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   نتنياهو: ر ةيمة لمعارضة الفلسطينيين لسالم مع دول عربية .0
ؤتمر صحافي مشترك مع قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل م: بالل ضاهر

قومي األميركي، روبرت مستشار وصهر الرئيس األميركي، جاريد كوشنر، ومستشار األمن ال
يوم األحد، إن "جميعنا سعداء من التطبيع )مع اإلمارات(. وهذا يفتح الباب أمام السياحة أوبريان، 

 ."والتجارة في الشرق األوسط. وقد بدأ هذا األمر
نه "لو كان ذلك مرتبطا بقسم من الفلسطينيين، فإنه يجب طرد اإلسرائيليين من واعتبر نتنياهو أ

يعني وضع دولتنا في خطر من دون االعتراف بدولة اليهود.  7691بيوتهم. واالنسحاب إلى حدود 
وقد عزموا على مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور. وثمة أمران منعا ذلك: خطة ترامب وقدرة دول 

 ."ن الواليات المتحدة على دفع سالم من دون فيتو فلسطينيعربية بدعم م
وتابع أن "خطة ترامب هي األولى التي تدفع سالما بين إسرائيل والفلسطينيين. ولن يغادر أحد بيته. 

 ."وكلما انضمت دول عربية أكثر، سيدرك الفلسطينيون أن ال قيمة لمعارضتهم
ل إلى سالم من دون أصدقائنا في الواليات المتحدة. ويا وقال نتنياهو إنه "لم يكن باإلمكان التوص

كوشنر، أنت قلت أن دوال أخرى ستصنع سالما معنا. ووبخوك أحيانا، لكني سعيد بأن هذه 
 ."االنتقادات أخطأت. وصحيح أنه توجد دول أخرى تعارض، لكننا نعرف أن الواقع تغير

م بين إسرائيل والعالم العربي. وأدعوا جميع الدول وتابع نتنياهو أنه "يحظر السماح إليران بهدم السال
 ."في العالم إلى االنضمام إلى الواليات المتحدة في لجم العدوانية اإليرانية

 31/18/1111، 48عرب 
 

 تقود جهودًا دبلوماسية كبيرة في مواجهة مساعي التطبيع السلطة: مسؤولون فلسطينيون  .1
"األيام": أكد مسؤولون فلسطينيون لـ "األيام" أن جهدًا دبلوماسيًا كبيرًا تقوم به القيادة  -القدس 

الفلسطينية مع الدول العربية لثنيها عن القبول بالضغوط األميركية للخروج عن مبادرة السالم العربية 
وأشار المسؤولون إلى أن كوشنر يحاول  اتفاقيات لتطبيع العالقات مع إسرائيل.والتوقيع على 

االستفراد بالعديد من الدول العربية عبر إقناع السودان مثاًل برفعها من قائمة الدول الداعمة لإلرهاب، 



 
 
 
 

 

 5 ص             5319 العدد:             8/31/2020 ثنينإلا التاريخ: 

                                    

ع اتفاقات فيما يتم استخدام إيران إلقناع دول خليجية بينها مملكة البحرين وسلطنة ُعمان للقبول بتوقي
 مع إسرائيل.

ورأى المسؤولون أن الجهود التي يقوم بها كوشنر وبومبيو تندرج في إطار مساَرين: األول هو تهيئة 
الدول العربية للقبول علنًا بخطة "صفقة القرن"، والثاني في إطار الحملة االنتخابية لدونالد ترامب 

 للفوز بوالية رئاسية ثانية.
 31/8/2020، األيام، رام هللا

 
 : كورونا تزيد الحالة اإلنسانية صعوبة وكارثية بغزةالنائب الخضري  .3

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن االحتالل االسرائيلي : غزة
على التوالي منع دخول الوقود إلى قطاع غزة، ويغلق معبر كرم أبو سالم بشكل  21يواصل لليوم الـ
يمنع بشكل تام دخول مواد البناء وجميع البضائع والمواد الخام للقطاعين الصناعي شبه كامل، و 

 والتجاري، باستثناء المواد الغذائية والطبية.
على أن آثار إنسانية  2020-8-31وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم االثنين 

د الكهرباء الوحيدة عن العمل خطيرة نتجت عن هذه اإلجراءات العدوانية، خاصة توقف محطة تولي
 بشكل كامل، ما تسبب بإدخال القطاعات اإلنسانية حالة من الكارثية".

 31/8/2020، وكالة معًا اإلخبارية

 
 شكالهأمضي بإنهاء الحصار الظالم بمختلف هنية: قرارنا هو ال .4

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل هنية، إن قرار الشعب 
عن قطاع غزة،  أشكالهالفلسطيني وقرار حركة "حماس" المضي في ٕانهاء الحصار الظالم بمختلف 

، ورفضه التعاطي مع مطالب الشعب مؤكدا أن المشكلة األساسية هي في االحتالل وتعنته
وأعلن هنية في تصريح مكتوب، اليوم األحد، أن حركة "حماس" تتابع بشكل  الفلسطيني العادلة.

الجارية في قطاع غزة، على صعيد االتصاالت والوساطات التي تقوم بها العديد من  األوضاعحثيث 
وأكد هنية ثقة حركة "حماس"  اع.العمل على كسر وٕانهاء الحصار عن القط إطار، في األطراف

بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير 
 محمد العمادي، في ٕاطار جهود الوساطة.

 30/8/2020، موقع حركة حماس
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 وحماس "إسرائيل"بين  "متدرج"الوسطاء يدفعون إلى اتفاق ": الشرق األوسط" .5
، إن السفير القطري محمد «الشرق األوسط»قالت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة لـ رام هللا:

بين إسرائيل وحماس لوضع حد للتصعيد بين الطرفين، رغم « متدرج»العمادي يسعى إلى اتفاق 
العمادي يريد أواًل تحقيق متطلبات فورية »صعوبة وتعقيدات المحادثات. وأضافت المصادر، أن 

« مسؤولي حماس»وتنقل العمادي بين الجهتين؛ «. مكنة التحقيق، وتأجيل أخرى لمرحلة ثانيةم
ذهابًا وإيابًا، في محاولة لوضع اتفاق جديد موضع التنفيذ. وشوهد وهو يغادر، « مسؤولي إسرائيل»و

 )السبت(، قطاع غزة للقاء مسؤولين إسرائيليين عند حاجز إيرز، ثم عاد إلى القطاع.
 30/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مشعل يدعو إلى دعم صمود غزة ومقاومتها .6

دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، إلى دعم صمود غزة، ودعم 
مقاومتها، وكسر الحصار عنها، وااللتفات إلى ما تعانيه، بعدما زاد خطر تفشي فيروس كورونا 

وأكد مشعل خالل كلمة، أن غزة تحاَرب  المستجد من شدة الحصار المستمر منذ أربع عشرة سنة. 
لتجويع بسبب صمودها وسالحها ومقاومتها وبطوالتها التي أرهقت "إسرائيل"، تحارب بالحصار وا

وأكد أن إسرائيل لم َتُعد األكثر اقتدارًا في المنطقة، فهناك قوى كثيرة  بسبب استقالل قرارها السياسي.
 في المنطقة تثبت حضورها وقوتها على صعد عديدة. 

ي الجديدة في السنوات األخيرة جاءت استغالاًل للتغيير في وأشار إلى أن استراتيجية العدو الصهيون
 الواقع الدولي.

وقال مشعل إن هناك مبشرات بإعادة وحدة الصف الفلسطيني، فهناك قواسم مشتركة، وهذا الموقف 
موحد على رفض المشاريع الصهيونية األمريكية، الفتًا إلى أن األمريكان والصهاينة فوجئوا باإلجماع 

ي على رفض صفقة القرن، وخطة الضّم، وأن هذا الموقف الفلسطيني صّلب الموقف العربي الفلسطين
 المتردد، وجّمد خطط المتآمر.

