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   49 :اتفاقيات وأنشطة تطبيعية عربية إسرائيليةأواًل: 
 

 50 :اإلمارات العربية المتحدة .أ
 51 :ميقف الرسالمو .1

 2018سنة 
 52 إسرائيلياً  إماراتياً  عسكرياً معاريف تكشف تعاونا    1.
 52 "إسرائيل"هآرتس: اإلمارات تجري مناورات في اليونان تشارك فيها   2.
 52 المسابقة منظمي من رسمية بدعوة الصحراوي أبوظبي رالي في إسرائيلية مشاركة  3.
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 53 التقيا نتنياهو في مطعم بواشنطن اإلمارات والبحرين اسفير : أسوشيتد برس  5.
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 57 ون األمنيلتعزيز التعا يزور "إسرائيل"وفد أمني من اإلمارات ": القدس العربي"  12.
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  الكيان واإلمارات
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 71 "هآرتس": مقال العتيبة وثيقة سياسية وطرحه يخدم مصالحنا  38.

 71 رغم الخالفات السياسية "إسرائيل": اإلمارات يمكنها العمل مع أنور قرقاش  39.
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 80  عنصرية وكرهًا للعرب والمسلمين "إسرائيل"اإلمارات تستثمر في أكثر أندية   57.

 80 "هبوعليم"و "إلمارات دبي الوطنيا"تفاهم بين بنك توقيع مذكرة   58.

 81 في البيت األبيض "إسرائيل"إلمارات والبحرين توّقعان اتفاق سالم مع ا  59.
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... وخطط إلقامة مهرجان "إسرائيل"اإلمارات و اتفاقية للتعاون السينمائي بين  66.
 سنوي
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تعلن اتفاقًا يوقف ضم  "إسرائيل"عبدهللا بن زايد: اإلمارات والواليات المتحدة و  67.
 األراضي الفلسطينية
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 86 سرائيليةسفير اإلمارات لدى واشنطن: تقدم في العالقات العربية اإل  68.

 86 طحنون بن محمد: السالم مبدأ اإلمارات  69.

 86 .. تعرف على أبرز نقاطه"إسرائيل"التطبيع بين اإلمارات و  70.

 87 ضم األراضي الفلسطينية إنجاز للمنطقة وشعوبها "إسرائيل"قرقاش: تجميد   71.

 87 مع "إسرائيل" اإلمارات: نحن دولة ذات سيادة ولم نشاور أحدا قبل التطبيع  72.

 87 "إسرائيل"سببًا لهرولة اإلمارات نحو  12فورين بوليسي:  73.
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 تنفي
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 92 يتصدر "يديعوت أحرونوت": "شالوم عليكم"في واشنطن  لسفير اإلماراتمقال   84.
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رد األردنيين بسبب تغريدة عن تطبيع اإلمارات مع يديعوت: ابن زايد هدد بط  90.
 "إسرئيل"

93 

 94 مسؤول إماراتي: حرب على غزة لن تؤثر في عالقتنا مع تل أبيب  91.

 94 "إسرائيل"اإلمارات تريد سالما دافئا وحميما مع مسؤولة إماراتية:   92.

 94 عبد هللا بن زايد: الشعوب سئمت الصراعات وترغب باالستقرار  93.

 94 "إسرائيل"كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع االتفاق مع : اإلمارات قرقاش  94.

 95 البرلمان اإلماراتي: معاهدة السالم خطوة تاريخية تحقق األمن  95.

 95 "إسرائيل": مدارس اإلمارات تدّرس طالبها االتفاقية مع "يديعوت أحرونوت"  96.

 95 ضاحي خلفان: كلمة العدو اإلسرائيلي ُمسحت من قواميس السياسة العربية  97.

 95 مع نظيرتها في دبي غرفة تجارة تل أبيب توقع اتفاق تعاون  98.

 96 مبادرة اإلمارات رؤية شاملة للمصالحة بين األديان رئيس معهد إسرائيلي:  99.
 96اإلمارات تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة : وكالة األناضولل تحقيق  100.
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 لالستيطان

 97 تعزز جهود إقامة دولة فلسطينية "معاهدة السالم"ش: قرقا  101.

 97 مكافحة التطرف عبر اإلنترنت" على إسرائيلو"اإلمارات اتفاق بين   102.

 97 دور لدحالن في اتفاق التطبيع اإلسرائيلي اإلماراتيميدل إيست آي:   103.

 98 استراتيجية إماراتية أميركية إسرائيلية مشتركة في مجال الطاقة  104.

 98 والمعهد اإلسرائيلي للتصدير يضعان أطر التبادل التجاري "لالستثمار أبوظبي"  105.

 98 "إسرائيل"و مبادرات ثقافية بين اإلماراتتبحث وزيرة الثقافة اإلماراتية   106.

 99  وزير خارجية اإلمارات يزور نصب الهولوكوست ببرلين ويلتقي نظيره اإلسرائيلي  107.

 99 للدفاع في اإلمارات 2021جناح إسرائيلي في معرض ومؤتمر   108.

 100 ن إسرائيليين تعزيز التعاونتبحث مع وزيري وزيرة إماراتية  109.

 100 دبي تحتضن مطرب إسرائيلي استعدادا ألعمال فنية بلغة عبرية  110.

 100 ميناء حيفاوصول أول سفينة شحن قادمة مباشرة من اإلمارات إلى   111.

 101 : حريصون على السالم واالستقرار لمصلحة الجميعمحمد بن زايد لنتنياهو  112.

 101 "إسرائيل"هرولة بالده نحو  يستنكرمستشار أبوظبي   113.

 101 شركة من دبي تتقدم لمناقصة شراء شركة طيران إسرائيلية  114.

 101 "إسرائيل"تعبر أجواء أول طائرة إماراتية   115.

 102 ُعماني يزور "األقصى" بحراسة إسرائيلية -وفد إماراتي  116.

 102 دبي تتحضر الفتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية  117.

 102 موقعًا باللغة العبريةتدشن  "االتحاد" شركة الطيران اإلماراتية  118.

 103 ستسهم في التصدي لإلرهاب "إسرائيل"مسؤول إماراتي: اتفاقات السالم مع   119.

 103 إماراتي يتجاوز مليون مشاهدة -أول تعاون غنائي إسرائيلي   120.

 103 جوريونرحلة أسبوعية لمطار بن  28إماراتي:  –ي اتفاق طيران إسرائيل  121.

 103 استثمار إماراتي في مشروع استيطاني ضخم لتهويد القدس  122.

 104 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن 3شراكة استراتيجية بين   123.

 104 "أصدقاء صهيون"السعودية واإلمارات والبحرين يحصلون على جائزة  زعماء  124.

 105 مذكرات تعاون في الزراعة 4توقعان  "إسرائيل"اإلمارات و  125.

 105 "االتفاق اإلبراهيمي"صادق على تحكومة اإلمارات   126.

 105 جوريونطائرة تجارية إماراتية تحط في مطار بن  أول  127.

 106 اتفاقيات بينها اإلعفاء من التأشيرات 4توقعان  "إسرائيل"اإلمارات و  128.

 106 "الصندوق اإلبراهيمي"إنشاء  " والواليات المتحدة يعلنون عنإسرائيل"اإلمارات و  129.

 106 رسميًا فتح سفارة لها بتل أبيب اإلمارات تطلب  130.
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 107 "البيت اإلبراهيمي"بدء تصميم وتصنيع منطاد : اإلمارات  131.

 107 شركات إسرائيلية خاصة ستجني أرباحا من نقل النفط اإلماراتي  132.

 107 "إسرائيل"بقرار السودان تطبيع العالقات مع ترحب ا اإلمارات   133.
 108 .الموقف الشعبي:2

 2019سنة 
 109 جمعية الصحفيين اإلماراتية تؤكد رفضها التطبيع  134.

 2020سنة 
 109 لتطبيع مع االحتاللشخصيات إماراتية وخليجية ترفض اتفاق ا  135.
 110 أكاديمي إماراتي حزين بعد تطبيع بالده  136.
 110 : االتفاق ينهض بالمنطقة"اإلمارات للمحامين"  137.
 110 أبوظبي"رابطة مقاومة التطبيع" ترفض افتتاح سفارة لتل أبيب في   138.
 110 رابطة إماراتية: التطبيع الرسمي يفتقد للشرعية الشعبية  139.
 111 تحتفل بالتطبيع من قلب اإلمارات "سرائيل"إأعالم وأطفال وموسيقى عبرية..   140.
 111 "إسرائيل"اس ويدافع عن وسيم يوسف يهاجم صواريخ حم "الداعية اإلماراتي"  141.
 111 إماراتي يهدف لغسل دماغ الفلسطينيين والعرب -برنامج تطبيعي إسرائيلي  142.
الرابطة اإلماراتية لمقاومة التطبيع: شعبنا ُمكبل.. الموساد يعمل في اإلمارات منذ   143.

 سنوات
112 

 112 إعالمي إماراتي: يجب تغيير فكرة أن اإلسرائيليين قتلة  144.

 113  رجل أعمال إماراتي لالجئين الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم  145.
 

 114 البحرين: .ب
 115 .الموقف الرسمي:1     

 2018سنة 
 116 تل أبيب وُيستقبل بالكنيستفي الحاكمة بالبحرين أحد أفراد العائلة   146.
 116 في الدفاع عن نفسها" إسرائيلوزير خارجية البحرين يعلن تأييده "حق   147.
من جدول  "القدس"مصادر إسرائيلية: البحرين استجابت لطلب تل أبيب شطب   148.

 أعمال اليونيسكو
116 

 117 "يديعوت أحرونوت": دعوة وزير االقتصاد اإلسرائيلي لزيارة البحرين  149.

 117 البحرين توجه دعوة رسمية لوزير إسرائيلي لحضور مؤتمر دولي  150.

سراً  اإلماراتوآيزنكوت زار  ..وأيباك: البحرين المحطة الخليجية المقبلة لنتنياه  151.
 مرتين

117 
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 2019سنة 
 118 من أجل تطبيع العالقات "إسرائيل"تقرير: رسائل البحرين إلى   152.
 119 وزير خارجية البحرين: مواجهة تهديد إيران أهم من القضية الفلسطينية  153.

   

إسرائيليون في مؤتمر المنامة منتصف يستنكر مشاركة مجلس النواب البحريني   154.
 المقبل نيسان

119 

محاوالت منع  قرار قضائي ضدّ  من رغمبالوفد إسرائيلي يلغي زيارته للبحرين   155.
 دخوله

120 

 120 في البحرين ويشارك بمؤتمر دولي وفد إسرائيلي يجري لقاءات  156.

هنا وباقية ونحن  "دولة إسرائيل": "تايمز أوف إسرائيلـ"وزير الخارجية البحريني ل  157.
 نريد السالم معها

121 

 122 "شعب إسرائيل حي.. تعيش دولة إسرائيل"ويهود:  جرينبالت ..من قلب البحرين  158.

 122 "إسرائيل"وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع   159.

كواليس مؤتمر البحرين: إعالمّيون إسرائيلّيون التقطوا صورًا في المنامة أكثر من   160.
 "التغطية"

122 

 123 زيارتها للبحرين واجتماعها بوزير خارجيتها ليفني تعلن  161.

 124 وزير خارجية البحرين يلتقي كاتس: الشعب اإلسرائيلي يريد أن يرى راحة البال!!  162.

 124 "حماية المالحة في الخليج"بمؤتمر  للمشاركةوفد إسرائيلي  البحرين تستقبل  163.

مؤتمر دولي لرجال " على هامش إسرائيلـ"الحاخام األكبر ليلتقي ملك البحرين   164.
 الدين

124 

 2020سنة 
الداعم للتطبيع مع  خالد بن أحمد آل خليفة تهاوزير خارجيتقيل البحرين   165.

 "إسرائيل"
125 

 125 حرينية تقضي بسجن مواطن ثالث سنوات إلحراقه العلم اإلسرائيليمحكمة ب  166.

 125  سلطات البحرين تقطع ندوة إلكترونية عن مناهضة التطبيع في الخليج رة:بالجز   167.

 125 خطوة لتعزيز استقرار المنطقة "إسرائيل"البحرين: اتفاق اإلمارات و  168.

 126 ملك البحرين: االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي يعد إنجازًا دبلوماسيًا تاريخياً   169.

 126 نهاية العام "إسرائيل"مستشار ملك البحرين: المنامة ستعلن رسميًا عالقاتها مع   170.

تقي كوشنر وُيشيد بمساعي اإلمارات لنيل الشعب الفلسطيني ملك البحرين يل  171.
 حقوقه المشروعة

126 

 126 البحرين ترفض مشروع قرار فلسطيني بشأن اإلعالن اإلماراتي اإلسرائيلي  172.

 127م العادل ملك البحرين يؤكد في اتصاله المشترك مع ترامب ونتنياهو أن السال  173.
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 خيار استراتيجي

"يصب في مصلحة أمن  "إسرائيل"مع  بالدهاتفاق تطبيع عالقات خالد آل خليفة:   174.
 المنطقة واستقرارها

127 

يضمن نيل الشعب الفلسطيني س "إسرائيل"مع  اتفاقناوزير خارجية البحرين:   175.
 عةلحقوقه المشرو 

127 

 128 إجراء سيادي وموقف شجاع "إسرائيل"داخلية البحرين: العالقات مع  وزير  176.

 128 يوماً  30في  "إسرائيل"البحرين ثاني دولة عربية تصنع السالم مع ترامب متفاخرًا:   177.

 128 بين نتنياهو وملك البحرينمكالمة "دافئة جًدا"   178.

 129 وزيرا الخارجية اإلسرائيلي والبحريني يتهاتفان ويتبادالن التهاني!  179.

 129 كتاب التوراة لعاهل البحرينكوشنير أهدى   180.

البحرين لمقاومة التطبيع مع العدو  البحرينية تطلب حل جمعية السلطات العليا  181.
 الصهيوني

129 

ال تتعارض مع االلتزام بمبادرة  "إسرائيل"وزير خارجية البحرين: العالقات مع   182.
 السالم

130 

 130 بعد اإلمارات "إسرائيل": البحرين أرادت أن تكون أول من يطّبع مع "أكسيوس"  183.

 130 حماية لمصالحنا "إسرائيل"وزير الداخلية البحريني: العالقات مع   184.

 131 مب أن السالم خيار استراتيجي للبحريناالملك حمد يؤكد لتر   185.

 131 عاماً  15 صحيفة عبرية: البحرين ألغت قانون مقاطعة إسرائيل قبل  186.

 131 وفد البحرين لم يعلم على ماذا يوقع بالبيت األبيض  187.

 132 ملك البحرين: اتفاق السالم ليس موجهًا ضّد أحد  188.

 132 قةهدفها تحقيق السالم بالمنط "إسرائيل"ملك البحرين: العالقات مع   189.

 132 : توقع انخراط إسرائيليين في كرسي الملك حمد بجامعة سابينزامركز بحريني  190.

 133 مسؤول بحريني: "ما يجمعنا بإسرائيل أكثر مما يفرقنا"  191.

 133 حرين لدرس مجاالت التعاونالبإلى رحلة جوية مباشرة في وفد إسرائيلي   192.

 133 والبحرين "إسرائيل"فتح خطوط االتصال المباشرة بين   193.

 10تل أبيب تدير مكتبا لرعاية المصالح في المنامة منذ أكثر من قناة عبرية:   194.
 سنوات

133 

 134 د اإلسرائيلي يجري مباحثات أمنية في البحرينرئيس الموسا  195.

 134 نائب رئيس الوزراء البحريني: السالم خيار استراتيجي  196.

 134 "واال" اإلسرائيلي: البحرين طلبت من تل أبيب إقامة عالقات بشكل تدريجي  197.

 134 بحرين و"إسرائيل" توقعان "مذكرات تفاهم" إلقامة عالقات دبلوماسيةال  198.
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 136 موقف الشعبي:.ال2     
 2018سنة 

 137 "إسرائيل"البحرينون يرفضون التطبيع مع   199.

 137 جمعيات بحرينية تعلن رفضها التطبيع مع "إسرائيل"  200.
 2019 سنة

 137 المبادرة الوطنية البحرينية تدعو لمقاطعة ورشة المنامة  201.

المعارضة البحرينية: شعبنا يتمسك بالقضية الفلسطينية ويرفض التطبيع مع   202.
 العدو

138 

سطيني وتؤكد أن ما يحدث في المنامة المعارضة البحرينية تعتذر للشعب الفل  203.
 وصمة عار

138 

 139 يستنكرون مشاركة بالدهم في ورشة البحرين وبحرينيون قطريون  204.

 140 "إسرائيل"بحرينيون ينشرون فيديو يعبرون فيه عن رفضهم للتطبيع مع   205.

جديدة في  "سايكس بيكو"تسعى إلى  "إسرائيل"فكر ووزير بحريني سابق: م  206.
 المنطقة

140 

 2020سنة 
 141 "إسرائيل"رفض بحريني شعبي واسع التفاق التطبيع مع   207.
 141 جمعية بحرينية: التطبيع ال يمثل شعبنا ولن يثمر سالما 17لـبيان   208.
 141 "إسرائيل"احتجاجات متواصلة في البحرين رفضا التفاق التطبيع مع   209.
 142 "المعارضة البحرينية": ننسق مع حركتي حماس والجهاد لمواجهة التطبيع  210.
 142 وفد إسرائيلي معلن إلى المنامةمغردون بحرينيون وعرب ينددون بزيارة أول   211.

 
 143 السودان: ج. 

 144 موقف الرسمي:ال.1
 2018سنة 

 145 قيادي بالمؤتمر الوطني: نتنياهو ال يمكنه زيارة السودان  212.

 145 "إسرائيل"قادة سودانيون: عاصمة الالءات الثالثة لن تطبع مع   213.
 2019سنة 

 146 حتى تنصلح أمور السودان "إسرائيل"البشير: نصحونا بالتطبيع مع   214.

 147 موافقة سودانية على مرور طائرة نتنياهو فوق جنوب السودان  215.

في السودان على طرق تهريب السالح هل يؤثر تغيير نظام الحكم "المونيتور":   216.
 إلى "حماس"؟

147 

 148 أحزاب سودانية تحذر من فرض العلمانية والتطبيع مع إسرائيل  217.
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"ليس اآلن" ... هكذا أجابت وزيرة خارجية السودان على سؤال التطبيع مع   218.
 "إسرائيل"

149 

 2020سنة 
 149 في أوغندا رئيس مجلس السيادة السودانينتنياهو يلتقي   219.
من القضية الفلسطينية لم  السودان نتنياهو: موقفب ئهلقاتأكيد البرهان بعد   220.

 يتغير
150 

ءات بين مسؤولين سودانيين قناة عبرية: لقاء البرهان ونتنياهو سبقه لقا  221.
سرائيليين  وا 

150 

 151 قيادي سوداني: لقاء البرهان ونتنياهو ال يمثل أحدا ومرفوض جملة وتفصيالً   222.

 151 في مساعدة الفلسطينيين قد يكون مفيداً  "إسرائيل"البرهان: قرب السودان من   223.

 151 الجيش السوداني ُيعلن مساندته للقاء البرهان نتنياهو  224.

حول  نرحب بالتعميم الصحافي لعبد الفتاح البرهانرئيس الحكومة السودانية:   225.
 اجتماعه مع نتنياهو

152 

 152 م السودان من الئحة اإلرهابلن يرفع اس "إسرائيل"المهدي: التطبيع مع   226.

 153 البرهان: طائرة إسرائيلية تعبر باألجواء السودانية –بعد لقاء نتنياهو   227.

نحن في أوج عملية تطبيع .. بدأت تطير في األجواء السودانية: طائراتنا نتنياهو  228.
سالمية  مع دول عربية وا 

153 

 154 لتفكيك السودان "إسرائيل"دحالن بالتخطيط مع محمد يتهم  سودانيحزب   229.

 عبر أجوائه "إسرائيلـ"متجهة ل تجارية السودان يسمح بتحليق رحالتيديعوت:   230.
 ألول مرة

154 

 154 "إسرائيل"القات بين السودان والبرهان يدعو لتطبيع الع  231.

التطبيع مع "من تصريحات متحدثها حول  "دهشتها"الخارجية السودانية تعبر عن   232.
 "إسرائيل

155 

 155 الحكومة السودانية: ال نملك تفويضا بشأن التطبيع مع "إسرائيل"  233.

 156 حزبان سودانيان يرفضان أي محاولة للتطبيع أو التقارب مع "إسرائيل"  234.

 156 أحزاب سودانية: إقامة عالقات مع "إسرائيل" خرق لمبادئ الشعب السوداني   235.

يتوقع انضمام ا في حفل التوقيع... ودينيس روس تعمان شاركسلطنة السودان و   236.
 المغرب

156 

 157 مسألة وقت "إسرائيل"التطبيع بين السودان وسوداني: مسؤول   237.

 157 منع إقامة مؤتمر بالخرطوم لجمعية "صداقة سودانية إسرائيلية"  238.

 157 "إسرائيل"مشروطة على التطبيع مع  موافقة سودانية": الشرق األوسط"  239.
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 158 الصالحي: ضغط أمريكي على السودان لتوطين الجئين فلسطينيين  240.

 158 هناك فرصة يجب اغتنامها لرفع السودان من قائمة اإلرهاب: البرهان  241.

 158 "إسرائيل"" مليارات دوالر للتطبيع مع 4 - 3ز: السودان طالب بـ"نيويورك تايم  242.

 159  معاريف: اإلعالن عن اتفاق "سالم" مع ُعمان والسودان األسبوع المقبل  243.

 159 مجلس السيادة في السودان: ماضون في إقامة عالقات مع "إسرائيل"  244.

 160 حزب سوداني يرفض كل محاوالت التطبيع مع "إسرائيل"  245.

 160 وزير خارجية السودان: العالقة مع "إسرائيل" خاضعة للنقاش  246.

مسؤول سوداني: أميركا ترفض الفصل بين التطبيع مع "إسرائيل" و"قائمة   247.
 رهاب"اإل 

160 

شرطا أمريكيا للتطبيع بين السودان و"إسرائيل" منها توطين  47النفيسي:   248.
 الاّلجئين الفلسطينيين

161 

 161 ودان يريدون االعتراف بـ"إسرائيل"بي بي سي: جنراالت الس  249.

ساعة لـ"التطبيع مع  24اراتية: اإلدارة األميركية أمهلت الخرطوم "الشرق" اإلم  250.
 إسرائيل"

161 

 162 انقسام سوداني حول التطبيع مع "إسرائيل" قبل انتهاء مهلة بومبيو  251.

 162 حزب سوداني: نؤكد "الالءات الثالث" لدعم النضال الفلسطيني  252.

 162 وزير سوداني سابق: البالد تتعرض لالبتزاز مقابل التطبيع مع "إسرائيل"  253.

 162 طائرة إسرائيلية خاصة تحط في مطار الخرطوم  254.

الخرطوم قالت : هونتنيا.. تتفقان على بدء عالقات بينهما "إسرائيل"السودان و  255.
 بعد الالءات "نعم"

163 

 163 لشطبنا من قائمتها السوداء "إسرائيل"الخرطوم: واشنطن اشترطت التطبيع مع   256.

 164 "إسرائيل"السودان يتسلم منحة قمح من اإلمارات وشحنة من   257.

 164 المصالح أوال: زير خارجية السودانو   258.

 165 "إسرائيل"تكتل سياسي بارز بالسودان: الشعب غير ملزم باتفاق التطبيع مع   259.

 165 مسؤول سوداني يؤكد للجزيرة: قرار التطبيع اتخذ دون تشاور  260.

 165 اب وقوى سودانية ترفض التطبيع.. واحتجاجات شعبيةأحز   261.
 166 الموقف الشعبي:.2     

 2018سنة 
 167 كيان إرهابي لن نطبع معه "إسرائيل"نقيب صحفيي السودان:   262.

 2019سنة 
 2020سنة 

 167 لبرهان" ورفض التطبيعاحتجاجات في الخرطوم تطالب بـ"إسقاط ا  263.
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 168 "جمعة غضب" في الخرطوم احتجاجًا على لقاء البرهان ونتنياهو  264.

 168  ستمنح السودان شهادة براءة من اإلرهاب "إسرائيل"مبارك المهدي:   265.

 168 "إسرائيل"ة لمناهضة العالقات مع الصادق المهدي يتبنى حمل  266.

 169 ": تحركات التطبيع معزولة عن الشارع21سياسي سوداني لـ"عربي  267.

 169 مجمع الفقه اإلسالمي بالسودان يحرم التطبيع مع "إسرائيل" في كافة المجاالت  268.

 169  رجل أعمال سوداني "يجاهد" لتسريع التطبيع مع "إسرائيل"  269.

 170 كاتبة سودانية تشارك في ورشة عن العالقات السودانية اإلسرائيلية  270.

 170 شبان غاضبون يحرقون علم "إسرائيل" في وسط الخرطوم  271.
 

 171 :السعوديةد.  
 172 :لموقف الرسميا .1

 2018سنة 
 173 "إسرائيل": سعوديون يمهدون للتطبيع مع "الجزيرة نت"  272.
مسؤوالن أمنيان إسرائيليان: تل أبيب تنقل معلومات استخباراتية للسعوديين عن   273.

 إيران
173 

 174 ة إسرائيلية تباع في أسواق السعوديةمالبس عسكري  274.

 174 "إسرائيل"تعتقل ناشطة انتقدت التطبيع مع  السلطات السعودية حقوقية:منظمة   275.

 175 أحوائهاعبر  "إسرائيلـ"لطيران الهند بالسفر ل تسمحالسعودية ": يديعوت أحرونوت"  276.
جعل الحرم القدسي الشريف  "إسرائيل"على  اقترحتصحيفة عبرية: السعودية   277.

 منطقة دولية
175 

ضغوطًا كبيرة على السلطة الفلسطينية للقبول تمارس  السعودية": العربي الجديد"  278.
 بـ"صفقة القرن"

176 

 177 بعد عبورها األجواء السعودية "إسرائيل"رة تجارية تهبط في أول طائ  279.

 178 "مقاطعة إسرائيل": تنامي التطبيع بين الرياض وتل أبيب  280.

: رئيس االستخبارات العسكرية التقى بن سلمان وهناك تعاون سري بين آيزنكوت  281.
 ديةوالسعو  "إسرائيل"

178 

.. لهم حق العيش بسالم على أرضهماإلسرائيليون ولي العهد السعودي:   282.
 "إسرائيل"للسعودية مصالح كثيرة مع 

179 

 179 عن اللقاءات اإلسرائيلية ببن سلمان تأيزنكو "معاريف" تحذف كالم   283.

 180 .. صهيوني خدم في جيش االحتالل"ذا أتالنتيك"ر بن سلمان في حاو  مُ   284.

 180 بعد ابن سلمان.. ابن جاسم: لإلسرائيليين حق العيش بأرضهم  285.
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بانطالق عهد جديد بين  سابان : بن سلمان أبلغ الملياردير اإلسرائيلي"كالكيلست"  286.
 والسعودية "سرائيلإ"

181 

: خطة بن سلمان للتسوية في الشرق األوسط تفضيل للمصالح "رنيويورك""  287.
 اإلسرائيلية

181 

قامة الدولة الفلسطينية "إسرائيل"السعودية: ال تطبيع مع   288.  182 إال بتحقيق السالم وا 

 182 فليصمتوا أوبن سلمان: على الفلسطينيين القبول بصفقة القرن تسريبات ال  289.

سفيرا السعودية والبحرين يشاركان في االحتفال اإلسرائيلي ": العربي الجديد"  290.
 بالقاهرة

183 

 في حرب اليمن ضد عبد "إسرائيل""هآرتس" تكشف عن طلب سعودي بتدخل   291.
 الناصر

183 

 184  بين نتنياهو وبن سلمان في األردن : لقاء سري تمّ "معاريف"  292.

 184 اإلسرائيلية -وثائق كامب ديفيد: السعودية دعمت المفاوضات المصرية   293.

 185 "إسرائيل"داعية هاجم تقارب بن سلمان مع  السعودية تعتقل  294.

 185 معاريف: العالقة مع السعودية عمرها عشرات السنين  295.

 186 رآيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين واألردن ومص  296.

 186 الرويلي برئيس األركان اإلسرائيلي الرياض: ال صحة للقاء  297.

مع إسرائيليين وأمريكيين " اجتماعات سرية" فيشارك  : عسيري"ديلي بيست"  298.
 إيرانلمواجهة 

187 

حرب على غزة لتحويل األنظار عن  : بن سلمان حاول إقناع نتنياهو بشنّ "آي إيستميدل   299.
 ضية خاشقجيق

187 

: السعودّية رّتبت زيارة نتنياهو لُعمان وفرضت على البحرين استقبال "هآرتس"  300.
 كاتس

188 

 188 زودت السعودية بتكنولوجيا لتعقب المعارضين بالخارج "إسرائيل"هآرتس:   301.

تعاون سعودي إسرائيلي لمواجهة الطائرات اإليرانية : فزة اإلسرائيلية "كان"قناة التل  302.
 بدون طيار

189 

 190 السعودية تمنع دخول العبي شطرنج إسرائيليين ألراضيها: "يديعوت أحرونوت"  303.

امجا للتجسس كشف عن سعودي يقاضي شركة إسرائيلية باعت السعودية برن  304.
 عالقاته مع خاشقجي

190 

 2019سنة 
 191 مستشار نتنياهو لألمن القومي في األجواء السعودية  305.
 191 "إسرائيل"معاريف: محمد بن سلمان كلف القحطاني بتجميل صورة   306.
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 192 ة بريطانية: هذه قصة عالقة الجبير بالموسادتحقيق لصحفي  307.

 192 نتنياهو "ينتقد"إسرائيلّي: الُمبادرة العربّية أساس السالم وتركي الفيصل لتلفزيون   308.

 193 2014في  قناة إسرائيلية: رئيس "الموساد" زار السعودية سراً   309.

 193 خبير تقني: أبوظبي والرياض تستخدمان فيروس بيجاسوس اإلسرائيلي للتجسس  310.

 193 "إسرائيل"تحسم الجدل حول التطبيع بين السعودية وإسرائيلية وثيقة سرية   311.

مساس  ان اإلسرائيلي .. والآل الشيخ: لم نعترض على وقف التطبيع مع الكي  312.
  بالقضية الفلسطينية

194 

 194 أمير سعودي في أول زيارة لمناطق السلطة الفلسطينية  313.

 195 للتجسس على قطر وتركيا إسرائيليةالقحطاني استعان بشركة ": نيويورك تايمز"  314.

 195 انتهى "إسرائيل": زمن الحرب مع لصحيفة عبرية دبلوماسي سعودي  315.

 196 اتصاالت سرية إلقامة مطار عسكري إسرائيلي في السعودية": الخليج أونالين"  316.

 197  نيوم" "مشروع في بناء  اإلسرائيليينالسعودية تستعين ب: "يديعوت أحرونوت"  317.

بن ولي العهد السعودي محمد معاريف: ملياردير إسرائيلي من أهم ناصحي   318.
 سلمان

197 

 2020سنة 
 197 تجول في شوارع الرياض وأخذ آراء مواطنين بعدما قناة إسرائيلية..مراسل تقرير ل  319.
 198 وزير الداخلية اإلسرائيلي يسمح لإلسرائيليين بالسفر للسعودية  320.
 199 وزير الخارجية السعودي: ال يمكن لإلسرائيليين زيارة المملكة  321.
بعد توقيع  "إسرائيل": تطوير العالقات مع "معاريف"وزير الخارجية السعودية لـ   322.

 فاق سالم مع الفلسطينيينات
199 

السعودية  بينأكبر المروجين للتطبيع من فلسطينية المنظمات التركي الفيصل:   323.
 و"إسرائيل"

199 

أدعو دول المنطقة إلى التطبيع معنا وعدم انتظار التسوية مع كوهن لـ"إيالف":   324.
 ها بعيدةالفلسطينيين ألن

200 

 200 خوفا من القطريين واإليرانيين "إسرائيل"طبع مع يال بن سلمان : يديعوت أحرونوت  325.

 201 "إسرائيل"تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية هو الثمن الذي نقبله للتطبيع مع   326.

بين االمارات  "اتفاق أبراهام"شريكًا كاماًل في السر لـ : محمد بن سلمانتيديعو   327.
 و"إسرائيل"

201 

 201 العاهل السعودي لترامب: حريصون على حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية  328.

 201 على استعادة غزة  ةالسلطعرض سعودي إماراتي لمعاونة : إسرائيلية صحيفة  329.

 202 مع "إسرائيل" الغارديان: السعودية حثت اإلمارات والبحرين على التطبيع  330.
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 202 "إسرائيل"بين العرب و "نزيها"تركي الفيصل: ترامب ليس وسيطا   331.

في الشرق األوسط أصبح خيارًا استراتيجيًا للتعايش بين  الملك سلمان: السالم  332.
 شعوب المنطقة

203 

عبر  "إسرائيل"مباحثات لمّد أنابيب نفط من اإلمارات إلى : العبرية ""غلوبس  333.
 السعودية

203 

ل الخليج غير مقبول بندر بن سلطان: "تجرؤ القيادات الفلسطينية على دو  334.
 ومرفوض"

203 

 204 لعالقتهما بفلسطين.. قنوات عربية تحذف مسلسل التغريبة ومقطعا لفنان مصري  335.

 204 وزير الخارجية السعودي: التطبيع مع "إسرائيل" ممكن في النهاية  336.

 205 موساد": اتفاق التطبيع مع السعودية سُيعلن بعد االنتخابات األمريكية"ال  337.

: السعودية تدفع ماليين الدوالرات للسودان لتسريع التطبيع "ميدل إيست مونيتور"  338.
 مع االحتالل

205 

 206 .الموقف الشعبي:2    
 2018سنة   

 207  صحفي إسرائيلي: التطبيع على األبواب.. ارة سعودية بشوارع تل أبيبسي  339.

 207 أو خندق إيران "إسرائيل"ا السالم مع باحث سعودي: على حماس أن تختار إمّ   340.

 207 في السعوديةالدراسات العبرية واليهودية لم تعد من المحرمات : أكاديمي سعودي  341.

 208  رجل أعمال سعودي: اللهم انصر بني "إسرائيل" على عدوهم وعدونا  342.

 208 ناشط سعودي يدعو هللا بأن يسدد رمي جيش االحتالل في قصف غزة  343.
 2019سنة 

 209 عي يمنع زيارة األقصى تحت االحتاللداعية سعودي: ال دليل شر   344.

 209 كاتب سعودي: القدس والجوالن إسرائيليتان.. وردود غاضبة  345.

 209 ”شالوم“الفتة ترحب بزوار المدينة المنورة باللغة العبرية:   346.

التطبيع والتخفف من الدين وراء سجن العلماء أكاديمي سعودي: رفض   347.
 بالسعودية

29 

 210 اليهود ضدّ  "مجازر"تتهم الفلسطينيين بارتكاب  "العربية"قناة   348.

 211 "المعبد اليهودي"واألقصى بـ "الشحادين"إعالمي سعودي يصف الفلسطينيين بـ  349.

 211 باحث سعودي لوكالة "إسرائيلية": اإلسالم استمرار لـ"إسرائيل"  350.

 212 حملة سعودية دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع  351.

فلسطينيون يطردون ناشطا سعوديا من باحات األقصى بعد التقاطه صورا برفقة   352.
 مستوطنين

212 
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 213 نجل نتنياهو ينشر صورته مع المدون السعودي  353.

حلم كثير من السعوديين وكثير من الخليجيين، ومن العرب أن : ناشطة سعودية  354.
 "إسرائيل"يزوروا 

213 

مثل بيتي ... وأدعو  "إسرائيل"والمدون السعودي "المطرود": أحب نتنياهو   355.
 اإلسرائيليين لزيارة المملكة

213 

 213 مستوطن إسرائيلي يرفع علم السعودية في القدس  356.

 214 حراس المنتخب السعودي يشتمون مرابطين في األقصى  357.

عالوة على  "إسرائيل"كشف خبايا تقارب السعودية مع عم ز إسرائيلي ي باحث  358.
   "العداء إليران"

214 

 214 "البصق في القدس" يهاتف نتنياهو لدعمهلـالمطبع السعودي الذي تعرض   359.

 215 ل أبيبفي ت وزير الخارجية اإلسرائيليصحفي إسرائيلي: كاتب سعودي التقى   360.

ينشره أفيحاي  اليهودي في الرياض "الحانوكا"فيديو لمطبع سعودي يحتفل بعيد   361.
 أدرعي

215 

 2020سنة 
 215  "أم هارون".. مسلسل تطبيعي يحاول اختراق المجتمع الخليجي  362.
يتبرأون من القضية الفلسطينية ردًا على كاريكاتير يسخر من  نشطاء سعوديون  363.

  تدهور أسعار النفط
215 

 215 يشجع على التطبيع مع "إسرائيل" ناشطون ينتقدون عرض مسلسل سعودي  364.

 216 همكاتب سعودي يدعو نتنياهو لحرق الفلسطينيين وتخليص العالم من  365.

 216 "إسرائيل"إعالمي سعودي يكشف عن مسلسل تطبيعي مشترك مع   366.

 216 تطبيع أكاديمي سعودي ــ إسرائيلي  367.

خطبة للسديس تثير جدال واسعا حول الغاية من إشارته للتعامل مع اليهود   368.
 باإلسالم

217 

 217السعودية تدفع لتقارب مع اليهود في ظل عدم التطبيع  369.
 

 218 .سلطنة ُعمان:ه  
 219 الموقف الرسمي:.1    

 2018سنة 
 220 ُعمان تستقبل نتنياهو بعد عباس ضمن مسعى لدفع عملية السالم  370.
 220 استقبال حافل لوزير االستخبارات اإلسرائيلي في ُعمان  371.
 221 ُعمان تفتح أجواءها أمام الطيران اإلسرائيلي  372.
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 221 "الكشف عن لقاء بين ابن علوي وليفني على هامش مؤتمر "وارسو  373.
 221 دولة من دول الشرق األوسط "إسرائيل"وزير ُعماني:   374.
 221 "إسرائيل"مان تدعو الدول العربية لطمأنة سلطنة عُ   375.
 222 بن علوي: يجب أن تكون "إسرائيل" دولة صديقة وشريكة للفلسطينيين  376.
 222 موساد يعلن إقامة ممثلية في ُعمانال  377.

 2020سنة 
 223 عاما 45مستشرق إسرائيلي: عالقتنا بُعمان عميقة وبدأت قبل   378.
استقبال نتنياهو  للموافقة على قابوسن اسلطال مبادرة سالم دفعت قناة إسرائيلية:  379.

  تهزوجو 
223 

 224 اإلسرائيلي -دعم ُعماني لالتفاق اإلماراتي   380.

 224 "إسرائيل"ُعمان تدعو إلى استئناف مفاوضات السالم مع   381.

 224 القائم بأعمال السفارة العمانية في فلسطين يؤكد على عمق العالقة بين البلدين  382.

 224 سلطنة عمان: ال صحة لما ُيتداول عن زيارة وفد عماني إلى القدس  383.
 225 الموقف الشعبي:.2    

 2020سنة 
وَدْيٌن في على جميع األمة مفتي ُعمان: تحرير األقصى وما حوله واجب مقّدس   384.

 رقابها جميًعا
226 

 226 تي اإلسرائيليامفتي ُعمان يندد مجددا بالتطبيع اإلمار   385.

 226 مفتي ُعمان يهاجم التودد للعدو  386.
 
 227 :تشاد ه.  

 228                                                                          :الموقف الرسمي .1

 2018سنة 
 229 جهود إسرائيلية إلقامة عالقات مع تشاد ومالي والنيجر  387.
نتنياهو بعد "لقاء تاريخي" مع رئيس تشاد: سأقوم بزيارات أخرى إلى الدول   388.

 العربية 
229 

 230 البلدين لتطبيع العالقات بين "إسرائيل"رئيس تشاد يصل   389.

 231 .. تطبيع رسمي ومعارضة شعبية"إسرائيل"تشاد و  390.
 2019سنة 

نتنياهو: ندخل إلى العالم اإلسالمي مع تشاد.. الديبلوماسية  العالقاتعودة   391.
 ونصنع التاريخ

232 
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 2020سنة 
 233 ونجل رئيس تشاد يبحثان تبادل السفراء وفتح قنصلية بالقدس المحتلة نتنياهو  392.

 
 234 الموقف الشعبي: .2 

 2020سنة 
شجع نظام ديبي على  "إسرائيل"معارضون تشاديون: تطبيع اإلمارات مع   393.

 اتصاالته مع تل أبيب
235 

 
 236 :الموقف الفلسطينيثانيًا: 

 237 :الوطنية الفلسطينية السلطة موقف .أ
 2018سنة 

 238 في العقبة ومصر والسعودية "إسرائيل"نفي فلسطيني أردني للقاء استخباري مع   394.

": بيان "لجنة مقاطعة إسرائيل" خلط بين االشتباك السياسي منظمة التحرير"  395.
 "رضهوالتطبيع الذي نعا

239 

 2019سنة 
 239 محاولة أمريكية إسرائيلية إلنهاء المبادرة العربية وارسوعريقات:   396.
رفض مشروع إسرائيلي إلقامة سكة حديد من جنين إلى حيفا وتصل إلى تالسلطة   397.

 عواصم عربية
239 

 240 السلطة تحاكم كاتب فلسطيني لرفضه التطبيع مع االحتالل  398.

 240 الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية خط أحمر... والسالم ليس بأي ثمن  399.

مريكي الهادف لتغيير : خطاب كوشنير استكمال للمخطط األ"الفلسطينية الخارجية"  400.
 مرجعيات السالم

241 

الهباش يدافع عن زيارات العرب والمسلمين للقدس ويؤكد وجوبها دينيا وينتقد   401.
  المعارضين: يساعدون االحتالل 

242 

 2020سنة 
 242 دعو الحكومات لوقفهيدين التطبيع مع االحتالل وي الفلسطيني" التشريعي"  402.
 243 "إسرائيل"اإلمارات تمعن في التطبيع مع : المجدالني  403.
 243 "الضم"عن  "إسرائيل"عريقات يحذر العرب من قبول التطبيع حال تراجع   404.
 243 خيانة للقدس واألقصى و"إسرائيل" الفلسطينية: اتفاق اإلمارات السلطة  405.
 244 المالكي: استدعاء سفيرنا لدى اإلمارات  406.
 244 عريقات: شعبنا من يقرر مصير هذه األرض واالتفاق الثالثي طعنة في الظهر  407.
 244 نحن لسنا ورقة تين ألحد! عشراوي:  408.
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 245 الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائرالرجوب: كل   409.

 245 لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع لماكرون: عباس  410.

أو  حقاً  يخلق االسرائيلية ولنعريقات: اتفاق اإلمارات يضع القدس تحت السيادة   411.
 ينشئ التزاماً 

245 

 246 عريقات لعمرو موسى: كفى استخداما لفلسطين  412.

: االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي يشكل اصطفافا في خندق في غزة لتشريعيوقفة ل  413.
 االحتالل

246  

 246 " يدعو البرلمانات لتدشين خطة لتجريم التطبيعيالفلسطين "التشريعي  414.

عباس: ترفض "االتفاق الثالثي".. اإلمارات وجهت طعنة في ظهر القضية   415.
 الفلسطينية

247 

دعوها للتراجع عن هذا الخطأ نستنكر ما قامت به اإلمارات و نرفض و ن: السلطة  416.
 ريخيالتا

247 

ينة: القدس ومبادرة السالم العربية امتحان واختبار لجدية العمل العربي دأبو ر   417.
 المشترك

248 

 248 "إسرائيل"األحمد: المبادرة العربية أفضل طريق للسالم مع   418.

" تتدارس أبعاد االتفاق الثالثي التطبيعي الفلسطينية تنفيذية منظمة التحرير  419.
 وخطوات مواجهته

248 

 249 " يشيد بموقف مجلس األمة الكويتي المناهض للتطبيعالفلسطيني "التشريعي  420.

لدولي ومبادرة عريقات: اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي خرق فاضح للقانون ا  421.
 السالم العربية

249 

 249 اشتية: من المؤلم هبوط طائرة إسرائيلية في اإلمارات  422.

 الزمان والمكاننتنياهو وكوشنير: عليكم االنتظار إلى ما بعد نهاية لعريقات   423.
 والحياة والموت

249 

باس يدعو لقيادة موحدة للمقاومة الشعبية عاجتماع األمناء العامين للفصائل:   424.
 والشروع في حوار وطني شامل

250 

 251 عريقات: فلسطين ستقطع عالقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس  425.

انّي صربيا وكوسوفو بشأن فتح سفارتيهما " يخاطب برلمي الفلسطيني"الوطن  426.
 بالقدس

251 

السلطة: جاليتنا في اإلمارات ستظل عنصرًا بناًء ولن تكون جزءا من أية أزمات   427.
 عابرة

251 

 252 السلطة الفلسطينية: نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربية  428.
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 252 اشتية: مبادرة السالم العربية مرجعية حددها العرب والتراجع عنها يضعف موقفنا  429.

 252 بموقف رافض التفاق اإلمارات التطبيعي العربية طالب الجامعةالمالكي ي  430.

 253 لم تلد شيئاتمخضت الجامعة العربية و  :الشيخحسين   431.

 253 األحمد: ال نريد صدامًا مع اإلمارات  432.

 253 خطير"أمر منظمة التحرير: عدم رفض الدول العربية تطبيع اإلمارات "  433.

 253 المالكي: منعنا شرعنة اتفاق التطبيع اإلماراتي  434.

أعطى تفويًضا كاماًل لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان  عباسعريقات:   435.
 اجتماع األمناءب

254 

الفلسطينية تعلن رفضها واستنكارها الشديدين لإلعالن البحريني  السلطة  436.
 اإلسرائيلي

254 

 255 الفلسطيني لدى البحرين سفيرالالمالكي يستدعي   437.

 255 عريقات: تطبيع البحرين واإلمارات إعالن رسمي بقبول صفقة القرن  438.

 255 عريقات: لن ننسحب من الجامعة العربية  439.

 256 "سرائيلإ"عريقات: واشنطن تعمل لتشكيل تحالف عربي مع   440.

 256 هو الحكومات واألنظمة الراغبة فيهالخاسر من التطبيع بحر:   441.

 256 الفلسطينية: ما جرى في البيت األبيض لن يحقق السالم في المنطقة الرئاسة  442.

 257 ستكون مبنية على وحدة الموقف الفلسطيني للسلطةأبو ردينة: الخطوات المقبلة   443.

 257 عريقات: البحرين واإلمارات وقعتا على خريطة صفقة القرن  444.

 257 المالكي: االتفاق اإلماراتي البحريني اإلسرائيلي انتهاك لمبادرة السالم العربية  445.

لن يحققا  "إسرائيل"البحريني مع  -المجلس الوطني: اتفاقا التطبيع اإلماراتي  446.
 السالم واالزدهار

258 

 258 عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا  447.

 258 اتها المالية لحماية فلسطين من االبتزازاشتية: الدول العربية لم تلتزم بقرار   448.

 259 اشتية: دخول األقصى يكون من بوابة أصحابه وليس عبر االحتالل  449.

 259 وقضيته ال يحق ألحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني: الفلسطينية السلطة  450.

 259 بحر: تطبيع الخرطوم خيانة وتهديد لهوية السودان واألمة  451.
 260 موقف الفصائل الفلسطينية: .ب

 2018سنة 
سالمية لتحرير فلسطين  452.  261 مشعل يدعو إلى وضع خطة عربية وا 

 2019سنة 
 261 وها لمراجعة قراراهادعتتطبيع تشاد مع االحتالل و  دينتحماس   453.
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 261 خالل مؤتمر وارسو االحتاللحماس تستنكر التطبيع العربي مع   454.

 262 هنية يطالب القمة العربية بتجريم التطبيع وحماية القدس والالجئين وفك الحصار  455.

 262 ن في البحرين: مؤتمركم سيتبدد على صخرة صمود ووعي شعبناهنية للمجتمعي  456.

 264 حماس: مواقف البحرين التطبيعية طعنة في الظهر  457.

 265 حماس تعلن رفضها زيارة المنتخب السعودي لفلسطين  458.

 265 ل المنتخب السعودي الضفة بإذن إسرائيليتستهجن دخو" لجهادا   459.

 265 الحية: االحتالل يتجرأ على األقصى بضوء أخضر من المطبعين  460.

 266 توصيات مؤتمر "فتح" األول للمقاومة الشعبية تتبّنى المقاطعة: ال للتطبيع  461.

 266 طالب بدعم أهالي القدسيهنية يدعو إلى مبادرة لمواجهة التطبيع ... و   462.
 2020سنة 

 267 تطبيع مرفوض "2020 اكسبو دبي"حماس: مشاركة االحتالل في   463.

 267 الفصائل تستنكر لقاء الرئيس السوداني بنتنياهوحماس و   464.

 268 فتح تدين لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع رئيس وزراء االحتالل  465.

 268 فصائل المقاومة: الرهان على الواقع العربي الُمطبع والتنسيق األمني خاسر  466.

 268 قف األمةصالح: التطبيع خيانة إلرادة الشعوب ومواماهر   467.

 269 هنية: التطبيع جريمة ال تغتفر وُتشجع االحتالل على إرهابه ضد شعبنا  468.

 269 لتشكيل جبهة وطنية وعربية لمواجهة "التطبيع"تدعو فصائل المقاومة   469.

 269 مع االحتالل "جريمة التطبيع"اإلمارات في  تدين استمرار "الشعبية"  470.

حماس: محاوالت سفير اإلمارات البحث عن مشتركات مع االحتالل استجداٌء   471.
 للتطبيع

270 

اإلمارات تحاول التطبيع مع االحتالل على حساب  :الضفةبناطق باسم فتح   472.
 الشعب الفلسطيني

270 

 270 مبا"الجبهة الشعبية": اإلمارات تضغط على الفلسطينيين كي يرضخوا لخطة تر   473.

 271 أخلت بالتزامات وعدت بها اإلمارات "إسرائيل": "الجهاد"  474.

 271 : تطبيع اإلمارات مع االحتالل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية"حماس"  475.

 271 : االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي سقوط سياسي وأخالقيد"الجها"  476.

 271 : االدعاء بأن التطبيع يسهم في وقف خطة الضم وهم وتضليل"الديموقراطية"  477.

 272 "إسرائيل"هنية يتصل بعباس ويرفضان االتفاق اإلماراتي مع   478.

 272 ن فلسطينيخو "إسرائيلـ"العالول: كل من يساند عالقة اإلمارات ب  479.

 272 النخالة: اتفاق اإلمارات سقوط مدماك آخر في الجدار العربي المتهالك  480.

 273 يخالف الموقف العربي "إسرائيل"فتح: التطبيع مع   481.
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 273 سرائيلي" خروج عن اإلجماع العربي اإل-السالم اإلماراتيلبنان: "بفصائل فلسطينية   482.

 273 يوسف: التطبيع اإلماراتي مكافأة لالحتالل على جرائمهحسن   483.

 274 البطش: التطبيع بين االمارات و"اسرائيل" جريمة بحق فلسطين  484.

 274  إلمارات اتفاق التطبيع بتجميد قرار "الضم" وقاحة وكذب"الشعبية": تبرير ا  485.

 274 أبو مرزوق: تطبيع اإلمارات مع االحتالل يمنحه غطاء لالستمرار بجرائمه  486.

 274 هنية: تطبيع اإلمارات طعنة غادرة.. ولن نتخلى عن المقاومة  487.

 275 مشعل للمطّبعين: "إسرائيل" تستخدمكم لبناء مصالحها ومنع نهضتكم  488.

نهاء االنقسامو على تفعيل "المقاومة الشعبية الشاملة" تتفق  الفلسطينية لفصائلا  489.  275 ا 

 277 حة االحتاللحماس: موقف الجامعة العربية األخير يصب في مصل  490.

 277 تدعو النسحاب فلسطين من الجامعة العربية "الجهاد"  491.

 277 "الشعبية": الجامعة العربية سقطت في الموقع المعادي لشعوبها  492.

 277 رها األساسيالزهار لـ"قدس برس": الجامعة العربية انحرفت عن دو   493.

 278 اإلسرائيلي بالتوجه نحو الوحدة الوطنية -فتح: ردنا على االتفاق البحريني  494.

تفاق البحريني اإلسرائيلي انقالب على كل الثوابت العربية والقومية اال  الجهاد":"  495.
 واإلسالمّية

278 

 278 : تطبيع البحرين لن يضمن مصالح الحكام العرب"الشعبية"  496.

مواجهة مقاومة شعبنا أهدافه  يسرائيلاإل يالبحرين االتفاق ":قراطيةو الديم"  497.
 الفلسطيني

278 

 279 عدوفضنا عرضًا من كوشنر لعقد لقاءات من أجل الحوار مع الر  :هنية  498.

تدعو في بيانها األول النتفاضة يوم توقيع للمقاومة الشعبية "  "القيادة الموحدة  499.
 التطبيع اتفاقيَتي

279 

 280 "مركزية فتح": التطبيع المجاني تخل عن القدس ومقدساتها وتشجيع لالحتالل  500.

 280 خيانة للقضية الفلسطينية "إسرائيل"العالول: تطبيع العالقات بين البحرين و  501.

 280 العاروري: اتفاق التطبيع حدث مؤسف ويوم حزين للشعوب العربية واإلسالمية  502.

 281 أبو زهري: حكام اإلمارات والبحرين خانوا القدس وفلسطين  503.

 281 حماس تدين تطبيع حكومة السودان مع االحتالل  504.

 281 الجبهة الشعبية: نظام السودان يخون ثورة شعبه والقضية الفلسطينية  505.

 281 اإلسرائيلي -السوداني -فتح تدين اإلعالن األميركي  506.

 282 "إسرائيل"تطبيع السودان مع تدين فلسطينية  "الجهاد" وفصائل  507.

 282 ": اتفاق التطبيع السوداني ال يعكس إرادة شعب السودانالديموقراطية"  508.
 284 الموقف الشعبي:ج.     
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 2018سنة 
 285 شرق قطاع غزة بجمعة "مقاومة التطبيع" فلسطينياً  20إصابة   509.

 2020سنة 
 285 شخصيات فلسطينية تشارك في إفطار داخل مستوطنةموقع عبري:   510.
 285 العقل العربي "تدجين"هيئة مسيرات العودة تندد بعمليات التطبيع و  511.
مسيرات غاضبة في الضفة والمسجد األقصى رفضًا لـ"اتفاق العار" اإلماراتي   512.

 اإلسرائيلي
285 

 286 "إسرائيل"هكذا رد المقدسيون على تطبيع اإلمارات مع   513.

 286 مانويل مسلم: القدس مدينة هللا والمطبعون غرباء عنها  514.

 287 إضراب شامل في المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضا للتطبيع  515.

طعنة من اإلمارات في ظهر الشعب  "إسرائيل"فلسطينيو الداخل: اتفاق التطبيع مع   516.
 الفلسطيني

287 

 287 أبوظبيعضوية منتدى تعزيز السلم في مفتي القدس يقدم استقالته من   517.

 288 ظهر الخيانة وطعنة في  "إسرائيل"فلسطينيو الداخل: تطبيع البحرين مع   518.

 288 تؤكد رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع في مدن الضفة وغزة مسيرات شعبية  519.

 289 اعتصامات ومسيرات غاضبة في مخيمات لبنان رفضا التفاق التطبيع  520.

 290 مانويل مسلم للمطبعين: ال تمروا بالقدس واألقصى سيفتحه صالح الدين  521.
 

 291 :الموقف اإلسرائيلي ثالثًا:
 292 الموقف الرسمي: .أ

 2018سنة 
 293 سيقود للسالم بالمنطقة الدولة العربية مع : التطبيع السرينتنياهو  522.
: دول الخليج للتعاون في مجال أمن الطيران يدعووزير االستخبارات اإلسرائيلي   523.

 تزداد قوة "إسرائيل"
293 

 294  حقيقية لم يسبق لها مثيلفي العالم العربي تشهد ثورة  ناعالقات: نتنياهو  524.

 294 نتنياهو: مسار التطبيع مع العالم العربي بدأ... بمعزل عن الفلسطينيين  525.

 295 نا: لن يتمكن الفلسطينيون مستقباًل من استخدام الدول العربية ضدّ "إسرائيل"  526.
 2019سنة 

عالقات سرية مع جميع الدول .. نتنياهو: مؤتمر وارسو يمهد لوحدة الموقف مع العرب  527.
 العربية إال سورية

295 

 296 يكشف زياراته السرية لدول عربيةالعبري واإلعالم  ...نتنياهو يتباهى بالتطبيع  528.

 297فرصة لتعزيز عالقاتها مع دول  "إسرائيل""الربيع العربي" منح  جنرال إسرائيلي:  529.
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 عربية

 297 كاتس: نجري اتصاالت مع البحرين واإلمارات  530.

 297 نتنياهو: التطبيع العربي يتزايد معنا ونحن ندافع عن المنطقة بأكملها  531.

 298 شخصية عربية كبيرة لنقل معلومات حّساسةجندت  "إسرائيل"يديعوت:   532.

الصراع مع الفلسطينيين عقبة أمام نقيم عالقات مع ست دول عربية..  نتنياهو:  533.
 العالقات مع العالم العربي

298 

 301  . وتمنع دخول "دبلوماسيين ماليزيين" إليها تهاجم مهاتير محمد. "إسرائيل"  534.

 302 لعرب: آن األوان لتحقيق التطبيع والسالملـنتنياهو   535.
 2020سنة 

سالمية عدا ثالث دول فقط  536.  302 نتنياهو: نقيم عالقات سرية مع دول عربية وا 

من العرب السالم بيننا  %1نتنياهو: ال ُيعّقل أن يعطل الفلسطينيون ونسبتهم   537.
 اآلخرين من العرب %99لـوبين ا

303 

دول الخليج من  "كورونا"ألف جهاز للكشف عن  100الموساد اشترى رويترز:   538.
 العربي

305 

 305 النه عن "اتفاق السالم" مع اإلمارات: ال تغيير على مخطط الضمنتنياهو خالل إع  539.

 307 صحيفة عبرية: نتنياهو زار اإلمارات سرًا مرتين قبل االتفاق  540.

 307 تشيد باتفاق السالم مع اإلمارات وتصفه بأنه "يوم عظيم للسالم" "إسرائيل"  541.

 307 وسائل إعالم عبرية: ثالثة وسطاء ساهموا باالتفاق  542.

 307 نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أمريكي  543.

 308 رئيس الموساد في اإلمارات لوضع اللمسات األخيرة على اتفاق التحالف  544.

 309 الرئيس اإلسرائيلي يوجه دعوة لمحمد بن زايد لزيارة القدس  545.

نتنياهو تباحث وبومبيو: اتفاق التطبيع مع اإلمارات ال يتضمن بيعها أسلحة   546.
 نوعية

309 

 309 إماراتية عمالقةنتنياهو يعد اإلسرائيليين باستثمارات   547.

 310  كحقيقة قائمة وكشريكة كبيرة أيضا "إسرائيل"العرب بإمكانهم أن يتقبلوا نتنياهو:   548.

مع قادة عدة دول عربية لتطبيع  "سرية مباشرة"نتنياهو يعلن عن محادثات   549.
  "إسرائيل"العالقات مع 

310 

 311  : نجري محادثات مع اإلمارات لتبادل فتح السفارتين"إسرائيل"  550.

 311 يديعوت: نتنياهو التقى بن زايد سرًا قبل عامين  551.

وزير استخابرات الكيان: "إسرائيل" ستضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات   552.
"F35لإلمارات " 

311 
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 311 "عهد جديد للسالم"نتنياهو: تطبيع العالقات مع البحرين     553.

 312 مسؤول إسرائيلي: سنفتتح سفارة بالبحرين مع توقيع اتفاق التطبيع  554.

حد يندرجان في إطار مبدأ )السالم صنعت اتفاقي سالم خالل شهر وانتنياهو:   555.
 مقابل السالم(

312 

 313 وثيقة استخبارية إسرائيلية: التطبيع ممكن مع السعودية وُعمان  556.

 313 نتنياهو حول اتفاق السالم: هذا اليوم تاريخي وسيجلب السالم لمدة طويلة  557.

اإلماراتية: بن زايد قائد فذ يقود شعبه  "االتحاد"وزير خارجية إسرائيل لصحيفة   558.
 لالزدهار

314 

 314 مطلب إسرائيلي باستبعاد السلطة واألردن من اإلشراف على األقصى  559.

 315 اإلمارات والبحرينانتقادات داخل االئتالف اإلسرائيلي لالتفاق مع   560.

 315 لبيد: نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين  561.

 316 أردان: الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية  562.

 316 ينالصحف العبرية تركز على تفاصيل االتفاق مع اإلمارات والبحر   563.

: التعاون في قطاعات الصناعة البحرينية" األيام"وزير التعاون اإلسرائيلي لـ  564.
 وتحلية المياه والتكنولوجيا

317 

: نتأهب لمنح السائح اإلماراتي اإلماراتية" االتحاد"وزير السياحة اإلسرائيلي لـ  565.
 تجربة مثالية

317 

 319 التي ستباع لإلمارات 35تأمل بصنع أجنحة طائرات إف "إسرائيل"  566.

 في حال فوز ترامبنتنياهو يتوقع عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات   567.
 االنتخابات األمريكيةب

319 

على غرار اإلمارات  "إسرائيل"ع اتفاقيات سالم مع نتنياهو: دول أخرى ستوق  568.
 والبحرين

319 

 319 عضو كنيست يقدم طلًبا عاجاًل بفحص تفاصيل االتفاق مع اإلمارات والبحرين  569.

غانتس يختتم زيارته لواشنطن ويطالب بأسلحة أمريكية تضمن التفوق األمني   570.
 ـ"إسرائيل"ل

319 

 320 غانتس يجري مقابلة مع صحافيين من السعودية واإلمارات والبحرين  571.

 320  الحكومة اإلسرائيلية تصادق على معاهدات السالم مع اإلمارات والبحرين  572.

 321 ضد "اتفاقية أبراهام" بين "إسرائيل" واإلماراتالقائمة المشتركة تصوت   573.

الكنيست يصادق على اإلتفاق مع اإلمارات؛ نتنياهو: السالم الحقيقي يأتي فقط   574.
 من موقع القوة

321 

 322تمنح رئيس الموساد عن "التطبيع" مع الدول العربية: هناك أجواء جديدة   575.
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 "إسرائيل" أفقا استراتيجية

المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية: ما نراه اليوم يشكل واقعا جديدا في الشرق   576.
 األوسط

323 

نتنياهو يزور أول سفينة إماراتية في حيفا: "إسرائيل" تتحول إلى مفترق طرق   577.
 يبحري وجو 

323 

نتنياهو: األهم لألجيال القادمة هو "تطبيق السيادة" بالضفة واإلعالن عن   578.
 "صندوق إبراهيم"

324 

 324 المخابرات اإلسرائيلية تتحفظ على دخول اإلماراتيين بال تأشيرة  579.

 325 االستخبارات اإلسرائيلية: هذه فوائد تطبيع السودانوزارة تقرير ل  580.

إن طريق السالم الوحيد يمر عبر خطوات تعرض أمننا مفهوم "تغيير في نتنياهو:   581.
 "للخطر

326 

 326 رات" لإلما35-نتنياهو وغانتس في بيان مشترك: ال نعارض بيع طائرات "إف   582.

وزير االستخبارات اإلسرائيلي: نبني تحالًفا سودانيا إماراتيا مصرًيا وأردنًيا تحت    583.
 مظّلة أميركية

327 

 328 الموقف الشعبي: .ب
 2020سنة 

 329 داستطالعات: ال بديل لنتنياهو واالتفاق مع اإلمارات عزز صدارة الليكو   584.

 330 من اإلسرائيليين ال يرغبون بزيارة أي بلد عربي %42: استطالع للرأي  585.
  
 331 :موقف العربي واإلسالميال رابعًا:
 332 الموقف الرسمي: .أ

 2018سنة 
 333 ياسيةقانونية وس "عاصفة"يثير  "إسرائيل"إسقاط الجنسية عن مغاربة   586.
صّفى المهدي بن بركة لمصلحة المخابرات المغربية  "الموساد: "صحفي إسرائيلي  587.

 ودفنه في غابة
333 

 334 باطلة "إسرائيل"المغرب.. عقود الزواج المبرمة في   588.

 334 طلب مني الصالة ألجله وتأثر لسماع مباركاتنا له: ملك المغرب فرنسي حاخام  589.

 335 المغرب: شبكات دولية تلتف على موقف المملكة لتصدر منتجاتنا لـ"إسرائيل"  590.

 335 المغرب ينفي أي نوع من التطبيع مع "إسرائيل"  591.

المتهم بالتطبيع: السلطات المغربية كانت على علم  "القتالي"المعهد مدير   592.
 باستضافتنا إسرائيليين

336 

 336اإلسرائيلي في المغرب: طلب مني المحقق ترك األمور تهدأ ثم  "ألفا"مؤسس معهد   593.
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 استأنف نشاطي

جمعية يثبت تعاملها مع أي مقيم  أيّ   : حل  الكويتية ةوزيرة الشؤون االجتماعي  594.
 "إسرائيلـ"ب

337 

"نيويورك بوست": الكويت عقبة في سبيل بناء ترامب جبهة موحدة بين الخليج   595.
 و"إسرائيل" لمواجهة إيران

337 

 338 الكويتية لنقل إسرائيليمحكمة ألمانية: ال يمكن إجبار الخطوط   596.

"البترول" تطلب عدم إسناد أعمال ألي شركة "مؤهلة" تتعامل مع : الكويت  597.
 "إسرائيل"

339 

 339 "تجريم التطبيع"داخل البرلمان بعد رفض  "إسرائيل"نائب تونسي يمزق علم   598.

سماح السلطات التونسية لحاملي الجواز اإلسرائيلي  تؤكدوثيقة : حزب تونسي  599.
 بدخول البالد

340 

 340 تونس ترفض دخول وفد رياضي إسرائيلي للبالد  600.

 341 سراً  تونسيزورون  "إسرائيل"حاخامات من إسرائيلية:  إعالموسائل   601.

 341 "إسرائيل"قضاة ومحامون في تونس يطالبون البرلمان بتجريم التطبيع مع   602.

 342 تونس ترفض السماح لسفينة إسرائيلية بدخول موانئها  603.

 342 األديان يمنع مشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر حول حوار التونسيالقضاء   604.

 342 في القارة اإلفريقية "إسرائيل"خطة تحرك عربية لمواجهة تغلغل   605.

"إيران صديقة للشعبين  بسبب قوله أن رحيم مشائيتعتقل  ةالسلطات اإليراني  606.
 األمريكي واإلسرائيلي"

343 

قرار "خاطئ  "إسرائيلـ": اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة ل"ارجية اإليرانيةالخ"  607.
 وغير محسوب"

343 

دولة عربية "يهودي من اليمن بمساعدة  400تستقدم  "إسرائيل"":القدس العربي"  608.
 "مجاورة

343 

 344 في إفريقيا "إلسرائيليا" للتغلغلالبرلمان العربي يتصّدى   609.

 344 تسبب أزمة تحت حراسة إسرائيلية زيارة وزير خارجية السنغال لألقصى  610.

 345  في الشمال السوري القوات الكرديةسرائيلي مع إسالح   611.

على عدم اتخاذ قرارات ضد االحتالل  إسرائيلي - عربي اتفاق: "أحرونوت يديعوت"  612.
 سكوي"يونلـفي ا

345 

بين  "المصالحة"سابق يطالب بعودة اليهود ومشاركتهم في  ليبي دبلوماسي  613.
 الليبيين

346 

 346 "العربي الجديد": تنسيق إسرائيلي مع حفتر في الجنوب الليبي  614.
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 347 اللواء الليبي خليفة حفترمع  إسرائيلي استخباري: تعاون "معاريف"  615.

 347 أندونيسيا تبدأ بإصدار تأشيرات سياحية لإلسرائيليين  616.

 348 بنائب الرئيس اإلندونيسي في نيويورك نتنياهو التقى سراً   617.

 348 بالقاهرة "70لـا"عيدها تحتفل بما تسميه  "إسرائيل"بحضور مسؤولين مصريين..   618.

: زيارة القدس "إسرائيل"المؤسسات الدينية المصرية تخطو نحو التطبيع مع   619.
 ممكنة

349 

 350 العراقية".. محاولة إلكترونية لالختراق "إسرائيل باللهجة  620.

 351 الرئيس العراقي الجديد شارك بمؤتمر أيباك ولديه أصدقاء إسرائيليون  621.

 352 دراسة إسرائيلية توصي بتغيير المناهج العربية لتسويغ التطبيع  622.

د دول الخليج أمنياً م  623. وُتدّرب قّواتها  ركز أبحاث األمن القومّي: تل أبيب ُتساع 
  الخاّصة

352 

 353 تتمدد بالخليج وأفريقيا لكسب أصواتها باألمم المتحدة "إسرائيلإسرائيلي: "تقرير   624.

 354 مع الدول العربية "المعتدلة" نتنياهو يشيد بعالقات "غير مسبوقة"  625.

 355 أنظمة عسكرية إسرائيلية بحوزة الجيش األذري: تعاون ضد إيران؟  626.

 355 لتوطيد العالقات األمنية "إسرائيل"قائد الجيش األذربيجاني يزور   627.

 356 : نرفض كل محاوالت التطبيع مع العدو الصهيونيفي لبنان ميةالجماعة اإلسال  628.

 356 أبرز بؤر التطبيع العسكري بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية  629.

 358 تشارك بمؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي بالدوحة "إسرائيل"  630.

 358 لتشكيل لجان ضغط شعبية لصد التطبيع في الخليج دعواتالدوحة:   631.
 2019سنة 

 359 مسؤول ليبي يتحدث عن "خطة إسرائيلية تشادية" للسيطرة على الجنوب  632.

رات أجنبية داعمة ودول عربية.. الجزيرة تكشف تحركات طائ "إسرائيل"خط بين   633.
 لحفتر

359 

 360 "إسرائيل"مع الجزيرة نت: الحكومة الليبية الموالية لحفتر تتطلع لعالقات طبيعية   634.

 360 "الخارجية العراقية" تنفي شائعات التطبيع: موقف العراق من فلسطين ثابت  635.

نهاء  "إسرائيل"سياسي عراقي يدعو رئيس الجمهورية لفتح قنوات رسمية مع   636. وا 
 الحرب معها

360 

 361 "إسرائيل""هآرتس": مسؤولون عراقيون أجروا اتصاالت مع   637.

 361 العام الماضي" رائيلإس"العراقيون ينفون المزاعم المتعلقة بزيارتهم  البرلمانيون  638.

القدس وأن كتاب مدرسي يحذف دولة فلسطين من خارطة المنطقة : المغرب  639.
 "إسرائيل"عاصمة 

263 
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 362 المغرب ينفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة بدون فلسطين  640.

 363 "إسرائيلـ"عم لامغني دلاحتجاجًا على حفل  يتظاهرونضو التطبيع مناه :المغرب  641.

جندي إسرائيلي  قناة مغربية بعد وصفها عملية فلسطينية ضدّ  موجة غضب ضدّ   642.
 "اإلرهابية"بـ

363 

 363 تخاب هيئاتهم التمثيليةاألوساط اليهودية تحتفي بقرار العاهل المغربي إعادة ان  643.

مع االحتالل عبر عمالء شركة ” اختراق وتطبيع“المغرب.. تحذيرات من   644.
 صهيونية

364 

 سر يهوديةألاعتمادًا على األرشيف الرسمي  هويات مغربية مزورة إلسرائيليين  645.
 مهاجرة

365 

 365 سابق ناشطون مغاربة يعبرون عن غضبهم بسبب زيارة تطبيعية لوزير إسرائيلي  646.

 365  استخدام تكنولوجيا تجّسس إسرائيليةب اتهامات حقوقية مغربية للرباط  647.

 365 مخرج مغربي يرفض عرض فيلمه في مهرجان إسرائيلي  648.

 366 "إسرائيل"وزير مغربي ينفي وجود عالقات تجارية بين المغرب و  649.

 366 مليون دوالر 40لـ "إسرائيل"تزايد المبادرات التجارية بين المغرب وناشط مغربي:   650.

 367 رفض طلب زيارة نتنياهو للرباطببومبيو بعد  اللقاء ُيلغيملك المغرب   651.

 367 رياضيون إسرائيليون يشاركون في بطولة دولية للجودو في مراكش  652.

 367 وزير السياحة التونسي يجري لقاًء مع قناة إسرائيلية  653.

 368 "إسرائيل"ين التونسيين تعاقب فنانا بسبب طرد نهائي.. نقابة الموسيقي  654.

زيارة حاخامات متطرفين لتونس تثير جداًل وسياسيون يتهمون الحكومة بالتطبيع   655.
 "إسرائيل"مع 

368 

 369 خيانة عظمى "إسرائيل": التطبيع مع خالل مناظرة تلفزيونية قيس سعّيد  656.

 369 وزير السياحة التونسي: يجب أن نفتح األبواب لكل اليهود  657.

 369 "إسرائيل"إثر اتهامه بمحاولة التطبيع مع التونسي دعوات إلقالة وزير السياحة   658.

 369 ولة عالمية تنظم على أراضيهاماليزيا تجدد رفضها مشاركة إسرائيليين ببط  659.

 370 "إسرائيل"ماليزيا تعلن عدم استضافة أي فعاليات تشارك فيها   660.

 371 تنافق وتقمع الرياضيين الفلسطينيين "إسرائيل"وزير الرياضة الماليزي:   661.

 371 "إسرائيل": موقفنا واضح في رفض التطبيع مع ة"لكويتيالخارجية ا"  662.

 372 "إسرائيل"الغانم يؤكد موقف الكويت الرافض للتطبيع مع   663.

 372 "إسرائيل"استنكار كويتي لسلفي أجاز التطبيع مع   664.

 372 طبيع مع الكيان الصهيوني أحد ثوابتناالكويت: عدم الت  665.

 373 كويتي ينسحب من بطولة دولية لوجود العبين إسرائيليين  666.
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 373 مجلس األمة الكويتي يدعو إلى مقاطعة ورشة البحرين  667.

 374 في الدوحة اً اخر ف شيف إسرائيلّي يفتتح مطعماً   668.

كُمستشاٍر للُمشجّعين اليهود واإلسرائيليين في ألعاب  صهيونياً  قطر ُتعّين حاخاماً   669.
 كأس العالم

374 

 375 عادلة وزير خارجية قطر: السالم بالشرق األوسط يستدعي حلوالً   670.

 375 دون حل عادل للقضية الفلسطينية "إسرائيل"تطبيع مع ال أمير قطر:   671.

عادة النظر باتفاقية وادي عربة  672.  375 البرلمان األردني يدعو لطرد السفير اإلسرائيلي وا 

 376 منطقةعبر األردن.. وصفة إسرائيلية للعبور والتطبيع بال: هآرتس  673.

 376 غضب يعصف باليماني ومطالب بإقالته بعد جلوسه بجانب نتنياهو  674.

ظهوره بجوار نتنياهو وزير خارجية اليمن يؤكد: موقفنا من القضية ساعات من بعد   675.
 الفلسطينية ثابت

377 

لعربي يتفق على التحرك المشترك لمواجهة المخططات اإلسرائيلية في البرلمان ا  676.
 أفريقيا

377 

 377 "إسرائيل""علماء المسلمين" يحذر من تداعيات تحالف دول عربية مع   677.

 278 تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتنياهو في أجوائهما  678.

 378 "علماء المسلمين" يحّمل "دول التطبيع" مسؤولية العدوان اإلسرائيلي على األقصى  679.

 378 بمؤتمر اتحاد المحامين العرب "إسرائيل"التطبيع مع  لمواجهةدعوات   680.

 379 وتتجاهل القضية الفلسطينية؟ "إسرائيل"ع : دول الخليج تتقارب م"فورين بوليسي"  681.

 380 بّري يحذر من التطبيع ويؤكد: كل القدس عاصمة فلسطين  682.

رؤساء البرلمانات العربية يدعون للوحدة ونصرة القدس ورفض التطبيع مع    683.
 ل"إسرائي"

380 

 382 "المؤتمر الشعبي" يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التطبيع وصفقة القرن  684.

 382 تكشف عن بيعها أسلحة لدول عربية "إسرائيل"  685.

تنديد جزائري بورشة البحرين: مرحلة خطيرة ومفصلية لتصفية القضية   686.
 الفلسطينية

382 

 383 دول عربية بمؤتمر دولي 4برلمانيون إسرائيليون يلتقون بممثلي   687.

 383 دوالر شهرياً مليون  100بـاجتماع وزراء مالية العرب يقر شبكة أمان للسلطة   688.

 384 سطيندعوة عربية إلى صياغة خطاب إعالمي مؤثر داعم لفل  689.

وزير الخارجية اإلسرائيلي: نسعى لتطبيع معلن واتفاقيات موقعة ومكشوفة مع   690.
 دول الخليج

384 

 385ليس كل من زار القدس مطبعا.. ولهذا أعتذر : االتحاد العالمي لعلماء المسلمين  691.
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 من الفلسطينيين
 385 بشكل سري "إسرائيل": وفود عربية تزور اإلسرائيلية" الخارجية"  692.
 386 "إسرائيل"عن العالقة مع  دانون للقادة العرب: تحّدثوا علناً   693.
 386 مبادرة سفير_فلسطين المستقلة تطلقتحالف منظمات داعمة للحق الفلسطيني   694.
جهود حثيثة لنزع الشرعية اإلسرائيلية في عالم : معهد أبحاث األمن القومي  695.

 الرياضة
387 

: تعاون إسرائيلي سعودي إماراتي المعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية اإلقليمية  696.
 مصري لمواجهة إيران

387 

 389  تعرض على دول خليجية مبادرة للتطبيع والتعاون األمني "إسرائيل"  697.

 389 " لألماكن المقدسة في فلسطينالطائفة النقشبندية"رئيس زيارة تاريخية ل  698.

واجهة الالعبين م هاالتحاد الدولي لرفضمن إيقاف االتحاد اإليراني للجودو   699.
 اإلسرائيليين

390 

 390 مع االحتالل اإلسرائيلي مؤتمر بإسطنبول ضد صفقة القرن والتطبيع  700.

ودول خليجية لتوقيع اتفاق "ال  "إسرائيل"متقدمة بين  اتصاالتالعبرية:  12قناة   701.
 حرب"

390 

 392 وفد عربي من دعاة التطبيع في ضيافة الخارجية اإلسرائيلية  702.
 2020سنة 

 392 مليون دوالر 48بـالمغرب تعقد صفقة مع "إسرائيل" لشراء طائرات مسيرة   703.

 392 ال يتهم بالتطبيعكي إسرائيليًا في عملية سرية عن طريق فرنسا  26المغرب يعيد   704.

 392 "العدالة والتنمية" المغربي: التطبيع مع الكيان الصهيوني دعم لعدوانه  705.

 393 المغرب: نرفض التطبيع مع "إسرائيل"  706.

 393 ة عاصمتها القدسدون دولة فلسطيني "إسرائيل"المغرب: ال سالم مع   707.

 393 قناة عبرية: وفد أمني مغربي رفيع زار "إسرائيل"  708.

 394 " إسرائيل"تونس تجدد رفضها ألي شكل من العالقات مع   709.

 394 "يلإسرائ"البرلمان التونسي يدين التطبيع بين اإلمارات و  710.

 394 "النهضة التونسية" تشيد بالموقف الرسمي الرافض للتطبيع مع االحتالل  711.

 394 ثابت من قضية فلسطين وال نتدخل باختيارات الدولنا الرئيس التونسي: موقف  712.

يجب أن تكون في أي مبادرة ترمي إلى إيجاد حل تونس: فلسطين  وزير خارجية  713.
 لقضيتها

395 

 395  خيانة وغدر "إسرائيل"أحزاب جزائرية: اتفاق اإلمارات مع   714.

 395 في "الهرولة" نحو التطبيع أو نبارك الرئيس الجزائري: لن نشارك  715.
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 396 "إسرائيل"مقرب من حفتر يطلب دعم ليبي مسؤول  صحيفة إسرائيلية:  716.

 396 المنسوبة إليه بشأن الدعم اإلسرائيلي التصريحاتنفى ي"حكومة طبرق" بـمسؤول   717.

 396 السراج: ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يوافق عليها الفلسطينيون  718.

 397 حزب "التجمع" المصري يعلن رفضه لالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي  719.

ق التسوية العادلة يحقلت خطوة تاريخية" إسرائيل"السالم بين البحرين والسيسي:   720.
 للقضية الفلسطينية

397 

 397 "إسرائيل"رحبين بتطبيع العالقات بين السودان والسيسي أول الم  721.

موريتانيا تؤكد دعمها لإلمارات وتذكر بمواقفها الثابتة في دعم القضية   722.
 الفلسطينية

397 

 398 "إسرائيل"النواب األردني يقر مقترح قانون يحظر استيراد الغاز من مجلس   723.

الطراونة: الثابت في الصراع مع االحتالل قيام دولة فلسطين كاملة السيادة   724.
  ورفض التطبيع

398 

 398 تغريدة لألمير األردني علي بن الحسين تنتقد التطبيع تتصدر المنصات  725.

 398 اري صربيا وكوسوفو بشأن فتح سفارتين لهما في القدساألردن يدين بشدة قر   726.

 399 اإلسرائيلي األردن: شرط السالم العادل والشامل هو زوال االحتالل  727.

 399 "العمل اإلسالمي" ينظم وقفات احتجاجية رفضًا للتطبيع مع االحتاللعّمان:   728.

 399 رئيس الوزراء األردني: موقفنا ثابت.. وللسالم شروط ال نحيد عنها  729.

ضم األراضي الفلسطينية ونحتاج لموقف "إسرائيل" ل: نرفض خطوات سورية  730.
 تاريخي لرفض التطبيع

399 

 400 فاقيات أو معاهدات مع "إسرائيل"الخارجية السورية: نقف ضد أي ات  731.

 400 األسد: يمكن أن نقيم عالقات طبيعية مع "إسرائيل" فقط عندما نستعيد أرضنا  732.

أسقطت كل  "إسرائيل"تفاقية التي وقعتها اإلمارات مع اال : الحزب الشيوعي اللبناني  733.
 األقنعة

400 

 401 قبل اتفاق سالم معها "إسرائيل"الرئيس اللبناني: يجب حل المشاكل مع   734.

 401 الجماعة اإلسالمية بلبنان: تطبيع اإلمارات مع االحتالل طعنة للشعب الفلسطيني  735.

بين لبنان و"إسرائيل" بشأن ترسيم الحدود  بومبيو ُيعلن عن اتفاق "تاريخي"  736.
 البحرية

401 

 402 اإلسرائيليالسيف قطر ترفض منح تأشيرات لمنتخب السالح   737.

 402 وزير الخارجية القطري يؤكد موقف بالده الثابت بشأن دعم الشعب الفلسطيني  738.

 403 قبل حل الصراع مع الفلسطينيين "إسرائيل"قطر: ال تطبيع مع   739.

 403  جريمة  اإلسرائيلي : التطبيع خيانة واالعتراف بالكيانيةأحزاب كويت  740.
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 403 "إسرائيل": الكويت آخر من يطبّ ع مع "القبس"لـمصادر حكومية أكدت   741.

 403 "إسرائيل"يؤكدون موقف بالدهم المناهض للتطبيع مع  نواب كويتيون  742.

 404 "إسرائيل"الكويت.. رفض للتطبيع مع   743.

الزاعمة بأن الكويت متحمسة  ترامبالقوى السياسية الكويتية تدين تصريحات   744.
 طبيعللت

404 

 404 مجلس الوزراء الكويتي: فلسطين هي قضية العرب والمسلمين األولى  745.

رئيس الوزراء الكويتي: موقفنا ثابت في دعم القضية الفلسطينية وصوال إلنهاء   746.
 االحتالل

404 

نية": الكويت ستظل وفية لقضايا األمة وخاصة قضية الشعب "هلـأمير الكويت   747.
 الفلسطيني

405 

 405 رئيس البرلمان العراقي: نرفض مختلف أشكال التطبيع مع إسرائيل  748.

 405 العراق يصادر شحنة أدوية إسرائيلية المنشأ ويتلفها  749.

لتزم ببنود مبادرة السالم العربية وحل الدولتين للتطبيع نوزير الخارجية العراقي:   750.
 "إسرائيل"مع 

406 

يجري اجتماعات سرية مع  اليمن جنوبفي االنتقالي المجلس : "يومهسرائيل ي"  751.
  "إسرائيل"

406 

 406 ئيل" تبحث عن موطئ قدم باليمن بمساعدة اإلماراتالحوثيون: "إسرا  752.

 406 لقاء في اليمن يؤكد مركزية القضية الفلسطينية ويرفض التطبيع  753.

 407 غير مبرر وتنكر للعروبةمع "إسرائيل" مستشار الرئيس اليمني: تطبيع اإلمارات   754.

 407  أردوغان: تركيا قد تعلق عالقاتها الدبلوماسية مع اإلمارات  755.

 407 : التطبيع اإلماراتي اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية" التركيالعدالة والتنمية"  756.

 407 أنقرة تدعو كوسوفو لعدم فتح سفارة لها في القدس  757.

يران تنتقدان   758.  408 قرارات اجتماع وزراء الخارجية العربتركيا وا 

 408 "إسرائيل"قرار البحرين إقامة عالقات دبلوماسية مع تركيا تندد ب  759.

 408 ييرانالبرلمان اإلأصبح نافذًا بعد إقراره في قانون "مواجهة إسرائيل"   760.

 408 مسؤول إيراني: التطبيع مع "إسرائيل" لعب بالنار  761.

بصداقتها مع  عدوة لدول المنطقة والعالم اإلسالميأصبحت روحاني: اإلمارات   762.
 "إسرائيل"

409 

 409 "حماقة إستراتيجية"اإلسرائيلي اإلماراتي وتصفه بأنه إيران تدين االتفاق   763.

 409 إيران تدعو البرلمانات اإلسالمية لرفض "اتفاق العار" المشؤوم  764.

 409 "إسرائيل"اإلمارات ال يحافظ على السالم بل يخدم جرائم تطبيع مسؤول إيراني:   765.
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خيانة لن تدوم لكنها ستبقى وصمة عار على " إسرائيل"التطبيع مع : خامنئي  766.
 جبين اإلمارات

410 

 410 طهران: التطبيع سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة  767.

 410 "إسرائيل"مع  بالتطبيع استراتيجياطهران: اإلمارات ارتكبت خطأ   768.

 410 "إسرائيل"التطبيع مع  "عواقب"روحاني يحّمل اإلمارات والبحرين   769.

 411 ال يمكنها ضمان أمن اإلمارات والبحرين "إسرائيل"وزير الخارجية اإليراني:   770.

 411 ستاني: ال يمكننا االعتراف بإسرائيل مطلقاً رئيس الوزراء الباك  771.

باكستان تدعو لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس طبقا   772.
 لالتفاقيات الدولية

411 

 411 فلسطين تمثل جرحا داميا لم يندمل :باكستان  773.

 412 من األمم المتحدة "إسرائيل"البرلمان الماليزي يطالب بطرد   774.

 412 مهاتير محمد: التطبيع اإلماراتي سيقسم العالم اإلسالمي لفصائل متناحرة  775.

 412 "إسرائيل"إجماع سياسي وشعبي على رفض تطبيع اإلمارات والبحرين مع ماليزيا..  776.

 413 منظمات إندونيسية: اتفاق التطبيع اإلماراتي ـ اإلسرائيلي "جريمة"  777.

 2015من األسلحة التي وصلت إلى أذربيجان بين عامي  %60"إسرائيل" صّدرت   778.
 2019و

413 

لعربية لن تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث االتفاق اإلماراتي جامعة الدول ا: أبو الغيط  779.
 اإلسرائيلي

414 

سقط مشروع القرار الفلسطيني الرافض التفاق التطبيع جامعة الدول العربية تُ   780.
 اإلماراتي

414 

الحقوق بن الجميع ملتزم أبو الغيط: هناك خالفًا عربيًا حول بعض المفاهيم ولك  781.
 الفلسطينية

415 

 415 أبو الغيط: اتفاق اإلمارات و"إسرائيل" أوقف ضم أراضي الضفة  782.

 416 يطالب عباس وقيادات فلسطينية باالعتذار الخليجي جلس التعاوناألمين العام لم  783.

 416 تتمسك بمبادرة السالم العربية "التعاون اإلسالمي"  784.

 416 "التعاون اإلسالمي": ال تطبيع قبل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي  785.

مع "إسرائيل" والترويج لها االتحاد العالمي لعلماء المسلمين: مشاريع التطبيع   786.
 خاسرة

417 

 417 "برلمانيون ألجل القدس" تستنكر تطبيع اإلمارات مع االحتالل  787.

والفلسطينيين إلى مفاوضات  "إسرائيل"عّمان يدعو  في اجتماع عربي أوروبي  788.
 "مباشرة وجادة"

417 
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 418 ؤكد رفضها التطبيعالجاليات العربية في بلجيكا ت  789.
 419 الموقف الشعبي: .ب

 2018سنة 
 420 "إسرائيللـ" خمسة صحفيين مغاربة نقابة الصحفيين المغاربة تتنصل من زيارة  790.
 420 مب والتطبيعامهرجان بالمغرب إلدانة قرار تر   791.
 420 ق إسرائيلي يشارك في بطولة رياضية في المغربفري  792.
من أجل فلسطين في المغرب تحذر من تصاعد وتيرة  الوطنيمجموعة العمل   793.

 "إسرائيل"التطبيع مع 
422 

ين المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع يدين فتح األجواء السعودية لرحالت ب  794.
 "إسرائيل"الهند و

422 

في : عسكريون إسرائيليون يقدمون تدريبات بفنون القتال وطنية مغربية هيئات  795.
 المغرب

423 

التساهل تجاه مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني  ّدونيع مغاربةناشطون   796.
 تهديدًا ألمن الوطن

423 

 424 اإلسرائيلي "ألفا"الفرقة الوطنية المغربية توسع تحقيقاتها حول معهد   797.

تثير الغضب الشعبي بعد االعتداءات على  "إسرائيل"عالقات التجارة بين المغرب و  798.
 الفلسطينيين

425 

 425 سرائيليةلمخابرات يعرفون من أين تأتي التمور اإلناشط مغربي: الجمارك وا  799.

هيئات مغربية تحّمل الدولة مسؤولية استباحة البالد بالمشاريع التطبيعية مع   800.
 الكيان الصهيوني

425 

 426 مناشطون مغاربة ينددون بزيارة رئيس حزب العمل اإلسرائيلي لبلده  801.

سينمائيون مغاربة يعلنون مقاطعة مهرجان مدينة حيفا المحتلة ويسحبون   802.
 أفالمهم

426 

وينظم  سياحياً  ناشطون مغاربة يكشفون وجود ضابط إسرائيلي يعمل مرشداً   803.
 حفالت رقص

427 

إسرائيلي سابق إللقاء  دفاعمناهضة للتطبيع تندد بدعوة وزير  هيئات مغربية  804.
 محاضرة

428 

يشاركون في احتفالية دولية بمدينة  العسكريةأنهوا خدمتهم  إسرائيليونجنود   805.
 المغربيةالصويرة 

429 

 429 رض دولي للتمورناشطون مغاربة يطردون شركة إسرائيلية من مع  806.

 430 "إسرائيل"عائلة ناشط تونسي تتبرأ منه بعد قبوله التطبيع مع   807.
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من الرسو في  إسرائيليةيمنعون سفينة  "بي دي أس""اتحاد الشغل" ونشطاء   808.
 ميناء رادس التونسي

430 

 431 احتجاجية في تونس تطالب بتجريم التطبيع وقفة  809.

 431 "إسرائيل"مع  "التخابر"مدّون جزائري يواجه اإلعدام بتهمة   810.

 431 مع االحتالل الصهيوني في بالدنا خّط أحمر التطبيعناشط جزائري:   811.

 432 "العمالة"إبراهيم بتهمة  الدينبمحاكمة سعد مطالبة   812.

قطر إكسون موبيل "في بطولة إسرائيلي رياضي  مشاركةيرفضون  قطريون  813.
 "للتنس

432 

 433 "إسرائيل"لـبسبب مواالته  أمريكياً  طالب قطريون يقاطعون محاضراً   814.

 433 الوطنية المكتبة لتطبيع "شباب قطر ضد التطبيع": ال  815.

 434 شباب قطريون يطالبون بوقف استضافة إسرائيليين في بطولة الجمباز  816.

 434 اإلنترنتمدرسية في قطر تثير تنديدا على  رياضيةفي بطولة  إسرائيليينمشاركة   817.

 435 "إسرائيل"إطالق ميثاق لمواجهة التطبيع اإلعالمي مع   818.

 435 حملة بالكويت لمناهضة التطبيع  819.

 436 خيانة "إسرائيل"ندوة بالكويت: التطبيع مع   820.

د الكويتي مشاري العفاسي "يخّون" حماس ويهاجمها بشدة.. وردود القارئ والمنش  821.
 عاصفة

436 

 437 الباحث الكويتي عبد هللا الموسوي يدعو للتصدي لمشاريع التطبيع  822.

جدل كبير بعد ارتداء عارضة األزياء الكويتية فوز الفهد مجوهرات لشركة   823.
 حبها إسرائيليصا

437 

 "الخوذ البيض"ألف ناشٍط وأبناء عائالتهم من منظمة  "ُينق ذ"جيش االحتالل   824.
  وينقلهم لألردن

438 

 438 .. ومررنا بالجوالن هربا من الموت"إسرائيل": لم نتواصل مع "الخوذ البيضاء"  825.

إنهاء عالقته براغب عالمة  تطالبفي لبنان"  إسرائيلحملة "مقاطعة داعمي   826.
 "Hublotـ"ب

439 

 439 "إسرائيل"إطالق حملة إلكترونية عالمية رفضًا للتطبيع مع بيروت:   827.

 439 التطبيع مع العدولقاء ببيروت يتضامن مع القدس ويحذر من خطورة   828.

 440 ردود شعبية غاضبة في ماليزيا إثر السماح لوفد إسرائيلي بزيارتها  829.

عن  مفتي القدس يدعو إلى زيارة المدينة بقصد العبادة ودعم المقدسيين بعيداً   830.
 التطبيع مع االحتالل

440 

 441 وجوه إسرائيليةيرفض استضافة "الجزيرة" العرب  والكتاباالتحاد العام لألدباء   831.
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 441 "إسرائيلـ"تستنكر زيارة وزير خارجية البالد ل السنغاليةالجمعيات اإلسالمية   832.

 441 واألنظمة العربية "إسرائيل"طعة: أزعجت دراسة إسرائيلية تعدد إنجازات حركة المقا  833.

 443 ويهاجم رافضي التطبيع "إسرائيل"روائي مصري يعلن استعداده لزيارة   834.

 443 التطبيعّية "ايكوبيس الشرق األوسط" تدعو لمقاطعة حركة المقاطعة  835.

سالمية ُتطبّ  15: فلسطين" -حملة المقاطعة"  836.  444 ع مع "إسرائيل"دولة عربية وا 

 444 ويدعو إلطالق سجناء الرأي "إسرائيل""علماء المسلمين" يرفض التطبيع مع   837.

 444 تنشط في دول الخليج ضمن "صفقة القرن" "إسرائيل"القره داغي:   838.

مؤتمر "ضباط االتصال" يدعو لتنسيق الجهود العربية واإلسالمية لمقاطعة   839.
 "إسرائيل"

445 

االعتراف بها بداية لـ"نهضة  رىوبعضهم ي "...إسرائيل"صحفيون عرب يزورون   840.
 العرب"

446 

يقاف التطبيع مع  يدعو الحتضان "مسيرات العودة"ومي العربي المؤتمر الق  841. وا 
 "إسرائيل"

447 

 2019سنة 
 449 "المرصد المغربي" يندد برفع مسئول إسرائيلي علم الكيان بمنطقة مرزوكة  842.
 449 إسرائيل"شبابي في المغرب بسبب مشاركة " لمقاطعة ملتقىدعوات   843.
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يحذر من أي مبادرة سياسية لفرض التطبيع   844.

 مع "إسرائيل"
450 

 450 شبكة إسرائيلية زّورت وثائق لحصول عدد من اليهود على الهوية المغربية  845.

 451 بوشناق: تلقيت عرضًا فاق المليون دينار تونسي للغناء مع فنان إسرائيليلطفي   846.

 451 التطبيع مع "إسرائيل" تونس: تظاهرة ضدّ   847.

 451 تونسيون يتظاهرون ضد "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين: فلسطين ليست للبيع  848.

 452 مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فال يكررهما وليْدفع أمواله للمقاومة الفلسطينية  849.

 452 العب مصري يرفض مصافحة إسرائيلي ببطولة العالم للجودو  850.

 452 الغاز اإلسرائيلي تضغط على الحكومة إللغاء اتفاقيةأردنية قوى برلمانية وشعبية   851.

 453 "إسرائيل"تجدد المطالب في األردن بإلغاء اتفاقية الغاز مع   852.

 453 لقاء دولي ببيروت وغزة: كل أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني" خيانة  853.

 454 عالمية لمقاومة التطبيع إطالق حملة من بيروت..  854.

 455 لمواجهة "صفقة القرن" اختتام أعمال "الملتقى الشعبي العربي الثاني" في بيروت  855.

في  مصارع لبناني يرفض مواجهة العب اسرائيلي في بطولة العالم للمصارعة  856.
 كازاخستان

455 
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 455 "إسرائيل"تدعو للتطبيع واالستثمار في فجر السعيد  إعالمية كويتية  857.

 456 في البحرين للتطبيع.. الكويت تقاطع مؤتمراً  رفضاً   858.

متظاهرون عراقيون يقتحمون مبنى السفارة البحرينية في بغداد ويرفعون العلم   859.
 الفلسطيني فوقها

456 

 457 العراق: عقوبات تنتظر أي صحافي يزور األراضي الفلسطينية المحتلة  860.

 457 "إسرائيل"ندوة متخصصة في لندن تطالب القمة العربية بتجريم التطبيع مع   861.

عن مؤتمر المنامة: تتعارض مع ثوابت فلسطين واإلسالم "علماء المسلمين"   862.
 واإلنسانية

458 

 2020سنة 
.. مثقفون مغاربة ينسحبون من جائزة إماراتية "إسرائيل"بسبب التطبيع مع   863.

 وفعاليات ثقافية
458 

 458 كة في وقفة احتجاجية ضد التطبيعجمعية مغربية تدعو إلى المشار  28 :الرباط  864.

 458 مؤتمر مغاربي يدعو لمقاطعة المطبعين ومواقف منددة في باكستان  865.

على خلفية التطبيع مع  سياسيون تونسيون يطالبون بإغالق السفارة اإلماراتية  866.
 "إسرائيل"

459 

 459 تونسيون ينتفضون ضد التطبيع ويطالبون بطرد السفير اإلماراتي  867.

 459 المرزوقي: الموجة الثالثة من الربيع العربي قادمة واتفاقيات التطبيع ستسقط  868.

م حقهم في األخضر اإلبراهيمي يطلق مبادرة للتضامن مع الفلسطينيين ودع  869.
 النضال

459 

 460 دار االفتاء الليبية تدعو المسلمين إلى مقاطعة اإلمارات  870.

 460 وقوات االمن تقمع التظاهرات أحزاب وقوى موريتانية ترفض التطبيع مع االحتالل  871.

 460 تطبيع .. فلسطين قضيتنا األولىاألردنيون يرفضون ال  872.

 461 غضب من كاتب كويتي يدعو للتطبيع ومطالبات بمحاسبته  873.

 461 "إسرائيل"منظمة تطالب بقانون يجرم التطبيع مع  41 :الكويت  874.

لة".. لوحة في ميدان بالكويت تثير اهتمام "علموا أوالدكم أن فلسطين محت  875.
 المغردين

461 

 462 اليمن.. مظاهرة ضد التطبيع في عدن الخاضعة لقوات موالية لإلمارات  876.

خيانة للقضية  "إسرائيل"التطبيع مع  :سقطرى جنوب اليمنباحتجاجات   877.
 الفلسطينية

462 

 462 العراق: وقفة رفضا التفاقيات التطبيع وتضامنا مع شعبنا في الفلوجة  878.

 463مجلس علماء إندونيسيا: التطبيع اإلماراتي خيانة لنضال األمة والشعب   879.
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 الفلسطيني

وصد باب التطبيع على  تالل اإلسرائيليللتذكير بجرائم اإلح Covid48#حملة   880.
 حساب فلسطين

463 

 463 ناشطون يذّكرون قرقاش بتغريدة له عن التطبيع قبل عامين  881.

لحريق  51في الذكرى الـ "أمناء المنبر"تنديد بالتطبيع اإلماراتي بمؤتمر حملة   882.
 األقصى

464 

خيانة "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعتبر التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي   883.
  "عظمى

464 

 464 "نادي الصداقة" يثني على مواقف اإلمارات الداعمة للفلسطينيين  884.

لى مواقع التواصل ضد التطبيع وينتقد موقع إسرائيلي: معظم الخطاب العربي ع  885.
 اإلمارات

464 

 465 القرضاوي: قد تستسلم األنظمة ولكن الشعوب ستبقى تقاوم  886.

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو الشعوب العربية واإلسالمية للصمود في   887.
 وجه التطبيع

465 

 465 يدعو إلى اعتبار الجامعة العربية كيانا ميتا "المجلس العربي"  888.

 466 ألف من رافضي التطبيع مع االحتالل 400ميثاق فلسطين" يستقطب "  889.

 466 متضامنا في باريس وفد إعالمي عربي يزور سفارة فلسطين  890.

أمام البرلمان النرويجي رفضًا التفاقيات التطبيع مع للجالية العربية وقفة   891.
 "إسرائيل"

466 

من العرب يرون أن سياسات "إسرائيل" هي  %89"استطالع المؤشر العربي":   892.
 يرفضون االعتراف بها %88التهديد األكبر و

466 

 
 468 الموقف الدولي:: خامساً 
 469 الموقف الرسمي:  .أ
 2018سنة   

ث والتطبيع العلني مع الثال يدعو الزعماء العرب إللغاء الءات الخرطوم جرينبالت  893.
 االحتالل

470 

 2019سنة 
حزب هللا  ه عزلويؤكد عزم "إسرائيل"وارسو للتطبيع مع من بومبيو يروج   894.

 وحماس والحوثيون"
471 

 472 يتقاسمون الخبز في وارسو "إسرائيل"بنس: العرب و  895.
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يران هي جرينبالت  896. : القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية لدول المنطقة وا 
 التهديد الرئيسي

472 

 473 قطعنا الدعم عن الفلسطينيين ألنهم انتقدونا ...كوشنر: ورشة المنامة ناجحة  897.

.. : هذه "فرصة القرن" وليست "صفقة القرن""ورشة المنامة"كوشنر في افتتاح   898.
 المسار االقتصادي شرط للسالم في الشرق األوسط

475 

الالجئين الفلسطينيين: بابنا مفتوح دائمًا أمام القيادة  توطينيلمّ ح إلى  ركوشن  899.
 الفلسطينية

476 

 477  العرب مع جيرانها "إسرائيل"في عالقات  "التحول الكبير"يشيد بـ جرينبالت  900.

 478 دول خليجيةواشنطن تدعم اتفاق "ال حرب" بين إسرائيل و   901.

إلحداث خروقات في التطبيع مع  بالتزامن مع حركة دبلوماسية بومبيو في المغرب  902.
   "إسرائيل"

478 

 478 لم يطرح بلقاءات بومبيو بالمغرب "إسرائيل"كي: التطبيع مع يموظف أمر   903.

 BDS" 479تاح أكبر مؤتمر دولي لمحاربة حركة المقاطعة "افت  904.
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 479 " وال عودة لالجئينإسرائيلـ"... القدس عاصمة موحدة ل"صفقة القرن"مب يعلن اتر   905.

 487 "إسرائيل"ات مع تطّبع العالققريبًا و  تلتحق باإلمارات دولة عربية قدهناك كوشنر:   906.

من  أن تبقى جزءاً  لها ضمنيس "سرائيل"إبايدن: عرض اإلمارات االعتراف بدولة   907.
 الشرق األوسط

488 

في  ءمن العدا عاماً  72بومبيو: إتفاق "إسرائيل" واإلمارات خطوة شجاعة إلنهاء   908.
 المنطقة

488 

 488  كوشنر: خطة الضم اإلسرائيلية ستستغرق وقتا لتكون سارية  909.

 488 "وافقت على دولة فلسطينية" "إسرائيل"كوشنر:   910.

 489 أمر حتمي "إسرائيل"كوشنر: التطبيع بين السعودية و  911.

 489 على جدول األعمال ةمطروح  تما زالاإلسرائيلية  "الضمخطة ": ديفيد فريدمان  912.

 489 توماس فريدمان: االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي زلزال جيوسياسي بالشرق األوسط  913.

 489 كيةيمن دون موافقة أمر  نتنياهو وعد بعدم ضم أراض في الضفة الغربيةكوشنر:   914.

على أراضي  لم تتنازل في اتفاقها مع اإلمارات عن السيادة "إسرائيل": جرينبالت  915.
 الضفة الغربية

490 

 490 ترامب: السعودية ودول ُأخرى قد تنضم لالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي  916.

واإلمارات سيفتح الباب واسعًا أمام األعمال اإلسرائيلية  "إسرائيل"كوشنر: اتفاق   917.
 في المنطقة

490 
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 491 العسكري "تفّوقها"إلى  "إسرائيل"بومبيو ُيطمئن   918.

 F35" 491شأن طائرات واإلمارات ب "إسرائيل"محادثات أمريكية إيجابية مع   919.

 491 "مسألة وقت" "إسرائيل"كوشنر: التطبيع السعودي مع   920.

كوشنر يؤكد من أبوظبي أن الواليات المتحدة سوف تضمن التفوق العسكري   921.
   "إسرائيلـ"ل

492 

 بالسالم ستكونان أكثر أمناً  "إسرائيل"اإلمارات و: األمريكيمستشار األمن القومي   922.
 بينهما

492 

إنه ألمر تاريخي أن تسمح السعودية بعبور طائرة إسرائيلية في أجوائها : كوشنر  923.
 للمرة األولى

492 

الزخم الحاصل في العالقة موقع "والال" العبري: األمريكيون يخشون خسارة   924.
  اإلماراتية اإلسرائيلية

492 

 493 مستشار األمن القومي األميركي يدعو إليجاد قيادة فلسطينية من "الجيل الجديد"  925.

 493 واشنطن: اإلمارات و"إسرائيل" تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيران  926.

 493 ترامب يرحب بفتح الرياض مجالها الجوي للرحالت اإلسرائيلية  927.

كوشنر للفلسطينيين: اإلدارة األميركية "لن تركض وراءكم.. الدول العربية سئمت   928.
 من انتظار القيادة الفلسطينية

494 

تغيير  أدركوا ضرورةقادة دول اإلقليم البحريني اإلسرائيلي: كوشنر بعد االتفاق   929.
 مستقبل شعوبهم

495 

 495 والبحرين أعادت إحياء آمال السالم "إسرائيل"معاهدة السالم بين كوشنر:   930.

يم لضحايا أفضل تكر  هو "إسرائيل"لسالم بين البحرين وااتفاق مايك بنس:   931.
 سبتمبر 11هجمات 

495 

كثير من  حلسي التطبيع انضمام السعودية وقطر وعمان إلى مسار: جرينبالت  932.
 مشاكل المنطقة

495 

 496 مب زعزع قضية تقرير المصير للفلسطينييناتر  :جو بايدن  933.

 496 "إسرائيل""خمسة أو ستة بلدان" عربية ستوقع "قريبا" اتفاقات مع ترامب:   934.

فإنهم سيبقون بمفردهم " بعقد سالم مع "إسرائيل"لم يقم الفلسطينيون إذ مب: اتر   935.
 "في العراء

497 

اتفاقيات التطبيع مع  البيت األبيض يدعو الديمقراطيين لحضور مراسم توقيع  936.
 "إسرائيل"

497 

 497 ترامب يسعى إلى احتفال تطبيع عربي آخر مع "إسرائيل" قبل االنتخابات  937.

زاحة عباس  938.  498 السفير األمريكي في "إسرائيل": نفكر في تنصيب دحالن وا 
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 499 لليهود األميركيين: "نحن نحب بلدكم وجاريد زعيم عظيم إلسرائيل" ترامب  939.

 500 البيت األبيض: خمس دول تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع "إسرائيل"  940.

فض .. لكن األخير ر مب أراد عالقة طيبة مع عباسانائب الرئيس األميركي: تر   941.
 فقطعت واشنطن المساعدات

500 

 501 سنوات والضم لم يلغ 7بعد  F-35فريدمان: اإلمارات قد تتسلم طائرات   942.

 501 "إسرائيل" العسكريةالبنتاغون يعد بالحفاظ على تفّوق   943.

تشجيع بلدان المنطقة على التطبيع مع كيان االحتالل ترامب يدعو بن زايد ل   944.
 اإلسرائيلي

502 

 502 بومبيو يحث السعودية على بحث تطبيع العالقات مع "إسرائيل"  945.

 502  السفير األمريكي لدى "إسرائيل": دول عربية ستلتحق باتفاقيات السالم  946.

استمرت عامًا  "قائمة اإلرهاب"وزارة الخارجية األميركية: جهود إخراج السودان من   947.
 ونصف العام

503 

ترامب: خمس دول عربية أخرى على األقل بينها السعودية ترغب في تطبيع   948.
 "إسرائيل"عالقاتها مع 

503 

 504 تعليق ضّم أراٍض فلسطينية "إسرائيل"فرنسا ترّحب بقرار   949.

سرائيل "قرارًا شجاعاً"  950.  504 ماكرون يعتبر اتفاق اإلمارات وا 

 504 برلمانيون فرنسيون ينددون بالتطبيع مع االحتالل  951.

فرنسي إلى التخلي عن "حل الدولتين": على الفلسطينيين أن يأخذوا في تلميح   952.
 الحسبان وضعهم الضعيف

504 

 505 روسيا تعلق على اتفاقية السالم بين اإلمارات والبحرين و"إسرائيل"  953.

لى تسوية عادلة للصراع األخيرة يجب أن تؤكد ع اتفاقيات التطبيع :روسيا  954.
 الفلسطيني اإلسرائيلي

505 

 "إسرائيل"رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالبيان المشترك للواليات المتحدة و  955.
 واإلمارات

506 

واإلمارات في تحقيق حّل  "إسرائيل"يأمل بأن يساهم االتفاق بين  جوتيريش  956.
 لتينالدو 

506 

 506  : ترحيبنا باإلعالن اإلماراتي اإلسرائيلي ال يعني دعم االحتاللاألمم المتحدة  957.

 506 األمم المتحدة: وضع القدس تقرره مفاوضات الحل النهائي  958.

 507 "إسرائيل"األردن من ميالدينوف ينفي تصريحات حول موقف   959.

 507 األمم المتحدة وبريطانيا ترحبان قرار التطبيع السوداني اإلسرائيلي  960.

 507 واإلمارات "إسرائيل"المفوضية األوروبية ترحب باالتفاق بين   961.
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واإلمارات سيمثل خطوة مهمة نحو االستقرار  "إسرائيل"بين  تطبيع العالقاتبوريل:   962.
 في المنطقة

508 

 508 مقاطعة وزارّية أوروبّية إلعالن التطبيع في واشنطن  963.

زخمًا جديدًا لعملية السالم في ألمانيا تأمل أن يعطي االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي   964.
 الشرق األوسط

508 

 508 ألمانيا ترحب باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان  965.

" على حساب الشعب إسرائيلعالقات مع "االمارات تأسف إلقامة جنوب أفريقيا   966.
 الفلسطيني

509 

 509 قضية الفلسطينية حتى إنهاء االحتاللجنوب إفريقيا: ندعم ال  967.

 509 رئيس هندوراس يعلن نيته نقل سفارة بالده إلى القدس  968.
 510 الموقف الشعبي: .ب

 2020سنة 
 511 وتعويض الضحايااإلسرائيلية أمنستي: ال سالم بدون إزالة المستوطنات         969.
 511 " في دبي2020" تدعو لمقاطعة "إكسبو BDS"حركة         970.
" بحجة مساعدة إسرائيل"( تدين الرحالت اإلماراتية إلى BDS) حركة المقاطعة  971.

 الفلسطينيين
511 

.972  "BDS.."ل إماراتيا ويدعو للتطبيع مع ممو " تدعو لمقاطعة برنامج "ناس ديلي
 "إسرائيل"

511 

 512  مواقع وصحف أمريكية كبرى تجاهلت مؤتمر التطبيع  973.

 512 متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية قرب البيت األبيض احتجاجًا على التطبيع  974.

 513 بألمانيا ومدن أوروبية رفًضا للتطبيعمسيرات   975.

 513 مليون دوالر بعد اتفاقي التطبيع 50ملياردير يهودي يكافئ ترامب بـ  976.

داخل المجتمع اليهودي  الشعب الفلسطينياستطالع: ارتفاع نسبة التضامن مع   977.
 في أميركا

513 

 514 : مسيرة مركبات بتكساس رفضا للتطبيع مع االحتاللالواليات المتحدة  978.

اتحاد نقابات بريطانيا: خطوة الضم اإلسرائيلية مرفوضة وتؤسس لنظام فصل   979.
 عنصري

514 

 
 515 تقارير:-دراساتسادسًا: 

إلبرام اتفاقية عدم اعتداء مع دول خليجية  "إسرائيل"تستعجل  لماذاتقرير:   980.
 وعربية؟

516 
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 517 بتطبيع االحتالل وتكريس الضم؟ OECDكيف ساهمت   981.

 518 يقوض االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي الوصاية األردنية على األقصى؟ تقرير: كيف  982.

 519 التطبيع البحريني اإلسرائيلي.. من السرية إلى العلنتقرير:   983.

 521 شركات تكنولوجيا إسرائيلية تحاول تسويق نفسها في اإلماراتتقرير:   984.

بن سلمان وبن  إسرائيلي يكشف خبايا االتصاالت السرية مع -ملياردير أمريكي  985.
 زايد والسيسي

523 

 
 527 سابعًا: مقاالت:

 528 محسن محمد صالحأ. د. ... الخليجي: الركض وراء السراب –التطبيع اإلسرائيلي   986.

 فراس أبو... لماذا لن تنجح محاوالت شيطنة الفلسطيني في تغيير شعوب الخليج؟  987.
 هالل

531 

 533 شفيق الغبرا... القضية الفلسطينية: بين التطبيع والواقع العربي  988.

وليد أ.د. إسرائيل... ديبلوماسية االسفنجة في خطاب " التحلل" من االتفاقيات مع   989.
 عبد الحي

535 

 537 محسن محمد صالحأ.د. ... ماراتي اإلسرائيلي: الترسيم اآلثمالتطبيع اإل  990.

أوفير فنتر ويوئيل ... : تـوظـيـف اإلسـالم بـحـثـًا عـن الـشـرعـيـة"اتـفـاق إبـراهـيـم"  991.
 جوجنسكي

540 

سرائيل يستهدف تركيا وليس إي  992.  543  ديفيد هيرست ن...راتحالف اإلمارات وا 

 547 تسفي برئيل .. في زحام أوركسترا التطبيع.  993.

 548 هاني المصري... من المسؤول: الفلسطينيون أم العرب؟  994.

 553 ياسين أقطاي... مغّفلو إسرائيل  995.

 555 هاني المصري... القضية الفلسطينية في مرحلة انتقالية: إما .. أو  996.

 558 د. حسن أبو طالب... إسرائيل وهندسة جديدة للقيادة الفلسطينية  997.
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 المقدمة

 

ربية العبين الكيان الصهيوني وبعض الدول اتفاقيات التطبيع  تتسارع الخطوات نحو إتمام
اإلسرائيلي، تستهدف  -لبناء سردية جديدة للصراع العربي  مكشوفةتترافق مع مساٍع  . خطوات  واإلسالمية

 . مع الكيان الغاصبتشكيل وعي زائف لتأمين المبّررات للتحالف 
 ،اإلمارات والبحرين ؛بين بعض البلدان الخليجيةفي العلن من توقيع اتفاقات تطبيعية ما يجري 

، والكيان الصهيوني، تحّول جيوسياسي خطير، لة السودان العربية الواقعة في القارة اإلفريقيةوانضمام دو 
ال شك أن . المنطقة حتى سنوات قريبة إعادة صياغة التحالفات التي سادت في إلى إذا ما استمر سيؤدي

كيان اإلسرائيلي. كما القضية الفلسطينية سوف تدفع ثمنًا باهظًا بسبب هذه الهرولة غير المحسوبة تجاه ال
أن هذه األنظمة المطبعة ال تدرك مدى فداحة سقطتها؛ فبعد انقشاع الدخان سوف تتضح الرؤية وسوف 
تدرك هذه األنظمة أن ما سعت إليه هو السراب؛ فالتطور واالزدهار ال يمر من تل أبيب إنما يكون من 

تطوير إمكانياتها وتحقيق رفاهية مجتمعاتها، خالل اعتماد هذه األنظمة على مقدراتها وثرواتها في سبيل 
وحجز ل مشروعة ومضمونة النتيجة للنهضة، "فالغاية ال تبرر الوسيلة" خصوصًا إذا كانت هناك وسائ

 مكانة معتبرة في نادي الدول المتقدمة والمتطورة.
 محالة؛ فماذا ال تدرك هذه األنظمة أن ما تضفيه على هذه االتفاقيات التطبيعية من بريق هو زائل ال

، وهل حقق االتفاق 1978فعل اتفاق "السالم" الذي وقتعه مصر مع الكيان اإلسرائيلي )كامب ديفيد( سنة 
الرفاهية واالزدهار للشعب المصري، وهل مكانة مصر الجيوسياسية باتت أفضل حااًل مقارنة مع ما كانت 

صري بتطبيع عالقته مع الجانب اإلسرائيلي، عليه قبل توقيع االتفاق، ثم قبل كل ذلك هل قبل الشعب الم
 ..؟ كال!!مرحبًا به في شوارع مصر وشواطئها. اإلسرائيلي تاجرًا كان أو سائحاً  وهل بات

بين األردن  1994ما ينطبق على اتفاق كامب ديفيد ينطبق على اتفاق )وادي عربية( سنة 
محتل لألراضي العربية مغتصب للمقدسات في و"إسرائيل"؛ فالشعب األردني ما زال ينظر إلى اإلسرائيلي ك

مناسبة. وبين هذين  فلسطين المحتلة، وهو ال يتوانى في إظهار هذا العداء للكيان الصهيوني عند كل
الذي ُوقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، على كاهل  1993م اتفاق "أوسلو" سنة االتفاقين يجث

الزدهار و"السالم" والدولة المستقلة، لم يجد الشعب الفلسطيني سوى الجوع الشعب الفلسطيني؛ فبعد وعود ا
ومشاريع االستيطان في الضفة الغربية  وتقطيع أوصالها والحصار في قطاع غزة ومصادرة األراضي

 ، ولم تحصل السلطة الفلسطينية ال على "دويلة" وال على حكم ذاتي."صفقة القرن"للضم في إطار  تمهيداً 
 من أبرزها: نحو توقيع اتفاقيات التطبيع خطوات هذه األنظمةل خبراء والمتابعون تفسيراتقدم ال

اختيار توقيتها هو بالفعل "هدية انتخابية" للرئيس األميركي، دونالد ترامب، الالهث وراء أّي "إنجاز" في 
ن وأطراف محور المقاومة يرتبط مباشرة أيضًا بالمعركة ضّد إيرا "إسرائيل"الداخل أو الخارج؛ التحالف مع 

، وهو في نظر األنظمة المذكورة "ورقة أمان" إضافية لضمان وفي مواجهة "اإلسالم السياسي" األخرى
؛ حتى في حال وصول المرشح الجمهوري جو بايدن إلى أروقة البيت استمرار الدعم األمريكي والغربي لها

  األبيض.
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من دون  "إسرائيل"باتوا مستعدين إلنشاء تحالف مع  طبعةالدول العربية المالجديد اليوم هو أن قادة 
، متجاهلين "مبادرة السالم العربية" التي 1967 سنةانسحابها ولو ِمن جزء من األراضي العربية المحتّلة 

أو حتى تجميد العمليات االستيطانية  ،2002أطلقها الملك السعودي الراحل عبد هللا بن عبد العزيز سنة 
انطالقًا من اقتناعهم بأن مثل هذا التحالف سُيعّظم من قدرات أنظمتهم ربية تمهيدًا لضمها، في الضفة الغ

 ، ومن وزنها الجيوسياسي اإلجمالي.والعسكرية االقتصادية والعلمية والتكنولوجية
سياسية وظيفتها تحريف  -حملة إعالمية أيديولوجية هذه الهرولة نحو العدو الصهيوني مع تتالزم 

نتاج وعي مزّيف حوله لدى األجيال الشابة في سرائيلياإل -المرتبطة بتاريخ الصراع العربي  الوقائع ، وا 
الحّجة الجيوسياسية غير أن ، لتأمين المسّوغات والمبّررات لمثل هذا التحالف. البلدان العربية واإلسالمية
دها لتبرير تحالف مع كيان َترّبت ال تكفي وحوخطر "اإلسالمي السياسي السني" بأولوية "التهديد اإليراني" 

على اعتباره العدو القومي الرئيس. لهذه الغاية، ال يتوّرع منّظمو تلك الحملة والمسلمين أجيال  من العرب 
 عن تبّني أبرز المقوالت الصهيونية عن الفلسطينيين وعن الصراع وخلفياته.

السياسية واالجتماعية واالقتصادية عن أسهمت عمليات التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي في فك العزلة 
ه منابر سياسية وا عالمية فباتت تتوفر ل بدون دفع أي أثمان بل هو المستفيد األول منها؛ هذا الكيان

 تجارية جديدة ومساحات تطويرية في شتى األصعدة والمجاالت.  وأسواق
مع ن ساحة الصراع؛ هذه األنظمة يدها من القضية الفلسطينية وأعلنت انسحابها م نفضتلقد 

ليس لهذه الدول أي حدود جغرافية مع الكيان اإلسرائيلي تستنزف مواردها في حال اإلبقاء اإلشارة إلى أنه 
على حالة الحرب معه. لقد عّرت هذه االتفاقيات األنظمة المطبعة أمام شعوبها التي لم تقل بعد كلمتها 

ن    دًا لناظره قريب.غ بسبب حالة القمع والتضليل التي تعيشها، وا 
وانطالقًا من أهمية الموضوع اختار قسم المعلومات واألرشيف في مركز الزيتونة للدراسات 

تطور التطبيع العربي  "والعشرين من سلسلة ملف معلومات  سابعواالستشارات أن يتناول في العدد ال
بار والتقارير والمقاالت التي ؛ وذلك من خالل عرض أهم األخ"اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية 

 الضوء على تطور هذا المسار وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية.سلطت 
وتبرز أهمية الملف في كونه مادة علمية مفصلة، تضيف للباحث والمهتم بالقضية الفلسطينية، كّمًا 

وتداعياته على القضية  التي تعكس تطور ملف التطبيعمن المعلومات الواضحة والدقيقة  ومَوثقاً  خصباً 
 الفلسطينية.

" من إعداد قسم المعلومات واألرشيف، وقد تولى اإلشراف 27ملف معلومات "وتجدر اإلشارة إلى أن 
دارة التحرير.أ. د. محسن محمد صالح،  على إعداده  بينما تولى األستاذ باسم القاسم عملية إعداد النص وا 
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 إسرائيلياً  إماراتياً  عسكرياً معاريف تكشف تعاونا  .1
مارة  كشفت صحيفة: الصحافة اإلسرائيلية تزداد متانة  أبوظبيمعاريف اإلسرائيلية أن عالقات إسرائيل وا 

لى  في المجال العسكري، في ضوء صفقات سالح بين الجانبين تمتد خيوطها أيضا إلى النظام المصري وا 
وأوردت معاريف، التي استندت في تقريرها إلى معلومات من مجلة  اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

 أبوظبيأون الين" الفرنسية، مثالين عن تواصل شركتي "إلبيت" و"إيروناتيكس" اإلسرائيليتين مع "إنتلجنس 
وّردت طائرة من تلك الطائرات إلى نظام الرئيس  أبوظبيوذكرت الصحيفة أن  لتزويدها بطائرات مسيرة.

هذه العالقات المصري عبد الفتاح السيسي وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وأضافت أن 
 بمنظومات دفاع لحماية حقول النفط في اإلمارة. أبوظبيالعسكرية أفضت كذلك إلى تزويد 

ووصف المعلق العسكري في معاريف شخصا اسمه آفي لئومي بأنه أكثر رجال األعمال اإلسرائيليين 
لي ساعده في إنجاز ، وقال إن إيتان بن إلياهو، القائد األسبق لسالح الجو اإلسرائيأبوظبينفوذا داخل 

مارة  وقالت معاريف إن رجل أعمال اسمه كوخافي نقل قادة عسكريين  .أبوظبيالصفقات بين شركته وا 
وذكرت الصحيفة أن كوخافي  في طائرة خاصة. أبوظبيإسرائيليين سابقين يعملون معه مستشارين إلى 

 .أبوظبيتفاخر في سنغافورة بأنه توسط في إنجاز صفقات سالح مع 
 3/2/2018، زيرة نت، الدوحةالج

 

 "إسرائيل"هآرتس: اإلمارات تجري مناورات في اليونان تشارك فيها  .2
قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن القوات الجوية اإلماراتية تشارك، إلى جانب القوات الجوية اإلسرائيلية 

 وقوات دول أخرى، في مناورات تجري في اليونان.
إلشارة إلى مشاركة إسرائيل إلى جانب اإلمارات والواليات المتحدة واليونان وتساءلت الصحيفة عن غياب ا

يطاليا في هذه المناورات.  وبريطانيا وقبرص وا 
والحظت الصحيفة أن اسم إسرائيل لم يذكر في الموقع الترويجي للمناورات، المسماة "إينيوهوس"، كما لم 

 في الصورة الجماعية للدول المشاركة.يـظهر العسكريون اإلسرائيليون والعلم اإلسرائيلي 
وأشارت إلى أن اإلمارات تشارك إلى جانب إسرائيل في هذه المناورات، رغم عدم وجود عالقات دبلوماسية 
بينهما. ولفتت هآرتس إلى أنها ليست المرة األولى التي تشارك فيها اإلمارات في التمرين إلى جانب 

يه الصحيفة، فمن الُمفترض أن يتلّقى الطيارون المشاركون وبحسب ما أشارت إل إسرائيل باليونان.
 تدريبات على خوض المعارك الجوية، وضرب األهداف األرضية وتجنب الصواريخ المضادة.

 20/3/2018، لدوحة، الجزيرة
 

 المسابقة منظمي من رسمية بدعوة الصحراوي أبوظبي رالي في إسرائيلية مشاركة .3
 إسرائيليين، في أحداث جوالت بطولة كأس العالم للراليات الصحراويةيشارك سائقان : محمود مجادلة

الصحراوي، في اإلمارات، وذلك بعد أن تلقيا دعوة رسمية من منظمي  أبوظبي"كروس كانتري"، رالي 
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السائقين دخال  لتي انطلقت فعالياتها أمس السبت.المسابقة ا
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سفرهما اإلسرائيلية، برفقة ثالثة من أفراد الطاقم، وجميعهم إسرائيليون، ونقلت الصحيفة اإلمارات بجوازات 
عن أحد السائقين قوله: "رحب بنا المنظمون بطريقة دافئة واحتضنوننا، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكثبان 

 الرملية".
ات مختلفة نظمت سابًقا في وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من مشاركة رياضيين إسرائيليين في مسابق

اإلمارات، إال أن الفرق هذه المرة أن المشاركة اإلسرائيلية جاءت بناء على دعوة رسمية من المنظمين 
اإلماراتيين، خالفا للحاالت السابقة، التي سمح منظمون المسابقات الرياضية بمشاركة إسرائيليين رغًما عن 

دولية للرياضات المختلفة بشطب البلد المضيف من المنظمات إرادتهم، انصياعا لتهديدات االتحادات ال
وعلم أن الفريق اإلسرائيلي لن يرفع العلم اإلسرائيلي،  رفضت مشاركة رياضيين إسرائيليين.الدولية إذا 

 وسيتم تسجيل المشاركة اإلسرائيلية بسجالت المسابقة الرسمية كممثلة لإلمارات.
 25/3/2018، 48عرب 

 

 "إسرائيل"للمشاركة بسباق ترعاه  إلى القدس إماراتي –ني وصول وفد بحري .4

عبر المقدسيون عن غضبهم إزاء وصول فريق إماراتي وآخر من البحرين إلى القدس : القدس المحتلة
(، المقام في Giro d’Italia 2018المحتلة للمشاركة، يوم غد الجمعة، في ما يعرف بسباق طواف إيطاليا )

 ئيلي هذا العام، انطالقا من المدينة المقدسة.دولة االحتالل اإلسرا
ووصف متحدث باسم "هيئة العمل الوطني" في القدس المحتلة، مشاركة الفريق اإلماراتي وانضمام فريق 
آخر من البحرين بهذا السباق بـ"االستفزاز الخطير جدا لمشاعر الشعب الفلسطيني ومن خلفه األمتين 

 رض فيه القدس إلى أعتى هجمة من التهويد واألسرلة وممارسة سياسةالعربية واإلسالمية، في وقت تتع
وأضاف المتحدث: "إن هذه المشاركة العربية المخزية تتزامن مع ذكرى  التطهير العرقي بحق المقدسيين".

النكبة، واحتفاء دولة االحتالل بقيامها، ما يعني أن هؤالء المطّبعين يشاركون المحتلين احتفاالتهم في 
 اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها، وهو ما ال يمكن لألحرار من أبناء األمة تقبله أو قبوله". ذكرى

يذكر أن الوفد اإلماراتي كان قد وصل إلى إسرائيل أمس، األربعاء، بالرغم من معارضة الكثير من 
م ، ونشطاء على مواقع التواصل االجتماعي تحت وسBDSالجهات، بينها حركة المقاطعة العالمية 

( #اسحبوا_دراجاتكم، لكن اإلمارات ضربت بكل هذا عرض الحائط وقررت المشاركة في السباق ج)هاشتا
 .ى السبعين لنكبة الشعب الفلسطينيالذي دفعت إسرائيل الماليين الستضافته حتى تلمع صورتها في الذكر 

 3/5/2018، العربي الجديد، لندن
 

 قيا نتنياهو في مطعم بواشنطنالت اإلمارات والبحرين اسفير : أسوشيتد برس .5
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن سفيري اإلمارات يوسف العتيبة والبحرين عبد : أسوشيتد برس -الجزيرة 

 هللا بن راشد آل خليفة، التقيا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في مطعم بواشنطن في مارس/
 آذار الماضي.
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ماراتي لدى واشنطن استضاف نظيره البحريني إلى جانب المستشار وأضافت الوكالة أن السفير اإل
يين، في مطعم "كافي مريكي والمسؤول في وزارة الخارجية براين هوك وعدد من الصحفيين األمريكاأل

 حي جورج تاون في العاصمة واشنطن. في ميالنو" 
المطعم أن يدعوه هو وزوجته وكان العتيبة على علم بوجود نتنياهو في المطعم نفسه، فطلب من مدير 

 سارة إلى طاولته، حيث تبادال الحديث. 
وبحسب الوكالة، فقد أجاب نتنياهو عن أسئلة الحاضرين على طاولة السفير اإلماراتي، وكانت تتعلق 
بموضوعات منها الملف اإليراني، في حين رفضت كل من سفارتي إسرائيل واإلمارات التعليق على 

 الخبر.
قال محرر الشؤون السياسية في صحيفة بوليتيكو دانيال ليبمان للجزيرة إن من النادر عقد  ومن واشنطن،

مثل هذا النوع من اللقاءات، حيث تعتبر دول المنطقة إسرائيل عدوا، لكن هناك قواسم مشتركة بينها وعلى 
 رأسها الملف اإليراني وانتشار األسلحة النووية.

سرائيل ا لعمل معا لمواجهة إيران وحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، الفتا إلى وأضاف أنه يمكن للعرب وا 
يوم -ية هناك مريكي سيصل اليوم إلى القدس الفتتاح السفارة األمريكأن جاريد كوشنر صهر الرئيس األ

حياء عملية السالم، بحسب رأيه. -اإلثنين  وسيسعى لبناء الثقة وا 
ات والبحرين، قال الصحفي في موقع ذي إنترسبت، زيد جيالني، وتعليقا على لقاء نتنياهو بسفيري اإلمار 

إن هذا اللقاء ليس مفاجأة ويجب أال يثير الدهشة، فهو يأتي بعد سنوات من التواصل بين إسرائيل وعدد 
 ومنها اإلمارات. الخليج،من دول 

اهد اإلسرائيلية، وأضاف جيالني في نشرة سابقة للجزيرة أن دولة اإلمارات تدعم وتمول عددا من المع
وأحدها كان يدعمها شلدون يلسون وهو مقرب من نتنياهو ومن أحزاب اليمين اإلسرائيلي المتطرف، وهناك 

 مؤشرات على تقارب بين اإلمارات وبعض دول الخليج مع إسرائيل.
ل وحسب جيالني، فإن اإلمارات والسعودية تعمالن على التقرب من عدد من المؤسسات الداعمة إلسرائي

ية، وأشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى عددا من كبرى مريكوالمؤسسات اليهودية األ
ية، وفاجأ الكثيرين عندما قال إنه يجب على الفلسطينيين أن يأخذوا كل ما مريكالمؤسسات اليهودية األ

 ي دونالد ترامب.مريكيعرضه عليهم الرئيس األ
 13/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 

 لزيارتها علناً وزيرًا إسرائيليًا اإلذاعة العبرية اإلسرائيلية: اإلمارات العربية تدعو  .6
وكاالت: نقلت اإلذاعة العبرية اإلسرائيلية الرسمية عن وزير المواصالت اإلسرائيلي أيوب قرا  -الجزيرة 

لي لمراسل الجزيرة إلياس كرام صحة أنه تلقى دعوة رسمية علنيه لزيارة دولة اإلمارات. وأكد الوزير اإلسرائي
خبر الدعوة. وأيوب قرا هو سياسي إسرائيلي وعضو في حزب الليكود ينتمي إلى الطائفة المعروفية 
الدرزية، يعرف بالوالء التام لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو. وقال قرا إن الزيارة متوقعة في 
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ارات لمسؤولين خليجيين إلى إسرائيل قريبا، مؤكدا أنها ستجري يونيو/حزيران المقبل، وأضاف أنه يتوقع زي
 بشكل علني بحت.

 14/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 من بوابة المؤتمرات الرياضية "إسرائيل"تطّبع مع  أبوظبي .7
آخر غرد مراسل هيئة البث اإلسرائيلي شمعون آران بنشر صورة لممثلة مؤسسة رياضية إماراتية برفقة 

ن مؤسسة رياضية إسرائيلية بمناسبة مشاركتهما في مؤتمر رياضي دولي في غابورون عاصمة ممثلة ع
سرائيل  من رغم البوتسوانا. ويأتي نشر هذه الصور في وقت تزايدت فيه مظاهر التطبيع بين اإلمارات وا 

 عدم وجود عالقات رسمية بين الطرفين.
اليوم السبت إن إسرائيل تشارك في المؤتمر الذي  "ويترتـ"وقال المراسل اإلسرائيلي في تغريدة على حسابه ب

يعنى بالنهوض بالمرأة واندماجها في الرياضة، وتمثلها فيه عوفرا أبراموفيتش عن مؤسسة مامانيت، وهي 
 رابطة دوري كرة الشبكة لألمهات اإلسرائيلية.

لها رفقة عوفرا أبراموفيتش. وأضاف أن دولة اإلمارات مثلتها في المؤتمر ميثاء العرفي، وقد نشر صورة 
وميثاء هي ممثلة عن أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وكانت أيضا رئيسة لجنة 

سنة، التي أقيمت  15العالقات العامة في اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم للفتيات تحت 
 في اإلمارات في أبريل/نيسان الماضي.

 19/5/2018، الدوحة، يرةالجز 
 

 فضيحة اإلمارات وعقارات القدس.. دحالن يهاجم الخطيب والجزيرة .8
بتعهده بمالحقة الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني  :محمد النجار

شاركة مع رجل وقناة الجزيرة قضائيا يفتح القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن ملف اتهامه بالم
أعمال إماراتي بمحاولة شراء عقار مالصق للمسجد األقصى، مما يعيد تسليط الضوء على اتهامات 

 لإلمارات بالتورط ببيع عقارات مقدسية إلسرائيليين.
الخطيب بممارسة "الكذب والتزوير"،  -في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك-واتهم دحالن 

لقناة الجزيرة وقبلها كتب في صفحته على فيسبوك أيضا أنه يملك أدلة تؤكد وذلك بعد أن صرح األخير 
 محاولة رجل أعمال مقدسي على عالقة بدحالن شراء العقار بالقدس.

الخطيب بـ"الدجال اإلخواني"، وأنه "يتستر على الدين"، كما هاجم قناة  أبوظبيووصف دحالن المقيم في 
 يمضون أسعد األوقات في فنادق تل أبيب والقدس".الجزيرة واتهم من يديرونها بأنهم "

والالفت أن دحالن لم ينف اتهامات الخطيب بالسعي لشراء العقارات في القدس المحتلة، وأضاف أن 
"أكاذيب وافتراءات الخطيب والجزيرة حول شراء عقارات في القدس بهدف المتاجرة الخفية هدفها التشويش 

 العون لمدينتنا الحبيبة والمقدسة".الرخيص على كل من يحاول مد يد 
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وتابع أن الخطيب وأمثاله "يحاولون تشديد طوق العزلة على القدس وأهلها وتركهم وحيدين في مواجهة 
 احتالل استيطاني يسعى جاهدا ليال نهارا لقضم القدس مترا مترا وشبرا شبرا لتصبح هدفا أسهل للتهويد".

"قضائيا في كل العالم"، داعيا األخير إلى تقديم أدلته على  وتعهد دحالن بمالحقة الجزيرة والخطيب
 االتهامات التي وجهها له.

هجوم دحالن جاء بعد يوم واحد من نشر الخطيب في صفحته على فيسبوك اتهاما لرجل أعمال إماراتي 
اصة وصفه بـ"المقرب جدا من محمد بن زايد" بالعمل على "شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، خ
 البيوت المالصقة للمسجد األقصى المبارك بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على محمد دحالن".

 9/6/2018، الدوحة، الجزيرة نت
 

 : التعاون اإلسرائيلي اإلماراتي يمتد لسيناء"نيويوركر" .9
ء جــوي كشــفت مجلـة نيويــوركر األمريكيـة عــن تـدخل عســكري إمـاراتي بغطــا :الصــحافة األمريكيـة، و الجزيـرة

 إسرائيلي في شبه جزيرة سيناء بزعم المشاركة في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية.
 واإلمـارات ودول خليجيـة أخـرى إلـى سـيناء. "إسـرائيل"وقالت المجلة إنه في الفترة األخيرة امتد التعاون بـين 

ب ودعــم القــوات محمــد بــن زايــد نشــر قــوات إماراتيــة فــي ســيناء لتــدري أبــوظبيوأشــارت إلــى أن ولــي عهــد 
وأكــدت  المصــرية بمســاعدة مــن طــائرات حربيــة إســرائيلية، وبالتنســيق مــع وكــاالت االســتخبارات اإلســرائيلية.
وقالـت  المجلة أن القوات اإلماراتية تقوم في بعض األحيان بما وصفته بمهام لمكافحة اإلرهاب فـي سـيناء.

تنياهو في اإلعالن عن عالقاته بكـل مـن ولـي عهـد رغبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن من رغمبالإنه 
ولكنــه علــى المــدى  وولــي عهــد الســعودية محمــد بــن ســلمان، فإنــه ال يريــد أن يعرضــهما للمخــاطرة. أبــوظبي
، وهـو مـا "إسرائيلـ"يريد نتنياهو أن يتخذ ابـن زايـد وابـن سـلمان خطـوات لالعتـراف بـ ،والكالم للمجلة ،البعيد

 الشمئزاز.قد يصيب الفلسطينيين با
 21/6/2018 ،نت، الدوحة الجزيرة
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العربية المتحدة، قد زار  من اإلماراتوفدا عسكريا  أنباللغة العربية  i24Newsكشف مصدر خليجي لقناة 

تابع  اإلماراتيالوفد العسكري  أندر الخليجي وأضاف المص رفيع. أمريكيإسرائيل مؤخرا برفقة مسؤول 
العربية المتحدة، وقد زار إسرائيل من اجل االطالع على قدرات أحدث  اإلماراتلسالح الجو لدولة 

المسؤولين  أنوتابع ذات المصدر  المتواجدة لدى سالح الجو اإلسرائيلي. F35الصنع  األمريكيةالمقاتالت 
ليتشكل لدى الوفد الضيف انطباعا عن  F35لقدرات المقاتلة  اإلماراتيالوفد  أماماإلسرائيليين قدموا عرضا 

  قدرات الطائرة.
 4/7/2018إسرائيل،  – I24 Newsموقع 
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 المبحوح في دبي صحفي إسرائيلي يتهم ضاحي خلفان بتسهيل عملية اغتيال .11
دبي، ضاحي خلفان،  لندن: شهد موقع "تويتر" خالفًا حادا وحرب تصريحات، بين نائب رئيس شرطة

 والصحفي اإلسرائيلي إيدي كوهين.
وبدأت الحرب الكالمية بين الطرفين بعدما انتقد خلفان إسرائيل في تغريدة قال فيها: "على العرب أن 
يدركوا هذه الحقيقة، ألن إسرائيل ال هم لها إال إحداث الدمار للوطن العربي، فهو السبيل الوحيد لكي تبقى 

 مهيمنة".
ه كوهين بفتح ملفاته قائاًل: "إسرائيل تاج راسك يا ضاحي خرفان، إذا بتواصل التطاول على اليهود فتوعد

وعلى إسرائيل قسمًا سأفتح ملفك وملف زيارتك السرية مع وفد أمني في السنوات األخيرة إلى إسرائيل، لقد 
 فك سيفتح".تغريدة واحدة ضد إسرائيل أو اليهود اعتبارًا من اآلن ومل… أعذر من أنذر

وبعد التهديد بفضح معلومات خطيرة، وفي محاولة الحتواء الموقف حاول خلفان تحويل البوصلة باتجاه 
قطر متهمًا إياها بأنها من تقف خلف حساب كوهين، وأن شخصية وهمية قطرية وراء الحساب، إال أن 

فتوحة على الهواء، قائاًل" الصحافي اإلسرائيلي، رد عليه في تسجيل مصور بأن يظهر معه في مناظرة م
أن تظهر معي في مناظرة في أقرب وقت ممكن، هذا مطلب جمهوري مطلب  أتحداكضاحي خلفان 

 خليجي، أنا شخصية حقيقية".
واستمر السجال ليتهم كوهين نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان والقيادي المفصول من حركة فتح 

 .2010في حركة "حماس"، محمود المبحوح في دبي عام محمد دحالن، بتسهيل عملية اغتيال القيادي 
م بجواز سفر مزور خوفًا من السلطات  2010يناير  18وزعم كوهين أن "المبحوح دخل دبي يوم 

، واألمريكان بلغوا الموساد، وخلفان CIAاإلماراتية، إال أن ضاحي خلفان أبلغ محمد دحالن واألخير بلغ 
 8وانتظرهم حتى يخرجوا، ليصرح أنهم الموساد". وتساءل: "طيب هو من أعطاهم كرت غرفة المبحوح 

 سنوات وين اإلنتربول عنهم كما هددت سابقًا؟".
 6/8/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 لتعزيز التعاون األمني يزور "إسرائيل"وفد أمني من اإلمارات ": القدس العربي" .12

عة، أن وفدا من دولة اإلمارات يزور إسرائيل من مصادر فلسطينية مطل "القدس العربي"علمت : م هللارا
وتل أبيب. وأكد المصدر جزءا من التراشق الكالمي على  أبوظبيحاليا، لتعزيز التعاون األمني وغيره بين 

اليميني المتطرف ايدي كوهين، وضاحي خلفان  اإلسرائيليالذي تم بين الكاتب الصحافي  "تويتر"موقع 
ل مشاركة طيارين من دولة اإلمارات في قصف قطاع غزة في الرئيس السابق لشرطة دبي، حو 

االعتداءات األخيرة. وقال المصدر إن الطيارين اإلماراتيين لم يشاركوا في عمليات القصف الجوي، بل 
األحدث في " 35أف "شاركوا في طلعات وعمليات التحليق في سماء غزة كجزء من التدريب على مقاتالت

 ، التي تسعى اإلمارات لشرائها لتعزيز قدراتها العسكرية.ترسانة السالح األمريكي
يذكر أنه وخالل وجود خلفان في قيادة شرطة دبي تمت عملية اغتيال محمود المبحوح أحد قادة حماس 

 ، في عملية نفذها عناصر من جهاز الموساد اإلسرائيلي.2010في المدينة، في كانون الثاني/ يناير عام 
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أيضا بالتواطؤ في هذه العملية، التي لم تتابع دولة اإلمارات التحقيق فيها رغم كشفها واتهم كوهين خلفان  
 عبر الكاميرات في الفندق الذي اغتيل فيه المبحوح، عن هويات عدد من المنفذين.

 14/8/2018، القدس العربي، لندن
 

 ونتنياهو في نيويورك لقاء سري بين عبد هللا بن زايد :موقع "إمارات ليكس" .13
كشف موقع "إمارات ليكس" عن عقد لقاء سري بين وزير الخارجية اإلماراتية، عبد هللا بن زايد، ورئيس 

بنيامين نتنياهو، في نيويورك، حيث عقد يوم الخميس وسبق خطاب نتنياهو أمام  الحكومة اإلسرائيلية
 الجمعية العامة.

سرائيل وتناول اللقاء، الذي عقد بعيدا عن وسائل اإلعالم، سبل دفع  وتيرة عالقات التطبيع بين اإلمارات وا 
بما في ذلك التعاون األمني واالقتصادي. وال يعد اللقاء بين عبد هللا بن زايد ونتنياهو األول من نوعه إذ 

 ، في نيويورك.2012سبق أن تم الكشف عن لقاء بينهما عقد عام 
مم المتحدة على تعزيز عالقات بالده مع يشار إلى أن نتنياهو شدد في خطابه أمام الجمعية العامة لأل

سالمية، قائال: "صداقة وطيدة لم أرها في حياتي تربط إسرائيل بالعديد من الدول العربية،  دول عربية وا 
ففي الماضي كان من المستحيل تخيل ذلك، لالتفاق النووي مع إيران نتيجة إيجابية واحدة، وهي أنه قد 

 رائيل وبعض الدول العربية".أسهم في تقارب غير مسبوق بين إس
 1/10/2018، 48عرب 

 

 للمرة األولى  أبوظبيوزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية تزور مسجد الشيخ زايد في  .14

: زارت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية السيدة ميري ريغيف مسجد الشيخ زايد، الذي يعتبر من أهم دبي
اإلمارات  أن إسرائيل أعلنتفيما ÷ ي الهندسة المعمارية اإلسالميةمعالم أبوظبي السياحية، وأيقونة ف

 المقبل. األسبوع اإلسرائيليستستقبل وزير االتصاالت 
ونشر موقع إسرائيل بالعربية صورا للوزيرة وهي تزور المسجد، فيما قالت ريغيف في انطباعاتها عن 

 المسجد: "رسالة المسجد هي رسالة األخوة والسالم".
، تظهر فيه وهي تقوم اإلثنينالوزيرة اإلسرائيلية ريغيف تسجيل فيديو على صفحتها بفيسبوك، ونشرت 

بجولة في مسجد الشيخ زايد بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي. وتظهر في الفيديو وهي تسير في باحة المسجد 
قها أشخاص وفي داخله وقد غّطت رأسها حتى منتصفه بوشاح أبيض وارتدت عباءة حمراء، بينما يراف

ارتدوا الزّي اإلماراتي. وفي نهاية التسجيل، تقف ريغيف بين رجلين بزّي إماراتي وتقول: "شكرًا جزياًل"، 
 ويرد عليها أحدهما ويصافحها قائاًل: "شكرًا شكرًا".

للمرة األولى في مناسبة علنية، أمس األحد، خالل بطولة عالمية  اإلسرائيلي ُعزفكان النشيد الوطني 
دو تقام في أبوظبي بعد إحراز العب إسرائيلي الميدالية الذهبية في مسابقة "غراند سالم" الدولية. للجو 

وريغيف شخصية مثيرة للجدل، وعضوة في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، رئيس 
ية، وقد شغلت سابقًا الحكومة األكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية. وتنحدر الوزيرة من أصوٍل مغرب
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منصب الناطقة بلسان جيش االحتالل، ووصفت في وقت سابق األذان بكلمات نابية، كما توج هت للنائبة 
 بكلمات بذيئة. -من على المنصة-العربية بالكنيست حنين زعبي 

 29/10/2018، رأي اليوم، لندن
 

 كنيس يهودي سري في دبي بإشراف السلطات .15
ية الثانية إن كنيسا يهوديا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات اإلماراتية، التي سرائيلقالت القناة اإل

ية إن رجال األعمال اليهود في دبي سرائيلوقالت القناة اإل أشرفت عليه على مدار ثالث سنوات مضت.
 إسرائيلقيم مع أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات، رغم أن الدولة الخليجية ال ت

يين ذكروا أن هناك نموا مفاجئا في الجالية أمريكولفتت إلى أن مراسلين  عالقات دبلوماسية رسمية.
وأشارت إلى أن  شخصا يؤدون صلوات منتظمة في مكان سري. 150اليهودية في اإلمارات التي بلغت 

سنوات استئجار فيال في حي  اليهود في دبي استمروا في اجتماعاتهم لسنوات، لكنهم قرروا قبل ثالث
 هادئ.

مع  إسرائيلية إن بناء الكنيس اليهودي عالمة جديدة على حدوث تغيير في عالقات سرائيلوقالت القناة اإل
 الدول الرئيسية في الخليج، التي تعد إيران تهديدا رئيسيا في السنوات األخيرة.

ين، ساعد في بناء الكنيس إن اليهود قطعوا ونقلت القناة عن يهودي يقيم في نيويورك يدعى إيلي إيبست
 سنة حتى اآلن في دبي. 30شوطا طويال منذ 

 6/12/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 

 تقرير إسرائيلي: اتصاالت مباشرة بين نتنياهو وولي عهد أبوظبي  .16
في توقيت الفت، يبدو أنه جاء لخدمة رئيس حكومة االحتالل : نضال محمد وتد -حتلة ئالقدس ال

، اليوم 13إلسرائيلي بنيامين نتنياهو في المعركة االنتخابية الدائرة في إسرائيل، واصلت القناة اإلسرائيلية الـا
، بث الجزء الثاني من تحقيق تحت عنوان "أسرار الخليج"، لتركز فيه على العالقات السرية بين اإلثنين
ومطلع  2015رافيد، إنه جرت بين نهاية العام  وقال معد التحقيق براكئيل واإلمارات العربية المتحدة. إسرا

اتصاالت مباشرة بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي وصفه التحقيق بـ"الحاكم الفعلي"  2016العام 
لإلمارات، ونتنياهو، بغية "تنسيق المواقف" بشأن االتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول 

كما تناولت االتصاالت محاوالت إطالق مبادرة سالم إقليمية،  .2015شرين الثاني الغربية في نوفمبر/ ت
يتم ألجلها تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل عبر ضم زعيم حزب العمل، يتسحاق هرتسوغ، إلى 

طالق مبادرة تحظى بدعم دول عربية.   حكومة نتنياهو، وا 
 11/2/2019، العربي الجديد، لندن
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 في الدفاع عن نفسها "إسرائيل" ة اإلمارات يقر بحقّ وزير خارجي .17
في الدفاع عن نفسها إزاء  "إسرائيل"أقر وزير خارجية اإلمارات، عبد هللا بن زايد، بحق : إسطنبول

 تهديدات من إيران وحزب هللا اللذين يعدونهما دول عربية داعمين رئيسين لإلرهاب بالمنطقة. 
ساعات، وفق وسائل إعالم منها هآرتس العبرية، بإحدى جلسات جاء ذلك في فيديو مسرب نشر قبل 

مؤتمر وارسو الذي عقد بالعاصمة البولندية على مدار يومين )األربعاء والخميس(، وحضره رئيس الوزراء 
 نتنياهو، ورفضت فلسطين المشاركة فيه. بنياميناإلسرائيلي، 

 15/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 "إسرائيل"عن  فيه ب تسجياًل لوزراء خارجية السعودية واإلمارات والبحرين يدافعونمكتب نتنياهو يسر  .18
وديع عـواودة: واصـل رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو الكشـف عـن تفاصـيل مـا  - الناصرة ،لندن

 للســـلم واألمـــن فـــي الشـــرق األوســـط، الـــذي اختـــتم أعمالـــه فـــي وارســـوجـــاء فـــي الغـــرف المغلقـــة فـــي مـــؤتمر 
العاصمة البولندية، أول من أمس الخميس، وفضح تصريحات الوزراء العرب بالصوت والصورة. ويبدو أن 
الفيديو تم تصويره بكاميرا هـاتف مـن قبـل أحـد مرافقـي نتنيـاهو، إذ ركـزت الكـاميرا مـرات عـدة علـى نتنيـاهو 

 في القاعة مع الحضور. الذي كان جالساً 
مؤتمر وارسو نشره نتنياهو على حسـابه علـى موقـع "يوتيـوب"،  جاء ذلك في مقطع مصور إلحدى جلسات

ينقــل تفاصــيل كلمــة وزراء خارجيــة البحــرين الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، واإلمــارات عبــد هللا بــن زايــد، 
والســعودية عــادل الجبيــر. وبــادر إلــى شــطبه بعــدما أدى لــردود فعــل واســعة، واســتبدله بشــريط آخــر خضــع 

 فقط من أقوال الشيخ خالد بن أحمد. للتحرير وشمل مقاطع
لكن وسائل إعالم محلية كانت قد وثقت الشريط وبادرت لنشره. وفيه يعتبر الوزير البحريني أن مواجهـة مـا 

 .وصفه بـ"التهديد اإليراني"، يعد "أخطر وأهم" من القضية الفلسطينية حالياً 
إسرائيل في الـدفاع عـن نفسـها إزاء تهديـدات  بحقّ أما وزير خارجية اإلمارات، عبد هللا بن زايد، فقد اعترف 

 من إيران وحزب هللا اللذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسيين لإلرهاب في المنطقة.
فـــي كـــل المنطقـــة. وتـــابع "شـــاهدوا الفلســـطينيين ومـــن يـــدعم حركتـــي  هـــداماً  وقـــال الجبيـــر إن إيـــران تلعـــب دوراً 

؟ مــن ســوريةســلطة الفلســطينية؟ مــن الــذي يــزرع الفوضــى داخــل حمــاس والجهــاد اإلســالمي اللتــين تمســان بال
يهــرب األســـلحة لتنظيمــات إرهابيـــة؟ مــن يبنـــي مصــانع ســـالح فــي الســـودان؟ مــن يحـــاول خلــق الفوضـــى فـــي 
أفريقيــا، وأندونيســيا وتايالنــد؟ هــي إيــران فــي كــل مكــان". لــيس هــذا فحســب بــل قــال الجبيــر علــى مســامع الوفــد 

 ."إسرائيل"ين إنه ال يمكن تثبيت االستقرار في المنطقة بدون سالم مع اإلسرائيلي وبقية المندوب
وقد علل مكتب نتنياهو حذفه لمقطع الفيديو الخاص بأحد االجتماعات السرية في مؤتمر وارسو بالقول إن 

 : "نحن نأسف لذلك ". نتيجة خطأ تقني في عملية نشر المواد الخاصة بالمؤتمر، مضيفاً  النشر تمّ 
 16/2/2019 ،لعربي، لندنالقدس ا
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 كان قرارا خاطئا للغاية" إسرائيل": عدم التواصل مع قرقاش .19
نقلت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر من أبوظبي عن وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور : دبي

سرائيل بحاجة إلى تحول من أجل تحقيق تقدم نحو السالم  قرقاش قوله إن العالقات بين الدول العربية وا 
 مع الفلسطينيين.

ونسبت الصحيفة إلى قرقاش قوله إن قرار الكثير من الدول العربية عدم التحاور مع إسرائيل عقد مساعي 
منذ سنوات عدة، اتخذ "وقال قرقاش في تعليقات صريحة على غير العادة  التوصل لحل على مدى عقود.

وأردف قائال  ."إلى الوراء، كان هذا قرارا خاطئا للغايةقرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة 
 ."ألنه قطعا ينبغي التمييز بين أن يكون لديك قضية سياسية وأن تبقي خطوط االتصاالت مفتوحة"

وجاءت تصريحاته بعد أن انتقدت اإلمارات ودول خليجية أخرى قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
 .1967في حرب عام  سوريةهضبة الجوالن االستراتيجية التي انتزعتها من  االعتراف بسيادة إسرائيل على

سرائيل من خالل اتفاقات ثنائية صغيرة وزيارات  وقال قرقاش إنه يتوقع زيادة التواصل بين الدول العربية وا 
صعيد يتطلب التحول االستراتيجي منا فعليا تحقيق تقدم على "قرقاش  يقوم بها ساسة ووفود رياضية. وقال

عاما سيكون عن  15إذا استمر بنا الحال على النهج الحالي، فأعتقد أن الحوار خالل "وأضاف  ."السالم
في إشارة إلى احتمال اندماج النظامين اإلسرائيلي والفلسطيني بدال  "المساواة في الحقوق في دولة واحدة

هامش في الوقت الراهن لكن ذلك وذكر أن الحوار على ال من قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
 ."حل الدولتين لن يكون مجديا ألن وجود دولة )فلسطينية( مضمحلة لن يكون عمليا" وقال سيتغير.

 28/3/2019، وكالة رويترز لألنباء
 

 مفاجأة إسرائيلية.. كنيس يهودي في اإلمارات بعد المعبد الهندوسي .20
عن وجود كنيس  ،متباهية ،لخليج، كشفت إسرائيلبعد أن وضعت حجر األساس ألول معبد هندوسي في ا

 في دبي، بعد أن ظل سريا طوال الفترة الماضية.
خطوة اإلمارات واحترامها  ،"تويتر"أحد حسابات الخارجية اإلسرائيلية على ، وبارك "إسرائيل في الخليج"

د كنيس بمدينة توجت ذلك بوجو ألتباع مختلف الديانات التي تعيش على أرضها، مؤكدا أن حكومتها 
ويعد هذا أول اعتراف رسمي بوجود الكنيس، وكانت القناة اإلسرائيلية الثانية قد قالت في  دبي.

إن كنيسا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات اإلماراتية التي أشرفت عليه  2018ديسمبر/كانون األول 
 على مدار ثالث سنوات مضت.

األعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي وقالت القناة اإلسرائيلية إن رجال 
 أقاموه منذ سنوات.

أن جالية يهودية وليدة باإلمارات أنشأت  ،في تقرير لها نهاية العام الماضي ،كما أفادت وكالة بلومبيرغ
الشريعة  أول كنيس لها في مدينة دبي، حيث يضم المكان معبدا للصالة ومطبخا إلعداد الطعام وفق

 اليهودية.
 22/4/2019، الجزيرة نت، الدوحة



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          62 

 تلفزيون عبرّي يُبّث تقريرًا ُمصورًا عن التدريب الجوّي باليونان بُمشاركة طيارّي الكيان واإلمارات  .21
في التلفزيون العبرّي، نقاًل عن مصادر أمنّيٍة رفيعة  12أفاد موقع القناة الـ زهير أندراوس: - الناصرة

تل أبيب أّن قناّصة من لواء المظليين اإلسرائيلّي أجروا تدريبًا خاصًا على األراضي الُمستوى في 
األلمانّية، إلى جانب قناّصة أمريكيين، تزامنًا مع المناورة الجوّية الواسعة التي شارك فيها سالح الجّو في 

 كيان االحتالل في اليونان.
ريبات الجوّية العسكرّية قد أقيمت في قاعدة أندرافيدا وذكرت صحف إسرائيلية وأخرى يونانية، أّن هذه التد

يطاليا  12و 8اليونانّية، ما بين  نيسان )أبريل( الجاري، بمشاركة طيارين من اليونان والواليات المتحدة وا 
 وقبرص، باإلضافة إلى دولة االحتالل اإلسرائيلّي واإلمارات العربّية المتحدة.

فت صحيفة "هآرتس" العبرّية أن كاًل من السعودية واإلمارات تتقاسم وفي السادس من الشهر الجاري، كش
بشكٍل دائٍم مع إسرائيل الكثير من المعلومات االستخبارية التي تتعلق بالمخاطر األمنّية القاِدمة من طرف 

 إيران.
 xمناورة ُتدعى وعود  على بدٍء: بحسب الموقع العبرّي، فإّن مئات الجنود المظليين اإلسرائيليين شاركوا في 

ALLied spirit من فرقة المشاة األمريكّية، وأيضًا قوات من جيشي ألمانيا  34، إضافة إلى الطاقم الحربي
وأضاف الموقع أّن هدف المناورة كان تبادل المعرفة  وبريطانيا، كما أّكدت المصادر في تل أبيب.

يوش ورفع نوعية التدريبات في إطار تدريبات العمالنية وأساليب التدريب والعمل لتحسين العالقة بين الج
 القيادة األوروبية في الجيش األمريكّي، طبقًا ألقواله.

ُمضافًا إلى ما ُذكر أعاله، أشار الموقع إلى أّنه في حين يتّدرب سالح الجو اإلسرائيلّي منذ عّدة سنواٍت 
للجيش، الذي بدأ في السنوات األخيرة وراء البحار، فإّن الحديث يدو هذه المرة عن مناورٍة استثنائّيٍة 

بتدريب قواّته البرّية في دوٍل أجنبّيٍة، خاّصًة لصالح لواء الكومندوس والمظليين، الذي كانوا في ألمانيا 
 وقبل ذلك في قبرص، كما قالت المصادر األمنّية اإلسرائيلّية للموقع العبرّي.

في التلفزيون العبرّي، حيث  12تّم توثيقه من قبل القناة الـ وكان الفتًا جدًا أّن التدريب الجوّي في اليونان،
تّم إرسال ُمحّلل الشؤون العسكرّية في القناة، نير دفوري، إلى موقع الحدث، وبت تقريرًا تّم تداوله في 
وسائل التواصل االجتماعّي، حيُث ُيظِهر مشاهد للطيارين اإلماراتيين أثناء التدريبات، الذين رفضوا 

مع التلفزيون العبرّي ُمعّللين ذلك بأّنهم ال يتكّلمون مع أّي وسيلٍة إعالمّيٍة، كما بّث التلفزيون  الحديث
العبرّي حديثًا ألحد الضباط اإلسرائيليين المشاركين، الذي قال إّن الطيارين من الجانبين التقيا وتبادال 

 المجامالت بشأن كفاءة كلٍّ منهما، على حّد تعبيره.
ل التلفزيون العبرّي، نقاًل عن مصادر أمنّيٍة رفيعٍة في تل أبيب، أوضح أّن هذه التدريبات وأوضح ُمحلّ 

تهِدف إلى زيادة قّوة الردع اإلسرائيلّية، وتحديدًا سالح الجّو اإلسرائيلّي، الذي ُيعتبر بحسب الخبراء في تل 
بل في العالم قاطبٍة، على حّد أبيب، من أقوى األسلحة الجوّية، ليس في منطقة الشرق األوسط وحدها، 

 تعبير المصادر.
 23/4/2019، رأي اليوم، لندن

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 63                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 االقتصاديالتعاون  ويبحث وزير الخارجية اإلسرائيلي يزور أبوظبي ويلتقي مسؤولين إماراتيين .22
 ، أعلن مكتبه.أمميهذا األسبوع للمشاركة في مؤتمر مناخي  أبوظبيزار وزير الخارجية يسرائيل كاتس 

غير مسمى ” رفيع إماراتيبمسؤول “، الذي ينتهي اليوم، التقى كاتس أبوظبياجتماع المناخ في وخالل 
 ، التي ال يوجد بينها عالقات دبلوماسية.”والعالقات بين البلدين اإلقليميةالمسائل “لتباحث 

واريخ، دعم الحاجة للتعامل مع التهديد اإليراني بخصوص المسألة النووية، تطوير الص“وركز اللقاء على 
 ، قال مكتب كاتس.”إيران لإلرهاب في المنطقة، والعنف الذي توظفه إيران ضد المصالح في المنطقة

وتباحث المسؤوالن التعاون وتعزيز العالقات االقتصادية، خاصة في مجال التكنولوجيا، الطاقة، الزراعة 
 والمياه.

 إسرائيل، وتحدث عن قلق جوتيريش نطونيوأبأمين عام األمم المتحدة  أبوظبيوالتقى كاتس أيضا في 
 حول مصير المدنيين وجثامين الجنود المحتجزين من قبل حماس في غزة.

 إسرائيل، وهي اقتراح لوصل شبكة سكك اإلقليمي"سكك من أجل السالم "وقال كاتس انه قدم أيضا مبادرة 
والتجارة بين الدول، ومنح الدول الحديدية عبر األردن بالسعودية ودول خليجية أخرى، فتح مجال السفر 

 المتوسط. األبيضفي البحر  إسرائيلموانئ  إلىالوصول  إمكانيةالعربية 
التطبيع عبر القوة التي نقودها، "وتعهد كاتس في بيان بمتابعة دفع سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

 ."الشؤون المدنية أوإن كان بمجاالت الدفاع والمخابرات، 
 1/7/2019، أوف إسرائيلتايمز 

 
 صحيفة عبرية: اإلمارات تسمح لحاخام بتأسيس جالية يهودية فيها .23

ا يتجول بحرية تامة في إمارة قال كاتب إسرائيلي إن "الحاخام اليهودي يهودا سيرن:ـ عدنان أبو عامر
"الكيبا" مع رموز  ظبي اإلماراتية كما لو كان في والية مانهاتن األمريكية، حيث يرتدي القبعة الدينيةأبو 

 واضحة على يهوديته، ويعمل مع رجال دين آخرين على برنامج للتقريب بين األديان".
" أن "سيرنا 21وأضاف يائير أتينغر في تحقيقه المطول بصحيفة مكور ريشون اليمينية، وترجمته "عربي

الية اليهودية هناك، يصل بصورة دورية إلى دولة االمارات، وقد تحول مع مرور الوقت إلى حاخام الج
ومهمته األساسية مساعدة الشبان اليهود الصغار للعثور على هويتهم اليهودية، ويقدم لهم استشارات في 

 كيفية الرد على االتهامات الموجهة إلسرائيل بأنها دولة فصل عنصري أبارتهايد".
سأل  أبوظبيعة نيويورك بإمارة وأشار إلى أنه "حين تمت دعوة هذا الحاخام للمرة األولى لزيارة فرع جام

مضيفيه اإلماراتيين عن ما إن كان يستطيع التجول في اإلمارة بالكيبا ورموزه اليهودية بحرية، وأن يمشي 
 في الشارع بأمان، أم ال، فأبلغه المسؤولون اإلماراتيون أن بإمكانه القيام بذلك".

 3/8/2019، "21موقع "عربي 
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 يصل الفضاء  "ائيلإسر "التطبيع اإلماراتي مع  .24
واصل قطار التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل انطالقه بسرعة محمومة، حيث وصل إلى : الشرق –الدوحة 

الفضاء، بعد أن انطلق في الساعات األخيرة رائد فضاء إماراتي وجيسيكا ماير رائدة فضاء والدها إسرائيلي 
 إلى محطة الفضاء الدولية.

ية" التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية لرائدي الفضاء النجاح في رحلتهما إلى وتمنى حساب "إسرائيل بالعرب
رواد فضاء وألول مرة من  3الفضاء". وقال الحساب اإلسرائيلي: "اإلعالم في إسرائيل يتناول انطالق 

 صفق".اإلمارات. كل االحترام والتقدير ورحلة موفقة للجميع في أجواء التعاون المشترك. يد واحدة ال ت
من جانبه، قال حساب "إسرائيل في الخليج": إن أول رائد فضاء من اإلمارات بمعية رائدة فضاء والدها 
إسرائيلي إلى الفضاء. ينطلق سوية رائد الفضاء هزاع المنصوري وجيسيكا ماير رائدة فضاء أمريكية والدها 

لة اإلمارات العربية المتحدة النجاح في إسرائيلي إلى محطة الفضاء الدولية. نتمنى لكل رواد الفضاء ولدو 
 رحلتهم إلى الفضاء".

 27/09/2019، الشرق، الدوحة
 

 تية بضباط استخبارات إسرائيليينإمارا أمنية شركةهارتس تكشف عن استعانة  .25
سابقين في  تستدرج ضباطاً  "دارك ماتر" تدعى قالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية إن شركة أمنية إماراتية

أن التحقيقات شيرة إلى م .ارات اإلسرائيلية للعمل لديها برواتب فلكية تصل إلى مليون دوالر سنوياً االستخب
تعمل لصالح المخابرات اإلماراتية، في مالحقة الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان  شركةالكشفت أن 

 بسبب، "إسرائيل"ذكرت هآرتس أن هذا الموضوع يقلق المؤسسة االستخباراتية في إلى ذلك،  الغربيين.
 مخاوف من انتقال الخبرات واألسرار األمنية اإلسرائيلية إلى جهات أجنبية.

 16/10/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تشارك في بطولة للجودو باإلمارات "إسرائيل" .26
تشارك إسرائيل في بطولة "غراند سالم" للجودو، التي تنطلق في العاصمة : سعيد عموري -القدس

وقالت قناة "مكان" الناطقة  اري، بحسب قناة إسرائيلية رسمية.، نهاية األسبوع الجبوظبيأاإلماراتية 
ولم تذكر القناة  تتألف من خمسة العبين". أبوظبيبالعربية، إن "البعثة اإلسرائيلية إلى بطولة الجودو في 

، أبوظبيرى في وتنطلق بطولة "غراند سالم" للجودو الكب أخرى حول المشاركة اإلسرائيلية. تفاصيل
 دول. 104الخميس المقبل وتستمر حتى السبت، بمشاركة 

 21/10/2019، لألنباءوكالة االناضول 
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 إسرائيليون يطورون برامج سايبر هجومية لمصلحة مخابرات اإلمارات .27
رغم أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى تطوير أجهزة استخبارات في : فيصل البناي، مؤسس "دارك ماتر"

وشركات خاصة برامج سايبر هجومية، ويزداد القلق في أعقاب اتساع ظاهرة خروج شبان إسرائيليين العالم 
، 8200بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية في وحدات سايبر هجومية للجيش اإلسرائيلي، مثل الوحدة 

معينة توافق  للعمل في دول أجنبية، وبينها دول عربية، حيث يتقاضون رواتب عالية، إال أنها في حاالت
 .صالح أمنية معها، بينها اإلماراتبصمت على عمل هؤالء المسرحين في شركات تابعة لدول لديها م

واعتبر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أنهى مهام منصبه مؤخرا، وبحث في هذه الظاهرة، أن "هذا تهديد 
مات الجيش اإلسرائيلي بمبالغ لألمن القومي. وما يحدث اليوم هو أن دوال أجنبية تشتري خبرات ومعلو 

كبيرة جدا. وقد يتمكنون من التجسس على هاتف رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي. وكمطلع على أسرار 
 دولة خالل فترة عملي، لم أفكر حتى بإبالغ زوجتي بطبيعة عملي".

األمني، في وحول عمل هؤالء المسرحين من الوحدات التكنولوجية في الجيش اإلسرائيلي، قال المسؤول 
إطار تقرير حول هذا الموضوع، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة، إن هؤالء الشبان 

عاما، ويعرضون عليهم مبالغ من خمسة أرقام وبالدوالر، كراتب  24 – 23"يتسرحون من الجيش في سن 
ور. وجميع أجهزة شهري صاف، ويبدأ يتشوش عندهم الفرق بين الجيد والسيئ، وبين المسموح والمحظ

االستخبارات تدرك هذه المشكلة ووجوب التعامل معها، لكنها ال تفعل شيئا. والسبب هو أنه ال توجد لدى 
 المؤسسة األمنية قوة للعمل ضدهم".

والوحدات التكنولوجية  8200ومعظم هؤالء الشبان تسرحوا من الخدمة العسكرية في وحدات سرية، مثل 
رات العسكرية اإلسرائيلية، ويعملون اآلن في شركات أجنبية، وبينها شركات "بملكية التابعة لشعبة االستخبا

 عربية".   
ويحصل هؤالء الشبان قبل مغادرتهم إسرائيل للعمل في شركات كهذه باستشارة قانونية، بهدف االلتفاف 

قانون الصادرات  على القانون اإلسرائيلي. ويصرح بعضهم بقطع االتصال مع الدولة، كي ال يسري عليهم
أحيانا أشخاص  إلىاألمنية. وقال محامي خبير في هذا الموضوع إن "هذا يحصل بين حين وآخر. ويأتي 

 يقومون بعمل غير صحيح، وأنا أقول لهم ذلك وارفض إعطائهم مشورة بهذا الخصوص".
تين، توجهات من قبل ووفقا للصحيفة، فإن عدد كبير نسبيا من هؤالء المسرحين تلقوا، في السنتين األخير 

" "مادة مظلمة"، التي تعتبر الذراع التجاري لشعبة Dark Matterجهات تابعة أو تزود خدمات لشركة "
 السايبر في المخابرات اإلماراتية، وقسم من اإلسرائيليين باتوا يعملون لصالح هذه الشركة.

ضي مناصب رفيعة في أجهزة كذلك يسعى رجال أعمال إسرائيليون، والكثيرون منهم تولوا في الما
االستخبارات اإلسرائيلية، وأسسوا شركات خارج البالد، إلى تجنيد شبان مسرحين من وحدات السايبر 
اإلسرائيلية. وال تخضع هذه الشركات لمراقبة وزارة األمن اإلسرائيلية. والتخوف في إسرائيل هو من "تسرب 

 أجنبية، وبعضها معاد إلسرائيل".  المعرفة والخبرة في الجيش اإلسرائيلي إلى دول 
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 دفيئة السايبر اإلسرائيلية
المال هو اإلغراء المركزي للشبان المسرحين من وحدات السايبر الهجومية في الجيش اإلسرائيلي. ويبلغ 

ألف دوالر شهريا، ويدعو "صيادو الرؤوس" )الذين يجندون اإلسرائيليين لشركات السايبر  40الراتب األولي 
، والحصول على 8200نبية( الشاب الذي يوافق على العمل معهم إلى تجنيد "كل طاقمه في الوحدة األج

ألف  100شروط عمل ال يمكن ألية جهة أن تنافسها". وبعض العروض تقترح راتبا شهريا يصل إلى 
 دوالر، يضاف إليها مكافآت.

منذ تسعينيات القرن الماضي، دفيئة يشار إلى أن الوحدات التكنولوجية في الجيش اإلسرائيلي تعتبر، 
هايتك، وينتقل الضباط والجنود فيها إلى السوق الخاصة بعد تسرحهم. ومن أبرز األمثلة على شركات 

اإلسرائيلية، التي باتت معروفة على مستوى العالم في أعقاب تطويرها برنامج  NSOكهذه هي شركة 
ألغراض التجسس، والذي تستخدمه أجهزة استخبارات "بيغاسوس" للسيطرة الكاملة على الهاتف المحمول 

عربية أيضا، واستخدم في عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. كذلك اشترت المخابرات 
 اإلماراتية هذا البرنامج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهة التي تشتري برنامج "بيغاسوس" تدفع ثمنه الذي يقدر ببضع عشرات 
مبلغا آخر بعد كل مرة تستخدمه.  NSOرات، وبعد ذلك تدفع الجهة التي تستخدمه لـماليين الدوال

مليون دوالر، إضافة إلى مبالغ  100والتقديرات تفيد بأن اإلمارات دفعت إلى هذه الشركة اإلسرائيلية قرابة 
اق هواتف ال يسمح باختر  "بيغاسوس"كبيرة أخرى دفعتها اإلمارات لشركات سايبر أخرى. "وألن برنامج 

 إسرائيلية وأميركية، فقد قرر اإلماراتيون أن يتحولوا بأنفسهم إلى قوة سايبر عظمى، وبشكل سريع".
تواجه ظاهرة غريبة، حسب الصحيفة، وهي أن عاملين فيها، بمستويات مختلفة،  NSOومنذ سنتين، بدأت 

يلون بحجة كهذه أو تلك. وجميعهم يتقاضون رواتب عالية، ويحظون بتقدير عال وحوافز، بدأوا يستق
محققين خاصين لتعقب موظفين رفيعين جدا إثر استقالتهما، بعد أن كانا يطوران  NSOواستأجرت 

 برنامجا الختراق برنامج تشغيل الهواتف المحمولة األكثر انتشارا في العالم، أندرويد.
ا وصال إلى مدينة ليماسول وتبين من مالحقة طاقمين من المحققين الخاصين للموظفين المستقيلين أنهم

في قبرص، "وبعد ذلك صعدا إلى سيارة مرسيدس بيضاء تقودها امرأة أوكرانية اسمها كاترينا". وبعد ذلك 
دخال إلى مكاتب شركة في المدينة، تبين أن ألمانيا يسكن في دبي قد استأجرها. ومكث االثنان أسبوعا 

 .NSOفي ليماسول، والتقيا مع موظفين سابقين في 
وحسب تقرير المحققين الخاصين، فإن "حقيقة أن هذا اللقاء لم يجري في البالد، يدل على أن المحادثة 
تناولت، على ما يبدو، إعطاء خدمات ال يمكن تزويدها من إسرائيل". وأضاف تقرير المحققين الخاصين 

ص، وعملوا في المكاتب في أنه بعد عدة أسابيع، أصبح اإلسرائيليان يسافران في بداية كل أسبوع إلى قبر 
 ليماسول، والعودة إلى إسرائيل في نهاية األسبوع.

تقرير المحققين الخاصين، الذي أثار غضبهم، سافروا إلى دبي،  NSOوبعد أن تلقى المسؤولون في 
والتقوا مع مدير عام "دارك ماتر" في حينه، الذي أبلغهم أن اإلسرائيليين يعمالن لصالح شركته، وأنهما 

درا بالتوجه إليه وليس هو الذي توجه إليهما لتشغيلهما. وأضاف أنه يوجد إسرائيليون آخرون يعملون في با
 ويعملون من سنغافورة ودول أخرى. ،8200شركته، وبينهم ضباط سابقون في الوحدة 
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 "دارك ماتر": عالقات سرية  
تخبارات رقمية" تاِبعة لدولة ، وتعرف نفسها كـ"شركة دفاع واس2014تأسست "دارك ماتر" في العام 

اإلمارات. ومؤسس هذه الشركة هو فيصل البناي، مؤسس شركة بيع الهواتف المحمولة "أكسيوم تليكوم" 
 ونجل قائد في القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي سابق للصحيفة إنه "في السنوات العشر المقبلة، ستسعى أي دولة متطورة في 
إلى أن تبني لنفسها قدرة مستقلة في مجال جمع المعلومات السيبراني، وربما الهجومي الحقا، والقسم  العالم

 األكبر منه سيكون في القطاع الخاص. وفي هذا السياق تحديدا أسست اإلمارات شركة دارك ماتر".
تعمل في مجال ولفت تقريران نشرتهما صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة رويترز إلى أن "دارك ماتر" 

نما ضد مواطنين أجانب ومعارضي النظام في اإلمارات  التنصت ليس ضد مواطني اإلمارات فقط، وا 
أيضا. وهذا التنصت كان جزءا من مشروع "الغراب"، وهو مشروع سري تتجسس اإلمارات بواسطته على 

 مسؤولين في حكومات دول أخرى ونشطاء حقوق اإلنسان.
( تحقيقا، بعد أن تبين أن مسؤولين سابقين في مجال FBIيدالي األميركي )وفتح مكتب التحقيقات الف

السايبر في وكالة األمن القومي األميركية، جرى تجنيدهم للعمل في "دارك ماتر" وتعالت شبهات بأنهم 
، أبوظبيتحولوا إلى جواسيس يعملون ضد مواطنين أميركيين. وجرى اعتقال عدد منهم بعد عودتهم من 

 ل التحقيق جاريا حتى اليوم.وال يزا
سلمت تقرير المحققين الخاصين إلى جهاز األمن  NSOوحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من أن 

اإلسرائيلي، إال أن الجهاز لم يفعل شيئا. ورجحت الصحيفة أن ذلك يعود إلى العالقات السرية الوثيقة 
 رية.والمتشعبة بين اإلمارات وبين إسرائيل وأجهزتها االستخبا

وقالت الصحيفة إن "عالقات كهذه، مع دولة على الشاطئ المقابل إليران، يمكن أن تكون أهم بكثير من 
قوانين كهذه أو تلك". وقال مسؤول أمني إسرائيلي سابق وخبير في الصناعة السيبرانية إن "إسرائيل ترقص 

وتولي أهمية إستراتيجية للعالقات  هنا رقصة مزدوجة. وتوجد لدولة إسرائيل مصالح كثيرة مقابل اإلمارات
معها. ورغم أنه ليس مهما كيف يصورون ذلك، فإن دارك ماتر هي شركة حكومية إماراتية، وأقيمت من 

 أجل تطوير سايبر هجومي".
وأضاف أن "دارك ماتر تصطاد رؤوسا داخل الشركات اإلسرائيلية. وهم يعرفون كل شيء، ومن يعمل في 

أي برنامج. وقد توجهوا إلى مجموعة إسرائيليين نوعيين جدا، ويتواجدون في  أي شركة وعلى أي تطوير
 واجهة التكنولوجية، وقالوا لهم: تعالوا إلينا من أجل تطوير منتجات هجومية".

وعقبت وزارة األمن اإلسرائيلية على عمل إسرائيليين في "دارك ماتر" بالقول إن "عمل إسرائيليين في 
تصاريح بموجب القانون فقط عندما ينقلون خبرات أمنية أو خدمات أمنية، كما شركات أجنبية تستوجب 

ينص عليها القانون، إلى شركة أجنبية. ووزارة األمن ال تعطي معطيات بشأن سجل التصدير األمني الذي 
 تشرف عليه دائرة مراقبة التصدير األمني أو معطيات تتعلق بطلب تصاريح عينية".

 18/10/2019، 48عرب 
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 2020يديعوت: اإلمارات ستسمح لإلسرائيليين بدخول أراضيها خالل معرض إكسبو  .28

، اليوم، أن دولة اإلمارات، ستسمح لإلسرائيليين بالوصول إلى "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : رام هللا
قال محمد حاتم نائب مدير من جهته و  بجوازات السفر اإلسرائيلية.، 2020دبي لحضور معرض إكسبو 

لسياحة في إمارة رأس الخيمة، إن اإلسرائيليون سيتمكنون من زيارة المعرض، وحتى قد يأتون لزيارة البالد ا
كي قريب من اإلمارات، إن اإلمارات ستفتح أبوابها أمام يأكد مصدر أمر في حين حتى بعد المعرض. 

هم، والسماح لكل من يحمل اإلسرائيليين من السياح، وأيًضا رجال األعمال، ويتوقع تسهيل إجراءات دخول
 جواز السفر اإلسرائيلي بزيارة البالد دون ترتيبات خاصة.

 2019/11/6، القدس، القدس
 

 أبوظبيوفد وزارة القضاء اإلسرائيلية في  .29
، حول أبوظبييشارك وفد رفيع المستوى من وزارة القضاء اإلسرائيلية في مؤتمر في عاصمة اإلمارات، 

ع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني، اليوم األحد، إنه ترأس الوفد نائبة المدعي محاربة الفساد. وقال موق
العام اإلسرائيلي، دينا زيلبر، ويضم الوفد مسؤولين في الدائرة الجنائية والدولية في النيابة العامة 

 اإلسرائيلية.
سرائيل، مؤخرا، بشكل  غير مسبوق. ووقع وفد وتشير تقارير إعالمية إلى تعزيز العالقات بين اإلمارات وا 

" الذي سيقام في دبي، وسيكون 2020إسرائيلي مع اإلمارات على مشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو 
 .2021نيسان/أبريل  10إلى  2020تشرين األول/أكتوبر  20المعرض مفتوحا خالل الفترة من 

ات، بشكل سري، حسبما ذكرت وزار مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوفال روتيم، دبي في اإلمار 
التلفزيونية اإلسرائيلية، يوم الثالثاء الماضي. ووقع روتيم على اتفاق رسمي يقضي بمشاركة  13الـ القناة

"، في خطوة تطبيعية أخرى بين إسرائيل واإلمارات، تسمح فيها األخيرة 2020إسرائيل في معرض "إكسبو 
وقت تتحفظ فيه دول أجنبية، وحتى أنها تقاطع، المنتجات  بتسويق منتجات وأفكار وبرامج إسرائيلية، في

 اإلسرائيلية بسبب استمرار االحتالل.
 15/12/2020، 48عرب 

 
 ونتنياهو ُيشيد سرائيلياإلعربي ال التقاربحول ُيغرد وزير خارجية اإلمارات  .30

د هللا بن زايد، نشر على "تويتر"، السبت، أعاد وزير الخارجية اإلماراتي عبله في تغريدة : )األناضول(
وقد  مقال من مجلة "ذي سبيكتاتور" البريطانية، تطرق إلى التقارب العربي اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة.

بما أسماه "التقارب" بين تل أبيب و"الكثير من الدول بالتغريدة،  نتنياهورئيس الوزراء اإلسرائيلي  رحب
. مشيرا إلى أن "هذا ةلسياسات اإلسرائيليلنتيجة مباشرة أن ما وصفه بالتقارب يعد  . زاعماً العربية"

 ، وأشدد على الكلمة )حاليا(".التصريح هو نتيجة نضج اتصاالت وجهود كثيرة تستأهل الصمت حالياً 
  2019/12/22، العربي الجديد، لندن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 69                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 جيينرئيس بورصة دبي للماس ينهي زيارته إلى تل أبيب وأنباء عن قرب لقاء نتنياهو بقادة خلي .31
أنهى رئيس بورصة دبي للماس زيارته إلى تل أبيب أمس، بعد مشاركته في ”: القدس العربي“ -الناصرة 

من كبار رجال االعمال والخبراء بمجال  300بمشاركة  اإلثنينوالذي انطلق ” أسبوع الماس العالمي“
 دوالر. الماس من انحاء العالم، وعرض خالل هذا اليوم مجوهرات بقيمة أكثر من مليار

وحسب اإلذاعة اإلسرائيلية العامة وصل احمد بن سليم رئيس بورصة دبي للماس الى إسرائيل للمشاركة 
في المعرض، الذي شارك به رؤساء تنفيذيون لبورصة الماس من كافة أنحاء العالم ومسؤولو المشتريات 

 فيها.
تعددة أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي وانتخب مجلس إدارة بورصة دبي للماس التابع لمركز دبي للسلع الم

 .2018األول لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس في أيار/مايو 
 13/2/2020القدس العربي، لندن، 

 

 اإلمارات تهّنئ علماء إسرائيليين "إليجادهم عالجا محتمال لكورونا" .32
نا زكي نسيبة، الثالثاء، علماء إسرائيليين على إيجادهم هنأت السفيرة اإلماراتية في األمم المتحدة، ال

مع  ، أن اإلمارات "لن تعارض تعاوناً اإلسرائيلية 13الـ لمراسل القناةوذكرت  "عالًجا محتمال" لوباء كورونا.
 إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا".

 2020/5/5، 48عرب 
 

 لعالقين في المغربنقلت اإلسرائيليين ا خاصة قناة عبرية: طائرة إماراتية .33
العبرية، أن طائرة إماراتية خاصة بأحد األمراء في البالد هي من  12كشفت قناة  :ترجمة خاصة -رام هللا 

 ."إسرائيل"نقلت اإلسرائيليين الذين كانوا عالقين في المغرب إلى 
 2020/5/18، القدس، القدس

 
 مساعدات للفلسطينيين" "لنقل  "إسرائيل"أول رحلة طيران مباشرة من االمارات إلى  .34

إلى  أبوظبيأول رحلة طيران مباشرة تابعة لخطوط طيران االتحاد من : وصلت د ب أ - تل أبيب
"إليصال مساعدات إنسانية  وذلك أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية.، بحسب ما الثالثاء مساء"، إسرائيل"

 للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
 2020/5/19، القدس، القدس

 
 للفلسطينيين المساعداتبحجة  "إسرائيل"طائرة إماراتية ثانية تحط في في أقل من شهر:  .35

، الثالثاء، محّملة "إسرائيل"حطت طائرة تابعة لمجموعة "االتحاد للطيران" اإلماراتية في فرانس برس: 
من نوعها في غضون  بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا، في ثاني رحلة
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نها المرة األولى التي تحّط فيها طائرة تحمل شعار "االتحاد" في أأفاد مصدر مّطلع "و  أقّل من شهر.
 إسرائيل".

 2020/6/10، العربي الجديد، لندن
 

 "إسرائيل فرصة وليست عدواً" في واشنطن لـ"يديعوت": ماراتاإلسفير  .36
-نشر مقاال ، لسفير اإلماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبةا، أن 12/6/2020، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 

لعالقات وصفها  أبوظبياستعرض فيه رؤية حكومة  -اإلسرائيلية "يديعوت أحرونوت"في صحيفة 
 بالحميمة مع إسرائيل.

وقال العتيبة إنه ال يمكن إلسرائيل أن تتوقع تطبيعا للعالقات مع العالم العربي إن هي ضمت أراضي في 
وأشار إلى أن إسرائيل واإلمارات لديهما جيشان من أفضل الجيوش في المنطقة، وأنهما  الغربية.الضفة 

من خالل عالقاتهما العميقة والطويلة مع الواليات المتحدة كان بإمكانهما خلق تعاون أمني مشترك وأكثر 
 فعالية.

إطار عمل وكالة األمم المتحدة الدولية  وتابع يقول إن بلده فتحت أبوابها أمام الدبلوماسيين اإلسرائيليين في
وأضاف العتيبة أن  للطاقة المتجددة، مشيرا إلى دعوة إسرائيل للمشاركة في معرض إكسبو الدولي.

 اإلمارات من خالل قدراتها يمكن أن تكون بوابة مفتوحة أمام اإلسرائيليين لربطهم بالمنطقة والعالم.
العالم العربي تطلعوا إلى أن تكون إسرائيل فرصة وليس عدوا،  وقال أيضا إن اإلمارات وجزءا كبيرا من

نهم رأوا فيها فرصة عظيمة لبناء عالقات حميمة.  وا 
وذكر في تسجيل فيديو مصاحب للمقال المنشور على النسخة اإللكترونية للصحيفة "كل التقدم الذي رأيناه 

تقبال إلسرائيل وأقل عداء تجاهها، كل ذلك والمواقف تشهد تغيرا باتجاه إسرائيل، حيث أصبح الناس أكثر 
 قد ينسفه قرار بالضم".

التلفزيونية اإلسرائيلية عن أن  13الـ كشفت القناة: بالل ضاهر، عن 12/6/2020، 48عرب موقع وأضاف 
األميركي، حاييم صبان، قدم نصائح للعتيبة بشأن مقاله المنشور في "يديعوت  –الملياردير اإلسرائيلي 

. وحسب القناة، فإن العتيبة توجه إلى صبان، قبل عشرة أيام، من أجل التشاور معه حول أحرونوت"
"خالل األسبوع وأضافت القناة، ان المقال "كيفية توجيه رسالة إلى الرأي العام اإلسرائيلي ضد الضم". 

ل العتيبة" األخير تم تعديل صيغة المقال عدة مرات، ثم ُترجم إلى العبرية، وخضع لتنسيق أخير مقاب
وبرز في مقال العتيبة في الصحيفة اإلسرائيلية أنه لم يذكر كلمة "دولة"  .13الـ حسبما ذكرت القناة

نما هو يتحدث   عن "حكم ذاتي أكبر". للفلسطينيين، وا 
 

 وزير إماراتي وأمين رابطة العالم اإلسالمي يشاركان في مؤتمر ليهود أمريكا .37
مشاركة وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش واألمين العام  أعلنت اللجنة اليهودية األميركية

 لرابطة العالم اإلسالمي محمد العيسى في مؤتمرها االفتراضي.
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، قالت اللجنة اليهودية األميركية إن قرقاش سيناقش "جهود اإلمارات في "تويتر"وفي تغريدة على موقع 
 بين األديان في حوار عام تاريخي".تعزيز االستقرار اإلقليمي والتعاون 

الذي شغل سابقا منصب -ويوم الثالثاء، تم تكريم األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي محمد العيسى 
من قبل حركة مكافحة الالسامية واتحاد السفارديم األميركي، بجائزة هي األولى  -وزير العدل في السعودية

 ين في مكافحة معاداة السامية.التي تخصص للقادة المسلمين المشارك
 11/6/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "هآرتس": مقال العتيبة وثيقة سياسية وطرحه يخدم مصالحنا .38

سلطت صحيفة عبرية، الضوء على مقال السفير اإلماراتي لدى الواليات المتحدة : أحمد صقر -21 عربي
لسفير يخدم المصالح مؤكدة أنه طرح ااألمريكية، يوسف العتيبة، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، 

ورأت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل، أنه "في هذه الجمل  اإلسرائيلية.
التي كتبها العتيبة، يكمن جوهر الرؤية التي توجد لدى اإلمارات ومعظم الدول العربية؛ فمن جهة، إسرائيل 

علي في الصراع الذي يجري ضد نفوذ إيران في المنطقة، وهي حيوية هي حقيقة واقعة، شريكة بشكل ف
لتعزيز العالقات بين الدول العربية وواشنطن، ومن جهة أخرى، تقف المشكلة الفلسطينية التي بدون حلها، 

 هذه اإلمكانية لن تتحقق".
يامين نتنياهو، وفي نهاية المقال وعلى خلفية ما سبق، شددت على أن "المطلوب من رئيس الحكومة بن

التعامل مع المقال، على أنه وثيقة سياسية تم توزيعها من أجل أن يفحصها زعماء الدول، وليس فقط 
لتشاهدها عيون الجمهور اإلسرائيلي"، مؤكدة أن "العتيبة ال يعتبر وسيط يحاول أن يبيع إسرائيل سياسة 

كثر مما يخدم مصالح اإلمارات، كما ال سيئة، بل يطرح عدد من المصالح التي تحققها سيخدم إسرائيل أ
 يمكنه البقاء بدون أي رد".

 14/6/2020، "21موقع "عربي 

 
 رغم الخالفات السياسية "إسرائيل": اإلمارات يمكنها العمل مع أنور قرقاش .39

قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور  أمام مؤتمر للجنة األمريكية اليهودية، متهكل: في دبي
في بعض المجاالت، بما في ذلك مكافحة  "إسرائيل"إن اإلمارات يمكنها العمل مع  ،الثالثاء، قرقاش

 الخالفات السياسية بين البلدين. فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا، مع استمرار وجود
 لماضي.مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في ا "إسرائيل"ن التواصل مع واعتبر أ

  2020/6/16، وكالة رويترز لألنباء
 
 
 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          72 

سرائيلية خاصة تتشارك بمشاريع طبية لمكافحة "كورونا" .40  وكالة "وام": شركات إماراتية وا 
ن من القطاع الخاص ي"وام": ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية "وام"، فجر اليوم، أن شركت - أبوظبي

عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس  إطالق أعلنتا نين إسرائيليتياإلماراتي وشركت
ن هذه الشراكة العلمية والطبية تأتي لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة موضحة أ "كورونا".

كشف موقع "واي نت"، مساء أمس، أن المعّدات الطبية التي وفي السياق ذاته،  ضمن أولوية إنسانية.
في آذار الماضي جاءت من اإلمارات، عبر طائرة  "كورونا"في ذروة تفّشي  "لإسرائي"حصلت عليها 

 أوكرانّية هبطت في مطار اللد، بجهود من الموساد.
 2020/6/26، األيام، رام هللا

 
 اإلماراتية توقع مذكرتي تفاهم مع شركات إسرائيلية لمكافحة كورونا "42مجموعة " .41

الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من  المتخصصة في "42مجموعة "وقعت  أبوظبي:
لألنظمة العسكرية المتقدمة و إسرائيل لصناعات  "رافاييل"أبوظبي مقرًا لها، مذكرتي تفاهم مع شركة 

، وهما من كبار الشركات التكنولوجية اإلسرائيلية، مذكرتي تفاهم من أجل "ايه أي والفضاء "أيالطيران 
يجاد حلول فعالة لمكافحة فيروس سارس التعاون في مجال ال المسبب لجائحة  2كوفيد  -بحث والتطوير وا 

، إنه تم توقيع المذكرتين عبر تقنية االتصال المرئي "وام"وقالت وكالة أنباء اإلمارات  ."19 – كوفيد"
تتشرف " :"42مجموعة "وقال الرئيس التنفيذي لـ بمشاركة مسؤولين من الشركات الثالث. "كونفرنس فيديو"

وشركة  "رافاييل"مجموعتنا بأن يكون لها السبق في تبادل الموارد والخبرات في هذا المجال مع شركتي 
 ."من أجل هذه القضية المهمة "آي ايه أي"

 2/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 تحقيق إسرائيلي يتحدث عن دور الحاخامات بالتطبيع مع اإلمارات .42
ط تحقيق إسرائيلي، الضوء على التطبيع السري بين تل أبيب واإلمارات سل: عدنان أبو عامر - 21عربي

 العربية، ودور الحاخامات اإلسرائيليين في توثيق العالقة بين الطرفين.
"، أن "العالقات 21وذكر الكاتب رفائيل أهارون في تحقيق نشره موقع "زمن إسرائيل" وترجمته "عربي

أكثر انفتاحا  أبوظبيمنذ سنوات، لكن في األشهر األخيرة كانت  السرية بين إسرائيل واإلمارات مستمرة
ونوه إلى  بشأن العالقة مع تل أبيب، وهي مستعدة للتعاون مع إسرائيل بمجموعة واسعة من المجاالت".

يهودي موزعين في جميع أنحاء اإلمارات  1,500أنه "ليس واضحا عدد يهود اإلمارات، رغم االعتقاد بأنهم 
در آخرون أن العدد يقف عند بضع مئات، ويستخدمون لغة اإليديش للكنيس اليهودي، وتتميز السبع، ويق

حسابات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمجتمع اليهودي بصور وولف، الذي يعيش في دبي منذ 
وزعيم الدولة بالوكالة، وكبار مسؤولي  أبوظبي، مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 2002عام 

 إلمارات".ا
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وأشار إلى أن "دولة اإلمارات تشهد تواجدا يهوديا مطردا، وغدت جاليتهم ذات حضور متزايد، بعد تدفئة 
العالقات مع إسرائيل، وأصبح يهودها يفتحون حسابات على وسائل التواصل، ويعطون مقابالت عن 

لية اليهودية باإلمارات( باللغة الحياة اليهودية بالخليج، وال يزال موقع المجموعة نشطا، مع شعار )الجا
 اإلنجليزية، و)الجالية اليهودية بدبي( بالعبرية".

 15/7/2020، "21 عربيموقع "
 

 ترامب يعلن عن "اتفاق تطبيع كامل للعالقات" بين "إسرائيل" واإلمارات .43
يع كامل الخميس، عن تطب ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن، 2020/8/13، "21"عربي موقع أورد 

محمد بن زايد في  أبوظبيأكد ولي عهد كما  ."إسرائيل"العالقات بين اإلمارات العربية المتحدة و
 "إسرائيل"تصريحات أوردتها وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية "وام"، أنه تم االتفاق على إيقاف ضم 

موضحًا  ئيلي بنيامين نتنياهو.لألراضي الفلسطينية خالل اتصال هاتفي مع ترامب ورئيس الوزراء اإلسرا
سرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصوال إلى عالقات  أن "اإلمارات وا 

 ثنائية".
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ، أن أ.ف.بمن دبي نقال عن  2020/8/14، األيام، رام هللاوأضافت 

 ضفة الغربية "تأّجل" لكن "لم يلغ"، واصفًا هذا اليوم بـ"التاريخي".نتنياهو أّكد أّن مخطط ضم أراض في ال
ستجتمع "خالل األسابيع  "إسرائيل"أشار البيان المشترك إلى أن وفودًا من اإلمارات وومن جهة أخرى 

المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات االستثمار والسياحة والرحالت الجوية المباشرة واألمن 
نشاء سفارات متبادلة".واال  تصاالت والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وا 

على تعليق ضم أراض في  "إسرائيل" اعتبر أن موافقة ترامبأن   ،2020/8/14، العربية نت، دبيوأشارت 
غضون ثالثة أسابيع  تفاق سيّتم توقيعه في البيت األبيض فياالن كاشفًا أ الضفة الغربية، "تنازل كبير"،

 محمد بن زايد.و من قبل كّل من نتانياهو 
 مستشار البيت األبيض جاريد كوشنر،، أن واشنطن من 2020/8/13، الشرق األوسط، لندنوذكرت 
ن محادثات استمرت عامًا ونصف العام تّوجت اتفاقًا من حيث المبدأ، جرى التوصل إليه األسبوع كشف، أ

 .أسابيع 6واإلمارات، موضحًا أن المحادثات ُكثفت قبل نحو  "إسرائيل"بين  الماضي، لتطبيع العالقات
تغريدة قالت فيها نشرت سفارة اإلمارات في واشنطن أن  ،2020/8/13، القدس العربي، لندنوجاء في 

سرائيل إلى الواليات المتحدة إلطالق أجندة استراتيجية للشرق األوس" ط. ستنضم اإلمارات العربية المتحدة وا 
معا ومع الدول األخرى الملتزمة بالسالم وعدم  ،وهذا سيعمق التعاون الدبلوماسي والتجاري واألمني

لكرامته وحقوقه ودولته ذات السيادة.  –ستبقى اإلمارات داعمًا قويًا للشعب الفلسطيني " مضيفة ."التدخل
اعتبر وزير الدولة هته ومن ج ."يجب أن يستفيدوا من التطبيع. سوف ندافع بقوة عن هذه الغايات

تطبيع العالقات يهدف إلى التعامل مع التهديد الذي يمثله "اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن 
ضم المزيد من األراضي الفلسطينية لحل الدولتين، إذ إن ذلك كان سيقضي على أي آمال للسالم في 

  دة إلى التفاوض.الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى العو داعيًا  ".المنطقة
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 تدشنان خطوط االتصال "إسرائيل"اإلمارات و .44
غابي أشكنازي و دشن الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، : وام -أبوظبي 

، أمس، اتصااًل هاتفيًا مع أشكنازي بن زايدوأجرى  وزير خارجية إسرائيل، خطوط االتصال بين البلدين.
ه التهنئة بمناسبة االتفاق، الذي تم اإلعالن عنه يوم الخميس الماضي، بشأن مباشرة العالقات تبادال خالل

سرائيل.   الثنائية الكاملة بين دولة اإلمارات وا 
وأعلنت وزارة الخارجية اإلماراتية تدشين خطوط االتصال مع نظيرتها اإلسرائيلية، بعد أيام من التوصل 

 فلسطينية وعبد الطريق أمام مباشرة عالقات ثنائية بين البلدين.إلى اتفاق سالم أوقف ضم أراض 
 17/8/2020، أبوظبياالتحاد، 

 
 كوروناإسرائيلي جديد في تقنيات فحص  -تعاون إماراتي  .45

التي تتخذ من  "42جي "، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "للرعاية الصحية 42جي "أعلنت  أبوظبي:
اإلسرائيلية المتخصصة في تقنيات قراءة  "نانوسينت"كرة تفاهم مع شركة أبوظبي مقرًا لها، عن توقيع مذ

الروائح، الستكشاف أوجه التعاون في تطوير وتصنيع وتوزيع جهاز فحص الروائح، وهو حّل قادر على 
  باستخدام عينة من هواء الزفير. "19 -كوفيد "اكتشاف الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس 

ذيون من الشركتين في مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي أقيمت عبر تقنية الفيديو بين وشارك مسؤولون تنفي
سرائيل.  اإلمارات وا 

 19/8/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 "إسرائيل"خمسة قطاعات اقتصادية مشتركة للتعاون بين اإلمارات و .46
سرائيل للتعاون في عدة مجاالت بعد إعالن :أ ف ب -دبي اتفاق تطبيع العالقات، في  تستعد اإلمارات وا 

سرائيل بأنها "تاريخية". واإلمارات  خطوة مفاجئة قوبلت بانتقادات فلسطينية بينما وصفتها الدولة الخليجية وا 
الغنية بالنفط وصاحبة االقتصاد األكثر تنوعًا بين جيرانها، هي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطّبع 

 .العالقات بشكل كامل مع إسرائيل
 في ما يلي أبرز القطاعات التي يمكن أن تشّكل أساسًا للتقارب االقتصادي بين الدولتين:

حتى قبل اإلعالن عن تطبيع العالقات، أعلن رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
 ." 19-كوفيد "حزيران الماضي عن "تعاون" مع اإلمارات في مجال مكافحة وباء 

ع األبحاث عمومًا، عنصرًا مهمًا في االستراتيجية الحكومية اإلماراتية، ويشمل األدوية ويشّكل قطا 
وقد يشكل فيروس كورونا المستجد وسيلة  كما هو الحال في إسرائيل.واألمراض واألسمدة وغيرها، 

 إلطالق أبحاث مشتركة.
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سرائيلية عقودًا لتطوير األبحاث من أجل التع اون والتوصل إلى فحص للكشف ووقعت شركات إماراتية وا 
 عن فيروس كورونا المستجد ال يكون مزعجًا ويمكن القيام به "في بضع دقائق".

سرائيلية في أبوظبي  وبعد اإلعالن عن اتفاق التطبيع، يوم الخميس الماضي، وّقعت شركتان إماراتية وا 
األولى علنًا في العاصمة  عقدًا آخرًا لتطوير أبحاث ودراسات خاصة بفيروس كورونا المستجد، للمرة

 اإلماراتية بحضور وسائل إعالم إسرائيلية.
ورأى كريستيان أولريشسن الباحث في "معهد بيكر" التابع لجامعة رايس في الواليات المتحدة أّن "األولوية 

 ، وقد تكون هذه طريقة شعبية لتطبيع"19 – كوفيد"العاجلة ستكون التعاون في البحث والتطوير لمكافحة 
 الناس في البلدين حيث لفكرة أن التنسيق في مثل هذه القضية الملحة سيعود بالفائدة على البلدين".

من صادراتها، بحسب وزارة  بالمائةويشكل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل أكثر من أربعين 
 االقتصاد، لذلك تطلق على نفسها اسم "أمة الشركات الناشئة".

تبر دبي خصوصًا من أبرز المدن العربية والعالمية استقطابًا لهذه الشركات بفضل البيئة وفي اإلمارات، تع
من الشركات الناشئة في الشرق  بالمائة 35الحاضنة والدعم الحكومي لها. وتشير تقارير إلى أن أكثر من 

 األوسط وشمال افريقيا تتمركز في اإلمارات وحدها.
تكون قوة في مجال التكنولوجيا عبر دعمها للعديد من المشاريع  في موازاة ذلك، تسعى اإلمارات ألن

 واالستثمار في هذا القطاع الرئيسي بالنسبة لالقتصاد اإلسرائيلي.
مليار دوالر من منتجات التكنولوجيا الزراعية، بحسب أرقام  9.1ما قيمته  2016وصدرت إسرائيل في عام 

 صادرة عن وزارة الزراعة اإلسرائيلية.

إلمارات، هناك توجه للتركيز على أسلوب الزراعة الذكية لتجاوز التحديات التي تواجه الزراعة في وفي ا
وبدأت في السنوات األخيرة  البالد، ومنها الحرارة الشديدة وقلة األراضي الزراعية باإلضافة إلى شح المياه.

 تنتشر في دبي مزارع الفواكه والخضار وغيرها على نطاق واسع.
الطبية والزراعية ومجال للتنسيق في  التقنياتلريشسن لفرانس برس "هناك فرص للتعاون في ويقول أو 

وبحسب أولريشسن، فإن التعاون في هذه المجاالت سيسمح  مجال الشركات الناشئة وسياسات االبتكار".
االت سياسية "بتسجيل عدد من النتائج العملية التي يمكنها أن تسهل فيما بعد توسيع نطاق التعاون في مج

 ودبلوماسية أكثر عالنية".
وتملك إسرائيل شركات رائدة عالميًا في مجال تنقية المياه، من بينها "أي دي أيي" الرائدة في هذا المجال 

 محطة في أربعين دولة. 400والتي أقامت 
حر لتوفير من جهتها، تعتمد اإلمارات التي تعاني من شح في المياه ومناخ صحراوي على تحلية مياه الب

 مياه صالحة للشرب.
محطة تحلية في مختلف أنحاء  260وبحسب وسائل إعالم إماراتية، فيوجد في الوقت الحالي أكثر من 

ماليين متر مكعب، على  3.688اإلمارات. كما أن كمية مياه التحلية المستخدمة في اإلمارات تبلغ نحو 
 .2025ماليين متر مكعب عام  5.806أن تصل إلى 
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شركة  27صادر عن منظمة "برايفيسي انترناشونال" البريطانية غير الحكومية، هناك  2016قرير عام في ت
 اسرائيلية متخصصة في هذا المجال.

وهذا الرقم يضع اسرائيل البالغ عدد سكانها ثمانية ماليين نسمة، في طليعة التصنيف العالمي للشركات 
 في بريطانيا. 1.6في الواليات المتحدة و 0.4مقابل شركة لكل مليون شخص،  3.3في هذا المجال مع 

 وبين مستخدمي هذه البرمجيات حكومات في أمريكا الالتينية وآسيا الوسطى وافريقيا.
 وصممت شركة "ان أس او" االسرائيلية المعروفة برنامج "بيغاسوس" الشهير لالختراق.

راقبة وتحليل المعلومات، بينما تنتشر في وفي اإلمارات تقدم شركات عديدة خدمات في محال األمن والم
البالد التي لم تتعّرض قط ألي عمل "ارهابي" ماليين الكاميرات التي تراقب الشوارع والمراكز التجارية 

 ضمن نظام ُيعرف باسم "عين الصقر".
 20/8/2020القدس، القدس، 

 
 مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية في البحث الطبي والدوائي .47

زير الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتي عبد الرحمن العويس، مع وزير الصحة اإلسرائيلي دبي: بحث و 
يولي إدلشتاين، مسارات التعاون الثنائي في مجاالت الصحة والبحث العلمي، وسبل تعزيز التعاون في 

فحة المجال الطبي، إلى جانب الصناعات الدوائية، واألبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكا
وبحث الجانبان، خالل اتصال هاتفي، مشاريع  ."19 - كوفيد"جائحة وباء فيروس كورونا المستجد 

مستقبلية للشراكة العلمية والطبية، خصوصًا في مجال التجارب المتعلقة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس، 
 إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

 25/8/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 مارات تلغي قانون مقاطعة "إسرائيل"اإل .48
مرسومًا  أصدر رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت،: أبوظبي

 في شأن مقاطعة 1972/ لسنة 15بإلغاء القانون االتحادي رقم / 2020/ لعام 4بقانون اتحادي رقم /
قانون لألفراد والشركات في اإلمارات، عقد اتفاقيات مع الإلغاء  ويسمح "إسرائيل" والعقوبات المترتبة عليه.

، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما "إسرائيل"هيئات أو أفراد مقيمين في 
كذلك، سيتم  كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته.

سماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات اإلسرائيلية بكافة أنواعها في اإلمارات، ال
 واالتجار بها.

