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  حوارات ومقاالت
  سري سمور... لفلسطينية وسقطتم في سوء التقديرأسأتم فهم العقلية ا  44.
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  يييف كوفوفنتش... وحماس على أعتاب جوالت قتال جديدة "إسرائيل"  46.

 
  :كاريكاتير

*** 
 
 

 بعد فشل جهود وساطات التهدئةتتزايد قطاع غزة  احتماالت التصعيد في .1
يلوح التصعند في أفق قطاع غزة مجددًا عقب فشل جهود وساطات التهدئة : نادية سعد الدي  -عمان

التي تقوم بها مصر وقطر واألمم المتحدة، حتى اآلن، بسبب رفض االحتالل اإلسرائنلي لمطالب 
لجوء االحتالل لعمل عسكري عدواني للضغط على ” حماس“ة، بدون استبعاد حركة القطاع اإلنساني

فصائل المقاومة الفلسطنيية للتراجع ع  المطالب العادلة التي طرحت خالل المحادنثات مع الوسيط 
 المصري.

وقامت سلطات االحتالل بيشر بطاريات إضافية لميظمة القبة الحدودية على حدود قطاع غزة، 
 في أية لحظة. لالنفجارلت جهود الوسطاء في نزع فتنل األزمة اآليلة بعدما فش

، مع بقية الفصائل الفلسطنيية، م  حالة التأهب واليقظة في صفوف ”حماس“فيما زادت حركة 
 قواتها تحسبًا م  تصعند عسكري إسرائنلي في األيام المقبلة.
، في تحسن  أوضاع ”حماس“طنيية، وفق وتتمثل المطالب اإلنسانية التي تقدمت بها الفصائل الفلس

الكهرباء وصواًل إلى إنهائها، والسماح باالستنراد والتصدير الحر للبضائع م  وإلى القطاع، باإلضافة 
إلى تيفنذ مشاريع تيموية وإغانثية تسمح بتشغنل مائة ألف خريج وعامل، وتوسيع مساحة الصند، 

 ع بالقطاع.وزيادة تدخل األمم المتحدة في تيفنذ المشاري
نتائج جهود الوسطاء لتهدئة الوضع في القطاع تكاد تكون معدومة، وما تزال “إن ” حماس“وقالت 

متواضعة وضعيفة، أمام تعيت سلطات االحتالل ومعارضتها للمطالب اإلنسانية التي طرحتها 
 ”.الحركة عبر الوسيط المصري 
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ة وأن الجانب الفلسطنيي ييتظر رد ال يمك  السكوت على استمرار حصار قطاع غز “وأضافت أنه 
 ”إسرائنل عبر الوسيط المصري.

استمرار “، خلنل الحية، في تصريح له أمس، م  ”لحماس“م  جانبه؛ حذر عضو المكتب السياسي 
، محماًل االحتالل مسؤولية التصعند في القطاع المحاصر ميذ نحو ”الحصار اإلسرائنلي على غزة

تهديدات اإلسرائنلية بعودة سياسة االغتياالت ضد قادة الفصائل، مؤكدًا وقلل الحية، م  ال عامًا. 19
 ”.عدم خشنتهم م  مواجهة االحتالل، وحياتهم ليست أغلى م  حياة أبياء الشعب الفلسطنيي

وكان وفد م  المخابرات المصرية قد زار قطاع غزة، يوم االنثين  الماضي، والتقى وفدًا م  حركة 
 ”.حماس“

زة توترًا أمييًا، بعد استئياف إطالق البالونات الحارقة م  القطاع، ميذ عدة أسابيع، ويشهد قطاع غ
للمطالبة برفع الحصار اإلسرائنلي المحكم على أبياء الشعب الفلسطنيي في القطاع، مما أدى إلى 

 اندالع مئات الحرائق في مياطق الغالف الحدودي مع القطاع.
الحكومة اإلسرائنلية تجري اتصاالت مكثفة مع “ية اإللكترونية، بأن إلى ذلك؛ أفادت المواقع اإلسرائنل

 ”.، ووقف التصعند”حماس“الوسطاء، م  أجل التوصل إلى تهدئة مع 
مصر وقطر تمارسان الضغط على حماس لوقف التصعند، وطلبا م  “واّدعت نفس المواقع إن 

 ”.تهدئة فورية سلطات االحتالل تأجنل الرد على البالونات، لحن  التوصل إلى
وبحسبها؛ فأنه يمك  التوصل إلى تهدئة خالل األيام القريبة المقبلة، في أعقاب الضغط المصري 

 ”.حماس“والقطري على 
 24/8/2020الغد، عّمان، 

 
 التركي  الرئيسيتلقى اتصاال هاتفيا من  عباس .2

الرئيس التركي رجب طنب محمود عباس، اتصاال هاتفيا م   السلطة الفلسطنييةتلقى رئيس : رام هللا
 أردوغان.

وجرى خالل االتصال، بحث آخر المستجدات على صعند القضية الفلسطنيية، حنث أكد الرئيس 
أردوغان موقف تركيا الداعم للموقف الفلسطنيي، ورفضه ألية خطوات ضم إسرائنلية أو تطبيع قبل 

 وعاصمتها القدس الشرقية.إنهاء االحتالل وتحقنق االستقالل إلقامة الدولة الفلسطنيية، 
وأبدى موافقة تركيا على عقد جلسة طارئة لوزراء خارجية ميظمة التعاون اإلسالمي، لدعم الموقف 

 الفلسطنيي.
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وأعرب الرئيس التركي، ع  استعداد بالده دعم الجهود الفلسطنيية لمواجهة فنروس "كورونا"، وتقديم 
 المساعدات الطبية الممكية في هذا المجال.

نظنره . وأطلع عباس التركي على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطنيية الرئيس، عباسوره، شكر بد
 التركي أردوغان، على الجهود المبذولة لتحقنق وحدة الصف الفلسطنيي.

 22/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بصمت وبالتدريج مخطط الضم سيتم تطبيقه": المكتب الوطني للدفاع عن األرض" .3
"األيام": أظهر تقرير االستيطان األسبوعي الصادر، أمس، ع  المكتب الوطيي للدفاع ع   -رام هللا 

األرض ومقاومة االستيطان، التابع لميظمة التحرير، أن مخطط التوسع االستيطاني وضم مساحات 
ن  وسيادة دولة إسرائنل واسعة م  األراضي الفلسطنيية لدولة االحتالل اإلسرائنلي، وفرض قوان

علنها، لم يرفع ع  جدول أعمال الحكومة اإلسرائنلية، وسنتم تطبيقه بموافقة أمنركية بصمت 
 وبالتدريج.

وتطرق التقرير، الذي وصلت "األيام" نسخة ميه، إلى الجدل الدائر حول وقف حكومة إسرائنل ضم 
اإلسرائنلي  –  اتفاق التطبيع اإلماراتي مساحات واسعة م  األراضي لدولة االحتالل بعد اإلعالن ع

األمنركي، إلى قول المبعوث األمنركي السابق للشرق األوسط، جيسون غرييبالت: إنه يعتقد أن  –
 المخطط اإلسرائنلي لضم مياطق في الضفة الغربية "ال يزال قائمًا ولم يتم القفز عيه، بل تم تعليقه".

ات لم يضع حجر األساس للتطبيع بقدر ما أخرجه م  األدراج وأضاف التقرير: إن االتفاق مع اإلمار 
إلى العل ، ألن التطبيع جرى على مدى السين  الماضية ونضج بالذات بالتوازي مع صعود مسألة 

 الضم إلى الواجهة.
 24/8/2020األيام، رام هللا، 

 

دة لحماية األقصىالفلسطيني "التشريعي .4  " يدعو إلستراتيجية وطنية موحَّ
دعا المجلس التشريعي الفلسطنيي لوضع إستراتيجية وطيية موحدة لحماية األقصى والمقدسات  :غزة

 اإلسالمية، مطالًبا المطبعن  العرب بالتراجع ع  مواقفهم.
إلحراق المسجد األقصى  51جاء ذلك خالل جلسة عقدها المجلس، يوم األحد، بالتزام  مع الذكرى 

 المبارك.
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المسؤولية الياتجة ع  غطرسته واستهدافه لألقصى المبارك وحراسه  وحّمل المجلس االحتالل  
 والمرابطن  والمرابطات فيه والمشاريع التهويدية التي تستهدف القدس والضفة الغربية المحتلة.

 23/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اإلعالم اإلسرائيلي ينشر تسجيال مسربا للرئيس الفلسطيني حول اإلمارات  .5
ر اإلعالم اإلسرائنلي تسجنال مسربا لمكالمة هاتفية بن  الرئيس الفلسطنيي محمود عباس والرئيس نش

المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث فنها األول ع  اإلمارات وميع الهجوم الفلسطنيي علنها بسبب 
طة إصالح ذات البن  بن  السل”طائرات المساعدات التي وصلت تل أبنب، إضافة إلى الرغبة بـ

 ”.الفلسطنيية واإلمارات
، مينر الجاغوب، ”فتح“وعبر فيسبوك، أوضح مسؤول اإلعالم في مفوضية التعبئة والتيظيم لحركة 

بعض التفاصنل المتعلقة بالتسريب، مؤكدا أن جزءا كبنرا م  التسجنل عبارة ع  مكالمة بن  عباس 
 والسيسي.

في التسجنل كانت م  تلك المكالمة، التي وأوضح الجاغوب أن أغلب العبارات والجمل المذكورة 
 كانت بمياسبة عند الفطر.

وأوضح الجاغوب أن اإلعالم اإلسرائنلي قام بقص وإلصاق أجزاء م  التسجنالت وفقا لتواريخ 
 متباعدة.

