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 غزةقطاع االحتالل شهرين إلنهاء حصار  حماس أمهلت الحية: .1
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن الحركة أمهلت االحتالل شهرين إلنهاء 

شعبنا مشددًا على أن وقال الحية في تصريحات إلذاعة "صوت األقصى"،  الحصار على قطاع غزة.
لمواجهة كورونا، والمقاومة قادرة على  نقص المستلزمات الصحية المخصصةتقبل أن يومقاومته لن 
وأردف قائال: "لن نقبل على شعبنا أن يكتب عليه موت جديد بجانب  في المالجئ. الكيانإدخال كل 
وتابع: "سخرنا كل إمكانات حركة حماس المادية والبشرية إسناًدا للجهات الحكومية في  الحصار".

الحكومية منذ دخول الفيروس لغزة بالحد من  وأضاف: "استطعنا نحن والجهات مواجهة كورونا".
 انتشاره وتفشيه بين المواطنين".

 20/9/2020، موقع حركة حماس
 

 "إسرائيل"نتحرك لمنع أي اتفاقيات عالقات جديدة بين دول عربية وعريقات:  .2
سطينية قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات السبت، إن القيادة الفل :رام هللا

سرائيل إلقامة عالقات  تتحرك على كافة المستويات لمنع أي اتفاقيات جديدة بين دول عربية وا 
وشدد عريقات على أن "إسرائيل ال يمكن أن تكون جزء من المنظومة العربية ألن قاعدتها  رسمية.

بقاء نفسها الدولة ذات التفوق الشامل في المنطقة".  األساسية منع أي تقدم عربي وا 
 19/9/2020، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"يرفضون العودة إلى المفاوضات مع  مسؤولون فلسطينيون .3

صفقة »قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدالني، إن : كفاح زبون - رام هللا
ن أي دعوات على أساس ذلك مرفوضة كذلك.«مرفوضة جملة وتفصيالً »، «القرن كان مجدالني  ، وا 
صفقة »األميركي المشترك الذي دعا إلى حل تفاوضي على أساس  -على البيان القطري  يرد

، تأكيد قطري على تبني صفقة الرئيس األميركي دونالد "البيان المشترك"وأكد مجدالني أن «. القرن
 «.ترمب، المرفوضة فلسطينيًا ودولياً 

 -وب، رفض الدعوة األميركية ، منير الجاغ«فتح»كما أكد مسؤول المكتب اإلعالمي في حركة 
إنها ليست خطوة نحو السالم بل انضمام إلى قافلة المهرولين نحو التطبيع مع »القطرية، وأضاف: 

ال كيف »وتابع:  «.دولة االحتالل اإلسرائيلي يبدو أن دولة قطر تخشى أن يسبقها قطار التطبيع، وا 
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اتيجي بينها وبين الواليات المتحدة، الذي لنا أن نفهم ما ورد في نهاية ما سمي باالجتماع االستر 
ينص على أن قطر وأميركا اتفقتا على مناقشة آفاق الوصول إلى حل تفاوضي بناء على الرؤية 

 «.األميركية للسالم؟
 20/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 الرجوب: فلسطين ذاهبة النتخابات عامة وقرارنا بات بأيدينا .4

ن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أن أعل: عوض الرجوب -رام هللا 
الفلسطينيين يتجهون إلجراء االنتخابات العامة، وأن قرارهم بات بأيديهم بعيدا عن نفوذ ورعاية أي 

وقال الرجوب، في لقاء مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي، األحد: "ذاهبون لبناء شراكة  طرف إقليمي.
وأضاف أن الفلسطينيين "توافقوا على بناء شراكة تعبر عن  بالتمثيل النسبي". داخلية في االنتخابات

وتابع: "بعد االنتخابات يفترض أن يكون  موازين القوى الداخلية والوطنية من خالل صندوق االقتراع".
 هناك صيغة لحكومة ائتالف وطني، ونأمل أن يكون الكل الفلسطيني داخل النظام السياسي".

يتم إجراء االنتخابات التشريعية أوال ثم االنتخابات الرئاسية، وبعد ذلك سيتم تشكيل وذكر أنه س
المجلس الوطني الفلسطيني )برلمان منظمة التحرير( حسب آليات متفق عليها، دون اإلشارة لمواعيد 

 محددة.
 20/9/2020وكالة األناضول لألنباء، 

 
 ة أولوية لمواجهة التحدياتاشتية: إجراء االنتخابات وتمتين جبهتنا الداخلي .5

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن شرط بقاء قضيتنا وعدم اندثارها وتعزيز برنامجنا : رام هللا
السياسي يكمن باالنتخابات، وفي ظل المزاج الوطني اإليجابي نحن في الحكومة سنقوم بكل ما هو 

السياسي العام الصعب والمعقد  وأضاف اشتية، األحد: "في ظل الظرف ممكن لتسهيل إجرائها".
واألزمات التي فرضت علينا باإلضافة إلى التطبيع العربي، أولويتنا تمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة 

 كافة التحديات".
 20/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في الضفة الغربية "فرض الهيبة"أمام معركة  أجهزة السلطة األمنية .6

يشن رجال أمن فلسطينيون من أجهزة مختلفة، مثل الشرطة واألمن الوطني : كفاح زبون - م هللارا
واألمن الوقائي والمخابرات واالستخبارات، غارات على تجار أسلحة ومخدرات في الضفة الغربية، 
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نذ وينصبون كمائن في الشوارع للبحث عن مطلوبين أو مشتبه بهم، في أقوى حملة تدشنها السلطة م
وقت طويل، وجاءت في وقت يتهم فيه المسؤولون الفلسطينيون أطرافًا خارجية وداخلية بمحاولة نشر 

 الفوضى ألهداف سياسية.
إن تعليمات مشددة صدرت لمالحقة تجار األسلحة والمخدرات « الشرق األوسط»وقال مسؤول أمني لـ

وتسعى السلطة إلى فرض  «.نجاء هذا في إطار فرض هيبة القانو »واعتقال مطلوبين. وأضاف: 
الهيبة بعد أن اهتزت صورتها بسبب تسجيل مزيد من أحداث إطالق نار في مدن الضفة الغربية، 
على صيغة استعراض قوى أو احتفاالت في األعراس والمناسبات وفي بعض الجنازات أو بسبب 

تهامات لجهات وهذه الفوضى تترافق مع تخوفات وا خالفات شخصية ومع السلطة الفلسطينية.
 خارجية وداخلية بمحاولة نشر الفوضى إلضعاف السلطة واستبدال القيادة الفلسطينية.

 21/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "القدس": االحتالل يتعّنت ولم ُيبد أي جدية في ملف صفقة تبادل األسرى .7

ة اإلسرائيلية لم كشف مصدر فلسطيني مطّلع ومقرب من حركة حماس، األحد، أن الحكوم: القاهرة
أي جدّية في ملف صفقة تبادل األسرى، بعد الحراك الذي حصل في األيام  -حتى اللحظة-تبد 

وبحسب المصدر الذي تحدث من القاهرة لـ "القدس"  األخيرة من قبل جهاز المخابرات المصرية.
الحتالل دوت كوم، فإن األوضاع تراوح مكانها، ولم يحدث أي اختراق حقيقي في ظل تعّنت ا

ومراوغته باالّدعاء أن هناك خالفات داخلية على صعيد المستويين السياسي واألمني في إسرائيل، 
 بشأن الصفقة.

 20/9/2020، القدس، القدس
 

 حماس تستنكر تحريض سفير أمريكي على الحركة وقادتها .8
ارة الخارجية استنكرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بشدة تصريحات السفير األمريكي في وز 

ناثان سيلز حول زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة القائد إسماعيل هنية للجمهورية اللبنانية، 
وقالت الحركة في تصريح صحفي األحد، إن  ومهاجمته لحركة حماس وتوصيفها بالتنظيم اإلرهابي. 

