
     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 عريقات: فلسطين ستقطع عالقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس
 الجامعة العربية ُترحب بُمخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية

 مبادرة أمريكية للتطبيع بين الرياض وتل أبيب: صحيفة عبرية
 تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيران "إسرائيل"واشنطن: اإلمارات و

 اراتيةاإلم –تطلب "تعويضا" مقابل صفقة األسلحة األميركية  "إسرائيل"

هنيةةةةةة فةةةةةح اسةةةةةت با  حاشةةةةةد بعةةةةةين 
الحلوة: مخيماتنةا هةح قةالع المقاومةة 

 وال تناز  عن الثوابت
 

 4... ص 
 

 5325 7/9/2020 نثين إلا



 
 
 
 

 

 2 ص             5325 العدد:             9/7/2020إلنثين  ا التاريخ: 

                                    

   السلطة:
 4 عريقات: فلسطين ستقطع عالقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس  2.
 5 على أساس القرارات الدولية "إسرائيل"اشتية: منفتحون للتفاوض مع   3.
 5 شعث: يجب إلزام "اإلمارات" بالتراجع عن خطوة التطبيع  4.
 5 مبادرة العربية حو  التطبيعاللتجاهل خرق على السلطة الفلسطينية : ضغوط "القدس العربح"  5.
 6 الفلسطينية أرملة عرفات تفتح النار مجددا على السلطة  6.

 
  المقاومة:

 6 هنية يدعو لحكومة وحدة تمهد إلنهاء االنقسام  7.

 7 "هنية" يلتقح "نصر هللا" فح لبنان  8.

 8 ترد الهجوم وتفتح النار على أرملة عرفات فتح  9.
 8 حماس تستنكر محاولة ربطها بمنظمة أمريكية خطيرة  10.
 8 خبراء إسرائيليون: فشلنا أمام "بالونات" حماس بصورة مهينة  11.
 9 ما  سلفيت بزعم محاولة طعن جنوداالحتال  يصيب شابا ويعتقله ش  12.
 9 ونروا: تحّملوا مسؤولياتكم تجاه الالجئينألة  "الشعبية"  13.
   

  :اإلسرائيلحالكيان 
 10 " لإلماراتF35ستضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات " "إسرائيل": لكيانوزير استخابرات ا  14.
 10 اراتيةاإلم –تطلب "تعويضا" مقابل صفقة األسلحة األميركية  "إسرائيل"  15.
 10 رفضت االعتراف بكوسوفو لمنع سابقة تجاه فلسطين "إسرائيل"  16.
 11 تسعى التفاقيات اقتصادية مع ُعمان والبحرين بواسطة اإلمارات "إسرائيل"  17.
 11 بة نتنياهو باالستقالةآالف اإلسرائيليين يتظاهرون مجددًا لمطال  18.

 
  :األرض، الشعب

 11 "أجهزة الكترونية"لتركيب  "األقصى"قتحم ي جيش االحتال   19.

 12 واالحتال  يسعى لتغيير الوضع القائم "األقصى"عكرمة صبري: لن نسمح بإغالق   20.

 12 "قلقة" على أسيرين جريحين هيئة فلسطينية  21.

 12 لشهر الماضحوقتا فح "اإلبراهيمح" خال  ا 50مرة ومنع األذان  20 "األقصى"االحتال  دنس   22.

 13 تحقيق إسرائيلح: باإلهما  المتعمد هكذا يمحو االحتال  التراث الدينح الفلسطينح  23.



 
 
 
 

 

 3 ص             5325 العدد:             9/7/2020إلنثين  ا التاريخ: 

                                    

 13 الهيئات اإلسالمية: تغيير الواقع التاريخح والدينح والقانونح فح األقصى بالقوة لن يكون   24.

 13 فح طولكرم لتكريس الضممنطقة استيطانية صناعية جديدة   25.
 

  األردن:
 14 وزير األوقاف األردنح: المسجد األقصى غير قابل للتقسيم وال المشاركة  26.
 14 تحقيق السالم العاد  والشامل والدائم خيار استراتيجح طريقه حل الدولتين وعريقات:الصفدي   27.

 
  عربح، إسالمح:

 14 ُترحب بُمخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينيةالجامعة العربية   28.

 15 مبادرة أمريكية للتطبيع بين الرياض وتل أبيب: صحيفة عبرية  29.

 15 ألف أسرة بغزة 170قطر تقدم مساعدات مالية لة  30.

 16 التطبيع سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة: طهران  31.

 16 العاهل السعودي لترامب: حريصون على حل عاد  ودائم للقضية الفلسطينية  32.

 16 أنقرة تدعو كوسوفو لعدم فتح سفارة لها فح القدس  33.

 17 السفارة العمانية فح فلسطين يؤكد على عمق العالقة بين البلدين بأعما القائم   34.

 17 جدال واسعا حو  الغاية من إشارته للتعامل مع اليهود باإلسالم تثير خطبة للسديس  35.

 17 "إسرئيل"يديعوت: ابن زايد هدد بطرد األردنيين بسبب تغريدة عن تطبيع اإلمارات مع   36.

 18 "إسرائيلة "ع اإلمارات له فوائد عديدة لأكاديمح إسرائيلح: تطبيع العالقات م  37.
 

  دولح:
 19 تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيران "إسرائيل"واشنطن: اإلمارات و  38.
 19 وقفة احتجاجية فح لندن تطالب بإغالق مصانع أسلحة إسرائيلية  39.
 19 واألعالم الفلسطينيةبألوان الدم  "إسرائيل"يستقبلون منتخب  امحتجون فح اسكوتلند  40.

 
  تقارير:

 20  مدعاة لبكاء طو  العمر 1948كتاب إسرائيلح: عدم تنفيذنا خطة تهجير فلسطينيح الضفة عام   41.
 

  حوارات ومقاالت
 25 داود كّتاب... إلنجاح المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية  42.



 
 
 
 

 

 4 ص             5325 العدد:             9/7/2020إلنثين  ا التاريخ: 

                                    

 27 عدنان أبو عامر... إماراتية لجلب سياح للصالة بالقدس -خطة إسرائيلية  43.

 30 مور التشولر... مصلحة إسرائيلية؟ "35إف"كيف يبدو امتالك اإلمارات   44.
 

 32 :كاريكاتير
*** 

 
 

 : مخيماتنا هح قالع المقاومة وال تناز  عن الثوابتهنية فح است با  حاشد بعين الحلوة .1
في زيارة هي األرفع لمسؤول فلسطنيي لمخيم عن  الحلوة، زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

وكان في استقباله قيادة الفصائل الفلسطنيية، وحشد  .6/9/2020إسماعنل هيية، المخيم النوم األحد 
 لمخيم.شعبي كبنر عيد المدخل الغربي ل

، في كلمة له في مسجد خالد ب  الولند، بصمود أبياء المخيمات الفلسطنيية في الشتات، هييةونوه 
وصبرهم على معاناتهم الصعبة والمريرة م  أجل العودة إلى الديار التي ُهجروا ميها في فلسطن ، 

م  إجراءات وفقر مؤكدًا أن مخيمات الشتات هي رمز القضية ومقاومة الشعب، بالرغم مما تعانيه 
وألم وجوع، ولكيها غيية بالعزة والكرامة، وستبقى قالع المقاومة، وميها صيعت األحداث الكبرى، 

 وخرج ميها األبطال، وفنها ظّلت القضية حية.
وتابع هيية "جئيا إلى أهليا في مخيمات الصمود في لبيان وهذا شرف وعزة ليا"، وذكر أن الالجئن  

ى تحقنق العودة، وأن "ال توطن ، وال تهجنر، وال للوط  البديل"، و"أنيا أتنيا هم ضنوف في لبيان حت
 م  فلسطن  إلى المخيم ليقول إن فلسطن  ليا واألرض ليا".

وجدد هيية قوله "ل  نيسى، ول  نغفر له الظلم التاريخي"، ميوهًا بمقاومة الشعب الفلسطنيي في غزة 
، وفي الشتات، وبالمرابطن  باألقصى بصدورهم 1948ام والضفة، والقدس وفي األراضي المحتلة ع

 "لنؤكدوا أال وجود لهذا االحتالل فوق أرضيا، فوق قدسيا، في أقصانا".
 6/9/2020، موقع حركة حماس

 
 ة تنقل سفارتها إلى القدسعريقات: فلسطين ستقطع عالقاتها مع أي دول .2

قال أمن  سر اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية صائب عريقات األحد، إن  بترا:– رام هللا
شار عريقات أو  دولة فلسطن  ستقطع عالقاتها مع أي دولة تيقل سفارتها إلى مديية القدس المحتلة.

ارة لميع مخالفة القانون الدولي ونقل اي في تغريدة له عبر تويتر الى أنه "سوف نبذل جهودا جب
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سفارة الى القدس، ولك  أي دولة سوف تصر وتيقل سفارتها، فإن دولة فلسطن  سوف تقطع 
 عالقاتها وتسحب سفنرها".

 6/9/2020، الدستور، عّمان
 

 على أساس القرارات الدولية "إسرائيل"اشتية: منفتحون للتفاوض مع  .3
محمد اشتية، األحد، التأكند على انفتاح القيادة الفلسطنيية للعودة لمسار جدد رئيس الوزراء : رام هللا

سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة، سواء كانت االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائنلي، 
وقال: "حتى وإن توقف الضم، ل  نسمح  أو القانون والقرارات الدولية التي يعترف بها كل العالم.

الواقع إلى حاله، حنث يستمر االستيطان وتدمنر إمكانية اقامة دولة فلسطنيية"، داعيا بعودة األمر 
جاء ذلك خالل اجتماعه مع  ألمانيا للعب دور في كسر األمر الواقع م  خالل مسار سياسي جّدي.

 لها.وزير الدولة للشؤون الخارجية األلماني ننلز أنن ، في مديية رام هللا، التي يجري األخنر زيارة 
 6/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شعث: يجب إلزام "اإلمارات" بالتراجع عن خطوة التطبيع .4

قال نبنل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطنيي، األحد، إن االجتماع : رام هللا/ أيسر العيس
 راجع ع  خطوة التطبيع مع إسرائنل.المرتقب للجامعة العربية، ُمطالب بـ"إلزام" دولة اإلمارات، بالت

وفي تصريح لخاص لوكالة األناضول، أكد شعث على ضرورة أن يياقش االجتماع العربي المرتقب 
األربعاء المقبل، "المخالفة الفادحة التي ارتكبتها اإلمارات لقرارات القمم العربية ولإلجماع العربي، 

، وإقامة دولة فلسطن  1967راضي المحتلة عام التي ترفض التطبيع قبل انسحاب إسرائنل م  األ
 بعاصمتها القدس الشرقية".

