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 هنية: تطبيع اإلمارات طعنة غادرة.. ولن نتخلى عن المقاومة .1

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اتفاق التطبيع بين اإلمارات واالحتالل 
اإلسرائيلي بأنه "طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني"، وأكد على أن حركته "لن تتخلى عن 

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها هنية مع قناة "تي آر تي" التركية  ج مقاومة االحتالل".برنام
الناطقة بالعربية، وقال هنية: "إن التاريخ لن يرحم الُمطب ِّعين والشعوب لن تغفر لهم وشعبنا 

 الفلسطيني لن يستسلم".
أال تستمر في هذا االتجاه الذي "لن وطالب هنية اإلمارات بالتراجع عن قرار التطبيع مع االحتالل، و 

ودعا هنية كل من يفكر بالتطبيع مع االحتالل  يخدم إال االحتالل على حساب الشعب الفلسطيني".
أو االعتراف به على حساب حقوق الشعب الفلسطيني إلى أن يتوقف، وقال: "نحن الذين نصنع 

وقال: "أي حاكم عربي يعتقد  أمتنا".المعادالت، وال أحد يمكن له أن يفرض معادالت على شعبنا و 
 أن التطبيع مع االحتالل يمنحه شرعية لحكمه هو واهم".

 20/8/2020  "21موقع "عربي 
 

 ينة: القدس ومبادرة السالم العربية امتحان واختبار لجدية العمل العربي المشتركدأبو ر  .2
ادرة السالم العربية هي امتحان مبإن قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، : رام هللا

حقيقي لمواقف الدول العربية من القدس، واختبار لجدية العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن وقوف 
الشعب الفلسطيني ضد صفقة القرن وضد الضم وضد التطبيع المجاني أسقط كل المشاريع 

ستقل هو للحفاظ على القدس االستعمارية، وأن تمسك القيادة الفلسطينية بالقرار الوطني الم
 ومقدساتها.

 20/8/2020  الفلسطينية )وفا( والمعلوماتوكالة األنباء 
 

 اشتية: الضغط الدولي والعربي والفلسطيني هو ما منع إسرائيل من الضم .3
"إن الضغط الدولي واألوروبي تحديدا والعربي والفلسطيني ، قال رئيس الوزراء محمد اشتية: رام هللا

لمنسجمة مع بعضها البعض، هي ما منع إسرائيل من تنفيذ خططها بضم أجزاء من والجهود ا
وأكد أن "استخدام الفلسطينيين وحقوقهم  أراضينا، رغم عدم تراجعها عن األمر بشكل نهائي وعلني".

كورقة للتطبيع مع إسرائيل وبناء عالقات معها ألهداف إقليمية أمر غير مقبول لنا، ويعد خروجا عن 
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وأضاف اشتية: "السالم مقابل سالم هو تجاهل  ة السالم العربية التي تبناها جميع العرب".مبادر 
 لوجود االحتالل ولكل القرارات الدولية التي أقرت الحقوق الفلسطينية، وهو تنازل مجاني لالحتالل".

 20/8/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"فضل طريق للسالم مع األحمد: المبادرة العربية أ .4
، عزام األحمد، «فتح»رام هللا: وصف عضو اللجنتين: التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة 

رسالة للعرب واإلقليم والعالم، »تصريحات وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، بأنها 
 تطبيع مع إسرائيل قبل حصول شعبنا على حقوقه أكد فيها االلتزام بمبادرة السالم العربية، وأنه ال

إن رسالة السعودية »، أمس: «صوت فلسطين»وأضاف األحمد في تصريحات إلذاعة  «.كاملة
بتصريحات وزير خارجيتها تؤكد أنها لن تطبع عالقاتها مع إسرائيل؛ ألنها دولة مركزية على 

 «.األصعدة العربية واإلقليمية والدولية
 21/8/2020  لندن الشرق األوسط 

 
 "التنفي ية" تتدارس أبعاد االتفاق الثالثي التطبيعي وخطوات مواج ته .5

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، اجتماعا تشاوريا خصصته : رام هللا
بي واإلقليمي، اإلماراتي، وتداعياته على الواقعين العر  -اإلسرائيلي -لمناقشة االتفاق الثالثي األميركي

وطالبت في هذا السياق، دولة  وعلى وجه الخصوص على فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة..
اإلمارات العربية المتحدة بالعودة عن هذا الخطأ التاريخي وااللتزام بمبادرة السالم العربية، وعدم 

ه تنفيذ ما يسمى توقيع اتفاقيات احتفالية في واشنطن ومنح جوائز لنتنياهو وترمب تصب باتجا
"صفقة العصر" وتصفية القضية الفلسطينية، كما استعرضت اللجنة عدة خطوات مستقبلية لمواجهة 

 هذه الصفقة على الصعيدين المحلي والعالمي.
 20/8/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رش و  6عن الضفة لمدة  بإبعادهاالحتالل يسلم محافظ القدس قراًرا  .6

اإلسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرارًا جديدًا يقضي بإبعاد محافظ القدس  االحتاللسلمت مخابرات 
شهور جديدة تحت ذرائع أمنية واهية. وذكرت محافظة  6عدنان غيث عن الضفة الغربية لمدة 

لتوالي، القدس في بيان صدر عنها أن قرار إبعاد محافظ القدس عن الضفة يجدد للمرة الرابعة على ا
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الرموز الوطنية والمؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة ضمن  استهدافويأتي في سياق 
 ومالحقة الوجود الفلسطيني برمته. استهداف

 20/8/2020  فلسطين أون الين
 

 "التشريعي" يشيد بموقف مجل  األمة الكويتي المناهض للتطبيع .7
طيني بموقف مجلس األمة الكويتي الرافض للتطبيع مع أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلس: غزة

االحتالل الصهيوني، والمتمسك بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته وقضية األمة المركزية 
وأثنت رئاسة المجلس التشريعي في بيان لها اليوم األربعاء، على تجديد  وهي القضية الفلسطينية.

الكويتية التأكيد على موقف الكويت أميرًا وشعبًا وحكومًة مجلس األمة الكويتي دعوته للحكومة 
 وبرلمانًا المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

 19/8/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : االحتالل يمنع المواليد الفلسطينيين الجدد من السفرفي رام هللا "الداخلية" .8
، يوسف حرب: إن سلطات االحتالل تمارس الضغط رام هللا الداخلية فيقال وكيل وزارة : رام هللا

واالبتزاز، والتضييق على المواطنين الفلسطينيين، وتعطل مصالحهم بعدم السماح للمواليد الجدد 
 بالسفر مع ذويهم إلى الخارج، بحجة عدم تسجيلهم في سجل السكان.

قوم بإصدار كافة وأوضح حرب في تصريح مكتوب، اليوم الخميس، أن مكاتب وزارة الداخلية ت
ألف مولود جديد منذ إعالن  25الوثائق من جوازات سفر وهويات وشهادات وفاة، وسجلت أكثر من 

 وقف التعامل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل، وجميع االوراق هي معترف بها عربيا ودوليا.
 20/8/2020  قدس برس

 
 "نتائج المفاوضات"بانتظار  "محدوداً تصعيدًا "وحماس تواصالن  "إسرائيل": "الشرق األوسط" .9

أعلن الجيش اإلسرائيلي أن دباباته قصفت فجر أمس، الخميس، مواقع : كفاح زبون  - رام هللا
في قطاع غزة، ردًا على إطالق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني، في ليلة « حركة حماس»لـ

من البالونات الحارقة، تسببت  أمس عدداً « حماس»وأطلقت  جديدة من التصعيد بين الطرفين.
كما اشتكى المستوطنون أمس من تصريف قطاع غزة مياه الصرف  باندالع كثير من الحرائق..

 الصحي تجاه مستوطناتهم شمااًل.
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عبر « حماس»، أن المفاوضات مستمرة بين إسرائيل و«الشرق األوسط»وأكدت مصادر فلسطينية لـ
مس، أن المفاوضات متعثرة بسبب كثرة مطالب أ« يديعوت أحرنوت»وأكدت صحيفة  مصر.

وأوضحت الصحيفة  ، وأن الفشل في حدوث اختراق دفع بأن تكون المفاوضات عن بعد.«حماس»
أن االتصاالت تجري من القاهرة والدوحة عبر الهاتف، ويشارك فيها مبعوث األمم المتحدة لعملية 

 ى الطرفان إلى مواجهة مفتوحة.وال يسع السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف.
 21/8/2020    لندناألوسطالشرق 

 
 الحية: ال نخشى الت ديد وأيادينا على الزناد والقصف سيقابله القصف .10

أكد القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، خليل الحية، أن حركته ال تخشى : غزة
يواجه بالقصف، والصواريخ ستواجه الصواريخ، التهديدات اإلسرائيلية، مشددا على أن "القصف س

 والقتل بالقتل".
جاء ذلك خالل المسيرة الشعبية الجماهيرية الحاشدة التي حملت اسم "التطبيع خيانة"، ودعت إليها 

اإلسرائيلي،  -فصائل العمل الوطني واإلسالمي في قطاع غزة بمدينة غزة، تنديدا باالتفاق اإلماراتي 
 ائيلية لقطاع غزة. والتهديدات اإلسر 

 19/8/2020  قدس برس
 

 مشعل للمطّبعين: "إسرائيل" تستخدمكم لبناء مصالح ا ومنع ن ضتكم .11
الخميس: إن الدول التي ُتسوق للتطبيع ، قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس: الدوحة

وتابع  لألمة. راتيجيةاالستمع "إسرائيل"، تتصادم بهذه السياسة مع كل القيم والمبادئ والمصالح 
"مشعل": "إن "إسرائيل" ُتريد االندماج في المنطقة عن طريق سياسة التطبيع مع بعض الدول"، مؤكًدا 

 أنها تسعى ألن تكون "الالعب األساسي لفرض هيمنتها في المنطقة".
أن  وخاطب مشعل الدول التي وقِّعت اتفاق سالم مع الكيان الصهيوني بالقول: "إن كنتم تعتقدون 

من خالل التطبيع، فأنتم واهمون، بل هي تستخدمكم لبناء  استراتيجية"إسرائيل" تبني معكم عالقات 
وتطرق "مشعل" في معرض حديثه إلى األزمات التي تمر بها  مصالحها والحيلولة دون نهضتكم".

