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كوشنر للفلسطينيين: اإلدارة األميركية "لن تركض وراءكم.. الدول العربية سئمت من انتظار  .1
 القيادة الفلسطينية

شدد مستشار الرئيس األميركي جاريد كوشنر على أن الرئيس دونالد ترمب : هبة القدسي - واشنطن
في بدء « التردد»أن  وحذر من«. استغالل ذلك»، داعيًا الفلسطينيين إلى «صانع صفقات سالم»

 «.األمور ستزداد سوءاً »المفاوضات يعني أن 
وقال كوشنر، خالل مؤتمر صحافي عقده بالبيت األبيض، األربعاء، تحضيرًا لحفل توقيع اتفاق 
تطبيع العالقات بين اإلمارات وإسرائيل، األسبوع المقبل، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

أخذا خطوة كبيرة نحو إقرار السالم، بما يجلب فرصًا كبيرة »ي الشيخ محمد بن زايد وولي عهد أبوظب
االتفاق بين الجانبين أطلق طاقة إيجابية كبيرة وأشاع حالة »وشدد على أن «. لمنطقة الشرق األوسط

 «.من التفاؤل لتسوية النزاعات القديمة، وأزال حواجز كانت تعرقل إحالل السالم في المنطقة
فيما يتعلق بالضم، لدينا »ًا على سؤال عن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، أجاب كوشنر: ورد

عامًا، هو أن كال  03نزاع إقليمي قديم... كان سبب عدم تحقق أي إنجاز في المفاوضات على مدى 
نيون الطرفين كان يحصل على ما يريده، فإسرائيل كانت تأخذ مزيدًا من األراضي، ويحصل الفلسطي

الواقع »وأضاف أن «. على مزيد من األموال من المجتمع الدولي، وأصبح الصراع مورد ثروة للقيادة
اليوم أن كثيرًا من هذه األرض مأهولة باإلسرائيليين، وما فعلناه )في خطة السالم التي طرحتها 
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ائيل في النهاية كل واشنطن( هو محاولة إنقاذ حل الدولتين، وإذا استمر الوضع الراهن، فستلتهم إسر 
 «.األراضي في الضفة الغربية

هناك أراٍض إلقامة »، قائاًل: «تنازل إسرائيل عن األراضي التي تسيطر عليها»واستبعد كوشنر، 
دولة فلسطينية عليها، لكن األرض التي يسكنها المستوطنون هي أرض تسيطر عليها إسرائيل، 

مناها )إلقامة دولة فلسطينية( هي خريطة واقعية لما والتنازل عنها غير محتمل، والخريطة التي قد
 «.يمكن تحقيقه وما ال يمكن تحقيقه

التوقف عن لعب دور الضحية، وإال فسيمر الوقت وسيزداد األمر سوءًا »وطالب الجانب الفلسطيني بـ
جلوس لديهم اآلن فرصة رائعة، وآمل أن تكون لديهم الحكمة والشجاعة لل»، عاّدًا أن «بالنسبة لهم

 «.إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى أفضل صفقة لشعبهم
وفيما يتعلق بالجهود األميركية لدفع الفلسطينيين واإلسرائيليين للتوصل إلى اتفاق سالم، قال كوشنر: 

في اللقاءات مع الرئيس محمود عباس، قال لنا: إذا تمكنتم من حمل إسرائيل على الموافقة على »
يكون من السهل حل بقية القضايا. وقد فعلنا أفضل من ذلك وجعلنا إسرائيل دولة فلسطينية، فس

توافق على دولة وخريطة وبشروط حقيقية، ووافقت على التفاوض على هذا األساس، لكن 
الفلسطينيين رفضوا المقترح حتى قبل أن يعرفوا محتواه، وكانت استراتيجيتهم، فقط، تجنب الدخول 

ناك رغبة حقيقية في المنطقة لمحاولة حل القضية الفلسطينية والمضي في التفاصيل. أعتقد أن ه
العرض ال يزال مطروحًا أمام القيادة الفلسطينية حينما تكون مستعدة »غير أنه لفت إلى أن  «.قدماً 

للمشاركة... نملك القدرة على إبرام اتفاق سالم بينهم وبين إسرائيل، لكننا لن نطاردهم، وال يمكن أن 
ليهم صنع السالم، وهم يعرفون الشروط التي توافق إسرائيل على التفاوض على أساسها، نفرض ع

وإذا كانوا يعتقدون أنها خاطئة، فعليهم تقديم اقتراحاتهم وبعدها نرى إن كان بإمكاننا جمع الطرفين 
ستؤدي  الرؤية االقتصادية التي قدمتها اإلدارة األميركية للشعب الفلسطيني،»وشدد على أن  «.معاً 

في  32إلى مضاعفة الناتج المحلي اإلجمالي، وتخلق مليون وظيفة جديدة، وتخفض البطالة بنسبة 
لقد رفضوها حتى قبل أن »وقال: «. المائة، وتمهد الطريق لحياة أفضل وازدهار وكرامة للفلسطينيين

م، وقد سئمت الدول العربية من انتظار القيادة الفلسطينية... إسرائيل جا دة في صنع السالم، تقدَّ
 «.والرئيس ترمب صانع صفقات، ويستطيع إبرام اتفاق سالم، ولذا األمر متروك لهم

 00/9/4141الشرق األوسط، لندن، 
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 خطير"أمر منظمة التحرير: عدم رفض الدول العربية تطبيع اإلمارات " .4
جتماع األمناء العامين أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تأييدها التام لمخرجات ارام هللا: 

كما أكدت  لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري.
اللجنة، خالل االجتماع الذي عقدته، الخميس، في رام هللا، تأييدها المباشرة بتشكيل اللجان التي تم 

 .سابيع اعتبارا من بدء عملهااالتفاق على تشكيلها وعملها خالل الفترة التي حددت بخمسة أ
وأكدت  اللجنة عدم إدانة جميع الدول العربية للتطبيع اإلماراتي "أمر في غاية الخطورة". واعتبرت

اللجنة في بيانها على أن قرار التطبيع اإلماراتي يمثل "خروجا عن قرارات القمم العربية والقمم 
وقالت إن قرار دولة اإلمارات  الم العربية".اإلسالمية وقمم مجلس التعاون الخليجي ومبادرة الس

 "يشكل تنكرا فاضحا للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحمل في طياته موافقة على صفقة القرن".
 01/9/4141، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 المالكي: منعنا شرعنة اتفاق التطبيع اإلماراتي .2

جية الفلسطيني رياض المالكي، بعد صدور البيان العربي، قال وزير الخار  ”:القدس العربي“ –غزة 
إن “الذي خال من إدانة اإلمارات، وجرى خالله تجاوز المشروع الفلسطيني المقدم لوزراء الخارجية 

 ”.دولة فلسطين خرجت من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أكثر قوة
في شطب بنود اإلدانة، إال أنه كشف أن الفلسطينيين ” اإلماراتيالمحور “لكن المالكي ورغم نجاح 

حققوا نجاحا آخر، وقال إن رئاسة فلسطين لهذه الدورة مكنها أن تمنع صدور بيان عن وزراء 
يشرعن أو على األقل يعطي الضوء األخضر لدولة اإلمارات لكي تذهب بدعم “الخارجية العرب 

االحتالل، أو ال يبدي أي اعتراض أو معارضة على تلك  عربي للتوقيع على التطبيع مع دولة
، وكان بذلك يشير إلى محاوالت عربية لمباركة اتفاق ”الخطوة كأنها تتماشى مع اإلجماع العربي

 اإلمارات في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب.
 01/9/4141، القدس العربي، لندن

 
 اجتماع األمناءبالفصائل على أي مخرجات للجان  أعطى تفويًضا كامًًل لكافة عباسعريقات:  .4

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه تم تبني جميع : رام هللا
بنود المشروع الفلسطيني في الجامعة العربية، بما في ذلك رفض صفقة القرن، واعتماد خطة الرئيس 

ريقات، في مقابلة إذاعية، إنه خالل المؤتمر )وزراء الخارجية وأضاف ع عباس في مجلس األمن.
العرب( كان خالف على إدانة ما قامت به اإلمارات العربية من تطبيع مع االحتالل، ولكن رفض 
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بعض الدول العربية لهذا البند ال يعنى أن جميع الدول العربية قد وافقت على ما تقوم به دولة 
مام المعرفة عندما نشاهد من سيحضر التوقيع على معاهدة السالم اإلمارات، وسوف نعرف ذلك ت

 اإلسرائيلية في البيت األبيض بعد أيام. -اإلماراتية 
وعلى الصعيد الداخلي، قال عريقات: هناك موقف فلسطيني موحد، والرئيس عباس أعطى تفويًضا 

في اجتماع األمناء العامون  كاماًل وواضحا لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها
لفصائل منظمة التحرير، واآلن مر أسبوع من خمسة تم االتفاق عليها، ونحن على ثقة بنجاح اللجان 

