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 مع "إسرائيل"   اإلمارات: نحن دولة ذات سيادة ولم نشاور أحدا قبل التطبيع .1

ظبي  ب   -أبو  ف  مع :  أ  الرسمي  التطبيع  قرار  في  أحدا  تشاور  لم  إنها  اإلمارات،  دولة  قالت 
نه قرار "سيادي"."إسرائيل" وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الثقافة والدبلوماسية العامة، عمر    ، وا 

غباش، وأبلغت   سيف  القرارات،  اتخاذ  عند  الخاصة  وحساباتها  مصالحها  تراعي  اإلمارات  إن 
هذه بسبب  الجميع.  أصدقاءها  من  بتصفيق  يحظى  لن  التطبيع  أن  علمها  مع  قائلا و   الخطوة،   أكد 

"نؤمن بقوة بحقوق القضية الفلسطينية وبحقوق الفلسطينيين )...( لذلك اّتخذنا الخطوة بما يتّفق مع  
 هذه المعتقدات الراسخة بعمق، ولكن أيضا وفقا للقراءة الجديدة للمنطقة". 

 2020/8/14، "21موقع "عربي 
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 ": اإلمارات تسعى إلرضاء واشنطن على حسابنا 21عريقات لـ"عربي .2
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن دولة اإلمارات العربية  قال أمين سر اللجنة  

المتحدة تسعى إلرضاء اإلدارة األمريكية، عبر التطبيع مع االحتلل اإلسرائيلي، وذلك على حساب  
 تضحيات وحقوق الشعب الفلسطيني.

"، على أن اإلمارات ترتكب "خطأ استراتيجيا" بتطبيع  21وأكد عريقات في اتصال هاتفي مع "عربي
العلقات مع االحتلل، خارج اإلجماع العربي، وفي مقدمته مبادرة السلم العربية، التي تعتبر إقامة  

وأشار إلى أن قرار اإلمارات    إحدى أهدافها.  1967دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو  
حتلل يستند إلى "حسابات خاطئة وتحالفات وهمية"، فضل عن أنه يكرس بتطبيع العلقات مع اال

"عنصرية االحتلل تجاه الشعب الفلسطيني"، ويتغاضى عن "تهويد القدس" ويتنازل عن "حق عودة 
 اللجئين الفلسطينيين ألراضيهم". 

عاصمة   بالقدس  "االعتراف  هو  اإلمارات  قرار  يتضمنه  ما  أخطر  فإن  لعريقات،  إلسرائيل"،  ووفقا 
 و"الموافقة المجانية على خطة تصفية القضية الفلسطينية التي عرضتها اإلدارة األمريكية". 

  وقال إن ،  2014وأفاد عريقات بأن اإلمارات بادرت بقطع العلقات مع السلطة الفلسطينية منذ عام  
وجود خطة ضم  اإلمارات كانت تسعى إلى "التطبيع مع االحتلل"، بغض النظر عن "وجود أو عدم  

واعتبر عريقات خطوة اإلمارات "مكافأة لرئيس وزراء االحتلل بنيامين    إسرائيلية في الضفة المحتلة".
وقال إن اإلمارات تعطي االحتلل الضوء األخضر    نتنياهو على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

 في مواصلة خططه االستيطانية في الضفة والقدس المحتلتين.
 14/8/2020، "21موقع "عربي 

 
 الفلسطينية تتجه لعدم إعادة السفير ألبوظبي  السلطة: "القدس العربي" .3

قالت مصادر مطلعة، إن القيادة الفلسطينية تتجه لعدم إعادة السفير الفلسطيني إلى    :"القدس العربي"
دولة اإلمارات العربية، بعد استدعائه على عجل، رفضا التفاق السلم الذي أعلن عنه بين أبوظبي  
وتل أبيب، في خطوة تعبر عن مدى الغضب الرسمي من االتفاق، وتؤسس لمرحلة قطيعة علنية بين  

 واإلمارات، بعد أن ظل الخلف طوال السنوات الماضية تحت الرماد.  فلسطين
وحسب المصادر التي تحدثت لـ”القدس العربي” فإن القيادة الفلسطينية، تدرس كل الخيارات المتاحة  
حاليا أمامها، للتعامل مع أبو ظبي، التي أقرت باتفاقها مع تل أبيب، بأن القدس عاصمة للحتلل،  

املتها كمعاملة الدول التي اتخذت قرارات مشابهة، مثل الواليات المتحدة األمريكية، بما في ذلك مع
 مايو الماضي.  19والتي أعلنت القيادة عن قطع كل أشكال العلقة معها، منذ 
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وأشارت إلى أن أولى هذه الخطوات، ستكون بعدم إعادة السفير الفلسطيني إلى أبو ظبي، في هذا  
 ئل مباشرة لحكومة اإلمارات، تظهر الغضب الفلسطيني من االتفاق. الوقت، بهدف إرسال رسا

“تقارب  بوجود  تفقد  للقيادة،  ترد  كانت  رسمية”  “غير  معلومات  هناك  أن  العربي”  “القدس  وعلمت 
مخيف” بين أبو ظبي وتل أبيب، وأنه لهذا السبب كانت القيادة الفلسطينية، تركز في بياناتها الرسمية  

كل أشكال التطبيع المخالفة لمبادرة السلم العربية، وألي علقات تدور في هذا األخيرة، على رفض  
 الفلك، والتي كان حكام اإلمارات يدعمونها بقوة. 

 14/8/2020، لندن، القدس العربي

 
 " إسرائيل"هنية يتصل بعباس ويرفضان االتفاق اإلماراتي مع  .4

السياسي،  :  رام هللا مكتبها  رئيس  أن  الخميس،  مساء  )حماس(،  اإلسلمية  المقاومة  حركة  أعلنت 
إسماعيل هنية، اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة التطورات المتعلقة باالتفاق المعلن  

وقال بيان صدر عن مكتب هنية، وصلت إلى "العربي الجديد"    واالحتلل اإلسرائيلي.بين اإلمارات  
نسخة منه، إن المسؤولين "أكدا بشكل واضح رفض هذا االتفاق المعلن، معتبرين أنه اتفاق غير ملزم  

وشدد عباس وهنية على أن "كل مكونات الشعب الفلسطيني    للشعب الفلسطيني، ولن يتم احترامه".
وشدد   اا واحداا في رفض التطبيع أو االعتراف باالحتلل على حساب الحقوق الفلسطينية".تقف صف

عباس وهنية على أن "من غير المسموح ألي كان أن يجعل من فلسطين وقدسها وأقصاها وشهدائها  
 وعذابات أبنائها جسراا للتطبيع مع العدو". 

 14/8/2020، لندن، العربي الجديد
 

 يخون فلسطين  "إسرائيلـ"العالول: كل من يساند عالقة اإلمارات ب .5
مع   اإلمارات  اتفاق  "إن  العالول:  محمود  "فتح"  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  رئيس  نائب  قال 

وأوضح   إسرائيل يشكل طعنة في الموقف العربي وفي األمن القومي العربي وطعنة للقدس وفلسطين".
"، أن "من اتفقوا مع إسرائيل على تطبيع العلقات تعاونوا  21صة لـ "عربيالعالول، في تصريحات خا 

وتساءل قائل: "ما هي    مع الواليات المتحدة ومع االحتلل، وطعنوا القضية الفلسطينية في الظهر".
عبر   مصالحهم  تكون  أاّل  األمل  كل  االحتلل؟  مع  علقاتها  تطبيع  في  العربية  اإلمارات  مصلحة 

 ضية الفلسطينية".الطعن في الق
" عن موقفه من مباركة تيار دحلن في حركة "فتح" لهذا االتفاق  21وردا على سؤال وجهته له "عربي

دولة   به  قامت  ما  إن  لنا،  بالنسبة  تماما  واضحة  "المسألة  العالول:  قال  اإلسرائيلي،  ـ  اإلماراتي 
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في الظهر، وانسجام مع المخطط    اإلمارات العربية المتحدة هو خيانة للقضية الفلسطينية وطعن لها
 األمريكي، ومن يقف معها ينسحب عليه الموقف الخياني ذاته"، على حد تعبيره.

 14/8/2020، "21موقع "عربي 
 

 النخالة: اتفاق اإلمارات سقوط مدماك آخر في الجدار العربي المتهالك .6
زياد  :  بيروت  فلسطين  االسلمي في  الجهاد  لحركة  العام  األمين  بين  وصف  التطبيع  اتفاق  النخالة 

والذي  المتهالك أصل،  العربي  الجدار  في  آخر  مدماك  "سقوط  بأنه  اإلسرائيلي  واالحتلل  اإلمارات 
 سبقه اتفاقات كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو". 

يدوسون على كل شيء ويلطخون   "يا لعارهم..  الجمعة:  اليوم  النخالة، في تصريح صحافي،  وقال 
م بدماء الفلسطينيين ودماء الشعوب العربية التي قدمت التضحيات من أحل فلسطين  وجوههم وتاريخه 

وأضاف: "إنهم يغادرون المقّدس للمدّنس من أجل بقائهم عبيدا وخدما إلسرائيل    ومن أجل القدس".
وأمريكا، ومن أجل بقائهم في السلطة والحكم.. يا لعارهم ووقاحتهم حتى وصل بهم الحال ألن يكونوا  

 سا ألقدام نتنياهو وترمب، وليبقى اآلخرون في سلطتهم ومواقعهم".مدا
 14/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يخالف الموقف العربي   "إسرائيل"فتح: التطبيع مع  .7

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، رفضها التطبيع مع السلطة القائمة باالحتلل :  رام هللا
 الموقف العربي المستند على مبادرة السلم العربية. بما يخالف 

وعبرت فتح في بيان صادر عن المتحدث باسمها جمال نزال، اليوم الجمعة، عن خيبة أملها الكبيرة  
من خطوة اإلمارات، مطالبة بالتراجع عنها وعدم التخلي عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وهو  

 لسجن والملحقة والحرمان والتنكر لحقوقه ووجوده من األساس. يتعرض لمخاطر التصفية والقتل وا
واالستيلء،   الضم  خطة  تعليق  يسمى  بما  اإلسرائيلية  المزاعم  مع  التعطي  خطورة  من  نزال  وحذر 
ثقيل على إسرائيل لصدها عن االقتراب   العالمي  الدبلوماسي  بإلغائها كليا، وبإبقاء الضغط  وطالب 

 ن اي غطاء في علقة لها مع دولة عربية هنا أو هناك.من تنفيذ الضم مستفيدة م
 14/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اإلسرائيلي" خروج عن اإلجماع العربي الوطني -: " السالم اإلماراتيفي لبنان  فصائل فلسطينية .8
دولة اإلمارات العربية المتحدة استنكرت فصائل فلسطينية في لبنان، إعلن  :  محمد شهابي  -بيروت  

 والكيان اإلسرائيلي، التوصل إلى اتفاق سلم برعاية أميركية. 
ووصف ممثلو الفصائل االتفاق خلل حديثهم لـ"قدس برس"، بأن االتفاق الذي إعلن عنه الخميس،  

 خروج عن اإلجماع العربي الوطني، وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية. 
العرب األنظمة  والقضية  ودعوا  الوطنية  بالثوابت  المتمسكة  الشعوب  نهج  التزام  إلى  العودة  إلى  ية 

 الفلسطينية، وعزل الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه.
 14/8/2020، قدس برس

 
 يوسف: التطبيع اإلماراتي مكافأة لالحتالل على جرائمه حسن  .9

اإلماراتي مكافأة للحتلل على   قال القيادي في حركة "حماس" حسن يوسف إن التطبيع اإلسرائيلي
 الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من هدم واعتقال وبناء مستوطنات وغيرها. 

