
     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 مسارات إلنهاء االنقسام بين الضفة والقطاع 3هنية: 
 : نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربيةالسلطة الفلسطينية

 "إسرائيل"عبدهللا بن زايد يرأس وفد اإلمارات للتوقيع على معاهدة السالم مع 
 بوقف مساعي إدانة اإلمارات "االعتذار"ربط فلسطيني للطلب الخليجي بـ": القدس العربي"

 السعودية تستعين بالموساد للتحقيق مع معتقلين فلسطينيين بسجون المملكة ":عربي بوست"

نـــــادي ا ســـــير: ارتفـــــاع عـــــدد ا ســـــر  
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   السلطة:
 4 : نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربيةالسلطة الفلسطينية  2.
 4 اشتية: مبادرة السالم العربية مرجعية حددها العرب والتراجع عنها يضعف موقفنا  3.
 5 بوقف مساعي إدانة اإلمارات "االعتذار"ربط فلسطيني للطلب الخليجي بـ": القدس العربي"  4.
 5 الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحةحسين   5.
 6 النائب القرعاوي: االحتالل ينتهج سياسة الردع باعتقال قيادات ونواب الشعب  6.
 6 الوزاري: غزة جزء من الوطن وسنقدم تقرير ا مفصال  عن الوضع فيهاالوفد   7.

 
  المقاومة:

 6 مسارات إلنهاء االنقسام بين الضفة والقطاع 3هنية:   8.

 7 حماس: االعتقاالت بالضفة لن تعيق المصالحة والتصدي لمخططات االحتالل  9.
 8 الطاهر: تحقيق الوحدة يكتمل بعد التحلل من اتفاقات أوسلو وتبعاتها  10.
 8 زيارة هنية للبنان أحيت الواقع الفلسطيني ويجب أن نستفيد منهاالمقدح:   11.
 8 : حجم المؤامرة يفرض تحديات أمام قيادة الفصائل  افة"جبهة التحرير"  12.
 9 ضابط إسرائيلي يحّذر: إنذار حماس جّدي لهذا السبب  13.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 01 فراء وفتح قنصلية بالقدس المحتلةنتنياهو ونجل رئيس تشاد يبحثان تبادل الس  14.
 01 وإيذائي حولوه إلى إرهابي من أجل الدفاع عن أنفسهم: نتنياهو يعتذر لعائلة الشهيد أبو القيعان  15.
 00 يعاكتفت ببيجامة النوم.. شر ة مالبس داخلية إسرائيلية تصور إعالنا في دبي بعد التطب  16.
 00 وزير إسرائيلي يميني متطرف يطالب بإنصاف العرب: الشهيد أبو القيعانقضية   17.
 00 زعيم اليمين المتطرف يهدد مكانة نتنياهو  18.
 03 العتبارات شخصية وينبغي تجاهلها ليبرمان: نتنياهو يتخذ قرارات  19.
 03 هو لمهاجمة أجهزة القضاء والشرطةلعدم تقديم ذخيرة لنتنيا "أم الحيران"تم التستر على جريمة   20.
 04 أوحانا يدعو إلعادة النظر بقرار الشرطة تعريف أبو القيعان "كمخرب"  21.
 05 صحيفة عبرية: توجه إسرائيلي الستغالل وجود اإلمارات باليمن  22.
 05 صرفي ورجال أعمال يصلون اإلماراتمسؤولون إسرائيليون  بار بالنظام الم  23.
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  :ا رض، الشعب
 05 منزل بالهدم في جبل المكبر 400مخطط إسرائيلي يهدد   24.
 06 المحتلةمحكمة االحتالل تقرر إخالء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس   25.
 06 : استمرار االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية يعكس فشل المجتمع الدولي"الحق"مؤسسة   26.
 07 عائلة أبو القيعان: لن نتنازل عن حق الشهيد يعقوب ونواصل معر تنا القضائية  27.

 
  ا ردن:

 07 ا ردن يدين بشدة قراري صربيا و وسوفو بشأن فتح سفارتين لهما في القدس  28.
 

  عربي، إسالمي:
 07 "إسرائيل"عبدهللا بن زايد يرأس وفد اإلمارات للتوقيع على معاهدة السالم مع   29.
 07 بثوابت القضية الفلسطينيةالجامعة العربية تؤ د تمسكها   30.
 08 السعودية تستعين بالموساد للتحقيق مع معتقلين فلسطينيين بسجون المملكة ":عربي بوست"  31.
 08 رابطة إماراتية: التطبيع الرسمي يفتقد للشرعية الشعبية  32.
 08 ف اإلمارات الداعمة للفلسطينيينيثني على مواق "نادي الصداقة"  33.

 
  دولي:

 09 سبتمبر  /يلول أ 15مب يستضيف حفل توقيع االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي اتر   34.

 09 موقع أمريكي": أبوظبي تنكرت لحقوق الفلسطينيين .. وفتحت ا بواب إلسرائيل دون قيد أو شرط  35.

 01 االتحاد ا وروبي: سياسة الهدم واالستيطان اإلسرائيلية انتهاك للقانون الدولي  36.

 01 ( تدعو للتوقيع على عريضة ضد اتفاق التطبيعBDS) حر ة المقاطعة  37.
 

  تقارير:
 01 اإلسرائيلية حول تفسير انفراد نتنياهو بقرار اتفاق التطبيع مع اإلماراتدراسة في الشؤون   38.

 
  حوارات ومقاالت

 05 براهيم األمينإ... هنية... أجمل الضيوف!  39.

 07 محمود عبد الهءدي... االنتقال إلى حل الدولة الواحدة  40.

 30 سءبري عرابي... اجتماع ا مناء العاّمين للفصائل الفلسطينية.. مسافات مملوءة بالخطابة!  41.
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 34 يؤاف ليموبر... "حماس" لم تتعّلم الدرس  42.
 

 36 :ورةص
*** 

 
  أسيرا   21 نادي ا سير: ارتفاع عدد ا سر  المصابين بفيروس  ورونا في سجن "عوفر" إلى .0

( بسجن 14أعلن نءدي األسير ابرتفءع عدد األسرى المصءبين بفيروس كوبرونء في قسم ) :برام هللا
إصءبءت  5وأوضح النءدي في بيءن له، مسء  اليوم الثالثء ، أنه تم تسجيل  أسيرا. 12"عوفر" إلى 

أسيرا، بادمء أعلن صبءحء عن  12فيروس كوبرونء في صفوف األسرى، ليرتفع الادد إلى جديدة ب
( إصءبة بين صفوف 29وعين أنه ومنذ انتشءبر الوعء  حتى اليوم ُسجلت ) منهم بءلفيروس. 7إصءبة 

 األسرى، بينهم أسيران محربران ُاكتشفت إصءبتهمء عقب اإلفراج عنهمء بيوم.
 8/9/2020القدس، القدس، 

 
 : نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربيةالفلسطينية السلطة .1

أكد النءطق الرسمي بءسم الرئءسة نبيل أبو بردينة، برفض الرئيس محمود عبءس المسءس بأي : برام هللا
وشدد أبو  الشقيقة، بمء فيهء االمءبرات الارعية المتحدة.من الرموز السيءدية ألي من الدول الارعية 

بردينة على حرص سيءدته ودولة فلسطين على الاالقءت األخوية مع جميع الدول الارعية على قءعدة 
االحترام المتبءدل، مع وجوب تمسك االشقء  الارب بءلمبءدبرة الارعية للسالم، كمء جء ت في الاءم 

2002. 
 8/9/2020ا(، وف)ومات الفلسطينية و الة ا نباء والمعل

 
 اشتية: مبادرة السالم العربية مرجعية حددها العرب والتراجع عنها يضعف موقفنا .3

أكد برئيس الوزبرا  محمد اشتية أن "مبءدبرة السالم الارعية هي المرجعية التي حددهء الارب : برام هللا
جء   للموقف الارعي الفلسطيني". لحل الصراع اإلسرائيلي الارعي، وأن أي تراجع عنهء هو إضاءف

ذلك خالل اتصءل هءتفي أجراه الثالثء ، مع نءئب برئيس الوزبرا  الامءني لشؤون مجلس الوزبرا  فهد 
بن محمود آل سايد، ماتبرا أن "مبءدبرة السالم الارعية هي المرجعية التي حددهء الارب لحل الصراع 

ودعء اشتية، مسقط  موقف الارعي الفلسطيني".اإلسرائيلي الارعي، وأي تراجع عنهء هو إضاءف لل
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للاب دوبر في حوابر عرعي بّنء  الستاءدة الوحدة الارعية حول مختلف القضءيء، وعلى برأسهء قضية 
 الارب األولى فلسطين، وعنء  استراتيجية عرعية مشتركة وواضحة للتاءمل مع هذه القضءيء.

 8/9/2020ا(، وف)و الة ا نباء والمعلومات الفلسطينية 
 
 بوقف مساعي إدانة اإلمارات "االعتذار"ربط فلسطيني للطلب الخليجي بـ": القدس العربي" .4

من مصءدبر واساة االّطالع، أن التحركءت ” القدس الارعي“علمت ”: القدس الارعي“ –غزة 
ي ياقد الفلسطينية الحءلية، من أجل إدانة اإلمءبرات الارعية المتحدة، في االجتمءع الوزابري الارعي الذ

، ”أطراف مضءدة“، بسبب خرقهء مبءدبرة السالم الارعية، تواجه حرعء خفية، تقودهء ”افتراضيء“األبرعاء  
تستاد لاللتحءق قريبء بءلركب اإلمءبراتي في الوقت الذي تواصلت فيه التحركءت الفلسطينية مع دول 

إلى إفراغ االجتمءع من  برافضة التفءق أبو ظبي، بهدف كسر نفوذ باض الدول الخليجية، التي تهدف
وهنء ترعط أوسءط فلسطينية مطلاة مء بين طلب نءيف الحجرف األمين الاءم لمجلس التاءون  محتواه.

” تجءوزات”عمء وصفهء من وجهة نظره بـ” االعتذابر“، بـ من القيءدة الفلسطينية المسؤولةالخليجي، 
س التاءون، وعين ذلك المخطط وتصريحءت استفزازية، ولغة التحريض والتهديد تجءه دول مجل

اإلمءبراتي للضغط على الفلسطينيين، بدعم من دول خليجية أخرى، يتوقع أن تلتحق بءلركب وتقيم 
 عالقءت قريبة مع إسرائيل.

مع مسؤولين ” اتصءالت مكّثفة“وقد كشف النقءب مؤخرا أن برئيس الموسءد، يوسي كوهين، يجري 
 الاالقءت.بحرينيين إلشهءبر إعالن عن تطبيع 
أي مبربر، خءصة وأن قءدة الفصءئل والرئيس عبءس لم ” االعتذابر“وفلسطينيء ال يوجد لهذه الدعوة بـ 

يتارضوا في كلمءتهم لدول الخليج وال لألمن الارعي، وأنهم انتقدوا فقط خطوة اإلمءبرات التي جء ت 
 مخءلفة لإلجمءع الارعي حول مبءدبرة السالم.

 8/9/2020، لندن، القدس العربي
 
 الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحةحسين  .5

قءل عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، برئيس الهيئة الاءمة  :برام هللا
 للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، الثالثء ، إنه عقد لقء ات مهمة وإيجءبية ومثمرة مع األشقء 

 القطريين خالل زيءبرته األخيرة للاءصمة القطرية "الدوحة".
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وأضءف الشيخ في تصريح صحفي، أن المسؤولين القطريين أكدوا دعمهم الثءبت للقضية الفلسطينية، 
ولمواقف القيءدة الفلسطينية، وكذلك التزامهم بمبءدبرة السالم الارعية، وقرابرات الشرعية الدولية، وأن 

 هء لجهود المصءلحة الوطنية الفلسطينية وإنهء  االنقسءم.دولة قطر أكدت دعم
 8/9/2020، القدس، القدس

 
 النائب القرعاوي: االحتالل ينتهج سياسة الردع باعتقال قيادات ونواب الشعب .6

أكد النءئب في المجلس التشرياي الفلسطيني فتحي القرعءوي أن حمالت االعتقءالت : طولكرم
وعّد النءئب القرعءوي في بيءن  سيءسة الردع التي تتباهء سلطءت االحتالل.اإلسرائيلية تأتي في سيءق 

صحفي أن اجتمءع األمنء  الاءمين للفصءئل ومء سبقه من خطوات تقءبرعية داخلية، ومء تاله من 
إعالن عن تجهيز لبرنءمج موحد لمقءومة االحتالل شابيء، وإفشءل مخططءت االستيطءن والضم 

 ج االحتالل كثيرا.والسيطرة، كل ذلك أزع
، حملة اعتقءالت في صفوف ]أمس[ وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة المءضية وفجر اليوم

قيءدات وكوادبر حركة حمءس في الخليل، وجلهم من األسرى المحربرين وعينهم النءئبءن نءيف الرجوب 
 نء.مواط 35ومحمد إسمءعيل الطّل، والقيءدي عبد الخءلق النتشة، وطءلت أكثر من 

 8/9/2020، المر ز الفلسطيني لإلعالم
 
 الوفد الوزاري: غزة جزء من الوطن وسنقدم تقرير ا مفصال  عن الوضع فيها .7

أكد ثالثة من وزبرا  الوفد الوزابري الذي يزوبر قطءع غزة منذ يوم الجماة المءضي، على أن : غزة
عءطف أبو سيف  وأشءبر الفلسطينية.القطءع جز  ال يتجزأ من الوطن، وهو من مسؤوليءت الحكومة 

وزير الثقءفة، إلى أن الوفد عقد سلسلة لقء ات واجتمءعءت مع مختلف الجهءت الحكومية والمدنية 
والدولية والقطءع الخءص، مشيًرا إلى أنه سيتم تقديم تقرير مفصل لمجلس الوزبرا  حول الزيءبرة عقب 

 الاودة إلى برام هللا.
 8/9/2020، القدس، القدس

 
 مسارات إلنهاء االنقسام بين الضفة والقطاع 3هنية:  .8

يوم الثالثء ، إن الحركة تامل على خطة ءسي لحركة حمءس، إسمءعيل هنية، قءل برئيس المكتب السي
مسءبرات وهي تازيز المقءومة الشابية وتفايل منظمة التحرير وإنهء  االنقسءم بين  3وطنية ترتكز إلى 
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أسءبيع للجءن  5  عبر قنءة "المنءبر" اللبنءنية: "أعطينء مهلة غزة والضفة. وأضءف هنية خالل لقء
 المشكلة لدبراسة الملفءت الثالثة سءبقة الذكر".

