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 في البيت األبيض "إسرائيل"اإلمارات والبحرين توّقعان اتفاق سالم مع  .1
أمام حشد ضم عدة مئات من األشخاص في حديقة البيت األبيض، وقع : هبة القدسي - واشنطن

إلماراتي الشيخ عبد هللا بن زايد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقين مع وزيري الخارجية ا
 آل نهيان والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وخالل مراسم ُأقيمت في الحديقة الجنوبية للبيت األبيض رعاها ترمب، ُوّقعت االتفاقيات من ثالث 
إسرائيل حيث تم التوقيع في البداية من جانب اإلمارات و  -باللغات العربية واإلنجليزية والعبرية-نسخ 

ثم من جانب البحرين وإسرائيل، فيما تجنب القادة مصافحة األيدي عماًل بإرشادات السالمة بسبب 
ومّثل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل، بينما مّثل وزيرا الخارجية اإلماراتي  الوباء.

اني، بلديهما في مراسم االحتفال والبحريني عبد هللا بن زايد آل نهيان وعبد اللطيف بن راشد الزي
ضيف من مسؤولي اإلدارة األميركية، وبعض أعضاء  700التاريخي للتوقيع بحضور أكثر من 

الكونغرس ومسؤولين سابقين وعدد من السفراء لدى الواليات المتحدة بينهم سفير سلطنة عمان ونائبة 
 سفير السودان.

إننا نشهد تحواًل تاريخيًا وشرق أوسط جديدًا »بيض: وقال الرئيس ترمب في كلمة من شرفة البيت األ
وتوقيع اتفاقيتي سالم خالل شهر واحد تقيم بموجبهما كل من إسرائيل واإلمارات والبحرين السفارات 

اتفاق »وشدد ترمب على أن «. وتتبادل السفراء وتتعاون في مجاالت الصحة واألمن واالقتصاد
 .«ن للصالة في المسجد األقصى وزيارة األماكن اإلسالميةأبراهام سيفتح الباب أمام المسلمي
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ثم تحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأعرب عن امتنانه لإلدارة األميركية وتقديمها 
رؤية حقيقية للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين، والتوسط لتحقيق هذا السالم، مشيرًا إلى أن هذا 

 ووجه تحياته إلى قادة اإلمارات والبحرين.«. لسالماليوم هو فجر جديد ل»
ثم ألقى وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبد هللا بن زايد، كلمة استهّلها بتوجيه تحية شعب اإلمارات 

أقف اليوم ألمّد يد السالم وأستقبل يد السالم، والبحث »إلى جميع الحاضرين لمراسم التوقيع. وقال: 
تتحقق المبادئ بتحولها ألفعال، ونحن هنا نشهد حدثًا سيغّير الشرق األوسط عن السلم مبدأ سليم و 

 «.وسيرسل األمل حول العالم
إعالن دعم السالم بين البحرين وإسرائيل هو خطوة تاريخية نحو سالم »وفي كلمته، قال الزياني إن 

منطقة الشرق »ى أن ، مشيرًا إل«حقيقي بغّض النظر عن الدين واألعراق والطائفة واآليديولوجيات
 «.األوسط شهدت تراجعًا بسبب النزاعات وفقدان الثقة، ما حرم األجيال من االزدهار

أعتقد أنهم »وفي سؤال حول الرسالة التي ترسلها االتفاقات إلى الفلسطينيين، قال ترمب للصحافيين: 
م من دون دماء يشاهدون ما يحدث، وسنرى الفلسطينيين يأتون في مرحلة ما، وسيكون هناك سال

، لكنه لم يفصح عن أسماء «انضمام دول أخرى ما بين خمس وست دول»، متوقعًا «على الرمال
جلب إيران إلى طاولة المفاوضات خالل أسبوع أو شهر بعد انتهاء »وتوّقع ترمب أيضًا  تلك الدول.

 «.يةاالنتخابات الرئاسية وعقد صفقة جديدة وعادلة معها، تصبح معها إيران دولة غن
 16/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 : ندعم كل الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطينيعباس .2

محمود عباس اتصاال هاتفيا من رئيس المكتب السياسي  يةفلسطينال السلطةتلقى رئيس : رام هللا
 الثالثاء. لحركة حماس اسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري،

سفير لدى لبنان ال، الذي جاء أثناء لقاء هنية والوفد المرافق له ب، خالل االتصالعباسوأعرب 
بيروت، عن دعمه  فيأشرف دبور وقيادة حركة فتح على الساحة اللبنانية، في مقر سفارة فلسطين 

ومباركته لجميع الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المؤامرات ضد قضيتنا 
 لراهنة التي تهدف لتصفية قضيتنا وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة.الوطنية وجميع الخطوات ا

 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الفلسطينية: ما جرى في البيت األبيض لن يحقق السالم في المنطقة الرئاسة .3
الثالثاء، من توقيع اتفاقيات يوم إن كل ما جرى في البيت األبيض  قالت الرئاسة الفلسطينية،: رام هللا

بين دولة اإلمارات ومملكة البحرين وسلطة االحتالل اإلسرائيلي لن يحقق السالم في المنطقة، طالما 
لم تقر الواليات المتحدة األمريكية وسلطة االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة 

بعاصمتها القدس الشرقية، وحل  1967يران عام دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من حز 
 .194قضية الالجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 

وأكدت الرئاسة الفلسطينية من جديد، وفق بيان أصدرته، أنها لم ولن تفوض أحدًا بالحديث باسم 
 طيني.الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلس

وأضافت: إن المشكلة األساس هي ليست بين الدول التي وقعت االتفاقيات وسلطة االحتالل 
كما حذرت من أن محاوالت االحتالل. اإلسرائيلي، ولكن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت 

 تجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية سيكون له تداعيات خطيرة
 تتحمل اإلدارة األميركية وسلطة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عنها.

 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 ستكون مبنية على وحدة الموقف الفلسطيني للسلطةأبو ردينة: الخطوات المقبلة  .4

قبلة للقيادة ستكون مبنية على وحدة أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة أن الخطوات الم: رام هللا
الموقف الفلسطيني، واسقاط التطبيع والضم، واسقاط "صفقة القرن"، وعدم السماح ألحد بالتكلم باسم 

 شعبنا، معتبرا ذلك حراكا سياسيا وشعبيا سيتواصل خالل األيام المقبلة.
االجتماعات ستكون  وأوضح أبو ردينة في تصريح إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، الثالثاء، أن
التي تحاك  تللمؤامرامتتالية ومستمرة، وستكون قراراتها تبعا لتطور األحداث يوما بيوم، للتصدي 

 ضد قضيتنا، وحفاظا على الثوابت الوطنية، بالتعاون مع أحرار العالم واالمة العربية.
الرئيس محمود عباس  وقال أبو ردينة: من أراد سالما واستقرارا في المنطقة فالعنوان واضح وهو

والقيادة الفلسطينية، وعلى اسرائيل وامريكا ومن انساقوا الى سياستهم ان يدركوا تماما ان كل هذه 
 المحاوالت ستبوء بالفشل، مهما طال الزمن.

 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قرن عريقات: البحرين واإلمارات وقعتا على خريطة صفقة ال .5
، إن ]أمس[ قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الليلة: رام هللا

ما حدث الليلة في البيت األبيض هو توقيع اإلمارات والبحرين على خارطة ترمب الخاصة بصفقة 
لمسجد األقصى تحت وعبر عن خشيته أن تكون دولتا البحرين واإلمارات قد وافقتا أن يكون ا القرن.

ن يسمح بكلمة دولة فلسطينية على حدود أوأوضح عريقات أن كوشنر ال يمكن  السيادة اإلسرائيلية.
وأوضح أن ما جرى الليلة في البيت  ، وما جرى اليوم هو توقيع اتفاق اعتراف بدولة إسرائيل.1967

 األبيض هو أن المعادلة أصبحت تقوم على مبدأ السالم مقابل حماية.
 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المالكي: االتفاق اإلماراتي البحريني اإلسرائيلي انتهاك صارخ لمبادرة السالم العربية .6

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن تطبيع العالقات بين اإلمارات والبحرين : رام هللا
خًا لمبادرة السالم العربية التي دعت إلى التطبيع بعد انسحاب اسرائيل من وإسرائيل، يعد انتهاكًا صار 

 ، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.1967األراضي المحتلة علم 
 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لن يحققا السالم واالزدهار "ائيلإسر "البحريني مع  -المجلس الوطني: اتفاقا التطبيع اإلماراتي .7

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اتفاقات التطبيع اإلماراتية والبحرينية مع االحتالل : رام هللا
اإلسرائيلي التي تم توقيعها اليوم، ال تمثل الموقف الشعبي العربي، خاصة في البحرين واإلمارات، 

نطقة، وأن مفتاح األمن والسالم في منطقة الشرق ولن تحقق األمن واالستقرار واالزدهار في الم
وشدد المجلس، في بيان أصدره الثالثاء،  األوسط هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.

أن الدول العربية التي وقعت تلك االتفاقات شّرعت بأن القدس عاصمة إلسرائيل بمقدساتها اإلسالمية 
 األميركية. والمسيحية، وصادقت على " صفقة القرن"

 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 "إسرائيل"تقصف المستوطنات تزامنا مع توقيع اتفاق اإلمارات والبحرين و في غزة المقاومة .8

إسرائيليين بجروح بعدما قصفت فصائل المقاومة في قطاع غزة مستوطنات غالف القطاع،  3أصيب 
 اتفاقين لتطبيع العالقات بين إسرائيل واإلمارات والبحرين في واشنطن. بالتزامن مع مراسم توقيع

وأعلن الجيش اإلسرائيلي مساء الثالثاء رصد عملية إطالق صاروخين من قطاع غزة، باتجاه 
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ووفق وسائل إعالم إسرائيلية، فإن  مستوطنات الغالف، مؤكدا أنه تصدى لصاروخ واحد منهما.
ريا في أسدود المحتلة، كما وثقت مشاهد مصورة نشرها اإلعالم الصاروخين أصابا مركزا تجا

 صافرات اإلنذار تدوي في غالف قطاع غزة، فيما تتصدى منظومة القبة الحديدية لصاروخ آخر.
آخرون بحاالت  4إسرائيليين أصيبوا بجروح، كما أصيب  3وقال مراسل الجزيرة في تل أبيب إن 
أضاف المراسل أن هذا القصف يتضمن رسائل سياسية وقد و  هلع، فضال عن حدوث أضرار مادية.