تسعى   اإلسرائيلية  الحكومة  وأن  الطاولة،  على  زال  ما  الضفة  ضم  أن  يوسف  حسن  القيادي  وأكد 
 أشهر، فالخطر ما زال قائما. جاهدة لتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع حتى لو علقته أليام أو عدة 

وأوضح أن الثمن الكبير الذي تدفعه اإلمارات للحتلل باهظ جدا وغير مقبول جملة وتفصيل من  
 كل أبناء شعبنا الفلسطيني.

 14/8/2020، موقع حركة حماس
 

 البطش: التطبيع بين االمارات و"اسرائيل" جريمة بحق فلسطين .10
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسلمي في فلسطين خالد البطش أنه للمرة الرابعة في  
والرابعة   عربة  ووادي  واسلو  ديفيد  كامب  بعد  السوداء  أيامها  من  يوماا  االمة  صفر  يسجل  تاريخنا 

غزة  أمس مدينة  في  الحركة  نظمتها  حاشدة  جماهيرية  مسيرة  خلل  البطش  تصريحات  جاءت   .
 اجاا على اإلعلن األمريكي بشأن تطبيع العلقات بين دولة االمارات واالحتلل.احتج

الشيخ زايد يوصف    متابعاا كانوقال البطش: "إن ما جرى باألمس جريمة بحق االقصى وفلسطين"،   
الشيخ  واستدرك  االمة  لقضايا  ورافعة  ناصعة  بيضاء  ابقوها  تلطخ  ولم  يده  تلوث  لم  البيضاء  باليد 

ي  وتساءل البطش  العرب".  القادة  قبل  من  الضعف  مواقف  يضعفنا  وال  يهمنا  وال  يخيفنا  "ال  قول: 
 كانوا يقايضون الحقوق باالعتراف بالعدو؟".  إذاالبطش: "ماذا بقي من شهامة للعرب 

 14/8/2020، فلسطين اون الين
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 برهوم: المقاومة لن تسمح باستمرار الحماقات اإلسرائيلية  .11

قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، السبت، إن استمرار العدوان اإلسرائيلي على    :رام هللا
النتائج   االحتلل  وحّمل  خطيراا،  تصعيداا  يعّد  والنساء،  األطفال  من  المدنيين  واستهداف  غزة  قطاع 

استمرار  وبّين برهوم أن المقاومة في قطاع غزة لن تسمح ب  المترتبة على ارتكاب مثل هذه الحماقات".
الحصار   وكسر  العدوان  للجم  السيناريوهات  كل  مع  للتعامل  جاهزة  هو عليه، وهي  ما  على  الحال 

 وحماية مصالح شعبنا. 
 14/8/2020، القدس، القدس

 
 "كتائب المجاهدين" تعلن إسقاطها طائرة إسرائيلية مسّيرة شرقي مدينة غزة  .12

الذراع  :  غزة المجاهدين"،  "كتائب  اليوم  أعلنت  تمكنوا فجر  مقاتليها  أن  المجاهدين،  العسكري لحركة 
 الجمعة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسّيرة شرقي مدينة غزة.

عند   تمكنت  لها،  التابعة  القنص  وحدة  أن مجموعة من  لها،  بلغ عسكري  في  الكتائب  وأوضحت 
د كابتر" كانت تحلق في  من فجر اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة مسّيرة من نوع "كوا  2:40الساعة  

البلغ إلى أن مقاتلي الكتائب، استطاعوا إصابة الطائرة بشكل    وأشار  المناطق الشرقية لمدينة غزة.
 مباشر مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

 14/8/2020، قدس برس

 
 طالب بتغيير نتنياهو ت "اليمين"أحزاب  .13

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن  :  نظير مجلي  -  تل أبيب 
الزمني  الجدول  أيام، حول  المتحدة، في غضون  العربية  اإلمارات  ثنائية مع دولة  مباشرة محادثات 

نتنياهو، في اليمين االستيطاني وعدد من رفاقه ء  أطلق حلفا،  اتفاق إقامة العلقات بين البلدينلبلورة  
في حزب الليكود الحاكم، حملة للضغط عليه وعلى اإلدارة األميركية للعودة إلى مخطط الضم وعدم  

ليح الليكود  قائد آخر من  باإلطاحة به واختيار  المستوطنات  قادة   ل محله.إسقاطه. وهدد عدد من 
وقال وزير المواصلت السابق، النائب بتصلئيل سموتريتش من اتحاد أحزاب اليمين »يمينا«، أمس 
قيادته   من  والتخلص  نتنياهو  استبدال  هو  اليوم  األول  الحقيقي  اليمين  »واجب  إن  )الجمعة(، 

وعن    للمعسكر«. وأضاف: »تنازل نتنياهو عن مخطط فرض السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات 
ضم غور األردن وشمالي البحر الميت، يفتح الباب للعودة إلى حل الدولتين. وهذا ال يعني إضاعة  
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معه   وقفنا  الغرض  لهذا  ليس  يمينية.  بأيٍد  االستيطاني  للمشروع  تدمير  بل  فحسب،  تاريخية  فرصة 
ى فتح عيونهم.  وعززنا مكانته في الحكم ومنعنا بأجسادنا استبداله. إنني أدعو إخوتي في اليمين إل

الرئيس دونالد ترمب يكمل طريق سابقيه ويفرض علينا   تتغير وما يحصل اآلن هو أن  لم  فأميركا 
 قبول دولة فلسطينية إرهابية«.

وقررت مجموعة الضغط »لوبي االستيطان البرلماني«، التي تضم مجموعة من وزراء ونواب الليكود  
نتنياهو عن مخطط الضم يوم االثنين  وغيره من أحزاب اليمين، عقد اجتماع احتجاجي   ضد تنازل 

القادم. وتوجه مسؤول في الليكود، مقرب منه، طالباا إلغاء االجتماع والتريث لفحص التطورات خلل  
أسبوعين أو ثلثة، وقال إن »نتنياهو لم يتخلَّ عن مخطط الضم إنما أوقفه نزوالا على رغبة الرئيس  

 ريخ«. لكّن منظمي االجتماع رفضوا.ترمب، أهم صديق إلسرائيل في التا
وقرر سبعة من وزراء الليكود التوجه إلى الرئيس ترمب ومطالبته بأخذ األوضاع الداخلية في إسرائيل  

 في االعتبار والتراجع عن إلغاء الضم«. 
 15/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 لحارقة ا البالوناتلـحماس: األموال القطرية مرتبطة بوقف إطالق  "إسرائيل" .14

أبيب: أبلغت حركة »حماس« عن طريق    تل  إسرائيل  أن  الجمعة،  إسرائيلية، أمس  كشفت مصادر 
النقدية طالما يستمر إطلق »األلعاب   الشهرية  الدفعات  لن تسمح بوصول  بأنها  القطرية  السلطات 

 الحارقة« )البالونات المحملة بعبوات متفجرات( باتجاه بلداتها الجنوبية. 
وقالت هذه المصادر إن رئيس »الموساد«، يوسي كوهن، هو الذي نقل الرسالة خلل زيارته األخيرة 

  30إلى الدوحة قبل أيام. وأكدت إسرائيل في هذه الرسالة أنها، وبعد أن كانت تشجع قطر على دفع  
إطلق    مليون دوالر لـ»حماس« شهرياا، طيلة السنتين الماضيتين، قررت وقف هذه المساعدة بسبب 

من   أكثر  بإحراق  وحده  الحالي  الشهر  في  تسببت  التي  الحارقة،  البالونات  من    1000مئات  دونم 
 الحقول في إسرائيل. 

ونقلت صحيفة »هآرتس« العبرية، عن مسؤول في تل أبيب، قوله إن »حماس« لم تعد تكتفي بهذا 
التهدئ مفاوضات  في  التقدم  مثل  المزيد  لتحصيل  الضغط  وتحاول  أسرى، المبلغ،  تبادل  وصفقة  ة، 

 وتنفيذ مشاريع في البنية التحتية المدنية تشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي. 
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بأن   لمح  إذ  الوقائع،  هذه  العمادي،  محمد  السفير  غزة،  إعمار  إلعادة  القطرية  اللجنة  رئيس  وأكد 
وأن   مستمر«،  بشكل  وعراقيل  تحديات  يواجه  غزة  إلى  المساعدات  المساعدات »إدخال  تقدم  بلده 

 لغرض »تخفيف آثار الحصار المفروض على األشقاء الفلسطينيين«. 
 15/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 نتنياهو ُيوعز لرئيس مجلس األمن القومي باستكمال إجراءات التحالف مع اإلمارات .15

الجمعة، لرئيس مجلس أوعز رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم  :  باسل مغربي
بين   الرسمي  التحاُلف  إجراءات  الستكمال  بالتحضير  شبات،  بن  مئير  اإلسرائيلي،  القومي  األمن 

 إسرائيل واإلمارات، والذي ُتوِّّج أمس الخميس، باإلعلن عن اتفاق "سلم" بنيهما.
لتنسيق  جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، والذي أشار إلى أن ذلك يأتي با

الشأن. بهذا  الّصلة  ذوي  المسؤولين،  بتركيز    مع  أوعز،  نتنياهو،  أن  المقتضب  البيان  وذكر 
 التحضيرات، والعناية بالشأن األمني اإلسرائيلي. 

 14/8/2020، 48عرب 

 
 اإلماراتي  -نتنياهو يشكر السيسي وعمان والبحرين لتأييدها التحالف اإلسرائيلي   .16

رد رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة، على تأييد األنظمة في مصر  :  بلل ضاهر
السيسي،   مصر  رئيس  "أشكر  إنه  قائل  واإلمارات،  إسرائيل  بين  التحالف  التفاق  وُعمان  والبحرين 

هذا وحكو  أن  زاعما  واإلمارات"،  إسرائيل  بين  السلم  التفاق  تأييدهما  على  والبحرين  ُعمان  متي 
 التحالف "سيوسع دائرة السلم ويعود بالفائدة للمنطقة كلها".

 14/8/2020، 48عرب 

 
 رئيس "الموساد" يزور اإلمارات علنًا خالل أيام  .17

أوف    -القدس   "تايمز  صحيفة  أفادت  إلى  وكاالت:  سيتوجه  إسرائيليا  وفدا  بأن  أمس،  إسرائيل"، 
بين   العلقات  تطبيع  اتفاق  في  قدما  للمضي  العليا  قيادتها  سيلتقي  حيث  األسبوع،  هذا  اإلمارات 

سرائيل. ونقلت الصحيفة، عن مصادر إعلمية قولها: إن رئيس "الموساد" يوسي كوهين    اإلمارات وا 
 ولى.سيترأس الوفد في زيارة علنية للمرة األ
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العبرية، أنه قد يتم التوقيع على بعض جوانب اتفاق التطبيع خلل الزيارة، مشيرة    12وذكرت القناة  
 إلى أن الطرفين سيحددان موعدا للقاء بين قادة البلدين في غضون أسابيع قليلة.

