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 42 :كاريكاتير

*** 
 
 
 ز الزيتونة يتقدم بخالص التعازي والمواساة والتضامن مع لبنان وشعبه في مصابه الكبيرمرك

يتقدم مركز الزيتونة بخءلص التاءزي والمواسءة والتضءمن مع لبنءن وشعبه في مصءبه الكبير؛ جرا  
، في مرفأ الاءصمة بيروت. ونشءطر ذوي 4/8/2020االنفجءبر الكبير الذي وقع أمس الثالثء  في 

 الضحءيء آالمهم وأحزانهم على فقدان ذويهم، ونتمنى الشفء  الاءجل للجرحى.
 ويؤكد المركز أن لبنءن سيتجءوز هذه المحنة الاصيبة إن شء  هللا.

 نسأل هللا الالي القدير أن يحفظ لبنءن وشعبه من كل مكروه، ويديم عليه األمن واالستقرابر.
 المدير العام لمركز الزيتونة 

 محمد صالح أ. د. محسن
 5/8/2020األربعاء  

 
ئة قتيل وآالف الجرحى والمشردين.. تضامن شعبي وفصائلي ورسمي ام :"انفجار بيروت" .1

 فلسطيني واسع
هز انفجءبر ضخم بيروت أمس الثالثء  ممء أدى إلى سقوط عشرات   5/8/2020الجزيرة.ني  ذكرت 

كءن بسبب مواد شديد االنفجءبر صودبرت القتلى وآالف الجرحى. وتشير المالومءت إلى أن االنفجءبر 
 قبل سنوات وتم تخزينهء في مستودع في مينء  بيروت.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصءدبر طبية أن عدد ضحءيء االنفجءبر الضخم الذي هز مرفأ بيروت أمس 
بلغ مئة قتيل وأبرعاة آالف جريح في حصيلة غير نهءئية، بينمء أعلن محءفظ بيروت أن ثالثمئة ألف 

 خص بءتوا مشردين في الاءصمة اللبنءنية.ش
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قءل الرئيس اللبنءني ميشءل عون إن "هول الصدمة لن يمنانء من التأكيد ألهل الشهدا  والجرحى و 
أواًل، ولجميع اللبنءنيين، أننء مصممون على السير في التحقيقءت وكشف مالبسءت انفجءبر مينء  

رين  بيروت، الذي خلف مئءت القتلى والجرحى في أسرع وقت ممكن ومحءسبة المسؤولين والمقص ِّ
 وإنزال أشد الاقوعءت بهم".

وفي سيءق متصل، بدأ مجلس الوزبرا  اللبنءني جلسة استثنءئية في قصر بابدا اليوم للبحث في 
 توصيءت المجلس االعلى للدفءع ومتءباة تداعيءت الكءبرثة التي وقات في بيروت.

جتمءع، البلد يعي  أزمة وطنية، وأتمنى على الجميع وقف وقءل برئيس الحكومة حسءن ديءب قبل اال
 السجءالت واالنصراف للتاءمل مع الكءبرثة التي أصءبت البلد.

وقد أعلن مجلس الدفءع، في أعقءب هذا االنفجءبر الهءئل، حءلة طوابرئ لمدة أسبوعين في الاءصمة، 
 وسلم مهءم األمن إلى السلطءت الاسكرية.

برعاء  حءلة من الصدمة باد يوم من انفجءبر دام في مرفأ بيروت خلف مئءت ويعي  لبنءن اليوم األ
القتلى والجرحى، وقد أعلن مجلس الدفءع األعلى الاءصمة "مدينة منكوعة" كمء أعلن الحداد على 

 ضحءيء االنفجءبر.
من جهته أكد وزير االقتصءد اللبنءني براؤول نامة اليوم األبرعاء  إن صوماة الحبوب في مينء  

يروت، وهي الصوماة الرئيسية في البالد، ُدمرت مع القمح الموجود بهء في االنفجءبر، ليصبح لدى ب
 لبنءن احتيءطيءت من الحبوب تكفي ألقل من شهر.

وأضءف نامة في تصريحءت لرويترز أن بالده بحءجة إلى مخزونءت تكفي لثالثة أشهر على األقل 
 أخرى للتخزين. لضمءن أمنهء الغذائي وأنهء تبحث عن مسءحءت

كمء أظهرت صوبر حجم الدمءبر الذي أحدثه االنفجءبر في محيط مرفأ بيروت وتغييرا شبه كءمل في 
 23ماءلم المكءن، وامتدت األضرابر إلى مسءفءت واساة، وتحطمت نوافذ البيوت على مدى حوالي 

 كيلومترا من موقع الحءدث.
ء للمجلس األعلى للدفءع، خصص لبحث وترأس الرئيس ميشءل عون أمس الثالثء  اجتمءعء طءبرئ

 أسبءب االنفجءبر ومواجهة تداعيءته.
طنء من نترات األمونيوم كءنت مخزنة في المينء  منذ ست سنوات دون  2750وقءل الرئيس إن 

 إجرا ات سالمة، وإن هذا األمر "غير مقبول".
االعتمءد االستثنءئي وأفءد بيءن للمجلس، بث على الهوا  مبءشرة، بأن الرئيس عون قربر تحرير 

مليءبر ليرة  100والذي يبلغ  2020من الدستوبر وفي موازنة الاءم  85المنصوص عنه في المءدة 
 ويخصص لظروف استثنءئية وطءبرئة.
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 السلطة الفلسطينيةهءتف برئيس  :وفء –برام هللا ، 5/8/2020وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(  ونشرت 
رئيس اللبنءني الامءد ميشءل عون، مازيء بضحءيء انفجءبر مرفأ محمود عبءس، اليوم األبرعاء ، ال

 بيروت، الذي وقع أمس الثالثء ، واسفر عن استشهءد وإصءبة المئءت.

وأكد خالل االتصءل الهءتفي مع نظيره اللبنءني، تضءمن فلسطين وشابهء ووقوفهم إلى جءنب لبنءن 
عدة الممكنة، مؤكدا عمق الاالقءت االخوية الشقيق، في هذا المصءب، واالستاداد لتقديم كل المسء

 التءبريخية بين البلدين الشقيقين.

وجه عبءس، اليوم األبرعاء ، سفير دولة فلسطين لدى لبنءن أشرف دبوبر، لوضع االمكءنيءت كمء 
 الفلسطينية كءفة في لبنءن تحت تصرف االشقء  هنءك.

اللبنءني الشقيق إثر الفءجاة المؤلمة  أكد برئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تضءمنه مع الشابو 
التي ألمْت به نتيجة االنفجءبر الذي حدث في مرفأ بيروت أمس، والذي أوقع آالف الضحءيء من 
 الشهدا  والجرحى، وخلِّف دمءبرا واساء في البنية التحتية والمبءني والممتلكءت في الاءصمة بيروت.

كيس االعالم ليوم واحد تضءمنء مع الشاب اللبنءني أعلن محمود عبءس،يوم األبرعاء ، الحداد وتنكمء 
  الشقيق، في مواجهة الكءبرثة التي أصءبت لبنءن.

منذ وقوع حءدثة انفجءبر مرفأ بيروت أمس الثالثء ، ، 5/8/2020المركز الفلسطيني لإلدالم  وأوبرد 
شهدت مواقع التواصل االجتمءعي حمالت تضءمن وتاءطف عفوية من عموم أبنء  الشاب 

 لفلسطيني في الداخل والشتءت.ا

واستبدل فلسطينيون صوبرهم الشخصية بصوبر للالم اللبنءني، وأبرسل الكثير منهم دعوات التضءمن 
 والمؤازبرة والوقوف إلى جءنب الشاب الذي حلِّت به نكبة غير مسبوقة بهذا الشكل.

تؤكد على أنِّ  وتضمنت غءلبية المنشوبرات على مواقع التواصل االجتمءعي، حءلة تضءمن واحدة
 فلسطين ولبنءن قلب واحد، وجرح واحد، ومصير واحد.

وشهدت الاءصمة اللبنءنية بيروت، أمس، انفجءبرًا ضخمًء غير مسبوق هز أبرجء  المدينة أوقع مئءت 
ا، ممء أدخل المدينة السءحلية في حءلة  الشهدا  وآالف الجرحى، وخلِّف أضرابرًا مءدية كبيرة جدًّ

 ى منطقة منكوعة بفال االنفجءبر، الذي ال يزال غءمضًء.الكءبرثة، وتحولت إل

وأعلنت غءلبية الفصءئل الفلسطينية تضءمنهء الواضح مع لبنءن شعًبء وحكومة في مصءبهم الجلل 
 األليم، وتقدمت حركة حمءس بخءلص التاءزي والمواسءة للشاب بضحءيء االنفجءبر.

ع لبنءن في هذه المحنة الاصيبة، "بكل مء من جهتهء؛ أعلنت حركة "حمءس" عن تضءمنهء الكءمل م
 نستطيع وفي شتى المجءالت".
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وقءلت في بيءن لهء: "لبنءن دولة وشعبء سيتجءوز هذه المحنة، وسيهزم الحصءبر والتضييق، وستاود 
 الدولة بإذن هللا أكثر قوة ووحدة بإيمءن شابهء وعزيمته".

في هذا المصءب الجلل دليل على وحدة الدم  وأكِّدت الحركة، على أنِّ ابرتقء  عدد من الفلسطينيين
 والمصير بين الشابين الفلسطيني واللبنءني.

بدوبره؛ هءتف برئيس المكتب السيءسي لحركة حمءس إسمءعيل هنية، الرئيس اللبنءني ميشيل عون، 
وبرئيس الوزبرا  حسءن ديءب، وبرئيس البرلمءن نبيه بري، وقدم لهم التاءزي بءلشهدا ، متمنيء الشفء  

 الاءجل للجرحى.

وأكد هنية، بأن لبنءن يملك من القوة والتمءسك لتجءوز هذه المحنة، مشددا على الوقوف إلى جءنب 
 لبنءن وأهله وشعبه في هذه اللحظءت المؤلمة.

وقءلت حركة الجهءد اإلسالمي، إنِّ "بيروت بمء تمثل في الوجدان الفلسطيني بشكل خءص والارعي 
 ءم كل التحديءت".بشكل عءم، ستبقى عصيِّة أم

بدوبرهء أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تضءمنهء التءم مع لبنءن وشعبه بءلكءبرثة التي ألمت 
 وتمنت الشفء  الاءجل للجرحى، مقدمة واجب الازا  لاءئالت الضحءيء والمفقودين. به جرا  االنفجءبر.

زي صدبر من القدس عن تضءمنهء ووقوفهء من جءنبهء أعلنت اللجءن الشابية الفلسطينية في بيءن مرك
 إلى جءنب الشاب اللبنءني.

من جهته أعرب برئيس حكومة برام هللا محمد اشتية عن استاداد حكومته وضع كءمل إمكءنيءتهء تحت 
تصرف الدولة اللبنءنية، وإبرسءل طواقم من الهالل األحمر الفلسطيني، والتبرع بءلدم للمسءعدة في 

 جهود إنقءذ المصءبين.

وقءل اشتية، في بيءن: "مستادون لوضع كءمل إمكءنيءتنء في لبنءن تحت تصرف الدولة اللبنءنية، 
وتقديم أي مسءعدة يحتءجهء لبنءن الشقيق، ونتقدم بتاءزينء الحءبرة للاءئالت الثكلى، وأمنيءت الشفء  

 الاءجل للجرحى، فسالمة لبنءن من سالمة فلسطين".