ة الكاملة عن تداعياته هذا تحريض مباشر على الحركة وقادتها، تتحمل اإلدارة األمريكية المسؤولي
ونتائجه. وطالبت الحركة اإلدارة األمريكية بالتوقف عن هذه العربدة وازدواجية المعايير واحترام 

 القانون الدولي وحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والكرامة.
 20/9/2020، موقع حركة حماس
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 قاسم: على الحكومات العربية اإلصغاء لصوت الشعوب الرافض للتطبيع .9

عّدت حركة "حماس"، السبت، خروج المظاهرات الرافضة للتطبيع مع االحتالل الصهيوني في : غزة
بلدان عربية، "إدراكا منهم لخطورة التطبيع مع االحتالل"، داعية الحكومات إلى اإلصغاء لصوت 

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات صحفية: "المظاهرات التي  الشعوب.
ودعا قاسم،  جت في بلدان عربية تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع مع االحتالل".خر 

وطالب المكونات الحزبية  الحكومات العربية إلى "االصغاء لصوت الشعوب الرافض للتطبيع".
والمجتمعية واألهلية في كل الدول العربية بـ"إعالء صوتهم الرافض للتطبيع بعض الدول عالقتها مع 

 ل الصهيوني".االحتال
 19/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لتطبيعاطالق الفعاليات الوطنية لمناهضة تعلن ان في غزة فصائل المقاومة .10

أعلنت فصائل المقاومة في غزة يوم األحد عن سلسلة فعاليات وطنية رفًضا للتطبيع، تبدأ : غزة
وسيكون برنامج  األمة ومناصري فلسطين".من الشهر الجاري، بمشاركة "أحرار  22الثالثاء المقبل 

صباًحا؛ بفعالية جدارية ضد التطبيع،  11الفعاليات في مرحلته األولى أسبوعيا كل يوم ثالثاء الساعة 
ثم جنازة رمزية لجامعة الدول العربية ودول التطبيع، يليها ورشة عمل سياسية بعنوان "التطبيع 

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية خالد األزبط  يع.الخياني" وتختم بمؤتمر علمائي ضد التطب
في كلمة ممثلة عن فصائل المقاومة؛ إن مشروع المقاومة على أرض فلسطين ممتد حتى انتزاع 

 حقوقنا كاملًة.
 20/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "قوى رام هللا": الوحدة والمقاومة هما الرد على مشاريع التصفية .11

أكدت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام هللا والبيرة أهمية الوحدة واستنهاض المقاومة : رام هللا
أميركية الجاري تنفيذها على األرض عبر -الشعبية بكل أشكالها رفضا لمشاريع التصفية الصهيو

عنة وجود مشاريع التطبيع العربي، وخطوات االحتالل من االستيالء على األرض، وهدم البيوت، وشر 
وشددت القوى، في بيان صحفي، اليوم األحد، على أن هذه  االحتالل من خالل مشروع الضم.

المشاريع لن يكون مصيرها سوى الفشل على صخرة صمود الشعب الفلسطيني وقواه وفعالياته التي 
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في  جددت التأكيد على تمسكها بالحقوق المشروعة في العودة وتقرير المصير واالستقالل الوطني
 دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

 20/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شهيد من القسام بانهيار نفق للمقاومة بغزة .12
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء األحد، استشهاد أحد مقاوميها في : غزة

عامًا(  27يان لها: إن المجاهد خليل محمد لبد )وقالت كتائب القسام، في ب انهيار نفق للمقاومة بغزة.
 من مسجد أحمد بن حنبل في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.

 20/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ضد دحالن بشمال القدس المحتلة فتح تنظم تظاهرة .13
يني )فتح(، بينهم مسلحون، في بلدة الرام، شمال تظاهر عدد من أفراد حركة التحرير الوطني الفلسط

واتهم المتظاهرون دحالن بالعمالة  القدس المحتلة، ضد القيادي المفصول من الحركة محمد دحالن.
وأطلق المسلحون النار في الهواء  لالحتالل اإلسرائيلي، رافضين ما وصفوه بالتفريط في القدس.

األميركي، وهتفوا بعبارات شديدة اللهجة ضد دحالن، كما  وعّبروا عن رفضهم لما أسموه بـ"الصلف"
 هتفوا تضامنا مع القدس "القدس عربية"، وهتفوا انتصارا لحركة "الشبيبة الفتحاوية".

 19/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ضابط إسرائيلي: إيران قد تشن علينا هجوما مثل الذي شنته على السعودية .14
حذر قائد منظومة الدفاعات الجوية في : الصحافة اإلسرائيلية -تد محمد محسن و  -القدس المحتلة

سالح الجو اإلسرائيلي العميد ران حوخاف كوتشاف، من احتمال إقدام إيران على مهاجمة أهداف 
داخل إسرائيل على غرار الهجوم الذي استهدف منشأتين كبيرتين للنفط في السعودية في العام 

2019. 
( أمير www.walla.co.ilل العسكري للموقع اإللكتروني اإلسرائيلي "والال" )وردا على سؤال المراس

بوحبوط حول احتمال أن تشن إيران هجوما على إسرائيل من األراضي اليمنية، قال كوتشاف "هذه 
اإلمكانية قائمة، ما حدث بالسعودية يمكن أن يحصل في أماكن أخرى، فإيران قادرة على نشر قواتها 

 تلفة، بما في ذلك منطقة هضبة الجوالن".في مواقع مخ
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وقال إن "إسرائيل ستكون مضطرة قريبا لتشغيل جميع الدفاعات الجوية لسالح الجو في وقت واحد، 
 فالتحديات متشابكة وتتحول ألكثر صعوبة".

 20/9/2020الجزيرة.نت، 
 

 «الليكود»نجل شارون يترشح لقيادة  .15
من النشاطات السياسية والوقفات التظاهرية في الذكرى  في الوقت الذي تقام فيه كثير تل أبيب:

السنوية العشرين النطالقة االنتفاضة الفلسطينية الثانية، خرج جلعاد شارون، نجل رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية الراحل أرئيل شارون، باإلعالن عن دخول عالم السياسة، والتنافس داخل حزب الليكود 

 الحاكم على منصب قيادي.
شارون االبن إنه يعتقد أنه سيصبح يومًا قائدًا أول في هذا الحزب. وأضاف أن الساحة  وقال

 السياسية بحاجة ماسة لقائد من نوع جديد يشبه نوعية والده، وأنه يرى في نفسه ذلك الشخص. 
 21/9/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 جيش االحتالل يكشف عن حادث "خطير" لبطاريات القبة .16

ال العبري، نقال عن مسؤول الدفاع الجوي بجيش االحتالل اإلسرائيلي ران كوخاف، كشف موقع وا 
يوم األحد، عن محاولة شبان من قطاع غزة مهاجمة إحدى بطاريات القبة الحديدية خالل العام 
الماضي. وذكر كوخاف، أنه نتيجة مهاجمة الشبان اندلع حريق بالقرب من البطارية، مستدركا "لوال 

 قم لكان من الممكن أن تتضرر البطارية". يقظة الطا
 20/9/2020فلسطين أون الين، 

 
 آالف اإلسرائيليين يتظاهرون مجّددًا للمطالبة برحيل نتنياهو وحكومته .17

، التظاهر أمام المقر الرسمي إلقامة رئيس [ولاأل] : واصل آالف اإلسرائيليين، مساء أمسسالقد
بة باستقالة بنيامين نتنياهو ورحيل حكومته، رغم الحكومة اإلسرائيلية في القدس الغربية؛ للمطال

 اإلغالق الذي تفرضه الحكومة اإلسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
منذ انطالق موجة  14وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني، أن تظاهرة أمس تعتبر الـ

لحكم بينما يحاكم في ملفات فساد، وفي ظل االحتجاج الحالية، الرافضة الستمرار نتنياهو في ا
 إخفاقات حكومته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها االقتصادية.

 20/9/2020، 48عرب 
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لدولة  "إسرائيل"وزير إسرائيلي سابق: التطبيع مع العرب دون حل القضية الفلسطينية سيحول  .18

 عنصرية
صهيوني المركزي حذر وزير خارجية إسرائيل األسبق يوسي بخالف التيار ال وديع عواودة: -الناصرة

بيلين من أن استمرار توقيع اتفاقات مع دول عربية فحسب دون تسوية مشكلتها األهم القضية 
 الفلسطينية سيجعلها دولة نظام عنصري تحكم فيها أقلية يهودية أغلبية عربية فلسطينية.

” يسرائيل هيوم“ال في مقال نشرته صحيفة وهو أحد مهندسي اتفاق أوسلو ق ويخاطب بيلين
يفهموا بأن الحدود بينهم وبين الفلسطينيين هي مصلحة مشتركة وحيوية “اإلسرائيليين متمنيا أن 

 ”.للطرفين
 20/9/2020القدس العربي، لندن، 

 
 فقدت السيطرة على الكورونا "إسرائيل"معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب:  .19

معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، من تبعات حذر  وديع عواودة:“ -الناصرة
 االجتماعي. –على المجالين االقتصادي  جراء فيروس كورونا األزمة الصحية

وفي ظل انتشار العدوى نتيجة عدم التزام السكان بتعليمات وزارة الصحة وكذلك عدم التزام بعض 
تام على السكان في نهاية األسبوع الماضي وهو يشمل إغالق كافة المسؤولين بها تم فرض إغالق 

المرافق والمحال التجارية عدا الحيوية منها كالعيادات والصيدليات والمخابز ودكاكين األغذية ووقف 
من العاملين والموظفين عن العمل وا غالق المدارس والجامعات، وتنذر حكومة االحتالل  %70نحو 

ات الصارمة بعدما تبين أن تطبيق التعليمات ليس مرضيا رغم وضع دوريات بالمزيد من التقييد
 للشرطة والجيش في مداخل كافة البلدات والمدن.

