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*** 
 
 

ا  يدعو ل يادة موحدة للمقاومة الشعبية والشروع في حوار بعاجتماع األمناء العامين للفصائل:  .0
 وطني شامل

محمود عباس، في كلمته خالل ترؤسه اجتماع األمناء  يةفلسطينال السلطةدعا رئيس : رام هللا
العامين للفصائل، الخميس، إلى حوار وطني شامل، كما دعا حركتي فتح وحماس بالذات إلى 
الشروع في حوار إلقرار آليات إنهاء االنقسام وفق مبدأ أننا شعب واحد، ونظام سياسي واحد، لتحقيق 

 أهداف وطموحات شعبنا.
سوف نقوم بالترتيبات الالزمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، إننا  عباسوقال 

وإلى ذلك الوقت نتفق على اآلليات الضرورية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية 
 في أطر زمنية محددة وبمشاركة الجميع.

قضيتنا الوطنية مؤامرات ومخاطر  وأضاف أن اللقاء هذا يأتي في مرحلة شديدة الخطورة، تواجه فيها
شتى، من أبرزها: ما يسمى بصفقة القرن، ومخططات الضم اإلسرائيلية، التي منعناها حتى اللحظة 
بصمود شعبنا وثبات موقفنا، ثم مشاريع التطبيع المنحرفة التي يستخدمها االحتالل كخنجر مسموم 

 و خائن للوطن وبائع للقضية.يطعن به ظهر شعبنا وأمتنا، مؤكدا أن من يقبل بالضم ه
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ن قرارنا الوطني هو حق خالص لنا وحدنا، وال يمكن أن نقبل أن يتحدث أحد باسمنا، أ عباسوأكد 
ولم ولن نفوض أحدًا بذلك، فالقرار الفلسطيني هو حق للفلسطينيين وحدهم، دفعنا ثمنه غاليا، وسوف 

حيد للشعب الفلسطيني، وبيته المعنوي تبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والو 
الجامع الذي يجب أن تتضافر جهود أبنائه وقواه وفصائله جميعًا من أجل حمايته وتقويته وبقائه 

 مظلة لجميع الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وشدد على أننا لن نقبل بالواليات المتحدة وسيطًا وحيدًا للمفاوضات وال بخطتها التي رفضناها 

 ها المجتمع الدولي بأسره لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي.ورفض
للتوافق على تشكيل قيادة وطنية تقود فعاليات المقاومة الشعبية السلمية، وقال: سوف  عباسودعا 

نقوم بالترتيبات الالزمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وإلى ذلك الوقت نتفق 
نهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر زمنية محددة على اآلليات الضرورية إل

وبمشاركة الجميع، بما في ذلك تشكيل لجنة متابعة نتوافق عليها جميعًا، وتقدم توصياتها في جلسة 
 المجلس المركزي المرتقبة، وتشكل هذه اللجنة من جميع الفصائل والشخصيات الوطنية.

على الدول العربية خالل االجتماع الذي سيكون برئاسة دولة فلسطين، أن أنه سيكون  عباس،وتابع 
تعيد التأكيد على التزامها بمبادرة السالم العربية، وأن إقامة عالقات طبيعية مع دولة االحتالل ال 
يأتي إال بعد إنهائها لالحتالل ونيل الشعب الفلسطيني استقالله بدولته ذات السيادة والمتواصلة 

 ، مؤكدا أنه ال دولة في غزة وال دولة دون غزة.1967ها القدس الشرقية على حدود وعاصمت
 3/9/2020"، وفا"وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 الوطني": اجتماع األمناء العامين يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنيةالمجلس " .2

اء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس إن اجتماع األمن« المجلس الوطني الفلسطيني»رام هللا: قال 
يؤسس لمرحلة جديدة بتجسيد الوحدة الوطنية، ويعطي المزيد من األمل ألبناء »محمود عباس، 

شعبنا في كافة أماكن وجوده، إلنهاء االنقسام، وإنجاز المصالحة، وحشد الطاقات، دفاعًا عن أرضنا 
ناجعة إلنهاء االحتالل ومواجهة مخططات ومقدساتنا ومشروعنا الوطني، من خالل مقاومة شعبية 

 «.اإلرهاب اإلسرائيلي واإلدارة األميركية الحالية برئاسة ترمب على أرضنا وشعبنا
 3/9/2020"، وفا"وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 تحاول حرف األنظار عن سبب معاناة شعبنا وهو االحتالل "إسرائيل"اشتية:  .3
الوزراء محمد اشتية مع وزير الخارجية الروماني بوغدان اوريسكو المستجدات بحث رئيس : رام هللا

وقال اشتية إن "الموقف الدولي الصلب الرافض للضم  السياسية وفرص خلق مسار سياسي جاد.
أثبت أنه قادر على إفشال المخططات اإلسرائيلية، ويجب أن يكون هناك موقف دولي موحد إلنهاء 

 عن أراضينا وداعم لتنفيذ القانون والقرارات الدولية". االحتالل اإلسرائيلي
وتابع "إن إسرائيل تحاول حرف األنظار عن سبب معاناة شعبنا وهو االحتالل، نحو األعراض 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عنه، وتحويل الصراع من سياسي على األرض إلى صراع لتحسين 

 الظروف المعيشية تحت االحتالل".
 3/9/2020"، وفا"وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 لوقف الخروقات المالية "إسرائيل"بشارة يطالب النرويج والدول المانحة بالضغط على  .4

طالب وزير المالية شكري بشارة، حكومة النرويج والدول المانحة بالضغط على إسرائيل : رام هللا
جاء ذلك لدى  االحادية التي تحرمنا من حقوقنا المالية المشروعة.لوقف الخروقات المالية والخطوات 

 .لحكومة النرويجية لعملية السالملقائه في مدينة رام هللا، الخميس، ممثل ا
 3/9/2020القد ، القد ، 

 
 ل"إسرائي"العسيلي يطالب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قمة القد  الخاصة بمقاطعة  .5

طالب وزير االقتصاد الوطني خالد العسيلي، بتنفيذ القرارات الصادرة عن قمة القدس التي  :رام هللا
عقدت في السعودية الخاصة بمقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االستعماري ودعوة جميع الدول 

ل والمؤسسات والشركات واألفراد إلى وقف جميع التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة االحتال
( االفتراضية )عن بعد( 106وجدد العسيلي في كلمته أمام أعمال الدورة ) االستعماري اإلسرائيلي.

للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية، دعوته لكل األشقاء العرب لرفض أي خطة 
 .العربية لقانونية ومبادرة السالمٔاو صفقة بمسميات وهمية ال تستند على المرجعيات الدولية ا

 3/9/2020القد ، القد ، 

 
 إنهاء االنقسامو على تفعيل "المقاومة الشعبية الشاملة" تتفق  الفلسطينية لفصائلا .6

أكد اجتماع : رام هللا، بيروت، من 3/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، ذكرت 
برئاسة  الفلسطينيةالسلطة أن شعبنا بمكوناته كافة، وفي مقدمتها  الفلسطينية األمناء العامين للفصائل
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رفض بشكل مطلق جميع المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتجاوز يمحمود عباس، 
جاء ذلك في  حقوقنا المشروعة، كما يرفض أي مساٍس بالقدس ومقدساتها المسيحية واإلسالمية.

في مقر الرئاسة  البيان الختامي الصادر عن اجتماع األمناء العامين للفصائل، الذي عقد الخميس
وشدد البيان على أن شعبنا  بمدينة رام هللا، وفي العاصمة اللبنانية بيروت عبر "الفيديو كونفرنس".

وقيادته يدينون كل مظاهر التطبيع مع االحتالل، ويعتبرون ذلك طعنًة في ظهر الشعب الفلسطيني 
بنا وأحرار العالم للتصدي بكل ما أوتوا واألمتين العربية واإلسالمية، وأن القيادة الفلسطينية تدعو شعو 

 من قوة لهذه المخططات.
اتفقت الفصائل الفلسطينية، الخميس، على ضرورة من بيروت:  3/9/2020، 21موقع عربي وأضاف 

تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وذلك بعد تطبيع اإلمارات مع االحتالل 
الختامي الصادر عن األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خالل اجتماعهم  وفي البيان اإلسرائيلي.