 15/8/2020، األيام، رام هللا
 

 أبيب مسؤول إسرائيلي: البحرين التالية لتوقيع اتفاق سالم مع تل  .18
أبيب  الخميس، فضل األناضول  -  تل  إسرائيلي،  العبرية )رسمية(، عن مسؤول  “كان”  قناة  نقلت   :

عدم الكشف عن اسمه، قوله، إّنه “من المتوقع أّن تكون البحرين الدولة التالية، التي ستقيم علقات  
للتوقيع. زمنا  يحدد  أن  دون  إسرائيل”،  مع  المسؤول    رسمية  يذكر  عن  ولم  تفاصيل  أي  اإلسرائيلي 

الجهود أو المساعي لتوقيع اتفاقية سلم بين المنامة وتل أبيب، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من  
 الدولتين بهذا الخصوص.

 14/8/2020، القدس العربي، لندن
 

 تكرر: الضم على أجندتنا وسننفذه الحقاً  "إسرائيل" .19
"الليكود" الحاكم في إسرائيل، أمس، على أن مخطط ضم  وكاالت: شدد وزراء من حزب    -القدس  

 مناطق في الضفة الغربية إلسرائيل سُيستأنف الحقا. 
وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، في بيان، "أحيي رئيس الحكومة على االتفاق المهم بين إسرائيل  

رونا(. وهذه خطوة واإلمارات، وخاصة استثمار اإلمارات في إسرائيل من أجل تطوير لقاح ضد )كو 
لى جانب ذلك، فإن السيادة في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( وغور األردن ليس اقل  مهمة جدا. وا 

لـ وتعهدنا  اإلسرائيلي.  القانون  فرض  التطبيع  يلغي  أن  ويحظر  إسرائيل.  لشعب  بالنسبة   1.3أهمية 
 مليون من ناخبي )الليكود( بالسيادة وعلينا اإليفاء بتعهدنا".

ذلك قال وزير الطاقة، يوفال شتاينيتس، لإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان"، إن مخطط الضم "لم ينزل ك
عن األجندة. وقد أوضح نتنياهو أنه ال يزال ملتزما به، لكنه قال دائما، إن هذا سيكون بالتنسيق مع  

ة إسرائيل في األجيال  األميركيين فقط. وبإمكاني فهم التذمر، لكن يوجد هنا حدث تاريخي سيخدم دول
 القادمة".

ال  "إسرائيل  أن  اإلسرائيلي،  الجيش  إلذاعة  مقابلة  خلل  هنغبي،  تساحي  االستيطان،  وزير  واعتبر 
تنفيذ هذه  الغاية ضرورية لوجودنا. وبالتأكيد سيتم  الحلم )الضم(، ألن هذه  التنازل عن هذا  يمكنها 

ألنن  األجندة  على  مطروحا  ليس  هذا  واآلن  مع  الغاية.  سلم ضروري  اتفاق  إلى  التوصل  فضلنا  ا 
 اإلمارات، لكن هذا سيكون على أجندتنا. ونحن ال نتنازل عنه، وسيتحقق".
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العام   منذ  والسامرة  يهودا  على  سيطرتها  تعزز  "إسرائيل  إن  هنغبي،  بصفر  1967وأضاف  وبدأنا   .
سياستنا ترفض سيادة   مستوطن.، يوجد نصف مليون  واليوم  100,000و  1,000مستوطنين، وبعد ذلك  

شعب   عودة  عملية  وهي  تاريخية،  عملية  هنا  وتوجد  والسامرة،  يهودا  في  وتفصيل  جملة  فلسطينية 
 إسرائيل". 

 15/8/2020، األيام، رام هللا
 

 يديعوت: سياسة هدم منازل الفلسطينيين فاشلة وال تحقق هدفها .20
عامر  -21عربي أبو  سيا:  عدنان  إن  إسرائيلي  كاتب  منازل  قال  بهدم  المتمثلة  االحتلل  سة 

 الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ال تحققان حالة الردع لمنفذي العمليات المسلحة.
وأوضح ياريف أوفنهايمر، عضو مجلس إدارة حركة "السلم اآلن" في مقاله على يديعوت أحرونوت،  

"عربي الفلسطيني 21ترجمته  منازل  هدم  سياسة  إن  لدى "،  االنتقام  تحقيق شهوة  على  فقط  "تعمل  ين 
اإلسرائيليين، ولذلك فإن قرار القضاة اإلسرائيليين األخير الذي ألغى هدم منزل عائلة أحد المسلحين 

 الفلسطينيين، أظهر شجاعة في األجواء السائدة في إسرائيل".
العائل منازل  بتدمير  تسمح  قوانين  لسن  اإلسرائيلية  "الدعوات  أن  تتحقق  وأضاف  لن  الفلسطينية  ت 

في   العسكري  الحكم  إسرائيل  تستخدم  أن  عبثا  ليس  أنه  مع  العليا،  المحكمة  ترفضها  وسوف  أبدا، 
 المناطق الفلسطينية لتنفيذ هدم منازل بأمر من القائد العسكري العام، وليس بموجب القانون". 

بزعم أن مؤيدي هدم المنازل   وأشار إلى أن "إسرائيل تسمح لنفسها أن تفعل هذا ضد الفلسطينيين،
بالجيش   الخاص  التفكير  فريق  أن  رغم  رئيسي،  كسبب  ردعهم  فرضية  من  ينطلقون  الفلسطينية 
على  فعالة  الهدم  سياسة  بأن  دليل  على  العثور  عدم  أعلن  شاني،  أودي  الجنرال  بقيادة  اإلسرائيلي 

 المدى الطويل".
اليمين   ينشرها  التي  "األسطورة  أن  المسلحين  وأوضح  اعتقال  أحكام  أن  منهجي؛  بشكل  اإلسرائيلي 

الواقع،  تماما عن  تعد مزاعم منفصلة  فندق فخم،  تعتبر مكافأة، ألنها تشبه عطلة في  الفلسطينيين 
خاصة   طويلة،  لفترات  للعتقال  األمنيين  األسرى  ترسل  اإلسرائيلية  العسكرية  المحاكم  أن  بدليل 

 مدد اعتقالهم، وينهي معظمهم حياته في السجون اإلسرائيلية". السجن المؤبد، دون إمكانية تقصير 
 15/8/2020، "21موقع "عربي 
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 صاروخا خالل ثالثة سنوات  4,239هدفا في سورية بـ 955الجيش اإلسرائيلي يعلن مهاجمة  .21
مجادلة الجوية  :  محمود  الدفاعات  ثلث  تدمير  الخميس،  اإلسرائيلي،  الجيش  في  الجو  ادعى سلح 

لل الهجمات العدوانية التي نفذها خلل السنوات الثلثة األخيرة؛ مشيراا إلى أنه هاجم في  السورية خ
نحو   الفترة،  هذه  التي شنها خلل  بين حربين"  السورية،    955"المعركة  هدفا مختلفا على األراضي 

 صاروخا وقنبلة.  4,239بـ
 13/8/2020، 48عرب 

 
 مسيرات غاضبة في الضفة والمسجد األقصى رفضًا لـ"اتفاق العار" اإلماراتي اإلسرائيلي .22

انطلقت مسيرات رافضة للتفاق اإلماراتي :  جهاد بركات،  محمود السعدي  ،  محمد محسن  -رام هللا  
اإلسرائيلي بعد ظهر الجمعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وشهد المسجد األقصى دوساا 
على صور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بينما أحرق متظاهرون العلم اإلماراتي في مدينة يطا  

 جنوبي الخليل بالضفة. 
األق المسجد  بـ"اتفاقات  وهاجم خطيب  سّماه  ما  اليوم،  الجمعة  الشيخ محمد حسين، في خطبة  صى 

الفلسطيني على   الشعب  الخيانة" مع االحتلل اإلسرائيلي، مشدداا، في لهجة غاضبة، على إصرار 
مقاومة كل مشاريع التصفية لحقوقه الوطنية، مؤكداا أن أي اتفاقات مع دولة االحتلل "لن تغير أو  

وتار  واقع  المقدسة".تبدل من  ودياره  الفلسطيني في أرضه  الشعب  الصلة، شارك   يخ  انتهاء  وعقب 
االحتلل  ودولة  اإلمارات  بين  العار"  "اتفاق  أسموه  بما  تنديد،  وقفة  في  المصلين  آالف  عشرات 
وضعت  كما  بـ"الخائن"،  وصفته  زايد  بن  محمد  صورة  حملت  ضخمة  الفتات  وعلقوا  اإلسرائيلي، 

 ة المسؤول اإلماراتي وقام المصلون بدوسها بأقدامهم.ملصقات أخرى تحمل صور 
من جانب آخر، أحرق شّبان علم اإلمارات وسط مدينة يطا جنوبي الخليل؛ رفضاا للتطبيع اإلماراتي  
مع االحتلل. وفي وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، انطلقت مسيرة رفضاا للتطبيع  

ئيلي، ورفعوا صوراا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وبن زايد اإلماراتي مع االحتلل اإلسرا
شارات الخطأ.  والرئيس األميركي دونالد ترامب عليها صور دوس أقدام وا 

 14/8/2020، العربي الجديد، لندن
 

 " إسرائيل"هكذا رد المقدسيون على تطبيع اإلمارات مع  .23
زايد  بن  لمحمد  صورا  بنعالهم  فلسطينيون  األقصى    داس  المسجد  باحات  في  ظبي  أبو  عهد  ولي 

السلم   باتفاق  منددة  هتافات  "خائن"، وسط  كلمة  كتبت عليها  الجمعة،  انتهاء صلة  المبارك عقب 
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سرائيل. وا  اإلمارات  بين  محيط    المعلن  في  األمنية  تعزيزاتها  من  شددت  قد  االحتلل  قوات  وكانت 
األبواب  وعلى  المحتلة  بالقدس  القديمة  مواجهات   البلدة  الندالع  تحسبا  األقصى  للمسجد  المؤدية 

القديمة، ومنعت سكان   البلدة  االتفاق، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل  احتجاجا على إعلن 
 الضفة الغربية والشبان من الدخول إلى األقصى.