 
 عود للتنسيق األمني إذا لم تنفذ إسرائيل خطة "الضم"هآرتس: السلطة الفلسطينية ست .2

القدس: يقدبر مسؤولو السلطة الفلسطينية في محءدثءت مغلقة أن الشهر الجءبري سيقربر مصير خطة 
الضم اإلسرائيلية. وعحسبهم، إذا لم يتم تطبيقهء بحلول نهءية سبتمبر )أيلول(، فسوف تتقلص فرصة 

كن البد  في منءقشة التجديد الكءمل للتنسيق األمني االقتصءدي مع تحقيقهء الحقًء، وعادهء، من المم
، إنه في تقييم حديث للوضع في «هآبرتس»إسرائيل. وقءلت مصءدبر إسرائيلية، بحسب صحيفة 

السلطة الفلسطينية، عرض على الرئيس محمود عبءس عدة سينءبريوهءت، الانصر المشترك بينهء، 
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رائيلي بنيءمين نتنيءهو واإلدابرة األميركية خطة الضم، فمن المحتمل هو أنه إذا نفذ برئيس الوزبرا  اإلس
أن يحدث ذلك بين منتصف أغسطس )آب( الجءبري ومنتصف سبتمبر، لكن مع اقتراب موعد اناقءد 
الجمعية الاءمة لألمم المتحدة في منتصف سبتمبر واالنتخءبءت األميركية في أوائل نوفمبر )تشرين 

 عالن عن ضم إسرائيلي في الضفة الغرعية وغوبر األبردن.الثءني(، ستقل فرص اإل
 4/8/2020الشرق األوسط  لندن  

 
 دريقات يستنكر التحريض األمريكي دلى عباس .3

استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صءئب عريقءت، التحريض األمريكي 
ءل عريقءت، في تصريحءت إلذاعة صوت المتواصل ضد الرئيس محمود عبءس وأعضء  القيءدة. وق

فلسطين الرسمية، أمس األحد، إن دعوة عضو مجلس النواب األمريكي دوغ المبوبرن لفرض عقوعءت 
، واصفًء ذلك بءلبلطجة «ترامب نتنيءهو»على الرئيس والقيءدة، تأتي لاقءب الضحية على برفض خطة 

مل المسؤولية كءملة عن األبراضي ستتح« إسرائيل»واالبتزاز المرفوضين. وأوضح عريقءت أن 
المحتلة في حءل تنفيذ خطة الضم، وأن السلطة الوطنية أسست لنقل أبنء  شابنء من االحتالل إلى 

 االستقالل، ال أن تكون أداة الستمرابر االحتالل.
 3/8/2020الخليج  الشارقة  

 
 مجدالني: "إسرائيل" تنفذ ميدانيا   م أجزاء من الضفة .4

مسؤول فلسطيني، الثالثء ، إن إسرائيل، تنفذ، بشكل ميداني مخطط الضم ألجزا  من برام هللا: قءل 
الضفة الغرعية لتقويض أي فرص إلقءمة دولة فلسطينية متصلة جغرافيء. واتهم عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد مجدالني، في تصريحءت لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، الحكومة اإلسرائيلية، 

 شن حملة توسع استيطءني غير مسبوقة لفرض مخطط الضم على أبرض الواقع.ب
وذكر مجدالني، أن األسءبيع األخيرة شهدت تسءبرعء في وتيرة مصءدبرة األبراضي الفلسطينية وتوسيع 
المستوطنءت اإلسرائيلية والبد  بتدشين بؤبر جديدة في منءطق متفرقة من الضفة الغرعية. ودعء 

إلى تحرك دولي عملي لفرض عقوعءت على إسرائيل ومسء لتهء بشأن مواصلة المسؤول الفلسطيني 
 البنء  االستيطءني في األبراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل إنقءذ حل الدولتين.

 5/8/2020الشرق األوسط  لندن  
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 دريقات يستنكر التحريض األمريكي دلى عباس .5

ير الفلسطينية صءئب عريقءت، التحريض األمريكي استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر 
المتواصل ضد الرئيس محمود عبءس وأعضء  القيءدة. وقءل عريقءت، في تصريحءت إلذاعة صوت 
فلسطين الرسمية، أمس األحد، إن دعوة عضو مجلس النواب األمريكي دوغ المبوبرن لفرض عقوعءت 

، واصفًء ذلك بءلبلطجة «ترامب نتنيءهو»خطة على الرئيس والقيءدة، تأتي لاقءب الضحية على برفض 
ستتحمل المسؤولية كءملة عن األبراضي « إسرائيل»واالبتزاز المرفوضين. وأوضح عريقءت أن 

المحتلة في حءل تنفيذ خطة الضم، وأن السلطة الوطنية أسست لنقل أبنء  شابنء من االحتالل إلى 
 االستقالل، ال أن تكون أداة الستمرابر االحتالل.

 3/8/2020الخليج  الشارقة  
 
 "لجنة األزمة" برئاسة أبو مازن تشيد بي"المقاومة الشعبية" وتؤكد: ال حل إال بإلغاء مخطط الضم .6

الفلسطينية، التي شكلت برئءسة الرئيس محمود عبءس، ” لجنة األزمة“"القدس الارعي": أعلنت 
إال بإلغء  اإلدابرة األمريكية والحكومة  للتصدي لمخطط الضم اإلسرائيلي، أنه ال حل لألزمة الراهنة،

اإلسرائيلية لتلك الخطط، وأكدت أن إحيء  عملية السالم يتم باد ذلك تحت مظلة األمم المتحدة من 
على أسءس مرجعية قرابرات الشرعية الدولية. وجء  ذلك خالل اجتمءع ” مؤتمر دولي“خالل عقد 

ة بمدينة برام هللا، عقدته لجنة األزمة التي تضم في برئءسة الرئيس عبءس ليل األبرعاء ، بمقر الرئءس
 عضويتهء ممثلين عن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح والحكومة.
 30/7/2020القدس العربي  لندن  

 
 دولة أوروبية دلى خطط لالستيطان اإلسرائيلي 15منظمة التحرير ترحب باحتجاج  .7

سفيرا أوبروعيء إلى  15منظمة التحرير الفلسطينية األحد، برسءلة احتجءج من دبء: برحبت  -برام هللا 
. 1967الحكومة اإلسرائيلية ضد خطط للبنء  االستيطءني في األبراضي الفلسطينية المحتلة منذ عءم 

ودعت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنءن عشراوي، في بيءن صحءفي، الدول األوبروعية الموقاة 
 إلى تبني قرابرات وخطوات فءعلة وجءدة على أبرض الواقع ضد االستيطءن اإلسرائيلي. على الرسءلة

في سيءق آخر، أدانت وزابرة الخءبرجية والمغترعين الفلسطينية الليلة المءضية إقرابر البلدية اإلسرائيلية 
 في القدس إقءمة مجمع تشغيل استيطءني إضءفي في شرق المدينة.

 2/8/2020القدس العربي  لندن  
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 يوما   16"إسرائيل" تفرج دن محافظ القدس في السلطة الفلسطينية بعد ادتقاله  .8

برام هللا: أفرجت إسرائيل، الثالثء ، عن محءفظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنءن غيث، باد 
يومًء. وذكرت مصءدبر فلسطينية أن اإلفراج عن غيث تم بشرط عدم تواصله مع  16اعتقءله لمدة 
فلسطينية في القدس بموجب قرابر صءدبر بحقه بهذا الصدد في أبريل )نيسءن( المءضي، وفقًء القيءدة ال

لمء ذكرته وكءلة األنبء  األلمءنية. كمء أفرجت السلطءت اإلسرائيلية عن مدير المخءبرات الفلسطينية 
 ءثلة.سءمي أبو غءلية، باد فترة اعتقءل مم« فتح»في القدس جهءد الفقيه، ونءئب أمين سر حركة 

 4/8/2020الشرق األوسط  لندن  
 
 بحر يشيد بدور مجلسي النواب األردني والُعماني في ددم فلسطين .9

غزة: أشءد برئيس المجلس التشرياي الفلسطيني بءإلنءبة أحمد بحر، بدوبر مجلسي النواب األبردني 
كءلمة هءتفية بين والُامءني في دعم القضية الفلسطينية، والتصدي للمشءبريع التهويدية لهء. وخالل م

بحر وبرئيس مجلس النواب األبردني عءطف الطراونة، أكد األول على أهمية جهود المملكة األبردنية 
 ملكء وحكومة وعرلمءنء في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية.

في سيءق آخر، هءتف بحر، برئيس مجلس النواب الامءني خءلد بن هالل الماولي، مشددًا خالل 
الشاب الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته الوطنية التي كفلتهء كل المواثيق  حديثهمء على أن
 والقوانين الدولية.

 3/8/2020المركز الفلسطيني لإلدالم  
 

 هنية يبحث مع "الجبهة الشعبية" استعادة الوحدة الفلسطينية .10
ءم لـ"الجبهة غزة: بحث برئيس المكتب السيءسي لحركة "حمءس"، إسمءعيل هنية، مع نءئب األمين الا

 الشابية لتحرير فلسطين" أبو أحمد فؤاد، التطوبرات السيءسية التي تمر بهء القضية الفلسطينية.
جء  ذلك خالل اتصءل هءتفي أجراه هنية مع فؤاد للتهنئة بحلول عيد األضحى المبءبرك، وفق بيءن 

طيني الموحد برفض نشر على موقع الحركة. وعحسب البيءن، فقد أكد الجءنبءن على الموقف الفلس
"صفقة القرن" المزعومة وخطة "الضم" اإلسرائيلية، وأي مسءس بءلحقوق الفلسطينية وفي مقدمتهء 

 القدس والاودة.
 31/7/2020قدس برس  
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 الحية: سنواجه "صفقة القرن" وخطة "الضم" وسنكسر حصار غزة .11
ة، الجماة، إن الشاب غزة: قءل القيءدي في حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، خليل الحيِّ 

الفلسطيني موحد في مواجهة "صفقة القرن" المزعومة، وخطة "الضم" اإلسرائيلية، مشدًدا في الوقت 
ذاته أن حركته ستكسر حصءبر غزة ولن تستجدي فكه. وأضءف الحيِّة، خالل خطبة صالة عيد 

وقءت، أو مواصلة األضحى: " إن االحتالل ال يكل وال يمل من تدنيس المسجد األقصى في كل األ
المخططءت الهءدفة لتدمير مء تبقِّى من القضية الفلسطينية سوا  فيمء يتالق بملف الالجئين أو 

عءًمء؛ ونقول  30القدس". وتءبع حديثه: "نحن سلمنء برقءبنء بمسيرة المفءوضءت والتسوية على مدابر 
د اليوم على مواجهة مخططءت االحتالل".  المفءوضءت انتهت وشابنء موحِّ

ودعء إلعالن المواجهة الشءملة والجهءد المقدِّس ضد االحتالل بكءفة اشكءله، محذِّبًرا ممء أسمءه من 
"محءولة المراوحة بءلمكءن" وانتظءبر أن تأتي االنتخءبءت االمريكية بغير ترمب أو الواقع الصهيوني 

 بغير نتنيءهو".
 31/7/2020قدس برس  

 
 طيرة " لفلسطيني فّر سباحة من غزةمحكمة إسرائيلية توجه تهما  أمنية  "خ .12

كتءئب »نظير مجلي: وجِّهت محكمة إسرائيلية أمس الخميس تهمًء إلى النءشط في  -تل أبيب 
، باد فرابره إلى إسرائيل الشهر المءضي. وأعلن جهءز األمن الداخلي «حمءس»التءباة لحركة « القسءم

 24إلى عز الدين حسين )« منية خطيرةمخءلفءت أ»اإلسرائيلي أن محكمة وجهت اتهءمءت بءبرتكءب 
عءمًء( الذي تسلل سبءحة إلى إسرائيل، وجرى اعتقءله فوبر اجتيءزه الحءجز البحري. وخالل التحقيق 
ماه قءل إنه تسلِّل إلى إسرائيل طوعء على خلفية الصاوعءت الشخصية والاءئلية التي عءشهء باد أن 

وتقربرت محءكمة «. حمءس»سؤولين كبءبر في تارض لحملة اضطهءدات وتشويه لسماته من قبل م
 «.حمءس»عن « مالومءت استخبءبراتية مهمة»الشءب برغم إعالن إسرائيل أنهء تحصلت منه على 

 31/7/2020الشرق األوسط  لندن  
 

 "القسام" تكشف سبب تأخر الجيش االسرائيلي في الرد بعد دملية اسر الضابط غولدن .13
اسكري لحركة حمءس، اليوم السبت، عن سبب تأخر الجي  غزة: كشفت كتءئب القسءم الجنءح ال

االسرائيلي في الرد باد عملية اسر الضءبط االسرائيلي هدابر جولدن. وقءلت الكتءئب باد عءم من 
الاملية بأن جي  الادو سحب جثة أحد مجءهدي القسءم الذي كءن يرتدي زيًء عسكريًء ممءثاًل للجي  

ود، أحد أفراد المجموعة التي اشتبكت مع جنود الادو شرق برفح. الصهيوني، وهو الشهيد وليد مسا
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وأكدت أن االحتالل سحب جثة الشهيد مساود، على أنه الضءبط الصهيوني "هدابر جولدن" ولذلك 
 تأخر سءعتين بءلرد.

