
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 جراء انتخابات متدرجةإعلى فتح وحماس اتفاق  ":الشرق األوسط"

 الملك سلمان: السالم في الشرق األوسط أصبح خيارًا استراتيجيًا للتعايش بين شعوب المنطقة

 "إسرائيل" العسكريةالبنتاغون يعد بالحفاظ على تفّوق 

 البحرين لدرس مجاالت التعاونإلى رحلة جوية مباشرة في وفد إسرائيلي 

خطار بالهدم قرب القدس  الخليلبموقعًا  17االستيالء على .. حملة هدم وتجريف واقتالع وا 

ر  يحّذر "الشاباك" فيي األوضاع األمنية من تفجُّ
 ويوصي باستئناف التنسيق األمني ..الضفة
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  السلطة:
 6 عباس: دور الملك سلمان تجاه فلسطين يعّبر عن شجاعته ووقوفه إلى جانب الحق  2.
 6 عريقات: مرسوم رئاسي قريبا بإجراء االنتخابات بحال نجحت لقاءات تركيا  3.
 6 اشتية: الحكومة جاهزة إلنجاح الخيار الديموقراطي  4.
 7 الخارجية الفلسطينية تشيد بالخطابات المناصرة لفلسطين وقضيتها أمام الجمعية العامة  5.
 7 ادمأيام بدءا من األحد الق 3غزة: فتح معبر "رفح" لمدة في  "داخلية"ال  6.
 7 انخفاض في قدرة المختبر المركزي لفحص عينات "كورنا" %50غزة: في صحة" ال"  7.

 
  المقاومة:

 8 جراء انتخابات متدرجةإعلى فتح وحماس اتفاق  ":الشرق األوسط"  8.

 8 لى خالد ممنوعة من الظهوريرضخ للصهيونية: لي "زووم"تطبيق   9.
 8 ورفضا للتطبيع لعباسيعقد لقاء جماهيريا دعما في جنين فتح  "ثوري"  10.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 9 : مخاوف إسرائيلية من بيع واشنطن أسلحة متطورة لدول عربيةأحرونوت يديعوت  11.

 9 ليبرمان يقدم مشروع قانون يتطلب مناقشة صفقات السالح بسبب اإلمارات  12.

 10  "غانتس يختتم زيارته لواشنطن ويطالب بأسلحة أمريكية تضمن التفوق األمني لي"إسرائيل  13.

 10 لها في البيت األبيضواشنطن بوست: نتنياهو جلب مالبسه المتسخة لغس  14.

 11 نشهد عصر المعركة بين الحروب: الناطق العسكري اإلسرائيلي  15.

 12 توجه رسالة للسعودية في اليوم الوطني.. فماذا جاء فيها؟ "إسرائيل"  16.

 12 حدة بعد وصف أردوغان "إسرائيل" بالقذرةمن قاعة األمم المتإردان ينسحب   17.

 12 الجديدة لدى مصر تقدم اوراق اعتمادها للرئيس المصري "إسرائيل"سفيرة   18.

 13 الصحة اإلسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية في القدس  19.

 13 استطالع: انهيار الثقة في تعامل نتنياهو مع فيروس كورونا  20.

 13 مقاعد 8استطالع: "يمينا" يقلص الفارق مع الليكود إلى   21.
 

  :األرض، الشعب
 14 ليوم الثانيل االحتالل يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من صالة الفجر باألقصى  22.
 14 تحذر من االنفجار "الهيئة"يغلقون األقسام ويرجعون الطعام و "إيشل"أسرى   23.
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خطار بالهدم قرب القدس  24.  15 الخليلبموقعًا  17االستيالء على .. حملة هدم وتجريف واقتالع وا 

 15 ن العشرات من أشتال الزيتون غرب سلفيتمستوطنون يقتلعو  25.

 16 توغل صهيوني محدود وسط غزة واستهداف للصيادين  26.

 16 "يوتيوب"تحذر من مدون فلسطيني على  "إسرائيل"حركة مقاطعة   27.
 

  : األردن
 16 دان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتينوزيرا خارجية األردن ومصر يؤك  28.

 
  : لبنان
 17 الرئيس اللبناني: ملتزمون بمبادرة السالم العربية وضمان حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة  29.

 
   عربي، إسالمي:

 17 "إسرائيل"التطبيع مع  موافقة سودانية مشروطة على": الشرق األوسط"  30.

 17 القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة وأم القضايا: الرئيس الجزائري  31.

 18 الملك سلمان: السالم في الشرق األوسط أصبح خيارًا استراتيجيًا للتعايش بين شعوب المنطقة  32.

 18 السعودية تدفع لتقارب مع اليهود في ظل عدم التطبيع  33.

 19 البحرين لدرس مجاالت التعاونإلى رحلة جوية مباشرة في وفد إسرائيلي   34.

 19 والبحرين "إسرائيل"فتح خطوط االتصال المباشرة بين   35.

 19 اإلمارات تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة لالستيطان: وكالة األناضولل تحقيق  36.

 20 اجتماع عربي ي أوروبي لبحث دعم عملية السالم  37.

 20 الرئيس العراقي يؤكد أهمية ايجاد حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني بدولته المستقلة  38.

 21 الجاليات العربية في بلجيكا تؤكد رفضها التطبيع  39.
 

  دولي:
 21 مب يؤكد أن اليهود يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهما"واشنطن بوست": تر   40.
 21 لم يلغ سنوات والضم 7بعد  F-35فريدمان: اإلمارات قد تتسلم طائرات   41.
 22 "إسرائيل" العسكريةالبنتاغون يعد بالحفاظ على تفّوق   42.
 22 منحة أوروبية لألونروا لمواجهة الوباء  43.
 23 ليبراسيون: جرائم حرب في غزة.. تحقيق قضائي يوجه أصابع االتهام لشركة فرنسية  44.
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  تقارير:

 23 "إسرائيل"تناُفس األثرياء اليهود األميركيين في حجم التبرع لترامب أو بايدن يضمن ثبات دعم   45.
 

  حوارات ومقاالت
 26 نيس فوزي قاسمد. أ... وما خفي أعظم  46.
 29 محمود عبد الهادي... لتحديات الكبرىحل الدولة الواحدة: ا  47.
 33 منير شفيق... األشهر الثالثة قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية  48.

 
 37 :كاريكاتير

*** 
 
 
ر  يحّذر "الشاباك" .1  ويوصي باستئناف التنسيق األمني ..الضفةفي األوضاع األمنية من تفجُّ

، وعلى ضوء تفاقم األزمة «حماس»أبيب: في أعقاب التقارب بين السلطة الفلسطينية وحركة  تل
االقتصادية في الضفة الغربية واقترابها من وضع األزمة في قطاع غزة، حّذر كبار المسؤولين في 
 جهاز المخابرات اإلسرائيلي )الشاباك(، من انفجار موجة عنف جديدة. وأكدوا، في تقارير ُسلمت

 لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الوضع يتطلب توجهًا جديدًا.
واقترح المسؤولون إيجاد طريقة تعيد العالقات بين الطرفين، وتستأنف التنسيق األمني وتخفف من 
الشعور بالعزلة لدى القيادة الفلسطينية في رام هللا. وروت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو، أن 

ة في السلطة الفلسطينية، تشتد، جراء رفض الحكومة الفلسطينية تلقي أموال األزمة االقتصادي
الضرائب والجمارك التي تجبيها لها إسرائيل، وذلك احتجاجًا على الضغوط اإلسرائيلية لمنع دفع 
رواتب لألسرى وعائالت الشهداء، وكذلك نتيجة اإلغالقات المقررة في سبيل مكافحة فيروس 

ت وفقًا لمعطيات مكتب اإلحصاء المركزي الفلسطيني، إلى فقد نصف مليون ، والتي أد«كورونا»
 فلسطيني تقريبًا في الضفة الغربية وظائفهم وغرقهم في ديون.

وحسب قادة المخابرات اإلسرائيلية، فإن هذه األزمة غير مسبوقة في تاريخ الضفة الغربية وتبعث 
ن استمرت، ستفجر األوضاع األمنية  وتطلق موجة من العنف ضد إسرائيل. وأوضحوا على القلق. وا 

إذا كانت اتفاقات السالم مع اإلمارات والبحرين قد فتحت آفاقًا من االستقرار في المنطقة، »بقولهم: 
 «.فإن الوضع الفلسطيني يحمل بوادر انهيار أمني يمنع أي استقرار
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قتصاد الفلسطيني في الضفة التطور في اال»واقتبست المصادر من تقارير المخابرات، قولها، إن 
الغربية في السنوات األخيرة، منح إسرائيل قدرًا كبيرًا من الهدوء، ألن ارتفاع مستوى معيشة 
الفلسطينيين حفزهم على االمتناع عن التصادم مع إسرائيل، حتى في أعقاب أحداث حساسة مثيرة 

يحصل، ليس ألن الفلسطينيين وأكدت المصادر أن االمتناع عن الخروج إلى الشوارع لم  «.للغضب
مّلوا؛ فقد خرجوا عدة مرات احتجاجًا على اتفاقيات األجور والتقاعد وعلى غالء المعيشة. وعليه، فإن 
احتماالت خروج الناس إلى الشوارع والتظاهر ضد السلطة الفلسطينية وضد إسرائيل معًا، باتت أقرب 

هذا الخطر واتخاذ ما يلزم من إجراءات،  من أي وقت مضى. واألمر يستدعي مداوالت عاجلة حول
 قبل فوات األوان.

وأشار قادة المخابرات إلى أن هناك عنصرًا جديدًا مؤثرًا دخل على هذا المسار ويزيد من احتماالت 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر »االنفجار، وهو ما يحصل على المستوى السياسي، فمع أن 

مع إسرائيل، وما زال يعد )الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة لنا في االمتناع عن مواجهة مباشرة 
الناحية األمنية(، إال أنه منذ توقيع االتفاقيات في واشنطن بين إسرائيل من جهة واإلمارات والبحرين 
من جهة أخرى، يسلك مسارًا عدائيًا مشحونًا بالغضب ويقترب علنًا وبشكل صريح من تنظيم اإلخوان 

ويطلب تدخل الرئيس « حماس»، حسب التقرير األمني. فيبادر إلى مصالحة مع «ن العالميالمسلمي
التركي رجب طيب إردوغان، إلنجاح جهود المصالحة، ويرسل وفدًا رفيعًا، بقيادة أمين سر حركة 

جبريل رجوب، لمواصلة المفاوضات، ويتنازل عن منصب رئاسة فلسطين الدورية للجامعة « فتح»
 العربية..

ودعا قادُة المخابرات اإلسرائيلية، الحكومة، إلى السعي من أجل التوصل إلى تفاهمات مع السلطة 
صفقة »الفلسطينية، تبدأ بإعادة التنسيق األمني بين الجانبين الذي أوقفه أبو مازن منذ نشر تفاصيل 

ان لها تأثير على وأكدوا أنه بوجود التنسيق األمني، يمكن على الفور تسوية عدة مواضيع ك«. القرن
تردي الوضع االقتصادي في الضفة، بينها إعادة منح تصاريح العمل في إسرائيل للعمال 
يجاد حل لتحويل إسرائيل  عادة تفعيل التجارة بين الجانبين إلى سابق عهدها، وا  الفلسطينيين، وا 

قضية رواتب  مستحقات الضرائب والجمارك إلى السلطة الفلسطينية، من خالل التعامل بمرونة مع
على نقد مبطن لقيادة « الشاباك»واحتوت تقارير  األسرى وعائالت الشهداء من هذه المستحقات.

الجيش اإلسرائيلي التي ال تكترث كما يجب لألوضاع في الضفة الغربية، وتركز جهودها على 
 الجبهة الشمالية.

 24/9/2020، لندن، الشرق األوسط
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 سطين يعّبر عن شجاعته ووقوفه إلى جانب الحقعباس: دور الملك سلمان تجاه فل .2
محمود عباس، المواقف التضامنية الداعمة التي تلقاها دولة  ةالفلسطيني السلطة الرياض: ثّمن رئيس

فلسطين وشعبها وحكومتها، من الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد عباس في برقية بعث بها إلى 
اه القضية الفلسطينية، وقضايا األمة العربية، تعبر عن الملك، أن دور خادم الحرمين الشريفين تج

كما تلقى  التزامه وشجاعته، ووقوفه إلى جانب الحق، حتى استعادة األراضي المحتلة والمقدسات.
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد برقية تهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم 

 للسعودية. 90الوطني الـ
 24/9/2020، لندن، رق األوسطالش

 
 عريقات: مرسوم رئاسي قريبا بإجراء االنتخابات بحال نجحت لقاءات تركيا .3

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات : نادية سعد الدين - عمان
ال نجحت األربعاء، إن رئيس السلطة محمود عباس سيصدر مرسوما إلجراء االنتخابات، بح

وذكر عريقات في تصريحات إلذاعة "صوت  اللقاءات المنعقدة بين حركتي فتح وحماس في تركيا.
فلسطين"، أنه "بحال عاد وفد فتح من اجتماعاته مع حماس، ومعه الموافقة على إجراء االنتخابات 

 العامة، فإنه سيكون هناك مرسوم رئاسي فوري بهذا الخصوص".
 24/9/2020، الغد، عّمان

 
 اشتية: الحكومة جاهزة إلنجاح الخيار الديموقراطي .4

أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن ترحيبه باألجواء اإليجابية التي تظلل الحوار الوطني : رام هللا
 الجاري في اسطنبول منذ يومين بين حركتي "فتح" و"حماس" للتوافق على إجراء االنتخابات العامة.