 2020/ 14/8، نت، الدوحة الجزيرة
 

 مبنى لفلسطينيين في الضفة خالل أسبوعين  43االحتالل هدم أو صادر : "أوتشا" .24
السلطات    -القدس   إن  "أوتشا"،  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون  تنسق  مكتب  قال  "األيام": 

مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحجة االفتقار    43اإلسرائيلية هدمت أو صادرت  
اإل  السلطات  التي تصدرها  البناء  تهجير  إلى رخص  إلى  أدى  ما  لحاق    108سرائيلية،  وا  فلسطينيين 

بنحو   "كان    آخرين.  240األضرار  انه  الى  لـ"األيام"  أرسله  تقرير  في  المباني    33وأشار  من  مبنى 
فيها   بما  المنطقة )ج(،  تقع في  تقع داخل    13المستهدفة  بدوية فلسطينية  مبنى في أربعة تجمعات 

 ( أو بجوارها".E1طنة )معاليه أدوميم( فيها )وهي منطقة منطقة ُوضعت المخططات لتوسيع مستو 
فلسطينيين   ثلثة  إسرائيليون  مستوطنون  بأنهم  ُيعتقد  مهاجمون  "أصاب  انه  إلى  "أوتشا"  أشار  كما 

  100وقال، انه في ذات الفترة "أصابت القوات اإلسرائيلية    بجروح وأتلفوا ممتلكات تعود للفلسطينيين".
 ل، بجروح في اشتباكات متعددة في مختلف أنحاء الضفة الغربية". طف 15فلسطيني، بينهم 

في   التحذيرية،  النيران  اإلسرائيلية  القوات  "أطلقت  انه  إلى  أشار  غزة،  قطاع  على    27وفي  مناسبة 
على   القيود  فرض  بحجة  ساحلها  وقبالة  بغزة  المحيط  اإلسرائيلي  الحدودي  السياج  قرب  األقل، 

 الوصول، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات".
 15/8/2020، األيام، رام هللا

 
 مانويل مسلم: القدس مدينة هللا والمطبعون غرباء عنها .25

المحتلة اليوم قا:  القدس  القدس،  لعدالة وسلم  العالمية  الهيئة الشعبية  مانويل مسلم، رئيس  ل األب 
بدون   ألنهم  المطبعين غرباء  وكل  عنها،  يتخلى  أن  يجوز ألحد  وال  مدينة هللا  "القدس  إن  الجمعة، 

بعد اإلعلن،    القدس". "فيسبوك"،  جاء ذلك في تصريح نشره األب مسلم عبر صفحته على موقع 
الخميس واإلمارات.مساء  "إسرائيل"  بين  رسميا  العلقات  لتطبيع  اتفاق  عن  "أيها   ،  مسلم:  وأضاف 

غنيمة   لُتلقى  عواصمكم  فضلت  ليس  القدس  إسرائيل،  تحت  المنبطحون  المتخاذلون  المطبعون 
كافة    ألعدائنا". األحرار، في  والفلسطينيين  والمسيحيين  والمسلمين  والعرب  مدينة هللا  "القدس  وتابع: 
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وشدد على أنه "ال يجوز ألحد أن يتخلى عن القدس أو ُيْهمِّل كرامتها أو عنفوانها أو    العالم".أرجاء  
 قدسيتها أو جمالها أو تاريخها أو هويتها أو ُبْعدها القومي".

 14/8/2020، قدس برس

 
 إضراب شامل في المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضا للتطبيع  .26

المخيمات  :  بيروت  واألسواق شهدت  المؤسسات  كافة  شمل  إضرابا  الجمعة،  لبنان،  في  الفلسطينية 
 والمتاجر، ضمن االحتجاجات المتصاعدة على اتفاق التطبيع بين اإلمارات و"إسرائيل".

وقال أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العرادات، إن "اإلضراب الشامل عم المخيمات كافة  
 داء فوق أسطح المنازل ومقرات الفصائل الفلسطينية بالمخيمات". في لبنان ورفعت الرايات السو 

الشعب   رفض  عن  تعبيرا  جاء  واألسواق،  والمتاجر  المؤسسات  شمل  الذي  اإلضراب  أن  وأضاف 
سرائيل "المذل".  الفلسطيني واستنكاره التفاق اإلمارات وا 

 14/8/2020، قدس برس
 

 طعنة من اإلمارات في ظهر الشعب الفلسطيني "إسرائيل"فلسطينيو الداخل: اتفاق التطبيع مع  .27
أراضي    الناصرة: داخل  الفلسطينية  الفعاليات  دولة    48حملت  مع  اإلمارات  تطبيع  اتفاق  على 

االحتلل واعتبرته خنجرا في ظهر األمة العربية والشعب الفلسطيني، مؤكدة أن كل اتفاقات التطبيع  
نه، مشددة على ضرورة استعادة اللحمة الفلسطينية الوطنية  المشبوهة لن تستطيع إلغاء حقه في وط

سرائيل    فورا. وا  اإلمارات  بين  المرتقب  االتفاق  الفلسطيني  الداخل  في  اإلسلمية  الحركة  واعتبرت 
محاولة جديدة لللتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه، العتبارات تخدم أجندات مشبوهة 

الو   وباطلة. التجمع  حزب  للحتلل وأدان  مجانية  هدية  واعتبره  اإلمارات،  قرار  الديمقراطي  طني 
 واالستيطان واالقتلع والتهويد والعدوان، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني واألمة العربية. 

لو  الكامل  رفضها  عن  الطيبي  أحمد  النائب  برئاسة  للتغيير  العربية  الحركة  و تفاقيةلعبرت  ترى  ، 
تطبيع مع دولة عربية كبيرة هي اإلمارات مرفوض من أساسه ويشكل جائزة  العربية للتغيير أن هذا ال

 لنتنياهو. 
 14/8/2020، لندن، القدس العربي
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 أيام استثنائيا 3إعادة إغالق معبر رفح بعد فتحه  .28
أعادت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، إغلق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، بعد فتحه  :  غزة

 أيام؛ سمح خللها بسفر المواطنين العالقين في االتجاهين. 3استثنائيا لمدة 
ووفق إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، فقد  

مسافراا، في   142)من الثلثاء إلى الخميس( ألف والمعبر  ع غزة خلل األيام الثلثة لفتح  غادر قطا
 مسافراا عالقاا من الجانب المصري.  841حين وصل القطاع ألف و

 14/8/2020، قدس برس
 

 ثالثة إصابات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة  .29
الجمل: بينهم ط   محمد  ثلثة مواطنين،  الطيران أصيب  فلة وسيدة، جراء سلسلة غارات جوية شنها 

الحربي اإلسرائيلي، استهدفت أراضي زراعية، ومواقع متفرقة وسط وشمال وجنوب القطاع في ساعة  
بعد  محقق،  موت  من  الحارقة  البالونات  مطلقي  من  مجموعة  نجت  فيما  أمس،  ليلة  من  متأخرة 

تواجدهم في منطقة زراعية شرق مخيم البريج وسط    استهدافهم من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة، خلل
 قطاع غزة. 

 15/8/2020، األيام، رام هللا

 
 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين  531وفاة و"الصحة":  .30

  260إصابة جديدة بفيروس كورونا و  531أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل حالة وفاة و  :رام هللا
وتابعت وزيرة الصحة أن حاالت التعافي الجديدة سجلت في:   ساعة األخيرة.  24حالة تعاٍف خلل الـ

 (.64(، مدينة القدس ) 14(، محافظة جنين )12(، محافظة نابلس )170محافظة الخليل )
 15/8/2020، األيام، رام هللا

 
 أسقطت كل األقنعة  "إسرائيل"تفاقية التي وقعتها اإلمارات مع اال : الحزب الشيوعي اللبناني .31

والقوى  :  بيروت  األحزاب  اإلماراتي نددت  بالتطبيع  ظهر  -اللبنانية  في  طعنة  واعتبرته  االسرائيلي، 
العربية. والحقوق  للقدس  وخيانة  الفلسطيني  بيان، حيث    الشعب  في  اللبناني  الشيوعي  الحزب  أدان 

   "اتفاقية االستسلم التي وقعتها اإلمارات مع االحتلل برعاية ترمب والتي أسقطت كل األقنعة".
 2020/8/14، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
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 خوفا من القطريين واإليرانيين "إسرائيل"طبع مع يال بن سلمان : يديعوت أحرونوت .32
قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن تخوفه من إيران وقطر يمنعه  :  تحرير بلل ضاهر

حسبما نقل عنه رجل األعمال اإلسرائيلي  وذلك  ،  "إسرائيل"من إقامة علقات دبلوماسية والتطبيع مع  
الجمعة،،  حاييم صبان  كييمر األ  – أحرونوت"،  "يديعوت  اتفاق    لصحيفة  اإلعلن عن  خلفية  على 

 واإلمارات. "إسرائيل""سلم" وتطبيع العلقات بين 
 2020/8/14، 48عرب 

 
 بصداقتها مع "إسرائيل"  عدوة لدول المنطقة والعالم اإلسالميأصبحت روحاني: اإلمارات  .33

بالتوصل إلى   قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، السبت، إن اإلمارات "ارتكبت خطأ جسيماا   :رام هللا
السماح   من  وحذر  إسرائيل"،  مع  ألن    "إسرائيللـ"اتفاق  المنطقة،  في  قدم  موطئ  لها  يكون  بأن 
قوله. وفق  ستختلف"،  عندئذ  إلى    "الحسابات  مع  مشيراا  التطبيع  وخيانة    "إسرائيل"أن  مدانة  خطوة 

الفلسطيني.ل المنطقة    لشعب  لدول  عدوة  إلى  نفسها  "حولت  هذا،  بفعلها  الجارة  اإلمارات  أن  واعتبر 
 . والعالم اإلسلمي وأصبحت صديقة للكيان الصهيوني"

 2020/8/15، القدس، القدس
 

 " حماقة إستراتيجية"إيران تدين االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي وتصفه بأنه  .34
  " إسرائيل"وزارة الخارجية، الجمعة، تطبيع العلقات بين  ل  )وكاالت(: دانت إيران في بيان  -  القاهرة

بأنه   ووصفته  إستراتيجية"واإلمارات  ظبي.  "حماقة  ألبو  يغفر  لن  الفلسطيني  الشعب  أن  مؤكدة   ،
الفارسي،    وحذرت  الخليج  منطقة  في معادالت  الصهيوني  الكيان  قبل  من  تدخل  أي  أنه    معلنةمن 

 على حكومة اإلمارات وسائر الحكومات المواكبة تحّمل جميع تداعيات هذه الخطوة.
 2020/8/14، القدس العربي، لندن

 
  تعلق عالقاتها الدبلوماسية مع اإلماراتأردوغان: تركيا قد  .35

الدبلوماسية مع  :  أنقرة العلقات  تعليق  يمكنها  بلده  أن  أردوغان،  التركي رجب طيب  الرئيس  أعلن 
مؤكداا    ."إسرائيل"اإلمارات، أو سحب سفيرها من أبو ظبي على خلفية اتفاقية التطبيع بين اإلمارات و 

من و   الشعب الفلسطيني.. لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة ألحد أبدا"."ألننا نقف إلى جانب  بالقول  
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "اإلمارات تبذل جهودا لزعزعة االستقرار    جهته
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"تعمل منذ سنوات على إضعاف  ، وهي  في المنطقة وتخون القضية الفلسطينية من أجل مصالحها"
 ودعم خطة االحتلل اإلسرائيلي". اإلدارة الفلسطينية 

 2020/8/14، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ملك البحرين: االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي يعد إنجازًا دبلوماسيًا تاريخياً  .36
المنامة: هنأ العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، محمد بن زايد، باإلنجاز المتمثل  

تجاه    بالخطوة اإلمارات  دولة  اتخذتها  التي  للسلم  دفع "إسرائيل"التاريخية  في  ستسهم  أنها  مؤكداا   ،
وتعزيز جهود السلم وفتح آفاق االستقرار في منطقة الشرق األوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في  

فرص السلم  يحافظ على حل الدولتين ويبقي على  مشيراا إلى أن االتفاق س   األمن والتقدم واالزدهار.
 بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

 2020/8/14، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلي  -دعم ُعماني لالتفاق اإلماراتي  .37
تأييد السلطنة  "عواصم: نقلت وكالة األنباء العمانية عن ناطق رسمي باسم الخارجية العمانية تأكيده  

العلقات مع إسرائيل، في إطار اإلعلن التاريخي المشترك قرار دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن  
سرائيل يسهم ذلك القرار في تحقيق السلم  " . وأعرب عن أمله في أن  "بينها وبين الواليات المتحدة وا 

 ."الشامل العادل الدائم في الشرق األوسط
 2020/8/15، الشرق األوسط، لندن

 
   يام دولة فلسطين كاملة السيادة ورفض التطبيعالطراونة: الثابت في الصراع مع االحتالل ق .38

قال رئيس االتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، إن الثابت الوحيد في الصراع العربي  :  عمان 
مع االحتلل، هو إعلن قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها  

االتحاد كان واضحاا، بدعم صمود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه  ن موقفنا في  أوأشار الى    القدس.
 ورفض التطبيع.