 23/8/2020القدس العربي، لندن، 

 

 سطينيةفياض: إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية المدخل لمعالجة القضية الفل .6
رام هللا )فلسطن ( / محمد صفية: قال رئيس وزراء السلطة الفلسطنيية األسبق سالم فياض، إن 
المدخل لمعالجة كافة المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطنيية، هو إنهاء االنقسام السياسي الفلسطنيي، 

 يية.الذي سبب إرباكا للموقف الفلسطنيي على جميع الُصعد، واستعادة الوحدة الوط
جاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمها مركز "يبوس" لالستشارات والدراسات االستراتيجية بالضفة 

 الغربية )غنر حكومي(، النوم الثالنثاء، بعيوان "قرار الضم اإلسرائنلي والمطلوب فلسطنييا".
لذي أعليه وأشار إلى أن أحد أسباب االنقسام هو االختالف على برنامج ميظمة التحرير الفلسطنيية ا

 رئيس الميظمة الراحل ياسر عرفات، والذي ُعرف بإعالن االستقالل.
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وأكد على لزوم تضمن  أي رؤية، حقوق الشعب الفلسطنيي، كحق تقرير المصنر وعودة الالجئن  
 ، الفتا إلى أن أي م  اإلسرائنلنن  ل  يقر هذه الحقوق.194والقرار 

 23/8/2020قدس برس، 
 

 من حماس يلتقي الرئيس التركي أردوغانهنية على رأس وفد  .7
التقى وفٌد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعنل هيّية، يوم السبت، في 
اسطيبول الرئيس التركي رجب طنب أردوغان، وقد هيأ هيية الرئيس أردوغان بالعام الهجري الجديد، 

 وباكتشاف حقل الغاز، وافتتاح مسجد آيا صوفيا.
لع الوفد السند أردوغان على آخر تطورات القضية الفلسطنيية، وخاصة خطط االحتالل الرامية وأط

لضم أراض م  الضفة الغربية وغور األردن، وخطوات التطبيع مع االحتالل وما تمثله م  طعية في 
ظهر الشعب الفلسطنيي وحقوقه المشروعة، واستعرض األخ هيية ووفد الحركة مع السند أردوغان 

لجهود الوطيية لتوحند الموقف الفلسطنيي في مواجهة مخططات الضم ورفض التطبيع، ومساعي ا
حركة حماس لتحقنق الوحدة الوطيية الفلسطنيية مع اإلخوة في حركة فتح وكل الفصائل والقوى 
الوطيية، ومخططات تهويد القدس والمسجد األقصى، وجهود إنهاء الحصار والعدوان المستمر ضد 

أرضًا وشعبًا، وما يتعرض له أهليا في قطاع غزة م  حصار وعدوان وتصعند مستمر، وتم فلسطن  
التطرق إلى معاناة شعبيا في الشتات ومخيمات الالجئن ، وتمسكهم بحق العودة إلى أرضهم 

 وبنوتهم، وما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون االحتالل.
 23/8/2020، موقع حركة حماس

 
 صمود شعبنا ونجاح المقاومة سيقودنا للتحرير.. جح في مواجهة التطبيعمشعل: األمة ستن .8

أكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، أن صمود الشعب الفلسطنيي، ونجاح 
مقاومته، واإلجماع الفلسطنيي على رفض "صفقة القرن" وقرار الضّم والتطبيع، هي عياصر قوة، 

 ليهضة.ستقودنا إلى التحرير وا
وطالب مشعل في حوار نظمه الملتقى العلمي للشباب عبر اإلنترنت أمس السبت، بتقديم الدعم 

 لشعبيا م  الجهات الرسمية والحزبية واليخبوية في العالمن  العربي واإلسالمي وتعزيز صموده.
وة اإلماراتية وأكد أن األمة ستيجح في معركة مواجهة التطبيع ألنه ما زال محدوًدا، مبنًيا أن الخط

 بالتطبيع مع االحتالل لم تك  مفاجئة، بل سبقتها خطوات تطبيعية، وهياك دول لديها التوجه ذاته.
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وشدد مشعل على أن حماس ضد التطبيع، وضد العالقة مع االحتالل م  أي دولة كانت، قائاًل: 
سطنيية، وبن  م  نمنز ونفرق بن  عالقة وأخرى م  جهة دوافع ذلك، وبن  م  يدعم القضية الفل

 يتيكر للقضية.
واعتبر مشعل أن معركة الوعي أساسية لألمة أمام كل هذه التحديات والبعد ع  مستيقع العرقية 
والطائفية، وأن تكون معارك األمة ضم  رؤية كاملة، وأن تستعد لكل معاركها، وأن تقدم نماذج 

 ناجحة فنها.
 23/8/2020، موقع حركة حماس

 
 لتهدئة يدفع القادة لمزيد من إجراءات الحذرغزة: فشل جهود ا .9

قالت مصادر متعددة إن فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة بن  الفصائل وإسرائنل  حس  جبر:
دفع قادة الفصائل واألجهزة العسكرية إلى اتخاذ مزيد م  إجراءات الحيطة والحذر خوفا م  

 استهداف إسرائنلي مباغت.
ـ "األيام" أن إجراءات مشددة صدرت للجميع لعدم التهاون في إجراءات وأكدت هذه المصادر ل

السالمة الجماعية والشخصية في إطار العمل النومي خاصة بعد صدور دعوات إسرائنلية متكررة 
للبدء باستهداف م  تعتبرهم قادة العمل المنداني الذي  يصدرون أوامر للشبان بإطالق الصواريخ 

 والبالونات الحارقة.
وأشارت إلى أن تعليمات السالمة والحذر والتي تشمل التحرك والتجمعات متبعة ميذ فترة طويلة، لك  
تعليمات مشددة صدرت لرفع مستوى الجاهزية على األرض دون أن تتأنثر الخدمات المقدمة 

 للمواطين  والحفاظ على األم  واألمان في المجتمع.
  24/8/2020األيام، رام هللا، 

 
 حريقًا جراء البالونات الحارقة 25نذار تدّوي في "غالف غزة" وصافرات اإل  .10

، في الميطقة المحيطة بقطاع غزة، ]السبت[ وكاالت: دوت صفارات اإلنذار مساء أمس -تل أبنب 
حريقًا جراء  25بحسب ما أعليت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش االحتالل اإلسرائنلي، فيما اندلع 

حريقًا،  25"( اندلع 11وبحسب القياة العامة اإلسرائنلية )"كان  لبالونات الحارقة.استمرار إطالق ا
وذكرت القياة أن حريقًا  أمس، في مستوطيات إسرائنلية، جراء إطالق بالونات حارقة م  قطاع غزة.

 اندلع أمس، طاول دفنئة زراعية في "موشاف هعسراه" التابع للمجلس االستيطاني "حوف أشكلون".
 23/8/2020يام، رام هللا، األ
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 تعهد بدعوة اإلطار القيادي الموحدعباس الرئيس  حسن يوسف: .11

كشف القيادي في حركة "حماس" اليائب حس  يوسف، ع  تعهد رئيس السلطة محمود : رام هللا
عباس خالل اجتماع القيادة الماضي بدعوة األمياء العامن  للفصائل واإلطار القيادي الموحد، 

ا في تطبنق التقارب ووضع استراتيجيات وسياسات جديدة، ومعالجة كافة ملفات للمضي قدم
 المصالحة.

وقال "يوسف"، في لقاء على قياة "الجزيرة مباشر" حول آخر المستجدات السياسية على الساحة 
 الفلسطنيية: إن إنجاز المصالحة ضرورة ال بد ميها لمواجهة االحتالل.

 يع بن  اإلمارات واالحتالل هو هدية مجانية لالحتالل.وقال "يوسف": إن اتفاق التطب
 23/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالفيديو والصور رسالة مرئية جديدة من حماس لحكام اإلمارات .12

حماس رسالة جديدة مرئية لدولة اإلمارات وشعبها، بعد إبرامها اتفاقًا مع دولة االحتالل  وجهت حركة
أمريكية. وقالت الحركة في الفنديو المرئي، الذي بثته عبر ميصاتها في مواقع اإلسرائنلي برعاية 

التواصل االجتماعي وتابعه "فلسطن  أون الي ": رسالة حماس إلى شعب اإلمارات "تربطيا بكم 
 عالقات طنبة". 

وأضافت: "لكييا مصدومون م  تطبيع حكامكم".   وظهر في الفنديو عضو المكتب السياسي لحركة 
ماس خلنل الحية، في كلمة له خالل مسنرة جماهنرية حاشدة في غزة في وقت سابق. وقال الحية: ح

"يا هؤالء أنتم تطبعون مع القتلة وقتلة األطفال واليساء وم  حرقوًا الشجر والحجر" وأضاف: "هؤالء 
 يقصفون مدارس أطفاليا وفي ميامهم اآلم "، متسائاًل: "كيف تطبعون معهم؟". 

حية رسالته إلى حكام اإلمارات: "ستجيون الحيظل يومًا قادمًا، وستدركون أن هذا السرطان ووجه ال
 الصهنوني مدمر علنيا فتراجعوا ع  ذلك قبل فوات األوان.