 ةاإليجابي، الليلة: "إن الحكومة وهي تتابع باهتمام كبير أجواء الحوار وقال اشتية في بيان صدر عنه
المصالحة وطي  بإتمامالجارية في اسطنبول والتي تبعث على األمل بالوصول إلى النتائج المرجوة 

بوابة لتجديد  باعتبارها االنتخاباتصفحة االنقسام، فإنها مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك 
يموقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية ليكون أكثر منعة في مواجهة المخاطر الجدية الحياة الد

 والوجودية التي تتهدد القضية الفلسطينية ألول مرة في تاريخها.
 23/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 م الجمعية العامةالخارجية الفلسطينية تشيد بالخطابات المناصرة لفلسطين وقضيتها أما .5
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن كلمات قادة العالم عبر النظام المرئي في ”: القدس العربي“ –غزة 

الدورة الجديدة للجمعية العامة لألمم المتحدة خصصت فقرات ومساحات واسعة للحديث عن 
، 67حزيران/ يونيو عام فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة على حدود الرابع من 
وأكدت الخارجية في بيان  وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات األمم المتحدة، والشرعية الدولية.

لها أنه رغم محاوالت اإلدارة األمريكية تشتيت تركيز دول العالم من القضية الفلسطينية، بإثارة أزمات 
ربي مع االحتالل كبديل طبيعي إلعادة تكرار مفتعلة حول قضايا أخرى، أو عبر إظهار التطبيع الع

الحديث عن الحق الفلسطيني لدى قادة دول العالم عند إلقاء كلماتهم السنوية في هذا المحفل الدولي، 
إال أن الدالئل حتى اآلن واضحة وتدحض ذلك بقوة، من خالل الخطابات التي ألقيت حتى “

 ”.اللحظة
 23/9/2020، لندن، القدس العربي

 
 أيام بدءا من األحد القادم 3غزة: فتح معبر "رفح" لمدة في  "داخلية"ال .6

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، األربعاء، عن فتح معبر رفح البري، لمدة ثالثة أيام، : غزة
وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة  اعتبارا من األحد القادم وحتى الثالثاء.

، اليوم األربعاء إنه سيتم فتح معبر رفح لمدة ثالثة أيام باالتجاهين اعتبارا من األحد القادم إياد البزم
 وحتى الثالثاء.

 23/9/2020، قدس برس
 

 انخفاض في قدرة المختبر المركزي لفحص عينات "كورنا" %50غزة: في صحة" ال" .7
في المائة  50مختبر المركزي فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، أن ال: غزة

من قدرته على فحص عينات فيروس "كورونا"، بعد توقف جهاز الفحص المخبري المستلم من 
واكدت الوزارة في بيان لها، أن المختبر  اللجنة القطرية بسبب نفاد المواد التشغيلية الخاصة به.

 يرة من نقص المواد المخبرية.المركزي يعمل اآلن بالجهاز األساسي بعدما وصل إلى مرحلة خط
 24/9/2020، قدس برس
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 جراء انتخابات متدرجةإعلى فتح وحماس اتفاق  ":الشرق األوسط" .8
قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن المباحثات حول إجراء انتخابات عامة في : كفاح زبون- رام هللا

غاية، على قاعدة تذليل أي األراضي الفلسطينية جرى في إسطنبول في تركيا في أجواء إيجابية لل
وأضافت المصادر  عقبات، وتم االتفاق مبدئيا على انتخابات متدرجة على مبدأ النسبية الكاملة.

المسؤولين في حركتي )فتح( و)حماس(، مصرون على إنجاز اتفاق خالل »، أن «الشرق األوسط»لـ
عباس مرسوما رئاسيا بذلك فترة قصيرة. ويوجد اتفاق عام على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود 

كان »وتلقى عباس أنباء إيجابية عن المباحثات في تركيا. وعلقت المصادر بقولها:  «.أيام 10خالل 
روحي و هناك تقدم واختراق حقيقي في الحوار الذي قاده من طرف حركة )فتح( جبريل الرجوب 

ن ثمة تفاهما واضحا هذه وتابعت، أ«. صالح العاروريو فتوح، ومن طرف )حماس(، إسماعيل هنية 
وبحسب المصادر، يفترض أن  المرة حول أهمية طي صفحة الخالفات مهما كلف ذلك من تنازالت.

يتوقع أن يصل اليوم الرجوب وهنية إلى قطر من أجل مزيد »تستكمل المباحثات في قطر. وأضافت 
 «.من المباحثات، وفي إطار الحصول على دعم كذلك لبعض المسائل

 24/9/2020، وسط، لندنالشرق األ 
 

 يرضخ للصهيونية: ليلى خالد ممنوعة من الظهور "زووم"تطبيق  .9
وأول  تطبيق "زووم" على خّط التضييق على كل ما يرتبط بالمقاومة الفلسطينية.: دخل بيت لحم

فصول التضييق على حرية التعبير، منع المناضلة الفلسطينية ليلى خالد من الظهور ضيفة على 
ويأتي ذلك بعد توجيه "البرنامج األكاديمي لدراسات الجالية  ية كانت ستبث عصر األربعاء.ندوة رقم

 العربية والمسلمة في المهجر" بجامعة والية سان فرانسيسكو، دعوة لخالد للمشاركة في ندوة علمية.
منصة  وأعلنت الشركة المشغلة للتطبيق في بيان أن جامعة سان فرانسيسكو لن ُيسمح لها باستخدام

مؤتمرات الفيديو الخاصة بها الستضافة حدث "ُيظهر الخاطفة الفلسطينية ليلى خالد، ألن مشاركتها 
 تنتهك سياسة الشركة المتعلقة بامتثال المستخدم للقوانين األميركية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب".

 23/9/2020، وكالة معًا اإلخبارية
 

 ورفضا للتطبيع لعباسا دعما يعقد لقاء جماهيريفي جنين فتح  "ثوري" .10
فتح"، أن الحركة رافعة للنضال الفلسطيني وستتصدى لحركة "أكد أعضاء من المجلس الثوري : جنين

جاء ذلك خالل  للمؤامرة الكبرى التي تحاك ضد شعبنا والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
ا المتحدثون كافة فصائل العمل الوطني ودع. لقاء جماهيري نظمته حركة "فتح" اقليم جنين، األربعاء
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 وبالتفافواإلسالمي إلى التوحد خلف القرار الفلسطيني الواحد برفض هذه الصفقة، مؤكدين أن "فتح" 
 ووحدة شعبنا حول القيادة ستتصدى لإلدارة األميركية ولكافة المشاريع التصفوية والخيانية.
 23/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 : مخاوف إسرائيلية من بيع واشنطن أسلحة متطورة لدول عربيةأحرونوت يديعوت .11
العسكرية اإلسرائيلية، من أن تلجأ اإلدارة األمريكية لبيع أسلحة  -تتخوف المؤسسة األمنية : رام هللا

وبحسب  متطورة لدول عربية أخرى في إطار اتفاقيات التطبيع والسالم التي تجري مع تلك الدول.
موقع يديعوت أحرونوت، فإن هناك استعدادات إسرائيلية الحتمال أن توافق الواليات المتحدة على 

 بيع تلك األسلحة المتطورة لدول عربية أخرى في الشرق األوسط.
ووفًقا للموقع، فإن إسرائيل أرسلت رسائل إلى المؤسسة األمنية في واشنطن مفادها أنه يجب على 

 الحفاظ على التفوق العسكري إلسرائيل في الشرق األوسط. الواليات المتحدة
 24/9/2020القدس، القدس، 

 

 ليبرمان يقدم مشروع قانون يتطلب مناقشة صفقات السالح بسبب اإلمارات .12
قدم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، يوم األربعاء،  -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم

بشأن إجراء مناقشات حول أي صفقة أسلحة، على خلفية ما جرى مع  مشروع قانون أمام الكنيست
، والتي تملكها إسرائيل كدولة وحيدة F35اإلمارات بعد االتفاق الذي يضمن لها حق امتالك طائرات 

 في الشرق األوسط.
وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن مشروع القانون يهدف إلى منع حالة مثل تلك المتعلقة 

ع اإلمارات والتي أخفى فيها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي االتفاق عن باقي باالتفاق م
 المسؤولين الحكوميين المعنيين.

ووفًقا للموقع، فإن مشروع القانون يهدف أيًضا لمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات بمفرده يمكن أن تؤثر 
أن يكون لهوية رئيس الوزراء سلطة حصرية على الميزة العسكرية إلسرائيل، وأنه من غير المعقول 

 في اتخاذ القرار بدون التشاور وعقد مناقشة حول أي اتفاقية.
 23/9/2020القدس، القدس، 
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  "غانتس يختتم زيارته لواشنطن ويطالب بأسلحة أمريكية تضمن التفوق األمني لي"إسرائيل .13
إن المسؤولين الذين التقاهم في البيت  غانتسلوزير الخارجية اإلسرائيلية بيني قالت مصادر مرافقة 

حول التفوق األمني والعسكري في الشرق األبيض وفي البنتاغون، تفهموا تمامًا المطلب اإلسرائيلي 
 وتسلموا قائمة طلبات ووعدوا بدراستها بتوجه إيجابي.األوسط، 

الرئيسي كان  وكانت هذه المصادر قد أكدت أن غانتس لم يبحث فقط قضية الصفقة، وأن الموضوع
، وكذلك «الرؤية المشتركة للتعامل في الملف اإليراني ومتطلبات هذه الرؤية في المرحلة الحالية»
لكن موضوع األسلحة لإلمارات طغى على العناوين األخرى. «. العالقات االستراتيجية بين البلدين»

 24ة العاجلة، التي استغرقت وفي ختام الزيارة، أمس األربعاء، أعلن، أن غانتس التقى خالل الزيار 
ساعة فقط، في البيت األبيض مستشار وصهر الرئيس دونالد ترمب، جارد كوشنير، ومستشار األمن 

 القومي روبرت أوبريان، وفي البنتاغون نظيره آسبر ورئيس األركان األميركي الجنرال مارك ميلي.
الواليات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا  من جانبه، تعهد غانتس بالحفاظ على عالقات دفاعية وثيقة مع

هذا األمر مرتبط بالتفوق العسكري النوعي، »وأضاف أن «. امتياز؛ ولكنه أيضًا ضرورة»األمر 
 «.ولكنه مرتبط أيضًا بتعاوننا المهم

نحن ممتنون للجهود األميركية إلحالل السالم والتزامها »وقال غانتس في ختام لقائه مع كوشنر: 
وبحث الرجالن سبل العمل على اتفاقات أخرى تضمن االستقرار في «. مني إلسرائيلبالتفوق األ
 «.في ظل الحفاظ على أمن إسرائيل كحجر أساس في العملية»المنطقة، 

ووفقًا لمصادر في تل أبيب، فإن غانتس حمل سلسلة مطالب جديدة وضعها طاقم مؤلف من وزارة 
بار، المرشح لقيادة سالح الجو اإلسرائيلي، بعد انتهاء دورة  األمن وقيادة الجيش برئاسة الجنرال تومر

القائد الحالي، عميكام نوركين. ومن هذه المطالب: تزويد إسرائيل بأسلحة حديثة، مثل آخر طراز من 
القادرة على الطيران لمسافات بعيدة، وسرب طيران جديد من « V - 22تلتالتور »الطائرات المروحية 

« 35إف»لمتطورة، ورادارات تتيح إلسرائيل كشف طائرة مهاجمة لها من طراز ا« EX 15إف »طراز 
 KCبوينغ »المعروفة بقدرتها على التملص من الرادارات العادية، وطائرتين تزودان الوقود من طراز 

 وتعميق التعاون في حرب السايبر.«. 46 -
 24/9/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 بسه المتسخة لغسلها في البيت األبيضواشنطن بوست: نتنياهو جلب مال .14

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" األمريكية، الليلة الماضية، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  :رام هللا
بنيامين نتنياهو اعتاد خالل زياراته لواشنطن إحضار حقائب محّملة بالمالبس المتسخة لغسلها في 
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ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن الصحيفة، أن  ض.منزل الضيافة الرسمية داخل البيت األبي
الخدمة تقدم مجاًنا للزعماء الذين يزورون واشنطن، لكن معظمهم ال يستخدمونها، على عكس 

 نتنياهو وزوجته سارة.
 24/9/2020القدس، القدس، 

 
 نشهد عصر المعركة بين الحروب: الناطق العسكري اإلسرائيلي .15

جنرال إسرائيلي إن "حالة االستنفار اإلسرائيلية على الحدود قال : عدنان أبو عامر -21عربي
الشمالية قد تستمر حتى كانون األول/ ديسمبر القادم، ألن حزب هللا قرر ألسبابه الخاصة االنتقام 
ذا لزم األمر سنبقى في حالة تأهب قصوى على  لمقتل أحد كوادره في قصف شهدته سوريا، وا 

 األرض والجو والبحر".
هايدي زيلبرمان، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، في حوار مع صحيفة "مكور ريشون"، وأضاف  

": "نشهد عصر المعركة بين الحروب، وحتى في عصر الشبكات االجتماعية، فإن 21ترجمته "عربي
عدم تحمل المسؤولية عن الهجمات قضية حاسمة لحرية عمل الجيش اإلسرائيلي في الشرق األوسط، 

 اإلنكار والغموض هي االستراتيجية الصحيحة التي تسمح بدرجات أكبر من الحرية".ألن مساحة 
عاما، وتولى عددا من المواقع في الجيش، بينها  30وأوضح زيلبرمان، الذي خدم في صفوف الجيش 

رئاسة قسم التخطيط، وقسم العمليات، وقائد تصميم عمود النار، وقائد سالح المدفعية، وتشغيل 
ن دون طيار، أن "العام األخير شهد هجمات نسبها الفلسطينيون والعرب إلى الجيش الطائرات م

اإلسرائيلي، لكن لسنا نحن من قمنا بها، ومن ناحية أخرى كانت هناك عمليات نفذناها، ولم ينسبوها 
 إلينا، ما يظهر أنهم ال يعرفون دائما ما يحدث لهم".

