ�رش�ئيل“،  �الإمار�ت  بني  �لعالقات 

61
Kosher لليهود �ملحافظني يف كل �ملن�صاآت �لتي تقّدم �لطعام يف �أبو ظبي.

نفت وز�رة �خلارجية �لت�صادية فتح �صفارة لها يف �لقد�ص خالل �صنة 2021، وقالت �لوز�رة يف  	

62
بيان لها: “ننفي ب�صكل قاطع �أي خطة الفتتاح بعثة دبلوما�صية يف �لقد�ص“.

قطاع  	 خ�صائر  غزة،  يف  �ل�صياحية  و�خلدمات  و�لفنادق  للمطاعم  �لفل�صطينية  �لهيئة  قّدرت 

�ملا�صية، ب�صبب جائحة كورونا،  �أ�صهر  �ل�صتة  91 مليون دوالر خالل  بـ  �لفنادق و�ل�صياحة 

63
معلنة عن هذ� �لقطاع باأنه “منكوب“.

اخلمي�س، 2020/9/10

ك�صف �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب عن �أن دولة �أخرى �صتن�صم �إىل “�تفاق �ل�صالم“ بني  	

�إىل �التفاق خالل  �أخرى  “�صت�صمعون بان�صمام دولة  �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“. وقال تر�مب: 

�أنه  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�أكد  �الأو�صط“.  بال�رشق  �صالم  على  �حل�صول  ويكن  ق�صري،  وقت 

“�صرتونهم  بد�أ حو�ر�ً مع ملك �ل�صعودية �صلمان بن عبد �لعزيز بخ�صو�ص “�ل�صالم“ قائالً 

64
ين�صمون“.

�صحيفة  	 مع  مقابلة  يف   ،Tony Blair بلري  توين  �الأ�صبق  �لبيطاين  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�إجناز �التفاق �الإ�رش�ئيلي - �الإمار�تي، م�صيفاً  �أ�صهم ب�صكل كبري يف  �إنه  “�إ�رش�ئيل �ليوم“، 
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�أنه قام بدور �لو�صيط منذ 15 عاماً، وتنقّل بني لندن و�أبو ظبي ونيقو�صيا لعقد لقاء�ت �رشية 

مع �ملحامي �إ�صحاق موخلو Yitzhak Molcho، �ملبعوث �خلا�ص �الأ�صبق لبنيامني نتنياهو، 

ووزير يف �حلكومة �الإمار�تية. وتابع بلري؛ لكن �لعالقة بني �الإمار�ت و“�إ�رش�ئيل“ دخلت يف 

�أزمة وقطيعة ب�صبب قيام جهاز �ملو�صاد باغتيال �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �ملبحوح، 

65
يف دبي.

هناك  	 عريقات:  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

لكافة  وو��صحاً  كامالً  تفوي�صاً  �أعطى  عبا�ص  حممود  و�لرئي�ص  موحّد،  فل�صطيني  موقف 

لف�صائل �لعامون  �الأمناء  �جتماع  يف  ت�صكيلها  مّت  �لتي  للجان  خمرجات  �أي  على   �لف�صائل 

بنجاح ثقة  على  ونحن  عليها،  �التفاق  مّت  خم�صة  من  �أ�صبوع  مّر  و�الآن  �لتحرير،   منظمة 

66
�للجان برفع تو�صياتها للرئي�ص عبا�ص.

قالت حركة حما�ص �إن �ملوقف �الأخري للجامعة �لعربية باإ�صقاط قر�ٍر ُيدين �لتطبيع �الإمار�تي  	

67
�الإ�رش�ئيلي، ي�صّب يف م�صلحة �الحتالل.

دعت حركة �جلهاد �الإ�صالمي �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �الن�صحاب من �جلامعة �لعربية، عقب  	

�إ�صقاط �جتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب، م�رشوع قر�ر فل�صطيني لرف�ص �لتطبيع �الإمار�تي 

68
مع “�إ�رش�ئيل“.

�لوطنية  	 و�أبيك�ص  “�إ�رش�ئيل“  يف   The Sheba Medical Center �لطبي  �صيبا  مركز  �أفاد 

لتطوير  مبدئياً  �تفاقاً  وّقعا  �أنهما  باالإمار�ت،   APEX National Investment لال�صتثمار 

69
تقنيات تتعلق بالرعاية �ل�صحية يف �الإمار�ت ومنطقة �خلليج.

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على زيادة �مليز�نية �لعامة �الإ�رش�ئيلية مببلغ 11 مليار �صيكل  	

881.5 مليون دوالر( منها  3 مليار�ت �صيكل )نحو  3.23 مليار�ت دوالر(، تخ�ص�ص  )نحو 

 لوز�رة �لدفاع؛ وت�صمل زيادة خم�ص�صات �ملعاقني بـ 900 مليون �صيكل )نحو 264.5 مليون

�صيكل مليون   180 بـ  )�لفال�صا(  �إثيوبية  �أ�صول  من  �ليهود  “هجرة“  وتعزيز   دوالر(، 

)نحو 52.8 مليون دوالر(. ومل حتدد �حلكومة �ملبالغ للقطاعات �لتي تعتزم زيادة ميز�نيتها 

و�لتي �أوردتها بالقر�ر؛ وت�صمل: تعزيز وتقوية د�ئرة �ال�صتيطان، و�لتعليم �حلكومي �لديني، 

70
وتقوية �لهوية �ليهودية، ومعاهد تعليم �لتور�ة.

ذكر مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، يف تقرير �صدر عنه، �أن حكومة  	

مبعدل كورونا،  جائحة  خالل  فل�صطينيون،  يلكه  مبنى   389 و�صادرت  هدمت   �الحتالل 
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مار�ص  �آذ�ر/  بني  ماأوى،  دون  فل�صطينياً   442 �لهدم  �صل�صلة  عب  وتركت  �صهرياً،  مبنى   65
71

و�آب/ �أغ�صط�ص 2020، ما عّر�ص عدد�ً كبري�ً منهم للمخاطر �ملرتبطة بالوباء.

اجلمعة، 2020/9/11

�آخر  	 تاريخي  “�إجناز  عن  تويرت،  على  تغريدة  يف  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  حتدث 

]حتقق[ �ليوم! �تفق �أ�صدقاوؤنا �لعظيمان �إ�رش�ئيل ومملكة �لبحرين على �تفاقية �صالم، ثاين 
72

دولة عربية ت�صنع �ل�صالم مع �إ�رش�ئيل يف 30 يوماً!“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف بيان ُن�رش بالعبية، “مو�طنو �إ�رش�ئيل،  	

�أخرى،  عربية  دولة  مع  �آخر  �صالم  �تفاق  �إىل  تو�صلنا  �مل�صاء،  هذ�  يف  باأنّه  �أبلغكم  �أن  ي�رشّين 

“بعد �لبحرين و�الإمار�ت، �صتن�صم دول عربية �أخرى التفاقات  �أنه  �لبحرين“، م�صدد�ً على 

73
�ل�صالم مع �إ�رش�ئيل“.

�لبيت  	 يف  لهم  نظر�ء  مع  تو��صلو�  بحرينيني  م�صوؤولني  �أن  �أمريكية  �إعالم  و�صائل  ذكرت 

مع  �لعالقات  تطبيع  يف  �الإمار�ت  بعد  �لتالية  �لدولة  بالدهم  تكون  �أن  وطلبو�  �الأبي�ص، 

“�إ�رش�ئيل“. و�أ�صار موقع �أك�صيو�ص �الأمريكي، �لذي ن�رش �خلب، �إىل وجود “عالقات �رشية“ 
ت�صري خلف �الأبو�ب �ملو�صدة منذ فرتة طويلة بني “�إ�رش�ئيل“ و�لبحرين، الفتاً �لنظر �إىل �أن 

74
“�تفاقية تاأ�صي�ص كامل للعالقات �لدبلوما�صية بني �لبلدين ��صتغرقت 29 يوماً فقط“.

�الإ�رش�ئيلي،  	 �لبحريني  �لتطبيع  الإعالن  و��صتنكارها  رف�صها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت 

ريا�ص  �خلارجية  وزير  و�أعلن  �لفل�صطينية“.  و�لق�صية  و�الأق�صى  للقد�ص  “خيانة  وعدّته 

�تخاذ  �أجل  ومن  للت�صاور،  �لبحرين  لدى  �لفل�صطيني  لل�صفري  �لفوري  �ال�صتدعاء  �ملالكي، 

75
�خلطو�ت �ل�رشورية حيال قر�ر �لبحرين للتطبيع مع دولة �الحتالل.

��صتنكرت حركة حما�ص �تفاقية �لتطبيع بني مملكة �لبحرين و“�إ�رش�ئيل“، وقالت �إنها “باطلة  	

76
وثمرة خلذالن جامعة �لدول �لعربية“.

�أكدت حركة فتح على �أن ردها على �التفاق �لبحريني - �الإ�رش�ئيلي، �صيكون بالتوجه نحو  	

77
�لوحدة �لوطنية، و��صفة �التفاق بـ“�خلياين“.

ك�صف رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية عن �أن م�رش تتو�صط حالياً بني  	

78
حركته و“�إ�رش�ئيل“، للتو�صل �إىل �تفاق جديد لتبادل �الأ�رشى.
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ال�صبت، 2020/9/12

مع  	 هاتفية  حمادثة  �لبحريني،  �خلارجية  وزير  �لزياين،  ر��صد  بن  �للطيف  عبد  �أجرى 

عالقات  �إقامة  على  �لبلدين  بني  لالتفاق  خاللها  تطرقا  �أ�صكنازي،  غابي  �الإ�رش�ئيلي  نظريه 

ديبلوما�صية. وقالت وز�رة �خلارجية �لبحرينية �إن �لوزيرين تبادال خالل �الت�صال، “�لتهاين 

79
و�الأحاديث �لودية مبنا�صبة �إعالن �ل�صالم بني مملكة �لبحرين ودولة �إ�رش�ئيل“.

االأحد، 2020/9/13

ك�صف برنامج “ما خفي �أعظم“، �لذي بثته قناة �جلزيرة �لف�صائية، تفا�صيل �لتحالف �الأمني  	

“�إ�رش�ئيل“ وبع�ص �لدول �لعربية ب�صاأن �لو�صع يف غزة، وت�صييق �خلناق  و�لع�صكري بني 

على �ملقاومة �لفل�صطينية. وح�صل �لبنامج على معلومات و�صور تعر�ص الأول مرة حول 

14 عاماً.  �لقطاع منذ  �ملفرو�ص على  بالرغم من �حل�صار  �ملقاومة يف غزة وتطويره،  �صالح 

وح�صل �لبنامج �أي�صاً على معلومات ح�رشية تفيد باأن “قاعدة برني�ص �لبحرية �مل�رشية“، 

قطع  �أهد�فها  بني  من  كان   ،2020 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الأحمر  �لبحر  على  �فتتحت  �لتي 

�إ�صماعيل هنية،  �ملقاومة يف غزة. وقال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �إمد�د عن  �أي 

�أخرى،  �أطر�ف  بو�صاطة  كو�صرن،  مكتب  من  عر�صاً  “رف�صنا  �لبنامج:  يف  م�صاركته  خالل 

�العتذ�ر  “قررنا  قائالً:  هنية  وتابع  �ل�صهيوين“.  �لعدو  مع  �حلو�ر  �أجل  من  لقاء�ت  لعقد 

�إن  �أي حو�ر م�صمونه دولة فل�صطينية يف قطاع غزة وتنفيذ  �صفقة �لقرن“. وقال هنية  عن 

“�إ�رش�ئيل“ ف�صلت يف نزع �صالح �ملقاومة يف ح�صارها بالرغم من كل ما تقوم به من تطبيع. 
ي�صّن  �أن  �الحتالل  فّكر  و�إذ�  نخ�صاها،  ال  لكننا  غزة  قطاع  يف  حرب  عن  نبحث  “ال  و�أ�صاف: 

عدو�ناً جديد�ً على غزة �صتكون �ملعركة خمتلفة، و�لف�صائل، ويف مقدمتها �لق�صام، يف جعبتها 

80
ما �صيفاجئ �لعدو“.

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

�الإمار�ت و�لبحرين  �إعالن كل من  �لعربية، عقب  �لدول  �لفل�صطينية لن تن�صحب من جامعة 

�ملنظومة  من  جزء  “نحن  قائالً:  عريقات  و�أ�صاف  “�إ�رش�ئيل“.  مع  ر�صمية  عالقات  �إقامة 

مت�صكهم  �أكدو�  �لعرب  �أن  كما  �لعربي،  �الأمن  من  جزء  و�أمننا  منها،  نن�صحب  ولن  �لعربية 

�إ�رش�ئيل  بني  �تفاقات  من  يحدث  “ما  �أن  على  عريقات  و�صدد  �لعربية“.  �ل�صالم  مببادرة 

�ملتحدة  �لواليات  �أو معاهدة �صالم، و�إمنا فكرة زرعتها  لي�ص تطبيعاً  �لعربية  �لدول  وبع�ص 

81
بوجوب خلق حتالف مع �إ�رش�ئيل ملو�جهة �الأخطار �ملحدقة باملنطقة“.
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دعت �لقوى و�لف�صائل �لفل�صطينية �إىل ت�صعيد �ملقاومة �ل�صعبية لالحتالل ومو�جهة “�صفقة  	

بيان حمل  �لتطبيع بني دول عربية و“�إ�رش�ئيل“، يف  �ل�صّم، و�تفاقيات  �لقرن“، وخمططات 

�جتماع  �تفق  �لتي  �لهيئة  وهي  �ل�صعبية“،  للمقاومة  �ملوحدة  �لوطنية  لـ“�لقيادة   1 رقم 

�لفل�صطينية...  �خلالفات  كل  “نبذ  �إىل  �لبيان  ودعا  ت�صكيلها.  على  للف�صائل  �لعاّمني  �الأمناء 

82
و�مل�صاركة يف هذ� �لكفاح �ل�صعبي �لتحرري“.

