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  ضة "الخارجية األمريكية" للعالقة مع حركة حماسترفض معار تركيا  .1
أبدت وزارة الخارجية األمريكية، يوم الثالثاء، : القدس، 25/8/2020القدس، القدس، ذكرت 

معارضتها استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوفد من حركة حماس السبت الماضي 
 برئاسة رئيس الحركة اسماعيل هنية.

بيان لها: إن الواليات المتحدة تعارض بشدة استضافة الرئيس أردوغان إلثنين  وقالت الخارجية في
 من قادة حماس في إسطنبول، معربًة عن قلقها من عالقة تركيا مع حماس.

وهاجمت الخارجية طبيعة العالقة بين الجانبين، قائلًة إن استمرار أردوغان بالتواصل مع حماس ال 
 جتمع الدولي واإلضرار بمصالح الشعب الفلسطيني.يؤدي إال إلى عزل تركيا عن الم

كما وصفت الخارجية األميركية المسؤولين الذين استضافهم أردوغان بأنهم "إرهابيون عالميون"، 
 حسب بيانها.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم ، إسطنبول ،25/8/2020الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ًا بيانًا أصدرته وزارة الخارجية األميركية تعترض فيه على اجتماع )الثالثاء(، إن تركيا ترفض تمام

وقالت  في إسطنبول.« حركة حماس»عقد مؤخرًا بين الرئيس رجب طيب إردوغان واثنين من قادة 
تصنيف الممثل الشرعي لـ)حماس(، الذي جاء للسلطة بعد الفوز بانتخابات »وزارة الخارجية التركية: 

هو واقع هام في المنطقة، إرهابيًا، لن يساهم في جهود إحالل السالم واالستقرار ديمقراطية في غزة، و 
 «.بالمنطقة

« سياسة متوازنة»وأضافت أن تركيا دعت الواليات المتحدة الستخدام نفوذها اإلقليمي من أجل 
 «.خدمة مصالح إسرائيل»ستساعد في حّل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني بداًل من 
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 "الرباعية"باًل وزير الخارجية البريطاني: مستعدون لمفاوضات برعاية عباس مستق .2
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين مستعدون للذهاب إلى : كفاح زبون  - رام هللا

المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى، على قاعدة السالم مقابل األرض 
وأضاف عباس أثناء لقائه وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في رام هللا  .وليس مقابل السالم

مستعدون للعودة إلى المفاوضات وملتزمون بتحقيق السالم وفق قرارات الشرعية الدولية، كما نحن »
ملتزمون بشكل ثابت بمحاربة اإلرهاب العالمي، ونواصل مساعينا للمصالحة الفلسطينية وصواًل 

السالم لن يتحقق من خالل القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع »وتابع، أن «.  العامة لالنتخابات
 «.بصيغة وهم السالم مقابل السالم العالقات مع دول عربية، ولن يتم

 26/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 أنت غير مرغوب وغير مرحب بك في رام هللاعباس لبومبيو:  صحيفة إسرائيلية.. .3

، أن وزير الخارجية األميركي، مايك هايوم" الثالثاءيسرائيل "صحيفة في مصادر تل أبيب: أكدت 
بومبيو، بعث برسالة عبر طرف ثالث إلى السلطة الفلسطينية، يدعوها إلى المشاركة في هذا المؤتمر 
ويبلغها أنها طرف مرغوب فيه للحضور. وقالت إن بومبيو توجه إلى السلطة قبل أيام من وصوله 

طقة، وفحص إمكانية أن يتم استقباله في رام هللا خالل زيارته الحالية، لتسليم الرسالة بنفسه إلى المن
إلى الرئيس محمود عباس )أبو مازن(. إال أن عباس رفض الفكرة بشكل قاطع، وقال للوزير 

 «.أنت غير مرغوب وغير مرحب بك في رام هللا»األميركي: 
مؤسف أن الرد الفلسطيني جاء »عن المصدر اإلماراتي قوله: ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية األميركية 

عصبيا على هذا النحو. فالوزير بومبيو قدم لهم سلما ينزلون عبره عن الشجرة العالية التي تسلقوها. 
إال أنهم اختاروا المضي قدما في رفضهم من دون تفسير يقبله المنطق. إنهم ال يدركون قيمة عجلة 

 ، بحسب الصحيفة.«حرك في منطقتناالسالم اآلخذة في الت
 26/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 ستعقد اجتماعًا خالل يومين لمناقشة مستقبل عملية السالم" الرباعية" األحمد: .4

عزام « فتح»أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة : كفاح زبون  - رام هللا
تعقد اجتماعًا لها خالل يومين لمناقشة مستقبل عملية السالم وسبل األحمد، أن الرباعية الدولية س

 الخروج من المأزق الحالي. 
 26/8/2020، الشرق األوسط، لندن
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 اشتية: مستعدون لمسار سياسي على أسس واضحة وعلى أرضية الشرعية الدولية .5

مينيك راب، المستجدات بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزير الخارجية البريطاني دو : رام هللا
وقال اشتية في تصريح صحفي مشترك عقب االجتماع: . السياسية والدعم البريطاني لفلسطين

"نرحب بالوزير راب في أول زيارة له لألراضي الفلسطينية منذ تسلم منصبه، ونتمنى أن يكون 
 ذا االتجاه".االعتراف بدولة فلسطين على طاولة هذه الحكومة، آملين من الوزير أن يدفع به

وأشاد راب باإلدارة الفاعلة لرئيس الوزراء وفريقه ألزمة تفشي فيروس كورونا، كما أعلن تقديم حزمة 
 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة تحدي كورونا. 2.7مساعدات بريطانية بقيمة 

 25/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للمفاوضات عبر مؤتمر دوليمجدالني: جاهزون للعودة  .6

نحن جاهزون “عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدالني، لألناضول:  قال: األناضول - رام هللا
للعودة للمفاوضات عبر مؤتمر دولي تدعو له اللجنة الرباعية لعملية السالم على أساس تطبيق 

لن تقبل العودة للمفاوضات مع “ينية لكن مجدالني شدد على أن القيادة الفلسط ”.القرارات الدولية
العودة “وقال إن  ”.الجانب اإلسرائيلي، في ظل استمرار التهديد بخطة الضم وصفقة القرن 

 ”.للمفاوضات لها متطلبات تتمثل بإلغاء مخطط الضم بشكل نهائي، وإلغاء صفقة القرن األمريكية
ة الدولية، لعقد اجتماع لبحث العودة روسيا تجري اتصاالت مع باقي أطراف الرباعي“وأشار إلى أن 

 ”.للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، عقب إعالن األخيرة، تجميد عملية الضم
 25/8/2020، القدس العربي، لندن

 
 اشتية وماكجولدريك يطلقان أطلس التنمية المستدامة في فلسطين .7

( جيمي UNSCOالخاص لألمم المتحدة )أطلق رئيس الوزراء محمد اشتية، والمنسق : رام هللا
ماكجولدريك، الثالثاء، في رام هللا، أطلس التنمية المستدامة، الذي تم إعداده بمبادرة من رئيس 

وقال اشتية: "نقدم  الوزراء من قبل فريق عمل األمم المتحدة في فلسطين والحكومة الفلسطينية.
از هذا األطلس التنموي، وهو األول في العالم الشكر لشركائنا في األمم المتحدة على دعمهم إلنج

وأضاف  واألول في المنطقة، والذي يشكل خريطة طريق في مجال التنمية في مختلف المحافظات".
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اشتية: "يضع هذا األطلس فلسطين في جميع مؤشرات التنمية المستدامة: التعليم، والصحة، والبيئة، 
 تنا للتنمية بالعناقيد وتطوير األراضي الفلسطينية جميعها".وغيرها، وسيكون أحد أدواتنا في استراتيجي