ويؤكد المعهد أن إسرائيل فقدت السيطرة على فيروس كورونا لعدة أسباب أهمها فقدان االستقرار 
موضحا أن الكورونا كارثة طبيعية  السياسي الداخلي وعدم استجابة اإلسرائيليين لتعليمات حكومتهم،

 لكن آثار أزمته االقتصادية وقوة مفاعيله السلبية تنبع لحد بعيد من طريقة إدارتها.
وضمن توصيات المعهد البحثي للخروج من األزمة العميقة التي تشبه األزمة التي ألمت بإيطاليا 

سبانيا، يدعو إلدارة األزمة بإصرار ونجاعة وبرؤية مستقبلية واالستعداد لتصعيد النمو االقتصادي  وا 
 غداة تراجع فترة تأثير الفايروس على االقتصاد والمجتمع.

ويشير إلى أن االقتصاد في دولة االحتالل موجود بحالة أسوأ اليوم مما كان عليه قبل اإلغالق 
مما يعني األول في الربيع الماضي وهو بحالة تباطؤ من قبل فرض اإلغالق الثاني قبل ثالثة أيام 
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 24من ” بنك إسرائيل“ارتفاعا بنسبة البطالة وخسارة في اإلنتاج بقيمة مليارات. وحسب توقعات 
، ونتيجة األزمة االقتصادية ازدادت %7 -5أغسطس/ آب الماضي سيتقلص حجم اإلنتاج بنحو 

 نفقات الدولة وتقلصت مواردها مما زاد من ديونها وحجم العجز في ميزانياتها.
مبالغ ” بنك إسرائيل“يع مساعدات مالية على كل اإلسرائيليين اضطرت الدولة لالستدانة من وبعد توز 

في نهاية العام  %78كبيرة ولذا من المتوقع أن يرتفع الفارق بين اإلنتاج وبين حجم الدين إلى 
، ومع ذلك ما زال الشيكل يحتفظ بمناعته مقابل 2019في العام  %60الجاري وربما أكثر مقابل 

العمل األجنبية كـ الدوالر وكذلك السندات والقروض الحكومية. ويوضح معهد دراسات األمن القومي 
أن العمل هو المجال األهم الذي يربط بين االقتصاد وبين المجتمع وأن التدني الخطير في حجم 

دائرة  األشغال ينعكس على كل مجاالت الحياة لدى من باتوا ال يعملون وعلى عائالتهم. وطبقا لـ
اإلحصاء المركزية شهد شهر يوليو/ تموز الفائت نحو نصف مليون عاطل عن العمل ما يعادل 

. وتضرب البطالة بالذات أوساط األعمال 2019فقط في الفترة الموازية في  %3.8بطالة مقابل  12%
، الثقافة الخاصة ومجاالت العمل المتضررة جراء تعليمات التباعد االجتماعي كـ السياحة، المطاعم

 والترفيه، المواصالت والبيع بالمفرق.
كذلك أصابت العدوى شرائح واسعة من الطبقة الوسطى. ويشير المعهد الستطالع خاص بدائرة 

من اإلسرائيليين تدهورت أحوالهم االقتصادية نتيجة انتشار عدوى  %40اإلحصاء المركزية يقول إن 
في مايو/ أيار  %14تقنين في غذائهم قد ارتفعت من الكورونا، فيما يتضح أن نسبة من اضطروا لل

 في يوليو/ تموز الماضي. %21المنصرم إلى 
االجتماعية قد تفاقمت أكثر لدى المواطنين العرب  –ويشير المعهد إلى أن هذه األزمة االقتصادية 

قصيرة  الفلسطينيين. ويعتبر المعهد أن السياسات االقتصادية المنتهجة من قبل حكومة االحتالل
المدى وغير منتظمة ومتأثرة بضغوط سياسية. ويقول إنه على سبيل المثال لم تتم المصادقة على 

وحتى اآلن لم يتم التوافق على  2019وتجري إدارة االقتصاد كاستمرار لميزانية  2020ميزانية العام 
ومة مما يعني نتيجة الخالفات بين الحزبين الرئيسيين في الحك 2021مسودة اقتراح لميزانية 

 انعكاسات اقتصادية سلبية ومسا بقدرات الحكومة على إدارة وتصريف أمور البالد.
ويحذر معهد دراسات األمن القومي أنه بحال لم يتوفر لقاح للفايروس وبالتالي ينتشر الوباء ستتسع 

تبعات قاسية  دائرة األزمة االقتصادية لتطال كل االقتصاد ال أوساط معينة وبالتالي ستشهد البالد
 على كل السكان. 

 20/9/2020القدس العربي، لندن، 
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 "مؤسسات الدولة"معظم اإلسرائيليين فقدوا ثقتهم بالحكومة واستطالع رأي:  .20
عن استطالع رأي يظهر وجود فقدان ثقة ، كشف دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب

سرائيليين مما ينعكس سلبا على جاهزيتهم لتطبيق بالحكومة وقيادات الدولة ومؤسساتها لدى معظم اإل
التعليمات. كما يبين استطالع الرأي أن معظم اإلسرائيليين يؤيدون استمرار المظاهرات واالحتجاجات 

 على خلفية تراجع أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.
مان )الكنيست( وال من اإلسرائيليين يقولون إنهم ال يثقون بالبرل %74وحسب هذا االستطالع فإن 

منهم ال يثقون  %63ال يثقون بالحكومة،  %70يستطيعون االعتماد عليه في مواجهة الجائحة و
 ال يثقون بوزارة الصحة. %47منهم ال يثق بالشرطة و %51بمسؤولي وزارة المالية، 

نة بواسطة من اإلسرائيليين يرون بإمكانية التأثير على الحالة الراه %61كما يكشف االستطالع أن 
انتخابات عامة جديدة مما يعكس تراجع الثقة بحكومة نتنياهو مثلما ينعكس ذلك في تصاعد 

منهم بإمكانية التغيير والتأثير من خالل اللجوء  %54المظاهرات ضده رغم الكورونا، فيما يرى 
 منهم يرى بذلك من خالل المظاهرات واالحتجاجات. %57للجهاز القضائي و

 20/9/2020لندن،  القدس العربي،
 

 استطالع: "يمينا" يزاحم "يش عتيد" على األصوات ويحل ثانيا .21
أكد استطالع للرأي العام اإلسرائيلي، صدر األحد، نتائج استطالعات رأي األسابيع : محمود مجادلة

األخيرة، التي أشارت إلى تصاعد قوة األحزاب اليمينية المتطرفة، حيث يحل التحالف التي يمثلها، 
مينا"، في المرتبة الثانية، إذا ما أجريت االنتخابات اليوم، خلف الليكود الذي يحافظ على فارق "ي

 واسع عن أقرب منافسيه.
وبحسب استطالع شركة "دايركت بولس"، الذي نشر اليوم، فإنه لو جرت االنتخابات اليوم لجاءت 

مقعًدا؛ القائمة  19تيلم"  –ا؛ "ييش عتيد مقعدً  20مقعًدا؛ "يمينا"  30نتائجها على النحو اآلتي: الليكود 
مقاعد؛ "يهدوت  8مقاعد؛ "كاحول الفان"  9مقاعد؛ "شاس"  9مقعًدا؛ "يسرائيل بيتينو"  14المشتركة 
 مقاعد. 6مقاعد، وأخيرا ميرتس بـ 7هتوراه" 

، تأتي وبحسب "دايركت بولس" فإن المقاعد الجديدة التي يحصل عليها "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت
تيليم" برئاسة يائير لبيد، ما من شأنه أن يحدث فارقا كبيرا بين  -على حساب حزب "يش عتيد 

، وذلك دون حساب مقاعد 120مقعدا من أصل  67المعسكرات، بحيث يتقدم اليمين ويحصل على 
 "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
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ينيت يتبنى مشاكلهم ويقدم حلواًل عملية وسريعة، وعزت الشركة النتائج إلى "إحساس الشباب بأن ب
 ويفهم لغتهم".