وحول اجتمءع األمنء  الاءمون، قءل هنية إن "األجوا  التي سءدت االجتمءع، أجوا  ايجءبية ومطلوب 
ع هنية: "أمءمنء تحديءت وعلى من القيءدات أن تتحمل مسؤولية تءبريخية أمءم الشاب واألمة". وتءب

برأسهء االحتالل اإلسرائيلي فهو ال يريد توحد الصف الفلسطيني، إضءفة إلى أن "األمريكءن يريدون 
تصفية القضية الفلسطينية". وأكد هنية بقوله: "سنواجه بصف فلسطيني موحد وعإسنءد محبي القضية 

إلى أن "حركة حمـءس تتبنى المقـءومة  هذه التحديءت وسنثبت أننء قءدبرون على التوحد". وأشءبر
 الشءملة وعلى برأسهء المسلحة".

وفي سيءق منفصل، أكد أن "لبنءن بءلنسبة لنء يمثل شي  كبير فهو عءصمة المقءومة وحءضنة الجرح 
الفلسطيني"، مضيفء: "ال نتدخل في الشأن اللبنءني الداخلي ونحن نحب الشاب اللبنءني والمقـءومة 

أكد هنية على أنه "ال يوجد أي مبربر التفءق السالم بين إسرائيل واإلمءبرات"، مطءلًبء اللبنءنية". و 
 األخيرة بءلتراجع عنه"، كمء دعء الساودية بأال تذهب في اتجءه التطبيع". 

كمء ودعء "إلى ضروبرة اإلفراج عن اإلخوة الفلسطينيين الماتقلين في الساودية فنحن ضيوف على 
 ؤون أي دولة"، كمء قءل.أشقءئنء وال نتدخل بش

سنوات ووجدنء منهء كل الدعم، برئءسة وحكومة وشعبًء،  10وعشأن سوبريء، قءل: "أقمنء في سوبريء 
 سوبرية القوية والموحدة والمستقرة هي بءألسءس قوة واسنءد للشاب الفلسطيني".

 8/9/2020ن، فلسطين أون الي
 
 لمخططات االحتالل : االعتقاالت بالضفة لن تعيق المصالحة والتصديحماس .9

أكدت حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، أن حملة االعتقءالت التي شنهء االحتالل اإلسرائيلي، : غزة
فجر اليوم الثالثء ، بءلضفة الغرعية المحتلة، وطءلت الاشرات من قءدتهء ونواب المجلس التشرياي 

المصءلحة والتصدي لمخططءت وأمهءت األسرى، "لن تكسر شوكة الحركة، كمء أنهء لن تايق 
 االحتالل".

وقءل إسمءعيل برضوان القيءدي في الحركة لـ "قدس برس": "ندين حملة االعتقءالت اإلجرامية التي 
يقوم بهء االحتالل الصهيوني في مدينة الخليل والضفة الغرعية في محءولة للتأثير على التقءبرب بين 

 الفلسطيني". استمرابر االنقسءم وحمءس ومحءولةحركتي فتح 
 8/9/2020، قدس برس
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 الطاهر: تحقيق الوحدة يكتمل بعد التحلل من اتفاقات أوسلو وتبعاتها .21
عدَّ عضو المكتب السيءسي للجبهة الشابية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة  :نوبر الدين صءلح -غزة

الاالقءت السيءسية فيهء، مءهر الطءهر، أن اجتمءع األمنء  الاءمين، يوم الخميس المءضي بءلتزامن 
بين بيروت وبرام هللا، "خطوة مهمة لألمءم". وقءل الطءهر خالل حديث خءص مع صحيفة "فلسطين"، 

تمءع يحتءج إلى استكمءل ومتءباة جدية وترجمة لالتفءقءت والقرابرات الموقاة سءبًقء، أمس: إن االج
 مطءلًبء بضروبرة اإلسراع في تشكيل اللجءن المتفق عليهء خالل االجتمءع.

وبرأى الطءهر أنه "ال يمكن أن تستقيم األموبر في السءحة الفلسطينية وال تحقيق وحدة وطنية فلسطينية 
ء  اتفءقيءت أوسلو وسحب االعتراف بءلكيءن اإلسرائيلي والوقف الكءمل للتنسيق شءملة إال باد إلغ

أبلغهم أن ، الطءهر أن نءئب وزير خءبرجية بروسيء ميخءئيل بوغدانوف في دمشق وذكراألمني ماه". 
بالده تاتزم إجرا  حوابر في موسكو بين الفصءئل الفلسطينية في نهءية الشهر الحءلي، لبحث سبل 

 نقسءم واتمءم المصءلحة الوطنية.إنهء  اال
 8/9/2020، فلسطين أون الين

 
 زيارة هنية للبنان أحيت الواقع الفلسطيني ويجب أن نستفيد منهاالمقدح:  .22

أشءد اللوا  منير المقدح عضو قيءدة السءحة اللبنءنية في حركة فتح، بزيءبرة برئيس : محمد هنية –غزة 
وقءل المقدح في لقء  مع وكءلة "شهءب"،  هنية إلى لبنءن.المكتب السيءسي لحركة حمءس إسمءعيل 

الزيءبرة برائاة، خصوصء أنهء أتت مع اجتمءع األمنء  الاءمون للفصءئل الفلسطينية والذي خرج 
 بمواقف مشرفة لكل الطيف السيءسي الفلسطيني"..

لية لهذه وأضءف "توقيت زيءبرة السيد هنية في مكءنهء الصحيح ولهذا السبب كءنت الضجة الدو 
الزيءبرة"، متءباء "الزيءبرة أحيت الواقع الفلسطيني من جديد ويجب أن نستفيد منهء وأن تكون خطوة 
لألمءم للبرنءمج الذي وضع في اتفءق األمنء  الاءمون بلبنءن وأن يتم ترجمته على األبرض ومواجهة 

نءن "مشرفة" وفتحت ملف وأوضح المقدح أن زيءبرة هنية للمخيمءت الفلسطينية بلب مشءبريع التطبيع".
 الالجئين وتازيز صمودهم.

 8/9/2020، و الة شهاب اإلخبارية
 

 : حجم المؤامرة يفرض تحديات أمام قيادة الفصائل  افة"جبهة التحرير" .21
عن لقء  األمنء  الاءمين  عضو المكتب السيءسي لجبهة التحرير الفلسطينية صالح اليوسف قءل

وعن مدى تفءؤله في إحراز نتءئج  إنه ذو أهمية كبيرة. الفلسطيني،لفصءئل الامل الوطني واإلسالمي 
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ملموسة على أبرض الواقع الفلسطيني ياتبر اليوسف أن حجم المؤامرة التي يتارض لهء الشاب 
ة ومخيمءت الشتءت الفلسطيني الفلسطيني والماءنءة التي يعيشهء داخل الوطن وخءصة في قطءع غز 

وعءألخص في لبنءن يفرض تحديءت أمءم قيءدة جميع الفصءئل الفلسطينية دون استثنء  بأال يخيبوا 
ظن شابنء الفلسطيني الذي عقد آمءال كبيرة على هذا اللقء  في أن يشكل محطة وقءعدة إلنهء  

 االنقسءم واستاءدة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
 9/9/2020يدة، رام هللا، الحياة الجد

 
 ضابط إسرائيلي يحّذر: إنذار حماس جّدي لهذا السبب .23

أمءن، إن -قءل ضءبط إسرائيلي سءبق في جهءز االستخبءبرات الاسكرية: عدنءن أبو عءمر -21عرعي
"حمءس أمهلت إسرائيل مدة شهرين لتنفيذ اتفءقءت التهدئة التي تاهدت بهء، وإال فإنهء ستستأنف 

وأضءف يوني بن منءحيم، البءحث بماهد القدس للشؤون الاءمة  الحءبرقة على حدود غزة".البءلونءت 
"، أن "توصل الجءنبين لتفءهمءت 21والدولة، في مقءله على موقع نيوز ون اإلخبءبري، ترجمته "عرعي

أسءبيع من البءلونءت والصوابريخ، بهدف تحسين الوضع في القطءع من حيث  3التهدئة جء  باد 
المسءعدات المءلية التي يتلقءهء من قطر، واإلسراع بتنفيذ المشءبريع اإلنسءنية التي تاهدت بهء زيءدة 

 إسرائيل بموجب اتفءقيءت الهدنة السءبقة".
وأشءبر إلى أن "إنذابر حمءس ال ياني انتهء  جولة القتءل الحءلية، التي استمرت على حدة منخفضة، 

ايد، بهدو  طويل األمد على حدود غزة، لكننء أمءم ألن الجيش حءول احتوا  الوضع، وليس التص
صمت وهمي ومؤقت، ألن حمءس فوبر إعالن التهدئة وجهت إنذابرا إلسرائيل بأنه إذا لم تِف 
بءلتزامءتهء، فإنهء ستذهب في جوالت أخرى من البءلونءت ومء شءبه، وأمءم إسرائيل شهران للوفء  

ءهمءت التي تم التوصل إليهء تقف على "أبرجل دجءج"، حيث وأكد أن "التف بءاللتزامءت المتفق عليهء".
دفات حمءس الكرة إلى ملاب إسرائيل، ومنحتهء شهرين للوفء  بءلتزامءتهء، مع أن األخيرة حءولت 

وتءبع: "تآكل الردع اإلسرائيلي بشكل أكبر بسبب سيءسة ضبط  تغيير قواعد اللعبة، لكنهء فشلت.
هء تفضل التركيز على السءحة الشمءلية، ومحءبرعة المؤسسة الاسكرية النفس التي تتباهء في غزة، ألن

 اإليرانية في سوبريء".
 9/9/2020، لندن، 21موقع عربي 
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 فراء وفتح قنصلية بالقدس المحتلةنتنياهو ونجل رئيس تشاد يبحثان تبادل الس .24
بحث برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو اليوم مع وفد تشءدي برفيع : وكءالت -يرة الجز 

المستوى برئءسة عبد الكريم نجل برئيس تشءد إدبريس ديبي إمكءنية تبءدل السفرا  وافتتءح سفءبرة للدولة 
التشءدي  األفريقية في القدس المحتلة. وقءل بيءن صءدبر عن ديوان نتنيءهو إنه التقى نجل الرئيس

ونءئب مدير مكتبه الذي يرأس الوفد، لبحث سبل تازيز الاالقءت بين البلدين في المجءالت كءفة، 
 ومنهء تبءدل السفرا  وافتتءح ممثليءت دبلومءسية، إحداهء في القدس.

وشءبرك في االجتمءع بين نتنيءهو وديبي برئيس المخءبرات التشءدية، وقد التقى الوفد التشءدي 
 هيئة األمن القومي مئير بن شبءت.سرائيليين آخرين، منهم برئيس بمسؤولين إ

لهيئة البث  ومن المقربر أن يلتقي الوفد التشءدي غدا بوزير الخءبرجية اإلسرائيلي غءبي أشكنءزي، وفقء
 اإلسرائيلية.

وأضءف البيءن أن نتنيءهو ذّكر بءلاالقءت بين إسرائيل وتشءد خالل المبءحثءت التي أجريت مع 
 ءبرات قبيل اإلعالن عن اتفءق التطبيع بينهمء الشهر المءضي.اإلم

وفي بيءن منفصل، قءل وزير المخءبرات اإلسرائيلي إيلي كوهين إن حكومة نتنيءهو سترسل وفد أعمءل 
 لتطوير مشروعءت مادنية ممكنة في تشءد.

 8/9/2020الجزيرة.نت، 
 

 وإيذائي حولوه إلى إرهابي من أجل الدفاع عن أنفسهم: نتنياهو يعتذر لعائلة الشهيد أبو القيعان .25

يوم الوزبرا  اإلسرائيلي، قدم بنيءمين نتنيءهو برئيس  -ترجمة خءصة  -"القدس" دوت كوم  -برام هللا 
 2017الثالثء ، اعتذابره لاءئلة الشهيد ياقوب أيو القياءن الذي أعدمته الشرطة اإلسرائيلية بداية عءم 

 .خالل اقتحءم قرية أم الحيران في النقب

الابرية، حول برفض  12وجء  اعتذابر نتنيءهو باد مطءلبءت له بذلك، على خلفية مء كشفته قنءة 
ءم السءبق شءي نيتسءن التاءمل مع مراسالت الكترونية داخلية طلب خاللهء قسم التحقيقءت النءئب الا

مع أفراد الشرطة التءبع لوزابرة القضء  تقديم توضيًحأ عمء قءله مفتش الشرطة الاءم السءبق بروني 
 ."الشيخ من أن الدالئل تشير إلى أن ياقوب أبو القياءن كءن "إبرهءبًيء

، فإن نيتسءن أكد أن هنءك "مصءلح للدولة يجب صيءنتهء"، مع أنه وجه في حينه ووفق تقرير القنءة
 .انتقءدات الذعة إلى طريقة تصرف الشيخ في القضية

إنه تلقى تأكيدات ألكثر من مرة من بروني  -كمء نقل عنه موقع يدياوت أحرونوت  -وقءل نتنيءهو 
 ."الشيخ بأن الدافع "إبرهءبي
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ن أن كبءبر المدعين الاءمين والشرطة حولوه إلى إبرهءبي من أجل الدفءع وأضءف "بءألمس فقط تبي
 ."عن أنفسهم وإيذائي، ولذلك أعتذبر لاءئلة أبو القياءن

 8/9/2020القدس، القدس، 
 

 يعاكتفت ببيجامة النوم.. شر ة مالبس داخلية إسرائيلية تصور إعالنا في دبي بعد التطب .26
أصبحت عءبرضة األزيء  اإلسرائيلية مي تءجر أول عءبرضة أزيء  من بلدهء تشءبرك في جلسة تصوير 

وظهرت مي مرتدية  بدولة اإلمءبرات باد اتفءق البلدين على تطبيع الاالقءت بينهمء الشهر المءضي.
سيء المقيمة في مالبس نوم )بيجءمة( أثنء  جلسة تصوير في الصحرا  مع عءبرضة األزيء  أنستء

بارض مالبس نوم فقط، حيث قءلت  واحترامء للاءدات والتقءليد في اإلمءبرات اكتفت الشركة اإلمءبرات.
 مي تءجر "نحترم األصول هنء".