 25/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مطالب المقاومة ما دام إطالق البالونات متواصالً للن يتجاوب ": االحتالل األخبار" .8

مين، من دون تسجيل أن مباحثات التهدئة متواصلة منذ يو « األخبار»علمت  :رجب المدهون  -غزة 
اختراق واضح إلى اآلن، ما دفع الوسيط القطري، محمد العمادي، إلى إبالغ المعنّيين أنه سيحضر 

في زيادة قيمة المنحة المالية، إضافة إلى مشاريع « حماس»بنفسه إلى غزة التباحث مع حركة 
إلى الفلسطينيين، عبر  قطرية أخرى تتعّلق بالكهرباء وغيرها. وتشير المصادر إلى أن العدو نقل

الوسيط المصري، أنه لن يتجاوب أو يدرس أّيًا من مطالب المقاومة ما دام إطالق البالونات المتفّجرة 
والحارقة على طول حدود القطاع متواصاًل، وهو ما رفضته المقاومة، ُمصّرًة على البدء في تنفيذ 

ر ذلك الرفض، عمد االحتالل إلى تشديد وعلى إث«. األدوات الشعبية»بنود التفاهمات قبل إيقاف 
مع « معبر كرم أبو سالم»إجراءات الحصار؛ إذ قّرر إغالق بحر غزة بالكامل، إضافة إلى إغالق 

 فتحه جزئيًا إلدخال المواد الغذائية واألدوية فقط.
 26/8/2020، األخبار، بيروت

 
 غزة مواقع للمقاومة االحتالل يواصل قصف .9

ي أن مقاتالته قصفت ما وصفها ببنى تحت أرضية تابعة لحركة المقاومة أعلن الجيش اإلسرائيل
وأوضح بيان للجيش اإلسرائيلي أن القصف جاء ردا على  اإلسالمية )حماس( جنوب قطاع غزة.

استمرار إطالق ما وصفها ببالونات حارقة من داخل القطاع في اتجاه المناطق اإلسرائيلية. ولكنه لم 
 خسائر. يشر إلى أي أضرار أو

يقصف منشآت حماس قائال إنه لن  -خالل األسبوعين المنصرمين-وكل ليلة تقريبا، كان االحتالل 
وتحسبا لهجمات إسرائيلية بعد إطالق البالونات أو الصواريخ، تقوم حماس  يتسامح مع البالونات.

 بإجالء األفراد بشكل روتيني من مواقعها.
 26/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 اعد إطالق البالونات الحارقة من القطاع وحرائق في "غالف غزة"تص .10
"األيام": كثف متظاهرون ونشطاء إطالق دفعات كبيرة ومتالحقة من البالونات الحارقة  -غزة 

والمتفجرة، من المناطق الشرقية لقطاع غزة، ليلة أمس، السيما مناطق شرق مدينة غزة، وشرق مخيم 
وسمع دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة من خط  خان يونس.البريج، وكذلك من محافظة 

التحديد شرق القطاع، خالل ساعات الليل، خاصة شرق حي الشجاعية، نجمت جميعها عن إطالق 
 بالونات محملة بعبوات صوتية.

شعلة حارقة  280وأكدت وحدات "أحفاد الناصر"، أن عناصرها أطلقوا نهار وليلة أمس، أكثر من 
القطاع، وثمة استعدادات لتفعيل عمل وحدات قص السياج، التي قد تستأنف نشاطها خالل من شرق 

  الساعات المقبلة.
 26/8/2020، األيام، رام هللا

 
 حماس تحذر من محاوالت اإلدارة األمريكية فرض التطبيع في المنطقة .11

نو، األحد، من أن ، طاهر النو حماسحذر المستشار اإلعالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة : غزة
زيارة وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو للمنطقة، تهدف إلى االستمرار في فرض جريمة التطبيع 
تحت عناوين جديدة ومتعددة، منها ما يسمى عقد مؤتمر إقليمي تطبيعي في دولة عربية، تحت 

العربية جميعا إلى عدم  ودعا النونو، في بيان، الدول رعاية أمريكية وبمشاركة عربية إسرائيلية.
التعاطي مع هذه األهداف والمرامي الخطيرة، و"التي تعد تطبيقا صامتا لمخططات صفقة القرن 

 بتصفية القضية الفلسطينية ودمج االحتالل في المنطقة".
 25/8/2020، قدس برس

 
 رسالة مرئية يهدد فيها "السنوار" االحتالل في ظل "كورونا" .12

اصل االجتماعي، رسالة مرئية سابقة لرئيس حركة حماس في قطاع غزة، تداول رواد مواقع التو 
يحيى السنوار، وجه فيها تهديدًا لالحتالل اإلسرائيلي. وتضمنت الرسالة المرئية التي تحدث بها 
السنوار في وقت سابق، أن المقاومة ستأخذ من االحتالل ما يلزم قطاع غزة حال تفشي كورونا 

مليون صهيوني"، وأخذ ما يريده "خاوة"، في  6وار في حينه بـ"قطع النفس عن بـ"الخاوة". ولوح السن
 حال وجد أّن مصابي فيروس كورونا في قطاع غزة ال يقدرون على التنفس.

 25/8/2020، فلسطين أون الين
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 في غزة : االحتالل يتحمل مسؤولية كل قطرة دم"الجهاد"قيادي في  .13
مي أحمد المدلل، أن "سرايا القدس" ال تزال ُتجري تحقيًقا في أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسال

من الشهداء األقمار، مؤكًدا أن االحتالل  4حادثة انفجار "شرق الشجاعية" الذي راح ضحيته 
 اإلسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن كل قطرة دم في القطاع. 

 25/8/2020، فلسطين أون الين
 

 خالل عام كامل عمليةي مستوطن في أي بيانات إسرائيلية: لم ُيقتل أ .14
عاًما لم يقتل أي  56أظهرت بيانات لوزارة الجيش اإلسرائيلي، أنه ألول مرة منذ  :ترجمة خاصة

وبحسب البيانات التي نشرها موقع يسرائيل هيوم، فإن اإلسرائيلية  مستوطن إسرائيلي خالل عام واحد.
ماضي، في عملية تفجير عبوة ناسفة على يد خلية التي قتلت قرب رام هللا في شهر آب/ أغسطس ال

فيما تظهر البيانات أن جندي إسرائيلي واحد فقط قتل خالل  من الجبهة الشعبية، هي آخر من قتلت.
هذا العام نفسه وهو الذي تم قتله بحجر على يد فلسطيني خالل عملية اقتحام منطقة يعبد في جنين 

 شمال الضفة الغربية.
 25/8/2020، القدس، القدس

 
 االحتالل اعتقل فلسطينيا بشبهة طعن إسرائيلي .15

قال جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، الثالثاء، أنه اعتقل يوم الخميس الماضي : بالل ضاهر
شابا من سكان مدينة جنين، بشبهة تنفيذه عملية طعن مواطن إسرائيلي في ورشة بناء في مدينة راس 

  عشرة أيام.العين، يوم السبت قبل 
 25/8/2020، 48عرب 

 
 يديعوت أحرونوت: الموساد ضغط على قيادات إسرائيلية للسماح ببيع اإلمارات أسلحة متطورة .16

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية النقاب عن أن جهاز : الصحافة اإلسرائيلية -الجزيرة 
س الحكومة بنيامين نتنياهو مارس وعلى االستخبارات الخارجية اإلسرائيلية "الموساد" وبعلم من رئي

مدار العامين الماضيين ضغطا على القيادات األمنية اإلسرائيلية من أجل الموافقة على بيع أسلحة 
 متطورة إلى دولة اإلمارات.