 30/8/2020، موقع حركة حماس
 

 فشل جهود الوسطاء لرفع الحصار يعني دخول ارحتالل إلى المالجئ: مشير المصري  .7
"حماس"، مشير المصري، إن فشل جهود الوسطاء قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

في رفع الحصار عن قطاع غزة، "يعني أن العدو الصهيوني سيعيش الحصار بصهاينته في قلب 
وأكد المصري، في لقاء متلفز مساء األحد، أن الفصائل الفلسطينية ال تقبل أن يتعرض  المالجئ".
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وتابع: "نحن ذاهبون إلى  لحصار والعدوان.أهالي وسكان القطاع إلى الموت البطيء، باستمرار ا
أقصى مدى، وكل الخيارات مفتوحة، واالحتالل سيتحمل كل التداعيات الخطرة المترتبة على 

 محاوالت تهربه من االستجابة لمطالب شعبنا رفع الحصار الظالم المفروض عليه".
 31/8/2020، قدس برس

 
 يس المقبل في رام هللاالرجوب: اجتماع لألمناء العامين للفصائل الخم .8

صرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، بأنه سيعقد اجتماع لألمناء العامين 
لفصائل العمل الوطني كافة، برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الخميس المقبل. 

ون الموجودون خارج الوطن عبر وأضاف الرجوب، أن هذا االجتماع سيشارك فيه أيضا األمناء العام
 تقنية "الفيديو كونفرنس".

 30/8/2020، فلسطين أون رين
 

 "مركزية فتح" تجدد تأكيدها أهمية توحيد الموةف الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له قضيتنا .9
توحيد جددت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تأكيدها على أهمية : رام هللا

وناقشت اللجنة المركزية في اجتماع عقدته،  الموقف الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له قضيتنا.
األحد، في رام هللا، التحضيرات لالجتماع المزمع عقده لألمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل 

وده وثباته على مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية والتصدي لها، مؤكدة أن شعبنا بصم
 أرضه قادر على تحقيق االنتصار وآماله بالحرية واالستقالل.

 30/8/2020وكالة ارنباء الفلسطينية وفا، 
 

 : اإلمارات تتحمل مسؤولية اختراق "إسرائيل" للمنطقة"الجهاد" .01
استباحة حّملت حركة الجهاد اإلسالمي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، المسؤولية الكاملة عن : غزة

المنطقة والسماح للواليات المتحدة ودولة االحتالل باالختراق والنفاذ إلى المنطقة، والتغلغل في البلدان 
وحّذر حبيب في تصريحات لوكالة "قدس برس"، من الحراك األمريكي في  العربية واإلسالمية.

وعدَّ أن جوهر هذه  المنطقة الذي "يسعى إلتمام عملية التطبيع مع دول عربية غير اإلمارات"،
 االتفاقيات أمنيا؛ يستهدف المنطقة العربية واإلسالمية.

 30/8/2020، قدس برس
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 قوة خاصة تختطف ةياديًّا في الجبهة الشعبية قرب نابلس .00
يوم األحد، األسير المحرر والقيادي في وة خاصة من جيش االحتالل، مساء اختطفت ق: نابلس

الجبهة الشعبية حسام الرزة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أّن 
قوة خاصة اختطفت المحرر الرزة في كمين نصبته له في منطقة حوارة شمال نابلس، وهو في طريقه 

 لى مدينة رام هللا، واقتادته إلى جهة مجهولة.إ
 30/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ارحتالل يقصف موقعين للمقاومة جنوبي غزة .01

يوم األحد، موقعين للمقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، فيما االحتالل فجر قصفت دبابات : غزة
وأفد مراسل "قدس برس" في غزة، أن  المدينة.أطلق زورق حربي قنابل إنارة قبالة شاطئ جنوبي 

مدفعية االحتالل استهدفت فجر األحد نقطة تابعة للضبط الميداني، في محيط منطقة شراب العسل 
 شرق مدينة خان يونس )جنوب قطاع غزة(.

 30/8/2020، قدس برس
 

   مستوطنين 1قناة عبرية: دعوى ضد حماس لتعويض عائالت  ..بنصف مليار شيكل .01
مليون  025يمة رفعت منظمة "شورات هدين" اليمينية في "إسرائيل" دعوى ضد حماس بق: القدس

 1وحسب القناة  .2572شيكل كتعويضات لعائالت المستوطنين الثالثة الذين قتلوا في الخليل عام 
العبرية؛ تهدف هذه الدعوى إلى منع السلطة الفلسطينية من تحويل أموال من ميزانيتها إلى حماس 

 .كل عام، حسب تعبيرها
 31/18/1111، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  انضمام متدينين يهود يعطي زخمًا للمظاهرات ضد نتنياهو  .01

تالف، وعلى الرغم من على الرغم من استمرار حكومة الوحدة في عملها وتأجيل تفجير االئ: تل أبيب
سيطرة أحداث السالم مع اإلمارات، التي يعتبرها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إنجازا تاريخيا 
مسجال باسمه، فإن مظاهرات نهاية األسبوع، ضده اتسعت، وبلغت أوجا جديدا بحسب مراقبين 

، تحدثت الشرطة عن ألفا 96للوضع. وفي حين قال منظمو المظاهرات، إن عدد المشاركين بلغ 
ألفا. وقد استمرت المظاهرة الكبرى أمام مقر نتنياهو في شارع بلفور في  25ألفا والصحافة عن  70
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القدس الغربية، حتى ساعات الفجر األولى من يوم أمس األحد. ولم يتفرق المتظاهرون إال عندما 
ف الخفيف واعتقلت حوالي وبدأت تستخدم بعض العن«. مظاهرة غير قانونية»أعلنت الشرطة أنها 

 .شخصا من المنظمين 95
وكان الفتا أن مجموعة من حوالي ثمانمائة رجل من المتدينين اليهود، انضموا إلى المتظاهرين في 

ود من المسيرة، معربين عن غضبهم من قرار نتنياهو، التوجه إلى رئيس أوكرانيا ليمنع المتدينين اليه
  . ، بسبب كوروناالسفر إلى ضريح أحد القديسين اليهود في بالده

 30/18/1111، الشرق األوسط، لندن
 

 / سبتنمرالمصادقة على خطة غمزو: افتتاح العام الدراس في األول من أيلول .01
الخطة التي اقترحها ُمنسق صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي لشؤون كورونا، على : محمود مجادلة

كورونا، بروفيسور روني َغمزو، لمواجهة تفشي الفيروس؛ فيما ناقش الوزراء إمكانية تشديد القيود 
أيلول/  71خالل فترة األعياد اليهودية في شهر تيشري العبري، التي تبدأ برأس السنة العبري، في 

 .تشرين األول/ أكتوبر 6سبتمبر وتنتهي بعيد العرش في 
رت وزارة الصحة في بيان صدر عنها أن "الحكومة وبخصوص افتتاح السنة الدراسية الجديدة، ذك

تبنت اقتراح وزير التربية والتعليم بافتتاح المدارس في البلدات الحمراء أيضا، في موعدها، إال أن 
 ."لجنة وزارية مصغرة ستجتمع في اليومين القادمين لمناقشة هذا الموضوع تحديًدا
 31/18/1111، 48عرب 

 
 دول بينها اإلمارات على قائمة الدول الخضراء 9إدراج  .01

أدرجت السلطات اإلسرائيلية تسع دول إضافية على قائمة الدول الخضراء، أي البلدان التي ال 
وتشمل:  .يضطر العائدون منها إلى الخضوع للحجر الصحي، وذلك اعتباًرا من يوم غد، اإلثنين

