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 : نفكر في تنصيب دحالن وإزاحة عباس"إسرائيل" لدىالسفير األمريكي  .1
السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد  قال: خدمة سند -الصحافة اإلسرائيلية -وكاالت  -الجزيرة 

فريدمان إن واشنطن تفكر في تنصيب محمد دحالن زعيما للفلسطينيين لكن ليست لديها مصلحة في 
 هندسة القيادة الفلسطينية.

تلك  -المقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو-ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" 
رة إلى أن هناك تقديرات بأن الواليات المتحدة األميركية يمكن أن التصريحات عن فريدمان، مشي

 تدعم دحالن إلزاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ووجه فريدمان انتقادات للسلطة الفلسطينية قائال "يتشبثون بشكاوى قديمة جدا وغير ذات صلة، وإنهم 

جانب الخطأ من التاريخ في الوقت بحاجة إلى االنضمام إلى القرن الحادي والعشرين، فهم في ال
 الحالي".

االسم -قيادة الشعب الفلسطيني ال تخدمه كما ينبغي. وأعتقد أن الناس في يهودا والسامرة "وأضاف: 
يريدون حياة أفضل، والشعب الفلسطيني بحاجة إلى فهم أنه من الممكن أن  -التوراتي للضفة الغربية
 ."يحقق مثل هذا الهدف

لى أن خطة ضم أجزاء من الضفة المحتلة إلسرائيل سيتم تنفيذها، موضحا أن وشدد فريدمان ع
 تعليق خطة الضم حاليا هو تعليق مؤقت.

وأكد أنه في غضون أشهر أو سنة سينتهي الصراع العربي اإلسرائيلي ألن العديد من الدول ستوقع 
 قريبا اتفاقات للتطبيع مع إسرائيل.

نقلته عن ديفيد فريدمان عن سعي الذي تصريح العّدلت لبثت أن  ماصحيفة "إسرائيل اليوم"  غير أن
 واشنطن الستبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس واختيار محمد دحالن.

وذكرت الصحيفة يوم الخميس، أن فريدمان قال إن واشنطن ال تفكر في ذلك، وإنه ليس لديها رغبة 
 في هندسة القيادة الفلسطينية.

زيرة في رام هللا وليد العمري إن الصحيفة عّدلت التصريح في بعض مواقعها، وقال مدير مكتب الج
 في موقعها األساسي.]أمس[ ولكنها أبقت عليه حتى عصر اليوم 

وأضاف العمري أن الضجة التي أحدثها التصريح دفعت الصحيفة للتظاهر بأن مراسلها أرئيل كاهانا 
 ارتكب خطأ مطبعيا.

 17/9/2020الجزيرة.نت، 
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 و ردينة ردا على فريدمان: سياسة االبتزاز مصيرها الفشل وشعبنا من يختار قيادتهأب .2
 والضغوط المستمرةقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن سياسة التهديد : رام هللا

وأضاف أبو  ومحاوالت االبتزاز األميركي للرئيس محمود عباس والقيادة، سيكون مصيرها الفشل.
ن شعبنا الفلسطيني هو وحده من يقرر قيادته وفق األسس الديمقراطية التي أرستها منظمة أة ردين

التحرير الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية، وليس عبر التهديد والوعيد وسياسة االبتزاز 
ة شعبنا ميركا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان من خاللها الضغط على قيادأالرخيصة التي يحاول سفير 

وأضاف أن تمرير أية محاولة للتنازل عن المقدسات والثوابت الوطنية من قبل اية جهة  الفلسطيني.
 كانت سيكون مصيرها الفشل تمامًا كما فشلت كل المؤامرات منذ وعد بلفور وحتى صفقة ترمب.

 17/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بعباسحذر من المس  ي مجدالني .3
حّذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني من المساعي : كفاح زبون  - رام هللا

األميركية للمّس بالرئيس عباس، على غرار ما حدث مع الزعيم الراحل ياسر عرفات، من أجل 
هد ، إن المرحلة القادمة ستش«صوت فلسطين»وقال مجدالني، في تصريح لـ«. صفقة القرن »تمرير 

 مزيدًا من اإلجراءات العقابية األميركية بحق القيادة الفلسطينية.
 18/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 دحالن: تصريحات فريدمان تكتيك مخادع ولم يوَلد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا .4

ى تويتر، في تغريدة له عل ]أمس[ قال محمد دحالن، القيادي السابق في حركة "فتح"، اليوم :رام هللا
ردًا على تصريحات للسفير األمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان لمح فيها إلى إمكانية تسليمه رئاسة 
السلطة الفلسطينية: "أنا محمد دحالن كلي إيمان بأن فلسطين بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية 

شاملة وشفافة، ولم  القيادات والمؤسسات الفلسطينية كافة، وذلك لن يتحقق إال عبر انتخابات وطنية
وتابع: "إذا كان ما ُنسب للسفير األمريكي لدى دولة  يولد بعد من يستطيع فرض إرادته علينا".

االحتالل صحيحًا، فذلك ال يزيد عن كونه تكتيكًا مخادعًا هدفه إرهاب البعض وزعزعة الجبهة 
 الداخلية".

 17/9/2020، القدس، القدس
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 "كورونا"عنصر لمواجهة  1,500ب غزة تواصل تدريفي  "داخلية"ال .5
 1,500األناضول: تواصل وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، تدريب  - غزة

، لدعم أجهزتها الشرطية ”التشغيل المؤقت“، أعلنت استيعابهم مؤخرا على بند ”ُمستجد“عنصر 
سم الوزارة، إياد البزم، لوكالة وقال المتحدث با “.كورونا“واألمنية، في مواجهة انتشار فيروس 

يخضعون لدورة تدريبية عاجلة، ضمن المرحلة الثانية من “، إن العناصر المستجدين ”األناضول“
 ”.شهور 3عنصر على بند التشغيل المؤقت لمدة  2,500استيعاب 

 17/9/2020القدس العربي، لندن، 
 

 ومدانةمرفوضة عباس  حول الرئيس"مركزية فتح": تصريحات فريدمان  .6
أدانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( بشدة تصريحات سفير إدارة : رام هللا

 مب في تل أبيب المستوطن فريدمان والتي كشف فيها عن نية هذه اإلدارة استبدال المدعو دحالناتر 
لخميس، أن ما أعلن وأكدت "مركزية فتح"، في بيان لها، مساء ا. محمود عباس المنتخب الرئيسب

عنه فريدمان هو تدخل سافر بالشؤون الداخلية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض من الشعب 
 مب الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.االفلسطيني، ويؤكد على خطورة مخططات إدارة تر 

 17/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 كالم فريدمان مرفوض ومدان وغير مقبول التابع لدحالن: ي" في فتحتيار اإلصالح"ال .7
قال المتحدث الرسمي باسم تيار اإلصالح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن رام هللا: 

«. كالم فريدمان مرفوض ومدان وغير مقبول على القائد محمد دحالن قبل أي فلسطيني آخر»
لفلسطيني، وخارجة عن األصول الدبلوماسية، وتدخاًل بشؤون إهانة للشعب ا»واعتبر أقوال فريدمان 

شعبنا الداخلية، وانعكاسًا لحالة تكُبر واستعالء عنصري، تعكس العقلية االستيطانية الصهيونية 
 «.المتطرفة، التي تتحكم بتصرفات وقرارات وتفوهات سفير البيت األبيض لدى دولة االحتالل

 18/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 حماس: التصريحات األمريكية "تدخل سافر" بالشأن الفلسطيني .8
أعلنت حركة "حماس"، الخميس، رفضها تصريحات للسفير األمريكي لدى إسرائيل ديفيد : غزة

فريدمان، ذكر فيها أن بالده تدرس استبدال القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحالن، 
لحركة حازم قاسم: "هذه التصريحات مرفوضة، وتؤشر وقال الناطق باسم ا بالرئيس محمود عباس.
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وأضاف قاسم،  على المنطق العنجهي الذي يحكم السياسة والموقف األمريكي بمختلف القضايا".
لألناضول، أن "السفير األمريكي فريدمان، ال يفكر إال بموقف البلطجة، وأن التدخل األمريكي سافر 