 8/9/2020الجزيرة.نت، 
  
 وزير إسرائيلي يميني متطرف يطالب بإنصاف العرب: الشهيد أبو القيعانقضية  .27

في سءبقة غير ماهودة، طءلب الوزير اليميني المتطرف في الحكومة اإلسرائيلية، أمير تل أبيب: 
في قضية قتل،  48أوحءنء، المسؤول عن األمن الداخلي والشرطة، بإنصءف الارب من فلسطينيي 

بممءبرسة اإلبرهءب وتم قتله بءلرصءص. ودعء الوزير إلى أن ياءد التحقيق في اتهم فيهء مدبرس 
 .2017عءمًء(، في مطلع عءم  47استنتءجءت الشرطة بشأن ظروف مقتل المرعي ياقوب أبو القياءن )
 9/9/2020الشرق ا وسط، لندن،  

 
 زعيم اليمين المتطرف يهدد مكانة نتنياهو .28

ب شخصيءت مقناة في الماءبرضة اليسءبرية وأحزاب الوسط، أظهر في غيء: تل أبيب: نظير مجلي
، نفتءلي «يمينء»استطالع جديد للرأي الاءم اإلسرائيلي، أن برئيس اتحءد أحزاب اليمين المتطرف 

بنيت، يواصل االبرتفءع في التأييد الشابي له، وأنه في حءل إجرا  انتخءبءت اآلن، سوف يضءعف 
 مقادًا. 21إلى  6رات ويرتفع من م 3قوته االنتخءبية أكثر من 

التلفزيونية، إلى أن بنيت، يمتص كل مء « 13القنءة »ويشير تحليل نتءئج االستطالع، الذي نشرته 
يخسره حزب الليكود بزعءمة بنيءمين نتنيءهو، وكل مء تخسره بقية أحزاب اليمين، إضءفة إلى 

، الذي يقوده برئيس الوزبرا  «كحول لفءن»امتصءص عشرت ألوف األصوات من حزب الجنراالت 
البديل ووزير األمن، بيني غءنتس، وغيره من أحزاب الوسط. وتاود شابية نفتءلي بنيت، إلى الدوبر 
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الذي قءم به في مطلع السنة، عندمء عّينه نتنيءهو وزيرًا لألمن في حكومته وتولى المسؤولية عن 
كسب بنيت شابية واساة، باد أن تواجد ، خالل الموجة األولى. ففي حينه، «كوبرونء»ملف مكءفحة 

أليءم عدة في الميدان مع الطواقم الطبية ومع قوات الجيش التي جندهء في مجهود الوقءية وتوفير 
ف ماه احتيءجءت المواطنين. وفي حينه، شار نتنيءهو بتنءمي شابية بنيت، فسءبرع إلى فض االئتال

 والتوجه النتخءبءت جديدة.
ال يتصرف »شابيته المتصءعدة ليوجه انتقءدات الذعة لنتنيءهو، فقءل إنه من جهته، يستغل بنيت 

إلى ماءلجة مهنية لوعء  كوبرونء، »، ودعء «كرئيس حكومة، بل كزعيم قبيلة تدابر بفوضى عءبرمة
لماءلجة الفيروس « خطة قومية»ووضع بنيت «. بايدًا عن الحسءبءت السيءسية الحزعية والشخصية

جيش، جنبًء إلى جنب مع وزابرة الصحة. ودعء نتنيءهو إلى االبتاءد عن هذا تستند بءألسءس إلى ال
 .شل، وترك النءس المهنيين يديرونهالملف واالعتراف بءلف

برضة من اليسءبر والوسط والارب، في مواجهة نتنيءهو وكءن االستطالع المذكوبر قد أظهر فشل الماء
في المءئة من الجمهوبر عّبروا عن عدم برضءهم  66لدى الرأي الاءم اإلسرائيلي. فالى الرغم من أن 

في المءئة من  68عن إدابرة حكومة نتنيءهو في أزمة فيروس كوبرونء وتباءتهء االقتصءدية، ونحو 
برضخ لضغوط المتدينين اليهود على حسءب صحة السكءن، فقد المستطلاة آبراؤهم أكدوا أن نتنيءهو 

مقادًا، في حءل إجرا   120صوتًء من مجموع  66منحوا ماسكر اليمين برئءسة نتنيءهو أكثرية 
برئءسة بنيت « يمينء»مقادًا(، ومنحوا  36مقادًا )يوجد له اليوم  31انتخءبءت اليوم. ومنحوا الليكود 

مقءعد لكل  7يين اليهوديين، شءس الشرقي ويهدوت هتوبراة االشكنءزي، مقادًا، والحزعين الدين 21
. وهذه أعلى نتيجة تحظى بهء األحزاب التي تاتبر نفسهء من ماسكر اليمين منذ 66منهمء: المجموع 
 عءمًء. 73قيءم إسرائيل قبل 

 –عتيد  ييش»وفي المقءبل، تشهد كل أحزاب الماسكر المضءد هبوطًء في هذه المرحلة؛ إذ حصل 
، برئءسة «القءئمة المشتركة»مقادًا(،  20مقادًا )في االستطالع السءبق  18بقيءدة لبيد على « تيلم

مقادًا حتى األسبوع  16مقادًا، واالستطالعءت منحتهء  15مقادًا )لهء اليوم  13أيمن عودة، 
يسرائيل »ليبرمءن (، وحزب 16مقادًا )له اليوم  11برئءسة غءنتس « كءحول الفءن»المءضي(، وحزب 

اليسءبري « ميرتس»حتى األسبوع المءضي( و 8، واالستطالعءت منحته 7مقءعد )له اليوم  6« بيتينو
 مقءعد. 6

ويفشل حزب الامل برئءسة وزير االقتصءد، عمير بيرتس، في تجءوز نسبة الحسم، وكذلك حزب 
الذي شّكله وزير « تسديريخ إير »، برئءسة أوبرلي ليفي أبيكءسيس، إضءفة إلى حزعي «غيشر»
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االتصءالت يوعءز هندل وبرئيس لجنة الخءبرجية البرلمءنية، تسفي هءوزبر، باد انفصءلهمء عن حزب 
 برئءسة برافي بيرتس.« البيت اليهودي»بقيءدة موشيه ياءلون، و« تيلم»

يحرزهء ومء يمنع نتنيءهو من استغالل هذه النتءئج للتوجه فوبرًا إلى االنتخءبءت، هي النتءئج التي 
 نفتءلي بنيت؛ إذ يخشى أن يستمر في الصاود بشكل يهدد مكءنته.

 9/9/2020الشرق ا وسط، لندن، 
  
 العتبارات شخصية وينبغي تجاهلها ليبرمان: نتنياهو يتخذ قرارات .29

تصريحءت أطلقهء وم الثالثء ، يائيل بيتينو"، أفيغدوبر ليبرمءن، كربر برئيس حزب "يسر : بالل ضءهر
أمس ودعء فيهء الجمهوبر إلى تجءهل قرابرات الحكومة وتاليمءتهء المتالقة بمواجهة انتشءبر فيروس 
كوبرونء، وتارض النتقءدات من جءنب االئتالف الحكومي. كذلك اعتبر وزير األمن و"برئيس الحكومة 

خطء  ولديه أجندة البديل"، بيني غءنتس، أن منسق كوبرونء، البروفيسوبر بروني غمزو، ابرتكب أ
 خءصة به.

واتهم ليبرمءن برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، خالل مقءبلة لموقع "يدياوت أحرونوت" 
اإللكتروني، بأنه "يتخذ قرابرات بموجب اعتبءبرات بقءئه الشخصي والسيءسي، ويجالنء برهءئن بأيدي 

ن وأبرييه دبرعي. وصحة الجمهوبر ال تهمه. )برئيسء "يهدوت هتوبراة" وشءس الحريديين( ياقوب ليتسمء
إنقءذ لذلك، كمء في وضع ترى فيه أن قءئد طءئرة تتحطم على جبل، عليك أن تحوال حرف الطءئرة و 

 البشر".
، عن غءنتس قوله خالل اجتمءع كتلة حزب "كءحول ]أمس[ ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية "كءن"، اليوم

مزو بشكل كءمل، لكن هو أيضء ليس عصيء عن الفءن" في الكنيست، أمس، "أنء أدعم المنسق غ
 األخطء ، ويرتكب أخطء  ولديه أجندة أيضء".

 8/9/2020، 48عرب 

 
 هو لمهاجمة أجهزة القضاء والشرطةلعدم تقديم ذخيرة لنتنيا” أم الحيران“تم التستر على جريمة  .11

برسءلة داخلية بين برئيس وحدة التحقيق مع  يوم اإلثنين، تفءصيلاإلسرائيلية، مسء   12ت القنءة نشر 
الشرطة والمدعي الاءم اإلسرائيلي شءي نتسءن، تثبت تستر أجهزة القضء  على جريمة أم الحيران، 

تصرف “في أكتوعر/ تشرين األول المءضي، حيث كتب المدعي الاءم نتسءن في الرسءلة الداخلية: 
ن ذلك أن نسير على دبرب القءئد الاءم للشرطة القءئد الاءم للشرطة ال يطءق ولكن على الرغم م

)بموضوع أم الحيران( فهذا صاب علي، علمء أنه علينء النظر بنظرة شمولية إلى الاالقة بين 
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االدعء  الاءم والشرطة، تصايد هذا الشجءبر سيخدم من يريد إلحءق األذى بجهءز تطبيق القءنون 
لدولة يجب أخذهء باين نة ولكن هنءك مصءلح ل)القصد نتنيءهو( القءئد الاءم تصرف بطريقة مشي

 ”.االعتبءبر
من جءنبه، عقب النءئب أيمن عودة برئيس القءئمة المشتركة الذي تواجد وأصيب برأسه جرا  إطالق 
الرصءص في أم الحيران، فقءل: بحينه طءلبنء بإقءمة تحقيق وبُرفض طلبنء. اآلن سيكون وضانء أقوى 

والشرطة التي نفذت القتل يمة من نتنيءهو وحتى أبردان والشيخ باد الكشف. كلهم سءهموا بءلجر 
 والهدم.

 8/9/2020، القدس العربي، لندن
 

 أوحانا يدعو إلعادة النظر بقرار الشرطة تعريف أبو القيعان "كمخرب" .12
في قءل وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، أمير أوحءنء، إنه ينبغي إعءدة التدقيق مجددا : بالل ضءهر

استنتءجءت الشرطة بشأن ظروف استشهءد المرعي ياقوب أبو القياءن، برصءص الشرطة لدى 
. وتأتي أقوال أوحءنء في أعقءب تقرير نشره الصحءفي 2017اقتحءمهء قرية أم الحيران،ن مطلع الاءم 

لاءم التلفزيونية، وقءل فيه المدعي الاءم، شءي نيتسءن، إن المفتش ا 12عميت سيغءل، في القنءة 
للشرطة حينذاك، بروني ألشيخ، عمل "بشكل ينطوي على فضيحة"، وأنه سيمتنع عن اتخءذ إجرا ات 

 ضد ألشيخ ألنه ال يريد "تصايد الخصومة في الاالقءت بين النيءبة والشرطة".
كشف تقرير صحءفي أن المدعي الاءم اإلسرائيلي السءبق، شءي نيتسءن، منع فتح تحقيق ضد و 

المفتش الاءم السءبق للشرطة اإلسرائيلية، بروني ألشيخ، حول تصريحءته ضد المرعي الشهيد ياقوب 
 .أبو القياءن

اإلسرائيلية، عميت سيغءل، إلى أن امتنءع نيتسءن  12وأشءبر التقرير الذي أعده الصحءفي في القنءة 
عن االستجءبة لطلب قسم التحقيقءت مع أفراد الشرطة )مءحءش( بفتح تحقيق ضد ألشيخ، جء  

حكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، الذي كءن على خالف بذبرياة أن هذا التحقيق سيخدم برئيس ال
 .خاللهء نتنيءهو لتحقيقءت الشرطة مع ألشيخ على خلفية ملفءت الفسءد التي خضع

 8/9/2020، 48عرب 
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 صحيفة عبرية: توجه إسرائيلي الستغالل وجود اإلمارات باليمن .11
قءلت مستشرقة إسرائيلية إن "الحركة االنفصءلية في اليمن )المجلس : عدنءن أبو عءمر -21عرعي

االنتقءلي الجنوعي(، المدعوم إمءبراتيء، ستكون العبء مهمء في اليوم التءلي التفءق السالم مع اإلمءبرات، 
 وسيسفر عن ذلك تأثير مهم حول الاالقة بإيران".

" أن 21مقءلهء على صحيفة "مكوبر بريشون" اليمينية، وترجمته "عرعي وأوضحت فءزيت برابينء في 
االتفءق مع اإلمءبرات سيولد مفءجآت أخرى "سايدة"، بحكم أن الاالقة ستمتد لتضم قءئمة ممن يتباون 

 ويتلقون الدعم من اإلمءبرات.
هءني بن بريك،  ونبهت إلى أن "أنه في حءل أصبح اتفءق السالم مع اإلمءبرات أمرا واقاء، فإن الشيخ

نءئب برئيس المجلس االنتقءلي الذي يدعو لدولة مستقلة في جنوب اليمن، وحركته المدعومة مءليء 
 وعسكريء من حءكم اإلمءبرات محمد بن زايد، يكون في حكم المشءبركة بهذا االتفءق".