 يتكرر، وأن المقاومة استخدمت صواريخ بعيدة المدى، متوقعا أن يكون الرد اإلسرائيلي قويا وقريبا.
 15/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 هنية يهاتف عباس خالل زيارته سفارة فلسطين في بيروت .9

إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة الثالثاء سفارة  زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
فلسطين في بيروت، حيث كان في استقباله السفير أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح في لبنان 

 فتحي أبو العردات، وأعضاء قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح.
حمود عباس، حيث أكد خالل وأجرى رئيس الحركة خالل زيارته إلى مقر السفارة اتصااًل بالرئيس م

االتصال المضي قدما في تعزيز وتطوير الخطوات التي تم اتخاذها، مشدًدا على وحدة الموقف 
الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن ومخططات الضم وعمليات التطبيع، السيما أن هذا االتصال 

 يع مع بعض الدول العربية.والزيارة إلى السفارة تتزامن مع اجتماع واشنطن للتوقيع على اتفاق تطب
إشادته بالجهود المبذولة لتوحيد الصف والبيت الفلسطيني وتعزيز مواقف شعبنا األصيلة،  هنيةوجدد 

مجددًا ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية واحدة ترتكز على الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشاملة 
ودولية داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة  بكل أشكالها، واالستناد إلى حاضنة عربية وإسالمية

 لصفقة القرن ومشاريع التطبيع ومحاوالت تصفية القضية الفلسطينية.
إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تفعيل وتطوير منظمة  ،خالل لقائه السفير هنيةودعا 

الكل الفلسطيني، التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج يمثل 
 مؤكًدا أن شعبنا قادر على مواجهة كل مشاريع التصفية منذ وعد بلفور إلى يومنا هذا.
 15/9/2020، موقع حركة حماس

 
 اتفاق التطبيع اإلماراتي البحرينيفي الضفة وغزة تندد ب الفصائل الفلسطينية .10

ماراتي البحريني مع إسرائيل في توالت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة عقب توقيع اتفاق التطبيع اإل
واشنطن اليوم الثالثاء، كما خرجت مظاهرات غاضبة في الضفة الغربية وقطاع غزة للتنديد 
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اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن حكام اإلمارات والبحرين خانوا القدس و  بالتطبيع.
اإلسرائيلي في المنطقة، مشددا على  وفلسطين، وأن االتفاق لن يفلح في تحقيق أي سالم لالحتالل

وقال المتحدث باسم حركة  أن الشعوب ستبقى تتعامل مع االحتالل على أنه العدو الحقيقي لهم.
حماس حازم قاسم في بيان إن "الشعب الفلسطيني سيتعامل مع هذه االتفاقات وكأنها لم تكن، من 

 خالل إصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه".
ت حركة الجهاد اإلسالمي في بيان أن ما جرى ليس اتفاقا للتطبيع، وإنما إعالن االنتقال من ورأ

التطبيع إلى إقامة حلف يكرس واقع الهيمنة على المنطقة، كما اعتبرته تهديدا لهوية المنطقة 
 ومستقبلها.

ابة "يوم من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح صحفي أن اإلعالن بمث
أسود"، وأن االتفاق لم يجِر تنفيذه بين ليلٍة وضحاها بل تم اإلعداد والتهيئة والتخطيط له عبر 

 سنوات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واألمين العام جبهة التحرير الفلسطينية 

يوم حزين بالنسبة للشعب واصل أبو يوسف هذا "يوم أسود في تاريخ النظام الرسمي العربي، و 
 الفلسطيني والقضية الفلسطينية".

وبدوره، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني إن هذا التوقيع يأتي قبل يوم من 
وأضاف  ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال، معتبرا أن التوقيع "عار على جبين حكام اإلمارات والبحرين".

الن شيئا بالنسبة للفلسطينيين وال تتكلمان باسمهم، لنا ممثلنا الشرعي "البحرين واإلمارات ال تمث
 والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية".

 15/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فصائل فلسطينية بلبنان تدين اتفاق العار بين "إسرائيل" واإلمارات .11
العربية المتحدة والكيان  استنكرت فصائل فلسطينية في لبنان، إعالن دولة اإلمارات: بيروت

خالل حديثهم -ووصف ممثلو الفصائل االتفاق  اإلسرائيلي، التوصل إلى اتفاق سالم برعاية أميركية.
 بالخروج عن اإلجماع العربي الوطني، وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية. -لوكالة "قدس برس"

سالمية "حماس"، علي بركة، قال: عضو مكتب العالقات العربية واإلسالمية في حركة المقاومة اإل
إن "االتفاق يعّد طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، إذ إننا نستغربه ونستنكره، ونعّده مكافأة لنتنياهو 

 الذي يقوم بارتكاب المجازر في حقنا".
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بدوره حذر أمين سر حركة التحرير الوطني "فتح" وفصائل منظمة التحرير، فتحي أبو العردات، 
رات العربية من الذهاب بعيًدا في مصادرة حق الشعب الفلسطيني، وادعاء ما ليس من "دولة اإلما

 حقها"، مطالًبا إّياها "بالتراجع فوًرا عن قرارها".
وعّد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان، إحسان عطايا، أن "القرار قمة في السخافة، وانحدار 

 سمي للتطبيع".كبير في الموقف العربي الرسمي، وهو إعالن ر 
بدورها قالت المتحدثة اإلعالمية باسم حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انتصار الدنان: إن 

وتابعت الدنان: "هذا االتفاق سيفتح المجال أمام مزيد  "االتفاق يعّد خيانة عربية للقضية الفلسطينية".
ي، األمر الذي سيضّر بالقضية من الدول العربية إلى الهرولة للتطبيع مع الكيان اإلسرائيل

 الفلسطينية".
 15/9/2020، قدس برس

 
 فتح: القوة التي تحدث عنها نتنياهو بأنها حققت السالم قتلت اآلالف من أبناء شعبنا .12

 القوة هيقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصرهللا، إن كلمة نتنياهو حول أن : رام هللا
استعراض للقوة التي أودت بحياة اآلالف من أبناء شعبنا، في ذكرى التي حققت السالم، كان فيها 

وأضاف نصرهللا، في حديث لتلفزيون فلسطين مساء اليوم الثالثاء، أن خطوة  مذبحة صبرا وشاتيال.
اإلمارات والبحرين بتوقيع اتفاقيتي تطبيع مع االحتالل، تفرض علينا تحديات في مواجهة أميركا 

 إسرائيل، وأن نجعل منها قوة لوحدتنا.والتطبيع العربي مع 
 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الرجوب: ما حصل في البيت األبيض "عار" وسنسقط الصفقة والتاريخ سيحاكم المتخاذلين .13

مارات قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن توقيع االتفاقية بين اإل: رام هللا
والبحرين واسرائيل برعاية أميركية في البيت األبيض "عار"، وإن فلسطين ستسقط الصفقة والعار 

وأضاف، خالل مقابلة على تلفزيون فلسطين، لم يكن أحد يصدق أن  والتاريخ سيحاكمهم المتخاذلين.
ول: "أنتم مثار يقف زعيم عربي أمام نتنياهو وال يذكر القدس، مخاطبا الموقعين على االتفاق بالق

 احتقار لكل عربي يعرف مكانة فلسطين وأهميتها لالستقرار في المنطقة".
 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 نتنياهو حول اتفاق السالم: هذا اليوم تاريخي وسيجلب السالم لمدة طويلة .14
ع معاهدة سالم بين اإلمارات وإسرائيل، شهد البيت األبيض الثالثاء مراسم توقي: )بترا(  –عمان 

 وإعالن السالم مع البحرين برعاية أميركية.
وبحسب ما نقلت وكاالت أنباء، سبق توقيع االتفاقيتين، اجتماعات منفردة عقدها الرئيس األميركي 

زايد،  دونالد ترامب مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية اإلمارات عبدهللا بن
 كما التقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

الدول الثالث ستتبادل السفراء “، مضيفا، إن ”توصلنا إلى اتفاق سالم خالل شهر“وقال ترامب، 
 ”.وستتعاون فيما بينها كدول صديقة

إسرائيل لم “أن ، مشيرا الى ”هذا اليوم تاريخي وسيجلب السالم لمدة طويلة“بدوره، قال نتنياهو إن 
ما يحدث اليوم يجب أن “وأضاف،  ”.تعد في عزلة وتندمج مع محيطها أكثر من أي وقت مضى

 ”.يضع حدا للصراع العربي اإلسرائيلي إلى األبد
 16/9/2020الغد، عّمان، 

 
 غانتس ال يستبعد مواجهات في الضفة وتصعيدًا في غزة .15

يني غانتس، أمس، إنه ال يستبعد اندالع مواجهات وكاالت: قال وزير الحرب اإلسرائيلي، ب -القدس 
في الضفة الغربية المحتلة، عقب توقيع اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل من جهة وأبو ظبي والمنامة 

 من جهة أخرى، وقال، إنه يتوقع تصعيدا في قطاع غزة المحاصر، خالل الشهر المقبل.
السياسية مع الفلسطينيين، والعمل على تجديد وشدد غانتس: إن على إسرائيل استئناف المفاوضات 

 التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، وذلك في إحاطة قدمها غانتس للصحافيين.
" المتطورة إلى اإلمارات، شكك غانتس بقدرة إسرائيل 35وحول بيع الواليات المتحدة مقاتالت "إف ــ 

دت الواليات المتحدة عقد صفقة أسلحة وفشلت على منع الصفقة المحتملة، وقال: "ال أتذكر متى أرا
في ذلك". وأضاف غانتس: "لدينا قنوات عمل جيدة مع األميركيين لضمان التميز النوعي العسكري 

 اإلسرائيلي في المنطقة".
وعن تأثير توقيع اتفاقيتي التطبيع مع البحرين واإلمارات، قال غانتس: "في الوقت الحالي ال أرى 

د أمني من جانبهم أي )الفلسطينيين(، لكني ال أستبعد اندالع أعمال عنف في مؤشرات على تصعي
الضفة، في النهاية ستكون هناك قشة ستكسر ظهر البعير، مع استمرار الصعوبات االقتصادية 

 وأزمة فيروس كورونا وعدم التنسيق قد يؤدي إلى اندالع تصعيد جديد".
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ي الحفاظ على االستقرار واالستيطان والعيش بسالم. وأضاف: "علينا أن ننظر إلى مصالحنا التي ه
الفلسطينيون هنا، لن يذهبوا إلى أي مكان، ولن نذهب نحن إلى أي مكان، لقد عقدنا السالم مع دولة 
بعيدة. يجب أن نحاول حل المشكلة مع الفلسطينيين أيضا"، مشددا على أنه على إسرائيل تجديد 

 نية والعمل على تجديد التنسيق األمني.حوارها السياسي مع السلطة الفلسطي
وفيما يتعلق بقطاع غزة، عّبر غانتس عن توقعاته بتصعيد جديد في تشرين األول المقبل، "مع نفاد 
األموال القطرية"، على حد تعبيره. ولفت إلى أنه ال يعول على جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى 

 رط لتعزيز تفاهمات التهدئة في قطاع غزة.حل لقضية األسرى والمفقودين وهو في رأيه ش
  16/9/2020األيام، رام هللا، 

 
 اإلماراتية: بن زايد قائد فذ يقود شعبه لالزدهار” االتحاد“وزير خارجية إسرائيل لصحيفة  .16

أبوظبي: أكد غابي أشكنازي، وزير الخارجية اإلسرائيلي، أن معاهدة السالم بين دولة اإلمارات 
تاريخية ستؤدي إلى تغيير كبير للشرق األوسط بأسره، حيث تسهم في تحقيق  معاهدة“وإسرائيل 

السالم واالستقرار واألمن في المنطقة، وتمهد الطريق أمام تعاون بين الدول في مجموعة واسعة من 
 ”.المجاالت