 23/8/2020، فلسطين أون الين
 

 لجنة المالية بالكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية منًعا لالنتخابات .13
ة المالية بالكييست اإلسرائنلي، فجر النوم االنثين ، على مشروع قانون تأجنل صادقت اللجي :رام هللا

يوًما، وذلك في خطوة رامية لميع حل الكييست وإجراء  120موعد إقرار المنزانية العامة لمدة 
 انتخابات مبكرة، كما كان مقرًرا النوم مع انتهاء الموعد الرسمي للمصادقة على المنزانية.
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يعوت أحرونوت، فإنه تم إقرار المشروع بالقراءتن  الثانية والثالثة داخل اللجية، على وبحسب موقع يد
أن يعرض النوم على الهنئة العامة للكييست للتصويت عليه، إلقرار عملية التأجنل حتى الثالث 

 والعشري  م  ديسمبر/ كانون األول المقبل.
بهدف حل الخالفات بن  الليكود وأزرق  وقدم مشروع القانون م  قبل عضو الكييست تسفي هاورز،

 أبيض، فيما يتعلق بالمنزانية، وميًعا لحل االئتالف الحكومي الحالي. -
وكان بييامن  نتيياهو رئيس الوزراء اإلسرائنلي وزعيم الليكود، أعل  اللنلة الماضية خالل مؤتمر 

 صحفي أنه يؤيد المقترح وأن حزبه سندعمه.
أبيض، أن يتوصال فيما بنيهما التفاق بشأن  -ا، يتعن  على الليكود، وأزرق يومً  120وخالل فترة الـ 

 إقرار المنزانية، خاصًة مع تمسك كل ميهما بشروطه.
 24/8/2020القدس، القدس، 

 
 أفراد شرطة 3متظاهرا وإصابة  30االحتجاجات ضد نتنياهو متواصلة: اعتقال  .14

ة والمحتجن  أمام مقر إقامة رئيس الحكومة اندلعت مواجهات بن  عياصر الشرط: محمود مجادلة
 اإلسرائنلية، بييامن  نتيياهو، لمطالبته باالستقالة، السبت.

م  عياصر  3متظاهرا، بحسب ما أعليت الشرطة، فيما أصنب  30وأسفرت المواجهات ع  اعتقال 
 الشرطة م  جراء إلقاء المتظاهري  للحجارة.
ت، التظاهر مطالبن  باستقالة نتيياهو وحكومته، فيما وواصل عشرات آالف اإلسرائنلنن ، السب

 محاولة الشرطة قمع المظاهرة أمام مقر إقامة نتيياهو في مديية القدس./اندلعت اشتباكات خالل 
 23/8/2020، 48عرب 

 
 رئيس الموساد: "إيران هّشة والتهديد الحقيقي آٍت من تركيا" .15

أن تركيا في ظل حكم رجب طنب إردوغان  صّرح رئيس الموساد، يوسي كوهن ،: عدي محامند
 تشكل خطًرا أكبر م  إيران، وفق ما نشرته صحيفة "تايمز" الليدنّية.

شهًرا، في محادنثة له مع مسؤولن  م   20وذكرت الصحيفة أن كوهن  تفّوه بهذا التصريح قبل نحو 
 حقيقي آت م  تركيا".مصر والسعودية واإلمارات، وأضاف أن "القوة اإليرانّية هّشة، والتهديد ال
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وأدرج التقرير الصادر ع  الصحيفة، بعض أنشطة تركيا، بما في ذلك المواجهة مع النونان بشأن 
موارد الغاز واليفط في شرق البحر المتوسط، والتدخل العسكري في لنبيا ، والصراع ضد األكراد في 

 شمال سورية، وعالقاتها المتشعبة مع "حماس".
 22/8/2020، 48عرب 

 

 لدول خليجية NSOتشجع وتتوسط بيع برامج تجسس  "إسرائيل" .16
لبرامج التجسس عبر الهواتف اليقالة وتتوسط  NSOتشجع إسرائنل بشكل رسمي شركة : بالل ضاهر

بن  الشركة ودول في الخليج لكي تشتري األخنرة برنامج "بيغاسوس" للتجسس على معارضن  لتلك 
 األنظمة وخصوم سياسنن .

بن  الشركات اإلسرائنلية األكثر نشاطا في دول الخليج، م  خالل برنامجها  NSOوتعتبر 
"بيغاسوس" الختراق الهواتف اليقالة، ووصلت مبيعاتها إلى مئات مالين  الدوالرات في اإلمارات 
 والسعودية ودول خليجية أخرى، التي تالحق معارضي أنظمتها، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" يوم

 كشفت أن مبيعات الشركة تجري بتشجيع ووساطة إسرائنلية رسمية.األحد، التي 
 23/8/2020، 48عرب 

 

 معتقال وأدلة تدعم رواية الضحية 11اغتصاب جماعي في إيالت:  .17
أكد مسؤول رفيع في الشرطة اإلسرائنلية أن المحققن  توصلوا إلى "أدلة حساسة" : محمود مجادلة

عاًما، التي تقدمت بشكوى قبل حوالي عشرة أيام حول  16تعزز مزاعم الفتاة البالغة م  العمر 
تعرضها الغتصاب جماعي أنثياء إجازة قضتها في فيدق بمديية إيالت )أم الرشراش(، بحسب ما 

 اإلسرائنلية. 12جاء في القياة 
شابا إسرائنليا، تياوبوا على  30وُكشف يوم الخميس الماضي، ألول مرة ع  القضية، وورد حنيها أن 

آب/  12عاما، في غرفة بأحد فيادق مديية إيالت يوم األربعاء  16صاب الفتاة البالغة م  العمر اغت
 أغسطس الجاري.

 23/8/2020، 48عرب 
 

 تدعم مبادرة تجريبية للحصول على الكهرباء من األردن "إسرائيل" .18
درة تجريبية أعرب وزير الطاقة اإلسرائنلي، يوفال شتاييتز، ع  دعمه لمبا: )د ب أ( -رام هللا

وقال شتاييتز: "إن نتيجة تلك  للحصول على الكهرباء التي تولدها الطاقة الشمسية م  األردن.
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المبادرة ستساعد وزارة الطاقة على صياغة سياساتها بشأن التعاون اإلقليمي وشراء الكهرباء عبر 
 الحدود"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج لألنباء النوم األحد.

 23/8/2020 القدس، القدس،
 

 كاتب "إسرائيلي" بعد زيارته اإلمارات: تشبهنا بكل شيء .19
قال مراسل صحفي "إسرائنلي"، بعد إجرائه زيارة إلى اإلمارات، في : عدنان أبو عامر -21عربي

ضوء التطبيع بن  األخنرة واالحتالل، إن ما دعاه "السالم" تم "مثلما لم يتم أي اتفاق سالم آخر"، 
 اساته على الطرفن  ال سيما وأن الدولة الخليجية "تشبهيا بكل شيء".متسائال ع  انعك

وأضاف "كرمل لوتساتي"، الذي عاد للتو م  زيارة امتدت أسبوعا لإلمارات، في تقرير نشرته القياة 
"، إن ما اعتراف أبوظبي بما وصفها "الدولة النهودية"، م  بن  21العبرية، وترجمته "عربي 12

 ميح أهمية لـ"السالم" الياشئ.  اعتبارات أخرى، ت
وحول كواليس رحلته، قال إنها "انطلقت إلى دبي، وفور وصولي هياك قال لي مصدر مقرب م  

 عائلة اب  زايد سترى أنه سيكون سالم حقيقي، ليس كاتفاقات السالم األخرى في الميطقة".
لدي أدنى شك أن هذه واحدة م   وتابع: "باليسبة لإلمارات، فإنيي بعد أسبوع كامل في زيارتها، ليس

أكثر الدول تشابها مع إسرائنل، اإلسرائنلنون الذي  يأتون إلى دبي سيفاجؤون، هذا عالم عربي ال 
نعرفه.. بلد عدد سكانه تسعة مالين  نسمة، نثمانية مالين  ميهم أجانب وعمال مهاجرون.. هي دولة 

 مفتوحة أمام إسرائنل".
 

أن يتعرفوا على اإلسرائنلنن ، ولديهم فضول لفهم كيف بينيا قوة  وقال: "اإلماراتنون يريدون 
تكيولوجية، وما الذي يحفزنا، قال لي أكثر م  شخص إماراتي حلمي الوصول إلى تل أبنب، كما 

 أحب الصالة في المسجد األقصى".
 23/8/2020، "21موقع "عربي 

 
 أسيرًا في "الدامون" يعانون أوضاعًا صعبة 22  .20

أفادت هنئة شؤون األسرى والمحرري ، األحد، بأن األسرى القابعن  في قسم : سمودي علي -جين  
 أسنرا. 22في سج  الدامون، يعانون م  ظروف اعتقالية قاسية وصعبة، ويبلغ عددهم  1رقم 

وأوضحت الهنئة، أن األسرى في هذا القسم، يعانون م  عدم وجود فتحات للتهوية في الغرف، 
 أشعة الشمس النها وم  ارتفاع معدالت الرطوبة داخلها بشكل ال يحتمل. وكذلك م  عدم دخول
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، وم  ساحة ةوذكرت ، أن األسرى أشتكوا م  الفرشات المتسخة والقديمة، وم  )األبراش( الصدئ
 الفورة الضيقة للغاية، والتي هي عبارة ع  ممر بن  الغرف بمساحة صغنرة جدا.