ف في المنطقة، الدول العربية، قائاًل: "إن هناك سلوكيات خاطئة ُتؤجِّج الصراعات بين الدول واألطرا
 ضمن مخطط غربي إسرائيلي استعماري".

 20/8/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
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 النخالة: اتفاق الوهم الجديد "أبراهام" سيسقط .12
قال زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي، األربعاء، إن اتفاق "الوهم الجديد المسمى : غزة

 اق كامب ديفيد، ووادي عربة، وأوسلو وغيره من االتفاقات.أبراهام" سيسقط كما سقط من قبل، اتف
وأكد النخالة في كلمة له خالل لقاء لعلماء فلسطينيين، أنه يجب اإلدراك بأن كل "وهم بالسالم 

 الكاذب" قد سقط، وأنه على الجميع أن ال ينظر للخلف وللذي سقطوا باإلثم وباعدوا دينهم ودنياهم.
ليمن وسوريا وليبيا بأسلحتهم وأموالهم، ويتباهون بكل وقاحة بالسالم مع وأضاف، "أولئك يقتلون با

 الصهاينة الذين يحتلون القدس وفلسطين".
 19/8/2020  القدس  القدس

 
 فتح: القدس هي ضمير األمة والتخلي عن ا خيانة .13

المسيحية هي أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن القدس ومقدساتها االسالمية و : رام هللا
تجسيد لضمير األمة العربية ورمز وجودها، وأن أي تنازل أو تخٍل عن القدس هو خيانة واستسالم 
للمشروع الصهيوني االستعماري وللرواية الصهيونية الزائفة حيال القدس والمسجد األقصى المبارك 

 أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
 20/8/2020  طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 حماس: خيار المقاومة األقدر على لجم العدوان وحماية األرض .14

عاما(، من  16نعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" شهيد فلسطين "محمد ضامر حمدان مطر" )
وقالت الحركة في بيان  قرية دير أبو مشعل غرب رام هللا، والذي ارتقى برصاص قوات االحتالل.

خميس، إن تصاعد جرائم االحتالل بحق أبناء شعبنا وتعمدهم سياسة القتل، يؤكد مرة صحفي ال
 أخرى أن خيار المقاومة هو األقدر على لجم العدوان وحماية األرض واإلنسان.

 20/8/2020  موقع حركة حماس
 

 : المساس باألقصى سُيقابل برد شديد ولن تفلح مشاريع التطبيع"الج اد" .15
لجهاد اإلسالمي في فلسطين على أن المساس في المسجد األقصى يعتبر تجاوزًا شددت حركة ا: غزة

جاء ذلك في بيان أصدرته  للخطوط الحمراء، وسُيقابل برد فعل شديد ال يتوقعه االحتالل اإلسرائيلي.
حراق المسجد األقصى وتزامنًا مع ارتفاع وتيرة التطبيع مع االحتالل إالحركة الخميس، في ذكرى 

وقالت: "لن تفلح كل مشاريع التطبيع والخيانة في خلع قدسية المسجد األقصى من  ئيلي.اإلسرا
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قلوبنا، وكلِّ زيارٍة يقوم بها المطبعون لألقصى تحت عباءة التطبيع، لن تكون مقبولة لدى شعبنا، 
 وسُتقابل برد فعل غاضب يليق بحجم الخيانة".

 20/8/2020  وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 م رجان بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية يؤكد رفض التطبيع مع االحتاللم هللا: را .16

قال محمد اشتية إن التطبيع العربي مع "إسرائيل" مرفوض، ويأتي في إطار حرف بوصلة : رام هللا
وأكد اشتية خالل فعاليات المهرجان الوطني الرابع لرفض مخططات الضم  الصراع في المنطقة.

جماهيرية غفيرة  (، بمشاركةبيع، الذي أقيم اليوم األربعاء في بلدة ترمسعيا )شمال رام هللاوالتط
وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، أن ما قامت به اإلمارات من تطبيع مع "إسرائيل" يعتبر شرعنة 

 لالحتالل، وتشجيعا له على قمع شعبنا وهدم بيوته ومصادرة أراضيه.
ي حركة المقاومة اإلسالمية حماس حسن يوسف، إن الوحدة الفلسطينية صخرة بدوره، قال القيادي ف

ولفت  تتحطم عليها كل المؤامرات، وصفقة القرن، وما يتبعها من مشاريع التطبيع، وخطط الضم.
"يوسف" خالل المهرجان، إلى أن مكونات شعبنا، ومن خالل احتشادها في غزة والضفة، تجسد وحدة 

نبعث من خاللها رسالة للدنيا كلها أننا موحدون، وال يمكن ألحد أن يتجاوز حقوقنا ، ميدانيةفلسطينية 
ونوه "يوسف" بأن الوحدة الوطنية المجسدة ال تغني عن  وال أرضنا وال مقدساتنا وال شعبنا وال ثوابتنا.

 معالجة كل آثار االنقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية بكل تجلياتها.
 19/8/2020  قدس برس

 
 اس بالخليل تنعى القيادي أحمد سليمان القيقحم .17

عاما(  71نعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في محافظة الخليل القيادي أحمد سليمان القيق )
وقالت  والذي توفي متأثرا بإصابته بفايروس كورونا بعد يوم واحد من وفاة نجله بالمرض ذاته.

أحد وجهاء المحافظة، ووالد اإلعالمي واألسير الحركة في بيان صحفي إن القيادي القيق هو 
 المحرر محمد القيق.

 20/8/2020  موقع حركة حماس
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 : التطبيع سيتوسعنتنياهو يخاطب الجالية الي ودية في اإلمارات ويتوقع زيارت ا ه ا العام .18
ر تطبيق أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة عب: وكالة األناضول -الجزيرة 

"زووم" مع أعضاء في الجالية اليهودية باإلمارات، وعبر لهم عن أمله في أن يزورهم هذا العام 
 "وقريبا جدا".

بأنه بداية حقبة  -الذي تم اإلعالن عنه قبل أسبوع-ووصف نتنياهو اتفاق التطبيع مع اإلمارات 
 م.تاريخية للسالم في المنطقة، المبني على مبدأ السالم مقابل السال

وقال إن السالم الذي تحقق بين إسرائيل واإلمارات سيمهِّد لتوسع السالم بين إسرائيل والعالم العربي، 
 في إشارة إلى اتفاقات تطبيع مع دول عربية أخرى.

 20/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة
 

 ضغوط على نتنياهو لكشف ما يخفيه من اتفاقيات أمنية سرية مع اإلمارات .19
بعد أن أكد السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المعلومات بأن : مجليتل أبيب: نظير 

وغيرها من األسلحة المتطورة، ضمن « 35إف »بالده وافقت على بيع دولة اإلمارات العربية طائرات 
صفقة السالم بينها وبين إسرائيل، خرجت مصادر عسكرية في تل أبيب بحملة ضد رئيس الوزراء 

على الجيش وطالبوه بالكشف عن كامل تفاصيل « طرق ملتوية»تنياهو، تتهمه فيها باتباع بنيامين ن
 االتفاق وما يخفيه من معلومات أخرى تتعلق باألمن.

اإللكتروني اإلخباري، أمير بوحبوط، عن مصدر رفيع في « والال»ونقل المحرر العسكري في موقع 
بين أن مكتب رئيس الحكومة آثر السير في طرق خفية بعد أن ت»األجهزة األمنية اإلسرائيلية قوله: 

وملتوية بشأن القضايا األمنية المحيطة باالتفاق مع اإلمارات، اتضح أن هناك تحركًا آخر قد تم من 
دون إطالع وزير األمن )بيني غانتس( ورئيس أركان الجيش )أفيف كوخافي( وقائد القوات الجوية 

 «.)عميكام نوركين(
صادر إن نتنياهو أخفى المعلومات ألنه يعرف أن الجيش يعارض بيع أي أسلحة وقالت هذه الم

تحدث خلال في التوازن العسكري القائم، الذي يحدد سياسة أميركية واضحة وراسخة تضمن التفوق 
 اإلسرائيلي الدائم في الشرق األوسط، ألنه أراد هذا االتفاق بأي ثمن.

، أفيغدور ليبرمان، هذا التصريح اعترافا بما نشر عن صفقة واعتبر وزير األمن اإلسرائيلي األسبق
األسلحة األميركية لإلمارات وتكذيبا لتصريحات نتنياهو. وأيد ليبرمان مطلب الجيش في كشف كل 

 هذه صفقة ذات أبعاد خطيرة. »التفاصيل، وقال في تصريحات صحافية، أمس الخميس: 
 21/8/2020الشرق األوسط  لندن  
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 شطبنا الفيتو الفلسطيني.. و: دول عربية أخرى سُتبرم اتفاقيات معنانتنياه  .20

)األناضول(: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن دوال عربية ستتوصل إلى  -القدس
واعتبر في تغريدات نشرها على حسابه  ”.أبو ظبي“اتفاقات سالم مع إسرائيل، على غرار ما فعلته 

وقال نتنياهو:  ”.الفيتو الفلسطيني على تقدم السالم مع الدول العربية“ئيل أسقطت في تويتر أن إسرا
هذه “وأضاف:  ”.اإلماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات في إسرائيل، تكمن هنا فرصة أحادية“

عمْلنا سالما “وأكمل:  ”.هي اتفاقية تاريخية، تحمل في طياتها بشريات عظيمة بالنسبة إلسرائيل
 ”.قابل السالم، سالما مقابل ثمار السالم الهائلةم

 19/8/2020القدس العربي  لندن  
 

 غانت : نتنياهو يقودنا إلى االنتخابات .21
قال وزير األمن، بيني غانتس، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو قود باتجاه : محمد وتد

يما أوضح وزير الخارجية، غابي أشكنازي، أن إجراء انتخابات رابعة، رافضا تقديم أي تنازالت، ف
 نتنياهو لن يلتزم باالتفاق االئتالفي بشأن التناوب على رئاسة الحكومة.