طنات الجنوب احتجاجات على تراجع الوضع األمني وأوضح أنه "في األسابيع األخيرة، شهدت مستو 
على الحدود مع قطاع غزة، لكنني بصفتي أرى الهجمات التي ينفذها الجيش في غزة بأم عيني، 
أؤكد أن هيئة أركان الجيش تدير باستمرار المخاطر في جميع المجاالت، ومن الصواب الهجوم اآلن 

 خطيط لعملية أكبر في الشمال".بطريقة معينة، ولكن في هذه المرحلة يتم الت
وأشار إلى أن "التصرف بشكل استراتيجي وليس تكتيكي يتطلب إذا كان علّي إدخال قوات إلى 
الضفة الغربية اآلن خوفا من التصعيد، وفي الوقت نفسه لدينا شيء مهم نفعله في سوريا، فإن 

خمسة مستويات، ونحدد نطاق التفكير في غزة سيكون مختلفا، وفي النهاية فإنني أقسم الهجوم ل
 الهجوم، حسب تقييم الوضع ونوع الهدف".
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وأكد أن "هناك أربعة عوامل رئيسية تؤثر في عمل الجيش اإلسرائيلي في هذه المرحلة، األول هو 
وباء كورونا، وهذا حدث سيشكل الفضاء في العام المقبل، والثاني االنتخابات األمريكية، والثالث 

ة الشمالية، وهو منحدر زلق، والرابع تطبيع العالقات مع دول الخليج، وهو حدث االحتكاك في الساح
 ضخم في الشرق األوسط".

 23/9/2020، "21موقع "عربي 
 

 توجه رسالة للسعودية في اليوم الوطني.. فماذا جاء فيها؟ "إسرائيل" .16
يوم الوطني، الثالثاء، وجهت إسرائيل تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة ال”: القدس العربي“

ونشرت  ”.تويتر“وذلك عبر رسالة وجهتها الخارجية اإلسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع 
نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات “صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية، تغريدة قالت فيها: 

 ”.ل اليوم الوطني التسعينللمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومًة وشعبًا بحلو 
 23/9/2020القدس العربي، لندن، 

 
 من قاعة األمم المتحدة بعد وصف أردوغان "إسرائيل" بالقذرةإردان ينسحب  .17

غادر سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة، غلعاد إردان، قاعة المنظمة األممية في : محمود مجادلة
ان على إسرائيل خالل كلمته، وصفته وسائل نيويورك بعد هجوم شنه الرئيس التركي رجب إردوغ

اإلعالم اإلسرائيلية بأنه "معاد للسماية"من جانبه، زعم المندوب اإلسرائيلي أن الرئيس أردوغان 
 "يواصل تصريحاته المعادية للسامية ضد إسرائيل"، على حد قوله.

 23/9/2020، 48عرب 
 

 ها للرئيس المصريالجديدة لدى مصر تقدم اوراق اعتماد "إسرائيل"سفيرة  .18
أوراق اعتمادها الى الرئيس  ]أمس[ قدمت سفيرة إسرائيل لدى مصر اميرة اورون بعد ظهر اليوم

 المصري عبد الفتاح السيسي خالل مراسم أقيمت في القصر الرئاسي بالقاهرة
وشكرت السيدة اورون خالل المراسم الرئيس المصري على جهوده لدفع السالم في الشرق األوسط 

 ما.قد
 23/9/2020، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 
 



 
 
 
 

 

 13 ص             5340 العدد:             9/24/2020 خميسال التاريخ:  

                                    

 الصحة اإلسرائيلية تطالب بنقل مصابين بكورونا للمشافي الفلسطينية في القدس .19
طلبت وزارة الصحة اإلسرائيلية، من المستشفيات الفلسطينية العاملة في الجزء : محمود مجادلة

ورونا من المستشفيات اإلسرائيلية في الشرقي من المدينة المحتلة، بفتح أبوابها الستيعاب مصابي ك
المدينة، في ظل تكدس المرضى والضغوط التي تعاني منها المستشفيات في ظل أزمة فيروس 

 كورونا المستجد.
"(، مساء الثالثاء. وأشارت إلى سلسلة 11جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

مديري مستشفيات القدس الشرقية وممثلين عن وزارة الصحة  لقاءات عقدت خالل األيام الماضية بين
 اإلسرائيلية، لبحث هذا الشأن.

 23/9/2020، 48عرب 
 

 استطالع: انهيار الثقة في تعامل نتنياهو مع فيروس كورونا .20
أشار استطالع للرأي نشرت نتائجه يوم األربعاء إلى أن الثقة في تعامل رئيس وزراء : تل أبيب

 ين نتنياهو مع أزمة كورونا انهارت، وسط إغالق ثان في مختلف أنحاء البالد.إسرائيل، بنيام
فقط من اإلسرائيليين يثقون في قيادة  %27وأظهر استطالع نشره معهد الديمقراطية في إسرائيل أن 

من السكان الذين قالوا إنهم يثقون  %5.57وهذا مقارنة بـ -19نتيناهو لجهود بالده ضد مرض كوفيد.
 مطلع نيسان/إبريل الماضي. فيه في

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن رقم قياسي جديد لإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا في يوم واحد، 
 أمس. 6,923حيث تم تسجيل 

 24/9/2020القدس، القدس، 
 

 مقاعد 8استطالع: "يمينا" يقلص الفارق مع الليكود إلى  .21
عاء، ارتفاًعا حادا في قوة تحالف أحزاب اليمين أظهر استطالع للرأي، يوم األرب: محمود مجادلة

مقعًدا، فيما  30"يمينا"، الذي بحيث يقلص الفارق مع الليكود الذي يتراجع إلى ما دون  -المتطرف 
 مقعدا. 66يصب ذلك في مصلحة معسكر اليمين الذي يعزز قوته ليتجاوز 

ات اليوم لجاءت نتائجها على النحو اإلسرائيلية، فإنه لو جرت االنتخاب 12وبّين استطالع للقناة 
 15مقعًدا؛ القائمة المشتركة  17تيلم"  –مقعًدا؛ "يش عتيد  21مقعًدا؛ "يمينا"  29اآلتي: الليكود 

 7مقاعد؛ "يهدوت هتوراه"  8مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو"  9مقاعد؛ "شاس"  9مقعًدا؛ "كاحول الفان" 
 مقاعد. 5مقاعد، وأخيرا ميرتس بـ
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بيتون عن الليكود وخوضها  -طالع إمكانية انشقاق عضو الكنيست يفعات شاشا وفحص االست
 19مقعًدا؛ "يمينا"  26االنتخابات بحزب مستقل، فجاءت النتائج على النحو اآلتي: الليكود على 

مقاعد؛ "يسرائيل بينيتو"  9مقعًدا؛ "شاس"  15مقعًدا؛ القائمة المشتركة  16تيلم"  –مقعدا؛ "يش عتيد 
مقاعد،  7مقاعد؛ "يهدوت هتوراه"  7مقاعد؛ "كاحول الفان"  8بيتون  -اعد؛ حزب برئاسة شاشا مق 8

 مقاعد. 5وأخيًرا "ميرتس" بـ
وبحسب االستطالع، يفشل كل من حزب العمل و"غيشر" و"البيت اليهودي" و"ديريخ إيرتس" الذي 

 .شكله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، في تجاوز نسبة الحسم
من المستطلعة آراؤهم، الحكومة  من ناخبي اليسار( %66من أنصار اليمين و %29) %42وحّمل 

من  %62) %48اإلسرائيلية، مسؤولية ارتفاع معدالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما قال 
 من ناخبي اليسار( إن الجمهور هو من يتحمل المسؤولية. %29أنصار اليمين و

شخصا  512بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، وشمل عينة مكونة من وأجري االستطالع 
 .%4.4بنسبة خطأ تصل إلى 

 23/9/2020، 48عرب 

 
 لليوم الثاني االحتالل يمنع المصلين من خارج البلدة القديمة من صالة الفجر باألقصى .22

التوالي، منع المصلين واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي لليوم الثاني على : القدس المحتلة
المقدسيين من خارج البلدة القديمة في القدس المحتلة من أداء صالة الفجر داخل المسجد األقصى 

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل كثّفت من حواجزها العسكرية حول مداخل البلدة  المبارك.
وصول لألقصى ألداء صالة القديمة والمسجد األقصى، ومنعت غير سكان البلدة القديمة من ال

 الفجر في المسجد.
 23/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تحذر من االنفجار "الهيئة"يغلقون األقسام ويرجعون الطعام و "إيشل"أسرى  .23

: ال تزال سلطات االحتالل تمعن في تعذيب األسرى الفلسطينيين، بطرق وألوان مختلفة، ومن غزة
لى جانب التعذيب الجسدي، زج المئات منهم في االعتقال اإلداري، وعدم توفير مستلزمات بينها إ

 ”.كورونا“الوقاية من فيروس 
في خطوات متصاعدة؛ احتجاجا على الظروف ” ايشل“ورفضا للممارسات القمعية، شرع أسرى سجن 

، وأفاد مكتب ”كورونا“ء الحياتية الصعبة وعدم مراعاة إدارة سجون االحتالل للتباعد في سياق وبا
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إعالم األسرى، في بيان له، بأن أسرى ذلك السجن أغلقوا األقسام، وأرجعوا األربعاء وجبات الطعام، 
احتجاجا على سوء ظروف اعتقالهم واستهتار إدارة السجون بحياتهم تزامنا مع ارتفاع اإلصابات بين 

 السجانين واألسرى بالفيروس.
هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، من انفجار األوضاع  وفي هذا السياق، حذر رئيس

في سجون االحتالل، في ظل استمرار الهجمة على المعتقلين، خاصة بعد منع سلطات االحتالل 
إدخال مخصصات األسرى في كافة السجون ابتداء من هذا الشهر، والتي كانوا يتمكنون من خاللها 

 نا.من شراء احتياجاتهم من الكنتي
 23/9/2020، القدس العربي، لندن

 
خطار بالهدم قرب القدس .24  الخليلبموقعًا  17االستيالء على .. حملة هدم وتجريف واقتالع وا 

"األيام": شنت قوات االحتالل، أمس، حملة هدم وتجريف واقتالع واسعة أقدمت خاللها  -محافظات 
عامود كهرباء في محافظات  15، واقتالع على هدم منزل وقاعة أفراح وشقة وبئرين وجدران استنادية

الخليل، وطولكرم، ورام هللا والبيرة، بالتزامن مع الكشف عن إخطارها بهدم عمارة سكنية ومنزلين في 
صدار أمر عسكري باالستيالء ووضع اليد على  وادي الحمص جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، وا 

أفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل سلمت عددًا أراٍض بمنطقة تل الرميدة في مدينة الخليل. و 
موقعًا في المنطقة، وبما  17من المواطنين بتل الرميدة أمرًا عسكريًا بوضع اليد على ما يقرب من 

 دونم( من أراضي المواطنين حسب ما جاء باألمر العسكري. 3,708مساحته )

 24/9/2020األيام، رام هللا، 
 

 ات من أشتال الزيتون غرب سلفيتمستوطنون يقتلعون العشر  .25
يوم األربعاء العشرات من أشتال الزيتون التي زرعها المواطنون في أراضيهم تلع مستوطنون مساء اق

بقرية خلة حسان غرب سلفيت. وأفاد شهود عيان أن المستوطنين اقتحموا المنطقة بحماية قوات 
لمنطقة يوم السبت الماضي اقتالع جرافات االحتالل وشرعوا باقتالع أشتال الزيتون. وشهدت ذات ا

شجرة تعود ملكيتها للمواطن سليم خليل من بلدة بديا غرب سلفيت. وتتنوع األشجار  200االحتالل 
المقتلعة ما بين الزيتون والتين والعنب والخوخ والليمون واللوزيات المثمرة والمعمرة التي يصل عمر 

شجرة زيتون في بلدة  200تلعت قوات االحتالل أكثر من عاما. وقبل نحو شهرين اق 20بعضها الى 
 ديراستيا شمال غرب سلفيت.