 برفع توصياتها للرئيس محمود عباس.
 01/9/4141، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 قاالتهالنائب الرجوب: االحتًلل لن يكسر إرادتنا بانتهاكاته واعت .1

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نايف الرجوب، إن االحتالل اإلسرائيلي : الخليل
باستمرار انتهاكاته وحمالت االعتقال والتنكيل المستمرة، لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وممثليه 

د الفلسطيني وأضاف الرجوب، في حديث صحفي لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، إن الر  الشرعيين.
على الحمالت اإلسرائيلية الزم وواجب، ويجب أن يكون خيار الوحدة بين الفصائل والشعب هو الرد 

 على جرائم االحتالل.
 01/9/4141، المركز الفلسطيني لإلعًلم

 
 "القضاء األعلى": تعليق العمل في المحاكم ينال من حقوق المواطنين .6

األعلى االنتقالي أن تحقيق العدالة للمواطن يسهم بتعزيز  "األيام": أكد مجلس القضاء -رام هللا 
صموده في أرضه وهو يواجه أزمات مرّكبة، وأن تعليق العمل في المحاكم ال يصب في هذا االتجاه، 

وقال المجلس، في بيان له، أمس: إن كافة المحاكم النظامية تعمل  لكونه ينال من حقوق المواطنين.
الجلسات المعدة سلفًا، وإن جهودًا ُبذلت للتعامل مع آثار وتداعيات جائحة  كالمعتاد، وفقًا لمواعيد

"كورونا"، وصواًل إلى عودة الدوام الطبيعي رغم المخاطر الصحية، حفاظًا على حقوق المتقاضين، 
 ومنعًا لمزيد من اإلطالة في أمد التقاضي.

 00/9/4141األيام، رام هللا، 
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 و"عصبة األنصار" في بيروت و"علماء المقاومة""علماء المسلمين"  هنية يلتقي .7
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إدانته لرفض جامعة الدول العربية مشروع 
القرار الفلسطيني الرافض التفاق التطبيع اإلماراتي مع الكيان الصهيوني. وشدد هنية خالل لقاء 

ر بوفد من "االتحاد العالمي لعلماء المقاومة" برئاسة الشيخ جمعه بوفد "تجمع العلماء المسلمين" وآخ
ماهر حمود، في العاصمة اللبنانية بيروت الخميس، على أن إسقاط الجامعة العربية لمشروع القرار 
الفلسطيني يصب في مصلحة العدو الصهيوني، وأن التطبيع اعتداء صارخ على األمة وحقوقها، 

 يهدف إلى تركيع األمة. محذرًا من مخاطر التطبيع الذي
استقبل هنية، وقيادة الحركة، وفدًا قياديًا من عصبة األنصار اإلسالمية برئاسة من جهة أخرى، 

الشيخ أبو طارق السعدي. وأثنى هنية على الدور اإليجابي الذي تقوم به عصبة األنصار في حفظ 
 من واستقرار المجتمع الفلسطيني في لبنان.أ

 01/9/4141س، موقع حركة حما
 
 حماس: موقف الجامعة العربية األخير يصب في مصلحة االحتًلل .8

: إن الموقف األخير للجامعة العربية بإسقاط قراٍر ُيدين التطبيع حماسقالت حركة حماس : القدس
ي وأكد المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، ف اإلماراتي اإلسرائيلي، يصب في مصلحة االحتالل.

تصريح له، الخميس، أن عرقلة جامعة الدول العربية لقرار التطبيع، سيعطي دفعة جديدة لإلدارة 
 األمريكية لتطبيق "صفقة القرن" التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

 01/9/4141، المركز الفلسطيني لإلعًلم
 
 تدعو النسحاب فلسطين من الجامعة العربية "الجهاد" .9

اد اإلسالمي السلطة الفلسطينية إلى االنسحاب من جامعة الدول العربية عقب دعت حركة الجه
 .إسقاط اجتماع وزراء الخارجية العرب مشروع قرار فلسطيني لرفض التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل

إن الجامعة العربية  له الخميس، وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي في بيان
وأضاف الهندي أن  اليوم دوال تتخلى عن فلسطين وتعانق إسرائيل وترفض إدانة التطبيع"."تمثل 

 الجامعة العربية "ال تمثل شعوبها الحية المخلصة دوما لفلسطين".
 01/9/4141، الجزيرة نت، الدوحة
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 "الشعبية": الجامعة العربية سقطت في الموقع المعادي لشعوبها .01
ر فلسطين، رفض المجلس الوزاري للجامعة العربية مشروع القرار أدانت الجبهة الشعبية لتحري

بشأن االتفاق الثالثي األمريكي اإلسرائيلي اإلماراتي. وأكدت  -الفلسطيني "على عموميته ونواقصه" 
الجبهة في بيان لها، األربعاء، أن ذلك تأكيد إضافي على خواء وسقوط مؤسسة الجامعة العربية، 

أداة استخدامية من قبل دول التبعية والخيانة لتمرير ودعم سياساتها المناقضة وتحولها عمليًا إلى 
لمصالح شعوب األمة العربية وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين. واعتبرت الجبهة 
أن موقف المجلس الوزاري للجامعة هو "انحياز وقح" لدولة اإلمارات العربية، وتشجيٌع لها ولدول 

 .لسير قدمًا في التطبيعأخرى با
 9/9/4141، فلسطين أون الين

 
 القيادي حسن يوسف: االحتًلل يخشى من الوحدة والمصالحة .00

قال القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف: إن : رام هللا
ئيلية حققت معه على خلفية العمل الوطني المشترك والتقارب بين حركتي فتح المخابرات اإلسرا

وأكد يوسف، في تصريح صحفي، أن االستدعاء األمني الذي خضع له في سجن "عوفر"،  وحماس.
اليوم الخميس، جاء بهدف التحذير من استمرار المصالحة الفلسطينية والمشاركة فيها، وأن االحتالل 

وأضاف يوسف: "نحن نتوقع من االحتالل هذا الموقف الرافض  صالحة بالنجاح.لن يسمح لهذه الم
للمصالحة الفلسطينية؛ فهو يخشى الوحدة والتكاتف والتعاضد، ويسعى إلى الفرقة والخالف 
والخصام، وهذا يجعلنا نصمم على تحقيق الوحدة والمصالحة والمضي في هذا المشوار حتى تحقيق 

 األهداف".
 01/9/4141، طيني لإلعًلمالمركز الفلس

 
 نتنياهو يسعى لسن قانون االلتفاف على قرارات المحكمة العليا .04

يعتزم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سن قانون االلتفاف على قرارات : بالل ضاهر
وة، المحكمة العليا، ويسعى إلى الحصول على دعم شريكه االئتالفي، حزب كاحول الفان" لهذه الخط

 حسبما ذكر المحلل السياسي في صحيفة "يسرائيل هيوم"، ماتي توخفيلد، يوم الخميس.
وحسب توخفيلد، فإن تصريحات نتنياهو في اليومين األخيرين، التي هاجم فيها الشرطة والنيابة 

ن، رئيس الحكومة البديل ووزير األم –العامة، كانت موجهة إلى القياديين الثالثة في "كاحول الفان" 
بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين. وأضاف أنه "من 
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وراء الكواليس، وتحت غطاء كورونا ومحاكمة نتنياهو والمظاهرات ضده، يدور صراع سيحسم 
مصير المؤسسة السياسية كلها، وهذا صراع على قانون االلتفاف على المحكمة العليا في موضوع 

 يس الحكومة البديل".رئ
 01/9/4141، 48عرب 

 
 الليكود يهدد بانتخابات مبكرة في حال ُمنع نتنياهو من أداء مهامه .02

هدد رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي ميكي زوهار من حزب  -"القدس" دوت كوم -رام هللا
نيامين نتنياهو في حالة الليكود، بالذهاب إلى انتخابات مبكرة اذا ما تم اإلعالن بأن رئيس الوزراء ب

 تعذر من الوجهة القانونية ال تتيح له أداء مهامه.
واعتبر زوهار ما كشفته صحيفة هآرتس عن نية المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت القيام 
بهذه الخطوة بسبب ما يعتبره تناقًضا في المصالح بين تولي نتنياهو رئاسة الوزراء وكونه متهًما 

 م جنائية، بأنه "هراء".بجرائ
وقال: "إن حزب الليكود مصمم على إدخال إصالحات على جهاز تطبيق القانون"، رافًضا اإلفصاح 

 عن موعد تنفيذ ذلك.
 01/9/4141القدس، القدس، 

  
 مراقب الدولة: الحكومة اإلسرائيلية تجهل المعطيات الحقيقية حول البطالة  .04

ائيلي، متنياهو أنغلمان، في تقرير أصدره اليوم، الخميس، أنه أكد مراقب الدولة اإلسر : بالل ضاهر
ال توجد لدى مؤسسة التأمين الوطني والحكومة، حاليا، معطيات حول تشغيل العاملين وأجرهم وعدد 

 طالبي العمل في أعقاب أزمة كورونا.
عادتهم إلى وقال المراقب إن هذا الوضع يمس بقرارات الحكومة بشأن دعم المواطنين والحوافز إل

العمل. وأوصى بإلزام المشغلين بتسليم تقارير دورية عن عامليهم، وتسهيل البيروقراطية التي تسمح 
 بالحصول على االستحقاق "بمخصصات البطالة للعامل بأجر متدن".