وفيما يتعلق باحتمال أن يقدم "كحول الفان" تنازالت ويقبل بالتسوية بشأن مسألة قانون الميزانية، قال 
دنا لتقديم تنازالت سوف يعتمد فقط غانتس "لم آت لحل المشاكل الشخصية ألي شخص، إن استعدا

 على بنود اتفاق االئتالف الحكومي واحتياجات ومصلحة دولة إسرائيل".
وعلى خلفية التلويح من قبل نتنياهو ووزراء في الليكود بالتوجه إلى انتخابات رابعة، عبر وزير 

 تنازالت لنتنياهو. الخارجية أشكنازي في جلسات مغلقة موقفه الرافض للتوجه ألي تسوية أو تقديم
 20/8/2020  48عرب 

 
 لإلمارات F35ال يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع  .22

كرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم األربعاء، القول إنه في إطار : بالل ضاهر
ال في العلن وال في اتفاق التحالف وتطبيع العالقات مع اإلمارات "ال توجد أي موافقة من جانبي، 

 35الخفاء، على بيع أسلحة"، في إشارة إلى بيع الواليات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف
 لإلمارات.
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وأضاف نتنياهو، الذي كان يتحدث أمام لوبي النقب في الكنيست، أن "االتفاق هو فرصة اقتصادية 
إسرائيل وأعتزم إحضارهم لالستثمار في  هائلة للنقب. وهم )اإلماراتيون( مهتمون جدا باالستثمار في

 النقب".
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، أمس، إن "اتفاق السالم التاريخي بين إسرائيل واإلمارات 
المتحدة لم يشمل أي موافقة إسرائيلية ألية صفقة سالح بين الواليات المتحدة واإلمارات المتحدة". 

وأسلحة متقدمة ألي دولة، وبضمن  35عارض بيع طائرات إف وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة
ذلك لدول عربية تصنع سالما مع دولة إسرائيل. واتفاق السالم مع اإلمارات ال يشمل أي بند كهذا، 

 وقد أوضحت الواليات المتحدة إلسرائيل أنها حريصة دائما بالحفاظ على التفوق النوعي إلسرائيل".
 19/8/2020الجزيرة.ني  

 
 كتب المصالح اإلسرائيلية في دبي يستعد لالرتقاء لسفارة في مبنى علنيم .23

يستعد مكتب المصالح اإلسرائيلية في دبي إلى االرتقاء لسفارة في مبنى علني، وذلك : بالل ضاهر
عاما عمل خالله تحت غطاء غير رسمي ومصنف ضمن وكالة األمم المتحدة  20بعد أكثر من 

 يفة "هآرتس".للطاقة المتجددة، بحسب صح
زار أربع وفود إسرائيلية اإلمارات، بينما زارها  2018 – 2016وأضافت الصحيفة أنه خالل السنوات 

، وجميع هذه الوفود كانت معروفة أنها إسرائيلية ورافقتها وزارة 2019وفدا إسرائيليا في العام  15
ن بشكل مستقل، ويتواجد في الخارجية اإلسرائيلية. كذلك يزور اإلمارات رجال أعمال إسرائيليي

الممثلية اإلسرائيلية في اإلمارات مندوب إسرائيلي دائم في مكتب يرفع فيه العلم اإلسرائيلي داخل 
 .2017مكاتب وكالة األمم المتحدة، منذ العام 

شركة إسرائيلية للعمل في  500ووفقا للصحيفة، فإن وزارة الخارجية اإلسرائيلية قدمت مساعدات لـ
ت. وتتوجه عشر شركات إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أسبوعيا، طالبة مساعدة باالتصال اإلمارا

 مع شركات شركات محلية في اإلمارات.
 19/8/2020الجزيرة.ني   
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 رئي  "الموساد" يغادر اإلمارات إلى البحرين .24
"الموساد" يوسي قال موقع "يديعوت أحرونوت"، يوم األربعاء، إن رئيس جهاز : القدس المحتلة

كوهين، سيزور البحرين للقاء مسؤولين هناك، في طريق عودته من اإلمارات، التي التقى بها أمس، 
 مستشار األمن القومي، طحنون بن زايد آل نهيان.

 19/8/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مندلبليي يطالب "العليا" بالنظر مجددا ب دم منزل األسير أبو بكر .25
أوعز المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، لدائرة االلتماسات : دلةمحمود مجا

التابعة للنيابة العامة، بتقديم طلب رسمي للمحكمة اإلسرائيلية العليا للنظر مجددا بأمر هدم منزل 
 عاما(، من بلدة يعبد قضاء جنين. 49عائلة األسير نظمي أبو بكر )

في أعقاب القرار الصادر عن "العليا" اإلسرائيلية في العاشر من آب/ أغسطس  ويأتي قرار مندلبليت
الجاري، والقاضي بإلغاء أمر هدم منزل عائلة األسير أبو بكر، والصادر عن جيش االحتالل بزعم 
ضلوع أبو بكر في عملية الحجر التي أسفرت عن مقتل جندي اإلسرائيلي خالل عملية اقتحام للبلدة، 

 مايو الماضي.في أيار/ 
 20/8/2020  48عرب 

 
 "قلقة" من التعاون السعودي الصيني في المجال النووي  "إسرائيل" .26

عبِّر مسؤولون في الحكومة اإلسرائيلية، عن قلق إسرائيلي من التعاون السعودي : محمود مجادلة
" الصيني في المجال النووي، وذلك في أعقاب التقارير التي صدرت عن "وول ستريت جورنال

و"نيويورك تايمز"، ولفتت إلى تقدم في التعاون الصيني السعودي في هذا المجال، وكشفت عن 
 منشأة نووية غير معلنة أقامتها السعودية في منطقة صحراوية بالقرب من عاصمتها، الرياض، سرا.

مسؤولين جاء ذلك في تقرير للمراسل السياسي لموقع "والال" اإلسرائيلي، باراك رافيد، نقل فيه عن 
إسرائيليين قوله إن "مسؤولين في األجهزة األمنية واالستخباراتية في إسرائيل، توجهوا إلى نظرائهم في 

 اإلدارة األميركية، وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن التعاون بين السعودية والصين في المجال النووي".
 19/8/2020  48عرب 
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 رار الميزانيةالكنيسي: استمرار الخالف على تأجيل إق .27
انتهى اجتماع لجنة المالية في الكنيست يوم األربعاء، الذي ناقش مشروع قانون تأجيل : بالل ضاهر

التصويت على الميزانية، دون اتفاق، ما يعني أنه لن يتم التصويت عليه اليوم، وذلك بعد أن 
مهيدية واألولى. وفي حال صادقت الهيئة العامة للكنيست، في األيام الماضية، عليه بالقراءتين الت

الثالثاء المقبلة، فإن الحكومة  –عدم المصادقة على مشروع القانون حتى منتصف ليلة اإلثنين 
 ستسقط وسيتم التوجه النتخابات جديدة.

 19/8/2020  48عرب 
 
 

 وزير إسرائيلي سابق: اتفاق التطبيع مع اإلمارات كان جاهزا قبل عام وال عالقة له بخطة الضم .28
وزير االتصاالت اإلسرائيلي السابق أيوب قرا إن االتفاق مع اإلمارات كان جاهزا قبل عام، لكن  قال

إعالنه تأجل بسبب الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، في إشارة إلى أزمة الحكم التي أدت إلى 
 مرات متتالية. 3إعادة االنتخابات 

عويضا عن خطة الضم، ألن خطة الرئيس وأضاف قرا في تغريدة على تويتر أن االتفاق ليس ت
ترامب تحدثت مسبقا عن سالم ودفاع إقليمي بين إسرائيل والتحالف السعودي اإلماراتي، بما في ذلك 

 خطة الضم في الضفة الغربية.
 19/8/2020الجزيرة.ني  

 
 تتحدث عن صفقة إلعادة الجئين أفارقة إلى السودان "إسرائيل" .29

في الخرطوم لما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية السودانيِّة، حيدر  تل أبيب: رغم النفي الرسمي
بدوي صادق، عن أن بالده تتطلع التفاق مع إسرائيل، على غرار اإلمارات، أكدت مصادر في تل 
أبيب أن هناك محادثات سرية بخصوص صفقة يقف في مركزها موضوع إعادة عشرات ألوف 

 ن وإريتريون وإثيوبيون ممن تسللوا إليها ويقيمون اليوم في إسرائيل.الالجئين األفارقة، وبينهم سودانيو 
وقال وزير شؤون المخابرات في الحكومة اإلسرائيلية، إيلي كوهن، إنه مصر على أن هناك محادثات 
ولقاءات متقدمة مع السودان وأن الجهود لتحويلها إلى اتفاق سالم بين البلدين ستثمر قبل نهاية 

 السنة الجارية.
 20/8/2020الشرق األوسط  لندن  
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 استطالع: انتخابات جديدة تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية ضيقة .30
أظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي أن حزب الليكود يحافظ على تصدره في : محمود مجادلة

طالع أن زعيم انتخابات تجري اليوم، بينما يتراجع تمثيله البرلماني. في حين بيِّنت نتائج االست
 الليكود، بنيامين نتنياهو، سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية ضيقة، في ظل تراجع منافسيه.

وبحسب نتائج االستطالع الذي أجري بواسطة معهد "بانلز بوليتكس" لصحيفة "معاريف"، وشمل 
، ونشر اليوم، الخميس، تحصل كتلة %4.4شخصا، بنسبة خطأ تصل إلى  527عينة مكونة من 

ليمين التي تضم الليكود وشركائه الطبيعيين )اتحاد أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" واألحزاب ا
 .120مقعدا في الكنيست، من أصل  63الحريدية( على 

تيلم"  –مقعًدا؛ "ييش عتيد  29ولو جرت االنتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو اآلتي: الليكود 
 9مقاعد؛ "كاحول الفان"  9مقعًدا؛ "يسرائيل بيتينو"  14القائمة المشتركة  مقعًدا؛ 19مقعًدا؛ "يمينا"  20

 مقاعد. 5مقاعد، وأخيًرا "ميرتس" بـ 7مقاعد؛ و"يهدوت هتوراه"  8مقاعد؛ "شاس" 
ويفشل كل من حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، و"ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا الكنيست يوعاز 

الهما عن حزب "تيلم" بقيادة موشيه يعالون، وحزب "غيشر"، برئاسة هندل وتسفي هاوزر، بعد انفص
أورلي ليفي أبيكاسيس، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، وحزب "البيت اليهودي" 

 (.%3.25برئاسة رافي بيرتس، بتجاوز نسبة الحسم )
تي تعصف باالئتالف الحكومي. وتأتي نتائج االستطالع فيما تتواصل أزمة الميزانية اإلسرائيلية ال

أيام حاسمة، قد تنتهي بحل الكنيست، والتوجه  5حيث تقف حكومة الليكود و"كاحول الفان"، أمام 
 إلى انتخابات جديدة هي الرابعة خالل عام ونصف العام.

