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سرائيل" حماس"التفاهمات بين   42.  24 أليكس فيشمان!... مقّدمة للجولة التالية.. وا 
 

 26 :كاريكاتير
*** 

 
 ال للتوطين وال للتهجير وال للوطن البديل: ديابو  بري هنية يلتقي .1

 [أمس] قى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووفد من قيادات الحركة اليومالت
 .الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث تناوال التطورات السياسية في فلسطين

واستعرض رئيس الحركة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، خاصة صفقة القرن وخطة 
عادها على الفلسطينيين، عدا عن اتفاقات التطبيع بين االحتالل اإلسرائيلي وبعض الدول الضم وأب

العربية، مجدًدا التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لهذه االتفاقات وكل محاوالت 
وقّدم رئيس الحركة التهنئة للرئيس بري على النجاح بانطالق قاطرة المشاورات  .استهداف القضية

عن تضامنه مع لبنان خاصة بعد فاجعة مرفأ بيروت، ، وأعرب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
 .ومؤكًدا أن لبنان القوي الموحد المستقر هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية

وعّبر عن موقف لبناني فلسطيني مشترك برفض كل المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، 
ن األرض والقدس والدولة وحق العودة وحرية األسرى واألسيرات هي ثوابت فلسطينية مشيًرا إلى أ

 .واضحة، وخطوط حمر ال تنازل عنها
وشدد على أن الشعب الفلسطيني الذي يعيش في لبنان هو ضيف عليه، ويرفض أي شكل من 

يمكن أن تتدخل  أشكال التوطين، وأن مخيمات الالجئين في لبنان ستبقى عنوان استقرار وأمن، وال
 .في الشأن اللبناني الداخلي، أو أن يكون لها أي دور يؤثر على أمن لبنان واستقراره

 ،رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب بمقره بالسراي الحكوميبالتقى هنية من جهة أخرى، 
لحكومة في وضع رئيس ا"وبعد اللقاء قال هنية إنه  .ورافق هنية في الزيارة وفد قيادي من الحركة

صورة الترتيبات التي تجري من أجل اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وعّبرنا عن شكرنا 
لدولة لبنان التي تستضيف هذا االجتماع، والذي نأمل نجاحه، وأن يدّشن مرحلة جديدة في العالقات 

ير، ال للوطن البديل، هذا هو ال للتوطين، وال للتهج: "وختم بالءات ثالث". الفلسطينية الفلسطينية
 ".موقفنا السياسي الثابت الذي نتمسك به إلى حين العودة

 2/8/2020، موقع حركة حماس
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 فلسطين بشعبها ومقدساتها أكبر من كل المؤامرات: أبو ردينة .2
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن االجتماع الذي سيعقد الخميس، : رام اهلل
كة األمناء العامين للفصائل الفلسطينية وبرئاسة محمود عباس، هو بمثابة رسالة واضحة بمشار 

وأضاف ان الهدف األساسي  .للجميع بأن فلسطين بشعبها ومقدساتها أكبر من كل المؤامرات
لالجتماع الهام ألمناء الفصائل الفلسطينية هو البدء بخطوات هامة على طريق تجسيد الوحدة 

وتابع أبو ردينة ان االجتماع سيرسل  .ة الضم واألبرتهايد واالستيطان وتهويد القدسإلسقاط مؤامر 
 على حدودكذلك رسالة قوية وواضحة للجميع بالحفاظ على األسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية 

متمسكون بمبادرة السالم العربية إلسقاط التطبيع  وأنناوالقدس الشرقية عاصمة لها،  1967العام 
 .مجانيال

 2/9/2020، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

 ما عرضه كوشنر على الفلسطينيين خارج إطار نظام الدولة الوطنية: عريقات .3
قال صائب عريقات إن جاريد كوشنر أعلن أن هناك عرضا للفلسطينيين على الطاولة، لكنه : رام اهلل

 .لة الوطنيةلم يقل إن هذا العرض خارج إطار نظام الدو 
الشرقية قد تم ضمها  إن القدسوأضاف عريقات، في بيان له، مساء األربعاء، إن كوشنر لم يقل 

من الضفة الغربية، ولم يقل إن السيادة األمنية الكاملة % 33بالكامل إلسرائيل، وأنه سوف يتم ضم 
كبار المساعدين لصناع أتمنى على المستشارين و : "وتابع .ستكون بيد إسرائيل من النهر إلى البحر

 ".نتنياهو -القرار في دولنا العربية، أن يعرضوا بدقة وأمانة وحرفية خطة ترامب
 2/9/2020، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 المالكي يدين العقوبات األميركية على المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة .4

المغتربين رياض المالكي، فرض اإلدارة األميركية الحالية، عقوبات أدان وزير الخارجية و : رام اهلل
واعتبر المالكي في بيان له، األربعاء،  .ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واعضاء مكتبها

أن ذلك يأتي في محاولة إلعاقة العدالة الدولية، واستهداف مؤسسات القانون الدولي والمنظومة 
طراف، إضافة إلى أنه يفرض ضغطا وابتزازا على أعضاء المحكمة، والمدعية العامة المتعددة األ

 .وطاقمها، والقضاة، للتأثير على عملهم
 2/9/2020، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 قلق إسرائيلي من انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية: معاريف .5
قالت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الخميس،  :صةترجمة خا -دوت كوم " القدس" -رام اهلل 

إن قلًقا يسود المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية حالًيا، بشأن احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية، 
 .خاصة مع استمرار توقف االتصاالت بين الجانبين

رار قطع االتصاالت بمثابة عامل فإن الجهات األمنية اإلسرائيلية ترى في استم" معاريف"ووفًقا لـ 
وتشير إلى أن الهجمات . دراماتيكي يمكن أن يؤثر على االستقرار األمني في الضفة الغربية وغيرها

الثالث األخيرة داخل إسرائيل وقرب نابلس، نفذت لدوافع قومية وبشكل فردي وبدون أي مساعدة، 
 .جماتوغياب التنسيق مع السلطة يعّقد إمكانية إحباط هكذا ه

وترى الصحيفة، أن الوضع داخل مناطق السلطة الفلسطينية ربما يكون األسوأ واألصعب على 
اإلطالق، ويمكن له أن يؤثر على االستقرار األمني، كما أن أزمة فايروس كورونا تجعل األوضاع 
، أكثر صعوبة وتعقيًدا، لكن ورغم ذلك فإن الرئيس محمود عباس غير مستعد للنزول عن الشجرة

 .وتشير إلى أن عدًدا من المحللين اإلسرائيليين ال يستبعدون تنفيذ تهديداته المتعلقة بتفكيك السلطة
 2/9/2020، القدس، القدس

 
 تفاهمات التهدئة حققت جزءا من تطلعات الشعب وأمهلنا االحتالل شهرين لتنفيذها: الحية .6

ب السياسي لحركة حماس إن اتفاق قال الدكتور خليل الحية عضو المكت :”القدس العربي“ –غزة 
إعادة الهدوء الذي جرى التوصل إليه قبل يومين برعاية قطرية، حقق جزءا من المطالب التي قدمت، 
دون دفع أي ثمن سياسي، وكشف أن الحركة أعطت مهلة شهرين لالحتالل من أجل تنفيذ بنود 

ولة لم ندفع فيها سوى مجموعة من إن هذه الج“: ”فضائية األقصى“وقال خالل مقابلة مع  .االتفاق
وأشار  .”البالونات، وال ندفع أي أثمان، بل االحتالل عليه أن يدفعها ولم نقبل باشتراطات سياسية

: ، مضيفا”ليس المأمول“الحية إلى أن ما تم التوصل إليه مع االحتالل من خالل الوساطة القطرية 
وعدنا شعبنا أنه “: ، وقال”اغطة دائما على الزنادبل نتطلع إلى إنهاء الحصار واالحتالل، ويدنا ض“

ال يوجد أي تفاهمات أو اتفاقيات يمكن أن تكبل يد المقاومة عن الدفاع عن شعبنا، ونحن ننتزع 
 30أن المنحة القطرية تضاعفت ما يزيد على  ،القيادي الحية ضافوأ .”حقوقنا تحت ظل رماحنا