فصيال، في  14ووقع على البيان  في بيروت، اتفقت الفصائل أيضا على تقديم رؤية إلنهاء االنقسام.
 مقدمتهم فتح، وحماس، والجهاد.

جبريل الرجوب، التوافق  وأكد قادة الفصائل، وفق بيان تاله أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"
وقالوا في البيان: "توافقنا على تطوير وتفعيل  على "قواعد االشتباك وآليات مقاومة االحتالل".

وأضافوا:  المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعا عن حقوقنا المشروعة لمواجهة االحتالل".
ة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة "كما توافقنا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاوم

 التنفيذية لها جميع االحتياجات الالزمة الستمرارها".
ن على "تشكيل لجنة من الفصائل وشخصيات وازنة وفي بيانهم الختامي أيضا، اتفق األمناء العامو 

تقدم رؤية إلنهاء االنقسام الداخلي"، على أن تقدم تقريرها للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، 
ورفض قادة الفصائل "جميع المشاريع الهادفة لتصفية القضية  المقرر اجتماعه بعد خمسة أسابيع.

وأكدوا أن القضية تتعرض  ساتها المسيحية واإلسالمية".الفلسطينية، وأي مساس بالقدس ومقد
 "لمخاطر التآمر والتصفية ومحاوالت اختزالها في حلول معيشية".

وأشاروا إلى "المؤامرات والمخططات التي تقوم بها حكومة االحتالل واإلدارة األمريكية الحالية، من 
وأكدوا أنه  الذي رفضه شعبنا بأكمله".خالل صفقة القرن ومخططات الضم، وتمرير التطبيع المجاني 

مع "االجتماع التاريخي ينطلق الفعل الفلسطيني على قلب رجل واحد تحت مظلة منظمة التحرير 
 الفلسطينية بمبادرة شجاعة ومسؤولية وطنية عالية".
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وأدان أمناء الفصائل "كل مظاهر التطبيع مع االحتالل"، واعتبروا ذلك "طعنة في ظهر الشعب 
ودعت القيادة الفلسطينية شعوب العالم وأحراره إلى  سطيني واألمتين العربية واإلسالمية".الفل

 "التصدي بكل ما أوتوا من قوة لهذه المخططات".
وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة االحتالل، "بما في ذلك ما كفلته المواثيق 

 ".الدولية من حق الشعوب في مقاومة االحتالل
واتفقوا أيضا على ضرورة العيش "في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون 
واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خالل 

 االنتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولة وفق المعايير الدولية".
وأكدوا ضرورة "إقامة الدولة الفلسطينية على كامل األرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، 

 وأنه ال دولة في غزة، وال دولة من دون غزة".
وفي االجتماع ذاته، أكد عباس القرار الوطني المستقل، ورفض أي مفاوضات مع إسرائيل تكون 

ني شامل، متعهدا بالعمل على تحقيق الشراكة ودعا إلى حوار وط "صفقة القرن" على طاولتها.
كما دعا حركتي "فتح" و"حماس" إلى "الشروع في حوار لالتفاق على آليات إلنهاء االنقسام،  الوطنية.

 وفق مبدأ أننا شعب واحد، والتوافق على قيادة تقود فعاليات المقاومة".
 نص البيان: ولالطالع على

8689http://www.wafa.ps/Pages/Details/ 
 

 هنية: مواجهة االحتالل تتطلب الوحدة والمقاومة وبناء تحالفات .7
بيروت: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن القضية الفلسطينية تمر 

حرك اليوم على األرض الفلسطينية محاوال ضرب التاريخ والجغرافية، بمرحلة خطيرة عبر ثالثي يت
 متمثال بصفقة القرن وخطة الضم )السلب( والتطبيع مع أشقائنا العرب.

وقال هنية خالل، كلمة له في اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام هللا وبيروت: إن 
أهداف خطيرة؛ أولها تصفية  3نها، تهدف إلى تحقيق هذه الصفقة والخطط والمشاريع المتولدة م

القضية الفلسطينية بضرب ركائزها. وتابع: "يحاولون ضرب القدس عبر إعالنها عاصمة مزعومة 
لالحتالل، وضرب حق العودة واعتبار قضية الالجئين خارج التداول السياسي والمفاوضات، وضرب 

الثاني هو العمل على إنشاء تحالف إقليمي يمّكن ولفت إلى أن الهدف  األرض عبر صفقة القرن".
 الكيان اإلسرائيلي من التغلغل في المنطقة العربية.

http://www.wafa.ps/Pages/Details/8689
http://www.wafa.ps/Pages/Details/8689
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وأشار إلى أن "الهدف الثالث هو إعادة ترتيب مصفوفة األعداء والحلفاء؛ بحيث تصبح إسرائيل جارة 
 ا على أنها عدّو".وصديقة وحليفة وُترفع أعالمها، أما المقاومة والفصائل الفلسطينية فُينظر له

وقال: "نحن أمام منعطف تاريخي يمثل لحظة الحقيقية فيما يتعلق بواقعنا الفلسطيني، ونحن كحركة 
لنا رؤيتنا واستراتيجيتنا نتمسك من خالل بعدم االعتراف بإسرائيل وعدم التنازل عن األرض". 

ل بالمقاومة الشاملة عبر تراكم وأردف: "إسرائيل عدو، وليست حليفة أو صديقة للمنطقة، وخيارنا يتمث
 القوة في غزة التي استطاعت أن تبني نظرية ردع للعدو".

ونظرية ردع مع العدو، وهي اليوم ضاعفت قوتها  استراتيجيةوواصل هنية: "غزة استطاعت أن تبني 
وأكد أننا "لسنا ضعفاء،  ومقاومتها أضعاف أضعاف، وهذا يشمل كل فصائل المقاومة هناك".

 ع أن نتحرك في إطار خطة شاملة في ثالثة مسارات مهمة".ونستطي
المسار األول هو ترتيب البيت الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء االنقسام على كل 
األسس التي اتفقنا عليها، وبناء موقف فلسطيني موحد ألنه هو الركن األساس في مواجهة مشاريع 

 االحتالل.
تفاق على برنامج سياسي موحد، ينهي العالقة مع أوسلو ويفتح عهًدا وهذا المسار يتطلب اال

نضالية كفاحية، وأيضا إعادة بناء وتطوير  استراتيجيةفلسطينيًّا جديًّا، كما يتطلب االتفاق على 
 وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية حتى تضم الجميع.

الشعبية والحقوقية واإلعالمية والسياسية  المسار الثاني هو المقاومة بكل أشكالها وألوانها بدءا من
 وفي مقدمتها المقاومة العسكرية.

المسار الثالث هو ترتيب عالقاتنا بمحيطنا بل العمل على بناء كتلة صلبة تتصدى لمخططات 
 االحتالل اإلسرائيلي.

تنا وعن آليات تنفيذ ذلك، دعا هنية إلى تشكيل لجنة للبحث في تطوير مقاومتنا الشعبية وأدوا
النضالية  لالستراتيجيةالكفاحية في الداخل والخارج وخاصة في الضفة الغربية، وتضع التصور 

كما طالب بإنشاء لجنة ثانية لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتؤّمن مشاركة  الكفاحية.
يفية إنهاء الكل الفلسطيني، وتشكيل لجنة ثالثة ممكن أن تكون ابتدائية بين فتح وحماس لتبحث ك

ضوابط لذلك هي: أن يكون لها جدول زمني محدد،  3ودعا هنية إلى وضع  االنقسام الفلسطيني.
 والثاني الشراكة، والثالث المرجعية لهذه اللجان.