 6/9/2020 ،لألنباءناضو  وكالة األ 
 

 مبادرة العربية حو  التطبيعاللتجاهل خرق على السلطة الفلسطينية : ضغوط "القدس العربح" .5
دة دول يؤكد مسؤولون سياسنون أن هياك ضغوطا بدأت تمارس على ع ”:القدس العربي“ -غزة

أحد مسؤولي ميظمة التحرير الذي  تحدنثوا  فعلى حد وص” دول خليجية معروفة“عربية، م  
م  أجل إزالة أي فقرة في البيان الختامي لالجتماع المقرر، تسجل كإدانة لإلمارات ” القدس العربي”لـ

أخرى غنر ولفت المسؤول أن التحركات تجرى م  دولة  العربية المتحدة على خطوتها التطبيعية.
اإلمارات، مشددا على أن الفلسطنينن  يطالبون في هذا الوقت بأن يخرج البيان العربي، بإدانة كل 
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تجاوز لمبادرة السالم العربية، واعتبار ما قامت به اإلمارات خرقا لتلك المبادرة، وأنهم سندعون دول 
، إلعالن مواقفها السابقة 2002م عربية عدة م  بنيها السعودية، الدولة التي وضعت المبادرة في العا

 التي أكدت على بقاء تلك المبادرة كأساس لحل الصراع مع االحتالل، في االجتماع القادم.
، أن دولة فلسطن  ستعرض خالل اجتماع الميدوبن  الصيغ الخاصة بشان ”القدس العربي“وعلمت 

ت، رفض أي تدخل عربي م  أي القضية الفلسطنيية، وتشمل أيضا إلى جانب التيديد بفعلة اإلمارا
جهة، في الشأن السياسي الفلسطنيي الداخلي، وستعل  رفضها خاصة بعد اإلجماع الفلسطنيي الذي 
حصل في اجتماع األمياء العامون للفصائل، أن يتحدث أحد باسم الشعب الفلسطنيي، أو الزعم بأنه 

ند على أن الممثل الشرعي والوحند يريد حل القضية الفلسطنيية، باإلشارة إلى اإلمارات، والتأك
المكلف بالحديث باسم الفلسطنينن  هي ميظمة التحرير الفلسطنيية، وأن أي تجاوز لذلك سيقابل برد 

 فلسطنيي مالئم.
 6/9/2020القدس العربح، لندن، 

 
 الفلسطينية أرملة عرفات تفتح النار مجددا على السلطة .6

عرفات، سهى عرفات، أن المحكمة األوروبية لحقوق أعليت أرملة الرئيس الراحل الشهند ياسر 
اإلنسان قبلت إعادة فتح التحقنق بموضوع اغتيال أبو عمار مرة أخرى، مشنرة إلى أنه سنتم استدعاء 
الشهود وستكون هياك "قصة كبنرة". وقالت في مقابلة خاصة مع قياة العربية، السبت: "سأعرف م  

أنها ال تخطط مع كوشير وغرييبالت  ة توجدها في دبي، أووضع السم في جسم ياسر عرفات"، نافي
في اإلمارات. وأكدت أنها تملك ملفات تجسس وأخرى فساد لقياداٍت في السلطة الفلسطنيية، 

"هياك مجموعة م  )الفاسدي ( حول الرئيس محمود عباس"، الفتًا إلى )أنهم( يهاجمونها  مستدركة:
و"م  لديه دلنل على ذلك لنيشره أمام الجميع". وقالت: "الكل في قضية األموال وامتالك المليارات 

يعرف أي  هي األموال، ولست أنا م  يضع أمواله في بيما وفنرج  آيالند وأماك  أخرى، فأنا أعلم 
 الكثنر وإن عدتم عدنا وهم م  فتحوا باب جهيم على أنفسهم".

 6/9/2020، فلسطين أون الين

 
 إلنهاء االنقسامهنية يدعو لحكومة وحدة تمهد  .7

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعنل هيية، األحد، إلى تشكنل : محمد ماجد -غزة
وفي لقاء مع تلفزيون  حكومة وحدة وطيية فلسطنيية بمهام محددة لتكون مدخال إلنهاء االنقسام.
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قطاع غزة تتولى نثالث قال هيية إن "حكومة وحدة وطيية في الضفة الغربية و و ، بنروت"فلسطن " م  
 مهمات يمك  أن تكون مدخال إلنهاء االنقسام الفلسطنيي".

وأوضح هيية أن مهام الحكومة تتمثل في "توحند مؤسسات السلطة الفلسطنيية في الضفة غزة، 
 والتحضنر إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية ونثم المجلس الوطيي )برلمان ميظمة التحرير(".

أن المهمة الثالثة لحكومة الوحدة ترتبط في "إنهاء الحصار اإلسرائنلي المفروض على  وتابع هيية،
وزاد: "أعتقد هذا سهل )تشكنل حكومة  قطاع غزة ومواجهة االحتالل ومخططاته في الضفة المحتلة".

 وحدة( ألن عيدنا اتفاقيات كثنرة تم الحديث فنها حول هذا الموضوع".
البحث في كيفية إنهاء االنقسام، انبثقت ع  اجتماع قادة الفصائل وأشار إلى أن لجية تتعلق ب

 الفلسطنيية، الذي عقد في مدييتي رام هللا والعاصمة اللبيانية بنروت، بشكل متزام ، الخميس.
وأردف: "م  أهداف االجتماع العمل على  واعتبر هيية، أن اجتماع الفصائل "جاء في "مرحلة دقيقة".

 يي، وتحصن  البنت الفلسطنيي وعدم السماح الختراقه م  أي جهة كانت".إنقاذ المشروع الوط
 -م  ناحية أخرى، دعا هيية، إلى خطة فلسطنيية؛ م  أجل التصدي للمخططات اإلسرائنلية

وشدد هيية على أن القدس هي "القضية المحورية،  األمريكية التي تستهدف مديية القدس المحتلة.
 ططات التي تستهدفها".والمطلوب )هو( التصدي للمخ

 -وقال هيية إن حق عودة الالجئن  الفلسطنينن  "يتعرض لمجزرة سياسية بفعل البلطجة األمريكية 
 وتابع أن "بعض األطراف )لم يسمها( تتعاطى مع الوط  البديل والتهجنر". اإلسرائنلية".

 7/9/2020 ،لألنباءناضو  وكالة األ 
 

 "هنية" يلتقح "نصر هللا" فح لبنان .8
استقبل أمن  عام "حزب هللا" في لبيان، حس  نصرهللا، رئيس المكتب : بنروت/ حس  درويش

وجرى خالل  سياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، اسماعنل هيية، ونائبه صالح العاروري.ال
اللقاء، بحسب بيان أصدره حزب هللا، ووصل وكالة األناضول نسخة عيه، "استعراض ُمفّصل لمجمل 

ند على وأضاف بيان حزب هللا "تم التأك التطورات السياسية والعسكرية في فلسطن  ولبيان والميطقة".
 نثبات محور المقاومة وصالبته، في مواجهة كل الضغوط والتهديدات واآلمال الكبنرة المعقودة عليه".

على "متانة العالقة بن  حزب هللا وحركة حماس والقائمة على ُأسس االيمان  التأكندكما جرى 
  ".واأُلخوة والجهاد والمصنر الواحد، وتطوير آليات التعاون والتيسنق بن  الطرفن

 6/9/2020 ،لألنباءناضو  وكالة األ 
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 ترد الهجوم وتفتح النار على أرملة عرفات فتح .9
قال رئيس المكتب االعالمي في مفوضية التعبئة والتيظيم لحركة فتح مينر الجاغوب، في تغريدة له 
عبر "تويتر"، األحد: "تصر سهى الطويل على مواصلة القيام بدور مشبوه في الحملة ضد قيادة 

شعب الفلسطنيي واستخدام اسم الشهند الرمز أبوعمار للتسويق لما يقوم به حكام اإلمارات م  عبث ال
بالقضية الفلسطنيية". وأضاف:" حفلت مقابلتها مع قياة العربية بكّم هائل م  محاوالت التشويه 

طائفي واإلساءة حتى إلى تاريخ الشهند أبوعمار، لك  الخطورة في تصريحاتها هي في الحديث ال
الدييي البغيض والغريب ع  عادات وتقالند شعبيا الذي تتعرض مقدساته المسيحية واإلسالمية 

 للخطر، والذي يتوحد في معركة الدفاع ع  حقوقه دون تمننز بن  طائفة أو دي  أو مذهب."
 6/9/2020فلسطين أون الين، 

 
 حماس تستنكر محاولة ربطها بمنظمة أمريكية خطيرة .01

" التي نفت يزحماس محاولة اإلدارة األمريكية الربط بن  الحركة وجماعة "بوجالو بو  استيكرت حركة
وقالت الحركة في بيان صحفي إنها تعتبر االتهامات  الحركة معرفتها بها أو أي م  أعضائها.

وقالت  األمريكية محاولة يائسة لتشويه سمعة الحركة بياء على طلب "إسرائنل" أو قيادتها المتطرفة.
حركة إنها تعي جنًدا االضطهاد الذي يعاني ميه السود في أمريكا، وتعبر ع  كامل التضام  ال

 معهم، وتأمل في يوم م  األيام أن يتم االعتراف بحقوقهم، وكذلك حقوقيا غنر القابلة للتصرف.
كميظمة خطنرة، تتبيى العيف  Boogaloo Boisوتصيف حكومة الواليات المتحدة األمريكية مجموعة 

 في التعبنر ع  رفض الممارسات العيصرية ضد السود.
 6/9/2020، موقع حركة حماس

 
 خبراء إسرائيليون: فشلنا أمام "بالونات" حماس بصورة مهينة .00

قال كاتب إسرائنلي إن التصعند األخنر مع حماس في غزة كبد "إسرائنل" خسائر : عدنان أبو عامر
ألف فدان م  المحاصنل الحقلية، وإحراق آالف فادحة، تمثلت في اشتعال الينران في خمسن  

 األفدنة م  المحميات الطبيعية، في حن  أصبحت حياة المستوطين  في غالف غزة ال تطاق.
" أن "ما بدا وكأنه 21وأضاف أليكس ناحومسون في مقاله على موقع "ننوزن ون"، ترجمته "عربي

ل إطالق البالونات المشتعلة، فقد تحولت ، حن  بدأت حماس أو 2018لعبة فضولية في نيسان/ أبريل 
 النوم بعد نثالث سيوات إلى خطر استراتيجي، أسفر ع  إحراق األراضي المزدهرة".
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وختم بالقول إن "سلوك الجيش اإلسرائنلي العاجز في مواجهة حماس، مع تخليه ع  المستوطين  
قوة الردع ضد حماس، وييتج واألراضي الخاضعة له، يشكل إخفاقا استراتيجيا، يقوض ما تبقى م  

عيه حافز الستمرار العمليات المسلحة، وابتزاز الحركة ليا، وهو سلوك مرفوض ال يغتفر، والمسؤولية 
 ع  ذلك تقع على المستوين  السياسي والعسكري في إسرائنل".

"، نوعام أمنر الخبنر العسكري عيون مقاله بعبارة "إسرائنل بطلة على إيران، ضعيفة أمام حماس
أن التصرف اإلسرائنلي بند قوية على الحدود الشمالية، يثنر تساؤالت حول سلوكه المختلف  معتبرا

على الحدود الجيوبية، ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت إسرائنل معيية بهزيمة حماس، والجواب 
يجية إسرائنل ليس واضًحا إلى اآلن، ألن الجولة األخنرة مع حماس أنثارت أسئلة وشكوكا حول استرات

 في الشرق األوسط".
 7/9/2020، لندن، 21موقع عربح 

 
 االحتال  يصيب شابا ويعتقله شما  سلفيت بزعم محاولة طعن جنود .02

وسائل إعالمية عبرية، إن شاًبا فلسطنييا وصل ليقطة تابعة للجيش اإلسرائنلي، عيد : قالت سلفنت
يود، لكيه لم ييجح والذ بالفرار، وبعد مطاردته مفترق مستوطية أرائنل، أخرج سكنًيا وحاول طع  الج

وفي السياق ذاته، ذكرت "نجمة داود الحمراء"، أن  أصنب برصاص االحتالل وم  نثم اعتقل.
فلسطنيًيا مسلحا بسكن  حاول تيفنذ عملية طع  ضد جيود جيش االحتالل على مفترق "أرائنل" دون 

 وقوع إصابات.
 6/9/2020، المركز الفلسطينح لإلعالم

 
 ونروا: تحّملوا مسؤولياتكم تجاه الالجئينألة  "الشعبية" .03

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن ، األحد، إدارة وكالة غوث وتشغنل الالجئن  " األونروا"  :غزة
مخيمات والالجئن  في ظل جائحة كورونا التي فاقمت في قطاع غزة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ال

وطالبت الجبهة في بيان له، إدارة أونروا بوقف سياسة المراوغة بخصوص  معاناة الشعب الفلسطنيي.
إجراءاتها في التعامل مع حالة الطوارئ في ظل جائحة كورونا. وأكدت أن ما جرى اإلعالن عيه م  

نر إلى جدية م  قبل اإلدارة في التعامل مع خطورة الوضع في إجراءات وخدمات ليست كافية وال تش
 القطاع.