، قال ، بالتزامن مع توقيع معاهدة السالم بين اإلمارات وإسرائيل"االتحاد"وفي حوار في حوار خاص لـ
 ”.قائد فذ يقود شعبه إلى االزدهار والنجاح“أشكنازي إن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي 

في إيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني ” معاهدة السالم“وحول ما إذا كان يمكن االستفادة من 
دمًا، وأنه يجب أعتقد أن المعاهدة تزيد من عمق الفهم بأن الوقت قد حان للمضي ق“اإلسرائيلي، قال: 

أال نبقى عالقين بشكل دائم في الماضي، وبالتالي مساهمة كبيرة في تعميق فهم ما هو مطلوب 
لتحقيق السالم في المنطقة. وأدعو القيادة الفلسطينية إلى استيعاب الواقع، والتحلي بالمسؤولية، 

 ”.ة إلى طاولة المفاوضاتوبدور قيادي، على غرار ما قام به قادة دولة اإلمارات والبحرين والعود
إسرائيل تريد السالم والعمل معكم من أجل مستقبل أفضل “ووجه رسالة للشعب اإلماراتي بأن 

لألجيال القادمة، كما أود أن أخبركم بأننا نرحب بكم ضيوفًا في إسرائيل، وأدعوكم لزيارة إسرائيل 
 .”واالستمتاع بالمناظر الطبيعية والثقافة والروح اإلسرائيلية

 15/9/2020االتحاد، أبو ظبي، 
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 مطلب إسرائيلي باستبعاد السلطة واألردن من اإلشراف على األقصى .17
قال كاتب إسرائيلي "إن إحدى أهم القضايا التي نوقشت في الطريق إلى : عدنان أبو عامر -21عربي

يبا، هي الحرم القدسي اتفاقيات السالم التاريخية بين إسرائيل واإلمارات والبحرين، وربما السعودية قر 
وأضاف توم نيساني، وهو رئيس حركة طالب جبل الهيكل، في مقاله بصحيفة "يديعوت  وإدارته.

أحرونوت"، أن "إسرائيل يجب أن تتخلى عن السلطة الفلسطينية واألردن لإلشراف على المقدسات 
دي في القدس، وإلقائها اإلسالمية في القدس، واستبعاد العناصر اإلسالمية المعادية ألي وجود يهو 

تحت عجالت التاريخ، وفي الوقت ذاته ينبغي على رؤساء الدول العربية التي تعترف بالتراث 
اليهودي في الحرم القدسي أن يصبحوا شركاء فاعلين في خلق واقع جديد، يكون فيه الحرم مفتوحا 

 لجميع األديان تحت سيادة إسرائيلية قوية".
 16/9/2020"، 21موقع عربي "

 
 انتقادات داخل االئتالف اإلسرائيلي لالتفاق مع اإلمارات والبحرين .18

إثر تعالي انتقادات داخل الحكومة اإلسرائيلية التفاقيتي التحالف وتطبيع العالقات مع : بالل ضاهر
اإلمارات والبحرين، قال وزير المالية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه متأكد من أن الكنيست ستوافق 

االتفاقيتين بأغلبية كبيرة، فيما شددت الوزيرة غيال غمليئيل، على وصف االتفاقيتين بأنهما على 
 "سالم مقابل سالم". وتحدث كالهما لإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان"، اليوم الثالثاء.

وعبر أعضاء كنيست من االئتالف الحكومي عن معارضتهم لالتفاقيتين في حال تحدثتا عن قيام 
فلسطينية. وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، إن االتفاقيتين ستبقيان سرية دولة 

 إلى حين التوقيع عليهما، إثر حساسيتهما.
وقال كاتس، ردا على انتقادات بعدم طرح مضمون االتفاقيتين على الحكومة والكنيست للمصادقة 

لى اتفاقية السالم مع مصر تمت بعد التوقيع أيضا. عليهما قبل توقيعهما، إن "مصادقة الكنيست ع
وواضح أن سريان االتفاقيتين مشروط بمصادقة الحكومة والكنيست عليهما. وأنا متأكد من أن هذا 

 سيكون بأغلبية جارفة وباإلجماع. ويوجد هنا إنجاز فقط ولدولة إسرائيل فقط".
ماذا يهم ما هو مكتوب في االتفاق؟ أنا من جانبها، قالت غمليئيل إنه "لست منشغلة بتكهنات. و 

أعتمد على رئيس الحكومة"، وأضافت أن "االتفاقيتين هما سالم مقابل سالم وليس سالما مقابل 
 أراضي، وهذا شيء نحن ال نوافق عليه".

وأوضح مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن االتفاقيتين ستدخالن حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة 
 ما وليس لدى التوقيع عليهما مساء اليوم. الحكومة عليه
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وكان عضو الكنيست موشيه أربيل، من حزب شاس الشريك في الحكومة، قدم استجوابا رسميا إلى 
نتنياهو حول ما إذا كان األخير قد وافق على تجميد البناء في المستوطنات مقابل االتفاقيتين، وما 

 إذا نتنياهو وافق على قيام دولة فلسطينية.
 15/9/2020، 48عرب 

 
 لبيد: نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين .19

رام هللا وكاالت: أكد زعيم المعارضة اإلسرائيلية يائير لبيد أن "ال نية" لدى رئيس الوزراء بنيامين 
نتانياهو إلجراء محادثات سالم مع الفلسطينيين، وذلك قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقيتين 

ورحب البيد باتفاقيتي تطبيع العالقات مع  لتطبيع العالقات مع اإلمارات والبحرين.تاريخيتين 
 الدولتين الخليجيتين لكنه شدد على وجوب بدء مفاوضات سالم مع الفلسطينيين.

وانتقد لبيد موقف الفلسطينيين معتبرا أنه لم يعد بإمكانهم "البقاء في أماكنهم وانتظار أن يعمل العالم 
 مجتمع الدولي نيابة عنهم". وقال "يجب أن يكونوا سباقين ويتوقفوا عن لعب دور الضحية".العربي وال

 ويرى البيد أن الفلسطينيين لن يحصلوا على كل مطالبهم النه ذلك "غير واقعي".
 15/9/2020األيام، رام هللا، 

 
 أردان: الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية .20

قال جلعاد أردان السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة، اليوم  -وم ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت ك
 األربعاء، إن مخطط الضم لم ُيلغ بل سقط من أولويات اإلدارة األميركية.

وأضاف أردان في تصريحات إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، كنا نعلم أنه ال يمكن أن يحدث بدون تعاون 
تفاقيات التي وقعت، أعرب عن أمله في أن دول أخرى ستنضم وبشأن اال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

 خالل أشهر لهذه االتفاقيات.
 16/9/2020القدس، القدس، 

 
"إسرائيل": نادي "بيتار القدس" العنصري يؤكد وجود مفاوضات مع رجل أعمال إماراتي لالستثمار  .21

 بالنادي
ات بينه وبين رجال أعمال من أبو ظبي أكد نادي فريق كرة القدم "بيتار القدس"، اليوم، وجود مفاوض

 "حول االستثمار في النادي".
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وأضاف النادي في بيان على "فيسبوك" أنه "يتوقع أن يسافر مالك النادي، موشيه حوغيغ، إلى أبو 
 ظبي من أجل دفع المفاوضات".

رفض ضم ويشار إلى أن فريق "بيتار القدس" هو أكثر الفرق العنصرية في الدوري اإلسرائيلي، وي
العبين عرب أو مسلمين، كما أن تنظيم "ال فاميليا" الفاشي يشكل النواة الصلبة في جمهور 
مشجعيه، وتم مؤخرا توثيق أعضاء في "ال فاميليا" يعتدون على متظاهرين ضد سياسة نتنياهو خالل 

 أزمة كورونا.
 15/9/2020، 48عرب 

 
 رات والبحرينالصحف العبرية تركز على تفاصيل االتفاق مع اإلما .22

ركزت الصحف العبرية، الصادرة صباح يوم األربعاء، على  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم 
واحتفت الصحف العبرية، إلى  تفاصيل االتفاق الذي وصفته بـ "التاريخي" مع اإلمارات والبحرين.

 ن مساء أمس.جانب صحف اإلمارات والبحرين، بالتوقيع على االتفاقيات في حفل أقيم في واشنط
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن االتفاق الموقع مع اإلمارات ينص على تطبيع العالقات مع 
إسرائيل كاماًل، وتبادل السفراء بينهما بسرعة رغبة منهما في إقامة عالقات دبلوماسية وودية، وحل 

ن في جميع المجاالت، النزاعات سلمًيا، واالحترام المتبادل للسيادة من جانب كل طرف، والتعاو 
وجعل العالقات طبيعية بالكامل، والسير في طريق جديد يفتح باب الطاقات الكبرى الكامنة في 

 المنطقة.
ووفًقا للصحيفة، فإن االتفاقية مع اإلمارات والبحرين، نصت على أن الدول الموقعة عليها "ملتزمة 

ن خالل المفاوضات التي تلبي تطلعات بالعمل مًعا لتحقيق حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني م
 الشعبين".

كما تنص االتفاقيات على االلتزام باالمتناع عن القتال، وبموجب الترتيبات األمنية، فإن كل دولة 
 ستلتزم بعدم السماح بأي "نشاط عدائي" من أراضيها ضد األخرى.

بنيامين نتنياهو، سيطرح من جهتها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
وأشارت إلى أن ممثلين عن  االتفاقيات على الحكومة والكنيست قبل نشرها للجمهور اإلسرائيلي.

الدول الموقعة على االتفاقية سيجتمعون في األسابيع المقبلة من أجل صياغة اتفاقيات حول عدد من 
ردت في معاريف بشأن تفاصيل وأكدت الصحيفة التفاصيل التي و  القضايا والمجاالت المختلفة.

االتفاقية حول االلتزام بحل الصراع مع الفلسطينيين من خالل المفاوضات، وتوسيع دائرة السالم 
 بالمنطقة.
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عاًما من "خدعة أوسلو"،  27من جهتها قالت صحيفة يسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو، أنه بعد 
الصحيفة، إلى أن إسرائيل حصلت على  وأشارت حصلت إسرائيل أخيًرا على شرق أوسط جديد.

السالم بدون أي هجمات أو تفجيرات، معتبرًة ما جرى مجرد البداية وأن هناك دواًل أخرى ستلحق 
 باإلمارات والبحرين، وأن من أهمها المملكة العربية السعودية.