�أجرى رئي�ص حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �ت�صاالً هاتفياً مع �مللك �لبحريني  	

وو�صف  يومني.  قبل  عنه،  �أعلن  �لذي  �ل�صالم“  “�تفاق  �إثر  على  خليفة،  �آل  عي�صى  بن  حمد 

نتنياهو خالل جل�صة حكومته �الإ�رش�ئيلية �الت�صال بـ“�لد�فئ جد�ً“، موؤكد�ً �أنه جرى �التفاق 

83
فيه على �إقامة “�صالم“ ر�صمي وعالقات ديبلوما�صية كاملة بني �لبحرين و“�إ�رش�ئيل“.

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صّكل فريقاً ل�صياغة قائمة  	

�لطلبات �لتي �صتقدمها “�إ�رش�ئيل“ للواليات �ملتحدة، من �أجل �حلفاظ على تفوقها �لع�صكري 

من  وغريها  �أف-35  طائر�ت  بيع  على  باملو�فقة  �ملتوقع  و��صنطن  قر�ر  �صوء  يف  �ملنطقة،  يف 

84
�ملعد�ت �الأمنية �ملتقدمة لالإمار�ت.

قال �ملخت�ص يف �صوؤون �الأ�رشى عبد �لنا�رش فرو�نة، �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي نّفذت  	

�أكرث من 125 �ألف حالة �عتقال لفل�صطينيني منذ توقيع �تفاق �أو�صلو يف 1993/9/13. وذكر �أن 

�لطبي،  �ملتعمد و�الإهمال  �لتعذيب و�لقتل  نتيجة  �التفاق،  ��صت�صهدو� منذ توقيع  �أ�صري�ً   111
85

وكان �آخرهم �الأ�صري د�ود طلعت �خلطيب، �لذي ��صت�صهد يف 2020/9/2.

للعلوم  	 و�يزمان  معهد  مع  تفاهم  مذكرة  �ل�صناعي  للذكاء  ز�يد  بن  حممد  جامعة  وقّعت 

وهذه �ملجاالت“.  من  عدد  “يف  للتعاون  �الإ�رش�ئيلي،   Weizmann Institute of Science 

�الإمار�ت  يف  �لعليا  للدر��صات  موؤ�ص�صتني  بني  نوعها  من  �تفاقية  �أول  هي  �ملذكرة 

86
و“�إ�رش�ئيل“.

االإثنني، 2020/9/14

للف�صائل  	 �ملوحدة  �لقيادة  �إن  �صيدم،  �صبي  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال 

�لفل�صطينية ��صتندت يف ت�صكيلها، �إىل �لبيان �خلتامي للقاء �الأمناء �لعاّمني �لذي كلفها باإد�رة 

�ل�صاأن �ملقاوم ميد�نياً. وح�صب �صيدم يف حديث للجزيرة.نت، فاإن هذه �لقيادة “�صتتكون من 

�إد�رة �لعمل �ملقاوم �مليد�ين،  جمموعة من �ل�صخ�صيات �لوطنية �لو�زنة، وتتحمل م�صوؤولية 

87
و�صرتد على كل �لتهديد�ت و�ملو�قف �الإ�رش�ئيلية كلما وحيثما ترى ذلك منا�صباً“.
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“�صنعت �تفاقَي �صالم خالل �صهر و�حد،  	 قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو: 

�تفاقيات  عن  خمتلفاً  �صالماً  �صيكون  �لذي  �ل�صالم،  مقابل  �ل�صالم  مبد�أ  �إطار  يف  يندرجان 

�ل�صالم �الأخرى �لتي وقعتها �إ�رش�ئيل مع دول عربية“. و�صدد نتنياهو على �أنه “�صيكون هذ� 

�صالماً د�فئاً وحميماً، ي�صكل مك�صباً �قت�صادياً كبري�ً الإ�رش�ئيل. وهذ� جيد د�ئماً، ولكنه جيد 

88
ب�صكل خا�ص خالل فريو�ص كورونا“.

�إقامة  	 على  “�التفاق  �إن  خليفة،  �آل  �هلل  عبد  بن  ر��صد  �ل�صيخ  �لبحريني  �لد�خلية  وزير  قال 

وهذ�  �لعليا،  �لبحرين  مملكة  م�صالح  حماية  �إطار  يف  ياأتي  �إ�رش�ئيل  مع  دبلوما�صية  عالقات 

�الأمر لي�ص تخلياً عن �لق�صية �لفل�صطينية و�حلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني، و�إمنا هو 

89
من �أجل تعزيز �أمن �لبحرينيني وثبات �قت�صاده“.

قال �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط: “�صحيح �أن هناك خالفاً عربياً حول  	

�صقف  بدعم  ملتزم  �جلميع  ولكن  �إ�رش�ئيل،  مع  �ل�صالم  باإقامة  �ل�صلة  ذ�ت  �ملفاهيم  بع�ص 

�ملطالب و�حلقوق �لفل�صطينية كما ي�صعها وي�صوغها �جلانب �لفل�صطيني، ومل ي�صَع �أي طرف 

90
�إىل تغيري هذ�، وهذ� �أمر �أ�صا�صي ال ينبغي جتاهله �أو �الإقالل من �أهميته“.

وقّع بنك �الإمار�ت دبي �لوطني مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم Bank Hapoalim، �أحد �أكب  	

91
�لبنوك �الإ�رش�ئيلية. وُتعد هذه �التفاقية �الأوىل من نوعها بني �جلانبني.

ن�رشت مديرة �الت�صاالت �ال�صرت�تيجية يف وز�رة �خلارجية �الإمار�تية هند �لعتيبة )�صقيقة  	

�ل�صفري �الإمار�تي لدى �لواليات �ملتحدة يو�صف �لعتيبة( مقاالً يف �صحيفة هاآرت�ص، �أكدت فيه 

�أن �الإمار�ت تريد “�صالماً“ د�فئاً وحميمياً مع “�إ�رش�ئيل“، ورحبت بالتحاق طلبة �إ�رش�ئيليني 

92
للدر��صة يف جامعة حممد بن ز�يد، و�صفر طلبة �إمار�تيني للدر��صة يف �جلامعات �الإ�رش�ئيلية.

	  The Malaysian Islamic )با�ص(  �ملاليزي  �الإ�صالمي  للحزب  �ل�صنوي  �لعام  �ملوؤمتر  تبنى 

“�إ�رش�ئيل“،  )Party )PAS قر�ر�ً باالإجماع، يدين تطبيع �الإمار�ت و�لبحرين عالقاتهما مع 

�جلامعة  د�ّصنت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف  �لتطبيع.  ق�صية  من  �لعربية  �جلامعة  مبوقف  ويندد 

�الإ�صالمية �لعاملية )International Islamic University Malaysia )IIUM يف كو�الملبور، 

93
حملة �أكاديية لتوعية �لطالب مبخاطر �لتطبيع.

بد�أت �ملد�ر�ص �الإمار�تية تدّر�ص �لطالب معاهدة “�ل�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“ يف �لكتب �ملدر�صية،  	

94
حتى قبل �لتوقيع �لر�صمي لالتفاقية �الإمار�تية �الإ�رش�ئيلية.
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�أكد �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية �أفيحاي مندلبليت �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  	

بنيامني نتنياهو �صيبقى كما هو ب�صفته، وباأنه مثل �أي مو�طن يف “�لدولة“، ومثل �أي �صخ�ص 

95
�آخر، �صنعمل على حماكمته مثل �أي متهم بق�صايا جنائية.

�أ�صدرت �ملحكمة �ملركزية �الإ�رش�ئيلية يف مدينة �للد حكماً بال�صجن �ملوؤبد 3 مر�ت و20 عاماً  	

Amiram Ben-Uliel، بجرية حرق عائلة دو�ب�صة يف  �أوليئيل  على �مل�صتوطن عمري�م بن 

96
قرية دوما، قرب نابل�ص، يف �صنة 2015.

الثالثاء، 2020/9/15

تر�مب،  	 دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  رعاها  �الأبي�ص  �لبيت  حديقة  يف  �أُقيمت  مر��صم  خالل 

�الإمار�تي �خلارجية  وزيَري  مع  �تفاَقني،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص   وقّع 

عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان، و�لبحريني عبد �للطيف بن ر��صد �لزياين، ومتّ توقيع �التفاقيتني 

“�إننا هنا من �أجل تغيري  بثالث ن�صخ؛ باللغات �لعربية و�الإجنليزية و�لعبية. وقال تر�مب: 

و�صتتعاون  �ل�صفار�ت،  �صتتبادل  و�لبحرين  و�الإمار�ت  “�إ�رش�ئيل  وتابع:  �لتاريخ“.  جمرى 

و�لتجارة،  �ل�صياحة،  من  �لقطاعات  من  �لعديد  يف  جهودها  و�صتن�صق  قوي،  ب�صكل  معاً 

�لعامل  حول  من  للم�صلمني  �لباب  �صيفتح  “هذ�  �أن  �إىل  م�صري�ً  و�الأمن“،  �ل�صحية،  و�لرعاية 

لزيارة �مل�صجد �الأق�صى و�إ�رش�ئيل“. و�أعلن تر�مب �أن “خم�صة �أو �صتة بلد�ن“ عربية �إ�صافية 

ت�صتعد لتوقيع معاهد�ت “�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“ بعد �الإمار�ت و�لبحرين. وك�صف تر�مب �أن 

�لواليات �ملتحدة جتري حمادثات مع فل�صطني ب�صاأن �الن�صمام التفاقيات �ل�رشق �الأو�صط، 

قائالً: “�إن �لفل�صطينيني �صيكونون ع�صو�ً يف �ملحادثات يف �لوقت �ملنا�صب“. و�صدد تر�مب على 

�أن �لفل�صطينيني �صيذهبون يف نهاية �ملطاف �إىل �تفاق “�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“، يف ظّل �أن �لدول 

�لتي تدعمهم �صيا�صياً ومالياً مت�صي قدماً يف �إقامة عالقات مع “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف تر�مب، 

قبل �صاعات من مر��صم توقيع �تفاقيتَي “�ل�صالم“، �أنه �إذ� مل يقم �لفل�صطينيون بذلك “فاإنهم 

97
�صيبقون مبفردهم يف �لعر�ء“، قائالً �إنه “من �ل�صعب للغاية �لتعامل مع �لفل�صطينيني“.

�لبحرين  	 مع  �التفاق  توقيع  عقب  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

“�إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  “هذ� �ليوم تاريخي و�صيجلب �ل�صالم ملدة طويلة“، م�صري�ً  �إن  و�الإمار�ت، 

يحدث  “ما  و�أ�صاف:  م�صى“.  وقت  �أي  من  �أكرث  حميطها  مع  وتندمج  عزلة  يف  تعد  مل 

�خلارجية وزير  و�أكد  �الأبد“.  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  لل�رش�ع  حد�ً  ي�صع  �أن  يجب   �ليوم 

تاريخية  “معاهدة  �الإمار�ت  مع  “�ل�صالم“  معاهدة  �أن  �أ�صكنازي  غابي  �الإ�رش�ئيلي 
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�ل�صالم حتقيق  يف  ت�صهم  حيث  باأ�رشه،  �الأو�صط  لل�رشق  كبري  تغيري  �إىل   �صتوؤدي 

�لدول يف جمموعة و��صعة  �أمام تعاون بني  و�ال�صتقر�ر و�الأمن يف �ملنطقة، ومتّهد �لطريق 

حممد �ل�صيخ  �إن  �أ�صكنازي  قال  �الحتاد،  �صحيفة  مع  خا�ص  حو�ر  ويف  �ملجاالت“.   من 

98
بن ز�يد، ويل عهد �أبو ظبي، “قائد فّذ يقود �صعبه �إىل �الزدهار و�لنجاح“.

�الإمار�ت  	 بني  �لعالقات  �إقامة  �إن  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �هلل  عبد  �الإمار�تي  �خلارجية  وزير  قال 

�إقامة  �أي�صاً  �لبحرين  �إعالن  �ملنطقة. و�أ�صاف قائالً:  للتقدم يف  تاريخية  و“�إ�رش�ئيل“ خطوة 

مع  �لعالقات  �إقامة  �أن  على  م�صدد�ً  �لتحديات،  ملو�جهة  فر�صة  “�إ�رش�ئيل“  مع  عالقات 

99
“�إ�رش�ئيل“ تظهر �أن �ل�صعوب �صئمت �ل�رش�عات وترغب باال�صتقر�ر.

مبنا�صبة توقيع �تفاقَي �لتطبيع بني “�إ�رش�ئيل“ وكّل من �الإمار�ت و�لبحرين برعاية �أمريكية،  	

100
بثّ تلفزيون دبي و�لقناة 12 �الإ�رش�ئيلية وتلفزيون �لبحرين، بثّاً م�صرتكاً.