 1/8/2020وكالة سما اإلخبارية  
 

 عباس  فصائل المنظمة في لبنان تدين حملة التحريض األميركية االسرائيلية  د .14
 -أدانت قيءدة فصءئل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنءن، حملة التحريض األميركية: بيروت

وقءلت قيءدة الفصءئل في بيءن  اإلسرائيلية المساوبرة، ضد الرئيس محمود عبءس والقيءدة الفلسطينية.
منحءزة بشكل سءفر صحفي اليوم االثنين، إن هذه الحملة تكشف الوجه الحقيقي لإلدابرة األميركية ال

إلى سلطة االحتالل اإلسرائيلي عبر عقود من الزمن، وتكشف ايضء عن النوايء الخبيثة والحقيقية 
 لإلدابرة االميركية واالحتالل لتصفية قضيتنء الاءدلة.

 3/8/2020وكالة األنباء الفلسطينية وفا  
 

 غارات إسرائيلية دلى أهداف ليحماس في غزة ردا  دلى إطالق قذيفة .15
في قطءع غزة، باد « حمءس»شن الطيران اإلسرائيلي غءبرات على أهداف تءباة لحركة  تل أبيب:

 إطالق قذيفة صءبروخية من القطءع بءتجءه إسرائيل، وفق مء أعلن الجي  اإلسرائيلي، االثنين.
إطالق قذيفة صءبروخية من قطءع غزة نحو »وأعلن الجي  اإلسرائيلي، مسء  أمس األحد، أنه تم 

وتاود آخر عملية إطالق صوابريخ من قطءع غزة  «.ائيل، اعترضتهء منظومة القبة الحديديةإسر 
 المحءصر بءتجءه إسرائيل إلى مطلع يوليو )تموز( المءضي.

 3/8/2020  لندن  األوسط الشرق 
 

 حماس: المقاومة لن تسمح لالحتالل بتصدير أزماته لغزة .16
وم، إن قصف االحتالل اإلسرائيلي، واستهدافه قءل النءطق بءسم حركة "حمءس"، فوزي بره: غزة

مواقع المقءومة في غزة؛ برسءلة تصايد وعدوان، تهدف إلى تصدير أزمءته الداخلية على أهلنء في 
وأضءف برهوم في تصريح له، صبءح االثنين، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه،  القطءع.

ظءبر عمء يجري في داخل الكيءن من تطوبرات وأوضءع أن هذا الادوان يهدف أيضء إلى حرف األن
 سيءسية متفءقمة.

 3/8/2020  المركز الفلسطيني لإلدالم
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 يوم 1,400تكشف دن "دملية معقدة" استمرت لي  "سرايا القدس" .17
يوم االثنين عن عملية ري لحركة الجهءد االسالمي مسء  كشفت سرايء القدس، الذبراع الاسك

 1,400 واستمرت لنحوء جهءز األمن التءبع لهء ضد االحتالل "االسرائيلي"، استخبءبراتية ماقدة نفذه
في أمن سرايء القدس في فيلم تحت عنوان "بيت الانكبوت" الذي تم بثه عبر قنءة  وقءل ضءبطيومًء. 

الميءدين الفضءئية، "في إطءبر الامليءت األمنية الماقدة التي نفذهء جهءز "أمن سرايء القدس"، تم 
 منظومة التجنيد وإدابرة الامال  داخل أبروقة جهءز الشءبءك الصهيوني". اختراق

 30/7/2020  فلسطين أون الين
 

 نتنياهو: قضية السيادة في واشنطن ولم يتم إسقاطها .18
قءل بنيءمين نتنيءهو برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي، يوم االثنين، إن قضية فرض السيءدة على : برام هللا

وعين  غرعية وغوبر األبردن، ال زالت قءئمة ولم تسقط عن جدول األعمءل.المستوطنءت في الضفة ال
أن قرابر  -بحسب موقع يدياوت أحرونوت  -نتنيءهو في تصريحءت خالل جلسة مغلقة لليكود 

 مسألة تطبيق السيءدة ال زال عند واشنطن، واحتمءل تنفيذه ال زال قءئًمء.
 3/8/2020القدس  القدس  

 
 جوالن رسالة لحزب هللا نتنياهو: قتل خلية ال .19

قءل بنيءمين نتنيءهو برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي، يوم الثالثء ، إن الجي  اإلسرائيلي ضرب : برام هللا
 الخلية التي حءولت تنفيذ هجوم عند حدود الجوالن، كمء أنه قتل من أبرسلهء.
 ة ومن أبرسلهء".وكءن نتنيءهو يتحدث لادد من الصحفيين اإلسرائيليين، حين قءل "ضرعنء الخلي

وأكد على أن إسرائيل ستفال كل شي  لحمءية نفسهء، ماتبًرا مء جرى برسءلة لحزب هللا، قءئاًل "عليهم 
 أن يأخذوا هذا باين االعتبءبر".

 4/8/2020القدس  القدس  
 

 لبيد: نتنياهو يعيش حالة هستيريا .20
نءك مستقبل، يوم األحد، إن قءل برئيس الماءبرضة اإلسرائيلية يءئير البيد زعيم حزب ه :برام هللا

بنيءمين نتنيءهو برئيس الحكومة في تل أبيب يعي  حءلة من الهستيريء بسبب التظءهرات التي تخرج 
 ضده.
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وبرأى لبيد في حديث لهيئة البث اإلسرائيلية الاءمة النءطقة بءلارعية، أن التظءهرات التي تخرج في 
 كة، لهء تأثير كبير على نتنيءهو.األسءبيع األخيرة وتزداد من حيث األعداد المشءبر 

 2/8/2020القدس  القدس  
 

 تهدد بضرب البنى التحتية اللبنانية ردا دلى هجوم متوقع لحزب هللا "إسرائيل" .21
ذكر تقرير صحءفي، أن وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غءنتس، أوعز للجي  : محمود مجءدلة

ة اللبنءنية، إذا مء نفذ حزب هللا عملية استهدف من اإلسرائيلي، بءالستاداد لضرب البنى التحتية للدول
 خاللهء إسرائيليين، للرد على مقتل أحد عنءصره بغءبرة إسرائيلية على الاءصمة السوبرية، دمشق.

وقءلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الجماة، إن غءنتس أصدبر أوامره خالل المداوالت المغلقة التي 
 نية اإلسرائيلية، بمشءبركة برئيس أبركءن الجي ، أفيف كوخءفي.عقدهء أمس مع قيءدة األجهزة األم

ونقلت الصحيفة عن مصدبر عسكري قوله إن كوخءفي استارض موقف الجي  اإلسرائيلي في هذا 
الشأن، وشدد على ضروبرة "تحميل مسؤولية برد حزب هللا المتوقع واناكءسءته، ليس فقط على التنظيم، 

 هء".ولكن أيضء على دولة لبنءن وحكومت
 31/7/2020  48درب 

 

 مراقب الدولة اإلسرائيلي: الماليين ال يتوّفرون دلى حماية من الصواريخ .22
ءدبر يوم اإلثنين، أنِّ أكثر من : أحمد دبراوشة ماليين  2.6كشف تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي، الصِّ

ير مراقب الدولة فإنِّ وعحسب تقر  إسرائيلي ال يملكون وسءئل وقءية من الصوِّابريخ بءلقرب من منءزلهم.
 ُخمس المالجئ الاءمِّة في إسرائيل غير صءلح لالستخدام.

وتنتشر الايوب خصوًصء شمءليِّ البالد، فالى الرغم من أنِّ المالجئ الاءمة في البلدات المحءذية 
مرِّة للحدود مع لبنءن تاتبر صءلحة لالستخدام، "إال أنهء تفتقد للشروط الفيزيءئيِّة التي توفِّر إقءمة مست

"( عن 11وطويلة مثلمء هو مطلوب في منءطق كهذه"، وفق مء نقلت هيئة البث الرسميِّة )"كءن 
 التقرير.

ألف مواطن في أثنء  الماءبرك لم تكتمل باد، وأن جزً ا من  300وأضءف التقرير أن خطِّة إخال  
 الخطِّة "ال يمكن تطبيقه".

كيلومتًرا عن  40ألف إسرائيلي تباد بيوتهم  231لـوفي المنءطق المحءذية لقطءع غزِّة، كتب التقرير أن 
ألف إسرائيلي تباد  50القطءع ال توجد حمءية معيءبريِّة )بنء  على الماءيير المتِّباة( ال تتوفِّر كذلك لـ

 بيوتهم عن قطءع غزِّة.
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ألف مواطن في سديروت وكريءت شمونة لم تكتمل حتى  50وخلص التقرير إلى أن خطط إخال  
بلدة قرب الجدابر ال يوجد إلى أين يذهبوا إن طلب منهم اإلخال  عند اندالع  17 اآلن، ولسكءن

 حرب.
كذلك، انتقد تقرير مراقب الدولة وزابرة األمن الداخلي في موضوع حمءية المنشآت الحيوية من 
 الصوابريخ، "لسنوات طويلة وجدت عيوب كبيرة في موضوع حمءية البنية التحتيِّة والمنشآت الحيويِّة. 

 3/8/2020  48رب د
 

 نتنياهو يصر دلى ميزانية داجلة  .23
شدد برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، على ضروبرة إقرابر ميزانية عءجلة : محمود مجءدلة

الجءبري، بدعوى تحريك عجلة االقتصءد، خالفء لرغبة شريكه  2020لألشهر المتبقية حتى نهءية عءم 
فءن"، بيني غءنتس، الذي يصر على اعتمءد ميزانية لاءمين، مء في الحكومة، برئيس حزب "كءحول ال

 يبقي على عدم االستقرابر الحكومي قءئمء ويهدد بءلذهءب إلى انتخءبءت جديدة.
جء  ذلك في تصريحءت صدبرت نتنيءهو خالل جلسة للكتلة البرلمءنية لحرب الليكود، عقدت يوم 

 اإلثنين. 
 3/8/2020  48درب 

 
 هدد نتنياهو بعدم تأييده في حال توجه النتخابات مبكرةأحزاب الحريديم ت .24

أفءدت إذاعة كءن الابرية، اليوم الثالثء ، أن مسؤولين من حزب شءس ويهدوت هتوبراة  :برام هللا
)أحزاب الحريديم المتدينين اليهود( سيبلغون برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو، بأنه لن ينءل 

أبيض  -عالن عن تبكير موعد االنتخءبءت بسبب الخالفءت مع حزب أزبرق تأييدهم في حءل تم اإل
 بشأن مدة إقرابر الميزانية.

ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية الاءمة النءطقة بءلارعية، عن اإلذاعة الابرية، أن تلك األحزاب لن توافق 
صية بنتنيءهو بتكليفه أيًضء على التوقيع على أي بيءنءت لدعم كتلة اليمين، كمء لن يتاهدوا بءلتو 

 للحكومة المقبلة، كمء جرى سءبًقء.
 4/8/2020القدس  القدس  
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 المظاهرات  ده "محاولة لسحق الديمقراطية" ويهاجم وسائل اإلدالم دّ عي  نتنياهو  .25
برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، أن االحتجءجءت ضده "محءولة  : عدِّ محمود مجءدلة
ية"، وأنهء تشهد "انتهءكء لجميع القواعد"، فيمء أضءف أنه يدين أعمءل الانف، وذلك لسحق الديمقراط

 يوم األحد. في تصريحءت له في جلسة الحكومة األسبوعية،
وتأتي تصريحءت نتنيءهو غداة مظءهرة حءشدة ضده أمءم مقر إقءمته في شءبرع بلفوبر بءلقدس، ُقدبرت 

ف، ضمن موجة مستمرة من االحتجءجءت التي تطءلب أعداد المشءبركين فيهء بأكثر من عشرة آال
 برحيله، وتتهمه بءلفشل في التاءمل مع أزمة كوبرونء الراهنة وتداعيءتهء االقتصءدية.

وهءجم نتنيءهو وسءئل اإلعالم واعتبر أنهء "تحرض على الانف"، وأدان مء أعتبره "الجءنب األحءدي" 
 مل على تغطية المظءهرات، بل تشءبرك فيهء".الذي تارضه وسءئل اإلعالم، وقءل إنهء "ال تا

يحدث  وأضءف: "لم يحءول أحد الحد من التظءهرات التي هي حءضنة لفيروس كوبرونء، بل
 ".الاكس..

من جءنبه، قءل وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غءنتس، خالل جلسة الحكومة إن " "الحق في 
ديمقراطية". ودعء الشرطة لحمءية المتظءهرين االحتجءج هو شريءن الديمقراطية والانف يهدم أسءس ال

من الانف. وقءل "أكربر دعوتي للجميع إلى االمتنءع عن الانف، ولتتصرف الشرطة اإلسرائيلية 
 بءلحد األدنى من القوة المطلوعة والحفءظ على القءنون وسالمة المتظءهرين".
نء مسؤولية السمءح بءلتظءهر وتءبع غءنتس "كحكومة نحن ملتزمون بءإلنصءت للنءس. كحكومة، علي

 وحمءية المتظءهرين الذين، لألسف، تارضوا للهجوم في عدة بؤبر أمس أيضء".
 2/8/2020  48درب 

 
 ”الكائنات الفضائية“نتنياهو االبن يصف المتظاهرين  د والده بي  .26

من  )وكءالت(: سخر يءئير نجل برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو، اإلثنين، -تل أبيب
، الذين يمنحونهم باض ”الكءئنءت الفضءئية“المتظءهرين أمءم المقر الرسمي إلقءمة والده، ووصفهم بـ 

 الترفيه والتسلية، حسب تابيره.
 3/8/2020القدس العربي  لندن  

 
 تزّود الصين بتكنولوجيا للتجسس "إسرائيل" .27

وشوا وونغ، إلى الحكومة توجه أحد القءدة البءبرزين في احتجءجءت هونغ كونغ، ج تل أبيب: 
س التي تستخدمهء لقماهم.  اإلسرائيلية بطلب وقف تزويد السلطءت الصينيِّة بتكنولوجيء التجسِّ
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وتوجه جوشوا أيضء إلى حركة حقوق اإلنسءن في إسرائيل طءلبء تدخلهء لدى وزابرتي األمن والمءلية 
« سيليبرايت»يِّة التي طوِّبرت تقنية اإلسرائيليتين، والامل على حظر تصدير منتجءت الشركة اإلسرائيل

، الصءدبرة بءإلنجليزية في إسرائيل، قد كشفت أن «جيروزاليم بوست»وكءنت صحيفة  إلى هونغ كونغ.
الشركة المذكوبرة حصلت على برخصة من وزابرة األمن اإلسرائيليِّة لتصدير التقنيِّة إلى عدة دول بينهء 

 ت المتحدة والحكومة الصينية.وكءلة إنفءذ قوانين الهجرة والجمءبرك بءلواليء
 1/8/2020الشرق األوسط  

 
 بسبب كراهية ليهود لبعضهم البعضيخشى من زوال دولة االحتالل  "إسرائيلي"الحاخام الرئيسي ل .28

أعرب الحءخءم الرئيسي إلسرائيل دافيد الو، خالل لقء  مع صحيفة "يدياوت : القدس المحتلة
اهية اليهود لباضهم الباض اليوم ستقضي على دولة أحرنوت" الابرية، عن مخءوفه من أن كر 
 إسرائيل كمء حدث في خراب الهيكل الثءني.

جء  حديث الحءخءم الو بمنءسبة صوم التءسع من آب وهو اليوم الذي يصومه اليهود حداًدا على 
ذاك، خراب الهيكل الثءني على يد الرومءن بسبب الكراهية والحقد التي تفشت في المجتمع اليهودي آن

 حسب الماتقدات اليهودية.
 30/7/2020  وكالة سما اإلخبارية 

 
 االنتخابات الرئاسية مباتخشى دقوبات أوروبية إذا خسر تر  "إسرائيل" .29

دولة أوبروعية إلى الحكومة اإلسرائيلية،  16تل أبيب: في أعقءب نشر نص الرسءلة التي وجهتهء 
دس الشرقية المحتلة، وطءلبت بإلغءئه فوبرًا، كونه احتجَّت فيهء على مشروع استيطءني في منطقة الق

منءقضًء للقءنون الدولي، أبدى مسؤولون سيءسيون وقءنونيون في تل أبيب، قلقًء من أن هذه الرسءلة مء 
هي سوى مقدمة إلجرا ات عقءبية يمهد لهء الغرب. وأشءبروا إلى أن مثل هذه اإلجرا ات يمكن أن 

 يس دونءلد ترمب الماركة االنتخءبية.تصبح حقيقة، في حءل خسءبرة الرئ
وقءلت مصءدبر سيءسية إن وزابرة الخءبرجية اإلسرائيلية اعتبرت هذه الرسءلة ضو ًا أحمر، يجب التاءمل 

 ماه بمنتهى الجدية، قبل فوات األوان.
 3/8/2020الشرق األوسط  لندن  
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 الجيش اإلسرائيلي: ال دالقة مباشرة لي"خلية الجوالن" بحزب هللا .30
اإلثنين، إحبءطه لمحءولة زبرع عبوات نءسفة في  -أعلن الجي  اإلسرائيلي، ليل األحد : بءسل مغرعي

. وقءل الجي  اإلسرائيليِّ في بيءن ُمقتضب "قءمت قوة خءصة نفذت كميًنء في منطقة  الجوالن المحتلِّ
زبرع جنوب هضبة الجوالن بءلقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عددا من المخرعين وهي ت

الابوات النءسفة بءلقرب من السيءح الحدودي"، وأضءف "قءمت القوة الاسكرية إلى جءنب طءئرة 
 مخرعين وأصءبتهم"، على حدِّ زْعم البيءن. 4عسكرية بفتح نيرانهء نحو الخلية المكونة من 

واعتبر الجي  اإلسرائيلي، أن "النظءم السوبري مسؤول عن كل عمل ينطلق من أبراضيه ولن يسمح 
 بءلمسءس بسيءدة دولة إسرائيل".

وتضءبرعت األنبء  حول مصير "الخليِّة"، فبينمء اكتفى بيءن جي  االحتالل بءلقول إنهء أصيبت، 
ذكرت وسءئل إعالم إسرائيليِّة، منهء "يدياوت أحرونوت" و"ماءبريف" و"يسرائيل هيوم" أنِّ األفراد الخلية 

 األبرعاة قتلوا.
، صبءح اليوم، اإلثنين، إنه "ال برابَط مبءشًرا بين الخلية وعين وقءل جي  االحتالل في بيءن آخر

إعالن حزب هللا نيته شن عمليِّة ضد إسرائيل، لكن ال نستباد ذلك"، وزعم جي  االحتالل أنِّ الخلية 
.  قتلت داخل "األبراضي اإلسرائيليِّة"، في إشءبرة إلى الجوالن المحتلِّ

 3/8/2020  48درب 
 

 لبون بإدادة فتح ملف الغواصاتجنراالت إسرائيليون يطا .31
جنرااًل كبيرًا سءبقًء في الجي  اإلسرائيلي، برسءلة مشفوعة بءلقسم، إلى المحكمة  15تل أبيب: باث 

الاليء في القدس الغرعية، يطءلبونهء بإصدابر قرابر يجبر سلطءت نفءذ القءنون على إعءدة فتح ملف 
نيءهو، حول دوبره في صفقة شرا  غواصءت من التحقيق في الشرطة ضد برئيس الوزبرا ، بنيءمين نت

 ألمءنيء، وإن كءن قد قبض على هذه الصفقة عمولة دسمة من عدة ماليين من الدوالبرات.
 3/8/2020الشرق األوسط  لندن  

 
 غانتس: أي هجوم يخرج من أرا ي دولة ذات سيادة سنرد دليه .32

ثنين، إن أي هجوم "إبرهءبي" يخرج من قءل بيني غءنتس وزير الجي  اإلسرائيلي، يوم اال: برام هللا
وأشءبر غءنتس  أبراضي دولة ذات سيءدة، ضد إسرائيل، سيتم الرد عليه في الوقت والمكءن المنءسبين.

إلى حءدثة تحديد خلية عند حدود  -نقلهء موقع يدياوت أحرونوت  -في تصريحءت صحفية له 
 الجوالن وتصفيتهء.
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ي برأسه سيجرؤ على التحقق من استاداد إسرائيل للرد". وفق وقءل "فقط الادو الذي ال يوجد منطق ف
 تابيره.

 3/8/2020القدس  القدس  
 

 مشروع قانون إسرائيلي لتشجيع دودة المستوطنين للمناطق المخالة شمال الضفة .33
قدم أعضء  في الكنيست اإلسرائيلي، مشروع قءنون إللغء  قءنون "فك االبرتبءط" الذي يمنع  :برام هللا
خالل  2005نين من الوصول للمنءطق التي تم إخالئهء من شمءل الضفة الغرعية عءم المستوط

 االنسحءب من غزة.
وعحسب موقع يدياوت أحرونوت، فإن برئيس االئتالف الحكومي ميكي زوهءبر من الليكود، وعتسلئيل 

جديد  سموتري  من كتلة يمينء، قدمء مشروع القءنون أمءم الكنيست، بهدف تشجيع المستوطنين من
 للاودة لتلك المنءطق والتحرك بكل حرية فيهء باد تقييد حريتهم منذ االنسحءب من تلك المستوطنءت.