على فيما ركزت صحيفة هآرتس في مقاالت لعدد من الصحفيين والمحللين والكتاب، التركيز 
محاوالت نتنياهو تحقيق انجاز سياسي لنفسه في ظل فشله في مواجهة كورونا، وأزماته الداخلية 
المتعلقة بالحكومة وحتى ملفاته القضائية، وأنه تخلى في النهاية عن بعض أحالمه مثل الضم مقابل 

 اتفاق واقعي.
 16/9/2020القدس، القدس، 

 
 ض الشعب الفلسطيني للتطبيعتؤكد رف في مدن الضفة وغزة مسيرات شعبية .23

"األيام": شهدت محافظات الوطن وقفات ومسيرات حاشدة منددة بصفقة القرن واتفاق  –محافظات 
التطبيع اإلماراتي والبحريني مع دولة االحتالل، تزامنًا مع توقيع االتفاق التطبيعي في البيت 

 األبيض.
لالفتات الرافضة للتطبيع والمؤكدة على وحدانية ورفع المشاركون في الفعاليات األعالم الفلسطينية وا

التمثيل الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات ومن بينها: "ال للتطبيع ال لسياسة 
الضم وستبقى فلسطين عربية"، و"سنبقى األوفياء للتضحيات ولن نساوم"، و"سنسقط صفقة العار 

الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" و"التطبيع طعنة في  وكل المطبعين"، و"منظمة التحرير الممثل
 خاصرة القضية الفلسطينية والخيانة ال تغتفر".

ففي مدينة رام هللا، شارك حشد غفير من المواطنين وممثلي فصائل ومؤسسات، في وقفة احتجاجية 
 الوطنية الموحدة.ضد التطبيع، نظمت عند دوار المنارة وسط رام هللا، أمس، تلبية لدعوة من القيادة 

 وجاء تنظيم الفعالية، بالتزامن مع توقيع االتفاق التطبيعي في العاصمة األميركية "واشنطن".
وفي هذا السياق، أكد د. صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رفض الشعب الفلسطيني 

والمخططات للنيل من  للتطبيع، مشيرا إلى وقوف الشعب الفلسطيني موحدا في وجه كافة المؤامرات
ولفت إلى أهمية تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، باعتبارها نموذجا  قضيته وحقوقه.

 على التشبث بخيار الوحدة.
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من جانبه، أكد الشيخ حسن يوسف، القيادي في حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني وقواه موحدون 
لعاته، منوها إلى أن المساعي األميركية واإلسرائيلية للقفز على في وجه كافة المحاوالت للنيل من تط

 الحقوق الفلسطينية لن يكتب لها النجاح.
وفي اإلطار نفسه، ذكر د. واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الشعب 

 المساس بقضيته. الفلسطيني قرر الخروج في شتى أماكن تواجده تعبيرا عن رفضه للتطبيع، ومحاولة
وفي مدينة الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع 

 الذي أطلقته قوات االحتالل في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.
شاركة وفي مدينة جنين، شارك المئات، في وقفة منددة بالتطبيع أمام مقبرة شهداء الجيش العراقي، بم

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وممثلي مختلف القوى الوطنية واإلسالمية 
 والمؤسسات الشعبية والرسمية.

وفي مدينة غزة، نظمت الفصائل وقفة منددة بالتطبيع رفع المشاركون فيها األعالم الفلسطينية 
حيد الصف الفلسطيني في مواجهة التطبيع ودعا المشاركون فيها إلى تو  والالفتات المنددة بالتطبيع.

 العربي مع االحتالل من خالل إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام.
وفي مدينة طولكرم، عبرت فصائل العمل الوطني وفعاليات محافظة طولكرم عن استنكارها ورفضها 

 للتطبيع المجاني مع دولة االحتالل اإلسرائيلي.
خالل وقفتهم االحتجاجية وسط ميدان الشهيد ثابت ثابت بطولكرم، "بأنه مذل، ووصفوا هذا التطبيع 

ويستفرد بالقضية الفلسطينية، ويعمل على عزلها، مشددين على أن الشعب الفلسطيني هو أهل 
 القضية، ويقف رأس حربة للحفاظ على أرضه، ومقدساته، والكرامة العربية".

ة خرجت وسط المدينة باتفاقي التطبيع اإلماراتي والبحريني وفي مدينة نابلس، ندد مشاركون في مسير 
 مع دولة االحتالل.

وطالب المشاركون الدول العربية خاصة والعالمية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، وحقوقها 
 .1967العادلة التي كفلتها الشرعية الدولية وإقامة الدولة المستقلة، على حدود الرابع من حزيران العام 

وفي محافظة سلفيت، أطلقت حركة فتح إقليم سلفيت وبلدية سلفيت وبالشراكة مع المجلس األعلى 
للشباب والرياضة حملة لتزيين شوارع المدينة بالعلم الفلسطيني، رفضًا للتطبيع اإلماراتي والبحريني 

 مع دولة االحتالل اإلسرائيلي.
 16/9/2020األيام، رام هلل، 
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 ت غاضبة في مخيمات لبنان رفضا التفاق التطبيعاعتصامات ومسيرا .24
شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، يوم الثالثاء، اعتصامات : بيروت )لبنان(

وفعاليات حاشدة، اليوم الثالثاء، رفضًا لصفقة القرن ومشروع الضم والتطبيع مع االحتالل، وتزامنًا 
 ن وخارجها.مع اعتصامات ووقفات مماثلة داخل فلسطي

وعّمت المسيرات واالعتصامات مخيمات جنوب لبنان، كما كانت مخيمات الشمال والبقاع على 
 موعد مع فعاليات مماثلة.

وشهد مخيم برج البراجنة في العاصمة بيروت اعتصامًا حاشدًا، تحدث خالله معاون العالقات 
صورة وحدوية في بيروت ورام هللا  الفلسطينية في حزب هللا عطا هللا حمود، فاعتبر أن ما جرى من

 تأكيد على أن الوحدة الفلسطينية خيار أساسي في مواجهة كل مشاريع المتآمرين. 
وشدد على أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير األرض والمقدسات "ونحن في حزب هللا نؤكد اننا 

 مع تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها، وأن التحرير آت آت آت". 
ن جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أن راية م

المقاومة سُتسقط كل محاوالت استعادة مفاعيل النكبة األولى، وأضاف "إن إسرائيل لن تكون في يوم 
ل هذا من األيام صديقًا، ولن نسمح للتحالف اإلقليمي األمني بأن يرتكب مجازر جديدة. ولن يمر مث

 تحالف على حساب شعبنا وأمتنا العربية".
في لبنان، الدكتور أحمد عبد الهادي إلى رفض الفلسطينيين  من جهته، أشار ممثل حركة حماس

جميعًا، وأحرار األّمة والعالم، لالتفاق اإلماراتي البحريني مع االحتالل.وأضاف: "تقول اإلمارات إنها 
يين. خسئتم يا دولة العار فشعبنا ليس بحاجة إليكم. فهو ما زال تقوم بهذا التطبيع لصالح الفلسطين

يقاوم في غزة، بجميع فصائله، وفي لبنان ما زالت المقاومة، وهناك رفض وصمود لكل أحرار 
 العالم".

 15/9/2020قدس برس، 
 

 مانويل مسلم للمطبعين: ال تمروا بالقدس واألقصى سيفتحه صالح الدين .25
يس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس مانويل مسلم، أن أبواب أكد رئ: القدس المحتلة

المسجد األقصى لن تفتحها أيدي نتنياهو بل أيدي صالح الدين األيوبي، مطالًبا المطبعين "بعدم 
وقال مسلم، في رسالة بثتها  االقتراب من األقصى كي ال تخرج منه نار تأكلكم وتأكل خيانتكم".

وسائل اإلعالم، الثالثاء: "أسوار األقصى تلفظ المطبعين ولسان حالها: إن مررتم بي سأنهار 
 عليكم".
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وتوجه بحديثه للعائدين من واشنطن، وطالبهم بعدم المرور في أجواء القدس؛ ألن "سماء القدس 
 حارقة".

 شكو أمرنا إلى هللا وإلى شعوبكم".وأضاف: "عودوا إلى بالدكم سالمين، أما نحن فسن
 15/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قرار بإخالء عائلة صالح من منزلها في سلوان لصالح "العاد" االستيطانية .26

"األيام": أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية قرارا يقضي بإخالء عائلة عزات صالح من  -القدس 
 سلوان لصالح "جمعية العاد االستيطانية". منزلها في حي وادي حلوة في بلدة

 5/11/2020وقال مركز معلومات وادي حلوة: إن المحكمة العليا أمهلت عائلة صالح حتى تاريخ 
لتنفيذ قرار اإلخالء، كما أقرت المحكمة تعويض عائلة صالح "كونها عائلة مستأجرة محمية في 

 ألف شيكل. 361العقار" بمبلغ مالي قيمته 
 16/9/2020رام هلل، األيام، 

 
 صبرا وشاتيال ما زالت آالمها حاضرة في ذاكرة الكثيرين .27

، التي ُنفذت في مخيمي صبرا «صبرا وشاتيال»ُيصادف اليوم الذكرى الثامنة والثالثين لمذبحة 
واستمرت مدة ثالثة أيام، على يد  1982أيلول  16وشاتيال لالجئين الفلسطينيين في لبنان، في يوم 

ت االنعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي والجيش المجموعا
 3500و 750اإلسرائيلي. لكن عدد القتلى في المذبحة لم يعرف بوضوح، اذ تتراوح التقديرات ما بين 

يين قتيل من الرجال واألطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السالح، أغلبيتهم من الفلسطين
والتي كان من أقساها مجزرتا قبية ودير  48الذين ما لبثوا ان ضمدوا جروحهم في مجازر العام 

 ياسين، كان من بينهم لبنانيون أيضا.
  16/9/2020الدستور، عّمان، 

 
 عبد هللا بن زايد: الشعوب سئمت الصراعات وترغب باالستقرار .28

جية والتعاون الدولي: إن إقامة العالقات بين قال الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان، وزير الخار 
وأضاف: إعالن البحرين أيضًا إقامة عالقات  اإلمارات وإسرائيل خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة.

مع إسرائيل فرصة لمواجهة التحديات، متابعًا: إقامة العالقات مع إسرائيل تظهر أن الشعوب سئمت 
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إلى أن السالم في المنطقة سيفضي للقضاء على قوى الهزيمة الصراعات وترغب باالستقرار، مشيرًا 
 والصراع.