�الإمار�ت  	 بني  �ل�صالم“  “�تفاق  توقيع  مر��صم  يف  رفيعة،  �صود�نية  ديبلوما�صية  �صاركت 

و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل“. كذلك �صارك �ل�صفري �لعماين يف مر��صم �حلفل من بني 700 �صخ�صية 

101
ح�رشت �ملنا�صبة.

مع  	 �ل�رش�ع  حّل  قبل  “�إ�رش�ئيل“  مع  ديبلوما�صية  عالقات  تقيم  لن  �أنها  قطر  �أكدت 

102
�لفل�صطينيني.

قال وزير �القت�صاد �الإمار�تي عبد �هلل بن طوق �ملري، �إن بالده و“�إ�رش�ئيل“ تناق�صان �صياغة  	

ثمانية �تفاقات يف جمال �لتجارة و�القت�صاد، مبا يف ذلك �إعد�د وثيقة لتجنب فر�ص �جلمارك 

�لتجارة �حلرة بينهما يف  �إمكانية  �لبلدين يدر�صان  �أن  �لوزير  �لبلدين. و�أ�صاف  �ملزدوج بني 

103
مرحلة الحقة.

�إن كل ما جرى يف �لبيت �الأبي�ص، من توقيع �تفاقيات بني  	 قالت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�الإمار�ت و�لبحرين و“�إ�رش�ئيل“، لن يحقق “�ل�صالم“ يف �ملنطقة، و�أكدت �لرئا�صة، وفق بيان 

منظمة  عن  ونيابة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صم  باحلديث  �أحد�ً  تفّو�ص  ولن  مل  �أنها  �أ�صدرته، 

104
�لتحرير �لفل�صطينية.

يف  	 حدث  ما  �إن  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

�لبيت �الأبي�ص هو توقيع �الإمار�ت و�لبحرين على خريطة تر�مب �خلا�صة بـ“�صفقة �لقرن“، 

105
مو�صحاً �أن ما جرى هو �أن �ملعادلة �أ�صبحت تقوم على مبد�أ “�ل�صالم“ مقابل حماية.
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م�صتعمر�ت  	 غزة  قطاع  يف  �ملقاومة  ف�صائل  ق�صفت  بعدما  بجروح  �إ�رش�ئيليني  ثالثة  �أ�صيب 

“�إ�رش�ئيل“،  بني  �لعالقات  لتطبيع  �تفاقني  توقيع  مر��صم  مع  بالتز�من  �لقطاع،  غالف 

و�الإمار�ت، و�لبحرين يف و��صنطن. و�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ر�صد عملية �إطالق �صاروخني 

106
من قطاع غزة، باجتاه م�صتعمر�ت �لغالف، موؤكد�ً �أنه ت�صدى ل�صاروخ و�حد منهما.

�لفل�صطيني 	 “�ل�صعب  �إن  له،  بيان  يف  قا�صم،  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث   قال 

مل  وكاأنها  �إ�رش�ئيل[  مع  �لبحريني  �الإمار�تي  �لتطبيع  ]�تفاق  �التفاقات  هذه  مع  �صيتعامل 

107
تكن، من خالل �إ�رش�ره على �لن�صال حتى ��صرتد�د كامل حقوقه“.

للتطبيع،  	 �تفاقاً  لي�ص  و��صنطن  يف  جرى  ما  �أن  لها،  بيان  يف  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  ر�أت 

�ملنطقة، م�صددة  �لهيمنة على  �إقامة حلف يكّر�ص و�قع  �إىل  �لتطبيع  �النتقال من  �إعالن  و�إمنا 

108
�أنه تهديد لهوية �ملنطقة وم�صتقبلها. على 

هو  	 و��صنطن  يف  جرى  ما  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  قالت 

“يوم �أ�صود“، و�أن �التفاق مل يجِر تنفيذه بني ليلٍة و�صحاها، بل مّت �الإعد�د و�لتهيئة  مبثابة 

109
و�لتخطيط له عب �صنو�ت.

�صهدت �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة وقفات وم�صري�ت حا�صدة منددة بـ“�صفقة �لقرن“ و�تفاق  	

�لتطبيع �الإمار�تي و�لبحريني مع دولة �الحتالل، تز�مناً مع توقيع �التفاق �لتطبيعي يف �لبيت 

وفعاليات  �عت�صامات  لبنان  يف  �لفل�صطينية  و�لتجمعات  �ملخيمات  �صهدت  كذلك  �الأبي�ص. 

110
حا�صدة، بالتز�من مع �عت�صامات ووقفات مماثلة د�خل فل�صطني وخارجها.

�صفارة  	 �حلركة  قيادة  من  ووفد  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ز�ر 

بالرئي�ص �ت�صاالً  �ل�صفارة،  مقر  �إىل  زيارته  خالل  هنية،  و�أجرى  بريوت.  يف   فل�صطني 

مّت  �لتي  �خلطو�ت  وتطوير  تعزيز  يف  قدماً  �مل�صي  �الت�صال  خالل  �أكد  حيث  عبا�ص،  حممود 

وخمططات  �لقرن“،  “�صفقة  مو�جهة  يف  �لفل�صطيني  �ملوقف  وحدة  على  م�صدد�ً  �تخاذها، 

111
�ل�صّم، وعمليات �لتطبيع.

االأربعاء، 2020/9/16

بالق�صف،  	 �لق�صف  مبعادلة  مت�صكها  �لفل�صطينية  �ملقاومة  لف�صائل  �مل�صرتكة  �لغرفة  �أكدت 

و�صددت  �ملقاومة.  ومو�قع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صتهد�ف  للعدو  ت�صمح  لن  �إنها  وقالت 

�لغرفة، يف ت�رشيح �صادر عنها، �أن ردها على �لغار�ت �الإ�رش�ئيلية �لذي كان حا�رش�ً، �صيبقى 
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حا�رش�ً ملو�جهة �أي عدو�ن. وقال مر��صل قناة 13 �لعبية، �إن 13 �صاروخاً �أطلقت من غزة، 

112
ومّت �عرت��ص 10 منها، و�إن �صاروخاً و�حد�ً فقط �أحلق �أ�رش�ر�ً بعد �صقوطه يف طريق عام.

�الأول  	 �لقيادي  �مل�صتوى  �لثاين لهما على  لقاء، هو  �الإ�صالمي  عقدت حركتا حما�ص و�جلهاد 

�ملقاومة“  “نهج  �أن  �ملجتمعون  و�أكد  بريوت.  �للبنانية  �لعا�صمة  يف  وذلك  �أ�صبوعني،  خالل 

“�أثبت جدو�ه يف مو�جهة �مل�رشوع  �لذي تبنته ومت�صكت به �لف�صائل �لفل�صطينية يف غزة قد 

�ل�صهيوين“، موؤكدين �أن �ملقاومة �ليوم “باتت �أقوى من �أي وقت م�صى، ولديها �صبكة من 

113
�حللفاء يف �ملنطقة، ما يجعلها قادرة على �صّد �أي عدو�ن �صهيوين“.

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة، خالل لقاء تليفزيوين عب  	

قناة �مليادين، �إن �ملقاومة �لفل�صطينية يف غزة ردت على م�صهد �لذل يف �لبيت �الأبي�ص، مبيناً �أن 

خّط �ملقاومة هو خيار �ل�صعب �لفل�صطيني، ونحن يف حرب م�صتمرة مع �الحتالل. و�أ�صاف 

“نحن يف حرب مفتوحة، �حل�صار وحرب وق�صف غزة، و�لعدو�ن و�العتد�ء�ت يف  �لنخالة: 

�إىل  �أعدت �لكثري يف ظّل �ختالل مو�زين �لقوى، ولفت �لنظر  �أن �ملقاومة  �إىل  �ل�صفة“، م�صري�ً 

�أنه �صتحدث متغري�ت مهمة يف �لبيئة �لفل�صطينية، ال �صيّما يف �ل�صفة �لغربية خ�صو�صاً بعد 

114
�الإجماع �لف�صائلي.

يف  	 �أرد�ن،  جلعاد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لد�ئم  ومندوبها  و��صنطن  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  قال 

و�أن  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  مع  حتدث  �إنه  �لعامة،  �لعبية  �الإذ�عة  مع  حديث 

�الأمر  مناق�صة  �صتتّم  و�أنه  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �أعمال  جدول  من  يحذف  مل  �ل�صمّ  خمطط 

بعد �نتخابات �لرئا�صة �الأمريكية �لو�صيكة. ومن جانبه، قال رئي�ص �لكني�صت يريف ليفني، يف 

حديث للقناة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية: “ما من �أي تنازل عن خطة �ل�صّم، لكن �لدولة مل تقم مرة 

115
و�حدة، وعملية �ل�صّم لن تتّم يف يوم و�حد، �صن�صل ذلك حتماً“.

ن�رشت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية معطيات حول �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل“، مبنا�صبة  	

ماليني   9.246 �ل�صكان  عدد  بلغ  وبح�صبها   ،2020/9/18 �جلمعة  يوم  �لعبية  �ل�صنة  ر�أ�ص 

ن�صمة، من �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، بينهم 6.841 ماليني يهودي، ي�صكلون 

74%، بينما عدد �لعرب 1.946 مليون )21%(، من �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن، 

و459 �ألفاً )5%( يو�صفون باآخرين، وهم من �ملهاجرين �جلدد من دول �الحتاد �ل�صوفييتي 

116
�ل�صابق ولي�صو� يهود�ً.
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“مو�نئ دبي �لعاملية“ ورئي�صها  	 �إد�رة جمموعة  �أحمد بن �صليم، رئي�ص جمل�ص  وقّع �صلطان 

وتغّطي  �الإ�رش�ئيلية.   Dover Tower دوفرتاور  �رشكة  مع  تفاهم  مذكر�ت  ثالث  �لتنفيذي، 

�ملو�نئ  تطوير  بتقييم  �لعاملية  دبي  مو�نئ  قيام  ت�صمل:  تعاون  جماالت  �لتفاهم  مذكر�ت 

�الإ�رش�ئيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، و�إمكانية �إن�صاء خط مالحي مبا�رش بني ميناء �إيالت 

من  �خلا�صة  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لتجارة  ت�صهيل  يف  دبي“  “جمارك  و�إ�صهام  علي،  جبل  وميناء 

117
�جلانبني.

	  Globes قال وزير �القت�صاد �الإمار�تي عبد �هلل بن طوق �ملري، يف مقابلة مع �صحيفة جلوب�ص

�ملمكنة، من �صحة وزر�عة وحتى  �لق�صايا  �لطرفني �صي�صمل كل  “�لتعاون بني  �إن  �لعبية، 

وتابع  قليلة.  �أ�صابيع  م�صاألة  ُتعّد  �ملبا�رشة،  �لطري�ن  رحالت  تنظيم  �أن  �إىل  منوهاً  �لف�صاء“، 

“منفتحون على ربط �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية مب�صاريعنا �القت�صادية، و�صنعمل  �ملري قائالً: 

118
على �ال�صتفادة من �لتقنيات �لتكنولوجية �الإ�رش�ئيلية بهذ� �الإطار“.

�أكدت 17 جمعية �صيا�صية، وموؤ�ص�صة جمتمع مدين بحرينية �أن �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ ال يثل  	

�صعب �ململكة، ولن يثمر �صالماً. وقالت �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لبحرينية، يف بيان م�صرتك: 

وبن�صو�ص  �لعادلة،  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  �لبحريني  �ل�صعب  بثو�بت  مت�صكنا  “جندد 
119

�لد�صتور �لبحريني �لذي يجّرم �لتطبيع مع �لكيان �ل�صهيوين“.

�الأو�صط  	 �ل�رشق  �إىل  بوتني  فالديري  �لرئي�ص  مبعوث  �لرو�صي،  �خلارجية  وزير  نائب  قال 

مع  و�لبحرين  �الإمار�ت  �تفاق  �أدى  “�إذ�  �صبوتنيك:  لوكالة  بوغد�نوف،  ميخائيل  و�إفريقيا، 

�إ�رش�ئيل �إىل �صالم �صامل يف �ل�رشق �الأو�صط وت�صوية جميع �مل�صاكل، مبا يف ذلك حّل �مل�صكلة 

120
�لفل�صطينية، فهذ� بالطبع جيد“.

نفط  	 �أنابيب  خط  الإقامة  �إمار�تيني  م�صوؤولني  مع  حمادثات  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  �أجرى 

وم�صتقاته، ير عب �الأر��صي �ل�صعودية و�صوالً �إىل ميناء �إيالت عب �لبحر �الأحمر، ومنه �إىل 

ميناء ع�صقالن. وبيّنت �مل�صادر ل�صحيفة جلوب�ص �لعبية، �أن هذ� �خلط �صيوّفر تكاليف نقل 

“�إ�رش�ئيل“  �أن جتني  �ل�صحيفة  �ل�صوي�ص. ورّجحت  �لنفط عب قناة  �خلام بو��صطة ناقالت 

121
مبالغ طائلة �صنوياً من هذ� �مل�رشوع.

اخلمي�س، 2020/9/17

تن�صيب 	 يف  تفكر  و��صنطن  �إن  فريدمان  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري   قال 

حممد دحالن زعيماً للفل�صطينيني، وذلك ح�صب ما نقلته �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“. و�أ�صاف 
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�إىل  بحاجة  و�إنهم  �صلة،  ذ�ت  وغري  جد�ً،  قدية  ب�صكاوى  “يت�صبثون  قائالً:  فريدمان 

�الن�صمام �إىل �لقرن �حلادي و�لع�رشين، فهم يف �جلانب �خلطاأ من �لتاريخ يف �لوقت �حلايل“. 