وأشارت إلى أن "هذه المرة يبدو أن بينيت، تمكن ألول مرة من اختراق سقفه الزجاجي كحزب يتحدث 
إلى قطاع المستوطنين وأنصار الصهيونية الدينية". واعتبرت أن "بينيت بدأ يتغلغل بعمق في معسكر 

 الطبقة الوسطى".الوسط، وبين أبناء 
وبحسب االستطالع، يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك حزب "غيشر"، برئاسة أورلي 
ليفي أبيكاسيس، إضافة إلى حزبي "ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي 

 برئاسة رافي بيرتس. هاوزر، بعد انفصالهما عن حزب "تيلم" بقيادة موشيه يعالون، و"البيت اليهودي"
 .%4.1شخصا، بنسبة خطأ تصل إلى  1,062وشمل االستطالع عينة مكونة من 

 20/9/2020، 48عرب 

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى احتفااًل بـ"رأس السنة العبرية" .22

المستوطنين اليهود، المسجد األقصى المبارك، صباح اليوم األحد،  : اقتحم عشراتالقدس المحتلة
د تأمين الحماية لهم من قبل عناصر االحتالل؛ حيث تكثّفت االقتحامات بسبب احتفاالت اليهود بع

 بـما يسمى "عيد رأس السنة العبرية".
 20/9/2020، برسقدس 

 
 كارثة حقيقية تواجه التجار في أسواق القدس القديمة .23

كما في السابق، حيث فرغت لم تعد أسواق البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة : القدس المحتلة
من المتسوقين، وخفتت أصوات الباعة فيها، ليحل مكانها الصمت والركود والكساد التجاري الذي 

ويواجه تجار القدس كارثة حقيقية وظروفا  تسببت به إجراءات االحتالل العنصرية بحق المقدسيين.
"فيروس كورونا" من جهة، اقتصادية صعبة بسبب سياسة االحتالل في التضييق عليهم بذريعة 

ومنذ سنوات بدأ الوضع االقتصادي في المدينة المقدسة بالتدهور،  واألعياد اليهودية من جهة أخرى.
لكنه ازداد سوءا عند إعالن ترمب القدس عاصمة مزعومة لدولة االحتالل، وأدى انتشار فيروس 

تها القديمة بشكل مستمر. ويعود كورونا لتدهور األمر في ظل حالة الطوارئ وا غالق المدينة وبلد
ثت في العهود المتتالية، وبقيت حتى سقوط  تاريخ هذه األسواق إلى عهود إسالمية مختلفة، وحدِّّ

ومن  المدينة كاملة تحت االحتالل اإلسرائيلي حيث طمس بعضها، وبني مكانها الحي اليهودي.
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والبازار، وباب السلسلة،  أشهرها سوق العطارين واللحامين، وباب القطانين، وسوق الحصر
 والخواجات، وباب خان الزيت وغيرها.

 19/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أزمة رواتب األسرى مع البنوك.. رفض للحلول وغياب للضغوط .24
تواصل بنوك عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة إغالق حسابات عشرات األسرى : القدس المحتلة

ورغم  ألسرى المحررين، على خلفية تهديدات "إسرائيلية" قبل عدة أشهر.داخل سجون االحتالل وا
صدار السلطة قرارات باستمرار استقبال الرواتب لحين إنشاء  الحديث عن تجميد القرار "اإلسرائيلي" وا 
بنك داخلي غير مرتبط بالقرارات الدولية، إال أن بعض البنوك ما تزال تطلب من بعض األسرى 

 ق حساباتهم.والمحررين إغال
 19/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شجرة بالضفة 200الجيش اإلسرائيلي يحمي المستوطنين في حملتهم القتالع  .25

قالت مصادر محلية في بلدة بِّديا بالضفة الغربية إن مستوطنين أقدموا، تحت حماية جيش االحتالل 
لة عليا 200اإلسرائيلي، على اقتالع   ن وحّسان في البلدة.شجرة في منطقتي خِّ

قطعة  100وذكر الباحث في شؤون االستيطان خالد معالي أنه كان قد صدر قرار باستعادة أكثر من 
أرض من خلة حسان لصالح المزارعين الفلسطينيين، وأوضح "كان آخر تلك القرارات قبل حوالي 

سرائيلية قامت بتزوير وأشار إلى أن الشركات اإل دونًما من األراضي". 17شهر باستعادة مساحة 
قطعة أرض من عقود البيع في المنطقة بحسب توثيق هيئة مقاومة  142دونم وأكثر من  1,300
 الجدار.

من جهته، قال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين وجيش 
مناطق مختلفة من  شجرة زيتون ولوزيات في 6,500االحتالل اقتلعوا منذ بداية العام الحالي نحو 

 الضفة.
 20/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من دون مقاعد دراسية!مجددًا الطلبة الفلسطينيون في لبنان  .26

ككّل عام، يتأخر وزير التربية والتعليم العالي، أًيا كان اسمه أو تياره : محمد شهابي -بيروت 
صورة ذاك  دارس الرسمية اللبنانية.السياسي، بإصدار قرار يسمح بتسجيل الطلبة الفلسطينيين بالم
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القرار يأتي على شاكلة، إصدار مرسوم تسجيل الطلبة في المدارس، فيتغاضى الوزير عن ذكر كلمة 
 فلسطينيين في قراره، فيتخبط أو يتعنت مدراء المدارس في تسجيل الطلبة الفلسطينيين في مدارسهم.
وكان قد جاء في مرسوم وزير التربية اللبنانية في حكومة تصريف األعمال، طارق المجذوب، أّن 
"األحقية في التسجيل للطالب اللبنانيين ومن ثّم مكتومي القيد من أصول لبنانية والتالميذ من أم 

 لبنانية"، متجاهاًل ذكر الفلسطينيين وحقهم في االلتحاق بالمدارس الحكومية.
اطلة ومطالبات واتصاالت امتدت ألشهر، قرر الوزير المجذوب إصدار مرسوم جديد يقضي وبعد مم

"بقبول تسجيل التالمذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية في الصفوف القائمة أصاًل، 
 وفي ضوء القدرة االستيعابية".

ل "هي قضية متجددة وسيف مدير مكتب خدمات الطلبة الفلسطينيين في لبنان، عاصف موسى، قا
مسلط على رقاب الطلبة الفلسطينيين، بسبب تأخر وزارة التربية، بإصدار قرار ينص على استقبال 

وعّدد موسى، بعض المدارس التي امتنعت عن التسجيل، من بينها "مدرسة  الطلبة الفلسطينيين".
قاعدهم، ومدرسة معروف سعد طالب فلسطيني لم 400العمانية الرسمية في مدينة صيدا، والتي فقد 

 الرسمية، التي فقَد نصف طالبها الفلسطينيين لمقاعدهم".
 20/9/2020، قدس برس

 
 االحتالل يشن حمالت دهم ويبعد عددا من المقدسيين .27

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي األحد عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من الضفة : رام هللا
وأصيب أربعة  قرارات إبعاد بحق مواطنين مقدسيين عن المسجد األقصى. الغربية المحتلة، وأصدرت

شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات باالختناق بالغاز، ليل السبت، خالل قمع قوات 
االحتالل مسيرة منددة بالتطبيع انطلقت من بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية شمال الضفة، باتجاه البوابة 

 مغلقة، حيث قامت تلك القوات باقتحام البلدة.الحديدية ال
وأفرجت شرطة االحتالل اإلسرائيلي عن ثالثة مقدسيين من بلدة سلوان جنوب األقصى المبارك، 

 بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.
 20/9/2020، لندن، القدس العربي

 
 سطين" إلى "زوروا لبنان" !!!ر ملصق "زوروا فلغيّ  قناة "سكاي نيوز عربية" تُ "دار النمر للفن":  .28

، بيانًا اتهمت فيه قناة "سكاي نيوز السبتأصدرت دار النمر للفن والثقافة في بيروت، مساء : بيروت
عربية" التي تبّث من أبوظبي، بتعديل عمل فنّي كتب عليه "زوروا فلسطين" للفنان الفلسطيني عامر 
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ا حصل "اعتداء مشين طاول العمل الفني واعتبرت الدار أن م شوملي، ليصبح "زوروا لبنان".
المذكور ومّس بركن من أركان أنشطة المؤسسة، وأّن هذا التصرف يفتقر ألبسط أخالقيات الصحافة 

من جهتها، لم تصدر "سكاي نيوز عربية" أي توضيح حول الموضوع، واكتفت بسحب  المهنية".
 الفيديو من "إنستغرام".