 23/8/2020القدس، القدس، 

 

 أشهر 5مأساة شاب فلسطيني عالق بمطار دبي منذ  هذه "هآرتس": .21
كشفت صحيفة "هآرتس" ع  وجود شاب فلسطنيي عالق ميذ خمسة أشهر داخل : وكاالت -ليدن

 غرفة في مطار دبي ال يسمح له بدخول اإلمارات وال العودة لقطاع غزة.
أي خطأ، إذ إن وقالت الصحيفة إن الغمري محجوز بمطار دبي رغم أنه غنر مذنب بارتكاب 
 إسرائنل ومصر ترفضان السماح له بالعودة إلى غزة، واإلمارات ال تسمح له بدخولها.
 23/8/2020، "21موقع "عربي 

 

 االعتقاالت بحق المقدسيين ظاهرة ممنهجة تهدف لتهجيرهم .22
نن  رام هللا: أكد مركز فلسطن  لدراسات األسرى أن االحتالل يستخدم سياسة االعتقاالت ضد المقدس

كورقة ضغط بطريقة مميهجة ومقصودة؛ لدفعهم إلى ترك أرضهم ومقدساتهم طواعية إليجاد حياة 
 آمية وكريمة بعندًا ع  ميغصات االحتالل واستهدافه المستمر لهم.

وأوضح المركز، في ورقة عمل قدمها مديره رياض األشقر، خالل ملتقى نظمه اتحاد األكاديمنن  
المؤشرات المستقبلية ومقومات الصمود"، أن االحتالل ميذ  -ع مديية القدس الفلسطنينن  بعيوان "واق

عشرات السين  يستخدم العديد م  الوسائل لتهجنر الفلسطنينن  م  القدس، ولك  تبقى االعتقاالت 
 األسلوب األكثر خطورة والذي يعول عليه االحتالل كثنرًا في دفع المقدسنن  لترك أرضهم وتهجنرهم.

دراسة التي قدمها األشقر أن مجموع حاالت االعتقال في صفوف المقدسنن  ميذ بداية وكشفت ال
طفل،  3,500ألف حالة اعتقال ميهم  11وحتى نهاية شهر تموز الماضي ما يزيد على  2015العام 
امرأة وفتاة، بنيما أصدر االحتالل خالل السيوات الخمس الماضية وحتى اليصف األول  500 وحوالي
( قرار إبعاد بحق المقدسنن  سواء ع  المسجد األقصى، أو 2,500م الجاري ما يزيد على )م  العا

 ( قرار بالحبس الميزلي خالل تلك الفترة.1,500القدس القديمة، وأصدر ما يزيد على )

 23/8/2020األيام، رام هللا، 

 

 زوارق االحتالل تهاجم مراكب الصيادين على شاطئ بحر غزة .23
حتالل الحربية مراكب الصيادي  غرب منياء غزة مباشرة في مسافة أقل م  منل استهدفت زوارق اال

واحد فقط. وأكد ميسق اتحاد الصيادي  في غزة زكريا بكر أن زوراق االحتالل صعدت م  اعتداءاتها 
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وبعد ان كانت تهاجم القوارب على بعد نثالنثة اميال اصبحت النوم تهاجمهم على بعد اقل م  منل 
 في تصريحات صحفية.وأضاف بكر 

 23/8/2020، فلسطين أون الين
 

 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام أربعة .24
يواصل أربعة أسرى فلسطنينن  في سجون االحتالل اإلسرائنلي، إضرابهم المفتوح ع  الطعام رفضا  

العتقالهم اإلداري.  واألسرى هم: ماهر األخرس، ومحمد وهدان، وموسى زهران، وعبد الرحم  
 نبات إضرابهم المفتوح ع  الطعام. شع

 23/8/2020، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يقرر إيقاف إدخال جميع أنواع السلع لغزة .25
قال مسؤول فلسطنيي، إن "إسرائنل" قررت، األحد، ميع إدخال أنواع السلع والبضائع كافة إلى : غزة

 ية والطبية" ميها.قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم )جيوبا(، باستثياء "الغذائ
وأضاف المسؤول، وفقا لـ"األناضول": "تم تبليغ شركات القطاع الخاص بقرار حكومة االحتالل 

 )اإلسرائنلي( بوقف إدخال جميع السلع والبضائع، عدا الغذائية والطبية".
كرم  وميذ أكثر م  أسبوع، تميع سلطات االحتالل، إدخال مواد البياء والوقود لقطاع غزة، عبر معبر

 أبو سالم، الميفذ التجاري الوحند، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادي .
 23/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هدم منشآت وبركسات في العيسوية بالقدس المحتلة .26

هدمت آليات وجرافات تابعة لقوات االحتالل بالقدس المحتلة، صباح يوم األحد، : القدس المحتلة
 بلدة العيسوية. ميشآت وبركسات في

وحسب تقرير دوري يصدره المكتب اإلعالمي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، فقد هدمت قوات 
( ميشأة ما بن  محال تجارية 104( ميزال، وأخطرت بهدم عشرات الميازل، ودمرت )18االحتالل )

 وميشآت زراعية وبركسات وغنرها خالل شهر يولنو الماضي.
 ميزل في القدس. 1,900، هدم االحتالل أكثر م  1967عام وميذ احتالل المديية 

 23/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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على خلفية تطبيعها مع حمدين صباحي يدعو لمقاطعة جميع النشاطات الثقافية اإلماراتية  .27
 "إسرائيل"
ميع دعا المرشح الرئاسي المصري السابق، حمدي  صباحي، إلى "مقاطعة ج: أ ف ب - القاهرة

اليشاطات الثقافية، والجوائز التي تقيمها حكومة اإلمارات، سواء على أرضها، أو في الخارج، 
بعد أن أقدمت حكومة وذلك  ومقاطعة نشاطات أّية حكومة عربية تطبِّّع مع الكيان الصهنوني".

( إن "م   يقول م  )العرب"إسرائنل". مؤكدًا بالقول إن اإلمارات على اإلعالن ع  التطبيع مع 
 فلسطن  ليست قضنته، هو صهنوني بصرف اليظر ع  جيسنته وديانته".

 2020/8/23، "21موقع "عربي 
 

 مكانة القضية الفلسطينية دائرة الشؤون الفلسطينية في األردن تستعرض في كتابها السنوي  .28
، 2020أصدرت دائرة الشؤون الفلسطنيية كتاب إنجازاتها السيوي لعام : ماجدة ابو طنر -عّمان 
ع  قضية الالجئن  الفلسطنينن ، وموجات الهجرة التي استقبلها األردن. كما  تاريخياً  موجزاً  اً متضمي

تضم ، نشأة وتطور مخيمات الالجئن  الفلسطنينن  وأعدادهم حسب سجالت وكالة األونروا، ونبذة 
   الفلسطنينن  ميذ عامتاريخية ع  المؤسسات الرسمية األردنية التي تم إنشاؤها إلدارة شؤون الالجئن

1950. 
 2020/8/24، الدستور، عّمان

 
 ة داخل الحدود اللبنانيةمسير إسرائيلية  ةطائر ُيسقط حزب هللا  .29

وم  مقاتليه لطائرة إسرائنلية مسنرة، اخترقت األجواء اللبيانية.  عل  حزب هللا اللبياني، ع  إسقاطأ 
أفيخاي أدرعي، بسقوط إحدى طائراته المسنرة  أقّر المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائنلي،جهته 

 في لبيان.
  2020/8/23، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"أبوالغيط: مبادرة السالم العربية ال تزال الخطة األساسية للسالم مع  .30

السبت، أن مبادرة السالم العربية ما ، أكد األمن  العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط: القاهرة
 "القضية الفلسطنيية كانتمضيفًا أن  ل الخطة األساسية لتحقنق السالم العربي اإلسرائنلي.تزا
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وما تزال محل إجماع عربي، وإنهاء االحتالل اإلسرائنلي لألراضي الفلسطنيية هو الغاية األكندة  
 التي تسعى ألجلها كافة الدول العربية دون استثياء".

 2020/8/22، القدس، القدس
 

 جامعة الدول العربية لن تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي: غيطأبو ال .31
صّرح األمن  العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أّن الجامعة ستعقد دورة عادية : وكاالت

ة في شهر سبتمبر المقبل، رغم طلب الفلسطنينن  عقد اجتماع طارئ، على خلفية اتفاق التسوي
 اإلماراتي اإلسرائنلي.

 2020/8/23، فلسطين أون الين
 

 وااللتفاق على حقوق الشعب الفلسطيني  "إسرائيل"المغرب: نرفض التطبيع مع  .32
أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدي  العثماني، رفض بالده أي تطبيع للعالقات مع : الرباط

لشبنبة حزب "العدالة  16حية للملتقى الوطيي الـي كلمة ألقاها خالل الجلسة االفتتال فوقا ."إسرائنل"
والتيمية"، إن المغرب يرفض أي تطبيع مع دولة االحتالل ألن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك 

هو الدفاع ع  الحقوق  وحكومة وشعباً  موقف المغرب ملكاً مؤكدًا أن  حقوق الشعب الفلسطنيي.
 المبارك. المشروعة للشعب الفلسطنيي والمسجد األقصى

 2020/8/24، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"اإلمارات ال يحافظ على السالم بل يخدم جرائم تطبيع مسؤول إيراني:  .33
قال أمنر عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان اإليراني للشؤون الدولية، إن اإلمارات تتخطى : الدوحة

أنها تتحمل وجود الند و مر لألم  الجماعي في ميطقة الخليج، بصورة غنر حكيمة الخطوط الح
أن "سلوك أبو ظبي ال مبرر له، وهو بمثابة تخل ع  القضية  واعتبر الخفية للصهايية في الميطقة.