وعلى الرغم من ذلك كبحت هذا الضغط  -بما فيها قيادة الجيش-وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع 
 ذلك.وحالت دون القيام ب
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وأضافت أن "اختراق السد المنيع" لبيعها أسلحة إسرائيلية وقع بعد اغتيال القيادي في حركة حماس 
، حيث اندلعت أزمة بين البلدين اضطرت إسرائيل معها لتقليل 2010محمود المبحوح في دبي عام 

 األضرار الكبيرة.
، وعمل هناك على ترميم وتابعت أن رئيس الموساد في حينه تمير باردو توجه إلى اإلمارات

 العالقات مع اإلمارات بموافقة إسرائيلية على بيعها وسائط قتالية نوعية ومتعددة.
 25/8/2020الجزيرة.نت، 

 
 غانتس يدعو اليمين االستيطاني إلى تحالف من دون نتنياهو .17

، برئاسة زعيم المعارضة «تيلم -يش عتيد »قال مصدر رفيع في حزب : نظير مجلي -تل أبيب
، تضم القوى السياسية من «وحدة وطنية حقيقية»يائير لبيد، إن إسرائيل تحتاج فعاًل إلى حكومة 

أقصى اليمين وجميع األحزاب الصهيونية الليبرالية، لوضع حد لحكم نتنياهو واألخطار الكامنة في 
 سياسته على الجهاز القضائي وسلطة إنفاذ القانون. 

اء البديل وزير األمن، بيني غانتس، ورفاقه في قيادة حزب وقالت هذه المصادر إن رئيس الوزر 
، وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آبي نيسان كورن، «كحول لفان»الجنراالت 

 وغيرهما، مستعدون لهذه الشراكة بعدما أنهكهم نتنياهو في تنكره لالتفاقات الموقعة. 

 26/8/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 ةالتجسسي اإلسرائيلي يبدأ التقاط الصور من سوري 16 قمر أوفيك .18
من المقرر أن تتسلم هيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، قريًبا المسؤولية عن القمر  :رام هللا

 "، وذلك بعد أن يصبح عملياتًيا.16االصطناعي الجديد ألغراض التجسس "أوفيك 
صوًرا الُتقطت من القمر لدى مروره فوق سوريا، وهي  ونشرت وزارة الجيش اإلسرائيلي، مساء اليوم،

ُتظهر موقع التراث العالمي "تدمر"، وآثار المسرح الروماني فيه. بحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة 
إلى الفضاء الشهر الماضي، وهو قمر صناعي للرصد  16القمر أوفيك  إطالقوتم  الناطقة بالعربية.

 الكهروضوئي مزود بكاميرا.
 25/8/2020القدس، القدس، 
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 بعثة إسرائيلية برفقة وفد أميركي إلى اإلمارات اإلثنين لتطبيع العالقات .19
"األيام": أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن بعثة إسرائيلية ستغادر الى أبوظبي، يوم  -القدس 

 ما.اإلثنين المقبل، برفقة وفد أميركي من أجل دفع التطبيع بين البلدين قد
وقال في بيان: "الحقا إلعالن رئيس الوزراء نتنياهو عن إبرام اتفاقية السالم التاريخية بين إسرائيل 
واإلمارات، أوعز رئيس الوزراء لرئيس هيئة األمن القومي مائير بن شبات بترؤس بعثة إسرائيلية 

 البلدين قدما".مختصة ستغادر إلى أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات، من أجل دفع التطبيع بين 
 26/8/2020األيام، رام هللا، 

 
 أشكنازي: خائبون من موقف بريطانيا تجاه حظر األسلحة على إيران .20

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، لنظيره البريطاني، دومينيك راب، إن : بالل ضاهر
حة على إيران. ودعا أشكنازي إسرائيل خائبة األمل من قرار بريطانيا بعدم تأييد تمديد حظر األسل

بريطانيا، خالل لقائه مع راب في القدس اليومن الثالثاء، إلى االنضمام إلى إدارة الرئيس األميركي، 
 دونالد ترامب، باستئناف العقوبات ضد إيران.

 25/8/2020، 48عرب 
 

 الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تسعى لشمل صادراتها باالتفاق مع اإلمارات .21
تنتظر الشركات اإلسرائيلية التي تصنع الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة، وهي : ضاهر بالل

الصناعات الجوية وإلبيت ورفائيل، معرفة أية قيود ستزيلها الواليات المتحدة عن تصدير هذه 
الد الطائرات المسيرة إلى اإلمارات وربما إلى دول أخرى في المنطقة. وكان الرئيس األميركي، دون

 ترامب، أزال قبل سنتين قيودا على بيع طائرات كهذه لدول معينة في العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن االتفاق مع اإلمارات من شأنه أن يزيل قيودا أخرى، األمر سيزيد من شدة 
المنافسة بين شركات إسرائيلية وأميركية، خاصة وأن الرئيس األميركي ووزير الخارجية األميركي، 

 عام، يسعيان إلى تشجيع صفقات بين دول أجنبية وصناعات األسلحة األميركية. بشكل
 25/8/2020، 48عرب 
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 اعتداء شهريًا ينفذه المستوطنون على الفلسطينيين 20منظمات حقوقية:  .22
كشفت جمعيات حقوق اإلنسان والحركات القانونية اإلسرائيلية أن األشهر األخيرة تشهد  تل أبيب:
ير مسبوق في عدد االعتداءات التي ينفذها المستوطنون اليهود على المواطنين ارتفاعًا غ

 اعتداء في الشهر الواحد. 20الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، لدرجة بلغت 
أغسطس )آب( الحالي، أحصت  10ففي الفترة ما بين نهاية ديسمبر )كانون األول( الماضي حتى 

حالة اعتداء  163فقًا لتقرير لمكتب المتابعة التابع لألمم المتحدة، ما ال يقل عن هذه الجمعيات، و 
اعتداء جسديًا انتهت  49نفذها إسرائيليون يهود، قدموا من المستوطنات ضد فلسطينيين، منها 

 اعتداء على البساتين والمحاصيل والحقول واألمالك األخرى. 114بإصابة وكدمات، و
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان، فإن احتمال أن تتجاوب السلطات « تسيلمب»وحسب موقع منظمة 

اإلسرائيلية مع شكوى فلسطيني حول تعرضه للعنف من طرف جندي، وتقدم المعتدي إلى المحاكمة، 
 في المائة. 0.7هو 

 26/8/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 إجراءات عزل عام في غزة الحتواء أول تفٍش لكورونا .23
إجراءات عزل عام في غزة الثالثاء بعد التأكد من ظهور أول حاالت إصابة بمرض ُفرضت  غزة:

بين عموم سكان القطاع الفلسطيني الذي أنقذه حصار حدوده من تفشي المرض على  19 –كوفيد 
وقال متحدث حكومي إنه تم رصد أربع حاالت إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عائلة  نطاق واسع.

ين، وهي أول حاالت إصابة في غزة ليست ألشخاص خاضعين للحجر الصحي واحدة بمخيم لالجئ
 في منشآت حدودية بعد عبورهم إلى الجيب الساحلي من مصر أو إسرائيل.

 25/8/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 الداخل الفلسطينيمنسق كورونا: الوضع كارثي في  .24
، البروفيسور روني َغمزو، الثالثاء، تطرق منسق كورونا في وزارة الصحة اإلسرائيلية: بالل ضاهر

إلى تزايد انتشار فيروس كورونا، وخاصة في المجتمع العربي. وقال إن "أمس كان يوم تزايد انتشار 
إصابة. وهذا أول يوم في الفترة األخيرة الذي أرى فيه تزايدا مقلقا  1,900الفيروس، واكتشفت حوالي 

قلق للفيروس في المجتمع العربي، وبصورة واسعة، في قليال. ونحن نرى مستوى انتشار متزايد وم
 رهط، الطيرة، أم الفحم، كفر قاسم، سخنين والناصرة. وتوجد في هذه البلدات وتيرة مضاعفة وكبيرة".