 3/9/2020المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 النخالة يدعو منظمة التحرير إلنهاء أوسلو وسحب االعتراف باالحتالل .8
بيروت: دعا األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة، منظمة التحرير الفلسطينية إلى 

خالل كلمة له في اجتماع -سحب االعتراف بالكيان الصهيوني وإنهاء اتفاقية أوسلو. وقال النخالة 
له، وحينها صفق : إن اتفاق أوسلو أثبت فش-األمناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام هللا وبيروت

لنا العالم ألننا تنازلنا عن حقنا في فلسطين ووصلنا لما وصلنا إليه. وتابع: "من أجل فلسطين وشعبنا 
وتضحياته نقدم في الجهاد اإلسالمي مدخاًل للخروج من الوضع الحالي مستندين فيه إلى مبادرة 

المرحلة الحالية مرحلة تحرر  ". وأضاف: "يجب إعالن2016النقاط العشر التي طرحتها الحركة عام 
 وطني، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأردف النخالة: "اليوم لدينا فرصة لوقف هذا االنهيار، وجميعنا يعلم أن المشروع اإلسرائيلي قائم 
"لم يعد لدينا  على أن فلسطين هي وطن لليهود في العالم على قاعدة منظومة األكاذيب". وذكر أنه
 أي اختالف، وأصبحت الحقيقة بارزة؛ فأمامنا المشروع الصهيوني يتمدد في المنطقة".

 3/9/2020المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 "الشعبية": إلغاء "أوسلو" الطريق إلنهاء االنقسام .9
ء العامين، إن بيروت: قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد في كلمته بمؤتمر األمنا

الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء االنقسام هو إلغاء اتفاقات أوسلو. وأعرب عن تأييده لكل ما 
يؤدي إلى مزيد من الوحدة، قائال: "نؤيد ما طرحه أبو مازن بتشكيل قيادة وطنية موحدة، ونؤيد 

. وأكد على وجوب تطبيق دعوته للحوار الوطني الشامل ألنه المفتاح لحل الخالفات فيما بيننا"
 القرارات المتخذة، مثمنا أي خطوة ايجابية في غزة والضفة والشتات.

 3/9/2020وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 : يجب أن تكون المقاومة في مركز االهتمام"الديمقراطية" .01
الفلسطينية كافة، طالب نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان، الفصائل : بيروت

وقال سليمان في كلمته خالل  بضرورة جعل المقاومة بكافة أشكالها في مركز االهتمام الفلسطيني.
مؤتمر األمناء العامين: "مطلوب ويجب علينا أن تكون المقاومة في مركز االهتمام ونقصد هنا كل 

المسيرات؛ بل العصيان المدني أشكال المقاومة وفي مقدمتها الشعبية،.. المقاومة الشعبية ال تعني 
 ضد االحتالل ومواجهته ومواجهة مستوطنيه".  



 
 
 
 

 

 10 ص             5323 العدد:             9/4/2020 معةجال التاريخ: 

                                    

وأوضح سليمان أن هناك مخطط إلقامة تحالفات سياسية وأمنية لتأخذ المنطقة لمحاصرة شعوبها 
واستغاللها والتحكم بها والقضاء على التحركات الوطنية والتقدمية والحداثية. ودعا إلى "حل سلطة 

بتمكين الحكومة لممارسة مهامها، شرط أن  2017ع بغزة من خالل تطبيق اتفاق نوفمبر األمر الواق
 تأخذ هذه الحكومة طابع حكومة الوحدة".

 3/9/2020وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 كوخافي التقى شخصية فلسطينية سعيا الستئناف التنسيق األمني .00

يسعى جهاز األمن اإلسرائيلي إلى استئناف التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، : بالل ضاهر
رفيعة  وفي هذا السياق يعمل مسؤولون أمنيون إسرائيليون "بهدوء وبقنوات سرية"، وُعقدت لقاءات

المستوى بين الجانبين، وشارك في اللقاء األول رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، 
 .حسبما كشفت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة

وأضافت الصحيفة أنه ضباطا إسرائيليين كبار في قيادة المنطقة الوسطى شاركوا في لقاء آخر، 
ْدعي، و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، كميل أبو وبينهم قائد المنطقة الوسطى، َتمير يَ 

 .ركن، الذين التقوا مع مسؤولين فلسطينيين مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن هدف هذه اللقاءات هو دفع استئناف التنسيق 

ومركزية في المجتمع واالقتصاد الفلسطيني. وأوضح أن األمني، وذلك بواسطة شخصيات معروفة 
الشخصية الفلسطينية التي التقى كوخافي معه ال يتولى منصبا في السلطة الفلسطينية، لكنه شخصية 

 .رفيعة ومعروف ومقرب من قيادة السلطة
 4/9/1111، 44عرب  

 
 "إسرائيلا"خالفات شديدة في حزب المعارضة الرئيسي ب .02

يش »ف من نوعه، يشهد حزب المعارضة الرئيسي في إسرائيل في أول خال: نظير مجلي -تل أبيب
)يوجد مستقبل( خالفات حادة بين أهم زعيمين له، رئيسه يائير لبيد وحليفه وأقرب المقربين « عتيد

منه، عوفر شلح. وما أن كشف هذا الخالف، حتى انتظم مؤيدو كل طرف في معسكر، وخرجت 
م السريع، قبل أن يتغلغل الخالف في صفوف مؤيدي الحزب مجموعة من المحايدين تطالبهما بالتفاه

 .المتزايدين، فيتعمق التشرذم
، التي تحسب على اليسار، إلى مهاجمة قوى «هآرتس»وقد دفع هذا التطور رئيس تحرير صحيفة 

اليسار التي ال تدرك بعد كنه الحلبة السياسية في إسرائيل، وتغرق في خالفات فيما بينها تؤدي إلى 
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يعتبر أكبر هدية لرئيس الوزراء، بنيامين « يش عتيد»عادها عن حلبة النصر. وبدا أن االنقسام في إب
نتنياهو، الذي رغم ملفات الفساد ضده وإخفاقاته في مكافحة كورونا واألزمة االقتصادية، ورغم تراجع 

عات تشير إلى شعبيته واستمرار مظاهرات األلوف ضده لعشرة أسابيع متواصلة، ما زالت االستطال
 .أن الجمهور ال يرى رئيس حكومة أفضل منه

 4/9/1111الشرق األوسط، لندن، 
 

 أيلول الجاري  06شركة طيران "إل عال" اإلسرائيلية تسير أول رحلة تجارية جوية إلى دبي في  .03

أعلنت شركة الطيران اإلسرائيلية "إل عال" اليوم )الخميس(  -)شينخوا(-"القدس" دوت كوم -القدس 
 سبتمبر الجاري. 61ي تاريخها إلى مدينة دبي اإلماراتية في عن تسييرها أول رحلة تجارية جوية ف

وقالت شركة "إل عال" في بيان، وصل وكالة أنباء )شينخوا( نسخة منه "مرة أخرى، شركة إل عال 
 تصنع التاريخ".

وأضافت "ستسير شركة إل عال أول رحلة جوية تجارية في تاريخ شركة إسرائيلية إلى مدينة دبي في 
 سبتمبر الجاري من مطار بن غوريون الدولي". 61العربية المتحدة في اإلمارات 

ستنقل من إسرائيل إلى اإلمارات منتجات زراعية وأخرى تتعلق  وأشارت إلى أن الرحلة األولى
بالتكنولوجيا، فيما ستصبح هذه الرحلة فيما بعد أسبوعية حيث ستغادر من إسرائيل كل أربعاء وتعود 

 إلى تل أبيب يوم الجمعة.
 1/9/1111 ، القد ، القد

 
 الجيش اإلسرائيلي: حزب هللا سينفذ هجوما خالل أسبوعين .04

يقدر الجيش اإلسرائيلي أن حزب هللا عازم على تنفيذ هجوم، ردا على مقتل أحد : بالل ضاهر
عناصره في غارة إسرائيلية على دمشق، قبل حلول األعياد اليهودية القريبة، التي تبدأ برأس السنة 

أيلول/سبتمبر الحالي. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، إن هذه  61في  اليهودي
 .التقديرات تعززت في أعقاب خطاب أمين عام حزب هللا، حسن نصر هللا، يوم األحد الماضي

 4/9/1111، 44عرب 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 12 ص             5323 العدد:             9/4/2020 معةجال التاريخ: 

                                    

