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 معها لن يؤدي النهيار التطبيع "إسرائيل"ـل بالضفة مستقبالضي اأر ضم : مسؤول إماراتي .1
في وزابرة  برئيس دائبرة التخطيط السيءسيعن نقلت وسءئل إعالم إسبرائيلية  :عالل ضءهبر تحبريبر

 "إسبرائيل"من  موثوقة ، الثالثء ، إن أعو ظعي تلقت ضمءنءتقوله ، جمءل مشءبرح،الخءبرجية اإلمءبراتية
إال أنه . "إسبرائيل"ـالمتحدة، وعموجعهء لن يتم التقدم في ضم منءطق في الضفة الغبرعية لوالواليءت 

التفءق  ن شبرطء مسعقء  ، لكن هذا كء"لن يؤدي النهيءبر عملية التطعيع مستقعليء   ضمء  "إلى أن أشءبر 
 .التحءلف والتطعيع

 2020/9/1، 48عرب 
 

 النارية والجرائم االلكترونية بموجبهما قانوني األسلحة يعدل يصدر قرارين بقانون عباس .2
محمود ععءس قبرابرا عقءنون، عَدل عموجعه قءنون األسلحة  يةفلسطينال السلطةأصدبر برئيس : برام اهلل

لية م حيث غلظ عموجعه الاقوعءت السءلعة للحبرية والغبرامءت المء1998لاءم ( 2)النءبرية والذخءئبر برقم 
ل األسلحة النءبرية واالتجءبر عهء وتصنياهء وتهبرعيهء المتالقة عحيءزة واستامء جبرائمالمفبروضة على ال

، قبرابرا عقءنون آخبر عَدل عموجعه قبرابر عقءنون الجبرائم ععءس كمء أصدبر .عصوبرة مخءلفة للقءنون
ي السءلعة للحبرية م لجهة تغليظ عقوعة جبرائم االعتزاز االلكتبرون2018لسنة ( 10)االلكتبرونية برقم 

 .ءنونءت المءلية المفبروضة عءلقلغبراموا
 1/9/2020، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 عباسأبو يوسف يشدد على أهمية اجتماع األمناء العامين بالفصائل مع  .3

شدد منسق الفصءئل والقوى الوطنية واصل أعو يوسف على أهمية االجتمءع الذي سياقده : برام اهلل
يس المقعل مع األمنء  الاءمين للفصءئل، لمابرفة مدى خطوبرة التحديءت الخم البرئيس محمود ععءس

و وخطة الضم والتطعيع، واالماءن في ذلك من خالل توجه والمخءطبر المتمثلة لخطة تبرمب نتينيءه
 .حتاللية الى االمءبرات، إلى جءنب مجموعة قضءيء أخبرى منهء األسبرىطءئبرة ا

ايد، طين، أن هذه التحديءت هي على أكثبر من صت فلسوأضءف أعو يوسف في حديث إلذاعة صو 
ومنهء محءوالت المستوطنين فبرض الوقءئع على األبرض، أو مء يقوم عه جيش االحتالل لكسبر إبرادة 

ى دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحءمءت واساة للمسجد األقصى شاعنء خءصة في القدس، إضءفة إل
 ."األعيءد اليهودية"المعءبرك عزعم 

 1/9/2020، (وفا)ات الفلسطينية اء والمعلوماألنبوكالة 
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 باإلعالن عن نداء طارئ جديد لمواجهة فيروس كورونا" أونروا"أبو هولي يطالب  .4
التحبريبر الفلسطينية، برئيس دائبرة شؤون الالجئين أحمد طءلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة : برام اهلل

الن عن ندا  إغءثة طءبرئ جديد لمواجهة عءإلع" أونبروا"أعو هولي وكءلة غوث وتشغيل الالجئين 
ينيين في ظل مضءعفة األععء  فيبروس كوبرونء، وتغطية المسءعدات الغذائية والنقدية لالجئين الفلسط

س كوبرونء في كءفة منءطق عمليءتهء الخمس، وآخبرهء في قطءع والمسؤوليءت عليهء عاد تفشي فيبرو 
ا  ه المءنحين تمكنهء من سبرعة استجءعتهم للندك تجءخطة تحبر " أونبروا"وشدد على ضبروبرة وضع  .غزة

 .الطءبرئ الجديد، إلساءف االوضءع في المخيمءت التي عءتت على شفء كءبرثة انسءنية
 1/9/2020، (اوف)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 خارطة المخالطين للمصابين تتسع وحجم انتشار كورونا يتزايد: غزةفي صحة وزارة ال .5

ل المتحدث عءسم وزابرة الصحة في قطءع غزة، أشبرف القدبرة، إن الوزابرة مستمبرة في قء": يءمألا" -غزة 
انتشءبر الفيبروس متءعاة خءبرطة الوعء ، مشيبرا  إلى أن خءبرطة المخءلطين لإلصءعءت تتسع، وحجم 

عيبرة نءت كلدينء أعداد كعيبرة من المخءلطين والطواقم الطعية تقوم عسحب عي"وأضءف القدبرة،  .يتزايد
 ".فحص يوميء   1000جدا، ولدينء قدبرات تسمح عإجبرا  نحو 

جبرا   وأشءبر إلى وجود لجنة مختصة من وزابرتي الصحة والداخلية عغزة ستقوم عتقصي المخءلطين وا 
نحءول أن نقطع تفءصيل المنءطق في قطءع "بر حلقءت تفشي الوعء  في القطءع، قءئال ، المسحءت لكس

 ".عب الكثءفة السكءنية وزيءدة أعداد المخءلطينشي عسغزة، لكسبر حلقءت التف
 2/9/2020، األيام، رام اهلل

 
 عامينهنية يصل لبنان للمشاركة في اجتماع األمناء ال .6

إن برئيس المكتب السيءسي إسمءعيل هنية، ووفد ا من قءدة " حمءس"قءلت حبركة المقءومة اإلسالمية 
وأضءفت في عيءن صحفي أن هنية  .الاءمين منء الحبركة، يزوبر لعنءن للمشءبركة في اجتمءع األ

اللقء ات السيءسية سيحضبر اجتمءع األمنء  الاءّمين للفصءئل الفلسطينية، وسيقوم كذلك عادد من 
وثمنت حبركة حمءس موقف لعنءن حكومة وشاع ء من القضية الفلسطينية، . والفاءليءت واألنشطة

ا إلى ا عءلاالقءت الفلسطينية اللعنءنية، عمء يسهم في حفظ أمن  ألمءممتأملة  أن تكون الزيءبرة دفا ء جديد 
ين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى مدنهم لعنءن واستقبرابره، وتحسين الوضع االجتمءعي واإلنسءني لالجئ

 .وقبراهم التي ُهّجبروا منهء
 1/9/2020، موقع حركة حماس
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 رباكاجتماع الفصائل ببيروت في موعده بعد تجاوز بعض اإل : حمدان .7

عاض "أسءمة حمدان، الثالثء ، إنه حصل " حمءس"قءل القيءدي في حبركة المقءومة اإلسالمية 
ء  األمنء  الاءمين للفصءئل في الاءصمة اللعنءنية عيبروت، إال أنه جبرى في تبرتيعءت عقد لق" اإلبرعءك

د لقء  تم عقسي"وأكد القيءدي عءلحبركة، في تصبريحءت متلفزة، أنه  .تجءوز ذلك، وسياقد في موعده
، عاد تجءوز عاض اإلبرعءك، الذي حصل في األمنء  الاءمون للفصءئل في عيبروت الخميس المقعل

 ".تبرتيعءت عقد اللقء 
 1/9/2020قدس برس، 

 
 نراكم خطوة على خطوة مع نقاشات تفصيلية بيننا وبين حركة فتح: بدران .8

وعد اجتمءع األمنء  الاءمين أن م ، حسءم عدبران،"حمءس"أكد عضو المكتب السيءسي لحبركة : الدوحة
وقءل  .سء  الخميس المقعل، ععبر الفيديو كونفبرنس في برام اهلل وعيبروتللفصءئل الفلسطينية سيكون م

مع  نحن نبراكم خطوة على خطوة: "القيءدي عدبران في لقء  ععبر قنءة األقصى الفضءئية، مسء  االثنين
، وأخيبرا وصلنء إلى خطوة مضى سنوات لم قءدم نقءشءت تفصيلية عيننء وعين حبركة فتح حول مء هو

 ".مءع األمنء  الاءمين للفصءئلتتم؛ وهي عقد اجت
وأكد عدبران أن أهم القضءيء التي ستطبرح في االجتمءع المهم هي تثعيت الموقف الفلسطيني الموحد 

ء موقفن"والتطعيع مع االحتالل، وشدد ( السلب)ع الضم عبرفض صفقة القبرن برفضء مطلقء ومشبرو 
 ".طة والمنظمةلسطيني موحد عكءفة مكونءته وفصءئله عءلموقف البرسمي للسلالف

 1/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محاصرة وتدمير كل المؤامرات التي تحاك للقضية الفلسطينيةيجب : الرجوب .9
ليءت على آأن التوافق ، ة لحبركة فتح اللوا  جعبريل البرجوبسبر اللجنة المبركزي أمين أكد : برام اهلل