 6/9/2020، القدس، القدس
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 " لإلماراتF35ستضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات " "إسرائيل": لكيانوزير استخابرات ا .04
ذكر وزير االستخابرات اإلسرائنلّي، إيلي كوهن ، الجمعة، في مقابلة مع إحدى وسائل : باسل مغربي

 مارات.اإلعالم اإلسرائنلية، أن إسرائنل ستضغط على الكونغرس األمنركي لميع بيع طائرات لإل
وقال: "سيعمل ضد ميع أي بيع أسلحة م  شأنها اإلضرار بالتفوق العسكري لدولة إسرائنل، بما في 

اإلسرائنلي في الميطقة اإلماراتي  وذكر كوهن  خالل المقابلة، أن "التفوق األميي ".F35ذلك طائرات 
 مهم ويجب الحفاظ عليه".

 6/9/2020، 48عرب 
  

 اإلماراتية –قابل صفقة األسلحة األميركية تطلب "تعويضا" م "إسرائيل" .05
يجري جهاز األم  اإلسرائنلي مداوالت حول "التعويض" الذي سيطالب به مقابل صفقة : بالل ضاهر

األسلحة بن  الواليات المتحدة واإلمارات، التي تشتري األخنرة م  خاللها أسلحة أمنركية متطورة، 
 . وفي موازاة ذلك.35وبنيها طائرات إف

فادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم، األحد، بأن مداوالت جارية في جهاز األم  اإلسرائنلي وأ
اإلماراتية، وأنه إلى  –حول "التعويض" الذي ستحصل عليه إسرائنل مقابل صفقة األسلحة األمنركية 

ة جانب أمور أخرى، ستطلب إسرائنل تبكنر إنتاج وتزويدها بأسلحة في إطار المساعدات العسكري
 األمنركية بعام.

وأضافت الصحيفة أن لالقتراح اإلسرائنلي أهمية أميية واقتصادية على خلفية األزمة االقتصادية 
وتبعاتها على منزانية األم ، لك  االقتراح يدل أيضا على أن المسؤولن  في جهاز األم  باتوا 

 .اإلماراتية هي "مسألة ميتهية" –يدركون أن صفقة األسلحة األمنركية 
 6/9/2020، 48عرب 

 
 رفضت االعتراف بكوسوفو لمنع سابقة تجاه فلسطين "إسرائيل" .06

رفضت إسرائنل طوال سيوات االعتراف باستقالل كوسوفو، رغم ضغوط أمنركية : بالل ضاهر
 وأوروبية علنها.

وذكرت وسائل إعالم إسرائنلية النوم، األحد، أن رفض إسرائنل االعتراف بكوسوفو طوال السيوات 
الماضية كان بذريعة معارضة صربيا العتراف كهذا. غنر أن "السبب األعمق كان ميع سابقة تسمح 
 باعتراف بإعالن الفلسطنينن  ع  استقالل بشكل أحادي الجانب"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

 6/9/2020، 48عرب 
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 تسعى التفاقيات اقتصادية مع ُعمان والبحرين بواسطة اإلمارات "إسرائيل" .07

يسعى رجال أعمال وبيوك في إسرائنل إلى محاولة إبرام اتفاقيات مع جهات تجارية في : بالل ضاهر
ُعمان والبحري  بواسطة اإلمارات. وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني النوم، األحد، أنه 

هما أكبر يتوقع أن يتوجه، في األيام القريبة المقبلة، مسؤولون في بيك هبوعليم وبيك لنئومي، و 
 مصرفن  إسرائنلنن ، سوية مع عشرات رجال األعمال اإلسرائنلنن  إلى دبي وأبو ظبي.
 6/9/2020، 48عرب 

 
 آالف اإلسرائيليين يتظاهرون مجددًا لمطالبة نتنياهو باالستقالة .08

وكاالت: تظاهر اآلالف م  اإلسرائنلنن ، مساء أمس، خارج مقر اإلقامة الرسمي لرئيس  -القدس
ء بييامن  نتيياهو في شارع بلفور بالقدس الغربية، وفي عدة مدن إسرائنلية، لألسبوع الحادي الوزرا

 .عشر على التوالي، مطالبن  نتيياهو باالستقالة في ضوء محاكمته بالفساد
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس: إن تظاهرة انطلقت م  جسر "سترييغ" في القدس باتجاه 

اإلقامة الرسمي ليتيياهو، إضافة إلى تظاهرات نظمت عيد التقاطعات وعلى  التجمع أمام مقر
 .الجسور في أنحاء متفرقة، وأمام ميزل نتيياهو الخاص في قيسارية

 7/9/2020األيام، رام هللا، 
 

 "أجهزة الكترونية"لتركيب  "األقصى"قتحم ي جيش االحتال  .09
سرائنلية، األحد، باحات المسجد األقصى، في مديية القدس المحتلة: اقتحمت عياصر م  الشرطة اإل

وأفاد مصدر في دائرة األوقاف  على أحد أسطح المسجد.” أجهزة إلكترونية“القدس، لتركنب 
، يوم الخميس الماضي، للشرطة ”باب األسباط“اإلسالمية، أن األوقاف رفضت فتح بوابة مئذنة 

ضاف المصدر، إن الشرطة حاولت مّرة أخرى فتح باب وأ اإلسرائنلية، بهدف تركنب أجهزة الكترونية.
المئذنة األحد، لكّ  الحراس لم يسمحوا لهم بذلك، لتستدعي الشرطة اإلسرائنلية قواتها في المكان، 

 ”.باب األسباط“وتقتحم المسجد م  
 6/9/2020القدس العربح، لندن، 
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 ر الوضع القائمواالحتال  يسعى لتغيي "األقصى"عكرمة صبري: لن نسمح بإغالق  .21
أكد رئيس الهنئة اإلسالمية العليا في مديية القدس المحتلة، خطنب المسجد : أحمد صقر -21عربي

األقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن الفلسطنينن  ل  يسمحوا لالحتالل اإلسرائنلي بإغالق المسجد 
ة لوزارة األوقاف األقصى المبارك، محذرا م  سعي إسرائنلي لتجاوز دائرة أوقاف القدس التابع

األردنية. وأكد أن "االحتالل يتذرع بموضوع وباء كورونا م  أجل إغالق األقصى؛ وهي حجة وهمية 
وواهية، ألن لديهم اآلن احتفاالت بأعيادهم الدييية، ويريدون إخالء الميطقة كاملة م  المواطين  

 لقدس". المقدسنن  ليحلو لهم ما يحلو لهم م  القيام باالحتفاالت داخل ا
ونوه إلى أن سلطات االحتالل قامت النوم بتركنب "كامنرات تجسس وسماعات موجهة إلى خارج 

 المسجد األقصى، م  أجل رصد القادمن  إلى األقصى".
 6/9/2020، "21موقع "عربح 

 
 هيئة فلسطينية "قلقة" على أسيرين جريحين .20

ية ألسنري  شقيقن  اعتقلهما الجيش قالت هنئة حقوقية فلسطنيية، إن الحالة الصح: عوض الرجوب
وأوضحت هنئة شؤون األسرى  اإلسرائنلي بعد إطالق اليار علنهما، صباح السبت "خطنرة ومقلقة".

عاما( "يقبعان في  27و 22)جهة رسمية(، في بيان، أن الشقيقن  الجريحن  أحمد ومحمد جدعون )
 صحي خطنر ومقلق". وحدة العياية المكثفة بمشفى العفولة )اإلسرائنلي( بوضع

وصباح السبت، اعتقل الجيش اإلسرائنلي، الشقيقن  جدعون، بعد إطالق اليار علنهما وإصابتهما 
 داخل ميزلهما بمخيم "جين " شمالي الضفة الغربية.

 6/9/2020 ،لألنباءناضو  وكالة األ 
 

 لشهر الماضحوقتا فح "اإلبراهيمح" خال  ا 50مرة ومنع األذان  20 "األقصى"االحتال  دنس  .22
قالت وزارة األوقاف والشؤون الدييية، إن قوات االحتالل واصلت انتهاكاتها في : القدس المحتلة

ورصدت الوزارة في تقرير،  األراضي الفلسطنيية المحتلة وخاصة في المسجد األقصى واإلبراهيمي.
األذان في المسجد  رفع األقصى، وميعتدنيسا واقتحاما للمسجد  20نشرته النوم األحد، أكثر م  

 وقًتا، خالل شهر آب/أغسطس الماضي. 50اإلبراهيمي 
 6/9/2020، المركز الفلسطينح لإلعالم
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 تحقيق إسرائيلح: باإلهما  المتعمد هكذا يمحو االحتال  التراث الدينح الفلسطينح .23
مة تقول معدة التحقنق إيريت سيغولي، وهي ناشطة حقوقية في ميظ: عدنان أبو عامر -21عربي

"نساء م  أجل حقوق اإلنسان وضد االحتالل" في تحقيقها؛ إن "السيوات األخنرة شهدت بياء 
الفلسطنينن  لحدائق عامة جندة الصيانة، ونابضة بالحياة حول المقامات الدييية، لكّ  مراجعة 

ن  ، ُتظهر تمننزا في التعامل ب1967تاريخية ميذ بدء االحتالل اإلسرائنلي للضفة الغربية في 
 المقامات التوراتية واإلسالمية".

" إلى أنه "تم االعتراف 21وأشارت في التحقنق الذي نشره موقع "محادنثة محلية"، وترجمته "عربي
اإلسرائنلي بالمقامات النهودية الدييية م  قبل مسؤول الشؤون الدييية في إسرائنل، وتجديدها، وهي 

باألماك  الدييية للمسلمن ، بل التخلي عيها، النوم مراكز حج يهودية، مقابل عدم االعتراف 
وأوضحت أن "الكثنر م  المواقع التاريخية واألنثرية اإلسالمية مسجونة النوم في  وإهمالها".

مستوطيات، ومياطق محميات طبيعية، وحالتها المتهالكة تهدد استمرار وجودها، بما ييتهك القانون 
 عائر الدييية في مواقعهم الترانثية، التي تبلغ أربعن  موقعا".الدولي الذي يلزم المحتلن  بحق إقامة الش

 7/9/2020، "21موقع "عربح 

 
 الهيئات اإلسالمية: تغيير الواقع التاريخح والدينح والقانونح فح األقصى بالقوة لن يكون  .24

التاريخي والدييي قالت الهنئات االسالمية في فلسطن ، إن محاولة االحتالل تغننر الواقع : القدس
جاء ذلك في بيان مشترك  والقانوني في المسجد األقصى المبارك بالقوة ل  يكون ال النوم وال غدًا.

صدر النوم األحد، ع  مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، والهنئة اإلسالمية العليا، 
المسجد األقصى المبارك، تعقنبا ودائرة اإلفتاء، ومكتب قاضي القضاة، ودائرة اوقاف القدس وشؤون 

على قيام شرطة االحتالل بيصب سماعات صوتية في ساحة الغزالي بالمسجد األقصى وقرب مأذنة 
 باب الغوانمة.