 2020/8/29، قدس برس
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 "معاهدة السالم خطوة شجاعة" الوفد األمريكي اإلسرائيلي يصل اإلمارات.. بيان ثالثي مشترك: .49
أصدرت اإلمارات والواليات  -)د ب أ(  -س"دوت كوم"القد-أبوظبي ، 1/9/2020القدس، القدس،  ذكرت

سرائيل بيانا ثالثيا مشتركا في ضوء زيارة الوفد األمريكي  اإلسرائيلي المشترك برئاسة جاريد  -المتحدة وا 
 .اإلثنينكوشنير كبير مستشاري الرئيس األمريكي دونالد ترامب لإلمارات يوم 

مي األمريكي ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس األمن ضم الوفد روبرت أوبراين مستشار األمن القو 
القومي اإلسرائيلي إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بإسرائيل، حسب وكالة أنباء اإلمارات 

 .)وام(
وجاء في البيان: "تمثل معاهدة السالم التي تم التوصل إليها بين دولة اإلمارات ودولة إسرائيل برعاية 

خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وتكامال  2020)آب( أغسطس  13ي أمريكية ف
 ."وازدهارا

وأضاف: "توفر معاهدة السالم تفكيرا جديدا حول طريقة معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها، مع التركيز 
ديدة تعمل على على الخطوات العملية التي لها نتائج ملموسة حيث تحمل في طياتها الوعد ببناء جسور ج

 ."خفض تصعيد النزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات جديدة في المستقبل
وأوضح: "تأتي هذه المعاهدة في الوقت المناسب.. فعلى مدى العقد الماضي، شهدنا زيادة ملحوظة في 

ات األجيال الحروب والدمار والنزوح وتحول ديموغرافي متزايد نحو الشباب.. ولذلك فإذا أردنا تلبية احتياج
 ."الحالية والمقبلة فإنه يجب أن نستجيب بشكل فعال لكل هذه المتغيرات

وتابع: "أطلقت المعاهدة فرصة تاريخية في إقامة عالقات اعتيادية بين دولة اإلمارات ودولة إسرائيل والتي 
 ."أدت إلى وقف خطط ضم دولة إسرائيل األراضي الفلسطينية

ة ودولة اإلمارات القادة الفلسطينيين على إعادة االنخراط مع نظرائهم وزاد: "وتحث الواليات المتحد
 ."اإلسرائيليين في المناقشات الرامية إلى تحقيق السالم

وأضاف: "تود دولة اإلمارات ودولة إسرائيل اإلعراب عن امتنانهما لردود الفعل الدولية اإليجابية على هذه 
ع أنحاء العالم.. ونحن ممتنون بشكل خاص للرئيس المعاهدة من قبل عدد من الحكومات من جمي

األمريكي ترامب لقيادته وإلدارته للدور الحاسم في تحقيق هذا اإلنجاز الدبلوماسي.. كما يشجعنا بشدة 
 ."الدعم الواسع الذي لقيناه من الحزبين في الكونجرس األمريكي على هذا اإلنجاز

ية في المستقبل القريب إلى إطالق سلسلة من التغييرات وأوضح: "نأمل ونتوقع أن تؤدي جهودنا الجماع
ق تحقيق األمن التي ستضع شعوبنا والمنطقة بأسرها على طريالكبيرة والصغيرة على حد سواء و  اإليجابية

 ".واالزدهار والسالم
أبوظبي: شّدد مستشار الرئيس األمريكي، جاريد كوشنر،  ،2020/8/31الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

، على أن السالم اإلثنيني وصل إلى مطار أبوظبي مع وفد مشترك من الواليات المتحدة و"إسرائيل"، الذ
أمر ملّح لشعوب الشرق األوسط. داعيًا لتوسيع مسار السالم في المنطقة والعالم. واعتبر كوشنر أن 

ة للحوار والقيام بخطوات "مستقبل المنطقة ال يجب أن يبقى رهينة للماضي"، داعيًا الفلسطينيين إلى "العود
 ."تجاه السالم
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هنأ مائير بن شبات، رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، كاًل من إسرائيل واإلمارات بعد وصول  بدوره
وقال بن شبات، في كلمة باللغة العربية من  .(اإلثنينأول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل لإلمارات اليوم )

للمشاركة معنا في صنع السالم من "، داعيًا دواًل أخرى "تحويل الرؤية إلى واقعوصلنا هنا ل"مطار أبوظبي 
 ."علينا تعزيز القواسم المشتركة لتغيير الواقع". وأضاف "أجل شعوب المنطقة

 
 في القطاع المالي والمصرفي "إسرائيل"مذكرة تفاهم للتعاون بين اإلمارات و .50

بعد االتفاق على بدء تدشين التعاون في مجاالت عدة  ،ثالثاءال ،سرائيلي أبوظبياإلوفد الأبوظبي: غادر 
بين الدولتين، بينها مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع المالي والمصرفي، بانتظار توقيع اتفاق تطبيع 

على تشكيل مجموعات عمل  حيث اتفق الجانبان العالقات النهائي في البيت األبيض خالل أسابيع.
مصرف "ألعمال المصرفية. ووقع المذكرة كل من عبد الحميد األحمدي محافظ ولجان ثنائية لتسهيل ا

مكتب "من جهته؛ باشر و  ورونان بارتس مدير عام مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي. "اإلمارات المركزي
النقاشات المشتركة، خالل اجتماع ُعقد بصورة  "مكتب استثمر في إسرائيل"و "أبوظبي لالستثمار

ضع خطة تهدف إلى تأسيس عالقات تعاون ثنائية رسمية بين الطرفين خالل األشهر افتراضية، لو 
مع نظرائهم اإلسرائيليين خالل الزيارة،  واناقشقد ن ين اإلماراتييالمسؤولفيما تجدر اإلشارة إلى أن المقبلة. 

ج الفضاء آفاق التعاون الثنائي في مجاالت رئيسية، تتضمن االستثمار، والتمويل، والصحة، وبرنام
 المدني، والطيران المدني، والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، والسياحة والثقافة.

 2020/9/2، الشرق األوسط، لندن
 

 شركة االتحاد للطيران اإلماراتية تفتح مكتب لها في تل أبيب اإلذاعة العبرية:  .51
كة االتحاد للطيران اإلماراتية، افتتحت ذكرت إذاعة كان العبرية، اليوم، أن شر  :ترجمة خاصة -رام هللا 

 أن تلحق بها شركة طيران اإلمارات. من المتوقع أيضاً و  أمس مكتب تمثيلي رسمي لها في تل أبيب.
ودبي، خالل  أبوظبيإلى  جوريونوأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل رحالت جوية من مطار بن 

 األشهر المقبلة.
 2020/9/2، القدس، القدس

 
 مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات ناجحة للغاية في أبوظبي .52

في اختتام الجولة األولى من المفاوضات في أبوظبي بين الوفدين اإلماراتي : نظير مجلي - تل أبيب
واإلسرائيلي، بحضور الوفد األميركي، أكد مسؤولون من الطرفين أنها كانت ناجحة للغاية وأسفرت عن 

اقيات، وأنها ستستأنف في القريب على مستويات عدة، وأن المفاوضين أبدوا قدرًا عدد من التفاهمات واالتف
 عاليًا من النجاعة.
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 24وكان الوفد اإلسرائيلي قد عاد مساء أمس )الثالثاء( إلى تل أبيب، بعد جوالت مفاوضات دامت 
ألولى للقاءات أظهرت الدقائق ا"ساعة. وأعلن مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، الون اوشبتس، أن 

مدى عمق التزام الطرفين بعملية سالم حقيقية، بال شكوك أو تردد وجدية غير عاديين. وبدا أن كل طرف 
منا يجد ما يتعلمه من اآلخر. اإلماراتيون مذهلون في قدراتهم على تغليب األمور األهم بنجاعة وتصميم. 

وقال مصدر في الخارجية اإلسرائيلية، إن  ."م استراتيجيوأوضحوا لنا، كالمًا وفعاًل، أن قرار السالم لديه
موضوع فتح مقرات دبلوماسية لكل بلد سينجز خالل بضعة أسابيع، وأن اإلمارات أوضحت أنها ستقيم 

 سفارتها في مدينة تل أبيب.
فة هذا، وقد أكد وزير االستخبارات اإلسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، النبأ الذي نشرته، صباح أمس، صحي

. وقال كوهن 2018، وقالت فيه إن نتنياهو، كان قد زار أبوظبي، بشكل سري في عام "يديعوت أحرونوت"
 ."أجل، الخبر صحيح، ورئيس الحكومة كان هناك وكان في دول أخرى"

 2/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مليارات دوالر سنويا  4ةتبادال تجاريا مع اإلمارات بقيمتتوقع  "إسرائيل" .53

قال وزير المخابرات اإلسرائيلي إيلي كوهين إلذاعة "ريشت بيت" اإلسرائيلية إن حجم التجارة بين : يترزرو 
مليارات دوالر، وذلك بعد اإلعالن عن تطبيع  4أعوام إلى  5إلى  3إسرائيل واإلمارات سيصل في غضون 

 .آب الماضي العالقات بين البلدين في أغسطس/
إن الرقم الذي ذكره للتجارة السنوية، ويشمل التجارة  -و وزير اقتصاد سابقوه-وقال متحدث باسم كوهين  

 .في معدات الدفاع
 7/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اكتفت ببيجامة النوم.. شركة مالبس داخلية إسرائيلية تصور إعالنا في دبي بعد التطبيع .54

بلدها تشارك في جلسة تصوير  أصبحت عارضة األزياء اإلسرائيلية مي تاجر أول عارضة أزياء من
بدولة اإلمارات بعد اتفاق البلدين على تطبيع العالقات بينهما الشهر الماضي. وظهرت مي مرتدية 
مالبس نوم )بيجامة( أثناء جلسة تصوير في الصحراء مع عارضة األزياء أنستاسيا المقيمة في اإلمارات. 

لشركة بعرض مالبس نوم فقط، حيث قالت مي تاجر واحتراما للعادات والتقاليد في اإلمارات اكتفت ا
 "نحترم األصول هنا".

 8/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تعاون إماراتي إسرائيلي لتطوير تقنيات صحية .55
أفاد مركز شيبا الطبي في إسرائيل وأبيكس الوطنية لالستثمار باإلمارات، أمس، أنهما  :رويترز -القدس 

وقال يوئيل  تقنيات تتعلق بالرعاية الصحية في اإلمارات ومنطقة الخليج. وقعا اتفاقا مبدئيًا لتطوير
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. "سبتمبر 21من المرتقب توقيع اتفاق نهائي بحلول "هاريفين، مدير القسم الدولي في مركز شيبا الطبي: 
إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق أمام التعاون على صعيد االبتكار الطبي، والتدريب المهني، "وأضاف: 

 ."19-السياحة الطبية، وعالج كوفيدو 
 11/9/2020، أبوظبياالتحاد، 

 
 مستثمرون إماراتيون يبرمون صفقات مع شركات الهايتك اإلسرائيلية .56

شهد سوق "التكنولوجيا الفائقة" تحول التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي إلى : عدنان أبو عامر - 21عربي
ي، رصد تدفق االستفسارات من المستثمرين اإلماراتيين إلى "حقيقة واقعة"، وفقا لخبير اقتصادي إسرائيل

وتوقع ميكي ليفي في مقاله بموقع "ويلال"، ترجمته  "إسرائيل"، بعد وقت قصير من اإلعالن عن االتفاق.
" أن ينجم عن هذا التعاون في مجال الهايتك والتجارة والرحالت الجوية لحضور المؤتمرات 21"عربي

من  بالمائة 10ن في غضون ثالث ساعات، "زيادة في االستثمارات اإلسرائيلية بنسبة الدولية بين الجانبي
 LinkedInاإلمارات". وأوضح أنه "بعد ساعات قليلة من إعالن تطبيع العالقات مع اإلمارات، بدأ حساب 

ت " اإلسرائيلية بتلقي عشرات الطلباHachshara Insurance Companyمن شركة " GO Digitalبـالخاص 
 استفسارا من رجال أعمال من اإلمارات". 70للتعاون، وبعد ذلك تم إحصاء 

 10/9/2020، "21موقع "عربي 
 

 عنصرية وكرهًا للعرب والمسلمين  "إسرائيل"اإلمارات تستثمر في أكثر أندية  .57
ائيلية يعتزم رجال أعمال إماراتيون االستثمار بفريق "بيتار القدس" اإلسرائيلي، أكثر فرق القدم اإلسر 

وذكرت القناة  عنصرية وكراهية للعرب والمسلمين، ويحظى بتشجيع جماهير معروفة بعنصريتها وتطرفها.
نيوز" أنه سيتم خالل األيام القليلة المقبلة إجراء سلسلة لقاءات بين المستثمرين  24اإلسرائيلية "أي 

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

 10/9/2020، الدوحة، الشرق
 

 "هبوعليم"و "اإلمارات دبي الوطني"تفاهم بين بنك توقيع مذكرة  .58
وُتعد  أكبر البنوك في إسرائيل.أحد  "بنك هبوعليم"دبي: وقع بنك اإلمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع 

هذه االتفاقية األولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العالقات المالية واالقتصادية بين دولة 
سرائيل.  اإلمارات العربية المتحدة وا 

 15/9/2020، الخليج، الشارقة
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 بيضفي البيت األ "إسرائيل"اإلمارات والبحرين توّقعان اتفاق سالم مع  .59
أمام حشد ضم عدة مئات من األشخاص في حديقة البيت األبيض، وقع رئيس : هبة القدسي - واشنطن

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

، ُوّقعت االتفاقيات من ثالث نسخ ترامبديقة الجنوبية للبيت األبيض رعاها وخالل مراسم ُأقيمت في الح
سرائيل ثم من  -باللغات العربية واإلنجليزية والعبرية- حيث تم التوقيع في البداية من جانب اإلمارات وا 

سرائيل، فيما تجنب القادة مصافحة األيدي عماًل بإرشادات السالمة بسبب الوباء. ومّثل  جانب البحرين وا 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل، بينما مّثل وزيرا الخارجية اإلماراتي والبحريني عبد هللا 
بن زايد آل نهيان وعبد اللطيف بن راشد الزياني، بلديهما في مراسم االحتفال التاريخي للتوقيع بحضور 

أعضاء الكونغرس ومسؤولين سابقين وعدد  ضيف من مسؤولي اإلدارة األميركية، وبعض 700أكثر من 
 من السفراء لدى الواليات المتحدة بينهم سفير سلطنة عمان ونائبة سفير السودان.

إننا نشهد تحواًل تاريخيًا وشرق أوسط جديدًا "في كلمة من شرفة البيت األبيض:  ترامبوقال الرئيس 
من إسرائيل واإلمارات والبحرين السفارات وتوقيع اتفاقيتي سالم خالل شهر واحد تقيم بموجبهما كل 

اتفاق أبراهام "على أن  ترامب. وشدد "وتتبادل السفراء وتتعاون في مجاالت الصحة واألمن واالقتصاد
 ."سيفتح الباب أمام المسلمين للصالة في المسجد األقصى وزيارة األماكن اإلسالمية

فأعرب عن امتنانه لإلدارة األميركية وتقديمها رؤية  ثم تحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
اليوم هو فجر "حقيقية للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين، والتوسط لتحقيق هذا السالم، مشيرًا إلى أن هذا 

 . ووجه تحياته إلى قادة اإلمارات والبحرين."جديد للسالم
د، كلمة استهّلها بتوجيه تحية شعب اإلمارات إلى ثم ألقى وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبد هللا بن زاي

أقف اليوم ألمّد يد السالم وأستقبل يد السالم، والبحث عن السلم "جميع الحاضرين لمراسم التوقيع. وقال: 
مبدأ سليم وتتحقق المبادئ بتحولها ألفعال، ونحن هنا نشهد حدثًا سيغّير الشرق األوسط وسيرسل األمل 

 ."حول العالم
سرائيل هو خطوة تاريخية نحو سالم حقيقي "لمته، قال الزياني إن وفي ك إعالن دعم السالم بين البحرين وا 

منطقة الشرق األوسط شهدت "، مشيرًا إلى أن "بغّض النظر عن الدين واألعراق والطائفة واآليديولوجيات
 ."تراجعًا بسبب النزاعات وفقدان الثقة، ما حرم األجيال من االزدهار

أعتقد أنهم "للصحافيين:  ترامبال حول الرسالة التي ترسلها االتفاقات إلى الفلسطينيين، قال وفي سؤ 
يشاهدون ما يحدث، وسنرى الفلسطينيين يأتون في مرحلة ما، وسيكون هناك سالم من دون دماء على 

 لدول.، لكنه لم يفصح عن أسماء تلك ا"انضمام دول أخرى ما بين خمس وست دول"، متوقعًا "الرمال
جلب إيران إلى طاولة المفاوضات خالل أسبوع أو شهر بعد انتهاء االنتخابات "أيضًا  ترامبوتوّقع 

 ."الرئاسية وعقد صفقة جديدة وعادلة معها، تصبح معها إيران دولة غنية
 16/9/2020، الشرق األوسط، لندن
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 بث مشترك بين قناة إماراتية وأخرى إسرائيلية وتلفزيون البحرين .60
اسبة توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من اإلمارات العربية المتحدة والبحرين يوم أمس برعاية بمن

وقال مذيع تلفزيون دبي  اإلسرائيلية وتلفزيون البحرين بثا مشتركا. 12الـ أميركية، بث تلفزيون دبي والقناة
في  ر في تلفزيون دبي إلى الزمالءخبافي البث "أهال وسهال، شالوم، تحية محملة بالسالم من مركز األ

 اإلسرائيلية وتحية سالم إلى زميلي في تلفزيون البحرين". 12الـ القناة
ورد مذيع تلفزيون البحرين بالقول "شالوم تحية لكم منا من مركز األخبار في تلفزيون البحرين، صفحة 

ننا كإعالميين من البحرين جديدة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، نرحب بكم في هذا اللقاء بي
سرائيل".  وا 

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

 16/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"ينشر بعض نصوص االتفاق اإلماراتي البحريني مع  "بيضالبيت األ" .61
نشر البيت األبيض األميركي مقتطفات من اتفاقي التطبيع اإلماراتي والبحريني : هبة القدسي - واشنطن

 :مع إسرائيل، وُكِشف عنها، أمس
سرائيل  اتفاق البحرين وا 

سرائيل عنوان  سالم والتعاون والعالقات الدبلوماسية والودية بين إعالن ال"ويحمل االتفاق بين البحرين وا 
جاللة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء "، ويقول إن "إسرائيل ومملكة البحرين

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفقا على فتح مرحلة من الصداقة والتعاون، إلقرار االستقرار في الشرق 
 ."لدول المنطقة، وتنفيذ اتفاق أبراهام وبدء فصل جديد من السالماألوسط وتحقيق الرخاء 

وُيقّر الطرفان بموجب االتفاق االلتزام بتشجيع السالم واألمن في الشرق األوسط، واالعتراف بحق سيادة 
 -كل دولة، في الحياة بسالم وأمن، واالستمرار في الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للصراع اإلسرائيلي 

يني. ويقول االتفاق إنه بهذه الروح توافق الدولتان على سلسلة من الخطوات لبدء فصل جديد في الفلسط
العالقات، حيث وافقت مملكة البحرين مع دولة إسرائيل على توقيع اتفاقات خالل األسابيع المقبلة في 

لطاقة والقطاع الصحي مجاالت االستثمار والسياحة والطيران المباشر واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا وا
والبيئة ومجاالت التعاون المشترك، مثل اتفاق فتح سفارات في الدولتين. ويشيد االتفاق بجهود الرئيس 

 في تحقيق السالم وشاهدًا على االتفاق. ترامب
 اتفاق أبراهام

نيامين نتنياهو ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ب ترامبالذي وقعه الرئيس األميركي دونالد  "اتفاق أبراهام"أما 
ووزير الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، فقد نص على 
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عبارات عامة تشدد على أهمية تقوية والحفاظ على السالم في الشرق األوسط، القائم على التفاهم والوجود 
 دينية.المشترك، واحترام كرامة وحرية اإلنسان والحرية ال

ويقول الموقعون إنهم يشجعون الجهود لدعم الحوار بين األديان وثقافة السالم بين األديان الثالثة. 
ويؤمنون بأن الطريق األفضل لمواجهة التحديات من خالل التعاون والحوار والعالقات الودية بين الدول 

 ومصالحها في السالم الدائم في الشرق األوسط والعالم.
تفاقية إن الدول الموقعة ترغب في أن يسود العالم التسامح واالحترام لكل إنسان، ليكون مكانًا كما تقول اال

يتمتع فيه كل شخص بالكرامة واألمل، بغّض النظر عن جنسه ودينه وعرقه. ومساندة العلم والفن والصحة 
نهاء والتجارة بما يؤدي إلى فائدة اإلنسانية وتعظيم إمكانات اإلنسان، وتقريب الدو  ل من بعضها البعض، وا 

التطرف والصراع وتوفير مستقبل أفضل لكل األطفال، واالستمرار في رؤية السالم واالستقرار والرخاء في 
 كل الشرق األوسط والعالم.
بناء على هذه الروح، نرحب بالتقدم الذي حدث في إقامة عالقات دبلوماسية "وُتختتم االتفاقية بفقرة أنه 

يرانها في المنطقة، تحت مبادئ )اتفاق أبراهام(، ونشجع الجهود لتوسيع العالقات األخوية بين إسرائيل وج
 ."القائمة على المصالح وااللتزامات المشترك لتوفير مستقبل أفضل

سرائيل  نص بنود اتفاق السالم بين اإلمارات وا 
 اثنتي عشرة نقطة:ينص اتفاق السالم بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل على 

 إقامة عالقات سالم دبلوماسية، وتطبيع العالقات بشكل كامل بين البلدين. -1
المبادئ العامة وفق قوانين األمم المتحدة والقانون الدولي. االعتراف بسيادة كل دولة واالحترام  -2

 المتبادل. وحل أي خالفات بين البلدين بالوسائل السلمية.
قامة عالقات دبلوماسية وقنصلية وفقًا للقانون الدولي.تبادل السفارات بع -3  د توقيع االتفاقية، وا 
السالم واالستقرار، وأخذ خطوات لمنع أي أنشطة إرهابية أو عنيفة ضد كل من الدولتين. ونفي أي  -4

مساندة لتلك األنشطة في الخارج. أمان سالمة الشعوب في المنطقة. ومناقشة هذه األمور بشكل دوري، 
برام اتفاقات مفصلة تستند إلى التعاون والتنسيق.و   ا 
التعاون وااللتزام لدفع السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، واالتفاق على اتفاقات تشمل:  -5

االستثمارات، والطيران المدني، والخدمات القنصلية، والتأشيرات، والتجارة، والعالقات االقتصادية 
نولوجيا، والفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة والطاقة والبيئة والتعليم، والصحية، والعلوم والتك

 والترتيبات البحرية واالتصاالت والبريد، والزراعة واألمن الغذائي، والمياه، والتعاون القانوني.
ات األخوية، وبدء فترة جيدة من العالق "اتفاق أبراهام"التفاهم المشترك والتعايش المشترك بناء على  -6

 وتسهيل منح التأشيرات والسفر اآلمن بينهما.
وضع أجندة استراتيجية للشرق األوسط، لتوسيع الدبلوماسية اإلقليمية والتجارة واالستقرار والتعاون في  -7

 كل منطقة الشرق األوسط، والعمل على فتح فرص اقتصادية إقليمية.
ال تتداخل أو تؤثر على أي اتفاقات أخرى مع األمم حقوق أخرى والتزامات: تنص االتفاقية على أ -8

 المتحدة.
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االحترام وااللتزام؛ حيث يستند هذا االتفاق على حسن النيات، ويعتمد على األفعال وردود األفعال من  -9
 من مبادئ األمم المتحدة في حالة الخالف. 103كل طرف. واالستناد إلى المادة 

 .يتم تنفيذ االتفاق بأسرع وقت -10
 حل الخالفات: أي خالفات تطرأ يتم حلها من خالل المفاوضات. -11
 من مبادئ األمم المتحدة. 102تسجيل االتفاق لدى األمين العام لألمم المتحدة، وفق المادة  –12

 لإلطالع على النص كامل باللغة األنجليزية: انظر الرابط:
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-full-text-the-israel-uae-bahrain-

abraham-accords-declaration-1.9159509 
 17/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"ثماني اتفاقيات تجارية اقتصادية مع  د  ع  وزير االقتصاد االماراتي: نُ  .62

سرائيل تناقشان  صرح وزير االقتصاد في دولة االمارات العربية المتحدة، عبد هللا بن طوق، بأن بالده وا 
صياغة ثمانية اتفاقات في مجال التجارة واالقتصاد بما في ذلك اعداد وثيقة لتجنب فرض الجمارك 

وأضاف الوزير االماراتي ان البلدين يدرسان امكانية التجارة الحرة بينهما في مرحلة  المزدوج بين البلدين.
ت ال يمكن اعتبارها تحصيل حاصل، ألن االمر ن مثل هذه التفاهمات واالتفاقياأأضاف بن طوق  الحقة.

 يتعلق بالتعاون بين اقتصادين متطورين في منطقة الشرق األوسط وهو ما يستدعي استغالل هذه الفرصة.  
 I24 News ،15/9/2020موقع 

 
 "إسرائيل"و "موانئ دبي"مذكرات تفاهم بين توقيع  .63

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة  وقع سلطان أحمد بن سليم، رئيس: مساعد الزياني - دبي
 .اإلسرائيلية "دوفرتاوار"، ثالث مذكرات تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية"

بتقييم تطوير الموانئ اإلسرائيلية،  "موانئ دبي العالمية"وتغطي مذكرات التفاهم مجاالت تعاون تشمل: قيام 
مكانية إنشاء خط مال حي مباشر بين ميناء إيالت وميناء جبل علي، وكذلك تطوير مناطق حرة، وا 

في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين، من خالل تطبيق أفضل  "جمارك دبي"ومساهمة 
، وفرص العمل مع أحواض "األحواض الجافة العالمية"الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة، واستكشاف 

صالح السفن اإلسرائيلية، عل ى مبدأ المشروعات المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات بناء وا 
صالح السفن.  أحواض بناء وا 

 16/9/2020، لندن، األوسطالشرق 
 

 "إسرائيل"لبحث إمكانية إعالن تطبيع السودان مع  أبوظبيموقع "والال": لقاء في  .64
ين أميركيين وكاالت: كشفت مصادر سودانية، مساء أمس، أن لقاء سيعقد بين مسؤول -تل أبيب 

ماراتيين وسودانيين في  ؛ لبحث إمكانية انضمام الخرطوم لعملية التطبيع مع إسرائيل، بحسب ما أبوظبيوا 
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ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها: إنه في حال قبلت الواليات المتحدة طلبات  أفاد موقع "والال" العبري.
بيان عن إقامة العالقات مع إسرائيل في غضون  السودان لمساعدتها بمليارات الدوالرات، فإنه قد يصدر

 أيام، مرجحًة أن تقبل واشنطن بذلك.
وقالت المصادر السودانية: إن الحكومة ستسعى للحصول على تعويضات اقتصادية مقابل التطبيع مع 

صًة مليارات دوالر كمساعدة إنسانية وتدفق مباشر لموازنة الدولة، خا 3إسرائيل، وكمنحة فورية أكثر من 
وبّينت أن الحكومة في الخرطوم تريد استمرار  بعد األزمة التي أحدثتها الفيضانات والعجز الحكومي الحاد.

ووفقًا لموقع "والال"، فإن البرهان يؤيد بشدة التطبيع  المساعدات االقتصادية األميركية لثالث سنوات مقبلة.
 مع إسرائيل.

 21/9/2020، األيام، رام هللا
 

 وبنك لئومي يستكشفان فرص االستثمار في القطاع اللوجستي اإلسرائيلي "موانئ دبي" .65
اإلسرائيلي، للعمل معًا على اسكتشاف  "بنك لئومي"، مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية"وّقعت  دبي:

فرص التعاون وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في إسرائيل ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل 
تتضمن مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون الذي سيمكن الطرفين من استكشاف الفرص  المنطقة عمومًا.و 

المحتملة بما في ذلك تطوير الموانئ واألصول اللوجستية في إسرائيل لدعم التجارة وخلق المزيد من فرص 
ن تدفق البضائع، العمل، وحلول التمويل التجاري لتبسيط متطلبات رأس المال العامل للشركات وتحسي

 والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أوجه القصور في سالسل التوريد.
 21/9/2020، الشارقة، لخليجا

 
 ... وخطط إلقامة مهرجان سنوي"إسرائيل"اتفاقية للتعاون السينمائي بين اإلمارات و .66

للسينما  "سام شبيغل"سرائيلي، ومختبر قالت لجنة أبوظبي لألفالم، وصندوق السينما اإل أبوظبي:
وتشمل  ( إنهم وقعوا اتفاقية تعاون في مجال التدريب واإلنتاج.اإلثنينوالتلفزيون بالقدس، في بيان مشترك )

سرائيل.  االتفاقية خططًا إلقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي بالتناوب بين أبوظبي وا 
 21/9/2020، لندن، األوسطالشرق 

 

 تعلن اتفاقًا يوقف ضم األراضي الفلسطينية "إسرائيل"بن زايد: اإلمارات والواليات المتحدة وعبدهللا  .67
أكد سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، أن "اإلمارات 

سرائيل تعلن اليوم عن اتفاق يوقف ضم ا  ألراضي الفلسطينية".العربية المتحدة والواليات المتحدة وا 
وكتب سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "انفراج كبير في العالقات العربية 

نجاز دبلوماسي مهم ويفتح آفاقًا جديدة للسالم واالستقرار في المنطقة".  اإلسرائيلية وا 
 13/8/2020، أبوظبياالتحاد، 
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 قات العربية اإلسرائيليةسفير اإلمارات لدى واشنطن: تقدم في العال .68
وصف معالي يوسف العتيبة سفير اإلمارات لدى الواليات المتحدة االتفاق بين : واشنطن )وكاالت(

سرائيل بأنه يشكل انتصارًا دبلوماسيًا وتقدمًا مهمًا في العالقات العربية اإلسرائيلية.  اإلمارات وا 
إعالن اليوم انتصار للدبلوماسية وللمنطقة. إنه "طن: وقال في بيان نشره موقع السفارة اإلماراتية في واشن

مكانية حدوث "تقدم مهم في العالقات العربية اإلسرائيلية ، مشيرًا إلى أنه يقضي على الفور بوقف الضم وا 
تصعيد عنيف، ويحافظ على قابلية حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي. وقال 

ن اإلمارات تظل داعمة قوية للشعب  "تويتر"على السفير العتيبة  إن االتفاق يحافظ على حل الدولتين، وا 
 الفلسطيني.

 14/8/2020، أبوظبياالتحاد، 
 

 طحنون بن محمد: السالم مبدأ اإلمارات .69
أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، في تغريدة على : أبوظبي

السالم مبدأ سعت إليه دولة اإلمارات منذ تأسيسها، وهو نهج  أّكده "، أن "تويتر"لى حسابه الرسمي ع
سرائيل، ممهدًة الطريَق نحو  االتفاق التاريخي الذي عقدته القيادة الرشيدة مع الواليات المتحدة األميركية وا 

 ."حفظ األراضي الفلسطينية وصواًل إلى استقرار شامل للمنطقة
 14/8/2020، أبوظبياالتحاد، 

 

 .. تعرف على أبرز نقاطه"إسرائيل"التطبيع بين اإلمارات و .70
إن اتفاق تطبيع العالقات بين إسرائيل  -يوم الخميس-قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو 

 وفيما يأتي أبرز نقاط االتفاق: قات بين تل أبيب والعالم العربي.واإلمارات يدشن "حقبة جديدة" من العال
 .تطبيع العالقات الدبلوماسية بشكل كامل 
 .تبادل السفارات والسفراء 
  وتل أبيب. أبوظبيإطالق رحالت جوية مباشرة بين 
  منح المسلمين إمكانية أكبر للوصول إلى المسجد األقصى في القدس القديمة، من خالل السماح

 إلى تل أبيب. أبوظبيبرحالت طيران مباشرة من 
 مارات في إسرائيل.االستثمار المباشر لإل 
 .توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات السياحة واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا 
 االستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والرعاية الصحية والثقافة والبيئة 

 13/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 شعوبهاضم األراضي الفلسطينية إنجاز للمنطقة و  "إسرائيل"قرقاش: تجميد  .71
أبوظبي: أكد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم )الخميس(، أن تجميد 

نجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم.  إسرائيل قرار ضم األراضي الفلسطينية مكسب كبير وا 
سرائيل بـ : "تويتر"في سلسلة تغريدات على  ، وقال"التاريخي"ووصف قرقاش اتفاق السالم بين اإلمارات وا 

اإلمارات وبمبادرة شجاعة توظف قرارها المباشرة في العالقات االعتيادية مع إسرائيل للمحافظة على "
 ."فرص حل الدولتين

  13/8/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 مع "إسرائيل" اإلمارات: نحن دولة ذات سيادة ولم نشاور أحدا قبل التطبيع .72
نه "إسرائيل"قالت دولة اإلمارات، إنها لم تشاور أحدا في قرار التطبيع الرسمي مع : أ ف ب -أبوظبي ، وا 

إن  وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الثقافة والدبلوماسية العامة، عمر سيف غباش، قرار "سيادي".
ذه الخطوة، اإلمارات تراعي مصالحها وحساباتها الخاصة عند اتخاذ القرارات، وأبلغت أصدقاءها بسبب ه

"نؤمن بقوة بحقوق القضية الفلسطينية  أكد قائالً و  مع علمها أن التطبيع لن يحظى بتصفيق من الجميع.
وبحقوق الفلسطينيين )...( لذلك اّتخذنا الخطوة بما يتّفق مع هذه المعتقدات الراسخة بعمق، ولكن أيضا 

 وفقا للقراءة الجديدة للمنطقة".
 2020/8/14، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"سببًا لهرولة اإلمارات نحو  12فورين بوليسي: .73

قالت فورين بوليسي إن معاهدة التطبيع التي أبرمتها اإلمارات مع إسرائيل وفاجأت العالم الخميس : الدوحة
ن بدايتها تعود إلى هجمات  20الماضي كانت ثمرة لحوالي   11عاًما من العالقات السرية بين الطرفين، وا 

 في الواليات المتحدة. 2001سبتمبر 
 11وأوضحت المجلة األمريكية في تقرير للصحفي جونوثان فيرزيجر تحت عنوان "كيف دفعت أحداث 

سرائيل للتقارب" أن الخاطفين السعوديين المتهمين في تلك األحداث  -سبتمبر ووباء كورونا اإلمارات وا 
وأن اإلماراتيين سارعوا للتواصل مع إسرائيل  استخدموا دبي )اإلماراتية( نقطة رئيسية لتحويل األموال،

عادة بناء مصداقيتها  لتطوير برمجيات األمن السيبراني التي من شأنها أن تساعد أبوظبي في إنقاذ وا 
كمركز مالي رئيسي في الشرق األوسط. وقالت أيضا إن إمارة دبي عملت على تعزيز مكانتها كمركز 

ن المعامالت بين الطرفين ازدهرت تجاري عالمي يرتبط بعالقات أكبر مع  الشركات والبنوك اإلسرائيلية، وا 
 وتحولت إلى عالقة واسعة غير عادية.

بين الطرفين، ومما ال شك فيه أنه  واالستراتيجيوتتعدد أسباب التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي بين الظرفي 
تطبيع العالقات، ربما ال يزال  ال يوجد أي سبب يمنع حاكم اإلمارات من أن يتخذ خطوة أخرى كبرى من

إشكال التسمية فقط هو ما يحول دون ذلك، فخالل السنوات األخيرة أبانت اإلمارات عن قدرة هائلة على 
سرائيل حبال وصل قديمة، وأخرى غرستها  السير عكس تيار الشعوب دون وجل وال حرج! بين اإلمارات وا 
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ح هذه الحبال بين أسباب تترست وراءها اإلمارات في وجه األجيال الجديدة من أبناء الشيخ زايد، وتتراو 
الغضب العربي العام، وبين أخرى هي األصل والهدف الحقيقي، ومن أبرز هذه األسباب: وقف خطة 

تقديم هدية انتخابية للرئيس االمريكي  –محاولة إنقاذ بنيامين نتنياهو الحليف الغريق  -الضم اإلسرائيلية 
تتويج لمسار طويل من  -الحصول على أسلحة أمريكية-لة بايدن والديمقراطيين مغاز  -دونالد ترامب 

بسط النفوذ منطقة الشرق األوسط -اختالف األجيال داخل اإلمارات -العالقات السرية بين الطرفين 
فشل  -الحصول على المزيد من المكاسب األمنية  -التوجس من التهديد التركي  -وشمال وشرق أفريقيا 

 محاولة تحسين الصورة في أمريكا.-ات في األزمة الخليجية وحرب اليمن اإلمار 
 17/8/2020، الشرق، الدوحة

 
 عضو باألسرة الحاكمة اإلماراتية يدعو مطربا إسرائيليا لزيارته .74

قالت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية، األحد، إن الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان دعا : األناضول
التفاق التطبيع بين ” نتاجا غير تقليدي“واعتبرت ذلك  إلى زيارته.” عومير أدام“سرائيلي المطرب اإل

 إسرائيل واإلمارات، الذي أعلن عنه قبل ثالثة أيام.
 16/8/2020، القدس العربي، لندن

 
 قرقاش لموقع إسرائيلي: اإلمارات مستعجلة في تنفيذ عملية التطبيع وبسرعة كبيرة .75

ال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن اإلمارات مهتمة ق”: القدس العربي“
وأوضح قرقاش في أول لقاء له مع وسيلة إعالم إسرائيلية،  التطبيع مع إسرائيل بسرعة كبيرة.بتنفيذ عملية 

ية لن يتم تنفيذها، أن اإلمارات على ثقة تامة بأن خطة فرض السيادة اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغرب
  وأكد أن السياح اإلسرائيليين سيتمكنون في القريب من زيارة اإلمارات.

 15/8/2020، القدس العربي، لندن
 

 ضاحي خلفان يبرر اغتيال المبحوح على قناة إسرائيلية .76
برر نائب رئيس شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، عملية اغتيال القيادي في حركة : محمود مجادلة

في أحد فنادق إمارة  2010اومة اإلسالمية "حماس"، محمود المبحوح، في كانون الثاني/ يناير عام المق
 " للموساد.استراتيجيدبي، معتبًرا أنها "خطأ 

اإلسرائيلية للترحيب باتفاقية التحالف اإلسرائيلي  12الـ جاء ذلك في مقابلة "احتفالية" أجراها خلفان مع القناة
السالم هي التي تسود في الشرق األوسط".  استراتيجيةفان إن "االتفاق مهم جدا، اإلماراتي. وقال خل

 وأضاف "كفى المنطقة توترات وحروب وكراهية".
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... أقدم عليه استراتيجيواعتبر خلفان أن اغتيال المبحوح على أرض إماراتية وتحديدا في إمارة دبي "خطأ 
غتيال"، واستطرد "لكنهم اكتشفوا في اإلمارات، وكانت الموساد، ظنا منه أنه لن يتم اكتشاف فريق اال

 الشرطة قادرة على اكتشافهم من يوم ما دخلوا إلى اليوم الذي خرجوا فيه".
 15/8/2020، 48عرب 

 
 اإلسرائيلية قرار سيادي -قرقاش: معاهدة السالم اإلماراتية  .77

 -رات، إن معاهدة السالم اإلماراتية قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اإلما: أبوظبي
، رافضًا أي تدخل في قرارات بالده السيادية، مضيفًا: "قرار سيادي، وليس موجهًا إلى إيران"اإلسرائيلية 

نقولها ونكررها: ال نقبل التدخل في قراراتنا، كما نرفض التهديد والوعيد، سواء كان مبعثه التنمر أو "
 ."القلق

 18/8/2020 ،، لندنالشرق األوسط

 
 اإلمارات تنعش صناعة السالح واألسهم اإلسرائيلية :صحيفة "كلكليست" .78

الحظت صحيفة "كلكليست" االقتصادية في تقرير لها أن أسهم الشركات اإلسرائيلية التي : صالح النعامي
الدفاعية، تعمل في السوق اإلماراتي سجلت ارتفاعًا كبيرًا، وتحديدًا شركة "إلبيت" لمنظومات العسكرية و 

وفي مؤشر على حماسة الشركات اإلسرائيلية الستغالل قوة الدفع الناجمة  .%3.4بـالتي ارتفعت أسهمها 
 عن إعالن االتفاق، أُعِلَن عقد اتفاقيات بين شركات إسرائيلية وشركات إماراتية.

بيع منتجاتها في اإلمارات. " أن شركة إسرائيلية ستوقع على اتفاق ل12فقد كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية الـ"
وحسب القناة، فإن شركة "بو أند بو" التي تنتج مقتنيات اللياقة البدنية ستوقع على اتفاق مع شركة إماراتية 

 تتولى توزيع منتجاتها في أرجاء اإلمارات.

سرائيل وقعتا اتفاقًا ل تطوير وفي السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس، أن شركتين من اإلمارات وا 
عّينات فحص متطورة للكشف عن وباء كورونا، بحيث يجري التوصل لنتائج الفحص في وقت سريع. وقد 

 " اإلسرائيلية.TeraGroup" اإلماراتية وشركة "Apex National Investmentُوقِّع االتفاق بين شركة "
االحتالل، ستكون وأكد تقرير لصحيفة ذي ماركر االقتصادية أمس، أن الصناعات العسكرية لدولة 

سرائيل. وقال التقرير إن ميزانية األمن  المستفيد األول والرابح األكبر من اتفاقية السالم بين اإلمارات وا 
مليار دوالر سنويًا، وأن إسرائيل تأمل أن تأخذ حصة منها. وأضافت أن التصدير  23اإلماراتية تبلغ 

 ر االتفاق بين الطرفين بلغ عشرات ماليين الدوالرات. العسكري األمني اإلسرائيلي لإلمارات حتى قبل إشها
المرتقبة من السياحة ومجاالت التعاون األخرى، إال أن الحصة  ةالفائدويؤكد التقرير أنه على الرغم من 

مليارًا  20األكبر من أموال االتفاقية وثمارها ستكون لصناعات السالح اإلسرائيلية. وحسب التقرير، فإن 
 نية األمن اإلماراتية مخصصة للتزود بالسالح من الواليات المتحدة، لكن شركات السالحمن مجمل ميزا
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اإلسرائيلية بدأت منذ األسبوع الماضي تتحدث عن أّن من شأن االتفاق أن يكون مؤشرًا إيجابيًا يعّوض 
 إسرائيل عن تقليص المساعدات العسكرية األميركية.

قتصادية، لفت دورون فسكيو، مدير شركة "كونكورد الشرق وفي تحليل نشرته صحيفة "كلكليست" اال
األوسط" لالستثمارات، إلى أن االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي سيسمح أواًل للشركات اإلسرائيلية التي ارتبطت 
بعالقات تجارية مع اإلمارات منذ سنين بأن توسع أنشطتها بعد أن تتخلص من قيود السرية على مناشطها 

  هناك.
الشركات التي يشير إليها فسكيو: شركة "تاهل" المتخصصة في اقتصاديات المياه، وشركة "إلبيت"  وضمن

المتخصصة في صناعة السالح ومنظومات التسليح والطائرات دون طيار، وشركة الصناعات الجوية 
 المتخصصة في صناعات منظومات الدفاع الجوية وغيرها، وشركة "لوجيك" لتأمين المعلومات.

 17/8/2020، ربي الجديد، لندنالع
 

 مستشار األمن الوطني اإلماراتي يستقبل رئيس الموساد في أبوظبي .79
استقبل مستشار األمن الوطني اإلماراتي الشيخ طحنون بن زايد رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي  أبوظبي:

لى معاهدة السالم يوسي كوهين، الذي زار أبوظبي أمس. وأشاد بجهوده التي ساهمت في نجاح التوصل إ
ستساهم بشكل إيجابي في إحالل السالم في المنطقة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة "بين البلدين، والتي 

 ."للتعاون في مختلف المجاالت بين البلدين
 19/8/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 "إسرائيل"أوثق مع  اً أمني وزارة الخارجية اإلماراتية: نتوقع تعاوناً  .80

الخارجية اإلماراتية، الخميس، إن بالدها تتوقع تعاونا أمنيا أوثق مع )إسرائيل( والواليات  قالت وزارة
المتحدة، عقب اتفاقية التطبيع. وأضافت الوزارة، في بيان: "بالتوقيع على االتفاقية الجديدة والضمانات 

سرائيل والواليات المتحدة(،  اإلضافية التي تقدمها، نتوقع تعاونا أمنيا أوثق بين الدول الثالث )اإلمارات وا 
-بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي وأنظمته". وتابعت: "كنا نستخدم الطراز األكثر تقدما لمقاتالت إف

عاًما، وسنستمر في تحديث وتحسين قدراتنا الدفاعية الجوية في  15أمريكية الصنع منذ أكثر من  16
)األمريكية( كانت جزءا  35-أكدت الوزارة أن "مقاتالت إفمواجهة تهديدات جديدة وخصوم أكثر تطوًرا". و 

 من هذه الخطط ألكثر من ست سنوات".
 20/8/2020، فلسطين أون الين

 
 35-يجب أن يزيل العقبات أمام بيع مقاتالت إف "إسرائيل"قرقاش: االتفاق مع  .81

ده مع إسرائيل قبل أسبوع على إن اتفاق بال قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم
وقال  ( لبالده.F-35) 35-تطبيع العالقات يجب أن يزيل أي عقبة أمام الواليات المتحدة لبيع مقاتالت إف
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إن طلبات اإلمارات -مؤسسة "المجلس األطلسي" البحثيةفي مقابلة عبر اإلنترنت مع -المسؤول اإلماراتي 
، مضيفا أن "فكرة حالة الحرب، أو الحرب مع إسرائيل 35-مشروعة، ويجب أن تحصل على مقاتالت إف

 لم تعد قائمة".
 20/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يديعوت: "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"لـإماراتي مسؤول  .82

اعتبر مساعد وزير الخارجية اإلماراتي، عمر سيف ُغباش، أن التطور التكنولوجي في : بالل ضاهر
ل دفع حكام بالده إلى التوصل إلى اتفاق التحالف. وقال في مقابلة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إسرائي

وتابع  وُنشرت الجمعة، إنه "ال يمكننا أن نسمح ألنفسنا بالمخاطرة والعودة إلى الوراء، إلى أيام الصحراء".
مور ال تتعلق أبدا بالتطلعات غباش أنه "ليس بإمكاننا أن نبقى في الوراء مع المسألة الفلسطينية، وفي أ

نما ببيروقراطية وصراعات داخلية بينهم. ولن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين  الوطنية الفلسطينية وا 
ذا لم يكن بإمكان الفلسطينيين االتفاق على طريق للتقدم، بعد أن ساعدناهم مرة تلو األخرى  الداخلية. وا 

 حيحة بالنسبة لنا.طوال سنين، فإن علينا اختيار الطريق الص
وهذه الطريق هي فتح إمكانيات أمام الفلسطينيين والعالم العربي وأن نظهر لهم أنه ليس هناك ما يثير  

 مخاوف".
 21/8/2020، 48عرب 

 
 تنفي السودانو اإلمارات رتبت لقاء بين حميدتي ورئيس "الموساد" ": العربي الجديد" .83

ة، لـ"العربي الجديد"، عن قيام اإلمارات بترتيب لقاء غير كشفت مصادر خاص: الخرطوم - العربي الجديد
معلن أخيرًا بين نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو 

وقالت المصادر إن اللقاء شهد مشاركة مسؤولين إماراتيين  )حمديتي( ورئيس "الموساد" يوسي كوهين.
هم مستشار األمن القومي اإلماراتي طحنون بن زايد. الفتة إلى أن هناك إقبااًل رفيعي المستوى، كان بين

من جانب عسكر السودان على تطوير مستوى العالقات مع إسرائيل، مؤكدة، في الوقت ذاته، أن الدور 
 اإلماراتي هو الحاسم في تسريع وتيرة هذا التوجه لدى عدد من الحكومات والمسؤولين العرب.

ل، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة االنتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، علمه في المقاب
بأي معلومات عن اجتماع بين حميدتي وكوهين، موضحًا أن مجلس السيادة لم يناقش شيئًا من هذا القبيل 

 طوال الفترة الماضية.
 21/8/2020، العربي الجديد، لندن
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 يتصدر "يديعوت أحرونوت": "شالوم عليكم"واشنطن  في لسفير اإلماراتمقال  .84
نشر السفير اإلماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، صباح الجمعة، : نضال محمد وتد - القدس المحتّلة

مقااًل جديدًا في الصفحة األولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، تحت عنوان "شالوم عليكم" 
محاوالت تبرير التحالف اإلسرائيلي اإلماراتي عبر االدعاء بأنه أوقف ضم )سالم عليكم(، ذهب فيه إلى 

وعّدد العتيبة  مناطق في الضفة الغربية، وأنه اتفاق يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق األوسط. 
الفوائد التي سيجنيها اإلسرائيليون من االتفاق في مجال السياحة وفتح اإلمارات أمامهم في كافة 

ت، السياحة والعمل والتعليم، وحتى "الصالة" في مركز التسامح الديني الذي سيتم تشييده في المجاال
 اإلمارات. 

وادعى العتيبة في مقاله أن "القرار اإلسرائيلي بتفضيل المفاوضات على خطوات أحادية الجانب، وتعليق 
المشترك. وهو قرار يخلق الوقت خطة ضم أراٍض فلسطينية، هو ربما النتيجة المباشرة األهم في اإلعالن 

والفضاء، وديناميكيات وطاقات جديدة لعملية السالم. وهو يبقي على حل الدولتين على قيد الحياة، وفقًا 
لما تتبناه الجامعة العربية والمجتمع الدولي. كما أن البيان يعزز استقرار األردن ويثبت أهميته لمبادرات 

 مستقبلية".
 21/8/2020 ،العربي الجديد، لندن

 
بعضكم صار صهيوني أكثر من .. الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل: مستشار ولي عهد أبوظبي .85

 الصهاينة
وتحمس مسؤولون إماراتيون على مواقع التواصل االجتماعي وفي مقاالت للصحف الغربية والعبرية 

لخالق عبدهللا لمهاجمة المطبلين لالتفاق مع إسرائيل ما جعل مستشار ولي عهد أبوظبي األكاديمي عبد ا
وكتب عبد هللا في تغريدة عبر حسابه قائال:" الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل وال أن  لالتفاق.

 تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة".
وأضاف موجًها حديثه للمطبلين: "نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد ولسنا في عرس... نصفكم غير 

 بعكم كاألطرش في الزفة وبعضكم صار صهيوني أكثر من الصهاينة".فاهم القصة ور 
 24/8/2020الشرق، الدوحة، 

 
 جنرال إسرائيلي: اإلمارات تخطط لعودة دحالن للساحة الفلسطينية .86

موشيه إلعاد، في مقال بصحيفة إسرائيل اليوم،  يسرائيلاإلجنرال القال : عدنان أبو عامر - 21عربي
ن "الوقت ربما قد حان لعودة محمد دحالن إلى الساحة الفلسطينية، وقد يكون بدأ "، ي إ21ترجمته "عربي

وأضاف إلعاد، أن "دولة اإلمارات العربية  العد التنازلي في السلطة الفلسطينية لمثل هذا االحتمال".
 .المتحدة، وبدعم من الواليات المتحدة، تعتزم دعم محمد دحالن المنفي خارج األراضي الفلسطينية"

 24/8/2020، لندن، 21 عربيموقع 
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 قراران استراتيجيان "إسرائيل"قرقاش: استكشاف المريخ والسالم مع  .87
: إن معاهدة السالم مع اإلثنين: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي، أنور قرقاش، أبوظبي

رقاش في تغريدة نشرها على وكتب ق إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات االستراتيجية لإلمارات.
حسابه في تويتر: إن معاهدة السالم مع إسرائيل "تندرج في سياق القرارات االستراتيجية، كزيارة البابا في 

، واستكشاف المريخ، وغيرها كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات االستراتيجية والفرص التي 2019ربيع 
 تخلقها"، على حد تعبيره.

  25/8/2020، بيأبوظاالتحاد، 
 

 "إسرائيل"محمد بن زايد وبومبيو يناقشان اتفاق السالم بين اإلمارات و .88
قالت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية )وام(، إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى  دبي:

وكالة أن الجانبين ناقشا وأضافت ال اتصااًل هاتفيًا من وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، )الثالثاء(.
العديد من القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك، وفي مقدمتها )معاهدة "خالل االتصال 

سرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السالم واالستقرار في المنطقة  ."السالم( بين دولة اإلمارات وا 
  25/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 معها لن يؤدي النهيار التطبيع لـ"إسرائيل" بالضفة مستقبالً أراضي ضم  مسؤول إماراتي: .89

رئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية عن نقلت وسائل إعالم إسرائيلية : بالل ضاهر تحرير
والواليات  "إسرائيل"من  موثوقة تلقت ضمانات أبوظبياإلماراتية، جمال مشارح، قوله، الثالثاء، إن 

 إلى أن "ضماً إال أنه أشار . "إسرائيلـ"دة، وبموجبها لن يتم التقدم في ضم مناطق في الضفة الغربية لالمتح
 التفاق التحالف والتطبيع. لن يؤدي النهيار عملية التطبيع"، لكن هذا كان شرطا مسبقاً  مستقبلياً 

 2020/9/1، 48عرب 
 

 طبيع اإلمارات مع "إسرئيل"يديعوت: ابن زايد هدد بطرد األردنيين بسبب تغريدة عن ت .90
أحمد صقر: ذكرت الكاتبة اإلسرائيلية سمدار بيري في مقال نشر بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، 
أن التغريدة المفاجئة لألمير علي األخ غير الشقيق للعاهل األردني الملك عبدهللا الثاني، والتي عبر فيها 

بن زايد من تطبيع العالقات مع تل أبيب، "بشرت ببدء عن رفضه لما قام به ولي عهد أبوظبي محمد 
حرب باردة". وأشارت إلى أنه "في ذات المساء شطبت التغريدة بأمر من الملك، رغم أنه لم يبارك خطوة 
التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي"، زاعمة أن ابن زايد "هاتف بنفسه قصر الملك في عمان، وحذر من أن 

 رات قد يطردون على الفور، فوعد الملك بمعالجة التغريدة".ربع مليون أردني في اإلما
 5/9/2020"، 21موقع "عربي 
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 مسؤول إماراتي: حرب على غزة لن تؤثر في عالقتنا مع تل أبيب .91
الشيخ  أبوظبيقال رئيس لجنة الدفاع والعالقات الخارجية اإلماراتية علي النعيمي إن ولي عهد رويترز: 

وفي حديث لموقع  فاق التطبيع سيوقع الشهر الجاري.ئيل قريبا، مؤكدا أن اتمحمد بن زايد سيزور إسرا
اإلسرائيلي، أكد النعيمي أن واشنطن تعمل على أن يحضر اتفاق التطبيع أكبر عدد  "يديعوت أحرونوت"
ستبدأ بعد التوقيع على  وتل أبيب أبوظبيوأوضح أن الرحالت الجوية المباشرة بين  من الزعماء العرب.

وفي الشأن الفلسطيني قال النعيمي، إن الفلسطينيين ما زالوا يعيشون في الماضي، وطالبهم  تفاق.اال
سرائيل  بالعودة إلى المفاوضات، مؤكدا أنه في حال اندلعت حرب في غزة فإن العالقات بين اإلمارات وا 

 لن تتأثر.
  7/9/2020نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "إسرائيل"مع  وحميماً  دافئاً  ماً اإلمارات تريد سالمسؤولة إماراتية:  .92

نشرت مديرة االتصاالت االستراتيجية في وزارة الخارجية اإلماراتية هند العتيبة : ميرزا الخويلدي - المنامة
 "هارتس")شقيقة السفير اإلماراتي لدى الواليات المتحدة يوسف العتيبة( مقاال صباح أمس في صحيفة 

ت تريد سالما دافئا وحميما مع إسرائيل، ورحبت بالتحاق طلبة إسرائيليين اإلسرائيلية أكدت فيه أن اإلمارا
للدراسة في جامعة بن زايد وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات اإلسرائيلية. ووصفت االتفاق بأنه 
نصر دبلوماسي يحظى بترحيب من المسلمين والمسيحيين واليهود، كما شددت على التزام اإلمارات 

ق والثابت طوال التاريخ بدعم الشعب الفلسطيني وتأييد حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير العمي
 المصير والحياة في أمن وكرامة.

 15/9/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 عبد هللا بن زايد: الشعوب سئمت الصراعات وترغب باالستقرار .93
والتعاون الدولي: إن إقامة العالقات بين اإلمارات قال الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 

سرائيل خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة. وأضاف: إعالن البحرين أيضًا إقامة عالقات مع إسرائيل  وا 
فرصة لمواجهة التحديات، متابعًا: إقامة العالقات مع إسرائيل تظهر أن الشعوب سئمت الصراعات 

 أن السالم في المنطقة سيفضي للقضاء على قوى الهزيمة والصراع.وترغب باالستقرار، مشيرًا إلى 
 16/9/2020، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع االتفاق مع : اإلمارات قرقاش .94

كسرت "قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بالده، : مساعد الزياني - أبوظبي
بداية لمزيد من "، الفتًا إلى أن اتفاق السالم بمثابة "جز النفسي بقرارها توقيع االتفاق مع إسرائيلالحا

اإلمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين "وزاد أن  ."االستقرار والرخاء االقتصادي
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لسطينية سيضع حدًا لتقويض ، وأن تعليق ضم األراضي الف"في السنوات المقبلة، لكن عليهم قيادة المسيرة
وأكد  ."سحب ورقة ضم األراضي مصلحة مشتركة لنا وألميركا وللدول األوروبية"حل الدولتين، وأضاف: 

أن الرعاية األميركية التفاق أبراهام، ضمانة على أن تعليق ضم األراضي سيصمد، الفتًا إلى أن دعم 
 شجع كثيرًا.المرشح الرئاسي األميريكي جو بايدن لالتفاق، أمر م

 16/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 البرلمان اإلماراتي: معاهدة السالم خطوة تاريخية تحقق األمن .95
سرائيل،  -البرلمان اإلماراتي-دي قال المجلس الوطني االتحا أبوظبي: إن معاهدة السالم بين اإلمارات وا 

حقيق األمن واالستقرار في أرجائه، خطوة تاريخية إلحياء عملية السالم في الشرق األوسط بما يكفل ت
رثها التاريخي في االنفتاح على كل دول العالم،  مشيرًا إلى أن المعاهدة تعكس ثوابت السياسة اإلماراتية وا 

 وفق ما يحقق مصالحها االستراتيجية العليا.
 17/9/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 "إسرائيل"اقية مع : مدارس اإلمارات تدّرس طالبها االتف"يديعوت أحرونوت" .96

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

راتية بدأت بالفعل تدّرس قضايا التعاون والسالم وأوضحت أن الكتب المدرسية اإلما الثالثاء الماضي.
والقيم اإلسالمية األساسية والخصائص الوطنية اإلماراتية، مستشهدة باالتفاق الذي وقِّع بين اإلمارات 

سرائيل في واشنطن الثالثاء بعد أسبوعين فقط من إعالن الصفقة بين الجانبين.  وا 
 17/9/2020ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 ن: كلمة العدو اإلسرائيلي ُمسحت من قواميس السياسة العربيةضاحي خلفا .97

إن "كلمة  -"تويتر"في تغريدة عبر -قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي 
والقت هذه التغريدة العديد من التفاعالت على  العدو اإلسرائيلي ُمسحت من قواميس السياسة العربية".

 االجتماعي. مواقع التواصل
 21/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 غرفة تجارة تل أبيب توقع اتفاق تعاون مع نظيرتها في دبي .98

وقعت اليوم غرفة التجارة اإلسرائيلية في تل أبيب، مع نظيرتها في دبي، اتفاًقا للتعاون في إعداد  :رام هللا
 ولوجية والري والزراعة وغيرها.الدراسات االستثمارية وتبادل الوفود التجارية في شؤون التكن
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وقالت غرفتا التجارة اإلماراتية واإلسرائيلية، أن فوائد االتفاق لن تقتصر على مجتمعي األعمال في  
البلدين فقط، بل ستمتد لتشمل مجتمعات األعمال في منطقة الشرق األوسط. بحسب ما جاء في هيئة 

 البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
 24/9/2020، القدس، دسالق

 
 مبادرة اإلمارات رؤية شاملة للمصالحة بين األديان رئيس معهد إسرائيلي: .99

، التي "السالم في الشرق األوسط: مسار جديد نحو األمن واالزدهار"في ندوة : طه حسيب - أبوظبي
إيغال "، سلط "يديعوت أحرونوت"و "االتحاد"الماضي، عن ُبعد، وشهدت أول تعاون بين  اإلثنينانعقدت 
(، الضوء على أهمية معاهدة MEMRIرئيس ومؤسس معهد الشرق األوسط لبحوث اإلعالم ) "كارمون

سرائيل. واستهل  هي في "مداخلته بالقول، إن مبادرة السالم اإلماراتية،  "كارمون"السالم بين اإلمارات وا 
ته للقدس وتوقيعه على معاهدة السالم الواقع أهم من مبادرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بزيار 

تتجاوز المبادرة اإلماراتية كونها اتفاقية بين دولتين،  "كارمون". وحسب "1979اإلسرائيلية عام-المصرية 
فهي تنفيذ لرؤية شاملة تهدف إلى تحقيق السالم، والمساواة والمصالحة بين الديانات السماوية الثالث 

 والمؤمنين بها.
 24/9/2020، يأبوظباالتحاد، 

 
 اإلمارات تعاقدت مع مؤسسات إسرائيلية داعمة لالستيطان: وكالة األناضولل تحقيق .100

أجرت وكالة األناضول تحقيًقا، يكشف النقاب عن تعاقد شركات إماراتية خالل األسابيع األخيرة، : رام هللا
عم االستيطان في مع أخرى إسرائيلية صنفتها األمم المتحدة ضمن "قائمة سوداء" تضم شركات تد

 شركة إسرائيلية ودولية. 112و"القائمة السوداء"، تضم  األراضي العربية المحتلة.
تحقيق األناضول، كشف أن بعض الشركات والمؤسسات اإلسرائيلية التي تم التعاقد معها، قد ورد اسمها 

 على "القائمة السوداء"، أو تدعم االستيطان.
" اإلسرائيلي كثيرا ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الشركات الواردة وورد اسم بنك "لئومي :بنك لئومي

ووفق ما نشره اإلعالم اإلماراتي، يتضح أن البنك اإلسرائيلي المذكور قد أبرم  في القائمة السوداء األممية.
مصارف إماراتية وهي: "مصرف أبوظبي اإلسالمي" و"بنك أبوظبي األول"، و"بنك  3اتفاقيات مع  3
 مارات دبي الوطني".اإل

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

اء بهذا االتفاق باعتباره األول بين مصرفيين إسرائيلي "هبوعليم" و"بنك اإلمارات دبي الوطني"، وتم االحتف
ماراتي.  وا 
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 سينما داعمة لالستيطان
ولم تقتصر التعاقدات اإلماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة لالستيطان، على المصارف، بل أعلنت 

رائيلي"، و"مدرسة "لجنة أبوظبي لألفالم" توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع "صندوق السينما اإلس
وُتشرف وزارة الثقافة اإلسرائيلية والمجلس اإلسرائيلي لألفالم،  سام شبيغل لإلنتاج السينمائي" في القدس.

 على صندوق السينما.
 23/9/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 

 

 تعزز جهود إقامة دولة فلسطينية "معاهدة السالم"قرقاش:  .101
أن معاهدة السالم التاريخية التي  ،زير الدولة للشؤون الخارجيةأكد أنور بن محمد قرقاش و : أبوظبي

وقعتها اإلمارات مع إسرائيل تفتح صفحة جديدة من العالقات بين الدولتين، وتحفز على تضافر الجهود 
لقد وقعت دولة اإلمارات مؤخرًا معاهدة سالم تاريخية مع "وقال:  لتعزيز االستقرار واألمن في المنطقة.

ائيل، وهو ما يفتح صفحة جديدة من العالقات بين الدولتين، ويحفز على تضافر الجهود لتعزيز دولة إسر 
نرى أن تلك المعاهدة ستعزز من دورنا بالدفع قدمًا بتعزيز السالم "، مضيفًا: "االستقرار واألمن في منطقتنا

 ."ة مستقلةعلى أساس حل الدولتين، والمساهمة في جهودنا المشتركة إلقامة دولة فلسطيني
 25/9/2020، أبوظبياالتحاد، 

 
 مكافحة التطرف عبر اإلنترنت" على إسرائيلو"اإلمارات اتفاق بين  .102

استقبلت النا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى األمم المتحدة، أمس األول، السفير ": وام" -نيويورك 
تحدة، بمقر بعثة دولة اإلمارات لدى األمم جلعاد إردان، المندوب الدائم لدولة إسرائيل لدى األمم الم

المتحدة. وأكد سفيرًا البلدين، خالل االجتماع، على أهمية التعاون في حشد الجهود لتعزيز السالم في 
المنطقة، وبحثا كيفية مساهمة العالقات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين في إتاحة فرص هائلة أمام 

والتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، ، تعرض السفيران األولويات المشتركةالبلدين والمنطقة بأسرها. واس
 ومكافحة التطرف عبر اإلنترنت.

  25/9/2020، أبوظبياالتحاد، 
 

  دور لدحالن في اتفاق التطبيع اإلسرائيلي اإلماراتيميدل إيست آي:  .103
حتماالت عودة محمد دحالن أفاد موقع "ميدل إيست آي" اإلخباري البريطاني أن ا: ميدل إيست آي

القيادي السابق في حركة فتح إلى األراضي الفلسطينية تكتنفها شكوك بسبب ما يشاع عن دوره في اتفاقية 
وذكر الموقع، في تقرير الصحفي آدم خليل المقيم في قطاع  التطبيع التي أبرمتها اإلمارات مع إسرائيل.

ن يتهمونه بالخيانة بسبب دوره المزعوم في اتفاقية غزة، أن دحالن بات محل غضب الفلسطينيين الذي
 التطبيع تلك.
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ونقل تقرير "ميدل إيست آي" عن دوائر فلسطينية رسمية مقربة من عباس اعتقادها بأن دحالن هو 
سرائيل، زاعمة أن "المصلحة الشخصية" كانت دافعه  "المسؤول األول" عن ترتيب االتفاق بين اإلمارات وا 

 26/9/2020، دوحةالجزيرة نت، ال

 
 استراتيجية إماراتية أميركية إسرائيلية مشتركة في مجال الطاقة .104

سرائيل، )الخميس(، أهمية التعاون المشترك في مجال  أبوظبي: أكدت دولة اإلمارات والواليات المتحدة وا 
 ."خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاماًل وازدهاراً "الطاقة، باعتباره 
يان ثالثي مشترك أصدره وزير الطاقة اإلماراتي سهيل المزروعي، ونظيراه األميركي دان جاء ذلك في ب

برويليت، واإلسرائيلي يوفال شتاينتس، بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة، تقود إلى مزيد 
النتائج الملموسة من االبتكار واالزدهار. وأقرت الدول الثالث بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات 

في قطاع الطاقة، كما تتفق سويًا على تشجيع مزيد من التنسيق في هذا المجال، بما في ذلك مجاالت 
 الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه.

 2/10/2020الخليج، الشارقة 
 

 لمعهد اإلسرائيلي للتصدير يضعان أطر التبادل التجاريلالستثمار" وا أبوظبي" .105
أبوظبي: وقع مكتب أبوظبي لالستثمار اتفاقية تعاون مع المعهد اإلسرائيلي للتصدير، الوكالة المعنية 
بالترويج لألنشطة التجارية في إسرائيل. وُتمهد هذه االتفاقية الطريق أمام بدء التبادل التجاري بين إمارة 

س رائيل، من خالل تعزيز فرص التعاون االستثماري. وتشمل أيضًا تسهيل التواصل بين أبوظبي وا 
 الشركات الُمستثمر بها في كال السوقين، واستضافة الفعاليات المشتركة، ودعم الوفود الحكومية والتجارية. 

رص وسيتعاون مكتب أبوظبي لالستثمار بشكل وثيق مع المعهد اإلسرائيلي للتصدير، إلثراء الف
االستثمارية والتجارية المتاحة أمام الشركات اإلسرائيلية، وتزويدها بالشراكات والموارد االستراتيجية لضمان 

 نجاح أعمالها على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.
 7/10/2020، أبوظبياالتحاد، 

 
 وزيرة الثقافة اإلماراتية تبحث مبادرات ثقافية بين اإلمارات و"إسرائيل" .106

: عقدت وزيرة الثقافة والشباب اإلماراتية نورة بنت محمد الكعبي، الثالثاء، اجتماعًا بتقنية االتصال أبوظبي
المرئي مع حيلي تروبر وزير الثقافة والرياضة اإلسرائيلي لبحث عالقات التعاون الثقافي في ضوء معاهدة 

سرائيل. وبحث الجانبان تعزيز قنوات الحوار ا إلبداعي بين المجتمعين اإلماراتي السالم بين اإلمارات وا 
 واإلسرائيلي، من خالل مبادرات ترسخ السالم والتسامح كقيم إنسانية مشتركة. 
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واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الثقافة والشباب اإلماراتية ووزارة الثقافة والرياضة 
 مستقبلي.اإلسرائيلية لوضع الخطوط العريضة للتعاون الثقافي ال

 6/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 وزير خارجية اإلمارات يزور نصب الهولوكوست ببرلين ويلتقي نظيره اإلسرائيلي  .107
، أن وزير خارجية اإلمارات عبد هللا بن زايد واإلسرائيلي غابي 6/10/2020، أبوظبياالتحاد، ذكرت 

( في وسط العاصمة األلمانية Holocaustوكوست" )أشكنازي، زارا الثالثاء، النصب التذكاري لمحرقة "الهول
برلين. وكتب بن زايد في سجل الضيوف الرسميين بمقر النصب التذكاري تحية لضحايا المحرقة جاء فيها 
أن المكان يذّكر بضحايا دعاة التطرف والكراهية وبقيم إنسانية نبيلة تدعو إلى التعايش والتسامح، وهو ما 

م ما خطه في سجل الضيوف بعبارة تقول إن ذلك لن يحدث مطلقا مرة أخرى تأسست عليه بالده. وخت
(Never Again وقّدم ابن زايد .)" كبار إلى أرواح الضحايا الذين تم تخليدهم في هذا تحية إجالل وا 

هذا األمر الذي أسفر عن سقوط ماليين "، مبديًا تعاطفه معهم ومع ذويهم، منوهًا أن "النصب التذكاري
 .. "ء لن يتكرر مرة أخرىاألبريا

، إلى أن المصادر اإلسرائيلية قالت إن الوزير اإلماراتي هو 6/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، وأشارت 
أول شخصية عربية رسمية بهذا المستوى تزور النصب التذكاري للمحرقة. ووفق مصادر إعالمية 

اإلماراتي الذي التقى أشكنازي لبحث سبل  إسرائيلية، فإن زيارة النصب جاءت بمبادرة من وزير الخارجية
سرائيل بعد توقيع اتفاق التطبيع بينهما.  تطوير العالقات بين اإلمارات وا 

، من برلين، عن راغدة بهنام، من جهته، قال أشكينازي، إنه 7/6/2020الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
. "مفاوضات يمكن أن ندفع بحل الصراعفقط عبر ال"يدعو الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات، مضيفًا: 

، وقال "الشجاع"أما وزير الخارجية األلماني، هايكو ماس، فوصف اتفاق السالم بين إسرائيل واإلمارات بـ
 ."فرصة اآلن لحوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يجب اغتنامها"إن هناك 

 
 للدفاع في اإلمارات 2021جناح إسرائيلي في معرض ومؤتمر  .108

اإلماراتي إنه وّقع اتفاقية استراتيجية مع معرض  "آيدكس"وظبي: قال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أب
، للمشاركة في المعرض الذي "آي إس دي إي إف"للدفاع واألمن الوطني واألمن اإللكتروني في إسرائيل 

فاع واألمن ؛ وذلك للترويج لشركات الد2021فبراير شباط/ يعقد في العاصمة أبوظبي في منتصف 
والتكنولوجيا اإلسرائيلية. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن استضافة الجناح اإلسرائيلي تسلط الضوء 

منذ إطالقهما في بداية التسعينات، وتؤكد  "نافدكس"و "آيدكس"على النمو المستمر الذي شهده معرضا 
المساهمة في تطوير قطاع سياحة منظمة المعرضين  "أدنيك"مواصلة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض 

 األعمال في المنطقة، وتنميته على نطاق واسع. 
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وسيتم اإلعالن رسميًا عن فتح باب التسجيل للشركات اإلسرائيلية للمشاركة في الجناح المخصص لها في 
 خالل األسابيع القليلة المقبلة. "آيدكس"معرض 

 8/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 تبحث مع وزيرين إسرائيليين تعزيز التعاونوزيرة إماراتية  .109
 "دبي 2020إكسبو "أبوظبي: التقت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب 

أمس، وزيرين إسرائيليين لمناقشة تعزيز التعاون. وبحثت الهاشمي مع أوفير أكونيه، وزير التعاون 
اون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين عقب معاهدة السالم. كما ناقشا اإلقليمي اإلسرائيلي، فرص التع

. على صعيد "19 - كوفيد"تعزيز العالقات المتعددة األطراف في المنطقة، والتعاون في مكافحة وباء 
آخر، التقت الهاشمي، إيلي كوهين، وزير االستخبارات اإلسرائيلي، حيث اتفقا على تعزيز التعاون 

 ات في مختلف المجاالت، بما يحقق مصلحة البلدين.والعالق
 8/10/2020الخليج، الشارقة، 

 
 دبي تحتضن مطرب إسرائيلي استعدادا ألعمال فنية بلغة عبرية .110

، وقد شرع المطرب عومير آدم، بزيارة إمارة دبي، وذلك بعد أبوظبيغزة: بدأ مطرب إسرائيلي بزيارة إلى 
 ق التطبيع بين إسرائيل واإلمارات.مرور أقل من شهر، على توقيع اتفا

اإلسرائيلي، فإن دعوة هذا المطرب جاءت بدعوة من أحد األمراء ” i24 news“وحسب ما كشف تلفزيون 
وُيدعى الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، ورئيس الجالية اليهودية في اإلمارات سولي وولف. ويتردد أن هذا 

رت تقارير إسرائيلية أن آدم سيقيم أول عالقاته في دبي، مما المطرب سيقيم حفالت في اإلمارات، وقد ذك
 يشير إلى مستقبله التجاري والفني، في منطقة اإلمارات.

  11/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 وصول أول سفينة شحن قادمة مباشرة من اإلمارات إلى ميناء حيفا .111
(، أول سفينة شحن قادمة مباشرة من يناإلثنتل أبيب: وصلت إلى ميناء حيفا بإسرائيل صباح اليوم )

اإلمارات؛ حيث انطلقت من ميناء جبل علي في دبي. وكشفت هيئة البث اإلسرائيلي أن هذه الرحلة تدشن 
أبحرت على خط يربط الهند واإلمارات مع "لتشغيل خط بحري بين البلدين. وأضافت أن سفينة الشحن 

 ."ي من الواليات المتحدةميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الساحل الشرق
 12/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 محمد بن زايد لنتنياهو: حريصون على السالم واالستقرار لمصلحة الجميع .112
وام: تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصااًل هاتفيًا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  -أبوظبي 

قات الثنائية في ضوء معاهدة السالم التي تم توقيعها بين البلدين. نتنياهو، جرى خالله بحث مسار العال
سرائيل  وتم خالل االتصال استعراض الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز التعاون بين دولة اإلمارات وا 
في مختلف المجاالت التنموية واالقتصادية. وأكد محمد بن زايد أن دولة اإلمارات العربية المتحدة حريصة 

بذل كل الجهود من أجل تحقيق السالم واالستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع دون  على
استثناء. كما ناقش بن زايد مع نتنياهو أهمية التركيز على مستقبل الشباب في المنطقة ومبادئ التسامح 

 والتعاون، إضافة إلى أهمية الحوار في بناء صداقات وسالم دائم.
 13/10/2020االتحاد، أبوظبي، 

 
 مستشار أبوظبي يستنكر هرولة بالده نحو "إسرائيل" .113

الدوحة: غرد مستشار أبوظبي الكاتب اإلماراتي عبدالخالق عبدهللا مستنكرا بلهجة مستاءة اندفاع بالده 
وتماديها في توطيد العالقات الدبلوماسية مع تل أبيب، حيث انتقد ما أسماه "االندفاع العاطفي غير 

ي اإلمارات نحو اتفاقية السالم مع االحتالل اإلسرائيلي. وغرد عبد الخالق عبد هللا عبر حسابه المسؤول" ف
بـ"تويتر" قائال: "سعيد أن اندفاع البعض في وسائل التواصل االجتماعي في اإلمارات نحو التطبيع قد 

 تراجع كثيرا واتضح أنه اندفاع عاطفي غير مسؤول".
 12/10/2020الشرق، الدوحة، 

 
 شركة من دبي تتقدم لمناقصة شراء شركة طيران إسرائيلية .114

ومقرها في دبي أنها تعتزم التقدم لمناقصة شراء شركة الطيران  NY Koenبالل ضاهر: أعلنت مجموعة 
اإلسرائيلية "يسرائير"، وكانت األولى بين عدة شركات أجنبية التي عّبرت، الثالثاء، عن اهتمام بشراء 

 ئيلية، التي تعمل في هذه األثناء من خالل حارس أمالك عينته محكمة إسرائيلية.شركة الطيران اإلسرا
ورأت وسائل إعالم إسرائيلية، أنه في حال فوز هذه الشركة بمناقصة شراء "يسرائير"، فإنها "ستكون 

 مجموعة الشراء األولى من اإلمارات التي تستثمر في إسرائيل".
 14/10/20020، 48عرب 

 
 اراتية تعبر أجواء "إسرائيل"أول طائرة إم .115

قال المتحدث باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية لإلعالم العربي أوفير جندلمان في تغريدة على حساب في 
تويتر أمس األربعاء إنه "ألول مرة حلقت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران اإلمارات في سماء إسرائيل في 

مان نص المحادثة الصوتية بين الطرفين. وقالت وزيرة ".. ونشر جندلأبوظبيطريقها من ميالنو إلى 
المواصالت اإلسرائيلية ميري ريغيف أمس إن أول رحلة جوية تابعة لشركة االتحاد اإلماراتية قادمة من 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          102 

ميالنو اإليطالية عبرت أجواء إسرائيل. وأضافت الوزيرة أن هذا العبور هو إحدى ثمار اتفاق أبراهام، في 
 التطبيع اإلسرائيلي اإلماراتي.إشارة إلى اتفاق 

 15/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ُعماني يزور "األقصى" بحراسة إسرائيلية-وفد إماراتي .116
القدس: وسط إغالق مشدد واستمرار حرمان المقدسيين إال أهل البلدة القديمة من دخول األقصى المبارك، 

رة المسجد من باب السلسلة تحت حماية الشرطة والقوات قام مساء اليوم وفد ُيعتقد أنه أماراتي وُعماني بزيا
 الخاصة والمخابرات اإلسرائيلية.

وقال حراس المسجد األقصى: إن الوفد دخل المسجد االقصى دون تنسيق مع إدارة االوقاف اإلسالمية 
فة. ورفض الوقوف وواصل طريقه داخل المسجد بحماية االمن اإلسرائيلي إلى درجات قبة الصخرة المشر 

وخالل تجوالهم قام عدد من المرابطين في المسجد، بإطالق الشعارات المنددة بالتطبيع وبالزيارات التي تتم 
أشخاص وسيدة بالمسجد  10تحت حماية جيش االحتالل وشرطته. وتجول الوفد الخليجي المكون من 

 األقصى المبارك.
 15/10/2020القدس، القدس، 

 
 افقة مع الشريعة اليهوديةدبي تتحضر الفتتاح مطاعم متو  .117

في مطعم فخم في دبي يقدم الطعام المباح وفق الشريعة اليهودية "كوشير"، يشعل حاخام مواقد الطهي 
لبدء العمل، فيما تستعد مطاعم أخرى في اإلمارات للخطوة ذاتها بعد توقيع اتفاق تطبيع العالقات بين 

سرائيل. ويقول الحاخام ليفي د وخمان الذي قام بترخيص مطعم "أرماني كاف" إّنه "تلقى الدولة الخليجية وا 
 استفسارات من عشرات المطاعم في اإلمارات" للتحول إلى تقديم األكل "الكوشير".

 16/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 شركة الطيران اإلماراتية "االتحاد" تدشن موقعًا باللغة العبرية .118
، الخميس، موقًعا باللغة العبرية، بحسب ”االتحاد“اإلماراتية األناضول: دشنت شركة الطيران  -تل أبيب 

وزارة الخارجية اإلسرائيلية. وقالت الخارجية اإلسرائيلية في تغريدة عبر صفحتها على تويتر، الخميس: 
تعتبر هذه خطوة أخرى “وأضافت الوزارة: ”. شركة الطيران االماراتية، االتحاد، تدشن موقعًا بالعبرية“

 ”.لسالم بين الشعبين، ليمسي هذا الموقع صرحا متينا ونموذجا يحتذى بهلتعزيز ا
 16/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 103                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 مسؤول إماراتي: اتفاقات السالم مع "إسرائيل" ستسهم في التصدي لإلرهاب .119
د ب أ: قال مستشار حكومة اإلمارات لمكافحة اإلرهاب علي النعيمي إن اتفاقيات  - دبي - تل أبيب

التطبيع بين إسرائيل وكل من البحرين واإلمارات العربية المتحدة تسهم في التصدي للتطرف في الشرق 
نحن بحاجة إلى تجميع كل الموارد للعمل معا ”: “جيروزاليم بوست“األوسط. أضاف النعيمي لصحيفة 

ؤوليتنا كمسلمين إنهم )إرهابيون( عبر الحدود. إنهم في كل مكان. من مس“وتابع: ”. لمكافحة اإلرهاب
ظهاره ألطفالنا كدين سالم  ”.استعادة ديننا وا 

وأوضح أنه حان الوقت لالعتراف أخيًرا بالمكانة المركزية لليهود والمسيحيين في تاريخ المنطقة. قال 
أولئك الذين يساعدون المسيحيين أو اليهود على الخروج من )دول مثل( العراق والمغرب “النعيمي: 

أولئك الذين هم جزء من تاريخنا يجب أن “، متابعا: ”علون شيًئا يمثل تهديًدا لنا جميًعاومصر يف سوريةو 
 ”.يكونوا جزًءا من مستقبلنا

 16/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 إماراتي يتجاوز مليون مشاهدة -أول تعاون غنائي إسرائيلي  .120
رائيلي إلكانو مارتزيانو واإلماراتي وليد التي جمعت المغني اإلس "أهال بيك"تل أبيب: تنتشر مشاهد أغنية 

 الجاسم، بين دبي وتل أبيب، لتتجاوز حاجز مليون مشاهد منذ إطالقها نهاية سبتمبر )أيلول(.
باللغات العربية والعبرية واإلنجليزية، يتبادل المغنيان أداء المقاطع الغنائية. وبدا العمل المصور بتقنيات 

 للسفر بين البلدين، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. التصوير السينمائي وكأنه دعوة
 18/10/2020، لندن، األوسطالشرق 

 
 وريونجرحلة أسبوعية لمطار بن  28إماراتي:  –اتفاق طيران إسرائيلي  .121

رحلة  28محمود مجادلة: توصلت إسرائيل واإلمارات، اليوم األحد، إلى اتفاقية طيران، تحط بموجبها 
في اللد، كما تسمح االتفاقية بعدد غير  جوريونودبي في مطار بن  أبوظبيقادمة من إماراتي  أسبوعية

سرائيل.  محدود من الرحالت التجارية المستأجرة بين اإلمارات وا 
  18/10/2020، 48عرب 

 
 استثمار إماراتي في مشروع استيطاني ضخم لتهويد القدس .122

الل اإلسرائيلي في مدينة القدس، عن "استعداد وتحمس" محمود مجادلة: كشفت مسؤولة في بلدية االحت
إماراتي لالستثمار في المخطط االستيطاني الذي ُيعد لتهويد أجزاء واسعة من األحياء المقدسية، وادي 
الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني في مشروع 

 .يعرف بـ"وادي السيليكون"
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ناحوم، التي زارت اإلمارات األسبوع الماضي  -وعملت نائبة رئيس بلدية االحتالل في القدس، فلر حسن 
ضمن وفد إسرائيلي رسمي، على تجنيد شركات إماراتية لالستثمار في المشروع التهويدي؛ وزعمت أن 

لبلدية من جهة أخرى". "هذه الخطوة تساعد على ربط إسرائيل باإلمارات من جهة وسكان القدس الشرقية با
منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في الحي المقدسي  200ويقوم المخطط على أنقاض نحو 

وادي الجوز، كما أن المرحلة األولى من المخطط الذي أعلنت بلدة االحتالل في القدس في حزيران/ يونيو 
قدسيين من أهالي وادي الجوز، تستهدف الماضي عن الشروع بتنفيذها، عبر توزيع أوامر هدم على الم

 دونما من األحياء المقدسية المحاذية للبلدة القديمة. 250أكثر من 
 18/10/2020، 48عرب 

 
 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن 3شراكة استراتيجية بين  .123

سرائيل معاهد أبحاث مهمة في كل من اإلمارات العربية المتحدة والواليا 3تل أبيب: أعلنت  ت المتحدة وا 
 عن إقامة شراكة استراتيجية في األبحاث والدراسات.

والمعاهد الثالثة هي: "مجلس األطلسي" في العاصمة األميركية واشنطن، و"مركز اإلمارات للسياسات" في 
أبوظبي، و"معهد دراسات األمن القومي" في تل أبيب. وجاء في بيان مشترك أن هذه الشراكة تتم بروح 

إننا "اإلسرائيلية التي تم توقيعها في أغسطس )آب( الماضي، مشددة على  -دة السالم اإلماراتية معاه
نعتقد أن هناك دورًا حيويًا لمراكز البحوث والدراسات لدعم مسارات السالم. وستعمل شراكتنا على توفير 

اإلسرائيلية،  -ماراتية األسس لـ"سالم دافئ"، وتعظيم إمكانيات هذه المعاهدة في تعزيز العالقات اإل
 ."واالستقرار واألمن واالزدهار في المنطقة

سرائيل  وأكدت المعاهد الثالثة أنها ستعمل على جمع كبار الخبراء من دولة اإلمارات العربية المتحدة وا 
والواليات المتحدة األميركية للمساهمة في تحديد القضايا التي ُتشكل الشواغل والتهديدات األمنية 

شتركة، وفرص التجارة واالستثمار المتبادل، وسبل التعاون في مجال تقنيات الفضاء اإللكتروني المُ 
والرعاية الصحية ومكافحة األوبئة والسياحة والشؤون الدينية والثقافية واألمن المائي واألمن الغذائي 

 والطاقة الُمتجددة.
 19/10/2020، لندن، األوسطالشرق 

 
 ات والبحرين يحصلون على جائزة "أصدقاء صهيون"زعماء السعودية واإلمار  .124

رائد صالحة: أعلن مؤسس المنظمة اليهودية الصهيونية، مركز أصدقاء صهيون التراث، مايك  -واشنطن 
إلى محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد اإلمارات وحمد بن عيسى آل ” صهيون“إيفانز، عن تسليم جائزة 

ن آل سعود، ولي عهد السعودية ومحمد السادس، ملك المغرب ثاني، ملك البحرين، ومحمد بن سلما
 والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان ُعمان.

وأشار إيفانز إلى أنه تم منح الجائزة، ايضًا، إلى ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، وكالوس اوهانيس، 
ويوري موسيفيني، رئيس جمهورية التشيك، رئيس رومانيا، وماريو عبده بينيتيز، رئيس جمهوري باراغواي، 
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ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات في سلطنة ”. بي آر نيوزواير” وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة 
 ُعمان والمغرب على علم بأمر الجائزة.
كما ” لةكل هؤالء الرؤساء والملوك سينقلون سفاراتهم إلى القدس المحت“وزعم رئيس المنظمة الصهيونية أّن 

 ”.في الوقت المناسب” إسرائيل“جميع القادة المسلمين سيصنعون السالم مع “زعم، ايضًا، أن 
 19/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 مذكرات تعاون في الزراعة 4اإلمارات و"إسرائيل" توقعان  .125

سرائيل أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين، في قطاع الزراعة  أبوظبي: وقعت اإلمارات وا 
والري، وذلك ضمن زيارة لوفد إماراتي إلى إسرائيل، ضمن تفعيل تعزيز مجاالت التعاون والشراكة 

 االستراتيجية بين البلدين، خصوصًا في المجال الزراعي والتقني.
 19/10/2020الشرق األوسطـ، 

 
 حكومة اإلمارات تصادق على "االتفاق اإلبراهيمي" .126

برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم  اعتمد مجلس الوزراء
)معاهدة السالم(، والعالقات الدبلوماسية الكاملة  "االتفاق اإلبراهيمي للسالم"دبي، قرارًا بالمصادقة على 

الستصدار مرسوم بين دولة اإلمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل، ووجه بالبدء باإلجراءات الدستورية 
 اتحادي بالتصديق على االتفاق.

وأعرب المجلس، عن ثقته بأن االتفاق سيشكل رافدًا من روافد السالم واالستقرار، يدعم طموحات شعوب 
المنطقة، ويعزز سعيها الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، كونه يمهد الطريق نحو تعزيز العالقات 

االستفادة من الفرص واإلمكانات التي يحظى بها الجانبان، لإلسهام في االقتصادية والثقافية والمعرفية، و 
 صياغة مستقبل أكثر إشراقًا يقوم على التفاهم والتعاون واالحترام المتبادل.

 20/10/2020الخليج، الشارقة، 
 

 وريونجتجارية إماراتية تحط في مطار بن أول طائرة  .127
في اللد لتدشين الخّط  جوريون، في مطار بن اإلثنينيوم، أحمد دراوشة: حّطت طائرة إماراتّية، صباح ال

اإلسرائيلي. والطائرة تابعة لشركة "االتحاد" وخرج طاقمها من باب الطائرة وهو  –الجوي التجاري اإلماراتي 
راكًبا، منهم مسؤولون في شركة "االتحاد" ورجال أعمال  58يلّوح باألعالم اإلسرائيلّية. وضّمت الطائرة 

 .جوريونون، واستقبلوا بمراسم احتفائية في مطار بن وصحافيّ 
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وقال قائد الطائرة، صالح عبد هللا، "نحن متأثرون جًدا ألننا هنا.. ونأمل أن تكون هذه بداية لعالقات جّيدة 
سرائيل. لو سألني أحد قبل عّدة أشهر إن كنت سأكون هنا اليوم، وألقي هذا الخطاب،  بين اإلمارات وا 

 ، محمد بن زايد.أبوظبيه إنه هذا غير ممكن" وكال المديح لولي عهد كنت سأقول ل
 19/10/2020، ٤٨عرب 

 
 اتفاقيات بينها اإلعفاء من التأشيرات 4اإلمارات و"إسرائيل" توقعان  .128

وام: وقع وفد من دولة اإلمارات، خالل زيارته إلى دولة إسرائيل الثالثاء، عددًا من االتفاقيات لدعم 
االت االستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا بين الدولتين. وشملت التعاون في مج

االتفاقيات الموقعة "اتفاقية حماية وتشجيع االستثمار، اتفاق خدمات النقل الجوي، اتفاقية لإلعفاء المتبادل 
م والتكنولوجيا، من تأشيرات الدخول المسبقة، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجاالت تحسين وتطوير العلو 

مذكرة تفاهم للتعاون االقتصادي المشترك، إعالن نوايا بشأن إقامة التعاون في مجال الخدمات المالية". 
وقعت االتفاقيات عن جانب دولة اإلمارات كل من وزارة المالية، ووزارة االقتصاد، ووزارة الخارجية 

 ة، باإلضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني.والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم
 20/10/2020، أبوظبياالتحاد، 

 
 اإلمارات و"إسرائيل" والواليات المتحدة يعلنون عن إنشاء "الصندوق اإلبراهيمي" .129

سرائيل عن إنشاء الصندوق اإلبراهيمي، الذي يفي  –تل أبيب  "وام": أعلنت اإلمارات والواليات المتحدة وا 
سرائيل. وتقوم اإلمارات  "معاهدة السالم"رى التعهد به خالل توقيع بالتزام ج التاريخية بين اإلمارات وا 

سرائيل من خالل هذا الصندوق، بتخصيص أكثر من   3والمؤسسة األميركية الدولية لتمويل التنمية وا 
زيز التعاون مليارات دوالر في إطار مبادرات االستثمار والتنمية، التي يقودها القطاع الخاص، لتع

 االقتصادي اإلقليمي واالزدهار في الشرق األوسط وخارجه. 
أعلن الشركاء في هذا الصندوق عن ترحيبهم بمشاركة الدول األخرى في سبيل تحقيق هذه األهداف. وقال 
أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة: إن الصندوق يعكس رغبة الدول الثالث في وضع رفاهية الناس 

 األول، بغض النظر عن عقيدتهم أو هويتهم. في المقام
 20/10/2020، أبوظبياالتحاد، 

 
 اإلمارات تطلب رسميًا فتح سفارة لها بتل أبيب .130

بالل ضاهر: قدم مساعد وزير الخارجية اإلماراتي، عمر غباش، رسالة إلى وزير الخارجية اإلسرائيلي، 
وصل غباش إلى إسرائيل، الثالثاء، ضمن وفد غابي أشكنازي، تطلب فتح سفارة لإلمارات في إسرائيل. و 

 إماراتي.
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وجاء في رسالة وزير خارجية اإلمارات، عبد هللا بن زايد، التي سلمها غباش ألشكنازي، أنه "لم يتبق لي 
سوى أن أقدر الجهود التي تبذلها من أجل دفع التعاون بين دولتينا. ولدي ثقة كاملة بدعمك لفتح السفارات 

 بأسرع ما يمكن". بوظبيأفي تل أبيب و 
 20/10/2020، ٤٨عرب 

 
 اإلمارات: بدء تصميم وتصنيع منطاد "البيت اإلبراهيمي" .131

لتحليقه في  "البيت اإلبراهيمي"الشارقة "وام": كشف فريق منطاد اإلمارات عن بدء تصميم وتصنيع منطاد 
زيز ناصر المنصوري رئيس المهرجانات، التي تقام في مختلف دول العالم. وقال الكابتن طيار عبدالع

إن منطاد البيت اإلبراهيمي يجسد الحلم الذي راود جميع عظماء العالم للسالم، الذين ": "منطاد اإلمارات"
طمحوا وعملوا خالل العقود الماضية لتحويله إلى واقع ملموس على الساحة الدولية ومنطقة الشرق 

 ."نسانية والعلمية وغيرهااألوسط، من أجل مستقبل مشرق في مختلف المجاالت اإل
 22/10/2020، أبوظبياالتحاد، 

 
 شركات إسرائيلية خاصة ستجني أرباحا من نقل النفط اإلماراتي .132

بالل ضاهر: كشفت صحيفة إسرائيلية يوم األربعاء، عن أن اتفاقا لنقل النفط من اإلمارات إلى إسرائيل، 
عسقالن(، أعلن عنه  –)خط أنابيب إيالت  اإلسرائيلية الحكومية EAPCبواسطة شبكة أنابيب شركة 

، أمس، أنها وقعت مذكرة تفاهمات للتعاون مع شركة EAPCوأعلنت  .أمس، يشمل وسطاء إسرائيليين
ريد الند بريدج، لنقل وتخزين النفط ومشتقاته من اإلمارات وأسواق آسيوية أخرى إلى دول غربية، -ميد

 –وسط إلى الشرق األقصى، بواسطة خط أنابيب إيالت وفي االتجاه المعاكس من منطقة البحر المت
وأشارت صحيفة "ذي ماركر"، إلى أنه يتوقع ازدياد  خزين في الميناءين اإلسرائيليين.عسقالن ومنشآت الت

ريد الند بريدج النفط من الخليج، عبر أنابيب -ثراء رجال أعمال خاصين من هذا االتفاق. وستنقل ميد
 .ا في الجانب اآلخر إلى دول غربيةعسقالن، وتبيعه –إيالت 

  21/10/2020، 48عرب 
 

 "إسرائيل"بقرار السودان تطبيع العالقات مع اإلمارات ترحب  .133
نقلت وكالة أنباء اإلمارات العربية )وام( عن بيان لوزارة الخارجية ترحيب دولة اإلمارات بقرار السودان 

"قرار السودان في مباشرة العالقات مع دولة إسرائيل  وقالت الوزارة إن تطبيع العالقات مع دولة إسرائيل.
تعد خطوة مهمة لتعزيز األمن واالزدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذا اإلنجاز من شأنه توسيع نطاق 

 التعاون االقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي".
 24/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
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 جمعية الصحفيين اإلماراتية تؤكد رفضها التطبيع .134
أعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين اإلماراتية عن استنكاره الشديد للبيان الذي أصدره االتحاد العام : دبي

ية المحتلة. وشددت للصحفيين العرب، وأكد أسفه الشديد لزيارة بعض الصحفيين العرب لألراضي الفلسطين
الجمعية على عدم زيارة أي من الصحفيين اإلماراتيين المنتمين للجمعية في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة، لألراضي الفلسطينية المحتلة من خالل الكيان اإلسرائيلي.
منها وطالبت الجمعية اتحاد الصحفيين العرب بتوخي الحذر والتأكد من المصادر الرسمية والموثوق 

للبيانات قبل إصدار مثل هذه النشرات الصحفية التي تحتوي على معلومات زائفة وغير حقيقية وغير 
دقيقة وال أساس لها من الصحة. وحثت الجمعية جميع األطراف على عدم الزج باسم الصحفيين 

ف دولة اإلمارات اإلماراتيين في زيارات وهمية وشائعات، مؤكدًة أن الصحفيين اإلماراتيين متمسكون بموق
العربية المتحدة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى إقرار الحل العادل والشامل للقضية 

 الفلسطينية.
 23/7/2019، أبوظبياالتحاد، 

 
 شخصيات إماراتية وخليجية ترفض اتفاق التطبيع مع االحتالل .135

بيع الرسمي الذي أبرمته أبوظبي رفضت شخصيات إماراتية وخليجية اتفاق التط: شريف عمر - 21عربي
 مع االحتالل اإلسرائيلي برعاية أمريكية.

واعتبرت شخصيات إماراتية معارضة، مقيمة خارج البالد، أن هذا االتفاق يعد "خيانة لألمة والشعب"، 
 مشيرين إلى أن التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي "وصمة عار في جبين الحكومة".

 خالق عبد هللا بوجه حزين، في إشارة إلى رفضه االتفافية.وغّرد األكاديمي عبد ال
المعارض اإلماراتي المقيم في تركيا، حمد الشامسي، قال إن "هذه الخطوة تتويج لخطوات سابقة باتجاه 
تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني، وتأتي بعد أن كبلت السلطات المجتمع اإلماراتي بقوانين تجّرم 

 راتها وسياستها".االعتراض على قرا
بدوره، قال المعارض إبراهيم آل حرم، في تغريدة عبر "تويتر"، إن االتفاق "ال يمثل شعب اإلمارات"، 
مضيفا أن اإلماراتيين ضد التطبيع، وأن "مزبلة التاريخ تتسع لجميع الخونة مهما كانت أسماؤهم وأسماء 

 عوائلهم".
خيانة رائيلي خيانة ألرض وشعب فلسطين و مع العدو اإلسبدوره، قال محمد صقر الزعابي، إن "التطبيع 

 ألقصى الذي هو وقف لألمة اإلسالمية كلها". لألمة و لـ
أستاذ االقتصاد سابقا في جامعة اإلمارات يوسف اليوسف، تساءل عن مواقف حكام دبي والشارقة، ورأس 

ي، من اتفاق التطبيع الذي أبرمه الخيمة، وهم محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان القاسمي، وسعود القاسم
وتساءل عبر "تويتر": "هل أنتم في خندق الخيانة الذي دخله ابن زايد بتحالفه مع  محمد بن زايد.

 الصهاينة؟"، موجها رسالة لإلماراتيين بضرورة رفض هذا االتفاق.
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عها؟ الكثير الكثير. وماذا فيما قال المفكر الكويتي عبد هللا النفيسي: "ماذا تكسب إسرائيل نتيجة التطبيع م
وأضاف في تغريدة: "ال للتطبيع مع إسرائيل. واضح  تخسر الدولة التي ُتطبِّع مع إسرائيل؟ الكثير الكثير".

 أّنها إمالءات أمريكية. السؤال: أين الشعوب؟".
تخابية فيما اعتبر األكاديمي السعودي خالد الدخيل، أن اإلمارات أرادت من هذا االتفاق منح ورقة ان

وتابع: "نتنياهو جّمد الضم ولم يوقفه. وقد فعل ذلك قبل اآلن بضغوط أوروبية وأميركية،  لصالح ترامب.
 3ورفض عربي. بالتالي حصل على تطبيع عربي جديد بدون مقابل. سيتضح مكسب اإلمارات بعد 

 نوفمبر. وكذلك مكسب ترامب. الرابح حتى اآلن نتنياهو. عدا ذلك، ينتظر الوقت".
 13/8/2020، "21موقع "عربي 

 
 أكاديمي إماراتي حزين بعد تطبيع بالده .136

غّرد األكاديمي اإلماراتي عبد الخالق عبد هللا، بوجه حزين، في إشارة لرفضه التفاق التطبيع بين  -لندن
 األكاديمي اإلماراتي الموالي لنظام وتل أبيب، الذي أعلن عنه الرئيس األمريكي دونالد ترامب. أبوظبي

بالده، اكتفى بالتغريدة بوجه حزين على تويتر، كموقف غير مباشر لرفضه االتفاق. وكان عبد الخالق 
 غرد في أوقات سابقة عدة مرات؛ رفضا ألي خطوات تطبيعية مع االحتالل اإلسرائيلي.
 13/8/2020، "21موقع "عربي 

 
 : االتفاق ينهض بالمنطقة"اإلمارات للمحامين" .137

إدارة جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين بمعاهدة السالم التي أبرمتها اإلمارات مع أشاد مجلس : أبوظبي
إسرائيل، ومباشرة العالقات الثنائية الكاملة بين الدولتين، والعمل على تعزيز السالم في منطقة الشرق 

قتصادية وسياسية األوسط، مؤكدًا أن هذا االتفاق يفتح المجال واسعًا أمام إمكانات كبيرة بالمنطقة ا
 وثقافية. 

 17/8/2020، أبوظبياالتحاد، 
 

 أبوظبي"رابطة مقاومة التطبيع" ترفض افتتاح سفارة لتل أبيب في  .138
، رفضها افتتاح سفارة لتل أبيب في "إسرائيل"أعلنت الرابطة اإلماراتية لمقاومة التطبيع مع : أبوظبي
عبر موقعها اإللكتروني، إنها تعرب عن أسفها  وقالت الرابطة )شعبية مستقلة( في بيان نشر .أبوظبي

الشديد إزاء إعالن السلطات اإلماراتية بدء العمل على فتح سفارة إسرائيلية في قلب اإلمارات خالل األشهر 
وأضافت أن "هذه الخطوة تمثل طعنة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من انتهاكات ال  القليلة المقبلة.

وتضم الرابطة، مجموعة من المثقفين واألكاديميين  رائيلي في اآلونة األخيرة".تتوقف على يد الجيش اإلس
 اإلماراتيين.

 7/9/2020القدس، القدس، 
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 رابطة إماراتية: التطبيع الرسمي يفتقد للشرعية الشعبية .139

 أن رفض الشعوب يجعل تطبيع اإلثنيناألناضول: أكدت "الرابطة اإلماراتية لمقاومة التطبيع" مساء أمس 
دول عربية وخليجية مع إسرائيل "بال قيمة". جاء ذلك في ندوة إلكترونية بثتها الرابطة عبر حساباتها في 
مواقع التواصل تحت عنوان "المقاومة الشعبية الخليجية للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، بمشاركة نشطاء 

 وأكاديميين من دول الخليج.
 8/9/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 تحتفل بالتطبيع من قلب اإلمارات "سرائيل"إطفال وموسيقى عبرية.. أعالم وأ .140

ال تزال الحسابات اإلسرائيلية في مختلف منصات التواصل االجتماعي تشارك وتحتفل بالتطبيع مع 
ونشر حساب  اإلمارات من قلب اإلمارات نفسها، مستخدمة في ذلك األطفال واألعالم والموسيقى العبرية.

بية" مقطع فيديو، وعلق عليه: "على أنغام وكلمات أغنية هافا ناجيال العبرية، يلوح هؤالء "إسرائيل بالعر 
األطفال باألعالم اإلماراتية واإلسرائيلية في سعادة أمام برج خليفة باإلمارات، احتفاال بالتوقيع على معاهدة 

 السالم. سالم بين شعوب".
 16/9/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"وسيم يوسف يهاجم صواريخ حماس ويدافع عن  "اراتيالداعية اإلم" .141

أثار الداعية اإلماراتي، وسيم يوسف، غضبا كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي، بعد أن هاجم  لندن:
سرائيل يوم الثالثاء في واشنطن. وقال  حركة حماس، عشية توقيع اتفاق التطبيع بين اإلمارات والبحرين وا 

قامت حماس بضرب ": "تويتر"رك التطبيع مع إسرائيل، في تغريدة على حسابه في يوسف الذي با
حينما تقوم اسرائيل بالرد "وأضاف:  ."صواريخ تجاه اسرائيل! تزامنًا مع توقيع معاهدة السالم في أمريكا

على صواريخ حماس، سيتباكى أنصار حماس ويصرخون للعرب: وين الماليين! وطبعًا الضحية أطفال 
 ."اء وأبرياء غزة بسبب تصرفات رعناء حمقاء من حزب حماس اإلرهابيونس

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

 17/9/2020، س العربي، لندنالقد
 

 إماراتي يهدف لغسل دماغ الفلسطينيين والعرب-برنامج تطبيعي إسرائيلي .142
سرائيل،  عدنان أبو عامر: بالتزامن مع الخطوات التطبيعية ذات الجانب السياسي بين اإلمارات والبحرين وا 

لي"، ذو االنتشار الواسع فقد حذرت أوساط إعالمية وصحفية فلسطينية من التعامل مع برنامج "ناس دي
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على شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك، وطالبت المشاركين فيه باالنسحاب منه، واتهمته بالتطبيع مع 
 إسرائيل بدعم إماراتي واضح.

يهدف البرنامج التطبيعي إلى تدريب صانعي المحتوى العربي، من خالل "أكاديمية ناس"، التي تضّم 
شراف والتدريب الذي يرأسه اإلسرائيلي "جوناثان بيليك"، بتمويل أكاديمية إسرائيليين من ضمن طاقم اإل

"نيو ميديا" اإلماراتية، التي أنشأها حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، قبل شهرين، مما يشكل تواطؤا 
يا صريحا في جهود تسويق االحتالل اإلسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية، واعتبار إسرائيل كيانا طبيع

 في المنطقة.
 28/9/2020ميدل إيست مونيتور، 

 
 الرابطة اإلماراتية لمقاومة التطبيع: شعبنا ُمكبل.. الموساد يعمل في اإلمارات منذ سنوات .143

أحمد يوسف: قال اإلعالمي اإلماراتي حمد الشامسي، عضو الرابطة اإلماراتية لمقاومة  - األناضول
خر داخل اإلمارات بشأن التطبيع يعود إلى السياسة األمنية التطبيع مع إسرائيل، إن غياب الصوت اآل

سنوات. ويضيف الشامسي، في مقابلة مع األناضول، أن السلطات  10التي تتبعها السلطات منذ نحو 
سنوات  10اإلماراتية سن ت قوانين ُتجرم بشكل مباشر االعتراض على سياساتها، وتصل عقوبة ذلك إلى 

ألف دوالر( غرامة. وتابع "الشعب اإلماراتي داخليا ُمكبل، وال يستطيع أن يبدي  272سجنا ومليون درهم )
 رأيه إذا كان معارضا لسياسات الدولة، والسلطات اعتقلت العديد من أصحاب الرأي اآلخر".

وحول أهداف أبوظبي من التطبيع مع تل أبيب، يقول الشامسي: "إسرائيل واإلمارات تتقاطعان في مشاريع 
أهمها مناهضة )ثورات( الربيع العربي، وخاصة في مصر، باإلضافة إلى عالقة البلدين العدائية  مشتركة،

 إليران. هذه المشاريع يمكن أن تفسر حماس اإلمارات لالتفاقية."
ويستطرد: "هناك بعد آخر، وهو أن الموساد اإلسرائيلي )االستخبارات الخارجية( يعمل في اإلمارات منذ 

 ذا ما أشار إليه )رئيس وزراء إسرائيل بنيامين( نتنياهو في إحدى تغريداته".سنوات طويلة، وه
 28/9/2020وكالة األناضول لألنباء، 

 
 إعالمي إماراتي: يجب تغيير فكرة أن اإلسرائيليين قتلة .144

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي، مقطعا مصورا لرئيس جمعية اإلعالميين اإلماراتيين، 
مادي، وهو يبدي استعداده للعمل مع اإلسرائيليين، على تغيير الصورة النمطية عنهم لدى العالم محمد الح

العربي، الذي "يعتبرهم قتلة للفلسطينيين". وقال الحمادي، خالل ورشة عبر اإلنترنت مع صحافيين 
تل الفلسطيني، وهذه إسرائيليين، وبثتها قناة عبرية، إن "الصورة التي في ذهن كل العرب أن اإلسرائيلي يق

الصورة التي عملت عليها قناة الجزيرة بالتحديد". وأضاف: "نحن بحاجة أن نعمل، كيف نغير هذه الصورة 
 النمطية التي تكلمنا عنها ونتفق كلنا عليها، لكن نحن بحاجة في المرحلة المقبلة إلى عمل أكثر".

 29/9/2020، "21عربي موقع " 
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 الفلسطينيين: لن تعودوا إلى بلدكم  رجل أعمال إماراتي لالجئين .145
قال رجل أعمال إماراتي معروف إن الالجئين الفلسطينيين لن يكون بمقدرتهم العودة إلى بلدهم على 

 اإلطالق.
وفي مقال له بصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، قال الملياردير خلف الحبتور: "ثمة حّجة منطقية تقول بأن 

يمكن أيضًا قول الشيء نفسه عن الفلسطينيين الذين ال يزالون يصّرون على اإلسرائيليين متعّنتون. ولكن 
واألردن ولبنان وبلدان أخرى. لن يحدث ذلك أبدًا، وهم يعرفون ذلك حق  سوريةحق العودة لالجئين من 

المعرفة". وأوضح الحبتور في مقاله أنه من األجدى بالالجئين الفلسطينيين أن يطلبوا من الدول المضيفة 
 إزالة المخيمات ومنح الالجئين حق العمل وامتالك منزلهم الخاص.

أضاف: "ينقل الالجئون آمااًل كاذبة إلى أوالدهم ويسّلمونهم مفاتيح المنازل التي كانت آلبائهم أو  
أجدادهم، وُيبقون الكراهية الشديدة لإلسرائيليين حّيًة من جيل إلى آخر. وهذا تصّرف  غير عادل لكال 

 .الجيلين
 6/10/2020"، 21موقع "عربي 
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 تل أبيب وُيستقبل بالكنيستفي أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين  .146
ن حزب الليكود الحاكم، إنه التقى مع األمير البحريني كشف وزير االتصاالت اإلسرائيلي، أيوب القرا، م

 مبارك آل خليفة، في تل أبيب وأنه سيستضيفه في الكنيست.
وكتب القرا في حسابه على موقع التواصل "تويتر" أنه "التقيت علنا، وألول مرة، في تل أبيب مع مبارك آل 

سيشرفني أن أستضيفه في  اإلثنينويوم )غد( خليفة، أمير بحريني، من أجل تعزيز العالقة بين الدولتين. 
 الكنيست اإلسرائيلي".

ونقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، اليوم األحد، عن جهات إسرائيلية لديها عالقات في الخليج قولها إنهم لم 
 يتعرفوا على هذا األمير بموجب الصورة التي نشرها القرا، وأنهم ال يعرفون من هذا الشخص.

ك آل خليفة في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العامة اإلسرائيلية إنه يعيش حاليا في لندن وأن لديه وقال مبار 
أصدقاء في إسرائيل وجاء لزيارتهم، وأنه يعتاش من جمع الرسومات. وشدد على أن "حاكم البحرين اآلن 

 هو ابن عمي".
في الوقت نفسه قال إن جهات في  وأضاف أن عالقته مع العائلة المالكة في البحرين ليست جيدة. لكن

حكومة البحرين حاولت منعه من السفر إلى إسرائيل، معتبرا أنه يقوم "بزيارة خاصة" إلى إسرائيل. وتابع 
 أنه التقى مع القرا وأنه "باإلمكان القول إن هذه زيارة خاصة لكنها تتضمن لقاءات مثيرة".
 4/2/2018، 48رب ع

 

 في الدفاع عن نفسها" إسرائيلييده "حق وزير خارجية البحرين يعلن تأ .147
 إلسرائيل، واعتبرت انه "يحق سوريةفي  اإلسرائيليةأعربت المنامة الخميس عن تأييدها للضربات  :دبي

 .إيران إلى إشارةالدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر" في 
 إيران أن"طالما  "تويتر"وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في حسابه على 

أخّلت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق ألي دولة في المنطقة 
 تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر". أن إسرائيلومنها 

 10/5/2018، القدس، القدس
  

 جدول أعمال اليونيسكو من "القدس"مصادر إسرائيلية: البحرين استجابت لطلب تل أبيب شطب  .148
وديع عواودة: ربما احتفاء بوجود "الثالوث الصهيوني" المسؤول في البيت األبيض عن "عملية  -الناصرة 

"صفقة القرن"، أسقطت البحرين وبناء على طلب إسرائيل، ملف القدس من لـالسالم" في المنطقة للترويج 
 العاصمة البحرينية المنامة. جدول أعمال اجتماع منظمة اليونيسكو الذي ينطلق في

وقالت مصادر في تل أبيب أمس، إن البحرين استجابت لطلبها برفض مقترح فلسطيني بقطع الصلة بين 
إسرائيل واليهود بالقدس والخليل على جدول أعمال منظمة اليونيسكو. وقالت القناة اإلسرائيلية السابعة 

في اليونيسكو كارميل شاما هكوهين، أثمر عن قبول أمس، إن مجهودا دبلوماسيا قاده مندوب إسرائيل 
البحرين طلبها برفض الطلب الفلسطيني المذكور حول القدس المحتلة. ونقلت القناة السابعة عن مصدر 
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دبلوماسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل تعتبر قرار البحرين إنجازا مهما السيما أن البحرين هي البلد 
ن المندوبين األمريكي واألوروبي أعلنا نيتهما عدم المشاركة في المؤتمر المضيف. وأشارت القناة إلى أ

 عقب شطب موضوع القدس من جدول األعمال.
وأشارت إلى أن إسرائيل عملت من وراء الكواليس مع البحرين، لكنها تفضل عدم إرسال مندوب عنها 

يجاد الطريق السليم إلزالة وأوضح هكوهين أمس أن إسرائيل فضّلت إ للمؤتمر بسبب حساسية الموقع.
 موضوع القدس عن طاولة مؤتمر اليونيسكو دون ضجة إعالمية. 

 22/6/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "يديعوت أحرونوت": دعوة وزير االقتصاد اإلسرائيلي لزيارة البحرين .149

ر تحت عنوان كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، في تقري: نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
"عيد الزيارات"، أّن وزير االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي إيلي كوهين، تلّقى دعوة رسمية لزيارة البحرين، 

 للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في المنامة، بمشاركة مسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
وسائل إعالم إسرائيلية، خالل ويأتي الكشف عن تلقي الوزير اإلسرائيلي هذه الدعوة، بعد أن ذكرت عدة 

األسبوع الماضي، إثر زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، أّن البحرين هي 
 الدولة القادمة في الخليج التي ستستقبل نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين.
لى سلطنة عمان، تبعتها زيارة وزيرة وتأتي هذه الدعوة بعد أن قام نتنياهو قبل أسبوعين، بزيارة رسمية إ

الثقافة والرياضة اإلسرائيلية ميري ريغيف إلى اإلمارات العربية المتحدة، برفقة وفد إسرائيلي، شارك في 
مسابقة دولية لرياضة الجودو وفاز بميدالية ذهبية، ُعزف خاللها النشيد الوطني لدولة االحتالل اإلسرائيلي 

 .أبوظبيفي 
 9/11/2018، ، لندنالعربي الجديد

 

 البحرين توجه دعوة رسمية لوزير إسرائيلي لحضور مؤتمر دولي .150
د ب ا: تلقى وزير االقتصاد اإلسرائيلي، إيلي كوهين، دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف  - تل ابيب

ة إبريل من العام المقبل للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزراء حول الدول الناشئ شهر نيسان/
 الرائدة في مجال التكنولوجيا واالبتكار ينظمه البنك الدولي.

وذكرت هيئة البث اإلسرائيلي، األحد، أن المؤتمر سيناقش على مدار ثالثة أيام األساليب لتحفيز أماكن العمل 
 ة وسبعين دولة.ائومبادرين، ومستثمرين من موتعزيز النمو االقتصادي بمشاركة صناع قرار، 

 25/11/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 سرًا مرتين اإلماراتوآيزنكوت زار  ..أيباك: البحرين المحطة الخليجية المقبلة لنتنياهو .151
)أيباك( مورت فريدمان أن المملكة  اإلسرائيليةأّكد رئيس لجنة الشؤون العامة األميركية : وفيق قانصوه

. ولفت "والدولية اإلقليميةالملفات والقضايا  في كل إلسرائيلالحليفة المقربة "العربية السعودية هي اليوم 
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إلى أن العالقات قائمة، منذ عقود، بين إسرائيل وكل من مصر واألردن والمغرب، فيما كانت سرية مع 
أما اليوم فقد باتت هذه العالقات أكثر دفئًا مع غالبية هذه الدول "بعض دول مجلس التعاون الخليجي. 

 ."األسر الحاكمة في الخليج الفارسي إلسرائيل إلى حد زيارة بعض األفراد من
كالم فريدمان جاء خالل اجتماع عقد قبل أيام مع أعضاء كنيسة مسيحية صهيونية في مدينة تينت )والية 

خالل اللقاء  "أيباك". وأشار رئيس "األخبار"نيوجيرسي( األميركية، وسّربت مصادر موثوقة مقتطفات منه لـ
 ."ة مع اإلمارات العربية المتحدة مستقرة منذ سنواتعالقاتنا السري"أن  إلى

زار اإلمارات سرًا مرتين الشهر الماضي، "وكشف أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غادي أيزنكوت 
محمد بن زايد وعددًا من كبار العسكريين اإلماراتيين، وتم االتفاق على بيع  أبوظبيوالتقى ولي عهد 
. ولفت فريدمان إلى أن "ى زيارة ضباط إماراتيين كبار إلسرائيل قريبًا جداً ، وعلبوظبيسالح إسرائيلي أل

أقامت عالقات سياسية واقتصادية مع البحرين وقطر منذ فترة طويلة... كما أن عالقاتنا السرية "إسرائيل 
رئيس  مع ُعمان ظهرت أخيرًا إلى العلن بعد إقدام السلطان قابوس على خطوة جريئة، قبل موته، باستقبال

وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وقد شّكل ذلك سابقة في المنطقة العربية، وأزال العوائق من أمام جيرانه 
 ."العرب والمسلمين للتطبيع مع إسرائيل

ستكون المنامة. وقد أعطت "وكشف أن المحطة الخليجية العلنية المقبلة لرئيس وزراء إسرائيل بعد ُعمان 
. أما بالنسبة إلى "ضر للبحرين الفتتاح ممثلية رسمية إلسرائيل خالل هذه الزيارةالسعودية الضوء األخ

فقد مّهدنا الطريق لتطبيع العالقات معها، إال أن الكويتيين يصرون على أن يكونوا آخر دول "الكويت، 
 ."مجلس التعاون الخليجي التي تقيم عالقات علنية مع إسرائيل

رائيل في إقامة عالقات مع دول عربية من خارج منظومة مجلس التعاون فريدمان لفت أيضًا إلى نجاح إس
أننا، ". وخلص إلى "مثل تونس التي يوجد فيها اليوم دبلوماسيون إسرائيليون بشكل غير رسمي"الخليجي، 

حاليًا، ال نواجه أية مصاعب مع الدول العربية. كل المصاعب التي تواجهنا هي الرأي العام العربي 
سياسية وأيديولوجية، وقوات شبه عسكرية ينبغي على إسرائيل وأصدقائها أن يركزوا عليها في ومنظمات 

 ."شكل أساسي
من يتولى رئاسة الواليات "أشاد في كلمته بالرئيس األميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن  "أيباك"رئيس 

ل أكثر من كل الرؤساء األميركيين المتحدة في هذه الفترة شخص ال يولي اهتمامًا بالغًا لمصالح إسرائي
السابقين فحسب، بل يقدم مصالح إسرائيل على مصالح الواليات المتحدة في بعض األحيان. وخالل فترة 

 ."وجيزة من حكمه دافع عن إسرائيل دفاعًا مستميتًا، وقّدم لها من الخدمات كمًا ال يستهان به
 14/12/2018بيروت،  ،األخبار

 
 من أجل تطبيع العالقات "إسرائيل"رين إلى تقرير: رسائل البح .152

تسعى البحرين بخطوات حثيثة إلى تطبيع عالقاتها مع إسرائيل، ومررت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس 
التلفزيونية اإلسرائيلية  13الـ الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل حوالي سنتين، حسبما كشفت القناة

ة عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن وزير خارجية البحرين، خالد أمس، األحد. ونقلت القنا
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بن أحمد آل خليفة، حمل خالل لقاء سري مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة، عضو الكنيست تسيبي 
في  ليفني، رسالة لتنقلها إلى نتنياهو. والتقى آل خليفة وليفني على هامش المؤتمر األمني في ميونيخ،

 .2017فبراير  شباط/
وقال الموظفون اإلسرائيليون إن الوزير البحريني أبلغ ليفني أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، 
اتخذ قرارا بالتقدم نحو باتجاه تطبيع العالقات مع إسرائيل. وطلب الوزير البحريني من ليفني أن تنقل 

ع عالقاتها مع إسرائيل. وأبلغت ليفني نتنياهو بالرسالة رسالة إلى نتنياهو مفادها أن البحرين تريد دف
 البحرينية، لكنها رفضت التطرق إلى اللقاء مع الوزير البحريني ومضمونه.

 11/2/2019، 48عرب 
 

 وزير خارجية البحرين: مواجهة تهديد إيران أهم من القضية الفلسطينية .153
بن أحمد آل خليفة، أن مواجهة ما وصفه  اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد :القدس )األناضول(

 من القضية الفلسطينية في الوقت الحالي.” أخطر وأهم“، يعد ”التهديد اإليراني”بـ
، ”يوتيوب“جاء ذلك في مقطع فيديو نشره حساب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على موقع 

 قبل أن يحذفه بعد وقت قصير من نشره.
ى جلسات مؤتمر وارسو الذي عقد بالعاصمة البولندية على مدار يومين، ويظهر فيه والمقطع خاص بإحد

وزير الخارجية البحريني ونظيره اإلماراتي عبد هللا بن زايد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل 
 الجبير.

الكاميرا عدة مرات على  ويبدو أن الفيديو تم تصويره بكاميرا هاتف من قبل أحد مرافقي نتنياهو، إذ ركزت
 األخير الذي كان جالسا في القاعة مع الحضور.

لقد نشأنا ونحن نقول إن الخالف الفلسطيني اإلسرائيلي هو أهم “وقال وزير خارجية البحرين بالفيديو: 
قضية، ويجب أن يتم حلها بهذه الطريقة أو تلك، لكن في المراحل األخيرة رأينا تحديا أكبر، وهو األخطر 

 ”.في تاريخنا الحديث وهو تهديد الجمهورية اإليرانية
  15/02/2019، القدس العربي، لندن
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 أبريل المقبل، في خطوة في المنامة منتصف نيسان/ األعماليشارك إسرائيليون في مؤتمر لريادة  :دبي
ووضعت ". إسرائيل"أثارت استنكار برلمان المملكة الخليجية الصغيرة التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع 

"، إلى جانب صورهم، ضمن اإلسرائيلية، وبينهم نائبة لرئيس "هيئة االبتكار اإلسرائيليينأسماء المشاركين 
وأضيف اسم وزير  .أبريل نيسان/ 18و 15الئحة المتحّدثين في "المؤتمر العالمي لريادة األعمال" بين 

 .من المؤتمر األولكوهين إلى قائمة المشاركين في اليوم  إيلي اإلسرائيلياالقتصاد 
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وبحسب "هيئة البحرين للسياحة والمعارض" الحكومية، فإّن المؤتمر "متخّصص في ريادة األعمال، ويعّد 
ية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي بمثابة منصة تعرض عليها جميع البرامج والمبادرات العالم

 .دولة"، بينها السعودية ومصر ولبنان والواليات المتحدة 170وتتمّثل في المؤتمر "". واحد
وقال في بيان نشره على . في المؤتمر اإلسرائيليينواستنكر مجلس النواب البحريني مشاركة المتحّدثين 

واب استنكاره استضافة /متحّدثين إسرائيليين/ في المؤتمر صفحته الرسمية على فيسبوك "أعلن مجلس الن
وشّدد في البيان على أن "نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ". العالمي لريادة األعمال

 ".ستظّل من أولويات الشعب البحريني
  31/3/2019، القدس، القدس
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مشاركته في مؤتمر أعمال  -يضم رجال أعمال ومسؤولين-ألغى وفد إسرائيلي : وكاالت -الجزيرة 
بالبحرين بسبب مخاوف أمنية، وذلك بعدما رفضت محكمة بحرينية طلب عدد من المحامين بعدم إصدار 

 تأشيرات دخول للوفد.
عمال جوناثان أورتمانز في بيان "رغم أننا أبلغنا الوفد اإلسرائيلي أنه وقال رئيس الشبكة العالمية لريادة األ

سيكون محل ترحيب، فإنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية، ولعدم التسبب في أي 
 األخرى المشاركة". 180إزعاج للدول 

يضم أكثر من ثالثين عضوا،  وكان من المقرر أن يرأس وزير االقتصاد اإلسرائيلي إيلي كوهين وفدا رفيعا
من  18و 15وأن يلقي بعضهم كلمات أمام "المؤتمر العالمي لريادة األعمال" الذي ُيعقد بالبحرين ما بين 

 الشهر الجاري.
وجاء انسحاب الوفد بالرغم من رفض محكمة بحرينية لألمور المستعجلة اليوم األحد دعوى أقامها عدد 

 البون فيها الداخلية بعدم إصدار تأشيرات دخول للوفد.من المحامين األسبوع الماضي يط
وقال محام من مقيمي الدعوى إن المحكمة أبلغتهم أنها اتخذت القرار ألنه "ال مصلحة شخصية للمدعين 

 في منع دخول الصهاينة للبالد، وعليه انتفى شرط المصلحة الواجب لقبول الدعوى".
للجنة  42يونيو/حزيران الماضي للمشاركة في فعاليات الدورة وكان وفد إسرائيلي مصغر زار البحرين في 

التراث العالمي التي تنظمها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( وهي المرة األولى التي 
 تعلن فيها المنامة بشكل علني استضافة وفد من إسرائيل.

 14/4/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ري لقاءات في البحرين ويشارك بمؤتمر دوليوفد إسرائيلي يج .156
كشف النقاب، اليوم األربعاء، عن زيارة قام به وفد من الخارجية اإلسرائيلية إلى البحرين، هذا األسبوع، 

 أجرى خاللها سلسلة من اللقاءات.
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وله إن ، نقال عن مصدر سياسي إسرائيلي ق"تويتر"وكتب الصحفي اإلسرائيلي باراك رفيد، في تغريدة على 
 وفد الخارجية اإلسرائيلية زار البحرين هذا األسبوع، وشارك في مؤتمر ريادة األعمال الدولي.

ويعقد هذا المؤتمر عادة تحت عنوان عرض جميع البرامج والمبادرات العالمية لتحويل األفكار إلى فرص 
ومستثمرون وباحثون  عمل وتسريع االبتكار وتعزيز االستقرار االقتصادي، ويشارك فيه رجال أعمال

 وواضعو سياسات.
وقال المسؤول نفسه إنه بالرغم من التقارير التي تحدثت إلغاء زيارة المندوبين اإلسرائيليين مشاركتهم في 

وأضاف أن المسؤولين أجروا  المؤتمر، إال أن عددا من مسؤولي وزارة الخارجية وصلوا إلى المنامة.
 ر.سلسلة من اللقاءات على هامش المؤتم

 17/4/2019، 48عرب 
 

 هنا وباقية ونحن نريد السالم معها "دولة إسرائيل": "تايمز أوف إسرائيلـ"وزير الخارجية البحريني ل .157

يغير "خالد بن احمد آل خليفة أن مؤتمر المنامة يمكن أن البحرين قال وزير خارجية : رفائيل أهرين
وأكد آل خليفة أيضا على اعتراف بالده بحق  .ومصر إسرائيلمثل اتفاقيات كامب ديفيد بين  "اللعبة

وقال إن المؤتمر الذي تنظمه  تريد السالم معها. وأنهابالوجود، وأنها تعترف بأنها "باقية هنا"،  إسرائيل
ترامب للسالم اإلسرائيلي  إدارةالواليات المتحدة هنا، والذي يركز على الجوانب االقتصادية لخطة 

، التي مهدت 1977السادات للقدس عام  أنورثل زيارة الرئيس المصري الفلسطيني، يمكن أن يكون م
 .و"إسرائيل"الطريق التفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العالقات بين مصر 

وفي مقابلة أجريت داخل غرفته في فندق "فور سيزونز" الفاخر، لم يعلق آل خليفة على تطبيع العالقات 
 بالوجود كدولة مع حدود آمنة. إسرائيلأكد بدون لبس على حق الدبلوماسية في المستقبل القريب، ولكن 

 دولة في المنطقة، وهي باقية، طبعا"، قال. إسرائيل"
، في المنطقة. إسرائيل"على من عرضنا السالم بمبادرة السالم ]العربية[؟ عرضناه على دولة اسمها دولة 

خطة السالم المدعومة من قبل  إلىمتطرقا  لم نعرضها على جزيرة بعيدة أو دولة بعيدة"، تابع آل خليفة،
دولة باقية، ونريد عالقات أفضل معها، ونريد  إسرائيل. لذا نعتقد أن إسرائيل"عرضناه على  السعودية.

، التي واألردنوبينما قد تكون البحرين الدولة العربية الوحيدة، باستثناء إلى مصر  السالم معها"، أضاف.
وأشار آل  في المنطقة يؤمنون بذلك أيضا"، قال. أشقائنا أننعرف  إننا، "بالوجود إسرائيلتعترف بحق 

للخطة  إسرائيل، وقال إن رفض إسرائيلمبادرة السالم العربية كأساس لتطبيع العالقات مع  إلىخليفة 
القادة العرب  إلىونادى اإلسرائيليين للتوجه  "فرصة ضائعة"، ولكن دائما يمكن إلسرائيل تغيير رأيها.

"تعالوا وتحدثوا معنا. تحدثوا معنا حولها. قولوا، لديكم مبادرة  مشكلة لديهم مع االقتراح. أيخصوص ب
 جيدة ولكن هناك شيء ما يقلقنا"، قال.

خطة ترامب للسالم، قال آل خليفة انه لم يرى الجزء السياسي من خطة اإلدارة األمريكية  إلىومتطرقا 
. ال يمكنني الحديث عن شيء ال اعرفه. ولكننا نأمل االنتظار"علينا  ا.بعد، ولكنه بدا متفائال بحذر حياله

مغرية جدا. ال تريد  إنهابأن تكون هذه الخطة السياسية جذابة أيضا للجميع"، قال. "انظر ورشة العمل. 
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. لذا سوف االندفاع. نريد أن نرى استمرار بذات إعاقتهتقديم عرض جذاب ولن تقدم بعدها شيء يمكنه 
 .نرى"

وردا على سؤال حول أي عناصر من اتفاق محتمل يمكن للبحرين دعمها، قال: "أي عناصر يتفق عليها 
 مع الفلسطينيين".

 26/6/2019 تايمز أوف إسرائيل
 

 "شعب إسرائيل حي.. تعيش دولة إسرائيل"ويهود:  جرينبالت ..من قلب البحرين .158

ت مؤتمر البحرين، فيديو لمجموعة من لندن: نشرت صحافية إسرائيلية، تشارك في تغطية فعاليا
اإلسرائيليين وهم يؤدون صالة داخل الكنيس اليهودي القديم في العاصمة البحرينية المنامة، بينهم المبعوث 

ويظهر في الفيديو الذي نشرته الصحافية اإلسرائيلية في جريدة "هآرتس"،  .جرينبالتاألمريكي جيسون 
، يظهر أكثر من عشرة مصلين يهود، وهم يحتفلون داخل الكنيس، "رتويت"نوعا لنداو، في حسابها على 

ووفقا للصحافية اإلسرائيلية، فقد ردد المشاركون في الصالة شعارات: "شعب إسرائيل  .جرينبالتبمشاركة 
 حّي.. تعيش دولة إسرائيل".

 26/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيل"لتطبيع مع وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة ليست خطوة ل .159

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعم المنامة لحق الشعب الفلسطيني 
، وعاصمتها القدس الشرقية، الفتًا إلى أن ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع 67بدولة على حدود 

 إسرائيل.
ية": "لم نسمع إلى اآلن عن أي خطة سياسية للسالم"، وقال وزير خارجية البحرين في مقابلة مع "العرب

 موضحًا أن "للسلطة الفلسطينية رأيًا نحترمه وهي تحترم موقفنا".
وعن ما يسمى بصفقة القرن، أكد أن "الصفقة تكون بين طرفين وال نعلم أي شيء عما يسمى صفقة 

وأوضح وزير الخارجية البحريني  القرن"، ولفت إلى أن خطوات التطبيع تكون برفع علم وفتح الحدود.
 "تحدثت لوسائل إعالم إسرائيلية إليصال موقفنا مباشرة لشعبها".

 28/6/2019، دبي، العربية.نت
 

 "التغطية"كواليس مؤتمر البحرين: إعالمّيون إسرائيلّيون التقطوا صورًا في المنامة أكثر من  .160

رين القول بأن فعاليات المؤتمر لم تكن نقل تقرير دبلوماسي وسياسي عن مؤتمر البح: لندن - نعما
مدروسة بعناية وتواضع الحضور التمثيلي ساهم سلبيا بتقليص التوقعات ونجم المؤتمر المستشار 

في تمرير مقترحاته وكان مثارا للتعليقات التي تشوبها السخرية على ” لم يوفق“جاريد كوشنر  األمريكي
 مستوى الوفود.
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وغير ” غير مقنعة“المشاريع التي قدمت  أنرسمية إلى  أردنيةر عن جهة وخلص التقرير نفسه والصاد 
 ”.الجهة التمويلية“وغير واضحة ” دراسة الجدوى“من  وكانت خالية األمدمدروسة وطويلة 

مباشرة على تفصيالته بان أجندة مؤتمر البحرين كانت مشتتة ” ي اليومأر “ويشير التقرير الذي اطلعت 
السلطة الرسمية الفلسطينية حيث تبين للوفود صعوبة التفكير بإطالق مشاريع  ومتأثرة بوضوح بغياب

 لتحسين ظروف معيشة الشعب الفلسطيني بدون وجود ممثلين له.
فلسطينية شخصيات اقتصادية  أربعالوفد المرافق لكوشنر حاول عبثا تسويق مشاركة  أنوينتقل التقييم إلى 

 لم يكن مقنعا. األمر لكن
اظهر بان ورشة البحرين خرجت عن ” اإلسرائيلييناإلعالميين “مشاركة عدد كبير من  أنقييم واعتبر الت

ولوا المؤتمر إلى ح إسرائيليا إعالميا 27من مجرد استعراض إعالمي مع وجود نحو  أكثرسياقها ولم تكن 
ة حقيقية لوقائع لصور والتجول في شوارع المنامة التقاط لقطات وتصويرها بدون فرد تغطيمسرح اللتقاط ا

 المؤتمر التي كانت خالية من الدسم السياسي.
ركزوا على التقاط الصور وتسجيل مقابالت وكان  اإلسرائيلي اإلعالموالحظ التقييم نفسه بان نشطاء 

الوفد المصري الذي يترأسه نائب وزير المالية لم  أنإلى  وأشارتجاوبا معهم  األكثرالمضيف البحريني 
 والمصافحات. األضواءون وتجنب يرافقه إعالمي

والوجوم سيطر على وجوه المشاركين الذين لم ”.. من الحماس“أقنية وكرودورات المؤتمر كانت خالية 
طويل لم يكن مقنعا وعلى طريقة التحدث كمتجول  افتتاحيبخطاب  أمامهميستعرض كوشنر  أنيعجبهم 

 من فوق منصة.
بان سفراء الدول العربية التي شاركت في المؤتمر لم يشاركوا في الوقت نفسه الحظ دبلوماسيون غربيون 

وهي  واإلماراتومصر  األردنوفود بالدهم في الحضور بصفة رسمية وحصل ذلك حتى مع سفراء 
مالحظة تقنية دبلوماسية تقول ضمنيا بان الدول العربية تقصدت التأشير على الحضور المالي والفني 

 فقط.
 28/6/2019، لندن، رأي اليوم

 
 ليفني تعلن زيارتها للبحرين واجتماعها بوزير خارجيتها .161

وكاالت: كشفت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة، أول من أمس، عن تواجدها في  -القدس 
 البحرين، ولقائها مع وزير الخارجية، خالد بن أحمد آل خليفة.

آل خليفة، مساء يوم الجمعة الماضي، وأنها أطلعته على وكتبت ليفني في تغريدة على "تويتر" أنها التقت 
التقدير العميق لتوجهاته المباشرة للجمهور اإلسرائيلي، و"أهمية المواقف المعتدلة التي عبر عنها"، على 

 وعرضت في حسابها على "تويتر" صورًا لنساء بحرينيات تحت عنوان "يرسلن بتحياتهن". حد قولها.
من الشهر الجاري، أنها سمعت أن األوضاع جيدة في البحرين  25بها، بتاريخ وكانت قد كتبت في حسا

  فتوجهت إلى هناك. وأرفقت ذلك بصورة لها وهي تتجول في شوارع البحرين.
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وقالت: إنها توجهت إلى البحرين إللقاء محاضرة، وكتبت أنه "في الحقيقة وجهت لي دعوة إللقاء محاضرة 
 قبل أن تصبح البحرين مزدحمة". في مؤتمر عن الشرق األوسط،

 30/6/2019، األيام، رام هللا
 

 وزير خارجية البحرين يلتقي كاتس: الشعب اإلسرائيلي يريد أن يرى راحة البال!! .162
مساعد الرئيس األميركي والمبعوث الخاص  جرينبالت"األيام"، وكاالت: كشف جيسون  -القدس، المنامة 

ء جمع وزيري الخارجية اإلسرائيلي إسرائيل كاتس والبحريني خالد بن للمفاوضات الدولية، النقاب عن لقا
 أحمد آل خليفة في واشنطن قبل أيام.

في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تقدم رائع في واشنطن هذا األسبوع لصالح إسرائيل  جرينبالتوكتب 
في االجتماع الوزاري لتعزيز والبحرين والمنطقة، إسرائيل كاتس وخالد بن أحمد تبادال الحديث الودي 

 الحرية الدينية في مبنى وزارة الخارجية األميركية".
وأضاف ناقاًل ما وصفها باألقوال المهمة لوزير الخارجية البحريني: "عندما نقول إن إسرائيل جزء من 
الشرق األوسط، فهذا ليس باألمر الجديد ... نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا للوصول إلى الشعب 

 اإلسرائيلي. إنهم يريدون أيضًا أن يروا راحة البال على حياتهم وأجيال المستقبل...".
 19/7/2019األيام، رام هللا، 

 
 "حماية المالحة في الخليج"بمؤتمر  للمشاركةوفد إسرائيلي  البحرين تستقبل .163

ي األحد يوم ،ؤتمر ينطلقيشارك في م )وكاالت(: أفادت هيئة البث اإلسرائيلية، األحد، بأن وفدا إسرائيلياً 
اإلسرائيلية الخاصة  13الـوقالت القناة  في البحرين بشأن الدفاع عن حرية المالحة في الخليج.، اإلثنينو 

 إن الوفد سيمثل وزارة الخارجية اإلسرائيلية، ومن غير الواضح من هي الشخصّية التي سترأسه.
 2019/10/20، القدس العربي، لندن

 
 مؤتمر دولي لرجال الدين" على هامش إسرائيلـ"الحاخام األكبر ل يلتقيملك البحرين  .164

أن "الحاخام الرئيسي  12الـ كشف يارون أبراهام المراسل السياسي للقناة اإلسرائيلية: عدنان أبو عامر
زيارة خاصة إلى البحرين، التقى خاللها بالملك البحريني  اإلثنينإلسرائيل شلومو موشيه عمار أنهى مساء 

 في مؤتمر دولي لرجال الدين بدعوة من الملك البحريني. ل دين من الشرق األوسط والشرق األقصى"ورجا
أن "الشعوب في المنطقة تريد السالم مع إسرائيل، وعلى القادة والزعماء التقدم إلى األمام بدون  هونقل عن

ي إلى تطبيع عالقتكم خوف، ووجه حديثه للملك البحريني قائال إن بركات السالم من القدس سوف تؤد
قطر، الكويت، األردن، لبنان،  جال الدين قدموا من عدة دول منهاومما يشار إليه أن ر  مع إسرائيل".

 .مصر
 2019/12/9، "21موقع "عربي 
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 الداعم للتطبيع مع "إسرائيل" خالد بن أحمد آل خليفة تهاوزير خارجيتقيل البحرين  .165
، إن "وزير الخارجية "إسرائيل"ارون في تقريره على موقع زمن كاتب رفائيل أهالقال : عدنان أبو عامر

البحريني السابق خالد بن أحمد آل خليفة دعم إسرائيل عالنية، ولذلك ربما يكون دفع الثمن، حيث تمت 
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يظهر فيه  عاما من توليه هذه الحقيبة". 15إقالته بصورة مفاجئة بعد 

ئيليون حماسهم العلني بالتقارب المتجدد مع العالم العربي، فإن أحد الداعمين العلنيين الساسة اإلسرا
إلسرائيل، ولعله الوحيد في منطقة الخليج العربي، الذي دأب على الدفاع عن إسرائيل، وحقها في الوجود، 

يتسلم مهام س عبد اللطيف الزيانيفيما تجدر اإلشارة إلى أن  تمت اإلطاحة به من مهمته األعلى".
 مهامه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي. بقرار من الملك، نيسان/ إبريل القادم عقب إنهاء الخارجية

سايمون هندرسون خبير شؤون البحرين في معهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط قال، ومن جهته يشير 
جاه إسرائيل بصورة ودية، لم تكن تأخذ أن "هناك من يقول إن المواقف العلنية التي كان يعلنها آل خليفة ت

الضوء األخضر من القصر الملكي، صحيح أن الملك ذاته سيواصل خطوات التقارب مع إسرائيل، ولكن 
دون ان تكون بصورة علنية، ولذلك يتوقع اإلسرائيليون أن يتواصل دفء العالقات بين المنامة وتل أبيب 

 دون إزعاج، حتى مع تغير آل خليفة".
 2020/1/18، "21"عربي موقع 

 
 محكمة بحرينية تقضي بسجن مواطن ثالث سنوات إلحراقه العلم اإلسرائيلي .166

محكمة  ، أننقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعالم بحرينية محلية: الصحافة اإلسرائيلية
ظاهرة مؤيدة بحرينية رفضت قبول استئناف حكم صدر بحق مواطن أدين بحرق العلم اإلسرائيلي خالل م

بين العشرات من البحرينيين على وسائل  واسعاً  أثار غضباً ، مما مايو الماضي/ للفلسطينيين في أيار
 .االجتماعي التواصل

 2020/2/18، الجزيرة نت، الدوحة
 

 سلطات البحرين تقطع ندوة إلكترونية عن مناهضة التطبيع في الخليج  الجزبرة: .167
توجيهات من جهات  ،األحد، أنها تلقت، مة التطبيع مع العدو الصهيوني"أعلنت "الجمعية البحرينية لمقاو 

رسمية و"بناء على أوامر عليا"، بوقف ندوة إلكترونية كانت تعقدها عن مقاومة التطبيع في منطقة الخليج. 
 عن "أسفها الشديد" لمثل هذه القرارات التي ال تمثل وال تعكس نبض الشارع البحريني الجمعية عبرتوقد 

 والخليجي الرافض للتطبيع.
 2020/5/10، الجزيرة نت، الدوحة

 
 خطوة لتعزيز استقرار المنطقة "إسرائيل"البحرين: اتفاق اإلمارات و .168

سرائيل عن اتفاق لتطبيع العالقات بوساطة أميركية، معتبرة أّن  المنامة: رّحبت البحرين بإعالن اإلمارات وا 
وأعربت البحرين، في بيان أوردته وكالة  ."ستقرار في المنطقةالخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز اال"
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هذه الخطوة التاريخية "، مضيفة أن "بالغ التهاني لدولة اإلمارات العربية المتحدة"الصحافة الفرنسية عن 
 ."ستسهم في تعزيز االستقرار والسلم في المنطقة

وصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للت"وتابع البيان: 
 ."الفلسطيني اإلسرائيلي

 13/8/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 ملك البحرين: االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي يعد إنجازًا دبلوماسيًا تاريخياً  .169
المنامة: هنأ العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة، محمد بن زايد، باإلنجاز المتمثل 

، مؤكدًا أنها ستسهم في دفع وتعزيز "إسرائيل"خطوة التاريخية للسالم التي اتخذتها دولة اإلمارات تجاه بال
جهود السالم وفتح آفاق االستقرار في منطقة الشرق األوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في األمن والتقدم 

فرص السالم بين الجانبين  يحافظ على حل الدولتين ويبقي علىمشيرًا إلى أن االتفاق س واالزدهار.
 الفلسطيني واإلسرائيلي.

 2020/8/14، الشرق األوسط، لندن
 

 نهاية العام "إسرائيل"مستشار ملك البحرين: المنامة ستعلن رسميًا عالقاتها مع  .170
قال الحاخام مارك شناير، وهو يهودي أميركي مقرب من الحكومة البحرينية ومستشار الملك  :تل أبيب

آل خليفة، أمس، إن إسرائيل والبحرين ستعلنان عن عالقاتهما رسميًا بحلول نهاية عام حمد بن عيسى 
2020.  

 16/8/2020، هللااأليام، رام 
 

 ملك البحرين يلتقي كوشنر وُيشيد بمساعي اإلمارات لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة .171
، اإلدارة ، أمسفي المنامة د كوشنرخالل لقائه بجاري ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسىوكاالت: شكر 

كما أشاد  متواصلة إلحالل السالم واالستقرار في الشرق األوسط. كية لقيامها بما وصفها جهوداً ياألمر 
يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه  عادالً  بمواقف دولة اإلمارات ومساعيها للوصول إلى ما وصفه حالً 

فق تعبيره. كما اعتبر أن االستقرار والتضامن الخليجي في المشروعة، ويحقق السالم في المنطقة، و 
 المنطقة يعتمد على المملكة العربية السعودية.

 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة
 

 البحرين ترفض مشروع قرار فلسطيني بشأن اإلعالن اإلماراتي اإلسرائيلي .172
سرائيلي األميركي ال ينتقص من رفضت البحرين مشروع قرار فلسطيني يعتبر أن اإلعالن اإلماراتي اإل

وبررت المنامة رفضها للمشروع الفلسطيني باقتراب موعد  اإلجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية.
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، وقالت إنه يمكن مناقشة الموضوع 2020سبتمبر/أيلول  9االجتماع العادي للجامعة العربية المقرر يوم 
 خالل ذلك االجتماع.

يني على أن اإلعالن الثالثي اإلماراتي اإلسرائيلي األميركي ليس من شأنه وينص مشروع القرار الفلسط
تغيير الرؤية العربية القائمة على مبدأ حل الدولتين، ومبدأ األرض مقابل السالم والمبادرة العربية التي 

 كما رفضت البحرين طلبا فلسطينيا بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى .2002طرحت عام 
  الوزراء، لبحث تداعيات إعالن التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي على القضية الفلسطينية.

وأوضحت األمانة العامة للجامعة العربية أنها تلقت أيضا مذكرة من اإلمارات تتضمن تأييدا لطلب 
 البحرين تأجيل الدورة غير العادية للجامعة.

 4/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ؤكد في اتصاله المشترك مع ترامب ونتنياهو أن السالم العادل خيار استراتيجيملك البحرين ي .173
ذكرت وكالة األنباء البحرينية، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة تلقى اتصااًل : ميرزا الخويلدي - المنامة

أكد ، ن نتنياهوبنيامي يسرائيلاإل وزراءال، بمشاركة رئيس ترامبكي دونالد يهاتفيًا، أمس، من الرئيس األمر 
على ضرورة التوصل إلى سالم عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات  هخالل

كية وجهودها الدؤوب يالشرعية الدولية ذات الصلة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به اإلدارة األمر 
حالل األمن واالستقرار في منطقة الشرق  األوسط، وتعزيز السلم الدولي. لدفع عملية السالم وا 

 2020/9/12، الشرق األوسط، لندن
 

 "يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها "إسرائيل"مع  بالدهاتفاق تطبيع عالقات خالد آل خليفة:  .174
ودولة اإلمارات في حفل مراسم بالبيت  "إسرائيل"قبلت البحرين دعوة ترامب لالنضمام إلى وكاالت: 

واعتبر مستشار العاهل البحريني للشؤون  .هماالمقبل بشأن تطبيع العالقات بيناألبيض األسبوع 
"يصب في مصلحة أمن  "إسرائيل"أن اتفاق تطبيع عالقات بالده مع  ،الجمعة ،الدبلوماسية خالد آل خليفة

ل، بأن أن االتفاق "يوجه رسالة إيجابية ومشجعة الى شعب اسرائيموضحًا  المنطقة واستقرارها وازدهارها".
السالم العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق االفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل 

 شعوب المنطقة".
  2020/9/11، القدس، القدس

 
 يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعةس "إسرائيل"مع  اتفاقنا: وزير خارجية البحرين .175

إعالن السالم بين "بحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، الجمعة، أن وزير الخارجية ال اعتبرالمنامة: 
سرائيل يحقق أهداف مبادرة السالم العربية، وسيساهم في تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة،  البحرين وا 

على  في هذا السياقوشدد  ."بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السالم الدائم
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ساهم في وقف ضم األراضي "، وقال إنه "إسرائيل"اتفاق السالم المقرر إبرامه بين اإلمارات و أهمية
 ."الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السالم في الشرق األوسط

 2020/9/11، الشرق األوسط، لندن
 

 إجراء سيادي وموقف شجاع "إسرائيل": العالقات مع وزير داخلية البحرين .176
هللا آل خليفة وزير الداخلية البحريني، أن إعالن تأسيس  نامة: أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالم

، يعد إجراًء سياديًا ويمثل موقفًا شجاعًا يعكس حكمة الملك "إسرائيل"العالقات الدبلوماسية بين البحرين و
خدمة المصالح العليا للبحرين، وأوضح أن األمر سينعكس على  حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤيته الثاقبة.

 داخليًا وخارجيًا.
 2020/9/11، الشرق األوسط، لندن

 
 يوماً  30في  "إسرائيل"البحرين ثاني دولة عربية تصنع السالم مع ترامب متفاخرًا:  .177

الرئيس ، أن واشنطنمراسلتها من  هبة القدسينقاًل عن  2020/9/12، الشرق األوسط، لندننشرت 
تتجهان إلى تطبيع العالقات بينهما.  "إسرائيل"أعلن، مساء الجمعة، أّن البحرين و ترامبركي دونالد ياألم

وستنضم المنامة بذلك إلى حفل التطبيع الذي سيقام في البيت األبيض، الثالثاء، ليصبح ثالثيًا، بمشاركة 
هللا بن زايد، والبحريني عبد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية اإلماراتي الشيخ 

ن إنجازًا تاريخيًا تحقق اليوم باتفاق "أ، ترامبنشره الذي مشترك البيان وأوضح ال اللطيف الزياني.عبد
سرائيل على إبرام اتفاق سالم البحرين ثاني دولة عربية تصنع السالم مع "أن مضيفًا . "مملكة البحرين وا 

 "إسرائيل"، جاريد كوشنر، أن اتفاق ترامبر مستشاري من جهته، أوضح كبيو  ."يوماً  30إسرائيل في 
مؤكدًا أن واشنطن ستستمر في مساعدة المنامة على تعزيز أمنها،  والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

أن االتفاقات ستسمح لكل الفتًا إلى وأوضح أن المتطرفين استخدموا القضية الفلسطينية إلذكاء الكراهية، 
 المقدسة والصالة في المسجد األقصى. المسلمين بزيارة األماكن

اعتبر أن االتفاق مشترك، السرائيلي اإلبحريني الكي يمر األبيان ، أن ال2020/9/11، الغد، عّمانوأضافت 
فتح الحوار والعالقات المباشرة بين "ن أ مشيرًا إلى ."اختراق تاريخي لتعزيز السالم في الشرق األوسط"

االقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول اإليجابي للشرق األوسط ويزيد هذين المجتمعين الديناميكيين و 
جهودهما للتوصل إلى حل عادل سيواصالن ن يالطرفمبينًا أن  ."االستقرار واألمن واالزدهار في المنطقة

 وشامل ودائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته.
 

 فئة جًدا" بين نتنياهو وملك البحرينمكالمة "دا .178
أجرى رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم األحد، اتصااًل هاتفًيا مع العاهل البحريني، 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إثر "اتفاق السالم" الذي أعلن عنه، الجمعة الماضية. ووصف 

ي، اليوم، االتصال بـ"الدافئ جدا"، مؤكدًا أنه جرى االتفاق فيه على نتنياهو خالل جلسة حكومته اإلسرائيل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 129                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

إقامة سالم رسمي وعالقات ديبلوماسية كاملة بين البحرين و)إسرائيل(. وتابع نتنياهو: "لدينا اآلن اتفاقيتي 
رحب سالم تاريخيتين مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خالل شهر واحد"، مضيفا "أنا متأكد بأننا ن

 ة ونحن على أبواب حقبة جديدة". يدجميعا بهذه الحقبة الجد
وأشار إلى أن هذا السالم سيكون مختلفا، ألنه سيكون "سالما حارا وسالما اقتصاديا" عالوة على السالم 
السياسي، وسيكون هناك أيضا سالم بين الشعوب. وأوضح أنه ستكون هناك حركة نشطة جدا من 

أن التحمس الكبير الذي يسود في )إسرائيل( يقابله تحمس كبير يسود في البحرين  الرحالت الجوية، مبينا
واإلمارات عند المواطنين هناك. وأفاد نتنياهو بأنه سيغادر إلى العاصمة األميركية واشنطن من أجل 

 التوقيع على بدء سريان اتفاقيتي السالم، من أجل تحريك هذا التغيير التاريخي. 
 13/9/2020، فلسطين أون الين

 
 وزيرا الخارجية اإلسرائيلي والبحريني يتهاتفان ويتبادالن التهاني! .179

هاتف وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، مساء  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
 اليوم السبت، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ت، فإن الجانبين أكدا على الرغبة في خدمة المصالح المشتركة التي من وبحسب موقع يديعوت أحرونو 
فيما أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياًنا أكدت فيه إجراء  شأنها تعزيز االستقرار والسالم في المنطقة.

 االتصال.
 12/9/2020القدس، القدس، 

 
 كتاب التوراة لعاهل البحرينكوشنير أهدى  .180

، زيارة البحرين طلب جارد كوشنير مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب يلقب ودة:وديع عوا - الناصرة
حرر الشؤون السياسية مخليفة. ويضيف  دية لملك البحرين حمد بن عيسى آلكتاب توراة وقدمه ه

 دخل بيركوفيتش إلى ديوان“، اإلخباري األحد” واال“اإلسرائيلي البارز براك رافيد في تقرير نشره موقع 
نجاز  الملك البحريني ووجده يحمل بيده كتاب التوراة وكان مهما للواليات المتحدة أن يتم إنهاء المداوالت وا 

 ”.حرين قبيل موعد توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل وبين اإلمارات غدا الثالثاءباالتفاق مع ال
 13/9/2020القدس العربي، لندن، 

 
 جمعية البحرين لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيونيالبحرينية تطلب حل  السلطات العليا .181

، جميل حميدان رئيس جمعية البحرين لمقاومة البحريني وزير العمل والتنمية االجتماعية: هاتف المنامة
ن موضحًا أ وقت. أقربالتطبيع مع العدو الصهيوني، إبراهيم كمال الدين، لضرورة حل الجمعية في 

بهذا األجراء، مع وجود مهلة مدتها اسبوعين لحل الجميعة من صفتها  أمرتالسلطات العليا هي من 
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يكون من  تصفية الجميعة يجب انإال أن كمال الدين أخبره أن  القانونية في وزارة العدل ووزارة العمل.
 ن بها. و متمسك فهم األعضاء،و أالدولة وليس من الرئيس 

 2020/9/12، مصدر خاص
 

 ال تتعارض مع االلتزام بمبادرة السالم "إسرائيل"قات مع وزير خارجية البحرين: العال .182
موقف مملكة "أكد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، : ميرزا الخويلدي - المنامة

البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تأتي في صدارة أولويات المملكة 
، مشيرًا إلى أن خطوة إقامة عالقات دبلوماسية بين "ه على كامل حقوقه المشروعةبشأن ضرورة حصول
سرائيل  تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لنشر ثقافة "البحرين وا 
يخلق فرصًا إن إعالن تأييد السالم البحريني اإلسرائيلي  "الشرق األوسط"وقال الزياني لـ ."السالم في العالم

أفضل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ومستقرة ومزدهرة، مؤكدًا أن إقامة العالقات الدبلوماسية 
 لبالده مع إسرائيل ال تتعارض مع التزام البحرين بمبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية.

نظيره اإلسرائيلي غابي أشكنازي، تطرقا محادثة هاتفية مع  أمس السبت،أجرى الزياني، من جهة أخرى، 
خاللها لالتفاق بين البلدين على إقامة عالقات دبلوماسية. وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن الوزيرين 

التهاني واألحاديث الودية بمناسبة إعالن السالم بين مملكة البحرين ودولة "تبادال خالل االتصال 
 ،"إسرائيل

 13/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 بعد اإلمارات "إسرائيل": البحرين أرادت أن تكون أول من يطّبع مع "أكسيوس" .183
واشنطن: ذكرت وسائل إعالم أمريكية، الجمعة، أن مسؤولين بحرينيين تواصلوا مع نظراء لهم في البيت 

 ائيل.األبيض، وطلبوا أن تكون بالدهم الدولة التالية بعد اإلمارات في تطبيع العالقات مع إسر 
األمريكي، الذي ذكر أن هذه االتصاالت جاءت بعد تطبيع ” أكسيوس“جاء ذلك بحسب ما ذكره موقع 

سرائيل في  ” عالقات سرية“وأشار الخبر إلى وجود  آب الماضي. أغسطس/ 13العالقات بين اإلمارات وا 
اتفاقية تأسيس كامل “ن تسير خلف األبواب الموصدة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والبحرين، الفًتا إلى أ

 ”.يوًما فقط 29استغرقت  نالبلديللعالقات الدبلوماسية بين 
 13/9/2020القدس العربي، لندن، 

 
 حماية لمصالحنا "إسرائيل"وزير الداخلية البحريني: العالقات مع  .184

 ، فياإلثنين وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة، اليوم قالالمنامة: 
االتفاق على إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة "تصريحات له، إن 

البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة، وهذا األمر ليس تخليًا عن القضية الفلسطينية والحقوق 
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نما هو من أجل تعزيز أمن ال إذا كانت "، مشددًا "بحرينيين وثبات اقتصادهالمشروعة للشعب الفلسطيني، وا 
  ."فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية

اإلسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية، وما زال هذا  -البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني "وأضاف 
السالم العربية وقرارات  الموقف ال لبس فيه، وال يتعارض هذا اإلعالن مع موقف البحرين من مبادرة

عامًا على القضية الفلسطينية، فإن الخطر قد انتقل إلى الكثير  73بعد مرور "، منوهًا أنه "الشرعية الدولية
من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها األمنية بدرجات متفاوتة دون حاجة إلى تعداد تلك الدول لكونها 

سف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سالم معروفة من دون شك، كما تضاءلت مع األ
 ."اإلسرائيلية -من أجل حل القضية الفلسطينية 

 14/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 مب أن السالم خيار استراتيجي للبحريناالملك حمد يؤكد لتر  .185
آل خليفة، بالتوقيع مب، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اهنأ الرئيس األميركي دونالد تر  المنامة:

سرائيل، معربًا عن تقديره لجهود البحرين في التوصل إلى هذا  على إعالن تأييد السالم بين البحرين وا 
لمملكة البحرين، وأن رؤية  استراتيجيوأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن السالم خيار  االتفاق.

عزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وت
 الثقافات بعيدًا عن التوترات.

 15/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 عاماً  15صحيفة عبرية: البحرين ألغت قانون مقاطعة إسرائيل قبل  .186
وكاالت: قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه ال يتعين على البحرين إلغاء قانونها الذي  –تل أبيب 

ولفتت  ض مقاطعة إسرائيل قبل التوقيع اليوم على اتفاق السالم، ألنها فعلت ذلك بالفعل قبل سنوات.يفر 
عاما، بعد فترة قصيرة من توقيع  15الصحيفة إلى أن البحرين، ألغت رسميا مقاطعتها إلسرائيل منذ حوالي 

ريكي جورج دبليو بوش في ايار اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة، الذي وقع عليه الرئيس األم
إن "البحرين تدرك  2005وقال وزير المالية البحريني آنذاك أحمد بن محمد آل خليفة في ايلول  .2004

 الحاجة إلى سحب المقاطعة األولية ضد إسرائيل وتعمل على تطوير الوسائل لتحقيق ذلك".
 16/9/2020، األيام، رام هللا

 
 ا يوقع بالبيت األبيضوفد البحرين لم يعلم على ماذ .187

كشفت نوعا النداو مراسلة الشؤون الدولية في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية : عدنان أبو عامر - 21عربي
أن "أعضاء الوفد البحريني القادمين للتوقيع على اتفاق سالم مع إسرائيل، يحاولون في الساعات األخيرة 

الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيتهم في البيت أن يعرفوا من المندوبين األمريكيين تفاصيل النسخة 
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وأضافت في  األبيض مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو".
" أن "هذا دليل إضافي على أن التفاصيل يبدو أنها 21تغريدة على حسابها في "تويتر"، ترجمتها "عربي

 ليست كلها مقفلة ونهائية".
 15/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 ملك البحرين: اتفاق السالم ليس موجهًا ضّد أحد .188

أكد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خالل ترؤسه جلسة : ميرزا الخويلدي - المنامة
لمجلس الوزراء، أمس، أن توقيع إعالن تأييد السالم الذي جرى في واشنطن مؤخرًا جاء انطالقًا من رؤية 

 ملكة البحرين إلقامة السالم الشامل واعتباره خيارًا استراتيجيًا لدفع عملية السالم واالستقرار في المنطقة.م
إننا نؤكد أن خطواتنا نحو السالم واالزدهار ليست موجهة ضد أي كياٍن أو قوى، بل هي "وأضاف: 

 ."لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله
 22/9/2020ندن، ، لالشرق األوسط

 
 هدفها تحقيق السالم بالمنطقة "إسرائيل"ملك البحرين: العالقات مع  .189

نيويورك: اعتبر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، )الخميس(، أن إعالن إقامة العالقات 
األفضل  رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسالم العادل والشامل باعتباره الضمانة"مع إسرائيل 

 جاء ذلك خالل إلقائه كلمة البحرين أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين ."لمستقبل شعوب المنطقة جميعاً 
، والتي أكد فيها أن العالقات مع إسرائيل تأتي -عبر االتصال المرئي-للجمعية العامة لألمم المتحدة 

هجنا الراسخ في االنفتاح والتعايش مع انطالقًا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيدًا لن"
 ."الجميع

  24/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 : توقع انخراط إسرائيليين في كرسي الملك حمد بجامعة سابينزامركز بحريني .190
الشرق "، في حديث مع "مركز الملك حمد للتعايش السلمي"صالح يوسف الجودر عضو  قال المنامة:
أييد السالم يفتح صفحة جديدة من العالقات المباشرة مع الطرف اإلسرائيلي ، إن توقيع إعالن ت"األوسط

ستدفع بالمجتمع البحريني إلى مزيد من االنسجام والعمل المشترك مع شعوب العالم؛ بمن فيهم الشعب 
د اإلسرائيلي. ولفت عضو مركز الملك حمد إلى أنه من المتوقع انخراط الطلبة اإلسرائيليين بعد إعالن تأيي

السالم، للدراسة في كرسي الملك حمد بجامعة سابينزا اإليطالية، ورأى أنها فرصة مناسبة للتواصل وتقريب 
وجهات النظر بين البلدين، ورفع اللبس في بعض األمور المتعلقة بالتزام الدول المؤيدة للسالم بالثوابت 

 في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. العربية التي تؤكد عليها المملكة دائمًا، وموقف البحرين الثابت
 25/9/2020، الشرق األوسط، لندن
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 مسؤول بحريني: "ما يجمعنا بإسرائيل أكثر مما يفرقنا" .191
قال وكيل وزارة التربية والتعليم في البحرين محمد مبارك، خالل لقاء افتراضي برعاية الرئيس اإلسرائيلي، 

وطالب مبارك في مقاطع فيديو  ا أثار غضب مغردين بحرينيين."ما يجمعنا بإسرائيل أكثر مما يفرقنا"، م
، بوضع رقابة على وسائل التواصل االجتماعي من "تويتر"نشرها الناشط البحريني يوسف الجمري، عبر 

 أجل مد الجسور مع إسرائيل.
 24/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ت التعاونالبحرين لدرس مجاالإلى رحلة جوية مباشرة في وفد إسرائيلي  .192

أجرى وفد رسمي إسرائيلي، مباحثات، أمس، في المنامة، مع مسؤولين بحرينيين، في أول زيارة  المنامة:
وقال مصدر بحريني، إن جلسة مباحثات أجريت أمس في المنامة مع الوفد  عبر رحلة جوية مباشرة.
 ."الن تأييد السالم بين البلدينتم خاللها بحث مجاالت التعاون، في إطار إع"الرسمي اإلسرائيلي الزائر 

في رحلة مباشرة إلى البحرين،  "يسرائير"وقالت قناة إسرائيلية، إنه وألول مرة وصلت طائرة تابعة لشركة 
وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة، إلجراء محادثات، هدفها إقامة مقر 

 للشركة في العاصمة البحرينية.
 24/9/2020، ألوسط، لندنالشرق ا

 
 والبحرين "إسرائيل"فتح خطوط االتصال المباشرة بين  .193

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

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

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

 23/9/2020، ، لندنالقدس العربي
 

 سنوات 10تل أبيب تدير مكتبا لرعاية المصالح في المنامة منذ أكثر من قناة عبرية:  .194
يمكن أن  ، أن إسرائيل تدير منذ بداية العقد الماضي مااإلثنينكشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم 

يطلق عليه "وزارة مصالح" أو مكتب تمثيلي، في البحرين من أجل تعزيز التحركات االقتصادية والسياسية 
وبحسب القناة، فإنه مع تسارع تقدم التطبيع مع بعض الدول ومنها البحرين، ستزيد مهام ذاك  في المنطقة.

 المكتب.
 21/9/2020القدس، القدس، 
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 جري مباحثات أمنية في البحرينرئيس الموساد اإلسرائيلي ي .195
أجرى رئيس جهاز االستخبارات اإلسرائيلي )الموساد( يوسي كوهين محادثات أمنية في البحرين عقب 

 اتفاق الجانبين على تطبيع عالقاتهما.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الخميس أن رئيس الموساد ناقش "الموضوعات ذات االهتمام المشترك"، وكذلك 

عاون بين البلدين" مع رئيس جهاز المخابرات عادل بن خليفة الفاضل ورئيس جهاز األمن "آفاق الت
االستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة. وكان كوهين وصل البحرين األربعاء في زيارة رسمية علنية. 

ل بارز في وأضافت الوكالة أن الطرفين أكدا على أهمية الدور الذي "سيساهم فيه تطبيع العالقات بشك
 تعزيز االستقرار وا عالء قيم السالم في المنطقة".

 1/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 نائب رئيس الوزراء البحريني: السالم خيار استراتيجي .196

المنامة: أكد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء البحريني، أن إعالن تأييد السالم بين 
سرائيل، يؤك د التزام المملكة بالسالم كخيار استراتيجي تنطلق من خالله أطر المبادرات لتعزيز البحرين وا 

نجاح  التعاون الدولي واالستقرار والسالم واالزدهار في منطقة الشرق األوسط، وبما يضمن تعزيز وا 
لسالم العربية، الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة ا

 باعتبار ذلك السبيل األمثل لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة.
 19/10/2020، أبوظبياالتحاد، 

 
 "واال" اإلسرائيلي: البحرين طلبت من تل أبيب إقامة عالقات بشكل تدريجي .197

على اتفاقية مؤقتة ترجمة "الشرق": كشف موقع "واال" اإلسرائيلي أن البحرين طلبت من إسرائيل التوقيع 
 في شكل "بيان مشترك" وليس "معاهدة سالم" كاملة. 

ووفقا للموقع فإن السبب في ذلك هو الخوف من االنتقادات الداخلية واألصوات الرافضة لالتفاق بين 
المنامة وتل أبيب، وأن البحرين ترغب في المضي قدًما بإقامة عالقات مع اسرائيل لكن بشكل تدريجي 

 إلمارات، مشيرا إلى أن الجانب اإلسرائيلي وافق على الطلب البحريني.على عكس ا
 18/10/2020، الدوحةالشرق، 

 
 البحرين و"إسرائيل" توقعان "مذكرات تفاهم" إلقامة عالقات دبلوماسية .198

سرائيل يوم األحد، توقيع بيان تاريخي مشترك حول إقامة عالقات دبلوماسية  المنامة: أعلنت البحرين وا 
. كما جرى التوقيع على سبع مذكرات تفاهم في "نًا ببداية عهد جديد وواعد في العالقات بين البلدينإيذا"

المجاالت االقتصادية والتجارية واالتصاالت والتجارة والخدمات الجوية وتنقل األفراد والخدمات المصرفية 
 والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها، وذلك برعاية أميركية.
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وأضافتا في بيان مشترك أن الجانبين عقدا اجتماعات بحثت المزيد من مجاالت التعاون، بما في ذلك 
الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وغيرها، وأكدت على أن إنشاء عالقات مباشرة 

ب البلدين والمنطقة. وقال وزير بين البلدين من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعو 
، مجددًا "وقعنا اتفاق إنشاء عالقات دبلوماسية مع إسرائيل"الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني: 

 ."يجب تحقيق حل الدولتين"االلتزام بمسار السالم. وأضاف: 
 18/10/2020، لندن، األوسطالشرق 
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 "إسرائيل"البحرينون يرفضون التطبيع مع  .199
أكدت القوى الثورية في البحرين على وقوفها التام مع قضية األمة األولى فلسطين حتى تحرير كامل 

يكية بنقل األراضي العربية المحتلة من الكيان اإلسرائيلي، وأدانت الخطوة التي قامت بها اإلدارية األمر 
وأكد  سفارتها إلى مدينة القدس والتي كشفت بوضوح عداء أمريكا للشعوب اإلسالمية وألحرار العالم كافة.

فبراير، وتيار العمل، وتيار الوفاء وحركة حق على موقف الشعب  14ائتالف شباب ثورة “كل من 
 وزير الخارجية في البحرين.البحريني الرافض للتطبيع مع اسرائيل، وعد المطبعين خونة وعلى رأسهم 

 29/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 جمعيات بحرينية تعلن رفضها التطبيع مع "إسرائيل" .200

وتكــريس العالقــات  "إســرائيل"تتصــاعد فــي البحــرين ردود الفعــل المنــددة بمســاعي النظــام إلــى االنفتــاح علــى 
هملــة، خــالل األيــام القليلــة الماضــية، تظــاهرات غاضــبة الطبيعيــة معهــا. وشــهدت شــوارع المنامــة والــدراز وال

وبالتزامن مع تلك  ."إسرائيل"رفضًا لما يقوم به النظام من خطوات متسارعة لتكريس العالقات الطبيعية مع 
التظاهرات، دعت "هيئة علماء البحرين" إلى "النزول إلى الميدان نزلة رجل واحد يوم الجمعة المقبـل تنديـدًا 

ــالتطبيع  الخليفــي مــع الكيــان الصــهيوني"، وحثّــت علــى "تلبيــة النــداء الشــرعي والــوطني إلعــالن الصــرخة ب
المدويـة فــي وجـه النظــام الـديكتاتوري ومســاعي الخيانـة العظمــى لألمـة". وشــددت علـى أن التطبيــع "أمــر ال 

 ونــة العمـــالء".يمكــن الســكوت عليـــه أبــدًا"، ُموّجهــًة المتظـــاهرين برفــع شـــعار "المــوت إلســرائيل والمـــوت للخ
وأكــدت "جمعيــة الوفــاق الــوطني اإلســالمية"، بــدورها، أن "التطبيــع خيانــة عظمــى"، مشــيرة فــي بيــان إلــى أن 
"التســريبات اإلعالميــة التــي تتحــدث عــن تلقــي بنيــامين نتنيــاهو دعــوة لزيــارة البحــرين ترفــع درجــة االســتفزاز 

فبرايـر" "خطـوات التطبيـع المنبـوذة مـع  14الف وصـف "ائـتو  للون األحمر، وتضعنا أمام تحدٍّ كبير وخطير".
الكيان الصهيوني" بأنها "جريمـة مؤلمـة لشـعب البحـرين"، واضـعًا إياهـا فـي إطـار "سياسـة الهـروب إلـى األمـام 

 خوفًا من الموقف الشعبي".
 10/11/2018 ،األخبار، بيروت

 
 المبادرة الوطنية البحرينية تدعو لمقاطعة ورشة المنامة .201

دعت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل إلى مقاطعة الورشة : وكاالتال - 48عرب 
لى رفض "صفقة القرن"  االقتصادية التي تستضيفها العاصمة المنامة في نهاية حزيران/ يونيو المقبل، وا 

 الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
بيانه عممته على وسائل اإلعالم، إن اإلعالن المشترك  جمعية بحرينية في 19وقالت المبادرة التي تمثل 

"ورشة السالم من أجل االزدهار" والتي ستعقد في المنامة أواخر الشهر بـاألمريكي البحريني عما يسمى 
 المقبل، صدمة كبيرة في نفوس المواطنين والشعوب العربية، واإلسالمية.
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تحضير مسبق من أجل اإلعالن عن "صفقة  وأوضحت أن الصدمة جاءت لما تمثله هذه الورشة من
 القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

وأضافت المبادرة الوطنية أن استضافة البحرين لهذه الورشة، يأتي مناقضا لإلرادة الشعبية ومخالف لرأي 
قامة تلك الورشة وعبرت الجماهير والمواقف الرسمية التاريخية، التي ترفض وبقوة األنشطة التطبيع ية وا 

 وجماعات وجمعيات وبأشكال عدة. أفراداعن ذلك 
 30/5/2019، 48عرب 

 
 المعارضة البحرينية: شعبنا يتمسك بالقضية الفلسطينية ويرفض التطبيع مع العدو .202

مؤتمرا صحافيا أكدت فيه رفضها لعقد ورشة البحرين لتمرير صفقة  األحدعقدت قوى المعارضة البحرينية 
 القرن وتصفية القضية الفلسطينية.

طهران كل من: الشيخ محمد حسن خجسته  اإليرانيةوشارك في هذا المؤتمر الذي عقد في العاصمة 
العام لجمعية العمل  األمينالعلمائي في البحرين، الشيخ عبدهللا الصالح نائب  اإلسالميعضو المجلس 

، وعبدالغني خنجر ممثل حركة اإلسالميتيار الوفاء )أمل(، السيد مرتضى السندي القيادي في  اإلسالمي
 الحريات والديمقراطيات في البحرين )حق(.

جهة  أكثرآل خليفة هم  أنهذا المؤتمر هو  إلقامةسبب اختيار البحرين “وبالمناسبة، قال الشيخ عبد هللا 
فليس “، وتابع ”منطقةمن الدول الخليجية تعامال مع الكيان الصهيوني والمروج للكيان الصهيوني في ال

بال شك هناك طلبات من الواليات “ وأضاف، ”يعقد هذا المؤتمر في البحرين وبمساعي آل خليفة أنغريبا 
 إلىوالسعودية، وبشكل عام فان آل خليفة هم البوابة التي يدخل منها االستعمار  األمريكيةالمتحدة 
 ”.المنطقة

رفض الشعب البحريني لعقد هذه “، واكد ”هي ورشة العارورشة البحرين “بدوره، قال السيد السندي إن 
، ”الشعب البحريني متمسك بالقضية الفلسطينية ويرفض التطبيع“ أن، وشدد على ”أراضيهالورشة على 

هذه المواقف المخجلة التي يقدم عليها النظام الخليفي ال تمثل الشعب البحريني البتة، اليوم “ أن وأضاف
 ”.القضية الفلسطينية إنهاءفي البحرين هدفها  امتهاإقهذه الورشة المزمع 

 24/6/2019تلفزيون المنار، بيروت،  موقع
 

 المعارضة البحرينية تعتذر للشعب الفلسطيني وتؤكد أن ما يحدث في المنامة وصمة عار .203
: عبرت المعارضة البحرينية أمس الثالثاء عن رفضها لما يجري على أرض "القدس العربي" –رام هللا 

البحرين من مؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية، مقدمين اعتذارهم للشعب الفلسطيني، وواصفين ما يجري 
 بالعار ونقطة سواء على جبين البحرين والعرب كافة.

التابع لحركة  "وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية"وشددت المعارضة خالل تصريحات إلذاعة القدس تابعتها 
أن مؤتمر البحرين هو من النظام الحاكم المأجور ألمريكا ولقوى الشر الذي ال ، على اإلسالميالجهاد 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 139                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

يعبر عن رأي الشارع كون أن شعب البحرين يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في نضاله بمعركته ضد 
 النهر. إلىاالحتالل اإلسرائيلي السترداد أرضه من البحر 

اهيم المدهون أمس الثالثاء، اعتذاره للشعب الفلسطيني، وقدم عضو جمعية الوفاق البحرينية المعارضة إبر 
حول ورشة البحرين االقتصادية وصفقة القرن وما يقوم به النظام الفاسد من تدنيس أرض البحرين بصفقة 

 الفلسطينية.لتصفية القضية 
مة هي وحول اختيار البحرين لتكون المقدمة لتمرير صفقة القرن، قال المعارض المدهون إن بعض األنظ

أداة بيد الواليات المتحدة والبحرين من هذه األنظمة. وتابع البحرين أصبحت ثكنة عسكرية بامتياز من 
ان هناك حصارا شديدا على شعب "جيوش خارجية من السعودية واإلمارات وأمريكا وبريطانيا، مبينًا 

. وحول إمكانية ان "حقوقهالبحرين، وشعبنا كله يقف مع فلسطين وال يقبل ان يتم التنازل عن أي من 
آالف  5ان شعب البحرين محاصر وهناك "يشارك البحرينيين في مسيرات تزامنًا مع ورشة المنامة، أوضح 

 ."معتقل في سجونها، وهناك تشديدات أمنية غير مسبوقة تمنع خروج أي من شعبنا للتعبير عن موقفه
الذي عقد في لبنان، ومن خالله أعلن رفضه  أن شعبنا عبر عن موقفه باألمس خالل المؤتمر"وشدد على 

 ."التام لورشة البحرين وأن تتم تصفية القضية الفلسطينية
شعب فلسطين المرابط "ووجه علي الفايز رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية التحية الى 

ملة بأن أرض فلسطين هي ، مؤكدًا أن البحرين على المستوى العقائدي والديني، على قناعة كا"المقاوم
هي ملك للشعب الفلسطيني والشعب البحريني يقف مع فلسطين، … للفلسطينيين من البحر إلى النهر

 والنظام الحاكم ال يعبر عن موقف الشعب.
 المتحدة،وقال: إن نظام البحرين يعبر عن موقفه الفاقد للشرعية، وهو يبحث عن شرعيته في الواليات 

منا استضافة صهاينة على أرض البحرين، وهي نقطة سوداء على جبين كافة األنظمة أن ما يؤل"معتبرًا 
وأضاف: أن نخب األمة وزعامات األمة الدينية يجب عليهم التصدي  ."العربية وعلى رأسها البحرين

كون أن ما يحدث خيانة وجريمة، وال  الفلسطيني،للمؤامرات من خالل تقديم الوعي بشأن حقوق الشعب 
التصدي على المستوى االجتماعي والسياسي واالقتصادي. وتابع: الحالة الشعبية في المستوى  بد من

وما يحدث مؤلم ولكن ال بد من تحويل ما يجري على األرض لرص الصفوف  فلسطين،العربي هي مع 
 وتوحيد الموقف العربي.

 26/6/2019، لندن، القدس العربي
 

 دهم في ورشة البحرينيستنكرون مشاركة بال وبحرينيون قطريون .204
استنكر ناشطون وشخصيات قطرية وخليجية مشاركة قطر في ورشة البحرين المنعقدة في العاصمة 

 المنامة برعاية الواليات المتحدة لبحث التنمية االقتصادية في األراضي الفلسطينية. 
ها من مشاركة قطر وعبرت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع في بيان لها نشرته على موقعها، عن استيائ

 العمادي، واصفة المشاركة بـ"المخزية". يّ في الورشة بوفد يترأسه وزير المالية عل
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وقالت إن قطر ودوال خليجية أخرى "لم تكتف بالتطبيع بل تجاوزت ذلك لتمكين الكيان الصهيوني من  
أن موقف الشعب  وأضافت المجموعة سلب المزيد من الحقوق الفلسطينية، عن طريق دعم هذه الخطة".

القطري واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقالت "رغم أن المسؤولين يؤكدون في كافة المناسبات 
والمحافل عدالة قضية فلسطين وحق شعبها باستقالله وأرضه، فإننا نرى أن هذه المواقف التي يجري 

 إطالقها سرعان ما تتم مناقضتها بتطبيع في مختلف الميادين".
عبر اإلعالمي القطري جابر الحرمي عن رفضه مشاركة بالده في ورشة المنامة، مضيفا في كما 

 أنها ورشة سياسية لتصفية القضية الفلسطينية بغطاء اقتصادي. "تويتر"تغريدات له على موقع 
وقال أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة قطر ماجد األنصاري إنه "من المؤسف مشاركة دول عربية 

س المية في مؤتمر العار في المنامة، وخاصة تلك الدول التي لها موقف مشرف من صفقة القرن مثل وا 
 قطر واألردن وتركيا"، مضيفا أن المجامالت السياسية ال تبرر المشاركة.

 كما أعلن بحرينيون رفضهم استضافة بالدهم للورشة ومحاوالت التطبيع والتفريط في قضية فلسطين.
عالم فلسطين على منازلهم في إشارة منهم لمناصرة القضية الفلسطينية ورفض ورشة وعلق بحرينيون أ 

 المنامة.
 26/6/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"بحرينيون ينشرون فيديو يعبرون فيه عن رفضهم للتطبيع مع  .205

منامة، األسبوع : عّبر بحرينيون عن رفضهم الستضافة بالدهم الورشة التي انعقدت في ال"القدس العربي"
 ”.صفقة القرن“الماضي، والتي كشفت فيها واشنطن عن الشق االقتصادي من 

وانتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من المواطنين البحرينيين يعبرون 
عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ورفضهم للتطبيع مع إسرائيل، وُأرفق الفيديو بهاشتاغ 

، في األيام القليلة الماضية، "تويتر"وكان نشطاء بحرينيون نشروا على  البحرين_ترفض_التطبيع.#
 تغريدات مناهضة لورشة المنامة وصفقة القرن، وقاموا بنشر صور لألعالم الفلسطينية على منازلهم.

 2/7/2019القدس، لندن، 
 

 جديدة في المنطقة "سايكس بيكو"تسعى إلى  "إسرائيل"مفكر ووزير بحريني سابق:  .206
المغرب: حذر محمد فخرو، المفكر السياسي والوزير البحريني السابق، الثالثاء، من أن إسرائيل تعمل 

 ”.كل المنطقة العربية من دون استثناء“جديدة في ” سايكس بيكو“على إيجاد اتفاقية 
، ضمن فعاليات منتدى ”العربيةالتماسك االجتماعي والتنوع في نظم التعليم “جاء ذلك خالل ندوة بعنوان: 

 أصيلة الثقافي الدولي، في مدينة أصيلة شمالي المغرب.
وأضاف فخرو، وزير التربية والتعليم األسبق في البحرين، أن دول المنطقة العربية مستهدفة من جهات 

لصهيوني هناك محاولة حقيقية من جهات خارجية وداخلية، وبالذات في الكيان ا“وتابع  خارجية وداخلية.
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تجزئة المجزأ، “وشدد على أن إسرائيل تسعى إلى  ”.)إسرائيل(، لالستمرار في احتالل األرض الفلسطينية
يجاد سايكس بيكو جديدة في كل المنطقة العربية من دون استثناء  ”.وا 

 2/7/2019، ، لندنالقدس العربي
 

  "إسرائيل"رفض بحريني شعبي واسع التفاق التطبيع مع  .207
 ، الذي أعلنت عنه المنامة الجمعة."إسرائيل"شخصيات بحرينية، رفضها اتفاق التطبيع مع  أعلنت: لندن

تفاق لم يمثلهم، ويعد نقطة سوداء في تاريخ البالد، مذّكرين بالمواقف اإليجابية البحرينية االأن وا واعتبر 
المعارضة في بيان لها،  جمعية "الوفاق"وقد اعتبرت  على مدار العقود الماضية تجاه القضية الفلسطينية.

وبدورها، نددت الجمعية البحرينية  إنه "ال شرعية لموقف النظام البحريني من التطبيع مع إسرائيل".
لمقاومة التطبيع بالخطوة، مؤكدة، في بيان، أنه "ال يشكل انعكاسا للموقف الشعبي الداعم لشعبنا 

 ير فلسطين كل فلسطين".الفلسطيني البطل، بل والشريك معه في نضاله من أجل تحر 
 2020/9/11، "21موقع "عربي 

 
 جمعية بحرينية: التطبيع ال يمثل شعبنا ولن يثمر سالماً  17لـبيان  .208

جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، األربعاء، أن التطبيع  17األناضول: أكدت  - إسطنبول
لجمعيات والمؤسسات البحرينية، في بيان وقالت ا مع إسرائيل ال يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سالما.

نجدد تمسكنا بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور “مشترك: 
نؤكد على حقيقة دامغة أن جميع أشكال “وأضافت:  ”.البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

بل بعض الدول لم تثمر سالما وال أعادت حقوق الشعب التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من ق
الفلسطيني المغتصبة، بل دفعت العدو الصهيوني إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات 

 ”.العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس
 16/9/2020، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"التفاق التطبيع مع  احتجاجات متواصلة في البحرين رفضاً  .209

خرجت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم مظاهرات احتجاجية تنديدا باتفاق التطبيع الذي وقعته البحرين 
ورفع المحتجون البحرينيون  مع إسرائيل، كما خرجت احتجاجات مماثلة في بعض المناطق جنوبي اليمن.

 ، في إشارة إلى شعار تحركاتهم.أعالم فلسطين والبحرين، والفتات تحمل عنوان "جمعة غضب القدس"
انطلقت  -التي أطلق عليها "جمعة غضب القدس"-وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن االحتجاجات 

ُنشرت قوات من الشرطة خارج بالخروج إلى الشوارع بعد صالة الجمعة في عدد من القرى البحرينية، فيما 
 .القرى

 18/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 البحرينية": ننسق مع حركتي حماس والجهاد لمواجهة التطبيع"المعارضة  .210
الجهاد “و” حماس“ن لقاءات عقدت مع حركتي كشفت المعارضة البحرينية ع”: القدس العربي“ –لندن 

، الذي أبرمته القيادة البحرينية مع إسرائيل. ”اتفاق الخيانة“، للتأكيد أن شعب البحرين بريء من ”اإلسالمي
إن ”: القدس العربي”فبراير، المعارض للسلطة في البحرين، إبراهيم العرادي لـ 14ب ائتالف وقال مدير مكت

اللقاءات ضمت إضافة لالئتالف، ممثلين عن حركة الوفاق، وبعض القوى الثورية، وحضر اللقاءات، “
 التي عقدت قبل فترة في بيروت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وممثلين عن

األول، التأكيد أن شعب البحرين، بريء من “وأضاف أن لهذه اللقاءات هدفين: ”. الجهاد اإلسالمي
الخيانة، التي يتحّمل مسؤوليتها آل خليفة، فهي قراره وليس قرار الشعب، والثاني، اإلثبات للفصائل، أن 

اللقاءات، أكد أن هناك في ” منظمة التحرير“وفيما نفى، مشاركة  ”.هذا الخط هو عقيدة ولن نحيد عنه
مكانية لتنسيق مستقبلي.  رسائل معها، وا 

 1/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 مغردون بحرينيون وعرب ينددون بزيارة أول وفد إسرائيلي معلن إلى المنامة .211
سرائيل، وأشادوا بتظاهر ناشطين  جدد مغردون بحرينيون وعرب التنديد باتفاق التطبيع بين البحرين وا 

يين ضد وصول أول وفد إسرائيلي معلن إلى المنامة. وشارك عشرات البحرينيين، األحد، في بحرين
احتجاج على وصول وفد إسرائيلي إلى بالدهم، رافعين الفتات منددة باتفاقات أسفرت عنها أول زيارة 

 إسرائيلية رسمية معلنة للمنامة.
 19/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
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 قيادي بالمؤتمر الوطني: نتنياهو ال يمكنه زيارة السودان .212
نفى القيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم عبد السخي عباس صحة األنباء التي نقلتها اإلذاعة 

 اعتزام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة الخرطوم.اإلسرائيلية عن 
ن موقف بالده بشأن تطبيع العالقات مع  وقال القيادي السوداني إن نتنياهو ال يمكنه زيارة السودان، وا 

وأضاف عباس أنه "عندما تكّف إسرائيل عن  إسرائيل واضح، ويرتبط ارتباطا جذريا بالقضية الفلسطينية.
 تها العدائية تجاه فلسطين يمكن للسودان تأسيس عالقة معها بعيدا عن التأثيرات الدينية".ممارسا

 قال مسؤول سوداني إن األمر مجرد "أمنيات وبالون اختبار إسرائيلي". اإلثنينوفي وقت سابق أمس 
د إن إسرائيل "ال هي عدو وال هي صديق نشط، وال يوج -الذي فضل عدم كشف اسمه-وقال المسؤول 

 اعتراف رسمي من الحكومة السودانية بها".
أن الوجهة القادمة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  اإلثنينوكانت هيئة البث اإلسرائيلية كشفت 

 ستكون دولة السودان.
 27/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"قادة سودانيون: عاصمة الالءات الثالثة لن تطبع مع  .213

اتفق مسؤولون حكوميون وقياديون في المعارضة السودانية، على رفض فتح أي : حسام بدوي -وم الخرط
 قنوات اتصال وتحاور بين إسرائيل والخرطوم المعروفة باسم "عاصمة الالءات الثالثة".

ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية )رسمية( األحد الماضي، عن مصادر سياسية إسرائيلية )لم تكشف عن 
 ا(، أن "طواقم إسرائيلية تعمل على بناء عالقات مع السودان".هويته

وأطلق ذلك التصريح موجة من الرفض الرسمي والشعبي في السودان المعروف بموقفه المعلن الرافض 
كما يوجد بين السودانيين التزام شعبي تجاه فلسطين، إذ يعتبرون أن القضية  للتطبيع مع دولة االحتالل.

 مركزية ال يمكن النقاش حولها. الفلسطينية قضية
األمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، أكبر األحزاب المشاركة في الحكومة، األمين عبد الرازق، قال 
إن "أشخاصا قدموا خالل مؤتمر الحوار الوطني مقترحا لفتح قنوات اتصال مع الحكومة اإلسرائيلية، وذلك 

قراره بخصوص عالقات البالد ا وتابع عبد الرازق في تصريح لألناضول: "بالفعل  لخارجية".لمناقشته وا 
بالمائة من جميع القوى السياسية، وخرجت توصية  95نوقش ذلك المقترح، وتم إسقاطه بنسبة فاقت 

وأضاف عبد الرازق أن "الحكومة لم تناقش ذلك الموضوع، أو يتم تجديد  برفض جميع أشكال التطبيع".
 طرحه من جانب أي طرف".

ضح أن هذا الموضوع "ُيفقد الحكومة الحالية شرعيتها، فإحدى أهم التوصيات المتعلقة بعالقات البالد وأو 
 ".إسرائيلالخارجية تقضي بانفتاح السودان على جميع دول العالم عدا 

وشدد على أن الحكومة" ملتزمة بهذه التوصية، ونوابنا )ممثلو حزب المؤتمر الشعبي في البرلمان( لم 
 بأي تحركات علنية أو خفية في هذا الجانب". يخطرونا
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فيما رجح القيادي بالحزب الناصري )عضو في تحالف قوى اإلجماع المعارض( ساطع الحاج، أن "ما 
نقل عبر وسائل اإلعالم العبرية قد يكون لجس نبض الجماهير السودانية ومدى تقبلها لعالقة مستقبلية 

في تصريح لألناضول: "نحن كجزء من الشعب السوداني لن وأردف الحاج  بين تل أبيب والخرطوم".
 نسمح مطلقا بتمرير أي سياسات تصب في مصلحة ذلك الجانب، ونعتبره خطا أحمر".

ونوه أن جميع القوى السياسية المعارضة "تعي ذلك، وتعمل على الحماية منه، فلدى إسرائيل أطماع 
 يد عن قضيتها األساسية )فلسطين(".استعمارية، وتبذل جهودا لتفكيك دول المنطقة لتح

تسعى إلى تطبيع العالقات، فذلك يعني أنها بعيدة كل البعد عن أشواق المنطقة  ةومضى قائال: "أي جه
وشدد على أن الحزب الناصري "سيفتح المجال لكل الخيارات لمقاومة أي محاولة  وجماهيرها وتطلعاتهم".

 لتمرير الخطط الساعية إلى ذلك".
، رأى عضو البرلمان عن حركة "اإلصالح اآلن" )إسالمية معارضة( حسن عثمان رزق، أن "ما من جهته

 هدفه التشويش واستغالل الظروف التي تمر بها البالد". اإلسرائيليةنقلته وسائل اإلعالم 
وأوضح في تصريح لألناضول: "نحن كنواب في البرلمان سنعمل على التقصي عن تلك التصريحات 

 ، وعن بداية اتصاالت لتمهيد الطريق لعالقات دبلوماسية، هذا غير مقبول".واالدعاءات
وتابع بقوله: "ال علم لنا بأن هنالك اتصاالت سرية بين الحكومة السودانية مع أي جهة أخرى حول ذات 

واعتبر أن إسرائيل تهدف من هذه التصريحات إلى "أحداث تشويش داخلي، خاصة والبالد تشهد  األمر".
 حرجة وحالة من الضعف االقتصادي". فترة

وحذر رزق من "إمكانية ربط قرار الواليات المتحدة األمريكية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
وأضاف: "قد يكون هدفها هو الضغط فقط، وهذا في حد ذاته  لإلرهاب بفتح قنوات اتصال مع تل أبيب".

 خط أحمر، ولن نفاوض فيه".
 28/11/2018 ،لألنباء اضولاألنوكالة 

 
 حتى تنصلح أمور السودان "إسرائيل"البشير: نصحونا بالتطبيع مع  .214

"التطبيع مع إسرائيل" حتى بـقال الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إنهم تلقوا نصائح : الخرطوم
مي )بيت الضيافة(، جاء ذلك لدى لقائه مشايخ الطرق الصوفية في مقر الضيافة الرس تنصلح أحوال البالد.

وأوضح: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول  في الخرطوم، بحسب مراسل األناضول.
وشدد البشير  األرزاق بيد هللا، وليست بيد أحد"، دون ذكر من يتحدث عنهم والذين قدموا له تلك النصيحة.

 قيدة( وليست سياسية".على أن القضية الفلسطينية هي قضية "عقدية )قضية ع
 4/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 موافقة سودانية على مرور طائرة نتنياهو فوق جنوب السودان .215
صادق السودان، خالل األيام الماضّية، على مرور طائرة رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، 

 ني، أمس، األحد.أثناء عودته من تشاد، فوق المجال الجوي الجنوب سودا
سهمت موافقة السودان بتقصير رحلة عودة نتنياهو بساعة وربع الساعة، بعد تقصيره زيارته إلى تشاد أو 

 بساعة، إثر التطورات في سورية، ومصادقة نتنياهو على عمليات عسكرّية في ضد "قوات إيرانية".
وجاءت موافقة الخرطوم على مرور وتدير الخطوط الجوية السودانّية المجال الجوّي الجنوب سوداني، 

 12الـ القناةة السودانّية ذلك، بحسب ما ذكرت طائرة نتنياهو بعد طلب الخطوط الجوية الكينية من الحكوم
 في التلفزيون اإلسرائيلي، األحد.

يذكر أن هذه هي المّرة األولى التي تطير فيها طائرة إسرائيلّية في المجال الجوي الجنوب سوداني، رغم 
 لعالقات الدبلوماسّية بينهما، وتصدير إسرائيل السالح لجهات متورطة في الحرب األهلّية في البالد.ا

، فإن الموافقة السودانية تشير إلى تقّدم في "االتصاالت المتواصلة" بين إسرائيل والحكومة 12الـ لقناةووفًقا ل
الين الجويّين السوداني والجنوب سوداني في السودانّية، بهدف السماح للطائرات اإلسرائيلّية استخدام المج

 ا الالتينّية.أمريكطريقها إلى أفريقيا و 
 21/1/2019، 48عرب 

 
 هل يؤثر تغيير نظام الحكم في السودان على طرق تهريب السالح إلى "حماس"؟"المونيتور":  .216

سودانّي المحال للتقاعد أحمد أبو عامر: أثار تبّدل نظام الحكم في السودان وقيام وزير الدفاع ال - غّزة
عوض بن عوف بالتحّفظ على الرئيس السودانّي عمر البشير وتوّلي إدارة شؤون البالد ليوم واحد فقط في 

إبريل الجاري، حالة من الترقب الحذر لدى الفلسطينّيين، وتحديدًا حركة "حماس"، التي التزمت  نيسان/ 11
دان، ولم تعّقب على خلع عمر البشير، الذي كانت تربطه الصمت بفعل ضبابّية المشهد السياسّي في السو 

 عالقات قوّية مع الحركة.
إّن السودان بالنسبة إلى حركة "حماس" دولة مهّمة، ال سّيما أّنها تعّد واحدة من أهّم المسارات الجغرافّية 

سودانّي والنظام لنقل السالح إلى قطاع غّزة، ناهيك عن العالقات الجّيدة التي تربط الحركة بالشعب ال
 السابق، الذي تفاخر بدعمه السياسّي للحركة، وسمح بتواجد عناصر من "حماس" على أراضيه.

إسرائيل، وفي مّرات عّدة، اّتهمت السودان بأّنه يفتح أراضيه وموانئه لتجميع السالح المهّرب من إيران 
بّرًا من ليبيا، وبحرًا أو جّوًا من  وليبيا لحركة "حماس" في قطاع غّزة، فذلك السالح يصل إلى السودان

 إيران قبل أن يتّم شحنه مجّددًا بّرًا إلى سيناء، ثّم إلى قطاع غّزة.
السودان غّض الطرف خالل السنوات الماضية عن تهريب السالح إلى "حماس"، إاّل أّن تبّدل أنظمة 

إلى الحركة، فالنظام المصرّي الحكم العربّية، وتحديدًا في مصر، أّثر بشكل كبير على تهريب السالح 
الجديد عمل على تدمير األنفاق األرضّية بغالبّيتها بين مصر وقطاع غّزة، والتي كان يتّم إدخال السالح 
منها إلى الفصائل الفلسطينّية، وهو األمر الذي دفع بالتنظيمات الفلسطينّية إلى محاولة التهريب عبر 

 البحر.
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ريل الجاري، اثنين من الصّيادين الفلسطينّيين بتهمة نقل كمّيات كبيرة إب نيسان/ 7وحاكمت إسرائيل في 
 من المواّد المتفّجرة المهّربة إلى حركة "حماس" عبر البحر من مصر.

وأّكد القيادّي في حركة "حماس" والمسؤول العسكرّي السابق في جناحها العسكرّي محمود مرداوي 
سنوات، أّثرت بشكل كبير على  10التي تشهدها المنطقة العربّية منذ  لـ"المونيتور" أّن التغّيرات السياسّية،

وبّين أّن "حماس"، وبسبب  الدعمين المالّي والعسكرّي للفصائل الفلسطينّية، وفي مقّدمتها حركة "حماس".
ًا ذلك التأثير وتراجع الدعم، اعتمدت في السنوات األخيرة على تصنيع سالحها بغالبّيته بشكل ذاتّي، رافض

في الوقت ذاته التحّدث عن طرق التهريب، وتحديدًا عبر السودان، قائاًل: "إّن طرق التهريب أمور سرّية، 
 وال يمكن ألحد في الحركة التحّدث عنها في اإلعالم".

من جهته، قال قائد عسكرّي سودانّي متقاعد، فّضل عدم الكشف عن هوّيته، في حديث لـ"المونيتور": "إّن 
دانّي السابق لم يقّدم أّي أسلحة إلى حركة حماس، بل كان يغّض الطرف عن تهريب السالح النظام السو 

 من خالل أراضيه إلى حماس في قطاع غّزة".
وأوضح أّن أعضاء المجلس العسكرّي السودانّي بغالبّيتهم، والذين تدّرجوا في مناصب عّدة بالجيش 

يرة على مستوى تهريب السالح إلى "حماس" بغّض النظر واألجهزة األمنّية، كانوا يعلمون بكّل صغيرة وكب
إذا كانوا يوافقون على ذلك أم يعارضون، مستبعدًا أن يقوم المجلس العسكرّي، الذي يمسك بزمام األمور 
في البالد، بأّي عمل مخالف للنظام السابق في قضّية دعم الفلسطينّيين، وتحديدًا حركات المقاومة 

 ات الرسمّية والشعبّية تعتبر دعم القضّية الفلسطينّية من أهّم األولوّيات.الفلسطينّية، فالمستوي
واستبعد الخبير العسكرّي واللواء الفلسطينّي المتقاعد يوسف الشرقاوي في حديث لـ"المونيتور" أن يؤّثر تبّدل 

إلى أّن الكثير من نظام الحكم في السودان على تدّفق األسلحة للفصائل الفلسطينّية في قطاع غّزة، مشيرًا 
شحنات األسلحة التي تصل إلى قطاع غّزة تتّم بصورة سرّية، وبعضها يأتي من دون علم السلطات 
السودانّية، وقال: إّن الموقع الجغرافّي الممّيز للسودان يحّتم على حركة "حماس" إبقاء عالقاتها جّيدة مع 

يب السالح يعمل، رغم المحاوالت اإلسرائيلّية أّي نظام حكم في تلك الدولة، فهي تريد إبقاء طريق تهر 
 المتكّررة إلغالقه بفعل عسكرّي من جانب، وبفعل ديبلوماسّي من جانب آخر.

 18/4/2019المونيتور، 
 

 "إسرائيل"أحزاب سودانية تحذر من فرض العلمانية والتطبيع مع  .217
ومة االنتقالية فرض ما أسمته حذرت أحزاب سوادنية الثالثاء، من محاوالت الحك: األناضول - الخرطوم

 "سياسات العلمانية والليبرالية، والتطبيع مع إسرائيل".
ودعا تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" بالسودان والذي يضم أحزابا وجماعات إسالمية متعددة، خالل 

قصاء الشريعة،  والتطبيع مؤتمر صحفي بالخرطوم، إلى "مسيرات احتجاجية رفضا لمحاوالت العلمنة، وا 
وقال األمين العام للتيار مرتضى التوم: "سنقف سدا منيعا أمام سياسات العلمنة )العلمانية(،  ل".مع إسرائي

قصاء الشريعة، ومحاولة التطبيع مع إسرائيل"، مضيفا أن "كل خيارات التصعيد أمامنا مفتوحة".  وا 
 25/09/2019، "21موقع "عربي 
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 "إسرائيل"خارجية السودان على سؤال التطبيع مع  "ليس اآلن" ... هكذا أجابت وزيرة .218
وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد إلى أن صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية،  : أشارتيحيى عياش

على هامش اجتماعها برفقة رئيس الحكومة عبد هللا حمدوك، مع ، أجابت على سؤال مراسلها بفرنسا هللا،
، بالقول "إسرائيل"اكرون، حول نية الخرطوم إقامة عالقات دبلوماسية قريبة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل م

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر دبلوماسية قالت إن  إنه "ليس اآلن"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
 "إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، قد يساعد في استجابة الواليات المتحدة لطلب السودان، بحذفها من

 قائمة الدول الداعمة لإلرهاب، وكذلك العقوبات الناتجة عن هذا القرار".
 2/10/2019، "21موقع "عربي 

 
  في أوغندا رئيس مجلس السيادة السودانينتنياهو يلتقي  .219

أ ف ب: بحث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس مع رئيس مجلس السيادة  -القدس 
 هان "تطبيع" العالقات، وذلك خالل لقاء في عنتيبي في أوغندا كما أعلن مكتبه.السوداني عبد الفتاح البر 

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن البرهان وافق على بدء التعاون لتطبيع العالقات بين 
 البلدين.

 ين البلدين".وتابع مكتب رئيس الوزراء أن "الجانبين اتفقا على بدء تعاون يؤدي إلى تطبيع العالقات ب
 ويمثل اللقاء في عنتيبي، تغييرا كبيرا في العالقات بين البلدين اللذين هما نظريًا في حالة حرب.

 لكن التطبيع الكامل للعالقات بينهما يعني أن السودان سيصبح ثالث دولة عربية تعترف بإسرائيل.
 ولم يرد تأكيد فوري من الخرطوم للقاء.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن  االجتماع بأنه "تاريخي". "تويتر"ى ووصف نتنياهو في تغريدة عل
يجابي، وأنه أبلغ وزير الخارجية األميركي  نتنياهو قوله إنه يعتقد أن السودان يتحرك في اتجاه جديد وا 

وذكرت الصحيفة أن البرهان قال إنه يود مساعدة بلده على التحديث من خالل  مايك بومبيو بذلك.
 من العزلة.إخراجه 

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تأمل في أن تسمح محادثات التطبيع على المدى القصير للطائرات المدنية 
من إسرائيل بدخول المجال الجوي السوداني، ما يقلل بشكل كبير من زمن الرحالت إلى مناطق مثل 

فيف العقوبات األميركية وشطب أميركا الجنوبية ومناطق أخرى، فيما طلب البرهان من نتنياهو التوسط لتخ
 السودان من الئحة اإلرهاب.

، عن مسؤول إسرائيلي كبير: إن اللقاء بين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة سرائيليةاإل 13الـ ونقلت القناة
 االنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان استمر ساعتين.

على وشك إقامة عالقات دبلوماسية مع  ( عن مصدر إسرائيلي قوله: إن إسرائيلi24newsوقال موقع )
 السودان.

ونقلت قناتا الجزيرة وروسيا اليوم، عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، قولها: إن لقاء البرهان مع 
 نتنياهو جاء دون تنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًة إلى أنه تم ترتيبه بعيدًا عن الوزارة.
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تقاده بأن "السودان يسير في اتجاه إيجابي جديد نحو األفضل )...( ونوه بيان مكتب نتنياهو إلى اع
 الجنرال البرهان يريد مساعدة بالده من خالل إنهاء عزلتها على خريطة العالم".

 ولطالما اتهمت السلطات السودانية في عهد البشير، إسرائيل بدعم التمرد في جنوب السودان.
ن العربية التي قاطعت إسرائيل على مدى عقود بسبب االحتالل كان السودان تحت حكم البشير من البلدا

 اإلسرائيلي لفلسطين.
من جهته قال وزير الثقافة واإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة االنتقالية بالسودان فيصل محمد صالح 

اني رئيس مجلس السيادة السود مساء أمس، إنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن اللقاء بين
 الفتاح البرهان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي، أمس.عبد

وأضاف، إن الحكومة تلقت نبأ اللقاء عبر وسائل اإلعالم وننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس 
 السيادة.

ت الدبلوماسية، كما التقى نتنباهو في عنتيبي الرئيس األوغندي يويري موسيفيني ودعا إلى تبادل البعثا
 خالل زيارة تهدف إلى تعزيز العالقات.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع موسيفيني: "هناك أمور نريد بشدة إنجازهما... أوال، رحالت مباشرة 
 من إسرائيل إلى أوغندا... ثانيا، افتحوا سفارة في القدس، وأنا سأفتح سفارة في كمباال".

 ورد موسيفيني "نحن نبحث ذلك".
 4/2/2020أليام، رام هللا، ا

 

 من القضية الفلسطينية لم يتغير السودان نتنياهو: موقفب ئهلقاتأكيد البرهان بعد  .220
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اجتماعه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 الخرطوم تجاه القضية الفلسطينية. نتنياهو في أوغندا، أمس األول، نافيًا وجود أي تغيير في موقف
التقيت بنتنياهو من موقع مسؤوليتي بأهمية حفظ األمن الوطني وتحقيق "وقال في بيان أمس الثالثاء: 

سرائيل مسؤولية ". وأشار إلى أن "مصالح الشعب السوداني بحث وتطوير العالقات بين السودان وا 
 ."المؤسسات المعنية وفق الوثيقة الدستورية

 2020/2/5، يج، الشارقةالخل
 

سرائيليين .221  قناة عبرية: لقاء البرهان ونتنياهو سبقه لقاءات بين مسؤولين سودانيين وا 
ئيس المجلس السيادي السوداني العبرية، الثالثاء، إن لقاء ر  12قالت قناة  :ترجمة خاصة - رام هللا

قدت في نفس البالد بين مسؤولين الفتاح البرهان مع بنيامين نتنياهو، في أوغندا، سبقه لقاءات ععبد
سرائيليين. أسابيع لقاءات متتالية "وتم البحث في استخدام المجال الجوي  3قبل حيث عقدت  سودانيين وا 

السوداني لتقصير الرحالت اإلسرائيلية إلى أميركا الالتينية وغيرها، والعمل على حل أزمة المهاجرين 
  برهان ونتنياهو خالل تلك اللقاءات.التجهيز الجتماع ال كما تم السودانيين".
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ولفتت إلى أن نتنياهو حين عاد من زيارته لتشاد العام الماضي مر عبر أجواء السودان الختصار ساعة 
 من رحلته وهذا ألول مرة منذ عقود.

 2020/2/4، القدس، القدس
 

 قيادي سوداني: لقاء البرهان ونتنياهو ال يمثل أحدا ومرفوض جملة وتفصيالً  .222
أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير السوداني ساطع الحاج أن لقاء رئيس المجلس  -وفا - م هللارا

االنتقالي عبد الفتاح البرهان مع بنيامين نتنياهو ال يمثل موقف الشعب وال الحكومة وال حتى موقف قوى 
والتغيير" سيلتقي رئيس وأوضح أن وفدا من "الحرية  .الحرية والتغيير، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيالً 

 الحكومة للخروج بموقف موحد متمثل برفض ما قام به البرهان.
 2020/2/4، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 في مساعدة الفلسطينيين قد يكون مفيداً  "إسرائيل"البرهان: قرب السودان من  .223
اء اإلسرائيلي بنيامين أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أن لقاءه رئيس الوزر 

وقال في خطاب ألقاه نيابة عنه المتحدث باسم  نتنياهو سيسهم في اندماج السودان بالمجتمع الدولي.
الجيش العميد ركن عامر محمد الحسن، إن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة 

بدأت منذ ثالثة أشهر وطرحنا فيها ما  القضية الفلسطينية، وأضاف أن "االتصاالت مع نتنياهو وبومبيو
وأوضح أنه أخطر رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك بلقاء عنتيبي قبل يومين من  يستفيد منه السودان".

موعده، مشددا على أن قوى الحرية والتغيير ليس لديها اعتراض على الخطوة، لكن اعتراضها جاء على 
أشار البرهان إلى أن بعض شركات فقد تعلق بحركة الطيران، فيما يأما  عدم التشاور حولها قبل الذهاب.

منذ أشهر، مضيفا "اتفقنا على عبور كل الشركات ما  "إسرائيل"الطيران تعبر أجواء السودان متوجهة إلى 
وحول عالقات السودان بالسلطة الفلسطينية، قال "لم نتصل بالسلطة الفلسطينية ولم  عدا شركة العال".

في  قد يكون مفيداً  "إسرائيل"أن قرب السودان من  لسلطة نفسها معترفة بإسرائيل"، معتبراً يتصلوا بنا، وا
 في سياق متصل.و  "مساعدة الفلسطينيين على حل مشاكلهم".

 2020/2/5، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الجيش السوداني ُيعلن مساندته للقاء البرهان نتنياهو .224
السوداني تأييدها لما تم االتفاق عليه في لقاء رئيس مجلس أعلنت قيادة الجيش : أحمد يونس - الخرطوم

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتحقيق المصلحة  معالسيادة في السودان عبد الفتاح البرهان 
وقدم المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، تلخيصًا  العليا للبالد، بما ُينِجح الفترة االنتقالية.