سءم وتحقيق المصءلحة الفلسطينية، وتجسيد شبراكة وطنية حقيقية هي من أعبرز الملفءت إنهء  االنق
التي سينءقشهء اجتمءع األمنء  الاءمين، إضءفة لمنءقشة وحدة الموقف السيءسي والنضءلي والتنظيمي 

 .لسالم الابرعيةدبرة اه المبرحلة الصاعة، إلى جءنب التمسك عقبرابرات الشبرعية الدولية ومعءفي هذ
وشدد على أن محءصبرة وتدميبر كل المؤامبرات التي تحءك للقضية الفلسطينية، مبرهونة عوحدة وطنية 
فلسطينية وعموقف سيءسي ونضءلي وتنظيمي موحد، يبرتكز على الشبرعية الدولية كأسءس للحل، 
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ة الوبرقة قالليلوجوب تحديد قواعد االشتعءك وفق منظوبر وطني موحد والحفءظ على استإضءفة 
 .الفلسطينية

 1/9/2020، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 حماس أدارت وحدها حوارات التهدئة بوساطة قطرية دون الرجوع إلى الفصائل: "األيام" .11
سية موثوقة، إن حبركة حمءس أدابرت وحدهء حوابرات قءلت مصءدبر سيء :حسن جعبر وعيسى ععداهلل

وأكدت هذه المصءدبر  .ائيلي عوسءطة قطبرية دون البرجوع إلى عءقي الفصءئلاإلسبر التهدئة مع الجءنب 
علمت عءالتفءق قعل فتبرة وجيزة من اإلعالن عن التوصل " حمءس"أن الفصءئل القبريعة من " األيءم"لـ

وبرغم اإلعالن عن  .صءئل غيبر مطلاة على حيثيءت هذا االتفءقإلى اتفءق تهدئة، مشيبرة إلى أن الف
اإلعالن عنهء غيبر واضحة خءصة مء يتالق عءلمشءبريع  أن الكثيبر من العنود التي جبرىإال  االتفءق

 .التي سيتم إنشءؤهء في محءفظءت غزة
شيء  مهمة وأعبرعت هذه المصءدبر عن قنءعتهء عأن إسبرائيل لن تلتزم عأي اتفءق برغم أنهء لم تقدم أ

العءلونءت الحءبرقة سيقءعل  إطالق)للقطءع وأنهء ستحءول فبرض قءعدة جديدة في التاءمل ماه 
ونوهت إلى أن اتفءق التهدئة حقق عاض المنجزات لحبركة  (.عءستهداف المنءطق الفلسطينية في الليل

دوالبر خمسة ماليين )حمءس مثل تجديد المنحة القطبرية وتخصيص جز  منهء لبرواتب موظفيهء 
لصحة والتاليم والطءقة في عءت ا، إضءفة إلى إمكءنية أن تتاهد قطبر عتغطية نفقءت قطء(أميبركي

 .محءفظءت غزة
، إن إسبرائيل برفضت تلعية الغءلعية الاظمى من مطءلب حبركة "األيءم"وقءلت مصءدبر مطلاة وموثوقة لـ

 .ديحمءس التي نقلهء الوفد األمني المصبري والسفيبر القطبري محمد الامء
 2/9/2020، األيام، رام اهلل

 
 ال من خالل انتصارات عسكريةإيمكن تحقيقه ع ال نهاء الحصار للقطاإ: كايد الغول .11

قءل كءيد الغول عضو المكتب السيءسي للجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين،  :حسن جعبر وعيسى ععداهلل
مبر ال يمكن تحقيقه اال من خالل انتصءبرات عسكبرية وعضغط أنهء  الحصءبر اإلسبرائيلي للقطءع إن إ

، إن الحصءبر هو مخطط إسبرائيلي "أليءما"غول لـالءف وأض .حقيقي من الاءلمين الابرعي والدولي
لتطويع القطءع وسكءنه وفصله عن الضفة الغبرعية وتمزيق الشاب الفلسطيني ومحءوالت خلق امبر 

كد الغول أن الجعهة تبرى أن الحديث عن تفءهمءت مع االحتالل في هذه الظبروف غيبر أو  .واقع
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ه االحتالل هو إعقء  الحيءة في حدودهء الدنيء يقدم منطقي وغيبر مهني، معينء  أن اقصى مء يمكن ان
 .لسكءن القطءع

 2/9/2020، األيام، رام اهلل
 

 بيحماس ضربت الشعور باألمن في النقب الغر ": واال" .12
يوم الثالثء ، إن حبركة " أميبر عوخعوط"الاعبري " واال"قءل المبراسل الاسكبري لموقع : القدس المحتلة

من خالل إطالق "الشاوبر عءألمن لدى مستوطني النقب الغبرعي ضبرعت ( حمءس)المقءومة اإلسالمية 
جيش االحتالل ، إلى أن "صفء"، وفق تبرجمة وكءلة "عوخعوط"وأشءبر  ".العءلونءت الحءبرقة والصوابريخ

حمءس تواصل عنء  قوتهء الاسكبرية استاداد ا "وأضءف أن  .ليس لديه استبراتيجية للتاءمل مع القطءع
م يستهدف مخءزن السالح في القطءع، كمء امتنع عن استهداف نشطء  جيش لللحبرب المقعلة، وال

 ".وا حيءة مستوطني الغالف إلى جحيمحمءس الذين قلع
 1/9/2020، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 تدعو لتشكيل لجان حماية للتصدي لعربدة المستوطنينفي رام اهلل القوى الوطنية واإلسالمية  .13

يءدة القوى الوطنية واإلسالمية على أن تصايد جبرائم االحتالل دت قأك: يالقدس الابرع -برام اهلل 
وعدوانه ضد الشاب لن يكسبر إبرادته المتمسكة عءلحقوق والثواعت والمقءومة من أجل الحبرية 
نهء  االحتالل، منددة عإماءن دولة اإلمءبرات في االستمبرابر عاملية التطعيع مع االحتالل  .واالستقالل وا 

ل لجءن الحمءية والحبراسة في كل األبراضي والقبرى والعلدات المابرضة تشكيوبرة بر وشددت على ض
العؤبر “لهجوم المستوطنين، من أجل بردعهم ومناهم من مواصلة تلك األفاءل، المتمثلة في إقءمة 

 .على األبراضي الفلسطينية” االستيطءنية
 1/9/2020، لندن، القدس العربي

 
  مارات بشأن الطيران والسياحةمع اإلسنعلن عن تفاهمات جديدة : نتنياهو .14

اإلسبرائيلي، عنيءمين نتنيءهو، عيءنء  برحب فيه عأول  أصدبر برئيس الوزبرا : نظيبر مجلي - تل أعيب
وجء  فيه . المصءبرف واألموالالتفءهمءت التي تم توقياهء في أعوظعي عين العلدين في مجءل 

وسنالن قبريعء  عن . لتاءون واساة النطءقلة واستسءهم هذه التفءهمءت في تازيز االستثمءبرات المتعءد»
وأوضح، أن العبروتوكول  .«ءحة، والتجءبرة وغيبرهءالمزيد من االتفءقءت في مجءالت الطيبران، والسي
تب برئيس الوزبرا ، برونين عيبريتس، ومحءفظ العنك الثنءئي الذي وقاه القءئم عأعمءل المديبر الاءم لمك
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عد الحميد األحمدي، في المجءالت المصبرفية والمءلية، دة، عالمبركزي في اإلمءبرات الابرعية المتح
إمءبراتية ستكلف تازيز التاءون في  -نة مشتبركة إسبرائيلية تشكيل لج: يشمل التفءهمءت التءلية

زالة ا لاوائق المءلية أمءم تنفيذ االستثمءبرات عين الدولتين، وكذلك المجءالت المءلية واالستثمءبرات وا 
دعم التاءون في الخدمءت المصبرفية وتنظيم . تبركة في األسواق المءليةالمش التبرويج لالستثمءبرات

جموعة عمل خءصة لغبرض خلق الظبروف المنءسعة لالستثمءبرات المشتبركة تشكيل م. المدفوعءت
 .ة، عمء في ذلك في مجءل مكءفحة غسل األموال وتمويل اإلبرهءبوالتي تتمءشى مع الماءييبر الدولي

 2/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مفاوضات ناجحة للغاية في أبوظبي: مسؤولون إسرائيليون .15

في اختتءم الجولة األولى من المفءوضءت في أعوظعي عين الوفدين اإلمءبراتي : نظيبر مجلي - تل أعيب
الوفد األميبركي، أكد مسؤولون من الطبرفين أنهء كءنت نءجحة للغءية وأسفبرت واإلسبرائيلي، عحضوبر 
التفءقيءت، وأنهء ستستأنف في القبريب على مستويءت عدة، وأن المفءوضين ءت واعن عدد من التفءهم
 .جءعةأعدوا قدبرا  عءليء  من الن

 24الت مفءوضءت دامت إلى تل أعيب، عاد جو ( الثالثء )وكءن الوفد اإلسبرائيلي قد عءد مسء  أمس 
ئق األولى للقء ات الدقء»وأعلن مديبر عءم وزابرة الخءبرجية اإلسبرائيلية، الون اوشعتس، أن . سءعة