وشدد المراقب على أن "هذه إخفاقات باإلمكان تصحيحها منذ اآلن"، وأوصى بإلزام المشغلين بتقديم 
شخصية حول جميع العاملين لديهم إلى التأمين الوطني شهريا. وأضاف أن "تنفيذ التوصية  تقارير

 سيساعد على مواصلة إدارة األزمة، دراسة بدائل لخطط المساعدات وإنجاع االستجابة للمواطنين".
 01/9/4141، 48عرب 
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 رجوا من األراضي األردنيةالحكومة اإلسرائيلية تعوض المزارعين الذين ُأخ .01
أعلنت حكومة االحتالل اإلسرائيلية، اليوم الخميس، مصادقتها  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم

مليون شيكل للمزارعين الذين كانوا يعملون في منطقة وادي عربة والتي أعيدت  11على تحويل 
 أراضيها لألردن، بعد وقف المملكة تأجيرها.

أحرونوت، فإنه سيتم تعويض المزارعين اإلسرائيليين عن خسارة الموسم وبحسب موقع يديعوت 
 الزراعي بعد إعادة األراضي لألردن، وسيتم تخصيص جزء من المبلغ لتجهيز أراٍض بديلة.

 01/00/4141القدس، القدس، 
 

 ليبرمان يدخل الحجر الصحي .06
"إسرائيل بيتنا"، اليوم أعلن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم

وأوضح ليبرمان أنه سيتابع  الخميس، دخوله الحجر الصحي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.
 أعماله من مكان حجره داخل منزله.

وقالت مصادر مقربة من ليبرمان أنه خالط المتطرف يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات 
 صباح إصابته بالكورونا."السامرة" الذي أعلن في وقت سابق من هذا ال

 01/00/4141القدس، القدس، 
 

 إصابة المتطرف داغان بكورونا .07
أعلن يوسي داغان رئيس ما يسمى مجلس مستوطنات  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم

وقال داغان في منشور عبر صفحته على  "السامرة"، اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا.
تبار التي أجراها كانت إيجابية، مشيًرا إلى أنه داخل في العزل االنفرادي فيسبوك، إن نتيجة االخ

 داخل منزله.
 01/9/4141القدس، القدس، 

  
 ساعة 44إصابة جديدة بكورونا خًلل  4111ألول مرة: أكثر من  .08

شخص  1222ألول مّرة منذ بدء تفّشي جائحة كورونا في آذار/مارس الماضي، أصيب أكثر من 
ساعة انتهت عن الساعة السابعة من مساء الخميس، بحسب ما أعلنت  01ا خالل بفيروس كورون

 وزارة الصحة اإلسرائيلّية.
 01/9/4141، 48عرب  
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 عشرات األطباء لنتنياهو: اإلغًلق ال يلجم كورونا ويضر بصحة الجمهور .09

نياهو، بعدم طالب عشرات األطباء والباحثين رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نت: بالل ضاهر
اتخاذ قرار بفرض إغالق شامل في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدوا أنه ليس فقط أن 
اإلغالق ال يلجم الفيروس، وإنما يسبب أضرارا صحية للجمهور ويطيل فترة انتشار الفيروس. ويأتي 

روني غمزو، ذلك فيما نتنياهو ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، ومنسق كورونا، البروفيسور 
يصرحون بتأييدهم لفرض إغالق شامل وقيود على التنقل طوال فترة األعياد اليهودية، بدءا من 

 األسبوع المقبل، ولمدة تزيد عن شهر.
 00/9/4141الشرق األوسط، لندن، 

 
 تعاون جديد بين ميسي واالحتًلل للترويج لـ"أوركام" شركة تكنولوجية إسرائيلية .41

االحتالل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، ليكون سفير شركة تكنولوجيا اختار : 01عربي -لندن
 إسرائيلية تساعد األشخاص الذين يعانون من العمى وضعف البصر.

وذكرت وزارة خارجية االحتالل في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك : "تعاون 
لشركة "أوركام" اإلسرائيلية، ويساعد الشركة تاريخي. نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد 

على توزيع االبتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل 
 مساعدتهم".

 01/9/4141، "40موقع "عربي  
 

 مليار شيكل 00المصادقة على زيادة الميزانية اإلسرائيلية بمبلغ  .40
 11م الخميس، على زيادة الميزانية العامة اإلسرائيلية بمبلغ صادقت الحكومة اإلسرائيلية، فجر يو 

، تخصص معظمها للجيش اإلسرائيلية، وتشمل زيادة شيكل( 5.111)الدوالر يساوي  مليار شيكل
مخصصات المعاقين وتعزيز "هجرة" يهود الفالشا، وتعزيز البناء االستيطاني في الضفة الغربية 

 المحتلة.
ما يعزز ميزانية وزارة األمن اإلسرائيلية  ؛0202يأتي ذلك ضمن خطة العمل بموجب ميزانية العام 

مليار شيكل. علما بأنه ال يزال يتعين على الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على الميزانية  5بأكثر من 
ديسمبر/  05وتقديمها لمصادقة الهيئة العامة للكنيست في ثالث قراءات بحلول  0202العامة لعام 

 كانون األول المقبل.
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لحكومة اإلسرائيلية، سيتم تخصيص الزيادة الجديدة على الميزانية لصالح األمن الذي ووفًقا لخطة ا
مليار شيكل" زيادة )دون تحديد المبلغ الدقيق(؛ وزيادة مخصصات ذوي  5يحصل على "أكثر من 
مليون  182"مهاجر" من يهود الفالشا ) 0222مليون شكيل(، واستقبال  922االحتياجات الخاصة )

 شيكل(.
تحدد الحكومة المبالغ للقطاعات التي تعتزم زيادة ميزانيتها والتي أوردتها بالقرار. وتشمل في البند  ولم

الرابع: تعزيز وتقوية دائرة االستيطان، والتعليم الحكومة الديني، وتقوية الهوية اليهودية، ومعاهد تعليم 
 التوراة "اليشيفوت".

والشركس"، و"ترسيم خرائط البناء الفلسطيني غير  باإلضافة إلى "تقوية وتطوير السكان الدروز
القانوني في المناطق ج" في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز البناء االستيطاني في الضفة، وتعزيز 
 وتقوية الجالية اإلثيوبية، وجهاز التعليم، وغيرها من المنح والمساعدات للمتضررين من أزمة كورونا.

ب رئيس الحكومة ووزارة المالية أنه "هذه بشرى هامة لجميع وجاء في بيان مشترك عن مكت
المواطنين اإلسرائيليين، وللفئات المحتاجين في المجتمع اإلسرائيلي خالل فترة كورونا. أرحب بحقيقة 

 توصلنا إلى اتفاق مع وزير األمن في هذا الشأن".
ا غرينبيرغ، فمن المتوقع أن يصل وبحسب تقديرات كبيرة الخبراء االقتصاديين في وزارة المالية، شير 

عن العجز األقصى  %1.03، في تراجع يقدر %6.3العجز في الميزانية اإلسرائيلية العام المقبل إلى 
الذي يسمح به القانون. يذكر أن التقديرات جاءت دون األخذ بعين االعتبار مصاريف إدارة أزمة 

 كورونا.
اإلسرائيلية، األحد الماضي، سجل العجز المالي المتراكم  ووفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة المالية

مليار شيكل، بينما كان العجز في  88.3منذ مطلع العام الحالي رقما قياسيا في تاريخ إسرائيل، وبلغ 
مليار شيكل. وبلغ العجز المالي للحكومة في آب/أغسطس  09.0الفترة نفسها من العام الماضي 

 مليار شيكل، 3.0يما كان هذا العجز في الشهر نفسه من العام الماضي مليار شيكل، ف 18.5الفائت 
من الناتج القومي الخام. وقلص  %8.1شهر األخيرة نسبة  10وشكل العجز المالي المتراكم خالل الـ

الدخل من ضريبة القيمة المضافة التزايد في العجز المالي قليال، خالل الشهر الماضي، وذلك 
 المرتفع. بسبب حجم االستهالك

 01/9/4141، 48عرب 
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 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بقيادة المتطرف "غليك" .44
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد األقصى المبارك : القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد  بحماية من شرطة االحتالل.
ولفتت  ن باب المغاربة، تحت حماية قوات االحتالل، وأدوا طقوسا تلمودية مستفزة.األقصى م

المصادر إلى أنه وضمن االنتهاكات المتواصلة، فقد أقدم الحاخام المتطرف يهودا غليك على 
 استضافة حاخام عبر هاتفه، للنفح بالقرن داخل المسجد األقصى.