 6/9/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 منطقة استيطانية صناعية جديدة فح طولكرم لتكريس الضم .25
للدفاع ع  األرض ومقاومة االستيطان، التابع لميظمة "األيام": قال المكتب الوطيي  -رام هللا 

التحرير، في تقريره األسبوعي، أمس: إنه "وفي خطوة جديدة تعكس جميع معاني االستخفاف بالقانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تجرم االستيطان بجميع أشكاله وتعتبره م  جرائم الحرب، وترد 

لضم، أعل  وزير االقتصاد والصياعة اإلسرائنلي، إيلي كوهن ، أن على ادعاءات وقف مخططات ا
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ميطقة صياعية جديدة سوف تقيمها دولة االحتالل على أراضي قرى جيوب مديية طولكرم، لتكون 
 الثانية بعد ميطقة "ننتساني شالوم" )مصانع جيشوري( جيوب المديية.

 6/9/2020األيام، رام هللا، 
 

 وزير األوقاف األردنح: المسجد األقصى غير قابل للتقسيم وال المشاركة  .26
حذر السند محمد الخاليلة وزير األوقاف األردني، م  االعتداءات المتكررة م  قبل  قيا: -عمان 

ظفي األوقاف اإلسالمية األردنية، وم  استدعائهم المستمر سلطات االحتالل اإلسرائنلي على مو 
للتحقنق، وم  نثم اعتقالهم أو إبعادهم ع  مواقع عملهم في المسجد، مؤكدا أن المسجد األقصى 

وقال الخاليلة في بيان صحفي النوم، إن جميع العاملن  في  المبارك غنر قابل للتقسيم وال المشاركة.
المسجد األقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إداريا لوزارة دائرة أوقاف القدس وحراس 

األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية، وإن دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس هي الجهة 
 الوحندة صاحبة الصالحية الحصرية إلدارة شؤون المسجد األقصى المبارك.

 6/9/2020الشرق الدوحة، 
 

 تحقيق السالم العاد  والشامل والدائم خيار استراتيجح طريقه حل الدولتين وعريقات:الصفدي  .27
استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربن  أيم  الصفدي النوم أمن  سر اللجية التيفنذية في ن: عّما

ميظمة التحرير الفلسطنيية الدكتور صائب عريقات في اجتماع تشاوري بحث تطورات القضية 
ية والجهود المبذولة إليجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتن  وفق الفلسطني

المرجعيات المعتمدة. وأكد الصفدي وعريقات أن تحقنق السالم العادل والشامل والدائم خيار 
استراتيجي طريقه حل الدولتن  الذي يضم  تجسند الدولة الفلسطنيية المستقلة ذات السيادة على 

وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات  1967م  حزيران خطوط الرابع 
 الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ومبدأ األرض مقابل السالم.

 6/9/2020، الدستور، عّمان
 

 الجامعة العربية ُترحب بُمخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية .28
أحمد أبو الغيط، األمن  العام لجامعة الدول العربية، السبت، رحب : محمد نبنل حلمي - القاهرة

بُمخرجات اجتماع األمياء العامن  للفصائل الفلسطنيية الذي انعقد الخميس الماضي برام هللا 
االجتماع ُيعد خطوة إيجابية نحو توحند الصف الفلسطنيي، واالتفاق على »وبنروت، مؤكدًا أن 
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طنيي في المرحلة الُمقبلة، تحت مظلة )ميظمة التحرير الفلسطنيية(، أولويات العمل السياسي الفلس
 «.الممثل الشرعي والوحند للشعب الفلسطنيي

وشدد المصدر على أن األمن  العام للجامعة عبَّر ع  اتفاقه مع ما جاء في البيان الختامي الصادر 
لول مطروحة ال تتفق ، أو أي ح«صفقة القرن »ع  اجتماع الفصائل م  رفض لمخططات الضم ولـ

مع مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي وصيغة حل الدولتن  التي تحظى بإجماع دولي وتأيند م  
كما اعتبر األمن  العام أن توافق الفصائل على اإلشارة إلى المقاومة الشعبية  األمم المتحدة.

 توقف عيده.الفلسطنيية لالحتالل اإلسرائنلي، يعد تطورًا الفتًا يستحق ال
 5/9/2020ن، الشرق األوسط، لند

 
 مبادرة أمريكية للتطبيع بين الرياض وتل أبيب: صحيفة عبرية .29

كشفت صحيفة عبرية، ع  مبادرة أمريكية قدمت مؤخرا للمملكة العربية السعودية، م  : أحمد صقر
 المبادرة. أجل التوصل التفاق تطبيع مع االحتالل اإلسرائنلي، مشككة في إمكانية نجاح هذه

وزعمت صحيفة "إسرائنل النوم"، في تقرير أعده أرينل كهانا، أن هياك "تقدما كبنرا في الجهود 
المبذولة لتحقنق انفراج سياسي مع المملكة العربية السعودية"، مؤكدة أن "العقبة الرئيسية" أمام تلك 

 الجهود؛ هي معارضة ملك السعودية الملك سلمان.
 ة الوفد األمريكي رفيع المستوى إلى الرياض األسبوع الماضي برئاسة كوشير،وكشفت أنه خالل زيار 

"تم تقديم اقتراح لتحرك نثالنثي بن  الواليات المتحدة وإسرائنل والسعودية"، مؤكدة أن هذه "الخطوة 
ونبهت الصحيفة، إلى وجود "خالفات في الرأي في اإلدارة  حساسة للغاية وال يقن  أنها ستيجح".

 ية، حول ما إذا كان اتفاق السالم مع السعودية مفندا إلسرائنل في هذا الوقت".األمريك
 6/9/2020، "21موقع "عربح 

 
 ألف أسرة بغزة 170قطر تقدم مساعدات مالية لة .31

أعليت اللجية القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، األحد، أنها ستبدأ بتوزيع : غزة/ نور أبو عيشة
وقال رئيس اللجية، محمد  ألف أسرة فلسطنيية محتاجة، الثالنثاء. 170مساعدات مالية على نحو 

العمادي، في تصريح، تلّقت وكالة األناضول نسخة ميه: "سيبدأ، الثالنثاء، تسليم مساعدات نقدية لـ 
ألف أسرة م  العوائل المتضررة بسبب  70ألف أسرة متعففة بغزة، وم  نثم ستشمل المساعدات  100

 دوالر لكل أسرة". 100بواقع تفشي فنروس كورونا؛ 
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وأوضح أن توزيع المساعدات اليقدية سيكون على "العائالت المتضررة م  جائحة كورونا،  
 والمسّجلة ضم  كشوفات وزارة التيمية االجتماعية".

 6/9/2020 ،لألنباءناضو  وكالة األ 
 

 التطبيع سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة: طهران .30
اإليراني محمد باقر قالنباف إن قرار اإلمارات تطبيع العالقات مع إسرائنل قال رئيس البرلمان 

 والتحالف معها سنؤنثر سلبا على أم  واستقرار الميطقة.
وأكد مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز أن السلطات اإليرانية كانت حاسمة في 

ة الستهداف األم  القومي اإليراني خط التوضيح بأن تحول اإلمارات إلى "ميصة إسرائنلية أمنركي
وذكر أيضا أن طهران ترى أن تزويد اإلمارات بأسلحة عالية  أحمر" ال يمك  لطهران أن تتجاهله.

 المستوى سيفتح سباقا كبنرا للتسلح في الميطقة، وهو ما تتحمل أبو ظبي مسؤولنته.
التحالف بن  اإلمارات وإسرائنل ل  ونقل المراسل ع  مرشد الثورة اإليرانية علي خاميئي قوله إن 

يصمد طويال، ألنه تحالف أشخاص وليس تحالف شعوب، مؤكدا أن ما جرى "وصمة عار" ستالحق 
 حكام اإلمارات.

 6/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ترامب: حريصون على حل عاد  ودائم للقضية الفلسطينيةالعاهل السعودي ل .32
أجرى العاهل السعودي، سلمان ب  عبد العزيز، اتصاال هاتفيا مع الرئيس األمنركي، دونالد ترامب، 
أبلغه م  خالله بأن بالده حريصة على التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطنيية، ووصفه 

سالم العربية، التي طرحتها السعودية وأقرتها القمة العربية في بأنه الميطلق األساسي لمبادرة ال
 وقال الملك سلمان لترامب إن السعودية تقدر الجهود األمنركية "إلحالل السالم". .2002بنروت، عام 

 6/9/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 أنقرة تدعو كوسوفو لعدم فتح سفارة لها فح القدس .33
 الخارجية التركية، المسؤولن  في كوسوفو، إلى عدم فتح سفارة لبالدهم في القدس.دعت وزارة : أنقرة

جاء ذلك في بيان صادر ع  الخارجية التركية، النوم األحد، تعليقًا على األنباء المتداولة حول اعتزام 
كوسوفو فتح سفارة لها في القدس، عقب اتفاق لها مع إسرائنل، على التطبيع وإقامة عالقات 
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وأضاف أن مجّرد تفكنر مسؤولي كوسوفو بهذه الخطوة التي تعد انتهاكًا واضحًا للقانون  لوماسية.دب
 الدولي، يدفع لخنبة أمل.

 6/9/2020وفا،  الفلسطينيةوكالة األنباء 
 

 السفارة العمانية فح فلسطين يؤكد على عمق العالقة بين البلدين بأعما القائم  .34
ل سفارة ُعمان لدى فلسطن  المستشار سالم ب  حبنب العمنري، النوم استقبل القائم بأعما :رام هللا

وأنثيى  األحد، المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم النوم االحد وذلك في مكتب السفارة برام هللا.
المستشار العمنري على العالقات الفلسطنيية العمانية، مؤكدا على موقف سلطية عمان الثابت 

كد ان السلطية على متابعة دائمة لما يدور في االراضي أو  ة الفلسطنيية.والداعم دائما للقضي
 الفلسطنيية وتبذل كل الجهود لدعم الشعب الفلسطنيي.

 6/9/2020، القدس، القدس
 

 جدال واسعا حو  الغاية من إشارته للتعامل مع اليهود باإلسالم تثير خطبة للسديس .35
عبر موقع "تويتر" مقتطفات م  خطبة السديس، التي أنثارت جدال واسعا تياقلت حسابات : الرياض

 الجمعة بن  اليشطاء، وتساءل كثنرون حول الغاية م  إشارته إلى التعامل مع النهود في اإلسالم.
وقال السديس في خطبته: "م  التيبنهات المفندة في مسائل العقندة، عدم الفهم الصحيح في باب 

 جود اللبس فيه بن  االعتقاد القلبي وحس  التعامل في العالقات الفردية والدولية".الوالء والبراء، وو 
وأضاف: "ال يتيافى مع عدم مواالة غنر المسلم، معاملته معاملة حسية تأليفا لقلبه واستمالة ليفسه، 

مله واستشهد السديس بوقائع حدنثت مع نبي اإلسالم محمد في تعا للدخول في هذا الدي  )اإلسالم(".
 مع النهود.

وعلى ذات الصعند، قال محمد الصغنر، مستشار وزير األوقاف المصري األسبق، في تغريدة له: 
"نافق السديس ورب الكعبة، وفي صحة الصالة خلفه نظر، إذ يلحد في الحرم، ويمهد للتطبيع 

 والخيانة م  فوق الميبر المكي الشريف".
 6/9/2020 ،لألنباءناضو  وكالة األ 

 
 "إسرئيل"وت: ابن زايد هدد بطرد األردنيين بسبب تغريدة عن تطبيع اإلمارات مع يديع .36

سرائنلية سمدار بنري في مقال نشر بصحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلكاتبة : ذكرت الأحمد صقر
العبرية، أن التغريدة المفاجئة لألمنر علي األخ غنر الشقنق للعاهل األردني الملك عبدهللا الثاني، 
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عبر فنها ع  رفضه لما قام به ولي عهد أبوظبي محمد ب  زايد م  تطبيع العالقات مع تل والتي 
أبنب، "بشرت ببدء حرب باردة". وأشارت إلى أنه "في ذات المساء شطبت التغريدة بأمر م  الملك، 
رغم أنه لم يبارك خطوة التطبيع بن  تل أبنب وأبوظبي"، زاعمة أن اب  زايد "هاتف بيفسه قصر 

ملك في عمان، وحذر م  أن ربع ملنون أردني في اإلمارات قد يطردون على الفور، فوعد الملك ال
 بمعالجة التغريدة".