 25/8/2020، 48عرب 
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 "برج البراجنة" األكثر تسجيال إلصابات "كورونا" في مخيمات لبنان .25

لبراجنة )جنوب بيروت(، أكبر عدد من اإلصابات سّجل مخيم برج ا: محمد شهابي -بيروت 
في المخيم منذ بدء تشفي  تاإلصاباوبلغ عدد  بفيروس "كورونا" بين المخيمات الفلسطينية في لبنان.

، وسط غياب تام لدور القوة األمنية واللجنة الشعبية، في تطبيق قرار اإلغالق 50جائحة "كورونا" 
يوًما  15ئية، خاصة أن الحكومة اللبنانية قد فرضت إغالًقا كاماًل لمدة باإلجراءات الوقا وااللتزامالتام 

  في عموم لبنان.
 25/8/2020، برسقدس 

 
 االحتالل يشن حمالت اعتقال في الضفة ويهدم منازل في القدس ورام هللا .26

 نفذت قوات االحتالل حمالت اعتقال في الضفة الغربية، طالت أسرى ”: القدس العربي“ –رام هللا 
محررين، كما نفذت عمليات هدم منشآت ومبان في القدس المحتلة وفي إحدى بلدات مدينة رام هللا، 

 كما جرفت شوارع في إحدى بلدات مدينة الخليل.
 25/8/2020، القدس العربي، لندن

 
 تؤكد مركزية القضية الفلسطينية عراقية"-مصرية -"أردنية عّمان: قمة .27

هللا الثاني أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية في أكد العاهل األردني عبد : عمان
جاء ذلك خالل قمة ثالثية جمعته بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء  المنطقة.

 العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة عمان، اليوم الثالثاء.
ضية الفلسطينية "ما زالت القضية المركزية في وقال العاهل األردني وفقا لما نقلته وكالة "بترا"، إن الق

المنطقة، ونحن باستمرار مع حل الدولتين الذي ينهي االحتالل اإلسرائيلي، وُيـؤّدي إلى قيام الدولة 
 ".1967الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيراْن عام 

ة وأهمية إيجاد حل لها، بناء بدوره، قال السيسي "اتفق مع جاللة الملك بخصوص القضية الفلسطيني
على حل الدولتين"، مشددًا على أن الوصول إلى هذا الحل سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة 

من جهته، جدد رئيس الوزراء العراقي "التأكيد على موقف العراق الثابت بدعم القضّية  بأكملها.
 متها القدس الشريف".الفلسطينّية، وحّق الشعب الفلسطينّي في إقامة دولته وعاص

 25/8/2020القدس، القدس، 
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 اتهام غير مسبوق لبطريرك الموارنة بالتماهي مع العدو اإلسرائيلي .28
سعد الياس: لم تمر دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  - بيروت

ذار/مارس، فاّتهمت جريدة آ 8السلطات إلى دهم مخازن األسلحة والمتفّجرات مرور الكرام لدى إعالم 
يسّوق للسالم مع ” القريبة من حزب هللا في خطوة غير مسبوقة البطريرك الراعي بأنه ” األخبار” 

 ”.الدعاية اإلسرائيلية ضد المقاومة ويتماهى معالعدو 
، لكنه وصل اليوم إلى ”الحياد الناشط“أن البطريرك عاد ليعزف على موضوع ” ولفتت الصحيفة إلى 

لبنان اليوم هو األحوج إلى السالم ليتمكن من “لتسويق للسالم مع إسرائيل، على قاعدة أن حد ا
استعادة قواه والقيام بدوره في محيطه لخدمة حقوق اإلنسان والشعوب. كفانا حروبًا وقتااًل ونزاعات ال 

عنف على الصحيفة، وقد سارعت اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم التابعة لبكركي إلى الرّد ب ”.نريدها!
التيار ” لمحت بوقوف حزب هللا وراء الحملة المبرمجة على البطريرك، من دون أن توّفر تلميحًا أو 

 الذي يرفع شعار حماية حقوق المسيحيين.” الوطني الحر
 25/8/2020، لندن، القدس العربي

 
 اعتداء إسرائيلّي جنوباً  .29

فلسطين المحتلة، ليل أمس، "حدثًا أمنيًا" بحسب جيش العدو اإلسرائيلي  شهدت الحدود الجنوبية مع
في المنطقة المقابلة لبلدات حوال والعديسة وميس الجبل. وزعم العدو سماع صوت إطالق نار نحو 

، نير دفوري، إن الرصاصات أصابت 12معسكر لجيش االحتالل. وقال المراسل العسكري للقناة الـ
، ألون بن دافيد، الذي قال إن إطالق النار 12ما أكده المحلل العسكري للقناة الـ جدار المعسكر، وهو

 تم من سالح خفيف تجاه نقطة رصد عسكرية، نافيًا حدوث عملية تسلل.
 26/8/2020، األخبار، بيروت

 
 الحكومة السودانية: ال نملك تفويضا بشأن التطبيع مع "إسرائيل" .30

الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك، ضيفه وزير الخارجية  أبلغ رئيس: أحمد يونس - الخرطوم
األميركي مايك بومبيو، أن حكومته ال تملك تفويضًا يتعدى مهام المرحلة االنتقالية، وأن التطبيع مع 

 إسرائيل سيتم بحثه بعد إكمال هياكل الحكم االنتقالي.
لقاء حمدوك، بومبيو،  وقال وزير اإلعالم المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، عقب

بالخرطوم، أمس، إن حكومته االنتقالية التي يقودها تحالف عريض لها أجندة محددة الستكمال 
عملية االنتقال وتحقيق السالم واالستقرار في البالد، تمهيدًا لقيام انتخابات حرة، ال تملك تفويضًا 



 
 
 
 

 

 15 ص             5315 العدد:             8/26/2020 األربعاء التاريخ: 

                                    

التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم  يتعدى مهام االنتقال، وإن بحث الطلب األميركي بالتطبيع يتم
ووفقًا للنشرة، فإن حمدوك طالب اإلدارة األميركية بضرورة الفصل بين عملية رفع اسم  االنتقالي.

 السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، ومسألة التطبيع مع إسرائيل.
 25/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"ق السالم بين اإلمارات ومحمد بن زايد وبومبيو يناقشان اتفا .31

قالت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية )وام(، إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  دبي:
وأضافت الوكالة أن  تلقى اتصااًل هاتفيًا من وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، )الثالثاء(.

لقضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك، وفي العديد من ا»الجانبين ناقشا خالل االتصال 
مقدمتها )معاهدة السالم( بين دولة اإلمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السالم 

 «.واالستقرار في المنطقة
 25/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 يبحثان "تعزيز التعاون األمني" "إسرائيل"وزيرا دفاع اإلمارات و .32

أجرى وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، الثالثاء، محادثة هاتفية مع نظيره : ود مجادلةمحم
اإلماراتي محمد بن أحمد البواردي، بحثا خاللها "تعزيز التعاون األمني وقنوات التواصل وتأسيس 

اهدة وذكرت وكالة األبناء اإلماراتية )وام( أن المحادثة تركزت على مع عالقات ثنائية راسخة".
 التحالف والتطبيع الرسمي للعالقات اإلماراتية اإلسرائيلية.