قاء البرهان بالصحافيين، قال فيه إن لقاء البرهان مع نتنياهو جرى بمعرفة رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك لل
 ."قائمة الدول الراعية لإلرهاب"وعلمه، ويهدف لرفع اسم السودان من 

 وبحسب محمد الحسن، فإنه من المتوق ع أن يعود اللقاء بفوائد كبيرة على السودان.
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ني، في بيان مقتضب، أمس، موق ع باسم مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، إن وقال الجيش السودا
أّمن على نتائج زيارة القائد العام ألوغندا ومخرجاتها، "اجتماعًا لقادة القوات المسلحة ُعِقد بالقيادة العامة 

 ."بما يحقق المصلحة العليا لألمن الوطني
 6/2/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 حول اجتماعه مع نتنياهو نرحب بالتعميم الصحافي لعبد الفتاح البرهانحكومة السودانية: رئيس ال .225

الصادر عن رئيس مجلس السيادة في  "التعميم الصحافي"أبدى رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك ترحيبه بـ
لس الوزراء، السودان عبد الفتاح البرهان، وفي الوقت ذاته، أكد على أن العالقات الخارجية من مهام مج

للسلطة  "تجاوزًا خطيراً "رأس رمح الثورة السودانية، اللقاء واعتبره  "تجمُّع المهنيين السودانيين"فيما أدان 
 ."الوثيقة الدستورية"االنتقالية و

وبحسب البيانات الصادرة عن التحالف الحاكم، وبيان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن البرهان لم 
 م يطلعها على اللقاء.يشاور األجهزة ول

مليء "، إن طريق السودان نحو التغيير "فيسبوك"بيد أن حمدوك عاد للقول، بحسب صفحته الرسمية في 
مع ذلك يجب أن نعي بأن االلتزام باألدوار والمسؤوليات المؤسسية أمر "، وتابع: "بالتحديات والعقبات

 ."أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية
التغريدة بضمان المساءلة والمسؤولية والشفافية في اتخاذ الهياكل االنتقالية للقرارات، وطالب حمدوك في 

هي اإلطار القانوني في تحديد المسؤوليات، "، ووصفها بأنها "الوثيقة الدستورية"وشدد على التمسك بـ
يم مهام ، وعلى أن العالقات الخارجية من صم"ويجب علينا االلتزام بما تحدده من مهام وصالحيات

مجلس الوزراء، بحسب تلك الوثيقة. لكن حمدوك ختم تغريدته بالترحيب بما ورد عن البرهان بقوله: 
نرحب بالتعميم الصحافي لرئيس مجلس السيادة االنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول "

إنجاز مستحقات المرحلة  اجتماعه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ونظل ملتزمين بالمضي قدمًا، من أجل
 ."االنتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا

 6/2/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 لن يرفع اسم السودان من الئحة اإلرهاب "إسرائيل"المهدي: التطبيع مع  .226
قال رئيس حزب األمة القومي السوداني الصادق المهدي، إن تطبيع : الخرطوم: محمد أمين ياسين

سرائيل يضّر بالمصالح العربية واإلسالمية والقضية الفلسطينية، داعيًا رئيس ا لعالقات بين السودان وا 
 مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلى التراجع عن الخطوة.

جاء رد فعله ذلك على خلفية لقاء البرهان مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، 
 ضي.الما اإلثنين
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وقال المهدي في مؤتمر صحافي في دار حزبه بأم درمان، اليوم )الخميس(، إن صفقة القرن أغلقت الباب 
الحديث عن أن إسرائيل "أمام تطبيع العالقات العربية مع إسرائيل، وجعلت األمر مستحياًل. وأضاف: 

 ."ستساعد في رفع العقوبات عن السودان )وهم كبير(
 7/2/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 البرهان: طائرة إسرائيلية تعبر باألجواء السودانية –بعد لقاء نتنياهو  .227

حلقت طائرة مدنية إسرائيلية، ألول مرة رسميا، في أجواء السودان، كنتيجة أولية للقاء رئيس الحكومة 
ي أوغندا اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ف

 بداية الشهر الحالي، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني اليوم، األحد.
وأقلعت طائرة خاصة إسرائيلية من مطار كينشاسا، عاصمة الكونغو، نهاية األسبوع الماضي، وعبرت 

ة. أحواء جمهورية وسط أفريقيا والسودان ومصر، واستغرقها هذا المسار خمس ساعات ونصف الساع
الماضي، من مطار اللد في وسط إسرائيل وعبرت في أجواء  اإلثنينوكانت الطائرة نفسها قد أقلعت يوم 

ريتريا وأثيوبيا وكينيا وأوغندا، واستغرقت هذه الرحلة قرابة سبع ساعات.  قناة السويس وا 
 16/2/2020، 48عرب 

 
سالميةنحن في أوج ع.. بدأت تطير في أجواء السودان: طائراتنا نتنياهو .228  ملية تطبيع مع دول عربية وا 

تل أبيب: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم ، 16/2/2020الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
)األحد(، إن الطائرات التجارية اإلسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، مشيرًا إلى أن الممر الجوي 

الذي عقده مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي  الجديد ُيعتبر نتيجة االجتماع المهم
 للسودان.

وقالت الخرطوم في الخامس من فبراير )شباط(، إنها أعطت الطائرات اإلسرائيلية موافقة مبدئية على 
 الطيران في األجواء السودانية، وذلك يعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.

اآلن نحن نبحث التطبيع السريع... أول "نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود األميركيين: وقال 
. وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل "طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان

 لألنباء. "رويترز"ساعات، وفق ما نقلته وكالة  3إلى أميركا الجنوبية بنحو 
)األناضول(: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي  -الخرطوم، 16/2/2020القدس العربي، لندن، أضافت و 

” توسيع رقعة التعاون“لـالمنتهية واليته بنيامين نتنياهو، األحد، إن فريقا إسرائيليا سيضع خالل أيام خطة 
” تويتر“هو على حسابه في جاء ذلك في تغريدة لنتنيا مع الخرطوم.” إحالل التطبيع“مع السودان، بهدف 

 باللغة العربية.
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الذي جمعه برئيس مجلس السيادة السوداني ” اللقاء التاريخي”وقال نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي استكماال لـ
األسبوع الحالي، سيعمل فريق إسرائيلي على بلورة خطة لتوسيع “وأضاف أنه خالل  عبد الفتاح البرهان.

 ”.رقعة التعاون بين البلدين
نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير “وفي سياق ذي صلة، قال نتنياهو، األحد، في تغريدة منفصلة: 

 ”.جدا من الدول العربية واإلسالمية
أنتم ترون جزءا صغيرا منها )عملية التطبيع( فقط، فهذا هو رأس جبل الجليد، الذي يظهر فوق “وأضاف: 
 ”.سطح الماء

الماء هناك عمليات كثيرة تغّير وجه الشرق األوسط وتضع إسرائيل في مكانة  تحت سطح“وتابع نتنياهو: 
 ”.هذه ثمار سياستنا“وأردف:  ”.الدول العظمى إقليميا وعالميا

 

 لتفكيك السودان "إسرائيل"دحالن بالتخطيط مع محمد يتهم  سودانيحزب  .229
 "المؤتمر الشعبي السوداني"حزب ل )األناضول(: اتهم بشير آدم رحمة، األمين العام باإلنابة - الخرطوم

لتفكيك البالد  "إسرائيل"الذي أسسه الراحل حسن الترابي، القيادي الفلسطيني، محمد دحالن، بالتنسيق مع 
 وتحقيق مخطط بانفصال إقليم دارفور وشرق السودان واالستيالء على البحر األحمر لصالح اإلمارات.

هذا مع اإلشارة إلى أن  ."ل يحقق ما يريده الصهاينة بتفكيك البالدتطبيع السودان مع إسرائي" كما اعتبر أن
 من اإلمارات ودحالن بشأن االتهامات الموجهة لهم.لم يصدر أي رد 

 2020/2/17، القدس العربي، لندن
 

 ألول مرة عبر أجوائه "إسرائيلـ"متجهة ل تجارية السودان يسمح بتحليق رحالتيديعوت:  .230
حيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيلية، بأن السودان سمح وألول مرة بتنفيذ رحالت أفادت ص: القدس المحتلة

لشركة "التام" األمريكية الجنوبية، بعبور وذلك من خالل السماح  ."إسرائيل"تجارية عبر مجاله الجوي إلى 
 ."إسرائيل"المجال الجوي للبالد خالل تنفيذ رحالت إلى ومن 

 2020/3/16، وكالة سما اإلخبارية
 

 "إسرائيل"البرهان يدعو لتطبيع العالقات بين السودان و .231
وكاالت: قال رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه  -الخرطوم 

ترك كل نتائج لقائه في شباط الماضي، مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لمجلس 
 ليقرر فيه، وفقًا لمصالح البالد.الوزراء، 

وأضاف البرهان أن "السودان ينبغي أاّل يكون في حالة عداء مع أي جهة أو دين أو طائفة، وأن السودان 
وأشار إلى أنهم في مجلس السيادة ومجلس الوزراء "على  لب بأن يصبح مختلفًا عما قبلها".بعد الثورة مطا

 الد العليا"، دون الدخول في تفاصيل إضافية.اتفاق تام على أهمية تبني مصالح الب
 27/4/2020األيام، رام هللا، 
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 "التطبيع مع إسرائيل"من تصريحات متحدثها حول  "دهشتها"الخارجية السودانية تعبر عن  .232

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، مساء الثالثاء، : 18/8/2020، لندن، القدس العربيذكرت 
وعبرت  حات متحدثها السفير حيدر بدوي، حول عزم السودان التطبيع مع إسرائيل.استنكرت فيه تصري

أوجدت وضعا ملتبسا يحتاج “من تصريحات بدوي، وقالت إن تصريحاته ” دهشتها“الخارجية عن 
أمر العالقات مع إسرائيل لم تتم “وأكد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في البيان أن  ”.لتوضيح

ي وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي لإلدالء بأي تصريحات بهذا مناقشته ف
 ”.الشأن

نسعى ألن يكون ملف التعامل مع إسرائيل لدى “وكان بدوي قد قال، خالل مؤتمر صحافي، الثالثاء، 
ع إسرائيل ليس بالجديد االتجاه نحو إقامة عالقات م“وأشار إلى أن ”. الخارجية باعتبارها وزارة سيادية

  ”.وسبقنا إليه وزير خارجية النظام البائد إبراهيم غندور
قال مراسل الجزيرة في الخرطوم أحمد الرهيد إنه لم ترد لحد : 18/8/2020، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

األمة  الساعة ردود فعل سياسية وشعبية على تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية، إال أن حزب
عبر في السابق عن رفضه التطبيع واالجتماع  -وهو أحد أبرز األحزاب المشاركة في السلطة-القومي 

شباط الماضي بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان  الذي عقد في أوغندا في فبراير/
األمة القومي في بيان اليوم إن وقالت األمانة العامة لحزب  ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

"أي عالقة مع إسرائيل في ظل عدم استرداد األراضي العربية المحتلة في تسوية مقبولة والتزام بقرارات 
 الشرعية الدولية ال مبرر لها".

 
 الحكومة السودانية: ال نملك تفويضا بشأن التطبيع مع "إسرائيل" .233

لسوداني عبد هللا حمدوك، ضيفه وزير الخارجية األميركي أبلغ رئيس الوزراء ا: أحمد يونس - الخرطوم
مايك بومبيو، أن حكومته ال تملك تفويضًا يتعدى مهام المرحلة االنتقالية، وأن التطبيع مع إسرائيل سيتم 

 بحثه بعد إكمال هياكل الحكم االنتقالي.
ك، بومبيو، بالخرطوم، وقال وزير اإلعالم المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، عقب لقاء حمدو 

أمس، إن حكومته االنتقالية التي يقودها تحالف عريض لها أجندة محددة الستكمال عملية االنتقال 
وتحقيق السالم واالستقرار في البالد، تمهيدًا لقيام انتخابات حرة، ال تملك تفويضًا يتعدى مهام االنتقال، 

ن بحث الطلب األميركي بالتطبيع يتم التقرير ف ووفقًا للنشرة، فإن  يه بعد إكمال أجهزة الحكم االنتقالي.وا 
حمدوك طالب اإلدارة األميركية بضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية 

 لإلرهاب، ومسألة التطبيع مع إسرائيل.
 2020 /25/8، الشرق األوسط، لندن
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 التقارب مع "إسرائيل" حزبان سودانيان يرفضان أي محاولة للتطبيع أو .234
رفض حزبي البعث السوداني، والمؤتمر الشعبي، األحد، أي محاوالت للتقارب أو التطبيع مع : الخرطوم

 "إسرائيل"، كونها "دولة محتلة ألرض فلسطين".
 2020/8/23، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 انيأحزاب سودانية: إقامة عالقات مع "إسرائيل" خرق لمبادئ الشعب السود .235

في بيان مشترك حول ما تم تداوله من أنباء -عّدت أحزاب وحركات وتيارات سودانية: وكاالت –الخرطوم 
عن تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني، والزّج باسم السودان من وسائل اإلعالم الصهيونية والعالمية 

ب السوداني في دعمه للقضايا أن "بناء عالقات مع دولة االحتالل االسرائيلي يعني خرقا لمبادئ الشع
العادلة والوقوف مع الحق، وتحواًل كبيرًا في عالقات السودان الخارجية وانقالبًا على موقفه التاريخي، 

األحزاب السودانية  وطالبت ولذلك فإن قرارًا بهذا الحجم ال يدخل في واجبات مؤسسات الحكم االنتقالية".
بوقف أي اتصاالت سرية بدولة  -مجلس السيادة ومجلس الوزراء-مؤسسات الحكم االنتقالية  ،في بيانها

االحتالل وعدم زّج البالد في أي موضوعات خالفية في وقت تحتاج فيه بالدنا )السودان( التماسك 
 والعبور بالفترة االنتقالية في تناغم وتوافق بين كل قوى الثورة.

 24/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ا في حفل التوقيع... ودينيس روس يتوقع انضمام المغربتعمان شاركة سلطنالسودان و  .236
شاركت دبلوماسية سودانية رفيعة في مراسم توقيع اتفاق السالم بين : الخرطوم: أحمد يونس - واشنطن

سرائيل، الذي جرى بالعاصمة األميركية واشنطن، برغم  دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وا 
الن الحكومة السودانية االنتقالية عن موقف محدد من اتفاق التطبيع بين الدولتين. كما شارك عدم إع

حضروا المناسبة. وفي هذا السياق، توقع المبعوث  700السفير العماني في مراسم الحفل من بين 
دان األميركي السابق للسالم دينس أن تحذو دول أخرى خطوات التطبيع مع إسرائيل، بدءًا من السو 

وتشغل منصب نائب  "أميرة عقارب"أمس، أن السفيرة  "الشرق األوسط"وعلمت  وسلطنة عمان والمغرب.
 رئيس البعثة الدبلوماسية للحكومة السودانية في واشنطن، حضرت حفل التوقيع.

وتوقع المبعوث األميركي السابق للسالم في الشرق األوسط دينيس روس أمس أن يكون السودان في هو 
د الثاني في سلسلة التطبيع مع إسرائيل، في وقت تتباعد فيه المواقف من التطبيع بين مكوني الحكومة البل

األميركية عن السفير السوداني في واشنطن نور  "نيوزويك"ونقلت صحيفة  السودانية المدني والعسكري.
المنطقة، وأن الصراع الدين ساتي األسبوع الماضي، أن حكومة بالده ستدعم أي صفقة تجلب السالم في 

 مع إسرائيل غير مثمر.
 16/9/2020، الشرق األوسط، لندن
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 مسألة وقت "إسرائيل"التطبيع بين السودان وسوداني: مسؤول  .237
سرائيل مسألة وقت، لكن خطواته اآلن أسرع ليكون ذا : الخرطوم –أحمد فضل  "التطبيع بين السودان وا 

رز في الحكومة السودانية، في وقت يجري رئيس مجلس السيادة قيمة". هذا ما قاله للجزيرة نت مسؤول با
وحسب  االنتقالي عبد الفتاح البرهان مشاورات في أبوظبي حول تطبيع العالقات بين الخرطوم وتل أبيب.

حيدر الصافي عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والقيادي في الحزب الجمهوري، فإن 
ماراتيين يراد منها وضع السودان  بوظبيأالمفاوضات التي بدأت في  بين مسؤولين سودانيين وأميركيين وا 

 أمام األمر الواقع.
وطبقا لمسؤول حكومي رفيع تحدث للجزيرة نت، فإن تأخر السودان في التطبيع مع إسرائيل قد يجعل 

  الخطوة بال قيمة وبال فوائد.
وتحالف الحرية والتغيير أن مسألة التطبيع مع  ويؤكد محمد الهادي القيادي في الحزب الوطني االتحادي

إسرائيل داخل التحالف "فيها قوالن"، لكن الثابت أن التابوهات القديمة مثل "الخرطوم عاصمة الالءات 
 الثالثة" أصبحت من التاريخ.

 21/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 منع إقامة مؤتمر بالخرطوم لجمعية "صداقة سودانية إسرائيلية" .238
أصدرت جمعية سودانية داعمة للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، بيانا الجمعة، قالت : وكاالت -خرطومال

وأوضحت جمعية "الصداقة الشعبية السودانية  فيه إن الحكومة منعت إقامة مؤتمر لها في الخرطوم.
ة الرسمية لها، إذ اإلسرائيلية"، في بيان لها، أن المؤتمر كان من المفترض أن يعلن فيه عن االنطالق

واتهمت الجمعية مجلس الوزراء بالوقوف حيال  كانت خالل الشهور الماضية تنسيقية غير رسمية بعد.
 انطالقتها، مضيفة أن الجهات الرسمية منعت منحها التراخيص الالزمة طيلة الشهور الماضية.

 25/9/2020، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"على التطبيع مع موافقة سودانية مشروطة ": الشرق األوسط" .239
أكدت مصادر توصل السودان واإلدارة األميركية إلى اتفاق : أحمد يونس ومحمد أمين ياسين - الخرطوم

يتضمن حذف اسم الخرطوم من الالئحة األميركية للدول الراعية لإلرهاب، يتوقع أن يتم اإلعالن عنه في 
يع العالقات العربية مع إسرائيل في إرساء السالم على دور تطب "اتفاق مبدئي"غضون أيام، إضافة إلى 

في المنطقة وحفظ حقوق الفلسطينيين. بيد أن الخرطوم رهنت موقفها من التطبيع بإيفاء مطالبها التي 
 تتضمن أيضًا تقديم حزمة مساعدات مالية، وتسهيل حصولها على قروض من المؤسسات المالية الدولية.

 7، إن الطرفين توصال إلى اتفاق يقضي بدعم أميركي للسودان قدره "سطالشرق األو "وقالت المصادر لـ
مليارات دوالر، وحذف اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، وتحديد دورها في اتفاقيات السالم 

اإلسرائيلية، والتفاوض بين الطرفين على إصدار تشريع يضمن عدم مالحقة الخرطوم في أي  -العربية 
وذكرت أن السودان وافق مبدئيًا على تطبيع عالقته مع إسرائيل، مشترطًا تنفيذ حزمة  مستقبلية.قضايا 
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 المطالب التي تقدم بها للفريق األميركي في مباحثات أبوظبي الرفيعة المستوى التي استمرت ثالثة أيام..
اق رفع السودان عن رس إلى تمرير اتفججية األميركي مايك بومبيو، الكونمن جهته، دعا وزير الخار 

 الئحة الدول الراعية لإلرهاب بأسرع وقت ممكن.
 24/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 الصالحي: ضغط أمريكي على السودان لتوطين الجئين فلسطينيين .240

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، عن "محاوالت أمريكية لدفع : أيسر العيس
وقال الصالحي في تصريح لوكالة "األناضول"  ل توطين الجئين فلسطينيين على أرضه".السودان نحو قبو 

السبت، إن "مصادر خاصة أطلعته على أن حوارات التطبيع مع السودان، التي تعكف عليها واشنطن 
سرائيل، تتضمن استعداد السودان لتوطين الالجئين على أرضه، في إطار مخطط صفقة القرن  وا 

 المزعومة".
 27/9/2020، لألنباءناضول كالة األ و 

 

 هناك فرصة يجب اغتنامها لرفع السودان من قائمة اإلرهاب: البرهان .241
قال رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إن أمام السودانيين فرصة لرفع اسم 

ل أبيب، مساعدات مالية وت أبوظبيبالدهم من قائمة اإلرهاب، في وقت عرضت واشنطن، بالتعاون مع 
وفي كلمته خالل أعمال المؤتمر االقتصادي القومي  على الخرطوم مقابل تطبيع عالقاتها مع إسرائيل.

الذي انعقد اليوم بالخرطوم، شدد البرهان على أهمية اغتنام هذه الفرصة إلصالح النظام االقتصادي 
 وخروج البالد من األزمات التي تمر بها.

ئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك إن مسألة التطبيع مع إسرائيل تتطلب نقاشا وتشاورا من جانبه قال ر 
 مجتمعيا عميقا بشأنها.

 26/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"" مليارات دوالر للتطبيع مع 4 -3نيويورك تايمز: السودان طالب بـ" .242
"، إن أمريكا عرضت 21في تقرير ترجمته "عربيقالت صحيفة نيويورك تايمز، : باسل درويش - 21عربي

على السودان المال، وقدمت له الوعود، مقابل اعترافه بـ"إسرائيل"، في محاولة لتحقيق إنجاز دبلوماسي مع 
السودان قبل االنتخابات الرئاسية، مع أن المفاوضات تعرقلت؛ بسبب حجم المساعدة المعروضة على 

 مع إسرائيل. السودان مقابل تطبيعه العالقات
مسؤول سوداني  فيما قالوانتهت المحادثات دون اتفاق، بعدما فشل الطرفان بالموافقة على حجم الرزمة، 

مليون دوالر كمساعدات واستثمارات مباشرة، وستدفع معظمها اإلمارات  800إنه عرض على بالده 
 والواليات المتحدة، وبمشاركة إسرائيلية بعشرة ماليين دوالر.
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" مليارات دوالر لمعالجة األزمة االقتصادية المتفاقمة. وأعرب 4 - 3سودانيون من جانبهم طالبوا بـ"لكن ال
المسؤولون األمريكيون عن استعدادهم لرفع السودان عن قائمة الدول الراعية لإلرهاب، مقابل دفعه 

، والمدمرة كول 1998ام مليون دوالر لعائالت ضحايا تفجير السفارتين في كينيا وتنزانيا ع 335تعويضات 
 . 2000عام 

 27/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 اإلعالن عن اتفاق "سالم" مع ُعمان والسودان األسبوع المقبل معاريف: .243

بالل ضاهر: تجري إسرائيل مع كل من السودان وُعمان محادثات متقدمة، بوساطة ودعم مكثف من 
الن عن اتفاقيات تطبيع رسمية، األسبوع المقبل، اإلدارة األميركية، بهدف التوصل إلى تفاهمات لإلع

حسبما ذكرت صحيفة "معاريف". وكانت سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، كيلي كرافت، 
صرحت أول من أمس أنه دولة عربية أخرى ستوقع على اتفاق تطبيع عالقات مع إسرائيل، بعد اإلمارات 

عماني سيتم األسبوع المقبل، أو األسبوع  –عن اتفاق إسرائيلي  والبحرين. وقالت الصحيفة إن اإلعالن
 .ةي يليه، في حال وجود مصاعب تقنيالذ

 25/9/2020، 48عرب 
 

 مجلس السيادة في السودان: ماضون في إقامة عالقات مع "إسرائيل" .244
عالقات  أعلن محمد حمدان دقلو )حميدتي( نائب رئيس مجلس السيادة في السودان أنهم ماضون في بناء

مع إسرائيل، مضيفا أنه تلقى وعدا أميركيا بشطب السودان من الئحة الدول الراعية لإلرهاب. وفي مقابلة 
" من جوبا وبثت مساء أمس، قال حميدتي إن السودان يحتاج إلى إسرائيل، 24أجرتها معه قناة "سودانية 

ن ما يسعى إليه بلده هو عالقات وليس تطبيعا، مضيفا أنه يسير  ون في هذا االتجاه دون خوف من وا 
أحد. وتابع أنهم يسعون لمصلحة السودان مع االلتزام بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مشيرا 

 إلى تطبيع دول عربية عدة مع إسرائيل.
واعتبر حميدتي أن إقامة عالقات مع إسرائيل سيتيح للسودان االستفادة من إمكانياتها المتطورة، مشيرا 

لفزيونية السودانية الخاصة، خصوص إلى إمكانيتها التقنية والزراعية. وفي المقابلة التي بثتها القناة التبال
إن بالده تشعر بخيبة األمل تجاه عدم رفع الواليات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول  قال حميدتي

لسودان من قائمة الدول الراعية الراعية لإلرهاب حتى اآلن. وأضاف "شئنا أم أبينا، موضوع رفع اسم ا
 لإلرهاب مربوط مع إسرائيل".

 3/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
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 حزب سوداني يرفض كل محاوالت التطبيع مع "إسرائيل" .245
الخرطوم: أعلن حزب سياسي سوداني، الثالثاء، رفضه كل محاوالت االلتفاف على القضية الفلسطينية 

مع إسرائيل. جاء ذلك في بيان للحزب "الوحدوي الديمقراطي الناصري" بادعاء ضرورة التطبيع والسالم 
زيارة قيادته لسفارة فلسطين لدى الخرطوم ولقاء السفير سمير طه. وقال رئيس الحزب، ساطع الحاج،  بعد

وفقا للبيان، إنهم في الحزب "ضد كل محاوالت االلتفاف على القضية بضرورة التطبيع والسالم المزعوم 
ة الكيان الصهيوني". وأضاف أن القضية الفلسطينية "ستظل حية في وجدان كل صاحب ضمير مع دول

حي". وأردف الحاج، حسب البيان، "نعاهد األمة واإلنسانية جمعاء، بأن نظل نقاوم وال نساوم في كل 
 محاوالت التطبيع مع الكيان الصهيوني، رفضا للظلم ونصرا لإلنسانية".

 6/10/2020ء، وكالة األناضول لألنبا
 

 وزير خارجية السودان: العالقة مع "إسرائيل" خاضعة للنقاش .246
" الفرنسية، بأن 24قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين في مقابلة لقمر الدين مع قناة "فرانس 

 "العالقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، ونحن نستعجل إزالة اسم السودان من قائمة اإلرهاب، وال نضع أي
عالقة بين هذه المسألة والتطبيع". وأضاف "لسنا على استعداد لفعل أي شيء مع دولة أخرى إال وفق ما 

 يحدده السودان من مصالحه الخارجية مع أي دولة في العالم، هذا أمر متروك ألولويات السودان".
 9/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مع "إسرائيل" و"قائمة اإلرهاب" مسؤول سوداني: أميركا ترفض الفصل بين التطبيع .247

أحمد يونس: رفضت الواليات المتحدة طلبًا سودانيًا بالفصل بين وجوده في قائمة الدول  -الخرطوم 
، أمس، إن "الشرق األوسط"الراعية لإلرهاب وتطبيع عالقاته مع إسرائيل. وقال مصدر مسؤول مطلع لـ

وزارة الخارجية للدول الراعية لإلرهاب مربوط ربطًا  واشنطن أبلغت الخرطوم بأن حذف السودان من قائمة
وثيقًا بعملية التطبيع مع إسرائيل، ودعت الحكومة السودانية لتسريع خطى عملية التطبيع قبل حلول 

 االنتخابات الرئاسية.
من ضياع فرصة الحذف من القائمة التي تشل األداء الحكومي، وتعيق إعادة  "تخوفه"وأبدى المصدر 

على المسؤولين اتخاذ قرار في أسرع وقت، ألن الوقت المتبقي "البالد في المجتمع الدولي، وقال: إدماج 
من بداية الحمالت االنتخابية األميركية ال يتجاوز أسبوعين، وبعدها لن يستفيد المرشح الجمهوري من 

 ."عملية التطبيع
 9/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 للتطبيع بين السودان و"إسرائيل" منها توطين الاّلجئين الفلسطينيينشرطا أمريكيا  47النفيسي:  .248
كشف األكاديمي الكويتي، عبد هللا النفيسي ما قال إنها الشروط األمريكية للموافقة على تطبيع السودان مع 

شرطا  47عن وضع أمريكا  "تويتر"االحتالل اإلسرائيلي. وتحدث النفيسي في تغريدات على حسابه ب
 للمضي في عملية التطبيع، مقابل طلب وحيد للسودان وهو رفع اسمها من قائمة اإلرهاب. أساسيا

وأضاف النفيسي في تغريدة له: "فوجئ الوفد السوداني الذي يتفاوض مع األمريكان حول التطبيع مع 
يين في شرطًا لتحقيق التطبيع. منها توطين ماليين من الاّلجئين الفلسطين 47إسرائيل بوضع األمريكان 

 السودان الشاسع وسيطرة األمريكان على المياه اإلقليمية السودانية".
 9/10/2020"، 21موقع "عربي 

 
 بي بي سي: جنراالت السودان يريدون االعتراف بـ"إسرائيل" .249

بالل ياسين: كتب الخبير بشؤون السودان أليكس دي وال مقاال حلل فيه الدوافع التي تقف وراء دفع إدارة 
دونالد ترامب للسودان كي يطبع عالقاته مع إسرائيل ونشره موقع "بي بي سي". وقال إن السودان الرئيس 

تخلص من حكم عمر البشير قبل عام ونصف تقريبا ولو طبع عالقاته مع إسرائيل فسترد واشنطن بشطب 
 اسمه من قائمة الدول الراعية لإلرهاب مما يفتح الباب أمام الدعم االقتصادي.

المعارضين للخطوة هم اإلسالميون الذين خسروا السلطة ولكن داخل االئتالف الحاكم هناك ومن أشد 
أصوات معارضة وتؤكد على أهمية السالم مع الفلسطينيين أوال. فبدعم من مصر والسعودية واإلمارات 

هم أنفسهم يقود الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" الجيش والمال. وهؤالء 
 الجنراالت الذين يتعاملون مع إسرائيل.

اإلسرائيلية تعطيهم االعتراف الدولي الذي يبحثان عنه  -وبالنسبة للبرهان وحميدتي فالصفقة األمريكية 
 .الديموقراطيةبدون الحاجة إلى 

 9/10/2020"، 21موقع "عربي 
 

 اعة لـ"التطبيع مع إسرائيل"س 24"الشرق" اإلماراتية: اإلدارة األميركية أمهلت الخرطوم  .250
مها التلب: كشفت مصادر حكومية سودانية لـ"الشرق" أن اإلدارة األميركية أمهلت الحكومة  -الخرطوم 

ساعة التخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل. وقالت المصادر إن "اتصاالت  24االنتقالية في السودان 
ية التطبيع مع إسرائيل، مقابل رفع اسم السودان من جرت بين الجانبين األميركي والسوداني بشأن عمل

 قائمة الدول الراعية لإلرهاب".
 14/10/2020الشرق، دبي، 
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 انقسام سوداني حول التطبيع مع "إسرائيل" قبل انتهاء مهلة بومبيو .251
للحكومة  التي حددتها الواليات المتحدة األميركية "ساعة 24مهلة الـ"أحمد يونس: انتهت رسميًا  -الخرطوم 

السودانية، التخاذ قرار بشأن تطبيع عالقات الخرطوم مع تل أبيب، مقابل الحذف من قائمة الدول الراعية 
لإلرهاب، في حين أصبح االنقسام واضحًا بين موقف رئيس مجلس الوزراء عبد هللا حمدوك المتمسك 

ة عند موقفه المعلن بقبول برفض الربط بين القضيتين، وبين بقاء المكون العسكري في مجلس السياد
وذكرت وسائط اإلعالم أن مجلس السيادة االنتقالي عقد اجتماعًا، األربعاء الماضي،  التطبيع مع إسرائيل.

عضوًا، التطبيع مع إسرائيل، بيد أن المتحدث باسم المجلس محمد  11أيد أغلب أعضائه، البالغ عددهم 
ربعاء، في وقت أشارت فيه مصادر إلى أن الموعد لم الفكي سليمان نفى عقد المجلس ألي اجتماع، األ

 يحدد من قبل اإلدارة األميركية مجددًا.
 17/10/2020، لندن، األوسطالشرق 

 
 حزب سوداني: نؤكد "الالءات الثالث" لدعم النضال الفلسطيني .252

ثالث، لدعم )األناضول(: أعلن حزب سياسي سوداني، األحد، تأكيد موقف بالده بـ"الالءات ال -الخرطوم 
جاء ذلك في بيان ”. النضال التحرري الوطني الفلسطيني في مواجهة عدوانية وتوسعية الكيان الصهيوني

النصر حليف “لحزب البعث العربي االشتراكي، )أحد أحزاب االئتالف الحاكم( بالسودان. وزاد البيان: 
الصهيوني العدواني العنصري، الذي  نضال شعب فلسطين، والخزي والعار لقوى االستسالم والتبعية للكيان

 ”.يراهنون عليه ويتنكرون لدوره في تقسيم البالد وتهديده الجدي ألمنها واستقرارها
 18/10/2020، لندن، العربيالقدس 

 
 وزير سوداني سابق: البالد تتعرض لالبتزاز مقابل التطبيع مع "إسرائيل" .253

السودانية السابق، منصور يوسف العجب، أن  بالده محمد أبو شحمة أكد وزير الدولة بالخارجية  - غزة
تتعرض لالبتزاز من بعض قادة الدول العربية، والواليات المتحدة، لدفعها إلى التطبيع مع دولة االحتالل 

 اإلسرائيلي، مقابل رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية لإلرهاب".
": "الدولة تتعرض للخداع من األمريكان وبعض وقال العجب في حديث عبر الهاتف لصحيفة "فلسطين

الدول العربية، إذا أقدم المجلس السيادي على التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، فلن ُيرفع اسم السودان من 
 قائمة الدول الراعية لإلرهاب".

 18/10/2020فلسطين أون الين، 
 

 طائرة إسرائيلية خاصة تحط في مطار الخرطوم .254
، في رحلة مباشرة قادمة من اإلثنينحطت طائرة إسرائيلية خاصة في مطار الخرطوم، محمود مجادلة: 

في اللد. وأشار موقع "والال" اإلسرائيلي إلى أن الطائرة حلقت عائدة إلى إسرائيل بعد  جوريونمطار بن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 163                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

فتة إلى أنها مكوثها لساعات في العاصمة السودانية، في سابقة تاريخية، واصفا الرحلة بـ"االستثنائية"، ال
 تأتي في سياق "االتصاالت الجارية بوساطة أميركية لتطبيع العالقات الثنائية بين إسرائيل والسودان".

"(، غيلي كوهين، أن "وفدا إسرائيلي وصل 11من جانبها، المراسلة السياسية للقناة العامة اإلسرائيلية )"كان 
 لعالقات الدبلوماسية بين البلدين".اليوم في زيارة إلى السودان، قبيل إعالن تطبيع ا

 21/10/2020، 48عرب 
 

 بعد الالءات "نعم"الخرطوم قالت : نتنياهو.. تتفقان على بدء عالقات بينهما "إسرائيل"السودان و .255
أعلن البيت األبيض، )الجمعة(، عن : واشنطن: رنا أبتر. تل أبيب: نظير مجلي. الخرطوم: أحمد يونس

سرائيل والبرهان وحمدوك  ترامبوذكر بيان مشترك أن  على البدء في عالقات بينهما. اتفاق السودان وا 
ودفع السالم في المنطقة.  الديموقراطيةونتنياهو تحدثوا اليوم، وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه 

سرائيل أن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على بدء عالقات اقتصادية  وأضاف بيان قادة أميركا والسودان وا 
 مع التركيز مبدئيًا على الزراعة.وتجارية، 

سرائيل اتفقا على البدء بتطبيع العالقات بينهما،  ترامبدونالد  األمريكي قال الرئيسو  إن السودان وا 
ووصف االتفاق بالخطوة العمالقة تجاه بناء السالم في الشرق األوسط، واعدا بانضمام المزيد من الدول 

أن المزيد من الدول  ترامبوأكد  ."يوم عظيم في تاريخ السودان"برًا أن هذا ، معت"اتفاقات إبراهيم"إلى 
الذي قال  ترامبستنضم إلى التطبيع، مرجحًا أن يكون عددها خمس دول على األقل، على حد تعبير 

أرى حماسة ": ترامبوقال  أيضا إن هذه البلدان ستجتمع معا في البيت األبيض في المستقبل القريب.
كل البلدان حول العالم. إيران غير سعيدة و)حزب هللا( غير سعيد و)حماس( غير سعيدة لكن  كبيرة من

 ."الجميع تقريبًا سعيد
 الخرطوم في": نتنياهو وأضاف. للمنطقة "جديد عهد" بأنه ووصفه بالقرار، نتنياهو من ناحيته، أشاد

ثة: ال سالم مع إسرائيل وال اعتراف للمبادئ الثال 1967العربية عام  الجامعة تبني تم السودان عاصمة
أما اليوم فالخرطوم تقول نعم للسالم مع إسرائيل نعم ". وتابع قائال: "بإسرائيل وال تفاوض مع إسرائيل

 ."لالعتراف بإسرائيل وللتطبيع مع إسرائيل
إزالة وشكر البرهان وحمدوك الرئيس األميركي، لمساهمته في إتمام هذا المسار. وقال حمدوك إن قرار 

فتح الباب واسعًا لعودة السودان المستحقة إلى المجتمع الدولي "السودان عن الالئحة األميركية لإلرهاب 
 ."والنظام المالي والمصرفي العالمي واالستثمارات اإلقليمية والدولية

 24/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 ائمتها السوداءلشطبنا من ق "إسرائيل"الخرطوم: واشنطن اشترطت التطبيع مع  .256
أن الواليات المتحدة اشترطت تطبيع العالقات بين  -مساء األحد-كشف مجلس الوزراء السوداني 

سرائيل، لشطب السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية لإلرهاب.  الخرطوم وا 
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للخرطوم إن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قّدم خالل زيارته  -في بيان-وقال مجلس الوزراء 
 عرض الواليات المتحدة القاضي باالعتراف والتطبيع مع إسرائيل، كشرط لرفع اسم السودان من القائمة.

سرائيل سيعقد  وفي وقت سابق األحد، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن اجتماعا مشتركا بين السودان وا 
دانية في بيان إّنه تم االتفاق على أن وقالت الخارجية السو  في األسابيع المقبلة، لبحث آفاق التعاون.

يجتمع وفدان من البلدين في األسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجاالت الزراعة 
 والتجارة واالقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها.

 26/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "إسرائيل"من  السودان يتسلم منحة قمح من اإلمارات وشحنة .257
قالت وكالة األنباء السودانية، اليوم )األحد(، إن البالد تسلمت الدفعة األولى من منحة قمح من  الخرطوم:
تسلمت الحكومة السودانية المنحة اإلمارتية، الدفعة األولى من القمح، البالغ "وقالت الوكالة:  اإلمارات.

 ."عاملة في الخرطوم والوالياتألف طن، وسوف يتم تخصيصها للمطاحن ال 67قدرها 
، إن إسرائيل أرسلت كذلك للسودان "تويتر"ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على 

 لألنباء. "رويترز"ماليين دوالر، وفق ما ذكرته وكالة  5شحنة قمح بقيمة 
ري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين نتطلع إلى سالم دافئ مع السودان، ونرسل بشكل فو "وقال نتنياهو: 
إسرائيل ستعمل مع الواليات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم ". وأضاف: "ماليين دوالر 5القمح بقيمة 

 ."عملية االنتقال في السودان
 25/10/2020الشرق األوسط، 

 
 الً المصالح أوّ : وزير خارجية السودان .258

ن مصالحها تأتي أوال.قال وزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين إ  ن بالده تعادي من يعاديها، وا 
من جهته، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري إن قرار التطبيع مع إسرائيل سوف يعود 

وأكد الوزير أن السياسة الخارجية ال ينبغي أن تحددها  على السودانيين بمنافع كثيرة تم االتفاق عليها.
نما المصالح والمصالح فقط، وفق تعبيره.اتجاهات وقناعات أيدي من جانب  ولوجية، فردية أو حزبية، وا 

آخر، قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار االعالمي لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح 
ية البرهان إن "ما حدث من انفراج في عالقات السودان الخارجية ليس اقتالعا للهوية وال بيعا للقض

 الفلسطينية، لكنه اجتهاد بشر وتقديرات قائد".
 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
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 "إسرائيل"تكتل سياسي بارز بالسودان: الشعب غير ملزم باتفاق التطبيع مع  .259
سرائيل،  أعلن تكتل سياسي بارز في قوى إعالن الحرية والتغيير بالسودان، رفضه للتطبيع بين بالده وا 

جاء ذلك بحسب بيان لتحالف قوى اإلجماع الوطني، ثاني أبرز  قاومة لهذا الغرض.وتشكيل جبهة م
وأضاف التحالف أن  مكونات قوى إعالن الحرية والتغيير )الشق المدني المشارك باالئتالف الحاكم(.

"شعبنا الذي يتم عزله وتهميشه بطريقة منهجية عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه 
وأكد أن الشعب سيلتزم بمواقفه التاريخية، وسيعمل من خالل جبهة عريضة  اتفاقيات". عيون منالتطبي

واعتبر التحالف  لمقاومة التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على كامل حقوقه المشروعة.
كيان الصهيوني، أن السلطة االنتقالية تتعمد انتهاك الوثيقة الدستورية وتمضي في اتجاه التطبيع مع ال

 والخروج على ثوابت سودان الالءات الثالث، في دعم حقوق الفلسطينيين.
 24/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مسؤول سوداني يؤكد للجزيرة: قرار التطبيع اتخذ دون تشاور .260

أكد مسؤول سوداني أن قرار التطبيع مع إسرائيل اتخذ دون الرجوع لمؤسسات الحكم، في حين يواصل 
سؤولون آخرون تبرير القرار بالمصالح وعدم اصطدامه مع الوثيقة الدستورية، تزامنا مع إعالن وزارة م

وفي حديث للجزيرة، قال عضو  الخارجية السودانية عن اجتماع مع اإلسرائيليين في األسابيع المقبلة.
دي من قبل رئيس مجلس مجلس السيادة السوداني صّديق تاور إن قرار التطبيع مع إسرائيل اتخذ بشكل فر 

السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد هللا حمدوك، ودون الرجوع إلى مؤسسات الحكم 
وقال تاور إن الواليات المتحدة ألزمت الحكومة السودانية بدفع  المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا.

وأضاف أن التطبيع مع إسرائيل لم  لراعية لإلرهاب.األموال من قوت شعبها مقابل رفعها من قائمة الدول ا
 .سرعان ما دخل بوصفه أحد البنوديكن في البداية مرتبطا برفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب، لكنه 

 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 أحزاب وقوى سودانية ترفض التطبيع.. واحتجاجات شعبية .261
فضهم القاطع لتطبيع بالدهم مع االحتالل اإلسرائيلي، ودعو إلى أعلن سودانيون وأحزاب وقوي سياسية ر 

وفي السياق تظاهر عشرات السودانيين، الجمعة، في العاصمة الخرطوم،  تشكيل جبهة مقاومة للتطبيع.
في أول ردة فعل شعبية على إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على 

وقال شهود عيان؛ إن عشرات المواطنين شاركوا في وقفة احتجاجية ضد اتفاق  بينهما.تطبيع العالقات 
وعقب االتفاق، أعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع  يع، في شارع رئيسي شرقي الخرطوم.التطب
وفي وقت الحق، أعلن  والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري. يع، من بينها حزب األمة القومي،للتطب

حالف "قوى اإلجماع الوطني"، ثاني أبرز مكونات قوى "إعالن الحرية والتغيير" )الشق المدني المشارك ت
 باالئتالف الحاكم( رفضه للتطبيع.

 23/10/2020، 21عربي 
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 كيان إرهابي لن نطبع معه "إسرائيل"نقيب صحفيي السودان:  .262
هاجم نقيب الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، ما أسماها  محمد القوقا: -موفدنا إلى إسطنبول

"األنظمة العربية" التي قال إنها تسعى للتطبيع مع كيان االحتالل اإلسرائيلي "اإلرهابي الغاصب" على 
 حساب قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية واالستقالل.

د صحيفة "فلسطين" إلى إسطنبول: إن األنظمة العربية التي تسعى للتطبيع مع وقال الرزيقي لموف
االحتالل "ال تخدم القضية الفلسطينية وال صلة لها بالشعوب، فهذه الشعوب المغلوبة على أمرها رافضة 

 للتطبيع مع الكيان الصهيوني وداعمة للشعب الفلسطيني".
كل أشكاله مع االحتالل سواء أكان إعالميًّا أم سياسيا أم وأضاف أن اإلعالم السوداني يرفض التطبيع ب

 ثقافيا أم اقتصاديا، عادًّا ما يجري من تطبيع "مواصلة لمسلسل الخذالن العربي للقضية الفلسطينية".
ونبه نقيب الصحفيين السودانيين إلى أن اإلعالم السوداني "يتعامل مع قضايا التطبيع باستنكار أواًل، ثم 

 ا عنيًفا لهذه األنماط من الممارسة البشعة في حق القضية الفلسطينية"، وفق تعبيره.يوجه نقدً 
وأشار إلى حالة اإلجماع في السودان على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل والخالص 

تلفون أبًدا من االحتالل اإلسرائيلي، وقال إن السودانيين يمكن أن يختلفوا على قضايا داخلية لكنهم ال يخ
 حول فلسطين وغزة بالتحديد.

 26/11/2018، فلسطين أون الين
 

 احتجاجات في الخرطوم تطالب بـ"إسقاط البرهان" ورفض التطبيع .263
ال يزال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع رئيس : العربي الجديد -الخرطوم 

أوغندا، يثير موجة غضب شعبي على الرغم من الغطاء السياسي الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 
 الذي قدمه له رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك، ومحاولة البرهان الفاشلة لتبرير اللقاء.

وشارك العشرات من السودانيين، اليوم األربعاء، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، رفضًا للتطبيع 
 البة بـ"إسقاط البرهان".مع إسرائيل، وللمط

وأفادت وكالة "األناضول، نقاًل عن شهود عيان، بأن العشرات من المواطنين نظموا الوقفة في منطقة 
 بحري، شمالي الخرطوم، وطالبوا بإسقاط رئيس مجلس السيادة، من خالل هتافهم "برهان يسقط بس".

ا هتافات منها "ال للتطبيع مع إسرائيل"، و"ال كما أكد المتظاهرون على رفضهم للتطبيع مع إسرائيل، ورددو 
 صفقة القرن"، و"ال للتطبيع مع اليهود".

  5/2/2020العربي الجديد، لندن، 
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 "جمعة غضب" في الخرطوم احتجاجًا على لقاء البرهان ونتنياهو .264
للتنديد خرج آالف السودانيين، اليوم عقب صالة الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم؛ : الخرطوم

باللقاء المفاجئ الذي جمع، قبل أيام، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 بنيامين نتنياهو.

وخرج المتظاهرون في مواكب "جمعة الغضب" من مساجد مجمع الجريف اإلسالمي، ومجمع خاتم 
 "األناضول". المرسلين، ومسجد الخرطوم الكبير، بحسب ما أوردته وكالة

وجاءت دعوة المظاهرات من "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون"، الذي يقوده الداعية اإلسالمي محمد 
 علي الجزولي.

تبنت مجموعات سودانية مناهضة للتطبيع حملة لجمع مليون توقيع من المواطنين السودانيين، كمرحلة و 
التي يقوم بها البرهان للتطبيع مع إسرائيل. ونشر أولى، للتعبير عن الرفض الشعبي للخطوات األحادية 

 منظمو الحملة إعالنات على وسائط التواصل االجتماعي للراغبين في المشاركة فيها.
 7/2/2020، لندن، العربي الجديد

 
 ستمنح السودان شهادة براءة من اإلرهاب  "إسرائيل"مبارك المهدي:  .265

األسبق مبارك السوداني نائب رئيس مجلس الوزراء  عتبر: ا عيدروس عبد العزيز وأحمد يونس -الخرطوم
 لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ببنيامين نتنياهو، الفاضل المهدي، االعتراض على خطوة

عالقتهم مع اإلسرائيليين منذ  "طبعوا"، مستندًا في ذلك إلى أن الفلسطينيين أنفسهم "غير موضوعي"بأنه 
من تهمة اإلرهاب؛  "شهادة براءة"في الوقت الذي يحتاج فيه السودان إلى ما سماه ، "اتفاقية أوسلو"

المهدي، الذي يرأس حزب األمة لإلصالح،  اعتبرو  أن تقدمها له على طبق من ذهب. "إسرائيل"تستطيع 
في  ، ألنه ما زال يخضع للدعاية اإلعالمية التي تسير"تطبيع"لم يحدث فيه  "المستوى العربي العام"أن 

، "أصبحت بال معنى"ووصف أحاديث استمرار المقاطعة بأنها  االتجاه القديم، ولم تتغير بتغير الواقع.
وتحول الصراع إلى سياسي سلمي وصراع حضاري وثقافي، وليس ، فالعالم يتغير، وموازين القوى تتغير

 صراع مواجهة ومقاطعات.
دافعها لتقديم تنازالت  يادة بناء الثقة معها، سيقو ، وا ع"إسرائيل"يرى المهدي أن تطبيع العالقات مع و  

إضافية للفلسطينيين، ليصبحوا جزءًا من الدولة، وستقوم بمعالجة مشكلة الالجئين و)مشكلة القدس(، التي 
 هي ليست فلسطينية بقدر ما هي قضية إسالمية كانت تحت اإلدارة األردنية.

  2020/2/10، الشرق األوسط، لندن
  

 "إسرائيل"هدي يتبنى حملة لمناهضة العالقات مع الصادق الم .266
أعلن رئيس وزراء السودان األسبق، الصادق المهدي، أنه سيقود حملة : محمد أمين ياسين - الخرطوم

سياسية وشعبية للوقوف ضد أي خطوة من الحكومة االنتقالية في البالد لتطبيع العالقات مع إسرائيل، 
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ه بالسالم في المنطقة، داعيا المسؤولين في الحكومة إلعالن التزام الذي وصفه باالستسالم وال صلة ل
واعتبر  واضح بعدم القيام بأي مبادارت فردية، تستغلها الجماعات المتطرفة إلحداث فتن في البالد.

مام "حزب األمة"المهدي، الذي يترأس  ربط رفع اسم "، أكبر الطوائف الدينية في البالد، "األنصار"، وا 
 ."من قائمة الدول الراعية لإلرهاب بالتطبيع ابتزازا مهينا لكرامة الشعب السودانيالسودان 

 27/9/2020الشرق الوسط، لندن، 
 

 ": تحركات التطبيع معزولة عن الشارع21سياسي سوداني لـ"عربي .267

قال سياسي سوداني األحد، إن "دعوات وتحركات التطبيع مع االحتالل : يحيى عياش - 21عربي
ي، هي معزولة تماما عن نبض الشارع السوداني وعن النخب السياسية والفكرية والتاريخ اإلسرائيل

"، أن تجد هذه 21واستبعد السياسي السوداني ربيع عبد العاطي في حديثه لـ"عربي والحاضر السوداني".
حاليا الدعوات والجهود أي حظوظ للنجاح، حتى لو كانت بطريقة فردية من قبل األشخاص الذين يتولون 

 السلطة بالبالد، معتقدا أن التطبيع مع إسرائيل سيجد معارضة شديدة من قبل الشعب السوداني.
 27/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 مجمع الفقه اإلسالمي بالسودان يحرم التطبيع مع "إسرائيل" في كافة المجاالت .268

ع إسرائيل في كافة المجاالت. أفتى أعضاء مجمع الفقه اإلسالمي بالسودان باإلجماع بتحريم التطبيع م
جمع في ختام اجتماع ألعضائه في الخرطوم الثالثاء إن هذه فتوى التحريم للتطبيع جاءت موقال بيان لل

 "باعتباره مساندة للظلم ومعاونة على اإلثم والعدوان".
"المصلحة وردا على من يروج للتطبيع باعتباره مصلحة للسودان اعتبر أعضاء مجمع الفقه اإلسالمي أن 

المقصودة للتطبيع من السودان متوهمة والمفسدة الدينية والدنيوية راجحة". ودعا أمين الشؤون العلمية في 
مجمع الفقه اإلسالمي في السودان آدم إبراهيم الشين إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني إلى أن يسترد 

 أرضه المغتصبة.
 30/9/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 وداني "يجاهد" لتسريع التطبيع مع "إسرائيل"رجل أعمال س .269

سودانيا من مختلف  40يجاهد رجل األعمال السوداني أبو القاسم برطم لتنظيم رحلة إلى إسرائيل، تضم 
سرائيل. وتثير الرحلة المقررة الشهر المقبل جدال كبيرا في  فئات المجتمع لتسريع التطبيع بين بالده وا 

ا" الذي يعمل في مجالي الزراعة والنقل، "سيكون معنا أساتذة جامعات عام 54السودان. يقول برطم "
 -أطفال 10لـوهو أب -وعمال ومزارعون وفنانون ورياضيون وبعض أتباع الطرق الصوفية". ويؤكد برطم 

تشرين الثاني المقبل.  أيام والمقررة في نوفمبر/ 5ألف دوالر على الرحلة التي ستستمر  160أنه سينفق 
أن "هناك حاجزا  -وهو يرتدي الجلباب األبيض والعمامة التقليدية-هدف من الزيارة، يوضح برطم وحول ال
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سرائيل، خلقه أصحاب الفكر اإلسالمي أو اليساري أو القومي العربي، وال  نفسيا بين السودانيين العاديين وا 
 بد من كسر هذا الحاجز النفسي".

 16/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 دانية تشارك في ورشة عن العالقات السودانية اإلسرائيليةكاتبة سو  .270
كشفت كاتبة صحفية سودانية، مساء الجمعة، عن مشاركتها في ورشة عمل عن العالقات السودانية 
اإلسرائيلية عبر برنامج "زوم". وقالت الكاتبة صفاء الفحل إن مجموعة شخصيات من إسرائيل والواليات 

ي الورشة. وأوضحت أن من بين المشاركين رئيس جمعية الصداقة السودانية المتحدة والسودان شاركت ف
اإلسرائيلية السفير الصادق إسحاق، وأمين عام الجمعية عوض عدالن العام. وأوضحت الكاتبة أن الورشة 

  دقيقة. 20عقدت مساء الخميس، واستمرت ساعة و
 17/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 م "إسرائيل" في وسط الخرطومشبان غاضبون يحرقون عل .271

عمار عوض: قام عدد من الشباب السودانيين الغاضبين من مسار التطبيع مع إسرائيل بحرق  - الخرطوم
من األعالم االسرائيلية كبيرة الحجم خالل التظاهرات التي جرت على نطاق واسع في الخرطوم  3

س الوزراء عبدهللا حمدوك وبين الداعين األربعاء، والتي تعددت أهدافها ما بين داعمة لحكومة رئي
إلسقاطها، إلى جانب مجموعات من الغاضبين من انتشار دعوات التطبيع مع إسرائيل. وقال شهود عيان 

عملية حرق األعالم اإلسرائيلية جرت في المنطقة المتاخمة لحي الصحافة جنوب “إن ” القدس العربي”لـ
 ”.يع وضد من يسعون لتبريره في األوساط الشعبية والسياسيةالخرطوم على خلفية هتافات مناوئة للتطب

 21/10/2020، لندن، العربيالقدس 
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 "إسرائيل": سعوديون يمهدون للتطبيع مع "الجزيرة نت" .272
بآراء وتغريدات لناشطين وصحفيين وا عالميين  "تويتر"غصت مواقع التواصل االجتماعي خاصة على 

سعوديين أطلقوا وابل تعليقات تستخف بالقضية الفلسطينية وتدعو للتطبيع مع إسرائيل في حملة تبدو 
 مصممة لتمهيد الطريق أمام أي تقارب رسمي بين الرياض وتل أبيب.

ر اإلعالميين السعوديين في إبداء آرائهم التي تحط من شأن القضية الفلسطينية وتسابق عدد من كبا
وتروج للتطبيع مع إسرائيل، حتى إن كاتبا مثل تركي الحمد قال إن القضية لم تعد تهمه، إذ أصبحت 

 "قضية من ال قضية له".
اللقاءات مستمرة بين ولم يقتصر ذلك على دعاة التطبيع من اإلعالميين السعوديين، بل إن الدعوات و 

سرائيليين، حتى إن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي غّرد قائال إن  مسؤولين سعوديين وا 
 "العرب ينطقون الحق سهوا أو قصدا".

غير أن كل ذلك لم يمنع أصواتا مناهضة للتطبيع أن تصدع برأيها، فالناشطة السعودية نهى البلوي 
 االعتراف بدولة إسرائيل، مؤكدة أنه "ال مكان إلسرائيل بيننا". -برأيها-ساوي ترفض التطبيع، ألنه ي

 1/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مسؤوالن أمنيان إسرائيليان: تل أبيب تنقل معلومات استخباراتية للسعوديين عن إيران .273
ية بالمعلومات كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أّن إسرائيل تزود السعود زهير أندراوس: - الناصرة

االستخبارية الالزمة لمواجهة إيران، ونقلت عن اثنين من كبار المسؤولين االستخباراتيين اإلسرائيليين 
السابقين قولهما إّن المعلومات االستخبارية التي تقدمها تل أبيب للرياض ُتسهم في خدمة مصالحها 

 أعداء مشتركين.الوطنية، على اعتبار أّن هذه المعلومات تستخدم في مواجهة 
اإلسرائيلّية،  االستراتيجيةوحسب رام بن براك الذي عمل نائًبا لرئيس الموساد ومديًرا عاًما لوزارة الشؤون 

ويعقوف عميدرور مستشار األمن القومّي األسبق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقائد لواء األبحاث في 
سرائيل يؤّكد أّن  شعبة االستخبارات العسكرية )أمان(، فإّن تبادل المعلومات االستخباراتية بين السعودية وا 

 االتجاه الواضح والمتواصل لتطور العالقات بين الجانبين جدّي أكثر بكثير مما يبدو.
، قال بن براك إّن ما كشف عنه "أين تشارك إسرائيل السعودية بمعلوماتها االستخبارية؟"وتحت عنوان 

” إيالف“ئيلّي غادي إيزنكوت، في المقابلة التي أجراها معه موقع رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرا
 السعودي بشأن التعاون االستخباري مع السعودية لم يشكل مفاجأة، فالسعوديون يكافحون التوسع 

اإليراني في المنطقة، وهذه مخاطر تقلقنا وتقلقهم، فعندما تتوحد المصالح بشكٍل كاٍف لطرفين ما، فإّنه من 
 أْن يعمال مًعا، ويطوران قاعدة للشراكة.الطبيعي 

سرائيل يرمي إلى مساعدة السعوديين لمواجهة الخطر  وأشار إلى أّن التعاون االستخباري بين السعودية وا 
الشيعي، في حين يساعد تل أبيب على تحسين قدراتها على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها في الضفة 

عندما  معلومات التي تنقلها إسرائيل للسعودية توقيف أشخاص، وأردف:الغربية، مضيًفا: يتم على أساس ال
نتمكن من توقيف شخص ما، أْو نزودهم بمعلومات استخبارية تساعد على توقيف )شخص ما(، وعندما 
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نقوم بجمع المعلومات االستخبارية ونعمل مًعا ضد األمور الكبيرة المتعلقة بالشيعة )من ناحية السعودية(، 
المتعلقة بالعمليات اإلسرائيلّية، فهذه مساع جديرة باالهتمام، على حد تعبيره. وشّدّد على أّن تبادل أْو تلك 

 المعلومات االستخبارية بين إسرائيل والسعودية يقوم على مبدأ تبادل المنفعة.
علومات وحول الكيفية التي يتم بها نقل المعلومات االستخبارية للدول األخرى، أوضح أّنه يتم نقل الم

الحساسة مشافهًة من خالل اللقاءات وجًها لوجه، في حين يتم نقل المعلومات األقل حساسية بشكل آلي 
إلكترونًيا، واعتبر أّن السماح باستخدام الجوي السعودي من قبل إسرائيل سيمثل مستوى متطوًرا جًدا من 

 التعاون، على حّد قوله.
فة إّن إسرائيل تحرص على تقديم المعلومات االستخبارية من ناحيته، قال يعقوف عميدرور وفق الصحي

التي تطلبها األطراف التي تواجه إيران، وأضاف: أي طرف يقاتل إيران يأتي ويقول: احتاج شيًئا ما 
 لمقاتلتهم، حينها إسرائيل ستبادر بتقديم الخدمة للمساعدة في قتال األعداء المشتركين.

ر سابقين مثل عاموس يدلين ودوري قوا مع مسؤولين إسرائيليين كباوأضاف عميدرور إّن السعوديين الت
ولد ونفسه )التقى الرئيس السابق لالستخبارات السعودية تركي بن فيصل آل سعود في واشنطن في العام ج

 الماضي(، وأضاف أّن صّناع القرار في السعودية يدركون أّن العالقات مع إسرائيل تحتاج إلى تغيير.
 7/1/2018لندن، ، رأي اليوم

 

 مالبس عسكرية إسرائيلية تباع في أسواق السعودية .274
تفاجأ أحد المواطنين السعوديين وهو يتجول بأحد األسواق التجارية الكبرى بمحافظة جازان، عندما : السبيل

ووفقًا لما  شاهد مالبس البدلة العسكرية لجيش االحتالل اإلسرائيلي معروضة في أحد المحال الشهيرة.
السعودي، أكد المواطن أنه تقدم بشكوى إلى وزارة التجارة واالستثمار السعودية،  24ه موقع أخبار نشر 

 مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.
المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية عبد الرحمن الحسين، أكد "أن الجهات الرقابية تقوم بمعاقبة 

يقاع العقوبات النظامية".أي منشأة مخالفة، ويتم استدعاؤها الستك  مال اإلجراءات وا 
حمل اسم "حدث عاجل" ويتابعه أكثر من مليوني شخص، أن وزارة  "تويتر"وقال حساب على موقع 

التجارة قبضت على أصحاب محالت يقومون ببيع مالبس تحمل علم إسرائيل في الرياض، وتتوعدهم 
 بعقوبات رادعة.

 7/1/2018، ، عّمانالسبيل
 

 "إسرائيل"تعتقل ناشطة انتقدت التطبيع مع  السلطات السعودية وقية:حقمنظمة  .275
قالت منظمة القسط لحقوق اإلنسان إن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة الحقوقية السعودية نهى البلوي 
للتحقيق معها بشأن مشاركاتها عبر مواقع التواصل االجتماعي بمقطع مصور انتقدت فيه التطبيع مع 

 وطالبت المنظمة في بيان باإلفراج الفوري عنها.إسرائيل. 
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ويعتقد ناشطون أن اعتقال البلوي يأتي بعد أن هاجمت بالمقطع المصور ما قالت إنها مساعي الحكومة 
 السعودية للتطبيع مع إسرائيل.

 9/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 عبر مجالها الجوي "لإسرائيـ"لطيران الهند بالسفر ل تسمحالسعودية : "يديعوت أحرونوت" .276
أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، أن السلطات السعودية وافقت لشركة "طيران : محمد وتد

الهند" السفر إلسرائيل عبر مجالها الجوي، حيث وافق على طلب الشركة بالطيران فوق أراضيها ضمن 
 خطوط جديدة بين تل أبيب ونيودلهي.

عوت أحرونوت" على موقعها اإللكتروني، عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين ونقلت صحيفة "يدي
نتنياهو قوله: "السعودية منحت شركة طيران الهند )إير إنديا( اإلذن للطيران فوق أراضيها عبر مسارات 

لى تل أبيب". الرغم وذكر نتنياهو ذلك للصحفيين الذين يرافقونه في زيارته لواشنطن، على  جديدة من وا 
 من أن السعودية لم تؤكد ذلك رسميا.

ولم يرد أي تأكيد من المسؤولين السعوديين أو طيران الهند. وأدلى نتنياهو بهذا اإلعالن خالل حديث 
 مقتضب لمراسلين إسرائيليين في واشنطن بعد اجتماعه مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
 6/3/2018، 48عرب 

 
 جعل الحرم القدسي الشريف منطقة دولية "إسرائيل"على  ترحتاقصحيفة عبرية: السعودية  .277

اإلسرائيلية أن مسؤولين مصريين  "يسرائيل هيوم"الناصرة ـ وديع عواودة: أكدت مصادر مصرية لصحيفة 
سرائيل في الشأن اإليراني، وفي  . "صفقة القرن"لعبوا دور الوسيط في تبادل رسائل بين السعودية وا 

 دي يضع الحرم القدسي الشريف تحت إدارة دولية.وكشفت عن مقترح سعو 
ونفت مصادر مصرية عليا في القاهرة، أمس، تقارير حول لقاءات بين ولي العهد السعودي محمد بن 

المقربة من رئيس حكومة  "يسرائيل هيوم"لـسلمان ومسؤولين إسرائيليين. ومع ذلك أكدت المصادر 
. "التهديد اإليراني"السعودية على تنسيق عال وكامل في موضوع االحتالل بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل و 

أنه لم تكن صدفة أن بادر بن سلمان لإلدالء بتصريحات حول المخاوف من التهديد اإليراني  إلىولفتت 
هذا دليل إضافي على "وضرورة مواجهته تزامنا مع تصريحات متطابقة لنتنياهو في واشنطن. وتابعت 

 . "إسرائيل وبين السعودية ودول سنية معتدلة التنسيق الوثيق بين
أنه خالل زيارة بن سلمان للقاهرة تم تبادل رسائل مع إسرائيل بوساطة  إلىوأشار مصدر مصري للصحيفة 

جهة استخباراتية مصرية عليا جدا، وذلك ليس فقط في الشأن اإليراني. منوها إلى أن التنسيق جرى أيضا 
 اإلقليمي الذي يخطط له الرئيس األمريكي دونالد ترامب.و السالم أ"صفقة القرن "في 

تشمل مصر واألردن واإلمارات، معنية بدفع  "معتدلة"وحسب المصدر المصري فإن السعودية ودوال عربية 
. ولكن المصدر المصري وضح أيضا أن إسرائيل ترفض بشدة مقترحا من دول عربية "صفقة القرن"
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ضمن المفاوضات المستقبلية. ورفضت أيضا توافقها مع دول عربية  معتدلة بإعطاء القدس حالة خاصة
 على اعتبار الحرم القدسي الشريف منطقة دولية.

وشدد المصدر المصري في حديثه مع الصحيفة أن األردن أيضا رفض المقترح السعودي بشأن الحرم 
كن المقدسة اإلسالمية القدسي، مثلما رفض أي عملية سياسية من شأنها المساس بمكانته كراع لألما

 والمسيحية في القدس.
 "يسرائيل هيوم"مصادقته على كل ما ذكر. وقال لـ ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في الحكومة األردنية

إنه تم تمرير رسائل حول القدس ومكانتها في تسوية إقليمية مستقبلية بين إسرائيل وبين دول عربية. وتابع 
سرائيل والسلطة الفلسطينية عارضت البحث لكن االتصاالت لم تنضج لح" د بحث الموضوع ألن األردن وا 

مشاورات تمت لعقد لقاء ". وأوضح المصدر األردني، حسب الصحيفة، أن "في مكانة القدس كل ألسبابه
خاطف بين العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني وبن سلمان، في ختام زيارته للقاهرة، لكنه لم يخرج لحيز 

نفيذ نتيجة صعوبات تقنية لم تتح إرجاء زيارة بن سلمان لبريطانيا، حيث سيلتقي مسؤولين بريطانيين من الت
 ."بينهم الملكة

 9/3/2018، ، لندنالقدس العربي
 

 ضغوطًا كبيرة على السلطة الفلسطينية للقبول بـ"صفقة القرن"تمارس  السعودية": العربي الجديد" .278
باتت "صفقة القرن" على سكة التنفيذ، أقّله من وجهة نظر مصرية وسعودية، ": العربي الجديد" -القاهرة 

فقد كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، شديدة االطالع، لـ"العربي الجديد"، عن ممارسة القيادة السعودية، 
 ضغوطًا كبيرة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للقبول بـ"صفقة القرن" وفقًا للتصور المطروح
سرائيل، في وقت تمّسك فيه عباس بموقفه الرافض لقبول تلك التسوية،  من جانب الواليات المتحدة وا 

 مشّددًا على أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بها مهما كانت الضغوط".
وأكدت المصادر أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق خالل لقاءات مباشرة مع مسؤولين 

المستوى، على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بصفقة القرن"، الفتة إلى أن "تلك إسرائيليين رفيعي 
 30التسوية لن تكون على مدار عام أو عامين كما يتصّور بعضهم، ولكنها قد تستغرق لتنفيذها نحو 

عامًا". وأوضحت المصادر أن "إسرائيل متمسكة بما يمكن تسميته بدولة فلسطينية بحدود غير متصلة، 
تدعمها في ذلك الواليات المتحدة التي تشترط وجودًا عسكريًا بين أوصال ما يتم تسميته بالدولة و 

 الفلسطينية المنصوص عليها في التسوية".
يومًا، تعّرضوا  20وشّددت المصادر على أن "قياديي حركة حماس الذين زاروا القاهرة أخيرًا على مدار 

لصيغة اإلسرائيلية األميركية المطروحة. وهو ما دفع رئيس الوفد بالفعل لضغوط مصرية كبيرة، للقبول با
إسماعيل هنية، إلى المطالبة بالسماح باستدعاء باقي قياديي المكتب السياسي للحركة للتشاور بشأن 
التصورات المطروحة". وأوضحت المصادر أن "الحركة تمسكت برفض مسألة تبادل األراضي أو 

دول أخرى، فيما طلبت حماس وقتًا إضافيًا للتشاور بشأن مسألة القبول  الحصول على بدائل من أراضي
 بالحدود التدريجية لدولة فلسطينية، على أن تكون تلك الحدود نواة أولّية العتراف دولي بدولة فلسطينية".
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وقالت المصادر إن "بن سلمان بات رأس حربة مشروع التسوية األميركي اإلسرائيلي"، كاشفة عن أن 
روع نيوم الذي يعتزم تنفيذه في المنطقة البحرية الواقعة بين سواحل مصر الشرقية واألردن والسعودية، "مش

سرائيل، ولكنه لن يعلن  يتضمن أيضًا مشاركة إسرائيل، ليكون بمثابة تطبيع رسمي للعالقات بين المملكة وا 
المعروفة بصفقة القرن". وذكرت أن  عنه رسميًا، قبل البدء في الخطوة الرسمية للتسوية اإلقليمية الكبرى

"المشروع سيكون أول تعاون رسمي واستثمار مشترك مع إسرائيل باعتبارها دولة جوار"، مؤكدة أن "هذا 
هو السبب األساسي وراء الضغوط السعودية التي تتم ممارستها على الفلسطينيين للقبول بالصفقة، والتي 

 ".1967الفلسطينية على حدود  ستعني رسميًا انتهاء مطلب إقامة الدولة
في هذا الصدد، أشارت مصادر سياسية مصرية، إلى أن "القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري 
ووزير الدفاع صّدقوا على االتفاقية االقتصادية الموقعة بين مصر والسعودية، بشأن مْنح األخيرة ألف 

 عهد السعودي محمد بن سلمان".كيلومتر مرّبع ضمن مشروع نيوم، الذي يقوده ولي ال
وأوضحت المصادر أن "إدخال منطقة الساحل المطل على البحر األحمر من الجانب المصري، المتمثل 
في منطقة األلف كيلومتر مرّبع، التي حصلت السعودية على حق استخدامها وفقًا لالتفاقية الموقعة خالل 

ع نيوم، كانت ضرورة في إطار مشروع أوسع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن مشرو 
لتدويل تلك المنطقة بما تحويه من مضيق تيران، وخليج العقبة، كي ال تكون خاضعة لسيادة دولة بعينها، 

 ماليين سائح". 3تحت غطاء االستثمار السياحي، والتأكيد على أن هذه المنطقة فقط ستجذب 
ة المطروحة في التسوية اإلقليمية الشاملة، تضمن بشكل وأوضحت المصادر أن "تلك المنطقة بهذه الصيغ

كامل أمن إسرائيل، كما تضمن أال تكون دولة حبيسة حال إغالق مصر المالحة في تلك المنطقة كما 
حدث في السابق إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر". ولفتت إلى أن "التحذير الرئاسي بشأن 

أتي لكون تلك األراضي خاضعة له، حيث تعتبر األراضي في شمال سيناء منع توجيه أي انتقاد للجيش ي
 وجنوبها، خاضعة بشكل كامل للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، وهي صاحبة الكلمة النهائية فيها".

، 2018وشددت المصادر أن "اإلعالن عن االتفاقية جاء خالل ما تمت تسميته بالعملية الشاملة سيناء 
الجيش، وتوجيه انتقادات للمؤسسة العسكرية، في ظل الوضع اإلقليمي الجديد الذي  لمنع الحديث عن

ستفرضه التسوية، التي ستجعل من إسرائيل دولة جوار صديقة، بخالف العقيدة العسكرية الراسخة في 
 الجيش المصري بأن إسرائيل هي العدو األول لمصر".

 7/3/2018، ، لندنالجديدالعربي 
 

 بعد عبورها األجواء السعودية "إسرائيل"ية تهبط في أول طائرة تجار  .279
)أ ف ب(: هبطت طائرة من نوع بوينغ تابعة للخطوط الجوية الهندية مساء الخميس  - وريونجمطار بن 

السعودية، وفق مراسل وكالة  األجواءفي تل أبيب لتكون أول طائرة تجارية تصل إلى إسرائيل بعد عبورها 
 فرانس برس.
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 إنها“، مضيفا ”لحظة تاريخية إنها“لنقل اإلسرائيلي إسرائيل كاتز لفرانس برس على المدرج وقال وزير ا
مؤشرا إلى  األمرواعتبر المراقبون هذا  ”.تحصل عالقة رسمية بين دولة إسرائيل والسعودية األولىالمرة 

 تقارب حذر في العالقات بين البلدين اللذين ال يقيمان عالقات دبلوماسية.
 22سنقوم الخميس الموافق في “متحدث باسم الخطوط الهندية برافين بهاتناغار لوكالة فرانس برس وقال ال

 األراضيمباشرة وسوف نحلق فوق  أبيبتل  إلىرحلة مجدولة للطيران من نيودلهي  بأولآذار/ مارس 
حالت ستستخدم لدينا تصريح من الهيئة التنظيمية الهندية يفيد بان الر “بهاتناغار  وأضاف ”.السعودية

 ”.المجال الجوي السعودي
في كل اتجاه، ما ينهي الحظر السعودي المستمر منذ عقود على  أسبوعيةوسيكون هناك ثالث رحالت 

 استخدام مجالها الجوي للرحالت الجوية التجارية إلى إسرائيل.
لطيران وكذلك على من وجهة النظر التجارية فان ذلك سوف يعود بالنفع على شركات ا“وتابع بهاتناغار 

 ”.الزبائن، وسوف نقوم بتوفير التكاليف التشغيلية والوقت
ترسل رغم  إيجابيةمؤشرات  أنهذه الخطوة السعودية تظهر  إنوقال المحلل اإلسرائيلي جوناثان سباير 

ات عالق إلقامةفلسطينية كانت تعتبر لفترة طويلة شرطا مسبقا  - معاهدة سالم إسرائيلية إلىعدم التوصل 
 بين إسرائيل والعالم العربي.

 22/3/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 "مقاطعة إسرائيل": تنامي التطبيع بين الرياض وتل أبيب .280
اعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل )بي دي أس( قرار السعودية فتح أجوائها لمرور : وكاالت -الجزيرة 

تطبيعا جديدا يضاف إلى سجل التطبيع اإلسرائيلي  جوريونرحالت طيران متجهة من الهند إلى مطار بن 
وأضافت الحركة في بيان لها  المتنامي للرياض مع تل أبيب في السنوات القليلة الماضية، وفق تعبيرها.

أن هناك ضغوطا من حكومة االحتالل لفتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران اإلسرائيلي )العال(، 
ران الهندي المتجه إلى تل أبيب يعتبر مقدمة للسماح للطيران واعتبرت أن فتح المجال الجوي أمام الطي

 اإلسرائيلي باستخدام األجواء السعودية.
 28/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 

 والسعودية "إسرائيل": رئيس االستخبارات العسكرية التقى بن سلمان وهناك تعاون سري بين آيزنكوت .281
لي الجنرال غادي آيزنكوت، أن رئيس مجلس األمن القومي، الناصرة: كشف قائد جيش االحتالل اإلسرائي

مئير بن شبات، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال إن هناك تعاونا أمنيا واستخباراتيا بين 
إسرائيل والسعودية على أساس المصالح المشتركة بينهما، تتمثل بمواجهة إيران والحركات اإلسالمية 

 السلفية.
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يديعوت "شف أيزنكوت في مقابالت مع الصحف اليومية اإلسرائيلية، أمس، عما وصفته صحيفة وجاء الك
يوجد تعاون خفّي حول "، في إشارة إلى السعودية، فقال آيزنكوت "إسرائيلي ـــــحلف سني "بـ "أحرونوت

دية هي ضد مصالح مختلفة، ال أصفه حلفا. توجد مصالح متطابقة. والمصلحة المشتركة إلسرائيل والسعو 
، مشيرا أيضا لوجود مصلحة مشتركة باستقرار إقليمي، ولدينا "التهديد اإليراني، والتهديد السني ـ السلفي

حليفة مشتركة هي أمريكا. الواقع تغير، وكذلك تغير االعتقاد بأنه ليس باإلمكان التعاون بسبب القضية 
 الفلسطينية. 

 31/3/2018القدس العربي، لندن، 

 

للسعودية مصالح كثيرة مع .. السعودي: اإلسرائيليون لهم حق العيش بسالم على أرضهم ولي العهد .282
 "إسرائيل"

قال ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان إن  :أحمد صبحي خليفة - الرياض )رويترز(
أتالنتيك( مجلة )ذا  اإلثنينلإلسرائيليين الحق في العيش بسالم على أرضهم، وذلك في مقابلة نشرتها يوم 

 األمريكية، فيما يمثل إشارة علنية أخرى على أن الروابط بين الرياض وتل أبيب تزداد قربا فيما يبدو.
ونقلت المجلة عن األمير محمد قوله ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن للشعب اليهودي حقا في 

ئيليين لهم الحق في أن يكون لهم أرض أعتقد أن الفلسطينيين واإلسرا"دولة ولو في جزء من أرض أسالفه 
 “.خاصة بهم. لكن علينا التوصل إلى اتفاق سالم لضمان االستقرار للجميع وإلقامة عالقات طبيعية

لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد األقصى في القدس وبشأن حقوق " وقال ولي العهد السعودي
 “.تراض على أي شعب آخرالشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا. ليس لدينا أي اع

ذا تحقق السالم، سيكون هناك كثير من "وقال األمير محمد  نشترك في كثير من المصالح مع إسرائيل وا 
 “.المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي

 2/4/2018، وكالة رويترز لألنباء
 

 عن اللقاءات اإلسرائيلية ببن سلمان تأيزنكو "معاريف" تحذف كالم  .283
في سابقة بالصحافة اإلسرائيلية، حذف موقع صحيفة "معاريف"، : نضال محمد وتد -قدس المحتلة ال

، أجرتها معه الصحيفة، أمس تسؤاال ضمن مقابلة شاملة مع رئيس أركان جيش االحتالل، غادي أيزنكو 
لفقرة الخاصة الجمعة، تناول لقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان مسؤولين إسرائيليين، كما حذفت ا

 بالجواب.
ومع صدور عدد الجمعة من صحيفة "معاريف"، خصصت الصحيفة وموقعها اإللكتروني مساحة خاصة 

 لمقابلة شاملة مع أيزنكوط.
سرائيل، وكان من  توخالل المقابلة، وّجهت الصحيفة العبرية أليزنكو  أسئلة عّدة عن العالقات السعودية وا 

(، MBSأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أشارت إليه بـ)ضمنها سؤال تناول تقارير ذكرت 
وأجاب  (.تالتقى مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وسألت الصحيفة: "هل أنت أحدهم؟" )أليزنكو 
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(، نعم مع مئير بن شبات )رئيس مجلس األمن القوي("، بحسب ما تبين الصور المرفقة MBS: ")تأيزنكو 
 ة.عن النسخة الورقي

 31/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

 .. صهيوني خدم في جيش االحتالل"ذا أتالنتيك"ر بن سلمان في ُمحاو   .284
القدس العربي: يشهد ملف التطبيع السعودي الصهيوني تطّورات متسارعة ال تغيب أخبارها يوًما  - لندن

 عن وكاالت األخبار العالمية.
األمريكية تضمّنت بالدرجة األولى اعتراف ولّي العهد السعودي  "يكذا أتالنت"المقابلة التي نشرتها صحيفة 

محمد بن سلمان بالكيان الغاصب اعتراًفا شاماًل وصواًل إلى حّقه في األرض الفلسطينية، إاّل أن األهّم أن 
 بحسب توصيف كبرى الصحف الغربية جلس مع محاور صهيوني. "األمير"

لدبيرغ الذي قابل ابن سلمان، يّتضح بسهولة نسبه الصهيوني، عند البحث في سيرة الصحافي جيفري غو 
، "بنسيلفانيا"فهو جندي سابق في جيش االحتالل. بعد أن ُولد في بروكلين في نيويورك، ودرس في جامعة 

غادر لإلنتقال إلى األراضي المحتلة، حيث انخرط في الجيش الصهيوني وعمل كأحد حراس سجن 
 األولى. االنتفاضةشاؤه العتقال الفلسطينيين الذين شاركوا في ، وهو سجن تم إن"كتسيعوت"

، قبل أن يعود إلى الواليات "جيروزاليم بوست"أثناء وجوده في األراضي المحتلة، كان يكتب في صحيفة 
 في نيويورك، ثّم تنّقل بين الصحف األمريكية. "ذا فوروارد"المتحدة ليشغل منصب رئيس مكتب 

 3/4/2018 ، لندن،القدس العربي
 

 بعد ابن سلمان.. ابن جاسم: لإلسرائيليين حق العيش بأرضهم .285
قال وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم إن من حق اإلسرائيليين أن يعيشوا في أرضهم، 
 والفلسطينيين أيضا، وذلك بعيد أيام من تصريحات مشابهة أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

م عن قناعته التامة بهذا الموقف منذ سنوات عديدة مضت، وقال في تغريدة له على وعبر ابن جاس
"تويتر"، "أصبحنا أضحوكة ُنبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول 
صاحبة القرار حتى عندما نذكر أن لإلسرائيليين الحق بأن يعيشوا في أرضهم بأمان وهذه قناعتي منذ 

 سنوات طويلة وما زلت نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضا".
وأضاف في تغريدة أخرى "نحن نحتاج أن نصرح ونقول ونفعل بما يعجب ويلبي طموحات شعوبنا، نحن 
نحتاج من ينهض ِبَنا من الهزائم والهوان الذي تمر به هذه األمة ولسنا معنيين أن نصرح بما يعجب الغير 

 هودنا فيما ذكرته سابقًا لمنفعة شعوبنا".ونركز ج
 5/4/2018، "21موقع "عربي 
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 والسعودية "إسرائيل"بانطالق عهد جديد بين  سابان : بن سلمان أبلغ الملياردير اإلسرائيلي"كالكيلست" .286
هـــذه األيـــام  اإلســـرائيلي الســـعوديتتصـــاعد مؤشـــرات وصـــور التطبيـــع : وكـــاالت، أحمـــد جمـــال - واشـــنطن
للواليـات  محمـد بـن سـلمان الكبيـر السـعودي ولـي العهـديقـوم بهـا  التيظل الزيارة  فيفتة؛ خاصة بصورة ال
ففــي مؤشــر علــى الشــوط الــذي قطعــه النظــام الســعودي فــي حرصــه علــى التطبيــع مـــع  األمريكيــةالمتحــدة 

الماضـي، اجتمـع األسـبوع  السـعوديإسرائيل، كشفت صحيفة "كالكيلست" االقتصادية العبرية، أّن المسؤول 
مطواًل، مع الملياردير اإلسرائيلي حاييم سابان الذي يعد أكبر المتبرعين للجيش اإلسـرائيلي؛ حيـث تـم بحـث 

 فرص إسهامه في تدشين مشاريع فنية وثقافية في السعودية.
أبلــغ ســابان، فــي االجتمــاع  بــن ســلمانوذكــرت الصــحيفة العبريــة، فــي تقريــر نشــره موقعهــا أمــس األول أّن 

قــد فــي مدينــة بيفرلــي هيلــز، علــى هــامش زيارتــه الحاليــة للواليــات المتحــدة، بأنــه "يتوجــب فــتح عهــد الــذى ع
 جديد في العالقة بين إسرائيل والسعودية".

هــدف مــن اجتماعــه بســابان، الــذي يحمــل الجنســية األمريكيــة  الســعوديوأشــارت الصــحيفة إلــى أّن النظــام 
فنية وثقافية، على اعتبار أن األخيـر قـد جمـع ثـروة طائلـة  أيضًا، مناقشة فرص إسهامه في تدشين مشاريع

إلـــى جانـــب احتكـــاره أســـهمًا فـــي الكثيـــر مـــن  مـــن خـــالل اســـتثماره فـــي مجـــال إنتـــاج األفـــالم والمسلســـالت،
سرائيل.  المؤسسات اإلعالمية في الواليات المتحدة وا 

 8/4/2018الشرق، الدوحة، 
 

 رق األوسط تفضيل للمصالح اإلسرائيلية: خطة بن سلمان للتسوية في الش"رنيويورك"" .287
، أن ولي العهد السعودي، اإلثنين ،"نيويوركر"مجلة لصحفي ديكستر فيلكنز نشرته أظهر تحقيق جديد ل

محمد بن سلمان، عرض مبادرة خاصة به تتضمن االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل وشرعنة غالبية 
أن بن سلمان، لديه خطط "لتغيير الشرق األوسط من  وأوضح التحقيق، المستوطنات في الضفة الغربية.

 أقصاه إلى أقصاه، وبضمن ذلك السياق اإلسرائيلي الفلسطيني".
ويصف التحقيق عالقات بن سلمان مع كبار المسؤولين في البيت األبيض، وعلى رأسهم، جاريد كوشنر،  

يضًا، مشيرًا إلى أن كوشنر كان المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق األوسط، وصهره أ
 قد قام بزيارة سرية للسعودية، في تشرين األول/ أكتوبر الماضي، واجتمع مع بن سلمان. 

وكانت خطته األصلية التركيز على عملية السالم؛ ولكنه قرر في النهاية تحويل األنظار إلى "توحيد 
ن مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبعد أن غادر كوشنر، اجتمع بن سلما الصفوف" مقابل إيران.

ناقلًة عن مصدر في اإلدارة األميركية، أن بن سلمان عرض على الرئيس عباس خطة سالم منحازة بشكل 
واضح إلسرائيل، وتتضمن االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل وشرعنة غالبية المستوطنات المقامة على 

كية، عن مسؤول فلسطيني قوله إن الزعماء العرب بالتعاون ونقلت المجلة األمير  أراضي الضفة الغربية.
مع إدارة ترامب مارسوا ضغوطًا شديدة على عباس. وكان الهدف "حل قضية القدس لبناء جبهة موحدة 

 ضد إيران". وأضاف المسؤول نفسه "إذا لم تكن القدس على الطاولة، فلن نوافق أبدًا".
The New Yorker, 9/4/2018 
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قامة الدولة الفلسطينية "إسرائيل" تطبيع مع السعودية: ال .288  إال بتحقيق السالم وا 

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة في السعودية عبد الرحمن الرسي، إنه لن : الرياض
قامة دولة فلسطين  تكون هناك أية إجراءات تطبيعية مع إسرائيل إال بتحقيق السالم الشامل والعادل، وا 

 قلة، وعاصمتها القدس الشرقية.المست
وشدد الرسي، وهو رئيس االجتماع، في كلمته االفتتاحية في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، 
الذي انطلقت أعماله في الرياض، اليوم الثالثاء، وذلك للتحضير الجتماع وزراء الخارجية العرب، على 

كزية للعرب والمسلمين، مؤكدا دعم بالده الثابت للشعب أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المر 
الفلسطيني في نضاله، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في تقرير 

 مصيره دون ضغوط من أي جهة.
 10/4/2018، القدس، القدس

 
 فليصمتوا أوبن سلمان: على الفلسطينيين القبول بصفقة القرن تسريبات ال .289

سلمان نقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية تسريبات عن لقاء جمع مؤخرا ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية في نيويورك، وقالت إنه طالب الفلسطينيين بقبول ما ُيعرض  ببعض

 يها "صفقة القرن".عليهم من تسويات، فيما تستعد واشنطن لتقديم خطة تندرج ضمن ما يطلق عل
آذار الماضي إن القيادة  مارس/ 27وذكرت القناة أن ابن سلمان قال خالل اللقاء الذي عقد في 

الفلسطينية فوتت العديد من الفرص خالل العقود األربعة الماضية، ورفضت كل المقترحات التي ُقدمت 
م، وأن يعودوا لطاولة المفاوضات كما قال إن الوقت قد حان كي يقبل الفلسطينيون ما يعرض عليه لها.

ال فليصمتوا وليتوقفوا عن التذمر. وكشفت التسريبات أن ابن سلمان وّجه خالل اللقاء انتقادات الذعة  وا 
 للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت القناة اإلسرائيلية عن ولي العهد السعودي قوله إن القضية الفلسطينية ليست في سلم أولويات 
 وال الرأي العام في السعودية، وأن هناك قضايا أكثر إلحاحا وأهمية كإيران.الحكومة 

من جهته، أورد موقع "إكسيوس" اإلخباري األميركي مضمون التسريبات استنادا إلى مصادر إسرائيلية 
ت وأميركية اطلعت على ما دار في اللقاء الذي عقد في إطار زيارة مطولة لولي العهد السعودي إلى الواليا

ونقل عن مصدر اطلع على فحوى االجتماع أن تعليقات ابن سلمان بشأن القضية الفلسطينية  المتحدة.
 أسعدت مسؤولي المنظمات اليهودية األميركية.

وتعليقا على التسريبات قال أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة النجاح عبد الستار قاسم للجزيرة إنه 
ي العالقات السعودية اإلسرائيلية واعتبر ذلك مقدمات واضحة ليكون هناك من الواضح أن هناك تسارعا ف

وأضاف أن السعودية تنفض يدها من  اعتراف سعودي بإسرائيل وتبادل للعالقات الدبلوماسية بين الطرفين.
 المقدسات اإلسالمية ومن القضية الفلسطينية. 

 30/4/2018، الدوحة، الجزيرة
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 لسعودية والبحرين يشاركان في االحتفال اإلسرائيلي بالقاهرةسفيرا ا": العربي الجديد" .290
شّكل الحفل الذي أقامته السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، مساء الثالثاء الماضي، ": العربي الجديد" -القاهرة 

في ذكرى تأسيس دولة االحتالل، مناسبة لمشاركة عدد من سفراء الدول العربية التي ال تقيم عالقات 
ماسية علنية ورسمية، ولكنها باتت تتعاطى مع تل أبيب كحليف فعليًا. وكشف مصدر دبلوماسي دبلو 

غربي، لـ"العربي الجديد"، أن الحفل في فندق "ريتز كارلتون" في ميدان التحرير شهد حضور السفير 
خلًفا نيسان الماضي،  إبريل/ 25السعودي الجديد لدى القاهرة أسامة نقلي، الذي وصل إلى مصر في 

للسفير أحمد القطان، وشوهد وهو يصافح السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة ديفيد غوفرين، وجلس يتحدث 
 معه لفترة طويلة، باإلضافة إلى سفير البحرين راشد بن عبد الرحمن آل خليفة. 

ة التاسعة وكان الفندق ذاته يضم عددًا كبيرًا من وزراء اإلعالم العرب والمسؤولين المشاركين في الدور 
واألربعين لوزراء اإلعالم العرب، لكن المصدر الذي تحدث إلى "العربي الجديد"، لم يشر إلى حضور أي 
منهم. وقال مصدر دبلوماسي مصري، لـ"العربي الجديد"، إن مندوبين من وزارة الخارجية المصرية 

صيات اإلعالمية الرسمية ومندوبين من االستخبارات العامة حضروا الحفل، نافيًا حضور أي من الشخ
 البارزة، بعدما صدرت توجيهات بعدم حضورهم.

 11/5/2018، لندن، العربي الجديد
 

 الناصر في حرب اليمن ضد عبد "إسرائيل""هآرتس" تكشف عن طلب سعودي بتدخل  .291
ى كشفت صحيفة "هآرتس"، يوم األربعاء، في تقرير لها، باالعتماد عل: نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

 1962ما تم كشفه من األرشيف الصهيوني، أن دولة االحتالل كانت قد قدمت خالل حرب اليمن عام 
مساعدات لقوات اإلمام الزيدي، ضد الثورة اليمنية، في سياق الحرب اإلسرائيلية في تلك السنوات 

على نظام اإلمام  إلضعاف قوة ونفوذ الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، الذي أيد الثورة اليمنية
رسال مزيد من العتاد وأرسل قوات مصرية للقتال في اليمن. موضحة أن السعودية حثت إسرائيل على إ

وبحسب "هآرتس"، فإن التدخل المصري في اليمن تحت قيادة عبد الناصر، أثار  الناصر.لمواجهة عبد
ى جانب مخاوف الدول معارضة ومخاوف لدى دول في الخليج وعلى رأسها السعودية واألردن إل

 االستعمارية ذات المصالح في المنطقة، وفي مقدمتها بريطانيا التي سيطرت على عدن ومحيطها. 
تمت بلورة وقد طلبت بريطانيا من إسرائيل تزويد قوات اإلمام بالعتاد، فوافقت تل أبيب دون تردد، حيث 

نزالها جوًا في  ، إذ تم إنزال دزينة من الحاويات 1964آذار  مارس/ 31الخطة العملية لتقديم المساعدات وا 
عملية إنزال مشابهة لتسليح قوات اإلمام مع  13التي كانت تحمل السالح واألدوية، وتبعت هذه العملية 

 إبقاء العملية كلها سرية للغاية حتى في صفوف قوات اإلمام.
 1967جددًا في فبراير/ شباط وبحسب الصحيفة فقد حاول الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز م

حّث إسرائيل على إنزال عتاد عسكري إضافي لقوات اإلمام، إال أن إسرائيل رفضت ذلك بعد أن أوقفت 
 .1965 سنةالجسر الجوي لقوات اإلمام بعد توقيع اتفاق وقف إطالق النار بين السعودية ومصر 

 23/5/2018العربي الجديد، لندن، 
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 بين نتنياهو وبن سلمان في األردن  : لقاء سري تمّ "معاريف" .292
نقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، مساء الجمعة، أن لقـاء سـريا تـم بـين ولـي 
العهـــد الســـعودي محمـــد بـــن ســـلمان، ورئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو، فـــي األردن خـــالل زيـــارة 

 الماضي. اإلثنيناألخير لها، 
حوجي، محرر الشؤون العربية فـي إذاعـة الجـيش اإلسـرائيلي، فـي مقالـه األسـبوعي بصـحيفة  وكشف جاكي

"معــاريف" أن صــديقا أردنيــا اتصــل بــه هــذا األســبوع وأبلغــه بحماســة بالغــة أن بــن ســلمان حضــر االجتمــاع 
الثنـــائي الـــذي ضـــم الملـــك عبـــد هللا ونتنيـــاهو فـــي عمـــان. وأضـــاف حـــوجي أنـــه ســـواء كانـــت هـــذه المعلومـــة 
صــحيحة أم ال فــإن إســرائيل والســعودية تجريــان اتصــاالت مباشــرة بينهمــا وأن ثمــة لقــاءات كثيــرة عقــدت فــي 

 أماكن مختلفة بعيدا عن األضواء على نحو سيتحول إلى روتيني.
وذكرت الصحيفة اإلسـرائيلية أن هـذا اللقـاء تـم علـى هـامش زيـارة جاريـد كوشـنر، صـهر الـرئيس األمريكـي، 

، الجمعــة، إلســرائيل، حيــث التقيــا نتنيــاهو للتــرويج جــرينبالتكــي للشــرق األوســط، جيســون والمبعــوث األمري
 لـ"صفقة القرن"، بعد زيارتهما لكل من األردن ومصر والسعودية.

 23/6/2018، لندن، القدس العربي
 

 اإلسرائيلية -وثائق كامب ديفيد: السعودية دعمت المفاوضات المصرية  .293
تكشف وثائق رفعت وزارة الخارجية األميركية السرية عنها أخيرًا، ويبحث ": العربي الجديد"واشنطن ــ 

"العربي الجديد" عن الجديد الكامن فيها، أن السعودية كانت داعمة لمفاوضات السالم المصرية اإلسرائيلية 
، على عكس الموقف الرسمي المعلن والرافض لالتفاقية 1978التي ُتوجت باتفاق كامب ديفيد عام 

 فاوضاتها.وم
وكانت السعودية قد بادرت حينها إلى قطع العالقات مع القاهرة بعد توقيعها اتفاقية السالم مع إسرائيل، 
ووصفت الرياض الرئيس المصري آنذاك، أنور السادات، بأنه خان الدول العربية. إال أن وثائق الخارجية 

لذي نددت ورفضت "الحل المصري المنفرد" األميركية ُتظهر أن موقف الرياض كان مزدوجًا، ففي الوقت ا
مع إسرائيل، أظهرت الرياض لواشنطن دعمها اإلطار العام لعملية سالم الشرق األوسط، والدور األميركي 

 فيها.
لقاء جمع السفير األميركي في السعودية بوزير  1978أغسطس/آب  10وُتظهر برقية من جدة بتاريخ 

الطائف، ودعم المملكة دعوة الرئيس األميركي، جيمي كارتر، للرئيس الخارجية، سعود الفيصل، في مدينة 
 بيغن.  مناحيمالمصري ولرئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 2/6/2018الجديد، لندن،  العربي
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 السعودية تعتقل داعية هاجم تقارب بن سلمان مع "إسرائيل" .294
مي المحسوب على ذكرت مصادر سعودية غير رسمية أن السلطات اعتقلت الداعية اإلسال

"تيار الصحوة"، الشيخ سفر الحوالي، باإلضافة إلى عدد من أبنائه بسبب موقفه تجاه 
 سياسات األسرة الحاكمة في البالد.

 68ونشر حساب "معتقلي الرأي" في "تويتر" تغريدة، قال فيها إن اعتقال الشيخ الحوالي )
لحضارة الغربية"، الذي هاجم فيه األسرة عاما( جاء بعد عدة أيام من نشره كتابه "المسلمون وا

 ، محمد بن زايد.أبوظبيالحاكمة في السعودية، وولي عهد 
وقال حساب "معتقلي الرأي" الذي يهتم بقضايا االعتقاالت بالسعودية، إن قوات األمن داهمت 

في منزل الحوالي، وتمت تغطية عينيه وتقييده هو وابنه إبراهيم، وترويع األطفال الموجودين 
 المنزل، ومصادرة الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية.

آالف صفحة، وكتب فيه الشيخ الحوالي إن األسرة  3والكتاب الجديد يعتبر ضخما، إذ يشمل 
 الحاكمة "تضيع األموال على مشاريع وهمية".

وهاجم الشيخ الحوالي ولي العهد، محمد بن سلمان، وتقربه من إسرائيل واصفًا ذلك 
 ـ"الخيانة"، داعيًا إلى االبتعاد عما وصفه "نهج بن زايد في اإلمارات".ب

وبحسب وسائل إعالم عربية، يحمل الشيخ الحوالي شهادة الدكتوراه في األديان والعقائد، 
ويعتبر أهم مفكري "الصحوة" في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، الذي يعتبر أكبر 

، وهو من مؤيدي نظرية صراع الحضارات بين العالمين التيارات الدينية في السعودية
 اإلسالمي والغربي.

كما يعتبر الحوالي من أشد المعادين للوجود األميركي في المنطقة وكذلك اإلسرائيلي، إذ 
سجنته السلطات السعودية منتصف تسعينيات القرن الماضي مع عدد كبير من أنصار "تيار 

 ول القوات األميركية إلى السعودية.الصحوة" بسبب موقفهم الرافض لدخ
 12/7/2018، 48عرب 
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في تقرير استثنائي لها ينتقد المقاربة اإلسرائيلية لملفات المنطقة وتهديداتها، أن  "معاريف"أكدت صحيفة 
تحدة فشل فشاًل ذريعًا في كل الجبهات، إن الحلف الثالثي المنعقد بين إسرائيل والسعودية والواليات الم

يران. وذكرت الصحيفة أن العالقات السرية بين إسرائيل  سوريةتجاه لبنان و  ن تجاه اليمن وا  والعراق، وا 
والسعودية في حّدها األدنى تمتد عشرات السنين إلى الوراء، والى حقبة رئيس الوزراء في ثمانينيات القرن 
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ث نقل إليه اقتراح برفع العلم السعودي على الحرم القدسي مقابل تليين الماضي، إسحاق شامير، حي
 أّنه رفض االقتراح في حينه. إالالموقف الفلسطيني، 

، بعد موت الملك 2015ولفتت الصحيفة إلى أّن العالقة بين إسرائيل والسعودية شهدت طفرة كبيرة عام 
 بنه محمد وزيرًا للدفاع.هللا بن عبد العزيز، وتعيين أخيه سلمان ملكًا واعبد

 22/9/2018، ، بيروتاألخبار

 

 آيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين واألردن ومصر .296
شارك رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، خالل األيام الماضية، في مؤتمر بحضور نظرائه 

يراني والمستجدات التي طرأت على العرب من السعودية والبحرين واألردن ومصر، وناقشوا "الشأن اإل
 المشهد السوري"، بحسب ما كشف التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، مساء يوم الثالثاء.

وأوضحت القناة أن آيزنكوت التقى برؤساء أركان السعودية والبحرين واألردن ومصر لمناقشة ما وصفه 
خيرة في المنطقة والتطورات اإلقليمية واألمنية"، وذلك بـ"التهديد اإليراني والتحديات المشتركة واألحداث األ

 على هامش "مؤتمر قادة الجيوش" المنعقد في الواليات المتحدة األمريكية.
وأشارت القناة إلى أن النقاش لم يقتصر على الموضوع اإليراني، حيث بحث االجتماع التطورات األخيرة 

 م "الدولة اإلسالمية" )داعش(.على الساحة السورية، بما في ذلك تهديدات تنظي
وأكدت القناة أن آيزنكوت اجتمع برئيس هيئة األركان العامة السعودي، فياض الرويلي، وبحثا "التهديد 

خلصا إلى رؤية متطابقة "لتهديدات إيران"، ولرؤية  اإلثنيناإليراني المشترك"، وشددت القناة على أن 
 لتعامل مع التهديد اإليراني ومواجهته".سعودية إسرائيلية مشتركة حول "كيف يمكن ا

ووفقًا للقناة، فإن آيزنكوت أجرى مباحثات مطولة كذلك مع رئيس األركان األردني والمصري والبحريني، 
بحثوا خاللها، بالدرجة األولى، التطورات األخيرة التي طرأت على الساحة السورية، باإلضافة إلى 

ا إدارة المؤتمر جلوس رئيس األركان اإلسرائيلي على طاولة وأظهرت صور نشرته الموضوع اإليراني.
 مقابلة لنظرائه من األردن والبحرين ومصر.

 16/10/2018، 48عرب 
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جمع بين نفى مصدر في وزارة الدفاع السعودية، صحة ما تناقلته وسائل إعالم "إسرائيلية" عن لقاء : واس

ادي غرئيس هيئة األركان العامة الفريق األول الركن فياض الرويلي، ورئيس األركان "اإلسرائيلي" 
آيزنكوت، موضحًا أن الرويلي شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في الواليات المتحدة 

 16إلى   15خالل الفترة من  دولة 81األمريكية، لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف، بمشاركة 
، مؤكدًا أن الخبر المنشور في الصحف "اإلسرائيلية" عاٍر عن الصحة، ولم 2018أكتوبر/ تشرين األول 

 يتم خالل االجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين.
 18/10/2018، الخليج، الشارقة
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 إيرانين لمواجهة مع إسرائيليين وأمريكي" اجتماعات سرية" فيشارك  : عسيري"ديلي بيست" .298
شارك اللواء أحمد عسيري، نائب االستخبارات السعودية، الذي أقيل مؤخرا بسبب قضية قتل  واشنطن:

في واشنطن  إسرائيليالصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في "اجتماعات سرية"، بحضور ممثل 
 العاصمة، في إطار مشاريع لمواجهة إيران.

ت" فقد قام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بإرسال اللواء ووفقا لما كشفته صحيفة "ديلي بيس
 2017عسيري، الذي ورد اسمه في قائمة المتهمين بقتل خاشقجي، إلى الواليات المتحدة في مطلع العام 

للقاء فريق من إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، وأكدت أن بن سلمان اعتمد على عسيري ليمثله في 
 ع مسؤولين غربيين بشأن إيران والحرب التي تقودها السعودية في اليمن.اللقاءات م

وقال مصدر مقرب من تحقيقات المستشار الخاص، روبرت مولر، إن عسيري شارك في تلك االجتماعات 
في وسائل اإلعالم  إسرائيليالتي عقدت لمدة يومين في نيويورك بحضور جويل زامل، وهو مسؤول وخبير 

إلى جورج نادر، األمريكي من أصل لبناني، والذي سبق أن استجوبه مولر في  إلضافةبااالجتماعي، 
إطار التحقيقات بالتأثير على العملية االنتخابية في الواليات المتحدة، والتي يمكن أن تكون السبب في 

 فوز ترامب.
جتماعات التي وكشفت وثائق رسمية أن المستشار السابق لترامب، ستيف بانون، قد شارك في تلك اال

والعسكرية  واإلعالميةعقدت في شهر يناير/ كانون الثاني، بهدف مناقشة التكتيكات االقتصادية 
 إلضعاف حكومة طهران.

 25/10/2018القدس العربي، لندن، 
 

 حرب على غزة لتحويل األنظار عن قضية  : بن سلمان حاول إقناع نتنياهو بشنّ "ميدل إيست آي" .299
 خاشقجي

عـن مصـادر داخـل السـعودية، إن ولـي العهــد قـال موقـع "ميـدل إيسـت آي" نقـال ً  :إيسـت آي المصـدر ميـدل
حـرب علـى حركــة  السـعودي محمـد بـن سـلمان حـاول إقنـاع رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو بشـنّ 

 حماس فـي غـزة، وذلـك ضـمن خطـة لصـرف االنتبـاه عـن قضـية قتـل الصـحفي السـعودي جمـال خاشـقجي.
حـــرب علــى غـــزة  صــادر الموقـــع نفســه أن مجموعـــة عمــل أنشـــأت فــي الســعودية اقترحـــت شــنّ وأوضــحت م

ضــمن حزمــة إجــراءات وســيناريوهات لمواجهــة األضــرار التــي تســببت فيهــا التســريبات التركيــة بشــأن اغتيــال 
 خاشقجي داخل قنصلية بالده بإسطنبول.

ووزارتـــــي الخارجيـــــة والـــــدفاع  وتتكـــــون مجموعـــــة العمـــــل مـــــن مســـــؤولين داخـــــل الـــــديوان الملكـــــي الســـــعودي
لـــولي العهـــد الســـعودي كـــل ســـت ســـاعات، وقـــد اقترحـــت هـــذه  واالســـتخبارات، وتقـــدم هـــذه المجموعـــة تقريـــراً 
حـرب فـي غـزة سيصـرف انتبـاه الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب،  المجموعة علـى محمـد بـن سـلمان أن شـنّ 

 لتل أبيب. االستراتيجيةصالح ويعيد للواجهة تعويل أمريكا على دور الرياض في حماية الم
كما اقترحت مجموعة العمل على ولي العهد السعودي تحييد تركيا بكافة الطرق، وأشار موقـع ميـدل إيسـت 
آي البريطــاني إلــى أن بعــض توصــيات مجموعــة العمــل لــولي العهــد الســعودي أخبــر بهــا أحــد المقــربين مــن 
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تحـدث  التابعـة للسـعودية، الـذي سـبق أن كتـب مقـاالً محمد بن سلمان وهو تركي الدخيل مـدير قنـاة العربيـة 
فيــه عــن أكثــر مــن ثالثــين إجــراء محتمــل ســتلجأ إليهــا الريــاض إذا فرضــت عليهــا واشــنطن عقوبــات بســبب 

 قضية خاشقجي.
 14/11/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 كاتس: السعودّية رّتبت زيارة نتنياهو لُعمان وفرضت على البحرين استقبال "هآرتس" .300

كشف الُمستشِرق اإلسرائيلّي، تسفي بارئيل، الذي يعمل ُمحّلاًل لشؤون الشرق  زهير أندراوس: - لناصرةا
األوسط في صحيفة )هآرتس( العبرّية، كشف النقاب في مقاٍل نشره بالصحيفة أّن المملكة العربّية 

يلّي، بنيامين نتنياهو إلى سلطنة السعودّية ساعدت كثيرًا في إخراج الزيارة التاريخّية لرئيس الوزراء اإلسرائ
ُعمان واجتماعه بصورٍة علنّيٍة مع السلطان قابوس بن سعيد، باإلضافة إلى ذلك، شّدّد الُمحّلل على أّن 
الرياض أخضعت البحرين وفرضت عليها توجيه دعوٍة لوزير االقتصاد اإلسرائيلّي، إيلي كوهين، لزيارتها 

، الفتًا إلى أّن السعودّية استغّلت في هذه القضّية أّنها خالل بشكٍل رسميٍّ للُمشاركة في مؤتمٍر  دوليٍّ
الُمظاهرات التي اجتاحت البحرين خالل ما ُيطَلق عليه )الربيع العربّي(، قامت بإرسال قّواٍت عسكرّيٍة من 

لحاِكم في )درع الجزيرة(، التي قمعت الُمظاهرات بقسوٍة وعملت بكّل ما لديها من قّوٍة الستقرار النظام ا
 المنامة، على حّد تعبيره.

 22/11/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 زودت السعودية بتكنولوجيا لتعقب المعارضين بالخارج "إسرائيل"هآرتس:  .301
كشفت صحيفة هآرتس أن شركة "أن أس أو" اإلسرائيلية المتخصصة في تطوير برمجيات التجسس أجرت 

 مراقبة واختراق الهواتف الذكية إلى المخابرات السعودية. العام الماضي مفاوضات متقدمة لبيع منظومات
حزيران  واستنادا للصحيفة اإلسرائيلية، فإن المفاوضات جرت في العاصمة النمساوية فيينا في يونيو/

، أي قبل أشهر من شروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحملة ضد معارضيه في المملكة 2017
 وخارجها.

ن شركة "أن أس أو"، إلى جانب ضر تلك المفاوضات رجال أعمال إسرائيليون يمثلو وبحسب هآرتس، ح
هللا المليحي المقرب من رئيس المخابرات السعودية السابق األمير تركي الفيصل، وناصر القحطاني عبد

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك  الذي عرف عن نفسه بأنه نائب رئيس جهاز المخابرات السعودي الحالي.
 قاء لم يكن األول والوحيد بين الجانبين، إذ جرت لقاءات أخرى في قبرص من خالل وسطاء.الل

ن تقنياتها تستخدم في محاربة  ونقلت الصحيفة عن الشركة اإلسرائيلية قولها إنها تعمل بموجب القانون، وا 
 العنف والجريمة واإلرهاب.

" المتطور والقادر على 3لبرنامج "بيغاسوس وذكرت هآرتس أنه خالل فترة المفاوضات كانت الشركة تروج 
 اختراق الهواتف النقالة دون أن يشعر الضحية بهذا االختراق أو إرسال شيء إلى هاتفه.
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ووفقا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، أكد المسرب األمريكي الشهير إدوارد سنودن ومعهد األبحاث الكندي 
" لتعقب تحركات الصحفي جمال خاشقجي الذي 3سوس سيتيزن الب أن السعودية استخدمت برنامج "بيغا
 تمت تصفيته في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقبل نحو شهر، ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" اإلسرائيلية أن إسرائيل باعت للسعودية أجهزة تجسس 
ع تطورا، وأنها مليون دوالر، مؤكدة أن تلك األنظمة هي أكثر أسلحة التجسس اإلسرائيلية الصن 250بقيمة 

 تُباع ألول مرة لبلد عربي.
 25/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تعاون سعودي إسرائيلي لمواجهة الطائرات اإليرانية بدون طيار: قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان" .302

سرائيل تتعاونان لمواجهة التحد: صالح النعامي ي الذي كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان" أن السعودية وا 
تمثله الطائرات اإليرانية بدون طيار، في الوقت الذي اعتبر فيه معلقون بتل أبيب أن التهديد اإليراني 

 تحول إلى "ذخر"، حسب وصفه، ألنه يدفع أنظمة عربية للتقرب من إسرائيل.
سرائيل وقالت غيلي ليفي، المراسلة السياسية للقناة في تقرير بث الليلة الماضية، إن كال من السعود ية وا 

باتتا تستشعران "الخطورة الهائلة" التي ينطوي عليها تمّكن إيران من إنتاج طائرات بدون طيارين ذات 
 قدرات هجومية، تبين تأثيرها الكبير في الهجمات التي يشنها عناصر المليشيات الحوثية في اليمن.

دي اإلسرائيلي لمواجهة خطر وعلى الرغم من أن ليفي لم تقدم تفاصيل حول آليات التعاون السعو 
الطائرات اإليرانية بدون طيارين، إال أنها أشارت إلى أن تل أبيب تنطلق من افتراض مفاده أن الطائرات 
بدون طيارين ذات القدرات الهجومية العالية، والتي ثبتت فاعليتها في حرب اليمن، يمكن أن تحصل عليها 

مع إسرائيل، سيما في جنوب لبنان أو الجوالن، أو جهات أخرى تعمل على ساحات في تماس مباشر 
 قطاع غزة.

سرائيل مع الواليات المتحدة حول سبل  وحسب المراسلة اإلسرائيلية، فقد تشاورت كل من السعودية وا 
مواجهة التهديد الذي تمثله الطائرات اإليرانية، مشيرة إلى أن القلق اإلسرائيلي السعودي يعزى أيضا إلى 

وأوضحت القناة أن ة ذات التأثير الميداني الواسع. يين في تطوير العديد من التقنيات العسكرينجاح اإليران
 إسرائيل تالحظ أن اليمن باتت ساحة توظفها إيران لتجريب ما تنتجه من األسلحة والتقنيات العسكرية.

التهديدات التي على صعيد آخر، قال معلق إسرائيلي بارز إن إيران تحولت إلى "ذخر" إلسرائيل، ألن 
 تمثلها باتت تدفع المزيد من أنظمة الحكم العربية للتقرب من إسرائيل.

وقال المعلق بن كاسبيت إنه بفعل تأثير "التهديد اإليراني"، فإن المزيد من الدول العربية باتت ال تتردد في 
تبط بعالقات أنها ال تر البدء بالكشف عن بعض مظاهر التعاون العسكري الذي يربطها بإسرائيل، مع العلم 

وفي مقال نشرته اليوم الخميس النسخة العبرية من موقع "المونتور"، أشار كاسبيت  دبلوماسية بتل أبيب.
إلى أن "الغرام" بين إسرائيل وبعض الدول العربية "السنية" تطور وتحول إلى منظومة عالقات علنية 

 بفضل التهديد اإليراني.
 29/11/2018، العربي الجديد، لندن
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 السعودية تمنع دخول العبي شطرنج إسرائيليين ألراضيها: "يديعوت أحرونوت" .303
رفضت المملكة العربية السعودية، منح تأشيرات لسبعة العبين إسرائيليين، أرادوا : الرأي –الرياض 

 المشاركة في بطولة العالم المقرر عقدها في البالد.
، أن الرياض رفضت منح الالعبين اإلسرائيليين تأشيرات، اإلسرائيلية” يديعوت أحرونوت“وذكرت صحيفة 

 من شهر ديسمبر/ 30وحتى  26  أيام، في الفترة ما بين 6للمشاركة في البطولة التي سُتجرى على مدار 
 كانون أول الجارّي، نقاًل عن االتحاد العالمي للشطرنج.

من العبيه، الشهر الماضي،  7ن تقديم للشطرنج، إعالنه ع اإلسرائيلينقلت عن االتحاد ” هآرتس“وكانت 
 لطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية؛ للمشاركة في بطولة تجري بالعاصمة الرياض.

 3/12/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 سعودي يقاضي شركة إسرائيلية باعت السعودية برنامجا للتجسس كشف عن عالقاته مع خاشقجي .304
تشكل الدعوى التي رفعها المعارض السعودي عمر عبد العزيز وصديق الصحافي  م درويش:إبراهي -لندن

والحكومة ” أن أس أو“جمال خاشقجي ضد شركة تكنولوجيا إسرائيلية ضغطا جديدا على مجموعة 
 اإلسرائيلية التي تقدم رخص بيع التكنولوجيا إلى الحكومات األجنبية.

تثير االنتباه أكثر للتحالف ” بيغاسوس“لتكنولوجيا المعروفة باسم إن ا” نيويورك تايمز“وقالت صحيفة 
 الواسع بين إسرائيل والسعودية وملكيات الخليج األخرى.

وتضيف إن السعودية وحلفائها مثل اإلمارات لم تعترف أبدا بالدولة اليهودية لكنها وجدت قضية مشتركة 
سرائيل منذ ثورات الربيع العربي عام  تجمعهما وهي المعارضة إليران. ووجدت الدول العربية  2011وا 

أرضية مشتركة وهي الحفاظ على النظام العربي القائم. وتأتي الدعوى القضائية التي تقدم بها المعارض 
 وغيرهم، اتهمواالسعودي المقيم في مونتلاير، عمر عبد العزيز بعد دعاوى تقدم بها ناشطون وصحافيون 

ع التكنولوجيا إلى حكومتي المكسيك واإلمارات العربية المتحدة للتجسس ببي” أن أس أو“فيها مجموعة 
 على الهواتف الذكية ألشخاص حتى ولو لم يكن لديهم سجل إجرامي أو شكلوا تهديدا على بالدهم.

واتهمت منظمة أمنستي إنترناشونال الشركة اإلسرائيلية بمساعدة السعودية التنصت على أحد افراد طاقمها 
الجنسية. وكتبت المنظمة األسبوع الماضي إلى وزارة الدفاع اإلسرائيلية مطالبة بسحب رخصة السعودي 

الشركة التي تسمح لها بتصدير برنامج التجسس. وقال مولي ماليكر، مديرة برنامج في منظمة أمنستي 
أن أس "مع  فإن وزارة الدفاع تعترف عمليا بالتعاون” ان أس أو غروب“باستمرارها المصادقة على عمل “
وفي بيان للشركة يوم األحد قالت فيه إن ”. روب التي يستخدم برنامجها في انتهاكات لحقوق اإلنسان "أو

”. برنامجها حصل على رخصة تصدير للحكومات ووكاالت فرض القانون وقتال اإلرهاب بطريقة قانونية
لن “من الحكومة اإلسرائيلية مضيفة وأكد البيان أن عقود بيع البرنامج ال تتم إال بعد موافقة وتدقيق 

نتسامح مع إساءة استخدام منتجاتنا ونقوم بالتحقيق حالة أسيء استخدامها ونتخذ األفعال المناسبة بما في 
 ”.ذلك تعليق أو إلغاء العقود
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ويسمح البرنامج لزبائنه التنصت على المكالمات وتسجيل النقرات على الهاتف وقراءة الرسائل ومتابعة 
 خ استخدام الهاتف المستهدف.تاري

 4/12/2018، القدس العربي، لندن
 

 مستشار نتنياهو لألمن القومي في األجواء السعودية .305
شدد بيان صادر باللغة العربية عن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، 

هند برحلة جوية على متن شركة الطيران على أن مستشار نتنياهو لألمن القومي، مئير بن شبات، زار ال
"التي مرت فوق األراضي السعودية". وعاد بن شبات إلى إسرائيل أول من أمس،  Air Indiaالهندية 
 الثالثاء.

التي تمر  Air Indiaوكرر بيان مكتب نتنياهو أنه "سافر مستشار األمن القومي إلى الهند على متن رحلة 
سلطنة عمان. ويذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي  عبر األجواء السعودية وأجواء

 مودي اتفقا سابقا على فتح على خط الطيران هذا".
وتابع البيان أن بن شبات عاد من الهند، حيث التقى برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وأنه أجريت 

 أثناء الزيارة مكالمة هاتفية بين نتنياهو ومودي.
تقى بن شبات مستشار األمن القومي الهندي، أجيت دوفال، وعقد خالل زيارته سلسلة من اللقاءات مع وال

 كل من مدير عام وزارة الدفاع الهندية ومدير عام وزارة الخارجية الهندية ورؤساء األجهزة األمنية الهندية.
نية وتم االتفاق على اتخاذ خطوات وتناولت هذه اللقاءات "قضايا تتعلق بالعالقات بين البلدين وصفقات أم

وأضاف البيان أنه  أخرى من شأنها تعزيز التعاون األمني والتكنولوجي واالقتصادي بين إسرائيل والهند".
"تم بحث قضايا إقليمية حيث استعرض بن شبات الجهود اإليرانية للتموضع عسكريا في سورية وأنشطتها 

 التي تزعزع االستقرار في المنطقة".
 17/1/2019، 48 عرب

 
 "إسرائيل"معاريف: محمد بن سلمان كلف القحطاني بتجميل صورة  .306

ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية نقال عن مصادر إعالمية : الصحافة اإلسرائيليةية، مريكاألالصحافة 
ية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أسند لمستشاره السابق سعود القحطاني مهمة خاصة أمريك
 لت في تجميل صورة إسرائيل لدى الرأي العام السعودي.تمث

إن "حرص الصحفيين والكتاب  -في مقاله بصحيفة معاريف-وقال الكاتب اإلسرائيلي جاكي حوكي 
واألكاديميين السعوديين المرتبطين بنظام الحكم في الرياض على مغازلة إسرائيل في العام المنصرم 

ها في كثير من القضايا، يدلل على أنه جاء ضمن توجه رسمي لتحسين واإلشادة بها، وتعمُّد تبني مواقف
 صورتها لدى الرأي العام السعودي بهدف إضفاء شرعية على تطوير العالقات معها".
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وأضاف حوكي أنه عند مراجعة الكتابات والتصريحات التي صدرت عن النخب السعودية المرتبطة بنظام 
شفته صحيفة وول ستريت جورنال من أن سعود القحطاني قاد تحركا الحكم في الرياض، يتبين صحة ما ك
 لتجميل صورة إسرائيل في السعودية.

 22/12/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تحقيق لصحفية بريطانية: هذه قصة عالقة الجبير بالموساد .307
السعودية، عادل نشر موقع أمريكي تقريرا تناول ما قال إنها عالقة وزير الدولة لشؤون الخارجية : لندن

 الجبير، بالموساد اإلسرائيلي وطبيعتها.
وبحسب موقع "أوديسي" الذي يعد منصة لنشر المقاالت والمواد الصحفية، فإن "تاريخ عالقة الجبير 

وروج الموقع أن معلوماته الصادمة حصل عليها  بالموساد تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي". 
 قيقا استقصائيا قادته صحفية تدعى "جيما باكلي".أثناء إجراء فريق صحفي تح

وكتبت باكلي وهي صحفية بريطانية، أن عالقة الجبير بالموساد اإلسرائيلي تسبق انضمامه إلى السلك 
 الدبلوماسي السعودي، وترقيه في عدد من المناصب وصوال إلى وزير في الحكومة السعودية.

في وكالة االستخبارات األمريكية، بعد مقابلته وكشفه لها  ونسبت الصحفية معلوماتها إلى مسؤول سابق
 عن معلومات وصفتها بـ"الصادمة".

 18/2/2019، "21موقع "عربي 
 

 نتنياهو  "ينتقد"إسرائيلّي: الُمبادرة العربّية أساس السالم وتركي الفيصل لتلفزيون  .308
تقاريرها بعنوان "أسرار الخليج"، وفي  اإلسرائيلّية عرض سلسلة 13تابعت القناة  زهير أندراوس: - الناصرة

الجزء الثالث منها تحّدثت عن العالقات السرّية بين تل أبيب والرياض، وبثت ُمقابلًة مع األمير تركي 
الفيصل، رئيس االستخبارات السعودّية سابًقا، تّم إجراؤها في لندن، شّدّد فيها األمير على أّن إسرائيل يجب 

، وانتقد رئيس الوزراء 2002ة السالم العربّية التي طرحتها المملكة في العام أْن ُتواِفق على ُمبادر 
اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، ألّنه ُيريد إقامة عالقاٍت مع السعودّية قبل حّل القضّية الفلسطينّية، ُمشّدًدا 

 على أّن بالده ترفض ذلك.
ل حرب لبنان الثانية نقلت السعودية رسائل دعم ونقل رافيد عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إّنه خال

صامتة إلى إسرائيل، ال بْل كانت أيضا تُحّث إسرائيل على ضرب حزب هللا بكّل قوتها، لكّن نتائج الحرب 
 سّببت خيبة أمل كبيرة في الرياض.

الموساد مئير وللمّرة األولى، كشفت القناة عن زيارة قام بها رئيس الحكومة إيهود أولمرت سًرا مع رئيس 
، ُموضحًة أّن الُمضيف كان عبد هللا ملك األردن، والضيف اآلخر كان 13/9/2006دغان إلى عّمان في 

مستشار األمن القومي للملك السعودّي بندر بن سلطان، أحد أقوى الشخصيات في المملكة والمسؤول عن 
 العالقات السرية مع إسرائيل ألكثر من عقدين.
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ى أّن بندر أوضح بأّن السعودية تريد البدء بعملية السالم اإلسرائيلّية الفلسطينّية، ما وشّدّدت المصادر عل
 سيسمح بإدارة عملّيٍة إقليمّيٍة ضّد إيران.

 14/2/2019، لندن، رأي اليوم
 

 2014في  قناة إسرائيلية: رئيس "الموساد" زار السعودية سراً  .309
يلية خاصة، مساء الثالثاء، إن رئيس جهاز االستخبارات قالت قناة تلفزيونية إسرائ: سعيد عموري - القدس

(، زار العاصمة السعودية الرياض سرا، عام 2016-2011اإلسرائيلية الخارجية )الموساد(، تامير باردو )
، نقال عن دبلوماسيين غربيين )لم تكشف عن هوياتهم(، أنه في 13وأضافت القناة اإلسرائيلية الـ .2014
توقيع االتفاق النووي المرحلي بين إيران والقوى الكبرى، حدثت انفراجة كبيرة في ، وعقب 2013نهاية 

وأوضحت أنه بعد أسابيع من توقيع االتفاق النووي المرحلي، وتحديدا  العالقات بين إسرائيل والسعودية.
 ، زار رئيس "الموساد" آنذاك، تامير باردو، الرياض.2014أوائل 

 12/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 خبير تقني: أبوظبي والرياض تستخدمان فيروس بيجاسوس اإلسرائيلي للتجسس .310
قال جون سكوت، الخبير التقني بمركز "سيتيزين الب" الخاص باألبحاث التقنية حول القرصنة : واشنطن

والتجسس، إن السعودية واإلمارات تستخدمان تقنيات تابعة لشركات تجسس وقرصنة إسرائيلية من أجل 
 .استهداف النشطاء والمعارضين والتنصت على هواتفهم

 8/2/2019، الشرق، الدوحة
 

 "إسرائيل"تحسم الجدل حول التطبيع بين السعودية وإسرائيلية وثيقة سرية  .311
كشفت وثيقة إسرائيلية سرية أن الرياض غير مستعدة لتطبيع العالقات مع إسرائيل  ”:القدس العربي“-لندن

التي يعّدها الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، لحل النزاع في الشرق ” ة القرنصفق“أو الموافقة على 
 األوسط، دون أن يقّدم الجانب اإلسرائيلي تنازالت للفلسطينيين.

وتحسم هذه الوثيقة التي اطلعت عليها شخصية دبلوماسية، سرية للغاية، بسبب حساسية العالقات 
لعدد قليل من السفارات اإلسرائيلية حول العالم، ولعدد من  اإلسرائيلية السعودية لكنها تسربت ووصلت

المسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية اإلسرائيلية، الجدل حول التطبيع بين المملكة العربية السعودية 
سرائيل، وفقًا لما ذكرته قناة  اإلسرائيلية. "24اي ” وا 

ها تتناقض مع تصريحات نتنياهو المستمرة في إذ إن” استثنائية“وأوضحت القناة أن هذه الوثيقة تعتبر 
اآلونة األخيرة حول إمكانية تطوير العالقات بين إسرائيل وعدد من الدول الخليجية وتقوية العالقات معها 

العالقات الدبلوماسية مع  إقامة أنفي السابق  نتنياهوومن بينها السعودية، اإلمارات والبحرين، إذ صرح 
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ى تسوية مع الفلسطينيين، لكن الوثيقة السرية كشفت أن احتمال تحقيق ذلك هو دول عربية قد تؤدي إل
 ”.ضئيل جدا“

 9/2/2019، ، لندنالقدس العربي
 

 مساس بالقضية الفلسطينية  آل الشيخ: لم نعترض على وقف التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي .. وال .312
دكتور عبد هللا آل الشيخ، أن وفد مجلس أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ ال": الحياة" –عّمان 

لالتحاد البرلماني لم يعترض على وقف التطبيع مع الكيان  29الشورى المشارك في أعمال المؤتمر الـ
 اإلسرائيلي بعد ما تضمنه مشروع البيان الختامي للمؤتمر.

على "وفد شدد ( في عّمان، أن الاإلثنينوأوضح في تصريح صحافي في ختام أعمال المؤتمر اليوم )
ضرورة االلتزام بما سبق أن أصدره أصحاب الجاللة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من قرارات 

الصادر عن قمة القدس التي عقدت في المملكة في  "إعالن الظهران"تختص بالقضية الفلسطينية؛ وأكده 
 ."شهر أبريل الماضي

جماعًا من رؤساء المجالس وأشار آل الشيخ إلى أن مالحظة وفد مجلس الشو  رى وجدت ترحيبًا وقبواًل وا 
ووافقت جميع الوفود على التعديل الذي تم اقتراحه، وعدلت الصياغة وفقًا لذلك، حيث "البرلمانية العربية، 

 ."أضيف النص التالي: )وفق ما نصت عليه قرارات القمة العربية(
الملك عبد العزيز وهي تقدم مختلف أنواع الدعم وبين أن المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها 

لفلسطين حكومة وشعبًا وأرضًا، وتستثمر ثقلها وعالقاتها القوية والمتميزة مع العالم الستنكار الجرائم 
 اإلسرائيلية، وتعمل بما حباها هللا من إمكانات على تحقيق التنمية وتوفير متطلبات الشعب الفلسطيني.

ال يمكن القبول بأي مساس بالقضية الفلسطينية وبالشعب "م تصريحه على أنه وشدد آل الشيخ في ختا
 ."الفلسطيني الشقيق

 4/2/2019، ، لندنالحياة
 

 أمير سعودي في أول زيارة لمناطق السلطة الفلسطينية .313

، أول أمير سعودي يزور مناطق اإلثنيناستقبل رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية، رامي الحمدهللا، 
ونشر الحمدهللا عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، صورة تظهر رئيس مؤسسة اإلغاثة التعليمية  السلطة.

وحضر اللقاء وزير التربية والتعليم صبري صيدم، ووكيل الوزارة  األمير السعودي منصور بن مسلم.
 بصري صالح.

إلغاثة التعليمية، تهدف إلى "تطوير ووقعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مذكرة تعاون مع مؤسسة ا
التعليم والبيئة التعليمية، وتحقيق األهداف المرجوة من خالل تطبيق التعليم المتكافئ والشامل للجميع"، 

 بحسب وسائل إعالم فلسطينية.
 ، رامي الحمدهلل، ما أسماه "الدعم السعودي المتواصل، والمواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".نوثمّ 

 ودعا الحمدهلل إلى تكثيف الزيارات العربية إلى مناطق الضفة الغربية.
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ورأت مصادر أن "مثل هذه الزيارات ال بد أنها تتم بالتنسيق مع سلطات االحتالل التي ال يعبر أحد إاّل 
 بالترتيب معها".

 12/3/2019، "21موقع "عربي 
 

 لتجسس على قطر وتركيال إسرائيليةالقحطاني استعان بشركة ": نيويورك تايمز" .314
أفاد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز بأن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن 

 ( اإلسرائيلية لتكنولوجيا المراقبة والتجسس.NSOسلمان تواصل مع شركة "أن أس أو" )
ثر معارضين سعوديين حول على تقفي أ 2017وأشار التحقيق إلى أن القحطاني كان يعمل منذ أواخر 

وذكرت الصحيفة أن القحطاني تبادل رسائل مع موظفين في الشركة، لبحث خطط الستخدام  العالم.
 أجهزتها في عملية تجسس بأنحاء الشرق األوسط وأوروبا ودول، منها قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا.

يين وسابقين لحكومات وشركات خاصة ويستند التحقيق الموسع إلى مقابالت مع قراصنة إلكترونيين حال
ووثائق، ويظهر اعتماد الحكومة السعودية على إسرائيل، ويشير إلى عصر جديد من الحرب اإللكترونية 

 غير المحكومة بالقوانين.
( التي أسستها اإلمارات عام Dark Matterويتطرق تقرير نيويورك تايمز إلى مشروع لشركة "دارك ماتر" )

ن موظفين سابقين في المخابرات المركزية األمريكية )سي آي أي( من أجل ترّصد ، والتي تعي2015
 االتصاالت الخلوية في قطر.

 22/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 انتهى "إسرائيل": زمن الحرب مع لصحيفة عبرية دبلوماسي سعودي .315
دبلوماسي سعودي، لم تكشف "القدس العربي": نقلت صحيفة "غلوبس" االقتصادية العبرية حوارا نادرا مع 

الصحيفة عن اسمه، قال خالله "إن العالم العربي ينظر إلى إسرائيل بإعجاب بسبب إنجازاتها التكنولوجية 
 ويهدف إلى تقليدها حتى أولئك الذين يكرهونها معجبون بها".

ابقة مع الرياح ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي أنه إذ يقول ذلك فإنه يتحدث عن نفسه، إال أن آراءه متط
 نيوز" اإلسرائيلي. i24التي تهب في أروقة الحكم في الرياض، وفقا لموقع "

وحول ما يتردد عن استخدام أجهزة األمن السعودية التكنولوجيا اإلسرائيلية وبرامج التجسس، قال 
فضل األدوات الدبلوماسي السعودي: "التكنولوجيا اإلسرائيلية متقدمة، وأجهزة األمن السعودية تستخدم أ

التكنولوجية التي يمكن الحصول عليها". وأوضح أن األمن القومي في بالده يتصدر سلم األولويات، مثلما 
 هو الوضع في إسرائيل.

يزور مسؤول إسرائيلي السعودية، قال الدبلوماسي السعودي إن زيارة رسمية لممثل  أن إمكانيةوحول 
ضح أنه يجب نفهم أن السعودية لديها التزام ومسؤولية عميقين وأو  المملكة هي مسألة وقت. إلىإسرائيلي 

تجاه الفلسطينيين، وهو ما انعكس في تجديد وعد عاهل المملكة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس في اجتماعهما األخير بأنه لن يسمح بتقدم الخطوات الدبلوماسية التي من شأنها أن تضر بالقيادة 
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ذلك يحاول العاهل السعودي وولي عهده إقناع الفلسطينيين بدراسة التطورات السياسية  الفلسطينية. ومع
 واالقتصادية بجدية ضمن صفقة القرن.

وأكد الدبلوماسي أن بالده وبلدان أخرى على استعداد الستثمار مبالغ ضخمة في "صفقة القرن"، مبالغ لن 
ذا انطلقت هذه الصفقة فإن الفلسطينيين سيحصلون على استقالل حقيقي  يحلم الفلسطينيون بتلقيها، وا 

 يضمن لهم التعليم الجيد وفرص العمل واقتصاد قوي ويتحررون من االعتماد على تبرعات اآلخرين.
أنه يمكن أن يكون من الصعب عليهم الخروج من صورة الضحية األبدية ويعتقدون أنهم غير  مستدركاً 

 رجية.قادرين على إدارة أنفسهم دون مساعدة خا
وذكر الدبلوماسي انه بالنسبة للمملكة ودول الخليج ومصر واألردن، من الواضح أن زمن الحرب مع 
إسرائيل قد انتهى وأن مزايا تطبيع العالقات كبيرة للغاية. وأضاف أن التاريخ قد أتاح فرصة لتحقيق ذلك، 

 معربا عن أمله في أن تنتهز إسرائيل هذه الفرصة.
 24/6/2019، القدس العربي، لندن

 
 اتصاالت سرية إلقامة مطار عسكري إسرائيلي في السعودية": الخليج أونالين" .316

تحدثت مصادر عربية رفيعة المستوى عن خطوة جديدة تؤكد تطور وعمق العالقات الثنائية بين : القاهرة
 دولة االحتالل اإلسرائيلي والمملكة العربية السعودية.

نالين"، كشفت المصادر عن وجود اتصاالت سرية بين الرياض و"تل وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج أو 
أبيب"، من أجل التوصل إلى اتفاقية عسكرية جديدة، تفتح أبوابًا كانت في السابق مغلقة ويصعب حتى 

 االقتراب منها، وُتدخل دولة االحتالل في عمق المنطقة العربية.
صبحت السوق العسكري المفضل للمملكة، في بيع وأضافت المصادر العربية أن "إسرائيل" ورغم أنها أ

منتجاتها العسكرية المتطورة بصفقات مالية ضخمة، فإنها تريد التقدم بخطوة أكثر جرأة، وبدأت ُتسابق 
 الزمن من أجل التوغل قدر المستطاع في عمق الدول العربية واإلسالمية، التي رفعت عاليًا راية التطبيع.

باتت اآلن تتجه صوب األراضي السعودية، وتسعى للحصول على أرض وأوضحت أن عين االحتالل 
تشبه إلى حد كبير، المطار العسكري المغلق، من أجل أن تحط به طائراتها العسكرية التي تجول 
قامة الجنود اإلسرائيليين وحتى وضع أجهزة المراقبة والرادارات  بالمنطقة، ويسمح لها بالتزود بالوقود، وا 

 ة بأمن المطارات العسكرية.والتجسس الخاص
المصادر العربية ذاتها أشارت إلى أن الطلب اإلسرائيلي ُقدم للسعودية قبل أشهر، وبدأت فعليًا مشاورات 
ولقاءات حوله، وينص على استئجار االحتالل للمنطقة العسكرية نظير مقابل مادي طويل األمد، 

 الحتالل.وسيسمح هذا الطلب بأن تكون األرض السعودية ملكًا ل
وذكرت أن هذه الخطوة في حال تم التوافق عليها بين الطرفين ومنحت الرياض األرض لدولة االحتالل 
ستكون سابقة تاريخية، وتعد تقدُّمًا غير متوقع في العالقات الثنائية والعسكرية بين الجانبين، ستفتح آفاقًا 

 قاتها مع "إسرائيل".جديدة لبقية الدول العربية التي تقف خلف السعودية في عال
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وبسؤال "الخليج أونالين" عن مكان وطبيعة المنطقة العسكرية التي تجري حولها المباحثات؟ أكدت 
المصادر العربية أنها تقع بالقرب من مطار األمير سلطان بن عبد العزيز اإلقليمي، ويبعد ما يقارب 

 كيلومترين عن مدينة تبوك الواقعة شمالي المملكة.
صادر في حديثها: "هذه المنطقة حساسة ومهمة استراتيجيًا وعسكريًا وتعد أقرب منطقة سعودية وزادت الم

وزرع أجهزة التجسس والمراقبة فيها،  عسكرية لطائراتهامن دولة االحتالل، وتريدها األخيرة لتكون محطة 
فوذها في المنطقة وستكون نقطة تعاون عسكرية كبيرة بين الرياض وتل أبيب بحجة مواجهة خطر إيران ون

 الخليجية".
وفي جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن السعودية لن تكون قادرة على إعالن هذا االتفاق مع دولة 
االحتالل في حال تم، لكنها ستتحدث بأن المنطقة العسكرية ستكون تابعة للقوات األمريكية، ولكن في 

 األسد فيها. حقيقة األمر سيكون للوجود العسكري اإلسرائيلي نصيب
 2/7/2019، لندن، الخليج أونالين

 
 "نيوم"مشروع في بناء  اإلسرائيليينالسعودية تستعين ب: "يديعوت أحرونوت" .317

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، األربعاء، إلى أّن السلطات : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
في  ،على شواطئ البحر األحمر، نة "نيوم"السعودية أقرت بمشاركة إسرائيليين تستعين بهم في بناء مدي

 مراحل التخطيط والبنى التحتية.
 2019/11/6، العربي الجديد، لندن

 
 بن سلمانولي العهد السعودي محمد معاريف: ملياردير إسرائيلي من أهم ناصحي  .318

قدم والذي  ،"إسرائيل"، الذي يعد من أهم األثرياء في "آدم نويمان"ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن 
لولي  قدم نفسه ناصحاً  ،في البحرين المساعدة لكوشنر لتقديم العرض االقتصادي الخاص بصفقة القرن

 تقديم دروس توعوية للنساء السعوديات في المملكة.، عارضًا عليه العهد السعودي محمد بن سلمان
 2019/11/27، رأي اليوم، لندن

 
 ول في شوارع الرياض وأخذ آراء مواطنينتج بعدما قناة إسرائيلية..مراسل تقرير ل .319

قال صحفي إسرائيلي، إن "المملكة العربية السعودية تتجه رويدا رويدا نحو : عدنان أبو عامر -21عربي
التغريب، رغم أنها كانت إلى عهد قريب من الدول التي أبقت أبوابها مغلقة أمام اإلسرائيليين، في حين 

 دولة مختلفة كليا عن السابق".أنني حين زرتها مؤخرا رأيت فيها 
في تقرير له من العاصمة السعودية الرياض،  12لـا وأضاف هنريكا تشيمرمان مراسل القناة اإلسرائيلية

" أن "هذه التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها المملكة ال يعرف أحد أين ستصل هذه 21ترجمته "عربي
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التي ارتكبها ولي العهد السعودي". وفق تعبير المراسل التغيرات، وهل هي كفيلة بالتكفير عن الجرائم 
 اإلسرائيلي.

وأشار قائال: "حين كنت أسأل السعوديين الذين التقيتهم في الرياض عن موقفهم من إسرائيل، فإن معظم 
من قابلناهم، فور أن يسمعوا كلمة إسرائيل، فإنهم يخفضون أصواتهم، ويبتعدون عن كاميرات التصوير، 

وديين من رأى أنه بفضل العدو المشترك بين إسرائيل والسعودية، وهي إيران ومنظمات الجهاد ومن السع
 العالمية، تحولت إسرائيل إلى حليف طبيعي للسعودية".

وأوضح أنه "مع مرور الوقت، فإن أحد رواد هذا التحالف بين إسرائيل والسعودية الذي يتنامى رويدا 
عود، الذي دأب على نشر تغريدات ومنشورات باللغة العبرية، وليس رويدا، هو المدون السعودي محمد س

 واضحا من يقف خلفه، لكنه قد يكون السنونو الذي يبشر بالعصر الجديد بين الرياض وتل أبيب".
وأكد أن "السعودية من الدول المغلقة، والبعيدة عن االنفتاح الذي يشهده العالم، وكانت إلى ما قبل ثالثة 

 تسمح إال للحجاج المسلمين بالوصول لمدينتي مكة والمدينة، لكن مؤخرا باتت المملكة أشهر فقط، ال
مفتوحة أمام جميع السياح، مما دفع الجنرال السعودي محمد الشريف للقول إننا نريد للعالم رؤية دولتنا، 

 ونحن ندعو جميع سكان العالم للوصول إلى هنا".
ان السعودية إيرالينس، وهي من أصول صربية، تقول إن المملكة أما "ماشا شافويتش، موظفة شركة الطير 

تشهد اليوم العديد من المهرجانات المنتشرة في أرجاء المملكة: الرياض وجدة، والكثير من الفعاليات، لقد 
 بتنا نشهد تغيرات كبيرة في المملكة".

قد بتنا اليوم نرتدي عبايات وأضافت أن "الشركة السعودية بعد أن طلبت منا ارتداء عبايات سوداء، ف
 بألوان عديدة وأزياء معاصرة، واليوم بتنا نتحرك في أرجاء الدولة بدون النقاب".

وأضاف أن "من يقف خلف الثورة االجتماعية في المملكة هو الرجل القوي فيها، ولي العهد السعودي 
مليون  33عدد سكانها بـ ، فهو يحكم دولة يقدرMBSعاما، المعروف باسم  34محمد بن سلمان، ابن 

نسمة، وقامت في األساس على الثروة النفطية، حتى تحولت إلى الدولة األولى في العالم التي تصدر 
الذهب األسود، وتسببت التغيرات االجتماعية التي أقدم عليها بتحوله شخصية مثيرة للفضول وذا قيمة 

 كبيرة لدى الغرب".
ة الغربية تجاه ابن سلمان بقيت في تصاعد، حتى اندلعت قضية مقتل وأشار إلى أن "هذه النظرة اإليجابي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية، وذكرت العالم بأننا 
لسنا أمام زعيم ديمقراطي، ثم جاء تذكير جديد للعالم بشخصية ولي العهد إم بي إس، مع صدور التقارير 

 عن تنصته على الهاتف الشخصي لمالك ورئيس شركة أمازون جيف بوزيس". التي تحدثت
 24/1/2020، "21موقع "عربي 

 
 وزير الداخلية اإلسرائيلي يسمح لإلسرائيليين بالسفر للسعودية .320

صادق وزير الداخلية اإلسرائيلي، أرييه درعي، يوم األحد، على قرار غير مسبوق، يسمح بسفر 
 دية لـ"أغراض تجارية".اإلسرائيليين إلى السعو 
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وأوضح أنه سُيسمح السفر للسعودية ألهداف تجارية، مثل عقد لقاءات عمل، وبحث عن االستثمارات، 
يوما، شريطة أن يكون المسافر قد تلقى دعوة رسمية من مستضيفه في السعودية. وذكرت  90لمّدة 

 صحيفة "هآرتس" أن قرار درعي وقع منذ يوم األربعاء الماضي.
ح القرار للحجاج المسلمين من الداخل، أيضا، دخول السعودية بجوازات إسرائيلية، ألداء مناسك الحج ويتي

 والعمرة، علما أنه حتى اليوم، كان حجاج الداخل يدخلون السعودية ببطاقات سفر أردنية مؤقتة.
س األمن القومي وأوضح درعي أن القرار اُتخذ بالتنسيق مع األجهزة األمنية، ووزارة الخارجية، ومجل

 والهيئات األخرى ذات الصلة.
 26/1/2020، 48عرب 

 
 وزير الخارجية السعودي: ال يمكن لإلسرائيليين زيارة المملكة .321

وزير الخارجية  ، أكدبعد إصدار تل أبيب قرارا يسمح لإلسرائيليين بالسفر إلى المملكة السعودية: رويترز
في حوار مع شبكة سي  ،وأشار ر مرحب بهم في السعودية.ن اإلسرائيليين غيأالسعودي فيصل بن فرحان 

 .تعتمد على التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين "إسرائيل"إلى أن العالقات مع  ،كيةيأن أن األمر 
 أن السعودية تشجع على التوصل إلى حل سلمي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي. مؤكداً 

 2020/1/27، الجزيرة نت، الدوحة
 

: تطوير العالقات مع إسرائيل بعد توقيع اتفاق سالم مع "معاريف"لـالخارجية السعودية وزير  .322
 الفلسطينيين

قال وزير الخارجية السعودية األمير فيصل بن فرحان، إن  -ترجمة خاصة  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
سرائيل، سيكون فقط بعد توقيع اتفاق سالم مع ا  لفلسطينيين.تطوير العالقات بين المملكة وا 

جاءت أقوال بن فرحان في تصريح خاص لمراسل صحيفة معاريف العبرية خالل مؤتمر ميونيخ األمني، 
رًدا على سؤال وجهه المراسل حول فيما إذا كان من المتوقع حدوث خطوة جديدة بالشرق األوسط تشمل 

سرائيل، أو على األقل التوقيع على ات فاقية "الال حرب" التي تسعى فتح عالقات رسمية بين السعودية وا 
 وقال بن فرحان، إن أي اتفاق سالم يجب أن يكون وفًقا للشروط الفلسطينية. إليها حكومة تل أبيب.

 16/2/2020القدس، القدس، 

 
 و"إسرائيل"السعودية  بينأكبر المروجين للتطبيع من فلسطينية المنظمات التركي الفيصل:  .323

والمنظمات الفلسطينية هي  "إسرائيل"ودية األمير تركي الفيصل إن قال الرئيس السابق للمخابرات السع
عن ، في مقابلة تلفزيونية، وعبر أكبر المروجين لفكرة التطبيع بين االحتالل والمملكة العربية السعودية.

مع شخصيات عن المبادرة العربية للسالم لمجرد حديثه  "إسرائيل"استغرابه من اتهامه بالتطبيع مع 
 . ية التقاهاإسرائيل
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ن من يهاجم السعودية من الفلسطينيين ليسوا األوائل من ناهض المملكة، وهي تتبع مبادئ أ"واعتبر 

 وليست ذات هوى وممثلة فيما يصدر من زعمائها".
 2020/4/28، الجزيرة نت، الدوحة

 
سطينيين ألنها أدعو دول المنطقة إلى التطبيع معنا وعدم انتظار التسوية مع الفلكوهن لـ"إيالف":  .324

 بعيدة
"إيالف" من القدس: تحاور "إيالف" إيلي كوهن، وزير االستخبارات اإلسرائيلي الجديد، في أول لقاء له في 
منصبه الجديد لوسيلة إعالم محلية أو عالمية، في محاولة لفهم توجهاته، وهو المسؤول عن التنسيق بين 

 ائيل وخارجها.أجهزة األمن اإلسرائيلية المختلفة، في داخل إسر 
أكد كوهن قدرة بالده االستخبارية وتعاونها مع دول الخليج أمنًيا في مواجهة إيران، وتعهد بمساندة إسرائيل 
دول الجوار في مواجهة األطماع اإليرانية. وعن العالقات بالدول العربية في ظل خطة الضم األحادي 

ار مع الفلسطينيين للتوصل إلى تسوية ما، لكنه لبعض أجزاء الضفة الغربية، أشار كوهن إلى ضرورة الحو 
يستغرق أكثر من عشر سنوات، ولم  ترامبقال إن نفي أي تسوية بموجب خطة الرئيس األميركي دونالد 

 يحدد إذا كان ثمة خطة ضم في الفترة القريبة، متهرًبا من اإلجابة.
م، فتطبيع العالقات تصب في ودعا كوهن الدول العربية إلى عدم انتظار التوصل إلى تسوية وسال

مصلحة الطرفين على حد قول الوزير، مشيًرا إلى أن إسرائيل تمتلك قدرات تقنية هائلة وتستطيع أن تكون 
شريكة دول الخليج في تحقيق نجاحات اقتصادية قوية لتدعيم األمن والسلم واالستقرار في المنطقة. 

من شأنها وقف االعتداءات اإليرانية على دول أضاف أن إسرائيل على استعداد لتقديم كل معلومة 
 الخليج، وأن تعاوًنا يجري بهذا الشأن، ولم يفصح أكثر من ذلك.

 22/6/2020موقع إيالف، 
 

 خوفا من القطريين واإليرانيين "إسرائيل"طبع مع يال بن سلمان : "يديعوت أحرونوت" .325
إن تخوفه من إيران وقطر يمنعه من قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، : تحرير بالل ضاهر

 –حسبما نقل عنه رجل األعمال اإلسرائيلي وذلك ، "إسرائيل"إقامة عالقات دبلوماسية والتطبيع مع 
على خلفية اإلعالن عن اتفاق "سالم"  حاييم صبان، لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، كيياألمر 

 واإلمارات. "إسرائيل"وتطبيع العالقات بين 
 2020/8/14، 48عرب 
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 "إسرائيل"تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية هو الثمن الذي نقبله للتطبيع مع  .326
أحد األمراء البارزين في العائلة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية أن الثمن الذي تقبله  تركي الفيصل أكد

 ذات سيادة عاصمتها القدس.المملكة من أجل تطبيع العالقات مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية 
وكتب في صحيفة الشرق األوسط السعودية "إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللحاق بدولة اإلمارات 

  العربية المتحدة، فيجب أن تأخذ الثمن في المقابل، وال بد أن يكون ثمنا غاليا".
ل والعرب، وهو قيام دولة وأضاف "وضعت المملكة العربية السعودية ثمن إتمام السالم بين إسرائي

 فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بناء على مبادرة المرحوم الملك عبد هللا بن عبد العزيز".
 21/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بين االمارات و"إسرائيل" "اتفاق أبراهام"شريكًا كاماًل في السر لـ : محمد بن سلمانيديعوت .327

عن أن "ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان شريكًا  ، أمس،ت"كشفت صحيفة "يديعوت أحرونو 
الفتة إلى أن "عالقته الطيبة مع  بين االمارات و"إسرائيل". "اتفاق أبراهام"لـ كاماًل في السّر منذ البداية"

جاريد كوشنر، ومع حاكم اإلمارات محمد بن زايد، قادت في األيام األخيرة إلى ممارسة ضغط مزدوج، 
أن "كوشنر وعد بأن هناك  واستدركت الصحيفة، "أصّر على أن تكون اإلمارات األولى في الصف هنلك

 المزيد من الدول على الطريق، وهو على ما يبدو يعلم".
  2020/9/2، االخبار، بيروت

 
 العاهل السعودي لترامب: حريصون على حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية .328

بن عبد العزيز، اتصاال هاتفيا مع الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أبلغه  أجرى العاهل السعودي، سلمان
من خالله بأن بالده حريصة على التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، ووصفه بأنه المنطلق 

 .2002األساسي لمبادرة السالم العربية، التي طرحتها السعودية وأقرتها القمة العربية في بيروت، عام 
 وقال الملك سلمان لترامب إن السعودية تقدر الجهود األميركية "إلحالل السالم".

 6/9/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 على استعادة غزة  السلطةعرض سعودي إماراتي لمعاونة : إسرائيلية صحيفة .329
دولة اإلمارات كشفت مجلة "غلوبس" اإلسرائيلية أن محادثات سرية جرت مؤخرًا بين : عدنان أبو عامر

من أجل إثنائه عن موقفه الرافض إلقامة عالقات عربية مع  محمود عباس ورئيس السلطة الفلسطينية
إسرائيل، كما ُعرضت على الفلسطينيين حزمة من المساعدات االقتصادية المميزة، ووعود بمليارات 

  أنهم رفضوا هذه الوعود.الدوالرات مقابل الموافقة على التفاوض مع إسرائيل دون شروط مسبقة" إال
من جهته قال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"عربي بوست": "هذه العروض التي 
يتم الحديث عنها تسيء للفلسطينيين، فهي تظهرنا وكأننا نسعى للحصول على مقابل مالي اقتصادي 
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أي حديث عن مستقبل السيطرة على غزة مسألة مرهونة مؤكدًا أن  للتنازل عن مواقفنا المبدئية السياسية".
بالتوافق الفلسطيني الداخلي، بعيدًا عن فرض أي وصاية خارجية وبغض النظر عن هويتها وجنسيتها، 
ولو أردنا الحصول على المال، كنا حصلنا عليه من الواليات المتحدة مباشرة خالل قمة البحرين 

 االقتصادية، وليس بطرق التفافية.
لكاتب اإلسرائيلي داني زاكين ذكر في مقاله الذي ترجمه "عربي بوست" أن "الكشف الجديد يتعلق بما ا

شهدته األشهر األخيرة من مفاوضات سرية بين اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر، مع رئيس السلطة 
 الفلسطينية لتحجيم معارضته إلقامة عالقات مع إسرائيل.

ة الخليجية أنها تضمنت "حديثًا عربيًا خليجيًا عن تطوير قطاع غزة، ومساعدة الجديد في العروض العربي
السلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة هناك، رغم أن هذه ليست خطوة سهلة، لكنها مطروحة في ظل 

 محنة حماس االقتصادية، وكان الوعد أن توافق إسرائيل على هذه الخطوة".
مكتب العالقات الدولية في حماس، ووزير الصحة السابق، لـ"عربي من جهته قال باسم نعيم، عضو 

بوست" إنه "ال يمكننا التأكد من صحة أو دقة ما كشفته المجلة اإلسرائيلية، لكن على فرض صحته فإنها 
 ليست المرة األولى التي يتم فيها طرح هذا الموضوع".

 13/9/2020، عربي بوست
 

 مع "إسرائيل" ت والبحرين على التطبيعالغارديان: السعودية حثت اإلمارا .330
عن تدخل سعودي في عمليات التطبيع التي قامت ” الغارديان“كشفت صحيفة  إبراهيم درويش: - لندن

بها كل من اإلمارات والبحرين مع إسرائيل. وقال مارتن شولوف، مراسل الصحيفة لشؤون الشرق األوسط، 
وأشار  ران إلعالنات التطبيع على المضي في الخطوات.إن الرياض حثت جارتيها الخليجيتين وهما تحض

إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان وألشهر سبقت حفلة التوقيع بالبيت األبيض يفكر 
 بمبررات عقد صفقة تغير النظر في سياسات المنطقة تجاه إسرائيل.

 24/9/2020، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"بين العرب و "نزيها"تركي الفيصل: ترامب ليس وسيطا  .331
وسيط غير ”وصف األمير السعودي تركي الفيصل، الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالـ :األناضول - جدة

سرائيل.” النزيه جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية أجراها الفيصل من مدينة جدة مع قناة  بين العالم العربي وا 
ترامب لم يكن صادًقا ” وقال:  موقع القناة، مساء األربعاء.نقل األمريكية، حسب ما ” سي إن بي سي“

” محبطا“العزيز كان سيكون والده الملك الراحل فيصل بن عبد ، الفتا أن”بشأن قضية الدولة الفلسطينية
يجب أن “وأضاف:  من االتفاق الذي قعته اإلمارات والبحرين مع إسرائيل دون إيجاد حل للفلسطينيين.

 ”.أعتقد أن الملك الراحل كان سيصاب بخيبة أمل نعم،ترامب لم يكن وسيًطا نزيًها. لذا أقول إن الرئيس 
 25/9/2020، الغد، عّمان
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 الملك سلمان: السالم في الشرق األوسط أصبح خيارًا استراتيجيًا للتعايش بين شعوب المنطقة .332
إن السالم ، "الخامسة والسبعين" الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام أعمال الدورةقال  نيويورك: -الرياض 

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 المملكة جميع الجهود 

، وتضمنت مبادرة السالم 1981المملكة مبادرات للسالم منذ عام  الرامية للدفع بعملية السالم، وقد طرحت
اإلسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق  -العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي 

على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نساند ما تبذله 
ميركية الحالية من جهود إلحالل السالم في الشرق األوسط من خالل جلوس الطرفين اإلدارة األ

 الفلسطيني واإلسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل.
 24/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 عبر السعودية "إسرائيل"مباحثات لمّد أنابيب نفط من اإلمارات إلى : العبرية ""غلوبس .333

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

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

وبينت ذات المصادر، أن هذا الخط سيوفر تكاليف نقل  الخطيرة من مضيق هرمز وسواحل الصومال.
صحيفة أن تجني إسرائيل مبالغ طائلة سنوًيا من ورجحت ال الخام بواسطة ناقالت النفط عبر قناة السويس.

 هذا المشروع.".
 20/9/2020القدس، القدس، 

 
 بندر بن سلطان: "تجرؤ القيادات الفلسطينية على دول الخليج غير مقبول ومرفوض" .334

قال األمير بندر بن سلطان إن حديث القيادات الفلسطينية بعد اتفاق اإلمارات والبحرين مع إسرائيل كان 
ؤلمًا و"مستواه واٍط"، مشيرًا إلى أن "تجرؤ القيادات الفلسطينية على دول الخليج غير مقبول ومرفوض". "م

 .اإلثنينجاء ذلك ضمن مقابلة على شاشة "العربية" 
وأوضح بندر، أن القيادات الفلسطينية تستخدم مصطلحات التخوين بسهولة، وهذه سنتهم في التعامل مع 

ن القضية الفلسطينية نهبتها إسرائيل والقيادات الفلسطينية. وقال بندر بن سلطان بعضهم البعض، معتبرًا أ
ن القيادات الفلسطينية  إن القضية الفلسطينية نعتبرها قضية وطنية وقضية عادلة، لكن محاميها فاشلون، وا 

 دائما تراهن على الطرف الخاسر وهذا له ثمن.
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لرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبو عمار" لبغداد وأشار بندر، في معرض حديثه، إلى أن زيارة ا
كان لها وقع مؤلم على كل شعوب الخليج. وصرح بندر قائاًل "كنا نؤيد القيادات الفلسطينية  1990في 

 حتى وهم مخطئون، كي ال ينعكس ذلك على الشعب الفلسطيني".
 ة على حساب الشعب الفلسطيني.إلى ذلك أكد بندر بن سلطان أن إيران تتاجر بالقضية الفلسطيني

وبخصوص تركيا، تساءل بندر بن سلطان قائاًل: إنها سحبت سفيرها من اإلمارات بعد اتفاق السالم فلماذا 
 181لم تطرد سفير إسرائيل في أنقرة أو تسحب سفيرها من تل أبيب؟ وأردف: "اليهود قبلوا القرار 

 والفلسطينيون رفضوه ثم اآلن يطالبون به".
وعبد الناصر حاول إنقاذ الفلسطينيين من أنفسهم،  1967بندر بن سلطان: "هذه أسباب هزيمة  وقال

واعتبر أن مقاطعة مصر بعد كامب ديفيد كانت خطيئة. وكشف األمير أن أبو عمار قال له إنه كان يريد 
أي الملك الموافقة على كامب ديفيد لوال تهديد حافظ األسد له. ولفت إلى أن التاريخ أثبت صحة ر 

عبدالعزيز بشأن المخيمات الفلسطينية. واستطرد يقول إن أبو عمار حاول االستيالء على األردن، 
ن لبنان حتى اآلن يدفع ثمن الحرب الفلسطينية.  والسعودية وقفت مع األردن، وا 

 5/10/2020العربية. نت، دبي، 
 

 لفنان مصري لعالقتهما بفلسطين.. قنوات عربية تحذف مسلسل التغريبة ومقطعا .335
أثار اختفاء مسلسل التغريبة الفلسطينية من منصة "شاهد نت" التابعة لقناة إم بي سي السعودية جدال 
على منصات التواصل، كما انتقد النشطاء حذف قناة دي إم سي مقطعا من مقابلة للفنان أحمد السقا 

رواد منصات التواصل  ( تفاعل2020/10/13نشرتكم ) -غنى فيه لفلسطين. ورصدت نشرة الثامنة
االجتماعي مع الحملة التي أطلقها المغردون والنشطاء الفلسطينيون والعرب لتخفيض تقييم المنصة "شاهد 
نت" عبر فيسبوك وتطبيقاتها عبر غوغل بالي وأبل ستور. بدورها قررت المحطة إعادة بث المسلسل 

سلسل "التغريبة"، اعتبر رئيس المركز على منصة "شاهد نت" بعد ساعة من حذفه. وتعليقا على حذف م
 األورومتوسطي لحقوق اإلنسان رامي عبده الحذف محاولة جديدة لشطب الرواية الفلسطينية.
 12/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 وزير الخارجية السعودي: التطبيع مع "إسرائيل" ممكن في النهاية .336

ل سعود خالل مقابلة مع معهد واشنطن بثت قال وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آ
الخميس، إن تطبيع العالقات مع إسرائيل أمر من المتصور حصوله في النهاية. ولكنه اعتبر أن جلب 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون أولوية في المرحلة الراهنة.
دة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات. وقال "أعتقد أن التركيز اآلن يجب أن يخصص إلعا

وأضاف "نحن ملتزمون بالسالم وهو ضرورة استراتيجية للمنطقة، والتطبيع مع إسرائيل في نهاية المطاف 
، لذلك نحن 1981جزء من ذلك وهذا ما اقترحته خطة السالم العربية وما جاء في اقتراح المملكة عام 
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سيحصل، لكن علينا أيضا أن نحصل على دولة فلسطينية وعلى خطة سالم  دائما نتصور أن التطبيع
 فلسطينية إسرائيلية".

  16/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "الموساد": اتفاق التطبيع مع السعودية سُيعلن بعد االنتخابات األمريكية .337
الذي يقود عالقات التطبيع قال مدير جهاز الموساد )االستخبارات اإلسرائيلية في الخارج( يوسي كوهين، 

مع الدول العربية: إن إعالن التطبيع بين السعودية و)إسرائيل(، سيحدث على األرجح بعد انتهاء 
وأوضح كوهين أن سبب الموعد  .سرائيليةاإل 12الـ االنتخابات الرئاسية األميركية، وفق ما نقلت عنه القناة

يع على أنه "هدية" من نوع ما إلى الرئيس األمريكي المتوقع، يعود إلى رغبة الرياض في تقديم التطب
أو منافسه الديمقراطي جو بايدن. وحسب القناة تعتقد هذه المصادر أن  ترامبالمنتخب، سواء كان دونالد 

ُعمان هي الدولة األكثر احتمالية لتطبيع العالقات مع االحتالل بعد السودان، الفتًة أن مسقط ستتخذ 
 ن توقع على أي شيء حتى تنتهي االنتخابات. نهًجا أكثر حذرًا ول

 25/10/2020، فلسطين أون الين
 

 : السعودية تدفع ماليين الدوالرات للسودان لتسريع التطبيع مع االحتالل"ميدل إيست مونيتور" .338
مليون دوالر للواليات المتحدة من  335السعودية ستدفع  ومصر أنّ لندن: كشفت مصادر في السودان 

حسبما ذكرت وكالة  اإلسرائيلي،طبيع العالقات بين الحكومة في الخرطوم وكيان االحتالل أجل تسريع ت
 األربعاء. لألنباء،صفا 

وضع  بعد أنووفقًا لتقارير إعالمية، تدخل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على وجه السرعة 
لضحايا اإلرهاب األمريكيين  الرئيس األمريكي دونالد ترامب شرطا يقضي بأن يدفع السودان تعويضات

ميديل إيست "قبل إزالة اسمه من القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب، ووفقًا لتقرير نشره موقع 
، من المقرر أن تذهب التعويضات التي سيتم دفعها إلى عائالت وضحايا تفجير السفارة "مونيتور

 مدمرة يو إس إس كول.في شرق إفريقيا والهجوم على ال 1998األمريكية عام 
 23/10/2020القدس العربي، لندن، 
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 صحفي إسرائيلي: التطبيع على األبواب .. سيارة سعودية بشوارع تل أبيب .339
تي جابت شوارع تل ضجت شبكات التواصل االجتماعي أمس، متداولة قصة السيارة السعودية ال: الدوحة

 أبيب، وهي تحمل لوحة سعودية، وقد التقطت صور للسيارة وهي تسير في شارع روكاح في تل أبيب.
: "التطبيع "تويتر"وقال مراسل الشؤون السياسية بهيئة البث اإلسرائيلية، شمعون أران، على حسابه بموقع 

بدالكريم القحطاني" السعودية للتجارة على األبواب"، وأوضح أن السيارة تابعة لشركة البناء "حسن ع
 .والمقاوالت

  27/1/2018الشرق، الدوحة، 
 

 أو خندق إيران "إسرائيل"ا السالم مع باحث سعودي: على حماس أن تختار إمّ  .340
الباحث السياسي السعودي عبد الحميد الحكيم مدير مركز الشرق األوسط  : وجهوكاالت - الرياض

، قائال: "على حماس أن تدرك ان "تويتر"ة لحركة حماس في تغريدة له على للدراسات اإلستراتيجية، رسال
اإلرادة السياسية السعودية الشابة لن تدعم وستواجه أي جماعة دينية تنشر عن اإلرهاب باسم الدين 

وأضاف الكاتب السعودي: "وعلى حماس أن  القومي". ألمنناوالمقاومة وتتحالف مع إيران العدو الحقيقي 
اما خندق السالم مع إسرائيل فتكون جزء من الحل او خندق عدونا النظام اإليراني النازي"، وختم  تختار

تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير  إلىتغريده بوسم: "#الجبير_يمثلني_بقوة"، في إشارة 
 الذي وصف حماس بـ"المتطرفة".

 26/2/2018، وكالة سما اإلخبارية
 

 الدراسات العبرية واليهودية لم تعد من المحرمات في السعودية: أكاديمي سعودي .341
أكد األكاديمي السعودي محمد الغبان أن الدراسات العبرية واليهودية لم تعد من المحرمات )التابو( في 

 السعودية، ولكنه أشار إلى أن الطلب عليها ما زال ضعيفا رغم ما وصفه بانفتاح الحكومة الجديدة.
إن االنخراط في  - وهو يحمل درجة الدكتوراه في الدراسات العبرية بجامعة الملك سعود-وقال الغبان 

س باعتباره خائنا لوطنه أو دراسة العبرية واليهودية كان من المغامرات في السعودية، وينظر إلى الدار 
وبوجود "لكن اليوم، بحمد هللا،  - في مقابلة مع موقع "تابلت" اليهودي عبر سكايب-وأضاف  دينه.

ي، وأصبحت األمور مختلفة حكومة جديدة، بات لدينا أكثر حرية للتعبير عبر وسائل التواصل االجتماع
وتابع "اآلن أستطيع أن أتحدث عن العبرية كلغة وثقافة ومجتمع في السر والعلن، وحتى في  تماما".

غبان رحلته في دراسة ونقل الموقع عن ال األمر كان قبل عشر سنوات تابو". الصحف السعودية، لكن
 .2011ية ولقاءاته مع طالب يهود، وحصوله على درجة الدكتوراه عام مريكالعبرية بالواليات المتحدة األ

سرائيل، ما زالت دراسة  ويشير األكاديمي السعودي إلى أنه رغم الحديث عن التقارب بين السعودية وا 
عليها ضئيل، عازيا هذا العزوف إلى عدم وجود العبرية مهملة في المملكة، وأن عدد الطالب المقبلين 

 سوق عمل للخريجين بهذا المجال.
 3/4/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 رجل أعمال سعودي: اللهم انصر بني "إسرائيل" على عدوهم وعدونا  .342
لندن: قال رجل االعمال والمستشار االقتصادي السعودي خالد األشاعرة إن القضية الفلسطينية ليست  

، دفاعا عن نفسه في مواجهة الحملة التي شنها ”بي بي سي“ة، وأضاف في حديث قصير لتلفزيون مقدس
المقدسات معروفة ": بي بي سي“لـبسبب تغريدات أطلقها أمس، وقال األشاعرة ” تويتر“ضده مدونون على 

صبحوا ن أكانوا شعبا يسمى شعب فلسطين واآل مجموعة شعب - في اشارة للفلسطينيين–ولكن هؤالء 
التغريدات كلها " ولم ينف األشاعرة صحة التغريدات محل الغضب، بل أضاف”. مرتزقة لقتل المسلمين

عام، أنفقت السعودية  70موجودة حتى االن بحسابي، انا سجلت موقف معارض للحكومة السعودية منذ 
 “.سنة 70عليهم المال والنتيجة حرب واتهام وسب وشتم السعودية ونكران الدعم لـ

اللهم انصر بني إسرائيل ع عدوهم وعدونا، اللهم إن كان “وكان األشاعرة قد كتب في تغريدة له أمس: 
من الفلسطينيين قد باعوا أرضهم ثم نقضوا بيعهم وخانوا المسلمين وظاهروا عليهم تحت راية المجوس ثم 

خذلهم وانصر بني إسرائيل ام و واستكبروا فشتته سوريةسلمين بقذفوا المسلمات وبهتوا المسلمين وقتلوا الم
 “.  هذا دعائي برمضان هذا العام“وأكمل موضحا ”. عليهم

  17/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 ناشط سعودي يدعو هللا بأن يسدد رمي جيش االحتالل في قصف غزة .343
العبـارة، هـو  لندن: "اللهم سدد رميهم على مواقع حماس اإلرهابية"، قد يقفز إلى الـذهن سـريعًا أن قائـل هـذه

شـخص إســرائيلي، أو النــاطق باسـم جــيش االحــتالل، أفيخـاي أدرعــي، ولكــن المفاجـأة أن قائلهــا هــو مــواطن 
 سعودي مسلم، يدعو هللا أن يسدد رمي اإلسرائيليين لقتل الفلسطينيين في غزة.

بـأن "يسـدد رمـي فقد دعا الناشط الحقوقي السعودي وعضو منظمة العفو الدولية أحمد بن سعد القرني، هللا 
: "دولـة إسـرائيل "تـويتر"وقـال "القرنـي" فـي تغريـدة علـى  إسرائيل" خالل قصـفها المتواصـل علـى قطـاع غـزة.

وأضاف: "أتمنـى  تقصف اإلرهابيين )حماس( بقطاع غزة.. اللهم سدد رميهم على مواقع حماس اإلرهابية".
لسن ويهدم البيـوت علـى رؤوس قـادة حمـاس من رئيس إسرائيل نتنياهو أن يتجنب األطفال والنساء وكبار ا

 اإلرهابية المتاجرة بالقضية".
بأنـه مـا  وانبرى الكاتب الفلسطيني، ورئيس تحرير صحيفة "وطن" نظـام المهـداوي للـرد علـى القرنـي، مؤكـداً 

ورد مهــداوي  كـان ليجـرؤ علـى الحـديث عــن المقاومـة بهـذه الطريقـة لـوال تشــجيع حكومتـه لـه وسـكوته عنـه".
: "لــو أن واحــدا فقــط مــن هــؤالء الصــهاينة العــرب يوضــح لنــا مــا اإلرهــاب الــذي مارســته قــائالً  تــويتر""علــى 

واألدهـى أنهـم يسـتخدمون الـدعاء هلل  واإلنسـانيةوأوضح: "لكنهم إّمعات يفتقدون الشرف والكرامـة  حماس؟".
 وا وكشفوا عوراتهم".بأن يسدد هللا رمي الصهاينة ولوال تشجعهم حكوماتهم القميئة على هذا ما تجرأ

 13/11/2018 ،القدس العربي، لندن
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 داعية سعودي: ال دليل شرعي يمنع زيارة األقصى تحت االحتالل .344
وكاالت: اعتبر إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أنه ال مانع  -الرياض 

 ًا إلى أنها مسألة فيها نزاع.شرعيًا من زيارة المسجد األقصى وهو تحت االحتالل، مشير 
وقال الداعية السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان: "يظهر لي عدم وجود دليل شرعي محكم 

 يمنع زيارته".
 24/3/2019، ، لندنرأي اليوم

 
 كاتب سعودي: القدس والجوالن إسرائيليتان.. وردود غاضبة .345

ركي الحمد، ليثير الجدل مجددًا، بتعليقه على قرار لندن: عاد الكاتب والمحلل السياسي السعودي، ت
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجوالن السورية 

وهما  1967وقال الحمد، في تغريدة له على حسابه عبر "تويتر"، إن "القدس وهضبة الجوالن منذ  المحتلة.
وكتب الحمد: "ويسألونك عن القدس والجوالن،  رض الواقع وأن اإلدانات لن تضر ذبابة".على أ إسرائيليتان

، فلم كل هذا الصياح والنواح الذي لن يضر ذبابة ولن يغير عالقة.. 1967قل هي إسرائيلية واقعا من 
يح وليس كلها يومين وتهدأ زوبعة الفنجان، ويا دار ما دخلك شر. موازين القوى هي من يحدد اتجاه الر 

 نبرات الصوت والصراخ.. ويا قلب ال تحزن".
، وطالبوه بالتزام الصمت على "تويتر"تغريدة الحمد هذه جلبت عليه انتقادات واسعة وردودا عنيفة من رواد 

 األقل في حال لم يكن لديه قول إيجابي في هذه القضية.
 27/3/2019، لندن، القدس العربي

 
 "شالوم"نورة باللغة العبرية: الفتة ترحب بزوار المدينة الم .346

إلى جانب  "شالوم"ُذهل زوار المدينة المنورة، وهم يشاهدون الفتة ترحيب باللغة العبرية تقول : لندن
 عبارات ترحيب باللغات العالمية.

السالم عليكم.. أهال " :النبوي الشريف، وقد كتب عليهاوُنصبت الفتة الترحيب على مقربة من المسجد 
بلغات متعددة من بينها العبرية، إذ كانت كلمة شالوم واضحة )السالم( إلى جانب العبارات  "وسهال بكم
 األخرى.

 23/05/2019، القدس العربي، لندن
 

 أكاديمي سعودي: رفض التطبيع والتخفف من الدين وراء سجن العلماء بالسعودية .347
باب الرئيسية التي دعت السلطات قال الباحث واألكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي إن من األس

السعودية لسجن الدعاة والعلماء رغبتها في تخفيف الطابع الديني، إضافة إلى مناهضة أولئك العلماء 
وكشف الغامدي في برنامج "الخلية" الذي يقدمه الناشط السعودي عمر بن عبد  للتطبيع مع إسرائيل.

في سجن العلماء والدعاة يعود إلى رغبة السلطات العزيز على مواقع التواصل االجتماعي، أن السبب 
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السعودية الحالية في تخفيف الطابع الديني للمجتمع، ألن السلطات تعتقد أن المجتمع المتدين والمحافظ ال 
يقبل كثيرا من الملهيات والمغريات واإلفساد، إضافة إلى أن الوعي إذا صاحبه تدين تصبح لديه حساسية 

 اد.عالية من قضايا الفس
وأضاف الغامدي أن من األسباب الرئيسية أيضا معارضة تلك النخب للتطبيع مع الصهاينة، مشيرا إلى 
أن كل فئات الشعب السعودي رافضة للتطبيع إال ما أسماها "المليشيات اإللكترونية"، مضيفا أن التطبيع 

نما يمتد إلى تجريم الم قاومة وسجن الفلسطينيين الذين ال يقتصر فقط على العالقات مع اإلسرائيليين، وا 
ورد الغامدي على من يتهم المقاومة  كانوا يقيمون في المملكة لسنوات طويلة من الداعمين للمقاومة.

الفلسطينية باالنخراط في الحلف اإليراني المعادي للسعودية، وقال إن من دفع المقاومة إلى إيران هو 
 ومة والوقوف ضدها.إحجام السعودية والدول السنية عن دعم المقا

 27/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اليهود ضدّ  "مجازر"تتهم الفلسطينيين بارتكاب  "العربية"قناة  .348
أشرف الهور: من جديد سجلت "قناة العربية" سقوطا آخر، في تعاملها مع تاريخ الصراع الفلسطيني  -غزة 

اإلسرائيلية بالكامل، على حساب الحقوق  اإلسرائيلي، بتبنيها في فيلم وثائقي بثته مؤخرا، الرواية
 الفلسطينية، ومأساة الفلسطينيين الذين ذاقوا ويالت االحتالل، من خالل المجازر والتشريد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك وكاالت محلية، مقطعا ورد في برنامج وثائقي 
ني اإلسرائيلي، ووصول اليهود من أوروبا إلى فلسطين، تبثه "قناة العربية"، يتحدث عن الصراع الفلسطي

 قبل احتاللها وطرد سكانها بالقوة.
، وقيام العصابات الصهيونية باحتالل المدن 1948المقطع الذي سرد الفترة الزمنية قبل حلول النكبة عام 

ية لليهود إلى والقرى الفلسطينية، وارتكاب المجازر، وطرد السكان، لم يأت على الهجرات غير الشرع
أرض فلسطين، واالستيالء على األرض بالقوة، بفعل تواطؤ االحتالل البريطاني، بل حمل المسؤولية 

 للفلسطينيين، عن "قتل" اليهود.
في الفيلم الوثائقي، الذي أنتجته "قناة العربية" السعودية، تم قلب الحقائق واتهام الفلسطينيين بارتكاب 

أطفاال ونساء، ويرتكز التعليق الصوتي للقطات المصورة التي تبث خالل "مجازر" بحق اليهود شملت 
الفيلم، على تبني المصطلحات اليهودية في توصيف األماكن، وليست اإلسالمية المعروفة، فيذكر "حائط 

 "حائط المبكى" وفق التسمية اإلسرائيلية.بـالبراق" وفق التسمية اإلسالمية 
هرات بين واليهود والمسلمين، حول الوصول إلى حائط المبكى في القدس"، ويأتي في التعليق "اندلعت تظا

 وذلك بعد وصول عشرات آالف اليهود إلقامة "وطن" لهم في فلسطين من خالل الهجرات.
وجاء في الفيلم الوثائقي أن "شائعات" سرت بوجود نية لهجوم يهودي وشيك على المسجد األقصى، 

كاب عمليات قتل "بدأت هجمات العرب على اليهود في بلدة القدس ويضيف متهما الفلسطينيين بارت
 القديمة قبل أن تنتشر في أنحاء فلسطين".
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 18يهوديا بينهم نساء وأوالد في الخليل، وقعت "مجازر أخرى في صفد حيث قتل  67قتل ويضيف "تم 
لى تقرير بريطاني يقول إن يهوديا"، واستند الفيلم إ 133يهوديا، خالل أسبوع من التظاهرات، قتل العرب 

هذه التظاهرات "تعبير محلي عن كراهية العرب وحقدهم لليهود، بسبب آمالهم السياسية والوطنية 
 المحبطة".

 28/5/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 "المعبد اليهودي"واألقصى بـ "الشحادين"إعالمي سعودي يصف الفلسطينيين بـ .349

، وأن المسجد ”الشحادين بال شرف”شعب الفلسطيني، ووصفهم بـلندن: شن إعالمي سعودي هجوما على ال
 ”.معبد يهودي“األقصى هو 

والقت تصريحات اإلعالمي السعودي فهد الشمري عن الفلسطينيين، ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع 
 التواصل، الذين استهجنوا تلك التصريحات.

الفلسطينيين شحادون وبال شرف، “، إن وقال الشمري في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل
الصالة في مسجد بأوغندا أشرف من “، معتبرا أن ”والمسلمين لديهم مئات اآلالف من المساجد في العالم

 ”.الصالة بالقدس ومن أهلها
القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تحل وليس من مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين، “وأضاف: 

القدس ليست دولة، وفلسطين ليست لمن فيها، فهم أمم مهاجرة “وتابع:  ”.س لديهم شرفوالفلسطينيون لي
الناس الشرفاء “وقال اإلعالمي:  ”.من الشتات، من التتار والرومان السالجقة، فما دخلنا نحن وندفع لهم

 ”.عندهم شرف سنة، ولكن ال هؤالء وال هؤالء )الفلسطينيين واإلسرائيليين( 40تحل قضاياهم حتى ولو بعد 
 28/6/2019، القدس العربي، لندن

 
 باحث سعودي لوكالة "إسرائيلية": اإلسالم استمرار لـ"إسرائيل" .350

نشرت وكالة البث اإلسرائيلية الرسمية "كان" على حسابها في "تويتر" مقابلة قصيرة من العاصمة البحرينية 
إطار تغطيتها لورشة البحرين التي تجري المنامة مع الناشط ومقدم البرامج السعودي لؤي الشريف، في 

 على مدار يومين متتاليين.
وقال الشريف باللغة العبرية لمراسلة الوكالة: "أحب العبرية بسبب األنبياء )عليهم السالم(، والعبرية هي 

اء بني لسان أنبياء هللا مثل الملك َداُوَد، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع، وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبي
 اسرائيل".

 "لماذا ُتحب العبرية؟" 
 أحب العبرية بسبب األنبياء )عليهم السالم("أجبت: 

وأعتقد أن المسلم هو امتداد . العبرية هي لسان أنبياء هللا مثل الملك َداُوَد، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع
لغة العبرية على اليوتيوب، ولؤي الشريف، مهندس ومعلم سعودي يقدم دروسا بال. "أنبياء بني اسرائيل

ومؤيد للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، كان قد قال في حديث منسوب له مؤخرا، إنه "رغم دعمه 
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للعالقات مع إسرائيل، لكنه يعترف بصعوبة تقبل الجمهور البحريني، فما زالوا يرون في إسرائيل عدوا، 
لقمة االقتصادية في البحرين؛ ألن الفلسطينيين بعكس اعتقاد العائلة المالكة، مشككا بنجاح انعقاد ا

 سينجحون في إفشالها".
 26/6/2019، "21موقع "عربي 

 
 حملة سعودية دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع .351

دشن نشطاء سعوديون على موقع التواصل االجتماعي الشهير "تويتر" حملة للتأكيد على  الرياض:
فضا لكل محاوالت التشويه أو اإلساءة للشعب الفلسطيني أو الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ور 
وأطلق النشطاء وسم "#البوك_البو_صهينتك" ردا على ما  تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي.

يعرف بـ"الذباب اإللكتروني" )حسابات وهمية(، الذي شّن حملة على الفلسطينيين بسبب ما اعتبروه انتقادا 
 السعودية وعدد من األنظمة الخليجية.للمملكة العربية 

 30/7/201، فلسطين أون الين
 

 من باحات األقصى بعد التقاطه صورا برفقة مستوطنين  سعودياً  فلسطينيون يطردون ناشطاً  .352
، ناشطا يرجح أنه سعودي، وطردوه من باحات المسجد اإلثنينهاجم فلسطينيون،  ”:رأي اليوم“ -القدس 

القدس القديمة المحتلة إثر ظهوره برفقة مستوطنين إسرائيليين، فيما هاجم  األقصى ومن أسواق مدينة
 الكثير من المغردين السعوديين التصرف واعتبروه عمال فرديا ال يمثل الشعب السعودي وطالبوا بمحاسبته.
وحسب شهود عيان، الحق عدد من الشبان والفتية الفلسطينيين الرجل الذي كان يرتدي الزي السعودي 

لتقليدي من باحات المسجد األقصى بعد التقاطه صورا برفقة مستوطنين ومن خلفهم مجموعة من األعالم ا
 اإلسرائيلية.

أنا محمد “في فيديو على مواقع التواصل متحدثا باللغة اإلنجليزية ومعرفا نفسه ” محمد سعود“وظهر 
ا البلد الذي يلهم جميع دول العالم، أنا سعود من السعودية، أنا أريد أن أخبركم في هذا الفيديو كم أحب هذ

، في إسرائيل يمكنك أن تجد حرية الدين.. كل شخص الديموقراطيةأحب هذا البلد ألنه أيقونة الحرية و 
 ”.يمكن أن يمارس شعائره الدينية وهذا هو الجزء الجيد

نا بالشرق األوسط الجميع هنا يستطيع أن يمارس عبادته بحرية.. هذا يظهر للجميع، أنه يمكن“وأضاف 
 ”.أن نعيش بسالم واحترام

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها نفس الشخص وحوله 
 مع إسرائيل، ويطالبونه باالبتعاد عن باحات المسجد األقصى.” العميل المطبع“بـشبان وفتية ينعتونه 

 من أسواق القدس القديمة.” سعود“طينيين وهم يرجمون ويطردون وأظهرت المقاطع عددا من الشبان الفلس
 22/7/2019، رأي اليوم، لندن
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 نجل نتنياهو ينشر صورته مع المدون السعودي .353
بنيامين نتنياهو صورة له مع المدون السعودي محمد سعود  اإلسرائيلينشر نجل رئيس الوزراء : رام هللا

 "صديقي".بـمؤخرًا، واصفا اياه  إسرائيلالذي زار 
 لحظة رائعة مع أعز أصدقائي". إنهاوعلق محمد سعود على الصورة بعبارة " 

 5/8/2019، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"حلم كثير من السعوديين وكثير من الخليجيين، ومن العرب أن يزوروا : ناشطة سعودية .354
لشمري، أمس، مقابلة مع أجرت الناشطة النسوية السعودية سعاد ا: نضال محمد وتد - القدس المحتلة

هيئة البث اإلسرائيلية، على خلفية قرار السعودية السماح للنساء باستخراج جوازات سفر بأنفسهن دون 
بـ"تحرير العبيد في الواليات المتحدة وهو ما اعتبرته الشمري شبيهًا  الحاجة لموافقة "ولي األمر".

: "ليش ال، يمكن هذا حلم كثير "إسرائيلـ"مها بزيارة لوقالت ردًا على سؤال بشأن احتمال قيا. كية"!ياألمر 
 من السعوديين وكثير من الخليجيين، ومن العرب أن يزوروا إسرائيل".

 6/8/2019، العربي الجديد، لندن
 

 مثل بيتي ... وأدعو اإلسرائيليين لزيارة المملكة "إسرائيل"المدون السعودي "المطرود": أحب نتنياهو و .355
وجه محمد سعود، المدون السعودي الذي زار إسرائيل الشهر الماضي، : أبو عامرعدنان  -21 عربي

 دعوة لإلسرائيليين لزيارة المملكة، ألنهم لن يشعروا بأي غربة فيها.
وأضاف سعود الذي يتواجد حاليا في الرياض، خالل اللقاء الذي أجراه حازي سيمانتوف مراسل الشؤون 

"، أنني "خالل زيارتي 21، عبر تقنية السكايب، وترجمته "عربي13سرائيلية العربية للقناة التلفزيونية اإل
نني أدعو اإلسرائيليين لزيارة السعودية؛ ألنهم لن يشعروا بانهم  إلسرائيل شعرت كما لو كنت في البيت، وا 

 أجانب فيها". 
أحبك، أنا أحب إسرائيل، وأشار إلى أنني "أشكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأقول له: أنا 

وأريد أن أرى اإلسرائيليين في السعودية، وقد التقيت مع يائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة، وأعتبره صديقي 
وعزيزي، لقد تحدثنا عن أمور مشتركة مثل سياسة إسرائيل تجاه إيران، وسياسة دول الشرق األوسط تجاه 

نني أشجع الشعب اإليراني على االنقالب على هذا النظام  النظام اإليراني والتحديات الماثلة أمامها، وا 
سقاطه".   وا 

 8/8/2019، "21موقع "عربي 
 

 مستوطن إسرائيلي يرفع علم السعودية في القدس .356
مقطع فيديو  ،"تويتر"الذي تديره وزارة الخارجية اإلسرائيلية على  "إسرائيل بالعربية"لندن: نشر حساب 

يصلي "ن الرجل وذكر في التعليق، أ م المملكة العربية السعودية في القدس.لمستوطن يهودي وهو يرفع عل
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من أجل إحالل السالم بين الدولة العبرية والسعودية، كي يتمكن من زيارة المملكة، فيما سيتمكن مواطنوها 
 ".من زيارة إسرائيل

 22/8/2018، القدس العربي، لندن 
 

 األقصى حراس المنتخب السعودي يشتمون مرابطين في .357
اعتدى طاقم الحراسة المرافق للمنتخب السعودي بالشتم على مصلين في المسجد األقصى المبارك، اليوم، 

وبحسب صحافيين تواجدوا في المكان، فإن  لمنتخب التي وصفوها بالتطبيعّية.، لرفضهم زيارة ااإلثنين
 ، الذي رّد بكيل الشتائم.الحراسةاعتراض المصّلين بدأ قبل الزيارة، ووّجهوا انتقادات لفريق 

وقال شهود عيان إن زيارة المنتخب السعودي تلت اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى المبارك، 
 وجاءت في ظل تواجد مكّثف لقوات االحتالل اإلسرائيلي.

 14/10/2019، 48عرب 
 

   "ء إليرانالعدا"عالوة على  "إسرائيل"كشف خبايا تقارب السعودية مع زعم إسرائيلي ي باحث .358
 في مقال ،فرانك موسمار، للدراسات اإلستراتيجية "السادات –بيغن "باحث افي مركز اليكشف  الناصرة:

باستيراد الغاز  ليس من باب التحالف ضد إيران فحسب، بل طمعاً  "إسرائيل"أن السعودية تتقرب من  له،
ء حيفا كي يكون خط التصدير آمنا منها وتصدير نفطها عبر البحر األحمر إلى إيالت ومنها إلى مينا

التي - "إسرائيللكنه يوضح أن " من تهديدات إيرانية وتحاشي تسديد رسوم العبور في قناة السويس لمصر.
السعودي، ألنه من المرجح  –تفضل عدم التدخل مباشرة في الصراع اإليراني  -ال تستورد شيئًا من الخليج

ويخلص الباحث اإلسرائيلي  في الحقيقة أن تتضرر منه بشدة.  أاّل تستفيد من مثل هذا التدخل، ويمكن
على العموم، الوجود اإليراني يغذي نمو التعصب المذهبي الذي يشكل تهديدًا لالستقرار "للقول إنه 

ن السعودية ستبذل كل ما في وسعها للتخفيف من هذا الخطر، والذهاب  اإلقليمي في السنوات المقبلة، وا 
 ".يد الصداقة إلى إسرائيل بعيدًا إلى حد مد

 2019/12/23، القدس العربي، لندن

 
 "البصق في القدس" يهاتف نتنياهو لدعمهالمطبع السعودي الذي تعرض لـ .359

، مساء الخميس، مكالمة فيديو مع أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو": القدس المحتلة
ى لو كان بإمكانه التصويت في االنتخابات على رئاسة السعودي المطّبع "محمد سعود"، وقال إنه يتمن

ومن داخل مقر حملته االنتخابية، "خاطب نتنياهو"، المدون عبر محادثة فيديو مازحا:  حزب الليكود.
 "خسارة أنه ال يمكنك التصويت"، حسب قناة "كان" اإلسرائيلية )رسمية(.

  27/12/2019، وكالة سما اإلخبارية
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 في تل أبيب وزير الخارجية اإلسرائيليكاتب سعودي التقى صحفي إسرائيلي:  .360
األحد، أن عبد الرازق القوسي الكاتب السعودي  قال الصحفي اإلسرائيلي شمعون آران، :رام هللا

 التقى مع يسرائيل كاتس وزير الخارجية اإلسرائيلي.و ، مؤخراً  "إسرائيل"المتخصص في اللغات، زار 
 2019/12/29، القدس، القدس

 

 ينشره أفيحاي أدرعي اليهودي في الرياض "الحانوكا"فيديو لمطبع سعودي يحتفل بعيد  .361
، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو للمطبع السعودي محمد االسرائيلي نشر الناطق بلسان جيش االحتالل لندن:

 اليهودي في الرياض. "الحانوكا"سعود، وهو يحتفل بعيد 
 2019/12/31، القدس العربي، لندن

 
 هارون".. مسلسل تطبيعي يحاول اختراق المجتمع الخليجي "أم .362

يتحدث عن "، أم هارون"المملوكة لجهات سعودية مسلساًل رمضانيًا حمل اسم  mbcأنتجت قناة : الكويت
وفق المركز و  حياة امرأة يهودية عاشت في الكويت خاصة، وعن اليهود في منطقة الخليج العربي عامة.

فكرة المسلسل انطلقت من السعي إلدخال التطبيع مع الكيان الصهيوني  ، فإنبيعالفلسطيني لمقاومة التط
أن الجهات الرسمية علمًا  إلى عمق المجتمع الخليجي وبعد سلسلة من المواقف الكويتية الرافضة للتطبيع.

 الكويتية رفضت منح الترخيص للمسلسل.
 2020/4/12، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 برأون من القضية الفلسطينية ردًا على كاريكاتير يسخر من تدهور أسعار النفط نشطاء سعوديون يت .363

على رسم كاريكاتيري لموقع فلسطيني يظهر  "فلسطين ليست قضيتي"، رداً  "هاشتاغ"أنشأ سعوديون : لندن
 شماتة من السعودية بعد تدهور األمر الذي اعتبروهمن برميل نفط متدحرج نحوه،  يهرول هارباً  رجالً 

أوضح ناشطون أن هذا أو غيره ال يمكن له تمثيل قضية بأكملها، وأن جميع في حين  أسعار النفط.
 دعوات التخلي عن القضية الفلسطينية بسبب خصومات ومواقف شخصية ال يمكن القبول به.

 طين.، وضع فيها حجم مساعدات المملكة لفلسبتغريدهمشاركة مركز الملك سلمان لإلغاثة  كان الفتاً مما و 
ما يقابلها رفض واسع من قبل  التنكر للقضية الفلسطينية دائماً  "هاشتاغات"أن ومما تجدر اإلشارة إليه 

 حسابات سعودية وخليجية، تؤكد أن تلك الحمالت ال تمثل الشعوب.
 2020/4/22، "21موقع "عربي 

 
 يشجع على التطبيع مع "إسرائيل" سلسل سعوديمناشطون ينتقدون عرض  .364

رت قناة "إم بي سي" السعودية، مشهدا من مسلسل رمضاني، يدعو بشكل صريح إلى التطبيع نش: لندن
ظهر الممثالن ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وهما إذ  ، ويهاجم الفلسطينيين وقضيتهم."إسرائيل"مع 

ل في مواقع التواص واسعاً  أثار سخطاً . وهو ما "7 في مسلسل "مخرج، يروجان بشكل واضح للتطبيع
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أكد ناشطون أن عرضه يأتي في سياق محاولة سلخ المجتمع السعودي والخليجي  حيثاالجتماعي، 
 بشكل عام عن القضية الفلسطينية.

 2020/4/26، "21موقع "عربي 
 

 كاتب سعودي يدعو نتنياهو لحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم .365
 نشره،الفلسطينيين، من خالل مقطع فيديو  على شن الكاتب السعودي المثير للجدل رواف السعين هجوماً 

واعتبر  على قناته في يوتيوب طالب فيه بنيامين نتنياهو بحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم.، اإلثنين
والقضية قضية  "إسرائيل"األرض أرض  ، وأنأرض أو قضية هوليس ل عربياً الفلسطيني ليس  أن
 . "إسرائيل"

 2020/4/28، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"إعالمي سعودي يكشف عن مسلسل تطبيعي مشترك مع  .366
العام “سعودي عبد الحميد الغبين لشبكة بي بي سي البريطانية: القال اإلعالمي  حسن سلمان: –تونس 

الُمقبل هناك مسلسل خليجي إسرائيلي مشترك حول العالقة مع إسرائيل، سيشارك فيه ممثلون خليجيون 
سرائيليون، ستص  ”.ور أجزاء منه في القدس وتل أبيب، وسيعرض في القنوات الخليجية، وسيحاكي الواقعوا 

الرأي العام في السعودية ضد القضية الفلسطينية ومع التطبيع وبناء عالقات جيدة مع إسرائيل، “وأضاف: 
تقتضي مصلحتنا )…( الفلسطينيون شعب عاطفي. والشعب السعودي لم تعد تعنيه جميع القضايا العربية 

إقامة عالقات جيدة مع إسرائيل، فهي دولة متقدمة ويمكن أن نستفيد منها كثيرا، والدول التي أقامت 
 ”.عالقات معها حدث فيها تطور كبير!

 15/5/2020، القدس العربي، لندن

 
 إسرائيلي -تطبيع أكاديمي سعودي  .367

"كيشر"، التي تصدرها جامعة تل خصصت المجلة األكاديمية الدورية : محمد نضال وتد -القدس المحتلة 
( الصادر عنها هذا العام لدراسة، في خطوة 54أبيب اإلسرائيلية، الصفحات األولى من عدد الربيع )العدد 

هي األولى من نوعها، لباحث وأكاديمي سعودي، هو الدكتور محمد بن إبراهيم الغبان الذي يعمل أستاذًا 
ية في قسم اللغات الحديثة والترجمة، كلية اللغات والترجمة، وهو مشاركًا للغة العبرية والدراسات اليهود
 عضو مشارك في جامعة الملك سعود.

، نشر المقال، لكون كاتبه سعودي الجنسية، معتبرة أن اإلثنينوأبرزت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، اليوم 
اصة أن المقال تناول "تحسين "وخ نشر المقال يعكس مرة أخرى "التغيير في موقف السعوديين من إسرائيل

صورة نبي اإلسالم محمد في نظر الجمهور اإلسرائيلي، وجاء فيها أن النبي محمد عليه السالم أقام 
عالقات طيبة مع اليهود وأن الخالف معهم كان على خلفية سياسية فقط وليس خالفًا دينيًا". وأكد مراسل 
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لمقال يأتي على خلفية تسهيالت من قبل المملكة العربية هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية، روعي كيس، أن نشر ا
السعودية و"رابطة العالم اإلسالمي" الستغالل التفاهم الديني وتوظيفه من أجل "التعاون مع اليهودية 

سرائيل من أجل السالم".   وا 
 13/7/2020، العربي الجديد، لندن

 
 عامل مع اليهود باإلسالمخطبة للسديس تثير جدال واسعا حول الغاية من إشارته للت .368

الرياض: تناقلت حسابات عبر موقع "تويتر" مقتطفات من خطبة السديس، التي أثارت جدال واسعا الجمعة 
 بين النشطاء، وتساءل كثيرون حول الغاية من إشارته إلى التعامل مع اليهود في اإلسالم.

دة، عدم الفهم الصحيح في باب الوالء وقال السديس في خطبته: "من التنبيهات المفيدة في مسائل العقي
والبراء، ووجود اللبس فيه بين االعتقاد القلبي وحسن التعامل في العالقات الفردية والدولية". وأضاف: "ال 
يتنافى مع عدم مواالة غير المسلم، معاملته معاملة حسنة تأليفا لقلبه واستمالة لنفسه، للدخول في هذا 

 السديس بوقائع حدثت مع نبي اإلسالم محمد في تعامله مع اليهود. الدين )اإلسالم(". واستشهد
وعلى ذات الصعيد، قال محمد الصغير، مستشار وزير األوقاف المصري األسبق، في تغريدة له: "نافق 
السديس ورب الكعبة، وفي صحة الصالة خلفه نظر، إذ يلحد في الحرم، ويمهد للتطبيع والخيانة من فوق 

 لشريف".المنبر المكي ا
 6/9/2020وكالة األناضول لألنباء، 

 

 السعودية تدفع لتقارب مع اليهود في ظل عدم التطبيع .369
من إدخال تعديالت على الكتب المدرسية إلى التعريف بالتاريخ، تضغط السعودية عبر بوابة التقرب من 

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

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

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

وأشار استطالع نادر للرأي العام السعودي نشره الشهر الماضي معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 
فعلى الرغم من محاولة اإلعالم  مواطنين السعوديين ال يؤيدون اتفاق تطبيع.إلى أن الغالبية العظمى من ال

فقط من السعوديين" قرار أشخاص يودون التواصل  %9السعودي التقرب من اإلسرائيليين واليهود، أيد "
 تجاريا أو رياضيا مع اإلسرائيليين.

 23/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن:ة عمانسلطه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 219                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ُعمان(:نالموقف الرسمي )سلط. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          220 

 ُعمان تستقبل نتنياهو بعد عباس ضمن مسعى لدفع عملية السالم .370
أن سلطان ُعمان قابوس بن ، رام هللامراسلها من  محمد يونس عن 27/10/2018، الحياة، لندننشرت 

راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد يومين من استضافة سعيد استقبل أول من أمس رئيس الوز 
وأفادت وكالة األنباء الُعمانية  الرئيس محمود عباس، في إطار تحريك عملية السالم في الشرق األوسط.

بأن اللقاء بحث السبل الكفيلة بدفع عملية السالم في الشرق األوسط، وبعض القضايا التي تحظى 
وتأتي زيارة نتنياهو بعد أيام قليلة من زيارة  ، بما يخدم األمن واالستقرار في المنطقة.باالهتمام المشترك

عباس ُعمان تلبية لدعوة من السلطان قابوس دامت ثالثة أيام، بحث خاللها الجانبان عددًا من القضايا، 
ي ما خص مدينة وفي مقدمها آخر تطورات القضية الفلسطينية، والظروف التي تحيط بالخطوات األخيرة ف

 القدس، والعالقات الثنائية وسبل تطويرها.
يوسف بن علوي المسؤول عن الشؤون نقاًل عن وكاالت، أن  27/10/2018، الخليج، الشارقةوذكرت 

لسنا وسطاء، والدور األمريكي هو الرئيسي في "في تصريح لتلفزيون ُعمان: قال الخارجية في السلطنة 
، موضحًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس "يين واإلسرائيليينعملية السالم بين الفلسطين

 الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو طلبًا مقابلة جاللة السلطان واستمعا آلرائه.
ن نتنياهو هو من أفي لقاء مع الجزيرة ذكر بن علوي أن ، 27/10/2018، الجزيرة نت، الدوحةوأوردت 

وعرض وجهة نظره في حل الخالفات بالمنطقة، ، قشة قضية السالمأبدى رغبة في زيارة السلطنة لمنا
وتابع أن المفاوضات غير متوقفة، وأن على الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي التوصل إلى سالم لمصلحة 

 الطرفين.
موقع صحيفة أن  ،من الناصرةمراسلها نقاًل عن وديع عواودة  27/10/2018، القدس العربي، لندنوأشارت 

أوضح أن سلسلة لقاءات سرية تمت بين مسؤولين إسرائيليين وُعمانيين في السنوات  "وت أحرونوتيديع"
األخيرة. ونقل عن بعض المصادر اإلسرائيلية قولها إن هناك ممثلية دبلوماسية إسرائيلية سرية في مسقط. 

هو تمت بوساطة رون بن يشاي أن تكون زيارة نتنيا "واينت"ويرجح محلل الشؤون العسكرية في موقع 
وربما من أجل أن تلعب ُعمان دورا في  "صفقة القرن"الواليات المتحدة ضمن مساعيها للترويج لما يعرف بـ

 وبين السلطة الفلسطينية. "إسرائيل"التوسط بين 
 

 استقبال حافل لوزير االستخبارات اإلسرائيلي في ُعمان .371
رات اإلسرائيلية يسرائيل كاتس استقبل بمنتهى الحفاوة قال موقع إسرائيل بالعربية إن وزير النقل واالستخبا

يقام في العاصمة  وشاهد ألول مرة الرقص بالسيوف على هامش مشاركته في مؤتمر النقل الدولي الذي
يسرائيل كاتس، وصل  واالستخبارات،، أن وزير النقل سرائيليةفيما ذكرت القناة الثانية اإل العمانية مسقط.

 مسقط، وقوبل بحفاوة شديدة، ورقص مع مستقبليه بـ"السيف" العماني الشهير. العاصمة العمانية،
وقال كاتس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، هذه زيارة تاريخية ستحسن العالقات بين إسرائيل 

 وسلطنة عمان، وأعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة )سكك حديدية من أجل السالم اإلقليمي(.
 7/11/2018، األيام، رام هللا
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 ُعمان تفتح أجواءها أمام الطيران اإلسرائيلي .372
كشف رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو النقاب عن اتفاق أبرمه مع سلطان عمان قابوس : الناصرة

 بن سعيد، سيتم بموجبه فتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات المدنية اإلسرائيلية.
، إذ أوضح أنه سيكون اإلثنينخالل جلسة للجنة الخارجية واألمن البرلمانية، وتحدث نتنياهو عن االتفاق، 

بإمكان الطائرات بموجب ذلك أن تُقلع من إسرائيل إلى الهند، متوقعًا "مفاجآت إضافية في العالقات مع 
 بعض الدول العربية" وفق قوله، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

 20/11/2018، فلسطين أون الين
 

 وارسوالكشف عن لقاء بين ابن علوي وليفني على هامش مؤتمر  .373
السبت أن وزير الخارجية الُعماني يوسف بن  يوموكاالت: كشفت وسائل أعالم إسرائيلية، ال -تل أبيب 

 علوي التقى وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على هامش مؤتمر وارسو في بولندا.
إن بن علوي، التقى ليفني على هامش مؤتمر وارسو  13الـسرائيلية اسل القناة اإلوكتب باراك رافيد مر 

ووضع مراسل القناة في إلى جانب تغريدته صورة للوزير  لألمن والسلم في الشرق األوسط في بولندا.
 العماني وهو يتحدث مع ليفني.

 17/2/2019، األيام، رام هللا
 

 الشرق األوسطدولة من دول  "إسرائيل"وزير ُعماني:  .374
وكاالت: قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، خالل ال -برلين 

السبت: "نحن منذ فترة نعتبر أن إسرائيل دولة من دول الشرق  أمس" األلمانية، DWمقابلة مع قناة "
ن كانت إسرائيل في الوقت الحاضر ال تعطي هذا األمر شيئا  من االهتمام". األوسط وا 

وأضاف الوزير العماني: "لكن أعتقد أنها )إسرائيل( ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت 
، مؤكدا ضرورة التقريب بين وجهات النظر الفلسطينية واإلسرائيلية من "بأنها دولة من دول الشرق األوسط

 أجل إحالل السالم في الشرق األوسط.
 17/2/2019، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"مان تدعو الدول العربية لطمأنة سلطنة عُ  .375

قال وزير الخارجية الُعماني، يوسف بن علوي، إن الدول العربية عليها أن تتخذ إجراءات "ُمطمئنة" 
 إلسرائيل كي تشعر باألمان في محيطها العربي، لوضع حد للحروب الدائرة منذ عقود بين الجانبين.

لمة له بأعمال المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال افريقيا "منتدى جاء ذلك خالل ك
 دافوس"، الذي تستضيفه األردن للمرة العاشرة، في منطقة البحر الميت.



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          222 

وقال وزير الخارجية الُعماني: "نحن اآلن نبحث عن سبل جديدة واحتماالت جديدة من شأنها المساهمة 
وتطوير المنطقة، ولكن ربما لم نفهم لماذا تحتل إسرائيل الضفة الغربية وتحتل باستقرار الشرق األوسط 

مرتفعات الجوالن وكانت تحتل غزة وسيناء ثم تحررت سيناء وأنهت إسرائيل احتاللها لغزة وبقيت على كل 
 حال في الجوالن والضفة الغربية، ونتساءل لماذا؟".

قادرين على الحصول على كل شيء من المجتمع الدولي، من وتابع بن علوي قائال: "اإلسرائيليون كانوا 
الدعم السياسي إلى الدعم االقتصادي والدعم العسكري ما يعني أنه وبالمحصلة هذا يعني أنهم يمتلكون 

 كل المقومات للضغط على الزناد والحصول على كل مصادر القوة".
صعيد: "أعتقد أن هذه نقطة محورية نرغب وختم وزير الخارجية الُعمانية كاشفا عن رؤيته على هذا ال

بوضع خط تحتها واحتسابها عند النظر بأمور أخرى، إسرائيل ورغم كل قوتها وكل ما قلناه ليست مطمئنة 
مليون  400بـعلى مستقبلها وال تشعر باألمان ألنها ليست دولة عربية وتعيش في محيط عربي ومحاطة 

لمنطقة، وأنا اعتقد أننا كعرب علينا النظر في ذلك ونحتاج شخص وليست مطمئنة من استمراريتها في ا
أيضا لوضع نهاية لهذه المخاوف، وهذا يجب أن يتم بأخذ إجراءات واتفاقات حقيقية بيننا كدول عربية"، 

 على حد تعبيره.
 7/4/2019، األيام، رام هللا

 
 بن علوي: يجب أن تكون "إسرائيل" دولة صديقة وشريكة للفلسطينيين .376

شـــدد وزيـــر الخارجيـــة العمـــاني يوســـف بـــن علـــوي، علـــى ضـــرورة أن تكـــون "إســـرائيل دولـــة صـــديقة : طمســـق
وقال علوي: "يجـب أن تكـون إسـرائيل دولـة  للفلسطينيين وشريكة لهم، ال دولة مغتصبة ألرضهم وحقوقهم".

ذا لم تعالج الخطة األم ريكية كل هذه صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة. وا 
وأضـاف: "ال يمكـن قبـول أن تكـون إلسـرائيل دولـة وللفلسـطينيين خيـام. هـذا  األمور ستكون خطـة ناقصـة".

ماليـين فـي الـداخل وفـي  10لن يكون مقبواًل. المسـألة ليسـت مسـألة أمـوال، لكنهـا مسـألة شـعب يقـدر بنحـو 
 الشتات".

 24/5/2019 ،فلسطين أون الين
 

 لية في ُعمانالموساد يعلن إقامة ممث .377
كشف رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي يوسي كوهين خالل مشاركته في مؤتمر : وديع عواودة - الناصرة

قامة "، مركز هرتزليا"بحثي في  عن تجديد العالقات بين إسرائيل وسلطنة عمان في اآلونة األخيرة، وا 
 ."بعد معركة سرية طويلة"ممثلية لوزارة الخارجية في مسقط، وذلك 

 2/7/2019لقدس العربي، لندن، ا
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 عاما  45مستشرق إسرائيلي: عالقتنا بُعمان عميقة وبدأت قبل  .378
قال مستشرق إسرائيلي إن "السلطان الراحل قابوس بن سعيد حاكم عمان : عدنان أبو عامر -21 عربي

سرائيل  في آن واحد استطاع أن يجسد فرضية قلما تكررت، وتقوم على إمكانية أن يكون صديقا إليران وا 
 معا، وقد كان خسارة إلسرائيل أال يتمكن من مصالحتها مع أعدائها في المنطقة".