 الفلسطنيية". موضحا أن التطبيع "ال يحافظ على السالم بل يخدم جرائم إسرائنل".
 2020/8/23، الشرق، الدوحة
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 "إسرائيل"أسلحة دفاعية من  مهتمة بشراء"إسرائيل اليوم": اإلمارات صحيفة   .34
ن االمارات مهتمة بشراء ميظومة دفاعية يستخدمها الجيش أ كشفت صحيفة "إسرائنل النوم": الدوحة

 اإلسرائنلي، وصيعتها شركة "أوبتي ديفنيس" اإلسرائنلية.
 2020/8/22، الشرق، الدوحة

 
 محاولة للتطبيع أو التقارب مع "إسرائيل"حزبان سودانيان يرفضان أي  .35

رفض حزبي البعث السوداني، والمؤتمر الشعبي، األحد، أي محاوالت للتقارب أو التطبيع : الخرطوم
 مع "إسرائنل"، كونها "دولة محتلة ألرض فلسطن ".

 2020/8/23، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ع مع "إسرائيل"عن أول رابطة إماراتية ضد التطبي اإلعالن رسمياً  .36
أعل  معارضون سياسنون باإلمارات، مساء السبت، تأسيس أول رابطة ضد التطبيع، بعد : أبو ظبي

بحسب البيان الصادر ع  مؤسسنها  تعدوهي  إعالن بالدهم إقامة عالقات رسمية مع "إسرائنل".
القتصادي مؤسسة مدنية تعيى برفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهنوني، على الصعند ا

 والرياضي واألميي والسياسي والشعبي، وفقا للمبادئ التي تأسست علنها دولة اإلمارات.
 2020/8/23، قدس برس

 
 كّتاب ومثقفون عرب ضّد التطبيع: مقاطعة جماعيَّة لإلمارات .37

 تداعى عدد م  الكّتاب والمثقفن  العرب إلى توقيع عريضة يعليون فنها رفضهم التطبيع اإلماراتي
، تحت "إسرائنل"تكمااًل لردود األفعال في األوساط الثقافيَّة العربيَّة على اتفاقية السالم اإلماراتيَّة مع اس

 ."كّتاب ومثقفون عرب ضد التطبيع"عيوان 
  2020/8/23، االخبار، بيروت

 
 لبحث التحديات األمنية ثم اإلمارات والسودان والبحرين وعمان "إسرائيل" يزوربومبيو  .38

كية ان الوزير مايك بومبنو، يقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية األمر : إيلي يوسف - واشيط 
يوم االنثين  قبل أن يتوجه إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة الثالنثاء لبحث اتفاق  "إسرائنل"سنزور 

ول التطبيع بن  البلدي . في حن  أشارت صحيفة "واشيط  بوست" إلى أن زيارة بومبنو ستمتد لد
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زيارة الأوضح المصدر، أن جدول أعمال في حن   أخرى بنيها السودان وسلطية عمان والبحري .
 يتضم  بحث التحديات األميية التي تمثلها إيران والصن  في الميطقة.

 2020/8/22، الشرق األوسط، لندن
 

 ي قبل مراسم توقيع االتفاق النهائ لقاء قريب بين نتنياهو وبن زايديسرائيل هيوم:  .39
 اإلسرائنلية واالماراتيةأشارت صحيفة "يسرائنل هنوم" إلى أن فرق التفاوض : محمود مجادلة تحرير

لفتت إلى لقاء متوقع بن  كما  ، ورجحت أن يتم ذلك خالل األسبوع المقبل.تتهيأ لالجتماع قريباً 
وأشارت إلى أن  ئي.ب  زايد، حتى قبل مراسم توقيع االتفاق اليهامحمد نتيياهو وولي عهد اإلمارات، 

المطالب الرئيسية التي سنرفعها الجانب اإلسرائنلي تتعلق بحصول اإلمارات على الموافقة السعودية 
 لمرور الطائرات اإلسرائنلية م  أجوائها.

 2020/8/22، 48عرب 

 
 واإلمارات سيفتح الباب واسعًا أمام األعمال اإلسرائيلية في المنطقة "إسرائيل"كوشنر: اتفاق  .40

خالل كي دونالد ترامب، يالرئيس األمر  مستشارجاريد كوشير،  اعتبر :سعند عريقات –اشيط و 
ودولة  "إسرائنل"أن اتفاق التطبيع بن  ، برنامج "المندان العالمي العام )جي.بي.إس(" في، مشاركته

علمي اإلمارات "جند لإلمارات وإسرائنل والميطقة والعالم، سيكون جندًا للتشارك االقتصادي وال
والتجاري، وسيفتح الباب واسعًا أمام األعمال اإلسرائنلية لتيتشر في الميطقة دون عوائق، ويستفند 

 ميها الجميع".
قدمت تيازاًل كبنرًا في "صفقة القرن"، كون أن خطة سالم ترامب "جعلت إسرائنل  "إسرائنل"وادعى أن 

 لى حدود واضحة ألول مرة في تاريخهاتوافق على دولة فلسطنيية ألول مرة في تاريخها، ووافقت ع
قال كوشير إنه يتوقع ذلك  "،إسرائنل"وعما إذا كان يأمل بانضمام دول ُأخرى للتطبيع مع  أيضًا".

 وسنزور الميطقة م  أجل هذا الهدف.
 2020/8/23، القدس، القدس

 
 35أفطائرات صل اإلمارات على تح ايران ال تريد أنكوشنر:  .41

واإلمارات يزيد "احتمال" بيع مقاتالت  "إسرائنل"ر، إن اتفاق التطبيع بن  قال جاريد كوشي: ليدن
"هذه أصبحت قضية سياسية في إسرائنل أن في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، ولفت  لألخنرة. 35أف

ميذ  35خالل األسبوع الماضي أو نحو ذلك، وأقر بأن اإلمارات تحاول الحصول على طائرات أف
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أن "إيران ال تريد أن تحصل اإلمارات على الطائرات، والحقيقة هي أن ًا إلى مشنر  فترة طويلة".
 اتفاقية التطبيع الجديدة هذه يجب أن تزيد م  احتمالية حصولها علنها، ونقوم حاليا بدراسة األمر". 

 2020/8/23، "21موقع "عربي 
 

 لساميةاة امعاداتهامها ببعد مساعدو بايدن يعتذرون لناشطة أمريكية من أصل فلسطيني  .42
اعتذر كبار مساعدي المرشح الرئاسي جو بايدن للديمقراطنن  العرب والمسلمن  ع  هجوم : ليدن

في محاولة لتهدئة  االنتخابية، على الياشطة الفلسطنيية األمريكية لنيدا صرصور م  قبل الحملة
تحدث باسم حملة م. وذلك بعد أن اتهم غضب العديد م  اليشطاء والجماعات العربية والمسلمة

 ."إسرائنلـ"أنها معادية للسامية بسبب انتقادها لالياشطة صرصور ببايدن 
 2020/8/24، "21موقع "عربي 

 
 تريليون دوالر للشعب الفلسطيني 7خبير اقتصادي: بريطانيا مطالبة بتسديد  .43

بريطانيا  قال الخبنر في الشؤون االقتصادية والسياسية، سمنر الدقران، إن على: غزة )فلسطن (
ملنون جييه  137تريلنون دوالر للشعب الفلسطنيي، هي القيمة التراكمية لمبلغ  7تسديد ما مجموعه 

 ، حسب ونثائق أرشيفية رسمية.1948فلسطنيي استولت علنها بعد إنهاء احتاللها لفلسطن  عام 
ن قيمتها التراكمية مليار دوالر، في حن  أ 80وأشار إلى أن قيمة هذه األموال في الوقت الحالي هو 

 تريلنون دوالر. 7عاما م  االحتجاز تصل إلى  72على مدار 
 2020/8/23، قدس برس

 
 أسأتم فهم العقلية الفلسطينية وسقطتم في سوء التقدير .44

 سري سمور
م  الواضح تماما أن )تيار التطبيع العربي( مع المشروع الصهنوني لم يفهم مسألة أساسية في 

لجمعية للشعب الفلسطنيي، وبياء على سوء التقدير وضحالة الوعي بهذه المسألة؛ التركنبة العقلية ا
بيى حسابات ورسم خططا ستصطدم بجدار صلب وسيعض القوم األنامل والت حن  ميدم. المسألة 
األساسية المركزية هي أن الفلسطنينن  مهما وصل حد الخالف بل ليقل التيافر والخصام واالقتتال 

 يقبلون أن يحدد لهم أحد مسار قضنتهم ويقرر مصنرهم نيابة عيهم، سواء أكان هذا فيما بنيهم، ال
الساعي الواهم صديقا حميما وداعما مساندا، أم كان عدوا في الخصام مبن ، أم كان يلبس نثوب 

 المحبة على قلب الكراهية، أو غنر ذلك.
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ض في الخارج ولكل ملنون إنسان بعضهم يعيش في الداخل وبع 13الشعب الفلسطنيي هو 
مجموعة، بل لكل فرد ظروف موضوعية خاصة؛ وليس للفلسطنينن  بحكم واقعهم ميهاج دراسي 
واحد، أو جيشا وطييا يخدمون فيه، وال كيانا سياسيا قواننيه ونظمه وونثائقه تمسهم جميعا، ومع ذلك 

وانصهرت جموعهم في فقد حافظ الفلسطنينون على وحدة معيوية ال نظنر تجاه القضايا المصنرية، 
التصدي إلى اليكبة بل اليكبات التي أصابتهم، وفي وعنهم الجمعي قرار بأنه ل  يسمح ألي قوة في 
العالم أن تقرر مصنرهم، اللهم إال إذا احتشدت الجنوش وقررت تحرير أرضهم، وما عدا ذلك عيدهم 

، يبدو أنها غّرت م  مرفوض، ولو بدا ميهم شيء م  المرونة أو التغافل، في بعض المحطات
 يجهل طبيعتهم.