 .أستراليا وأوروغواي واإلمارات وأيرلندا وتايوان والنرويج وسنغافورة والبرتغال وتايالند
وتنضم هذه الدول إلى القائمة التي تمت الموافقة عليها قبل أسبوعين وتشمل النمسا وإيطاليا وإستونيا 
وبلغاريا والمملكة المتحدة وجورجيا وألمانيا والدنمارك وهونغ كونغ والمجر واليونان واألردن والتفيا 

  .داوليتوانيا ونيوزيلندا وسلوفينيا وفنلندا وكندا وقبرص وكرواتيا وروان
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 وستقوم وزارة الصحة بتحديث قائمة "الدول الخضراء" مرة كل أسبوعين على موقعها الرسمي. 
 31/18/1111، 48عرب  

 
      إضراب شامل إذا لم تتراجع المالية عن تقليص األجور .01

 79يتوقع اإلعالن عن إضراب شامل في المرافق االقتصادية اإلسرائيلية، : بالل ضاهر
زارة المالية، كوبي بار نتان، أيلول/سبتمبر المقبل، في حال لم يتوصل المسؤول عن األجور في و 

ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، إلى اتفاق خالل اجتماعهما اليوم، األحد، إلى اتفاق وإعالن 
 .الهستدروت عن نزاع عمل، على خلفية خطة وزير المالية

ويعتزم وزير المالية، يسرائيل كاتس، طرح خطة على الحكومة من أجل المصادقة عليها، بعد 
ألف موظف في القطاع العام، بدءا من تشرين  155وعين، وفي مركزها خفض أجور أسب

 .2522األول/أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام 
 31/18/1111، 48عرب  

  
   حرب كالمية داخل الليكود: بركات يطالب كاتس بارستقالة .01

اشتدت الحرب الكالمية بين وزير المالية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست : بالل ضاهر
نير بركات، رئيس بلدية القدس السابق، وكالهما من حزب الليكود. ووصف كاتس بركات، خالل 

األحد، بأن "انشغاله منصب على مهاجمة آخرين فقط  ذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" يوممقابلة لإل
 ."ألنه ليس لديه اهتمامات أخرى 

، ."زمة االقتصادية هو وزير الماليةعن إدارة األ ورد بركات على كاتس، قائال لإلذاعة إن "المسؤول
 وطالبه باالستقالة.

 31/18/1111، 48عرب 
 

   يبحث مواضيع مدنية باإلمارات والقضايا األمنية رحقا يوفد إسرائيل .09

، ورئيس مجلس األمن القومي، مئير قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو :بالل ضاهر
بن شبات، إخراج مندوبي وزارة األمن، وعلى رأسهم مدير عام وزارة األمن، أمير إيشل، وكذلك 
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مندوبي األجهزة األمنية، مثل الموساد والشاباك، من الوفد اإلسرائيلي الذي سيتوجه إلى اإلمارات 
 .غدا، اإلثنين

األحد، إن إخراج  يومني عن موظف إسرائيلي رفيع قوله رو ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكت
مندوبي أجهزة األمن من الوفد جاء في أعقاب قرار بأن يتم بحث المواضيع األمنية في اتفاق 

 .التحالف مع اإلمارات بشكل منفصل
لتين، كذلك نقل الموقع عن مكتب وزير األمن، بيني غانتس، ومكتب نتنياهو أنه "بالتنسيق بين الدو 

تقرر أن يبحث الوفد اإلسرائيلي إلى اإلمارات في مواضيع مدنية. وسيتم بحث مواضيع أخرى، بينها 
 ."المواضيع األمنية، الحقا

 31/18/1111، 48عرب 
  

 .. وثالثة آخرون يواصلون اإلضراب"كة األمعاء الخاويةمعر "أسير فلسطيني ينتصر في  .11
عاما(، انتصارا جديدا على السجان  53حقق األسير موسى حسن زهران ) :القدس العربي -غزة

يوما في عزل سجن  15اإلسرائيلي، وقرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 
 ”.األمعاء الخاوية“تمرون في معركة ، فيما ال يزال ثالثة أسرى آخرون مس”عوفر“

إلى ذلك ال يزال ثالثة أسرى في سجون االحتالل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا 
يوما، ونقلته إدارة  34العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير ماهر األخرس من جنين، والمضرب منذ 

، اليوم الجمعة، نظرا لخطورة وضعة الصحي، وفقا لما ”الرملة“سجون االحتالل، إلى مستشفى سجن 
 أفاد به نادي األسير.

 30/8/2020، القدس العربي، لندن

 
 مستوطنا يقتحمون األقصى وسط حراسة مشددة 77: القدس .10

معاهد الدينية اليهودية، صباح اليوم واصلت مجموعات المستوطنين وطالب ال: القدس المحتلة
 األحد، اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

مستوطنا، من باب المغاربة،  77وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل أمنت دخول ما يقارب 
 روا من باب السلسلة.وتجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد األقصى، وغاد
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وأشارت إلى أن قوات االحتالل أعلنت المنطقة الشرقية من المسجد، منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت 
ولفتت إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية علنية في باحات األقصى،  المصلين من دخولها.

 خالل اقتحامهم المسجد على شكل مجموعات.
 30/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : اتفاق اإلمارات يسمح لليهود بالصالة في الحرم القدسيةاسرائيلي ةدراس .11

خلص مركز دراسات اسرائيلي متخصص بشؤون القدس المحتلة الى نتائج بالغة الخطورة التفاق 
التطبيع االماراتي االسرائيلي تتعلق بالمدينة المقدسة، حيث سينتهي االتفاق الى تغيير غير مسبوق 

وجاءت المعلومات المرعبة  واقع المدينة والمقدسات وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف.في 
في تقرير نشره مركز "القدس الدنيوية"، وهو مركز اسرائيلي مستقل ومتخصص بمراقبة التحوالت 

 .والتطورات التي تشهدها مدينة القدس
(، والذي حصلت عليه Terrestrial Jerusalemوفي التقرير الصادر عن مركز "القدس الدنيوية" )

" يتبين بأن البند الوحيد الذي تم إعالنه عن االتفاق االماراتي االسرائيلي ربما يكون األكثر 21"عربي
خطورة في االتفاق، وينطوي على تغيير مهم في وضعية المدينة المقدسة لصالح االسرائيليين وبما 

 ة القدس عاصمة الفلسطينيين.ينسف أي أمل في المستقبل ألن تصبح مدين
أما البند الذي تم إعالنه وكان متضمنا في البيان المشترك االماراتي االسرائيلي الذي صدر قبل أيام 

اتفاقهم على تطبيع العالقات، كان ظاهره أنه لصالح المسلمين وينص في جزئه األول أنه  إلعالن
صلوا في المسجد األقصى"، فيما ُيشير المركز "يحق للمسلمين الذين يأتون الى اسرائيل بسالم أن ي

"المسجد األقصى"  استخدام مصطلحاالسرائيلي في تقريره الى أن هذه هي المرة األولى التي يتم فيها 
في وثيقة أو بيان دولي، وذلك خالفًا للمصطلح الذي كان يتم استخدامه سابقًا في مثل هذه الوثائق 

 الهيكل(. الدولية وهو )الحرم الشريف/ جبل 
ويشرح التقرير أنه "ألول مرة يتم اختصار حق المسلمين في المسجد األقصى فقط" بداًل من الحرم 
الشريف والذي يعتبر المسلمون أن كل ما في الحرم الشريف هو المسجد األقصى وليس البناء وحده 