 5/9/2020، "21موقع "عربح 
 

 "إسرائيلة "أكاديمح إسرائيلح: تطبيع العالقات مع اإلمارات له فوائد عديدة ل .37
العالقات مع دولة اإلمارات العربية  قال أكاديمي إسرائنلي إن "تطبيع: عدنان أبو عامر -21عربي

المتحدة له فوائد عديدة إلسرائنل، بجانب عدد غنر قلنل م  التحديات المحتملة"، مشددا على أن 
 االتفاق مع أبو ظبي يختلف في جميع المعاينر ع  السالم مع مصر واألردن". 

" 21مندا، وترجمته "عربيوأضاف مردخاي نيسان المحاضر بالجامعة العبرية، في مقاله على موقع 
أن "اإلمارات ال تحد إسرائنل، ولم تتوعد بتدمنرها، ولم تصب بمعاداة السامية، ولم تشارك في حروب 
ضدها، بل هي على هامش الصراع، وال يوجد سيف مطبوع على علمها الوطيي، ويتعلق نضالها 

 المشترك مع إسرائنل على مواجهة إيران".
ستجيي م  اتفاقها مع اإلمارات نثمارا تجارية واقتصادية واستراتيجية، وربما وأشار إلى أن "إسرائنل 

سنتمك  سالحها الجوي بشكل دائم م  تقليص المسافة بنيه وبن  أهداف هجومية مختارة في إيران؛ 
 وقد يتم مد خط أنابنب نفط إلى عسقالن، أو خطوط سكة حديد م  اإلمارات الى حيفا".

لسطنينن  في اإلمارات يبلغ مائة ألف، وربما أكثر، وم  الممك  وضع خطة وألمح إلى أن "عدد الف
بن  إسرائنل واإلمارات لتشجيع هجرة الفلسطنينن  إلنها، ما يخفف العبء السياسي واألميي على 
إسرائنل م  الداخل، ويمك  للفلسطنينن  أن يحلوا محل العمال األجانب بمئات اآلالف الذي  جاءوا 

ة الهيدية، ألن فتح الحدود وحرية تيقل األشخاص والبضائع وصفة للتطبيع، وهي أبرز م  شبه القار 
 ما في مفهوم السالم بن  إسرائنل واإلمارات".

وأشار إلى أنه "على صعند فوائد اإلمارات م  اتفاقها مع إسرائنل، فإن تصريحات قادتها تبرز أنه 
األقصى، بهدف التخفيف م  حدة االنتقادات  سيسمح لمواطينها بزيارة القدس والصالة في المسجد

السائدة ضدها في العالم اإلسالمي، على اعتبار أنه بفضل اتفاق اإلمارات، سنتمك  المسلمون م  
 أي بلد م  الوصول للقدس، وهذه السياحة الدييية ستكون نعمة لالقتصاد اإلسرائنلي".
 6/9/2020، "21موقع "عربح 
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 تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيران "إسرائيل"وواشنطن: اإلمارات  .38
كشف وزير الخارجية األمريكي مايك بومبنو، األحد، أن اإلمارات وإسرائنل توصلتا التفاق : واشيط 

جاء ذلك في حوار تلفزيوني  لتشكنل تحالف ضد إيران لحماية األراضي األمريكية والشرق األوسط.
 ارجية األمريكية جزءا ميه عبر توتنر.عبر قياة "فوكس ننوز"، نشرت وزارة الخ

ووصف بومبنو االستماع إلى الحوار الذي دار بن  رئيس الوزراء اإلسرائنلي بييامن  نتيياهو، وولي 
وتابع الوزير  عهد أبوظبي محمد ب  زايد، والرئيس األمريكي دونالد ترامب، بـ " اللحظة التاريخية".

 تيظران إلى إيران على أنها خطر كبنر". األمريكي قائال إن "اإلمارات وإسرائنل
 6/9/2020 ،لألنباءناضو  وكالة األ 

 
 وقفة احتجاجية فح لندن تطالب بإغالق مصانع أسلحة إسرائيلية .39

: نظم ناشطون مؤيديون للقضية الفلسطنيية وقفة احتجاجية بالعاصمة البريطانية األناضول - ليدن
ورفع  في البالد.” Elbit Systems“الدفاع اإلسرائنلية  ليدن، السبت، للمطالبة بإغالق مصانع شركة

” مجموعة العمل م  أجل فسطن “المشاركون العلم الفلسطنيي خالل الفعالية التي دعت لها ميظمة 
وقال متحدث باسم المحتجن  إن هدفهم التيديد بالشركات والمؤسسات التي تشكل  )مقرها ليدن(.

قبل إسرائنل ضد الفلسطنينن . وأكد أن الشركات اإلسرائنلية  أدوات لالحتالل والظلم الممارس م 
، تقوم باختبار األسلحة التي تيتجها على الفلسطنينن  وأطفالهم، قبل طرحها ”Elbit Systems“مثل 
 للبيع.

 6/9/2020، القدس العربح، لندن
 

 الفلسطينيةواألعالم بألوان الدم  "إسرائيل"يستقبلون منتخب  امحتجون فح اسكوتلند .41
استخدم محتجون أسكتليديون الطالء األحمر لتغطية الطريق الذي سلكته حافلة الميتخب : خدمة سيد

اإلسرائنلي قبل مباراته ضد الميتخب األسكتليدي، وذلك احتجاجا على قدومه ولمحاولة تسليط الضوء 
شارة إلى أن اللون وكتب المحتجون على حائط "الدم الفلسطنيي" في إ على القضية الفلسطنيية.

وفي ذات السياق، نشر صحفي  األحمر على الطريق هو لون الدم الفلسطنيي الذي تسنله إسرائنل.
فنديو لمحتجن  يرفعون العلم الفلسطنيي مقابل ملعب هامبدن أمام كامنرات الصحفنن ،  أسكتليدي

 احتجاجا على اللعب مع الميتخب اإلسرائنلي.
 6/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 مدعاة لبكاء طو  العمر  1948كتاب إسرائيلح: عدم تنفيذنا خطة تهجير فلسطينيح الضفة عام  .40
هو  يكشف كتاب في إسرائنل صدر ع  وزير ورجل مخابرات إسرائنلي بارز: وديع عواودة -الياصرة

رافي إيتان، بعد رحنله، تفاصنل مثنرة ع  الصراع مع العرب والفلسطنينن . ويقر بخطة إسرائنل 
 لتدمنر قرى الفلسطنينن  بعد ترحنلهم في اليكبة.

 ويكشف ع  خطة لم تفض لتهجنر فلسطنيني الضفة الغربية .
س الراحل ياسر يكشف كيف فشلت إسرائنل في اغتيال الرئي” رافي إيتان رجل السر“في كتاب 

عرفات في بنروت عدة مرات/ متهما الكتائب اللبيانية بالخداع والكذب، ويصف رئيسها السابق ايلي 
 حبيقة باليصاب المحتال.

ويستدل م  الكتاب أن إيتان الذي رحل قبل عامن  قد بدأ طريقه في ارتكاب الجرائم مبكرا بعدما 
لبلماخ( وهو في الثامية عشرة لتحليه بقدرات خاصة ا“)الهغاناه ” انضم للوحدة الضاربة لـميظمة 

يتطلبها العمل السري وميها رباطة جأشه. وقتها يعترف إيتان في كتابه أنه نفذ عمليات مالحقة 
المقيمن  في فلسطن  لدواع دييية قبنل اليكبة وبعدها قام بقتل رجلن  ” الهيكل” األلمان أتباع تيظيم 

 . 1948ا، ففهم بقية األلمان الرسالة وغادروا البالد قبنل ميهم على مرأى ومسمع زوجتنهم
التي نشطت في الجلنل واليقب وشارك في تدمنر ” يفتاح“شارك إيتان في وحدة  1948وفي حرب 

 قرى فلسطنيية وتهجنر أهالنها وقد أصنب بجراح بالغة خالل ذلك كما يعترف في كتابه.
يتان للحديث الصريح ع  هذه المسألة الحساسة وبخالف كتب مذكرات إسرائنلية أخرى يختار إ

ويؤكد ما رواه مؤرخون كثر م  بنيهم مؤرخون إسرائنلنون جدد أمثال إيالن بابيه، الذي  أكدوا أن 
 ” .ترحل بخاطرها“الميظمات الصهنونية هددت القرى الفلسطنيية بالقتل واإلبادة بحال لم 

يعترف أيضا بأنه ليس نادما على ما  2006رت عام إيتان الذي انتخب وزيرا في حكومة ايهود أولم
كان ” س  مقابل س “ارتكبه م  جرائم في اليكبة بل هو نادم على ترحنل لم يتم، ويشنر لعملية 

حسب المخطط، وكانت تقضي بـ احتالل  1949يفترض أن تيفذ في واحدة م  ليالي آذار/ مارس 
ى جبال القدس والخلنل على أن يتم خالل ذلك جين ، ونابلس ومياطق أخرى في الضفة الغربية حت

ألف فلسطنيي )أغلبية سكان الضفة الغربية وقتذاك( بالهرب إلى األردن. ويرجح إيتان  300” إقياع“
أن معطيات الخطة تسربت ووصلت للعاهل األردني الراحل الملك عبد هللا مما دفعه لتقديم تيازالت 

يازل ع  وادي عارة بهدف ميع العملية العسكرية مهمة خالل محادنثات وقف اليار شملت الت
”. بكاء طنلة أجيال“اإلسرائنلية. ويعتبر إيتان أن عدم تطبنق الخطة المذكورة شكل ويشكل سببا لـ 

ويقول إنه لو تم تطبيقه لما احتاجت إسرائنل النوم مواجهة حقيقة وجود ملنوني فلسطنيي في الضفة 
 الغربية وحدها.
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 مع فيد  كاسترو

ويتضح م  الكتاب أن إيتان رفض البقاء في الجيش العتباره إياه إطارا صارما يخلو م  المرونة وال 
وم  نثم  1949يالئم طبعه الفوضوي فانضم لوحدة عملياتية مشتركة لجهازي لشاباك والموساد عام

دي اليازي استقر في الموساد ونفذ أهم عملية ناجحة في مسنرة الموساد وهي إلقاء القبض على القيا
 آيخمان في أمريكا الجيوبية لجانب مسؤولية ع  أكثر م  عملية فاشلة وهي تجيند جونثان بوالرد.