وبميتهى الصراحة فإن الفلسطنينن  تتقاذفهم تيارات فكرية متخاصمة، وأجيدات متصارعة، وييقسمون 
على أنفسهم، ومجاميعهم تتحالف مع أطراف متياحرة ومتيافسة غالبا، ولك  كل هذه الخالفات 

يرون أن هياك مساع م  أحد ما، لتصفية  والخصومات تتحول إلى حالة وحدة مستفّزة مستيفرة، حن 
 قضنتهم وتقرير مستقبلهم، مهما كان حجم الترهنب والترغنب.

اإلخوان المسلمون والشنوعنون نقيضان م  الياحية األيديولوجية، ولك  في سبنل التصدي لقرار 
لك في قطاع غزة وضع الخصمان أيديهما في أيدي بعض وتمكيا م  إحباط ت 1957التدويل سية 

المحاولة.. نعم بعدها عاد الخالف ربما أكثر م  السابق بنيهما، بل حتى هذا اإلنجاز كل ميهما 
يقول أنه هو م  جّر اآلخر لنلتحق به، كل هذا ال يغنر م  حقيقة يفترض بأي دارس للعقلية 
 الفلسطنيية أن يستوعبها وأال تغنب ع  ذهيه طرفة عن : إن الخالف األيديولوجي والسياسي،
واختالف المرجعيات أو تصارع الداعمن ، وغنر ذلك ال قيمة له ويرمى وراء ظهورنا حن  نشعر بأن 

 قضنتيا وتقرير مصنرنا محل عبث أو تدخل م  أي كان.
جمال عبد الياصر ال زال بعض الفلسطنينن  يبجلونه ويعلقون صوره في بنوتهم ومتاجرهم، ولكم 

يا به، وبالطبع حنيما كان  رئيسا كان هياك كثنر م  حمل موالند م  شعبيا اسم )جمال( تيم
الفلسطنينن  يحترمونه ويبجلونه كثنرا؛ ناهيك عما امتلكه الرجل م  زعامة معيوية طاغية لم يحظ 
بها أي زعيم في اإلقليم في العصر الحديث، ومع ذلك حنيما وافق الزعيم على )مشروع روجرز( 

ت.ف وصوال إلى حوادث خطف الطائرات م  قبل الجبهة كان الرفض القاطع لهذه الخطوة م  م.
الشعبية؛ فاحترام بل تقديس الزعيم م  قبل كثنر م  العرب وحتى أكثر الفلسطنينن  ال يعطيه 

فهذا عبد الياصر الذي كان …تفويضا بتقرير مصنر شعب فلسطن  وإنهاء قضنتها بهذه الطريقة
ية واإلمبريالية، لم يتمك  م  وضع القضية يخوض حرب االستيزاف وقّدم نفسه عدوا للصهنون

الفلسطنيية في جنبه أو احتواء القائمن  علنها م  أهلها، فكيف بم  يقدم نفسه عدّوا للشعب 
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الفلسطنيي، أو على األقل متيصال م  مسئولياته األخالقية والقومية والدييية تجاهه، ويسّلط أدواته 
على إسرائنل؟ كيف غابت هذه الحقيقة ع  تيار اإلعالمية لشتمه، ولم يطلق رصاصة واحدة 

 التطبيع؟
على انقسام الفلسطنينن  خاصة أكبر فصنلن  عاملن  )فتح  -ورهانهم خائب وخاسر-أعلم أنهم راهيوا

وحماس( وعلى تغنر الظروف الدولية واإلقليمية، بحنث سّولت لهم أنفسهم المضي في هذا المسار، 
مع استحالة -العالم كله ليس فقط الحكومات بل معها كل الشعوبولك  هم لم يدركوا أنه لو وقف 

كي تقرر مصنر شعب فلسطن ، لوجدوا دون ذلك خرط القتاد، وأيضا فإن تغنر الظروف  -هذا
اإلقليمية والدولية زاد في عقل الفلسطنيي الباط  م  الخوف والحرص والحذر، وليس العكس مثلما 

 مع الكيان العبري.يظّ  المهرولون إلى مسار التطبيع 
كان ياسر عرفات زعيما لم يسبق له مثنل في إمساكه بقواعد المعادلة الفلسطنيية، ومع ذلك وجد 
معارضة شديدة، حتى داخل حركته فتح، حنيما وقع اتفاق أوسلو، مع أنه وعبر أكثر م  وسنلة، قال 

في  -كما حصل-ر المقاومةبأن االتفاق ليس نهائيا، وهو مجرد إعالن مبادئ وأنه سيعود إلى مسا
حال تيكرت إسرائنل وحاولت التيصل مما وقعت عليه، مع شرح مسهب لحال الشعب الفلسطنيي 

كل هذه التبريرات لم تجدي نفعا …وظروفه االستثيائية الحرجة، في ظل ما جرى في العالم واإلقليم
ه وصلفه المعهود ولك  حنيما حاول االحتالل بوقاحت…عيد قطاع واسع م  الشعب الفلسطنيي

التخلص م  عرفات ودفيه حيا ومحاصرته بالدبابات، والطلب ميه إصدار بيان اعتزال واستسالم، 
كان شباب حماس والجهاد والجبهات في مقدمة صفوف  م  تصدى لقوات االحتالل رفضا لهذا 

جهاته، حّد االعتداء واالستكبار وارتقى ميهم شهداء يدافعون ع  رجل لم يخفوا اختالفهم مع تو 
السخط ميها، والسعي إلى تثبيطها، ولك  عيد ساعة االختبار كانوا معه صفا واحدا بال أدنى تردد، 

هل يعلم المطبعون هذا؟ أم يرونه أمرا عاديا روتنييا؟ أم تياسوه ….ولم يختاروا الحياد السلبي إطالقا
 فسقطوا في قعر سوء الحسابات والتقديرات؟

بهذا اليزر اليسنر ميها؛ للتذكنر واإلعالم واإلعالن: ال تقاتل الفلسطنينن  مع األمثلة كثنرة وأكتفي 
بعضهم، وال انقساماتهم مهما كثرت وتكانثرت، وال خصوماتهم السياسية، وال تبايياتهم الفكرية، تعيي 
أنهم يسمحون بتصفية قضنتهم وتجاوز حقوقهم، ومحاولة تقرير مصنرهم م  كائ  م  كان، وكل 

شظي يتحول إلى كتلة لهب متدحرجة حن  يشعرون بأن حقوقهم باتت محل مساومة، هذا الت
 ومصنرهم نثمة م  يريد أن يقرره نيابة عيهم، وم  فعلوا أو سيفعلون ذلك برهاٍن على هذا التشظي
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وسوء الحال، فإنهم قد أساءوا فهم ماهية العقلية الفلسطنيية وحساباتهم ورهاناتهم مصنرها القريب هو  
 خسران المبن .ال

 اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
 23/8/2020الجزيرة.نت، 

 

 حقيقة الدور اإلماراتي في المنطقة .45
 أسامة أبو ارشند

اإلسرائنلي، أو "اإلعالن المشترك" الذي أصدره  –يمك  إيراد مالحظات كثنرة على االتفاق اإلماراتي 
مكالمة هاتفية جمعت الرئيس األمنركي م  شهر أغسطس/ آب الجاري، بعد  23البنت األبيض، في 

دونالد ترامب مع كل م  رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامن  نتيياهو، وولي عهد أبوظبي محمد ب  
زايد. باختصار، كلها كارنثية بحق القضية الفلسطنيية، واألم  القومي العربي، وهي تمثل هدايا 

ل  فيه كثن رون. لك ، نثّمة ما هو أخطر م  ذلك كله، ويتعلق مجانية لترامب ونتيياهو، وهو أمر ف صَّ
باإلطار األعم واألشمل للدور الذي تلعبه اإلمارات، عربيًا وإسالميًا، وييدرج ضميه االتفاق، والذي 
يجعل م  محاولة إعادة صياغة الميطقة، ديييًا ونثقافيًا، وتعويم هويتها وتفكيكها، وإعادة تعريف 

سمى له. ولم  أراد دلناًل على ذلك يكفيه أن يعود إلى االسم الرسمي مصادر التهديد فنها، هدفًا أ
الذي أعطي له: "اتفاق أبراهام". ويفّسر السفنر األمنركي لدى إسرائنل، ديفند فريدمان، سبب التسمية 
بقوله إن أبراهام )إبراهيم( هو "أب الديانات الثالث العظيمة )النهودية والمسيحية واإلسالم(، وال يوجد 

 شخص أفضل م  إبراهيم يرمز إلى إمكانية الوحدة بنيها".
ليست المشكلة في نقطة االرتكاز المرجعية التي يمثلها إبراهيم، عليه السالم، ألتباع الديانات 
الثالث، بقدر ما أنها في كيفية توظيف ذلك هيا. خذ، مثاال على ذلك، حصر اإلعالن المشترك 

مسلمن  "المسالمن " المسجد األقصى والصالة فيه. ما يعيي قبول مسألة القدس في السماح بزيارة ال
اإلمارات، ضمييًا، باالعتراف األمنركي بالمديية المقدسة عاصمة إلسرائنل وسيادتها علنها، مع 
إعطاء حقوق دييية محدودة للمسلمن ، وهو ما تشّدد عليه خطة ترامب للسالم، التي أُعل  عيها 

 يد إلنها اإلعالن المشترك إطارًا للحل.مطلع العام الجاري، ويست
، في جانب ميها، اللثام ع  2010في السياق األوسع، تميط ونثائق ويكنليكس األمنركية المسّربة عام 