 01/9/4141، المركز الفلسطيني لإلعًلم
 

 عائلة أبو عمار تتبرأ من تصريحات أرملته وترفض اقتران اسمها بالعائلة .42
وّجهت عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبو عمار، انتقادات  ”:القدس العربي“ -غزة

، وأرجعتها في التسمية إلى عائلتها ”عرفات“حاّدة ألرملته سهى، ورفضت في بيان أن تكّنى باسم 
، على خلفية تصريحاتها األخيرة لقنوات إسرائيلية وخليجية، هاجمت فيها القيادة ”لالطوي“السابقة 

 الفلسطينية، وأّيدت فيها اتفاق التطبيع الذي أبرمته دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤخرًا مع إسرائيل.
 01/9/4141، القدس العربي، لندن

 
 يةفلسطينال األراضي في جديدة وسبع وفيات بـ"كورونا" ألف إصابة .44

"األيام": حطمت أرقام وباء كورونا، أمس، حاجز األلف إصابة، ألول مرة منذ بدء رصد  –رام هللا 
الفيروس المستجد في فلسطين، في الوقت الذي سجلت فيه سبع حاالت وفاة جديدة متأثرًة باإلصابة 

فقد أكدت  صطناعي.بالفيروس، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس اال
وزارة الصحة، في بيان، وفاة سبعة مواطنين متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات 

 حالة. 001الناجمة عن الوباء إلى 
 00/9/4141األيام، رام هللا، 

 
 باألردنبكورونا في مخيمات الًلجئين الفلسطينيين  إصابة 61وفاة و حالة  .41

ا في األردن عن تسجيل أول حالة وفاة بين الجئي فلسطين لمعلمة من أعلنت االونرو : بترا –عمان 
شخصًا من الجئي فلسطين بفيروس  62مدرسة إناث مخيم عمان الجديد اإلعدادية الثانية، وإصابة 

وأشار مدير عمليات االونروا محمد آدار في بيان  كورونا بمخيمات اللجوء منذ بداية الموجة الثانية.
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يوما بسبب تسجيل  11في األردن لمدة  لألونروامدرسة تابعة  11ى انه تم إغالق صحفي الخميس، إل
 طالب وطالبة للدراسة عن بعد. 10,000حاالت كورونا وتحويل ما يقارب 

 01/9/4141، الدستور، عّمان

 
 %47إلى  األراضي الفلسطينية: ارتفاع معدل البطالة في "ء الفلسطينياإلحصا" .46

صاء الفلسطيني، عن ارتفاع معدل البطالة في األراضي كشفت بيانات الجهاز المركزي لإلح
في الربع األول. وفي  %03الجاري، من  0202في الربع الثاني من العام  %08الفلسطينية إلى 

تقرير ربع سنوي صدر األربعاء، أشار المركز، إلى أن سوق العمل كان من أكثر القطاعات تأثرا 
ل التفاوت كبيرًا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع بجائحة "كورونا". وأشار إلى أنه ما يزا

في الضفة الغربية.  %13في قطاع غزة في الربع الثاني، مقارنة بـ  %19غزة، حيث بلغ المعدل 
في قطاع غزة  025,200، بواقع 0202في الربع الثاني  501,400وبلغ عدد العاطلين عن العمل 

 .شخص في الضفة الغربية 118,200

 01/9/4141لسطين أون الين، ف

 
 حركة حماس معطاع غّزة عقب انتهاء اجتماعه الوفد المصري ُيغادر ق .47

غادر الوفد األمني المصري ظهر يوم الخميس، قطاع غّزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمااًل، 
عقب انتهاء اجتماع قصير عقده مع قيادة حركة حماس. وأفادت مصادر محلية، بانتهاء اجتماع 

وفد المصري مع وفد من قيادة حركة حماس برئاسة عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى، الفتًة ال
 إلى الوفد الزائر غادر القطاع عقب انتهاء االجتماع. 

 01/9/4141، فلسطين أون الين
 

 انفجار مستودع للقوات المسلحة شرق الزرقاء األردنية .48
أمجد العضايلة، أن انفجارًا وقع في الساعات األولى من أعلن وزير الدولة لشؤون اإلعالم  عمان:

فجر اليوم )الجمعة( بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة لالستعمال تابع للقوات 
وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم »وقال:  الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء . -المسلحة 

 «.تسجل أي إصابات نتيجة االنفجار
 01/9/4141، لندن، الشرق األوسط

 



 
 
 
 

 

 16 ص             3509 العدد:             9/11/0202 لجمعةا التاريخ: 

                                    

 الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسّيرة .49
بيروت: أعلن الجيش اللبناني، اليوم )الخميس(، أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل األراضي 

أنشطة »خالل اللبنانية، فيما قال الجيش اإلسرائيلي إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان 
ال »لألنباء: « رويترز»وذكر متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، بحسب وكالة  على الحدود.« عمليات

 ، دون أن يفصح عن تفاصيل.«خطر من تعرض أي معلومات لالختراق
 01/9/4141، لندن، الشرق األوسط

 
 قرارات اجتماع وزراء الخارجية العربتركيا وإيران تنتقدان  .21

وزارة الخارجية التركية قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب، واتهمت الوزارة ما سمتها إدارات انتقدت 
تتجاهل القضية الفلسطينية وتمنع الجامعة العربية من اتخاذ قرار بشأن حل الدولتين في فلسطين، 

 وتحاول تخريب الموقف العربي المشترك بهذا الخصوص.
اني خالل افتتاح بعض المشاريع إن "الصهاينة يخططون وفي إيران، قال الرئيس حسن روح

لمؤامرات جديدة في المنطقة، ولألسف تمكنوا من خداع بعض الدول العربية التي يجب عليها أن 
 تكون حساسة أكثر على القضية الفلسطينية".

 01/9/4141، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تعاون إماراتي إسرائيلي لتطوير تقنيات صحية .20
أفاد مركز شيبا الطبي في إسرائيل وأبيكس الوطنية لالستثمار باإلمارات، أمس،  :ويترزر  -القدس 

وقال  أنهما وقعا اتفاقا مبدئيًا لتطوير تقنيات تتعلق بالرعاية الصحية في اإلمارات ومنطقة الخليج.
بحلول  من المرتقب توقيع اتفاق نهائي»يوئيل هاريفين، مدير القسم الدولي في مركز شيبا الطبي: 

إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق أمام التعاون على صعيد االبتكار الطبي، »وأضاف: «. سبتمبر 01
 «.19-والتدريب المهني، والسياحة الطبية، وعالج كوفيد

 00/9/4141، االتحاد، أبو ظبي
 

 مستثمرون إماراتيون يبرمون صفقات مع شركات الهايتك اإلسرائيلية .24
شهد سوق "التكنولوجيا الفائقة" تحول التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي إلى : رعدنان أبو عام -01عربي

"حقيقة واقعة"، وفقا لخبير اقتصادي إسرائيلي، رصد تدفق االستفسارات من المستثمرين اإلماراتيين 
وتوقع ميكي ليفي في مقاله بموقع "ويلال"،  إلى "إسرائيل"، بعد وقت قصير من اإلعالن عن االتفاق.
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" أن ينجم عن هذا التعاون في مجال الهايتك والتجارة والرحالت الجوية لحضور 01مته "عربيترج
المؤتمرات الدولية بين الجانبين في غضون ثالث ساعات، "زيادة في االستثمارات اإلسرائيلية بنسبة 

ارات، بدأ بالمئة من اإلمارات". وأوضح أنه "بعد ساعات قليلة من إعالن تطبيع العالقات مع اإلم 12
" Hachshara Insurance Companyمن شركة " GO Digitalالخاص بـ  LinkedInحساب 

استفسارا من رجال أعمال من  82اإلسرائيلية بتلقي عشرات الطلبات للتعاون، وبعد ذلك تم إحصاء 
 اإلمارات".

 01/9/4141، "40موقع "عربي 
 

 كرهًا للعرب والمسلمين عنصرية و  "إسرائيل"اإلمارات تستثمر في أكثر أندية  .22
يعتزم رجال أعمال إماراتيون االستثمار بفريق "بيتار القدس" اإلسرائيلي، أكثر فرق القدم اإلسرائيلية 

وذكرت  عنصرية وكراهية للعرب والمسلمين، ويحظى بتشجيع جماهير معروفة بعنصريتها وتطرفها.
القليلة المقبلة إجراء سلسلة لقاءات بين نيوز" أنه سيتم خالل األيام  01القناة اإلسرائيلية "أي 

ونقلت القناة عن مصادر إماراتية أنه  المستثمرين اإلماراتيين ومالك النادي اإلسرائيلي موشيه حوجج.
 في حال تم إبرام االتفاق فإنه سيكون "أول استثمار إماراتي بمجال الرياضة في إسرائيل".

