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 واإلمارات "إسرائيل"بين  "تطبيع كامل للعالقاتاتفاق " يعلن عن ترامب .1
الخميس، عن تطبيع  ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن، 2020/8/13، "21"عربي موقع أورد 

محمد بن زايد  أكد ولي عهد أبو ظبيكما  ."إسرائيل"كامل العالقات بين اإلمارات العربية المتحدة و
في تصريحات أوردتها وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية "وام"، أنه تم االتفاق على إيقاف ضم 

لألراضي الفلسطينية خالل اتصال هاتفي مع ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  "إسرائيل"
تدشين التعاون  أن "اإلمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحوموضحًا  نتنياهو.

 المشترك وصوال إلى عالقات ثنائية".
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ، أن أ.ف.بمن دبي نقال عن  2020/8/14، األيام، رام هللاوأضافت 

نتنياهو أّكد أّن مخطط ضم أراض في الضفة الغربية "تأّجل" لكن "لم يلغ"، واصفًا هذا اليوم 
ستجتمع  "إسرائيل"ار البيان المشترك إلى أن وفودًا من اإلمارات وأشومن جهة أخرى  بـ"التاريخي".

"خالل األسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات االستثمار والسياحة والرحالت الجوية 
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المباشرة واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات 
 دلة".متبا

على تعليق ضم أراض  "إسرائيل" اعتبر أن موافقةترمب أن   ،2020/8/14، العربية نت، دبيوأشارت 
تفاق سيّتم توقيعه في البيت األبيض في غضون ثالثة االن كاشفًا أ في الضفة الغربية، "تنازل كبير"،
 محمد بن زايد.وأسابيع من قبل كّل من نتانياهو 

 مستشار البيت األبيض جاريد كوشنر،، أن واشنطن من 2020/8/13، الشرق األوسط، لندنوذكرت 
ن محادثات استمرت عامًا ونصف العام تّوجت اتفاقًا من حيث المبدأ، جرى أالخميس، كشف، 

واإلمارات، موضحًا أن المحادثات  "إسرائيل"التوصل إليه األسبوع الماضي، لتطبيع العالقات بين 
من ضّم مناطق في الضفة  "إسرائيل"ما رأت اإلمارات فرصة لمنع أسابيع، بعد 6ُكثفت قبل نحو 

 الغربية.
تغريدة قالت فيها نشرت سفارة اإلمارات في واشنطن أن  ،2020/8/13، القدس العربي، لندنوجاء في 

ستنضم اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الواليات المتحدة إلطالق أجندة استراتيجية للشرق "
معا ومع الدول األخرى الملتزمة  ،وهذا سيعمق التعاون الدبلوماسي والتجاري واألمنياألوسط. 

لكرامته وحقوقه  –ستبقى اإلمارات داعمًا قويًا للشعب الفلسطيني " مضيفة ."بالسالم وعدم التدخل
 ومن جهته ."ودولته ذات السيادة. يجب أن يستفيدوا من التطبيع. سوف ندافع بقوة عن هذه الغايات

تطبيع العالقات يهدف إلى التعامل "اعتبر وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن 
مع التهديد الذي يمثله ضم المزيد من األراضي الفلسطينية لحل الدولتين، إذ إن ذلك كان سيقضي 

  إلى التفاوض.الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى العودة داعيًا  ".على أي آمال للسالم في المنطقة
 

 خيانة للقدس واألقصى و"إسرائيل" الفلسطينية: اتفاق اإلمارات السلطة .2
رفضها واستنكارها الشديدين لإلعالن الثالثي  الخميس،مساء  الفلسطينية،رام هللا: أعلنت القيادة 

األمريكي، اإلسرائيلي، اإلماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعالقات بين دولة االحتالل 
تعليق مؤقت لمخطط ضم األراضي  ادعاءإلسرائيلي ودولة اإلمارات العربية المتحدة، مقابل ا

الفلسطينية وبسط السيادة اإلسرائيلية عليها، وفي ظل إصرار دولة االحتالل على تكريس احتالل 
وضم أجزاء من األراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى 

 رأسها المسجد األقصى المبارك.
وقالت القيادة في بيان تاله الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة 
نسفا للمبادرة العربية للسالم وقرارات القمم العربية، واإلسالمية، والشرعية الدولية، وعدوانا على 
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لفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق ا
 .1967المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 

وأضاف: ترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة اإلمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس 
وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا  واألقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة إلسرائيل،

اإلعالن المشين، كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية 
الفلسطينية غطاًء لهذا الغرض، وتحذر القيادة األشقاء من الرضوخ للضغوط األميركية والسير على 

إلسرائيلي على حساب الحقوق خطى دولة اإلمارات والتطبيع المجاني مع دولة االحتالل ا
وجاء في البيان: وتؤكد القيادة أنه ال يحق لدولة اإلمارات أو أية جهة أخرى، التحدث  الفلسطينية.

بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، وال تسمح ألي أحٍد كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة 
 عنه في حقوقه المشروعة في وطنه.

قيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب كما أكدت ال
الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها 

 الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا اإلعالن الثالثي الغاشم.
دعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة وفي مواجهة هذه التطورات الخطيرة، 

 الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون اإلسالمي لرفض هذا اإلعالن.
 13/8/2020، األيام، رام هللا

 
 المالكي: استدعاء سفيرنا لدى اإلمارات .3

بناًء على تعليمات  خميس، أنهوالمغتربين رياض المالكي، مساء يوم أعلن وزير الخارجية : رام هللا
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وعلى أثر البيان الثالثي االميركي االسرائيلي االماراتي، بتطبيع 

 االماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني لدى دولة االمارات وبشكل فوري. -العالقات االسرائيلية
 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات: شعبنا من يقرر مصير هذه األرض واالتفاق الثالثي طعنة في الظهر .4

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن اإلعالن الثالثي، : رام هللا
اإلماراتي طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله وشهدائه وجرحاه  -اإلسرائيلي -األميركي

 مارات توافق من خالل هذا اإلعالن على تهويد القدس ومقدساتها.وأسراه، موضًحا أن اإل
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ودعا عريقات الزعماء العرب لالتصال الفوري مع قيادة دولة اإلمارات، والطلب منها التراجع عن 
هذه الخطوة، مشددا على أن اإلمارات ال يمكن أن تلغي قرارات القمم العربية، إال إذا قررت 

 العربية. االنسحاب من جامعة الدول
ودعا عريقات أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الى إصدار بيان فوري يدين االتفاق 

 كل الدول األعضاء بميثاقها وقراراتها". إلزامباسم الجامعة، مضيفا "على الجامعة العربية 
 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رقة تين ألحد!نحن لسنا و  عشراوي: .5

قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل تلقت : رام هللا
 جائزة من اإلمارات عبر تطبيع العالقات معها من خالل مفاوضات سرية.

"تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح  :ابها في تويتر عقب اإلعالنوغردت عشراوي على حس
ية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية االحتالل. وكشفت اإلمارات عالن

عن تعامالتها السرية من خالل التطبيع مع إسرائيل. من فضلك ال تفعل لنا معروفا. نحن لسنا ورقة 
 تين ألحد!".

 13/8/2020، وكالة سما اإلخبارية
 

 لمالي لفلسطين باستثناء الجزائرالرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم ا .6
أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، أن هناك : رام هللا

عالقة تاريخية تربط القيادة الفلسطينية، بدولة اإلمارات، الفتًا إلى أن الورقة الفلسطينية ليست ورقة 
 ربية، أوقفت الدعم المالي لفلسطين، باستثناء الجزائر".مضيفًا: "كل الدول الع التوت للتطبيع.

 14/8/2020، وكالة سما اإلخبارية
 

 تعتبر اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي تطبيقا لـ "صفقة القرن" "لمبادرة الوطنية"ا .7
مب تطبيق لـ ااعتبرت حركة المبادرة الوطنية، إن اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي برعاية تر : رام هللا

ووصفت االتفاق بأنه تطبيع يجري على حساب  "صفقة القرن" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
شعبنا وحقوقه الوطنية، خاصة أنه يترافق مع اصرار إسرائيلي على تنفيذ خطة الضم بتأجيله وليس 

  إلغاءه كما ادعت بعض األطراف.
 13/8/2020وفا(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )
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 : تطبيع اإلمارات مع االحتالل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية"حماس" .8

" إن االتفاق األمريكي اإلسرائيلي اإلماراتي  :نحماس فوزي برهوم في بيا حركة وقال المتحدث باسم
لفلسطيني". خطير، وبمثابة مكافأة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب ا

وأضاف "ندين كل شكل من أشكال التطبيع مع االحتالل، والذي يعتبر طعنة في خاصرة القضية 
الفلسطينية". وأكد أن المستفيد منه "العدو اإلسرائيلي، وسيشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم 

 واالنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته".
 13/8/2020، فلسطين أون الين

 
 فاق اإلماراتي اإلسرائيلي سقوط سياسي وأخالقي: االتد"الجها" .9

أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن إعالن دولة اإلمارات تطبيع العالقات مع االحتالل : رام هللا
 اإلسرائيلي يمثل سقوطا أخالقيا واستراتيجيا للسياسة اإلماراتية التي تتنكر لإلجماع القومي العربي.