أسوار  كل ما هو داخلفيما يعتبر االسرائيليون أن المسجد األقصى هو البناء داخل الحرم، وُيسمون 
 ".الحرم باسم "جبل الهيكل

 



 
 
 
 

 

 13 ص             5319 العدد:             8/31/2020 ثنينإلا التاريخ: 

                                    

د ذاته ينص في الجزء الثاني على أنه "تبقى األماكن المقدسة األخرى في القدس مسموحة كما أن البن
للمصلين السلميين من أتباع الديانات األخرى"، وهو ما يعني السماح لليهود بالصالة داخل الحرم 

 . الشريف باستثناء البناء الصغير الذي هو المسجد األقصى
 30/8/2020، "21موقع "عربي 

 
 ارحتالل الغاز السام على مستشفى الخليل إطالقفلسطينيا إثر  25إصابة  .11

مواطنا بمشفى الخليل الحكومي، جراء إلقاء قوات االحتالل قنابل الغاز  25أصيب أكثر من  :الخليل
وألقت قوات االحتالل قنابل الغاز قرب مستشفى  ".19السام، داخل قسمي الباطني ومرضى "كوفيد 

"، ما تسبب 19تشفى، دخلت قسم الباطني ومرضى "كوفيد الخليل خالل مداهمة منجرة بجوار المس
شخصا بين مرضى وكوادر طبية، بحاالت اختناق، وتم إخالؤهم وإسعافهم من  25بإصابة أكثر من 

 مسعفي الهالل األحمر والدفاع المدني.
 30/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 منزًر فلسطينيًا خالل أسبوعين 25اقتحامًا وهدم  153ارحتالل نفذ  .11

"األيام": سجلت األمم المتحدة ارتفاعًا في وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية  -القدس 
والقدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين العزل، حيث هدمت بلدية 

ين خالل أسبوعين، محذرًة من انعكاسات ذلك على منزاًل للمواطنين الفلسطيني 25االحتالل والجيش 
 الوضع اإلنساني واالجتماعي وارتفاع معدل العنف بسبب تفاقم اعتداءات المستوطنين.

وقالت األمم المتحدة في تقرير الحماية نصف الشهري / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض 
لقدس الشرقية المحتلة مساء أمس: "إنه بحجة الفلسطينية المحتلة )أوتشا( الصادر عن مكتبها في ا

مبًنى أو أجبرت أصحابها على  ٥٢االفتقار إلى رخص البناء، هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية 
فلسطينيًا وإلحاق األضرار بنحو  ٢٥هدمها في المنطقة )ج( والقدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 

فلسطينيًا، حيث ُقتل فلسطينيان اثنين،  ٥١عام اسُتشهد وأوضح التقرير أنه منذ بداية ال آخرين. ٠٦١
أحدهما طفل، بالرصاص على يد قوات االحتالل وأصيب ثالثة آخرون بجروح في حدثين منفصلين 

 في الضفة الغربية.
 30/8/2020األيام، رام هللا، 
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 تشديد إجراءات حظر التجول في غزة.. والصحة تعلن تسجيل مئات اإلصابات بكورونا .11
تواصل أجهزة األمن المختصة في قطاع غزة، تطبيق خطط جديدة في مسعى  القدس العربي: -غزة

، شرعت بتقسيم مناطق القطاع التي تخضع لحظر تجول شامل ”كورونا“للحد من تفشي فيروس 
لليوم السادس على التوالي، إلى مربعات، وسط استعدادات تجرى الستمرار الوضع القائم حتى عدة 

أعلنت وزيرة الصحة مي و  ى قادمة، في وقت تواصل فيه تسجيل إصابات كثيرة بالفيروس.أيام أخر 
ساعة  24ُمصابًا خالل الـ 156، وتعافي ”كورونا”إصابة جديدة بـ 536كيلة تسجيل حالتي وفاة و

 فحصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة. 4,135الماضية بعد إجراء 

 30/8/2020، القدس العربي، لندن

 
 نداًء إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل وإنهاء الحصار في غزةات حقوةية تطلق منظم .11

أصدرت شبكة المنظمات األهلية ومجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية والهيئة الفلسطينية 
المستقلة لحقوق اإلنسان، نداًء، إلى المجتمع الدولي، للتحرك العاجل وإنهاء الحصار في غزة في 

من شأنه »وقالت المنظمات إن تشديد الحصار في هذا الظرف «. 19 -كوفيد »ظل انتشار فيروس 
 «.أن يتسبب في انهيار الخدمات األساسية

 30/8/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 آرف يفقدون وظائفهم ومطالبة بإعفاء المنشآت من الضرائب 7السياحة بغزة:  .11
قال معين أبو الخير، عضو مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات  حسن جبر:

آالف عامل في هذه المنشآت السياحية بمحافظات غزة فقدوا  السياحية، إن ما يزيد على سبعة
وأكد أبو الخير، في حديث لـ"األيام"، أن هؤالء العمال وأسرهم  أعمالهم خالل جائحة "كورونا".

يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية ولم يتلقوا أي مساعدة من المؤسسات المحلية أو الدولية، ما ساهم في 
مؤسسة كانت تعاني أصاًل من أوضاع صعبة بسبب  500الذي يضم نحو  انهيار هذا القطاع المهم

 الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
 31/8/2020األيام، رام هللا، 
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 بعد تعرضه رتفاق ارمارات مع "إسرائيل" رسام عماد حجاجالج عن فر ت السلطات األردنية .11
كانت السلطات بعد أن  أفرجت السلطات األردنية، األحد، عن رسام الكاريكاتير عماد حجاج.: عمان

األربعاء الماضي، على خلفية رسم كاريكاتوري، اعتبر "مسيئا التفاق التطبيع  هاألردنية، أوقفت
 اإلماراتي اإلسرائيلي" األخير.

 2020/8/30، قدس برس
 

 "جنوده على الصهيوني أن يفهم أنه عندما يقتل أحد مجاهدينا فسنقتل أحد"نصر هللا:  .19
أكد األمين العام لحزب هللا اللبناني  :)د ب أ( - بيروت ،1111/1/11القدس، القدس، ذكرت 

حسن نصرهللا، األحد، االلتزام القاطع برفض "الكيان اإلسرائيلي وعدم االعتراف به ولو اعترف به كل 
، على أنه "ال يمكن أن نعترف بهذا ، األحدلمة خالل االحتفال بذكرى عاشوراءفي ك شددو  العالم".

لألراضي والحقوق والمقدسات، وسوف نبقى إلى جانب كل  الباطل الواضح والظلم والغزو والمصادرة
 من يقاتل لمواجهة هذا الكيان الغاصب".

نصر هللا إنه "على الصهيوني أن يفهم أنه عندما  قالو ، 11/1/1111موقع قناة الميادين، وأضاف 
يقتل أحد مجاهدينا سنقتل أحد جنوده"، مؤكدًا أّن الهدف من الرد على االحتالل هو "تثبيت معادلة 

 بأن الرد على قتل أحد مجاهدينا بقتل جندي إسرائيلي في المقابل".
 