 8/9/2020، "21موقع "عربي 
 

 صرفي ورجال أعمال يصلون اإلماراتمسؤولون إسرائيليون  بار بالنظام الم .13
وفًدا يوم الثالثء ، أن ياوت أحرونوت" الابرية، ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "يد: القدس المحتلة

 إسرائيليًّء يضم مسؤولين كبءبًرا في النظءم المصرفي وبرجءل أعمءل وصل إلى دولة اإلمءبرات.
ويترأس برئيس أكبر بنك في الكيءن اإلسرائيلي الوفَد، حيث تاّد أول زيءبرة لوفد اقتصءدي باد توقيع 

 اتفءق تطبيع الاالقءت بين البلدين.
يس التنفيذي لبنك "هبوعليم" )الامءل(، مجموعة صغيرة ويضم الوفد بءإلضءفة إلى دوف كوتلر، الرئ

 والتكنولوجية المءلية والصنءعة. من برجءل األعمءل في مجءالت التكنولوجيء الفءئقة
الابرية أن وزابرة الزبراعة اإلسرائيلية تجري محءدثءت مع نظيرتهء اإلمءبراتية  7في السيءق، ذكرت القنءة 

مجءالت األمن الغذائي الوطني والمارفة والتقنيءت الزبراعية  لصيءغة الخطوط الاريضة للتاءون في
 المتقدمة. 

 8/9/2020، المر ز الفلسطيني لإلعالم
 

 منزل بالهدم في جبل المكبر 400مخطط إسرائيلي يهدد  .14
أكد مشءبركون في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثالثء ، في القدس المحتلة، أن الشءبرع : القدس المحتلة

األميركي الذي ينوي االحتالل إنشء ه لإلماءن بتهويد القدس، يهدد بهدم عشرات المنءزل في جبل 
من  7وتوقع المشءبركون وفق الماطيءت المتوفرة لديهم أنه سيكون حتى شهر  المكبر وأحيء  أخرى.
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منزل مهددا بءلهدم في جبل المكبر لوحده وهذا الادد بحءجة لوقفءت كبيرة من قبل  400الاءم المقبل، 
 الجميع في مختلف المجءالت.

 8/9/2020، لإلعالم الفلسطينيالمر ز 
 

 ئلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلةمحكمة االحتالل تقرر إخالء بناية عا .15
أصدبرت محكمة االحتالل في القدس المحتلة، قرابرا يقضي بإخال  بنءية عءئلة الرجبي  :وفء-القدس

في حي بطن الهوى بسلوان جنوب المسجد األقصى المبءبرك من سكءنهء، لصءلح جمعية "عطيرت 
وم الثالثء ، أن عقءبر عءئلة الرجبي وأضءف مركز مالومءت وادي حلوة، الي كوهنيم" االستيطءنية.

 فردا من الاءئلة. 30شقق تأوي  3عبءبرة عن بنءية سكنية مكونة من 
 8/9/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 : استمرار االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية يعكس فشل المجتمع الدولي"الحق"مؤسسة  .16

واالنتهءكءت اإلسرائيلية في األبراضي الفلسطينية أن استمرابر الجرائم ” الحق“أكدت مؤسسة  النءصرة:
ياكس فشل المجتمع الدولي في ماءقبة دولة االحتالل وكشفت عن وتيرة هدم غير ماهودة للمنشآت 

 الفلسطينية من قبل االحتالل خءصة في مدينة القدس.
ل الشهرين والحظت المؤسسة بخطوبرة بءلغة ابرتفءعء كبيرا في وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية خال

فقد كءن متوسط ” الحق“المنصرمين من الاءم الجءبري على يد سلطءت االحتالل اإلسرائيلية. وحسب 
عدد المنشآت التي هدمتهء سلطءت االحتالل شهريء في النصف األول من الاءم الجءبري، في األبرض 

في غضون الشهرين منشأة، وقد بلغ متوسط عدد المنشآت المهدومة  31الفلسطينية المحتلة، قد بلغ 
 منشأة، في ابرتفءع قد يضءهي الضاف عن متوسط الشهوبر السءبقة. 59تموز وآب،  –المنصرمين 

منشأة، وهدمت  186كمء قءلت إن سلطءت االحتالل هدمت خالل النصف األول من الاءم الجءبري 
 منشأة فلسطينية. 113باد ذلك خالل شهري تموز وآب المنصرمين 

منشأة خالل الشهرين المنصرمين تقع في  44ويالحظ أن النسبة األكبر من المنشآت المهدومة بواقع 
منهء داخل حدود بلدية القدس المفروضة على أبرض الواقع من دولة  28محءفظة القدس المحتلة، 

 منشأة في ضواحي مدينة القدس خءبرج حدود بلدية االحتالل. 16االحتالل، و
 8/9/2020القدس العربي، لندن، 
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 عائلة أبو القيعان: لن نتنازل عن حق الشهيد يعقوب ونواصل معر تنا القضائية .17
شددت عءئلة أبو القياءن أنهء لن تتنءزل عن حق المرعي الراحل الشهيد ياقوب أبو : محمود مجءدلة

لحيران مسلوعة االعتراف في القياءن، الذي قتل برصءص الشرطة اإلسرائيلية عقب اقتحءمهء قرية أم ا
؛ وأوضحت أنهء ستواصل "ماركتهء القءنونية" ضد مسؤولين إسرائيليين 2017النقب، مطلع الاءم 

 وعنءصر شرطية وطبية متوبرطين في الجريمة.
 8/9/2020، 48عرب 

 
 ا ردن يدين بشدة قراري صربيا و وسوفو بشأن فتح سفارتين لهما في القدس .18

دان األبردن بشدة اإلثنين، قرابر صرعيء نقل سفءبرتهء لدى دولة االحتالل من تل  :أ ف ب -عمءن
 أبيب إلى القدس وعزم كوسوفو فتح سفءبرة لهء هنءك، ماتبرا أن القرابرين يخرقءن القءنون الدولي.

بءبرهمء خرقًء وعبرت وزابرة الخءبرجية األبردنية في بيءن ليل اإلثنين عن إدانتهء وبرفضهء القرابرين بءعت
 صريحًء للقءنون الدولي.

 8/9/2020القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"عبدهللا بن زايد يرأس وفد اإلمارات للتوقيع على معاهدة السالم مع  .19
أكدت اإلمءبرات أن الشيخ عبدهللا بن زايد وزير الخءبرجية و التاءون الدولي سيكون على  أبوظبي:

سبتمبر )أيلول( الجءبري بدعوة من  15برأس وفد برسمي يضم كبءبر المسؤولين إلى واشنطن يوم 
الرئيس األميركي دونءلد ترمب، وذلك للمشءبركة في مراسم التوقيع على ماءهدة السالم التءبريخية بين 

 مءبرات وإسرائيل بحضوبر بنيءمين نتنيءهو برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي.اإل
وكءن مسؤول كبير في البيت األبيض قءل الثالثء ، إن الرئيس األميركي دونءلد ترمب سيستضيف 

 سبتمبر )أيلول(. 15حفل توقيع اتفءق تطبيع الاالقءت بين إسرائيل واإلمءبرات يوم 
 8/9/2020، لندن، الشرق ا وسط

 تؤ د تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية امعة العربيةالج .31
بحث أمين عءم الجءماة الارعية أحمد أبو الغيط خالل اتصءل هءتفي من المنسق  :بترا-القءهرة

الخءص لألمم المتحدة لاملية السالم نيكوالي ميالدنوف وجهءت النظر حول آخر التطوبرات المتالقة 
ؤول بءألمءنة الاءمة للجءماة إن أبو الغيط وميالدينوف اتفقء وقءل مصدبر مس بءلقضية الفلسطينية.

على الامل في المرحلة القءدمة على تثبيت محددات التسوية السلمية بين فلسطين وإسرائيل على 
، وعءصمتهء 67أسءس حل الدولتين، وإنهء  االحتالل، وإقءمة دولة فلسطينية قءبلة للحيءة على حدود 
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تمسك الجءماة الارعية بثوابت القضية الفلسطينية، والتي تضمن حل الصراع القدس الشرقية، مؤكدا 
 مع إسرائيل وفق مبءدئ القءنون الدولي ومقربرات الشرعية الدولية وقرابرات مجلس األمن ذات الصلة. 

 8/9/2020، الغد، عّمان
 

 السعودية تستعين بالموساد للتحقيق مع معتقلين فلسطينيين بسجون المملكة ":عربي بوست" .32
كشفت مصءدبر قريبة من حركة حمءس لـ"عرعي بوست" تاءونًء استخبءبرتيًء بين : مصطفى الزواتي

إسرائيل والمملكة الارعية الساودية في التحقيق مع نءشطين أبردنيين وفلسطينيين ماتقلين في السجون 
وأكدت المصءدبر أّن التحقيق مع الماتقلين تم بماءونة شخصيءت  مة دعم حركة حمءس.الساودية بته

بجهءز المخءبرات اإلسرائيلي "الموسءد"، شءبركوا المحققين الساوديين عملهم، فضاًل عن اشتراك فريق 
 آخر من جنسيءت أجنبية في التحقيقءت.

شءطءت الماتقلين السءبقة داخل وتؤكد المصءدبر المطلاة أّن التحقيق كءن يركز على مارفة ن
األبراضي الفلسطينية والبحث في ابرتبءطءتهم الداخلية وأبرز الرموز والانءصر الذين تاءملوا ماهم في 

 الداخل والخءبرج الفلسطيني.
 8/9/2020، عربي بوست

 
 رابطة إماراتية: التطبيع الرسمي يفتقد للشرعية الشعبية .31

لمقءومة التطبيع" مسء  أمس االثنين أن برفض الشاوب يجال  أكدت "الرابطة اإلمءبراتية: األنءضول
جء  ذلك في ندوة إلكترونية بثتهء الرابطة عبر  تطبيع دول عرعية وخليجية مع إسرائيل "بال قيمة".

حسءبءتهء في مواقع التواصل تحت عنوان "المقءومة الشابية الخليجية للتطبيع مع الكيءن الصهيوني"، 
 يميين من دول الخليج.بمشءبركة نشطء  وأكءد

 8/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يثني على مواقف اإلمارات الداعمة للفلسطينيين "نادي الصداقة" .33
للشيخ أعرعت الهيئة التأسيسية لنءدي الصداقة اإلمءبراتي الفلسطيني، عن خءلص شكرهء وتقديرهء 

وجددت الهيئة في برسءلة باثت  محمد بن زايد آل نهيءن، ومواقفه الراسخة لدعم الشاب الفلسطيني.
يءن وزير الخءبرجية والتاءون الدولي، على موقفهء الثءبت بأن بهء إلى الشيخ عبد هللا بن زايد آل نه

تحءفظ بازم على اإلبرث التءبريخي من الاالقءت األخوية المتينة بين الشابين اإلمءبراتي والفلسطيني، 
مؤكدة أن الجءلية الفلسطينية على أبرض اإلمءبرات الطيبة مءضية في خدمة وطنهء الثءني اإلمءبرات، 
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ءبي فيه، وأنهء ستبقى على الاهد وفية ومحبة لإلمءبرات، وقلوعهء تزخر بمشءعر وتازيز دوبرهء اإليج
 االمتنءن والتقدير واالحترام له ولقءدته ولشعبه، على الدوام.

 9/9/2020، الخليج، الشارقة
 

 سبتمبر / يلولأ 15مب يستضيف حفل توقيع االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي اتر  .34
يوم الثالثء ، إن الرئيس األميركي دونءلد ترمب ل مسؤول كبير في البيت األبيض، قء واشنطن:

وقءل  سبتمبر )أيلول(. 15سيستضيف حفل توقيع اتفءق تطبيع الاالقءت بين إسرائيل واإلمءبرات يوم 
المسؤول الكبير بءلبيت األبيض، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين 
نتنيءهو ووزير الخءبرجية اإلمءبراتي الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيءن سيرأسءن الوفدين في الحفل، 

وقءل ترمب ومسؤولون آخرون في إدابرته إنهم يتوقاون أن  لألنبء .« برويترز»حسب مء ذكرته وكءلة 
 تحذو دول أخرى حذو اإلمءبرات في االعتراف بإسرائيل.

 8/9/2020، لندن، الشرق ا وسط
 

 : أبوظبي تنكرت لحقوق الفلسطينيين .. وفتحت ا بواب إلسرائيل دون قيد أو شرطموقع أمريكي .35
أكد تقرير لموقع "فير أوعزيرفر األمريكي" أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد فتح : عواطف بن علي

 " في أبوظبي.971دون قيد أو شرط األبواب أمءم إسرائيل عندمء حطت طءئرة إل عءل برقم "
إن محمد بن زايد، قد غرد في وقت سءبق ، إلى الشرق"وترجمته "وأشءبر التقرير المنشوبر أول أمس 

بأن قرابره بـ "تطبيع" الاالقءت مع إسرائيل كءن جزً ا من صفقة ستوقف ضم الضفة الغرعية، على 
قرابره كءن مجرد الفوبر، برد برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو بمخءلفة بن زايد، مشيًرا إلى أن 

تاليق مؤقت، بطلب من الرئيس دونءلد ترامب. وتءبع التقرير، مء فاله بن زايد هو إلغء  الوعود التي 
قطاتهء اإلمءبرات والدول الارعية األخرى للفلسطينيين، بمء في ذلك التاهد الذي أعلن ألول مرة في 

، الماروف بءسم مبءدبرة 2017في عءم  وأعيد تأكيده مؤخًرا 2002مؤتمر القمة الارعية في بيروت عءم 
السالم الارعية ضد التطبيع، وعذلك تكون اإلمءبرات هي إحدى الدول الموقاة على االتفءقءت األصلية 

 .2017والالحقة، بمء في ذلك وثيقة عءم 
 8/9/2020الشرق، الدوحة، 
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 لدولياالتحاد ا وروبي: سياسة الهدم واالستيطان اإلسرائيلية انتهاك للقانون ا .36
أعرعت دول االتحءد األوبروعي عن قلقهء وماءبرضتهء الشديدة لسيءسة سلطءت االحتالل  :برام هللا

اإلسرائيلية المتمثلة بامليءت هدم المبءني الفلسطينية في الضفة الغرعية المحتلة، بمء فيهء القدس 
"إن استمرابر هذه  وقءلت: الشرقية، ولسيءستهء االستيطءنية واإلجرا ات المتخذة في هذا السيءق.