 2020/8/14، الغد، عّمان
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 غير مبرر وتنكر للعروبة مع "إسرائيل" مستشار الرئيس اليمني: تطبيع اإلمارات   .39
"التطبيع  أن  عبد الملك المخلفي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي،    : اعتبرصنعاء

اإلماراتي مع العدو اإلسرئيلي غير مبرر ومدان من كل الشعوب العربية، وهو تنكر للعروبة ولقيم  
 األمة وثوابتها ومواثيقها واتفاقاتها ومصالحها". 

 2020/8/14،  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

    جريمة اإلسرائيلي : التطبيع خيانة واالعتراف بالكيانيةتأحزاب كوي .40
على أن إعلن اإلمارات اعترافها بالكيان الصهيوني ونيتها  في الكويت  أكدت أحزاب كبيرة  :  الكويت 

واإلسلمية.  العربية  للمة  أو  لها  فائدة  أو  مبرر  بل  كاملة، هي  بيان    إلقامة علقات  في  وجددت 
المطلق للتطبيع مع االحتلل أو االعتراف به وأكدت إعلنها بشكل ال يقبل اللبس أن  مشترك رفضها  

التطبيع خيانة وليس وجهة نظر واالعتراف بالكيان الصهيوني هو جريمة بحق فلسطين وأهلها واألمة  
 العربية واإلسلمية. 

 2020/8/14،  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  خيانة وغدر "إسرائيل" أحزاب جزائرية: اتفاق اإلمارات مع .41
أدانت أحزاب جزائرية بقوة اتفاق التطبيع الذي وقعته اإلمارات العربية المتحدة   :)د ب أ(  -الجزائر  

 يوم الخميس، واعتبرته "خيانة"، و"طعنة في ظهر القضية الفلسطينية".  "إسرائيل"مع 
 2020/8/15، القدس، القدس

 
 على خلفية التطبيع مع "إسرائيل"  سياسيون تونسيون يطالبون بإغالق السفارة اإلماراتية .42

،  "إسرائيل"مع    "تطبيع" على اإلمارات بعد توقيعها التفاق    كبيراا   شّن سياسيون تونسيون هجوماا   تونس:
القضية   باعت  أبوظبي  أن  معتبرين  البلد،  في  اإلماراتية  السفارة  بإغلق  بعضهم  طالب  حيث 

 الفلسطينية. 
 2020/8/14، القدس العربي، لندن

 
   "مىخيانة عظ "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعتبر التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي  .43

ندد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي الذي تم برعاية أمريكية.  :  الدوحة
، ومكافأة كبرى لجرائم المحتلين الصهاينة  "اتفاق نتنياهو وبن زايد خيانة عظمى"ن ما يسمى  واعتبر أ
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بحق   اعتراف ضمني  نه  وا  الفلسطينيين،  حق  وفي  الشريف،  القدس  سيادتها    "إسرائيل"في  بسط  في 
 على الضفة. 

 2020/8/14، القدس العربي، لندن
 

 .. مثقفون مغاربة ينسحبون من جائزة إماراتية وفعاليات ثقافية " إسرائيل"بسبب التطبيع مع  .44
القويطي   للكتاب  :  الرباط  –سناء  زايد  الشيخ  لجائزة  ترشيحهم  سحب  مغاربة  وروائيون  كتاب  أعلن 

 . "إسرائيل"واالنسحاب من بعض المؤسسات الثقافية اإلماراتية، استنكارا إلعلن اإلمارات التطبيع مع 
 2020/8/14، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "وافقت على دولة فلسطينية"  "إسرائيل"كوشنر:  جاريد .45

كي، دونالد ترامب، الجمعة، خلل  يجاريد كوشنر، مستشار الرئيس األمر   قال:  باسل مغربي  تحرير 
األمر  نيوز"  "فوكس  قناة  مع  من يمقابلة  إلى سلم  للتوصل  حقيقية  إسرائيل رغبة  أظهرت  "لقد  كية، 

التي الخريطة  على  وكذلك  فلسطينية  دولة  على  الموافقة  حدود    خلل  ورسمت  الرئيس،  رسمها 
إلى  المستقبل". من  أ"  الفتاا  الكثير  تضّم  الغربية  الضفة  في  مناطق  لمحاولة ضم  إسرائيل  تحرك  ن 

عها إسرائيل في الواقع؛ أزعج الكثير من الناس في المنطقة".  المستوطنين، والتي لن ُترجِّ
 2020/8/14، 48عرب 

 
 أمر حتمي  "إسرائيل"كوشنر: التطبيع بين السعودية و .46

وفي مقابلة مع    والسعودية "أمر حتمي".  "إسرائيل"أكد جاريد كوشنر، أن تطبيع العلقات بين  :  لندن
سرائيل علقات طبيعية  اعتبر أنه "قناة "سي إن بي سي" األمريكية،   من المحتم أن يكون للسعودية وا 

وفق ما نقلته صحيفة  و   اء العظيمة معا".تماما، وأنهما سيكونان قادرين على القيام بالكثير من األشي
إن بعض الدول "شعرت بالضيق ألنها لم تكن أوال" بإعلن التطبيع  ف،  عنه    "ذا تايمز أوف إسرائيل"

 . "إسرائيل"العلني مع 
 2020/8/15، "21موقع "عربي 

 
 على جدول األعمال  ةمطروح  تما زالاإلسرائيلية  "الضمخطة ": ديفيد فريدمان .47

إن فريدمان  ديفد  المحتلة  القدس  في  األمريكي  السفير  على    "الضم"  مخطط  قال  زال  مطروحا  ما 
إلى أن  .  ، ولكنه غير واضحجدول األعمال اإلدارة األمريكية تريد أن تعطي دوال أخرى في  مشيراا 
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إنه مجرد شيء أرجأناه حتى نعطي السلم    مؤكداا .   "إسرائيل"المنطقة فرصة إبرام اتفاقات مماثلة مع  
 كل فرصة سانحة. 

 2020/8/14، القدس العربي، لندن
 

سرائيل "قرارًا شجاعاً" .48  ماكرون يعتبر اتفاق اإلمارات وا 
ب(   -باريس  ف  بين   رّحب:  أ  العلقات  تطبيع  باتفاق  الجمعة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

 ، معتبراا أنه "قرار شجاع من جانب دولة اإلمارات"."إسرائيل"اإلمارات و
 2020/8/14، القدس، القدس

 
 توماس فريدمان: االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي زلزال جيوسياسي بالشرق األوسط  .49

االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي    ،في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز  ،وصف الكاتب توماس فريدمان
األوسط،   الشرق  منطقة  ضرب  جيوسياسي  زلزال  األمر   معتبراا بأنه  الرئيس  وصف  دونالد يإن  كي 

مستحق.  وصف  هو  الضخم"  بـ"االختراق  له  المؤيد   ترامب  المعسكر  يفيد  االتفاق  هذا  أن  وأوضح 
ولفت إلى    مرة واحدة ولألبد.  "إسرائيل"تدل، والمؤيد إلنهاء الصراع مع  كا، المؤيد لإلسلم المعيألمر 

ألن االتفاق يجردها    "إسرائيل"ن السلطة الفلسطينية سُتجبر على الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع  أ
فقط بعد أن تلبي األخيرة مطالب السلطة بإقامة   "إسرائيل"من فكرة أن دول الخليج العربية سُتطبع مع  

 دولة حسب مواصفات السلطة.
 2020/8/14، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : ترحيبنا باإلعالن اإلماراتي اإلسرائيلي ال يعني دعم االحتالل  األمم المتحدة .50

صرح المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دوجاريك،  :  ابتسام عازم  -  نيويورك
األمر  باإلعلن  رحبت  المتحدة  األمم  التفاق  يبأن  التوصل  بخصوص  واإلماراتي  واإلسرائيلي  كي 

ولك الضم،  وقف  وا علن  العلقات  االحتلل    نلتطبيع  تدعم  المتحدة  األمم  أن  هذا  يعني  "ال 
  وسياساته".

 2020/8/15، العربي الجديد، لندن
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 واإلمارات "إسرائيل"المفوضية األوروبية ترحب باالتفاق بين  .51
واإلمارات لتطبيع    "إسرائيل"باالتفاق بين    ،الجمعة  ،رويترز: رحبت المفوضية األوروبية  -بروكسل  

العلقات الدبلوماسية وقالت إنه يصب في مصلحة البلدين وسيساهم في تعزيز االستقرار في الشرق  
 األوسط.

 2020/8/14، األيام، رام هللا
 

 زخمًا جديدًا لعملية السالم في الشرق األوسط ألمانيا تأمل أن يعطي االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي  .52
يعد مساهمة  "  "إسرائيل" واإلمارات لماني هايكو ماس أن تطبيع العلقات بين  رأى وزير الخارجية األ

نأمل بأن يكون هذا االتفاق نقطة انطلق لمزيد من  "   مضيفاا بالقول.  "مهمة في السلم في المنطقة
األوسط الشرق  في  السلم  لعملية  جديداا  زخماا  يعطي  وأن  المنطقة،  في  اإليجابية  وأكد   ."التطورات 

ل بالنسبة  التفاوض  على  القائم  الدولتين  فقط حل  أنه  على  بلده  هو    "إسرائيلـ"إصرار  والفلسطينيين 
 الذي يمكن أن يحقق السلم الدائم في الشرق األوسط.