 في الشأن الفلسطيني".
شعب الفلسطيني لن يسمح ألي طرف خارجي أي كان أن يملي قيادته، من يقود ولفت إلى أن "ال

 الشعب الفلسطيني سيكون نتاج إرادة الشعب وليس نتاج فرض أي جهة من الخارج".
 17/9/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 نأو اإلسرائيلييحسن يوسف: الشعب الفلسطيني هو من يختار قيادته وليس األمريكيين  .9

قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حسن يوسف: إن الشعب الفلسطيني هو : رام هللا
من يختار قيادته، وال يمكن لألمريكيين أو اإلسرائيليين، أو حتى اإلقليم أن يملي عليه أسماء 

الخميس، تصريحات السفير األمريكي لدى االحتالل ديفيد يوم ورفض يوسف في بيان،  قيادتهم.
يدمان حول تفكير بالده باستبدال عضو حركة التحرير الوطني "فتح" المفصول محمد دحالن فر 

 برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واعتبرها تدخال سافرا وساذجا ومرفوضا.
 17/9/2020، قدس برس

 
ي ونحن أمام خطوات غير مسبوقة .10  بدران: التقارب الداخلي ِجدِ 

القات الوطنية في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي حسام بدران، أكد مسؤول دائرة الع: بيروت
وفي  أن ما يجري من تقارب فلسطيني داخلي هذه المرة مختلف، ويتسم بالجدية والتواصل المستمر.

لقاء مع إذاعة "حياة أف إم" التي تبث من مدينة نابلس، أشار بدران إلى وجود تواصل يومي مع 
 خطوات تراكمية غير مسبوقة. حركة فتح، وقال إننا أمام

وقال بدران: "تقارب الفصائل اليوم يتسم بأننا نعبر مرحلة بات التهديد فيها يطال الجميع بمن فيهم 
السلطة الفلسطينية، والمسار السياسي قد ُسدَّ بالكامل، واإلعالن رسميا عن التحلل من االتفاقيات مع 

 قي الجميع لمواجهة التحديات".دولة االحتالل والتطبيع العربي ساعد على تال
 17/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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: التعاون في قطاعات الصناعة وتحلية المياه البحرينية" األيام"وزير التعاون اإلسرائيلي لـ .11
 والتكنولوجيا

كشف وزير التعاون اإلقليمي في دولة إسرائيل أوفير أكونيس عن مباحثات مرتقبة بين مسؤولين 
ينيين ونظرائهم اإلسرائيليين، وذلك لتعزيز التعاون في مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية بحر 

 بين البلدين.
نحن متحمسون جًدا إلعالن السالم مع الجانب : »"األيام"وقال أكونيس في مقابلة هاتفية خص بها 

، مشدًدا «ين الدوالراتالبحريني، الذي سيحقق في بداية مراحله تبادل تجاري تصل قيمته إلى مالي
على أنه كلما تطورت أوجه التعاون بين إسرائيل وبين الدول العربية، تحقق االزدهار واالستقرار 

 والسالم في منطقة الشرق األوسط.
وأشار الوزير أكونيس إلى أن أفضل مجاالت التعاون بين البلدين تتركز على التعاون في المجاالت 

وتحلية المياه والتكنولوجيا المتطورة، وفي قطاع االتصاالت والبرمجيات،  الصناعية والطاقة المتجددة
 كذلك التقنيات المتطورة في المجاالت الزراعية.

 17/9/2020األيام، المنامة، 
 

 : نتأهب لمنح السائح اإلماراتي تجربة مثاليةاإلماراتية" االتحاد"وزير السياحة اإلسرائيلي لـ .12
زامير وزير السياحة اإلسرائيلي، أن معاهدة السالم التي تم توقيعها تفتح أكد أساف : أحمد عبدالعزيز

الباب أمام آفاق التعاون بين البلدين في مجال السياحة، بما يخدم االقتصاد في كل من إسرائيل 
ودولة اإلمارات، مشيرًا إلى أن هذه المعاهدة التاريخية ستؤدي بكل تأكيد إلى زيادة أعداد السياح 

 ن من اإلمارات إلى إسرائيل، كما تسهم في بناء جسور للتواصل بين الشعبين. القادمي
معاهدة السالم تخلق إمكانات هائلة للسياحة بين «: »االتحاد»وقال الوزير زامير في حوار خاص لـ

، مشيرًا إلى أن هناك «البلدين، سواء من حيث السياحة الثنائية، أو فتح كال البلدين ألسواق مستهدفة
صاالت بين ممثلي البلدين حاليًا، في مختلف الجوانب المتعلقة بمجال السياحة، وفيما يتعلق ات

بصياغة اتفاقيات تأشيرات الطيران والسياحة، فضاًل عن إبرام اتفاقيات تسويق لحزم السياحة 
 المشتركة. 
وقيعها مساء إن مواطني إسرائيل، وأنا من بينهم، متحمسون للغاية للمعاهدة التي تم ت»وأضاف: 

أمس األول، ويحدونا األمل أنه بنهاية العام الجاري، ستؤتي التفاهمات بين الهيئات ثمارها، وسنكون 
 «. قادرين على المضي قدمًا في التبادل السياحي في وقت مبكر من العام المقبل

 17/9/2020االتحاد، أبو ظبي، 
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 إلماراتالتي ستباع ل 35تأمل بصنع أجنحة طائرات إف "إسرائيل" .13
تأمل الصناعات الجوية اإلسرائيلية بجني أرباح من صفقة بيع الواليات المتحدة : بالل ضاهر
لإلمارات، رغم نفي رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه صادق على  35طائرات إف

ه الصفقة الصفقة في إطار اتفاق التحالف وتطبيع العالقات، ورغم معارضة الجيش اإلسرائيلي لهذ
بادعاء أنها ستمس بالتفوق النوعي العسكري اإلسرائيلي وستؤدي إلى مطالبة دول أخرى في الشرق 

 األوسط، مثل السعودية، بشراء طائرات كهذه.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن الصناعات الجوية اإلسرائيلية، التي تصنع 

دت حظوظها بتصنيع أجنحة الطائرات التي ستباع لإلمارات، ، تعتبر أنه تزاي35أجنحة طائرات إف
إذ أنها واحدة من بين ثالثة مصانع تصنع هذه األجنحة. ولم ُيتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص حتى 

 اآلن.
، فيما ُتصنع أجنحتها 35طائرة إف 4,000وتشير التقديرات في الواليات المتحدة إلى أنه سيتم صنع 

منتجة الطائرة "لوكهيد مارتين" في تكساس، وفي إيطاليا وفي مصنع في المصنع الرئيسي ل
 الصناعات الجوية اإلسرائيلية في اللد.

 17/9/2020، 48عرب 
 

 يديعوت: تطبيع أبو ظبي والمنامة قتل "المبادرة العربية" .14
قالت صحيفة إسرائيلية، إن اتفاق التطبيع بين االحتالل من جهة، : أحمد صقر -21عربي -غزة

 .2002إلمارات والبحرين من جهة أخرى، يقتل "المبادرة العربية للسالم" التي أطلقتها السعودية عام وا
درور يميني"، أن -وزعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في مقالها االفتتاحي الذي كتبه "بن

ة المجاالت، وهذا اتفاق التطبيع مع اإلمارات مثل اتفاق التطبيع مع البحرين؛ "يبثان التعاون في كاف
 هو الشرق األوسط الجديد الذي حلمنا به". 