من جانبه، قال رئيس االئتالف في الكنيست، ميكي زوهار )الليكود(، إن "نتنياهو ال يرغب في 
‘ كاحول الفان‘لة أخرى من االنتخابات، غير أنه ومن جهة ثانية ليس مستعدا للعمل مع خوض جو 

 الذي يتصرف على أنه معارضة داخل الحكومة". 
 20/8/2020  48عرب 

 
 مفتي القدس: زيارة القدس ومقدسات ا عبر بوابة التطبيع "حرام شرًعا" .31

لديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن غزة/ محمد أبو شحمة: قال مفتي القدس وا-القدس المحتلة
اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي، يعد خروًجا كاماًل عن اإلجماع العربي واإلسالمي، والقرارات 
الدولية والعربية. وأكد حسين لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن دولة اإلمارات قدمت "هدية مجانية" 

زال يسيطر على القدس والمقدسات ويحرم الشعب لالحتالل عبر بوابة التطبيع، رغم أنه ال ي
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الفلسطيني من حقوقه كاملة. وأضاف حسين: "اتفاق اإلمارات مرفوض فلسطينيًّا"، مطالب حاكم 
الدولة العربية بضرورة إعادة النظر في االتفاق، ونحث العرب والمسلمين للضغط على اإلمارات 

 للتراجع عن اتفاقها األخير.
 20/8/2020  فلسطين أون الين

 
 غرب رام هللااستش اد فتى برصاص االحتالل  .32

عاما(، برصاص  16"األيام اإللكترونية": استشهد الفتى محمد ضامر حمدان مطر ) –رام هللا 
وأفاد رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل  االحتالل خالل اقتحامه قرية دير أبو مشعل غرب رام هللا.

ت القرية لياًل وفتحت نيرانها بتجاه مجموعة من الشبان ما أدى عماد زهران بأن قوات االحتالل اقتحم
 من أبناء القرية بالرصاص الحي، قبل أن تبلغ اإلسعاف صباح اليوم باستشهاده. 3إلى إصابة 

وكانت قوات االحتالل الهالل رفضت تسليم  وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تسليم جثمان الشهيد.
 الهالل األحمر.الشاب مطر لطواقم جمعية 

 20/8/2020  هللااأليام  رام 
 

 مخطط إسرائيلي لبناء مدينة استيطانية جديدة في غور األردن .33
"، أعلنت عن إنشاء مدينة 2030قالت القناة "السابعة" العبرية: إن مجموعة تسمى "إسرائيل : الناصرة

"ألون" قرب مستوطنة جديدة في غور األردن، مضيفة أن موقع المدينة الجديدة يقع على محور 
ألف وحدة  50وأضافت أن المرحلة األولى من بناء المدينة، يتضمن بناء حوالي  "موشاف جيتيت".

ونقلت القناة العبرية، عن اللواء غيرشون هكوهين من حركة "أمنيين" )حركة  سكنية في الموقع.
د تأجيل تطبيق السيادة إسرائيلية تضم ضباًطا في جيش االحتالل( قوله: "هذه فرصة لنتنياهو بع
 )خطة الضم( لقيادة إنشاء مدينة في وادي األردن كجزء من تعزيز السيادة".

 20/8/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددة .34
غليك"، صباح  اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، يتقدمهم الحاخام اليميني "يهودا: القدس المحتلة

  ، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.ءاألربعا
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مستوطًنا، بقيادة المتطرف يهودا غليك، اقتحموا باحات  98وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، أن نحو 
 المسجد األقصى.

 19/8/2020  قدس برس
 

 ر" يخوضون اضرابًا مفتوحًا عن الطعامأسرى بمعتقل "عوف ثالثة .35
أسرى بمعتقل "عوفر" يخوضون  3أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن : رام هللا

اضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا العتقالهم، وهم كل من األسير ماهر األخرس، ومحمد وهدان، 
 وموسى زهران الذي شرع باضرابه مؤخرًا.

 19/8/2020  قدس برس
 

 القدس: وقفة احتجاجية رافضة لالتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي .36
نظمت محافظة القدس وفعالياتها الرسمية والوطنية والشعبية، صباح اليوم األربعاء، وقفة  :القدس

احتجاجية أمام مقر المحافظة بضاحية البريد شارك فيها رجال دين مسلمون ومسيحيون وممثلون 
لمؤسسات والهيئات والبلديات والمجالس المحلية ووجهاء وعشائر القدس الشريف، عن الفعاليات وا

كما صدر عن الوقفة بيان  عبروا فيها عن رفضهم المطلق لالتفاق التطبيعي بين اإلمارات وإسرائيل.
أعلن المحتجون فيه رفضهم كافة أشكال التطبيع، وأي عالقة مع االحتالل االسرائيلي المغتصب 

 مقدسات اإلسالمية والمسيحية وأراضي دولة فلسطين.للقدس وال
 19/8/2020  القدس  القدس

 
 عاما ونيران الحقد ما زالي تن ش "األقصى" 51"اإلسالمية المسيحية":  .37

قالت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن ألسنة اللهب ما زالت : القدس المحتلة
مستعرة في المسجد األقصى، بفعل االنتهاكات واالعتداءات اليومية من قوات االحتالل وقطعان 

عامًا على إحراق المسجد األقصى، أن  51وأكدت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور  المستوطنين.
الحتالل تحرق األقصى بمعالمه كافة يوميا، من خالل ما تبتدعه من أساليب التهويد سلطات ا
وبينت أن عمليات حفر األنفاق واقتحامات المستوطنين وتشييد البؤر االستيطانية، تتزامن  والتدمير.

مع نيران الحرق والتطرف لتحقيق الهدف األكبر لدولة االحتالل بهدم األقصى وإقامة الهيكل على 
 أنقاضه، وفق تعبيرها.

 20/8/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مع "إسرائيل" االحتالل هو أساس الصراعأيمن الصفدي:  .38
عريقات في صائب مع  أجراها عقب محادثات، وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي: اعتبر وكاالت

زوال االحتالل وفق حل الدولتين  ، وإنمع "إسرائيل" ن االحتالل هو أساس الصراعأ ، الثالثاء،أريحا
على أساس قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الموقعة ومبادرة السالم العربية هو السبيل الوحيد لحل 

من أن ما سوى ذلك سيؤدي إلى تعميق الصراع ونسف كل وحذر  الصراع وتحقيق السالم العادل.
 ودولية.فرص تحقيق السالم العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية 

  2020/8/19، الجزيرة ني  الدوحة
 

 السعودية: اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية الجانب تعرقل فرص السالم .39
قال وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان خالل مؤتمر صحافي عقده )األربعاء(  برلين:

وشدد على أن «. يةالمملكة ملتزمة بالسالم على أساس خطة السالم العرب»في ألمانيا، إن 
 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.« اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية الجانب تعرقل فرص السالم»

 19/8/2020  لندن  الشرق األوسط
 

 "إسرائيل"بعد تأييده التطبيع مع  "الخارجية"السودان يقيل المتحدث باسم  .40
ت إقالة الناطق الرسمي باسمها حيدر بدوي قال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن وزارة الخارجية أعلن

وكان حيدر بدوي قال في تصريحات يوم  صادق بسبب إعالن تأييده تطبيع العالقات مع إسرائيل.
إن االتصاالت قائمة بين السودان وإسرائيل من أجل تطبيع العالقات، وأشاد باالتفاق، ووصفه 

 بـ"الخطوة الشجاعة والجريئة".
 19/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة

 
 "إسرائيل"وزارة الخارجية اإلماراتية: نتوقع تعاونا أمنيا أوثق مع  .41

قالت وزارة الخارجية اإلماراتية، الخميس، إن بالدها تتوقع تعاونا أمنيا أوثق مع )إسرائيل( والواليات 
يدة المتحدة، عقب اتفاقية التطبيع. وأضافت الوزارة، في بيان: "بالتوقيع على االتفاقية الجد

والضمانات اإلضافية التي تقدمها، نتوقع تعاونا أمنيا أوثق بين الدول الثالث )اإلمارات وإسرائيل 
والواليات المتحدة(، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي وأنظمته". وتابعت: "كنا نستخدم الطراز 
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في تحديث  عاًما، وسنستمر 15أمريكية الصنع منذ أكثر من  16-األكثر تقدما لمقاتالت إف
وتحسين قدراتنا الدفاعية الجوية في مواجهة تهديدات جديدة وخصوم أكثر تطوًرا". وأكدت الوزارة أن 

 )األمريكية( كانت جزءا من هذه الخطط ألكثر من ست سنوات". 35-"مقاتالت إف
 20/8/2020  فلسطين أون الين

 
 35-مقاتالت إف يجب أن يزيل العقبات أمام بيع "إسرائيل"قرقاش: االتفاق مع  .42

إن اتفاق بالده مع إسرائيل قبل  ]أمس[ قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم
 35-أسبوع على تطبيع العالقات يجب أن يزيل أي عقبة أمام الواليات المتحدة لبيع مقاتالت إف

(F-35.لبالده )  ت مع مؤسسة "المجلس األطلسي" في مقابلة عبر اإلنترن-وقال المسؤول اإلماراتي
، مضيفا أن "فكرة 35-إن طلبات اإلمارات مشروعة، ويجب أن تحصل على مقاتالت إف -البحثية

 حالة الحرب، أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة".
 20/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة

 
 كوروناإسرائيلي جديد في تقنيات فحص  -تعاون إماراتي  .43

التي تتخذ « 42جي »، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «للرعاية الصحية 42 جي»أعلنت  أبوظبي:
اإلسرائيلية المتخصصة في « نانوسينت»من أبوظبي مقرًا لها، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 

تقنيات قراءة الروائح، الستكشاف أوجه التعاون في تطوير وتصنيع وتوزيع جهاز فحص الروائح، 
باستخدام عينة من « 19 -كوفيد »كتشاف الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس وهو حلِّ قادر على ا

وشارك مسؤولون تنفيذيون من الشركتين في مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي أقيمت  هواء الزفير.
 عبر تقنية الفيديو بين اإلمارات وإسرائيل.