"، 21ونقل جاكي خوجي الخبير اإلسرائيلي بالشؤون العربية في مقاله بصحيفة معاريف، ترجمته "عربي
د أربع سنوات ، أي بع1975عن "أفرايم هاليفي ريس الموساد األسبق أنه التقى قابوس للمرة األولى عام 

فقط على اعتالئه للسلطة في بالده، من خالل انقالب أطاح بأبيه، وقد جرى اللقاء في العاصمة 
البريطانية لندن، وسافر هاليفي للقائه باعتباره مندوبا عن جهاز الموساد اإلسرائيلي، وهكذا تم استقباله من 

 قبل السلطان الشاب".
م العالقة العميقة التي ربطت مسقط مع تل أبيب في مرحلة وأكد أن "هذا الكشف يعطي داللة عن حج

، حيث تم 1996مبكرة، وبعد مضي عدة عقود على ذلك اللقاء أقيمت عالقات رسمية بين الدولتين في 
افتتاح ممثلية إسرائيلية في سلطنة عمان، فيما وصل وفد دبلوماسي عماني رسمي إلى تل أبيب، وبعد 

القة الرسمية اندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة األقصى أواخر أربع سنوات من بدء هذه الع
 ".2000العام 

 19/1/2020، "21موقع "عربي 

 
  تهزوجو استقبال نتنياهو  للموافقة على قابوسن اسلطال مبادرة سالم دفعت قناة إسرائيلية: .379

 من قابوس بن سعيد، وافق بعد تدخل ، أن سلطان ُعمان الراحلسرائيليةاإل 13الـ كشفت القناة الناصرة:
أصرت بعدما  ،2018في زيارته الرسمية إلى مسقط في  هازوجعلى أن ترافق سارة نتنياهو الموساد رجال 

تدخل رجال الموساد ومساعدون لرئيس حكومة االحتالل من على الزيارة وأيدها في ذلك نتنياهو، رغم 
ن السلطان قابوس غير متزوج وليس مألوفا أن يصل ضيوف أجل إقناعها بالتنازل عن مرافقتها زوجها أل

غير أن الموافقة  المحرر السياسي في القناة براك رافيد معد التقريرويرجح  للقصر برفقة زوجاتهم.
عرض مبادرة سالم على نتنياهو واستئناف المفاوضات مع  ة السلطان قابوسجاءت بسبب رغبالمألوفة، 

في صلب مبادرة السلطان قابوس تنظيم أنه "ويضيف  كدته مصادر إسرائيلية.السلطة الفلسطينية وفق ما أ
مؤتمر قمة في مسقط يجمع نتنياهو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بغية تخفيض حدة التوتر بينهما 

. وينقل رافيد عن مسؤولين إسرائيليين كبار "تمهيدا لطرح مبادرة سالم محتملة من قبل الواليات المتحدة
عباس لمسقط فتلقى محمود لهم إن نتنياهو استمع من قابوس للمبادرة ولم يلتزم، وبعد أيام وصل الرئيس قو 

، وأن غير صحيح أن األمر أكد ديوان رئيس حكومة االحتاللعلمًا أن  العرض نفسه ورد باإليجاب.
 ور وفيديوهات الزيارة.كما تدلل ص حافالً  واستقبلها استقباالً  السلطان قابوس دعا سارة نتنياهو شخصياً 

 2020/2/26، القدس العربي، لندن
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 اإلسرائيلي -دعم ُعماني لالتفاق اإلماراتي  .380
تأييد السلطنة قرار "عواصم: نقلت وكالة األنباء العمانية عن ناطق رسمي باسم الخارجية العمانية تأكيده 

اإلعالن التاريخي المشترك بينها  دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن العالقات مع إسرائيل، في إطار
سرائيل يسهم ذلك القرار في تحقيق السالم الشامل ". وأعرب عن أمله في أن "وبين الواليات المتحدة وا 
 ."العادل الدائم في الشرق األوسط

 2020/8/15، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"ُعمان تدعو إلى استئناف مفاوضات السالم مع  .381
جددت سلطنة ُعمان، أمس، الدعوة لتحقيق سالم شامل في الشرق األوسط، : خويلديميرزا ال - الدمام

مؤكدة ضرورة استئناف مفاوضات السالم وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. وأعلنت وزارة 
نظيره الخارجية العمانية أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي تلقى أمس اتصااًل من 

كما تلقى بن علوي في وقت الحق اتصااًل هاتفيًا من اللواء جبريل الرجوب،  إلسرائيلي غابي أشكنازي.ا
عن ". وقالت وزارة الخارجية العمانية إن المسؤول الفلسطيني أعرب "فتح"أمين سر اللجنة المركزية لحركة 

لقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء ا
 . "الفلسطينية

 18/8/2020، ، لندنالشرق األوسط
 

 القائم بأعمال السفارة العمانية في فلسطين يؤكد على عمق العالقة بين البلدين .382
األحد، المتحدث باسم  سالم بن حبيب العميري،رام هللا: استقبل القائم بأعمال سفارة ُعمان لدى فلسطين 

براهيم ملحم وذلك في مكتب السفارة برام هللا. وأثنى المستشار العميري على العالقات الفلسطينية إة الحكوم
ن السلطنة على أدائما للقضية الفلسطينية. وأكد  العمانية، مؤكدا على موقف سلطنة عمان الثابت والداعم

 لشعب الفلسطيني.متابعة دائمة لما يدور في االراضي الفلسطينية وتبذل كل الجهود لدعم ا
 6/9/2020القدس، القدس، 

 
 سلطنة عمان: ال صحة لما ُيتداول عن زيارة وفد عماني إلى القدس .383

رام هللا: نفت سلطنة عمان ما تداولته وسائل التواصل االجتماعي عن زيارة وفد ُعماني يوم أمس الخميس 
رطة كيان االحتالل اإلسرائيلي. إلى المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات من ش

وذكر مصدر عماني مسؤول حسب وسائل اعالم عمانية بانه ال يوجد أي وفد حالًيا في زيارة رسمية إلى 
القدس، مؤكدًا بأن موقف السلطنة واضح فيما يخص القضية الفلسطينية، وأشار إلى ضرورة استقاء 

 المعلومات من مصادرها الرسمية.
 16/10/2020القدس، القدس، 
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 اً وَدْيٌن في رقابها جميععلى جميع األمة مفتي ُعمان: تحرير األقصى وما حوله واجب مقّدس  .384
السبت، إن تحرير  "تويتر"قال مفتي سلطنة ُعمان أحمد بن حمد الخليلي في تغريدة على موقع  :رام هللا

قصى وتحرير جميع األرض من حوله من أي احتالل، واجب مقدس على جميع األمة وَدْين  المسجد األ
 في رقابها جميًعا يلزمهم وفاؤه.

وأضاف الشيخ الخليلي في تغريدته أنه إذا لم تسعف الظروف اآلن بتحرير المسجد، فليس لألمة المساومة 
نما عليهم أن َيَدُعوا األمر للقدر اإللهي  بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب. هللا، ليأتي عليه بحال، وا 

 15/8/2020، القدس، القدس

 
 تي اإلسرائيليابالتطبيع اإلمار  مفتي ُعمان يندد مجدداً  .385

قال المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي خالل كلمته في مؤتمر حملة "أمناء المنبر" في 
لمسجد األقصى هي قضية كل عربي، محذرا من لحريق المسجد األقصى إن قضية ا 51الذكرى الـ

سرائيل ومد اليد لمن وصفه بالعدو الغاصب  المساومة على األقصى. واعتبر أن التطبيع بين اإلمارات وا 
وأضاف الخليلي أقول إن هذه أمانة يتحملها كل  هو بمثابة الخيانة لهذه األمة وهذه المقدسات وما حولها.

لعدو الغاصب على أي حال من األحوال هو خيانة هلل تعالى ولرسوله ولكتابه مسلم، ألن مد اليد إلى هذا ا
 ولهذه األمة ولهذه المقدسات.

 17/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مفتي ُعمان يهاجم التودد للعدو .386
طالق  شّن مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي هجوما على ما وصفها بظاهرة التودد للعدو وا 

تعمل على تطويع األمة، وذلك في ظل إقبال دول عربية على التطبيع مع االحتالل  الفتاوى التي
إن ثمة ظاهرة سلبية جديدة ظهرت في  "تويترـ"اإلسرائيلي. وقال المفتي العماني في صفحته الرسمية ب

ف". األمة، وهي "التودد للعدو الذي أمرنا هللا تعالى بعداوته، والتباهي من غير استحياء وال استخفا
وأضاف الخليلي "وقد تسارع إلى هذا بعض رموز األمة الذين كنا نعدهم لها أوتادا وقالعا، فإذا بهم 

 يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم".
 18/10/2020، الدوحة، نتالجزيرة 
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 جهود إسرائيلية إلقامة عالقات مع تشاد ومالي والنيجر .387
تل أبيب: ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن الخارجية اإلسرائيلية تجري محاوالت إلقامة 

وأن وفدا إسرائيليا  عالقات وشراكات تعاون مع ثالث دول أفريقية إسالمية، هي تشاد ومالي والنيجر،
برئاسة مسؤول كبير في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قام مؤخرا بزيارة لجمهورية تشاد، وعقد 
اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة التشادية وعلى رأسهم ابن الرئيس التشادي، إدريس ديبي إتنو، وذلك 

ية مع هذه الدولة األفريقية المسلمة. وأكدت القناة توطئة إلعالن محتمل عن استئناف العالقات الدبلوماس
العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، في نشرتها اإلخبارية الليلة الماضية، أن المباحثات التي أجراها الوفد 
اإلسرائيلي مع المسؤولين التشاديين تهدف إلى وضع تصور أولي وصياغة إعالن محتمل عن استئناف 

 شاد، التي كانت قد انقطعت في فترة االنتفاضة الفلسطينية الثانية.العالقات بين إسرائيل وت
لدى إسرائيل مصلحة كبيرة في تجديد العالقات مع تشاد، "وحسب مصدر في الخارجية اإلسرائيلية فإن 

 أوال لكونها الغنية باليورانيوم، والمعنية بشراء األسلحة واالنكشاف على الخبرات األمنية اإلسرائيلي، وثانيا
ألنها تتجند بقوة للحرب ضد اإلرهاب، وثالثا ألنه في حال تجديد العالقات مع تشاد، فإن دولتين مسلمتين 

. وقال "أخريين في أفريقيا ستحذوان حذوها، وهما النيجر ومالي، وتعلنان استئناف عالقاتهما معها
يد عالقات إسرائيل مع المصدر إن رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، وضع خطة لتوط
 الدول األفريقية، في محاولة لكسر التأييد للفلسطينيين في مؤسسات األمم المتحدة.

 2/11/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 نتنياهو بعد "لقاء تاريخي" مع رئيس تشاد: سأقوم بزيارات أخرى إلى الدول العربية قريباً  .388
تاريخي".. هكذا جاء وصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي "اللقاء ال، 26/11/2018، "سي ان ان" قال موقع

 بنيامين نتنياهو استقباله رئيس تشاد إدريس ديبي، وفقا لما جاء في حسابه على موقع "تويتر".
ونشر نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر"، تفاصيل لقائه مع رئيس تشاد، الفتا إلى الحديث الذي دار 

 دي ديبي: سأقوم قريبا بزيارات أخرى إلى الدول العربية".بينهما، موضحا: "قلت للرئيس التشا
 قلت للرئيس التشادي ديبي: سأقوم قريبا بزيارات أخرى إلى الدول العربية.

ومؤخرا أجرى نتنياهو زيارة إلى سلطنة عمان التقى خاللها السلطان قابوس بن سعيد، وتم اإلعالن عن 
وحساب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بموقع "تويتر" في أكتوبر/ تفاصيل الزيارة في وكالة األنباء العمانية 

 تشرين األول الماضي.
وعن زيارة رئيس تشاد إلى إسرائيل، األحد، قال نتنياهو إن "تشاد هي دولة هامة جدا في أفريقيا وهامة 

كامل ولكن  جدا بالنسبة إلسرائيل. يسرني بأننا نجدد الصداقة بيننا. لم نقطع أبدا العالقات بيننا بشكل
 اآلن نعمقها بوتيرة عالية للغاية".

واستضاف نتنياهو الرئيس التشادي ديبي في مقر إقامته الرسمي وبحث معه "العالقات بين بلدينا وكيفية 
قلت للرئيس التشادي ديبي: "سنواصل  التعاون بينهما لصالح الشعبين ولضمان تحقيق السالم واألمان".

نني على قناعة  بأنها ستكون مثمرة للغاية.  محادثاتنا وا 
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زيارة الرئيس ديبي التاريخية إلى إسرائيل ترمز إلى وقوع عصر جديد سيتسم باألمان وبالتعاون وبالسالم. 
 وفي هذه الروح أرحب بك في بيتنا هنا في أورشليم. أهال وسهال بك".

نني على قناعة بأنها ستكون مثمرة  ومن بين ما قاله نتنياهو للرئيس التشادي ديبي: "سنواصل محادثاتنا وا 
 للغاية".

ويرى نتنياهو أن "زيارة الرئيس ديبي التاريخية إلى إسرائيل ترمز إلى وقوع عصر جديد سيتسم باألمان 
وبالتعاون وبالسالم. وفي هذه الروح أرحب بك في بيتنا هنا في أورشليم. أهال وسهال بك"، حسبما غرد 

 عبر حسابه على موقع "تويتر".
، اإلثنينقناة ريشت كان العبرية، ذكرت اليوم ، أن رام هللا من، 26/11/2018القدس، القدس،  افتوأض

 أن نتنياهو سيزور دولة السودان قريبًا.
مختلفة منها  أفريقيةووفقًا للقناة، فإن طواقم من الخارجية اإلسرائيلية تعمل على بناء عالقات مع دول 

نياهو قريبًا وخوض مفاوضات مع المسؤولين هناك الستخدام مجالها السودان، التي يتوقع أن يزورها نت
لى القارة األميركية الجنوبية.  الجوي إلى جانب تشاد، في الرحالت الجوية من وا 

ذكرت قناة ريشت كان يوم األحد، أن هناك انفراجة في االتصاالت بين إسرائيل ودولة عربية إسالمية ال و 
 تقيم معها عالقات دبلوماسية.

وبحسب القناة، فإن هذه االنفراجة مع إحدى الدول التي ال يوجد معها عالقات دبلوماسية، تأتي ثمرة 
 اتصاالت واسعة تقوم بها إسرائيل مؤخًرا مع عدد من الدول التي ال تقيم معها أي عالقات.

راء ولفتت إلى أن مئير بن شبات رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي والمقرب من رئيس الوز 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، زار األسبوع الماضي سًرا دولة عربية إسالمية ال يوجد معها عالقات 

يام األخيرة ورّجحت بعض المصادر اإلسرائيلية في األ دبلوماسية، دون اإلفصاح عن مزيد من المعلومات.
 نباء."البحرين"، إال أن الناطق باسم نتنياهو نفى تلك األأن تكون الزيارة لـ

 
 لتطبيع العالقات بين البلدين "إسرائيل"رئيس تشاد يصل  .389

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء يوم األحد، في مؤتمر صحافي مشترك أعقب لقائه 
بالرئيس التشادي إدريس ديبي إنتو، الذي يزور البالد، إن "المباحثات الثنائية تطرقت إلى التغييرات التي 

ت على تعامل العالم العربي مع إسرائيل"، على حد تعبيره، مضيًفا أنه تم ترجمة ذلك بزيارته األخيرة طرأ
لسلطنة عمان التي ستتبعها زيارات أخرى، مؤكدا "ستكون هناك زيارات أخرى لدول عربية أخرى قريبا 

في العامين الماضيين، كنت  وتابع نتنياهو: "تشاد دولة أفريقية مهمة، وهي مهمة بالنسبة إلسرائيل، جدا".
في أفريقيا ثالث مرات، شرق وغرب أفريقيا، آمل أن أصل إلى مركز أفريقيا بواسطتكم وأحضر معي 
رجال أعمال إسرائيليين وشركات كبيرة، كل شيء يمكن أن يحّسن ظروف المعيشة في أفريقيا. إسرائيل 

 تعود إلى أفريقيا، أفريقيا تعود إلى إسرائيل".
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ل الرئيس التشادي إن "الزيارة الحالية تعكس، في الواقع، نيتنا فى متابعة نفس االتصاالت التى بدوره قا
الخلفية طوال الوقت وونعبر عنها بصورة كاملة، والرغبة هي الدخول فى عهد جديد من التعاون  فيكانت 

 وتجديد العالقات الدبلوماسية".
التشادي: "بطبيعة الحال، العالقات الدبلوماسية بيننا،  وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح الرئيس

التي أرحب بها على الصعيد الشخصي، فإنها ليست باألمر الذي يمكن أن يتجاهل القضية الفلسطينية أو 
يخفيها، وأنا نفسي أعلنت بالفعل في األمم المتحدة في أكثر من مناسبة، رغبة بلدي في التوصل التفاق 

والفلسطينيين. نعتقد أن هذا السالم يجب أن يعكس مبادئ مجلس األمن والجامعة سالم بين إسرائيل 
 العربية ومبادئ مدريد واالتفاقات الثنائية بين الطرفين".

ووصل الرئيس التشادي، اليوم، إلى إسرائيل، في أول زيارة علنية لمسؤول تشادي رفيع المستوى إلى 
لدبلوماسية بين البلدين، علما أنه سبق ذلك زيارة قام بها وفد البالد، وذلك في إعالن لتجديد العالقات ا

إسرائيلي للبلد األفريقي بهدف تطبيع العالقات بين إسرائيل والدولة األفريقية المسلمة، حيث كان في 
 الوزير تساحي هنغبي. جوريوناستقباله في مطار بن 

أن "الزيارة تركز على األمن"، مضيفا أن  وأكد مسؤول تشادي )فضل عدم ذكر اسمه(، في حديث لـ"رويترز"،
 إسرائيل أمدت جيش تشاد بالسالح والعتاد هذا العام لمساعدته في محاربة متمردين في الشمال.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بعد عصر يوم األحد، أن الرئيس التشادي يزور إسرائيل في أول 
، وبحسب مكتب رئيس الحكومة، 1972ين البلدين في العام زيارة لمسؤول تشادي منذ قطع العالقات ب

 سيلتقي الرئيس تشادي مع نتنياهو مساء اليوم.
ووفقا لتصريحات نقلتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن نتنياهو، فالحديث يدور عن زيارة وصفها 

ى، الفتا إلى أن زيارة بـ"التاريخية"، وتأتي في سياق جهوده لتطبيع العالقات ما بين إسرائيل ودول أخر 
 الرئيس التشادي تشكل انطالقة نحو تطبيع العالقات مع دول إضافية.

 25/11/2018، 48عرب 
 

 .. تطبيع رسمي ومعارضة شعبية"إسرائيل"تشاد و .390
منعت وزارة الداخلية في تشاد مظاهرة لالحتجاج على زيارة الرئيس إدريس : إنجمينا-فضل عبد الرزاق

حتلة ولقائه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت نددت فيه المعارضة ديبي إلى القدس الم
 بالقرار.

ونص قرار وقعه وزير الداخلية محمد أبالي صالح على أن المظاهرة التي طلب "تحالف الجمعيات 
في الشرطة المدنية من أجل القدس" تنظيمها اليوم األحد "محظورة"، وطلب الوزير من اإلدارات المختصة 

 تنفيذ قراره.
ضد قرار اإلدارة  -جمعية مدنية 22الذي يضم -وسبق أن رفضت سلطات تشاد مسيرة لتحالف المعارضة 

 األميركية نقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس، واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل.
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تقدم بطلب إلى السلطات  يقول رئيس "تحالف الجمعيات المدنية من أجل القدس" بدر داود إن التحالف
لتسيير مظاهرة سلمية للتنديد بزيارة الرئيس إدريس ديبي إلى "الكيان الصهيوني"، مضيفا أنه بدال من 

 التصريح للمظاهرة السلمية وتأمينها ُقوبلت بالرفض.
 إلى أن "جل الشعب التشادي يرفض هذه الزيارة. ولذلك أردنا أن -في حديثه للجزيرة نت-وأشار داود 

نبين للعالم أننا بوصفنا شعبا حرا أبيا ال نقبل المساس بثوابت وقيم مجتمع مسلم، ومجتمع إنساني يرفض 
 منظومة اإلرهاب الدولي".

محل ترحيب عدد كبير من  -التي وصفها نتنياهو بالتاريخية-ولم تكن زيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي 
 زعماء أحزاب المعارضة.

 2/12/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 نتنياهو: ندخل إلى العالم اإلسالمي ونصنع التاريخمع تشاد.. الديبلوماسية  العالقاتعودة  .391
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس استئناف العالقات الدبلوماسية : أ ف ب -القدس 

زيارة يقوم بها الى نجامينا، كما أفاد  بين بالده وتشاد، الدولة األفريقية ذات الغالبية المسلمة، وذلك خالل
وأشار البيان إلى أن "نتانياهو والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو أعلنا استئناف  مكتبه في القدس.

سرائيل"، بعدما قطعتها نجامينا عام   .1972العالقات الدبلوماسية بين تشاد وا 
ى أن "الزيارة إلى بلد مسلم كبير جدًا له حدود مع ووصف نتانياهو الزيارة بأنها "اختراق تاريخي"، مشيرًا إل

ليبيا والسودان تشكل اختراقًا تاريخيًا". وأضاف أن "الزيارة تندرج في إطار الثورة التي نقوم بها في العالم 
العربي والمسلم والتي وعدُت بإنجازها". وأكد مكتب نتانياهو أنه عقد اجتماعًا مع الرئيس إدريس ديبي. 

نياهو إلى تحسين العالقات بين إسرائيل ودول في العالم العربي واالسالمي، وقال إنه يتوقع ويسعى نتا
 مزيدًا من االختراقات الدبلوماسية قريبًا.

نيسان )أبريل( ويواجه كذلك  9وصرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي يأمل في إعادة انتخابه في انتخابات 
األسابيع المقبلة: "سيكون هناك مزيد من الدول، وكل ذلك يثير استياء  إمكان اتهامه بالفساد في تحقيقات في

 بل غضب إيران والفلسطينيين الذين يسعون لمنع هذا التقارب، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك".
وتأتي هذه الزيارة األولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى تشاد، بعدما قام ديبي بزيارة إسرائيل في تشرين الثاني 

وديبي حينذاك اإلفصاح عما إذا كانت محادثاتهما تناولت صفقات  نتنياهور( الماضي. ورفض )نوفمب
أسلحة، لكن مصادر أمنية تشادية قالت لوكالة "فرانس برس" إن الجيش التشادي ووكالة االستخبارات 

د هي إحدى الوطنية تزودتا بمعدات عسكرية إسرائيلية لمواجهة المتمردين في شمال البالد وشرقها. وتشا
دول غرب إفريقيا التي تشارك وبدعم غربي في عمليات عسكرية لمكافحة جماعة "بوكو حرام" وتنظيم 
"داعش". وفي تشرين الثاني، قّدمت الواليات المتحدة إلى تشاد هبة تضّمنت سيارات عسكرية وقوارب 

 مليون دوالر في إطار الحملة ضد التمّرد في البالد. 1.3بقيمة 
مليون  15ياهو حينها انه يعتزم استئناف العالقات الدبلوماسية مع تشاد، البلد البالغ عدد سكانه نوأعلن نت

نسمة، خالل زيارة قريبا إلى نجامينا. وبعدما قطعت عدة دول أفريقية عالقاتها مع إسرائيل بضغط من 
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ثر حرب عام  ، عرضت إسرائيل 1973ثم حرب تشرين األول )أكتوبر(  1967البلدان األفريقية المسلمة وا 
في السنوات الماضية إمكان التعاون في مجاالت عدة تتراوح من األمن إلى التكنولوجيا مرورًا بالزراعة، 

 سعيًا إلى تطوير عالقاتها في القارة األفريقية.
 21/1/2019الحياة، لندن، 

 
 نتنياهو ونجل رئيس تشاد يبحثان تبادل السفراء وفتح قنصلية بالقدس المحتلة .392

وكاالت: بحث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مع وفد تشادي رفيع المستوى  -الجزيرة 
برئاسة عبد الكريم نجل رئيس تشاد إدريس ديبي إمكانية تبادل السفراء وافتتاح سفارة للدولة األفريقية في 

رئيس التشادي ونائب مدير مكتبه القدس المحتلة. وقال بيان صادر عن ديوان نتنياهو إنه التقى نجل ال
الذي يرأس الوفد، لبحث سبل تعزيز العالقات بين البلدين في المجاالت كافة، ومنها تبادل السفراء وافتتاح 

 ممثليات دبلوماسية، إحداها في القدس.
ين وشارك في االجتماع بين نتنياهو وديبي رئيس المخابرات التشادية، وقد التقى الوفد التشادي بمسؤول

 إسرائيليين آخرين، منهم رئيس هيئة األمن القومي مئير بن شبات.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد التشادي غدا بوزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، وفقا لهيئة البث 

 اإلسرائيلية.
اإلمارات وأضاف البيان أن نتنياهو ذّكر بالعالقات بين إسرائيل وتشاد خالل المباحثات التي أجريت مع 

 قبيل اإلعالن عن اتفاق التطبيع بينهما الشهر الماضي.
وفي بيان منفصل، قال وزير المخابرات اإلسرائيلي إيلي كوهين إن حكومة نتنياهو سترسل وفد أعمال 

 لتطوير مشروعات معدنية ممكنة في تشاد.
 8/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 شجع نظام ديبي على اتصاالته مع تل أبيب "إسرائيل"معارضون تشاديون: تطبيع اإلمارات مع  .393
عبد هللا مولود: ربط معارضون تشاديون لنظام الرئيس إدريس ديبي بين النشاط الدبلوماسي  - نواكشوط

فيما  علن عنه مؤخرا بين أبوظبي وتل أبيب.الذي شهدته بالدهم مع إسرائيل، وبين اتفاق التطبيع الذي أ 
كان “ 1972أكد أعضاء مدافعون عن نظام ديبي أن قطع الدول األفريقية لعالقاتها مع إسرائيل عام 

بضغوط عربية وأن تطبيع اإلمارات وهي دولة عربية لعالقاتها بالكامل مع إسرائيل ينهي الحرج، فاألفارقة 
وقد غصت مواقع التواصل التشادية بالتدوينات المعبرة عن  ”.من الملكال يمكن أن يكونوا ملكيين أكثر 

 هذه المواقف المعارضة للتطبيع مع إسرائيل.
 10/9/2020، لندن، القدس العربي
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 في العقبة ومصر والسعودية "إسرائيل"نفي فلسطيني أردني للقاء استخباري مع  .394
نفــى مصــدر فلســطيني كبيــر للجزيــرة صــحة األنبــاء حــول  :28/6/2018 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةنشــر موقــع 

قــادة أجهــزة مخــابرات  اجتمــاع ســري شــارك فيــه رئــيس جهــاز المخــابرات الفلســطينية ماجــد فــرج إلــى جانــب
 .مصــر واألردن والســعودية مــع رئــيس جهــاز الموســاد اإلســرائيلي فــي مدينــة العقبــة )جنــوبي األردن( مــؤخراً 

الــذي تحفــظ علــى اســمه ومنصــبه أن مــا نقلتــه صــحيفة معــاريف اإلســرائيلية عــن موقــع  ،وأوضــح المصــدر
س المخابرات الفلسطينية لـم يشـارك بـأي ، وأن رئيإنتلجنس أونالين الفرنسي كاذب وعار عن الصحة تماماً 

وأضــاف المصــدر أن معلوماتــه تؤكــد أنــه لــم تعقــد أي  اجتمــاع مــن هــذا القبيــل ال داخــل الــبالد وال خارجهــا.
سرائيلية بمشاركة فلسطينية أو بدونها.  اجتماعات من هذا القبيل بين قادة أجهزة مخابرات عربية وا 

لــم تستضــف أي اجتماعــات فــي مدينــة العقبــة الســاحلية أخيــرا، بــدوره، قــال مصــدر رســمي أردنــي إن بــالده 
واعتبر في رد على سؤال للجزيرة أن كل ما نشر حول اجتماع استخباراتي عقد قبل أيـام فـي العقبـة؛ مـزاعم 

 كاذبة.
كاّل من  في العقبة، ضمّ  17/6/2018وكان موقع إنتلجنس أونالين الفرنسي قد كشف عن اجتماع عقد يوم 

تخبارات الخارجيـة اإلسـرائيلية )موسـاد( يوسـي كـوهين ونظرائـه السـعودي خالـد بـن علـي حميـدان رئيس االس
وقـال الموقـع إن االجتمـاع تنــاول  واألردنـي عـدنان الجنـدي والمصـري عبـاس كامـل والفلسـطيني ماجـد فـرج.
هــو جاريــد  أن مــن أعــد لالجتمــاع قضــايا علــى رأســها الرؤيــة األمريكيــة للســالم فــي الشــرق األوســط، مضــيفاً 

 ممثله في المفاوضات. جرينبالتكوشنر مستشار الرئيس األمريكي وجيسون 
وقال الموقع إن المشـاركين فـي االجتمـاع أخـذوا صـمت ماجـد فـرج الـذي اكتفـى بمالحظـات عامـة؛ كعالمـة 

وأضـاف الموقـع الفرنسـي أن فـرج  على أن الرجل هو مرشح البيت األبيض لخالفـة الـرئيس محمـود عبـاس.
للتحضـير لقمـة العقبـة، وأن واشـنطن تفضـل  30/5/2018ى وزير الخارجية األمريكـي مايـك بومبيـو يـوم التق

وأشـار موقـع إنتلجـنس أوناليـن إلـى أن  فرج على كّل من محمد دحالن ومروان البرغوثي وجبريل الرجـوب.
 تعاون فرج مع االستخبارات اإلسرائيلية أكسبه دعم األمريكيين.

اعتبـــر يوســـي ميلمـــان، معلـــق  ،صـــالح النعـــامي، نقـــاًل عـــن 28/6/2018 ،يـــد، لنـــدنالعربـــي الجدوأضـــافت 
أن اللقـاءات بـين قـادة الموسـاد وقـادة االسـتخبارات السـعودية لـم  ،معـاريفصـحيفة الشؤون االستخبارية فـي 

تعــد مفاجئــة، مشــيرًا إلــى أن رئــيس الموســاد األســبق منــي ردغــان ســبق أن التقــى نظيــره الســعودي بنــدر بــن 
ان، ببندر فـي عّمـ 2006طان، عالوة على أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود أولمرت التقى عام سل

 مبينًا أن اللقاء عقد في حينه برعاية الديوان الملكي األردني.
وأعـــاد ميلمـــان لألذهـــان حقيقـــة أن نتنيـــاهو يعكـــف علـــى التبـــاهي، أخيـــرًا، بـــالتطور الكبيـــر الـــذي طـــرأ علـــى 

قات السرية بين إسرائيل و"الـدول السـنية"، وتأكيـده علـى تعـاظم حجـم المصـالح المشـتركة التـي مستوى العال
 تربط الجانبين، ال سيما الرغبة في مواجهة المخاطر التي تمثلها إيران.
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 "": بيان "لجنة مقاطعة إسرائيل" خلط بين االشتباك السياسي والتطبيع الذي نعارضهمنظمة التحرير" .395
 درت لجنـــة التواصـــل مـــع المجتمـــع اإلســـرائيلي فـــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، يـــوم األربعـــاءأصـــ :رام هللا

الــذي ورد فيــه  "إســرائيل"علــى بيــان اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية لمقاطعــة  رداً  بيــان توضــيحياً  ،15/8/2018
 حسب البيان. ،القيادة الفلسطينية لجنة التواصل وبحقّ  كثير من المغالطات بحقّ 

حــول لقــاء جــرى بــين فريــق فلســطيني  10/8/2018 فــي أصــدرت بيانــاً  "إســرائيل"اللجنــة العليــا لمقاطعــة  وكانــت
 وآخر إسرائيلي في دبلن )إيرلندا(، اتهمت فيه لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي بالتطبيع.
جهـة فلسـطينية  وجاء في بيان لجنة التواصل التوضيحي، "نود أن نضع األمور في نصابها حتـى ال تفقـد أيُّ 

البوصــلة األساســية التــي رســمتها قــرارات المجــالس الوطنيــة المتعاقبــة منــذ الــدورة الخامســة عشــرة بــالجزائر فــي 
وتـابع البيـان، "وقعـتم فـي خطـأ الخلـط بـين االشـتباك السياسـي مـع  وحتى يومنا هذا". 1988شهر تشرين ثاني 

التواصـل مـع المجتمـع اإلسـرائيلي، وبـين التطبيـع  االحتالل على كـل المسـتويات، وهـذا هـو صـلب عمـل لجنـة
مع االحتالل الذي نعارضه مثلكم ومثل سـائر القـوى الفلسـطينية بـل لربمـا أكثـر، ألننـا نـرى فيـه منهجـا ينسـف 
منطــق االشــتباك مــع االحــتالل وخاصــة حــين تحــاول بعــض الجهــات اإلســرائيلية االســتفادة منــه للتــبجح بــأن 

 سطينيين متساوقون مع االحتالل".الوضع عال العال وأن الفل
 15/8/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محاولة أمريكية إسرائيلية إلنهاء المبادرة العربية وارسوعريقات:  .396

، إن مـؤتمر 15/2/2019الجمعـة صـائب عريقـات،  رام هللا: قال أمين سر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر د.
: "تــويتر"وأضـاف فــي تغريـدة علـى  وارسـو عبـارة عــن محاولـة أمريكيـة إســرائيلية إلنهـاء مبـادرة الســالم العربيـة.

قامـة دولتـه  ، حـقّ ، القـدس ليسـت ماضـياً "النكبة ليسـت ماضـياً  الشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر مصـيره وحريتـه وا 
ء مبــادرة الســالم العربيــة وقــرارات قمــة الظهــران، مقابــل المســتقلة لــيس الماضــي. مكافــأة االحــتالل، وقــرار إلغــا

يران من الناحية األخرى". سرائيل من ناحية وا   ماذا؟ وساطة بين أمريكا وا 
 16/2/2019 ،األيام، رام هللا

 
 رفض مشروع إسرائيلي إلقامة سكة حديد من جنين إلى حيفا وتصل إلى عواصم عربيةتالسلطة  .397

لجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول هيئة الشؤون المدنية، عن "مشروع غزة: كشف حسين الشيخ، عضو ال
، إلقامــة ســكة حديــد، تنطلــق مــن مدينــة جنــين شــمال الضــفة الغربيــة، إلــى أخيــراً  "إســرائيل"تطبيعــي" قدمتــه 

وأكــد الشـيخ أن الفلســطينيين  مدينـة حيفـا، ومــن ثـم إلــى العديـد مــن العواصـم العربيــة، وذلـك بهــدف التطبيـع.
"، وكتــب تدوينــة علــى صــفحته علــى موقــع فيســبوك يقــول "ال للتطبيــع قبــل زوال قاطعــاً  ذلــك "رفضــاً  رفضــوا

عـن  ، وال للحلول االقتصادية التي تكرس االحتالل". وأضاف "كسرة الخبز ليست بديالً اإلسرائيلياالحتالل 
 حرية األوطان".

 16/2/2019 ،القدس العربي، لندن
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 فضه التطبيع مع االحتاللالسلطة تحاكم كاتب فلسطيني لر  .398

يواجـه الكاتـب والمفكـر الفلسـطيني عـادل سـمارة، قضـية قانونيـة فـي محـاكم السـلطة : طالل النبيـه – رام هللا
الفلسطينية، لرفضه التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي وانتقاده ورقة عمل قدمت بمؤتمر عربي تدعو للتطبيع 

، أمــام محكمـة صــلح رام 27/2/2019 األربعـاء يــوممارة، وسـيعرض الكاتــب سـ .2016 ســنةمـع المسـتوطنين 
هللا، وذلــك فــي قضــية انتقــاده التطبيــع مــع االحــتالل اإلســرائيلي والمســتوطنين، مشــددًا فــي حديثــه لـــصحيفة 

التطبيـع، وضـد مشـروع الدولـة  وقال سمارة: "أنـا ضـدّ  "فلسطين" رفضه الكامل للتطبيع بكل أنواعه وأشكاله.
 تين، ويجب مواجهة التطبيع الفلسطيني والعربي مع االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه".الواحدة أو الدول

 25/2/2019 ،فلسطين أون الين
 

 الرئاسة الفلسطينية: المبادرة العربية خط أحمر... والسالم ليس بأي ثمن .399
ًا من قرار مجلس ، وأصبحت جزءسطينية إن مبادرة السالم العربيةقالت الرئاسة الفل :كفاح زبون - رام هللا

، خط أحمر، متهمًة اإلدارة األميركية بمحاولة إعادة صياغة هذه المبادرة ضمن 1515األمن الدولي رقم 
. ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في "تصفية القضية"خطة السالم األميركية الجديدة الهادفة إلى 

التي صممتها إدارة الرئيس األميركي دونالد مؤتمر المنامة الذي يطلق المرحلة األولى من خطة السالم 
 ، وأشرف عليها صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.ترامب

المبادرة خط أحمر ال كوشنر أو غيره يستطيع "وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: 
ات أبو ردينة، مع إطالق . وجاءت تصريح"إعادة صياغة المبادرة نيابًة عن القمم العربية واإلسالمية

واشنطن الجزء األول من خطتها للسالم في الورشة االقتصادية التي انطلقت في البحرين أمس، وقوطعت 
 من قبل الفلسطينيين الذين انتقدوها بشدة.

السالم لن يكون بأي ثمن، والرئيس محمود عباس كشف أهداف هذه الصفقة التي "وقال أبو ردينة: 
. "تنا الوطنية، أمام قمم مكة التي ُعقدت مؤخرًا في المملكة العربية السعوديةتستهدف تصفية قضي

هدف ورشة المنامة هو التمهيد إلمارة في غزة، وتوسيعها والتخطيط لفصلها عن الضفة "وأضاف: 
 ."الغربية، وتهويد القدس

إن "الفشل. وأضافت:  وتعهدت الرئاسة الفلسطينية بأن أي خطة ال تمر عبر الشرعية الفلسطينية مصيرها
ن فلسطين لم  أي إجراءات أحادية هدفها تجاوز الشرعية العربية والدولية ستصل إلى طريق مسدود، وا 
نه ال شرعية إال لقرارات الشعب الفلسطيني الممثلة بقيادة منظمة التحرير  تكلف أحدًا بالتكلم باسمها، وا 

لن يكون ألحد أي دور سوى الدور الوظيفي "ئاسة: . وتابعت الر "الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية
 ."لمشروع استعماري جديد له أهداف أوسع مما يعتقد البعض

الخطة االقتصادية "وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن 
السياسية التي تستوجب األميركية التي أعلن عنها كوشنر ليست سوى تملص من االستحقاقات والحلول 

إن السبيل الوحيد للسالم ". وأضاف: "عامًا من االحتالل العسكري اإلسرائيلي عن فلسطين 52إنهاء 
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نجاز حقوق الشعب الفلسطيني  واالزدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها، وا 
 ."194الالجئين وفقًا للقرار األممي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير واالستقالل وعودة 

إن تحقيق الحرية والعدالة يمّر عبر تنفيذ قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي وليس من خالل "وتابع: 
 ."االعتراف بإجراءات األمر الواقع غير القانونية التي يفرضها االحتالل على األرض بالقوة

يني الواضح بعدم المساومة على الحل السياسي العادل وجدد عريقات تأكيد الموقف الرسمي الفلسط
لغاء وجود شعبها مرفوضة سلفًا "والدائم، وقال:  إن أي خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وا 

. وأكد عريقات أن الفلسطينيين سُيفشلون جميع "من الجانب الفلسطيني، وغير قابلة للنقاش أو التفاوض
 لوا غيرها على مّر التاريخ.هذه المحاوالت كما أفش

وعضو مركزيتها محمود العالول، إن السلطة ستتصدى لمحاولة العبث  "فتح"وقال نائب رئيس حركة 
ال صفقة "بالقضية الفلسطينية. وأضاف في مظاهرة في نابلس موجهًا رسالة إلى اإلدارة األميركية: 

ونرفض أن يتكلم باسمنا أحد سوى هذا  عصركم وال ورشتكم يمكن أن تمر ما دام هذا الشعب موحدًا،
 ."فلسطين ال تباع وال تشترى". وأردف: "الشعب وممثله الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية

  26/6/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 : خطاب كوشنير استكمال للمخطط األمريكي الهادف لتغيير مرجعيات السالمالفلسطينية" الخارجية" .400

ة الخارجية والمغتربين، يوم األربعاء، إن خطاب كوشنير استكمال للمخطط األمريكي قالت وزار : رام هللا
 األممالهادف لتغيير مرجعيات السالم والتخلي عن المرجعيات التي تعتمد على القانون الدولي وقرارات 

التفاوضي  التي يعتمد عليها الحل السياسي األساسيةالمتحدة، واستبدالها بمرجعيات جديدة تسقط الثوابت 
 للصراع.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته "ما الذي لم يقله "كوشنير" في خطابه؟ في كلمته أمام الحضور الهزيل 
 ترامبوبحجة أن "ورشة المنامة" هي ورشة ذات طابع اقتصادي، لم ُيشر صهر الرئيس األمريكي دونالد 

المطلوبة، حيث جردها من  األهميةاسي ليعطيها للرابط الذي سينقل الفعاليات االقتصادية إلى إطارها السي
طارها السياسي والتاريخي والنضالي، واكتفى بالحديث عن كلمات متقاطعة مجتزأة ومنقوصة  مرجعياتها وا 
مثل: تحسين حياة الفلسطينيين، خلق فرص عمل لهم، تنمية اقتصادية، مستقبل أفضل، احترام كرامة 

حتى يعيشون بشكل أفضل...الخ، مما يعني أن "كوشنير وحاشيته"  الشعب، مساعدة الفلسطينيين بالمال
يروجون لمرحلة تمتد الى عشر سنوات الهدف منها تحسين ظروف الفلسطينيين ضمن الواقع السياسي 
القائم، ليعيدنا كوشنير الى المفهوم السياسي الذي اعتمدته حكومات اسرائيل المتعاقبة بهدف )ادارة النزاع 

اع(، معتبرًا كوشنير نفسه عالما انثروبولوجيا ومطاًل على تفاصيل الحياة المجتمعية وليس حل الصر 
الفلسطينية، ومدركا آلمال وتطلعات الشعب الفلسطيني )الذي ال يطلب أو يأمل في أكثر من تحسين 

ئم أوضاعه المعيشية واالقتصادية المالية(، وكأن االحتالل الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني غير قا
وال يفرض نفسه بالقوة ويحول دون أية تنمية اقتصادية. إن تجاهل كوشنير لوجود االحتالل كعائق دائم 
يجعل من كل هذه الخطة مجرد "نكتة سمجة" ال تستحق حتى التعليق، كونها أصال تكرارا مستهلكا لذات 
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احتفالي بأرقام جذابة  إطارها في التي تبناها كوشنير وفريقه منذ اللحظة األولى، وغلف اإلسرائيليةالمواقف 
 لن تتحقق".

وأكدت الوزارة أن كلمة كوشنير لم تخُل أيضا من الكذب واالفتراء والتضليل، وغابت عنها الصدقية 
مب لم يتخل عن الفلسطينيين، أو عندما ألمح بالبحث عن اوالشفافية، خاصة عندما أشار أن الرئيس تر 

 كرامة الشعب الفلسطيني. حل سياسي عادل ودائم للنزاع يحترم
 26/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
تقد المعارضين: يساعدون الهباش يدافع عن زيارات العرب والمسلمين للقدس ويؤكد وجوبها دينيا وين .401

 االحتالل
مبارك، تعد قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن زيارة فلسطين والقدس والمسجد األقصى ال غزة:

فضيلة دينية مؤكدة، يتردد ُحكمها بين الندب الذي هو أصل ُحكمها، والوجوب الذي يفرضه حال “
 ”.امرات االحتالل الغاصب وعدوانهفلسطين في مواجهة مؤ 

زيارة فلسطين والقدس والمسجد األقصى المبارك ضرورة سياسية “وقال الهباش في تصريح صحافي: 
التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، حيث يحتاج إلى تواصل تفرضها الظروف واألوضاع 

 ”.ع معنوياته في مواجهة االحتاللالعرب والمسلمين معه لكي يتعزز صموده وترتف
رباطا مقدسا مباركا “وأكد المسؤول الفلسطيني، أن زيارة فلسطين والقدس والمسجد األقصى المبارك تعد 

 ”.قليل، فله أجر المجاهد المرابطيها بنية الرباط، لزمن كثير أو في أرض الرباط، وكل مسلم يأت
حين هل يريد الحمقى أن يساعدوا االحتالل على إفراغ فلسطين، “وأضاف منتقدا رافضي تلك الزيارات: 

 ”.يحّرمون على الناس زيارتها
  11/10/2019، القدس العربي، لندن

 

 حكومات لوقفهالتشريعي يدين التطبيع مع االحتالل ويدعو ال .402
اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني التطبيع مع االحتالل بما في ذلك األعمال ": الرأي" –غزة 

الفنية جريمة سياسية كبرى وخطيئة تاريخية وعدوانًا مباشرًا على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، 
وقالت رئاسة التشريعي في بيان  ته.ُمستنكرة وُمديَنة االستسالم والخضوع للمشروع الصهيوني وخدم

صحفي تاله القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي د. محمود الزهار إن محاولة المطبعين اختراق 
حصون األمة ونسيجها المنيع عبر بوابات السياسة واالقتصاد واألمن والفن والثقافة واإلعالم، هي 

انات العربية واإلسالمية تشريع قوانين صارمة وتجريم محاوالت محكوم عليها بالفشل. ودعا الزهار البرلم
كافة أشكال التطبيع مع االحتالل، ومعاقبة ومحاسبة من تورط في هذه الجرائم أو تبني روايات االحتالل 

صدار قرارات عاجلة بوقف كافة األنشطة واألعمال التطبيعية.  الكاذبة والترويج لها، وا 
 3/5/2020 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 "إسرائيل"اإلمارات تمعن في التطبيع مع : المجدالني .403
اإلمارات تمعن في “قال وزير التنمية االجتماعية الفلسطيني، أحمد المجدالني، إن وكاالت:  - رام هللا

التطبيع مع إسرائيل، في الوقت الذي يدعو العالم لمقاطعة األخيرة وينتقدها ويهددها باتخاذ عقوبات في 
أرسلت “وأضاف المجدالني:  ”.نفيذ مخططها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتهاحال ت

، تحت شعار أبوظبياإلمارات الطائرة األولى قبل أسابيع دون تنسيق معنا، أو مع سفير فلسطين في 
 ”.مساعدات وقد رفضنا استقبالها

 12/6/2020، القدس العربي، لندن
 

 "الضم"عن  "إسرائيل"ل التطبيع حال تراجع عريقات يحذر العرب من قبو .404
رام هللا: حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، السبت، من القبول 

وفي حديث عبر تلفزيون  ”.الضم“بأي خطوات عربية للتطبيع مع إسرائيل، مقابل سحبها مخطط 
حدث أنه إذا تراجعت إسرائيل عن الضم، سنطبع العالقات هناك من يت“فلسطين، السبت، قال عريقات: 

هذا خطأ، ألن لدينا مبادرة السالم العربية التي تقول إن التطبيع يأتي إذا انسحبت “وأضاف:  ”.معها
وقال عريقات مخاطبا الدول  ”.، والجوالن، وحلت قضية الالجئين1967إسرائيل من األراضي المحتلة عام 

 ”.مكانتنا كعرب تتطلب وحدتنا وتماسكنامصلحتنا و “العربية: 
 27/6/2020القدس العربي، لندن، 

 

 خيانة للقدس واألقصى و"إسرائيل" الفلسطينية: اتفاق اإلمارات السلطة .405
رفضها واستنكارها الشديدين لإلعالن الثالثي األمريكي،  الخميس،مساء  الفلسطينية،رام هللا: أعلنت القيادة 
المفاجئ، حول تطبيع كامل للعالقات بين دولة االحتالل اإلسرائيلي ودولة اإلمارات  اإلسرائيلي، اإلماراتي،

تعليق مؤقت لمخطط ضم األراضي الفلسطينية وبسط السيادة اإلسرائيلية  ادعاءالعربية المتحدة، مقابل 
الذات عليها، وفي ظل إصرار دولة االحتالل على تكريس احتالل وضم أجزاء من األراضي الفلسطينية وب

 مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك.
وقالت القيادة في بيان تاله الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا 

دولية، وعدوانا على الشعب للمبادرة العربية للسالم وقرارات القمم العربية، واإلسالمية، والشرعية ال
الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على 

 .1967حدود الرابع من حزيران للعام 
وأضاف: ترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة اإلمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس 

ى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة إلسرائيل، وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا واألقص
اإلعالن المشين، كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية 

خطى دولة غطاًء لهذا الغرض، وتحذر القيادة األشقاء من الرضوخ للضغوط األميركية والسير على 
وجاء في  اإلمارات والتطبيع المجاني مع دولة االحتالل اإلسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية.
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البيان: وتؤكد القيادة أنه ال يحق لدولة اإلمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب 
ر بالنيابة عنه في حقوقه الفلسطيني، وال تسمح ألي أحٍد كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقري

 المشروعة في وطنه.
كما أكدت القيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحدا وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها 

 الن الثالثي الغاشم.الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا اإلع
وفي مواجهة هذه التطورات الخطيرة، دعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول 

 العربية، وكذلك لمنظمة التعاون اإلسالمي لرفض هذا اإلعالن.
 13/8/2020، األيام، رام هللا

 
 المالكي: استدعاء سفيرنا لدى اإلمارات .406

الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء يوم خميس، أنه بناًء على تعليمات رئيس  أعلن وزير: رام هللا
دولة فلسطين محمود عباس، وعلى أثر البيان الثالثي االميركي االسرائيلي االماراتي، بتطبيع العالقات 

 االماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني لدى دولة االمارات وبشكل فوري. -اإلسرائيلية 
 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات: شعبنا من يقرر مصير هذه األرض واالتفاق الثالثي طعنة في الظهر .407

 - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن اإلعالن الثالثي، األميركي: رام هللا
شعب الفلسطيني ونضاله وشهدائه وجرحاه وأسراه، موضًحا أن اإلماراتي طعنة في ظهر ال - اإلسرائيلي

 اإلمارات توافق من خالل هذا اإلعالن على تهويد القدس ومقدساتها.
ودعا عريقات الزعماء العرب لالتصال الفوري مع قيادة دولة اإلمارات، والطلب منها التراجع عن هذه 

ارات القمم العربية، إال إذا قررت االنسحاب من الخطوة، مشددا على أن اإلمارات ال يمكن أن تلغي قر 
 جامعة الدول العربية.

ودعا عريقات أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الى إصدار بيان فوري يدين االتفاق باسم 
 كل الدول األعضاء بميثاقها وقراراتها". إلزامالجامعة، مضيفا "على الجامعة العربية 

 13/8/2020، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا
 

 نحن لسنا ورقة تين ألحد! عشراوي: .408
قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل تلقت جائزة : رام هللا

 من اإلمارات عبر تطبيع العالقات معها من خالل مفاوضات سرية.
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"تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح عالنية  عقب اإلعالن: يتر""تو وغردت عشراوي على حسابها في 
بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية االحتالل. وكشفت اإلمارات عن تعامالتها 

 السرية من خالل التطبيع مع إسرائيل. من فضلك ال تفعل لنا معروفا. نحن لسنا ورقة تين ألحد!".
 13/8/2020، خباريةوكالة سما اإل

 
 الرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائر .409

أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، أن هناك عالقة : رام هللا
الفلسطينية ليست ورقة التوت  تاريخية تربط القيادة الفلسطينية، بدولة اإلمارات، الفتًا إلى أن الورقة

 مضيفًا: "كل الدول العربية، أوقفت الدعم المالي لفلسطين، باستثناء الجزائر". للتطبيع.
 14/8/2020، وكالة سما اإلخبارية

 
 لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع لماكرون: عباس .410

محمود عباس خالل اتصال مع الرئيس الفرنسي  ةسطينيالفل السلطة قال رئيس: كفاح زبون - رام هللا
إيمانويل ماكرون، إنه ليس من حق اإلمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، 

نتنياهو "وأضاف:  ."لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع أو أي سبب آخر"قائاًل: 
يزال على الطاولة، وأن ما تم هو تعليق مؤقت، ونحن أعلنا مرارًا رفضنا قد أكد صراحة أن الضم ال 

)صفقة القرن(، ورفضنا ضم القدس، ورفضنا ضم األراضي الفلسطينية، ألن ذلك يعني التخلي عن القدس 
في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهو ما لن أقبل به ولن يقبل الشعب  33واألغوار والبحر الميت، و

ماكرون لعباس إن بالده رحبت باالتفاق ألنه سيسهم في دفع عملية السالم  وقال ".طيني به إطالقاً الفلس
إلى األمام في المنطقة، مجددًا التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق حل الدولتين والقانون 

 الدولي. 
 17/8/2020، لندن، األوسطالشرق 

 
 أو ينشئ التزاماً  يخلق حقاً  االسرائيلية ولنتحت السيادة عريقات: اتفاق اإلمارات يضع القدس  .411

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، يوم األحد، إن االمارات باتفاقها : رام هللا 
ستكون أصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة سالم شامل وتطبيع كامل مع إسرائيل، واالتفاق لن يخلق 

االماراتي االسرائيلي الذي ترعاه أميركا  إن االتفاقوأضاف عريقات، "نرفض أن يقال  التزاما. حقا أو ينشئ
أسابيع، وبعيد اإلعالن عن  3لصالح الشعب الفلسطيني، فالضم أوقف قبل هذا اإلعالن بأكثر من 

ن في معابد االتفاق أعلن نتنياهو تأجيله، ونحن أصحاب قرار وطني مستقل، وفلسطين والقدس ليست قرابي
 اللؤم".
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وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية أن االتفاق يعطي كوشنر الفرصة للضغط علينا لتمرير "صفقة القرن" التي 
 تتضمن بسط السيادة أو الضم.

  16/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لفلسطين عريقات لعمرو موسى: كفى استخداماً  .412
ل: دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، األمين األناضو  - رام هللا

، معتبرا تصريحات ”استخدام فلسطين“العام األسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إلى التوقف عن 
 ”.تدميرا لمبادرة السالم العربية“األخير عن التطبيع العربي مع إسرائيل 

 16/8/2020ندن، ، لالعربيالقدس 
 

 في خندق االحتالل : االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي يشكل اصطفافاً في غزة لتشريعيوقفة ل .413
هاجم عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، دولة اإلمارات العربية المتحدة، واتهمها : غزة

ا المجلس التشريعي الفلسطيني وقال الزهار، خالل وقفة برلمانية نظمه باالصطفاف إلى جانب االحتالل.
سرائيل  يوم األحد، في مقره بغزة؛ للتنديد باالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي: "توقيع اتفاق العار بين اإلمارات وا 

وأضاف: "حكام اإلمارات بهذه الجريمة  يؤكد على طبيعة المخطط األسود إلعادة تشكيل المنطقة العربية".
بأنه "اتفاق العار  والذي وصفهواعتبر الزهار أن هذا االتفاق  رائيل".قد شكلوا الحليف اإلقليمي إلس

 والخيانة"، يشكل اصطفافا تاما من قبل اإلمارات في خندق االحتالل.
ودعا الزهار البرلمانات العربية واإلسالمية والمنظمات الدولية، إلى إدانة وتجريم هذا االتفاق وقطع كافة 

 رات.أشكال العالقة مع دولة اإلما
 16/8/2020، قدس برس

 
 " يدعو البرلمانات لتدشين خطة لتجريم التطبيعالفلسطيني "التشريعي .414

، البرلمانات العربية والدولية للتداعي جميعًا، لتدشين اإلثنيندعا المجلس التشريعي الفلسطيني، يوم : غزة
التطبيع مع االحتالل،  خطة موحدة لالستمرار في الدفاع عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وتجريم

عادة االعتبار للمواقف الداعمة للحق الفلسطيني.  وا 
وقال المجلس، في رسالة بعثها بها لعدد من رؤساء البرلمانات العربية والدولية، تنديدًا باالتفاق اإلماراتي 

اف اإلسرائيلي، وتحشيدا لجهود مواجهته: "إن القضية الفلسطينية تتعرض اليوم إلى حمالت استهد
وعّد المجلس خالل رسالته أن حكام اإلمارات بهذه  محاوالت تصفية شرسة غير مسبوقة".محمومة و 

"الجريمة النكراء" وجهوا طعنًة غادرة إلى الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وخرجوا خروجًا سافرًا عن 
 إجماع األمة تجاه القضية الفلسطينية وقيمها وثوابتها".

 17/8/2020، إلعالمالمركز الفلسطيني ل
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 عباس: ترفض "االتفاق الثالثي".. اإلمارات وجهت طعنة في ظهر القضية الفلسطينية .415

محمود عباس أن الشعب الفلسطيني يقف صفا واحدا وموقفا واحدا  السلطة الفلسطينيةأكد رئيس : رام هللا
 ضد المؤامرة وضد كل من يريد أن يعتدي على قضيتنا.

الجتماع القيادة الفلسطينية، مساء يوم الثالثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، ه جاء ذلك أثناء ترؤس
بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واألمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة 

دة العامة، المركزية لحركة فتح، وممثلين عن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية القيا
والصاعقة، وممثلين عن الشخصيات الوطنية المستقلة، ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد 

 حسين، وعدد من مستشاري السيد الرئيس، والوزراء، وقادة األجهزة األمنية.
يحضرون  أرحب بأخوتنا في حماس والجهاد والقيادة العامة والصاعقة الذينوقال عباس في بداية كلمته: "

اليوم، وهذا يدل على أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة ضد المؤامرة، بصرف النظر عن كل االختالفات 
 ."التي بيننا، ولكننا عند الشدائد نقف صفا واحدا وموقفا واحدا ضد كل من يريد أن يعتدي على قضيتنا

األميركي الذي صدر  - اإلسرائيلي – االتفاق الثالثي اإلماراتي دّ إننا نع رئيس السلطة الفلسطينيةوقال 
مؤخًرا طعنة في الظهر ونحن نرفضه رفًضا قاطًعا، وقلنا هذا علنا وسًرا، ونؤكد مرة أخرى أن موقفنا من 

 هذا االتفاق سينسحب على أية دولة تقوم بهذا العمل من الدول العربية أو الدول اإلسالمية أيا كانت.
سياسي للقضية الفلسطينية قائم على الشرعية الدولية ونحن لسنا  وأضاف الرئيس أن العالم كله مع حل

 قلقين مما يجري هنا أو هناك من ترهات.
وتابع: نريد ان نقول لكل من يريد أن يتحدث نيابة عنا، أنت لست مسؤوال عن القضية الفلسطينية، نحن 

 القضية الفلسطينية. فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم
سالمية، وأنتم عليكم أن تساعدونا وأن تقفوا إلى "وقال:  صحيح أن القضية الفلسطينية قضية عربية وا 

 ."جانبنا، ال أن تحلوا محلنا، ال أحد يستطيع أن يحل محلنا
 18/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخينمارات و ستنكر ما قامت به اإلنرفض و ن: السلطة .416

أكدت القيادة الفلسطينية أن دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ترفض وتستنكر ما قامت به دولة : رام هللا
اإلمارات العربية المتحدة من تطبيع مع دولة االحتالل على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، 

 ا الخطأ التاريخي.وتدعوها إلى التراجع عن هذ
وشددت القيادة، في بيانها الختامي عقب االجتماع الذي عقدته في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، برئاسة 
محمود عباس، على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي 

الوطنية، وهي لم ولن تفوض أحدا بالحديث  وحدها صاحبة الحق بالحديث باسمه وتمثيل آماله وتطلعاته
 باسمها، ولن تسمح ألي كان أن يتدخل في الشؤون الفلسطينية أو التقرير نيابة عنه في حقوقه الوطنية.

نهاء االنقسام، وبما يقود إلى و  حدة وأكدت وجوب تعزيز اإلجماع الوطني الذي تجلى في اجتماع اليوم، وا 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          248 

وطالبت القيادة الفلسطينية، األمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمنظمة  وطنية وشراكة سياسية حقيقية.
التعاون اإلسالمي تحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والقمم اإلسالمية، وخاصة 

ا دعت كم مبادرة السالم العربية وعدم الخروج عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
 جميع دول العالم إلى االلتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية.

 18/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ينة: القدس ومبادرة السالم العربية امتحان واختبار لجدية العمل العربي المشتركدأبو ر  .417
مبادرة السالم العربية هي امتحان حقيقي إن الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة،  قال الناطق: رام هللا

لمواقف الدول العربية من القدس، واختبار لجدية العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن وقوف الشعب 
الفلسطيني ضد صفقة القرن وضد الضم وضد التطبيع المجاني أسقط كل المشاريع االستعمارية، وأن 

 تمسك القيادة الفلسطينية بالقرار الوطني المستقل هو للحفاظ على القدس ومقدساتها.
 20/8/2020، الفلسطينية )وفا( والمعلوماتوكالة األنباء 

 
 "إسرائيل"األحمد: المبادرة العربية أفضل طريق للسالم مع  .418

، عزام األحمد، "فتح" رام هللا: وصف عضو اللجنتين: التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة
رسالة للعرب واإلقليم والعالم، أكد فيها "تصريحات وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، بأنها 

وأضاف  ."االلتزام بمبادرة السالم العربية، وأنه ال تطبيع مع إسرائيل قبل حصول شعبنا على حقوقه كاملة
إن رسالة السعودية بتصريحات وزير خارجيتها "مس: ، أ"صوت فلسطين"األحمد في تصريحات إلذاعة 

 ."تؤكد أنها لن تطبع عالقاتها مع إسرائيل؛ ألنها دولة مركزية على األصعدة العربية واإلقليمية والدولية
 21/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 واجهته" تتدارس أبعاد االتفاق الثالثي التطبيعي وخطوات متنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية .419

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، اجتماعا تشاوريا خصصته لمناقشة : رام هللا
اإلماراتي، وتداعياته على الواقعين العربي واإلقليمي، وعلى وجه  - اإلسرائيلي – االتفاق الثالثي األميركي

ي هذا السياق، دولة اإلمارات العربية وطالبت ف الخصوص على فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة..
المتحدة بالعودة عن هذا الخطأ التاريخي وااللتزام بمبادرة السالم العربية، وعدم توقيع اتفاقيات احتفالية في 

تصب باتجاه تنفيذ ما يسمى "صفقة العصر" وتصفية القضية  ترامبواشنطن ومنح جوائز لنتنياهو و 
عدة خطوات مستقبلية لمواجهة هذه الصفقة على الصعيدين المحلي  الفلسطينية، كما استعرضت اللجنة

 والعالمي.
 20/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 249                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 "التشريعي" يشيد بموقف مجلس األمة الكويتي المناهض للتطبيع .420
لتطبيع مع أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف مجلس األمة الكويتي الرافض ل: غزة

االحتالل الصهيوني، والمتمسك بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته وقضية األمة المركزية وهي 
وأثنت رئاسة المجلس التشريعي في بيان لها اليوم األربعاء، على تجديد مجلس األمة  القضية الفلسطينية.

وشعبًا وحكومًة وبرلمانًا المناهض  الكويتي دعوته للحكومة الكويتية التأكيد على موقف الكويت أميراً 
 للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

 19/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عريقات: اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي خرق فاضح للقانون الدولي ومبادرة السالم العربية .421
عريقات، رفض المنظمة المطلق  أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب: أريحا

ضعاف ُمبادرة السالم العربية، وأن االتفاق الثالثي: اإلماراتي   –ألي خطوة من شأنها تقويض وا 
األميركي، بتطبيع العالقات اإلماراتية اإلسرائيلية، ُيعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي  - اإلسرائيلي

د عريقات أن االتفاق التطبيعي بمثابة مكافأة لنتنياهو وأك والشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.
واستمراره في سياسة االستيطان االستعماري والضم واألبرتهايد، وترسيخ االحتالل، خاصة فيما يتعلق 

وأوضح عريقات أن المطلوب اآلن هو عقد مؤتمر دولي  بضم القدس، وفرض الحقائق على األرض.
 ون الدولي والشرعية الدولية لتحقيق ذلك.كامل الصالحيات، على أساس القان

 21/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اشتية: من المؤلم هبوط طائرة إسرائيلية في اإلمارات .422
، أنه من المؤلم هبوط طائرة إسرائيلية اإلثنينرام هللا: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، 

وأفاد اشتية، خالل االجتماع الحكومي  ألول رحلة جوية بين تل أبيب وأبوظبي. باإلمارات، في إشارة
يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في اإلمارات في خرق واضح ومفضوح “بمدينة رام هللا: 

ربية بهذه المناسبة نحيي المواقف الع“وأردف:  ”.للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي
أفشل العرب رحلة وزير الخارجية األمريكي “وتابع:  ”.الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل

 ”.مايك بومبيو، )شملت البحرين والسودان( رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية
 31/8/2020، ، لندنالقدس العربي

 
 والحياة والموت الزمان والمكانى ما بعد نهاية نتنياهو وكوشنير: عليكم االنتظار إللعريقات  .423

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إنه "إذا أراد نتنياهو وكوشنير : أريحا
انتظار الفلسطينيين القدوم إلى عملية سالم تاريخية يكون أساسها أن القدس بالمسجد األقصى وكنيسة 

والحياة والموت".  الزمان والمكانائيلية فعليكم االنتظار إلى ما بعد نهاية القيامة تحت السيادة اإلسر 
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كوشنير: ال يبدو أنه "سالم" بل استسالم فلسطيني في ظل نظام و وأضاف عريقات في رده على نتنياهو 
 الفصل العنصري اإلسرائيلي، فسيتعين عليه االنتظار إلى األبد. 

 31/8/2020، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 

باس يدعو لقيادة موحدة للمقاومة الشعبية والشروع في حوار عاجتماع األمناء العامين للفصائل:  .424
 وطني شامل

محمود عباس، في كلمته خالل ترؤسه اجتماع األمناء العامين  يةفلسطينال السلطةدعا رئيس : رام هللا
ركتي فتح وحماس بالذات إلى الشروع في حوار للفصائل، الخميس، إلى حوار وطني شامل، كما دعا ح

إلقرار آليات إنهاء االنقسام وفق مبدأ أننا شعب واحد، ونظام سياسي واحد، لتحقيق أهداف وطموحات 
 شعبنا.
لى  عباسوقال  إننا سوف نقوم بالترتيبات الالزمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وا 

الضرورية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر  ذلك الوقت نتفق على اآلليات
 زمنية محددة وبمشاركة الجميع.

وأضاف أن اللقاء هذا يأتي في مرحلة شديدة الخطورة، تواجه فيها قضيتنا الوطنية مؤامرات ومخاطر 
ناها حتى اللحظة شتى، من أبرزها: ما يسمى بصفقة القرن، ومخططات الضم اإلسرائيلية، التي منع

بصمود شعبنا وثبات موقفنا، ثم مشاريع التطبيع المنحرفة التي يستخدمها االحتالل كخنجر مسموم يطعن 
 به ظهر شعبنا وأمتنا، مؤكدا أن من يقبل بالضم هو خائن للوطن وبائع للقضية.

أحد باسمنا، ولم ن قرارنا الوطني هو حق خالص لنا وحدنا، وال يمكن أن نقبل أن يتحدث أ عباسوأكد 
ولن نفوض أحدًا بذلك، فالقرار الفلسطيني هو حق للفلسطينيين وحدهم، دفعنا ثمنه غاليا، وسوف تبقى 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبيته المعنوي الجامع الذي 

مايته وتقويته وبقائه مظلة لجميع يجب أن تتضافر جهود أبنائه وقواه وفصائله جميعًا من أجل ح
 الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وشدد على أننا لن نقبل بالواليات المتحدة وسيطًا وحيدًا للمفاوضات وال بخطتها التي رفضناها ورفضها 
 المجتمع الدولي بأسره لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي.

فعاليات المقاومة الشعبية السلمية، وقال: سوف نقوم  للتوافق على تشكيل قيادة وطنية تقود عباسودعا 
لى ذلك الوقت نتفق على اآلليات  بالترتيبات الالزمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وا 
الضرورية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر زمنية محددة وبمشاركة الجميع، 

جنة متابعة نتوافق عليها جميعًا، وتقدم توصياتها في جلسة المجلس المركزي بما في ذلك تشكيل ل
 المرتقبة، وتشكل هذه اللجنة من جميع الفصائل والشخصيات الوطنية.

أنه سيكون على الدول العربية خالل االجتماع الذي سيكون برئاسة دولة فلسطين، أن تعيد  عباس،وتابع 
سالم العربية، وأن إقامة عالقات طبيعية مع دولة االحتالل ال يأتي إال بعد التأكيد على التزامها بمبادرة ال
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إنهائها لالحتالل ونيل الشعب الفلسطيني استقالله بدولته ذات السيادة والمتواصلة وعاصمتها القدس 
 ، مؤكدا أنه ال دولة في غزة وال دولة دون غزة.1967الشرقية على حدود 

 3/9/2020"، وفا"فلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ال
 

 عريقات: فلسطين ستقطع عالقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس .425
بترا: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات األحد، إن دولة  –رام هللا 

لة. وأشار عريقات في تغريدة فلسطين ستقطع عالقاتها مع أي دولة تنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحت
ي سفارة الى القدس، أالى أنه "سوف نبذل جهودا جبارة لمنع مخالفة القانون الدولي ونقل  "تويتر"له عبر 

 ولكن أي دولة سوف تصر وتنقل سفارتها، فإن دولة فلسطين سوف تقطع عالقاتها وتسحب سفيرها".
 6/9/2020الدستور، عّمان، 

 
 اطب برلمانّي صربيا وكوسوفو بشأن فتح سفارتيهما بالقدس" يخالفلسطيني "الوطني .426

خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانّي صربيا وكوسوفو بشأن نية : رام هللا
 بالدهما فتح سفارات في مدينة القدس المحتلة خالفا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجهها بهذا الخصوص، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية مايا كوجفتش، ورئيسة مجلس وطالب في رسائل 
النواب في كوسوفو فوسيا عثماني، بالضغط على حكومة بلديهما للتراجع عن تلك الخطوة التي ال تخدم 

 السالم، واإلعالن الصريح عن الغائها والتمسك بالقانون الدولي.
 7/9/2020(، وفا)ينية وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 أزمات عابرة ولن تكون جزءا من أي بناءً  مارات ستظل عنصراً : جاليتنا في اإلالسلطة .427

محمود عباس، يقدر عاليا الدور  السلطة الفلسطينيةقال ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن رئيس : رام هللا
ت العربية المتحدة، وما ساهمت به خالل اإليجابي الذي تضطلع به الجالية الفلسطينية في دولة االمارا

وعبر  العقود الماضية في إطار تعزيز العالقات األخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني واالماراتي.
الناطق الرسمي عن ثقة الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بوعي أبناء جاليتنا في دولة االمارات وغيرها 

ويت أية محاوالت ترمي إلى خلق شرخ بينهم وبين شعوب الدول التي من الدول الشقيقة والصديقة لتف
يعيشون معها، معربا عن االيمان بأن جالياتنا عامة، بما فيها جاليتنا في دولة االمارات العربية، ستظل 

 و ذاك.أعنصرا بناًء ولن تكون جزءا من أية أزمات عابرة تنشأ لهذا السبب 
 7/9/2020(، وفا)طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس
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 السلطة الفلسطينية: نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربية .428

رام هللا: أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، رفض الرئيس محمود عباس المساس بأي من 
حدة. وشدد أبو ردينة على الرموز السيادية ألي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها االمارات العربية المت

حرص سيادته ودولة فلسطين على العالقات األخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة االحترام 
 .2002المتبادل، مع وجوب تمسك االشقاء العرب بالمبادرة العربية للسالم، كما جاءت في العام 

  8/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 : مبادرة السالم العربية مرجعية حددها العرب والتراجع عنها يضعف موقفنااشتية .429
رام هللا: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن "مبادرة السالم العربية هي المرجعية التي حددها العرب لحل 
ل الصراع اإلسرائيلي العربي، وأن أي تراجع عنها هو إضعاف للموقف العربي الفلسطيني". جاء ذلك خال

اتصال هاتفي أجراه الثالثاء، مع نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل 
سعيد، معتبرا أن "مبادرة السالم العربية هي المرجعية التي حددها العرب لحل الصراع اإلسرائيلي العربي، 

قط للعب دور في حوار عربي وأي تراجع عنها هو إضعاف للموقف العربي الفلسطيني". ودعا اشتية، مس
بّناء الستعادة الوحدة العربية حول مختلف القضايا، وعلى رأسها قضية العرب األولى فلسطين، وبناء 

 استراتيجية عربية مشتركة وواضحة للتعامل مع هذه القضايا.
 8/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 موقف رافض التفاق اإلمارات التطبيعيب العربية طالب الجامعةالمالكي ي .430

كلمة في بداية اجتماع مجلس جامعة  الفلسطيني ألقى رياض المالكي وزير الخارجية: وكاالت –القاهرة 
سرائيل. الوزاري،الدول العربية على المستوى   وطالب بموقف عربي رافض التفاق التطبيع بين اإلمارات وا 

توقيع اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي، أصبح لزامًا علينا أن يصدر وقال المالكي إنه "أمام تحديد موعد 
ال سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخط  ".وة أو تواطؤا معها، أو غطاء لهاعنا موقف رافض لهذه الخطوة، وا 

عربيًا أمام وقال: اإلعالن الثالثي األميركي اإلسرائيلي اإلماراتي كان بمثابة الزلزال، وبداًل من استرضائنا 
ذلك التراجع الذي عكسه اإلعالن، وجدنا حالنا ندافع عن أنفسنا، وعن قضيتنا، وانقلب الوضع بحيث 

. أليس ما حدث من زلزال يستدعي عقد اجتماع .أصبحنا المشاغبين، وَمْن يوجه لهم اللوم ألنهم، أي نحن
ولة فلسطين( عقد اجتماع طارئ طارئ، لنتفاجأ هذه المرة أن دولة عربية تعترض على طلبنا )طلب د

وتطلب االستعاضة عنه بالدورة العادية، وعندما وافقنا على ذلك، نتفاجأ من جديد بذات الدولة تعترض 
على طلبنا إضافة بند على ما ُيستجد من أعمال، فيما دولة أخرى ُتهدد بتقديم مشروع قرار بديل. كيف 

واًل أو مرفوضًا طرحه على أجندة مجلس الجامعة؟ ومن نفسر هذه الخطوات؟ هل هو تحديد لما أصبح مقب
 الذي ُيحدد ذلك؟ هل هم أصحاب النفوذ والمال أم ماذا؟.

 10/9/2020، األيام، رام هللا
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 تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئاً  :الشيخحسين  .431
حسين الشيخ، هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية في حكومة إشتية، القدس: 

جامعة الدول العربية، بعد اسقاطها مشروع القرار الفلسطيني إلدانة التطبيع. وقال الشيخ في تغريدة له 
: "تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئا، أشبعت الجميع في المنطقة "تويتر"على حسابه في موقع 

عار السيادة الوطنية، لتبرير االنبطاح، واالقليم ادانات إال )إسرائيل(؟". وأضاف: "السقوط المدوي تحت ش
 سقطوا إال فلسطين بقيت كما كانت وستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها، انتصر المال على الكرامة".

 9/9/2020القدس، القدس، 
 

 األحمد: ال نريد صدامًا مع اإلمارات .432
لسطينية ال تريد صدامًا مع ، عزام األحمد، إن القيادة الف"فتح"قال عضو المركزية لحركة  رام هللا:

لسنا من طرح مبادرة السالم "وأضاف لإلذاعة الرسمية  اإلمارات، وتتمنى عليها إعادة النظر في موقفها.
 ."العربية، وهي جزء من قرارات الشرعية الدولية، وخريطة الطريق

 10/9/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 خطير"أمر إلمارات "منظمة التحرير: عدم رفض الدول العربية تطبيع ا .433
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تأييدها التام لمخرجات اجتماع األمناء العامين لفصائل رام هللا: 

كما أكدت اللجنة، خالل  وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري.
ا المباشرة بتشكيل اللجان التي تم االتفاق على تشكيلها االجتماع الذي عقدته، الخميس، في رام هللا، تأييده

 .وعملها خالل الفترة التي حددت بخمسة أسابيع اعتبارا من بدء عملها
وأكدت اللجنة  اللجنة عدم إدانة جميع الدول العربية للتطبيع اإلماراتي "أمر في غاية الخطورة". واعتبرت

مثل "خروجا عن قرارات القمم العربية والقمم اإلسالمية وقمم في بيانها على أن قرار التطبيع اإلماراتي ي
وقالت إن قرار دولة اإلمارات "يشكل تنكرا فاضحا  مجلس التعاون الخليجي ومبادرة السالم العربية".

 للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحمل في طياته موافقة على صفقة القرن".
 10/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 المالكي: منعنا شرعنة اتفاق التطبيع اإلماراتي .434

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

لكن المالكي  ”.مستوى وزراء الخارجية أكثر قوةع مجلس الجامعة العربية على فلسطين خرجت من اجتما
في شطب بنود اإلدانة، إال أنه كشف أن الفلسطينيين حققوا نجاحا آخر، ” المحور اإلماراتي“ورغم نجاح 

يشرعن أو “وقال إن رئاسة فلسطين لهذه الدورة مكنها أن تمنع صدور بيان عن وزراء الخارجية العرب 
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على األقل يعطي الضوء األخضر لدولة اإلمارات لكي تذهب بدعم عربي للتوقيع على التطبيع مع دولة 
، ”االحتالل، أو ال يبدي أي اعتراض أو معارضة على تلك الخطوة كأنها تتماشى مع اإلجماع العربي

 راء الخارجية العرب.وكان بذلك يشير إلى محاوالت عربية لمباركة اتفاق اإلمارات في البيان الختامي لوز 
 10/9/2020، القدس العربي، لندن

 
 اجتماع األمناءبأعطى تفويًضا كاماًل لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان  عباسعريقات:  .435

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

وأضاف عريقات، في مقابلة إذاعية، إنه خالل المؤتمر )وزراء الخارجية العرب( كان  مجلس األمن.
خالف على إدانة ما قامت به اإلمارات العربية من تطبيع مع االحتالل، ولكن رفض بعض الدول العربية 

لبند ال يعنى أن جميع الدول العربية قد وافقت على ما تقوم به دولة اإلمارات، وسوف نعرف ذلك لهذا ا
اإلسرائيلية في البيت  -تمام المعرفة عندما نشاهد من سيحضر التوقيع على معاهدة السالم اإلماراتية 

 األبيض بعد أيام.
والرئيس عباس أعطى تفويًضا كاماًل وعلى الصعيد الداخلي، قال عريقات: هناك موقف فلسطيني موحد، 

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

 توصياتها للرئيس محمود عباس.
 10/9/2020، علومات الفلسطينية وفاوكالة األنباء والم

 
 الفلسطينية تعلن رفضها واستنكارها الشديدين لإلعالن البحريني اإلسرائيلي السلطة .436

أعلنت السلطة الفلسطينية، الجمعة، رفضها واستنكارها إلعالن التطبيع البحريني اإلسرائيلي، : رام هللا
الفلسطينية رفضها  القيادةتعلن  وقالت في بيان: واعتبرته "خيانة لقدس واألقصى والقضية الفلسطينية".

اإلسرائيلي حول تطبيع العالقات بين دولة  - البحريني -واستنكارها الشديدين لإلعالن الثالثي األميركي
االحتالل اإلسرائيلي ومملكة البحرين، وتعتبره خيانة للقدس واألقصى والقضية الفلسطينية، كما تعتبر هذه 

وتنظر القيادة إلى ، ريع جرائم االحتالل اإلسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطينيالخطوة دعمًا لتش
هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفًا للمبادرة العربية للسالم، وقرارات القمم العربية، واإلسالمية، 

 باسمها. وشددت القيادة الفلسطينية على أنها ال تفوض أحدا بالحديثوالشرعية الدولية. 
 11/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الفلسطيني لدى البحرين السفيرالمالكي يستدعي  .437
أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الجمعة، االستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني : رام هللا

طوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخ
جاء ذلك على إثر الخطوة التطبيعية التي قامت بها مملكة البحرين بإعالنها إقامة  دولة االحتالل.

عالقات وتوقيع اتفاقية سالم مع دولة االحتالل، في انتهاك خطير لمبادرة السالم العربية وقرارات القمم 
 قوق الشعب الفلسطيني وثوابته.العربية وفي تهديد كبير لح

 11/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عريقات: تطبيع البحرين واإلمارات إعالن رسمي بقبول صفقة القرن .438
اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، : عوض الرجوب -رام هللا 

ين واإلمارات مع إسرائيل، إعالن رسمي بقبول صفقة القرن، و"بداية لتغيير أن تطبيع دولتي البحر 
وقال عريقات، إن "تطبيع الدولتين إعالن رسمي بقبول  المنظومة السياسية جذريا في العالم العربي".

صفقة القرن، التي تضع المسجد األقصى وكنيسة القيامة والقدس الشرقية ومعراج رسول هللا تحت السيادة 
وأضاف عريقات، أن "ما قامت به مملكة البحرين الحق لما قامت به دولة اإلمارات قبل نحو  إلسرائيلية".ا

 شهر، ويشكل طعنة مسمومة في الظهر الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
 12/9/2020، لألنباءناضول وكالة األ 

 
 عريقات: لن ننسحب من الجامعة العربية .439

ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، األحد، إن القيادة قال أمين سر اللجن رام هللا:
الفلسطينية لن تنسحب من جامعة الدول العربية، عقب إعالن كل من اإلمارات والبحرين إقامة عالقات 

نحن جزء من المنظومة العربية ولن ننسحب منها، وأمننا جزء من "رسمية مع إسرائيل. وأضاف عريقات: 
وذلك بحسب ، 2002التي أطلقت عام  "العربي، كما أن العرب أكدوا تمسكهم بمبادرة السالم العربية األمن

 وكالة األنباء األلمانية.
ساحتنا الداخلية هي أولوية في العمل، وفي الساعات المقبلة سيكون "وحول الشأن الداخلي قال عريقات: 

نهاء االنقسام، وتفعيل منظمة هناك إعالن هام للفصائل، والعمل مستمر لتحقيق الو  حدة الوطنية، وا 
 ."التحرير والوصول إلى االنتخابات

 13/9/2020، لندن، الشرق األوسط
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 "إسرائيل"عريقات: واشنطن تعمل لتشكيل تحالف عربي مع  .440
، إن اإلدارة األحدوكاالت: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات  - رام هللا

ميركية تعمل على تشكيل تحالف عربي مع إسرائيل بدعوى مواجهة المخاطر في المنطقة، وذلك بعد األ
 اتفاق اإلمارات والبحرين على إقامة عالقات رسمية مع تل أبيب.

وصرح عريقات، إلذاعة صوت فلسطين، بأن "ما يحدث من اتفاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية 
نما فكرة زرعتها الواليات المتحدة بوجوب خلق تحالف مع إسرائيل ليس تطبيعًا أو معاهدة س الم، وا 

وأضاف إن "هذا التطبيع المجاني مستغرب، يقوم على مبدأ أرض  لمواجهة األخطار المحدقة بالمنطقة".
بل إسرائيل التاريخية من النهر إلى البحر، ويلزم األنظمة العربية بمعاهدة سالم، وهم ال يقاتلون إسرائيل، 

 من يصارعها هو الشعب الفلسطيني".
 13/9/2020، األيام، رام هللا

 
 هو الحكومات واألنظمة الراغبة فيهالخاسر من التطبيع بحر:  .441

أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي المحلول، أحمد بحر السبت، أن الخاسر من "التطبيع"  :غزة
"توصل مملكة بـوندد بحر، في تصريح  الراغبة فيه.مع االحتالل اإلسرائيلي هو الحكومات واألنظمة 

 البحرين التفاق تطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي".
ووصف االتفاق بـ"الخطير"، ويشكل "تهديًدا جديًدا لألمة العربية واإلسالمية كسابقاته من اتفاقات التطبيع 

إلى "ضرورة وضع ودعا بحر  ".مع االحتالل"، وقال إن "الشعوب الحرة ستدوس هذه االتفاقيات الهزيلة
سالمية لمواجهة حمى التطبيع مع االحتالل، والتحرك دبلوماسيًا  استراتيجية فلسطينية وطنية وعربية وا 

 وميدانيًا من أجل وقف جريمة التطبيع مع االحتالل، ونبذ المطبعين".
 12/9/2020، القدس، القدس  

 
 ن يحقق السالم في المنطقةالرئاسة الفلسطينية: ما جرى في البيت األبيض ل .442

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن كل ما جرى في البيت األبيض يوم الثالثاء، من توقيع اتفاقيات بين : رام هللا
دولة اإلمارات ومملكة البحرين وسلطة االحتالل اإلسرائيلي لن يحقق السالم في المنطقة، طالما لم تقر 

حتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الواليات المتحدة األمريكية وسلطة اال
بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية الالجئين  1967والمتواصلة على حدود الرابع من حزيران عام 

 .194الفلسطينيين طبقا للقرار 
ديث باسم الشعب وأكدت الرئاسة الفلسطينية من جديد، وفق بيان أصدرته، أنها لم ولن تفوض أحدًا بالح

 الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضافت: إن المشكلة األساس هي ليست بين الدول التي وقعت االتفاقيات وسلطة االحتالل اإلسرائيلي، 

اوالت تجاوز الشعب كما حذرت من أن محاالحتالل. ولكن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت 
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الفلسطيني وقيادته المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية سيكون له تداعيات خطيرة تتحمل اإلدارة األميركية 
 وسلطة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عنها.

 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 نية على وحدة الموقف الفلسطينيستكون مب للسلطةأبو ردينة: الخطوات المقبلة  .443
و ردينة أن الخطوات المقبلة للقيادة ستكون مبنية على وحدة أـبأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل : رام هللا

سقاط "صفقة القرن"، وعدم السماح ألحد بالتكلم باسم ا  سقاط التطبيع والضم، و ا  لسطيني، و الموقف الف
 سيتواصل خالل األيام المقبلة. شعبنا، معتبرا ذلك حراكا سياسيا وشعبيا

وأوضح أبو ردينة في تصريح إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، الثالثاء، أن االجتماعات ستكون متتالية 
التي تحاك ضد قضيتنا،  تللمؤامراومستمرة، وستكون قراراتها تبعا لتطور األحداث يوما بيوم، للتصدي 

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

ن كل هذه المحاوالت ستبوء أن يدركوا تماما ألى سياستهم إمريكا ومن انساقوا أسرائيل و إالفلسطينية، وعلى 
 بالفشل، مهما طال الزمن.

 15/9/2020، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب
 

 عريقات: البحرين واإلمارات وقعتا على خريطة صفقة القرن .444
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الليلة، إن ما حدث : رام هللا

وعبر  الخاصة بصفقة القرن. بترامالليلة في البيت األبيض هو توقيع اإلمارات والبحرين على خارطة 
عن خشيته أن تكون دولتا البحرين واإلمارات قد وافقتا أن يكون المسجد األقصى تحت السيادة 

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

أن ما جرى الليلة في البيت األبيض هو أن المعادلة أصبحت تقوم على مبدأ السالم مقابل وأوضح  
 حماية.

 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المالكي: االتفاق اإلماراتي البحريني اإلسرائيلي انتهاك لمبادرة السالم العربية .445
بين رياض المالكي أن تطبيع العالقات بين اإلمارات والبحرين اعتبر وزير الخارجية والمغتر : رام هللا

سرائيل، يعد انتهاكًا صارخًا لمبادرة السالم العربية التي دعت إلى التطبيع بعد انسح اب اسرائيل من وا 
قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.1967م ااألراضي المحتلة ع  ، وا 

 15/9/2020، لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف
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 لن يحققا السالم واالزدهار "إسرائيل"البحريني مع  - المجلس الوطني: اتفاقا التطبيع اإلماراتي .446
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن اتفاقات التطبيع اإلماراتية والبحرينية مع االحتالل اإلسرائيلي : رام هللا

لشعبي العربي، خاصة في البحرين واإلمارات، ولن تحقق األمن التي تم توقيعها اليوم، ال تمثل الموقف ا
واالستقرار واالزدهار في المنطقة، وأن مفتاح األمن والسالم في منطقة الشرق األوسط هو حصول الشعب 

وشدد المجلس، في بيان أصدره الثالثاء، أن الدول العربية التي وقعت تلك  الفلسطيني على كامل حقوقه.
صفقة سالمية والمسيحية، وصادقت على "عت بأن القدس عاصمة إلسرائيل بمقدساتها اإلاالتفاقات شرّ 

 القرن" األميركية.
 15/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وأمانته وعليه تقديم استقالته فورا .447

، أن األمين اإلثنينمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رام هللا: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظ
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد فقد مصداقيته وأمانته ليكون أمينا عاما لجامعة الدول 

 العربية، داعيا إلى وجوب تقديم استقالته بشكل فوري.
التي شكلت نقطة  ترامبيده لرؤية وشدد عريقات على أن أبو الغيط قد أعلن بشكل فاضح وصارخ تأي

سرائيل )سلطة االحتالل( من الناحية  ارتكاز لالتفاقات التي وقعت بين اإلمارات والبحرين من ناحية وا 
األخرى، "هذا األمر الذي يعتبر بمثابة الضوء األخضر لمن يسعى من الدول العربية للتطبيع المجاني مع 

بمعنى أدق فإن أبو الغيط قد أصبح جزءا من خرق ميثاق الجامعة  إسرائيل والتحالف معها أمنيا وعسكريا،
 وقراراتها ومبادرة السالم العربية."

 28/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 اشتية: الدول العربية لم تلتزم بقراراتها المالية لحماية فلسطين من االبتزاز .448
: إن اإليرادات قد انخفضت اإلثنينتية، في مستهل جلسة الحكومة، رام هللا: قال رئيس الوزراء محمد اش

مليون فقط، نتيجة أزمتي "كورونا"  200مليون شيكل شهريا الى  850من حوالي  بالمائة 75بنحو 
والمقاصة، وما يرافقهما من حصار مالي، لكنه أكد ان الحكومة ستفي بالتزاماتها كاملة، خصوصا رواتب 

 عادة الحقوق الفلسطينية في عائدات المقاصة، دون اي ابتزاز سياسي من إسرائيل.الموظفين، حال است
مليون دوالر سنويا، فيما كانت  500ولفت النظر إلى أن المساعدات األميركية كانت تبلغ حوالي 

مليون دوالر "توقفت جميعها، باستثناء ما تدفعه الصناديق العربية  350المساعدات العربية تبلغ حوالي 
)للمشاريع("، مشيرا إلى أنه ال يزال هذا التمويل )العربي( متوقف، ولم تلتزم الدول العربية بقراراتها المتعلقة 

 بشبكة األمان المالية لحماية فلسطين من االبتزاز".
ألف موظف  140ألف مستفيد، بما يشمل حوالي  350وأوضح اشتية ان الحكومة تدفع شهريا رواتب لنحو 

ألفا في  40ألفا في غزة و 80ألف أسرة محتاجة، منها  120في الضفة وغزة، وحوالي مدني وعسكري 
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ألفا متقاعد عسكري ومدني في الضفة وغزة، واضافة الى أسر االسرى والشهداء داخل  75الضفة، ونحو 
 فلسطين وفي الشتات.

 28/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 يكون من بوابة أصحابه وليس عبر االحتالل اشتية: دخول األقصى .449
رام هللا: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الدخول إلى المسجد األقصى المبارك يتم من بوابة أصحابه، 

، "من المحزن أن تدخل اإلثنين، 79لـوليس عبر االحتالل. وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة ا
بر االحتالل بينما ُيمنع المصلون الفلسطينيون من الدخول للمسجد بعض الوفود العربية إلى األقصى ع

 ألداء صلواتهم فيه".
وأكد أن توقيع البحرين اتفاقا مع إسرائيل يقدم جائزة مجانية لالحتالل، ويفتح شهيته لقضم المزيد من  

قامة المزيد من المباني االستيطانية.  األراضي وا 
 19/10/2020ية وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

 
 وقضيته ال يحق ألحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني: الفلسطينية السلطة .450

أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لتطبيع العالقات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي التي  :رام هللا
الم العربية المقرة من تغتصب أرض فلسطين، ألن ذلك مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة الس

وجددت الرئاسة في بيان  .1515قبل القمم العربية واإلسالمية، ومن قبل مجلس األمن الدولي وفق القرار 
لها الجمعة، التأكيد على أنه ال يحق ألحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وسوف 

 ة مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.تتخذ القيادة الفلسطينية القرارات الالزمة لحماي
 23/10/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 

 بحر: تطبيع الخرطوم خيانة وتهديد لهوية السودان واألمة .451
عبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، عن خيبة أمله من اإلعالن عن : غزة

 د بين السودان ودولة االحتالل، واصفا ذلك بالخيانة الكبرى.اتفاق التطبيع الجدي
وشدد بحر، في تصريح مكتوب، على أن االتفاق خيانة كبرى لقناعات وثوابت وثقافات الشعوب العربية 
واإلسالمية، مضيفًا: "ما كان لبلد الالءات الثالث أن يسقط بهذا الشكل المدّوي، وال أن يهرع صوب 

وأشار إلى أن االتفاق يشكل تهديدًا لهوية األمة ومستقبل السودان؛ داعيًا الشعب  معه". االحتالل والتطبيع
جبار السلطات الحاكمة في البالد  السوداني ألوسع حملة اعتراض شعبي على االتفاق، بهدف إسقاطه وا 

القضية على التخلي عن التطبيع واالنحياز لمصلحة قضايا األمة العربية واإلسالمية، وفي مقدمتها 
 المركزية وهي فلسطين.

 25/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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سالمية لتحرير فلسطين .452  مشعل يدعو إلى وضع خطة عربية وا 
سالمية ت جمع دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، إلى وضع خطة عربية وا 

 العقول لتحرير فلسطين، مبينًا أن حماس لديها خطة تكتيكية واستراتيجية لذلك.
يوم الجمعة  بإسطنبولوأكد مشعل خالل كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي "أمة رائدة للقدس عائدة" 

 ضرورة استعادة مشاريع كسر الحصار عن قطاع غزة ودعم المقاومة دون خجل ومواجهة التطبيع، مشيراً 
 إلى أن غزة تفوقت على نفسها رغم قوة العدو، وأبدعت في مسيرة العودة الكبرى.

وتطرق إلى خيارات يمكن لألمة أن تتحرك فيها من أجل نصرة القدس والقضية، أبرزها صياغة علماء 
ة ومفكري األمة في كل ُقطر معادلة دقيقة تجمع وتوزان بين همهم المحلي الُقطري وبين الهم العام لألم

ودعا مشعل إلى استمرار الجهد اليومي الستنقاذ القدس واالنتفاض من أجلها وا عطاء  وعلى رأسه فلسطين.
رسالة ألهل فلسطين أننا معكم، وكسر الحصار عن غزة ودعم المقاومة ماليا وماديا وبالخبرات ومواجهة 

النوايا، وعنوانها اليوم وأوضح مشعل أن مشاريع التصفية تتعاظم وتتسارع وتجاوزت مرحلة  التطبيع.
 بتطبيقها؛ وهذا إنذار بالخطر. بدأوا"صفقة القرن"، قائاًل: إن لم يعلنوا عنها فقد 

 12/10/2018موقع حركة حماس، 
 

 دعوها لمراجعة قراراهاتدين تطبيع تشاد مع االحتالل و حماس ت .453
يان الصهيوني، واستقبال دانت حركة حماس بشدة انخراط دولة تشاد في عملية التطبيع الخطيرة مع الك

واعتبر القيادي في حماس عصام الدعليس في تصريح  رأس اإلجرام واإلرهاب في المنطقة )نتنياهو(.
صحفي هذا القرار لدولة تشاد طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتشجيعًا رسميًا 

وأضاف  دساته وحقوقه على أرضه.لالحتالل الرتكاب مزيد من الجرائم واالنتهاكات بحق شعبنا ومق
الدعليس أن حركة حماس تنظر إلى خطورة تداعيات مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني على القضية 
الفلسطينية، داعيًا دولة تشاد إلى مراجعة قرارها والعمل على عزل هذا الكيان وفضح مخططاته وسياساته، 

 اجهة االحتالل.واالستمرار في دعم صمود شعبنا وتعزيزه في مو 
 21/1/2019موقع حركة حماس، 

 
 خالل مؤتمر وارسو االحتاللحماس تستنكر التطبيع العربي مع  .454

استنكرت حركة "حماس" مشاركة مسؤولين عرب في "مؤتمر وارسو" إلى جانب قادة الكيان الصهيوني، 
مقدساته وحقوقه  في الوقت الذي يمارس فيه الكيان أبشع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وينتهك

وأكدت في بيان صحفي يوم األحد رفضها كل محاوالت تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًة أنها  األساسية.
وأكدت الحركة على تجريم محاوالت التطبيع مع  ستبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم.

 الكيان الصهيوني بكل أشكاله.
 17/2/2019موقع حركة حماس، 
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 هنية يطالب القمة العربية بتجريم التطبيع وحماية القدس والالجئين وفك الحصار .455
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" القادة والزعماء العرب المجتمعين في تونس لحضور القمة 

فك العربية بالتحرك العاجل لتجريم التطبيع، ومواجهة سياسة االحتالل العنصرية في القدس واألقصى، و 
 الحصار عن غزة، وحماية الالجئين الفلسطينيين، ومنع استفراد االحتالل باألسرى.

ودعا هنية في رسالة بعثها للقادة والزعماء العرب المجتمعين لحضور الدورة الثالثين لمجلس جامعة الدول 
لعنصرية ضّد العربية على مستوى القمة في تونس إلى ضرورة التحّرك العاجل لمواجهة سياسة االحتالل ا

عربية، تحمي المقدسات اإلسالمية  استراتيجيةمدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى، وتبّني خّطة 
 .والمسيحية، وتمنع مخططات التهويد والتقسيم، تدعم صمود المقدسيين
 .وطالب بالعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غّزة

غاصب إلى جسم أمتنا العربية، ورفض وتجريم كل مشاريع تطبيع على منع تسّلل كيانه الودعا للعمل 
ودعا إلى منع استفراد االحتالل باألسرى الفلسطينيين في سجونه، ووضع حّد إلجرامه  العالقات معه.

 .ضّدهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق القانون الدولي اإلنساني
فلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتمنحهم حقوقهم كما طالب إيجاد آلية عمل عربية تحمي الالجئين ال

وضمان استمرارية االلتزام بموازنات تدعم  الطبيعية، مع الّرفض التام لكل مشاريع التوطين والوطن البديل،
 وكالة "األونروا".

 وأكد هنية في رسالته للقادة العرب على المضي قدمًا في تنفيذ ما تم  التوافق عليه في إطار تحقيق
نهاء االنقسام وجدد التأكيد على استعداد حركة حماس . المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية كريمة، وا 

جراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، يشارك  التام إلنجاح مهّمة لجنة االنتخابات المركزية، وا 
 فيها جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

 29/3/2019موقع حركة حماس، 
 

 جتمعين في البحرين: مؤتمركم سيتبدد على صخرة صمود ووعي شعبناهنية للم .456
وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية رسالة للمشاركين في 
مؤتمر البحرين المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة قائاًل لهم: "إن مؤتمركم وهم سيتبدد على صخرة 

 لسطيني ووعيه".صمود الشعب الف
وقال هنية في كلمة له خالل مشاركته في المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض مؤتمر 
البحرين الذي عقد مساء اليوم في مدينة غزة: إن مؤتمر البحرين مؤتمر سياسي بغطاء اقتصادي 

عطاء الضوء األخضر للعدو وا غراءات مالية، هدفه العمل والتمهيد لتصفية القضية الفلسطينية، وا  
 الصهيوني ليبسط احتالله وسيطرته على كامل الضفة الغربية.

وأضاف هنية أن هدف هذا المؤتمر هو فتح باب التطبيع بين الدول العربية وبين االحتالل اإلسرائيلي، 
عادة تركيب مصفوفات ما يسمى باألعداء على قاعدة دمج االحتالل في المنطقة العربية وتنص يب عدو وا 

 من داخل األمة لشعبنا وأمتنا.
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وشدد على أن صفقة القرن ومؤتمر البحرين ليسوا قدرا على الشعب الفلسطيني، فشعبنا أفشل كل 
المؤامرات والصفقات والمخططات سابقا، وهو قادر على إفشال هذه الصفقة وتمريغ أنف من وّقع عليها 

 في تراب أرض فلسطين".
ن ومؤتمر البحرين ولدا ميتين ألنهما يحمالن بذور الفشل، وألن شعبنا يقف وتابع هنية أن صفقة القر 

عامًا في وجه هذه الصفقات والمؤتمرات التي تريد أن تفرط  13موحدًا في موقف هو األول من نوعه منذ 
 بأرض فلسطين.

لصفقات، وأردف أن أمريكا التي فشلت في كل سياساتها، وفي تطويع المنطقة لن تستطيع تمرير هذه ا
 لتحدي ألمريكا ولمن يقف في صفها.مشيرًا إلى تصاعد اللهيب في المنطقة وروح ا

 منعطف تاريخي
وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في منعطف تاريخي، داعيًا إلى نسيان أوجاع الماضي وآالمه، 

لى بناء استراتيجية وطنية تقوم على أولوية التمسك بثوابت القضية الفل سطينية، وفي مقدمتها القدس وا 
 وحق العودة والدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وأعرب عن جهوزية حركة حماس لعقد لقاء مع األخ أبو مازن وقيادة حركة فتح في مدينة غزة أو في أي 
مؤقت الذي تم االتفاق عليه بموجب اتفاقية القاهرة عام مكان، كما دعا إلى عقد اجتماع اإلطار القيادي ال

2005. 
وأضاف هنية أنه آن األوان الجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، متسائاًل إذا لم 
يجتمع اآلن فمتى سيجتمع؟ فالضفة الغربية تهود، واالستيطان يبتلع األرض، وغزة محاصرة، والالجئون 

 ي المنافي والشتات.مشتتون ف
ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤون الشعب 

 الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، ترعى أبناء شعبنا في كل مكان.
يعية ومجلس وطني وأوضح أن مهمة هذه الحكومة هو التحضير إلجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشر 

 فلسطيني.
وجدد هنية المطالبة بالعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تضم كل الفصائل الوطنية 
واإلسالمية لتشكل مرجعية وطنية موحدة تتبنى االستراتيجية الوطنية والعمل الفلسطيني الموحد في إطار 

 وطني شامل.
وم في لحظة تاريخية استثنائية فاصلة ليقول بكل وضوح: إن أرض وقال إن الشعب الفلسطيني يقف الي

 فلسطين ليست للبيع، وال للصفقات وال للمؤتمرات التي تبحث تكريس االحتالل على أرضنا.
الذين يستشعرون التهديد االستراتيجي غير المسبوق الذي تتعرض –ولفت إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني 

 يفوضوا أحدًا كائنًا من كان للتنازل أو المساومة أو التفريط بحقهم في فلسطين. لم -له القضية الفلسطينية
وتوجه هنية بالتحية إلى الشعوب العربية التي تقف اليوم لتؤكد مركزية القضية الفلسطينية، وأن القدس هي 

 ه األمة.بوصلة األمة، مشيرًا إلى أن مواقف األنظمة التي توافق على صك التنازل ال تمثل ضمير هذ
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وأشار إلى أن توقيت مؤتمر البحرين تزامن مع ذكرى عملية أسر المقاومة للجندي اإلسرائيلي جلعاد 
 م في عملية الوهم المتبدد، في رسالة للمجتمعين في البحرين أن مؤتمركم متبدد.2006شاليط عام 

م إن المقاومة تعاهدكم أن ووجه هنية رسالة لألسرى في سجون االحتالل، قائاًل: رغم انشغالنا أقول لك
 تحرركم مهما بلغت التضحيات.

 تعزيز العالقات
ودعا هنية إلى تعزيز وتعميق العالقة والتنسيق مع الدول العربية واإلسالمية، خاصة في ظل المواقف 
المشرفة لكثير من الدول، ال سيما تلك التي تستضيف الالجئين الفلسطينيين كلبنان الذي رفض المشاركة 

 مؤتمر البحرين.في 
وتوجه بالتحية كذلك إلى الدول كافة التي ترفض التطبيع واالنصياع لإلدارة األمريكية الظالمة، وتؤكد حق 

 الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى دحر االحتالل.
 وأشاد هنية بموقف رئيس البرلمان الكويتي الذي أعلن بكل وضوح رفضه للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.

عا إلى المقاومة الشاملة بكل أنواعها الشعبية والسياسية والمالية واإلعالمية والكفاح المسلح ضد العدو ود
 الصهيوني لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وجدد رفض حركة حماس للوطن البديل، قائاًل: ال للوطن البديل، وال لمشاريع التوسعة، ففلسطين هي 
األردن هو األردن ومصر هي مصر، ولن نتمدد جغرافيا إال باتجاه بقية أرضنا الفلسطينية فلسطين، و 

 المحتلة
 26/6/2019، موقع حركة حماس

 
 حماس: مواقف البحرين التطبيعية طعنة في الظهر .457

"الشرق" إن تصريحات وزير خارجية البحرين لـقال الناطق باسم حركة حماس، السيد حازم قاسم في حديث 
ادعى فيها، أن حماس هي التي تعوق تحقيق السالم في المنطقة، تمثل اصطفافا صارخا إلى جانب  التي

 الرواية اإلسرائيلية، وهي تعارض بشكل كامل كل الحقائق والوقائع على األرض.
عن جرائمه ومذابحه التي  وأضاف "تصريحات الوزير البحريني هي محاولة لتقديم صك براءة لالحتالل

ن مثل هذه التصريحات التي تخالف موقف وضمير األمة، تشكل طعنة في ظهر ارتكبها ض د شعبنا وا 
شعبنا ومقاومته". وأكد قاسم أن كل هذه الهرولة تجاه دولة االحتالل والتي تشكل تصريحات الوزير 

طراب البحريني أحد أشكالها لن تغير الحقائق التاريخية التي تثبت أن االحتالل هو أساس اإلجرام واالض
في المنطقة، وأن الكيان الصهيوني كان وسيبقى العدو األول والمركزي لألمة. وجاءت أقوال الوزير 

 البحريني على هامش المؤتمر لتعزيز الحرية الدينية في العاصمة األمريكية، واشنطن.
 21/7/2019الشرق، الدوحة، 
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 حماس تعلن رفضها زيارة المنتخب السعودي لفلسطين .458
ة حماس عن رفضها الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب السعودي لكرة القدم منتصف الشهر الجاري أعلنت حرك

هذه الزيارة  ،في بيان صحفي ،ووصفت الحركة لمالقاة المنتخب الفلسطيني في رام هللا عبر بوابة االحتالل.
لتبييض صفحته السوداء وكسر بالتطبيعية المستنكرة مهما كانت المبررات، والمستفيد الحقيقي هو االحتالل 

وقالت حماس إن االحتالل الذي سيسهل إجراءات دخول المنتخب السعودي ولحمايته،  عزلته في المنطقة.
هو نفسه الذي يقتل ويختطف الرياضيين الفلسطينيين ويحرمهم من المشاركة في الفعاليات اإلقليمية والدولية 

، مطالبة السعودية بالتراجع عن هذه الخطوة واستبدالها بإجراءات ويدمر البنية التحتية الرياضية بشكل ممنهج
 تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم القطاع الرياضي.

  11/10/2019 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 تستهجن دخول المنتخب السعودي الضفة بإذن إسرائيلي" لجهادا  .459
ة، السبت، توجه المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الفلسطيني” الجهاد اإلسالمي“غزة: استهجنت حركة 
 ، لمالقاة نظيره الفلسطيني.”إذن إسرائيلي”الضفة الغربية المحتلة بـ

إن “وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد الهندي، في تصريح نشره الموقع اإللكتروني للحركة: 
ذلك يعد “وأضاف أن  ”.ع مع االحتاللالمنتخب السعودي امتنع سابقا عن هذه المشاركات رفضا للتطبي

 ”.خرقا للمقاطعة العربية لالحتالل، من خالل الدخول لألراضي المحتلة بإذن صهيوني
 14/10/2019، القدس العربي، لندن

 
 الحية: االحتالل يتجرأ على األقصى بضوء أخضر من المطبعين .460

" خليل الحية، اليوم الجمعة، تأكيده جدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس: غزة
 تجذر مسيرات العودة خياًرا شعبيًّا لمواجهة االحتالل.

من مسيرات العودة والتى جاءت بعنوان "ال للتطبيع": ما  79وأضاف الحية، خالل مشاركته في الجمعة الـ 
 كان لالحتالل ليتجرأ هذا األسبوع على األقصى لوال الضوء األخضر من المطبعين.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن خطر التطبيع يداهم المنطقة، مردفًا: "من المؤسف فتح أبواب 
 العواصم العربية أمام االحتالل".

ووجه الحية رسالة إلى األسرى في سجون االحتالل: على أسرانا البواسل أن يراهنوا على المقاومة، وما 
ل: المقاومة مصممة على إخراج األسرى من سجون وأكم صفقة وفاء األحرار إال دليل على ذلك.

 االحتالل أعزاء كرماء.
وقدم بدوره التحية للمرابطين في المسجد األقصى، مؤكدًا أن المساس بالقدس خط أحمر، مضيفًا 

 "نستنهض أبناءنا وشبابنا وفتياتنا أن يصّعدوا هجماتهم في القدس".
 18/10/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 األول للمقاومة الشعبية تتبّنى المقاطعة: ال للتطبيع "فتح"ت مؤتمر توصيا .461
أوصى مؤتمر حركة "فتح" األول للمقاومة الشعبية، الذي عقد السبت في البيرة، : جهاد بركات -البيرة 

بالنهوض بالمقاومة الشعبية، والعمل على تفعيل اإلطار القيادي على مستوى مفوضية التعبئة والتنظيم، 
ة إلى تشكيل إطار قيادي للعمل الشعبي يضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فضاًل عن إضاف

توصيات أخرى، أهمها تفعيل لجان الحراسة، وتبني المقاطعة ودعم حركة المقاطعة، والتوصية بإعادة 
 صياغة لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي بما يتناسب مع تعريف التطبيع.

المقاطعة ومناهضة التطبيع في مؤتمر فتح األول للمقاومة الشعبية نصفت الخفش وقال مقرر لجنة 
لـ"العربي الجديد"، في تعقيب حول أهمية المؤتمر، الذي عقد السبت في مدينة البيرة، وخرج بتوصيات بعد 
ذلك، إنه "يأتي في ظل أوضاع سياسية متدهورة، وحصار إسرائيلي بما فيه الحصار المالي، وتغول 

ميركي بقرارات داعمة لالحتالل. وجاء المؤتمر للنهوض بالمقاومة الشعبية، امتدادًا العتماد حركة فتح أ
في مؤتمريها العامين السادس والسابع تصعيد المقاومة الشعبية، وتأكيد المجلسين المركزي والوطني على 

 ذلك".
قد أول من أمس السبت، في التوصيات جاءت نتاج عمل لجان متخصصة انبثقت عن المؤتمر، الذي ع

مقر جمعية الهالل األحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، تحت عنوان "مؤتمر حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني )فتح( األول للمقاومة الشعبية"، بالشراكة بين حركة "فتح" و"هيئة مقاومة الجدار 

 واالستيطان".
غة التوصيات للنهوض بالمقاومة الشعبية مقسمة إلى سبع وجاءت محاور اللجان التي عملت على صيا

لجان، هي: لجنة رؤية حركة "فتح" للمقاومة الشعبية، ولجنة الحراسة والحماية من اعتداءات المستوطنين، 
ولجنة المقاطعة ومناهضة التطبيع، ولجنة العالقات الخارجية، ولجنة اإلعالم، ولجنة برنامج المقاومة 

 الشعبية.
 14/10/2019، الجديد، لندن العربي

 
 طالب بدعم أهالي القدسيهنية يدعو إلى مبادرة لمواجهة التطبيع ... و  .462

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح الجمعة، إلى إنشاء : الرأي - غزة
ة على قضيتنا صندوق شعبي لدعم أهالي القدس المحتلة مؤكدًا على أن المرحلة الحالية هي األكثر خطور 

 وعلى القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية.
وقال هنية خالل كلمة له عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس بدورته الحادية 
عشر تحت شعار "معا ضد الصفقة والتطبيع "في اسطنبول:" إّن المؤتمر يؤكد على أن قضية فلسطين 

 الشعوب.ى قضية رئيسية وأساسية لد
وطالب هنية المؤتمر بوضع خطة وبرنامج عمل وروية إلسقاط صفقة القرن ومواجهة التطبيع مع 
طالق مبادرة شعبية لمواجهة التطبيع مع "إسرائيل"، مثمًنا موقف الرئيس التونسي قيس سعّيد  "إسرائيل"، وا 

 .الرافض للتطبيع
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ا وأعرافها ومذاهبها، ورمز القضية الفلسطينية وأشار إلى أن القدس تمثل رمز وحدة األمة بكل أطيافه
وأكد أن  وجوهر الصراع مع المشروع الصهيوني وهي رمز الصراع مع إسرائيل وال فلسطين بدون القدس.

صفقة القرن يتعدى خطرها إلى المنطقة بشكل عام وال يقتصر أثرها على القدس وفلسطين فقط، مشدًدا 
واستطرد بقوله إن "قضية فلسطين قضية رئيسية  زم منا التوحد.على أن مواجهتها أصبحت ضرورة تستل

وأساسية لدى الشعوب.. ونحن متمسكون بأرضنا وبكل فلسطين ولن نعترف بإسرائيل وسنحمي المسجد 
صرار".  األقصى بكل عزيمة وا 

 1/11/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بيع مرفوضتط" 2020اكسبو دبي "حماس: مشاركة االحتالل في  .463
انتقدت حركة حماس استمرار دولة اإلمارات العربية المتحدة في تنفيذ برامج  ”:القدس العربي“ - غزة

أكسبو دبي “وأعمال تطبيعية مع إسرائيل، وذلك مع بدء العمل في بناء الجناح اإلسرائيلي في معرض 
2020.” 

ة االحتالل اإلسرائيلي عن البدء ببناء وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن إعالن وزارة خارجي
هو أحد أشكال التطبيع المرفوض “في دولة اإلمارات العربية،  "2020أكسبو دبي "جناح لها في معرض 
 ”.والمستنكر وطنيًا وقومياً 

إلى وقف هذا السلوك الذي ” التطبيع مع المحتل”ودعا قاسم في تصريح صحافي األطراف التي تسعى لـ
االحتالل على رفع وتيرة إجرامه ضد شعبنا الفلسطيني، وزيادة انتهاكاته ضد مقدسات  يشجع“قال إنه 

بقاء عالقة الصراع معه، “وأضاف:  ”.األمة يجب أن يبقى الكيان الصهيوني هو العدو المركزي لألمة، وا 
 ”.ومواجهة سياسته التي تهدف لتقويض كل فرص نهوض األمة وتطورها

 استضافت مؤخرا عدة وفود إسرائيلية سياسية ورياضية، وكان من أبرز زوار يشار إلى أن دولة اإلمارات
 كاتس، ووزير الرياضة.وزير الخارجية يسرائيل  أبوظبي

 21/1/2020، لندن، القدس العربي
 

 الفصائل تستنكر لقاء الرئيس السوداني بنتنياهوحماس و   .464
ي جمع الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان استنكرت الفصائل الفلسطينية في غزة اللقاء الذ :معا - غزة

 مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في اوغندا.
واعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن هذه اللقاءات التطبيعية تشجع االحتالل على مواصلة 

واإلسالمية، ويشجع جرائمه وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة مقدسات األمة العربية 
 االحتالل واإلدارة األمريكية على استمرار التنكر لحقوق شعبنا المشروعة.

وأدانت حركة الجهاد االسالمي اللقاء، مؤكدة أن هذا االجتماع ال يعبر أبدا عن الموقف األصيل 
 ة والمقاومة.والمعروف للشعب السوداني الذي يعتبر من أكثر الشعوب مساندة وتأييدا للقضية الفلسطيني
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واعتبرت أن اللقاء يشكل ردة عن الموقف السوداني العروبي األصيل وعن الءات الخرطوم الثالث، داعية 
 .اللقاء والوقوف في وجه أي محاولةالشعب السوداني وقواه الحية وثواره األحرار لرفض وادانة هذا 

ر الشعب الفلسطيني، وقالت انه في لتحرير فلسطين في اللقاء طعنة في ظه الديموقراطيةورأت الجبهة 
الوقت الذي بات مطلوبًا مواصلة العمل على نزع الشرعية عن االحتالل، وعزل دولة اسرائيل، يأتي اللقاء 
ليقدم هدية مجانية لرئيس حكومة االحتالل، ومكافأة له على سياساته العدوانية والدموية ضد ابناء شعبنا 

 هويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية وتهجير سكانها.في المناطق المحتلة، وتوغله في ت
من جهتها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشعب السوداني وحركته الوطنية إلدانة هذا اللقاء، 

 والتصدي ألي خطوات تطبيعية تترتب عليه.
ي، وموقفه الذي لم وأكدت الجبهة أن لقاء البرهان مع نتنياهو يضرب في الصميم مصالح الشعب السودان

 ٠يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني، وانخراط الكثير من أبنائه في صفوف المقاومة الفلسطينية
 3/2/2020، وكالة معًا اإلخبارية

 

 فتح تدين لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع رئيس وزراء االحتالل .465
اء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"،  اللق :رام هللا

 ، مع رئيس وزراء دولة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.اإلثنينعبد الفتاح برهان، اليوم 
واعتبر أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، أن لقاء برهان، مع نتنياهو، يتناقض 

اني الشقيق المناصر على الدوام لحق شعبنا في اقامة دولته الحرة والمستقلة ذات مع موقف الشعب السود
وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنه يشكل خروجا عن مبادرة السالم  1967السيادة على حدود عام 

 العربية، وقرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون االسالمي، األخيرة.
 3/2/2020، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال

 

 فصائل المقاومة: الرهان على الواقع العربي الُمطبع والتنسيق األمني خاسر .466
غزة: أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حالة الرهان "اإلسرائيلي" على الواقع العربي 

فة الغربية المحتلة المؤيدة للتنسيق األمني المهرول نحو التطبيع وعلى السياسة السلطة الفلسطينية بالض
"دماء  ، هو رهان خاسر وشددت الفصائل في بيان مشترك لها اليوم األحد، على أنومشروع المفاوضات

 الشهداء ستبقى متجذرة في األرض لتؤكد حقنا الكامل بها وستكون نورًا لكل مقاوم على أرض فلسطين".
الل( فرض معادالت وقواعد اشتباك جديدة مع المقاومة "لن تفلح"، ونبهت إلى أن محاوالت العدو )االحت

 مردفًة: "لن نقبل بأن تكون الدماء الفلسطينية ثمنا للرهانات الصهيونية الداخلية".
 23/2/2020، فلسطين أون الين

 

 صالح: التطبيع خيانة إلرادة الشعوب ومواقف األمةماهر  .467
اهر صالح، أن كل محاوالت التطبيع مع االحتالل في الخارج م ماسأكد رئيس حركة ح: بيروت

اإلسرائيلي "خيانة وتزوير إلرادة الشعوب ومواقف األمة". داعًيا إلى نبذ المطبعين شعبًيا وا عالمًيا، 
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وقال صالح في تصريح الثالثاء: "نحن نرى  ومواجهتهم ورفع الصوت العربي أعلى في مقاومة التطبيع.
كات رفض االحتالل ومقاطعته تزداد في العالم". مشدًدا على أن المستقبل أنه ال مستقبل للتطبيع، وحر 

 للمقاومة التي تحمل مشروع التحرير والعودة التي استطاعت إفشال مخططات االحتالل.
 28/4/2020، قدس برس

 
 هنية: التطبيع جريمة ال تغتفر وُتشجع االحتالل على إرهابه ضد شعبنا .468

ياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، إسماعيل هنية: إن الذين يقفون قال رئيس المكتب الس: الدوحة
وراء جريمة التطبيع يشجعون العدو على مواصلة إرهابه ضد األرض والشعب الفلسطيني والقدس والمسجد 

وأضاف هنية، في كلمة له للملتقى العربي االفتراضي لمناهضة التطبيع: إن  "التطبيع مع العدو  األقصى.
وصّرح أن  "كل  صهيوني يعدُّ جريمة كبرى وخطيئة ال تغتفر وطعنة غادرة في صدر شعبنا وأمتنا".ال

المواقف التي تحاول تمرير أو تبرير التطبيع أو كسر حاجز العداء معه، سياسيا وا عالميا واقتصاديا 
ح في اختراق حصون ورياضيا وثقافيا وفنيا، وزرع كيانه الغاصب في جسم أمتنا، محاوالت فاشلة لن تفل

 األم ة وأصالتها في كره ونبذ االحتالل، وستبقى أمتنا السند والداعم لفلسطين وقضيتها ومقاومتها".
 8/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لتشكيل جبهة وطنية وعربية لمواجهة "التطبيع"تدعو فصائل المقاومة  .469

سالميٍة دعت فصائل المقاومة الفلسطينية الي الرأي: - غزة وم الخميس، لتشكيِل جبهة وطنية وعربية وا 
 واسعٍة ومْن كلِّ أحراِر العالم لمواجهِة "تياِر التطبيِع والتنسيِق األمنيِّ مع االحتالل".

وأكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم في كلمة له ممثاًل فصائل المقاومة بمؤتمر صحفي بمدينة 
أهمية هذه الجبهَة لمواجهة المخططات "الصهيوأمريكية" وكنِس  غزة، بمناسبة يوم القدس العالمي،

وقال برهوم "في هذا اليوِم الفضيِل من هذا الشهِر المبارِك، تحلُّ علينا  االحتالِل عن أرِضنا ومقدساِتنا.
 مسجِد األقصى.ذكرى يوِم القدِس العالميِّ الذي انطلَق مع الثورِة اإليرانيِة؛ وفاًء للمدينِة المقدسِة، ونصرًة لل

 21/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مع االحتالل "جريمة التطبيع"اإلمارات في  تدين استمرار "الشعبية" .470
جريمة “أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استمرار دولة اإلمارات في ”: القدس العربي“ –غزة 

به تلك الدولة العربية، رغم كل الدعوات التي سبق أن مع االحتالل اإلسرائيلي، ورفضت ما تقوم ” التطبيع
واعتبرت  وجهت لها بالتوقف عن ذلك، والتحذير من المخاطر التي تترتب على التطبيع فلسطينيًا وعربيًا.

تصاعد وتيرة التطبيع بين دولة اإلمارات والكيان إلى حد تسيير رحالت طيران “الجبهة، في بيان لها، أّن 
 أبوظبيكما حدث )الثالثاء( من وصول طائرة لشركة الطيران اإلماراتية انطلقت من مدينة مباشرة بينهما 

 ”.، ُيشكل إمعاًنا في طعن القضية الفلسطينية وتضحيات شعبنا وأمتنا العربيةجوريونلمطار بن 
 10/6/2020، القدس العربي، لندن
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 ستجداٌء للتطبيعحماس: محاوالت سفير اإلمارات البحث عن مشتركات مع االحتالل ا .471
اعتبرت حركة حماس محاوالت سفير اإلمارات العربية المتحدة في واشنطن، للبحث عن مشتركات بين 
دولته مع االحتالل اإلسرائيلي "استجداًء للتطبيع معه، عدا عما تؤشر عليه هذه المحاوالت من قلة إدراك 

، إنه من ة حماس حازم قاسم، في تصريح لهركلطبيعة الكيان العدوانية التوسعية". وقال المتحدث باسم ح
المستنكر والمؤسف تباهي السفير اإلماراتي في مقال نشره في صحيفة عبرية، بأن بالده أدانت حركات 
المقاومة الفلسطينية والعربية. وأضاف قاسم أن وصف السفير اإلماراتي رد الفعل الفلسطيني على خطوة 

ذه الخطوة "ستحرك المتطرفين"، هو اتهام لكل النضال الوطني "الضم" اإلسرائيلية بأنه عنف، وأن ه
 الفلسطيني، وتجريم لتضحيات شعبنا العظيمة النبيلة.

 12/6/2020، فلسطين أون الين
 

 اإلمارات تحاول التطبيع مع االحتالل على حساب الشعب الفلسطيني :الضفةبناطق باسم فتح  .472
في الضفة الغربية، حسين حمايل، هبوط طائرة ” فتح“وصف الناطق باسم حركة وكاالت:  - رام هللا

اإلمارات تحاول “وأضاف حمايل:  ”.المشبوه“إماراتية محملة بمساعدات لفلسطين، في إسرائيل، باألمر 
التطبيع مع االحتالل على حساب الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تمر به القضية الفلسطينية بأصعب 

غير سليم “واعتبر أن الهدف من المساعدات  ”.م أجزاء من الضفةمراحلها إثر مخطط إسرائيل بض
في الوقت الذي تقتل إسرائيل فيه الفلسطينيين وتحاصرهم تهبط طائرة عربية في مطار “وقال:  ”.ومؤلم

 ”.االحتالل
 12/6/2020، القدس العربي، لندن

 
 مبار "الجبهة الشعبية": اإلمارات تضغط على الفلسطينيين كي يرضخوا لخطة ت .473

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، اإلمارات بتمكين "إسرائيل" من : رام هللا )فلسطين(
 تحقيق أهدافها ضد مصالح وأمن الشعوب العربية.

جاء ذلك في بيان، ردا على مقال لسفير اإلمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، نشرته صحيفة "يديعوت 
 ة.أحرونوت"، صباح الجمع

وقالت الجبهة في بيانها، إن "المقال قفزة لألمام في إظهار دور اإلمارات في مسار التطبيع الذي تعمل 
 سيع دائرته مع الكيان الصهيوني".على إشاعته وتو 

)صفقة  ترامبوأضافت أن "المقال وسيلة ضغط في هذه الفترة على الفلسطينيين كي يرضخوا لخطة 
 ط الضم وغيرها".القرن( وما يتولد عنها من خط

 13/6/2020قدس برس، 
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 أخلت بالتزامات وعدت بها اإلمارات "إسرائيل": "الجهاد" .474
خيبة أمل “الفلسطينية مقاال لدبلوماسي إماراتي، بأنه يدل على ” الجهاد اإلسالمي“غزة: اعتبرت حركة 

جاء ذلك في  بسبب تخلف تل أبيب عن تنفيذ التزامات وعدت أبوظبي بها.” من إسرائيل أبوظبي
الفضائية، تعليقا على مقال لسفير ” الميادين“تصريحات للقيادي بالحركة أحمد المدلل، الجمعة، لقناة 

 اإلسرائيلية، الجمعة.” يديعوت أحرنوت“اإلمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، نشرته صحيفة 
، دون ”إسرائيل التي وعدت بها تصريحات العتيبة تدلل على خيبة أمل إماراتية من التزامات“وقال المدلل: 

التصريحات فيها استجداء وعتاب، ولم تحمل أي معان لها عالقة “وأضاف:  أن يذكر هذه االلتزامات.
 ”.بنصرة القضية الفلسطينية

 12/6/2020، القدس العربي، لندن
 

 : تطبيع اإلمارات مع االحتالل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية"حماس" .475
" إن االتفاق األمريكي اإلسرائيلي اإلماراتي  :نحماس فوزي برهوم في بيا حركة اسموقال المتحدث ب

خطير، وبمثابة مكافأة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني". 
وأضاف "ندين كل شكل من أشكال التطبيع مع االحتالل، والذي يعتبر طعنة في خاصرة القضية 

طينية". وأكد أن المستفيد منه "العدو اإلسرائيلي، وسيشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم الفلس
 واالنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته".

 13/8/2020، فلسطين أون الين
 

 : االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي سقوط سياسي وأخالقيد"الجها" .476
مارات تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن إعالن دولة اإل: رام هللا

 يمثل سقوطا أخالقيا واستراتيجيا للسياسة اإلماراتية التي تتنكر لإلجماع القومي العربي.
واعتبرت الحركة في بيان لها، الخميس، إن محاولة تبرير االتفاق بأنه جاء لوقف مخطط الضم، هو 

تفاق هو مكافأة لالحتالل على جرائمه وعدوانه وغطاء تضليل محض واستخفاف ال ينطلي على أحد، فاال
  لتمرير مخطط "صفقة القرن".

 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : االدعاء بأن التطبيع يسهم في وقف خطة الضم وهم وتضليل"الديموقراطية" .477
تفاق بين دولة اإلمارات، واالحتالل لتحرير فلسطين، أن اال الديموقراطيةاعتبرت الجبهة : رام هللا

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة تيسير خالد، في  اإلسرائيلي، بمثابة توجيه طعنة لشعبنا في ظهره.
، الخميس، "أن البعض يبيعنا الوهم بأنه من خالل التطبيع مع االحتالل، يساهم في "تويتر"تغريدة له على 

 ."ة الغربية إلسرائيلوقف سياسة ضم مناطق واسعة من الضف
 13/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"هنية يتصل بعباس ويرفضان االتفاق اإلماراتي مع  .478
أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، مساء الخميس، أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل : رام هللا

عباس، لمناقشة التطورات المتعلقة باالتفاق المعلن بين اإلمارات  هنية، اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود
وقال بيان صدر عن مكتب هنية، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن  واالحتالل اإلسرائيلي.

المسؤولين "أكدا بشكل واضح رفض هذا االتفاق المعلن، معتبرين أنه اتفاق غير ملزم للشعب الفلسطيني، 
وشدد عباس وهنية على أن "كل مكونات الشعب الفلسطيني تقف صفًا واحدًا في رفض  امه".ولن يتم احتر 

وشدد عباس وهنية على أن "من غير  التطبيع أو االعتراف باالحتالل على حساب الحقوق الفلسطينية".
مع  المسموح ألي كان أن يجعل من فلسطين وقدسها وأقصاها وشهدائها وعذابات أبنائها جسرًا للتطبيع

 العدو".
 14/8/2020، لندن، العربي الجديد

 
 يخون فلسطين "إسرائيلـ"العالول: كل من يساند عالقة اإلمارات ب .479

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول: "إن اتفاق اإلمارات مع إسرائيل 
وضح العالول، في وأ للقدس وفلسطين".يشكل طعنة في الموقف العربي وفي األمن القومي العربي وطعنة 

"، أن "من اتفقوا مع إسرائيل على تطبيع العالقات تعاونوا مع الواليات 21"عربيتصريحات خاصة لـ
وتساءل قائال: "ما هي مصلحة اإلمارات  المتحدة ومع االحتالل، وطعنوا القضية الفلسطينية في الظهر".

كل األمل أاّل تكون مصالحهم عبر الطعن في القضية العربية في تطبيع عالقاتها مع االحتالل؟ 
 الفلسطينية".

" عن موقفه من مباركة تيار دحالن في حركة "فتح" لهذا االتفاق 21وردا على سؤال وجهته له "عربي
اإلماراتي ـ اإلسرائيلي، قال العالول: "المسألة واضحة تماما بالنسبة لنا، إن ما قامت به دولة اإلمارات 

المتحدة هو خيانة للقضية الفلسطينية وطعن لها في الظهر، وانسجام مع المخطط األمريكي، ومن العربية 
 يقف معها ينسحب عليه الموقف الخياني ذاته"، على حد تعبيره.

 14/8/2020، "21موقع "عربي 
 

 النخالة: اتفاق اإلمارات سقوط مدماك آخر في الجدار العربي المتهالك .480
ام لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين زياد النخالة اتفاق التطبيع بين اإلمارات وصف األمين الع: بيروت

واالحتالل اإلسرائيلي بأنه "سقوط مدماك آخر في الجدار العربي المتهالك أصال، والذي سبقه اتفاقات 
 كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو".

يدوسون على كل شيء ويلطخون وجوههم وقال النخالة، في تصريح صحافي، اليوم الجمعة: "يا لعارهم.. 
وتاريخهم بدماء الفلسطينيين ودماء الشعوب العربية التي قدمت التضحيات من أحل فلسطين ومن أجل 

وأضاف: "إنهم يغادرون المقّدس للمدّنس من أجل بقائهم عبيدا وخدما إلسرائيل وأمريكا، ومن  القدس".
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وقاحتهم حتى وصل بهم الحال ألن يكونوا مداسا ألقدام أجل بقائهم في السلطة والحكم.. يا لعارهم و 
 ، وليبقى اآلخرون في سلطتهم ومواقعهم".ترامبنتنياهو و 

 14/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يخالف الموقف العربي "إسرائيل"فتح: التطبيع مع  .481
سلطة القائمة باالحتالل بما أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، رفضها التطبيع مع ال: رام هللا

 يخالف الموقف العربي المستند على مبادرة السالم العربية.
وعبرت فتح في بيان صادر عن المتحدث باسمها جمال نزال، اليوم الجمعة، عن خيبة أملها الكبيرة من 

هو يتعرض خطوة اإلمارات، مطالبة بالتراجع عنها وعدم التخلي عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة و 
وحذر نزال  لمخاطر التصفية والقتل والسجن والمالحقة والحرمان والتنكر لحقوقه ووجوده من األساس. 

من خطورة التعطي مع المزاعم اإلسرائيلية بما يسمى تعليق خطة الضم واالستيالء، وطالب بإلغائها كليا، 
االقتراب من تنفيذ الضم مستفيدة من  وبإبقاء الضغط الدبلوماسي العالمي ثقيال على إسرائيل لصدها عن

 اي غطاء في عالقة لها مع دولة عربية هنا أو هناك.
 14/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 " خروج عن اإلجماع العربياإلسرائيلي - السالم اإلماراتيلبنان: "بفصائل فلسطينية  .482

ة في لبنان، إعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة استنكرت فصائل فلسطيني: محمد شهابي -بيروت 
ووصف ممثلو الفصائل االتفاق خالل  م برعاية أميركية.والكيان اإلسرائيلي، التوصل إلى اتفاق سال

وطعنة حديثهم لـ"قدس برس"، بأن االتفاق الذي إعلن عنه الخميس، خروج عن اإلجماع العربي الوطني، 
دعوا األنظمة العربية إلى العودة إلى التزام نهج الشعوب المتمسكة بالثوابت و  في ظهر القضية الفلسطينية.

 الوطنية والقضية الفلسطينية، وعزل الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه.
 14/8/2020، قدس برس

 
 يوسف: التطبيع اإلماراتي مكافأة لالحتالل على جرائمهحسن  .483

التطبيع اإلسرائيلي اإلماراتي مكافأة لالحتالل على الجرائم قال القيادي في حركة "حماس" حسن يوسف إن 
 التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من هدم واعتقال وبناء مستوطنات وغيرها.

وأكد القيادي حسن يوسف أن ضم الضفة ما زال على الطاولة، وأن الحكومة اإلسرائيلية تسعى جاهدة 
 لقته أليام أو عدة أشهر، فالخطر ما زال قائما.لتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع حتى لو ع

وأوضح أن الثمن الكبير الذي تدفعه اإلمارات لالحتالل باهظ جدا وغير مقبول جملة وتفصيال من كل 
 أبناء شعبنا الفلسطيني.

 14/8/2020، موقع حركة حماس
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 البطش: التطبيع بين االمارات و"اسرائيل" جريمة بحق فلسطين .484
لسياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين خالد البطش أنه للمرة الرابعة في تاريخنا أكد عضو المكتب ا

. جاءت أمسيسجل صفر االمة يوًما من أيامها السوداء بعد كامب ديفيد واسلو ووادي عربة والرابعة 
 تصريحات البطش خالل مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها الحركة في مدينة غزة احتجاجًا على اإلعالن

 األمريكي بشأن تطبيع العالقات بين دولة االمارات واالحتالل.
الشيخ زايد يوصف باليد  متابًعا كانوقال البطش: "إن ما جرى باألمس جريمة بحق االقصى وفلسطين"،  

البيضاء لم تلوث يده ولم تلطخ ابقوها بيضاء ناصعة ورافعة لقضايا االمة واستدرك الشيخ البطش يقول: 
وال يهمنا وال يضعفنا مواقف الضعف من قبل القادة العرب". وتساءل البطش: "ماذا بقي من "ال يخيفنا 

 كانوا يقايضون الحقوق باالعتراف بالعدو؟". إذاشهامة للعرب 
 14/8/2020، فلسطين اون الين

 

 "الشعبية": تبرير اإلمارات اتفاق التطبيع بتجميد قرار "الضم" وقاحة وكذب  .485
ة لتحرير فلسطين"، األحد، هجوما الذعا على اإلمارات بعد اعالنها التطبيع مع شنت "الجبهة الشعبي

"الوقاحة والكذب" في تبرير "خيانتها". وقالت الجبهة في بيان لها: بـاالحتالل اإلسرائيلي، متهة إياها 
ب  يسعى "أكاذيب النظام اإلماراتي بأن اتفاق )التطبيع( يتضمن تجميدا لضم أراضي فلسطينية وقاحة وكذ

من خاللها لتبرير خيانته وتساوقه مع االحتالل". وأضافت: "مواصلة االحتالل مشاريعه االستيطانية تؤكد 
 إصراره على تنفيذ خطة الضم، برعاية ومباركة وتشريع عربي رسمي".

 16/8/2020، فلسطين أون الين
 

 ئمهأبو مرزوق: تطبيع اإلمارات مع االحتالل يمنحه غطاء لالستمرار بجرا .486
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، يوم الثالثاء، إن "حماس" وجميع : الدوحة

اإلماراتي، وهو يضر بشكل بالغ بالقضية  -مكونات الشعب الفلسطيني ترفض وبشّدة االتفاق اإلسرائيلي
 الفلسطينية.

اء لالستمرار في جرائمه بحق وأوضح أبو مرزوق، في تصريح مكتوب، أن االتفاق يمنح االحتالل غط
الشعب واألرض والمقدسات، معتبًرا إياه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته، وتضحيات 

 الشعوب العربية واإلسالمية، وخيانة لتاريخ دولة اإلمارات وشعبها".
 18/8/2020، قدس برس

 
 هنية: تطبيع اإلمارات طعنة غادرة.. ولن نتخلى عن المقاومة .487

يس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اتفاق التطبيع بين اإلمارات واالحتالل وصف رئ
اإلسرائيلي بأنه "طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني"، وأكد على أن حركته "لن تتخلى عن برنامج 
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الناطقة بالعربية،  جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها هنية مع قناة "تي آر تي" التركية مقاومة االحتالل".
 وقال هنية: "إن التاريخ لن يرحم الُمطبِّعين والشعوب لن تغفر لهم وشعبنا الفلسطيني لن يستسلم".

وطالب هنية اإلمارات بالتراجع عن قرار التطبيع مع االحتالل، وأال تستمر في هذا االتجاه الذي "لن يخدم 
ية كل من يفكر بالتطبيع مع االحتالل أو ودعا هن إال االحتالل على حساب الشعب الفلسطيني".

االعتراف به على حساب حقوق الشعب الفلسطيني إلى أن يتوقف، وقال: "نحن الذين نصنع المعادالت، 
وقال: "أي حاكم عربي يعتقد أن التطبيع مع  وال أحد يمكن له أن يفرض معادالت على شعبنا وأمتنا".

 االحتالل يمنحه شرعية لحكمه هو واهم".
 20/8/2020، "21وقع "عربي م

 
 مشعل للمطّبعين: "إسرائيل" تستخدمكم لبناء مصالحها ومنع نهضتكم .488

الخميس: إن الدول التي ُتسوق للتطبيع مع ، قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس: الدوحة
وتابع "مشعل": "إن  .لألمة االستراتيجية"إسرائيل"، تتصادم بهذه السياسة مع كل القيم والمبادئ والمصالح 

"إسرائيل" ُتريد االندماج في المنطقة عن طريق سياسة التطبيع مع بعض الدول"، مؤكًدا أنها تسعى ألن 
 تكون "الالعب األساسي لفرض هيمنتها في المنطقة".

 وخاطب مشعل الدول التي وّقعت اتفاق سالم مع الكيان الصهيوني بالقول: "إن كنتم تعتقدون أن "إسرائيل"
من خالل التطبيع، فأنتم واهمون، بل هي تستخدمكم لبناء مصالحها  استراتيجيةتبني معكم عالقات 

وتطرق "مشعل" في معرض حديثه إلى األزمات التي تمر بها الدول العربية،  والحيلولة دون نهضتكم".
ضمن مخطط  قائاًل: "إن هناك سلوكيات خاطئة ُتؤّجج الصراعات بين الدول واألطراف في المنطقة،

 غربي إسرائيلي استعماري".
 20/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
نهاء االنقسامو على تفعيل "المقاومة الشعبية الشاملة" تتفق  الفلسطينية لفصائلا .489  ا 

أكد اجتماع األمناء : رام هللا، بيروت، من 3/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، ذكرت 
محمود برئاسة  السلطة الفلسطينيةأن شعبنا بمكوناته كافة، وفي مقدمتها  الفلسطينية فصائلالعامين لل
رفض بشكل مطلق جميع المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتجاوز حقوقنا يعباس، 

مي جاء ذلك في البيان الختا المشروعة، كما يرفض أي مساٍس بالقدس ومقدساتها المسيحية واإلسالمية.
الصادر عن اجتماع األمناء العامين للفصائل، الذي عقد الخميس في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، وفي 

وشدد البيان على أن شعبنا وقيادته يدينون كل مظاهر  العاصمة اللبنانية بيروت عبر "الفيديو كونفرنس".
واألمتين العربية واإلسالمية، وأن التطبيع مع االحتالل، ويعتبرون ذلك طعنًة في ظهر الشعب الفلسطيني 

 القيادة الفلسطينية تدعو شعوبنا وأحرار العالم للتصدي بكل ما أوتوا من قوة لهذه المخططات.
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اتفقت الفصائل الفلسطينية، الخميس، على ضرورة من بيروت:  3/9/2020، 21موقع عربي وأضاف 
، وذلك بعد تطبيع اإلمارات مع االحتالل تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة ضد االحتالل اإلسرائيلي

وفي البيان الختامي الصادر عن األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خالل اجتماعهم في  اإلسرائيلي.
فصيال، في مقدمتهم  14ووقع على البيان  بيروت، اتفقت الفصائل أيضا على تقديم رؤية إلنهاء االنقسام.

 فتح، وحماس، والجهاد.
ة الفصائل، وفق بيان تاله أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، التوافق على وأكد قاد

وقالوا في البيان: "توافقنا على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية  "قواعد االشتباك وآليات مقاومة االحتالل".
افوا: "كما توافقنا على تشكيل وأض كخيار أنسب للمرحلة، دفاعا عن حقوقنا المشروعة لمواجهة االحتالل".

لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع االحتياجات 
 الالزمة الستمرارها".

وفي بيانهم الختامي أيضا، اتفق األمناء العامون على "تشكيل لجنة من الفصائل وشخصيات وازنة تقدم 
نقسام الداخلي"، على أن تقدم تقريرها للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، المقرر رؤية إلنهاء اال

ورفض قادة الفصائل "جميع المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية،  اجتماعه بعد خمسة أسابيع.
مر وأكدوا أن القضية تتعرض "لمخاطر التآ وأي مساس بالقدس ومقدساتها المسيحية واإلسالمية".

 والتصفية ومحاوالت اختزالها في حلول معيشية".
وأشاروا إلى "المؤامرات والمخططات التي تقوم بها حكومة االحتالل واإلدارة األمريكية الحالية، من خالل 

وأكدوا أنه مع  صفقة القرن ومخططات الضم، وتمرير التطبيع المجاني الذي رفضه شعبنا بأكمله".
الفعل الفلسطيني على قلب رجل واحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية  "االجتماع التاريخي ينطلق

 بمبادرة شجاعة ومسؤولية وطنية عالية".
وأدان أمناء الفصائل "كل مظاهر التطبيع مع االحتالل"، واعتبروا ذلك "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني 

ب العالم وأحراره إلى "التصدي بكل ما أوتوا ودعت القيادة الفلسطينية شعو  واألمتين العربية واإلسالمية".
 من قوة لهذه المخططات".

وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة االحتالل، "بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية 
 من حق الشعوب في مقاومة االحتالل".

، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في واتفقوا أيضا على ضرورة العيش "في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد
إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خالل االنتخابات الحرة 

 والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولة وفق المعايير الدولية".
المحتلة وعاصمتها القدس، وأنه ال  وأكدوا ضرورة "إقامة الدولة الفلسطينية على كامل األرض الفلسطينية

 دولة في غزة، وال دولة من دون غزة".
وفي االجتماع ذاته، أكد عباس القرار الوطني المستقل، ورفض أي مفاوضات مع إسرائيل تكون "صفقة 

كما دعا  ودعا إلى حوار وطني شامل، متعهدا بالعمل على تحقيق الشراكة الوطنية. القرن" على طاولتها.
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"فتح" و"حماس" إلى "الشروع في حوار لالتفاق على آليات إلنهاء االنقسام، وفق مبدأ أننا شعب  حركتي
 واحد، والتوافق على قيادة تقود فعاليات المقاومة".

 نص البيان: ولالطالع على
8689http://www.wafa.ps/Pages/Details/ 

 
 اس: موقف الجامعة العربية األخير يصب في مصلحة االحتاللحم .490

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

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

 10/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تدعو النسحاب فلسطين من الجامعة العربية "الجهاد" .491
ى االنسحاب من جامعة الدول العربية عقب إسقاط دعت حركة الجهاد اإلسالمي السلطة الفلسطينية إل

وقال رئيس  .اجتماع وزراء الخارجية العرب مشروع قرار فلسطيني لرفض التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل
إن الجامعة العربية "تمثل اليوم دوال  له الخميس، الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي في بيان

وأضاف الهندي أن الجامعة العربية "ال تمثل  ق إسرائيل وترفض إدانة التطبيع".تتخلى عن فلسطين وتعان
 شعوبها الحية المخلصة دوما لفلسطين".

 10/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "الشعبية": الجامعة العربية سقطت في الموقع المعادي لشعوبها .492
الفلسطيني امعة العربية مشروع القرار أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفض المجلس الوزاري للج

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

والخيانة لتمرير ودعم سياساتها المناقضة لمصالح شعوب األمة العربية استخدامية من قبل دول التبعية 
وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين. واعتبرت الجبهة أن موقف المجلس الوزاري للجامعة 

 هو "انحياز وقح" لدولة اإلمارات العربية، وتشجيع  لها ولدول أخرى بالسير قدمًا في التطبيع.
  9/9/2020، الينفلسطين أون 

 
 الزهار لـ"قدس برس": الجامعة العربية انحرفت عن دورها األساسي .493

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، محمود الزهار، أن "جامعة الدول : غزة
ن ما تقوم به اليوم حول القضية الفلسطينية، ي هدد كل العربية انحرفت عن الدور الذي أسست من أجله، وا 

http://www.wafa.ps/Pages/Details/8689
http://www.wafa.ps/Pages/Details/8689
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 1948وقال الزهار لـ"قدس برس": "كل التجمعات التي قامت بعد العام  الدول العربية في المستقبل".
وقبلها، كانت تهدف إلى الحفاظ على األمة العربية، ومن أجل ذلك سميت جامعة الدول العربية، وكانت 

 قضيتها األساس هي فلسطين".
 11/9/2020، قدس برس

 
 اإلسرائيلي بالتوجه نحو الوحدة الوطنية - ق البحرينيفتح: ردنا على االتفا .494

اإلسرائيلي، سيكون  - أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على أن ردها على االتفاق البحريني
وقال إياد نصر، المتحدث باسم الحركة، وعضو  بالتوجه نحو الوحدة الوطنية، واصفة االتفاق بـ"الخياني".

رادة هذا  مجلسها الثوري، في تصريح مكتوب له، اليوم الجمعة: "سنقاوم موحدين، بكل ما أوتينا من قوة وا 
االنحدار الخياني البحريني اإلماراتي، وسيظل شعبنا يحمل قضيته العادلة رغم أنف الخيانات والطعنات، 

 وسنثبت للعالم أجمع، أننا األقدر على صون حقوق شعبنا".
 11/9/2020، قدس برس

 
 د": االتفاق البحريني اإلسرائيلي انقالب على كل الثوابت العربية والقومية واإلسالمّية"الجها .495

قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن االتفاق البحريني اإلسرائيلي انقالب فاضح على كل الثوابت : رام هللا
قوق الشعب وأضافت أن هذا االتفاق لن ينال من ح العربية والقومية واإلسالمّية الخاصة بفلسطين.

 الفلسطيني وعدالة قضيته، وأن التصدي لهذه االتفاقات إنما يكون بوحدة الموقف الفلسطيني.
 11/9/2020والمعلومات الفلسطينية )وفا(،  األنباءوكالة 

 
 : تطبيع البحرين لن يضمن مصالح الحكام العرب"الشعبية" .496

تفاق التطبيع بين البحرين و"إسرائيل"، مشيرة أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، ا: غزة
وقالت "الجبهة"، في بيان، إن "تساقط الحّكام العرب أتباع  إلى أنه لن يضمن مصالح الحكام العرب.

أمريكا وعبيدها بالتفريط بالحقوق العربية والقضية الفلسطينية لن يضمن لهم مصالحهم وحماية عروشهم 
 مته مع كل من خان شعبه وأمته".كما يتوّهمون، فالتاريخ قال كل

 11/9/2020، قدس برس
 

 مواجهة مقاومة شعبنا الفلسطينيأهدافه  يسرائيلاإل يالبحرين االتفاق ":قراطيةو الديم" .497
لتحرير فلسطين في بيان لها، "إن البيان الثالثي البحريني األميركي  الديموقراطيةقالت الجبهة رام هللا: 

ية في مشروع اصطفاف إقليمي تقوده إدارة ترامب، بالتحالف مع دولة اإلسرائيلي هو الخطوة الثان
االحتالل، من ضمن أهدافه، مواجهة مقاومة شعبنا الفلسطيني لشطب قضيته وحقوقه الوطنية، وفرض 

والوطنية، وقطع الطريق أمام قيام الدولة  الديموقراطيةالحصار على شعوبنا العربية، وقواها التقدمية و 
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ربية، ودعم قوى اإلرهاب المنظم ممثاًل بدولة االحتالل، وباقي الجماعات المسلحة التي تعبث الوطنية الع
 بأمن المنطقة، ومصالح شعوبها".

 11/9/2020القدس، القدس، 
 

 فضنا عرضًا من كوشنر لعقد لقاءات من أجل الحوار مع العدور  :هنية .498
اصيل العرض الذي تقدم به مستشار كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تف

وقال هنية خالل مشاركته في برنامج "ما خفي  الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر.
أعظم" الذي تبثه "الجزيرة": "رفضنا عرضًا من مكتب كوشنر بوساطة أطراف أخرى لعقد لقاءات من أجل 

 الحوار مع العدو الصهيوني".
 صفقة القرن".عتذار عن أي حوار مضمونه دولة فلسطينية في قطاع غزة وتنفيذ وتابع: "قررنا اال

وبحسب هنية، فإن مكتب كوشنر طلب من بعض األطراف أن تتحدث مع قيادة "حماس"، وقالوا لهم إنهم 
 مستعدون للجلوس مع الحركة في أي مكان نحدده سواء بدولة عربية أم أوروبية.

لبرنامج ذاته، إن "إسرائيل فشلت في نزع سالح المقاومة في حصارها رغم وفي سياق متصل، قال هنية با
كل ما تقوم به من تطبيع ووضع الحركة على قائمة اإلرهاب وشيطنتها دليل أن المقاومة في حالة اتساع 

ذا فّكر االحتالل أن يشن  وصعود". وأضاف: "ال نبحث عن حرب في قطاع غزة لكننا ال نخشاها، وا 
على غزة ستكون المعركة مختلفة والفصائل وفي مقدمتها القسام في جعبتها ما سيفاجئ عدوان جديد 

 العدو".
 14/9/2020، "21 عربيموقع " 

 
 التطبيع تدعو في بيانها األول النتفاضة يوم توقيع اتفاقيَتيللمقاومة الشعبية "  "القيادة الموحدة .499

ة إلى تصعيد المقاومة الشعبية لالحتالل ومواجهة "األيام": دعت القوى والفصائل الفلسطيني –رام هللا 
سرائيل، في بيان حمل رقم ) ( 1"صفقة القرن" ومخططات الضم واتفاقيات التطبيع بين دول عربية وا 

اء العامين للفصائل على لـ"القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"، وهي الهيئة التي اتفق اجتماع األمن
: "تجسيدًا لقرارات مؤتمر األمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من وقال البيان تشكيلها.

أيلول، نعلن انطالقة مسيرة كفاحية شعبية شاملة تبدأ ولن تنتهي إال بإنجاز االستقالل الوطني لدولة 
يَتي التطبيع أيلول، التاريخ المحدد لتوقيع اتفاق 15ودعا البيان إلى اعتبار يوم  فلسطين والقدس عاصمتها".

بين إسرائيل وكل من اإلمارات والبحرين، رسميًا في البيت األبيض، "يوم رفض شعبي انتفاضي في 
الوطن، ُترفع فيه راية فلسطين في مدننا وقرانا ومخيماتنا في الوطن وكل ساحات تواجد جاليتنا، تعبيرًا عن 

ودعا البيان  والمنامة". أبوظبية الذل في رفضنا الحاسم لرفع علم االحتالل والقتل والعنصرية على ساري
 إلى "نبذ كل الخالفات الفلسطينية، )..( والمشاركة في هذا الكفاح الشعبي التحرري".

 14/9/2020، األيام، رام هللا
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 "مركزية فتح": التطبيع المجاني تخل عن القدس ومقدساتها وتشجيع لالحتالل .500
، إن التطبيع المجاني من قبل بعض العرب مع دولة االحتالل قالت اللجنة المركزية لحركة فتح: رام هللا

االسرائيلي، تخل عن القدس ومقدساتها االسالمية والمسيحية، وتشجيع لالحتالل لمواصلة سياسة 
وأكدت مركزية "فتح" في اجتماع لها، السبت، لبحث اخر  االستيطان وسرقة االرض الفلسطينية.
 -اإلسرائيلي طينية، رفضها واستنكارها الشديدين التفاق التطبيع المستجدات على صعيد القضية الفلس

ودعت الدول العربية الشقيقة إلى التمسك بالمبادرة العربية للسالم كما هي، . البحريني، برعاية أميركية
 مشددة على ان السالم واالستقرار في المنطقة يجب ان ينطلقا من الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

 12/9/2020، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة 
 

 خيانة للقضية الفلسطينية "إسرائيل"العالول: تطبيع العالقات بين البحرين و .501
اعتبر نائب رئيس حركة التحرير الوطني "فتح" محمود العالول تطبيع العالقات ما بين البحرين : رام هللا

ية الفلسطينية، وللقدس ولإلنسانية، وخذالنا لشعبنا من قبل ودولة االحتالل طعنة في الظهر، وخيانة للقض
 بعض حكام األمة العربية الذين يطّبعون مع االحتالل اإلسرائيلي.

وقال العالول إلذاعة صوت فلسطين، األحد، إن هذا التطبيع يأتي بهدف تصفية القضية الفلسطينية، 
 ، والوضع الداخلي لبنيامين نتنياهو".ترامبنالد اضافة الى دعم الحملة االنتخابية للرئيس األميركي دو 

ووصف العالول ما يجري "بالمهزلة"، بسبب الموقف العربي الرسمي، وتحديدا ما حصل في الجامعة 
 .العربية، وعدم قدرتها على التصدي لهذه الموجة من التطبيع

 12/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ق التطبيع حدث مؤسف ويوم حزين للشعوب العربية واإلسالميةالعاروري: اتفا .502
اتفاق التطبيع  - نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس-وصف الشيخ صالح العاروري : بيروت

الذي وقع مساء الثالثاء في واشنطن بالحدث المؤسف واليوم الحزين على كل األمة اإلسالمية والشعوب 
 رات، وهو سلوك ال يمثل الضمير العربي الحي للشعوب التي ترفض التطبيع.العربية في البحرين واإلما

وخالل استضافته على التلفزيون العربي، قال العاروري: "مؤسف أن يكون هناك أنظمه تقوم بالتفريط 
ونتنياهو في االنتخابات  ترامببمقدسات ومبادئ هذه األمة ألجل قضايا شخصيه تافهة تتمثل في دعم 

 ئمهم المتكررة أمام شعوبهم التي تتظاهر ضدهم".في ظل هزا
يستغلونه مؤقتا لحين  ترامبوقال العاروري: "من يهرول تجاه إسرائيل سيجد نفسه معزواًل؛ ألن نتنياهو و  

 تحقيق مصالحهم الشخصية".
 15/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 281                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 أبو زهري: حكام اإلمارات والبحرين خانوا القدس وفلسطين .503
قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري، اليوم األربعاء، إن االتفاق البحريني اإلماراتي هو : غزة

وقال القيادي  اصطفاف مع األعداء، ودعم لالحتالل ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرًة لحقوقه الوطنية.
تفاق خانوا القدس في "حماس"، في تصريح متلفز، نحن نعد أن حكام اإلمارات والبحرين بهذا اال

وفلسطين. وشدد "أبو زهري" أن اتفاق البحرين واإلمارات مع االحتالل اإلسرائيلي لن يفلح في تحقيق أي 
 سالم لالحتالل في المنطقة.

 16/9/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 حماس تدين تطبيع حكومة السودان مع االحتالل .504
إدانتها وغضبها واشمئزازها من تطبيع حكومة السودان  عبرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عن

المشين والمهين الذي ال يليق بالسودان شعبًا وتاريخًا ومكانًة ودورًا كدولة عمق داعمة لفلسطين وقضيتها 
وقالت حماس في بيان صحفي إن شعبنا البطل ومعه كل شعوب األمتين العربية واإلسالمية  ومقاومتها.

ى خبر موافقة حكومة السودان على تطبيع العالقات مع العدو الصهيوني ببالغ الصدمة وأحرار العالم تلق
ودعت شعب السودان البطل إلى رفض هذا االتفاق العار والذي لن يجلب للسودان  واإلدانة واالستنكار.

ع، وسيؤدي استقراًرا وال انفراًجا كما يدعون، بل سيأخذ السودان نحو المزيد من التشتت والتضييق والضيا
إلى المزيد من هيمنة االحتالل الصهيوني على مقدرات شعوبنا وأمتنا، ويمثل اختراًقا وضرًبا لمصالح 

 األمة وتمزيق صفوفها، وفي المقدمة منها تمزيق السودان نفسه.
 23/10/2020حماس،  حركةموقع 

 
 الجبهة الشعبية: نظام السودان يخون ثورة شعبه والقضية الفلسطينية .505

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام النظام السوداني على التطبيع مع حكومة االحتالل  :غزة
اإلسرائيلي. وقالت الجبهة في تصريح صحفي وصل معا نسخة منه: "يضاف هذا التطبيع لمسلسل 

نخراط في السقوط والخيانة ألنظمة التبعّية العربّية التي حّولت ذاتها ودورها إلى مواقع التبني واال
ضافت "أّن إقدام النظام السوداني على أو  المخّططات الُمعادية لمصالح شعوبها وشعوب األّمة العربّية".

خطوته الخيانّية بالتطبيع، هي خيانة لثورة شعب السودان الذي دفع الغالي والنفيس من أجل التحّرر من 
 التبعّية، ومن أجل سوداٍن حر ومستقل".

 23/10/2020، وكالة معا اإلخبارية
 

 اإلسرائيلي - السوداني - فتح تدين اإلعالن األميركي .506
اإلسرائيلي، والذي  - السوداني -أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اإلعالن األميركي: رام هللا

سيعطي إسرائيل قوة لالستقواء على الشعب الفلسطيني وقيادته، وستستغله لتسريع تهويد القدس واألقصى 
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وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح  المبارك، وستعتبره دعما لمواقفها العدوانية.
أسامة القواسمي في تصريح، إن شعبنا الفلسطيني وقيادته سيتصدون للمؤامرة الهادفة لاللتفاف على حقوق 

 ين وينتهيان فيها.شعبنا، وتصفية قضيته العادلة، مؤكدا أن السالم واألمن يبدآن من فلسط
وعبر عن تقديره للشعب السوداني الشقيق وأحزابه الوطنية التي ترفض التطبيع، وتقف الى جانب فلسطين 

 وشعبها المناضل المرابط الصامد.
 23/10/2020والمعلومات الفلسطينية وفا،  األنباءوكالة 

 
 "إسرائيل"تطبيع السودان مع تدين فلسطينية  "الجهاد" وفصائل .507

وفا، وكاالت: ذكر القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، عبر حسابه في موقع التواصل  -هللا رام 
االجتماعي فيسبوك، أن "بعض الحكام يتسابقون إلى االحتفاء بالتطبيع مع إسرائيل وكيل المديح لها، وفي 

مه وتأييد نضاله المقابل يصّرون على اإلساءة إلى الشعب الفلسطيني ويجاهرون بالبراءة من تهمة دع
 لنيل حقوقه"..

ووصف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار السودان اتخاذ 
 خطوات لتطبيع العالقات مع إسرائيل بأنه "طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني".

ين الخرطوم وتل أبيب، سيثبت وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي: إن اتفاق التطبيع ب
وقال: "المطبعون استباحوا شعوبهم وأرضهم، ولن يكون لهذا التطبيع  أقدام إسرائيل لنهب ثروات السودان.

نما سيتثبت أقدام إسرائيل لنهب ثرواتهم  أي جدوى على السودان، وال على اإلمارات وال البحرين، وا 
 والسيطرة على طاقتهم البشرية والمادية".

السياق، قالت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان صحافي: إن النظام السوداني "ينزلق بالسودان نحو  وفي
الحضن اإلسرائيلي، ويقدم هدية مجانية إلسرائيل، ويدفع من قوت الفقراء والمشردين من الشعب السوداني 

داني يسجل بإعالن التطبيع مع واعتبرت الحركة أن النظام السو  أموااًل طائلة ثمنًا لنيل الرضا األميركي".
إسرائيل "كتابًا أسود في تاريخ السودان"، معتبرة خطوة الخرطوم "تهديدًا لهوية ومستقبل السودان، وخيانة 

 لألمة ولثوابت اإلجماع العربي".
بدورها، قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين: إن "تطبيع العالقات السودانية الصهيونية وصمة عار 

اريخ األمة، واستمرار لنهج التفريط بقضية فلسطين"، مؤكدة أن "إقدام السودان الشقيق على مثل هذه في ت
الخطوة لن يجلب له األمن واالستقرار واالزدهار، وهي محاولة خسيسة من أعداء األمة لسلخ السودان عن 

 قضايا أمته العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين".
 24/10/2020األيام، رام هللا، 

 

 ": اتفاق التطبيع السوداني ال يعكس إرادة شعب السودانالديموقراطية" .508
لتحرير فلسطين": إن الخطوة الرسمية للسودان بتطبيع العالقات  الديموقراطيةقالت "الجبهة : غزة

االقتصادية والتجارية مع االحتالل ال تعكس حقيقة اإلرادة الوطنية والقومية لشعب السودان الشقيق وقواه 
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وترى الجبهة أن موقف القيادة السودانية يؤكد هشاشة تماسكها السياسي  السياسية على مختلف اتجاهاتها.
وهشاشة قدرتها على قيادة البالد نحو بر األمان، ويؤكد مدى انصياعها للضغوط األميركية وضغوط تيار 

 التطبيع والشراكة في المنطقة العربية.
 25/10/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 شرق قطاع غزة بجمعة "مقاومة التطبيع" فلسطينياً  20إصابة  .509
مواطنا، بالرصاص واإلصابة بقنابل الغاز، يوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات  20ُأصيب : غزة

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور ِأشرف القدرة، في  قطاع غزة. مسيرة "العودة" شرق
مسعفين بقنابل  5من بين المصابين أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب  15تصريح مقتضب، إن "

 الغاز بشكل مباشر".

ة الغاز، فيما وأوضحت الوزارة أن أحد المسعفين المصابين، تعرض لكسر في الذراع جراء إصابته بقنبل
 أصيب ثاٍن بمنطقة الحوض، وثالث أصابت القنبلة رأسه.

 بحق الطواقم الطبية". اإلسرائيليواستنكرت وزارة الصحة "انتهاكات قوات االحتالل 
 4/1/2019، فلسطين أون الين

 
 شخصيات فلسطينية تشارك في إفطار داخل مستوطنةموقع عبري:  .510

فلسطينية شاركت في افطار أقامه رئيس مجلس مستوطنات كشف موقع "كيبا" العبري أن شخصيات 
شمال الضفة المحتلة يوسي دجان، بمناسبة شهر رمضان وعيد "الغ بعومير" اليهودي. وقال الموقع إن 
من بين المشاركين في االحتفال التطبيعي، الشيخ أبو خليل التميمي من رام هللا، ومحمد مساد من جنين، 

الفلسطيني المحتل، وكذلك فلسطينيين آخرين رفضوا الكشف عن أسماءهم  وسارة الزعبي من الداخل
خشية على حياتهم. وأشار الموقع إلى أن يوسي دجان تحدث مع المشاركين حول سبل وقف المقاومة 

 الفلسطينية، والتعاون في األمور االقتصادية واالجتماعية.
 12/5/2020، أون الين فلسطين

 
 العقل العربي "تدجين"بعمليات التطبيع و هيئة مسيرات العودة تندد .511

، بعمليات ”يوم القدس العالمي“نددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، في  غزة:
التطبيع العربية القائمة مع دولة االحتالل، ودعت لموقف عربي لرفع الحصار عن غزة، كما طالبت 

دانتها لكل أشكال التطبيع  ضي المهددة بالضم.سكان الضفة بتشكيل لجان حماية لألرا وأعلنت رفضها وا 
أرضنا وقدسنا “مع االحتالل لتمرير الصفقة بعناوين خادعة، وقالت: ” تدجين العقل العربي واإلسالمي”و
 ”.وثوابتنا ليست للبيع أو المساومة -وغزتنا-

 22/5/2020، القدس العربي، لندن
 

 األقصى رفضًا لـ"اتفاق العار" اإلماراتي اإلسرائيليمسيرات غاضبة في الضفة والمسجد  .512
انطلقت مسيرات رافضة لالتفاق اإلماراتي : جهاد بركات، محمود السعدي ، محمد محسن -رام هللا 

اإلسرائيلي بعد ظهر الجمعة، في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وشهد المسجد األقصى دوسًا على 
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زايد، بينما أحرق متظاهرون العلم اإلماراتي في مدينة يطا جنوبي  صور ولي عهد أبوظبي محمد بن
 الخليل بالضفة.

وهاجم خطيب المسجد األقصى الشيخ محمد حسين، في خطبة الجمعة اليوم، ما سّماه بـ"اتفاقات الخيانة" 
 مع االحتالل اإلسرائيلي، مشددًا، في لهجة غاضبة، على إصرار الشعب الفلسطيني على مقاومة كل
مشاريع التصفية لحقوقه الوطنية، مؤكدًا أن أي اتفاقات مع دولة االحتالل "لن تغير أو تبدل من واقع 

وعقب انتهاء الصالة، شارك عشرات آالف  وتاريخ الشعب الفلسطيني في أرضه ودياره المقدسة".
سرائيلي، وعلقوا الفتات المصلين في وقفة تنديد، بما أسموه "اتفاق العار" بين اإلمارات ودولة االحتالل اإل

ضخمة حملت صورة محمد بن زايد وصفته بـ"الخائن"، كما وضعت ملصقات أخرى تحمل صورة المسؤول 
 اإلماراتي وقام المصلون بدوسها بأقدامهم.

من جانب آخر، أحرق شّبان علم اإلمارات وسط مدينة يطا جنوبي الخليل؛ رفضًا للتطبيع اإلماراتي مع 
سط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، انطلقت مسيرة رفضًا للتطبيع اإلماراتي االحتالل. وفي و 

مع االحتالل اإلسرائيلي، ورفعوا صورًا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وبن زايد والرئيس 
شارات الخطأ.  األميركي دونالد ترامب عليها صور دوس أقدام وا 

 14/8/2020، العربي الجديد، لندن
 

 "إسرائيل"هكذا رد المقدسيون على تطبيع اإلمارات مع  .513
في باحات المسجد األقصى المبارك  أبوظبيداس فلسطينيون بنعالهم صورا لمحمد بن زايد ولي عهد 

عقب انتهاء صالة الجمعة، كتبت عليها كلمة "خائن"، وسط هتافات منددة باتفاق السالم المعلن بين 
سرائيل. كانت قوات االحتالل قد شددت من تعزيزاتها األمنية في محيط البلدة القديمة بالقدس و  اإلمارات وا 

المحتلة وعلى األبواب المؤدية للمسجد األقصى تحسبا الندالع مواجهات احتجاجا على إعالن االتفاق، 
ل ونصبت حواجز عسكرية على مداخل البلدة القديمة، ومنعت سكان الضفة الغربية والشبان من الدخو 

 إلى األقصى.
 14/8/2020، نت، الدوحة الجزيرة

 
 مانويل مسلم: القدس مدينة هللا والمطبعون غرباء عنها .514

قال األب مانويل مسلم، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس، اليوم الجمعة، : القدس المحتلة
جاء ذلك  ين غرباء ألنهم بدون القدس".إن "القدس مدينة هللا وال يجوز ألحد أن يتخلى عنها، وكل المطبع

في تصريح نشره األب مسلم عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، بعد اإلعالن، مساء الخميس، عن اتفاق 
وأضاف مسلم: "أيها المطبعون المتخاذلون المنبطحون  لتطبيع العالقات رسميا بين "إسرائيل" واإلمارات.
وتابع: "القدس مدينة هللا والعرب  لُتلقى غنيمة ألعدائنا".تحت إسرائيل، القدس ليس فضالت عواصمكم 

وشدد على أنه "ال يجوز ألحد أن  والمسلمين والمسيحيين والفلسطينيين األحرار، في كافة أرجاء العالم".
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يتخلى عن القدس أو ُيْهِمل كرامتها أو عنفوانها أو قدسيتها أو جمالها أو تاريخها أو هويتها أو ُبْعدها 
 ي".القوم

 14/8/2020، قدس برس
 إضراب شامل في المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضا للتطبيع .515

شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، الجمعة، إضرابا شمل كافة المؤسسات واألسواق : بيروت
 والمتاجر، ضمن االحتجاجات المتصاعدة على اتفاق التطبيع بين اإلمارات و"إسرائيل".

"فتح" في لبنان فتحي أبو العرادات، إن "اإلضراب الشامل عم المخيمات كافة في  وقال أمين سر حركة
 لبنان ورفعت الرايات السوداء فوق أسطح المنازل ومقرات الفصائل الفلسطينية بالمخيمات".

وأضاف أن اإلضراب الذي شمل المؤسسات والمتاجر واألسواق، جاء تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطيني 
سرائيل "المذل".واستنكاره ال  تفاق اإلمارات وا 

 14/8/2020، قدس برس
 

 طعنة من اإلمارات في ظهر الشعب الفلسطيني "إسرائيل"فلسطينيو الداخل: اتفاق التطبيع مع  .516
على اتفاق تطبيع اإلمارات مع دولة االحتالل  48حملت الفعاليات الفلسطينية داخل أراضي  الناصرة:

العربية والشعب الفلسطيني، مؤكدة أن كل اتفاقات التطبيع المشبوهة لن واعتبرته خنجرا في ظهر األمة 
واعتبرت  تستطيع إلغاء حقه في وطنه، مشددة على ضرورة استعادة اللحمة الفلسطينية الوطنية فورا.

سرائيل محاولة جديدة لاللتفاف  الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني االتفاق المرتقب بين اإلمارات وا 
وأدان حزب التجمع  حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه، العتبارات تخدم أجندات مشبوهة وباطلة. على

الوطني الديمقراطي قرار اإلمارات، واعتبره هدية مجانية لالحتالل واالستيطان واالقتالع والتهويد والعدوان، 
 وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني واألمة العربية.

ترى العربية ، و تفاقيةالغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي عن رفضها الكامل لعبرت الحركة العربية للتو 
 للتغيير أن هذا التطبيع مع دولة عربية كبيرة هي اإلمارات مرفوض من أساسه ويشكل جائزة لنتنياهو.

 14/8/2020، لندن، القدس العربي

 
 أبوظبيمفتي القدس يقدم استقالته من عضوية منتدى تعزيز السلم في  .517

قدم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد : القدس
باإلمارات  أبوظبيحسين، استقالته من عضوية مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم للمجتمعات المسلمة في 

قيام المجلس  وأوضح الشيخ حسين، في تصريح صحافي، أن سبب تقديم االستقالة هو العربية المتحدة.
صداره بيانا ” زووم“المذكور بعقد اجتماعه العاشر عبر تقنية  في الخامس عشر من الشهر الجاري، وا 

وأكد المفتي أن  يشيد بقرار اإلمارات العربية المتحدة الخاص بالتطبيع مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
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ية واإلسالمية، وخذالن للمقدسات طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني والشعوب العرب“هذا التطبيع هو 
 ”.اإلسالمية والمسيحية في القدس

 26/8/2020، لندن، القدس العربي
 

 خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني "إسرائيل"فلسطينيو الداخل: تطبيع البحرين مع  .518
بشرية للمشاركة في السلسلة ال 48دعت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي  وديع عواودة: - الناصرة

الحاشدة في مداخل مدينة أم الفحم تنديدا بصفقة التآمر الرباعية التي تشمل اإلمارات والبحرين والواليات 
سرائيل، فيما أكدت الفعاليات السياسية الفلسطينية قي الداخل على كون التطبيع اإلماراتي  المتحدة وا 

اتفاقية الذل اإلماراتية “ة المتابعة أن وأكدت اللجن والبحريني خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
  ”.البحرينية، هي اصطفاف إلى جانب حكومة االحتالل وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

 14/9/2020، لندن، القدس العربي
 

 تؤكد رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع في مدن الضفة وغزة مسيرات شعبية .519
ت الوطن وقفات ومسيرات حاشدة منددة بصفقة القرن واتفاق التطبيع "األيام": شهدت محافظا –محافظات 

 اإلماراتي والبحريني مع دولة االحتالل، تزامنًا مع توقيع االتفاق التطبيعي في البيت األبيض.
ورفع المشاركون في الفعاليات األعالم الفلسطينية والالفتات الرافضة للتطبيع والمؤكدة على وحدانية 

سطيني وصمود الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات ومن بينها: "ال للتطبيع ال لسياسة الضم التمثيل الفل
وستبقى فلسطين عربية"، و"سنبقى األوفياء للتضحيات ولن نساوم"، و"سنسقط صفقة العار وكل 
المطبعين"، و"منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" و"التطبيع طعنة في خاصرة 

 لقضية الفلسطينية والخيانة ال تغتفر".ا
ففي مدينة رام هللا، شارك حشد غفير من المواطنين وممثلي فصائل ومؤسسات، في وقفة احتجاجية ضد 

 التطبيع، نظمت عند دوار المنارة وسط رام هللا، أمس، تلبية لدعوة من القيادة الوطنية الموحدة.
 التفاق التطبيعي في العاصمة األميركية "واشنطن".وجاء تنظيم الفعالية، بالتزامن مع توقيع ا

وفي هذا السياق، أكد د. صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رفض الشعب الفلسطيني 
للتطبيع، مشيرا إلى وقوف الشعب الفلسطيني موحدا في وجه كافة المؤامرات والمخططات للنيل من 

قيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، باعتبارها نموذجا على ولفت إلى أهمية تشكيل ال قضيته وحقوقه.
 التشبث بخيار الوحدة.

من جانبه، أكد الشيخ حسن يوسف، القيادي في حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني وقواه موحدون في 
على الحقوق وجه كافة المحاوالت للنيل من تطلعاته، منوها إلى أن المساعي األميركية واإلسرائيلية للقفز 

 الفلسطينية لن يكتب لها النجاح.
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وفي اإلطار نفسه، ذكر د. واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الشعب 
 الفلسطيني قرر الخروج في شتى أماكن تواجده تعبيرا عن رفضه للتطبيع، ومحاولة المساس بقضيته.

االت اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي وفي مدينة الخليل، أصيب عشرات المواطنين بح
 أطلقته قوات االحتالل في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وفي مدينة جنين، شارك المئات، في وقفة منددة بالتطبيع أمام مقبرة شهداء الجيش العراقي، بمشاركة 
مختلف القوى الوطنية واإلسالمية والمؤسسات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وممثلي 

 الشعبية والرسمية.
وفي مدينة غزة، نظمت الفصائل وقفة منددة بالتطبيع رفع المشاركون فيها األعالم الفلسطينية والالفتات 

ودعا المشاركون فيها إلى توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التطبيع العربي مع  المنددة بالتطبيع.
نهاء حالة االنقسام.االحتالل م  ن خالل إنجاز الوحدة الوطنية وا 

وفي مدينة طولكرم، عبرت فصائل العمل الوطني وفعاليات محافظة طولكرم عن استنكارها ورفضها 
 للتطبيع المجاني مع دولة االحتالل اإلسرائيلي.

، "بأنه مذل، ووصفوا هذا التطبيع خالل وقفتهم االحتجاجية وسط ميدان الشهيد ثابت ثابت بطولكرم
ويستفرد بالقضية الفلسطينية، ويعمل على عزلها، مشددين على أن الشعب الفلسطيني هو أهل القضية، 

 ويقف رأس حربة للحفاظ على أرضه، ومقدساته، والكرامة العربية".
 وفي مدينة نابلس، ندد مشاركون في مسيرة خرجت وسط المدينة باتفاقي التطبيع اإلماراتي والبحريني مع

 دولة االحتالل.
وطالب المشاركون الدول العربية خاصة والعالمية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، وحقوقها العادلة 

قامة الدولة المستقلة، على حدود الرابع من حزيران العام   .1967التي كفلتها الشرعية الدولية وا 
لفيت وبالشراكة مع المجلس األعلى للشباب وفي محافظة سلفيت، أطلقت حركة فتح إقليم سلفيت وبلدية س

والرياضة حملة لتزيين شوارع المدينة بالعلم الفلسطيني، رفضًا للتطبيع اإلماراتي والبحريني مع دولة 
 االحتالل اإلسرائيلي.

 16/9/2020األيام، رام هلل، 
 

 اعتصامات ومسيرات غاضبة في مخيمات لبنان رفضا التفاق التطبيع .520
شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، يوم الثالثاء، اعتصامات وفعاليات  :بيروت )لبنان(

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

ما كانت مخيمات الشمال والبقاع على موعد مع وعّمت المسيرات واالعتصامات مخيمات جنوب لبنان، ك
 فعاليات مماثلة.
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وشهد مخيم برج البراجنة في العاصمة بيروت اعتصامًا حاشدًا، تحدث خالله معاون العالقات الفلسطينية 
في حزب هللا عطا هللا حمود، فاعتبر أن ما جرى من صورة وحدوية في بيروت ورام هللا تأكيد على أن 

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

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

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

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

وأحرار األّمة والعالم، لالتفاق اإلماراتي البحريني مع االحتالل.وأضاف: "تقول اإلمارات إنها تقوم بهذا 
ال يقاوم في غزة، التطبيع لصالح الفلسطينيين. خسئتم يا دولة العار فشعبنا ليس بحاجة إليكم. فهو ما ز 
 بجميع فصائله، وفي لبنان ما زالت المقاومة، وهناك رفض وصمود لكل أحرار العالم".

 15/9/2020قدس برس، 
 

 مانويل مسلم للمطبعين: ال تمروا بالقدس واألقصى سيفتحه صالح الدين .521
، أن أبواب المسجد أكد رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس مانويل مسلم: القدس المحتلة

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

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

لى شعوبكم".  وأضاف: "عودوا إلى بالدكم سالمين، أما نحن فسنشكو أمرنا إلى هللا وا 
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 سيقود للسالم بالمنطقة مع الدولة العربية نتنياهو: التطبيع السري .522
ية قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتمد سياسة "تطبيع سري" مع الدول العرب

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد نتنياهو أن  ستؤدي في النهاية إلى إحالل سالم في منطقة الشرق األوسط.
"هناك تغييرا كبيرا يحدث في العالقات بين إسرائيل والدول العربية". وأضاف "كثير من تلك الدول بدأت 

طر اإليراني، الذي تراه تلك الدول وأشار نتنياهو إلى أن أحد أسباب التقارب هو "الخ تتقارب مع إسرائيل".
وقال إن إسرائيل تهدف من وراء سياسة التطبيع التي تنتهجها  العربية، كما تراه إسرائيل تهديدا لوجودها".

مع الدول العربية إلى تحقيق سالم مع أغلبية تلك الدول، وهو ما رأى أنه سيؤدي في النهاية إلى تحقيق 
 السالم مع الفلسطينيين.

  9/6/2018، ة نت، الدوحةالجزير 
 

  قوةتزداد  "إسرائيل": وزير االستخبارات اإلسرائيلي يدعو دول الخليج للتعاون في مجال أمن الطيران .523
يسرائيل كاتس وزير االستخبارات عن دبي، وريترز، أن  ،8/11/2018القدس العربي، لندن، ذكرت 

إن على بالده ودول الخليج العربية التعاون في  يوم الخميس، بعد زيارة إلى سلطنة عمان، قال اإلسرائيلي
 مجال أمن الطيران ومجاالت مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجاري والسياحة.

وكان كاتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، في العاصمة العمانية مسقط، هذا األسبوع، لحضور 
زيارة نادرة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي  مؤتمر عن النقل. وجاءت زيارته بعد أقل من أسبوعين من

 بنيامين نتنياهو لعمان التقى خاللها بالسلطان قابوس.
لدى إسرائيل … وقال كاتس "من وجهة نظري يمكن ويجب للتعاون بين إسرائيل ودول الخليج أن يتوسع

 أيضا الكثير لتقدمه عندما يتعلق األمر بتحلية المياه والري والزراعة والدواء".
ليس هناك رحالت تجارية للركاب بين إسرائيل ودول الخليج العربية الست لكن خطوط طيران "إير إنديا" و 

عاما على  70بدأت، هذا العام، رحالت إلى تل أبيب من الهند في خطوة بدا أنها رفعت حظرا دام 
لى إسرائيل مرورا بالمجال الجوي السعودي. لعلنية التي قام بها وقال كاتس إن الزيارات ا الرحالت من وا 

وزراء إسرائيليون في اآلونة األخيرة للخليج "تأتي في إطار توجه أوسع نطاقا لتعزيز العالقات بين إسرائيل 
وكالهما في … ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة واعتراف متبادل بالفوائد المحتملة للجانبين

 ى الفرص".مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة إضافة إل
وقال الجيش اإلسرائيلي في فبراير/ شباط إنه أوقف "هجوما جويا في الخارج شنه تنظيم الدولة" وهو ما 
أشارت وسائل إعالم إسرائيلية وقتها إلى أنه يتعلق بمحاولة لتفجير طائرة تابعة لخطوط طيران االتحاد، 

 .2017، في استراليا في أبوظبيومقرها 
تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، قال فيها ، أن كاتس نشر 8/11/2018، األيام، رام هللاوأضافت 

 إن االستقبال الحار الذي حظي به، هو تعبير عن وضع إسرائيل الذي يزداد قوة في المنطقة.
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وكتب يسرائيل كاتس، إن مشروع السكك الحديدية الذي اقترحه خالل زيارته لمسقط، قبل يومين، استُقبل في 
قال الموقع اإللكتروني اإلسرائيلي "ماقور ريشون" إن زيارة يسرائيل كاتس، وزير و  ن بصورة استثنائية.ُعما

 النقل واالستخبارات اإلسرائيلية إلى ُعمان، هو بداية جديدة لمسار "صفقة القرن".
 

 في العالم العربي تشهد ثورة حقيقية لم يسبق لها مثيل ناعالقات: نتنياهو .524
، أن سلطنة عمان وافقت اإلثنينالخرطوم: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس  ،تل أبيب

على السماح لشركة الطيران المدني اإلسرائيلية "العال"، بالمرور في أجواء السلطنة في طريقها إلى دول 
 آسيا.

سرائيليين في الخارج، وفيه وجاء هذا التصريح، خالل محاضرة قدمها نتنياهو أمام مؤتمر السفراء اإل
تحدث عن "آفاق التطورات الواسعة للدبلوماسية اإلسرائيلية"، وركز فيها بشكل خاص على العالقات مع 
العالم العربي. وقد رد نتنياهو في محاضرته على األصوات الصادرة عن المعارضة السياسية، وعن معاهد 

هبية إلقامة عالقات سالم مع العالم العربي، لقاء تسوية األبحاث اإلسرائيلية التي تتهمه بإضاعة فرصة ذ
 القضية الفلسطينية. وقال إن عالقات إسرائيل في العالم العربي تشهد ثورة حقيقية لم يسبق لها مثيل.

وبدأ الحديث عن العالقة مع سلطنة عمان التي زارها في الشهر الماضي، وقال إن السلطان قابوس، 
معه، أبدى موافقته على مرور طائرات "العال" في أجواء سلطنة عمان. وأضاف: خالل اللقاء التاريخي 

"نحن اآلن نطير فوق مصر واألردن وتشاد، وسنطير قريبًا فوق السودان، ونرجو أن نتمكن من الطيران 
 فوق السعودية".

الستخباراتية الخاصة وقال نتنياهو إن التحوالت في الخريطة الدبلوماسية اإلسرائيلية تحصل بفضل المزايا ا
بإسرائيل. وزاد: "نحن منعنا سقوط طائرات، وأحبطنا عشرات العمليات الضخمة التي كانت موجهة ضد 
عدد من الدول في العالم، بفضل قدراتنا االستخباراتية. ال أحد يملك قدرات استخباراتية شبيهة بتلك التي 

العالم العربي. إننا نحمي أوروبا من جانبين: األول نملكها. بفضل هذه المعلومات أقمنا عالقات أيضًا في 
 حين نحبط عشرات العمليات اإلرهابية، والثاني عبر منع انهيار غربي الشرق األوسط من خطر إيران".

ومضى يقول: "نحن نرى وحدة مصالح مع العالم العربي، وهذا يفتح فرصًا جديدة. الزعماء العرب الذين 
الوقت ألن يخرج واحد في المائة منا عن االلتزام. نريد أن ننعم بثمار التقدم،  ألقاهم يقولون لي إنه حان

 وأال نرهن التطبيع مع إسرائيل لنزوات الفلسطينيين".
 11/12/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 نتنياهو: مسار التطبيع مع العالم العربي بدأ... بمعزل عن الفلسطينيين .525

نيامين نتنياهو، أمس األحد، إن إسرائيل بدأت "مسار تطبيع مع العالم قال رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، ب
وأضاف نتنياهو أّن هذا التقّدم في مسار التطبيع يأتي دون أي تقّدم في المسار السياسي مع  العربي".

الفلسطينيين، "التوقعات بأن االختراق في العالقات مع الفلسطينيين سيؤدي إلى فتح العالقات مع العالم 
لعربي، بالطبع صحيحة لو أنها حدثت. وبدت أنها ستحدث بعد توقيع اتفاق أوسلو، لكن ما حدث هو أن ا
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الذي سلب منا أرواح ألفي إسرائيلي، أخفيا أمل بناء العالقات الذي  "إرهاب االنتفاضة"التعنت العربي مع 
ربية تجري بمعزل عن وأقر نتنياهو أّن االتصاالت مع الدول الع حكومات أوسلو"."تبدد تحت حكم 

القضّية الفلسطينّية، قائاًل "اليوم نحن نذهب إلى هناك دون أي عالقة للفلسطينيين بذلك، وهذا أفضل 
بكثير ألنه غير مرتبط "بنزوات" الفلسطينيين. الدول العربية تبحث عن عالقات مع القوي" مستنتجًا 

 "صيانة قوانا، تعطينا القوة الدبلوماسّية".
ا الالتينّية وآسيا وأفريقيا، مساء األمس، أضاف أمريكلقاء مع السفراء اإلسرائيلّيين في دول  وخالل خالل

نتنياهو "طرأ تغيير كبير، العالم العربي يحتاج للتكنولوجيا والتحديث، في مجاالت المياه والكهرباء والطب 
 والهايتك. نشأت عالقة بين شركات إسرائيلّية وبين العالم العربي".

يفّصل نتنياهو في العالقات بين الشركات اإلسرائيلّية والعالم العربي، إال أن تحقيقات صحافية إسرائيلّية ولم 
وغربية أشارت إلى أّن إسرائيل تتعاون استخباراتيًا مع عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية واإلمارات، إذ 

عارضين، وهي البرمجة التي استخدمتها السعودّية، زّودتها ببرمجة "بيغاسوس" اإلسرائيلّية للتجسس على الم
 على األرجح، في اغتيال الصحافي السعودي البارز، جمال خاشقجي.

  17/12/2018، 48عرب 
 

 نا: لن يتمكن الفلسطينيون مستقباًل من استخدام الدول العربية ضدّ "إسرائيل" .526
ن، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، يوم قال الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية، عمانوئيل ناخشو 

، "على الفلسطينيين أن يدركوا أنهم لم يعودوا قادرين على استخدام الدول العربية كعدو ضد اإلثنين
 إسرائيل، وأعتقد أن هذه لحظة مهمة اآلن للفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات".

إسرائيل والدول العربية واإلسالمية: "أعتقد أن وأضاف ناخشون، ردا على سؤال عن أهمية التطبيع بين 
التطبيع بين إسرائيل وبلدان المنطقة مفيد جدا لنا جميعا، فنحن بحاجة إلى خلق تحديات مشتركة ال عالقة 
سرائيل  لها أيضا بإيران، مثل مواجهة مشكلة االحتباس الحراري العالمي، ومشاكل المياه في المنطقة، وا 

 اما ومفيدا أيضا في هذا السياق".يمكن أن تلعب دورا ه
وتابع ناخشون: "نحن جزء من المنطقة، ولألسف لسنوات عديدة لم يتم قبولنا والتعاطي معنا في المنطقة، 
واآلن بدأوا في قبولنا"، مضيفا: "لدينا عملية سالم مع األردن ومصر، ونحن في صدد البدء بإقامة 

 عالقات مع دول أخرى في المنطقة".
 3/12/2018، روسيا، وتنيكموقع سب

 
 سرية مع جميع الدول العربية إال عالقات..يمهد لوحدة الموقف مع العرب وارسونتنياهو: مؤتمر  .527

   سورية

اعتبر خالل مؤتمر  رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ، أن14/2/2019، 48عرب ذكر موقع 
رة أميركية في وارسو، أن هذا المؤتمر يمهد إلى "وحدة "السالم واألمن في الشرق األوسط" المنعقد بمباد
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كل "منعطفا تاريخيا" في العالقات بين شالموقف" بين إسرائيل ودول عربية، وأن العشاء االفتتاحي للمؤتمر 
 دول المنطقة.

وقــال نتنيــاهو فــي كلمــة خــالل المــؤتمر يــوم الخمــيس، إنــه "فــي القاعــة جلــس حــوالي ســتين وزيــرا للخارجيــة 
لــــون عشــــرات الحكومــــات، ورئــــيس حكومــــة إســــرائيلي ووزراء خارجيــــة دول عربيــــة كبــــرى وتحــــدثوا بقــــوة يمث

 ووضوح ووحدة غير عادية ضد التهديد المشترك الذي يشكله النظام اإليراني".
وتــابع أنــه "أعتقــد أن هــذا يــدل علــى تغييــر وتفهــم مهــم لمــا يهــدد مســتقبلنا ومــا نحتــاج إليــه لضــمان أمنــه، 

مكانية ا  لتعاون ستتوسع إلى أبعد من األمن لتشمل كل جانب من جوانب الحياة".وا 
وجلس نتنياهو، خالل العشاء الذي أقيم في قلعة وارسو الملكية، على طاولة واحدة مع مسؤولين كبـار مـن 
السعودية واإلمارات والبحرين، التي ال تقيم أي منها عالقات رسـمية مـع اسـرائيل لكنهـا تعتقـد أن مصـالحها 

 جتمع مع مصالح نتنياهو بسبب إيران.ت
وعقــد نتانيــاهو اجتماعــا علــى انفــراد مــع يوســف بــن علــوي بــن عبــد هللا، وزيــر خارجيــة ُعمــان، التــي زارهــا 

 نتنياهو العام الماضي.
بوجود عالقات سـرية  اعترف نتنياهو، عن وكاالت من تل أبيب، أن 14/2/2019األيام، رام هللا، وأضافت 

وقـــال نتنيـــاهو، إن عالقـــة بـــالده جيـــدة مـــع كـــل الـــدول العربيـــة  لعربيـــة، إال دولـــة واحـــدة.مـــع جميـــع الـــدول ا
 ."تويتر"باستثناء سورية، وذلك على حسابه الرسمي بموقع 

اإلســرائيلية مــن قبــل أن رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو أجــرى سلســلة مــن المحادثــات  13الـــوكشــفت القنــاة 
 ن زايد في أعقاب توقيع االتفاق النووي مع إيران.محمد ب أبوظبيالسرية مع ولي عهد 

 
 يكشف زياراته السرية لدول عربيةالعبري واإلعالم  ...نتنياهو يتباهى بالتطبيع .528

كشف اإلعالم اإلسرائيلي عن زيارات سرية قام بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو : وكاالتال
ن اعتبر نتنياهو ما حدث في مؤتمر وارسو إنجازا تاريخيا على العام الماضي إلى أربع دول عربية، في حي

صعيد التطبيع. وذكر مراسل القناة الثانية اإلسرائيلية من وارسو أن نتنياهو زار العام الماضي بشكل سري 
 أربع دول عربية ال تقيم عالقات مع إسرائيل، دون توضيح هوية أو تاريخ هذه الزيارات.

قال نتنياهو للمراسلين اإلسرائيليين إن مؤتمر السالم واألمن  ،ذي اختتم الخميسال ،وعلى هامش المؤتمر
ن تحريم  في الشرق األوسط في وارسو كان إنجازا تاريخيا في ما يتعلق بالعالقات بين إسرائيل والعرب، وا 

ع العالقات وأضاف أن إسرائيل يمكنها أن تقوم بتطبي يلي مع القادة العرب قد تم كسره.االجتماع اإلسرائ
قيق سالم كامل مع الدول الفلسطيني، لكنها لن تستطيع تح-مع العالم العربي دون حل الصراع اإلسرائيلي

وتنبأ نتنياهو بحدوث التطبيع في مجاالت التجارة والطيران المباشر وتغيير الرأي العام العربي  العربية.
الخمسة الذين تحدثوا في الجلسات المغلقة تجاه إسرائيل، مؤكدا أن أربعة من وزراء الخارجية العرب 

بالمؤتمر عن إيران "اتفقوا على أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان اإليراني، وقالوا 
 إن إيران تشكل تهديدا وجوديا، حتى دون أسلحة نووية". -مثل إسرائيل-

 15/2/2019، نت، الدوحة، الجزيرة
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 فرصة لتعزيز عالقاتها مع دول عربية "إسرائيل"ع العربي" منح جنرال إسرائيلي: "الربي .529
قال قائد قسم العمليات في جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال ألون نيتسان الذي : وديع عواودة - الناصرة

عّزز عالقات التعاون بين إسرائيل ومصر واألردن  يوشك على إنهاء خدمته العسكرية إن "الربيع العربي"
ن نظا م األسد األب واالبن امتنع عن مهاجمة أهداف إسرائيلية إلدراكه أن إسرائيل تعرف عن قدرته وا 

وفي حديث مطول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" انتقد نيتسان ميول اإلسرائيليين  معرفة واسعة وبالتفاصيل.
الفتاح الشريف  للخوف من مقتل جنودهم في الحروب مثلما انتقد إعدام الشاب الفلسطيني من الخليل عبد

 وهو ممدد جريحا قبل سنوات معتبرا السماح بذلك فتحا لباب الفوضى.
( قائد سابق للوحدة الخاصة "جوالة القيادة العامة"، خبير بتفعيل وحدات خاصة وشغل 54وألون نيتسان )

ة منصب جنرال في قيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتالل وخالفا لجنراالت آخرين لم يخش مجابه
 المستوطنين في محاوالته فرض النظام العام.

 7/6/2019القدس العربي، لندن، 
 

 كاتس: نجري اتصاالت مع البحرين واإلمارات .530
، التصريحات اإلثنينوضع وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، خالل لقاء مع اإلذاعة العامة، يوم 

عتداءات اإلسرائيلّية على لبنان، أمس، األحد، في إطار البحرينّية واإلماراتّية التي امتنعت عن إدانة اال
وتطرح تصريحات كاتس، الذي زار اإلمارات في تموز/  "االتصاالت التي تجريها إسرائيل مع البلدين".

يوليو الماضي، والتقى وزير الخارجية البحريني في واشنطن مؤخًرا، تساؤالت عن التنسيق بين إسرائيل 
 رين.وبين اإلمارات والبح

 2/9/2019، 48عرب 
 

 نتنياهو: التطبيع العربي يتزايد معنا ونحن ندافع عن المنطقة بأكملها .531
ادعى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الجمعة، إن هناك تحوالت مهمة في توجهات : رام هللا

العربي مع إسرائيل التي الدول والشعوب العربية تجاه إسرائيل، وأن هناك تزايد ملحوظ في حالة التطبيع 
  "العدوان اإليراني المستمر".بـ تعمل للدفاع عن المنطقة بأكملها إزاء ما وصفه

جاءت أقوال نتنياهو خالل لقاء مع قناة )بي بي سي عربي( التي تبث من لندن خالل زيارته القصيرة إلى 
 ألميركي مارك اسبر.البالد للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدفاع ا

وادعى نتنياهو أن العديد من القادة العرب يدركون اآلن أنه البد من دفع العالقات مع إسرائيل في 
عن التعثر على المسار مجاالت التجارة والتكنولوجيا والطاقة والمياه واألمن وغيرها، بصرف النظر 

  الفلسطيني.
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لعربي لبالده، رغم عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، وأرجع نتنياهو سبب التحول في نظرة العالم ا
نما باتت  إلى إدراك كثيرين في العالم العربي على مستوى القادة والشعوب أن إسرائيل لم تعد عدًوا لهم وا 

 حليًفا أساسًيا في مواجهة عدوان إيران، على حد تعبيره.
 7/9/2019القدس، القدس، 

 
 ية عربية كبيرة لنقل معلومات حّساسةيديعوت: "إسرائيل" جندت شخص .532

رام هللا: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن ملف سري أطلق عليه اسم "توربيدو" يخص تجنيد 
شخصية كبيرة في إحدى الدول العربية، للعمل لصالح وحدة التجسس في شعبة االستخبارات المعروفة 

د عمل جاسوًسا دون علمه. وأوضحت، أن هذه الشخصية . ووفقًا للصحيفة، فإن الشخص الُمجنّ 504باسم 
سنوات، مشيرًة أنه ما يزال مهمًا ويقّدم  5تقّدم معلومات سرية ذات قيمة هائلة وحساسة جًدا لـ"إسرائيل" منذ 

 الكثير من المعلومات.
 12/9/2019القدس، القدس، 

 
   عقبة أمام العالقات مع العالم  الصراع مع الفلسطينييننقيم عالقات مع ست دول عربية..  نتنياهو: .533

 العربي
تل أبيب: في الوقت الذي أشارت فيه نتائج استطالع رأي ، 12/11/2019الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

إلى أن غالبية اإلسرائيليين غير مهتمين بتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، اعترف رئيس الوزراء 
، بأن استمرار هذا الصراع يشكل عقبة أمام إقامة عالقات أو ثنيناإلاإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس 

 تطوير عالقات قائمة مع العالم العربي.
سنة على اتفاقية السالم مع األردن،  25وقال نتنياهو الذي كان يتحدث في مؤتمر سياسي لذكرى مرور 

عالقات مع المزيد، وتعميق تقيم عالقات مع ست دول عربية، ولديها رغبة جامحة في إقامة "إن حكومته 
هذه العالقات إلى أوسع وأعمق الحدود؛ لكنها تصطدم بحاجز القضية الفلسطينية. فالدول العربية، بما في 
ذلك حتى مصر واألردن، تطلب تسوية القضية الفلسطينية أواًل. ونحن نقول لهم إننا نفعل األمرين معًا، 

مر عالق حتى اآلن. وأنا أخطط بشكل فعلي لخرق جدار نتقدم مع الفلسطينيين ونتقدم معهم؛ لكن األ
الجمود في عالقاتنا مع الفلسطينيين والعودة إلى الحوار معهم، وكلي ثقة بأن صراعنا معهم سيجد حاًل 

 ."جيدًا في نهاية المطاف، وعندها تفتح على مصاريعها أبواب العالم العربي ألفضل عالقات بيننا
ى المحاوالت النادرة للحديث عن السالم مع األردن، إذ حاولت حكومة نتنياهو وكان المؤتمر المذكور إحد

إقامة أي نشاط بالمناسبة، احتفااًل أو مؤتمرًا أو ندوة، فلم تجد تعاونًا من الحكومة األردنية. لذلك بادرت 
رائيليين في عضو الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، ميراف ميخائيلي، لعقد مؤتمر يقتصر على النواب اإلس

مقر الكنيست. ومع أن نتنياهو يعتبر المسؤول األول عن تراجع العالقات مع األردن، فقد كان خطيبًا 
نحن نقدم مساعدات إلى األردن، بشكل علني وبشكل خفي. ولكن في الطرفين نسمع "رئيسيًا. فقال: 
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ت إسرائيلية ضد األقصى؛ تصريحات محرجة تعرقل مساراتنا. ففي األردن يتحدثون كثيرًا عن ممارسا
بلغت حد القول إننا نزعزع أساسات المساجد هناك، وهذا غير صحيح طبعًا؛ لكن الكالم فيه يؤثر على 
الناس ويغذي التحريض. ولكن ليس هذا فقط، ففي األردن وفي مصر، وفي دول الخليج، يربطون بين 

 ."التقدم في الموضوع الفلسطيني وبين العالقات معهم، وسنتقدم
إسرائيل أرادت إقامة حفل بمناسبة "وتكلم في الموضوع وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقال إن 

األردنية(، ولكن رفض األردن  -عامًا على إبرام معاهدة وادي عربة )اتفاقية السالم اإلسرائيلية  25مرور 
 ."الدولتين حال دون ذلك. هذا هو الواقع المعق د اليوم، في العالقات بين

قال رئيس حكومة : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد ،11/11/2019العربي الجديد، لندن، وأضافت 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إّن السالم الذي أبرمته إسرائيل مع الدول العربية )األردن ومصر( 

ن طلبًا إسرائيليًا بإقامة احتفال علني قام على أساس الردع اإلسرائيلي لهذه الدول، في وقت رفض األرد
 إلحياء اليوبيل الفضي لتوقيع اتفاقية وادي عربة.

عامًا على اتفاق وادي عربة مع  25، خالل مشاركته في مؤتمر بمناسبة اإلثنينواستطرد نتنياهو، يوم 
اطية ليبرالية، حيث األردن، ُعقد في الكنيست، قائاًل "هناك أنواع مختلفة من السالم، سالم مع دول ديمقر 

 الميل الطبيعي لهذه الديمقراطيات هو عدم القتال".
تميل هذه الدول إلى ممارسة القوة ضد جيرانها،  الديموقراطيةوأضاف "في المقابل، ففي حالة الدول غير 

قبل كل لذلك فإّن السالم مع الديكتاتوريات ليس أمرًا سهاًل، فمع الدول الديكتاتورية يتحقق السالم أواًل و 
ذا لم تملك قوة الردع فإن هذا السالم سينهار عاجاًل أم آجاًل".  شيء بفعل الردع، وا 

وأشار إلى أّن "مفتاح السالم مع دول عربية كان مرهونًا بردعها، وما لم يكن ذلك ظاهرًا لم نحرز أي 
 تقدم. السالم مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات جاء من إدراك هذا األمر".

عندما اتضح أننا على  73وبعد حرب  67أضاف نتنياهو متباهيًا بالقوة اإلسرائيلية وقوة الردع: "بعد عام و 
 ضفاف األردن وليس على شاطئ البحر، دخل عامل الردع المعادلة أيضًا مقابل مصر واألردن".

، وأخرى من التعاون وتابع "لقد أضفنا فوق هذا العامل عّدة مداميك من التعاون األمني مع مصر واألردن
 التجاري والتعاون في مجاالت االستخبارات وأمور أخرى. وهناك تعاون في مجال المياه".

وزعم نتنياهو أّنه عندما التقى بكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك األردني عبد هللا 
م أكثر، وأقل عرضة للضرر، ولذلك الثاني، فقد "أبلغتهم أنني كنت هناك قبل السالم، إسرائيل قوية اليو 

يوجد أساس لقوتها. هناك تعاون، واقترحت أن نربط شبكات القطارات من حيفا مع شبكات القطارات في 
السعودية، فهذا يتيح فرصا للتعاون وتطوير مشاريع تحتية إقليمية يمكنها أن تساعد العالقة بيننا وبين 

ون باتت موجودة، لكن هناك عالقة لم يتم نسجها بعد، وهي نابعة األردن"، مستدركًا "هذه العالقة من التعا
 من طبيعة األنظمة وبسبب القضية الفلسطينية".

كما ادعى نتنياهو أّن "التيارات اإلسالمية وعمليات األسلمة في األردن ومصر، تشكل قوة كبيرة جدًا، 
ما اعتلى مرسي )الرئيس المصري الراحل وعندما يصلون للحكم تتغير األمور على الفور"، مذكرًا أّنه "عند
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محمد مرسي( الحكم، كان أول ما قام به إدخال دبابات ومدرعات وآليات إلى صحراء سيناء، وسط خرق 
 لمعاهدة السالم مع مصر".

ال سأعمل لدى الكونغرس  وزعم أنه "أرسلت رسالة وقلت لمرسي إن أمامه أسبوعا إلخراج هذه الدبابات، وا 
 اء المعونات األميركية، فقام بإخراجها".األميركي إللغ

وكرر نتنياهو التمسك بمقولة "طالما نحن أقوياء ونضاعف قوتنا، فإنهم سيكونون معنا، وحتى إن شخصا 
 مثل مرسي ملزم بالحفاظ على السالم بسبب هذه القوة والسياسة".

"نحن نساعد الملك بطرق سرية، وادعى نتنياهو أّن إسرائيل تساعد النظام والعاهل األردني بطرق سرية: 
وباألساس غير علنية، ال حاجة للتفصيل". وأشار إلى أّن إسرائيل تساهم، بحسب زعمه، في "منع جهات 

 متطرفة من السيطرة على األراضي األردنية".
اف وكّرر زعمه بأن الفلسطينيين ال يريدون السالم، وأنهم يريدون استعادة يافا ورام هللا، ويرفضون االعتر 

 بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية.
نتنياهو للفلسطينيين: ليس لكم حق عودة، وال يافا وال عكا. قبل كل شيء اعترفوا بدولة قومية للشعب 

 اليهودي وبحقها في الوجود
وأضاف نتنياهو: "لقد أيدت اتفاق السالم مع األردن بحماس، كان عندنا نقاش هل نتنازل عن أرض 

قية )في إشارة للمملكة األردنية الهاشمية(، فهذه لنا وهذه أيضًا. لقد قلت الواقع، لكنهم ال إسرائيل الشر 
 يستطيعون ذلك".

ومضى قائاًل "السلطة الفلسطينية غير قادرة على اتخاذ قرار كهذا، جيد أنهم يتعاونون معنا. لقد قبلت 
 يضًا بأن أمورًا أخرى ذهبت".وسلمت بذهاب أرض إسرائيل الشرقية، هناك حاجة ألن يسلموا هم أ

وقال أيضًا "ليس لكم حق عودة، وال يافا وال عكا. قبل كل شيء اعترفوا بدولة قومية للشعب اليهودي 
وبحقها في الوجود. ال نستطيع تحقيق ذلك وال حتى رئيسي الحكومة السابقين، إيهود براك وال إيهود 

احد. ممنوع أن يحدث لنا في الضفة الغربية ما أولمرت، نجحا. كي نحقق ذلك يجب االعتراف بأمر و 
 حدث في قطاع غزة".

وأضاف "لقد أخرجنا أنفسنا من قطاع غزة، وخالل وقت قصير دخلت حماس والجهاد اإلسالمي المرتبط 
بإيران. لدينا اتفاقيات مع مصر في سيناء، هذا ال يحول دون تحّول سيناء إلى منطقة منكوبة بإرهاب 

 داعش".
ياهو أن "المشكلة األساسية في الشرق األوسط، أن كل منطقة تقوم بإخالئها يتم االستيالء عليها وزعم نتن

من ِقبل القوى اإلسالمية، لن نكرر في الضفة الغربية، في هذا الجزء أو ذاك، ما قمنا به في قطاع غزة. 
 ال يمكننا أن ننسحب من الحد اآلمن وهو نهر األردن".

ط مليء بالدول الفاشلة، وفكرة أن ال تكون لنا سيطرة أمنية كاملة في األراضي وأضاف أن "الشرق األوس
 غربي نهر األردن )فلسطين كاملة( هي أمر ممنوع أن نقوم به".
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وتطّرق نتنياهو إلى المسجد األقصى، قائاًل: "المسجد األقصى هو شرارة المنطقة، وهناك من هم داخل 
اضحة في المحافظة على االستقرار في األردن. المحافظة على األردن يحاولون إشعاله. لنا مصلحة و 

 السالم هي مصلحتنا ومصلحة األنظمة هناك".
وخلص نتنياهو إلى القول إنه "كي نحرز تقدما على المسار الفلسطيني، علينا أن نحافظ على السيطرة 

تى هذه اللحظة فإن أبو مازن األمنية الكاملة غربي األردن، إذا أنجزنا ذلك يمكن التوصل إلى ترتيبات، ح
 )الرئيس الفلسطيني، محمود عباس( يرفض قبول هذا المبدأ".

 
 تهاجم مهاتير محمد.. وتمنع دخول "دبلوماسيين ماليزيين" إليها   "إسرائيل" .534

أن "وزارة الخارجية  "يديعوت أحرونوت"ذكر المراسل السياسي لصحيفة : عدنان أبو عامر -21عربي
سمح بمرور دبلوماسيين ماليزيين الى األراض الفلسطينية مرورا بإسرائيل، ألن زعيمها اإلسرائيلية لن ت

مهاتير محمد دأب على إصدار تصريحات معادية للسامية، ويرفض دخول رياضيين إسرائيليين إلى 
 بالده، ما تسبب بصدور هذا الموقف اإلسرائيلي غير االعتيادي". 

" أن "القرار اإلسرائيلي جاء عقب متابعة إسرائيلية 21ترجمته "عربي وأضاف إيتمار آيخنر في تقريره الذي
، ويعرف 2018عاما، الذي عاد إلى السلطة منذ  94لسلسلة إعالنات وتصريحات لمهاتير محمد ابن الـ

بأنه ناقد قاس إلسرائيل، وقد وصف اليهود في أحد خطاباته بأنهم ذوو أنوف كبيرة، وأبدى شكوكا كبيرة 
 ليهود الذين قتلوا في المحرقة النازية". حول عدد ا

أن "أساس مشاكل الشرق األوسط  2018أشار إلى أن "مهاتير اعتبر في مقابلة مع شبكة بي بي سي في 
هو وجود إسرائيل، وفي مقابلة مع قناة وكالة أنباء أسوشييتدبرس اعتبر أن مصطلح معاداة السامية مختلق 

ن يرتكبون أعماال غير جيدة، ولذلك فإن االنتقاد يجب أن يكون متاحا لمنع توجيه االنتقاد لليهود الذي
 للجميع، وعلى الجميع". 

وأوضح أن "مهاتير محمد دعا سابقا أصحاب المليارات من المسلمين للتوحد ضد إسرائيل، ألن اليهود 
 يتحكمون في العالم اليوم من خالل حلفائهم". 
ا العام دخول وفد رياضي إسرائيلي للسباحة، األمر الذي وأضاف أن "ماليزيا سبق لها أن حظرت هذ

تسبب بإلغاء البطولة العالمية من ماليزيا، ونقلها إلى العاصمة البريطانية لندن، ودفع إسرائيل لوصف 
 مهاتير محمد بأنه معاد للسامية". 