 4/8/2020القدس  القدس  
 
 

 بنك إسرائيل: الطبقة الوسطى الدنيا األكثر تضررا من األزمة االقتصادية .34
ر تضربرا من األزمة أكدت ماطيءت أن الطبقة الوسطى الدنيء في إسرائيل هي األكث: بالل ضءهر

االقتصءدية النءجمة عن جءئحة كوبرونء، ونسبة مرتفاة من أولئك يتواجدون بين الُاشرين الثءلث حتى 
السءبع على سلم الدخل، وعشكل خءص في الُاشرين الرابع والخءمس. وتتراوح أجوبر هذه الفئة مء بين 

ليل أجراه البنك المركزي شيكل شهريء. وجء ت هذه الماطيءت في تح 8,000شيكل إلى  5,500
مقءبرنة بءلاءم الحءلي، وفقء  2019اإلسرائيلي، ويستند إلى ماطيءت دائرة اإلحصء  المركزية للاءم 

 لتقرير نشرته صحيفة "ذي مءبركر" اليوم، الخميس.
 30/7/2020  48درب 

 
 غرافي: األزمة االقتصادية ستدفع شبانا إسرائيليين كثيرين للهجرةو خبير ديم .35

حذبر الخبير الديمغرافي اإلسرائيلي، البروفيسوبر سيرجيو ديال بيرغوال، من أن استمرابر : ءهربالل ض
األزمة االقتصءدية النءجمة عن انتشءبر فيروس كوبرونء، ستؤدي إلى موجة هجرة شبءن إسرائيليين 

ين لم يُاد متالمين. وقءل في مقءبلة نشرتهء صحيفة "هآبرتس" يوم، الثالثء ، إن "شبءنء إسرائيليين كثير 
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يرون المستقبل في الدولة، وهذا أمر مأسءوي ال يتم التطرق إليه بتءتء" من جءنب الحكومة 
 اإلسرائيلية.

وأضءف أن "خيبة أمل هؤال  الشبءن من الحكومة، إلى جءنب نسبة البطءلة المرتفاة، يمكن أن 
في الوكءلة اليهودية، تتحول إلى شي  قءبل لالنفجءبر. وال أبرى أي سيءسي، وال حتى المسؤولين 

 يدبركون )داللة( هذا األمر".
(، وابرتفات إلى %3.9) %5وأشءبر ديال بيرغوال إلى أن نسبة البطءلة قبل انتشءبر كوبرونء كءن أقل من 

 باد انتشءبر الفيروس، فيمء عدد الاءطلين عن الامل يقترب من مليون شخص.  %20أكثر من 
ألفء سنويء، غءلبيتهم  30لقءدمين إلى إسرائيل وصل إلى وتشير الماطيءت إلى أن عدد المهءجرين ا

من الواليءت المتحدة، بينمء في األشهر الستة األولى من  %10من دول االتحءد السوفييتي السءبق، و
قيءسء بءلفترة نفسهء من الاءم  %50آالف مهءجر، مء يشكل تراجاء بنسبة  8الاءم الحءلي وصل قرابة 
 كوبرونء. المءضي، وذلك بسبب أزمة

شءتء، في حزيران/يونيو المءضي، إن  –وفيمء قءلت وزيرة استياءب الهجرة اإلسرائيلية، بنينء تمنو 
من الذين يفتحون ملفءت للهجرة إلى إسرائيل يهءجرون إليهء، أكد ديال بيرغوال على أن هذه  80%

 النسبة "ال تبدو واقعية".
 4/8/2020  48درب 

 

 ال بديل لنتنياهواستطالع: الليكود يتراجع و  .36
أكد استطالع للرأي الاءم اإلسرائيلي، تراجع القوة البرلمءنية لحزب الليكود، في : محمود مجءدلة

انتخءبءت تجري اليوم، غير أن غيءب المنءفسين سيمكن برئيس الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، من تشكيل 
 ئيلية إلى المرعع األول.حكومة يمينية ضيقة غير مستقرة، قد تايد األزمة السيءسية اإلسرا

مستطلع بنسبة خطأ  500وأجري االستطالع بواسطة "مأغءبر موحوت" وتضمِّن عيِّنة من أكثر من 
 ، ونشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الجماة.%4.4تصل إلى 

ل، بـ ا؛ مقادً  32ولو جرت االنتخءبءت اليوم، لجء ت نتءئجهء على النحو اآلتي: الليكود في المركز األوِّ
 12مقاًدا؛ "يمينء"  12مقاًدا؛ "كءحول الفءن"  16مقاًدا؛ القءئمة المشتركة  17تيلم" بـ –"يي  عتيد 

 5مقءعد وأخيًرا "ميرتس" بـ 8مقءعد و"يهدوت هتوبراه"  8مقءعد؛ "يسرائيل بيتينو"  9مقاًدا؛ "شءس" 
 مقءعد.
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ت يوعءز هندل وتسفي هءوزبر، ويفشل كل من حزب الامل و"ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا الكنيس
باد انفصءلهمء عن حزب "تيلم" بقيءدة موشيه ياءلون، وحزب "غيشر"، برئءسة أوبرلي ليفي أبيكءسيس، 

 بتجءوز نسبة الحسم.
وعلى الرغم من تراجع الليكود مقءبرنة بءالستطالعءت السءبقة ومقءبرنة بنتءئج االنتخءبءت األخيرة، إال 

ب األخرى ال تزال كبيرة. ومع ذلك، فإن األغلبية بءلنسبة للحكومة اليمينية أن الفجوة بينه وعين األحزا
 مقادا. 62الضيقة، وفقء لالستطالع، ال تتجءوز 

من المستطلاين عن دعمهم لنتنيءهو، وحل  %33وعن الشخصية األنسب لرئءسة الحكومة، عبِّر 
إن نفتءلي بينيت هو  %12من المستطلاة آبراؤهم، وقءل  %13يءئير لبيد ثءنًيء إذ حظي بدعم 

من المستطلاين إن أيء من هذه الشخصيءت جدير بءلمنصب أو إنهم ال  %31األنسب، بينمء قءل 
 يارفون.

 31/7/2020  48درب 
 

 للمسجد األقصى آالف الفلسطينيين يتصدون القتحامات المستوطنين .37
فرقة  20بردًا على اإلجرا ات االحتاللية في المسجد األقصى المبءبرك، المتمثلة في السمءح لحوالي 

من المستوطنين اليهود بءقتحءمه والصالة في بءحءته، وفي اعتقءل ستة من المرابطين الفلسطينيين 
ءته، وأدى المتهمين بءلتصدي لهذا االقتحءم، استجءب عشرات ألوف المصلين لدعوة الرعءط في جنب

ألف مصٍل، أمس الجماة، صالة عيد األضحى المبءبرك، في برحءبه. وأنهوا الصالة  27أكثر من 
وقد شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس، تدفقًء كبيرًا للاءئالت الفلسطينية من  بتوزيع الحلوى.

 لايد.، منذ سءعءت الصبءح األولى، للمشءبركة في صالة ا48القدس ومن منءطق فلسطينيي 
واعتدت شرطة االحتالل على باض النسء  المرابطءت في سءحءت المسجد األقصى، واللواتي 
تصدين القتحءمءت المستوطنين، ممء تسبب في صدامءت بين عنءصر منهء وعين الشبءن 
الفلسطينيين في عدة منءطق في مدينة القدس. واعتقلت ستة من المقدسين المرابطين في األقصى. 

ء عند بءب المغءبرعة، المستخدم للمستوطنين. واستنفرت قواتهء الخءصة في محيط الحرم ونشرت قواته
 وسءحءته.

 1/8/2020  لندن  الشرق األوسط
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 أكثر من ألف مستوطن يقتحمون األقصى .38
"األيءم": اقتحم أكثر من ألف مستوطن بءحءت المسجد األقصى، أمس، وسءط استفزازات  -القدس 

في المقءبل دققت  رائيلي ومحءولة إقءمة طقوس دينية بحمءية شرطة االحتالل.شملت برفع الالم اإلس
شبءن من بءحءت المسجد فيمء  4شرطة االحتالل في هويءت المصلين القءدمين إلى المسجد واعتقلت 

 عرقلت شرطة االحتالل أيضًء إدخءل اإلفطءبرات إلى المصلين الصءئمين وقت صالة المغرب.
مستوطنًء اقتحموا المسجد في سءحءت الصبءح  850اإلسالمية بءلقدس: إن  وقءلت دائرة األوقءف

 مستوطنًء مء باد صالة الظهر. 198و
 31/7/2020  األيام  رام هللا

 
 االحتالل يمنع آالف الفلسطينيين من أداء صالة العيد بالمسجد اإلبراهيمي .39

الفلسطينيين من أدا  صالة عيد منات سلطءت االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الجماة، آالف : الخليل
وقءل برئيس بلدية  األضحى، في المسجد اإلبراهيمي، بمدينة الخليل )جنوعي الضفة الغرعية المحتلة(.

الخليل تيسير أبو سنينة، في تصريحءت صحفية، إن قوات من جي  االحتالل، أعءقت وصول 
أشءبر إلى أن القوات اإلسرائيلية و  المصلين للمسجد اإلبراهيمي، ومنات إقءمة الصالة في سءحءته.

 مصليء فقط ألدا  الصالة. 35سمحت بدخول 
 31/7/2020  برسقدس 

 
 أسير وأسيرة فلسطينية في سجون االحتالل 4,500: فروانة .40

قءل المختص في شؤون األسرى والمحربرين عبد النءصر فروانة، يوم أمس األبرعاء  : فلسطين المحتلة
وعيِّن فروانة  أسير وأسيرة في سجون االحتالل اإلسرائيلي". 4,500حو تموز/ يوليو، إنِّ هنءك "ن 29

 360طفاًل، و 160أسيرة، و 39في تقريٍر له أصدبره بمنءسبة عيد األضحى، أنِّ "من بين األسرى 
أسير وأسيرة ُياءنون من أمراض مختلفة، بينهم عشرات  700نواب سءبقين، وقرابة  6ماتقاًل إدابرًيء، و
 .جءت الخءصة ومرضى السرطءن وكبءبر السنمن ذوي االحتيء

من اجمءلي عدد األسرى والماتقلين هم من محءفظءت الضفة الغرعية،  %86وقءل فروانة إنِّ "قرابة 
سجًنء وماتقاًل ومركز توقيف منهء: النقب وبريمون ونفحة وعئر  22وهؤال  األسرى موزعين على قرابة 

 طة وعوفر ومجدو والرملة والمسكوعية ..الخ".السبع وهدابريم وجلبوع وعسقالن والدامون وش
 30/7/2020  بوابة الالجئين الفلسطينيينموقع 
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 مجمع استيطاني في القدستصادق دلى إقامة بلدية االحتالل  .41
وافقت بلدية االحتالل في القدس، السبت، على خطة إلقءمة مجمع تشغيل استيطءني : وكءالت

ة يقع على تساين دونمًء. وتاهد برئيس بلدية االحتالل إضءفي في الجءنب الشرقي لحي العيسءوي
وكءنت بلدية االحتالل أعلنت عن  موشيه لييؤن بءالستمرابر في مشءبريع تهويد المدينة المقدسة.

إطالق خطة تهويدية جديدة شرقي المدينة، تشمل مشروعًء ضخمًء إلنشء  وادي السيليكون )سيليكون 
سيتم توسيع مسءحءت قطءع المءل واألعمءل والمحءل التجءبرية فءلي(، وهو عبءبرة عن خطة بموجبهء 

 والغرف الفندقية بحجم كبير شرقي القدس، على حسءب المنطقة الصنءعية.
 2/8/2020    الشارقةالخليج

 
 "إسرائيل"قوات االحتالل تعتقل المنسق العام لحركة مقاطعة  .42

المنسق الاءم لحركة "مقءطاة إسرائيل وسحب  "األيءم": اعتقلت قوة كبيرة من جي  االحتالل –برام هللا 
(" محمود النواجاة من إسكءن الوحدة في قرية أبو BDSاالستثمءبرات منهء وفرض الاقوعءت عليهء )

من جهتهء، قءلت الحركة، في بيءن أمس: إن أطفءل النواجاة شهدوا عملية  ق ، غرب مدينة برام هللا.
على أن "اضطهءد المنظمءت واألشخءص، بحرمءنهم من االعتقءل، وأدانت اعتقءل منسقهء، مشددة 

الحقوق والحريءت األسءسية، لماءبرضتهم للفصل الانصري"، ياتبر "أحد األفاءل الالإنسءنية المرتكبة 
 لغرض إدامة نظءم الفصل الانصري".