وعدا . كوك أو تبردد وجدية غيبر عءديينأظهبرت مدى عمق التزام الطبرفين عاملية سالم حقيقية، عال ش
ي قدبراتهم على تغليب األموبر اإلمءبراتيون مذهلون ف. أن كل طبرف منء يجد مء يتالمه من اآلخبر

وقءل مصدبر  .«لديهم استبراتيجيسالم وأوضحوا لنء، كالمء  وفاال ، أن قبرابر ال. األهم عنجءعة وتصميم
في الخءبرجية اإلسبرائيلية، إن موضوع فتح مقبرات دعلومءسية لكل علد سينجز خالل عضاة أسءعيع، 

 .عيبوأن اإلمءبرات أوضحت أنهء ستقيم سفءبرتهء في مدينة تل أ
 أمس، هذا، وقد أكد وزيبر االستخعءبرات اإلسبرائيلي، إيلي كوهين، أمس، النعأ الذي نشبرته، صعءح

، وقءلت فيه إن نتنيءهو، كءن قد زابر أعوظعي، عشكل سبري في عءم «يدياوت أحبرونوت»صحيفة 
 .«أجل، الخعبر صحيح، وبرئيس الحكومة كءن هنءك وكءن في دول أخبرى»وقءل كوهن . 2018

 2/9/2020، ألوسط، لندنالشرق ا

 
 تنهي إجراءاتها المشددة على غزة "إسرائيل" .16

قطءع غزة التي فبرضتهء في الاءشبر من  ، إجبرا ات تشديد الحصءبر على(الثء الث)أنهت إسبرائيل : غزة
وأعلنت مصءدبر فلسطينية  .«حمءس»الشهبر المءضي، وذلك عموجب تفءهمءت للتهدئة مع حبركة 
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التجءبري مع قطءع غزة، عاد أن ظل مغلقء  لثالثة أسءعيع، عءستثنء  « سءلمكبرم أعو »إعءدة فتح ماعبر 
وذكبرت المصءدبر أنه تم استئنءف إدخءل شحنءت العضءئع  .نية الطءبرئةإلنسءإدخءل االحتيءجءت ا

وغءز الطهي والوقود الالزم لتشغيل محطة توليد الكهبرعء  الوحيدة في غزة، التي كءنت توقفت عن 
كمء أعلنت إسبرائيل برفع الحظبر عن عمل صيءدي األسمءك قعءلة سءحل عحبر  .ينالامل قعل أسعوع

ميال  عحبريء ، مؤكدة أن هذه التسهيالت منوطة عءلحفءظ على  15لصيد إلى طقة اقطءع غزة وتوسيع من
 .الهدو  واالستقبرابر األمني

 1/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 كبيرةاالتفاق مع حماس مسخرة : والد غولدين .17

كة هءجمت عءئلة الضءعط اإلسبرائيلي األسيبر لدى كتءئب القسءم الجنءح الاسكبري لحبر : القدس المحتلة
لهدو  على ءس في قطءع غزة هدابر غولدين التفءهمءت التي أعلن عنهء الليلة المءضية الستاءدة احم

تفءق يعاث عبرسءلة إن اال: وقءل والد الضءعط هدابر العبروفيسوبر سمحء غولدين .الحدود مع قطءع غزة
أعدائنء مع عقء  ة مع سيئة جدا  للجنود وللجمهوبر اإلسبرائيلي مفءدهء أنه عءإلمكءن التوقيع على اتفءقي

عاد أن حولتنء الحكومة إلى : "وأضءف غولدين في حديث إلذاعة ععبرية ظهبر اليوم .الجنود عأيديهم
هذه هي البرسءلة . ويتبركون جنودنء عأيديهمأغعيء  الشبرق األوسط يوقاون اليوم على اتفءق مع أعدائنء 

 ".التي ستصل الجنود وعءئالتهم، هذه برسءلة سيئة جدا  
 1/9/2020، إلعالمفلسطيني للكز االمر 

 
 هدف في غزة باألسابيع األخيرة 100تعلن شن غارات على  "إسرائيل" .18

خالل األسءعيع األخيبرة، بردا على “الجيش اإلسبرائيلي، الثالثء ، في عيءن،  قءل :األنءضول - تل أعيب
أغءبر جيش الدفءع لية، إطالق الصوابريخ، والعءلونءت الحءبرقة من قطءع غزة عءتجءه األبراضي اإلسبرائي

خالل الغءبرات، تم استهداف مواقع “وأضءف  .”هدف تءعع لحمءس 100اإلسبرائيلي على حوالي 
 .”مبركزية، وعنى تحتية تحت أبرضية ومواقع عسكبرية لحبركة حمءس عسكبرية في معءن  

 1/9/2020، القدس العربي، لندن
 

 الهستدروت تعلن نزاع عمل في القطاع العام .19
هستدبروت عءإلجمءع اليوم، الثالثء ، على طلب برئيس الهستدبروت، يءدة الت قدقصء: عالل ضءهبر

جميع مبرافق الامل في القطءع الاءم، وذلك في أبرنون عءبر دافيد، عءإلعالن عن نزاع عمل شءمل في 
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أعقءب عدم التوصل إلى اتفءق مع وزابرة المءلية عشأن خطة وزيبر المءلية اإلسبرائيلي، يسبرائيل كءتس، 
ويسمح . مليون شيكل 700تقليص أجوبر الموظفين الحكوميين عمعلغ إجمءلي يصل إلى قضي عالتي ت

 .يومء 14قبرابر عءإلعالن عن إضبراب شءمل في غضون اإلعالن عن نزاع عمل، عءتخءذ الهستدبروت 
 1/9/2020، 48عرب 

 
 ألفا مسجلين كطالبي عمل 779: مصلحة التشغيل اإلسرائيلية .21

الثالثء ، عأن عدد المسجلين لديهء  ناليومييلية ة التشغيل اإلسبرائمصلح أفءدت ماطيءت: عالل ضءهبر
أخبرجوا إلى إجءزة عدون براتب في أعقءب انتشءبر فيبروس  467,012، عينهم 779,513كطءلعي عمل هو 

 .كوبرونء

 1/9/2020، 48عرب 
 

 في طولكرم نّكل بمسّن فلسطينيياالحتالل  يشج .21
جنود ون عدسءتهم، أمس، على مواطن مسن ياتقله صحءفيسّلط مصوبرون ": األيءم" –برام اهلل 

االحتالل خالل قماهم وقفة منددة عسبرقة األبراضي الفلسطينية في محءفظة طولكبرم، في ظبروف 
مشءعهة لقمع الشبرطة األميبركية جوبرج فلويد المواطن األميبركي ذا األصل اإلفبريقي مء أدى إلى وفءة 

عضو لجنة ( سنة 62)تنكيل عءلنءشط خيبري حنون ية الونشبر الصحءفيون مقطاء  من عمل .ويدفل
ويظهبر حنون  .التنسيق الفصءئلي في طولكبرم وهو يحمل الالم الفلسطيني خالل مشءبركته في الوقفة

في المقطع وهو يبرفع الالم دون أن يشكل أي خطبر على جنود االحتالل عندمء هءجمه جنديءن 
 .جه أحد الجنديين لمناهم من التصويبرون تو يقءعه أبرضء ، وعندمء اقتبرب الصحءفيوحءوال إ

 2/9/2020، األيام، رام اهلل
 

 "القدس الكبرى"تغول استيطاني في بيت لحم لتنفيذ مشروع  .22
كشفت مصءدبر فلسطينية أن إسبرائيل تشن هجمة استيطءنية غيبر مسعوقة عمحءفظة عيت لحم، في 

على إعءدة التهدئة، وتم استئنءف  ع غزة، فيمء تم االتفءق م«القدس الكعبرى»إطءبر تنفيذ مء تسميه ب
 .إدخءل الوقود إلى القطءع المحءصبر

استيطءني غيبر مسعوق، خءصة في وقءلت مصءدبر فلسطينية إن محءفظة عيت لحم تتابرض لتوسع 
مستوطنة عتصيون، وذلك عهدف السيطبرة على المزيد من األبراضي وفبرض األغلعية الديموجبرافية 

من أبراضي عيت % 87ويسيطبر االحتالل على مء يزيد على  .«ىالكعبر القدس »فيمء يسمى عمشبروع 
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 659اء  من مسءحتهء العءلغة كيلومتبرا  مبرع 21مستوطنة، تستحوذ على  23لحم، وتنتشبر في المحءفظة 
من عدد المستوطنين في الضفة الغبرعية، وسط وجود مخططءت % 20كم مبرعاء  ويتواجد فيهء 
 .إسبرائيلية للمزيد من التوسع

 2/9/2020، رقة، الشاخليجلا
 

 "كورونا"لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني توقع اتفاقية مع الهالل األحمر لمواجهة  .23
لجنة الحوابر اللعنءني الفلسطيني، الثالثء ، اتفءقية مع الهالل األحمبر الفلسطيني، في وقات : عيبروت

المستجد، تنفيذا  لمء " كوبرونء"بروس إطءبر سيءستهء لتازيز قدبرات المخيمءت الفلسطينية على مواجهة في
 .أقبرته اللجنة الاليء لالستجءعة ألزمة الفيبروس عءلمخيمءت في لعنءن