ونبهت إلى أن "الجانب العملي أكثر أهمية، فمقدمة وثيقة االتفاق تتضمن إعالنا عن المبادرة  
العربية للسالم، حتى وإن كانت تظهر في اجتماعات الجامعة العربية كأمر اعتيادي، فبنود اتفاق 

 ظت أنفاسها". التطبيع تؤكد أن الخطة لف
 17/9/2020"، 21عربي " 
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 مستشرق إسرائيلي: اإلخوان سبب برود سالمنا مع مصر واألردن .15
قال إيلي فودة الذي يرأس جمعية الدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية، : عدنان أبو عامر -21عربي

خليج مسألة معاداة والمحاضر في الجامعة العبرية إن "أحد المجاالت المشتركة بين إسرائيل ودول ال
" أن "ولي عهد 21اإلخوان المسلمين"، مضيفا في حوار مع صحيفة "معاريف"، ترجمته "عربي

اإلمارات يعتبر نفسه أكبر كاره للجماعة، يقود خًطا واضًحا للغاية، بجانب التعاون التكنولوجي 
ر مختلف تماًما في كثير والطبي والسيبراني، وكل ما يستتبعه، لدينا أساس عميق جًدا للتعاون، األم

من النواحي مع مصر واألردن، لدينا اتفاقات مع السيسي وعبد هللا الثاني، لكن السالم أكثر برودة 
 مع المصريين واألردنيين".

وأكد أن "أحد األسباب الرئيسية لبرود السالم مع مصر واألردن وجود اإلخوان المسلمين ونقابات 
وجود لكل ذلك، نحن أمام دول صغيرة جدا، بها عشرة ماليين نسمة، قوية جدا فيهما، في الخليج ال 

 منهم تسعة ماليين أجنبي".
 17/9/2020"، 21عربي "

 

 تصادق على اإلغالق واستبعاد استئناف الدراسة بعد األعياد اإلسرائيلية الحكومة .16
مل الذي تفرضه صادقت الحكومة اإلسرائيلية الليلة الماضية، على لوائح اإلغالق الشا: محمد وتد

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تجتمع لجنة القانون والدستور البرلمانية في وقت 
الحق اليوم، إلقرار تقييدات اإلغالق الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة عند الساعة الثانية بعد 

المواقف والخالفات بين وزراء وتأتي هذه المصادقة في أعقاب تباين  أسابيع. 3الظهر ويستمر مدة 
 الحكومة على إجراءات اإلغالق في بعض المواضيع، وهو األمر الذي علق التصويت الهاتفي.

 17/9/2020، 48عرب 
 

 المسجد األقصى منذ بداية العام اقتحم ستوطنمألف  12أكثر من  .17
ا للمسجد األقصى أفادت مراسلة الجزيرة أن مجموعات من المستوطنين بدأت اليوم الخميس اقتحام

المبارك؛ استجابة لدعوات من قبل منظمات الهيكل القتحامات واسعة اليوم عشية احتفاالت رأس 
وقالت مراسلة الجزيرة في القدس نجوان سمري "حتى هذه الساعة وبعد قرابة نصف  السنة العبرية.

، فقد دخلت نطنيالمستو ساعة على فتح باب المغاربة، الذي تخصصه شرطة االحتالل القتحامات 
 مستوطنا". 20مجموعات كل واحدة تضم  3



 
 
 
 

 

 11 ص             5335 العدد:             9/18/2020 الجمعة التاريخ:  

                                    

ألف مستوطن المسجد األقصى منذ بداية العام  12ووفقا لمصادر فلسطينية فقد اقتحم أكثر من 
 برعاية وحماية شرطة االحتالل رغم أزمة كورونا.

 17/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اصل مع "حزب هللا"محكمة إسرائيلية تفرج عن فلسطينية اُتهمت بالتو  .18
قررت محكمة "عوفر" العسكرية اإلسرائيلية، الخميس، اإلفراج عن : عوض الرجوب -رام هللا 

 فلسطينية، بعد ساعات من نشر جهاز "الشاباك" بيانا اتهمها فيه بالتعاون مع "حزب هللا" اللبناني.
سيس، لألناضول، إن وقالت مديرة مؤسسة "الضمير" لرعاية السجين وحقوق اإلنسان، سحر فران

دوالرا(،  286شيكل )نحو  1,000"األسيرة تسنيم القاضي، سيفرج عنها اليوم فور دفع غرامة مالية 
 يوًما في التحقيق". 44وإتمام إجراءات اإلفراج بعد قضائها 

من جهته ذكر جهاز الشاباك في بيانه، أن "ياسمين جابر ُحددت كهدف للتجنيد من جماعة حزب 
، وهو ذات المؤتمر الذي شاركت فيه تسنيم 2015شاركتها في مؤتمر عقد في لبنان عام هللا بعد م
لكن مديرة مؤسسة "الحق" الحقوقية الفلسطينية قالت، إن الحكم الصادر اليوم بحق األسيرة  القاضي".

 تسنيم "نهائي وباالتفاق مع النيابة".

 17/9/2020وكالة األناضول لألنباء، 
 

 مسكن في مناطق "ج" خالل الستة أعوام الماضية 3,300دم عساف: االحتالل ه .19
أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، أن سلطات االحتالل هدمت خالل ر: األغوا

مسكن في المناطق المصنفة "ج" بمواقع مختلفة في الضفة غالبيتها في  3,300أعوام الماضية  6
تها الهيئة، الخميس، لمحافظة طوباس، إن المتابعات القانونية وقال عساف خالل جولة نفذ األغوار.

ألف  17التي تقوم بها الهيئة لمنع الهدم ساهمت في منع هجرة أهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن 
 مواطن يسكنون في مناطق "ج".

 17/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ضه للطعن على يد مجموعة من المستوطنينإصابة فلسطيني بجروح جراء تعر  .20
رام هللا: أصيب شاب فلسطيني، األربعاء، بجروح جراء تعرضه للطعن على يد مجموعة من 

وقالت الوكالة  المستوطنين اليهود داخل إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية.
عن في رقبته، وأنحاء جسده خالل عمله عاما( تعرض للط 30الشاب الفلسطيني عيسى أبو هليل )“
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ولم تعقب مصادر إسرائيلية فورا على  ”.داخل إسرائيل، ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة
 الحادث.

 17/9/2020القدس العربي، لندن، 
 

 178االحتالل يهدم "العراقيب" للمرة  .21
ـ"سلطة تطوير النقب"، هدمت قواٌت من شرطة االحتالل ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى ب: النقب

، قرية العراقيب مسلوبة االعتراف في النقب، والمهددة بالتهجير 178صباح اليوم الخميس، للمرة 
، إن "السلطات اإلسرائيلية 48عربموقع وقال أحد سكان العراقيب، عزيز الطوري، وفق  واإلخالء.

ت سابقة تركتهم في العراء دون تعّمق معاناتهم، وتواصل هدم خيامهم، وهذه المرة كما في عدة مرا
 مأوى غير آبهة بأحوال الطقس الحار ووباء كورونا".

 17/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "صعبة وخطيرة"غزة تحذر من أزمة دوائية في  وزارة الصحة .22
صعبة “: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، من أزمة دوائية األناضول - غزة

من جانبه، أوضح منير الُبْرش، مدير عام  تؤثر على جهودها بمواجهة فيروس كورونا.” يرةوخط
بالمئة، فيما بلغت نسبة العجز في  47الصيدلة بالوزارة، أن نسبة العجز في األرصدة الدوائية بلغت 

بط الواقع الدوائي ومستلزمات الوقاية المرت“ولفت إلى أن  في المائة. 33المستهلكات الطبية 
 ”.، ال يكفي سوى شهر واحد على أبعد تقدير19 -بالخدمات التي تقدم لمرضى كوفيد

 17/9/2020القدس العربي، لندن، 

 
 رئيس الوزراء األردني: موقفنا ثابت.. وللسالم شروط ال نحيد عنها .23

، موقف بالده "الثابت والواضح" من أمسأكد عمر الرزاز رئيس الوزراء األردني، قنا:  -عمان 
لقضية الفلسطينية، والمتمثل في "السالم الشامل والعادل لكل المنطقة". وقال الرزاز، في تصريحات ا

صحفية، إنه لن يكون هناك سالم دائم وال عادل وسيتفاقم الصراع إذا استمر الكيان اإلسرائيلي في 
تقلة وعاصمتها إجراءاته األحادية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المس

القدس المحتلة. وأضاف إن األردن "كان وما زال مؤمنا بالسالم الشامل والعادل لكل المنطقة، ولكن 
 هذا السالم له شروطه التي ال نحيد عنها بأي حال من األحوال".