 23/9/2020، فلسطين أون الين
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 توغل صهيوني محدود وسط غزة واستهداف للصيادين .26

يوم األربعاء، وسط قطاع غزة، كما أطلقت النار وات االحتالل اإلسرائيلي، صباح توغلت ق: غزة
عددا من جرافات االحتالل توغلت  محلية أنوأفادت مصادر  البحر.تجاه الصيادين في عرض 

 صباح اليوم بشكل محدود شرقي مخيم "المغازي" لالجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.
 23/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "يوتيوب"تحذر من مدون فلسطيني على  "إسرائيل"حركة مقاطعة  .27

ة مقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على كيان دعت حرك رائد صالحة: - واشنطن
االحتالل اإلسرائيلي إلى مقاطعة المدون الفلسطيني الذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية، المعروف باسم 

نصير ياسين، المعروف باسم ناس، من أشهر  دّ ويع ناس، وقالت إنه غطاء للتطبيع مع إسرائيل.
  1.6و ث يتابعه أكثر من ثمانية ماليين مستخدم على فيسبوكالشخصيات العربية على يوتيوب، حي

من ناشري المحتوى  80وعرض موقع ناس فرصة مدفوعة األجر لحوالي . مليون على إنستغرام
باللغة العربية في برنامح تدريبي مدته ستة أشهر تديره أكاديمية ناس في الشهر الماضي، ويقدم 

دروسًا في الفصول ودورات تدريبية تعليمية عبر اإلنترنت ” أي ميدل إيست“البرنامج، كما أفاد موقع 
ولفتت حركة مقاطعة إسرائيل إلى أن رئيس التدريب  مثل تصوير الفيديو والتحرير والسرد القصصي.

 في هذا األكاديمية يدعى يوناتان بيليك، الذي خدم في جيش االحتالل اإلسرائيلي.
 23/9/2020، القدس العربي، لندن

 
 ا خارجية األردن ومصر يؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتينوزير  .28

أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري، اليوم  :شينخوا - عمان
األربعاء، خالل لقائهما في عمان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين وفق بيان للخارجية 

حسب البيان شدد الوزيران على أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة و  األردنية.
وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي  1967ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 

وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق 
 سالم العادل والشامل.ال

 23/9/2020، القدس، القدس
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 بالعودة الرئيس اللبناني: ملتزمون بمبادرة السالم العربية وضمان حق الالجئين الفلسطينيين .29
عاما على إنشاء األمم المتحدة والحديث  75قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون إنه مع مرور 

نعيد التأكيد على التمسك بالمبادئ التي قامت عليها المنظمة، ومنها  عن الحلول في الشرق االوسط،
وشدد على التزام بالده بالمبادرة العربية،  الذي يضمن حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة. 194قرار 

 وأن الشعب اللبناني بكل أطيافه يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيرا موحدا دون أي تقسيم أو تجزئة.
 23/9/2020، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 "إسرائيل"موافقة سودانية مشروطة على التطبيع مع ": الشرق األوسط" .30

أكدت مصادر توصل السودان واإلدارة األميركية إلى : أحمد يونس ومحمد أمين ياسين - الخرطوم
راعية لإلرهاب، يتوقع أن يتم اتفاق يتضمن حذف اسم الخرطوم من الالئحة األميركية للدول ال

على دور تطبيع العالقات العربية مع « اتفاق مبدئي»اإلعالن عنه في غضون أيام، إضافة إلى 
إسرائيل في إرساء السالم في المنطقة وحفظ حقوق الفلسطينيين. بيد أن الخرطوم رهنت موقفها من 

ات مالية، وتسهيل حصولها على التطبيع بإيفاء مطالبها التي تتضمن أيضًا تقديم حزمة مساعد
 قروض من المؤسسات المالية الدولية.

، إن الطرفين توصال إلى اتفاق يقضي بدعم أميركي للسودان «الشرق األوسط»وقالت المصادر لـ
مليارات دوالر، وحذف اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، وتحديد دورها في  7قدره 

اإلسرائيلية، والتفاوض بين الطرفين على إصدار تشريع يضمن عدم  - اتفاقيات السالم العربية
وذكرت أن السودان وافق مبدئيًا على تطبيع عالقته مع  مالحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية.

إسرائيل، مشترطًا تنفيذ حزمة المطالب التي تقدم بها للفريق األميركي في مباحثات أبوظبي الرفيعة 
من جهته، دعا وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، الكونغرس  تمرت ثالثة أيام..المستوى التي اس

 إلى تمرير اتفاق رفع السودان عن الئحة الدول الراعية لإلرهاب بأسرع وقت ممكن.
 24/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 وأم القضاياالقضية الفلسطينية تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة : الرئيس الجزائري .31

جّدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده على أن حق إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
ووصف الرئيس تبون القضية الفلسطينية بالقضية المقدسة للجزائر وشعبها، . غير قابل للمساومة

حق الشعب الفلسطيني  للجمعية العامة لألمم المتحدة إن 75وقال خالل كلمته ضمن أعمال الدورة الـ
في إقامة دولته المستقلة غير قابل للتصرف أو المساومة. وأكد أن القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة 
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للجزائر وشعبها قضية مقدسة وأم القضايا. وأضاف "نعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب 
ة دولته المستقلة ذات الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير قابل للتصرف أو المساومة في إقام

 السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
 23/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الملك سلمان: السالم في الشرق األوسط أصبح خيارًا استراتيجيًا للتعايش بين شعوب المنطقة .32

إن ، «الخامسة والسبعين»الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام أعمال الدورة قال  الرياض ـ نيويورك:
السالم في الشرق األوسط هو خيارنًا االستراتيجي، وواجبنا أال ندخر جهدًا للعمل معًا نحو تحقيق 
مستقبل مشرق يسوده السالم واالستقرار واالزدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم 

م منذ عام المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السالم، وقد طرحت المملكة مبادرات للسال
اإلسرائيلي  -، وتضمنت مبادرة السالم العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي 1981

يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة 
د إلحالل السالم في وعاصمتها القدس الشرقية، كما نساند ما تبذله اإلدارة األميركية الحالية من جهو 

الشرق األوسط من خالل جلوس الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول 
 إلى اتفاق عادل وشامل.

 24/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 السعودية تدفع لتقارب مع اليهود في ظل عدم التطبيع .33
اريخ، تضغط السعودية عبر بوابة التقرب من إدخال تعديالت على الكتب المدرسية إلى التعريف بالت

من اليهودية من أجل نوع آخر من التطبيع مع إسرائيل في ظل تمسكها بتأجيل إقامة عالقات رسمية 
وقال مسؤولون في السعودية إن الكتب المدرسية التي كانت تنعت أتباع الديانات  مع إسرائيل.

من حملة ولي العهد األمير محمد بن سلمان األخرى بأوصاف مثيرة للجدل، تخضع للمراجعة كجزء 
وذكرت المحللة السعودية نجاح العتيبي أن "الحكومة السعودية قررت  لمكافحة "التطرف" في التعليم.

أيضا منع إهانة اليهود والمسيحيين في المساجد". وأضافت أن "الخطاب المعادي لليهود كان شائعا 
 في صالة الجمعة من قبل األئمة".

استطالع نادر للرأي العام السعودي نشره الشهر الماضي معهد واشنطن لسياسات الشرق وأشار 
فعلى الرغم من  األدنى، إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين ال يؤيدون اتفاق تطبيع.
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فقط من السعوديين" قرار  %9محاولة اإلعالم السعودي التقرب من اإلسرائيليين واليهود، أيد "
 خاص يودون التواصل تجاريا أو رياضيا مع اإلسرائيليين.أش

 23/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 البحرين لدرس مجاالت التعاونإلى رحلة جوية مباشرة في وفد إسرائيلي  .34
أجرى وفد رسمي إسرائيلي، مباحثات، أمس، في المنامة، مع مسؤولين بحرينيين، في أول  المنامة:

وقال مصدر بحريني، إن جلسة مباحثات أجريت أمس في المنامة مع  باشرة.زيارة عبر رحلة جوية م
تم خاللها بحث مجاالت التعاون، في إطار إعالن تأييد السالم بين »الوفد الرسمي اإلسرائيلي الزائر 

في رحلة مباشرة « يسرائير»وقالت قناة إسرائيلية، إنه وألول مرة وصلت طائرة تابعة لشركة  «.البلدين
البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة، إلجراء محادثات، إلى 

 هدفها إقامة مقر للشركة في العاصمة البحرينية.
 24/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 والبحرين "إسرائيل"فتح خطوط االتصال المباشرة بين  .35

صال المباشر مع إسرائيل، كجزء من تطبيع القدس: فتحت مملكة البحرين، ألول مرة، خطوط االت
اإلخباري اإلسرائيلي عن وزارة االتصاالت اإلسرائيلية، ” والال“ونقل موقع  العالقات بين البلدين.

وزير االتصاالت البحريني وافق على طلب وزير االتصاالت )اإلسرائيلي( يوعاز “األربعاء، قولها إن 
وتابع الموقع  ”.المحليين بفتح مكالمات مباشرة من إسرائيلهاندل، وأصدر تعليماته إلى المشغلين 

باإلضافة إلى ذلك، بدأ مشغلو الهواتف الخلوية في البحرين الليلة الماضية في االتصال “يقول: 
 ”.بمشغلين في إسرائيل، للترويج لخدمات التجوال الدولي

 23/9/2020، ، لندنالقدس العربي
 

 ت تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة لالستيطاناإلمارا: وكالة األناضولل تحقيق .36
أجرت وكالة األناضول تحقيًقا، يكشف النقاب عن تعاقد شركات إماراتية خالل األسابيع : رام هللا

األخيرة، مع أخرى إسرائيلية صنفتها األمم المتحدة ضمن "قائمة سوداء" تضم شركات تدعم 
 شركة إسرائيلية ودولية. 112لقائمة السوداء"، تضم و"ا االستيطان في األراضي العربية المحتلة.

تحقيق األناضول، كشف أن بعض الشركات والمؤسسات اإلسرائيلية التي تم التعاقد معها، قد ورد 
 اسمها على "القائمة السوداء"، أو تدعم االستيطان.
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كونه أحد  وورد اسم بنك "لئومي" اإلسرائيلي كثيرا ضمن هذه التعاقدات، رغم :** بنك لئومي
ووفق ما نشره اإلعالم اإلماراتي، يتضح أن البنك  الشركات الواردة في القائمة السوداء األممية.

مصارف إماراتية وهي: "مصرف أبوظبي اإلسالمي"  3اتفاقيات مع  3اإلسرائيلي المذكور قد أبرم 
 و"بنك أبوظبي األول"، و"بنك اإلمارات دبي الوطني".

وال يقتصر األمر على بنك "لئومي"، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك : ** بنك هبوعليم
وقد تم اإلعالن في اإلمارات عن توقيع  "هبوعليم"، الذي يرد اسمه أيًضا ضمن القائمة السوداء.

مذكرة تفاهم بين "هبوعليم" و"بنك اإلمارات دبي الوطني"، وتم االحتفاء بهذا االتفاق باعتباره األول 
ماراتي.بي  ن مصرفيين إسرائيلي وا 

 ** سينما داعمة لالستيطان
ولم تقتصر التعاقدات اإلماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة لالستيطان، على المصارف، بل 
أعلنت "لجنة أبوظبي لألفالم" توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع "صندوق السينما اإلسرائيلي"، 

وُتشرف وزارة الثقافة اإلسرائيلية والمجلس  تاج السينمائي" في القدس.و"مدرسة سام شبيغل لإلن
 اإلسرائيلي لألفالم، على صندوق السينما.

 23/9/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 
 اجتماع عربي ي أوروبي لبحث دعم عملية السالم .37

وفرنسا وألمانيا  يعقد في عّمان، اليوم )الخميس(، اجتماع يضم وزراء خارجية األردن ومصر عّمان:
وممثل االتحاد األوروبي، لبحث سبل دعم عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما أفادت به 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها  وزارة الخارجية األردنية في بيان أمس )األربعاء(.
ممثل االتحاد األوروبي، سيعقدون يوم وزراء خارجية األردن ومصر وفرنسا وألمانيا و »في بيان إن 

غد )الخميس( في عّمان، اجتماعًا لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق األوسط باتجاه 
 .االجتماع الثالث من نوعه»وأشارت إلى أنه  «.التوصل لسالم عادل وشامل ودائم في المنطقة

 24/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 ية ايجاد حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني بدولته المستقلةالرئيس العراقي يؤكد أهم .38
أكد رئيس جمهورة العراق برهم صالح موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة ايجاد حل 

وأشار الرئيس العراقي في  عادل وشامل لها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
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امسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، إلى أن إقامة كلمته، أمام أعمال الدورة الخ
 الدولة الفلسطينية يساعد في استقرار المنطقة والعالم.