سيقوم الهالل عوضع أقسءم من مستشفيي الهمشبري في صيدا، وصفد الجديدة في وعموجب االتفءقية، 
عين لشبراكة ف اهدوت ".كوبرونء"مخيم العداوي، تحت إشبراف لجنة الحوابر لتأهيلهمء لمواجهة فيبروس 

اللجنة والهالل إلى تطويبر قدبرات النظءم الصحي الفلسطيني على التاءمل مع الفيبروس، في سعيل 
 .لطعية في مجءالت الفحص والازل والاالج، إضءفة إلى التدبريب الفني الالزمدعم الجهوزية ا

 1/9/2020، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 غرب مدينة طولكرم ةه العادمياالمضخ االحتالل يعيد  .24
أقدمت سلطءت االحتالل، وعشكل مفءجئ، على إعءدة ضخ الميءه الاءدمة إلى محطة الماءلجة غبرب 

، 2015مدينة طولكبرم شمءلي الضفة المحتلة، وذلك عاد أن أوقفته سلطة الميءه الفلسطينية منذ عءم 
يءم فوجئنء عقلقد : عصءم أعو عكبرلكبرم وقءل محءفظ طو  .لمء تسععه من مكبرهة صحية في المنطقة

االحتالل عإعءدة ضخ الميءه الاءدمة إلى عبرك الماءلجة، برغم وجود اتفءقية قديمة عين سلطة الميءه 
واإلسبرائيليين عدعم ألمءني، عخصوص مشبروع عبرك التنقية، وبرغم مابرفتهم عوقف الضخ في هذه 

ل من ، ولكن واضح أن االحتالل تنص2015 المحطة عسعب المكبرهة الصحية النءتجة عنهء منذ عءم
كل االتفءقيءت عقصد التأثيبر على الشاب الفلسطيني، في كءفة المنءحي الحيءتية التي تهمه من 

 .كهبرعء  وميءه، واآلن إعءدة المكبرهة الصحية لطولكبرم
 2/9/2020، الخليج، الشارقة
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 األقصىالمسجد نحن أصحاب الصالحية في : خارجية األردن .25
المسجد األقصى المعءبرك والحبرم "، الثالثء ، إن قءلت وزابرة الخءبرجية األبردنية: مد الابرسءنحم -ءنعمّ 

، هو مسجد خءلص للمسلمين، لهم وحدهم حق الصالة دونمء   144ءحءته العءلغة القدسي الشبريف، عع
على " ئيلبراإس"ع على تقبريبر قءل إن اإلمءبرات وافقت عاد تطعيع عالقتهء م ، وذلك تاليقء  "والاعءدة فيه

دائبرة أوقءف القدس وشؤون المسجد األقصى "أن  الوزابرة وأكدت .تغييبر الوضع القءئم في األقصى
يم المعءبرك األبردنية هي السلطة الوطنية صءحعة الصالحية الحصبرية عءإلشبراف على المسجد وتنظ

 ".الدخول إليه
 2020/9/1، "21عربي "موقع 

 
 اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية افةستضا لبنان يتراجع عن اعتذاره ويقبل .26

من مصءدبر مطلاة أن الجهءت اللعنءنية تبراجات عن قبرابر اعتذابرهء عن استضءفة الجز   لمعُ  :غزة
براضيهء، عاد تحبركءت فلسطينية واساة الثءني من اجتمءع األمنء  الاءمين للفصءئل الفلسطينية، على أ

ء أعءد التبرتيعءت المتخذة لاقد االجتمءع المقبربر الخميس مء عين برام وهو مأجبرتهء القيءدة الفلسطينية، 
 . وعيبروت، ععبر البرعط التلفزيونياهلل

 2020/9/1، القدس العربي، لندن
 

 شعب الفلسطيني حقوقه المشروعةبمساعي اإلمارات لنيل الشيد ملك البحرين يلتقي كوشنر وي   .27
، ، أمسفي المنءمة لقءئه عجءبريد كوشنبرل خال سىعيملك العحبرين الشيخ حمد عن شكبر : وكءالت

 .متواصلة إلحالل السالم واالستقبرابر في الشبرق األوسط كية لقيءمهء عمء وصفهء جهودا  يبر اإلدابرة األم
يضمن نيل الشاب  عءدال   عمواقف دولة اإلمءبرات ومسءعيهء للوصول إلى مء وصفه حال  كمء أشءد 

أن االستقبرابر كمء اعتعبر . في المنطقة، وفق تاعيبره لسالمالفلسطيني لحقوقه المشبروعة، ويحقق ا
 .والتضءمن الخليجي في المنطقة ياتمد على المملكة الابرعية الساودية

 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اإلماراتلكنها ستبقى وصمة عار على جبين  لن تدوم خيانة "إسرائيل"مع التطبيع : خامنئي .28
خيءنة في حق " "إسبرائيل"إن التطعيع اإلمءبراتي مع  ،أمس ،خءمنئيعلي  قءل المبرشد اإليبراني :وكءالت

 ". األمة اإلسالمية والشاوب الابرعية وشاوب المنطقة وفلسطين
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 ".لن تدوم، لكنهء ستعقى وصمة عءبر على جعين الحكومة اإلمءبراتية أن هذه الخيءنة" مضيفء  
 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"بين االمارات و "اتفاق أبراهام"ـلكاماًل في السر كًا شري نمحمد بن سلما: يديعوت .29

ولي الاهد الساودي، محمد عن سلمءن، كءن "عن أن  ، أمس،"يدياوت أحبرونوت"كشفت صحيفة 
عالقته "الفتة إلى أن  ".إسبرائيل"عين االمءبرات و "اتفءق أعبراهءم"ـل "ال  في السبّر منذ العدايةشبريكء  كءم
ومع حءكم اإلمءبرات محمد عن زايد، قءدت في األيءم األخيبرة إلى ممءبرسة  بريد كوشنبر،جءالطيعة مع 

أن  واستدبركت الصحيفة، "أصبّر على أن تكون اإلمءبرات األولى في الصف هضغط مزدوج، لكن
 ".وعد عأن هنءك المزيد من الدول على الطبريق، وهو على مء يعدو يالم كوشنبر"

  2020/9/2، االخبار، بيروت
 

المعادلة الجيوسياسية للشرق اإلماراتي ال يغير من  اإلسرائيليتفاق اال : هشام العلوي األمير .31
 األوسط
كتب األميبر  "21 أوبريون"في مقءل تحليلي له في الجبريدة البرقمية الفبرنسية  :حسين مجدوعي - لندن

بر فيه أن مء يسمى ياتع الثالثء ، مقءال  المغبرعي هشءم الالوي، اعن عم ملك المغبرب محمد السءدس، 
وال يخفف  "الماءدلة الجيوسيءسية للشبرق األوسط شيئء  "اإلمءبراتي ال يغيبر من -اتفءق السالم اإلسبرائيلي

أنه تبرتيب استبراتيجي  مؤكدا  . من االنتهءك المأسءوي لحقوق الفلسطينيين الذي نشهده منذ سنوات
متحدة، لكنه ال يخدم في شي  القضءيء والواليءت ال "إسبرائيل"يمنح فوائد قصيبرة المدى لإلمءبرات و

سعق وتمت "وحول االتفءق وحقوق الفلسطينيين في الخليج الابرعي، يعبرز األميبر أنه  .الجوهبرية
التضحية عحقوقهم أمءم إبرادة إسبرائيل في تدميبر كل أفق لقيءم دولة فلسطينية من خالل محءصبرتهء 

الفلسطينيون أنه ال يوجد في الخليج سوى كمء فهم . غزة والضم التدبريجي للضفة الغبرعية لقطءع
التي تبرعءهء الواليءت المتحدة مء لم تتوقف هذه  صفقة القبرنالكويت وقطبر المستادتين لبرفض 

ق انتفءضة مثل البرعيع الابرعي يعقى على الفلسطينيين تحقي"ويخلص األميبر للقول إنه ". السيءسءت
تكون مدعمة عءلمقءومة، ثم التوجه إلى عءقي الاءلم عتشعيب ودمقبرطة هيءكل القيءدة الفلسطينية التي س

 ."حيث الدعم القوي لمعدأ الدولة الفلسطينية عدل العقء  في فضء  الشبرق األوسط فقط
 2020/9/1، القدس العربي، لندن

 
 



 
 

 
 

 

 15 ص             5321 :الادد             9/2/2020 برعاء ألا :التءبريخ 

                                    

 في القطاع المالي والمصرفي "إسرائيل"مذكرة تفاهم للتعاون بين اإلمارات و .31
تفءق على عد  تدشين التاءون في مجءالت االعاد  ،الثالثء  ،أعوظعي سبرائيلياإلوفد الغءدبر : أعوظعي

في القطءع المءلي والمصبرفي، عءنتظءبر توقيع اتفءق عدة عين الدولتين، عينهء مذكبرة تفءهم للتاءون 
على تشكيل  حيث اتفق الجءنعءن .تطعيع الاالقءت النهءئي في العيت األعيض خالل أسءعيع