 19/8/2020  لندن  الشرق األوسط
 

 متواصلة الحتواء التصعيد في غزة "العمادي" يكشف عن ج ود قطرية .44
قال رئيس اللجنة القطرية إلعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، األربعاء، إن دولة قطر : غزة

تبذل جهودا مكثفة الحتواء التصعيد المتدحرج في قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود المتواصلة لتخفيف 
عن "اتصاالت قطرية مكثفة ُبذلت خالل  وكشف العمادي في تصريح صحفي، األزمة اإلنسانية.

الساعات الماضية وال زالت متواصلة على أعلى المستويات ومع األطراف كافة الحتواء التصعيد 



 
 
 
 

 

 21 ص             5311 العدد:             8/21/2020 الجمعة التاريخ: 

                                    

وأكد أن "قطر كانت وما زالت داعمة للشعب الفلسطيني  وتجنيب سكان القطاع المزيد من األزمات".
 تخفيف معاناة الفلسطينيين". الشقيق على كل األصعدة، وستواصل هذا الدعم من أجل

 19/8/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : الخضري ونجله يتعرضان النت اكات بسجون السعوديةمنظمة دولية .45
عاما( ونجله الدكتور هاني،  81قالت منظمة العفو الدولية، إن الدكتور محمد الخضري ): جنيف

في المملكة العربية السعودية ومحرومان من وهما فلسطينيا الجنسية، معتقالن منذ أكثر من عام 
وبينت المنظمة الدولية، في تصريح عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن الرجلين  االتصال بمحامي.

يتعرضان النتهاكاٍت جسيمة لحقوقهما اإلنسانية، بما في ذلك تعرضهما لالختفاء القسري واالعتقال 
ودعت المنظمة الدولية الملك  ي في الحبس االنفرادي.التعسفي واالحتجاز بمعزٍل عن العالم الخارج

 قيد أو شرط. فورًا دون السعودي إلى ضمان اإلفراج عن الرجلين 
 19/8/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 واإلمارات "إسرائيل"لوفيغارو: دحالن.. رجل الظل في اتفاق  .46

بق في حركة فتح محمد دحالن ظهر ( إن القيادي الساLe Figaroقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية )
وفي مقال بقلم  كواحد من الشخصيات الفلسطينية القليلة المؤيدة للتقارب بين اإلمارات وإسرائيل.

تييري أوبيرلي، قالت الصحيفة إن ظل الرجل القوي السابق بقطاع غزة ال يزال يخيِّم على األراضي 
اليوم متهم من ق َبل القيادات الفلسطينية  الفلسطينية، بعد تسع سنوات من رحيله إلى دبي، وهو

بمساعدة "صديقه" ولي العهد اإلماراتي محمد بن زايد في التفاوض على اتفاٍق لتطبيع العالقات بين 
ومنذ أن وضع دحالن مواهبه في خدمة بن زايد، بدا أنيقا، ووصف نفسه بأنه  اإلمارات وإسرائيل.

فالطيار  هد اإلماراتي "شقيقه" ولن يكون "مستشاره"."سياسي ورجل أعمال ومحسن"، وأن ولي الع
يشتركان في حب  -كما يقول الكاتب-الحربي السابق ورئيس مكافحة اإلرهاب الفلسطيني السابق 

السلطة والعمل واالنقالبات الدبلوماسية والمكائد السياسية والمالية في الشرق األوسط، حيث يسيطر 
 ء وغيرها في أبو ظبي.دحالن على العديد من شركات البنا

 19/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة
 
 
 



 
 
 
 

 

 22 ص             5311 العدد:             8/21/2020 الجمعة التاريخ: 

                                    

 "إسرائيل"الكويي.. رفض سياسي وشعبي للتطبيع مع  .47
بطلب  -بينهم رئيسه مرزوق الغانم-كما تقدم عدد من أعضاء مجلس األمة : خاص –الجزيرة نت 

عة إسرائيل، وحظر للتعجيل بقيام المجلس ولجانه بالبت في القوانين المقترحة المقدمة بشأن "مقاط
التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلقرارها قبل نهاية دور االنعقاد الحالي في نوفمبر/تشرين 

( وقعوا خالل جلسة الثالثاء بيانا أكدوا فيه موقف 50نائبا )من أصل  41وكان  الثاني المقبل.
لى أن الكويتيين لن يقبلوا أي الكويت الثابت لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وشددوا ع

 تراجع عن التزام حكومة بالدهم بقضية العرب والمسلمين األولى.
 20/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة

 
 م اتير محمد: التطبيع اإلماراتي سيقسم العالم اإلسالمي لفصائل متناحرة .48

اتفاق تطبيع العالقات بين وكاالت: قال رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد: إن  –رام هللا 
 اإلمارات وإسرائيل، "يجزئ العالم اإلسالمي إلى فصائل متناحرة". ووصفه بـ "خطوة إلى الوراء".

واشار مهاتير في تصريح لصحيفة "هذا األسبوع في آسيا"، إلى أن "االتفاق سيقسم العالم اإلسالمي 
وأضاف:  قود على النار في هذا النزاع".إلى فصائل متحاربة، وسيكون بإمكان اإلسرائيليين صب الو 

"سيكون هناك رد فعل من الفلسطينيين والمتعاطفين مع الفلسطينيين، وهذا يعني إطالة أمد الحرب 
 .في الشرق األوسط"

 20/8/2020  األيام  رام هللا
 

 "الن ضة التونسية" تشيد بالموقف الرسمي الرافض للتطبيع مع االحتالل .49
لتونسية، الخميس، بالموقف التونسي الشعبي والرسمي الرافض لسياسة أشادت حركة النهضة ا

التطبيع مع الكيان الصهيوني أو التفريط في الحقوق الفلسطينيِّة الثابتة. وقالت الحركة في بيان، إن 
كل الجهات الرسميِّة والحزبيِّة والمجتمعيِّة أجمعت على رفض التطبيع، باستثناء "أطراف تورطت في 

 المسار الديمقراطي بالبالد وحنينها الى زمن الديكتاتورية واالستبداد".التآمر على 
 20/8/2020  فلسطين أون الين

 
 اليمن.. مظاهرة ضد التطبيع في عدن الخاضعة لقوات موالية لإلمارات .50

احتجاجا  -اليوم الخميس-تظاهر مئات اليمنيين في محافظة عدن الخاضعة لقوات مدعومة إماراتيا 
وجاب المشاركون شوارع عدن )جنوبي البالد( حاملين  التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل.على اتفاق 
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وأكد بيان  الفتات تستنكر هذا االتفاق، كما رفعوا أعالم دولة فلسطين وأحرقوا العلم اإلسرائيلي.
صادر عن قوى الحراك الجنوبي الداعية للمظاهرة، أن اليمن كان سبِّاقا إلى نصرة القضية 

نية، وأنه يرفض التطبيع مع إسرائيل ويعتبره خيانة لألمة كلها وطعنا للقضية الفلسطينية في الفلسطي
 ظهرها.

 20/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة
 

 مجل  علماء إندونيسيا: التطبيع اإلماراتي خيانة لنضال األمة والشعب الفلسطيني .51
لماء إندونيسيا مسؤول قال محيي الدين جنيدي نائب رئيس مجلس ع: جاكرتا –صهيب جاسم 

العالقات الخارجية، إن "المجلس وكل المنظمات المجتمعية في إندونيسيا تعتبر أن تطبيع العالقات 
وأكد جنيدي أن  بين اإلمارات وإسرائيل خيانة بحق نضال األمة المسلمة والشعب الفلسطيني".

شعوب المسلمة وبنضال الخطوة اإلماراتية تصب في صالح إسرائيل الصهيونية وتضر بكفاح ال
 الشعب الفلسطيني وتصعِّب من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة.

 19/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة
 

 العراق يصادر شحنة أدوية إسرائيلية المنشأ ويتلف ا .52
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق عن مصادرة أدوية بشرية إسرائيلية المنشأ في مطار بغداد 

وقالت الهيئة في بيان إن "مركز جمارك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي  أمس الثالثاء. الدولي
قام بإتالف إرسالية )شحنة( أدوية بشرية تضم مواد مختبرية إسرائيلية المنشأ ممنوعة من االستيراد 

 ومخالفة للضوابط والتعليمات".
 19/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة

 
 ُأخرى قد تنضم لالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي ترامب: السعودية ودول .53

كي دونالد ترامب يوم األربعاء، إنه يتوقع انضمام يقال الرئيس األمر : سعيد عريقات -واشنطن 
"هناك دول مشيرًا بالقول أن  األسبوع الماضي. "إسرائيل"السعودية إلى االتفاق الذي أعلنته اإلمارات و

 ام إلى ذلك االتفاق"، ولم يذكر دوال أخرى باالسم غير السعودية.لن تخطر حتى ببالكم تريد االنضم
 2020/8/20، القدس  القدس
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 "إسرائيل": أي مبيعات أسلحة أمريكية لإلمارات لن ت دد ديفيد فريدمان .54
ديفيد فريدمان قال في  "إسرائيل"السفير األمريكي لدى ، أن I24 News ،2020/8/20موقع نشر 

 "إسرائيل"روزاليم بوست"، مساء األربعاء، إن الواليات المتحدة ستضمن احتفاظ مقابلة مع صحيفة "جي
لإلمارات العربية  35-بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت طائرات أمريكية من طراز إف

 المتحدة.
ل من المحتمأن " "جيروزاليم بوست"، أن فريدمان أوضح لـ2020/8/21، الشرق األوسط  لندنوذكرت 

. إال أن عملية 35كية لشراء طائرات إفيفرضيًا أن تحصل اإلمارات يومًا ما على مصادقة أمر 
الشراء والتصنيع ستستغرق سنوات عديدة وسيكون هناك متسع من الوقت لهذه العالقة. وفي نهاية 
 المطاف، وفي ظل الظروف المناسبة، ستستفيد كل من الواليات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير من

 ."وجود حليف قوي يقع على مضيق هرمز قرب إيران
 

 تقرير: قلق إسرائيلي حيال مواج ة فرنسا لتطورات شرق المتوسط .55
عبِّر تقرير إسرائيلي عن قلق حيال قدرة فرنسا على مواجهة التطورات الضالعة فيها : بالل ضاهر