عددة، وأشار إلى تنفيذ التفاهمات السابقة بكل مكوناتها مليون دوالر هذا الشهر لتقديم مشاريع مت
 .وخاصة الكهرباء والماء والتجارة والصناعة والتصدير والعمال والتجار

 2/9/2020، لندن، القدس العربي
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 "إسرائيل"حماس تنفي عالقتها بأموال وممتلكات صادرتها  .7
أشخاص أو جهات، تدعي إسرائيل نفت، حركة حماس، األربعاء، عالقتها، ب: محمد أبو دون/ غزة

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في  .أنها قامت بمصادرة أموال وممتلكات، خاصة بهم
 ".أكاذيب االحتالل بتبعية هذه الجهات للحركة، تأتي لتضليل الرأي العام"تصريح لوكالة األناضول 

يب، لتبرير كل أشكال عدوانه على أبناء كعادته يستخدم األكاذ( اإلسرائيلي)االحتالل "وأضاف قاسم 
 ".شعبنا الفلسطيني

أوامر، بمصادرة أموال وممتلكات تعود  4واألربعاء، وّقع وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، 
وقال الموقع اإللكتروني للقناة  ".حماس"لمؤسسات وأشخاص، تتهمهم إسرائيل بالعمل لصالح حركة 

 900، إن قرارات غانتس شملت مصادرة (ة للمستوطنين بالضفة الغربيةتابع)اإلسرائيلية السابعة، 
وأضافت إن بقية القرارات تشمل مصادرة  .ألف دوالر كانت وردت لشركة صرافة في قطاع غزة

ممتلكات وأموال تابعة لشخصين يعمالن في مؤسسة خيرية في بريطانيا، ومصادرة أموال فلسطيني، 
 .حقوقية في لبنان، بداعي عملهم لصالح حركة حماسيعمل مديرا لمؤسسة فلسطينية 

 2/9/2020، لألنباءوكالة االناضول 

 
 هنية والنخالة يبحثان في بيروت وحدة الموقف قبل اجتماع اأُلمناء العامين": القدس" .8

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة في بيروت، األربعاء، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب : بيروت
 .، التقى زياد النخالة أمين عام الجهاد اإلسالمي، في العاصمة اللبنانية"حماس"السياسي لحركة 

دوت كوم، فإن اللقاء بحث تطورات األوضاع المتعلقة " القدس"وبحسب المصادر التي تحدثت لـ
 .بالقضية الفلسطينية، وكذلك ما يتعلق بملف غزة والتفاهمات مع االحتالل

اجتماع األمناء العامين للفصائل الذي سيعقد مساء غد الخميس وبينت المصادر أن الجانبين بحثا 
ما بين رام اهلل وبيروت عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكدا ضرورة وحدة الموقف المشترك بينهما وبين 

 .الفصائل بشأن ما سيحمله االجتماع
 2/9/2020، القدس، القدس

 
 الحالياجتماع مهم للفصائل في موسكو نهاية الشهر : أبو مرزوق .9

، موسى أبو مرزوق، مساء اليوم "حماس"أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
 األربعاء، عن لقاء سيعقد نهاية شهر سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو، مشيًرا إلى أنه 
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 .سيرّكز على موضوع المصالحة والوحدة الوطنية
 2/9/2020، فلسطين أون الين

 
 الفصائل يلتقون اليوم برئاسة عباس وستة منهم يشاركون من بيروت قادة .11

اكتملت التحضيرات الالزمة لعقد اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مقر  :حسن جبر
وبرئاسة محمود عباس سيلتقي األمناء العامون أو من ينوب عنهم في  .الرئاسة برام اهلل مساء اليوم

لبحث عدد من القضايا الوطنية وسبل "( األمناء العامون"في صيغة )ألول مرة اجتماع مهم يعقد 
 .مواجهة المخططات المعادية للشعب الفلسطيني

ن ، إ"األيام"وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في حديث لـ 
السابعة من مساء اليوم في مقر  مندوبي ثمانية فصائل سيحضرون االجتماع الذي سيبدأ الساعة

في حين سيشارك  .الرئاسة برام اهلل إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح
في االجتماع مندوبو ستة فصائل عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مقر سفارة فلسطين في لبنان بعد 

ركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية والجبهة ويشارك ممثلو كل من ح .وصول أربعة منهم من سورية
 .الديمقراطية ومنظمة الصاعقة والقيادة العامة

 3/9/2020، األيام، رام اهلل
 

طالق النار على المنفذ إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس .11  جنوبي مدينة نابلس وا 
طالق إاألربعاء، بعد ذكرت وسائل اعالم عبرية، أن سائقا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة : نابلس

شمال الضفة الغربية )العسكري جنوبي مدينة نابلس " زعترة"جنود االحتالل النار عليه، عند حاجز 
وادعت تلك المصادر، أن السائق الفلسطيني حاول دهس عدد من الجنود، كانوا يتمركزون  (.المحتلة

سطة، حيث تم نقلهم إلى عند الحاجز، ما أدى إلى إصابة جندي وشرطي بجروح طفيفة إلى متو 
، أن منفذ العملية هو الشاب محمد جبر "قدس برس"وقالت مصادر محلية لـ  ..مشفى لتلقي العالجال

 (.شمال الضفة الغربية المحتلة)جنوبي نابلس " بيتا"خضير البيتاوي من بلدة 
الدهس،  عد عمليةبمن مركبته  خرجمنفذ عملية الدهس أن العبرية، " السابعة"من جهتها ذكرت القناة 

 بإطالقوأضافت أن أحد عناصر الشرطة اإلسرائيلية بادر  .ُمشهرا سكينا صوب الجنود اإلسرائيليين
 .النار عليه، وأصابه بجروح ما بين متوسطة إلى خطيرة

 2/9/2020قدس برس، 
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 الكابينيت يصادق على عدم تحرير جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين .12
( الكابينيت)لس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية صادق المج: بالل ضاهر

اليوم، األربعاء، على طلب وزير األمن، بيني غانتس، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي 
نما كل من جرح أو قتل إسرائيليا"تحتجزها إسرائيل  ، حسبما نقلت "وليس تلك التابعة لحماس فقط وا 

 .ل إعالم إسرائيليةعنه وسائ
 2/8/2020، 48عرب 

 
 2006سنة في عهد أولمرت ببدأت  مع اإلماراتاالتصاالت  :مسؤول سابق في الموساد .13

اإلمارات بدأت في مع ، أن االتصاالت «الموساد»سابق في المسؤول الكشف ديفيد مدان : تل أبيب
االتصاالت استهدفت إيجاد  وأن هذه. 2006عهد رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، في سنة 

وقال مدان، الذي كان تولى . طرق أخرى لتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني واإلسرائيلي العربي
ملف األسرى والمفقودين في إسرائيل، إنه شخصيًا وصل إلى أبوظبي، والتقى قادتها في تلك السنة 

. لجديد أوجد دينامية جديدة لعملية السالموأنه يرى أن االتفاق ا. معًا مع رئيس الموساد، مئير دجان
إنني سعيد اليوم بعودة كلمة سالم إلى الخطاب »: وأضاف، في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيلية

اإلسرائيلي وعودة اإلسرائيليين إلى الحديث عن العرب بلهجة إيجابية، وهذا يسجل لصالح اإلمارات 
 .«وقادتها

 3/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلمارات دولة هامشية والسالم معها ال يساوي قشرة ثوم: ب إسرائيليكات .14
وجه الكاتب اإلسرائيلي ران أيدليست في مقالة نشرتها صحيفة : محمد محسن وتد -القدس المحتلة 

اإلسرائيلية، األربعاء، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو " معاريف"
نتنياهو يقوم "، مضيفا أن "تمادى بالتباهي بتطبيع العالقات بين تل أبيب وأبو ظبي"ل إنه الذي قا