األردن، لكن وزارة  وأكد أن "مهاتير محمد أعلن مؤخرا عن إقامة سفارة ماليزية في فلسطين، يكون مقرها
الخارجية اإلسرائيلية، قررت عدم السماح ألي دبلوماسي ماليزي يريد زيارة األراضي الفلسطينية بالدخول 
إليها، ألن ماليزيا يقودها زعيم معاد للسامية، وهذه الدولة مكتوب على جواز سفرها مسموح لحامليه 

 الدخول إلى كل دول العالم، باستثناء إسرائيل". 
ضح أنه "في حال واصل مهاتير محمد هذه السياسة، فإن الدبلوماسيين التابعين له لن يدخلوا إسرائيل، وأو 

ندونيسي من السياح، وهؤالء سيواصلون وصولهم إليها، لكن  40مع أنه يزورها سنويا  ألف ماليزي وا 
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تغييرا في سياستها تجاه الدبلوماسيين الماليزيين محظور عليهم دخول إسرائيل، أما في حال أجرت ماليزيا 
 إسرائيل، فإن األخيرة ستغير سياستها هي األخرى". 

 3/12/2019، "21موقع "عربي 
 

 العرب: آن األوان لتحقيق التطبيع والسالملـنتنياهو  .535
دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، اليوم السبت، إلى تحقيق "التطبيع والسالم" مع : رام هللا

 ربية.الدول الع
ورحب نتنياهو في تغريدة له بالعربية تعليًقا على تقرير صحفي أجنبي شاركه حساب إماراتي على 

إسرائيلي يتشكل في الشرق األوسط، بأنه يرحب بالتقارب بين إسرائيل  -، حول تحالف عربي "تويتر"
 والكثير من الدول العربية.

ياهو وجه رسالة خطية قادة دول العالم بشأن قرار من جانبه ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتن
المدعية الجنائية الدولية، قال فيها إنه تم تحويل المحكمة إلى سالح سياسي ضد إسرائيل، وأن ما يجري 

 مجرد "مسخرة" لن تسمح حكومته بتمريرها.
 21/12/2019القدس، القدس، 

 
سالمية عدا .536  ثالث دول فقط نتنياهو: نقيم عالقات سرية مع دول عربية وا 

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تقيم عالقات : )األناضول(
سالمية، عدا ثالث منها فقط، وذلك في كلمة خالل مؤتمر رؤساء المنظمات  "سرية" مع دول عربية وا 

 اليهودية األميركية بالقدس الغربية.
سالمية وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين وأضاف نتنياهو "أطّور عال قات مع دول عربية وا 

في المائة فقط  10أو ثالث منها فقط ال تقيم معنا عالقات تتعزز باستمرار"، زاعمًا أن ما يقوله ليس إال 
 مما يحدث من عالقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية في المنطقة.

سلطنة عمان قبل عام تقريبا وقمنا قبل أسبوعين بزيارة مؤثرة إلى رئيس وأضاف "زرت مع سارة )زوجته( 
 مجلس السيادة السوداني )عبد الفتاح البرهان(".

وتابع "السودان هي دولة إسالمية تتحدث العربية استضافت مؤتمر الخرطوم الذي حدد )الالءات الثالث 
 رعة".ضد إسرائيل( واآلن يدور الحديث عن إطالق عملية تطبيع مس

 واعتبر نتنياهو أن "هذه التغيرات العمالقة" تنبثق من كون "إسرائيل قوة يجب أخذها باالعتبار".
 وقال موجها كالمه إلى الدول العربية "التعاون مع إسرائيل يساعد في ضمان مستقبل شعوبكم وأمنها".

ودان"، مشيرا إلى أن "السياح ولفت إلى أن "الطائرة اإلسرائيلية األولى حلقت أمس )األحد( في سماء الس
اإلسرائيليين يسافرون إلى أميركا الجنوبية للتنزه وقمنا بتقليص مدة الرحالت الجوية إلى هناك ثالث 

 ساعات".
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وأضاف "إنهم يستطيعون اآلن أن يطيروا مباشرة فوق السودان في الطريق إلى البرازيل أو األرجنتين وهم 
 اد التي جددت عالقاتها معنا أخيرا".يستطيعون زيارة دولة أخرى وهي تش

 17/2/2020العربي الجديد، لندن، 
 
 

اآلخرين  %99لـمن العرب السالم بيننا وبين ا %1نتنياهو: ال ُيعّقل أن يعطل الفلسطينيون ونسبتهم  .537
 من العرب

ي زار بها قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه "ال يستطيع" اإلفصاح عن عدد المرات الت
دوال عربية، مستثنيا الزيارة العلنية التي أجراها إلى سلطنة ُعمان، ولقاء رئيس المجلس السيادي السوداني 

 في أوغندا. 
وقال في مقابلة استثنائية مع قناة "هال" التلفزيونية العربية التي تبث بالعبرية من داخل إسرائيل: "صدقوني 

يها للدول العربية". وقال عن التطبيع "إنه يتسارع بشكل متزايد، ليس أن هناك عدد من الزيارات التي أجر 
 فقط بسبب التهديد اإليراني المشترك، ولكن أيًضا بسبب شغف الدول العربية بالتكنولوجيا اإلسرائيلية".

ورأى نتنياهو أن إسرائيل تعيش في وضع ممتاز مقارنة ببعض الدول العربية، بفضل االنفتاح التي تنتهجه 
 في السياسية الخارجية، خاصة مع الدول العربية. 

وقال أيضا إنه في حواراته مع الزعماء العرب "سرا وعالنية" يقترح إقامة سالم معهم قبل حل النزاع مع 
الفلسطينيين، ومضى يقول "سنصل أيًضا إلى تسويات وتفاهمات مع الفلسطينيين، ولكن األمر متعلق 

. إذا أقمنا سالما %99عالقتنا مع  %1العالم العربي، وال يعقل أن ُيحبط  من %99بالزعماء العرب، إنهم 
مع الدول العربية في تطبيع تدريجي، فسيساعدنا ذلك أيًضا على الوصول إلى السالم مع النسبة المتبقية، 

ي، مع الفلسطينيين". ومع ذلك، اعترف نتنياهو أنه "لن تتوصل إسرائيل إلى سالم كامل مع العالم العرب
 حتى حل الصراع مع الفلسطينيين، ولكن يمكننا أن نبدأ بالتطبيع على الرغم من ذلك". 

وكشف نتنياهو أن العرب في إسرائيل، سيتمكنون قريبا من السفر إلى المقدسات اإلسالمية في السعودية، 
نية مؤقتة، بشكل مباشر من إسرائيل. وحتى اآلن، يزور العرب في إسرائيل السعودية بجوازات سفر أرد

 بسبب عدم وجود عالقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والسعودية. 
وقال نتنياهو "إنني أصنع ثورة في عالقاتنا مع العالم العربي، اليوم ُيحّلق اإلسرائيليون فوق المملكة العربية 

حالتها المتجهة السعودية"، في إشارة لسماح الرياض للخطوط الجوية الهندية، بالسفر عبر أجوائها في ر 
لى إسرائيل، وقال نتنياهو "قبل أسبوع أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي مرسوما بعد التشاور معي،  من وا 

 يسمح لإلسرائيليين بزيارة السعودية، وهذا جزء من الثورة". 
ية وقال "أعتقد أننا سنصل سريعا إلى وضع يمّكن اإلسرائيليين الوصول إلى رحالت مباشرة إلى السعود

 للحج، بكلفة مالية أقل من التي يدفعونها اليوم، هذا ما يجب أن يكون وهذا ما سيكون في نهاية المطاف".
ورفض نتنياهو التعليق على عالقته بالقيادة السعودية، فقال "كلما تحدثت أكثر، كلما منحُت معلومات 

سنوات، أننا نقيم عالقات مع جميع  10أقل. أعتقد اآلن، أن الجميع يدرك أننا نصنع ثورة. لو قلُت قبل 
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الدول العربية، باستثناء دولة واحدة أو اثنتين إسالميتين، فإن الناس كانوا سيقولون إنني أتكلم هراء، لكن 
 هذا ما يحدث اليوم". 

ورًدا على ما إذا كان قد تراجع عن تأييده لحل الدولتين، أجاب "لقد أخبرت الرئيس األميركي دونالد 
ني مستعد للتفاوض على أساس خطته المقترحة للسالم بيننا وبين الفلسطينيين المعروفة باسم ترامب، أن

'صفقة القرن'. إن تردد السلطة الفلسطينية، ُيسبب كارثة للشعب الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية لم تكن 
كرامة وطنية وتقرير مستعدة أبًدا للتسوية، فقد توصل الرئيس ترامب إلى خطة تمنحهم الفرصة بالعيش ب

 المصير". 
وأضاف نتنياهو "هناك شيء واحد ال أخفيه، وهو أن السيطرة األمنية غرب نهر األردن، ستبقى وبحق، 

سيطرة أمنية إسرائيل هناك، -ال سمح هللا–في أيدي إسرائيل". وعلل نتنياهو ذلك بأنه "إذا لم تكن هناك 
خل عناصر متطرفة يعادون كل ما نمثله هنا، وسيكون فعندها سيدخل تنظيم داعش، ستدخل إيران، ستد

 ذلك وباال على السلطة الفلسطينية أيضا".
وتساءل نتنياهو "هل ينتمي ذلك إلى التعريف الكالسيكي للدولة؟" وأجاب "في الحقيقة ال أعرف، ولكن هذا 

 ا أمر صحيح". ما وضعه الرئيس ترامب، وأنا مستعد للدخول في مفاوضات على أساسه، وأعتقد أن هذ
، قال نتنياهو "لن نعود إلى الوضع 1967لـوفي تعليقه على تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة على حدود ا

ألف إسرائيلي  300، القدس )الشرقية( على سبيل المثال، ماذا سُتعيد؟ هناك 1967الذي كان قبل العام 
ه خيال". وتابع "ال يمكنك العودة إلى ما قبل يسكنون هناك، ماذا سنقول لهم؟ سنشّردكم! هذا لن يحدث، إن

، لكن هذا هو الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية، إنهم 1917، كما ال يمكنك العودة إلى ما قبل العام 67
 يقولون إنهم سيلغون وعد بلفور، إنهم يقاضون بريطانيا على وعد بلفور"، معتبرا ذلك "كارثة". 

قتراحا آخر عما يؤمن به الفلسطينيون، أعتقد أن المبدأ األكثر أهمية هو وأردف قائال "جاء ترامب وطرح ا
أواًل وقبل كل شيء، االعتراف بالواقع، واإلدراك بأن هناك شعبين يعيشان جنًبا إلى جنب هنا، وهناك 
حاجة إلى إنشاء إطار للتعايش واألمن أيًضا. إذا لم يكن هناك أمن، فإن كل شيء سينهار، أنظر من 

، أنظر إلى اليمن، أنظر إلى ما يحدث في العراق، أنظر حتى فيما يحدث سوريةأنظر إلى  حولك،
لألسف في لبنان، ناهيك عن األماكن األخرى، ونقارن ذلك بالوضع في إسرائيل تحت سياستي، نحن 
نعيش هنا بسالم تام كبير جدا نسبيا، إن ذلك ليس وليد الصدفة، إنه ناتج عن مزيج من سياستين 

 هجهما: األولى حازمة بشأن األمن، والثاني االنفتاح بالسياسية الخارجية، خصوصا مع الدول العربية". أنت
 العرب في إسرائيل 

"الفقاعة". ويدور الحديث عن بند يقترح ضم بـوتطرق نتنياهو، إلى بند في "صفقة القرن" واصفا إياه 
لة الفلسطينية الُمستقبلية، مقابل ضم أجزاء في منطقة "المثلث" في إسرائيل التي يسكنها عرب، إلى الدو 

 الضفة الغربية إلى إسرائيل. 
وأضاف "الكل يدرك أن هذا البند هراء. آخر شيء أؤمن به هو أنه ينبغي تشريد أي شخص من منزله، 
ولن يتم ذلك، وال يوجد شيء من هذا في 'صفقة القرن'. هناك بعض العبارات الغامضة التي ال معنى 

 نه ال يوجد موافقة عليها من أي طرف، هذا لن يحدث". لها، أل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 305                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

من  %20ودعا نتنياهو العرب في إسرائيل، الذين يبلغ عددهم المليون ونصف المليون نسمة، ويشّكلون 
مارس / آذار، مخاطبا  2إجمالي عدد السكان، أن يصوتوا له في االنتخابات الوشيكة التي ستجري في 

 رئيسا لحكومتكم، فإن السماء هي الحدود لما يمكننا القيام به مًعا".  المشاهدين العرب "إذا كنتُ 
وكشف أن "األطباء الذين عالجوا والدي وحماتي هم من العرب في إسرائيل". وتطرق نتنياهو إلى 
الميزانيات التي حّولت للعرب في إسرائيل في فترة واليته، مهاجما األحزاب العربية المنضوية في تحالف 

 مة المشتركة" المناوئة له، متهما إياها بأنها "لم تفعل شيًئا للمواطنين العرب في إسرائيل"."القائ
 I24 News ،19/2/2020موقع 

 
 دول الخليج العربيمن  "كورونا"ألف جهاز للكشف عن  100الموساد اشترى رويترز:  .538

اإلسرائيلي )الموساد(  قال مسؤولون إسرائيليون يوم الخميس إن جهاز المخابرات -القدس )رويترز( 
 حصل على أجهزة للكشف عن فيروس كورونا.

ألف جهاز تم شراؤها من  100وأشارت تقارير في وسائل اإلعالم المحلية إلى أن عملية الموساد شملت 
دول الخليج العربية التي ال تعترف رسميا بإسرائيل لكنها تنسق معها على مستوى منخفض فيما يتعلق 

 .إيرانقليمية مثل بتحديات أمنية إ
ومع عدم تقديم مثل هذه التفاصيل، أصدر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه 

من الخارج للمساعدة في األزمة “ إن الموساد والوكاالت األخرى جلبت المعدات الضرورية والهامة للغاية”
 المتعلقة بكورونا.

“ بأجهزة مهمة وصالحة للعمل”لوزارة الصحة الموساد على تزويد الوزارة  من جهة أخرى شكر المدير العام
 وهي عبارة ربما تهدف إلى نفي تكهنات في وسائل اإلعالم بأن المعدات ربما تكون تالفة.

)شين بيت( لدوره في جهود  اإلسرائيلي الداخليتوف جهاز األمن -كما شكر المسؤول موشيه بار سيمان
 الشراء. 

مهمة الموساد المتعلقة بأجهزة االختبار كانت سرية للغاية حتى أن وزير المخابرات اإلسرائيلي لم ويبدو أن 
 يكن على علم بها.

علمت بهذا التقرير بنفس الطريقة ”وقال الوزير إسرائيل كاتس لراديو الجيش في مقابلة أذيعت على الهواء 
 “.التي حصلتم بها عليه

 19/3/2020، وكالة رويترز لألنباء
 

 نتنياهو خالل إعالنه عن "اتفاق السالم" مع اإلمارات: ال تغيير على مخطط الضم .539
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الخميس، خالل مؤتمره : باسل مغربي

ط الصحافّي الذي أعلن فيه رسمًيا، عن "اتفاق سالم" بين إسرائيل واإلمارات، إنه ال تغيير على مخط
 الضم، الذي يسعى االحتالل من خالله، إلى فرض سيادته على أراض في الضفة الغربية المحتلة.
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وشّدد نتنياهو على أن الضّم، تم تأجيله فحسب، ُمشيرا إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية، ستبقى، 
ي الضفة الغربية لكنه استدرك: "أنا ملتزم بالضم، لكن كما قلت لن يتم تطبيق السيادة )على أراض ف

 المحتلة( إال بالتنسيق الكامل مع األميركيين".
 واعتبر نتنياهو، أن االتفاق مع اإلمارات؛ يدّشن "حقبة جديدة" من العالقات بين إسرائيل والعالم العربي.

د وقال نتنياهو خالل خطابه: "المحادثة الحميمة والدافئة مع الرئيس األميركي، دونالد ترامب، والشيخ محم
 بن زايد، كانت مؤثرة جدا، وهذا حدث في لحظة تاريخية، واختراق للوصول للسالم في الشرق األوسط".

، عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، مناحم بيغن، اتفاق سالم مع 1970وأضاف نتنياهو: "في عام 
األردن، واآلن في ، عقد رئيس الحكومة األسبق، إسحاق رابين، اتفاق سالم مع 1991مصر، وفي عام 

، )...( بعد جهود أقوم بها في السنوات األخيرة؛ أقوم بعقد اتفاق سالم ثالث بين إسرائيل ودولة 2020عام 
 عربية، وهي اإلمارات".

شددت على قضيىة اإلنجازات بما يتعلق بالخليج الفارسي، وأيضا قصدُت  2009وتابع: "في عام 
 وكذلك تدهشني". اإلمارات. هذه اإلنجازات تدهش العالم

وأردف نتنياهو: "ناديُت المبادرين في الدول العربية أن يتشاركوا معنا لخلق ُفَرص وُأفق وأمل لشعوب 
المنطقة، ودائما آمنُت بأن هذا األمر ممكن، لذلك بذلت جهودا حثيثة مع الدول المتقدمة في العالم العربي 

 ُعمان، والتقيت بالرئيس السوداني". واإلسالمي على مّر السنين، حتى أنني قمُت بزيارة
وقال: "لقد مررنا بتغيير حقيقي بالنسبة للعالقات مع دول المنطقة، واليوم هذا التغيير ُيمّكن من عقد اتفاق 
سالم حقيقي مع اإلمارات"، مضيفا: "هذا االتفاق يعّلمنا، أن تغييرا دراماتيكيا طرأ على موقع إسرائيل في 

عقود من الزمن، إذ كانت إسرائيل ُتصو ر على أنها عدو، كما كان هناك عدم العالم العربي، خالل 
 استقرار في المنطقة )يقصد الشرق األوسط(".

 "سالم مقابل سالم"
وقال نتنياهو: "اليوم دول عديدة ترى بإسرائيل حليفا إستراتيجًيا لالستقرار واألمن وكذلك للسالم"، ُمشيرا 

سالمية إضافية إلىدول عربية  إلى أنه "ستنضمّ   معنا".’ دائرة السالم’ وا 
التي ’ المتطرفة’في المنطقة، نقف في جبهة واحدة، ضّد الجهات ’ الُمعتدلة’ وأضاف: "جميُعنا في الدول

 تهددنا وتهدد السالم العالمّي".
لسالم الذي وقال: "إن تحقيق السالم العالمي هو هدفنا"، مشيرا إلى أن "السالم" الحقيقي الذي يراه، هو "ا

 يحافظ على األمن )أمن إسرائيل(، وعلى األمور الهامة لشعبنا".
وأضاف نتنياهو: "سالم ُيبعد الحرب وال يقّربها. سالم مبني على تعاون اقتصادّي متين، واحترام متبادل"، 

 مردًفا: "سالم حقيقي، وليس شعارا )...( سالم مقابل سالم".
 13/8/2020، 48عرب 
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 : نتنياهو زار اإلمارات سرًا مرتين قبل االتفاقصحيفة عبرية .540
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، أن بنيامين : "القدس" دوت كومبـترجمة خاصة 

 نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، زار اإلمارات سًرا مرتين قبل االتفاق الذي أعلن عنه أمس.
إطار صياغة االتفاق الذي تم اإلعالن عنه أمس، مشيرًة إلى  وبحسب الصحيفة، فإن الزيارات تمت في

أن رئيس مجلس األمن القومي مئير بن شبات، ورئيس الموساد يوسي كوهين، رافقا نتنياهو في زياراته 
 التي كانت تستغرق عدة ساعات.

 14/8/2020القدس، القدس، 
 

 عظيم للسالم" تشيد باتفاق السالم مع اإلمارات وتصفه بأنه "يوم "إسرائيل" .541
رويترز: أشادت إسرائيل اليوم الخميس باتفاق سالم تم بوساطة أمريكية مع اإلمارات ووصفته  -القدس 

"يوم عظيم للسالم!  "تويتر"وقال رون ديرمر السفير اإلسرائيلي في واشنطن على  بأنه "يوم عظيم للسالم".
اذ قرار تاريخي النضمام اإلمارات إلى مصر تثني إسرائيل على شجاعة )محمد بن زايد آل نهيان( في اتخ

( في صنع السالم مع إسرائيل. إسرائيل ممتنة بعمق لكل... ما فعله ترامب ليجعل 1994( واألردن )1979)
 تلك االنفراجة ممكنة".

 13/8/2020األيام، رام هللا، 
 

 وسائل إعالم عبرية: ثالثة وسطاء ساهموا باالتفاق .542
وسطاء ساهموا في التوصل إلى  3سائل إعالم عبرية، أمس، عن هوية وكاالت: كشفت و  -تل أبيب 

سرائيل. وذكرت القناة السابعة أن "رجل األعمال حاييم صبان  اتفاق تطبيع العالقات بين اإلمارات وا 
 ، أسفرت عن االتفاق بين البلدين".أبوظبيأميركي(، توسط في اتصاالت بين تل أبيب و  -)إسرائيلي 

 لى أن "صبان صديق مقرب من محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي" في اإلمارات.وأشارت القناة إ
في السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها اإللكتروني إن "رئيس الموساد )جهاز 

ة بين تفاقيمرات عدة في اآلونة األخيرة، لتمهيد توقيع اال أبوظبيالمخابرات اإلسرائيلي( يوسي كوهين، زار 
 وأشارت إلى أن "كوهين له عالقات وثيقة مع األمراء والمسؤولين في اإلمارات". إسرائيل واإلمارات".

وأضافت إن "جاريد كوشنر، صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب ومستشاره، شارك أيضًا في التقريب بين 
 ، بهدف توقيع اتفاقية سالم بين البلدين".أبوظبيتل أبيب و 

 13/8/2020ام هللا، األيام، ر 
 

 نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أمريكي .543
، إن االتفاق الذي ُأبرم مع اإلثنينقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يوم : محمود مجادلة

 .دولة اإلمارات، مؤخرا، ألجل مباشرة عالقات ثنائية بين البلدين يساهم في إرساء السالم
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وأشار نتانياهو، في مقابلة حصرية مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إلى التقدم الذي أحرزته دولة اإلمارات، 
 قائال إنها بطلة في ريادة األعمال ومن بين أكثر المجتمعات تقدما في العالم.

سرائيل، إلى نتائج  مبهرة، مؤكدا ورجح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أن يؤدي التعاون بين دولة اإلمارات وا 
 وجود عدة مجاالت للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنلوجيا والصحة والبيئة والزراعة.

وأردف أن مستثمري إسرائيل يتطلعون إلى االستفادة من إمكانيات اإلمارات الواعدة مثل االستيراد من 
 لة اإلمارات ألجل السياحة.منطقتها الحرة، وأشار إلى وجود تطلع وسط اإلسرائيليين إلى زيارة مدن دو 

وقال نتانياهو إن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح من دولة اإلمارات، مشيرا إلى الترحيب بالزوار 
 في المسجد األقصى حتى يؤدوا الصالة.

وحين سئل عن ردود الفعل التي تلت اتفاق السالم مع اإلمارات، قال نتانياهو إن الكثيرين دعموا هذه 
 خطوة التاريخية، "الناس مستعدون للسالم، وهذه االتفاقية ستغير المنطقة".ال

وأضاف أن هذا االتفاق لن يكون خطوة السالم الوحيدة مع الدول العربية ألن دوال عربية أخرى ستلتحق 
 بالركب في الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى حصول تحول كبير في الموقف حيال إسرائيل.

و إن الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها وقال نتانياه
 حليفا وشريكا في السالم من أجل تحقيق السالم.

وأورد أن تعليق ضم أراض فلسطينية، كان مطلبا أميركيا، من أجل إفساح المجال أمام توسيع نطاق 
 ل أولوية.السالم، ألن هذا األمر هو الذي يشك

وأشار نتانياهو إلى وجود تحديات مشتركة مثل القوى المتطرفة، ولذلك "هناك حاجة إلى أن نصنع السالم 
 معا".

"، أكد نتنياهو أن الوباء عابر  للحدود، وبالتالي، فإن 19 - وفي التعاون الطبي بشأن جائحة "كوفيد
لعالم برمته وهذا هو األكثر إلحاحا في الوقت التعاون مع اإلمارات، على مستوى تطوير اللقاح، سيساعد ا

 الحالي.
 17/8/2020موقع سكاي نيوز، 

 
 رئيس الموساد في اإلمارات لوضع اللمسات األخيرة على اتفاق التحالف .544

، إلى اإلمارات إلجراء محادثات حول اإلثنينوصل رئيس الموساد، يوسي كوهين، يوم : محمود مجادلة
القات الدبلوماسية الرسمية، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين، والمزمع تفاصيل اتفاق التحالف والع

 توقيعه في البيت األبيض خالل األسابيع المقبلة.
"( إن كوهين وصل إلى اإلمارات إلجراء محادثات حول االتفاق 11وقالت القناة العامة اإلسرائيلية )"كان 

 دون مزيد من التفاصيل. مع إسرائيل الذي أعلن التوصل إليه الخميس،
 17/8/2020، 48عرب 
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 الرئيس اإلسرائيلي يوجه دعوة لمحمد بن زايد لزيارة القدس .545
محمد بن زايد بن  أبوظبيوجه الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، دعوة رسمية إلى ولي عهد : محمد وتد

ن الرسمي عن التحالف بين سلطان آل نهيان، لزيارة القدس المحتلة، وذلك بعد أيام من اإلعالن ع
في األسبوع  أبوظبيإسرائيل واإلمارات واالستعدادات في تل أبيب النتداب بعثة إسرائيلية رسمية إلى 

 المقبل.
وكتب ريفلين إلى بن زايد في رسالة الدعوة أن "االتفاق الجاري تشكيله وصياغته بين البلدين هو "معلم 

جراءات جديدة في   منطقتنا".إستراتيجي لعمليات وا 
وأضاف ريفلين أنه يأمل في أن تساعد خطوة التحالف "على تعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة 

 وتعزيز التفاهم بيننا جميًعا".
 17/8/2020، 48عرب 

 

 نتنياهو تباحث وبومبيو: اتفاق التطبيع مع اإلمارات ال يتضمن بيعها أسلحة نوعية .546
، اإلثنينأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر يوم  -)شينخوا( -"القدس" دوت كوم - القدس

أن اتفاق تطبيع العالقات الدبلوماسية مع اإلمارات العربية المتحدة ال يتضمن بيع أسلحة نوعية من 
 الواليات المتحدة األمريكية إلى اإلمارات.

يكي مايك بومبيو في مدينة القدس وأعرب نتنياهو خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية األمر 
عن أمله أن تنضم المزيد من الدول إلى العملية التي بدأت مع اإلمارات، مشددًا على أن االتفاق مع 

وأضاف: "قد تكون هناك صفقة قيد الدراسة لكن معارضتي  يتضمن بند بيع األسلحة النوعية. اإلمارات ال
 لم تتغير".

 24/8/2020القدس، القدس، 
 

 اهو يعد اإلسرائيليين باستثمارات إماراتية عمالقةنتني .547
أبوظبي نحو التطبيع واالستثمار في كيان االحتالل  فاق اإلماراتي اإلسرائيلي وهرولةيبدو أن االت: الدوحة

جاء بمثابة طوق النجاة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اتهامات الفساد التي تالحقه داخليًا 
 السياسي والحزبي مع الخصوم، وبخاصة مع احتمالية اشتعال االنتخابات مجددًا .وصراعه 

ليعدد ما وصفه بالسالم مع اإلمارات، مشيرًا إلى أنه سيحقق ازدهارا في  "تويتر"وخرج نتنياهو على 
ة إسرائيل في الكثير من المجاالت: في السياحة والتكنولوجيا ومكافحة الكورونا والصحة والطب والطاق

يل وستكون هنا ويقول نتنياهو: اإلماراتيون معنيون بالقيام باستثمارات في إسرائ والزراعة والبنى التحتية.
وعلق نتنياهو على استغالل اإلمارات ألطفالها في الهرولة نحو التطبيع بارتداء أطفال  استثمارات عمالقة.

من كان يصدق أن شئًيا من هذا القبيل يمكنه  إماراتيين العلم اإلسرائيلي وعزفهم نشيد االحتالل، بالقول:
 أن يحدث؟ أنا كنت أصدق.

 24/8/2020الشرق، الدوحة، 
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  كحقيقة قائمة وكشريكة كبيرة أيضاً  "إسرائيل"العرب بإمكانهم أن يتقبلوا نتنياهو:  .548
ائد طائرة أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصاال هاتفيا من مكتبه في القدس الغربية بق

وعلى متنها الوفد اإلسرائيلي األميركي  أبوظبيفي  اإلثنينشركة إلعال اإلسرائيلية، التي حطت عصر 
 .المشترك

في وضح النهار"، مشددا على أنها  أبوظبيوقال نتنياهو إنه يشاهد "بكثير من التأثر طائرة إسرائيلية في 
ر والسياحة ويحمل ثمارا ستوزع لشعبينا ولكل تفتح الطريق نحو سالم من نوع جديد "يعنى باالستثما

 ."شعوب المنطقة
وأضاف "هذا يوم تاريخي حقا عملت من أجله سنوات كثيرة من منطلق إيماني بأن السالم مقابل السالم 

 ."سيؤدي إلى تحول كبير.. وهو أن العرب بإمكانهم أن يتقبلوا إسرائيل كحقيقة قائمة وكشريكة كبيرة أيضا
البث اإلسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة عبر أجوائها، في حين لم وقالت هيئة 

 .يصدر تعقيب من المملكة بشأن ذلك
مسؤوال  20أما الجانب اإلسرائيلي في الوفد، فيترأسه مستشار األمن القومي مئير بن شبات، ويضم حوالي 

، وقال إن أبوظبيعبر بن شبات عن فخره بوجوده في و  .من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
وأوضح عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي  .""زعيم اإلمارات أقدم على خطوة شجاعة

أن الطائرة تقل "بعثة إسرائيلية كبيرة ستبحث مع الطرف اإلماراتي إطالق  -"تويتر"في تغريدة بموقع -
 ."لعديد من المجاالت، ومنها التجارة والسياحة واالقتصاد والطيران والثقافةتعاون بين البلدين في ا

 31/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

  "إسرائيل"مع قادة عدة دول عربية لتطبيع العالقات مع  "سرية مباشرة"نتنياهو يعلن عن محادثات  .549
د(، وجود محادثات سرية مباشرة مع تل أبيب: أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم )األح

وقال نتنياهو خالل مؤتمر صحافي جمعه  .قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العالقات مع الدولة العبرية
بصهر الرئيس األميركي ومستشاره جاريد كوشنر، في القدس، عشية أول رحلة تجارية بين إسرائيل 

علنة مع القادة العرب والمسلمين لتطبيع العالقات مع دولة هناك عدة محادثات مباشرة وغير م"واإلمارات: 
. مشيرًا إلى أن بين هذه الدول السودان وتشاد وسلطنة عمان، حسبما نقلت الوكالة الفرنسية "إسرائيل
 .لألنباء

 31/8/2020الشرق األوسط، لندن،  
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  : نجري محادثات مع اإلمارات لتبادل فتح السفارتين"إسرائيل" .550
(، أن محادثات جارية مع دولة اإلمارات من أجل اإلثنينذكرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية اليوم )أبوظبي: 

تايمز "وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة  .أن يفتح البلدان سفارتين على أرض بعضهما البعض
ات ثنائية لتعزيز العالقات الجانبين ناقشا إمكانية فتح سفارتين متبادلتين، وتوقيع اتفاقي"، أن "أوف إسرائيل
 ."بين البلدين

 31/8/2020الشرق األوسط، لندن،  
 

 يديعوت: نتنياهو التقى بن زايد سرًا قبل عامين .551
يوم الثالثاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الالعبرية،  "يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : رام هللا

 .أبوظبيالعهد اإلماراتي محمد بن زايد، في اإلسرائيلي، التقى منذ عامين بشكل سري مع ولي 
وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء سمح بالكشف عنه بعد أن أعلن نتنياهو أمس أنه عقد لقاءات سرية كثيرة 
مع عدد من زعماء الدول العربية واإلسالمية، أكثر من المتوقع بالنسبة للجمهور والعالم، ولكنه فضل عدم 

 .الكشف عنها حالًيا
لصحيفة، فإن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، الذي حضر اللقاء، هو من كان مهندس ووفًقا ل

 .الترتيبات له
   1/9/2020القدس، القدس، 

 
 " لإلماراتF35وزير استخابرات الكيان: "إسرائيل" ستضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات " .552

الجمعة، في مقابلة مع إحدى وسائل باسل مغربي: ذكر وزير االستخابرات اإلسرائيلّي، إيلي كوهين، 
 اإلعالم اإلسرائيلية، أن إسرائيل ستضغط على الكونغرس األميركي لمنع بيع طائرات لإلمارات.

وقال: "سنعمل ضد منع أي بيع أسلحة من شأنها اإلضرار بالتفوق العسكري لدولة إسرائيل، بما في ذلك 
فوق األمني اإلماراتي اإلسرائيلي في المنطقة مهم ". وذكر كوهين خالل المقابلة، أن "التF35طائرات 

 ويجب الحفاظ عليه".
 6/9/2020، 48عرب 

 

 "عهد جديد للسالم"نتنياهو: تطبيع العالقات مع البحرين  .553
اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم )الجمعة(، اتفاق تطبيع العالقات مع  تل أبيب:
مواطنو إسرائيل، يسّرني أن أبلغكم "وقال نتنياهو، في بيان نشر بالعبرية،  ."لسالمعهدًا جديدًا ل"البحرين 

هذا االتفاق "، مضيفًا: "بأّنه في هذا المساء، توصلنا إلى اتفاق سالم آخر مع دولة عربية أخرى، البحرين
م على مدار سنوات لقد استثمرنا في السال"وتابع بالقول:  ."يضاف إلى السالم التاريخي مع دولة اإلمارات
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 ."طويلة، واآلن يستثمر السالم فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقًا إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية
 ."بعد البحرين واإلمارات، ستنضم دول عربية أخرى التفاقات السالم مع إسرائيل"وأشار نتنياهو إلى أنه 

 12/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 ي: سنفتتح سفارة بالبحرين مع توقيع اتفاق التطبيعمسؤول إسرائيل .554
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوم السبت، إن بالده ستعمل على افتتاح : القدس المحتلة

 سفارة في البحرين مع التوقيع على اتفاق التطبيع الثالثاء المقبل.
الخاصة  13الـ الخاصة وهيئة البث الرسمية والقناة 12الـونقلت التصريح وسائل إعالم عبرية بينها القناة 

 دون اإلشارة إلى اسم المسؤول اإلسرائيلي.
وقالت هيئة البث إنه باإلضافة إلى إقامة السفارات وتعيين سفراء، اتفقت "إسرائيل" والبحرين على إطالق 

 رحالت جوية مباشرة بينهما ومشاريع للتعاون في مجاالت متنوعة.
عالم العبري إن كان سيجرى افتتاح السفارة بالتزامن مع حفل التوقيع على اتفاق التطبيع، أو ولم يوضح اإل

 في وقت الحق.
 13/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 صنعت اتفاقي سالم خالل شهر واحد يندرجان في إطار مبدأ )السالم مقابل السالم(نتنياهو:  .555
إلى  وجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل سفره، 15/9/2020الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

حفل التوقيع الذي تم التوصل إليه مع اإلمارات والبحرين، كلمة إلى  الواليات المتحدة للمشاركة في
صنعت اتفاقي سالم خالل شهر واحد، ". وقال: "التاريخية"المواطنين اإلسرائيليين وصف فيها الرحلة بـ

طار مبدأ )السالم مقابل السالم(، الذي سيكون سالمًا مختلفًا عن اتفاقيات السالم األخرى يندرجان في إ
التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية. سيكون هذا سالمًا دافئًا وحميمًا، يشكل مكسبا اقتصاديا كبيرا 

 ."إلسرائيل. وهذا جيد دائما، ولكنه جيد بشكل خاص خالل فيروس كورونا
، إن المزيد من الدول اإلثنينبنيامين نتنياهو، مساء يوم ، أن 14/9/2020القدس، القدس، وأضافت 

 العربية في الطريق لالنضمام لالتفاقيات مع إسرائيل.
، قبيل حفل التوقيع الذي تم التوصل "تويتر"جاء ذلك في فيديو نشره نتنياهو من واشنطن عبر حسابه في 

في البيت األبيض غًدا، حيث كان يحمل بين يديه مسودات  إليه مع اإلمارات والبحرين، الذي سيعقد
 وقال: "نحن نعمل على هذا من سنوات عدة، وستأتي هذه اللحظة غدًا". االتفاقيات.

وأضاف: "هذا تحول كبير في تاريخ إسرائيل والشرق األوسط، سيكون له تأثير كبير، وأعدكم بأن المزيد 
 من الدول في الطريق".
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 رية إسرائيلية: التطبيع ممكن مع السعودية وُعمانوثيقة استخبا .556
إضافة إلى اإلمارات والبحرين، تبرز كّل من السعودية وُعمان كدولتين من الممكن التعاون بينهما وبين 
إسرائيل بعد توقيع اتفاقيات معهما. هذا ما أظهرته وثيقة أصدرتها وزارة االستخبارات اإلسرائيلية، ونشرتها 

تل أبيب تجري حوارًا مع المنامة والرياض ". بحسب الوثيقة، فإن "يعوت أحرونوتيد"أمس صحيفة 
جزء من التغيير "، وهذا الحوار هو "ومسقط انطالقًا من مصالح أمنية وسياسية واقتصادية مشتركة

. وفي السياق، تشير الوثيقة "الحاصل في المنطقة، والذي ال يربط بين التطبيع وحّل القضية الفلسطينية
اقتصاد األخيرة َتعّرض لالنكماش خالل السنوات الفائتة، "إلى أن الحوار مع البحرين يجري من باب أن 

وهي ترغب في أن تتحّول إلى مركز نشاط لشركات ناشئة تكنولوجية، وال سيما في المجاالت المصرفية 
، وخاصة أن البحرين تشتري قد يشّكل مدخاًل الندماج الشركات اإلسرائيلية". ومن هنا، فإن ذلك "والمالية

منظومات أسلحة متطّورة، ويمكن أن تهتّم بشراء التكنولوجيا األمنية اإلسرائيلية ومجاالت أخرى مثل 
مخاوف تتوافق بشكل كبير ". أما بالنسبة إلى السعودية، فتلفت الوثيقة إلى أن لدى األخيرة "الزراعة والبيئة

ن العسكري واالستخباري في إطار ثنائي أو كجزء من تحالفات مع مخاوف إسرائيل، ما يفتح مجال التعاو 
، فإنها تمّثل فرصة "2030برؤية ". وبخصوص برنامج ولي العهد، محمد بن سلمان، أو ما ُيعرف بـ"إقليمية

لتصدير التكنولوجيا، وفتح قنوات تجارية وصواًل لمجاالت الطاقة والكهرباء والمياه والغذاء والطيران "
 . "غيرهاوالسياحة و 

في هذه المرحلة، ال تزال السعودية تمتنع عن عالقات رسمية "وعلى الرغم من أن معّدي الوثيقة رأوا أنه 
أو علنية مع إسرائيل، لكن مصلحة النظام في ضمان استقراره وتنّوع اقتصاده، وعلى خلفية تقّدم العالقات 

. من جهة ثانية، صحيح أن "ألمني والمدنياإلسرائيلية مع اإلمارات، من الممكن أن ُتعّزز التعاون ا
سرائيل، وصحيح أنها الدولة الخليجية  سلطنة عمان رّحبت باالعالن عن تطبيع العالقات بين البحرين وا 
الوحيدة، حتى اآلن، التي استضافت نتنياهو علنًا، ولكنها تتمتع بعالقات وثيقة مع إيران، لذا فإن 

ربما سيقتصر مجال العالقات على تكنولوجيا تتعّلق بالحفاظ على احتماالت صفقات األسلحة محدودة، و "
 ، كما جاء في الوثيقة."األمن الداخلي

 
 نتنياهو حول اتفاق السالم: هذا اليوم تاريخي وسيجلب السالم لمدة طويلة .557

سرائيل، وا عال: )بترا( –عمان  ن شهد البيت األبيض الثالثاء مراسم توقيع معاهدة سالم بين اإلمارات وا 
 السالم مع البحرين برعاية أميركية.

وبحسب ما نقلت وكاالت أنباء، سبق توقيع االتفاقيتين، اجتماعات منفردة عقدها الرئيس األميركي دونالد 
ترامب مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية اإلمارات عبدهللا بن زايد، كما التقى 

 بد اللطيف الزياني.وزير الخارجية البحريني ع
الدول الثالث ستتبادل السفراء وستتعاون “، مضيفا، إن ”توصلنا إلى اتفاق سالم خالل شهر“وقال ترامب، 

 ”.فيما بينها كدول صديقة
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إسرائيل لم تعد في “، مشيرا الى أن ”هذا اليوم تاريخي وسيجلب السالم لمدة طويلة“بدوره، قال نتنياهو إن 
ما يحدث اليوم يجب أن يضع حدا “وأضاف،  ”.ها أكثر من أي وقت مضىعزلة وتندمج مع محيط

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

 
 اإلماراتية: بن زايد قائد فذ يقود شعبه لالزدهار "االتحاد"وزير خارجية إسرائيل لصحيفة  .558

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

 ”.واألمن في المنطقة، وتمهد الطريق أمام تعاون بين الدول في مجموعة واسعة من المجاالت
سرائيل، قال ، "االتحاد"وفي حوار في حوار خاص لـ بالتزامن مع توقيع معاهدة السالم بين اإلمارات وا 

 ”.قائد فذ يقود شعبه إلى االزدهار والنجاح“ أبوظبيأشكنازي إن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد 
إن دولة اإلمارات تلعب دورًا مهمًا في بناء مستقبل مزدهر واستقرار طويل األمد في ": اشكنازي وأضاف

سط، حيث ستساعد الخطوات الشجاعة لدولة اإلمارات في التنمية اإلقليمية والنمو أنحاء الشرق األو 
 ."والتعامل، بشكل أفضل، مع تحديات المستقبل

في إيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ” معاهدة السالم“وحول ما إذا كان يمكن االستفادة من 
ن الوقت قد حان للمضي قدمًا، وأنه يجب أال نبقى عالقين أعتقد أن المعاهدة تزيد من عمق الفهم بأ“قال: 

بشكل دائم في الماضي، وبالتالي مساهمة كبيرة في تعميق فهم ما هو مطلوب لتحقيق السالم في 
المنطقة. وأدعو القيادة الفلسطينية إلى استيعاب الواقع، والتحلي بالمسؤولية، وبدور قيادي، على غرار ما 

 ”.مارات والبحرين والعودة إلى طاولة المفاوضاتقام به قادة دولة اإل
إسرائيل تريد السالم والعمل معكم من أجل مستقبل أفضل لألجيال “ووجه رسالة للشعب اإلماراتي بأن 

القادمة، كما أود أن أخبركم بأننا نرحب بكم ضيوفًا في إسرائيل، وأدعوكم لزيارة إسرائيل واالستمتاع 
 ”.فة والروح اإلسرائيليةبالمناظر الطبيعية والثقا

 15/9/2020، أبوظبياالتحاد، 
 

 مطلب إسرائيلي باستبعاد السلطة واألردن من اإلشراف على األقصى .559
قال كاتب إسرائيلي "إن إحدى أهم القضايا التي نوقشت في الطريق إلى : عدنان أبو عامر - 21عربي

ن، وربما السعودية قريبا، هي الحرم القدسي اتفاقيات السالم التاريخية بين إسرائيل واإلمارات والبحري
دارته.  وا 

وأضاف توم نيساني، وهو رئيس حركة طالب جبل الهيكل، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن 
"إسرائيل يجب أن تتخلى عن السلطة الفلسطينية واألردن لإلشراف على المقدسات اإلسالمية في القدس، 

لقائها تحت عجالت التاريخ، وفي واستبعاد العناصر اإلسالمية ا لمعادية ألي وجود يهودي في القدس، وا 
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الوقت ذاته ينبغي على رؤساء الدول العربية التي تعترف بالتراث اليهودي في الحرم القدسي أن يصبحوا 
 شركاء فاعلين في خلق واقع جديد، يكون فيه الحرم مفتوحا لجميع األديان تحت سيادة إسرائيلية قوية".

 16/9/2020"، 21عربي "ع موق
 

 انتقادات داخل االئتالف اإلسرائيلي لالتفاق مع اإلمارات والبحرين .560
إثر تعالي انتقادات داخل الحكومة اإلسرائيلية التفاقيتي التحالف وتطبيع العالقات مع : بالل ضاهر

الكنيست ستوافق على  اإلمارات والبحرين، قال وزير المالية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه متأكد من أن
االتفاقيتين بأغلبية كبيرة، فيما شددت الوزيرة غيال غمليئيل، على وصف االتفاقيتين بأنهما "سالم مقابل 

 سالم". وتحدث كالهما لإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان"، اليوم الثالثاء.
تحدثتا عن قيام دولة وعبر أعضاء كنيست من االئتالف الحكومي عن معارضتهم لالتفاقيتين في حال 

فلسطينية. وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، إن االتفاقيتين ستبقيان سرية إلى حين 
 التوقيع عليهما، إثر حساسيتهما.

وقال كاتس، ردا على انتقادات بعدم طرح مضمون االتفاقيتين على الحكومة والكنيست للمصادقة عليهما 
إن "مصادقة الكنيست على اتفاقية السالم مع مصر تمت بعد التوقيع أيضا. وواضح أن قبل توقيعهما، 

سريان االتفاقيتين مشروط بمصادقة الحكومة والكنيست عليهما. وأنا متأكد من أن هذا سيكون بأغلبية 
 جارفة وباإلجماع. ويوجد هنا إنجاز فقط ولدولة إسرائيل فقط".

ست منشغلة بتكهنات. وماذا يهم ما هو مكتوب في االتفاق؟ أنا أعتمد من جانبها، قالت غمليئيل إنه "ل
على رئيس الحكومة"، وأضافت أن "االتفاقيتين هما سالم مقابل سالم وليس سالما مقابل أراضي، وهذا 

 شيء نحن ال نوافق عليه".
مصادقة الحكومة  وأوضح مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن االتفاقيتين ستدخالن حيز التنفيذ فقط بعد

 عليهما وليس لدى التوقيع عليهما مساء اليوم. 
وكان عضو الكنيست موشيه أربيل، من حزب شاس الشريك في الحكومة، قدم استجوابا رسميا إلى 
نتنياهو حول ما إذا كان األخير قد وافق على تجميد البناء في المستوطنات مقابل االتفاقيتين، وما إذا 

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

 
 لبيد: نتنياهو ال ينوي التفاوض مع الفلسطينيين .561

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

باتفاقيتي تطبيع العالقات مع الدولتين الخليجيتين لكنه شدد  لبيدورحب  العالقات مع اإلمارات والبحرين.
 على وجوب بدء مفاوضات سالم مع الفلسطينيين.
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ل العالم وانتقد لبيد موقف الفلسطينيين معتبرا أنه لم يعد بإمكانهم "البقاء في أماكنهم وانتظار أن يعم
 العربي والمجتمع الدولي نيابة عنهم". وقال "يجب أن يكونوا سباقين ويتوقفوا عن لعب دور الضحية".

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

 
 أردان: الضم سقط من أولويات اإلدارة األميركية .562

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

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

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

 
 الصحف العبرية تركز على تفاصيل االتفاق مع اإلمارات والبحرين .563

ء، على تفاصيل ركزت الصحف العبرية، الصادرة صباح يوم األربعا -"القدس" دوت كوم بـترجمة خاصة 
واحتفت الصحف العبرية، إلى جانب صحف  "التاريخي" مع اإلمارات والبحرين.بـاالتفاق الذي وصفته 

 اإلمارات والبحرين، بالتوقيع على االتفاقيات في حفل أقيم في واشنطن مساء أمس.
قات مع وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن االتفاق الموقع مع اإلمارات ينص على تطبيع العال

إسرائيل كاماًل، وتبادل السفراء بينهما بسرعة رغبة منهما في إقامة عالقات دبلوماسية وودية، وحل 
النزاعات سلمًيا، واالحترام المتبادل للسيادة من جانب كل طرف، والتعاون في جميع المجاالت، وجعل 

 برى الكامنة في المنطقة.العالقات طبيعية بالكامل، والسير في طريق جديد يفتح باب الطاقات الك
ووفًقا للصحيفة، فإن االتفاقية مع اإلمارات والبحرين، نصت على أن الدول الموقعة عليها "ملتزمة بالعمل 

 مًعا لتحقيق حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني من خالل المفاوضات التي تلبي تطلعات الشعبين".
لقتال، وبموجب الترتيبات األمنية، فإن كل دولة ستلتزم كما تنص االتفاقيات على االلتزام باالمتناع عن ا

 بعدم السماح بأي "نشاط عدائي" من أراضيها ضد األخرى.
، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيطرح "يديعوت أحرونوت"من جهتها ذكرت صحيفة 

ارت إلى أن ممثلين عن الدول وأش االتفاقيات على الحكومة والكنيست قبل نشرها للجمهور اإلسرائيلي.
الموقعة على االتفاقية سيجتمعون في األسابيع المقبلة من أجل صياغة اتفاقيات حول عدد من القضايا 

وأكدت الصحيفة التفاصيل التي وردت في معاريف بشأن تفاصيل االتفاقية حول  والمجاالت المختلفة.
 وضات، وتوسيع دائرة السالم بالمنطقة.االلتزام بحل الصراع مع الفلسطينيين من خالل المفا

عاًما من "خدعة أوسلو"، حصلت  27من جهتها قالت صحيفة يسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو، أنه بعد 
وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل حصلت على السالم بدون أي  إسرائيل أخيًرا على شرق أوسط جديد.
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لبداية وأن هناك دواًل أخرى ستلحق باإلمارات والبحرين، وأن هجمات أو تفجيرات، معتبرًة ما جرى مجرد ا
 من أهمها المملكة العربية السعودية.

فيما ركزت صحيفة هآرتس في مقاالت لعدد من الصحفيين والمحللين والكتاب، التركيز على محاوالت 
ة المتعلقة بالحكومة نتنياهو تحقيق انجاز سياسي لنفسه في ظل فشله في مواجهة كورونا، وأزماته الداخلي

 وحتى ملفاته القضائية، وأنه تخلى في النهاية عن بعض أحالمه مثل الضم مقابل اتفاق واقعي.
 16/9/2020القدس، القدس، 

 
 : التعاون في قطاعات الصناعة وتحلية المياه والتكنولوجياالبحرينية" األيام"وزير التعاون اإلسرائيلي لـ .564

ي دولة إسرائيل أوفير أكونيس عن مباحثات مرتقبة بين مسؤولين بحرينيين كشف وزير التعاون اإلقليمي ف
 ونظرائهم اإلسرائيليين، وذلك لتعزيز التعاون في مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية بين البلدين.

نحن متحمسون جًدا إلعالن السالم مع الجانب ": "األيام"وقال أكونيس في مقابلة هاتفية خص بها 
، مشدًدا على أنه "ني، الذي سيحقق في بداية مراحله تبادل تجاري تصل قيمته إلى ماليين الدوالراتالبحري

كلما تطورت أوجه التعاون بين إسرائيل وبين الدول العربية، تحقق االزدهار واالستقرار والسالم في منطقة 
 الشرق األوسط.

بلدين تتركز على التعاون في المجاالت وأشار الوزير أكونيس إلى أن أفضل مجاالت التعاون بين ال
الصناعية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والتكنولوجيا المتطورة، وفي قطاع االتصاالت والبرمجيات، كذلك 

 التقنيات المتطورة في المجاالت الزراعية.
 17/9/2020األيام، المنامة، 

 
 لمنح السائح اإلماراتي تجربة مثالية : نتأهباإلماراتية" االتحاد"وزير السياحة اإلسرائيلي لـ .565

أكد أساف زامير وزير السياحة اإلسرائيلي، أن معاهدة السالم التي تم توقيعها تفتح : العزيز أحمد عبد
الباب أمام آفاق التعاون بين البلدين في مجال السياحة، بما يخدم االقتصاد في كل من إسرائيل ودولة 

عاهدة التاريخية ستؤدي بكل تأكيد إلى زيادة أعداد السياح القادمين من اإلمارات، مشيرًا إلى أن هذه الم
 اإلمارات إلى إسرائيل، كما تسهم في بناء جسور للتواصل بين الشعبين. 

معاهدة السالم تخلق إمكانات هائلة للسياحة بين البلدين، ": "االتحاد"وقال الوزير زامير في حوار خاص لـ
، مشيرًا إلى أن هناك اتصاالت بين "ئية، أو فتح كال البلدين ألسواق مستهدفةسواء من حيث السياحة الثنا

ممثلي البلدين حاليًا، في مختلف الجوانب المتعلقة بمجال السياحة، وفيما يتعلق بصياغة اتفاقيات 
 تأشيرات الطيران والسياحة، فضاًل عن إبرام اتفاقيات تسويق لحزم السياحة المشتركة. 

اطني إسرائيل، وأنا من بينهم، متحمسون للغاية للمعاهدة التي تم توقيعها مساء أمس إن مو "وأضاف: 
األول، ويحدونا األمل أنه بنهاية العام الجاري، ستؤتي التفاهمات بين الهيئات ثمارها، وسنكون قادرين 

 . "على المضي قدمًا في التبادل السياحي في وقت مبكر من العام المقبل
 17/9/2020 ،أبوظبياالتحاد، 
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 التي ستباع لإلمارات 35تأمل بصنع أجنحة طائرات إف "إسرائيل" .566
تأمل الصناعات الجوية اإلسرائيلية بجني أرباح من صفقة بيع الواليات المتحدة طائرات : بالل ضاهر

لإلمارات، رغم نفي رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه صادق على الصفقة في إطار  35إف
فاق التحالف وتطبيع العالقات، ورغم معارضة الجيش اإلسرائيلي لهذه الصفقة بادعاء أنها ستمس ات

بالتفوق النوعي العسكري اإلسرائيلي وستؤدي إلى مطالبة دول أخرى في الشرق األوسط، مثل السعودية، 
 بشراء طائرات كهذه.

جوية اإلسرائيلية، التي تصنع أجنحة وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن الصناعات ال
، تعتبر أنه تزايدت حظوظها بتصنيع أجنحة الطائرات التي ستباع لإلمارات، إذ أنها واحدة 35طائرات إف

 من بين ثالثة مصانع تصنع هذه األجنحة. ولم ُيتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص حتى اآلن.
، فيما ُتصنع أجنحتها في 35طائرة إف 4,000صنع  وتشير التقديرات في الواليات المتحدة إلى أنه سيتم

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

 17/9/2020، 48عرب 
 

 مريكيةاالنتخابات األب في حال فوز ترامبنتنياهو يتوقع عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات  .567
توّقع رئيس الحكومة اإلسرائيلّية، بنيامين نتنياهو، أن تعود السلطة الفلسطينّية إلى : أحمد دراوشة

وذكر المراسل  المفاوضات مع االحتالل بعد االنتخابات األميركّية المقّررة في تشرين ثاٍن/نوفمبر المقبل.
قال، في الغرف المغلقة، أّن التطبيع مع السياسي لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أرئيل كهانا، أن نتنياهو 

 اإلمارات والبحرين واألثر اإلقليمي لذلك "ال يتركان مجاال للفلسطينيين إال العودة لطاولة المفاوضات".
 ومع ذلك، قال نتنياهو سيحدث فقط إن فاز الرئيس، دونالد ترامب، بوالية أخرى.

ترامب لتسوية القضّية الفلسطينّية، المعروفة باسم وأضاف نتنياهو أن المفاوضات ستبدأ على أساس خّطة 
 "صفقة القرن"، والتي تالقي رفًضا شعبًيا وسياسًيا فلسطينًيا واسًعا.

 18/9/2020، 48عرب 
 

 على غرار اإلمارات والبحرين "إسرائيل"نتنياهو: دول أخرى ستوقع اتفاقيات سالم مع  .568
زراء االحتالل بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، إن دوال قال رئيس و  :)شينخوا( - "القدس" دوت كوم -القدس

 أخرى ستوقع اتفاقيات لتطبيع العالقات الدبلوماسية مع دولة االحتالل على غرار اإلمارات والبحرين.
وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "سنوسع دائرة السالم لتشمل دوال أخرى"، وتابع "أعلن لكم اآلن 

 خرى".ستكون هناك دول أ
وأوضح "أطلقنا عصرا جديدا من السالم في الشرق األوسط، ومحاوالت إيران ووكالئها في غزة ولبنان 

 لمنع توسيع دائرة السالم لن تجدي نفعا".
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وقال نتنياهو في بيانه "صنعنا التاريخ في واشنطن، حيث أقمنا اتفاقيتي سالم تاريخيتين مع اإلمارات 
 األولية لهاتين االتفاقيتين سريعا جدا، وستبقى كذلك لعدة أجيال".والبحرين، وسنرى معا الثمار 

وأشار نتنياهو إلى أن مكتب االستثمار اإلماراتي أعلن أمس أنه سيفتح فرعا له في دولة االحتالل، مضيفا 
 أنه "هكذا يبدو السالم الحقيقي، السالم مقابل السالم".

 18/9/2020القدس، القدس، 
 

 ا عاجاًل بفحص تفاصيل االتفاق مع اإلمارات والبحرينعضو كنيست يقدم طلبً  .569
، طلًبا عاجاًل لفحص اإلثنينقدم عضو الكنيست اإلسرائيلي يائير غوالن من المعسكر اليساري، يوم 

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن غوالن الذي  تفاصيل االتفاقيات التي وقعت مع اإلمارات والبحرين.
أركان الجيش اإلسرائيلي، أوضح في طلبه أن االتفاقيات التي وقعت في كان يتولى منصب نائب رئيس 

الخامس عشر من الشهر الجاري لم يتم نشر تفاصيلها بعد ولم يتم مناقشة تداعيتها األمنية في الحكومة 
 والكنيست.

 21/9/2020القدس، القدس، 

 

  مني لـ"إسرائيل"غانتس يختتم زيارته لواشنطن ويطالب بأسلحة أمريكية تضمن التفوق األ .570
غانتس إن المسؤولين الذين التقاهم في البيت لوزير 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 إيجابياألوسط، 

وكانت هذه المصادر قد أكدت أن غانتس لم يبحث فقط قضية الصفقة، وأن الموضوع الرئيسي كان 
العالقات "، وكذلك "الرؤية المشتركة للتعامل في الملف اإليراني ومتطلبات هذه الرؤية في المرحلة الحالية"

األخرى. وفي ختام الزيارة،  . لكن موضوع األسلحة لإلمارات طغى على العناوين"االستراتيجية بين البلدين
ساعة فقط، في البيت  24أمس األربعاء، أعلن، أن غانتس التقى خالل الزيارة العاجلة، التي استغرقت 

، جارد كوشنير، ومستشار األمن القومي روبرت أوبريان، ترامباألبيض مستشار وصهر الرئيس دونالد 
 الجنرال مارك ميلي.وفي البنتاغون نظيره آسبر ورئيس األركان األميركي 

من جانبه، تعهد غانتس بالحفاظ على عالقات دفاعية وثيقة مع الواليات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا 
هذا األمر مرتبط بالتفوق العسكري النوعي، ولكنه ". وأضاف أن "امتياز؛ ولكنه أيضًا ضرورة"األمر 

 ."مرتبط أيضًا بتعاوننا المهم
نحن ممتنون للجهود األميركية إلحالل السالم والتزامها بالتفوق "مع كوشنر: وقال غانتس في ختام لقائه 

في ظل ". وبحث الرجالن سبل العمل على اتفاقات أخرى تضمن االستقرار في المنطقة، "األمني إلسرائيل
 ."الحفاظ على أمن إسرائيل كحجر أساس في العملية

طالب جديدة وضعها طاقم مؤلف من وزارة األمن ووفقًا لمصادر في تل أبيب، فإن غانتس حمل سلسلة م
وقيادة الجيش برئاسة الجنرال تومر بار، المرشح لقيادة سالح الجو اإلسرائيلي، بعد انتهاء دورة القائد 
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الحالي، عميكام نوركين. ومن هذه المطالب: تزويد إسرائيل بأسلحة حديثة، مثل آخر طراز من الطائرات 
 15إف "القادرة على الطيران لمسافات بعيدة، وسرب طيران جديد من طراز  "V - 22تلتالتور "المروحية 

EX"  المعروفة بقدرتها على  "35إف"المتطورة، ورادارات تتيح إلسرائيل كشف طائرة مهاجمة لها من طراز
ي . وتعميق التعاون ف"KC - 46بوينغ "التملص من الرادارات العادية، وطائرتين تزودان الوقود من طراز 

 حرب السايبر.
 24/9/2020، لندن، الشرق األوسط

 

 غانتس يجري مقابلة مع صحافيين من السعودية واإلمارات والبحرين .571
أجرى بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، اليوم األحد، مقابلة مع صحفيين من 

 .zoom زوم برنامج السعودية واإلمارات والبحرين، عبر تطبيق
السابعة، فإنه ألول مرة يتحدث غانتس مع صحافيين من تلك الدول، مشيرًة إلى  سرائيليةبحسب القناة اإلو 

أن اللقاء عقد بمبادرة من المجلس العربي للتكامل اإلقليمي، حيث أعرب وزير الجيش اإلسرائيلي عن أمله 
 في استضافة صحفيين عرب من مختلف دول المنطقة قريًبا.

ل اللقاء: إن اتفاقيات التطبيع تفتح خيارات عمل يدركها اإليرانيون، وتعزز من الصراع وقال غانتس خال
 ضد طهران.

وأضاف "لدينا مصالح مشتركة، نتشارك جميًعا في الكفاح ضد العدوان اإليراني وتطويره لقوته النووية التي 
 ... سنخلق جبهة موحدة ضدها والسالم سيقوينا"ة والعالم للخطرتعرض المنطق

وعن سؤال حول التعاون األمني مع البحرين ضد إيران، قال غانتس "ال يسعني إال أن أقول إن لدى 
إسرائيل القدرة على التعامل مع إيران، والتطبيع مع البحرين واإلمارات يقوينا جميًعا في مواجهة العدوان 

أنا متأكد من أن اإليرانيين يدركون اإليراني، وال شك أن التطبيع بيننا يفتح أمام خيارات لمحاربة إيران، و 
 ذلك أيًضا".

 4/10/2020القدس، القدس، 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على معاهدات السالم مع اإلمارات والبحرين  .572

أبوظبي: وافق مجلس الوزراء اإلسرائيلي، أمس، على اتفاق تطبيع العالقات مع اإلمارات  -تل أبيب 
لبحرين، فيما أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصااًل هاتفيًا ومعاهدة السالم المرتقبة مع ا

باألمير محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وأنه دعاه لزيارة إسرائيل، وأن بن زايد دعاه لزيارة أبوظبي. ولم 
 يكشف عن موعد الّزيارتين.

فيعًا يضم عددًا من الوزراء األساسيين، وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، إن وفدًا إماراتيًا ر 
سنستقبله بالحفاوة نفسها التي استقبل فيها الوفد اإلسرائيلي في أبوظبي "سيزور إسرائيل في غضون أيام، و

 ."الشهر الماضي
 13/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 القائمة المشتركة تصوت ضد "اتفاقية أبراهام" بين "إسرائيل" واإلمارات .573
ري: أكدت القائمة المشتركة صباح اليوم، الخميس، رفضها لما ُسّمي "اتفاقية أبراهام" الذي تم قاسم بك

سرائيل، ويطرح في الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه.  توقيعه بين دولتي اإلمارات وا 
اهيرنا وقالت القائمة المشتركة في بيانها إنه "في الوقت الذي نسعى فيه إلى تعزيز العالقات بين جم

العربية في الداخل وامتدادنا العربي في المشرق والمغرب، فإننا نطرح موقفا سياسيا يعارض ويناقض خطة 
 التي طرحها الرئيس األميركي دونالد ترامب". "صفقة القرن"

وأعربت القائمة المشتركة عن رفضها الكامل لهذه "الرؤيا الكارثية" للرئيس ترامب إلى جانب رفضها 
 ه العنصرية وانحيازه المطلق للسياسيات اإلسرائيلية االستيطانية وتعزيز االحتالل".لـ"مواقف

 15/10/2020، 48عرب 
 

 الكنيست يصادق على اإلتفاق مع اإلمارات؛ نتنياهو: السالم الحقيقي يأتي فقط من موقع القوة .574
رات، الذي تم توقيعه يوم الخميس، على اتفاق التحالف مع اإلما محمود مجادلة: صادق الكنيست، مساء

في الخامس عشر من الشهر الماضي، في البيت األبيض تحت رعاية اإلدارة األميركية، ليصبح ساري 
 الماضي. اإلثنينالمفعول؛ علما بأن الحكومة اإلسرائيلية كانت قد صادقت على االتفاق، يوم 

 ا عن القائمة المشتركة.نائبً  13وصّوت كافة األحزاب الصهيونّية لصالح االتفاق، بينما عارضه 
ادعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه "ال مالحق جانبية أو بنود سرية 
لالتفاق مع اإلمارات"، وذلك في خطاب له أمام الهيئة العام للكنيست التي تعقد جلسة خاصة للمصادقة 

 فيذ.على االتفاق، ليدخل بذلك رسميا إلى حّيز التن
وقال نتنياهو "توصلنا للسالم مع اإلمارات من منطلق قوة" و"االتفاق معها ال يتضمن بنودا سرية وال 
مالحق جانبية". وشدد على أن "دوال إسالمية وعربية عدة تطلب التقرب منا بسبب قوتنا في مجاالت عدة 

 منها األمن اإللكتروني".
وم لم نشهد مثله إال مرات قليلة في تاريخ إسرائيل، وهو اليوم وفي كلمته االفتتاحية، أضاف نتنياهو "هذا ي

الذي يتم فيه عرض اتفاق سالم مع دولة عربية لموافقة الكنيست )...( اليوم نحن نوثق عالقاتنا مع 
 اإلمارات ونفعل ذلك بالتوازي مع نضالنا المستمر ضد كورونا".

... السالم يصنع مع من كفوا عن كونهم األعداء، وأضاف نتنياهو "يقال إن السالم يصنع مع األعداء؛ ال
السالم يصنع مع من يريد السالم وليس مع من ال يزال متمسكا بتدميرك"، وتابع "طالما يواصل حزب هللا 
السيطرة على لبنان، فلن يكون هناك سالم حقيقي مع هذا البلد. لكننا بدأنا باألمس محادثات حول منطقة 

مر له أهمية اقتصادية هائلة. قد يمثل هذا أول صدع ليوم آخر قد يأتي في الحدود البحرية، وهو أ
 المستقبل. لتحقيق السالم الحقيقي".

وقال نتنياهو "كنت أؤمن دائًما أن السالم الحقيقي يأتي فقط من موقع القوة وليس من موقع الضعف"، 
يام األقوياء تسعى الدول لعقد وتابع "في منطقتنا، يبقى الطرف القوي، وي حترم الطرف القوي، مع ق

 تحالفات بينما ُيداس الضعفاء".
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وقال إن "العديد من الدول العربية واإلسالمية تنظر إلى قوتنا وبناء على ذلك تغير مواقفها اتجاهنا. 
إسرائيل، التي كان ُينظر إليها على أنها العدو األوحد منذ عقود، ُينظر إليها اليوم على أنها حليف قوي، 

حليف أساسي. كانت أهم نقطة في هذا التحول هي المعارضة التي قدتها ضد االتفاق النووي الخطير بل 
 مع إيران".

وعن السياسة التي تبناها في مواجهة إيران، أضاف نتنياهو "توجه إلى العديد من قادة دول المنطقة، سًرا، 
هم لتوثيق العالقات معنا. فتحنا سماء وقالوا إنهم يرحبون بهذه السياسة وأعربوا تدريجًيا عن استعداد

 السعودية للرحالت الجوية؛ عمان وتشاد".
وتابع "كان هناك أيًضا عدد كبير جًدا من االجتماعات السرية. لم أقل إن العالم اإلسالمي كله يدعم هذا 

معظم السالم ولكن من يدعم السالم ويريد مصالحة حقيقية سيدعم بحماس هذا التغيير الذي حظي بدعم 
 دول العالم".

وادعى أنه "عرضت على الفلسطينيين مقترحات سخية جدا على مر السنين لكنهم رفضوها مرارا، رفض 
الفلسطينيون خططا عدة للسالم ولو انتظرنا إزالة الفيتو الفلسطيني النتظرنا لوقت طويل وما توصلنا 

 لسالم مع العالم العربي".
مع العالم العربي. لقد قمنا بذلك مع اإلمارات، ونقوم بذلك مع  واستطرد "سنواصل توسيع نطاق السالم

البحرين، وسنقوم بذلك مع دول أخرى. ما زلت أعتقد أن الفلسطينيين سيدركون، ويتخلون ذات يوم عن 
الرغبة في تدميرنا، ويعترفون أخيًرا بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي ويبدأون برحلة المصالحة 

 ادقة التي نراها حالًيا مع أجزاء كثيرة من العالم العربي، سيأتي هذا اليوم أيًضا".الحقيقية والص
 ووّجه نتنياهو انتقادات إلى النواب العرب في الكنيست، الذين أعلنوا نيتهم التصويت ضد االتفاق.

 15/10/2020، ٤٨عرب 
 

 "إسرائيل" أفقا استراتيجية رئيس الموساد عن "التطبيع" مع الدول العربية: هناك أجواء جديدة تمنح .575

عدنان أبو عامر: تحدث رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي يوسي كـوهين، عـن وجـود اتصـاالت  - 21عربي
عديدة مع دول عربية، مؤكدا أن "هناك أجـواء جديـدة تمـنح إسـرائيل أفقـا اسـتراتيجية، وتفـتح أمامهـا التحـرك 

 ."رسمية مع تل أبيبح دول أخرى بالمنطقة عالقات بشكل غير عادي وبجرأة غير مسبوقة، ونأمل أن تفت
" إننــا "علــى اتصــال بعــدد 21فــي مقابلــة حصــرية مــع قنــاة "كــان" اإلســرائيلية، وترجمتهــا "عربــي وقــال كــوهين

كبير من الـدول العربيـة فـي المنطقـة وخارجهـا، خاصـة فـي الشـرق األوسـط وأفريقيـا، وآمـل بشـدة أن تنضـج 
كـــون المفاوضــــات مــــع الفلســـطينيين عقبــــة فــــي نظـــري، وال شــــرطا الســــتمرار هـــذه الجهــــود، وال ينبغــــي أن ت

 ."اتصاالتنا في إقامة عالقات ثنائية بيننا وبين دول المنطقة، مثل السعودية
وأكــد أنــه "بعــد شــهر مــن توقيــع االتفاقيــات مــع اإلمــارات والبحــرين، هنــاك إمكانيــة لرؤيــة المزيــد مــن البلــدان 

 قريب".تتواصل معنا في المستقبل ال
 18/10/2020"، 21عربي "
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 المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية: ما نراه اليوم يشكل واقعا جديدا في الشرق األوسط .576
)د ب ا(: وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية ليئور حياة زيارة وفد بالده  -المنامة 

، مضيفا أن هذه هي المرة األولى التي يأتي فيها وفد وزيارة تاريخية” يوم تاريخي“لمملكة البحرين بأنه 
إسرائيلي رسمي إلى البحرين على أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى البحرين فهذا يوم تاريخي، كنا 

 ننتظره منذ سنوات عديدة.
عمل التي )بنا( ان هذه الزيارة تأتي من أجل تشكيل مجموعات ال وأوضح في تصريح لوكالة أنباء البحرين

ستتعامل مع القضايا الرئيسية والبنية التحتية للسالم المستقبلي بين البلدين، إضافة الى توقيع اتفاقيات 
 ثنائية إلقامة عالقات دبلوماسية وسالم بين البلدين وعلى رأسها اتفاقيات السالم.

بين وزارتي الخارجية، وأضاف أن مذكرات التفاهم األخرى ستشمل مجاالت الزراعة واالقتصاد والتعاون 
 إلى جانب مجاالت أخرى نتطلع إليها كجزء من إقامة عالقات سلمية بين البلدين.

 18/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 نتنياهو يزور أول سفينة إماراتية في حيفا: "إسرائيل" تتحول إلى مفترق طرق بحري وجوي .577
يفا وأول طائرة إماراتية تجارية إلى مطار بن تل أبيب: مع وصول سفينة إماراتية ثانية إلى ميناء ح

(، تجول رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برفقة وزيرة اإلثنينفي تل أبيب، أمس ) جوريون
المواصالت، ميري ريغف، أمس، في ميناء حيفا، وزارا الرصيف الذي ترسو فيه سفينة الشحن التي 

نقف على متن السفينة التي وصلت من اإلمارات "و في ختام الزيارة وصلت للتو من اإلمارات. وقال نتنياه
وعليها الكثير من الحاويات. سألت ماذا يوجد داخل هذه الحاويات؟ فقالوا لي إنها تحتوي على الكثير من 
الحلويات العربية وعلى غساالت. وهذا يخفف أسعار الغساالت اآلن. كما فيها أدوات كهربائية ومواد 

وكل ما سيصل إلى هنا سيخفف غالء المعيشة، وكل مواطن إسرائيلي سيشعر بذلك في جيبه. غذائية، 
هذه هي ثمار السالم التي تستمتعون بها اآلن، أيها المواطنون. ليس في المستقبل، بل اآلن. ألن هذا هو 

ريان بحري يجلب السالم الدافئ، السالم مقابل السالم واالقتصاد مقابل االقتصاد. نربط دولة إسرائيل بش
 ."لها بضائع ومنتجات أرخص بجودة عالية. هذا جيد لكل مواطن

من المهم الفهم أن إسرائيل كانت سابقًا بمثابة طريق مسدودة. كان يمكن الوصول إليها "وأضاف نتنياهو 
 من جهة الغرب فقط. واآلن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي، ويمكن السفر اآلن جواً 

 إلى جميع االتجاهات.
نسانيًا. هذا حقًا يوم تاريخي؛ فهذه   فإسرائيل تشكل مفترق طرق جويًا وبريًا وبحريًا وتكنولوجيًا وتجاريًا وا 

 ."هي ثاني زيارة لسفينة من دبي وترسو في ميناء حيفا
 20/10/2020 لندن، الشرق األوسطـ،
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 دة" بالضفة واإلعالن عن "صندوق إبراهيم"نتنياهو: األهم لألجيال القادمة هو "تطبيق السيا .578
وفدا من  جوريونالناصرة: قال رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو لدى استقباله في مطار بن 

اليوم نصنع تاريخا سيبقى في الذاكرة ألجيال، هذه هي الزيارة الرسمية األولى من اإلمارات. “اإلمارات: 
تغير األمور، في المجال االقتصادي وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وفي وقعنا أربع اتفاقيات من شأنها أن 

 ”.مجال الطيران
لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم لوال الدعم األمريكي، “وأعرب نتنياهو عن امتنانه للواليات المتحدة قائال: 

 ”.سوف نتذكر هذا اليوم، يوم السالم الرائع
الذي استخف باتفاق التطبيع بين إسرائيل ” يمينا“رئيس حزب  وفي رد على خصمه السياسي نفتالي بينيت

اليهود والعرب من نسل إبراهيم، وباسمه تم التوقيع “واإلمارات قال نتنياهو لدى استقباله الوفد اإلماراتي: 
على هذه االتفاقية. السالم ال يبقى على الورق، بعض الثمار ظاهرة، سيؤدي ذلك إلى توسع كبير في 

األعمال بين الدول، سيتم توقيع اتفاقية سياحية لعشرات الرحالت الجوية أسبوعيا، وسوف نذهب السياحة و 
، مشددا على ”إليهم وسيأتون إلينا. كما زعم نتنياهو أن التطبيع سيخلق رحالت جوية أرخص لإلسرائيليين

 ”.الضم في الضفة الغربيةتنفيذ عملية “أن األهم لألجيال القادمة هو تطبيق السيادة اإلسرائيلية من خالل 
 20/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 المخابرات اإلسرائيلية تتحفظ على دخول اإلماراتيين بال تأشيرة .579

تل أبيب: نظير مجلي: في الوقت الذي تتقدم فيه المساعي اإلماراتية واإلسرائيلية للتقدم على طريق 
على حفل التوقيع على أربعة اتفاقات شراكة وتعاون  السالم بينهما، وبعد األجواء االحتفالية التي خيمت

 بينهما، 
كشفت مصادر سياسية عن مشكلة أمنية جدية لدى المخابرات مع إحدى االتفاقيات التي تنص على 

لى البلدين من دون تأشيرة دخول لمدة   يومًا. 90إتاحة دخول المواطنين من وا 
اك( والمخابرات الخارجية )الموساد(، أبديتا تحفظًا بعد وقالت هذه المصادر إن المخابرات العامة )الشاب

، نداف "الشاباك". ونقل على لسان رئيس جوريونتوقيع االتفاقيات األربع، أول من أمس، في مطار بن 
أرغمان، قوله إن فرض تأشيرة دخول هو صمام األمان في شروط الدخول إلسرائيل. فبواسطتها يتاح 

ئر، وتحديد ما إذا كان لديه ماٍض جنائي أو أمني. وتابع بأن إعفاء ألجهزة األمن فحص وضع الزا
 اإلماراتيين من تأشيرة الدخول يفتح الباب للمخاطرة األمنية.

 22/10/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 وزارة االستخبارات اإلسرائيلية: هذه فوائد تطبيع السودانتقرير ل .580

ابعة لالحتالل اإلسرائيلي، فوائد خطوة التطبيع مع السودان استعرضت وزارة االستخبارات الت: أحمد صقر
 الذي يمتلك موقعا استراتيجيا في القارة األفريقية، والتي أعلن عنها الجمعة الماضي.

وبعد اإلعالن عن تطبيع العالقات بين الخرطوم وتل أبيب، نشرت وزارة االستخبارات اإلسرائيلية السبت، 
فة المصالح اإلسرائيلية )المعلنة( التي تحصل عليها من خالل هذا التطبيع"، تقريرا شامال رصدت فيه "كا

 " اإلسرائيلي.i24بحسب ما أورده موقع "

وتابع الموقع: "رغم أن الحديث يدور عن دولة فقيرة، فإن هناك عددا من المجاالت األساسية التي تساهم 
 ين، الزراعة والسياحة".بأن تستفيد إسرائيل من هذا التطبيع وهي: األمن، المتسلل

 42وذكرت استخبارات االحتالل أن "المصلحة المركزية إلسرائيل في السودان الذي يبلغ تعداد سكانه 
، هو األمن، حيث يقع السودان على البحر األحمر المائةفي  60مليونا ويعاني من عجز مالي يصل إلى 

 ل أفريقيا".وعلى طريق تهريب مركزي للبشر والسالح والبضائع من شما

وأكدت أن "موقع السودان، يمكن أن يساعد بالتخفيف من مخاطر تموضع جهات معادية على طول 
 طريق أساسي إلسرائيل، وعلى المدى البعيد يمكن أن يجري نشاط أمني مشترك في المنطقة".

 -مصر - وبعد االتفاق، "سيكون السودان قادرا على المساعدة بمنع تهريب أسلحة على مسار السودان
غزة، ومنع تموضع جهات معادية إلسرائيل على أراضيها، مع إمكانية إحباط إقامة قواعد بحرية لجهات 
معادية إلسرائيل، مثل إيران وتركيا على شواطئ البحر األحمر، كما أن إسرائيل ستساعد السودان بالدفاع 

 عن حدودها".

عادة جزء من المتسللين السودانيين الذين يعيشون وفي مجال الهجرة، فإنه يمكن من خالل هذا التطبيع "إ 
 حاليا في إسرائيل".

وأشار الموقع إلى سماح الخرطوم، "بمرور الرحالت الجوية إلى إسرائيل فوق أجوائه، هذا األمر سيساهم 
لى أمريكا الالتينية".  في تخفيض فترة الرحالت إلى دول أفريقية مثل إثيوبيا وجنوب أفريقيا، وا 

"ألن السودان دولة نامية، فإن التطبيع سيساعد اإلسرائيليين في تصدير أنواع مختلفة من وتابعت: 
البضائع والتكنولوجيا والخدمات الناقصة، بحيث يتم بتوفيرها بصورة تتناسب مع اإلمكانات االقتصادية 

 هناك".

"تل أبيب خبرة في  ونوهت إلى إمكانية استثمار "إسرائيل" في المجال الزراعي بالسودان، حيث تمتلك
الزراعة باألماكن الجافة وتحلية المياه، وهي مجاالت ضرورية الحتياجات السودان، التي تعتمد على 

 الزراعة لكنها تفتقر إلى مصادر المياه"، بحسب استخبارات االحتالل.

لسودان وفي المجال الصحي، "يمكن إلسرائيل أن تقدم لها استشارات ومساعدة في المجال حيث يعاني ا
من جهاز صحي ضعيف وبحاجة إلصالح، كما أنه يمكن إلسرائيل أن تتحول إلى مركز سياحي صحي 

 للنخبة السودانية التي ستزور إسرائيل لتلقي العالج".

من السودانيين في مناطق غير مرتبطة بشبكة الكهرباء،  المائةفي  40وفي مجال الطاقة، حيث يعيش 
المجال، و"استغالل الخبرات اإلسرائيلية بمجال أنظمة الطاقة البديلة، التي فإنه يمكن االستثمار في هذا 
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تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل أساسي، حيث يوجد إلسرائيل خبرة كبيرة في المجال، وسيكون لها طلب 
 في السودان"، وفق التقرير اإلسرائيلي.

 25/10/2020، لندن، 21عربي
 

 "يق السالم الوحيد يمر عبر خطوات تعرض أمننا للخطرإن طر مفهوم "تغيير في نتنياهو:  .581
اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع حكومته األسبوعي : بالل ضاهر

اليوم، األحد، أنه باإلعالن عن تطبيع العالقات بين إسرائيل والسودان، أول من أمس، انتقل السودان إلى 
 .1967ث" في قمة الخرطوم عام نقيض "الالءات الثال

، 1967وقال نتنياهو "أذكركم بأن في الخرطوم، العاصمة السودانية، تبنت جامعة الدول العربية، عام 
ولكن اليوم  -ال للسالم مع إسرائيل وال لالعتراف بإسرائيل وال للمفاوضات مع إسرائيل  –الالءات الثالث 

 عم لالعتراف بإسرائيل ونعم للتطبيع مع إسرائيل".الخرطوم تقول نعم للسالم مع إسرائيل ون
وأضاف أن "السودان، الذي كان بلدا معاديا لغاية السنوات األخيرة، وتعاون مع إيران في تهريب األسلحة 
الخطيرة جدا إلى حماس التي خططت الستخدامها ضد إسرائيل. وبدأ هذا التحول نتيجة وقوفنا الحازم 

ت ضد األنشطة اإليرانية وضد محاوالتها لتهريب األسلحة عبر السودان" وبينها ضد إيران وقيامنا بعمليا
غارات الطيران اإلسرائيلي في السودان. وأضاف أنه "تم إنجاز ذلك أيضا نتيجة التغيرات الداخلية التي 

 طرأت في السودان والتي نرحب بها".
تفاقيات سالم، جلبنا ثالث اتفاقيات سالم وتابع نتنياهو أن "هذا تحول عظيم. بعد مرور ربع قرن بدون ا

نما نتيجة سياسة واضحة قدتها خالل السنوات األخيرة  في غضون ستة أسابيع. هذه ليست صدفة، وا 
 وجهود حثيثة للغاية تم بذلها على الصعيدين العلني والسري على مدار سنوات".

ارات التي عملنا فيها، ولكن واضح وقال إنه "ال أستطيع أن أتحدث عن جميع اللقاءات والجهود والمس
تماما أنه طرأ تغيير في التفكير الذي يقول إن الطريق الوحيد للتوصل إلى تطبيع واتفاقيات سالم مع 

غير  1967العالم العربي هو اتخاذ خطوات ستعرض أمن إسرائيل للخطر، تجبرنا على االنسحاب لخطوط 
دي من منازلهم )في المستوطنات( وتقسيم القدس. وآمنت القابلة للدفاع واقتالع أكثر من مئة ألف يهو 

دائما أن هناك طريقا أخر سيؤدي في نهاية المطاف إلى المصالحة مع أجزاء كبيرة من العالم العربي، 
لى تغير ونبذ األوهام أيضا عند الفلسطينيين من شانه صنع سالم واقعي معهم بدال من السالم الذي  وا 

السالم مقابل السالم واالقتصاد مقابل  –نقوم به هو سالم من منطلق القوة  يعرض وجودنا للخطر. وما
 االقتصاد".

 25/10/2020، 48عرب 
 

 " لإلمارات35-نتنياهو وغانتس في بيان مشترك: ال نعارض بيع طائرات "إف  .582
بيان قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن، بيني غانتس، في : باسل مغربي

 " لإلمارات.F-35مشترك أصدراه الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع طائرات "
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وجاء في البيان أن "رئيس الحكومة ووزير األمن اتفقا على أنه في ضوء حقيقة أن الواليات المتحدة تعمل 
ه على تطوير قدرات إسرائيل العسكرية وتحافظ على تفوقها النوعي، فإن إسرائيل لن تعارض بيع هذ

وأوضح البيان أن غانتس تحدث بعد عودته من واشنطن مع نتنياهو عن  األنظمة لدولة اإلمارات".
 "االتفاقية التي وقع عليها مع نظيره األميركي من شأنها ضمان التفوق العسكري اإلسرائيلي".

 23/10/2020، 48عرب 
 

 رًيا وأردنًيا تحت مظّلة أميركيةوزير االستخبارات اإلسرائيلي: نبني تحالًفا سودانيا إماراتيا مص  .583
 قال وزير االستخبارات اإلسرائيلي، إيلي كوهين، في لقاء مع صحيفة "السوداني"، نشر: أحمد دراوشة

األحد، "نحن حالًيا تحت المظلة األميركّية نبني تحالفا سودانيا إماراتيا مصريا وأردنيا، ونتوقع انضمام دول 
وأضاف أّن  وكشف كوهين أّنه سيرأس الوفد اإلسرائيلي إلى السودان. أخرى في اإلقليم لهذا التحالف".

"إسرائيل لم تقدم وعوًدا للسودان بمساعدات مالية حتى اآلن، لكن المتفق عليه تطبيع العالقات على 
المستوى الدبلوماسي وسيكون هناك تعاون أمني وتبادل سلع تجارية، واستثمارية بين البلدين، وأؤكد إذا 

مستثمرون اإلسرائيليون السودان ووجدوا بيئة جيدة في السودان للعمل، سيساهم هذا بشكل كبير في دخل ال
 نهضة السودان في المجال االقتصادي".

سرائيل كان قرارا جامعا ومتفقا عليه من أطراف الحكم في و  قال كوهين إن قرار التطبيع بين السودان وا 
  السودان.

سرائيل بدأت بعد لقاء رئيس وقال الوزير اإلسرائيلي إن ال مناقشة الفعلية بشكل مباشر بين الخرطوم وا 
المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي بأوغندا، وتبعته 

 سلسلة من اللقاءات بين وفدي الدولتين برعاية أميركية.
اضي، ونجح فيه الوفدان في كسر الحاجز والتوصل إلى اتفاق وأوضح أن آخر اللقاءات كان األسبوع الم
 سالم نص على تطبيع العالقات الثنائية.

 وتوقع كوهين زيارة وفد سوداني لتل أبيب قريبا، وتوجه وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.
ريد تقديم القادم للخرطوم بعد التوقيع الرسمي على اتفاق السالم، وي ياإلسرائيلوأضاف أنه سيترأس الوفد 

 دعوة رسمية للحكومة السودانية إلرسال وفد إلى تل أبيب.
 25/10/2020 الخرطوم، السوداني،
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 استطالعات: ال بديل لنتنياهو واالتفاق مع اإلمارات عزز صدارة الليكود .584
عات الرأي العام اإلسرائيلي أن اتفاق التطبيع، الذي وقعه رئيس وكاالت: أظهرت استطال -تل أبيب 

الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مع اإلمارات، قد يغير الخارطة السياسية في إسرائيل، في حين يكرس 
نتنياهو زعيمًا أوحد لليمين، في ظل غياب أي منافس حقيقي من المعسكر المناوئ، على الرغم من 

 تي أبداها قادة المستوطنات على تأجيل مخطط الضم.المعارضة ال
وبينت استطالعات الرأي تراجع "كاحول الفان" برئاسة رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، وتهاوي 
فرص صعوده للحكم، في ظل حالة عدم الرضا الجماهيري عن إدارة الحكومة اإلسرائيلية ألزمة فيروس 

 تصادية.كورونا المستجد، وتداعياتها االق
مقاعد عن النتائج التي حققتها  3اإلسرائيلية، يتراجع تمثيل القائمة المشتركة بـ 13الـ ووفقًا الستطالع القناة
 في االنتخابات األخيرة.

 20تيلم"  –مقعدًا، "ييش عتيد  33ولو جرت االنتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو اآلتي: الليكود 
 7مقاعد، "يسرائيل بيتينو"  10مقعدًا، "كاحول الفان"  12ًا، القائمة المشتركة مقعد 19مقعدًا، "يمينا" 
 مقاعد. 6مقاعد، وأخيرًا "ميرتس" بـ 6مقاعد، و"يهدوت هتوراه"  7مقاعد، "شاس" 

ويفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم، وكذلك حزب "غيشر"، برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس وحزب 
كله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، بعد انفصالهما عن حزب "تيلم" "ديريخ إيرتس" الذي ش
 بقيادة موشيه يعالون.
الذي ُأجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، وشمل عينة مكونة من نحو  13الـ ووفقًا الستطالع القناة

ذي وقعه من اإلسرائيليين يدعمون االتفاق ال %60، فإن %3.9شخص، بنسبة خطأ تصل إلى  700
من المستطلعة آراؤهم موقفًا  %20عن رفضهم لالتفاق، ولم يتخذ  %20نتنياهو مع اإلمارات، فيما عّبر 

 حول هذه المسألة.
من اإلسرائيليين يعتقدون أن الحكومة ال تدير تداعيات أزمة "كورونا"  %68ووفقًا لالستطالع، فإن 

: إنهم %26هم من إدارة نتنياهو لألزمة، وقال عن استيائ %54االقتصادية على نحو جيد، فيما عّبر 
فقط عن رضاهم عن إدارة حكومة  %15بالكاد راضون عن مواجهة الحكومة اإلسرائيلية لألزمة، فيما عّبر 

 نتنياهو لألزمة.
من اإلسرائيليين أن نتنياهو هو الشخص األنسب لرئاسة الحكومة،  %36وعلى الرغم من ذلك، اعتبر 

س المعارضة، يائير لبيد، هو األنسب للمنصب، وحل نفتالي بينيت ثالثًا بنسبة وصلت : إن رئي%16وقال 
: إنهم ال %26من المستطلعة آراؤهم، في حين قال  %10، واقتصر داعمو غانتس على %15إلى 

 يعرفون اإلجابة عن هذا السؤال.
مقعدًا، يليه  30ات تجري اليوم على اإلسرائيلية، فإن الليكود يحصل في انتخاب 12الـ ووفقًا الستطالع القناة

 15مقعدًا، القائمة المشتركة  16تيلم"  –مقعدًا، ثم "ييش عتيد  18تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" 
مقاعد،  7مقاعد، "شاس"  8مقاعد، و"يهدوت هتوراه"  8مقعدًا، "يسرائيل بيتينو"  12مقعدًا، "كاحول الفان" 

 .مقاعد 5وأخيرًا "ميرتس" بـ
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أحزاب في عبور نسبة الحسم، وهي: حزب العمل برئاسة عمير  4وبحسب نتائج االستطالع، تفشل 
 بيرتس، وحزب "ديريخ إيرتس" وحزب "غيشر"، وحزب "البيت اليهودي" برئاسة رافي بيرتس.

من المستطلعة آراؤهم: إن ذلك يعتبر إنجازًا  %63وحول االتفاق مع اإلمارات وتأجيل الضم، قال 
 أنه فشل ورضخ للضغوط األميركية. %13ياهو، فيما اعتبر لنتن

 17/8/2020األيام، رام هللا، 
 

 من اإلسرائيليين ال يرغبون بزيارة أي بلد عربي %42: استطالع للرأي .585
أظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي أن معظم اإلسرائيليين ال يرغبون بالسفر إلى أي : محمود مجادلة

في ظل التوقيع على اتفاقات لتطبيع العالقات الرسمية بين إسرائيل من جهة، واإلمارات بلد عربية، وذلك 
 والبحرين من جهة أخرى.

أجري االستطالع بواسطة "المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية اإلقليمية" )ميتافيم(، أمس الثالثاء، 
 ودبي في اإلمارات. أبوظبيتل أبيب، و بالتزامن مع األنباء عن االتفاق على فتح خطوط جوية مباشرة بين 

إنهم يرغبون بزيارة لبنان، فيما  %7من المستطلعة آراؤهم إنهم يرغبون بزيارة اإلمارات، وقال  %24وقال 
إنهم يرغبون بزيارة  %3يودون زيارة مصر، في حين قال  %6إنهم يرغبون بزيارة السعودية، و %4قال 

 األردن.
 سرائيليين أنهم ال يرغبون بزيارة أي بلد عربي.من اإل %42في المقابل، أكد 

من المستطلعة آراؤهم إنهم  %44وعن المجال الذي يجب التركيز عليه في العالقات مع اإلمارات، قال 
( والقضايا %16ثم الدبلوماسي ) %24يعتقدون أن المجال االقتصادي هو األهم، يليه المجال األمني بـ

 (.%5المدنية )

 16/9/2020، 48عرب 
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 قانونية وسياسية "عاصفة"يثير  "إسرائيل"إسقاط الجنسية عن مغاربة  .586
األصالة "ألحزاب المعارضة في المغرب، وهو حزب أثار مقترح قانون تقدم به أكبر ا: عبيد أعبيد - لرباط

، جداًل واسعًا في األوساط السياسية والحقوقية، وال سيما الهيئات المدافعة عن األقليات الدينية "والمعاصرة
، خالد مشعل، ووفد من "حماس"في المملكة، وذلك إثر زيارة رئيس المكتب السياسي السابق لحركة 

، إلياس العماري، أعلن فجأة "األصالة والمعاصرة"سبوع الماضي. األمين العام لـالحركة، للرباط نهاية األ
سيتقدم في البرلمان بمسّودة قانون ُيسقط الجنسية المغربية عن مغاربة "عقب لقائه مشعل، أن حزبه 

 .اإلثنين، وهو ما رّحب به مشعل في معرض تصريحاته للصحافة عقب لقاء "إسرائيل
في  "األصالة والمعاصرة"في األوساط السياسية حول القانون هو خروج رئيس كتلة  ما زاد حدة السجال

مجلس النواب )الغرفة األولى في البرلمان(، محمد أشرورو، لتأكيد أن حزبه سيبدأ إجراءات تقديم مقترح 
القانون المذكور إلى لجنة الخارجية في المجلس من أجل مناقشته. وأوضح أشرورو، في حديث إلى 

جاءت خالل االجتماع الذي جمع األمين العام للحزب، إلياس العماري "، أن فكرة المقترح "األخبار"
. كذلك، كشف رئيس برلمانيي الحزب عن عزمه على تقديم مسودة القانون إلى اللجنة مستهل "ومشعل

 األسبوع المقبل، وذلك رغم ضغط هيئات حقوقية للعدول عن ذلك.
  5/1/2018األخبار، بيروت، 

 
 صّفى المهدي بن بركة لمصلحة المخابرات المغربية ودفنه في غابة "الموساد: "صحفي إسرائيلي .587

: يعود الصحافي اإلسرائيلي رونين بيرغمان، في كتاب ترجم من العبرية إلى "القدس العربي" -الرباط 
: القصة السرية لالغتياالت بادر واقتل أنت أوال"اإلنكليزية، في الواليات المتحدة األمريكية، ويحمل عنوان 

اإلسرائيلي،  "الموساد"، إلى الحديث عن عمليات االغتيال التي قام بها جهاز "الموجهة من طرف إسرائيل
وتورطه أيضا في قضية اغتيال الزعيم المغربي المعارض، المهدي بن بركة، مؤسس اليسار المغربي 

 الحديث.
اإلسرائيلي،  "الموساد"إلى أن االغتياالت التي قام بها جهاز  ،نوانتهت األبحاث التي قام بها مؤلفه بيرغما

شخصية، مشيرا إلى أن هذه  1,000عملية اغتيال، قتل خاللها  500وصلت في القرن العشرين وحده إلى 
من رؤساء حكومات  6رؤساء سابقين للموساد و 6شخص، بينهم  100األبحاث تحدث خاللها مع نحو 

يهود أولمرت، ومع رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.صهيونية مثل إيهود بار   اك، وا 
بقضية اغتيال الزعيم االتحادي المهدي بن بركة، بعد اختطافه  "الموساد"وتطرق الكتاب المذكور لعالقة 

سان "رع ، وقال بيرغمان إن شرطيا فرنسيا تقدم نحو بن بركة في شا1965تشرين األول/ أكتوبر  29في 
، وطلب منه مرافقته إلى سيارته، بعد أن "ليب"في العاصمة باريس، بالضبط عند مدخل حانة  "جيرمان

 أوهمه بأنه سيلتقي بشخصية بارزة ربما قد تكون الجنرال ديغول، ومنذ ذلك الحين لم يظهر له أي أثر.
مير  "الموساد"ول عن جهاز إن المسؤول األ "بادر واقتل أنت أوال"ويقول بيرغمان في مؤلفه الضخم 

بالتجسس على  "الموساد"عميت نظم عالقات سرية مع المخابرات المغربية، والتي بموجبها تم السماح لـ
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التي عقدت في المغرب، مقابل طلب الجانب المغربي في شخص  1965القمة العربية في أيلول/ سبتمبر 
 الكولونيل أحمد الدليمي من الموساد قتل بن بركة.

يف الكتاب، الذي نشر ملخص له في المغرب، أنه تم استقدام بن بركة إلى باريس للقاء مخرج ويض
سينمائي مفترض ليعد فيلما حوله، وتم منح الجواسيس المغاربة جوازات سفر مزورة، بعد أن تم نقل بن 

مرة تلو  للمغاربة، حيث تم تعذيب بن بركة وغمس رأسه "الموساد"بركة إلى أحد المنازل الذي قدمه 
 األخرى في حوض مليء بالمياه القذرة إلى أن مات اختناقا.

 1/3/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 باطلة "إسرائيل"المغرب.. عقود الزواج المبرمة في  .588
ورفضت تذييله،  "إسرائيل"رفضت محكمة مغربية االعتراف بعقد زواج أبرم في : سناء القويطي -الرباط 

به أمام القانون المغربي، وعللت قرارها بكون المغرب ال  ية عليه ليكون معترفاً أي إضفاء الصبغة التنفيذ
وبالتالي فمحاكمها غير متخصصة في إبرام عقود الزواج بين  ،"إسرائيل"يعترف إلى اليوم بدولة اسمها 

 المغاربة المسلمين.
للمحكمة االبتدائية بطلب  2016آب  وكان مغربيان مسلمان قد تقدما عن طريق محاميهما في أغسطس/

 "دولة إسرائيلـ"ب 2002أيار  بمدينة صفرو )شمال شرق( قاال فيه إنهما أبرما عقد زواجهما في مايو/
وأنجبا أربعة أبناء، وهما يطلبان إصدار حكم يقضي بتذييله بالصبغة التنفيذية مع شمول الحكم بالنفاذ 

للغتين العربية والعبرية وشهادة ميالد الزوجة المعجل، وأرفقا طلبهما بنسخة رسمية من عقد الزواج با
 وصورة من بطاقة هوية الزوجة اإلسرائيلية.

وبعد جلسات عدة قدم المحامي مذكرة جديدة يوضح فيها أن العقد المراد تذييله "محرر باللغة العربية وأبرم 
 طبقا للشريعة اإلسالمية وغير مخالف للنظام العام المغربي".

المحكمة قبول القضية من حيث الشكل، إال أنها من حيث الموضوع رأت أن عقد وفي حكمها، قررت 
الزواج المراد تذييله "أبرم أمام سلطات إدارية محلية ال تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود 
على المغاربة المسلمين وفق منظور النظام العام المغربي ومن ثم غير متخصصة قانونا" حسب نص 

وأضافت المحكمة أن المشرع المغربي "لم يعترف إلى اآلن بشكل رسمي بسلطات إدارية  لحكم القضائي.ا
لدولة تسمى إسرائيل"، ولهذا رفضت الطلب واعتبرته "مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس 

 ويتعين رفضه".
 23/3/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 ني الصالة ألجله وتأثر لسماع مباركاتنا له: ملك المغرب طلب مفرنسي حاخام .589

قال حاخام يدعى إسرائيل غولد بارغ إن العاهل المغربي، محمد السادس طلب منه  ”:القدس العربي“
وقال الحاخام اليهودي في تدوينة بالفرنسية على ”. سماع مباركاتنا له”، وأنه تأثر بـ”الصالة من أجله“

كان لي الشرف بعد ظهر اليوم أن “جمعته بالملك محمد السادس:  أرفقها بصورة” فيسبوك“حسابه على 
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إلى سمو ملك المغرب الذي جاء ليشتري رمزيا نظارات ” شرائع نوح السبعة“أحيل المبادئ العالمية السبعة 
وأضاف:  ."، وهو أقدم كنيس يهودي في باريس”لوبافيتش“في البناية، التي يوجد فيها ” جوناثان“من عند 

“. نا له، وطلب منا أن نصلي من أجلهنا لوات )يهودية عليها( قال إنه تأثر كثيرًا لسماع مباركاتلقد ردد“
وقد أثارت التدوينة تفاعاًل كبيرًا وتم مشاركتها بشكل كبير، كما  ”.عاش الملك“وختم تدوينته قائال: 

 صاحبتها تعليقات كبيرة متضاربة، خاصة في أوساط المغاربة، بين مرحب ومنتقد.
  27/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيلـ"المغرب: شبكات دولية تلتف على موقف المملكة لتصدر منتجاتنا ل .590

قالت الحكومة المغربية، إّن شبكات دولية لم تحددها، تقوم  :األناضول - محمد الطاهري - الرباط
جاء  ات محّلية إلى األخيرة.بااللتفاف على موقف المملكة الرسمي تجاه إسرائيل، من أجل تصدير منتج

ذلك خالل مؤتمر صحفي أسبوعي عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، عقب 
 اجتماع مجلس الحكومة.

وردًا على سؤال حول ما أوردته تقارير صحفية، حول ارتفاع صادرات المغرب إلى إسرائيل، قال الخلفي 
بر دول أخرى تتخذها محطات عبور، لاللتفاف على هذا األمر هناك شبكات تنشط بآليات معينة ع

 .)تصدير سلع مغربية إلى إسرائيل(
مرات في  5وأمس األربعاء، قالت صحيفة مغربية خاصة، إن قيمة صادرات المغرب إلى إسرائيل ارتفعت 

 مليون دوالر. 25ماليين إلى  5السنوات الخمس الماضية، من 
عبور للسلع المغربية، وال اآلليات التي تتم بها  هذه الشبكات محطاتتي تتخذها ولم يحّدد الخلفي الدول ال

وشّدد على أن بالده ال تقيم أية عالقات رسمية سياسية كانت أو  تحدث عنها. عملية االلتفاف التي
 تجارية مع إسرائيل.

 6/7/2018، ، لندنرأي اليوم
 

 أي نوع من التطبيع مع "إسرائيل" المغرب ينفي .591
نفى المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخليفي، وجود أي نوع من التطبيع االقتصادي : التوكا

وقال الخليفي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة مساء أمس األول  أو غيره مع "إسرائيل".
د الخميس: "بخصوص ما يسجل في بعض التقارير حول صادرات منشؤها بلدنا وتصل إلى "إسرائيل"، أؤك

أن المغرب ليس له عالقات رسمية من أي نوع كان مع "إسرائيل"، وتابع الخليفي أن "هناك شبكات دولية 
تنشط عبر دول أخرى كمحطات عبور من أجل االلتفاف على هذا األمر، وليست هناك أية عالقات 

 رسمية بين البلدين".
ماضي، أن صادرات المغرب إلى وكانت وسائل إعالم "إسرائيلية" أعلنت في وقت سابق األسبوع ال

 مليون دوالر على مدى السنوات الخمس الماضية. 25ماليين إلى  5"إسرائيل" ارتفعت من 
 7/7/2018الخليج، الشارقة، 
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 المتهم بالتطبيع: السلطات المغربية كانت على علم باستضافتنا إسرائيليين "القتالي"مدير المعهد  .592

بي مدير لمعهد تدريب حراس الشخصيات أنه قام باستضافة ضباط : أقر مغر "القدس العربي" –الرباط 
 كل النشاطات التي يقوم بها تمت بعلم السلطات. إنانه قال  إالمن أجل التدريب  إسرائيليين

وعرضت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، صورًا وفيديوات 
تراق األمني للمغرب من طرف الكيان الصهيوني، ولتدريب مغربيات ومغاربة ووثائق قاال إنها توثق االخ

 على استعمال السالحين الناري واألبيض في الصاالت والفضاءات العمومية على أرض المغرب.
وكشف اإلبراهيمي في تصريحات صحافية أن المعهد يزوره العديد من الشخصيات اإلسرائيلية، من أبرزهم 

غراف "ابن أفيخير إيمي )الكولونيل السابق( في جيش االحتالل اإلسرائيلي، وهو مؤسس بيهودا أفيخير، 
الرياضة التي يمارسها الجنود اإلسرائيليون، وانه هو قائد بالجيش اإلسرائيلي ويقوم بتدريب عناصر  "ماغا

صص في الجيش والشرطة وغيرهم، كما زار المعهد كلود دافونسكا وهو قائد في الجيش الفرنسي متخ
 (، ثم اميركو داسيلفا وهو منسق باألمن الفرنسي.TIRمجال الرماية )

وهدد مؤسس معهد ألفا كل الهيئات التي أثارت الملف مثل )مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين 
، "سنقوم بزوبعة دولية في الموضوع"والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع(، باللجوء إلى القضاء، قائال 

كانت كل أنشطة المعهد في علم السلطات "أن المشكل قد يكتسي طابعا دبلوماسيا. وقال موضحا 
، ويملك نسخا من إشعاره السلطة بكل أنشطة المعهد الذي يشرف عليه، مضيفا أنه كان يشعر "المغربية

 السلطات األمنية عبر مدها بنسخ من جوازات السفر الزرقاء اإلسرائيلية.
ختصة كانت على علم بدخول شخصيتين إسرائيليتين وشخصيتين فرنسيتين قامتا وأضاف أن السلطات الم

بالتدريب في المعهد، موضحا أن كل ما أثارته الفعاليات المناهضة للتطبيع ال يعدو أن يكون زوبعة في 
 فنجان.
حة مشاكل فلسطين ال تهمني وليست لدي أي مشاكل في التعامل مع إسرائيليين، وأن قضية األسل"وقال 

والمسدسات التي أثارتها الجمعيات المعنية بمناهضة التطبيع ال تعدو أن تكون أسلحة بالستيكية كما تبين 
 ."للسلطات األمنية

 21/4/2018، لندن، القدس العربي
 

 اإلسرائيلي في المغرب: طلب مني المحقق ترك األمور تهدأ ثم استأنف نشاطي "ألفا"مؤسس معهد  .593
اإلسرائيلي، في المغرب والذي  "ألفا"قال عبد القادر اإلبراهيمي، مؤسس معهد  محمود معروف: -الرباط 

مثل أمام الشرطة للتحقيق بشأن تعاونه األمني مع رجال أمن إسرائيليين إن عناصر الفرقة الوطنية، 
( أمس األحد، أولاستدعوني للتحقيق من جديد )"أمس األحد، بأن الملف أُغلق  أولأخبرته مساء 

 ."ي بأن الملف أُغلق، وقالوا لي سير تخدمأخبرون
دع "انه سيباشر التدريبات العسكرية في المعهد قريبا وان من حقق معه أبلغه بأن  اإلبراهيميوكشف 

 ."األمور تهدأ ثم استأنف نشاطك
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، في وقت اإلنسانوأعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي )نائب رئيس الحكومة( المكلف بحقوق 
نه أحال على النيابة العامة ملفا توصل به من رئيس الحكومة، من المرصد المغربي لمناهضة سابق أ

 اإلسرائيليالتطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، يتحدث عن إشراف ضباط في الجيش 
 على تدريبات عسكرية بالمغرب، تهدد أمن البلد.

فبراير/شباط(، والذي أحاله على عبد الطيف  13)يوم وبعد عشرة أيام عن توصل وزير الدولة بالملف، 
الحموشي، المدير العام لألمن الوطني، استمعت الفرقة الوطنية ألول مرة لمؤسس المعهد المثير للجدل 

 والمتخصص في تدريب الحراس الخاصين والحماية المقربة.
في مقر المديرية اإلقليمية واستدعت الشرطة يوم السبت، زوجة مؤسس المعهد واستمر التحقيق معها، 

لألمن الوطني بالخنيفرة )وسط البالد(، حتى وقت متأخر من الليل وذلك بعد التحقيق معه في مقر الفرقة 
 الوطنية بمكناس طوال يوم أول أمس األحد.

 24/4/2018، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيلـ"أي مقيم ب جمعية يثبت تعاملها مع أيّ   : حل  الكويتية وزيرة الشؤون االجتماعية .594
اكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح حل  فارس العبدان:

لسنة  27من القانون رقم  21تطبيقًا للمادة ” اسرائيل“أي جمعية يثبت تعاملها مع أي شخص مقيم في 
على نسخة منه حول ” السياسة“رلماني حصلت جاء ذلك ردًا على سؤال ب لخرقها احكام المواد. 1964

اجراءات الوزارة لتطبيق التشريعات الوطنية المناهضة لالحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية خاصة 
 فيما يتعلق بأنشطة جمعيات النفع العام الخاضعة إلشرافها.

 28/1/2018السياسة، الكويت،  

 
لمواجهة  "إسرائيل"جبهة موحدة بين الخليج و ترامبالكويت عقبة في سبيل بناء ": نيويورك بوست" .595

 إيران
في ظل الترتيبات المتسارعة بين الواليات المتحدة األميركية وبعض الدول : خالد الخالدي -الكويت 

العربية، وعلى رأسها السعودية واإلمارات ومصر، في إطار تصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان "صفقة 
ك دواًل أخرى في المنطقة مهددة بدفع ثمن عدم حماستها لهذه الخطة، ومنها دولة القرن"، يبدو أن هنا

 الكويت.
وأدى الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية ورفضها المبدئي لـ"صفقة القرن"، إلى تشكيك إدارة الرئيس دونالد 

ياسية التي ترمي إلى ترامب وحلفائه الرئيسيين في المنطقة في فعالية الكويت باالنسجام مع قراراته الس
القضاء على نفوذ إيران في المنطقة، إذ تبرمت دوائر صناعة القرار في اإلمارات والسعودية مرارًا من 
موقف الكويت من القضية الفلسطينية والسماح للمنظمات المناهضة للتطبيع بالتحرك بحرية في الكويت، 

لطات في الرياض وأبوظبي وفي تغريدات الجيش وهو ما ظهر مرارًا في أداء وسائل إعالم مقربة من الس
 اإللكتروني في هاتين العاصمتين.
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اإلماراتية ضد الكويت إلى اإلعالم األميركي، فوصف -لكن قبل أيام، وصلت حملة التحريض السعودية
كاتبان أميركيان محسوبان على اللوبي الممّول خليجيًا في أميركا، في مقالة مشتركة لهما في صحيفة 

سرائيل لمواجهة "ني ويورك بوست"، الكويت بأنها عقبة في سبيل بناء ترامب لجبهة موحدة بين الخليج وا 
إيران، مع ما يترتب عن ذلك إما من خضوع الكويت أو تعرضها لنار غضب ترامب، على حد تعبير 

ول الخليج جوناثان شانذر، نائب رئيس "معهد الدفاع عن الديمقراطيات"، وفارشا كودفايور من "معهد د
 العربي" في واشنطن، وهما مركزان تدعمهما أبوظبي ماليا.

وقال الكاتبان المعروفان بعدائهما إليران وارتباطهما الوثيق بأبوظبي، إن الكويت تحاول الوقوف على 
ن  يران، وال تريد أن تعترف بإسرائيل كشريك لها في الحرب على إيران، وا  الحياد بين الواليات المتحدة وا 

نظام الكويتي نظام معاٍد إلسرائيل ويسمح للسلفيين و"اإلخوان المسلمين" بممارسة أنشطتهما المعادية ال
لليهود على أراضيه، بحسب زعمهما، كما أن لها "سجاًل سيئًا في دعم اإلرهاب" على حد تعبير شانذر 

 وكودفايور.
لخارجية الكويتية، التي تعرضت وبدت أجواء االنزعاج واضحة على دوائر صناعة القرار في وزارة ا 

قطاعاتها المختلفة للترهيب السياسي على خلفية عدد من القضايا، على رأسها عضوية مجلس األمن 
والقضية الفلسطينية، وحصار قطر والمصالحة الخليجية، والحرب في اليمن، وفق حديث مصدر 

. وقال المصدر إن "هناك حربًا قذرة ُتشن دبلوماسي رفيع المستوى داخل وزارة الخارجية لـ"العربي الجديد"
جباره على اتخاذ  على الكويت في أروقة جماعات الضغط في واشنطن للضغط على ترامب شخصيًا وا 

 موقف معاٍد للكويت". لكن المصدر المسؤول استدرك بالقول إن "األمور ال تزال جيدة حتى اآلن".
ت أخيرًا بين السفير الكويتي في واشنطن، سالم واعترف المسؤول الكويتي بأن المناوشات التي حصل

الصباح، ومستشار الرئيس األميركي وصهره، جاريد كوشنير، "خارج أوقات العمل"، حصلت "بسبب 
موقف الكويت من صفقة القرن التي نرفضها رفضًا قاطعًا". وكشف أن اإلدارة األميركية أوضحت للكويت 

ردد أصداؤه في أميركا أحيانًا ضد الكويت ال يعكس وجهة نظر في اتصاالت شفهية بأن "الموقف الذي تت
البيت األبيض". وعن هذا الموضوع، جزم المسؤول في الخارجية الكويتية بأن "موقفنا واضح، وعّبر عنه 
وكيل وزارة الخارجية خالد الجارهللا والوزير صباح الخالد الصباح، بأنه ال تنازل عن الحق الفلسطيني وال 

 كعاصمة لفلسطين". عن القدس
 6/7/2018، العربي الجديد، لندن
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أخفق إسرائيلي في دعواه القضائية في ألمانيا ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك على وكاالت: 
إنها "ترى قانون المقاطعة  -في بيان-محكمة وقالت ال خلفية إلغاء رحلة له على متن طائرة تابعة للشركة.

الكويتي إلسرائيل غير مقبول وغير موضوعي في ألمانيا، لكن بما أن اإلسرائيليين ممنوعون من دخول 
منطقة الترانزيت في مطار الكويت فال يمكن للمدعي أن يطلب السفر على شركة طيران كويتية من 

 يت".فرانكفورت إلى بانكوك مع التوقف في الكو 
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وكان اإلسرائيلي أخفق في دعواه أمام المحكمة االبتدائية بمدينة فرانكفورت واستأنف الحكم أمام المحكمة 
العليا، وال يزال الحكم غير نهائي، حيث يمكن للمدعي طلب إجازة الطعن على الحكم أمام المحكمة 

 االتحادية.
ضائية تمثل حملة ذات دوافع سياسية ضدها، وقالت الخطوط الجوية الكويتية إنها تعتقد أن الدعوى الق

نها تحترم القوانين األلمانية.     وا 
 26/9/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل""البترول" تطلب عدم إسناد أعمال ألي شركة "مؤهلة" تتعامل مع : الكويت .597

ا بضرورة "مراجعة أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعليمات للشركات النفطية التابعة له: إيهاب حشيش
 وفلترة قوائم الشركات المؤهلة لديها ومراجعة أي تعامالت لها في إسرائيل".

وفيما أقرت المصادر النفطية في تصريح لـ"الراي" بصعوبة عملية فلترة القوائم "نظرًا إلى التشابك الكبير 
كدت "أن ال تراجع عن قرار عدم بين الشركات العالمية وتلك الرديفة التي قد تنشأ منها بأسماء مختلفة"، أ

 إسناد أعمال ألي شركة تتعامل مع إسرائيل".
وأشارت المصادر إلى أن "ثمة شركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة ال عالقة 
 لها بالمؤهلة في البالد، وهذه الشركات تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم، ومن الصعوبة الفصل بينها،
لكن لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها لضمان عدم التعامل مع تلك التي لديها نشاط 

وأضافت أن "الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا المؤهلة في الكويت هي نفسها التي  في إسرائيل". 
 تعمل في مختلف الدول الخليجية والعربية".

 23/10/2018، الراي، الكويت
 

 "تجريم التطبيع"داخل البرلمان بعد رفض  "إسرائيل"نائب تونسي يمزق علم  .598
حسن سلمان: قام نائب تونسي بتمزيق العلم اإٍلسرائيلي داخل البرلمان، متهما رئيس البرلمان  -تونس 

كما ، ألنها عرقلت المصادقة على مشروع قانون يجّرم التطبيع مع إسرائيل. "الخيانة"واالئتالف الحاكم بـ
رئيس البرلمان بعد تخصيص جلسة خاصة للمصادقة على المشروع،  "وّبخ"أشار إلى أن الرئيس التونسي 

 ."عاشت فلسطين والخزي والعار لكم"مرددا 
الجلسة العامة المخصصة لالستماع لوزير النقل،  "الجبهة الشعبية"وقطع عمار عمروسية النائب عن 

تونسيين وشرف أنبل القضايا وهي قضية فلسطين، ال قيمة عندما يتعلق األمر بشرف ال"حيث قال 
لنظامكم الداخلي. ما وقع يوم الجمعة )جلسة مناقشة قانون تجريم التطبيع( فضيحة من العيار الثقيل. 

لها شهيد حول قضية فلسطين.  1948ماذا تريدون؟ كل المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب منذ عام 
تقدمنا بمبادرة تشريعية ولكن لألسف يبدو أن االئتالف الحاكم ورئيس المجلس نحن )الجبهة الشعبية( 

 ."تحديدا )ال يرغب بالمصادقة عليها(
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رئيس الجمهورية استدعى رئيس البرلمان وأّنبه ووّبخه لبرمجة هذا المشروع، وأتحمل مسؤوليتي "وأضاف 
مع الكيان الصهيوني فابقوا ولكنكم ستبقون  في هذه المعلومة. إذا كان ثمن الحكم والبقاء فيه هو التطبيع

 ."عمالء، إذا كان الفوز في االنتخابات هو التطبيع مع الكيان الصهيوني ففوزوا ولكنكم ستبقون عمالء
واستغرب عدم وضع مشروع القانون على الموقع اإللكتروني للبرلمان، فضال عن عدم قيام رئاسة البرلمان 

 ء الرئاسة ووزارة الخارجية، معتبرا ذلك سابقة في تاريخ البرلمان التونسي.بمراسلة النواب، وعدم استدعا
هذا علم الكيان الصهيوني أمامكم وفي مجلس "ومزق عمروسية نسختين من العلم اإلسرائيلي، مرددا 

العار. عاشت فلسطين. تعيش الثورة في فلسطين. العزة والكرامة لتونس ولألمة العربية وأحرار العالم. 
زي والعار لكم عمالء ومنبوذين. هذا هو علم الكيان الصهيوني حّجوا له، ولكننا سنبقى شوكة في الخ

 ."حلوقكم
وأثار موقف عمروسية ردود فعل متفاوتة في تونس، حيث أشاد البعض بهذا األمر، فيما اعتبره آخرون 

 البالد. ، معتبرين أن الجبهة الشعبية تبحث عن شعبية مفقودة في"الشعبوية"نوعا من 
 14/2/2018، لندن، القدس العربي
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تؤكــد ســماح الســلطات التونســية لحــاملي  "وثيقــة"حســن ســلمان: كشــف رئــيس حــزب تونســي عــن  - تــونس
 بحق تونس. "جريمة إرهابية" جواز السفر اإلسرائيلي بدخول البالد، معتبرا هذا األمر

وخالل مـؤتمر صـحافي عقـده األربعـاء فـي العاصـمة التونسـية، كشـف عبـد الـرؤوف العّيـادي، رئـيس حركـة 
، تحمــل إمضــاء رضــا صــفر الــوزير الســابق 2014وفــاء، عــن وثيقــة مســربة صــادرة عــن وزارة الداخليــة عــام 

اإلسـرائيلية مـن الـدخول إلـى تـونس للمشـاركة المكلف باألمن، وتنص على تمكين الحاملين لجـوازات السـفر 
ــاليهود وجميــع التظــاهرات الدوليــة األخــرى، وتوصــي باتخــاذ إجــراءات أمنيــة  "موســم الغريبــة"فــي  الخــاص ب

جريمة "إلى التراب التونسي  اإلسرائيليينواعتبر العيادي أن دخول  خاصة لحمايتهم من أي اعتداء محتمل.
ز خــاص لمكافحــة الجوسســة مــع تــدعيم الجهــات األمنيــة بترســانة قانونيــة ، داعيــا إلــى إحــداث جهــا"إرهابيــة

 بهدف منع أي تدخل أجنبي غير شرعي.
 23/2/2018القدس العربي، لندن، 
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ليا من ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن السلطات التونسية منعت وفدًا إسرائي: القدس المحتلة
دخول أراضيها ورفضت منح الرياضيين اإلسرائيليين تأشيرات الدخول للمشاركة في بطولة العالم لألواسط 

 للتايكواندو التي ستقام في منطقة "الحمامات".
وذكرت الصحيفة، في مقال نشرته السبت الماضي، أن الوفد اإلسرائيلي تعهد بالمشاركة في البطولة دون 

 ي يظهر عليها شعار الكيان الصهيوني.أزيائه الرسمية الت
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كما قِبل بعدم عزف النشيد اإلسرائيلي في حال تتويج أحد رياضييه بميدالية ذهبية، من أجل السماح له 
 بالحصول على "الفيزا"، إال أن السلطات التونسية، ورغم ذلك، رفضت منحهم التأشيرة. 

األمنية في مطار قرطاج منعت رئيس الجامعة  وفي اإلطار ذاته، أكدت يديعوت أحرونوت، أن السلطات
اإلسرائيلية للتايكواند، ميشال مادار، من دخول البالد بجواز سفر فرنسي، بعد أن تفطنت إلى أن مكان 

 استخراج الجواز كان في القدس، ليتم طرده على متن طائرة متجهة نحو باريس.
 10/4/2018، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 سراً  تونسيزورون  "إسرائيل"حاخامات من رائيلية: إس إعالموسائل  .601

وفدا من مؤتمر الحاخامات األوروبيين  أن، إسرائيلية إعالمكشفت وسائل  :ترجمة معا -بيت لحم 
وحاخامات من إسرائيل ورؤساء منظمات يهودية زار تونس في نهاية األسبوع الماضي برعاية من 

 التونسية.الحكومة 
دعوا الحكومة التونسية لتقوية المجتمع اليهودي، والتعاون بين اليهود والمسلمين الحاخامات  أن وأضافت

 في الحرب ضد اإلرهاب اإلسالمي.
تلقي الحاخامات استقبااًل ملكًيا وحسن ضيافة من  اإلسرائيلية اإلعالمويظهر الفيديو الذي نشرته وسائل 

 لتونسيين على تأمين الوفد.وزارة السياحة التونسية، وقيام العديد من رجال الشرطة ا
 وبدأت الزيارة في الحي اليهودي الكبير في جزيرة جربة التونسية، التي يسكنها بالكامل اليهود المتشددين.

 صلوات تلمودية وفقا للتقاليد اليهودية. أداءوتجول الحاخامات في المدينة، قبل 
ة في الكنيس الذي أعيد بناؤه قبل حوالي عشر وشهد الحاخامات قدرا كبيرا من اإلثارة أثناء الزيارة والصال

 سنوات بتونس، وعند قبور يزعم االحتالل انهم من المنفيين في إسرائيل.
"تونس بلد يحترم األديان"، وأكد أن "الشعب التونسي  إنوقال وزير الشؤون الدينية التونسي للحاخامات 

 يعيش في تضامن مع اليهود".
بنحاس غولشميدت، رئيس مؤتمر الحاخامات األوروبيين قال: "إن الحاخام  أنالمصادر  وأضافت

المسلمين هم شركاؤنا في الحرب ضد اإلرهاب اإلسالمي، والتطرف اإلسالمي، والمعادية للسامية في 
 أوروبا، ونحن نقاتل معًا ضد التشريعات المعادية للدين في أوروبا".

 8/5/2018، وكالة معًا اإلخبارية
 

 "إسرائيل"ي تونس يطالبون البرلمان بتجريم التطبيع مع قضاة ومحامون ف .602
)وكاالت(: طالب قضاة ومحامون في تونس، خالل وقفة احتجاجية يوم األربعاء، بتمرير مشروع  - تونس

قانون في البرلمان يجرم التطبيع مع إسرائيل. وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنيس الحمادي أثناء 
الهيئة الوطنية للمحامين في محكمة تونس العاصمة، إن الوقت حان لتمرير هذا الوقفة احتجاجية مع 

توجهنا إلى مجلس نواب الشعب )البرلمان( وطالبناه باإلسراع “وقال أنيس الحمادي للصحافيين  القانون.
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هذا مطلب المجتمع المدني “وأضاف حمادي ”. بسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
 ”.كل الشعب التونسي ونحن نطالب باإلسراع به حتى تكون الرسالة قويةو 

 16/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 تونس ترفض السماح لسفينة إسرائيلية بدخول موانئها .603
أكدت "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" : وليد التليلي -تونس 

( أن السفينة اإلسرائيلية التي كان يفترض أن ترسو أمس األحد في تونس لم BDS)بـالمعروفة اختصارًا 
 يسمح لها بذلك، وغادرت إلى إسبانيا.

ونشرت الحملة بيانا على حسابها الرسمي على "تويتر"، جاء فيه "في انتصار متوقع من تونس الحّرة، 
صالح خط المالحة اإلسرائيلي )زيم(، ُأجبرت سفينة الشحن التابعة لشركة )آركاس( التركية، والمكلفة ل

على تغيير مسار رحلتها استجابًة للضغط الشعبي التونسي وفي مقدمته االتحاد التونسي العام للشغل 
 والحملة التونسية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل".

في ميناء رادس  وأكدت الحملة أن السفينة اضطرت لتغيير مسار رحلتها الذي كان مقررًا أن ينتهي
 التونسي أمس األحد الموافق لتعود أدراجها خائبة وترسو في إسبانيا.

 6/8/2018، العربي الجديد، لندن
 

 القضاء التونسي يمنع مشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر حول حوار األديان .604
لي للمشاركة أصدرت المحكمة االبتدائية بتونس، أمس الجمعة، حكما بمنع دخول أو إيواء الوفد اإلسرائي

 في الملتقى العالمي لحوار األديان المنظم من االتحاد الدولي للكشاف المسلم.
منظمة "و "حركة الشعب"رفع قضية استعجالية بمعّية  "الحزب الجمهوري"وأفادت وسائل إعالم تونسية بأن 

 لمنع وفد إسرائيلي من دخول األراضي التونسية. "الشباب القومي العربي
فت القيادة العامة لمنظمة الكشافة التونسية استضافتها إسرائيليين ضمن فعاليات الملتقى من جانبها ن

وأكدت التمسك بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق  العالمي لسفراء الحوار بين األديان.
 الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الكشافة التونسية يوم السبت بأنها ستصدر بيانا في الساعات القليلة القادمة يتضمن موقفها وأفادت منظمة 
 .اإلجراءاتالرسمي وكل ما وجب توضيحه حال استكمال 

 3/11/2018، األيام، رام هللا
 

 في القارة اإلفريقية "إسرائيل"خطة تحرك عربية لمواجهة تغلغل  .605
في إفريقيا  "اإلسرائيلية"التحرك العربي؛ لمواجهة المخططات أقرت لجنة وزارية عربية خطة : وكاالت

 وسبل تنفيذ هذه الخطط على المستوى العربي العام.
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في القارة اإلفريقية، في اجتماعها بالجامعة العربية،  "اإلسرائيلية"وشدد اللجنة المعنية بمواجهة المخططات 
حمد قطان على ضرورة التنسيق مع البرلمان أمس، برئاسة وزير الدولة للشؤون اإلفريقية السعودي أ

العربي في إطار تكامل الجهود المبذولة من طرف الجامعة العربية والبرلمان العربي خدمة للقضية 
 الفلسطينية؛ وهي القضية المركزية لألمة العربية.

. كما أكدت 2018م عا "اإلسرائيلية"وبحثت اللجنة ما تم إعالنه حول عزم زامبيا استضافة القمة اإلفريقية 
اللجنة الوزارية في مشروع قرار رفعته إلى المجلس الوزاري، ضرورة تنفيذ إعالن فلسطين الصادر عن قمة 

، وتعزيز العمل مع االتحاد اإلفريقي؛ لدعم قضية فلسطين وقراراتها في 2016ماالبو العربية اإلفريقية 
مكانة القضية الفلسطينية في القارة اإلفريقية، المحافل الدولية والتصدي ألي محاوالت التفافية على 

إفريقية. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها فلسطين والسودان  "إسرائيلية"والتحذير من إقامة مؤتمرات 
 ولبنان، إضافة إلى البرلمان العربي وأمين عام الجامعة العربية.

 8/3/2018، الخليج، الشارقة
 

 "إيران صديقة للشعبين األمريكي واإلسرائيلي" بسبب قوله أن شائيرحيم متعتقل  ةالسلطات اإليراني .606
اعتقلت السلطات اإليرانية نائبا سابقا للرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد في طهران، وفقا لما 

 أوردته وسائل إعالم محلية يوم السبت بعد أيام من سجن نائب رئيس سابق آخر بسبب الفساد.
لعامة في طهران على موقعها اإللكتروني أن "رحيم مشائي جرى توقيفه وهو قيد وأعلنت النيابة ا

 االحتجاز"، مكتفية بالقول إن الشرطة أوقفت السياسي السبت بأمر من السلطات القضائية.    
مع بدء الوالية الثانية للرئيس السابق محمود أحمدي  2009وشغل رحيم مشائي منصب نائب الرئيس في 

ن يجبره المرشد األعلى آية هللا علي خامنئي على التنحي بسبب إعالنه أن إيران "صديقة نجاد قبل أ
 للشعبين األميركي واإلسرائيلي".

 18/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 قرار "خاطئ وغير محسوب" "إسرائيلـ": اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة ل"الخارجية اإليرانية" .607
االعتـــراف  دث باســـم الخارجيـــة اإليرانيـــة بهـــرام قاســـمي، إن قـــرار أســـتراليااألناضـــول: قـــال المتحـــ - طهـــران

وفــي تصــريح لوكالــة أنبــاء جامعــة آزاد  لالتفاقيــات الدوليــة. يعــد انتهاكــاً  "لـــ"إسرائيلبالقــدس الغربيــة عاصــمة 
وبـــين أن خطـــوة  اإلســـالمية )آنـــا(، األربعـــاء، وصـــف قاســـمي قـــرار أســـتراليا بــــ"الخاطئ وغيـــر المحســـوب".

 مشكلة فلسطين والشرق األوسط، وستؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة. ستراليا لن تخدم حلّ أ
 19/12/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 "دولة عربية مجاورة"يهودي من اليمن بمساعدة  400تستقدم  "إسرائيل": "القدس العربي" .608

من مصدر محلي مطلع، أن إسرائيل  "القدس العربي"من وديع عواودة: علمت  "القدس العربي"الناصرة ـ 
يهودي من اليمن بواسطة طائرات  400قامت في شهر شباط / فبراير الماضي بعملية خاصة نقلت فيها 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          344 

. وهذا ما أكدته وزارة االستيعاب والهجرة اإلسرائيلية، مكتفية بتقديم تفاصيل "يسعور"مروحية من طراز 
 أساسية.

شارك في العملية  48 عن ضابط عربي من أراضي فلسطين ، نقال"القدس العربي"وأكد المصدر لـ
العسكرية، أن وحدة كوماندوز إسرائيلية قامت بتنفيذ عملية شاركت فيها أجهزة أمن إسرائيلية، بالتعاون مع 
دولة عربية مجاورة لم يكشف عن هويتها، لكنها أتاحت للمروحيات اإلسرائيلية الهبوط فيها قبيل نقل مئات 

 اإلسرائيلي في اللد. جوريونأصل يمني بطائرات مدنية إلى مطار بن اليهود من 
ونقل المصدر عن الضابط في الجيش اإلسرائيلي قوله إن اليهود اليمنيين وصلوا إلى مكان متفق عليه 
خارج المراكز السكنية، وكانوا في حالة صحية صعبة، خاصة النساء واألطفال. ونقل عن الناطقة بلسان 

نها تعنى باستيعاب هؤالء وزارة الهجر  ة واالستيعاب، أاله غارتسان، قولها إن وزارتها سعيدة بالنتيجة، وا 
المهاجرين الجدد، مؤكدة أن هجرة اليهود اليمنيين ليست الهجرة اليهودية األولى من دول عربية منذ اندالع 

 الثورات العربية. 
. "والعراق أيضا سوريةلك هجرة مماثلة من سبق استجالب اليهود من اليمن، كما سبق ذ"وتابعت القول 

لكنني ال أستطيع تقديم تفاصيل حول هذه الهجرات فهذه صالحية وزارتي األمن "قائلة  وأضافت
والخارجية. ونحن من جهتنا فإن مهمتنا تقتصر على استيعاب المهاجرين الجدد وتأهيلهم من ناحية 

 ."ريةإيوائهم، وتوفير مصادر عمل وتعليمهم اللغة العب
 19/3/2018، لندن، العربيالقدس 

 
 في إفريقيا "اإلسرائيلي"البرلمان العربي يتصّدى للتغلغل  .609

القاهرة: سّلم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي خالل اجتماع، عقده أمس، في جنيف 
هما قوة عالقات التنسيق رسالتين خطيتين لرئيس البرلمان الزامبي، ونائب رئيس برلمان رواندا، أكد في

والشراكة البرلمانية العربية اإلفريقية، وتنسيق وتكامل المواقف المشتركة في القضايا المصيرية، التي تهم 
 الجانبين، خاصة القضية الفلسطينية. 

وطالب رئيس البرلمان العربي في رسالتيه من برلمان زامبيا وبرلمان رواندا، بحسب بيان أصدره البرلمان 
أو المشاركة فيها، قبل أن ترضخ  "إسرائيلية" -س، بحث حكومتيهما على عدم استضافة قمة إفريقية أم
باعتبارها القوة القائمة باالحتالل، للقانون الدولي، وتقر بحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني  "إسرائيل"

 . في إقامة دولته الوطنية المستقلة
  28/3/2018الخليج، الشارقة، 

 
 تسبب أزمة تحت حراسة إسرائيلية ة وزير خارجية السنغال لألقصىزيار  .610

تسببت زيارة وزير خارجية السنغال، صديقي كابا، إلى المسجد األقصى، أمس، تحت حراسة : تل أبيب
إسرائيلية، في خالف مع دائرة األوقاف التابعة للمملكة األردنية، المشِرفة على المقدسات في القدس. 
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نغالي عبر باب المغاربة، المخصص للزوار غير المسلمين، تحت حماية الشرطة ودخل الوزير الس
 اإلسرائيلية، علمًا بأن الوزير مسلم وأجرى جولة في المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة.

واحتجت دائرة األوقاف اإلسالمية على الزيارة، قائلة إنها لم ُتعَلم بزيارة وزير الخارجية السنغالي  
 لألقصى. 

 29/3/2018لشرق األوسط، لندن، ا
 

 في الشمال السوري  القوات الكرديةسرائيلي مع إسالح  .611
الكردية، صورا وفيديوهات لمنظومة عسكرية اسرائيلية مع القوات  kurdistan24نشرت قناة : عمر حامد

، AMPومة " ديفنس فإن الحديث يدور عن منظإسرائيلووفقا لموقع " الكردية المنتشرة في الشمال السوري.
لي آكبيرة من بينها أنها تعمل بشكل  ملم، وتتميز بقدرات عملياتية 120وهي عبارة عن قاذفة هاون عيار 

وأضاف الموقع بأن  درجة، كما يمكن تركيبها على جيبات وناقالت جند. 360بزاوية  االتجاهاتفي جميع 
ة، حيث أن القوات الخاصة األمريكية هذه المنظومة من تصنيع شركة ألبيت للصناعات األمنية اإلسرائيلي

 عام. 15تستخدمها منذ أكثر من 
 8/4/2018، عكا للشؤون اإلسرائيليةموقع 

 
 سكو"ي"يونلـعلى عدم اتخاذ قرارات ضد االحتالل في ا إسرائيلي - عربي اتفاق: "أحرونوت يديعوت" .612

ت أحرونوت" العبرية، أن "تل ذكر موقع "واي نت" اإللكتروني، التابع لصحيفة "يديعو : القدس المحتلة
أبيب" توصلت ألول مرة مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية، التفاق بتأجيل التصويت على مقترحات 

وأوضح الموقع العبري، يوم الجمعة،  عربية وفلسطينية متعلقة بفلسطين المحتلة واألراضي العربية المحتلة.
ادم؛ استجابة للمطالب اإلسرائيلية، وعلى مشروع قرار ضد أن التأجيل تم حتى تشرين أول/ أكتوبر الق

 سكو".ييون -"إسرائيل" في منظمة "األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
وأفاد بأن االتفاق "شّكل حالة من االرتياح بين المسؤولين اإلسرائيليين"، منّبهًا إلى أن االتفاق "أقفل عامًا 

وأشار إلى أن كل ما قّدمته "إسرائيل" إلتمام التسوية مع  إسرائيل". غير مسبوق، دون اتخاذ قرار ضد
العرب، كان التعهد بالتزام الصمت اإلعالمي، طالما أن ذلك متعلق بها، مؤكدًا أنه تم االتفاق أيضًا على 

 "التعميم اإلعالمي على التسوية".
التي توصل إليها مع نظرائه  هكوهين التسوية-سكو كرمل شمايووصف المندوب اإلسرائيلي لدى اليون

 العرب، "بالعرس"، مرحبًا بـ"التسوية" وشاكرًا واشنطن على "الدور الفّعال المساهم بالتوصل إليها".
 13/4/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 بين الليبيين "المصالحة"سابق يطالب بعودة اليهود ومشاركتهم في  ليبي دبلوماسي .613
: دعا دبلوماسي ليبي سابق إلى عودة اليهود إلى بالدهم ومشاركتهم في العملية "القدس العربي" –تونس 

السياسية والجهود المبذولة للمصالحة بين مختلف األطراف المتصارعة، متسائال عن سبب استمرار 
 غيابهم عن المشهد ألكثر من نصف قرن.

عندما أرى حنين بعض ": "فيسبوك"موقع ودّون السياسي والدبلوماسي السابق إبراهيم قرادة على حسابه في 
سنة من  70-50من  أكثرالليبيون اليهود، ومدى حرصهم على االرتباط التراثي بوطنهم االم ليبيا، بعد 

مغادرتهم، ومدى متابعتهم ألزمة الوطن، تبرز تساؤالت: لماذا العديد منا، يفتقد ذلك االهتمام والحرص؟ 
لتصالح؟ وهل هناك نشاط من يهود ليبيا في المسألة الليبية الحالية؟ وهل يهود ليبيا سيكونون ضمن جهد ا

مبالغ فيها، وكانت ألغراض سياسية؟ وهل وجب النظر  اللبيبينوهل كانت جرعة كراهية أو تجنب اليهود 
 ."في ذلك؟
في مسبقة واستنباطات جاهزة  أحكامرجاء عدم االنفعال المزايد كالعادة، والقفز العاطفي إلى "وأضاف 

ويضر بنا عظيما، فحسب علمي، ال يوجد يهود ليبيون أضروا بليبيا كما  أضرصناديق عقولنا، والذي 
 ."أضر بها وال يزال يضر بها بعضنا أو بعض أشقائنا النشامى

 21/4/2018، لندن، القدس العربي
 

 تنسيق إسرائيلي مع حفتر في الجنوب الليبي": العربي الجديد" .614
أكدت مصادر مقربة اللواء المتقاعد خليفة حفتر عقده لقاًء مطواًل مع ضابط : أسامة علي -طرابلس 

استخبارات إسرائيلي مطلع الشهر الماضي في العاصمة األردنية عّمان، لـ"تعميق التنسيق األمني بينه 
وبين إسرائيل"، وهو تنسيق سبق أن تحدثت عنه مصادر إعالمية غربية، وعن أن إسرائيل قدمت للواء 

 قاعد الدعم االستخباري، وربما العسكري أيضًا، مرات عدة، خالل السنوات الماضية.المت
ويضيف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "حفتر طلب من الجهات 

ى األمنية اإلسرائيلية تكثيف وجودها في الجنوب الليبي، لقطع الرغبة الفرنسية واإليطالية العازمة عل
السيطرة على المنطقة"، مؤكدًا أنه وعد الجانب اإلسرائيلي أيضًا بتوفير مراكز آمنة له للعمل، ال سيما 

 حول سبها التي تتوسط الصحراء الليبية.
 –وأكد المصدر أن حفتر يتصل باإلسرائيليين عبر قنوات عدة، فقد عمل مع المستشار األمني اإلسرائيلي 

ابق، وتواصل كذلك مع السياسي البارز في حزب الليكود أورين حزا، ذي الكندي آري بن مناشي في الس
األصول الليبية، وهو اليوم يتواصل مع أجهزة األمن اإلسرائيلية عبر ضابط يدعى موشيه، بوساطة رجل 

 األعمال الليبي حسونة تاتاناكي.
خالل الفترة األخيرة، ومنهم واستطرد المصدر بالقول إن "تقلب مزاج حفتر يثير انزعاج داعميه، ال سيما 

أبوظبي، التي سبق أن نسقت له اتصاالت مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، في محاولة الحتواء تلك 
 االتصاالت، وترشيدها"، مشيرًا إلى أن تسرب أنباء تعاون حفتر مع إسرائيل يحرج الكثير من داعميه.
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بسبب هدفها المتمثل في عدم تسرب األسلحة وعن مصر، قال المصدر إن "القاهرة تدعم هذا التعاون، 
الليبية إلى شبه جزيرة سيناء، وهي منطقة أمن مشترك مع إسرائيل، لكنها ال تريد لحفتر أن يستقل بتلك 

 االتصاالت، بل أن تبقى تحت إشرافها".
  1/7/2018، العربي الجديد، لندن

 

 فة حفتراللواء الليبي خليمع  إسرائيلي استخباري: تعاون "معاريف" .615
نقل يوسي ميلمان، معلق الشؤون االستخبارية في الصحيفة، عن موقع "إنتليجنس أون : صالح النعامي
إشارته إلى أن األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية تمكنت مؤخًرا من فتح خطوط اتصال مع ، الين" الفرنسي

رية، حول حركة تهريب السالح من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بهدف تبادل المعلومات االستخبا
ليبيا، إذ إن لدى إسرائيل ما يدلل على أن هذا السالح يصل إلى سيناء وقطاع غزة. وأشار ميلمان إلى أن 
الدول التي ترتبط بتعاون استخباري مع إسرائيل تشمل: األردن، السعودية، اإلمارات، البحرين، السودان، 

 كات السالح و"السايبر" اإلسرائيلية ببيع منتجاتها لبعض هذه الدول.منوًها إلى أن هذا التعاون يسمح لشر 
 2/12/2018، العربي الجديد، لندن

 

 أندونيسيا تبدأ بإصدار تأشيرات سياحية لإلسرائيليين .616

قريبا بإصدار تأشيرات دخول للسائحين  ستبدأأعلنت أندونيسيا، مطلع الشهر الجاري، أنها : هاشم حمدان
 موعات وكأفراد، علما أنه ال يوجد عالقات دبلوماسية بين الطرفين.اإلسرائيليين كمج

مليون نسمة، كانت تسمح  260يشار إلى أن أندونيسيا، وهي أكبر دولة إسالمية ويصل عدد سكانها إلى 
دوالر، ولم يكن باإلمكان استخدامها  800فقط بإصدار تأشيرات دخول تجارية، تصل تكلفتها إلى 

 لنقاهة.السياحة وا ألغراض
وبحسب صحيفة "هآرتس"، تتعهد الغرفة التجارية اإلسرائيلية األندونيسية، اآلن، بالتغيير، وسيكون بإمكان 

 اإلسرائيليين السياحة في الدولة التي ليس لها عالقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ة يطلق عليه وتبين أن معالجة طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى أندونيسيا يتم عن طريق مزود خدم

دوالر. وبعد تقديمه عن طريق موقع،  135"وكالة إسرائيل أندونيسيا"، والتي تقترح معالجة الطلب مقابل 
يقدم إلى أندونيسيا، ويبقى في انتظار السائحين في السفارة األندونيسية في سنغافورة أو بانكوك. وقد 

 يوما. 30 – 21تستغرق العملية نحو 
ائيلي إلى سنغافورة، سيطلب منه تقديم جواز سفره ونموذج الطلب، ويحصل ومع وصول السائح اإلسر 

 30وتسمح تأشيرة الدخول للسائح بالمكوث في أندونيسيا مدة  عليها بعد بضعة ساعات مع تأشيرة الدخول.
 يوما أخرى. 30يوما، ويكون باإلمكان تمديدها مدة 

ود الخدمة اإلسرائيلي بدأ بتقديم خدمات ورغم عدم صدور بيان رسمي من قبل الطرفين، إال أن مز 
 الحصول على تأشيرة دخول.
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، ما إذا كانت ستستمر بالعمل بموجب هذه الطريقة 2019وجاء أن أندونيسيا ستقرر في العام القادم، 
 وزيادة عدد تأشيرات الدخول، أم ستوقف الخدمة نهائيا.

 5/5/2018، 48عرب 
 

 ندونيسي في نيويوركبنائب الرئيس اإل  نتنياهو التقى سراً  .617
التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سرا بنائب الرئيس اإلندونيسي، يوسف كاال، وذلك على 

وعلى  للجمعية العامة لألمم المتحدة، بحسب ما أفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي. 73هامش أعمال الدورة 
ين، إال أن إندونيسيا، لديها عالقات تجارية وسياحية مع الرغم من عدم وجود عالقات دبلوماسية بين البلد

إسرائيل، حيث ال تقيم عالقات دبلوماسية معها، باستثناء فترة وجيزة في تسعينيات القرن الماضي في عهد 
رئيس الحكومة السابق إسحاق رابين، ومنذ ذلك الحين، كانت االتصاالت بين البلدين سرية إلى حد كبير، 

في شهر حزيران /يونيو الماضي، كان  الرأي العام المؤيد للفلسطينيين في إندونيسيا.وذلك على ضوء 
هناك دفء في العالقات الدبلوماسية، حيث أعلن البلدان عن رفع القيود المفروضة على دخول السياح 

و في نيويورك ورغم ذلك، فلقاء نتنياه اإلسرائيليين إلى إندونيسيا ودخول السياح اإلندونيسيين إلى إسرائيل.
مع نائب رئيس إندونيسيا بقي سرا بناء على طلب اإلندونيسيين، حيث لم يعقب مكتب رئيس الحكومة 

 اإلسرائيلية على التقارير اإلخبارية بهذا الخصوص.
 1/10/2018، 48عرب 

 
 بالقاهرة "70لـا"عيدها تحتفل بما تسميه  "إسرائيل"بحضور مسؤولين مصريين..  .618

احتفلت السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، مساء الثالثاء، بما تسميه بالدها "عيد : موريسعيد ع - القاهرة
 ، والمعروف بـ"النكبة".70االستقالل" الـ

 جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية، اطلع عليه مراسل األناضول.
مراسم استقبال بمناسبة عيد االستقالل  وأوضح البيان أن "السفارة اإلسرائيلية في مصر أجرت هذا المساء

مايو/أيار(" في أحد الفنادق بميدان التحرير، وسط  15لدولة إسرائيل )النكبة الفلسطينية ويوافق  70الـ
وأشارت إلى أن "المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال األعمال وممثلون عن الحكومة  القاهرة.

 المصرية".
رين، خالل الحفل، حسب البيان: "الشراكة المتينة فاإلسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جو من جانبه، قال السفير 

سرائيل تشكل قدوة ومثاال لحّل صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا".  بين مصر وا 
اغة واقع بل شريكا في صي وأضاف: "نالحظ التغيير في معاملة الدول العربية إلسرائيل، ال تعتبر عدواً 

 جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى االستقرار والنمو االقتصادي".
وأشار إلى أن "االعتقاد السائد في الماضي كان أن التعاون في مجال معّين يأتي بالضرورة لصالح طرف 

شطاء ودعا ن على حساب الطرف الثاني ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة". 
 بمصر، اليوم الثالثاء، إلى مقاطعة االحتفالية التي تعرف بالنكبة عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
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وانتشرت تغريدات على منصات التواصل بمصر تدعو لمقاطعة االحتفالية والفندق الذي سيستضيفها، لما 
 ".اعتبروه من "استفزاز للشعب المصري الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل

 8/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 : زيارة القدس ممكنة"إسرائيل"المؤسسات الدينية المصرية تخطو نحو التطبيع مع  .619
القاهرة: فيما يبدو أنه اتجاه جديد لكسر الرفض الشعبي للتطبيع وزيارة القدس المحتلة، تعالت الدعوات من 

تبار الخطوة خدمة للقضية الفلسطينية. آخر هذه مسؤولين مصريين ورجال دين، إلعادة بحث األمر واع
التصريحات أطلقها البابا تواضروس خالل رحلته الرعوية إلى الواليات المتحدة األمريكية، فيما يمثل 

بعدم زيارة إسرائيل نهائيا، واعتبار ذلك "تطبيعًا  1967تراجعًا عن موقف الكنيسة المصرية السابق منذ عام 
 .مع الكيان الصهيوني"

وقعت الحرب،  1967وقال البابا تواضروس: "ال يوجد حرام وحالل في زيارة القدس"، مضيفا: "في عام 
سرائيل احتلت القدس، ومن ذلك الحين لم تعد هناك زيارات".  وحدثت النكسة، وا 

وشارك البابا تواضروس في مؤتمر األزهر الشريف مطلع العام الجاري، تحت شعار "مؤتمر األزهر 
لنصرة القدس"، ورغم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة القدس خالل كلمته في مؤتمر  العالمي

 األزهر، إال أن البابا تواضروس رفض الزيارة.
القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية األرثوذكسية، قال في بيان مقتضب، "ما زالت 

من زيارة القدس"، مشيرا إلى أن "حديث البابا تواضروس كان الكنيسة القبطية األرثوذكسية على موقفها 
، 1967وكان البابا كيرلس السادس أول بطريرك يمنع األقباط في أعقاب هزيمة  المقصود به كبار السن".

 فأصدر قرارا بمنع األقباط من زيارة القدس.
قدس، فقد دعا أسامة لم يكن كالم البابا تواضروس أول تراجع من رجال دين عن مقاطعة زيارة ال

األزهري، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، ووكيل لجنة الشؤون الدينية في 
مجلس النواب إلعادة النظر فيما تسمى "الزيارة الرشيدة للمسجد األقصى"، ما يعني فتح الزيارات للقدس 

ا تطبيعا مرفوضا مع إسرائيل، فضال عن فتاوى التي يقاطعها المصريون على المستوى الشعبي باعتباره
 دينية من األزهر ترفض زيارة األقصى تحت االحتالل.

وأعلن خالل ندوة نظمها البرلمان العربي قبل أسبوع، أن "الزيارة للمسجد األقصى، يجب أال تكون عبر تل 
نما يتم بالنزول في بيوت الفلسطينيين، وتناول األطعمة الفلسطينية ، ما ينعش حركة التجارة أبيب، وا 

 الفلسطينية".
وقد سبق األزهري إلى هذا الموقف، محمود حمدي زقزوق، وزير األوقاف السابق، عبر دعوته المسلمين 
لزيارة بيت المقدس، إذ قال خالل مؤتمر نظمه األزهر لنصرة القدس في يناير/كانون الثاني الماضي، إن 

 وأشار إلى دعوته إلى ذلك منذ عشرين عاما، و"تمّ  المقدس". "على المسلمين أن يكثروا من زيارة بيت
 ".إسرائيلاتهامه بالتطبيع مع 
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، حين كان مفتيا للديار المصرية، بزيارة للمسجد األقصى، ما 2012وقام علي جمعة في إبريل/ نيسان 
 أثار جدال واسعا.

محمد البسيوني أمين عام حزب وحول محاوالت التطبيع التي تجري عبر بوابة المؤسسات الدينية، قال 
تيار الكرامة، إن "زيارة القدس اآلن تخدم أهداف إسرائيل، وتمنحهم مشروعية احتالل القدس واألراضي 

يتخذ أشكاال عديدة غير  أنالفلسطينية"، مؤكدا أن "دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل يمكن 
"رفض الحزب كل أشكال التطبيع ومقاومتها سواء كانت وشدد على  زيارة القدس والتطبيع مع الصهاينة".

 ثقافية أو سياسية أو اقتصادية".
 1/10/2018، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل باللهجة العراقية".. محاولة إلكترونية لالختراق .620

فحة لم يستغرب كثير من العراقيين إعالن وزارة الخارجية اإلسرائيلية إطالق ص: بغداد - مروان الجبوري
على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "إسرائيل باللهجة العراقية" فقد سبق ذلك حملة 

 ترويج إعالمي واسعة للتطبيع مع تل أبيب.
شهد تحوالت كبيرة  2003ورغم أن تاريخ العالقة بين الطرفين مليء بالمشاكل واألزمات، فإن عراق ما بعد 

لسياسي على األقل، حيث زار تل أبيب عدد من الشخصيات العراقية في هذا المجال، على الصعيد ا
 العامة بشكل علني أو سري.

ونشرت صحف عربية تقارير تشير إلى زيارة عشرين شخصية سياسية عراقية إلى تل أبيب، وهو ما نفاه 
 مجلس النواب العراقي عادا إياه مجرد "شائعات".
حدوث أي اتصال رسمي بين الطرفين، مؤكدا أن موقف ونفى المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب 

العراق ثابت من إسرائيل، فهو يعتبرها كيانا غاصبا لألراضي العربية الفلسطينية، وهو غير مستعد للتعامل 
 معها أبدا، على حد قوله.

 وأضاف محجوب للجزيرة نت أن العراق ساهم في دعم اللجنة الخماسية التي شكلتها الجامعة العربية
 إلفشال عضوية إسرائيل في مجلس األمن، ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية.

وحول الخطوة اإلسرائيلية األخيرة، يرى محجوب أنها غير مرحب بها من قبل العراقيين، ولن تالقي 
 أصداء واسعة بسبب رفض العراقيين لسياسة تل أبيب العدوانية والتوسعية.

وات حين أطلق ساسة عراقيون دعوات إلبرام معاهدة سالم مع إسرائيل، بدأت هذه الحمالت منذ بضع سن
عادة أمالك يهود العراق الذين هجروا إبان وبعد قيام دولة إسرائيل، ومن بينهم النائب مثال اآللوسي  وا 

 .2005الذي أعلن زيارته لتل أبيب بشكل رسمي عام 
والحروب التي خاضها العراق ضد  1948ائيل عام ورغم القطيعة المعلنة بين الطرفين منذ إعالن قيام إسر 

سرائيل، وكان من  الكيان الجديد، فإن ذلك لم يمنع من حدوث اتصاالت بين أطراف عراقية معارضة وا 
 بينهم الزعيم الكردي الراحل مصطفى البارزاني وآخرون.
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إنه ال يتوقع  - يبالذي رافق البارزاني في زيارتين إلى تل أب-وقال السياسي الكردي محمود عثمان 
 حصول تغيير في العالقات بين البلدين، بسبب رفض معظم العراقيين تقبل ذلك.

لكنه يعتقد أن محاوالت االنفتاح هذه جاءت بسبب النفوذ الذي تتمتع به الواليات المتحدة بالعراق، مما 
صالح سياسية واقتصادية يدفع إسرائيل الستثمار هذه األجواء، والنفاذ إلى العراق لمحاولة البحث عن م

 على أرضه.
وباإلضافة إلى ذلك، يرى عثمان أن القرب الجغرافي والحدود الطويلة التي تجمع العراق بإيران تشجع 

 إسرائيل على الدخول لهذه الساحة الجديدة، من أجل محاربة نفوذ طهران انطالقا من األراضي العراقية.
 9/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 اقي الجديد شارك بمؤتمر أيباك ولديه أصدقاء إسرائيليونالرئيس العر  .621

ذكرت مصادر إسرائيلية أن للرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، أصدقاء إسرائيليين، وحتى أنه شارك في 
اإلسرائيلية )أيباك(، أي اللوبي الداعم إلسرائيل في الواليات  –مؤتمر لجنة الشؤون العامة األميركية 

 المتحدة.
المستشرق اإلسرائيلي، الدكتور موطي زاكين، لإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان"، اليوم األربعاء، "إنني  وقال

أعرف صالح، لكنني أريد أن أكون حذرا في كالمي، كي ال نضر به. فالقول إن لديه أصدقاء من إسرائيل 
لوطني الكردستاني في الواليات قد يضّره. إنه صديق ليهود الواليات المتحدة. فقد كان مبعوث االتحاد ا

 المتحدة... بعد أن أنهى دراسة الدكتوراه في بريطانيا تم إرساله إلى الواليات المتحدة".
زاكين أنه "في إطار سكنه ونشاطه في واشنطن، تعرف على نشاط أيباك. وحينها تعاملت مع  وأضاف

 الموضوع الكردي ونشأت عالقة بيننا".
. وقد حصل مايكل أنكيلوفيتش، مبعوث 1990الح حضر مؤتمر أيباك في العام وتابع زاكين أن "برهم ص

الوكالة اليهودية األسطوري، على بطاقة دخول لطالب جامعي بسعر مخفض من أجله كي يحضر مؤتمر 
 أيباك. وأقام صالح عالقات أثناء حضوره المؤتمر".

الواليات المتحدة كان أمرا مهما بالنسبة له.  ووفقا لزاكين، فإن "الحديث هنا عن أن إقامة عالقات مع يهود
 وأعتقد أنه نظر إلى عالقة مع إسرائيل أنها شيء إيجابي، لكن ليس معلوما لي أنه زار البالد".

واعتبر زاكين أن وصول صالح إلى منصب رئيس العراق يمكن أن يكون أمرا إيجابيا بالنسبة إلسرائيل، 
ا ليس باألمر المحتوم، خاصة وأن صالحيات الرئيس العراقي هي لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذ

 صالحيات رمزية باألساس.
 3/10/2018، 48عرب 
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 دراسة إسرائيلية توصي بتغيير المناهج العربية لتسويغ التطبيع .622
دعت دراسة صادرة عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي إلى إحداث تحول جذري : صالح النعامي

اهج التعليم والتثقيف في العالم العربي، لضمان تغيير مواقف الرأي العام تجاه إسرائيل، ما "يسّهل" في من
 على الحكام العرب اتخاذ قرارات بالتطبيع العلني معها.

، وأعدها وزير الحرب السابق، موشيه يعلون، والباحثة ليئا اإلثنينوحسب الدراسة، التي صدرت اليوم 
الرغم من تعاظم مظاهر التعاون السري وتعدد أنماط الشراكات بين تل أبيب والدول فريدمان، فإنه على 

العربية، فإن أنظمة الحكم العربية تعي في المقابل عمق واتساع معارضة الرأي العام العربي للتطبيع مع 
طار إسرائيل، قبل التوصل لتسوية للصراع، ما يقلص من قدرتها على نقل العالقة مع تل أبيب من اإل

السري إلى العلني؛ مشيرة إلى أنه حتى نظاما الحكم في مصر واألردن، المرتبطان بعالقات أمنية 
 واستخبارية وعسكرية قوية مع إسرائيل، يحرصان على عدم اإلفصاح عن هذه العالقات.

ها، ولفتت إلى أن أنظمة الحكم العربية تخشى أن يفضي التقارب العلني مع إسرائيل إلى المس بشرعيت
يران على المكانة اإلقليمية يمّكن طهران، التي توظف مواقفها  مشيرة إلى أن التنافس بين الدول العربية وا 

 من الصراع في تعزيز مكانتها في المنطقة، من إحراج هذه األنظمة.
 وأشارت الدراسة إلى تعاظم المظاهر التي تعكس اتساع رقعة المصالح المشتركة بين إسرائيل وما أسمته
بـ"المعسكر السني"، إذ اعتبرت أن النجاحات التي سجلها بعض أنماط التعاون بين الجانبين، أفضت إلى 

 أن يراود اإلسرائيليين مجددًا حلم التطبيع مع العالم العربي.
سرائيل إلى اقتناع نظم الحكم العربية بموقف تل  وتوقعت الدراسة أن يفضي التقارب بين العالم العربي وا 

قاضي بوجوب بقاء هضبة الجوالن تحت السيطرة اإلسرائيلية، إلى جانب "تفهمها" لرفضها تنفيذ أبيب ال
وأشارت إلى التقارير التي تؤكد أن كاًل من السعودية واإلمارات العربية درست تطبيع  حق العودة لالجئين.

رج التجمعات االستيطانية بعض أوجه العالقة مع إسرائيل، مقابل التزام األخيرة فقط بتجميد االستيطان خا
 الكبرى في الضفة الغربية.

وفي الختام، توقفت الدراسة عند الطرح المتداول إسرائيليًا حول ضرورة حل قضايا القدس والالجئين 
 بالتعاون مع الدول العربية، وعدم االعتماد على الطرف الفلسطيني فقط.

 2/7/2018، العربي الجديد، لندن
 

د دول الخليج أمنياً مركز أبحاث األمن ال .623  وتُدّرب قّواتها الخاّصة  قومّي: تل أبيب ُتساع 
سرائيل ال ُيمكنه في  واالستراتيجية"تساوق المصالح التكتيكّية  زهير أندراوس: -الناصرة  بين السعودية وا 

تفاهمات الوقت الراهن الدفع لإلعالن عن التوّصل لعالقاٍت دبلوماسّيٍة كاملٍة وعلنّيٍة، بل إلى تعزيز ال
السرّية بينهما ومواصلة التنسيق السرّي بين الرياض وتل أبيب"، هذا ما خُلصت إليه دراسة جديدة أعّدها 

 مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي.
ورأت الدراسة أّن العداء الُمشترك لكّل من تل أبيب والرياض إليران وما أسمته التمّدد الشيعّي في الشرق 

ن ُمحفًزا كبيًرا لتوثيق العالقات الـ"سرّية" بينهما، الفتًة في الوقت عينه إلى أّنه برغم عدم األوسط، ُيشّكال
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وجود عالقاٍت دبلوماسّيٍة عاديٍة بين الدولتين، إاّل أّن المصالح الُمشتركة بينهما، أّدت في اآلونة األخيرة 
تقّدم في المفاوضات بين اإلسرائيليين إلى تقارٍب كبيٍر بينهما، وعلى الرغم من أّن السعودية تشترط ال

والفلسطينيين لتحسين عالقاتها مع الدولة العبرّية، فإّن هناك بونًا شاسًعا بين وجود عالقات دبلوماسّية 
كاملة وبين القطيعة التاّمة بين الدولتين، األمر الذي يمنحهما الفرصة للعمل سويًة بعيًدا عن األنظار، كما 

 قالت الدراسة.
على وثائق )ويكيليكس( تؤّكد أّنه بين الرياض وتل أبيب يجري حوار سرّي  االطالعسة لفتت إلى أّن الدرا

ومتواصل في القضية اإليرانّية، الفتًة إلى أّن الوثائق أثبتت أّن العديد من الشركات اإلسرائيلّية تقوم 
خاّصة وتزويدها بمنظوماٍت بمساعدة الدول الخليجّية في االستشارة األمنّية، وفي تدريب القوات ال

 تكنولوجّيٍة متقّدمٍة، عالوًة على لقاءاٍت سرّيٍة ومستمرة بين مسؤولين كبار من الطرفين.
كما تبيّن، زادت الدراسة، أّن إسرائيل قامت بتليين سياسة تصدير األسلحة إلى دول الخليج، باإلضافة إلى 

، وذلك في رسالٍة واضحٍة لهذه الدول أّنه باإلمكان تخفيف معارضتها لتزويد واشنطن بالسالح لدول الخليج
التعاون عوًضا عن التهديد، كما أّن إسرائيل تتمّتع بحرّية في بيع منتجاتها في دول الخليج، شريطة أاّل 

 ُيكتب عليها أّنها ُصّنعت في الدولة العبرّية.
فإّن العالقات الدبلوماسّية العلنية  ونوهت الدراسة إلى أّنه بحسب الرواية السعودية ودول الخليج األخرى،

مع إسرائيل في الوقت الراهن ستكون نتائجها سلبية أكثر بكثير من إيجابياتها، ذلك أّن دول الخليج تتمّتع 
اآلن بالعالقات السرّية مع إسرائيل، دون أْن تضطر لدفع الفاتورة للرأي العام العربّي، الذي يرفض التطبيع 

ذلك أّن الرأي العام العربّي يرفض اآلن أّي نوع من العالقات مع إسرائيل، كما أّن هذا مع الدولة العبرّية، 
األمر ينسحب على إسرائيل، ألّنه من األفضل لها أْن تبقي العالقات مع السعودية وباقي دول الخليج 

الداخلّية مع القيم  سرّية وغير رسمّية ألّن هذه الدول الرجعّية ال تحترم حقوق اإلنسان وال تتماشى سياستها
 ."إسرائيلـ"ل الديموقراطية

  19/9/2018، رأي اليوم، لندن
 

 تتمدد بالخليج وأفريقيا لكسب أصواتها باألمم المتحدة "إسرائيلإسرائيلي: "تقرير  .624
قالت كاتبة إسرائيلية إن "العالقات اإلسرائيلية مع الدول العربية واإلسالمية ودول : عدنان أبو عامر - غزة
الم تعني أن القضية الفلسطينية لم تعد حاجزا يحول دون استكمالها، خاصة بعد زيارة رئيسي تشاد الع

والتشيك، ما يعزز التوجه اإلسرائيلي بتقوية العالقات مع أفريقيا وشرق أوروبا، وحين نضيف لها التطور 
تفائلين، ألننا نتطلع إلجراء المتنامي مع الصين وأمريكا الالتينية والخليج العربي يمكن حينها أن نكون م

 تغيير بالتصويت في األمم المتحدة".
"، أن "الحديث 21وأضافت هوديا كريش حزوني بصحيفة مكور ريشون، في تقرير مطول ترجمته "عربي

يدور عن زيارة رئيسي تشاد والتشيك ونائب الرئيس الصيني الشهر الماضي، والهند ودول مفتاحية في 
 ل نيكاراغوا التي جددت عالقاتها الرسمية مع إسرائيل قبل عامين فقط".أمريكا الالتينية مث
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وأوضحت أن "النقطة المحورية فضال عن كل ما تقدم هي العالقات مع دول الخليج العربي، التي توجد 
جميعها بصورة أو بأخرى في عالقات مع إسرائيل، بما فيها قطر التي لديها شبكة عالقات طويلة أسفرت 

 األمر عن إدخال حقائب األموال لقطاع غزة". في نهاية
وأشارت إلى أن "حجر الزاوية في العالقات الخارجية اإلسرائيلية يكمن في اإلجابة عن سؤال: من يقف 
سرائيل والواليات المتحدة؟ في ظل تنامي العالقات بين الرياض  بجانب إيران؟ ومن بجانب السعودية وا 

مهمة في الفضاء اإلقليمي، -لي كبير السعودية بأنها دولة سوبروتل أبيب، حيث وصف مسئول إسرائي
سرائيل لديها مصلحة كبيرة جدا في تأمين استقرارها".  وا 

وأضافت أن "إسرائيل كان لها عالقات مع تشاد وعمان قبل الزيارات األخيرة، لكنها قطعت في السنوات 
تحت الطاولة تواصلت عالقاتهما لتوفير  الماضية عقب تقلبات الشرق األوسط، وللتو تم تجديدها، ومن

االستفادة من القدرات اإلسرائيلية بتحلية المياه المهمة لسلطنة عمان الصحراوية، حين زارها شمعون 
بيريس في سنوات التسعينات حين كان وزيرا للخارجية، ولكن بقيت العالقات هشة مع هذه الدولة التي 

عاما، لكن االتصاالت  46أن "تشاد قطعت عالقاتها بإسرائيل قبل تتوسط إيران والسعودية". وأشارت إلى 
والزيارات المتبادلة استمرت، حتى أن الرئيس التشادي لم ينكر في مقابلة لصحيفة معاريف في سنوات 

 التسعينات أن العالقات ما زالت قائمة".
لوزارة الخارجية، زار تشاد قبل دوري غولد، رئيس المعهد المقدسي للشؤون العامة والدولة، الوكيل السابق 

عامين، وقال إن "هناك جهودا إسرائيلية مكثفة لتحسين عالقاتها مع عدد من دول أفريقيا، وهذا ينجح 
حاليا، بعد أن تحققت سابقا زيارات لدول كينيا ورواندا وأثيوبيا، ألن هدفنا النهائي الذي نتطلع إليه أن 

 هذه الدول األفريقية في األمم المتحدة". تصل هذه العالقات ألن نحصل على تصويت
وأوضح غولد أن "زيارة إدريس ديبي في إسرائيل تاريخية، وتكشف عن التطورات الحاصلة في العالم في 
اآلونة األخيرة، فهي دولة يتزايد دورها في أفريقيا خالل السنوات السابقة، وترسل قوات حفظ السالم إلقليم 

 ها حربا ضد الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام، دارفور، وتشهد في جنوب غرب
وال أريد الدخول في تفاصيل التعاون األمني اإلسرائيلي مع تشاد لمحاربة هذه المجموعات، فضال عن 

 صفقات السالح اإلسرائيلية التي تحصل عليها".
 4/12/2018، "21موقع "عربي 

  
 وحزب هللا إيران يلّوح بالحرب ضدّ .. و "المعتدلة" نتنياهو يشيد بعالقات "غير مسبوقة" مع الدول العربية .625

نوه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الخميس بتحسن عالقات بالده، ببعض الدول العربية، منوها بأن 
"عالقات بالده بالدول العربية المعتدلة تشهد تحوالت غير مسبوقة، وأن دوال رئيسية تدرك أكثر فأكثر قيمة 

ستواصل "الدفاع عن نفسها" ضد إيران بعد ثالثة أيام من  "إسرائيل"وشدد على أن  إسرائيل".العالقات مع 
 بيب.أبسبب عدم التنسيق بين موسكو وتل  سوريةمقتل جنود روس في 
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، "نحن ال نريد الحرب ولكن إذا ُفرضت 1973لحرب  45وقال نتنياهو في القدس خالل االحتفال بالذكرى 
اتنا. إيران التي تدعو عالنية إلى القضاء على إسرائيل هي على رأس التهديدات علينا، سنستخدم كل قو 

 التي تستهدفنا في المنطقة... سنواصل الدفاع عن أنفسنا في وجه هذا الخطر".
وأشار الجيش اإلسرائيلي إلى أنه "عندما أطلق الجيش السوري الصواريخ التي أصابت الطائرة، كانت 

 ( عادت المقاتالت )اإلسرائيلية
وقال نتنياهو "علينا أن نبذل كل جهد ممكن، من أجل تجنب الحرب، ولكن إن فرضت علينا، سنتحرك 
بكل قوتنا، ضد أولئك الذين يريدون القضاء علينا، إيران تقود اليوم تلك القوى في الشرق األوسط، وهي 

ل تعدى "حزب هللا" اللبناني ، إنه في حاوأضاف تمارس عدوانا يدعو أمام المأل، إلى تدمير إسرائيل".
نتنياهو: استمعت للتصريحات النارية التي أتت من  وتابع علينا سيتلقى ضربة ساحقة ال يستطيع تصورها.
إنه لو كان يعلم ماذا سيكون الرد اإلسرائيلي على  2006جهة حزب هللا. إنها أتت من شخص قال بعد 

 جدير القيام بذلك.خطف جنودنا الثالثة، لكان فكر مرتين، إذا من ال
وأضاف: أقترح عليه اليوم بأن يفكر ليس مرتين، بل عشرين مرة، ألنه لو اعتدى علينا إنه سيتلقى ضربة 

 ساحقة ال يستطيع تصورها حتى.
   20/9/2018األيام، رام هللا،     

 
 أنظمة عسكرية إسرائيلية بحوزة الجيش األذري: تعاون ضد إيران؟ .626

مصّور أُعد للترويج للجيش المحلي في أذربيجان استخدام المؤسسة  كشف شريط: محمود مجادلة
العسكرية األذرية ألنظمة أسلحة متقدمة من تطوير شركات صناعات األسلحة اإلسرائيلية، يتم الكشف 
عنها ألول مرة، إذ لم يتم اإلعالن عنها مسبًقا من الجهات الرسمية للبلدين، وسط تقارير صحفية تشير 

 سرائيل ألذربيجان قاعدة للعمليات االستخباراتية وجمع المعلومات ضد إيران.إلى اتخاذ إ
وظهر بشريط مصّور من بطولة فنانة محلية، صمم لتمجيد الجيش األذري، طائرات انتحارية بدون طيار 

شكبة  –(، وأنظمة صاروخية من صناعة "رفائيل IAIمن صناعة شركة صناعات الطيران اإلسرائيلية )
 وسائل القتالية" اإلسرائيلية.تطوير ال

وكانت وسائل إعالمية عالمية، قد أكدت في مناسبات سابقة، أن إسرائيل تبيع أنظمة رادارية ألذربيجان 
باإلضافة إلى طائرات بدون طيار، وتقنيات تكنولوجية متطورة تتعلق بالطائرات المسّيرة، في مقابل 

 ن منطقة نفوذ استخباراتية وقاعدة لجمع المعلومات ضد إيران.اتخاذها من الحدود األذرية الجنوبية مع إيرا
 22/4/2018، 48عرب 

 
 لتوطيد العالقات األمنية "إسرائيل"قائد الجيش األذربيجاني يزور  .627

رئيس أركان القوات المسلحة األذربيجانية، الجنرال  األربعاء،: وصل إلى إسرائيل، (د ب ا) -أبيب تل 
 ل زيارة من نوعها بهدف توطيد العالقات العسكرية بين البلدين.نجم الدين صاِدقوف، في أو 
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الجنرال، جادي أيزنكوت، وضباط  اإلسرائيليوسوف يجتمع الجنرال صادقوف خالل زيارته مع نظيره 
 بحسب هيئة البث اإلسرائيلي. كبار الجيش اإلسرائيلي، كما يتفقد وحدات عسكرية مختلفة،

 قات العسكرية ودفع صفقات أمنية بين البلدين إلى األمام.وتهدف الزيارة إلى توطيد العال
يشار إلى أن إسرائيل باعت ألذربيجان على مدى العقد األخير وسائل قتالية بمئات ماليين الدوالرات، بما 

 في ذلك طائرات مسيرة.
سرائيل تعززت في اآلونة األخي رة نظرا وبحسب مصادر غربية، فإن العالقات العسكرية بين أذربيجان وا 

 لموقع أذربيجان االستراتيجي وحدودها الواسعة مع إيران.
 24/10/2018القدس العربي، لندن، 

 
 : نرفض كل محاوالت التطبيع مع العدو الصهيونيفي لبنان الجماعة اإلسالمية .628

أكدت الجماعة اإلسالمية في لبنان، رفض أي محاولة للتطبيع مع العدو الصهيوني تحت أي ظرف : بيروت
وقالت الجماعة في بياٍن لها، يوم الثالثاء، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه: إن  ُمسّمى. أو

استقبال بعض الحكومات العربية لقادة الكيان الصهيوني أو ألشخاص فيه يرمزون إليه، هو تنّكر كبير 
يان كيانًا طبيعيًا بين كيانات لتضحيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ومحاولة مكشوفة لجعل هذا الك

 المنطقة، فضاًل عن كون ذلك محاولة الستبدال وتغيير األولويات في الصراع القائم. 
وأشارت إلى الزيارات التي نفذها مسؤولون صهاينة إلى بعض دول الخليج العربي، واستقبالهم هناك 

تالل، منبهة إلى أن الزيارات جاءت استقبااًل ال يعكس حقيقة الموقف العربي التاريخي من كيان االح
بالتزامن مع الغارات التي كانت تشّنها طائرات العدو الصهيوني على قطاع غزة وتغتال فيها ثالثة أطفال 
أبرياء، غير آبهة بأجسادهم الطرّية الندّية، في مشهد يعكس حجم التطبيع الذي وصلت إليه حكومات تلك 

 .الدول في تعاملها مع كيان االحتالل
ودعت الشعوب العربية ومفكريها، ومثقفيها، والقوى السياسية، والنقابية، والطالبية، والحّية فيها إلى رفض 

صّفًا واحدًا، حتى استعادة  الصهيونيمحاوالت التطبيع، والعمل على إسقاطها، وتأكيد خيار مواجهة العدو 
في لبنان أوفياء لفلسطين، وللدم العربي الحقوق وطرد االحتالل. وقالت: "سنبقى في الجماعة اإلسالمية 

واإلسالمي الذي سقط على طريق تحريرها، وبالمرصاد لكل محاولة تريد شرعنة كيان االحتالل في 
 المنطقة، ومعنا في كل ذلك األحرار".

 30/10/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ةأبرز بؤر التطبيع العسكري بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربي .629
تشّكل المؤتمرات الدولية برعاية أميركّية أو أوروبّية ولقاءات القوة الدولية الخاّصة الموجودة باألردن، التي 
من المفترض أن تهاجم داعش، ومناورات عسكرّية أميركّية بؤًرا للتطبيع العسكري بين إسرائيل ودول 

 عربية، فهل يقتصر األمر على ذلك؟
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يلّية، بنيامين نتنياهو، خالل العام األخير، أكثر من مّرة، بتحسن العالقات تباهى رئيس الحكومة اإلسرائ
بين إسرائيل وبين عدٍد من الدول العربية واإلسالمّية الكبرى، ولم تعد العالقات سرّية محصورًة بالتلميحات 

عسكرّية وبرامج تبادل اإلسرائيلّية فقط، إنما تجاوز ذلك إلى المشاركة العلنّية في مؤتمرات دولّية ومناوراٍت 
 المعلومات االستخباراتّية.

وعاودت مشاركة رئيس األركان اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، في مؤتمر بالعاصمة األميركّية، واشنطن، 
بمشاركة نظرائه من السعودية والبحرين واألردن ومصر، التذكير بأبرز "بؤر" التطبيع لهذه الدول وغيرها 

 ل الشؤون األمنّية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان. مع إسرائيل، عّددها محلّ 
ومن بين اللقاءات التطبيعية التي كشف عنها ميلمان، مشاركة رئيس الموساد، يوسي كوهين، الشهر 
الماضي، في مؤتمر دولي في نيويورك بحضور وزير الخارجّية السعودّي، عادل الجبير، ومسؤولين 

حرين واليمن، دون أن يستبعد قيام كوهين بلقاءات سرية مع مندوبي دول رفيعي المستوى من اإلمارات والب
 عربّية.

كما تشير تسريبات بين فترة وأخرى إلى أّن إسرائيل تواصل مشاركتها في قّوة دولية خاّصة مقّرها األردن، 
والواليات  دولة، منهم األردن 21تقول صحيفة "إنتلجنس أون الين" الفرنسّية، إن أعضاءها البالغ عددهم 

يطاليا والسعودّية واإلمارات ومصر، يتبادلون معلومات استخباراتّية  المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وا 
 ويتعاونون عسكرًيا.

وتحّول األردن، مع بدء النشاط الدولي لمكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( إلى نقطة انطالق لهذه 
غربية وعربّية عّدة من القواعد البرّية والجوّية للجيش األردني قواعَد لهم، العمليات العسكرّية، واتخذت دول 

وفًقا لـ"معاريف"، التي أضافت أن هذا ليس إال إضافة لتعاون استخباراتي طويل بين األردن والدول الغربية 
سرائيل، إذ شارك سالحا الجو األردني واإلسرائيلي في مناورات عسكرّية مشتركة تحت رعاية دولية،  وا 

 جرى معظمها في الواليات المتحدة األميركّية.
لكن ميلمان يقول إن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي ليس مضطًرا للمشاركة في مؤتمرات برعاية الواليات 

 46المتحدة أو الناتو للقاء نظرائه العرب، وال يستبعد أن يكون قد التقى خالل واليته التي امتّدت على 
 ن رؤساء أركان الجيوش العربّية، "إن لم يكن قد التقاهم جميًعا".شهًرا مع قسم م

والبحرين  أبوظبيوألمح ميلمان إلى زيارة عدد من تجار السالح وخبراء القرصنة اإللكترونية إلى الرياض و 
ودبي، إال إن  أبوظبيودبي، عبر كتابته "ما زال باكًرا لإلسرائيليين التخطيط لزيارة الرياض والبحرين و 

 كانوا تجار سالح أو خبراء في السيبر واألمن الداخلي".
وتعتبر إسرائيل رائدة في رائدة في صناعة البرامج اإللكترونية ألغراض التجسس، وال تتردد في بيعها لعدد 
من الدول، منها اإلمارات التي كشف الشهر الماضي عن استخدامها تكنولوجيا "بيغاسوس" اإلسرائيلّية 

 اإلسرائيلّية. NSOمها، التي طورته شركة للتجسس على خصو 
وأظهر تقرير نشرته "هآرتس" اليوم أّن الشركات اإلسرائيلية باعت قدرات هجومية كهذه إلى الكثير من 
الدول ذات األنظمة التي تقمع مواطنيها بشدة بالغة، ومن دون أن تتوفر إمكانية لدى هذه الشركات 

ترونية في مالحقة مواطنيها. ووفقا إلفادات مسؤولين وعاملين في لمعرفة كيفية استخدام برامجها اإللك
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الشركات اإلسرائيلية ومنظمات حقوقية في دول عديدة، فقد استخدمت هذه البرامج اإللكترونية الهجومية 
سكات معارضين أو مجرد مواطنين انتقدوا أنظمة بالدهم،  من أجل سجن ناشطين حقوقيين ومثليين وا 

فر في دول إسالمية، ال توجد عالقات رسمية بينها وبين إسرائيل. بل أن هذه الشركات وتوجيه تهم بالك
 استمرت في بيع هذه البرامج التجسسية حتى بعد الكشف عن إساءة استخدامها ضد مواطنين.

وكشف التقرير أن الشركات اإلسرائيلية باعت برامج التجسس وجمع المعلومات االستخبارية لدول بينها 
ن، إندونيسيا، أنغوال، موزنبيق، جمهورية الدومنيكان، أذربيجان، سويزالند، بنغالدش، إل سلفادور، البحري

بنما، نيكاراغوا، ماليزيا، فيتنام، المكسيك، أوزبكستان، أثيوبيا، جنوب السودان، هندوراس، بيرو، كولومبيا، 
 لسعودية استخدمت برنامجا كهذا.أوغندا، إكوادور واإلمارات العربية المتحدة. وهناك أدلة على أن ا

 19/10/2018، 48عرب 
 

 تشارك بمؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي بالدوحة "إسرائيل" .630
يران يشاركون في مؤتمر "إثراء  أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية لألنباء بأن ممثلي إسرائيل وا 

 ة الدوحة.المستقبل االقتصادي للشرق األوسط" المنعقد في العاصمة القطري
وتحدثت الباحثة في جامعة حيفا، نيريت أوفير، أنها تلقت ألول مرة دعوة للمشاركة في إثراء المستقبل 

 االقتصادي للشرق األوسط بالدوحة، مضيفة أنها ليست أول زيارة لها إلى الدوحة.
مية الدعم األجنبي من جانبه قدم المشارك اإلسرائيلي الثاني في المؤتمر، إيفال غيالدي، تقريرا حول أه

لى جانب اإلسرائيليين شارك في مؤتمر الدوحة  في تحقيق الشرق األوسط نجاحات في مجال االقتصاد. وا 
خبراء من إيران. وأشار المراسلون إلى أن اإلسرائيليين واإليرانيين ناقشوا التقارير المقدمة في المؤتمر دون 

 االتصال ببعضهم البعض.
 1/11/2018، األيام، رام هللا

 

 دعوات لتشكيل لجان ضغط شعبية لصد التطبيع في الخليجالدوحة:  .631
اتفق المشاركون في ندوة نظمتها مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع" على ضرورة : عماد مراد -الدوحة 

تشكيل جماعات ضغط شعبية للوقوف بوجه كافة أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي في قطر وباقي 
ية، معتبرين أن األزمة الخليجية الراهنة ساهمت بشكل كبير في زيادة سياسة التطبيع مع الدول الخليج

 إسرائيل بشكل غير مسبوق.
وتركزت مداخالت المشاركين في الندوة التي عقدت بمعهد الدوحة للدراسات العليا مساء أمس، على 

أعداء آخرين بدال من العدو  ضرورة التركيز على قضية التطبيع وعدم االنجرار وراء محاوالت إحالل
اإلسرائيلي لتخفيف الضغط الشعبي على الحكومات الخليجية، مشددين على أن التطبيع في السابق كان 
يلوح به لحلحلة القضية الفلسطينية وتحريك عملية المفاوضات، أما اآلن فالتطبيع بات مجانيا لمصلحة 

 حكومات المنطقة فقط.
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والت إيجاد العدو البديل عن االحتالل اإلسرائيلي باءت بالفشل بسبب وخلصت الندوة إلى أن كل محا
ضمير األمة العربية الذي ما زال يرفض كل محاوالت التطبيع من حكوماته، رغم التسارع الكبير من قبل 
تلك الحكومات إلى التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي من خالل زيارات رياضية كالتي حصلت في قطر 

البحرين، أو زيارات سياسية كاستقبال السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لرئيس وزراء واإلمارات و 
 االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 11/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مسؤول ليبي يتحدث عن "خطة إسرائيلية تشادية" للسيطرة على الجنوب .632
هيم صهد، عما سماها "خطة تشادية إسرائيلية" تحدث عضو مجلس الدولة الليبي، إبرا : عالء فاروق

للسيطرة على الجنوب الليبي وفصل منطقة الكفرة، مشيرًا إلى أنه حذر من هذه الخطة منذ نوفمبر/ تشرين 
 الثاني الماضي خالل زيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى إسرائيل.

ة لـ"العربي الجديد"، من تداعيات وحذر صهد، وهو ضابط سابق في الجيش الليبي، في تصريحات خاص
زيارة ديبي إلى تل أبيب، وما سيترتب عليها من عودة العالقات، وأنه "ينبغي االنتباه لهذا التطور بسبب 
ما نعرفه عن األطماع اإلسرائيلية، وكذلك طموح الرئيس ديبي في المنطقة"، حسب قوله. وأوضح 

إسرائيلي" هو أمر خطير ينبغي التعامل معه  –تشادي المسؤول الليبي أن "ورود معلومات عن تحالف "
من قبل الدولة الليبية للتأكد من صحته أواًل، ثم اتخاذ التدابير الالزمة لمواجهته، خاصة أن تصريح رئيس 
 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أشار إلى أنه "يريد إسرائيل في كل من اليمن وليبيا"، وفق ما ذكر.

معلوماته، قال صهد: "تحذيري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مؤسس على فهمي  وحول مصادر
دراكي أن عودة العالقات التشادية اإلسرائيلية لها ما بعدها، ومنها األطماع في المنطقة، ثم جاء تقرير  وا 

قرير تحت لمؤسسة "الناطور" المتخصصة في الشؤون العسكرية واألمنية ليؤكد تخوفاتي وتوقعاتي، ونشر ت
 عنوان "تحالف تشادي إسرائيلي وقيادات من الكفرة لفصل المنطقة"، وهو ما أكد المعلومات الواردة".

 3/1/2019، العربي الجديد، لندن
 

 ودول عربية.. الجزيرة تكشف تحركات طائرات أجنبية داعمة لحفتر "إسرائيل"خط بين  .633
ائرات عسكرية إبان هجوم اللواء المتقاعد خليفة حصلت قناة الجزيرة على صور فضائية وبيانات لحركة ط

 حفتر على العاصمة الليبية طرابلس التي يقع فيها مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وكشف تحقيق الجزيرة ضمن برنامج "المسافة صفر" عن استعانة قوات حفتر بطائرتين تابعتين لشركة 

 إماراتية للقيام بمهمات في ليبيا. - كزاخية
تقومان برحالت شبه منتظمة  -للنقل والدعم اللوجستي 76وهما من طراز إليوشن -وتبين أن الطائرتين 

سرائيل واألردن وليبيا، مع اتباع نمط التخفي من حين إلى آخر.  بين مصر وا 
 28/5/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 "إسرائيل"مع الجزيرة نت: الحكومة الليبية الموالية لحفتر تتطلع لعالقات طبيعية  .634
عبد الهادي الحويج إنه يأمل أن تتمكن  ،الموالية لحفتر ،قال وزير الخارجية في الحكومة الليبيةووكاالت: 

أن ليبيا  موضحاً وأضاف  إذا تم حل القضية الفلسطينية. "إسرائيل"ليبيا من إقامة عالقات طبيعية مع 
لمتحدة ودعم حقوق الشعوب، بما فيها حقوق عضو في جامعة الدول العربية، وملتزمة بقرارات األمم ا

 الشعب الفلسطيني.
 2019/12/2، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "الخارجية العراقية" تنفي شائعات التطبيع: موقف العراق من فلسطين ثابت .635

"صدرت مؤخرا بعض التصريحات واألخبار التي  قال وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، في بيان:
ئل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي حول تصريح وزير الخارجية بشأن موقف العراق من تداولتها وسا

القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وبهذا الصدد نود أن نبين أن ما تم تناقله هو مجاف للواقع وعار عن 
المبادرة العربية وأكد أن: "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، والمستند إلى  الصحة والحقيقة".

، يتجسد في الدعم المستمر 2012والتي أعيد التأكيد عليها في القمة العربية ببغداد  2002للسالم لعام 
السترجاع األراضي الفلسطينية المغتصبة من الكيان الصهيوني فضال عن دعم جهود السلطة الفلسطينية 

 .في المؤتمرات والمحافل الدولية في كل من جنيف ونيويورك"
 4/1/2019، األيام، رام هللا

 
نهاء الحرب معها "إسرائيل"سياسي عراقي يدعو رئيس الجمهورية لفتح قنوات رسمية مع  .636  وا 

بغداد: دعا النائب السابق مثال اآللوسي، أمس األحد، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى "فتح قنوات 
نهاء حالة الحرب معها".  رسمية مع إسرائيل وا 

عبر رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية قال فيها ما نصه: "تحية عراقية طيبة وبعد.. باسم وجاءت الدعوة 
حماية العراق شعبا ودولة أدعو فخامتكم ومن خالل مسؤوليتكم واألمانة التي أقسمتم عليها في حماية 

حالة الحرب العراق من  إخراج إلى أدعوكمالعراق دولة وشعبا وأرضا وأمن العراق وسالمة شعبه، فأنني 
سرائيل ولحد يومنا هذا، وضرورة التوقيع على وقف إطالق النار حالنا كحال جميع  المستمرة بين العراق وا 

بهذا ستمنعون وتحمون العراق وسيادته وأمنه وشعبنا  إنكمالدول العربية الموقعة على وقف إطالق النار، 
 المدافعة عنه في العراق وبين إسرائيل". من أي استعراضات للقوة بين النظام اإليراني والميليشيات

وأضاف: "اسمح لي أيها الرئيس بالقول، إن عدم الخروج الملح اآلن من حالة الحرب قد يعرض الوطن 
لمجهول يتحمل الجميع تبعاته الخطرة، سيما وأن المنطقة تعيش تصعيدا ينذر بدمار كبير ومن مسؤوليتكم 

العراقيين وعرضهم ومالهم وحياتهم. أسمح لي هنا بالنص التالي جزء ومسؤوليتنا عدم المراهنة على أجساد 
وتابع: "أما فيما يتعلق  األصدقاء المحبين العاملين في مراكز األبحاث الدولية المرموقة". أحدمما كتبه لي 

، فهذا يذكرني 1973برفض العراق التوقيع على اتفاقية وقف إطالق النار مع إسرائيل بعا انتهاء حرب 
 21رفض مشابه على النحو التالي: عندما طالب العراق عن طريق األمم المتحدة بإرجاع طائرة الميغ ب
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، كان جواب اوثانت السكرتير العام لألمم المتحدة 1966إسرائيل عام  إلىالتي فر بها الطيار منير روفا 
ى اتفاقيات الهدنة من عام آنذاك، أنه ال يحق للعراق المطالبة بإرجاع الطائرة ألن العراق لم يوقع عل

 ومصر ولبنان وسورية، لذلك فهو ما زال في حالة حرب مع إسرائيل". األردنكما فعلت  1948
ومضى اآللوسي إلى القول: "كان على العراق أن يتعلم من هذا الدرس ويوقع على اتفاق وقف إطالق 

سالته إلى رئيس الجمهورية: "فخامة يعلم ما يجلبه المستقبل!"، وختم ر  أحدالن ال  1973النار من عام 
 الرئيس الدكتور برهم صالح المحترم، العراق أمانة مقدسة وواجبكم صيانة األمانة"، وفقا لنص الرسالة.

 13/1/2019، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيل""هآرتس": مسؤولون عراقيون أجروا اتصاالت مع  .637
ر الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس"، تسيفي قال تقرير لمحر : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

يعقدون منذ فترة لقاءات سرية مع  "إسرائيل"عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن ممثلين عن نقاًل برئيل، 
 ."إسرائيل"شخصيات في الحكومة العراقية، وأن بعض هذه اللقاءات عقدت في 

 2/8/2019، العربي الجديد، لندن
 

 العام الماضي" إسرائيل"ينفون المزاعم المتعلقة بزيارتهم البرلمانيون العراقيون  .638
وقال النائب في البرلمان  نفى برلمانيون عراقيون، االدعاءات المتعلقة بزيارتهم إلسرائيل العام الماضي.

ن زيارة وفود عراقية ثالثة والتي إ" العراقي عضو تحالف القوى العراقية عن مدينة كركوك خالد المفرجي:
واب في الدورة النيابية الحالية أحمد الجبوري وعبد الرحيم الشمري وعالية نصيف وخالد المفرجي، ضمت الن

وأفاد  إضافة إلى النائبين السابقين عبد الرحمن اللويزي وأحمد الجربا، زاروا إسرائيل ال أساس له من صحة".
بتلك  آخرونيام نواب عراقيون العام الماضي فضال عن عدم ق إسرائيل إلىالمفرجي، انه لم يقم بزيارة 

ننا نتوقع ممن مارسوا الظلم على إخواننا الفلسطينيين دون إ" النائب العراقي المفرجي قائال: وأعرب الزيارة.
نني استغرب من الذين يصدقون تلك االدعاءات. لن يكون لنا أي أترمش عيونهم، أي افتراء. كما  أن

بزيارة  ا"فلو قمن وأضاف المفرجي قائال: الظلم على أبنائها". اتصال مع الذين يحتلون فلسطين ويمارسون
  هناك". بإخوانناالفلسطينية ونلتقي  األراضي إلىسنقوم بها  فإننا

 ومن جهته، نفى النائب السابق عن محافظة نينوى أحمد الجربا، زيارته برفقة شخصيات عراقية إسرائيل.
، إذا إسرائيلشر عن وجود اسمي ضمن الوفد الذي زار وقال الجربا في بيان خطي، إن الموقع الذي ن

 ".ن رسميا فان القضية أشبه بالنكتةكا
وقال االئتالف الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي األسبق نوري المالكي، إن الثوابت الوطنية والدينية 

 دو الصهيوني المجرم.واألخالقية للنائبة نصيف معروفة للجميع، وبالتأكيد لم ولن تفكر يوما بزيارة الع

 8/1/2019، تركيا، موقع تي آر تي
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 "إسرائيل"القدس عاصمة وأن كتاب مدرسي يحذف دولة فلسطين من خارطة المنطقة : المغرب .639
نبيل بكاني: تداول العديد من المغاربة صورا لصفحات من كتاب مدرسي تظهر عليه خريطة  –الرباط 

، ونسب لها كل المعالم األثرية بإسرائيلدولة فلسطين وعوضت وقد أزيلت منها  األوسط،لمنطقة الشرق 
المغربية ويستقر مقرها  النشرخاصة المسجد األقصى. الكتاب الذي طرحته إحدى دور  اإلسالمية

القدس عاصمة إسرائيل، وهي "الرئيسي بمدينة الدار البيضاء، والموجه لتعليم اللغة الفرنسية، يصف بأنها 
 يهود".مدينة مقدسة لدى ال

، وأنه "يقطنها 1948دولة أسسها اليهود في سنة  "إسرائيل"وجاء في النص المصاحب للخريطة أن 
 الفلسطينيون العرب واليهود اإلسرائيليون.

الكتاب الموجه للطلبة األطفال اعتبره ناشطون حلقة أخرى من التطبيع تستهدف الجيل الناشئ، خاصة أنه 
األراضي السليبة،  إلىالفلسطينية غليانا متمثال في مسيرات العودة يأتي في وقت تشهد فيه األراضي 

صفقة القرن"، وسباق محموم لبعض األنظمة والحكومات والمنظمات العربية نحو "بـما يعرف  إلى إضافة
وبينما حذف ناشروا الكتاب كل ما يدل على دولة فلسطين من  على كافة األصعدة. إسرائيلالتطبيع مع 
 .إسرائيلمن الكتاب صورة لقبة الصخرة معتبرا أنها تقع ضمن ما يسمى الخريطة، تض

ردا على هذه الخطوة التي خلفت استياء كبيرا، قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أنه توصل برسالة 
من متابعي صفحته على موقع "فيسبوك" االجتماعي حول نشر وبيع كتاب لألطفال بإحدى األسواق 

ى بالمغرب، يحمل خريطة للمنطقة مضمنة فيها "دولة الكيان الصهيوني برايتها اإلرهابية.. التجارية الكبر 
 دون وجود يذكر لفلسطين".

ودعا المرصد في بيان له "الدولة وكل المؤسسات المعنية بتحمل مسؤولية مراقبة قطاع الطباعة والنشر 
"توقيع العقوبات بـصد الجهات الرسمية وفي هذا الصدد أيضا، طالب المر  والتوزيع حول هذه الفضيحة".

 الالزمة وسحب المطبوع الصهيوني الموجه لألطفال".
 9/1/2019، رأي اليوم، لندن

 
 المغرب ينفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة بدون فلسطين .640

نفت وزارة التربية الوطنية المغربية، الجمعة، وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة : خالد مجدوب -الرباط 
  تحتوي على اسم فلسطين. ال

وقالت الوزارة، في بيان، إن "بعض المواقع اإللكترونية وكذا منصات التواصل االجتماعي، تداولت مؤخرا 
 خبرا مفاده أن كتابا مدرسيا يتضمن خريطة ال تحتوي على اسم فلسطين". 
طنية تنفي نفيا قاطعا وجود كتاب وأضافت أنه "تنويرا للرأي العام التعليمي والوطني، فإن وزارة التربية الو 

 مدرسي مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات". 
والخميس، طالبت نقابة "جامعة التعليم" المغربية، من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بالتحقيق في 

 تسويق كتاب تعليمي يسيء لفلسطين. 
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"نشطاء على منصات التواصل االجتماعي تداولوا انتشار وفي رسالة للنقابة وجهتها للوزارة، قالت إن 
كتاب تعليمي لألطفال باللغة الفرنسية معروض باألسواق، يهدف إلى قلب الحقائق خدمة ألجندة التطبيع 
مع الصهيونية ببلدنا حيث تم حذف اسم فلسطين من على خريطة بالكتاب ووضع بدال عنها إسرائيل". 

كتاب نسب المعالم اإلسالمية، خاصة المسجد األقصى المبارك في القدس، إلى وأشارت الرسالة إلى أن "ال
 إسرائيل".

 11/1/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 "إسرائيلـ"عم لامغني دلاحتجاجًا على حفل  يتظاهرونمناهضو التطبيع  :المغرب .641

الصـهيوني أمـام إحـدى دور الرباط: احتشد المئـات مـن الناشـطين المغاربـة المناهضـين للتطبيـع مـع الكيـان 
السينما في الدار البيضاء، احتجاجًا على حفل المغني الفرنسي من أصل جزائري إنريكو ماسياس، الناشط 

 في دعم االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين.
التطبيــع، أعــالم  وحمــل المحتجــون مــن مجموعــة العمــل الوطنيــة لمســاندة فلســطين، والمرصــد المغربــي ضــدّ 

، وشـهدت "عيد الحـبـ"ماسياس الذي قرر إحياء حفله فـي السـينما احتفـااًل بـ شعارات ضدّ  فلسطين، مرددين
 الجهة المقابلة للمركب السينمائي إنزااًل أمنيًا.

  16/2/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 "اإلرهابية"جندي إسرائيلي بـ قناة مغربية بعد وصفها عملية فلسطينية ضدّ  موجة غضب ضدّ  .642
راديو" الرسمية المغربية، خبر العملية الفدائية التي  1معروف: حذف موقع قناة "ميدي محمود  –الرباط 

ة ارئيل القريبة من بلدة سلفيت عمر نفذها شاب فلسطيني ضد جنود االحتالل اإلسرائيلي قرب مست
 الفلسطينية، بعد وصف الشاب بـ"اإلرهابي".

في هجوم إرهابي بالضفة الغربية المحتلة" موجة وأثار نشر الخبر تحت عنوان "فلسطيني يقتل إسرائيليا 
السخط التي الحقته من جانب رواد شبكات التواصل االجتماعي، الذين وجهوا للقناة أصابع االتهام، 

 ارتكبت خطأ فادحا وغير مقبول، ووصفوه "تطبيعا صريحا مع الصهاينة". أنهاواعتبروا 
 "1سرائيلي لإلعالم العربي، بوصف إذاعة "ميديوأشاد أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الدفاع اإل

 للعملية الفدائية بـ"العمل اإلرهابي".
 10وسارعت إدارة القناة إلى حذف الخبر، ونشرت مكانه مادة عنونتها بـ"قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل 

 فلسطينيين في الضفة الغربية"، اعتبره بعض المتابعين محاولة لتصحيح ما وقع.
 18/3/2019، ، لندنالعربيالقدس 

 
 األوساط اليهودية تحتفي بقرار العاهل المغربي إعادة انتخاب هيئاتهم التمثيلية  .643

تزامن إعالن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن قرار إعادة انتخاب : لحسن مقنع - الدار البيضاء
أبريل  28إلى  19صح، الذي يمتد من الهيئات التمثيلية لليهود المغاربة مع احتفاالت اليهود بعيد الف
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)نيسان( الحالي، وهي الفترة التي يعود فيها آالف اليهود المغاربة إلى وطنهم األم لقضاء العيد وسط 
 اآلباء واألجداد، الذين فضلوا البقاء في المغرب.

ء فنادق وفي مراكش وحدها حل آالف اليهود المغاربة، حسب مصادر سياحية، األمر الذي أدى إلى امتال
 المدينة عن آخرها.

وتعذر االتصال برئيس الطائفة اليهودية في مراكش، جاكي كادوش، الستفساره عن االنتخابات، المزمع 
تنظيمها لممثلي الطوائف اليهودية في المغرب. لكن نائبه هنري أسولين أكد لـ"الشرق األوسط"، أن كادوش 

 فيها، كما هو الحال بالنسبة للكثير من اليهود المغاربة. سافر إلى القدس بعد أن اختار قضاء عيد الفصح
وقال أسولين إن القرار الملكي بتنظيم انتخابات لجان الجماعات اليهودية في المغرب استقبل بفرح كبير 

. وأضاف أسولين أن 1969من طرف اليهود المغاربة، مشيرًا إلى أن هذه االنتخابات لم تجر منذ 
، ومشيرًا إلى أن عدد اليهود 1945منذ صدور القانون المنظم لهذه االنتخابات في  األوضاع تغيرت كثيراً 

 3ألف شخص في تلك الفترة إلى نحو  300المقيمين باستمرار على التراب المغربي انخفض من نحو 
 آالف شخص حاليًا. غير أنه أشار إلى أن عددًا كبيرًا من اليهود المغاربة في الخارج يزورون باستمرار

 بلدهم األم، ويحتفظون باعتزاز بالجنسية المغربية.
وأبرز أسولين أن "الكثير من اليهود يأتون للمغرب كحجاج لزيارة األضرحة والمقابر والمزارات اليهودية 

مزار. والكثير لديهم أب أو جد ال يزالون على قيد الحياة، ويأتون  600بالمغرب، التي يناهز عددها 
نة، ضمنهم من يقضي مدة طويلة تصل أحيانًا إلى ثالثة أشهر في الوطن، وهم لزيارتهم مرة في الس
 متشبثون بمغربيتهم".

ولم يستبعد أسولين أن يسمح لهؤالء بالمشاركة في انتخابات الهيئات التمثيلية لليهود المغاربة، وقال: "إنهم 
في بلدان إقامتهم، ويدافعون عن  يعتبرون قوة دبلوماسية بالنسبة للمغرب في الخارج، وهم يدعمون المغرب

 وحدته الترابية، وعن حقه التاريخي في صحرائه".
، وينتظر أن يعرف هذا 2018ألف يهودي من إسرائيل زاروا المغرب خالل سنة  70وأضاف أسولين أن 

يل. ألف يهودي مغربي يعيشون في إسرائ 800العدد ارتفاعًا قويًا خالل العام الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 
وقال بهذا الخصوص: "اليهود المغاربة موجودون في الكثير من الدول، في كندا وأمريكا واألرجنتين، 

سبانيا، والبرتغال، وفرنسا. وعددهم في مونتلاير يناهز   ألف شخص". 21وا 
 23/4/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 صهيونيةمع االحتالل عبر عمالء شركة ” اختراق وتطبيع“المغرب.. تحذيرات من  .644

في مجال " اختراق وتطبيع مع العدو الصهيوني“حذرت كتلة برلمانية مغربية وجمعية غير حكومية من 
طب األسنان بالمملكة.وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، األحد، إنه اكتشف عبر متابعته لتحركات 

مة على عقد مؤتمرها ة مصم، أن الشرك”MIS Implants“في المغرب، وهي ” شركة صهيونية“عمالء 
 ”.الجهة التي رخصت لهذه الشركة بالعمل في المغرب“وتساءل المرصد عن  ”.2020مراكش “في الدولي 

  13/05/2019 ،القدس العربي، لندن
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 مهاجرة سر يهوديةألاعتمادًا على األرشيف الرسمي  هويات مغربية مزورة إلسرائيليين .645
نوعها، تشمل ثمانية إسرائيليين اعتقلتهم المصالح األمنية  يشهد المغرب قضية غير مسبوقة من: الرباط

موظفين مغاربة في مصالح األمن واإلدارات المعنية وهم في المملكة، إلى جانب عدد من الموقوفين 
بوثائق الهوية، ُيتهمون جميعًا بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الهوية المغربية، 

 قياموكشفت التحقيقات، عن  ليون على جنسية المغرب بطرق غير مشروعة.ويحصل من خاللها إسرائي
شبكة باستصدار وثائق رسمية لصالح إسرائيليين، تجعلهم ينتحلون أسماء مواطنين يهود مغاربة، اعتمادًا ال

على األرشيف الرسمي الخاص باألسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود طويلة، واختفت عن 
 ."إسرائيل"استقرارها في أوروبا أو الواليات المتحدة أو  األنظار بعد

 16/9/2019، العربي الجديد، لندن
 
 سابق ناشطون مغاربة يعبرون عن غضبهم بسبب زيارة تطبيعية لوزير إسرائيلي .646

عن احتجاجهم وغضبهم لحضور وزير مناهضون للتطبيع مع الصهاينة،  ،عبر ناشطون مغاربة الرباط:
ندوة دولية في مراكش، وتقديمه لمداخلة، ووصفوا ذلك  ،مائير شتريت ،ائيلي األسبقالداخلية اإلسر 

الميوعة المزمنة في "بـ المغربية المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الحكومةواتهم  ."جريمة اختراق"بـ
" شتريت"ل ، في إشارة إلى أصو "التعاطي مع الظاهرة، والخلط المقصود بين المواطنة المغربية، والصهاينة

 .المغربية
 15/10/2019، القدس العربي، لندن

 
 استخدام تكنولوجيا تجّسس إسرائيلية ب اتهامات حقوقية مغربية للرباط .647

المغربية واالئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان والتنسيقية  "إسرائيل"أدانت حركة مقاطعة  :رام هللا
بحث  وذلك بعد كشف .اإلسرائيلي-تطبيع األمني المغربيالمغاربية لمنظمات حقوق اإلنسان، ما أسمته ال
عن استخدام تكنولوجيا تجّسس إسرائيلية، ضمن "أعمال  ،نشره برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية

 انتقامية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان".
  16/10/2019، القدس، القدس

 
 لي مخرج مغربي يرفض عرض فيلمه في مهرجان إسرائي .648

 رفض المخرج المغربي، ندير بوحموش، دعوة مهرجان إسرائيلي لعرض فيلمه "أموشو" الذي يروي : الرباط
 .اإلسرائيلي قصة مقاومين دافعوا عن حقهم في الماء واألرض والكرامة، داعيا إلى مقاطعة االحتالل

الذين وقعوا على البيان الصادر المخرج قال إنه وبصفته واحدًا من مئات األكاديميين والمفكرين المغاربة، 
، وسحب االستثمارات، وفرض MACBI "إسرائيلـ"عن حملة المقاطعة األكاديمية والثقافية المغربية ل
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؛ فإنه مقتنع بضرورة القيام بعمل مباشر ضد "االحتالل العسكري الرهيب "إسرائيل"العقوبات ضد دولة 
 ة وغزة والقدس".الذي تمارسه الدولة الصهيونية على الضفة الغربي

 28/10/2019، العربي الجديد، لندن
 
 "إسرائيل"وزير مغربي ينفي وجود عالقات تجارية بين المغرب و .649

نفى حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة : لطيفة العروسني - الرباط
د عالقات تجارية للمغرب مع المغربية، أمس، خالل لقاء صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، وجو 

 إسرائيل.
، وذلك ردًا على سؤال حول احتجاج "العالقة مع إسرائيل منقطعة على جميع المستويات"وقال عبيابة إن 

نشطاء على عرض تمور إسرائيلية بالمعرض الدولي للتمور، الذي ُنظم قبل أيام في مدينة أرفود، والذي 
يس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بعد اعتدائه على رجل جرى على أثره اعتقال أحمد ويحمان، رئ

 سلطة.
 1/11/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 مليون دوالر 40لـ "إسرائيل"تزايد المبادرات التجارية بين المغرب وناشط مغربي:  .650

 قراطيةالديمو طالبت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان الهيئات األهلية من القوى  نبيل بكاني: –الرباط 
والتقدمية والمنظمات النقابية والحقوقية وجميع المناصرين للحق الفلسطيني والمناهضين للتطبيع مع 
الصهاينة، في المغرب، إلى اليقظة في دعم القضية الفلسطينية وحمل البرلمان المغربي على سن قانون 

 يجرم كل أشكال التطبيع.
ل في العالقات غير المعلنة بين المغرب والكيان وكشف الناشط الحقوقي أنيس بال فريج عن تفاصي

، موضحا أن المبادرات التجارية بين المغرب ”ارتفاع وتيرة التطبيع بالمغرب“ إلى، حيث أشار اإلسرائيلي
سرائيل بلغت   مليون دوالر من الصادرات. 11مليون دوالر من الواردات و  40وا 

المتحدث عن جملة من المنتجات التي يتم تسويقها ، كشف إسرائيلوبالنسبة للصادرات المغربية نحو 
، من ضمنها عالمات تجارية مغربية كصنف من الكسكسي المصنع، ومنتجات زراعية إسرائيلداخل 
 وبحرية 

المغرب، يجري ” رينو“آالف سيارة مغربية تنتج بمصانع  10كالزيتون والسمك، وأورد ذات المتحدث، أن 
 ميناء طنجة المطل على الحوض المتوسط. تسويقها في حيفا بعد نقلها من

  29/11/2019، لندن، رأي اليوم
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 ببومبيو بعد رفض طلب زيارة نتنياهو للرباط اللقاء ُيلغيملك المغرب  .651
إن العاهل المغربي الملك قالت  12الـالقناة اإلسرائيلية  أن ،2019/12/6، الجزيرة نت، الدوحةأورد موقع 

ستقبال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة وزير الخارجية ال محمد السادس رفض طلباً 
 كي مايك بومبيو.ياألمر 

العاهل ، أن حاتم البطيوي الرباطنقاًل عن مراسلها في  2019/12/7، الشرق األوسط، لندنوذكرت 
لجهة فرض  "طأجندة ضغ"جاء إلى الرباط بـ األخيركون ، كييبوزير الخارجية األمر لم يجتمع المغربي 

لم . علمًا أنه أوساط دبلوماسية غربية"، وذلك بحسب ما كشفته إسرائيل"إقامة التطبيع بين المغرب و
 عدم اللقاء.يصدر عن الخارجية المغربية أي توضيح بخصوص 

 
 رياضيون إسرائيليون يشاركون في بطولة دولية للجودو في مراكش .652

ع مع الكيان الصهيوني، إن رياضيين إسرائيليين موجودون الرباط: قال ناشطون مغاربة مناهضون للتطبي
في مراكش للمشاركة في مباريات للجودو، وقال المرصد المغربي المناهض للتطبيع "جريمة تطبيعية 

 10جديدة في مراكش طيلة نهاية األسبوع الجاري في التظاهرة الدولية للجائزة الكبرى في الجودو بحضور 
 صهاينة".