وت، واألهم من ذلك تدخلها في الشرق األوسط، وباألساس دورها في لبنان بعد االنفجار في مرفأ بير 
في الصراع بين تركيا وبين اليونان وقبرص، وذلك في إطار "محاولتها لجم تراجع تأثيرها في المنطقة 
مقابل منافسة متصاعدة لالعبين آخرين... وفرنسا لم تنجح بعد في تغيير توازن القوى في شرق 

 البحر المتوسط".
من القومي" في جامعة تل أبيب، إلى أن فرنسا تعتبر وأشار التقرير الصادر عن "معهد أبحاث األ

نفسها دولة عظمى من الدرجة األولى في المنطقة لعدة أسباب، بينها أنها الدولة المشاطئة للبحر 
المتوسط الوحيدة التي لديها مقعدا دائما في مجلس األمن الدولي، وجيشها هو األقوى بين دول 

رة في عدة مواقع في الشرق األوسط وتنفذ مهمات فيها، إضافة المنطقة. كما أن قوات فرنسية منتش
إلى استناد فرنسا إلى عالقاتها التاريخية، المعقدة، مع دول وجهات إقليمية، إلى جانب أن الفرنسية 
هي لغة محكية بين شعوب المنطقة وتوجد لفرنسا شبكة دبلوماسية وتعليمية واسعة، تستخدمها باريس 

 كوسيلة للتأثير.
أى التقرير أن السياسية الفرنسية في شرق البحر المتوسط "يمكن أن يؤثر كثيرا على إسرائيل. ر و 

وحتى لو حافظت إسرائيل على االبتعاد عن النزاع الليبي، إال أن مؤيدي حفتر يشمل معظم دول 
ي المنطقة التي تتقرب إسرائيل إليها في السنوات األخيرة أو تحافظ على عالقات حسنة معها، وه



 
 
 
 

 

 25 ص             5311 العدد:             8/21/2020 الجمعة التاريخ: 

                                    

السعودية واإلمارات ومصر. وبذلك يوجد تطابق مصالح، جزئي على األقل، بين إسرائيل وفرنسا 
 حيال الحلبة الليبية".

وأضاف التقرير أنه "يوجد تطابق مصالح أبرز بين إسرائيل وفرنسا بشأن موضوع غاز المتوسط. 
ميد، وطورت  –إيست  فإسرائيل هي جزء من هذا المنتدى، وما زالت ملتزمة لفكرة بناء أنبوب
 عالقات وثيقة مع اليونان وقبرص، فيما عالقاتها مع تركيا في الحضيض".

وتابع التقرير أنه "فيما تبنت تركيا سياسة القوة في شرق البحر المتوسط، فإن دخول العب هام إلى 
نه ما زال من توازن القوى إلى جانب الدولتين الهيلينيتين يمكن أن يؤثر لألفضل على إسرائيل، رغم أ

الصعب معرفة إلى مدى استعداد فرنسا للذهاب بعيدا في الدفاع عن موقفها مقابل أنقرة، وما إذا 
 كانت ستنجح في تغيير توازن القوى اإلقليمي".

وحسب التقرير، فإنه "رغم تعقيدات العالقات بين فرنسا وإسرائيل، إال أن بإمكان مصالح مشتركة أن 
نهما. وفي الوقت نفسه، فإن القدرة المحدودة لفرنسا لتغيير توازن القوى تشكل أساسا للتقارب بي

 اإلقليمي لصالحها هي نبأ سيء إلسرائيل أيضا".
 20/9/2020  48عرب 

 
 وتبقى المبادرة العربية... ضرورة .56

 نبيل عمرو
تجى في رغم االختراقات العديدة التي أصابت المبادرة العربية للسالم، ورغم انعدام إسهامها المر 

تحقيق تقدم نحو إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي والفلسطيني اإلسرائيلي بوجه خاص، فإنها ينبغي أن 
تظل مطروحة على الطاولة، إلى جانب ما ينبغي إعادة طرحه أو التذكير به على األقل كخطة 

 كيري للسالم. -خريطة الطريق، ورؤية أوباما 
عوة إلحياء موتى، أو تجميع سيارة من قطع غيار مستعملة؛ فإن ومع أن ما أقول يبدو كما لو أنه د
 أمرًا كهذا يبدو منطقيًا في السياسة.

الشرق األوسط كان وال يزال حقل تجارب نموذجيًا لحروب تندلع وتتوقف، ولمبادرات سالم ينجح 
ية نموذجيه ولنعتبر المعاهدتين المصرية واألردن -بعضها ويخفق البعض اآلخر. النجاح الذي تحقق 

ظل موضعيًا، أي في نطاق صانعيه، ولم ينُم ويتطور ويتسع ليجذب سالمًا أشمل كما  -الواضحين 
 وعد بذلك صاحب المبادرة األولى، الرئيس الراحل أنور السادات.

وإذا ما واصلنا اعتبار المعاهدتين المصرية واألردنية هما أبرز نجاح لمحاوالت صنع سالم في 
أي سوريا  -دم امتدادهما إلى تأثير في اتجاهات بقية الدول المحاذية إلسرائيل المنطقة، فإن ع
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فتح أبوابًا لحروب ال تقل فداحة عن الحروب التي توقفت، أي  -ولبنان وفلسطين وحتى العراق 
 حروب الجيوش النظامية على الجبهات التقليدية.

وازنة )السعودية( ختمها األولي لتعززه بأختام كل المبادرة العربية للسالم التي منحتها الدولة العربية ال
العرب والمسلمين، هذه المبادرة اعترف العالم بها، وربما هذا هو النجاح الوحيد كإحدى مرجعيات 
السالم المأمول بين العرب وإسرائيل. لهذا ال يجوز بكل المقاييس سحبها عن الطاولة بسبب الفشل 

المبادرات التي طرحت قبلها وبعدها فشلت هي األخرى،  في الوصول إلى األهداف؛ ألن جميع
وبالتالي ال مزايا لسحب مبادرتنا حتى لو كانت هنالك مبادرات أكثر حداثة على الطاولة ذاتها، أو 

 في طاولة مجاورة.
سيظل الشرق األوسط ساحة مفتوحة على حروب ومشروعات تسويات، وكذلك على أجندات متباينة 

فإن لم تحقق المشروعات ما يفترض أنها سعت إليه، فذلك ال يعني ترك المنطقة  الدوافع واألهداف،
نهبًا لفراغ ينقل واقع الحال من حروب مسيطر نسبيًا عليها إلى فوضى شاملة فاقدة ألي قدر من 
السيطرة. وما حدث ويحدث اآلن في عديد من مناطق الحروب العربية، هو نموذج يصلح للتحذير 

 من اتساعه.
ضع اآلن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى صياغة تنقيح جديد للمبادرات جميعًا، لتصاغ بعد الو 

دراسة أسباب فشلها، وفي حالة كهذه تكون المبادرة العربية المجمع عليها كإحدى المرجعيات والتي 
مقومات  ُأيدت رسميًا من جميع الدول العربية واإلسالمية جزءًا مهمًا من الجديد المنقح، ولعل أهم

على أي « الفيتو»النجاح والذي كان أهم عوامل الفشل، هو توقف العالم عن منح إسرائيل حق 
مبادرة ال تعجبها، ما أدى إلى تكريس سياسة التكيف مع ما تقبل به إسرائيل أو ترفض، وهذا بعيد 

ح المبادرات كل البعد عن أن يكون سياسة فعالة في أمر التسويات، وإذا ما بدأ التفكير في تنقي
واستخالص ما يمكن أن ُينجحها، فلن يكون األمر مجرد بداية من الصفر أو اختراع لجديد غير 
مسبوق، ذلك أن ما نجح من المحاوالت يحتاج إلى أفكار عملية جديدة لنقله من واقع النجاح 

درة كهذه الموضعي المحفوف بالخطر إلى نجاح شامل على مستوى الصراع العربي اإلسرائيلي، ومبا
أو تنقيح كهذا حين يوضع على الطاولة، ويكون ذلك بعد االنتخابات األميركية القادمة التي ال 
نعرف بالضبط إلى ماذا ستفضي، سيحقق الحسنيين أو إحداهما على األقل: إما تفادي الفراغ، وإما 

 التقدم نحو هدف السالم.
 21/8/2020  الشرق األوسط  لندن
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 ي غاز شرق المتوسطال نصيب لفلسطين ف .57
 عبد الستار قاسمد. 

يحتدم التنافس بين الدول الواقعة شرق البحر األبيض المتوسط حول الثروة الغازية الكامنة في جوف 
البحر، والتي تعد بموارد مالية كبيرة. منذ أن تم اكتشاف حقول غاز ضخمة شرق البحر المتوسط 

ة بين تركيا وسوريا إلى أزقة بحر إيجة وشواطئ والتي تمتد من شواطئ غزة إلى المفارق البحري
 قبرص وصوال إلى الشواطئ الليبية والدول تحاول تثبيت حدودها االقتصادية في البحر.

انشغلت الدول في البحث في السجالت والخرائط التاريخية مستعينة بأعراف دولية حول ترسيم حدود 
تنسيق فيما بينها لتجنب النزاعات مستقبال. المياه االقتصادية لها، وعملت الدول أيضا على ال

حصلت اتفاقات بين قبرص والصهاينة مستثنية لبنان وسوريا، واتفاق آخر بين ليبيا وتركيا مستثنيا 
 اليونان ومصر، واتفاق بين مصر واليونان مستثنيا تركيا، الخ.