 2020/8/15، الشرق األوسط، لندن
 

 الفلسطيني " على حساب الشعب إسرائيل"عالقات مع االمارات تأسف إلقامة جنوب أفريقيا  .53
بإقامة علقات مع   :بريتوريا اإلمارات  دولة  تقوم  أن  المؤسف  إنه من  إفريقيا،  قالت حكومة جنوب 

أن السلم  واعتبرت    بموجب اتفاقية تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني، ودون إشراكه فيها.  "إسرائيل"
بالنسبة لجنوب أفريقيا، وال س يما فيما يتعلق بتحقيق  واالستقرار في الشرق األوسط أمر ذات أهمية 

 حل مستدام لمحنة الشعب الفلسطيني. 
 2020/8/14،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سنوات من مبادرات السالم الفاشلةتقرير:  .54

سرائيل بهدف تطبيع العلقات بينهما بالكامل في    القدس: جاء االتفاق بين اإلمارات العربية المتحدة وا 
مساعي   من  سلسلة  بين  أعقاب  والعنف  االرتياب  من  عقود  على  التغلب  في  فشلت  التي  السلم 

اإلمارات،   بينها  ومن  العربية،  الدول  معظم  يعترف  ولم  العرب.  وحلفائهم  والفلسطينيين  إسرائيل 
لطموحات   إحباطاا  تعّده  ما  بسبب  رسمية  واقتصادية  دبلوماسية  علقات  معها  تقيم  أو  بإسرائيل 

 هم المستقلة، حسبما جاء في تقرير لوكالة »رويترز«. الفلسطينيين في إقامة دولت
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وعّدد تقرير »رويترز« المبادرات الرئيسية سواء من جانب األطراف المعنية نفسها أو من الوسطاء 
األوسط   الشرق  حرب  منذ  والقدس    1967الدوليين  الغربية  الضفة  على  إسرائيل  فيها  استولت  التي 
 ة ومرتفعات الجوالن:الشرقية وشبه جزيرة سيناء وقطاع غز 

 
 بعد حرب األيام الستة  242: قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 1967

رقم   المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  المسلحة    242صدر  القوات  »انسحاب  إلى  داعياا 
لمنطقة سيادة  اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في النزاع األخير«، وفي المقابل تحترم كل دول ا

 الدول األخرى وسلمة أراضيها واستقللها.
وهذا القرار هو أساس مبادرات سلم عديدة غير أن عدم دقة الصياغة، خصوصاا في اإلشارة إلى  

 كل األراضي المحتلة أو بعضها فقط، كان سبباا في تعقيد المساعي على مدى عشرات السنين. 
 

 : اتفاق كامب ديفيد 1978
رائيل ومصر مناحيم بيغن وأنور السادات على إطار عمل لتحقيق السلم في المنطقة  اتفق زعيما إس

قامة حكومة فلسطينية مؤقتة   يدعو إسرائيل للنسحاب على مراحل من شبه جزيرة سيناء المصرية وا 
 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 
 المصرية  -: معاهدة السالم اإلسرائيلية 1979

بين سلم  معاهدة  أول  من    كانت  كامل  إسرائيلي  النسحاب  خططاا  ورسمت  عربية  ودولة  إسرائيل 
اُغتيل السادات على أيدي متشددين إسلميين في استعراض    1981سيناء خلل ثلث سنوات. وفي  

 عسكري بالقاهرة.
 

 : مؤتمر مدريد 1991
إ التوصل  يتم  ولم  للسلم.  مؤتمر  في  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إلسرائيل  ممثلون  أي شارك  لى 

 اتفاقات، لكن المؤتمر هّيأ الساحة للتصاالت المباشرة بين الجانبين. 
 

 األردنية  -: معاهدة السالم اإلسرائيلية 1994
تحظى   المعاهدة ال  هذه  أن  غير  إسرائيل.  مع  معاهدة سلم  توّقع  دولة عربية  ثاني  األردن  أصبح 

 سطينيين في األردن. بالتأييد الشعبي كما أن هناك تعاطفاا واسع النطاق مع الفل
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 اتفاقات أوسلو -: إعالن المبادئ 1995 - 1993

اتفاقات سلم   أسفرت عن  النرويج  في  محادثات سرية  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  أجرت 
لفترة   غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  مجلس  وانتخاب  للفلسطينيين  ذاتي  حكم  إلقامة  تدعو  مرحلية 

 ات وانسحاب القوات اإلسرائيلية والتفاوض على تسوية دائمة.انتقالية مدتها خمس سنو 
 

 : قمة كامب ديفيد 2000
عقد الرئيس األميركي بيل كلينتون اجتماع قمة جمع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، ورئيس الوزراء 
انتفاضة   ذلك  وتل  االتفاق.  في  الجانبان  وفشل  ديفيد.  كامب  منتجع  في  باراك،  إيهود  اإلسرائيلي 

 لسطينية ثانية.ف
 

 خريطة الطريق  -مبادرة السالم العربية  -: إعالن بوش 2003 - 2002
إلى جنب  إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباا  إلى  أميركي يدعو  دبليو بوش أول رئيس  أصبح جورج 

 »في سلم وأمن« مع إسرائيل.
الدول  2002 جامعة  أقرتها  سلم  خطة  السعودية  العربية  المملكة  قدمت  بانسحاب  :  تقضي  العربية 

علقات  إقامة  مقابل  فلسطينية  دولة  بإقامة  إسرائيل  وقبول  المحتلة  األراضي  جميع  من  إسرائيل 
طبيعية مع الدول العربية. وقدمت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا خريطة  

 ع. طريق تؤدي إلى حل دائم يقوم على أساس دولتين إلنهاء الصرا 
 

 : قمة أنابوليس 2007
إلى   التوصل  إيهود أولمرت، في  الوزراء اإلسرائيلي  الفلسطيني محمود عباس، ورئيس  الرئيس  فشل 
اتفاق في قمة استضافتها الواليات المتحدة. وقال أولمرت فيما بعد إنهما كانا قريبين من االتفاق لكّن  

 فرصة التوصل التفاق. ، أفسدا 2008تحقيقاا معه في تهم فساد وحرب غزة في عام 
 

 : خطاب نتنياهو بجامعة بار إيالن 2009
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه على استعداد إلبرام اتفاق سلم يشمل قيام دولة  
فلسطينية منزوعة السلح. وحدد شرطاا آخر لذلك هو اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل بوصفها »دولة  

 الشعب اليهودي«.
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 وانهيار المفاوضات  -: محادثات السالم في واشنطن  2014 - 2013

دفع وزير الخارجية األميركي جون كيري، اإلسرائيليين والفلسطينيين الستئناف المفاوضات. وانهارت  
 .2014المحادثات وتم تعليقها في أبريل )نيسان( من عام 

 
 : إعالن خطة ترمب االقتصادية 2019يونيو )حزيران( 

البحرين. في  الخطة  من  التمهيدية  المرحلة  ترمب،  كوشنر، صهر  جاريد  يقوم    أطلق  مساراا  وانتهج 
الستثمار   إنشاء صندوق  إلى  فدعا  أوالا،  االقتصادي  الشق  معالجة  دعم   50على  في  دوالر  مليار 

 وضع االقتصاد الفلسطيني واقتصاد الدول العربية المجاورة. ورفض القادة الفلسطينيون ذلك.
ور األردن إذا ما فاز قال نتنياهو إنه ينوي ضم مستوطنات الضفة الغربية وقطاع كبير من غ  2019

به   تطالب  الذي  الحق  فعلياا  ذلك  بعد  بومبيو،  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وأّيد  االنتخابات.  في 
تبّنته   الذي  الموقف  بالتخلي عن  المحتلة  الغربية  اليهودية في الضفة  المستوطنات  بناء  إسرائيل في 

 ت ال تتفق مع القانون الدولي. عاماا وكان يقضي بأن المستوطنا  40الواليات المتحدة نحو 
، إن الحل الوحيد المقبول 2019وقال أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية في يونيو  

 .2002هو قبول إسرائيل بالمبادرة التي طرحتها السعودية وتبنتها الدول العربية في عام 
 15/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 رائيلي: الترسيم اآلثمالتطبيع اإلماراتي اإلس .55

 محسن محمد صالح أ.د. 
في   الذي صدر  المشترك  اإلماراتي  اإلسرائيلي  األمريكي  البيان  يكن  أغسطس    13لم  ،  2020آب/ 

نتيجةا منطقية   التطبيع الكامل بين اإلمارات والكيان الصهيوني، مفاجئاا، ألنه جاء  والذي يعلن عن 
لمسار تطبيعي معلن وغير معلن في السنوات الماضية. غير أن اللفت فيه أنه تّم تقديمه في سياق  

ضمّ  عملية  بتعليق  "إسرائيل"  بالتزام  الفلسطينية  للقضية  مكسبا  اإلمارات  الضفة    تحقيق  من  أجزاء 
والمسلم  والعربي  الفلسطيني  اإلنسان  بعقلية  استخفاف  أنه  فيه  يقال  ما  أقل  سياق  وهو  الغربية. 
و"استهبال" لها. ذلك أن البيان نفسه يذكر أن "التعليق" كان بطلب من ترامب نفسه. كما أن تعليق  

يوليو   تموز/  مطلع  منذ  ونصف  شهر  قبل  أصلا  تّم  قد  كان  ن 2020الضم  وصلبة ح  وحدة  تيجة 
الموقف الفلسطيني، وعدم توفر غطاء أمريكي لعملية الضم، مع وجود اعتراضات دولية واسعة عليه. 
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فكانت عملية تأجيل الضم هي تحصيل حاصل. واإلمارات بنظامها السياسي الحالي ليست أصلا في 
 طيني. وضع سياسي وال جيوستراتيجي يمكنها من إحداث فارق نوعي في الشأن الفلس

وبالتالي، فإن "تعليق" الضم تّم "بيعه" للنظام اإلماراتي لمحاولة مواراة عورات جريمة التطبيع واالنفتاح  
الشامل على العدو. ومع ذلك، فإن نص البيان لم يتكرم على اإلماراتيين إال بإشارة إلى أنه "نتيجة  

رات، ستعلق إسرائيل إعلن السيادة  لهذا االختراق الدبلوماسي، وبناء على طلب ترامب وبدعم اإلما 
ترامب،  لموقف  داعم  مجرد  اإلمارات  فأظهر  للسلم..."،  الرئيس  رؤية  في  المحددة  المناطق  على 
وليست فاعلة أو مؤثرة في القرار. وتكفل نتنياهو في اليوم نفسه بإلغاء أي قيمة للموقف أو األداء 

أنه ما زال ملتزماا بمسأل يتنازل عنها، وأنها ما زالت على  اإلماراتي، عندما أعلن  ة الضم، وأنه لن 
 الطاولة وعلى جدول أعمال حكومته. 

حيث  من  اإلسرائيلي؛  الموقف  في جوهرها  تخدم  التأجيل  من  ترامب  نظر  وجهة  فإن  الحقيقة  وفي 
اإلسرائيلي،  االستراتيجي  الوضع  يقوي  بما  العربية،  المنطقة  في  تطبيعي  اختراق  إلحداث  سعيها 

ر الجانب الفلسطيني ويعزله ويضعفه، وُيسهِّّل ُسبل الضغط عليه، باإلضافة إلى تشتيت ويكشف ظه
لمسار  األدنى  بالحد  اآلن  حتى  متمسكة  زالت  ما  والتي  أصلا،  "المهلهلة"  العربية  البيئة  وتمزيق 

 التسوية وفق "المبادرة العربية".
قة ترامب )أو ما عرف بصفقة القرن(؛ وبناء على ذلك، فإن عملية التطبيع تعني تنفيذاا عملياا لصف

 وتجهيزاا أفضل ألرضية الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية. 
 * * * 

بين   اتفاقات  توقيع  القادمة  األسابيع  في  سيتم  عنه شاملا، حيث  اإلعلن  تم  الذي  التطبيع  سيكون 
وا وباالستثمار،  السفارات،  بتبادل  متعلقة  الصهيوني  والكيان  الطيران  اإلمارات  ورحلت  لسياحة، 

المباشرة، واألمن والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة... وغيرها، ورأى الطرفان في هذا التطبيع  
 تعزيزاا للنمو االقتصادي والسلم واالبتكار في المنطقة. 