 25/8/2020، 48عرب 
 

 موقع بريطاني: ابن سلمان ألغى اجتماعًا مع نتنياهو في واشنطن بعد تسريب موعد الزيارة .33
البريطاني، اليوم الثالثاء، أن ولي العهد السعودي ” ميدل إيست آي“كشف موقع ”: القدس العربي“

بن سلمان ألغى زيارة مقررة إلى واشنطن العاصمة، األسبوع المقبل، للقاء رئيس الوزراء محمد 
، وفق ”كابوس“اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد تسرب أنباء الزيارة وخشيته من أن تتحول إلى 

بعد أنه لم يتم االتفاق ” القدس العربي“وأوضح الموقع في تقريره الحصري الذي ترجمته  مصادر.
على ما إذا كان سيتم تسجيل اللقاء بين بن سلمان ونتنياهو ثم اإلعالن عنه، أو إجراؤه على الهواء 

 مباشرة أمام الكاميرات.
 25/8/2020، القدس العربي، لندن
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 مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية في البحث الطبي والدوائي .34

من العويس، مع وزير الصحة دبي: بحث وزير الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتي عبد الرح
اإلسرائيلي يولي إدلشتاين، مسارات التعاون الثنائي في مجاالت الصحة والبحث العلمي، وسبل 
تعزيز التعاون في المجال الطبي، إلى جانب الصناعات الدوائية، واألبحاث الطبية، وأطر التعاون 

وبحث الجانبان، خالل  (.19المشترك في مكافحة جائحة وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
اتصال هاتفي، مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية، خصوصًا في مجال التجارب المتعلقة 

 بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.
 25/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 لي المعتقلين األردنيين والفلسطينيينالسلطات السعودية تستأنف المحاكمات والزيارات ألها .35

علمت "قدس برس" أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، استدعت اليوم ": خاص -عمان 
"، ممن لم 68الثالثاء، معتقلين أردنيين في قضية دعم المقاومة والشعب الفلسطيني المعروفة "بقضية 

لماضي، في حين أبلغت معتقلين آخرين، آذار/مارس ا 3يحضروا الجلسة السابقة المنعقدة في 
المحاكمات،  السعودية استأنفتوأفاد ذوو معتقلين، أن السلطات  باستكمال المحاكمات الشهر المقبل.

 وبعض الكفالء السعوديين. نوالفلسطينيي"، وهو عدد األردنيين 68وسمحت بالزيارات في "قضية 
 25/8/2020، برسقدس 

 
 بيع قبل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي"التعاون اإلسالمي": ال تط .36

قال أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين: إن "إقامة العالقات الطبيعية بين : جدة
الدول األعضاء في المنظمة ودولة االحتالل اإلسرائيلي لن تتحقق إال بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

وأضاف العثيمين في  ، بما فيها القدس".1967لة منذ العام الكامل لألراضي العربية والفلسطينية المحت
بيان أن "قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها وقوتها وعملها 
اإلسالمي المشترك، وأنهما محل إجماع الدول األعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء االحتالل 

 ة.وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروع
 25/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وزير الخارجية البريطاني يعقد سلسلة اجتماعات في إسرائيل واألراضي الفلسطينية .37
القدس: قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثالثاء، إن قرار إسرائيل تعليق ضم أراٍض 

 ”.قةقد يشّكل خطوة أولى نحو سالم أكبر في المنط“فلسطينية 
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي بالقدس الشرقية المحتلة، جمع الوزير البريطاني بنظيره اإلسرائيلي، 

 إيران في المنطقة.” تهديدات”غابي أشكنازي، عقب اجتماع تناوال فيه اتفاق التطبيع مع اإلمارات، و
إعالن التوصل إليه ورّحب الوزير البريطاني باتفاق التطبيع بين إسرائيل واإلمارات، الذي جرى 

 مؤخرا.
 25/8/2020القدس العربي، لندن، 

 
 كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي األسبوع المقبل .38

علمت "القدس" دوت كوم، الثالثاء، أن صهر الرئيس األميركي وكبير : " سعيد عريقات –واشنطن
ارية مباشرة تجريها شركة إسرائيلية من تل مستشاريه جاريد كوشنر، سيدشن أول رحلة طيران تج

أبيب إلى أبو ظبي، وذلك على رأس وفد أميركي إسرائيلي األسبوع المقبل، "لالّطالع على التقدم في 
المباحثات اإلماراتية اإلسرائيلية الجارية تمهيدًا لتوقيع معاهدة التحالف بين الطرفين"، بحسب 

 المصدر.
 25/8/2020القدس، القدس، 

 

 تدعو إلى تأمين طريق بال عوائق للبضائع والكهرباء لغزة ونروااأل  .39
دعت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( لتأمين طريق بال عوائق 

 لكل البضائع الحيوية، بما في ذلك الوقود من أجل الكهرباء، إلى قطاع غزة.
تشعر بالقلق البالغ حيال إغالق محطة الكهرباء الوحيدة في »ا وقالت الوكالة األممية في بيان، إنه

في غزة، ماتياس « األونروا»ودعا مدير شؤون «. أغسطس/ آب18غزة منذ يوم الثالثاء الماضي 
جميع األطراف المعنية إلى الحفاظ على إمدادات كهربائية كافية، لتلبية االحتياجات »شمالي 

 «. األساسية للسكان المدنيين

 26/8/2020ة، خليج، الشارقال
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 انتقادات على خطة بومبيو بإلقاء كلمته لمؤتمر الحزب الجمهوري من القدس .40
أثارت الكلمة المخطط أن يلقيها وزير الخارجية األمريكي  -)شينخوا( -"القدس" دوت كوم -واشنطن

 ادات في الداخل.مايك بومبيو، للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، يوم الثالثاء، من القدس، انتق
وقال بومبيو على حسابه الشخصي على تويتر يوم األحد: "أتطلع إلى أن أشارككم كيف أصبحت 

 عائلتي أكثر أمنًا وأمانًا بفضل الرئيس ترامب. أراكم جميعا ليلة الثالثاء!".
سيين فيما قال منتقدون إن كلمة بومبيو القادمة، تكسر التقليد المتمثل في إبعاد كبير الدبلوما

 األمريكيين عن السياسات الحزبية.
 25/8/2020القدس، القدس، 

 
 عندما توقف الشعوب العربية عجلة التطبيع مع إسرائيل .41

 نبيل السهلي
طرح توقيع تطبيع العالقات بين اإلمارات وإسرائيل أخيرًا أسئلة ملحة حول آفاق التطبيع العربي 

لكن ستكون  التطبيع،دة نظم عربية سائرة في اتجاه الرسمي مع إسرائيل، فثمة دالئل تشير إلى أن ع
التي  إسرائيل،كلمة الشعوب العربية هي الفيصل في إيقاف عجلة التطبيع المتسارع لتلك النظم مع 

 ارتكبت وترتكب على مدار الساعة أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
 أمريكا والتطبيع

لعودة باألشياء إلى سابق عهدها وطبيعتها، وتم الترويج لمصطلح التطبيع والتطبيع في اللغة يعني ا
وكان الهدف من وراء ذلك تحويل  1991مع إسرائيل بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسالم في نهاية العام 

الصراع الدائر بين العرب وإسرائيل، وجعل إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة لها سيادة ووزن شرق 
 وفاعل. أوسطي كبير

وتبعا لذلك سعت اإلدارات األمريكية منذ مؤتمر مدريد إلى عقد مؤتمرات شرق أوسطية حضرتها 
إسرائيل والدول العربية لرفع المقاطعة العربية تدريجيا، ومن ثم محاولة الوصول إلى نظام إقليمي 

 نها.جديد له مؤسساته عوضا عن مؤسسات الجامعة العربية المختلفة خاصة االقتصادية م
وبهذا يمكن االعتراف بإسرائيل دولة طبيعية في المنطقة رغم أنها أنشئت في ظروف دولية استثنائية 

 على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه قبل أكثر من اثنين وسبعين عامًا.
صحيح أن اإلدارات األمريكية سخرت جّل جهدها لفرض التطبيع العربي بعد مؤتمر مدريد للتسوية ، 

ت أيضًا أن اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ إنشاء إسرائيل في الخامس عشر من أيار / لكن الالف
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لم تتوقف عن سعيها لرفع المقاطعة العربية، واتبعت سياسات لحمل الحكومات العربية  1948مايو 
 على إنهاء مقاطعتها التجارية إلسرائيل.