 23/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الجاليات العربية في بلجيكا تؤكد رفضها التطبيع .39
يات والفعاليات العربية في بلجيكا، أمس، رفضه التفاق محمد بالص: أكد وفد من الجال-رام هللا

سرائيل، واعتبروه خروجا عن مقررات جامعة الدول العربية، وذلك  التطبيع بين البحرين واإلمارات وا 
خالل زيارته لمقر السفارة الفلسطينية في بلجيكيا واالتحاد األوروبي ولوكسمبورغ، ولقائه السفير عبد 

وثمن السفير، هذه المبادرة التي قال، إنها تشكل تعبيرا قويا عن نبض  السفارة. الرحيم الفرا، وطاقم
 الشارع العربي في كل مكان خاصة في الساحة األوروبية.

 23/9/2020، األيام، رام هللا
 

 مب يؤكد أن اليهود يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهما"واشنطن بوست": تر  .40
مب، تصريحه إن الين بإدارة الرئيس األميركي دونالد تر نقلت وسائل إعالم عن مسؤو  :واشنطن 

"اليهود يفعلون كل شيء من أجل أنفسهم"، واعتباره أن "السود يفتقرون للقدرات على المبادرة لحماية 
 حقوقهم".

مسؤوال حاليا  20وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشرته الليلة، إنها تحدثت مع أكثر من 
مب، وأفاد بعضهم بأنه قال أمام موظفين في أجهزته إن "اليهود يتماسكون ارة تر أو سابقا في إدا

نهم "يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم".  ببعضهم بعضا"، وا 
مب إلى هذا االعتقاد، حسب مصادر الصحيفة، نتيجة محادثات هاتفية أجراها مع اوتوصل تر 

 مشرعين يهود.
 23/9/2020، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 سنوات والضم لم يلغ 7بعد  F-35فريدمان: اإلمارات قد تتسلم طائرات  .41

وكاالت توقع سفير الواليات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أال تتسلم دولة اإلمارات  –القدس 
 إال بعد نحو سبع سنوات. F-35أول طائرة مقاتلة أمريكية من نوع 
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مر عقتده صحيفة )جيروزاليم بوست( وفق ما أودر مقع هيئة البث وقال فريدمان، وفي مؤت
اإلسرائيلي: أن الخبراء األميركيين واإلسرائيليين يدرسان حاليا السبل الكفيلة بضمان التفوق النوعي 

 لجيش اسرائيل.
وأوضحت مصادر مطلعة للهيئة أن هناك فكرة تهدف إلى تمكين سالح الجو اإلسرائيلي من رصد 

 ت التي ستباع لإلمارات.الطائرا
وبخصوص خطة فرض خطة الضم، قال السفير األمريكي، انه تقرر تأجيل تطبيقها مبينا أن ذلك ال 

 يعني إلغاءها.
 24/9/2020األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل" العسكريةالبنتاغون يعد بالحفاظ على تفّوق  .42

تل أبيب، بيني غانتس، إلى تفاهمات  تل أبيب: توصل رئيس الوزراء البديل ووزير األمن في حكومة
مع نظيره األميركي، مارك آسبر، لتشكيل لجنة في البنتاغون تهتم باتخاذ خطوات تضمن تفوق 
 إسرائيل العسكري، وتعوض الجيش اإلسرائيلي عن قرار إبرام صفقة أسلحة حديثة للجيش اإلماراتي.

التقاهم في البيت األبيض وفي البنتاغون، وقالت مصادر مرافقة للوزير غانتس إن المسؤولين الذين 
 تفهموا تمامًا المطلب اإلسرائيلي وتسلموا قائمة طلبات ووعدوا بدراستها بتوجه إيجابي.

وقد أعلن آسبر أمام غانتس أن الواليات المتحدة ستحافظ على تفوق إسرائيل العسكري في الشرق 
سية لعالقاتنا الدفاعية، الحفاظ على التفوق أقول للجميع إن إحدى الدعائم األسا»األوسط. وأضاف: 

العسكري النوعي إلسرائيل في المنطقة. الواليات المتحدة ملتزمة بذلك، ووزارة الدفاع تحترم هذا 
 «.االلتزام. وسنواصل تدعيم السياسة األميركية القديمة القائمة على الحفاظ على أمن إسرائيل

 24/9/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 وروبية لألونروا لمواجهة الوباءمنحة أ .43
مليون  30.6منح االتحاد األوروبي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( : )رويترز(
مليون دوالر( لمساعدة لالجئين الفلسطينيين المقيمين بلبنان والقادمين من سوريا.  35.9يورو )

مليون يورو تغطي  43.2مساهمة أكبر بقيمة جزء من »وذكرت وكالة األونروا أمس، أن هذه المنحة 
دعم الالجئين الفلسطينيين في األردن ولبنان، إلى جانب تمويل الخدمات الحيوية، يشمل هذا الدعم 

على الالجئين الفلسطينيين من سوريا المقيمين حاليًا في األردن  19-اآلثار التي أحدثتها أزمة كوفيد
 «.والالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان واألردنولبنان، وكذلك المجتمعات المضيفة، 
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ألف الجئ فلسطيني من سوريا فروا إلى لبنان، بسبب النزاع المستمر في  27أكثر من »وأضافت: 
 «. سوريا

 24/9/2020الخليج، الشارقة، 
 

 ليبراسيون: جرائم حرب في غزة.. تحقيق قضائي يوجه أصابع االتهام لشركة فرنسية .44
م وثائقي بعنوان "صنع في فرنسا.. في خدمة الحرب" تستعرض صحفيتان المعركة القانونية في فيل

، وأدى مقتلها لفتح تحقيق في باريس ضد 2014ألسرة طفلة قتلت في غارة إسرائيلية على غزة عام 
 ُمصّنع فرنسي لمكونات تستخدم في صناعة األسلحة.

الثالثاء، والذي راجعته صحيفة  يوم رنسية األلمانية( الفArteوفي الفيلم الذي بثته قناة "أرتي" )
تبدأ الصحفيتان الفرنسيتان صوفي نيفيل كاردينال وأليس أوديو  Liberationليبراسيون الفرنسية 

تحقيقهما بعرض قطعة تبقت من السالح الذي دمر غرفة الطفلة أفنان وهي في التاسعة من عمرها 
 .2014يوليو/تموز  17عندما كانت تلعب بدميتها، وذلك في 

وهذه القطعة هي كذلك منطلق اإلجراءات القانونية في فرنسا، والتي يقودها قسم الجرائم ضد 
 اإلنسانية وجرائم الحرب في محكمة باريس الكبرى.

( التي استحوذت على Exxeliaويهدف هذا التحقيق إلى تحديد مسؤولية الشركة الفرنسية "أكسيليا" )
 ( الشركة المصنعة للمكونات المستخدمة في صناعة األسلحة.Eurofarad"يوروفاراد" )

 23/9/2020الجزيرة.نت، 
 

 تناُفس األثرياء اليهود األميركيين في حجم التبرع لترامب أو بايدن يضمن ثبات دعم إسرائيل .45
حام إسرائيل في ما فتئ الرئيس األميركي دونالد ترامب يواصل محاولة إق :تسعيد عريقا –واشنطن

تشرين الثاني  3السباق الرئاسي، سعيًا وراء إغراء اليهود األميركيين التصويت له في انتخابات 
المقبل، ولكن الدالئل تشير إلى أنه ال ُيحدث تأثيرًا كبيرًا على الناخبين، حيث ُتظهر استطالعات 

بالمئة من ما  30األميركي له إلى  الرأي أن أفعاله العديدة في دعم إسرائيل قد نقلت الدعم اليهودي
 فقط. %25التي بلغت  2016حصل عليه في عام 

في المقابل، فإن نائب الرئيس األميركي السابق، ومنافس ترامب في االنتخابات المقبلة جو بايدن ال 
ة في المائة )على منافسه(، وهي نسبة قريب 67يزال يفوز بأغلبية األصوات اليهودية األميركية بنسبة 

 جدًا من معد تصويت اليهود األميركيين للمرشح الديمقراطي تقليديًا.
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يذكر أنه في حملة دعائيٍة إعالنيٍة تستهدف الناخبين المؤيدين إلسرائيل، بما في ذلك القاعدة 
اإلنجيلية التبشيرية، شدد ترامب مفتخرًا باتفاقات التطبيع التي أبرمها في البيت األبيض األسبوع 

إسرائيل، من جهة، ودولة اإلمارات العربية، والبحرين من جهٍة ُأخرى، قائاًل إنها كانت  الماضي بين
سرائيل منذ "عقود".  أولى الصفقات بين العرب وا 

كما ذكر ترامب إسرائيل مرارًا وتكرارًا خالل مكالمته في رأس السنة العبرية "روش هاشانا" اأُلسبوع 
اًل لهم بحسب وكالة التلغراف اليهودية: "نحن نقدر دعمكم حًقا، الماضي للقادة اليهود األميركيين قائ

ونحب بلدكم أيًضا"، في إشارٍة إلى إسرائيل، مقترحًا أن اليهود األميركيين موالون إلسرائيل أكثر من 
 الواليات المتحدة.

كما وصف ترامب صهره ومستشاره األول لخطة "صفقة القرن" جاريد كوشنر، الذي تؤيد ُأسرته 
سرائيل بشدٍة عمياء، وتدعم مستوطنة "بيت إيل" دعمًا ماليًا كبيرًا، بأنه "زعيم ال يصدق )عظيم( إ

 إلسرائيل"، وقال إن الديمقراطيين ُيعّرضون إسرائيل للخطر.
"إذا لم ننتصر )في االنتخابات(، فإن إسرائيل في ورطة  وقال ترامب للمرة الثانية خالل ُأسبوع:

يات المتحدة( في الشرق األوسط بسبب إسرائيل... هذا حًقا وقت مهم جدًا في كبيرة... ونحن )الوال
حياة إسرائيل وسالمة إسرائيل. وسوف نقوم بعمل رائع. إذا فاز الطرف اآلخر )الديمقراطيون(، فكل 
ذلك سيتوقف )الدعم األميركي(... أعتقد أنها ستكون رواية مختلفة تماًما... أعتقد أنه سيكون الوضع 

 ذلك تمامًا". عكس
بدورها، قالت جماعة "األغلبية الديمقراطية إلسرائيل"، وهي مجموعة من المشرعين األميركيين 
السابقين والحاليين تنظم بالتعاون مع اللوبي اإلسرائيلي القوي "إيباك" لوقف زخم الدعم بين األوساط 

جر بإسرائيل وفي سياٍق ُمعاٍد التقدمية في الحزب الديمقراطي لحقوق الفلسطينيين: "إن ترامب يتا
للسامية، ويتهم اليهود األميركيين بالوالء المزدوج الذي ُيستخدم الضطهاد اليهود منذ أجيال، وهو 
يشوه سجل )المرشح الديمقراطي جو( بايدن بالنسبة إلسرائيل.. انظر إلى كل ما فعله بايدن لتسليح 

 إسرائيل".
بأن "إسرائيل في ورطة كبيرة" إذا فاز الديمقراطيون في  كما احتجت المجموعة على اقتراح ترامب

االنتخابات المقبلة مشيرين إلى "فضل قيادة بايدن )الذي يصف نفسه بالصهيوني( عبر حياته 
السياسية الطويلة في امتالك إسرائيل اآلن القبة الحديدية، وامتيازها العسكري النوعي[ ، ومذكرة 

سنوات(، وهي أكبر  10مليار دوالر على مدى  40نحت إسرائيل سنوات )التي م 10التفاهم لمدة 
سرائيل على اإلطالق".  اتفاقية أمنية بين الواليات المتحدة وا 
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ومن المتوقع أن تكون معركة التنافس بين بايدن وترامب على أصوات اليهود األميركيين في والية 
لى مسألة الفوز بالوالية بين مرشح فلوريدا معركة طاحنة، لما لهذا القطاع االنتخابي من أثر ع

 وآخر.
يقول أعضاء جماعات الضغط )اللوبي( اإلسرائيلي إن "بايدن هو المرشح األكثر تأييًدا إلسرائيل 

 35على اإلطالق"، فيما يعتقد "التحالف الجمهوري اليهودي" أن ترامب سيتمكن من الحصول على 
الذي سيقدم الوالية له"، مبددًا حظوظ بايدن بالفوز في المائة من أصوات اليهود في فلوريدا، األمر 

 بالرئاسة.
وينشر "التحالف اليهودي الجمهوري" المقرب من الليكود ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو روايات 
مفادها: "لقد ضغط نائب الرئيس جو بايدن على أوكرانيا للتصويت ضد إسرائيل في مجلس األمن 

، القرار الشهير الذي يدين المستوطنات اإلسرائيلية )قرار مجلس 2016 التابع لألمم المتحدة في عام
( باعتباره "انتهاًكا صارًخا" للقانون الدولي وامتنعت إدارة أوباما عن 2016/ 12/ 23يوم  2334األمن 

، رغم ضغط الرئيس المنتحب )عندئذ( دونالد 0-14التصويت على هذا القرار، ما سمح له بالتمرير 
 يمة القرار، الذي وصفه كوشنر بأنه كارثة".ترامب لهز 

ليس الناخبون وحدهم على المحك، حيث يتم تمويل "التحالف اليهودي الجمهوري" من ملياردير 
مليون  80القمار المقرب من نتياهو شيلدون آديلسون وزوجته اإلسرائيلية ميريام، اللذين قدما قرابة 

مليون دوالر إضافية للحزب  50زما بما يصل إلى دوالر لقضايا الجمهوريين،ويقال إنهما الت
 الجمهوري في المرحلة النهائية من االنتخابات.