بوصلة   حرف  وفي  للمنطقة،  كشرطي  اإلسرائيلي  الدور  تعزيز  في  فسيصب  األمني  التعاون  أما 
استقرار  ال دعم  لى  وا  إيران،  والحرب مع  والعرقية  الطائفية  النزاعات  إلى  الصهيوني  العدو  صراع مع 

الحضاري   التغيير  وقوى  اإلسلمية  التيارات  على  الحرب  ومتابعة  والمستبدة،  الفاسدة  األنظمة 
ر التسوية  والنهضوي في المنطقة. ولذلك لم يكن غريباا أن يعّد ترامب هذا االتفاق أهم إنجاز في مسا

الشرق   في  "السلم"  أسماه  ما  نحو  تاريخية  وانفراجة  تاريخياا  يوماا  نتنياهو  َعدَّه  كما  قرن،  ربع  منذ 
 األوسط.
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ولم يكن من المستغرب أن تسارع البحرين في تأييد الخطوة اإلماراتية وتهنئتها عليها، إذ إن البحرين  
االختراق   قريباا  تكون  ألن  مرشحة  مصر نفسها  سارعت  كما  التطبيع.  مجال  في  التالي  اإلسرائيلي 

 بتأييد الخطوة اإلماراتية، بما يوحي بأن ثمة تنسيقاا ومعرفة مسبقة بذلك.
 * * * 

هناك إجماع فلسطيني على رفض الخطوة اإلماراتية، من قيادة المنظمة والسلطة والفصائل والقوى  
البيانات   بحسب  التطبيع  هذا  واعتبار  الفلسطينية  المختلفة،  القضية  قلب  في  طعنة  صدرت؛  التي 

للكيان   ومكافأة  وفلسطين،  واألقصى  للقدس  وخيانة  اإلماراتي،  النظام  جبين  في  عار  ووصمة 
الصهيوني على جرائمه، باإلضافة إلى أنه بالنسبة لقيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وفتح؛  

 لعربية...ينسف مسار التسوية السلمية ومباردة السلم ا
الموقف  تصليب  إلى  وندعو  اإلماراتية،  الخطوة  يكون ضد  ما  بأقوى  الوقوف  مع  أننا  من  وبالرغم 
الرسمي والشعبي الفلسطيني والعربي والدولي، فإن قيادة المنظمة والسلطة التي شجبت هذا التطبيع  

لية عما آل إليه السلوك  بطريقة غاضبة أيضاا، كان عليها أن تدرك أنها تتحمل جزءاا كبيراا من المسؤو 
العربي تجاه قضية فلسطين. فهذه القيادة "شرعنت" عملياا العلقات مع العدو، و"شرعنت" التنازل عن  
الفلسطينية" خدم أغراض االحتلل وطارد قوى  "السلطة  معظم فلسطين، وأقامت كياناا وظيفياا اسمه 

ويد األرض والمقدسات. وهذه القيادة هي  المقاومة، ووفرت غطاء لمسار استفاد منه االحتلل في ته
و"الشرعية   الفلسطيني  التمثيل  واحتكرت  مؤسساتها،  وأضعفت  التحرير  منظمة  أضعفت  التي 
وتنكَّرت   األخرى،  الفاعلة  القوى  لعزل  جاهدة  سعت  بينما  معيَّن،  فلسطيني  لفصيل  الفلسطينية" 

دفع الجميع اآلن بعض فواتيره، والتي من  لفلسطينيي الخارج... فأنشأت وضعاا فلسطينياا مهترئاا... ي
 بينها عملية التطبيع بين األنظمة العربية والكيان الصهيوني. 

 * * * 
تطفو   أخذت  التي  العلقات  الرسمية سنوات من  العلقات  هذا اإلعلن عن  فقد سبق  أشرنا،  وكما 

إسر  وزراء  زيارة  العلقات  وشملت  الماضيتين.  السنتين  في  السطح خصوصاا  في  على  كما  ائيليين 
وزير   قرا،  وأيوب  اإلسرائيلي،  الجيش  باسم  سابقاا  والمتحدثة  الثقافة  وزيرة  ريجيف،  ميري  زيارتي 

 .2019، وزيارة يسرائيل كاتس، وزير الخارجية، في سنة 2018االتصاالت في سنة 
الكيان   يربط  غاز  خط  لمشروع  ظبي  أبو  تمويل  على  االتفاق  جرى  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 

إلسرائيلي بأوروبا وعلى امتداد ألفي كيلومتر. وشمل مجال التعاون العسكري واألمني شراء اإلمارات ا
مناورات   في  والمشاركة  "بيجاسوس"،  وتحديداا  تجسس  برامج  وشراء  إسرائيلية،  تجسس  لطائرات 
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السياحي من خلل موافقة اإلمارات  الرياضي، والتطبيع  التطبيع  إلى  باإلضافة  على    عسكرية؛ هذا 
 استخدام جوازات السفر اإلسرائيلية في الحصول على تأشيرة ودخول اإلمارات... وغيرها.

 * * * 
يبدو ضمن األهداف األخرى غير المعلنة للتطبيع اإلماراتي مع الصهاينة؛ رغبة اإلمارات بتقديم دعم  

إنجاز يسمح له    للرئيس ترامب في حملته االنتخابية والتي تواجه صعوبات حقيقية، من خلل تحقيق 
 بتسويقه في البيئة األمريكية والدولية. 

كما يظهر أن اإلمارات ترغب في تجنب الضغوط األمريكية في بعض الملفات اإلقليمية وخصوصاا  
الملف الليبي؛ فكان هذا "القربان" الستمرار إطلق يدها في البيئة اإلقليمية. كما "الرضا" األمريكي 

تها الداخلية، بعيداا عن الطروحات أو الضغوط المتعلقة بالحقوق السياسية  مطلوب لمتابعة إدارة ملفا 
 والديمقراطية والحريات وملفات حقوق اإلنسان. 

على   اإلمارات  مع  أمريكياا  إسرائيلياا  توافقاا  يشمل  االتفاق  أن  من  تسريبات  هناك  أخرى،  جهة  من 
ي باعتباره  السلطة،  مناطق  إلى  عادته  وا  دحلن  محمد  قيادة  "تسويق"  مكان  لهؤالء  مقبوالا  بديلا  مثل 

السلطة الحالية الرافضة لصفقة ترامب، وباعتباره ُمنفذاا محتملا "أفضل" في رأيهم ألي ترتيبات يسعى  
 الطرفان اإلسرائيلي واألمريكي لفرضها على الفلسطينيين.

 * * * 
يس فقط في علقة براجماتية  من خلل هذا االتفاق، وبما يحمله من مضامين، تدخل اإلمارات فعلياا ل

نما مشاركة في تنفيذ صفقة ترامب، ومعززة لألطماع والخطط اإلسرائيلية في   مع الكيان اإلسرائيلي، وا 
تهويد القدس وفي ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، حيث جرى تأجيلها فقط لتقوية اإلمكانيات  

قلب القضية الفلسطينية، في وقت هي أحوج   العملية لتنفيذها. وهو ما يمثل بالفعل طعنة عميقة في
 ما تكون فيه للدعم والمساندة.

وفي مواجهة هذا السلوك الرسمي اإلماراتي، ال بّد من التأكيد على أصالة الشعب اإلماراتي ودعمه  
الحفاظ   في  الفلسطينية  الوطنية  الجبهة  وتصليب  لتقوية  الدعوة  من  بد  وال  فلسطين.  لقضية  العميق 

الثواب مقاومة  على  في  واإلسلمية  العربية  الشعوب  دور  تفعيل  وفي  التنازالت؛  مواجهة  وفي  ت، 
 التطبيع؛ وفي توسيع الدور العالمي الداعم لفلسطين وتحرير أرضها.

 14/8/2020، "21موقع "عربي 
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 تطبيع اإلمارات .. ماذا عن المصالحة الفلسطينية؟  .56
 نبيل السهلي
سرائيل،   بعد إعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب نبأ تطبيع العلقات بشكل كامل بين اإلمارات وا 
الفلسطينية   المصالحة  حقيقة  حول  أسئلة  برزت  أبوظبي،  خطوة  الفلسطينية،  الفصائل  كل  ورفض 

نهاء االنقسام الفلسطيني، خصوصا أن الحديث تكرر إزاء ذلك، وعقدت اجتماعات لذ  لك وجديتها وا 
عكـس  على  أزمـة،  إدارة  مجـرد  أنها  دائما  وتبين  غزة،  قطاع  وفي  عربية  ومدن  عواصم  عدة  في 

 مطـالبات الشـعب الفلسـطيني.
سرائيل أخيراا، فضلا  في ظل تسارع الخطوات التطبيعية التي تّوجت بعلقات كاملة بين اإلمارات وا 

وسعية اإلحللية ضد الشعب الفلسطيني، بات عن انحياز إدارة ترامب المطلق إلسرائيل وسياساتها الت 
داخل  الفلسطيني  الشعب  ومطلب  ملّحة  ضرورة  جديدة  تنفيذية  ولجنة  جامع  وطني  مجلس  تشكيل 
فلسطين التاريخية والشتات لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. فمن باب أولى أن 

الم بدايةا،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  تقديم  تدعو  بغية  االنعقاد،  إلى  الحالي  الوطني  جلس 
والتي شهدت انطلقة مؤتمر    2020  -1991تقاريرها التنظيمية والمالية والسياسية، بحيث تغطي الفترة  

دولٍة،  إلى  ترق  لم  فلسطينية  نشاء سلطة  وا  )أوسلو(  المبادئ  باتفاقيات إعلن  للتسوية، مروراا  مدريد 
امتّدت   مفاوضات  من  الرغم  المتتالية  على  ترامب  إدارة  قرارات  إلى  وصوالا  عقدين،  من  أكثر 

للنقضاض على الحقوق الوطنية الفلسطينية بتفاصيلها، القدس، اللجئين وحق العودة، إقامة الدولة  
 الفلسطينية بالمعنى السيادي للكلمة، وتّوجت باإلعلن عن صفقة ترامب مع نتنياهو. 