 ".بسالم مع دول هامشية والتطبيع مع اإلمارات ال يساوي قشرة ثوم
الوعود الفارغة التي كانت جزءا من خطة ترامب ونتنياهو لضمان نجاح "واستعرض الكاتب بعض 

ستعانة وتجنيد بعض الدول الداعمة التفاق التطبيع مثل مصر، العرض في أبو ظبي، من خالل اال
  ".واألردن وحتى السعودية
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تأسيس صندوق استثمار دولي لدعم االقتصاد "وتتلخص الوعود التي تحدث عنها الكاتب في 
، كما ورد في بنود خطة السالم األميركية للسالم في "مليار دوالر 50الفلسطيني ودول عربية بقيمة 

 ".صفقة القرن"ق األوسط والمعروفة إعالميا بـالشر 
 2/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 صحافيون إسرائيليون يحذرون قادتهم من تصريحات استفزازية .15

في الوقت الذي تتقدم فيه العالقات اإلسرائيلية اإلماراتية بوتيرة عالية، ويبدو أن الطرفين : تل أبيب
ين اإلسرائيليين الذين رافقوا الوفد المفاوض إلى اإلمارات من مصممان عليها، حّذر عدد من الصحافي

 .بعض التصريحات االستفزازية للمسؤولين اإلسرائيليين
، غال بيرغر، إن «11كان »وقال محرر الشؤون العربية في القناة الرسمية للتلفزيون اإلسرائيلي 

طالبين منهما الكّف عن الحديث بشعار اإلماراتيين توجهوا إلى المفاوضين األميركيين واإلسرائيليين، 
اإلسرائيليين يقدمون العلم »، الذي يفسرونه في تل أبيب وواشنطن، على أن «علم مقابل مال»

لدى اإلمارات وغيرها من العالم العربي قدرات »وأوضحوا أن . «والتكنولوجيا، واإلمارات تقدم المال
 .«استعالء غير مقبول»الشكل واعتبروا التوجه بهذا . «تكنولوجية عالية أيضاً 

 3/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 ارتفاع إصابات كورونا إلى معدالت قياسية: الصحة اإلسرائيلية .16
سجلت عدد اإلصابات اليومّي بفيروس كورونا المستجّد رقًما قياسًيا لليوم الثاني على : محمد وتد

ب ما أعلنت وزارة الصّحة اإلسرائيلّية، مصابا جديدا بحس 2183التوالي، أمس، الثالثاء، بإصابة 
، التي لم تشهد "البلدات الحمراء"وتفحص الوزارة إمكانّية فرض اإلغالق الشامل على  .اليوم، األربعاء

 .إجراءات مقّيدة، منها عدم عودة الطالب إلى مدارسهم
 .هم بالخطيرةتصف حاالت 423مصابا، منهم  119,627وارتفع عدد اإلصابات الكلي في البالد إلى 

 .963وارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 
 2/8/2020، 48عرب 

 
 تقف أمام أخطر قراراتها وأكثرها مصيرية "إسرائيل": كتاب أمريكي جديد .17

أشاد عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين بالكتاب الجديد  :وديع عواودة - الناصرة
ن األمريكيين من أصل يهودي دينيس روس ودافيد ماكوبسكي الصادر عن الدبلوماسيْين السابقي
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ويدعون للتعلم منه من أجل منع تورط إسرائيل في اجتياز نقطة الالعودة القريبة نحو الدولة الواحدة 
 .ثنائية القومية

كيف عمل : كن قويًا وذو شجاعة جيدة“: والحديث هنا عن الكتاب الجديد بالعبرية بعد االنجليزية
وهو يرى أن إسرائيل اليوم تقف أمام أصعب قراراتها ” رائيل األكثر أهمية على تحديد مصيرهاقادة إس
الكتاب يتضمن جدال تاريخيا ورؤية مستقبلية ويتوقف عند جاهزية رؤساء حكومات  .الحاسمة

االحتالل من المعسكرات المختلفة التخاذ قرارات صعبة ليست دائما شعبوية، تأخذ بالحسبان موازنة 
ويؤكد الكاتبان روس وماكوبسكي  .المصالح الحيوية إلسرائيل وبين اعتبارات وحسابات سياسية

الحاجة الملحة اليوم التخاذ قرارات شجاعة تدمج بين ضرورات األمن وبين الحلم الصهيوني الذي 
 .يؤّمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية نظامها ديموقراطي

 2/9/2020، لندن، القدس العربي

 
 شهاد أسير فلسطيني في سجون االحتاللاست .18

استشهاد " لقدس"أكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر لـ :علي سمودي - رام اهلل
وأوضح أبو  .[أمس]، مساء اليوم"عوفر"األسير داوود طلعت الخطيب من مدينة بيت لحم في سجن 

رض لجلطة قلبية مفاجئة داخل الغرفة ، وبحسب ما أفاد األسرى، أن الخطيب تع"القدس"بكر لـ
االعتقالية، وقد استدعى األسرى إدارة السجن التي حاولت إنعاشه، لكن لعدم استجابته للصدمات 

 .الكهربائية جرى نقله إلى مستشفى إسرائيلي، وأعلن استشهاده بعد نصف ساعة
 2/9/2020، القدس، القدس

 
 خالل آب المنصرم فلسطينيا 330االحتالل اعتقل : مؤسسة حقوقية .19

في تقريره الشهري حول االعتقاالت، األربعاء، أن " مركز فلسطين لدراسات األسرى"أكد : غزة
أغسطس المنصرم اعتقاالتها بحق الفلسطينيين رغم / سلطات االحتالل واصلت خالل شهر آب

طفاًل،  36حالة اعتقال بينهم  330، حيث رصد المركز "كورونا"الخطر المحدق بهم نتيجة جائحة 
 .وفتاة امرأة 12و

 2/9/2020، قدس برس
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 إصابات واعتقاالت خالل عمليات دهم لقرى وبلدات بالضفة الغربية .21
نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، حملة دهم واقتحام لمناطق متفرقة : رام اهلل

ات واعتقاالت في صفوف في عدة قرى وبلدات من الضفة الغربية المحتلة، تخللها إصاب
 .الفلسطينيين

 2/9/2020، قدس برس
 

 جنود االحتالل يعتقلون فلسطينيا تسلل من قطاع غزة .21
اعتقل جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األربعاء، فلسطينيا اجتاز الحدود الشرقية : غزة

ت مساء اليوم فلسطينيا، يشتبه إن قوات جيش االحتالل اعتقل: "العبرية 12وقالت القناة  .لقطاع غزة
أنه مسلح، حاول التسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو مستوطنة العين الثالثة في النقب 

 .وأشارت القناة إلى تحويل المواطن الفلسطيني، إلى أحد مراكز االعتقال؛ للتحقيق معه ".الغربي
 2/9/2020، قدس برس

 
 متوقع تزامًنا مع فتح مدارس الضفة" كورونا" ازدياد إصابات": الصحة العالمية" .22

توقعت مدير برنامج الوبائيات في منظمة الصحة العالمية بفلسطين  :أدهم الشريف/ غزة -رام اهلل
مع فتح المدارس التعليمية  ،"كورونا"الدكتورة رندة أبو ربيع، ازديادا في عدد اإلصابات بفيروس 

ة الغربية المحتلة، بقرار من وزارتي التعليم والصحة في مطلع األسبوع المقبل في محافظات الضف
أن الوضع في الضفة الغربية ال يقل سوًءا " فلسطين"أبو ربيع لـصحيفة . وأكدت د. حكومة رام اهلل

عن غزة، فاألعداد تتصاعد واألمور ما زالت تتفاعل، وبينما عادت مدينة الخليل المحتلة تتصدر 
جديدة، ُتكتشف يومًيا إصابات جديدة في مدينتي بيت لحم ونابلس  المشهد في عدد اإلصابات مرة

بالضفة المحتلة، الفتة األنظار إلى أن إجراء تمرين يحاكي اكتشاف أعداد كبيرة من اإلصابات 
 .بالفيروس، قد أعطى صورة ليست حقيقية، تفيد بأن أعداد اإلصابات ستزداد بعد فتح المدارس