 16/9/2020، الخليج، الشارقة
 

 ا في حفل التوقيع... ودينيس روس يتوقع انضمام المغربتعمان شاركسلطنة السودان و  .29
شاركت دبلوماسية سودانية رفيعة في مراسم توقيع اتفاق السالم : الخرطوم: أحمد يونس - واشنطن

ن دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل، الذي جرى بالعاصمة األميركية بي
واشنطن، برغم عدم إعالن الحكومة السودانية االنتقالية عن موقف محدد من اتفاق التطبيع بين 

حضروا المناسبة. وفي هذا  700الدولتين. كما شارك السفير العماني في مراسم الحفل من بين 
لسياق، توقع المبعوث األميركي السابق للسالم دينس أن تحذو دول أخرى خطوات التطبيع مع ا

أمس، أن السفيرة « الشرق األوسط»وعلمت  إسرائيل، بدءًا من السودان وسلطنة عمان والمغرب.
وتشغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للحكومة السودانية في واشنطن، « أميرة عقارب»

 ل التوقيع.حضرت حف
وتوقع المبعوث األميركي السابق للسالم في الشرق األوسط دينيس روس أمس أن يكون السودان في 
هو البلد الثاني في سلسلة التطبيع مع إسرائيل، في وقت تتباعد فيه المواقف من التطبيع بين مكوني 

عن السفير السوداني في األميركية « نيوزويك»ونقلت صحيفة  الحكومة السودانية المدني والعسكري.
واشنطن نور الدين ساتي األسبوع الماضي، أن حكومة بالده ستدعم أي صفقة تجلب السالم في 

 المنطقة، وأن الصراع مع إسرائيل غير مثمر.
 16/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 السعودية تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في الدولة المستقلة .30

عودي التأكيد على وقوف المملكة الى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع جدد مجلس الوزراء الس
الجهود الرامية الى الوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني 

، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، 1967من إقامة دولته المستقلة على حدود 
 الم العربية.ومبادرة الس

 16/9/2020، الشرق األوسط، لندن
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 "إسرائيل"كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع االتفاق مع : اإلمارات قرقاش .31
قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بالده، : مساعد الزياني - أبوظبي

بداية »، الفتًا إلى أن اتفاق السالم بمثابة «كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع االتفاق مع إسرائيل»
اإلمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة »وزاد أن  «.لمزيد من االستقرار والرخاء االقتصادي

، وأن تعليق ضم األراضي «ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة، لكن عليهم قيادة المسيرة
سحب ورقة ضم األراضي مصلحة »ف: الفلسطينية سيضع حدًا لتقويض حل الدولتين، وأضا

وأكد أن الرعاية األميركية التفاق أبراهام، ضمانة على أن  «.مشتركة لنا وألميركا وللدول األوروبية
تعليق ضم األراضي سيصمد، الفتًا إلى أن دعم المرشح الرئاسي األميريكي جو بايدن لالتفاق، أمر 

 مشجع كثيرًا.
 16/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 قبل حل الصراع مع الفلسطينيين "إسرائيل"قطر: ال تطبيع مع  .32

أكدت قطر أنها لن تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل حل الصراع مع الفلسطينيين، وذلك في 
وقالت لولوة الخاطر  وقت توقع فيه اإلمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل اليوم في واشنطن.

القطري في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ األميركية، إن التطبيع مع إسرائيل ال  مساعدة وزير الخارجية
يمكن أن يكون هو الحل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وإنما الحل يكمن في تطبيق قرارات مجلس 

 األمن وفي منح الفلسطينيين حقوقهم وإيجاد حل عادل لقضيتهم.
 15/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مب أن السالم خيار استراتيجي للبحرينايؤكد لتر  الملك حمد .33

مب، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اهنأ الرئيس األميركي دونالد تر  المنامة:
بالتوقيع على إعالن تأييد السالم بين البحرين وإسرائيل، معربًا عن تقديره لجهود البحرين في التوصل 

لمملكة البحرين،  استراتيجيحمد بن عيسى آل خليفة، أن السالم خيار وأكد الملك  إلى هذا االتفاق.
وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب 

 ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.
 15/9/2020، الشرق األوسط، لندن
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 عاماً  15مقاطعة إسرائيل قبل صحيفة عبرية: البحرين ألغت قانون  .34
وكاالت: قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه ال يتعين على البحرين إلغاء قانونها  –تل أبيب 

الذي يفرض مقاطعة إسرائيل قبل التوقيع اليوم على اتفاق السالم، ألنها فعلت ذلك بالفعل قبل 
عاما، بعد  15تها إلسرائيل منذ حوالي ولفتت الصحيفة إلى أن البحرين، ألغت رسميا مقاطع سنوات.

فترة قصيرة من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة، الذي وقع عليه الرئيس األمريكي 
وقال وزير المالية البحريني آنذاك أحمد بن محمد آل خليفة في  .2004جورج دبليو بوش في ايار 

حب المقاطعة األولية ضد إسرائيل وتعمل على تطوير إن "البحرين تدرك الحاجة إلى س 2005ايلول 
 الوسائل لتحقيق ذلك".

 16/9/2020، األيام، رام هللا
 

 وفد البحرين لم يعلم على ماذا يوقع بالبيت األبيض .35
كشفت نوعا النداو مراسلة الشؤون الدولية في صحيفة هآرتس : عدنان أبو عامر -21عربي

يني القادمين للتوقيع على اتفاق سالم مع إسرائيل، يحاولون في اإلسرائيلية أن "أعضاء الوفد البحر 
الساعات األخيرة أن يعرفوا من المندوبين األمريكيين تفاصيل النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير 
خارجيتهم في البيت األبيض مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

" أن "هذا دليل إضافي 21ت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، ترجمتها "عربيوأضاف نتنياهو".
 على أن التفاصيل يبدو أنها ليست كلها مقفلة ونهائية".

 15/9/2020، "21موقع "عربي 
 

 بث مشترك بين قناة إماراتية وأخرى إسرائيلية وتلفزيون البحرين .36
ن اإلمارات العربية المتحدة والبحرين يوم أمس بمناسبة توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل م

وقال مذيع  اإلسرائيلية وتلفزيون البحرين بثا مشتركا. 12برعاية أميركية، بث تلفزيون دبي والقناة 
تلفزيون دبي في البث "أهال وسهال، شالوم، تحية محملة بالسالم من مركز األخبار في تلفزيون دبي 

 رائيلية وتحية سالم إلى زميلي في تلفزيون البحرين".اإلس 12إلى الزمالء في القناة 
ورد مذيع تلفزيون البحرين بالقول "شالوم تحية لكم منا من مركز األخبار في تلفزيون البحرين، 
صفحة جديدة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، نرحب بكم في هذا اللقاء بيننا كإعالميين من 

فحيتهما باللغة العبرية وأعلنت أن هذا بث  12ناة اإلسرائيلية أما مذيعة الق البحرين وإسرائيل".
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مشترك، وختمت بالقول "السالم عليكم مساء الخير لمحمد الكعبي من تلفزيون دبي وبسام البدوي من 
 تلفزيون البحرين".

 16/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ألف من رافضي التطبيع مع االحتالل 400ميثاق فلسطين" يستقطب " .37
تخطى عدد الموقعين على "ميثاق فلسطين"، الذي أطلقته رابطة إماراتية مناهضة للتطبيع، حاجز 

وأعلنت "الرابطة اإلماراتية لمقاومة التطبيع"  ألف من رافضي التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي. 400الـ
مع االحتالل  ألف رافض للتطبيع 400تجاوز  أن عدد الموقعين على وثيقة بعنوان "ميثاق فلسطين"

 اإلسرائيلي.
 16/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 وقوات االمن تقمع التظاهرات أحزاب وقوى موريتانية ترفض التطبيع مع االحتالل .38

عبرت العديد من الهيئات : محمد ولد شينا ، عننواكشوط، من 15/9/2020، "21موقع "عربي ذكر 
تطبيع مع إسرائيل، التي بدأتها اإلمارات واألحزاب السياسية الموريتانية عن رفضها لموجة ال

والبحرين، فيما خرجت مظاهرات في العاصمة نواكشوط رفضا لكل أشكال التطبيع، ورافضة للموقف 
 الرسمي للبالد.

قوات األمن الموريتانية في العاصمة ، عن دبا، أن نواكشوط، من 15/9/2020، األيام، رام هللاونقلت 
اء بتفريق وقفة لنشطاء موريتانيين احتجاجا على قيام بعض الدول العربية نواكشوط قامت اليوم الثالث

وقامت وحدة من قوة مكافحة الشغب بطرد المحتجين وتفريقهم بالقوة من أمام  بالتطبيع مع اسرائيل.
مبنى السفارة األمريكية في العاصمة حيث تجمعوا احتجاجا على التطبيع وتنديدا بالدور األمريكي في 

 دول عربية لعالقات مع " الكيان الغاصب".إقامة 

 
 "إسرائيل"ترامب: "خمسة أو ستة بلدان" عربية ستوقع "قريبا" اتفاقات مع  .39

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس، في كلمته قبل توقيع معاهدة السالم : واشنطن )وكاالت(
 «.ا هنا من أجل تغيير مجرى التاريخإنن»بين اإلمارات وإسرائيل، وإعالن تأييد السالم مع إسرائيل: 

نحن هنا من أجل تغيير مجرى »وذكر ترامب، أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت األبيض: 
التاريخ، ونحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثالث، وذلك من أجل تعزيز السالم 

 «.واالزدهار
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فارات، وستتعاون معًا بشكل قوي، وستنسق جهودها إسرائيل واإلمارات والبحرين ستتبادل الس»وتابع: 
 «.في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية واألمن

 «.هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد األقصى وإسرائيل»وأردف قائاًل: 
المنطقة برمتها، مشيرًا إلى أن  وشدد الرئيس األميركي على أن هذه االتفاقيات ستخدم السالم في

المصلحة المشتركة واالحترام المتبادل هي األشياء، التي جعلت هذه الدول الثالث على الوصول »
 «.إلى هذه المعاهدة

وكشف ترامب أن الواليات المتحدة تجري محادثات مع فلسطين بشأن االنضمام التفاقيات الشرق 
 «.ونون عضوًا في المحادثات في الوقت المناسبإن الفلسطينيين سيك»األوسط، قائاًل: 

وأجرى، الرئيس األميركي محادثات مع ممثلين عن إسرائيل واإلمارات والبحرين، بالقرب من الحديقة 
بين اإلمارات وإسرائيل، وإعالن « معاهدة السالم»الجنوبية للبيت األبيض، قبيل مراسم التوقيع على 

 السالم بين البحرين وإسرائيل.
عربية إضافية تستعد لتوقيع معاهدات سالم مع إسرائيل بعد « خمسة أو ستة بلدان»علن ترامب أن وأ 

 اإلمارات العربية المتحدة والبحرين.
 16/9/2020االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "فإنهم سيبقون بمفردهم في العراء" بعقد سالم مع "إسرائيل"لم يقم الفلسطينيون إذ مب: اتر  .40

مب، اليوم الثالثاء، إن الفلسطينيين سيذهبون في نهاية األميركي دونالد تر واشنطن: قال الرئيس ا
المطاف إلى اتفاق سالم مع إسرائيل، في ظل أن الدول التي تدعمهم سياسيًا وماليًا تمضي قدمًا في 

 إقامة عالقات مع إسرائيل.
من اإلمارات العربية مب، قبل ساعات من مراسم توقيع اتفاقيتي السالم بين إسرائيل وكل اوأضاف تر 

، قائاًل إنه «فإنهم سيبقون بمفردهم في العراء»المتحدة والبحرين، أنه إذا لم يقم الفلسطينيون بذلك 
 ، وفق ما نقلته وكالة األنباء األلمانية.«من الصعب للغاية التعامل مع الفلسطينيين»

للفلسطينيين، وأنه سيواصل دعم  إلى أنه أوقف كثيرًا من الدعم المالي األميركي النظر مباولفت تر 
 هذه السياسة.

سيأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف أيضًا، وسيكون «: »فوكس نيوز»وقال الرئيس األميركي لقناة 
لديكم سالم في الشرق األوسط دون أن تطلقوا النار على الجميع وتقتلوا الجميع وتتناثر الدماء على 

 «.الرمال
 15/9/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 "إسرائيل"ميالدينوف ينفي تصريحات حول موقف األردن من  .41
رام هللا: نفى المبعوث األممي لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، ما نسب إليه، 
أنه أبلغ كبار المسؤولين في تل أبيب، برغبة المملكة األردنية في عودة العالقات إلى طبيعتها مع 

لقطيعة بسبب أزمة السفارة ووقف تأجير األراضي إلسرائيل، وغيرها من األزمات إسرائيل، بعد ا
 والتوترات التي دفعت للقطيعة الدبلوماسية.