 01/9/4141، الدوحة، الشرق 
 

 تسخر من محمد بن زايد قناة إسرائيلية .24
بّثت قناة إسرائيلية، حلقة ألحد برامجها تسخر من "اتفاق السالم" بين إسرائيل واإلمارات بعد سنوات 
 من "عدم القتال"، وقد القى مقطع فيديو من هذا البرنامج تفاعال واسعا بين ناشطين ومغردين.

طعا ُجسدت فيه شخصيتا ولي عهد أبو اإلسرائيلية، في برنامجها الساخر، مق 10واستعرضت القناة 
وسخرت الحلقة من  بنيامين نتنياهو فوق طائرة كبيرة، يتحدثان عن السالم.و ظبي محمد بن زايد 

"السالم" الذي جاء بال قتال مسبق، عبر غناء جاء فيه، "نقول كفى للصراع.. بعد سنوات لم نقاتل 
 .بعضنا فيها.. وأخيرا سنجلب الهدوء لسكان غالف دبي"

 01/9/4141، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لهجوم صاروخي إسرائيلي على مدينة حلب اعلن تصديهتالدفاعات السورية  .21
تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي إسرائيلي على مدينة حلب في وقت مبكر من 

فق ما أعلنت فجر اليوم الجمعة وأسقطت عددا من الصواريخ اإلسرائيلية قبل أن تصل إلى أهدافها، و 
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ونقلت وكالة رويترز عن مصدر استخباراتي بالمنطقة أن  وكالة األنباء السورية الرسمية سانا.
إسرائيل تكثف غاراتها في وقت يتركز فيه اهتمام العالم والمنطقة، بما فيها سوريا، على جائحة 

 كورونا.
 01/9/4141، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الجامعة العربية كيانا ميتا يدعو إلى اعتبار "المجلس العربي" .26

الخميس الشعوب العربية إلى اعتبار الجامعة العربية ” المجلس العربي“القدس العربي: دعا  -لندن
المجلس “جاء ذلك في بيان لرئيس  ، عقب رفضها إدانة التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل.”كياًنا ميًتا“

وقي على خلفية إسقاط الجامعة العربية الرئيس التونسي األسبق محمد المنصف المرز ” العربي
 مشروع قرار فلسطيني إلدانة اتفاق التطبيع اإلماراتي االسرائيلي.

ندعو الشعوب العربية إلى اعتبار الجامعة العربية كياًنا ميًتا انتهى في ”: “وقال المجلس العربي
ة الدكتاتوريات العربية العقول والقلوب، وال أمل يرجى في إصالحه وإحيائه مادام واقًعا تحت سلط
واعتبر المجلس أن  ”.العميلة والفاقدة لقرارها والمنفصلة عن قيم وطموحات وانتظارات شعوبها

الجامعة العربية أضحت أداة لتمرير سياسات مفروضة من قوى الهيمنة الدولية بهدف تصفية القضية 
 دي في كامل المجال العربي.الفلسطينية وتأبيد تبعية أنظمة المنطقة ووأد أي نفس تحرري سيا

 01/9/4141، لندن، القدس العربي
 

 شجع نظام ديبي على اتصاالته مع تل أبيب "إسرائيل"معارضون تشاديون: تطبيع اإلمارات مع  .27
عبد هللا مولود: ربط معارضون تشاديون لنظام الرئيس إدريس ديبي بين النشاط  - نواكشوط

ائيل، وبين اتفاق التطبيع الذي أعلن عنه مؤخرا بين أبوظبي الدبلوماسي الذي شهدته بالدهم مع إسر 
فيما أكد أعضاء مدافعون عن نظام ديبي أن قطع الدول األفريقية لعالقاتها مع إسرائيل  وتل أبيب.

كان بضغوط عربية وأن تطبيع اإلمارات وهي دولة عربية لعالقاتها بالكامل مع إسرائيل “ 1980عام 
وقد غصت مواقع التواصل  ”.ال يمكن أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك ينهي الحرج، فاألفارقة

 التشادية بالتدوينات المعبرة عن هذه المواقف المعارضة للتطبيع مع إسرائيل.
 01/9/4141، لندن، القدس العربي
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 "إسرائيل"أخرى ستنضم إلى اتفاق السًلم بين اإلمارات و ةدول :ترامب .28
د ترامب عن أن دولة أخرى ستنضم إلى اتفاق السالم بين اإلمارات كشف الرئيس األميركي دونال

وفي كلمة له  سبتمبر/أيلول الجاري. 13وإسرائيل المقرر أن يستضيف ترامب مراسم التوقيع عليه في 
مساء الخميس قال ترامب "ستسمعون بانضمام دولة أخرى إلى االتفاق خالل وقت قصير ويمكن 

وسط". كما أكد الرئيس األميركي أنه بدأ حوارا مع ملك السعودية الحصول على سالم بالشرق األ
 سلمان بن عبد العزيز بخصوص السالم قائال "سترونهم ينضمون".

 01/9/4141، ، الدوحةنتالجزيرة 
 

 سنوات "إسرائيل"بلير: اغتيال المبحوح أرجأ مفاوضات اإلمارات و .29
األسبق توني بلير، إنه ساهم بشكل كبير في قال رئيس الوزراء البريطاني : تل أبيب: نظير مجلي

عامًا، وتنقل بين  13اإلماراتي، مضيفًا أنه قام بدور الوسيط منذ  -إنجاز اتفاق السالم اإلسرائيلي 
لندن وأبوظبي ونيقوسيا لعقد لقاءات سرية مع المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص األسبق 

 اهو، ووزير في الحكومة اإلماراتية.لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتني
أن المحادثات استمرت بشكل إيجابي حتى يناير « يسرائيل هيوم»وتابع بلير في مقابلة مع صحيفة 

« الموساد»؛ لكنها دخلت في أزمة وقطيعة بسبب قيام عمالء في جهاز 0212)كانون الثاني( 
ح، في أحد فنادق دبي. ولم تتجدد محمود المبحو « حماس»اإلسرائيلي باغتيال القيادي في حركة 

 المحادثات إال بعد خمس سنوات.
 00/9/4141الشرق األوسط، لندن، 

 
 "غير نهائي"مسؤولة صربية: نقل سفارتنا إلى القدس أمر  .41

بلغراد: شككت مسؤولة صربية، األربعاء، في ما إذا كانت بلغراد ستنقل سفارتها إلى القدس، قائلة إن 
 بعد أقل من أسبوع من إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن الخطوة.، ”غير نهائي“القرار 

في الوقت الحالي لم نقبل أي شيء ولم يتم توقيع أي “وقالت سوزانا فاسيليفيتش لوسائل إعالم محلية 
سنرى كيف سيتطور الوضع وكيف ستتصرف اسرائيل عندما يتعلق األمر “وأضافت  ”.شيء

ا نقلت وسائل إعالم إسرائيلية، األربعاء، عن مصدر لم تسمه قالت إنه كم ”.بعالقاتها مع كوسوفو
من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بالده لن تنقل سفارتها إذا اعترفت إسرائيل ” مقرب“

 بكوسوفو.
 01/9/4141، لندن، القدس العربي
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 لد إللقاء كلمةالمناضلة الفلسطينية ليلى خا تدعو جامعة سان فرانسيسكو .40
ُأصيبت الجماعات والمنظمات اليهودية األمريكية بحالة من  رائد صالحة: - كوسان فرانسيس

 الهستيريا بعد دعوة المناضلة الفلسطينية ليلى خالد جامعة والية سان فرانسيسكو من أجل إلقاء كلمة.
 -وتحت عناوين تحريضية في منصات إعالمية أمريكية يمينية متطرفة موالية للوبي اليهودي

إلى ” خاطفة الطائرات“، برزت تقارير تتحدث عن مجيء ”فوكس نيوز“ومن بينها األمريكي، 
وأثارت هذه الدعوة  كاليفورنيا، والقيادية في منظمة تعتبرها وزارة الخارجية األمريكية منظمة إرهابية.
 حالة من الهيجان عند الجماعات اليهودية، بما في ذلك رابطة مكافحة التشهير.
 01/9/4141ن، ، لندالقدس العربي

 

 التقييم اإلستراتيجي السنوي للجيش اإلسرائيلي ال يتوقع حربا .44
يستعرض رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، في الفترة القريبة المقبلة، : اهربالل ض 

تقييم الوضع اإلستراتيجي السنوي للجيش أمام الحكومة، وسيتطرق هذا التقييم إلى التوتر مقابل حزب 
رائيل هللا والتصعيد األخير مقابل قطاع غزة وإلى تبعات اتفاق التحالف وتطبيع العالقات بين إس

واإلمارات، وتأثيره على الساحة الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، ليخلص إلى أن حزب هللا 
 وحماس والفصائل الفلسطينية األخرى "مرتدعة" وال يتوقع نشوب حرب

وذكر موقع "والال" اإللكتروني يوم الخميس، أن كوخافي أنهى في بداية األسبوع الحالي سلسلة 
األركان العامة. وفي هذه األثناء، ال تزال القوات اإلسرائيلية في حالة تأهب عند مداوالت في هيئة 

الحدود مع لبنان، وسط توقعات بأن حزب هللا سيحاول تنفيذ هجوم وقتل جندي واحد، ردا على مقتل 
 أحد عناصره في غارة إسرائيلية في سورية، قبل شهرين.