 : نصر هللا غير معني بمواجهة وقياديون يدفعونه نحوها"إسرائيل" .05
أشارت تقديرات جهاز األمن اإلسرائيلي إلى أن األمين العام لحزب هللا اللبناني، : محمود مجادلة

حسن نصر هللا، غير معني حاليا بمواجهة مع إسرائيل، غير أن القيادين في حزب هللا يدفعونه إلى 
 .هذا االتجاه

الخميس، عن وزير شارك باالجتماع  اح يومجاء ذلك بحسب ما نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلية، صب
الذي عقده المجلس اإلسرائيلي الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية )"كابينيت"(، أمس 

 .األربعاء
وبحسب المصدر فإن أجهزة األمن عرضت تقديراتها خالل االجتماع، وقالت إن "األمين العام لحزب 

ي إلى مواجهة مع إسرائيل خالل هذه الفترة، غير أن ناشطي هللا، نصر هللا، غير معني برد يؤد
 ."الحزب يدفعونه بهذا االتجاه

وحول االتفاق مع اإلمارات، قال رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة، 
فد مئير بن شبات، الذي عاد من أبو ظبي يوم الثالثاء، إثر زيارة استمرت يومين ترأس خاللها الو 

 .اإلسرائيلي، إن اإلماراتيين معنيون بعالقات دافئة وحميمة مع إسرائيل
 1/9/1111، 44عرب 

 
 وفاة أسيرعد  225المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا إلى  ارتفاع عدد .06

المعتقل داود الخطيب، من سكان بيت لحم في  رام هللا: ذكر نادي األسير الفلسطيني في بيان، أن
عاما تبقى له منها عدة أشهر، تعرض لجلطة قلبية ما  18الضفة الغربية ويقضي حكما بالسجن لمدة 

وبحسب نادي األسير ارتفع إجمالي عدد المعتقلين  اإلسرائيلي.« عوفر»أدى إلى وفاته في سجن 
. وقال، إن إدارة 1967معتقال، منذ العام  225الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون اإلسرائيلية إلى 

حيث كان يقبع األسير ( »20( و)19االحتاللي، نقلت عددا من األسرى، من قسمي )« عوفر»سجن 
 «.فرادي، بعد مواجهتهم للقمعداود الخطيب إلى زنازين العزل االن

 4/9/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 مستوطنا وطالبا يهوديا يقتحمون األقصى 123القد :  .07
اقتحم مستوطنون وطلبة معاهد يهودية، اليوم الخميس، باحات المسجد األقصى المبارك، : القدس

 53القدس المحتلة، أن وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية ب بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلية.
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عنصرا من  11طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد األقصى، باإلضافة إلى  70مستوطنا و
 مخابرات االحتالل اقتحموا مصليات المسجد.

 3/9/2020، القد ، القد 
 

 مطالبات بتحقيق دولي باستشهاد األسير الخطيب وتوفير الحماية لألسرى  .08
مؤسسات وهيئات حقوقية، أمس، بفتح تحقيق دولي جدي في ظروف "األيام": طالبت  -رام هللا 

استشهاد األسير داود الخطيب من بيت لحم، وحملت دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن جريمتها 
وأكدت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية أن قضية استشهاد األسير  المتواصلة بحق األسرى.

يا آخر للمزيد من الخطوات القانونية، والسياسية لفتح تحقيق الخطيب يجب أن تشكل سببًا إضاف
 دولي جدي في ظروف استشهاده.

 4/9/2020األيام، رام هللا، 
 

 إصابات باعتداء لمستوطنين على سيارة ومداهمات بالضفة .09
أصيب عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية، جراء اعتداء مستوطنين على سيارتهم قرب بلدة رام هللا: 

 ترمسعيا شمال شرق محافظة رام هللا والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.
إصابات وصلت لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام هللا، أحدها  4وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن "

وصفت بالخطيرة، وهي لمواطنة حامل في الشهر التاسع، بعد تعرض سيارتهم للرشق بالحجارة من 
سياق متصل، داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي الجمعة، عددا من المنازل وفي . قبل المستوطنين"

 الفلسطينية وفتشتها، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
 3/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، 

 
 فلسطينيا بالضفة والقد  13قوات االحتالل تعتقل  .21

مواطنا فلسطينيا، عقب دهم  13يوم الخميس ي، فجر اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيل: رام هللا
وذكر  منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم، أن جنوده اعتقلوا عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية، 
هزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جرى تحويلهم للتحقيق لدى األج

 المستوطنين.
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من جانبه، قال "نادي األسير" الفلسطيني، في بيان، إن قوات االحتالل داهمت مناطق مختلف 
بالضفة خالل تم إجراء تفتيشات في منازل ومراكز ثقافية ومصادرة بعض الممتلكات وأجهزة 

من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة الحواسيب، كما تم اعتقال عددا 
 المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات االحتالل.

 3/9/2020، قد  بر 

 
 سباحة "إسرائيل"األردن يتسلم مواطنًا عبر إلى  .20

بعد  ،في مدينة إيالت "إسرائيل"عمان: أعلنت الخارجية األردنية، الخميس، تسلم مواطن احتجزته 
 الحدود سباحة. هعبور 

 2020/9/4، الشرق األوسط، لندن
 

 متوازنةكية ال يمكن أن تقود لعملية سلمية يأبو الغيط: مواقف اإلدارة األمر  .22
القاهرة: قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن مواقف اإلدارة األمريكية حيال 
التسوية السلمية والخطط التي طرحتها، ال يمكن أن تقود لعملية سلمية متوازنة، ُتفضي إلى حل دائم 

الممثل األعلى للشؤون وأضاف خالل استقباله . وعادل وشامل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
الخميس، أن المرحلة المقبلة القاهرة، الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي جوزيف بوريل، في 

، من أجل تثبيت اإلجماع الدولي القائم حول محددات التسوية مشتركاً  أوروبياً -عربياً  تتطلب عمالً 
 .ر حل الدولتينالسلمية في إطا

 2020/9/3، القد ، القد 
 

 الجامعة العربية: دعم الفلسطينيين يبقى في مقدمة األوليات العربية .23
( للمجلس 106أمام الدورة )ته في كلمأحمد أبو الغيط،  جامعة الدول العربيةأمين عام  أكد :القاهرة

جامعة على المستوى الوزاري، على أهمية تقديم المساعدات للفلسطينيين، لاالقتصادي واالجتماعي ل
 استمرار الحصار اإلسرائيلي لالقتصاد الفلسطيني، وتبعات تفشي فيروس "كورونا" المستجد.في ظل 
ن دعم االقتصاد الفلسطيني يظل في مقدمة األولويات العربية خاصة في ظل استمرار أ"واعتبر 

 األزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين".
 2020/9/3، قد  بر 
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 سيكون بعد التوقيع على اتفاقية اإلمارات "إسرائيل" مع البحرينعالقات قناة عبرية: تطبيع  .24
قناة التلفزة اإلسرائيلية الرسمية "كان"، الخميس توقع مسؤول إسرائيلي "رفيع المستوى"، : نقلت الناصرة

ن التقديرات تشير أ"موضحًا  .اً الرسمية مع "إسرائيل" قريبا جد أن تعلن البحرين عن تطبيع العالقات
عالن البحريني عن التطبيع الرسمي، سيكون مباشرة بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل بأن اإل

أشارت القناة إلى كما  سبتمبر الجاري". أيلول/ 13واإلمارات في العاصمة األمريكية واشنطن، في 
 رفض طلب السلطة الفلسطينية بعقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لإلعالن رسميا عن معارضة

كما كشفت عن ضغوط  تطبيع العالقات اإلماراتية مع "إسرائيل"، وذلك بعد رفض البحرين الطلب.
 من دول عربية، للتأثير على القيادة الفلسطينية وإجبارها على قبول خطة "صفقة القرن" بالقوة.