لسة أكبر بيارة حمضيات في العالم في ميطقة هافانا وإن الرئيس ويقول إيتان في كتابه إنه أدار خ
 ودعاه لوجبة عشاء عيد الساعة العاشرة. 1994الكوبي الراحل فنديل كاسترو هاتفه في مطلع 

ويوضح أنه عمل هياك سرا ألنه معتاد على الحياة السرية وكي ال يستفز الواليات المتحدة التي 
ا وسبق أن أصدرت أمر اعتقال بحق إيتان بعد انكشاف فضيحة كانت تعتبر كاسترو عدوا لدود

 تجيند موظف أمريكي يهودي الديانة يدعى جونثان بوالرد.
ويقول إيتان إن كاسترو ترك انطباعا كبنرا عليه بسبب قامته الطويلة وحضوره المهيم  وذاكرته 

 القوية وحب اطالعه الكبنر وإلمامه بالثقافة العامة.
حلة معنية أخذ كاسترو يقتبس م  التوراة أيضا وقد سأليي: عيدما خرج النهود م  في مر “ويتابع 

ألف نسمة فلماذا لم يتزايدوا ويتحولوا ألمة تعدادها مئات  600مصر كان تعدادهم وفق التوراة 
المالين  خالل توالى األجيال؟ كما يزعم إيتان أن كاسترو في لقاء آخر معه بعد عامن  أدهشه 

واسطة مترجم: هل صحيح أن إسرائنل ساعدت جيوب أفريقيا العيصرية بالقيام بتفجنر بالسؤال ب
بعد لحظات م  االندهاش قلت له: سندي الرئيس هل تتوقع أن أجنب على مثل “نووي؟ ويضيف 

 ” .هذا السؤال؟ تبسّم كاسترو ولم يعد على سؤاله هذا
روبا خاصة تجيند الوكالء والعمالء. وعمل إيتان سيوات طويلة مسؤوال ع  نشاط الموساد في أو 

بواسطة جيرال  1965ويكشف أنه حاول شق طريق لعالقات دبلوماسية بن  إسرائنل والصن  عام 
يهودي  يدعى موريس  كوهن  وهو مستشار لالستخبارات الصنيية لك  بكن  اشترطت ذلك بتحويل 

 حتالل وقتها ليفي أشكول.إسرائنل لها تكيولوجيا عسكرية، وهذا ما رفضه رئيس حكومة اال
 

 الحرب مع الفلسطينيين
ويزعم إيتان أنه اقترح على الموساد إلقاء قيبلة على صالة اجتماعات في مديية  درمشطادت في 
ألمانيا اجتمعت فنها قيادات ميظمة التحرير الفلسطنيية بياء على معلومات استخباراتية وصلته، وما 

اص مهيي يتم استخدامه الغتيال رئيسها الراحل ياسر عرفات ونائبه لبث أن اقترح استبدال القيبلة بقي
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خلنل الوزير. لك  الحكومة رفضت، مرجحا أنها خشنت م  التورط باغتياالت على األراضي 
 األوروبية.

ويوجه ” الفاشل  والخاطئ“وترك صفوف الموساد بعد ترأسه م  قبل تسفي زمنر واصفا تعننيه بـ 
التي ارتكب زمنر في معالجتها خطأ 1972ه األزمة فور حدوث عملية منونيخ انتقادات حادة إلدارت
” . لو كان هياك أرئنل شارون أو موشيه ديان أو أنا لكانت اليتيجة مختلفة “تلو الخطأ. ويتابع 

م  أجل لقاء  1973كما ارتكب زمنر خطأ آخر عيدما قرر السفر إلى ليدن عشية حرب “ويضيف 
”) السر“الياصر. لم تك  هياك حاجة للسفر ألن  أشرف مروان أرسل كلمة أشرف مروان صهر عبد 

كيماويات( التي تعيي أن الحرب ستبدأ بعد أيام وألن مشغله م  طرف الموساد كان في ليدن وأمكيه 
هياك احتماال كبنرا أن “ويرجح إيتان أن ” . إرسال كل معلوماته بشكل أسرع م  السفر لبريطانيا

وكنال مزدوجا بغض اليظر إذا كان ذلك ع  وعي أم ال وهو جزء م  خطة  أشرف مروان كان
 ” .تضلنل مصرية

لدى  ” للحرب على اإلرهاب ” وبعد استقالته م  الموساد عمل إيتان نائبا ألرئنل شارون ومستشارا 
قام شارون  1982رئيس الحكومة الراحل اسحق رابن . ويكشف أنه بعد ش  حرب لبيان األولى عام 

بهدف اغتيال ياسر عرفات في بنروت. لك  ياسر عرفات نجا ” سمكة مالحة“عننيه قائدا لسرية بت
مجددا كما يقول إيتان، زاعما أنه باإلضافة للتدابنر األميية الحذرة هياك سببان آخران لذلك وهو 

ات الخوف م  المساس بمدننن  كثر حنث اختبأ داخل الطابق األرضي في عمارة عالية قطيتها عشر 
 العائالت، والثاني يرتبط  بقوات الكتائب التي ضللت الموساد.

 
 إيلح حبيقة مخادع

بعد فترة قصنرة أدركت “ويش  إيتان حملة واسعة على قائد الكتائب اللبيانية ايلي حبيقة وقتها بالقول 
ا أن ايلي حبيقة محتال ونصاب وأحد أبشع الشخصيات التي التقنتها في حياتي. بعد مذبحة صبر 
وشاتنال التي كان حبيقة مخططها الرئيسي، طاف في المخيمن  وكان يبيع األرز بأسعار باهظة 
للبؤساء الياجن  م  المجزرة. وقد بادر لتصفية بعض ميافسيه في هذه التجارة القذرة بواسطة نقل 

 ” .معلومات كاذبة عيهم لجهات مختلفة
لتام على حبيقة، ورأى به مصدرا مركزيا وميحه ويعرب ع  أسفه البالغ لقيام الموساد باالعتماد ا

الثقة الكاملة لك  حبيقة كان يزوده بأكاذيب حول موقع  اختباء عرفات فقميا بقصف الموقع عدة 
ويعترف أنه ال يشعر ”. مرات استيادا لمعلومات حبيقة لنتضح الحقا أن عرفات لم يك  فنها أصال
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ن يكره تيفنذها وسط عمليات غش وتضلنل للمستوى بأي حرج أخالقي حيال االغتياالت، لكيه كا
 السياسي.

 
 300قتل الفدائيين فح حافلة 

ويستدل م  الكتاب أن إيتان كان م  أوائل الذي  وصلوا لموقع خطف حافلة إسرائنلية  في دير البلح 
 .300، وهي حادنثة عرفت الحقا بفضيحة الحافلة  1984على يد شابن  م  غزة في أبريل/ نيسان 

ويكشف إيتان في الكتاب أنه  شاهد الجيرال يتسحاق مردخاي الذي صار وزيرا لألم  في حكومة 
كان ” االحتالل الحقا يضرب الشابن  م  غزة بعد أسرهما خالل إنزالهما م  الحافلة. ويضيف

مردخاي يركلهما بقوة وهو يحاول معرفة عما إذا كانت الحافلة مفخخة وفجأة توجه لي رئيس 
ك( ايلي أفرهام وقال لي: ييبعي أال يخرجا م  هيا وهما على قند الحياة. كيت أعرف افرهام )الشابا

جندا م  أيام الهغاناه وعلمت أنه ال يمك  مياقشته وأدركت أن كل كلمة أقولها ستيزل على أذن 
 صماء، فقلت ليائبي غدعون محانيمي : أفرهام  يعد ألمر ما  وم  المفضل أن نرحل م  هيا فهذا
م  الممك  أن ييتهي في المحكمة خاصة أن العملية انتهت ولم يعد ما نفعله هيا. وفعال دخليا 
السيارة وغادرنا المكان وفي النوم التالي تلقنت تقريرا  م  االستخبارات العسكرية ع  قتل المخربن  

 ” .األربعة 
ا أسنران مكبالن بيشرها يشار أن صحيفة إسرائنلية )حادشوت( قد فضحت قتل الشابن  م  غزة وهم

مما أدى للكشف ع  فضيحة إعدامهما وعرفت الحادنثة ” صورهما وهما مكبالن دون أي جراح 
وعنيت لجية تحقنق وتمت اإلطاحة بعدد قلنل الميفذي  ال المسؤولن  وميهم “ 300الحافلة ” بفضيحة 

” ائبا في الكييست ع  ايهود يتوم الذي شارك بقتلهما بضربات حجر برأسنهما، والحقا انتخب ن
 ” .الليكود

كما ”. بريء“كما كشف إيتان أنه الحقا قام بتهدئة روع مردخاي بقوله له: ال تقلق فأنا أعلم أنك 
كشف أنه اعتمد بالكذب في شهادته أمام لجية التحقنق )لجية زوريع( بالقول إنه روى ما شاهده 

الشاباك الذي دعا لقتلهما، مكتفيا بالقول في بعنييه فقط ولم يذكر ما سمعه م  ايلي أفرهام رئيس 
 ” .شهادته أذكر أن الجو كان عييفا داخل مقر القيادة التي عالجت الحادنثة 

 
 تغطية شامير على الجريمة
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لم يفهم كيف “ومع ذلك يوجه إيتان انتقادات قاسية ألفرايم ليس ألنه أصدر تعليماته بالقتل بل ألنه 
رات الركاب  قد شاهدوا عملية قتلهما بعدما تم إنزالهما وهما على قند قرر قتلهما وهو يعرف أن عش

 ”.الحياة
يشار الى أن أفرايم حاول التيصل م  القتل بالقول إن رئيس الحكومة اسحق شامنر أعطاه تعليمات 

وأنه كان على علم مسبق بقصة التغطية على القتل. وعيدما سألته لماذا لم تكشف ” بقتل المخربن 
ك أمام لجية التحقنق وقمت بيسج شهادات كاذبة قال لي:  ألنيي ال أنثق بهم فلم أنثق أنهم ع  ذل

”. سيقومون بتخليصي م  الورطة وخشنت دخول السج  فأنا أعمل معهم ميذ سيوات وأعرفهم جندا
لك  إيتان يرفض ذلك ويؤكد أن شامنر كان سيقلب الدنيا م  أجل التغطية على افرايم ولم يك  

دخوله السج  ولو جاء أفرايم لشامنر واعترف وقدم استقالته أنا متأكد أن شامنر سنرفض يسمح ب
 ” .استقالته وسيجد الطريق القضائية لميحه هو وشركائه في القتل  حصانة تحميه م  المحاكمة 

 
 ضم الضفة الغربية

االرتباط ع  الضفة بفك  1988ويكشف إيتان أنه غداة قيام العاهل األردني الراحل الملك حسن  عام 
الغربية اقترح هو وشارون على شامنر ورابن  استغالل الفرصة واإلعالن ع  ضم  مياطق م  
الضفة الغربية للسيادة اإلسرائنلية حسب مخطط  ألون ـ غالنلي، لك  شامنر رئيس حكومة االحتالل 

 وقتها رفض.
لك  األخنر وعد بعدم التصويت  وفي التفاصنل يقول إن شارون تمك  م  إقياع وزير األم  رابن 

ضد القرار في حال طرحه في الحكومة، أما شامنر فعلل رفضه بالتساؤل لماذا نثلث الضفة فقك 
؟ ويوضح إيتان أنه حاول إقياع شامنر ”أرض إسرائنل الكاملة“وليس كل الضفة الغربية؟ لماذا ليس 

تح السماء أبوابها وعلى قادتها التقاط برسالة عاطفية قال له فنها إن هياك لحظات بتاريخ األمم تف
 ” .اللحظة 

 
 خطورة أوسلو

ويعتقد إيتان أن إسرائنل فوتت وقتها فرصة تاريخية نادرة،  متجاهال ميافع إسرائنل م  اتفاق أوسلو، 
بشدة بسبب كراهنته الكبنرة باألساس لياسر عرفات.  1993فنؤكد أنه عارض الحقا اتفاق أوسلو عام 

عام م  توقيع االتفاق التقنت اسحق رابن   وحذرته م  الخطر الميوط بإدخال ميظمة بعد “ويتابع 
التحرير  للبالد. م  جهته حاول رابن  تهدئتي بالقول: سنيشغلون بأمور شبكة مياه المجاري  وشبكة 
 الكهرباء والماء والعمل وهذا سيغنر نظام حياتهم ويبعدهم ع  االنشغال في اليضال ضدنا. لك  أنا
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الذي شاهدت صمود وقدرة الفلسطنينن  على التحمل في لبيان وتعرفت على التوجهات األصولية 
اإلسالمية لم أستطع قبول أقوال التهدئة م  رابن . حتى النوم ال أقوى على الفهم كيف نجح يوسي 

يازل ع  بالت 1948بنلن  مساعد رابن  بزرع الوهم في قلوبيا بأن قدوم عرفات إلى غزة سيقيع الجئي 
 حق عودتهم والبقاء داخل مخيماتهم