السيءسة ينتهك القءنون الدولي ويايق إمكءنية حل الدولتين واحتمءالت تحقيق سالم دائم في المنطقة 
 ويقوض بشكل خطير امكءنية ان تكون القدس عءصمة مستقبلية للدولتين".

د  في هذا السيءق، أشءبرت باثءت دول االتحءد األوبروعي الى أن عمليءت الهدم قد استمرت منذ ب
" في أوائل آذابر برغم المسؤوليءت المتاددة على عءتق سلطة االحتالل بموجب 19-انتشءبر وعء  "كوفيد

 القءنون اإلنسءني الدولي.
 8/9/2020القدس، القدس، 

 
 ( تدعو للتوقيع على عريضة ضد اتفاق التطبيعBDS) حر ة المقاطعة .37

( بيءنًء تدعو فيه الجميع BDSأصدبرت حركة مقءطاة إسرائيل وسحب االستثمءبرات منهء ) :برام هللا
وقءلت الحركة  للتوقيع على عريضة ضّد االتفءق التطبياي بين اإلمءبرات وإسرائيل برعءية أميركية.

 في بيءن لهء: "إن التطبيع لن ُيقّلل من الزخم الشابي الارعي، بمء فيه الخليجي، في الوقوف مع
حقوق الشاب الارعي الفلسطيني غير القءبلة للتصرف، ونرفض كءفة محءوالت تشظية القضية 

 الفلسطينية وتفتيتهء تمهيدًا لتصفيتهء".
 8/9/2020القدس، القدس، 

 
 اإلسرائيلية حول تفسير انفراد نتنياهو بقرار اتفاق التطبيع مع اإلماراتدراسة في الشؤون  .38

تتوقف دبراسة للمركز الفلسطيني للشؤون اإلسرائيلية في برام هللا )مدابر(  ”:القدس الارعي“ –النءصرة 
في اتفءق تطبيع الاالقءت مع عند الدالالت الخفية النفراد برئيس حكومة االحتالل بنيءمين نتنيءهو 

اإلمءبرات بءلتنسيق مع اإلدابرة األمريكية مع تغييب شركءئه في الحكومة، متسءئلة عن حقيقة كونه 
 خيءبرًا استراتيجيًء إسرائيليًء ومصلحة إسرائيلية.

كمء تتسء ل فيمء إذا كءن اتفءق التطبيع خيءبرا أمريكيء ينطوي على مصلحة للواليءت المتحدة أو 
 حة للرئيس دونءلد ترامب وإدابرته على وجه الدقة.مصل

وضمن استنتءجءتهء تؤكد الدبراسة برغبة نتنيءهو في الحصول على زخم سيءسي كمء تتّضح، لغءية 
اللحظة على األقل، من خالل عدم تحّركه بشكل جّدي للضغط على اإلدابرة األمريكية وتفايل وسءئل 
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ع االتفءق النووي مع إيران في عهد الرئيس بءبراك أوعءمء الضغط على الكونغرس كمء فال ُقبيل توقي
 قبل عّدة سنوات بمء يتالق ببيع أسلحة متطوبرة لإلمءبرات.

وتقول إن استمرابر نتنيءهو في وصف االتفءق مع اإلمءبرات واالتفءقءت التي ستليهء كمء يرّوج لذلك هو 
تي يتضمنهء االتفءق بحسب المصءدبر ال” الثغرات األمنية“برغم باض ” تءبريخية“وطءقم ترامب بأنهء 

ك به للتاويض عن خسءبرته الُمتوقاة بسبب  والتحليالت اإلسرائيلية، ُيشّكل طوق نجءة ُيمكن التمسُّ
على الضفة الغرعية، وُمحءولة منه ” السيءدة اإلسرائيلية“عن تطبيق  -السءبق لالتفءق-تخّليه المؤّقت 

أبَدْت تمءهيًء غير مسبوق مع توّجهءته ال سّيمء في ملف  لتقديم تنءزالت شخصية إلدابرة ترامب التي
 اإلسرائيلي، والملف النووي اإليراني، منُذ وصول هذه اإلدابرة للبيت األبيض. -الصراع الارعي

كمء تقول إنه في الوقت نفسه، ال ُيمكن صرف النظر عن المصءلح األمريكية التي يتضّمنهء االتفءق، 
سيءسيًء يتمّثل في منح باض دول المحوبر الُمنءهض إليران مجموعة من فإلى جءنب كونه إنجءزًا 

األسلحة الُمتطوبرة وتطبيع عالقءت إسرائيل مع دول المنطقة وااللتفءف على حقوق الفلسطينيين عبر 
” صفقة القرن ”إقءمة اتفءقءت ُثنءئية بين إسرائيل وعاض الدول الارعية تنفيذًا لصفقته الماروفة بـ

سطينيء فهو أيضًء يحّقق مصءلح أمريكية اقتصءدية، تتمّثل في تلبية ترامب لرغبة شركءت المرفوضة فل
األسلحة األمريكية في الحصول على المليءبرات اإلمءبراتية في ظل األوضءع االقتصءدية الصعبة التي 

 تؤججهء جءئحة الكوبرونء داخل الواليءت المتحدة.
الخطوة شرعية إسرائيلية استنءدًا لمبدأ التزام الواليءت وعرأيهء فقد جء  هذا االتفءق إلكسءب هذه 

وضمءن تفّوقهء الاسكري في المنطقة. وترى أيضء أن اتفءق ” أمن إسرائيل“الُمتحدة بءلحفءظ على 
صفقة ”التطبيع ُياّبر عن برغبة إدابرة ترامب في التغطية على فشلهء في فرض صفقتهء الماروفة بـ

األقل، وعءلتءلي ُمحءولة منهء للحصول على زخم سيءسي والتظءهر  ، على الفلسطينيين على”القرن 
 بتحقيق إنجءزات تصبُّ في صءلح االقتصءد األمريكي ُقبيل االنتخءبءت الُمرتقبة.

سالم ”وتتقءطع الدبراسة الفلسطينية من هذه النءحية مع تحليالت إسرائيلية أيضء تصف االتفءق بـ
تتنبه أن كّل مء تقّدم ” مدابر“ترامب ونتنيءهو سيءسيء. لكن دبراسة  ومحءولة لتازيز مكءنة” مقءبل سالح

ال يلغي حقيقة أن هذا االتفءق ُيازز من السطوة األمنية اإلسرائيلية في المنطقة، وال ُيقّلل من أهميته 
السيءسية واالقتصءدية والجيوسيءسية إلسرائيل بوصفهء الرابح األكبر من هذا االتفءق وغيره في حءل 

مّرت موجة االنحدابر الارعي نحو التطبيع المّجءني مع  االحتالل في ظّل عدم التوّصل لحّل است
عءدل وشءمل للقضية الفلسطينية الخءسرة من مثل هذه االتفءقيءت التي ُتضاف الموقف الفلسطيني 

 وُتجّرده من عمقه الارعي.
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ُمقءتالت واألسلحة األمريكية وفي نفس الوقت توضح أنه ال ُيمكن اعتبءبر حصول اإلمءبرات على ال
” تاءون ”و” شراكة“المتطوبرة بمثءبة إنجءز وانتصءبر لإلمءبرات التي تاتقد بأنه من الُممكن بنء  عالقءت 

اقتصءدي وأمني وسيءسي مع إسرائيل التي ال ترى نفسهء في الحءضر والُمستقبل سوى كـمركز 
ل المنطقة الُمجءوبرة إلى أطراف تاتمد اقتصءدي وأمني وعسكري يحتءج لتحويل الدول الارعية ودو 

 عليه وُتسءهم في زيءدة تطّوبره على كءّفة الُصاد.
 

 موجة الغضب لد  اليمين
وتشير الدبراسة إلى أن أبرز بردود الفال اإلسرائيلية على اتفءق التطبيع تتركز في موجة الغضب التي 

ءق بحّد ذاته بل برفضًء لمنح أي دولة، انهءلت على نتنيءهو من ُماسكر اليمين نفسه، ليس برفضًء لالتف
سواً  كءنت اإلمءبرات أو غيرهء، إمكءنية الحصول على أسلحة أو ماّدات جديدة من شأنهء المسءس 
بمبدأ التفّوق اإلسرائيلي وال سّيمء التفّوق النوعي في مجءل سالح الجو، وهو المبدأ الذي حءفظت 

يءت الُمتحدة تءبريخيًء عليه، عبر توفير الدعم الحصري لهء إسرائيل بمسءعدة حليفتهء االستراتيجية الوال
 في هذا المجءل، كمء في الاديد من المجءالت األخرى.

وترى أن أبرز المسءئل التي أثءبرت حفيظة المستوى األمني اإلسرائيلي هي القضءيء األمنية الُمحيطة 
تي سبقته. وعهذا المءضي تستذكر تابير بءالتفءق، أو تلك التي تّمت ُمنءقشتهء في أثنء  الُمفءوضءت ال

برئيس الحكومة البديل ووزير األمن بيني غءنتس، وقيءدة سالح الجو كذلك، عن استيءئهمء من 
التي اّتباهء نتنيءهو وبرئيس مجلس األمن القومي في مكتبه مئير بن ” الخفّية”و” الملتوية“الطريقة 

تي لم يتّم إعالمهمء بهء قبل اإلعالن عنه. فيمء عّبر شبءت في المسءئل األمنية الُمحيطة بءالتفءق وال
آخرون من كتلة اليمين عن استيءئهم وغضبهم من محءولة نتنيءهو الحصول على برصيد سيءسي 

تطبيق السيءدة “وفي ُمقّدمتهء تراجاه، أي نتنيءهو، عن ” قضءيء قومية“انتخءبي على حسءب 
ع االتفءق مع اإلمءبرات. فيمء اعتبره آخرون بمثءبة محءولة على الضفة الغرعية ُمقءبل توقي” اإلسرائيلية

من نتنيءهو لحرف األنظءبر والهروب من أزمءته الداخلية التي ُياءني منهء وفي ُمقّدمتهء قضءيء الفسءد 
 التي ُتالحقه والمظءهرات الُمطءلبة بءستقءلته بين الفينة واألخرى.

 
 النقاشات أمنية
رف النظر عن مدى صّحة االفتراضءت السءبقة من عدمهء، كونهء أنه بص” مدابر“وتنبه دبراسة 

افتراضءت إسرائيلية ُتاّبر عن مصءلح شركء  نتنيءهو وُماءبرضيه، مء زالت القضءيء األمنية التي 
تضّمنهء االتفءق، أو على األقل التي ُأثيرت باد توقياه، تتصّدبر النقءشءت اإلسرائيلية الدائرة حتى 
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وتتسء ل لكن السؤال المطروح ُهنء هو: ”. 35إف “ء يتالق بءلطءئرات من طراز هذه اللحظة خءصة م
على مضمون االتفءق؟ وكيف ُيمكن تفسير ” أزبرق أبيض“لمءذا لم ُيطلع نتنيءهو شركء ه من حزب 

ذلك؟ وهل ُيحءول نتنيءهو وترامب تحقيق إنجءزات فردية من خالل هذا االتفءق؟ يشءبر إلى أن ماظم 
سرائيليين أشءبروا بردا على هذا السؤال إلى االعتبءبرات السيءسية االنتخءبية والختالط المالقين اإل

 الحءبل بءلنءبل السيءسي من هذه النءحية.
وفي التفءصيل تقول الدبراسة إن بيني غءنتس سءبرع إلى ُمبءبركة االتفءق مع اإلمءبرات فوبر اإلعالن 

ه من استثنء  نتنيءهو له وعدم ُمشءوبرته أو إعالمه عنه، لكّنه لم ُيخِف في الوقت نفسه استيء ه وغضب
بتفءصيل االتفءق قبل اإلعالن عنه، بصفته شريكًء سيءسيًء وعديله الُمستقبلي لرئءسة الحكومة في حءل 

 استمّرت.
إن مء حدث ليس بءألمر الصحيح، أنء وغءبي أشكنءزي وزير “وفي تصريحءت إخبءبرية قءل غءنتس: 

إبالغنء بءالتفءق، وال بءلمفءوضءت التي سبقت اإلعالن عنه، لم أقم بأي تسريبءت كّل الخءبرجية لم يتم 
 ”.حيءتي، التسريبءت هي لعبة أشخءص آخرين

أزبرق “أن عدم ُمشءبركته زعمء  حزب ” يسرائيل هيوم“وكءن نتنيءهو في وقٍت سءبق قد كشف لصحيفة 
وضوع لهم إلى نسف االتفءق، فءلهدف كءن لخشيته من أن يقود تسريب الم“بءالتفءقية ياود ” أبيض

الحفءظ على سرّية االتفءق من أجل عدم السمءح إليران واآلخرين بنسف هذه الخطوة التي يامل 
عليهء منذ سنوات؛ غءنتس وأشكنءزي موجودان ُهنء فقط منذ شهرين، وأعضء  أزبرق أبيض يمكنهم 

نهءية المطءف إلى ظهوبر الموضوع التحّدث بال حسيب أو برقيب مع زمالئهم وسيقود ذلك في 
 ”.للالن

 
 دالالت سياسية

وترى هي األخرى أن تصريحءت نتنيءهو السءبقة تنطوي على دالالت سيءسية لهء عالقة بأزمة 
حول الاديد من ” أزبرق أبيض”االئتالف الحكومي الُمستمرة والخالف الدائر بين حزعي الليكود و

استراتيجية ُتنذبر بءحتمءلية حدوث تغيير حقيقي في آليءت القضءيء أكثر ممء تنطوي على دالالت 
 وقواعد اتخءذ القرابر اإلسرائيلي خءّصة في مثل هذه المسءئل.