ت على وجود تطبيع اقتصادي لبعض الدول ورغم المقاطعة الشعبية العربية إلسرائيل، ثمة مؤشرا
العربية مع االقتصاد اإلسرائيلي لكنها بقيت في حدودها الدنيا؛ وفي هذا السياق تؤكد مراكز البحث 
اإلسرائيلية المختلفة أن خسائر إسرائيل من جراء المقاطعة العربية يصل إلى نحو مليار دوالر سنويا، 

( مليار دوالر في الفترة 72ئر متراكمة وصلت إلى نحو )أي أن االقتصاد اإلسرائيلي تكبد خسا
(1948-2020.) 

وتبنت اإلدارات األمريكية خطابًا لكسر المقاطعة العربية لدولة االحتالل اإلسرائيلي، أكدت من خالله 
على أن التطبيع االقتصادي بين إسرائيل والدول العربية يخدم المصالح العربية اإلستراتيجية خاصة 

 ادية منها.االقتص
والالفت أن هدف التطبيع بين العرب وإسرائيل ال ينحصر في إقامة عالقات تجارية أو دبلوماسية، 
وإنما يجب أن يشمل مراجعة لمفاهيم مسار الصراع وجذوره االحتاللية التهويدية لفلسطين، أي يجب 

ة على حساب الشعب أن يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربية تجاه إسرائيل كدولة طارئة ناشئ
 الفلسطيني ووطنه فلسطين.

وبهذا المعنى فإن اتفاقيات التطبيع الرسمي العربي كتلك الموقعة بين اإلمارات وإسرائيل أخيرًا توفر 
إلسرائيل اعترافا قانونيا بسيادتها كدولة، ولكن هذا االعتراف بطبيعة الحال ليست له شرعية لدى 

 ة.الشعب الفلسطيني والشعوب العربي
ويشار إلى أن الواليات المتحدة األمريكية قد ساهمت في التعويض عن الخسائر المحتملة إلسرائيل 
من جراء المقاطعة العربية لها، وذلك عبر المساعدات السنوية السخية لها، حيث تجاوزت ثالثة 

 مليارات دوالر سنويًا خالل العقد األخير.
يع اقتصادي بين بعض الدول العربية وإسرائيل، ال يمكن ومن المهم اإلشارة إلى أنه رغم حصول تطب

الحديث عن تطبيع شعبي عربي بالمعنى الحقيقي، إذ رفض الشعب المصري وكذلك األردني عملية 
 التطبيع رغم وجود اتفاقيات رسمية بين كل من مصر وإسرائيل واألردن وإسرائيل.

 هدف إسرائيلي
د من ذلك لتشير إلى أن عالقات التجارة الحرة مع ذهبت بعض مراكز بحث إسرائيلية إلى أبع

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي توفر إلسرائيل امتيازات عديدة، غير أنها تسعى في الوقت نفسه 
إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب الممكنة من تعزيز حجم تجارتها سواء السرية أو المعلنة مع 

اتباع ما يطلق عليه نظام العالقات التجارية الثنائية، بمعنى بعض الدول العربية، وذلك من خالل 
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أن تقيم إسرائيل عالقات ثنائية مع كل دولة عربية على حدة، بما يؤهلها في مرحلة الحقة ألن 
تضطلع بدور المركز والمحور الرئيسي في التعامالت التجارية واالقتصادية مع عدد كبير من الدول 

 العربية واإلسالمية.
إلى  1991عزيز التوجه المذكور سعت الواليات المتحدة األمريكية منذ مؤتمر مدريد قي نهاية العام ولت

عقد مؤتمرات شرق أوسطية حضرتها إسرائيل بغية فك العزلة االقتصادية والسياسية والدبلوماسية 
لرفاه عنها، ورافق ذلك رفع شعارات اقتصادية لجهة جعل المنطقة العربية في مستوى عال من ا

االقتصادي يرقى إلى مستوى الدول المتطورة، لكن الشعارات ذهبت في مهب الريح، خاصة أن 
إسرائيل تهدف من وراء التطبيع إلى فك العزلة وجني ما أمكن من األرباح في مختلف الصعد، 

هندس وتراوحت المواقف اإلسرائيلية بين مؤيد لبناء شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل قطبا، وكان م
هذا التصور رئيس دولة إسرائيل السابق شمعون بيريز، في حين أشار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
الحالي أيضا في كتاب له ) مكان تحت الشمس ( إلى أن بناء عالقة مع دولة أوروبية قد تكون ذات 

 جدوى أكثر من االندماج في شرق أوسط متخلف اقتصاديا، حسب رأيه.
 حراكات الشعوب

استقبل قرار تطبيع اإلمارات عالقاتها مع دولة االحتالل اإلسرائيلي أخيرًا بحراكات للشعوب العربية 
رافضة للقرار المشؤوم، كما رفض الشعبان المصري واألردني التطبيع مع دولة االحتالل اإلسرائيلي 

ن الجزم أن عجلة . ولهذا يمك1994ووادي عربة في عام  1979بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 
التطبيع الرسمي العربية ستتوقف وتسقط بالضربة الحتمية القاضية في المدى المنظور؛ وستكون 
للشعوب العربية وحراكاتها ومقاطعتها للبضائع اإلسرائيلية كلمة الفصل في ذلك وإّن غدًا لناظره 

 قريب.
 25/8/2020القدس العربي، لندن، 

 
 الصراع العربي اإلسرائيلي .42

 ر عبد العزيزياس
قد ال يسمع بعض من شبابنا عن هذا المصطلح، وقد ال يكونون درسوه في المدرسة، فلقد تغيرت في 
اإلعالم العربي النافذ مصطلحات كثيرة في مفردات التحرير الممالة على إدارته من قبل جهات 

ى الغالب، فتجد سياسية أو سيادية. ولما كان اإلعالم "عدوى"، فإن التقليد هو سيد الموقف عل
الصحف والمجالت واإلذاعات والقنوات المحلية منها والفضائيات )الخاص منها أقصد( قد تغير 
مصطلحات تحريرية من دون أن تشعر، ألسباب كثيرة ليس المجال لشرحها في هذا المقال، لكن 
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يير وعي المحصلة في النهاية، مع تقنية القص واللصق، أن يشارك الصحفي أو اإلعالمي في تغ
 األمة من دون أن يشعر وربما أن يقصد.

عود على بدء، وحديث عن مصطلح قد اندثر، واألمر في النهاية تدريجي، تعتاده اآلذان وتألفه 
الطبائع مع الزمن، فبديال عن مصطلح الصراع العربي اإلسرائيلي، حّول اإلعالم العربي، مدفوعا 

ح إلى الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، لتختزل القضية بمواقف سياسية بدأت عاما بعد عام، المصطل
من األمة إلى شعب، وعلى هذا الشعب أن يواجه مصيره ويعالج مشاكله وحيدا، منتظرا إنعام 

 المانحين أو فضل الخّيرين، وإن كان الموقف بدأ سياسيا.
مفاصل الثقافة فبفضل التعاون الخفي بين اإلعالم الرسمي لتلك الدول، وهيمنة المخابرات على 

واإلعالم، كان من اليسير أن يتسرب ذلك الفهم لمدركات الشعوب، حتى أصبح البعض يتكلم 
 بصيغة "هم فعلوا"، و"ليس علينا أن ننخرط في مشاكلهم، ويكفينا ما َيكفينا".