بين "الرفض التاريخي والحازم في ماليزيا لدخول صهاينة للمشاركة في بطولة العالم  وقارن المرصد
في مراكش"، وقال "يبدو أن المغرب أصبح "جنة تطبيعية  اإلسرائيليةللسباحة قبل أسابيع والمشاركة 

السنة للصهاينة" في المجال الرياضي بشكل مكثف بعد مشاركة سابقة في بطولة الجودو في مدينة أكادير 
الماضية، حيث تم عزف نشيد الكيان الصهيوني اإلرهابي في قلب أكادير ألول مرة في تاريخ المغرب، 

 مما تسبب بغضب شعبي كبير".
وسجل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع "بكل غضب إدانته القوية النتهاك سيادة ومشاعر ومواقف 

اق هجمة صهيونية إجرامية دموية بحق مسيرات الشعب المغربي بهكذا حضور إلرهابيين صهاينة في سي
العودة على حدود غزة وفي سياق هجمة تهويدية مسعورة بحق القدس والمسجد األقصى مع حمالت تنكيل 

 واضطهاد وقتل ميداني للشعب الفلسطيني".
 10/3/2019، ، لندنالقدس العربي

 
 وزير السياحة التونسي يجري لقاًء مع قناة إسرائيلية .653

الخاصة التي تبث أيضًا بالعربية والفرنسية، عن  i24أعلنت القناة اإلسرائيلية : محمد معمري -تونس 
والطرابلسي تونسي يهودي الديانة تّم  إجراء حوار تلفزيوني مع وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي.

لطرابلسي خالل المقابلة وظهر ا تعيينه في التعديل الوزاري األخير وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية.
يجيدها باعتباره مقيمًا في فرنسا  التيمتحدثًا باللهجة التونسية، فيما ترجمت القناة كالمه إلى الفرنسية 

ويملك شركات سياحية هناك، لكّنه تحّدث بالعربية، في ما يبدو تأكيدًا منه لصفته كوزير في حكومة 
 سالم دائم بالمنطقة".تونسية. وقد تحدث عن السالم و"رغبة تونس في 
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وأثار اللقاء ردود فعٍل واسعة، إذ رآه التونسيون تطبيعًا غير مسبوق مع الكيان الصهيوني، وهو مؤشر 
 خطير حيث يرفض التونسيون كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

والتزمت الحكومة التونسية الصمت حتى اآلن، بانتظار صدور موقف رسمي مما قام به أحد أعضائها، 
 .8/1/2019رغم أن القناة أعلنت عن إجرائها للحوار مع روني الطرابلسي منذ 

 15/1/2019، العربي الجديد، لندن
 
 "إسرائيل"طرد نهائي.. نقابة الموسيقيين التونسيين تعاقب فنانا بسبب  .654

ثم اعتذر  غنى في إسرائيل، وهتف بحياة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،: تونس - آمال الهاللي
باكيا للجمهور التونسي، وتحجج بإجباره على التطبيع الفني في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
علي، لكن الفنان التونسي محسن الشريف عاد ليثير الجدل مجددا، بعد زيارات متكررة إلسرائيل، تصدت 

 لها نقابة قطاع الموسيقى مؤخرا بإلغاء عضويته.
لنقابة مقداد السهيلي بالنهائي خالل تصريح له للجزيرة نت، مشددا على أنه ال مجال قرار وصفه رئيس ا

بعد اليوم للتسامح مع أي فنان تونسي "تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني والسفر إلحياء 
 حفالت فنية".

ن التونسيين؛ وأضاف السهيلي "هذه ممارسات مشينة ومسيئة ليس فقط للفنان نفسه، بل لكل الفناني
اصر فالرقص على جراح الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف كان ليس من شيم الشعب التونسي المن

 11وكان بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنقابة قطاع الموسيقى، في  للقضية الفلسطينية العادلة".
 آذار الجاري، قرر شطب محسن الشريف من قائمة المطربين بشكل نهائي. مارس/

  14/3/2019، يرة نت، الدوحةالجز 
 

 "إسرائيل"زيارة حاخامات متطرفين لتونس تثير جداًل وسياسيون يتهمون الحكومة بالتطبيع مع  .655
حسن سلمان: اتهم سياسيون تونسيون الحكومة بالتطبيع مع إسرائيل، مطالبين بالتحقيق في زيارة  –تونس 

يهود أن الحاخامات هم يهود تونسيون يعيشون حاخامات متطرفين إلى كنيس الغريبة، فيما أكد نشطاء 
 في الخارج، مشيرين إلى أنه سبق لهم زيارة تونس في وقت سابق ألكثر من مرة.

وتداولت وسائل إعالم صورًا قالت إنها لحاخامات إسرائيليين متطرفين شاركوا في موسم حج الغريبة، الذي 
ر زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، أن واعتب في جزيرة جربة، جنوب شرق تونس. انتهى أخيراً 

ما حدث هو تطبيع "وأضاف:  ."فضيحة تمت تحت أعين الحكومة"دخول حاخامات إسرائيليين إلى تونس 
حقيقي للحكومة مع العدو الصهيوني ومع شخصيات صهيونية تستغل شعارات التسامح الديني لتمرير 

الحاخامات المذكورين هم يهود تونسيون يقيمون في  فيما أكد نشطاء تونسيون أن ."مشاريع تطبيعية
هؤالء أصلهم من جربة وقد هاجروا إلى إسرائيل. وهذه ليست المرة "الخارج، حيث كتب جاكوب بيريز: 

 ."األولى التي يزورون فيها جربة. يكفي من الصيد في الماء العكر
 27/5/2019، لندن، القدس العربي
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 خيانة عظمى "إسرائيل": التطبيع مع نيةخالل مناظرة تلفزيو  قيس سعّيد .656
علق المرشح الرئاسي في تونس قيس سعيد خالل مناظرة تلفزيونية على موضوع التطبيع مع : تونس

 وقال سعيد: "التطبيع خيانة عظمى، ويجب أن يحاكم من يطبع مع كيان شرد ونكل شعبا كامال". إسرائيل.
وفي سؤال حول  ن في حالة حرب مع كيان غاصب.وقال إن كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة أصال، نح

السماح بزيارة معابد يهودية في تونس، رفض سعيد دخول من يحمل جواز سفر إسرائيلي، وقال نحن 
 نتعامل مع يهود ونقبلهم ال اإلسرائيليين.

 12/10/2019، 21عربي
 
 وزير السياحة التونسي: يجب أن نفتح األبواب لكل اليهود .657

من الحجيج اليهود القادمين من  %90وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، إن قال  :معا –تونس 
إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل 

 دخولهم.
سيواجه  وأوضح وزير السياحة التونسي، في حوار مع وكالة األنباء األلمانية، إن قطاع السياحة في تونس

اختبارا صعبا العام المقبل، إذ ُيخشى من أن تكون لتصريحات الرئيس الحالي، قيس سعيد، في حملته 
االنتخابية، بمنع دخول اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر اإلسرائيلية إلى معبد الغريبة، تأثيرا 

 رة جربة التونسية السياحية.على االحتفاالت السنوية في هذا المعبد اليهودي الواقع في جزي
وقال الطرابلسي إن "السياسة ال دخل لها في الديانة. يتعلق األمر بحج وبممارسة شعائر دينية، ويجب أن 
نفتح األبواب لكل اليهود"، مضيفا أن "الرئيس قال إنه ليس لديه مشكلة مع اليهود. ال أعتقد أن هذا 

 الغريبة".المشكل سيطرح في األعياد الدينية في معبد 
آالف سائح  3آالف يهودي، من مختلف بلدان العالم، معبد الغريبة، بينهم  7وزار العام الماضي حوالي 

 قدموا من إسرائيل.
 30/11/2019، وكالة معًا اإلخبارية

 
 "إسرائيل"إثر اتهامه بمحاولة التطبيع مع  التونسي دعوات إلقالة وزير السياحة .658

يون وا عالميون ونشطاء تونسيون، إلى إقالة وزير السياحة في حكومة دعا سياس: يامنة سالمي -تونس
، على خلفية تصريحات إعالمية "إسرائيل"بمحاولة التطبيع مع  بعد اتهامهبالدهم "روني الطرابلسي"، 

 طالب فيها "منح جوازات سفر للحجيج اليهود القادمين من إسرائيل، وهم من أصول تونسية".
 2019/12/1، اء، أنقرةوكالة االناضول لالنب

 
 ماليزيا تجدد رفضها مشاركة إسرائيليين ببطولة عالمية تنظم على أراضيها .659

أكدت الحكومة الماليزية رفضها السماح لرياضيين إسرائيليين للمشاركة في بطولة "بارا : كوااللمبور
وقال  في ماليزيا. أغسطس 4يوليو إلى  29، والتي ستقام في المّدة من 2019للسباحة" العالمية لعام 
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ماهتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي: إنه لن يسمح للوفد الرياضي اإلسرائيلي بالمشاركة، مؤكدًا أن 
وأضاف محمد بعد ترؤسه اجتماعًا حكوميا حول مكافحة الفساد، يوم الخميس، أن  "حضورهم جريمة".

 ضافة البطولة من ماليزيا.الوفد اإلسرائيلي لن يشارك في البطولة حتى لو سحبت حقوق است
يجدر ذكره أن المجلس األولمبي الماليزي )الجهة المنظمة للبطولة( يواجه ضغوطات شديدة على خلفية 

 القرار الماليزي بمنع مشاركة الوفد الرياضي اإلسرائيلي.
رياضيين قال نائب وزير الشباب والرياضية الماليزي: إن ماليزيا لن تسمح لل، 9/1/2019 يوم األربعاءو 

وقال: إن هذا يرجع إلى أن ماليزيا لديها سياسة خارجية  اإلسرائيليين بدخول البالد للمشاركة في البطولة.
وشدد أن "الحكومة ستحافظ على موقفها الثابت من هذه  واضحة للغاية عندما يتعلق األمر بـ"إسرائيل".

 القضية احتجاجًا على استمرار قمع الشعب الفلسطيني".
 10/1/2019، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 "إسرائيل"ماليزيا تعلن عدم استضافة أي فعاليات تشارك فيها  .660

وزير الخارجية الماليزي، أعلن أمس، أن بالده لن  ، أنأ.ف.ب، عن 17/1/2019، الخليج، الشارقةذكرت 
ئيليين" من المشاركة تستضيف أي فعاليات جديدة تشارك فيها "إسرائيل"، مؤكدًا أنه تم منع سباحين "إسرا

في مسابقة مقبلة. وماليزيا ال تقيم عالقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، وتحظر دخول البالد بجواز سفر 
 "إسرائيلي". 

واألسبوع الماضي صرح رئيس الوزراء مهاتير محمد بأن السباحين "اإلسرائيليين" لن يسمح لهم بالمشاركة 
العام في والية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين في مسابقة ستجري في وقت الحق من هذا 

 لأللعاب البارالمبية. 2020للمشاركة في بطولة طوكيو 
ورغم مناشدة من اللجنة البارالمبية العالمية إليجاد حل لهذا الخالف، إال أن وزير الخارجية الماليزي جدد 

ر سيف الدين عبدهللا: إن الحكومة قررت أن التأكيد على معارضة ماليزيا لدولة االحتالل. وقال الوزي
"ماليزيا لن تستضيف أي فعالية تكون ل"إسرائيل" فيها مشاركة أو تمثيل". وأضاف: "لقد اتخذت الحكومة 

"، مشيرًا إلى أن ذلك يعبر عن "القتال نيابة عن قضية "إسرائيلهذا القرار إلظهار موقفنا الصارم بشأن 
 المظلومين". 

ه بعد لقاء مع جماعات مسلمة أشادت بحظر السباحين "اإلسرائيليين" ودعت الحكومة وجاءت تصريحات
 إلى التمسك بسياستها بعدم السماح لحاملي جوازات السفر "اإلسرائيلية" بدخول البالد.

هيئات إنسانية ماليزية ، أن بوترا جايا، من سامر عالوي، عن 16/1/2019، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 
ر الحكومة رفض استقبال أي وفد إسرائيلي على أي مستوى وفي أي مجال وتحت أي ذريعة، ثمنت قرا

 بسبب الممارسات القمعية لالحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ونظمت حركة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا لقاء ضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووزير الخارجية 

 سيف الدين عبد هللا.
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منظمة غير حكومية تأييدها موقف الحكومة الذي رفض استقبال وفد  43مذكرة سلمت للوزير، أكدت  وفي
 رياضي إسرائيلي في إطار بطولة للسباحة تقام الحقا هذا العام في مدينة كوتشينغ. 

 وأشارت المذكرة إلى الجرائم التي تقترفها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وخططها
لـتهويد القدس وتوسيع االستيطان، واعتدائها على سيادة ماليزيا وأمنها باغتيال عالم الكهرباء الفلسطيني 

 الشهيد فادي البطش العام الماضي على أراضيها.        
وفي كلمته أمام ممثلي المؤسسات المعروفة بدعها للقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الماليزي موقف 

الرافض إلقامة أي عالقة مع إسرائيل أو الموافقة على مشاركة إسرائيليين في حدث دولي الحكومة 
 تستضيفه ماليزيا.

وقال سيف الدين عبد هللا "القرار األهم الذي اتخذته الحكومة في اجتماعها األخير هو منع دخول 
وأضاف أنه "ال فرق إن  يا".اإلسرائيليين األراضي الماليزية من أجل المشاركة في أي حدث يعقد في ماليز 

كان رياضيا أو فعالية أخرى، والقرار الثاني هو أن ماليزيا لن تستضيف أي حدث يشترط فيه مشاركة 
واعتبر الوزير الماليزي الموقف تجاه إسرائيل "قديما وثابتا، وهو استحقاق شعبي تؤكده  وفود إسرائيلية".

 تأسيسها إلى ما قبل االستقالل". خمنظمة غير حكومية بعضها يعود تاري 43مطالبة 
 
 تنافق وتقمع الرياضيين الفلسطينيين "إسرائيل"وزير الرياضة الماليزي:  .661

بــ"النفاق ومحاولـة  "إسـرائيل"اتهم وزير الرياضة والشباب الماليزي سيد صديق : سامر عالوي -كوااللمبور 
بقمــع الرياضــيين  "إســرائيل" ن لــه،، فــي بيــاوزير صــديقالــاتهــم و  لعــب دور الضــحية لجلــب تعــاطف حقيــر".

لــه اللعــب ومــن يحــرم منــه، ووصــف هــذه الممارســات بأنهــا "انتهــاك صــريح  الفلســطينيين، وتحديــد مــن يحــقّ 
منعت فريق الشجاعية لكرة القدم في قطاع غـزة مـن  "إسرائيل"وقال إن  لقوانين الرياضة العالمية وأخالقها".

وكــرر الــوزير  للرياضــة؟". ربيــة، وتســاءل "ألــيس هــذا تسييســاً المشــاركة فــي أنشــطة رياضــية فــي الضــفة الغ
الماليزي تساؤله "أليس حرمـان إسـرائيل غيـر القـانوني للفـرق الفلسـطينية مـن اللعـب خـارج وطنهـا أو تـدريب 

 للرياضة؟". الالعبين الفلسطينيين خارج وطنهم تسييساً 
خوتنـــــا وأضـــــاف صـــــديق أن بـــــالده "ال يمكنهـــــا التواطـــــؤ مـــــع النظـــــام اإلســـــرائ يلي الوحشـــــي والالإنســـــاني، وا 

الفلســـطينيون يقتلـــون بـــدم بـــارد، واألحيـــاء مـــنهم يـــزج بهـــم فـــي الســـجون"، وذلـــك فـــي تأكيـــده علـــى قـــرار منـــع 
 اإلسرائيليين من اللعب في األراضي الماليزية.

ليزيــا بــالده الســيادي منــع المجــرمين والقتلــة مــن دخــول أراضــي ما وزير المــاليزي بيانــه بــأن مــن حــقّ الــوخــتم 
 المحبة للسالم ومقاطعة النظام الذي يمارس جرائم الحرب والتمييز العنصري )أبارتايد(.

 18/1/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 "إسرائيل": موقفنا واضح في رفض التطبيع مع ة"الخارجية الكويتي" .662

أن موقـــف بـــالده  ،15/2/2019 )د ب أ(: أكـــد نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الكـــويتي خالـــد الجـــارهللا، يـــوم الجمعـــة
في تصريحات  ،وشدد الجار هللا "واضح في رفض التطبيع مع إسرائيل وأنها ستكون آخر من يطبع معها".
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 "واهم من يعتقد بأن الصورة الجماعية في مؤتمر وارسـو تعنـي تغييـراً  :أوردتها وكالة األنباء الكويتية )كونا(
 في موقف الكويت الراسخ والرافض للتطبيع".

 15/2/2019 ،عربي، لندنالقدس ال
 
 "إسرائيل"الغانم يؤكد موقف الكويت الرافض للتطبيع مع  .663

جدد رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم على موقف الكويت الرافض : نادية الدباس -الكويت 
للتطبيع مع إسرائيل على جميع المستويات، وأنها ستكون آخر من سيطبع مع إسرائيل، وأن هذا الموقف 

وأعلن الغانم أن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح دعا إلى اجتماع  قى قائما وراسخا ومبدئيا.سيب
 مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لمناقشة نتائج مؤتمر وارسو األخير.

  17/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"استنكار كويتي لسلفي أجاز التطبيع مع  .664
عبد الرحمن الجيران عضو مجلس  .مزيج من االستنكار والجدل أثارته فتوى د: الدباس نادية -الكويت 

ليعود وسم #ال_للتطبيع_مع_إسرائيل لصدارة المشهد  "إسرائيل"األمة الكويتي السابق بجواز التطبيع مع 
 السياسي في البالد.

التي نشرها  ،على التجمع السلفيالمحسوب  ،عضو هيئة التدريس في كلية التربية األساسية، فتوى الجيران
جاء فيها "التطبيع مع إسرائيل ال يتعارض مع الشرعية الدولية ومبادرة السالم  ،"تويتر"في تغريدة له على 

قامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية إذا توافقت اإلرادات، وال مانع شرعا من الصلح مع  العربية وا 
مة اإلسالمية بعلمائها الكبار وحكامها وحكمائها، وال عبرة بشذوذ اإلخوان اليهود، وهذا ما أجمعت عليه األ

 المسلمين".
وما إن نشر الجيران فتواه هذه، حتى انهالت عليه االنتقادات من كل صوب ومن مختلف شرائح 
الكويتيين، الذين كان من بينهم بعض أعضاء مجلس األمة الحاليين والسابقين وكذلك بعض السياسيين 

 لناشطين إلى جانب المغردين في مواقع التواصل االجتماعي.وا
 17/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الكويت: عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني أحد ثوابتنا .665

: نقل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس األمة الكويتي، النائب عبد الكريم األناضول - الكويت
 الخالد الصباح، األربعاء، قوله ان "عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني  الكندري، عن وزير الخارجية صباح

 أحد الثوابت، ويعد ركيزة السياسة الخارجية الكويتية".
 20/2/2019، القدس العربي، لندن
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 كويتي ينسحب من بطولة دولية لوجود العبين إسرائيليين .666
بيب السبتي من بطولة روما الدولية بعد انسحب العب نادي الشباب ومنتخب الكويت لـ"الجودو" ح: روما

 العبين من الكيان اإلسرائيلي معه في نفس الفئة. 3معرفته بوجود 
 21/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مجلس األمة الكويتي يدعو إلى مقاطعة ورشة البحرين .667

بحرين التي دعت إليها دعا نواب مجلس األمة الكويتي حكومة بالدتهم إلى "مقاطعة أعمال ورشة ال
اإلسرائيلي والمزمع عقدها يومي  -ضمن خطة سالم لحل الصراع الفلسطيني  األمريكيةالواليات المتحدة 

 حزيران الجاري. 26و 25
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على تمسك الكويت بالثوابت األساسية في 

 ية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.سياستها الخارجية بدعم القض
، بعد أن تال رئيس المجلس مرزوق اإلثنينجاء ذلك خالل مداخلة الوزير في جلسة مجلس األمة اليوم 

علي الغانم بيانا طارئا للنواب بشأن المشاركة في "ورشة البحرين" التي دعت إليها الواليات المتحدة ضمن 
اإلسرائيلي والمزمع عقدها غدا الثالثاء وبعد غد االربعاء بمشاركة  -لسطيني خطة سالم لحل الصراع الف

 إسرائيلية.
وقال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان "وتؤكد تمسكها بالثوابت والركائز األساسية في 

 ولن نقبل ما ال سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية،" مضيفا "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون
 ودعا نواب مجلس األمة الكويتي من جانبهم، الحكومة إلى "مقاطعة أعمال "ورشة البحرين". يقبلون به".

وقال النواب، في البيان الذي تاله الغانم خالل الجلسة الخاصة اليوم: "ندعو الحكومة إلعالن موقف 
"نرفض كل ما تسفر عنه أعمال االجتماع وأضاف البيان:  حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا االجتماع".

 من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية واإلسالمية التاريخية في فلسطين المحتلة".
وذكر النواب أن الكويت كانت "تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني" 

كما اعتبروا أن "ورشة  مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".وان "التطبيع مع الكيان الصهيوني 
ضفاءالمنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس االحتالل  الشرعية عليه وتحميل  وا 

 الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".
السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات وأشاروا إلى "الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب  

 المجتمع المدني مرارا وتكرارا عن الرفض ألي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
 24/6/2019، األيام، رام هللا
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 في الدوحة اً فاخر  شيف إسرائيلّي يفتتح مطعماً  .668
لنقاب عن أّن الطاهي )الشيف( كشفت قناة إسرائيلّية في التلفزيون العبرّي ا زهير أندراوس: -الناصرة

اإلسرائيلّي الموهوب يوناتان روشفيلد ُيشِرف في هذه األيام على إقامة مطعٍم فاخٍر ألطعمٍة يونانّيٍة في 
 فندٍق فاخٍر في منتجع المسيلة في العاصمة القطرّية، الدوحة.

تلفزيون العبرّي( فإّن الشيف بال 13و 12وبحسب التقرير الذي بثته شركة األخبار اإلسرائيلّية )القناتان 
اإلسرائيلّي المعروف، يوناتان روشفيلد، يقوم في هذه األيام باإلشراف على مشروٍع سريٍّ في الخليج 

القيل ”الفارسّي )العربّي(. وجاء الخبر في برنامج أسبوعي ينقل أخبار المشاهير في إسرائيل ويهّتم بـ
عم المذكور في شهر آذار )مارس( من العام الُمقِبل وذلك في ، حيث قيل إّن روشفيلد سيفتتح المط”والقال

 أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة القطرّية، الدوحة، بحسب ما أّكده التلفزيون اإلسرائيلّي.
 28/12/2018، لندن، رأي اليوم

 
 عالمكُمستشاٍر للُمشجّعين اليهود واإلسرائيليين في ألعاب كأس ال صهيونياً  قطر ُتعّين حاخاماً  .669

عينت اللجنة القطرّية المنظمة أللعاب كرة القدم حاخاًما صهيونًيا كمستشاٍر لها  زهير أندراوس: –الناصرة 
ن السياسّية في صحيفة لتقديم النصح في كيفية استضافة المشجعين اليهود، كما كشف الُمراِسل للشوؤ 

ٍة رفيعٍة في تل أبيب، ُمضيًفا أّن يديعوت أحرونوت العبرّية، إيتمار آيخنر، نقاًل عن مصادر سياسيّ 
 الحديث يجري عن الحاخام األمريكّي البارز مارك شناير من نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة وسط توقعات بتدفق عشرات اآلالف من اإلسرائيليين إلى اإلمارة الخليجّية لحضور 
التأشيرات، والتي سبق أْن قالت قطر المباريات، وبالتالي فإضافًة إلى تجاوز المشكالت السياسّية المتعلّقة ب

إّنه لن يكون هناك مشكلة، فإّن الحاخام شناير يسعى لتوفير متطلبات الطعام )الكوشير(، أْي األكل 
الحالل لليهود، واإلقامة بل احتمال أْن تُقام كنس لخدمة المشجعين اليهود، وهو أمر وصفه شناير بأّنه 

 تطور استثنائّي، على حّد تعبيره.
ابعت الصحيفة العبرّية قائلًة، نقاًل عن المصادر عينها، إّن رئيس اللجنة القطرّية لتنظيم مباريات كأس وت

العالم في اإلمارة الخليجّية، حسن الذوادي، التقى ُمؤخًرا مع الحاخام األمريكّي الصهيونّي مارك شناير، 
 بر بمثابة مستشار للجنة المنظمة.الذي ُيعتبر الحاخام غير الرسمّي لدول الخليج، والذي أصبح يعت

وقال الحاخام شناير للصحيفة العبرّية في حديٍث خاّصٍ إّن هذا تطور استثنائّي يشهد على الحساسية التي 
يظهرها القطريون تجاه اإلسرائيليين والعالم اليهودّي، ووفًقا له، فإّن القطريين يسعون وراء نصائحه 

ود في كّل ما يتعّلق بالطعام الشريعة اليهودّية، وتابع قائاًل إّنه وافق لالهتمام باحتياجات المشجعين اليه
على المهّمة التي أوكلت له من قبل القطريين، الفًتا إلى أّن هذه الُمّهمة تُدل على مدى اهتمام هذه الدولة 

 قوله. ، على حدّ 2022باحتياجات اليهود واإلسرائيليين خالل األلعاب التي ستُقام في اإلمارة عام 
 27/12/2018، رأي اليوم، لندن
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 عادلة وزير خارجية قطر: السالم بالشرق األوسط يستدعي حلوالً  .670
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمـد بـن عبـد الـرحمن آل ثـاني إنـه مـن أجـل تحقيـق السـالم فـي الشـرق 

  وأوالها القضية الفلسطينية. األوسط يجب أوال إيجاد حلول عادلة ودائمة إلنهاء األزمات في هذه المنطقة،

، أنــه يجــب إيجــاد آليــة إقليميــة شــاملة ال "تــويتر"وأضــاف وزيــر الخارجيــة القطــري فــي تغريــدة علــى موقــع 
 تقصي الحوار بشأن قواعد األمن المشترك، وفق ما ورد في التغريدة.

 16/2/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 
 للقضية الفلسطينية دون حل عادل "إسرائيل"تطبيع مع ال أمير قطر:  .671

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خالل افتتاح دورة االنعقاد الثامنة واألربعين لمجلس : الدوحة
الشورى القطري، على أن السالم في منطقة الشرق األوسط ال يمكن تحقيقه إال بحل القضية الفلسطينية، 

 حل عادل للقضية الفلسطينية مجرد سراب.من دون  "إسرائيل"أن تطبيع العالقات مع  معتبراً 
 2019/11/5، الغد، عّمان

 
عادة النظر باتفاقية وادي عربة .672  البرلمان األردني يدعو لطرد السفير اإلسرائيلي وا 

تبنى مجلس النواب توصيات لجنة فلسطين النيابية، والتي من أبرزها طرد السفير اإلسرائيلي من عّمان 
 ن تل أبيب، وتجميد العمل باتفاقية وادي عربة.واستدعاء السفير األردني م

كما أضاف المجلس توصيتين تتمثالن بمخاطبة البرلمانات الدولية واطالعها على ما تمارسه سلطات 
االحتالل من اقتحامات وجرائم التخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات واالعتداءات اإلسرائيلية في 

 مان العربي لالجتماع في عمان لمناقشة موضوع االنتهاكات اإلسرائيلية.القدس، وكذلك دعوة االتحاد البرل
رسالتنا واضحة ومستمرة حول موقفنا كبرلمان وكشعب "وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن 

 ."من القضية الفلسطينية
مفادها بأن السالم  وطالب الطراونة الحكومة بأن تبعث برسالة جادة تجسد تهديدًا واضحًا لدولة االحتالل،

 بيننا مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس واألقصى.
حديث الطراونة جاء في اجتماع طارئ عقده النواب في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب بحضور 
وزراء الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزيرة 

 جمانة غنيمات. اإلعالملدولة لشؤون ا
 20/8/2019، الدستور، عّمان
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 عبر األردن.. وصفة إسرائيلية للعبور والتطبيع بالمنطقة: هآرتس .673
بزعم "إنضاج ثمار السالم" بين االحتالل اإلسرائيلي والمملكة األردنية : أحمد صقر - 21عربي -غزة 

وعة يتم من خاللها إحكام السيطرة اإلسرائيلية على المنطقة الهاشمية، قدمت صحيفة إسرائيلية، وصفة متن
 العربية.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير مشترك لكل من باروخ شبيغل وشمعون حيفتس، أن "اتفاق 
سرائيل، هو ذخر استراتيجي، سياسي 1994أكتوبر  تشرين األول/ 26السالم الذي وقع في  ، بين األردن وا 

 لجانبين ولباقي المنطقة".وأمني مهم ل
وأشارت إلى أن "العالقة الشخصية والثقة المتبادلة، التي نشأت بين الملك حسين ورئيس الحكومة ووزير 
األمن وقتها إسحاق رابين واالحترام الكبير لبعضهما، شكل كله عنصرا حاسما في التوصل إلى اتفاق 

من رابين والملك حسين، وعليه علقوا اآلمال ورأوا فيه  سالم"، زاعما أن "مفهوم "ثمار السالم" كان أمل كل
 بين الزعيمين". وليس فقطدافعا هاما للدفع قدما بالعالقات بين الجانبين 

ونبهت الصحيفة، أن "هناك خيبة أمل كبيرة في األردن، ألن هذه اآلمال لم تتحقق، وثمار السالم أبعدت 
"من الجدير أن تفكر إسرائيل بمسار جديد بالنسبة  عن جدول العمل لدى الطرفين"، منوهة إلى أنه

لعالقاتنا الضعيفة مع المملكة الهاشمية، وأن تساعدها على تطوير اقتصادها، وذلك للحفاظ على أمن 
 المملكة".

وأوصت "هآرتس"، الحكومة اإلسرائيلية "بتشكيل لجنة توجيه مشتركة على مستوى وزاري كبير، تكون لها 
رارات وتطبيقها في عدة مواضيع من مثل؛ المياه، الطاقة، المواصالت، االتصاالت، صالحيات التخاذ ق

 الزراعة، السياحة وغيرها".
يجاد  في مجال المياه، شددت الصحية على وجوب أن "يكون هناك تعاون في موضوع المياه والمجاري، وا 

تمرا حول ذلك، كما أنه يجب حلول مشتركة لموضوع المياه في األردن، علما بأن هناك نقاشا رسميا مس
 والبدائل". (قناة البحرين)التوصل في أسرع وقت إلى قرارات، إضافة لمشروع 

أما الطاقة، فتوجد بحسب الصحيفة "قدرات تقنية متاحة ومتنوعة مثل الربط بالغاز الموجود في مراحل 
التي توجد بوفرة في األردن مثل؛  إنتاج الكهرباء وتسويقها بكميات كبيرة، وتطوير استخدام الطاقة المتجددة

 الشمس والرياح".
مشددة على أهمية العمل في مجال المواصالت، وهو "شرط أساسي لربط الشرق والغرب ونمو االقتصاد، 
إضافة لمشروع سكك الحديد وتطوير بنى تحتية للشوارع التي ستمكن من ربط األردن بدول حوض البحر 

 المتوسط".

 8/11/2190، "21موقع "عربي 
 
 غضب يعصف باليماني ومطالب بإقالته بعد جلوسه بجانب نتنياهو .674

الــيمن: أثــار ظهــور وزيــر الخارجيــة اليمنــي خالــد اليمــاني، جالســًا بجانــب رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين 
، في مؤتمر "السالم واألمن في الشرق األوسط"، بالعاصمة البولندية وارسو، 14/2/2019 نتنياهو، الخميس
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وأبــدى اليمنيــون رفضــًا قاطعــًا للموقــف الــذي يعــد ســابقة مــن نوعهــا فــي  عاصــفة مــن االنتقــادات الغاضــبة.
تــاريخ الجمهوريــة التــي ال تــرتبط بــأي عالقــة مــع إســرائيل، ووصــلت حــدة االعتراضــات إلــى المطالبــة بإقالــة 

 الوزير والحكومة، واالعتذار للشعب اليمني.
 16/2/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 ظهوره بجوار نتنياهو وزير خارجية اليمن يؤكد: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابتساعات من بعد  .675

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الخميس، إن موقف بالده من القضية  علي عويضة: - مأرب
دي( عندما قدُت وأشار أن ذلك الموقف "تجلى في توجيهات )ها، "ثابت وال يقبل المزايدة"الفلسطينية 

جاء ذلك عبر تغريدات على حسابه في  .التحرك العربي في األمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس".
"تويتر"، بعد ساعات من ظهوره بجوار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء مؤتمر وارسو 

وشدد على أن المشاركة في   لعربية.الدولي، في صور أثارت جدال واسعا في مختلف األوساط المحلية وا
مؤتمر وارسو، لم تكن لمناقشة القضية الفلسطينية، بل لحشد المجتمع الدولي في مواجهة "التوسع 

  اإليراني" باليمن.
 14/2/2019، رأي اليوم، لندن

 
 أفريقياالبرلمان العربي يتفق على التحرك المشترك لمواجهة المخططات اإلسرائيلية في  .676

، أفريقيافي  اإلسرائيليةرلمان العربي والدول العربية، أعضاء اللجنة الخاصة بمواجهة المخططات اتفق الب
على أهمية التحرك المشترك وتنفيذ خطة العمل العربية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب، لمواجهة 

 الفلسطينية.يها االستهداف للقضية بما ف األفريقيةاالستهداف اإلسرائيلي للقضايا العربية والعالقات العربية 
، أفريقيافي  اإلسرائيليةجاء ذلك في ختام االجتماع الرابع للجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات 

، برئاسة المملكة العربية السعودية، وشارك فيه رئيس البرلمان العربي مشعل اإلثنينوالذي عقد يوم 
لسطين واألراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، والسفير السلمي، واألمين العام المساعد لشؤون ف

 المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة.
  11/2/2019القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل""علماء المسلمين" يحذر من تداعيات تحالف دول عربية مع  .677

العالمي لعلماء المسلمين، األحد، من تداعيات تحالف دول عربية مع "العدو  حذر االتحاد: الدوحة
 المحتل" )إسرائيل(، بدعوى مواجهة إيران، واعتبر أن "المستهدف الحقيقي هو القضية الفلسطينية".

وقال االتحاد، في بيان: "تابع المسلمون بحسرة ما وقع في مؤتمر وارسو )األربعاء الماضي( من اجتماع 
د كبير من مسؤولي الدول العربية برئيس وزراء الدولة )إسرائيل( التي تحتل قدسهم وأرضهم في عد

 فلسطين وتقتل أبناءها وتحاصر مدنها وُتّهود القدس وفلسطين بعد مباركة أمريكا".



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثقة وختم االتحاد بأن "التاريخ شاهد على أن التنازل عن القضايا الكبرى سيزيد من تفكيك األمة وفقدان ال
 بين الشعوب وقادتها، كما أن التاريخ لن يرحم".

 18/2/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 تونس والجزائر ترفضان عبور طائرة نتنياهو في أجوائهما .678

أن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح  اإلسرائيلية 13الـذكرت القناة : عكا - الداخل المحتل
 "بنيامين نتنياهو" عبور أجواء البلدين في رحلته المقبلة المقررة إلى المغرب. لطائرة رئيس حكومة االحتالل

، فقد حاول المسؤولون في مختلف البلدان، بما في ذلك فرنسا والواليات اإلثنينوحسب تقرير للقناة اليوم 
على السلطات  المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، التدخل والضغط

 في الجزائر وتونس للسماح للطائرة بالمرور.
 18/2/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "علماء المسلمين" يحّمل "دول التطبيع" مسؤولية العدوان اإلسرائيلي على األقصى .679

للتطبيع"، حّمل "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، اليوم الخميس، دواًل عربية "مهرولة : األناضول
مسؤولية االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف المسجد األقصى، واصفًا إغالق شرطة 

للمسجد واالعتداء على المصلين بأنه "تعٍد صارخ على المقّدسات، وتحدٍّ سافر لألمة يوجب  االحتالل
 الّتحرك".

ومات، بنصرة القدس وفتح أبواب األقصى وطالب االتحاد، في بيان، "األمة اإلسالمية قادة، شعوبًا، وحك
نقاذه والوقوف مع أهله بكل الوسائل المشروعة"، مناشدًا الخطباء لتخصيص خطب يوم غٍد، الجمعة،  وا 

 للقدس واألقصى.
ورأى أن "لألنظمة التي تهرول للّتطبيع مع الكيان الّصهيوني مسؤولّية كبيرًة في تجرؤه على عدوانه هذا، 

ألخضر للمزيد، نوعًا وعددًا"، محذرًا الدول اإلسالمية من "مغبة الصمت الذي سيؤول وا عطائه الّضوء ا
 تكريس التقسيم الّزمانّي والمكانّي للمسجد األقصى المبارك".إلى 

وطالب "علماء المسلمين" منظمة التعاون اإلسالمي بـ"الّتحرك العاجل لمنع هذا العدوان الخطير، وفي 
ية بوصفها رئيسًا للمنظمة، والمملكة األردنّية الهاشمّية بوصفها راعية األوقاف مقدمتها الجمهورية الترك

 والمقّدسات اإلسالمّية في القدس، والمملكة المغربية بوصفها رئيسًا للجنة القدس".
 14/3/2019، العربي الجديد، لندن

 
 بمؤتمر اتحاد المحامين العرب "إسرائيل"التطبيع مع  لمواجهةدعوات  .680

قال ناصر حمود الكريوين، األمين العام التحاد المحامين العرب، إنه "ال بد من : مروى الساحلي -تونس 
موقف عربي واع وموحد يدعم القضية الفلسطينية التي هي القضية العربية األولى ويعلن موقفه الصريح 

 ".إسرائيلمن رفض التطبيع مع 
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ر العام الرابع والعشرين التحاد المحامين العرب تصريح الكريوين كان في كلمة له خالل افتتاح المؤتم
)منظمة عربية دولية(، الذي يتواصل بالعاصمة تونس حتى األحد تحت شعار "المحاماة وحماية قضايا 

 األمة وتحقيق العدالة".
ويشارك في المؤتمر العام أكثر من ألف محام من مختلف الدول العربية إلى جانب حضور نقباء المحامين 

 وشخصيات عربية ودولية وممثلين عن مكاتب التحكيم والهيئات المالية في الدول العربية. العرب
من جهته، دعا عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عامر المحرزي كافة الحقوقيين والمحامين العرب 

 إسرائيلتطبيع مع إلى المشاركة الحمالت التي تدعو غلق كل منافذ التطبيع، مؤكدا على أنه "ال مجال لل
وأكد ضرورة العمل خالل أشغال المؤتمر على وضع النواة األولى لوضع  بأي شكل من األشكال".

استراتيجية بخصوص القدس وحق العودة وتفعيل صندوق الدعم الفلسطيني عبر جمع تبرعات من كافة 
 الدول العربية.

رة كل ثالث سنوات بأحد األقطار العربية من يذكر أن "المؤتمر العام" لالتحاد المحامين العرب ينعقد م
صدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه".  أجل "رسم سياسات االتحاد وتوجيه نشاطه وا 

 16/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 وتتجاهل القضية الفلسطينية؟ "إسرائيل": دول الخليج تتقارب مع "فورين بوليسي" .681

وتغض النظر عن وجود  "إسرائيل"كية إن دول الخليج جميعها تتقارب مع تقول مجلة فورين بوليسي األمري
عمليــة ســالم فــي الصــراع الفلســطيني، وتشــير إلــى أن ذلــك بمثابــة تدشــين لمرحلــة سياســية جديــدة بالشــرق 

للكاتبــة داليــا حاتوكــة ســردت فيــه تفاصــيل التقــارب بــين الجــانبين وتجاهــل  ونشــرت المجلــة مقــاالً  األوســط.
وتقــول حاتوكــة إن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو ينشــئ روابــط مــع قــادة  لســطينية.القضــية الف

لتطبيـــع العالقـــات  الـــدول العربيـــة المعاديـــة إليـــران، ويؤكـــد أن صـــفقة ســـالم مـــع الفلســـطينيين ليســـت شـــرطاً 
 الدبلوماسية مع دول الخليج.

ومعاداتهـا  "إسـرائيل"ن تقاربها المعلـن مـع وتشير إلى أن بعض دول الخليج ال تشعر بالحرج من الكشف ع
إليـران، إذ تباهـت هـذه الـدول خـالل قمـة وارسـو الشـهر الماضـي بهـذه العالقـة، وهـي القمـة التـي فشـلت فـي 

 إقناع الدول األوروبية بالتخلي عن االتفاق النووي مع إيران.
ـــت إن العالقـــة الجديـــدة بـــين دول الخلـــيج و أوســـع تحـــاول إدارة الـــرئيس هـــي جـــزء مـــن نقلـــة  "إســـرائيل"وقال

 ضــدّ  "إســرائيل"األمريكــي دونالــد ترامــب قيادتهــا، وتــتلخص فــي التحــالف العلنــي بــين الــدول العربيــة الســنية و
برام صفقة سالم "مخفف" بين  وأعادت الكاتبة لألذهان ما قاله نتنياهو قبيل  والفلسطينيين. "إسرائيل"إيران وا 

ــة تشــاد يــوم  فــي زيــارة تــؤرخ لعــودة العالقــات التــي ُقطعــت بــين الــدولتين فــي  20/1/2019مغادرتــه إلــى دول
، إذ قــال إن زيارتــه لتشــاد هــي جــزء مــن "ثــورة دبلوماســية" يقــوم بهــا فــي العــالمين العربــي واإلســالمي، 1972
 ."إسرائيل"بنجاح هذه الثورة وبالمزيد من الدول التي ستطبع عالقاتها مع  متعهداً 

مــع مــن ســماهم "أبنــاء إســماعيل" طــوال الوقــت الــذي  "إســرائيل"عالقــات  واســتمر نتنيــاهو فــي الكشــف عــن
 استمر في إعالن عدم إجبار مستوطن واحد في الضفة الغربية على الرحيل.
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ـــاهو مـــؤخراً  وذكـــرت أيضـــاً  ـــة األجـــواء الســـعودية  تبـــاهي نتني ـــة اســـتخدام الطـــائرات اإلســـرائيلية المدني بإمكاني
منــذ ســنوات  "إســرائيل"أن دولــة قطــر نفســها لــديها ترتيبــات عمــل مــع  مــان والســودان، مشــيرة إلــىوســلطنة عُ 

تهدف في الغالب للسـماح للدوحـة بتحويـل مسـاعدات ماليـة لقطـاع غـزة لتخفيـف الوضـع اإلنسـاني الصـعب 
للحكومــات فــي المنطقــة بتحويــل  مفيــداً  وعلقــت الكاتبــة بــأن القضــية الفلســطينية ظلــت لعقــود مســاعداً  هنــاك.

قضايا المحلية الملحة، ففي حالة اإلمارات يرى قادة الدولة هنـاك أن الفلسـطينيين لـيس لـديهم االنتباه عن ال
، من الناحية األخرى، نفسها كمركز لالبتكار، وهـو أمـر تطمـح "إسرائيل"الكثير لتقديمه لدولتهم، بينما تقدم 

 إليه اإلمارات.
ياهو وتتضمن تجاهل القضية الفلسـطينية، تجـد التي يتبعها نتن االستراتيجيةومع ذلك تقول حاتوكة إن هذه 

، خاصــة وسـط المؤسســة العسـكرية واألمنيــة باعتبارهـا تتعــارض ومصــالح "إسـرائيل"مـن يعارضــها حتـى فــي 
 .  "إسرائيلـ"دائما ل وجودياً  . ويرى هؤالء المعارضون أن عدم حل القضية الفلسطينية سيظل مهدداً "إسرائيل"

 29/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 بّري يحذر من التطبيع ويؤكد: كل القدس عاصمة فلسطين .682
جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم األحد، موقفه الداعم للقضية الفلسطينية وقضية : بيروت

 القدس، عاّدًا ذلك واجبًا أخالقّيًا ووطنّيًا، وشدد على أن كل القدس عاصمة فلسطين األبدية.
نفذها وفد من مؤسسة القدس الدولية لبري في مكتبه في بيروت؛ لتقدير موقفه الداعم  جاء ذلك خالل زيارة
وتساءل بري: "إذا لم تجمعنا القدس ما الذي يجمعنا، فالقدس قطعة من السماء  للقضية الفلسطينية.

 موجودة على األرض، وعلينا أن نحافظ عليها ونحميها من االحتالل اإلسرائيلي ومشاريعه".
"حاولت خالل اجتماع اتحاد البرلمانات العربية أن أطرح المشترك في ما يتعلق بالقضية وقال: 

الفلسطينية، وأكدت أّنه من غير المقبول أن يصدر عن االجتماع المخصص لدعم القدس طعنة  في صدر 
 المدينة، أما موقفي الشخصي فهو التحرير الكامل لكل فلسطين بجميع الوسائل المتاحة".

ترأست اتحاد البرلمانات العربية مرتين، ولكّن ما لفت انتباهي هذه المرة الحضور الرفيع والمميز وأضاف: 
وحذر من  من رؤساء البرلمانات العربية، وهذا يؤكد أن القدس ما يزال لها رصيد كبير في األمة.

ه كيانًا طبيعيا في منطقتنا.محاوالت   البعض للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي وعدِّ
من جهته ثّمن وفد مؤسسة القدس مواقف الرئيس بري الداعمة للقضية الفلسطينية وقضية القدس ال سيما 
موقفه األخير في مؤتمر االتحاد البرلماني العربي في عّمان، الذي أعلن فيه التمسك الكامل بمدينة القدس 

 التنازالت المجانية لالحتالل. عاصمة فلسطين من دون الموافقة على تجزئتها إلى شرقية وغربية في سياق
 10/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ل"إسرائي"رؤساء البرلمانات العربية يدعون للوحدة ونصرة القدس ورفض التطبيع مع  .683
أجمع رؤساء برلمانات عربية على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها، منوهين إلى أهمية عقد : عمان

وشدد البرلمانيون  بي الذي بدأ أعماله في عمان أمس.ين لالتحاد البرلماني العر المؤتمر التاسع والعشر 
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العرب بكلماتهم على أهمية تعزيز التضامن العربي، بما يخدم القضية الفلسطينية، وبما يحول دون تنفيذ 
 المخططات الصهيونية ضد القدس.

سائية للمؤتمر، ان القدس عاصمتنا وقال رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم، خالل الجلسة الم
كانت وما تزال وستظل عاصمتنا، مضيفًا لو قدر لي أن أضيف كلمة إلى العنوان لقلت القدس العاصمة 

وأكد الغانم أهمية المصالحة الفلسطينية، قائال إن ما تشهده الساحة الفلسطينية  األبدية واألزلية لفلسطين.
دعا أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر التأكيد صراحة ال على كما  من تصدع وخالف لم يعد مقبوال.

رفض خطوة التطبيع فقط، بل رفض مجرد الحديث عنه والتسويق له، موضًحا أننا يجب ان نصنف هذا 
 الموضوع بخانة الحرام السياسي والممنوع األخالقي وبشكل واضح ودون مواربة.

القدس جوهر العروبة وقدسها، والعالم كله مفتون وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ ان 
مشيرا إلى أن من أجل العروبة وفلسطين ليس امامنا سوى المقاومة، كما أكد ضرورة تحرير  بالقدس،

 فلسطين والجوالن السوري.
بينما اكد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي الحاجة إلى بعد النظر االستراتيجي والتخطيط 

دراك حجم المخاطر المحدقة باألمة وبالقضية الفلسطينية.المحكم  ، ومجابهة الواقع وا 
وقالت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدهللا زينل إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت تشكل 
وجدان كل بحريني، بدءا من ملك البالد الذي لم تغب قضية فلسطين عن خطبه السامية يوما، مشدده 
على أن الدفاع عن القدس باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية مسؤولية المجتمع الدولي برمته وليست 

 مسؤولية الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين فقط.
وقال رئيس مجلس الشورى في دولة قطر أحمد بن عبد هللا بن زيد آل محمود إن القدس هي العاصمة 

ها غاية سامية يسعى لتحقيقها كل عربي ومسلم وكل نصير للحق، وأن األبدية لدولة فلسطين، مؤكًدا أن
ن دعم إخوتنا المرابطين في أكنافها ضرورة ومسؤولية ألنهم يدافعون  دفاعنا عن القدس واجب شرعي وا 

 عن مقدسات األمتين العربية واإلسالمية.
 تعيد الحقوق المسلوبة ألهلها، وأوضح أننا إذا لم نجاهر برفضنا ونتخذ موقفًا موحدًا حيال أي صفقات ال

فإن هذه المحاوالت قد تنجح في هدر ما تم تقديمه من تضحيات ولن تحقق العدالة وتحرر األسرى وال 
 تداوي الجرحى أو تكرم دماء الشهداء، بل تؤدي إلى دوامة عدم االستقرار والعنف.

أيِّ جهٍد لمواصلِة مساعينا لوضِع حدٍّ ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى عدِم ادخاِر 
لسياساِت الكياِن اإلسرائيلي الغاصب، الهادفِة إلى طمِس ُهِوي ِة القدِس فضاًل عن مواجهِة كلِّ اإلجراءاِت 

 المنحازِة التي تَتخُذ من هذا الطرِف لترسيِخ هذا الوضِع المرفوِض.
سناد وتبني أي موقف يصدر من إخوان نا في فلسطين، مقترحا أن يعقد االتحاد وأكد ضرورة دعم وا 

اجتماعا في األراضي الفلسطينية لتصل رسالة واضحة وصريحة الى السجان بأننا لن نترك قضيتنا ولن 
 يبقى السجين تحت قيد هذا السجان الغاصب.

 3/3/2019الغد، عمان، 
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 "المؤتمر الشعبي" يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التطبيع وصفقة القرن .684
دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، يوم األربعاء، إلى مواجهة سياسة التطبيع "اإلسرائيلية" : بولإسطن

ألوسط، مع الدول العربية واإلسالمية، وتوحيد الجهود لمجابهة خطة التسوية األمريكية في الشرق ا
ام أبو محفوظ، اليوم جاء ذلك في بيان لنائب األمين العام للمؤتمر، هش المعروفة بـ"صفقة القرن".

  لنكبة الشعب الفلسطيني. 71لـاألربعاء، في الذكرى ا
 15/5/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تكشف عن بيعها أسلحة لدول عربية "إسرائيل" .685

كشف خبير أمني إسرائيلي أن "الحكومة اإلسرائيلية قررت إزالة دولة العراق : عدنان أبو عامر - 21عربي
معادية لها، وسمحت بمزاولة التجارة معها، حيث وقع وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون من القائمة ال

على وثيقة بإحداث تعديل الفت في القانون كان ينص على أن التجارة مع العراق تعتبر تواصال مع دولة 
 ". سوريةمعادية، لكن القائمة ما زالت تشمل إيران و 

" أن "هذا القانون منصوص عليه منذ 21فة معاريف، ترجمته "عربيوأضاف يوسي ميلمان في مقال بصحي
، 1948، وقد اعتمدته جميع الحكومات اإلسرائيلية منذ نشأة الدولة عام 1939فترة االنتداب البريطاني عام 

باعتبار أن الدول المعادية محظور إقامة عالقات تجارية واقتصادية معها، لكن بعض الدول العربية بقيت 
يران".  سوريةضمن قائمة الدول المعادية ومن بينها:  مدرجة  ولبنان واليمن وا 

وأشار ميلمان، وثيق الصلة باألجهزة األمنية اإلسرائيلية، إلى أنه "رغم حظر التجارة اإلسرائيلية مع العراق 
تباع في  خالل العقود السابقة، إال أنه بات من المعروف أن بضائع ومنتجات وسلعا إسرائيلية ليست قليلة

 األسواق العراقية، ومنها أدوية ومواد زراعية، وحتى بعض أنواع التمور من خالل األردن وقبرص". 
وكشف أن "هناك القانون اإلسرائيلي الخاص بمنع توريد وبيع األسلحة إلى الدول العربية المعادية، بما في 

ب اإلسرائيلية رغم كل هذه القوانين تبيع ذلك بيع معدات الهايتك والسايبر واالستخبارات، لكن وزارة الحر 
قليم كردستان في  أسلحة ووسائل قتالية إلى عدد من الدول العربية، ومنها األردن ومصر والسعودية وا 

 العراق ودولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها من الدول".
 28/5/2020"، 21عرب "

 
 ومفصلية لتصفية القضية الفلسطينية تنديد جزائري بورشة البحرين: مرحلة خطيرة .686

نّددت حركة "مجتمع السلم"، أكبر األحزاب اإلسالمية في الجزائر، بـورشة : عثمان لحياني -الجزائر 
المنامة التطبيعية، واعتبرتها خطوة من الواليات المتحدة األميركية والكيان الصهيوني لتصفية القضية 

تصادي لما تسميه إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب "صفقة الفلسطينية عبر اإلعالن عن الشق االق
وأكد بيان للحركة، أمس الخميس، أّن "هذه الورشة تعد مرحلة خطيرة مفصلية أخرى في تاريخ  القرن".

تصفية القضية الفلسطينية"، مشيرة في اآلن ذاته إلى أّنها "محطة جديدة للّتدافع مع الكيان الصهيوني 
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نهاء االحتالل الغاشم على األراضي المقدسة المباركة، ودعم حق مقاومة احتالل حلولي والعمل على إ
 إحاللي".

وفي السياق نفسه، دانت حركة "البناء الوطني" عقد ورشة المنامة واعتبرت ذلك استمرارا فاضحا للتداعي 
اليوم الجمعة إلى رفع  وتآكل الموقف العربي إزاء الحق الفلسطيني، فيما دعا ناشطون في الحراك الشعبي

العلم الفلسطيني وشعارات منددة بورشة المنامة وتأكيد الموقف السياسي والشعبي لدعم القضية الفلسطينية 
 وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

 28/6/2019، العربي الجديد، لندن
 
 دول عربية بمؤتمر دولي 4برلمانيون إسرائيليون يلتقون بممثلي  .687

 4ذكرت قناة إسرائيلية األربعاء، أن عددا من أعضاء الكنيست، التقوا بممثلي  وكاالت - القدس المحتلة
 دول عربية في مؤتمر الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط المنعقد في العاصمة التركية أنقرة.

موال بأن "أعضاء الكنيست رام بن براك )حزب أزرق أبيض( وباتين  اإلسرائيلية وأفادت القناة السابعة
)حزب الليكود(، التقوا بممثلين من المغرب والجزائر واألردن والسلطة الفلسطينية خالل المؤتمر الدولي، 

 وناقشوا سبل تحسين مكافحة اإلرهاب، وضرورة توسيع التعاون في هذا المجال".
 19/06/2019، "21موقع "عربي 

 
 دوالر شهرياً ون ملي 100بـاجتماع وزراء مالية العرب يقر شبكة أمان للسلطة  .688

 أمانأعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة : القاهرة
مليون دوالر أمريكي شهريا، سواء من خالل األمانة  100 بمبلغمالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية 

المالية التي  واألزماتطينية، لمواجهة الضغوطات مباشرة لحساب وزارة المالية الفلس أوالعامة للجامعة 
 تتعرض لها.

واكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ، اليوم األحد، برئاسة تونس بمقر األمانة 
العامة للجامعة العربية، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية واالقتصادية والمالية وضمان 

 والمالي.اللها السياسي واالقتصادي استق
ألموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي إلدانتها والضغط على  اإلسرائيليةوأدانوا القرصنة 

 الفلسطينية كاملة غير منقوصة. األموالهذه  وا عادةلوقف هذه القرصنة  اإلسرائيليةالحكومة 
المالية،  األمانيم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة لتقد األعضاءودعا وزراء المالية العرب، الدول 

القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية  أوباالتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي 
 التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

المساهمة في شبكة كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى 
المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات االختصاص  األمان
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مكاناتها أنظمتهاالفلسطينية، وفق  االتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة  إطارفي  واإلجراءات وا 
 فلسطين.نموية بدولة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والت

وشدد وزراء المالية العرب، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية 
 وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

 23/6/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 إلى صياغة خطاب إعالمي مؤثر داعم لفلسطيندعوة عربية  .689

للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب التي  11لـشددت أعمال الدورة ا: ، وام"الخليج"القاهرة: 
عقدت، أمس، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية، على 

 داعم لفلسطين.صياغة خطاب إعالمي مؤثر 
وشدد وزير اإلعالم السعودي، على أهمية دور اإلعالم العربي في نقل ما يجرى في األراضي الفلسطينية، 
ومنح الخبر الفلسطيني المساحة الالزمة، حتى يطلع العالم على عدالة مطالب الشعب الفلسطيني، وعلى 

ا القدس الشرقية؛ وذلك خالل كلمة أمام ، وعاصمته1967رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 
ودعا إلى ضرورة تنسيق  للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب. 11ـالجلسة االفتتاحية للدورة ال

الجهود اإلعالمية العربية؛ لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب العربية، وصياغة خطاب إعالمي مؤثر عربيًا 
قليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى  أنه نظرًا ألهمية العمل اإلعالمي في إبراز ما تمثله القدس لألمة العربية، فإن وا 
القدس في عيون "ستكون تحت شعار:  ز اإلعالمي ليوم اإلعالم العربي،الدورة الرابعة لجائزة التمي

 ."اإلعالم
 17/7/2019، الخليج، الشارقة

 
 موقعة ومكشوفة مع دول الخليجوزير الخارجية اإلسرائيلي: نسعى لتطبيع معلن واتفاقيات  .690

كشف وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثالثاء، أن : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 
دولة االحتالل تعمل على رفع مستوى العالقات مع دول الخليج العربي، معلنًا في هذا السياق أنه زار 

 وصفها بـ"رفيعة المستوى". صية إماراتيةبشخدبي بهدف "التطبيع العلني"، وأنه التقى 
وقال كاتس، أمام لجنة األمن والخارجية التابعة للكنيست، اليوم، إّن حكومة االحتالل تعمل من أجل 
الوصول إلى تطبيع معلن مع الدول العربية واتفاقيات تعاون معها، إلى جانب السعي لتحسين العالقات 

 التجارية مع تركيا.
اللقاء، طرحت مثاًل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فنحن ال نحبه، وأعتقد أنهم  وأضاف "خالل ذلك

أعداء"، لكن حجم التبادل التجاري مع تركيا آخذ  -ال يحبوننا أيضًا، من الواضح أننا أمام حالة "أصدقاء
 الت أخرى".وتابع أن "في هذه المنطقة يمكن أن تتناقش حول موضوع ما وأن تتعاون في مجا باالرتفاع".
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أقّر كاتس، بمشاركة إسرائيل في التحالف األمني، الذي تقوده الواليات المتحدة لحماية المالحة في و 
الخليج، كاشفًا أنها تشارك في المعلومات االستخبارية و"جوانب أمنية أخرى"، بحسب ما أورد موقع 

 "يديعوت أحرونوت".
التابعة للكنيست أنه على أثر اللقاء الذي عقده في  وأبلغ الوزير اإلسرائيلي لجنة األمن والخارجية

اإلمارات، فقد أوعز إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية للعمل مقابل كافة األطراف ذات الصلة في إسرائيل، 
 ومقابل اإلدارة األميركية لدمج بالده في "عمليات الحماية في الخليج".

 6/8/2019، ، لندنالجديد العربي
 
 ليس كل من زار القدس مطبعا.. ولهذا أعتذر من الفلسطينيين: لمي لعلماء المسلميناالتحاد العا .691

وجه رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني : جريدة العمق المغربي - سلمى درداف
مع المسلمين في دعمهم إلخوانهم بالبيت المقدس، وذلك تزاما ” تقصير“بسبب  للفلسطينيينرسالة اعتذار 

 حسب تعبيره.” يعتزم اللقطاء شنها في أيام العيد المباركة والعدوانية التيالهجمة الهمجية “
كما دعا الشيخ المغربي المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس ودعم المقدسيين والمرابطين ماديا 

أن الغرض والمقصد من ، موضحا للتطبيعليس كل من زار القدس مطبعا أو داعيا “ومعنويا، مشددا أن 
 ”.الزيارة كفيل بمعرفة الموقف الشرعي والسياسي منها

أما من تستدعيه المخابرات وقنوات “ المغربي:وم السبت بالرباط حضره موقع العمق يوأضاف في لقاء 
 ”.االحتالل فحتما نرفضه ونحاربه ونعتبرها خيانة وطعنة من الخلف

 10/8/2019اإللكتروني، موقع الريسوني 
 
 بشكل سري "إسرائيل": وفود عربية تزور اإلسرائيلية"الخارجية " .692

العديد من الوفود  إننقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية قوله  الناصرة:
الوفود من الخليج واألردن واليمن والمغرب والجزائر وتونس "العربية تزور إسرائيل بشكل سري، وقال 

الوفود التي زارت إسرائيل تضم خليطًا متنوعًا لكن التشديد كان على " أن وأضاف ."ولبنان ةاق وسوريوالعر 
وفدًا من دول  13أحضرنا إلى إسرائيل قرابة "وتابع  ."األشخاص المؤثرين من ناحية اإلعالم في دولهم

الخليج فنحن نحارب لدينا مصالح مشتركة مع دول  "أنوأضاف  ."ليس لديها عالقات دبلوماسية معنا
 ."اإلرهاب ولدينا إيران أمامنا

 8/1/2019، رأي اليوم، لندن
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 "إسرائيل"عن العالقة مع  دانون للقادة العرب: تحّدثوا علناً  .693
قال داني دانون سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة، الليلة  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

في األمم المتحدة حول الوضع في الشرق األوسط، إن على قادة الدول الماضية، خالل جلسة نقاش 
 العربية أن يتحدثوا بشكل علني عن التعاون المشترك بينهم وبين إسرائيل.

وبين دانون أن إيران نجحت في تقريب إسرائيل من العالم العربي، وهناك عالقات وراء األبواب المغلقة، 
 وفق ما أوردته القناة السابعة.

ادعى المسؤول اإلسرائيلي أن زعماء الدول العربية يعترفون بأن التهديد الرئيس في الشرق األوسط هو و 
 التهديد اإليراني، وليس إسرائيل التي باتوا يدركون أنها قوة مهمة لمكافحة "اإلرهاب الراديكالي".

تعاوننا هو مصلحة  وأضاف أن "التحديات المشتركة تتطلب من القادة العرب أن يقولوا عالنية بأن
 مشتركة".

 21/8/2019القدس، القدس، 
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أعلن تحالف منظمات داعمة للحق الفلسطيني إطالق مبادرة #سفير_فلسطين المستقلة الهادفة إلى تمكين 
خالل رفده بالمعلومات الدقيقة والمهارات الالزمة. كل مهتم بتقديم قضية فلسطين بطريقة مهنية من 

مّد المجتمعات المحلية بأكبر عدد "وتستهدف المبادرة جميع الشرائح العمرية والجنسيات، فيما ترمي إلى 
من المتمكنين من تفاصيل القضية الفلسطينية بأعلى مستوى، والقادرين عن التعبير عنها بالحقائق 

  .المشروع، وفق بيان صادر عن القائمين على "نهمبوضوح وثقة، والتشبيك بي
تبدأ المنصة أعمالها التعليمية والتواصلية في شهر أيلول )سبتمبر( المقبل، على أن تنطلق عبر مساحات 

عبر اختبارات  2020تعلم ونقاش عن بعد، ومحاضرات رقمية متخصصة، يتبعها مسابقة في صيف 
  .سمعية -كتابية وشفهية وبصرية 

المركز "و "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"و "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"التحالف  يضم
الحملة "و "أكاديمية دراسات الالجئين"و "مسارات -الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية 

نقابة المهندسين "، و"شردار العودة للدراسات والن"و "الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية ــ انتماء
منظمة "و "للدفاع عن حقوق الالجئين 302الهيئة "و "األردنيين ــ لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس

. وقد أعلن بداية العمل الميداني وفتح اآلفاق والتشبيك مع المؤسسات والروابط كافة "ثابت لحق العودة
 .المهتمة للمشاركة في المبادرة

التي أطلقت بالتوازي في بريطانيا وفلسطين، روان الضامن، وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة  قائدة المبادرة
الفكرة ولدت في ظل شيطنة الفلسطيني المستمرة في أكثر من "لالستشارات اإلعالمية، قالت إّن  "ستريم"

يفتحها العالم بلد عربي، وتحت سطوة التطبيع الفجة تجاه المشروع الصهيوني، واآلفاق الواسعة التي 
الرقمي أمام تواصل األفراد، لذا يجدر أن يكون هناك مكان يسلِّح كل من يريد ويستطيع بالمعلومة الدقيقة 

نحن بحاجة لسفير القدس وسفير صفد، وسفير البيئة وسفير المياه ". وأضافت: "وطريقة العرض السليمة
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هذه المبادرة هدفها وضع األسس المشتركة  في فلسطين، وسفير فلسطينيي لبنان وسفير فلسطينيي تشيلي.
نشاء لغة مشتركة، والتشبيك بين الفاعلين، وفتح الباب للتخصص مع رفع مستوى المهارات وتعزيز  وا 

 ."المبادرة على المستويين المحلي والدولي
 21/8/2019، خبار، بيروتاأل

 
 في عالم الرياضةجهود حثيثة لنزع الشرعية اإلسرائيلية : معهد أبحاث األمن القومي .695

أجرى معهد إسرائيلي، دراسة حول الجهود الحثيثة لنزع الشرعية اإلسرائيلية في عالم الرياضة، الفتا إلى 
أن "الرياضيين اإلسرائيليين واجهوا في السنوات األخيرة عددا من الحوادث من قبل رياضيين عرب 

 إسرائيل". ومسلمين، رفضوا التنافس أمامهم، كتعبير عن نزع الشرعية عن
" إن 21وقالت الدراسة الصادرة عن معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وترجمتها "عربي

تحاول أن تثير المزيد من التشويش على إسرائيل،  BDS"منظمات حركة المقاطعة العالمية بي دي أس 
ثة لمنع تنظيم فعاليات ومسابقات بحرمانها من المشاركة في فعاليات رياضية، فضال عن المحاوالت الحثي

 رياضية داخل إسرائيل".
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحثون ميخال خاتوئيل وتومار فادلون ولوك فيرتنافي أن "إسرائيل تحاول 
مواجهة هذه الجهود المعارضة لها من خالل التعاون مع أوساط سياسية واتحادات رياضية حول العالم، 

داث الرياضية تصل إلى قطاعات واسعة من الكرة األرضية، ولعلها ليست أقل أهمية في ظل أن هذه األح
 من الجبهة السياسية والدبلوماسية الدولية".

وكشفت أن "أربعة أحداث رياضية حصلت في اآلونة االخيرة تعطي لنا مؤشرات حول مكانة إسرائيل في 
لنا في عهد تتحكم فيه المعايير السياسية في الساحة الدولية، ولعل أهم االستخالصات منها أننا ما ز 
 األحداث الرياضية، سواء في العالم العربي أو الغربي".

 25/8/2019، "21موقع "عربي 
 
 تعاون إسرائيلي سعودي إماراتي مصري لمواجهة إيران: المعهد اإلسرائيلي للسياسات الخارجية اإلقليمية .696

نتائجها اليوم الخميس، إن إسرائيل ترتبط بمستويات تعاون قالت دراسة إسرائيلية نشرت : صالح النعامي
أمني واستخباري وسياسي مباشر مع كل من السعودية ومصر واألردن واإلمارات، مشيرة إلى تعاون 

 إسرائيلي سعودي إماراتي في مواجهة االتفاق النووي اإليراني.
م العربي، والتي أعدها "المعهد اإلسرائيلي وأشارت الدراسة التي تناولت واقع العالقة بين إسرائيل والعال

سرائيل "ترتبطان بتعاون أمني سري هدفه مواجهة  للسياسات الخارجية اإلقليمية" )ميتفيم(، فإن السعودية وا 
البرنامج النووي اإليراني وتدخالت طهران في المنطقة". ونوهت الدراسة إلى التقارير التي أشارت في 

ية على أن يستخدم سالح الجو اإلسرائيلي غالفها الجوي لضرب المنشآت السابق إلى موافقة السعود
 النووية اإليرانية.
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وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "هآرتس" يوم الخميس، أن القضية الفلسطينية "لم تعد عائقا 
ركة لدى يحول دون تطور التعاون األمني بين الرياض وتل أبيب"، مشيرة إلى أن هناك "مصلحة مشت

الطرفين في استقرار األنظمة القائمة إلى جانب مواجهة تعاظم قوة إيران". ولفتت إلى أن السعودية "ال 
تملك روافع ضغط يمكن أن تسهم في دفع تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي قدمًا، باستثناء إمكانية 

 إقدامها على تقديم مشاريع تسوية، على غرار المبادرة العربية".
وحسب الدراسة، فإنه على الصعيد االقتصادي "هناك تعاون محدود بين الجانبين يتم عبر أطراف ثالثة"، 
مستدركة أن هناك طاقة كامنة كبيرة في مثل هذا التعاون، منوهة إلى أن القضية الفلسطينية تلعب دورا 

قات بين "المواطنين" في "إعاقة فرص تعزيز التعاون االقتصادي". وأوضحت أن هناك مستوى من العال
في الدولتين بشكل محدود، ال سيما من خالل المشاركة في المنتديات الدولية وعبر مواقع التواصل 

 االجتماعي.
وحول العالقة مع مصر، نوهت الدراسة إلى أن "هناك مستوى كبيرا جدا من التنسيق السياسي بين نظام 

سرائيل"، مشيرة إلى أن األجهزة األمنية واالستخبارية في تل أبيب والقاهرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي وا 
 "هي التي تتولى إدارة هذا التنسيق وتطويره".

ولفتت إلى أن التنسيق األمني بين القاهرة وتل أبيب تطور بشكل كبير مقارنة بالماضي، مشيرة إلى أن ما 
ليها كل من الجيش اإلسرائيلي يقلص من نجاحه هو الفارق الشاسع في التقنيات المتقدمة التي يعتمد ع

 والجيش المصري.
وأوضحت الدراسة أن "تطورا ملحوظا طرأ على التعاون االقتصادي مع مصر، ال سيما عبر منظومة 

؛ إلى جانب تعاظم التعاون في مجال الطاقة"، معتبرة أن تشكيل (QIZ)المناطق الصناعية الخاصة 
التعاون. وأشارت إلى أن ارتفاعا كبيرا طرأ على عدد "منتدى غاز الشرق األوسط"، عزز من فرص هذا 

السياح اإلسرائيليين الذين يتوجهون لمصر. واستدركت الدراسة أن التطبيع مع إسرائيل يواجه بمعارضة 
 كبيرة من قبل النخب المصرية.

ظبي يستهدف وفيما يتعلق باإلمارات، أشارت الدراسة إلى أن هناك تعاونًا أمنيًا سريًا بين تل أبيب وأبو 
القضية الفلسطينية والبرنامج النووي اإليراني. وحسب الدراسة، فإن اإلمارات ترتبط بإسرائيل بتعاون 
استخباري سري إلى جانب شرائها تقنيات أمنية، فضاًل عن مشاركتها في مناورات عسكرية يشارك فيها 

 الجيش اإلسرائيلي.
لفتت الدراسة إلى أنه يتعلق باالتجار بالماس والتقنيات  وحول التعاون االقتصادي بين إسرائيل وأبوظبي،

األمنية، مشيرة إلى أنه باإلمكان زيادة مستوى التعاون عبر توظيف قطاع األبحاث والبيئة والسياحة 
 الطبية.

وفيما يتعلق باألردن، قالت الدراسة إن العالقة مع نظام الحكم الملكي في عمان تكتسب أهمية استراتيجية 
ئيل، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا أمنيًا مكثفًا وتنسيقًا سياسيًا كبيرًا بين الجانبين يهدف بشكل أساسي إلسرا

 إلى استقرار المنطقة ومواجهة تحديات مشتركة، ال سيما اإلرهاب، والتوسع اإليراني.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 389                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

ي يضمن تعاظم تأثير وفيما يتعلق بالعراق، أشارت الدراسة إلى أن موازين القوى داخل القيادة العراقية الذ
إيران في بغداد، فإنه ال يوجد ما يدل على أنه باإلمكان بناء عالقات تعاون معها. واستدركت الدراسة أن 

قليم كردستان، شمال البالد.  هناك تعاونًا في المجال األمني والطاقة بين تل أبيب وا 
ن المحدود وغير المباشر في المجال وفيما يتعلق بالمغرب، لفتت الدراسة إلى أن هناك مستوى من التعاو 

 األمني والسياسي بين الرباط وتل أبيب، مستدركة أن هذا التعاون يتم عبر أطر دولية. 
ولفتت إلى أن المغرب يسمح بوصول السياح اإلسرائيليين إليه، مشيرة إلى أن عدد هؤالء السياح يزداد 

 بشكل مضطرد.
 29/8/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 تعرض على دول خليجية مبادرة للتطبيع والتعاون األمني  "يلإسرائ" .697

"، مساء السبت، النقاب عن أّن إسرائيل تقدمت بمبادرة 12كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية ": صالح النعامي
رساء دعائم تعاون اقتصادي وأمني  لعدد من الدول الخليجية تقوم على تطبيع العالقات بين الجانبين، وا 

 صل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.م تواعلني، رغ
وأوضحت القناة أّن وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، عرض المبادرة على عدد من وزراء 
الخارجية الخليجيين الذين التقاهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، 

ع رئيس الوزراء ي أقدم عليها كاتس "تمت بتنسيق كامل" ماألسبوع الماضي، مشيرة إلى أّن الخطوة الت
 بنيامين نتنياهو.

ولفتت القناة إلى أّن المبادرة التي عرضها كاتس، تمت بلورتها من قبل طاقم داخل وزارة الخارجية 
ن واجهة إيرااإلسرائيلية، وتقوم على استغالل المصالح المشتركة بين إسرائيل والدول الخليجية، ال سيما م

 وتوسعها في المنطقة.
وكشفت القناة أّن المبادرة ترمي إلى تطبيع كامل وعلني للعالقات بين إسرائيل والدول الخليجية التي التقى 

 .جيتها، ولم يتم الكشف عن أسمائهاكاتس وزراء خار 
 5/10/2019، العربي الجديد، لندن

 
 ة في فلسطين" لألماكن المقدسالطائفة النقشبندية"رئيس زيارة تاريخية ل .698

عن زيارة تاريخية قام بها، أواخر سبتمبر، الشيخ محمد " إسرائيل اليوم"كشفت صحيفة : عدنان أبو عامر
والسلطة الفلسطينية، بغرض تقوية العالقات بين  "إسرائيل"إلى  "الطائفة النقشبندية"عادل الحقاني رئيس 

وبحسب ما جاء في  ع المقدسة لإلسالم الصوفي.أفراد الطائفة، وزيادة نفوذها الروحي والديني في المواق
صحيفة، أن "الزيارة تتم على خلفية التحدي لسيادة إسرائيل في القدس، الميخال باراك في مقاله بمقال ل

وأشار  وتقوية الشرعية السياسية والدينية للسلطة الفلسطينية على خلفية خصومتها مع حركة حماس".
"شبكة اجتماعية عابرة  جماعة الحقاني هي ي لدراسات اإلرهاب، إلى أنباراك، الباحث في المعهد الدول

وختم بالقول إن "الحركات اإلسالمية  ."للقارات، ينتمي إليها أكثر من ستين مليونا من األنصار الصوفيين
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عية تعتبر مثل هذه الزيارات تطبيعا على نار هادئة، وبالتالي فإن زيارة الحقاني تمنح ماليين المسلمين شر 
 لزيارة إسرائيل، ما يجعل من األخيرة لها مصلحة بتقوية عالقاتها معه".

 17/10/2019، "21موقع "عربي 
 
 مواجهة الالعبين اإلسرائيليين هاالتحاد الدولي لرفضمن إيقاف االتحاد اإليراني للجودو  .699

عبيه لنظرائهم إيقاف االتحاد اإليراني للعبة بسبب رفضه مواجهة ال ،أكد االتحاد الدولي للجودو
 في طوكيو الصيف المقبل. 2020اإلسرائيليين وبات بالتالي مهددا بالغياب عن دورة األلعاب األولمبية 

خلصت اللجنة التأديبية إلى أن إيران "سيتم إيقافها عن جميع المسابقات التي ينظمها االتحاد الدولي و 
امها قوانين االتحاد الدولي للجودو وأن يوافق للجودو حتى تقدم )الدولة اإليرانية( ضمانات قوية الحتر 

 أعضاؤها على مواجهة الالعبين اإلسرائيليين".
 22/10/2019، األيام، رام هللا

 
 مع االحتالل اإلسرائيلي مؤتمر بإسطنبول ضد صفقة القرن والتطبيع .700

قدس الحادي أطلق االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، مؤتمر رواد ورائدات بيت الم: إسطنبول
 700شارك في المؤتمر الذي ُعقد يومي الجمعة والسبت، أكثر من قد و  عشر، في مدينة إسطنبول.

وقال رئيس االئتالف  دولة. 50شخصية إسالمية وعربية وعالمية متضامنة مع القضية الفلسطينية من 
نة القدس والمسجد همام سعيد، إن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على التحديات التي تتعرض لها مدي

أن المؤتمر يسعى للخروج بمبادرات  مضيفاً  األقصى المبارك عبر التهويد واالستيطان وهدم المنازل.
لتعزيز الوعي بالمخاطر التي تواجه قضية حق عودة الالجئين الفلسطينيين عبر إلغاء وكالة "األونروا" 

 ن عربية تواجه التطبيع والمطبعين،يسعى إلطالق مبادرة لتشكيل لجا هأنكما  وشطب صفة الالجئ.
إلى  إلى جانب اإلعالن عن مبادرة إلنشاء صندوق القدس لدعم وتثبيت المقدسيين والمرابطين في المدينة.

يدشن المؤتمر "ميثاق األمة" إلسقاط صفقة القرن ومقاومة تصفية القضية، إلى ذلك من المفترض أن 
ء األمة العامالت من أجل القدس وفلسطين" من قبل ائتالف جانب إطالق مشروع: "التأهيل القيادي لنسا

 المرأة العالمي.
 4/11/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ودول خليجية لتوقيع اتفاق "ال حرب" "إسرائيل"متقدمة بين  اتصاالتالعبرية:  12قناة  .701

م وتطور كبير في االتصاالت التي ة، مساء اليوم الثالثاء، حدوث تقدإلسرائيليا 12القناة الـذكرت  :رام هللا
تجريها إسرائيل مع دول خليجية بدعم أميركي، بشأن التوقيع على اتفاق ووثيقة أعدها وزير الخارجية 

 اإلسرائيلي يسرائيل كاتس تحت عنوان "ال حرب"، وذلك بهدف تعزيز التطبيع بين تلك الدول واسرائيل.
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االتفاق يضمن تعاونا اقتصاديا وسياسيا بين إسرائيل ودول  وبحسب القناة التلفزيونية االسرائيلية، فإن
خليجية، مشيرًة إلى أنها ستكون فرصة باتجاه التطبيع، رغم أن القضية الفلسطينية لم تحل، وهو الشرط 

 الذي وضعته بعض الدول مسبًقا قبل أي اتفاق لتطبيع العالقات.
خليج دفع باتجاه هذا التقدم الجديد، وأن إسرائيل أطلعت وأشارت إلى أن "التهديد اإليراني إلسرائيل ولدول ال

وزير الخزانة األميركي ستيفن منوتشن خالل زيارته األخيرة إلسرائيل قبل أسبوعين على ذلك، ورحب بتلك 
 المبادرة، وطلب مقترحات أخرى تدعم هذه المبادرة وغيرها للدفع نحو تطبيع العالقات".

الخاصة التي أطلقها كاتس حول ربط إسرائيل بدول الجوار والخليج عبر وُطرحت على منوتشن، المبادرة 
 سكة حديد، تشمل مشاريع اقتصادية.

ووفًقا لذات المصدر، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أبلغ وزراء المجلس الوزاري المصغر 
  حرب" المتعلقة باالتفاق مع دول الخليج."الكابنيت" مؤخًرا أن الواليات المتحدة أبلغته بدعمها لمبادرة "ال

وبحسب القناة االسرائيلية، فإن الخارجية األميركية طلبت من نظيرتها اإلسرائيلية تشكيل فريق عمل 
مشترك لدعم هذه المبادرة، مشيرًة إلى أن مئير بن شبات رئيس مجلس األمن القومي االسرائيلي اجتمع مع 

 غة خطة عمل بقيادة الخارجية من أجل هذه الخطة.الدوائر الحكومية المختصة لصيا
واوضحت أنه "تم إطالع الدول الخليجية المرتبطة بالخطة بتطوراتها )الخطة(، وأن بعض تلك الدول 

 شكلت طواقم للعمل مع الطاقم اإلسرائيلي".
تقدم بهذه  وكانت القناة التلفزيونية االسرائيلية ذاتها كشفت في الخامس من الشهر الماضي، أن كاتس

"التاريخية" خالل اجتماعه مع مسؤولين خليجيين برعاية أميركية على هامش بـالمبادرة التي وصفتها 
 مشاركته في اجتماعات األمم المتحدة حينها.

وتهدف المبادرة إلى "إنهاء الخالفات مع دول الخليج، واستغالل المصلحة المشتركة ضد إيران، بالرغم من 
 -ه المرحلة على إمكانية توقيع اتفاقيات سالم كاملة بسبب الصراع اإلسرائيلي أنها ال تنص في هذ

 الفلسطيني".
 ووفًقا للقناة، فإنه تم االتفاق بين إسرائيل ودول الخليج على تشكيل فرق مشتركة لمناقشة المبادرة.

ًقا ألحكام ميثاق األمم سرائيل ودول الخليج( وتعزيزها وفإات والتعاون )بين وتشمل المبادرة "تنمية الصداق
المتحدة ومبادئ القانون الدولي، واتخاذ التدابير الالزمة والفعالة لضمان عدم تنفيذ أي خطوات من 

 األطراف كافة ضد بعضها مثل تمويل أعمال اإلرهاب والعنف، أو التهديد بحرب وحتى التحريض".
حالف ذي طابع عسكري أو أمني أو كما تنص الخطة على "عدم االنضمام إلى ائتالف أو منظمة أو ت

الترويج له أو مساعدته، مع طرف ثالث، وأن يتم حل أي خالفات بشأن اآلراء حول قضايا معينة أو ما 
 يخص شروط المبادرة عن طريق االتصاالت واالجتماعات بين األطراف المعنية".

 5/11/2019القدس، القدس، 
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 رجية اإلسرائيليةوفد عربي من دعاة التطبيع في ضيافة الخا .702
كشف حسن كعبية، الناطق بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية، تفاصيل زيارة وفد عربي يضم شخصية 

. فضلوا عدم الكشف عن هوياتهمري، أشخاص من العراق، إضافة إلى كويتي ومص 3سعودية شهيرة، و
ر الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل "قضوا نصف يوم مع العاملين في وزارة الخارجية، والتقوا وزيذكر أنهم و 

متحف )ياد فاشيم( إلحياء ذكرى المحرقة، وأجروا جولة و أنهم زاروا الكنيست، كما  كاتس لمدة ساعتين".
سرائيل،  أن أشار كعبية إلىوقد  في البلدة القديمة في القدس. "دفء العالقات بين حكومات تلك الدول وا 

خط المناوئ إلسرائيل الذي تنتهجه وسائل اإلعالم العربية، كل إزاء العدو المشترك إيران، إلى جانب ال
 هذه األمور تخلق فضوال لدى مثل هؤالء، لمشاهدة إسرائيل عن كثب".

 Sputnik ،2019/11/26موقع سبوتنيك 
 
 مليون دوالر 48بـالمغرب تعقد صفقة مع "إسرائيل" لشراء طائرات مسيرة  .703

طائرات استطالع مسّيرة إسرائيلية الصنع بحسب ما أفاد به الموقع  3تسّلم الجيش المغربي  :معا –الرباط 
 الفرنسي المتخصص في الشأن األمني إنتيليجنس أونالين.

مليون دوالر ويخّص طائرات  48الخبر الذي تداولته أيضًا وسائل إعالم مغربية يؤّكد أن حجم الصفقة بلغ 
 من طراز هيرون.

سرائيل منذ عقود. هيئة البث اإلسرئيلية كانت قد أكدت  أّن هناك تعاونًا استخباريًا وطيدًا بين المملكة وا 
بالتزامن، دعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية رجال األعمال المغاربة لزيارة فلسطين المحتلة وحثّتهم على 

 التعاون معها.
  ملحوظ.  ولفتت في تغريدتها إلى أن العالقات بين المجتمعين المغربي واإلسرائيلي تتطور بشكل

 31/1/2020، ةوكالة معًا اإلخباري
 
 كي ال يتهم بالتطبيعإسرائيليًا في عملية سرية عن طريق فرنسا  26المغرب يعيد  .704

رجل أعمال إسرائيليين كانوا عالقين في الحجر  26تل أبيب: في عملية سرية، أعاد المغرب، أمس، 
لى إبقاء قضيتهم طي الكتمان، حتى ال الصحي واإلغالق طيلة ثالثة شهور، وحرص جميع األطراف ع

وافقت السلطات المغربية على إخراجهم، بشرط أال يسافروا حيث  تتحول إلى قضية سياسية خالفية.
 .حتى ال يتهم المغرب بالتطبيع "إسرائيلـ"مباشرة ل

 2020/5/15، الشرق األوسط، لندن
 

 دعم لعدوانه"العدالة والتنمية" المغربي: التطبيع مع الكيان الصهيوني  .705
اعتبر حزب العدالة والتنمية، قائد االئتالف الحكومي في المغرب، الجمعة، أن "التطبيع مع الكيان : الرباط

الصهيوني، دعم لعدوانه على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ومعاكسة لوحدة الصف الفلسطيني ضد 
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لحزب العدالة والتنمية، في أول تعليق للحزب وذكرت األمانة العامة  محاوالت تصفية القضية الفلسطينية".
على إعالن اإلمارات العربية المتحدة تطبيع عالقاتها مع إسرائيل، أن "إقامة أي عالقة أو تطبيع كيفما ما 
كان نوعهما، ال يمكن إال أن يصبا في خانة دعم هذا الكيان المستعمر ويشجعه على التمادي في 

 شرعة الدولية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".ممارساته العدوانية ضدا على ال
 22/8/2020، لندن، العربي الجديد

 
 المغرب: نرفض التطبيع مع "إسرائيل" .706

 أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، رفض بالده أي تطبيع للعالقات مع "إسرائيل".: الرباط
ع دولة االحتالل، ألن ذلك يعزز موقفه في وقال العثماني، األحد، إن "المغرب يرفض أي تطبيع م

وأضاف: "موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن  مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد األقصى المبارك، ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على 

سال  مية المسجد األقصى والقدس الشريف".حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وا 
 24/8/2020، قدس برس

 
 دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس "إسرائيل"المغرب: ال سالم مع  .707

 75قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني وفي كلمته خالل المناقشة العامة االفتراضية للدورة الـ
إن بالده ال ترى إمكانية تحقيق سالم عادل ودائم في منطقة للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، 

الشرق األوسط، ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
وأضاف العثماني أنه "لذلك يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع اإلجراءات األحادية  عاصمتها القدس.

اضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشريف. للسلطات اإلسرائيلية في األر 
 وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم االستقرار في المنطقة".

 27/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 قناة عبرية: وفد أمني مغربي رفيع زار "إسرائيل" .708
اطًا كبارًا من الشرطة المغربية قاموا ، أمس، أن ضب12 الـ اإلسرائيلية وكاالت: زعمت القناة -تل أبيب 

بزيارة سرية إلى إسرائيل قبل بضعة أشهر، واتفقوا مع نظرائهم في الشرطة اإلسرائيلية على ترحيل مجرَمين 
فاّرين من المغرب إلى إسرائيل عبر إسبانيا. وقالت القناة اإلسرائيلية: إن الوفد األمني المغربي رفيع 

مدة أسبوع في فندق، وبعد عقد عدة اجتماعات مع كبار ضباط الشرطة المستوى مكث في إسرائيل ل
 اإلسرائيلية، تم االتفاق على سلسلة من التعاون المشترك.

 12/10/2020األيام، رام هللا، 
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 "إسرائيل"تونس تجدد رفضها ألي شكل من العالقات مع  .709
شكل من أشكال العالقات مع دولة أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، رفضها أي  :)بترا( –تونس 

 االحتالل اإلسرائيلي، بما في ذلك ما يتعلق باللقاءات الرياضية.
وجاء الرفض في بيان أصدرته الخارجية التونسية، اليوم األربعاء، على خلفية مشاركة منتخب سيدات 

اة مع المنتخب في مسابقة كأس االتحاد الدولي للتنس المقامة حاليًا بهلسنكي، وخوضه لمبار تونس 
 اإلسرائيلي.

خوض المنتخب الوطني للتنس لمباراة مع منتخب االحتالل اإلسرائيلي في “وقالت الخارجية التونسية، إن 
إطار بطولة كأس االتحاد الدولي، يعتبر تجاوزًا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية 

دولة الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في الفلسطينية العادلة ومخالفًا للموقف الرسمي لل
وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية  1967إقامة دولته المستقلة على حدود 

  ”.ومبادرة السالم العربية
 6/2/2020الغد، عمان، 

 
 "إسرائيل"البرلمان التونسي يدين التطبيع بين اإلمارات و .710

واب الشعب في تونس )البرلمان( إعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة تطبيع العالقات مع أدان مجلس ن
إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة تعد تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا صارخا لحالة اإلجماع 

 العربي واإلسالمي، خاصة على المستوى الشعبي.
التأكيد على وقوفها المبدئي مع القضية  اإلثنينمساء يوم وجددت رئاسة البرلمان في بيان لها صدر 

الفلسطينية القضية األولى للعالم العربي واإلسالمي ومناصري الحرية والرافضين لالستعمار واالستيطان 
 وانتهاك سيادة الدول والداعمين لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

 17/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 تشيد بالموقف الرسمي الرافض للتطبيع مع االحتالل"النهضة التونسية"  .711

أشادت حركة النهضة التونسية، الخميس، بالموقف التونسي الشعبي والرسمي الرافض لسياسة التطبيع مع 
الكيان الصهيوني أو التفريط في الحقوق الفلسطينّية الثابتة. وقالت الحركة في بيان، إن كل الجهات 

باستثناء "أطراف تورطت في التآمر على  تمعّية أجمعت على رفض التطبيع،الرسمّية والحزبّية والمج
 المسار الديمقراطي بالبالد وحنينها الى زمن الديكتاتورية واالستبداد".

 20/8/2020، فلسطين أون الين
 

 ثابت من قضية فلسطين وال نتدخل باختيارات الدولنا الرئيس التونسي: موقف .712
قيس سعيد، األربعاء، موقف بالده الثابت من الحق الفلسطيني، وأنها "ال أكد الرئيس التونسي : تونس

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة التونسية، بعد  تتدخل في اختيارات بعض الدول، وال تتعرض لها".
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ونقل البيان عن سعيد قوله، "ال نتدخل في  لقاء سعيد في قصر قرطاج، السفير الفلسطيني هايل الفاهوم.
 رات بعض الدول وال نتعرض لها، ونحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها".اختيا

وأضاف "لكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف 
 "من المفارقات اليوم هو أن يندد البعض بالشيء ونقيضه".أو ذاك"، معتبرا أنه 

ردف أن "الحق الفلسطيني لن يضيع ما دام هنالك أحرار"، الفتا إلى أنه "ليس صفقة، وال بضاعة أو وأ
وأعاد سعيد تأكيد "موقف تونس الثابت من الحق  مجرد سهم في سوق تتقاذفها األهواء والمصالح".

 الفلسطيني، وثقته في أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه المشروعة".
 19/8/2020، ألنباءلناضول وكالة األ 

 
 تونس: فلسطين يجب أن تكون في أي مبادرة ترمي إلى إيجاد حل لقضيتها وزير خارجية .713

إن أي مبادرة ترمي إلى  الجرندي،قال زير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان : تونس
وأضاف الجرندي خالل  منها. ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية، ال بد وأن يكون الجانب الفلسطيني جزءا

أن مبادرات التسوية يجب أن تقوم على  أمس،لقائه سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، 
 المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية.

 26/9/2020، القدس، القدس

 
 خيانة وغدر  "إسرائيل"أحزاب جزائرية: اتفاق اإلمارات مع  .714

أدانت أحزاب جزائرية بقوة اتفاق التطبيع الذي وقعته اإلمارات العربية المتحدة مع  :ب أ( )د -الجزائر 
 يوم الخميس، واعتبرته "خيانة"، و"طعنة في ظهر القضية الفلسطينية". "إسرائيل"

 2020/8/15، القدس، القدس
 
 في "الهرولة" نحو التطبيع أو نبارك الرئيس الجزائري: لن نشارك .715

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، األحد، أن بالده "لن تشارك : الرزاق بن عبد هللا عبد -الجزائر
وقال تبون: "أنا أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع  ولن تبارك الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل".

سبة إلينا وللشعب الجزائري ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالن
وعاصمتها  1967وتابع: "ليس هناك حل للقضية الفلسطينية إال بدولة فلسطينية في حدود عام  برمته".

ذا أعلنت هذه الدولة سيحل مشكلة الشرق األوسط". وتصريحات تبون أول رد فعل  القدس الشريف، وا 
 تي تطبيع مع إسرائيل.رسمي من الجزائر بشأن توقيع اإلمارات والبحرين، اتفاقي

 20/9/2020 ،لألنباءناضول وكالة األ 
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 "إسرائيل"مقرب من حفتر يطلب دعم ليبي مسؤول  صحيفة إسرائيلية: .716
طالب عبد السالم اإلسرائيلية،  مع صحيفة "ماكور ريشون" لهفي حوار  األناضول: -القدس المحتلة 

نهم مؤكدًا أ ، بتقديم الدعم الالزم لهم."إسرائيل"لحفتر، الموالية الليبية البدري، نائب رئيس "حكومة الشرق" 
  لم ولن يكونوا "أعداء أبدا" لتل أبيب.

إلى االنضمام إلى "مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص  "إسرائيل"دعا وذكرت الصحيفة أنه 
الذي وقعته تركيا مع  اتفاق بحري مشترك، في مواجهة اتفاق ترسيم الحدود المائية، لـ"ومصر ولبنان"

 الحكومة الليبية في طرابلس".
 2020/6/12، الشرق، الدوحة

 
 المنسوبة إليه بشأن الدعم اإلسرائيلي التصريحاتنفى ي"حكومة طبرق" بـمسؤول  .717

الذي وصفته بنائب رئيس الحكومة الليبية في بنغازي )الحكومة المؤقتة التابعة -نفى عبد السالم البدري 
إدالءه بأي تصريحات طلب فيها دعما إسرائيليا. وقال إن هذه التصريحات تسعى إلى  -لبرلمان طبرق(

 تشويه الدعم السياسي لقوات حفتر في الحرب التي تخوضها ضد الجانب التركي واألطراف الخارجية.
ذه وأكد البدري لوسائل إعالم داعمة لحفتر أنه سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية حيال من نشر وروج له

 التصريحات.
" التابع ألنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي قد نشر تصريحا منسوبا للبدري 24وكان موقع "ليبيا 

 يعرب فيه لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في الحصول على دعم لقوات حفتر.
 11/6/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ت لم يوافق عليها الفلسطينيونالسراج: ليبيا ترفض أي تفاهما .718

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز مصطفى السراج إن ليبيا ترفض أي : نيويورك
وأضاف في كلمته  تفاهمات لم يوافق عليها الفلسطينيون أو يشاركوا فيها، وليست لها عالقة بمصلحتهم.

ألمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، الخميس، أن ليبيا أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة ل
تضم صوتها "للشعب الفلسطيني الرافض لممارسات سلطات االحتالل، وحقه في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف، ونعبر عن رفضنا لكل محاوالت االستغالل أو المتاجرة باسم القضية 

ات لم يوافق عليها الفلسطينيون أو يشاركوا فيها، وليست لها عالقة الفلسطينية لتحقيق مصالح أو تفاهم
وأكد أن ليبيا "ستظل مساندة للقضية الفلسطينية، وما يقرره الفلسطينيون من توجهات  بمصلحتهم".

 للوصول إلى دولتهم المستقلة التي ينشدونها، والتي قدموا من أجلها آالف الشهداء".
 24/9/2020، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا
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 حزب "التجمع" المصري يعلن رفضه لالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي .719
جدد حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المصري موقفه الرافض ألي تطبيع في العالقات  :القاهرة

 العربية مع إسرائيل، وذلك في ضوء االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي.
 بيان له، األحد، أن السالح الوحيد الباقي في يد العرب هو سالح رفض التطبيع.وأوضح الحزب، في 

وأكد أن الوعد اإلسرائيلي لإلمارات بوقف االستيطان وعد كاذب نفاه رئيس الوزراء اإلسرائيلي فور اإلعالن 
 .عن االتفاق

د بمصالح دول الجوار األميركي ينطوي على إضرار شدي - اإلسرائيلي -ورأى أن هذا اإلعالن اإلماراتي
 الفلسطيني ومنها مصر، وينطوي على تهديد واضح ألمنها القومي.

 16/8/2020، ، رام هللاالجديدةالحياة 
 
 ق التسوية العادلة للقضية الفلسطينيةيحقلت خطوة تاريخية" إسرائيل"السالم بين البحرين والسيسي:  .720

ياه إ واصفاً  "إسرائيل"ق السالم بين البحرين ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتفاوكاالت: 
خطوة هامة نحو إرساء االستقرار والسالم في منطقة الشرق األوسط وبما معتبرًا أنها  بـ"الخطوة التاريخية".

 يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية.
  2020/9/12، الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيل"ت بين السودان والسيسي أول المرحبين بتطبيع العالقا .721

سارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إلى مباركة االتفاق الذي تم ”: القدس العربي“
سرائيل لتطبيع العالقات بينهما. أرحب “ "تويتر"وقال في تغريدة نشرها على  اإلعالن عنه بين السودان وا 

سرائيل حول سرائيل وأثمن كافة  بالجهود المشتركة ألمريكا والسودان وا  تطبيع العالقات بين السودان وا 
 ”.الجهود الهادفة لتحقيق االستقرار والسالم اإلقليميين

 23/10/2020القدس العربي، لندن، 
 

 موريتانيا تؤكد دعمها لإلمارات وتذكر بمواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية .722
في المواقف التي تتخذها وفق مصالحها الوطنية أكدت موريتانيا دعمها لدولة اإلمارات  نواكشوط:

ومصالح العرب والمسلمين وقضاياها العادلة. وذّكرت، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
والموريتانيين في الخارج بثته أمس الوكالة الموريتانية لألنباء، بمواقف اإلمارات الثابتة تجاه فلسطين وحق 

 عاصمتها القدس الشريف.شعبها في إقامة دولته و 
 16/8/2020، ، لندناألوسطالشرق 
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 "إسرائيل"النواب األردني يقر مقترح قانون يحظر استيراد الغاز من مجلس  .723
أقر مجلس النواب األردني باإلجماع أمس مقترح قانون يحظر استيراد الغاز من : جمال إبراهيم -عّمان 

ة إلعادته مشروع قانون إلى المجلس مع إعطائه صفة . وقرر إحالة المقترح إلى الحكوم"إسرائيل"
يشترط الدستور األردني أن تعيد الحكومة المشروع إلى مجلس النواب إلقراره كقانون إذ  االستعجال.

ليصبح نافذًا، خالل الدورة الحالية واألخيرة التي تنتهي في العاشر من مايو المقبل، وفي حال لم تعده فإنه 
مجلس عاطف الطراونة، إن القال رئيس ومن جهته  كومة والمجلس المقبلين.سيكون من مهام الح

في حين تعترف بها الحكومات أما نحن كشعوب فال نعترف بها فهي كيان غاصب لفلسطين.  "إسرائيل"
ذهاب مجلس النواب باتجاه مقترح مشروع قانون "قلل النائب صداح الحباشنة من أهمية المقترح وقال، إن 

الحل هو إما أن تتعهد الحكومة بإلغاء " مضيفًا أن، "اد الغاز اإلسرائيلي هو مجرد مسرحيةحظر استير 
 ."االتفاقية أو يقوم المجلس بسحب الثقة منها

 2020/1/20 ،أبوظبياالتحاد، 
 
 الطراونة: الثابت في الصراع مع االحتالل قيام دولة فلسطين كاملة السيادة ورفض التطبيع  .724

التحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، إن الثابت الوحيد في الصراع العربي مع قال رئيس ا: عمان 
 االحتالل، هو إعالن قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس.

ن موقفنا في االتحاد كان واضحًا، بدعم صمود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ورفض أوأشار الى 
 لتطبيع.ا

 2020/8/14، الغد، عّمان
 
 تغريدة لألمير األردني علي بن الحسين تنتقد التطبيع تتصدر المنصات .725

نشر األخ غير الشقيق لملك األردن األمير علي بن الحسين تغريدة أثارت جدال واسعا، وقد شارك األمير 
ي: إنجاز أم خيانة؟"، دون إضافة علي مقاال لموقع "ميدل إيست آي" عنوانه "االتفاق اإلماراتي اإلسرائيل

( الحدث، حيث برزت في التغريدة التي شاركها األمير 26/8/2020نشرتكم ) -ورصدت نشرة الثامنة تعليق.
في المقال صورة من االحتجاجات على االتفاق عرضت األمير لسيل من الهجوم من مغردين، وال سيما 

يدة، ويعيد نشر رابط المقال في تغريدة جديدة دون من اإلمارات، ليعود بعد بضع ساعات ليحذف التغر 
 إظهار الصورة المرفقة مع المقال، قبل أن يحذفه نهائيا.

 26/8/2020ة، الجزيرة نت، الدوح
 
 األردن يدين بشدة قراري صربيا وكوسوفو بشأن فتح سفارتين لهما في القدس .726

تها لدى دولة االحتالل من تل أبيب إلى ، قرار صربيا نقل سفار اإلثنينأ ف ب: دان األردن بشدة  -عمان
القدس وعزم كوسوفو فتح سفارة لها هناك، معتبرا أن القرارين يخرقان القانون الدولي. وعبرت وزارة 
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عن إدانتها ورفضها القرارين باعتبارهما خرقًا صريحًا للقانون  اإلثنينالخارجية األردنية في بيان ليل 
 الدولي.

  8/9/2020القدس، القدس، 
 

 اإلسرائيلي األردن: شرط السالم العادل والشامل هو زوال االحتالل .727
في بيان بعد اإلعالن عن تطبيع العالقات ، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: عمان

االسرائيلية أن أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وأن شرط السالم العادل والشامل هو  - البحرينية
الحتالل وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط زوال ا

على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السالم العربية ومعادلة  ،1967الرابع من حزيران 
 األرض مقابل السالم.

 2020/9/11، الغد، عّمان
 

 فات احتجاجية رفضًا للتطبيع مع االحتالل"العمل اإلسالمي" ينظم وقعّمان:  .728
وكاالت: نظم حزب "جبهة العمل اإلسالمي"، السبت، وقفات احتجاجية متزامنة، أمام مقار فروعه في 
المحافظات األردنية، رفضا للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي. وأكد األمين العام للحزب مراد العضايلة، في 

نؤكد اليوم أن الشعب األردني يرفض كافة أشكال التطبيع وبالتالي  تصريٍح لوكالة "قدس برس" :"نحن
جاءت هذه الفعالية وغيرها من الوقفات االحتجاجية على كامل التراب األردني للتأكيد على موقفنا الشعبي 

 الرافض لممارسات بعض األنظمة العربية تجاه تطبيعها مع االحتالل اإلسرائيلي.
 26/9/2020، قدس برس

 
 الوزراء األردني: موقفنا ثابت.. وللسالم شروط ال نحيد عنها رئيس .729

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

اك سالم دائم وال عادل وسيتفاقم الصراع إذا استمر الكيان اإلسرائيلي في إجراءاته األحادية لن يكون هن
التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. وأضاف 

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

 18/9/2020، الشرق، الدوحة
 
 ضم األراضي الفلسطينية ونحتاج لموقف تاريخي لرفض التطبيع"إسرائيل" ل: نرفض خطوات سورية .730

رفضها لتصريحات بنيامين نتنياهو بضم المزيد من األراضي  ،األحد، أكدت سورية :)د ب أ( -دمشق 
 ونقلت وكالة األنباء السورية )سانا( عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله  .ينيةالفلسط
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سورية تؤكد أن العدوان اإلسرائيلي يستهدف األمة بأسرها وال أحد بمأمن من شروره األمر الذي "إن 
ورفض أي شكل  يستوجب من الجميع اتخاذ الموقف التاريخي المسؤول للذود عن قضايا األمة ومصالحها

 ."من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب
 2020/5/3، رأي اليوم، لندن

 
 الخارجية السورية: نقف ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع "إسرائيل" .731

فلسطين أون الين: أكدت وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، أنها ستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات 
ألنها تضر بالقضايا العربية عموما وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ونقلت وكالة مع العدو اإلسرائيلي 

األنباء السورية الرسمية، عن مصدر في الخارجية السورية، قوله إن بالده تؤكد "موقفها الثابت المبني 
 ضمونها".التمسك باألرض والحقوق، والرافض للتنازالت واالتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو م على

 1/10/2020فلسطين أون الين، 
 
 األسد: يمكن أن نقيم عالقات طبيعية مع "إسرائيل" فقط عندما نستعيد أرضنا .732

قال الرئيس السوري بشار األسد، في مقابلته مع وكالة "سبوتنيك": "موقفنا واضح جدا منذ بداية محادثات 
يتعلق  سوريةود، عندما قلنا إن السالم بالنسبة لالسالم في تسعينيات القرن العشرين، أي قبل نحو ثالثة عق

بالحقوق". وقال: "يمكن أن نقيم عالقات طبيعية مع إسرائيل فقط عندما نستعيد أرضنا. المسألة بسيطة 
جدا". وأوضح أن "عقد محادثات مع إسرائيل يكون ممكنا عندما تكون إسرائيل مستعدة، إلعادة األرض 

ت كذلك، وهي لم تكن مستعدة أبدا". وأضاف: "لم نر أي مسؤول في النظام السورية المحتلة، ولكنها ليس
اإلسرائيلي مستعدا للتقدم خطوة واحدة نحو السالم. وبالتالي، نظريا نعم، لكن عمليا، حتى اآلن فإن 

ال تجري في الوقت الحاضر أي مفاوضات مع إسرائيل"، وقال:  سوريةالجواب هو ال". وأكد األسد أن "
 ست هناك أي مفاوضات على اإلطالق، ال شيء أبدا"."ال، لي

 Sputnik ،8/10/2020موقع سبوتنيك 
 

 أسقطت كل األقنعة "إسرائيل"تفاقية التي وقعتها اإلمارات مع اال : الحزب الشيوعي اللبناني .733
عب االسرائيلي، واعتبرته طعنة في ظهر الش-نددت األحزاب والقوى اللبنانية بالتطبيع اإلماراتي: بيروت

أدان الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، "اتفاقية حيث  الفلسطيني وخيانة للقدس والحقوق العربية.
  والتي أسقطت كل األقنعة". ترامباالستسالم التي وقعتها اإلمارات مع االحتالل برعاية 

 2020/8/14، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قبل اتفاق سالم معها "إسرائيل"المشاكل مع الرئيس اللبناني: يجب حل  .734
بي ام اف تي "خالل مقابلة مع شبكة  ،السبت ،قال الرئيس اللبناني ميشال عون :)أ ف ب( - باريس

وفي  قبل التوصل إلى اتفاق سالم معها. "إسرائيل"االخبارية الفرنسية إنه يجب حل المشاكل مع  "في
 في إشارة إلى اإلمارات.” إنها دولة مستقلة“مارات، قال واإل "إسرائيل"االتفاق بين  تعليقه على

  2020/8/16، الغد، عّمان
 

 الجماعة اإلسالمية بلبنان: تطبيع اإلمارات مع االحتالل طعنة للشعب الفلسطيني .735
اعتبرت الجماعة اإلسالمية في لبنان، اتفاق التطبيع بين اإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي بأنه : بيروت

وقالت الجماعة في بيان، اليوم الثالثاء، إن "إقامة عالقات طبيعية  ظهر الشعب الفلسطيني". "طعنة في
بين دولة اإلمارات من جهة، وبين كيان االحتالل الصهيوني من جهة ثانية، طعنة بظهر الشعب 

 الفلسطيني".
 18/8/2020، قدس برس

 
 أن ترسيم الحدود البحريةبومبيو ُيعلن عن اتفاق "تاريخي" بين لبنان و"إسرائيل" بش .736

سرائيل إلى البدء في  واشنطن: معاذ العمري: أعلنت الواليات المتحدة عن توصل حكومتي لبنان وا 
المفاوضات المباشرة، للتوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، واستغرقت عملية 

 أعوام من قبل الواليات المتحدة. 3 المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين للوصول إلى هذه المرحلة
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية األميركي في بيان صحافي أمس، إن الواليات المتحدة ترحب بقرار 
حكومتي إسرائيل ولبنان بدء مناقشات حول الحدود البحرية، إذ إن هذه االتفاقية التاريخية بين الطرفين 

أعوام من المشاركة الدبلوماسية المكثفة، من  3نتيجة ما يقرب من التي توسطت فيها الواليات المتحدة هي 
 قبل السفير ديفيد ساترفيلد، ومساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر.

وأوضح بومبيو أن االتفاقية بين الطرفين ستعمل في إطار عمل مشترك للمناقشات البحرية لكال البلدين، 
مزيد من االستقرار واألمن واالزدهار للمواطنين اللبنانيين  وبدء المناقشات التي من شأنها أن تؤدي إلى

سرائيل  واإلسرائيليين على حد سواء، معتبرًا أن إعالن اليوم خطوة حيوية إلى األمام، تخدم مصالح لبنان وا 
 والمنطقة والواليات المتحدة.

لتي ستعقد في الناقورة بلبنان تتطلع الواليات المتحدة إلى بدء مناقشات الحدود البحرية قريبًا، وا"وأضاف: 
دراكًا  تحت مظلة األمم المتحدة، ويستضيفها موظفو مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان. وا 
للتجربة اإليجابية لآللية الثالثية، تتطلع الواليات المتحدة أيضًا إلى محادثات منفصلة على مستوى الخبراء 

 ."لخط األزرق، والتي تعد خطوة إيجابية أخرى لتحقيق االستقرار اإلقليميلتحديد القضايا العالقة المتعلقة با
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بدوره، أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى، أن االتفاق كان نتيجة للجهود 
م أعوام، وكان الحديث مباشرة مع الرئاسة اللبنانية، ول 3المتواصلة بين الدول الثالث بوساطة أميركا مدة 

 ."نحن ال نتحدث مع )حزب هللا( مطلقًا، وليس له دور في ذلك"، قائاًل: "حزب هللا"تتضمن المناقشات 
أكتوبر  14وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس، توقع شينكر أن تبدأ المحادثات بين الطرفين في 

ر، وحل أي خالف )تشرين األول( الجاري، وسيتم التوصل إلى اتفاقية حول المصادر الطبيعية في البح
بينهما من خالل المفاوضات، مشيرًا إلى أنه قبل االنفجار في مرفأ بيروت كان الطرفان قريبين جدًا من 

 االتفاق، واآلن أخيرًا توصلنا إلى االتفاقية، ونتطلع إلى حل كافة الخالفات األخرى.
المتحدة تهدف إلى ترسيم  وأضاف شينكر أن هذه االتفاقية ببدء المناقشة المباشرة تحت مظلة األمم

سرائيل، مشيرًا إلى أن المهم هنا  الحدود البحرية، وال تعني أن يتم تبادل العالقات الدبلوماسية بين لبنان وا 
هو أن أميركا نجحت دبلوماسيًا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى هذه النقطة المتقدمة، إذ إن 

 إسرائيل ولبنان طلبا منا تسهيل المفاوضات.
أعتقد أن لبنان لديه أزمات مالية واقتصادية، ولعدة أسباب تم التوصل إلى هذا االتفاق، وبعد عدة "وقال: 

أسابيع سيتم تحديد الحدود فعليًا، واألمم المتحدة ستحتضن االتفاقية؛ لكن بشأن الحدود البرية بين الدولتين 
لك، وهو اآلن مختلف عن االتفاقية هناك محادثات جارية، ونريد من الطرفين مواصلة العمل على ذ

الحالية المرتبطة بالحدود البحرية، وهذه االتفاقية يمكن أن تكون البداية لحل كافة الخالفات بين الطرفين 
على الخريطة، وبداية لحل كل الخالفات بينهما اقتصاديًا وغيرها، وربما )حزب هللا( قد يخرب االتفاق بين 

سرائيل، ومهمة الطر   ."فين هي تجنب ذلكلبنان وا 
 2/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 اإلسرائيليالسيف قطر ترفض منح تأشيرات لمنتخب السالح  .737

قطر رفضت منح المنتخب اإلسرائيلي لسالح أن أفادت قناة "كان" اإلسرائيلية الرسمية : معتز باهلل محمد
كما أفادت أن  اضيها الشهر الجاري.السيف تأشيرات دخول للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها على أر 

منتخب السفر للدوحة، من دون توضيح الجهاز األمن العام اإلسرائيلي "شاباك" حظر على العبي 
" الرياضي اإلسرائيلي قال إن موقف "الشاباك" جاء في ظل األوضاع األمنية oneإال أن موقع " أسباب.

 بعد اغتيال سليماني.
 2020/1/13، قرة، أنلألنباءوكالة االناضول 

 
 وزير الخارجية القطري يؤكد موقف بالده الثابت بشأن دعم الشعب الفلسطيني .738

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقَف دولة 
اللجنة وشدد الوزير في اتصال أجراه مع أمين سر  قطر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الخميس، على التمسك بالشرعية الدولية وقرارات 
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مجلس األمن ذات الصلة ومبادرة السالم العربية، كأساس لتحقيق السالم العادل والمستدام الذي يضمن 
 عاصمتها القدس. 1967إقامة دولة فلسطينية على حدود 

 21/8/2020، حةالجزيرة نت، الدو 
 
 قبل حل الصراع مع الفلسطينيين "إسرائيل"قطر: ال تطبيع مع  .739

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

وزير الخارجية القطري في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ األميركية، إن التطبيع مع إسرائيل ال يمكن أن يكون 
نما الحل يكمن في تطبيق قرارات مجلس األمن وفي منح  هو الحل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وا 

يجاد حل عادل لقضيتهم.  الفلسطينيين حقوقهم وا 
 15/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جريمة   اإلسرائيلي : التطبيع خيانة واالعتراف بالكيانيةأحزاب كويت .740

على أن إعالن اإلمارات اعترافها بالكيان الصهيوني ونيتها إلقامة في الكويت أكدت أحزاب كبيرة : الكويت
فضها وجددت في بيان مشترك ر  عالقات كاملة، هي بال مبرر أو فائدة لها أو لالمة العربية واإلسالمية.

المطلق للتطبيع مع االحتالل أو االعتراف به وأكدت إعالنها بشكل ال يقبل اللبس أن التطبيع خيانة وليس 
 وجهة نظر واالعتراف بالكيان الصهيوني هو جريمة بحق فلسطين وأهلها واألمة العربية واإلسالمية.

  2020/8/14، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 "إسرائيل": الكويت آخر من يطبّ ع مع "سالقب"لـمصادر حكومية أكدت  .741
جد دت مصادر حكومية مطلعة التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع  :حمد السالمة ومحمود الزاهي

القبس إن الكويت على موقفها وستكون آخر لـمع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغّير. وقالت المصادر 
 دولة تطبِّع مع إسرائيل. 

 15/8/2020، يتالكو القبس، 
 
 "إسرائيل"يؤكدون موقف بالدهم المناهض للتطبيع مع  نواب كويتيون .742

نائبا كويتيا، أمس، موقف دولة الكويت الثابت والمناهض للتطبيع مع "الكيان  37د ب أ: أكد  -الكويت 
جع ، "لن يقبل الشعب أي تراأمسوقال النواب في بيان أصدروه خالل جلسة مجلس األمة،  الصهيوني".

عن التزام حكومة بالده بقضية العرب والمسلمين األولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها 
 الشجاع والثابت تجاه القضية على مر السنين، وجرائم االحتالل ال يمكن أن ننزعها من نفوس أبنائنا".

  19/8/2020، األيام، رام هللا
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 "إسرائيل"الكويت.. رفض للتطبيع مع  .743
بطلب للتعجيل  -بينهم رئيسه مرزوق الغانم-تقدم عدد من أعضاء مجلس األمة : خاص –الجزيرة نت 

بقيام المجلس ولجانه بالبت في القوانين المقترحة المقدمة بشأن "مقاطعة إسرائيل، وحظر التعامل أو 
 بر/تشرين الثاني المقبل.التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلقرارها قبل نهاية دور االنعقاد الحالي في نوفم

( وقعوا خالل جلسة الثالثاء بيانا أكدوا فيه موقف الكويت الثابت لمناهضة 50نائبا )من أصل  41وكان 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، وشددوا على أن الكويتيين لن يقبلوا أي تراجع عن التزام حكومة بالدهم 

 بقضية العرب والمسلمين األولى.
 20/8/2020، دوحةالجزيرة نت، ال

 
 الزاعمة بأن الكويت متحمسة للتطبيع ترامبالقوى السياسية الكويتية تدين تصريحات  .744

الذي يزعم فيه أن  ترامبأدانت القوى السياسية الكويتية تصريحات الرئيس األميركي دونالد : الكويت
الكويتية في بيان مشترك، وأكدت القوى السياسية  الكويت متحمسة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

مساء السبت، أن الكويت حكومة وشعبنا يأبى تاريخها المشرف ومواقفها الراسخة أن تتنكر لقيمها وثوابتها 
األصيلة الثابتة الداعمة للحق العربي الفلسطيني منذ اندالع الصراع العربي الصهيوني وعبر جميع 

وعذابات األمهات واألطفال واألسرى والجرحى  المراحل، مؤكدة أن الكويت لن تنسى دماء الشهداء
 وتضحيات األجيال طوال عقود القهر والعدوان الصهيوني على فلسطين والقدس الشريف.

 19/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مجلس الوزراء الكويتي: فلسطين هي قضية العرب والمسلمين األولى .745

على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، للوصول إلى حل عادل  اإلثنينشددت الكويت يوم 
يشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وذلك بالتزامن مع إعالن عشرات المنظمات الكويتية 

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب  مطالبتها بإقرار قانون يجرم التطبيع مع االحتالل.
وجدد  ماعه األسبوعي، إن "القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين األولى".اجت

المجلس "تأييده لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن 
 للشعب الفلسطيني إنهاء االحتالل وعودة الالجئين".

 21/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 رئيس الوزراء الكويتي: موقفنا ثابت في دعم القضية الفلسطينية وصوال إلنهاء االحتالل .746
وزراء دولة الكويت الشيـخ صباح خالد الحمد الصبــاح، في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم  أكدقال 

ي لنيل حقوقه المتحدة، اليوم الجمعة، موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطين
المشروعة، وكذلك أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطالق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد 
للوصول إلى السالم العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
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نهاء االحتالل اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسط ينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية السالم العربية، وا 
 .1967على حدود ما قبل الرابع من حزيران 

 25/9/2020وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 "هنية": الكويت ستظل وفية لقضايا األمة وخاصة قضية الشعب الفلسطينيلـأمير الكويت  .747
مير الكويت الجديد، أن الكويت ستظل وفية لقضايا وكاالت: أكد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أ 

 األمة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب السياسي 
لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية، األربعاء، ألمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر 

اة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، بحسب بيان صدر الصباح، قّدم خالله تعازيه لوف
عن حركته. وقالت الحركة في بيانها، إن هنية "استحضر مواقف الكويت وسمو األمير الراحل الثابتة في 
دعم القضية والشعب الفلسطيني". وأضاف: "الكويت ستظل تحت قيادته وفية لقضايا األمة، وخاصة 

 فلسطيني".قضية الشعب ال
 1/10/2020فلسطين أون الين، 

 
 رئيس البرلمان العراقي: نرفض مختلف أشكال التطبيع مع إسرائيل .748

قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إن بالده ترفض أشكال التطبيع مع "الكيان 
 حاد البرلماني العراقي.اإلسرائيلي"، جاء ذلك في كلمته خالل المشاركة باالجتماع الطارئ لالت

وشدد الحلبوسي على "وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة على كامل 
أراضيه، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي الغاصب، وكل محاوالت فرض المشاريع 

الحلبوسي إلى "عقد جلسة طارئة المنحازة، ومحاوالت تمريرها عبر سياسة فرض األمر الواقع". ودعا 
 للبرلمان العربي في فلسطين".

 8/2/2020األيام، رام هللا، 
 
 العراق يصادر شحنة أدوية إسرائيلية المنشأ ويتلفها .749

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق عن مصادرة أدوية بشرية إسرائيلية المنشأ في مطار بغداد الدولي 
ئة في بيان إن "مركز جمارك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي قام بإتالف وقالت الهي أمس الثالثاء.

إرسالية )شحنة( أدوية بشرية تضم مواد مختبرية إسرائيلية المنشأ ممنوعة من االستيراد ومخالفة للضوابط 
 والتعليمات".

 19/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 "إسرائيل"لسالم العربية وحل الدولتين للتطبيع مع لتزم ببنود مبادرة انوزير الخارجية العراقي:  .750
قال وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين الجمعة، ردا على سؤال وجهه  :سعيد عريقات - واشنطن

له الصحافي األمريكي ديفيد أغناشيوس من صحيفة "واشنطن بوست" في ندوة في "مجلس األطلسي" 
تطبيع العالقات مع إسرائيل الني أعلنتها دولة األمارات العربية  البحثي حول موقف العراق من مبادرة
ن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أقرارات مؤتمرات القمم العربية بشاألسبوع الماضي، "إن العراق يلتزم ب

لحل الصراع وقيام دولة  2002، خاصة مبادرة السالم العربية التي صدرت عن مؤتمر قمة بيروت عام 
 وتطبيع العالقات مع إسرائيل". 1967ية على األراضي المحتلة عام فلسطين

 21/8/2020، القدس، القدس
 
  "إسرائيليجري اجتماعات سرية مع " اليمن جنوبفي االنتقالي المجلس : "يومهسرائيل ي" .751

 تجري اجتماعات سرية مع المجلس االنتقالي الذي "إسرائيل"األحد، إن  "،يومهسرائيل يقالت صحيفة "
إال ، "إسرائيل"يبدي موقفًا إيجابيًا تجاه  . وأفادت بأّن المجلسفي جنوب اليمنأعلن مؤخرًا "اإلدارة الذاتية" 

أشارت الصحيفة إلى تغريدة لنائب قد و  حتى اآلن. هتم مناقشة إقامة عالقات دبلوماسية رسمية معتأنه لم 
ّن الدول إن العرب واإلسرائي"رئيس المجلس، هاني بن بريك قال فيها  ليين متفقون على حل الدولتين، وا 

 العربية تطّبع العالقات مع إسرائيل".
 2020/6/21، العربي الجديد، لندن

 
 الحوثيون: "إسرائيل" تبحث عن موطئ قدم باليمن بمساعدة اإلمارات .752

لعدوان ، ضيف هللا الشامي، أن "االجماعةوزير إعالم ، على لسان اعتبرت جماعة الحوثي اليمنية: صنعاء
على الشعب اليمني يأتي في إطار التهيئة الكاملة لبسط نفوذ لكيان العدو اإلسرائيلي في المنطقة"، 

"هناك تواصل يجري مع الكيان الصهيوني وما ظهر منه حتى اآلن مضيفًا أن  بمساعدة دولة اإلمارات.
تصريحات ما يسمى المجلس هو لقاء )خالد( اليماني )وزير الخارجية السابق في الحكومة الشرعية(، و 

 االنتقالي".
 2020/6/23، قدس برس

 
 لقاء في اليمن يؤكد مركزية القضية الفلسطينية ويرفض التطبيع .753

بصنعاء حضره طيف واسع من قيادات المكونات واألحزاب  ،الخميس، خالل لقاء موسع عقد: صنعاء
على مركزية القضية الفلسطينية،  مشاركونال أجمع ،والقوى السياسية اليمنية بمشاركة الفصائل الفلسطينية

 شددوا على رفض التطبيع مع االحتالل الصهيوني.كما  .وأنها البوصلة التي تحدد االتجاه والموقف
 2020/7/17، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 غير مبرر وتنكر للعروبةمع "إسرائيل" مستشار الرئيس اليمني: تطبيع اإلمارات  .754
"التطبيع أن لملك المخالفي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبد ا : اعتبرصنعاء

اإلماراتي مع العدو اإلسرئيلي غير مبرر ومدان من كل الشعوب العربية، وهو تنكر للعروبة ولقيم األمة 
 وثوابتها ومواثيقها واتفاقاتها ومصالحها".

 2020/8/14، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قد تعلق عالقاتها الدبلوماسية مع اإلمارات أردوغان: تركيا  .755
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بالده يمكنها تعليق العالقات الدبلوماسية مع : أنقرة

مؤكدًا بالقول  ."إسرائيل"على خلفية اتفاقية التطبيع بين اإلمارات و أبوظبياإلمارات، أو سحب سفيرها من 
قال  ومن جهته الفلسطيني.. لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة ألحد أبدا"."ألننا نقف إلى جانب الشعب 

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "اإلمارات تبذل جهودا لزعزعة االستقرار في المنطقة 
"تعمل منذ سنوات على إضعاف اإلدارة الفلسطينية ، وهي وتخون القضية الفلسطينية من أجل مصالحها"

 طة االحتالل اإلسرائيلي".ودعم خ
 2020/8/14، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : التطبيع اإلماراتي اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية" التركيالعدالة والتنمية" .756

الحاكم في تركيا عمر جليك، السبت، إن تطبيع ” العدالة والتنمية“األناضول: قال متحدث حزب  - أنقرة
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه  عالقاتها مع إسرائيل يعد اغتياال سياسيا للقضية الفلسطينية. اإلمارات
، أكد جليك أن التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي ال يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، "تويتر"على 

طبيع بين اتفاقية الت“وشدد على أن  ومحاولة للقضاء على حل الدولتين الذي يؤيده المجتمع الدولي.
 ”.البلدين مبادرة تشرعن العدوان اإلسرائيلي، وتعرض السالم اإلقليمي للخطر

  15/8/2020، القدس العربي، لندن
 

 أنقرة تدعو كوسوفو لعدم فتح سفارة لها في القدس .757
 أنقرة: دعت وزارة الخارجية التركية، المسؤولين في كوسوفو، إلى عدم فتح سفارة لبالدهم في القدس.

ك في بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم األحد، تعليقًا على األنباء المتداولة حول اعتزام جاء ذل
قامة عالقات دبلوماسية.  كوسوفو فتح سفارة لها في القدس، عقب اتفاق لها مع إسرائيل، على التطبيع وا 

 للقانون الدولي، يدفعوأضاف أن مجّرد تفكير مسؤولي كوسوفو بهذه الخطوة التي تعد انتهاكًا واضحًا 
 لخيبة أمل.

  6/9/2020وكالة األنباء الفلسطينية وفا، 
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يران تنتقدان  .758  قرارات اجتماع وزراء الخارجية العربتركيا وا 
انتقدت وزارة الخارجية التركية قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب، واتهمت الوزارة ما سمتها إدارات 

ع الجامعة العربية من اتخاذ قرار بشأن حل الدولتين في فلسطين، وتحاول تتجاهل القضية الفلسطينية وتمن
 تخريب الموقف العربي المشترك بهذا الخصوص.

وفي إيران، قال الرئيس حسن روحاني خالل افتتاح بعض المشاريع إن "الصهاينة يخططون لمؤامرات 
ي يجب عليها أن تكون حساسة أكثر جديدة في المنطقة، ولألسف تمكنوا من خداع بعض الدول العربية الت

 على القضية الفلسطينية".
  10/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"قرار البحرين إقامة عالقات دبلوماسية مع تركيا تندد ب .759

أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان تنديدها وقلقها الشديدين تجاه قرار البحرين إقامة عالقات دبلوماسية 
، بشكل يتعارض مع مبادرة السالم العربية ومع تعهدات منظمة التعاون اإلسالمي. وأكدت "رائيلإس"مع 

أن هذه الخطوة تشكل ضربة لجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتكرس الممارسات اإلسرائيلية غير 
 الشرعية في فلسطين.

  2020/9/12، وكالة االناضول لالنباء، أنقرة
 
 

 ييرانأصبح نافذًا بعد إقراره في البرلمان اإلرائيل" قانون "مواجهة إس .760
، "مشروع مواجهة اإلثنينأقر، البرلمان  ، أنوكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان اإليراني: ذكرت طهران

وينص  اإلجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد السالم واألمن"، ليتحول إلى قانون نافذ في البالد.
ى حظر استخدام العلم اإلسرائيلي، واالعتراف بالقدس "عاصمة أبدية لفلسطين"، المشروع بمجمله عل

، "إسرائيل"وحظر أي تعاون استخباري لمصلحة االحتالل اإلسرائيلي، وحظر سفر الرعايا اإليرانيين إلى 
تنص المادة الثانية في كما  وأي تعاون أو اتفاق مع األشخاص أو المؤسسات المرتبطة باالحتالل.

ملزمًا وزارة  .مشروع على تشكيل "سفارة أو قنصلية افتراضية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية" في فلسطينال
 أشهر بعد إقرار المشروع. 6الخارجية اإليرانية بالقيام بالتحضيرات الالزمة لذلك، في غضون 

 2020/5/18، العربي الجديد، لندن
 
 لنارمسؤول إيراني: التطبيع مع "إسرائيل" لعب با .761

قال  ،خالل مراسم تأبين األمين العام السابق لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلحله في كلمة : طهران
مساعد رئيس البرلمان اإليراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن التطبيع مع "إسرائيل" 

  هو "لعب بالنار".
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درة والصمود، محذرا أنه إذا ما كرر اإلسرائيليون أخطاء أن المقاومة أصبحت اليوم في قمة الق ولفت إلى
 الماضي فسوف يواجهون هزيمة أكبر.

  2020/6/21، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بصداقتها مع "إسرائيل" عدوة لدول المنطقة والعالم اإلسالميأصبحت روحاني: اإلمارات  .762
بالتوصل إلى  إلمارات "ارتكبت خطأ جسيماً قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، السبت، إن ا :رام هللا

بأن يكون لها موطئ قدم في المنطقة، ألن "الحسابات  "إسرائيللـ"اتفاق مع إسرائيل"، وحذر من السماح 
 ."وة مدانة وخيانة للشعب الفلسطينيخط "إسرائيل"أن التطبيع مع مشيرًا إلى  عندئذ ستختلف"، وفق قوله.

 2020/8/15، القدس، القدس
 
 "حماقة إستراتيجية"ران تدين االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي وتصفه بأنه إي .763

 "إسرائيل"وزارة الخارجية، الجمعة، تطبيع العالقات بين ل )وكاالت(: دانت إيران في بيان - القاهرة
من  وحذرت. بوظبي، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يغفر أل"حماقة إستراتيجية"واإلمارات ووصفته بأنه 

أنه على حكومة اإلمارات  معلنةتدخل من قبل الكيان الصهيوني في معادالت منطقة الخليج الفارسي،  أي
 وسائر الحكومات المواكبة تحّمل جميع تداعيات هذه الخطوة.

 2020/8/14، القدس العربي، لندن
 
 إيران تدعو البرلمانات اإلسالمية لرفض "اتفاق العار" المشؤوم .764

الشورى اإلسالمي )البرلمان( في إيران، محمد باقر قاليباف إن االتفاق  قال رئيس مجلس: طهران
اإلماراتي اإلسرائيلي "يضعف جهود جميع الدول اإلسالمية ومنظمة التعاون اإلسالمي واتحاد البرلمانات 

قاومة وأكد في رسالة، بعثها إلى نظرائه في الدول اإلسالمية، أن "إرادة الشعب الفلسطيني والم اإلسالمية".
  هي الخيار الوحيد الذي يؤدي إلى تحرير األراضي الفلسطينية التاريخية".

 18/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"اإلمارات ال يحافظ على السالم بل يخدم جرائم تطبيع مسؤول إيراني:  .765
ية، إن اإلمارات تتخطى قال أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان اإليراني للشؤون الدول: الدوحة

أنها تتحمل وجود اليد الخفية و بصورة غير حكيمة الخطوط الحمر لألمن الجماعي في منطقة الخليج، 
ال مبرر له، وهو بمثابة تخل عن القضية الفلسطينية".  أبوظبيأن "سلوك  واعتبر للصهاينة في المنطقة.

 إسرائيل". موضحا أن التطبيع "ال يحافظ على السالم بل يخدم جرائم
 2020/8/23، الشرق، الدوحة
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 خيانة لن تدوم لكنها ستبقى وصمة عار على جبين اإلمارات" إسرائيل"التطبيع مع : خامنئي .766
"خيانة في حق  "إسرائيل"إن التطبيع اإلماراتي مع  ،أمس ،قال المرشد اإليراني علي خامنئي وكاالت:

"أن هذه الخيانة لن تدوم، لكنها  مضيفاً  وفلسطين".  األمة اإلسالمية والشعوب العربية وشعوب المنطقة
 ستبقى وصمة عار على جبين الحكومة اإلماراتية".

 2020/9/2، الجزيرة نت، الدوحة
 
 على استقرار المنطقة طهران: التطبيع سيؤثر سلباً  .767

ئيل والتحالف قال رئيس البرلمان اإليراني محمد باقر قاليباف إن قرار اإلمارات تطبيع العالقات مع إسرا
 معها سيؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز أن السلطات اإليرانية كانت حاسمة في التوضيح بأن 
تحول اإلمارات إلى "منصة إسرائيلية أميركية الستهداف األمن القومي اإليراني خط أحمر" ال يمكن 

ه. وذكر أيضا أن طهران ترى أن تزويد اإلمارات بأسلحة عالية المستوى سيفتح سباقا لطهران أن تتجاهل
 مسؤوليته. أبوظبيكبيرا للتسلح في المنطقة، وهو ما تتحمل 

سرائيل لن يصمد  ونقل المراسل عن مرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي قوله إن التحالف بين اإلمارات وا 
تحالف شعوب، مؤكدا أن ما جرى "وصمة عار" ستالحق حكام طويال، ألنه تحالف أشخاص وليس 

 اإلمارات.
  6/9/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"بالتطبيع مع  استراتيجياطهران: اإلمارات ارتكبت خطأ  .768

وصفت إيران، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، قيام اإلمارات بتطبيع العالقات مع إسرائيل 
وفي مؤتمر صحفي  ، مؤكدة أنها ال تمزح بشأن أمنها ومواجهة أي تهديد تتعرض له.اتيجياالستر بالخطأ 

اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن إسرائيل غير قادرة على ضمان أمنها، ولن 
 تستطيع توفير األمن لإلمارات.

 7/9/2020نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "إسرائيل"التطبيع مع  "عواقب"ن روحاني يحّمل اإلمارات والبحري .769
توقيع ” عواقب“طهران: حّمل الرئيس اإليراني حسن روحاني األربعاء اإلمارات العربية المتحدة والبحرين 

وقال  اتفاقي تطبيع مع إسرائيل برعاية الواليات المتحدة، محذرا من تأثير ذلك على األمن في المنطقة.
 ”.ترتكب المزيد من الجرائم في فلسطين كل يوم“مته، إن إسرائيل روحاني أمام االجتماع األسبوعي لحكو 

كيف يمكنكم مد أيديكم إلى إسرائيل، ومن ثم “ومن دون أن يسمي البلدين المعنيين، سأل الرئيس اإليراني: 
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تريدون منحها قواعد في المنطقة؟ كل العواقب الوخيمة التي ستنتج عن ذلك ستقع على عاتقكم، أنتم الذين 
 ”.مون بأمر غير قانوني ضد أمن المنطقةتقو 

 16/9/2020، القدس العربي، لندن
 

 ال يمكنها ضمان أمن اإلمارات والبحرين "إسرائيل"وزير الخارجية اإليراني:  .770
د ب أ: قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، إن إسرائيل لن تتمكن من ضمان أمن  - طهران

وقال ظريف، في حديث للتلفزيون اإليراني،  ادت وكالة أنباء فارس اإليرانية.اإلمارات والبحرين، حسبما أف
بعض دول الجوار تعتقد أنه “مساء اليوم السبت، تعليقا على التوجه نحو التطبيع لدى بلدان الخليج، إن 

ان إسرائيل التي لم تتمكن من ضم“وأضاف وزير الخارجية اإليراني:  ”.يمكن إلسرائيل توفير األمن لها
 ”.أمنها في المواجهة مع حماس والجهاد اإلسالمي، ال يمكنها ضمان أمن اإلمارات والبحرين

  20/9/2020، القدس العربي، لندن
 
 رئيس الوزراء الباكستاني: ال يمكننا االعتراف بإسرائيل مطلقاً  .771

من أراد االعتراف : "ليعترف الثالثاء قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مساء يوم :إسالم أباد
 بإسرائيل.. باكستان ال يمكنها االعتراف بها مطلقًا".

 18/8/2020، القدس، القدس
 
 باكستان تدعو لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس طبقا لالتفاقيات الدولية .772

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

أن باكستان تدعو لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس  "تويتر"تغريدة على حسابه بموقع 
 الشريف طبقا لالتفاقيات الدولية.

قد أكد قبل أيام في لقاء مع فضائية محلية أن الفلسطينيين ظلموا  وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان
ئيل في ظل رفض وحرموا من حقوقهم واغتصبت أراضيهم وبالتالي ال جدوى من االعتراف بإسرا

توقيع البحرين  ،األربعاء يوم بدورها انتقدت الجماعة اإلسالمية الباكستانية في بيان الفلسطينيين لذلك.
 يات لتطبيع العالقات مع إسرائيل، واصفة الخطوة بالخيانة لألمة اإلسالمية والفلسطينيين.واإلمارات اتفاق

 17/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 لم يندمل دامياً  فلسطين تمثل جرحاً  :باكستان .773

قال رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية عمران خان، الجمعة، إن فلسطين تمثل جرحا داميا لم 
وأكد خان، في كلمة خالل أعمال  مواجهة كافة االنتهاكات التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي. يندمل، في
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للجمعية العامة لألمم المتحدة، عدم شرعية مخططات الضم ومشاريع التوسع االستيطاني  75الدورة 
 تحقيق السالم. اإلسرائيلية، مشددا على عدم جدوى العقوبات الجماعية التي يفرضها االحتالل في إمكانية

وأضاف: "فرض الظروف المعيشية الصعبة وغير اإلنسانية على الفلسطينيين ال سيما في قطاع غزة، ال 
وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على  يمكن أن يجلب السالم في هذه المنطقة التي انعدم فيها االستقرار".

 دعم بالده األزلي لحل الدولتين.
 25/9/2020الفلسطينية )وفا(،  وكالة األنباء والمعلومات

 
 من األمم المتحدة "إسرائيل"البرلمان الماليزي يطالب بطرد  .774

بطرد إسرائيل من األمم  - بإجماع ممثليه من الحكومة والمعارضة-طالب البرلمان الماليزي : كوااللمبور
ل مختلف األطياف المتحدة، ردا على خطط ضم مزيد من األراضي الفلسطينية. وقد سلم وفد برلماني يمث

السياسية الماليزية، مذكرة بهذا الخصوص للسفارتين األميركية والفلسطينية ومكتبي األمم المتحدة ومنظمة 
  آسيان في كوااللمبور، ودان تطبيع اإلمارات مع إسرائيل ألنه يضّر بالقضية الفلسطينية.

 18/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 تي سيقسم العالم اإلسالمي لفصائل متناحرةمهاتير محمد: التطبيع اإلمارا .775

وكاالت: قال رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد: إن اتفاق تطبيع العالقات بين  –رام هللا 
سرائيل، "يجزئ العالم اإلسالمي إلى فصائل متناحرة". ووصفه   "خطوة إلى الوراء".بـاإلمارات وا 

األسبوع في آسيا"، إلى أن "االتفاق سيقسم العالم اإلسالمي إلى واشار مهاتير في تصريح لصحيفة "هذا 
وأضاف: "سيكون  فصائل متحاربة، وسيكون بإمكان اإلسرائيليين صب الوقود على النار في هذا النزاع".

هناك رد فعل من الفلسطينيين والمتعاطفين مع الفلسطينيين، وهذا يعني إطالة أمد الحرب في الشرق 
 .األوسط"

 20/8/2020، م، رام هللااأليا
 
 "إسرائيل"ماليزيا.. إجماع سياسي وشعبي على رفض تطبيع اإلمارات والبحرين مع  .776

تبنى المؤتمر العام السنوي للحزب اإلسالمي الماليزي )باس( قرارا باإلجماع يدين تطبيع : كوااللمبور
ية من قضية التطبيع، كما دشنت اإلمارات والبحرين عالقاتهما مع إسرائيل، ويندد بموقف الجامعة العرب
وأكد الحزب في بيان رسمي أن  الجامعة اإلسالمية حملة أكاديمية لتوعية الطالب بمخاطر التطبيع.

مجلس العلماء التابع له رفع األحد قرار تحريم إقامة عالقات بإسرائيل وتجريم التطبيع معها للجمعية 
واعتبر مواقف كل من اإلمارات والبحرين  ارو شمال البالد.العمومية التي اختتمت أعمالها في مدينة كوتا ب

 والجامعة العربية بإقامة عالقات دبلوماسية بإسرائيل عدوانا على األمة اإلسالمية وخيانة لها.
 14/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 منظمات إندونيسية: اتفاق التطبيع اإلماراتي ـ اإلسرائيلي "جريمة" .777

ية غير حكومية، باتفاق التطبيع اإلسرائيلي ـ اإلماراتي، واصفة إياه بـ"الجريمة" التي نددت منظمات إندونيس
منظمة،  30تضر القضية الفلسطينية. واعتبر التحالف اإلندونيسي للدفاع عن بيت المقدس والمكون من 

سية، والثقافة، ، أن تطبيع العالقات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي يعد "جريمة على صعيد الدبلومااإلثنين
واالقتصاد وغيرها من األمور".  وشدد على أن الدول التي تقوم بالتطبيع مع االحتالل "توافق مع جرائمها 

 ضد فلسطين".
 24/8/2020، فلسطين أون الين

 
 2019و 2015من األسلحة التي وصلت إلى أذربيجان بين عامي  %60"إسرائيل" صّدرت  .778

إال أن ذلك لم يمنعها من إبرام ” دولة صديقة“رنسا تعتبر أرمينيا مع أن ف”: القدس العربي“ -باريس
صفقات أسلحة كبيرة جدا مع أذربيجان، على الرغم من الصراع العنيف بين هذين البلدين في جنوب 

 القوقاز.
الفرنسية، إن فرنسا التي تعد ثالث أكبر مصّدر لألسلحة في العالم، ” لوبس”ففي تقرير لها، قالت مجلة 

تي يبدو أنها تميل اآلن إلى جانب أرمينيا في نزاع إقليم ناغورني قره باغ، لم تتردد في بيع المعدات وال
 العسكرية ألذربيجان عدو أرمينيا اللدود.

ومع ذلك، فإن العالقات بين باريس وباكو عرفت برودة أكثر فأكثر بعد العقود االقتصادية المثيرة الموقعة 
تر أن يعرض للخطر صفقة أسلحة جديدة مربحة للغاية بالنسبة لفرنسا تتعلق بينهما، ومن شأن هذا التو 

 مليون يورو. 430ببيع ثالث سفن حربية ألذربيجان، بمبلغ يقدر بـ
والتي تهدف رسميا إلى حماية منشآت التنقيب عن  Adroitفمن أجل تزويد أذربيجان بهذه السفن من نوع 

تجهيزها بالصواريخ؛ فإن فرنسا تواجه منافسة من إسرائيل على النفط البحرية في بحر قزوين، ويمكنها 
 باكو متقدمة على موسكو. ة العبرية أكبر مورد لألسلحة إلىوجه الخصوص، حيث أصبحت الدول

من األسلحة التي تم تصديرها  %60فوفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم، كان إلسرائيل حصة 
لروسيا التي تزود الجيش األرميني تقريبا بجميع  %31، مقارنة بـ2019و 2015إلى أذربيجان بين عامي 

 عتاده العسكري.
أن االنتكاسات في صفقة األسلحة الفرنسية األخيرة مع أذربيجان ال تعود إلى استئناف ” لوبس”وأضحت 

عقد  2018ر القتال بين باكو ويريفان هذا الخريف، بل إن الرئيس األذري إلهام علييف أوقف منذ نوفمب
وذلك بسبب استياء الزعيم األذربيجاني من إلغاء ” جاهزا للتوقيع“شراء السفن الفرنسية الثالث رغم أنه كان 

للزيارة التي كان المفترض  –لحضور قمة الفرانكوفونية  2018الذي كان في أرمينيا في أكتوبر  –ماكرون 
 لها توقيع هذا العقد.أن يقوم بها إلى باكو والتي كان من المقرر أن يتم خال

بعد ذلك حاول ماكرون إصالح األمور مع الرئيس علييف، حيث بعث بالرئيس الفرنسي األسبق نيكوال 
. فرغم أن الرواية الرسمية الفرنسية أكدت أن 2019ساركوزي كموفد خاص إلى أذربيجان في يناير 
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تفّقد أعمال البناء “بيجان أفادت أنه لكن وكالة األنباء الرسمية ألذر ” زيارة عادية“ساركوزي كان في 
والتطوير الضخمة التي تم تنفيذها في باكو تحت رئاسة إلهام علييف وقد تأثر بشدة بهذه العمليات 

 ”.التنموية
موضحة أن يريفان تمارس ضغوطا قوية على باريس وتصر على حظر مبيعات ” لوبس“ومضت 

بانتهاك الحظر الذي فرضته منظمة عن نفسها فيما يتعلق  ساألسلحة الفرنسية ألذربيجان؛ فيما تدافع باري
 .1993و 1992باكو ويريفان منذ واألمم المتحدة على األسلحة، ضد  (OSCE)األمن والتعاون في أوروبا 

 16/10/2020القدس العربي، لندن، 
 
 سرائيليجامعة الدول العربية لن تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث االتفاق اإلماراتي اإل: أبو الغيط .779

صّرح األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أّن الجامعة ستعقد دورة عادية في : وكاالت
شهر سبتمبر المقبل، رغم طلب الفلسطينيين عقد اجتماع طارئ، على خلفية اتفاق التسوية اإلماراتي 

 اإلسرائيلي.
 2020/8/23، فلسطين أون الين

 
 سقط مشروع القرار الفلسطيني الرافض التفاق التطبيع اإلماراتيجامعة الدول العربية تُ  .780

الدول العربية، أحبطت أمس، المسعى الفلسطيني  ، أنالقاهرة، من 10/9/2020، األيام، رام هللاذكرت 
إلدانة خروج دولة اإلمارات العربية عن مبادرة السالم العربية بعقدها اتفاق التطبيع مع إسرائيل، مع أنها 

 في البيان الختامي الجتماع وزراء خارجيتها تمسكها بالمبادرة.أكدت 
وكشف دبلوماسي فلسطيني عن اعتراض الدول العربية على مشروع قرار قدمته فلسطين لمجلس جامعة 

 الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في القاهرة بشأن خرق مبادرة السالم العربية.
وبية فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك في اتصال هاتفي مع وكالة وقال السفير المناوب لمند

أنباء )شينخوا( من القاهرة، إن الدول العربية األعضاء في الجامعة اعترضت على مشروع القرار 
وذكر العكلوك، أن مشروع القرار يدين الخروج عن مبادرة السالم العربية عبر االتفاق الثالثي  الفلسطيني.

 أبوظبيماراتي اإلسرائيلي األميركي الذي تم إعالنه منتصف الشهر الماضي إلقامة عالقات تطبيع بين اإل
سرائيل. وأضاف العكلوك إن "الدول العربية األعضاء رفضت عبارة إدانة الخروج عن المبادرة العربية  وا 

ورات أو أن يسقط البند ومعه وبالتالي كان القرار الفلسطيني إما تعليق الجلسة إلجراء المزيد من المشا
 يسقط مشروع القرار وهو ما حدث بإسقاط مشروع القرار".

وقال حسام زكي األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خالل مؤتمر صحافي، عقد بمقر الجامعة 
كن لم يؤِد في القاهرة عقب اختتام االجتماع: "إن االجتماع شهد حوارًا جادًا وشاماًل أخذ بعض الوقت، ول

وأوضح زكي أنه "حدثت  إلى توافق حول مشروع القرار الذي كان مطروحًا من الجانب الفلسطيني".
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تعديالت من الجانب الفلسطيني على المشروع المقدم من جانبه، ثم تعديالت مقابلة. الجانب الفلسطيني 
 .فّضل أال يخرج مشروع القرار دون تضمين المفاهيم التي كان يتحدث عنها"

 البيان الختامي
وأكد وزراء الخارجية العرب تمسكهم بالسالم كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي اإلسرائيلي وفق 

، وبمبادرة السالم العربية 1515و 338و 242القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 
ات الصادرة بشأن متابعة التطورات السياسية وأكد مجلس الجامعة القرار  بكافة عناصرها. 2002للعام 

للقضية الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية، ورفضه "صفقة القرن" 
 اإلسرائيلية. –األميركية 
مصادر فلسطينية تحدثت عن مماطلة األمين العام ، أن 9/9/2020، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

أبو الغيط في تعميم مشروع القرار الفلسطيني، مقابل اإلسراع في تعميم طلب بعدم بحثه للجامعة أحمد 
تقدمت به مملكة البحرين ودعمته اإلمارات. وكانت صحف عربية قد قالت إن المنامة هي التي اعترضت 

 على عقد االجتماع الطارئ الذي طالبت به فلسطين.
 
 الحقوق الفلسطينيةبلمفاهيم ولكن الجميع ملتزم أبو الغيط: هناك خالفًا عربيًا حول بعض ا .781

األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحافية بمقر األمانة  قالالقاهرة: 
إن اإلقليم لن يعرف استقرارًا وال أمنًا حقيقيًا من دون التوصل إلى الحل القائم "العامة في القاهرة أمس: 

المناقشات التي شهدها االجتماع الوزاري األخير للجامعة "، وأوضح أبو الغيط أن "على أساس الدولتين
العربية في التاسع من سبتمبر )أيلول( الجاري بشأن القضية الفلسطينية، وبغض النظر عن اللغط الذي 
 حدث حول مصير مشروع قرار بعينه، أكدت مجددًا وجود عامل مشترك يجمع بين الدول العربية، يتمثل

، 1967يونيو )حزيران(  4في ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية التي احتلت منذ 
صحيح أن هناك خالفًا عربيًا حول ". وتابع األمين العام: "وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة

ملتزم بدعم سقف المطالب والحقوق بعض المفاهيم ذات الصلة بإقامة السالم مع إسرائيل، ولكن الجميع 
الفلسطينية كما يضعها ويصوغها الجانب الفلسطيني، ولم يسَع أي طرف إلى تغيير هذا، وهذا أمر 

 ."أساسي ال ينبغي تجاهله أو اإلقالل من أهميته
 15/9/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 أبو الغيط: اتفاق اإلمارات و"إسرائيل" أوقف ضم أراضي الضفة .782

 ي: قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، أبوظب
يوم األحد، إن التفاهمات بين اإلمارات والواليات المتحدة فرضت على الجانب اإلسرائيلي تجميد عملية 

حرك فلسطيني في ظل ضم األراضي الفلسطيني، وهو ما يمثل حدثًا رئيسيًا. وقال إنه كان يأمل في ت
 اتفاقات السالم بين إسرائيل والبحرين واإلمارات برفض الضم اإلسرائيلي للضفة الغربية.
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وبشأن لقاء حماس وفتح الذي استضافته تركيا، قال األمين العام للجامعة العربية: "كنت أتصور أن وفد 
لطة يسافر إلى غزة ويجتمع هناك أو في حماس يسافر إلى رام هللا ويجتمع باألخوة في رام هللا، أو وفد الس

 القاهرة أو أي دولة عربية مستعدة الستضافة هذا االجتماع".
 28/9/2020سكاي نيوز عربية، أبوظبي، 

 
 يطالب عباس وقيادات فلسطينية باالعتذار الخليجي جلس التعاوناألمين العام لم .783

لس التعاون لدول الخليج العربية، ما صدر استنكر نايف فالح مبارك الحجرف، األمين العام لمج الرياض:
من بعض المشاركين في اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد الخميس الماضي، من 

كما استهجن األمين العام ما ُذكر من  المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون.لغة التحريض والتهديد غير 
تاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، مطالبًا القيادات الفلسطينية مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس ال

المسؤولة، التي شاركت في هذا االجتماع، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، 
تتنافى مع واقع وتاريخ  برأيه تجاوزات وتصريحات استفزازية ومغلوطة، التي ما عّدهباالعتذار عن 

مجلس والشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصًا أن وقائع االجتماع قد تم بثها على العالقات بين دول ال
عن تلك اإلساءات والتحريض  "اعتذارًا رسمياً "قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني؛ األمر الذي يستوجب 

 والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية.
 7/9/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 تتمسك بمبادرة السالم العربية "التعاون اإلسالمي" .784

أكدت منظمة التعاون اإلسالمي، أن قضية فلسطين تشكل القضية المركزية للمنظمة، ومصدر  جدة:
وأنها محل إجماع الدول األعضاء وسعيها المشترك نحو "وحدتها، وقوتها، وعملها اإلسالمي المشترك، 

نجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعةإن . وقال األمين العام للمنظمة، "هاء االحتالل اإلسرائيلي وا 
يوسف العثيمين، إنه أجرى العديد من المشاورات، وخلص من خاللها إلى أن مبادرة السالم العربية لعام 

ومجالس وزراء الخارجية ، بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي، كما تبنتها مختلف القمم اإلسالمية 2002
المتعاقبة، تشكل خيارًا استراتيجيًا، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي 

 العادل والشامل للنزاع العربي اإلسرائيلي.
 25/8/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "التعاون اإلسالمي": ال تطبيع قبل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي .785

ال أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين: إن "إقامة العالقات الطبيعية بين الدول ق: جدة
األعضاء في المنظمة ودولة االحتالل اإلسرائيلي لن تتحقق إال بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الكامل 

ف العثيمين في بيان أن وأضا ، بما فيها القدس".1967لألراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 
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"قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها وقوتها وعملها اإلسالمي 
نجاز حقوق الشعب  المشترك، وأنهما محل إجماع الدول األعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء االحتالل وا 

 الفلسطيني المشروعة.
 25/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خاسرة مع "إسرائيل" والترويج لها االتحاد العالمي لعلماء المسلمين: مشاريع التطبيع  .786

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالمحاوالت اإلعالمية المضللة البائسة والمسلسالت الهابطة  : نددالدوحة
ذلك بين الشعوب حتى  التي تؤدي إلى القبول الذهني والتطبيع الشعبي مع المحتلين والصهاينة بعدما فشل

في الدول العربية واالسالمية التي قامت بفتح سفارة االحتالل فيها. واكد أن الذين يقفون وراءها، ووراء 
التطبيع والتضليل، وتشويه قضيتنا األولى وأهلها والمدافعين عنها بأموال المسلمين خاسرون في الدنيا 

ى والقدس وبالوقوف الجاد بكل اإلمكانيات المادية وطالب األمة اإلسالمية بحماية األقص واالخرة.
 .والمعنوية مع إخواننا المقدسيين والفلسطينيين

 2020/5/11، الشرق، الدوحة
 
 "برلمانيون ألجل القدس" تستنكر تطبيع اإلمارات مع االحتالل .787

سرائيل، أصدرت رابطة برلمانيون ألجل القدس بيانا، استنكرت فيه اتفاق التطبيع بين دولة اإلمار  ات وا 
وقالت إنه يضّر بحقوق الشعب الفلسطيني، ويشجع نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي على المزيد من 

وقالت الرابطة إن االتفاق يعد إقرارا عمليا بالعدوان اإلسرائيلي على الشعب  التغول على الحقوق العربية.
  ة.الفلسطيني، ومحاولة لقطع طريقه إلى الحرية والدولة المستقل

 18/8/2020، "21موقع "عربي 
 
 "مباشرة وجادة"والفلسطينيين إلى مفاوضات  "إسرائيل"عّمان يدعو  في اجتماع عربي أوروبي .788

أكد اجتماع لوزراء خارجية األردن ومصر وألمانيا وفرنسا وممثل االتحاد : محمد خير الرواشدة - عمان
ين الفلسطينيين واإلسرائيليين، على أساس األوروبي على ضرورة استئناف مفاوضات جادة ومباشرة ب

القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها. وأكد الوزراء على ضرورة وقف االستيطان اإلسرائيلي وضم 
 ."بشكل كامل"أراٍض فلسطينية 

وفي اختتام أعمال اجتماع عمان الستكمال التشاور حول سبل دعم عملية السالم في الشرق األوسط، 
 -أمس، صدر بيان مشترك أكد فيه أطراف االجتماع على إنهاء الصراع الفلسطيني  الذي عقد،

 4اإلسرائيلي، عبر حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 
 .1967يونيو )حزيران( 
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ساس القانون الدولي استئناف مفاوضات جادة وفاعلة على أ"وحضوا إسرائيل والفلسطينيين على 
والمرجعيات المتفق عليها، أو تحت مظلة األمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية. كما دعوا الطرفين 

 ."االلتزام باالتفاقيات السابقة وبدء محادثة جادة على أساسها"إلى 
ة يعد خرقًا للقانون واتفق المجتمعون على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطيني

آخذين العلم بتجميد ضم أراٍض فلسطينية في أعقاب اإلعالن عن قرار "الدولي يقوض حل الدولتين، 
سرائيل، ونؤكد أن الضم يجب أن يوقف بشكل دائم  ."تطبيع العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وا 

 25/9/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 بلجيكا تؤكد رفضها التطبيعالجاليات العربية في  .789
محمد بالص: أكد وفد من الجاليات والفعاليات العربية في بلجيكا، أمس، رفضه التفاق التطبيع  - رام هللا

سرائيل، واعتبروه خروجا عن مقررات جامعة الدول العربية، وذلك خالل زيارته  بين البحرين واإلمارات وا 
تحاد األوروبي ولوكسمبورغ، ولقائه السفير عبد الرحيم الفرا، وطاقم لمقر السفارة الفلسطينية في بلجيكيا واال

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

 23/9/2020، األيام، رام هللا
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 "إسرائيللـ" خمسة صحفيين مغاربة نقابة الصحفيين المغاربة تتنصل من زيارة .790
نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بزيارة خمسة "صحفيين" مغاربة ضمن وفد عربي إلسرائيل بدعوة 

الزيارة "تدخل في خانة الدعاية السياسية إلسرائيل، من سلطات االحتالل. وقالت النقابة في بيان لها إن 
وأضافت نقابة الصحفيين المغاربة أن زيارة "الصحفيين" المغاربة  وال عالقة لها بممارسة مهنة الصحافة".

الخمسة إلسرائيل استهداف للجسم الصحفي المغربي، بغض النظر عن حقيقة انتماء جل الذين استجابوا 
وشددت على موقفها الثابت في "مناهضة جميع أشكال التطبيع مع  هنة الصحافة.لدعوة االحتالل إلى م

الكيان الصهيوني الذي يحتل أرض شعب آخر بالحديد والنار والمجازر والقتل والتشريد واالعتقال 
 والتعذيب".

 10/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مب والتطبيعامهرجان بالمغرب إلدانة قرار تر  .791
ي باعتبار مريكأكد مشاركون بمهرجان حاشد في المغرب رفضهم للقرار األ: القويطيسناء  -الرباط 

المدينة المقدسة عاصمة أبدية  القدس عاصمة إسرائيل، ورفضهم للتطبيع مع االحتالل. وشددوا على أن
 فلسطين.لـ

"القدس ونظم المهرجان بمدينة تمارة بضواحي الرباط مساء أمس حركة التوحيد واإلصالح تحت شعار 
 عاصمة فلسطين األبدية".

وزينت قاعة المهرجان بأعالم فلسطينية ومغربية والفتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين، إلى آخر 
 نبض في عروقي سأقاوم، الشعب المغربي.. لبيك يا أقصى".

للتربية والتخييم  وألقت الشاعرة المغربية نادية بوغرارة قصيدة حول القدس، بينما قدم أطفال جمعية الرسالة
لوحة تعبيرية بعنوان "طالئع فلسطين" جسدوا من خاللها معاناة الطفل الفلسطيني في الصحة والتعليم 

وشارك الفنان الكوميدي مسرور المراكشي بفقرة ساخرة، انتقد فيها بطريقة الذعة التناقضات التي  والترفيه.
 القضية الفلسطينية وفي مواجهة الكيان الصهيوني. تعيشها الدول العربية حكاما وشعوبا في تعاطيها مع

عرض فيلم وثائقي قصير  -الذي نقلته صفحة القدس في بث مباشر على فيسبوك-وتم خالل المهرجان 
يعرض تاريخ القضية منذ الهجرات اليهودية األولى إلى فلسطين إبان االنتداب البريطاني، والجرائم 

لصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، إلى حين قرار التقسيم واالنتفاضات الفظيعة التي ارتكبتها العصابات ا
 الشعبية من أجل استرجاع األرض.

 11/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فريق إسرائيلي يشارك في بطولة رياضية في المغرب .792
محمود معروف: عبرت منظمات وجمعيات وشخصيات مغربية مناهضة للتطبيع المغربي مع  –الرباط 

يان الصهيوني، عن غضبها لمشاركة العبات إسرائيليات في نشاط رياضي شهدته مدينة أغادير نهاية الك
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خصوصا  "العمليات التطبيعية"األسبوع الماضي، ووصفوا تلك المشاركة التي عبروا عن استنكارهم لها بـ
 من قرار إعالن القدس عاصمة إلسرائيل. "الغضب العربي"لتزامنها مع 

عبات إسرائيليات في البطولة العالمية للجودو التي جرت في مدينة أغادير جنوب المغرب وشاركت ست ال
/ مارس الجاري وفازت المشاركات اإلسرائيليات بميداليتين إحداهما ذهبية مما أسفر آذار 11إلى  9من 

للرياضية تمناع  عن عزف نشيد الدولة العبرية )هاتيكفا( ألول مرة في المغرب أثناء منح الميدالية الذهبية
نلسون ليفي للوزن حتى سبعة وخمسين كيلوغراما والميدالية البرونزية للرياضية غيفين بريمو للوزن حتى 

 ثمانية وأربعين كيلوغراما.
وفي وقت تؤكد السلطات الرسمية المغربية عدم إقامة أي عالقات مع الدولة العبرية يحذر ناشطون من 

في تظاهرات مغربية رياضية، وهي مشاركات باتت معلنة ومتكررة، بعد  "ينإسرائيلي"زيادة وتيرة مشاركة 
 أن كانت سرية ومحدودة، وسط دعوات إلى سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ووجهت انتقادات لحزب العدالة والتنمية )ذي المرجعية اإلسالمية والحزب الرئيسي في الحكومة( الذي 
طبيع وذلك لكونه يرأس بلدية أغادير، إال أن صالح المالوكي، عمدة مدينة يعلن دائما رفضه ومناهضته للت

، إنه "فيسبوك"أغادير، قال إنه لم يكن يعلم بتفاصيل الوفود المشاركة في البطولة وكتب على صفحته في 
 في هذه التظاهرة العالمية التي تجري تحت رعاية ملكية. "مشاركة صهاينة"تفاجأ بـ

برفع العلم اإلسرائيلي، وعزف النشيد الرسمي اإلسرائيلي فوق  "العدالة والتنمية"ونددت شبيبة حزب 
األراضي المغربية، وطالبت السلطات المغربية بالطرد الفوري لممثلي إسرائيل في هذه التظاهرة الرياضية 

لت وقا من األراضي المغربية، ومعاقبة األشخاص، أو الجهة، التي سمحت لهم بالدخول إلى المغرب.
رابطة شباب من أجل القدس إن عزف النشيد الوطني اإلسرائيلي في الجائزة الكبرى لمدينة أغادير لرياضة 

، يحدث ألول مرة في تاريخ المغرب وهو استفزاز لمشاعر المغاربة وشددت على أن عزف النشيد "الجودو"
ل التضحيات، التي قدمها الوطني اإلسرائيلي في تظاهرة رياضية في مدينة أغادير يعد استهتارا بك

 المغاربة على امتداد العصور من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، واسترجاع حقوقه المشروعة.
وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة التابعة لجماعة العدل واإلحسان، أقوى الجماعات ذات 

واضح ومتكرر لمشاعر الشعب  استفزاز"المرجعية اإلسالمية في المغرب، إن ما عرفته مدينة أغادير 
وأن الفضيحة توجت  "المغربي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، تتواصل سلسلة التطبيع

عزف النشيد الصهيوني العنصري الذي يتضمن ألفاظا وعبارات كلها حقد وعنصرية وهمجية تجاه باقي "بـ
الفعل "نكر القطاع النسائي لدى الجماعة هذا واست ."األشخاص غير اليهود. ورفع علم العار والدمار

كل أشكال التطبيع الرياضي واالقتصادي "وندد بـ "الشنيع واعتباره تطبيعا للدولة المغربية مع الصهاينة
 ."من سكوت المسؤولين وتواطئهم مع الصهاينة بشكل فاضح"، وأعرب عن االستغراب "والبيئي وغيرها

 12/3/2018، لندن، القدس العربي
 
 
 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          422 

 "إسرائيل"من أجل فلسطين في المغرب تحذر من تصاعد وتيرة التطبيع مع  الوطنيمجموعة العمل  .793
: حذرت منظمة مغربية تناهض التطبيع المغربي مع الدولة العبرية من تصاعد "القدس العربي" –الرباط 

المعادية التي تستهدف  يةواألمريك اإلسرائيليةفي وقت تتصاعد السياسة  األخيرةوتيرة التطبيع خالل الفترة 
طالقالقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين  التي تستهدف القضية  "صفقة القرن" وا 

 الفلسطينية بأكملها واإلجهاز على كافة حقوق الشعب الفلسطيني.
صاعدت الوقائع التطبيعية التي ت إنوقالت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين 

تشكل دعمًا مباشرًا وغير مباشر لجرائم الكيان الصهيوني ولمخططاته "وتيرتها في الفترة األخيرة 
التصفوية، حيث انتقل الكيان الصهيوني وعمالؤه من مرحلة التستر على المطبعين سواء من المغرب أو 

محاولة لالنتقال بالظاهرة من غيره من األقطار العربية واإلسالمية إلى الكشف واإلعالن عن هؤالء في 
التطبيعية إلى مرحلة التجنيد والعمالة المباشرة في خدمة مخططات الكيان الصهيوني العنصري اإلرهابي 

 ."المجرم
محاولة استغالل ما نّص عليه الدستور المغربي " إلى "القدس العربي"المجموعة في بالغ ارسل لـ وأشارت

المكون "المغربية من أجل إعطاء قراءة متصهينة في ما يتعلق بـحول مكونات وروافد الهوية الثقافية 
وزيارة أشخاص مغمورين  "األصل المغربي"لتبرير التطبيع مع عصابات الكيان الصهيوني بحجة  "العبري

وترتيب لقاءات مع قيادات عسكرية ومخابراتية  "إعالميين كبار"للكيان الصهيوني مع تقديمهم بصفة 
بمهمة الدعاية للكيان وتبييض جرائمه اإلرهابية ضد فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات وسياسية وتكليفهم 

في إطار تلميع صورة هذا الكيان الغاصب وا عطاء صورة مغايرة له مما قد يشكل جرائم يعاقب عليها 
 إلى. وتطرقت المجموعة "القانون الجنائي المغربي من قبيل اإلشادة باإلرهاب و التخابر مع كيان عدو

استقبال اإلرهابي المجرم عمير بيريتس في البرلمان المغربي، وهو وزير الحرب الصهيوني األسبق "
موضوع الشكاية بالتورط في اإلرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المقدمة إلى الوكيل العام 

عتداء على المؤسسة للملك )النيابة العامة( لدى محكمة االستئناف في الرباط، مع ما يمثله ذلك من ا 
، "التشريعية التي من المفترض أنها تمثل الشعب المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة

رفع علم اإلرهاب الصهيوني "ومشاركة رياضيين صهاينة في بطولة دولية في مدينة أغادير حيث تم 
ملكا  –بمواقف اإلجماع المغربي  وعزف نشيده العنصري مما شكل دعما مباشرا للكيان المجرم واستهتاراً 

بنقل سفارته إلى القدس، األمر الذي رفضه الشعب  ترامب"دونالد "ضد قرار المدعو  -حكومة وشعباو 
 ."المغربي قاطبة وندد به المجتمع المدني وخاصة في مدينة أكادير

 19/3/2018، لندن، العربيالقدس 
 
 "إسرائيل"جواء السعودية لرحالت بين الهند والمرصد المغاربي لمناهضة التطبيع يدين فتح األ .794

إصدار وزارة الطيران السعودية "الرباط: أدان ناشطون مغاربة في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني 
تصريح فتح األجواء للطيران الهندي في رحالت بين الهند والكيان الصهيوني عبر أراضي الحرمين 

لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم المقاومة، الذي يجمع وقال المرصد المغاربي  ."الشريفين
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القدس "الهيئات الوطنية في دول المغرب العربي المناهضة للتطبيع ودعم المقاومة، في بالغ ُأرسل لـ
، يوم الخزي والعار وبداية الفجور 22/3/2018هذه الرحالت التي بدأت من يوم الخميس "أن  "العربي

 ."مملكة السعودية وكيان االحتالل العنصريالتطبيعي بين ال
 29/3/2018القدس العربي، لندن، 

  
 المغربفي : عسكريون إسرائيليون يقدمون تدريبات بفنون القتال وطنية مغربية هيئات .795

كشفت كل من "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" و"المرصد المغربي : وكاالت -محمد وتد 
ة صحفية مشتركة، يوم الثالثاء، النقاب عما قالت إنه رصد لمعهد بمدينة لمناهضة التطبيع" في ندو 

مكناس يحمل اسم "معهد ألفا لتدريب الحراس الخاصين" يدرب على فنون القتال وحمل السالح في 
 صاالت عمومية ويروج لألطروحات اإلسرائيلية بالتعاون مع ضباط إسرائيليين.

ن التطبيع المجرد إلى التجنيد والعمالة الخطيرة المرتبطة بتكوين وقالت الهيئتان إن الظاهرة انتقلت م
مجموعات تخضع لتدريبات عسكرية وشبه عسكرية في أكثر من منطقة بالمغرب مصحوبة بتأطير 

 أيديولوجي وفكري مرتبط باألطروحة اإلسرائيلية.
جة التطبيع لم تعد وقال منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عبد القادر العلمي إن "مو 

تنحصر على زيارات ورفع علم الصهاينة وحضور فرق رياضية بل تطور األمر إلى تهديد سالمة البالد 
 التي باتت مهددة بأعمال خطيرة"، على حد تعبيره.

وأشار العلمي إلى أن ممثلين عن الهيئتين عقدوا لقاءا مع وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان مصطفى 
فبراير/شباط الماضي، قدموا فيه مذكرة خاصة في الموضوع، حيث وعد الوزير بالتعاطي مع الرميد في 

 الملف بكامل الجدية والمسؤولية.
وأضاف أنه بعد أكثر من شهرين لم تتوصل المجموعة والمرصد بأي جواب رسمي ما دفعهما إلى 

على الجهات المسؤولة. وأعلن  التواصل مع الرأي العام وفتح قنوات تواصل مع برلمانيين لعرض الملف
 عزم الهيئتين توجيه شكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق في المعطيات والوقائع التي توصلوا إليها.

 18/4/2018، 48عرب 
 

 التساهل تجاه مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني تهديدًا ألمن الوطن ّدونيع مغاربةناشطون  .796
شطون مغاربة في مجال مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني أن الرباط ـ محمود معروف: قال نا

التساهل إزاء مختلف مظاهر التطبيع وأصحابها، سبب رئيسي، ومشجع على التمادي في ذلك إلى مستوى 
التأطير اإليديولوجي الصهيوني، والتدريب على "التجرؤ على القيام بخطوات واختراقات خطيرة من قبيل 

 ن شأنها تهديد أمن الوطن، ووحدته الترابية، وتماسكه المجتمعي.، التي م"…األسلحة
، لتكوين الحراس الخاصين، "ألفا اإلسرائيلي"وجاء موقف الناشطين بعد اجتماع على خلفية ملف المعهد 

الذي ينشط في نواحي مدينة مكناس، عقد يوم الثالثاء الماضي بالرباط شاركت فيه حركة التوحيد 
الدعوي لحزب العدالة والتنمية المغربي )الحزب الرئيسي في الحكومة( وأعضاء من  واإلصالح، الذراع
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مكتبها التنفيذي من جهة، ومسؤولي مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي 
لمناهضة التطبيع، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها مجموعة العمل، والمرصد مع قيادات 

المدنية، والفعاليات الجمعوية، والحركات اإلسالمية، واألحزاب السياسية، على اختالف اتجاهاتها، الهيئات 
والهيئات النقابية والحقوقية مسجلة خطورة هذا الملف، وما يشكله من تطور نوعي يتمثل في االنتقال من 

 اره.التطبيع الصهيوني الذي يعرفه عدد من المجاالت إلى تهديد أمن الوطن واستقر 
المؤسسات الدستورية الوطنية التي خّول  "القدس العربي"ودعا المشاركون في االجتماع في بالغ ارسل لـ

، للوقوف على حقيقة ما يجري "الفوري"لها القانون السهر على أمن الوطن، والمواطنين إلى التحرك 
خبار الرأي العام الوطني بذلك، وكذا اإلسهام في توعية المواطنين بخط ورة ما يحاك ضد المغرب من وا 

مخططات، والسعي للحيلولة دون وقوع ما يرجوه خصومه، وأعداؤه من فوضى، وفتن على غرار ما يجري 
 في بلدان شقيقة.

 27/4/2018، لندن، القدس العربي
 
 اإلسرائيلي "ألفا"الفرقة الوطنية المغربية توسع تحقيقاتها حول معهد  .797

مغربيــة تحقيقاتهــا حــول معهــد "ألفــا" اإلســرائيلي، القــائم فــي منطقــة خنيفــرة الربــاط: وســعت الفرقــة الوطنيــة ال
وســط المغـــرب لتـــدريب الحـــراس األمنيــين والمثيـــر للجـــدل، وشـــرعت الفرقـــة، منــذ العاشـــرة مـــن صـــباح أمـــس 

 الجمعة في االستماع مجددًا إلى مؤسس المعهد، وشخصيات أخرى استدعيت ألول مرة.
ـــوم  ـــع الي ـــال موق ـــة للفنـــون ان صـــحافي 24وق ـــة الملكي ـــاس، ومســـؤوال فـــي األكاديمي ـــة مكن ا، يتحـــدر مـــن مدين

 الدفاعية، ومسؤوال سابقا في المعهد العالي لتكوين األمن الخاص، استدعوا، أمس، للتحقيق معهم.
وتأتي االستنطاقات الجديدة، بعد أيام من إعالن المعهد استئنافه التدريبات األمنية، وتدريب دولي، سينظم، 

 وع المقبل، في مدينة خنيفرة.األسب
وقال عبد القادر االبراهيمي مدير المعهد انه تم التواصل مـع خبيـر أمنـي إسـرائيلي، يـوم الثالثـاء الماضـي، 
قصد المشاركة في تأطير أول دورة تدريبية، بعد فتح السلطات المغربية تحقيقـًا قضـائيًا مـع مؤسـس المعهـد 

وقالت  بصمتين، إحداهما للعلم المغربي، والثانية للعلم االسرائيلي. كما تضمن إعالن المعهد عن التدريبات
وافـــق علـــى المشـــاركة فـــي تـــأطير  Haskia wally -المصـــادر ان ضـــابط االمـــن االســـرائيلي هاســـكيا والـــي

 التدريب الخاص بالحراس الشخصيين، وبعث بنسخة من جواز سفره إلى مسؤولي المعهد.
ســاعة عــن نفــي المديريــة  24وة خبيــر إســرائيلي لتــأطيره، بعــد أقــل مــن ويــأتي إعــالن تنظــيم التــدريب، ودعــ

العامة لألمن الوطني، بشكل قاطع، تصريحات مؤسس المعهد، التي قال فيها ان االجهزة االمنية المغربيـة 
 اإلسرائيليين.على معرفة بتعاونه االمني مع 

طفى الرميد، بملـف أعـده المرصـد المغربـي وفتحت النيابة العامة تحقيقا، إثر توصلها من وزير الدولة، مص
لمناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، يتحدث فيه عن إشراف ضباط فـي الجـيش 

 اإلسرائيلي على تدريبات عسكرية في المغرب، تهدد أمن البلد.
  28/4/2018، لندن، القدس العربي
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 غضب الشعبي بعد االعتداءات على الفلسطينيينتثير ال "إسرائيل"عالقات التجارة بين المغرب و .798
الرباط: مع مطلع شهر رمضان، يتجدد في المغرب السجال حول العالقات التجارية بين المغرب 
سرائيل، خاصة مع تنبيه منابر صحافية إلى ترويج تمور إسرائيلية في األسواق المغربية، في مقابل  وا 

هذا السجال مع الموقف الذي عبرت عنه هيئات مدنية محلية النفي الرسمي لمثل تلك األخبار. ويتزامن 
 من االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة على الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي يتكتم فيه مسؤولون حكوميون مغاربة حول طبيعة العالقات االقتصادية بين الرباط وتل 
دات المغرب من إسرائيل وصلت إلى في عددها ليوم أمس الخميس، أن وار  "المساء"أبيب، أفادت صحيفة 

مليون دوالر أمريكي. وسجلت الصحيفة نفسها أن دولة الكيان الصهيوني تسعى إلى الرفع  39أكثر من 
 من قيمة صادراتها، عبر سلك طرق شركات أوروبية، في ظل عدم وجود عالقات رسمية مع الرباط.

إلى ما يقارب  2016سرائيل إلى المغرب سنة ووفق معطيات بيانات األمم المتحدة، فقد وصلت صادرات إ
مليون دوالر أمريكي، فيما أظهرت قائمة المواد والسلع المستوردة تنوعا كبيرا في ما تصدره تل  39.62

 أبيب إلى المغرب.
  18/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 سرائيليةناشط مغربي: الجمارك والمخابرات يعرفون من أين تأتي التمور اإل .799

اط: كشف ناشط مغربي في مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني ان التمور اآلتية من دولة االحتالل الرب
اإلسرائيلي مازالت تلج المغرب عبر أشكال وطرائق مختلفة، منها القانونية وغير القانونية، ومن يقوم بهذه 

حة التطبيع ومسؤول منظمة وأكد سيون أسيدون الناشط البارز في مكاف التجارة يخفي أصل هذه التمور.
في المغرب أن الجمارك من جهة واألجهزة األمنية المغربية تعرف جيدًا من أين تأتي هذه  "ب يدي اس"

 التمور ومصدرها وكيف تأتي، وسكوتهم عن ذلك يعتبر تواطؤًا في هذا العمل الدنيء.
   24/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ية استباحة البالد بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيونيهيئات مغربية تحّمل الدولة مسؤول .800

: حّملت هيئات مغربية الدولة المغربية مسؤولية استباحة المغرب بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الرباط
، تتيسر لهم شروط وفضاءات "نشطاء جمعويين"الصهيوني وأنشطة عناصر الموساد، واستقطاب وتجنيد 

 لمشبوهة تحت أعين السلطات المحلية والمركزية.ممارسة أنشطتهم ا
وقال بالغ مشترك صدر عن اجتماع لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي 
لمناهضة التطبيع واالئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان في إطار اللقاءات التي تعقدها المجموعة 

نقابية والحقوقية والجمعوية حيث قدما البيانات حول التطورات والمرصد مع قيادات الهيئات السياسية وال
 "معهد ألفا اإلسرائيلي"الخطيرة لحاالت التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب بصفة عامة، وملف 

بشكل خاص، واستعراض ما يقوم به هذا المعهد المشبوه كأداة الختراق النسيج المجتمعي وما يشكله من 
، والتحرك "مجتمع مدني"االستقرار على المستوى الوطني من خالل إطارات في شكل خطر على األمن و 
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المشبوه لبعض المؤسسات واألشخاص التي تنسب نفسها للمجال الصحافي أو الثقافي أو غيره والتي تعمل 
 في العمق لفائدة المشروع الصهيوني التخريبي.

الصهيوني الذي يتم تحت غطاءات اقتصادية ثقافية والحظا التصاعد المتزايد لموجة التطبيع مع الكيان 
وفنية ورياضية وسياحية يساهم فيها أشخاص وهيئات ومؤسسات مختلفة، وأضحت حاالت التطبيع تكتسي 
نما أصبحت تنطوي أيضًا على تهديد األمن  صبغة خطيرة ال تنحصر آثارها في دعم االحتالل وا 

كشف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل  واالستقرار على المستوى الوطني خاصة بعدما
معهد ألفا اإلسرائيلي لتكوين الحراس "الوطنية من أجل فلسطين عن األنشطة المشبوهة لما يدعى 

الموجود في مدينة خنيفرة ويمتد نشاطه المريب إلى عدة مناطق داخل التراب المغربي، وما  "الخاصين
لنسبة ألشكال ومجاالت التطبيع األخرى باالستباحة السافرة ألرض المغرب يمثله كحالة مستفزة وخطيرة با

 من طرف عناصر ترتبط بأخطبوط اإلرهاب الصهيوني.
 28/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 ناشطون مغاربة ينددون بزيارة رئيس حزب العمل اإلسرائيلي لبلدهم .801

ب العمل اإلسرائيلي، والمرشح لرئاسة الحكومة في الرباط: أثارت الزيارة التي يقوم بها آفي غباي رئيس حز 
االنتخابات المقبلة، حفيظة الناشطين المغاربة المناهضين للتطبيع مع إسرائيل. وندد المرصد المغربي 
لمناهضة التطبيع بزيارة السياسي اإلسرائيلي ذي األصول المغربية، واصفا إياها بـ"الجريمة النكراء ضد 

 تبرها "مسا بمشاعرهم المناهضة لالحتالل والعدوان والغصب".المغاربة جميعا"، واع
وأوضح المرصد في بالغه الذي أرسل لـ"القدس العربي" أن "محاوالت حثيثة ونافذة في عدد من مراكز 
النفوذ في الدولة، ِلَصْهينة مفهوم المكّون العبري في الدستور المغربي عبر تقديم الصهاينة اإلرهابيين 

لين من أصل مغربي على أنهم مواطنون مغاربة، وأنهم يمثلون جالية مغربية في الكيان القتلة المحت
 الغاصب".

 27/8/2018القدس العربي، لندن،  

 

 سينمائيون مغاربة يعلنون مقاطعة مهرجان مدينة حيفا المحتلة ويسحبون أفالمهم .802
المحتلة وسحب أفالمهم، التي كان  الرباط: قرر سينمائيون مغاربة مقاطعة مهرجان للسينما في مدينة حيفا

 مقررا عرضها خالل المهرجان، الذي كان مقررا أن يبدأ يوم السبت المقبل.
وأكد كل من المخرجين نرجس النجار ومونية الشرايبي ونبيل عيوش عدم مشاركتهم وسحب أفالمهم من 

ية المغربية التي اعتبرت العرض في حيفا بعد احتجاجات واسعة في األوساط الثقافية والفنية والحقوق
 المشاركة تطبيعا مسيئا لروح مواقف الشعب المغربي. 

وأعلن مهرجان حيفا السينمائي عن مشاركة ثالثة من المخرجين السينمائيين المغاربة في المهرجان، وهم 
كل من المخرج نبيل عيوش، الذي سيعرض فيلمه "غازية" والمخرجة نرجس النجار )مديرة الخزانة 
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نمائية المغربية( والتي ستقوم بعرض فيلمها "بدون موطن"، والمخرجة المغربية مريم بنمبارك، التي السي
 ستشارك بفيلمها األخير "صوفيا"، والذي سبق أن تم عرضه فئة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي.

نها طلبت من موزع  وقالت المخرجة نرجس النجار رفض عرض فيلمها "بدون موطن" في مهرجان حيفا، وا 
الفيلم، الذي قدمه لمهرجان حيفا أن يقوم بسحبه، وهو ما عبرت عنه أيضا في ذات الرسالة، منتجة الفيلم 
مونية الشرايبي. وقالت النجار إنها لم تكن تعلم بأن فيلمها سيدخل في برمجة مهرجان "حيفا"، إال قبل 

 ع أن يسحبه من البرمجة.يومين من خالل األخبار وهو ما دفعها أن تطلب من الموز 
وأكدت مونية الشرايبي، منتجة فيلم "بدون موطن"، خبر طلب نرجس النجار سحب الفيلم وعدم عرضه في 

تحصل على موزعين  Aمهرجان حيفا للفيلم، موضحة أن األفالم المشاركة في المهرجانات الدولية فئة 
كن أن يقوم المخرج بمعرفة كل تفاصيل لترويج الفيلم في كل بقاع العالم، وفي هذه الحالة ال يم

المهرجانات، التي يمكن أن يعرض فيها الفيلم، وهي الحالة التي حصلت مع قضية فيلم "أبارتهايد" ومروره 
 من مهرجان حيفا.

وأضافت أنها قامت برفقة نرجس النجار بمراسلة موزع الفيلم الذي قدمه للعرض في مهرجان حيفا، وطلبتا 
يلم نهائيا من المهرجان، موضحة أنهما ينتظران رد الموزع على الرسالة في أجل أقصاه ب الفحمنه أن يس

 ، لكن نرجس النجار عبرت عن رفضها المطلق بأن يعرض فيلم "أبارتهايد" في مهرجان حيفا.اإلثنينيوم 
وأوضحت مريم بنمبارك مخرجة فيلم "صوفيا"، الذي برمج في مهرجان "حيفا" بأنها لن تشارك في 
المهرجان وأكدت أنها لم تكن تعلم برمجة فيلها في مهرجان "حيفا" السينمائي، وأنها تنظر في أمر سحبه 

الفيلم والموّزع الذي قدمه إلى مهرجان "حيفا"، وقالت في بيان صحافي، عممته  منتجمن المهرجان مع 
ول إنها طلبت حذفه من السبت، أنها لم يكن لها، أيضا علم ببرمجة الفيلم في "حيفا"، مكتفية بالق

 المهرجان.
ونفى المخرج نبيل عيوش علمه بخبر مشاركة فيلمه في المهرجان جملة وتفصيال، وقال "لم أعلم بخبر 

 مشاركة الفيلم إال عبر وسائل اإلعالم ولست مسؤوال بأي شكل عن عرض فيلمي في إسرائيل.
 17/9/2018، لندن، القدس العربي

 
 وينظم حفالت رقص سياحياً  ود ضابط إسرائيلي يعمل مرشداً ناشطون مغاربة يكشفون وج .803

الرباط: كشف ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عن وجود ضابط في الجيش 
اإلسرائيلي يعمل مرشدا سياحيا في المغرب، وينظم حفالت رقص بالعلمين الصهيوني والمغربي، وزيارات 

 مناطق القروية األمازيغية.مشبوهة لمؤسسات تربوية في ال
وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إنه رصد عملية اختراق خطيرة للموساد اإلسرائيلي للمغرب، 
يتعلق بالضابط في البحرية اإلسرائيلية "أبراهام آفيزمير"، حيث ظهر الضابط في شريط فيديو نشره 

أنغام أغان مغربية في إحدى مدن الجنوب،  المرصد المذكور، وهو يرقص رفقة سياح إسرائيليين على
رافعين األعالم المغربية واإلسرائيلية، كما أظهر الفيديو قيام الضابط بزيارة لمؤسسات تربوية في قرى 

 أمازيغية في الجنوب.
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وأشار المرصد إلى أن الضابط المذكور "له عالقات مع قيادة أركان جيش االحتالل الصهيوني في 
جيش الحرب غادي آزنكوط، ومع عدد من ضباط المخابرات خاصة منهم ذوي شخص رئيس أركان 

األصول المغربية، مثل سام بنشطريط، المعروف أيضا بفضيحة لقاء وتوشيح بعض القيادات الحزبية 
واعتبر المرصد أن وجود هذا الضابط اإلسرائيلي في المغرب، يكشف "نموذجا  سنوات". 7المغربية قبل 

ذي أصبح عليه الوضع في المغرب، حيث يسرح القتلة الصهاينة اإلرهابيون من ضباط صارخا للتسيب ال
وغيرهم بكل أريحية في التراب الوطني ومعهم مئات السياح الصهاينة من كل األصناف، يرقصون 
باألعالم الصهيونية رفقة بعض المغاربة في أماكن ومدن مختارة بعناية لغايات خطيرة، نموذج تنغير 

 وغيرهما". ومرزوگة
 10/10/2018، القدس العربي، لندن

 
 إسرائيلي سابق إللقاء محاضرة دفاعهيئات مغربية مناهضة للتطبيع تندد بدعوة وزير  .804

الرباط: نددت هيئات مغربية مناهضة للتطبيع بدعوة جمعية مغربية مسؤوال إسرائيليا سابقا إللقاء محاضرة 
اعتبر مسؤول حكومي إسرائيلي أن ما ورد في رسالة الملك  في مدينة الناظور/ شمال شرق المغرب، فيما

محمد السادس لمؤتمر حول التسامح هو "قرار ملكي إلدراج "الهولوكوست" في مناهج التعليم الثانوي في 
وأعلن رئيس "جمعية ثقافة وفنون" عبد العالي الرحماني، في صفحته في فيسبوك، عزمه على  بالده".

حرب اإلسرائيلي السابق عمير بيرتس، ليقدم محاضرة تحت عنوان "المغرب أرض دعوة واستقبال وزير ال
  كل الديانات والتعايش"، وأن الهدف من الدعوة هو إبراز أن اإلسالم دين تعايش وحوار مع اآلخر.

واستنكر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الجريمة التطبيعية الجديدة التي تتجاوز التطبيع إلى الصهينة 
المباشرة والمعلنة عبر تقديم "خدمات عمالة رخيصة لرموز ومرجعيات الكيان الصهيوني اإلرهابية"، تحت 

 عناوين "جمعوية" وفنية وهوياتية.
وأضاف المرصد في بالغ أرسل لـ"القدس العربي" أن أسئلة كثيرة مطروحة حول "خلفية الجريمة ومعطياتها 

هدافها". وسجل "التطور المخزي في الظاهرة التطبيعية باتجاه استقبال وأجنداتها وسياقها والواقفين خلفها وأ 
الصهيوني مجرم الحرب، باسم جمعية مدنية، بعدما كانت السلطات العمومية تتذرع قبل أشهر بأن 

 حضوره تحت قبة البرلمان في الغرفة الثانية كان باسم البرلمان المتوسطي".
، الشعب المغربي وكل قواه الحية، ألن "يقف سدا منيعا ضد ودعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع

 تطبيعية الخطيرة، ويفضح ويعزل ُخّدامها المباشرين وغير المباشرين". - الجريمة الصهيو
 8/10/2018، القدس العربي، لندن
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 ةالمغربييشاركون في احتفالية دولية بمدينة الصويرة  العسكريةأنهوا خدمتهم  إسرائيليونجنود  .805
ضمن فعاليات رياضية بمدينة  إسرائيلعلى خلفية مشاركة  يسرائيلاإلنبيل بكاني: بعد رفع العلم  –الرباط 
)جنوب المغرب( قبل أشهر، واقعة جديد تعيد الحديث عن سياسة التطبيع التي ما لبثت تتزايد في  أغادير

 ينبه لها المجتمع المدني. المغرب، حيث أمسى االختراق الصهيوني من أبرز المسائل الشائكة التي
، ضمن احتفاليات يسرائيلاإلأنهوا خدمتهم في الجيش  يينإسرائيلويتعلق األمر هذه المرة، بمشاركة جنود 

 فنية دولية تقام في مدينة الصويرة المغربية.
 .يونإسرائيلاألمر يتعلق بفرقة موسيقى يشكلها جنود  أنوكشف الفاعل المدني المغربي سيون أسيدون 

وقال الناشط المغربي منسق الحركة العالمية المناهضة للصهيونية، فرع المغرب، أن مهرجان األندلسيات  
 بالصويرة. يونإسرائيلستضيف فرقة موسيقية يشكلها جنود ياألطلسية 

وأضاف منسق الحركة في رسالة موجهة لمدير المهرجان، توصلت "رأي اليوم" بنسخة منها، أن فرقة 
يادة إيالد ليفي، قد أنهى أعضاءها خدمتهم العسكرية، التى دامت ثالث سنوات، وهم اليوم أندلوسيوس بق

 جنود احتياط، يؤدون خدمتهم العسكرية كل سنة ويحملون السالح في وجه الشعب الفلسطيني.
ه، وقال الناشط المناهض للتطبيع، أنه "ال يمكننا نسيان أن سكان غزة يعانون حاليًا حصارًا ال نهاية ل

يحرمهم من جل الحقوق الحيوية، وأن الشباب الذين يشاركون في مسيرة العودة الكبرى يقتلون بالعشرات، 
يرميه قناصة جيش  الذيوتبتر أعضاء المئات منهم، ويجرحون جروحًا بليغة بالرصاص المتجول 

 االحتالل".
شروعية دخول المغرب، مشيرة والى جانب ذلك، تساءلت الحركة حول من منح هؤالء الجنود الموسيقيين م

 إسرائيلأن هؤالء الموسيقيين يجسدون سياسة  إلىاحتياطيي جيش االحتالل، الفتة  إلىأنهم ينتمون  إلى
التي طالما ادعت الرغبة في السالم مع الفلسطينيين، فيما هي تقوم بارتكاب المجازر بحقهم ونهب 

 ودة إلى وطنهم.ممتلكاتهم والتنكر لحقوقهم الوطنية ولحقهم في الع
فرقة  إدراجمهرجان األندلسيات الفني بمدينة الصويرة، عن ملصق إعالني يؤكد  إدارةوقد كشفت 
ليفي ضمن البرنامج الفني لالحتفالية، ألداء تشكيلة من األغاني  إيالدبقيادة  يةسرائيلاإل"أندلوسيوس" 

 باللهجة المغربية القديمة.
 22/10/2018، رأي اليوم، لندن

 
 طون مغاربة يطردون شركة إسرائيلية من معرض دولي للتمورناش .806

نجح ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، في طرد شركة إسرائيلية من : الرباط
رواق معرض التمور الدولي بالمغرب، إثر احتجاجات متتالية اضطرت القائمين على المؤتمر تعليق 

 مشاركتها.
افيم" اإلسرائيلية، إحدى الشركات المتقدمة للمشاركة في معرض "أرفود" شرق المغرب، وكانت شركة "نيت

 وجرى طردها في اليوم الثالث للمعرض، إثر احتجاجات لناشطين مناهضين للتطبيع.
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ونّظم ناشطون في المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ونشطاء في حركة مقاطعة إسرائيل الدولية 
(BDSومجموعة العم ،) ل الوطنية من أجل فلسطين، احتجاجات داخل المعرض الدولي للتمور في أرفود

وخارجه، ما أدى إلى ردود فعل من السلطات العمومية ومن ممثلي الشركة الصهيونية، انتهت بإغالق 
 رواق الشركة داخل المعرض.

ـّث المشاركين في وفي اليوم الثالث استأنف الناشطون جوالتهم االحتجاجية داخل أروقة المعرض، لح
المعرض على االمتناع عن التعامل مع الشركة اإلسرائيلية "نيتافيم"، قبل أن يفاجأ المحتجون بإقفال رواق 

 الشركة اإلسرائيلية بواسطة ملصق.
 1/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيل"عائلة ناشط تونسي تتبرأ منه بعد قبوله التطبيع مع  .807

ســـن ســـلمان: أعلنـــت عائلـــة ناشـــط سياســـي تونســـي قِبـــل بـــالتطبيع مـــع إســـرائيل فـــي أحـــد بـــرامج ح - تـــونس
ـــى  ـــة، فيمـــا أشـــار الناشـــط المـــذكور إل ـــاريخ العائل ـــرأت" منـــه كليـــا بعـــد اتهامـــه باإلســـاءة لت المقالـــب، أنهـــا "تب

الناشـط منـذر وكانـت  السلطات وّفرت له حماية أمنية بعد تلقيه تهديدات عدة عقـب بـّث البرنـامج المـذكور.
قفراش أكد لبرنامج الكـاميرا الخفيـة "شـالوم" قبولـه "خدمـة" إسـرائيل، مشـيرا إلـى أن حـاول مـرارا االتصـال مـع 

 عدد من اإلسرائيليين لكنه فشل في ذلك.
تصريح قفراش أثار جدال كبيرا ودفع عائلتـه للتبـرؤ منـه، حيـث أعلنـت فـي بيـان أصـدرته الجمعـة أن "منـذر 

فــي محاولــة ” قفــراش”لعائلــة بصــلة، وهــو يتعّمــد فــي كــّل ظهــور إعالمــي تقــديم نفســه بلقــب قفــراش ال يمــّت ل
مشـيرة إلـى أن المنطقـة ، لإلساءة لهذه العائلة وتاريخها في مقاومة االستعمار والذي يعرفه كّل أهـالي قـابس

 قدمت العديد من الشهداء لنصرة القضية الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي.
 26/5/2018ربي، لندن، القدس الع

 
 من الرسو في ميناء رادس التونسي إسرائيليةيمنعون سفينة  "بي دي أس""اتحاد الشغل" ونشطاء  .808

( اليوم الخميس، BDS) إسرائيلاجبر االتحاد العام التونسي للشغل مع نشطاء من حركة مقاطعة : تونس
( على العودة وعدم الرسو ZIMائيلية زيم )السفينة "كورنوليوس أ"، التي تعمل لحساب شركة المالحة اإلسر 

نزال  ميناء رادس التونسي. حمولتها في وا 
دخول وكان االتحاد قد دعا عبر صفحته على "فيسبوك" كاّفة أعوان الديوانة والحرس إلى منع السفينة من 

ساب شركة "كورنوليوس أ" التي تعمل لح أن السفينةوحذر اتحاد الشغل من  المياه اإلقليمية التونسية.
كما جدد االتحاد دعوته  الجاري. 18( ستحاول الرسو في ميناء رادس يوم ZIMالمالحة اإلسرائيلية "زيم" )

لهياكله النقابية في كل الموانئ التونسية إلى رفض تفريغها أو شحنها أو تمكين طواقمها من تدنيس 
 بوك".موانئنا، كما ورد في نص النشرية على صفحة االتحاد في موقع "فيس

 16/8/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 431                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

 وقفة احتجاجية في تونس تطالب بتجريم التطبيع .809
نفذ عشرات الناشطين في االئتالف المدني والسياسي "توانسة من أجل فلسطين"، يوم : آدم يوسف -تونس 

الكف عن التسويف، والتعجيل الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان التونسي، طالبوا فيها ب
ورفع المحتجون شعارات مناهضة للتطبيع  بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

مع الكيان الصهيوني، ورافضة لما اعتبروه "مماطلة" من قبل البرلمان والسلطات التونسية في تمرير هذا 
 ي.القانون، الذي يمثل أحد أهم مطالب الشعب التونس

الوقفة االحتجاجية أمام مقر البرلمان،  الديموقراطيةوفي سياق متصل، ساند نواب الجبهة الشعبية والكتلة 
معتبرين أن "االئتالف الحاكم ال يرغب في الذهاب بالقانون إلى الجلسة العامة بسبب محاوالت الرئيس 

ئيس الحكومة )يوسف الشاهد(، التونسي )الباجي قايد السبسي(، ورئيس البرلمان )محمد الناصر(، ور 
 اإلبقاء عليه حبيسا في األدراج".

واتهم النائب أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية، رئيَس البرلمان محمد الناصر بالوقوف عثرة أمام 
 تقدم مناقشة هذا القانون، مشيًرا إلى "مؤامرة تحاك بين القصور الرئاسية إلعاقة تمريره". وبّين الصديق أن

والتقدمية، وكل المناصرين للقضية الفلسطينية، متمسكون بتمرير هذا  الديموقراطية"الجبهة، وكل القوى 
 القانون".

بدوره، اعتبر النائب المستقل توفيق الجمني، أن "حجج االئتالف الحاكم حول العقوبات الدولية المسلطة 
نداء تونس" أنه ال مجال للمزايدة على وبّين نواب " على تونس بسبب قانون تجريم التطبيع معلومة".

موقف الرئيس التونسي أو رئيس البرلمان من القضية الفلسطينية ومن تجريم التطبيع مع الكيان 
 الصهيوني"، مطالبين المعارضة باحترام رموز الدولة وااللتزام بالقوانين البرلمانية.

 9/2/2018العربي الجديد، لندن، 
 
 "إسرائيل"مع  "التخابر"دام بتهمة مدّون جزائري يواجه اإلع .810

طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الجزائرية، اإلفراج عن المدون تواتي مرزوق، الذي يواجه عقوبة 
. وترتكز التهمة إلى وقائع تعود إلى مطلع العام "التخابر مع قوى أجنبية"اإلعدام، على إثر اتهامه بـ

ع أحد المتحدثين باسم الحكومة اإلسرائيلية، عن طريق خدمة الماضي، حينما أجرى المدون حوارا م
 ، تناول احتجاجات وقعت بالجزائر، أشيع بأن إلسرائيل يدا فيها. "سكايب"

  24/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 
 ناشط جزائري: التطبيع مع االحتالل الصهيوني في بالدنا خّط أحمر .811

ئـــري المقـــيم فـــي العاصـــمة لنـــدن، عبـــد اللطيـــف بالطيـــب، أن أكـــد الناشـــط السياســـي الجزا: الجزائـــر -لنـــدن 
"التطبيــع مــع االحــتالل الصــهيوني بــأي شــكل مــن األشــكال وتحــت أي ظــرف، هــو خــط أحمــر فــي الجزائــر 

ودعــا فــي حــديث مــع "قــدس بــرس"، الســلطات القضــائية فــي الجزائــر، إلــى "تــوفير مــل  الرســمية والشــعبية".
ســـنوات،  10ي الـــذي قضـــت محكمـــة بجايـــة المـــتهم بالتخـــابر بســـجنه الضـــمانات القانونيـــة للمـــدون الجزائـــر 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"الجزائـر الرسـمية والشـعبية منحـازة بشـكل كامـل إلـى فلسـطين، وال  :وقـال المشتبه به بالتخابر مع إسـرائيل".
 تعترف أصال الكيان الصهيوني، وهي مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".

 25/5/2018قدس برس، 
 
 "العمالة"إبراهيم بتهمة  نالديمطالبة بمحاكمة سعد  .812

الدكتور سعد الدين إبراهيم  "ابن خلدون للدراسات اإلنمائية"سببت زيارة مدير مركز : رحاب عليوة –القاهرة 
في إسرائيل إللقاء محاضرة عن مصر، صدمًة في األوساط السياسية والشعبية، وموجة  "جامعة تل أبيب"

، في وقت تحشد المجتمعات "التطبيع مع الكيان الصهيوني"و  "العمالة"و  "الخيانة"بـغضب واتهامات 
ي دونالد ترامب نقل سفارة بالده إلى القدس واالعتراف بها مريكالعربية واإلسالمية لمواجهة قرار الرئيس األ

عاصمة إلسرائيل. واستدعت ردود الفعل الغاضبة، تعليقًا من السفارة اإلسرائيلية في مصر، التي أفادت 
سرائيل، فإن المصريين كافة "الرسمي بأنه  اإللكترونيا عبر موقعه بناء على معاهدة السالم بين مصر وا 

جراء حوار مع مجتمعها  ."مرحب بهم لزيارة إسرائيل وا 
وحتى اآلن، نظمها  1919منذ ثورة  "الثورات في مصر"في محاضرة عن  الثالثاءوشارك إبراهيم مساء 

 ."ألوسط وأفريقياموشيه دايان لدراسات الشرق ا"مركز 
وأوضحت مساعدة إبراهيم أنه سافر إلى إسبانيا لقضاء عطلة أعياد الميالد مع عائلته، ودافعت عن زيارته 

. وتداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي مقطع "ربما ذهب لينتقد انتهاكاتها"إسرائيل، وقالت: 
الشعب "و  "خائن... عميل"هاجموه بعبارات: فيديو لطالب فلسطينيين قاطعوا إبراهيم خالل الندوة، و 

 قبل أن ينسحبوا منها. "هذا تطبيع".. و "المصري بريء منك
وفي المقابل، تلقت الساحة المصرية الزيارة بغضب شديد، وطالب النائب البرلماني مصطفى بكري 

بد الدهر... مطلوب المتآمر يظل متآمرًا أ": "تويتر"بمحاكمة األكاديمي البارز، وقال في تدوينة عبر 
 ."محاكمة هذا الخائن الذي تحدى كل مشاعر الشعب العربي

ابن "وقدم المحامي سمير صبري بالغًا إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق ضد مدير مركز 
بية دعوة مع إسرائيل. وأفاد البالغ بأن إبراهيم توجه إلى إسرائيل لتل "الخيانة والتطبيع"بـيتهمه فيه  "خلدون

. "ثورات الربيع العربي"، إللقاء محاضرة عن "مركز موشيه دايان لدراسات الشرق األوسط"من  "مشبوهة"
كل من يحاضر داخل مؤسسة أكاديمية إسرائيلية يوافق الذين يسيرون ضد الدولة المصرية "وأضاف: 

 ."وضد إرادة الشعب وثوراته، وهذه الزيارة ضمن التطبيع المجاني إلسرائيل
 4/1/2018، الحياة، لندن

 
 "قطر إكسون موبيل للتنس"في بطولة إسرائيلي رياضي  مشاركةيرفضون  قطريون .813

قطر إكسون "انتقد مغردون قطريون مشاركة رياضي إسرائيلي في بطولة : إسماعيل طالي - الدوحة
ي، مطالبين السلطات كانون الثاني/ يناير الجار  6-1التي تستضيفها الدوحة في الفترة من  "موبيل للتنس

 بمحاسبة المسؤولين عن "التطبيع الرياضي".
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وتصدر وسم "تطبيع اتحاد التنس مرفوض"، قائمة الوسوم األكثر تفاعال على "تويتر"، حيث تفاعل العديد 
من اإلعالميين واألكاديميين والرياضيين القطريين مع الوسم، معبرين عن رفضهم مشاركة إسرائيل في 

 موبيل" للتنس التي تستضيفها الدوحة هذه األيام.دورة "اكسون 
ناشطا ضد  5259، انضم إليها "شباب قطريون ضد التطبيع"ودّشن شباب قطريون صفحة خاصة باسم  

 التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي.
 6/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"لـبسبب مواالته  أمريكياً  طالب قطريون يقاطعون محاضراً  .814

ي آالن ديرشويتز بجامعة "نورث ويسترن مريكقاطع طالب قطريون األحد محاضرة لألكاديمي األ: وحةالد
 "إسرائيل".لـقطر"، تحت عنوان "القانون واإلعالم"، وذلك بسبب مواالته 

ي، فوجئ بمجموعة من الطلبة القطريين يحملون األعالم الفلسطينية، مريكوخالل كلمة المحاضر األ
ن الكوفية الفلسطينية، يقاطعون مداخلته، ويتوجهون إليه بالقول "إن الصهاينة غير مرّحب وطالبات يرتدي
 وقد القت خطوة الطالب ترحيًبا في القاعة، وعال التصفيق. بهم في قطر".

"شباب قطر ضد التطبيع" على "تويتر" استضافة ديرشويتز، مطالبًة بمعرفة لـواستنكرت الصفحة الرسمية 
وكانت  ذا الفعل الشنيع، المهين ألخالقنا وكرامتنا وقضيتنا كمسلمين، كعرب، وكقطريين".المسؤول عن "ه

الصفحة دعت في وقت سابق إلى مقاطعة المحاضرة، ووصفت ديرشويتز بأنه "صهيوني قام ببناء اسمه 
 ووظيفته من وراء دفاعه عن المشروع الصهيوني، وتبرير مجازره".

 5/3/2018، ا(وكالة الصحافة الفلسطينية )صف
 
 الوطنية المكتبة لتطبيع "شباب قطر ضد التطبيع": ال .815

دعا ناشطون قطريون ضد التطبيع مع دولة االحتالل اإٍلسرائيلي "مكتبة قطر : أنور الخطيب -الدوحة 
الوطنية" إلى وقف استضافة الصحافي الصهيوني، روجر كوهين، واحترام مبادئ وقيم المجتمع القطري 

 يزال داعمًا ومؤيدًا للقضية الفلسطينية.الذي كان وال 
وأوضحت مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع" على موقعها اإللكتروني أنها "تواصلت مع المكتبة وطلبت 
منها عدم استضافة كوهين الذي يعرف نفسه بفخر بأنه )صهيوني(، وكان الرد أن سياق استضافته من 

 وموقفه السياسي".خالل عمله كصحافي معزول عن رأيه باالحتالل 
واعتبرت المجموعة أن هذا الرد "ال يمكن القبول به ألنه يقع على )مكتبة قطر الوطنية( واجب أخالقي 
لتعزيز القيم المجتمعية وعدم تجاوز إرادة الشعب القطري الذي سبق أن أكد على المقاطعة ومناهضة 

 التطبيع". 
يكتبه روجر كوهين الذي يحاول تمييع وجود الكيان  وأكدت أنه ليس باإلمكان عزل السياسة عن سياق ما

أن إدارة المكتبة "لم تكترث بتاتًا لما تم ذكره من قبل  إلىالصهيوني من خالل عمله كصحافي، الفتة 
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مجموعة شباب قطر ضد التطبيع، بإيجاد بديل فوري لكوهين الصهيوني، حتى بعد التوضيحات المكررة 
 هاينة".لموقف الدولة والمجتمع من الص

وتستضيف "مكتبة قطر الوطنية" الصحافي المذكور، اليوم الثالثاء، في ندوة عنوانها "الحقيقة تهمنا جميًعا 
 عصر األخبار المزيفة".

 17/4/2018، العربي الجديد، لندن
 
 شباب قطريون يطالبون بوقف استضافة إسرائيليين في بطولة الجمباز .816

الجتماعي "تويتر" حملة #قطريون_ضد_التطبيع، دعوا فيها دشن شباب قطريون على موقع التواصل ا
االتحاد القطري للجمباز إلى عدم استضافة رياضيين من إسرائيل ببطولة العالم للجمباز الفني، المقرر 

 إقامتها نهاية الشهر الجاري.
استنكروا  ووجهت صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" رسالة إلى اتحاد الجمباز والمعنيين بتنظيم البطولة،

فيها موافقة بعض االتحادات الرياضية القطرية على مشاركة رياضيي الكيان الصهيوني واستضافتهم في 
 الدوحة، رغم الموقف الشعبي الرافض لكافة أنواع التطبيع مع الكيان المحتل.

مثل هذه  وأضافت الرسالة أنه رغم تثمين دور الحكومة القطرية في تعزيز مكانة دولة قطر عبر استضافة
الفعاليات الدولية الرياضية، فإنهم يطالبون بعدم "تدنيس األراضي القطرية باستضافة من يحلل دماء أهلنا 

 في فلسطين".
التطبيع" رسالتها الموجهة إلى القائمين على بطولة العالم للجمباز،  وختمت صفحة "شباب قطر ضدّ 

الكيان الصهيوني نابعة من تأكيد دولة قطر في كافة بالتأكيد أن المطالبة بعدم استضافة أي رياضي يمثل 
 المناسبات والمحافل على عروبة فلسطين واستقالليتها وعدالة قضية شعبها.

 9/10/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 
 اإلنترنتمدرسية في قطر تثير تنديدا على  رياضيةفي بطولة  إسرائيليينمشاركة  .817

لــة مدرســية دوليــة لكــرة اليــد تستضــيفها الدوحــة بــدءا مــن الخمــيس تثيــر مشــاركة فــريقين إســرائيليين فــي بطو 
دعــوات علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي لســحب األطفــال القطــريين مــن هــذه البطولــة تفاديــا لمــا اعتبــروه 

وتشــارك إســرائيل فــي "بطولــة العــالم المدرســية لكــرة اليــد" بفريــق للفتيــان وآخــر للفتيــات.  تطبيعــا للعالقــات.
سـنة، وتـنظم كـل سـنتين فـي دولـة مختلفـة  18و 15صـة للطـالب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين والبطولة مخص
وفور اإلعالن عن برنـامج البطولـة، وعـن مشـاركة الفـريقين اإلسـرائيليين فيهـا، انتشـر علـى  منذ السبعينات.