 20/9/2020، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس
 

 في "الهرولة" نحو التطبيع أو نبارك الرئيس الجزائري: لن نشارك .29
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، األحد، أن بالده "لن : عبد الرزاق بن عبد هللا -الجزائر

من الهرولة  وقال تبون: "أنا أرى أن هناك نوعا تشارك ولن تبارك الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل".
نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا 

وتابع: "ليس هناك حل للقضية الفلسطينية إال بدولة فلسطينية في حدود  وللشعب الجزائري برمته".
ذا أعلنت هذه الدولة سيحل مش 1967عام   كلة الشرق األوسط".وعاصمتها القدس الشريف، وا 

وتصريحات تبون أول رد فعل رسمي من الجزائر بشأن توقيع اإلمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع 
 إسرائيل.

 20/9/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 
 

 "إسرائيل"موقع "والال": لقاء في أبو ظبي لبحث إمكانية إعالن تطبيع السودان مع  .30
سودانية، مساء أمس، أن لقاء سيعقد بين مسؤولين أميركيين  وكاالت: كشفت مصادر -تل أبيب 

ماراتيين وسودانيين في أبو ظبي؛ لبحث إمكانية انضمام الخرطوم لعملية التطبيع مع إسرائيل،  وا 
ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها: إنه في حال قبلت  بحسب ما أفاد موقع "والال" العبري.

ن لمساعدتها بمليارات الدوالرات، فإنه قد يصدر بيان عن إقامة الواليات المتحدة طلبات السودا
 العالقات مع إسرائيل في غضون أيام، مرجحًة أن تقبل واشنطن بذلك.

وقالت المصادر السودانية: إن الحكومة ستسعى للحصول على تعويضات اقتصادية مقابل التطبيع 
ساعدة إنسانية وتدفق مباشر لموازنة الدولة، مليارات دوالر كم 3مع إسرائيل، وكمنحة فورية أكثر من 

وبّينت أن الحكومة في الخرطوم  خاصًة بعد األزمة التي أحدثتها الفيضانات والعجز الحكومي الحاد.

ووفقًا لموقع "والال"، فإن البرهان  تريد استمرار المساعدات االقتصادية األميركية لثالث سنوات مقبلة.
 يل.يؤيد بشدة التطبيع مع إسرائ

 21/9/2020، األيام، رام هللا
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 عبر السعودية "إسرائيل"مباحثات لمّد أنابيب نفط من اإلمارات إلى : العبرية ""غلوبس .31

أجرى مسؤولون إسرائيليون محادثات مع مسؤولين إماراتيين إلقامة خط أنابيب نفط ومشتقاته  :رام هللا
 ر البحر األحمر، ومنه إلى ميناء عسقالن.يمر عبر األراضي السعودية وصواًل إلى ميناء إيالت عب

وبحسب ما نقلت هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن صحيفة غلوبس االقتصادية، 
فإن المشروع سيكون مالئًما لنقل الخام إلى األسواق األوروبية بشكل خاص، وسيعد التفاًفا على 

وبينت ذات المصادر، أن هذا  واحل الصومال.المسارات المالحية الخطيرة من مضيق هرمز وس
ورجحت الصحيفة أن تجني  الخط سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقالت النفط عبر قناة السويس.

 إسرائيل مبالغ طائلة سنوًيا من هذا المشروع.".
 20/9/2020القدس، القدس، 

 
 قطر تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية .32

موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والذي ينص على إنهاء االحتالل ن دولة قطر أ أكدت
قامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس  اإلسرائيلي وا 
األمن ذات الصلة، مع منح كافة الالجئين الفلسطينيين حق العودة، وهو ما ترى دولة قطر أنه الحل 

 اليوم -في بيان-وقالت وزارة الخارجية  عاما. 70م لهذا الصراع، الذي دام أكثر من الجذري والمستدا
"إنه لمن المؤسف أن نرى بعض الحمالت اإلعالمية المضللة التي تحاول خلط القضايا  ]أمس[

وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة 
  ريخ الصراع".الفارقة من تا

 20/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : رفض التطبيع.. موقف ثابت لم يتغير"القبس"لـ كويتية مصادر حكومية .33
أثارت تصريحات الرئيس األميركي دونالد ترامب، أخيرًا، بأن الكويت قد تكون الدولة  :حمد السالمة

للغاية، موجة تفاعالت واسعة، ال سيما  التالية إلقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأنها متحمسة
في األوساط المحلية. لكن مصادر حكومية رفيعة جددت التأكيد على أن الموقف الكويتي من 
التطبيع مع إسرائيل ثابت ولم يتغير، وأن الكويت ثابتة على موقفها، وهي آخر من سيطبع مع 

مب لم تكن على هامش لقائه مع الكيان الصهيوني. وقالت المصادر لـ القبس إن تصريحات ترا
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الشيخ ناصر صباح األحمد. وشددت المصادر على أن الكويت ال تواجه أي ضغوط لتغيير موقفها 
 الراسخ والرافض للتطبيع مع إسرائيل، موضحة أن القرار الكويتي أمر سيادي ولم يتغير.

 20/9/2020القبس، الكويت،  
 

 "ئيلإسرا"مجموعة الحبتور دبي تفتح مكتبا في  .34
 رويترز: قالت مجموعة الحبتور التي مقرها دبي األحد إنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل. - دبي

تجري المجموعة، التي يرأسها رجل األعمال اإلماراتي البارز خلف أحمد الحبتور، محادثات مع 
وقال الحبتور في  .لتدشين رحالت تجارية مباشرة بين البلدين” يسرائير“شركة الطيران اإلسرائيلية 

 بيان إنه يجري اإلعداد لإلعالن عن عدد من مشاريع التعاون خالل األيام المقبلة. 
  20/9/2020، القدس العربي، لندن

 
 ال يمكنها ضمان أمن اإلمارات والبحرين "إسرائيل"وزير الخارجية اإليراني:  .35

إن إسرائيل لن تتمكن من ضمان د ب أ: قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،  - طهران
وقال ظريف، في حديث للتلفزيون  أمن اإلمارات والبحرين، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس اإليرانية.

بعض دول “اإليراني، مساء اليوم السبت، تعليقا على التوجه نحو التطبيع لدى بلدان الخليج، إن 
إسرائيل التي لم “وأضاف وزير الخارجية اإليراني:  ”.الجوار تعتقد أنه يمكن إلسرائيل توفير األمن لها

تتمكن من ضمان أمنها في المواجهة مع حماس والجهاد اإلسالمي، ال يمكنها ضمان أمن اإلمارات 
 ”.والبحرين

  20/9/2020، القدس العربي، لندن
 

 القوى السياسية الكويتية تدين تصريحات ترمب الزاعمة بأن الكويت متحمسة للتطبيع .36
أدانت القوى السياسية الكويتية تصريحات الرئيس األميركي دونالد ترمب الذي يزعم فيه أن : ويتالك

وأكدت القوى السياسية الكويتية في بيان  الكويت متحمسة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
تتنكر  مشترك، مساء السبت، أن الكويت حكومة وشعبنا يأبى تاريخها المشرف ومواقفها الراسخة أن

لقيمها وثوابتها األصيلة الثابتة الداعمة للحق العربي الفلسطيني منذ اندالع الصراع العربي الصهيوني 
وعبر جميع المراحل، مؤكدة أن الكويت لن تنسى دماء الشهداء وعذابات األمهات واألطفال واألسرى 

 سطين والقدس الشريف.والجرحى وتضحيات األجيال طوال عقود القهر والعدوان الصهيوني على فل
 19/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل" لحمايةالواليات المتحدة ستبقي على قواتها في العراق والمنطقة عراقية: فصائل  .37
مع قرار الواليات المتحدة األخير بتخفيض عدد قواتها في العراق، : بغداد –مصطفى المسعودي 

والتساؤالت عن أثر تلك الخطوة على النشاط السياسي والعسكري ضد الوجود يتصاعد الحديث 
الفصائل العراقية المسلحة بجدية واشنطن في سحب  شككت األميركي الذي ال يزال يتعرض لهجمات

 قواتها، مشيرة إلى أنها ستبقي على قواتها في العراق والمنطقة حفاظا على أمن إسرائيل.
ياسية ومسلحة، التصريحات األميركية تأتي من باب المراوغة وأن ليست عراقيا، اعتبرت أطراف س

هناك نية صادقة لسحب القوات األميركية من العراق، مشيرة إلى أن واشنطن حريصة على وجودها 
 في المنطقة حفاظا على أمن إسرائيل.