حممود  ال�صتبد�ل  و��صنطن  �صعي  عن  فريدمان  �أقو�ل  عدّلت  �أن  لبثت  ما  �ل�صحيفة  �أن  غري 

عبا�ص و�ختيار حممد دحالن. وذكرت �ل�صحيفة �أن فريدمان قال �إن و��صنطن ال تفكر يف ذلك، 

122
و�إنه “لي�ص لديها رغبة يف هند�صة �لقيادة �لفل�صطينية“.

لدى  	 �الأمريكي  �ل�صفري  ت�رشيحات  على  رد�ً  تويرت،  على  له  تغريدة  يف  دحالن،  حممد  قال 

�ال�صتقالل  �لقيادة وحتقيق  ي�صتطيع  لن  ينتخبه �صعبه  “من ال  “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان: 
�رشعية  جتديد  �إىل  ما�صة  بحاجة  فل�صطني  باأن  �إيان  كلي  دحالن  حممد  و�أنا  �لوطني، 

�صاملة  وطنية  �نتخابات  عب  �إال  يتحقق  لن  وذلك  كافة،  �لفل�صطينية  و�ملوؤ�ص�صات  �لقياد�ت 

ن�صب  ما  كان  “�إذ�  قائالً:  وتابع  علينا“.  �إر�دته  فر�ص  ي�صتطيع  من  بعد  يولد  ومل  و�صفافة، 

لل�صفري �الأمريكي لدى دولة �الحتالل �صحيحاً، فذلك ال يزيد عن كونه تكتيكاً خمادعاً، هدفه 

123
�إرهاب �لبع�ص وزعزعة �جلبهة �لد�خلية“.

�أعلنت حركة حما�ص، رف�صها ت�رشيحات �ل�صفري �الأمريكي لدى “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان.  	

على  وتوؤ�رش  مرفو�صة،  �لت�رشيحات  “هذه  قا�صم:  حازم  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال 

و�أ�صاف  �لق�صايا“.  مبختلف  �الأمريكي  و�ملوقف  �ل�صيا�صة  يحكم  �لذي  �لعنجهي  �ملنطق 

�لتدخل �الأمريكي  �لبلطجة، و�أن  �إال مبوقف  “�ل�صفري �الأمريكي فريدمان، ال يفكر  �أن  قا�صم 

124
�لفل�صطيني“. �ل�صاأن  �صافر يف 

�لتهديد  	 �صيا�صة  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

و�ل�صغوط �مل�صتمرة، وحماوالت �البتز�ز �الأمريكي للرئي�ص حممود عبا�ص و�لقيادة، �صيكون 

125
م�صريها �لف�صل.

�ل�صيا�صي 	 مكتبها  وع�صو  حما�ص  حركة  يف  �لوطنية  �لعالقات  د�ئرة  م�صوؤول   �أكد 

فل�صطيني د�خلي تقارب  �أن ما يجري من  نابل�ص،  �إذ�عة تبث من  لقاء مع  بدر�ن، يف   ح�صام 

هذه �ملرة خمتلف، ويت�صم باجلدية و�لتو��صل �مل�صتمر. و�أ�صار �إىل وجود تو��صل يومي مع 

126
حركة فتح، وقال “�إننا �أمام خطو�ت تر�كمية غري م�صبوقة“.

وحماية  	 برعاية   ،2020 �صنة  بد�ية  منذ  �الأق�صى  �مل�صجد  م�صتوطن  �ألف   12 من  �أكرث  �قتحم 

127
�رشطة �الحتالل بالرغم من �أزمة كورونا.
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هدمت  	 �الحتالل  �صلطات  �أن  ع�صاف  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  �أكد 

3,300 م�صكن يف �ملناطق �مل�صنفة ج، مبو�قع خمتلفة يف �ل�صفة،  �ل�صتة �أعو�م �ملا�صية  خالل 

128
غالبيتها يف �الأغو�ر.

ر��صد 	 بن  ز�يد  و�لبحريني   Asaf Zamir زمري  ع�صاف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صياحة  وزير�   �تفق 

�لزياين، خالل �ت�صال هاتفي، على �لتعاون �ملتبادل بني �جلانبني يف جمال �ل�صياحة. وناق�ص 

جمال  يف  �الإمار�ت  مع  ثالثية  �رش�كة  �إقامة  �إمكانية  �أحرنوت،  يديعوت  ح�صب  �لوزير�ن، 

“ت�صمل حزم ورحالت متبادلة بني �لدول �لثالث، تت�صمن  �أن �ل�رش�كة  �ل�صياحة. و�أ�صافت 

129
رحالت جوية متر فوق �ململكة �لعربية �ل�صعودية“.

�لدينية  	 للتقاليد  وفقاً  �ملعّدة  كو�رش  وجبات  �إنتاج  نيّتها  �الإمار�ت“  “طري�ن  جمموعة  �أعلنت 

تفاهم  مذكرة  وّقعت  �إنها  لها،  بيان  يف  �لطائر�ت“،  لتموين  “�الإمار�ت  وقالت  �ليهودية. 

 The Jewish Council of the �الإمار�ت  يف  �ليهودي  �ملجل�ص  رئي�ص  يديرها  �رشكة  مع 

Ross Kriel، للح�صول على �صهاد�ت من قبل جهات دينية  )Emirates )JCE رو�ص كريل 

130
يهودية ت�صمح باإنتاج هذه �لوجبات.

اجلمعة، 2020/9/18

رئي�ص  	 �أن   ،Ariel Kahana كهانا  �أرئيل  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  �ل�صيا�صي  �ملر��صل  ذكر 

�الإمار�ت  مع  �لتطبيع  �إن  �ملغلقة،  �لغرف  يف  قال،  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

لطاولة  �لعودة  �إال  للفل�صطينيني  جماالً  يرتكان  “ال  لذلك،  �الإقليمي  و�الأثر  و�لبحرين 

تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  فاز  �إن  فقط  �صيحدث  ذلك  �إن  نتنياهو  قال  ذلك،  ومع  �ملفاو�صات“. 

لت�صوية  تر�مب  خطّة  �أ�صا�ص  على  �صتبد�أ  �ملفاو�صات  �أن  نتنياهو  و�أ�صاف  �أخرى.  بوالية 

131
�لق�صية �لفل�صطينية.

قيادي من  	 ��صتقبال وفٍد  �إ�صماعيل هنية، خالل  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  قال رئي�ص 

ُي�صقط  �صوف  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  قوى  بني  �لتن�صيق  �إن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  جبهة 

132
�مل�رشوع �ل�صهيوين.

قال مدير عام حماية �ملو�قع �الأثرية يف وز�رة �الآثار و�ل�صياحة �لفل�صطينية �صالح طو�ف�صة،  	

منذ �الأثرية  �ملو�قع  مئات  على  �عتدت  �أو  ��صتولت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �صينخو�،  �أنباء   لوكالة 

�صنة 1967 �صو�ء بالتدمري، �أم بال�صيطرة عليها، �أم بتحويلها �إىل مز�ر�ت دينية لليهود. وذكر 

 ،1967 �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة  �الأر��صي  �أثري يف حدود  �آالف موقع   7 �أن هناك نحو 
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بغر�ص  لليهود  ومز�ر�ت  دينية  �أماكن  �إىل  منها  �لع�رش�ت  حتويل  على  “�إ�رش�ئيل“  عملت 

133
تهويدها.

�خلارجية 	 �لتجارة  ل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة  وزير  �أن  ري�صون  ماكور  �صحيفة   ذكرت 

�ل�صادر�ت  قيمة  ترت�وح  �أن  �إ�رش�ئيليني  �أعمال  لرجال  توّقع  �لزيودي  �أحمد  بن  ثاين 

�الإ�رش�ئيلية �إىل �الإمار�ت بني 300 �إىل 500 مليون دوالر، و�أن ت�صل قيمة �صادر�ت �الإمار�ت 

�إىل “�إ�رش�ئيل“ �إىل 350 مليون دوالر. وعن �صوؤ�له عن �صّكة �لقطار �لتي �صت�صل “�إ�رش�ئيل“ 

“ال م�صكلة �صيا�صية يف ذلك“، ويجب فح�ص  �إنه  باخلليج، مرور�ً باالأردن و�ل�صعودية، قال 

134
�جلدوى �القت�صادية لهذه �مل�صاريع.

�لذي  	 �لتطبيع  باتفاق  تنديد�ً  �حتجاجية،  مظاهر�ت  �ملنامة  �لبحرينية  �لعا�صمة  يف  خرجت 

�ملناطق جنوبي  “�إ�رش�ئيل“، كذلك خرجت �حتجاجات مماثلة يف بع�ص  �لبحرين مع  وقعته 

135
�ليمن.

دفاعه،  	 ووزير  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �أجنبيةٍ  طبيةٍ  ومنظماتٍ  نقاباتٍ  ثالث  نا�صدت 

بتلقي  غزة  قطاع  من  �لفل�صطينيني  للمر�صى  �ل�صماح  �الإ�رش�ئيليني،  �الأطفال  �أطباء  ونقابة 

�لعالج �لطبي غري �ملتاح لهم. وياأتي ند�ء �ملنظمات، مرتكز�ً �إىل �ملعلومات �لتي ن�رشتها منظمة 

 ،Physicians for Human Rights–Israel )PHR-I( “أطباء حلقوق �الإن�صان – “�إ�رش�ئيل�

�آليات  �نهيار  ب�صبب  �لعالج  تلقي  على  غزة  قطاع  من  �ملر�صى  مئات  قدرة  تدهور  ب�صاأن 

136
�لتن�صيق بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�صلطات �الحتالل.

	  ImpACT International for Human �الإن�صان  حقوق  ل�صيا�صات  �لدولية  �إمباكت  قالت 

�إمار�تية  و�أخرى  �إ�رش�ئيلية  وبنوك  موؤ�ص�صات  بني  �لتعاون  �تفاقيات  �إن   Rights Policies

قد ي�صكل خمالفة ملبادئ �الأمم �ملتحدة �لتوجيهية ب�صاأن �الأعمال �لتجارية وحقوق �الإن�صان. 

من  و�الأمالك  �لعقار�ت  �رش�ء  على  تعمل  �إ�رش�ئيلية  �رشكة   112 �أن  �إمباكت  وك�صفت 

�لغربية، ب�صورة غري �رشعية، ل�صالح �مل�صتوطنني �ل�صهاينة، ومن  �لفل�صطينيني يف �ل�صفة 

137
بينها بنك لئومي Bank Leumi وبنك هبوعليم �الإ�رش�ئيليني، �إ�صافة �إىل �رشكات و�صاطة.

ال�صبت، 2020/9/19

�صدد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات على �أن “�إ�رش�ئيل ال يكن �أن  	

تكون جزء�ً من �ملنظومة �لعربية الأن قاعدتها �الأ�صا�صية منع �أي تقدم عربي، و�إبقاء نف�صها 
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تتحرك  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن  �إىل  عريقات  و�أ�صار  �ملنطقة“.  يف  �ل�صامل  �لتفوق  ذ�ت  �لدولة 

�أي �تفاقيات جديدة بني دول عربية و“�إ�رش�ئيل“ الإقامة عالقات  على كافة �مل�صتويات، ملنع 

138
ر�صمية.

قال وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف Mohammad Javad Zarif، �إن “�إ�رش�ئيل“  	

لن تتمكن من �صمان �أمن �الإمار�ت و�لبحرين. وقال ظريف، يف حديث للتلفزيون �الإير�ين، 

تعليقاً على �لتوجه نحو �لتطبيع لدى بلد�ن �خلليج، �إن “بع�ص دول �جلو�ر تعتقد �أنه يكن 

الإ�رش�ئيل توفري �الأمن لها“. و�أ�صاف ظريف قائالً: “�إ�رش�ئيل �لتي مل تتمكن من �صمان �أمنها 

139
يف �ملو�جهة مع حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، ال يكنها �صمان �أمن �الإمار�ت و�لبحرين“.

االأحد، 2020/9/20

يتجهون  	 �لفل�صطينيني  �أن  �لرجوب،  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �أعلن 

�إقليمي  طرف  �أي  نفوذ  عن  بعيد�ً  باأيديهم  بات  قر�رهم  و�أن  �لعامة،  �النتخابات  الإجر�ء 

�رش�كة  لبناء  “ذ�هبون  �لر�صمي:  فل�صطني  تلفزيون  مع  لقاء  يف  �لرجوب،  وقال  رعايته.  �أو 

�أوالً  �أنه �صيتّم �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية  د�خلية يف �النتخابات بالتمثيل �لن�صبي“. وذكر 

ثم �النتخابات �لرئا�صية، وبعد ذلك �صيتم ت�صكيل �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، ح�صب �آليات 

140
متفق عليها.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية، �إن �حلركة �أمهلت �الحتالل �صهَرين  	

�الأق�صى، على  الإنهاء �حل�صار على قطاع غزة. و�صدد �حلية، يف ت�رشيحات الإذ�عة �صوت 

“�صعبنا ومقاومته لن يقبل �أن تنق�ص �مل�صتلزمات �ل�صحية �ملخ�ص�صة ملو�جهة كورونا،  �أن 

141
و�ملقاومة قادرة على �إدخال كل �لكيان يف �ملالجئ“.