 2/9/2020، فلسطين أون الين
 

 شخصيات فلسطينية تأسس تجمع أهلي إلنهاء أزمة الكهرباء بالقطاع.. غزة  .23
أعلنت مجموعة من الشخصيات المهنية والمستقلة في قطاع غزة، عن تأسيس تجمع مستقل : غزة

 .وذلك بهدف إنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة" التجمع األهلي إلنقاذ قطاع الكهرباء"يحمل اسم 
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لى ضرورة تشكيل جسم أهلي غير رسمي قادر على دعم جهود مختلف وتوافق المجتمعون ع
األطراف ذات العالقة بمنظومة الكهرباء، وفي الوقت نفسها لضغط المجتمعي الوازن من أجل إيجاد 
حلول سريعة قادرة على التخفيف من معاناة المواطن ومعالجة قضية مولدات الشوارع، وتقديم 

 .ألزمة الكهرباء في قطاع غزةاقتراحات للوصول إلى حل جذري 
 2/9/2020، قدس برس

 
 السيسي يهاتف نتنياهو ويؤكد دعم مصر ألي خطوات من شأنها إحالل السالم بالمنطقة .24

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خالل اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء (: شينخوا) -القاهرة
م مصر ألي خطوات من شأنها إحالل السالم دع"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األربعاء، على 

بالمنطقة، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر 
اإلعالن عن االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي برعاية الواليات المتحدة "وثمن مجددًا ". األمن اإلسرائيلي

أهمية عدم إقدام الجانب اإلسرائيلي على اتخاذ "ا شدد على كم". باعتباره خطوة في هذا االتجاه
إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحالل السالم، خاصة االمتناع عن ضم أراض 

وأكد أهمية االلتزام بتفاهمات التهدئة فيما يتعلق بقطاع غزة في ضوء جهود مصر ". فلسطينية
 .المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين

 2020/9/2، لقدس، القدسا
 

 بن سلمان لن يحضر حفل توقيع االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي في واشنطن: يديعوت .25
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم، أن جاريد كوشنر كبير : ترجمة خاصة -رام اهلل 

حفل توقيع مستشاري البيت األبيض، فشل في إقناع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحضور 
 .اإلماراتي، الذي سيتم قريبًا في واشنطن -االتفاق اإلسرائيلي 

 2020/9/3، القدس، القدس
 

 حل الدولتين مطلوب إلنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني: أمير قطر لكوشنر .26
أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى لقائه جاريد كوشنر والوفد المرافق : وكاالت

 ، في العاصمة القطرية الدوحة، موقف بالده الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على له
 



 
 

 
 

 

 14 ص             5322 :العدد             9/3/2020 لخميسا :التاريخ 

                                    

أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وبما يحقق األمن 
 .واالستقرار في المنطقة

 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الجامعة العربية متمسكة بالثوابت الرئيسية للقضية الفلسطينية: أبو الغيط .27
شدد األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خالل اتصال مع المنسق الخاص لألمم : القاهرة

المتحدة لعملية السالم نيكوالي ميالدنوف، األربعاء، على ثوابت القضية المركزية الفلسطينية، والتي 
وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وقرارات " إسرائيل"ضمن حل الصراع مع ت

مجلس األمن، وأن هذه المبادئ تحظى بإجماع عربي كامل وبتأييد ودعم من المجتمع الدولي واألمم 
مضيفا أنه ينبغي العمل على أن تصب أية تطورات أو مواقف جديدة في صالح القضية . المتحدة

 .الفلسطينية
 2020/9/2، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 

لى اإلمارات .28  السعودية تفتح أجواءها لكل الرحالت لجميع الدول من وا 
أعلنت السعودية رسميًا أنها وافقت على السماح لكافة الرحالت الجوية المتجهة لإلمارات : وكاالت

ائها، وذلك بعد يومين من أول رحلة جوية إسرائيلية علنية والمغادرة منها من كافة الدول بعبور أجو 
 .تعبر المجال الجوي للمملكة باتجاه أبو ظبي

 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مواقفنا الثابتة تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير: السعودية .29
مواقف "تويتر أن  أّكد وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان في تغريدة له على: الرياض

المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء 
". المملكة للرحالت الجوية القادمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول

يق سالم عادل ودائم وفق مبادرة السالم أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحق"مؤكدًا 
 ".العربية

 2020/9/2، الشرق األوسط، لندن
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 اإلمارات تدرس فتح قنصلية لها في حيفا أو الناصرة: يسرائيل هيوم .31
نقال عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية " يسرائيل هيوم"كشفت صحيفة : وكاالت –القدس المحتلة  

تعمل إلى جانب السفارة، وتعرض " إسرائيل"درس افتتاح قنصلية في باإلمارات قوله إن اإلمارات ت
وبحسب الصحيفة؛ فإن أبو . أنشطة تتعلق بمجاالت الثقافة اإلماراتية والتاريخ اإلقليمي واللغة وغيرها

ظبي تفضل أن تعمل القنصلية في الناصرة، ولكن أحد البدائل المطروحة أيضا هي مدينة حيفا 
 .اتيجي للمدينةبسبب الموقع االستر 

 2020/9/2، المركز الفلسطيني لإلعالم
   

 دبي ستكون مقرًا ألول بعثة دائمة للمنظمة الصهيونية العالمية في بلد عربي: يسرائيل هيوم .31
أعلنت المنظمة الصهيونية العالمية، األربعاء، أنها سترسل في األيام المقبلة، : تحرير محمود مجادلة

. ية اليهودية في دبي، في أول بعثة رسمية دائمة للمنظمة في دولة عربيةمبعوثين دائمين إلى الجال
إلى أن رئيس المنظمة أخطر مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، " يسرائيل هيوم"وأشارت صحيفة 

كما لفتت الصحيفة إلى أن مسألة . بنيامين نتنياهو، بتشكيل البعثة وتفاصيل مغادرتها إلى اإلمارات
وستعمل البعثة على . ها خالل الجلسات التي عقدها الوفد اإلسرائيلي الذي زار أبو ظبيالبعثة تم بحث

ترسيخ "يعمل على تعليم اللغة العبرية و" مركز ثقافي"إقامة روضة أطفال ألبناء الجالية اليهودية و
 ".ائيليةتنظيم فعاليات في األعياد اليهودية والمناسبات اإلسر "، إضافة إلى "التقاليد اإلسرائيلية

 2020/9/2، 48عرب 
 

 مئات الجمعيات والشخصيات المغربية يرفضون التطبيع وزيارة كوشنر المرتقبة  للرباط .32
أعلنت المئات من الجمعيات واألحزاب والنقابات والمثقفين في المغرب رفضهم للتطبيع مع : الرباط

وقد جاء ذلك . يد كوشنر إلى بالدهم، والزيارة المرتقبة لكبير مستشاري الرئيس األمريكي جار "إسرائيل"
جهة وشخصية مغربية بعد ساعات قليلة من إطالقها،  300في عريضة شعبية وقعت عليها أكثر من 

 .األربعاء، والتي ال تزال مفتوحة للتوقيع
 2020/9/2، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  سوريغارات إسرائيلية على مطار التيفور العسكري ال .33
شنت طائرات إسرائيلية، الليلة الماضية، غارات جوية على مطار التيفور العسكري في ريف : دمشق

وأشار مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ التي أطلقتها . حمص الشرقي
 .الطائرات وأسقطت معظمها، موضحًا أن الخسائر اقتصرت على الماديات

 2020/9/3، القدس، القدس
 

 لدينا خطة أمنية تضمن األمن للفلسطينيين واإلسرائيليين: كوشنر .34

ن هناك  قال جاريد كوشنر، األربعاء إن هناك خطة أمنية تضمن األمن للفلسطينيين واإلسرائيليين، وا 
أقول للشعب الفلسطيني إن "مضيفًا . عرضًا على الطاولة للفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا ويقبلوا به