 19/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"ت التطبيع مع وقفة أمام البرلمان النرويجي رفضًا التفاقيا .38
شارك العشرات من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، األحد، في وقفة احتجاجية أمام : أوسلو

وألقى ممثلون عن  البرلمان النرويجي رفضًا التفاقية التطبيع بين اسرائيل وبعض الدول العربية.
ساندة الشعوب العربية للقضية جمعيات عربية وفلسطينية ونرويجية، كلمات أكدوا فيها على م

 الفلسطينية التي تمثل قضية كل أحرار العالم.
 20/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رئيس هندوراس يعلن نيته نقل سفارة بالده إلى القدس .39

سفارة بالده إلى أعلن رئيس هندوراس خوان أورالندو هيرنانديز، الليلة الماضية، أنه ينوي نقل  :رام هللا
كما نقلت عنه هيئة البث  -وأشار هيرنانديز في تغريدة له عبر تويتر القدس نهاية العام الجاري.

أنه أجرى اتصااًل الليلة الماضية برئيس الوزراء اإلسرائيلي  -اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية
 بنيامين نتنياهو وأبلغه بذلك.

 21/9/2020القدس، القدس، 

 

.. لكن األخير رفض فقطعت واشنطن مب أراد عالقة طيبة مع عباساب الرئيس األميركي: تر نائ .40
 المساعدات
كشف مايك بنس، نائب الرئيس األميركي، عن سبب تجاهل اإلدارة : معاذ العمري-واشنطن

األميركية السلطة الفلسطينية، وقال في تصريحات صحافية، أمس األحد، إن الرئيس ترمب اتخذ 
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طع المساعدات عن الفلسطينيين بعد أن حاول في البداية بناء الثقة مع الرئيس الفلسطيني قرار ق
محمود عباس، بيد أن األخير رفض ولم يصل إلى وفاق مع الرئيس ترمب، مما اضطر اإلدارة 

 األميركية إلى تجاهل التعامل مع السلطة الفلسطينية وقطع المساعدات عنها.
« سي بي إن نيوز»، وقناة «كل إسرائيل»ب الرئيس األميركي مع موقع وفي حوار صحافي أجراه نائ

مب، من ااالتفاقية واإلنجاز التاريخي الذي حققه الرئيس تر »األميركية، ُبث األحد، أكد أنه يدعم 
سرائيل بأنها « منطلق أعز »معتقداته المسيحية اإلنجيلية، واصفًا العالقة بين الواليات المتحدة وا 

 ي الشرق األوسط.ف« حليف لنا
سرائيل، أن  سبب »وأوضح بنس للمحاور الكاتب جويل روزنبيرغ، المقرب من اإلدارة األميركية وا 

عامًا الماضية، أن الرئيس  25مب حيث فشل أسالفه في تحقيق السالم على مدار الـانجاح تر 
الذي فشل فيه كل من األميركي اختار التخلص من قواعد اللعبة القديمة، ولم يتخذ المسار التقليدي 

مب اتخذ قرارًا منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه بأنه لن يستمر في اتر »، مشيرًا إلى أن «سبقه
 على حد تعبيره.« مكافأة الفلسطينيين الرافضين للتفاوض. ولن يستمر في منحهم الدعم المالي لذلك

 21/9/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

.. وأبو ظبي حمت نفسها باتفاق يحضرون إلدارة ديمقراطية محتملة فايننشال تايمز: حلفاء ترامب .41
 التطبيع
” القادة األقوياء“تقريرا مطوال قالت فيه إن ” فايننشال تايمز“نشرت صحيفة  إبراهيم درويش:“ -لندن

في الشرق األوس يفكرون في مرحلة ما بعد ترامب، فالقادة الذين استثمروا كثيرا في الرئيس دونالد 
 ب أصبحوا مجبرين على التفكير في إمكانية فوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن.ترام

إن احتمال عدم فوز ترامب بوالية رئاسية وفي التقرير الذي أعده أندرو إنغالند وكاترينا مانسون قاال 
جعل قادة دول المنطقة، خاصة في الخليج يفكرون في إمكانية فوز بادين ودخوله البيت ثانية 

بيض بشكل يعيد تفكيك العالقة التي أقامها ترامب ويضع خطوطا جديدة للعالقات مع الخليج. األ
 فوز بايدن يعني مرحلة من عدم اليقين والعالقات غير المريحة مع واشنطن. وقال التقرير إن 

ات سيجد كل بلد أقام قادته عالق“وقالت المديرة السابقة لمجلس األمن القومي كريستين فونتينروز: 
أعتقد أن هذه ستكون مصر ”و” مع اإلدارة الحالية أنفسهم خارج اإلهتمام لو وصل بايدن إلى الحكم

 ”.وتركيا وبالتأكيد السعودية واإلمارات
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من خالل الموافقة في آب/ أغسطس على تطبيع العالقات  انفسه تويقول المحللون إن أبو ظبي حم
ون في واشنطن إلى القرار كمحاولة السترضاء مع إسرائيل حيث تبعته البحرين. ونظر الكثير 

 األطراف في واشنطن. 
  20/9/2020القدس العربي، لندن، 

 
 خيارات الفلسطينيين في ظل الخذالن العربي .42

 ماجد أبو دياك
الكرة اآلن بملعب السلطة الفلسطينية وهي سلطة األمر الواقع التي كبحت جماح النضال الفلسطيني 

ذا لم تنضوِّ فتح  من خالل اتفاقاتها مع المحتل التي زعمت أنها أوقفتها دون أن تفعل ذلك. وا 
 بالنضال من جديد وببرنامج مقاومة حقيقي، قد يشكل ذلك عائقًا أمام المقاومة ككل

لم تشكل الجامعة العربية منذ نشأتها ظهيرًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، ولم تكن فلسطين عضوًا فيها 
بمنظمة التحرير الفلسطينية المشكلة حديثًا ممثاًل وحيدًا وشرعيًا  1964عام قبل أن يجري االعتراف 

للفلسطينيين وذلك بدعم النظام المصري لحصر المسؤولية عن القضية بالفلسطينيين أنفسهم، وهو ما 
ثبت بالمواقف والممارسات العربية الالحقة، وأهمها تلك التي تلت التوقيع على اتفاق أوسلو عام 

1993. 
ولذلك لم يكن موقف الجامعة األخير من رفض إدانة التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل مستغربًا وال 
مفاجئًا ال سيما وأن هذه الجامعة تشكل غطاء للموقف المصري الذي ساند اتفاق التطبيع اإلماراتي 

 اإلسرائيلي!
 ال تعويل على األنظمة العربية

 يل على الموقف العربي المتخاذل في عمومه.ولذلك، فإنه ليس على الفلسطينيين التعو 
ولئن استندت قيادة منظمة التحرير على الدعم السياسي للجامعة لخطوات التسوية مع إسرائيل منذ 

فإن صفقة القرن وموافقة زعيمة الجامعة العربية  .2002اتفاق أوسلو وحتى مبادرة السالم العربية عام 
. هذا فضاًل 2002مارات والبحرين، دفنت حل الدولتين ومبادرة مصر عليها ومن ورائها السعودية واإل

عن عدم دعم هذه الجامعة أصاًل لبرنامج المقاومة بل ومحاصرته من مصر والسعودية واألردن 
 وغيرها.

اتهمت المنظمة دوما الدول العربية بخذالن الفلسطينيين لمقاومتها لتبرر توقيعها ألوسلو، ولكن 
طالق مبادرة الحقيقة أنها سهلت ع التي تحدثت عن  2002لى هذه الدول تقديم التنازالت إلسرائيل وا 
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سالم وتطبيع ولكن بعد قيام الدولة الفلسطينية التي يعرف الجميع أن إسرائيل تجاوزتها، وها هي 
 !1979اليوم تتهم دواًل عربية بالخيانة متناسية أنها أول من أقام عالقات مع المحتل بعد كامب ديفيد 

حيح أن اإلمارات والبحرين اللتين أعلنتا تطبيعًا مع االحتالل )كان مخفيًا من قبل( لم تقتديا ص
بالمنظمة بل خذلتا الشعب الفلسطيني، وتحالفتا مع إسرائيل ضد الفلسطينيين في اتفاقيتين لم يعرف 

يفة ومعاكسة حتى اآلن مضمونهما، ولكن هذه االتفاقات لم تكن لتتم لوال أن هناك صورة سالم )مز 
للواقع( قائمة مع المنظمة، األمر الذي يستدعي باألساس التخلي عن هذه الصورة وبال رجعة 
وااللتحام مع القوى المقاومة في برنامج سينزع ورقة التوت عن هذه األنظمة ويهيئ لتغييرات سياسية 

 فيها تمسح العار العربي.
ن المنظمة في أي خطوة تجاه إسرائيل، بل ومن اآلن قصاعدًا، لن يسعى العرب ألخذ الغطاء م

 سيمارسون الضغط عليها لتقديم التنازالت للمحتل.
وبتنا نعيش في زمن السالم االقتصادي الذي بشر به رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق شمعون بيريز 
، ولكن دون دفع ثمن من الطرف اإلسرائيلي للفلسطينيين ضمن ما تضمنته صفقة القرن المشؤومة