ث ال يدور عن توتر كبير"، رغم وجود احتمال وحسب تقديرات الجيش اإلسرائيلي، فإن "الحدي
 للتصعيد "بسبب أداء حزب هللا، لكن ليس تصعيدا يلزم دخول المواطنين إلى المالجئ".

واعتبر تقييم الجيش اإلسرائيلي أن حركة حماس استخدمت إطالق البالونات الحارقة في الفترة 
التخوف من رد فعل الجيش اإلسرائيلي". األخيرة، وإطالق قذائف صاروخية في حاالت قليلة، "بسبب 

وحسب الجيش اإلسرائيلي، فإن رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "يحسب خطواته بحذر"، 
فيما أشار "والال" إلى أن إسرائيل لم توافق على أٍي من مطالب السنوار، وبينها تحرير أسرى، دخول 

 دة إعمار غزة وتوسيع مساحة الصيد.عمال )إلى إسرائيل(، المصادقة على مشاريع، إعا
ويصف تقييم الوضع الفترة األخيرة بأنها "مستقرة"، وتمكن المواطنون خاللها من "التجول بمحاذاة 
حدود الدولة". وتم تعريف هذا "االستقرار" على أنه "غاية لفترة األعياد )اليهودية( القريبة أيضا"، رغم 
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ع الستهداف تعاظم قوة حزب هللا وحماس وتموضع إيران ما وصفه الموقع بوجود "مجهود سري واس
في سورية"، إلى جانب متابعة البرنامج النووي اإليراني ومواجهة االحتجاجات الشعبية في الضفة 

 الغربية.
ويتطرق التقييم اإلستراتيجي إلى "تبعات وفرص" االتفاق مع اإلمارات. وأشار في هذا السياق إلى 

سلطة الفلسطينية عموما وفي الضفة الغربية خصوصا، رغم ما يبدو بغياب "تحوالت سلبية داخل ال
 الضم عن األجندة السياسية".

 –واعتبرت جهات في الجيش اإلسرائيلي أنها ترى فرصا أكثر من مخاطر في االتفاق اإلسرائيلي 
 ولتين.اإلماراتي، لكن ال يتوقع حدوث تغيير إقليمي سريع ألنه ال توجد حدود مشتركة بين الد

يقدر الجيش اإلسرائيلي أن تكون تبعات بعيدة األمد في المنطقة لنتائج انتخابات الرئاسة األميركية، 
التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وخاصة في إيران وسورية والعراق. ووفقا لمسؤول 

" ستؤثر على إسرائيل عسكريين، فإن بين تبعات نتائج االنتخابات األميركية، "تغيرات دراماتيكية
أيضا، مثل القرار األميركي برفع حظر بيع السالح المفروض على قبرص، وانتقدته تركيا بشدة ومن 

 األميركية. –شأنه أن يؤدي إلى تدهور العالقات التركية 
واعتبر تقييم الجيش اإلسرائيلي أن من شأن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، أن نيعكس على 

بين مصر وليبيا، وربما تغيير األداء الروسي في سورية. وحذر مسؤولون عسكريون من العالقات 
حدوث تغيير في التأثير األميركي في المنطقة، الذي "قد يبقي إسرائيل بدون قطر، التي تعمل 

 كوسيط وتمول التهدئة في قطاع غزة".
هاز األمن اإلسرائيلي"، وأن وحسب تقييم الجيش اإلسرائيلي، فإن "إيران ما زالت على رأس سلم ج

إيران تأمل بفوز بايدن ويسهل المفاوضات معها، وفي حال فوز ترامب بوالية ثانية، فإنه "سيوعز 
 باستمرار العقوبات على إيران للسنوات األربع المقبلة، وإيران ستعيد حساباتها".
 01/9/4141، 48عرب  

 
 يقوض االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي الوصاية األردنية على األقصى؟ تقرير: كيف .42

يتجاوز التطبيع بين إسرائيل واإلمارات دور الحلف التقليدي مع : محمد محسن وتد -القدس المحتلة 
عبر إغرائهما األردن، والوصاية الهاشمية على األقصى والمقدسات نحو مغازلة السعودية واإلمارات 

ويعتقد  بموطئ قدم للتعاون والتنسيق بالسياحة الدينية، ونقل الحجيج المسلمين إلى القدس واألقصى.
المحامي خالد الزبارقة المختص في قضايا القدس واألقصى أن إسرائيل تسعى من ناحية فعلية إلى 

قصى ومحيطه وتدخله في تفريغ الوصاية األردنية من أي مضمون، الفتا إلى عسكرة االحتالل لأل
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كل صغيرة وكبيرة في ساحات الحرم، بحيث إن المسلم المتوجه لساحات الحرم يشعر بأنه يدخل إلى 
 ثكنة عسكرية إسرائيلية.

 مشاريع ومخططات
وبما يخص التحالف اإلسرائيلي اإلماراتي وتداعياته على القدس واألقصى على وجه الخصوص، 

مارات أصبحت إحدى األدوات الصهيونية التي تستعملها إسرائيل لتنفيذ يعتقد المحامي الزبارقة أن اإل
مشاريعها ومخططاتها في العالم العربي، مبينا أن الدور اإلماراتي بالتآمر على القدس واألقصى أخذ 

وبين الزبارقة أن الدور اإلماراتي في حينه تجسد في تسريب  .0211منحى علنيا وخطيرا منذ العام 
ي سلوان ووادي حلوة وهما الحاميان الجنوبيان لألقصى، مؤكدا أن مؤسسات إماراتية عقارا ف 52

مرتبطة بنظام أبو ظبي قامت بالدور الصهيوني في القدس والداخل الفلسطيني، إذ تم استخدام رجال 
 وتجلى الدور اإلماراتي داخل أسوار أعمال فلسطينيين ومقدسيين لتدعيم البنية التحتية اإلماراتية.

"من خالل محاولة شراء عقار إستراتيجي  -كما يقول الزبارقة-القدس القديمة وعند جدران األقصى 
مالصق للجدار الشمالي لألقصى عند باب فيصل، إال أن مالكه رفض ذلك رغم المبالغ المالية 

لمتعلقة وفيما يخص خفايا بنود اتفاقية التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي ا الباهظة التي عرضت عليه".
بالقدس واألقصى، يوضح الزبارقة أن الدور اإلماراتي يعتبر اعتداء على القدس واألقصى والدين 
والمعتقدات اإلسالمية، وذلك عبر التالعب بالمفردات الدينية المتعلقة باألقصى، حيث تم تعريفه 

مح حسب دونما ساحات يس 111بالمسجد القبلي، واعتبار ساحات الحرم الممتدة على مساحة 
 االتفاقية اإلسرائيلية اإلماراتية لكل الديانات بالصالة فيها.

 تعاون واستثناء
وفي الجانب اإلسرائيلي، استبعد الصحفي المتخصص في الشؤون العربية والفلسطينية يواف شتيرن 
أن تكون إسرائيل عازمة على نقل السيادة على المقدسات واألقصى إلى السعودية أو اإلمارات، 

دا أن المعلن من قبل تل أبيب هو استعدادها للتعاون مع الرياض وأبو ظبي لتوسيع دائرة مؤك
وأوضح شتيرن في حديثه للجزيرة  التطبيع ومنح تأشيرات للعرب والمسلمين لزيارة القدس واألقصى.

نت أن تل أبيب وفي ظل التطبيع عازمة على فرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة بالقدس القديمة 
األقصى دون أي شراكة، وهي خطوة أحادية الجانب وقد تستثني األردن، ودون حتى التنسيق مع و 

الجانب الفلسطيني الذي له الحق باالطالع والشراكة بترتيبات لزيارة العرب والمسلمين للقدس 
ظر ورأى الصحفي اإلسرائيلي أن التطبيع والسياحة الدينية للقدس والمقدسات من وجهة الن واألقصى.

اإلسرائيلية تحول في غاية األهمية وخطوة أخرى نحو فرض السيادة اإلسرائيلية على كامل القدس، 
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مع األردن، والبحث عن تحالف  االستراتيجيوهو مؤشر من قبل تل أبيب على إعادة النظر بتحالفها 
 علني في عمق الخليج، لكن دون االستغناء عن العمق والدور األردني باإلقليم.