 ".ريد لكم حياة أفضل لكن ال بد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلكالعالم ي
 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالبيت األبيض يوم ذكرى اتفاق أوسلو" إسرائيل"توقيع االتفاق بين اإلمارات و: صحيفة القدس .35

على ذكرت مصادر مطلعة، الثالثاء، أن طواقم البيت األبيض تعمل : سعيد عريقات -واشنطن
سرائيل يوم  أيلول الذي يصادف  13تنظيم مراسم وحفل توقيع االتفاق التطبيعي بين اإلمارات وا 

الذكرى السابعة والعشرين لتوقيع اتفاق أوسلو في البيت األبيض، بحضور عدد كبير من الزعماء 
ي ذلك داللة ويرى المصدر، أن ف. السياسيين والشخصيات القيادية البارزة من أماكن كثيرة من العالم

بسبب معارضة نتنياهو واإلنجيليين الذين يشكلون قاعدة ترامب االنتخابية التفاق أوسلو، بحيث 
يظهر كلٌّ من نتنياهو وترامب منتصرين، ومحاطين بزعماء وقيادات مهمة عربية وعالمية، فقد أنهيا "

فة الغربية لفسح اتفاق أوسلو الذي ارتأى بشكل أو بآخر وقف االستيطان بشكل كامل من الض
المجال أمام قيام دولة فلسطينية وفق االتفاق، واقتالع المستوطنات، وتقديم التنازالت الكبيرة لعرفات 

 ".ومنظمة التحرير الفلسطينية
 2020/9/1، القدس، القدس

 
 "تأّجل"الضم اإلسرائيلي ألراٍض بالضفة الغربية : الخارجية األمريكية .36

األمريكية التأكيد على أن الضم اإلسرائيلي ألراٍض بالضفة الغربية  جددت وزارة الخارجية: القدس
وأكدت الناطقة بلسان الوزارة مورغان . واإلمارات" إسرائيل"بحسب اتفاق تطبيع العالقات بين " تأجل"

عند الحديث عن " تأجل"أورتاغوس، أمس، إن المسؤولين اإلسرائيليين واألمريكيين استخدموا تعبير 
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ة التمسك بخطة صفقة القرن األمريكية، كما تمنت أن تأتي القيادة الفلسطينية إلى طاولة مجدد. الضم
 .  المفاوضات، وفق ذلك

 2020/9/2، األيام، رام اهلل
 

 غزة ليست بحاجة إلى حلول مؤقتة بل إلنهاء الحصار: خبير حقوقي أممي .37
نسان في األراضي الفلسطينية قال المقرر الخاص لألمم المتحدة، والمعني بحالة حقوق اإل: جنيف

،  مايكل لينك، إن غزة ليست بحاجة إلى حلول مؤقتة بل إلنهاء الحصار وتزويد 1967المحتلة عام 
إن "وقال في بيان،  .القطاع باألدوات الالزمة للتنمية االقتصادية وتقرير المصير مع سائر فلسطين

عادة إعمار غزة التي تشتد الحاجة ل ها، لن يتحققا إال مع االحترام الكامل للحقوق السالم الحقيقي وا 
 ".األساسية لمليوني فلسطيني يعيشون هناك

 2020/9/2، قدس برس
 

 الجنائية الدولية تستنكر العقوبات األمريكية على مسؤولين فيها .38
دانت المحكمة الجنائية الدولية، قرار الواليات المتحدة بفرض عقوبات بحق المدعية العامة : الهاي

. حكمة فاتو بنسودا، ومدير إدارة االختصاص والتكامل والتعاون بالمحكمة وفاكيسو موشوشوكوللم
واعتبرت أن العقوبات االقتصادية للواليات المتحدة، والتي بدأ تطبيقها اليوم ضد مسؤولي المحكمة، 

 .ضد المحكمة وسيادة القانون" هجوما خطيرا غير مسبوق"تشكل 
 2020/9/3، قدس برس

 
 يين يورو من االتحاد األوروبي لرواتب ومعاشات تقاعد موظفين في الضفة الغربيةمال 9 .39

ماليين يورو، لدفع رواتب  9أعلن االتحاد األوروبي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة : بروكسل
من موظفي الخدمة المدنية  37500يوليو الماضي، لما يزيد عن / ومعاشات التقاعد عن شهر تموز

وذلك في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة . ية، في قطاعي الصحة والتعليمبالضفة الغرب
 .كورونا، والتطورات السياسية األخيرة"الفلسطينية، والناجم عن أزمة فيروس 

 2020/9/2، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 
 
 



 
 

 
 

 

 18 ص             5322 :العدد             9/3/2020 لخميسا :التاريخ 

                                    

 ي وبن زايد؟هل تنتهي سنوات العسل بين السيس.. "إسرائيل"الصراع على قلب : تقرير .41
بدت خطوة التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل ظاهريا محل ترحيب من النظام : عبد اهلل حامد -القاهرة 

المصري، كما اتضح من تدوينة منشورة في الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ضعة تماما لتوجيهات لكن المتابعة الدقيقة لرسائل وسائل اإلعالم المصري الخا .على موقع فيسبوك

ولم تبد وسائل اإلعالم  .األجهزة األمنية، تشي بأن ثمة قلقا لدى النظام من الخطوة اإلماراتية
المصري اهتماما كبيرا بالخطوة، كما اعتادت مع سياسات إماراتية أخرى بالغ اإلعالم في االحتفاء 

وقف المتحفظ عن الترحيب وعزا مراقبون ذلك الم .بها كما حدث عند مقاطعة اإلمارات لقطر
بالتطبيع اإلماراتي إلى الخشية من أن يسحب التطبيع اإلماراتي البساط من تحت أقدام نظام لطالما 

سرائيل باعتباره جسرا وسيطا رئيسيا بينه وبين العرب  .قّدم أوراق اعتماده لدى الغرب وا 
 

 تجاهل إعالمي
الم المصري، اختفاء االحتفاء بالخطوة ورصد الكاتب الصحفي سيد أمين، المهتم بشؤون اإلع

اإلماراتية من معظم وسائل اإلعالم، بل تعمد ذكر الخبر مقتضبا مصحوبا بالتصريح الرسمي 
وقال أمين للجزيرة نت إن النظام المصري  .للسيسي منقوال من صفحته الشخصية في فيسبوك
عالمه ناقمون فيما يبدو على الخطوة اإلماراتية،  ضد التطبيع ولكن ألن التطبيع اإلماراتي ال ألنهم "وا 

أفقد النظام ميزة كونه الوكيل الرسمي النشط الوحيد للتطبيع مع إسرائيل لدى دول الخليج وبالعكس، 
 ".أما اآلن فقد صار للتطبيع وكالء آخرون منافسون له وهم أقرب إلسرائيل

بل معروف -كتاب مقربين من النظام وبالتزامن مع خفوت االحتفاء بالتطبيع اإلماراتي، برزت آراء ل
 .تنتقد الخطوة، وذلك في مقاالت بصحف حكومية -عن بعضهم الترويج للتطبيع

وكتب رئيس تحرير صحيفة األخبار الحكومية األسبق جالل دويدار مقاال في صحيفة أخبار اليوم، 
طاء للتطبيع مع معتبرا أن االتفاق ال يضمن الحقوق الفلسطينية، بل يستخدمها بدال من ذلك غ

وبلغ األمر أن أحد الكتاب المعروفين بتأييدهم للتطبيع وهو صالح منتصر، اندفع في مقاله  .إسرائيل
باألهرام للتشكيك في نوايا إسرائيل من التطبيع مع اإلمارات، وما إذا كانت ستوِقف حّقا عملية ضّم 

خاصة ومقربة من )الشروق كما كتب عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة  .الضفة الغربية
 .سلسلة مقاالت ينتقد فيها الهرولة للتطبيع( السلطة

ولم يعّلق البرلمان المصري على االتفاق على عكس عادته في مثل هذه المناسبات التي يسارع فيها 
أما على مستوى المؤسسات شبه الرسمية، فلم يصدر بيان  .إلظهار التأييد للموقف الرسمي للنظام

 .ت لنقابات مهنية ظلت تنافح طويال ضد التطبيععن قيادا
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 تراجع القاهرة