عد الحميد األحمدي ووقع المذكبرة كل من ع. ية لتسهيل األعمءل المصبرفيةمجموعءت عمل ولجءن ثنءئ
من و  .وبرونءن عءبرتس مديبر عءم مكتب برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي "مصبرف اإلمءبرات المبركزي"محءفظ 

 النقءشءت المشتبركة، خالل "مكتب استثمبر في إسبرائيل"و "مكتب أعوظعي لالستثمءبر"جهته؛ عءشبر 
فتبراضية، لوضع خطة تهدف إلى تأسيس عالقءت تاءون ثنءئية برسمية عين ُعقد عصوبرة ااجتمءع 

خالل  وانءقشقد ن ين اإلمءبراتييالمسؤول فيمء تجدبر اإلشءبرة إلى أن. الطبرفين خالل األشهبر المقعلة
مع نظبرائهم اإلسبرائيليين آفءق التاءون الثنءئي في مجءالت برئيسية، تتضمن االستثمءبر، الزيءبرة، 

صحة، وعبرنءمج الفضء  المدني، والطيبران المدني، والسيءسة الخءبرجية والشؤون والتمويل، وال
 .ءحة والثقءفةالدعلومءسية، والسي

 2020/9/2، الشرق األوسط، لندن
 

  شركة االتحاد للطيران اإلماراتية تفتح مكتب لها في تل أبيب: اإلذاعة العبرية .32
، أن شبركة االتحءد للطيبران اإلمءبراتية، ليومذكبرت إذاعة كءن الاعبرية، ا :تبرجمة خءصة -برام اهلل 

أن تلحق عهء شبركة طيبران  ء  من المتوقع أيضو  .افتتحت أمس مكتب تمثيلي برسمي لهء في تل أعيب
وأشءبرت إلى أنه من المتوقع أن يعدأ تشغيل برحالت جوية من مطءبر عن غوبريون إلى أعو  .اإلمءبرات

 .ظعي ودعي، خالل األشهبر المقعلة
 2020/9/2، سالقدس، القد

 
 تل أبيبو الرياض بين لتطبيع يلتقي بن سلمان دون أن يرشح أي تفاصيل عن مساعي اكوشنر  .33

ولي الاهد الساودي األميبر محمد عن  كييبر جءبريد كوشنبر كعيبر مستشءبر البرئيس األم التقى: وكءالت
 "سبرائيلإ"عقءب إعالن اإلمءبرات وعدأ جولة في عدد من الدول الخليجية في أ حيث، سلمءن أمس

كي مءيك يبر عقب جولة أجبراهء وزيبر الخءبرجية األم لتهوتأتي جو  .التطعيع الكءمل للاالقءت عينهمء
وأفءدت وكءلة  .عومعيو في السودان ومنطقة الخليج إلقنءع دول عبرعية أخبرى عءلتطعيع مع تل أعيب

وضبروبرة استئنءف عحثء آفءق عملية السالم في المنطقة "ن سلمءن وكوشنبر ع األنعء  الساودية عأن
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ي  ولم يبرشح أي ش ".المفءوضءت عين الجءنعين الفلسطيني واإلسبرائيلي، لتحقيق السالم الاءدل والدائم
 .عن تفءصيل اللقء  عين البرجلين فيمء يخص مسءعي واشنطن لتطعيع البريءض الاالقة مع تل أعيب

 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة
 

  رو خالل شه ى خطى أبوظبيعلعربية أخرى  دولبسير يأمل  كوشنر .34
كوشنبر إلى أن دوال جءبريد في تصبريحءت نشبرتهء وكءلة األنعء  اإلمءبراتية البرسمية، أشءبر : وكءالت

وبردا على سؤال عن الموعد الذي سُيطعع . ن تسيبر على خطى أعوظعي عسبرعةعبرعية أخبرى يمكن أ
 ".ل شهوبردعونء نأمل في أن يكون خال"قوله  هفيه التءلي ألعو ظعي، ُنقل عن

 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ي غزةبإنهاء مأساة الوضع اإلنساني ف "إسرائيل"مسؤول دولي يطالب  .35
ة في األبراضي الفلسطينية المحتلة جيمي منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسءنيطءلب  :غزة

وضع سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي عءلامل عشكل عءجل من أجل تخفيف وطأة ال مءكغولدبريك
على وشدد  .اإلنسءني المتبردي في قطءع غزة، وتوفيبر االحتيءجءت األسءسية للسكءن المحءصبرين

 .عذلك، عمء يتمءشى مع التزامءتهء عصفتهء السلطة القءئمة عءالحتالل "إسبرائيل"ضبروبرة قيءم 
 2020/9/1، القدس العربي، لندن

 

 

 والحصاد السياسي المرّ حل الدولتين  .36
 محمود ععد الهءدي

م يعق أمءم القيءدة الفلسطينية الكثيبر لتستنفذ المزيد من الوقت دون جدوى، تءبرة تتلقى المصءئب ل
المتسءقطة على برأسهء دون أن تملك حبراكء، وتءبرة تبراقب األحداث من حولهء إقليميء ودوليء، فيبرتفع 

عق أمءم القيءدة لم ي. لاءثبر، وتخلي اإلخوة واألصدقء  عنهءصبراخهء وعويلهء، ثم تعدأ تندب حظهء ا
الكثيبر لتفقده عاد خسءبراتهء المتالحقة السيءسية واالقتصءدية والجغبرافية واألمنية والاسكبرية، لم يعق 
أمءمهء سوى شاعهء الاظيم الذي مء زال صءمدا، لم يهلكه السم الزعءف الذي يتجبرعه صعءح مسء ، 

الذي مء زال يحصده عكل صعبر الاظءم التي مبرت عليه، وال الحصءد المبّر  ولم تهّده النوائب
 .واحتسءب
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مسءبرات توزع عليهء الحصءد المبّر الذي جنءه الشاب  5تنءولنء في المقءل السءعق مسءبرين اثنين من 
المسءبر الاسكبري والمسءبر االقتصءدي  وهمء -ومء زال يجنيه-عءم  100الفلسطيني على مدى 

الفلسطيني من الحصءد المبّر في المسءبرين  واالجتمءعي، ونتءعع في هذا المقءل أعبرز مء جنءه الشاب
 .السيءسي الابرعي والسيءسي الفلسطيني، وفي مسءبر الاذاعءت المهّمشة

 الحصاد السياسي
 حصاد هشاشة النظام العربي: أوال

في ظل نظءم عبرعي شديد االنهيءبر واالضطبراب، تشكل عاد الحبرب الاءلمية نشأت القضية الفلسطينية 
ءمل لالستامءبر الغبرعي حتى عداية السعاينيءت من القبرن المءضي في عاض األولى، حيث خضع عءلك

الدول، وظلت الكيءنءت الابرعية الجديدة النءشئة برهينة للدول االستامءبرية التي أنشأتهء واستامبرتهء، أو 
ول التي ابرتعطت عهء عاد التحبربر من االستامءبر، وسءعدتهء على تحقيق استقبرابرهء وتنميتهء برهينة للد

فيبر الحمءية الالزمة لهء، وعندمء ننظبر اليوم إلى تلك الحقعة، نجد أنه كءن من الصاب جدا وتو 
االعتمءد على الكيءنءت الابرعية النءشئة الهشة في تحبريبر فلسطين والقضء  على دولة االحتالل 

لصهيوني، وقد اناكس ذلك عشكل واضح على طبريقة التاءمل الابرعي مع القضية الفلسطينية في ا
 :نب عديدة، من أعبرزهء مء يأتيجوا

 .غيءب الموقف الابرعي الجءد الموحد القءدبر على فبرض برؤيته وشبروطه على الكيءن الصهيوني
عي للكيءن الصهيوني، وعءلتءلي ضاف القدبرات الاسكبرية للدول الابرعية في ظل التفوق الاسكبري النو  

لى دولة الكيءن الصهيوني، قعل عدم جدية الموقف الابرعي في التلويح عءلحل الاسكبري للقضء  ع
 .وعادهء 1967حزيبران /نكسة يونيو

عجز الموقف الابرعي عن تشكيل أي ضغط دولي مؤثبر في حسم القضية لصءلح الفلسطينيين، 
 .إلزام الكيءن الصهيوني تطعيق قبرابرات الشبرعية الدوليةوعجزه عن إجعءبر المجتمع الدولي على 

لى اآلن، وا 100منذ أكثبر من  لوضع الابرعي لم يستطع االنتقءل من دائبرة الهزيمة إلى النصبر، عءم وا 
وال من التفبرق إلى الوحدة، وال من الضاف إلى القوة، وال من الهدم إلى العنء ، وال من االنهيءبر إلى 

تعاية إلى االستقالل؛ عل يزداد هزيمة وتفبرقء وضافء وهدمء وانهيءبرا وتعاية يومء التمءسك، وال من ال
ومن الاعث االستمبرابر في التاويل على هذا الوضع للتوصل إلى حل عءدل للقضية عاد يوم، 
 .الفلسطينية

انكفء  الدول الابرعية على نفسهء، وانشغءل دول الطوق عءستاءدة أبراضيهء عغض النظبر عن أثبر ذلك 
 .على القضية الفلسطينية
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لمسءبر الدولي للقضية ابرتهءن الموقف الابرعي لحل الدولتين، برغم استحءلة تحقيقه في ضو  ا
 .الفلسطينية