ويعتقد الخبراء أن آديلسون هو من أقنع ترامب بأمواله الطائلة بـ"معاداة إيران والتنصل من االتفاق 
نووية" بحسب موقع  النووي اإليراني، وكان قد طالب الرئيس السابق باراك أوباما بضرب إيران بقنبلة

 وايس".-موندو
في المقابل، يقوم الملياردير اإلسرائيلي األميركي، حاييم صبان )مصري األصل(، الداعم المتشدد 

 إلسرائيل من الجانب الديمقراطي، في تقديم دعم مالي ضخم للمرشح الديمقراطي بايدن.
رعات افتراضية لبايدن، واستضاف حاييم صبان وزوجته شيريل األسبوع الماضي حملة جمع تب

 30مليون دوالر خالل  4.5ألف دوالر الواحدة )شارك بها تسعة متبرعين( جمعت  500بتذاكر بقيمة 
 دقيقة.

وقد كان لحاييم صبان أثر بالغ في وقف إدارة أوباما من اتخاذ قرارات مدينة إلسرائيل، خاصة بشأن 
اد ناثان ثرال العام الماضي في مجلة نيويورك التمدد اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، حيث كشف أف
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دفعت إدارة أوباما إلى تأجيل قرار األمم  -نيابة عن هيالري كلينتون-تايمز أّن مخاوف المانحين 
 ( بشأن المستوطنات إلى ما بعد االنتخابات.2334)قرار  2016المتحدة لعام 

المقربين جدًا من الرئيس أوباما، أراد  وبحسب بن رودس، النائب السابق لمستشار األمن القومي وأحد
العديد من أعضاء إدارة أوباما تبني سياسة أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، لكنهم شعروا أن أيديهم كانت 

 مقيدة. وقال رودس: "نظرة واشنطن إلى إسرائيل وفلسطين ال تزال تتشكل من قبل طبقة المانحين".
د من الحزب الديمقراطي أكثر يمينية من اليهود األميركيين، وتعتبر طبقة المانحين )المتبرعين( اليهو 

وأقرب إلى حركة االستيطان، ويوجهون طاقاتهم وأموالهم لعرقلة النشطاء اليهود التقدميون الذين 
يناصرون الحقوق الفلسطينية من ممارسة أثرهم في وقف االستيطان "وضمان أن ال تميل الجالية 

سار بشدة" بحسب بيتر جوزيف، الرئيس الفخري لمنتدى السياسة اليهودية األميركية نحو الي
اإلسرائيلية من يسار الوسط، الذي قال لموقع "موندووايس": "ال أستطيع أن أتخيل أن المانحين اليهود 
 الديمقراطيين سيكونون سعداء بشأن أي حزب ديمقراطي يتحرك في هذا االتجاه )لتأييد الفلسطينين(".

أن أموال المانحين تقف وراء إصرار بايدن على اقتالع أي إشارة إلى االحتالل ويعتقد الخبراء 
 اإلسرائيلي أو حتى المستوطنات في برنامج الحزب الديمقراطي لهذا العام.

وقد تعهد الملياردير اليهودي األميركي مايك بلومبرغ، وهو عمدة سابق لمدينة نيويورك، ومنافس 
ة للحصول على ترشح الحزب الديمقراطي في مواجهة ترامب بأن ينفق بايدن في االنتخابات التمهيدي

 مليون دوالر في والية فلوريدا وحدها لهزيمة ترامب". 100"
 23/9/2020القدس، القدس، 

 
 …وما خفي أعظم .46

 نيس فوزي قاسمد. أ
المع تامر هذا العنوان مأخوذ من اسم التقارير االستقصائية المميزة التي يعّدها وينشرها الصحافي ال

ووثق فيه، من جملة أمور  13/9/2020المسحال، وكان آخر تلك التحقيقات ذلك الذي أذاعه في 
أخرى، العالقة الخطيرة ما بين المخابرات اإلسرائيلية والمخابرات اإلماراتية ضد المقاومة الفلسطينية 

حكام الحصار الخانق على أهلنا في قطاع غزة. كنت بصدد كتابة مقال ان اشد فيه ناقدي اإلمارات واِ 
العربية المتحدة على تطبيعها مع إسرائيل أن يكفوا عن مهاجمتها او تخفيف حّدة الخطاب الموجه 
ضدها، ذلك أن مشيخات الموز ال تملك من أمرها شيئًا. وحين شاهدت تقرير المسحال الموثق، 

لفلسطيني دون مبرر، ضاربة أدركت أن اإلمارات العربية المتحدة أقامت من نفسها عدوًا للشعب ا
بعرض الحائط تاريخ شيخها الجليل زايد، الذي كان رمزًا عروبيًا وذا نظرة بعيدة المدى في الصراع 
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مع الصهيونية. إن هذا التعاون االستخباراتي الموغل في الحقد واالستخذاء يطيح بكل جمل المراوغة 
سطين، وأول تلك المصالح أن أوقفت من أن إقامة عالقات سالم مع إسرائيل كانت لمصلحة فل

المعاهدة عملية ضم األغوار، وكأن إسرائيل قادرة على المجاملة. أو لم نكن على بّينة من ان ما 
 خفي أعظم من هذا التعاون الذي دام لعقدين من الزمن ضد شعبنا االعزل والمحاصر؟

سرائيل« التطبيع»لقد قيل الكثير من ان اتفاقية  بين دولتين لصد « تحالف»، هي بين اإلمارات وا 
ال يستقيم وواقع الحال، ذلك أن التحالف هو ضم « تحالف»أخطار مشتركة. إن إطالق وصف 

قدرات عسكرية ومالية وتكنولوجية بين دولتين متساويتين أو متقاربتين في القدرات والكفاءات والبنى 
فهل ينطبق الحال على إسرائيل  التحتية وقدرات القيادات على اتخاذ قرارات ممنهجة ومدروسة.

واإلمارات، ونحن نعلم أن ال شبه بين الدولتين في أي شيء. اإلمارات ليست أكثر من صراف آلي، 
ذا كانت مواقف  سرائيل دولة مستوطنين ال حدود لجشعها. وا  وال تملك من مقومات الدولة ااّل االسم، وا 

أكثر من قاعده للتجسس الصهيوني، مما يزيد من  الدولتين من إيران متشابهة، فماذا ستقدم اإلمارات
استهدافها من قبل القوات اإليرانية وصواريخها؟ وسيكون قادة اإلمارات في غفلة من وعيهم إذا كان 
لديهم أي أمل في أن إسرائيل سوف تضحي بجندي إسرائيلي واحد في سبيل الدفاع عن اإلمارات. 

 واإلمارات هي أكثر دولة في التعامل التجاري مع إيران؟ !فما الذي خفي في هذه العالقة المشبوهة 
وقبل أن يرتاح مسؤولو السلطة الفلسطينية من قراءة هذا الكالم، البّد من زيادة احباطهم، ذلك أن 
الحملة التي تشنها أجهزة إعالم السلطة وهم يهاجمون عمليات التطبيع، إنما يحاولون التغطية على 

شنت عمليات التطبيع بالتوقيع على أوسلو. ويجب االعتراف أن بعض الدول جريمتهم األولى التي د
العربيه قد وقر في ذهنها أن طرفي النزاع )اإلسرائيليين ـ الفلسطينيين( اللذين وقّعا اتفاقية اوسلو هما 
في طريقهما الى السالم، وبدأت في فتح مكاتب لبعثات تجاريه تمهيدًا للسالم الشامل. وحين أدركت 

 ذه الدول خديعة أوسلو، أغلقت تلك المكاتب.ه
إن تطبيع العالقات اإلسرائيلية مع بعض الدول العربية، والتي يبشرنا الرئيس ترامب أنها قد تصل 

بدأت تتحقق. إن « بشائر»الى خمس أو ست دول بما في ذلك المملكة العربية السعودية، هي 
ي اإلسرائيلي بالمرور فوق أراضيها، هي بدايات سماح المملكة العربية السعودية للطيران التجار 

التطبيع، ذلك أنه من المعروف دوليًا في عالم الطيران، أن أي طائرة تجارية تمر في اجواء دولة 
اخرى عليها ان تدفع مبلغًا من المال لقاء كل ميل او كيلومتر تقطعه في اجواء تلك الدولة. ورحلة 

كيلو متر،  2.110، قطعت 31/8/2020الى ابو ظبي تاريخ  ( من تل ابيب971طيران العال رقم )
لاير، وعلى إسرائيل دفعها الى خزينة الدولة السعودية. طبعًا هذا ليس  3.000واستحق عليها بالتالي 

بين سلطات الطيران في الدولتين، هذا فضاًل عن أن « تعامالت»مبلغًا ذا قيمة، إال أنه ينطوي على 
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يحتاج الى اتصاالت السلكية بالمحطات السعودية  السعوديةاالراضي دخول طيران العال الى 
ذن بالمغادرة، ولو صدف ان أصيبت الطائرة اإلسرائيلية بخلل فني  للحصول على إذن بالدخول وا 
يجب على السلطات السعودية ان تسمح لها بالهبوط واجراء الصيانة، وهذه جميعها مقدمات للتطبيع، 

أخرى. من الواضح « اتفاقية ابراهيم»تتم اقامة عالقات ديبلوماسية وتوقيع  وال مبرر لالنتظار حتى
 أن ما خفي عظيم.

إن مشيخات الموز ال تعيش بدون المظلة األمريكية، وكان الرئيس ترامب صريحًا عندما قال على 
ة. وال السعودية أن تدفع مقابل هذه الحماية. والعجيب أن اإلعالم السعودي لم يرد على هذه الصفاق

زال الرئيس ترامب يمارس االبتزاز، والعدوان السعودي ـ اإلماراتي على اليمن أكبر دليل صارخ على 
هذا االبتزاز لبيع السالح، وبالتالي فإن التطبيع قادم ال محالة، وبغض النظر عن األعذار التي 

كانوا ضيوف المملكة  سوف تساق من قبل حارقي البخور. وال مبرر للتذكير أن الضباط اإلسرائيليين
العربية السعودية لمعاونة قواتها في حرب اليمن ضد القوات المصرية في ستينيات القرن الماضي. 

ذا حصل التطبيع اآلن، فماذا سوف تفعل القيادة الفلسطينية؟  فالتطبيع قديم. وا 
تي تسوقها امام حتى اآلن الزالت القيادة الفلسطينية تكرر نفس الخديعة الذاتية، ورأس الحكمة ال

شعبها أن المآزق التي دخلت فيها انما وقعت ألسباب خارج نشاطها ولم تكن هي السبب فيها، بل 
السبب يعود الى االعداء المتربصين بالقيادات التي ال يطالها الخطأ. هي معصومة من الخطأ، 

التحليل وبيان وبالتالي هي محصنة ضد النقد، وأخطاء القيادات الفلسطينية تظل في منأى عن 
 األسباب، ذلك أن الخطأ هو دائمًا في الجانب اآلخر الذي هو الجانب الخفي.