سرائيل على مكانة النظام  ولفتت صحيفة هآرتس العبرية إلى تأثير اتفاق التطبيع بين اإلمارات وا 
وقال الكاتب تسفي برئيل في مقاله بالصحيفة إن السيسي بات يخشى سرقة . المصري لدى إسرائيل

وأكد الكاتب أن خطوة التطبيع اإلماراتي يمكن أن  .و ظبي محمد بن زايدالتاج من قبل ولي عهد أب
تنقل مركز االهتمام اإلقليمي من القاهرة إلى منطقة الخليج، خاصة إذا انضمت دول أخرى في 

 .الخليج لهذا المهرجان
 

 مخاوف السيسي
المصريين بشكل واضح وعزز من هذه التقديرات تقرير لمعهد واشنطن للدراسات أشار إلى قلق القادة 

بشأن اتفاق التطبيع، ألنه بال شك يهّدد بإبعادهم عن دورهم الطويل األمد كمحاورين عرب أساسيين 
واألسوأ من ذلك بالنسبة للقاهرة أنه سيتم قريبا ترتيب زيارات إلى المسجد األقصى في  .مع إسرائيل

، كما يقول التقرير، لم تتمكن منه القدس عن طريق أبو ظبي، مما يضيف رونقا إلى سمعة اإلمارات
 .مصر بسبب المقاومة الشعبية للتطبيع

 2/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 واستحالة التطبيع معها.. خطورة االعتراف بإسرائيل .41
 عبد اهلل األشعل

 االعتراف: أوال
وع لزرع إسرائيل مشروع استعماري استيطاني يدمر المنطقة العربية انطالقا من فلسطين، وهو مشر 
وبذلك . إسرائيل في المنطقة حتى تخدم مصالح الغرب عندما ترحل قواته العسكرية من المنطقة

عاشت المنطقة عصرا رومانسيا صممه الغرب واصطدم مع من خرج عن الصف، مثل عبد 
 .الناصر، وصار كل شيء مصمما لخدمة المشروع الصهيوني

 
 :في المنطقة وقد اعتمدت إسرائيل ثالثة محاور وتتوسع بها

هو استخدام القوة الطاحنة لسحق العرب وجيوشهم، حتى يصبح العسكري العربي : المحور األول
وقدمت . مرعوبا من الجيش اإلسرائيلي، ولذلك يدعو إلى السالم مع هذا العدو خوفا منه ومن بطشه

سيين في المنطقة والسيا نالعسكرييإسرائيل عددا من المشاهد المرعبة حتى ُتدخل الرعب في قلوب 
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فييأسوا من مجرد مشاعر العداء، فيجنحون إلى المهادنة تحت ستار السالم، ( كما فعل التتار تماما)
وقد تباهى نتنياهو بنظريته ونتائجها في استقدام العرب . وهم يعلمون أنه استسالم للعدو الباطش

 .طوعا وجزعا إلى أعتاب إسرائيل
بقاء الجيش سالحا رادعا  هو استخدام أحدث: المحور الثاني تكنولوجيا الحرب والسالح والتدريب، وا 

ولذلك اعتبرت إسرائيل أن هجوم . للعرب يأخذ دائما زمام المبادرة، ويعتدي وال يقبل بهجوم أحد عليه
عدوانا وانتهاكا لميثاق  1973أكتوبر / الجيش المصرى علي جيشها المحتل لسيناء في تشرين األول

ورغم خطأ هذه النظرة من الناحية القانونية، إال أن إسرائيل تقبل كل ما يدفع . األمم المتحدة
 .مشروعها وال شأن لها بموازين العالم وقواعد قانونه

يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تعتبر واشنطن السند لها، تدعمها عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا بل 
ة األمريكية عالقات تابعة لثابت أصلي وتخضع العرب إلسرائيل، بحيث صارت العالقات العربي

جديد، وهو عالقة الدولة العربية بإسرائيل، فصارت توصية إسرائيل ورضاها هي أوراق اعتماد هذه 
 .الدولة العربية وذلك الحاكم عند واشنطن

استخدام القوة المفرطة لسحق العرب وسحق شخصيتهم واالستيالء على أراضيهم، : المحور الثالث
فتستولي إسرائيل على سيناء ثم تجلو عنها بمقابل كبير . انة الوحيدة لتوسيع المشروعفهي الضم

لدعم المشروع الصهيوني، وهو ارتهان إرادة مصر ودفعها إلى تسهيل اختراق المشروع لبقية الجسد 
ولذلك فالكيانات والمشيخات التي لم تحتلها إسرائيل فهمت اللعبة، وسارعت بدفع من . العربي
 .طن صوب إسرائيل على معادلة جديدة، تختلف عن االعتراف مقابل االنسحابواشن

 
 :ولذلك فإن االعتراف العربي بإسرائيل قسمان

 .التي احتلتها األراضيهو االعتراف بإسرائيل مقابل االنسحاب من : القسم األول
ة واحتالل هو االعتراف بمقابل مستقل، دون أن يسبق ذلك ضرب الدول العربي: القسم الثاني

 .أراضيها
وكال القسمين ُينتج صفقات ال تعطي الشرعية لكيان غاصب، خاصة بعد أن أكدت إسرائيل أن قرار 

نما سند الشرعية هو قوة إسرائيل وخضوع العرب للجالد  1947التقسيم  ليس سند الشرعية لها، وا 
 .بكيان غير مشروع

وكان ذلك . ما أن االعتراف جائزة للمنتصرثم إن االعتراف كثمن لرد األرض ومكافأة للمعتدي، ك
وال . مقبوال في القانون الدولي االستعماري، حيث يمّن المستعمر على فريسته باستعمارها وتحضيرها

يجوز استجداء الشرعية لكيان غاصب وذلك بعضوية األمم المتحدة، ألن عالقة إسرائيل باألمم 
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سرائيل ثم لفظته، ألن عضوية إسرائيل في األمم المتحدة تنحصر في قرار التقسيم الذي وظفته إ
المتحدة، باطلة فال يجوز أن تتحصن إسرائيل بالعضوية بينما انحسرت عن إسرائيل جميع شروط 

وقد شرحنا في . ثم إن عضوية إسرائيل في األمم المتحدة ال ترتب لها شرعية تفتقدها ذاتيا. العضوية
 .مقال آخر وظيفة االعتراف

تراف بكيان باطل؛ باطل مثله هو اآلخر، خاصة وأن االعتراف يعني اإلقرار بصحة وأخيرا االع
كما أن إسرائيل، وهو اسم سيدنا يعقوب . الجرائم اإلسرائيلية واقتالع الشعب الفلسطيني من أرضه

ونجّله عن أن ُيستخدم رمزا لكل قبيح، هي تجسيد للمشروع الصهيوني الذي يتضمن تمدد إسرائيل 
 .إلى الفرات من النيل

االعتراف أخيرا تواطؤ مع إسرائيل على انتهاك كافة قرارات األمم المتحدة في القضية، وتشجيع لها 
 .على ارتكاب المزيد من الجرائم تحت ستار تنمية المنطقة وازدهارها

وحتى لو غضضنا الطرف عن اقتصاد إسرائيل، إلى الشرعية ذاتيا وبحسب ما تمثله، فإن لحظة 
ف المصري مثال أوجدت إسرائيل من عدم، وشجعتها على المزيد من التوسع، وأمنت الحدود االعترا

وكان يتعين على مصر التحفظ عند االعتراف على كيان يزعم أنه . مع مصر لتفرغ إلى ما بعدها
دولة بال حدود ويتركها لمقتضيات التوسع والقوة، ثم التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وهو يتعلق 

وعندما قررت إسرائيل ضم القدس . ربط األراضي المصرية ببقية األراضي العربية وقضية القدسب
 .والجدار العازل، فكان يتعين على مصر سحب االعتراف بإسرائيل