ا كانت تحاول التوصل إلى واضح أن الدول في لقاءاتها الثنائية لم تكن حسنة النية، وكل واحدة منه
اتفاقات غير مكتملة مستثنية دول معنية باألمر عساها تظفر بأكبر مساحة اقتصادية من مياه البحر 
فتظفر بكمية غاز أكبر. وقد طرأت مشكلة بالنسبة للبنان التي قالت إن االتفاق القبرصي الصهيوني 

 .2كم 800والي يعتدي على حصة لبنان من المياه اإلقليمية والذي يشمل ح
المشكلة ما زالت قائمة ومن المحتمل أن تؤدي إلى توتر بين لبنان والكيان الصهيوني. تحاول دول 
مثل الواليات المتحدة حل الخالف وتهدئة األمور بين لبنان والصهاينة، لكن أمريكا، كما هي العادة، 

وفق مصالح المتنازعين.  ال يمكن أن تحل مشكلة إال وفق مصالحها هي ومصالح الصهاينة وليس
 بين لبنان والصهاينة ستبقى قائمة وقد تؤدي إلى مواجهة عسكرية. 9أي أن مشكلة الحوض رقم 

اآلن المشكلة متفاقمة بين تركيا واليونان، ودفعت تركيا بسفنها المتخصصة بالمسح الجيولوجي في 
التنسيق الذي تم بين اليونان ومصر  المياه التي تراها مياهها اإلقليمية. وكان ذلك رد فعل تركي على

على ترسيم الحدود االقتصادية لهما في شرق البحر. اعتبرت تركيا ذلك تجاوزا لحقوقها وحقوق 
قبرص التركية، وهي تهدد باستعمال قدراتها العسكرية لمواجهة أي انتقاص من سيادتها على المياه 

قها الحربية شرق المتوسط بخاصة في محيط االقتصادية. واليونان لم تتلكأ في حشد سفنها وزوار 
جزيرة قبرص وبحر إيجة. هناك تداخل خطير للمياه اليونانية والتركية في بحر إيجة بسبب تداخل 
جزر األرخبيل. هناك خشية حقيقية من مواجهة بحرية بين تركيا واليونان، ودول عدة تحاول تهدئة 

 األوضاع لحل الخالفات بالحوار.
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لى االتفاق التركي الليبي حول المياه اإلقليمية واعتبرت في ذلك ما ينتقص من ومصر اعترضت ع
حقوقها. وإذا كانت تركيا تحشد سفنها الحربية ومدمراتها وزوارقها فإن مصر أيضا لن تتلكأ في 

 الدفاع عن نفسها.
متلهية الصهاينة هم الوحيدون المستفيدون حتى اآلن من غاز البحر المتوسط. على عكس لبنان ال

بمنافسات طائفية ومذهبية، كان الصهاينة عمليين وسارعوا إلى التنقيب وإقامة منشآت استخراج 
الغاز. وقد وقع الصهاينة اتفاقين مع كل من األردن ومصر بمليارات الدوالرات لمد الدولتين بالغاز 

 الصهيوني الذي هو فلسطيني على مدى سنوات قادمة.
ثبيت حصصها، وكلهم سيحصدون حصصا من الغاز إال من الدول تتنافس، وتحرص على ت

فلسطين على الرغم من أن أكبر حصة غاز هي لفلسطين. هناك حقول غاز فلسطينية قبالة غزة، وال 
يتمكن الفلسطينيون من استغاللها ألنها تحت االحتالل. أهلنا في غزة يجوعون والمليارات مدفونة 

ول الغاز ضخمة قبالة شواطئ حيفا وعكا، ويستغلها تحت البحر ال نستطيع استغاللها. وحق
الصهاينة. المشكلة هي أنه ال يوجد صوت فلسطيني على الساحة الدولية يطالب بحصص 
الفلسطينيين على الرغم من أنه ال يحق للصهاينة وفق القانون الدولي منع الشعب الفلسطيني من 

 االستفادة من ثرواته، على األقل قبالة قطاع غزة.
 يوجد فلسطينيون يثيرون المسألة على الساحة الدولية ال في المؤسسات والمنظمات الدولية وال في ال

وسائل اإلعالم وال حتى صراخا على مستوى الشارع، وال توجد دولة تأتي على ذكر حقوق 
ي من الفلسطينيين في هذه الحقول. واألسخم أن األردن ومصر وقعتا اتفاقية الستيراد الغاز الفلسطين

 الكيان الصهيوني.
األصوات غائبة تماما، والدول المعنية تحرص على مصالحها فقط. لبنان لم تتحدث عن حقوق 
فلسطينية وال تركيا وال مصر وال قبرص وال ليبيا، وال أحد. وغالبا التقصير من الجانب الفلسطيني 

من المفروض أن يهب  الذي ال يكترث بالحقوق الفلسطينية ويعمل عادة على تغييبها. ولهذا
االقتصاديون والمثقفون واألكاديميون والمفكرون الفلسطينيون من أجل التنبيه إلى هذه المسألة 
والضغط من أجل إدراج حقوقنا الفلسطينية على مداوالت المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية. هل 

 هناك من يسمع دوي الخزان؟
 20/8/2020  "21موقع "عربي 
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 لسالم المستحيل إلى السالم الُمحّرممن ا .58
 محمود عبد الهادي

اتفاق تطبيع العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكيان الصهيوني يوم الخميس 
آب/أغسطس، واالتفاقات التي ستتوالى بعده؛ ينبغي أن تستفز كافة القوى الفلسطينية  13الماضي 

عويل وكيل التنديدات الباهتة الجوفاء، والنظر بعمق في السياق للتوقف الجاد، وترك الصراخ وال
اإلقليمي والدولي الراهن المتحكم في مسار القضية الفلسطينية، بحثا عن حلول جديدة تدفع القضية 

عاما، والرامي إلى حل  80إلى األمام خارج طريق السالم )المستحيل( الذي تسير فيه منذ أكثر من 
دولتين، والتوجه من جديد للسير في طريق السالم )المحرِّم( القائم على أساس القضية على أساس ال

 الدولة الواحدة للشعبين الفلسطيني واليهودي.
 تردي الواقع العربي

فقد سبقه  -ولن يكون األخير-الصهيونية لم يكن االتفاق األول -اتفاق تطبيع العالقات اإلماراتية
أقامت عالقات مع دولة الكيان الصهيوني، وهناك قائمة أخرى  قائمة طويلة من الدول العربية التي

في االنتظار. هذا االتفاق وأمثاله نتيجة طبيعية جدا لتردي السياق العربي واإلقليمي الراهن، الذي لم 
يعد يسمح للفلسطينيين والقضية الفلسطينية باالعتماد عليه مطلقا، بعد أن اتسع ليشمل كل شيء، 

 وعلى رأس ذلك:
 تعطل المؤسسات اإلقليمية العربية: .1

مليون كم مربع،  14دولة، على مساحة تبلغ حوالي  22وأولها جامعة الدول العربية التي تضم 
ترليون دوالر، ورغم الشلل  2,5مليون نسمة، ويبلغ ناتجها المحلي أكثر من  400يسكنها أكثر من 

دول األعضاء أحيانا، أو بسبب الذي أصاب الجامعة منذ وقت مبكر بسبب تضارب مصالح ال
سياسات الهيمنة التي تقوم بها بعض الدول في أحيان أخرى أو بسبب تدخالت الدول الكبرى، إال 
أنها كانت توفر الحد األدنى من التنسيق والتفاهم حول القضايا الكلية التي تواجهها المنطقة العربية 

جلس التعاون الخليجي وما خلفه من نتائج مجتمعة، أضف إلى ذلك تعطل اتحاد المغرب العربي وم
 وآثار.

 فشل المؤسسات اإلقليمية اإلسالمية: .2
مليون كم مربع، منها  30دولة، تحتل أكثر من  57وعلى رأسها منظمة التعاون اإلسالمي التي تضم 

، ترليون دوالر 7ما يمثل خمس األراضي الزراعية في العالم، ويبلغ مجموع ناتجها المحلي حوالي 
وحتى اآلن فشلت المنظمة فشال ذريعا في أن تكون كتلة مؤثرة على مستوى الدول األعضاء وعلى 
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المستوى الدولي، أو أن تساهم في تحقيق التنسيق والتكامل وحل المشكالت وتجسيد شعارها 
 )الصوت الجامع للعالم اإلسالمي(.

 هيمنة المصالح القطرية: .3
العربية واإلقليمية في تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول  النتيجة الطبيعية لفشل المنظمات

األعضاء، أن تنكفئ هذه الدول على نفسها، وتشرع في إقامة العالقات اإلقليمية والدولية التي 
تناسبها، وتقيم لها من االتفاقيات والتفاهمات ما يحقق مصالحها، سواء على الصعيد السياسي أو 

 صادي أو األمني أو غير ذلك من المجاالت.العسكري أو االقت
 الصراعات الداخلية المسلحة: .4

في سوريا واليمن وليبيا والعراق، والتي اشتعلت في أعقاب ما ُعرف بالربيع العربي، وتحولت فيه هذه 
الدول إلى ساحات حرب مفتوحة تتصارع فيها محاور إقليمية ذات أجندات خارجية مشتركة، لتسحب 

 اإلسرائيلي.-لعربية بعيدا جدا عن القضية الفلسطينية والصراع العربيالمنطقة ا
 االختراق الص يوني لدول المنطقة: .5

هذا الواقع سمح للكيان الصهيوني بالدخول المكشوف والنشط إلى عمق مكونات بنية النظام العربي، 
ا؛ هي الدافع األساسي وراء وكانت المصالح الذاتية الفردية للدول العربية أو الشروط المفروضة عليه

التعجيل في إقامة عالقات مع دولة الكيان الصهيوني، بعد تونس والمغرب ومصر، وخاصة بعد أن 
بإبرام اتفاق أوسلو مع الكيان الصهيوني، بصورة  1993فاجأت القيادة الفلسطينية العالم العربي عام 

م الدول العربية في إبرام اتفاقيات مع الكيان منفردة بعيدة عن القرار العربي، لتفتح الباب واسعا أما
 الصهيوني، فتبعتها األردن وُعمان وموريتانيا وقطر.

ومن المتوقع أن تشهد الشهور القادمة عملية إبرام اتفاقيات إضافية بين الكيان الصهيوني وقائمة 
معالجة أزماتها جديدة من الدول العربية، كاستحقاق سياسي يمكنها من ترتيب أوضاعها الداخلية و 

-السياسية واالقتصادية، ويأتي في مقدمتها: السعودية والسودان، وبالتالي فإن االتفاق اإلماراتي
الصهيوني اتفاق ذاتي، ينطلق من مصالح دولة اإلمارات، وال عالقة له بالمصالح الفلسطينية على 

 و أو كامب ديفيد.اإلطالق، ولن يكون تأثيره على مسار القضية الفلسطينية كتأثير أوسل
 الخيارات الفلسطينية الصعبة

الصهيوني، أو على غيره من -هل من حق القيادة الفلسطينية االعتراض على االتفاق اإلماراتي
الصهيونية القادمة، بعد أن أسست القيادة الفلسطينية لهذا النهج االنفرادي الذاتي؟ -االتفاقيات العربية

مفاوضات سرية مع دولة الكيان الصهيوني أواخر الثمانينيات  لقد دخلت القيادة الفلسطينية في
برعاية النرويج، انطالقا من مصالح ذاتية ارتأتها القيادة الفلسطينية آنذاك، وقد أسفرت هذه 
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المفاوضات عن اتفاق أوسلو، الذي دافعت القيادة الفلسطينية عنه حينها دفاعا مستميتا، رغم 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مسدلة الستار على ما كان يعرف  الكوارث التي جرها على القضية

حينها بـ )جبهة الصمود والتصدي( التي تشكلت رد على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان 
 الصهيوني.