من نافلة القول االسترسال في قضية الوجود اإلسرائيلي في قلب أمتنا العربية، وما يمثله من قطع 
للوريد الواصل بين عقل األمة وقلبها، كما أنه من نافلة القول ذكر أن الكيان المحتل هو مشروع 
توسعي تجاوز الهدف من إنشائه، وعليه فإنه عمل استراتيجيا على تحييد القوى البشرية والعسكرية 

ة كدولة الكبرى في األمة، مثل مصر والعراق وسوريا، والقوى االقتصادية الكبرى، مثل السعودي
والخليج ككتلة اقتصادية متمثلة بمجلس التعاون، وإندونيسيا وماليزيا، فاستطاع بمساعدة القوى 
اإلمبريالية التاريخية عقد اتفاق سالم مع مصر لتخرج من المعادلة، ثم تحييد العراق ثم سوريا 

قتصادية مصنوعة لتصبحا دولتين فاشلتين، وليتخلص من كل من إندونيسيا ثم ماليزيا باضطرابات ا
 بعناية، ليبقى الخليج وعلى رأسه السعودية، هدفا سعى االحتالل للعمل عليه.

منذ أيام وتحديدا في الثالث عشر من شهر آب/ أغسطس أعلنت دولة اإلمارات والكيان اإلسرائيلي 
ضد  عن اتفاق سالم بينهما أو ما ُعرف باتفاق إبراهيم، وحيث أن اإلمارات لم تشارك في أي حرب

الكيان المحتل، فالتوصيف الحقيقي لما تم االتفاق عليه برعاية أمريكية هو اتفاق تطبيع كامل 
 األركان، وهو االتفاق الثالث بعد االتفاق الذي أبرم بين الكيان وكل من مصر واألردن.

ول العربية وإن كان بحساب األعداد يعد االتفاق الثالث، لكن حقيقة العالقات البينية بين الكيان والد
واإلسالمية يشمل العديد من تلك الدول. وبنظرة بسيطة للدول التي باركت اتفاق التطبيع اإلماراتي، 
ستعرف أن هناك أنظمة ينقصها التجرؤ على شعوبها فقط لتعلن هذه الخطوة في العلن. فالزواج 

ينقصه اإلشهار، ما  السري الذي يجمع الكثير من األنظمة العربية واإلسالمية مع الكيان المحتل
 يجعله في النهاية عالقة آثمة، فـ"اإلثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس".
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إذن فلماذا تقترف أنظمتنا اإلثم؟ وإن كنت غير مخول بالرد عن هذه األنظمة، لكن اسمحوا لي أن 
وج مصر من معادلة أضع بعض التفسيرات لهذا السلوك، وهو أمر متاح في دنيا التحليالت، بعد خر 

"الصراع العربي اإلسرائيلي": افتقاد األمة العربية، على األقل، لقيادة تدير دفة ذلك الصراع، بعد أن 
تنافس كل من العراق وسوريا والسعودية على هذا المقعد )مقعد القيادة( ولم يفلحوا. وبعودة مصر 

راقي على هذه القيادة، فأصبح بأسنا للجامعة العربية، تنافس كل من النظام المصري والنظام الع
بيننا، ليقع صدام حسين في الخطيئة ويأكل من شجرة السفيرة األمريكية في بغداد ويدخل الكويت، 

 -ليفتح الباب أمام النظام المصري، عّراب التطبيع في المنطقة، للتهوين من العالقات العربية
اية التطبيع خوفا على عروش ممالك الخليج ونفطها العربية. وبعد الثورات العربية، تسلمت اإلمارات ر 

 المنهوب بمعرفة أسرها الحاكمة.
استطاعت اإلمارات إقناع ولي العهد السعودي، الطامح للعرش، بأن مفتاح باب هذا المنصب في تل 

 أبيب، فأنفق المليارات لخدمة المشروع الصهيوني الهادم مقابل الحفاظ على المناصب أو ترفيعها.
تبقى في المشروع أزمة كبيرة، وهي الرفض الشعبي العربي والمسلم لهذه المشروعات التطبيعية، لكن 

على خلفية واعية بأن المشروع اإلسرائيلي في المنطقة، وإن كان يتخادم مع تلك النظم، فهو لن يخدم 
تل للناظرين في لحظة من لحظاته هذه الشعوب المتمسكة بهويتها ودينها. فشواهد أفعال الكيان المح

عيان، في فلسطين والعراق وسوريا والخليج من خالل حكامها، ومن ثم على هذه الشعوب الحرة 
الواعية أن تمتلك زمام المبادرة وعناصر القوة، بكل معانيها، مع استحضار رؤية استراتيجية جمعية 

 ة.تقف على تقسيم األدوار وتكاملها في إطار هدف جامع؛ هو نصرة قضيتنا الجامع
 25/8/2020، لندن، 21عربي 

 
 الموساد اإلسرائيلي يضغط لبيع سالح متطور لإلمارات.. بعلم نتنياهو .43

 ليكس فيشمانأ
طرف جبل ” 35إف “ليس وحدهم األمريكيون من يهتمون ببيع السالح المتطور لإلمارات، فصفقة 
ووزارة الدفاع من جهة جليدي يجري دونه صراع متواصل بين ديوان رئيس الوزراء والموساد من جهة 

أخرى، حين يضغط الموساد بعلم رئيس الوزراء نتنياهو بسرية عالية لبيع وسائل قتالية لإلمارات، 
 بينما يعارض جهاز األمن بيع جزء من الوسائل خوفًا من تسريب العلم إلى دول معادية.

ة الدفاع منذ أكثر من بزعم مصادر عليمة في جهاز األمن، يحث مكتب رئيس الوزراء والموساد وزار 
سنتين كي تقر بيع العتاد الذي يتضمن قدرات استخبارية وسالحًا هجوميًا متطورًا ودقيقًا. وحين 

النقاب عن صفقة المتملصات بين الواليات المتحدة ” يديعوت أحرونوت“كشف ناحوم برنياع في 
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ائيل ودون أن يطلع نتنياهو واتحاد اإلمارات قبل أسبوع، التي تبلورت على خلفية االتفاق مع إسر 
وزير الدفاع، وزير الخارجية ومسؤولي جهاز األمن.. لم تقع الجهات المسؤولة عن التصدير األمني 

 عن الكرسي.
في وزارة الدفاع ثمة جهاز يفحص كل نية لبيع وسائل قتالية لدول أجنبية، وتصنف إلى ثالثة: 

تلك التي يحق للصناعات األمنية اإلسرائيلية  الدول العادية هي”. محظورة”، و”خاصة”، و”عادية“
أن تبيعها وسائل قتالية بتصنيف سري عاٍل، وتضم دواًل صديقة في أوروبا. أما الدول الخاصة فهي 
تلك التي يكون هناك تخوف من أن ينتقل العلم اإلسرائيلي المميز منها إلى أياد معادية. ويباع لها 

جموعة الثالثة، فهي الدول المحظورة التي يحظر أي بيع أي عتاد بمستوى تصنيف متدٍن. أما الم
 عتاد عسكري لها.