 01/9/4141نت، الدوحة،  رةالجزي
 

 صفقة التطبيع: باتت اإلمارات اآلن رهن إشارة إسرائيل .44
 خليل العناني
 ليس هذا تحالفا بين دولتين، وإنما مشروع إسرائيلي للهيمنة والنفوذ في المنطقة بتمويل ودعم إماراتي

والتي أعلن عنها الشهر ال يمكن النظر إلى "صفقة السالم" بين اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل، 
الماضي، فقط من خالل عدسة التطبيع، بل هي أكثر من ذلك بكثير، إذ أن عملية التطبيع بين 

 البلدين كانت قائمة على أشدها بين البلدين منذ عقود.
ما جرى يوم الثالث عشر من أغسطس كان مجرد إعالن رسمي عن هذه العملية. وال ينبغي غض 

اسم "صفقة سالم" عليها، فلم تنشب بين تل أبيب وأبوظبي أي حرب. بل  الطرف عن سخافة إطالق
نحن أمام تحالف استراتيجي بين بلدين، وهو تحالف يهدف إلى تغيير الوضع الجيوسياسي في 

 المنطقة.
تكمن المفارقة في أن هذا التحالف لم يحدث بين طرفين متكافئين ال من حيث القوة وال النفوذ 

 حالف بين عبد، هو اإلمارات، وسيد، وهو إسرائيل.السياسي، بل هو ت
 –بينما يحقق التحالف بعض األهداف لإلمارات، مثل شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف 

وضمان دعم اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن للمساعدة في التستر على الجرائم التي ارتكبت في  53
 ال أنه يمنح إسرائيل مكاسب غير مسبوقة. اليمن وليبيا ومصر وغيرها من الساحات، إ

سوف تستخدم إسرائيل اتفاقيتها مع اإلمارات لتحقيق العديد من األهداف السياسية واالستراتيجية 
واالقتصادية التي لم تكن تحلم بالحصول عليها لوالها، حيث يمثل التحالف اختراقًا نفسيًا وسياسيًا في 

 ذي ظل قائمًا لعقود. جدار المقاطعة العربية الرسمية ال
ومن هنا يأتي السعي الحثيث من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنجامين نتنياهو ومستشار الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر الستغالل زخم االتفاق بهدف الضغط على البلدان العربية حتى 

ودية والبحرين وسلطنة عمان والسودان تطبع عالقاتها مع إسرائيل، بما في ذلك المملكة العربية السع
والمغرب. وهناك تكهنات كثيرة بشأن البحرين بالذات، وخاصة بعد الزيارة األخيرة التي قام بها 

 كوشنر إلى المنامة.
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لسوف تستخدم إسرائيل عالقاتها مع أبوظبي لكي توسع خريطة نفوذها وشبكتها األمنية لتشمل 
فقة تحول منطقة الخليج إلى مجال نفوذ إسرائيلي، وخاصة إذا منطقة الخليج بأسرها. حيث أن الص

ما سارت سلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية على خطا اإلمارات. ففي ظل التفوق 
 العسكري واالستخباراتي اإلسرائيلي سوف تكون جميع بلدان الخليج تحت الهيمنة اإلسرائيلية. 

 تهديد إيران
في الخليج، سوف تقف إسرائيل على الحدود الغربية إليران، األمر الذي سيشكل  ومن خالل تواجدها

تهديدًا وجوديًا لطهران. ولذلك تعتبر إيران التطبيع بين إسرائيل وبلدان الخليج العربية مؤامرة تجلب 
 على المنطقة أخطارًا عظيمة. 

ان، وفي نفس الوقت قد سوف يصبح من الممكن استخدام األراضي اإلماراتية للتجسس على إير 
تتمكن إسرائيل من اختراق المجتمع اإليراني من خالل استغالل التواصل مع المجتمع اإليراني داخل 

 اإلمارات.
كما توفر اتفاقية إسرائيل واإلمارات الفرصة لتحويل اإلمارات إلى سوق ضخم للمنتجات اإلسرائيلية، 

العربي، وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية  والتي يمكن من بعد بثها في بقية بلدان الخليج
والبحرين. وطبقًا لما ورد في الفاينانشال تايمز فإن العديد من الشركات اإلسرائيلية يقال بأنها تعمل 
في مجالي التجارة واالستثمار في أبوظبي تحت غطاء من شركات أوروبية، ولكنها اآلن سوف 

 كشوف. تتمكن من ممارسة نشاطاتها على الم
والذي يصل  –وفي نفس الوقت، يقال بأن صندوق االستثمار اإلماراتي، المعروف باسم مبادلة 

بات واحدًا من أهم المستثمرين في قطاع التكنولوجيا  –مليار دوالر  052رأسماله إلى ما يقرب من 
أسماله إلى ما اإلسرائيلي. ويتوقع أيضًا أن صندوق الثروة السيادي التابع ألبوظبي، والذي يصل ر 

 مليار دوالر، سوف يساهم هو اآلخر في االستثمارات داخل إسرائيل. 822يقرب من 
بالمجمل، يتمثل أهم مكسب تحققه إسرائيل من هذه االتفاقية في اختراقها للشعوب العربية وتغيير 

 حتى بدون ضمان حقوق الشعب –قناعات األجيال القادمة، حتى يقبلوا بالسالم مع إسرائيل 
الفلسطيني. وعلى النقيض من سالم إسرائيل البارد مع كل من مصر واألردن، سوف يكون السالم 

 مع اإلمارات دافئا وحميميا.
 تحول االنطباعات

يبدو أن هناك جيل من اإلماراتيين الذين يقبلون بالتطبيع مع إسرائيل ويروجون لها عالنية عبر 
بحدوث تحول في االنطباع العام تجاه االحتالل  مواقع التواصل االجتماعي، األمر الذي يفيد

 اإلسرائيلي.
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ومن يتابعون بعض الشباب اإلماراتي عبر تويتر سوف يرون مؤشرات على عملية غسل األدمغة 
التي جرت خالل السنوات القليلة الماضية بهدف تبرير التقارب اإلماراتي مع إسرائيل على الرغم من 

 لشعوب العربية.تاريخها العنصري والدموي مع ا
بمعنى آخر، ما نحن بصدده ليس تحالفا بين دولتين، وإنما مشروع إسرائيلي للهيمنة والنفوذ في 

 المنطقة بتمويل ودعم إماراتي مقابل بعض المكاسب اآلنية التي تجنيها أبوظبي.
ن يجعل تتوهم اإلمارات إن ظنت أن هذا التحالف من شأنه أن يحولها إلى دولة إقليمية مهمة أو أ

من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد "زعيمًا جديدًا للشرق األوسط" كما نعته كوشنر في البيان الذي 
 ألقاه لدى وصوله إلى مطار أبوظبي برفقة الوفد اإلسرائيلي الذي زار اإلمارات في األسبوع الماضي.

شقاءه ما هم سوى دمى سوف يكشف الرأي العام في العالم العربي عن قناعته بأن محمد بن زايد وأ
 في أيدي إسرائيل التي لن تلبث أن تلفظهم بعد أن تكون قد حققت أهدافها.

 9/9/4141، "ميدل إيست أي" البريطاني
 01/9/4141، 40موقع عربي 

 
 حكاية المخيم الفلسطيني في لبنان .41

 نبيل عمرو
ردود فعل واسعة لدى اللبنانيين أثارت الزيارة التي قام بها السيد إسماعيل هنية إلى مخيم عين الحلوة 

والفلسطينيين، وكلٌّ عالج األمر من زاوية أجندته التي يعمل من أجلها. وألن الزيارة مضت وانتهت 
وبترت قبل أن تستكمل على بقية المخيمات، فإنني أحببت أن أقول شيئًا عن المخيم الفلسطيني في 

 لبنان يتصل بماضيه القريب وحاضره الكئيب.
لمخيم الفلسطيني في لبنان عن نظرائه في أي مكان آخر، فهو ليس كما الحال في الضفة يختلف ا

 وغزة، وليس كذلك كما في األردن.
في الضفة وغزة، المخيم واقع تحت حكم فلسطيني جزئي ومحدود، ويحمل سكانه جواز سفر 

 فلسطينيًا معترفًا به دوليًا وحتى إسرائيليًا.
الدولة األردنية وقوانينها، ويحمل جنسيتها وجواز سفرها، ويترشح ساكنه وفي األردن، واقع تحت حكم 

 وينتخب في برلمانها، وليس صعبًا عليه أن يكون عضوًا في مجلس وزرائها.
أي أن كل مخيم فلسطيني يعيش داخل الوعاء الجغرافي الذي وضع فيه زمَنّي النكبة والنكسة، وفي 

 تي وفرتها القوانين والدساتير.هذا الوعاء تشكلت حقوقه المكتسبة ال
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إال أن هذه االعتبارات القانونية والدستورية غير موجودة في حال وواقع المخيمات الفلسطينية في 
لبنان، مع أن ثقلها الجغرافي والديموغرافي شديد التميز والكثافة والحضور في الحياة اللبنانية، ذلك 

غير موجود مثله في أي مكان آخر، فالمخيم المكتظ  أن التموضع الجغرافي على الخريطة اللبنانية
بالبشر، موجود في الشمال والوسط والجنوب، وقبل الحرب األهلية كان موجودًا في حضن المناطق 
المسيحية. وهذه المخيمات كما أشرت لم تكن محمية بحقوق دستورية أو قانونية، والظاهرة الالفتة في 

ها أكثر بكثير من المسموحات، أي أن المخيم كان يعيش حياة واقعها أن الممنوعات المنصوص علي
 أمر واقع مكشوف على كل االحتماالت السلبية.