 16/9/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 مواقع وصحف أمريكية كبرى تجاهلت مؤتمر التطبيع  .42
لتطبيع الذي وقع بين كل من لم تبد وسائل اإلعالم األمريكية الكبرى اهتماما كبيرا باتفاق ا: لندن

اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي والبحرين، والذي عقد في البيت األبيض الثالثاء تحت رعاية من 
 الرئيس دونالد ترامب.

" أن صحف "واشنطن بوست، 21وفي رصد ألبرز المواقع والصحف األمريكية، وجدت "عربي
دي"، تجاهلت االتفاق، ولم تضعه في عناوينها ونيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، ويو أس آي تو 

 الرئيسية الثالثاء، فيما اكتفى بعضها بخبر صغير على الهامش.
وينظر اإلعالم األمريكي إلى اتفاقيات التطبيع بين دول عربية واالحتالل اإلسرائيلي على أنها هدية 

 ه الديمقراطي، جو بايدن.انتخابية للرئيس ترامب خالل معركته للفوز بوالية ثانية أمام منافس
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا الثالثاء، قالت فيه إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو مدين بشدة لترامب الذي لم يتوقف عن منحه الهدايا الدبلوماسية، والتي كانت تأتيه في 

 اللحظة المناسبة، وإنقاذه سياسيا.
 15/9/2020، "21موقع "عربي 

 

 متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية قرب البيت األبيض احتجاجًا على التطبيع .43
أ ف ب: تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، امس، أمام البيت  -واشنطن 

األبيض احتجاجا على االتفاقين التاريخيين لتطبيع العالقات بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة 
 بحرين.وال

وقالت زينة هاتشنسون المسؤولة عن تحالف جمعيات مؤيدة للفلسطينيين تقف وراء الدعوة لهذه 
 التظاهرة لوكالة فرانس برس: "إنها طعنة في ظهر الفلسطينيين".
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وقال مارك زياد الذي حمل الفتة تظهر صورة لقطاع غزة يتعرض للقصف" "أظن أن دونالد ترامب 
 يدمر الشرق األوسط".

 16/9/2020يام، رام هللا، األ
 

 "إسرائيل"البيت األبيض يدعو الديمقراطيين لحضور مراسم توقيع اتفاقيات التطبيع مع  .44
رفضت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب مرارًا دعوة الديمقراطيين لحضور مراسيم توقيع : واشنطن

لخالفات الحزبية األمريكية الرئيس على تشريعات رئيسية، ولكن في مشهد نادر يشير إلى أن ا
تختفي عندما يتعلق األمر بكيان االحتالل اإلسرائيلي، دعا البيت األبيض بعض الشخصيات 

 الرئيسية الديمقراطية لمراسم توقيع اإلمارات والبحرين اتفاقية التطبيع سيئة الذكر مع إسرائيل.
ة عدد كبير من الديمقراطيين وصرح مسؤول كبير في اإلدارة للصحافيين، االثنين، بأنه تم دعو 

لحضور حفل التوقيع المقرر عقده في الحديقة الجنوبية، وقال إنه من المتوقع حضور بعض 
 الديمقراطيين، ولكنه لم يذكر أي أسماء.

 15/9/2020القدس العربي، لندن، 
 

 مسيرات بألمانيا ومدن أوروبية رفًضا للتطبيع .45
فلسطينية في أوروبا علي القادي أن سلسلة فعاليات ستنظم أعلن رئيس اتحاد الجاليات ال: رام هللا

خالل األيام القادمة أمام سفارتي اإلمارات والبحرين بمشاركة الجاليات العربية واإلسالمية الموجودة 
 هناك، رفًضا للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي في ظل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية.

الثالثاء في مدينتي برلين ]أمس[ إنَّ مسيرة ستنظم اليوم وقال القادي في تصريح صحفي، 
وفرانكفورت األلمانية، وعدد من الدول األوروبية أمام سفارتي المنامة وأبو ظبي، رفًضا لقرارهما 

 التطبيع مع االحتالل.
ن وأشار إلى أنه سيتم تسليم السفراء رسائل لولي عهد اإلمارات وملك البحرين والمسؤولين في البلدي

 تؤكد أنهما انتهكا قرارات الجامعة العربية ومبادرة السالم العربية.
 إلى أن الفعاليات رافضة للتطبيع، وللتأكيد على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.النظر ولفت 

 15/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 خالل العقدين الماضيين %80 األمية في فلسطين.. األدنى عالميًّا.. انخفاض بنسبةتقرير:  .46
تسلط "الحياة الجديدة" في هذا التقرير الضوء على : عبير البرغوثي -الحياة الجديدة -رام هللا 

جزئيات تخص واقع األمية في فلسطين وذلك بناء على االرقام والبيانات الصادرة عن الجهاز 
 المركزي لإلحصاء الفلسطيني لمناسبة يوم األمية العالمي.

ر بيانات االحصاء الفلسطيني عشية اليوم العالمي لمحو االمية الى أن فلسطين تصنف من أقل تشي
سنة فأكثر مقارنة بنسبة  15بين االفراد  %2.6معدالت االمية على مستوى العالم، حيث بلغت نحو 

 .2018على مستوى العالم في عام  %13.7لنفس الفئة في الدول العربية وبنسبة  25.2%
على األمية بشكل عام ال يتم بين عشية وضحاها، بل هو جهد أسري ومؤسسي على القضاء 

فوفق المصادر الرسمية لقطاع التعليم فقد بلغ عدد مراكز محو األمية . المستويين الرسمي واألهلي
مركزًا في قطاع غزة،  25مركزًا في الضفة الغربية و 162مركزًا، توزعت بواقع  187في فلسطين نحو 

أنثى في العام  1,272ذكرًا و 1,035طالب منهم  2,307هذه المراكز من استيعاب نحو  وتمكنت
 .2019/2018الدراسي 

تضافر جهود كافة المعنيين بالحرب على الجهل واالمية ساهم في تحقيق فلسطين لمعدالت أمية 
المنشورة ، وتشهد البيانات 1997في عام  %13.9مقارنة بنحو  2019عام  %2.6متدنية لتصل الى 

من االحصاء الفلسطيني، أن معدالت محو االمية بين االناث شهدت تسارعًا ملحوظًا خالل العقدين 
في عام  %4.1ليصل إلى  1997في عام  %20.3الماضيين، حيث انخفض المعدل بين اإلناث من 

ا ، مع االشارة الى ان هذ2019عام  %1.2و 1997للذكور في عام  %7.8، مقارنة بنسبة 2019
االنخفاض كان متزامنًا على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة وتتقارب النسب الى حد كبير، حيث 

 .2019في قطاع غزة لعام  %2.2في الضفة الغربية مقابل  %2.9استقرت معدالت التضخم بنحو 
ى أن المرأة الفلسطينية هي في قلب معركة القضاء على االمية، فرغم ان البيانات الرسمية تشير ال

مقارنة  2019بين اإلناث لعام  %4.1معدل األمية بين اإلناث ما زال أعلى منه بين الذكور، بواقع 
مقارنة بنسبة  2019لعام  %1.2، في المقابل بلغ المعدل بين الذكور 1997في عام  %20.3بنسبة 

خالل الفترة ، ما يدلل على التسارع الملحوظ لتراجع نسب االمية بين النساء 1997في عام  7.8%
 نفسها.

ويعلق ماهر صبيح/ مدير دائرة إحصاءات التعليم والثقافة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
بالقول: "إن واقع األمية في فلسطين منخفض، وبين الذكور نسبة األمية أقل مقارنة بنسبة األمية 

 غزة".لدى اإلناث ونسبة األمية في الضفة هي أعلى منها مقارنة بقطاع 
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أميا، موزعون بين الذكور  26شخص بالغ هناك  1,000ويتابع صبيح: "في فلسطين من بين 
 41أنثى بالغة هنا  1,000أميا، ومن كل  12ذكر بالغ هناك  1.000واإلناث، حيث إنه من بين كل 

 2.2في الضفة و 2.9أمية، كما ان نسبة االمية في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، بواقع 
 في غزة".

وسجلت أعلى معدالت لألمية بين النساء في المناطق وتجمعات االرياف الفلسطينية حيث وصلت 
في التجمعات الحضرية، ورغم ان  %2.5في المخيمات ومعدل  %2.6مقارنة بمعدل  %3.2الى نحو 

رافي لبرامج هذه المؤشرات ال تدلل على فوارق كبيرة، اال انها تستدعي الترتيب واالستهداف الجغ
 النتائج. أفضلمواجهة االمية في فلسطين بهدف تحقيق 

 12/9/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 لماذا ال يعني "التطبيع" سالما حقيقيا؟ .47
 حسام شاكر
انطلق موسم جديد من أهازيج السالم، وكأّن األوضاع في الشرق األوسط الُملتِهب آلت إلى نهاية 

ل جدًا، فالمنطقة غارقة في حروب طاحنة وصراعات ال تنتهي بمشاركة سعيدة. إنه انطباع مضلِّ 
فّعالة من العواصم العربية ذاتها التي ترفع شعارات السالم مع الجانب اإلسرائيلي، وال تجرؤ على 
التذكير بالحقوق والعدالة وكرامة اإلنسان والقانون الدولي. وكّلما تقّدمت خطوات "التطبيع" ارتفع 

ر االنزالق العلني نحو االحتالل منسوب الق مع والترهيب وكبت الحريات داخل الدول العربية التي تقرِّ
 اإلسرائيلي.

يبدو دونالد ترمب عازمًا على جّر هذه العواصم العربية إلى سكة "التطبيع" قبل نهاية واليته الرئاسية 
ستمعون بحرص لتعليمات األولى، ويبدو أّن أتباعه في المنطقة ينصاعون بإخالص إلمالءاته وي

صهره جاريد كوشنر، بعد أن ساهم النفط الخليجي في إنعاش االقتصاد األمريكي بصفقات كبرى 
 تعود بكثير من "الوظائف، الوظائف، الوظائف" على األمريكيين، حسب تعبير سيد البيت األبيض.