خميس، إن محاولة تبرير االتفاق بأنه جاء لوقف مخطط الضم، هو واعتبرت الحركة في بيان لها، ال
تضليل محض واستخفاف ال ينطلي على أحد، فاالتفاق هو مكافأة لالحتالل على جرائمه وعدوانه 

  وغطاء لتمرير مخطط "صفقة القرن".
 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ديدة على شعبنا وأمتنا العربية: االتفاق مؤامرة ج"الشعبية" .10

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن اإلعالن عن تطبيع كامل العالقات بين دولة : رام هللا
واعتبرت الجبهة في  االمارات واالحتالل اإلسرائيلي، طعنة جديدة في خاصرة شعبنا وقضيته الوطنية.

عربية ستمهد لمزيٍد من الحرب العدوانية، والتوّسع الخميس، أن االتفاق مؤامرة على أمتنا ال بيان لها،
ة السلوك اإلماراتي بـ ووصفت الشعبي االستيطاني، والتهويد، ألرضنا بمباركة إماراتية هذه المرة.

 ."الخياني"
 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لضم وهم وتضليل: االدعاء بأن التطبيع يسهم في وقف خطة ا"الديمقراطية" .11

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن االتفاق بين دولة اإلمارات، واالحتالل : رام هللا
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة تيسير خالد،  اإلسرائيلي، بمثابة توجيه طعنة لشعبنا في ظهره.
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ن خالل التطبيع مع االحتالل، في تغريدة له على تويتر، الخميس، "أن البعض يبيعنا الوهم بأنه م
 ."واسعة من الضفة الغربية إلسرائيليساهم في وقف سياسة ضم مناطق 

 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "نيويورك تايمز": حماس نجحت في وقاية غزة من كورونا .12
اس في قطاع غزة، نجحت إلى قالت صحيفة أمريكية إن اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها حركة حم

حٍد كبير في تجنيب القطاع من تفشي فيروس كورونا. واستعرض التقرير المطول الذي نشرته 
صحيفة "نيويروك تايمز" مؤخًرا، كيف نجحت التدابير التي اتخذتها حركة حماس في منع انتشار 

اجز بيت حانون ومعبر الجائحة، بدًءا من الحجر الصحي الذي امتد ألسابيع على العائدين من ح
 رفح في مارس الماضي. 

 13/8/2020، فلسطين أون الين
 

 القانوع: هدم منازل المقدسيين مجزرة حقيقية ودليل على وحشية االحتالل .13
عبد اللطيف القانوع إن إجبار االحتالل الصهيوني عشر عائالت  حماسقال الناطق باسم حركة 

لبناء دون ترخيص خالل فترة ال تتجاوز األسبوع الواحد مقدسية على هدم منازلهم بأيديهم بحجة ا
  دليل على وحشية االحتالل، وهو بمثابة مجزرة حقيقية ونكبة متجددة بحق أهلنا في مدينة القدس.

 13/8/2020، موقع حركة حماس
 

 نتنياهو خالل إعالنه عن "اتفاق السالم" مع اإلمارات: ال تغيير على مخطط الضم .14
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الخميس، خالل مؤتمره  قال: باسل مغربي

الصحافّي الذي أعلن فيه رسمًيا، عن "اتفاق سالم" بين إسرائيل واإلمارات، إنه ال تغيير على مخطط 
 الضم، الذي يسعى االحتالل من خالله، إلى فرض سيادته على أراض في الضفة الغربية المحتلة.

نتنياهو على أن الضّم، تم تأجيله فحسب، ُمشيرا إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية، وشّدد 
ستبقى، لكنه استدرك: "أنا ملتزم بالضم، لكن كما قلت لن يتم تطبيق السيادة )على أراض في الضفة 

 الغربية المحتلة( إال بالتنسيق الكامل مع األميركيين".
مارات  يدّشن "حقبة جديدة" من العالقات بين إسرائيل والعالم واعتبر نتنياهو، أن االتفاق مع اإل

 العربي.
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وقال نتنياهو خالل خطابه: "المحادثة الحميمة والدافئة مع الرئيس األميركي، دونالد ترامب، والشيخ 
محمد بن زايد، كانت مؤثرة جدا، وهذا حدث في لحظة تاريخية، واختراق للوصول للسالم في الشرق 

 األوسط".
، عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، مناحم بيغن، اتفاق سالم 1970وأضاف نتنياهو: "في عام 

، عقد رئيس الحكومة األسبق، إسحاق رابين، اتفاق سالم مع األردن، 1991مع مصر، وفي عام 
الث بين ، )...( بعد جهود أقوم بها في السنوات األخيرة  أقوم بعقد اتفاق سالم ث2020واآلن في عام 

 إسرائيل ودولة عربية، وهي اإلمارات".
شددت على قضيىة اإلنجازات بما يتعلق بالخليج الفارسي، وأيضا قصدُت  2009وتابع: "في عام 

 اإلمارات. هذه اإلنجازات تدهش العالم وكذلك تدهشني".
وُأفق وأمل لشعوب  وأردف نتنياهو: "ناديُت المبادرين في الدول العربية أن يتشاركوا معنا لخلق ُفَرص

المنطقة، ودائما آمنُت بأن هذا األمر ممكن، لذلك بذلت جهودا حثيثة مع الدول المتقدمة في العالم 
 العربي واإلسالمي على مّر السنين، حتى أنني قمُت بزيارة ُعمان، والتقيت بالرئيس السوداني".

طقة، واليوم هذا التغيير ُيمّكن من عقد وقال: "لقد مررنا بتغيير حقيقي بالنسبة للعالقات مع دول المن
اتفاق سالم حقيقي مع اإلمارات"، مضيفا: "هذا االتفاق يعّلمنا، أن تغييرا دراماتيكيا طرأ على موقع 
إسرائيل في العالم العربي، خالل عقود من الزمن، إذ كانت إسرائيل ُتصوَّر على أنها عدو، كما كان 

 د الشرق األوسط(".هناك عدم استقرار في المنطقة )يقص
 

 "سالم مقابل سالم"
وقال نتنياهو: "اليوم دول عديدة ترى بإسرائيل حليفا إستراتيجًيا لالستقرار واألمن وكذلك للسالم"، 

 معنا".’ دائرة السالم’ُمشيرا إلى أنه "ستنضّم دول عربية وإسالمية إضافية إلى 
’ المتطرفة’قف في جبهة واحدة، ضّد الجهات في المنطقة، ن’ الُمعتدلة’وأضاف: "جميُعنا في الدول 

 التي تهددنا وتهدد السالم العالمّي".
وقال: "إن تحقيق السالم العالمي هو هدفنا"، مشيرا إلى أن "السالم" الحقيقي الذي يراه، هو "السالم 

 الذي يحافظ على األمن )أمن إسرائيل(، وعلى األمور الهامة لشعبنا".
بعد الحرب وال يقّربها. سالم مبني على تعاون اقتصادّي متين، واحترام وأضاف نتنياهو: "سالم يُ 

 متبادل"، مردًفا: "سالم حقيقي، وليس شعارا )...( سالم مقابل سالم".
 13/8/2020، 48عرب 
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 صحيفة عبرية: نتنياهو زار اإلمارات سًرا مرتين قبل االتفاق .15
ل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، أن بنيامين كشفت صحيفة يسرائي -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم

 نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، زار اإلمارات سًرا مرتين قبل االتفاق الذي أعلن عنه أمس.
وبحسب الصحيفة، فإن الزيارات تمت في إطار صياغة االتفاق الذي تم اإلعالن عنه أمس، مشيرًة 

ت، ورئيس الموساد يوسي كوهين، رافقا نتنياهو في إلى أن رئيس مجلس األمن القومي مئير بن شبا
 زياراته التي كانت تستغرق عدة ساعات.

 14/8/2020القدس، القدس، 
 

 تشيد باتفاق السالم مع اإلمارات وتصفه بأنه "يوم عظيم للسالم" "إسرائيل" .16
مارات رويترز: أشادت إسرائيل اليوم الخميس باتفاق سالم تم بوساطة أمريكية مع اإل -القدس 

وقال رون ديرمر السفير اإلسرائيلي في واشنطن على تويتر "يوم  ووصفته بأنه "يوم عظيم للسالم".
عظيم للسالم! تثني إسرائيل على شجاعة )محمد بن زايد آل نهيان( في اتخاذ قرار تاريخي النضمام 

ممتنة بعمق  ( في صنع السالم مع إسرائيل. إسرائيل1994( واألردن )1979اإلمارات إلى مصر )
 لكل... ما فعله ترامب ليجعل تلك االنفراجة ممكنة".