تنفست المخيمات الفلسطينية الصعداء في زمن الثورة المسلحة، زمن التحالف االندماجي مع القوى 
وإنما بقوة األمر الواقع  الوطنية اللبنانية، فصار ما كان ممنوعًا من قبل مسموحًا، ليس بقوة القانون 

 والمعادالت السياسية التي كانت سائدة ومؤثرة في ذلك الوقت.
أخيرًا خرجت الثورة الفلسطينية من لبنان، وكان خروجها ليس فقط بفعل كثافة الهجوم اإلسرائيلي 
عليها، وإنما إلى جانب ذلك بفعل قرار دولي موضوعي، بأال تبقى هذه الثورة على أرض لبنان، 

 ولكي ال تستمر في تشكيل جبهة قتالية ثالثة على الحدود مع إسرائيل.
لم تخرج بنادق الثوار فقط من بيروت والجنوب ومن طرابلس والشمال فيما بعد؛ بل خرج معها 
فلسطينيون كثر ممن يحملون وثائق السفر اللبنانية، وتوزعت آالف كثيرة منهم على المنافي 

في شوارع برلين مثاًل ترى الذين غادروا المخيم إلى المنفى يمشون  األوروبية، وصرت وأنت تتجول
آمنين مطمئنين إلى حماية القوانين، حتى أن آالفًا منهم حصلوا على جنسيات كاملة الحقوق 
والواجبات. كلهم لم يعودوا الجئين؛ بل مواطنين في البلدان األوروبية الغنية، فضعفت كثيرًا الكثافة 

نوعية للفلسطينيين في مخيمات لبنان. ومنذ ذلك الوقت تعرضت المخيمات إلى العددية وحتى ال
 حروب األجندات المتصارعة، ودفعت أثمان االستقطابات التي حفلت بها الساحة اللبنانية والعربية.

وحين نمت ظاهرة اإلسالم السياسي وميليشياته المسلحة، تغيرت مالمح المخيم الفلسطيني، فاتسعت 
شقاء والفقر التي كانت ضيَّقتها بصورة مؤقتة الثورة الفلسطينية، وتقلصت فرص العمل مساحات ال

ومجاالت اإلنتاج والكسب. فالمقتدرون كانوا قد غادروا المخيمات، والقوى التي كانت توفر فرص 
 التي كانت أمهم وأباهم والسلطة الوليدة التي كانت« منظمة التحرير»عمل تراجعت إمكانياتها، أما 

بعض رجائهم في تحسين األوضاع، وربما العودة ولو إلى مناطقها، صارت هي ضيقة ذات اليد، 
 فما ترسله من خالل قنوات متعددة وضيقة ال يسمن وال يغني من جوع.

هذا هو حال المخيم الفلسطيني في لبنان، من دون ذكر ما ُدمر وحورب، إن لم يكن ألمر يخصه 
 فبعصف الحروب المحيطة به.
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يحتاجه المخيم الفلسطيني في لبنان أواًل أن تريحه االستقطابات الفصائلية من تكاليفها؛ خصوصًا  ما
أنها تملك لغة ووعودًا وال تملك حلواًل، وثانيًا أن تمأل فراغات حياة المخيم بدعم لتحسين مستوى الحد 

وال جمل، وأال تمأل  األدنى من الضرورات، بدون زج أهل المخيم في استقطابات ال ناقة لهم فيها
 أكواخهم وبيوتهم بسالح هو في حالتهم يقتل حامله وال يحميه.

كثيرة هي األمور التي أختلف فيها مع الرئيس محمود عباس ومع أركان قيادته ومعاونيه، إال أنني 
 أتفق معه في دعمه لحياد المخيم، ودعوته إلى تجنيبه الصراعات الفلسطينية الفلسطينية واللبنانية
اللبنانية والعربية العربية، حتى اإليرانية، مع أنني أختلف كثيرًا معه في أمر األدوات التي تستخدم 

 لتجسيد هذه السياسة.
المخيم الفلسطيني في لبنان خصوصًا وفي غير لبنان، ال يعيبنا وال يعيبه أن ننتبه إلى حقه في حياة 

ينا وعند اللبنانيين والعرب والعالم أن نوفر له كريمة، فقد أعطى الكثير فوق طاقته، وله عندنا وعل
الحياة الالئقة، من دون التوقف عن العمل من أجل حل قضية مصيره؛ العودة التي هي النقيض 
التاريخي والمنطقي والسياسي للتوطين، فالمخيم كما أنه ال يصلح أن يكون وطنًا فهو يجب أال يكون 

 استثمارًا ألصحاب األجندات المتصارعة.
 00/9/4141، الشرق األوسط، لندن

 
 مفاضلة إسرائيلية بين "أصدقائها العرب" .46

 د. عدنان أبو عامر
توقَّف اإلسرائيليون كثيًرا عند تغطية اإلعالم المصري "الرسمي" الخافتة إلعالن التطبيع مع 

مارات اإلمارات، مما قد يكون ناجًما عن توجيهات أمنية، حيث يبدو النظام خائفًا أن تسحب اإل
البساط من تحت أقدامه باتفاقها األخير في عالقتها بـ"إسرائيل"، في وقت دأب فيه على تسويق نفسه 

 وكياًل لـ"إسرائيل" والغرب في المنطقة.
برزت في األيام األخيرة العديد من الشواهد التي تظهر القلق المصري من اتفاق اإلمارات، ومن 

نتنياهو لالتفاق مع اإلمارات بأنه ال يقل أهمية عن اتفاق السالم  أهمها شواهد إسرائيلية تمثلت بتشبيه
مع مصر، وحديث إسحاق ليفانون، السفير اإلسرائيلي السابق في مصر، عن خشيتها من فوز أبو 

 ظبي بمكانة متقدمة في تل أبيب أكثر منها.
د التاج اإلسرائيلي فيما زعم المستشرق اإلسرائيلي تسفي بارئيل أن السيسي يخشى أن يسرق بن زاي

منه، وأن ينقل التطبيع اإلماراتي مركز االهتمام اإلقليمي من القاهرة ألبو ظبي، فيما أكد معهد 
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واشنطن لدراسات الشرق األدنى أن السيسي قلق من اتفاق اإلمارات، خشية إبعاده كمحاور أساسي 
 مع "إسرائيل".

فاق اإلمارات يضع السيسي في مشكلة، بسبب أما ران أدليست، الصحفي اإلسرائيلي، فاعتبر أن ات
التزامه بالقضية الفلسطينية، الذي يتطلب حضور مصر الدائم فيها، وهي تحظى بدعم الشعب 
المصري، لكن اتفاق اإلمارات قد يحرمها من هذه الورقة، فيما زعم رئيس الموساد السابق شبتاي 

 شافيت أن اتفاق اإلمارات أهم من السالم مع مصر.
يطرح الواقع تساؤالت إسرائيلية مهمة، ما هي مخاوف السيسي الحقيقية من اتفاق التطبيع بين  هنا

بن زايد ونتنياهو، وما خيارات "إسرائيل" تجاه المفاضلة بينهما إن وجدت، وما المساحات التي قد 
رائيل" يقّرب تهيمن فيها أبو ظبي لدى "إسرائيل" على حساب القاهرة، وهل تملك اإلمارات شيئًا لـ"إس

بينهما على حساب مصر، وهل يدفع التنافس بينهما إلى أن تقدم مصر تنازالت أكبر لـ"إسرائيل"، وما 
 هي؟

يبدي اإلسرائيليون اعتقادهم أن اإلمارات تسعى باتفاقها مع "إسرائيل" لالستحواذ على تطورات 
فوذ في ليبيا، فضال عن المنطقة، فهي تسيطر على الساحة اليمنّية، وتسعى لمقاسمة مصر الن

 تفضيل "إسرائيل" للتأثير االقتصادي اإلماراتي الذي يفرض حضورها أكثر من مصر.
رغم الترحيب المصري باالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي، لكنها تخشى تراجع دورها الوظيفي، وتخسر كل 

ية كاملة على عكس الساحات لحساب اإلمارات، مع أنها في عهود سابقة تعاملت مع "إسرائيل" بند
 عالقتهما اليوم، فهي تقدم لـ"إسرائيل" خدمات أمنية ليس أكثر.

ال يتردد اإلسرائيليون في االعتراف بأنَّ مصر نفذت مطالبهم ضد غزة دون مقابل مجٍز، وفي حال 
سرائيل" راقبت مصر عن كثب زحفًا إماراتيًا متناميًا باتجاه "إسرائيل"، فإنها قد تقدم تنازالت خطيرة لـ"إ

للحفاظ على دورها اإلقليمي بإعادة طرح المخططات اإلسرائيلية الخاصة بسيناء، وتمددها بقطاع 
 غزة، لحل المشكلة األمنية اإلسرائيلية.

 01/9/4141، فلسطين أون الين
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