ال سّيمء وأن تقءبرير عديدة أشءبرت إلى ضلوع برئيس جهءز الموسءد يوسي كوهين بشكل “وتضيف: 
على أن المستوى األمني، وهنء كبير في المفءوضءت التي جَرت قبل اإلعالن عن االتفءق، وهذا يدّل 

جهءز الموسءد على األقل، كءن على علم بءلمفءوضءت الجءبرية ولم يُكن خءبرج الصوبرة بشكل كّلي، 
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حتى وإن تّم تجءوز باض المسؤولين فيه مثل وزير الدفءع وقءئد سالح الجو وعدم إعالمهمء 
 ”.بءلُمفءوضءت التي سبقت اإلعالن عن االتفءق

نتنيءهو بءلُمفءوضءت التي سبقت االتفءق، أو على األقل تفّرده بءختيءبر الطءقم  وتاتبر أن تفّرد
، مرّده ساي نتنيءهو ”أزبرق أبيض“الُمفءوض، واحتكءبره لهذا الملف مع استباءد شركءئه من حزب 

لرّعمء للحصول على زخم سيءسي، من شأنه حرف األنظءبر عن األزمءت الداخلية التي تواجهه بد ًا 
لفسءد والُمحءكمة، مروبرًا بءلُمظءهرات الُمطءلبة بءستقءلته، وصواًل لتراجاه، السءبق لالتفءق، بملفءت ا

على الضفة الغرعية ومء يترّتب على هذا التراجع من خسءبرة لادد ال ” السيءدة اإلسرائيلية“عن فرض 
لقءدمة بأس به من جمهوبر المستوطنين بشكل خءص، وجمهوبر اليمين بشكل عءم في االنتخءبءت ا

التي ُيحءول نتنيءهو الوصول إليهء في الوقت الذي يراه ُمنءسبًء لقطع الطريق أمءم تسّلم غءنتس برئءسة 
 الحكومة، كمء ينّص على ذلك اتفءق االئتالف الحكومي.

 -وتستذكر الدبراسة أن وسءئل اإلعالم الابرية والاءلمية سءبرعت فوبر اإلعالن عن االتفءق اإلسرائيلي
حول تطبيع الاالقءت فيمء بينهمء إلى الحديث عن القضءيء والمسءئل األمنية الُمحيطة اإلمءبراتي 

بءالتفءق، وهي المسءئل التي لم ينّص عليهء االتفءق صراحًة؛ بل تّمت ُمنءقشتهء خالل المفءوضءت 
ية حصول الجءبرية بين الطرفين برعءية الواليءت الُمتحدة األمريكية. ولاّل أبرز هذه القضءيء هي إمكءن

اإلمءبرات على ُمقءتالت الشبح األمريكية المتطّوبرة باد توقيع االتفءق، األمر الذي ترى إسرائيل في 
تحّققه مسءسًء بمبدأ التفوق الاسكري الذي تساى دومًء، وعُمسءعدة ودعم حليفتهء الواليءت الُمتحدة 

 اإلسرائيلية منذ تأسيسهء.األمريكية، للحفءظ عليه بءعتبءبره أحد أهم ُأسس الاقيدة الاسكرية 
 

 صفقات ا سلحة والطائرات المتطّورة تكشف عن خبايا االتفاق
وتقول إن هروب نتنيءهو من أزمءته الداخلية، وبرغبته في تحقيق مكءسب سيءسية وبرصيد انتخءبي 

مع الدول الارعية، مع استمرابر تمّسكه بخّطة الضم بشكل ” سالم“ُمستقبلي من خالل عقد اتفءقءت 
على ” السيءدة اإلسرائيلية“علني إلبرضء  جمهوبر المستوطنين الغءضبين من تراجاه عن فرض 

الضفة الغرعية، ال يختلُف كثيرًا عن برغبة ترامب في الحصول على زخم سيءسي ُقبيل االنتخءبءت 
صفقة ”األمريكية ُيسءعده أيضًء في التغطية على فشل إدابرته وطءقمه في فرض صفقته الماروفة بـ

على الفلسطينيين على األقل ُهنء، واالستاءضة عن ذلك باقد مجموعة من اتفءقيءت ” لقرن ا
االستسالم مع باض الدول الارعية التي لم تُكن في حءلة حرب أو ِعدا  مع إسرائيل وترعطهء بهء 

 عالقءت سرّية منذ وقٍت طويل.



 
 
 
 

 

 25 ص             5327 الادد:             9/9/2020 ألبرعاء ا التءبريخ: 

                                    

قيءت إلى إبرضء  باض شركءت كمء تاتبر أنه بءإلضءفة إلى أن ترامب يساى من خالل هذه االتفء
األسلحة األمريكية السءعية للحصول على المليءبرات اإلمءبراتية والخليجية ُمقءبل األسلحة والطءئرات 
الُمتطّوبرة، وهو األمر الذي ال ُيمكن تحقيقه بدون موافقة إسرائيلية استنءدًا لاللتزام األمريكي التءبريخي 

 هء الاسكري النوعي في الشرق األوسط.وضمءن تفّوق” أمن إسرائيل“بءلحفءظ على 
 8/9/2020القدس العربي، لندن،  

 
 هنية... أجمل الضيوف! .39

 براهيم األمينإ
اإلشهءبر، هو السالح الذي تفرضه الواليءت المتحدة األميركية على جمءعتهء في الاءلم الارعي. هكذا 

اخلّيًء. وهو حءل بنيءمين قّربرت إدابرة الرئيس دونءلد ترامب أنهء تحتءج إلنجءز خءبرجّي يمكن صرفه د
نتنيءهو أيضًء. فكءن على التءباين في الخليج الارعي، وعلى برأسهم القراصنة من أبنء  زايد، 
االنصيءع فوبرًا. ُأبلغوا بضروبرة إشهءبر عالقتهم مع إسرائيل، والسير في تحءلف علني مع الادو الذي 

ن أصاًل، كمء لن يخدم أبنء  الجزيرة سيظّل الادو األول للارب، وهو تحءلف لن يخدم الفلسطينيي
 الارعية، وحتى أنه لن يخدم أبنء  زايد أنفسهم.

وعلى مء فال بهم أبرعءبهم، قّربروا أن يفالوا األمر نفسه بابيدهم. هكذا قّربرت أبو ظبي أّن على كّل 
 من يتقءضى منهء قرشًء، أو يتنّام بحمءيتهء، أن ُيشهر موقفه في ماءبرضة كّل خصوم التحءلف

اإلسرائيلي. وفي حءلتنء نحن، هنء في بالد الشءم، فإن الخصوم الذين تريد أبو ظبي  -اإلمءبراتي 
شتمهم والتحريض ضّدهم، هم في األسءس قوى وفصءئل لبنءنية وسوبرية وفلسطينية ويمنية وعراقية 

 منضوية ضمن محوبر المقءومة.
نية حول موقف واحد. ترى مء الذي ليس هنءك سوى جهة كءإلمءبرات تقِدبر على جمع متنءقضءت لبنء

يجمع نديم الجميل وبريشءبر قيومجيءن ووئءم وهءب وصحءفيين في مواقع القوات اللبنءنية الصريحة 
« ندا  الوطن»و« النهءبر»)موقع القوات الرسمي( أو المكتومة )ليبءنون ديبءيت( أو صحءفيين في 

، «السءو سءو»بي، ونءشطين من جمءعة وجوقة اإلعالم الساودي الاءمل في د« إم تي في»ومحّطة 
مء الذي يجمع كّل هؤال ، لمهءجمة قءئد حركة حمءس اسمءعيل «... المستقبل»والمنشّقين عن تيءبر 

 هنية؟
 ال شي  يجماهم، سوى اإلمءبرات الارعّية المّتحدة!

ءش كّل أبو الابد، هكذا ُيارف المجءهد الكبير اسمءعيل هنية، وهو الجئ في مخيمءت قطءع غزة، ع
حيءته هنءك، وانضم إلى حركة حمءس مع مؤّسسهء الشهيد الشيخ أحمد يءسين الذي اغتءلته إسرائيل 
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. وأبو الابد، منءضل يارفه النءس جيدًا، ويارفون خصءله، وهو لم يكن يومًء من 2004برعيع عءم 
الدنيء، وظّل على مء جيل القيءدات الفلسطينية، بمء في ذلك، قيءدات الحركة اإلسالمية الذين غّرتهم 

هو. ال تزال في األذهءن صوبرته عند مابر برفح، يأبى الهروب من استحقءق الاودة إلى القطءع، 
ويقءوم برقّي التاّسف المصري اللئيم ضده. وأبو الابد، مشروع شهيد كّل يوم، وهو برفيق السالح 

ب أو اللسءن، أو عبوس الوجه، لجيل من القءدة الشهدا  في فلسطين، ولم يكن يومًء برجاًل غليظ القل
كمء لم يكن قءسيًء في حق خصومه. أبو الابد هذا، جء  إلى بيروت متأّخرًا سنوات طويلة. كءنت 

 بيروت تنتظره كمء انتظرت كّل المقءومين الارب لالحتالل الصهيوني واالستامءبر األميركي.
ف عليهء، ذلك الجءسوس الوضيع الذي كلمة السر بءلهجوم عليه إمءبراتية وأميركية. منّفذهء أو المشر 

يامل مستشءبرًا لألعمءل القذبرة عند أبنء  زايد، هو محمد دحالن، الذي يطمع بأن يكون برئيسًء 
لفلسطين. وفي كل مرة، تقترب فيهء حمءس من قيءدة منظمة التحرير سعيًء لوحدة فلسطينية، ينظر 

الدحالن، أستءذ في الفسءد وشرا  الذمم. الدحالن إلى األمر على أنه مسمءبر في ناشه السيءسي. و 
يفال ذلك في فلسطين، حيث يتوّلى أيضًء مهمة السمسءبر في بيع أمالك مقدسية للصهءينة أيضًء. 
وهو ملك الفسءد في مصر، حيث يفتخر بنفوذه الكبير في كّل المواقع المصرية القيءدية السيءسية 

ريض على الفتنة في اليمن وفي ليبيء وفي سوبريء واألمنية وحتى اإلعالمية. وهو أيضًء، ملك التح
 وأيضًء في الاراق.

الدحالن له في لبنءن برجءله، سوا  الذين انشقوا عن حركة فتح، أو الذين تركوا النضءل من أجل 
التمّتع بمبءهج الحيءة في سنوات التقءعد. وهو أيضًء، يقدبر على لاب دوبر الوسيط بين شخصيءت 

بو ظبي. يرتب المواعيد ويؤّمن الدعم والتمويل، ويساى في كل الوقت إلى لبنءنية وعين قراصنة أ
انتزاع موقع بءبرز ودائم في بيروت. وحيث ال يقدبر على الحضوبر مبءشرة، يرسل زوجته مع جمعية 
تقول بمسءعدة النءس الفقرا ، لكنهء الغطء  الكفيل بشرا  ذمم، إمء لنقل الوال ات أو للتحييد... 

نفسه مضطرًا ألن يقّدم الخدمة الكبيرة المزدوجة، له، وفق حسءبءته الفلسطينية،  والدحالن، وجد
ولقيءدة اإلمءبرات، وعمء يمكن صرفه عند األميركيين واإلسرائيليين. وعذلك، كءن قرابره إشاءل حملة 

 عدائية ضد زيءبرة أبو الابد إلى بيروت.
تزامن ذلك مع خطوات أميركية في بيروت لالحتجءج على استقبءل هنية. سبقتهء خطوة قّربرت قيءدة 
حمءس عدم التاليق عليهء، وماءلجتهء بهدو . فقبل أيءم، وفيمء كءن القيءدي في حمءس علي بركة 

بركة عّرف  آتيًء إلى بيروت من تركيء، أوقفه عنءصر الجمءبرك بذبرياة أنه يحمل ماه مبلغًء من المءل.
عن نفسه، ولم يخِف هويته وال صفته. جمءبرك المطءبر خءبروا المحءمي الاءم التمييزي القءضي غسءن 
خوبري، الذي أَمر بإحءلة بركة واألموال المضبوطة ماه إلى مديرية المخءبرات في الجيش. وعاد 
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حّرًا وتسليمه المبلغ سلسلة اتصءالت، أمر المدعي الاءم التمييزي القءضي غسءن عويدات بترك بركة 
المءلي الذي كءن يحمله. على أّن المشكلة ليست في أصل سؤال أي شخص يصل إلى المطءبر عن 

« حمءس»األموال التي يحملهء، بل في أن المسؤول عن جمءبرك المطءبر اعتبر أن مجّرد ذكر كلمة 
لتمييزي برأى في ذلك شأنًء يمّس أمءمه ياني أمرًا جنءئيًء يوجب مخءبرة النيءبة الاءمة. والمحءمي الاءم ا

األمن القومي اللبنءني، مء يدفع إلى تكليف مخءبرات الجيش بءلتحقيق. برعمء ال يارف هؤال ، الضءبط 
الجمركي والقءضي، أن الحفءظ على األمن القومي في لبنءن يوجب التحقيق ماهمء. فأصل اعتراض 

ي برسمي. والتحقيق يجب أن يكشف كيفية سبيل القيءدي في المقءومة الفلسطينية هو مطلب أميرك
 وصول هذا المطلب إلى جمءبرك المطءبر، ومء عالقة المحءمي الاءم التمييزي بذلك.