 في مشروعات األمن الغذائي والمائيتعهدان التعاون "إسرائيل" تاإلمارات و .11
األحد، أن وزيرة الدولة ، أمس "إسرائيل"ذكرت بيانات صادرة عن اإلمارات و لندن: -تل أبيب 

وتعهدا "ئيلي، تحدثا هاتفيًا يوم الجمعة اإلماراتية لشؤون األمن الغذائي والمائي ووزير الزراعة اإلسرا
ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا  ."لتي تعالج األمن الغذائي والمائيبالتعاون في المشروعات ا

 في المائة. 90و 80بنسبة تتراوح بين  في غذائها على الواردات تعتمداإلمارات ق، أن االسي
 2020/8/31، الشرق األوسط، لندن

 
 مسؤول إماراتي: متحمسون رستقبال أول وفد إسرائيلي رسميعن  ''إسرائيل اليوم" .10

مصدر عن صحيفة ''إسرائيل اليوم" في عددها الصادر اليوم االثنين، : نقلت الناصرة )فلسطين(
ن أ مشيرة إلى اإلمارات "متحمسة الستقبال أول وفد إسرائيلي رسمي".ن دولة أدبلوماسي إماراتي، 

المسؤول  الوفد اإلسرائيلي الذي سيصل اليوم إلى أبو ظبي "سيلقى ترحيًبا حاًرا ال ُينسى". وتابع
منا في اتفاق السالم بيننا وبين : "هذه أيام تاريخية وكلنا فخورون جدا بدور كل واحد اإلماراتي
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أنه "يجب على الفلسطينيين مواجهة حقيقة أن الواقع السياسي والجيوسياسي في فتًا إلى ال ".إسرائيل
ونقلت الصحيفة عن مسؤول  خاصة بعد الربيع العربي".  األخيرة،الشرق األوسط قد تغير في العقود 

جال وفود إضافية من "الدبلوماسيين وكبار المسؤولين ور  تستعد الستقبالإماراتي آخر، أن اإلمارات 
 أنه فيإلى  "، مشيراً لوماسية رسمية مع إسرائيلاألعمال من دول عربية أخرى ممن لهم عالقات دب

 ".بعضهم اتفاقيات سالم وتطبيع مع إسرائيل األسابيع المقبلة، "سيوقع
 2020/8/31، قدس برس

 
 ارماراتطائرة العال اإلسرائيلية ستحلق في األجواء السعودية في طريقها إلى يديعوت:  .11

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح األحد، أن العالقة بين  :ترجمة خاصة -رام هللا 
بن سلمان دفعت السعوديين إلى الموافقة على تحليق رحلة ولي العهد السعودي محمد كوشنر و جاريد 

التي تحلق فيها طائرة هي المرة األولى و  .جوائهمإلى أبوظبي فوق أ اإلثنين من تل أبيبطيران العال 
 .إسرائيلية في المجال الجوي السعودي

 2020/8/30، القدس، القدس
 

 موقع أمريكي: ترتيب إماراتي إسرائيلي إلنشاء مرافق استخبارية باليمن .11
، المتخصص في األبحاث العسكرية األمريكي تقرير صادر عن موقع "ساوث فرونت"كشف 

ي جريرة سقطرى، ، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية ف"إسرائيل"، عن عزم اإلمارات وواالستراتيجية
 ن مصادر عربية وفرنسية، لم يسمها.ع، وذلك نقاًل جنوب شرقي اليمن

 2020/8/29، فلسطين أون الين
 

 لقطرية رستعادة الهدوء في غزةالسفير العمادي يكثف الجهود ا .11
غزة قطاع إلى  ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،عاد السفير القطري محمد العمادي :غزة

لعدة ساعات، توجه خاللها للقاء مسئولين إسرائيليين، ضمن  همساء السبت من جديد، بعد أن غادر 
مساعي إعادة الهدوء، خاصة وأنه على مدار األيام الثالثة الماضية، عقد لقاءات مع قيادة حركة 

ويتردد أن العمادي  من أجل إنهاء التوتر ونزع فتيل األزمة. حماس، واستمع إلى مطالب الحركة
على مطالب قيادة حماس من أجل إنهاء التوتر، والتي تشمل إنهاء الحصار، وتطبيق  حمل رداً 

 .ي تفاهمات التهدئة المبرمة سابقاالبنود التي وردت ف "إسرائيل"
  2020/8/30، القدس العربي، لندن
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 "إسرائيل": دول عربية وإسالمية ستطّبع عالقاتها مع لقومي األمريكياألمن امستشار  .11

، أمس كي دونالد ترمبير مستشار األمن القومي للرئيس األملندن: قال روبرت أوبراين،  -تل أبيب 
األحد، إنه من المرجح أن تحذو المزيد من الدول العربية واإلسالمية حذو اإلمارات العربية المتحدة 

، ذلك بعد لقائه وجاريد كوشنر مع نتنياهو في القدسقد جاء و  ."إسرائيل"في تطبيع العالقات مع 
 ات. واإلمار  "إسرائيل"العالقات الرسمية بين اتفاق لوضع اللمسات األخيرة على 

 2020/8/31، الشرق األوسط، لندن
 

 مستعدة" إسرائيل"ستكون  السير في طريق السالمعندما يريد الفلسطينيون كوشنر:  .11
، خالل مؤتمر ، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامبجاريد كوشنر: قال بالل ضاهر تحرير

كي، روبرت أوبريان، األحد، "أننا ير ومستشار األمن القومي األم صحافي مشترك مع بنيامين نتنياهو
نحتفل باختراق طريق السالم وهذه الطريق كانت طويلة. وعندما يريد الفلسطينيون القيام بذلك معكم، 

هذا ال يحدث كل يوم. وأحد األسباب الذي  وهذا يوم ينبغي االحتفال به ألن ستكون إسرائيل مستعدة.
حيال مبديًا تفاؤله  رق األوسط قبل انتخاب ترامب".جعلنا نعتقد أن هذا مستحيل هو الوضع في الش

 .في الشرق األوسط بعد اتفاق اإلمارات و"إسرائيل" السالمعملية 
 2020/8/30، 48عرب 

 
 بالمشاركة في التطبيع مع "إسرائيل" في ظل معارضة الملك سلمان كوشنر يحاول إقناع بن سلمان .11

إقناع الزعماء  إلى جاريد كوشنر يهدف كية بأنير األم تفيد التقارير: واشنطن –محمد المنشاوي 
المقبل، بمناسبة أكتوبر  /تشرين األولالعرب بالمشاركة في حفل سيحتضنه البيت األبيض في 

يسعى إلقناع  وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كوشنر ."إسرائيل"اكتمال التطبيع بين اإلمارات و
كما أنه  تفاق في واشنطن.االولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمشاركة في مراسم توقيع 

ومساعديه يمارسون ضغوطا على بن سلمان من أجل أن يصادق على إرسال مبعوثين سعوديين 
مام كي إلتير ن مع وصول الوفد اإلسرائيلي األم، بالتزاماإلثنينرفيعي المستوى إلى أبو ظبي، 

، "إسرائيل"الملك سلمان يعارض تطبيع العالقات مع  وحسب الصحيفة، فإن تفاصيل صفقة التطبيع.
وإقامة عالقات معها؛ لكنه لم يتخذ حتى الحين قرارا في  عليها فيما يظهر ابنه وولي عهده انفتاحاً 

من ه يحذر وفي سبيل إقناعه لبن سلمان بالمشاركة سنقلت الصحيفة أن كوشنر كما  هذا الصدد.
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حيث سيجري مفاوضات مع إيران مما يقلص مكانة  ،خطورة فوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية
 السعودية في واشنطن.