 13/8/2020األيام، رام هللا، 
 

 وسائل إعالم عبرية: ثالثة وسطاء ساهموا باالتفاق .17
وسطاء ساهموا في التوصل  3وكاالت: كشفت وسائل إعالم عبرية، أمس، عن هوية  -تل أبيب 

وذكرت القناة السابعة أن "رجل األعمال حاييم  إسرائيل.إلى اتفاق تطبيع العالقات بين اإلمارات و 
أميركي(، توسط في اتصاالت بين تل أبيب وأبو ظبي، أسفرت عن االتفاق بين  -صبان )إسرائيلي 

 البلدين".
 وأشارت القناة إلى أن "صبان صديق مقرب من محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي" في اإلمارات.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها اإللكتروني إن "رئيس الموساد في السياق ذاته، قالت 
)جهاز المخابرات اإلسرائيلي( يوسي كوهين، زار أبو ظبي مرات عدة في اآلونة األخيرة، لتمهيد 

 توقيع االتفاقية بين إسرائيل واإلمارات".
 رات".وأشارت إلى أن "كوهين له عالقات وثيقة مع األمراء والمسؤولين في اإلما
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وأضافت إن "جاريد كوشنر، صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب ومستشاره، شارك أيضًا في 
 التقريب بين تل أبيب وأبو ظبي، بهدف توقيع اتفاقية سالم بين البلدين".

 13/8/2020األيام، رام هللا، 
 

 أفراد حرس الحدود بسرقة فلسطينيين واالعتداء عليهم خمسةاتهام  .18
قدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء اإلسرائيلية )ماحاش( يوم : بالل ضاهر

الخميس، الئحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد خمسة من أفراد وحدة حرس 
الحدود، المتهمين باالعتداء على فلسطينيين بالضرب حتى سالت دمائهم وسرقة آالف الشواقل منهم 

 خلوا إلى إسرائيل.بعد أن د
 13/8/2020، 48عرب 

 

 استطالع: الليكود يواصل التراجع وال أغلبية لـ"كتلة اليمين" .19
أظهرت نتائج استطالع للرأي العام اإلسرائيلي، نشر اليوم، الخميس، تراجعا كبيًرا : محمود مجادلة

جري اليوم، غير أنه يحافظ في التمثيل البرلماني لحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو في انتخابات ت
 على تصدره في ظل غياب منافس قوي من المعسكر المناوئ.

ولن تتمكن كتلة اليمين، التي تضم الشركاء الطبيعيين لليكود من اليمين المتطرف واألحزاب 
الحريدية، من تشكيل حكومة أقلية دون إحداث انشقاقات في المعسكر اآلخر، إذ تحصل الكتلة في 

 .120مقعدا في الكنيست من أصل  60جري اليوم، على انتخابات ت
 1003وأجري االستطالع بواسطة "مأغار موحوت" لصحيفة "معاريف"، وشمل عينة مكونة من 

 أشخاص، ونشر اليوم، الخميس، على أن تنشر نتائجه كاملة، يوم الجمعة.
تيلم"  –مقعًدا  "ييش عتيد  27ولو جرت االنتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو اآلتي: الليكود 

 9مقاعد  "كاحول الفان"  9مقعًدا  "يسرائيل بيتينو"  15مقعًدا  القائمة المشتركة  18مقعًدا  "يمينا"  20
 مقاعد. 5مقاعد، وأخيًرا "ميرتس" بـ 7مقاعد  و"يهدوت هتوراه"  8مقاعد  "شاس" 

كنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، ويفشل كل من حزب العمل و"ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا ال
بعد انفصالهما عن حزب "تيلم" بقيادة موشيه يعالون، وحزب "غيشر"، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، 

 بتجاوز نسبة الحسم.
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وتأتي هذه النتائج في ظل تفاقم أزمة االئتالف والخالفات بين الليكود و"كاحول الفان" على خلفية 
آب/أغسطس الحالي، وإال سيتم حل الكنيست  25بغي المصادقة عليها حتى الميزانية العامة، والتي ين

 والتوجه إلى انتخابات جديدة.
 13/8/2020، 48عرب 

 

 كابينيت كورونا: السفر إلى كرواتيا وبلغاريا واليونان ال يتطلب حجرا صحيا .20
ونا"(، مساء اليوم، صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون كورونا )"كابينيت كور : محمود مجادلة

الخميس، على مخطط فتح األجواء للرحالت الجوية من وإلى إسرائيل عبر مطار اللد  وأعلنت أن 
 السفر لكرواتيا وبلغاريا واليونان  ال يتطلب حجًرا صحيًّا.

 13/8/2020، 48عرب 

 
 للمرة األولى.. تدريبات لسالح الجو اإلسرائيلي في ألمانيا .21

سيجري سالح الجو اإلسرائيلي تدريبات مشتركة مع سالح  -)أ ف ب( -وم"القدس" دوت ك -برلين
الجو األلماني في ألمانيا للمرة األولى، تشمل زيارة إلى معسكر االعتقال داخاو، حسبما أعلن الجيش 

 1972وستقوم القوات بتدريبات فوق قاعدة فورستنفيلدبروك إحياء لذكرى هجوم  األلماني الخميس.
 رياضيًا إسرائيليًا. 11ألولمبية الصيفية في ميونيخ والذي قتل فيه على األلعاب ا

وقالت القوات المسلحة األلمانية )البوندسفير( في بيان إنه "للمرة األولى، سيطير سالح الجو 
آب/أغسطس للقيام بتدريبات مشتركة مع لوفتفافه )سالح الجو  28-17اإلسرائيلي إلى ألمانيا في 

 األلماني(".
 13/8/2020القدس،  القدس،

 
 هكذا ضاعف سالح الجو اإلسرائيلي هجماته السرية في سوريا! .22

نشر موقع يديعوت أحرونوت العبري، اليوم  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -تل أبيب
 الخميس، تقريًرا حول العمليات السرية العسكرية على الجبهة الشمالية، وتحديًدا سوريا.

وحتى العام الجاري كانت هناك قفزة في نطاق العمليات السرية  2017عام وبحسب الموقع، فإنه منذ 
 لسالح الجو اإلسرائيلي.

آالف صاروخ وقنبلة بأنواع مختلفة على  5ووفًقا للتقرير، فإن سالح الجو اإلسرائيلي ألقى أكثر من 
 .F35أهداف في سوريا، مشيًرا إلى أن العشرات منها تم إطالقها من قبل طائرات الشبح 
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وأشار إلى أن غالبية الهجمات كانت تستهدف تدمير أسلحة متطورة، وُأخرى لمنع تموضع إيران 
 وحزب هللا عسكرًيا في سوريا.

ولفت إلى أن المضادات الجوية السورية المدعومة من إيران وروسيا، تم تدمير ثلثها خالل الغارات 
 ية.بسبب محاولتها إطالق صواريخ تجاه الطائرات اإلسرائيل

صاروًخا مضاًدا  873وبحسب التقرير، فإن الدفاعات الجوية السورية أطلقت في فترة الثالثة أعوام 
 .2017حتى  213للطائرات، مقابل صاروخين فقط تم إطالقهما منذ عام 

 13/8/2020القدس، القدس، 

 
 اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين "اإلهمال الطبي"تواصل سياسة  .23

يعيش األسرى الفلسطينيون ظروفا صعبة في هذه األوقات، بسبب استمرار ”: العربي القدس“ –غزة 
سياسات االحتالل التعسفية بحقهم، فيما يواصل أحد األسرى المحكومين إداريا، إضرابه المفتوح عن 

 على التوالي. 18لليوم الـ ” معركة األمعاء الخاوية“الطعام، ضمن 
رين، بأن عددا من األسرى القابعين حاليا داخل معتقل حوارة، وأفادت هيئة شؤون األسرى والمحر 

يعانون من أوضاع صحية مقلقة للغاية، جراء ما يتعرضون له من قبل إدارة المعتقل من تجاهل 
 مقصود ألمراضهم، وعدم تقديم العالج الالزم لهم.

 13/8/2020، لندن، القدس العربي

 
 موسى جنوب أريحا ألف دونم في منطقة النبي 11فشال تسريب إ .24

ألف  11أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، الخميس، افشال تسريب : رام هللا
 أريحا. –دونم من أراضي السواحرة الشرقية قرب النبي موسى على طريق القدس

د أن قدمنا ألف دونم، بع 11انتزعنا قرارا نهائيا وقطعيا بإبطال عملية تسريب  وأفاد عساف لـ"وفا"،
عبر خبير خطوط وبصمات أدلة تثبت تزوير أوراق وشهادات كان خلفها ضباط في االدارة المدنية 

ألف  15وقد ُغرم بمبلغ  48ومحامون يحملون الجنسية االسرائيلية وعلى رأسهم محاٍم من أراضي الـ
مات من أجل انشاء شيقل، الفتا إلى أن االحتالل يهدف من خاللها إلى االستيالء على آالف الدون

 مطار.
 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "هجمات إرهابية"االحتالل يصعد االعتقاالت ويشق طرق استيطانية.. والمستوطنون ينفذون  .25
بالرغم من المطالبات الفلسطينية للجهات الدولية، بالتدخل السريع لوقف  ”:القدس العربي“ -رام هللا

مات االحتاللية واالستيطانية، التي تستهدف مناطق الضفة الغربية، إال أن قوات االحتالل الهج
واصلت عمليات الدهم والتفتيش، واعتقلت عدد من المواطنين، بينهم أحد أشقاء الشهيدة التي سقطت 
الجمعة الماضية شمال الضفة، في وقت قام فيه مستوطنون بشن عدة هجمات تخريبية متطرفة، 