الذين يهءجمون أبو الابد صنفءن. صنف كءن يركض وُيجري كل االتصءالت عسى يفوز بنظرة من 
ياتقد أن الهجوم على السفير الفرنسي في بيروت، أو مقاد على طءوالت ديفيد شينكر؛ ونوع آخر 

تركيء وقطر من خالل الهجوم على هنية يخدم الهدف نفسه... لكن كل هؤال  فءتهم أن بيروت لن 
تكون تحت سيطرتهم مهمء تكءلبوا على لبنءن، وأن المقءومة ستظل فخر هذا الشاب، شء  من شء  

قة بءلنصر األكيد على وأبى من أبى. وأبو الابد، هو الزائر الذي يحمل ماه الفخر والازة والث
االحتالل وأعوانه وعمالئه. وحضوبر أبو الابد بيننء، هو فخر لنء، وشكرًا له أْن قِبل استضءفتنء له، 

 وعفوًا منه عن كل تقصير.
أبو الابد، أنت ضيفنء الجميل متى قربرت الحضوبر. أمء هؤال ، فال نسمع منهم سوى صراخ الواقفين 

 عند حءفة القبر!
 9/9/2020ت، ا خبار، بيرو 

 
 االنتقال إلى حل الدولة الواحدة .41

 محمود عبد الهءدي
أن يودعوا وإلى األبد، حل الدولتين إلنهء  القضية الفلسطينية، وأن  -قيءدة وشعبء-على الفلسطينيين 

يتحركوا داخليء وخءبرجيء؛ لتحويل المسءبر بءتجءه الدولة الواحدة، وفق برؤية وطنية مشتركة، تحقق آمءل 
عءم،  100نذ حوالي وتطلاءت الشاب الفلسطيني، وتضع حدا للماءنءة الوحشية، التي يتارض لهء م

والتي عرضنء ألبرز جوانب حصءدهء المّر السيءسي والاسكري واالقتصءدي واالجتمءعي والنفسي في 
 المقءلين السءبقين.

إن كءفة األحداث والمجريءت التي شهدتهء القضية الفلسطينية في الاقدين األخيرين على وجه 
لفلسطينيين في تبني حل الدولتين، يجالهم الخصوص، تؤكد بمء ال يدع مجءال للشك، أن استمرابر ا
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يسيرون وحدهم في صحرا  قءحلة ال نهءية لهء، وقد آن األوان لتصحيح المسءبر قبل أن يجدوا أنفسهم 
 خءبرج الجغرافيء والتءبريخ ماء.

ذكرت في نهءية المقءل السءبق أننء سنتنءول في هذا المقءل )الفرص والتحديءت(؛ لكنني وجدت أنه 
نء بداية، تقديم نبذة تءبريخية حول هذا الحل، وتوضيح المفهوم الاءم له، بمء يؤسس لفهم يتحتم علي

أعمق يمكن أن ينبني عليه حراك واسع قءدبر على تغيير المسءبر السيءسي الراهن، الذي ينقل القضية 
 الفلسطينية من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة.

 حل الدولة الواحدة: خلفية تاريخية
الالفت جدا للنظر، أن مشروع حل الدولة الواحدة ُيتنءول بشكل واسع في وسءئل اإلعالم هذا من 

الاءم، بصوبرة لم تحدث في األعوام السءبقة، وبرعمء كءن ذلك بسبب ابرتفءع مادل اإلحبءط من حل 
ظءهرة تاد الدولتين، وازديءد االقتنءع بفشله وعدم قءبليته للحيءة أكثر من ذلك. وفي تقديري أن هذه ال
 مؤشرا إيجءبيء لصءلح دعم خيءبر الدولة الواحدة، وتحتءج إلى المزيد من التطوير والتنظيم.

حل الدولة الواحدة لم يكن وليد األعوام األخيرة، وإنمء يرجع إلى مء قبل إعالن دولة الكيءن 
الفلسطيني الصهيوني، وفيمء يأتي أبرز المحطءت التي مر بهء هذا الحل برسميء على المستوى 

 والارعي، ومدنيء على مستوى المؤسسءت والمبءدبرات والفاءليءت والمفكرين:
 أوال : على المستو  الرسمي

: الحزب الشيوعي الفلسطيني يدعو إلى دولة ديمقراطية على أبرض فلسطين التءبريخية للشابين 1944
 الارعي واليهودي.

، قدمت تقريرا جءنبيء اقترحت فيه 1947الاءم : لجنة األمم المتحدة، التي أوصت بءلتقسيم في 1947
 إقءمة دولة فيدبرالية ثنءئية القومية.

(: الجبهتءن الشابية والديمقراطية لتحرير فلسطين تالنءن تبني ٧٦٩١)باد نكسة يونيو/حزيران  1967
 حل الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية.

ـي إقءمة دولة فلسطينية ديمقراطية في كل المتمثل ف االستراتيجي: حركة فتح تالن عن هدفهء 1968
 فلسطين.

 : المجلس الوطني الفلسطيني يصءدق على تبني الدولة الواحدة لحل القضية الفلسطينية.1969
المناقدة في القءهرة، يالن عن برنءمجه ذي النقءط  12: المجلس الوطني الفلسطيني في دوبرته 1974

طنية المستقلة المقءتلة على كل جز  من األبرض الاشر، والمتضمن )إقءمة سلطة الشاب الو 
 الفلسطينية التي ُتحربر(، مع االحتفءظ بحل الدولة الواحدة.
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المناقدة في الجزائر يتخلى عن حل الدولة الواحدة  19: المجلس الوطني الفلسطيني في دوبرته 1988
 ويتبنى حل الدولتين.

بو الاال ( يهدد الكيءن الصهيوني بتبني حل : برئيس الوزبرا  الفلسطيني األسبق أحمد قريع )أ2004
 الدولة الواحدة إذا لم يحصل الشاب الفلسطيني على حقوقه بحل الدولتين.

في "الكنيسيت اإلسرائيلي"،  48حزب التجمع الوطني الديمقراطي: أحد األحزاب الممثلة لفلسطينيي 
 عءمء 20يدافع عن حل الدولة الواحدة منذ أكثر من 

الارعية الوحيدة لهذا الحل جء ت من الرئيس مامر القذافي، الذي تبنى حل الدولة  : الدعوة2000
الواحدة، فيمء يارف بءلكتءب األبيض داعيء إلى إقءمة دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين بءسم 

 )إسراطين( للشابين الارعي واليهودي.
ول الغرعية الكبرى بشدة مع حل وقد وقفت الواليءت المتحدة، ومن وبرائهء الحركة الصهيونية والد

الدولتين، والرفض التءم لحل الدولة الواحدة، الحل الذي أصبح محرمء على القيءدة الفلسطينية 
وأطقمهء المطءلبة به، أو التلميح إليه. أمء عرعيء، فكءن الموقف الاءم منسجمء مع موقف الواليءت 

ية برفضت إدبراج مبءدبرة مامر القذافي في المتحدة في تبني حل الدولتين، حتى إن الجءماة الارع
 برغم أنهء مقدمة من برئيس دولة عضو. 2000جدول أعمءل القمة الطءبرئة عءم 

 ثانيا: على المستو  المدني
نشطت في الاقدين السءبقين الاديد من المبءدبرات والفاءليءت الفلسطينية في الداخل والخءبرج، التي 

م تكن تحظى بءلتغطية اإلعالمية الكءفية، وشءبرك فيهء تدعو إلى حل الدولة الواحدة؛ لكنهء ل
 وقطءع غزة، وفيمء يأتي أبرزهء: 1948فلسطينيون من الضفة الغرعية واألبراضي المحتلة عءم 

الرؤية المستقبلية للارب في فلسطين، من إعداد اللجنة الوطنية لرؤسء  السلطءت الارعية المحلية في 
 .2006)إسرائيل( عءم 

، الذي أعده مركز عدالة )المركز القءنوني لحقوق األقلية الارعية في 2006ديمقراطي الدستوبر ال
 إسرائيل(، ويضع تصوبرا مقترحء لدستوبر الدولة الواحدة ثنءئية القومية.

 من إعداد المركز الارعي لألبحءث االجتمءعية التطبيقية في حيفء. 2007إعالن حيفء 
دة في فلسطين التءبريخية، والذي ُتبني في اجتمءع عقد في للدولة الواح 2007إعالن مدبريد ولندن 

، ومؤتمر في لندن في نوفمبر/تشرين الثءني من الاءم نفسه، بمشءبركة 2007مدبريد في يوليو/تموز 
 عدد كبير من النشطء .



 
 
 
 

 

 30 ص             5327 الادد:             9/9/2020 ألبرعاء ا التءبريخ: 

                                    

إعالن ميونيخ ألجل إقءمة الدولة الديمقراطية الواحدة على أبرض فلسطين التءبريخية، الصءدبر عن 
شخصء من النشطء   35، وشءبرك فيه 2012وبرشة عمل أقيمت في ميونيخ بألمءنيء في يونيو/حزيران 

 الفلسطينيين واليهود.
تأييدا إلعالن  2012/أيلول لجنة بيت لحم، وقد عقدت مؤتمرهء األول في مدينة بيت لحم في سبتمبر

 ميونيخ.
تأييدًا إلعالن  2012لجنة برام هللا، وقد عقدت مؤتمرهء األول في مدينة برام هللا في سبتمبر/أيلول 

 ميونيخ.
الحركة الشابية من أجل دولة ديمقراطية على أبرض فلسطين التءبريخية، وهي مسجلة كجمعية 

 ء  من فلسطينيي الداخل والخءبرج.، وتضم أعض2013سويسرية تشّكلت في مءيو/أيءبر 
 ، وهي مسجلة في بريطءنيء.2013يءفء من أجل دولة ديمقراطية واحدة، وتشكلت أيضء في مءيو/أيءبر 

 .2013دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين، وتشّكلت في إنجلترا في يونيو/حزيران 
 .2016مؤسسة الدولة الواحدة، وهي مسجلة في هولندا عءم 

واكب ذلك مئءت المؤتمرات والندوات ووبرش الامل، ومئءت الدبراسءت واألبحءث والمقءالت التي تؤيد 
حل الدولة الواحدة؛ لكن هذا الحراك الكبير على المستوى المدني ظل محصوبرا في إطءبره النخبوي، 

تلفة في ولم يتحول إلى حراك إعالمي وأكءديمي واسع، ينشط في الشءبرع الفلسطيني ومؤسسءته المخ
الداخل والخءبرج، وذلك بسبب انشغءل القيءدة الفلسطينية واألحزاب الفلسطينية وفصءئل المقءومة 
الفلسطينية بءلوقءئع اليومية المتردية لتاقيدات حل الدولتين ونتءئجه السيءسية والاسكرية واالقتصءدية 

دبراسة مركز كءبرنيغي للشرق واالجتمءعية على الشاب الفلسطيني، وكءن من بين الدبراسءت المتميزة 
تحت عنوان "دولتءن أم دولة واحدة؟ نظرة ثءنية إلى المأزق  2019األوسط الصءدبرة في فبراير/شبءط 

 اإلسرائيلي الفلسطيني".
وقد انخرط في هذا الحل لفيف واسع من الشخصيءت الفلسطينية والارعية واليهودية واألجنبية، من 

ي بشءبرة، ود. محمد أبو ستة، وعواد عبد الفتءح، وغءدة الكرمي، بينهء: د. إدوابرد سايد، ود. عزم
وجدعون ليفي، وعوفر نءيمءن، ود. عبد الوهءب المسيري، وإنجيليك إيجبي، وعءلرغم من أن التوجه 
الاءم الذي يغلب على مؤيدي هذا الحل هم من أصحءب التوجه اليسءبري  والليبرالي، إال أن الاديد 

ن على كل من حركة "فتح" وشركءئهء في السلطة، وحركة "حمءس" وفصءئل من المفكرين المحسوعي
التيءبر اإلسالمي، متصءلحون مع هذا الطرح من حيث المبدأ، وإن لم يكن لهم حضوبر كبير في 
األنشطة والفاءليءت الخءصة به؛ بسبب االلتزام السيءسي لحركة "فتح" مع الكيءن الصهيوني في 

بهء السلطة الفلسطينية وحدهء، وعسبب اإلشكءليءت الشرعية التأصيلية  اتفءقية أوسلو، التي تتمسك
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المثءبرة حوله وتأثيرهء على أدبيءت حركة "حمءس" والتيءبر اإلسالمي الفكرية والتنظيمية والتزامءتهء 
 السيءسية أمءم قواعدهء.

 مفهوم "حل الدولة الواحدة": عن أي دولة نتحدث؟
دة بءلغموض وتادد التصوبرات واختالف منطلقءتهء الفكرية اتسم الحديث عن حل الدولة الواح

واأليديولوجية، دون أن يخوض في أي تفءصيل إجرائية لتنفيذ هذا الحل على أبرض الواقع، ومع ذلك 
فإن جميع األطروحءت التي تم تبنيهء تتفق على أن المنطلق الاءم له "إقءمة دولة موحدة على أبرض 

ن الفلسطيني واليهودي"، والحديث عن حل الدولة الواحدة، إنمء هو فلسطين التءبريخية تضم الشابي
حديث عن مسءبر جديد يجب أن تنتقل إليه الاملية السيءسية لحل القضية الفلسطينية، بديال عن 
الحءل الحءلي القءئم على حل الدولتين، والذي فشلت كءفة القرابرات واالتفءقيءت والتفءهمءت والمبءدبرات 

أسبءب النجءح، برغم التأييد الكءمل له من المجتمع الدولي وعلى برأسه الواليءت في أن توفر له 
المتحدة األميركية. فءلحديث المبكر عن تفءصيل "حل الدولة الواحدة" في المرحلة الحءلية، إنمء هو 
بمثءبة إهدابر للفرص، وإثءبرة مبكرة للمشكالت المتوقاة، ووضع للاراقيل أمءم الارعة، ومناهء من 

مضي قدمء، فإن الخوض في تحديد التفءصيل مكءنه المبءدبرات واالتفءقيءت، التي تشءبرك فيهء ال
أطراف النزاع واللجءن المختصة، باد أن تقتنع بأنه ال مفر أمءمهء من السير في هذا الحل، وهذا 
ل ليس بءألمر اليسير، وسيستغرق سنوات طويلة من الامل السيءسي الدؤوب، الذي سيمر بادة مراح

وصاوعءت، ويحتءج إلى الكثير من التفءهمءت واآلليءت والسيءسيءت والموابرد، وصوال إلى المرحلة 
 النهءئية.