 18/9/2020، الشرق، الدوحة
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 ما يشتهي األردن؟على غير  "إسرائيل"هل هبت رياح التطبيع اإلماراتي البحريني مع دراسة:  .24
ال تخفي دراسة أعدها باحث أكاديمي قلق األردن من حالة التقارب : أيمن فضيالت -عمان 

اإلسرائيلي الخليجي، خاصة اإلمارات والسعودية، فهذا التقارب ُيفقد األردن موقعه الجيوسياسي 
 للمملكة. جيةاالستراتيويلغي الحاجة الخليجية له، ويحمل معه جملة من التحديات والمتاعب 

بحسب الدراسة األكاديمية -الصعوبات المتوقع أن يواجهها األردن في قادم األيام تتمثل في شقين 
التي أعدها الباحث حسن البراري لصالح مؤسسة فردريش إيبرت األلمانية وحصلت الجزيرة على 

بإلغاء قرارها ضم مناطق  أولهما أن صفقة السالم اإلسرائيلية اإلماراتية ال تلزم إسرائيل -نسخة منها
 األغوار، مما يبقي مخاوف الضم قائمة أمام األردن.

وفي شقها الثاني، تتخوف المملكة من المس بدورها في رعاية القدس والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، من خالل لعب اإلمارات والسعودية دورا جديدا هناك، خاصة أن أبو ظبي ستتولى نقل 

لى القدس عبر مطار بن غوريون دون استخدام األردن كقناة أو االستفادة من الحجاج المسلمين إ
 موقعها كدولة مجاورة إلسرائيل.

 17/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 منفتحون على ربط الشركات اإلسرائيلية بمشاريعنا االقتصادية :وزير اقتصاد اإلمارات .25
عبد هللا بن طوق المري، في مقابلة مع قال وزير االقتصاد اإلماراتي : يحيى عياش -21عربي

"، إن "التعاون بين الطرفين سيشمل كل 21صحيفة "غلوبس" العبرية األربعاء، وترجمتها "عربي
القضايا الممكنة، من صحة وزراعة وحتى الفضاء"، منوها إلى أن تنظيم رحالت الطيران المباشرة، 

التحالف مع االحتالل اإلسرائيلي "سيحافظ على  ورأى الوزير اإلماراتي أن تعد مسألة أسابيع قليلة.
 أمن المنطقة"، مشيرا إلى إمكانية ربط دول شمال أفريقيا بهذا التعاون.

وتابع المري: "منفتحون على ربط الشركات اإلسرائيلية بمشاريعنا االقتصادية، وسنعمل على 
كد المري وجود عرض استثماري كبير وأ. االستفادة من التقنيات التكنولوجية اإلسرائيلية بهذا اإلطار"

 .قدمته اإلمارات للسلطة الفلسطينية، بهدف محاولة إعادتها إلى طاولة المفاوضات
 16/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 مقترح إسرائيلي لبناء ممر بري مع دول الخليج يشمل السعودية .26

لى موقعها اإللكتروني، أكدت صحيفة "غلوبس" اإلسرائيلية الخاصة المختصة بالشأن االقتصادي، ع
األربعاء، أن "تل أبيب ستعرض على أبو ظبي بناء ممر بري يربط بين إسرائيل ودول الخليج، ليكون 
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وأوضحت الصحيفة أّن  حلقة وصل لنقل نفط وغاز الخليج إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية".
سية علنية بينها وبين "السعودية سيكون لها محطة ضمن الممر، رغم عدم وجود عالقات دبلوما

وأشارت الصحيفة إلى "أّن نقل النقط والغاز الطبيعي سيتم عبر األنابيب من دول الخليج  إسرائيل".
إلى مدينة إيالت )جنوبا(، ومن ثّم إلى مدينة عسقالن )جنوب غرب(، لنقلها إلى أوروبا وأمريكا 

 الشمالية".
 17/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 سبل تعزيز معاهدة السالم اإلماراتية اإلسرائيليةبحث مع بومبيو يعبد هللا بن زايد  .27

التقى الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اإلماراتي مايك بومبيو وزير خارجية : واشنطن
الواليات المتحدة األميركية، وعددا من قادة وأعضاء الكونغرس، في ختام زيارته العاصمة األميركية 

لتوقيع على معاهدة السالم بين اإلمارات وإسرائيل. وركز وزير الخارجية اإلماراتي في واشنطن وا
السالم اإلماراتية اإلسرائيلية،  اجتماعه مع نظيره األميركي وقادة الكونغرس، على سبل تعزيز معاهدة

للسالم واالستقرار اإلقليميين، من خالل وقف عمليات الضم )في الضفة(، واإلسهام في إيجاد طاقة 
 جديدة إيجابية للتغيير في أرجاء منطقة الشرق األوسط كافة.

سالم بين وأعرب الوزير، عن شكره وامتنانه ألعضاء الكونغرس لجهودهم ودعمهم الكبير لمعاهدة ال
دولة اإلمارات ودولة إسرائيل، مشددا على التزام دولة اإلمارات طويل األمد والمستمر حيال الشعب 

 الفلسطيني.
 18/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "على عالقاتها مع إسرائيل منفتحة قطر" مسؤول أميركي: .28

يموثي لندركنغ، إن قال نائب مساعد وزير الخارجية األميركي للشؤون الخليجية ت: واشنطن
}المسؤولين القطريين منفتحون في ما يخص عالقاتهم مع إسرائيل{، الفتًا إلى التاريخ الطويل من 

 العالقات بين الدوحة وتل أبيب. وأشار إلى أن كال الدولتين ستتحرك بإيقاعها باتجاه التطبيع.
 18/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 بات كوشرتنوي إنتاج وج "طيران اإلمارات" .29

الخميس نّيتها إنتاج وجبات كوشر المعّدة وفقًا للتقاليد « طيران اإلمارات»دبي: أعلنت مجموعة 
وقالت  الدينية اليهودية، وذلك بعد يومين على توقيع اتفاق لتطبيع العالقات بين اإلمارات وإسرائيل.
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المجلس »كة يديرها رئيس في بيان إّنها وّقعت مذكرة تفاهم مع شر « اإلمارات لتموين الطائرات»
روس كريل للحصول على شهادات من قبل جهات دينية يهودية تسمح « اليهودي في اإلمارات

 بإنتاج هذه الوجبات.
 17/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 اتفاق إسرائيلي بحريني في مجال السياحة .30

ريني زيد بن راشد اتفق وزيرا السياحة اإلسرائيلي عساف زمير، والبح: سعيد عموري  -القدس 
جاء ذلك خالل اتصال  الزياني، الخميس، على التعاون المتبادل بين الجانبين في مجال السياحة.

هاتفي أجراه زمير مع الزياني الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة في بالده، حسب ما 
، إمكانية ”ت أحرنوتيديعو “كما ناقش الوزيران، حسب  العبرية.” يديعوت أحرنوت“ذكرت صحيفة 

تشمل حزم ورحالت “وأضافت أن الشراكة  إقامة شراكة ثالثية مع اإلمارات في مجال السياحة.
وأشارت  ”.متبادلة بين الدول الثالث، تتضمن رحالت جوية تمر فوق المملكة العربية السعودية

 ”.ئيلدعا نظيره البحريني لزيارة إسرا“الصحيفة إلى أن الوزير اإلسرائيلي زمير 
 17/9/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 "إسرائيل"يديعوت أحرونوت: مدارس اإلمارات تدر س طالبها االتفاقية مع  .31

( أن المدارس اإلماراتية بدأت تدّرس Ynetأورد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية )
يع الرسمي لالتفاقية اإلماراتية الطالب معاهدة السالم مع إسرائيل في الكتب المدرسية حتى قبل التوق

وأوضحت أن الكتب المدرسية اإلماراتية بدأت بالفعل تدّرس قضايا  اإلسرائيلية الثالثاء الماضي.
التعاون والسالم والقيم اإلسالمية األساسية والخصائص الوطنية اإلماراتية، مستشهدة باالتفاق الذي 