فشل الموقف الابرعي في إدابرة المقءومة الفلسطينية وتوفيق أوضءعهء لوجستيء وعسكبريء وتنظيميء 
لى ومءليء، مء أدى إلى اصطدامهء المسلح مع الدولة األبردني ة ثم الدولة اللعنءنية والدولة السوبرية، وا 

الكثيبر من الخصومءت والاداوات التي دفات ثمنهء غءليء تنقلهء عين المحءوبر الابرعية، مء أدخلهء في 
 .وماهء الشاب الفلسطيني

استغالل القضية الفلسطينية لتحقيق أهداف داخلية أو إقليمية أو دولية، سيءسية أو اقتصءدية، 
 .مع القوى الدولية من جهة، ومع الكيءن الصهيوني من جهة أخبرى وكوبرقة ضغط

قضية الفلسطينية، عاد انفبراد مصبر عإعبرام اتفءقية كءمب ديفيد للسالم مع تشتت الموقف الابرعي تجءه ال
ال صلح، ال تفءوض، ال ) 1967الكيءن الصهيوني، والتي أدت إلى انهيءبر قبرابرات قمة الخبرطوم لاءم 

دى إلى تقءطبر الاديد من الدول الابرعية إلقءمة عالقءت سبرية مع الكيءن الصهيوني، ، كمء أ(اعتبراف
 .المجءالت األمنية واالقتصءديةوخءصة في 

احتالل الابراق للكويت، ومء أحدثه من تمزيق للصف الابرعي، ازداد مع حبرب تحبريبر الكويت، التي 
، ومء تمخض عنه من مشءبريع 1991اإلسبرائيلي عءم -أعقعهء معءشبرة مؤتمبر مدبريد للسالم الابرعي

لك كءن لصءلح الكيءن الصهيوني على سيءسية وأمنية واقتصءدية لعنء  الشبرق األوسط الجديد، وكل ذ
 .حسءب الشاب الفلسطيني وقضيته الاءدلة

فشل جميع المعءدبرات الابرعية للسالم الشءمل مع الكيءن الصهيوني؛ عسعب عدم جدية الواليءت  
جعءبره على تنفيذ قبرابرات الشبرعية المتحدة والموقف  الغبرعي في الضغط على الكيءن الصهيوني، وا 

 .الدولية
، والصبراعءت الداخلية "البرعيع الابرعي"التي اجتءحت المنطقة الابرعية تحت مسمى " ى الخالقةالفوض"

الابرعي  المسلحة التي خلفتهء في الاديد من الدول الابرعية، شغلت السيءسة الابرعية واإلقليمية والشءبرع
المجءل واإلعالم والنخب والمفكبرين عايدا جدا عن فلسطين والشاب الفلسطيني وقضيته، وفتحت 

 100هذا الوضع الابرعي منذ أكثبر من  .واساء أمءم الكيءن الصهيوني ليزيد من اختبراقه لدول المنطقة
لى اآلن، لم ينتقل من دائبرة الهزيمة إلى النصبر، وال من التفبرق إلى الو  حدة، وال من الضاف عءم وا 

 من التعاية إلى االستقالل؛ عل إلى القوة، وال من الهدم إلى العنء ، وال من االنهيءبر إلى التمءسك، وال
يزداد هزيمة وتفبرقء وضافء وهدمء وانهيءبرا وتعاية يومء عاد يوم، وهو غيبر قءدبر مطلقء، على التوصل 

ابر في التاويل على الموقف الابرعي أكثبر من إلى حل عءدل للقضية الفلسطينية، ومن الاعث االستمبر 
 .ذلك
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 حصاد اضطراب القيادة الفلسطينية: ثانيا
برت الظبروف الابرعية والدولية كثيبرا على مسءبر القضية الفلسطينية، وعلى أدا  القيءدة الفلسطينية؛ أث

ي لكن هذا األثبر ال يافيهء من ماظم المسؤولية عن تبردي أدائهء الاسكبري والسيءسي والمءل
عتوقيع والتنظيمي، وتخعطه عصوبرة كءن لهء أعلغ األثبر على القضية الفلسطينية، وخءصة عاد قيءمهء 

، مء زاد من ابرتعءك مسءبر 1993اتفءقية أوسلو للسالم عصوبرة منفبردة مع الكيءن الصهيوني عءم 
ف من ماءنءة القضية الفلسطينية فلسطينيء وعبرعيء، وزاد الوضع الفلسطيني انقسءمء وتعءينء، مء ضءع
 :همهء مء يليالشاب الفلسطيني وفءقم من تضحيءته، وقد تجلى ذلك في الاديد من الجوانب، من أ

 قبل اتفاقية أوسلو
تادد األيديولوجيءت الفكبرية وتحكمهء في األدا  السيءسي والاسكبري والتنظيمي، برغم وحدة القضية  

 .والمصيبر والادو
 .تصءدم فصءئل المقءومة فيمء عينهء من حين إلى آخبر، فكبريء وسيءسيء وأحيءنء عسكبريء 
 .برجتنظيمي للمقءومة في الداخل والخءاالنقسءم الجغبرافي والسيءسي والاسكبري وال 

 .غيءب البرؤية الموحدة لحل القضية الفلسطينية
 .االنخبراط في المحءوبر الابرعية اإلقليمية، وتادد الوال ات لألنظمة الابرعية 

 .االصطدام عءلدول الابرعية التي استضءفت المقءومة على أبرضهء
 .خءبرج الصف الابرعيالدخول في اتفءقية سالم منفبردة مع الكيءن الصهيوني 

 وسلوبعد اتفاقية أ
 .زعزعة الموقف الابرعي من القضية الفلسطينية برسميء وشاعيء

 .تغيبر مبرجاية القضية الفلسطينية من قبرابرات األمم المتحدة ومجلس األمن إلى اتفءقية أوسلو
ي دولة عبرعية اإلسبرائيلي، وتوفيبر المعبربرات الكءفية أل-إعالن وفءة المعءدبرة الابرعية للسالم الابرعي

عبرام اتفءقية تطعيع منفبردة ماهتساى   .للتقءبرب مع الكيءن الصهيوني، وا 
الثقة الاعثية في األطبراف الدولية التي برعت االتفءق، وتوهمت أنهء قءدبرة فاال على إلزام الكيءن 

 .الصهيوني عه
 .الثقة في الكيءن الصهيوني، وتوهم صدقه في االلتزام عمء ُوقع عليه

 .ن الصهيوني على حسءب المقءومة ووحدة الصف الفلسطيني الداخليقءت أمنية مع الكيءإقءمة عال
 .المسءبرعة إلى إقءمة مشبروعءت تجءبرية فبردية مع الكيءن الصهيوني على حسءب الشاب الفلسطيني

االنشغءل عوهم إقءمة مظءهبر الدولة الفلسطينية الدعلومءسية والسيءسية، برغم خضوعهء لسيطبرة جيش 
 .ن الصهيوني الكءملةالكيء



 
 

 
 

 

 20 ص             5321 :الادد             9/2/2020 برعاء ألا :التءبريخ 

                                    

انحيءز القيءدة الفلسطينية إلى الكيءن الصهيوني ضد فصءئل المقءومة، والتنسيق ماه إلخضءعهء أو 
 .القضء  عليهء

الاجز الكءمل عن القيءم عأي إجبرا ات برادعة للكيءن الصهيوني تمناه من التمءدي الاسكبري واألمني 
 .في الضفة الغبرعية والقدس وقطءع غزة

مشبروع تحبربر وطني داخلي مشتبرك يقود إلى وضع حد لألزمة حتى اليوم في تعني التأخبر 
 .الفلسطينية

استمبرابر االنقسءم الداخلي وهيمنة األيديولوجيء الفكبرية على السءحة الفلسطينية جغبرافيء وسيءسيء 
عالميء، وخءصة عاد هيمنة حبركة المقءومة اإلسالمية  في  على قطءع غزة( حمءس)وعسكبريء ومءليء وا 

2008. 
ءدة الفلسطينية المخجل والمخزي في إنهء  االنقسءم وتوحيد صف الشاب الفلسطيني، برغم فشل القي

 .كءفة الجهود الداخلية والخءبرجية المعذولة، وبرغم الحءجة القسبرية لذلك
هذا الوضع المضطبرب للقيءدة الفلسطينية أسفبر عن جملة من النتءئج واآلثءبر، التي أصءعت القضية 

 :قتل، وعلى برأسهءفي م
 .تعني حل الدولتين.  1
 .التوبرط في اتفءقية أوسلو.  2
 .تاديل ميثءق منظمة التحبريبر.  3
 .اعتعءبر المقءومة عمال إبرهءعيء.  4
 .االفتقءد إلى مشبروع وطني موحد.  5
 .تادد األيديولوجيءت الفكبرية.  6
 .استمبرابر االنقسءم عين حبركتي فتح وحمءس.  7
 .اعتدا ات الكيءن الصهيوني في كءفة المجءالتأمءم كءفة  الاجز التءم.  8
 .االنحسءبر عين سنديءن الواليءت المتحدة ومطبرقة الكيءن الصهيوني.  9

 الحصاد النفسي
خءمس المسءبرات التي نقف عندهء في برصد الحصءد المبّر، الذي يحصده الشاب الفلسطيني منذ 