 31/7/2020  األيام  رام هللا
 

 إصابة أسير بفيروس كورونا :هيئة شؤون األسرى  .43
وم األحد، عن إصءبة األسير نبيل الشرعءتي يت هيئة شؤون األسرى والمحربرين أعلن :الضفة الغرعية

وقءلت الهيئة، بأن سلطءت  من الخليل بءلضفة الغرعية، بفيروس كوبرونء داخل سجون االحتالل. 
االحتالل أبلغت محءمي الهيئة كريم عجوة بإصءبة األسير نبيل الشرعءتي من الخليل بفيروس كوبرونء، 

 تواجد اآلن في عزل سجن بريمون. وهو م
وعالوة على ذلك تستمر إدابرة السجون في ممءطلتهء بنقل الحءالت المرضية المستاصية 
للمستشفيءت؛ كمء أن عملية نقل األسرى المرضى والمصءبين تتم بسيءبرة مغلقة غير صحية، بداًل من 

نءهيك عن الماءملة الفظة والقءسية نقلهم بسيءبرات اإلساءف، وغءلبًء مء يتم تكبيل أيديهم وأبرجلهم، 
 التي يتارضون لهء أثنء  عملية النقل.

 2/8/2020  المركز الفلسطيني لإلدالم
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 مع اكتظاظ مخيمات الالجئين بالضفة الغربية "كورونا"قلق من تفشي  .44

 في مخيم األماري لالجئين في الضفة الغرعية المحتلة، يثير االكتظءظ السكءني األماري )فلسطين(:
لت أخيرًا « قلقًء جديءً » من تصءعد خطير في عدد اإلصءبءت بفيروس كوبرونء المستجد، التي سجِّ

دة. ويعي  في المخيم نحو ثمءنية آالف  ابرتفءعًء فرض على السلطءت إعءدة فرض تدابير صحية مشدِّ
ة القدبرة دونمًء تقريبًء. وتخترق المخيم الذي ينتشر فيه البنء  الامودي لزيءد 93الجئ على مسءحة 

على استياءب السكءن، طريق بارض نحو ستة أمتءبر تضيق في الداخل أكثر نحو تفرعءت داخلية ال 
 يزيد عرضهء عن أبرعاة أمتءبر.

 78إصءبءت بءلفيروس بينهء  11,209وأحصت الضفة الغرعية المحتلة حتى منتصف ظهر األبرعاء  
ل الادد نفسه في مخيم  200وسجل مخيم الجلزون شمءل مدينة برام هللا نحو  وفءة. إصءبة، وُسجِّ

الفوِّابر في جنوب الضفة الغرعية، بءإلضءفة إلى عشرات اإلصءبءت في مخيمءت قلنديء شمءل القدس، 
ويبلغ عدد  ودير عمءبر إلى الشمءل الغرعي من برام هللا. وأغلقت مدينة أبريحء مخيمي الالجئين فيهء.

ألفًء،  912ن في منظمة التحرير الفلسطينية، نحو الالجئين في الضفة الغرعية، وفق دائرة الالجئي
 مخيمًء. 19في المءئة منهم في  35يعي  نحو 

وضع الالجئين »ويقول مدير عءم دائرة الالجئين في المنظمة أحمد حنون لوكءلة الصحءفة الفرنسية: 
حية في المخيمءت صاب جدًا ويدفانء إلى القلق الجدي، فءلمخيمءت تاءني أصاًل من تركيبة ص

تنتشر الكثير من األمراض بين الالجئين في المخيمءت، »ويقول حنون:  «.صعبة مء قبل الفيروس
 «.ومنهء أمراض الضغط والسكري والقلب. هنء يكمن الخطر

 30/7/2020  لندن  الشرق األوسط
 

 سكان قرية فراسين الفلسطينية يواجهون التهجير  من خطة الضم .45
على المواطنين في قرية فراسين الفلسطينية المحءذية لمستوطنة  برام هللا: يسيطر الخوف والقلق

المقءمة على أبراضي قرى جنوب غرعي جنين، من ترحيلهم وتهجيرهم من أبراضيهم بهدف « حرمي »
التوسع االستيطءني، وكجز  من خطة الضم التي يساى االحتالل لتنفيذهء. وسلمت السلطءت 

القرية القريبة من بلدة يابد جنوب غرعي جنين، وأخرى لقرية اإلسرائيلية، قبل أيءم إخطءبرات بهدم 
 ظهر الابد المالصقة لهء.

 2/8/2020  لندن  الشرق األوسط
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 بيي لحم يدونما من أرا ي قرية كيسان شرق 327االحتالل يصادر  .46
دونمء من أبراضي قرية  327برام هللا: ذكرت مصءدبر فلسطينية أن السلطءت اإلسرائيلية صءدبرت 

شرق بيت لحم، بءلضفة الغرعية، إلنشء  وحدات استيطءنية. وأفءد مدير مكتب هيئة مقءومة  كيسءن
وحدة سكنية  224الجدابر واالستيطءن في بيت لحم، حسن بريجية، بأن الخطوة تستهدف إقءمة 

دونم في  700وسبق ذلك مصءدبرة إسرائيل  المقءمة بشرق القرية.« ايبي هنءحل»لتوسيع مستوطنة 
 ة الفرديس شرق بيت لحم، بحسب مء نشرت وكءلة األنبء  والمالومءت الفلسطينية الرسمية.محيط قري

 5/8/2020  لندن  األوسطالشرق 
 

 انتهاك ا من االحتالل بحق الصيادين الشهر الما ي 20غزة:  .47
واحل انتهءًكء إسرائيلًيء بحق الصيءدين الفلسطينيين قبءلة س 20برصد اتحءد لجءن الامل الزبراعي، : غزة

وعحسب دائرة الضغط والمنءصرة في االتحءد، فإن هذه  قطءع غزة خالل شهر يوليو/ تموز المءضي.
االنتهءكءت تنوعت مء بين عمليءت إطالق نءبر بأعيرة مادنية ومطءطية، وإطالق قذائف صءبروخية، 

 وضخ ميءه عءدمة بءتجءه مراكب الصيءدين بهدف إغراقهم وتدمير مراكبهم.
 4/8/2020  القدس  القدس

 
 سلطات االحتالل تجبر دائالت مقدسية دلى هدم منازلها .48

أجبرت بلدية االحتالل في القدس المحتلة، اليوم االثنين، عءئالت فلسطينية على : القدس المحتلة
وأفءد مركز "مالومءت وادي حلوة" عبر صفحته على  هدم منءزلهء في بلدة "سلوان" جنوعي المدينة.

االحتالل اإلسرائيلي أجبرت عءئالت فلسطينية من "القءق" و"أبو صبيح" على هدم "فيسبوك" أن بلدية 
 ثالثة منءزل في بلدة "سلوان"، بدعوى عدم وجود ترخيص.

 30/7/2020  المركز الفلسطيني لإلدالم
 

 االحتالل يشرع في بناء مدينة مالٍه دمالقة شرقي القدس المحتلة .49
نء  مدينة عمالقة للمالهي في مستوطنة ماءليه أدوميم شرقي بدأت سلطءت االحتالل اإلسرائيلي في ب

ألف متر مرعع، في المنءطق المصنفة "جيم" قرب قرية  15القدس المحتلة، على أبرض تبلغ مسءحتهء 
واعتبر عدد من الحركءت المنءهضة لالستيطءن أن بنء   الخءن األحمر المهددة بءإلخال  والهدم.

 دية لتثبيت االستيطءن في الضفة الغرعية.المدينة هو بمثءبة خطوة تصاي
 2/8/2020ني  الدوحة   الجزيرة
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 كثف الهجمات  د األغوار وبيي لحم والقدس لنهب مزيد من األرا يياالحتالل تقرير:  .50

تواصلت النشءطءت االستيطءنية التي ينفذهء االحتالل، في كءفة منءطق ”: القدس الارعي“ –برام هللا 
تحديد في منطقة األغوابر، وفي منءطق بيت لحم والقدس، ضمن المخططءت الضفة الغرعية، وعءل

من خالل إغراقهء بءلمشءبريع  القدس،الهءدفة إلى نهب المزيد من األبراضي الفلسطينية، وتهويد مدينة 
 االستيطءنية.

وقد برصد التقرير الذي يصدبره المكتب الوطني للدفءع عن األبرض ومقءومة االستيطءن، والتءبع 
مة التحرير، نشءط منظمءت االستيطءن، في تلك المنءطق من خالل تسجيل األبراضي التي يتم لمنظ

، الفتء إلى أن ”الصندوق القومي اليهودي“االستيال  عليهء بءسم هذه المنظمءت او بءسم مء يسمى 
ن االنتهء  م” الصندوق القومي”محءفظة بيت لحم شهدت هجمة استيطءنية، باد أن أعلن مء يسمى بـ 

مجمع “دونمء، من أبراضي بلدة نحءلين جنوب غرب المحءفظة لصءلح  526إجرا ات تسجيل وضم 
االستيطءني، عقب برفض محءكم االحتالل دعوى أصحءبهء الفلسطينيين, الذين ” غوش عتصيون 

ولم تتوقف الهجمءت االستيطءنية األخيرة عند هذا الحد،  قدموا األوبراق التي تثبت ملكيتهم لألبرض.
دونم زبراعي  700الشرق من مدينة بيت لحم استولت سلطءت االحتالل اإلسرائيلي أيضء على  فإلى

 تقع في منطقة الاقبءن في محيط جبل الفرديس.

وفي إطءبر تنفيذ المخطط االستيطءني الذي أعلن عنه برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو، في 
تم كشف النقءب عن  جديدة،وحدة استيطءنية  5,200فبراير من الاءم الجءبري والذي يقضي ببنء  

 1,700مئءت الوحدات االستيطءنية الجديدة في منءطق مختلفة من محءفظة القدس المحتلة وتسويق 
فضال عن تسويق مشروع سكني جديد في ” جفاءت همطوس“وحدة استيطءنية في مستوطنة 

 بلدة القديمة في القدس.القءئمة على أبراضي جبل المكبر في ال” نوف تسيون “مستوطنة 
أمء في مدينة القدس المحتلة، فتواصل سلطءت االحتالل مشءبرياهء التهويدية، حيث تامل بلدية 
االحتالل على إقءمة دوالب ضخم في متنزه )قصر المندوب السءمي( الذي سيطل على البلدة 

طط إلقءمتهء في منطقة القديمة، وينضم هذا الدوالب إلى مجموعة اإلغرا ات السيءحية األخرى المخ
 الحوض التءبريخي للقدس، منهء القطءبر المالق وكذلك جسر مالق، ومنشأة للتزلج.