 
 :التطبيع: ثانياً 

معنى التطبيع إعادة الوضع إلى . العالقة بين االعتراف والتطبيع يفترض أن األول مقدمة للثاني
لسابقة، ولذلك فإن التطبيع مع إسرائيل مستحيل؛ ألن إسرائيل ظاهرة حديثة ولم تكن هناك طبيعته ا

 .معامالت سابقة معها
الي سابق عهدها قبل انقطاعها، ولذلك فاالعتراف بإسرائيل  العالقاتوالتطبيع معناه الوحيد هو عودة 

رية لدول الخليج وشركاتها مع مقدمة للتسلل اإلسرائيلي إلى صلب المنطقة، رغم أن المنافع التجا
 . السوق العربية، وليس مع إسرائيل كما قيل في اإلعالم العربي

وبالدهم سوق . مليون 500وفي هذه الحالة نعتمد على وعي الشعوب العربية، وهي تربو على 
فيجب على الشعوب مقاطعة . تتنافس عليه الدول األخرى، وال يزال معدل التجارة البينية متواضعة

 .بضائع الدول التي تعترف بإسرائيل وتتاجر معها
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ولكن انقطاع الصلة بين االستثمارات الخليجية واألهداف القومية يمكن أن يكون مثيرا الهتمام 
وقد رأينا عظم االستثمارات الخليجية في الصين، ومع ذلك ال ُتستخدم هذه . ومصالح دول الخليج

 .سلمي الصين أو األقصى والحقوق الفلسطينيةاالستثمارات لتحقيق أي مزايا سياسية لم
وال جدوى من حمالت المشيخات ضد الفلسطينيين وتبييض صفحة إسرائيل؛ ألن الشعوب تدرك أن 

 .الصهاينة ضد العروبة، وأن الخطر على هوية المنطقة يتوازى مع التهام فلسطين
العربي، خاصة في مصر، في وسوف أنشر قريبا مقاال عن دور االستثمارات الخليجية في العالم 

 .خطط التنمية
وأخيرا، أنبه أن إلى أن إسرائيل رغم توسعها الدبلوماسي تعاني من الشعور بعدم المشروعية، 
واالعتراف بها هاجس يلح عليها، وسنجد أن االعتراف يتصدر صفقات السالم بين إسرائيل ومصر 

 .واألردن والسلطة الفلسطينية
 3/9/2020، "21عربي "موقع 

 
 هل يكون اجتماع اليوم انقالبًا؟ .42

 طالل عوكل
تأّخر كثيرًا اجتماع األمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية، لكننا سنظل نقول أن تأتي متأخرًا 

على أن هذا التفاؤل الذي يشير إليه هذا القول المأثور، مرهون بالنتائج . خيرًا من أن ال تأتي أبداً 
عدد . ا هذا االجتماع، الذي ال يقتصر على حضور الرئيس واألمناء العامينالتي يمكن أن يخرج به

حضور االجتماع، ال يجعله أكثر من ندوة، أو ورشة عمل، يمكن أن يصدر عنها بيان عام ال يرقى 
إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة، ما قد يجعله أقرب إلى اجتماعات الجامعة العربية، ذلك أن تأخير 

 .ا الوقت لم يكن من دون ثمن يدفعه الفلسطينيونالحوار إلى هذ
حين نتساءل عن الدافع الذي جعل هذا اللقاء على هذا المستوى بعد أن تعّثر لسنوات، يمكن أن 

نشأ هذا الدافع بعد التطور الخطير الذي تمثل في اإلعالن عن ما يسمى . نتوقع النتائج المرتقبة
رات العربية المتحدة برعاية كاملة، بل بتصميم من قبل اإلدارة اتفاقية سالم بين إسرائيل ودولة اإلما

 .األميركية، والذي يشكل بداية النهيار جبهة التطبيع العربي مع إسرائيل
ما يجعلنا غير متفائلين بأن االجتماع سيشكل خطوة عملية نحو ترميم األوضاع الفلسطينية، هو أن 

هذا التطور، بجملة من االعتداءات األميركية الفلسطينيين وقضيتهم، مروا ومرت معهم قبل 
اإلسرائيلية على الحد األدنى من الحقوق التي ترتبها األمم المتحدة، غير أن الفلسطينيين في مواجهة 

 .الخطيرة االعتداءات والسياساتذلك، لم يتحدوا إاّل على موقف الرفض لكل تلك 
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الفلسطيني التي لم يعد الحديث عنها  طويل ومرير الوقت الذي مضى على أزمة العمل الوطني
يتعلق فقط بالسياسات العامة والمراهنات السياسية المختلفة، وتعّثر خط البحث عن تحصيل الحقوق 
نما يمتد الحديث إلى االنقسام الممأسس والراسخ، وغياب الرؤية الوطنية  من خالل المفاوضات وا 

شاشة أدواته وآليات عمله، فضاًل عن التطورات الجامعة، وانهيار المشروع الوطني الفلسطيني، وه
 .المرعبة التي تجتاح األمة العربية، وصراعات القوى اإلقليمية عليها

يمكن أن نقول للقيادات المجتمعة اليوم، لقد كان واضحًا منذ زمن السياق العام الذي يتجه نحو 
يع مقروءًا قبل أن يحدث، أوضاع ومكانة القضية الفلسطينية، ما يجعل ما يجري اليوم من تطب

 .ومقروءًا ما سيحدث غدًا وبعد غد
اليوم يجتمع الفلسطينيون على هذا المستوى القيادي الرفيع، من دون وساطات عربية أو غير عربية، 
نما يشكل هذا الغياب جزءًا من تداعيات السياق العام لما يجري في المنطقة . لم يكن غيابها عبثيًا، وا 

دون مرجعية وثائقية، إذ لم يأت أحد على اتفاقيات المصالحة، وال على تفاصيل  ويجتمع هؤالء من
نفترض في هذه الحالة أن أجندة . إجراء المصالحة كما اعتدنا على ذلك في حوارات الزمن الماضي

االجتماع مفتوحة على البحث السياسي العام، والمواقف التي ينبغي أن يجمع عليها الفلسطينيون في 
ثمة الكثير من الكالم الذي علينا أن نبتلعه مؤقتًا، فيما . ، وعمليات التطبيع«صفقة القرن» مواجهة

يتعلق بمسؤولية هذا الجيل من القيادات الفلسطينية إزاء ما وصلت إليه األمور، ولكننا نتطلع إلى أن 
مراجعة يشكل هذا االجتماع بداية لحوارات عميقة، ال تحتاج إلى كل هذا الحضور، وتستهدف 

التجربة السابقة بكل ما لها وعليها، وما عليها أكثر مما لها بكثير، ال يمكن أن نتطلع إلى إنجاز 
رؤية فلسطينية جامعة تتضمن آليات الخروج من هذه األزمة العميقة، أو تؤّمن الخروج المتدّرج منها، 

وقت وفي ظل الظروف من دون مثل هذه المراجعة الموضوعية الجريئة والنقدية في مثل هذا ال
الموضوعية، يلزم قراءة استراتيجية عميقة، لطبيعة المرحلة، التي لم يعد فيها مجال للمراهنة على 
المفاوضات أو أي مبادرات يمكن أن تسفر عن عملية سالم على أساس قرارات األمم المتحدة ورؤية 

لكل هذه المراهنات واألطروحات،  التطورات الراهنة تقول ودائماً . الدولتين وفق المفهوم الفلسطيني
وان كل ما يمكن أن يصدر من خطابات تذّكر بالعودة إليها ليس إال عمل عالقات عامة ال أكثر وال 

 .أقلّ 
الحقوق الفلسطينية التاريخية والمرحلية، أصبحت خلف الزمن بفعل التحالف األميركي الصهيوني، 

. لدولية األخرى، التي ال تزال تتمسك بسالم الدولتينوانهيار الجبهة العربية، وضعف إرادة القوى ا
هذه هي الحقيقة الُمّرة سواء وقع الضم، أم تأّجل، فإن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها 

 .الصهيونية التوسعية، من دون توقف ومن دون عقبات
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ية والحقوق األشهر المتبقية من عمر إدارة ترامب، تحمل الكثير والمزيد من المخاطر على القض
 .الفلسطينية؛ أما إذا أعيد انتخابه مرة ثانية، فإن أمام الفلسطينيين سنوات أكثر فقرًا وأشّد خطراً 