 2020/9/3، قد  بر 
 

 ئهابعبور أجوا البحرين تسمح للرحالت الجوية بين اإلمارات ودول العالم .25
 مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصالت واالتصاالت البحرينية،  أكد المنامة:
موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة صدور "

ت الجوية اإلمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحال
 ."ة والمغادرة منها إلى كافة الدولالقادمة إلى دولة اإلمارات العربية المتحد

 2020/9/3، الشرق األوسط، لندن
 

 عالم افتراضي لمسؤولين فلسطينيين .26
 أنيس فوزي قاسمد. 

ألقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، كلمة في مؤتمر المركز 
من  22و 21الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية )مسارات(، الذي عقد يومي 

الشهر الماضي )أغسطس/ آب(. وقبله بنحو شهر، شارك رئيس وحدة الشؤون االستراتيجية في 
مجلس الوزراء الفلسطيني، أحمد جميل عزم، بكلمة في ندوة بعنوان "الضم والتطبيع واألبارتهايد"، 

من نظمها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع مكتبة األرشيف في عّمان. و 
الفلسطينية إما أنهم  السلطةمتابعتي المشاركتين، خالطني شك قوي بأن بعض كبار مسؤولي 

 يعيشون في عالم افتراضي، أو أنني الذي أعيش في ذلك العالم. 
بدايًة، االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي طعنة غادرة وضربة قوية وخيانة قومية، إاّل أنه يجب اإلقرار بأن 

ن منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كسرت حاجز المناعة العربية المقاوم للتطبيع. اتفاقية أوسلو بي
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حتى أن اتصاالت بعض األنظمة العربية الرسمية مع إسرائيل سرًا قبل "أوسلو" لم تكن ذات سمات 
تطبيعية، بل إلنجاز أمر محّدد. ولم تكن هناك من عالقات عربية غير رسمية مع الحركة 

ال اتصال حزب الكتائب اللبناني وزعيمه بيار الجميل بها قبل قيام إسرائيل وبعده. وفي الصهيونية إ
ما عدا ذلك، ظل التواصل مع إسرائيل عماًل مؤّثمًا وفضيحة وطنية كبرى، إلى أن جاءت "أوسلو". 

دًا، ومع عدم وجود قيادة رشيدة تضبط إيقاع المفاوضات مع إسرائيل، بدأت عملية التسّرب رويدًا روي
 وبدأت عناصر الصمود تنهار.

قال صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية تتعّرض لمشروع تدمير، وإن اتفاق التطبيع اإلماراتي 
اإلسرائيلي جزء من هذا المشروع الهادف إلى إيجاد بديٍل عنها. وبحسبه، فإن السلطة حين ولدت 

حّددت في اتفاق أوسلو "نقل الشعب كانت ثمرة نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه، ووظيفتها كما 
الفلسطيني إلى االستقالل، و"لن ترضى بسلطة خدمية". وتزيينا لهذه األقوال ينقل عريقات ما قال إنه 
من مندوب إسرائيل في األمم المتحدة "لن يكون هناك سالم ما دام محمود عباس على رأس 

سطينية نشأت بقرار من منظمة التحرير م، حيث قال إن السلطة الفلاالسلطة". ويؤيد هذا أحمد عز 
 التي توصلت إلى اتفاق انتقالي مع إسرائيل.

هذه أقوال في غاية األهمية، وال سيما أنها تصدر عن مسؤول فلسطيني رفيع، لكنها عند تفكيكها ال 
 تصمد أمام الوقائع الصلبة )وليس االفتراضية(. والثابت، بخالف ما يقوله عريقات وعزم، أن السلطة
الفلسطينية لم تنشأ بفضل كفاح الشعب الفلسطيني، وليست ثمرة نضال هذا الشعب ولم تنشأ بقرار 
من منظمة التحرير، بل جاءت بفضل اتفاق أوسلو، الذي هو، في الواقع والقانون، وثيقة استسالم 

حكم العسكري وباطل قانونًا. واألساس الذي أقيمت عليه أنها الوارث لإلدارة المدنية التي أوجدها ال
، وجاء إنشاؤها 1981الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني  947اإلسرائيلي، بموجب األمر العسكري 

خالل مفاوضات كامب ديفيد بشأن شكل الحكم الذاتي الذي اقترحه رئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم 
حاكم العسكري في بيغن على الرئيس المصري أنور السادات. واستباقًا لذلك االحتمال، أنشأ ال

األراضي الفلسطينية المحتلة اإلدارة المدنية، وأوكل إليها القيام بالمهام المدنية إلدارة شؤون السكان، 
بما فيها جمع النفايات، المهمة التي يعترض عليها عريقات. )أنظر الملحق الثالث التفاقية أوسلو 

العسكري المهام من اإلدارة المدنية إلى  (. وحين تّم التوقيع على اتفاق أوسلو، نقل الحاكم1995
سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني التي سّميت، تجمياًل، "السلطة الفلسطينية"، وورد ذلك في أول مواد 
اتفاقية أوسلو تحت عنوان "نقل الصالحيات". ولم يرد في ذهن القيادة الفلسطينية، أو ال تريد أن 

ة يعني أن السلطة األسمى في هذه العملية هي سلطة الحاكم تصّدق أن قيامها بمهام اإلدارة المدني
العسكري اإلسرائيلي )أنظر المادة األولى(، الذي أوجد اإلدارة المدنية بموجب أمر عسكري صادر 
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عنه. وبالنتيجة هو مصدر الصالحيات لكل من تنتقل إليه المهام الموكلة لإلدارة المدنية بما فيها 
يغّير من هذا الترتيب أن أصبح يطلق لقب "رئيس" أو "رئيس وزراء" أو السلطة الفلسطينية. وال 

"وزير" على مسؤولي السلطة، إذ إنه، وعلى ما قال عريقات صراحة في تصريح له: "سأقول أمورًا قد 
تغضب الرئيس الفلسطيني.. أعتقد أن الرئيس الحقيقي للشعب هو وزير الجيش أفيغدور ليبرمان. أما 

(. وفي 21/2/2018لفلسطيني فهو المنسق بولي مردخاي" )صحيفة الشرق األوسط، رئيس الوزراء ا
التصريح نفسه، كان عريقات أمينًا وصادقًا حين قال: "هناك فرق بين انهيار السلطة وحلها وتسليم 
 المفاتيح، ألني أعتقد أن المفاتيح لم تكن يومًا بأيدينا". وهذا تأكيد أن المفاتيح في الواقع ظلت بيد

 الحاكم العسكري. 
لذلك، ليس من سبب أو ضرورة إلقامة عالقات دبلوماسية على مستوى الدول )اإلمارات مع 
إسرائيل( لتدمير السلطة، ذلك أن تدميرها ال يحتاج إاّل ألمر من الحاكم العسكري اإلسرائيلي، لتفكيك 

انًا، صالحياته، إذ قام السلطة، فهو خالقها ومصدر صالحياتها. وقد مارس الحاكم العسكري، أحي
بعملية غزو للمقاطعة وحصار الرئيس ياسر عرفات، كما أنه شّل السلطة الفلسطينية حين ألغى 

(، حيث لم تأت االنتخابات على مقاس االحتالل. ويقّر 2006انتخابات المجلس التشريعي الثاني )
سلطة االحتالل، و"هذه هي صائب عريقات نفسه بأن الرئيس محمود عباس ال يتحّرك إاّل بإذن من 

(. وتجافي هذه الوقائع ما قاله أحمد عزم إن عملية بناء 21/2/2018الحقيقة" )الشرق األوسط، 
السلطة تركز على ترتيب المفاوضات وإقامة العالقات مع دول العالم، وبناء المؤسسات األمنية 

ألنه ليس بإمكانها، وال من  والمدنية على األرض. نجحت السلطة في بناء المؤسسة األمنية فقط،
صالحياتها، القيام بالمهام األخرى. أو باألحرى كانت هذه مهمتها األساسية، المقاولة من الباطن 

 لالحتالل.
وتأكيدًا على هذه النتيجة، ورد في كلمة عريقات أن أول قرار اتخذه نتنياهو عند عودته إلى الحكم 

رة المدنية إلى الحياه، بينما في االتفاق االنتقالي ُحّلت اإلدارة ، "إعادة اإلدا2009في إسرائيل في العام 
المدنية ..". وهذا ورد في صلب اتفاق أوسلو، أن مهام اإلدارة المدنية وصالحياتها سوف تنقل إلى 
سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، ومن ثّم يتم حّلها. وإحياؤها يعني استرجاع الصالحيات، أو بعضها. 