 6/9/2020، القدس العربح، لندن 
    

 إلنجاح المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية .42
 داود كّتاب
في نهاية المارانثون الخطابي المهم لألمياء العامن  للفصائل الفلسطنيية، والذي بثته فضائية التلفزيون 

الرئيس محمود عباس عدة نصائح للجان التي تم تشكنلها لوضع الفلسطنيي الرسمية الخميس، قّدم 
استراتيجية موّحدة للمقاومة الشعبية السلمية وإنهاء االنقسام وإعادة تشكنل ميظمة التحرير، وقال إنه 
يتعهد بعدم التدخل في عمل تلك اللجان، وإنه سيحترم القرارات المتفق علنها م  الجميع، مهما 

ملة سؤاال: هل كان الرئيس يتدخل في السابق، ويعرقل محاوالت الوحدة كانت. تثنر هذه الج
والمقاومة وإعادة تشكنل ميظمة التحرير، وما هو سبب هذا التغننر اآلن؟ هل يشعر الرئيس أن تلك 
السياسات، أو العراقنل، كانت سببا في الوضع المأساوي الذي وصلت إليه القضية الفلسطنيية، 

 دنى م  المطالب الوطيية للشعب الفلسطنيي؟وفشل تحقنق الحد األ
ال بد في محاولة وضع استراتيجية وطيية لمقاومة التراجع العليي ع  المواقف الرسمية الفلسطنيية 

، سئل الرئيس عباس، في مؤتمر صحافي تال إحياء ذكرى 2013بشأن مقاطعة إسرائنل. في عام 
مقاطعة إسرائنل، فأجاب بأنه يؤيد مقاطعة نلسون مانديال، ع  موقفه م  الحركة العالمية ل

االستيطان في األراضي الفلسطنيية، ولكيه يعارض مقاطعة إسرائنل، وهي دولة لدى فلسطن  "اتفاق 
، 1993معها واعتراف متبادل معها". وعلى الرغم م  أن ميظمة التحرير اعترفت بإسرائنل خطيا عام 

نما اعترفت شكليا بالميظمة، وال تزال تعتبر فصائل إال أن إسرائنل لم تعترف بدولة فلسطن ، وإ
الميظمة، وميها حتى حركة فتح، إرهابية، وتزج في السجون كل م  ييتمي لتلك الفصائل. ولو 
افترضيا أن الرئيس عباس كان، في ذلك الوقت، ملزما بقول ذلك عليًا بسبب وجود اتفاق أوسلو، إال 

أعليت القيادة أنها في حلٍّ م  اتفاقها مع إسرائنل، بسبب تراجع أن هذا األمر لم يعد ملزمًا، بعد أن 
 إسرائنل ع  احترامه.

إًذا، أول ما يجب االتفاق عليه في اللجية المشكلة لوضع استراتيجية المقاومة الشعبية السلمية هو 
ائنل، التراجع الرسمي ع  الموقف العليي والفعلي للقيادة الفلسطنيية، المعارض مقاطعة دولة إسر 
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وليس االستيطان فقط. وال بد أن يشمل ذلك التأيند الرسمي والعليي للحركة العالمية للمقاطعة وسحب 
(، والتي تصرف إسرائنل مالين  الدوالرات لمحاربتها، وتعاقب BDSاالستثمارات وفرض العقوبات )

ألكاديمية والثقافية مؤيديها، فقد ميعت أخنرا أحد مؤّسسي الحملة الفلسطنيية الخاصة بالمقاطعة ا
إلسرائنل، عمر البرغونثي، م  السفر، واعتقال ميسق عام الحركة الدولية لمقاطعة إسرائنل، محمود 

 يوما. 17نواجعة، بعد توقيف غنر مبّرر دام 
قرار دعم واضح، وال لبس فيه، لحركة المقاطعة، يجب أن يشمل فلسطن  والعالم، وأن يتم التيسنق 

ة المؤّسسة ميذ أكثر م  عقد، والتي لها خبرة في الموضوع. أي على القيادة في تطبيقه مع الحرك
الفلسطنيية التواضع قلنال، وقبول اليصائح م  القادة المنداننن  في الحركة التي هّزت اإلسرائنلنن  
أكثر م  أي حركة مقاومة فلسطنيية، مسلحة أو غنر مسلحة. ويتطلب هذا األمر أيضا العمل 

خالل الحكومة الفلسطنيية وأذرعها على تطبنق األمر، م  دون ترّدد، آخذي  باالعتبار المباشر م  
أهمية الصمود م  خالل مقاطعة ما له بديل، والعمل الجاد على إيجاد بدائل لكل ما هو مستورد م  

 إسرائنل.
ية، تصدر ع  قد يتطلب تبّيي القيادة الفلسطنيية حركة المقاطعة وأدبياتها رسميا تشريعاٍت فلسطني

الرئيس محمود عباس، تشمل عقوبات كبنرة لم  يخالف قرارات المقاطعة. وم  الضروري إدخال 
موضوع المقاطعة وأشكالها ضم  الميهاج الفلسطنيي، وتيظيم محاضرات توعوية، عبر الفضائية 

يعي وعي واإلعالم الفلسطنيي، للطالب ولكل قطاعات الشعب الفلسطنيي، لكي يرافق التعديل التشر 
واضح ألهمية تطبنق المقاطعة وكيفنته، م  خالل معرفة المواط  الفلسطنيي أهمية دعم الميتوج 
الوطيي، ووقف االعتماد على الميتوج اإلسرائنلي، ولو كان أكثر جودة وأفضل سعرا، فأهمية 

 المقاومة الشعبية السلمية في قدرتها على إشراك حقيقي لكل شرائح المجتمع الفلسطنيي.
ويتطّلب األمر وضع أسس لحملة إقليمية ودولية، يتم خاللها تجيند كل السفارات والمؤسسات 
الفلسطنيية في الخارج، للهدف نفسه، واالستفادة م  الزخم العالمي الكبنر المياصر للشعب 
الفلسطنيي وقضنته العادلة. فهل يعقل أن مصر، وهي دولة عربية كبرى، تستمر في اعتقال ميسق 

، تلبية لرغبات إسرائنل؟ يجب أن 2019المقاطعة في مصر، رامي شعث، ميذ يولنو/ تموز  حملة
تشمل المقاطعة أي دولة تقدم خدمة للمحتل، حتى لو كانت أكبر وأهم دولة عربية. وفي هذا 
المضمار، يجب تكثيف المقاطعة لدولة اإلمارات، نثقافيا واجتماعيا وسياسيا، كما م  الضروري 

بضائع أو خدمات لها، وألي دولة تقوم بالتطبيع مع المحتل. وبذلك يتم رفع تكلفة مقاطعة أي 
 االحتالل ومعاونيه، ويغلق الطريق أمام أي دولة أخرى، تفّكر بالتطبيع قبل إنهاء االحتالل.
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شعبيًا، هياك كثنر يمك  عمله في مجال المقاومة الشعبية السلمية، شرط التزام حديدي بشروط تلك 
مة، ففي تطبنق مبدأ السلمية، يجب التزام الجميع بعدم تسليح المقاومة وعسكرتها، مهما كان المقاو 

لذلك رومانسية معنية، فالكل يذكر اليجاح الباهر الذي شكلته االنتفاضة األولى غنر المسلحة. 
تمر ويجب تطبنق ذلك عمليا م  دون السماح ألحد بتخريب مبدأ السلمية، ألن قدرة المقاومة أن تس

شعبيًة مبيية على التزامها بالسلمية. وفي مجال مياهضة ضم إسرائنل أراضي فلسطنيية في الضفة 
الغربية إلنها يجب وضع خطة شعبية واسعة للزحف الشعبي إلى كل المياطق المهّددة بالضم، وإيجاد 

 واقع شعبي معاكس للضم، بحنث يصبح الضم مكلفا على المحتل.
بية أن تعمل م  دون التفاف جماهنري حولها، ما يعيي أن م  الضرورة ال يمك  للمقاومة الشع

القصوى العودة إلى الشعب، والحصول على تفويض ميه، في انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات 
لعضوية المجلس الوطيي الفلسطنيي. لقد وّفرت جائحة كورونا إمكانيًة واسعًة للتعامل ع  بعد م  

ونية متوفرة اآلن في كل بنت، فما هو المانع أن تتم االنتخابات في أسرع وقت خالل تقييات إلكتر 
في كل مكان، وإذا تعذرت أي ميطقة، مثل القدس أو غزة، أو مياطق في الشتات ال مانع م  
استخدام التصويت اإللكتروني اآلم . ولدى الشعب الفلسطنيي كوادر قادرة على وضع نظام آم  

 ما توفرت اإلرادة الحقيقية لذلك. وسهل االستخدام، إذا
وقد أنثلجت صدور الشعب الفلسطنيي، وألول مرة ميذ سيوات، رؤية بعض القيادات المتصارعة متفقًة 
على ضرورة وضع استراتيجية عملية للمقاومة الشعبية السلمية. ترجمة تلك اإلرادة إلى برنامج عملي 

لرئيس بأن ال يتم التدخل م  أي طرٍف لتعطنل سهل وممك ، في حال توفر اإلرادة، ومع ضمانات ا
 عمل اللجان الميبثقة ع  اجتماع األمياء العامن .

 7/9/2020، العربح الجديد، لندن
 

 إماراتية لجلب سياح للصالة بالقدس -خطة إسرائيلية .43
 عدنان أبو عامر

أعل  وزير  جديد، إذ اإلسرائنلي تسابق الزم  إلقرار واقع واالحتالليبدو أن خطة التطبيع اإلمارات 
شؤون القدس اإلسرائنلي الحاخام النهودي رافي بنرتس ع  خطة لجلب آالف السائحن  م  اإلمارات 
إلى القدس، حنث سيقيمون في فيادقها، والصالة فنها، لتعزيز مكانة المديية "كعاصمة إلسرائنل"، 

جلب السياح اإلماراتنن ،  وقد بات واضحًا أن الخطة اإلسرائنلية التي تستهدف على حد زعمه.
ملنون سائح سيويًا، يتماشى مع ما يقوم به  2واستهداف وصول السياح المسلمن  بالقدس إلى 

سيوات ضم  خطة تهدف إلخضاع القدس والمسجد األقصى لسيادته  10االحتالل اإلسرائنلي ميذ 
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ات البعد الوطيي، سعيًا المزعومة وصواًل لتفريغه، وميع المقدسنن  م  تيظيم السياحة الدييية ذ
 للسيطرة على األقصى وساحاته.

وتيبثق الخطة اإلسرائنلية م  نص االتفاق اإلماراتي ــ اإلسرائنلي، إذ تميح المسلمن  الحق في 
المسجد األقصى فقط، وتحرمهم بقية الحرم القدسي كله، في ظل تيديد فلسطنيي، سياسية ودييي، 

حتى إسالمي للصالة في األقصى تحت رعاية هذا االتفاق يرفض أي توافد إماراتي أو عربي و 
 األخنر.

 رفض مقدسح ووعيد للزائرين
وكان المقدسنون أول م  أعل  رفض اتفاق التطبيع اإلماراتي ــ اإلسرائنلي، كونه نّص على إتاحة 
 الحرم القدسي لجميع الديانات السماوية وأصحابها، ونزع حصريته م  المسلمن ، ما دفع بموجة

 رفض فلسطنيي كبنرة عبر ملصقات ضخمة انتشرت في أرجاء القدس.
وحملت هذه الملصقات شعار )محمد ب  زايد خائ (، وحرقت صوره أمام مسجد قبة الصخرة، وقال  

الشيخ محمد حسن ، مفتي المديية: "ال يجوز للمسلمن  الصالة بالمسجد األقصى تحت رعاية اتفاق 
 ات".الخيانة بن  إسرائنل واإلمار 

أحمد أبوحلبية، رئيس لجية القدس بالمجلس التشريعي الفلسطنيي، قال لـ"عربي بوست": "إن الخطة 
اإلسرائنلية تكشف أن التطبيع بن  اإلمارات واالحتالل اإلسرائنلي عمنق، وتستخدم فكرة رعاية 

في القدس ال رحالت إماراتية للصالة في المسجد األقصى للمسلمن  كغطاء لهذا التطبيع، فالصالة 
وأكد أن المقدسنن  يجهزون الستقبال م  سيأتي إلى القدس تحت عباءة التطبيع  تحتاج التفاقيات".