نحو  	 �لهرولة  تبارك  ولن  ت�صارك  “لن  بالده  �أن  تبون  �ملجيد  عبد  �جلز�ئري  �لرئي�ص  �أعلن 

�لتطبيع مع �إ�رش�ئيل“. وقال تبون: “�أنا �أرى �أن هناك نوعاً من �لهرولة نحو �لتطبيع، ونحن 

�إلينا  بالن�صبة  مقد�صة  تبقى  عندنا  �لفل�صطينية  و�لق�صية  نباركها،  ولن  فيها،  ن�صارك  لن 

 
142

ولل�صعب �جلز�ئري برمته“.

�أعلنت ف�صائل �ملقاومة يف غزة عن �صل�صلة فعاليات وطنية رف�صاً للتطبيع، مب�صاركة “�أحر�ر  	

�الأمة ومنا�رشي فل�صطني“. و�صيكون برنامج �لفعاليات يف مرحلته �الأوىل �أ�صبوعياً؛ بفعالية 

�لتطبيع، يليها ور�صة  �لعربية ودول  �لدول  �لتطبيع، ثمّ جنازة رمزية جلامعة  جد�رية �صدّ 

143
عمل �صيا�صية بعنو�ن “�لتطبيع �خلياين“، وتختم مبوؤمتر علمائي �صّد �لتطبيع.
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144

�أعلنت كتائب �لق�صام ��صت�صهاد �أحد مقاوميها يف �نهيار نفق للمقاومة بغزة.

�مل�صتوطنني وجي�ص  	 �إن  �لغربية غ�صان دغل�ص،  �ل�صفة  قال م�صوؤول ملف �ال�صتيطان �صمال 

�الحتالل �قتلعو� منذ بد�ية �صنة 2020 نحو 6,500 �صجرة زيتون ولوزيات، يف مناطق خمتلفة 

145
من �ل�صفة.

موقع  	 مع  �صحفية  ت�رشيحات  يف   ،Mike Pence بن�ص  مايك  �الأمريكي  �لرئي�ص  نائب  قال 

�إن  �الأمريكية،   CBN News نيوز  �إن  بي  �صي  وقناة   ،“All Israel News �إ�رش�ئيل  “كل 
�لرئي�ص دونالد تر�مب �تخذ قر�ر قطع �مل�صاعد�ت عن �لفل�صطينيني، بعد �أن حاول يف �لبد�ية 

�إىل وفاق  �الأخري رف�ص ومل ي�صل  �أن  بيد  �لفل�صطيني حممود عبا�ص،  �لرئي�ص  �لثقة مع  بناء 

�لفل�صطينية وقطع  �ل�صلطة  �لتعامل مع  �إىل جتاهل  �الأمريكية  �الإد�رة  مع تر�مب، مما ��صطر 

146
�مل�صاعد�ت عنها.

مع  	 �لتطبيع  من  �لكويتي  �ملوقف  �أن  على  �لتاأكيد  رفيعة  كويتية  حكومية  م�صادر  جّددت 

مع  �صيطبّع  من  �آخر  وهي  موقفها،  على  ثابتة  �لكويت  و�أن  يتغري،  ومل  ثابت  “�إ�رش�ئيل“ 
�لكيان �ل�صهيوين. و�صددت �مل�صادر لـ“�لقب�ص“، على �أن �لكويت ال تو�جه �أي �صغوط لتغيري 

موقفها �لر��صخ و�لر�ف�ص للتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، مو�صحة �أن �لقر�ر �لكويتي �أمر �صيادي، 

147
ومل يتغري.

قالت جمموعة �حلبتور، �لتي مقرها دبي، �إنها �صتفتح مكتباً لتمثيلها يف “�إ�رش�ئيل“. وجتري  	

لتد�صني   “Israir Airlines “ي�رش�ئري  �الإ�رش�ئيلية  �لطري�ن  �رشكة  مع  حمادثات  �ملجموعة 

رحالت جتارية مبا�رشة بني �لبلدين. وقال رئي�ص �ل�رشكة خلف �أحمد �حلبتور، يف بيان له، 

148
�إنه يجري �الإعد�د لالإعالن عن عدد من م�صاريع �لتعاون خالل �الأيام �ملقبلة.

االإثنني، 2020/9/21

�أردوغان بدعم  	 طالب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب 

خالل  �لطلب  وجاء  لالنتخابات.  و�لذهاب  �لد�خلية  �مل�صاحلة  لتحقيق  �لفل�صطيني  �لتوجه 

حالياً  جتري  �لتي  �حلو�ر�ت  �صورة  يف  �لرتكي  �لرئي�ص  عبا�ص  خالله  و�صع  هاتفي  �ت�صال 

بني حركتي فتح وحما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية، وفق ما مّت �التفاق عليه يف �جتماع �الأمناء 

�لعامّني للف�صائل �لفل�صطينية. وطلب عبا�ص دعم تركيا بهذ� �الجتاه، وكذلك توفري مر�قبني 

149
من تركيا يف �إطار �ملر�قبني �لدوليني، لالإ�رش�ف على �النتخابات.
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قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �إن �ل�صيا�صة �الأمريكية ترمي �إىل “حما�رشة �لقيادة و�ل�صعب  	

“�لرئي�ص  �أن  ��صتية  و�أ�صاف  ومالياً“.  و�قت�صادياً  �صيا�صياً  علينا  و�لت�صييق  �لفل�صطيني، 

�الأمريكي دونالد تر�مب �أقدم على قطع �مل�صاعد�ت عنا، وَمنََع بع�ص �لدول �لعربية من �لوفاء 

بالتز�ماتها جتاهنا يف عملية �صغط ممنهجة، وحماولة �بتز�ز مبجمة، الإجبارنا على مقاي�صة 

150
حقوقنا �لوطنية و�لقد�ص باملال“.

و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على خ�صم 10% من رو�تب �لوزر�ء و�أع�صاء �لكني�صت، ب�صبب  	

151
�الأزمة �القت�صادية بفعل �أزمة كورونا، وذلك بح�صب قناة 12 �لعبية.

يف  	 �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  ورئي�ص  �الأق�صى  �مل�صجد  خطيب  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �أفتى 

باحتو�ء  فتو�ه،  �صبي  وعلّل  �الإ�رش�ئيلي.  �لوطني  للن�صيد  �مل�صلمني  غناء  بُحرمة  �لقد�ص، 

�أر��صي فل�صطني، ومدينة �لقد�ص �لتي  �أبيات تزعم ملكية �ليهود لكامل  �لن�صيد �الإ�رش�ئيلي، 

 
152

ت�صّم �مل�صجد �الأق�صى.

�أكد ملك �لبحرين حمد بن عي�صى �آل خليفة، خالل تروؤ�صه جل�صة ملجل�ص �لوزر�ء، �أن توقيع  	

�إعالن “تاأييد �ل�صالم“، �لذي جرى يف و��صنطن موؤخر�ً، جاء �نطالقاً من روؤية مملكة �لبحرين 

الإقامة “�ل�صالم“ �ل�صامل، و�عتباره خيار�ً ��صرت�تيجياً لدفع عملية “�ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر يف 

“�ل�صالم“ و�الزدهار لي�صت  �أن خطو�تنا نحو  “�إننا نوؤكد  �لبحريني:  �مللك  �ملنطقة. و�أ�صاف 

موجهة �صّد �أي كياٍن �أو قوى، بل هي ل�صالح �جلميع وتهدف �إىل ح�صن �جلو�ر و�لعمل من 

153
�أجله“.

وقّعت مو�نئ دبي �لعاملية مذكرة تفاهم مع بنك لئومي �الإ�رش�ئيلي، للعمل معاً على ��صتك�صاف  	

فر�ص �لتعاون وتعزيز �حلركة �لتجارية و�خلدمات �للوجي�صتية يف “�إ�رش�ئيل“، ودعم تدفق 

154
�لتجارة بني “�إ�رش�ئيل“ و�ملنطقة عموماً.

قالت جلنة �أبو ظبي لالأفالم، و“�صندوق �ل�صينما �الإ�رش�ئيلي Israel Film Fund“، وخمتب  	

بيان  يف  بالقد�ص،   Sam Spiegel International Film Lab لالأفالم  �لدويل  �صبيغل  �صام 

خططاً  �التفاقية  وت�صمل  و�الإنتاج.  �لتدريب  جمال  يف  تعاون  �تفاقية  وّقعو�  �إنهم  م�صرتك، 

155
الإقامة مهرجان �صينمائي �إقليمي �صنوي بالتناوب بني �أبو ظبي و“�إ�رش�ئيل“.

دعت 41 منظمة يف �لكويت �لبملان �لكويتي �إىل �إقر�ر قانون “يجرم“ �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“.  	

جاء ذلك يف بيان م�صرتك �صادر عن هذه �ملنظمات غري �حلكومية، و�صددت على “رف�ص كل 

156
�أ�صكال �لتطبيع مع �إ�رش�ئيل �أو �لتوقيع على �أي �تفاقية �صالم معها مهما كانت �الأ�صباب“.
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وقال  	 “�إ�رش�ئيل“.  مع  و�لبحريني  �الإمار�تي  �لتطبيع  باتفاقيتي  فرن�صياً  برملانياً   61 ندد 

�لبملانيون: �إن “�التفاق يتهرب من �لق�صية �لفل�صطينية ويعرقل �أي �حتمال ل�صالم �صامل“، 

تر�مب  يعلنه  ما  عك�ص  على  �صالم،  معاهدة  لي�صت  �الأبي�ص  �لبيت  يف  �ملوقَّعة  “�لوثيقة  و�إن 

�أبو ظبي و�ملنامة يقطع بالفعل �الإجماع �لعربي �لذي  “نهج  �أن  بحما�ص“. ور�أى �لبملانيون 

157
�أر�صته مبادرة �ل�صالم �لعربية“.

	  The General Federation of Trade بريطانيا  لنقابات  �لعام  �الحتاد  كوجنر�ص  �أعلن 

Unions )GFTU( Congress، �لذي ي�صم يف ع�صويته �أكرث من 12 مليون ع�صو، معار�صته 

�لكاملة لنية �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ملعلنة ل�صّم م�صاحات �صا�صعة من �ل�صفة �لغربية. وقرر 

�لكوجنر�ص، بح�صب بيان �صادر عن موؤمتره �لـ 66، تقدمي �لدعم �لكامل و�لقيام بدور ن�صط يف 

158
�إجر�ء�ت حملة �لت�صامن مع فل�صطني، لبناء حتالف و��صع �صّد �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي �ملقرتح.

تعهدها  	 �إىل  �إ�صافة  “�إ�رش�ئيل“  مع  عالقاتها  تطوير  كينيا  على  �الأمريكية  �الإد�رة  ��صرتطت 

بعدم دعم �أي من �ملبادر�ت �لدولية �لر�مية ملقاطعة “�إ�رش�ئيل“، مقابل �إبر�م �تفاقية �لتجارة 

�حلرة مع و��صنطن. وطلبت و��صنطن من كينيا، �أي�صاً، �المتناع عن �أي حترك يلحق �ل�رشر 

159
مب�صالح “�إ�رش�ئيل“ �القت�صادية.

الثالثاء، 2020/9/22

�أعلن وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، �أن دولة فل�صطني قررت �لتخلي  	

عن حقّها يف تروؤ�ص جمل�ص جامعة �لدول �لعربية بدورته �حلالية، رد�ً على تطبيع �الإمار�ت 

�إن دولة فل�صطني لن تن�صحب من جمل�ص �جلامعة،  “�إ�رش�ئيل“. وقال �ملالكي  و�لبحرين مع 

الأن �الن�صحاب �صيُوجد فر�غاً، ويكن �أن يولد �صيناريوهات خمتلفة نحن يف غنى عنها يف هذه 

�ملرحلة �حل�صا�صة. وذكر �ملالكي �أن هناك بع�ص �لدول �لعربية �ملتنفذة، رف�صت �إد�نة �خلروج 

160
عن “مبادرة �ل�صالم �لعربية“، و�أ�صقطت قر�ر�ً الإد�نة �لتطبيع.

�أبد�ً  	 �لنازف  بــ“�جلرح  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  و�صف 

لالأمم  �لعامة  للجمعية   75 �لـ  �لدورة  الأعمال  �الفتتاحية  �جلل�صة  خالل  وقال،  لالإن�صانية“، 

على  تتعدى  �لتي  �لقذرة  و�الأيدي  م�صاجعنا،  تق�ّص  �لفل�صطينية  �لق�صية  تز�ل  “ال  �ملتحدة: 

ووقاحة،  جر�أة  تزد�د  �لثالث،  �ل�صماوية  للديانات  �ملقد�صة  �الأماكن  توجد  حيث  �لقد�ص، 

و�ل�صعب �لفل�صطيني، �لذين �نبى للت�صدي ل�صيا�صات �إ�رش�ئيل �لعدو�نية و�لعنف و�صيا�صة 
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�لرتهيب على مدى �أكرث من ن�صف قرن، يو��صل كفاحه“. و�صدد �أردوغان على �أن تركيا لن 

161 
تدعم �أي خطة ال يو�فق عليها �ل�صعب �لفل�صطيني.