م لجمهوره وهو ُيعلن عن قرب أّما بنيامين نتنياهو فاعتاد أن يخرج من أزمته الداخلية كل حين ليبتس
"حدث تاريخي" أو "نبأ ساّر" من عاصمة عربية جديدة. ليس هذا "التطبيع" سالمًا في حقيقته، فهو 
يعني انصياع هذه الدول لمنطق القّوة المفروضة ورضوخها لسيطرة االحتالل على األرض وإذعانها 

يع" بإنهاء المشروعات السابقة التي قامت لمكانته االستراتيجية في قلب المنطقة. ويقضي هذا "التطب
 .2002على أساس "األرض مقابل السالم"، بما فيها مبادرة السالم العربية لسنة 



 
 
 
 

 

 29 ص             5333 العدد:             9/16/2020األربعاء  التاريخ: 

                                    

تأتي حملة "التطبيع" لتكريس استدامة االحتالل في فلسطين ولتعزيز االستعالء االستراتيجي 
ي الذي ال ينبغي ألي من دول اإلسرائيلي، المدعوم أمريكيًا، وهو ما يّتضح في التفّوق العسكر 

المنطقة أن ُتنافس فيه القوة اإلسرائيلية حتى لو أطلقت القنوات العربية أهازيج السالم على مدار 
الساعة. ورغم أّن قيادة دولة اإلمارات أظهرت كثيرًا من التوّدد لحكومة نتنياهو في اآلونة األخيرة، إاّل 

مريكية؛ ألّن سالح الجو اإلسرائيلي وحده ِمن بين دول " األ35أنها لم تظفر بصفقة طائرات "إف 
المنطقة من يحّق له الحصول عليها. الرسالة واضحة، فمعادلة الردع اإلسرائيلية تبقى قائمة، ويجري 

 تعزيزها بال هوادة بمزيد من التسّلح، وال قيمة لشعارات "السالم" في هذا الشأن.
ر بأي شكل من األشكال عن مواقف الشعوب الخليجية أو من السهل اكتشاف أّن "التطبيع" ال يعبِّ 

عن آراء الجماهير العربية، بل إّن للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي متالزماته المؤذية داخليًا بالنسبة 
 للشعوب العربية، مثل تصعيد القمع وكبت الحريات وتكميم األفواه لمنع أي أصوات معارضة.

جية التي تلتحق بقطار التطبيع ال تشهد أي نقاشات داخلية حّرة في هذا واقع الحال أّن الدول الخلي
الشأن؛ مثاًل عن األثمان وااللتزامات التي ستترّتب على هذه االنزالقات االستراتيجية المتسارعة، فهي 
 بلدان ال تعرف حياة برلمانية أو نقابات مستقّلة أو مقاالت رأي ناقدة. أّما المواطنون الذين يجرؤون 
على التعبير عن معارضة "التطبيع" مع االحتالل اإلسرائيلي، فيواجهون مخاطر االعتقال أو 
االختفاء القسري كما حدث مع سابقيهم. وقد سبق الزّج بكثير من الشخصيات العامة ورموز المجتمع 

يلية في والمثقفين واإلصالحيين وناشطي الشبكات االجتماعية في السجون، قبيل رفع األعالم اإلسرائ
 عواصم خليجية.

تعمل السلطات األمنية هناك على فرض سيطرة شاملة على الفضاء الشبكي، من خالل حزمة قوانين 
صارمة وإجراءات قسرية تهدف إلى مطاردة النقد وترهيب المواطنين من مغّبة التعبير الحّر عن 

في هذا الشأن بطبيعة  آرائهم في مواقع التواصل االجتماعي، زيادة على منع أي نشاطات عامة
الحال. وتدفع السلطات بتدفقات هائلة من المضامين التي تدعم سياساتها، ومنها تبرير التطبيع مع 
ف أعدادًا غفيرة من األشخاص على مدار  االحتالل اإلسرائيلي، من خالل مجموعات إلكترونية توظِّ

 الساعة لنشر معلومات مضلِّلة وللتصدي لالنتقادات.
لة في الكويت تبدو مختلفة تمامًا عّما يجري في بلدان خليجية أخرى؛ مثل دولة اإلمارات أو لكّن الحا

المملكة العربية السعودية. فالموقف الكويتي رسميًا وشعبيًا ما زال متمّسكًا بدعم قضية فلسطين 
طقة. بصفة صريحة، ويرفض سباق التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي الذي تشهده دول أخرى في المن

إّن كلمة السّر خلف هذا الموقف الكويتي يكمن في حياة ديمقراطية نشطة تتمّيز بها البالد، وفي 
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منسوب الحريات الُمتاحة للمواطنين والمجتمع المدني، وهذه حالة تشكِّل سياجًا آمنًا لصانع القرار 
 يع مع اإلسرائيليين.الكويتي في مواجهة الضغوط الخارجية التي قد يواجهها الستدراجه إلى التطب

بعيدًا عن دول الخليج، يظهر اسم السودان بوضوح على قائمة الدول المرّشحة لتطبيع عالقاتها مع 
الجانب اإلسرائيلي، واّتضح ذلك عندما أقدم القائد العسكري االنتقالي للبالد عبد الفتاح البرهان على 

خلسة بعيدًا عن أنظار شعبه في عنتيبي االجتماع برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
 ، وأثارت خطوته غضبًا شديدًا بين السودانيين.2020بأوغندا، في شباط/ فبراير 

إّن التحاق السودان بهذا الركب سيكون رسالة انصياع مؤكدة من عاصمة عربية أخرى لسياسة 
ماَرس على الخرطوم كي ينخرط االبتزاز التي تخدم الهيمنة اإلسرائيلية في المنطقة، فالضغوط التي تُ 

 في "التطبيع" مع إسرائيل تبتّز بلدًا غارقًا في متاعبه المعّقدة وعالقًا في مرحلة انتقالية متعثِّرة.
إّن الُمساومات الخارجية المدفوعة من اإلدارة األمريكية وعواصم خليجية تسير في فلك واشنطن، 

قابل وعود بالمساعدة على احتواء المصاعب تحاول استدراج السودان إلى قطار "التطبيع" م
االقتصادية والسياسية الخانقة في البالد التي تديرها حكومة انتقالية غير ُمنتخبة من الشعب. لكّن 
أزمات الخرطوم تزداد تعقيدًا منذ لقاء البرهان ونتنياهو، كما أّن الدول العربية التي سبقت إلى تجريب 

صارت أكثر فقرًا وباتت تواجه مصاعب اقتصادية مزمنة، بخالف "التطبيع"، أي مصر واألردن، 
 وعود الرفاه التي صاحبت توقيع اتفاقاتها مع الجانب اإلسرائيلي قبل عقود.

من الواضح أّن القيادة اإلسرائيلية تستغّل مكانتها الخاصة لدى اإلدارة األمريكية فتتصّرف كأنها 
أّن حكومة نتنياهو هي بوابة العبور المؤكدة إلى البيت الوكيل اإلقليمي للواليات المتحدة، أو ك

األبيض. لمثل هذا مفعوله بالنسبة للسودان الذي يطمح إلى شطب اسمه من الئحة اإلرهاب 
ين يطمحون إلى كسب الرعاية  وتخفيف أزماته االقتصادية، ولهذا تأثيره المؤّكد لدى قادة مستبدِّ

 قرن آخر، مهما كّلف ذلك من أثمان استراتيجية. األمريكية لبقائهم في قصور الحكم نصف
ال يقوم هذا االنزالق المتسارع نحو دولة االحتالل اإلسرائيلي على "ثقافة سالم" كما تزعم دعاية 
التضليل الساذجة، فهذه العواصم منخرطة في االستبداد الداخلي وخْوض الحروب والصراعات 

البتسامات الزائفة والمصافحات محاوالت دؤوبة لتشكيل الضارية على جبهات عّدة. تجري في خلفية ا
محور صراعات جديد في المنطقة يمنح القاعدة الحربية اإلسرائيلية الضخمة مكانة المركز 

 االستراتيجي المنيع فيه، على أنقاض "عملية سالم الشرق األوسط" التي صارت نسيًا منسيًا.
 "ميدل إيست مونيتور"

 15/9/2020، لندن، 21عربي 
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 حل الدولة الواحدة: الفرص الكبرى  .48
 محمود عبد الهادي
االنتقال من حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين إلى الحل على أساس الدولة الواحدة ليس 
أمرا سهال؛ لكنه في الوقت نفسه ليس بعيد المنال، ويِعد بالكثير من الفرص الكبرى، التي ستحقق ما 

وقت أقصر وبثمن أقل بكثير مما قدمه الطرفان الفلسطيني واليهودي على  فشل فيه حل الدولتين في
 قاعدة حل الدولتين.

يوضح بما ال يدع مجاال للشك  -فلسطينيا وعربيا ويهوديا ودوليا-إن الوقوف على حجم هذه الفرص 
ادة أسباب اإلصرار الغربي والصهيوني على حل الدولتين، ويبقى األمر المستغرب جدا إصرار القي

 الفلسطينية على تغافل هذه الفرص واالستمرار في حل الدولتين.
 وفيما يأتي عرض ألبرز هذه الفرص:

 أوال: فلسطينيا
تقوية الموقف التفاوضي مع الكيان الصهيوني، ندا بند، وإنهاء حالة الدونية المذلة التي تحكم عملية  

 التفاوض الحالية.
تقسيم، وال تخضع البتزازات سياسية، وال انتهاكات أمنية ليال  إيجاد دولة للفلسطينيين ال تحتاج إلى

 نهارا، وال مراوغات ومكائد إقليمية أو دولية.
عام،  100المصالحة الكاملة مع الشعب اليهودي، وإنهاء حالة العداوة التاريخية الممتدة ألكثر من 

 والتي ال يمكن لحل الدولتين إنهاءها بأي حال من األحوال.
لفقدان التوازن السياسي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية منذ ربع قرن؛ بسبب اآلثار وضع حد 

 المترتبة على اتفاقية أوسلو.
التخلص من كافة القرارات الدولية المحنطة التي تتذرع بها القيادة الفلسطينية عبثا، وتتنقل بها في 

 المحافل اإلقليمية والدولية دون أي جدوى.
ي وطني للقوى الفلسطينية، التي عجزت على مدى عقود من بلورته والتوافق عليه إيجاد برنامج سياس

 واإلذعان له.
انتهاء االنقسام الكارثي بين القوى السياسية، وانشغال الجميع في عملية سياسية مستقرة على أسس 

ر االستغالل جديدة تكفل للجميع االنخراط فيها والمنافسة المحكومة بالقانون والدستور، بعيدا عن صو 
 المنبوذة تحت دعاوى حزبية طالما أساءت للشعب الفلسطيني وقضيته.

مليون فلسطيني داخل وخارج فلسطين، الذين عانوا معاناة متواصلة منذ  13إيقاف معاناة أكثر من 
نبذ عام، ذاقوا فيها مرارة اللجوء والنزوح والقتل والتشريد والدمار والتشتيت واإلقصاء والحرمان وال 100
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واالعتقال والتعذيب، وغير ذلك من أصناف الحصاد المر التي عرضنا لها في مقاالت الحصاد المّر 
 المترتب على حل الدولتين.