، لتسويق اإلمارات لدى األمنركنن ، دولة "معتدلة" في الميطقة 2007جهود ب  زايد وبطانته، ميذ عام 
ّي متشّدد. كان ذلك قبل اختراق ب  زايد السعودية نفسها، مقابل السعودية المحكومة بمذهٍب فقه

ونجاحه في إقياع ترامب بدعم محمد ب  سلمان ملكًا قادمًا. على أي حال، تكشف غنر ونثيقة مسّربة 
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حنيها نقدًا حاّدًا م  ب  زايد، وشقيقه، وزير الخارجية، عبد هللا ب  زايد، لحكام السعودية واإلخوان 
على أساس أنهم يمثلون الوجه المتطّرف لإلسالم. وفي السيوات األخنرة، أضيفت المسلمن  وإيران، 

تركيا وقطر. كما ال يمك  عزل استقطاب اإلمارات الشيخ الموريتاني األصل، عبد هللا ب  بيه، 
، لميافسة االتحاد العالمي لعلماء المسلمن ، والذي كان 2014وإنشاء مجلس حكماء المسلمن ، عام 

 ها الشيخ يوسف القرضاوي، وكان ب  بيه نائبًا له، ع  هذا السياق. يرأسه وقت
وميذ ذلك الحن ، نشطت اإلمارات في لمِّ شعث رموز محسوبة على التصوف، كشيخ األزهر أحمد 
الطنب، واليميي حبنب الجفري، واألمنركي حمزة يوسف. كما عملت في خط مواز على إنشاء ودعم 

ي التشكيك في نثوابت اإلسالم وإنثارة البلبلة حول عدد م  معتقداته. مؤسسات وشخصيات ال تترّدد ف
ولعل مؤسسة مؤميون بال حدود، والتي مقّرها في الرباط، ولها فروع ومكاتب في دول عربية أخرى، 
أوضح مثال على ذلك. وقد كشفت الرسائل المسّربة م  البريد اإللكتروني للسفنر اإلماراتي في 

، أنه كان ييسق مع ميظمات صهنونية يمنيية 2017، في يوننو/ حزيران واشيط  يوسف العتنبة
(، The Foundation for Defense of Democraciesمتطّرفة، كـ"مؤسسة الدفاع ع  الديمقراطيات )

وشخصيات أمنركية مسلمة محسوبة على التصّوف، للضغط على إدارة ترامب لتصييف اإلخوان 
اتهام جلَّ المؤسسات اإلسالمية األمنركية باالرتباط بها وإغالقها، وذلك  المسلمن  جماعة إرهابية، نثمَّ 

 بغرض إحداث فراغ تمأله الشخصيات التي تدعمها اإلمارات، ويرضى عيها اللوبي الصهنوني. 
ييسحب األمر نفسه على "مؤتمرات التسامح" التي عقدتها اإلمارات، ودعت إلنها بعض أشد متطّرفي 

، في "ميتدى تعزيز السالم"، في 2018نن  ومؤسساتهم، كما جرى أواخر عام الصهايية األمنرك
أبوظبي، والذي  جلسوا جيبًا إلى جيب مع مشايخ دي  مسلمن  لندييوا "التطّرف" و"اإلرهاب"، وهذان 
ال يكونان إال إسالمنن ! ومعلوم أن ب  بيه، في زيارات له إلى الواليات المتحدة، لم يترّدد في لقاء 

ة الميظمات الصهنونية والحوار معهم. وم  نثمَّ، فإن إعالن أبوظبي، العام الماضي، ننتها بياء قاد
أول كييس يهودي وتعنن  حاخام له، في سياق "عام التسامح"، باإلضافة إلى كل ما سبق، ال يعّبر 

الصهنونية، ع  انفتاح دييي واستيعاٍب لآلخر، بقدر ما أنه يمثل تأسيسًا لتحالٍف صلٍب مع الحركة 
 يرمي إلى تقديم اإلمارات عيوان االنفتاح في الميطقة. 

ييبيي على ما سبق بعٌد آخر، عملت اإلمارات على تسويقه، أمنركيًا، أنها المعادل الموضوعي 
إلسرائنل في ميطقة الشرق األوسط، لياحية أنها "حليٌف مونثوق" متماٍه مع الواليات المتحدة وأجيدتها. 

اهى المسؤولون اإلماراتنون باألدوار العسكرية التي أّدوها، خصوصًا عبر سالح الجو، ودائمًا ما تب
إلى جانب قوات التحالف األمنركي، في أفغانستان وسورية، وغنرهما، ضد حركة طالبان وتيظيمي 
، القاعدة والدولة اإلسالمية )داعش(. وال يدع اإلعالن المشترك مجااًل للشك في هذه المسألة تحديداً 



 
 
 
 

 

 25 ص             5313 العدد:             8/24/2020 نثين اإل التاريخ: 

                                    

إذ يوضح أن تطبيع العالقات بن  اإلمارات وإسرائنل سيعّزز الترابط بن  انثين  م  أكثر الشركاء 
األمنركنن  مونثوقيًة وقدرة. وبالتالي، ستتمّك  الواليات المتحدة، بمساعدة الطرفن ، م  "إطالق أجيدة 

 استراتيجية للشرق األوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري واألميي". 
ويشّدد اإلعالن على أن الدول الثالث تشترك في نظرتها إلى التهديدات والفرص في الميطقة. أما 
ع  نوعية التهديدات والفرص، فقد لّمح إلنها ترامب، في مؤتمره الصحافي بعد إصدار البنت 

، في القمة 2017األبيض اإلعالن المشترك، إذ أشار إلى خطابه في الرياض، في مايو/ أيار 
األمنركية، وقال فيه إن مشكالت الشرق األوسط ال يمك  أن تحل إال عيدما  -عربية/ اإلسالمية ال

يتوافق أتباع الديانات المختلفة على محاربة "التطّرف اإلسالمي"، وإيجاد فرص اقتصادية للجميع، 
ضم  معادلة واحتواء إيران وعزلها. ولم يترّدد ترامب حنيها بالمجاهرة برغبته في إدماج إسرائنل 

الميطقة األميية، حنث أعل  أن "ما حدث مع إيران قّرب أجزاء كثنرة م  الشرق األوسط إلى 
 إسرائنل". 

باختصار، يمثل اتفاق اإلمارات مع إسرائنل تكثيفًا لمساعنها الرامية إلى تفكيك هوية الميطقة 
. وما محاوالت وأد الثورات وتمنيعها، عبر محاولة إلغاء اإلسالم والعروبة ناظمْن  لتلك الهوية

العربية، ونسمات الحرية والديمقراطية في الميطقة، وإنثارة القالقل في غنر دولٍة عربيٍة، والعمل على 
تفكيك بعضها اآلخر، فضاًل ع  تلك الحملة المبرمجة على السية اليبوية، بل وحتى القرآن الكريم، 

والتشكيك بالقرآن والسية، المدعومة إماراتيًا،  إال محطات في نسق تلك الجهود. محاوالت االنتقاص
 مسألة تحتاج وقفة أخرى.

 21/8/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 على أعتاب جوالت قتال جديدة وحماس "إسرائيل" .46
 يييف كوفوفنتش

رسائل مضمونها: عودة جوالت القتال على األبواب. « حماس«في األسابيع األخنرة نقلت إسرائنل و
على ذلك لقطر ومصر م  خالل إشعال اليار في حقول غالف غزة وإطالق  «حماس»تدلل 

الصواريخ على المستوطيات في الميطقة الجيوبية. وردا على ذلك تقوم إسرائنل بمهاجمة أهداف 
في القطاع م  أجل إظهار أنها ل  تتجاوز هذا األمر بصمت. في أجهزة األم  « حماس«تابعة لـ

يمكيها ميع التصعند، لكيهم يقدرون بأنهم ل  يحصلوا على مساعدة كبنرة يدركون أن الدول الوسيطة 
واألزمة االقتصادية تشغلهم اكثر في هذه األنثياء. لذلك، الجيش « كورونا»م  المستوى السياسي ألن 

 اإلسرائنلي هو الجهة األساسية التي تعالج هذا االمر.
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مخابرات المصرية، وتحدنثوا مع قيادة في هذا األسبوع وصلت الى غزة بعثة م  كبار رجال ال
، بعد التحدث مع جهات في إسرائنل. في نهاية اللقاء لم توضح البعثة إذا تم التوصل الى «حماس»

تفاهمات بن  الطرفن  أو التوصل الى تعهد بالعودة الى التسوية التي سادت في األشهر األخنرة. ع  
زالوا يعتقدون أنه لو أُعطنت لهم األدوات المياسبة هذا قالت مصادر كبنرة في جهاز األم  إنهم ما 

 فستعاد التهدئة في غالف غزة دون االنجرار إلى حرب.
عملية التسوية بن  إسرائنل وغزة، حسب مصدر اميي مطلع على جهود الوساطة، استمرت أكثر م  

ة وميسق اعمال سية بقيادة رئيس هنئة األم  القومي، مائنر ب  شبات، مع قيادة الميطقة الجيوبي
وهنئة األركان ومكتب رئيس الحكومة. وحسب أقوال هذا المصدر فإنه رغم « المياطق»الحكومة في 

أن المستوى السياسي ال يكّرس وقتًا كبنرًا للتوتر أمام غزة، فإن جميع األطراف معيية بإسماع صوتها 
 م  اجل أن يكون لها فضل إذا ما تم التوصل إلى تهدئة.