نتنياهو أحدًا في سحب أٍي من الصالحيات، ولم يطلب موافقة السلطة الفلسطينية. ويؤيد ولم يستأذن 
هذا القول أن ما تسمى "الحكومة الفلسطينية" أعربت عن احتجاجها على مضاعفة عدد العاملين في 
اإلدارة المدنية، والتي كان من المفروض حّلها. واعتبرت إحياء اإلدارة المدنية تقويضا للسلطة 

 (.5/3/2019الفلسطينية )الموقع اإللكتروني للحكومة الفلسطينية، 
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وما يقوله صائب عريقات إن "وظيفة السلطة نقل الشعب الفلسطيني إلى االستقالل"، ويؤيده أحمد 
عزم، ال يسنده دليل، ولم يرد في كل أوراق أوسلو واالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ذكر لكلمة 

أو ما يفهم منه تلميحًا دولة فلسطينية أو حق تقرير المصير. وحين قّدم رئيس "استقالل" أو "دولة"، 
 للمصادقةالوزراء، إسحق رابين، اتفاق إعالن المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى الكنيست 

، قال إن أقصى ما تمنحه إسرائيل للفلسطينيين حكم ذاتي ولكنه ليس دولة. 1993عليه في أواخر 
ه تأكيدًا لما قاله بيغن للسادات إنه ال يمكن إلسرائيل أن تسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى وكان قول

جوار إسرائيل غرب نهر األردن، فمن أين جاء عريقات )ومعه أحمد عزم( بوصف وظيفة السلطة 
 أنه االنتقال إلى دولة، إال أن يكون ذلك تفكيرا افتراضيا؟

في األمم المتحدة إنه ال سالم مع وجود محمود عباس على  وما نقله عريقات عن مندوب إسرائيل
رأس السلطة الفلسطينية، قول فيه تزيين غير حقيقي، أو قصد منه صاحبه زيادة االبتزاز، فالرئيس 
عباس ال يزال جاهزًا "للمفاوضات" إذا قبلت به إسرائيل. وكان قد أعلن مرة )من دون تفويض من 

لن يسمح بإغراق إسرائيل بخمسة ماليين الجئ فلسطيني، ما يؤدي إلى مرجعية فلسطينية عليا(، أنه 
تغيير الوضع الديمغرافي فيها. يتمتع هؤالء الالجئون بحقوق ثابتة وقانونية ومسجلة ومقننة ويحميها 

 القانون الدولي. وتكّرر الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا الحق سنويًا، وفي أكثر من مناسبة.
سؤال "ما العمل وأين أخطأنا؟"، أجاب عريقات بأنه "كانت هناك اتفاقيات تعاقدية بين  وفي رّده على

منظمة التحرير وإسرائيل حددت بفترة انتقالية مؤقتة لخمس سنوات". والخلل في االتفاق يتمثل في 
ت عدم تطبيقه، واالتفاق لم يوضح أين سنذهب في حال أخّلت إسرائيل بالتزاماتها. كان جواب عريقا

صحيحًا من حيث أن من مثالب "أوسلو" أنه لم يضع آلية لفّض الخالف، كما تنص على هذا 
االتفاقات والعقود الدولية والمحلية، ففي اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة في حال الخالف بين 
 الطرفين يحال األمر إلى التحكيم. ولم يرد مثل هذا النص في اتفاق أوسلو. وعلى الرغم من هذا
النقص، هل يقف الطرف الفلسطيني مشلواًل إذا ما أخّلت إسرائيل بالتزاماتها؟ يدرك صائب عريقات، 
وهو المفاوض المتمّرس، أنه إذا لم ينفذ طرٌف ما التزامه في العقد، فإن على الطرف اآلخر أن يمتنع 

ذه قاعدة بديهية، وال تحتاج عن تنفيذ التزامه هو اآلخر. هناك مبدأ الندّية في االلتزامات التعاقدية، وه
 إلى نصوص أو اجتهادات أو آراء قانونية. 

لماذا لم توقف السلطة الفلسطينية و/أو منظمة التحرير تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها عندما أخّلت 
إخالاًل ارتكبتها إسرائيل بموجب  160إسرائيل بالتزاماتها. وكان عريقات قد قال إنه رصد أكثر من 

ق أوسلو، فلماذا واصلت السلطة القيام بالخدمة األمنية لسلطة االحتالل في مثل هذه األحوال، اتفا
 وأغفلت القيادة مبدأ النّدية، بل وأهملته إهمااًل شديدًا؟
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ومن النقاط المهمة في كلمة عريقات أن السلطة الفلسطينية نجحت بصمودها في وقف مخطط 
كيف تّم ذلك، إال إذا كان النجاح والصمود قد وقعا في  إسرائيل ضم أراض فلسطينية. ولم يشرح

عالم افتراضي. وال أظن أن عريقات ينكر أن الضم قد وقع فعاًل، فمنطقة األغوار الفلسطينية، وقد 
قصدها إسحق رابين في خطابه للحصول على مصادقة الكنيست على إعالن المبادئ، إن حدود 

ستوطنة، فضاًل عن نقاط تفتيش وحواجز للجيش اإلسرائيلي، م 31إسرائيل، قد ضمتها فعاًل بإقامة 
وإن "تطهيرًا عرقيًا" قد وقع بإجالء حوالي مائتي ألف فلسطيني منها، ومصادرة أمالكهم، فضاًل عن 
السيطرة على أهم مخزون مائي في الضفة الغربية. وتؤشر هذه كلها إلى أن الضم قد وقع، إال أنه 

(، وال de jureتعلن عنه إسرائيل اآلن أنها تود أن تعلن الضم القانوني ) (. وماde factoضم واقعي )
فرق بين النوعين، فالضم في الحالين احتالل، وكالهما عملية نهب وسلب وسرقة، طبقًا للقانونين، 

 الوطني والدولي. فأين أوقفت السلطة الضم الواقعي؟
للسالم، في ظل وصول التجربة التفاوضية ويشرح عريقات الفائدة من الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 

إلى طريق مسدود، فقال إن الرئيس عباس مصمم على عدم مغادرة مربع الشرعيه الدولية، ولن 
يتنازل عن خيار الدولتين، وعاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية، وحل قضية الالجئين بناًء 

رئيس بذلك، بل ويستحق الدعم والتأييد، إال أن . وال غبار على تمسك ال194على قرار األمم المتحدة 
عريقات لم يشرح، وهو األقرب إلى عقل الرئيس وتفكيره، كيف أن تجربة حوالي ثالثة عقود من 
المفاوضات لم تنقل الفلسطينيين خطوة واحدة أقرب إلى القدس، ولم ينجح الرئيس في إعادة الجئ 

ا إلى المفاوضات، لكي ُتحدث أثرًا؟ فإن لم يتوفر واحد، فهل هناك أدوات ضغط أخرى يمكن إضافته
ذلك، أال يبدو أننا نراوح مكاننا، ولن يحقق الشعب الفلسطيني أيًا من تلك األطروحات التي يرّددها 
الرئيس، ويناضل صائب عريقات لتحقيقها؟ أال يستحق الشعب الفلسطيني مصارحة من قيادته 

طالب الوطنية، وأنها بالتالي تعلن فشلها، وتتنّحى إلفساح باإلعالن عن فشلها في إنجاز أي من الم
المجال لقيادٍة قد تنجح في الوصول بالمطالب الوطنية أو بعضها إلى نهايات أفضل. هذا ال يعيب 
القيادة، بل يكون مصدر فخرها أنها أفسحت في المجال لشعبها لكي يخوض غمار التجربة من 

 جاز، وما ينجزه الشعب هو نصر للقيادة المستقيلة.جديد بقيادة جديدة مع األمل باإلن
أبو مازن، ولكن مجلة نيوزويك األميركية  -وختامًا، تحّدى عريقات أن تكون هناك وثيقة بيلين 