 2020/8/30، الجزيرة نت، الدوحة
 

 كيف مررت إسرائيل أخطر األمور المتعلقة بالحرم القدسي في اتفاق التطبيع؟ .11
 داوود كتاب
قد تبدوا الفقرة التالية من اإلعالن اإلسرائيلي األمريكي اإلماراتي المشترك بريئة بل قد براها البعض 

 أنها إيجابية. إال أن المدقق في األمور يكتشف السم اإلسرائيلي.
تقول الفقرة "كما هو األمر موضح في الرؤية للسالم، فإن كل المسلمين الذين يأتون بسالم، ممكن 
زيارة والصالة في المسجد األقصى واألماكن المقدسة األخرى، التي يجب أن تبقى مفتوحة للصالة 

 المسالمة للمؤمنين من كل األديان".
 ؟قد يسأل المرء ما الخطأ في هذه الجملة وأين السم

أوال وقبل كل شيء يجب أن نسأل ما عالقة زيارة المسلمين لمسجدهم في موضوع التطبيع. مئات 
اآلالف من المسلمين من أنحاء العالم كافة ومنهم من الخليج، زاروا األقصى قبل أن تكون أحد 

ماذا تم أصغر الدول العربية عددا )مواطنو اإلمارات أقل من مليون( طبعت العالقة مع إسرائيل، ثم ل
إقحام "رؤية السالم" في هذه الفقرة؟ لمن ال يعرف، فإن "رؤية السالم" هي اإلعالن أحادي الجانب 
الذي أعلنه الرئيس األمريكي ترامب المتحيز إلسرائيل والمعروف بصفقة القرن. فهنا نجح األمريكان 

رن. طبعا الكل يعرف أن سفير وإسرائيل بتوثيق تأييد دولة اإلمارات العربية المتحدة إلعالن صفقة الق
 اإلمارات لدى الواليات المتحدة، حضر اإلعالن المشؤوم في واشنطن شهر كانون ثاني الماضي.

طبعا السم ليس فقط في اإللزام المجاني لصفقة القرن ودون التنسيق مع القيادة الفلسطينية، ولكن 
خال تغيير إضافي على الوضع فيما يتعلق بالحرم القدسي الشريف؛ حيث نجحت إسرائيل في إد

 القائم للحرم القدسي الشريف الذي يشمل المسجد األقصى.
أنها ال تستطيع بليلة وضحاها أن تغيير معالم  1967للتوضيح؛ فقد فهمت إسرائيل إبان حرب عام 

وأسس الوضع القائم، ولذلك التزمت شفويا باحترام الوضع القائم، ولكنها كانت تستغل كل فرصة 
شكلة إلجراء تغيير تدريجي في الوضع القائم، األمر الذي كان أحيانا ينتج عنه احتجاجات وكل م

في كل  2000ومظاهرات عارمة في األقصى وفي القدس، وأحيانا كما في االنتفاضة الثانية عام 
 فلسطين. ولكن سرعان ما تهدأ األمور وتسجل إسرائيل تغييرا ولو قليال.
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ى التي تلت اقتحام شارون االستفزازي لألقصى، قامت إسرائيل بطرد فمثال؛ بعد انتفاضة األقص
مندوب األوقاف اإلسالمية في أحد أبواب الحرم وهو باب المغاربة، ومنذ ذلك الوقت وإسرائيل تسمح 
بدخول من تشاء دون موافقة األوقاف األردنية، التي هي صاحبة الوالية والشأن في كل ما يتعلق 

 بإدارة الحرم.
كان الزوار من غير المسلمين مجبرين على دخول الحرم من باب محدد )هو باب السلسلة  وحيث

المالصق لمقر األوقاف(، وضرورة الحصول على تذكرة دخول من األوقاف ودفع مبلغ رمزي، إال 
أن ما حدث إبان انتفاضة األقصى أن غالبية السياح يدخلون اآلن بدون إذن من األوقاف، وطبعا 

دخول أو باألحرى اقتحام عشرات، وأحيانا مئات من اليهود المتطرفين والمحرومين من يشمل ذلك 
 قبل األمن اإلسرائيلي.

وفي الكثير من األحيان، يقوم هؤالء بحركات دينية تدل على صالة تلمودية تعكس إصرارهم أن 
 الحرم ليس إال موقع الهيكل اليهودي، وأن لليهود الحق في الصالة.

سنوات جرت العديد من المشاحنات والمواجهات وصلت إلى العنف المتبادل، ونتج عنها طبعا عبر ال
منع إسرائيل دخول المصلين، مما اضطر األردن والواليات المتحدة )إبان رئاسة أوباما( بالتدخل 
 وإيجاد تسوية معينة، شملت اعتراف إسرائيل بإدارة المملكة األردنية للمسجد األقصى، وأقرت إسرائيل
أنها ال توافق على تقسيم الحرم القدسي الشريف )تسمية جبل الهيكل(، كما أقرت مبدأ مهما؛ هو أن 
الحرم هو للمسلمين للصالة ولغير المسلمين بالزيارة. هذا االتفاق الموثق في بيان الخارجية 

ى أن "األمر لم يتم علنا التراجع عنه، إال أن صفقة القرن تنص عل 2015تشرين اول  24اإلسرائيلية 
الواقع يجب أن يستمر على منطقة الحرم الشريف/جبل الهيكل"، ولكن في الجملة التي تلت ذلك، 
هناك خروج عن األمر الواقع؛ حيث تنص صفقة القرن على أن: "الشعوب من كل األديان يجب أن 

 يتم السماح لهم بالصالة على جبل الهيكل/الحرم الشريف".
مارات إعالن صفقة القرن، وعندما وافقت اإلمارات على الجملة التي إذن، عندما حضر مندوب اإل

تثبت صفقة القرن، فإنها بصورة أوتوماتيكية وافقت على حق اليهود في الصالة على أرض الحرم 
 القدسي الشريف.

يقول الصحفي اإلسرائيلي نداف شرغاي؛ إن هذه الفقرة بالذات تم صياغتها من قبل رئيس الوزراء 
ئيلي نتنياهو بالتعاون مع الفريق األمريكي. طبعا الفريق األمريكي كله من الصهاينة اليمينين اإلسرا

 المؤمنين باالستيطان وحق اليهود في فلسطين وفي األقصى.
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األمر كان خطرا جدا عند إعالن الصفقة؛ حيث صرح سفير الواليات المتحدة إلسرائيل ديفيد 
تطرف، أن "األمر الواقع غير متغير عما يجري اآلن، وال فريدمان، آنذاك، وهو نفسه صهيوني م

 تتوقعوا أن يتغير أي أمر".
وهنا يأتي السم اإلسرائيلي األمريكي؛ فبيان التطبيع األمريكي اإلسرائيلي اإلماراتي لم يذكر الحرم 

ق في الشريف الكامل المحاط بأبواب وله حراس من األوقاف األردنية، بل قال البيان: "للمسلمين ح
زيارة والصالة في المسجد األقصى" وأكمل البيان: "في حين باقي األماكن المقدسة يجب أن تكون 

 مفتوحة لصالة المؤمنين من الديانات كافة".
أي إن ما تحاول إسرائيل وأمريكا إدخاله بهذا السم المشمول في اتفاق التطبيع، هو خلق فارق بين 

ن بالمسجد القبلي وباقي باحات ومساجد الحرم القدسي المسجد األقصى أو ما يسميه المسلمو 
الشريف والمحمي حسب منظمة اليونيسكو، كإرث عالمي يمنع من التصرف به. فالحرم يشمل قبة 
الصخرة الذهبية والمتحف اإلسالمي وباب الرحمة وباحات الحرم الخارجية، التي تتسع إلى مئات 

 لألوقاف األردنية. اآلالف من المصلين، وعمارات إدارية تابعة
إنني متأكد أن القادة في اإلمارات لم يكونوا يعرفون هذه التفاصيل عندما وافقوا على توقيع اتفاق 
التطبيع، دون التواصل أو التنسيق مع القيادات الفلسطينية والحكومة األردنية راعية الحرم القدسي 

 الشريف.
باحات الحرم القدسي الشريف، إال أنني متأكد أن  ورغم أن جل المظاهرات والتنديد بالتطبيع جرى في