 ثاء بعد أسبوعين فقط من إعالن الصفقة بين الجانبين.وقِّع بين اإلمارات وإسرائيل في واشنطن الثال
 17/9/2020ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 باكستان تدعو لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس طبقا لالتفاقيات الدولية .32

جدد وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي موقف بالده من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن 
عم حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم كما جاء في قرارات األمم المتحدة. باكستان تد

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن باكستان تدعو لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة 
 وعاصمتها القدس الشريف طبقا لالتفاقيات الدولية.
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ام في لقاء مع فضائية محلية أن الفلسطينيين وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان قد أكد قبل أي
ظلموا وحرموا من حقوقهم واغتصبت أراضيهم وبالتالي ال جدوى من االعتراف بإسرائيل في ظل 

 رفض الفلسطينيين لذلك.
توقيع البحرين واإلمارات  ،األربعاء يوم بدورها انتقدت الجماعة اإلسالمية الباكستانية في بيان

 القات مع إسرائيل، واصفة الخطوة بالخيانة لألمة اإلسالمية والفلسطينيين.اتفاقيات لتطبيع الع
 17/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"الداعية اإلماراتي وسيم يوسف يهاجم صواريخ حماس ويدافع عن  .33

أثار الداعية اإلماراتي، وسيم يوسف، غضبا كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي، بعد أن  لندن:
اجم حركة حماس، عشية توقيع اتفاق التطبيع بين اإلمارات والبحرين وإسرائيل يوم الثالثاء في ه

قامت “وقال يوسف الذي بارك التطبيع مع إسرائيل، في تغريدة على حسابه في تويتر:  واشنطن.
ما حين“وأضاف:  ”.حماس بضرب صواريخ تجاه اسرائيل! تزامنًا مع توقيع معاهدة السالم في أمريكا

تقوم اسرائيل بالرد على صواريخ حماس، سيتباكى أنصار حماس ويصرخون للعرب: وين الماليين! 
 ”.وطبعًا الضحية أطفال ونساء وأبرياء غزة بسبب تصرفات رعناء حمقاء من حزب حماس اإلرهابي

والقت تغريدة يوسف غضبا واسعا من الناشطين على تويتر، الذين استنكروا المستوى الذي وصل 
إليه الداعية اإلماراتي في تبرير التطبيع مع كيان االحتالل، متجاهال كل الجرائم اإلسرائيلية بحق 

 الفلسطينيين.
 17/9/2020، القدس العربي، لندن

 
 متضامنا في باريس وفد إعالمي عربي يزور سفارة فلسطين .34

بنان ومصر زار سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا وفد إعالمي ضم صحفيين عرب من ل: باريس
والعراق والجزائر والمغرب، للتعبير عن رفضه، ورفض اإلعالميين العرب المستقلين للخطوات 

 التطبيعية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي التي أقدمت عليها االمارات والبحرين.
 18/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ركيين: "نحن نحب بلدكم وجاريد زعيم عظيم إلسرائيل"ليهود األميمخاطبًا الناخبين اترامب  .35

ذكرت "وكالة التلغراف اليهودية" في تقرير لها، يوم  -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم –واشنطن
الخميس، أن الرئيس األميركي دونالد ترامب طالب الزعماء األميركيين اليهود في مكالمة هاتفية 
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األميركيين له، وأنهى مكالمته بعبارات مثيرة للجدل كان قد  دقيقة بأن يصوت اليهود 20استغرقت 
 استخدمها في الماضي، مشككًا في والء اليهود األميركيين للواليات المتحدة.

وبحسب النشرة، وهي األوسع انتشارًا بين الصحف اليهودية األميركية المتعددة، فإّن ترامب في 
في أميركا بمناسبة السنة اليهودية الجديدة قال في نهاية مكالمته التقليدية السنوية للزعماء اليهود 

 مكالمته: "نحن نقدرك حًقا، ونحن نحب بلدكم أيضًا" في إشارة إلسرائيل.
وفي معرض تقديمه لصهره اليهودي جاريد كوشنر، الذي ُيعّد مهندس صفقة القرن والوسيط الذي 

ئيلي التي ُوقعت يوم الثالثاء في البيت نجح بتحقيق اتفاقات التطبيع اإلمارتي البحريني اإلسرا
 األبيض، وصفه ترامب بأنه "زعيم ال ُيصدق )عظيم( إلسرائيل".

 وبحسب النشرة، كرر ترامب عبارات قالها سابقًا، وصف فيها اليهود األميركيين بأنهم إسرائيليون.
األبيض والحمالت كما أن تعليقات ترامب أثناء المكالمة تجاوزت الخط الفاصل بين أحداث البيت 

 حتى رئاسته ُتعّد غير أخالقية، إن لم تكن غير قانونية. –وفق النشرة–االنتخابية، التي كانت 
وضغط على المشاركين في المكالمة االنتخاب لصالحه، محذرًا من أن إسرائيل ستعاني إذا لم تتم 

 إعادة انتخابه في خريف هذا العام.
تشرين الثاني )يوم  3عليكم فعل كل ما تقدرون عليه يوم وقال ترامب: "يجب أن أقول لكم إن 

االنتخابات الرئاسية( إلعادة انتخابي، فهذا أمر مهم جدا ألننا إذا لم نفز، فإن إسرائيل ستكون في 
 ورطة كبيرة".

مليار  4.2وعدد الرئيس ترامب في المكالمة كل ما فعلته الواليات المتحدة إلسرائيل، قائاًل إنها يقدم 
الر من المساعدات السنوية إلسرائيل، في إشارة إلى الصفقة التي أبرمتها إدارة الرئيس السابق دو 

باراك أوباما، واالعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة إليها وطرح خطة سالم منحازة 
 إسرائيل.

راء متناقضًا مع وقال ترامب: "نحن في الشرق األوسط بسبب حماية إسرائيل"، وهو موقف يعتبره الخب
 المصالح العديدة، بما في ذلك التدفق الحر للنفط، الذي تمتلكه الواليات المتحدة في المنطقة.

وبحسب النشرة، فإنه "عندما تساءل آرثر ستارك، رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األميركية 
يران وتركيا الذين يدعمون الكبرى، عن خطط ترامب لمساعدة إسرائيل في مواجهة جهات فاعلة مثل إ

 الجماعات اإلرهابية مثل حماس وحزب هللا، رد ترامب، مرة أخرى: صوتوا للجمهوريين".
وقال ترامب: "إنه في الحقيقة وقت مهم جدًا في حياة إسرائيل وسالمة إسرائيل، ونحن سنواصل القيام 

فستنتهي المراهنة على دعم بعمل رائع، أما إذا فاز الجانب اآلخر )الديمقراطيون وجو بايدن( 
 إسرائيل، أعتقد أنها ستكون قصة مختلفة تمامًا، أعتقد أنه سيحدث العكس تمامًا".
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وأشار ترامب في المكالمة إلى أنه خرج من االتفاق النووي اإليراني )الذي أبرمته الدول الخمس دائمة 
ن إسرائيل أدانت االتفاق، وقال (، أل2015العضوية غي مجلس األمن زائد ألمانيا مع إيران في تموز 

من أجل اتفاق التراجع  2015إن )الرئيس السابق( أوباما، الذي توسط في تخفيف العقوبات لعام 
 النووي، "أذل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو".

: ال تفعلها وقال ترامب: "أتذكر أن بيبي )نتنياهو( جاء متوساًل إليه )أوباما(، إلى نقطة إذالل وترجاه
ال توقع االتفاق )النووي( اإليراني، ولكنه فعلها. أما أنا فقد كسرتها "محتجًا"، ومع ذلك  من فضلك..

من أصوات اليهود بشكل تلقائي.. آمل أن تتمكنوا من القيام  %75فإن الديمقراطيين يحصلون على 
 بما هو أفضل من ذلك. آمل أن نتمكن من شرح ما يجري للناس".