 .عءم، هو المسءبر النفسي 100أكثبر من 
التي ياءنيهء الشاب الفلسطيني في الداخل وفي الشتءت فبريدة من نوعهء، فهو ءة النفسية فءلماءن

يخوض حبرعء ظءلمة، يقف فيهء الاءلم المتكعبر مع الظءلم المحتل، دون أن يأعه لحقوق المظلوم 
 .أجيءل تاءقعت تحت االحتالل، أو في مخيمءت الشتءت 5وتضحيءته وآالمه، حوالي 
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المحتلة من المواجهة المستمبرة مع االحتالل، والحصءبر الشءمل اخل فلسطين ياءني الفلسطيني د
والحبرب المتكبربرة والقتل واإلعءقة والدمءبر واالعتقءل واالعتزاز والفقبر والعطءلة، وياءني في الخءبرج من 
االضطهءد والتمييز والحبرمءن، والتضييق في التاليم والامل والسفبر، والمالحقة األمنية، وضيق 

وتجده في الداخل والخءبرج مضطبرا للتسول على أعواب مكءتب وكءلة غوث . ش والمسكنالاي
 .الالجئين، يستقعل مواليده عفبرحة مخنوقة، ويودع موتءه عدموع جءفة تمألهء الحسبرة

هذه الظبروف مجتماة؛ أثبرت في تاقيد الحءلة النفسية للشاب الفلسطيني، فصءبر يجمع في نفسه عين 
امل والتضحية والفدا  من جهة، وعين اإلحسءس األليم عءلخذالن والصمود والالعطولة والمقءبرعة 

والخدياة والغدبر من جهة أخبرى، فتولد لديه الكثيبر من القسوة وشدة التحمل والغضب الدائم والقهبر 
الدفين والحقد المستديم والبرغعة المتجددة في االنتقءم، فتجده صءمتء متألمء يضيق الاءلم عن أن يتسع 

ن و له  .برأيته متعسمء فهو الهبروب اللحظي من واقع صءبر ظله الذي ال ينفك عنهمومه، وا 
هذا الوضع النفسي الماقد، ال يايشه، وال يشابر عه، وال يكءعد آثءبره سوى الشاب الفلسطيني، الذي مء 

 .زال يحلم في صحوه ونومه عءلاودة واالستقبرابر
الخمسة، حيث يلفت المؤبرخ  ذه المسءبراتوال يقتصبر الحصءد المبّر للشاب الفلسطيني عند ه

الفلسطيني الكعيبر الدكتوبر محمد أعو ستة النظبر إلى مء أسمءه عءلحبروب الاشبرة، التي قءم عهء الكيءن 
 :الصهيوني ضد الشاب الفلسطيني ليحصد ويالتهء، وهي كمء يلي

 .حبرب القوة الاسكبرية، وقد عددنءهء سءعقء
 .إلى الاءلمحبرب إسكءت صوت الضحية ومنع وصوله 

 .حبرب سيءسية إللغء  القوانين الدولية التي تجبرم إسبرائيل
 .حبرب تءبريخية لطمس التءبريخ والهوية الفلسطينية لصءلح الوجود الصهيوني

لغء  أي أثبر تءبريخي  .حبرب تبراثية تهدف إلى تدميبر وا 
 .حبرب دينية إلثعءت أن فلسطين عطية اهلل لليهود

 .المميزهودي حبرب عنصبرية تقوم على الانصبر الي
 .حبرب الشيطنة وتشويه الفلسطيني في كءفة المحءفل وعكل الوسءئل

حبرب قءنونية تهدف إلى الضغط إلصدابر القوانين والتشبرياءت التي تؤيد حقوقهم، وتجبّرم الفلسطينيين 
 .وكل من يتاءون ماهم

 .حبرب اقتصءدية مفتوحة طويلة األمد



 
 

 
 

 

 22 ص             5321 :الادد             9/2/2020 برعاء ألا :التءبريخ 

                                    

جسد حجم المبرابر، الذي حصده الشاب الفلسطيني لتي توقفنء في هذه المسءبرات عند أعبرز الجوانب ا
عءم، ولو أبردنء أن نقف عند تفءصيل هذا المبرابر الحتجنء لذلك إلى  100على مدى أكثبر من 
 :وخالصة مء نود أن نصل إليه من هذا السبرد مء يأتي. المجلدات تلو المجلدات

 .برن من الزمءنيلة قأن الشاب الفلسطيني قدم تضحيءت هءئلة، وعءنى مبرابرات شديدة ط
 .أن الشاب الفلسطيني لم يجد مقءعل هذه التضحيءت حال عءدال لقضيته

أن الدول الابرعية والمجتمع الدولي لن يحلوا القضية الفلسطينية عمء يحقق آمءل وتطلاءت الشاب 
 .الفلسطيني

شتبرك، الذي ي المأن على القيءدة الفلسطينية االعتمءد على نفسهء وعلى شاعهء في إيجءد الحل الوطن
 .تلتقي عليه جميع األحزاب والقوى والفصءئل الفلسطينية

التوقف عن االستمبرابر في مسءبر السالم المستحيل القءئم على حل الدولتين، والعحث عن مسءبر جديد 
 .للسالم مع الكيءن الصهيوني، يحقق آمءل وتطلاءت الشاب الفلسطيني

لامليءت هبرولة الدول الابرعية للتطعيع مع الكيءن  االكتبراثأن على القيءدة الفلسطينية عدم 
الصهيوني؛ ألن مفتءح السالم واالستقبرابر في يد الشاب الفلسطيني، الذي صمد طيلة هذه الفتبرة، 

 .وقدم هذه التضحيءت، وهو قءدبر على أن يصنع الماجزات
 1/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 سرائيلي؟اإل -ماذا بعد غبطة التطبيع العربي  .37

 أشبرف الاجبرمي
يستطيع برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، عنيءمين نتنيءهو، أن يسجل لنفسه إنجءزا  سيءسيء  ودعلومءسيء  

وفي هذا السيءق عءلغت . اإلسبرائيلي -عإحداث اختبراق في الجدابر الابرعي من خالل االتفءق اإلمءبراتي 
إلى مطءبر دعي، اإلثنين المءضي، برائيلية وسءئل اإلعالم اإلسبرائيلية في وصف وصول الطءئبرة اإلس

للمبرة األولى في طيبران معءشبر عين تل أعيب ودعي مبروبرا  فوق الساودية، واعتعءبر ذلك عءلحدث 
، أمس، أن نتنيءهو قد «يدياوت أحبرونوت»وقد كشفت صحيفة . التءبريخي الذي يغّيبر وجه المنطقة

هين، والتقى ولي عهد اإلمءبرات يوسي كو  «الموسءد»زابر اإلمءبرات سبرا  قعل عءمين عصحعة برئيس 
ولكن الفبرق عين . وقد تكون هذه الزيءبرة تمت عوصول طءئبرة إسبرائيلية معءشبرة إلى دعي. محمد عن زايد

 .هذه وتلك هو الوصول الالني المغطى عصوبرة معءشبرة من وسءئل اإلعالم
برائيل هي التي جلعت ن قوة إسنتنيءهو أصبر في كل أحءديثه عن التطعيع مع اإلمءبرات على التذكيبر عأ

قءئمة، وأنه ال أحد « األبرض مقءعل السالم»، وأنه لم تاد صيغة «سالم مقءعل سالم»التطعيع عصيغة 
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وهو عذلك يصبرح عءنتصءبره على النظءم الابرعي وعلى قبرابرات الجءماة الابرعية . ينتظبر الفلسطينيين
استمبرابر عملية التطعيع مع دول أخبرى  يءهو علىويبراهن نتن. وكأنه يالن وفءة المعءدبرة الابرعية للسالم

 .مثل ُعمءن والسودان
والدبرس األهم من عملية التطعيع هذه، والتي تحشد الواليءت المتحدة لمبراسيم التوقيع واالحتفءل 
سبرائيل في العيت األعيض، في أيلول القءدم، أكعبر عدد ممكن من القءدة  البرسمي عين اإلمءبرات وا 

ة تتحلل من االلتزام تجءه القضية الفلسطينية فاليء  دون إعالن برسمي، ل الابرعيالابرب، هو أن الدو 
وهذا مء تبريده إسبرائيل التي لم تاد ملتزمة عأي . على البرغم من أن أحءديث الزعمء  تؤكد عكس ذلك

ال توجد مبرجايءت ألي عملية : اتفءق ماهء وعأي قبرابر أو قءنون أو عبرف دولي، ولسءن حءلهء يقول
ومع االحتكءم للقوة ال يوجد للفلسطينيين أي أمل في انسحءب إسبرائيلي أو . قوةة غيبر السيءسي

الحصول على االستقالل ودولة خءصة عهم تكون ذات سيءدة وقءعلة للحيءة، نءهيكم عن إزاحة مسألَتي 
. القدس الشبرقية والالجئين عن طءولة المعءحثءت حسب الصيغة األميبركية المتضمنة في خطة تبرامب