. 20/9/2000، كما نشرتها صحيفة الحياة في 26/9/2000الصادرة باللغة العربية نشرتها في 
ر شيئًا قبل التحقق من صحته. وربما كانت هذه آخر ومعروٌف أن الصحف والمجالت المتزنة ال تنش

 معالم العالم االفتراضي الذي تحدث عنه عريقات.
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م يعيشان في عالم افتراضي، فمن يشارك امن مجمل ما ورد أعاله، يبدو أن عريقات وأحمد عز 
ربي(، جاء عريقات الرأي أن االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي )على خّسته ونذالته وخيانته كل ما هو ع

لتدمير السلطة الفلسطينية؟ ومن يشاركه الرأي أن السلطة أوقفت مخطط الضم، والضم قائم؟ ومن 
يشاركه الرأي أن قوة ارتكاز الفلسطينيين وقوتهم تكمن في الشرعية الدولية والقانون الدولي، بينما 

اركه الرأي أن السلطة يتبّرع الرئيس أبو مازن )بدون تفويض(، بحقوق خمسة ماليين الجئ؟ ومن يش
الفلسطينية أقيمت لنقل الشعب الفلسطيني من االحتالل إلى االستقالل، بينما لم ترد كلمه واحدة في 
كل اتفاقيات أوسلو عن االستقالل أو حق تقرير المصير أو حتى كلمة "دولة". وهناك افتراضاٌت 

وليس أحمد عزم في وضع أقّل  عديدة ال يتحدث عنها عريقات، ومن هم في حلقة السلطة األضيق.
افتراضًا، فهو يتحّدث عن السلطة، وكأنها تطبيق لقرار المجلس الوطني الفلسطيني الصادر في 

)على افتراض أنه قرار وطني(. ويصّر أحمد عزم على أنه على "أرض الواقع، ]فإن[ القوى  1974
لمجلس الوطني الفلسطيني، السياسية تتشبث بمشروع السلطة"، وكأنها مشروع وطني من صناعة ا

وليست من صناعة الحاكم العسكري. ومن أخطر ما قاله عزم إن "هناك خلال في فهم أن زوال 
السلطة يؤدي أو حتى يرتبط بتفعيل منظمة التحرير". زوال السلطة، في الواقع، يقضي على البطانة 

ير الشرعية وغير القانونية. وكم العازلة التي تؤيد االحتالل، وهي وليد غير شرعي التفاقية أوسلو غ
كان أولى باألخوين الكريمين أن يطالبا بإعادة الحياة إلى منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني 

 جديد، إلفراز قيادة جديدة تقود النضال الفلسطيني بتوجيهات وأطروحات جديدة.
 4/9/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 ال خالص للعرب من األطماع الصهيونية .27

 عبد الستار قاسمد. 
يظن عدد من األنظمة العربية بأن االعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معهم سيحمي هذه األنظمة 
من االنهيار. هذا الظن صحيح مؤقتا، وإلى حين يتمكن الصهاينة بإحكام من رقاب األنظمة 

ين اليهود حتى لو مثل هؤالء والشعوب العربية. الصهاينة اآلن يأتمرون إلى حد بعيد بتعاليم رجال الد
الرجال األقلية من الناس. ورجال الدين يسيرون مع القادة السياسيين الذين يعملون على تهويد كل 
فلسطين االنتدابية، وتركيزهم اآلن على تهويد الضفة الغربية. وهذه مسألة متعلقة بصورة أساسية 

 هم. بتعاليم العهد القديم الذي يؤمن به اليهود أنه تورات
ينص العهد القديم على مستويات متعددة ألرض إسرائيل، وهي المستويات التي يؤمن بها عموم 

 اليهود وليس رجال الدين فقط، وإن شذ عن هذا اإليمان بعض اليهود. وهذه المستويات هي: 
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األنبياء. قال أرض إسرائيل الكبرى التي وعدها الرب )رب( إسرائيل إلبراهيم، أي سيدنا إبراهيم أبي 
له الرب انظر هذه األرض التي ترى شماال وجنوبا، شرقا وغربا لك ولنسلك أعطيها من بعدك. وكان 
هذا الوعد في مدينة شكيم، نابلس المحاطة بالجبال وال يرى المرء كثيرا في مختلف االتجاهات. ولهذا 

ثناء السبي البابلي الكبير في بالد طور الرب )وهو كاتب العهد القديم في القرن السادس قبل الميالد أ
ما بين النهرين( وقال هذه األرض من البحر الكبير ناحية الغرب إلى النهر الكبير ناحية الشرق 
أعطيها لك ولنسلك. أي كل المنطقة من النيل غربا إلى الفرات شرقا وتشمل مصر شرق نهر النيل 

رى واألردن وغرب العراق حتى الفرات والنصف وسيناء وفلسطين القائمة حاليا، ولبنان وسوريا الصغ
الشمالي من الجزيرة العربية بما في ذلك مكة والمدينة المنورة. ويبدو أن ذلك الرب كان يعمل بتجارة 

 األراضي.
تكرر هذا الوعد لملوك إسرائيل بعد سيدنا إبراهيم. هذا المستوى موجود في أطلس إسرائيل بوضوح، 

 معدنية الصهيونية من فئة العشر آجورات.وهو مرسوم على العملة ال
يتمثل المستوى الثاني بأرض الميعاد التي وعدت لموسى عليه السالم. العهد القديم يرسم الخارطة 
بالمواقع وهي تشمل: سيناء، وفلسطين االنتدابية عدا اإلصبع الجنوبي من النقب، ولبنان دون مدينة 

ذلك دمشق وشمال األردن بما في ذلك إربد، وكل طرابلس، وجنوب غرب سوريا الصغرى بما في 
 بحر الملح الذي نسميه البحر الميت. 

أما المستوى الثالث فهو مملكة داود والتي شملت أغلب المناطق المسماة بأرض الميعاد عدا منطقتي 
 صيدا وغزة، وهما المنطقتان اللتان لم يتمكن الملك داود من السيطرة عليهما. 

ابع فمشمول بنص العهد القديم القائل إن كل أرض تطؤها أقدامكم فهي لكم. وهذا أما المستوى الر 
منطقي ألن اليهود شعب هللا المختار المقدس، واألرض تصبح مقدسة إذا داسها اليهود، وهي بذلك 
تصبح حراما على غير اليهود. األرض المقدسة للمقدسين  فقط. وبناء على هذا النص قال وزير 

 إن حدود إسرائيل حيث تقف آخر دبابة إسرائيلية.  1967ني عام الحرب الصهيو 
من المالحظ، ووفق ما يروي دائما حجاج بيت هللا الحرام أن آل سعود لم يمسوا األماكن التي ُطرد 
اليهود منها نتيجة غدرهم للرسول محمد عليه الصالة والسالم. هناك بيوت عدة ذات أثر تاريخي هام 

يتم حفظها وصونها، بينما المواقع اليهودية ما زالت ماثلة، وال أرى أن بقاءها  في مكة والمدينة لم
عبث أو من قبيل الصدفة أو حب السعوديين لآلثار. بل يبدو أن حسابها من قبل المعنيين بها قد 

على شرم الشيخ ووجهه ناحية  1967اقترب. وال غرابة حيث إن زعيم اليمين الصهيوني وقف عام 
طب السعوديين قائال إن عليهم تسليم مكة والمدينة سلما، وإن لم يسلموهما سلما الجنوب وخا
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فستأخذها إسرائيل حربا. على اعتبار أن سيدنا إبراهيم هو الذي أرسى قواعد بيت هللا الحرام، والمدينة 
 كانت محاطة بحصون قبائل يهودية مثل خيبر وبني النضير. 