ترامب في المكالمة إلى أنه كان في حالة حيرة من أمره بشأن سبب عدم حصوله على حصة وأشار 
 أكبر من األصوات اليهودية.

وقال: "إن هذا ما يدهشني حقًا، وال بد لي من أن أقول لكم، ألنني رأيت استطالعًا للرأي في 
هنا لدي صهر  من األصوات اليهودية، وقلت %25االنتخابات األخيرة، حصلت فيه فقط على 

يهودي )جاريد كوشنر( وابنة يهودية )إيفانكا ترامب(، لدّي أحفاد جميلون يهود. لدّي كل هذه 
اإلنجازات المذهلة )إلسرائيل("، معبرًا عن دهشته من تصويت اليهود األميركيين تقليدًا للحزب 

 الديمقراطي.
 17/9/2020القدس، القدس، 

 

 مليون دوالر بعد اتفاقي التطبيع 50مب بـاملياردير يهودي يكافئ تر  .36
أفادت محطة "سي إن بي سي" أن بارون الكازينوهات الملياردير اليهودي شيلدون  -وفا -واشنطن

 أديلسون، 
يومًا  50مليون دوالر قبل أقل من  50بمبلغ يصل إلى نحو  ، تقدميتطلع لتعزيز حملة ترمبالذي 

/ نوفمبر، وبعد يوم واحد فقط من رعاية ترمب من يوم االنتخابات في الثالث من تشرين الثاني
 التفاقات التطبيع في البيت األبيض بين اإلمارات والبحرين ودولة االحتالل.

وأكدت أن أموال اديلسون ستذهب إلى حملة ترمب بشكل مباشر إضافة إلى اللجنة الوطنية للحزب 
 الجمهوري ومجموعات أخرى تساعد ترمب والجمهوريين في الكونغرس.

 17/9/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "إسرائيل"روسيا تعلق على اتفاقية السالم بين اإلمارات والبحرين و .37
أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل 

ئيل إلى السالم وعدم بوغدانوف، عن آمال روسيا في أن يؤدي اتفاق اإلمارات والبحرين مع إسرا
 اإلضرار بالتسوية الفلسطينية اإلسرائيلية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة "سبوتنيك"، يوم األربعاء: "إذا أدى ذلك )االتفاق( إلى سالم 
شامل في الشرق األوسط وتسوية جميع المشاكل، بما في ذلك حل المشكلة الفلسطينية، فهذا بالطبع 

 جيد".
 Sputnik ،16/9/2020بوتنيك موقع س

  

 "إسرائيل"البيت األبيض: خمس دول تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع  .38
واشنطن: أكد كبير موظفي البيت األبيض مارك ميدوز، اليوم )الجمعة(، أن خمس دول أخرى تدرس 

 األسبوع.بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع اإلمارات والبحرين اتفاقين هذا 
ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس 
دونالد ترمب إلى والية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع 

 نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل، مشيرًا إلى أن ثالثة منها في المنطقة.
 18/9/2020، رق األوسط أونالينالش

 

 مليون يورو 53ألمانيا تدعم "األونروا" بـ .39
وقعت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى : القدس

مليون يورو من الجمهورية االتحادية األلمانية من  53)األونروا(، اليوم الخميس، اتفاقيات تبرع بقيمة 
وستعمل االتفاقيات، وفق بيان صادر عن "األونروا"، على تعزيز  ك التنمية األلماني.خالل بن

الخدمات التعليمية والصحية في األردن ولبنان والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة، 
وتقديم الدعم لبرنامج النقد مقابل العمل في لبنان، عالوة على تحسين الظروف المعيشية في 

 ات الجئي فلسطين في األردن وقطاع غزة.مخيم
 17/9/2020(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا
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 العرب بين اتفاق أوسلو وتطبيع الخليج .40
 عبد الستار قاسمد.

أطراف عربية عديدة تندد وتدين اتفاقيات التطبيع الخليجية مع الكيان الصهيوني، وبعض هذه 
اسيا على اإلمارات والبحرين بسبب تجاوز القضية الفلسطينية والحقوق األطراف يشن هجوما لفظيا ق

الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. هناك قدح وذم وهجاء واتهامات وشتائم وسباب ضد أمراء 
الخليج، ليس جميعا. وأنا أشارك رأي هؤالء الغيارى على القضية الفلسطينية، وما تقوم به إمارات 

اتلة للقضية الفلسطينية ونكرانا لقدسية األرض العربية والمقدسات اإلسالمية الخليج يشكل طعنات ق
 والمسيحية. هذه إمارات غدر وخديعة وعمالة وخيانة. 

لكن السؤال الذي أطرحه أمام نفسي وعلى وسائل اإلعالم هو: أين كانت المواقف العربية عند توقيع 
طورة على القضية الفلسطينية من اتفاقيات الخليج. اتفاق أوسلو؟ اتفاق أوسلو في حينه لم يكن يقل خ

بل كان أكثر خطورة ألنه أتى من أصحاب الحق الذين استهتروا بحقوقهم، وأوسعوا شعبهم 
الفلسطيني دجال وكذبا وتضليال. وعلى شاكلة إمارات الخليج تغطى أهل أوسلو بما يسمى المصالح 

إنها بما تفعل تساهم في الضغط على الصهاينة من  الوطنية للشعب الفلسطيني. تقول إمارات الخليج
أجل تخفيف الضغوط على الشعب الفلسطيني وإيقاف عملية الضم التي ينوي نتن ياهو القيام بها. 
أما أهل أوسلو فقالوا للشعب إن اتفاقية أوسلو تقيم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، 

تأتي األموال للشعب الفلسطيني من كل حدب وصوب، وستزول المستوطنات، وسيعود الالجئون، وس
وستصبح الضفة الغربية وقطاع غزة هونغ كونغ الشرق األوسط. وطبعا إمارات الخليج لن تضغط 
على الصهاينة ولن يكون بمقدورهم ذلك أيضا، والوضع الفلسطيني بعد أوسلو كما تشاهدون. كل 

 ومن ثم تنقشع الغيوم وتظهر الحقائق.طرف يتغطى بشعارات وطنية أو قومية أو إسالمية 
تلخصت المواقف العربية وقت اتفاق أوسلو بالقول إنهم يرضون ما يرضاه الفلسطينيون ألنفسهم، 
وهذا كالم انهزامي إعالمي ال قيمة له. فقط سوريا وبعض القيادات اللبنانية شذت عن هذا الموقف 

فسرت المواقف العربية في حينه على أنها مواقف ورأت في االتفاق تهديدا للحقوق الفلسطينية. وقد 
تنفس الصعداء إذ رأوا في االتفاق معبرا إلى التخلص من هموم القضية الفلسطينية. وإذا كان 
الفلسطينيون قد اعترفوا بالكيان، فإن الباب أصبح مفتوحا أمام الجميع لقبول الكيان الصهيوني عضوا 

تعتبر القضية الفلسطينية وفق التعاليم المذهبية قضية عقائدية  في الجامعة العربية. حتى إيران التي
 وليس مجرد قضية سياسية طأطأت كلماتها بشأن االتفاق.

وبالرغم من تطابق المواقف الخليجية مع اتفاق أوسلو من ناحية القبول بالكيان والدفاع عن أمنه، ال 
الم التي تدعم المقاومة كلمة ضد اتفاق نسمع من قادة العرب الرافضين للتطبيع وال من وسائل اإلع
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أوسلو، وال نسمع دعوات إللغاء االتفاق عمليا، ونقل القضية الفلسطينية إلى مرحلة جديدة تتميز 
بالمواجهة ضد قوات االحتالل الصهيوني. حتى األمناء العامون للفصائل الفلسطينية لم يتخذوا 

البوا حتى بإلغاء اإلجراءات التي اتخذتها السلطة مواقف ضد التطبيع الفلسطيني مع الكيان، ولم يط
 ضد قطاع غزة المقاوم.