هو يشابر عغعطة شديدة ألنه ليس مضطبرا  لتقديم أي شي  مقءعل الاالقءت مع الابرب وال مقءعل ونتنيء
فءليمين اإلسبرائيلي في الواقع يبرى أن المشبروع . المشبروع األميبركي، حتى لو تم تأجيل الضم إلى حين

فلسطينيين ود مع الاالستيطءني مستمبر وال شي  يمكنه أن يوقفه، فلمءذا يتم تحديد منءطق للضم وحد
يمكن أن تصعح حدودا  لدولة فلسطينية فيمء لو تبراجع الفلسطينيون عن موقفهم البرافض لصفقة 

 .تبرامب
والتطعيع مطلوب للبرئيس األميبركي دونءلد تبرامب؛ لاّله يستفيد في توظيف الحدث ألغبراض إعءدة 

لية عءنضمءم دول زيز الامانتخءعه في شهبر تشبرين الثءني القءدم، وهو سيعذل كل جهد ممكن لتا
أخبرى ليظهبر أمءم البرأي الاءم األميبركي وكأن خطته يجبري تطعيقهء والسالم يحل في منطقة الشبرق 

مع أن هذا قد ال يخدمه إذا مء عقي منءفسه الديمقبراطي جو عءيدن متقدمء  عليه في . األوسط
مب السلطة ويفقد فيهء تبرااستطالعءت البرأي الاءم، التي قد تتحول إلى حقيقة انتخءعية يفقد 

 .الجمهوبريون األغلعية في مجلَسي النواب والشيوخ
. أمء نحن فنحصد خسءبرة قءسية عتنكبر عاض الدول الابرعية لمواقفهء وقبرابراتهء السءعقة دون مقءعل

فءإلسبرائيليون عينهم على األموال الابرعية واألسواق الابرعية وحتى التاءون األمني المستقعلي مع قسم 
برعية، فهو عءلتأكيد سيحّيدهء عشكل مطلق في أي مواجهة أو حبرب تحصل في المنطقة لدول الامن ا

فليس فقط لم تاد هنءك جعهة شبرقية عاد تدميبر . سوا  مع الشاب الفلسطيني أو مع أي دولة عبرعية
 مءذا نفال: والسؤال هو. كل من الابراق وسوبرية، عل لم ياد هنءك أمن عبرعي مشتبرك عحدوده الدنيء

 ه الخسءبرة الجسيمة؟أمءم هذ
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لم ياد توجيه االنتقءدات والهجوم السيءسي على مواقف الدول واألنظمة المطعاة كءفيء ، عل هنءك 
حءجة ملحة إلجبرا  حوابر جدي هءدئ ومنطقي مع الدول الابرعية كءفة، عد ا  عءلدول األكثبر تأثيبرا  مثل 

لسيبر في وال  إلظهءبر خطوبرة االساودية ومصبر واألبردن وعاض دول الخليج والمغبرب الابرعي؛ أ
وفي . التطعيع المجءني الذي ال طءئل منه للساي لمنع دول عبرعية من السيبر على خطى اإلمءبرات

نفس الوقت تحصين الجعهة الفلسطينية الداخلية عإنجءز الوحدة الوطنية عأي ثمن كأولوية قصوى، 
غل االنقسءم عة نحو التطعيع، تستوليتذكبر الفلسطينيون أن كل الاءلم، وفي المقدمة الدول الذاه

. الفلسطيني لتوجيه اللوم لنء، ولتعبريبر خطوات التطعيع واالنفكءك من المواقف الابرعية المجمع عليهء
وليكن اجتمءع األمنء  الاءمين للفصءئل الفلسطينية، غدا ، عالمة فءصلة في وضع حد نهءئي 

نية تتابرض ألكعبر على أن القضية الوط لالنقسءم، فال أهمية ألي موضوع خالفي في ظل االتفءق
خطبر في تءبريخهء، وال شي  يعبربر االنقسءم طءلمء أننء متفقون على مواجهة خطة تبرامب ومشبروع 

وفي نهءية المطءف، لن يتحقق السالم واألمن في هذه . الضم والهبرولة الابرعية للتطعيع مع إسبرائيل
الحقيقة لم يكن ممكنء  القفز تيقن الجميع أن هذه المنطقة من دون الفلسطينيين، فاءجال  أم آجال  سي

المهم أن يثعت . عنهء وال يمكن أن تغطيهء أي اتفءقءت حتى لو شملت ماظم الدول الابرعية
 .الفلسطينيون أنفسهم أنهم على قدبر المسؤولية وينتصبرون ألنفسهم

 2/9/2020األيام، رام اهلل، 
 

 كــوشــنــر وعــد بــالــمــزيــد .38
 عيبريسمدابر 

ضاوا جءنعء  للحظة . دعكم من التهكم. مبر، يمينء  أم يسءبرا ، هذه خطوة تءبريخية مشوقةكيفمء قلعنء األ
 .الحسءعءت ضد نتنيءهو

انسوا أيضء  التحفظءت التي طوبرنءهء، وعن حق، تجءه . خذوا مهلة قصيبرة من التظءهبرات في علفوبر
 .البرئيس تبرامب

 .ة تءبريخية حقيقيةحءد اإلمءبرات هو خطو مء يوشك على أن يتحقق عيننء وعين ات
ال السالم ألغبراض الدفءع عن الحدود مثلمء يوجد لنء مع األبردن ومصبر، إذ ال توجد لنء حدود 

 .مشتبركة
ال منظومة عالقءت معنية فقط على العاد األمني عل عءألسءس سالم اقتصءدي، مظءهبر تاءون عين 

اة األحوال عتعءدل المالومءت بري، الذي سيانى عطعيمبراكز الثقءفة، السيءحة، وعءلطعع الجز  الس
 .وعءلتاءون األمني ضد إيبران
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 .ولي الاهد الساودي محمد عن سلمءن كءن شبريك سبر كءمال  منذ العداية: هءكم حقيقة غيبر مابروفة
مستشءبر البرئيس تبرامب، جءبريد كوشنبر، ومع حءكم اإلمءبرات عن زايد،  –عالقءته الطيعة مع صهبر 

 .برسة ضغط مزدوجيءم األخيبرة إلى ممءأدت في األ
الساودية لم تطلق الصءفبرة أمس . ولكن عن سلمءن أصبر على أن تكون اإلمءبرات األولى في الطءعوبر

توجد دول أخبرى في "ووعد كوشنبر عأنه . حين مبرت طءئبرة الاءل، عإذنهء الكءمل، في سمء  المملكة
 .وهو على مء يعدو يابرف" الطبريق

إذا كءن سينضم على اإلطالق، ولكنه ياد عتقديم  الساودي متى سينضم، ال يتاهد ولي الاهد
 .الماونة

عن سلمءن، ينعغي لكل شي  أن يتم عسبرعة، قعل  –عن زايد  –نتنيءهو  – لدى هذه البرعءعية، تبرامب
 .االنتخءعءت للبرئءسة في الواليءت المتحدة

ودية أيضء ، فستحصلون على برئيس إذا افتالتم مشءكل، هكذا يحذبر المستشءبرون األميبركيون السا
 .آخبر، يهجبر الخليج ويجلب اإليبرانيين

 .ن، ولم تندفع نحو هوا  الاءلم عشكل مفءجئلم تولد الاالقءت مع اإلمءبرات اآل
لهذا . يدخلون ويخبرجون( حءملو جوازات السفبر األجنعية)سنة واإلسبرائيليون  15منذ مء ال يقل عن 

 (.وقلة يشتبرون)ك يانى عتحلية الميءه للزبراعة وآخبرون يعياون توجد شبركة تكنولوجيء عليء، وذا
عن نظءم ديمقبراطي في اإلمءبرات، والجمهوبر المحلي ال يدوبر الحديث : محظوبر الوقوع في الخطأ

 .يسيبر في أعقءب الزعيم
ز، عن زايد ياد الزعيم العءبر . إذا كءن الشيخ محمد عن زايد يعش عوجهه، فءلجمهوبر سيعتسم لإلسبرائيليين

ثءبرة لالنطعءع عين زعمء  دول الاءلم الابرعي، كمء أنه متواضع، عءلنسعة لمكءنته وثبرا  .ئهاألكثبر ذكء  وا 
مابروف كمن يصل دومء  في الوقت المحدد، وفي الغءلب يقود السيءبرة عنفسه، ويفءجئ الضيوف 

 .الخءصين مفءجأة تءمة في زيءبرة برسمية عنده في العيت
فبرغم الحبر الشديد، لن يسيبر . ا فبروضهم العيتية قعيل الزيءبرة إلى اإلمءبراتعلى اإلسبرائيليين أن يادو 

قصيبرة وعأحذية منزلية، وستكون النسء  مطءلعءت، عبرقة عءالمتنءع عن التنءنيبر  البرجءل ععنءطيل
كمء ينعغي أن نتالم آداب الضيءفة، فال نعءلغ وال نعدي حميمية . القصيبرة وعن كشف كعيبر ألجسءدهن

 .زائدة
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عءدئ ذي عد  فلنكسب ثقة اإلمءبراتيين الذين في ماظمهم لم . كل شي  عمايءبر، كل شي  ععط  أشد
 .يبروا اإلسبرائيليين حتى اآلن

 "يديعوت أحرونوت"
 2/9/2020األيام، رام اهلل، 
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