يخونون القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين، لكن الصهاينة سيحمون عروش العرب الذين 
الفلسطينيين  1948عيون الصهاينة على األرض العربية وليس على بقاء األنظمة. طرد اليهود عام 

من ديارهم ولم يسمحوا لعمالئهم وجواسيسهم بالبقاء. عند المصلحة، وتنفيذ أوامر الرب، ال يوجد 
لغرباء نجس ودنس. الصهاينة يتصرفون بلطف اآلن تكتيكيا لكي لليهود أصدقاء. الكل غرباء، وا

يتمكنوا، لكن ابن زايد سيجد نفسه في صقيع أالسكا أو القطب الجنوبي مستقبال. ولن يختلف مصير 
ملك األردن وقيادة منظمة التحرير وقيادة مصر عن ابن زايد. أنصح بقراءة العهد القديم، وستجدوننا 

 .من الصادقين إن شاء هللا
 3/9/2020، لندن، 21عربي 

 
 االتفاق مع اإلمارات: أين تبّخر االعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"؟! .28

 عكيفا الدار
سنة لم يقتل  56للمرة األولى منذ »تفاخر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، األسبوع الماضي، بأنه 

 «.أي مواطن إسرائيلي
فترة قصيرة من نشر النبأ السعيد، سيدخل في قتل الحاخام شاي أوحايون، الذي حدث بعد 

 إحصائيات السنة القادمة.
)بالمناسبة، حقوق اإلبداع لهذا االختراق محفوظة لرئيس الحكومة « سالم مقابل سالم»عقيدة نتنياهو 

 السابق، إسحق شامير(، تسري أيضًا على القناة الفلسطينية.
إذا تنازلت «: األرض مقابل السالم»سطينيين هي فعليًا، العقيدة التي تعرضها إسرائيل على الفل

السلطة الفلسطينية عن كل األراضي فإن نتنياهو سيعطيهم كل السالم، بما في ذلك الحق في أن 
 ، الذين ينوون تنفيذ عمليات.«حماس»من أجلنا واإلبالغ عن أعداد نشطاء « حماس»يحاربوا 

 ها الحق األساس في تقرير المصير.فقط يجب عليهم أن ينسوا حقوق اإلنسان، وعلى رأس
«. إذا أعطوا سيأخذون وإذا لم يعطوا فلن يأخذوا»في بداية طريقه في بلفور عرض نتنياهو عقيدة 

وها هي السلطة الفلسطينية تعطينا األمن )يشهد على ذلك كبار رجال جهاز األمن في إسرائيل وفي 
 أميركا(.

 إسرائيل ودولة اإلمارات. وما الذي حصلت عليه في المقابل؟ سالم بين
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«. الهروب إلى األمام»في اللغة العربية يسمون ظواهر مشابهة للتطبيع بين إسرائيل واإلمارات بـ 
بتشجيع من الرئيس األميركي، دونالد ترامب، فإن إمارات الخليج تساعد نتنياهو على الهروب من 

 «.المناطق»شكل أكثر دقة، تحت مشاكله الشخصية وإخفاء الفيل الفلسطيني تحت البساط، أو ب
يكفي أن نرفع قلياًل البساط من أجل أن نكتشف الفرق الجوهري بين طريقة عرض االتفاق على يد 
نتنياهو وبين الموقف الذي يطرحه المتحدثون باسم اإلمارات، وعلى رأسهم وزير الخارجية، أنور 

 قرقاش.
ين. أعلن وزير الخارجية السعودي، األمير يؤكد جميعهم تجميد خطة الضم والتمسك بمبدأ الدولت

فرحان بن عبد هللا، أنه دون اتفاق سالم مع الفلسطينيين فإن السعودية لن تذهب بأي شكل من 
األشكال في أعقاب اتحاد اإلمارات؛ وأعلنت منظمة الدول اإلسالمية، التي تسيطر عليها السعودية، 

ها لخطوة الضم الهادئ والزاحف؛ وأوضح األمين العام عن تأييدها الشديد للمبادرة العربية ومعارضت
للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن أعضاء الجامعة يعتبرون المبادرة العربية، التي تقوم على مبدأ 

 األرض مقابل السالم، المرجعية الوحيدة التفاقات السالم والتطبيع مع إسرائيل.
السالم »اليهودي، فإن انتقاد وهم نتنياهو  –إلسرائيلي من المدهش أنه بالذات في معسكر السالم ا

 «.األرض مقابل السالم»لحل « ال يوجد شريك»يرافقه اتفاق مع عقيدة « مقابل السالم
، «هآرتس)»جميع الحقوق محفوظة كما قلنا إليهود باراك. في مقال نشره في نهاية األسبوع الماضي 

الذي كان وزير الخارجية في حكومة إيهود باراك، عن ( اقتبس البروفيسور شلومو بن عامي، 28/8
المستشرق األميركي من أصل لبناني شيعي، فؤاد عجمي، الذي قال إنه يوجد للفلسطينيين ميل لـ 

 «.التوقع دائمًا أن قوة خفية ما ستهب لمساعدتهم، وكأن قوانين التاريخ ال تسري عليهم»
قيلت أقوال عجمي هذه ردًا على أن ياسر عرفات رفض الخطة التي اقترحها عليه الرئيس بيل 

 .2000كلينتون في كانون األول 
االنفصال عن الواقع للحركة الوطنية الفلسطينية شجع الرفض »يتفق بن عامي على أن 

خطته حصل  ، ولكنه يتذكر بالتأكيد أنه بعد بضعة أسابيع على طرح كلينتون «اإلسرائيلي
 «.قوة خفية»الفلسطينيون على عرض أفضل، دون أن يحتاجوا إلى مساعدة من أي 

أعلن وزير الخارجية في حينه  2001في مؤتمر صحافي لتلخيص محادثات طابا في كانون الثاني 
لقد أنهينا هذه المرحلة من المحادثات بيننا بشعور من اإلنجاز بأننا قريبون من التوصل »بن عامي: 

، ولكن ألن حكومة باراك كانت في حينه في نهاية حياتها القصيرة فقد اضطر بن عامي «لى اتفاقإ
الشعور هو أنه ليس لدينا في هذه األثناء زمن سياسي جيد يمكننا من تطبيق االتفاق، »للقول إن 

 «.وسنعود إليه عندما تنتهي العملية الديمقراطية في إسرائيل
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إلى الحكم. وعاد الطرفان إلى طاولة « الليكود»في حينه بعودة  انتهت العملية الديمقراطية
 .2007المفاوضات فقط في نهاية العام 

هذه المرة  –الثقة المتبادلة تم إصالحها، وتقلصت الفجوات، لكن الزمن السياسي الجيد مرة أخرى نفد 
ودخول الديمقراطي في أعقاب عملية ديمقراطية أدت إلى استقالة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، 

 نتنياهو إلى البيت في بلفور.
يلوم بن عامي الفلسطينيين، هذه المرة يلقي على رئيس السلطة الفلسطينية المسؤولية عن فشل 

وزير الخارجية األميركي في حينه، جون كيري. يبدو  2014المفاوضات مع إسرائيل والتي أدارها في 
ن نتنياهو وضع أمامهم عقبة اعتراف الفلسطينيين أن المؤرخ نسي أن الجهد األميركي فشل أل

 بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.
أعتقد أنه من الخطأ طرح هذه »منذ بداية المفاوضات قال كيري أمام لجنة الخارجية في الكونغرس: 

اسم الفكرة مرة تلو األخرى من قبل عدد من األشخاص )االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية(، كعامل ح
 في التعامل مع الدولة الفلسطينية والسالم.

بالمناسبة، حسب معرفتنا لم يشترط نتنياهو االتفاق مع اإلمارات «. وقد أوضحنا مقاربتنا هذه
باعتراف الدولة اإلسالمية بإسرائيل كدولة يهودية مثلما ال يوجد أي ذكر لذلك في اتفاقات السالم مع 

 مصر واألردن.
فإن افتراض نتنياهو بأن التحالفات العسكرية هي العالج للخطر الوجودي كما يشير بن عامي، 

الكامن في التدهور نحو دولة ثنائية القومية، هو هذيان كارثي. عالج هذا الوباء هو مبادرة السالم 
سنة تقريبًا. وخطوات  18العربية، التي تطرح التطبيع مقابل األرض، التي تقبع على الرفوف منذ 

 انب والهروب من المسؤولية وزرع اليأس هي هذيانات كارثية ال تقل عن ذلك.أحادية الج
 «هآرتس»
 4/9/020األيام، رام هللا، 
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