وكشف النقءب عن الخطة الجديدة لتهويد القدس والتي تشمل ترميم المتنزه وإقءمة مطءعم وحديقة 
 زه على الطرففنءدق أمءم المتن 6تمءثيل ومسءبرات للدبراجءت ومركزًا للموسيقى، كمء يخطط إلقءمة 
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االستيطءنية التي تشغل الحديقة بإقءمة مركز جديد للزوابر، ” الاءد“الثءني للشءبرع، فيمء بدأت جمعية  
 حيث سيوسع استكمءل المبنى مجءل نفوذ الجمعية التي تامل اآلن في سلوان.
 30/7/2020  لندن  القدس العربي

 
 تفاد ا وسط تفشي "كورونا"هجمات المستوطنين  د الفلسطينيين تشهد ار  ":وتشا"أ .51

هجمة ُعزيت  143في تقرير له وثق مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسءنية "اوتشء" : برام هللا
، وتسبِّبت في إصءبة 2020إلى المستوطنين اإلسرائيليين، خالل األشهر الخمسة األولى من الاءم 

وأسفرت هذه  حوادث. 105هم في حءدثة، أو إلحءق أضرابر بممتلكءت 38فلسطينيين بجروح في 
آالف  3طفاًل، بجروح وإلحءق األضرابر بمء يزيد عن  13فلسطينيًّء، منهم  63الحوادث عن إصءبة 

 مركبة. 100وشتلة، ومحءصيل حقلية متنوعة، وأكثر من  شجرة 700و
 30/7/2020  المركز الفلسطيني لإلدالم

 
 منذ بداية العامجريمة قتل في محافظات الضفة  32 شرطة رام هللا: .52

جريمة قتل في  32قءل ابرزيقءت المتحدث الرسمي بءسم شرطة برام هللا، الاقيد لؤي انه جرى تسجيل 
محءفظءت الضفة منذ بداية الاءم الجءبري. ولفت ابرزيقءت في تصريحءت صحفية، إلى أن هذا الادد 

 ياد أكبر من أعداد األعوام السءبقة.
 31/7/2020  فلسطين أون الين

 
 مستوطن اقتحموا األقصى الشهر الما ي ثالثة آالفد األزهر: مرص .53

القءهرة: قءل مرصد األزهر لمكءفحة التطرف في تقريره الشهري الصءدبر، االثنين، إن نحو ثالثة 
آالف مستوطن اقتحموا األقصى خالل يوليو/ تموز المءضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل 

 قوات االحتالل.
كءن على برأس المقتحمين، عدد من أعضء  منظمءت الهيكل المزعوم، وأضءف المرصد أنه 

وحءخءمءت وبرؤسء  المدابرس الدينية المتطرفة، أبرزهم: بءبروخ كهءنء، وميخي يوسفي، وعضوا 
وأكد المرصد أن تلك االقتحءمءت الممنهجة تأتي  الكنيست المتطرفين: يهودا جليك، وموشيه فيجلين.

 مي إلى السيطرة التدبريجية على سءحءت الحرم الشريف.بغرض تحقيق أهداف خبيثة تر 
 4/8/2020الخليج  الشارقة  
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 األردن يدين االنتهاكات اإلسرائيلية لي"األقصى" ويوجه مذكرة احتجاج  .54
دان األبردن، يوم الخميس، استمرابر االنتهءكءت اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى، ووجِّه : عمِّءن

ا  يب" عبر القنوات الدبلومءسية.مذكرة احتجءج برسمية لـ"تل أب جء  ذلك في بيءن لوزابرة الخءبرجية؛ بردًّ
على اقتحءم مئءت المستوطنين اإلسرائيليين المسجد األقصى، يوم الخميس، باد دعوات جمءعءت 

 يمينية لتكثيف اقتحءمءت المسجد في ذكرى مء يسمى "خراب الهيكل".
 30/7/2020  المركز الفلسطيني لإلدالم

 
 دلى بناء ألف وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة" سرائيل"إيدين مصادقة  األردن .55

دانت وزابرة الخءبرجية وشؤون المغترعين األبردنية، يوم األحد، مصءدقة  -"القدس"دوت كوم-عمءن
( شرق القدس E1وحدة استيطءنية في منطقة ) 1000سلطءت االحتالل اإلسرائيلية على بنء  أكثر من 

 المحتلة.
النءطق الرسمي بءسم وزابرة الخءبرجية وشؤون المغترعين السفير ضيف هللا علي الفءيز، إن  وقءل

المملكة ترفض للسيءسءت االستيطءنية اإلسرائيلية في األبراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشكل خرقًء 
برات للقءنون الدولي وقرابرات مجلس األمن، وخطوة أحءدية تقوض فرص حل الدولتين على أسءس قرا

 الشرعية الدولية.
 2/8/2020القدس  القدس  

 
 نائب لبناني: تداعيات "الضم" ستصل كل العرب .56

دعء النءئب اللبنءني غءزي زعيتر إلى وحدة الصف الارعي في مواجهة تداعيءت "الضم"، : بيروت
ة كالم زعيتر جء  في حديث متلفز للتحرك الدولي لمنءهضة "ضم" الضف وكذلك وحدة الفلسطينيين.

وقءل: "كل أبرض فلسطين أبرض محتلة من الادو الغءصب، الادو  الغرعية المحتلة "الضفة ضفتنء".
بءلقبول بدولة فلسطينية وعءصمتهء القدس  2002اإلسرائيلي، أمء وقد ابرتأينء في المبءدبرة الارعية عءم 

ملية الضم الشريف، فإن قرابر الضم هو احتالل جديد ألبراض فلسطينية جديدة". وشدد على أن "ع
 سيكون لهء اناكءسءت، وهذا جز  من األهداف الصهيونية لضم أبراٍض عرعية أخرى". 

 30/7/2020المركز الفلسطيني لإلدالم  
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 استمرار االدتداءات اإلسرائيلية دلى حرمة المسجد األقصىتدين  العربية" الجامعة" .57
على حرمة المسجد األقصى « ئيليةاإلسرا»دانت جءماة الدول الارعية بشدة استمرابر االعتدا ات 

المبءبرك. وحذبر األمين الاءم المسءعد لشؤون فلسطين واألبراضي الارعية المحتلة في الجءماة سايد 
أبو علي، في تصريح صحفي، من تفءقم الوضع في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الجءماة 

 الرسمية واألهلية.الارعية ترصد بقلق شديد استمرابر استهداف مؤسسءت القدس 
 31/7/2020الخليج  الشارقة  

 
 هجمات إسرائيلية دلى مواقع للنظام في سورية .58

أعلن الجي  اإلسرائيلي استهداف مواقع تءباة لقوات النظءم السوبري جنوعي سوبرية، : محمود مجءدلة
الن السوبري مسء  اإلثنين، بزعم الرد على محءولة لزبرع عبوة نءسفة قرب المنءطق الحدودية في الجو 

 المحتل، الليلة المءضية.
وأعلنت كءلة األنبء  السوبرية الرسمية )"سءنء"(، أن "الدفءعءت الجوية التءباة للنظءم السوبري تتصدى 
ألهداف ماءدية في سمء  بريف دمشق الجنوعي الغرعي". وأشءبرت تقءبرير إلى سمءع دوي انفجءبرات 

 في سمء  الجوالن السوبري المحتل.
ي، أعلن الجي  اإلسرائيلي أن "طءئرات ومروحيءت حرعية شنت غءبرات على أهداف وفي بيءن برسم

تءباة للجي  السوبري في جنوب سوبرية وذلك برًدا على عملية زبرع الابوات النءسفة التي تم إحبءطهء 
 يوم أمس في جنوب هضبة الجوالن".

 4/8/2020  48درب 

 

 دستان العراق إلسرائيل يعود للواجهةفتح تحقيق بوصوله إلى تل أبيب.. جدل تصدير نفط كر  .59
 %70أكد مختصون أن نفط إقليم كردستءن يغطي احتيءجءت إسرائيل بنسبة : سالم زيدان-بغداد 

 وعأساءبر مخفضة جدا، مقءبل الحصول على دعم من اللوعي اليهودي في أميركء للقضية الكردية.
إن وزابرة النفط االتحءدية برفات دعوى وقءل مصدبر برفيع المستوى في الحكومة الاراقية للجزيرة نت 

ضد وزابرة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستءن الاراق لتصديرهء  2014قضءئية في الاءم 
النفط المنتج في اإلقليم وكركوك دون موافقة بغداد ومخءلفة للدستوبر، وجرى عقد عدة جلسءت لكن 

 حتى اآلن لم يصدبر قرابر.
 1/8/2020الجزيرة.ني  
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 دضو كونغرس أمريكي يطالب ترامب بمعاقبة الرئيس الفلسطيني شخصيا .60
طءلب عضو مجلس النواب األمريكي دوغ المبوبرن، الرئيس األمريكي  ”:القدس الارعي“ -النءصرة

محمود عبءس وكبءبر  برئيس السلطة الفلسطينيةعلى برادعة  دونءلد ترامب بفرض عقوعءت شخصية 
 اإلسرائيلية.” إسرائيل اليوم“حسب مء نشرته صحيفة المسؤولين في السلطة الوطنية ب

وأوضحت الصحيفة أن المبوبرن، وجه برسءلة إلى ترامب يشير فيهء إلى أنه على الرغم من االنتقءدات 
 الدولية، فإن أبو مءزن برفض التوقف عن دفع الرواتب لألسرى والشهدا  والجرحى.

 2/8/2020القدس العربي  لندن  
 

 قرار نهائيا بشأن مراحل تنفيذ صفقة القرن مصدر أمريكي: ال  .61
أكد مصدبر أميركي برفيع المستوى أنه ال يوجد قرابر نهءئيء بشأن مراحل تنفيذ خطة : محمد وتد

 الرئيس األميركي، دونءلد ترامب، للسالم في الشرق األوسط، والماروفة إعالميء بـ"صفقة القرن".
ع المستوى في اإلدابرة األميركية قوله "نحن نواصل ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية "كءن" عن مصدبر برفي

التقدم في مسيرة ترامب لتحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين"، لكن دون أن يكشف عن طبياة 
هذا التقدم أو وجود أي مستجدات في مسءبر المفءوضءت، علمء أن السلطة الفلسطينية قءطات اإلدابرة 

 قة القرن" الهءدفة لتصفية القضية الفلسطينية.األميركية منذ إعالن ترامب عن "صف
 4/8/2020  48درب 

 
يقدمون رسالة احتجاج للخارجية اإلسرائيلية بخصوص االستيطان في ما يسمى  أوروبيا   سفيرا   16  .62

E.1 
سفيرا أوبروعيء برسءلة احتجءج إلى وزابرة الخءبرجية اإلسرائيلية، عبروا فيهء عن  16قدم  -وفء -برام هللا
وأكد السفرا  في الرسءلة أن البنء  في  .E.1لكبير بخصوص الحديث عن البنء  في منطقة قلقهم ا

هذه المنطقة الحسءسة سيقوض إمكءنية التفءوض على حل الدولتين، وسيايق التواصل للدولة 
 الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكءنية التفءوض وفق اإلطءبر الدولي المتفق عليه.

الرسءلة هي: فرنسء، وألمءنيء، وإيطءليء، وعريطءنيء، وإسبءنيء، وعلجيكء، والدنمءبرك، والدول الموقاة على 
 وفنلندا، وايرلندا، وهولندا، والنرويج، وعولندا، والبرتغءل، وسلوفينيء، والسويد.

 1/8/2020القدس  القدس  
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 "إسرائيلي"مليون دوالر مساددات دسكرية ل 500تمنح  واشنطن .63
الجماة، على مشروع قءنون يضمِّ برزمة  يوم مجلس النواب األميركي، صءدق: أحمد دبراوشة

صة للدفءع الصءبروخي اإلسرائيلي،  500مسءعدات عسكريِّة إلسرائيل تصل إلى  مليون دوالبر مخصِّ
ووفًقء للوكءلة، ستذهب هذه المسءعدات لمنظومءت  ، اليوم، السبت.JNSبحسب مء ذكرت وكءلة 
 اوود" و"حيتس" للدفءع الجوِّي."القبِّة الحديديِّة" و"مقالع د

وهذه المسءعدات هي جز  من اتفءقية التاءون بين الواليءت المتحدة وإسرائيل، التي أقرِّت في نهءية 
 مليءبر دوالبر. 38والية الرئيس األميركي السءبق، بءبراك أوعءمء، وتصل إلى 
تكنولوجيء قءدبرة على مليون دوالبر لتطوير  47,5وسيتوزع جز  من المسءعدات على النحو اآلتي: 

 6اإلسرائيلي المشترك حول فيروس كوبرونء؛ و –ماليين دوالبر للبحث األميركي  4مواجهة األنفءق؛ 
 ماليين دوالبر للتاءون في برامج الطءقة والميءه.