المتظاهرين وحتى العديد من المسؤولين، لم يعرفوا تلك التفاصيل وكيفية إدخال السم التفاق التطبيع، 
بحيث تسمح دولة عربية إسالمية لنفسها أن توفر مصداقية لمحاولة إسرائيل ومعها أمريكا تقسيم 

مسجد األقصى لصالة المسلمين وموفرة فرصة لليهود للصالة في الحرم القدسي الشريف، تاركة ال
أماكن أخرى، ومنها منطقة باب الرحمة التي من المعروف أن إسرائيل ترغب أن تحولها إلى كنيس 

 يهودي، وذلك من خالل فتح مدخل من باب الحرم الوحيد المغلق، المسمى الباب الذهبي.
 30/8/2020، "21موقع "عربي 
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 عبد المجيد سويلم
على ما يبدو لم يتمكن بومبيو من إقناع أحد بالسير على خطا اإلمارات، أو اإلعالن الصريح عن 
النية أو الرغبة في التطبيع الذي عّلقت عليه الواليات المتحدة وإسرائيل آمااًل كبيرة، وهو األمر الذي 
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االحتالل في حينه بثقة كبيرة، وأوحيا بصورة مباشرة أن عبر عنه الرئيس ترامب ورئيس وزراء دولة 
 مسار التطبيع قد أصبح أمرًا واقعًا وتحّول إلى اتجاه عارم على مستوى اإلقليم كّله!

شيء ما يشبه خيبة األمل عاد بها وزير خارجية الواليات المتحدة إلى وزارته دون أن يتمكن 
هجة وأسلوب التعبير، أن يكسر المعادلة التي باتت بشخصيته المتعالية والمتعجرفة، من حيث الل

معروفة للمراقبين والمتابعين، وهي انخفاض وتراجع أهمية وزارة الخارجية األميركية بالمقارنة مع دور 
صهر الرئيس ترامب، الذي يقود هذه السياسة بصورة تكاد تكون منفردة، بقدر ما يتعلق األمر 

 كة على األقل.بالشرق األوسط وكل ملفاته الشائ
الذي وصل إلى إسرائيل، سيصحب وفدًا إسرائيليًا أكثر تضخمًا إلى أبو « المتضخم»الوفد األميركي 

الذي يصّر نتنياهو على وصفه، وكذلك كوشنر ومستشار « التاريخي»ظبي لالحتفال بهذا الحدث 
 المؤتمر الصحافي، أمس.األمن القومي األميركي، بهذه المكانة واألهمية، كما جاء على ألسنتهم في 

 لكن إليكم ما قاله نتنياهو بالضبط:
كلما انضمت دول عربية أخرى لالتفاقيات معنا أدرك الفلسطينيون أنهم على خطأ، وأننا لن نسحب »

 مستوطنًا واحدًا من الضفة الغربية!
ر االحتفال به في حين أكد كبار الوفد األميركي أن اتفاق التطبيع مع اإلمارات هو اختراق كبير يجد

 بما يليق بهذا االختراق التاريخي الكبير!
عودة كوشنر ليست لالحتفال فقط، حتى وإن كان لالحتفال الخاص والكبير ما يبرره من وجهة النظر 

 األميركية واإلسرائيلية، ومن وجهة نظر قيادات نافذة في اإلمارات.
نهج التطبيع وحشر  -ميركية بهذا النهج عودة كوشنر هي محاولة مرّكزة لتأكيد تمسك اإلدارة األ

باألمر الواقع، واقع « ُيسّلموا»الفلسطينيين في زاوية الحصار والتجويع إلى أن يرضخوا، وإلى أن 
شرعية المستوطنات ووجود المستوطنين، وواقع السيطرة اإلسرائيلية من النهر إلى البحر، والواقع 

الحقوق الوطنية الفلسطينية وشرعوا بالتطبيع مع « تجاوزوا»الثالث الجديد والذي يتمثل في أن العرب 
إسرائيل قبل أن ينال الفلسطيني شيئًا من هذه الحقوق، ما سيؤدي حتمًا إلى تقزيمها وتحويلها فعاًل 
إلى مجرد معازل سكانية منفصلة ومحاصرة وتحت رحمة االحتالل وسطوته وبما ال يتجاوز حكم 

 بلدياتي على هذه المعازل.
ومّتسق، فقد أصدرت الحكومة االتحادية في اإلمارات « طبيعي»كي يتحول هذا الحدث إلى حدث ول

وحتى تاريخ إلغائه  1972قرارًا بإلغاء قانون المقاطعة إلسرائيل، والذي يعتبر ساري المفعول منذ العام 
 تحضيرًا للتطبيع.



 
 
 
 

 

 22 ص             5319 العدد:             8/31/2020 ثنينإلا التاريخ: 

                                    

إشارة إلى باقي الدول  وعودة كوشنر بهذا الوفد الضخم من حيث المناصب وهذه األهمية هي
المستهدفة من هذا النهج، بأن إدارة الرئيس ترامب ال تنظر إلى االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي نظرة 

، انتخابية أو اقتصادية من زاوية شراء وتكديس األسلحة المتطورة بمئات مليارات الدوالرات، «نفعية»
جديد في كامل منطقة اإلقليم يقوم على من هذا كله تدشين عهد « األسمى«وأن الهدف األكبر و

وإسرائيل ضد األعداء المشتركين، ومن أجل االستقرار « العرب»التعاون والشراكة والتحالف بين 
 واالزدهار!

لكن الحقيقة التي تبقى رغم كل هذا التوجه، وكل هذا الصخب، وكل هذه االدعاءات والمزاعم، هي 
قق إنجازًا واحدًا يمكن االعتداد به ال داخليًا وال خارجيًا، أن ترامب الذي فشل في كل شيء، ولم يح

والذي تبين بالمشخص والملموس أنه من جماعة )ِعّك عكاك( أكثر من أي شيء آخر، وأنه 
أكبر بكثير من تاريخية االتفاق اإلسرائيلي « تاريخي»)الرئيس ترامب( يرتعد خوفًا من سقوط 

الذي يقوده ويتزّعمه « الليكود»األمّرين هو اآلخر، وأن حزب  اإلماراتي، وأن صديقه نتنياهو يعاني
على طريقة زعماء جمهوريات الموز البائدة، قد خسر أكثر من خمسة عشر مقعدًا في أقل من 
شهرين، وأنه اليوم لن يتحصل على أكثر من ثمانية وعشرين مقعدًا، مع أن هذا الحزب كان قد 

 حوالى ثالثة وأربعين مقعدًا بالتمام والكمال.وصل في استطالعات الرأي آنذاك إلى 
هذا االنحدار، والذي هو مفارقة سياسية من أثقل العيارات السياسية في تاريخ إسرائيل، يفسرها الكّم 
الهائل من األكاذيب واألالعيب التي أصبحت معادة ومكررة وممجوجة ألهل اليمين فيها قبل غيرهم، 

ويهاجرون إلى أقصى اليمين، أو يستنكفون عن مالحقة لعبة القط وأصبحوا يرحلون عن تأييد حزبه 
 والفأر التي لعبها نتنياهو على مدى سنوات كاملة.

كوشنر بضربة واحدة سينّحي بومبيو عن ملف الشرق األوسط، وسيهّمش وزارة الخارجية، وسيحولها 
« بنس»بعد ترامب، وأن إلى منصة إعالمية من الدرجة الثانية، وسيكرس نفسه أنه الرجل األقوى 

 نفسه ليس على درجة كبيرة بالمقارنة مع أهمية مكانته ودوره في البيت األبيض.
 ، ولم يشعر بالهزيمة الكاملة.«المنامة»هنا يبدو أن كوشنر لم يتعلم من درس 

 لماذا يعود ويكرر المحاولة حتى إن كانت الخطوة اإلماراتية أكبر وأخطر بكثير من مؤتمر المنامة.
 يعود كوشنر ألنه ال يملك خيارات بديلة! ال هو وال رئيسه ترامب!