وقد قالها ترمب في حفل التوقيع على االتفاقيتين اإلماراتية والبحرينية مع إسرائيل بأن "الفلسطينيين 
كانوا يتعاملون مع دول عربية ثرية تمولهم ولكني قلت لماذا تدفعون لهم إذا كانوا يسيؤون ألمريكا؟" 

 وهو بذلك يشير إلى فك ارتباط األنظمة العربية بفلسطين.
طبعون قبل وبعد االتفاقيتين بأن الدول العربية لم تجن شيئًا من مساعدة الفلسطينيين وقد روج الم

 لتبرير التخلي عن فلسطين والتوجه نحو إسرائيل والتحالف معها.
وبهذا ستمضي الدول العربية الرئيسة مع صفقة القرن التي نسفت حل الدولتين الذي استندت إليه 

 ئيل دومًا.القيادة الفلسطينية ورفضته إسرا
 استراتيجية مغايرة

وال بد واألمر كذلك من تبني استراتيجية مختلفة عن السابق، ألنه لم يعد هناك ظهير عربي حقيقي 
للفلسطينيين يتبنى حل الدولة الفلسطينية فضاًل عن الرفض اإلسرائيلي القاطع لها من كل أطياف 

 اليمين واليسار.
إلى الموقف العربي بل وحتى تلقي الدعم المالي الذي أصبح ولم يعد بوسع الفلسطينيين االستناد 

 وسيلة ضغط سياسي عليهم.
لقد فقدت عملية السالم قيمتها منذ زمن لتقضي عليها صفقة القرن مؤخرًا، ما يستدعي نبذ هذه 
ة العملية فلسطينيًا وامتالك الجرأة إلعالن فشلها والتخلي عن كل التزاماتها بما في ذلك تفكيك السلط
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الفلسطينية، وتشكيل قيادة وطنية تخوض النضال ضد المحتل باإلمكانات الذاتية لجعل استمرار 
 االحتالل مكلفًا جدًا.

ليست هذه فكرة مجنونة أو غير واقعية فاالحتالل يجب أن يتحمل كلفة احتالله سياسيًا واقتصاديًا 
ن هذه المهمة الثقيلة في الوقت الذي وأمنيًا، والسلطة الفلسطينية وفقًا التفاقات أوسلو أراحته م

حاصر فيه االحتالل الفلسطينيين والسلطة التي تحكمهم وجعلها تنفذ أوامره ومطالبه وخصوصًا 
األمنية منها دون أن تحصل هذه السلطة على معالم السيادة الحقيقية على األرض من االحتالل، فلم 

فضال عن حرمانها من ذلك في  Aوفة بـتكن هناك حرمة حتى لمناطق سيطرتها الكاملة المعر 
 !! Cو  Bمناطق 

والتنسيق األمني أضعف الفلسطينيين ألنه جعل السلطة "جيش لحد" لإلسرائيليين ووجه ضربات 
 قاصمة للمقاومة وجعل كلفة االحتالل رخيصة جدًا، وأغراه باالستمرار في الضم والتهويد.

المتآمرين من العرب. وذلك ال يكون إال باالستناد إلى وال بد هنا من قلب الطاولة على المحتل وعلى 
المقاومة بجميع أشكالها في الصراع مع الكيان الصهيوني لدفع الطرف اإلسرائيلي دفعًا ليعيد النظر 

 في موقفه الرافض لالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
 الوحدة والمقاومة

ه الحتالل، فال بد لها من تحقيق الوحدة وقبل أن تتنصل السلطة من التزاماتها وتنبذها في وج
عادة  طالق قيادة موحدة للنضال في الداخل والخارج وا  الوطنية على األرض على أسس صلبة وا 

 االعتبار لمنظمة التحرير وفك ارتباطها باألنظمة العربية وخصوصًا مصر.
ض آللية حقيقية وذلك يستدعي ما هو أكثر من االجتماعات الشكلية التي تمت حتى اآلن ولم تف

بهذا الصدد، فال بد من إدماج حماس والجهاد اإلسالمي بالمنظمة واستعادة ميثاقها األصلي الذي 
 يدعو للكفاح المسلح الستعادة الحقوق الفلسطينية.

أما االنتخابات فهي ليست شرطًا للوحدة في ظل الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني خصوصًا في 
لوحدة الفلسطينية والتوافق على برنامج وطني فلسطيني يستند إلى الشتات. وكلمة السر هي ا

 المقاومة بأشكالها كافة.
والمقاومة الشعبية التي يجري الحديث اآلن عنها لدى الفصائل كبرنامج الحد األدنى ال تصلح وحدها 

قوق ضمن البرنامج الوطني، فال حد أدنى أو أعلى للمقاومة، ألن عنفها األشد هو ما يجلب الح
ويعيد المقدسات ويضغط على االحتالل ويدفعه دفعًا العتبار الحقوق الفلسطينية التي ضيعتها 

 اتفاقات التسوية.
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ذا لم تكن السلطة الفلسطينية وحركة فتح وارد لديها خيار التخلي عن السلطة وااللتحام مع القوى  وا 
صراع مع الكيان الصهيوني، فمتى الشعبية والشعب في مثل هذه التطورات واألحداث المفصلية في ال

 تكون جاهزة لذلك؟!
الكرة اآلن بملعب السلطة الفلسطينية وهي سلطة األمر الواقع التي كبحت جماح النضال الفلسطيني 
ذا لم  من خالل اتفاقاتها مع المحتل التي زعمت أنها أوقفتها دون أن تفعل ذلك على أرض الواقع. وا 

برنامج مقاومة حقيقي، فقد يشكل ذلك عائقًا أمام المقاومة ككل ألن تنضوِّ فتح بالنضال من جديد وب
فتح تشكل عصب السلطة التي ال تزال حتى اآلن ترفض ممارسة جميع أشكال المقاومة وتحصرها 

رات بقية أطياف الشعب بأحسن األحوال بالمقاومة الشعبية السلمية. ولكن ذلك يجب أن ال يقيد خيا
 الفلسطيني.

ي تتحمل مسؤولية تاريخية لقيادة النضال الفلسطيني بمنظمة التحرير أو بدونها، ولن أما حماس فه
يكون قطاع غزة وحده قادرًا على قيادة النضال وال بد من تفعيل دور الضفة بالتعاون مع الفصائل 

 األخرى وبفتح أو بدونها.
النضال ضد المحتل نحو وبإجماع وطني أو بدونه فال بد للشعب الفلسطيني أن يقول كلمته ويدفع 

 مستويات تصعيدية تعيد تحريك الجماهير العربية وقد تكون فاتحة لربيع عربي جديد.
 19/9/2020موقع تي أر تي عربي، 

 
 إحباط إسرائيلي من السياسة "العاجزة" تجاه غزة .43

 د. عدنان أبو عامر
ا على اتفاقات التطبيع بعد ساعات من انطالق صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات الجنوبية، رد  

الخليجية اإلسرائيلية في واشنطن، وقبلها انتهاء "جولة الباللين" األخيرة، ازدادت األصوات اإلسرائيلية 
التي تهاجم سياسة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة تجاه المقاومة في قطاع غزة، بزعم أنها تسفر عن 

 درة على التصدي لحماس.إنهاك المستوطنين، وانعدام الشفافية، وعدم الق
أكثر من ذلك، يصف اإلسرائيليون الرافضون لسياسة الحكومة والجيش تجاه غزة، أنها ملتوية 
وضارة، ألن مستوطني الجنوب يتذمرون، ويشكون، ويتهمون نتنياهو بأنه ليس لديه سياسة واضحة 

 تجاه غزة.
ي التعامل مع غزة، لكنها سياسة الغريب أن العكس هو الصحيح، فقد وضع نتنياهو سياسة واضحة ف

غير مقبولة لدى المستوطنين وقياداتهم المحلية، ألنها بالتأكيد ليست جيدة معهم، ومن أهم خطوطها 
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أن نتنياهو يؤمن بالتسوية مع حماس، ولهذه الغاية، أوكل المهمة لرجله السري رئيس مجلس األمن 
 القومي مائير بن شبات.

ن "إسرائيل" ال تريد حرًبا في غزة، ويصر على أن الرد على الصمت نتنياهو دأب على التصريح أ
سيكون ثمنه الهدوء، وبذلك يتبع نهًجا غير مقبول، من وجهة نظر المستوطنين، من خالل اعتباره 
لظاهرة تقطير الصواريخ وجوالت التصعيد القصيرة كل بضعة أشهر مسألة معقولة، أما الجيش فيتبع 

عتدااًل، هذه سياسة الحكومة، وهي مثبتة على أرض الواقع، رغم أنها سيئة سياسة أكثر بروًدا وا 
 للمستوطنين، لكنها جيدة بنظرها.