التي ال تقيم  وسم "طالب قطر ضد التطبيع"، واتهم مستخدموه الدوحة بتطبيع العالقات مع إسرائيل "تويتر"
 معها عالقات دبلوماسية.

 23/2/2018، األيام، رام هللا
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 "إسرائيل"إطالق ميثاق لمواجهة التطبيع اإلعالمي مع  .818
لخميس ميثاقا إعالميا يوم ا أطلق "منتدى فلسطين الدولي لإلعالم واالتصال": خليل مبروك -إسطنبول 

 لمواجهة التطبيع اإلعالمي مع إسرائيل.
دى بنود الميثاق الذي نشره للتوقيع في ندوة نظمها في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة وعرض المنت

 . شخصيات وناشطين في مجاالت اإلعالم والسياسة
لزم الميثاق الموقعين عليه من اإلعالميين والناشطين العرب بعدم الظهور على المنصات اإلعالمية ويُ 

ن كان في مجال الرد على المواقف اإلسرائيلية ومواجهة اإلسرائيلية بشتى مسمياتها، وتحت أي مبر  ر وا 
 منظريها.

كما يتعهد الموقعون على الميثاق المكون من ثمانية بنود بعدم استضافة أي شخصية إسرائيلية رسمية أو 
شعبية، على أي من المنصات التي يعملون بها، سواء كانت وسيلة إعالم مرئي أو مسموع أو مكتوب أو 

 .إلكتروني
ويتضمن الميثاق إلزام الموقعين باإلحجام عن تداول أي منتج إعالمي إسرائيلي على المنصات اإلعالمية 

 العربية ولو بغرض النقد أو التنديد.
وتصل بنود الميثاق إلى حد يلزم الموقعين عليه بمقاطعة المطبعين مع إسرائيل وعدم تغطية أنشطتهم 

ل في المقابل على تفنيد "خطاب التطبيع" والرد عليه "بحجج رصينة التطبيعية إعالميا من أي باب، والعم
 تستند إلى الحقائق".

ويدعو ميثاق مواجهة التطبيع اإلعالمي إلى تشجيع وسائل اإلعالم العالمية على مقاطعة متحدثي 
 ة.االحتالل والناطقين بلسان مؤسساته، أسوة بنماذج حمالت مقاطعة التطبيع األكاديمية واالقتصادي

 كما يطالب الميثاق الموقعين عليه ببذل الجهود اإلعالمية الممكنة في توعية الجمهور بمخاطر التطبيع.
 11/1/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 

 حملة بالكويت لمناهضة التطبيع .819
أطلق االتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ورابطة شباب ألجل القدس حملة تحت شعار "كويتي ضد 

ونشر القائمون على الحملة لوحات إعالنية كبرى في  اهضة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.التطبيع" لمن
شوارع الكويت، عبرت عن رفضها الكامل للتطبيع وبكافة أشكاله خاصة التطبيع األكاديمي. وحملت 

بيع"، بعض هذه اللوحات عبارات مثل "التعاون األكاديمي والبحثي والمعرفي بين العرب والصهاينة تط
 و"التطبيع هو التعامل مع الكيان الصهيوني على أنه دولة وليس احتالال".

وأعلن مطلقو الحملة عن ندوة ضد التطبيع ستعقد يوم الثالثاء القادم في مقر االتحاد الوطني لطلبة جامعة 
لتطبيع وغرد ناشطون كويتيون وعرب على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ضد ا الكويت في الخالدية.

 تحت وسم "#كويتي_ ضد_ التطبيع".
 3/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
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 خيانة "إسرائيل"ندوة بالكويت: التطبيع مع  .820
أكد برلمانيون وناشطون كويتيون رفض كافة أشكال التطبيع مع االحتالل : سيف الدين باكير - الكويت

ن أوطانها أمام مطامع هذا المشروع الذي اإلسرائيلي، مبينين مخاطره، ودور شعوب المنطقة في الدفاع ع
 يهدد المنطقة العربية كافة.

جاء ذلك في ندوة حوارية بعنوان "كويتي ضد التطبيع" عقدها االتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ورابطة 
 شباب ألجل القدس مساء أمس الثالثاء بمقر االتحاد الوطني لطلبة الجامعة.

مي محمد العوضي إن "كويتي ضد التطبيع" ما هي إال دليل على اليقظة وقال الداعية والمفكر اإلسال
واعتبر "التطبيع مع االحتالل الصهيوني خيانة يجب  والوعي الحاضر في وجدان األمة وخاصة الشباب.
 مقاومته" مؤكدا أن مقاومة التطبيع من ثوابت الدين.

الكويت بمساحتها الصغيرة تعد النموذج  من جانبه، أكد عضو البرلمان النائب محمد الدالل أن دولة
لمقاطعة االحتالل وأن العمل جار  1964عام  21المثالي في مواجهة التطبيع، مشيرا إلى القانون رقم 

وأوضح الدالل أن المطلوب بالمرحلة القادمة تعزيز نموذج دولة الكويت،  لتعزيز القانون وسد ثغراته.
اني والشعبي لمقاومة التطبيع، وتسويق النموذج ونقل تجارب والتحرك على المستوى الرسمي والبرلم

 مقاومة التطبيع مع الدول.
( في الكويت مشاري اإلبراهيم إلى جدوى المقاطعة BDSوأشار عضو حركة مقاطعة إسرائيل )بي دي أس 

 G4Sمن الناحية االقتصادية، وقال إن حركة المقاطعة في الكويت نظمت حملة ممنهجة ضد شركة 
وحول الموقف العربي تجاه مواجهة التطبيع، قال اإلبراهيم "يحزنني  منية المتورطة في جرائم االحتالل.األ

 أن أجد تعاطف الشباب في أميركا وأوروبا أفضل من التعاطف العربي".
 7/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دود عاصفةالقارئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي "يخّون" حماس ويهاجمها بشدة.. ور  .821

شن القارئ والمنشد الكويتي، مشاري العفاسي، هجوما عنيفا على حركة "حماس"؛ بسبب تعليقها على 
وأورد العفاسي، في تغريدة عبر "تويتر"، صورة من بيان "حماس"  .سوريةالضربة الثالثية األخيرة على 
تبرها "عدوانا سافرا على األراضي ، واعسوريةالبريطانية على  -الفرنسية  -الذي أدان الضربة األمريكية 

 السورية"، ليعلق عليها: "الحمد هلل الذي كشف اإلخونجية الخائنين".
وفي التغريدة التي أرفق بها العفاسي أيضا صورة لخبر من موقع "روسيا اليوم"، ينسب لحماس قولها إنها 

يخفى إال على غافل ساذج محسن ال تمانع بإعادة العالقة مع النظام، قال القارئ الكويتي: "حالهم ال 
للظن في كل حال، يعرف الخير فقط وال يعرف الشر. أما نحن، فنسأل هللا أن يهلك الظالمين بالظالمين، 

 بكتاب هللا وسنة رسوله متمسكين".ويخرجنا من بينهم أمة واحدة، 
، سوريةالضربة على ورد ناشطون على تغريدة العفاسي، بالقول إن اختزال القارئ الشهير التعليق على 

  بهجومه على حماس فقط، "ينم عن بغض تام ضد األخيرة".
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واتهم ناشطون العفاسي بمواالة الحكومة اإلماراتية، واتباعها في جميع ما تعتقده تجاه "حماس" وغيرها من 
ة يشار إلى أن هذه ليست المرة األولى التي يهاجم فيها العفاسي حركة حماس وجماع الدول والفصائل.

 اإلخوان المسلمين.
 15/4/2018، "21موقع "عربي 

 
 الباحث الكويتي عبد هللا الموسوي يدعو للتصدي لمشاريع التطبيع .822

دعا الباحث الكويتي عبد هللا الموسوي إلى التصدي لمشاريع التطبيع العربي خاصة : خاص –إسطنبول 
 في دول الخليج مع االحتالل الصهيوني.

خاصة لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، اليوم األحد، على هامش مشاركته في  وقال الموسوي في تصريحات
مؤتمر "فلسطين تخاطب العالم"، الذي ينظمه منتدى فلسطين الدولي لإلعالم والتواصل: "مشاريع التطبيع 

 قادمة يجب علينا التصدي لها بكل ما أوتينا بقوة".
ة وزوال تضحيات الشعب الفلسطيني بعد كل هذه وحذر من أن التطبيع يعني زوال القضية الفلسطيني

 العقود من التضحيات والمقاومة، مستدركا "هذا األمر لن يسمح به الشعب الفلسطيني، ونحن أيضا".
 وأشار إلى وجود حملة في الكويت للتصدي لهذا التطبيع، عادًّا بالده "األولى الرافضة خليجيًّا للتطبيع".

نية هي قضية مركزية، وستبقى كذلك، موجها التحية للشعب الفلسطيني وشدد على أن القضية الفلسطي
 وصموده خاصة في قطاع غزة المحاصر.

 18/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جدل كبير بعد ارتداء عارضة األزياء الكويتية فوز الفهد مجوهرات لشركة صاحبها إسرائيلي .823

عن "تطبيع الفاشينيستا الكويتية  "تويتر"هين تغريدة له على ي إيدي كو سرائيللندن: بعد نشر الصحافي اإل
 "، رّدت عارضة األزياء بفيديو فيما اشتعل "تويتر" بالتعليقات.إسرائيلفوز الفهد مع 

تعليق كوهين جاء بعد نشر الفهد صورًا لها في لندن على موقع التواصل االجتماعي انستغرام، مرتدية 
ا بقطع الحلي الماسية التي اختارتها من تصميم دار ميسيكا الشهيرة فستان سهرة أسود، تتباهى فيه

للمجوهرات الفاخرة، وانتشرت أخبار عديدة على اإلنترنت والشبكات االجتماعية تفيد بأن الفهد اختيرت 
 أخيرًا وجهًا إعالنيًا للشركة المذكورة.

الموضة والفاشينيستا الكويتية فوز الفهد وشّن ناشطون عبر موقع التدوين "تويتر" هجومًا عنيفًا على نجمة 
ي الذي قال فيه إن "الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد ستكون سرائيلبعد تداول الصور وتعليق الصحافي اإل

 إسرائيلي محمد حديد من الناصرة شمال سرائيلية بالتعاون مع األمريكي اإلإسرائيلواجهة إعالن لشركة 
جيجي حديد"، وعّقب كوهين بالقول: "إنه عصر التطبيع أول شي مع  والد عارضة األزياء المشهورة

 الشعوب وبعدين مع الحكومات".
الفهد ردت بشريط فيديو قالت فيه "لست وجهًا إعالنيًا لهذه الشركة، ولم أوقع عقدًا لصالحها، كما لم أستلم 

هذه الشركة، وعليكم أن تعرفوا دينارًا واحدًا نظير ظهوري في هذا الحدث. ولم يكن هناك اتفاق مادي مع 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          438 

أن هذه الشركة فرنسية ورأس مالها فرنسي، وقاموا بالتعاقد مع المودل جيجي حديد، وهي مسلمة 
 وفلسطينية ودائمًا تدافع عن القضية الفلسطينية".

 18/9/2018، لندن، القدس العربي
 
 وينقلهم لألردن  "البيض الخوذ"ألف ناشٍط وأبناء عائالتهم من منظمة  "ُينق ذ"جيش االحتالل  .824

نقلت مواقع اإلنترنيت العبرّية صباح اليوم األحد، حسب توقيت فلسطين، نقلت  زهير أندراوس: –الناصرة 
، عممه على وسائل اإلعالم، إّنه خالل  عن الناطق بلسان جيش االحتالل اإلسرائيلّي قوله في بياٍن رسميٍّ

جيش اإلسرائيلّي بإنقاذ نشطاء سوريين وأبناء عائالتهم من جنوب الليلة الفائتة، بين السبت واألحد، قام ال
 الدولة السورّية ونقلهم إلى دولٍة جارٍة أخرى، دون أْن يذكر اسمها.

ولفت البيان، كما أّكد موقع صحيفة )هآرتس( العبرّية، إلى أّن أعضاء الُمنّظمة، التي لم ُيفصح عن 
دور فيها معارك طاحنة، وشّدّدت )هآرتس( على أّنه بحسب اسمها، تعّرضوا للخطر في المنطقة التي ت

ناشط من منظّمة "الخوذ البيضاء". وأردفت الصحيفة  800جريدة )بيلد( األلمانّية، فإّن الحديث يدور عن 
العبرّية، نقاًل عن الصحيفة األلمانّية عينها، أّن العملية تّمت بُمساعدٍة من األمم الُمتحّدة، حيث تّم تخليص 

نشطاء وأبناء عائالتهم من الجنوب السورّي، ومن ثّم ُنقلوا إلى الجزء الُمحّتل من هضبة الجوالن وبعد ال
ذلك إلى األردن، وأشارت الصحيفة األلمانّية أيضًا إلى أّن العملية خرجت إلى حّيز التنفيذ بعد مفاوضات 

نقل النشطاء وأبناء عائالتهم الحقًا إلى  بين سورّية والواليات المتحّدة وروسيا، وأّنه بحسب المخطط، سيّتم
 بريطانيا، ألمانيا وكندا.

 22/7/2018، لندن، رأي اليوم
 
 .. ومررنا بالجوالن هربا من الموت"إسرائيل": لم نتواصل مع "الخوذ البيضاء" .825

وم رائد الصالح الي سوريةقال رئيس منظمة الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( في : محمد مستو وأدهم كاكو
ن مرورهم إلى األردن سوريةالثالثاء، إنهم لم يتواصلوا مع إسرائيل إلجالء عناصر المنظمة جنوبي  ، وا 

 عبر هضبة الجوالن السورية المحتلة كان هربا من الموت.
من أفراد عائالتهم وصلوا األردن عبر الجوالن، بعد  324من متطوعيها مع  98وأعلنت المنظمة أمس، أن 

 20، المتواصل منذ سوريةالهرب من بيوتهم جراء قصف النظام وحلفائه على جنوبي أن أجبروا على 
 يونيو / حزيران الماضي، ما أدى إلى سيطرته على المنطقة.

وأضاف الصالح لألناضول: "مع تأخر الموافقات الستقبال عناصر الدفاع المدني، سيطرت قوات النظام 
ود مع األردن، ولم يبق أمام المتطوعين سوى خياري الموت أو السوري والمليشيات الموالية لها على الحد

 الخروج إلى األردن عبر الجوالن السوري المحتل".
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وتابع الصالح: "لم يكن هناك أي نوع من التواصل مع الكيان الصهيوني المحتل )إسرائيل(.. تواصلنا فقط 
ن وهم من تولوا إجالء المتطوعين عبر مع الدول الداعمة للدفاع المدني والمفوضية السامية الالجئي

وأردف: "هللا أمرنا بعدم رمي أنفسنا للتهلكة، ونحن كدفاع مدني مهمتنا هي إنقاذ  الجوالن إلى األردن".
 حياة الناس، ومن األولى أن ننقذ حياة عناصرنا كذلك".

 24/7/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 
 "Hublotـ"إنهاء عالقته ببراغب عالمة  طالبتفي لبنان"  إسرائيلحملة "مقاطعة داعمي  .826

بيــروت: طالبــت حملــة "مقاطعــة داعمــي إســرائيل فــي لبنــان" للمــرة الثانيــة مــن المغّنــي اللبنــاني راغــب عالمــة 
نهــاء عالقتــه بشــركة الســاعات العالميــة " " وهــو ســفيرها الرســمي فــي منطقــة الشــرق Hublotباتخــاذ القــرار وا 

 رى السبعين لقيام دولة االحتالل اإلسرائيلي.األوسط وذلك الحتفالها بالذك
  20/7/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"إطالق حملة إلكترونية عالمية رفضًا للتطبيع مع بيروت:  .827

أطلقت هيئة نصرة األقصى في لبنان والمركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع  جمال غيث: - غزة، بيروت
ناهضة التطبيع مع كيان االحتالل اإلسرائيلي، مع تهافت أنظمة عربية أمس، حملة إعالمية إلكترونية لم

 على التقارب منه واستقبال شخصيات من قادته.
وتحمل الحملة عنوان "التطبيع جريمة"، وتأتي وفقًا لمنسقها وسام حجار، ردًا على زيارات وفود إسرائيلية 

 قات مع )تل أبيب(.لدول خليجية وا عالن أنظمة عربية استعدادها لتطبيع العال
وقال حجار لصحيفة "فلسطين": إن الهدف من الحملة إظهار المخاطر السياسية واالقتصادية والثقافية 
للتطبيع، وتعبئة الشعوب العربية للضغط على الحكام لتعديل سلوكهم فيما يخص التطبيع، ورفع معنويات 

تي للتأكيد أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم في وأضاف: "إن الحملة تأ األمة وتبيان قدرتها على مقاومته.
سالمية برفضها التطبيع"، عادًا التطبيع ال يقل خطرًا عن أي اتفاقات  المقاومة، بل تسندهم أمة عربية وا 

وأكد أن محاولة شرعنة وجود كيان االحتالل اإلسرائيلي يتناقض مع  سياسية وقعت مع كيان االحتالل.
وأشار إلى تجاوب  تها، ويأتي في سياق شطب حقوق الشعب الفلسطيني.تاريخ المنطقة العربية وثقاف

ومشاركة نشطاء من دول عربية وعالمية مع الحملة اإللكترونية كالبحرين، والكويت، المغرب وتونس 
 والجزائر وموريتانيا، واألردن، إلى جانب البرازيل، وأمريكا، وبعض الدول األوروبية.

  12/1/2018، فلسطين أون الين
 

 لقاء ببيروت يتضامن مع القدس ويحذر من خطورة التطبيع مع العدو .828
نظمت مؤسسة القدس الدولية، الخميس، لقاًء تضامنيا في الذكرى األولى لقرار الرئيس األمريكي : بيروت
سالمية كانت وستبقى".ترامبدونالد   ، االعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" بعنوان "القدس عربية وا 

كلمات التي ألقيت في تجمع في إحدى قاعات فندق بالعاصمة اللبنانية بيروت، حضره العشرات، وأكدت ال
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على الحق العربي واإلسالمي في القدس، ورفض قرار اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة 
 لـ"إسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.

أبو مرزوق: إن الحركة لم تنظر إلى  وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى
قرار االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي على أنه يدور في فلك المعركة الدبلوماسية مع 

 االحتالل وداعميه، بل هو قرار في صميم المعركة مع االحتالل.
تي يخوضها من جهته عّد المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود، أن "المواجهات ال

فقط؛ بل لرفض االنحراف السياسي والمبدئي  ترامبالفلسطينيون يوميا مع االحتالل ليسْت لرفِض قرار 
 لدى سماسرة قرروا االنسالَخ عن دينهم وعروبتهم وقيمهم ليسيروا في ركب التطبيع مع العدو الصهيوني".

القدس وحيدة، وال تتركوا غزَة محاصرة، وقال حمود: "نحمل لألمِة نداء أهل القدس وفلسطين، فال تتركوا 
 وقدموا كل الدعم لكل فلسطين وشعبها، ولن تكون القدس عاصمة يهودية".

 6/12/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ي بزيارتهاإسرائيلردود شعبية غاضبة في ماليزيا إثر السماح لوفد  .829

ع المستوى حضور مؤتمر لألمم المتحدة في ي رفيإسرائيلدافعت ماليزيا الخميس عن قرارها السماح لوفد 
 كوااللمبور بعد أن أثار ذلك القرار غضبا على نطاق واسع في الدولة ذات الغالبية المسلمة.

سبوع الماضي منتدى دوليا حول التنمية ن ماليزيا التي استضافت األأخارجية حنيفة أمان وقال وزير ال
 ميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بالمشاركة.الحضرية، لم يكن لديها خيار سوى السماح لج

 سالمية الحكومة للسماح له بالمشاركة في الفعالية.إوعات معارضة ومنظمات غير حكومية وهاجمت مجم
ووصف ريس حسين من حزب "برساتو" ذلك "بالخدمة السيئة للقضية الفلسطينية". وقال لوكالة فرانس 

 لك".مسرورة جدا لذ إسرائيلبرس "ستكون 
لى إبالمشاركة مشيرا  سرائيلن ماليزيا كانت مجبرة على السماح إلأوزير الخارجية شدد في بيان على  لكن

ن إتوقيع من أي مسؤول ماليزي. وقال أن رسالة الدعوة التي وجهت الى الدولة العبرية لم تحمل أي 
 ذا المنتدى، غير منطقي".من خالل استضافة ه إسرائيل"الحديث عن إقامة ماليزيا ضمنا عالقات مع 

 يبقى دون تغيير والتلميح إلى غير ذلك دليل نوايا خبيثة وماكرة". إسرائيلضاف ان "موقفنا من أو 
 16/2/2018، األيام، رام هللا

 
 عن التطبيع مع االحتالل مفتي القدس يدعو إلى زيارة المدينة بقصد العبادة ودعم المقدسيين بعيداً  .830

 ر وفد فلسطيني رفيع المستوى باريس بالتعاون مع "مؤسسة العمل في الشرق"يزو : آدم جابر -باريس 
وفي  المسيحية الفرنسية، إلطالع المسؤولين الفرنسيين على الوضع الميداني في مدينة القدس المحتلة.

قال مفتي القدس الشيخ محمد أحمد حسين إن غاية وهدف الوفد من  حديث خاص مع "القدس العربي"
الميداني والشعبي، موضحا أن الوفد الفلسطيني أجرى  الفلسطينية تتمثل في إيصال الصوت هذه الزيار 
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في هذا اإلطار لقاءات في اإلليزيه مع مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون وأخرى في الخارجية مع مدير 
 . إدارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومسؤول الشؤون الدينية في الوزارة

أهمية النداءات لزيارة القدس وا عالن مفتي روسيا أن اإلدارة قررت أن يشمل برنامج الحج وأشاد المفتي ب
زيارة مدينة القدس أسوة بزيارة األماكن المقدسة في مكة والمدينة. وأوضح فضيلته أن هناك فتوى تؤيد 

". كأن تكون زيارة القدس ضمن ضوابط معينة تتمثل في "االبتعاد عن التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي
 هذه الزيارة "بقصد العبادة ودعم المقدسيين والفلسطينيين، ثم التأكيد على أن القدس مدينة محتلة".
 20/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 وجوه إسرائيليةيرفض استضافة "الجزيرة" العرب  والكتاباالتحاد العام لألدباء  .831

ب، برئاســة الشــاعر والكاتــب الصــحفي حبيــب الصـــايغ، أكــد االتحــاد العــام لألدبــاء والكتــاب العــر : أبــوظبي
، تجـاه التطبيـع اإلعالمـي والسياسـي "قنـاة الجزيـرة"رفضه التام واستنكاره البالغ للدور المشبوه الـذي تقـوم بـه 

والثقافي مع العدو الصهيوني، وذلك من خـالل استضـافة وجـوه إسـرائيلية معروفـة بعـدائها للعـرب، ورفضـها 
للشــعب الفلســطيني فــي وطنــه وأرضــه وتراثــه وتاريخــه، وآخرهــا استضــافة المتحــدث باســم  للحقــوق التاريخيــة
ضــمن برنــامج االتجــاه المعــاكس يــوم الثالثــاء الماضــي، بادعــاء الحيــاد  "أفيخــاي أدرعــي"جــيش االحــتالل 

وعــرض كــل وجهــات النظــر فــي الظــاهر، ولكنهــا فــي العمــق تهــدف إلــى تمريــر الروايــة اإلســرائيلية للمشــاهد 
 لعربي.ا

 23/2/2018، أبوظبياالتحاد، 
 

 "إسرائيلـ"تستنكر زيارة وزير خارجية البالد ل السنغاليةالجمعيات اإلسالمية  .832
: استنكرت الجمعيات اإلسالمية السنغالية أثناء وقفة احتجاجية نظمت أمس "القدس العربي" -نواكشوط

ر آذار/مارس الماضي، سيديكي كابا وزير بعد صالة الجمعة في داكار الزيارة التي أداها إلسرائيل أواخ
 خارجية السنغال، ملزمة الوزير كابا باالستقالة.

الوزير كابا "في بيان تلي خالل الوقفة أمس  "نيتو دق"وطالب قادة هذه الجمعيات المنتظمة في منتدى 
يهود ويتمسح باالستقالة والرئيس صال بإقالته، مستنكرين ظهوره تحت علم السنغال وهو يلبس طاقية ال

 ."أمام حائط المبكى بالقرب من المسجد األقصى معراج الرسول عليه السالم وأولى قبلتي اإلسالم
 6/4/2018، القدس العربي

 
 واألنظمة العربية "إسرائيل"دراسة إسرائيلية تعدد إنجازات حركة المقاطعة: أزعجت  .833

"، منـــذ BDSهـــا حركـــة المقاطعـــة الدوليـــة "عـــددت دراســـة إســـرائيلية، اإلنجـــازات التـــي حققت: صـــالح النعـــامي
وعقّـدت مكانتهـا وخاصـة فـي الواليـات  "إسـرائيل"عامًا، وخلصت إلى أّن الحركـة أغضـبت  13انطالقها قبل 

المتحـــدة، وأحرجـــت بعـــض الـــدول العربيـــة فـــي توجههـــا نحـــو التطبيـــع، والســـلطة الفلســـطينية بملـــف التعـــاون 
احث نتان ترول، ونشر استنتاجاتها موقع "محادثة يومية" اليسـاري، وأشارت الدراسة التي أعّدها الب األمني.
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يوم األربعاء، إلى أّن حركة المقاطعـة "أسـهمت فـي تغييـر بيئـة الصـراع الفلسـطيني اإلسـرائيلي"، إلـى جانـب 
أّنهــا "قّلصــت مــن قــدرة إســرائيل علــى االســتفادة مــن التحــوالت اإلقليميــة، وعّقــدت مكانتهــا الدوليــة، وأضــّرت 

 عالقتها مع يهود العالم؛ وتحديدًا الواليات المتحدة".ب
ورأت الدراسة أّن أهم اإلنجازات التي حّققتها الحركة، تمثّـل فـي "إحـداث تحـّول علـى صـعيد الجـدل العـالمي 
بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي"، موضحة أّن "وجـود الحركـة يمثّـل أهـم عـائق أمـام توّجـه بعـض الـدول 

اء مقاطعتهــا إلســـرائيل، ورفـــع القيــود علـــى التطبيـــع معهــا، ناهيـــك عـــن أّنهــا أحرجـــت الســـلطة العربيــة، إللغـــ
 الفلسطينية، بسبب إصرارها على التعاون األمني واالقتصادي مع إسرائيل".

ولفتت الدراسة إلى أّن إسرائيل "غاضبة"، بسبب جهود الحركة الهادفـة إلـى "شـيطنة" إسـرائيل وال سـيما أمـام 
ليبرالية في العالم، معتبـرة أّن أنشـطة الحركـة مّثلـت "صـفعة قويـة" لقـوى اليسـار اإلسـرائيلي، علـى األوساط ال

اعتبــار أّنهــا ترّكــز بشــكل خــاص علــى مظــاهر الفصــل العنصــري التــي تمارســها إســرائيل ضــد الفلســطينيين، 
علتهــا تصــمم وتنفــذ كمــا أشــارت إلــى أّن الحركــة "أثّــرت علــى إســرائيل لدرجــة ج التــي يتجاهلهــا هــذا اليســار.
ــة دوليــة ضــدها"، الفتــة إلــى أّن "الوســائل التــي اســتخدمتها تــل أبيــب فــي هــذه الحملــة أظهرتهــا  النظــر حمل

ككيــان غيــر ديمــوقراطي". وبحســب الدراســة، فقــد "نجحــت الحركــة فــي إشــعال صــدام بــين إســرائيل والــدول 
تطالـــب هـــذه الـــدول بعـــدم التعـــاون مـــع ، علـــى اعتبـــار أّن تـــل أبيـــب الفلســـطينيةاألوروبيـــة المانحـــة للســـلطة 

 منظمات فلسطينية تنّسق مع حركة المقاطعة".
" "نجحـــت إلـــى حـــد كبيـــر فـــي زيـــادة الـــدعم للقضـــية الفلســـطينية فـــي BDSوبحســـب الدراســـة، فقـــد تبـــين أّن "

الجامعات األمريكية، وحّولـت ملـف إسـرائيل مـن محـور إجمـاعي داخـل الواليـات المتحـدة، إلـى مسـّوغ لحـّث 
ســتقطاب الحزبــي بــين الجمهــوريين والــديموقراطيين، حيــث تــم عــرض دعــم إســرائيل علــى أّنــه نقــيض لقــيم اال

، "إســرائيل"ووفـق الدراســة، فقـد بـات اليهــود الصـهاينة مـن الليبـراليين الــذين يـدافعون عـن  الليبراليـة والحريـة".
علـى مواصـلة سياسـاتها  "رائيلإسـ"في حالة دفاع عن النفس في مواجهة اتهام الحركـة لهـم بـأّنهم يسـاعدون 

 القمعية وغير الديموقراطية.
وخلصــت الدراســة إلــى أّن أحــد أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا حركــة المقاطعــة "تمثــل فــي أّنهــا وّجهــت ضــربة 

الدولتين، التي تتشبث بهـا الكثيـر مـن األطـراف، مـن خـالل محاججتهـا بـأّن إنهـاء االحـتالل  قوية لفكرة حلّ 
ــــتم مــــنح الالجئــــين اإلســــرائيلي للضــــ فة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة والقــــدس الشــــرقية، لــــن يكــــون كافيــــًا، إذا لــــم ي

 الفلسطينيين حقوقهم، وتحقيق المساواة بين اليهود والفلسطينيين داخل إسرائيل".
وبحســـــب الدراســـــة، فـــــإّن الحركـــــة "أعـــــادت إلـــــى قلـــــب الجـــــدل، بـــــدايات تطبيـــــق السياســـــة اإلســـــرائيلية تجـــــاه 

قامـة إسـرائيل علـى الفلسـطينيين، وال  سـيما عمليـات الطـرد الجمـاعي، وتـدمير القـرى والبلـدات الفلسـطينية، وا 
 أنقاضها، ما جعلها تنجح في تسويغ التساؤل عن مدى شرعية الحركة الصهيونية".

وأشارت إلى دور حركة المقاطعة في "تشجيع نشطاء مناهضة السالح الدوليين، من مختلف أنحـاء العـالم، 
 إسرائيل". الغربية وقطاع غزة، لمساعدة الفلسطينيين في نضالهم المدني ضدّ  للتوجه للضفة
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إلى أّن "نشطاء حركة المقاطعة من الفلسطينيين يطرحـون حاليـًا فكـرة القيـام بعصـيان مـدني"، النظر ولفتت 
 مرجحة أّن "تنفيذ هذه األفكار سيمّثل ضربة قوية لالقتصاد اإلسرائيلي".

 12/9/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 ويهاجم رافضي التطبيع "إسرائيل"روائي مصري يعلن استعداده لزيارة  .834
لقاء محاضرة "القدس العربي"القاهرة ـ  : أبدى الروائي المصري، يوسف زيدان، استعداده لزيارة إسرائيل، وا 

اف في وأض في جامعاتها، شريطة إرسال دعوة رسمية إلى اتحاد الكتاب المصريين، ووزارة الخارجية.
حال موافقة الجهات ": "المحور"على فضائية  "دقيقة 90"تصريحات متلفزة خالل استضافته في برنامج 

لقاء محاضرة في جامعاتها سأقصدها في العلن بدافع خدمة البلد . "المعنية على زيارتي دولة إسرائيل وا 
العربي الراحل طه حسين ألقى  عميد األدب"، مشيرًا إلى أن "أنا ال أريد شيء سوى خدمة البلد"وتابع: 

 ."1947محاضرة في الجامعة العبرية في القدس عام 
الجهلة وغير المطلعين على الثقافة العالمية، "وهاجم زيدان رافضي التطبيع مع إسرائيل، ووصفهم، بـ
عدو  إسرائيلهاجموني عندما قلت إن ". وتابع: "ويعملون مثل الشيوخ من أجل مغازلة وجدان الجمهور

، وليس في سوريةعاقل، وليس من مصلحتي الشخصية أن تصبح مصر مثل  إنها عدوعاقل، أنا قلت 
 ."مصلحتي أن تنهار الدولة

قناة ناطقة بالعربية، ما يمثل اجتياح، وستطلق حفالت ألم كلثوم بما يعني أن  24إسرائيل ستطلق "وزاد: 
فقدان عنصر القوة الموجود لديك وهو قوتك  أم كلثوم ستكون في إسرائيل فلماذا ال للتطبيع هذا يعني

 .وواجهت تصريحات زيدان ردود فعل شعبية غاضبة ."الثقافية
 3/10/2018، لندن، القدس العربي

 
 التطبيعّية "ايكوبيس الشرق األوسط" تدعو لمقاطعة حركة المقاطعة .835

فــي بيــاٍن رســميٍّ  ،(BDS) "لإســرائي"قالــت اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية لمقاطعــة  زهيــر أنــدراوس: –الناصــرة 
تـرّوج  EcoPeace Middle Eastالشـرق األوسـط  ايكـوبيس ، قالت إّن منظمـةاإللكترونينشرته على موقعها 

للتطبيع الفلسطينّي واألردنـّي مـع نظـام االحـتالل واألبارتهايـد اإلسـرائيلّي ومسـتعمراته، تحـت غطـاء مشـاريع 
تتجاهــل عمــدًا ســرقة االحــتالل لهــا، بــل وتبرئتــه مــن مســؤوليته فــي تعنــى بحمايــة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة، و 
ودعــت اللجنــة جميــع البلــديات والمؤسســات الفلســطينية واألردنيــة  تــدمير البيئــة فــي فلســطين ونهــر األردن.

لمقاطعــــة منظمــــة ايكــــوبيس كونهــــا منظمــــة تطبيعيــــة بامتيــــاز تعمــــل فــــي األردن وفلســــطين، بمــــا فــــي ذلــــك 
 مان ورام هللا وتل أبيب.تب في عّ المستعمرات، ولها مكا

 11/10/2018 ،رأي اليوم، لندن
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سالمية ُتطبع مع "إسرائيل" 15: فلسطين" -"حملة المقاطعة .836  دولة عربية وا 
في المائة من الدول العربية واإلسالمية، قد باتت  20فلسطين"، بأن  -أفادت "حملة المقاطعة: رام هللا

وقالت الحملة في إصدار لها بعنوان "واقع  االحتالل اإلسرائيلي.تمتلك عالقات دبلوماسية مع دولة 
التطبيع في العالم العربي واإلسالمي"، إن هناك تسع دول تمتلك عالقات دبلوماسية كاملة مع االحتالل، 

وشددت على أنها "تدق ناقوس الخطر في ظل هذا الواقع  بينما تمتلك ست دول عالقات منخفضة.
 على وجود موجة غير مسبوقة من التطبيع مع االحتالل".الخطير، والذي يدل 

ودعت حملة المقاطعة، جميع الدول العربية واإلسالمية إلى نبذ التطبيع مع االحتالل والعمل على محاصرته 
وأكدت أنها تتابع كافة أشكال التطبيع المتسارعة  والضغط عليه في سبيل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت  ء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي من خالل بعض الهيئات والشخصيات.في المنطقة، سوا
أن التطبيع مع االحتالل "جريمة ال تغتفر، ومحاولة يائسة لتزوير وعي األمة"، مشددة على أن الشعب 

 الفلسطيني "لن يغفر ولن يسامح كل من يطبع مع الكيان الصهيوني".
 29/10/2018، قدس برس

 
 ويدعو إلطالق سجناء الرأي "إسرائيل"لمسلمين" يرفض التطبيع مع "علماء ا .837

دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس، إلى رفض التطبيع مع : صهيب قاللوة -إسطنبول 
 إسرائيل رفضا قاطعا.

ها جاء ذلك في البيان الختامي، لجلسة الجمعية العامة في دورتها الخامسة، بإسطنبول، والتي شارك ب
 دولة، وهي أضخم مشاركة في تاريخ االتحاد. 80عالم من ما يزيد عن  1,500أيام أكثر من  6على مدار 

كما دعا االتحاد، إلى إطالق سراح سجناء الرأي والنصح وبخاصة العلماء في مصر والسعودية 
من فرقة شديدة بين وطالب االتحاد بإجراء مصالحة شاملة داخل األمة اإلسالمية، التي تعاني  واإلمارات.

قرة داغي، األمين العام لالتحاد، على "وجوب الحفاظ على  وشدد البيان، الذي تاله عليّ  جميع مكوناتها.
 تعظيم حرمة الدماء والقتل والتقاتل بين المسلمين، وتجريم االعتداء على األنفس واألموال واألعراض".

اصل الحضاري، مع التحذير من خطورة التمزق وأكد ضرورة التمسك بالوحدة والتعايش السلمي والتو 
 والفرقة.

 8/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 تنشط في دول الخليج ضمن "صفقة القرن" "إسرائيل"القره داغي:  .838

استنكر األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، د. علي محيي الدين : صهيب قاللوة -إسطنبول 
 إلسرائيلي في دول الخليج، معتبًرا أنه ضمن "صفقة القرن" األمريكية.القره داغي، النشاط ا

 وأضاف القره داغي، في مقابلة مع األناضول: "نددنا واستنكرنا بشدة النشاط الصهيوني في دول الخليج".
وشدد على أن "هذه المسألة في الحقيقة تابعة لما يسمى صفقة القرن، التي تقودها الواليات المتحدة 

 ريكية".األم
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وتابع القره داغي أن "ما يحدث في دول الخليجّ هو صدى لصفقة القرن، بدعم وتأييد من دول عربية، ومع 
وأضاف أن "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين  األسف فإن بعض هذه الدول قائمة على العقيدة واإلسالم".

 لتي تحتل القدس الشريف".له موقف ثابت وقاطع ضد التعامل مع دولة االحتالل الصهيونية، ا
 وحذر القرده داغي من تداعيات عديدة لـ"صفقة القرن" فيما يخص الحقوق الفلسطينية واإلسالمية والعربية.

وقال إن "لها أثر كبيرة جًدا، أهمه إعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل واالعتراف بيهودية دولة 
طن هي "المستفيدة، أواًل لخدمة اقتصادها، وثانًيا لخدمة وشدد على أن واشن االحتالل، وغيرها من اآلثار".

 دولة االحتالل )إسرائيل(".
وقال إنه "يجب على الحكومات اإلسالمية والعربية، وخاصة الخليجية، أن تعتمد ما تعتمده شعوبها، وأن 

 تكون مع الشارع العربي واإلسالمي، ومع قضايا أمتنا، ومع الثوابت اإلسالمية".
"الشعوب والشارع اإلسالمي مع القضية الفلسطينية، لكن يوجد انفصال بين تلك الشعوب  وأردف أن

 وبعض الحكومات العربية واإلسالمية التي هي مع الكيان الصهيوني".
وحذر من أن "هذه المفارقة ليست لمصلحة أمتنا العربية واإلسالمية، ألنها ستؤدي إلى الفوضى، واألصح 

 لك أو األمير مع ثوابت دينهم".أن يكون الرئيس أو الم
 16/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"مؤتمر "ضباط االتصال" يدعو لتنسيق الجهود العربية واإلسالمية لمقاطعة  .839

لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، أهمية التنسيق  92أكد المؤتمر الـ: القاهرة
العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي لتنشيط وتفعيل المقاطعة على المستويات بين األمانة 

 الرسمية والشعبية والعربية والدولية.
وشدد المؤتمر الذي اختتم أعماله، اليوم الخميس، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، بحضور األمين 

بي المحتلة السفير سعيد ابو علي، على أن المقاطعة العربية العر  واألراضيالعام المساعد لشؤون فلسطين 
والدولية إلسرائيل مستمرة في التعبير اإلرادة الشعبية العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف، والتي امتدت لتشمل الدول اإلسالمية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحق الشعوب في 

مصيرها، واتسع نطاقها وازداد أثرها وهي تأخذ هذا البعد الجماهيري لتتسع للكثير من النقابات  تقرير
السياسية واالتحادات الطالبية والجامعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني  واألحزابالمهنية 

 في شتى أنحاء العالم.
بية في متابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام وأكد المؤتمر أهمية استمرار عمل أجهزة المقاطعة العر 

المقاطعة العربية، وذلك استناًدا لقرار قمة القدس التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية 
والتي نصت على: "التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه  2018إبريل  15بتاريخ 

نهائه".االستعماري هي إحدى الوسائل الن  اجعة والمشروعة لمقاومته وا 
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وثمن هذه الجهود والتنسيق بين ضباط االتصال في المكاتب اإلقليمية، منوها إلى ضرورة تعزيز التواصل 
والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، أو في إطار جهود 

 ت ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.ضباط االتصال في مواكبة المستجدا
وثمن المؤتمر مواقف بعض الشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق اإلنسان للشعب 

( التي تخلت عن رعايتها التحاد ADIDASالفلسطيني، وعلى رأسها شركة المعدات الرياضية الشهيرة )
ماضي، حيث يضّم االتحاد اإلسرائيلي ستة أندية لكرة قدم كرة القدم اإلسرائيلي، خالل شهر أغسطس ال

( AIRBNBموجودة في مستعمرات إسرائيلية غير شرعّية، تنهب أراضي الفلسطينيين ومواردهم، وشركة )
األميركية، المتخصصة في تأجير الوحدات السكانية، التي قررت حذف الوحدات المقامة داخل 

تها الجارية، خالل شهر نوفمبر الماضي، خاصة المقامة في الضفة المستوطنات اإلسرائيلية من تعامال
 الغربية المحتلة والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وقرر حذف الوحدات المقامة داخل المستوطنات اإلسرائيلية من تعامالتها التجارية، خالل شهر نوفمبر 
وكان  التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.، خاصة المقامة في الضفة الغربية المحتلة و 2018

المؤتمر ناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية، بما 
نذار أو رفع شركات أخرى من الالئحة  دراج شركات على الئحة الحظر، وا  يشمل تطبيق الحظر وا 

والفعاليات التي قامت بها حركة  األنشطةة، إضافة إلى متابعة وتوثيق الستجابتها ألحكام المقاطعة العربي
 .2018( خالل العام BDSالمقاطعة الدولية )

 6/12/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 االعتراف بها بداية لـ"نهضة العرب" رىوبعضهم ي "...إسرائيل"صحفيون عرب يزورون  .840

انضـــمت مجموعـــة مـــن الصـــحفيين العـــرب لـــدول عربيـــة تورطـــت بـــالتطبيع مـــع  :وديـــع عـــواودة –الناصـــرة 
االحتالل فقامت أمس بزيارة الكنيست من أجل "إعـداد تقـارير صـحفية". وكشـفت صـحيفة جيـروزاليم بوسـت 

يتألف مـن سـبعة صـحفيين مـن أصـول عربيـة وصـل الكنيسـت فـي زيـارة عملـت السـفارة اإلسـرائيلية  أن وفداً 
نظيمها. وجاء أن مجموعة الصحفيين تعمـل فـي فرنسـا وبلجيكـا، وبعضـهم قـدم مـن مصـر في فرنسا على ت

، وغيرهـا. ونظـم "24ولبنان والجزائر والمغرب، ويعملون على إعداد تقارير لصـحيفة "األهـرام" وقنـاة "فـرانس 
رب فـي الكنيست لقاء للصحفيين مع رئـيس لجنـة العمـل والرفـاه والصـحة، إيلـي أأللـوف، لمناقشـة وضـع العـ

على سؤال بشأن المسـاواة فـي الرفاهيـة بـين اليهـود والعـرب،  الفلسطيني. ورداً  –البالد، والصراع اإلسرائيلي 
 ادعى أأللوف أنه ال توجد قوانين عنصرية، وأنه ال يوجد تمييز بحسب الجنس أو العرق.

"دولــة يهوديــة  "إســرائيل"ن أ علــى ســؤال بشــأن "قــانون العــودة"، أقــر أأللــوف إنــه لليهــود فقــط، مضــيفاً  ورداً 
علـــى  وديموقراطيــة"، وأنهــا ال يمكـــن أن تتعهــد بعـــودة الفلســطينيين وتــابع "ببســـاطة، لــن يحـــدث ذلــك". ورداً 

" بشأن تكلفة عدم وجود سـالم مـع الفلسـطينيين، أجـاب 24سؤال صحفي يدعى مصطفى كوسا من "فرانس 
نه سرعان ما تحول للتعبير عن خيبة أمل إسـرائيلية باقتضاب، وقال إنه يوجد "مزايا اقتصادية للسالم"، ولك
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، كمــا تســاءل "إســرائيل"مــن الــرئيس الفرنســي، إيمانويــل مــاكرون، حيــث تســاءل عــن مواصــلة هجومــه علــى 
 "هل نحن مجرد دعاة حرب وقتلة؟".

ليســـت  "إســـرائيل"وفـــي هـــذا الســـياق، نقلـــت الصـــحيفة اإلســـرائيلية عـــن خالـــد زغلـــول مـــن "األهـــرام" قولـــه إن 
نما الدول العربية أيضاً   .الوحيدة التي خاب أملها، وا 

مــن جهتهــا قالــت الصــحفية مــارين هــاي مــن قنــاة "بــي إف إم تــي فــي"، إنهــا ســبق أن التقــت النائبــة حنــين 
ن األخيرة تحدثت عن التعامل السيئ معها في الكنيست. ورداً  على ذلك، ادعى أأللوف أنه يـدين  زعبي، وا 

متســـاوية وحريـــة تعبيـــر كاملـــة"، وأنـــه يفهـــم النـــواب العـــرب فـــي القائمـــة  ك "حقوقـــاً الســـلوك العنيـــف، وأن هنـــا
 وليس إسرائيليين. "إسرائيل"المشتركة الذين يطلقون على أنفسهم مواطنين عرب في 

ونقلت جيروزاليم بوست عن نواب من القائمة المشتركة قولهم إنه لم يكونوا على علم بزيارة الوفد واستغرب 
بهــذه "الخلفيــة الفريــدة"، دون أن يجتمــع مــع ممثلــي القائمــة  جبــارين أن يــأتي مثــل هــذا الوفــد، النائــب يوســف

المشتركة. وادعت دائرة العالقات الدولية في الكنيست أنه يمكن ترتيب لقـاء مـع الوفـد فـي اللحظـة األخيـرة، 
نـه سـوف تنظـر فـي ذلـك، ولكنها اشترطت وجود ممثل لوزارة الخارجية فـي اللقـاء. وردت المشـتركة بـالقول إ

 باعتبار أن الحديث عن صحفيين وليس دبلوماسيين.
فـي  ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الصحفيين، وأمه جزائرية ووالده لبناني، ويـدعى نـادر علـوش، كتـب مقـاالً 

، ادعـى فيـه أن "إسـرائيل"هافنغتون بوست المغرب بعنوان "عربـي ومسـلم" يشـرح فيـه لمـاذا وافـق علـى زيـارة 
راع العربي اإلسرائيلي هو إلهاء عن المشاكل الحقيقية للشرق األوسط، وذريعة للتخلف العربـي المعيـب الص

ال يمكـن  ...الذي يعتبر إهانة للمجد الالمع لألسالف". ونقـل عنـه قولـه إن "حقوقنـا ال تتفـوق علـى حقـوقهم
لحصرية، ألن سيادتنا ال تكمـن فـي االعتراف بحقوقنا إذا ما ثابرنا على المطالبة بالقدس من أجل هيمنتنا ا

استبعاد أو إنكار حقوق اليهود. كما نقلت عنه الصحيفة زعمه أن "نهضـة العـرب تبـدأ بـاالعتراف الطـوعي 
 ."والصادق بإسرائيل

حمل النائب جمال زحالقة على الصحفيين المشاركين بـالتطبيع وقـال لــ"القدس العربـي" إن هـؤالء منسـلخون 
 .زيارتهم في ماكنتها الدعائية "إسرائيل"نا وتوظف عن مواقف شعبنا وأمت

وتابع "فما بالك حينما يزعم بعضهم زورا وبهتانا أن االعتراف الصـادق بإسـرائيل شـرط لنهضـة األمـة. هـذه 
 أقوال مريبة جدا تدلل على هوية ونوايا قائلها المبيتة". 

 20/12/2018، القدس العربي، لندن
 
يقاف التطبيع مع "إسرائيل" الحتضان "مسيرات العودة" يدعوالمؤتمر القومي العربي  .841  وا 

إزاء المواجهات الخطيرة التي تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة في القدس ورام هللا وعموم المدن والقرى 
، تؤّكد 1948والمخيمات الفلسطينية، والتي تتكامل مع مسيرات العودة واعتصامات القدس وحراك فلسطيني 

 لعامة للمؤتمر القومي العربي على ما يلي:األمانة ا



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. إن هــذه المواجهــات تبشــر بهّبــة شــعبية فلســطينية جارفــة، تســتطيع لــو ســاندتها وحــدة فلســطينية شــاملة، 1
واحتضــان عربــي ودولــي، أن تــنجح فــي دحــر االحــتالل الــذي لــم يعــد خافيــًا حجــم مأزقــه األمنــي والسياســي، 

 المحلي والعالمي.
ــــدس، ومــــدن الضــــفة وبلــــداتها ومخيماتهــــا تؤّكــــد وحــــدة الشــــعب . إن هــــذه المواجهــــ2 ات التــــي تشــــهدها الق

الفلسـطيني بكـل قـواه وفصـائله فـي مواجهـة االحــتالل الصـهيوني اآلثـم الـذي تؤّكـد إجراءاتـه القمعيـة الدمويــة 
 واعتقاالته المتزايدة أنه ال يفرق بين فلسطيني وآخر، وبين فصيل وفصيل آخر.

ت التي تأتي في إطار تصاعد العمليات النوعية في الضفة الغربية من عمليـة البركـان . إن هذه المواجها3
إسـرائيليًا وعشـرات الجرحـى، تـأتي  11عمليـة فدائيـة، أدت إلـى مصـرع  11إلى عملية عوفر وما بينهما من 

ع لتؤّكـــد ســـالمة وصـــحة تحلـــيالت المـــؤتمر الـــذي توقـــع منـــذ بدايـــة مســـيرات العـــودة علـــى تخـــوم غـــّزة انـــدال
 انتفاضة شعبية في القدس والضفة الغربية.

"صفقة بــوبطوالت يؤّكـد علـى تعثـر مـا يسـمى . إن ما يجري على أرض فلسطين من عمليات ومواجهات 4
القرن" التي ال يمكن تنفيذها إذا لم تمهر بتوقيع فلسطيني وهو أمر ليس واردًا في حساب أي فلسطيني إلى 

 أي تنظيم انتمى.
على أرض فلسطين هو إدانة صريحة لكل محاوالت التطبيع التي تقوم بها بعض األنظمة . إن ما يجري 5

العربيــة والتــي لــن تســتطيع مهمــا بلــغ حجــم تنازالتهــا أن تكــون بــدياًل عــن إرادة الشــعب الفلســطيني الــرافض 
 لالحتالل كما للوجود الصهيوني الغاصب.

 مي العربي إلى ما يلي:إزاء هذه الحقائق تدعو األمانة العامة للمؤتمر القو 
االحتضــان الشــعبي العربــي واإلســالمي، الرســمي والشــعبي، لهــذه الهّبــة الشــعبية، كمــا لمســيرات العــودة،  -1

وترجمــة هــذا االحتضــان بمواقــف عمليــة علــى صــعيد الشــارع العربــي واإلســالمي، كمــا علــى صــعيد العمــل 
 السياسي الدبلوماسي في العالم.

قومي العربي في كل األقطار العربية والمهجـر، إلـى التواصـل مـع كـل أعضـاء دعوة أعضاء المؤتمر ال -2
المؤتمرات الشقيقة واالتحادات واألحزاب والهيئات المناهضة للصهيونية والداعمة للمقاومة إلى أوسع تحرك 

فقـط  ؤّكـد للمحتـل وداعميـه أنـه ال يواجـهيشعبي يؤّكد لشعبنا الفلسطيني أنه لـيس وحـده فـي هـذه المعركـة، و 
شـــعب فلســـطين، بـــل يواجـــه أّمـــة كبيـــرة، كاألّمـــة العربيـــة واإلســـالمية، وأحـــرار العـــالم الـــذين تتزايـــد أعـــدادهم 

 وفعالياتهم يومًا بعد يوم.
إسقاط كل االتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين دول عربية والمحتل اإلسرائيلي، وعلى رأسها معاهـدات  -3

 وسلو التي شكلت نكسة كبرى في مسار النضال الفلسطيني المعاصر.كمب دايفيد ووادي عربة، واتفاقية أ
يقـــاف كـــل أشـــكال  -4 يقافهـــا فـــورًا، وا  إدانـــة كـــل مســـارات التطبيـــع الرســـمي العربـــي مـــع الكيـــان الغاصـــب وا 

االتصــال مــع العــدو والتــي يســعى مــن خاللهــا إلــى طمأنــة جمهــوره المــذعور مــن تصــاعد المقاومــة، ومــن 
 ما سورية واليمن ولبنان.تطورات المنطقة، السيّ 

دعــــم كــــل حركــــات المقاومــــة فــــي فلســــطين ولبنــــان، وحركــــات المقاطعــــة فــــي الــــوطن العربــــي والعــــالم،  -5
سقاط نظام األبارتايد الذي يرتكز عليه.  باعتبارهما الوسيلتان األكثر فعالية في اإلجهاز على االحتالل وا 
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واإلسـالمية باتجـاه توجيههـا إلـى العـدو الـرئيس إعادة تصحيح بوصلة بعـض األنظمـة والجهـات العربيـة  -6
لألّمة وهو العدو الصهيوني، ومراجعة كل سياسات افتعـال أعـداء وهميـين والتراجـع عنهـا، بـل والسـعي إلـى 

 تكامل إقليمي مع دول الجوار يحاصر العدو.
واليمن وليبيا  سوريةا في السعي رسميًا وشعبيًا إلقفال كل الجراح النازفة التي تعاني منها األّمة، السّيم -7

دامة الحروب فيها.  وبقية األقطار التي واجهت وال تزال مخططات ترمي إلى تمزيقها وا 
العمل لكسر الحصار الجائر والمستمر منـذ سـنوات علـى قطـاع غـّزة ودعـم كـل مبـادرة عربيـة أو دوليـة  -8

الحصــار مهمــا كانــت الــذرائع  تصــب فــي هــذا االتجــاه، إذ ال يجــوز أن يشــارك فلســطيني أو عربــي فــي هــذا
واألسـباب، كمـا العمـل علــى إسـقاط كـل أشــكال الحصـار والعقوبـات االقتصـادية علــى أقطـار عربيـة رئيســية 

 كسورية واليمن وليبيا وغيرها.
إن فلســطين خصوصــًا، واألّمــة عمومــًا، تعــيش لحظــات مصــيرية فــي مواجهــة األعــداء، فإمــا نصــر مــؤزر 

ما  هزيمة منكرة تكّرس الهيمنة واالحتالل. يحّرر األرض واإلنسان، وا 
 12/2018/ 20،بيروت

  
 "المرصد المغربي" يندد برفع مسئول إسرائيلي علم الكيان بمنطقة مرزوكة .842

أكد ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي "تصاعد جرائم استهداف المغرب   –الرباط 
، بعد عودة مسؤول في حزب الليكود اإلسرائيلي إلى المغرب في في أمنه واستقراره وسالمة نسيجه الوطني"

 دور مرشد سياحي.
وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان صحفي إنه؛ "مرة أخرى يعود المدعو دافيد أنكافا العميل 

رب، اإلسرائيلي المسؤول في حزب الليكود وأحد مرشحيه للكنيست، والمتنكر في صفة مرشد سياحي بالمغ
يعود إلى مزاولة مهامه في قيادة وفود الصهاينة من ضباط وضابطات الجيش والمخابرات والسياسيين، 
للقيام بزيارات اختراقية للتراب المغربي، واستئناف عملياتهم في التسلل والتجنيد والتشبيك في عدد من 

 المناطق في إطار المخطط المحبوك الستهداف النسيج الوطني بالمغرب".
عادة رفعه للعلم اإلسرائيلي بمنطقة مرزوكة بعد زيارته األولى في وا ستنكر المرصد زيارة أنكافا للمغرب وا 

شهر آذار/ مارس الماضي رفقة ضباط بالجيش اإلسرائيلي، وقبلها زيارته للبرلمان المغربي في تشرين 
مستوطن من أصل  800,000، للترويج لـ"المكون العبري في الدستور باعتبار أن 2011األول/ أكتوبر 

 مغربي في فلسطين المحتلة".
 24/9/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شبابي في المغرب بسبب مشاركة "إسرائيل" لمقاطعة ملتقىدعوات  .843

الشباب المغاربة لمقاطعة الدورة الخامسة  إسرائيل" في المغربحركة مقاطعة "دعت  نبيل بكاني:–الرباط 
منتصف تشرين الثاني الجاري بسبب مشاركة  يةب المنعقد في مدينة الصويرة المغربلمنتدى القادة الشبا
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شّكل تطبيعًا واضحًا ومحاولة إلظهار دولة االحتالل وكأنها ت، ةمشاركة االسرائيليالواعتبرت أن  ."إسرائيل"
. بشكل مطلق شريكًا طبيعيًا في منتدى يعقد في المغرب، مشددة على أن أغلبية المغاربة ترفض التطبيع

برعاية السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي للسنة الخامسة،  ُيعقد، رغم أنه المنتدىفيما تجدر اإلشارة إلى أن 
 ."إسرائيل"بالمغرب، غير أّنها المرة األولى التي تدعو فيها سفارة فرنسا إلى إشراك 

 4/11/2019، رأي اليوم، لندن
 
 ذر من أي مبادرة سياسية لفرض التطبيع مع "إسرائيل"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يح .844

أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بياًنا عبر فيه عن تحذيره من إقحام المغرب في أية مبادرة 
وأضاف أن الكيان الصهيوني عدو للمغرب "بمرجعية موقع وموقف  ."إسرائيل"سياسية لفرض التطبيع مع 

بشواهد حارة المغاربة، وأوقاف المغاربة بالقدس، وعين كارم، والخليل التي وتاريخ المغرب في فلسطين، 
 اغتصبها العدو الصهيوني وهدم أكثرها وصادر الباقي واستوطنها بمستوطنيه اإلرهابيين".
 2019/12/6، 48عرب 

 
 شبكة إسرائيلية زّورت وثائق لحصول عدد من اليهود على الهوية المغربية .845

عتقلين على خلفية شبكة تزوير هوية إسرائيليين لتمكينهم من بطاقـة التعريـف وجـواز الرباط: وصل عدد الم
إلـى مواصـلة عناصـر الفرقـة  ، على دفعتـين، ويتوقـع أن يرتفـع العـدد، نظـراً شخصاً  24السفر المغربي، إلى 

 الوطنية للشرطة القضائية بحثها في القضية التي استفاد منها يهود عبر العالم.
صـــحفية إن حســـن شـــهير اإلدريســـي، قاضـــي التحقيـــق، باشـــر يـــوم الســـبت الماضـــي، أولـــى  وقالـــت تقـــارير

جلسات التحقيق في شبكة تزوير وثائق حصول عـدد مـن اليهـود علـى الهويـة المغربيـة، مـن دون ارتبـاطهم 
ــالمغرب. وكشــفت التحقيقــات األوليــة، هــدفين أساســيين مــن عمليــة التزويــر، يتعلــق أولهمــا بالســطو علــى  ب

ت اليهـــود المغاربـــة الـــذين رحـــل الجـــزء األعظـــم مـــنهم إلـــى فلســـطين، وهـــو مـــا يســـيل لعـــاب عصـــابات عقـــارا
أن  العقــارات، ورغبــة بعــض اإلســرائيليين فــي التنقــل بــين بعــض الــدول العربيــة بجــوازات ســفر مغربيــة، علمــاً 

 متزعم الشبكة هو مواطن مغربي اعتنق الديانة اليهودية.
أمنيـين، ضـمنهم عميـد شـرطة، ورئـيس مصـلحة جـوازات السـفر، فـي  4 وكشفت أن من بين أعضاء الشبكة

الدار البيضاء، وموظف في مصلحة تصحيح اإلمضاءات، ومنتدب قضـائي فـي المحكمـة االجتماعيـة فـي 
 حي األلفة في المدينة نفسـها، وعـون سـلطة، ومرشـد سـياحي، ويهـودي إسـرائيلي، وضـابط بالحالـة المدنيـة،

 وقرر قاضي التحقيق إيداع أغلبهم في السجن. ة للسفر.ومسؤولة تجارية عن وكال
وقالت صحيفة "أخبار اليـوم" إن المتهمـين تجـاوبوا بشـكل طبيعـي مـع أسـئلة قاضـي التحقيـق وممثـل النيابـة 
العامـــة، مشـــيرة إلـــى أن العمليـــة كانـــت تســـتهدف اختـــراق األجهـــزة المدنيـــة وقضـــاء األســـرة المغربـــي، بهـــدف 

غربية، مرورا بأقسام الحالة المدنيـة والملحقـات اإلداريـة واألمـن الـوطني، انطالقـا الحصول على الجنسية الم
من تزوير وثائق عقود االزدياد لليهود الذين ليست لهم أصـول مغربيـة، أغلـبهم قـادم مـن إسـبانيا والبرتغـال، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 451                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

ولـة للمـواطنين ثم الحصول على البطاقة الوطنية المغربية، فجواز سفر مغربي يتـيح لهـم كافـة الحقـوق المخ
 المغاربة.

 16/3/2019 ،القدس العربي، لندن
 
 لطفي بوشناق: تلقيت عرضًا فاق المليون دينار تونسي للغناء مع فنان إسرائيلي .846

تلقى  بوشناق أنهلندن: ضمن حوار أجراه في برنامج عبر أثير إذاعة "موزاييك" أكد الفنان التونسي لطفي 
ه رفضها، كاشفًا أن أحد تلك العروض فاق المليون دينار تونسي أي عّدة عروض للغناء في إسرائيل لكنّ 

وكشف بوشناق قائاًل:  ديم ديو إلى جانب فنان إسرائيلي.دوالر أميركي مقابل تق ألف 330ما يعادل 
"سأحيي  وأضاف: "رفضت الموضوع جملة وتفصيال، وقلت لهم أنا آسف جدا، ألنني عربي أصيل".

نية دة األميركية والقدس أيضا"، وعّلق بالقول: "إن الدخول إلى األراضي الفلسطيحفالت في الواليات المتح
وتابع: "سأغني بكل حب وصدق للقضية الفلسطينية، التي كانت وما  مغامرة، وأن "المقدر سيحصل".

واعتبر بوشناق، أن من يغني في إسرائيل  ومهما قّدمت لهذه القضية أبقى مقصرًا". عربي،زالت قضية كل 
 من التونسيين عليه تحمل المسؤولية، قائاًل: "بالنسبة لي أنا أغني للسجين وال أغني للسّجان".
  21/1/2019، القدس العربي، لندن

 
 التطبيع مع "إسرائيل" تونس: تظاهرة ضدّ  .847

، في مسيرة وسط 31/3/2019 شاركت أحزاب ومنظمات ذات ميول قومية وعربية يوم األحد :تونس
على غياب سورية عن القمة العربية، وتنديدًا بالسياسات العربية بشأن القضية  ة احتجاجاً العاصمة التونسي

وقال العضو في حركة الشعب حافظ السواري خالل الوقفة . الفلسطينية واألراضي العربية المحتلة
العربي على الجيش  "هؤالء هم الذين تآمروا على المقاومة في فلسطين وفي اليمن وتآمروا :االحتجاجية

السوري وال زالوا يتآمرون". وتعترض المسيرة على ما سمته بـ"صفقة القرن" بشأن الخطط األمريكية لتسوية 
القضية الفلسطينية وعلى موقف الجامعة العربية من استمرار تعليق عضوية سورية و"التطبيع" مع 

 "إسرائيل".
 2019 /31/3 ،القدس، القدس

 
 قرن" ومؤتمر البحرين: فلسطين ليست للبيعتونسيون يتظاهرون ضد "صفقة ال .848

تظاهر المئات في تونس، بدعوة من "االتحاد العام التونسي للشغل" نصرة للفلسطينيين، ورفضًا : تونس
ورفع المحتجون خالل المسيرة، شعارات منها "فلسطين ليست للبيع"،  لـ"صفقة القرن" و"مؤتمر البحرين".

ين"، و"الشعب يريد تجريم التطبيع" و"مقاومة مقاومة ال صلح ال و"فلتسقط صفقة القرن وورشة البحر 
 مساومة".

 8/7/2019، العربي الجديد، لندن
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 مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فال يكررهما وليْدفع أمواله للمقاومة الفلسطينية .849
، لمطالبته ياالجتماعأثارت فتوى لمفتي ليبيا الصادق الغرياني، جداًل واسعًا عبر مواقع التواصل : غزة

 المسلمين ممن أدوا مناسك العمرة أو الحج، أن ال يكرروها، خشية انتفاع الحكومة السعودية من أموالهم.
وقال الغرياني في فيديو ظهر فيه: "من حج أو اعتمر مرة فال ينبغي أن يكررهما ويدفع المال لحكام 

، بداًل من دفعها لحكام السعودية، التي السعودية، بل عليه أن يدفع المال لفصائل المقاومة في فلسطين
"كما قلت ليس هناك بقعة في األرض إال  الغرياني: وأضاف يستخدمونها لقتل المسلمين"، حسب تعبيره.

 ويسعون فيها فسادًا بأموالهم، فمن حج أو اعتمر مرة بحجه أو عمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما".
 ها أمام هللا، أقولها للشعب الليبي ولجميع بالد المسلمين".وأكمل: "هذه الفتوى أتحمل مسؤوليت

 26/4/2019، وكالة سما اإلخبارية
 
 العب مصري يرفض مصافحة إسرائيلي ببطولة العالم للجودو .850

رفض العب المنتخب المصري للجودو محمد عبد العال،  -)األناضول(  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
عالم للجودو المقامة سرائيلي ساغي موكي في الدور نصف النهائي لبطولة الاألربعاء، مصافحة منافسه اإل

وفور إعالن الحكم خسارة عبد العال بالمباراة، توجه اإلسرائيلي نحو المصري لمصافحته إال  في اليابان.
 وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي، األخير رفض وقرر مغادرة الملعب. أن

، إن العًبا مصرًيا رفض مصافحة العب الجودو اإلسرائيلي ساجي "تويتر"اوفير جندلمان في تغريدة على 
 موكي، كما رفض العب إيراني مالعبته.

وأضاف: على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة، وأفضل رد لتصرف اإليراني والمصري هو مشهد 
 ي مراسم توزيع الميداليات.عزف النشيد الوطني ورفع العلم اإلسرائيلي ف

 29/8/2019، القدس، القدس
 
 تضغط على الحكومة إللغاء اتفاقية الغاز اإلسرائيليأردنية قوى برلمانية وشعبية  .851

دعت كتلة "اإلصالح" النيابية أعضاء مجلس النواب األردني للتسريع في توقيع : عّمان ــ أنور الزيادات
ر الرزاز، وذلك نتيجة "عدم استجابتها" لقرار مجلس النواب مذكرة عاجلة لحجب الثقة عن حكومة عم

بخصوص اتفاقية الغاز مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، وحضورها مؤتمر البحرين الذي يعتبر مقدمة 
في سياق متصل، ستقوم "الحملة الوطنّية إلسقاط اتفاقّية الغاز" مع الكيان و  لتصفية القضية الفلسطينية.

عدو احتالل(، وجميع مكّوناتها من أحزاب سياسّية، ونقابات عمالّية ومهنّية، الصهيوني )غاز ال
ومجموعات وحراكات شعبّية، ونّواب، يوم األحد المقبل، بتسجيل إنذارات عدلّية، في عّدة محاكم حول 
األردن، موّجهة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس وزرائه، بصفتهم الوظيفّية، من خالل وكيل إدارة 

 قضايا الدولة.
 11/7/2019، العربي الجديد، لندن
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 "إسرائيل"تجدد المطالب في األردن بإلغاء اتفاقية الغاز مع  .852
طالبت "الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" : زيد الدبيسية –عمان 

هذه االتفاقية، لكونها "تدعم اإلرهاب )#غاز_العدو_احتالل( الحكومة األردنية باتخاذ قرار فوري بإلغاء 
 مليارات دوالر من أموال دافعي الضرائب األردنيين". 10الصهيوني ومشاريعه التوسعية بـ

واعتبرت الحملة، في بيان أصدرته مساء األربعاء، أنه يتوجب استثمار هذه المليارات في األردن وتنمية 
 الستثمار في مصادر الطاقة السيادية".اقتصاده وتوفير عشرات اآلالف من فرص العمل، وا

وجاء ذلك في تعليقها على قرار المحكمة الدستورّية بعدم إلزامّية عرض اتفاقية شراء الغاز اإلسرائيلي على 
 من الدستور األردني، المتعّلق بذلك، عليها. 33من الفقرة  2مجلس األمة، وعدم انطباق نص البند 

 2019 /19/9، العربي الجديد، لندن
 
 لقاء دولي ببيروت وغزة: كل أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني" خيانة .853

قال مشاركون في لقاء دولي، الثالثاء، إن "التطبيع مع الكيان الصهيوني : يوسف حسين -بيروت 
)إسرائيل( بكل أشكاله" يمثل "خيانة تتماهى مع اإلجرام الصهيوني"، ودعوا إلى دعم الشعب الفلسطيني 

 ومعنويا"."ماديا 
ونظمت "الحملة الدولية للعودة إلى فلسطين" هذا اللقاء بالتزامن في كل من العاصمة اللبنانية بيروت 
وقطاع غزة، تحت عنوان: "مسلمون ومسيحيون في مواجهة التطبيع"، بمشاركة عدد من المؤسسات 

ة، وتهدف إلى دول 80والحملة هي رابطة دولية تضم مؤسسات ونشطاء في أكثر من  والشخصيات.
توظيف كافة الطاقات والعالقات في خدمة الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من انتهاكات إسرائيلية 

 متواصلة، بحسب موقعها اإللكتروني.
وعقب لقاء في كنيسة "مار يعقوب السروجي" بالعاصمة اللبنانية، قال المجتمعون، في بيان صدر بعد 

هي القضية الجامعة التي يتفق كلنا على اإليمان بعدالتها،  جلستي بيروت وغزة، إن "قضية فلسطين
وأضافوا أنها "ليست قضية عربية أو إسالمية أو مسيحية فحسب، ألن لها  والتعاون في نصرتها".

 اعتبارات أخالقية وفكرية تجعلها قضية عالمية كبرى".
لفنية والرياضية واالقتصادية وشددوا على أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله الثقافية وا

 والسياسية وغيرها، هو خيانة تتماهى مع اإلجرام الصهيوني، وهو ذنب وخطيئة دينيا".
وتابع المشاركون في اللقاء أن "مقاومة التطبيع، والوقوف في وجه العدوان الصهيوني، هو عمل مبرور، 

ودعوا إلى "دعم صمود الشعب  م".ويصب في خدمة مبادئ الخير والعدل والحق، ويساهم في نشر السال
الفلسطيني ماديا ومعنويا، والعمل على إعادة الالجئين وأبنائهم إلى بيوتهم، التي هجروا منها منذ 

 )عام قيام إسرائيل على أراٍض فلسطينية محتلة(".1948
ة مسجله ُبّثت وقال رئيس "الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس"، األب مانويل مسّلم، خالل كلم

أثناء اللقاء، إن "تطبيع الدول العربية واإلسالمية مع كيان العدو الصهيوني يطمس جرائمه ويثّبت وجوده، 
نسانية، نعدكم أن إسرائيل  وهو تنازل  واضح عن حق العودة". وأردف أن "التطبيع خيانة إيمانية ووطنية وا 
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وشدد األب مسّلم على أن "الوقوع في  والشرفاء". سترحل عن أرضنا مكسورة الجناح بسواعد الفلسطينيين
 فخ التطبيع أمر خطير ومخالف لقناعات األمة العربية".

 ودعا ما أسماها "الشعوب الحّرة" إلى "مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني حتى يستكمل مسيرة التحرر".
نحن ننادي أن تدعموه وشدد على أن "ما يكبح جماح العدو الصهيوني هو العصيان المدني السلمي، و 

وتساندوه من خالل تأسيس رابطة تمّثل المسلمين والمسيحيين ومحبي السالم تحت اسم رمزي، وهو التين 
 والزيتون لدعم القدس وغّزة".

 5/3/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 إطالق حملة عالمية لمقاومة التطبيع من بيروت.. .854

نانية بيروت، اليوم الخميس، حملة عالمية لمقاومة التطبيع مع ُأطلقت في العاصمة اللب: الرأي –بيروت 
 االحتالل اإلسرائيلي، بمشاركة شخصيات وطنية وسياسية وقومية وثقافية فلسطينية ولبنانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد في بيروت، حيث أكد األمين العام لـ"لالئتالف العالمي لنصرة القدس 
لوني، أّن من أبرز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني اليوم هو القدرة وفلسطين"، محمد أكرم العد

 على عرقلة مسار التطبيع في ظّل اندفاع الدول لتحسين العالقات مع االحتالل.
فيما دعا "المنسق العام لمبادرة شباب فلسطين في الخارج" عبد هللا الرفاعي، الشباب الحّر إلى رفض 

 األكاديمية والسياسية والفنية واالقتصادية.التطبيع بكافة أشكاله 
، وتستمر على مدى أسبوع، حتى مساء الجمعة 6/4ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الحملة يوم السبت 

، وتتخللها مسيرات وفعاليات عبر العالم بالتزامن مع مسيرات العودة في قطاع غزة، 12/4القادمة 
التواصل االجتماعي من خالل وسم "ضد التطبيع"، وفق ما والتظاهرات في مدينة القدس، وعبر وسائل 

 أفاد القائمون عليها.
المستشري في  اإلسرائيليوتهدف "الحملة" إلى توعية المجتمعات العربية بمخاطر التطبيع مع االحتالل 

 الدول العربية على الصعيد الرسمّي، بحسب القائمين عليها.
لخارج"، اعتبر عضو األمانة العامة للمؤتمر ياسر قدورة، أن وفي كلمة "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي ا

 "رهاننا اليوم على الشباب بأن يكون لهم نفس طويل وعمل مبدع في معركة التطبيع".
أّما الشيخ علي اليوسف رئيس "هيئة علماء ضّد التطبيع"، فقد أشار إلى "عالمنا اإلسالمي بحاجة إلى 

وأضاف،  لتطبيع المحّرم شرعًا مع من احتّل وسرق األرض ودّنسها".عالٍم يحكم حكمًا واضحًا اتجاه ا
"فالموقف كفاح  وجهاد في معركة التغيير فإذا رضينا بالتطبيع يعني أننا فّرطنا بحقوقنا وطعّنا المقاومة في 

 صدرها".
 4/4/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 لمواجهة "صفقة القرن" ي" في بيروتاختتام أعمال "الملتقى الشعبي العربي الثان .855
اختتم في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال "الملتقى الشعبي العربي الثاني"، تحت شعار "متحدون : بيروت

ضد صفقة القرن" والذي شارك فيه وفود من فصائل وشخصيات فلسطينية إلى جانب القوى السياسية 
تأكيد على أن وحدة الموقف الفلسطيني، الشعبي والرسمي، الوجاء في البيان الختامي،  والحزبية العربية.

على اعتبار  كما أكد في مواجهة الصفقة، باعتباره العامل الحاسم في افشال هذه الصفقة وكل مخرجاتها.
وطالب الملتقى السعي  عدوانًا جديدًا على فلسطين وشعبها، وتجنيًا على الحقوق الفلسطينية كافة. الصفقة

والسلمية المشروعة إلسقاط كل أشكال التعامل والتنسيق مع العدو اإلسرائيلي  الديموقراطية بكل الوسائل
كما  سواء كانت "اتفاقات سالم مزعومة" أو "عالقات تطبيع مشبوهة" أو "مكاتب اتصال علنية أو سرية".

قاومة الفلسطينية، أكد على ضرورة قيام أبناء األمة العربية واإلسالمية بتقديم الدعم المالي لقوى الم
ودعا المجتمعون إلى تشكيل  ولتوفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني ال سيما في القدس وقطاع غزة.

مرصد جامع لكل هيئات مناهضة التطبيع القائمة حاليا، في العديد من أقطار األمة من المحيط إلى 
 الخليج.

 8/7/2019، قدس برس وكالة

 
 في كازاخستان سرائيلي في بطولة العالم للمصارعةإالعب مصارع لبناني يرفض مواجهة  .856

رئيس االتحاد اللبناني للمصارعة عمر اسكندراني، أن القرعة أوقعت المصارع دومينيك  أعلن :كازخستان
المقامة في كازاخستان، لذا المصارعة بطولة العالم في لعبة  إسرائيلي فيابي نادر في مواجهة العب 

من جهته، عبر  بأي شكل من االشكال. "إسرائيل"نسحاب ألننا نرفض التطبيع مع طلب االتحاد منه اال
الالعب ابي نادر عن التزامه بقرار االتحاد، ورفض السالم والتحية على الالعب االسرائيلي اثناء عملية 

 الميزان والقرعة.
 21/9/2019، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"ار في تدعو للتطبيع واالستثم إعالمية كويتية فجر السعيد .857

مع  "التطبيع"لـ: قوبلت التصريحات الجديدة لإلعالمية الكويتية فجر السعيد، التي دعت خاللها غزة
االحتالل، واالستثمار في إسرائيل، بترحيب كبير من االحتالل، وبحالة غضب فلسطينية واسعة، عبرت 

 االجتماعي.عنها جهات إعالمية، عالوة عن انتقادات ضجت بها مواقع التواصل 
وعقب التصريحات الجديدة لفجر السعيد، التي تزور إسرائيل حاليا، على غرار مرات سابقة قامت خاللها 

مع إسرائيل، رحبت األخيرة بهذه التصريحات  "التطبيع"لـبزيارات مماثلة، ودعت خاللها بشكل صريح 
 ."اعةشج"بأنها تصريحات  "إسرائيل بالعربية"ووصفتها عبر موقعها الرسمي 

 2/1/2019، القدس العربي، لندن
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 في البحرين للتطبيع.. الكويت تقاطع مؤتمراً  رفضاً  .858
نيسان  قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين من المنتظر عقده منتصف أبريل/: الجزيرة، األناضول

ة إن الوزير وقال مصدر في وزارة التجارة والصناعة الكويتي المقبل، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.
 خالد الروضان قرر التراجع عن المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة األعمال بسبب المشاركة اإلسرائيلية.

إن قرار وزير التجارة  -في تغريدة-من جانبه، قال عضو البرلمان الكويتي النائب عبد هللا الكندري 
عد أن سبق أن انتقد الوزير على خلفية قرار والصناعة جاء استجابة لمطالب برلمانية، مقدما الشكر له ب

 سابق بالمشاركة.
وفي األيام األخيرة طالب نواب برلمانيون بسحب البالد مشاركتها بشكل فوري، التزاما بموقف قيادة البالد 

 وشعبها الرافض للتطبيع.
لخبراء ورّواد األعمال وُيعقد المؤتمر العالمي لريادة األعمال ألول مرة في البحرين، ويشارك فيه عدد من ا

 بينهم إسرائيليون.
 31/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 

 متظاهرون عراقيون يقتحمون مبنى السفارة البحرينية في بغداد ويرفعون العلم الفلسطيني فوقها .859
اقتحم متظاهرون غاضبون مساء اليوم الخميس، مبنى السفارة البحرينية في : أكثم سيف الدين -بغداد 

العراقية بغداد، احتجاجًا على الخطة األميركية لتصفية القضية الفلسطينية المسماة "صفقة  العاصمة
القرن"، واحتضان البحرين ورشة المنامة التي ناقشت الجوانب االقتصادية من الخطة، بينما اتخذت القوات 

 األمنية إجراءات عاجلة لتطويق التظاهرة ومحاولة السيطرة عليها.
راقيين بعد عصر الخميس، بتظاهرات غاضبة أمام مبنى السفارة بمنطقة المنصور وسط وخرج عشرات الع

 بغداد، رفضًا لـ"صفقة القرن" واستضافة البحرين ما ُتعرف بـ"ورشة المنامة".
وتمكن المتظاهرون من الصعود على مبنى السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوقها، وأحرقوا العلم 

 دوا شعارات وهتافات ضّد حكومة البحرين، وتأييدًا للقضية الفلسطينية ودعمًا لها.اإلسرائيلي، بينما رد
في غضون ذلك، وصلت قوات أمنية إضافية إلى مبنى السفارة، وطوقتها، وتحاول إخراج المتظاهرين من 

 داخلها والسيطرة على الموقف.
المتظاهرين، بينما تحاول إقناعهم  وأكد مسؤول أمني لـ"العربي الجديد"، أّن "القوة تجنبت الصدام مع

وأوضح المصدر أّن "القوة مكلفة بحماية السفارة من أي  بالخروج من السفارة والنزول من أعلى المبنى".
اعتداء قد يخرج التظاهرات عن سلميتها"، مشيرًا "وفقًا للتوجيهات، تبقى القوة لتأمين مبنى السفارة حتى 

 إشعار آخر".
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان على  بحرين سفيرها في العراق للتشاور.إلى ذلك، استدعت ال

: "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين االعتداء المرفوض الذي استهدفت مبنى سفارة اإللكترونيموقعها 
نى مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيق من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية في مب

 السفارة".
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وتأتي التظاهرات عقب زيارة قام بها مبعوث الرئيس الفلسطيني نبيل شعث لبغداد، األسبوع الماضي، الذي 
 اعتبر مؤتمر المنامة "عملية بيع ذمم ورشوة للفلسطينيين والعرب".

 27/6/2019، العربي الجديد، لندن

 
 المحتلةالعراق: عقوبات تنتظر أي صحافي يزور األراضي الفلسطينية  .860

، أّن عقوبات مشددة اإلثنينأّكدت نقابة الصحافيين العراقيين في بغداد، اليوم : بغداد ــ أكثم سيف الدين
ستطاول أي صحافي يزور األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في أعقاب تقارير إعالمية صادرة عن 

 ة عراقيون، للكيان الصهيوني.سلطة االحتالل تحدثت عن زيارة وفد صحافي عربي، يشارك فيه ألول مر 
إعالميين سيلتقي نوابا بالكنيست ومسؤولين بالخارجية  6وبحسب التقارير ذاتها، فإن "الوفد الذي يضم 

 وأكاديميين، كما ستتم زيارة متحف المحرقة اليهودية وأماكن مقدسة بالقدس والناصرة وتل أبيب وحيفا".
ت وعقوبات رادعة بحق أي صحافي يزور إسرائيل، مبينة أّن وهددت نقابة الصحافيين العراقيين بإجراءا

 "العقوبات ستتضمن فصل الصحافي من عضوية النقابة".
وقالت النقابة، في بيان صحافي اليوم، إنها "اطلعت على األنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

يزورون )إسرائيل( األسبوع المقبل"، من أّن وفدًا يضم صحافيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، س
مستنكرة "تلك الزيارة التي تتقاطع تمامًا مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع 
مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها، واغتصابه ألرض فلسطين، 

ريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على أيدي جنود واالنتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتش
 االحتالل اإلسرائيلي".

 22/7/2019العربي الجديد، لندن، 
 
 "إسرائيل"ندوة متخصصة في لندن تطالب القمة العربية بتجريم التطبيع مع  .861

مي العربي يشكل تهديدًا لألمن القو  "إسرائيل"أن التطبيع مع  إلىخلص باحثون وخبراء متخصصون  :لندن
 .تجريم التطبيع مع االحتالل إلىوالخليجي، وتبعًا لذلك وجهوا دعوة للقمة العربية في تونس 
 ،في لندن مساء السبت "منتدى التفكير العربي"وجاءت هذه التوصيات في ختام ندوة متخصصة نظمها 

طبيع مع االحتالل وشارك فيها نخبة من المتخصصين في الشأن الفلسطيني الذين استعرضوا أضرار الت
 .اإلسرائيلي على كافة المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية

سرائيل"وأجمع المشاركون في الندوة على أن ارتفاع وتيرة التطبيع بين األنظمة العربية  تقاطع  إلىيعود  "وا 
 ضات شكلت خطراً قراطية، ألن تلك االنتفاو المصالح في إخماد االنتفاضات العربية التي طالبت بالديم

سرائيل رأت في هذا "على الطرفين، حيث أن  األنظمة العربية حاربت تلك الثورات للحفاظ على كراسيها، وا 
المد الثوري مقدمة لوالدة حكومات ديمقراطية تعبر عن تطلعات شعوبها، وبالتالي ستقف بالضرورة مع 

 ".الشعب الفلسطيني ضدها
 1/4/2019، القدس العربي، لندن
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 ماء المسلمين" عن مؤتمر المنامة: تتعارض مع ثوابت فلسطين واإلسالم واإلنسانية"عل .862
رفض االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، األحد، ورشة اقتصادية بالبحرين تلتئم بعد يومين، إسطنبول: 

"صفقة القرن" بشأن القضية الفلسطينية، قائال إن أي مشاركة بها بـلبحث أولى خطوات ما يسمى 
 تعارض مع الثوابت الفلسطينية والعربية واإلسالمية، بل واإلنسانية العادلة"."ت

 23/6/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 .. مثقفون مغاربة ينسحبون من جائزة إماراتية وفعاليات ثقافية"إسرائيل"بسبب التطبيع مع  .863

ئزة الشيخ زايد للكتاب أعلن كتاب وروائيون مغاربة سحب ترشيحهم لجا: الرباط –سناء القويطي 
 ."إسرائيل"واالنسحاب من بعض المؤسسات الثقافية اإلماراتية، استنكارا إلعالن اإلمارات التطبيع مع 

 2020/8/14، الجزيرة نت، الدوحة
 
 جمعية مغربية تدعو إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ضد التطبيع 28 :الرباط .864

غربية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية تضامنًا مع فلسطين، جمعية م 28: دعت "القدس العربي" -الرباط 
سرائيل من جهة أخرى. وأكد بالغ مشترك  ورفضًا التفاقيتي التطبيع بين اإلمارات والبحرين من جهة، وا 

الجمعة أمام البرلمان المغربي في الرباط تحت  للجمعيات الموقعة أن الوقفة االحتجاجية التي ستنظم اليوم
رفضًا التفاقيات الخيانة والتطبيع التي أبرمها كل من حكام "تأتي  "ين أمانة والتطبيع خيانةفلسط"شعار 

 ."اإلمارات والبحرين، برعاية أمريكية، مع العدو الصهيوني
  18/9/2020القدس العربي، لندن، 

 
 مؤتمر مغاربي يدعو لمقاطعة المطبعين ومواقف منددة في باكستان .865

مر "مغاربيون ضد التطبيع" إن أي اعتراف بحق للكيان الّصهيوني في أرض قال البيان الختامي لمؤت
 فلسطين هو اعتراف باطل شرعا وقانونا، ويتنافى مع أبسط قواعد األخالق وحقوق اإلنسان.

الذي نظمته هيئة علماء فلسطين في الخارج وثلة من مؤسسات دول المغرب العربي من -ودعا المؤتمر 
إلى اتخاذ إجراءاٍت شعبية رافضة التفاقيات التطبيع، ومقاطعة  -لجزائر وتونس وليبياموريتانيا والمغرب وا

وشدد البيان  الجهات المطبعة مع الكيان الصهيوني، باعتباره كيانا محتال، وفق ما قاله البيان الختامي.
إلى أن  الختامي على أن فلسطين هي قضية األمة جمعاء، وأنها في قلب كل مواطن مسلم وحر، مشيرا

 لفلسطين في قلوب المغاربة مكانة ال تطاولها أية مكانة على اإلطالق.
 استياء بباكستان

وفي باكستان، استنكر سياسيون وممثلون عن منظمات غير حكومية ومواطنون الخطوات التي اتخذتها 
ة األناضول وفي تصريحات نقلتها وكال بعض الدول العربية واألفريقية لتطبيع العالقات مع إسرائيل.
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لألنباء، عبرت هذه األوساط الباكستانية عن استيائها تجاه إعالن بعض الدول العربية رسميا تطبيع 
 عالقاتها مع إسرائيل.

 25/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 على خلفية التطبيع مع "إسرائيل" سياسيون تونسيون يطالبون بإغالق السفارة اإلماراتية .866

، حيث "إسرائيل"مع  "تطبيع"على اإلمارات بعد توقيعها التفاق  كبيراً  نسيون هجوماً شّن سياسيون تو  تونس:
 طالب بعضهم بإغالق السفارة اإلماراتية في البالد، معتبرين أن أبوظبي باعت القضية الفلسطينية.

 2020/8/14، القدس العربي، لندن
 
 تونسيون ينتفضون ضد التطبيع ويطالبون بطرد السفير اإلماراتي .867

على وقع شعارات منددة بالتطبيع اإلماراتي مع االحتالل اإلسرائيلي ومطالبات بطرد سفير : آمال الهاللي
اإلمارات من تونس، نظمت قوى مدنية وجمعيات وأحزاب تظاهرة احتجاجية أمام مقر سفارة اإلمارات 

يد بعد دوسها باألقدام، ورفع المحتجون أعالم فلسطين وحرقوا علم إسرائيل وصور محمد بن زا بالعاصمة.
وسارعت أحزاب تونسية للتعبير عن  مطالبين في المقابل الرئاسة التونسية باتخاذ موقف حازم من التطبيع.

ما وصفتها  -في بيان-رفضها التطبيع اإلماراتي الشامل مع إسرائيل، حيث شجبت حركة النهضة 
 واإلسالمية، وللشعوب المناصرة للقضية. بالخطوة االستفزازية للشعب الفلسطيني، ولألمتين العربية

 18/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 

 المرزوقي: الموجة الثالثة من الربيع العربي قادمة واتفاقيات التطبيع ستسقط .868
أبواب موجة ثالثة من  إننا علىقال الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي،  حسن سلمان: - تونس

أن الشعوب العربي سُتسقط اتفاقيات التطبيع التي وقعتها األنظمة المستبدة مع الربيع العربي، مشيرًا إلى 
وأكد المرزوقي أن ما يجري من اتفاقيات للتطبيع هو بين األنظمة العربية المستبدة والمشروع  إسرائيل.

لن تنجح في محاوالت فرض هذا التطبيع على “اإلسرائيلي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه األنظمة 
 ”.الشعوب التي ترفض اتفاقيات االستسالم وأي عالقات مع االحتالل الصهيوني

 15/9/2020، القدس العربي، لندن
 

 األخضر اإلبراهيمي يطلق مبادرة للتضامن مع الفلسطينيين ودعم حقهم في النضال .869
يني من ظلم : أطلق السياسي الجزائري األخضر اإلبراهيمي مبادرة بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطلندن

واعتداء سافرين على حقوقه وكرامته وأرضه، حيث تم إعداد هذه المبادرة باللغات الثالث، العربية 
واإلنكليزية والفرنسية، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع تمهيدًا لتسليمه إلى األمم المتحدة وجامعة 

وأكد  ه أمام الرأي العام العربي والعالمي.الدول العربية والمنظمات الجهوية اأُلخرى في العالم، ولعرض



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          460 

الموقعون تضامنهم مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها األولى، 
ودعمهم حق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال الطرق المشروعة في مقاومة االضطهاد والتمييز 

في استخدام كل الطرق المشروعة في نضاله ضد الحملة  العنصري. وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني
 اإلسرائيلية المستمرة في سلب أراضيه ومنعه من ممارسة حقوقه القومية والمدنية.

 17/8/2020، القدس العربي، لندن
 

 دار االفتاء الليبية تدعو المسلمين إلى مقاطعة اإلمارات .870
في دار االفتاء الليبية العمل اإلماراتي المخزي استنكر مجلس البحوث والدراسات الشرعية  :رام هللا

المعادي لألمة، داعيا المسلمين كافة إلى مقاطعة االمارات بشكل كامل في كل المجاالت السياسية 
وطالب المجلس في بيان صدر عنه، المسلمين بمعاملة االمارات معاملة العدو الصهيوني  واالقتصادية.

 ة بينهم.قها تسعى في خراب ديار المسلمين، وبث الفر واعتبارها معادية للمسلمين، ألن
أن فعلتهم هذه غدر وخيانة لألمة ومقدساتها، وخدمة مجانية لعدوها، وهذا ما دأبت عليه  البيان، وأضاف

 الدولة المارقة، من العداء المعلن لمقاومة المحتل.
 16/8/2020، القدس، القدس

 
 وقوات االمن تقمع التظاهرات الحتاللأحزاب وقوى موريتانية ترفض التطبيع مع ا .871

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

 لكل أشكال التطبيع، ورافضة للموقف الرسمي للبالد. فيما خرجت مظاهرات في العاصمة نواكشوط رفضا
قوات األمن الموريتانية في العاصمة ، عن دبا، أن نواكشوط، من 15/9/2020، األيام، رام هللاونقلت 

نواكشوط قامت اليوم الثالثاء بتفريق وقفة لنشطاء موريتانيين احتجاجا على قيام بعض الدول العربية 
قامت وحدة من قوة مكافحة الشغب بطرد المحتجين وتفريقهم بالقوة من أمام مبنى و  بالتطبيع مع اسرائيل.

السفارة األمريكية في العاصمة حيث تجمعوا احتجاجا على التطبيع وتنديدا بالدور األمريكي في إقامة دول 
 عربية لعالقات مع " الكيان الغاصب".

 
 األردنيون يرفضون التطبيع .. فلسطين قضيتنا األولى .872

يرى العديد من أبناء الشعب األردني الذين التقتهم "وفا"، أن القضية الفلسطينية هي : اوف - مانع
قضيتهم، وأن أي مخاطر تمس فلسطين وأهلها وتحديدا مدينة القدس الشريف، تمسهم، وأن من يقومون 

عبية، بالتطبيع هم من الخارجين عن إرادة الشعب األردني الذي يرفض بكل مكوناته أي صالت ش
 .مع االحتاللاقتصادية أو ثقافية 
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ويقول الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم قبيالت لـ"وفا"،" إن هناك رفضا شعبيا قاطعا من الشعب األردني 
للتطبيع مع االحتالل، مع إدراكه أن السياسات العربية والعالمية ال تخدم تحرير فلسطين إنما لتكريس 

بيالت أن "الشعب األردني يدرك جديا أن االحتالل ال يتوانى عن استخدام وأكد ق االستيطان في فلسطين".
كل أدواته الثقافية في مأسسة العالقة بينه وبين محيطه، لكن الوعي القومي والدماء العربية المسفوكة على 

ة بين األرض الفلسطينية تزكي أجمل ما فينا من أجل إغالق المنافذ التطبيعية، وهذا يتطلب تمتين العالق
الشعب األردني واألحزاب العروبية لتعزيز الوعي الجمعي بمخاطر المشروع الصهيوني ويحول دون 

 تمدده".
 17/8/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 غضب من كاتب كويتي يدعو للتطبيع ومطالبات بمحاسبته .873

االنتقادات في وسائل  أثار الكاتب الكويتي عبد العزيز القناعي عاصفة من: خالد الخالدي -الكويت 
التواصل االجتماعي بعد ظهوره على قناة "كان" اإلسرائيلية، وحديثه عن ضرورة التطبيع مع إسرائيل طبيًا 

 وتكنولوجيًا.
"طالبت األخ وزير الداخلية  "تويتر"وقال النائب في البرلمان الكويتي أسامة الشاهين على حسابه في موقع 

طنين نمتنع عن نشر اسمه لعدم تحقيق هوسه بالشهرة! )في إشارة للقناعي( بالتحقق من انتهاك أحد الموا
بسبب تصاعد  "تويتر"وقرر القناعي اعتزال موقع  لتشريعات حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل".

 االنتقادات ضده، وهي انتقادات وصفها بـ"التنمر".
 30/5/2020، العربي الجديد، لندن

 
 "إسرائيل"تطالب بقانون يجرم التطبيع مع منظمة  41 :الكويت .874

” يجرم“، برلمان البالد إلى إقرار قانون اإلثنينمنظمة في الكويت،  41: دعت لاألناضو  - الكويت
جمعية “جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها  التطبيع مع إسرائيل.

نضم صوتنا إلى “وقالت المنظمات:  ”.ية االقتصادية الكويتيةالجمع"، و”، وجمعية المعلمين”المحامين
أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس األمة )البرلمان( والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع 

رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية “وشددت على  “.مع العدو الصهيوني
 ”.ا كانت األسبابسالم معها مهم

 21/9/2020القدس العربي، لندن، 
 
 "علموا أوالدكم أن فلسطين محتلة".. لوحة في ميدان بالكويت تثير اهتمام المغردين .875

أثارت صورة من ميدان بالكويت، كتب عليها عبارات مناصرة لفلسطين، تفاعالت واسعة عبر منصات 
الدكم.. أن فلسطين محتلة، وأن المسجد األقصى أسير، وُكتب على اللوحة "علموا أو  التواصل االجتماعي.
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 وأن الكيان الصهيوني عدو، وأن المقاومة شرف، وأنه ال يوجد دولة اسمها إسرائيل.. التطبيع خيانة".
وتداولت حسابات  .وأعاد عضو مجلس األمة الكويتي ثائر السويط نشر صور لالفتة، وعلق عليها

 فلسطين.فلسطينية صورة للوحة المناصرة ل
 18/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اليمن.. مظاهرة ضد التطبيع في عدن الخاضعة لقوات موالية لإلمارات .876

احتجاجا على  -اليوم الخميس-تظاهر مئات اليمنيين في محافظة عدن الخاضعة لقوات مدعومة إماراتيا 
نوبي البالد( حاملين الفتات وجاب المشاركون شوارع عدن )ج اتفاق التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل.

وأكد بيان صادر عن قوى  تستنكر هذا االتفاق، كما رفعوا أعالم دولة فلسطين وأحرقوا العلم اإلسرائيلي.
الحراك الجنوبي الداعية للمظاهرة، أن اليمن كان سّباقا إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأنه يرفض التطبيع 

 ا وطعنا للقضية الفلسطينية في ظهرها.مع إسرائيل ويعتبره خيانة لألمة كله
 20/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 خيانة للقضية الفلسطينية "إسرائيل"التطبيع مع  :سقطرى جنوب اليمنباحتجاجات  .877

نّظم محتجون من محافظة سقطرى )جنوب اليمن( مظاهرة للتعبير عن رفضهم أي خطوة تهدف إلنشاء 
الئها، بحسب وصفهم، مؤكدين أن التطبيع مع إسرائيل خيانة للقضية قواعد عسكرية تابعة إلسرائيل ووك

الفلسطينية. كما شهدت مدينة تعز )جنوب صنعاء( احتجاجات مطالبة بإخراج القوات اإلماراتية من 
 الجزيرة.

 5/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 العراق: وقفة رفضا التفاقيات التطبيع وتضامنا مع شعبنا في الفلوجة .878

نظمت عشائر ومجلس أمناء الرباط المحمدي )الصوفية( بمدينة الفلوجة العراقية، الجمعة، فعالية : دبغدا
رفضا التفاقيات التطبيع مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، وتأكيدا على وقوفها مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه، 

باسم عشائر الفلوجة، وألقيت عشرات الكلمات  بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل.
ومجمع الرباط المحمدي، وسياسيين أجمعوا فيها على أنه ال يحق ألي كان أن يتنازل عن حقوق وأرض 
فلسطين َومقدسات المسلمين فيها، وجددوا التأكيد على عهد عشائرهم وكل المدينة لفلسطين بأن تبقى 

ن تأليفه بالعامية العراقية، رفضا للتطبيع كما ألقيت عدة قصائد، بينها قصيدة لطفل م قضيتهم المركزية.
 ودعما لفلسطين.

 18/9/2020(، وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 مجلس علماء إندونيسيا: التطبيع اإلماراتي خيانة لنضال األمة والشعب الفلسطيني .879
ا مسؤول العالقات قال محيي الدين جنيدي نائب رئيس مجلس علماء إندونيسي: جاكرتا –صهيب جاسم 

الخارجية، إن "المجلس وكل المنظمات المجتمعية في إندونيسيا تعتبر أن تطبيع العالقات بين اإلمارات 
سرائيل خيانة بحق نضال األمة المسلمة والشعب الفلسطيني". وأكد جنيدي أن الخطوة اإلماراتية تصب  وا 
وبنضال الشعب الفلسطيني وتصّعب من في صالح إسرائيل الصهيونية وتضر بكفاح الشعوب المسلمة 

قامة دولته المستقلة.  نيل حريته وا 
 19/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 وصد باب التطبيع على حساب فلسطين للتذكير بجرائم اإلحتالل اإلسرائيلي Covid48#حملة  .880

 "إسرائيل"ة سجل ، وتشريع الباب واسعًا أمام التطبيع وتنقية فلسطينفي ظل الجهود المبذولة لطمس قضي
إذ غّرد عشرات  .Covid48#انطلقت أوسع حملة الكترونية دشنها الناشطون العرب تحت هاشتاغ  ،الدموي

، تحت هذا الوسم، باللغات العربية، الفرنسية، واإلنكليزية، للقول بأن فلسطين "تويتر"الناشطين، على موقع 
محطات من التاريخ الدموي للكيان هرت الحملة بقوة وأظ. "إسرائيل"اليوم، ترزح تحت احتاللين: الفيروس و

 البوصلة الى فلسطين. معيدةالصهيوني، 

 2020/4/21، االخبار، بيروت

 
 ناشطون يذّكرون قرقاش بتغريدة له عن التطبيع قبل عامين .881

مع أعاد ناشطون نشر تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي، أنور قرقاش، حول التطبيع : لندن
 االحتالل اإلسرائيلي، كان نشرها قبل عامين.
: "غريب أمر قطر وا عالمها ورفاق 2018آب/ أغسطس  23وقال قرقاش في تغريدته التي دّونها في 

طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وترّوج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصاالتها 
 االت مع تل أبيب حول غزة".موثقة ومستمرة وآخرها جملة من االتص

وقال ناشطون إن قرقاش كان يمثل السياسية اإلماراتية التي عملت لسنوات على التطبيع مع إسرائيل، 
بزعم أن ذلك يقتصر على مجاالت اقتصادية وثقافية ورياضية وأخرى، وال يمثل عالقة تطبيع سياسية 

 كاملة.
ة العربية للسالم، و"طعنت" فلسطين والدول العربية في وأوضح ناشطون أن اإلمارات انقلبت على المبادر 

 ظهرها.
 13/8/2020، "21موقع "عربي 
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 لحريق األقصى 51في الذكرى الـ "أمناء المنبر"تنديد بالتطبيع اإلماراتي بمؤتمر حملة  .882
ا مقرها في تركي، ة من مؤسسة منبر األقصى الدوليةنظمت عشرات المؤسسات العلمائية والدعوية بدعو 

صباح اليوم مؤتمرا إلطالق حملة دولية بعنوان "أمناء المنبر"، بهدف تذكير األمة بالحريق الذي تعرض 
 عاما، ولفت األنظار إلى المعاناة المستمرة لمدينة القدس وأهلها. 51له األقصى قبل 

لى التركيز في وفي البيان الختامي دعت المؤسسات المشاركة في حملة "أمناء المنبر" الخطباء والدعاة إ
على ذكرى حريق األقصى وما تعانيه مدينة القدس هذه األيام،  -خاصة خطبة الجمعة المقبلة-خطبهم 

مؤكدة في الوقت ذاته على الثوابت اإلسالمية والوطنية المتعلقة بقضية المسجد األقصى المبارك، ورافضة 
بيان بكل أشكال التطبيع مع العدو مهما كل أشكال التهويد التي تجري في المدينة المقدسة، كما ندد ال

 كانت صوره أو أشكاله.
 17/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
   "خيانة عظمى"االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعتبر التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي  .883

اية أمريكية. ندد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي الذي تم برع: الدوحة
، ومكافأة كبرى لجرائم المحتلين الصهاينة في "اتفاق نتنياهو وبن زايد خيانة عظمى"ن ما يسمى واعتبر أ

نه اعتراف ضمني بحق   في بسط سيادتها على الضفة. "إسرائيل"القدس الشريف، وفي حق الفلسطينيين، وا 
 2020/8/14، القدس العربي، لندن

 
 واقف اإلمارات الداعمة للفلسطينيين"نادي الصداقة" يثني على م .884

أعربت الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة اإلماراتي الفلسطيني، عن خالص شكرها وتقديرها للشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ومواقفه الراسخة لدعم الشعب الفلسطيني. وجددت الهيئة في رسالة بعثت بها إلى الشيخ 

خارجية والتعاون الدولي، على موقفها الثابت بأن تحافظ بعزم على عبد هللا بن زايد آل نهيان وزير ال
اإلرث التاريخي من العالقات األخوية المتينة بين الشعبين اإلماراتي والفلسطيني، مؤكدة أن الجالية 
الفلسطينية على أرض اإلمارات الطيبة ماضية في خدمة وطنها الثاني اإلمارات، وتعزيز دورها اإليجابي 

نها ستبقى على العهد وفية ومحبة لإلمارات، وقلوبها تزخر بمشاعر االمتنان والتقدير واالحترام له فيه، وأ
 ولقادته ولشعبه، على الدوام.

 9/9/2020الخليج، الشارقة، 
 
 موقع إسرائيلي: معظم الخطاب العربي على مواقع التواصل ضد التطبيع وينتقد اإلمارات .885

من الخطاب العربي على مواقع  %90الستراتيجية اإلسرائيلية أن كشف تقرير أجرته وزارة الشؤون ا
التواصل االجتماعي حول التطبيع مع إسرائيل سلبي. وذكر مقال للكاتب اإلسرائيلي باراك رافيد ونشر في 
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من الخطاب النقدي حول اتفاق التطبيع كان موجها نحو  %95اإلسرائيلي أن  (WALLA)موقع والال 
 ت المبادرة وليس البحرين. اإلمارات التي قاد

ووفق تقرير الوزارة الذي وزع األحد على وزراء الحكومة، فإن التقديرات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية 
يران والمنظمات الموالية للفلسطينيين قد بادرت وشجعت الكثير من هذا الخطاب.  وحركة حماس وا 

 12/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 تسلم األنظمة ولكن الشعوب ستبقى تقاومالقرضاوي: قد تس .886

إنه قد تستسلم األنظمة، ويستسلم المنهزمون "قال العالمة اإلسالمي الشيخ يوسف القرضاوي: : الدوحة
ممن يسيرون في فلكهم، ولكن الشعوب والمنظمات الشعبية، ال سيما اإلسالمية منها، ستظل تقاوم وتقاوم، 

 ."حق فيما اغتصب أبداولو بالحجارة، ولن تعترف للغاصب ب
؛ تعليقًا على اتفاق التطبيع بين اإلمارات اإلثنينجاء ذلك في منشور له عبر صفحته في فيسبوك، اليوم 

 ويرى "القرضاوي" أن "هذا الرفض المبدئي هو بذرة النصر ونواة صناعة المستقبل". واالحتالل اإلسرائيلي.
 17/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 د العالمي لعلماء المسلمين يدعو الشعوب العربية واإلسالمية للصمود في وجه التطبيعاالتحا .887

دعا رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ أحمد الريسوني، الشعوَب العربية واإلسالمية للصمود 
 ة.في وجه التطبيع، معتبرا أن تطبيع العالقات مع إسرائيل هو بمثابة المكافأة على الجريم

 18/8/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 يدعو إلى اعتبار الجامعة العربية كيانا ميتا "المجلس العربي" .888

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

الرئيس التونسي األسبق محمد المنصف المرزوقي على خلفية إسقاط الجامعة العربية مشروع قرار 
 فلسطيني إلدانة اتفاق التطبيع اإلماراتي االسرائيلي.

عقول ندعو الشعوب العربية إلى اعتبار الجامعة العربية كياًنا ميًتا انتهى في ال: “وقال المجلس العربي
حيائه مادام واقًعا تحت سلطة الدكتاتوريات العربية العميلة والفاقدة  والقلوب، وال أمل يرجى في إصالحه وا 

واعتبر المجلس أن الجامعة العربية أضحت أداة  ”.لقرارها والمنفصلة عن قيم وطموحات وانتظارات شعوبها
لقضية الفلسطينية وتأبيد تبعية أنظمة لتمرير سياسات مفروضة من قوى الهيمنة الدولية بهدف تصفية ا

 المنطقة ووأد أي نفس تحرري سيادي في كامل المجال العربي.
 10/9/2020، لندن، القدس العربي
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 ألف من رافضي التطبيع مع االحتالل 400ميثاق فلسطين" يستقطب " .889
 400طبيع، حاجز الـتخطى عدد الموقعين على "ميثاق فلسطين"، الذي أطلقته رابطة إماراتية مناهضة للت

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

 16/9/2020، "21موقع "عربي 
 
 متضامنا في باريس ارة فلسطينوفد إعالمي عربي يزور سف .890

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

 بحرين.االحتالل اإلسرائيلي التي أقدمت عليها االمارات وال
 18/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"أمام البرلمان النرويجي رفضًا التفاقيات التطبيع مع  للجالية العربية وقفة .891

شارك العشرات من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، األحد، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان : أوسلو
وألقى ممثلون عن جمعيات عربية  تفاقية التطبيع بين اسرائيل وبعض الدول العربية.النرويجي رفضًا ال

وفلسطينية ونرويجية، كلمات أكدوا فيها على مساندة الشعوب العربية للقضية الفلسطينية التي تمثل قضية 
 كل أحرار العالم.

 20/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 %88من العرب يرون أن سياسات "إسرائيل" هي التهديد األكبر و %89ؤشر العربي": "استطالع الم .892

 يرفضون االعتراف بها
أعلن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، الثالثاء، عن نتائج المؤشر العربي  -الدوحة 

تجيبة ُأجريت معهم مقابالت مستجيب ومس 28,000بلًدا عربًيا، وقد شمل  13الذي نّفذه في  2019/2020
. وقد ُنفِّذ %3و 2شخصية مباشرة ضمن عّيناٍت ممّثلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 

. ويعد هذا االستطالع، في دورته السابعة، 2020تموز  – 2019االستطالع الميداني بين تشرين الثاني 
والدول التي شملها المؤشر هي موريتانيا، والمغرب،  أضخم مسٍح للرأي العام في المنطقة العربية؛

 والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، واألردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر.
أّما بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أّن الرأي العاّم متوافق وشبه مجمع، بنسبة 

ن سياسات إسرائيل تهّدد أمن المنطقة العربية واستقرارها. وفي إطار التعرف إلى آراء ، على أ89%
المستجيبين في القضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت 

صعيد تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميًعا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. أما على 
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من مواطني المنطقة العربية يرفضون  %88االعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أّن 
 :وفي ما يلي بعض تفاصيل االستطالع في هذا الجانباالعتراف بإسرائيل. 

 مصادر تهديد أمن المنطقة واستقرارها؟
  واستقرارها. وأظهرت النتائج سئل المستجيبون عن مدى تهديد سياسات بعض القوى أمن المنطقة

على أن سياسات إسرائيل تهّدد أمن المنطقة  %89أن الرأي العام بما يقارب اإلجماع، وبنسبة 
 على أن السياسات األميركية تهّدد أمن المنطقة واستقرارها. %81العربية واستقرارها. كما توافق 

  نية تهّدد أمن المنطقة واستقرارها، من المستجيبين عن اعتقادهم بأن السياسات اإليرا %67عّبر
بالنسبة إلى السياسات الفرنسية.  %43فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و %55بينما كانت النسبة 

وهذا يظهر على نحو جلي أن الرأي العام يرى أن سياسات "إسرائيل" هي المصدر األكثر تهديًدا 
 الستقرار المنطقة وأمنها.

 بي مع القضية الفلسطينية؟كيف يتعامل المواطن العر 
 ( على أن القضّية الفلسطينّية هي قضّية جميع العرب، وليست %78الرأي العامّ شبه متوافق )

من السعوديين توافقوا على أن القضية  % 89قضّية الفلسطينيين وحَدهم. وجدير بالذكر أن
لرأي العام الخليجي الفلسطينية هي قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. وكان ا

هو األعلى على صعيد اعتبار القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب، يليهم في ذلك الرأي 
 العام المغاربي.

 هل يقبل العرب أن تعترف بلدانهم بإسرائيل؟
  من المستجيبين أفادوا أنهم  %6من المستجيبين أن تعترف بلدانهم بإسرائيل، مقابل  %88يرفض

ف بلدانهم بإسرائيل. واشترط نصف الذين وافقوا على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل أن يقبلون اعترا
 يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

  94تليها لبنان بنسبة  %99إن أعلى نسبة رفض لالعتراف بإسرائيل كانت في الجزائر بنسبة% 
 لكل منهما. %93فتونس واألردن بنسبة 

 90لى في منطقة الخليج. ومن المهم اإلشارة إلى أن قرابة رفض االعتراف بإسرائيل هو األع% 
من السعوديين  %65من مستجيبي قطر والكويت يرفضون اعتراف بلدانهم بإسرائيل، كما أن 

 اإلدالء برأيهم. %29وافقوا على ذلك، في حين رفض  %6عبروا عن رفضهم لذلك مقابل 
  ن وافقوا على أن يعترف بلدهم بإسرائيل مقابل من السودانيي %13من الجدير باإلشارة إلى أن فقط

 منهم على رفض ذلك. %79توافق 
 6/10/2020المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 
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 ث والتطبيع العلني مع االحتاللماء العرب إللغاء الءات الخرطوم الثاليدعو الزع جرينبالت .893
، إن الءات الخرطوم الثالث لم جرينبالتالناصرة: قال مبعوث الرئيس األمريكي للشرق األوسط، جيسون 

وفي مقال  تعد مجدية، داعيا الدول العربية لالنتقال من التعامل مع إسرائيل من وراء الكواليس للعالنية.
إن  جرينبالتنشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، قال 

هناك مصالح متداخلة إلسرائيل مع عدد من األنظمة العربية، على رأسها السعودية واإلمارات وعمان، 
بارها رافعة لتطوير وبضمنها "لجم دور إيران، ومحاربة التطرف واإلرهاب، والمياه والمواصالت"، باعت

في مقالته إنه فوجئ مما يسمعه من  جرينبالتالعالقات، وتحويلها إلى عالقات رسمية معلنة. وقال 
 المسؤولين العرب في الغرف الموصدة بشأن عالقات عمل جدية مع إسرائيل، من وراء الكواليس.

ن سياسات قديمة ترتبط كما أشار إلى امتناع بعض المسؤولين عن التصريح بذلك بسبب المخاوف م
ورفض التطبيع مع إسرائيل. كذلك قال إن بعض األنظمة  1967بالءات مؤتمر الخرطوم الثالث لعام 

العربية على رأسها اإلمارات وُعمان تحلت بـ"الجرأة المطلوبة " وحولت االتصاالت من وراء الكواليس إلى 
 مكشوفة.

 –ل ال يشير إلى أنها غير معنية بالصراع اإلسرائيلي وفي حين يدعي أن تقارب هذه األنظمة مع إسرائي
 الفلسطيني، فإنه يؤكد أن هذه األنظمة تضع مصالحها الخاصة على رأس سلم أولوياتها.

وفي مقالته بعنوان "اآلن هذا هو الوقت لتحقيق السالم واالزدهار في الشرق األوسط"، زعم أنه لم يتم بعد 
ة لدول مختلفة في الشرق األوسط". وبضمن هذه المصالح "الحاجة تذويت "حقيقة وجود مصالح متداخل

إلى لجم النشاط السلبي إليران، ومواجهة التطرف واإلرهاب، والتحديات المرتبطة بالمياه والمواصالت"، 
 باعتبار أنها تخلق فرصا للتعاون من أجل "منطقة مستقرة أكثر ومزدهرة أكثر".

ه الفرص في كافة المجاالت هو نتيجة وجود عقبة جدية تقف في أن عدم استنفاد هذ جرينبالتويرى 
 الطريق، وهي "غياب العالقات الرسمية والمكشوفة بين إسرائيل وجيرانها".

وادعى أن دول المنطقة، خالفا لدول أخرى في العالم، ال تستطيع االستفادة من "االبتكارات واإلبداعات 
ما يتصل بتحلية المياه واقتصاد المياه وتطويرات تكنولوجية  اإلسرائيلية في مجاالت كثيرة، خاصة بكل

مختلفة، أو خبرتها في مواجهة أبعاد اإلرهاب المزعزعة لالستقرار، والنشاط السلبي إليران"، وذلك بسبب 
"غياب الدمج الجدي والحقيقي إلسرائيل في المنطقة، رغم أنه توجد لها ولجاراتها مصالح مشتركة كثيرة 

شهرا شغل فيها منصبه في البيت األبيض، كانت لديه الفرصة  22متشابهة. موضحا أنه خالل وتهديدات 
 إلجراء محادثات "صادقة ومهمة" مع الزعماء وكبار المسؤولين في دول كثيرة في المنطقة.

ويشير الى أنه "فوجئ بسماع ما يقوله ساسة عرب عن عالقات العمل الجدية والمهمة مع إسرائيل، وعن  
تقدم الذي طرأ على هذا العمل المشترك، ولكن هذا التعاون ظل وراء الكواليس بغالبيته حتى الفترة ال

األخيرة. منوها أن القادة العرب الذين أجرى محادثات معهم تحاشوا قول ما يقولونه في الغرف المغلقة 
رطوم الثالث: ال بشكل علني، بسبب المخاوف من سياسات قديمة تعود إلى نصف قرن، إلى الءات الخ

للسالم مع إسرائيل، وال لالعتراف بها، وال للمفاوضات معها. ونوه أن دولتين من الدول التي شاركت في 
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مؤتمر الخرطوم، األردن ومصر، وقعتا اتفاقيتي سالم مع إسرائيل، وهما "تستفيدان من ثمارها االقتصادية 
 واألمنية".

يعية لصالح االحتالل قائال "ال يزال هناك الكثير من الفوائد وأكثر من ذلك مضى بمزاعمه ومساعيه التطب
سرائيل استخالصها من هذه العالقات إال أن  في المجال االقتصادي الذي تستطيع األردن ومصر وا 

 االتفاقيات كانت خطوة في االتجاه الصحيح".
يا إلى مكشوف، مشيرا في المقابل يقول أيضا إن ما كان يحصل حتى اليوم وراء الكواليس يتحول تدريج

إلى ما كتبه وزير خارجية ُعمان أخيرا، بعد يومين من زيارة رئيس حكومة االحتالل، نتنياهو، إلى سلطنة 
عمان "إسرائيل هي دولة قائمة في هذه المنطقة، نحن نفهم ذلك ونعرفه، والعالم أيضا يعرف هذه الحقيقة. 

ذي تقدمه هي لدول أخرى. ربما حان الوقت كي ورغم ذلك، فإن إسرائيل ال تحصل على التعامل ال
 تحصل على التعامل نفسه، وتتحمل واجباتها تجاه دول أخرى. لماذا؟ ألن الحديث عن حقيقة قائمة".

كما قال: "نحن في عالم يتطور، ولدى إسرائيل القدرات التي تسمح لها باالستعانة باآلخرين وتقديم المساعدة 
آل خليفة، سمح، مؤخرا، لوزراء ومسؤولين آخرين في  ىالبحرين، حمد بن عيسلهم". كما أشار إلى أن ملك 

 المملكة باالجتماع مع مسؤولين إسرائيليين وعّبر عدة مرات عن معارضته لمقاطعة إسرائيل".
كما أشار إلى إشادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، بدور مصر كأول دولة عربية تقيم 

ية مع إسرائيل، مضيفا "عندما طرح السادات فكرة السالم، لم يعتقد أحد أن الرأي العام عالقات دبلوماس
 سيتقبل ذلك".

كما أشار إلى نموذج آخر اعتبره داللة على التقارب مع العالقات مع إسرائيل، وهو مشاركة وفوز فريق 
نشاد نشيدها رياضي إسرائيلي في مباريات الجودو في اإلمارات أخيرا، وبضمن ذلك رفع الع لم اإلسرائيلي وا 

أن  جرينبالتواعتبر  الوطني "هتكفا"، بحضور وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة االحتالل، ميري ريغيف"".
نما لكون هذه األنظمة تسعى  هذا التقارب ال يعني أن هذه األنظمة لم تعد تعنى بالقضية الفلسطينية، وا 

ضاف أن إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، تعمل سوية مع لتحقيق مصالحها وا عطائها األولوية. وأ
المنطقة من أجل الدفع بهذا التوجه، وأنها تفرح لرؤية كثيرين من أصدقائها في المنطقة يبدأون العمل سوية 
من أجل مواجهة "التحديات المشتركة". وتابع "حان الوقت للعمل سوية من أجل استقرار وازدهار المنطقة. 

تهديدات حقيقية، وتحديات حقيقية أمام كل دول المنطقة. الفلسطينيون يقفون أمام التهديدات ذاتها، هناك 
وهم قادرون أيضا على االستفادة من هذه الجهود. ومن خالل العمل المشترك، تستطيع إسرائيل وجاراتها 

 السعي الستنفاد اإلمكانات التي يستحقونها".
 .يل غير ناجع، وال يفيد أحدارطوم وسياسة رفض التطبيع مع إسرائكما ادعى أن التمسك بالءات الخ

 15/11/2018القدس العربي، لندن، 
 
 حزب هللا وحماس والحوثيون" ويؤكد عزمه عزل "إسرائيل"وارسو للتطبيع مع من بومبيو يروج  .894

 سـو، أن، ومـن وار سعيد عريقات ،واشنطن، نقاًل عن مراسلها في 15/2/2019-14 ،القدس، القدسنشرت 
مايــك بومبيــو قــال بعــد انتهــاء "مــؤتمر وارســو لســالم وأمــن الشــرق األوســط" بــأن  األمريكــي وزيــر الخارجيــة



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          472 

"للمــرة األولــى فــي  المــؤتمر شــكل "خطــوة إيجابيــة" مــن أجــل تنظــيم الوضــع فــي الشــرق األوســط حيــث أنــه
عـــن أســـفه لعـــدم مشـــاركة  بـــاً إلـــى جنـــب مـــع وفـــود عربيـــة" معر  جنبـــاً  إســـرائيلياً  التـــاريخ الحـــديث شـــهدنا وفـــداً 

 ."إسرائيل"أن المؤتمر هو خطوة هامة على طريق التطبيع مع  الفلسطينيين، معتبراً 
 وكرر بأنه يريد أن يعزل وينهي الدعم لما أسماه بـ"الحاءات الثالث: حزب هللا وحماس والحوثيون".

خـالل  ،بومبيـو طالـب، أن توكـاال، نقـاًل عـن مراسـلها وعـن ال14/2/2019 ،الجزيرة نـت، الدوحـةوأضـافت 
بالتقريــــب بــــين دول الشــــرق األوســــط واالبتعــــاد عــــن "التفكيــــر  ،14/2/2019 يــــوم الخمــــيس ،مــــؤتمر وارســــو

  ".إسرائيل"التقليدي" الذي يعزل 
وأضاف "هناك مصالح مشتركة بين السـعوديين واإلمـاراتيين والبحـرينيين واألردنيـين واإلسـرائيليين، والجميـع 

 ".في خطر من إيران، وقد سمع األوروبيون الليلة أن بالدهم في خطر أيضاً يدرك أن بالده 
 
 يتقاسمون الخبز في وارسو "إسرائيل"بنس: العرب و .895

"نحن اآلن شـاهدون  :في يومه الثانيوارسو في كلمته أمام مؤتمر  ،نائب الرئيس األمريكي مايك بنس قال
هو مـــن دولـــة إســـرائيل، وقـــادة البحـــرين والســـعودية علـــى بـــدء عهـــد جديـــد بـــين رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــا

فــي هــذا المــؤتمر وجهــات النظــر الصــادقة حــول  واإلمــارات. جمــيعهم يتقاســمون الخبــز، وسيتشــاركون الحقــاً 
 التحديات التي تواجهها المنطقة

 14/2/2019 ،األيام، رام هللا
 
يران هي التهديد الرئيسي: القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية لدول المنطقجرينبالت .896  ة وا 

اتفــق مســـاعد الــرئيس األمريكــي والمبعــوث للمفاوضــات الدوليــة جيســـون : عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط -القــدس 
تـاريخي بالفعـل وغـرد مـن غرفـة وارسـو مـؤتمر نتنيـاهو بـأن مـؤتمر  رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي مع جرينبالت

دولــة ومنظمــة وحلــف شــمال األطلســي  60أكثــر مــن المــؤتمر "يســر الواليــات المتحــدة أن تــرى ممثلــين مــن 
يشـــير أن المشـــاركين فـــي المـــؤتمر و  واالتحـــاد األوروبـــي هنـــا اليـــوم. هـــذا حقـــا تجمـــع تـــاريخي فـــي تنوعـــه".

 "اجتمعوا لسبب واحد، لمناقشة التهديدات الحقيقية لشعوب المنطقة من الشرق األوسط".
جديدة من التعاون بين جميع بلداننا حول كيفية مواجهة "تسعى الواليات المتحدة إلى حقبة  جرينبالتوقال 

  هذه القضايا. لهذا السبب قمنا بتنظيم هذا االجتماع الوزاري".
والــيمن  ةوأضـاف "نحـن نــرى بالفعـل التعــاون التـاريخي فــي المنطقـة للتعامــل مـع الحــروب األهليـة فــي سـوري

ى أن قضيتهم هي األولوية األولى والوحيـدة والنشاط الخبيث من قبل إيران وداعش، من خالل اإلصرار عل
 جــرينبالتوتــابع  للمنطقــة، فــإنهم )الفلســطينيون( يعوقــون الــدول عــن مواجهــة العــدو المشــترك وهــو إيــران".

"إيران هي التهديد الرئيسي لمستقبل السالم واألمن اإلقليمـي. هـذا مـا ال يفهمـه القـادة الفلسـطينيون؛ ونتيجـة 
وأردف "نرى الفلسطينيين يتخلفون أكثر، وباتوا أكثـر عزلـة مـن  الحقائق الجديدة".لذلك فإنهم معزولون عن 

 للفلسطينيين". أي وقت مضى. مؤسف جداً 
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فــي تغريــدة مــن داخــل غرفــة االجتمــاع "لحظــة تشــرح القلــب، لــم يكــن ميكروفــون نتنيــاهو  جــرينبالتوكتــب 
و رد مازحـــًا بشـــأن التعـــاون الجديـــد بـــين وأضـــاف أن "نتنيـــاه يعمـــل فقـــام وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي بإقراضـــه".

  إسرائيل واليمن.. خطوة بخطوة".
العشــاء التــاريخي الــذي حــدث الليلــة  إلــىقولــه بـــ"وكدليل علــى جديــة هــدفنا، أود أن أشــير  جــرينبالتواختــتم 

 الماضية. كان القادة العرب واإلسرائيليون في نفس الغرفة، يتشاركون وجبة، ويتبادلون وجهات النظر".
 15/2/2019، لألنباء األناضولوكالة 

 
 قطعنا الدعم عن الفلسطينيين ألنهم انتقدونا ...كوشنر: ورشة المنامة ناجحة .897

قال ، جاريد كوشنر مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب، أن 25/6/2019، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
ن عددا كبيرا من المستثم رين سيشاركون فيها، نافيا أن تكون مقاطعة إنه يعتقد أن ورشة المنامة ناجحة، وا 

 السلطة الفلسطينية للورشة انتكاسة لها.
وأكد كوشنر في مقابلة حصرية مع الجزيرة في البيت األبيض قبيل مغادرته إلى البحرين، أن الورشة قد 

ت حققت فعال نجاحا حيث ستحضر دول المنطقة، كما ستحضر العديد من دول العالم رغم أن هناك جها
 تقول لهم أال يحضروا.

وأوضح كوشنر أن المبادرة العربية للسالم "عمل نبيل ولكنه لم يوِصل إلى السالم المنشود بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان حل الدولتين ال يزال قابال للحياة في 

مان بأن لها الحق في االحتفاظ بأجزاء من الضفة فريد ديفيدظل تصريحات السفير األميركي لدى إسرائيل 
 الغربية.

على االنتقادات التي توّجه  -في المقابلة التي ستبث كاملة ضمن برنامج "لقاء خاص"-كما رد كوشنر 
ن  إلى قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل بالقول إن ذلك من حق الواليات المتحدة، وا 

 منذ سنوات. الكونغرس سن هذا التشريع
وأضاف كوشنر أن "إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تحدد عاصمتها"، مشيرا إلى أن ترامب 
 قال عندما نقل السفارة اإلسرائيلية إلى القدس إن ذلك ال يجب أن يؤثر على مفاوضات الوضع النهائي.

ى إنهاء هذا الصراع المتواصل، وقال كوشنر "نحن نركز جهودنا على خطة مفصلة نعتقد أنها ستساعد عل
 ونأمل أن نعلن عنها قريبا وأن تنخرط فيها األطراف لنتحرك بها إلى األمام".

في حوار هاتفي معه، ، حسام الدين محمدعن مراسلها  ،25/6/2019، القدس العربي، لندنوجاء في 
وعدد من ” القدس العربي“أجاب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، على أسئلة من 

في المنامة، مناقشا األبعاد المأمولة لالجتماع ” االزدهار والسالم“وسائل اإلعالم العربية حول مؤتمر 
المذكور، ورادا على آراء تتهمه بتجاهل حقوق الفلسطينيين، والتخطيط لتوطين الالجئين منهم، والدفاع 

 عن إسرائيل.
ع أن يصدق الفلسطينيون وعود االزدهار االقتصادية والمالية بعد سألنا المستشار األمريكي كيف يتوق

القرارات السياسية الخطيرة للرئيس ترامب حول االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها، 
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لغاء وكالة غوث الالجئين  وقطع المعونات المالية عنهم، وعمله على تصفية قضية الالجئين، وا 
 وا(، وأخيرا دعم إسرائيل في المحافل الدولية واألمم المتحدة؟الفلسطينيين )أونر 

، وهذا، حسب ”على الفلسطينيين أن يدركوا أن ترامب شخص لديه مصداقية“رد المستشار كان أن 
وعد في برنامجه االنتخابي أن يعترف بالقدس “كوشنر، ما يكفي لتفسير قرار ترامب حول القدس كونه 

 ”.وعدهعاصمة إلسرائيل والتزم ب
وفيما يتعلق بإيقاف الدعم للفلسطينيين برر كوشنر األمر بأن اإلدارة األمريكية تلقت انتقادات عنيفة من 

ليس “القيادة الفلسطينية، وأن رد فعل ترامب كان بسيطا ويتلخص بالقول إن الدعم األمريكي للفلسطينيين 
 ”.قف الدعم المالي ولذلك أوقفنا الدعماستحقاقا ملزما وبالتالي فإذا استمريتم بانتقادنا فسوف نو 

اإلسرائيلي ولم تؤد لتقدم فقد  –التي تحيط بالنزاع الفلسطيني ” األفكار التقليدية”ورغم تكرار كوشنر نقده لـ
حليفة عظيمة وربما هي ” أعاد بدوره األفكار المعتادة حول سبب دعم أمريكا إلسرائيل قائال إنها 

الرئيس “، ولكنه انتهى بالقول إلى ”منطقة وهي شريك أمني كبير ألمريكاالوحيدة في ال الديموقراطية
وعليه، فسواء أحب الفلسطينيون ما ” األمريكي وعد أيضا بإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

 ”.سينفذ ما وعد به“يقوم به ترامب أم ال، فإنه 
ن تصديقهم للوعود المرفوعة أو عدم ” ترة طويلةاستماع الفلسطينيين لمن كذبوا عليهم لف“وانتقد كوشنر  وا 

 لقراءة كل تفاصيل الخطة.” عقولهم مفتوحة“، طالبا منهم أن يبقوا ”هو أمر خاص بهم“تصديقهم 
رد ” ورشة المنامة“من الفلسطينيين مؤيدون لقرار قيادتهم بمقاطعة  %80وردا على إحصائية تقول إن 

” الورشة“ينيين لم يقرأوا تفاصيل خطته بعد، وأن الدعاية ضد من الفلسط %80كوشنر بالقول إن على 
قائمة على أنها مقامة لتصفية القضية الفلسطينية وهي ليست كذلك، وأن معرفة عدد كاف من 

 الفلسطينيين بتفاصيل الخطة سيدفع لتأييد أكبر لها.
عليها من الضفة وغزة،  لردود الفعل التي حصل” سعادته“معبرا عن ” ورشة المنامة“ودافع كوشنر عن 

، قائال إنه من دون آمال اقتصادية كبيرة فال ”واقعون في كمين استمر لفترة طويلة“واعتبر أن الفلسطينيين 
 ”.جرى حل سياسي وأقمنا بنية اقتصادية صحيحة فإن النجاح ممكن“أمل بنجاح الحل السياسي، فإذا 

سرائيل وحول إن االجتماع فشل من قبل أن يحصل رد كوشنر با لقول إن وفودا ستحضر من فلسطين وا 
رغم الدعوات للمقاطعة. وكذلك وفود دول الخليج ومصر واألردن والمغرب إضافة لممثلين للدول السبع 

 الكبرى والصين وروسيا واليابان.
وحول تصفية قضية الالجئين عبر ضخ أموال كبيرة لتوطينهم في األردن ولبنان قال إن الكثيرين ناقشوا 

حول الموضوع، زاعما ” أفكار جديدة“ه المسألة لعشرات السنين ولم يتوصلوا لنتيجة، وهذا ما يبرر تقديم هذ
 أن الفلسطينيين لديهم أكبر نسبة دعم للشخص الواحد من أي جماعة في التاريخ!

في ” الواحدة الدولة“أو ” الدولتين“قال إنه لم يستخدم تعبير ” حل الدولتين”وحول أن خطته ستكون إنهاًء لــ
خطته ألن هذه التعبيرات تعني أشياء مختلفة لألطراف المختلفين وهذا ما أدى الستعصاء، وأنه تقصد 
مجددا االبتعاد عن التوصيفات التقليدية في النقاش، معتمدا بدال من ذلك مقاربة يتم التفاعل فيها بين 

ورقة مفصلة ودقيقة توّثق كيفية التعامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأن مساهمة أمريكا ستكون بوضع 
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طرفين ، بحيث يكون لل”التوصيفات المناسبة للوضع“الطرفين، وبعد ذلك، حسب ما يقول، يمكن وضع 
 ”.سيادة وازدهارا وتعايشا“
 
المسار االقتصادي .. : هذه "فرصة القرن" وليست "صفقة القرن""ورشة المنامة"كوشنر في افتتاح  .898

 الشرق األوسط شرط للسالم في
أعلن كبير مستشاري الرئيس األميركي جاريد كوشنر، أن : ميرزا الخويلدي ونجالء حبريري - المنامة

اإلسرائيلي شرط ضروري للسالم، لكنه أكد أن  -االتفاق على مسار اقتصادي لخطة السالم الفلسطيني 
 االزدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل.

افتتاح ورشة عمل في البحرين لعرض الشق االقتصادي من الخطة األميركية للسالم، أوضح وفي خطاب 
كوشنر أن الشق السياسي لن يخضع للبحث في المؤتمر. وتوجه كوشنر إلى الفلسطينيين بالقول إن 

 ."فرصة القرن"، معتبرًا أّن الخطة األميركية لتحقيق السالم هي "الواليات المتحدة لم تتخل  عنكم"
، متعهدًا بتحقيق ازدهار "صفقة القرن"وأعلن كوشنر إطالق المرحلة األولى مما باتت ُتعرف إعالميًا بـ

 ترامبشامل للفلسطينيين ودول الجوار التي تشمل لبنان واألردن ومصر. وقال إن رسالة الرئيس دونالد 
دتكم من أجل مستقبل أفضل ُيبنى رغم المعاناة، فإن الواليات المتحدة تحاول مساع"للفلسطينيين هي أنه 

 ."على الكرامة وخلق الفرص
إذا توفرت الجرأة للقيادات، متابعًا  "فرصة القرن"يمكن أن يكون  "صفقة القرن"وأضاف كوشنر أن مشروع 

أن هذه الخطة تطمح إلى تحويل هذه المنطقة من ضحية للصراعات إلى منطقة جاذبة للفرص. وأّكد أن 
مليار دوالر على مدى عشر سنوات، وتسعى إلقامة بنية  50مة استثمارات بقيمة الخطة تسعى لضخ حز 

 تحتية في األراضي الفلسطينية وربط الضفة الغربية وقطاع غزة مع تحسين الوضع األمني في المنطقة.
السلبية إلى "وفي تعليقه على المقاطعة الفلسطينية لورشة المنامة، قال كوشنر إنه يمكن التحّول من 

، داعيًا النتهاز الفرص بداًل من لوم اآلخرين. وقال إن الكثير من اآلمال ضاعت بسبب الفساد "إليجابيةا
نحن نشعر بالسعادة بما تحقق حتى "في المنطقة، وكان يمكن استثمارها في الصحة والتعليم. وقال: 

 ."اآلن
العقارية،  "إعمار"كة وبعد خطاب كوشنر، بحث كل من محمد العّبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شر 

األميركية، فرص الخطة االقتصادية األميركية. وقال  "بالكستون"وستيفن شوارزمان مؤسس مجموعة 
شوارزمان إنه أُعجب بتقديم كوشنر للخطة وبعمقها واهتمامها بالتفاصيل. واعتبر أنه يرى، كرجل أعمال، 

ة. وقال إن الموارد الطبيعية ليست أن الخطة قد تنجح في الظروف المناسبة وتفشل في ظروف سيئ
. وقال "ال تزخر بالموارد، لكن لديها قيادة متميزة"ضرورية لنجاح اقتصاد، ضاربًا المثل بسنغافورة التي 

القضية الفلسطينية قريبة من "العّبار في رده على سؤال حول مقاطعة السلطة الفلسطينية للورشة، إن 
نحن شعب ". وأضاف: "موجودين، لكنني أحس بأننا نمّثلهم اليومقلوب جميع العرب. نأسف أنهم ليسوا 

إيجابي. ونعيش في بيئة صعبة سواء كانت من حيث الظروف السياسية أو األحوال الجوية. لكننا نستيقظ 
 ."بكل إيجابية ونحقق. ومهمتنا هي أن نريهم )للفلسطينيين( أن هذه خطة جيدة، ووراءها أشخاص جيدون
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 مشاركة دولية
كر كوشنر في افتتاحه ألعمال الورشة، المشاركين، الفتًا إلى وجود ممثلين عن مؤسسات مالية وش

واقتصادية كبيرة مثل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين الغارد، ومستثمرين وأصحاب رؤوس 
 أموال دوليين.

ركي ستيفن منوتشين، وديفيد ويشارك في الورشة وزراء ومسؤولون دوليون، بينهم وزير الخزانة األمي
السويسري جياني إنفانتينو. كما يشارك  "فيفا"مالباس رئيس البنك الدولي، ورئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 

وزراء ومسؤولون عرب وخليجيون وغربيون، إلى جانب مشاركة إسرائيلية اقتصرت فقط على رجال أعمال 
 قات دبلوماسية مع إسرائيل.إسرائيليين، علمًا بأن البحرين ال تقيم عال

، ال تقيم إسرائيل عالقات دبلوماسية كاملة إال مع األردن ومصر. وتأّكدت 22ومن بين الدول العربية الـ
مشاركة هذين البلدين في ورشة البحرين على مستوى وكالء وزارة المالية. إال أّن الناطق الرسمي باسم 

موقف األردن الراسخ الواضح أْن ال طرح اقتصاديًا يمكن أن " الخارجية األردنية سفيان القضاة، شدد على
 ."يكون بدياًل لحل سياسي ُينهي االحتالل ويلّبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق

ويرأس الوفد السعودي في المؤتمر وزير المالية محمد بن عبد هللا الجدعان. وذكرت وكالة األنباء 
ضم في عضويته كاًل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومحافظ السعودية أن الوفد ي

صندوق االستثمارات العامة ياسر الرميان. وأوضحت الوكالة أن المشاركة السعودية في هذه الورشة تأتي 
قيق ما استمرارًا لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني، لتح

 يضمن له االستقرار والنمو والعيش الكريم.
موقفها "بدورها، رّحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتية، في بيان، بالمؤتمر، مؤّكدة أنها تؤكد 

 ."السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقّلة عاصمتها القدس الشرقية
م المتحدة بنائب منسق األمم المتحدة لعملية السالم كما تشارك مصر والمغرب في الورشة، وتشارك األم

 في الشرق األوسط جيمي ماكغولدريك، لحضور الورشة.
 26/6/2019، الشرق األوسط، لندن
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كبير مستشاري البيت األبيض جاريد كوشنر،  ، أننطنواش، من 3/7/2019، الشرق األوسط، لندنذكرت 
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس،  "معجب جداً " ترامبقال اليوم )األربعاء(، إن الرئيس األميركي دونالد 

 ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص االقتراح األميركي للسالم.
بر الهاتف، إلى أن خطة السالم األميركية قد ولمح كوشنر، في تصريحات للصحافيين خالل مؤتمر ع

تدعو إلى توطين دائم لالجئين الفلسطينيين في األماكن التي يقيمون فيها بداًل من عودتهم إلى أراٍض 
 أصبحت اآلن في إسرائيل.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور التطبيع العربي اإلسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية  

 477                       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      

، وأضاف أنه يعتقد أن عباس يرغب في السالم "بابنا مفتوح دائمًا أمام القيادة الفلسطينية"وقال كوشنر: 
أشخاصًا بعينهم حوله منزعجون بشدة من الطريقة التي طرحنا بها هذا، ورد فعلهم الطبيعي هو "لكّن 

 ."الهجوم وقول أشياء جنونية ليست بناءة
خالل األسبوع المقبل على "أنه سيعلن عن الخطوات التالية في خطة السالم  ترامبوذكر صهر ومستشار 

افتتاح الخطة بحوافز اقتصادية، وستكشف الحقًا عن تفاصيل تعمدت  ترامب. وأضاف أن إدارة "األرجح
 حول المسائل السياسية الجوهرية.

وردًا على سؤال حول لبنان الذي يرفض منح الفلسطينيين الجنسية ويعيش عدد كبير منهم في مخيمات 
. وأضاف: "عادالً "فقيرة، قال كوشنر إنه يعتقد أن لبنان الذي يعاني من حساسيات طائفية، يريد حاًل 

أعتقد كذلك أن الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمحرومين من الكثير من حقوقهم وال يعيشون "
في أفضل الظروف اآلن، يوّدون كذلك وضعًا يوّفر لهم سبياًل يمّكنهم من الحصول على المزيد من 

 ."الحقوق وأن يعيشوا حياة أفضل
ما حدث لالجئين "من اليهود فّروا أو ُطردوا من الدول العربية، وقال:  وأشار كوشنر إلى أن عددًا مماثالً 

اليهود هو أنه تم استيعابهم في أماكن مختلفة، بينما لم يستوعب العالم العربي الكثير من هؤالء الالجئين 
اول أن هذا الوضع قائم ألنه قائم، وعندما نطرح حاًل سياسيًا سنح". وأضاف: "الفلسطينيين على مر الزمن

، "نطرح أفضل الحلول المقترحة التي نعتقد أنها براغماتية وقابلة للتحقيق والتطبيق في هذا اليوم والعصر
 حسب قوله.
قال: إن الواليات المتحدة، ستعلن خالل ، أن كوشنر وكاالت، عن 4/7/2019، الخليج، الشارقةوأضافت 

بمقاطعة  "خطأ تاريخي"متهمًا الفلسطينيين بارتكاب  ،"صفقة القرن"األسبوع القادم عن الخطوات التالية في 
سنعلن األسبوع المقبل عن الخطوات المقبلة "وأضاف: بعد أسبوع على ورشة البحرين،  البحرين.ورشة 

. وأكد، أن الهدف من ورشة البحرين كان وضع خطة ")ضمن صفقة القرن( وسنواصل المضي قدماً 
طار حل سياسي، مشيرًا إلى أنه ال نية لالستمرار في هذه اقتصادية للمنطقة، يمكن تطبيقها في إ

 ن هناك تقدم على المسار السياسي.االستثمارات، قبل أن يكو 
 
  العرب مع جيرانها "إسرائيل"في عالقات  "التحول الكبير"يشيد بـ جرينبالت .900

نصبه نهاية المبعوث األمريكي لعملية السالم، الذي سيترك م جرينبالتقال جيسون : رفائيل أهرين
لفت، خالل و  يخطط لمواصلة المشاركة في الجهود الرامية إلى حل هذا الصراع الصعب.األسبوع، أنه 

من  "إسرائيل"في الشرق األوسط هو تقريب األمريكية اإلدارة هذه ن أحد أعظم انجازات إلى أ، مقابلة معه
السالم، الذي صاغه مع جاريد كوشنر، اقتراح وفيما يخص  العالم العربي، وهو أمر اعتبره مهمة أساسية.

على ونه قد ال يتبنأن الجانبان المعنيان  جرينبالتأقر ، ديفيد فريدمان، "إسرائيل"والسفير األمريكي لدى 
 بعناية وأن ال يتخذا أي قرارات متسرعة.الخطة أن يقرأ الطرفان آماًل  الفور.

The Times of Israel, 28/10/2019  
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 ودول خليجية "إسرائيل"ق "ال حرب" بين واشنطن تدعم اتفا .901
ذكر تقرير إسرائيلي، مساء يوم الثالثاء، أنه طرأ تقدم على المباحثات الرامية للتوصل إلى اتفاق "ال حرب" 
بين إسرائيل ودول خليجية، بموجب مبادرة وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي تهدف إلى 

في التلفزيون اإلسرائيلي، إلى أن  12الـولفتت القناة  حيب ودعم أميركي.لعالقات، وسط تر تطبيع رسمي ل
التقدم حصل على ضوء األزمة السياسية في إسرائيل، وفي ظل ما وصفته القناة بـ"التهديد اإليراني 

وأظهر المسؤولون األميركيون، بحسب القناة، استعدادهم لبحث  ترك والسلوك اإليراني العدواني".المش
من الخيارات في هذا السياق، خصوًصا بعد تأجيل موعد طرح اإلدارة األميركية لخطتها الهادفة إلى  المزيد

 تسوية القضية الفلسطينية والمعروفة إعالمًيا بـ"صفقة القرن"، وذلك ألجل غير مسمى.
سرائيل، بما في ذلك تعزيز التعاون االقت صادي، وتشمل المبادرة، اتفاق "ال حرب" بين دول خليجية وا 

 ووصفتها القناة أقرب فرصة نحو تطبيع كامل للعالقات، طالما لم تحل القضية الفلسطينية.
وذكرت القناة أنه تم عرض المبادرة على وزير الخزانة األميركي، ستيفن منوتشن، الذي زار إسرائيل قبل 

مزيًدا من التفاصيل حول نحو أسبوعين، ورّحب بالمبادرة التي وصفها، بحسب القناة، بـ"الممتازة"، وطلب 
 المقترحات اإلسرائيلية في هذا الشأن.

 5/11/2019، 48عرب 

 
   "إسرائيل"إلحداث خروقات في التطبيع مع  بالتزامن مع حركة دبلوماسية بومبيو في المغرب .902

، في زيارة رسمية لخميسوصل وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إلى العاصمة المغربية الرباط، ا
كية، يمًا من لشبونة، حيث التقى بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع إشادة مسؤول بارز في الخارجية األمر قاد
وتأتي الزيارة في سياق تقارب إسرائيلي مع بعض الدول العربية، إذ  بين تل أبيب والرباط. "روابط هادئة"بـ

دوث اختراق في تطبيع العالقات مع تأمل ح سرائيليةحكومة اإلال، بأن "تايمز أوف إسرائيل"أفادت صحيفة 
كي، ياألمر  "Axios"من جانبه، أفاد موقع و  المغرب خالل أيام، كي يستخدمه نتنياهو لالحتفاظ بالحكم.

كية، بأن نائبة مستشار األمن القومي في البيت يالثالثاء الماضي، نقاًل عن مصادر إسرائيلية وعربية وأمر 
بوع الماضي في واشنطن سفراء المغرب واإلمارات والبحرين وسلطنة األبيض، فيكتوريا كوتس، التقت األس

 ".إسرائيل"عمان، لحث هذه الدول على توقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع 
 2019/12/5، األخبار، بيروت

 
 لم يطرح بلقاءات بومبيو بالمغرب "إسرائيل"كي: التطبيع مع يموظف أمر  .903

ة، أن يكون وزير الخارجية، مايك بومبيو، قد زار نفى موظف أميركي رفيع المستوى، صباح الجمع
ن هذا الموضوع لم ُيطرح خالل لقاءات بومبيو أ مؤكداً ، "إسرائيل"المغرب من أجل دفع تطبيع عالقات مع 

 أن النشر في وسائل اإلعالم "يبدو كتسريب إسرائيلي داخلي والعتباراتهم هم".مضيفًا  في المغرب.
 2019/12/6، 48عرب 
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 "BDSأكبر مؤتمر دولي لمحاربة حركة المقاطعة " افتتاح .904
الثالثاء، أكبر مؤتمر دولي في القدس لمحاربة حركة مقاطعة "إسرائيل"  يومافتتح االحتالل اإلسرائيلي 

BDS دولة. 30، بمشاركة مئات الناشطين والمؤيدين من أكثر من 
 جلعاد أردان حسب القناة ستراتيجيةاالوفي كلمته خالل المؤتمر قال وزير األمن اإلسرائيلي والشؤون 

 السابعة، إن حركة المقاطعة لديها نية لتدمير "إسرائيل"، وهي أكبر تهديد". اإلسرائيلية
وأشار إلى أن مقاطعة المستعمرات اليهودية في الضفة هي مقاطعة لكل "إسرائيل"، والتي تعمل عليها 

 ودها.، وتحاول تقويض اقتصادها وأمنها وتدمير وجBDS حركة
 20/6/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 " وال عودة لالجئينإسرائيلـ"... القدس عاصمة موحدة ل"صفقة القرن"مب يعلن اتر  .905
الرئيس األميركي دونالد ، أن هبة القدسي ن، عنواشنط، من 29/1/2020، الشرق األوسط، لندنذكرت 
إلسرائيل في هذه الخطة معظم ما تريده من سيطرة  أعلن خطته للسالم في الشرق األوسط، وقدم، ترامب

أمنية على أجزاء كبيرة من األراضي الفلسطينية من غور األردن حتى البحر المتوسط، واعتراف بشرعية 
المستوطنات اإلسرائيلية، وبسيطرة إسرائيل على مدينة القدس عاصمة موحدة إلسرائيل، والتنازل بشكل 

م أي مستوطنات قامت ببنائها في الضفة الغربية. وطالب الرئيس األميركي مطلق عن مطالبة إسرائيل بهد
وتعهد  "ذات سيادة محدودة"في المقابل بتنازالت من الجانب الفلسطيني مقابل إنشاء دولة فلسطينية 

سنوات إذا قبل الجانب الفلسطيني الخطة األميركية والدخول  4إسرائيل بعدم بناء مستوطنات جديدة لمدة 
مفاوضات ومحادثات ونبذ العنف واإلرهاب والتوقف عن تقديم المساعدات ألسر اإلرهابيين. ولم في 

يوضح المسؤولون األميركيون ما إذا كان يمكن تمديد فترة السنوات األربع إذا لم يتم إبرام صفقة نهاية تلك 
 الفترة.

وغزة إلقامة دولة فلسطين. وهو ما  وتقدم الخطة أرضًا قابلة للمفاوضة من حيث الحجم إلى الضفة الغربية
، لكن الخطة منحت سيطرة "حّل الدولتين"ستتخلى عن فكرة  ترامبأنهى التكهنات حول ما إذا كانت إدارة 

 إسرائيلية كاملة على الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وهو أمر سيعارضه الفلسطينيون.
لبيت األبيض، إن الخطة األميركية تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق ، في خطابه ظهر الثالثاء باترامبوقال 

ن رؤيته للسالم تقدم كثيرًا من التفاصيل التكتيكية، وهي مختلفة عما طرح سابقًا من إدارات  السالم، وا 
أميركية سابقة من عهد الرئيس األميركي األسبق ليندن جونسون إلى اآلن، مشددًا أن رؤيته تمثل نصرًا 

جانبين، وأن الخطة هي أكثر خطة جدية وواقعية وتفصيلية قدمت على اإلطالق، ويمكن أن تجعل وفوزًا لل
صفقة مربحة لكال "الخطة بأنها  ترامباإلسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة أكثر أمانًا وازدهارًا. ووصف 

ومستعدة لتنفيذ الخطة  إسرائيل مستعدة ألخذ هذه الخطوة الكبيرة من أجل تحقيق السالم"وقال:  "الطرفين
تشكيل لجنة تتولى وضع الخرائط للخطة المفصلة وتنفيذها  ترامب. وأعلن "مقابل البدء في مفاوضات

، وشدد الرئيس األميركي أنه وفقًا لهذه الخطة ستكون القدس عاصمة غير مقسمة إلسرائيل، وتعترف "فوراً "
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اطق، وتعترف فيها بحل الدولتين، شرط عدم وجود فيها الواليات المتحدة بسيطرة إسرائيل على بعض المن
 أي خطر أمنى على دولة إسرائيل.

طالق الصواريخ وقصف للمحال، ولن أطلب من إسرائيل ": ترامبوقال  لن تكون هناك عودة للعنف وا 
التفاوض أو التنازل عن األمن، وقد قمت بالكثير من أجل إسرائيل، مثل االعتراف بالقدس عاصمة 

ونقل السفارة األميركية، واالعتراف بسيطرة إسرائيل على الجوالن، والخروج من صفقة إيران  إلسرائيل،
 ."النووية الرهيبة

أنه أرسل رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس  ترامبوفي محاولة الستمالة الجانب الفلسطيني، أشار 
ات، لتتاح الفرصة للجانب الفلسطيني سنو  4أشار فيها أنه سيتم وقف بناء المستوطنات اإلسرائيلية لمدة 

 لدراسة الخطة والتفاوض ليكون لهم دولة مستقلة.
لقد قلت في رسالة للرئيس محمود عباس، إذا اخترت مسار "، خالل الخطاب بالبيت األبيض: ترامبوقال 

إنه هذه السالم فإن الواليات المتحدة ودواًل أخرى ستساعدك في كل خطوة على الطريق، وألول مرة أقول 
الخطة ستعمل إذا قام الفلسطينيون بقبولها وستظهر للعالم أي إلى مدى يمكن أن يتم العمل لتحقيق 

 ."السالم
أن الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل ومستقباًل أفضل، وظلوا عبر كثير من السنوات " ترامبوأضاف 

. "صول على مستقبل وحياة أفضلضحية لدائرة من العنف واإلرهاب، وأنه حان الوقت للفلسطينيين للح
أن الفلسطينيين محبطون بعد سنوات من الحصول على وعود لم يتم تحقيقها، وهذه الخطة  ترامبوأضاف 

 والخرائط ستوفر عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية حيث سنقوم بافتتاح سفارة أميركية.
ة األميركية( مليون فرصة عمل، كما سيتم أنه سيكون للفلسطينيين )في حال قبلوا بتنفيذ الخط ترامبوشدد 

خفض نصف معدالت الفقر، ما سيؤدي إلى رفع الناتج القومي اإلجمالي لالقتصاد الفلسطيني. وقال: 
، الفتًا أنه على المسلمين "حان الوقت إلنهاء هذا الفصل من تاريخ سفك الدماء بمبررات ال معنى لها"

وعليهم االعتراف بدولة إسرائيل. كما شدد على أن األمر  1948التراجع عن الخطأ الذي ارتكبوه عام 
متروك للقادة اإلسرائيليين والفلسطينيين التخاذ إجراءات شجاعة وجريئة إلنهاء الجمود السياسي واستئناف 
ذا كانت للفلسطينيين مخاوف بشأن هذه الرؤية  المفاوضات على أساس هذه الرؤية والخطة األميركية. وا 

طرحها في سياق مفاوضات بحسن نية مع اإلسرائيليين والمساعدة في إحراز تقدم. ولوح فيجب عليهم 
يعني دعم الوضع الراهن البائس الذي هو نتاج عقود من التفكير "بأن مجرد معارضة هذه الرؤية  ترامب
 ."القديم

ب أن ينص خطة صفقة القرن تنص على انه "يج ، أنالقدس، من 29/1/2020، األيام، رام هللاوقالت 
اتفاق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني على إنهاء جميع المطالبات المتعلقة بوضع الالجئين أو المهاجرين، 

 لن يكون هناك حق في العودة أو استيعاب ألي الجئ فلسطيني في دولة إسرائيل".
قامة دائم: وقالت، "تتضمن هذه الخطة ثالثة خيارات لالجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إ

االستيعاب في دولة فلسطين )مع مراعاة القيود الواردة أدناه(؛ االندماج المحلي في البلدان المضيفة 
 50000الجئ كل عام، لمدة تصل إلى عشر سنوات ) 5000الحالية )رهنا بموافقة تلك البلدان(؛ أو قبول 
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سالمي التي توافق على المشاركة في مجموع الالجئين(، في إحدى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل
 إعادة توطين الالجئين الفلسطينيين )يخضع لموافقة تلك البلدان(.

وأضافت، "ستعمل الواليات المتحدة مع الدول األخرى لوضع إطار لتنفيذ هذه الخيارات، بما في ذلك 
 مراعاة مخاوف البلدان المضيفة الحالية وقيودها".

ات المتحدة أنه على الرغم من أن تعويض الالجئين هو أمر مهم ومرغوب فيه، وتشير إلى انه "ترى الوالي
إال أن تأثير األموال سيكون أكبر بكثير على الحياة االقتصادية واالجتماعية لدولة فلسطين وعلى 

 الالجئين أنفسهم إذا ما استخدمت لتنفيذ خطة ترامب االقتصادية".
يرة لتطوير جميع المجاالت االقتصادية وقطاعات البنية التحتية. وقالت، "ستتلقى دولة فلسطين مساعدة كب

إن المملكة األردنية الهاشمية، التي دعمت بشكل رائع الالجئين الفلسطينيين، ستحصل كذلك على فوائد 
من خطة ترامب االقتصادية. الالجئون الفلسطينيون المقيمون بالفعل في دولة فلسطين وأولئك الذين 

ولة فلسطين سيكونون مستفيدين بشكل مباشر من حزمة المساعدات واالستثمار الواسعة ينتقلون إلى د
 النطاق".

وقالت، "ومع ذلك، سنسعى لجمع أموال لتقديم بعض التعويضات لالجئين الفلسطينيين. سيتم وضع هذه 
األمناء يتم األموال في صندوق ائتمان )"هيئة الالجئين الفلسطينيين"( لتتم إدارته من قبل اثنين من 

تعيينهما من قبل دولة فلسطين والواليات المتحدة. سيقوم األمناء بإدارة صندوق الالجئين الفلسطيني وفقا 
للمبادئ التي يضعها األمناء وتوافق عليها دولة فلسطين والواليات المتحدة. سيعمل األمناء بحسن نية 

وفقا لألولويات التي يحددها األمناء وضمن على اعتماد منهجية التوزيع لتعويض الالجئين بشكل عادل 
 المبلغ اإلجمالي لألموال التي تم جمعها لصندوق الالجئين الفلسطينيين".

وأضافت، "بمجرد تلقي وتحليل األمناء طلبات الالجئين، سيقومون بتخصيص األموال في صندوق 
 الالجئين الفلسطيني المدعين بطريقة تعكس تلك األولويات".

جب التأكيد على أن العديد من الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط يأتون من بلدان وتابعت، "ي
مزقتها الحرب، مثل سورية ولبنان وهي معادية للغاية لدولة إسرائيل. لمعالجة هذا القلق، سيتم تشكيل لجنة 

ل الالجئين من اإلسرائيليين والفلسطينيين لمعالجة هذه القضية ولحل النزاعات العالقة حول دخو 
الفلسطينيين من أي مكان إلى دولة فلسطين. إن حقوق الالجئين الفلسطينيين في الهجرة إلى دولة 

 فلسطين محدودة وفقا للترتيبات األمنية المتفق عليها".
وتابعت، "عالوة على ذلك، سيكون معدل تنقل الالجئين من خارج غزة والضفة الغربية إلى دولة فلسطين 

قبل األطراف ويتم تنظيمه بمختلف العوامل، بما في ذلك القوى االقتصادية والهياكل،  متفقا عليه من
بحيث إن معدل الدخول ال يتجاوز أو يفوق على تطوير البنية التحتية واقتصاد دولة فلسطين، أو زيادة 

 لوقت".المخاطر األمنية على دولة إسرائيل. يجب تعديل معدل الحركة هذا، حسب االقتضاء، مع مرور ا
وأشارت إلى انه "عند توقيع اتفاقية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، فإن وضع الالجئ الفلسطيني سوف 
ينتهي، وسيتم إنهاء )األونروا( ونقل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية. جزء من خطة ترامب االقتصادية 

سكنية جديدة في دولة فلسطين.  سوف يذهب نحو استبدال مخيمات الالجئين في دولة فلسطين بمشاريع
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وبالتالي، فإن اتفاق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني سيؤدي إلى تفكيك جميع مخيمات الالجئين الفلسطينيين 
 وبناء مساكن دائمة".

والتي تدعو لعاصمة ، النص الحرفي للبند المتعلق بالقدس في "صفقة القرن"" األيام" ، نقلتوحول القدس
كفر عقب ومخيم شعفاط وأبو ديس، خلف الجدار، مع تخيير السكان فيما تسمى حدود لدولة فلسطين في 

 البلدية بين االحتفاظ بإقامتهم الدائمة او الحصول على الجنسية اإلسرائيلية أو الفلسطينية.
 وتقول الخطة إنه يجب السماح ألتباع الديانات بالصالة في المسجد األقصى المبارك.

 األماكن المقدسة
أن تخضع جميع األماكن المقدسة في القدس لنفس نظم الحكم الموجودة، اليوم. على وجه  يجب

يجب أن تظل األماكن  ريف ينبغي أن يتواصل دون انقطاع.الخصوص الوضع القائم في الحرم الش
المقدسة في القدس مفتوحة ومتاحة للمصلين المسالمين والسياح من جميع الديانات. يجب السماح للناس 

كل األديان الصالة في جبل الهيكل/ الحرم الشريف، بطريقة تحترم دينهم تماما، مع األخذ في  من
 االعتبار أوقات صالة كل دين وأيامه، وكذلك العوامل الدينية األخرى.

 السكان
نحن نؤمن بأن العودة إلى القدس مقسمة، وال سيما بوجود قوتي أمن منفصلتين في واحدة من أكثر 

في حين أنه يجب تجنب التقسيم المادي للمدينة،  طيرا.ساسة على األرض، ستكون خطأ خالمناطق الح
يوجد حاليًا حاجز أمني ال يتبع حدود البلدية ويفصل بالفعل األحياء العربية )مثال كفر عقاب، والجزء 

ي مكانه يجب أن يظل هذا الحاجز المادي ف قدس عن بقية األحياء في المدينة.الشرقي من شعفاط( في ال
ينبغي أن تبقى القدس عاصمة دولة إسرائيل،  بة حدود بين عاصمتي الطرفين.وينبغي أن يكون بمثا

وينبغي أن تظل مدينة غير مقسمة. إن العاصمة السيادية لدولة فلسطين يجب أن تكون جزء القدس 
ب، الجزء الشرقي الشرقية الموجود في جميع المناطق شرق وشمال الحاجز األمني، بما في ذلك كفر عقا

 من شعفاط وأبو ديس، ويمكن تسميتها القدس أو أي اسم آخر على النحو الذي تحدده دولة فلسطين.
من شأن هذه الرؤية أن تسمح للسكان العرب في عاصمة إسرائيل، القدس، بما يتجاوز حدود الهدنة لعام 

ثة خيارات: أن يصبح مواطنًا لدولة ولكن داخل منطقة الحاجز األمني الموجود اختيار واحد من ثال 1949
 إسرائيل، أن يصبح مواطنًا لدولة فلسطين، االحتفاظ بوضعهم كمقيمين دائمين في إسرائيل.

( أن يصبحوا مواطنين %6على مر السنين، اختار بعض السكان العرب في هذه المناطق )حوالي 
 العرب في المستقبل. إسرائيليين، ويجب أن يبقى هذا الخيار متاحا لسكان هذه المناطق

قد يرغب سكان عرب آخرون في هذه المناطق تبني الهوية السياسية الفلسطينية عن طريق اختيار أن 
 يصبحوا مواطنين في دولة فلسطين، وهذا الخيار يجب أن يكون متاحا لهم أيضا.

ن إسرائيل أو قد يرغب الكثير من السكان العرب في هذه المناطق الحفاظ على هوية سياسية منفصلة ع
 فلسطين، والتي تتيح لهم االعتزاز بهويتهم الفريدة وتاريخهم. يجب أن يبقى هذا الخيار متاحا لهم.
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 امتيازات وفوائد والتزامات
إن امتيازات وفوائد والتزامات العرب المقيمين في هذه المناطق الذين يختارون الحفاظ على وضعهم 

امتيازات وفوائد والتزامات على العرب المقيمين  تبقى على حالها.إسرائيل يجب أن  كمقيمين دائمين في
في هذه المناطق الذين يختارون أن يصبحوا مواطنين في فلسطين ستحددها قوانين دولة فلسطين ودولة 

 إسرائيل، حسب االقتضاء.
المتيازات سكان هذه المناطق الذين يختارون أن يصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل سوف يتمتعون بكل ا

والمزايا وواجبات مواطني دولة إسرائيل. سكان هذه المناطق، الذين هم اليوم مواطنون في إسرائيل، سوف 
 يحافظون على نفس االمتيازات والمزايا وااللتزامات التي لديهم، اليوم.

 منطقة سياحية خاصة
عطاروت، في منطقة يجب أن تسمح دولة إسرائيل بتطوير دولة فلسطين لمنطقة سياحية خاصة في 

خاصة يتفق عليها الطرفان. نحن نتصور أن هذه المنطقة يجب أن تكون منطقة سياحية عالمية، يجب 
أن تدعم سياحة المسلمين إلى القدس ومواقعها المقدسة. نحن نتصور أن هذه المنطقة سوف تصبح مركزا 

لى سياحيا مزدهرا ونابضا بالحيوية يتضمن أحدث وسائل النقل العام ال تي توفر سهولة الوصول من وا 
 األماكن المقدسة.

لدعم هذا التطور الجديد، فإن برنامج التنمية االقتصادية سيحدد التمويل لبناء المطاعم والمحالت التجارية 
والفنادق والمراكز الثقافية وغيرها من المرافق السياحية داخل هذه المنطقة. يجب تطوير مسار سريع 

الدينية اإلسالمية المقدسة وصيانتها. التفاصيل المحددة لهذه المنطقة، بما في ذلك،  للوصول إلى األماكن
 على سبيل المثال ال الحصر، الضرائب، والتقسيم ينبغي أن يتم التفاوض عليها بين الطرفين.

 المسائل السياحية المتعلقة بالبلدة القديمة في القدس
التفاوض على اتفاق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني، ومع دون االنتقاص من سيادة دولة إسرائيل أثناء 

 مراعاة المتطلبات األمنية لدولة إسرائيل، يتعين على الطرفين:
التفاوض على آلية يتم من خاللها توفير التراخيص للمرشدين السياحيين الفلسطينيين لتنظيم الجوالت  -

 مسيحية واإلسالم في مناطق أخرى من القدس.في البلدة القديمة بالقدس وكذلك في المواقع المقدسة لل
إنشاء هيئة مشتركة لتطوير القدس سوف تعمل على تعزيز السياحة اليهودية واإلسالمية والمسيحية في  -

كل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين. إسرائيل ستؤسس آلية بموجبها سيخصص جزء من عائدات 
ديمة للهيئة من أجل مزيد من االستثمار للسياحة في الضرائب من زيادة السياحة في مدينة القدس الق

المدينة القديمة في القدس. سوف تعمل الهيئة أيضا مع المملكة األردنية الهاشمية لتعزيز السياحة 
 اإلقليمية.

 االعتراف بالعاصمتين
دولة يجب االعتراف بالقدس دوليًا كعاصمة لدولة إسرائيل. القدس )أو اسم آخر يتم اختياره بواسطة 

 فلسطين( يجب االعتراف بها دوليًا كعاصمة لدولة فلسطين.
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لن يشجع أي من الطرفين أو يدعم الجهود التي تبذلها البلدان األخرى أو األشخاص إلنكار شرعية 
عاصمة الطرف اآلخر أو سيادتها. سيقوم رؤساء البلديتين في كل عاصمة بإنشاء آليات للتشاور المنتظم 

 ي المسائل ذات األهمية للعاصمتين.والتعاون الطوعي ف
ستبقى سفارة الواليات المتحدة لدى دولة إسرائيل في القدس. بعد توقيع اتفاقية السالم اإلسرائيلية 
الفلسطينية، ستكون سفارة الواليات المتحدة لدى دولة فلسطين في القدس في الموقع الذي ستختاره الواليات 

. ستعترف الواليات المتحدة بدولة إسرائيل ودولة فلسطين في المتحدة، باالتفاق مع دولة فلسطين
 عاصمتيهما وتشجع الدول األخرى على نقل سفاراتها إلى القدس والقدس، حسب االقتضاء.

 " بالنقاط التالية:بنود "صفقة القرن، إعداد ــ مالك سمارة ، من29/1/2020، العربي الجديد، لندنوأضافت 
 الالجئون

ة الالجئين، الذين هّجروا بفعل الحرب اإلسرائيلية إّبان النكبة، على أنها باتت اليوم تطرح الخّطة قضيّ 
"مشكلة عالمّية"، على اعتبار أن "المجتمع الدولي يكافح من أجل تحصيل التمويل الكافي لمعالجة 

 مليون الجئ ونازح في العالم اليوم". 70إشكاليات 
اع العربي اإلسرائيلي خلق مشكلة الجئين مشتركة للفلسطينيين انطالًقا من ذلك، تعتبر الخطة أن "الصر 

واليهود"، ذلك بأن ثّمة "عدًدا مشابًها من الالجئين اليهود طردوا من الدول العربية بعد وقت قصير من 
 وينّص التقرير على أن "حالًّ عاداًل ومنصًفا وواقعيًّا لقضية رائيل، وذاقوا معاناة هم أيضًا".إقامة دولة إس

الالجئين الفلسطينيين سيحل بالضرورة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي"، كما تنّص، توازيًّا، على أن "حالًّ 
منصًفا لالجئين اليهود ينبغي أن يتم تطبيقه في إطار آلية دولية مناسبة منفصلة عن الصراع الفلسطيني 

دولة إسرائيل"، تنّص الوثيقة على أن  اإلسرائيلي". ومثلما "استقّر الالجئون اإلسرائيليون وانخرطوا في
 "اإلخوة العرب يتحّملون المسؤولية األخالقية عن إدماج الالجئين الفلسطينيين في بالدهم".

 القدس
تحت هذا البند، تنّص الخطة على أن "قضية المواقع المقّدسة في القدس، وبالتحديد جبل الهيكل/ الحرم 

اسية بالغة". وتستطرد الوثيقة بالتأكيد أن "إسرائيل كانت حارًسا الشريف، يجب أن يتم التعامل معها بحس
جّيًدا للقدس، وقد أبقتها مفتوحة وآمنة خالل إدارتها"، لتؤكد أخيًرا أن "القدس يجب أن تكون مدينة توحد 

 الشعوب، وتبقى مفتوحة دائًما للمصلين من األديان كافة".
يتين منفصلتين في إحدى أكثر المناطق حساسية على وجه على ذلك، تعتبر الوثيقة أن "وجود قوتين أمن

األرض سيكون خطأ كبيًرا"، ومن ثّم تقّرر أن الحاجز القائم حاليًّا، والذي يفصل القدس عن الضفة، "يجب 
أن يبقى في مكانه، ويكون الحّد الفاصل بين عاصمتي الدولتين"، ما يعني أن "القدس ستبقى العاصمة 

ائيل، وستبقى غير مقّسمة"، بينما "العاصمة السيادية لدولة فلسطين يجب أن تبقى في السيادية لدولة إسر 
القدس الشرقية، في المناطق الواقعة شرق وغرب الحدود الحالّية، بما يشمل كفر عقب، والقسم الشرقي من 

 شعفاط، وأبو ديس، ويمكن تسميتها القدس أو أي اسم آخر تحدده الدولة الفلسطينية".
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 ودالحد
في المقابل، تطرح الخّطة انسحاًبا إسرائيليًّا من أراٍض داخل حدود دولة االحتالل حاليًّا، تصفها بأنها 
"أراٍض تملك إسرائيل ادعاءات قانونية وتاريخية شرعية فيها، وهي جزء من وطن األسالف للشعب 

 "تنازل مهم". اليهودي"؛ مقابل عدم انسحابها من الضفة، وتصف الخّطة ذلك االنسحاب بأنه
واألراضي المطروحة لالنسحاب هنا، وفق خارطة مبدئّية نشرها ترامب على حسابه في "تويتر" للدولة 
الفلسطينية المتخّيلة، تترّكز تحديًدا في منطقة المثلث شمال الضفة الغربية، وهي منطقة تقع داخل حدود 

جنسية اإلسرائيلية، إضافة إلى أراٍض أخرى في إسرائيل وتسكنها أغلبية ساحقة من الفلسطينيين الحاملين لل
صحراء النقب أيًضا، على أن يتّم ضّم المناطق المذكورة إلى "الدولة الفلسطينية". وبينما تضَمن "الصفقة" 
إلسرائيل سيطرة كاملة ونهائّية على غور األردن وعلى المستوطنات، فإنها تترك حدود الدولة الفلسطينية 

 ستقبلي بين الطرفينمفتوحة للتفاوض الم
بالمائة من "األراضي اإلسرائيلية في الضفة الغربية سيتم ضمها إلى  %87في مقابل ذلك، تقّر الوثيقة بأن 

من الفلسطينيين في الضفة الغربية سينضّمون إلى األراضي  %97األراضي اإلسرائيلية المجاورة، و
نين الفلسطينيين، والذين سيعيشون "ضمن جيوب المتبقين من المواط %3الفلسطينية المجاورة". أّما الـ

فلسطينية داخل األراضي اإلسرائيلية"، فتنّص الخّطة على أنهم سيكونون مواطنين فلسطينيين، على أن 
 تخضع "الجيوب التي يعيشون بها وطرق وصولهم )إلى الدولة الفلسطينية( للسيادة اإلسرائيلية".

دولة الفلسطينية ميناءها الخاص... وتستفيد من إمكانية ومن المفترض بحسب الصفقة أن "تطور ال
وصول خاّصة إلى منشآت محددة لدولة إسرائيل في ميناءي حيفا وأسدود، مع وسائل فعالة الستيراد 
وتصدير البضائع من دون المساس بأمن إسرائيل. وتنّص كذلك على أن "الدولة الفلسطينية ستمتلك شبكة 

أراضيها المقطعة شرًقا وغرًبا وجنوًبا، وتوّفر لها "العبور فوق أو تحت دولة  مواصالت سريعة"، تربط بين
 إسرائيل".

وفي قضّية المياه، وهي إحدى القضايا الجوهرّية مفاوضات الحّل الدائم، والتي أبقاها اتفاق أوسلو مرهونة 
على المياه، التي تعتبر  باتفاق نهائي بين الطرفين، تؤكد الوثيقة أن "دولة إسرائيل ستبقي على سيادتها

 حيوّية ألمنها، وتوّفر استقراًرا للمنطقة". 
 ترانسفير ديمغرافي

وبينما تزعم الوثيقة أنها "تطرح توسيًعا ملحوًظا لألراضي الفلسطينية"، فإن الواقع أن ذلك يبقى في 
ا، بحسب الوثيقة، "كفر المناطق "غير المفيدة" التي تشّكل عبًئا على إسرائيل، مثل منطقة المثلث، وتحديدً 

قرع، عرعرة، باقة الغربية، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية"؛ كّل هذه 
البلدات من المفترض أن تقتطع وتضم إلى الدولة الفلسطينية المزعومة، على أساس أنها "حّددت ضمن 

، لكن في نهاية المطاف احتفظت بها 1949ى نطاق السيطرة األردنية خالل مفاوضات خط الهدنة عل
 إسرائيل ألسباب عسكرية، خفتت أهميتها منذ ذلك الحين".

من بيوتهم"، على اعتبار أن ذلك "قد  -يهوًدا أو عرًبا  -وفيما تّدعي الخّطة أنها ال تطلب "اقتالع الناس 
ملية اقتالع ديمغرافي يؤدي إلى اضطرابات أهلية، ويتعارض مع فكرة التعايش"، فإنها تمّهد لع
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للفلسطينيين؛ ففي حين تضَمن عملية تبادل األراضي تلك إلسرائيل ضّم كل مستوطنيها اليهود في الضفة، 
جغرافيًّا وقانونيًّا، إلى دولتها، فإنها تقتضي إقصاء الفلسطينيين الذي يعيشون في المثلث، على وجه 

بحكم األمر الواقع بعد النكبة، عبر ضّمهم جغرافيًّا  التحديد، ونزع مواطنتهم اإلسرائيلية التي حملوها
 وقانونيًّا إلى الدولة الفلسطينية الجديدة.

 ترانسفير في النقب؟
إضافة إلى اقتالع مواطني المثلث ديمغرافيًّا، ثّمة عملية اقتالع أخرى يبدو أن الخّطة تمّهد لها في النقب، 

زراعيًّا مع طريق يربطهما مًعا بقطاع غزة. ولرّبما يشي حين تخصص منطقة صناعية ومجّمًعا سّكانيًّا و 
ذلك باقتالع أهالي النقب ونقلهم إلى البقعة الجغرافية المنصوص عليها في الخارطة على حدود مصر، 
على أن يعيشوا هناك باعتبارهم فلسطينيين، علًما أن إسرائيل تشّن حمالت منّظمة، منذ سنوات، على طرد 

داتهم المنتشرة على امتداد الصحراء الواسعة، وحصرهم في نطاق تجمعات سكانية أهالي النقب من بل
 حضرّية ضّيقة، وهو ما لم تحقق فيه أهدافها المنشودة حتى اآلن.

 أمن إسرائيل ومكافحة اإلرهاب أوالً 
ا بوصفها وتعطي الصفقة "أولوّية"، كما تشير الوثيقة إلى ذلك حرفيًّا، لموضوعة األمن؛ أمن إسرائيل تحديدً 

 "تعاني من تحديثات جعرافية وجيواستراتيجية فائقة للعادة"، و"ال تملك هوامش ألي خطأ".
وتسوق في هذه اإلطار، "خطر اإلرهاب" باعتباره خطًرا رئيسيًّا و"عالميًّا"، "ينبغي على كّل الدول االتحاد 

ردن والدولة الفلسطينية المزعومة في مواجهته"، مشيرة بالتحديد إلى ضرورة التنسيق بين كل من مصر واأل
سرائيل في مكافحته.  وا 

 غزة
وبخصوص غزة، تؤكد الوثيقة أن الواليات المتحدة األميركية ال تتوقع من إسرائيل أن "تتفاوض مع أي 
حكومة فلسطينية تتضمن أعضاء من الجهاد اإلسالمي وحماس"، ما لم تعلن تلك الحكومة، بكل أطيافها، 

 "نبذ العنف".
نّص "الصفقة" أيًضا على أن إسرائيل "ستنّفذ التزاماتها تجاه غزة بموجب اتفاق السالم الفلسطيني وت

اإلسرائيلي فقط إذا اكتسبت السلطة الفلسطينية، أو أي هيئة أخرى مقبولة لدى إسرائيل، السيطرة الكاملة 
ق السالم الشامل، فإن األمر على غزة، ونزعت سالح المنظمات اإلرهابية فيها"، مستطردة بأنه "لكي يتحق

متروك للشعب الفلسطيني لكي يظهر أنه يرفض أيديولوجيات الدمار واإلرهاب والصراع، وأن يّتحد من 
 أجمل مستقبل أفضل".

 العالقات العربية اإلسرائيلية
تتعاون وتحت بند العالقات العربية اإلسرائيلية والتعاون االقتصادي اإلقليمي، تحدد الوثيقة هدفها بأن "

الدول العربية بشكل كامل مع دولة إسرائيل لفائدة جميع الدول في المنطقة". ومن المقترحات التي تطرحها 
سرائيل  الوثيقة في هذا السياق، على سبيل المثال، "أن تكون هناك رحالت طيران بين الدول العربية وا 

بشكل أفضل من زيارة األماكن المقدسة لدعم السياحة المتبادلة، ولتمكين العرب والمسلمين والمسيحيين 
 في إسرائيل".
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وتنّص كذلك على أن "الواليات المتحدة ستشجع بقوة الدول العربية على أن تباشر تطبيع عالقاتها مع 
دولة إسرائيل، والتفاوض على وثيقة السالم الدائم". وتقّر الخطة بأنها تهدف إلى تحقيق اعتراف وتطبيع 

 تعترف حاليًّا بإسرائيل، وال تقيم عالقات معها، على أن يكون االعتراف على كامل مع الدول التي ال
 أساس أن "إسرائيل دولة للشعب اليهودي"، والدولة الفلسطينية "دولة قومية للشعب الفلسطيني".

 مبادرات سالم إقليمية
إسرائيل والدولة  تحت هذا البند، تطرح خطة السالم نفسها أمًرا واقًعا جديًدا، بموجبه "ينبغي على

الفلسطينية والدول العربية العمل معًا لمواجهة حزب هللا، داعش، حماس )إذا لم تعد توجيه سياساتها(، 
 وكل المجموعات والمنظمات اإلرهابية األخرى، وكذلك المتطرفة".

، فإنها تقترح وبينما تؤكد الوثيقة أن "إسرائيل والدول العربية وجدت بالفعل مصلحتها المشتركة ضد إيران"
مبادرة لتشكيل منظمة لألمن والتعاون في الشرق األوسط، تضّم إلى جانب كّل من إسرائيل والدولة 

 الفلسطينّية المزعومة كالًّ من دول الخليج واألردن ومصر.
 خطة ترامب االقتصادية

دهار"، تأتي هذه انطالًقا من مؤتمر المنامة، الذي تمخض عن خطة اقتصادية بعنوان "سالم من أجل االز 
الخّطة االقتصادّية التي تحمل اسم ترامب، وتطرح، بحسب وثيقة الصفقة، ثالثة أسس لدعم المجتمع 

مليار  50الفلسطيني تقوم على "االقتصاد، الشعب، الحكومة"، وفق زعمها، مع "إمكانّية تسهيل أكثر من 
 سنوات". 10دوالر في استثمارات جديدة خالل 

د الخّطة بتحقيق "نمّو اقتصادي تاريخّي للفلسطينيين"، مقّدرة بأن الناتج المحلي بناء على ذلك، تعِ 
سنوات، ويخلف أكثر من مليون فرصة عمل، ويخّفض نسبة  10اإلجمالي في فلسطين سيتضاعف خالل 

، وذلك من خالل "إطالق اإلمكانات االقتصادية للشعب %50، والفقر بنسبة %10البطالة إلى أقل من 
طيني"، وضمان أن "تتوسع أسواق الضفة الغربية وغزة لترتبط بشركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الفلس

سرائيل، واألردن، ولبنان".  مصر، وا 
 التالي: الكامل للصفقة: انقر على الرابط الحرفي لقراءة النص

4fe808362982-418a-3e47-140d-23703ec7https://www.alaraby.co.uk/File/Get/ 
 
 

 "إسرائيل"تطّبع العالقات مع قريبًا و  تلتحق باإلمارات دولة عربية قدهناك كوشنر:  .906
ن كي: إنه يوجد "احتمال كبير جدًا" أن تعليأ.ف.ب: قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس األمر  -واشنطن 

ودولة عربية أخرى تطبيع العالقات بينهما خالل األشهر الثالثة التالية إلعالن تطبيع العالقات  "إسرائيل"
 .أبوظبيبين تل أبيب و 

 2020/8/14، األيام، رام هللا
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 من الشرق األوسط أن تبقى جزءاً  لها ضمنيس "سرائيل"إبايدن: عرض اإلمارات االعتراف بدولة  .907
كية جو بايدن، الخميس، باتفاق تطبيع يح الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية األمر واشنطن: رّحب المرش

 ستساعد على تخفيف التوتر في المنطقة. "خطوة تاريخية"واإلمارات، واعتبره  "إسرائيل"العالقات بين 
 عرض اإلمارات االعتراف بشكل علني بدولة اسرائيل عمل مرحب به وشجاع وفعل سياسي"أن مشيرًا إلى 

 من الشرق األوسط. "ال يتجزأ" جزءاً  "سرائيل"إ، وسيساعد على ضمان أن تبقى "مطلوب بشدة
 2020/8/13، الشرق األوسط، لندن

 
 في المنطقة ءمن العدا عاماً  72بومبيو: إتفاق "إسرائيل" واإلمارات خطوة شجاعة إلنهاء  .908

يوم تاريخي "بأنه  رائيل" واإلماراتاالتفاق بين "إس وصف وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو إعالن
أن "الواليات المتحدة تأمل مشيرًا إلى أن  ."وخطوة مهمة إلى األمام من أجل السالم في الشرق األوسط

من األعمال العدائية في  عاماً  72تكون هذه الخطوة الشجاعة األولى في سلسلة من االتفاقات التي تنهي 
 ."المنطقة

The Times of Israel, 13/8/2020  
 
 كوشنر: خطة الضم اإلسرائيلية ستستغرق وقتا لتكون سارية  .909

على تعليق خطط ضم األراضي  "إسرائيل"رويترز: لدى رده على سؤال عن الفترة التي وافقت  -واشنطن 
إن االتفاق سيستغرق ، قال جاريد كوشنر، في الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق للتطبيع مع اإلمارات

خطوة استفزازية  "إسرائيل"إلى أن اإلمارات اتخذت الخطوة ألنها ال تريد أن تتخذ . مشيرًا لتنفيذه وقتاً 
ستمضي قدما في خطة الضم قبل بحثها  "إسرائيل"بالمضي قدما في خطة الضم، وقال إنه ال يعتقد أن 

 .مع أمريكا أوال
 2020/8/13، األيام، رام هللا

 

 لة فلسطينية""وافقت على دو  "إسرائيل"كوشنر:  .910
كي، دونالد ترامب، الجمعة، خالل مقابلة يجاريد كوشنر، مستشار الرئيس األمر  : قالباسل مغربي تحرير 

كية، "لقد أظهرت إسرائيل رغبة حقيقية للتوصل إلى سالم من خالل الموافقة يمع قناة "فوكس نيوز" األمر 
ن أ" الفتًا إلى ورسمت حدود المستقبل". على دولة فلسطينية وكذلك على الخريطة التي رسمها الرئيس،

تحرك إسرائيل لمحاولة ضم مناطق في الضفة الغربية تضّم الكثير من المستوطنين، والتي لن ُترِجعها 
 إسرائيل في الواقع؛ أزعج الكثير من الناس في المنطقة".

 2020/8/14، 48عرب 
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 أمر حتمي "إسرائيل"كوشنر: التطبيع بين السعودية و .911
وفي مقابلة مع قناة  والسعودية "أمر حتمي". "إسرائيل"أكد جاريد كوشنر، أن تطبيع العالقات بين : لندن

سرائيل عالقات طبيعية تماما، اعتبر أنه ""سي إن بي سي" األمريكية،  من المحتم أن يكون للسعودية وا 
ما نقلته صحيفة "ذا تايمز وفق و  وأنهما سيكونان قادرين على القيام بالكثير من األشياء العظيمة معا".

إن بعض الدول "شعرت بالضيق ألنها لم تكن أوال" بإعالن التطبيع العلني مع ف، عنه  أوف إسرائيل"
 ."إسرائيل"

 2020/8/15، "21موقع "عربي 
 
 على جدول األعمال ةمطروح  تما زالاإلسرائيلية  "الضمخطة ": ديفيد فريدمان .912

مطروحا على جدول  ما زال "الضم" مخطط حتلة ديفد فريدمان إنقال السفير األمريكي في القدس الم
اإلدارة األمريكية تريد أن تعطي دوال أخرى في المنطقة فرصة مشيرًا إلى أن . ، ولكنه غير واضحاألعمال

 ."إسرائيل"إبرام اتفاقات مماثلة مع 
 إنه مجرد شيء أرجأناه حتى نعطي السالم كل فرصة سانحة. مؤكداً   

 2020/8/14، عربي، لندنالقدس ال
 
 توماس فريدمان: االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي زلزال جيوسياسي بالشرق األوسط .913

االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي بأنه  ،في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز، وصف الكاتب توماس فريدمان
كي دونالد ترامب له يإن وصف الرئيس األمر  معتبراً زلزال جيوسياسي ضرب منطقة الشرق األوسط، 

كا، المؤيد يوأوضح أن هذا االتفاق يفيد المعسكر المؤيد ألمر  بـ"االختراق الضخم" هو وصف مستحق.
ن السلطة الفلسطينية ولفت إلى أ مرة واحدة ولألبد. "إسرائيل"لإلسالم المعتدل، والمؤيد إلنهاء الصراع مع 

ألن االتفاق يجردها من فكرة أن دول الخليج  "يلإسرائ"سُتجبر على الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع 
فقط بعد أن تلبي األخيرة مطالب السلطة بإقامة دولة حسب مواصفات  "إسرائيل"العربية سُتطبع مع 

 السلطة.
 2020/8/14، الجزيرة نت، الدوحة

 
 كيةينتنياهو وعد بعدم ضم أراض في الضفة الغربية من دون موافقة أمر كوشنر:  .914

 ، خالل إحاطةكييجاريد كوشنر مستشار الرئيس األمر  قال 17/8/2020نت، الدوحة،  الجزيرةذكرت 
ن هناك جهات أخرى في الشرق األوسط تتطلع أ ي،سرائيلاإل يتفاق اإلماراتاالصحافية قدمها حول تقييم 

كد وأ .المنطقة بأنه كان زلزاال في "إسرائيل"اتفاق التطبيع بين اإلمارات و ، واصفاً "إسرائيل"إلى التطبيع مع 
في ضم أراض في الضفة الغربية من دون الحصول  أن نتنياهو وعد بعدم المضي قدماً في هذا السياق 
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 جاريد كوشنر موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين، ووصفه بغير البناء، مشيراً  وانتقد كية.يعلى موافقة أمر 
 في مساعدة أنفسهم، حسب تعبيره. إلى أنه ال يمكن مساعدة الفلسطينيين إذا لم تكن لهم الرغبة

"هناك عرض سخي للدولة )الفلسطينية( وتبادل األراضي ، أكد كوشنر أن 17/8/2020، 48عرب وأضافت 
هاجم القيادة الفلسطينية قائال: "بغض إال أنه  ونعرض على الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات".

ة ترد بنفس الطريقة، هي غير منطقية. من المستحيل النظر عن أية خطة تطرحها، القيادة الفلسطيني
 مساعدة أولئك الذين ال يريدون مساعدة أنفسهم. هناك إحباط في المنطقة من سلوك القيادة )الفلسطينية(".

نهاء الصراع". إنقال فقد موقف السعودية أما بما يخص   "السعودية تريد أن ترى دولة للفلسطينيين وا 
 
 على أراضي الضفة الغربية لم تتنازل في اتفاقها مع اإلمارات عن السيادة "إسرائيل": جرينبالت .915

كي السابق لعملية السالم في الشرق األوسط، أن تل أبيب لم تتنازل يالمبعوث األمر  جرينبالتأكد جيسون 
وقال في  في اتفاقها التطبيعي مع اإلمارات عن تنفيذ خطة تطبيق السيادة على األراضي الفلسطينية.

جيش اإلسرائيلي صباح اليوم، إن الكلمات التي اختارها األطراف الثالثة في االتفاقية الديث إلذاعة ح
الرسمية هي كلمة تأجيل، ولم يتم التطرق إللغاء الخطة التي سيتم مع مرور الوقت تنفيذها، مشيًرا إلى أنه 

لقضية  من جهة أخرىوتطرق  ".ما زال يؤيد تطبيق السيادة اإلسرائيلية، رافًضا وصفها بـ"مخطط الضم
 أبدت فعاًل مرونة في صفقة األسلحة. "إسرائيل"إلى أن  تسليح اإلمارات بأسلحة متطورة، ملمحاً 

 2020/8/18، القدس، القدس
 

 ترامب: السعودية ودول ُأخرى قد تنضم لالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي .916
مب يوم األربعاء، إنه يتوقع انضمام السعودية كي دونالد ترايقال الرئيس األمر : سعيد عريقات -واشنطن 

"هناك دول لن تخطر مشيرًا بالقول أن  األسبوع الماضي. "إسرائيل"إلى االتفاق الذي أعلنته اإلمارات و
 حتى ببالكم تريد االنضمام إلى ذلك االتفاق"، ولم يذكر دوال أخرى باالسم غير السعودية.

 2020/8/20، القدس، القدس
 

 واإلمارات سيفتح الباب واسعًا أمام األعمال اإلسرائيلية في المنطقة "إسرائيل"اق كوشنر: اتف .917
، خالل مشاركتهكي دونالد ترامب، يالرئيس األمر  مستشارجاريد كوشنر،  اعتبر :سعيد عريقات – واشنطن

مارات "جيد ودولة اإل "إسرائيل"أن اتفاق التطبيع بين ، برنامج "الميدان العالمي العام )جي.بي.إس(" في
سرائيل والمنطقة والعالم، سيكون جيدًا للتشارك االقتصادي والعلمي والتجاري، وسيفتح الباب  لإلمارات وا 

 واسعًا أمام األعمال اإلسرائيلية لتنتشر في المنطقة دون عوائق، ويستفيد منها الجميع".
ة سالم ترامب "جعلت إسرائيل قدمت تنازاًل كبيرًا في "صفقة القرن"، كون أن خط "إسرائيل"وادعى أن 

  أيضًا". توافق على دولة فلسطينية ألول مرة في تاريخها، ووافقت على حدود واضحة ألول مرة في تاريخها
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قال كوشنر إنه يتوقع ذلك وسيزور المنطقة  "،إسرائيل"وعما إذا كان يأمل بانضمام دول ُأخرى للتطبيع مع 
 من أجل هذا الهدف.

 2020/8/23، القدس، القدس
 
 العسكري "تفّوقها"إلى  "إسرائيل"بومبيو ُيطمئن  .918

كي مايك بومبيو، أمس، في تل أبيب في زيارة قصيرة، التقى خاللها رئيس يحّط وزير الخارجية األمر 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير األمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ورئيس 

واإلمارات، واستئناف العقوبات على  "إسرائيل"ين، لبحث اتفاق تطبيع العالقات بين الموساد يوسي كوه
في منطقة  "إسرائيلـ"ن بالده ملتزمة بالحفاظ على التفّوق العسكري لأخالل لقائه نتنياهو، وقد أكد إيران. 

ت، مستدركًا لإلمارا "35إف "الشرق األوسط، وذلك في ظّل الحديث عن بيع الواليات المتحدة طائرات 
، وستواصل واشنطن فحص مسار صفقة األسلحة أبوظبيلدينا عالقات عسكرية وطيدة مع "أن القول ب

 . "وبيع اإلمارات الطائرات للدفاع عن ذاتها من التهديد اإليراني
  2020/8/25، األخبار، بيروت

 
 "F35واإلمارات بشأن طائرات  "إسرائيل"محادثات أمريكية إيجابية مع  .919

قالت مسؤولة أميركية رفيعة المستوى، األربعاء، إن "هناك محادثات إيجابية للغاية مع : مغربيباسل 
 "(.11"، بحسب ما أوردت هيئة البّث الرسمّية اإلسرائيلّية )كان "F35إسرائيل واإلمارات حول بيع طائرات 

خاص مع "سكاي نيوز  على صلة، قالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية، مورغان أورتاغوس في لقاء
اإلماراتي( هو طريقة جديدة  -عربية": "أرى أن ما نشهده من خالل هذه المعاهدة )التحالف اإلسرائيلي 

للمضي قدما في الشرق األوسط، نأمل في أن ندخل مرحلة تقوم فيها دول عربية أخرى باتخاذ مثل هذه 
 الخطوة".

 27/8/2020، 48عرب 

 
 "مسألة وقت" "إسرائيل" كوشنر: التطبيع السعودي مع .920

قال كبير مستشاري وصهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، إن دوال خليجية بما فيها 
 السعودية، ستقدم على تطبيع عالقاتها مع االحتالل اإلسرائيلي.

اقب أعتقد أن األمر حتمي، وتبقى مسألة وقت فقط. بلدان عديدة تر ”: “نيوزويك“وأضاف كوشنر لموقع 
… األجيال الشابة متحمسة جدا له )التطبيع(”، و”هذا )التطبيع( عن كثب وتنتظر ردود الفعل بشأنه

 ”.والحقيقة هي أن معظم هذه البلدان تريد أن تنمي اقتصاداتها
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أعربوا عن تشاؤمهم بشأن نية القيادة الفلسطينية في تحسين حياة “وزعم كوشنر أن زعماء المنطقة 
عجز القيادة الفلسطينية عن “يفا أنهم لن يتخلوا عن طموحاتهم في المنطقة بسبب ، مض”الفلسطينيين
 ”.المضي قدما

 27/8/2020القدس العربي، لندن، 
 
   "إسرائيلـ"كوشنر يؤكد من أبوظبي أن الواليات المتحدة سوف تضمن التفوق العسكري ل .921

إن الواليات المتحدة ستضمن  ،بوظبيأإلى  ه، لدى وصولاإلثنين)د ب أ(: قال جاريد كوشنر،  - أبوظبي
 في المنطقة مع تعزيز عالقاتها مع اإلمارات العربية المتحدة. "إسرائيلـ"التفوق العسكري ل

 2020/8/31، القدس العربي، لندن
 
 بينهما بالسالم ستكونان أكثر أمناً  "إسرائيل"اإلمارات و: مستشار األمن القومي األمريكي .922

 "إسرائيل"ن اإلمارات وأمستشار األمن القومي األمريكي روبرت أوبراين،  اعتبر )د ب أ(: - أبوظبي
 ن التاريخ سيذكر قيادتي البلدين بأنهما صناع سالم.أ الفتًا إلى، بينهما ستكونان أكثر أمنا بالسالم

 2020/8/31، القدس العربي، لندن
 
 في أجوائها للمرة األولىإنه ألمر تاريخي أن تسمح السعودية بعبور طائرة إسرائيلية : كوشنر .923

بالعبور فوق  أبوظبيالمتجهة إلى كوشنر السعودية على السماح للطائرة اإلسرائيلية  جاريد شكروكاالت: 
 أمر تاريخي، وهي المرة األولى التي يحدث فيها ذلك. معتبرًا أنه بإذن من سلطات المملكة، ، أجوائها

  2020/8/31، الجزيرة نت، الدوحة
 

 " العبري: األمريكيون يخشون خسارة الزخم الحاصل في العالقة اإلماراتية اإلسرائيلية موقع "والال .924
في البيت  أن المسؤولينلمحلل السياسي في موقع "والال" اإللكتروني، باراك رافيد، ا : ذكربالل ضاهر

ارة الزخم من أجل عدم خسبين اإلمارات و"إسرائيل" وبالسرعة الممكنة االتفاق  قدماً  يدفعون األبيض
، والنفي الهستيري من جانب نتنياهو، 35التوتر الذي نشأ حول صفقة طائرات إفخصوصًا بعد الحاصل. 

في الواليات المتحدة من أن عملية  أثار تخوفاً مما وقرار اإلمارات بإلغاء اللقاء الثالثي في األمم المتحدة، 
باإلهانة من النفي العلني لنتنياهو شعروا مارات في اإل ينالمسؤولوأشار رافيد إلى أن  التطبيع قد تتعرقل.

نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن و حولها،  "إسرائيل"لموافقته على صفقة الطائرات هذه ومن الخطاب في 
يشعرون أنهم تحولوا إلى "كرة قدم سياسية"، يركلها  أبوظبيأحد المسؤولين اإلماراتيين أبلغه بأنه في 

وزير الخارجية األمر الذي دفع فيما بينهم من أجل تحقيق مكاسب في الرأي العام. الوزراء اإلسرائيليون 
نه أال يصرح على وطلبا م ،محادثات نقدية مع نتنياهو إلجراءكوشنر جاريد كي، مايك بومبيو، و ياألمر 

 .المأل ضد الصفقة
 2020/8/31، 48عرب 
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 ة من "الجيل الجديد"مستشار األمن القومي األميركي يدعو إليجاد قيادة فلسطيني .925
دعا مستشار األمن القومي األميركي روبرت أوبراين إلى إيجاد قيادة  :عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس

في تصريح لبرنامج "ذا هاغ هويت راديو شو" اإلذاعي -وقال أوبراين  فلسطينية من "الجيل الجديد".
لقديمة المتحصنة بمنظمة التحرير المشكلة تكمن في بعض القيادات ا إن-اإلنترنتاألميركي عبر 

وأضاف نحتاج إلى وجود جيل جديد من القادة الفلسطينيين، شبان يريدون مستقبال رائعا إلى  الفلسطينية.
 جانب أشقائهم العرب وجيرانهم اإلسرائيليين، بحسب تعبيره.

لمساعدتهم على الوصول واعتبر أن من الممكن أن يشكل ذلك مستقبال رائعا للفلسطينيين، "وأيدينا ممدودة 
واعتبر أن مجيء الفلسطينيين إلى طاولة  سكوا بهذه اليد الممدودة قريبا".إلى هذا المستقبل، وآمل أن يم

 المفاوضات مع إسرائيل، سيحمل "فرصة فريدة" مع ترامب "إلظهار أنه يستطيع إنجاز صفقات كبيرة".
 4/9/2020لألنباء، ناضول وكالة األ 

 
 ت و"إسرائيل" تتفقان على تشكيل تحالف ضد إيرانواشنطن: اإلمارا .926

سرائيل توصلتا التفاق  واشنطن: كشف وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، األحد، أن اإلمارات وا 
لتشكيل تحالف ضد إيران لحماية األراضي األمريكية والشرق األوسط. جاء ذلك في حوار تلفزيوني عبر 

االستماع إلى الحوار الذي دار بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ووصف بومبيو  نيوز".قناة "فوكس 
وتابع  اللحظة التاريخية"."بـنتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والرئيس األمريكي دونالد ترامب، 

سرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير".  الوزير األمريكي قائال إن "اإلمارات وا 
 6/9/2020ول لألنباء، وكالة األناض

 
 ترامب يرحب بفتح الرياض مجالها الجوي للرحالت اإلسرائيلية .927

أفاد البيت األبيض بأن الرئيس األميركي دونالد ترامب حّث الرياض في اتصال مع العاهل السعودي 
وأضاف بيان البيت  الملك سلمان بن عبد العزيز على التفاوض مع دول الخليج األخرى لحل الخالف.

ألبيض أن ترامب رّحب خالل االتصال بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحالت الجوية بين إسرائيل ا
، والتي وصفها أبوظبيواإلمارات بدءا برحلة الطيران التجارية األسبوع الماضي من تل أبيب إلى 

 بـ"التاريخية".
 7/9/2020نت، الدوحة،  الجزيرة
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ميركية "لن تركض وراءكم.. الدول العربية سئمت من انتظار القيادة كوشنر للفلسطينيين: اإلدارة األ .928
 الفلسطينية

 ترامبشدد مستشار الرئيس األميركي جاريد كوشنر على أن الرئيس دونالد : هبة القدسي - واشنطن
في بدء المفاوضات  "التردد". وحذر من أن "استغالل ذلك"، داعيًا الفلسطينيين إلى "صانع صفقات سالم"
 ."األمور ستزداد سوءاً "عني أن ي

وقال كوشنر، خالل مؤتمر صحافي عقده بالبيت األبيض، األربعاء، تحضيرًا لحفل توقيع اتفاق تطبيع 
سرائيل، األسبوع المقبل، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد  العالقات بين اإلمارات وا 

كبيرة نحو إقرار السالم، بما يجلب فرصًا كبيرة لمنطقة الشرق  أخذا خطوة"أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
االتفاق بين الجانبين أطلق طاقة إيجابية كبيرة وأشاع حالة من التفاؤل لتسوية ". وشدد على أن "األوسط

 ."النزاعات القديمة، وأزال حواجز كانت تعرقل إحالل السالم في المنطقة
فيما يتعلق بالضم، لدينا نزاع "من الضفة الغربية، أجاب كوشنر:  وردًا على سؤال عن ضم إسرائيل أجزاء

عامًا، هو أن كال الطرفين  25إقليمي قديم... كان سبب عدم تحقق أي إنجاز في المفاوضات على مدى 
كان يحصل على ما يريده، فإسرائيل كانت تأخذ مزيدًا من األراضي، ويحصل الفلسطينيون على مزيد من 

الواقع اليوم أن كثيرًا من هذه ". وأضاف أن "جتمع الدولي، وأصبح الصراع مورد ثروة للقيادةاألموال من الم
األرض مأهولة باإلسرائيليين، وما فعلناه )في خطة السالم التي طرحتها واشنطن( هو محاولة إنقاذ حل 

ذا استمر الوضع الراهن، فستلتهم إسرائيل في النهاية كل األراضي في ا  ."لضفة الغربيةالدولتين، وا 
هناك أراٍض إلقامة دولة "، قائاًل: "تنازل إسرائيل عن األراضي التي تسيطر عليها"واستبعد كوشنر، 

فلسطينية عليها، لكن األرض التي يسكنها المستوطنون هي أرض تسيطر عليها إسرائيل، والتنازل عنها 
خريطة واقعية لما يمكن تحقيقه وما ال  والخريطة التي قدمناها )إلقامة دولة فلسطينية( هيغير محتمل، 
 ."يمكن تحقيقه

ال فسيمر الوقت وسيزداد األمر سوءًا "وطالب الجانب الفلسطيني بـ التوقف عن لعب دور الضحية، وا 
لديهم اآلن فرصة رائعة، وآمل أن تكون لديهم الحكمة والشجاعة للجلوس إلى "، عاّدًا أن "بالنسبة لهم

 ."صل إلى أفضل صفقة لشعبهمطاولة المفاوضات، والتو 
في "وفيما يتعلق بالجهود األميركية لدفع الفلسطينيين واإلسرائيليين للتوصل إلى اتفاق سالم، قال كوشنر: 

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

وخريطة وبشروط حقيقية، ووافقت على التفاوض على هذا األساس، لكن الفلسطينيين رفضوا المقترح حتى 
قبل أن يعرفوا محتواه، وكانت استراتيجيتهم، فقط، تجنب الدخول في التفاصيل. أعتقد أن هناك رغبة 

العرض ال يزال "غير أنه لفت إلى أن  ."ولة حل القضية الفلسطينية والمضي قدماً حقيقية في المنطقة لمحا
مطروحًا أمام القيادة الفلسطينية حينما تكون مستعدة للمشاركة... نملك القدرة على إبرام اتفاق سالم بينهم 

روط التي وبين إسرائيل، لكننا لن نطاردهم، وال يمكن أن نفرض عليهم صنع السالم، وهم يعرفون الش
ذا كانوا يعتقدون أنها خاطئة، فعليهم تقديم اقتراحاتهم وبعدها  توافق إسرائيل على التفاوض على أساسها، وا 
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الرؤية االقتصادية التي قدمتها اإلدارة األميركية "وشدد على أن  ."نرى إن كان بإمكاننا جمع الطرفين معاً 
اإلجمالي، وتخلق مليون وظيفة جديدة، وتخفض  للشعب الفلسطيني، ستؤدي إلى مضاعفة الناتج المحلي

لقد ". وقال: "في المائة، وتمهد الطريق لحياة أفضل وازدهار وكرامة للفلسطينيين 50البطالة بنسبة 
رفضوها حتى قبل أن تقد م، وقد سئمت الدول العربية من انتظار القيادة الفلسطينية... إسرائيل جادة في 

 ."صانع صفقات، ويستطيع إبرام اتفاق سالم، ولذا األمر متروك لهم ترامبصنع السالم، والرئيس 
 11/9/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 تغيير مستقبل شعوبهم أدركوا ضرورةقادة دول اإلقليم كوشنر بعد االتفاق البحريني اإلسرائيلي:  .929

، أنه رائيل" جاريد كوشنرمع "إس أكد مهندس اتفاقية السالم اإلماراتية والبحرينية: هبة القدسي - واشنطن
قادة معتبرًا أن "، "إسرائيل"من األمر المؤكد أن تقدم الدول في الشرق األوسط على تطبيع العالقات مع 

 ."دول اإلقليم أصبحوا يدركون أن الوقت قد حان للمضي قدمًا، وهم يريدون تغيير مستقبل شعوبهم
 2020/9/12، الشرق األوسط، لندن

 
 والبحرين أعادت إحياء آمال السالم "إسرائيل"الم بين معاهدة السكوشنر:  .930

المنطقة إن " ، تعليقًا على االتفاق البحريني اإلسرائيلي،كوشنرجاريد في كلمة له من البيت األبيض قال 
 مضيفًا أن. "تستجيب بشكل إيجابي للغاية التفاق اإلمارات ونأمل أن تكون عالمة على أن المزيد سيأتي

ويسمح لنا  مع اإلمارات بدأ بتحريك األمور بطريقة جيدة وهذا ما سيجعل أمريكا أكثر أمناً  االتفاق األول"
 بإعادة الجنود ويسمح لنا بإعادة االزدهار للمجتمع األمريكي.

 والبحرين أعادت إحياء آمال السالم. "إسرائيل"معاهدة السالم بين  الفتًا إلى أن 
 2020/9/12، الخليج، الشارقة

 
 سبتمبر 11أفضل تكريم لضحايا هجمات  هو "إسرائيل"لسالم بين البحرين وااتفاق : مايك بنس .931

لسالم بين مملكة البحرين ااتفاق أن كي، يأكد مايك بنس نائب الرئيس األمر : هبة القدسي - واشنطن
كي يبرايان هوك المبعوث األمر  في حين اعتبرسبتمبر.  11هو أفضل تكريم لضحايا هجمات  "إسرائيل"و
اتفاق السالم بين إسرائيل وكل من اإلمارات والبحرين هو بداية النهاية للصراع "لسابق لشؤون إيران، إن ا

 ."العربي اإلسرائيلي، واألساس لتحقيق إنجازات أكبر
 2020/9/12، الشرق األوسط، لندن

 
 ةكثير من مشاكل المنطق حلسي التطبيع انضمام السعودية وقطر وعمان إلى مسار: جرينبالت .932

إن اتفاقية التطبيع ، جرينبالتكي السابق لعملية السالم في الشرق األوسط جيسون يقال المبعوث األمر 
أن انضمام دول مثل  وكل من اإلمارات والبحرين ُتعزز االستقرار في الشرق األوسط، معتبراً  "إسرائيل"بين 
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الفلسطينيين إلى  اً يعا د منطقة.السعودية وقطر وعمان إلى هذا المسار سيمكن من حل كثير من مشاكل ال
 االلتحاق بقطار التطبيع، معتبرا أن في ذلك مصلحة لهم.