 اآلن وكما أرى في المشهد االنتخابي األميركي أصبح ظهراهما إلى الحائط.
فإما االستماتة في إحداث اختراق جديد يؤكد على أهمية ومحورية نهج التطبيع ومحاصرة شعب 

تهميشها وتهشيمها، أيضًا، لكسب كاسح ألصوات فلسطين وحقوقه وأهدافه، والعمل على تقزيمها و 
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اإلنجيليين وبعض األصوات اليهودية، أو السقوط المدّوي المحتوم أمام الحزب الديمقراطي الذي 
 ، وعن رفضه التام والكامل«حّل الدولتين»يستمّر باإلعالن عن تأييده الكامل لـ 

 ، ما يضع ترامب وفريقه أمام مشكلة متعاظمة.«للضم»
أنها على هذه  -حتى لو كانت صغيرة  -كوشنر وهو يحدوه األمل حتى لو بإعالن دولة واحدة  يعود

 الدرجة من االستعداد للتطبيع حتى لو بصخب أقل وأشكال مواربة لإلعالن عن هذا االستعداد.
 أغلب الظن أن كوشنر سيعود بخّفي ُحنين كما عاد من المنامة في حينه، ألنه ليس سهاًل، أو لنقل:
إنه لم يعد سهاًل عليه وعلى رئيسه أن يعثرا بسهولة وُيسر على دولة لديها نفس االستعداد والجاهزية 

 التي كانت عليه اإلمارات وما زالت على ما يبدو.
ولهذا كله، فإن المسألة طالما هي نجاح ترامب من عدمه، أو بقاء نتنياهو أو رحيله، فإن االنتخابات 

 بعد الحدود.األميركية تهّمنا إلى أ
ليس معنى ذلك أبدًا أن نجاح الحزب الديمقراطي ورحيل ترامب سيحاّل المشكلة أو ُيرجعا إلينا 
حقوقنا، ولكن سقوط ترامب هو سقوط هذا النهج بالكامل، وهو األمر الذي يعني أننا سنكون في 

 في ظروف تاريخية معّينة.« المنافع»والتي هي أهم من « درء المفاسد»وضع 
والحديث عن أن كال الحزبين ووضعهما في سّلة واحدة ليس فيه من الحكمة والحنكة ما يشي 

 باالنتماء إلى علم السياسة من قريٍب أو بعيد.
 31/8/2020، األيام، رام هللا
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 غيرشون هكوهن
اجتازوا، األسبوع الماضي، جدار الفصل، ووصلوا في  آالف الفلسطينيين، وربما عشرات اآلالف

قلقيلية، عبر  –الباصات إلى شواطئ البحر في أرجاء إسرائيل. واجتازوا الجدار في منطقة طولكرم 
الثغرات الكثيرة في الجدار. وأثار الحدث التساؤالت عن أداء الجدار، ولكن ألولئك الخبيرين في 

ليكون الحدث مفاجئا. فجدار ال تسيطر على طوله قوات غفيرة في مسألة الجدار والمعابر ال حاجة 
عمل متواصل ال يمكنه أن يسد طريق أولئك الراغبين في المرور عبره. فلم يكن للجيش وللشرطة 
اإلسرائيلية أبدا ذاك الحجم من القوات الالزمة لذلك. قبل نحو سنتين نشرت بحثا شامال في المسألة، 

لتثبيت حدود « اإلرهاب»الفصل بني كخدعة سياسية تستغل الخوف من وادعيت فيه بأن جدار 
 سياسية من طرف واحد.
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إن الجدار كعائق مجٍد بال شك في جملة الجهود التكتيكية للدفاع. والسؤال عن حيويته يثور في 
المكان الذي يتحول فيه من أداة تكتيكية إلى ميل استراتيجي. فالسؤال األكثر أساسية عن أداء 

؟ ان نجاح الجيش والمخابرات اإلسرائيلية «االرهاب»جدار هو: هل هذا عائق ضروري بالفعل لمنع ال
« االرهاب»يفيد بأن أساس إحباط  2002منذ حملة السور الواقي في العام « اإلرهاب»في القتال ضد 

 يجب أن يعزى لألعمال المتواصلة في االحتكاك اليومي في عمق األراضي وليس لألعمال على
« االرهاب»طول الجدار. وهنا يكمن الفارق المهم بين نجاعة الجيش والمخابرات اإلسرائيلية في قمع 

 وبين عمل الجيش اإلسرائيلي على طول الجدار في حدود قطاع غزة.« السامرة«و« يهودا»في 
البحث في مسألة الجدار ليس مجرد مسألة أمنية، وال سيما حين يحاذي مسار الجدار في قسمه 
األكبر الخط األخضر. وتعبير صادق عن ذلك أعطاه دنيس روس في األيام التي بدأ فيها بناء 
الجدار. ففي جولة على طول المسار اآلخذ في البناء توقف روس، نظر الى المسار برضا، وقال: 

 «.تبدو هذه حدودا، تشتم حدودًا، هذه حدود!»
بعد التوقيع على « االنتحارية»جة العمليات بدأت فكرة بناء الجدار األمني تنضج مع اندالع مو 

. ولكن فهم رابين 1995اتفاقات أوسلو. وكانت حكومة رابين هي التي بدأت تدحرج الفكرة منذ العام 
بأنه ستكون لبناء الجدار تداعيات سياسية بعيدة األثر تحدد عمليا مسار الحدود السياسية أدى الى 

فرصة للدفع « االرهاب«حوله اناس رأوا في المشكلة االمنية لـ رد الفكرة. غير أنه بخالف رابين كان
الى االمام بخطوة بعيدة االثر: بمثابة طريقة عمل بسيطة، سريعة وناجعة لتثبيت االنفصال عن 

من خالل تثبيت ميل في الميدان، دون التعلق بنقاش « السامرة«و« يهودا»الفلسطينيين وتسليم 
 ق باتفاق ومفاوضات.جماهيري إسرائيلي ودون التعل

في الخالف اإلسرائيلي األكثر مركزية بين الترقب لالنسحاب إلى الخط األخضر وبين ميل بسط 
، شكل الحسم لبناء الجدار انعطافة شديدة المعنى لحرث «السامرة«و« يهودا»السيادة في مناطق 

لة االولى بنوا جدارا بينما الواقع في اتجاه االنسحاب. فقد توقع مقيموه حال على مرحلتين: في المرح
يعمل الجيش اإلسرائيلي على جانبيه بنية االنتقال بسرعة الى المرحلة الثانية التي ينتشر فيها الجيش 

 )بحكم األمر الواقع(.« دي فاكتور»وهكذا ينشأ خط حدود « على الجدار»اإلسرائيلي 
تها إسرائيل. وتقدر الكلفة حتى اآلن المشاريع الممتدة واألكثر كلفة التي نفذ أحديشكل جدار الفصل 

 مليار شيكل وآثاره السلبية على حدود إسرائيل المستقبلية عظيمة المعنى.  15بأكثر من 
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إن االجتياز الجماهيري للجدار يشكل بالتالي فرصة لفتح عيون الجمهور ألداء هذا الجدار كخدعة 
 سياسية خطيرة تحت غطاء أمني.

 30/8/2020 ،للبحوث ارستراتيجيةالسادات  –مباط/مركز بيغن 
 31/8/2020، األيام، رام هللا
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