 ق الضرر بسكان الضفة.ألح
 13/8/2020، لندن، القدس العربي

 
 القدس: انخفاض نسبة الكورونا في الشطر الغربي وارتفاع في الشطر الشرقي .26

تفيد معطيات فلسطينية وإسرائيلية أن الشطر الشرقي من مدينة القدس ”: القدس العربي” -الناصرة 
مدير مشروع مكافحة الفايروس اإلسرائيلي المحتلة تكابد انتشارا حادا بعدوى الكورونا دفعت 

بروفيسور روني جمزو إن أي مدينة أخرى في العالم مصابة بهذا الحجم كانت تدخل للحجر 
واإلغالق فورا. ويستدل من معطيات وزارة الصحة في حكومة االحتالل أن ربع الفحوصات التي 

ت وهذه ضعف نسبة اإلصابة تمت في أحياء القدس قد كشفت عن إصابة ربع الخاضعين للفحوصا
في القسم الغربي من المدينة. وتدعي جهات إسرائيلية معنية أن عائالت مقدسية قد أقامت حفالت 

 زفاف خارج المدينة وداخل مواقع مختلفة في الضفة الغربية تهربا من التقييدات التي تمنع األعراس.
 13/8/2020، لندن، القدس العربي

 
 ضفة يستقر.. وغزة تتعامل بحذر مع العائدينمعدل إصابات كورونا بال .27

في مناطق الضفة، على العدد الذي ” كورونا“استقر عدد اإلصابات بفيروس  ”:القدس العربي“ -غزة
إصابة يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه  400بدأ يسجل منذ مطلع األسبوع الجاري، والذي يزيد عن الـ

ع الفيروس، فيما أبقت الجهات المختصة في قطاع غزة، م” التعايش”الحكومة تطبيق خطة جديدة لـ
على كامل استعداداتها للتعامل مع العالقين العائدين من مصر، وأعلنت أن إمكانية وصول الفيروس 

 ”.أمر وارد“لداخل القطاع، يعد 
 13/8/2020، لندن، القدس العربي
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 إصابات بفيروس كورونا الهلع يسيطر على مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين بعد .28
الجئين الفلسطينيين قرب ل عين الحلوة يسيطر الخوف والهلع على مخيم عبد معروف: -بيروت

 (.19-مدينة صيدا اللبنانية، بعد االرتفاع الملفت لعدد المصابين بفيروس كورونا )كوفيد
التي  PCRفحوصات الـالخميس، ناقوس الخطر جراء النتائج التي أظهرتها ” األونروا“دقت وكالة فقد 

شخصا في مخيم عين الحلوة وفي غيره من المخيمات الفلسطينية حيث تبين  50أجريت لحوالي 
شخصا بالفيروس توزعوا على الشكل التالي: ثماني إصابات في مخيم عين الحلوة ليرتفع  15إصابة 

كفربدا قرب مدينة العدد إلى ثالثة عشر إصابة، وثالث إصابات خارج المخيم وإصابتان في مخيم 
في بيان لها، أن األرقام ” األونروا“وذكرت  صور وإصابتان في مخيم برج البراجنة قرب بيروت.

على األراضي  نالفلسطينييحالة في أوساط الالجئين  148اإلجمالية في آخر تحديث لها بلغت 
 وفيات. 4اللبنانية منذ بداية األزمة وقد سجلت 

 13/8/2020، لندن، القدس العربي
 

 السيسي يثّمن االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي .29
أ ف ب: ثّمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي االتفاق الذي أعلن اإلمارات العربية  -القاهرة

 وإسرائيل الذي أعلن عنه الخميس بشكل مفاجىء.
تقدير بالغ البيان المشترك الثالثي بين الواليات "تويتر" الخميس "تابعت باهتمام و وكتب على موقع 

المتحدة األميركية ودولة اإلمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول االتفاق على إيقاف ضم إسرائيل 
 لالراضي الفلسطينية"، معتبرا أنها خطوات "من شأنها إحالل السالم في الشرق األوسط".

األميركي دونالد ترامب عبر "تويتر" بشكل مفاجىء عن وجاءت تغريدة السيسي بعدما أعلن الرئيس 
 اتفاق "تاريخي" بين اإلمارات وإسرائيل حول تطبيع العالقات.

 13/8/2020األيام، رام هللا، 
 

 الحقاً  "إسرائيل"األردن: االتفاق سيكون مرتبطًا بما ستقوم به  .30
إعالن اإلمارات وإسرائيل  أ.ف.ب: أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، أمس، أن -عّمان 

عن اتفاق لتطبيع العالقات بينهما بوساطة أميركية سيكون مرتبطًا بما ستقوم به إسرائيل من خطوات 
 الحقًا إزاء القضية الفلسطينية.

وقال الصفدي، في بيان: "أثر االتفاق )...( سيكون مرتبطًا بما ستقوم به إسرائيل. فإن تعاملت معه 
حتالل وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة حافزًا إلنهاء اال
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، ستتقدم المنطقة نحو تحقيق السالم 1967وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 
 العادل، لكن إن لم تقم إسرائيل بذلك ستعّمق الصراع الذي سينفجر تهديدًا ألمن المنطقة برمتها".

ح الصفدي أن "على إسرائيل االختيار بين السالم العادل الذي يشكل إنهاء االحتالل وحل وأوض
 الدولتين )...( أو استمرار الصراع الذي تعمقه انتهاكاتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

ورأى الصفدي أن "قرار تجميد ضم أراض فلسطينية الذي تضمنه االتفاق يجب أن تتبعه إسرائيل 
 قف كل إجراءاتها الالشرعية التي تقوض فرص السالم"، بو 

 14/8/2020األيام، رام هللا، 
 

 

 تعلن اتفاقًا يوقف ضم األراضي الفلسطينية "إسرائيل"عبدهللا بن زايد: اإلمارات والواليات المتحدة و .31
س، أن أكد سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخمي

"اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة وإسرائيل تعلن اليوم عن اتفاق يوقف ضم األراضي 
 الفلسطينية".

وكتب سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "انفراج كبير في العالقات العربية 
 الستقرار في المنطقة".اإلسرائيلية وإنجاز دبلوماسي مهم ويفتح آفاقًا جديدة للسالم وا

 13/8/2020، االتحاد، أبو ظبي
 

 سفير اإلمارات لدى واشنطن: تقدم في العالقات العربية اإلسرائيلية .32
وصف معالي يوسف العتيبة سفير اإلمارات لدى الواليات المتحدة االتفاق بين : واشنطن )وكاالت( 

 مهمًا في العالقات العربية اإلسرائيلية. اإلمارات وإسرائيل بأنه يشكل انتصارًا دبلوماسيًا وتقدماً 
إعالن اليوم انتصار للدبلوماسية وللمنطقة. »وقال في بيان نشره موقع السفارة اإلماراتية في واشنطن: 

، مشيرًا إلى أنه يقضي على الفور بوقف الضم «إنه تقدم مهم في العالقات العربية اإلسرائيلية
على قابلية حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية وإمكانية حدوث تصعيد عنيف، ويحافظ 

إن االتفاق يحافظ على حل الدولتين، وإن « تويتر»والمجتمع الدولي. وقال السفير العتيبة على 
 اإلمارات تظل داعمة قوية للشعب الفلسطيني.

 14/8/2020، االتحاد، أبو ظبي
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 طحنون بن محمد: السالم مبدأ اإلمارات .33

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، في : االتحاد(أبوظبي )
السالم مبدأ سعت إليه دولة اإلمارات منذ تأسيسها، »، أن «تويتر»تغريدة على حسابه الرسمي على 

وإسرائيل، وهو نهٌج أّكده االتفاق التاريخي الذي عقدته القيادة الرشيدة مع الواليات المتحدة األميركية 
 «.ممهدًة الطريَق نحو حفظ األراضي الفلسطينية وصواًل إلى استقرار شامل للمنطقة

 14/8/2020، االتحاد، أبو ظبي
 

 .. تعرف على أبرز نقاطه"إسرائيل"التطبيع بين اإلمارات و .34
سرائيل إن اتفاق تطبيع العالقات بين إ -يوم الخميس-قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 

 واإلمارات يدشن "حقبة جديدة" من العالقات بين تل أبيب والعالم العربي.
 وفيما يأتي أبرز نقاط االتفاق:

 .تطبيع العالقات الدبلوماسية بشكل كامل 
 .تبادل السفارات والسفراء 
 .إطالق رحالت جوية مباشرة بين أبو ظبي وتل أبيب 
 د األقصى في القدس القديمة، من خالل منح المسلمين إمكانية أكبر للوصول إلى المسج

 السماح برحالت طيران مباشرة من أبو ظبي إلى تل أبيب.
 .االستثمار المباشر لإلمارات في إسرائيل 
 .توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات السياحة واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا 
 قافة والبيئةاالستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والرعاية الصحية والث 

 13/8/2020الجزيرة.نت، 
 

 خطوة لتعزيز استقرار المنطقة "إسرائيل"البحرين: اتفاق اإلمارات و .35
رّحبت البحرين بإعالن اإلمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العالقات بوساطة أميركية،  المنامة:

أعربت البحرين، في بيان و  «.الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز االستقرار في المنطقة»معتبرة أّن 
هذه »، مضيفة أن «بالغ التهاني لدولة اإلمارات العربية المتحدة»أوردته وكالة الصحافة الفرنسية عن 

 «.الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز االستقرار والسلم في المنطقة
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ودائم للنزاع  تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل»وتابع البيان: 
 «.الفلسطيني اإلسرائيلي

 13/8/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 ضم األراضي الفلسطينية إنجاز للمنطقة وشعوبها "إسرائيل"قرقاش: تجميد  .36
أبوظبي: أكد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم )الخميس(، أن 

فلسطينية مكسب كبير وإنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها تجميد إسرائيل قرار ضم األراضي ال
 والعالم.