إذا »، أضاف المصدر. «حادنثات مواضيع مدنية والمساعدة اإلنسانية، والبيى التحتيةتياولت الم»
كان ب  شبات ذات يوم يقرر كل شيء واتخذ قرارات مع المستوى األميي ورئيس الحكومة، فالنوم، 
ند يريد الجميع أن يعرفوا وأن يطرحوا مواقفهم. رئيس االركان وقائد الميطقة الجيوبية قاما بتعنن  العم

احتياط آشر ب  لولو ممثال م  طرفن ؛ اشكيازي يريد أن يتحدث مع قطر ومصر بعد أن لم تك  
وزارة الخارجية في الصورة، أعل  غانتس أنه سيعن  شخصا م  قبله وسيكون ميسق اعمال الحكومة 

 كل واحد يحاول ترسيخ –تابعا له؛ حنث يحاول ميسق أعمال الحكومة الحفاظ على مكانة الوحدة 
إلى االستيتاج بأنه « حماس«قوته، وهذا يخلق عددًا غنر قلنل م  المشاكل التي يمك  أن تؤدي    بـ

غنر معيية بصراعات القوى في « حماس»ليس لديها عيوان واحد واضح. تظهر األحداث األخنرة أن 
 «.إسرائنل وتطالب باستمرار التسوية

 ، استمرت بصورة متواصلة طوال السية. مصدر العالقة بن  غزة وإسرائنل، يقولون في جهاز األم
كبنر في الجهاز قال للصحيفة، إنه طبقا لطلب رئيس الحكومة ورئيس هنئة األم  القومي فإنه ليس 

ولك  خالل السين  وجدت قيوات اتصال «. حماس«هياك محادنثات أو لقاءات مباشرة بن  إسرائنل و
وم  « حماس»اتفية وحتى سفر ممثلن  م  غنر مباشرة م  خالل وسطاء، بدءًا بمحادنثات ه

إسرائنل إلى أماك  محايدة، على األغلب مقر المخابرات المصرية في القاهرة. يتم االمر كالتالي: 
الممثلون اإلسرائنلنون يجلسون في غرفة، ويجلس ممثلو )حماس( في غرفة اخرى. ويتيقل الوسطاء »

 «.بن  الغرفتن  ويميعون حدوث لقاء مباشر
، مؤخرًا، أن قائد الميطقة الجيوبية، هرتسي هليفي، خرج الى لقاء في موضوع جرى في قطر، ُنشر

، وهنئة «الموساد»، «الشاباك»م  الجيش،  –والى جانبه يخرج حسب الحاجة رجال أم  آخرون 
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م  يدير كل هذا الحدث على »الى لقاءات مشابهة. وحسب اقوال هذا المصدر:  –األم  القومي 
  إسرائنل، هو ب  شبات. فهو يصادق على ممثلي البعثة وعلى مكان المحادنثات وعلى األغلب م

هامش المياورة في المفاوضات. في حاالت كثنرة، عيدما تبدأ في التبلور تفاهمات لتسوية أو لوقف 
 «.إطالق اليار يخرجون م  الغرفة ويتصلون مع ب  شبات. احيانا يحضر هو نفسه

لى أنه يجري تعاون كبنر بن  كل الجهات األميية المشاركة في عملية وأكد مصدر اميي كبنر ع
التسوية. وحسب قوله فإن الجهات تعمل بتزام  كامل طبقا لتوجنهات المستوى السياسي بهدف الدفع 

 قدما بالعملية وضمان استقرار أميي وهدوء لمواطيي إسرائنل.
إرسالهم للقاءات. « حماس»لن  تريد بموافقة مصر حصلت إسرائنل على الحق في ميع وصول ممث

في )حماس( ال يحبون هذا، لكيهم يعرفون أن »ايضا هيا ب  شبات يحصل على قائمة المشاركن . 
كانت هياك حاالت حضر فنها يحنى »، قال المصدر، وأضاف: «هذا شرط ل  تتيازل عيه إسرائنل

ى مقر المخابرات أو أنه جلس مع السيوار هذه اللقاءات. ولك  ال استطيع القول اذا كان حضر إل
رجاله في فيدق مجاور. مع ذلك، يعرف المصريون كيف يضعون الحدود للطرفن  عيدما تصبح 

 «.الطلبات تتعلق بصغائر األمور
في األشهر األخنرة تتزايد التقارير ع  التدخل المتزايد لقطر في لقاءات الوساطة، لك  المصدر 

«. ، نوع م  األم  االقتصادي للتفاهمات التي يتم التوصل إلنهاالعب نثانوي »الكبنر يقول، إنهم 
توجد قطر هياك باألساس بسبب رغبتها في التقرب م  مصر، حنث إن »وحسب أقوال المصدر، 

غزة ال تعينهم، وهم أيضا ليسوا جزءًا م  المحادنثات واليقاشات. وأنا ال يمكييي القول إنهم يحضرون 
 «.غلب يعطون مصادقة على المساعدة االقتصادية ع  بعدأصال الى مصر. وهم على األ

 
 بل يزال هناك مفاجآت

تطرق رئيس الحكومة، بييامن  نتيياهو،  2018في إحياء ذكرى دافند ب  غوريون في تشري  الثاني 
في أم  إسرائنل، الخفي يفوق المكشوف. توسل »إلى جولة القتال التي انتهت قبل يوم م  ذلك. 

، قال نتيياهو في حنيه وحاول أن يعرض «ل وقف إطالق اليار وهم يعرفون لماذاأعداؤنا م  اج
خالفا لما يحاولون تصويره »مستسلمة. اآلن، رغم ذلك، المصدر األميي الكبنر يقول، إنه « حماس»

في إسرائنل، فان )حماس( ال تجلس في القاهرة وتتوسل م  اجل وقف إطالق اليار. هم يعرفون أنهم 
ميًا باهظًا وأن كل يوم قتال يكلفهم الكثنر، لكيهم يعرفون أيضا بأن هذا يضر بيا. وفي سندفعون نث

 «.اليهاية هذا ييتهي بمحادنثات معهم
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هياك منل في إسرائنل، بعد القتال، إلى رسم صورة انتصار. م  »بشكل عام، أضاف المصدر: 
ست حرب بن  دولتن . في يعرف األمور يعرف أن هذا ال يجري مع ميتصري  ومهزومن . هذه لي

 «.اليهاية يجلس طرفان غنر متساوين  في القوة، وكل واحد يريد العودة الى روتن  الحياة الطبيعي
ولك  رغم كثرة المحادنثات والوسطاء، قال المصدر األميي، إنه يوجد عدد غنر قلنل م  المفاجآت 

سب قوله فإن الحالة األكثر بروزا هي التي تدل على أن الطرفن  ال يعرفان بعضهما مثلما اعتقدا. وح
« الجهاد اإلسالمي»في تشري  الثاني الماضي، عيدما حاربت إسرائنل ضد « الحزام األسود»عملية 

، قال «الحزام االسود، كانت مدرسة لعدد كبنر جدا م  االشخاص»بعد قتل بهاء أبو العطا. 
القتال، وم  يقول غنر ذلك فهو  لم يعرف أحد حقا أن )حماس( لم تدخل الى»المصدر وأضاف: 

يكذب. في أحد اليقاشات األميية قبل العملية كان هياك ضابط صغنر قال إنه يمك  توجيه الرد 
بحنث ال تدخل )حماس( الى القتال وتبقي للجهاد تلقي الضربات. ضباط ورجال ام  كبار سخروا 

 «.ميه
إلى « حماس»في غزة لنومن  دون أن تدخل « الجهاد«في نهاية المطاف، هاجم سالح الجو أهدافًا لـ

في »، اضاف المصدر. «أيضا لم يعتقد رئيس األركان أن )حماس( ستجلس على الجدار»القتال. 
نهاية العملية نشر الجميع تحقيقات تقول إن هذا كان مخططا، لك  كل م  كان يعرف كيه األمور 

 «.ا سيحدثكان يعرف أنه ال كوخافي أو أي شخص آخر اعتقد أن هذا م
نقلت )حماس( رسالة إلى »بعد قتل أبياء عائلة سواركة التسعة في دير البلح في العملية، قال: 

إسرائنل بأن الحادنثة أوصلتها الى نهاية حدود ضبط اليفس، وأن حادنثة اخرى ستدخلها الى دائرة 
ف والفنديو. جرى حوار مع )حماس( عبر جهات وساطة بالهات« الحزام االسود»القتال. ولك  في 

 «.وحتى دون أن تخرج بعثات
محادنثات الوساطة التي في الواقع تياولت مسائل مدنية، قادت في »وقال مصدر أميي آخر، إن 

في الماضي »السيتن  األخنرتن  أيضا الى ميع وقوع أحداث اميية كان م  شأنها خلق تصعند. 
القطاع يهب ويكون في حالة عيدما كانت سيارة إسعاف تقترب م  الجدار كانت تجعل نصف 

النوم، »، قال وأضاف: «تأهب. واكثر م  مرة أطلقوا اليار في الهواء أو على سيارة اإلسعاف
 «.بوساطة قيوات الوساطة، يعرفون بسرعة اإلبالغ ع  سيارة اإلسعاف، ونح  نعرف ما هو هدفها

م  ع  خلية أو مخرب يريد تم ميع حاالت أكثر خطورة: أحيانا يعرفون في جهاز األ»وأضاف، إنه 
الوصول الى الجدار، أو يشخصون تيظيمًا يريد إطالق اليار أو ييوي القيام بيشاط لو خرج إلى حنز 

 التيفنذ سنؤدي إلى تصعند اميي. 
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تعرف، النوم، إسرائنل كيف يمكيها إبالغ غزة بأنيا نعرف أن هذا يحدث وعلنهم أن يحاولوا ميعه قبل 
 «.ئنليأن يرد الجيش اإلسرا

 «هآرتس»عن 
 24/8/2020األيام، رام هللا، 
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