العودة الطوعية لالجئين والنازحين، وتعويضهم عن سنوات االضطهاد والحرمان والبعد عن األهل 
ت والدموع والقلق والمطاردة واالعتقال واألرض، والتخلص من الحياة االجتماعية المليئة بالعذابا

 والضنك واالنتظار في طوابير المساعدات الدولية ومغامرات الهجرة نحو الغرب.
رفع الحصار والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى 

 الداخل، واالنفتاح الحر على العالم إقليميا ودوليا.
التنمية الحقيقية المستندة على االستقرار السياسي والعسكري واألمني، وإطالق عجلة االنخراط في 

، البطالة التي %30اإلنتاج في كافة المجاالت، وإيجاد حلول ألزمات البطالة التي بلغت أكثر من 
تركت آثارا نفسية فادحة على اآلالف من خريجي الجامعات من كافة التخصصات، ممن يقبعون في 

 ر انتظار الوظيفة دون أي بارقة أمل.طوابي
حل مشكلة القدس واألماكن المقدسة وما تخضع له من إجراءات تعسفية مستمرة، وإعادة الحقوق  

 المنهوبة ألصحابها.
عام، وحملوا معهم األحالم بعودتها في  100استعادة الحياة الطبيعية للفلسطينيين، التي فقدوها منذ 

 نافي لعقود طويلة، جيال بعد جيل.أزقة النزوح والشتات والم
 ثانيًا: يهوديا

إنهاء حالة العداء مع الشعب الفلسطيني، والعيش في أمن وسالم دون أي منغصات أو قلق بسبب 
 أعمال المقاومة المتكررة ضد المجندين أو المدنيين.

يوني قبل التخلص من عقدة االضطهاد التي لحقت بالشعب الفلسطيني على أيدي قوات الكيان الصه
إعالن الدولة وبعدها، هذه العقدة التي ال تنفك تظهر دولة الكيان الصهيوني بمظهر الدولة الفاشية 

 اإلرهابية أمام المجتمع الدولي.
التخلص من تصورات الدولة اليهودية العنصرية التي يحاول اليمين الصهيوني المتطرف فرضها 

 على الشعب اليهودي.
الحشد والتعبئة، والتخلص من حالة الطوارئ واالستنفار، التي يعيشها حقن دماء، وإيقاف حالة 

 الشعب اليهودي؛ بسبب العداوة التاريخية المستمرة مع الشعوب العربية بسبب القضية الفلسطينية.
إنهاء حالة االستيطان غير الشرعي لألراضي الفلسطينية، وما تسببه من تشويه لصورة اليهودي في 

 العالم.
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من حل الدولتين الذي سُيبقي حالة العداء قائمة بين الشعب اليهودي من جهة والشعب التخلص 
 الفلسطيني والعربي من جهة ثانية.

التطبيع الكامل مع الدول العربية واإلسالمية وشعوبها دونما حاجة إلى اتفاقيات سالم ثنائية هّشة 
 يعقدها الزعماء، وال تعبر عن موقف شعوبها وتطلعاتهم.

تماء الكامل لإلقليم العربي والمشاركة في اتفاقياته وخططه ومشروعاته في كافة المجاالت دونما االن
 ريبة أو قلق.

التعايش مع الشعب الفلسطيني في دولة وطنية واحدة أساسها الدستور والقانون، والتكامل معه في 
 االت المختلفة.تعزيز االستقرار الداخلي والخارجي، وتطوير الفرص االستثمارية في المج

التخلص من مشكلة األماكن المقدسة، وإدارتها واإلشراف عليها، وما يترتب عليها من معوقات في 
وما سيحققه ذلك من حركة  -خاصة من الدول العربية واإلسالمية-وجه حركة السياح والزائرين 
 اقتصادية كبيرة للدولة الجديدة.

 ثالثا: عربيا
ة، التي طالما قّضت مضاجع الدول العربية، وأرقت محافلها، وأثقلت التخلص من القضية الفلسطيني

 عاما. 70كاهلها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ألكثر من 
التخلص من مشكلة الالجئين والنازحين الفلسطينيين، التي عقمت الدول العربية حتى اآلن أن تجد 

 .لها حال كريما يؤكد صدق وقوف الدول العربية معها
إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي إلى غير رجعة، والدخول في سالم كامل مع الشعب اليهودي على 

 أنهم رعايا دولة إقليمية طبيعية ذات عالقات كاملة مع الدول العربية.
 التخلص من التهديد الصهيوني العسكري القائم على التفوق النوعي المدعوم أميركيا وغربيا.

األسلحة النووية، التي تمتلكها دولة الكيان الصهيوني، وتهديها للمنطقة العربية، التخلص من ترسانة 
 وما قد يترتب عليها من سباق للتسلح النووي اإلقليمي.

 التخلص من المشروع الصهيوني اإلقليمي، وهيمنته العسكرية واألمنية واالقتصادية والتكنولوجية.
وني، واتفاقيات السالم الثنائية بين الدول العربية ودولة التخلص من جدلية التطبيع مع الكيان الصهي

الكيان الصهيوني، وفتح المجال أمام الدول العربية بإقامة عالقات كاملة مع الدولة الجديدة في كافة 
المجاالت دون أي اتهامات بالخيانة والعمالة واالنهزام.. وغير ذلك من المصطلحات التي تضج بها 

 ات التواصل االجتماعي العربية كلما انعقد لقاء أو اتفاق مع الكيان الصهيوني.وسائل اإلعالم ومنص
 رابعا: دوليا
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حل القضية الفلسطينية حال نهائيا دون أي تبعات أو انتكاسات متوقعة تفرضها حالة اإلجحاف، 
 التي يقوم عليها حل الدولتين بحق الشعب الفلسطيني.

 األطول واألكثر تعقيدا على مستوى العالم. طي صفحة القضية الفلسطينية، التي تعد
إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي، واالنطالق في مشروعات التنمية الشرق أوسطية، التي طالما 

 ُوضعت لها الخطط واالتفاقيات.
التخلص من االنفراد األميركي بالقضية الفلسطينية، وما ترتب عليه من قرارات وتشريعات وإجراءات 

 ارات الشرعية الدولية.مخالفة لقر 
 تقليص اإلنفاق العسكري في إقليم الشرق األوسط لصالح التنمية واالستثمار.
 التخلص من الترسانة النووية لدولة الكيان الصهيوني تعزيزا للسلم اإلقليمي.

إنهاء حالة الالجئين الفلسطينيين، وما يحتاجونه من تمويل سنوي؛ لسد احتياجاتهم اإلغاثية في 
 االت البيئية والصحية والتعليمية.المج

التخلص من الحرج الدائم الذي تقع فيه الواليات المتحدة والدول الغربية الكبرى بانحيازها التام لدولة 
 الكيان الصهيوني.

التخلص من نموذج الدولة اليهودية العنصرية التي يسعى اليمين الصهيوني إلى إقامتها على األرض 
 ه ذلك من تهديد لالستقرار في المنطقة، وزيادة أعمال المقاومة الفلسطينية.الفلسطينية، وما يشكل

المساهمة في بناء دولة نموذجية مستقرة قائمة على التعايش اإلثني في دولة واحدة متطورة يسودها 
 النظام والقانون، على غرار الدول األخرى المماثلة في العالم.

الواحدة، على خالف حل الدولتين الذي يؤسس الستمرار  هذه أبرز الفرص التي يتيحها حل الدولة
الصراع لعقود قادمة، ومع ذلك فإن الطريق إلى تحقيق هذه الفرص ليس مفروشا بالورود، وتقف في 

 وجهه العديد من التحديات والعقبات التي سنتناولها في المقال القادم بإذن هللا.
 15/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لنتنياهو وابن زايد في الحرمصالة مشتركة  .49

 جوزيه روتنبرغ
ليس صدفة أن ُسمي اتفاق السالم بين إسرائيل واإلمارات العربية "اتفاق إبراهيم"، أبي اليهود 
والمسلمين. فالديانتان تؤمنان بأن ابراهيم ُأمر بالتضحية بابنه، وتتعلق الفوارق بهوية االبن. فاليهود 

ت في "جبل البيت" )الحرم( الذي كان نقطة الخلق، والحقًا أصبح يؤمنون بأن التضحية باسحق وقع
بيت الصالة األكبر بالنسبة للشعب اليهودي. تنبأ النبي يشعياهو بأنه في المستقبل "سيسمى بيت 
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الصالة لكل الشعوب"، وربما في هذه األيام في ظل االتفاق بين الدولتين ستحقق أخيرا هذه النبوءة 
نية لليهود وللمسلمين للصالة في "جبل البيت" بانسجام، دون أن يسلب أحد من خالل إعطاء إمكا
 حقوق اآلخر وحرياته.

 لم تسمح إسرائيل بعبادة يهودية في الموقع األكثر قدسية لشعبها. 1967لشدة األسف، منذ 
لى ومع أنها حافظت على السيادة القومية على "جبل البيت" ومحيطه، ولكن السيادة الدينية نقلت إ

 األوقاف.
حوفظ على الـ "ستاتيسكو" ألن زعماء إسرائيل خشوا من أن الخروج عنه سيؤدي إلى "أعمال شغب" 

 إسالمية في البالد وفي العالم.
وقالت السلطات اإلسرائيلية، غير مرة، إن هذا موضوع أمني، واإلخالل بالنظام الحالي في "جبل 

 البيت" من شأنه أن يثير العنف.
 ذا التخوف أن يدير سياسة إسرائيل في الموضوع، ولكن هذه هي الحقائق.ال يفترض به

ومع ذلك، فإننا نعيش اآلن في فترة غير مسبوقة. اتفاق مع اإلمارات والبحرين، إذن سعودي 
 بالطيران، وفتح سفارات أولى في القدس لدولة ذات أغلبية إسالمية، هي كوسوفو.

 والسيادة اليهودية في وطن آبائها وأجدادها يتشقق.سور الرفض اإلسالمي للدولة اليهودية 
ولئن كانت نزاعات الماضي تنتهي، فلعل هذا أيضا هو الزمن لتحطيم مسلمات شوهاء حين يصل 
الوفد من اإلمارات إلى إسرائيل. يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يدعو صديقه األكبر لالنضمام إليه 

هما االثنين أن يصليا لنجاح السالم، االزدهار واالستقرار في في زيارة إلى "جبل البيت"، ويمكن ل
 المنطقة، كل واحد حسب دينه.

كبادرة طيبة أخرى، وألجل ضمان هذا التعهد التاريخي، يمكنهما أن يدعوا الزعيم الفلسطيني، محمود 
ء عباس، لينضم اليهما لما سيكون حدثا تاريخيا سيفتح حقا عصر السالم والمساواة، وكل شي

سيحصل في "جبل البيت". ستكون هذه يدًا ممدودة أخرى إلى عباس لنرى إذا كان مستعدا حقا 
 لسالم عميق.

قال د. علي رشيد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني االتحادي 
س بشكل شخصي فيما التحاد اإلمارات، مؤخرًا، إن ولي العهد، محمد بن زايد، يريد أن يزور القد

يسعى إلى "سالم شامل". والسالم الشامل هو سالم يشمل كل جوانب التوافق والمصالحة. لقد أعلنت 
االمارات علنا وعلى المأل بأن لليهود جذورا عميقة في المنطقة، واننا ننتمي إلى هنا. هذا اعتراف 

 لبيت".مهم للغاية، وبصفته هذه، يمكن أن يسند بصالة مشتركة في "جبل ا
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التطبيع مفهوم يكرر نفسه في الفترة األخيرة. أحد األمور الشاذة والمشوهة أكثر من غيرها في النزاع 
 في الشرق األوسط هو رفض حق اليهود في الصالة في "جبل البيت".

هذا يجب أن يتغير إذا ما كان االتفاق بين أبناء إبراهيم يفترض أن يكون مهما ويحقق السالم 
 والتطبيع.

 "إسرائيل اليوم"
 16/9/2020األيام، رام هللا، 
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