، وقال في سلسلة تغريدات على «التاريخي»ووصف قرقاش اتفاق السالم بين اإلمارات وإسرائيل بـ
اإلمارات وبمبادرة شجاعة توظف قرارها المباشرة في العالقات االعتيادية مع إسرائيل «: »تويتر»

 «.حل الدولتينللمحافظة على فرص 
 13/8/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 ناشطون يذّكرون قرقاش بتغريدة له عن التطبيع قبل عامين .37

أعاد ناشطون نشر تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي، أنور قرقاش، حول التطبيع : لندن
 مع االحتالل اإلسرائيلي، كان نشرها قبل عامين.

: "غريب أمر قطر وإعالمها ورفاق 2018آب/ أغسطس  23ه التي دّونها في وقال قرقاش في تغريدت
طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وترّوج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصاالتها 

 موثقة ومستمرة وآخرها جملة من االتصاالت مع تل أبيب حول غزة".
اإلماراتية التي عملت لسنوات على التطبيع مع وقال ناشطون إن قرقاش كان يمثل السياسية 

إسرائيل، بزعم أن ذلك يقتصر على مجاالت اقتصادية وثقافية ورياضية وأخرى، وال يمثل عالقة 
 تطبيع سياسية كاملة.

وأوضح ناشطون أن اإلمارات انقلبت على المبادرة العربية للسالم، و"طعنت" فلسطين والدول العربية 
 في ظهرها.

 13/8/2020، "21ربي موقع "ع
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 شخصيات إماراتية وخليجية ترفض اتفاق التطبيع مع االحتالل .38
رفضت شخصيات إماراتية وخليجية اتفاق التطبيع الرسمي الذي أبرمته : شريف عمر -21عربي

 أبوظبي مع االحتالل اإلسرائيلي برعاية أمريكية.
هذا االتفاق يعد "خيانة لألمة  واعتبرت شخصيات إماراتية معارضة، مقيمة خارج البالد، أن

 والشعب"، مشيرين إلى أن التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي "وصمة عار في جبين الحكومة".
 وغّرد األكاديمي عبد الخالق عبد هللا بوجه حزين، في إشارة إلى رفضه االتفافية.
تويج لخطوات سابقة المعارض اإلماراتي المقيم في تركيا، حمد الشامسي، قال إن "هذه الخطوة ت

باتجاه تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني، وتأتي بعد أن كبلت السلطات المجتمع اإلماراتي 
 بقوانين تجّرم االعتراض على قراراتها وسياستها".

بدوره، قال المعارض إبراهيم آل حرم، في تغريدة عبر "تويتر"، إن االتفاق "ال يمثل شعب اإلمارات"، 
ماراتيين ضد التطبيع، وأن "مزبلة التاريخ تتسع لجميع الخونة مهما كانت أسماؤهم مضيفا أن اإل

 وأسماء عوائلهم".
بدوره، قال محمد صقر الزعابي، إن "التطبيع مع العدو اإلسرائيلي خيانة ألرض وشعب فلسطين و 

 خيانة لألمة و لـ #األقصى الذي هو وقف لألمة اإلسالمية كلها". 
ابقا في جامعة اإلمارات يوسف اليوسف، تساءل عن مواقف حكام دبي والشارقة، أستاذ االقتصاد س

ورأس الخيمة، وهم محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان القاسمي، وسعود القاسمي، من اتفاق التطبيع 
وتساءل عبر "تويتر": "هل أنتم في خندق الخيانة الذي دخله ابن زايد  الذي أبرمه محمد بن زايد.

 ع الصهاينة؟"، موجها رسالة لإلماراتيين بضرورة رفض هذا االتفاق.بتحالفه م
فيما قال المفكر الكويتي عبد هللا النفيسي: "ماذا تكسب إسرائيل نتيجة التطبيع معها؟ الكثير الكثير. 

وأضاف في تغريدة: "ال للتطبيع مع  وماذا تخسر الدولة التي ُتطبّ ع مع إسرائيل؟ الكثير الكثير".
 . واضح أّنها إمالءات أمريكية. السؤال: أين الشعوب؟".إسرائيل

فيما اعتبر األكاديمي السعودي خالد الدخيل، أن اإلمارات أرادت من هذا االتفاق منح ورقة انتخابية 
وتابع: "نتنياهو جّمد الضم ولم يوقفه. وقد فعل ذلك قبل اآلن بضغوط أوروبية  لصالح ترامب.

لي حصل على تطبيع عربي جديد بدون مقابل. سيتضح مكسب وأميركية، ورفض عربي. بالتا
 نوفمبر. وكذلك مكسب ترامب. الرابح حتى اآلن نتنياهو. عدا ذلك، ينتظر الوقت". 3اإلمارات بعد 

 13/8/2020، "21موقع "عربي 
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 أكاديمي إماراتي حزين بعد تطبيع بالده .39
بوجه حزين، في إشارة لرفضه التفاق التطبيع غّرد األكاديمي اإلماراتي عبد الخالق عبد هللا،  -لندن

األكاديمي اإلماراتي  بين أبو ظبي وتل أبيب، الذي أعلن عنه الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
الموالي لنظام بالده، اكتفى بالتغريدة بوجه حزين على تويتر، كموقف غير مباشر لرفضه االتفاق. 

رات  رفضا ألي خطوات تطبيعية مع االحتالل وكان عبد الخالق غرد في أوقات سابقة عدة م
 اإلسرائيلي.

 13/8/2020، "21موقع "عربي 
 

 في المستقبل القريب "إسرائيل"مصدر لـ"لقدس": ُعمان والبحرين ستلحقان باإلمارات وُتطبعان مع  .40
علم "القدس" دوت كوم من مصادر مطلعة في  -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم –واشنطن

يس، أن كاًل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستلحق قريبًا باإلمارات واشنطن، الخم
 العربية المتحدة التي كانت الخميس تطبيع عالقاتها مع إسرائيل.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "تمامًا، كما توقع الرئيس )دونالد ترامب( وفريقه، خاصة 
سالم ترامب )صفقة القرن( التي ُأطلقت في بداية العام، )جاريد( كوشنر الذي يعتبر مهندس خطة 

فإن الخطة تمثل تغييرًا منهجيًا شاماًل بما يخص السالم واالستتباب والنهوض االقتصادي، ولذلك 
جاء طبيعيًا أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي كانت رائدة في شق عالقات تطبيعية مع 

 اإلعالن عن هذه الخطوة".إسرائيل، رائدة أيضًا في 
 13/8/2020القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"تطّبع العالقات مع قريبًا و  تلتحق باإلمارات دولة عربية قدهناك كوشنر:  .41

كي: إنه يوجد "احتمال كبير جدًا" أن يأ.ف.ب: قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس األمر  -واشنطن 
القات بينهما خالل األشهر الثالثة التالية إلعالن تطبيع ودولة عربية أخرى تطبيع الع "إسرائيل"تعلن 

 العالقات بين تل أبيب وأبو ظبي.
 2020/8/14، األيام، رام هللا

 
 من الشرق األوسط أن تبقى جزءاً  لها ضمنيس "سرائيل"إبايدن: عرض اإلمارات االعتراف بدولة  .42

كية جو بايدن، الخميس، باتفاق تطبيع يواشنطن: رّحب المرشح الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية األمر 
 ستساعد على تخفيف التوتر في المنطقة. "خطوة تاريخية"واإلمارات، واعتبره  "إسرائيل"العالقات بين 
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عرض اإلمارات االعتراف بشكل علني بدولة اسرائيل عمل مرحب به وشجاع وفعل "أن مشيرًا إلى 
 من الشرق األوسط. "ال يتجزأ" جزءاً  "سرائيل"إ، وسيساعد على ضمان أن تبقى "سياسي مطلوب بشدة

 2020/8/13، الشرق األوسط، لندن
 

 في المنطقة ءمن العدا عاماً  72بومبيو: إتفاق "إسرائيل" واإلمارات خطوة شجاعة إلنهاء  .43
يوم "بأنه  االتفاق بين "إسرائيل" واإلمارات وصف وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إعالن

الواليات المتحدة مشيرًا إلى أن  ."مهمة إلى األمام من أجل السالم في الشرق األوسط تاريخي وخطوة
من  عاماً  72أن تكون هذه الخطوة الشجاعة األولى في سلسلة من االتفاقات التي تنهي "تأمل 