 2020/9/12، الجزيرة نت، الدوحة
 
 زعزع قضية تقرير المصير للفلسطينيين ترامب :جو بايدن .933

كية جو بايدن، بنيامين نتنياهو، يلرئاسة األمر لهاجم مرّشح الحزب الديمقراطي  :وكاالت -واشنطن 
وقال في كلمته خالل حفل نظمته منظمة "جي  ياسة التوسع االستيطاني، واستمرار الحديث عن الضم.وس

الخميس، إن "على إسرائيل التوقف عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربّية، ووقف الحديث  ستريت"،
موضًحا أنه  يين".عن الضّم والسعي للنهوض بحل الدولتين"، مؤكدا أنه "أوضح موقفه هذا أمام اإلسرائيل

سيعارض الضم إذا فاز بالرئاسة، وسيجدد الحوار مع الفلسطينيين، ويعيد الدعم المادي مع األخذ 
جدد تأكيده على أن قد و  كي، وسيفتتح مجددا قنصلية بالده في القدس الشرقية.يبالحسبان القانون األمر 

على المستوى  "إسرائيل"من جهة، وألمن  حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان حق الفلسطينيين بدولتهم
، زعزع قضية تقرير المصير للفلسطينيين، ويعمل على ترامبالبعيد من جهة أخرى، مشيًرا إلى أن 

 تقويض األمل بحل الدولتين.
  2020/9/11، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"ترامب: "خمسة أو ستة بلدان" عربية ستوقع "قريبا" اتفاقات مع  .934

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس، في كلمته قبل توقيع معاهدة السالم بين : وكاالت(واشنطن )
سرائيل، وا عالن تأييد السالم مع إسرائيل:   ."إننا هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ"اإلمارات وا 

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

إسرائيل واإلمارات والبحرين ستتبادل السفارات، وستتعاون معًا بشكل قوي، وستنسق جهودها في "وتابع: 
 ."العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية واألمن

سرائيل"ف قائاًل: وأرد  ."هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد األقصى وا 
وشدد الرئيس األميركي على أن هذه االتفاقيات ستخدم السالم في المنطقة برمتها، مشيرًا إلى أن 

ل إلى هذه المصلحة المشتركة واالحترام المتبادل هي األشياء، التي جعلت هذه الدول الثالث على الوصو "
 ."المعاهدة

وكشف ترامب أن الواليات المتحدة تجري محادثات مع فلسطين بشأن االنضمام التفاقيات الشرق األوسط، 
 ."إن الفلسطينيين سيكونون عضوًا في المحادثات في الوقت المناسب"قائاًل: 

القرب من الحديقة وأجرى، الرئيس األميركي محادثات مع ممثلين عن إسرائيل واإلمارات والبحرين، ب
سرائيل، وا عال "معاهدة السالم"الجنوبية للبيت األبيض، قبيل مراسم التوقيع على  ن السالم بين اإلمارات وا 
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سرائيل. عربية إضافية تستعد لتوقيع معاهدات سالم  "خمسة أو ستة بلدان"وأعلن ترامب أن  بين البحرين وا 
 حرين.مع إسرائيل بعد اإلمارات العربية المتحدة والب

 16/9/2020، أبوظبياالتحاد، 
 
 "فإنهم سيبقون بمفردهم في العراء" بعقد سالم مع "إسرائيل"لم يقم الفلسطينيون إذ مب: اتر  .935

مب، اليوم الثالثاء، إن الفلسطينيين سيذهبون في نهاية المطاف اواشنطن: قال الرئيس األميركي دونالد تر 
ل التي تدعمهم سياسيًا وماليًا تمضي قدمًا في إقامة عالقات إلى اتفاق سالم مع إسرائيل، في ظل أن الدو 

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

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

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

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

  15/9/2020الشرق األوسط، لندن، 
 
 "إسرائيل"البيت األبيض يدعو الديمقراطيين لحضور مراسم توقيع اتفاقيات التطبيع مع  .936

مريكي دونالد ترامب مرارًا دعوة الديمقراطيين لحضور مراسيم توقيع رفضت إدارة الرئيس األ: واشنطن
الرئيس على تشريعات رئيسية، ولكن في مشهد نادر يشير إلى أن الخالفات الحزبية األمريكية تختفي 
عندما يتعلق األمر بكيان االحتالل اإلسرائيلي، دعا البيت األبيض بعض الشخصيات الرئيسية 

 توقيع اإلمارات والبحرين اتفاقية التطبيع سيئة الذكر مع إسرائيل. لمراسم الديموقراطية
، بأنه تم دعوة عدد كبير من الديمقراطيين لحضور اإلثنينوصرح مسؤول كبير في اإلدارة للصحافيين، 

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

 15/9/2020القدس العربي، لندن، 
 
 قبل االنتخابات "إسرائيل"ترامب يسعى إلى احتفال تطبيع عربي آخر مع  .937

علمت "القدس" األربعاء أن الرئيس األميركي دونالد ترامب يضغط على  :سعيد عريقات - واشنطن
برام اتفاقيات تطبيع كامل مجموعة من الدول العربية كي تلحق بركب دولة اإلمارات العربية والبح رين وا 
 مع إسرائيل قبل االنتخابات األميركية يوم الثالث من تشرين الثاني المقبل.
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 –أيلول( عن أن دول عربية  15وقال مصدر مطلع لـ"القدس" :"إن ما قاله الرئيس يوم أمس )الثالثاء، 
دف ملموس وهو وفريقه يعملون ليس مجرد نقاط خطابية، بل إنه ه –ربما خمسة دول ستلحق باإلمارات 

 على إنجازه ، والحقيقة أنهم قطعوا شوطا مهما نحو تحقيق هذا الهدف".
"الرئيس ترامب  :جولة التطبيع المقبلة قال المصدروحول من هي هذه الدول العربية التي ستكون جزًء من 

 لعربية السعودية".يتمنى، ويضغط هو وصهره جاريد كوشنر أن تكون الجائزة األكبر هي المملكة ا
آلن، فإن الرئيس ترامب وكوشنر يركزان على السودان وُعمان اللتان شاركتا ا"أما  ولكن، يقول المصدر:

في احتفال الثالثاء في البيت األبيض في إشارة قوية أنهما على مقربة من قرار كهذا، كما يطمح الرئيس 
 ".)ترامب( بترتيب عالقات تطبيعية إسرائيلية مع المغرب

 16/9/2020القدس، القدس، 
 
زاحة عباس"إسرائيلفي "السفير األمريكي  .938  : نفكر في تنصيب دحالن وا 

قال السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان : خدمة سند - الصحافة اإلسرائيلية -وكاالت  -الجزيرة 
صلحة في هندسة القيادة إن واشنطن تفكر في تنصيب محمد دحالن زعيما للفلسطينيين لكن ليست لديها م

 الفلسطينية.
تلك التصريحات  - المقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو -ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" 

عن فريدمان، مشيرة إلى أن هناك تقديرات بأن الواليات المتحدة األميركية يمكن أن تدعم دحالن إلزاحة 
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

نهم و  وجه فريدمان انتقادات للسلطة الفلسطينية قائال "يتشبثون بشكاوى قديمة جدا وغير ذات صلة، وا 
 بحاجة إلى االنضمام إلى القرن الحادي والعشرين، فهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي".

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

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

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

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

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

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام هللا وليد العمري إن الصحيفة عّدلت التصريح في بعض مواقعها، ولكنها 
 األساسي. أبقت عليه حتى عصر اليوم في موقعها
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وأضاف العمري أن الضجة التي أحدثها التصريح دفعت الصحيفة للتظاهر بأن مراسلها أرئيل كاهانا 
 ارتكب خطأ مطبعيا.

 17/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ترامب لليهود األميركيين: "نحن نحب بلدكم وجاريد زعيم عظيم إلسرائيل" .939

اليهودية" في تقرير لها، يوم الخميس، أن الرئيس  ذكرت "وكالة التلغراف: سعيد عريقات  –واشنطن
دقيقة بأن يصوت  20األميركي دونالد ترامب طالب الزعماء األميركيين اليهود في مكالمة هاتفية استغرقت 

اليهود األميركيين له، وأنهى مكالمته بعبارات مثيرة للجدل كان قد استخدمها في الماضي، مشككًا في والء 
 ين للواليات المتحدة.اليهود األميركي

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

 ارة إلسرائيل.نقدرك حًقا، ونحن نحب بلدكم أيضًا" في إش
وفي معرض تقديمه لصهره اليهودي جاريد كوشنر، الذي ُيعّد مهندس صفقة القرن والوسيط الذي نجح 
بتحقيق اتفاقات التطبيع اإلمارتي البحريني اإلسرائيلي التي ُوقعت يوم الثالثاء في البيت األبيض، وصفه 

 ترامب بأنه "زعيم ال ُيصدق )عظيم( إلسرائيل".
 ، كرر ترامب عبارات قالها سابقًا، وصف فيها اليهود األميركيين بأنهم إسرائيليون.وبحسب النشرة

كما أن تعليقات ترامب أثناء المكالمة تجاوزت الخط الفاصل بين أحداث البيت األبيض والحمالت 
 حتى رئاسته ُتعّد غير أخالقية، إن لم تكن غير قانونية. –وفق النشرة–االنتخابية، التي كانت 

ط على المشاركين في المكالمة االنتخاب لصالحه، محذرًا من أن إسرائيل ستعاني إذا لم تتم إعادة وضغ
 انتخابه في خريف هذا العام.

تشرين الثاني )يوم االنتخابات  3وقال ترامب: "يجب أن أقول لكم إن عليكم فعل كل ما تقدرون عليه يوم 
 ننا إذا لم نفز، فإن إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة".الرئاسية( إلعادة انتخابي، فهذا أمر مهم جدا أل

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

 تراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة إليها وطرح خطة سالم منحازة إسرائيل.واالع
وقال ترامب: "نحن في الشرق األوسط بسبب حماية إسرائيل"، وهو موقف يعتبره الخبراء متناقضًا مع 

 المصالح العديدة، بما في ذلك التدفق الحر للنفط، الذي تمتلكه الواليات المتحدة في المنطقة.
سب النشرة، فإنه "عندما تساءل آرثر ستارك، رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األميركية وبح

الكبرى، عن خطط ترامب لمساعدة إسرائيل في مواجهة جهات فاعلة مثل إيران وتركيا الذين يدعمون 
 الجماعات اإلرهابية مثل حماس وحزب هللا، رد ترامب، مرة أخرى: صوتوا للجمهوريين".



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          500 

ترامب: "إنه في الحقيقة وقت مهم جدًا في حياة إسرائيل وسالمة إسرائيل، ونحن سنواصل القيام  وقال
بعمل رائع، أما إذا فاز الجانب اآلخر )الديمقراطيون وجو بايدن( فستنتهي المراهنة على دعم إسرائيل، 

 أعتقد أنها ستكون قصة مختلفة تمامًا، أعتقد أنه سيحدث العكس تمامًا".
ترامب في المكالمة إلى أنه خرج من االتفاق النووي اإليراني )الذي أبرمته الدول الخمس دائمة وأشار 

(، ألن إسرائيل أدانت االتفاق، وقال إن 2015العضوية غي مجلس األمن زائد ألمانيا مع إيران في تموز 
التراجع النووي، "أذل  من أجل اتفاق 2015)الرئيس السابق( أوباما، الذي توسط في تخفيف العقوبات لعام 

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وقال ترامب: "أتذكر أن بيبي )نتنياهو( جاء متوساًل إليه )أوباما(، إلى نقطة إذالل وترجاه: ال تفعلها من 

فإن ال توقع االتفاق )النووي( اإليراني، ولكنه فعلها. أما أنا فقد كسرتها "محتجًا"، ومع ذلك  فضلك..
من أصوات اليهود بشكل تلقائي.. آمل أن تتمكنوا من القيام بما هو  %75الديمقراطيين يحصلون على 

 أفضل من ذلك. آمل أن نتمكن من شرح ما يجري للناس".
وأشار ترامب في المكالمة إلى أنه كان في حالة حيرة من أمره بشأن سبب عدم حصوله على حصة أكبر 

 من األصوات اليهودية.
ل: "إن هذا ما يدهشني حقًا، وال بد لي من أن أقول لكم، ألنني رأيت استطالعًا للرأي في االنتخابات وقا

من األصوات اليهودية، وقلت هنا لدي صهر يهودي )جاريد  %25األخيرة، حصلت فيه فقط على 
ت المذهلة كوشنر( وابنة يهودية )إيفانكا ترامب(، لدّي أحفاد جميلون يهود. لدّي كل هذه اإلنجازا

 )إلسرائيل("، معبرًا عن دهشته من تصويت اليهود األميركيين تقليدًا للحزب الديمقراطي.
  17/9/2020القدس، القدس، 

 

 "إسرائيل"البيت األبيض: خمس دول تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع  .940
ول أخرى تدرس واشنطن: أكد كبير موظفي البيت األبيض مارك ميدوز، اليوم )الجمعة(، أن خمس د
 بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع اإلمارات والبحرين اتفاقين هذا األسبوع.

ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد 
فترة ثانية في اقتراع نوفمبر إلى والية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز ب ترامب

 )تشرين الثاني( المقبل، مشيرًا إلى أن ثالثة منها في المنطقة.
 18/9/2020، الشرق األوسط أونالين

 
.. لكن األخير رفض فقطعت واشنطن مب أراد عالقة طيبة مع عباسانائب الرئيس األميركي: تر  .941

 المساعدات
رئيس األميركي، عن سبب تجاهل اإلدارة األميركية كشف مايك بنس، نائب ال: معاذ العمري - واشنطن

اتخذ قرار قطع  ترامبالسلطة الفلسطينية، وقال في تصريحات صحافية، أمس األحد، إن الرئيس 
المساعدات عن الفلسطينيين بعد أن حاول في البداية بناء الثقة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بيد 
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، مما اضطر اإلدارة األميركية إلى تجاهل التعامل ترامبمع الرئيس أن األخير رفض ولم يصل إلى وفاق 
 مع السلطة الفلسطينية وقطع المساعدات عنها.

 "سي بي إن نيوز"، وقناة "كل إسرائيل"وفي حوار صحافي أجراه نائب الرئيس األميركي مع موقع 
 "مب، من منطلقاذي حققه الرئيس تر االتفاقية واإلنجاز التاريخي ال"األميركية، ُبث األحد، أكد أنه يدعم 

سرائيل بأنها  في  "أعز حليف لنا"معتقداته المسيحية اإلنجيلية، واصفًا العالقة بين الواليات المتحدة وا 
 الشرق األوسط.

سرائيل، أن  سبب نجاح "وأوضح بنس للمحاور الكاتب جويل روزنبيرغ، المقرب من اإلدارة األميركية وا 
عامًا الماضية، أن الرئيس األميركي اختار  25في تحقيق السالم على مدار الـمب حيث فشل أسالفه اتر 

، مشيرًا إلى أن "التخلص من قواعد اللعبة القديمة، ولم يتخذ المسار التقليدي الذي فشل فيه كل من سبقه
لرافضين مب اتخذ قرارًا منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه بأنه لن يستمر في مكافأة الفلسطينيين ااتر "

 على حد تعبيره. "للتفاوض. ولن يستمر في منحهم الدعم المالي لذلك
 21/9/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 سنوات والضم لم يلغ 7بعد  F-35فريدمان: اإلمارات قد تتسلم طائرات  .942

أول  وكاالت توقع سفير الواليات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أال تتسلم دولة اإلمارات –القدس 
 إال بعد نحو سبع سنوات. F-35طائرة مقاتلة أمريكية من نوع 

وقال فريدمان، وفي مؤتمر عقتده صحيفة )جيروزاليم بوست( وفق ما أودر مقع هيئة البث اإلسرائيلي: أن 
 سرائيل.إكفيلة بضمان التفوق النوعي لجيش الخبراء األميركيين واإلسرائيليين يدرسان حاليا السبل ال

مصادر مطلعة للهيئة أن هناك فكرة تهدف إلى تمكين سالح الجو اإلسرائيلي من رصد وأوضحت 
 الطائرات التي ستباع لإلمارات.

وبخصوص خطة فرض خطة الضم، قال السفير األمريكي، انه تقرر تأجيل تطبيقها مبينا أن ذلك ال 
 يعني إلغاءها.

 24/9/2020األيام، رام هللا، 
 
 "إسرائيل" العسكريةلى تفّوق ون يعد بالحفاظ عجالبنتا .943

تل أبيب: توصل رئيس الوزراء البديل ووزير األمن في حكومة تل أبيب، بيني غانتس، إلى تفاهمات مع 
نظيره األميركي، مارك آسبر، لتشكيل لجنة في البنتاغون تهتم باتخاذ خطوات تضمن تفوق إسرائيل 

 ة أسلحة حديثة للجيش اإلماراتي.العسكري، وتعوض الجيش اإلسرائيلي عن قرار إبرام صفق
وقالت مصادر مرافقة للوزير غانتس إن المسؤولين الذين التقاهم في البيت األبيض وفي البنتاغون، تفهموا 

 تمامًا المطلب اإلسرائيلي وتسلموا قائمة طلبات ووعدوا بدراستها بتوجه إيجابي.
لى تفوق إسرائيل العسكري في الشرق األوسط. وقد أعلن آسبر أمام غانتس أن الواليات المتحدة ستحافظ ع

أقول للجميع إن إحدى الدعائم األساسية لعالقاتنا الدفاعية، الحفاظ على التفوق العسكري "وأضاف: 
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النوعي إلسرائيل في المنطقة. الواليات المتحدة ملتزمة بذلك، ووزارة الدفاع تحترم هذا االلتزام. وسنواصل 
 ."القديمة القائمة على الحفاظ على أمن إسرائيلتدعيم السياسة األميركية 

 24/9/2020، لندن، الشرق األوسط
 
 ترامب يدعو بن زايد لتشجيع بلدان المنطقة على التطبيع مع كيان االحتالل اإلسرائيلي  .944

واشنطن: دعا الرئيس األمريكي دونالد ترامب، األحد، ولي عهد اإلمارات محمد بن زايد آل نهيان، إلى 
 البلدان األخرى بمنطقة الشرق األوسط على التطبيع مع كيان االحتالل اإلسرائيلي.تشجيع 

وقال نائب المتحدث باسم البيت األبيض جود دير، في بيان، إن ترامب وآل نهيان بحثا خالل مكالمة 
أن ترامب دعا ولي عهد أبوظبي لتشجيع ” دير“هاتفية آخر المستجدات في الشرق األوسط. وأضاف 

 ان األخرى في المنطقة على اتباع المسار نفسه الذي سارت فيه اإلمارات في هذا اإلطار.البلد
 12/10/2020القدس العربي، لندن، 

 
 بومبيو يحث السعودية على بحث تطبيع العالقات مع "إسرائيل" .945

طبيع واشنطن: حث وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو السعودية، اليوم األربعاء، على بحث موضوع ت
 العالقات مع إسرائيل.

برنامجا قويا “جاء ذلك خالل اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي، وقال أيضا إن واشنطن تدعم 
 للمملكة.” األسلحةلمبيعات 

أضاف بومبيو أنه أثار ما يسمى باتفاقات أبراهام، وهي اتفاقات بوساطة أمريكية لتطبيع العالقات 
زير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود في اجتماع بمقر الدبلوماسية مع إسرائيل، مع و 

 وزارة الخارجية األمريكية.
نأمل أن تنظر السعودية في مسألة تطبيع عالقاتها مع إسرائيل أيضا، ونود أن نشكرهم على “وقال بومبيو 

ي أن تشجع المملكة القادة ، مضيفا أنه يأمل ف”المساعدة التي قدموها لنجاح اتفاقات أبراهام حتى اآلن
 الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية على العودة للمفاوضات مع إسرائيل.

إنها تعكس ديناميكية متغيرة في المنطقة حيث تدرك الدول بحق الحاجة لتعاون إقليمي من “وقال بومبيو 
 ”.أجل التصدي للنفوذ اإليراني وتحقيق الرخاء

 14/10/2020القدس العربي، لندن، 
 
 السفير األمريكي لدى "إسرائيل": دول عربية ستلتحق باتفاقيات السالم  .946

قال دافيد فريدمان السفير األميركي في تل أبيب، إنه ليس لديه أي شك في أن أعضاء آخرين من جامعة 
ت واعتبر أن االتفاقيات التي وقعت مع البحرين واإلمارا الدول العربية سوف يصنعون السالم مع إسرائيل.

من أعظم انجازات إداة ترامب في السياسة الخارجية، مشيًرا إلى أن إدارته اعترفت بالقدس عاصمة 
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إلسرائيل ونقلت السفارة إليها، ثم اعترفت بالسيادة على مرتفعات الجوالن، وكذلك االعتراف بأن التجمعات 
 )المستوطنات( اليهودية في الضفة شرعية.

ساسية لسياسة جديدة في المنطقة، يمكن دعم إسرائيل دون ضرر، أو وقال "كل هذه كانت اللبنات األ
 بدون تسبب بصراعات، هذه هي استراتيجية إدارة ترامب".

ورًدا على سؤال حول عدم انضمام السعودية لالتفاقيات، قال فريدمان " ال أريد أن أكون متحدثًا باسم 
الجوي السعودي لرحالت الطيران اإلسرائيلي[ كانت المملكة العربية، لكن يمكنني القول إنها ]فتح المجال 

مساعدة كبيرة جًدا لهذه العملية، بشكل واضح تماًما، باتت تستغرق الرحالت الجوية من مطار بن 
ساعات، قبل ذلك وبدون موافقة السعودية على مرور الرحالت  3إلى البحرين ما يزيد قلياًل عن  جوريون

 ساعات". 7ق من أجوائها كانت الرحالت تستغر 
ووفًقا لموقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن شخصيات عربية إعالمية وسياسية شاركت في المؤتمر 

 من البحرين واإلمارات.
 21/10/2020القدس، القدس، 

 
 استمرت عامًا ونصف العام "قائمة اإلرهاب"وزارة الخارجية األميركية: جهود إخراج السودان من  .947

أكدت مورغان أورتاغوس المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية، أن : ريواشنطن: معاذ العم
رفع اسم السودان من القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب، يأتي نتيجة جهود متواصلة وعمل دؤوب 

مساعدة حكومة السودان واإلدارة األميركية طيلة عام ونصف العام، إذ كان الهدف منذ البداية هو بين 
في طريقها الديموقراطية الجديدة، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وطالبت  الخرطوم

 ، على وجه السرعة.ترامبالمسؤولة األميركية، الكونغرس، بتمرير القرار الذي أبرمه الرئيس 
سرائيل، التي ، إن االتفاقية التي ستتم بين السودا"الشرق األوسط"وقالت أورتاغوس، في حوار مع  ن وا 

اتفق الطرفان على إبرامها بمساعدة الواليات المتحدة األميركية، ستفتح مجاالت عديدة أمام السودان بعد 
واالقتصادي بين إسرائيل عامًا، إذ سيكون هناك مجال للتعاون التجاري والدبلوماسي  27عزلة دامت 

 .والسودان
 25/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"دول عربية أخرى على األقل بينها السعودية ترغب في تطبيع عالقاتها مع  ترامب: خمس .948

ن خمس دول أ ،)وكاالت(: صّرح الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الجمعة، لمراسلين في البيت األبيض
 كان في حين ".إسرائيل"عربية أخرى على األقل، بينها السعودية، ترغب في إقامة عالقات دبلوماسية مع 

على  "إسرائيل"مع  "تطبيع عالقاتها"حّث السعودية، األسبوع الماضي، على قد مايك بومبيو ته وزير خارجي
 غرار اإلمارات والبحرين.

 2020/10/23، القدس العربي، لندن
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 تعليق ضّم أراٍض فلسطينية "إسرائيل"فرنسا ترّحب بقرار  .949

 ، وبالقرار الذي اّتخذته"إسرائيلو" قات بين اإلماراتباتفاق تطبيع العال ،باريس: رّحبت فرنسا، الخميس
 جبه تعليق ضّم أراٍض فلسطينية.في هذا اإلطار وتعهدت بمو  األخيرة

القرار المّتخذ في هذا اإلطار من جانب السلطات "وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن  
 ."اء نهائياإلسرائيلية هو خطوة إيجابية يجب أن تتحّول إلى إجر 

  2020/8/13، الشرق األوسط، لندن
 

سرائيل "قرارًا شجاعاً" .950  ماكرون يعتبر اتفاق اإلمارات وا 
رّحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة باتفاق تطبيع العالقات بين اإلمارات : أ ف ب() -باريس

 ، معتبرًا أنه "قرار شجاع من جانب دولة اإلمارات"."إسرائيل"و
  2020/8/14، القدسالقدس، 

 
 برلمانيون فرنسيون ينددون بالتطبيع مع االحتالل .951

برلمانيا فرنسيا باتفاقيتي التطبيع اإلماراتي والبحريني مع االحتالل  61ندد : وكاالت -المصدر 
شامل"،  الفلسطينية ويعرقل أي احتمال لسالم اإلسرائيلي. وقال البرلمانيون: إن "االتفاق يتهرب من القضية

ن "الوثيقة الموقعة في البيت األبيض ليست معاهدة )سالم( على عكس ما يعلنه ترامب بحماس"، وا  
وأضافوا: أنه "بخالف مصر واألردن لم تشن اإلمارات حربا ضد إسرائيل وهو الحال بالنسبة للبحرين" 

تنازل لصالح  وشددوا على أن "اتفاق التطبيع يعترف بحكم األمر الواقع باحتالل المناطق وال يفرض أي
والمنامة يقطع بالفعل اإلجماع العربي الذي أرسته مبادرة  أبوظبيالبرلمانيون أن "نهج  الفلسطينيين". وعد  
 السالم العربية". 

 21/9/2020، 48عرب 
 

تلميح فرنسي إلى التخلي عن "حل الدولتين": على الفلسطينيين أن يأخذوا في الحسبان وضعهم  .952
 الضعيف

زبون: ُنسبت تصريحات إلى السفير الفرنسي لدى إسرائيل، إريك دانون، قال فيها، إن  رام هللا: كفاح
اإلسرائيلي. وكشفت مصادر دبلوماسية في  -باريس تعمل على تحديث موقفها من الصراع الفلسطيني 

 "معريب"باريس، عن أن فرنسا ال تستبعد إمكانية حل مختلف عن حل الدولتين. وفقًا لما نقلته صحيفة 
العبرية األربعاء. وكانت المصادر تفسر تصريحات السفير الفرنسي لدى إسرائيل إريك دانون، في جلسة 

سرائيل، "الينت"بادرت إليها منظمة  ، وهي مركز أبحاث يروج لتعزيز العالقات االستراتيجية بين أوروبا وا 
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ببساطة لنقول إنه يجب علينا  لن نتفاوض نيابة عن الفلسطينيين، هذه قضية ثنائية ونحن هنا"قال فيها 
 ."مراعاة الوضع الجديد والعودة إلى طاولة المفاوضات

، "ال أحد يعرف ماذا سيحدث في النهاية، دولة واحدة، دولتان، مع القدس أو من دونها"وأضاف دانون 
لى شيء ما نفضله ونعتقد أنه األفضل هو حل الدولتين. هل هذا يعني أننا ال نستطيع االتفاق ع"مضيفًا 

 ."آخر؟ ال على اإلطالق. يمكننا قبول أي حل يتفق عليه الفلسطينيون واإلسرائيليون
قبل ستة أشهر، لم يكن أحد يتخيل أن إسرائيل واإلمارات العربية "وتابع السفير الفرنسي لدى إسرائيل، أنه 

ل بسبب موقف الواليات المتحدة والبحرين، سيوّقعون على اتفاقية سالم. لقد تغير الشرق األوسط بالكام
يران وتركيا؛ ألن إسرائيل أصبحت قوة إقليمية جديدة  . "المتحدة وا 

 . "يجب على الفلسطينيين أن يأخذوا في الحسبان وضعهم الضعيف على الساحتين الدولية والعربية"وأردف 
 8/10/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"رين وروسيا تعلق على اتفاقية السالم بين اإلمارات والبح .953

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل 
بوغدانوف، عن آمال روسيا في أن يؤدي اتفاق اإلمارات والبحرين مع إسرائيل إلى السالم وعدم اإلضرار 

روسي لوكالة "سبوتنيك"، يوم األربعاء: "إذا وقال نائب وزير الخارجية ال التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية.ب
أدى ذلك )االتفاق( إلى سالم شامل في الشرق األوسط وتسوية جميع المشاكل، بما في ذلك حل المشكلة 

 الفلسطينية، فهذا بالطبع جيد".
 Sputnik ،16/9/2020موقع سبوتنيك 

 
 للصراع الفلسطيني اإلسرائيلياألخيرة يجب أن تؤكد على تسوية عادلة  اتفاقيات التطبيع :روسيا .954

على سؤال صحفي حول  باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رداً  ةالرسمي ةالناطق تقال: القدس
"علينا أن نشير إلى أن اتفاق تطبيع  ،وبدء الرحالت الجوية "إسرائيل"تطبيع العالقات بين االمارات و

عادلة  بحرين، يؤكد على االلتزام بمواصلة الجهود لتحقيق تسويةالعالقات بين اسرائيل واإلمارات، وكذلك ال
ومن الضروري تعزيز هذه النوايا بخطوات عملية، وهذا بال  وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني االسرائيلي،

  شك سيقود إلى تحسين األوضاع في منطقة الشرق االوسط.
، وأن حلها سيساعد في تكريس قضية ملحة وحادةلسطينية ما تزال وتابعت: وانطالقًا من أن القضية الف

إننا  أجندة موحدة تقوم على االحترام المتبادل للدول ذات السيادة، وعدم تدخل احداها في شؤون األخرى.
 ندعو جميع دول الشرق األوسط لبناء مثل هذه العالقات.

 2020/10/23، وكالة معا اإلخبارية
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 واإلمارات "إسرائيل"المشترك للواليات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا يرحب بالبيان  .955
كية يرحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، بالبيان المشترك للواليات المتحدة األمر : وام
ن اتفاق اليوم محل ترحيب على الطريق نحو شرق مضيفًا بالقول إ واإلمارات العربية المتحدة. "إسرائيل"و

 .أوسط أكثر سالماً 
 2020/8/13، أبوظبياالتحاد، 

 
 واإلمارات في تحقيق حّل الدولتين "إسرائيل"يأمل بأن يساهم االتفاق بين جوتيريش:   .956

وتيريش، الخميس، عن أمله في أن يساهم اتفاق جنيويورك: أعرب األمين العام لألمم المّتحدة أنطونيو 
والفلسطينيين على  "إسرائيل"ّل للنزاع بين واإلمارات في التوّصل إلى ح "إسرائيل"تطبيع العالقات بين 

 أساس مبدأ حّل الدولتين.
 2020/8/13، الشرق األوسط، لندن

 
 : ترحيبنا باإلعالن اإلماراتي اإلسرائيلي ال يعني دعم االحتالل األمم المتحدة .957

ريك، بأن صرح المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دوجا: بتسام عازمإ - نيويورك
كي واإلسرائيلي واإلماراتي بخصوص التوصل التفاق لتطبيع ياألمم المتحدة رحبت باإلعالن األمر 

 "ال يعني هذا أن األمم المتحدة تدعم االحتالل وسياساته".  نالعالقات وا عالن وقف الضم، ولك
 2020/8/15، العربي الجديد، لندن

 
 حل النهائياألمم المتحدة: وضع القدس تقرره مفاوضات ال .958

، إن وضع مدينة اإلثنينقالت األمم المتحدة، مساء اليوم : خدمة قدس برس -نيويورك )الواليات المتحدة( 
القدس المحتلة ينبغي أن يترك ضمن قضايا الحل النهائي للتفاوض، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لحل 

، ستيفان دوجاريك، عبر دائرة جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم األمين العام الدولتين. 
أسئلة  ىوكان المتحدث األممي يرد عل تليفزيونية مع الصحفيين بمقر األمم المتحدة في نيويورك.

 الصحفيين بشأن موقف األمين العام من اعتزام كوسوفو وصربيا نقل سفارتيهما إلى مدينة القدس المحتلة.
ات مع إسرائيل، أضاف: "يأمل األمين العام لألمم المتحدة وحول توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين واإلمار 

 أن يساعد حفل التوقيع غًدا في خلق المزيد من الفرص للتعاون اإلقليمي".
وتابع: "كما يأمل األمين العام أن يعود القادة اإلسرائيليون والفلسطينيون إلى االنخراط في مفاوضات هادفة 

 امة دولتين".من شأنها إنهاء االحتالل وتحقيق إق
 14/9/2020قدس برس، 
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 "إسرائيل"ميالدينوف ينفي تصريحات حول موقف األردن من  .959
رام هللا: نفى المبعوث األممي لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، ما نسب إليه، أنه 

ى طبيعتها مع إسرائيل، أبلغ كبار المسؤولين في تل أبيب، برغبة المملكة األردنية في عودة العالقات إل
بعد القطيعة بسبب أزمة السفارة ووقف تأجير األراضي إلسرائيل، وغيرها من األزمات والتوترات التي 

 دفعت للقطيعة الدبلوماسية.
 16/9/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 األمم المتحدة وبريطانيا ترحبان قرار التطبيع السوداني اإلسرائيلي .960

لندن: رحبت عدة دول في العالم باتفاق تطبيع  -نيويورك: علي بردى  -سين الخرطوم: محمد أمين يا
سرائيل، الذي أعلنته واشنطن أول من أمس، مطالبة بدعم مؤسساته الجديدة  العالقات بين السودان وا 

يراني."تحضيرًا إلتمام عملية السالم"وحكومته  رحب الرئيس األميركي دونالد و  ، وسط غضب فلسطيني وا 
 بينهما.  "السالم"باالتفاق، مؤكدًا أن البلدين أرسيا  ترامب

بدوره، أمل األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يؤدي االتفاق لتطبيع العالقات بين السودان 
سرائيل إلى  لتعزيز السالم واالزدهار االقتصادي في منطقتي القرن األفريقي والشرق  "توفير فرص جديدة"وا 

 األوسط.
، إنه "تويتر"هنأت بريطانيا الشعب السوداني، وقال سفيرها في الخرطوم، صديق عرفان، في تغريدة على و 

في ظل غياب المؤسسات المنتخبة والشرعية بالكامل في السودان، يبدو أن أفضل طريقة لإلدارة االنتقالية 
 ي. هي العمل على دعم بناء ثقافة ديمقراطية حول مثل هذا القرار االستراتيج

وقال إن قرار السودان بجعل التطبيع مع إسرائيل خاضعًا للمصادقة البرلمانية يبدو خطوة ذكية من اإلدارة 
 الحالية، لكسب الوقت حتى يتم تشكيل البرلمان.

 25/10/2020الشرق األوسط، 
 
 واإلمارات "إسرائيل"المفوضية األوروبية ترحب باالتفاق بين  .961

واإلمارات لتطبيع  "إسرائيل"باالتفاق بين  ،الجمعة ،ضية األوروبيةرويترز: رحبت المفو  -بروكسل 
العالقات الدبلوماسية وقالت إنه يصب في مصلحة البلدين وسيساهم في تعزيز االستقرار في الشرق 

 األوسط.
 2020/8/14، األيام، رام هللا
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 االستقرار في المنطقة واإلمارات سيمثل خطوة مهمة نحو "إسرائيل"تطبيع العالقات بين بوريل:  .962
في بروكسل، أمس، باسم الدول ، ممثل االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريلقال : د.ب.أ

واإلمارات سيفيد البلدين، وسيمثل  "إسرائيل"األعضاء السبعة والعشرين، إن تطبيع العالقات الثنائية بين 
 خطوة مهمة نحو االستقرار في المنطقة برمتها.

 2020/8/16، رق األوسط، لندنالش

 
 مقاطعة وزارّية أوروبّية إلعالن التطبيع في واشنطن .963

اإلماراتي،  –يغيب وزراء خارجّية جميع الدول األوروبّية الكبيرة عن إشهار التحالف اإلسرائيلي : بروكسيل
 الذي انضّمت إليه البحرين الحًقا، في العاصمة األميركّية، واشنطن، غًدا الثالثاء.

الوزير األوروبي الوحيد المشارك هو وزير خارجّية هنغاريا، بيتر سيارتو. وهنغاريا هي البلد األوروبي و 
الوحيد الذي يحكمه اليمين الشعبوي حاليًّا، ويتخذ إجراءات ينظر إليها االتحاد على أنها تقّوض 

 .الديموقراطية
اإلسرائيلي  –بوريل، باإلعالنين اإلماراتي ورغم أن االتحاد األوروبي شّيد، عبر وزير خارجّيته، جوزيب 

اإلسرائيلي، خصوًصا لناحية "وقف الضّم" أو تأجيله، إال أنه شّدد، في المقابل، على سياسة  –والبحريني 
 اإلسرائيلي وهي المفاوضات وحّل الدولتين. –االتحاد تجاه الصراع العربي 

وضات اإلسرائيلية الفلسطينية حول حل الدولتين على وقال بوريل: "يأمل االتحاد األوروبي أن تستمر المفا
 أساس المعايير المتفق عليها دوليًّا".

 14/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 زخمًا جديدًا لعملية السالم في الشرق األوسطألمانيا تأمل أن يعطي االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي  .964

يعد مساهمة مهمة " "إسرائيل" واإلماراتطبيع العالقات بين رأى وزير الخارجية األلماني هايكو ماس أن ت
نأمل بأن يكون هذا االتفاق نقطة انطالق لمزيد من التطورات " مضيفًا بالقول. "في السالم في المنطقة

وأكد إصرار بالده على  ."اإليجابية في المنطقة، وأن يعطي زخمًا جديدًا لعملية السالم في الشرق األوسط
والفلسطينيين هو الذي يمكن أن يحقق السالم  "إسرائيلـ"الدولتين القائم على التفاوض بالنسبة ل أنه فقط حل

 الدائم في الشرق األوسط.
 2020/8/15، الشرق األوسط، لندن

 
 ألمانيا ترحب باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان .965

 االتفاق على تطبيع العالقات بين البلدين.برلين: رّحبت وزارة الخارجية األلمانية بإعالن إسرائيل والسودان 
خطوة مهمة أخرى نحو مزيد من االستقرار وعالقة "وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم )السبت(، إن هذه 
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الواليات المتحدة لعبت دورًا "وجاء في البيان الصحافي أن  ."أكثر سلمية بين إسرائيل وجيرانها العرب
 ."اقيات التي تستحق شكرنا وتقديرنا عليهاحاسمًا في التوسط في هذه االتف

 24/10/2020الشرق األوسط، 
 
 " على حساب الشعب الفلسطينيإسرائيلعالقات مع "االمارات تأسف إلقامة جنوب أفريقيا  .966

 "إسرائيل"قالت حكومة جنوب إفريقيا، إنه من المؤسف أن تقوم دولة اإلمارات بإقامة عالقات مع  :بريتوريا
أن السالم واالستقرار في واعتبرت  تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني، ودون إشراكه فيها. بموجب اتفاقية

الشرق األوسط أمر ذات أهمية بالنسبة لجنوب أفريقيا، وال سيما فيما يتعلق بتحقيق حل مستدام لمحنة 
 الشعب الفلسطيني.

 2020/8/14،  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ا: ندعم القضية الفلسطينية حتى إنهاء االحتاللجنوب إفريقي .967
جوهانسبرغ: أكدت دولة جنوب إفريقيا، الجمعة، دعمها للقضية الفلسطينية حتى إنهاء االحتالل 

قامة دولة مستقلة. جاء ذلك خالل مكالمة هاتفية أجرتها وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي  اإلسرائيلي، وا 
 ”.وفا“ي رياض المالكي، حسب وكالة األنباء الرسمية باندور، مع نظيرها الفلسطين

على ثبات موقف بالدها من القضية الفلسطينية، واالستمرار في تقديم كل “وأكدت باندور، خالل المكالمة 
حتى انتهاء االحتالل “وأفادت بأن هذا الدعم سيستمر  ”.أشكال الدعم واإلسناد لهذه القضية العادلة

أية مبادرة تنتقص من الدور الفلسطيني “وأردفت:  ”.ينية بعاصمتها القدس الشرقيةوتجسيد الدولة الفلسط
جنوب إفريقيا لن “وتابعت:  ”.واالعتراف بالحق الفلسطيني والمشاركة الفلسطينية لن يكتب لها النجاح

 ، حسب ما نقلت الوكالة.”تكون مع أية مبادرة تكون دولة فلسطين خارجها، أو ترفضها األخيرة
 18/9/2020دس العربي، لندن، الق

 
 رئيس هندوراس يعلن نيته نقل سفارة بالده إلى القدس .968

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

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

 21/9/2020القدس، القدس، 
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 وتعويض الضحايا إلسرائيلية اأمنستي: ال سالم بدون إزالة المستوطنات  .969
شددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" على وجوب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سالم عادل ودائم : لندن

في األراضي الفلسطينية على إزالة مستوطنات االحتالل "غير القانونية"، ووضع حد لالنتهاكات المنهجية 
، لهاواعتبرت في بيان  يا الجرائم بموجب القانون الدولي.لحقوق اإلنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحا

أنه ال يمكن ألي اتفاق "أن يغير الواجبات القانونية إلسرائيل، كقوة محتلة"، في إشارة إلى اتفاق التطبيع 
 ."إسرائيل"بين البحرين و

 2020/9/11، "21موقع "عربي 
 
 " في دبي2020" تدعو لمقاطعة "إكسبو BDS"حركة  .970

( عن استنكارها ورفضها الشديدين لمشاركة BDS) "إسرائيل"برت الحركة الدولية لمقاطعة علندن: 
"، والمقرر اقامته في دبي. ودعت الحملة كافة الدول والجهات 2020"إسرائيل" في معرض "إكسبو الدولي 

فد و الالُمشاركة في المعرض، لمقاطعته واالنسحاب منه. كما دعت دولة االمارات لرفض استقبال 
على أراضيها وسحب مشاركته من المعرض، وأهمية تأكيد التزامها بمعايير المقاطعة العربية،  اإلسرائيلي

 وقرارات وزراء الخارجية العرب.
 2020/1/20، فلسطين أون الين

 
 " بحجة مساعدة الفلسطينيينإسرائيل"( تدين الرحالت اإلماراتية إلى BDS) حركة المقاطعة .971

، على خلفية وصول "إسرائيل"(، األربعاء، التطبيع بين اإلمارات وBDS) الدولية ةأدانت حركة المقاطع
أن  واعتبرت في بيان أصدرته طائرة إماراتية إلى مطار اللد، الثالثاء، بذريعة نقل "مساعدات للفلسطينيين".

يرسم له  "هذه الرحالت مستهجنة وخاصة في هذا الوقت الحساس من تاريخ القضية الفلسطينية، ومع ما
ودعت الحملة "كافة األحزاب والهيئات اإلماراتية والعربية"، إلى  االحتالل من خطة ضم األراضي".

التحرك من أجل إدانة واستنكار هذه "الرحالت المخزية، واتخاذ كافة اإلجراءات لوقفها ومحاسبة 
 المسؤولين عنها".

 2020/6/10، 48عرب 
 
972. (BDS) ممول إماراتيا ويدعو للتطبيع مع "إسرائيل" لي"..تدعو لمقاطعة برنامج "ناس دي 

صانعي المحتوى والمؤثّرين  BDS))دعت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب االستثمارات : رام هللا )فلسطين(
في المنطقة العربية لمقاطعة برنامج "ناس ديلي القادم"، والذي "يهدف لتوريطهم في التطبيع مع إسرائيل 

 ".والتغطية على جرائمها
وقالت اللجنة في بيان، وصل "قدس برس"، نسخة عنه، اليوم الثالثاء: إن "البرنامج الذي تدعو إلى 

صانع محتوى عربي من خالل أكاديمية ناس، التي تضّم إسرائيليين من  80مقاطعته يهدف إلى تدريب 
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أكاديمية نيو ميديا ضمن طاقم اإلشراف والتدريب الذي يرأسه االسرائيلي جوناثان بيليك، وبتمويٍل من 
 اإلماراتية التي أنشأها محمد بن راشد قبل شهرين".

وأضافت أن "هذا الدعم من قبل النظام اإلماراتي االستبدادي يشّكل تواطؤًا صريحًا في الجهود اإلسرائيلية 
تسويق لغزو عقول شعوبنا وتلميع جرائم نظام االستعمار االستيطاني واألبارتهايد اإلسرائيلي، فضاًل عن 

 اتفاقية العار التي أبرمها النظام مع االحتالل".
 14/9/2020قدس برس، 

 
 مواقع وصحف أمريكية كبرى تجاهلت مؤتمر التطبيع  .973

لم تبد وسائل اإلعالم األمريكية الكبرى اهتماما كبيرا باتفاق التطبيع الذي وقع بين كل من اإلمارات : لندن
عقد في البيت األبيض الثالثاء تحت رعاية من الرئيس دونالد  واالحتالل اإلسرائيلي والبحرين، والذي

 ترامب.
" أن صحف "واشنطن بوست، ونيويورك 21وفي رصد ألبرز المواقع والصحف األمريكية، وجدت "عربي

تايمز، وول ستريت جورنال، ويو أس آي تودي"، تجاهلت االتفاق، ولم تضعه في عناوينها الرئيسية 
 بعضها بخبر صغير على الهامش. الثالثاء، فيما اكتفى

وينظر اإلعالم األمريكي إلى اتفاقيات التطبيع بين دول عربية واالحتالل اإلسرائيلي على أنها هدية 
 انتخابية للرئيس ترامب خالل معركته للفوز بوالية ثانية أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

لت فيه إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا الثالثاء، قا
مدين بشدة لترامب الذي لم يتوقف عن منحه الهدايا الدبلوماسية، والتي كانت تأتيه في اللحظة المناسبة، 

نقاذه سياسيا.  وا 
 15/9/2020، "21موقع "عربي 

 

 تطبيعمتظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية قرب البيت األبيض احتجاجًا على ال .974
أ ف ب: تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، امس، أمام البيت األبيض  -واشنطن 

 احتجاجا على االتفاقين التاريخيين لتطبيع العالقات بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة والبحرين.
قف وراء الدعوة لهذه التظاهرة وقالت زينة هاتشنسون المسؤولة عن تحالف جمعيات مؤيدة للفلسطينيين ت

 لوكالة فرانس برس: "إنها طعنة في ظهر الفلسطينيين".
وقال مارك زياد الذي حمل الفتة تظهر صورة لقطاع غزة يتعرض للقصف" "أظن أن دونالد ترامب يدمر 

 الشرق األوسط".
 16/9/2020األيام، رام هللا، 
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 ا للتطبيعألمانيا ومدن أوروبية رفضمسيرات ب .975
أعلن رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا علي القادي أن سلسلة فعاليات ستنظم خالل : رام هللا

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

وقال القادي في تصريح صحفي، إن  مسيرة ستنظم اليوم الثالثاء في مدينتي برلين وفرانكفورت األلمانية، 
 ، رفًضا لقرارهما التطبيع مع االحتالل.أبوظبيوعدد من الدول األوروبية أمام سفارتي المنامة و 

ك البحرين والمسؤولين في البلدين تؤكد وأشار إلى أنه سيتم تسليم السفراء رسائل لولي عهد اإلمارات ومل
 أنهما انتهكا قرارات الجامعة العربية ومبادرة السالم العربية.

 إلى أن الفعاليات رافضة للتطبيع، وللتأكيد على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.النظر ولفت 
 15/9/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مليون دوالر بعد اتفاقي التطبيع 50ـمب باملياردير يهودي يكافئ تر  .976

أفادت محطة "سي إن بي سي" أن بارون الكازينوهات الملياردير اليهودي شيلدون  :وفا  - واشنطن
 أديلسون، 

يومًا من يوم  50مليون دوالر قبل أقل من  50بمبلغ يصل إلى نحو  ، تقدمترامبيتطلع لتعزيز حملة الذي 
التفاقات التطبيع  ترامبالثاني/ نوفمبر، وبعد يوم واحد فقط من رعاية  االنتخابات في الثالث من تشرين

وأكدت أن أموال اديلسون ستذهب إلى حملة  في البيت األبيض بين اإلمارات والبحرين ودولة االحتالل.
 ترامببشكل مباشر إضافة إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومجموعات أخرى تساعد  ترامب

 الكونغرس. والجمهوريين في
 17/9/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 داخل المجتمع اليهودي في أميركا الشعب الفلسطينياستطالع: ارتفاع نسبة التضامن مع  .977

خلصت دراسة لمركز إسرائيلي في الواليات المتحدة األميركية، إلى ارتفاع نسبة التضامن  :وفا –واشنطن 
وأظهرت دراسة لمركز "الفكر اليميني  يهودي في أميركا.مع الشعب الفلسطيني داخل المجتمع ال

اإلسرائيلي"، أن واحدا من كل أربعة يهود أميركيين يرون أن الصهيونية حركة فصل عنصرية استعمارية، 
ما يؤكد أن ربع اليهود ينتقدون بشدة دولة االحتالل وممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني والتوسع 

من  %31كما أظهر االستطالع الذي اجراه المركز، أن  فة الغربية والقدس المحتلة.االستيطاني في الض
اليهود األميركيين سيصوتون للمرشحة رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينية، والهان عمر من أصول 

 صومالية في انتخابات الكونغرس األميركي القادمة.
 22/9/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 : مسيرة مركبات بتكساس رفضا للتطبيع مع االحتاللمتحدةالواليات ال .978
تواصل الجاليات الفلسطينية حول العالم فعالياتها المنددة بالهرولة نحو التطبيع مع : وكاالت –تكساس 

، اإلثنينونظمت الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية، ومنظمات أمريكية،  االحتالل الصهيوني.
دينة داالس بوالية تكساس األمريكية تحت عنوان "ال للتطبيع ونعم لحرية الشعب مسيرة مركبات في م

ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية، وجابوا شوارع المدينة للتأكيد على الرفض  الفلسطيني من االحتالل".
األبيض بين القاطع للجاليات والمنظمات المشاركة للتطبيع المجاني الذي ُوقع األسبوع الماضي في البيت 

 اإلمارات والبحرين واالحتالل.
 22/9/2020المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 اتحاد نقابات بريطانيا: خطوة الضم اإلسرائيلية مرفوضة وتؤسس لنظام فصل عنصري .979

مليون عضو،  12أعلن كونجرس االتحاد العام لنقابات بريطانيا، الذي يضم في عضويته أكثر من  :لندن
اتحاد الصحفيين البريطاني واإليرلندي، معارضته الكاملة لنية الحكومة اإلسرائيلية  من بينهم اعضاء

، إن خطوة الضم 66وقال بيان صادر عن مؤتمره  المعلنة لضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية.
ية اإلسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتوضح أنه ال توجد نية من جانب الحكومة اإلسرائيل

إلنهاء االحتالل واالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وستكون خطوة أخرى مهمة في 
 إنشاء نظام الفصل العنصري.

وقرر "الكونجرس" بحسب البيان، تقديم الدعم الكامل والقيام بدور نشط في إجراءات حملة التضامن مع 
 ترح.فلسطين لبناء تحالف واسع ضد الضم اإلسرائيلي المق

 21/9/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 إلبرام اتفاقية عدم اعتداء مع دول خليجية وعربية؟ "إسرائيل"لماذا تستعجل تقرير:  .980
تسعى إلى استغالل المظاهرات االحتجاجية  يبدو أن إسرائيل من خالل سياساتها الحالية: أحمد إبراهيم

المناهضة إليران وحلفائها في المنطقة من أجل "تشريع" التطبيع مع دول عربية وخليجية بعد فشل 
 منظومة الناتو العربي والسني، تحت الذريعة القديمة الجديدة، أي مواجهة الخطر اإليراني.

ا لحماية المالحة البحرية في مضيق هرمز تحت ترامب حاول تأسيس تحالف إسرائيلي خليجي بزعامته
غطاء توقيع بعض الدول الخليجية معاهدة "عدم اعتداء" لتكون مقدمة للتطبيع الكامل، ويتولى هذه المهمة 

 مايك بومبيو، وزير الخارجية.
وتحدثت تقارير صحفية غربية عن ضغوط أمريكية متزايدة على العاهل المغربي محمد السادس ليكون 

الموافقين، ولكن "لماذا تحاول إسرائيل دّس أنفها في أمن دول الخليج، والتسلل إلى تحالف عربي  أول
 أمريكي أوروبي لحماية المالحة في مضيق هرمز، وهي التي ليست معروفة بسالحها البحري القوي؟".

وباتت تفقد قدرتها على يمكن تفسير مسارعة إسرائيل للتطبيع بأنها تواجه خطرا وجوديا ُيهددها هذه األيام، 
حسم الحرب وعلى أكثر من جبهة، بسبب الردع الصاروخي إليران وأذرعها العسكرية، ولهذا تحاول أن 

 تجد لها مكانا في منطقة الخليج، وُتمهد لمواجهة عسكرية مع إيران ُتورِّط الدول العربية وأمريكا فيها.
 مبادرة تل أبيب

ول الخليجية ترمي إلى تطبيع كامل وعلني للعالقات بين إسرائيل "قدمت إسرائيل مبادرة لعدد من الد
، في أكتوبر الماضي، عن األهداف الحقيقية 12الـ والدول الخليجية".. هكذا كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية

 وراء تلك المبادرة التي تتبناها واشنطن اآلن. 
عتداء" بزعم أنها تصب في مصلحة التصدي عدم اال المبادرة تحمل عنوان "اتفاق عدم حرب أو اقتتال/

لخطر إيران وتهدف إلى تحجيم نفوذها بالشرق األوسط، وتحت تلك الدعاوى تحدث الجانب اإلسرائيلي 
 عن كم الجهود التي يبذلها الجانب األمريكي لتحقيق تلك االتفاقية.

وصل إلى اتفاق، ما يعني أن ومن ثم، زار وفد إسرائيلي واشنطن مطلع الشهر الجاري، لبحث إمكانية الت
الضغط األمريكي هدفه الدفع بدول الخليج إلى المزيد من االستسالم لتل أبيب وفتح أبواب المنطقة على 
مصراعيها لتسهيل مشروع الكيان اإلسرائيلي في المنطقة الذي بدأ بإقامة عالقات سرية مع بعض الدول 

 طبيع وصوال إلى صفقة القرن.العربية والخليجية على وجه الخصوص، مرورا بالت
وعلى أساس المخاوف المشتركة بشأن إيران والمصلحة المشتركة في تعزيز العالقات التجارية، راهن 

 رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على إقامة عالقات أقوى مع دول الخليج لتحقيق مكاسب سياسية.
ئيل كاتس، وزير الخزانة األمريكي لدعم إسرائيل في وناشد على أساسها وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرا

سرائيل  بناء عالقات اقتصادية مع دول الخليج، قائال: "في ظل تهديدات إيران والتحالف بين أمريكا وا 
ودول الخليج السنية تتبلور فرصة تاريخية يجب أال نضيعها، والهدف هو التوقيع على اتفاقية عدم 

 االقتتال".
مدى أهمية دول الخليج بالنسبة إلسرائيل، لذلك عملت على تعزيز الروابط المتنامية  أمريكا تعي جيدا

بينهما خاصة بعد وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى البيت األبيض، واتخذت إدارته سلسلة 
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واسعة من الخطوات دعما لـ"إسرائيل"، أبرزها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، في خرق علني لكل 
 القرارات الدولية ذات الصلة.

 تطبيع وعدم اعتداء
تبني واشنطن للتطبيع نابع من إدراك اإلدارة االمريكية بوحدة الهدف والموقف من خلق شرق  الواضح أن

أوسط جديد تكون فيه إسرائيل جزءا طبيعيا في المنطقة، تحت عنوان واضح هو التصدي للخطر اإليراني 
 وسط ومواجهة مشاريعها وأذرعها وأي محاولة لتمددها.وتحجيم نفوذها في الشرق األ

ويبدو أن إدارة ترامب تسعى لتشكيل تحالفات جديدة في المنطقة، تهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز 
العالقات بين دول الخليج بشكل أوسع وأكبر مما هو عليه اآلن، وشرعنة العالقات عبر التطبيع بشكل 

 مثل مكافحة اإلرهاب والتعاون االقتصادي.حجج واهية  ن خجل أو استحياء تحتعلني دو 
بدوره، كشف موقع أكسيوس اإللكتروني األمريكي، أن البيت األبيض، اتصل بعدد من الدول العربية 

 لتشجيعهم على التوصل إلى اتفاقيات عدم اعتداء مع إسرائيل.
ية إلدارة ترامب في الشرق األوسط، وأشار الموقع إلى أن ذلك التحرك ينسجم مع أحد أهم األهداف الرئيس

وهو "تشجيع تطبيع العالقات بين إسرائيل ودول الخليج" حيث تعتبر اإلدارة األمريكية، أن اتفاقيات عدم 
االعتداء هي "خطوة وسطية" بين العالقات السرية الحالية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي، 

سرائيل، على طريق التطبيع الكامل وتبادل  عالقات دبلوماسية كاملة. وا 
 12/12/2019الشرق، الدوحة، 

 
 بتطبيع االحتالل وتكريس الضم؟ OECDكيف ساهمت  .981

(، في OECDرصد تقرير/ مقال أكاديمي إسرائيلي الدور الذي تلعبه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
وذلك على الرغم من تعارضه مع التطبيع الدولي مع االحتالل العسكري اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، 

القوانين الدولية، في ظل الدبلوماسية اإلسرائيلية المدعومة من اإلدارة األميركية برئاسة دونالد ترامب، وأثر 
ذلك على خدمة المشاريع االستيطانية بالترويج لمعطيات تهيئ الظروف لتنفيذ الضم وترجمة الحلم 

 الصهيوني بـ"أرض إسرائيل الكاملة".
ستعرض التقرير الذي نشرته مجلة "هزمان هزيه" الصادرة عن معهد "فان لير" في القدس، الخطوات وا

التي اتخذتها اإلدارة األميركية في اتجاه خلع صفة الراهنية عن االحتالل اإلسرائيلي وتبني فكرة أرض 
قتصادي لـ"صفقة إسرائيل الكاملة، )بدءا من إعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل مروًرا بالشق اال

القرن"، وصوال إلى الموقف األخير الذي يشرعن االستيطان(. فيما تكّرس الممارسات اإلسرائيلية لكونها 
والقوة  الديموقراطيةدولة "أبرتهايد؛ تهيمن فيها أقلية يهودية على أكثرية فلسطينية من خالل الوسائل غير 

 العسكرية".
الزاحف ليست مجرد نزوة لحكومة أميركية غريبة األطوار"، بواسطة وذكر التقرير أن "عملية شرعنة الضم 

تكريس لتغييب الجانب السياسي )األساسي( عن الفهم اإلدراكي للقضية الفلسطينية والصراع العربي 
اإلسرائيلي، والتي تتمثل بالقاعدة التي تقول: "يمكن إلسرائيل أن تتوسع كما لو أن فلسطين غير موجودة، 
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نمو فلسطين اقتصادًيا كما لو لم يكن هناك احتالل"، ويظهر ذلك في الشق االقتصادي الذي ويمكن أن ت
 طرحته اإلدارة األميركية لـ"صفقة القرن"، والذي تجاهل تماما واقع االحتالل اإلسرائيلي.

اعات ولفتت التقرير إلى أنه سبقت إجراءات اإلدارة األميركية هذه، عملية معقدة بدأت في قاعات االجتم
ومكاتب االقتصاديين واإلحصائيين اإلسرائيليين الذين حصلوا على الدوام على ختم "الشرعية" من منظمة 

(، والتي تبنت نهج إسرائيل في إحصاءات "الحدود االقتصادية OECDالتعاون االقتصادي والتنمية )
 لالعتراف بضمها الفعلي لألراضي الفلسطيني "إحصائًيا" على األقل.

  13/12/2019 ،48عرب 
 
 يقوض االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي الوصاية األردنية على األقصى؟ تقرير: كيف .982

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

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

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

 إسرائيلية.
 مشاريع ومخططات

وبما يخص التحالف اإلسرائيلي اإلماراتي وتداعياته على القدس واألقصى على وجه الخصوص، يعتقد 
مارات أصبحت إحدى األدوات الصهيونية التي تستعملها إسرائيل لتنفيذ مشاريعها المحامي الزبارقة أن اإل

ومخططاتها في العالم العربي، مبينا أن الدور اإلماراتي بالتآمر على القدس واألقصى أخذ منحى علنيا 
سلوان  عقارا في 30وبين الزبارقة أن الدور اإلماراتي في حينه تجسد في تسريب  .2014وخطيرا منذ العام 

قامت  أبوظبيووادي حلوة وهما الحاميان الجنوبيان لألقصى، مؤكدا أن مؤسسات إماراتية مرتبطة بنظام 
بالدور الصهيوني في القدس والداخل الفلسطيني، إذ تم استخدام رجال أعمال فلسطينيين ومقدسيين لتدعيم 

كما -لقدس القديمة وعند جدران األقصى وتجلى الدور اإلماراتي داخل أسوار ا البنية التحتية اإلماراتية.
"من خالل محاولة شراء عقار إستراتيجي مالصق للجدار الشمالي لألقصى عند باب  -يقول الزبارقة

وفيما يخص خفايا بنود  فيصل، إال أن مالكه رفض ذلك رغم المبالغ المالية الباهظة التي عرضت عليه".
علقة بالقدس واألقصى، يوضح الزبارقة أن الدور اإلماراتي يعتبر المت أبوظبياتفاقية التطبيع بين تل أبيب و 

اعتداء على القدس واألقصى والدين والمعتقدات اإلسالمية، وذلك عبر التالعب بالمفردات الدينية المتعلقة 
دونما  144باألقصى، حيث تم تعريفه بالمسجد القبلي، واعتبار ساحات الحرم الممتدة على مساحة 

 حسب االتفاقية اإلسرائيلية اإلماراتية لكل الديانات بالصالة فيها.ساحات يسمح 
 تعاون واستثناء
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وفي الجانب اإلسرائيلي، استبعد الصحفي المتخصص في الشؤون العربية والفلسطينية يواف شتيرن أن 
أن تكون إسرائيل عازمة على نقل السيادة على المقدسات واألقصى إلى السعودية أو اإلمارات، مؤكدا 

لتوسيع دائرة التطبيع ومنح تأشيرات  أبوظبيالمعلن من قبل تل أبيب هو استعدادها للتعاون مع الرياض و 
وأوضح شتيرن في حديثه للجزيرة نت أن تل أبيب وفي ظل  للعرب والمسلمين لزيارة القدس واألقصى.

صى دون أي شراكة، وهي التطبيع عازمة على فرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة بالقدس القديمة واألق
خطوة أحادية الجانب وقد تستثني األردن، ودون حتى التنسيق مع الجانب الفلسطيني الذي له الحق 

ورأى الصحفي اإلسرائيلي أن  باالطالع والشراكة بترتيبات لزيارة العرب والمسلمين للقدس واألقصى.
إلسرائيلية تحول في غاية األهمية وخطوة التطبيع والسياحة الدينية للقدس والمقدسات من وجهة النظر ا

أخرى نحو فرض السيادة اإلسرائيلية على كامل القدس، وهو مؤشر من قبل تل أبيب على إعادة النظر 
مع األردن، والبحث عن تحالف علني في عمق الخليج، لكن دون االستغناء عن  االستراتيجيبتحالفها 

 العمق والدور األردني باإلقليم.
 10/9/2020ت، الدوحة، ن الجزيرة

 
 التطبيع البحريني اإلسرائيلي.. من السرية إلى العلنتقرير:  .983

تسارعت اتصاالت البحرين مع إسرائيل، التي ُيعتقد أنها بدأت بشكل سري في التسعينيات من : الفرنسية
دونالد ترامب القرن الماضي، في السنوات األخيرة وصوال إلى اتفاق التطبيع الذي أعلنه الرئيس األميركي 

 والتوجه إلقامة عالقات دبلوماسية كاملة بين المنامة وتل أبيب. 2020أيلول  سبتمبر/ 11الجمعة 
وأصبحت البحرين ثاني دولة خليجية تعلن اتفاقا لتطبيع العالقات مع إسرائيل في غضون أسابيع، بعدما 

 الفلسطينيون بالخيانة لقضيتهم.سارت على خطى جارتها اإلمارات التي وافقت على اتفاق مماثل وصفه 
أن تقدم البحرين على خطوة التطبيع دون موافقة من السعودية،  -بحسب مراقبين-لكن من غير المرجح 

 ثيقة التي يفصلها عنها جسر بحري.حليفتها الو 
 وفيما يلي تسلسل لالتصاالت اإلسرائيلية البحرينية

 االجتماعات األولى:
 2003و 2000*عامي 

من االتصاالت خلف الستار، بدأ ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة  بعد سنوات
الدبلوماسية الرسمية بمحادثات مع مسؤولين إسرائيليين خالل قمتي المنتدى االقتصادي العالمي في عامي 

 .2003و 2000
 2007* عام 

 .2007التقى وزيرا خارجية البلدين في األمم المتحدة في عام 
 2009*عام 

 التقى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز وملك البحرين في نيويورك على هامش مؤتمر للمنظمة األممية.-
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سافر وفد بحريني رسمي إلى إسرائيل في العام نفسه في رحلة غير مسبوقة الستعادة مجموعة من  –
تن سفينة احتجزتها المواطنين المحتجزين لدى تل أبيب، كانوا ضمن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين على م

 البحرية اإلسرائيلية أثناء توجهها إلى قطاع غزة في تحد للحصار اإلسرائيلي.
 2009تشرين األول  أقّر البرلمان البحريني، متجاهال اعتراضات الحكومة، مشروع قانون في أكتوبر/ –

 لحظر أي اتصال مع إسرائيل، لكنه لم يبصر النور.
 2011*عام 

جهود التطبيع في وقت كانت المنامة تواجه موجة من  2011بيع العربي في عام أبطأت احتجاجات الر 
 االحتجاجات للمطالبة باإلصالحات.

 علنية:خطوات 
 2016*عام 

، أشاد وزير خارجية البحرين السابق الشيخ خالد آل خليفة بالرئيس اإلسرائيلي 2016أيلول  في سبتمبر/
 أثار انتقادات عربية شديدة على وسائل التواصل االجتماعي.شمعون بيريز بعد وفاته، في بيان مفاجئ 

 2017*عام 
ظهر التقارب علنا عندما ُسمح لوفد إسرائيلي بالمشاركة في مؤتمر لالتحاد الدولي لكرة القدم في  –

المنامة. وظهرت الدبلوماسية الرياضية مرة أخرى عندما ُسمح لسائق إسرائيلي بالمشاركة في سباق 
 سيارات.

في العام نفسه، قالت مجموعة مؤلفة من أشخاص يتبعون أديانا مختلفة في البحرين إنها أرسلت وفًدا  –
العربي تجاه مصير القدس إلى إسرائيل للترويج لـ"التسامح والتعايش"، في وقت كان يتأجج الغضب 

 المحتلة.
 "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

 2018*عام 
زير الخارجية البحريني حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" بعدما قال جيش ، أّيد و 2018أيار  في مايو/

في موقف علني نادر  ،سوريةاالحتالل اإلسرائيلي إنه قصف عشرات األهداف العسكرية اإليرانية في 
 لمسؤول عربي.
 جهود متسارعة

 2019* في عام 
 ، شهدت العالقات بين الجانبين تقاربا بشكل ملحوظ.2019في عام 

حزيران، فشلت ورشة عمل اقتصادية نظمتها الواليات المتحدة في البحرين في تحقيق نتائج  في يونيو/ –
ملموسة بشأن خطة سالم أميركية في الشرق األوسط، لكنها فتحت الباب لتوثيق العالقات اإلسرائيلية مع 

 بعض الدول الخليجية.
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ا صحفي إسرائيلي، قال وزير خارجية البحرين وفي مقابلة غير مسبوقة مع مسؤول خليجي كبير أجراه

 على هامش ورشة العمل التي استمرت يومين إن إسرائيل جزء من تاريخ المنطقة.
وبعد شهر أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس أنه التقى بنظيره البحريني خالل زيارة  –

 لواشنطن.
دولة بما في ذلك إسرائيل في البحرين،  60ر من تشرين األول ممثلون من أكث اجتمع في أكتوبر/ –

 لمناقشة األمن البحري في أعقاب هجمات على ناقالت نفط في الخليج ومنشآت نفطية سعودية.
 2020*عام   
آب، واصفة إياه  أغسطس/ 13رحبت البحرين باتفاق التطبيع اإلماراتي المفاجئ مع إسرائيل في  –

 بالخطوة "التاريخية".
ال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إنه أبلغ وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن مع ذلك ق –

بالده ال تزال ملتزمة بمبادرة السالم العربية التي ترعاها السعودية والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل 
 .1967من األراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 

لى إسرائيل بالتحليق في أجوائها، بعد لكن المنامة وافقت الحقا ع – لى السماح للرحالت اإلماراتية من وا 
 يوم من إعالن السعودية عن قرار مماثل.

 11/9/2020، الجزيرة نت، الدوحة
 
 شركات تكنولوجيا إسرائيلية تحاول تسويق نفسها في اإلماراتتقرير:  .984

ائيل واإلمارات، تلقى يوجين كاندل بعد اإلعالن عن اتفاق التطبيع بين إسر  :)أ ف ب( - تل ابيب
"عشرات الدعوات من إماراتيين على لينكدين". بعد شهر من ذلك، سافر صاحب الشركة اإلسرائيلية 

 المتخصصة بالتكنولوجيا الى دبي في محاولة لتسويق إنتاجه.
ات وتعمل شركة كاندل على "بناء الجسور" بين شركات التكنولوجيا اإلسرائيلية وحكومات وشرك

 ومؤسسات.
وقال كاندل لوكالة فرانس برس إن إطالق الروابط التجارية "يمكن أن يوفر الكثير من الفرص للعديد من 

 اإلسرائيليين".
وبدال من انتظار توقيع االتفاق بين الجانبين الثالثاء في البيت األبيض، إضافة إلى توقيع اتفاق بين 

ل اإلسرائيليين هرعوا إلى أبوظبي ودبي مع منشورات عن إسرائيل والبحرين، فإن مسؤولي قطاع األعما
 منتجاتهم.

وقد زار أول وفد تجاري دولة اإلمارات األسبوع الماضي عقب زيارة رسمية للحكومة اإلسرائيلية، ومن 
 .اإلثنينالمقرر أن تزور مجموعة أخرى تضم رجال أعمال اإلمارات 

 ابق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو.ومن بين هؤالء كاندل، المستشار االقتصادي الس
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أغسطس، ارتفعت نسبة  آب/ 13ومنذ اإلعالن عن االتفاق التاريخي بين إسرائيل ودولة اإلمارات في 
. وهذه المؤسسة غير الربحية بالمائة 122اب نيشن سنترال بواقع -المستخدمين اإلماراتيين لمنصة ستارت

 تشجع االبتكار في إسرائيل.
اب( على -والوقت الذي أمضاه المستخدمون في البحث عن شركات إسرائيلية حديثة النشأة )ستارت

 ، بحسب المؤسسة التي لم تكشف عن أعدادهم.بالمائة 600المنصة االلكترونية ارتفع بنسبة 
ات مليار  4,6مسجال  بالمائة 33وارتفع االستثمار في قطاع الشركات حديثة النشأة في إسرائيل بنسبة 

 دوالر، في النصف األول من العام، بحسب دراسة داخلية.
وقال كاندل لوكالة فرانس برس "نعتقد أن هناك احتماالت كبيرة في استمرار هذا النهج، ومن أجل أن 

 تتمكن أموال من اإلمارات في أن تأخذ مكان بعض األموال األخرى".
ئيلية والطائرات المسيرة والمنظومات المضادة ويمكن أن ينجذب المستثمرون أيضا إلى الصواريخ اإلسرا

 للصواريخ والطائرات المسيرة، كون إسرائيل رائدة في التكنولوجيا العسكرية.
تعود هيمنة إسرائيل على تلك القطاعات في جزء منها إلى الخدمة العسكرية اإللزامية التي تتضمن وحدات 

 تكنولوجيا نخبة تمثل حاضنة للشركات الناشئة.
على التوالي من عدد السكان فإنهم  بالمائة 20و 10اليهود المتشددين والعرب والذين يمثلون نحو لكن 

 معفون بشكل كبير من التجنيد وال يحظون بتمثيل كاف في قطاع التكنولوجيا.
أما جامعة تكنيون وهي إحدى الجامعات الرائدة في إسرائيل فهي ملتزمة زيادة عدد خريجي التكنولوجيا 

الماضية ارتفع عدد الطالب العرب في جامعة تكنيون  15وفي السنوات ال ألقليات في إسرائيل.بين ا
 ، بحسب المعهد.بالمائة 200بنسبة 

 ومع فتح األبواب إلى الخليج قال كاندل إن على إسرائيل أن تستغل تلك اإلمكانات.
 وقال "عرب إسرائيل ... يمكن أن يكونوا الجسر الثقافي".

عرفون كيفية العمل مع الغالبية اليهودية )في إسرائيل(، ولكن أيضا كيف ... يعملون في وأضاف "هم ي
 العالم العربي".

ضافة إلى عملهم كمطّورين يرى كاندل احتمال أن يلعب عرب إسرائيل دورا في تطوير األنشطة  وا 
 التجارية والتسويق والمبيعات.

الشبكة بشكل أكبر" مضيفا "األمر يشبه استغالل  وقال "هناك حاجة ألشخاص يتكلمون اللغة كي تتوسع
 إضافية من السكان". بالمائة 20

ويخطط المقاول اإلسرائيلي إريل مارغاليت رئيس مؤسسة جي في بي مارغاليت لالستثمارات، إلرسال وفد 
 إلى دولة اإلمارات في األسابيع القادمة.

ذكاء االصطناعي والتكنولوجيا المالية "تريد أن وقال مارغاليت الذي تعنى شركته باألمن السيبراني وال
 نستثمر في مقاولين عرب شباب وديناميين وأذكياء".

وصرح هذا المقاول لوكالة فرانس برس بانه يعتبر دولة اإلمارات بلدا للمبتكرين في قطاع التكنولوجيا، 
 أكثر منهم زبائن، وهدفه تأمين حاضنة للشركات الحديثة النشأة في دبي.
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 ل "هذا هدفنا، إنه حلمنا" مضيفا "سيكون ذلك بمثابة بوابة إلى المنطقة برمتها".وقا
 14/9/2020القدس، القدس، 

 
 إسرائيلي يكشف خبايا االتصاالت السرية مع بن سلمان وبن زايد والسيسي - ملياردير أمريكي .985

الواليات المتحدة، أحد الذين كان حاييم سبان رجل األعمال اإلسرائيلي المقيم في  وديع عواودة: - الناصرة
 نشطوا خلف كواليس اتفاقي التطبيع بين إسرائيل واإلمارات والبحرين.

يكشف سبان عن اللقاءات التمهيدية مع ولي عهد ” يديعوت أحرونوت“وفي حديث مطول مع صحيفة 
سلمان محمد بن زايد في دبي، وعن وجبة غذاء غريبة مع ولي العهد في السعودية محمد بن  أبوظبي

 ويشير للحظة التي خشي فيها أن ينقلب عليه حاكم مصر عبد الفتاح السيسي.
وُيستدل من الحديث مع حاييم سبان أنه عاد إلى مصر قبل عامين بعدما تركها وهو في الثانية عشرة من 

زي عمره، وهذه المرة وصل القاهرة في طائرته الخاصة وحل ضيفا على رئيس المخابرات المصرية خالد فو 
 الذي دعاه لزيارة مصر، ورّتب له لقاء مع السيسي.

خالل اللقاء أشرت بإصبعي نحو رئيس المخابرات المصرية وقال للسيسي: “وضمن ما استذكره قال: 
كالنا من االسكندرية أما أنتم كافتكم فالحون. عندي لسان طويل وأحيانا هللا يستر منه. بعدما قلت ذلك 

ن أخرج من هذا القصر سالما وعندها انفجر السيسي بالضحك وقال: وهللا ساد هدوء وفي خلدي قلت: ل
 ”.أنت لست أمريكيا أنت مصري، فأجبته بسرعة: عرّفني كما تشاء

لينشر فيها مقاله عن السالم قبل نحو ” يديعوت أحرونوت“سبان اقترح على يوسف العتيبة صحيفة 
نه ومستشاره الشخصي   لغة العبرية.توليا ترجمته إلى الشهرين، وا 

 كلمة أو شتيمة بالعربية
إنها تورد هذه المعلومة للكشف عن قدرات حاييم سبان في نسج عالقات ” يديعوت أحرونوت“وتقول 

اجتماعية مع شخصيات عربية. وقالت إن هذه الميزة قائمة لديه قبل سنوات طويلة من لعب دور الوسيط 
 بين إسرائيل واإلمارات.
استخدام كلمة أو شتيمة بالعربية يساهم في كسر الحواجز، فنحن قبل أن نكون “وعن ذلك يقول سبان: 

ويشير إلى أن مشاركته في حفل توقيع اتفاق ”. أثرياء وأمراء أو عاملين في كناسة الشوارع نحن بشر
التطبيع مع اإلمارات جاءت بدعوة من سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة ومن جاريد كوشنر صهر 

 ئيس األمريكي دونالد ترامب.ومستشار الر 
وتقول الصحيفة اإلسرائيلية إن حاييم سبان متواضع في الحديث، لكن لواله لما خرج هذا االتفاق إلى حيز 
التنفيذ. ويكشف أنه على صداقة متينة وقوية مع يوسف العتيبة وزوجتيهما أيضا، ويكشف أن العتيبة قد 

 اإلمارات منذ سنوات طويلة.ائيل و أبلغه أن هناك عالقات متينة بين إسر 
 مع محمد بن سلمان

لينشر فيها مقاله عن السالم ” يديعوت أحرونوت“كما يقول سبان إنه كان من اقترح على العتيبة صحيفة 
نه ومستشاره الشخصي توليا ترجمته إلى اللغة العبرية.  قبل نحو شهرين، وا 



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          524 

للعتيبة ولكوشنر ولمحمد بن زايد ورئيس الموساد ويقول إن الفضل باالتفاق بين اإلمارات واالحتالل يعود 
األمريكي سبان أنه التقى بن زايد قبل نحو عام  - يوسي كوهين. ويكشف رجل األعمال اإلسرائيلي

 ونصف في دبي بعد دعوته للمشاركة في مسابقة دولية.
لكثيرة التي نفعلها حتى اآلن وقتها توافقنا أنا ومحمد بن زايد أنه مع الوقت سنقوم عالنية باألشياء ا“وتابع: 
ويؤكد سبان أن ما فعله العتيبة كان بموافقة محمد بن زايد، ويكشف أنه على صداقة متينة أيضا ”. خلسة

 مع السفير السابق للسعودية في واشنطن خالد بن سلمان، ومع شقيقه ولي العهد محمد بن سلمان.
قات العامة وأبلغني أن خالد بن سلمان ينوي قبل سنوات هاتفني شخص يعمل في العال“وعن ذلك يقول: 

زيارة لوس أنجليس مكان إقامتي في الواليات المتحدة كي يلتقي عددا من اليهود طالبا أن أنضم له في 
اللقاء، وفعال التقينا حول مائدة غذاء، وطلب خالد بن سلمان أن تبقى مشاركته طي الكتمان وفعال لم يتم 

للمشاركة بعيد ميالده في واشنطن. ترددت في البداية، لكنني سافرت، خاصة تسريبها. بعد فترة دعاني 
 ”.أنني خشيت أن يشعر باإلهانة بحال لم أشارك ال سيما أن أمورا سياسية بدأت تنضج

 
 عيد ميالد مع محمد بن سلمان

ودي ويكشف أنه عندما وصل إلى واشنطن فوجئ بأن المضيف قد أعد له مقعدا بجانب ولي العهد السع
وجدت هناك رئيس المخابرات “محمد بن سلمان وزوجته، وأدركت أن هذه كانت رسالة سياسية. ويضيف: 

األمريكية وغيره من الشخصيات األمريكية. كل واشنطن حضرت تلك االحتفالية. بعد قليل همس بن 
اء. مجددا مع سلمان في أذني بالسؤال: هل تعلم أن مصر تعطي إلسرائيل حرية الحركة والنشاط في سين

لساني الطويل أجبت: نعم ولكن هذا يساعد مصر ال إسرائيل فحسب. والمصريون ال يصنعون لنا 
 ”.جميال

 كما يوضح أنه في مرحلة معينة انتقل مع صديق رافقه إلى غرفة جانبية مظلمة مع محمد بن سلمان
 ج.. فهل أشعلتممتزو  نستطيع تناول وجبة رومانسية؟ أنا رجلوشقيقه خالد. وعندها سألت: هنا 

المصابيح؟ من جهتم بدأوا يحضرون كل ما لذ وطاب للغرفة، ومن صنع طباخ األمير الخاص الذي 
 ”.تحدث في مواضيع كثيرة

 
 بعد اغتيال خاشقجي

لماذا يولون له هذا “وقال سبان إنه شعر وكأنه في حلم أثناء ذلك اللقاء مع بن سلمان، متسائال في سره: 
منوها أنه ليس من المفهوم ضمنا أن يجالسه محمد بن سلمان أربع ساعات ”. حترام الكبير؟االهتمام واال
 على دفعتين.

في النهاية وصلنا لحظة الحقيقة وفهمت الثمن: لقد أرادوا مني مساعدتهم في ترتيب لقاء مع أحد “ويتابع: 
ي جمال خاشقجي.. طلبوا قادة الحزب الديموقراطي ممن رفض التحدث معهم بعد فضيحة اغتيال الصحاف

مني مساعدة بأن نقيم صلحة. اآلن أساعدكم وفي المستقبل أستغل الموضوع لخدمة إسرائيل. وقلت له: 
سرائيل كدولة مجاورة يمكنها أن تكون  السعودية دولة نفطية كبرى لكنك تريد تحويلها لدولة تكنولوجيا، وا 
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فالدولتان ستحققان منافع جمة من هذا التعاون. حليفة وشريكة في ذلك، فهل هناك سبب أال تتعاونا؟ 
 ”.وعندها أجاب محمد بن سلمان: اإليرانيون والقطريون وكل سكان الحي سيقتلونني

 ”.لكن بن سلمان يفهم ويعرف أنه من المفضل قيامه بصنع سالم مع إسرائيل“مضيفا: 
م األشياء، وتجمعهما كراهية يقول سبان إن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان توأمان متشابهان في معظ

 إيران واإلخوان المسلمين وحماس وحزب هللا.
كما يكشف سبان أن كوشنر هاتفه قبل عامين وأبلغه أن محمد بن سلمان موجود في لوس أنجليس، 

 ودعاه لوجبة عشاء معه، منوها أن بن سلمان استأجر قصرا له في لوس أنجليس.
ن سلمان توأمان متشابهان في معظم األشياء، وتجمعهما كراهية ويقول سبان إن محمد بن زايد ومحمد ب

 إيران واإلخوان المسلمين وحماس وحزب هللا.
ويرجح حاييم سبان أن اتفاق التطبيع مع السعودية قريب وعلى الطريق كما قال سفير الواليات المتحدة في 

ا يرجح أن رئيس حكومة االحتالل كم”. إسرائيل اليوم“القدس المحتلة ديفيد فريدمان في حديث لصحيفة 
للسالم “جزء من الصفقة ألن األمريكية لإلمارات ك” 35إف “بنيامين نتنياهو قد وافق على بيع طائرات 

 ”.ثمن
 بين دولتي وحزبي

سبان الذي شهد طفولة فقيرة بائسة واعتاش من بيع أقالم الرصاص من بيت لبيت، بات ثريا كبيرا يدير 
سرائيلي، وهو يقيم سنويا مؤتمرا دراسيا أعماال في مجال السك ن واإلعالم، ويحمل جوازي سفر أمريكي وا 

 حول الشرق األوسط في واشنطن.
ويقول في الحديث للصحيفة اإلسرائيلية، إن ترامب لم يكن له دور في االتفاق مع اإلمارات. الفتا لدور 

طة للتطبيع بين اإلمارات وبين صهره كوشنر الذي شرح له أين يقع الشرق األوسط وأطلعه على الخ
 إسرائيل.

ويعرب سبان عن ألمه لخسارة هيالري كلينتون أمام ترامب، ويكشف أنه صديق مقرب لها ولزوجها بيل 
 كلينتون، ويقول إنهما منشغالن اليوم بذاتهما بعد وقت طويل من العمل في الحلبة السياسية.

ة زوجها، وقد خسرتها الواليات المتحدة والعالم عندما هيالري كلينتون شخصيتها أقوى من شخصي“ويتابع: 
 ”.2016لم تفز بالرئاسة عام 

سألت موظفا في البيت األبيض عن “ويقول ردا على سؤال حول رأيه بالرئيس األمريكي ترامب، يقول: 
ون العمل مع ترامب عندما يدلي بأقوال فارغة وبترهات فقال: كي تعمل في البيت األبيض تحتاج ألن تك

 ”.صاحب روح فكاهية، فترامب رجل مضحك جدا والمشكلة تبدأ أنه رئيس للواليات المتحدة
كما يعرب سبان عن قلقه البالغ من الفجوة الكبيرة بين الحزب الديموقراطي وبين الدولة التي يحب، 

بينما يهود المشكلة أن إسرائيل انزلقت لليمين، وقادتها ينزعون أكثر نحو اليمين، “إسرائيل. ويضيف: 
الواليات المتحدة ليبراليون. وحتى اآلن أنا ال أتحدث عن مشاكل حائط المبكى أو تقاليد التهويد الصارمة 
في إسرائيل أو عن السالم وغيره، بل أتحدث عن مبادئ أساسية في الليبرالية. اليوم أنا قلق جدا من أن 
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وقراطي. ماذا نفعل عندما يعود الحزب إسرائيل لم تعد محط إجماع لدى الحزبين الجمهوري والديم
 ”.الديموقراطي للحكم مجددا مع جيل شباب جديد ومختلف بتوجهاته؟

 18/9/2020القدس العربي، لندن، 
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 الخليجي: الركض وراء السراب –التطبيع اإلسرائيلي  .986
 ن محمد صالحمحسد. أ. 

األنظمة العربية التي ظنت أن حبل نجاتها بيد اإلسرائيليين واألمريكان كانت خاطئة؛ إذ إن جوهر 
المشروع الصهيوني مبني أساسًا على بقاء البيئة العربية اإلسالمية ضعيفة مفككة متخلفة، ألن الحالة 

 النهضوية الحقيقية في األمة تعني بالنسبة له خطرًا وجوديًا.
ل مزيجًا من الشعور بالنشوة وغرور االنتصار قد رافق نتنياهو وهو يقضي ثماني ساعات متواصلة في لع

حتى صباح اليوم  2018تشرين األول  أكتوبر/ 25 ضيافة سلطان عمان قابوس بن سعيد )مساء الخميس
ن لديهما وقت التالي( قضيا جزءًا منها في حوار ثنائي خاص، وجزءًا آخر بحضور مساعديهما، بينما كا

لشطر ثالث لالستماع للموسيقى. كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لُعمان؛ وكانت ثمرة 
ألربعة أشهر من الجهود المتواصلة لرئيس المخابرات اإلسرائيلية يوسي كوهين، الذي رافق نتنياهو في 

 زيارته.
سمية بأن الزيارة "تناولت سبل دفع عملية السالم ربما ضحك نتنياهو في سرِّه وهو يسمع التصريحات الر 

في الشرق األوسط"، فقد َقتل جنوده في يوم الجمعة نفسه الذي عاد فيه من ُعمان خمسة فلسطينيين 
آخرين على حدود قطاع غزة، المنكوب بالحصار اإلسرائيلي الخانق منذ أكثر من أحد عشر  250وجرحوا 

سجن في العالم. ولماذا ال يضحك وهو يتابع سياسة إسرائيلية ممنهجة على  عامًا، فيما يمكن أن ُيعد  أكبر
عامًا من اتفاق أوسلو، قامت بقتل مسار التسوية، وأسقطت عمليًا حل  الدولتين، وحولت السلطة   25مدى

، الفلسطينية إلى كيان يخدم االحتالل، وأنشأت واقعًا تهويديًا جديدًا في القدس وباقي الضفة الغربية
 ومألتها بالمستوطنين اليهود والمستعمرات.

، لتنضم إلى فريق الجودو أبوظبيفي يوم الجمعة نفسه، وصلت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري ريغيف إلى 
اإلسرائيلي المشارك في بطولة "الجراند سالم"؛ دون أن تنسى أنها كانت الناطق الرسمي باسم الجيش 

تزال في اليمين المتطرف الذي صو ت إلسكات األذان في فلسطين المحتلة. اإلسرائيلي، وأنها كانت وما 
ولم تتمكن ريغيف من حبس دموع فرحها عندما ُعزف النشيد الوطني اإلسرائيلي "الهاتكفاه" في قلب 

. ولم يكن أحد 28/10/2018 ( احتفاء بفوز العب إسرائيلي بالذهبية يوم األحدأبوظبيالعاصمة العربية )
رك في الحفل معنيًا بـ"حفلة الشواء "الصهيونية، التي حدثت في اليوم نفسه لثالثة أطفال ممن شا

فلسطينيين من أبناء خان يونس، استشهدوا على يد الطيران الحربي لجيش االحتالل اإلسرائيلي. أما 
ا الصهاينة كل يوم ريغيف فتابعت االستمتاع بالحفاوة اإلماراتية بزيارة مسجد الشيخ زايد، بينما يقوم رفاقه

 وكل لحظة بتدنيس المسجد األقصى.
ولم تكن الدوحة بعيدة عن المشهد قبل ذلك وبعده، فقد شارك فريق إسرائيلي في بطولة دولية للجمباز في 

 فيها. "الوطني" ، وُعزف نشيده2018 تشرين الثاني نوفمبر/ 3تشرين األول إلى أكتوبر/25الفترة من
د أن الرياضة الساسة الخليجيين، وهم يستضيفون بطوالت تدعم "الروح الرياضية" وتؤكربما لم يسترِع انتباه 
"السالم"، أن ثالثين رياضيًا فلسطينيًا قد قتلتهم قوات االحتالل في األشهر السبعة مدخاًل "للتسامح" و
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تكون لديه الماضية منذ بدء مسيرات العودة في قطاع غزة. فالفلسطيني في نظر الصهاينة ال يستحق أن 
 فضاًل عن أن يكون "رياضية". "روح"

 تطبيع قديم متجدد
ن كانت الفتة في تزامنها وتعددها ونوعيتها.  لم تكن هذه الموجة التطبيعية الخليجية مفاجئة بحد ذاتها، وا 

 االستراتيجية. وحسب يوسي ميلمان محلل الشؤون  1979فاإلسرائيليون ُيرجعون عالقاتهم بُعمان إلى سنة
جريدة معاريف، فإن جميع رؤساء الموساد منذ ذلك الوقت زاروا السلطنة. وظهرت العالقات في 

)بعد توقيع اتفاق أوسلو(، وأنشأ الطرفان مكاتب لرعاية المصالح  1994اإلسرائيلية الُعمانية إلى العلن سنة 
 .2000األقصى سنة  إثر اندالع انتفاضة التجارية بينهما. غير أن ُعمان جمدت عالقاتها بـ"إسرائيل"

وسبق لمسؤولين إسرائيليين أن زاروا اإلمارات تحت أغطية مختلفة، كما التقى سفيرا اإلمارات والبحرين في 
في مطعم كافي ميالنو في واشنطن بنتنياهو على مائدة العشاء في جلسة "ودية"،  2018آذار مارس/

إماراتي وبحريني في مسابقة دولية  حسبما نشرت الواشنطن بوست واألسوشيتد برس. وشارك فريقان
(، بينما كان الصهاينة يحتفلون بسبعينية إنشاء كيانهم، 4/5/2018للدراجات تنطلق من القدس المحتلة )

وبنقل السفارة األمريكية إلى القدس؛ في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون يستذكرون سبعينية نكبتهم. 
ان وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب قرا يزور دبي ويلقي ، كأبوظبيوحتى بعد أن عادت ريغيف من 

 .29/10/2018كلمة في مؤتمر دولي لالتصاالت السلكية والالسلكية يوم 
شخصية محسوبة  24 حيث زار وفد بحريني من 9/12/2017البحرين مضت على خطى التطبيع، ففي

مبارك آل خليفة  3/2/2018نه التقى فيعلى النظام دولة االحتالل؛ وأعلن وزير االتصاالت اإلسرائيلي أ
)من العائلة الحاكمة في البحرين( في تل أبيب. وتحدث أيوب قرا نفسه أن السعودية والبحرين واإلمارات 

 تدفع بالعالقات إلى األمام وبشكل علني، وأن هناك زيارات متكررة من مسؤولين من هذه البلدان.
تطبيعيًا بين مسؤولين سعوديين أو محسوبين على المؤسسة لقاًء  15 من جهة أخرى، سجل مراقبون نحو

الرسمية السعودية مع الجانب اإلسرائيلي خالل السنوات األربع الماضية، شارك فيها بشكل أساسي تركي 
الفيصل وأنور عشقي. وتحدثت وسائل إعالمية إسرائيلية عن زيارة شخصيات سعودية كبيرة لتل أبيب 

حدث محمد بن سلمان عن "حق إسرائيل في الوجود"، وعن المصالح المشتركة وعقد لقاءات معها، كما ت
مع السعودية...؛ كما سعى إعالميون سعوديون طوال األشهر الماضية إلى تهيئة المناخ لعالقة سياسية 

 "إسرائيل". رسمية محتملة مع
ريكان لصالح محمد بن وربما فسر ذلك انزعاج نتنياهو وخوفه من تعثر التطبيع، عندما تدخل لدى األم

 سلمان )فيما يتعلق بمقتل خاشقجي( حسب جريدة الواشنطن بوست.
، جرى إغالقه بعد اندالع 1996وبالطبع، فقد كان في الدوحة مكتب لرعاية المصالح اإلسرائيلية منذ 

 على شكل متقطع، وبدرجات متفاوتة.، غير أن التواصل لم يتوقف ولو 2000انتفاضة األقصى سنة 
 كض وراء السرابالر 

 لسنا بصدد رصد كل حوادث وأخبار التطبيع، ولكننا نود التوقف عند عدد من النقاط المهمة:
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أواًل: نحن أمام موجة تطبيع جديدة سبقتها موجات، كان من أبرزها معاهدة كامب ديفيد وتطبيع العالقات 
نظمة التحرير الفلسطينية منذ سنة ، واتفاق أوسلو ومتعلقاته مع قيادة م1978 المصرية اإلسرائيلية منذ

، وموجة االنفتاح العربي على دولة االحتالل 1994، واتفاق وادي عربة مع األردن منذ 1993
التي شملت عددًا من الدول العربية مثل المغرب وموريتانيا وقطر وُعمان  2000 -  1996اإلسرائيلي

العدوان اإلسرائيلي، وتصاعد التفاعل الشعبي وتونس. غير أنه مع تصاعد المقاومة الفلسطينية وتصاعد 
"أوكارهم". ثم ما  العربي واإلسالمي مع قضية فلسطين كانت تنكسر موجات التطبيع، وينكفئ دعاتها إلى

يلبثون أن يعودوا بموجة جديدة كلما الحت حالة استضعاف أو تشرذم فلسطيني وعربي. حدث ذلك في 
 ، 2008،2012-2007(، وفي الحروب ضد غزة )2000) ة الثانية(، واالنتفاض1987) االنتفاضة األولى

فلسطين" فإن  – واآلن وحسب "حملة المقاطعة (.2013-2011"الربيع العربي" ) (، وفي بيئة2014
 نظامًا عربيًا يقيمون عالقة بشكل أو بآخر مع الكيان اإلسرائيلي.15ثمة

رسمي، وفشلت في أخذ الشكل الشعبي وظلت ثانيًا: إن كافة موجات التطبيع أخذت الشكل الفوقي ال
شعوب المنطقة على أصالتها، وعلى تمسكها بالقدس وفلسطين ودعم المقاومة؛ وكلما عبرت هذه الشعوب 
عن رأيها الحّر، كلما أعادت الصراع إلى مربعه األول، وظّل الكيان الصهيوني كيانًا سرطانيًا غريبًا في 

ربي يقيم عالقة مع دولة االحتالل يجرؤ على عمل استفتاء شعبي حر المنطقة. وال أعتقد أن أي نظام ع
 تجاه التطبيع.

ثالثًا: تعكس عملية التطبيع اإلشكالية البنيوية في النظام الرسمي العربي؛ فهي ال تعبر فقط عن عجز 
نما عن إشكالية ربط مصالحها واستقرارها ب قوى األنظمة في التعبير عن تطلعات أمتها وجماهيرها؛ وا 

خارجية )الواليات المتحدة تحديدًا(، وقابليتها للضغط والتعامل بإيجابية بدرجات متفاوتة مع المتطلبات 
كما تعكس شعورها بالعجز عن القيام بواجبها الحقيقي تجاه فلسطين وشعبها، أو على  األميركية والغربية.

 األقل مواجهة التمدد الصهيوني في المنطقة.
شكالية تحديد األولويات  رابعًا: تعكس عملية التطبيع إشكالية فقدان البوصلة لدى المنظومة العربية، وا 

؛ انشغلت  2013والمخاطر واالستحقاقات المترتبة عليها. فإثر الموجة المضادة لحالة "الربيع العربي" منذ
ربية تبحث عن المنطقة بالصراعات الداخلية، وتصاعدت التوترات العرقية والطائفية. وأخذت األنظمة الع

طريقة لبقاء أنظمتها "الديكتاتورية" أو "الشمولية" أو "الوراثية" بعيدًا عن استحقاقات التغيير "الديموقراطي" 
أو التغيير الُمعبِّر عن إرادة الجماهير. وبداًل من التفاهم مع شعوبها، فضلت التعاون مع القوى الخارجية. 

)أو معبرًا للرضا األميركي(  مرغوباً  "شريكًا" ل اإلسرائيليوأصبحت بعض األنظمة تجد في دولة االحتال
 سواء في مواجهة قوى التغيير لديها، أو فيما يسمى بـ"التطرف"، أو في مواجهة إيران.

في هذه األجواء برز ما يعرف بصفقة القرن، والتي كان من أهم تسريباتها إدماج الكيان اإلسرائيلي في 
 اقتصادي معه. وظهرت أفكار "النيتو" العربي. -سياسي - المنطقة، وتشكيل محور أمني

خامسًا: وبالتالي، أصبحت قضية فلسطين قضية ثانوية في منظومة حسابات هذه األنظمة، بل أصبحت 
أما الطرف اإلسرائيلي فوجد ذلك فرصة تاريخية  عبئًا يجب الضغط باتجاه إنهاء ملفاتها أو تجاوزها.

فقاده الظهير العربي، ولفرض الرؤية الصهيونية في تسويةعلى الجانب الفلس لاللتفاف "الملف  طيني، وا 
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وهو ما يقوم به بالتعاون مع إدارة ترامب ضمن صفقة القرن، والتي ظهرت بوادرها في  الفلسطيني".
وفي الضغط  االعتراف األميركي بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي ونقل السفارة األميركية إليها.

نهاء ملف الالجئين الفلسطينيين.المتواصل ه  ذه األيام إلغالق األونروا وا 
سادسًا: وعلى ذلك، فبدل أن تقوم الدول العربية بمواجهة اإلجراءات األميركية والهجمة الصهيونية، على 
 القدس والمقدسات وعلى األرض واإلنسان؛ قامت بفتح عواصمها أو بتسخين خطوطها مع دولة االحتالل.

تطول الموجة التطبيعية الجديدة، وستنحسر قريبًا أو في المدى المنظور، وستجد األنظمة سابعًا: لن 
الُمطبِّعة أنها "قفزت في الهواء". وأن المشروع الصهيوني لم ولن ُيغيِّر جلده، وأنه استخدمها في إدارة 

ان كانت خاطئة؛ إذ إن مصالحه؛ وأن األنظمة العربية التي ظنت أن حبل نجاتها بيد اإلسرائيليين واألمريك
جوهر المشروع الصهيوني وضمانة استمراره مبني أساسًا على بقاء البيئة العربية اإلسالمية ضعيفة مفككة 
متخلفة، ألن الحالة النهضوية الحقيقية في األمة تعني بالنسبة له خطرًا وجوديًا، حيث ال عزة وال كرامة وال 

 ها وأرضها المباركة.وحدة لألمة، دون استعادة قدسها ومقدسات
وأخيرًا، فإن قضية فلسطين ستظل تتميز بثالثية أنها: القضية الموحدة لألمة، وأنها القضية الرافعة لمن 

 يرفعها ويرعاها، وأنها القضية الكاشفة الفاضحة لكل من يخذلها أو يتنازل عنها.
 6/11/2018، موقع تي آر تي

 
 في تغيير شعوب الخليج؟لماذا لن تنجح محاوالت شيطنة الفلسطيني  .987

 فراس أبو هالل
ال يمكن فهم محاوالت شيطنة الفلسطيني وتبرئة االحتالل في الدراما العربية وخصوصا الخليجية إال في 

 سياق التغيرات السياسية التي تجري في المنطقة.
 لماذا اآلن؟

سطيني في الدراما، وفي نشاط ثمة تغيرات جذرية إقليمية ودولية أسست لهذا الترويج للعداء لكل ما هو فل
جيوش الذباب اإللكتروني. ونقول العداء للفلسطيني وليس فقط "التطبيع"، ألن ما يجري اآلن يتجاوز 
خطيئة التطبيع، لشيطنة الفلسطيني، وهو هدف مدروس بعناية من "صّناع القرار" في بعض الدول 

االحتالل، واالرتماء بأحضانه، وهي سياسة العربية، بهدف تهيئة األرضية لقبول سياسة االنفتاح على 
 تجري اآلن وهنا بتسارع كبير.

أولى هذه التغيرات هي حالة "التوحش" التي بدأت تنتهجها دول عربية ضد شعوبها، خصوصا بعد 
انحسار الثورات الشعبية وتحقيق انتصارات موضعية لدول "الثورة المضادة"، وهي حالة صار معها أي 

 يعني السجن، وربما الموت. ةللسلطرأي مخالف 
 ألنها تدرك بأن هذه السياسات لن تواجه برفض شعبي معلن بسبب الرعب من إبداء أي رأي مخالف.

يتزامن هذا التغير مع انحسار دور الشعوب العربية في الفعل السياسي الجماهيري، بسبب األوضاع 
وب بمشكالتها الداخلية، وهو األمر الذي تعمق السيئة التي تمر بها غالبية البالد العربية، وانشغال الشع

 مع األزمات االقتصادية والركود، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا بكل تداعياته السلبية اقتصاديا وأمنيا.



 27معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                          532 

ذا انتقلنا للبعد الدولي، فإن وجود رئيس أمريكي يمارس "البلطجة العلنية" على الدول العربية، جعل  وا 
 تمتلك رصيدا أو شرعية شعبية تبحث عن إرضائه بكافة الوسائل، وأهمها عبر األنظمة القمعية التي ال

بوابة تل أبيب ومغازلة االحتالل، وهو األمر الذي جعل "تقارب" بعض األنظمة العربية مع االحتالل 
عنصرا مهما من الدعاية االنتخابية لرئيس حكومة االحتالل نتيناهو، الذي يتفاخر كل يوم بتحقيق 

 ات في هذا الجانب.اختراق
ومع الحاجة لتهيئة أرضية شعبية لسياسات االرتماء في أحضان االحتالل، كان ال بد لألنظمة المتورطة 
بهذه السياسة من استغالل تصاعد الطائفية التي ساهمت سياسات إيران العدوانية في المنطقة وخصوصا 

أ أن العدو االستراتيجي للمنطقة هو إيران بتغذيتها، فكان أن عملت هذه األنظمة على تصدير مبد سورية
وليس االحتالل، وهو مبدأ ساقط لسببين: األول أن االحتالل ليس موجها ضد فلسطين والفلسطينيين، بل 
ضد كل المنطقة وشعوبها، بهدف تفتيتها ومنع أي مشروع نهضوي فيها، والثاني أن وجود عدو أو خصم 

 ساسي واالستراتيجي لكل الشعوب العربية وهو االحتالل.يتمثل بإيران ال يعني تجاوز العدو األ
 لماذا لن تنجح محاوالت الشيطنة شعبيا؟

ال يمكن اعتبار الدراما الخليجية أو العربية عموما معبرة عن المزاج الشعبي بسبب حالة القمع الكبيرة التي 
باب اإللكتروني الموجه من تسيطر على المنطقة، ولذات السبب ال يمكن بأي حال اعتبار ما ينشره الذ

 السلطة ممثال للشعوب المغلوبة على أمرها.
وما يدعونا لتأكيد هذه البدهية، هو اعتقاد البعض أن هناك رضى شعبيا عن دراما التطبيع والشيطنة 
للفلسطينيين، بسبب عدم وجود رد شعبي "خليجي" عليها، وهو اعتقاد خاطئ تماما ألنه ال يوجد وسيلة 

قياس المزاج الشعبي في هذه الدول، في ظل عدم وجود انتخابات حرة أو استفتاءات، فضال موضوعية ل
عن وجود مناخ يتيح حرية الرأي لمن يعارض التوجهات الرسمية، وما يمكن أن يسببه إعالن هذه 

 المعارضة من تنكيل واعتقال.
شعب الفلسطيني عندما كان ذلك لقد كانت شعوب الخليج في مقدمة الشعوب العربية في إعالن تأييدها لل

متاحا في بالدها، بل إنها قدمت أروع الصور في العمل الخيري واإلعالمي والشعبي لدعم صمود الشعب 
 الفلسطيني في مواجهة المحتل، ولكنها اآلن مغلوبة على أمرها وال تستطيع أن تعبر عن نبضها الحقيقي.

ة وخصوصا اإلمارات والسعودية والبحرين تسمح بالتعبير عندما كانت السياسة الرسمية في الدول الخليجي
عن رأيها بحرية، كانت المظاهرات تعم مدن اإلمارات في مفاصل تاريخية كثيرة، ربما كان آخرها 
المظاهرات التي نظمتها جمعيات غير حكومية مثل "جمعية مقاومة التطبيع" أثناء اعتداءات االحتالل 

النتفاضة الثانية، وهي المظاهرات التي تسببت بإغالق هذه الجمعيات، قبل على الضفة الغربية في فترة ا
أن يتم تغييب واعتقال القائمين عليها بعد سنوات، مثل المحامي واألكاديمي الالمع محمد الركن، واألمر 

 ذاته ينطبق على الشعب البحريني وجمعياته المدنية.
طاء لدعم قضية فلسطين طوال العقود الماضية. هذا أما السعوديون، فقد قدموا أروع صور البذل والع

الدعم ال ينكره الفلسطينيون كما يروج الموتورون والمدفوعون بأجندات السلطة الحاكمة، بل يتذكره الشعب 
يمانهم بعدالة قضية فلسطين.  الفلسطيني بكل إجالل ويعتبره جزءا من وحدة العرب والمسلمين، وا 
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الخليجية لن تتقبل الرواية التي يراد ترويجها اآلن عن الفلسطينيين  هذه الشواهد تؤكد أن الشعوب
 وقضيتهم، وستعبر عن روايتها الخاصة بدون شك إذا أتيح لها ذلك.

ولوال أن األنظمة المهرولة نحو التطبيع تدرك ذلك، لما سعت أصال للدراما وللجيوش االلكترونية لشيطنة 
 التطبيع.الفلسطيني تمهيدا ألرضية شعبية تقبل 

ولذلك يجب أن ال نساهم بترويج صورة مغلوطة عنهم تريد األنظمة المهرولة للتطبيع نفسها تصديرها 
 وكأن هناك حالة شعبية تقبل هرولتها.

وسيظل شهيد فلسطيني واحد أقوى بالتأثير على المزاج الشعبي الخليجي والعربي، من كل مسلسالتهم 
 بهم الذي يتكاثر في الفضاء األزرق لصناعة صورة وهمية كاذبة!وبرامجهم التلفزيونية وصحفهم، وذبا

 4/5/2020، "21موقع "عربي 
 

 القضية الفلسطينية: بين التطبيع والواقع العربي .988
 

 شفيق الغبرا
إن المتابع للسياسات األمريكية واإلسرائيلية سيكتشف أن قيام بعض العرب بالتماهي مع المروية 

إرضاء للواليات المتحدة وتماهيا مع السياسة اإلسرائيلية لن يغير من الطبيعة  الصهيونية للتاريخ والنزاع
االستيطانية واإلجالئية والعدائية للصهيونية. بل إن هذا التماهي سيزيد من العنجهية التي تعبر عنها 

 األساليب اإلسرائيلية، وهذا سيطيل من أمد الصراع ويضيف إليه تعقيدات جديدة.
عرب من الصهيونية ومن اإلدارة األمريكية الراهنة عبر صفقة القرن ومن خالل مؤتمر إن تقرب بعض ال

ومن خالل الذباب إلكتروني ومن خالل الثقافة والدراما يثير مزيدا من  2019يونيو  البحرين في حزيران/
سياساتهم  الحزن على الحالة العربية. الحالة العربية حتى اآلن ال تعرف كيف تفرض على أعدائها تغيير

 القائمة على االحتالل والتمييز وأخذ أراضي وممتلكات الغير بالقوة.
إن رهان التطبيع السياسي واالقتصادي والثقافي لن يجعلنا كعرب أكثر انسجاما مع عدونا. لو كان هذا 

حدة ممكنا ألصبحت تركيا لصيقة الغرب ألبد اآلبدين، لكنها اكتشفت مبكرا، من خالل طلب االنضمام للو 
األوروبية، ما سيكتشفه بقية العرب مع الوقت، أن العالم الغربي المسيطر والصهيونية بصفتها امتدادا 

 مشوها له، ممعن بالتمييز تجاه العوالم النامية وأمم الملونين وعلى األخص العالم اإلسالمي.
الفلسطيني، بل مرتبطة ويجب االنتباه إلى أن مكانة القدس وفلسطين ليست مرتبطة فقط بالشعب العربي 

بمكانتها منذ القرن السابع الميالدي وذلك عندما أصبحت القدس وفلسطين جزءا من العالم العربي 
اإلسالمي، ومكانة القدس مرتبطة باإلسراء والمعراج في العقيدة اإلسالمية، ومرتبطة أيضا بكونها أولى 

ية للمسيحيين والمسلمين العرب. بل إن القدس القبلتين وثاني الحرمين، وبكونها تحمل قيمة وطنية ودين
هي المكان الذي حرره صالح الدين من الصليبيين. القدس كما وفلسطين هو المكان الذي سقط من أجله 

 ألوف الشهداء من العرب والفلسطينيين.
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أعلن لهذا بالتحديد سنجد أن موقف الملك فيصل رحمه هللا كان منسجما مع العمق العربي المستقل، فقد 
. ذلك الموقف في سبعينيات القرن العشرين شكل حماية 1973موقفه تجاه القدس والصالة فيها منذ حرب 

 لمكانة المملكة العربية السعودية وقدرتها على التفاعل مع التيارات واالستقطابات العالمية واإلقليمية.
خيرة وتورط بسياسات آنية متناقضة. لكن الواضح أن هذا الموقف أصابه الكثير من االرتباك في اآلونة األ

سرائيل. لهذا  لكن أقلية من الدول العربية كما هو الحال في الكويت واضحة في فهم الصهيونية وا 
استطاعت الكويت وبلسان أميرها ثم قادة مجالسها وتياراتها تحديد موقف واضح من التطبيع والصهيونية. 

مدنية مختلفة في الكويت دفع بالوضع نحو التوازن إن وجود حالة نقاش سياسي بين قوى سياسية و 
 والتعبير الحر.

في هذه المرحلة الكاشفة ال يكتفي الداعي للتطبيع بالقول بأن التطبيع والسالم أفضل من الحرب. لقد برر 
بضرورات المصلحة الوطنية والقومية، وهكذا برر ياسر  1993األردن موقفه عندما وقع اتفاق السالم عام 

، لكن الداعي للتطبيع اليوم 1993ت رئيس منظمة التحرير موقفه عندما وقع على اتفاق أوسلو عام عرفا
يسعى لتشويه تاريخ النضال الفلسطيني وتاريخ االنتفاضات الفلسطينية من أجل خلق حالة يأس وفقدان 

رائيلية وفي حاالت كامل للثقة بالنفس. إن األخطر في الدعوات الراهنة للتطبيع هو تبني المقوالت اإلس
االعتماد األعمى على المصادر اإلسرائيلية في وصف الحروب والمقاومة الفلسطينية والنكبة والقضية 

)مقولة أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل  "وأضاعوا الفرص"، "باعوا أراضيهم"الفلسطينية. لهذا تتكرر مقولة 
1966-1967 .) 

ست عفوية لفض عرى العالقة بين الهوية العربية اإلسالمية هناك في هذه المرحلة، محاولة تبدو لي
والقضية الفلسطينية. هذه التصفية ليست متبادلة، فال الصهيونية وال اليمين الديني األمريكي المتطرف قام 
بتصفية التوجهات التي تربط السياسي بالثقافي بالديني باالستيطاني وبمشاريع الطرد والعنصرية. بل إن 

لى شخصية صالح الدين ودوره من قبل عدد من المثقفين العرب يصب بنفس السياق الهادف الهجوم ع
 الغتيال الشخصية العربية اإلسالمية. قلما نجد أن حضارة قامت بنزع كل أسلحتها المعنوية والثقافية.
ها منذ ولو عدنا قليال للتاريخ الحديث، سنجد أن مصر أقامت سالما مع إسرائيل، ولم تخض أي حرب مع

. أين هي مصر اليوم في مؤشرات التنمية، واالقتصاد، واألمن الغذائي، والوظيفي، واالستقالل 1973العام 
الوطني؟ وبنفس الوقت نتساءل ماذا فعل السالم لألردن؟. فهناك سفارة وسفير وتبادل عالقات، فهل قدمت 

هدد كل يوم أمن األردن وتعد بخلق حالة إسرائيل لألردن أي خدمة حقيقية لقاء مرونتها؟ أم إن إسرائيل ت
عدم استقرار عند أول منعطف؟ إن المرونة مع إسرائيل في ظل االرتداد عن المروية األخالقية ومروية 
الحقوق والعدالة تمهد لفقدان أحد أهم عناصر القوة واالستقالل لدى العرب. لهذا فالسالم الراهن مع 

 هش قابل لالنهيار في منعطفات قادمة.إسرائيل ليس سالما حقيقيا، انه وضع 
عروضا سخية  1948المرونة العربية لم تكن استثناء. مثال الرئيس السوري حسني الزعيم قدم بعد 

. لكن إسرائيل رفضت. كما عرف عن عبد سوريةإلسرائيل كاستعداده لتوطين الالجئين الفلسطينيين في 
ة. لقد استعد ناصر للسالم بشروط تحمي الكرامة الناصر مرونته من خالل رسائله للواليات المتحد

. كما أن مرونة منظمة التحرير في أوسلو 1967والحقوق العربية، لكن ذلك أدى بالنهاية لضربة حرب 
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أدت للمزيد من االستيطان اإلسرائيلي في ظل المصادرة واالحتالل والحصار. لقد رفضت إسرائيل  1993
عربية للسالم التي نتجت عن مؤتمر القمة العربي في بيروت في العام كل الحلول ومن أهمها المبادرة ال

. إسرائيل تخشى أي سالم يوقف تقدم المشروع الصهيوني في البالد العربية. لهذا فحديث البعض 2002
 عن تصلب العرب ومرونة إسرائيل هو طرح ال أساس له.

لعدالة ونهاية للظلم غير ممكنة. كل الظروف إن محاوالت إنهاء النزاع العربي الصهيوني بال تحقيق قيم ا
الموضوعية تؤكد بأن النزاع العربي اإلسرائيلي الزال في بداية البداية. في هذا الصراع يسرق العدو 
األرض، ويحرق المحاصيل، ويدمر الحياة ويحاصر المدن، كما ويسجن الشبان واألطفال والشيوخ 

به الصهيونية بحق الفلسطينيين والعرب قد يقوم به العرب تجاه والنساء. لكن النزاعات مراحل، فما تقوم 
إسرائيل في زمن آخر. من يمارس العنف يجب أن يتوقع عنفا مضادا، ومن يأخذ األرض والحقوق يجب 
أن يتوقع أنه سيتعرض لمصادرة مضادة. من عاش شاهرا السيف منذ بدايات القرن العشرين سيستنزفه 

 السيف ألبد اآلبدين.
 7/5/2020، دس العربي، لندنالق

 

 ديبلوماسية االسفنجة في خطاب " التحلل" من االتفاقيات مع اسرائيل .989
 وليد عبد الحيأ.د. 

ودخلت حيز التنفيذ  1969لن أدخل في مناقشة نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي اعتمدت عام 
نطبق على الجانب الفلسطيني الن موضوع عتقد أنها تأ جانب الغاء المعاهدات، ألني ال  في 1980عام 

وسلو انفسهم ، أر ال سيما من قبل اطراف اتفاقية االعتراف بدولة فلسطينية هو موضوع مناقشة وجدل كبي
ما اتفاق أستراليا تعترف "بدولة  فلسطين"، فال اسرائيل وال الواليات المتحدة وال االتحاد االوروبي وال ا

دولة غير عضو" في االمم المتحدة هي " ولة، كما ان فلسطين فياوسلو فينص على " مشروع " د
 اعالن مبادئ".ولية، ناهيك عن اوسلو ذاتها هي "المنظمة الد

منع المقاومة"  األخير، حيث عاد لدس السم في الدسم مرة يهمني هو تفكيك خطاب رئيس سلطة "ما 
المجلس الوطني الفلسطيني اعلن في مطلع أخرى، وقال انه في حل من االتفاقيات مع اسرائيل ، علما ان 

عادة النظر في كافة االلتزامات مع اسرائيل" ودعا الى وقف التنسيق االمني، كما اعتبر إ عن " 2018آيار 
المجلس ان المرحلة االنتقالية بكل التزاماتها " قد انتهت" وتنتهي معها كل االلتزامات المرتبطة بها، 

وكل ذلك لم يتم تنفيذ أي بند منه  الى ان تعترف بفلسطين... بإسرائيلف وطالب المجلس بتعليق االعترا
بكل اتفاقاته مع اسرائيل لكنه لم  1993من رئيس سلطة منع المقاومة. والغريب انه التزم منذ  وبإصرار

 يلتزم ولو لمرة واحدة باتفاقاته مع المقاومة في غزة بل لم يزرها ولو لمرة واحدة منذ االزمة.
 سرائيل: وسأنقل حرفيا ما قاله:إدعونا نتوقف عند خطاب التحلل من االتفاقات مع واآلن 

 : يقول حرفيا" ونجدد التزامنا الثابت بمكافحة اإلرهاب العالمي فنحن ضده". والً أ
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أي انه يؤكد  ،وسلو هو "االرهاب الفلسطيني"؟أليس مفهوم االرهاب في عرف المتعاقدين في أ نسألوهنا 
اومته لحماس والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من بقية التنظيمات، استمرار مق

ليس هذا هو جوهر اتفاق اوسلو. وأليس التنسيق االمني هو جوهر سياسة مقاومة "االرهاب" بمفهوم أو 
االرهاب؟ رئيس سلطة منع المقاومة؟ وهنا اسأل كيف سيلغي التنسيق االمني مثال ويستمر في مكافحة 

 أي كيف يمكن له ان يغادر المكان ويبقى فيه في نفس الوقت؟
 يقول حرفيا" نؤكد التزامنا بحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين"، :ثانياً 
، واليس االعتراف بوجود اسرائيل هو جوهر االتفاقات بإسرائيلاالعتراف  يتضمن:هذا  أسأل اليسوهنا 

هو الهدف االسرائيلي األهم؟ فلماذا ال يعلن بشكل صريح  بإسرائيلاالعتراف  نها؟ واليسمالتي تحلل 
 بدال من التظلل بعبارات عامة؟ بإسرائيلسحب االعتراف الكامل 

حرفيا: نقبل بوجود طرف ثالث على الحدود بين إسرائيل وفلسطين، وبمفاوضات بمشاركة  ثالثا: يقول
لعودة للمفاوضات مع اجراء تغييرات شكلية دون أن يكون له أي سند في أطراف متعددة". أي انه يطلب ا

هذه المفاوضات، أي انه عاد ليحوم حول اعادة التفاوض مع اسرائيل بعد أن اصبحت اسرائيل في وضع 
، فإذا كانت أفضلاقوى مما كانت عليه في اوسلو، أي انه يدعوها للتفاوض من جديد وهي في وضع 

 ينتظره؟لموازين القوى فما الذي  المفاوضات انعكاسا
 هو:إذن 

 مستمر في مكافحة المقاومة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. -
 بإسرائيلومستمر في االعتراف الكامل  -
ومستمر في استعداده للجلوس ثانية على طاولة المفاوضات مرة اخرى ولكن في وقت اصبحت اسرائيل  -

 .أفضلفيه في وضع تفاوضي 
 غاه رئيس سلطة منع المقاومة؟إذن ما الذي ال

وسجل وعوده بكشف من  الستين(،)اصبحت اآلن المرة االمني وفي ضوء سجل قرارات االلغاء للتنسيق 
ترميم منظمة التحرير التي  بإعادةانتخابات ثم يفتعل اسبابا لتعطيلها؟ ووعوده  بإجراءقتل عرفات؟ ووعوده 

سفنجة امتصاص كل احتقان يظهر على السطح ا ما هيفي ضوء ذلك كله نعرف  فككها بيديه..
 الفلسطيني ...مرة أخرى انا ال انتقد بل أني أتهم. 

 المستقبل:
 ال استبعد نهائيا ان تكون هناك مفاوضات سرية لتطبيق صفقة القرن. -1
ال استبعد ان يجري االتفاق في مرحلة الحقة على تشكيل هياكل ادارية فلسطينية تحل تماما محل  -2

 ة التحرير التي سيتم االعالن عن حلها وضم مؤسساتها للهياكل الجديدة.منظم
اتساع رقعة التطبيع مع اسرائيل لننتقل الى مرحلة " كيفية التطبيع مع فلسطين" بعد ان تصبح  -3

 محاصرة من الجميع.
 اخشى ان تكون يهودية الدولة بكل ما تنطوي عليه من مخاطر هي نقطة البحث القادمة. -4
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اخشى ان يصل االمر الى اتفاق دولي باعتبار قطاع غزة قطاعا متمردا والمطالبة بتدخل دولي  -5
هذا التمرد ال سيما ان خطاب رئيس سلطة التنسيق االمني االخير فيه اشارة لعدم ممانعته من  إلنهاء

 عد.ب وجود قوات دولية على الحدود بين اسرائيل وفلسطين، وهو نص يحتمل التأويل الواسع فيما
 20/5/2020موقع روافد بوست، 

 
 

 التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي: الترسيم اآلثم .990
 محسن محمد صالحأ.د. 

، والذي 2020آب/ أغسطس  13لم يكن البيان األمريكي اإلسرائيلي اإلماراتي المشترك الذي صدر في 
جاء نتيجًة منطقية لمسار يعلن عن التطبيع الكامل بين اإلمارات والكيان الصهيوني، مفاجئًا، ألنه 

تطبيعي معلن وغير معلن في السنوات الماضية. غير أن الالفت فيه أنه تّم تقديمه في سياق تحقيق 
اإلمارات مكسبا للقضية الفلسطينية بالتزام "إسرائيل" بتعليق عملية ضّم أجزاء من الضفة الغربية. وهو 

الفلسطيني والعربي والمسلم و"استهبال" لها. ذلك أن  سياق أقل ما يقال فيه أنه استخفاف بعقلية اإلنسان
البيان نفسه يذكر أن "التعليق" كان بطلب من ترامب نفسه. كما أن تعليق الضم كان قد تّم أصاًل قبل 

نتيجة وحدة وصالبة الموقف الفلسطيني، وعدم توفر غطاء  2020شهر ونصف منذ مطلع تموز/ يوليو 
اعتراضات دولية واسعة عليه. فكانت عملية تأجيل الضم هي تحصيل  أمريكي لعملية الضم، مع وجود

حاصل. واإلمارات بنظامها السياسي الحالي ليست أصاًل في وضع سياسي وال جيوستراتيجي يمكنها من 
 إحداث فارق نوعي في الشأن الفلسطيني. 

عورات جريمة التطبيع واالنفتاح وبالتالي، فإن "تعليق" الضم تّم "بيعه" للنظام اإلماراتي لمحاولة مواراة 
الشامل على العدو. ومع ذلك، فإن نص البيان لم يتكرم على اإلماراتيين إال بإشارة إلى أنه "نتيجة لهذا 
االختراق الدبلوماسي، وبناء على طلب ترامب وبدعم اإلمارات، ستعلق إسرائيل إعالن السيادة على 

"، فأظهر اإلمارات مجرد داعم لموقف ترامب، وليست فاعلة المناطق المحددة في رؤية الرئيس للسالم...
أو مؤثرة في القرار. وتكفل نتنياهو في اليوم نفسه بإلغاء أي قيمة للموقف أو األداء اإلماراتي، عندما أعلن 
أنه ما زال ملتزمًا بمسألة الضم، وأنه لن يتنازل عنها، وأنها ما زالت على الطاولة وعلى جدول أعمال 

 .حكومته
وفي الحقيقة فإن وجهة نظر ترامب من التأجيل تخدم في جوهرها الموقف اإلسرائيلي؛ من حيث سعيها 
إلحداث اختراق تطبيعي في المنطقة العربية، بما يقوي الوضع االستراتيجي اإلسرائيلي، ويكشف ظهر 

ت وتمزيق البيئة الجانب الفلسطيني ويعزله ويضعفه، وُيسهِّل ُسبل الضغط عليه، باإلضافة إلى تشتي
العربية "المهلهلة" أصاًل، والتي ما زالت متمسكة حتى اآلن بالحد األدنى لمسار التسوية وفق "المبادرة 

 العربية".
وبناء على ذلك، فإن عملية التطبيع تعني تنفيذًا عمليًا لصفقة ترامب )أو ما عرف بصفقة القرن(؛ وتجهيزًا 

 من الضفة الغربية. أفضل ألرضية الضم اإلسرائيلي ألجزاء
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* * * 
سيكون التطبيع الذي تم اإلعالن عنه شاماًل، حيث سيتم في األسابيع القادمة توقيع اتفاقات بين اإلمارات 
والكيان الصهيوني متعلقة بتبادل السفارات، وباالستثمار، والسياحة، ورحالت الطيران المباشرة، واألمن 

يئة... وغيرها، ورأى الطرفان في هذا التطبيع تعزيزًا للنمو والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والب
 االقتصادي والسالم واالبتكار في المنطقة.

أما التعاون األمني فسيصب في تعزيز الدور اإلسرائيلي كشرطي للمنطقة، وفي حرف بوصلة الصراع مع 
لى د عم استقرار األنظمة الفاسدة العدو الصهيوني إلى النزاعات الطائفية والعرقية والحرب مع إيران، وا 

والمستبدة، ومتابعة الحرب على التيارات اإلسالمية وقوى التغيير الحضاري والنهضوي في المنطقة. ولذلك 
لم يكن غريبًا أن يعّد ترامب هذا االتفاق أهم إنجاز في مسار التسوية منذ ربع قرن، كما َعد ه نتنياهو يومًا 

 ما أسماه "السالم" في الشرق األوسط. تاريخيًا وانفراجة تاريخية نحو
ولم يكن من المستغرب أن تسارع البحرين في تأييد الخطوة اإلماراتية وتهنئتها عليها، إذ إن البحرين نفسها 
مرشحة ألن تكون قريبًا االختراق اإلسرائيلي التالي في مجال التطبيع. كما سارعت مصر بتأييد الخطوة 

 مة تنسيقًا ومعرفة مسبقة بذلك.اإلماراتية، بما يوحي بأن ث
* * * 

هناك إجماع فلسطيني على رفض الخطوة اإلماراتية، من قيادة المنظمة والسلطة والفصائل والقوى 
المختلفة، واعتبار هذا التطبيع بحسب البيانات التي صدرت؛ طعنة في قلب القضية الفلسطينية ووصمة 

واألقصى وفلسطين، ومكافأة للكيان الصهيوني على  عار في جبين النظام اإلماراتي، وخيانة للقدس
جرائمه، باإلضافة إلى أنه بالنسبة لقيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وفتح؛ ينسف مسار التسوية 

 السلمية ومباردة السالم العربية...
لموقف الرسمي وبالرغم من أننا مع الوقوف بأقوى ما يكون ضد الخطوة اإلماراتية، وندعو إلى تصليب ا

والشعبي الفلسطيني والعربي والدولي، فإن قيادة المنظمة والسلطة التي شجبت هذا التطبيع بطريقة غاضبة 
أيضًا، كان عليها أن تدرك أنها تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما آل إليه السلوك العربي تجاه قضية 

لعدو، و"شرعنت" التنازل عن معظم فلسطين، وأقامت فلسطين. فهذه القيادة "شرعنت" عمليًا العالقات مع ا
كيانًا وظيفيًا اسمه "السلطة الفلسطينية" خدم أغراض االحتالل وطارد قوى المقاومة، ووفرت غطاء لمسار 
استفاد منه االحتالل في تهويد األرض والمقدسات. وهذه القيادة هي التي أضعفت منظمة التحرير 

تمثيل الفلسطيني و"الشرعية الفلسطينية" لفصيل فلسطيني معي ن، بينما وأضعفت مؤسساتها، واحتكرت ال
سعت جاهدة لعزل القوى الفاعلة األخرى، وتنك رت لفلسطينيي الخارج... فأنشأت وضعًا فلسطينيًا 
مهترئًا... يدفع الجميع اآلن بعض فواتيره، والتي من بينها عملية التطبيع بين األنظمة العربية والكيان 

 هيوني.الص
* * * 

وكما أشرنا، فقد سبق هذا اإلعالن عن العالقات الرسمية سنوات من العالقات التي أخذت تطفو على 
السطح خصوصًا في السنتين الماضيتين. وشملت العالقات زيارة وزراء إسرائيليين كما في زيارتي ميري 
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أيوب قرا، وزير االتصاالت في سنة ريجيف، وزيرة الثقافة والمتحدثة سابقًا باسم الجيش اإلسرائيلي، و 
 .2019، وزيارة يسرائيل كاتس، وزير الخارجية، في سنة 2018

لمشروع خط غاز يربط الكيان اإلسرائيلي  أبوظبيوعلى الصعيد االقتصادي، جرى االتفاق على تمويل 
ت لطائرات بأوروبا وعلى امتداد ألفي كيلومتر. وشمل مجال التعاون العسكري واألمني شراء اإلمارا

تجسس إسرائيلية، وشراء برامج تجسس وتحديدًا "بيجاسوس"، والمشاركة في مناورات عسكرية؛ هذا 
باإلضافة إلى التطبيع الرياضي، والتطبيع السياحي من خالل موافقة اإلمارات على استخدام جوازات 

 السفر اإلسرائيلية في الحصول على تأشيرة ودخول اإلمارات... وغيرها.
* * * 

يبدو ضمن األهداف األخرى غير المعلنة للتطبيع اإلماراتي مع الصهاينة؛ رغبة اإلمارات بتقديم دعم 
للرئيس ترامب في حملته االنتخابية والتي تواجه صعوبات حقيقية، من خالل تحقيق إنجاز يسمح له 

 بتسويقه في البيئة األمريكية والدولية.
غوط األمريكية في بعض الملفات اإلقليمية وخصوصًا الملف كما يظهر أن اإلمارات ترغب في تجنب الض

الليبي؛ فكان هذا "القربان" الستمرار إطالق يدها في البيئة اإلقليمية. كما "الرضا" األمريكي مطلوب 
 الديموقراطيةلمتابعة إدارة ملفاتها الداخلية، بعيدًا عن الطروحات أو الضغوط المتعلقة بالحقوق السياسية و 

 ت وملفات حقوق اإلنسان.والحريا
من جهة أخرى، هناك تسريبات من أن االتفاق يشمل توافقًا إسرائيليًا أمريكيًا مع اإلمارات على "تسويق" 
عادته إلى مناطق السلطة، باعتباره يمثل بدياًل مقبواًل لهؤالء مكان قيادة السلطة الحالية  محمد دحالن وا 

محتماًل "أفضل" في رأيهم ألي ترتيبات يسعى الطرفان اإلسرائيلي  الرافضة لصفقة ترامب، وباعتباره ُمنفذاً 
 واألمريكي لفرضها على الفلسطينيين.

* * * 
من خالل هذا االتفاق، وبما يحمله من مضامين، تدخل اإلمارات فعليًا ليس فقط في عالقة براجماتية مع 

نما مشاركة في تنفيذ صفقة ترامب، ومعززة  لألطماع والخطط اإلسرائيلية في تهويد الكيان اإلسرائيلي، وا 
القدس وفي ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، حيث جرى تأجيلها فقط لتقوية اإلمكانيات العملية 
لتنفيذها. وهو ما يمثل بالفعل طعنة عميقة في قلب القضية الفلسطينية، في وقت هي أحوج ما تكون فيه 

 للدعم والمساندة.
الرسمي اإلماراتي، ال بّد من التأكيد على أصالة الشعب اإلماراتي ودعمه العميق  وفي مواجهة هذا السلوك

لقضية فلسطين. وال بد من الدعوة لتقوية وتصليب الجبهة الوطنية الفلسطينية في الحفاظ على الثوابت، 
وسيع الدور وفي مواجهة التنازالت؛ وفي تفعيل دور الشعوب العربية واإلسالمية في مقاومة التطبيع؛ وفي ت

 العالمي الداعم لفلسطين وتحرير أرضها.
 14/8/2020، "21موقع "عربي 
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 : تـوظـيـف اإلسـالم بـحـثـًا عـن الـشـرعـيـة"اتـفـاق إبـراهـيـم" .991
 أوفير فنتر ويوئيل جوجنسكي
 )المضمون: وصفت الثمار المنشودة لالتفاق بين إسرائيل واتحاد اإلمارات كـ "مصلحة"، ووجدت مظلة

سياسية، اقتصادية وغيرها. وكلما تحققت هذه الثمار وأحسنت  –شرعية، ولكنها تعكس تطلعات ملموسة 
 –لدول وشعوب المنطقة، تزداد الشرعية السياسية والدينية للسالم مع إسرائيل وتضعف الحجج المضادة 

 المصدر(.
سياسية  –لى نشر عقيدة دينية تعمل دولة اإلمارات على مدى السنين، وبقوة أكبر في العقد األخير، ع

تعّرف السالم كقيمة إسالمية، وترى فيها عنصرًا أساسيًا في هويتها الوطنية، كبديل فكري وقيمي للمفاهيم 
الراديكالية لإلسالم السياسي على نمط "اإلخوان المسلمين" والقوى السلفية الجهادية في المنطقة. تساعد 

ية لهذه الدولة، وتخدم الرؤيا المناهضة للنزعة اإلسالمية، تلك الرؤيا هذه الجهود على تطوير الفكرة الوطن
التي تسعى لتدفع بالشرق األوسط إلى األمام وتساهم في بناء صورتها الدولية معقاًل للحرية الدينية، 

 التعددية، وتعدد الثقافات.
"عام  2019وأعلنت عن وزارة حكومية للدفع إلى األمام بالتسامح،  2016أقامت اإلمارات في العام 

التسامح"، وفي إطاره استضافت قمة بين البابا وشيخ األزهر، المرجعية الدينية العليا في مصر وفي العالم 
الُسني. وبلور الزعيمان الدينيان معًا وثيقة "اإلخوة اإلنسانية" وهدفها المعلن الدفع إلى األمام بالسالم 

مجال "بيت أسرة إبراهيم"  أبوظبيسيفتتح في  2022وم األديان. في العالمي والحياة المشتركة بين أبناء عم
الذي سيضم مسجدًا، وكنيسة، وكنيسًا، ويستهدف الدفع إلى األمام بالقيم المشتركة لألديان التوحيدية 

 الثالثة، وتشجيع التفاهم المتبادل وقبول اآلخر في أوساط عموم المؤمنين.
ية أميركية بين إسرائيل واإلمارات تصممت حسب روح نزعة التصالح إن مسيرة التطبيع التي تتحقق برعا

هذه، وهي تسوق ضمن أمور أخرى كتقارب ديني متجدد بين المسلمين، اليهود، والمسيحيين. وقد سّماه 
واضعوه "اتفاق إبراهيم" على اسم أبي األديان التوحيدية الثالثة. وفي اإلعالن عن االتفاق جاء بند 

تعبيره أيضًا في االتفاق نفسه(، وبموجبه "يسمح لكل المسلمين الذين وجهتهم للسالم أن  )يفترض أن يجد
يزوروا المسجد األقصى ويصلوا فيه، وتبقى المواقع المقدسة األخرى في القدس مفتوحة أمام المؤمنين 

اإلمارات محبي السالم من كل األديان". إضافة إلى ذلك منحت مؤسسات دينية رسمية ورجال الفتوى في 
 إسنادًا فقهيًا للخطوة.

كما أن اتفاقات السالم التي وقعتها إسرائيل مع مصر واألردن حظيت في حينه بشرعية فقهية من رجال 
الدين الرسميين، ممن سعوا ليساعدوا أنظمتهم في تجنيد الشرعية لالنعطافة السياسية الدراماتيكية ولصد 

ض الرئيس السادات والملك حسين للهجمات من جانب "اإلخوان النقد ذي النزعة اإلسالمية. ومثلما تعر 
المسلمين" في بلديهما، الذين يمتنعون اليوم أيضًا عن االعتراف بإسرائيل، يتعرض ولي العهد، محمد بن 
زايد، للهجمات من المحور اإلسالمي في عصرنا. فقد هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإغالق 

في أعقاب االتفاق، ووصفته إيران بـ"سكين في ظهر كل المسلمين"، فيما ترى فيه  وظبيأبسفارة بالده في 
"حماس" خيانة لكفاح الشعب الفلسطيني. وقضى الداعية أحمد الريسوني، رئيس االتحاد العالمي لعلماء 
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الحتالل، المسلمين، والذي يتخذ من الدوحة مقرًا له وتموله قطر بأن "حظر التطبيع معناه حظر السطو، ا
وباقي الجرائم التي ارتكبت وترتكب من الصهاينة ودولتهم منذ ثمانية عقود". وبالنسبة لالنتقاد في 

من الدستور،  12الحكم بخرق المادة  –وبعضهم منفيون يرتبطون بقطر–اإلمارات، اتهم نشطاء المعارضة 
مكافحة التطبيع تبنت قبة الصخرة الذي يلزم بالتضامن العربي واإلسالمي. وسارع هؤالء إلقامة جمعية ل

في القدس شعارًا لها. واختتم البيان التأسيسي لها بآية قرآنية تدعو إلى مخافة هللا والتعاون على البر 
والتقوى وليس على العدوان، ما يستهدف إبراز التناقض الذي يرونه بين التأييد الواجب للقضية الفلسطينية 

 .والعالقات المرفوضة مع إسرائيل
لم يردع الجدال الفقهي في شرعية االتفاق اإلمارات، والحجة األساس التي وردت في بيان مجلس 
اإلمارات لإلفتاء الشرعي، وهو المرجعية الدينية العليا في االتحاد، هي أن االتفاق مع إسرائيل "مصلحة"، 

 أبوظبيتسمح للنظام في  أي فعل يخدم األهداف العليا للشريعة اإلسالمية. واستخدام آلية "المصلحة"
باالدعاء أن اإلنجازات السياسية الكامنة في االتفاق مع إسرائيل تنطوي على قيمة دينية أيضًا. وأوضح 
رئيس المجلس، الشيخ عبد هللا بن بيه، أن عقد االتفاق هو ضمن الصالحية الحصرية والسيادية للحاكم، 

سط السيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية، ويخدم حل بعد توصله إلى االستنتاج بأنه يؤدي إلى إلغاء ب
 المشكلة الفلسطينية، ويشجع السالم، ويبعد الحروب واألوبئة، ويفيد اإلنسانية.

إضافة إلى ذلك عللت اإلمارات خطواتها بسوابق إسالمية، بينها اتفاق الحديبية، الذي عقده النبي محمد 
ابن بيه أنه "في الشريعة توجد نماذج عديدة وأساسات فقهية . وكتب 628مع عبدة األصنام في مكة عام 

مرتبة لمسائل كهذه تتعلق بالصلح والسالم الواجبة بحكم الظروف ومصلحة عموم الجمهور اإلسالمي". 
ومثلما اقتبس معارضو االتفاق آيات من القرآن، استند مؤيدوه إلى آيات مضادة تشهد على تفضيل 

ن جنحوا للسلم فاجنح لها". وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية  اإلسالم لطريق السالم مثل "وا 
واألوقاف في اإلمارات، د. محمد مطر سالم الكعبي، أن االتفاق مع إسرائيل ينسجم مع مبادئ اإلسالم 

قوله، . وعلى حد 2019التي تتبنى التعاون بين أبناء كل األديان ومع وثيقة "اإلخوة اإلنسانية" من العام 
 فإن االتفاق يساهم في تعزيز الصورة الدولية لإلمارات كدولة تتصدر ميول السالم والتسامح.

إلى جانب الهجمات اإلسالمية، تتصدى اإلمارات لالحتجاجات من جانب السلطة الفلسطينية. فقد رأت 
التي اشترطت التطبيع  عن مبادرة السالم العربية أبوظبيرام هللا في تعليق الضم مقاباًل غير كاف لخروج 

. وأصدر مفتي القدس، محمد حسين، فتوى 67مع إسرائيل بالتسوية مع الفلسطينيين على أساس خطوط 
تحظر على الحجاج من اإلمارات الصالة في المسجد األقصى. وأضاف قاضي القضاة في فلسطين 

ني يأتي للصالة في المسجد ومستشار أبو مازن للشؤون الدينية، محمود الهباش، أن كل مسلم غير فلسطي
على أساس اتفاق التطبيع بين إسرائيل واإلمارات "غير مرغوب فيه". والتخوف الفلسطيني هو أنه بفضل 
مثل هذه الزيارات ستثبت إسرائيل صورتها كدولة تسمح بحرية العبادة وتعزز سيطرتها على األماكن 

اإلسالمي وضد دول المحور البراغماتي،  المقدسة. إن وقوف السلطة الفلسطينية إلى جانب المحور
المقربة منها، يجسد العزلة اإلقليمية التي علقت فيها رام هللا عقب االتفاق ومفترق القرارات الصعبة الذي 

 توجد فيه.
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في الرد على االنتقاد الفلسطيني هرعت لمساعدة اإلمارات حليفتها مصر. فقد رفض د. عباس شومان، 
الحظر على مواطني اإلمارات زيارة األقصى بقوله: إنه ال يعرف سابقة شرعية  من كبار شيوخ األزهر،

تمنع شخصًا ما، من مجموعة ما أو من شعب ما من الصالة في أي مسجد بسبب الموقف السياسي 
لدولته. بل عجب شومان لماذا ال يمنع الفلسطينيون صالة مواطني تركيا وقطر في األقصى، رغم حقيقة 

 تقيمان تطبيعًا طويل السنين مع إسرائيل في المجاالت االقتصادية، بل العسكرية.أن دولتَيهم 
لم تستقم بشكل  –والتي تتمتع باستقاللية معينة– يشار إلى أنه في حالة ُعمان فإن المرجعية الدينية العليا

سرائيل. فرغم تأييد ُعمان العلني لخطوة  كامل مع المرجعية السياسية، ولم تسمح بالتقارب بين ُعمان وا 
اتحاد اإلمارات، أصدر مفتي السلطنة، الشيخ أحمد الخليلي، فتوى تهاجم االتفاق المتحقق وتصف زيارة 
األقصى بأنه تطبيع مرفوض وتقضي بأن "تحرير األقصى وتحرير األرض حول األقصى هو واجب 

 مقدس لألمة )اإلسالمية( كلها".
خطاب السياسي في المنطقة العربية، ضمن أمور أخرى، كوسيلة يلعب الدين اإلسالمي دورًا مركزيًا في ال

لدى السلطات لتهيئة القلوب وتجنيد الدعم الشعبي للنظام االجتماعي السياسي القائم وسياسة األنظمة. 
ويستعين الزعماء العرب بالمؤسسات الدينية الممولة من الدولة لصد االعتراضات اإلسالمية وتسويغ 

خالف، من الداخل والخارج. وتصب مسألة العالقات مع إسرائيل المزيد من  خطوات سياسية موضع
الضوء على مكانة المؤسسات الدينية في كل دولة ودولة وعلى طبيعة العالقة القائمة فيها بين الدين 
والسياسة. وفضاًل عن ذلك، فإنها تكشف عمق الشرخ الذي يقسم العالم العربي واإلسالمي في عصرنا بين 

ور البراغماتي، الذي في مركزه مصر، اإلمارات، والسعودية، وبين المحاور الراديكالية بقيادة تركيا المح
يران.  وا 

يجسد الجدال بين األطراف بالملموس أنه ليس لإلسالم كدين موقف مسنود بالنسبة للسالم والتطبيع مع 
سالمي مواقف مختلفة في الموضوع، إسرائيل. وباألحرى توجد لالعبين المتنافسين في العالم العربي واإل

بل أحيانًا متضاربة، وتدعي هذه األطراف كلها احتكار تفسير الدين وفقًا الحتياجاتها ومفاهيمها السياسية. 
تنبع أهمية الخالف الشرعي في تسويغ العالقات مع إسرائيل من الوزن العظيم لإلسالم كمصدر لتجنيد 

ضافة إلى ذلك، تستهدف التبريرات اإلسالمية الشرعية السياسية في مجتمعات ذات طا بع تقليدي. وا 
للسالم تلطيف حدة البعد المعرفي الكامن في االنتقال من نزاع طويل السنين مع إسرائيل، والذي يترافق 

 والتوتر الديني، إلى عالقات علنية.
امح مقابل التزمت، القومية التس –تعرف المحاور اإلقليمية المتنافسة نماذج سياسية، فكرية وقيمية مختلفة 

المتطرفة مقابل النزعة العابرة للقوميات، والتكيف مقابل النزعة الثورية. إلسرائيل، من جهتها، مصلحة في 
ضعاف األفكار الراديكالية الرافضة لها. وقد وصفت  تشجيع المحور البراغماتي الداعم للسالم والتطبيع وا 

واإلمارات بـ"مصلحة"، ووجدت مظلة شرعية، ولكنها تعكس تطلعات  الثمار المنشودة لالتفاق بين إسرائيل
سياسية، اقتصادية وغيرها. وكما تحققت هذه الثمار وأحسنت لدول وشعوب المنطقة، هكذا  –ملموسة 

 تزداد الشرعية السياسية والدينية للسالم مع إسرائيل وتضعف الحجج المضادة.
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بين مركزية الجوانب الدينية في الخطاب الصادر عن اتحاد  وأخيرًا، على خلفية االتفاق تبرز الفجوة
اإلمارات مقابل هامشيتها في الخطاب اإلسرائيلي. يجدر بالمحافل الحكومية، المدنية والدينية في إسرائيل، 

 أن تعمل على تعبئة الفراغ واستنفاد اإلمكانية اإليجابية الكامنة في البعد الديني للعالقات. 
المقدس في القدس صراحة في االتفاق، وينبغي أن نطور حوله رؤيا شاملة، بالتعاون فقد ذكر الحوض 

 مع دول السالم )مع التشديد على األردن(، وبقدر اإلمكان مع السلطة الفلسطينية أيضًا.
 "مباط عال"

 8/9/2020األيام، رام هللا، 
 
سرائيل يستهدف تركيا وليس إيران .992  تحالف اإلمارات وا 

 ديفيد هيرست
نما تركيا، التي بات نفوذها في ل يست إيران هي الهدف المقصود من التحالف اإلماراتي اإلسرائيلي وا 

المنطقة مهددًا لحكام الخليج قبل شهور من اإلعالن عن أن اإلمارات العربية المتحدة كانت ستعترف 
تتحقق للفلسطينيين دولتهم، بإسرائيل، وبذلك تتجاوز الوضع القائم الذي يقضي بأال يتم التطبيع إال بعد أن 

حار المحللون بشأن "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب. وسألوا أنفسهم: لماذا 
يستثمر الرئيس األمريكي كل هذه الطاقة في صفقة يقاطعها الزعماء الفلسطينيون وترفضها الدول العربية، 

أجهد ترامب نفسه، هو  الصادر عن أبوظبي على سؤالهم.ولن تفلح على اإلطالق؟ لم يجب اإلعالن 
حتى اآلن،  وزوج ابنته غاريد كوشنر، في سعيهما لحمل دول أخرى في المنطقة على التطبيع مع إسرائيل.

قالت كل من البحرين وصربيا وكوسوفو أنها ستلحق بالركب. أما الدول الكبيرة وذات التعداد السكاني 
حظ الجهد بتأييد من المملكة العربية السعودية وال السودان وال سلطنة عمان، وال الكثيف فقد رفضت، ولم ي

لن تفلح كل جهود البيت األبيض في األسبوع القادم في إخفاء حقيقة أن رئيس الوزراء  حتى األردن.
له اإلسرائيلي بنجامين نتنياهو سوف يصافح أيدي زعماء دولتين عربيتين صغيرتين فقط في احتفال يريد 

 ترامب أن يكون تاريخيا.
 ترامب أول من يرمش

إذا لم يكن الفلسطينيون بتاتا هم الهدف المقصود من هذه الصفقة، فمن يكون؟ غاية كوشنر تحقيق  
 مطلب يهودي قومي ديني، أال وهو إقامة إسرائيل العظمى كحقيقة دائمة على األرض.

ي اإلسرائيلي؟ ما فتئت إسرائيل منذ زمن تقول ولكن ما الذي يفترض أن يحتمي منه التحالف اإلمارات
للدبلوماسيين العرب إنها لم تعد تعتبر إيران تهديدا عسكريا. بل لقد أخبر رئيس الموساد، يوسي كوهين، 

 المسؤولين العرب بأن إيران باتت "قابلة لالحتواء". 
وذلك حينما أطلقت  أوشك ترامب على الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران ثم كان أول من يرمش.

إيران رمية من الصواريخ على القوات األمريكية في العراق انتقامًا لمقتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني 
ولم تزل الطائرات الحربية اإلسرائيلية  / كانون الثاني.ئرة مسيرة في بغداد في شهر ينايرفي هجوم بطا

أهدافًا إيرانية وقوات مسنودة إيرانيًا مطمئنة إلى أنها ولبنان، فهي تضرب  سوريةتختبر هذه النظرية في 
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ستفلت من العقاب، إذ ال يصدر رد على هجماتها ال من طهران وال من حزب هللا، فيما عدا النزر 
أما ترامب، فكان رده هو تفكيك القوة الضاربة التي أقامها في الخليج. فإذا لم تكن إيران هي  اليسير.

 الناشئ، فمن يكون؟  الهدف من هذا التحالف
 الترك قادمون 

جاءت اإلجابة هذا األسبوع من خالل سلسلة من التصريحات المنسقة بعناية فائقة والصادرة عن الزعماء 
العرب الذي التقوا في الجامعة العربية. تبين أن العدو الحقيقي هو أحد أعضاء الناتو، والذي ظل لعقود 

 األمريكية المحمولة جوًا. كثيرة مؤتمنًا على القنابل النووية
نما الترك.  لقد أعلنوا أن الغازي األجنبي الجديد الذي يهدد العالم العربي ليس الفرس وال حتى الروس وا 
وكما لو كانوا ُيشغلون بمفتاح كهربائي واحد، تداعى كل من على خط الساحل الممتد شرق المتوسط، من 

ضد الجار الشمالي الذي يزعمون بأنه يبغي إحياء الحكم لبنان إلى مصر، على حمل السالح واالستنفار 
 العثماني في المنطقة.

قاد الهجوم وزير الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش، الذي تحدث أمام الجامعة العربية قائاًل: "إن التدخل 
 التركي في الشؤون الداخلية للبلدان العربية لمثال واضح على التدخل السلبي في المنطقة."

لتصريح عجيب إذ يصدر عن وزير أطاحت بالده برئيس مصري، وما لبثت طائراتها تقصف  إنه
اتهم قرقاش تركيا بتهديد أمن  العاصمة الليبية طرابلس سعيًا منها إلسقاط حكومة أخرى معترف بها دوليًا.

لدولية المعنية وسالمة المرور البحري في مياه المتوسط، من خالل انتهاكها السافر للقوانين والمواثيق ا
 ولسيادة الدول.

 تحديد هوية العدو
تبع قرقاش وزير خارجية مصر سامح شكري الذي قال إن التدخالت التركية في كثير من البلدان العربية 

وأضاف: "لن تقف مصر مكتوفة األيدي في وجه األطماع التركية  يمثل أهم تهديد لألمن القومي العربي.
 وليبيا." سوريةال العراق وفي التي تتجلى بشكل خاص في شم

ترأس االجتماع الوفد الفلسطيني، والذي جاء متسلحًا بمسودة بيان غاضب يندد باالتفاق اإلماراتي 
إال أن بيانهم أسقطه مجلس الجامعة، الذي قرر تشكيل لجنة فرعية دائمة  اإلسرائيلي باعتباره خيانة.

 ن ذلك في كل واحد من اجتماعاته الالحقة. لرصد العدوان التركي وكلفها بتقديم تقرير له ع
بل عزاه مصدر  لم يغب عن أنقرة مهرجان البيانات التي صدرت ضد تركيا خالل األسبوع المنصرم.

 حكومي تركي رفيع المستوى إلى ما قال إنه التحالف الصهيوني المسيحي التبشيري في الواليات المتحدة.
لم تزل اإلمارات العربية المتحدة تتصدر مهمة عزل تركيا في وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "

ن كان من يقف فعليًا وراء  المستويات التشغيلية." وأضاف: "اإلماراتيون هم من يمولون ذلك المسعى، وا 
هذه االستراتيجية هو إسرائيل وبعض السياسيين األمريكيين المقربين من اللوبي المؤيد إلسرائيل. فهؤالء 

تمرار جزءًا من أي جهد يستهدف إقامة تحالف مناهض لتركيا. وهم الذين ما فتئوا يدعمون كانوا باس
/ تشرين ل االنتخابات الرئاسية في نوفمبراإلمارات لمصلحة التحالف الصهيوني المسيحي، وخاصة ما قب

 الثاني، والتي يمكنها أن تجلب دعمًا انتخابيًا لمكاتبهم."
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 القواعد التركية
ي أن لجنة فرعية أخرى مناهضة للتطبيع وتابعة للجامعة العربية مازالت قائمة ومكلفة بالحفاظ والمفارقة ه

على التمسك بمبدأ األرض مقابل السالم الذي أسست له مبادرة السالم العربية التي أوجدتها المملكة 
ل لم تعد هي العدو إال أنه تم تجاهل هذه اللجنة الفرعية، ألن إسرائي .2002العربية السعودية في عام 

نما تركيا.  بالنسبة لجامعة الدول العربية، وا 
نشرت صحيفة ذي جوردان تايمز، وهي الصحيفة المعبرة عن صوت المملكة، مقااًل جاء فيه: "تنشط 

والعراق. هذه حقيقة  سوريةالقوات التركية والمليشيات التي تدعمها أنقرة في ثالثة بلدان عربية: ليبيا و 
ينبغي على العالم العربي، وكذلك المجتمع الدولي، االعتراف بها والرد عليها. في واقع جيوسياسية، 

األمر، يتم اإلعالن عن الطموحات التركية المكانية والسياسية واالقتصادية في هذه البلدان من قبل كبار 
كرية في كل من القادة األتراك بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان. يوجد لدى تركيا اآلن قواعد عس

 والعراق، وليست جميعها بموافقة من الحكومات الشرعية."  سوريةقطر وليبيا والصومال وشمال قبرص و 
 حملة ماكرون 

يشارك فاعلون أجانب آخرون في هذه الحملة التي تهدف إلى تصنيف تركيا على أنها "المجرم الجديد" 
غم من الدور الفرنسي السافر في دعم جنرال على الر  الخارج على القانون في منطقة شرق المتوسط.

 –بما يرتكب خالله من جرائم حرب  –الحرب من مخلفات عهد القذافي خليفة حفتر، في مسعاه 
لالستيالء على العاصمة الليبية، وهو أمر موثق بشكل جيد ال يقل عن توثيق استخدام الطائرات اإلماراتية 

ماكرون استغل جوالته األخيرة في بيروت ليبسط أجنحة فرنسا  والقناصة الروس، إال أن الرئيس الفرنسي
 المتكلفة بالغيًا أكثر فأكثر.

في زيارته األولى إلى العاصمة اللبنانية المنكوبة قال ماكرون: "إذا لم تقم فرنسا بدورها فإن اإليرانيين 
صادية والجيوسياسية لهذه واألتراك والسعوديين سيتدخلون في شؤون لبنان المحلية، إذ أن المصالح االقت

 القوى ستكون في األغلب ضارة بالمصالح اللبنانية."
والتي تضمنت إشارات واضحة  –بعد ذلك طار ماكرون إلى بغداد حيث أطلق ما سماه "مبادرة السيادة" 

 / حزيران قد شنت هجومًا جويًا وبرياً عراقي. وكانت أنقرة في شهر يونيوإلى تركيا، كما ُنقل عن مسؤول 
عبر الحدود ضد المتمردين الكرد في شمال العراق مما أثار سخط بغداد التي وصفت ذلك بأنه انتهاك 

 لألراضي العراقية. 
في تلك األثناء، شاركت السفن الحربية الفرنسية في مناورات مشتركة مع أخرى يونانية في خضم نزاع 

 ته تركيا انتهاكًا لحدودها البحرية.حول التنقيب على النفط قريبًا من قبرص، األمر الذي اعتبر 
وقف ماكرون هذا األسبوع أمام قمة انعقدت في كورسيكا ليقول: "لم تعد تركيا شريكًا في هذه المنطقة"، 
مشيرًا إلى أنه يتوجب على األوروبيين أن يكونوا "واضحين وحازمين" مع حكومة أردوغان بشأن "السلوك 

 وجب على األوروبيين أن يرسموا "الخطوط الحمر" مع تركيا.غير المقبول". وأضاف ماكرون إنه يت
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 الوحدة التركية
نما مع أردوغان. تم تجريب هذا األسلوب من قبل  يصر ماكرون على أن مشكلته ليست مع األتراك وا 
وفشل. تكمن المشكلة الحقيقية في أنه حينما يواجه القوات المدعومة إماراتيًا في ليبيا أو عندما يتمسك 

الحقوق الفلسطينية في القدس، أو عندما يأمر بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق، أو ب
، فإن أردوغان يتمتع بدعم كامل من قبل الجيش سوريةعندما يستهدف قوات الرئيس بشار األسد في 

 التركي ومن جميع األحزاب السياسية الرئيسية في تركيا. 
حال منتظمًا وال ثابتًا، بل هناك من عبر محليًا عن تشكيكه في الحكمة من ومع ذلك، ال يكن هذا الدعم ب

، إال أن هذه االعتراضات ما لبثت أن تراجعت بعد أن سوريةقرار الدفع بالقوات التركية إلى داخل ليبيا و 
 أثبت الجيش التركي وطائراته المسيرة جدارتهم.

ي أردوغان حول مدى شرعية عمليات التطهير أيًا كانت االنتقادات التي يوجهها كثير من معارض
المستمرة في صفوف موظفي الدولة وداخل الجيش، واالعتقال الروتيني للصحفيين، وا غالق الصحف 
 والجامعات، والطريقة التي أخضعت من خاللها الرئاسة البرلمان، إال أنهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية

خذ على سبيل  فيما يتعلق بسياسته في شرق المتوسط. وخاصة–يقفون خلف أردوغان كزعيم وطني 
المثال ذلك الرجل الذي تفوق جهود حزبه لتقويض قاعدة أردوغان اإلسالمية المحافظة كل ما يقوم به 
السياسيون األتراك اآلخرون. إنه أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق وصاحب الخبرة الواسعة في 

 المفاوضات الدولية. 
حمد داود أوغلو مؤخرًا ما يلي: "يجب على ماكرون التزام حدوده والتوقف عن إهانة تركيا ورئيسها." قال أ

وأضاف: "أندد بقوة بتصريحات ماكرون المتعجرفة، والتي تكشف عن عقليته االستعمارية وتتجاهل 
لجديدة. أما أولها، ديمقراطية تركيا واإلرادة الحرة لشعبها." يواجه ماكرون عدة مشاكل إذ يطلق حملته ا

فيتمثل في عدم قدرته مهما بذل من جهود على التخلص من تاريخ االستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا 
 ولبنان. 

ثانيًا، ترتطم محاولته مساواة أردوغان بما أطلق عليه "الفاشية اإلسالمية" بجدار من تالحم الدولة العميقة 
يذكر في هذا السياق أن الحكومة التي أمرت بغزو شمال قبرص العلمانية في تركيا مع مشروع الرئيس. 

 إنما فعلت ذلك بإمالء من الجيش التركي بعد االنقالب اليوناني. 1974في عام 
 في مواجهة أنقرة

لماذا تجري مواجهة تركيا في هذا الوقت بالذات؟ على الرغم من جميع التحفظات المحلية على دوره 
ا كبلد مستقل تتوفر لدى قواته المسلحة القدرة على مواجهة القوات الروسية في كرئيس، أقام أردوغان تركي

وليبيا، دون أن يفقد ذلك البلد مقعده حول طاولة المفاوضات مع الرئيس الروسي فالديمير  سوريةكل من 
 بوتين. 

فاء الذاتي. كما يعادل اقتصاد تركيا حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية، إال أن جيشها يتمتع باالكت
بدأت تركيا في تصنيع طائرات مسيرة ذات تقنيات عالية عندما رفضت إسرائيل والواليات المتحدة تزويدها 
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بها. لربما نسي الناس األمر اليوم، ولكن كانت الطائرات اإلسرائيلية ذات يوم تتدرب باستخدام المهابط 
 ي، وذلك بحسب ما تقوله مصادر تركية مطلعة.الجوية التركية نظرًا لضآلة المجال الجوي اإلسرائيل

عندما تكتشف تركيا الغاز في البحر األسود، فإن الشركات التركية لديها من التقنية ما يمكنها من تطوير 
وليس حالها كحال مصر التي يجعلها اعتمادها على  –الحقول وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها 

 األمريكية ال تجني سوى قدر ضئيل من عائدات حقول الغاز التابعة لها.الشركات البريطانية واإليطالية و 
أثناء المحاولة االنقالبية )والتي  2016وعندما يواجهون بجنود مدججين بالسالح، كما حدث في عام 

كل هذا ينبغي أن يدفع السياسيين الغربيين  مولتها اإلمارات(، يقاتلهم األتراك وهم يشعرون بالعزة واألنفة.
نحو التوقف قلياًل للتدبر قبل أن يخلقوا عدوًا آخر ويشعلوا صراعًا آخر في المنطقة. لم يعد ثمة شك من 
 أين تنبعث هذه األجندة: إنها تأتي من إسرائيل ودول الخليج، والتي ال عمل لديها في قبرص وال مصالح.

 مغامرة خطيرة
، أال وهي ترسيخ حدودها حول المناطق التي ال تتساهل إسرائيل مع من يسعى لتقويض غايتها المركزية

، عمد قسم االستخبارات العسكرية في 2020تحتلها بشكل غير مشروع. ضمن تقييمه االستخباراتي لعام 
إال أن التقييم استبعد  إسرائيل إلى ضم تركيا إلى قائمة المنظمات والبلدان التي تهدد أمن إسرائيل القومي.

أما األنظمة الشمولية واإلجرامية في اإلمارات والسعودية فال توجد  البلدين.اندالع مواجهة عسكرية بين 
كل ما يخشونه هو تأثير تركيا على شعوبهم كزعيمة للسنة في العالم. فالحرب  لديهما مثل هذه الهواجس.

سيكون تدور حول من يتزعم السنة في العالم العربي. لقد تهاوى ادعاء السعودية بحقها في تلك الزعامة، و 
ال تملك فرنسا ال الشجاعة  وضعها أشد سوءًا من هذه الناحية بعد أن تطبع عالقاتها أخيرًا مع إسرائيل.

وال الجلد على إشعال صراع جديد في منطقة الشرق األوسط. ففي الداخل الفرنسي، بات ما يشبه "الطفل 
 .العبقري" في السياسة الفرنسية أقل رؤساء فرنسا شعبية على اإلطالق

 " 19- كوفيد"تشهد فرنسا، مثلها مثل غيرها من البلدان الغربية، انقسامًا داخليًا. لقد ابتليت بجائحة 
وصعود اليمين العنيد فيها بقدر ما ابتليت بريطانيا باالنقسام حول بريكسيت. بإمكان ماكرون أن يتعلم 

وش ودافيد كاميرون ونيكوال درسًا من مجمل التجارب التي خاضها كل من طوني بلير وجورج دبليو ب
ساركوزي، وينأى بنفسه عن المغامرات الخارجية. ولكن فيما لو أصر على المضي فيها، فستكون نهايته 

 وخيمة.  
 12/9/2020، موقع "ميدل إيست أي"

 12/9/2020، "21موقع "عربي 
 
 ؟"هيجب"في زحام أوركسترا التطبيع.. كيف زجت البحرين في جوقة التسخين لعرض سعودي  .993

 تسفي برئيل
بدأ عرض التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج يظهر وكأنه مفهوم ضمنًا. لن تحصل البحرين، عضوة 
النادي الجديدة، على احتفال منفصل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي دونالد ترامب، 

جم الرئيسي. السؤال الذي طرح فور بل ستكون جزءًا من االحتفال الذي ستكون فيه اإلمارات هي الن
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اإلعالن الرسمي عن تطبيع العالقات مع البحرين هو: من التالية؟ وكأن األمر يتعلق بمحطة مهملة في 
رحلة التطبيع، حيث األنظار موجهة إلى جوهرة التاج، السعودية. وجميع الدول المرشحة األخرى، سواء 

 تعّد من اآلن مثل جوقة تسخين. سلطنة عمان أو المغرب أو تونس أو السودان،
ألف شخص، نصفهم تقريبًا من العمال األجانب، غير غريبة  700البحرين، التي يعيش فيها نحو مليون و

 على إسرائيل. شخصيات رفيعة من البحرين زارت إسرائيل على األقل مرتين. وفي السنة الماضية عقد في
ي لخطة سالم ترامب. إن موقف البحرين الرسمي كان قبل البحرين المؤتمر الذي طرح فيه القسم االقتصاد

 شهر مؤيدًا لحل الدولتين، وأنها لن توافق على التطبيع مع إسرائيل قبل تحقيق ذلك.
في الشهر الماضي، مورست على ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ضغوط ثقيلة من قبل ترامب، 

نوبل للسالم. فإذا كان الرئيس أوباما قد حصل على  الذي بدأ يطرح اسمه كمرشح للحصول على جائزة
هذه الجائزة دون أن يخطو خطوة مهمة في هذه الساحة، فإن ترامب قد تجاوزه. ويأمل المرشح الجمهوري 
كما يبدو أن يعرض ملف عمل سميكًا بما فيه الكفاية في مجال سياسة ترامب الخارجية الفاشلة، شريطة 

سلمان، ولي العهد السعودي، في أن يتشرف بنفسه لحضور االحتفال في  أن ينجح في إقناع محمد بن
 البيت األبيض.

حتى اآلن، اكتفى محمد بن سلمان بإرسال مبعوثين: محمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة اإلمارات الذي 
ربوطة هي قام باالختراق بتنسيق ومباركة السعودية، وملك البحرين، المرتبط بالحبل السري للمملكة الم

للقيام بهذه الخطوة. ما زالت ” تصريح سعودي“كم، وحصل على  25نفسها مع دولته بجسر بري بطول 
السعودية نفسها تنتظر رسوم الوساطة التي تتضمن تطهير اسم محمد بن سلمان من المسؤولية عن قتل 

 األمريكي. الصحافي المعارض لحكمه، جمال الخاشقجي، وتحسين مكانة السعودية في الكونغرس
يستعرض محمد بن سلمان في هذه األثناء قوته أمام ترامب في بناء الغالف العربي لخطة الرئيس للسالم، 
ليها، وبدأ في إغالق أطراف قضية قتل  وقد فتح سماء السعودية أمام حركة الطائرات من إسرائيل وا 

لي أعفى الجناة المباشرين من من أبناء عائلة الخاشقجي، وبالتا” العفو“الخاشقجي عندما حصل على 
عقوبة اإلعدام. هذا الغالف غير مخصص لترامب أو إسرائيل فقط، بل يوفر للمملكة السعودية الدعم 

 البيئي العربي الضروري لدفع تطبيعها مع إسرائيل قدمًا.
قاعدة البحرين دولة مهمة في نظام الدفاع االستراتيجي للخليج الفارسي ضد نفوذ إيران، فهي تستضيف 

بحرية عسكرية أمريكية يخدم فيها حوالي ستة آالف جندي، ومن شأنها أن تستخدم كقاعدة إلطالق 
هجمات ضد تهديدات بحرية وبرية من إيران. يتركز الحوار العام في إسرائيل على اإلمكانية الكامنة في 

 يدور الحديث عن االستثمارات الضخمة في دولة اإلمارات واآلن في البحرين. ولكن بشكل حذر، ال
التعاون العسكري الذي يمكن أن يتطور بين الدول، باستثناء تقارير عن نشاط شركات إسرائيلية خاصة 
في جمع معلومات مدنية. لقد أوضحت دول الخليج، ومنها السعودية، أنها ال تنوي المشاركة في نشاطات 

ناقالت النفط ومنشآت النفط السعودية  عسكرية ضد إيران. وقد ردت السعودية على الضربة التي تلقتها
مع إيران على اتفاق تعاون لحماية المالحة في الخليج.  أبوظبيواإلماراتية بضبط النفس، في حين وقعت 

ولكن لن يكون مستبعدًا التخمين بأن في إسرائيل اآلن من يفحص إمكانية وضع غواصات إسرائيلية في 
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ستية في البحرين أو اإلمارات، هذا استمرارًا للتعاون الناجح مياه الخليج، التي تحصل على خدمات لوج
 الذي تم التعبير عنه في المناورات التي أجراها سالح الجو اإلسرائيلي وسالح الجو لإلمارات.

في  60إن البحرين تعتبر إيران تهديدًا استراتيجيًا إقليميًا، بل وخطرًا يهدد استقرار النظام وبقائه. أكثر من 
من مواطنيها هم من المسلمين الشيعة، ويعتبرون في أفضل الحاالت سكانًا متآمرين، وفي أسوأ  المائة

الحاالت يعتبرون طابورًا خامسًا إليران. هذه مجموعة سكانية تشغل أجهزة المخابرات في البحرين، التي 
في ” الماو ماو“اربة أنشأ الضابط البريطاني، يان هندرسون، بنيتها التحتية، والذي كان مسؤواًل عن مح

الستينيات في كينيا. يعاني الشيعة من قمع وتمييز ضدهم، ودورهم في الحكم منخفض جدًا نسبيًا مقارنة 
بنسبة السنة. وهم مبعدون عن الوظائف الحكومية الرفيعة وعن القيادة العليا في الجيش، ويعملون 

 كمعارضة سياسية فعالة بهدف تحقيق المساواة.
، احتل الشيعة ميدان الجوهرة والشوارع الرئيسية في 2011ظاهرات الربيع العربي في عندما جرت م

العاصمة المنامة، وكانوا هم أيضًا من تلقوا معظم النيران التي أطلقت على المتظاهرين من قبل قوات 
السيطرة على في البداية، وبعد ذلك من قبل السعوديين الذين جاءوا لنجدة البحرين في  ةالبحرينياألمن في 

االحتجاج. وحسب التقديرات، قتل مئات األشخاص في هذه المظاهرات وأصيب واعتقل اآلالف. البحرين 
مقتنعة بأن إيران هي التي حركت المتظاهرين، وأنها تواصل تجنيد الشيعة بهدف إسقاط حكم عائلة آل 

 خليفة التي تحكم الدولة منذ منتصف القرن الثامن عشر.
في الحقيقة دولة ليبرالية. وهي ال تجبر النساء األجنبيات على ارتداء المالبس التقليدية،  تعتبر البحرين

ويمكن الحصول فيها على مشروبات كحولية بسهولة نسبية، وهذا هو السبب في أن سعوديين كثيرين 
ي المكان يمألون شوارع المنامة في نهاية األسبوع. ولكن في كل ما يتعلق بحقوق اإلنسان فيها، فهي ف

. الملك هو الذي يعين األعضاء األربعين في المجلس 167العالمي المعتدل  الديموقراطيةفي مؤشر  149
األعلى للبرلمان، والذي يمكنه حل األعضاء األربعين في المجلس السفلي، الذين ينتخبون بانتخابات عامة 

لة المالكة، سواء بشكل مباشر أو جزئي، تشارك فيها النساء أيضًا. وسائل اإلعالم تبقى تحت سيطرة العائ
 وكذلك الرقابة على الشبكات االجتماعية.

وتعتبر البحرين، إضافة إلى ذلك، من الدول الرائدة لتشجيع المبادرات واالستثمارات األجنبية. فال يدفع 
 المواطنون ضريبة الدخل المفروضة فقط على شركات النفط األجنبية، وأما الخدمات الصحية ففي

من مداخيل الدولة من النفط، والباقي من السياحة  المائةفي  85معظمهما تقدم بالمجان، والتعليم أيضًا. و
التي تعتمد في معظمها على الزائرين من دول عربية مجاورة. هذه سياحة تجارية أو سياحة استجمام، 

ول بأن البحرين دولة مملة ال وليس لزيارة أماكن تاريخية أو مشاهدة مناظر مدهشة. سيكون أكثر دقة الق
 تستطيع أن تنافس التنوع الموجود في اإلمارات، التي هي أيضًا ليست روما أو باريس.

 13/9/2020هآرتس 
  13/9/2020، القدس العربي، لندن
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 من المسؤول: الفلسطينيون أم العرب؟ .994
 هاني المصري

امعة العربية األخير، ظهر في رفض عقد هناك تحّول نوعي في الموقف الرسمي العربي كشفه اجتماع الج
اجتماع طارئ لبحث الخطوة اإلماراتية، من خالل إسقاط مشروع القرار الفلسطيني الذي طالب برفضها، 
األمر الذي يكشف بوضوح أن الخلل واالنحراف عن أسس الموقف العربي المشترك ال يقتصر على 

نما يعكس موقًفا لعدد ك بير من الدول العربية، ما يجعل انضمام دول أخرى كما اإلمارات وال البحرين، وا 
 يروج ترامب ونتنياهو أمًرا مرجًحا.

لماذا تدهور الموقف الرسمي العربي إلى هذا الحضيض، وهل المسؤول عن ذلك تهافت الموقف 
ط الفلسطيني كما يشّيع البعض، أم أنه يعود إلى عدم وجود مشروع عربي جامع وبلد عربي قائد بعد تساق

األنظمة العربية المركزية الواحد تلو اآلخر، ما أدى إلى الحقبة السعودية وتقدم بلدان صغيرة للعب أدوار 
 أكبر منها بكثير؟

أما تدهور الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي بدأ باالستعداد للدخول في التسوية التفاوضية، وصواًل إلى 
، لكي 1973لى القيادة الفلسطينية، خصوًصا بعد حرب اتفاق أوسلو، فناجم أساًسا عن الضغط العربي ع

تلتحق بقطار التسوية الجارف قبل أن يغادر المحطة، ودعوتها الستبدال برنامج العودة والتحرير ببرنامج 
 .1967الدولة الفلسطينية على األراضي المحتلة العام 

لموقف العربي في هزيمة حزيران، يتمثل جذر الخلل والحدث المؤسس الذي أدى إلى سلسلة االنهيارات با
، الذي 242وما أدت إليه من نتائج كارثية ترتب عليها طرح شعار إزالة آثار العدوان والموافقة على قرار 

لم يتطرق إلى القضية الفلسطينية، حيث تجاهل جذر الصراع المتمثل في إقامة الكيان اإلسرائيلي على 
الذي تضمن إقامة  181لسطين، متجاوًزا قرار التقسيم من أرض ف %78حساب الشعب الفلسطيني على 

الذي  194من مساحة أرض فلسطين، وقرار  %55، وأعطى الدولة اليهودية %54دولة عربية على 
تضمن حق الالجئين في العودة والتعويض .وتواصل الضغط العربي وتكّثف على القيادة الفلسطينية لتقبل 

 هما ال يتعامالن مع القضية الفلسطينية .، مع أن338و 242قراري مجلس األمن 
، 1974بدأ االنحدار في الموقف الفلسطيني، ليس بالقبول بسلطة وطنية على أي شبر يتم تحريره في العام 

، فالتدرج والمرحلية في 1988في العام  67وال باعتماد برنامج جوهره إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
نما يكمن جذر تحقيق األهداف خبرة متوارث ة على مدار التاريخ، حيث موازين القوى تفرض نفسها، وا 

الخلل في تصور أن ذلك يتم عبر التخلي عن المشروع الوطني واعتماد المفاوضات وتقديم التنازالت 
بداء حسن السلوك، وعن تصور إمكانية التسوية التفاوضية من دون امتالك أوراق القوة، التي  المجانية وا 

 مح بتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة، على طريق تحقيق كل األهداف.وحدها تس
وأدى الوقوع في مصيدة التسوية التفاوضية نتيجة قناعة خاطئة بأن الحركة الصهيونية )وتجسيدها 
إسرائيل( مستعدة لقبول حل وسط تاريخي يقوم على تقاسم األرض الفلسطينية من دون ربطها بتغيير 

وى؛ إلى السير في طريق تقديم التنازالت المتواصلة إلقناع األعداء بقبول التسوية التفاوضية، موازين الق
، خالل مبادرة السالم التي أقرها المجلس الوطني في العام 338و 242وصواًل إلى قبول فلسطيني بالقرارين 
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ل على القرارات الدولية ، من دون حتى ربطهما بالمشروع الوطني األساسي، وال حتى بموافقة إسرائي1988
، أي استُبِدل برنامج التحرير والعودة ببرنامج الدولة، وهذا الطريق 194و 181األخرى، خصوًصا القرارين 

أدى إلى االعتراف بحق إسرائيل في الوجود في اتفاق أوسلو، من دون اعترافها بأي حق من الحقوق 
 وجعل هذا الحق نفسه محل تفاوض مع إسرائيل. الفلسطينية، بما فيها حق إقامة الدولة الفلسطينية،

ما سبق يوضح أن التراجع الرسمي العربي سبق التراجع الرسمي الفلسطيني، وهذا ال يبرر ذاك فالتراجع 
خاطئ ومدان، والتراجع الفلسطيني خاطئ ومدان أكثر، ألنه يمس بصلب الحقوق والمصلحة الفلسطينية، 

 اق أوسلو.وبلغت ذروة التراجع في توقيع اتف
فالتدهور العربي انتقل من الوقوف العربي الرسمي في عهد جمال عبد الناصر وراء شعار تحرير فلسطين 
والدفع بتأسيس منظمة التحرير على أساس برنامج التحرير والعودة، مروًرا بـ"الءات الخرطوم" غداة حرب 

ماعية عبر مؤتمر دولي مثل مؤتمر ، وشعار إزالة آثار العدوان، ومن ثم البحث عن تسوية عربية ج67
جنيف، ومن ثم التسوية االنفرادية المصرية ومحاولة تغطيتها بطرح خطة الحكم الذاتي، إلى أوسلو 
ومعاهدة السالم األردنية، ووصواًل إلى مبادرة السالم العربية التي مّثلت مرحلة نوعية من االنحدار في 

 ي الفلسطيني، رغم ما انطوت عليه من تنازالت عربية.الموقف العربي، وتماهى معها الموقف الرسم
لقد جاءت المبادرة في سياق وبذريعة البحث عن تسوية جماعية متوازنة، مع أن إسرائيل غير مستعدة لها 

 19وال موافقة عليها، ما جعلها مرحلة على طريق التنازل. كما أنها جاءت للتكفير عن الذنب بعد مشاركة 
أيلول، حيث فرضت السعودية على الجامعة العربية االستعداد لالعتراف والتطبيع  11ا في أحداث سعودي

، والموافقة على حل عادل 1967الكامل مع إسرائيل مقابل انسحابها من األراضي العربية المحتلة العام 
ن متفق عليه لقضية الالجئين، وما يعنيه ذلك من وضع مصير الالجئين بيد إسرائيل، من دون أن يكو 

هناك أي مقابل من إسرائيل، واألمر شديد الداللة أن يقوم شارون في اليوم التالي إلقرار المبادرة بشن 
هجوم عسكري على السلطة الفلسطينية، وصواًل إلى محاصرة واغتيال ياسر عرفات، تماًما مثل شّن 

سالم المصرية ضد منظمة التحرير في لبنان بعد أقل من عام على توقيع معاهدة ال 1982عدوان 
 اإلسرائيلية.

لفهم ما يجري في السنوات األخيرة ومنذ توقيع اتفاق أوسلو، ال بد من رؤية التطورات العاصفة، ومنها 
الحرب العراقية اإليرانية، واحتالل العراق للكويت، ومن ثم احتالله، واندالع ما سمي بالربيع العربي الذي 

ة عدوانات عسكرية على قطاع غزة، ومضي االحتالل في يهدف إلى خلق شرق أوسط جديد، وشن ثالث
مخططات التهويد واالستيطان والتهجير والضم في الضفة، إضافة إلى تواتر محاوالت في القمم العربية، 
لتغيير وعكس مبادرة السالم العربية، بحيث يتم قلبها ليسبق التطبيع االنسحاب، بحجة أن هذا يمكن أن 

لسالم، ويغطي على السبب الحقيقي، وهو تغيير األولويات، وقيام حلف أميركي يقنع ويغري إسرائيل با
 إسرائيلي عربي ضد إيران، وما حصل على العكس تماًما، إذ اتجهت إسرائيل نحو المزيد من التطرف.

 تكمن خطورة الخطوتين اإلماراتية والبحرينية، وما يتبعهما، في أنهما لم تقلبا مبادرة السالم فقط، بحيث
يكون التطبيع واالعتراف قبل االنسحاب، بل جرتا من دون انسحاب، بدليل أنهما لم تشيرا إلى إنهاء 
االحتالل ووقف االستيطان وال إلى قضية الالجئين، أو التزام إسرائيل بالدولة الفلسطينية، بل أقصى ما 
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إلى أن هاتين الخطوتين  حصل عليه العرب المطبعون تأجيل الضم الذي تم سابًقا ألسباب أخرى، إضافة
مالءات اليمين المتطرف اإلسرائيلي. وفي  جاءتا في سياق رؤية ترامب التي تمثل تبّنًيا أميركًيا لشروط وا 
الحقيقة، فإن التطبيع والتحالف العربي مع إسرائيل ال يمنعها، بل يسّهل عليها القيام بالضم في الوقت 

 ".المناسب، على طريق إقامة "إسرائيل الكبرى
ذا سبق العرب الفلسطينيين في تقديم التنازالت المجانية، وصواًل إلى االعتراف والتطبيع، فهذا ال يبرر  وا 
للفلسطينيين السير في نفس الطريق، وعقد اتفاق أوسلو، الذي فتح الباب واسًعا للتطبيع العربي، في ظل 

لتها منذ فترة طويلة، واعتمدت سياسة إدارة استمرار التعّلق بأذيال التسوية التفاوضية، رغم أن إسرائيل قت
الصراع وليس حله، إلى أن تغّير الموقف األميركي اإلسرائيلي في عهد ترامب نتنياهو، واعتمد فرض الحل 

 اإلسرائيلي بعد أن تم خلق أمر واقع على األرض يجعل هذا الحل هو الوحيد المطروح والممكن عملًيا.
إنهاء االحتالل بداًل من "السالم مقابل األرض" هو الشعار الذي يردده  "السالم مقابل السالم" من دون

نتنياهو صباح مساء، ويتفاخر بعد الخطوتين اإلماراتية والبحرينية بأنه تحقق، لدرجة تأكيده أن خطة 
الضم على الطاولة حتى قبل أن يجف حبر االتفاق الثالثي األميركي اإلسرائيلي اإلماراتي في آب 

أي أن التطبيع واالعتراف سيقود عاجاًل أم آجاًل إلى الموافقة من المطبعين على الحل الماضي، 
 اإلسرائيلي للصراع التاريخي.

تأسيًسا على ما سبق، هناك حاجة ملحة متزايدة لغطاء فلسطيني، فهم يدركون أن كل ما حققوه سيبقى 
رة إلقناع الشعب الفلسطيني وقيادته مهدًدا من دون غطاء فلسطيني، لذا سيواصلون سياسة العصا والجز 

باالنضمام للركب، أو العمل على تجاوزه بحل عربي من دون الفلسطينيين، والسعي الستبدال القيادة 
يجاد قيادة مستعدة لالستسالم.  الفلسطينية وا 

، إن الرد على هذه المحاوالت الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية بحاجة إلى وحدة فلسطينية صلبة
جديدة تحدث تغييًرا شاماًل في النهج والسياسات واألدوات  واستراتيجيةعلى أساس شراكة حقيقية ورؤية 

واألشخاص، فال يكفي التهديد بحل أو انهيار السلطة، وال بالوحدة والمقاومة الشعبية، بل يجب استكمال 
عادة بناء وليس ترقيع طريق التحرر من قيود اتفاق أوسلو وسحب االعتراف بإسرائيل، وتغيير ال سلطة، وا 

مؤسسات منظمة التحرير القائمة، وتوفير مقومات استمرار التواجد الشعبي والصمود والمقاومة المثمرة، 
البقاء واالنتظار وردود األفعال والرهان على اآلخرين وعلى نجاح بايدن أو  استراتيجيةوالتخلص من 

ادرة على االعتراف بالتطورات والحقائق الجديدة، وليس مبادرة ق استراتيجيةسقوط نتنياهو، واعتماد 
 االنفصال عنها، بأفق السعي لتغييرها وليس الخضوع لها.

في هذا السياق، ليس المطلوب االنسحاب من الجامعة العربية، كون مثل هذه المواقف تفاقم عزلة 
بسرعة أكثر، بل يجب رفع  فلسطين، وتسهل على الجامعة ككل ودولها المنفردة السير على هذا الطريق

 شعار استعادة الجامعة العربية المختطفة التي قامت من أجل فلسطين، ويجب أن تعود لفلسطين.
 النكبة،، وحصلت 1948هناك من يخلط الحابل بالنابل، ويقول إن العرب خانوا قضية فلسطين في العام 

أدت إلى الثورة المصرية وما تالها  1948ويواصلون خيانتها حتى اآلن، وهذا غير صحيح، فالخيانة في 
وهزيمة حزيران.  1967من تغيير في الواقع العربي التي أدت إلى تغيير الواقع، ما استدعى شن عدوان 
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ولقد كانت االنطالقة الثانية واألكبر للثورة الفلسطينية تمرًدا على هذه الهزيمة إلى أن تم استيعابها رويًدا 
 .1973رويًدا منذ ما بعد حرب 

األمل موجود، وهناك ما يمكن الرهان عليه، ويتمثل أواًل وأساًسا في الشعب الفلسطيني، واستعداده للصمود 
ومواصلة النضال على أرض وطنه وفي الشتات، وثانًيا، في األزمات والتناقضات داخل إسرائيل، وما 

م استعدادها للحلول الوسط، فإما قادت إليه من المزيد من التطرف والتوسعية والعدوانية والعنصرية، وعد
 كل شيء أو ال شيء.

وهذا األمر سيجعل الفلسطينيين والعالم ضدها ولو بعد حين، ويجعل حياة المطبعين والحلفاء الجدد 
أصعب، فإسرائيل كما تدل مسيرتها كلها تأخذ وال تعطي، وتهيمن وال تشارك، ولن تحارب كرمال العرب، 

بطن الحوت، وستتخلى عنهم، ألن وجود إسرائيل على حدود إيران في بل جعلت حلفاءها العرب في 
اإلمارات والبحرين وغيرهما سيجعل دول الخليج هي المرشحة لدفع الثمن الباهظ في أي مواجهة قادمة 
سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، فإسرائيل ليست وحدها الدولة القوية في المنطقة، بل هناك منافسة كبيرة 

يران وتركيا، وهناك الصين وروسيا وأوروبا والهند واليابان، والحرب الباردة الصينية األميركية لها من إ
 وجائحة كورونا وتداعياتها السياسية واالقتصادية على النظام العالمي بأسره.

ي المنطقة والعالم في تغير، وعلينا أن نواصل الصمود ونجري التغيير المطلوب حتى نأخذ مكاننا الالئق ف
 الجديد.خارطة العالم 
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 ياسين أقطاي
قامت اإلمارات ومن بعدها البحرين باتخاذ خطوات في سبيل التطبيع بشكل رسمي مع إسرائيل. ما 

م المتحدة يسمونه تطبيع هو األصل يقوم مع كيان تأسس بشكل غير طبيعي، وعارض كّل قرارات األم
بشكل غير طبيعي؛ عبر احتالله واستيالئه على األراضي التي احتلها بغير حق، وانتهاكاته لحقوق 
اإلنسان، والحصار الذي يفرضه على الفلسطينيين من خالل بناء مستوطنات بشكل مستمر، وتحويل غزة 

ل لكيان خارج عن المألوف بأكملها إلى معسكر اعتقال، إذن هذا التطبيع الذي يتحدثون عنه هو االمتثا
 الطبيعي وعن اإلنسانية.

على الرغم من الظلم واالنتهاكات و"اإللحاق" التي يقوم بها هذا الكيان، فإن "التطبيع" معه أي مباركة هذه 
الممارسات هو في األصل ليس إال ذلة وعارا. وحينما يعرضون هذا اإلذالل الذي ال يصب إال في 

ى أنه نجاح فإنهم لم تعد أي صلة وصل تربطهم سواء بالعالم العربي أو مصلحة إسرائيل وحدها؛ عل
 اإلسالمي.

وسائل اإلعالم التي تقوم عليها اإلمارات من أجل أن تشرعن هذه المذلة على أنها "تطبيع"، لم تتوقف عن 
ا، فراحوا التركيز على العالقات بين إسرائيل وتركيا. وذلك ألن أكثر دولة عارضت تلك الخطوات هي تركي
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سرائيل قائمة أصال وأن هناك تطبيعا قائما بينهما، كما أّن  يسلطون الضوء على أن العالقات بين تركيا وا 
تركيا هي أول دولة إسالمية تطّبع مع إسرائيل، وما شابه من هذا القبيل، متهمين تركيا بأن موقفها غير 

 متسق، وفي الوقت ذاته يبررون لسياساتهم في الوقت ذاته.
خالل العديد من اللقاءات التي أجريت معي على العديد من القنوات العربية، تم توجيه هذه األسئلة لي 
بشكل مباشر. حاولت اإلجابة على جميع هذه األسئلة قدر ما ساعدتني لغتي في ذلك، وسأسوق األجوبة 

سرائيل لم تكن يوما ما بهذا الشكل من العالقات التي تتبناها  ذاتها هنا أيضا. إن العالقات بين تركيا وا 
اإلمارات. نعم صحيح، لألسف من كان يحكم تركيا حين تأسيس إسرائيل سارع لالعتراف بها بشكل بعيد 
عن الصواب. ولذلك فإن العالقات الموجودة اليوم إنما تم تأسيسها في ذلك الوقت، إال أن تلك العالقات 

 ا الوضع ينطبق على ما قبل العدالة والتنمية كذلك.بعد تأسيسها لم تكن دائما سلسلة دون مشاكل، وهذ
من جانب آخر، على الرغم من أن بعض الدول العربية أسست أيديولوجيتها بشكل كامل على كراهية 
إسرائيل، فإنها لم تمتنع يوما ما من تأسيس تعاون وثيق معها من تحت الطاولة يفوق حجم العالقات بين 

سرائيل.  تركيا وا 
سرائيل في عهد العدالة والتنمية لم تتحسن؛ بل على العكس تراجعت وضعفت،  إّن العالقات بين تركيا وا 

كما أن تركيا قامت على الدوام باستخدام هذه العالقات لصالح فلسطين والفلسطينيين ال العكس. إن تركيا 
ل قامت باالعتراض خالل العشرين عاما األخيرة لم تصمت يوما ما عن االنتهاكات اإلسرائيلية أّيا كانت ب

 عليها وانتقادها والتحرك على المستوى الدولّي من أجل إيقافها.
سرائيل كانت طبيعية للغاية منذ تأسيسها، أما المستوى المنخفض وصلت إليه  إن العالقات بين تركيا وا 

تدريب عاما األخيرة، فإنه واضح أمام الجميع. كذلك اتفاقيات التعاون العسكري من قبيل  11خالل الـ
 الطيارين اإلسرائيليين واستيراد تركيا لألسلحة من إسرائيل، فجميعها تم إيقافها.

وفي الحقيقة إن الثورة التي شهدتها تركيا في صناعاتها الدفاعية محلية الصنع، واالعتماد على نفسها في 
جميع ذلك كان هذا الخصوص، إضافة إلى النجاحات منقطعة النظير التي حققتها في مكافحة اإلرهاب، 

 دافعا لقطع ذلك التعاون الذي كان قائما مع إسرائيل.
إن المعلومات أو الصور التي كان يتم العثور عليها عبر الطائرات بدون طيار التي كانت تركيا تشتريها 
من إسرائيل، كان يتم مشاركتها مع منظمة بي كا كا اإلرهابية أواّل قبل تركيا، ولذلك السبب ال نستغرب 

نما يكون جزء من األسلحة التي كانت تركيا تشتريها سابقا من إسرائيل، يتم توريده إلى الجبال حيث حي
 المنظمة اإلرهابية.

على أي حال لم تكن العالقات تلك تصب في صالح تركيا، لكن منذ الخطاب القوي الذي قاله الرئيس 
مرمرة، تراجعت تلك العالقات بشكل أردوغان في وجه رئيس إسرائيل آنذاك في دافوس، ومسألة سفينة 

 كبير. وعلى اإلمارات والدول التي تسير على إثرها أن يأخذوا هذا المستوى مرجعا.
إن تركيا على الرغم من وجود عالقات شكلية لها مع إسرائيل اليوم، فإنها لم تصمت يوما ما عن تعرية 

عاصمة لها، وبناء المستوطنات على  قدسوجعل الوالوقوف ضد االنتهاكات اإلسرائيلية ومحاوالت الضم 
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األراضي الفلسطينية من أجل توطين اليهود الذين تجلبهم إسرائيل من كل أنحاء العالم، لم تسكت تركيا 
 عن كل هذا، بل إنها مستمرة في مواصلة وقوفها إلى جانب فلسطين وتناضل ألجل مصلحتها.

رائيل، تأتي في وقت تبرز فيه إسرائيل بأقسى صورة لها، إن العالقات الجديدة التي دخلتها اإلمارات مع إس
وتمارس أشد أنواع الظلم ضد الفلسطينيين، بل وتمارس سياسات هي األكثر عدوانية وغطرسة ضد 

 فلسطين والعالم اإلسالمي بأكمله.
وة نحو هل االتفاق الذي عقدته اإلمارات سيجعل إسرائيل مثال تتراجع عن أي من ممارساتها العدوانية خط

الوراء؟ أو هل حقق هذا االتفاق أي مصلحة للشعب الفلسطيني؟ أو في األصل هل اشترطت اإلمارات 
 شيئا من هذا القبيل؟ ال شيء على اإلطالق من هذا.

إنها مقاربة غريبة للغاية من يحث أنها تفتخر بعقد اتفاق من هذا النوع مع إسرائيل التي تلهث وراءها، 
بيد أنها لم توّقع سوى على مذلة. ومع هذا الحماس األحمق والمخجل لم يحققوا شيئا وكأنها حققت نجاحا، 

 سوى أنهم كانوا بجدار مغّفلي إسرائيل.
سرائيل؟  هل هناك أي جانب للمقارنة بين هذا وبين العالقات بين تركيا وا 

 إن تركيا في أسوأ الظروف لم تقع في ذلة من هذا النوع أمام إسرائيل.
فإنهم في أقوى ظروفهم في الوقت الذي ال يحتاجون فيه إال إلى نية حسنة وقليل من أما في هم 

التضامن، وبينما هم قادرون على ردع إسرائيل ومنعها من مواصلة انتهاكاتها واعتداءاتها، راحوا يلهثون 
 وراءها كي يوقعوا على مذلة وهوان.

 "يني شفق"
 14/9/2020، "21موقع "عربي 

 
 نية في مرحلة انتقالية: إما .. أوالقضية الفلسطي .996

 هاني المصري
هناك عوامل وشواهد عدة تدل على أن منطقتنا والعالم يمران بمرحلة انتقالية سترسم فيها خارطة جديدة، 
وتشهد انهيار النظام العالمي القديم أحادي القطبية، ووالدة نظام عالمي جديد لم تتضح معالمه بعد، 

 دولة فيه على وعيه، وكيفية تصرفه، وفي الوقت المناسب.وتتوقف مكانة كل طرف أو 
إن أهم العوامل المحركة للتغيير الصراع والتنافس األميركي الصيني على قيادة العالم، األمر الذي أدى 
إلى ما يشبه الحرب الباردة، وما أدى إليه ذلك من تنافس وصراع إقليمي في مناطق عدة، بما فيها 

نافًسا بين ثالثة مشاريع )إيرانية تركية إسرائيلية(، رغم االختالفات الجوهرية فيما منطقتنا، حيث تشهد ت
بينها، وخصوًصا ما تمثّله إسرائيل من كيان استعماري استيطاني عنصري يستهدف شعوب المنطقة 

اع، جميًعا، وليس فلسطين فقط، بينما إيران وتركيا جارتان بينهما تقاطعات كبيرة مع العرب، ولهما أطم
ومعهما خالفات، ولكنها قابلة للحل عبر الحوار والتنسيق والتعاون المتبادل. أما الغائب األكبر فهو 
المشروع العربي، ما جعل المنطقة العربية بمنزلة الرجل المريض التي يتنافس ويتصارع الجميع على 

 ميراثه دون ردة فعل تذكر.
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مختلف الجوانب، ليست المنشئة للتغييرات الحاصلة،  إن جائحة كورونا وتداعياتها االقتصادية، وعلى
والتي يمكن أن تحصل، بل كشفت المأزق العالم الذي يعيشه عالمنا، والعورات التي تشوب النظام 

ومن سوء حظ إدارة ترامب أن محاوالتها إللقاء المسؤولية عن جائحة كورونا على الصين،  العالمي.
لديمقراطيين، لم تنفع في التغطية على مسؤوليتها عن اإلخفاق الذي ومنظمة الصحة العالمية، وخصومها ا

بدأ واضًحا وضوح الشمس، بعد ما كشفه الصحافي األميركي الشهير بوب وودورد في كتابه الجديد 
"الغضب"، الذي صدر في منتصف هذا الشهر، واستند إلى ثمانية عشر لقاء مسجاًل مع ترامب نفسه، 

لى مئات الساعات الت ي أمضاها مع أركان إدارته ومساعديه، واطالعه على عدد كبير من الوثائق وا 
 والمراسالت.

وجاء في هذا الكتاب أن روبرت أوبراين، مستشار األمن القومي األميركي، سّلم ترامب بتاريخ 
، تقريًرا سرًيا أوضح فيه أن فيروس كورونا خطير جًدا، ومميت، وأنه سيسبب خسائر كبيرة 28/1/2020
، 1918األرواح، وأكد نائب أوبراين ذلك مضيًفا إنه قد يكون بخطورة الوباء الذي ضرب العالم في العام ب

ألف أميركي، ولم يكترث ترامب وأعلن فيما بعد بأن الفيروس مثل  675مليوًنا، منهم  50وأدى إلى وفاة 
أفال يستدعي ذلك تحقيًقا  ة.اإلنفلونزا، وال يوجد ما يستدعي الخوف منه، أو اإلقدام على خطوات كبير 

دانته ومحاكمته؟  يمكن أن يؤدي إلى عزل ترامب وا 

وما يزيد الطين بلة بالنسبة إلى إدارة البيت األبيض، أن معدل النمو األميركي لهذا العام سيكون وفق 
، في حين يبلغ معدل النمو %3.8–منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  2020توقعات شهر أيلول 

، ما يعني أن كورونا لم تؤثر كثيًرا على مواصلة تقدم الصين وسيرها نحو تبوء المكانة %1.8ني الصي
 العالم.التي تصبو إليها كالدولة األولى في 

وفي سياق عملية المخاض العالمية، تشهد المنطقة العربية والقضية الفلسطينية أيًضا مرحلة انتقالية، إذ 
دارة ترامب على استغالل حالة السيولة، وتجاوز أوسلو لصالح السعي لتصفية القضية  تعمل إسرائيل وا 

الفلسطينية، بمختلف أبعادها، من خالل طرح رؤية ترامب التي تتضمن إقامة "إسرائيل الكبرى"، وضم 
المزيد من األراضي الفلسطينية، وتعكس رؤية اليمين الديني والسياسي اإلسرائيلي، والمضي في تطبيع 

ربية اإلسرائيلية، بهدف إقامة تحالف عربي إسرائيلي أميركي ضد إيران، كجزء من خطة أكبر العالقات الع
لقطع الطريق على خطة الحزام والطريق الصينية، على أمل أن يؤدي الشرق األوسط الجديد إلى تجاوز 

 إسرائيل.عقبة القضية الفلسطينية، من دون الحاجة إلى الفلسطينيين، حيث يقوم تحالف إقليمي تقوده 
أو من خالل السعي لتوفير غطاء فلسطيني لمؤامرة تصفية القضية بعد تغيير السلطة القائمة بسلطة تقبل 
ما هو مطروح في رؤية ترامب من فتات للفلسطينيين، واستسالمها وموافقتها على الشروط واإلمالءات 

اإلسرائيلية، والتخلي عن القدس  اإلسرائيلية فيما يخص االعتراف بالرواية الصهيونية ويهودية الدولة
والالجئين، واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية إلى األبد من النهر إلى البحر، مقابل حكم ذاتي محدود على 
قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية يسمى "دولة فلسطينية"، هذا إذا انضوى القطاع تحت مظلة السلطة 

لتعجيزية المطروحة في الرؤية األميركية، وخصوًصا التخلي الجديدة، ووافقت حركة حماس على الشروط ا
ال يبقى االنقسام ويتحول إلى انفصال.  عن المقاومة ونزع أسلحتها وتصفية بنيتها التحتية، وا 
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تأسيًسا على ما سبق، فإن ردود األفعال الفلسطينية الحاصلة حتى اآلن ورغم أنها تعبر عن رفض 
ضم، إال أنها غير كافية إلحباطها، خصوًصا في ظل مؤامرة فرض فلسطيني جماعي لرؤية ترامب وال

الحل اإلسرائيلي، والتحّول النوعي بموقف النظام السياسي الرسمي العربي نحو التطبيع والتحالف مع 
 إسرائيل، ما يستدعي رًدا فلسطينًيا بمستوى التحدي، وهذا لم يظهر حتى اآلن.

ب والملح أن القيادة الفلسطينية والقوى الفاعلة مترهلة ومتقادمة والسبب األهم لعدم تبلور الرد المطلو 
وتنتظر وتراهن على متغيرات تحصل في المنطقة تؤدي إلى هزيمة المخطط اإلسرائيلي، والبعض يحلم 
بالقضاء على إسرائيل خالل عامين بالقفز عن حقائق الوضع ومآالتها األكثر احتمااًل، وموازين القوى 

 إسرائيل وحلفائها القدامى والجدد. المختلة لصالح
أو تراهن على االنتخابات األميركية القادمة واحتمال سقوط ترامب ونجاح بايدن، وما يعنيه ذلك من العودة 
إلى "جنة" عملية السالم المفقودة منذ سنوات، غير مدركين أن االختالف بين بايدن وترامب على أهميته، 

ون السياسة األميركية في أهدافها األساسية، وجوهرها ثابتة، ويعبر عنها لكنه ال يصلح لالعتماد عليه، ك
األميركية المحددة والمرسومة من الدولة العميقة األميركية، وال يستطيع أن يخرج عليها أي  باالستراتيجية

لة رئيس أميركي بشكل حاسم، مع أهمية مالحظة التغييرات المهمة الداعمة للقضية الفلسطينية، والحاص
 في موقف الرأي العام األميركي، وداخل التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي.

من المهم جًدا رؤية الفرق بين موقف الحكام والشعوب، والبناء عليها، والخالفات والتناقضات والفروقات 
ى أقصى حد، داخل صفوف إسرائيل والواليات المتحدة، والدول العربية المطبعة، والعمل لالستفادة منها إل

ولكن من دون تهويل وال تهوين، وضمن رؤية تفيد باستحالة االستفادة منها، وتوظيفها لصالح القضية 
الفلسطينية ما لم يكن الالعب الفلسطيني موحًدا وفاعاًل ومبادًرا وواقعًيا، بمعنى أن يسعى لتحقيق أقصى 

مه وأمانيه وأهدافه التي تسير به نحو ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة، ويحافظ في نفس الوقت على أحال
 المستقبل.

إن الشرط لتحقيق ذلك إدراك أن فلسطين ال تزال تتمتع بأوراق قوة، أهمها عدالة القضية وتمسك الشعب 
الفلسطيني بحقوقه، وتواجد نصفه على أرض وطنه، واستعداده لمواصلة الكفاح لتحقيقها، ورغم ذلك علينا 

المطلوبة هي التي تسعى للحفاظ على  االستراتيجية، ما يجعل استراتيجية دفاع االعتراف أنها تمر بمرحل
القضية حية، وعلى المكتسبات المتبقية، وعلى استمرار تواجد الشعب على أرض وطنه، وتوفير مقومات 

ة، الصمود والمقاومة المثمرة، وتقليل األضرار والخسائر، باعتبارها أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه المرحل
مع العمل على شق الطريق للمستقبل، بما يحقق إحباط المخططات المعادية، ويكفل وضع اسم فلسطين 

 على خارطة العالم الجديد.
 *مدير مركز مسارات
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 إسرائيل وهندسة جديدة للقيادة الفلسطينية .997
 طالب د. حسن أبو

أعادت الجدل حول التصريحات المنسوبة إلى السفير األميركي لدى إسرائيل حول تفضيل قيادة فلسطينية 
جديدة، رغم نفيها، إلقاء الضوء على قضية الخالفة السياسية في المؤسسات الفلسطينية الثالث التي 

 الرئيس الرمز ياسر عرفات.، حين انُتخب رئيسًا للسلطة بعد وفاة 2005يرأسها محمود عباس، منذ عام 
مضمون تصريحات السفير األميركي التي تم نفي جزء منها، يجب رفضه من حيث المبدأ؛ لكونه يعبر 
عن تدخل سافر في الشأن الفلسطيني، وهو ما رك ز عليه بيان السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لكن عمليًا 

مصير الشعب الفلسطيني كله في الداخل وفي تظل قضية الخالفة السياسية مطروحة، باعتبارها تخصُّ 
الخارج، وتخصُّ مصير المؤسسات الفلسطينية الُمناط بها النضال من أجل حقوق الفلسطينيين غير القابلة 

 للتنازل.
 "فتح"وهي قضية مطروحة منذ سنوات عدة، وشهدت زخمًا من حيث النقاش الفلسطيني؛ خصوصًا داخل 

عامًا لوعكة صحية استدعت دخوله أحد المستشفيات  85لرئيس عباس ذو الـفي الفترات التي تعرض فيها ا
الخاصة في رام هللا، إلجراء فحوصات طبيه طارئة، وهو ما حدث في مطلع يناير )كانون الثاني( هذا 

 العام.
الوثيقة األساسية التي تحكم عمل السلطة الوطنية الفلسطينية تحدد خطوات معينة الختيار مسؤول 

ي جديد يقود السلطة عند الضرورة، تتمثل في تعيين رئيس السلطة التشريعية لمدة شهرين، تجرى فلسطين
هناك أيضًا آليات تحدد كيفية اختيار الرئيس الجديد، وفي  "فتح"خاللهما االنتخابات الرئاسية. وفي حركة 

ومحددة، أما من حيث  يتطلب األمر موافقة المجلس الوطني. فمن حيث الوثائق األمور واضحة "المنظمة"
، "حماس"؛ لكون رئيسه من حركة 2018الواقع فاألمر مرتبك تمامًا. فقد تم إلغاء المجلس التشريعي عام 

ولم ُتجَر أي انتخابات تشريعية جديدة، وبالتالي أصبح وجود رئيس المجلس التشريعي رئيسًا مؤقتًا انتقاليًا 
أحد أعضاء لجنتها المركزية رئيسًا  "فتح"روح أن تختار للسلطة الوطنية الفلسطينية غير ممكن. والمط

 ، وُتصادق عليه المحكمة الدستورية."منظمة التحرير"مؤقتًا، وتقر هذا االختيار 
فترى وجوب  "حماس"وهناك من يطرح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية هذا المنصب انتقاليًا، أما 

اليًا. واألمور ليست واضحة بعد، ما يفتح المجال أمام َمن يجب أن يكون رئيسًا انتق استشارتها في
 منافسات شخصية من دون أن تحددها قواعد دستورية أو قانونية؛ بل موازين القوى على األرض.

تواجه تعقيدات بدرجات مختلفة عند اختيار رئيس جديد  -على هذا النحو-المؤسسات الفلسطينية الثالث 
لمناقشات الداخلية بين الفلسطينيين أنفسهم يت ضح وجود إدراك للمشكلة حين يتحتم التغيير. ومن خالل ا

وتعقيداتها، ولكن من دون إثارة القضية علنًا. األمر بالنسبة إلسرائيل مختلف إلى حد كبير، وكثيرًا ما 
يخرج مسؤولون عسكريون سابقون ومسؤولو استخبارات وأيضًا سياسيون بالحديث علنًا عن الموقف 

يلي من مصير السلطة في لحظة التغيير المنتظرة، وحالة األمن في مناطقها وفي غزة، اإلسرائ
واالستعدادات التي يجب على إسرائيل اتخاذها. وفي ظل هذه النقاشات العلنية تظهر مقارنات بين 
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ة الشخصيات الفلسطينية المحتمل أن يكون لها دور مهم في الخالفة السياسية الفلسطينية، ومكامن القو 
 والضعف لكل منهم، ومن هم األقرب إلى إسرائيل ومن هم األبعد.

ومن أهم هذه الشخصيات التي يتداولها النقاش اإلسرائيلي سلبًا أو إيجابًا؛ ماجد فرج رئيس جهاز 
المخابرات العامة، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، وجبريل الرجوب الرئيس السابق لجهاز األمن 

في غزة الموجود في الخارج، ومحمود العالول،  "فتح"حالن، الرئيس السابق لحركة الوطني، ومحمد د
، وناصر القدوة الذي كان يشغل عدة مناصب عليا في األمم المتحدة، وصائب "فتح"المسؤول الثاني في 

عريقات، ومحمد أشتية رئيس الحكومة الحالي، أو سالم فياض الرئيس السابق للحكومة، ومسؤولون 
 ."فتح"في  آخرون

الحديث عن الشخصيات المؤهلة أو المحتملة يتصل أيضًا بحديث عن المشاهد واالحتماالت الممكنة، 
وثمة اتفاق ضمني إسرائيلي على أن وجود الرئيس عباس على قمة قيادة العمل الفلسطيني بأبعاده 

ركيون له ولسياساته ومواقفه؛ ال التنظيمية المختلفة، ورغم كل االنتقادات التي يوجهها اإلسرائيليون واألمي
األميركية رغم الضغوط المتتالية، هو وجود مهم يمنع  "صفقة القرن"سيما األخيرة الرافضة التجاوب مع 

 االنزالق إلى مسارات عنف تضر بحالة االستقرار النسبي القائمة.
ًا للمناقشات اإلسرائيلية؛ أواًل واستطرادًا، فإن لحظة التغيير في القيادة الفلسطينية قد تكون ُمحم لة وفق

بفوضى نتيجة صراعات بين شخصيات نافذة؛ لكن ال يمكنها ملء الفراغ القيادي المنتظر، وثانيًا بأن 
يحدث ارتباك مؤقت قد يصاحبه اتفاق بين عدد من النافذين على توزيع المناصب القيادية في السلطة 

اعية فلسطينية مؤقتة قد تتطور إلى قيادة فردية الحقًا، ، وبما يشكل قيادة جم"منظمة التحرير"و "فتح"و
ولكن بعد مرور زمن معقول، وثالثًا بأن يتم تجنب الصراع المباشر بين تلك الشخصيات النافذة، وُيتفق 
على قبول قيادة مرنة مؤقتة ال تتمتع بغطاء شعبي كبير وليس لها أذرع قوة على األرض، واتصاالتها 

إلسرائيلي، إلى أن تمر ضغوط لحظة التغيير، وُيحسم األمر من خالل تحالفات محدودة مع الجانب ا
 داخلية أو تدخالت عربية وخارجية.

وفي كل هذه المشاهد يتدخل اإلسرائيليون، وال يعني ذلك بالطبع أن الشخصيات المفضلة إسرائيليًا 
لى حساب الحقوق الفلسطينية، خاضعون لها أو يأتمرون بأوامرها، أو سوف يقدمون التنازالت الكبرى ع

فالمسألة تستند إلى اعتبارات المكسب والخسارة برؤية إسرائيلية، والهدف في كل األحوال هو ضمان أال 
تتأثر المصالح اإلسرائيلية أو ينزلق الوضع في الضفة وفي غزة إلى حالة فوضى يصعب السيطرة عليها، 

منظمة "ك من فوضى مؤكدة، وبالتالي يظهر مجددًا دور أو تختفي تمامًا السلطة الوطنية وما يصاحب ذل
، كما تعود سلطة االحتالل إلى مسؤولياتها المباشرة بكل ما يعنيه ذلك من تغيير في "التحرير الفلسطينية

 المعادالت السائدة داخليًا وخارجيًا، وهي احتماالت تثير قلق إسرائيل بشدة.
قضية شائكة تخص المصير الفلسطيني كله، بغض النظر عن المقارنة بين ما يطرحه اإلسرائيليون في 

األسماء واألشخاص والتحالفات الممكنة أو المتصورة، وبين حالة الصمت الرسمي وعدم مناقشة األمر في 
المؤسسات الفلسطينية نفسها، وغياب الحرص على وضع آليات واضحة لنقل السلطة، واستمرار االنقسام 

نفسها، وتجميد المصالحة داخلها، وانتظار ما قد  "فتح"، وحتى داخل "ماسح"و "فتح"الفلسطيني بين 
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يحدث عندما يِجدُّ جديد، كل ذلك بحاجة إلى مراجعة سريعة ومسؤولة. والخطأ األكبر هنا أن هناك من 
يفكر ويناقش علنًا انطالقًا من مصالحه الذاتية، وأصحاب القرار والحقوق مغيبون أو ال يعنيهم األمر 

مًا، أو في الغالب األعم كلٌّ يبحث عن أوراق قوة قد يلجأ إليها في اللحظة المنتظرة، وهنا خطر صدام تما
 محتمل بقوة سيضر حتمًا بالجميع، فالمصير الفلسطيني أهم من كل هذا.

 22/9/2020ن، الشرق األوسط، لند
 