تواظب الحكومة اإلسرائيلية على الطلب من مستوطني الجنوب تحمل ما تعدها "حرب االستنزاف" 
دية في أثناء التي تمارسها حماس، بزعم أن ضحايا القلق والتوتر أفضل حااًل من اإلصابة الجس

حرب عنيفة حق ا، في حين أن حماس، صاحبة السيادة على غزة، تتحدث معها الحكومة عبر أطراف 
ثالثة ورابعة، ويرى قادتها أنفسهم محصنين من االغتياالت، خشية من انتقامها الجدي في حال 

 التعرض ألحدهم.
د ممكن لعدم االنحدار لعملية خالصة القول، أن الحكومة والجيش يتبعان سياسة تركز على كل جه

حربية عسكرية واسعة، مهما كانت التكلفة، استناًدا إلى القناعة المحبطة بأن الحرب ضد غزة 
ستعيدنا لنقطة البداية نفسها، ما دفع بعض أنصار الليكود لالعتراف بمرارة أن موقف نتنياهو تجاه 

 غزة هو النهج األكثر يسارية وتراخًيا.
جاه غزة واضحة ومتسقة، لكنها غير مقبولة من قبل المستوطنين في الجبهة سياسة نتنياهو ت

الجنوبية، بزعم أنها سياسة رجل منفصل عن الواقع في الجنوب، وبعد فترة من الزمن سيدرك رؤساء 
التجمعات االستيطانية بغالف غزة حقيقة أن السياسة موجودة، رغم أنها ال تحظى بإعجابهم، وال يتم 

مقعًدا في الكنيست  36في الحسبان، ألن آراء المستوطنين ال تهم نتنياهو كثيًرا، ما دام أن أخذ رأيهم 
 يؤمنون بها!

 19/9/2020، فلسطين أون الين
 

 الرابحون والخاسرون في والية ترامب األولى .44
 ديفيد إغناتيوس

عوا في البيت كان الهدف من مشهد هذا األسبوع لقادة إسرائيل والبحرين واإلمارات، الذين اجتم
األبيض، هو نقل رسالة مطمئنة بأن الواليات المتحدة ال تزال فاعاًل قويًا من أجل السالم واالستقرار 

 في الشرق األوسط، ولسوء الحظ كانت صورة متفائلة على نحو ُمضّلل.



 
 
 
 

 

 26 ص             5337 العدد:             9/21/2020اإلثنين  التاريخ:  

                                    

فقد فشلت الواليات المتحدة في هذه المنطقة المضطربة، حيث تحتفظ بقوات عسكرية في سورية 
، لكن الوجود األميركي يتضاءل، ويتعلق مستقبل الشرق «اإلرهابيين»عراق وأفغانستان لتراقب وال

 األوسط بانحدار القوة األميركية والديناميات الداخلية الجديدة، اإليجابية والسلبية، التي تمأل الفراغ.
سحب القوات  ومع اقتراب الرئيس ترامب من إنهاء فترته الرئاسية لم ُيحقق هدفه المتمثل في

، لكنه اقترب. فبحلول يوم االنتخابات سيكون «الحروب التي ال تنتهي»األميركية بالكامل من 
آالف جندي في العراق، وأقل من ألف  3جندي في أفغانستان، وحوالي  4500للواليات المتحدة 

يزيد جندي في سورية. وربما يرغب ترامب في أن تصبح هذه األرقام صفرًا، لكن حدوث ذلك س
 المواقف هناك سوءًا بالفعل.

جل أداء الفائزين والخاسرين في الشرق األوسط الجديد واضحًا، فربما تكون إسرائيل هي  وُيعتبر سِّ
الفائز األكبر؛ إذ تخلصت من عزلتها السابقة باتفاقيات التطبيع هذا األسبوع. كما ُيَعدُّ اإلماراتيون 

رؤيتهم لمنطقٍة شبيهة بأوروبا ذات حدود مفتوحة للتجارة  من الرابحين الرئيسيين، إذ يتوجهون نحو
 واالستثمار.

ما نحاول قوله هو: كفى هراًء بالحديث »ويلخص مسؤول إماراتي المنطق البراغماتي بهذه الطريقة: 
 «.عن األيديولوجية، نحتاج للتركيز على المستقبل والعلوم والتكنولوجيا، وكوننا شريكًا تجاريًا للجميع

ائز الثالث هو تركيا، المستفيد الخطير المفاجئ من تراجع القوة األميركية، إذ ينظر بعض القادة والف
العرب، اآلن، إلى تركيا بوصفها تهديدًا لالستقرار اإلقليمي أكثر من إيران، حيث إّن وضع األتراك 

ب، الذين تذمروا ذات يوم والقوات الموالية لهم مستقٌر في سورية وليبيا والعراق، بينما نجد القادة العر 
من هيمنة إيران على العواصم العربية، يتحّسرون، اآلن، على التأثير التركي في حلب والموصل 

 وطرابلس والدوحة ومقديشو.
وأشار البيت األبيض بالتأكيد إلى أّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان من بين أشد منتقدي 

الذي يحترم أردوغان كثيرًا، أحد عوامل تمكين تركيا في المنطقة،  وكان ترامب،«. اتفاقيات إبراهيم»
لكن هذا التمكين مهدد، اآلن، ليس فقط الحتمالية هزيمة ترامب في تشرين الثاني، بل يبدو أّن 
ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، يشعرون باستياٍء متزايد من مساعي أردوغان العنيد للهيمنة 

 روسيا. اإلقليمية ومغازلته
والخاسر األكبر في الشرق األوسط الجديد هو المملكة العربية السعودية، الذي يمثل تراجعها الوجه 
اآلخر لقوة تركيا الصاعدة، إذ لدى المملكة، اليوم، تأثيٌر أقل في المنطقة من أي وقت مضى خالل 

بشعبيٍة في واشنطن، العقود السابقة، وفي عهد ولي العهد محمد بن سلمان ال يتمتع السعوديون 
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وُيعانون أيضًا من انتكاسات في اليمن ولبنان وسورية وباكستان ودول أخرى، حيث مّثلت أموالهم 
 وأيديولوجيتهم ذات يوم مزيجًا قويًا.

وال تزال مناطق الحرب في المنطقة هشة، وعالقة في الصراع بين رغبة ترامب في سحب القوات وبين 
 ء حتى تصبح الظروف أكثر استقرارًا.تصميم البنتاغون على البقا

كما يصفها أحد المسؤولون  -« المنتشية بالنصر»وفي أفغانستان، ربما يكون الفائزون حركة طالبان 
بوعودها للحّد من العنف وقمع تنظيم القاعدة بعد، حتى وهي تبدأ مفاوضات السالم مع حكومة  -

ية بحلول أيار إذا سمحت الظروف، لكن القادة كابول. بينما تعهد ترامب بسحب كل القوات األميرك
 األميركيين ُيشّككون في نجاحه.

رئيس  -وحقق ترامب بعض النجاح المطلوب في العراق، إذ ُيثبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
أنه أحد أفضل القادة العراقيين منذ الغزو األميركي، العام  -المخابرات السابق والمجهول سياسيًا 

ث يغامر الكاظمي بموافقته على استضافة قوة مخفضة من نحو ثالثة آالف جندي . حي2003
أميركي لتدريب جيٍش عراقي يبدو قويًا بما يكفي لقمع تنظيم الدولة اإلسالمية، ووقوفه )أحيانًا( في 

 مواجهة الميليشيات المدعومة من إيران.
تحدة معظم نفوذها بسبب حرص ترامب في حين ال يزال الكابوس السوري قائمًا، فقدت الواليات الم

على دعوة أردوغان التوغل في الشمال السوري. وتسيطر تركيا اآلن على مساحة كبيرة من الدولة، 
بينما تزداد حكومة بشار األسد في فسادها وعدم تنظيمها، وال يملك حلفاؤها الروس الموارد والصبر 

 لتنظيف الفوضى.
في واشنطن، هذا األسبوع، فهم الخاسرون الدائمون في لعبة  ولم يوضع الفلسطينيون في الحسبان

الشرق األوسط. وربما تكون ورقتهم الباقية للمساومة هي العناد المحض، أي رفض خطة ترامب 
شأنها شأن الحروب التي ال تنتهي  -للسالم التي ُتصادق على هزيمتهم. وستظل القضية الفلسطينية 

 ب المنتصر في االنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.قائمًة إلثارة غض -في المنطقة 
 «واشنطن بوست»

 21/9/2020األيام، رام هللا، 
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