 ."األعمال العدائية في المنطقة
The Times of Israel ،2020/8/13 

 
 واإلمارات في تحقيق حّل الدولتين "إسرائيل"بين  غوتيريش يأمل بأن يساهم االتفاق .44

نيويورك: أعرب األمين العام لألمم المّتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن أمله في أن يساهم 
والفلسطينيين  "إسرائيل"واإلمارات في التوّصل إلى حّل للنزاع بين  "إسرائيل"اتفاق تطبيع العالقات بين 
 ين.على أساس مبدأ حّل الدولت

 2020/8/13، الشرق األوسط، لندن
 

 واإلمارات "إسرائيل"رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالبيان المشترك للواليات المتحدة و .45
رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، بالبيان المشترك للواليات المتحدة : وام

ن اتفاق اليوم محل ترحيب على بالقول إمضيفًا  واإلمارات العربية المتحدة. "إسرائيل"كية وياألمر 
 .الطريق نحو شرق أوسط أكثر سالماً 

 2020/8/13، االتحاد، أبو ظبي
 

 تعليق ضّم أراٍض فلسطينية "إسرائيل"فرنسا ترّحب بقرار  .46
، وبالقرار الذي "إسرائيلو" باتفاق تطبيع العالقات بين اإلمارات ،باريس: رّحبت فرنسا، الخميس

 في هذا اإلطار وتعهدت بموجبه تعليق ضّم أراٍض فلسطينية. األخيرة اّتخذته
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القرار المّتخذ في هذا اإلطار من جانب "وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن  
 ."السلطات اإلسرائيلية هو خطوة إيجابية يجب أن تتحّول إلى إجراء نهائي

 2020/8/13، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلية ستستغرق وقتا لتكون سارية كوشنر: خطة الضم  .47
على تعليق خطط ضم  "إسرائيل"رويترز: لدى رده على سؤال عن الفترة التي وافقت  -واشنطن 

إن ، قال جاريد كوشنر، األراضي في الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق للتطبيع مع اإلمارات
 "إسرائيل"مارات اتخذت الخطوة ألنها ال تريد أن تتخذ إلى أن اإل. مشيرًا لتنفيذه االتفاق سيستغرق وقتاً 

ستمضي قدما في  "إسرائيل"خطوة استفزازية بالمضي قدما في خطة الضم، وقال إنه ال يعتقد أن 
 .خطة الضم قبل بحثها مع أمريكا أوال

 2020/8/13، األيام، رام هللا
 

 الرقمية الت التمويلفي عملية ضد حم "حماسالجناح العسكري لحركة "واشنطن تستهدف  .48
كية، الخميس، إن عملية لتفكيك حمالت تمويل عبر اإلنترنت، يواشنطن: قالت وزارة العدل األمر 

موضحة أن  ."داعش"و "القاعدة"الفلسطينية، وتنظيمي  "حماس"استهدفت الجناح العسكري لحركة 
مية في سياق تمويل تلك اإلجراءات تمثل أكبر تحفظ من الحكومة على اإلطالق، على عمالت رق"

 ."اإلرهاب
 2020/8/13، الشرق األوسط، لندن

 
 ونروا تعّقب على قصف إحدى مدارسها بغزةوكالة اال  .49

ونروا، الخميس، بياًنا بعد تضرر مدرسة الشاطئ االبتدائية جّراء غارة األأصدرت وكالة : غزة
ضرر وماهّية الجسم الذي لم يصف طبيعة ال أنها تنتظر تقريراً  فيهبينت على قطاع غزة، إسرائيلية 

ينفجر، وفي اللحظة التي تثبت فيها الحقائق بالشكل الصحيح والنهائي، فإننا سننظر في الخطوات 
 التالية بما في ذلك إخطار جميع المعنيين ومطالبة المسؤولين عن ذلك بتحّمل مسئولياتهم.

 2020/8/13، القدس، القدس
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 الفلسطينيون لن يضرَّهم من خذلهم .50
 محمد عايش

خالل سنوات نضالهم السبعين تلقى الفلسطينيون العديد من الطعنات في الظهر، وحاولت إسرائيل 
جر الدول العربية واحدة تلو اآلخر نحو االعتراف والتطبيع في مؤشر واضح على أنَّ إسرائيل ذاتها 

ستثنائي في قلب تعلم بأنها ليست دولة طبيعية في المنطقة وإنما هي مستعمرة مزروعة بشكل ا
منطقتنا، بينما يحاول بعض المستعربين الترويج بأنها "دولة قائمة ال يمكن أن نعيش دون التعامل 

 معها".
أبرم الرئيس أنور السادات اتفاق سالم مع إسرائيل واتخذ القضية الفلسطينية حينها  1979في سنة 

الدولتين، فشل السادات ومشروعه  ذريعة لذلك زاعمًا بأنه يريد السالم من أجل التوصل إلى حل
وتطبيعه، فيما ظل الشعُب المصري ينظر إلى إسرائيل على أنها دولة احتالل، وظل الشعُب 

 الفلسطيني يواصل النضال والمقاومة من أجل التحرر الذي ال يأتي عبر موائد المفاوضات.
، وهي االتفاقية التي ُيطالب وقع الملك حسين اتفاقية وادي عربة للسالم مع إسرائيل 1994وفي سنة 

كل األردنيين اليوم بصوت واحد بإلغائها ألن تل أبيب انتهكتها وضربت عرض الحائط بها، وظل 
األردنيون ينظرون إلى إسرائيل على أنها قوة احتالل مجرمة، بينما واصل الفلسطينيون نضالهم 

ات أصحابه وظل الشعُب الفلسطيني ومقاومتهم كالعادة بانتفاضة تلو االنتفاضة.. فشل المشروع وم
 صامدًا مقاومًا ُيطالب بالحرية والحق الذي ال يسقُط بالتقادم.

ستوقع اإلمارات اتفاق سالم وتطبيع مع العدو اإلسرائيلي الذي هو العدو التاريخي لألمة، وهو 
بكات االتفاق الذي أمضت أبوظبي سنواتها األخيرة في التمهيد له سواء بحمالت منظمة عبر ش

التواصل االجتماعي أو ببرامج تلفزيونية أو دراما مدروسة تهدف كلها لتجميل صورة االحتالل 
القبيحة.. ويعلُم الصغيُر قبل الكبير والمجنوُن قبل العاقل أن هذا االتفاق لن يكون سوى طعنة جديدة 

ار الضم ولبناء الدولتين" في ظهر الشعب الفلسطيني وأنَّ تبريره بأنه "لمصلحة الفلسطينيين وإللغاء قر 
ليس سوى ُهراء، ولن تستفيد من هذا االتفاق وهذا التطبيع سوى إسرائيل التي تريد التسلل إلى قلب 

 منطقتنا العربية والخليجية.
كما أن من يريد أن يقدم الدعم للفلسطينيين لوقف قرار الضم وبناء الدولة المستقلة يتوجب أن يكون 

أي التنسيق والترتيب مع أصحاب المصلحة، إذ كيف يمكن أن ُنصدق بأن  قد قام بالتنسيق معهم،
الدولة التي تستهدف الرئيس الفلسطيني والسلطة وحركتي فتح وحماس على حد سواء تريد اآلن 

 وبشكل مفاجئ أن تدعم الفلسطينيين؟!
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أنَّ الشعب الفلسطيني  هذه مسلَّمات من يشُك فيها فعليه أن يراجع قدراته العقلية، لكنَّ المهم هنا هو
ليس حديث عهد بأشقاٍء تحالفوا مع عدوه، فال نجحت مشاريع التسوية االستسالمية التي كان يسوق 
لها بعض الحكام العرب في السابق، وال تبدلت استراتيجية المقاومة، وال حتى الحصار العربي 

اس في غزة تشهد على ذلك، اإلسرائيلي أجبر أيًا من الفلسطينيين على التنازل، وهذه حركة حم
وقبلها كان الشهيد ياسر عرفات الذي حوصر في مقره برام هللا ثالث سنوات دون أن يتلقى ولو 

ل المقاومة والموت شهيدًا على العيش ذلياًل.   اتصااًل هاتفيًا واحدًا من زعيم عربي، ومع ذلك فضَّ
تزامنا مع ذكرى مجزرة "رابعة" التي ثمة أمران مهمان في االعالن االماراتي، األول أنه يأتي م

أطاحت بحكم االخوان المسلمين، وقيل لنا يومها بأن الرئيس محمد مرسي خاطب بيريز بقوله 
"العزيز بيريز"، وكان ذلك من جملة التحريض والتجييش ضده، وإذا بنا نرى اليوم من أطاحوا به 

 يتحالفون مع "العزيز نتنياهو"! 
ن االتفاق يأتي بعد سنوات من إقامة القيادي الفلسطيني السابق والمطرود أما األمر اآلخر، فهو أ

من حركة فتح محمد دحالن في أبوظبي، فما هو الدور الذي لعبه الرجل في هندسة هذا االتفاق 
 وهو الذي أمضى سنوات طويلة يتولى مهمة التنسيق األمني مع االحتالل في غزة؟ 

طينية لن تتأثر بانتكاسة عربية جديدة، وال بتطبيع جديد مع دولة خالصة القول، هو أن القضية الفلس
عربية، وال باتفاق استسالم واعتراف جديد، ولن تتأثر بعلم إسرائيلي ُيرفرف في دولة عربية جديدة، 
فالفلسطينيون شعب يعود عمره إلى خمسة آالف عام، وهذه مدينة أريحا التي يسكنها الدكتور صائب 

 ذلك.   عريقات تشهد على
الفلسطينيون صامدون وليس أمامهم غير الصمود والتمسك بحقهم، وأغلُب الظن أنَّ محاوالت تطبيع 
العقل العربي ستبوء بالفشل، فلو كان العرب سيقبلون بإسرائيل صديقة لهم لفعل المصريون ذلك وهم 

أيضًا فليسأل الشعَب  الذين أبرم رئيسهم اتفاقًا مع تل أبيب قبل أربعين عامًا.. ومن يشك في ذلك
 األردنَي العظيم عن ربع قرٍن من السالم والتطبيع مع إسرائيل.