لقد اجتمع األمناء العامون للفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس محمود عباس، وهم بال شك 
مجموعه من المناضلين الشرفاء والذين يحملون سجالت مشرقة من التضحيات والصبر والمعاناة، 

يمكنه أن يتطاول على تاريخهم. إاّل أنه من واجبات المناضل أن يمارس النقد الذاتي، وفي  وال أحد
العلن، وهذه من تقاليد الثوري الحقيقي. وبدون ذلك تظل األمور على حالها وتظل األخطاء من 

بيع صنع الغير وال دخل للمناضلين فيها. لقد قال األمناء العامون كالمًا جمياًل وصادقًا في التط
الى الخطابة الشعرية منها الى طرح بدائل، ورسم سياسات  أقربوالوحدة والمقاومة إاّل أنه كالم 

يًا من هؤالء القادة لم يعلن مثاًل التنحي او االستقالة بسبب فشله او فشل تنظيمه في أجديدة. ذلك أن 
توقف، وتتعقد بال انجاز اي من برنامجه السياسي. إن جميع ما نحن فيه من مآزق تتناسل بال 

مبرر، وتزداد حياة شعبنا شقاًء وتعاسة في األراضي المحتلة، وال يتوقف الجشع الصهيوني عن قضم 
األرض ومصادرها الطبيعية، وال من ضوء في نهاية هذا الليل البهيم وكلها بسبب تلك القيادات التي 

صراحة او ضمنًا اتفاقيات اوسلو  لم تنجح في تحرير شبر واحد. إن االمناء العامين، هم من هندسوا
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والتي أعلنت إسرائيل اآلن، بموجب تشريع إسرائيلي صدر عن سلطتهم التشريعية، أن كل فلسطين 
وان ال شيء اسمه فلسطين او شعب فلسطيني. وطرح الرئيس ترامب « ملك الشعب اليهودي»هي 

 .ولم تتخذ أي من القيادات الفلسطينية المجتمعة أي خطوات« صفقته»
إن الذي ساق الفلسطينيين الى بؤسهم الماثل هي جميع القيادات الفلسطينية الحالية، وهي المسؤولة 
عن هذا التردي الذي جعل إسرائيل والواليات المتحدة ينظرون إلى الفلسطينيين وكأنهم يتامى ضلوا 

الخارجية )وهو االسم الذي كان يطلقه وزير « الولد الفارغ»طريقهم في يوم عاصف. ان هذا 
لهم، هل « الهداية»ويقدم « ينصحهم»تيلرسون على كوشنر( أصبح خبيرًا في شؤون الفلسطينيين و 

 يخفي األمناء العامون ما هو أعظم؟
من الالفت للنظر، والمثير لالستهجان، أن قادة الفصائل لم يطرحوا اعادة هيكلة منظمة التحرير 

ا عن خطة النتخابات مجلس وطني جديد والتمهيد الفلسطينية على نحو جدي ومؤسسي، ولم يعلنو 
 -لفرز قيادات شابة ذات ادوات جديدة وتطلعات جديدة. إن قادة الفصائل ـ مع االحترام لهم جميعاً 

المشّكلة في اجتماعهم األخير والتي يبدو أنها ستدير أعمال « اللجنة الشعبية»يبدو أنهم غارقون في 
هل سمعتم أيها االخوة، وأنتم من خيرة المناضلين، ان انطلقت المقاومة في األراضي المحتلة. ف

مقاومة شعبية، بقرار من لجنة او من قيادة؟ ولنا في تجربة بيت ساحور اثناء االنتفاضة االولى خير 
 والمخفي أعظّم!!… دليل. أم أن في اجتماعاتكم ما هو مخفي

 24/9/2020، القدس العربي، لندن
 

 حديات الكبرىحل الدولة الواحدة: الت .47
 محمود عبد الهادي
بقدر ما هي كثيرة الفرص الكبرى المترتبة على حل الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية، بقدر ما هي 
كثيرة التحديات الكبرى التي تواجهها والمعوقات التي تعترضها، فلسطينيا وعربيا ويهوديا ودوليا، 

س واإلحباط؛ لضخامتها وصعوبة التغلب عليها، وغالبا ما يصاب الناظر إلى هذه التحديات باليأ
ومع ذلك فإن الشعب الفلسطيني لم يعد أمامه خيارات أخرى بعد أن تأكد له استحالة نجاح حل 
الدولتين، وبعد سلسلة الكوارث التي ترتبت عليه فلسطينيا وعربيا. ومهما كان من أمر هذه التحديات؛ 

اع كفيلون بإيجاد الوسائل القادرة على مواجهة هذ التحديات فإن اإلرادة واإلصرار والمثابرة واإلبد
 عاما. 30والتغلب عليها في المدى المتوسط؛ أي بما ال يزيد عن 

 ونستعرض فيما يأتي أبرز هذه التحديات:
 أوال: فلسطينيا
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قبل الحديث عن التحديات والعقبات التي تواجه حل الدولتين خارج البيت الفلسطيني، على 
يين أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم، وأن يوجهوا السهام إليها قبل أن يوجهوها إلى الواقع الفلسطين

العربي والدولي، فقد تسبب االضطراب الذي يعاني منه البيت الفلسطيني بأضرار ال حصر لها 
عاما الماضية، تحّمل فيها الشعب الفلسطيني من المرارة والتضحيات  70لقضيته الوطنية على مدى 

فوق الوصف، ومهما كانت التحديات فإن حل الدولة الواحدة في مرحلته األولى خيار فلسطيني ما ي
باألساس، وينطلق من الملعب الفلسطيني، بغض النظر عن موافقة الطرف اليهودي أو األطراف 

يها العربية والدولية؛ لكن هذه االنطالقة تواجه العديد من التحديات، والمعوقات التي يمكن التغلب عل
 إذا تم التغلب على التحديات األكبر منها، وهي:

 .  انقسام القيادة الفلسطينية1
ما يزال القرار الفلسطيني منقسما على نفسه بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبتعبير أدق 
"سلطة حركة فتح"، وبين سلطة حركة "حماس" في قطاع غزة، وقد فشلت كافة الجهود الداخلية 

لخارجية حتى اآلن في رأب الصدع، ومهما يكن من أمر الدور الصهيوني واإلقليمي والدولي في وا
هذا الفشل، فإن السبب الرئيسي فلسطيني بامتياز، وعلى القيادة الفلسطينية بشقيها اإلسراع في إنهاء 

تقوية  االنقسام وتوحيد الصف الوطني قبل أن تتسع الكارثة، فضال عن أن بقاء االنقسام يعني
 وترسيخ التحديات الفلسطينية األخرى التي تواجه حل الدولة الواحدة.

 .  تعدد األيديولوجيات الحزبية2
 3يمكن تقسيم األيديولوجيات الحاكمة لألداء السياسي الفلسطيني، منذ بدء النضال وحتى اآلن، إلى 

ه القوى والفصائل ذات المرجعية أيديولوجيات، تتراوح بين اليسار واليمين والوسط، أما اليسار فتمثل
الشيوعية وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويمثل اليمين القوى والفصائل ذات المرجعية 
اإلسالمية وعلى رأسها حركة "حماس"، ويمثل الوسط القوى الوطنية الليبرالية وعلى رأسها حركة 

رة على المشهد السياسي بصورة حزبية "فتح". وقد ظلت هذه األيديولوجيات، حتى اآلن، مسيط
إقصائية حادة، على حساب األيديولوجية الوطنية، التي تتسع للجميع من أجل تحقيق األهداف العليا 
للشعب الفلسطيني، وكما وقفت هذه األيديولوجيات الثالث عائقا في تحقيق الوحدة الوطنية واالتفاق 

 ئقا كبيرا في وجه مشروع الدولة الواحدة.على برنامج تحرر وطني مشترك، فإنها ستظل عا
 .  التمسك بأوسلو والشرعية الدولية3

ما تزال قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مصّرة على حل الدولتين، وتتمسك وحدها باتفاقية 
ما أوسلو وقرارات الشرعية الدولية، على الرغم من أن جميع األطراف أدارت ظهرها لها دون إعالن، ب

في ذلك مجلس األمن واألمم المتحدة واللجنة الرباعية والواليات المتحدة والكيان الصهيوني؛ حتى 
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الدول العربية، أدار البعض ظهرهم لها أيضا، وسارعوا في إقامة عالقات سياسية مع الكيان 
عن هذا  الصهيوني، والبقية تنتظر. وما لم تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات وطنية جادة للتخلي

 النهج، وتبني حل الدولة الواحدة، فإن هذا الحل سيبقى عاجزا عن التقدم إلى األمام.
 .  غياب المرجعية الوطنية الشاملة4

تهيمن القيادتان الفلسطينيتان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على القرار السياسي بصورة 
يقية يحكمها القانون والدستور، وهذا حزبية لحساب حركتي فتح وحماس، دون مرجعية وطنية حق

األمر يبقي السيطرة على المشهد السياسي حاليا لحركتي فتح وحماس، ما يجعل التخلي عن حل 
الدولتين واالنتقال إلى حل الدولة الواحدة مرهونا بموقف هاتين الحركتين، وليس بقرار شعبي 

 دستوري.
 ثانيا: يهوديا

لة الواحدة على الصعيد اليهودي، أشد من تلك التي تواجه المشروع التحديات التي تواجه مشروع الدو 
 على الصعيد الفلسطيني، وعلى رأس هذه التحديات:

 .  موقف الحركة الصهيونية1
يعد مشروع الدولة الواحدة بداية النهاية للمشروع الصهيوني في المنطقة العربية والعالم، وستقف 

روع الدولة الواحدة، ومعها الوكالة اليهودية واللوبيات اليهودية الحركة الصهيونية بكل قوة في وجه مش
ألف منظمة يهودية حول العالم، وستعمل على  50في الواليات المتحدة والدول الغربية، وأكثر من 

تحريك كافة المنظمات واألطراف الدولية واإلقليمية لرفض المشروع ومحاربته، والتضييق على 
دانة السلطة  الفلسطينية والفصائل الفلسطينية في حال تبنيها للمشروع، وليس من المستبعد نشطائه، وا 

أن تعمل الحركة الصهيونية على سن تشريعات قانونية تجرم من يتبنى هذا المشروع على غرار 
 قوانين تجريم معاداة السامية.

 .  موقف أحزاب اليمين الصهيونية2
مشروع حل الدولة الواحدة؛ ألنه  -منها والمتطرفةبكل أصنافها المعتدلة -سترفض أحزاب اليمين 

يعني نهاية الدولة اليهودية الدينية الخالصة التي عملوا من أجلها، ويتطلعون إلى استكمال مشروعهم 
 الديني القائم على األساطير المزعومة للهيمنة على فلسطين والشرق األوسط.

 .  مؤسسو الدولة الصهيونية3
شخاص الذين ساهم آباؤهم وذووهم بدور كبير في بناء دولة الكيان الصهيوني القوى والمؤسسات واأل

في شتى المجاالت، واستطاعوا تأسيس دولة ديمقراطية متطورة ومتفوقة في محيط عاصف من 
العداء والكراهية، هؤالء سيقفون بشدة في وجه مشروع الدولة الواحدة، ويعّدونه بمثابة نسف لكافة 
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ا المؤسسون من اآلباء واألجداد، وبمثابة تمزيق متعمد للحلم الذي حمله بنو الجهود، التي بذله
 صهيون منذ آالف السنين على حد زعمهم.

 .  موقف المستوطنين والمقيمين في األرض واألمالك الفلسطينية4
سيعارض المستوطنون بكل حزم هذا الحل، وسيرفضون التنازل عن مستوطناتهم التي تحققت فيها 

وأحالمهم، وترعرعت فيها ذكرياتهم وتربى فيها أبناؤهم، ومثلهم ستفعل العائالت والمؤسسات آمالهم 
 .1948التي تقيم على أراضي وممتلكات الفلسطينيين التي استولي عليها بعد عام 

 ثالثا: عربيا
تبنيه  يعد الموقف العربي األقل حدة تجاه مشروع الدولة الواحدة، وسيكون األكثر تجاوبا معه إذا تم

من قيادة فلسطينية موحدة، ومع ذلك، فهناك العديد من المعوقات التي ستعترض المشروع، وفي 
 مقدمتها:

.  تجاوب بعض الدول العربية مع الطلبات أو الضغوط الصهيونية والغربية لمعارضة الحل 1
 والضغط على الفلسطينيين؛ لثنيهم عنه والعودة إلى حل الدولتين.

لعربية من الدولة الجديدة، ودورها اإلقليمي والدولي الريادي، وتأثيرها على النظام .  قلق الدول ا2
 اإلقليمي العربي الثيوقراطي.

.  مصير االتفاقيات السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية والتجارية والسياحية، التي أبرمتها 3
 بعض الدول العربية مع دولة الكيان الصهيوني.

الدول العربية من انقطاع الدعم والمساعدات، التي تأتيها من الدول المانحة .  قلق بعض 4
 والمنظمات الدولية لدورها في رعاية شؤون الالجئين الفلسطينيين.

 رابعا: دوليا
من المتوقع أن تتجاوب معظم دول العالم مع حل الدولة الواحدة، بما في ذلك الدول اإلسالمية، لما 

ن أسس سياسية ترتكز على الديمقراطية والحريات وحقوق اإلنسان وسيادة يقوم عليه هذا الحل م
 القانون ورفض العدوان والعنصرية؛ إال أن بعض الدول ستعارض بشدة هذا الحل، وهي:

 .  الواليات المتحدة:1
ستكون الواليات المتحدة أشد الدول المعارضة لحل الدولة الواحدة؛ لما سيلحقه هذا الحل من إضرار 

ير للمصالح األميركية في دولة الكيان الصهيوني، وفرض الهيمنة الصهيونية على الشرق كب
األوسط، والمحافظة على التوتر، وعدم االستقرار في المنطقة. وسيكون للوبي الصهيوني في 
الواليات المتحدة وتيار المحافظين الجدد الدور األكبر في الوقوف في وجه هذا الحل، على غرار ما 

 الماضية. 8ي العقود تم ف
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 .  الدول األوروبية:2
من المتوقع أن يجد حل الدولة الواحدة معارضة شديدة من الدول األوروبية ذات التمدد االستعماري 
في المنطقة العربية، التي كان لها دور كبير في قيام دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين 

، إضافة إلى الدول التي تخضع البتزاز شديد من اللوبي التاريخية، وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا
 اليهودي في داخلها مثل ألمانيا وهولندا.