يختصر جاريد كوشنر محصلة التطورات حين يقول إننا لن ندفع أي ثمن للفلسطينيين حتى يعودوا 
تى يجدوا من يتفاوض إلى طاولة المفاوضات، أي ان عليهم أن يأتوا صاغرين، وربما يتوسلون ح

 .معهم
اجتماع اليوم ينبغي أن يرد على نحو قاطع على كوشنر بأن أبواب المفاوضات قد تم إغالقها منذ 

 .زمن، وأن الفلسطينيين لن يكونوا آخر من يجلس على مائدة الطعام بعد أن يشبع اآلخرون
لوقائع ينبغي أن تستند إلى أنه لم الرؤية المطلوبة وقد أكون مبالغًا أو متجنيًا على طبيعة الواقع وا

نما كل األرض وكل الحقوق نفهم أن ثمة تعقيدات . يعد ثمة صراع على أمتار، أو حقوق مجتزأة وا 
كثيرة تحول دون مثل هذا االنقالب الثوري، ولكن ال بأس من االتفاق نظريًا وحتى لو من دون 

في التحول من الواقع القائم إلى الواقع  متدّرجة« خارطة طريق»إعالنات، على أن يتم االتفاق على 
 .المأمول

إن كان هذا هو سقف المطلوب، بما يقتضي من إجراءات وتضحيات وعمليات جراحية، فإن الحد 
 .األدنى الذي ينتظره الناس، هو االنتقال التدريجي، الواقعي، نحو إنهاء االنقسام

اسات اإلسرائيلية، هزيمة ال تدانيها اإلعالنات إن إنهاء االنقسام يشكل هزيمة مؤقتة ومهمة جدًا للسي
لمرة واحدة فقط على القيادات أن تستمع . االنتصارية التي يتبجح بعضنا بها بين الحين واآلخر

 .لصوت الشعب، الذي يئس من شدة التجاهل والتهميش والتطنيش
دات إلى هذا صوت الشعب واضح ال حاجة ألحد أن يّدعي تمثيله أو شرحه، وحين تستمع القيا
 .الصوت فإنها ستجد خلفها جيشًا من المناضلين، الذين يدفعون ثمن الحرية بال حساب

المعايير المطروحة أمام المجتمعين اليوم عالية، فلينتبهوا إلى أن الكالم المعسول لم يعد يخدع أحدًا، 
 .أو يشبع جائعاً 

 3/9/2020، األيام، رام اهلل
 

سرا" حماس"التفاهمات بين  .43  !مقّدمة للجولة التالية.. ئيلوا 
 أليكس فيشمان

نهاية الجولة الحالية هي دعوة للجولة التالية التي من . ال تفاهمات مع غزة، ال اتفاقات، ال شيء
ولو كان . شأنها أن تكون أكثر عنفًا، إذ إن االئتمان الذي ليحيى السنوار في القطاع آخذ في النفاذ

فهو ليس فقط . تر األخيرة من الوعي الفلسطيني لفعل هذا بسروربوسع السنوار أن يشطب جولة التو 
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ال ينجح في أن يعرض على سكان القطاع إنجازًا اقتصاديًا، سياسيًا، أو حتى عسكريًا ما، بل إن 
ففي أثناء األسابيع الثالثة التي أغلقت فيها إسرائيل معابر البر . الوضع في غزة تفاقم أكثر فأكثر

. في المئة، وفقد اآلالف مصدر رزقهم 10اد هناك عدد العاطلين عن العمل نحو والبحر إلى غزة، ز 
كانت الجولة األخيرة فشاًل ذريعًا . هذه المعطيات ال يمكن للسنوار وجماعته أن يخفوها بالتبجحات

 .من ناحيته
، والتي «حماس»في تشرين األول، كان يفترض بالسنوار أن يعرض ترشيحه لالنتخابات لرئاسة 

وهو يصل إلى خط االنطالق بينما توجد غزة في إغالق . تبدأ في تشرين الثاني وتنتهي في آذارس
في . ، وتعيش األزمة االقتصادية األشد التي شهدتها منذ صعد إلى الحكم«كورونا»كامل نتيجة لـ 

لوصول جولة البالونات األخيرة حاول السنوار العمل على استئناف المفاوضات مع إسرائيل، وبذلك ا
وقد نجح . إلى تشرين األول، بينما مستوى المعيشة في قطاع غزة يكون محّسنًا بشكل تراه العين

بالفعل في أن يجلب إسرائيل إلى المفاوضات بوساطة المصريين، والقطريين، واألمم المتحدة، وهناك 
فلم يكتِف . قياً طلب على نحو استفزازي شروطًا يفترض بها أن تضخ إلى سكان القطاع أكسجينًا حقي

فقط بالمطلب الدائم إلقامة خط كهرباء إضافي إلى غزة، بل طالب بارتفاع بعشرات في المئة في 
كما أنه رفع قائمة بضائع ثنائية االستخدام حظرت إسرائيل . منسوب الكهرباء التي توردها إسرائيل

ن من غزة إلى إسرائيل تحت إدخالها إلى غزة، وطالب بزيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يخرجو 
طالب القطريين بأن يكفوا عن محاسبته كل شهر، وطلب : ، وأكثر من كل شيء«تجار»عنوان 

 .شيكًا مفتوحًا لسنة كاملة
اإلثنين الماضي، أعلن السنوار العودة إلى التهدئة دون أن يحصل من إسرائيل على أي شيء 

يوجد لهذه التهدئة تاريخ لنفاد المفعول، هكذا . ةجوهري جديد، يتجاوز ما حصل عليه قبل هذه الجول
أما القطريون، . إلسرائيل« حماس»هذا هو الزمن الذين حددته . علم، أول من أمس، لشهرين فقط
ولو كان هذا منوطًا . مليون دوالر، دون التزامات للمستقبل 30: من جهتهم، فدفعوا ما خططوا له

يتبين أن السنوار، الذي جاء . هذه هي الدفعة األخيرة أيضاً بالسفير القطري، محمد العمادي، لكانت 
، صرخ عليه واتهمه بأن «حماس»إلى اللقاءات مع العمادي يرافقه رؤساء الذراع العسكرية لـ 

 .القطريين يفشلونه عمدًا كي يعززوا خالد مشعل، خصمه في بيروت
رائيلي هجمة البالونات في آب كي لم يعد فقط السنوار إلى الخانة األولى، بل استغل الجيش اإلس

كانت . التحتية في القطاع« حماس»أهداف من بنك األهداف، كجزء من الضرب لبنى  104يهاجم 
وبهذه المناسبة فحص الجيش والشرطة اإلسرائيلية منظومة . خدمات النجدة والجيش جاهزة للحرائق

ويجري رئيس . نت النتائج مرضيةوكا. الليزر التي يفترض أن تفجر البالونات وتعالج الحوامات
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وبالتوازي ترى . شعبة القوى البشرية هذه األيام مداوالت في مسألة توسيع شراء وتطوير مدفع الليزر
 .بعيون تعبة استكمال السور حول غزة، والذي يعرقل تهديد اإلنفاق« حماس»

. سنوار وقف العنف، ما سرع ربما قرار ال«كورونا»قبل نحو أسبوع هاجمت غزة موجة جديدة من 
يعيش القطاع . جهاز تنفس، فإن غزة على شفا الكارثة 120وبمراعاة حقيقة أنه يوجد في كل القطاع 

اليوم في إغالق تام، ال عبور من منطقة إلى أخرى، المدارس مغلقة، البحر مغلق، والبضائع التي 
ا عن خروج الناس فال مجال أم. نقلتها إسرائيل، أول من أمس، اجتازت لدى الفلسطينيين تعقيماً 

حتى لو كانت إسرائيل تريد اليوم تحرير الحبل االقتصادي للقطاع قلياًل كي تخفض التوتر . للحديث
 .أغلق الطرق« كورونا»األمني، فإن 

 «يديعوت»
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