 13/8/2020، "21موقع "عربي 
 

 الفلسطينيون والجبهة الثالثة .51
 نبيل عمرو

ُفتحت في فلسطين عدة جبهات أرهقت شعبها: الجبهة الرئيسية بالطبع هي جبهة االحتالل 
ين كلها، بحيث أزالت الحدود والقيود التي ُفرضت على اإلسرائيلي التي اتسعت لتشمل فلسط
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، A B Cاإلسرائيليين زمن شهر عسل أوسلو، فلم يعد من وجود لذلك التصنيف الذي اعتمد واستقر 
 خالصة لإلسرائيليين. Cمزدوجة، و Bمنطقة خالصة للسلطة، و Aوالذي كانت فيه 

حتالل كامل واستباحة بال حدود، وخصوصًا ورغم بؤس ومثالب هذا التصنيف فإن بديله الراهن هو ا
  حيث تتركز قيادة السلطة والمؤسسات التابعة لها. وال يحلو لإلسرائيليين هذه األيام إال Aللمنطقة 

اقتحام هذه المنطقة، كي تبدو السلطة أمام جمهورها عاجزة عديمة الحيلة، وهذا ما يفقدها أهم أسباب 
 احترام الناس لها، وهو الهيبة.

الى جانب االحتالل اإلسرائيلي المركب  عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا واستيطانيًا، جاء احتالل و 
ليهبط باإلمكانيات الفلسطينية المحدودة أصاًل، إلى حدود أدنى، فال مداخيل منتظمة، وال « كورونا»

ي كان يتدفق من قدرة للبنوك على مواصلة اإلقراض إلى أمد بعيد، وال وجود لذلك السخاء القديم الذ
 الدول المانحة كلما تعرض الفلسطينيون إلى ضائقة مالية تعيق تقدم المشروع السياسي.

وموضوع الضم، انشغل العالم « صفقة القرن »ومنذ اإلعالن عن قطع العالقات مع إسرائيل بفعل 
الضفة عنهم، وصارت غزة مثاًل في حالة انتظار للتنقيط القطري في حلقها، وصارت السلطة في 

تستقبل بصورة متقطعة ومتباعدة تنقيطًا خيريًا ال يكفي لتغطية مصاريف أسبوع واحد من أسابيع 
 المستجدة  حيث موجتها الثانية تتواصل، والقدرات الفعالة على احتوائها تتناقص.« كورونا»

من  ودعونا اآلن -وما تحدثانه من أزمات اقتصادية ومالية « كورونا»جبهة االحتالل وجبهة 
خلقتا جبهة ثالثة هي األكثر مدعاة للخوف والقلق، هي جبهة االنفالت األمني المرتبطة  -السياسية 

جدليًا بواقع تراجع مكانة ونفوذ وهيبة السلطة بين الناس. نشوء هذه الجبهة هو وقوع الماليين 
ر الضم الذي الفلسطينية بين شقي رحى، شق يجسده االحتالل الذي ازدادت شهيته لفرض نفوذه عب

إن تأجل بفعل عوامل نعرفها فإنه ال يزال على رأس األجندة في إسرائيل، وال ضمانات على الدولة 
، «صفقة القرن »العبرية من أال تتمادى نحو ما هو أكثر من الثالثين في المائة التي حددتها خريطة 

ن السبعين في المائة ذلك أن النهج اإلسرائيلي الزاحف على األرض وعلى الناس يعلن صراحة أ
المفترض أنها حصة الفلسطينيين ستبقى، وإلى ما ال نهاية، تحت النفوذ المباشر والموضوعي للدولة 

 العبرية.
أما شق الرحى اآلخر فهو انسداد كل اآلفاق التي كانت تمني الفلسطينيين بحل، إن لم يكن عاداًل 

وسلو مفتوحة، ولو بالتمني والتوقع، صارت فهو معقول. هذه اآلفاق التي كانت في زمن شهر عسل أ
 مغلقة بإحكام، وعلى نحو ال يسمح ألكثر المتفائلين تفاؤاًل بمجرد توقع أي قدر من انفتاح سياسي.

من قبيل قصر النظر والسذاجة المفرطة، أال يتوقع المتابعون من داخل الحالة الفلسطينية ومن 
لفرد والعائلة والمجتمع جراء هذه االنسدادات الشاملة. وفي خارجها تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على حياة ا
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حالة كهذه تبدأ الظواهر السلبية في التفشي، وأولها وربما أخطرها التحلل واالنفالت األمني، واللجوء 
 إلى البحث عن حمايات أو حلول بعيدًا عن القانون والسلطة.

لى انفتاح أوسع، وال يعالجها القول إنها من صنع إنها بالفعل جبهة ثالثة انفتحت، أو أنها في سبيلها إ
فإن مسؤولية مواجهة  -مع أن االحتالل أشد أذى وأعمق بالء  -االحتالل، وحتى لو كانت كذلك 

هذه الجبهة تقع أواًل وأخيرًا على عاتق السلطة، وال تكون من خالل إنكارها أو تزوير دوافعها وإخفاء 
طيني، تنظمه وتقوده مؤسسات حقيقية يحترمها الشعب والعالم، آثارها  بل تكون بجهد جماعي فلس

وتكون قادرة على إخضاع األزمات، وإنتاج السياسات الكفيلة بالتغلب عليها. هذا أمر غير موجود 
اآلن، وإن لم يوجد وعلى جناح السرعة ولم يحَظ بمكانة األولوية، فال أمل في مواجهة ناجحة 

 لألزمات، صغيرها مثل كبيرها.
 14/8/2020ن، الشرق األوسط، لند

 
 نتنياهو يستبعد حل الحكومة .52

 د. محمد السعيد إدريس
يجب بذل كل الجهود لتجنب اللجوء إلى »فاجأ بنيامين نتنياهو مؤيديه قبل معارضيه بإعالنه أنه 

« معاريف»، ولم يكتف نتنياهو بذلك، لكنه، حسب موقع صحيفة «إجراء انتخابات عامة مبكرة
بما يتضمن حل « االنتخابات المبكرة»خيار «. دعم استقرار الحكومة»ولوية لخيار أعطى األ

 -الحكومة كان سالح نتنياهو البتزاز شريكه في الحكم بيني جانتس وزير الحرب رئيس حزب )أزرق 
أبيض( إلرغامه على الموافقة على ما يريده من إقرار موازنة عامة للدولة لعام واحد فقط، أي لعام 

بضرورة إقرار الموازنة لمدة عامين. تمسك جانتس « الفان -كحول »بداًل من تمسكه وحزب  ،2020
فقط  2020وحزبه بإقرار الموازنة لمدة عامين سببه أن تبني خيار نتنياهو، أي إقرار الموازنة لعام 

يحين يعني أن أجل انتهاء هذه الموازنة سيكون في حدود شهر سبتمبر/ أيلول المقبل فقط، وعندما 
، ومن ثم حل «الليكود»يتم إفشال هذه الخطوة من جانب نتنياهو وحزب  2021موعد تمرير موازنة 

الكنيست واإلعالن عن انتخابات جديدة، ما يعني اإلبقاء على نتنياهو في منصب رئيس الحكومة 
في اتفاق  لحين إجراء االنتخابات وتشكيل حكومة جديدة، بما يؤكد تنصل نتنياهو من البند المحوري 

شهرًا لكل  18االئتالف الحكومي الذي يقضي بأن يتناوب نتنياهو وجانتس على رئاسة الحكومة لمدة 
شهور األولى من عمرها  9منهما، على أن يبدأ نتنياهو أواًل، وفي حال حل الحكومة خالل ال 

تطالعات أن جانتس سيبقى نتنياهو على رأسها لحين إجراء االنتخابات المبكرة التي تؤكد معظم االس
سيكون، حتمًا، الخاسر األكبر فيها، وأن نتنياهو يطمح في أن يحقق نتائج في هذه االنتخابات تمكنه 
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من تشكيل حكومة يمينية خالصة، أو على األقل التحالف مع أحزاب صغيرة تجعله صاحب الكلمة 
يخوض هذه االنتخابات بعد أن األولى دون منافس، اعتمادًا على اعتقاده، الذى لم يتحقق، وهو أنه س

ويعني تنفيذ قرار ضم الكتل االستيطانية في الضفة « اإلسرائيليين»يكون قد حقق أهم تعهداته ل 
 الغربية وغور األردن.