وعءلتءلي فإن االستغراق في وضع تاريفءت أو تحديد أوصءف لهذه الدولة من قبيل: ديمقراطية أو 
ين، أم دولة إسراطين، أم علمءنية أو ثنءئية القومية، وهل سيكون اسمهء دولة إسرائيل، أم دولة فلسط

غيرهء.. كل ذلك من التاريفءت والتسميءت، إنمء هو سءبق ألوانه، والمهم في هذه المرحلة هو توسيع 
دوائر تنءول هذا الحل في كءفة االتجءهءت وعلى مختلف المستويءت، وعكءفة الوسءئل المتءحة، داخليء 

لفلسطينيين واليهود والواليءت المتحدة، بأنه وخءبرجيء، من أجل إقنءع أطراف الاملية السيءسية من ا
 يتحتم عليهم تغيير مسءبر الحل السيءسي للقضية الفلسطينية من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة.

 8/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 32 ص             5327 الادد:             9/9/2020 ألبرعاء ا التءبريخ: 

                                    

 اجتماع ا مناء العاّمين للفصائل الفلسطينية.. مسافات مملوءة بالخطابة! .42
 سءبري عرابي

خطءب يتمسك بءلمبءدبرة الارعية، ويدعو لاقد مؤتمر دولّي للسالم، أي يتمسك بءلمسءبر  المسءفة بين
الذي أفضى إلى الواقع الذي يفترض بأن اجتمءع األمنء  الاءّمين للفصءئل الفلسطينية اناقد 
لمجءبهته، وعين خطءب يدعو للقطياة مع اتفءقية أوسلو، وتفايل أشكءل المقءومة كءّفة ومنهء 

ة، هي مسءفة بايدة، نظرّيء وواقعّيء، بيد أّنه والحءل مرتبك، وظهر الفلسطينيين مكشوف، الاسكري
 واألزمة مستحكمة، يفترض أن تقّلص توصيءت المجتماين من تلك المسءفة.

قّربر المجتماون أّن المقءومة الشابية هي الخيءبر األنسب للمرحلة، في إطءبر التأكيد على حّق 
األشكءل النضءلّية كءّفة، وتشكيل لجنة وطنية موحدة لقيءدة هذه المقءومة الفلسطينيين في ممءبرسة 

الشابّية الشءملة، وتشكيل لجنة أخرى لتقديم برؤية إلنهء  االنقسءم، خالل خمسة أسءبيع، لينءقشهء 
 المجلس المركزي لمنظمة التحرير بحضوبر جميع األمنء  الاءّمين.

برات على إطالق مقءومة شابّية محدودة، فضاًل عن أن وإذا كءن قد مّر وقت طويل دون ظهوبر إشء
تكون شءملة، فإّن الوقت غير بايد الكتشءف جّدية إنهء  االنقسءم، على ضو  توصيءت اللجنة، ومن 

 خالل جلسة المجلس المركزي بحضوبر أمنء  الفصءئل التي ال تضّمهء منظمة التحرير.
ل المسؤولية للوسيط غير النزيه، أي للواليءت الخطءب األول، ال يقّر بخطأ المسءبر، وإنمء يحمّ 

المتحدة، وهذا في حّد ذاته أسوأ من اإلصرابر على المسءبر ألسبءب أخرى، كءلتوبّرط الماّقد فيه بمء 
يجال الخروج منه صعبء، ومصءلح النخبة المستفيدة والطبقة الحءكمة. فءلقنءعة بسالمة المسءبر، 

 ل عنه مستباد.تضيف أسبءبء أخرى لترجيح أّن التحوّ 
صءحب الخطءب الثءني، أي خطءب المقءومة وفي صدابرتهء الاسكرية، والتخّلص من أوسلو، محتءج 
لصءحب الخطءب األول. فءلتخّلص من أوسلو هو قرابر صّنءعه أّوال، وال يمكن ذلك، وال تحّمل 

المقءومة والظهر  تباءته، دون موقف وطنّي واحد، يشترك الجميع في التخطيط له ودفع أثمءنه. وأّمء
الفلسطيني مكشوف عرعّيء، فأقّل الممكن إزا هء إسنءدهء إلى تراّص وطنّي، إال أّن مجرد إطالقهء 
يحتءج مقّدمءت، أهّمهء إدبراك النءس بوجود تغّير حقيقّي في قنءعءت صّنءع أوسلو، ثم في توّجهءتهم. 

وتغيير السيءسءت المتاددة التي  وهذه الخطوة األولى، التي ينبغي أن تتباهء أخرى من التابئة
انُتهجت منذ نهءية انتفءضة األقصى، وتاّززت باد االنقسءم الفلسطيني، وأفضت إلى كبح حركة 

 الجمءهير، وإغراقهء في مء يتنءقض مع واجبهء التءبريخي.
ال ثّمة من يقول إنه ال يجوز لقيءدة مشروع التسوية التراجع عن المسءبر، ألّن الخيءبرات السيءسية 

تكون موسمية. المغءلطة المكشوفة هنء، ُتظهر عدم االعتبءبر بكءبرثية المسءبر ومآالته، فءلتمسك 
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بءلتسوية بدأ نظرّيء والتمهيد له منذ مطلع سباينيءت القرن المءضي، وأخذت مصءديقه تتبّين في الواقع 
ءبر، باد هذه الاقود مع توقيع اتفءقية أوسلو، أي منذ ثالثين عءمء تقريبء، فإعءدة النظر في المس

 الطويلة، ال يمكن أن يوصف بءلموسمية.
في المقءبل تبدو الدعوة إلطالق مقءومة شءملة، في طلياتهء الاسكرية، دعوة خطءبية، هي بدوبرهء لم 
تنظر في الشروط الموضوعية إلنجءح مقءومة كهذه، تضمن لهء االنطالقة الفءعلة، واالستمرابرية 

تالك متطلبءت تازيز صمود الفلسطينيين في ظّل مواجهة من هذا النوع؛ مع الماقولة، والقدبرة على ام
أزمءت الفصءئل المستاصية، وعجزهء )الفصءئل والسلطة( خالل الاقد المنصرم، عن تازيز صمود 

 الفلسطينيين، ال سيمء وأّن ظهر الفلسطينيين اليوم منكشف أكثر من أي وقت مضى.
، اللذين ينطوي كّل منهمء على مشكالته، تأتي مقّربرات المجتماين في المسءفة الفءصلة بين الموقفين

لتقليص المسءفءت، بمء يراعي مخءوف الطرف األّول، طرف السلطة، وترّدده، وأزمة خيءبراته، في 
مرّكبهء، من استمرابر اإلبرادة على المسءبر نفسه، والخشية من المواجهة، بمء تتضّمنه بءلضروبرة من 

ة للنخبة، وتاقيد واقع السلطة داخل إكراهءت االحتالل، ويراعي ضاف خسءبرة المكءسب الضيق
 ممكنءت الطرف الثءني )أي المقءومة( في سءحة الضّفة الغرعّية تحديدا.

المقّربرات ال تفال شيئء بمجّردهء، لكنهء في أحسن أحوالهء قد تقود إلى تقدم بطي  في التقريب بين 
ءع أوسلو. وهذا وإن لم يكن أقصى المأمول، إال أّنه أصحءب الخطءبين، وفي تاديل مسءبرات صنّ 

ليس سّيئء مع انكشءف الظهر، وضاف الممكنءت الذاتية، وحذبر قيءدة السلطة وترددهء وابرتبءكهء، 
 وتفءقم أزمءتهء، وانحشءبر المقءومة في غزة داخل قيود من الحصءبر والحسءبءت الدقيقة.

ذا كءن ال بد من انتظءبر نتءئج توصيءت اللجنة المنوط بهء ُتشترط حينئذ بدايءت عملية ال خطءبية، وإ 
وضع برؤية إلنهء  االنقسءم، وقرابر المجلس المركزي بشأنهء، ثم تنفيذ هذه القرابرات، فإّن الخطوات 
الاملية، التي يمكن االنطالق منهء للبد  في مقءومة شءملة، والتمهيد نحو المصءلحة الوطنية كثيرة، 

 ي مء تزال مفقودة، إال في سيءق الخطءب اإلعالمي.هي تلك الخطوات الت
ح أنهء ستبقى مفقودة، ألّن استراتيجية قيءدة السلطة حينئذ هي  اقتراب االنتخءبءت األمريكية ُيَرجِّ
االنتظءبر، وفي األثنء  فراغ سيءسّي ال بد من تابئته بشي  مء، هو هذه المّرة الحوابرات واالجتمءعءت 

ل، فءالجتمءع، ودف  الخطءب، خير من علّو صوت الخصومة في ظرف والخطءبة. وعلى أّي حء
 خطير كهذا.

 8/9/2020، "21موقع "عربي 
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 "حماس" لم تتعّلم الدرس .41
 يؤاف ليموبر
يقدم اعتقءل محمود مقداد، من سكءن سيغف شءلوم، الذي خطط لزبرع عبوة نءسفة في مفترق بيلو، 

 لتنفيذ عمليءت في قلب إسرائيل.« حمءس»تبذلهء دلياًل آخر، ليس األول، على المسءعي التي 
يدوبر الحديث عن عمل خفي عن العيءن، يدوبر على نحو منفصل عن الماركة التي تخوضهء 

 المنظمة في غزة.
وعينمء تحرص في القطءع على سيءسة ملجومة، منضبطة جدًا تشهد على بردع إسرائيلي قوي وعلى 

يمء ألجل السمءح بإعءدة بنء  غزة مدنيًء، فإنه في النشءط امتنءع واضح عن جولة مواجهة أخرى وال س
 الذي تقوم به في أعمءق إسرائيل تبدي جسءبرة كبيرة واستادادًا لسير شوط بايد.« اإلبرهءبي»

 -من الخءبرج « اإلبرهءبي»تسءبرع هذا الجهد جدًا في السنوات األخيرة. باد صفقة شءليت أدير النشءط 
«. المنءطق»ووجه من هنءك إلى  -بروبري، الذي استقر في تركيء وال سيمء من خالل صءلح الاء

، وساى ليقيم «المنءطق»في « حمءس»وعوسءطة الجهءز الذي بنءه أقءم الاءبروبري اتصءاًل مع نشطء  
 بوسءطتهم شبكءت محلية تنفذ عمليءت في الضفة وداخل الخط األخضر.

طموحًء جدًا في  –من هنءك إلى لبنءن الذي انتقل حءليًء من تركيء إلى قطر و  –كءن الاءبروبري 
 تطلاءته، ولكنه محدود في إمكءنيءته.

إغراق إسرائيل »برغم الجهود الاظيمة التي بذلهء )والتي ُأسندت بميزانية عءلية(، لم يحقق هدفه في 
 «.بءلدم

جدًا، وال  والقيءدة التي يقودهء ال تزال فءعلة في عدة دول، ومنهء تركيء ولبنءن، ولكن نجءعتهء متدنية
سيمء بفضل اإلحبءطءت النءجحة للمخءبرات اإلسرائيلية والتي وضات يدهء في األغلبية السءحقة من 

 الحءالت على الشبكءت، النشطء ، والوسءئل القتءلية حتى قبل أن تتحد لتنتج عملية مضءدة.
توجيه الامليءت  إلى نقل مسءعي« حمءس»دفات إخفءقءت الاءبروبري المتراكمة بءلمحءفل القيءدية في 

 إلى غزة.
وفي غزة أيضء يتركز هذا النشءط في أيدي محربري شءليت الذين ُأبادوا إلى غزة، والذين يقيمون 

 المتفرعة في الضفة وعين أبنء  األقليءت في إسرائيل، مثلمء تفيد الحءلة األخيرة.« اإلبرهءبية»عالقءتهم 
المبءشرة، المشفرة، بوسءئل تكنولوجية مختلفة،  ويتم هذا التوجيه من خالل عدة طرق: من التاليمءت

عبر نقل برسءئل مكتوعة من خالل برسل، أبنء  عءئلة، فلسطينيين يتلقون الاالج الطبي في إسرائيل، 
وبرجءل أعمءل وحتى استغالل جهءت بريئة بمء في ذلك من أوسءط الارب اإلسرائيليين ممن لهم 

 عالقءت عءئلية مع القطءع.
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ءليب تشغيلهء لتصبح فنًء. وهذا يضع مستوى عءليًء جدًا أمءم المخءبرات أس« حمءس»طوبرت 
لمئءت من المحءوالت لتنفيذ عمليءت  2019اإلسرائيلية، التي اضطرت إلى أن تتصدى في الاءم 

 بتوجيه من غزة. –للمنظمة في الضفة 
، ولكن أيضًء بمدى أمء حقيقة أنه لم ينجح أي من هذه الامليءت فتفيد بمدى نجءعة أعمءل اإلحبءط

 التهديد: تكفي عملية واحدة تملص من تحت الرادابر كي تخلق تصايدًا واساًء.
في مسءعيهء في دحرجة « حمءس»من الصاب على المر  أال ياجب بءلسيءسة التي توجه خطى 

 – 2014اختطءف وقتل الفتيءن الثالثة في  -الامليءت نحو قلب إسرائيل. فاملية واحدة كهذه نجحت 
 «.الجرف الصءمد»تدحرجت إلى تصايد في قطءع غزة انتهى في حينه بحملة ف

من هذه الحملة مضروعة، مرضوضة، وملجومة لسنوات طويلة، ولكن يبدو أنهء لم « حمءس»خرجت 
 تتالم الدبرس.

فءلاملية األخيرة التي ُأحبطت تفيد بأنهء اآلن أيضًء تواصل هذه السيءسة ذات الوجهين والتي من 
أن تقتءدهء إلى مطءبرح ال مصلحة لهء فيهء، وتؤدي بغزة، بشكل غير مبءشر، إلى الخراب الذي شأنهء 
 لتمتنع عنه بشكل مبءشر.« حمءس»تجتهد 

 «إسرائيل اليوم»
 9/9/2020ا يام، رام هللا، 
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 االحتالل يقتلع أشجار الزيتون غرب رام هللا
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