كانت هذه أبرز التحديات التي تعترض مشروع حل الدولة الواحدة، وربما قال قائل: إذا كان األمر 
ات يأتي على هذا النحو، فما جدوى االستمرار فيه وترك حل الدولتين؟ إن استعراض هذه التحدي

 لتوضيح أمرين أساسيين:
نما تواجهه  األول: تأكيد أن حل الدولتين ليس حال سحريا سيتم تطبيقه بمجرد تبني الفلسطينيين له، وا 

العديد من التحديات والصعوبات، شأنه في ذلك شأن حل الدولتين الذي مضى على تبني 
ن الكوارث واالنتكاسات. إضافة إلى عاما، وانتهى إلى ما انتهى إليه م 50الفلسطينيين له حوالي 

تأكيد أن حل الدولة الواحدة يأتي لتصحيح القرار الفلسطيني الخاطئ باإلذعان للضغوط األميركية 
 والصهيونية، وتبني حل الدولتين في سبعينيات القرن الماضي.

لة بالتعامل معرفة هذه التحديات، بهدف دراستها وفهمها وتحليلها ووضع أفضل السبل الكفي الثاني:
 معها، وتخفيف حدتها والتقليل من آثارها على مسيرة حل الدولة الواحدة.

 23/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األشهر الثالثة قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية .48
 منير شفيق
تبلورت مواجهة ما بين إيران ومحور المقاومة من جهة، وبين أمريكا والكيان الصهيوني من جهة 

خرى؛ إلى مستوى وصل حافة الحرب الواسعة. فقد اتسمت هذه المواجهة بتطور عسكري ليس له أ
 مثيل، وراح يهدد حالة التفوق العسكري الكاسح للكيان الصهيوني على كل الدول العربية.

فبعد أن عاش الكيان الصهيوني من اليوم األول إلقامته على شّن الحرب متى شاء، مكتسحًا من 
ضد  1982ضد مصر و 1967من جيوش أو مقاومة )وأبلغ مثالين تجدهما في حربْي  يقف أمامه

جبهة عسكرية بزعامة إيران، وبمشاركة سوريا، والمقاومتين اللبنانية  يواجهم.ت.ف في لبنان(، اليوم 
والفلسطينية. وقد وصلت هذه الجبهة بميزان القوى إلى مرحلة شبه التوازن االستراتيجي، أو شبه 

االستراتيجي المتبادل. وها هي ذي سنوات إثر سنوات تمر، والكيان الصهيوني ُيحجم عن  الردع
 الحسم بالحرب.
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هذا وال يبالغ المرء إذا قال إن الكيان الصهيوني دخل أسوأ حاالته حين راح يفقد تفوقه العسكري 
نما أي ضًا شديدة الصالبة )المريح(، فأصبح مهّددًا من قبل جبهة ليست قوة عسكرية مقدرة فحسب، وا 

 مبدئيًا وسياسيًا في الموقف من وجوده من حيث أتى.
هذه المواجهة ستقرر مصير الوضع في المنطقة لعشرات السنين  إن نتائجهذا وال يبالغ المرء إذا قال 

 القادمة. ويجب أن تعامل على هذا األساس. وتحدد المواقف منها على هذا األساس.
الوقت نفسه، نتائج الصراع بين تركيا من جهة، وكٍل من اليونان وفرنسا وطبعًا يجب أن تتابع، في 

)أوروبا وأمريكا الحقًا(؛ ألن مستقبل الدور التركي سيتوقف على نتائج هذا الصراع في معادلة 
اإليرانية(، كما أن نتائجه ستؤثر أيضًا في وضع كل  -التركية -اإلسالمية )العربية -المنطقة العربية

الصهيوني ومصر واإلمارات، باعتبار الدول الثالث أطرافًا مشاركة في الصراع ضد  من الكيان
 تركيا. ولكنها ما زالت معركة في بدايتها.

هذه المواجهة المصيرية كان من المفترض على الدول العربية أن تفيد منها، من خالل وضع جهود 
ُزرع وأقيم وُسّلح ليكون المعّوق وضغوط إضافية تعزز المسار التراجعي للكيان الصهيوني الذي 

المباشر في نهوض العرب وتقّدمهم، بل في استنزافهم وتوجيه الضربات العسكرية ضدهم. فالكيان لم 
نما أريد منه استراتيجيًا، بالدرجة األولى، أن يكون المانع وبالقوة،  ُيزرع من أجل فلسطين لذاتها، وا 

وهذا كان الدرس الذي استقته االستراتيجية االستعمارية  ضد تحرر البالد العربية ووحدتها ونهضتها.
-1807األوروبية من تجربتها المريرة مع نهضة مصر في عهد محمد علي الكبير ) -البريطانية

 (، فتقرر زرع الكيان الصهيوني في فلسطين.1840
لمواجهة كان من المفروض على الدول العربية، ولم يزل، أن تفعل ذلك، وال سيما مصر بالذات، 

الكيان الصهيوني والتخلص من غطرسته وقوته الباطشة، وذلك بعد تجربة مريرة على مدى عشرات 
السنين. وقد تلقت الضربات العسكرية القاسية، وعانت ما عانت من ضغوط غربية لحسابه اقتصاديًا 

شرة، نصيب من وسياسيًا لمنع تقدمها وتطّورها. وكان لكل دولة عربية، بصورة مباشرة، أو غير مبا
 األضرار من وجود الكيان الصهيوني.

ذا بمصر السيسي أواًل، وتليها  فبداًل من اإلفادة من هذه المعادلة، ولو بالوقوف على الحياد، وا 
السعودية محمد بن سلمان ثانيًا، تنحدران إلى الدرك األسفل، لتقدما الخدمات )حتى اآلن( لمساعي 

 -الملك حمد، لينضم إلى اتفاق نتنياهو -عالن عن اتفاق نتنياهوأمريكا والكيان الصهيوني في اإل
محمد بن زايد. وهما اتفاقان تخطيا جريمة التطبيع القتراف خيانة التحالف مع الكيان الصهيوني. 
وبهذا ُيضرب عرض الحائط حتى بالمواقف العربية الرسمية على هزالها وسوئها )مبادرة السالم 

 ا أيضًا.العربية(، وبال أسف عليه
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ما كان لحكومة البحرين أن تجرؤ على هذه الخطوة لوال الضغوط األمريكية الهائلة، ولوال مباركة 
مباشرة من محمد بن سلمان. وهذه بدورها ما كانت لتحصل لوال تشجيع السيسي عليها، وذلك بإعالن 

 الملك حمد. -التأييد الفوري لالتفاق الثنائي التحالفي نتنياهو
مبارك  -جب أن تقرأ خطورة موقف السيسي، ولكن ليس باعتباره استمرارًا لموقف الساداتمن هنا يتو 

اإلسرائيلية". لماذا؟ صحيح أنه لوال ما فعله السادات ومبارك لما وصلت  -و"المعاهدة المصرية
األمور إلى ما وصلته اآلن، ولكن مع ذلك، يجب أن ُيقرأ ما يحصل اآلن باعتباره وصفًا لحالة 

نما من أجل قراءة أكثر دقة جديد ة قائمة بذاتها. وذلك ليس للتخفيف من جريمة الخطيئة األولى، وا 
للوضع الراهن الذي دخل مرحلة جديدة مختلفة، مما يوجب التفريق بينها وبين الوضع السابق لها، 

 مهما أعيد لألخير من مسؤولية.
نما نحن أمام حالة تحالف  -لسنا اآلن أمام سياسة المحافظة على "المعاهدة المصرية اإلسرائيلية"، وا 
 محمد بن زايد. -وتآمر وتواطؤ مع الكيان الصهيوني، افتتحها اتفاق نتنياهو

والسؤال: هل راح السيسي يمهد لتتزعم مصر هذا الّتوجه، أم ثمة احتمال بأن يكون موقف السيسي 
 ب شخصيًا؟موقفًا مباعًا، بالقطعة، بطلب أمريكي ملّح ولحساب دونالد ترام

يجب أن تلحظ في قراءة الّسياسة األمريكّية اليوم ظاهرة تسخير ترامب كل الّسياسات األمريكّية 
لمعركته االنتخابية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. فهي ال تعّبر عن استراتيجية أمريكّية 

سة، مما يتوجب أخذها متماسكة وذات ثبات لمرحلة طويلة قادمة، وهي حالة شذوذ عجيب في الّسيا
بعين االعتبار، وحصرها بنتائج المعركة االنتخابية القادمة، حتى بالنسبة لدونالد ترامب نفسه، في 

 حالة نجاحه.
فترامب يسّخر كل إمكانات أمريكا، ويستغل كل ضعف عربي، ليدفعه إلى مهرجان انتخابي يوقع فيه 

و بسخافة، إنجازًا تاريخيًا يحّققه ترامب من أجل أن "رئيس" على اتفاق مع نتنياهو. ومن ثم يعتبر، ول
يقّدمه للناخبين اليهود وال سيما للبروتستانت الصهاينة في أمريكا، فيأخذ المشاركون شكل دمى عربية 
ب عليهم بإشاراته وحركاته، فكل  تقف، بِذّلة وصغار، في ذلك المشهد الهزلي. وقد راح ترامب ُيعجِّ

صر نفسه باألشهر الثالثة القادمة، أما بعد االنتخابات فلكل حادث حديث تحليل سياسي يجب أن يح
 سواء أنجح ترامب أم فشل.

لى حد أقل تقويم سياسة السعودية: بمعنى هل  على أن المشكل في تقويم سياسة مصر أواًل، وا 
تحالف ستقتصران على دعم موقفْي كل من محمد بن زايد والملك حمد وتغطيتهما أم تمهدان لتزعم ال

مع الكيان الصهيوني. وتذهبان إلى المدى الذي ذهب إليه محمد بن زايد؟ أم ستنشأ موازين قوى 
 جديدة تفرض تغييرًا آخر؟
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ليس من السهل أن نقرأ السياسة مميزين بين حضيض وحضيض أسفل منه، وحضيض أسفل من 
ولكن المشكل في  األسفل؛ ألن الميل العام يتجه إلى اعتبار أول حضيض بمثابة آخر حضيض،

ما أسود، وال ألوان أخرى، فيما الحياة مليئة باأللوان، وحتى  هذا الميل وقوعه في منطق إما أبيض وا 
 األبيض ألوان واألسود ألوان، بل الجنة درجات وجهنم درجات.

يجب أن ُيالَحظ هنا أن انتقال مصر من حالة إعالن دعم وتأييد لخطوة محمد بن زايد والملك حمد 
حالة تبني هذا الخط وتزعمه؛ سوف يؤدي إلى مرحلة مختلفة في الوضع العربي عن المرحلة  إلى

الراهنة. ولكن قبل ذلك سيتطلب تغيير نظرة مصر إلى نفسها ودورها؛ ألن تحّول مصر إلى التحالف 
 مع المشروع الصهيوني وغسل اليدين عمليًا من فلسطين وقضيتها غير تحّول اإلمارات.

سياسة المصرية، بل أرضًا مصرية منذ أيام الفراعنة. -ترض بها أن تكون جزءًا من الجيوففلسطين يف
فمصر لم تحتمل الوزير شاور عندما ذهب للتحالف مع الفرنجة، كما يفعل محمد بن زايد أو الملك 
حمد مع الكيان الصهيوني اليوم، األمر الذي يوجب التأني قبل الذهاب إلى آخر الشوط في قراءة 

موقف المصري. وال حاجة إلى العجلة في إصدار الحكم النهائي، ولكن من دون أن يمنع ذلك من ال
الهجوم الشديد على ما وصلته تصريحات السيسي من حضيض في تأييده التفاق الملك حمد مع 

 نتنياهو.
سياسات وفضاًل عن التأني، وفي كل األحوال، فإن األشهر الثالثة القادمة يجب أن تمر حتى تبدأ ال

األمريكية بالخروج من أسار خدمة االنتخابات الرئاسية، وحتى تتوضح مختلف السياسات التي 
 . فمرحلة الثالثة أشهر ستمر سريعًا.2021ستسود في عام 

أما عوٌد على بدء، فالحاسم في كل األحوال هي النتائج التي سيسفر عنها الصراع بين إيران ومحور 
الكيان الصهيوني من الجهة األخرى؛ ألن اتفاقْي محمد بن زايد  -مريكاالمقاومة من جهة، ومحور أ

 والملك حمد بالكاد يوضعان على هامش الصراع.
 23/9/2020، "21موقع "عربي 
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