ي ولجنة تنفيذية لمنظمة التحرير جديدين، من دون عقد ال جدوى من تشكيل مجلس وطني فلسطين
لمواجهة   كفاحية  سياسية  استراتيجية  على  واالتفاق  الفلسطيني،  االنقسام  نهاء  وا  وطنية  مصالحة 
صفقة   سميت  ما  وخصوصا  الفلسطينية،  بالقضية  تعصف  التي  واإلسرائيلية  األميركية  السياسات 

تصفية القضية الفلسطينية. وهذا يتطلب العمل السربع لترتيب   القرن، بتفاصيلها المختلفة والرامية إلى
الضيقة   األجندات  فشل  بعد  الوطنية،  المصلحة  تمليها  أولوياٍت  وفق  الداخلي،  الفلسطيني  البيت 
لألحزاب والفصائل الفلسطينية، وأفول حل الدولتين بعد مفاوضاٍت بائسة ومديدة بين منظمة التحرير  

سرائيل.   وا 
السياسات اإلسرائيلية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، إثر توضح االنحياز المطلق    تسارعت وتيرة

شأنها   من  قراراٍت  حزمةا  األخيرة،  السنوات  خلل  إسرائيل،  استصدرت  وقد  إلسرائيل،  ترامب  إلدارة 
على   السيطرة  استطاعت  إسرائيل  بأن  تقارير  تفيد  السياق،  هذا  وفي  القدس.  مدينة  على  اإلطباق 

، ناهيك عن بناء طوقين  1967من مساحة الجزء الشرفي من القدس المحتل في يونيو/ حزيران  %  93
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ألف مستوطن، وقد تم    190من المستوطنات يحيطان بالمدينة من الجهات األربع، ويقيم فيها نحو  
  طرد آالف المقدسيين بطرق غير مباشرة، بعد قرار تهويد التعليم في المدينة قبل سنوات. وقد جعلت 
إسرائيل من النشاط االستيطاني العنوان األبرز في سياساتها اليومية. ونتيجة مباشرة لحالة الحصار 
الفلسطينيين في الضفة   بين  السائدة  البؤس هي  الفلسطيني، أصبحت مؤشرات  اإلسرائيلي واالنقسام 

عد العدوان % في القطاع، وارتفعت، ب60الغربية وقطاع غزة، فقد وصلت معدالت البطالة إلى نحو  
اإلسرائيلي المستمر بأشكال مختلفة على الشعب الفلسطيني. ونتيجة ذلك، باتت الخيارات التعليمية  

يعيش   الفقر.  60والصحية ضعيفة، فمن أصل نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة  % تحت خط 
ال االقتصاد  أداء  تراجع  نتيجة  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  البطالة  معدالت  فلسطيني،  وارتفعت 

وتدني قيمة المساعدات العربية والدولية للفلسطينيين، ناهيك عن تراجع ميزانية وكالة الغوث )أونروا(  
يمثلون   الذين  الفلسطينيون  اللجئون  يعتمد  حيث  مساعداتها  70أخيرا،  على  القطاع  سكان  من   %

 المختلفة من صحة وتعليم وحاالت العسر الشديد.
الفلسطيني الشعب  عانى  وحماس.    13منذ    لقد  فتح  بين حركتي  الحاد  االنقسام  تداعيات  من  عاما 

وعلى الرغم من الحديث المتكّرر عن إنهائه، فإن المتابع بات على يقين من وجود معوقات أساسية، 
ومنها   الفلسطينية،  بالقضية  تعصف  التي  التحّديات  لمواجهة  المنشودة  المصالحة  هذه  دون  تحول 

وام أصحاب مصالح  السياسية  محاولة  الجغرافيا  على  اإلبقاء  االنقسام  تداعيات  بفعل  تولدت  تيازات 
 المستحدثة في كل من الضفة والقطاع، ناهيك عن الضغوط الخارجية على الحركتين.

ال يمكن فرملة قطار التطبيع العربي المتسارع مع دولة االحتلل من دون أن تكتمل دائرة المصالحة  
م من دون االتفاق على سبل كفاحية جماعية، فضلا عن ضرورة انتخاب  الحقيقية بعد إنهاء االنقسا 

مجلس وطني فلسطيني، بهدف تفعيل دور حقيقي لمنظمة التحرير ومؤسساتها، التشريعية والتنفيذية  
األغلبية   من  واسعة  ومشاركة  فيها،  جديدة  دماء  ضخ  وكذلك  والدبلوماسية،  والثقافية  والمجتمعية 

ين؛ ونقصد بالقوة الصامتة الفعاليات السياسية واالقتصادية ومنظمات المجتمع  الصامتة من الفلسطيني
التاريخية  فلسطين  داخل  الفلسطيني  الشعب  في  كبيرة  كامنة  طاقات  فهناك  واألكاديميين؛  المدني 
والشتات يمكن االستفادة منها عبر تجميع الجهود وتوجيهها لمصلحة القضية الوطنية. وبذلك، يمكن 

إمكان القيام بدور فّعال لمنظمة التحرير، لجهة حماية المشروع الوطني، ورسم مستقبل    الحديث عن
والتصورات   الرؤى  مواجهة  في  متين  جدار  بمثابة  ذلك  يكون  وقد  حقوقه؛  لنيل  الفلسطيني  الشعب 

 األميركية واإلسرائيلية التي تعمل على تغييب الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة. 
 15/8/2020، الجديد، لندنالعربي 
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 "السالم مقابل السالم"االتفاق مع اإلمارات يؤسس لصيغة  .57
 بوعز بسموت 

أستوديوهات  في  المحللين  من  العديد  غياهب    أخرج  من  أوسلو  اتفاقات  أمس،  من  أول  التلفزيون، 
النسيان، وكأن اتفاق السلم التاريخي الذي تحقق بين إسرائيل واإلمارات برعاية الرئيس ترامب هو  

 بروح اتفاقات أوسلو. العكس يا رفاق، العكس.
عربي  دولة  مع  إسرائيل  توقعه  الذي  باإلجمال  الثالث  السلم،  اتفاق  إن  القول:  مصر يمكن  بعد  ة 

(، هو عكس ما اعتدنا وتربينا عليه على مدى سنين. وكأن على إسرائيل أن  1994( واألردن )1979)
مقابل   »السلم  هي  الجديدة  الصيغة  فإن  بالفعل،  سلم.  اتفاقات  تحقق  كي  أراض  عن  تتنازل 

رئي قال  مثلما  قوة وعظمة،  موقع  السلم من  على شفاهكم.  هذا  بتدوير  ابدؤوا  الوزراء  السلم«.  س 
اتفاق   على  يوقع  الذي  اليمين  من  الثاني  الوزراء  رئيس  ليصبح  بشكل رسمي  تحول  الذي  نتنياهو، 

 سلم مع دولة عربية. يحتمل جداا أنه من أجل جلب السلم ال حاجة لليسار. 
إذاا، من المفهوم أنه كان من الحظ أننا تنازلنا عن أراض مقابل هذا السلم مع دولة خليج مهمة.  

»يهودا« و«السامرة«. أو إن شئتم بشكل بسيط:    –س مجرد أراض بل هي أراضي اآلباء واألجداد  لي
خذوا أبو ظبي، وأعطونا أرئيل وكرنيه شومرون. إذاا، هذا هو، ال. إذا كانت اتفاقات أوسلو تحدثت 

ن بداية  أوالا.  اإلمارات  عن  يدور  هنا  فالحديث  تنازالتنا،  حملة  في  أوالا  وأريحا  غزة  السلم  عن  أخذ 
المقترح مع دولة تفضل على مدى عقدين من الزمن الخروج معنا بالسر، وفجأة تحول مكانتها من  

 عشيقة سرية إلى زوجة رسمية، دون مفاوضات ملزمة مع الفلسطينيين. 
من لم يفهم كم جديد يوجد تحت الشمس، فإنه لن يفهم شيئاا. بالفعل يوجد شرق أوسط جديد، ولكن  

الذي ذاك  أن    ليس  األفضل  التي من  إسرائيل  قوية،  فيه  إسرائيل  أوسط  بل شرق  إياه،  بيعنا  أرادوا 
يكون المرء إلى جانبها بسبب إمكانياتها الهائلة في إدارة العلقات، إسرائيل التي تتصدر تقريباا في  

أيضاا.  كل مجال ممكن في التكنولوجيا، الزراعة، المياه، الطاقة، التجارة، المصارف وكذا في األمن  
بل   سلم،  هو  السلم  المرة  هذه  رابين،  سحق  وا  بيغن  مناحيم  حققها  التي  السلم  اتفاقات  بخلف 

 تعقيدات.
يستحق الرئيس ترامب عناقاا كبيراا من كل واحد منا على اتفاق السلم اإلضافي، ولكن باألساس على  

ب، يمكنني أن أقول: إن فكرة حقيقة أن بسط السيادة بقي على حاله. وكمن يعرف هذه اإلدارة عن كث
 الضم تأجلت فقط. المشكلة هي أن انتخاب ترامب في تشرين الثاني يصبح حرجاا بالنسبة لنا. 

إذاا، من المفهوم أنه مسموح بل خجل القول، كرجال اليمين: إن السيادة على »يهودا« و«السامرة«  
سرائيل في أبو ظبي، ولكن يمكن هذا  وتثبيت حدودنا الشرقية تثير االنفعال بقدر ال يقل عن علم إ
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غانتس   سيما  ال  أبيض«،  »أزرق  ضد  أيضاا  توجه  أن  فيجب  ادعاءات،  هناك  كان  إذا  وذاك. 
وأشكنازي ومحافل في اليمين األيديولوجي ممن ساهموا في تأخير الخطة بعد أن شوشوا تماماا عقول  

مبادرتهم.   حول  إسرائيلي  إجماع  رؤية  فضلوا  الذين  وأشكنازي  األميركيين  غانتس  كان  لو  نعم، 
ينضمان إلى الزخم التاريخي بل تحفظ، لكنا اليوم في فيلم آخر وربما أيضاا في تسوية أخرى. أوالا  

 السيادة وبعد ذلك اإلمارات.
الفلسطينيين،  إرضاء  هو  مرة  ذات  المتصدر  المبدأ  كان  ذا  وا  داخله،  األوسط  والشرق  العالم  يتغير 

يوم إرضاء نفسها واألنظمة والممالك تريد أن تبقى. في ظل كل هذه التغييرات  فالدول العربية تريد ال
في الشرق األوسط، وحدها إيران بقيت إيران ذاتها، كما هو متوقع من نظام ثوري )خسارة أن أوباما  
لم يفهم هذا(. وعليه، فإن دول الخليج تصفق لإلمارات، التي تخرج كقوة طليعية قبل البحرين، ُعمان  

 يدري، ربما أيضاا السعودية. ومن
وليس مؤكداا    –إن بسط السيادة غال ومهم لكل يهودي في العالم. فالعودة إلى بلد اآلباء واألجداد  

على اإلطلق أن أمراا واحداا يأتي على حساب اآلخر. انتبهوا إلى ما حصلنا عليه منذ صعود ترامب 
ة، نقل السفارة، االعتراف بالسيادة على هضبة  إلى مسرح التاريخ السياسي: االعتراف بالقدس عاصم

الجوالن، االعتراف بشرعية االستيطان في القانون الدولي. أردنا سيادة، هذا صحيح، في هذه األثناء  
بالسلم   وجبهة    –»سنكتفي«  االقتصادي  األفق  السلم. سلم  مقابل  السلم  األرض.  مقابل  وليس 

منفلت العقال. من شبه السخيف الشكوى من المزارع حين  شرق أوسطية معتدلة في مواجهة اإلسلم  
ينمو السوسن قبل الورود. على ماذا يشكو المنتقدون من اليمين )وكذا بعض اليسار( من أننا تلقينا  

 ؟1قبل هدية رقم  2هدية رقم 
واإلمارات  إسرائيل  بين  السلم  اتفاق  يتلقى  أبو مازن  ذكروا »أوسلو«:  الذين  ما آخر ألولئك   شيء 

فهم شيئاا ما لم يفهمه محللونا، بالضبط مثل    2020بإحساس صعب. يحتمل أن يكون أبو مازن في  
العام   الذين سيقولون لي: »غزة وأريحا أوالا«، سأجيب فقط: صباح  1993عرفات في  . وللمتهكمين 

ة تنقلب؛  الجر   –الخير.. من المفرح أن تكونوا فهمتم أخيراا. وربما أضيف: إنه في »اإلمارات أوالا«  
 هذه المرة األمر منوط بنا فقط وبترامب أيضاا. خسارة أني ال يمكنني أن أصوت في تشرين الثاني.

 »إسرائيل اليوم« 
 15/8/2020، األيام، رام هللا
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