فإذا كانت القضية الفلسطينية قضية عربية وإسالمية فإن قدسيتها يجب أن تبقى فوق الجهة التي 
تخضع لإلرادة الصهيونية األمريكية. اتفاق أوسلو مس قدسية القضية والثوابت الفلسطينية والحقوق 

بالضبط كما تمس اتفاقيات الخليج مع الصهاينة. طبعا ال مبرر إلمارات الخليج لتنحو الفلسطينية 
هذا المنحى، لكنها تستعمل االنحراف الفلسطيني مبررا لسوء صنيعها. وعليه فإن على منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية أن يسعيا إلى تصحيح المسار الفلسطيني. إنها عملية شاقة وصعبة بعد 

رط الشعب الفلسطيني بأوحال أوسلو، لكن األمر يستحق التضحيات. وأن نعاني بالمزيد اآلن أن تو 
 أفضل من ضياع القضية في أروقة الداعرين غدا.

وأذكر أن العرب نقموا على السادات بعد توقيع كامب ديفيد، لكن القطيع لحق به إلى الحظيرة فيما 
، وكانت 2002الخيانية المخزية في بيروت عام  بعد وتمخض عن المبادرة العربية االستسالمية

منظمة التحرير الفلسطينية أول الالحقين عندما زار رئيس المنظمة مبارك في اإلسماعلية عام 
 . بمعنى أن الكالم واأللفاظ ال قيمة لها إن لم تكن متبوعة بإجراءات عملية على األرض.1983

 17/9/2020رأي اليوم، لندن، 

 
 سطورة الحليف االسرائيليأصواريخ حماس و  .41

 حازم عياد
أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" تصريحًا لمؤسس "جي ستريت" المدير التنفيذي للمنظمة الموازية 

االتفاق التطبيعي الذي جمع الكيان االسرائيلي بالمنامة  فيه علىلاليباك جيريمي بن عامي علق 
 إنه صفقة عمل". –وليس سالمًا  "إنه ليس حاًل للصراع،بالقول: وابو ظبي في واشنطن 

وأضاف قائاًل: "من الواضح جدًا جدًا أّن هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل وهاته الدول، سواء 
 عسكريًا أو أمنيًا أو دبلوماسيًا أو اقتصاديًا، وهاته المصالح كانت قائمة منذ عقدين من الزمن". 

؛ فالعالقة التي جمعت المطبعين والكيان التصريحات والتعليقات السياسية مصداقية أكثرنه إ
من عقد كامل من الزمن ويغلب عليها  أكثرعلى دربهم قديمة جدا تعود الى  ومن يسيراالسرائيلي 

من مرة؛  أكثر؛ كشفت عنه الصحافة االمريكية والغربية واالسرائيلية والتعاون االستخباري البزنس 
صنة الهواتف الذكية وشركة االنترنت االسرائيلية لقر  Celebrityشركات من امثال  وكان أبطالها
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NSO  المنتجة لبرنامج التجسس المتطور)بيجاسوس(؛ صفقات تضاعفت مع انطالق الربيع العربي
 وبروز حركات االحتجاج السياسي. 

فاالتفاقات التطبيعية في واشنطن فتحت الباب واسعا لتسليط الضوء على العالقات التي جمعت 
خصوصا في مجال االمن السبراني؛ واالنتهاكات  المطبعة؛ئيلي بالدول الخليجية الكيان االسرا

فاتحة الباب من جديد للقوى المدنية بل وللمؤسسات  االنسان؛الخاصة بالحريات العامة وحقوق 
السيادية في الغرب لتوجيه االنتقادات لطرفي المعادلة كما سيفتح الباب لنوع جديد من التحالفات 

حالفات التي نشأت لإلطاحة بنظام الفصل العنصري جنوب افريقيا والنظم الدكتاتورية تذكر بالت
 واالستبدادية في العالم. 

االتفاق التطبيعي الجديد سيقوض االسباب التي تمنع انتقاد الكيان االسرائيلي في اوروبا والواليات 
لى هزيمة تكرس عزلة الكيان المتحدة االمريكية؛ فما ظن انه نصر كامل الدسم قابل الن يتحول ا

 االسرائيلي والنظم االستبدادية في المنطقة العربية.  
االمريكية بما فيها واشنطن بوست وول ستريت جورنال انضمت للصحافة العبرية في  فالصحف

استعراض بنود االتفاق الواقع في تسع صفحات  بين االمارات والكيان االسرائيلي والذي طغى عليه 
جاري ؛ متسائلة في الوقت ذاته عن جدوى االتفاق مع المنامة ومردوده االقتصادي البعد الت

والسياسي واالمني؛ فاالتفاق لن يحسن البيئة االمنية للكيان االسرائيل ولن يوقف صواريخ المقاومة 
عن ضرب العمق الصهيوني؛ كما انه لن يحسم ملف البرنامج النووي االيراني المنوط بإرادة 

الدولية ومن ضمنها اوروبا والصين وروسيا؛ ولن يوقف التداعيات االمنية الناجمة عن  المجموعة
 حرب اليمن على امن الخليج العربي والبحر االحمر. 

فالكيان االسرائيلي العاجز عن حماية نفسه من صواريخ المقاومة لن يوفر الحماية لحلفائه وشركائه 
يعطيه؛ ذات نص الرسالة التي حملتها صواريخ المقاومة ال  ءالشيالجدد في الخليج العربي ففاقد 

الثالثاء  أمسوعلى راسها حركة حماس لحظة التوقيع على االتفاق التطبيعي في واشنطن يوم اول 
 ايلول سبتمبر من الشهر الحالي.  15
سوء من ذلك ان نتنياهو الذي عجز عن وقف المالحقات القضائية لشخصه ولزوجته ساره في األ

ا فساد؛ ال يتوقع ان يوفر الحصانة والحماية لشركائه في الخليج العربي المتورطين في ملفات قضاي
؛ 2016سيادية امريكية تتعلق بتحقيقات مولر حول التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية للعام 

فضال عن التحقيقات المتعلقة بحقوق االنسان واغتيال الصحفي جمال خاشقجي؛ ملفات ستبقى 
 يف مسلطا وجرحا متعفنا يالحق الساسة في المنطقة العربية ويتهدد وجودهم ومستقبلهم. س
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االسئلة كثيرة حول مستقبل العالقة التي ستجمع دول التطبيع العربي بالكيان االسرائيلي؛ وبرغم 
ى التفاؤل الذي يشوب االطراف العربية المطبعة وعلى راسها المنامة وابوظبي بإمكانية الحصول عل

دعم ورعاية كال المرشحين للرئاسة االمريكية جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترمب؛ اال ان 
تقديرات يغلب عليها التمني تنطبق على حال  هباء؛تقديراتهم غير دقيقة بالمطلق وعرضة للضياع 

 ي. نتنياهو الذي ظن بانه حقق انجاز على الصعيد الشخصي وعلى صعيد مصالح الكيان االسرائيل
كيف للحليف االمريكي الذي عجز عن هزيمة حركة طالبان في افغانستان وعن  كله؛هم من ذلك األ

مواجهة التحديات المتصاعدة في سوريا والعراق ان يحقق االمن لدول ال زالت تدار بعقيلة العصور 
للرئيس  الوسطى؛ معتمدة على المرتزقة والشركات االمنية والسبرانية لمالحقة مواطنيها؛ وكيف

االمريكي ترمب العاجز عن ضمان مستقبله السياسي ان يضمن مستقبل النخبة المنخرطة في 
 التطبيع. 

ختاما: رحلة البحث عن حليف يمنح الدول المطبعة االمن ويعزز مكانتها داخل الواليات المتحدة 
ة لنتنياهو وشركات االمريكية دحضتها صواريخ المقاومة؛ كما دحضت التحقيقات والمالحقات القانوني

التجسس االسرائيلية نظرية الضمانات السياسية للنخبة الطامحة والمتعطشة للسلطة في الخليج 
 العربي.