مالية  	 م�صاعدة  قدمتا  وفرن�صا  �أملانيا  �إن  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

��صتية، يف  و�أ�صاف  94.4 مليون دوالر(.  )نحو  80 مليون يورو  بقيمة  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

بقيمة �ليوم  �التفاقية  �أملانيا، وهذه  بال�صكر �جلزيل جلمهورية  “�أتقدم  �أ�صدره مكتبه:   بيان 

بو�قع غزة  قطاع  �إىل  معظمها  �صتذهب  دوالر[  مليون   66.1 ]نحو  يورو  مليون   56 

“وّقعنا �صباح  31.8 مليون دوالر[ للمياه يف �لقطاع“. وتابع قائالً:  ]نحو  27 مليون يورو 

�ليوم �تفاقية �أخرى مع جمهورية فرن�صا بقيمة 24 مليون يورو ]نحو 28.3 مليون دوالر[ 

162
لقطاع غزة �أي�صاً“.

منتدى  	 حتويل  �تفاقية  �لقاهرة،  يف  �ملتو�صط  �لبحر  �صاحل  على  تطل  دول  �صتّ  ممثلو  وقّع 

م�رش،  هي:  بالتوقيع  قامت  �لتي  �ل�صت  و�لدول  �إقليمية.  منظمة  �إىل  �ملتو�صط  �رشق  غاز 

و“�إ�رش�ئيل“، وقب�ص، و�ليونان، و�إيطاليا، و�الأردن. وتهدف �ملنظمة الإن�صاء �صوق �إقليمية 

للغاز، وتر�صيد تكلفة �لبنية �لتحتية، وتقدمي �أ�صعار تناف�صية. و�أ�صارت �لقناة �لعبية �ل�صابعة 

163
�إىل �أن وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز وّقع على �التفاقية.

�آل خليفة لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني  	 قال ويل عهد �لبحرين �الأمري �صلمان بن حمد 

نتنياهو، يف مكاملة هاتفية، �إن تاأييد “�ل�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“ يعزز من تر�صيخ دعائم �الأمن، 

164
و�ال�صتقر�ر، و�الزدهار يف �ملنطقة.

االأربعاء، 2020/9/23

حذّر كبار �مل�صوؤولني يف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي من �نفجار موجة عنف جديدة يف �أعقاب  	

�القت�صادية  �الأزمة  تفاقم  �صوء  وعلى  حما�ص،  وحركة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �لتقارب 

بنيامني  �لوزر�ء  لرئي�ص  �ُصلمت  �أمنية  تقارير  يف  �مل�صوؤولون،  و�قرتح  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

نتنياهو، �إيجاد طريقة تعيد �لعالقات بني �لطرفني، وت�صتاأنف �لتن�صيق �الأمني، وتخفف من 

 �ل�صعور بالعزلة لدى �لقيادة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل. وح�صب قادة �ل�صاباك، فمع �أن “�لرئي�ص

)�لزعيم  ُيعد  ز�ل  وما  �إ�رش�ئيل،  مع  مبا�رشة  مو�جهة  عن  �المتناع  قرر  عبا�ص،  حممود 

�أنه منذ توقيع �التفاقيات يف و��صنطن  �إال  �الأمنية(،  �لناحية  لنا يف  بالن�صبة  �ملثايل  �لفل�صطيني 

عد�ئياً م�صحوناً  �أخرى، ي�صلك م�صار�ً  �إ�رش�ئيل من جهة و�الإمار�ت و�لبحرين من جهة  بني 

165
بالغ�صب، ويقرتب علناً وب�صكل �رشيح من تنظيم �الإخو�ن �مل�صلمني �لعاملي“.
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قالت م�صادر مر�فقة لوزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية بني جانت�ص �إن �مل�صوؤولني �لذين �لتقاهم  	

�الأمني  �لتفّوق  حول  �الإ�رش�ئيلي  �ملطلب  متاماً  تفّهمو�  �لبنتاغون،  ويف  �الأبي�ص  �لبيت  يف 

�إيجابي.  بتوجه  بدر��صتها  ووعدو�  طلبات  قائمة  وت�صلمو�  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  و�لع�صكري 

�الأمريكية الإحالل  “نحن ممتنون للجهود  وقال جانت�ص، يف ختام لقائه مع جاريد كو�صرن: 

166
�ل�صالم، و�لتز�مها بالتفوق �الأمني الإ�رش�ئيل“.

�أرد�ن،  	 جلعاد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  �لد�ئم  ومندوبها  و��صنطن  لدى  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صفري  غادر 

قاعة �ملنظمة �الأممية يف نيويورك بعد هجوم �صنّه �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان على 

167
“�إ�رش�ئيل“ خالل كلمته، وو�صفته و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية باأنه “معادٍ لل�صامية“.

�مل�رشي 	 �لرئي�ص  �إىل  �عتمادها  �أور�ق  �أورون  �أمرية  م�رش  لدى  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفرية   قدّمت 

�أورون  و�صكرت  بالقاهرة.  �لرئا�صي  �لق�رش  يف  �أقيمت  مر��صم  خالل  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد 

168
�لرئي�ص �مل�رشي على جهوده لدفع “�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط قدماً.

منطقة 	 يف  �ملو�طنني  من  عدد�ً  �صلّمت  �الحتالل  قو�ت  باأن  حملية  فل�صطينية  م�صادر   �أفادت 

تل �لرميدة، يف مدينة �خلليل، �أمر�ً ع�صكرياً بو�صع �ليد على ما يقرب من 17 موقعاً يف �ملنطقة، 

باالأمر  جاء  ما  ح�صب  �ملو�طنني،  �أر��صي  من   )
2

كم  3.708( دومنات   3,708 م�صاحته  ما 

169
�لع�صكري.

جدّد �لرئي�ص �جلز�ئري عبد �ملجيد تبون تاأكيده على �أن حّق �إقامة دولة فل�صطينية، عا�صمتها  	

�لدورة �أعمال  �صمن  كلمته  خالل  تبون،  �لرئي�ص  وو�صف  للم�صاومة.  قابل  غري   �لقد�ص، 

�لـ 75 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �لق�صية �لفل�صطينية بالق�صية �ملقد�صة للجز�ئر و�صعبها، 

قابل  غري  �مل�صتقلة  دولته  �إقامة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  �أن  على  موؤكد�ً  �لق�صايا،  و�أّم 

170
للت�رشف �أو �مل�صاومة.

قال �مللك �صلمان بن عبد �لعزيز، خالل كلمته �صمن �أعمال �لدورة �لـ 75 للجمعية �لعامة لالأمم  	

�ملتحدة، �إن “�ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط هو خيارنا �ال�صرت�تيجي، وو�جبنا �أال نّدخر جهد�ً 

للعمل معاً نحو حتقيق م�صتقبل م�رشق ي�صوده “�ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر و�الزدهار و�لتعاي�ص 

171
بني �صعوب �ملنطقة كافة، وتدعم �ململكة جميع �جلهود �لر�مية للدفع بعملية “�ل�صالم“.

�أجرى وفد ر�صمي �إ�رش�ئيلي مباحثات، يف �ملنامة، مع م�صوؤولني بحرينيني، يف �أول زيارة عب  	

ل�رشكة  تابعة  طائرة  و�صلت  مرة،  والأول  �إنه،  �إ�رش�ئيلية  قناة  وقالت  مبا�رشة.  جوية  رحلة 
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يف  �إ�رش�ئيلية  ر�صمية  �صخ�صيات  �لطائرة  و�أقلّت  �لبحرين،  �إىل  مبا�رشة  رحلة  يف  “ي�رش�ئري“ 
172 

طريقها �إىل �ملنامة، الإجر�ء حمادثات، هدفها �إقامة مقر لل�رشكة يف �لعا�صمة �لبحرينية.

�إن  	 قولها  �الإ�رش�ئيلية  �الت�صاالت  وز�رة  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الإخباري  �لعبي  و�ال  موقع  نقل 

 ،Yoaz Hendel وزير �الت�صاالت �لبحريني و�فق على طلب وزير �الت�صاالت يوعاز هاندل

173
و�أ�صدر تعليماته �إىل �مل�صّغلني �ملحليني بفتح مكاملات مبا�رشة من “�إ�رش�ئيل“.

منح �الحتاد �الأوروبي وكالة �الأونرو� 30.6 مليون يورو )نحو 35.9 مليون دوالر(، مل�صاعدة  	

174
�لالجئني �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان و�لقادمني من �صورية.

اخلمي�س، 2020/9/24

�إن�صاج روؤية متفق عليها، يتّم تقديها للف�صائل  	 �أعلن بيان م�صرتك حلركتي فتح وحما�ص 

النتخابات  بالدعوة  مرتبطة  �لروؤية  هذه  �أن  �جلزيرة.نت  وعلمت  �أيام.  خالل  �لفل�صطينية 

ت�رشيعية فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، وقطاع غزة. و�أعلن �أمني �رش �للجنة 

�ملركزية حلركة فتح �للو�ء جبيل �لرجوب، عن تو�ّصل حركتي فتح وحما�ص التفاق و��صح 

الإجر�ء �النتخابات على �أ�صا�ص �لتمثيل �لن�صبي، ووفق تدّرج مرت�بط ال يتجاوز �صتة �صهور. 

وقال �لرجوب: “ننتظر دعوة �لرئي�ص حممود عبا�ص، لالأمناء �لعاّمني للف�صائل �لفل�صطينية، 

175
الإقر�ر �ملبد�أ وتثبيت �الآليات، �بتد�ء من �إ�صد�ر �ملر�صوم �لرئا�صي وحتى �ملرحلة �لنهائية“.

�أكد �جتماع لوزر�ء خارجية �الأردن وم�رش و�أملانيا وفرن�صا وممثل �الحتاد �الأوروبي، ُعقد يف  	

عمّان، على �رشورة ��صتئناف مفاو�صات جادة ومبا�رشة بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، 

على  م�صرتك،  بيان  يف  �لوزر�ء،  و�أكد  عليها.  �ملتفق  و�ملرجعيات  �لدويل  �لقانون  �أ�صا�ص  على 

�رشورة وقف �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي، و�صّم �أر��صٍ فل�صطينية “ب�صكل كامل“. وقال وزير 

�خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري، �إن �الجتماع “ي�صعى لتقريب وجهات �لنظر وفتح قنو�ت 

�ل�صالم  “معاهدة  �أن  على  �صكري  و�صدد  و�الإ�رش�ئيلي“.  �لفل�صطيني  �جلانبني  بني  �ت�صال 

�الإمار�تية - �الإ�رش�ئيلية تطور هام نحو حتقيق �ل�صالم يف �ملنطقة“، الفتاً �لنظر �إىل �أن م�رش 

176
تن�صق مع �الإمار�ت و�لبحرين ب�صكل وثيق ب�صاأن �لق�صية �لفل�صطينية.

“�إ�رش�ئيل“  	 مع  �لعالقات  �إقامة  �إعالن  �إن  خليفة،  �آل  عي�صى  بن  حمد  �لبحريني  �مللك  قال 

�ل�صمانة  باعتباره  و�ل�صامل،  �لعادل  لل�صالم  ممدودة  يدنا  باأن  توؤكد  ح�صارية،  “ر�صالة 
“�إ�رش�ئيل“  �أن �لعالقات مع  �الأف�صل مل�صتقبل �صعوب �ملنطقة جميعاً“. و�أكد �مللك �لبحريني 
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تاأتي “�نطالقاً من حر�صنا على �أمن و��صتقر�ر �ملنطقة، وجت�صيد�ً لنهجنا �لر��صخ يف �النفتاح 

177
و�لتعاي�ص مع �جلميع“.

وقّعت �ليوم غرفة �لتجارة يف دبي مع نظريتها يف تل �أبيب، �تفاقاً للتعاون يف �إعد�د �لدر��صات  	

وغريها.  و�لزر�عة  و�لّري  �لتكنولوجية  �ل�صوؤون  يف  �لتجارية،  �لوفود  وتبادل  �ال�صتثمارية 

جمتمَعي  على  تقت�رش  لن  �التفاق  فو�ئد  �إن  و�الإ�رش�ئيلية  �الإمار�تية  �لتجارة  غرفتا  وقالت 

178
�الأعمال يف �لبلدين فقط، بل �صتمتد لت�صمل جمتمعات �الأعمال يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط.

برعاية  	 �فرت��صي  لقاء  خالل  مبارك،  حممد  �لبحرين  يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وكيل  قال 

179
�لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي: “ما يجمعنا باإ�رش�ئيل �أكرث مما يفرقنا“.

يف  	  ،Kelly Craft كر�فت  كيلي  �ل�صفرية  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لد�ئمة  �الأمريكية  �ملندوبة  قالت 

ت�رشيحات للقناة �لعربية �لف�صائية، ن�رشت على موقعها �الإلكرتوين، �إن “�لواليات �ملتحدة 

عربية  “دولة  �أن  م�صيفة  قريباً“،  عنها  �صنعلن  �لعربية،  �لدول  من  �ملزيد  الن�صمام  تخطط 

�أخرى �صتوقع على �تفاق يف غ�صون يوم �أو يومني، و�صائر �لدول �صتحذو حذوها“. وقالت 

180
كر�فت �إن “�الأمريكيني ياأملون يف �أن توقع �ل�صعودية �تفاق تطبيع مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين �الأ�صبق توين بلري، يف كلمة مبوؤمتر تنظمه �صحيفة جروز�ليم  	

بو�صت �الإ�رش�ئيلية: “يجب �أن نحاول تقدمي جيل من �ل�صيا�صيني �لفل�صطينيني �لذين يفهمون 

�أن �لطريقة �لوحيدة �لتي �صيح�صلون من خاللها على دولة فل�صطينية، هي من خالل تفاهم 

�الأر�ص“. و�صّدد  �لثقافات، ولي�ص جمرد مفاو�صات حول  �لنا�ص، وبني  حقيقي وعميق بني 

يتعلق  ولكنه  باالأر�ص،  �أ�صا�صاً  يتعلق  ال  �لفل�صطيني،  �الإ�رش�ئيلي  “�ل�رش�ع  �أن  على  بلري 

181
باحلاجة �إىل قبول كل طرف للطرف �الآخر“.