بما يلنق بهم، وأنهم ل  يسمحوا لإلماراتنن  وغنرهم أن يعتدوا على قدسية األقصى باستخدام الصالة 
نه وجود بعض المؤسسات مشنرًا إلى أ فيه لشرعية اتفاقهم الباطل مع إسرائنل، على حد قوله.

االقتصادية والسياحية الساعية للربح المادي وجمع األموال، وأنها قد تستقبلهم ألخذهم بجوالت 
 سياحية داخل المسجد والمديية المقدسة.

 مساع لتوسعة التطبيع السياحح
د ملنوني سائح اإلماراتي ــ اإلسرائنلي بتواف االتفاقتتماشى الخطة اإلسرائنلية الجديدة مع مستهدفات 

أغسطس،  27مسلم لدولة االحتالل سيويًا، وفقًا لما كشفته صحيفة "إسرائنل النوم" في عددها بتاريخ 
ورغم  وأكدت أن معظمهم الزوار المستهَدفون سنزورون المسجد األقصى، تحت اسم "السالم الدييي".

ل بدأت ترتنباتها الخاصة ألف سائح مسلم، لك  إسرائن 98زار القدس واألقصى  2018أنه في عام 
 ليأتي م  اإلمارات والخليج وفودًا لتصلي في المسجد األقصى.

 اإلمارات ليست األولى
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في السيوات األخنرة، نسقت إسرائنل عدة زيارات لوزراء الخارجية العرب إلى الحرم القدسي، كمقدمة 
يطة، وبعد ستة أشهر زاره وزير خارجية المغرب ناصر بور  2018 رآذالخطتها هذه، ففي مارس/

وسبق  زاره وفد خاص م  الكويت. 2019وصله وزير الخارجية العماني يوسف ب  علوي، وفي 
للمقدسنن  أن طردوا المدّون السعودي محمد سعود م  الحرم القدسي، وسبقه وزير الخارجية 

خائ  ، حنث تم استقباله بالحجارة والعصي، ووصف بـ"ال2003المصري األسبق أحمد ماهر في 
استياء شيخ األزهر،  1977كما أنثارت زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس في  والعمنل".

، وذلك ألن زيارة 1993واستقبلها الفلسطنينون بازدراء، كما لم يرحبوا بزيارة الحجاج م  لنبيا عام 
ى التطبيع العربي المسجد األقصى بهذه الطريقة تميح شرعية لوجود االحتالل اإلسرائنلي وتشجع عل

 واإلسالمي معه، وتتصالح مع فكرة احتالل المقدسات اإلسالمية.
 أمل بفشل الخطة

خلنل التفكجي، مسؤول الخرائط في بنت الشرق بالقدس، قال لـ"عربي بوست" إن "الخطة اإلسرائنلية 
بن  المستوين  قد ال يكتب لها اليجاح، فاإلماراتنون قد ال يأتون بصورة كبنرة، ربما لوجود خالف 

الرسمي والشعبي في اإلمارات، والقادمون ل  يصل عددهم إلى اآلالف أو المئات، بل عشرات فقط، 
وسنذهب معظمهم إلى تل أبنب للسياحة واالستجمام، إال إذا فرضت علنهم السلطات اإلماراتية زيارة 

 القدس بالقوة".
جود مخطط سعودي للتواصل مع وكشف التفكجي أن "التوجه اإلماراتي نحو القدس سبقه و 

وقال إن  شخصيات مقدسية إليجاد موطئ قدم لها بالمديية، لك  المقدسنن  رفضوا الذهاب للمملكة".
المصلن  اإلماراتنن  في حال وصولهم للصالة في المسجد األقصى ل  يصّلوا إال في األماك  

دونمًا تم  144جمالية البالغة المغلقة فقط، وليس في الساحات العامة للمسجد؛ ألن المساحة اإل
تقسيمها لقسمن : أحدهما للمسلمن ، والثاني للعامة م  المسلمن  والمسيحنن  والنهود، واالتفاق 

 اإلماراتي األخنر رّسخ هذا التوجه اإلسرائنلي في صياغة نص االتفاق".
 صالة لليهود بالحرم القدسح!

استجالب اإلماراتنن  للقدس، كشف مركز "القدس بالتزام  مع إعالن الخطة اإلسرائنلية الخاصة ب
الدننوية" ع  موافقة اإلمارات ألول مرة على تغننر الوضع القائم في المسجد األقصى، بما يسمح 

 للنهود بالصالة في الحرم، ويختصر حق المسلمن  في المسجد فقط، وليس الحرم بأكمله.
ق، لـ"عربي بوست": "إن الخطة اإلسرائنلية وقال خالد عرفة، وزير شؤون القدس الفلسطنيي الساب

تؤكد اتفاق اإلمارات األخنر المتعلق باألقصى، ما يثنر قلق وخوف دائرة األوقاف األردنية 
والفلسطنينن ، فاالتفاق يهدف لميح اإلمارات دورًا جديدًا داخل األقصى ومزاحمة الدوري  األردني 
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المقدسنن  هو رصند اإلمارات السلبي، خاصة بعدما مؤكدًا أن ما يثنر خشية وقلق  والفلسطنيي".
 باعوا للجمعيات االستيطانية النهودية البنوت والعقارات التي اشتروها م  الفلسطنينن .

 صالة اليهود
وأبدى تخّوفه م  أن تشهد المرحلة القادمة الشروع في بياء الهيكل المزعوم بمساهمة إماراتية، مشنرًا 

وأضاف: "مع  عبد هيدوسي في دبي، وافتتحت كييسًا يهوديًا في أبوظبي".إلى أنها قامت ببياء م
صدور مواقف مقدسية مبكرة غاضبة تجاه وصول أي مطبع إماراتي لمدييتهم، ولو حتى م  أجل 
الصالة في المسجد األقصى، فإن المتوقع أن يتخذ االحتالل اإلسرائنلي إجراءات أميية لحماية 

لهم مسارات وطرقًا جديدة ويغلق الشوارع ألجلهم، ويستضيفهم بالفيادق  سائحيه المطبعن ، وقد يشق
وتوقع أن يقوم االحتالل بتحديد خط سنر السياح  اإلسرائنلية في القدس، وليس بالفيادق الفلسطنيية".

اإلماراتنن  عبر المرشدي  السياحنن  النهود، الذي  سنرّوجون لهم الرواية اإلسرائنلية الخاصة 
 األقصى والقدس".بالمسجد 

 6/9/2020، عربح بوستموقع 
 

 مصلحة إسرائيلية؟ "35إف"كيف يبدو امتالك اإلمارات  .44
 مور التشولر
في اتفاق السالم مع اإلمارات إمكانية كامية ليقطة يمك  اإلمساك بها فتحوله إلى نوع م  الموقع 

قلقة م  صد التمدد اإليراني في المتقدم إلسرائنل أمام شواطئ إيران. للمرة األولى لم تعد إسرائنل 
سوريا ولبيان وقطاع غزة، بل تشكل ساحة الصراع لصالحها: نقترب م  نقطة ضعف اإليراننن ، 

” 35إف“بداًل م  االكتفاء بصد قوتهم على حدودنا. لذلك، فإن بيع طائرات قتالية متقدمة م  نوع 
ت مع سالح جو صديق يكتسب خبرة في لإلمارات هو مصلحة إسرائنلية، فبفضلها يتم توسيع العالقا

تشغنل الطائرة القتالية المتقدمة، وميح طائرات الشعوب الصديقة بيية تحتية مياسبة وقريبة م  
 شواطئ إيران.

. 2019ليس صدفة أن تدرب طيارون إسرائنلنون مع طياري  م  اإلمارات في النونان في نيسان 
ح الجو، العقند آساف تسلئنل، )في مقابلة مع وليس صدفة أن أشار رئيس قسم التدريب في سال

آب الماضي( إلى أن سالح الجو اإلسرائنلي ال يعارض البيع،  21أمنر بوحبوط في والاله في 
نح  في تدريبات بلوفالغ )تدريبات جوية دولية أجريت في إسرائنل(، “ويجدر االنتباه إلى أقواله: 
 ”.لتقلند العدو 35إف“آخذ م  سربي ”. 35إف“م  نوع ” حمراء“نتدرب أمام طائرات معادية 
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بكلمات بسيطة، ال يعتمد أداء الطائرات القتالية فقط على نوع الطائرة، بل على نوعية الطياري . 
?، ومستعدون لمحاربتها 35إف“حظنت إسرائنل بطياري  متمنزي ، يقلدون معارك جوية ضد طائرات 

على أن الجيش اإلسرائنلي يدرك األفضلية الكامية في عيد صدور األوامر. هذان الميشوران يدالن 
توسيع فضاء نشاط إسرائنل الجوي، ومستعد لمخاطرة محسوبة تفند بأن تقع تكيولوجيا متقدمة 

 في أيدي نظام معاد.” 35إف“لطائرات 
في الفترة القريبة، سقوط تكيولوجيا كهذه في أيدي قوات معادية قد يحدث إذا اجتازت إيران خليج 

. وبقراره المتسرع، فقد أنزل 1991لطية عمان وغزت اإلمارات، مثلما غزا صدام حسن  الكويت في س
صدام الدمار على العراق إلى جانب مواصلة حكمه. م  الصعب االفتراض بأن اإليراننن  
سيخاطرون بعملية عدوانية مشابهة. وتكفي صرخات اإلحباط التي تتصاعد م  طهران كي توضح 

ننن  يعرفون جندًا أن إسرائنل تكتسب موطئ قدم في الخليج الفارسي، في حن  تم دفعهم بأن اإليرا
 إلى زاوية بنتهم.

وال يمك  تجاهل صرخات اإلحباط المتصاعدة م  السلطة الفلسطنيية وأوساط م  يؤيدونها إزاء 
ينون بأن أدوات اتفاق السالم مع اإلمارات، والثغرة التي يفتحها النضمام دول أخرى. يشعر الفلسطن

القضية “اللعب تغنرت، وأنهم يخسرون مرة تلو األخرى في الساحة العربية الداخلية، ولم تعد 
ذريعة لمحاربة إسرائنل. والقول بأن نتيياهو المكروه هو الذي قاد هذه الخطوة، هو ” الفلسطنيية

 جنل. ، الذي نجحوا في بيعه للعالم طوال”فلسطن  أواًل “مسمار آخر في نعش وهم 
الشخص الذي شاهد بذور هذه العملية هو الدكتور غاي بخور، الذي بقي يجادل لسيوات بأن 
الصراع المفتعل مع الفلسطنينن ، حسب تعريفه، سنتبدد أمام مصالح العرب الحقيقية. أجل، يتفوق 
 خوف السعودية وسلطية عمان واإلمارات م  إيران على كراهية إسرائنل، وتتفوق والحاجة إلى

 معرفتيا وقوتيا على الشرف المتخنل للصراع المثنر للشفقة ضدنا.
خابت توقعات اليسار مرة أخرى: سيكون الفلسطنينون آخر العرب، ال أولهم، الذي  سنوقعون على 

 اتفاق سالم مع إسرائنل.
 6/9/2020هآرتس 
 7/9/2020القدس العربح، لندن، 
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