 17/9/2020، "21موقع "عربي 
 

 اإلسرائيلي -اتفاقات السالم لن تكون مستقر ة ما لم ُيحل  الصراع الفلسطيني  .42
 رون بن يشاي

لجنوبية في البيت األبيض تستحق حتمًا وصفها بالتاريخية، في االتفاقات التي ُوقعت في الحديقة ا
 -المبدئية: تشكل إقرارًا علنيًا بحقيقة أن المعسكر العربي  -األساس بسبب أهميتها الرمزية 

 اإلسالمي المعتدل يقبل إسرائيل كمجتمع شرعي في مجتمع دول المنطقة، وفي العالم.
م مع مصر واألردن، ُتعتبر الدولة اليهودية ذات السيادة، حتى اآلن، وعلى الرغم من اتفاقي السال

من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية، زرعًا دخياًل غير شرعي في المنطقة اإلسالمية. لقد تمت موافقة 
اإلمارات والبحرين على توقيع اتفاقات إقامة عالقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل بموافقة 

ة األهم في المعسكر العربي الموالي للغرب، ومن هنا يمكن اعتبار االتفاقات السعودية، القائدة والدول
بمثابة كسر لمحّرم تاريخي حّول إسرائيل إلى عضو مهم في المعسكر الموالي للغرب في الشرق 

 األوسط. وهذه طبعًا خطوة تاريخية.
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ل وجود إسرائيل لم عن حفل التوقيع يدل على أن قبو  -الشريكة األكثر أهمية  –غياب السعودية 
 يكتمل، وبقي هشًا، ويمكن العودة عنه.

التصور االقتصادي األساسي األكثر أهمية لالتفاق، هو أن ما جرى حتى اآلن من تحت الطاولة، 
مع تكلفة إضافية بسبب الحاجة إلى التخفي، سيجري اآلن علنًا، بتكلفة أقل ومع فرص أكثر بكثير 

بل فتح زجاجات الشامبانيا، يجب أن ننتظر كي نرى إلى أي حد للقيام باتصاالت وعقد صفقات. ق
ستكون إسرائيل على قدر توقعات رجال األعمال والحكومات في الخليج الفارسي. هم يريدون أن 
نبيعهم منتوجات سيبرانية من دون قيود، ويريدون من أطبائنا أن يصبحوا رؤساء أقسام في 

 جوا في إسرائيل.مستشفياتهم الفخمة، ويريدون أن ُيعال  
من الناحية االستراتيجية، ليس سرًا أن اإلمارات والبحرين، بدعم من السعودية، وافقتا على تطبيع 

 العالقات مع إسرائيل لثالثة أسباب أساسية هي:
 الخوف من إيران.-1
عتماد اإلدراك أن الواليات المتحدة تريد االبتعاد عن التدخل العسكري في المنطقة، وال يمكن اال -2

عليها بعد اآلن كي تدافع جسمانيًا عن الدول العربية المعتدلة. في المقابل الجيش اإلسرائيلي موجود 
 في المنطقة ويملك قدرات مؤكدة.

التكنولوجيا اإلسرائيلية المتقدمة: الحكام الشباب في الدول العربية يبنون على هذه الصناعة كبديل -3
 در للعمل والمداخيل في دول الشرق األوسط.من النفط الذي تتراجع قيمته كمص

تك اإلسرائيلي هما السببان االستراتيجيان  -بكلمات بسيطة، قوة الجيش اإلسرائيلي وقوة الهاي 
الحقيقيان لتغيير موقف المعسكر العربي المعتدل، ومن األجدى أن يسلط نتنياهو األضواء على هذه 

إلى مؤهالته الدبلوماسية التغير التاريخي االقتصادي الحقيقة، وأاّل ينسب إلى نفسه، حصريًا، و 
واالستراتيجي الذي طرأ على الشرق األوسط، وعلى العالقة بإسرائيل. ومن األجدى أن يعترف قلياًل 

 بفضل شعب إسرائيل وقدراته في هذا المجال.
ون كانوا الغائبة في حديقة البيت األبيض. أيضًا الفلسطيني -لم تكن السعودية فقط الحاضرة 

غائبين عن الحفل، ألسباب مختلفة تمامًا. السعوديون، بحسب ترامب، ينتظرون اللحظة  -حاضرين 
المناسبة لالنضمام إلى التطبيع الرسمي للعالقات مع إسرائيل، بينما الفلسطينيون ببساطة في حيرة 

طالق صواريخ على إلى إ« الجهاد اإلسالمي»من أمرهم. لذلك كان يجب أاّل ُنفاجأ عندما بادرت 
 إسرائيل أثناء حفل التوقيع.

إطالق الصواريخ من غزة، ومثلها تصريحات أبو مازن العنيفة والرافضة، هي الرد التلقائي 
« إرهابية»الفلسطيني على أي تغيير يمس الفلسطينيين، على الرغم من معرفتهم الواضحة أن ردودًا 
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«. كورونا»ئيل أيضًا ردت كما هو متوقع منها في فترة لن تغير شيئًا من الواقع الذي يعيشونه. إسرا
فوق األرض « حماس«فقد وّجه سالح الجو ضربات أقسى من العادة نحو منظومات عسكرية لـ

« حماس«وتحتها. وبما يتالءم مع سياسة رئيس األركان، أفيف كوخافي، بأن على الذراع العسكرية لـ
 لتي قامت بإطالق الصواريخ.أن تدفع الثمن أيضًا، حتى لو لم تكن هي ا

الرد الفلسطيني وما جرى من حوله كان متوقعًا، وقد دل أكثر من أي شيء آخر على الطريق 
المسدود الموجودة فيه إسرائيل والفلسطينيون. في استطاعة رئيس الحكومة أن يتباهى بأن االتفاق مع 

صادية مهمة على إسرائيل، لكن اإلمارات والبحرين أخذ من الفلسطينيين أداة ضغط سياسية واقت
الفلسطينيين لن يتبخروا، هم موجودون هنا، وسيبقون هنا، والنزاع معهم هو التهديد األمني والنفسي 

 األخطر.
عالوة على ذلك، ما دام النزاع لم ُيحل، فإن اتفاقات السالم والتطبيع لن تكون مستقرة، ويمكن أن 

الرغم من اإلحساس بالرضى الذي يمكن أن نشعر به بعد  تنقلب األمور رأسًا على عقب. لذلك، على
االحتفاالت في البيت األبيض، يجب أن نتذكر أن هناك إشارة تحذير خطرة فيما يتعلق بالشأن 

 الفلسطيني.
من المهم أن نأتي على ذكر الرئيس ترامب الذي نال ثناء وتصفيقًا من الحاضرين في الحديقة. 

فعاًل التصفيق على اإلنجاز الذي حققه من أجله صهره جاريد كوشنير الرئيس األميركي كان يستحق 
بعمله الدؤوب. كوشنير هو اإلشبين الحقيقي لالتفاق مع اإلمارات، ويمكن االفتراض أن هذا االتفاق 

 سيساعد ترامب في معركة االنتخابات الرئاسية، لكن أيضًا يجب عدم المبالغة في الموضوع.
وسالح متقدم إلى اإلمارات براحة  35-اقتصاديًا جديًا: يمكنه بيع طائرات أف لكن ترامب حقق إنجازاً 

ضمير، األمر الذي يمكن أن يوفر آالف الوظائف للعاطلين من العمل في الواليات المتحدة، وهذا ال 
 يقل أهمية عن اإلنجاز الدعائي.

لسالح. على العكس، من وبالمناسبة، إسرائيل لن تتضرر كثيرًا من حصول دولة عربية على هذا ا
الجيد أن يكون لدى اإلمارات، القريبة من سواحل إيران، بنية تحتية عسكرية جيدة، في انتظار اليوم 
الذي ربما نحن أيضًا سنحتاج إليها. ينطبق هذا على البحرين. باستثناء ذلك، في إمكان إسرائيل، 

يات المتحدة والحصول هي أيضًا ، مطالبة الوال«يديعوت أحرونوت»كما كشف ناحوم بارنيع في 
على منظومات قتالية واستخباراتية تحافظ على تفوقها النوعي، كتعويض عن صفقات مع دول عربية 

 يقوم بها ترامب في كل األحوال.
 «يديعوت»

 18/9/2020، األيام، رام هللا
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