اجلمعة، 2020/9/25

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أن يبد�أ، وبالتعاون  	

�ل�صالحيات،  كامل  دويل  موؤمتر  عقد  ترتيبات  يف  �الأمن،  وجمل�ص  �لدولية  �لرباعية  مع 

�لدولية  و�ل�رشعية  �لدويل  �لقانون  �أ�صا�ص  على  حقيقية،  “�صالم“  عملية  يف  �النخر�ط  بهدف 

�لالجئني  ق�صية  ر�أ�صها  وعلى  كافة،  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  وحّل  �ملحددة،  و�ملرجعيات 

��صتناد�ً للقر�ر 194. وجدّد عبا�ص تاأكيده على �أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية مل تفّو�ص �أحد�ً 

للحديث �أو �لتفاو�ص با�صم �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أكد عبا�ص على “�أننا �صوف نبقى �الأوفياء 

182
لل�صالم، و�لعدل، و�لكر�مة �الإن�صانية و�لوطنية مهما كانت �لظروف“.
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بنيامني  	 �الحتالل  وزر�ء  رئي�ص  �أن  عن  �الإ�رش�ئيلي  �الإخباري  �ل�صابعة  �لقناة  موقع  ك�صف 

183
نتنياهو، و�فق على �مل�صادقة على بناء �أكرث من 5 �آالف وحدة ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن �تفاقيات “�ل�صالم“ مع �الإمار�ت و�لبحرين  	

عام،  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل“  قوة  و�صتعّزز  �الإ�رش�ئيلي،  �القت�صاد  على  كثرية  مليار�ت  �صتدر 

184
و�صت�صاعدها يف مو�جهة �الأ�رش�ر �القت�صادية �لناجمة عن تد�عيات كورونا.

��صت�صهد �صيَّاد�ن �صقيقان من عائلة �لزعزوع يف قطاع غزة، و�أ�صيب ثالث بجر�ح، بعد �إطالق  	

�أثناء ممار�صة عملهم قبالة بحر حمافظة رفح، جنوب قطاع  �جلي�ص �مل�رشي �لنار عليهم يف 

185
غزة.

على  	 م�صبقاً  لها  خمططاً  كان  جتارب،  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لبحرية  �صالح  �أجرى 

با�صم  �ملتحدث  وحدة  وقالت  �أخري�ً.  تطويرها  مّت  �إنه  قال  بحر-بحر،  �صو�ريخ  منظومة 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، يف بيان لها، �إن �لنظام �ل�صاروخي �صي�صمن �لتفوق �لبحري لالأ�صطول 

186
�الإ�رش�ئيلي، ح�صبما ذكرت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية.

الأد�ء  	 �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �لو�صول  من  �مل�صلّني  �آالف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  منعت 

�صالة �جلمعة بحجة قيود فريو�ص كورونا، ما ��صطر �لع�رش�ت �إىل �ل�صالة عند �أبو�ب �لبلدة 

187
�لقدية، ويف �ل�صو�رع �ملحيطة.

�صلّم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جثمان �ل�صهيدة �لفل�صطينية نايفة كعابنة، �لتي ��صت�صهدت قبل نحو  	

188
عام، لعائلتها يف مدينة �أريحا.

حمادثات  	 لبدء  �تفاق،  �إىل  تو�ّصال  ولبنان  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإ�رش�ئيلية   12 �لقناة  ذكرت 

لرت�صيم �حلدود �لبحرية، مبا يف ذلك �ملناطق �ملتنازع عليها، و�لتي من �ملحتمل �أن ت�صّم حقول 

189
طاقة.

�الإ�رش�ئيلية  	 �لتجارية  �لغرف  و�حتاد  دبي،  يف  )جافز�(  علي  جبل  يف  �حلرة  �ملنطقة  �أبرمت 

�القت�صادي.  �لتعاون  وت�صجيع  �الأعمال  قطاع  لدعم  جهودهما  �صمن  ��صرت�تيجية،  �تفاقية 

�حتاد  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  )د�فز�(،  دبي  مبطار  �حلرة  �ملنطقة  �صلطة  �أعلنت  كذلك 

ت�صجيع  جمال  يف  �جلانبني  بني  �لثنائي  �لتعاون  �أطر  لتحديد  �الإ�رش�ئيلية،  �لتجارية  �لغرف 

�لتي  و�ال�صتثمارية  �لتجارية  �لفر�ص  من  و�ال�صتفادة  �أعمالها،  تاأ�صي�ص  يف  �ل�رشكات  ودعم 

190
توفرها �الإمار�ت.
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ذكرت �صحيفة معاريف �لعبية �أن “�إ�رش�ئيل“ جتري مع كل من �ل�صود�ن وعُمان حمادثات  	

متقدمة، بو�صاطة ودعم مكثف من �الإد�رة �الأمريكية، بهدف �لتو�صل �إىل تفاهمات لالإعالن 

191
عن �تفاقيات تطبيع ر�صمية، �الأ�صبوع �ملقبل.

�إبر�هيم“  	 “�تفاقات  �إن  قرقا�ص،  �أنور  �خلارجية  لل�صوؤون  �الإمار�تي  �لدولة  وزير  قال 

لـ“�ل�صالم“ مع “�إ�رش�ئيل“ �صّكلت “حتدياً“ الأ�صباب عدة، منها ما يتعلق “بك�رش حاجز نف�صي 

ملا نعدّه قر�ر�ً ��صرت�تيجياً“. وذكر قرقا�ص باأن “�لفل�صطينيني كانو� يتمتعون بنفوذ كثري من 

�لدول �لعربية �لتي تقول �إننا لن نطبع �لعالقات مع �إ�رش�ئيل، لكن مل يتمكنو� من �حلفاظ على 

192
هذ� �لنفوذ“، مو�صحاً �أن �الإمار�ت �أعطت هذ� �لنفوذ للفل�صطينيني ملدة 20 عاماً.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لباك�صتاين عمر�ن خان �إن فل�صطني متثل جرحاً د�مياً مل يندمل، يف مو�جهة  	

�لدورة �أعمال  خالل  خان،  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  يار�صها  �لتي  �النتهاكات   كافة 

�لـ 75 للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة: “فر�ص �لظروف �ملعي�صية �ل�صعبة وغري �الإن�صانية على 

�لفل�صطينيني ال �صيّما يف قطاع غزة، ال يكن �أن يجلب �ل�صالم يف هذه �ملنطقة �لتي �نعدم فيها 

193
�ال�صتقر�ر“.

ال�صبت، 2020/9/26

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير ب�صام �ل�صاحلي، يف ت�رشيح لوكالة �الأنا�صول،  	

عليها  تعكف  �لتي  �ل�صود�ن،  مع  �لتطبيع  حو�ر�ت  �أن  على  �أطلعته  خا�صة  “م�صادر  �إن 

و��صنطن و�إ�رش�ئيل، تت�صمن ��صتعد�د �ل�صود�ن لتوطني الجئني فل�صطينيني على �أر�صه، يف 

194
�إطار خمطط �صفقة �لقرن �ملزعومة“.

كبري�ً،  	 تقدماً  هناك  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

�النتخابات  موعد  عن  �الإعالن  ليتّم  للف�صائل،  �لعاّمني  لالأمناء  �جتماع  �صيعقد  �أيام  وخالل 

لتحقيق  ح�صل  قد  كبري  �تفاق  وهناك  الحقاً،  �لوطني  و�ملجل�ص  �لرئا�صية،  ثمّ  �لبملانية، 

195
�مل�صاحلة �لفل�صطينية.

وبني  	 بيننا  �حلو�ر  �إن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حركة  يف  �لوطنية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  قال 

�الإخوة يف حركة فتح لي�ص بديالً عن �حلو�ر �لوطني �ل�صامل، ولكنه تهيئة له كما يجري مثله 

196
مع ف�صائل �أخرى.
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تتطلب  	 “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتطبيع  م�صاألة  �إن  حمدوك،  �هلل  عبد  �ل�صود�ين  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�لفريق  �ل�صود�ن  �ل�صيادي يف  �ملجل�ص  نقا�صاً وت�صاور�ً جمتمعياً عميقاً ب�صاأنها. وقال رئي�ص 

197
عبد �لفتاح �لبهان، �إن �أمام �ل�صود�نيني فر�صة لرفع ��صم بالدهم من قائمة �الإرهاب.

االأحد، 2020/9/27

�أكد �للو�ء جبيل �لرجوب، �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �أن �الأطر�ف بلغت �ملحطة  	

�الأخرية و�ملف�صلية لرت�صيم �مل�صتقبل �لفل�صطيني، من خالل بناء �رش�كة لكل مكونات �لنظام 

فتحاوي  تو�فق  عن  �لعربي،  �لقد�ص  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �لرجوب،  وك�صف  �لفل�صطيني. 

�لف�صائل  بقية  مع  وحو�ر  للحركتني،  �لقيادية  �الأطر  د�خل  حو�ر  على  ي�صتند  حم�صاوي، 

198
�لفل�صطينية.

�إن  	 عربية،  نيوز  �صكاي  مع  مقابلة  يف  �لغيط،  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جامعة  عام  �أمني  قال 

عملية  جتميد  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  على  فر�صت  �ملتحدة  و�لواليات  �الإمار�ت  بني  �لتفاهمات 

�صّم �الأر��صي �لفل�صطيني، وهو ما يثل حدثاً رئي�صياً. وقال �أبو �لغيط �إنه كان ياأمل يف حترك 

�ل�صّم  برف�ص  و�الإمار�ت  و�لبحرين  “�إ�رش�ئيل“  بني  “�ل�صالم“  �تفاقات  ظلّ  يف  فل�صطيني 

�الأمني  قال  تركيا،  ��صت�صافته  �لذي  وفتح  حما�ص  لقاء  وب�صاأن  �لغربية.  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي 

باالأخوة  ويجتمع  �هلل  ر�م  �إىل  ي�صافر  حما�ص  وفد  �أن  �أت�صور  “كنت  �لعربية:  للجامعة  �لعام 

�أي دولة عربية  �أو  �لقاهرة،  �أو يف  �إىل غزة ويجتمع هناك،  �ل�صلطة ي�صافر  �أو وفد  يف ر�م �هلل، 

199
م�صتعدة ال�صت�صافة هذ� �الجتماع“.

قدّر �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني ووز�رة �ل�صياحة و�الآثار خ�صائر �إير�د�ت �ل�صياحة  	

�لد�خلية، �لتي ت�صمل �ل�صياحة �لو�فدة من �خلارج و�ل�صياحة �ملحلية، خالل �لفرتة �ملمتدة ما 

بني �آذ�ر/ مار�ص وكانون �الأول/ دي�صمب 2020، مبا يقارب 1.15 مليار دوالر �أمريكي، وذلك 

200
ب�صبب فريو�ص كورونا.

�أيدت �ملحكمة �الإد�رية �لعليا يف م�رش، بحكم نهائي، حكماً �صابقاً �صدر قبل نحو �صتة �أعو�م،  	

يف  لالآثار  �لر�صمية  �لقائمة  من  ح�صرية“  “�أبو  �ليهودي  �حلاخام  �رشيح  ب�صطب  يق�صي 

باإلغاء  �حلكومة  �ملحكمة  و�ألزمت  رفاته.  بنقل  �إ�رش�ئيلي  طلب  رف�ص  كذلك  وقررت  �لبالد، 

201
�إقامة �الحتفالية �ل�صنوية ملولد �حلاخام �ليهودي ب�صفة نهائية.
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“�الأن�صار“،  	 �الأمة و�إمام  �ل�صادق �ملهدي، رئي�ص حزب  �الأ�صبق،  �ل�صود�ن  عدّ رئي�ص وزر�ء 

“ربط رفع ��صم �ل�صود�ن من قائمة �لدول �لر�عية لالإرهاب  �أكب �لطو�ئف �لدينية يف �لبالد، 

202
بالتطبيع، �بتز�ز�ً مهيناً لكر�مة �ل�صعب �ل�صود�ين“.

حماكمة 	 جل�صة  �لريا�ص،  �ل�صعودية  بالعا�صمة  �ملتخ�ص�صة  �جلز�ئية  �ملحكمة   عقدت 

م�صادر  وك�صفت  �لفل�صطينية.  �ملقاومة  دعم  بدعوى  وفل�صطينيني،  �أردنيني  معتقلني  ل�صتة 

مطلعة لوكالة قد�ص بر�ص �لنقاب عن �أن �ملوقوفني �ل�صتة نفو� نفياً قاطعاً كافة �لتهم �مل�صندة 

203
�إليهم، و�ملتعلقة بتمويل جماعة م�صنفة �إرهابياً )حركة حما�ص(، و�النتماء �إليها.