يوليو/ تموز الفائت بالتوجه إلى انتخابات مبكرة في حال عارض حزب  3نتنياهو كان قد هدد في 
سنمرر الموازنة خالل أسبوع، »العبرية قال نتنياهو  12القناة  تمرير الموازنة. ووفق« الفان -كحول»

، لذلك يجدر التساؤل عن «سنتوجه إلى انتخابات مبكرة« الفان -كحول»وإذا عارضها حزب 
األسباب التي دفعت نتنياهو إلى التراجع عن هذا التهديد؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التراجع إلى 

عن قرار التخلص من عبء جانتس وحزبه والسعي إلى تشكيل  «الليكود»تخلي نتنياهو ومعه حزب 
حكومة جديدة خالية من هؤالء الشركاء المقلقين؟ أم أنه مجرد تراجع تكتيكي؟ وهل يدرك جانتس 

 حقيقة ما يدبر له؟
توجد أسباب كثيرة فرضت على نتنياهو التراجع عن خيار تفكيك التحالف الحكومي والذهاب إلى 

كرة، ويمكن تحديد ثالثة أسباب ُتعد األكثر أهمية في هذا التراجع، الذي ربما يكون انتخابات عامة مب
 مؤقتًا، عن خيار االنتخابات المبكرة.

فرض »أول هذه األسباب الصدمة التي تلقاها نتنياهو من اإلدارة األمريكية بالتوقف عن دعم خيار 
الغربية بإرادة منفردة دون شرط االتفاق مع على الكتل االستيطانية في الضفة « اإلسرائيلية»السيادة 

( 11/8/2020« )جيروزاليم بوست»فحسب صحيفة «. السلطة الفلسطينية، كما تقول خطة ترامب
حمَّل نتنياهو الواليات المتحدة مسؤولية عدم تنفيذه الخطة، ونقلت عنه قوله في مقابلة تلفزيونية 

يتم إال باالتفاق مع الواليات المتحدة، ولوال ذلك لكنت كان واضحًا من البداية أن تطبيق السيادة لن »
 «.الرئيس األمريكي مشغول حاليًا بأمور أخرى »وقال نتنياهو إن «. فعلتها منذ فترة

على الكتل االستيطانية في « اإلسرائيلية»التراجع األمريكي عن دعم خطة نتنياهو بفرض السيادة 
« الفان -كحول »راع مع بيني جانتس وشريكه في حزب الضفة الغربية، أفقده أهم أوراقه في الص

جابي أشكنازى وزير الخارجية، حيث كانت تحفظات االثنين على رغبة نتنياهو بالضم الكامل 
والفوري للمستوطنات بداًل من الضم التدريجي والبطيء الذي يفضالنه من أبرز أسباب الخالف 

أفقد نتنياهو ما كان يطمح في تحقيقه من نجاح  داخل التحالف الحاكم، كما أن الموقف األمريكي
 سياسي يمكن أن يؤمّ ن له فوزًا كبيرًا في االنتخابات المبكرة إذا تقرر إجراؤها.

لم يعد في مقدور نتنياهو أن يراهن بعد ذلك على فوز كبير في االنتخابات لذلك كان التراجع المؤقت 
 عن قرار التبكير بها.
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إذا ذهب « كتلة اليمين»الحريديين، شركاء نتنياهو بتفكيك تحالف  ثاني هذه األسباب تهديد
الحريدية، وذلك على خلفية رفضها المطلق « يهدوت هتوراة »النتخابات مبكرة. فقد هددت بذلك كتلة 

 «.االنتخابات المبكرة»لخيار 
عزمها على  تيلم( المعارضة، -)ييش عتيد« هناك مستقبل»أما السبب الثالث فيرجع إلى إعالن كتلة 

طرح مشروع قانون على الكنيست يمنع أي متهم بأعمال جنائية من تشكيل حكومة، في إشارة إلى 
في الئحة اتهام موجهة ضده تتضمن « اإلسرائيلية»شخص نتنياهو حيث تنظر المحكمة المركزية 

مشروع الذي يهدد تهم االحتيال وإساءة الثقة )خيانة األمانة( والرشوة. توجه الكنيست لمناقشة هذا ال
«. الفان -كحول »مستقبل نتنياهو يفرض عليه التمسك أكثر من غيره بالتحالف الحكومي مع حزب 

كحول »ولعل هذا ما يفسر خلفيات األنباء التي تحدثت يوم األحد الفائت عن توصل حزبي الليكود و
 أشهر. 3إلى حل وسط بتأجيل عرض الميزانية لمدة « الفان -

ا الحل الوسط مخرجًا أمام نتنياهو لتجميد عزمه على حل الحكومة إلى حين تتهيأ وربما يكون هذ
الفرص مجددًا لفرض خيار االنتخابات المبكرة، ما يعني أن األزمة الحكومية، في طريقها لتتحول 

 إلى أزمة سياسية داخل كيان االحتالل.
 14/8/2020، الخليج، الشارقة

 
 جداً  الطريق إلى التصعيد في غزة قصير .53

 تل ليف رام
البالونات. وفقًا لمعطيات قوات االطفائية، فقد نشب نحو ستين حريقا، أول من « ارهاب»يتواصل 

، في غالف غزة أحرقت مئات الدونمات. وهذه كمية حرائق لم تشهدها المنطقة حتى في أمس
 «.مسيرات العودة»الصيف قبل سنتين، في بداية 

، في أمسساحة الجنوبية نصب الجيش اإلسرائيلي، أول من في أعقاب األحداث األخيرة في ال
 الغالف ألول مرة منظومة ليزر ضد البالونات الحارقة، والتي ستبدأ العمل، هذا الصباح )أمس(.

البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة نحو إسرائيل، كان هذا هو اليوم  إطالقمنذ استئناف 
العاملة في الميدان. ووقعت معظم الحرائق في منطقة المجلس  األكثر عبئا على قوات االطفائية

ويبلغ عدد الحرائق التي سببتها البالونات «. كيسوفيم»، وفي «غابة باري »، في «اشكول»االقليمي 
الحارقة بشكل مباشر أكثر من ثالثين، ولكن في بعض الحاالت أدى االشتعال في المنطقة المشجرة 

 مجاورة في نفس المنطقة.الى حرائق اخرى في مواقع 
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االطفائية، الصندوق القومي، الجيش  –وساعد التعاون بين القوى المختلفة العاملة في المجال 
كثيرا في تقليص االضرار، اآلن،  –اإلسرائيلي، المجالس االقليمية والطواقم داخل البلدات نفسها 
م الخميس، احترق اكثر من الفي دونم مقارنة بفترة الصيف في السنتين االخيرتين. ومع ذلك، فمنذ يو 

 من االراضي المشجرة نتيجة للحرائق.
وأغلقت إسرائيل، االثنين الماضي، ليال معبر كرم سالم امام عبور البضائع، ولكن في هذه االثناء ال 

 «.حماس»يبدو أن الخطوة تؤثر على 
خاصة للجيش، واحد لسالح  كل واحد في زيارة –وصرح رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غانتس 

 إذابأن الجيش اإلسرائيلي سيشدد اعماله الهجومية في القطاع  –الجو والثاني لقيادة الجبهة الداخلية 
البالونات،  إلرهابسيكون هناك ثمن باهظ جدا »البالونات. فقد قال نتنياهو، انه « ارهاب»لم يتوقف 

 «.سنعمل وسنجبي ثمنا باهظا
البالونات، ترد إسرائيل كل يوم بشكل مختلف. عندما بدأت  إطالقمنذ استئناف في األيام االخيرة، 

الموجة الحالية، الخميس الماضي، بعد فترة طويلة من الهدوء، هاجم سالح الجو بشكل استثنائي 
 هذه المرة اكتفوا كما أسلفنا بإغالق معبر البضائع في كرم سالم.«. حماس«عددا من اهداف تابعة لـ

تلعب بالنار. وعلى حد قول هذه « حماس»، ان «معاريف«ادر في جهاز األمن لـوقالت مص
المصادر، واضح للطرفين أن أحدا ال يريد االنجرار الى جولة تصعيد اآلن. ومع ذلك، اذا واصلت 

اطالق البالونات الحارقة والمتفجرة، فإن الضغط على القيادة السياسية سيزداد جدا باتجاه « حماس»
 كثير، ومن هنا فإن الطريق الى التصعيد قصير جدا.رد أكبر ب

في هذه المرحلة، في الجيش اإلسرائيلي ال يعززون القوات في فرقة غزة. ولكن الجيش مستعد 
البالونات والردود المتوقعة من الجيش « ارهاب»إلمكانية ان ُتستأنف، على خلفية استئناف 

 اإلسرائيلي، ايضا نار الصواريخ من القطاع.
االخرى بإطالق « االرهاب»ال تسمح لمنظمات « حماس»تقدير، اآلن، في جهاز االمن هو ان ال

الصواريخ نحو إسرائيل. ولكن بقدر ما يتواصل التوتر ويتصاعد، مثلما يحصل في االيام األخيرة، 
 هكذا يتعاظم االحتمال ألن تستأنف ايضا نار الصواريخ من القطاع.

 «معاريف»
 13/8/2020، األيام، رام هللا
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