أمام هذا الواقع السياسي القادم، وما سيترتب عليه من نتائج وآثار سياسية وأمنية واقتصادية ستزيد 
 خيارات رئيسة صعبة: 4فإن القيادة الفلسطينية تجد نفس ا أمام الي سوءا؛ التردي الح

 الخيار األول: االنتظار العاجز
االستمرار في النهج نفسه الذي تسير عليه حاليا، متحملة نفاق المجتمع الدولي وصلف اإلدارة 

للكيان الصهيوني  األميركية وانحيازها المطلق للكيان الصهيوني، وخاضعة لليد العليا الحديدية
وسياساته العدوانية المراوغة، ومواصلة التجوال على المحافل اإلقليمية والدولية لرفع الصراخ والعويل 
والشكوى ضد ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاكات ال يتجاوب ضدها أحد، والمراهنة على ما 

القوى والتوازنات بشكل يجبر الكيان  قد يطرأ من تحوالت إقليمية ودولية مستقبلية تعيد رسم خارطة
 الصهيوني على تنفيذ االتفاقيات والقرارات الدولية.

عاما، والقيادة الفلسطينية  26وهذا الخيار هو الخيار األكثر سلبية، فقد مضى على اتفاقية أوسلو 
ها دون أن تنتقل من فشل إلى فشل على كافة المستويات، وهي تشاهد بنود االتفاقية تتبخر أمام عيني

تملك حوال وال قوة لتحفاظ عليها، واالستمرار في هذا الخيار سينتهي بالقيادة الفلسطينية معزولة على 
 قطعة أرض خارج فلسطين.

حل الدولة الواحدة سيضع القيادة الصهيونية العنصرية على المحك أمام شعوب العالم، وسيلفت نظر 
لى واقعية حل الدولة الواحدة، أسوة بما حدث في دولة العالم من جديد إلى عبثية حل الدولتين، وإ

 جنوب أفريقيا.
 الخيار الثاني: اإلذعان

الدخول في شراكة مع الكيان الصهيوني، تقوم على اإلذعان لشروطه والقبول بما يقدمه لها من 
لحقوق تصورات سياسية للحل الدائم، بما يضع حدا لحالة االستنزاف الذي تمر به القضية، والتآكل ل

واألرض، وخذالن المحيط العربي والمجتمع الدولي، وعجزهم عن إجبار الكيان الصهيوني على 
 الخضوع لقرارات الشرعية الدولية.

وهذا الخيار قد تضطر القيادة الفلسطينية إلى الدخول فيه؛ لكنه لن يكون الخيار الذي سيحقق لها ما 
 مكن من إقناع الشعب الفلسطيني بالدخول فيه.عجزت عن تحقيقه حتى اآلن، فضال عن أنها لن تت

 الخيار الثالث: المقاومة الشاملة
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العودة إلى خيار المقاومة الشاملة واالنخراط الكامل في انتفاضة ثالثة، تهدف إلى تعطيل المخطط 
الصهيوني الرامي إلى ضم الضفة الغربية، وإلغاء قرار ضم القدس، وإفساد المخططات الصهيونية 

مية االقتصادية واألمنية، واستعادة زخم القضية الفلسطينية من جديد بعد أن توارت تحت دخان اإلقلي
 العربية، في سوريا واليمن وليبيا والعراق.-الصراعات العربية

وقد جربت القيادة الفلسطينية هذا الخيار من قبل في االنتفاضة األولى والثانية، وتعرفت على 
يار ناجح جدا على مستوى إزعاج الكيان الصهيوني إعالميا، وتأخير إيجابياته وسلبياته، وهو خ

مخططاته اإلقليمية، وعلى مستوى استعادة زخم القضية الفلسطينية؛ لكنه لن يحقق أي مكاسب 
جديدة على صعيد تطبيق قرارات الشرعية الدولية، كما أن الثمن الذي ستقدمه مؤسسات السلطة 

الشعب الفلسطيني، سيكون ثمنا كبيرا أكثر مما كان عليه في المرات الفلسطينية وفصائل المقاومة و 
 السابقة.

 الخيار الرابع: قلب الطاولة
قلب الطاولة على رأس واضعيها، بالخروج من مسار السالم )المستحيل(، الذي تدرك جميع األطراف 

ساس دولتين للشعبين أنه لن يتحقق، وأنه يحمل في طياته بذور فنائه، وهو مسار الحل القائم على أ
الفلسطيني واليهودي، والعودة إلى تبني مسار السالم )الُمحرِّم( القائم على أساس دولة واحدة 
للشعبين، وهو الخيار الذي تبنته القيادة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي، ورفضته الواليات 

 طوي على إنهاء المشروع الصهيوني.المتحدة وحذرت القيادة الفلسطينية من تبني هذا الطرح؛ ألنه ين
ويبدو أن هذا الخيار هو الخيار الذي سيقلب الطاولة على رأس الكيان الصهيوني، وسيثير حراكا 
سياسيا جديدا على امتداد الكرة األرضية، وسيضع القيادة الصهيونية العنصرية على المحك أمام 

ل الدولتين، وواقعية حل الدولة الواحدة شعوب العالم، وسيلفت نظر العالم من جديد إلى عبثية ح
أسوة بما حدث في دولة جنوب أفريقيا، ومع ذلك فإن التحديات التي تقف في وجه هذا الخيار، 
تحديات كبيرة جدا، ليس من السهل على القيادة الفلسطينية الحالية والقوى الفلسطينية تجاوزها. ويبقى 

 حتميته وارتفاع معدل نجاحه؛ لكنه لم يجرب بعد.هو الخيار الذي يفترض الخبراء السياسيون 
 19/8/2020  الجزيرة ني  الدوحة

 
 اإلمارات طلبي في الماضي سالحًا أميركيًا متييطييورًا ميقيابيل عيالقييات ميييع إسيرائييل .59

 ليكس فيشمانأ
بموافقة  مرتين على االقل في العشرين سنة األخيرة اشترطت االمارات تحسين العالقات مع إسرائيل

إسرائيلية على صفقة سالح تحسن الوسائل القتالية التي تحت تصرفها. هكذا حيث إن طلبها الحالي 
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يديعوت »وُمسيرات مسلحة، كما نشرت « 35اف »من إسرائيل سحب معارضتها لبيع طائرات 
ع ، هو نمط عمل معروف في المفاوضات المستمرة التي تديرها إسرائيل مأمس، أول من «احرونوت

 دول الخليج.
، محمود المبحوح، ونشأ بين االمارات وبين إسرائيل «حماس»صفي في دبي رجل  2010في العام 

شرخ عميق. وفي إطار جس النبض لتحسين العالقات طلبت االمارات من إسرائيل، كتعويض، بيعها 
الذات هم الذين مسيرات مسلحة من انتاج إسرائيل. وبخالف، اليوم، في ذاك الوقت كان األميركيون ب

رفضوا بيع االمارات منظومات سالح كهذه من انتاج الواليات المتحدة. اما إسرائيل، حسب التقرير 
، فقد ارادت تنفيذ الصفقة والمصالحة مع االمارات، بل سعت لتتجاوز المعارضة «نيويوركر»في 

ع هذه الطائرات من األميركية من خالل تطوير برنامج لمنظومات توجيه الطائرات المسيرة، يمن
العمل خارج حدود االمارات. غير ان األميركيين استخدموا الفيتو. في ذاك الوقت كانت هناك 
شركات إسرائيلية ضالعة في االمارات في مجاالت الدفاع عن منشآت الطاقة، وكان هناك دور في 

ام ايضا. وبالمناسبة، تسمح بتعقب المواصالت وأعداء النظ« مدينة ذكية«بناء بنية تحتية واسعة لـ
كانت ضالعة، حسب منشورات اجنبية، في كشف « عين الباز»فإن هذه المنظومات التي تسمى 

 ، الذين صفوا المبحوح.«الموساد»رجال 
اقيم في دبي، طلب مندوبو االمارات ان « لحماية الوطن»مشروع إسرائيلي  إطارفي تلك الفترة، في 

التعقب. وارادت إسرائيل بيع خط  ألغراضات مسيرة صغيرة تبني إسرائيل لهم خط انتاج لطائر 
من جس النبض االولي بين إسرائيل واالمارات  أكثراالنتاج ولكن المفاوضات لم تنجح. حالة مبكرة 

جرت في منتصف التسعينيات، بعد اتفاقات اوسلو. عندها طلبت االمارات ان تشتري من الواليات 
تبر الطائرات القتالية االكثر تطورا. واستغلت إسرائيل طلب كانت تع« 16اف »المتحدة طائرات 

لزام إاالمارات، من خالل الواليات المتحدة لتسحب إسرائيل معارضتها لصفقة الطائرات. وكان الهدف 
مندوبي االمارات بلقاء مندوبي إسرائيل وجها لوجه في واشنطن. وهكذا بدأت االتصاالت االمنية بين 

 إسرائيل واالمارات.
في اعقاب هذه االتصاالت سحب رئيس الوزراء في حينه، اسحق رابين معارضته، لبيع الطائرات. 

بل ايضا منظومات تم « 16اف »وبالفعل باعت الواليات المتحدة االمارات ليس فقط طائرات 
تطويرها للطائرة في إسرائيل. وكل ذلك بموافقة إسرائيلية كاملة. وبالمقابل، طلبت إسرائيل من 

ميركيين بيعها منظومات سالح متطورة منعت عنها حتى ذلك الحين. هكذا تدار الدبلوماسية األ
« 15اف »السرية في الشرق االوسط. هذا ما حصل ايضا عندما باعت الواليات المتحدة طائرات 

متطورة وطائرات استخبارات للسعودية. صفقة اعتبرت في حينه في إسرائيل كتهديد وجودي. 
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يل في حينه في شكل تلقي منظومات سالح سرية من الواليات المتحدة دون ان يلحق وعوضت إسرائ
 بها اي ضرر جراء الصفقة السعودية او الصفقة مع االمارات.

 «يديعوت»
 20/8/2020  األيام  رام هللا
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