االإثنني، 2020/9/28

75%؛  	 بنحو  �نخف�صت  قد  �الإير�د�ت  �إن  �لفل�صطيني  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

�صيكل مليون   200 �إىل  �صهرياً  دوالر(  مليون   243.8 )نحو  �صيكل  مليون   850 نحو   من 

)نحو 57.36 مليون دوالر( فقط، نتيجة �أزمتي كورونا و�ملقا�صة، وما ير�فقهما من ح�صار 

مايل. ولفت �لنظر �إىل �أن �مل�صاعد�ت �الأمريكية كانت تبلغ نحو 500 مليون دوالر �صنوياً، فيما 

كانت �مل�صاعد�ت �لعربية تبلغ نحو 350 مليون دوالر؛ “توقفت جميعها، با�صتثناء ما تدفعه 

204
�ل�صناديق �لعربية )للم�صاريع(“.

�لعام  	 �الأمني  �أن  �لفل�صطينية �صائب عريقات،  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  �أمني �رش  �أكد 

�أميناً عاماً جلامعة  �أبو �لغيط قد فقد م�صد�قيته و�أمانته ليكون  �أحمد  جلامعة �لدول �لعربية 

�أن على  عريقات  و�صدد  فوري.  ب�صكل  ��صتقالته  تقدمي  وجوب  �إىل  د�عياً  �لعربية،   �لدول 

�رتكاز  نقطة  �صكلت  �لتي  تر�مب  لروؤية  تاأييده  و�صارخ  فا�صح  ب�صكل  �أعلن  قد  �لغيط  �أبو 

لالتفاقات �لتي وقعت بني �الإمار�ت و�لبحرين من ناحية، و“�إ�رش�ئيل“ )�صلطة �الحتالل( من 

205
�لناحية �الأخرى.

�لدور  	 �أن  على  بالقاهرة،  �لرجوب،  جبيل  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �أكد 

�لدولة  �صيادة  جت�صيد  وم�رشوع  �مل�صاحلة،  م�رشوع  لتحقيق  وحموري  مهم  دوٌر  �مل�رشي 

ال  �أنه  وحما�ص،  فتح  حركتي  با�صم  �لرجوب،  و�أكد  عليه.  خالف  وال  فل�صطني،  �أر�ص  على 

يتعلق  فيما  �الإقليمي  دورها  عن  ن�صتغني  �أن  ن�صتطيع  وال  �إطالقاً،  م�رش  دور  على  خالف 

هناك  و�أن  �لوطني،  م�رشوعنا  ويف  �ملتابعة،  �آليات  على  و�التفاق  �لفل�صطينية،  بالوحدة 

وبدون  ورعاية،  و�صاية  وبدون  �لفل�صطيني،  �لثنائي  باحلو�ر  �الآن  تتّم  جديدة  منهجية 

206
تدخل من �أي كان.
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	  ،Moshe Ya‘alon ومو�صيه يعلون ،Shaul Mofaz توجه �جلرن�الت �لثالثة �صاوؤول موفاز

يتّم  و��صعة  ع�صكرية  بحملة  للخروج  و�لع�صكرية،  �ل�صيا�صية  �لقيادتني  بدعوة  ديخرت،  و�آيف 

فيها �جتياح قطاع غزة من جديد. وقال ديخرت، يف تقرير ل�صحيفة معاريف، �إن “قطاع غزة 

�أن  “يت�صور  �إىل جنوب لبنان حتت )حزب �هلل(“. لذلك، فاإنه ال  10 �صنو�ت  �صيتحول خالل 

باجتياح  �صبيهة  فيه،  �جتياح  عملية  تنفيذ  متنع  �أن  يكنها  �إ�رش�ئيل  يف  �صيا�صية  قيادة  تاأتي 

207
�ل�صفة �لغربية“.

�أكد مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى، يف تقرير له مبنا�صبة �لذكرى �لـ 20 الندالع �نتفا�صة  	

�عتقال  حالة  �ألف   122 ر�صد  �أنه  �صنة،  كل  من  �صبتمب  �أيلول/   28 تو�فق  �لتي  �الأق�صى 

نفذتها �صلطات �الحتالل خالل تلك �الأعو�م، من بينهم 2,200 �مر�أة وفتاة، و17,400 طفل. 

�أ�صرية د�خل �ل�صجون، يف ظّل ظروف قا�صية   38 �أن �الحتالل ما يز�ل يعتقل  وذكر �لتقرير 

�لطبي، �الإهمال  نتيجة  �صهيد�ً   225 �إىل  �ل�صهد�ء  عدد  �رتفاع  �إىل  �لتقرير  و�أ�صار   وماأ�صاوية. 

208
�أو �لتعذيب �ل�صديد، �أو نتيجة �لقتل �لعمد و�لت�صفية �جل�صدية بعد �العتقال.

�ل�رشق  	 ل�صحيفة  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  لدى  �ل�صود�ن  �صفري  �صاتي،  �لدين  نور  قال 

�إ�رش�ئيل“.  مع  نطبّع  حتى  �رشطاً  “لي�ص  �الإرهاب  قائمة  من  �ل�صود�ن  رفع  �إن  �الأو�صط، 

و�أ�صاف �صاتي مو�صحاً، �أن �حلكومة �ل�صود�نية “ال ت�صتطيع �لدخول يف تطبيع مع �إ�رش�ئيل، 

�قت�صادية  م�صاعد�ت  لنا  قدمو�  �إذ�  لكن  �الآن،  حتى  �ل�صعوبات  هذه  كل  من  يعاين  و�ل�صعب 

209
ف�صيتّم �لنظر يف مو�صوع �لتطبيع“.

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

�رشقي  يف  مبنى   134 منها   ،2020 �صنة  مطلع  منذ  �لغربية،  �ل�صفة  يف  مباين   506 هدمت 

210
�لقد�ص.

الثالثاء، 2020/9/29

�للجنة  	 ع�صو  لقائه  خالل  بورغ�صدورف،  فون  كوهان  �صفني  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �أكد 

�ل�صعب  م�صاندة  يف  �صي�صتمر  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  �الأحمد،  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية 

و�لقيادة �لفل�صطينية يف �خلطو�ت �لتي �تفقت عليها �لف�صائل و�أعلنت عنها، وكذلك دعم �إجر�ء 

211
�النتخابات.

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �لفل�صطيني: “يف �لوقت �لذي ت�صتمر فيه �مل�صاعد�ت �لدولية  	

يف �النخفا�ص، تعاين فل�صطني من حقيقة عدم �متالكها عملة وطنية، وعدم و�صولها �إىل دعم 
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من ميز�نية �صندوق �لنقد �لدويل، وعدم �إمكانية �لو�صول �إىل �أ�صو�ق ر�أ�ص �ملال �لدولية مثل 

212
�لبلد�ن �الأخرى“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف كلمة م�صجلة بثت بالفيديو �أمام �جلمعية  	

�لعامة لالأمم �ملتحدة: “�إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية ال تقف معاً فقط من �أجل �ل�صالم، نحن نقف 

معاً يف مو�جهة �أكب عدو لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، �إير�ن“. وحذّر نتنياهو من �أن م�صتودعاً 

�لذي  “�ملكان  هو  لبريوت،  �جلنوبية  بال�صاحية  �جلناح  حي  يف  �للبناين  �هلل  حلزب  لالأ�صلحة 

�أ�صلحة  “م�صنع  �إنه  قال  ملا  خريطة  نتنياهو  وعر�ص  �لتايل“،  �النفجار  فيه  يحدث  �أن  يكن 

213
�رشي“. من جهته، نفى حزب �هلل �دعاء�ت نتنياهو.

على  	 ين�ص  قانون  على  و�لثالثة،  �لثانية  بالقر�ءتني  للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  �صادقت 

جانب �إىل  و�صّوت  كورونا.  جائحة  ظلّ  يف  و�الحتجاجات  �ملظاهر�ت  على  �لتقييد�ت   فر�ص 

214
�لقانون 46 من �أع�صاء �لكني�صت، بينما �صّوت 38 �صّد �لقانون.

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف �إن  	

�للحظة �لر�هنة حمورية يف �ل�صعي لتحقيق “�ل�صالم“، �إذ تهدد عدة عو�مل مزعزعة لال�صتقر�ر 

�أمد  فيها  يطول  �لتي  �لو�حدة  �لدولة  و�قع  باجتاه  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بجذب 

ما يقرب من  2020/9/3، والأول مرة منذ  �أنه يف  �إىل  و�أ�صار مالدينوف  و�ل�رش�ع.  �الحتالل 

ع�رشة �أعو�م، عقدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أول �جتماع لها مع زعماء كل 

�لف�صائل �لفل�صطينية. وذكر مالدينوف �أن جائحة كوفيد-19، وتعليق �لتن�صيق بني �ل�صلطة 

�لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“ �أ�صهما يف تدهور �الأو�صاع �الإن�صانية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية يف 

215
غزة، و�أثـّر� على �لو�صع �ل�صحي و�القت�صادي - �الجتماعي يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

االأربعاء، 2020/9/30

�لفل�صطينية  	 �النتخابات  لعقد  ن�صعى  “�إننا  عبا�ص:  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال 

�نتخابات  �لبملانية ويليها  باالنتخابات  �لف�صائل، بدء�ً  �تفاق مع جميع  �إىل  �لتو�صل  مبجرد 

216
رئا�صية“.

�لقومي  	 �الأمن  �صلب  يف  �لزر�عة  “وز�رة  �إن  �لفل�صطيني،  ��صتية  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

وقال  �الأر�ص“.  على  هي  معركتنا  الأن  �الأر�ص،  عن  �الأول  �لدفاع  خط  وهي  �لفل�صطيني، 

�الحتالل،  قبل  من  و�مل�صادرة  �الأر��صي  �صلب  ملخاطر  يتعر�ص  �لزر�عي  �لقطاع  �إن  ��صتية 
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و�إن �لزر�عة مبا تعنيه من �أر�ص وماء هي �صلب �ملو�جهة مع �الحتالل، و�أدو�تها �النفكاك، 

217
و�لتنمية بالعناقيد، وتعزيز �ملنتج �لوطني �لفل�صطيني.

تو�جه  	 �لتي  �لتحديات  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد 

�أن ملف  �إىل  له،  �أبو مرزوق، يف ت�رشيحات  �لفل�صطينية تعطي د�فعاً للوحدة. ونوّه  �لق�صية 

�ملقاومة �ل�صعبية بقيادة مركزية، وخ�صو�صاً بال�صفة مبا فيها �لقد�ص، ال بّد �أن يكون مبنطق 

�لوحدة �لكاملة، ولفت �أبو مرزوق �لنظر �إىل �أن هناك �عرت�فاً كامالً باأن منظمة �لتحرير متثل 

�أن �ملقاومة �ل�صعبية �ليوم  �أبو مرزوق على  �ل�صعب �لفل�صطيني، وهي �إجناز وطني. و�صدد 

�صمن برنامج م�صرتك مع حركة فتح، �أما “�ملقاومة �مل�صلحة وبرناجمنا، فلن نتخلى عنه �أبد�ً، 

218
يف �أي بقعة من فل�صطني“.

قال �ملحا�رش �جلامعي و�لباحث نظمي �جلعبة، �إن هناك �أكرث من 200 �ألف مقد�صي يعي�صون  	

يف منازل و�صقق، ح�صب �الحتالل، غري مرخ�صة، معظمهم يف حالة خوف من �القتالع ومن 

 %60 من  �أكرث  �إن  �جلعبة  وقال  �ل�صارع.  يف  �إلقاوؤهم  يتّم  ممكن  حلظة  كل  يف  و�إنه  �ل�صتات، 

و�نعد�م  �ل�صكاين،  �الكتظاظ  نتيجة  �خل�صو�صية  �نعد�م  ظّل  يف  يعي�صون  �لقد�ص  �صكان  من 

�لتو�صع �لذي �أ�صبح �أفقياً، ويف ظّل عدم �إ�صد�ر رخ�ص بناء، ي�صاف لذلك �لهدم �الإ�رش�ئيلي 

219
بحجة عدم �لرتخي�ص.

�أفتى �أع�صاء جممع �لفقه �الإ�صالمي بال�صود�ن، باالإجماع، بتحرمي �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ يف  	

كافة �ملجاالت. وقال بيان للمجمع، يف ختام �جتماع الأع�صائه يف �خلرطوم، �إن فتوى حترمي 

220
�لتطبيع هذه جاءت “باعتباره م�صاندة للظلم ومعاونة على �الإثم و�لعدو�ن“.

حركة  	 ورئي�ص  و�لتجديد“،  �الإ�صالح   - “�الأمة  حزب  رئي�ص  �ملهدي،  �لفا�صل  مبارك  عقد 

“جبهة  عن  حامد  حممد  وحميد  �إمام،  �لقا�صم  �أبو  �لثانية“  �لثورة   - �ل�صود�ن  “حترير 
مع  �ل�صود�ن  عالقات  بتطبيع  �حلكومة  فيه  طالبو�  �خلرطوم،  يف  �صحفياً  موؤمتر�ً  �ل�رشق“، 
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“�إ�رش�ئيل“.

�الحتالل:  	 جي�ص  �إذ�عة  مع  لقاء  يف  فريدمان،  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال 

“قلنا يف �لبيان �إننا �صنوؤجل �ل�صيادة، هذ� ال يعني �أنها �ألغيت، بل يعني �أنه مّت تعليقها يف �لوقت 
222

�حلايل. لقد مّت تعليقها ملدة عام، ورمبا لفرتة �أطول، ولكن مل يتّم �إلغاوؤها“.
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