، محظور بيعها سالح. وعمليًا، منذ أكثر من ثماني ”خاصة“بشكل رسمي، تعد اإلمارات دولة 
سنوات وهي تتمتع بتوريد لعتاد عسكري إسرائيلي بتصنيف عال. فقد فتح الباب لشراء السالح 

، حين نشبت أزمة عميقة في العالقات 2010محمود المبحوح في دبي في اإلسرائيلي فور تصفية 
بين الدولتين ولحقت بإسرائيل أضرار فادحة. وُأرسل رئيس الموساد في حينه، تمير باردو، إلى 
اإلمارات، واشترطت إعادة بناء العالقات بموافقة إسرائيلية لبيع اإلمارات سلسلة من الوسائل القتالية. 

ك، عرضت على اإلمارات منظومات سالح إسرائيلي مصنف بالسرية، ومنذئذ تتمتع في أعقاب ذل
اإلمارات عمليُا بسوق سالح مفتوحة ومتنوعة في البالد، فيما أنهم تعهدوا في إطار ذلك بأال ينقل 

 السالح إلى جهات معادية إلسرائيل.
ن، وزارة الدفاع بتسهيل منح وكما أسلفنا، يطالب ديوان رئيس الوزراء والموساد برئاسة يوسي كوه

التراخيص لبيع السالح لإلمارات، وذلك كجزء من خطوة توثيق العالقات الحميمة بين الدولتين أو 
ألسباب اقتصادية. ومن الجهة األخرى، وحسب المفهوم الحالي لوزارة الدفاع، فإن بيع العتاد بمستوى 

اإلسرائيليين إلى أياد معادية، كاإليرانيين  تصنيف عال لدول الخليج قد يسبب تسريب العتاد والعلم
الذين ينبشون في المنطقة. أما المسؤول عن هذا الموقف فهو منتدى كبار مسؤولي وزارة الدفاع 

 المسمى منتدى التصنيف التابع لمدير عام الوزارة، ويبحث كل طلب لتصدير السالح اإلسرائيلي.
كذب وبهتان. لم يصل إلى رئيس الوزراء في السنوات وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب اآلتي: 

األخيرة أي طلب كهذا. ولو عرض عليه طلب من هذا النوع ما كان لرئيس الوزراء أن يصادق 
 عليه.

 25/8/2020يديعوت 
 26/8/2020، القدس العربي، لندن
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 الحفاظ على التفوق العسكري النوعي إلسرائيل كقيمة عليا .44

 عاموس جلعاد
طبيع المتوقع توقيعه بين إسرائيل واالمارات انجاز تاريخي، استراتيجي، بل دراماتيكي. اتفاق الت

فمنظومة متفرعة من العالقات من تحت الطاولة ستصبح زواجا علنيا. اإلمارات دولة نوعية في 
جملة واسعة من المجاالت، ومن المتوقع للدولتين ان تكسبا منفعة عظيمة من إقامة العالقات 

ألبو ظبي يوجد مفهوم أمني بالغ األثر، على اساسه أقيم جيش وسالح جو قويان. وأثبت  بينهما.
هذا نفسه في جملة من الحمالت العسكرية، بما في ذلك في مناطق بعيدة عن إمارات الخليج. 
وتزودت اإلمارات بمنظومات سالح وطائرات هي من االكثر تطورا في العالم، وأوال وقبل كل شيء 

 الواليات المتحدة وتستخدم هذه بنجاح في دائرة عمل واسعة جدا.من انتاج 
تتقاسم إسرائيل والدول العربية، بما في ذلك اإلمارات، نظرة مشتركة تجاه إيران كعدو استراتيجي، بل 
وجودي. فمن جهة تستخلص إيران فضائل اقتصادية في عالقاتها االقتصادية مع اإلمارات، ولكن 

ان إيران كان يسرها ان تسيطر على الدول العربية على طول الخليج الفارسي  بالمقابل لم يعد سرا
 لوال خوفها من جملة اسباب.

إسرائيل، كمدماك مركزي في مفهوم األمن القومي، لديها ملزمة بان تستثمر جهدا جبارا في تطوير 
مجال جدير باالشارة، وتعميق عالقاتها األمنية وغيرها مع الدول العربية. ونجاح إسرائيل في هذا ال

 كما يساعد على تركيز الجهود على التهديد اإليراني تجاه إسرائيل.
على أي حال، تتمتع إسرائيل باستقرار أمني غير مسبوق يستند إلى قوة الجيش اإلسرائيلي وصورة 

دة القوة األمنية العامة لدولة إسرائيل. أما الدول العربية فبعد أن جربت وفشلت عبر الحروب ابا
إسرائيل، فقد توصلت إلى االستنتاج بأنه ال توجد إمكانية كهذه ومن األفضل التعاون معها في جملة 

 من المجاالت، وعلى رأسها األمني والعسكري والسياسي.
ولكن حذار أن تنسى إسرائيل ولو لحظة بأن تضعضع القوة اإلسرائيلية من شأنه ان يسحب البساط 

بعيد، وعليه فقد نشأ ارتباط مثير لالهتمام ومهم مع الواليات المتحدة، من تحت اقدامها في المدى ال
التي تعهدت وتواصل التعهد بحفظ التفوق العسكري النوعي إلسرائيل. ويندرج هذا التعهد عميقًا في 
القانون األميركي الذي يلزم الواليات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي إلسرائيل. 

ملي لذلك هو أن الواليات المتحدة تمتنع كسياسة، ملزمة بها حسب القانون، عن بيع والمعنى الع
منظمات سالح متطورة وذكية للدول العربية حتى عندما تكون ترتبط بإسرائيل بعالقات سالم. مثال 

التي تزود بها سالح الجو في السنوات االخيرة. ويدور  35ملموس على ذلك هو طائرات اف 
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قع االمر عن منظومات قتالية ذكية ومتعددة االبعاد تمنح إسرائيل تفوقا ساحقا الى الحديث في وا
 جانب عناصر قوة اخرى.

وعليه، فقد قررت الواليات المتحدة، علنا ايضا، بأن ليس في نيتها بيع هذه الطائرات لدول العربية 
الم االستخبارات مبدآن؛ رغم اإلغراء االقتصادي لعمل ذلك )هذه طائرات غالية جدًا(. ُيعرف في ع

نوايا الطرف االخير وقدراته. نوايا ليست سائلة ومعرضة لتغييرات سريعة. والقدرات المهددة تبنى 
بمسيرة بطيئة ولكن يمكن ان تصبح تهديدا جسيما حين تخضع للتغيير. فمثال، كانت تركيا دولة 

روح إلسرائيل، واليوم عدو مرير شقيقة إلسرائيل، وهي اليوم خصم استراتيجي. كانت إيران صديقة 
على نحو مفاجئ على الحكم، وكادوا « االخوان المسلمون »وخطير إلسرائيل. في مصر، سيطر 

يخلقون كتلة معادية مع تركيا ضد إسرائيل. لشدة الحظ أنقذ الرئيس السيسي إسرائيل من تهديد 
 استراتيجي واسع وعظيم.

عرب، والذين احترمهم جدا، ُسئلت غير مرة لماذا تعارض في المحادثات التي كانت لي مع نظرائي ال
إسرائيل تعادل القوة بين إسرائيل والدول العربية؟ ولماذا تحرص على التفوق النوعي؟ وكان الجواب 
دوما انه كلما حافظنا على تفوقنا النوعي، هكذا يتعمق االستقرار وحصانة السالم بيننا. ألسفي، هذا 

 جوهر الشرق االوسط!
ألي دولة  35رسالة المركزية الناشئة عما قيل أعاله، هي أن إسرائيل ملزمة بمنع بيع طائرات اف ال

في الشرق االوسط وحفظ هذه القوة وما يشبهها لنفسها؛ هذه هي الوصفة لحفظ السالم واالستقرار 
 على مدى الزمن في الشرق األوسط.
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