 وسيحءل مشروع القءنون إلى مجلس الشيوخ للمصءدقة عليه، حيث ال يتوقع أن يواجه عراقيل.
 1/8/2020  48درب 

 

 ركوزي: أولمرت ادترف لي أنه خشي من السقوط في االنتخابات في حال تقدم في المفاو ات سا .64
وديع عواود: كشف الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال سءبركوزي، في كتءب مذكرات جديد  -النءصرة 
أن برئيس حكومة االحتالل السءبق إيهود أولمرت كءن مستاًدا للمضي قدًمء « زمن الاواصف»بانوان 
عملية السالم مع الفلسطينيين، لكنه أدبرك أنه سيخسر االنتخءبءت، بءلتءلي لم ير أنه من المنءسب في 

 تنفيذ خطته.
الابرية أمس، قءل سءبركوزي إنه خالل « ماءبريف»وفي الكتءب الذي نشرت مقطاء منه صحيفة 

بءتجءه « الذهءب بايدا جدا»سمع من أولمرت أنه كءن مستادا لـ  2012زيءبرته إلسرائيل عءم 
 الفلسطينيين.

 30/7/2020القدس العربي  لندن  
 

 ويهود الواليات المتحدة" "إسرائيل""شرخ آخذ باالزدياد بين  .65
برغم الاالقءت الوثيقة بين الحكومة اإلسرائيليِّة برئءسة بنيءمين نتنيءهو، وعين اإلدابرة : أحمد دبراوشة

لاسكريِّ الوثيق، تشير تصريحءت وابردة من األميركيِّة برئءسة دونءلد ترامب، واستمرابر التاءون ا
 واشنطن إلى انزعءج داخل المجتمع اليهودي األميركي من السيءسءت اإلسرائيليِّة.
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وعرز هذا االنزعءج في مقءل كتبه الصحءفي اليهودي بيتر بينآبرت في صحيفة "نيويوبرك تءيمز" قبل 
ر فيه عن عدم إيمءنه بإمكءنية قيءم أسبوعين، تحت عنوان "ال أؤمن أكثر بءلدولة اليهوديِّة"، عبِّ 

 إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطيِّة" بسبب استمرابر احتالل الضفة الغرعية وقطءع غزِّة.
وقءلت مديرة مكتب منظمة "جي ستريت" األميركيِّة في إسرائيل، عدينء فوغل ألون، في مقءل نشرته 

لت أكثر فأكثر إل ى قضية انقسءم في الواليءت المتحدة، "انقسءم بموقع "والال" الجماة، إن إسرائيل تحوِّ
 بين الحزعين، انقسءم داخل الحزب الديمقراطي، وانقسءم داخل المجتمع اليهودي".

 31/7/2020  48درب 
 

 ممثل يهودي: تربينا دلى كمية هائلة من األكاذيب الصهيونية وٌحجبي دنا الحقيقة دن فلسطين .66
ة النءدبرة التي أدلى بهء الممثل األمريكي الكندي اليهودي تردد صدى الشهءد: برائد صءلحة -واشنطن

على وسءئل اإلعالم األمريكية والاءلمية ووسءئل التواصل ” مءبرك كءبرون “سيث بروغن لبرنءمج 
االجتمءعي بشكل ملفت للنظر، إذا تحدث بروغن بشفءفية عن حجم األكءذيب اإلسرائيلية ضد 

د بمالومءت مغلوطة بشكل متامد عن األبرض المحتلة الفلسطينيين وكيفية تطعيم األطفءل اليهو 
 والفلسطينيين.

هذه التاليقءت بشكل واسع، لتوضح أن بروغن أدلى بهذه الشهءدة أثنء  ” الغءبرديءن“وتنءولت صحيفة 
، الذي يتنءول قصة مهءجر ”المخلل األمريكي” للترويج لفيلمه الجديد” دبليو تي في“حوابر مع شبكة 

القرن المءضي يقع في وعء  ملحي ليستيقظ في منطقة بروكلين بمدينة نيويوبرك يهودي من عشرينءت 
الحديثة، مشيرة إلى أن تاليقءته أثءبرت الاالقة المشحونة المزعومة بين إسرائيل واليهود في أمريكء 

 الشمءلية.
أكد بروغن لمضيفه مءبرك مءبرون أن طاءمه، كشخص يهودي، كءن عبءبرة عن كمية كبيرة من 

 .ب اإلسرائيلية طوال حيءتهاألكءذي
 30/7/2020القدس العربي  لندن  

 

 نواب بالبرلمان الفيدرالي يددمون حملة مناهضة لخطط الضم اإلسرائيلية كندا.. .67
مشرعًء بءلبرلمءن الفيدبرالي الكندي، عن دعمهم لحملة التوقياءت التي تم تدشينهء  68توبرنتو: أعلن 

 التي تتبنءهء إسرائيل لضم األبراضي الفلسطينية إليهء.يوليو/تموز الجءبري، ضد الخطط  7يوم 
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، بمشءبركة ”كنديون من أجل السالم والادالة في الشرق األوسط“الحملة المذكوبرة أطلقتهء منظمة 
مؤسسءت؛ لمطءلبة الشاب ونواب البرلمءن  9نقءبءت وكنءئس، ومدافاون عن حقوق اإلنسءن، و

 ضم األبراضي الفلسطينية.بماءبرضة االحتالل اإلسرائيلي ومسءعيه ل
 30/7/2020القدس العربي  لندن  

 
 الغربية الضفةفي االحتالل يعتقل منسق "بي دي أس"  .68

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، محمود نواجاة، المنسق الاءم لحركة مقءطاة االحتالل : برام هللا
 في األبراضي الفلسطينية المحتلة الماروفة اختصءبرا "بي دي أس".

 30/7/2020  ركز الفلسطيني لإلدالمالم

 
 هل أوقفي السلطة الفلسطينية العمل باالتفاقيات مع الصهاينة؟ .69

 عبد الستءبر قءسمد. 
أعلنت السلطة الفلسطينية أنهء أوقفت التنسيق األمني مع الكيءن الصهيوني والامل بءالتفءقيءت مع 

نون بضم أجزا  واساة من الضفة الغرعية الصهءينة باد أن أعلن برئيس وزبرا  الصهءينة نيته تشريع قء
 إلى كيءنه الصهيوني، بخءصة في منطقة األغوابر.

ومن المالحظ أن إعالن السلطة لم يقل بإلغء  االتفءقيءت، وإنمء وقف الامل بهء، مء ياني أن احتمءل 
ءوضءت، أو الاودة إلى تفايل االتفءقيءت قءئم، بخءصة أن السلطة حتى اآلن لم تغلق البءب أمءم المف

 أمءم مشءبركة الواليءت المتحدة بءلمفءوضءت.
السلطة تقول إنهء ترفض احتكءبر الواليءت المتحدة لتفايل المفءوضءت، وإنمء ال مءنع لديهء أن تكون 
عضوا من مجموعة دول تامل على برعءية الاملية التفءوضية. وهذا بءلضبط ال يلبي التطلاءت 

 ي الاءم الفلسطيني. الفلسطينية وال مء يابر عنه الرأ
" وكتبت حول مء يترتب 21تحدثت حول هذا الموضوع في وسءئل اإلعالم بخءصة على موقع "عرعي

عن هذا من تداعيءت وتباءت، وقلت إن علينء أن نصبر حتى تضع السلطة خططهء وتبلغ النءس 
له من الزمن وال بهء، لنرى فيمء إذا كءنت جءدة بءلموضوع أم ال. نحن ننتظر على مدى ال بأس بطو 

نرى شيئء سوى لقء ات تتم بين برموز فتحءوية وأخرى حمسءوية ودون أن نالم عمء يجري سوى 
 عبءبرات التآخي والمصير المشترك التي لم ياد الشاب يلقي لهء آذانء. 

من زاوية التنسيق األمني قءل باض قءدة الصهءينة األمنيين والاسكريين إن التنسيق األمني لم 
ولم تالق السلطة الفلسطينية على أقوالهم. ومجرد الصمت حول الموضوع ياني أن يتوقف، 
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الصهءينة يقولون الحقيقة. وعلى الصايد الداخلي، ال نرى أن السلطة قد توقفت عن مالحقة 
 منءضلين فلسطينيين يتحرقون شوقء للقء  الصهءينة في ميدان التحدي. 

ذبريع، تجتمع الفئة الفءشلة وتتخذ الخطوات المتنءسبة مع  في مثل هذه الحءالت التي يتحقق فيهء فشل
الفشل. منظمة التحرير الفلسطينية وماهء السلطة الفلسطينية التي يرأسهء بصوبرة غير شرعية برئيس 
منظمة التحرير استهلكت سباة وعشرين عءمء من عمر الشاب الفلسطيني، وأمطرته بءلتضليل 

وات. منِّته بءلخير الوفير، والدولة الفلسطينية وعءصمتهء والكذب والهرطقءت على مدى هذه السن
القدس الشريف والرخء  االقتصءدي، الخ، ولكنهء في الحقيقة جرته إلى االنفراط االجتمءعي والتدهوبر 
األخالقي وانحطءط مكءنة القضية الفلسطينية على السءحءت الاءلمية واإلقليمية والمحلية، وشقت 

ءل داخلي دموي، وفرطت في عرى الثقءفة الوطنية الفلسطينية. لقد أدخلت الصفوف، وتسببت في اقتت
الشاب الفلسطيني بأزمءت وضءئقءت عديدة، ووبرطته بءلمزيد مع االحتالل الصهيوني. والمصيبة أن 
الشاب الفلسطيني بقيءدة السلطة الفلسطينية تحول إلى وكيل لالحتالل يدافع عن أمنه ويتمءدى في 

 التطبيع ماه. 
تتمثل الخطوة التي يجب أن تقوم بهء الفئة الفءشلة في غروعهء عن وجوه النءس. الذين يستحون 
ويارفون األصول ال يبقون سءعة واحدة في المسؤولية عندمء يثبت فشلهم. طغمة السلطة الفلسطينية 

ا مخلصة مء زالت تتبجح وتبحث عن دولة بين أنقءض متنءثرة للقضية الفلسطينية والتي تتطل ب جهود
ضخمة للم فتءتهء وإعءدتهء إلى مكءنتهء السءبقة في المحءفل الدولية والارعية واإلسالمية والفلسطينية. 
هؤال  ال يخجلون من الظهوبر على التلفءز ويرددون مقوالت الصمود والصبر وحتمية تحقيق األمءني 

 وآمءل الفلسطينيين.  
جءدة في وقف الامل بءالتفءقيءت أن تقوم السلطة كءن من المتوقع إذا كءنت السلطة الفلسطينية 

بخطوتين مهمتين: أولهمء إقءلة برئيس الحكومة الحءلي، وتايين برئيس حكومة آخر مقرب من 
المقءومة الفلسطينية وحركة حمءس بءلتحديد. والخطوة الثءنية تتمثل بءلامل السريع على توحيد الصف 

ت الداخلية الفلسطينية وهو اتفءق أوسلو قد أصبح الفلسطيني بخءصة أن المسبب األول للصراعء
خلف ظهوبرنء. لكن السلطة لم تقم بأي من هءتين الخطوتين، وعءلتءلي تركت برسءلة هءمة جدا 
للصهءينة واألمريكيين بأنهء لن تغءدبر اتفءق أوسلو ومء ترتب عليه من تداعيءت واشتراطءت أمنية 

يع أنهء مء زالت ضمن مرعع التفءوض، وثقتهء بمسيرة صهيونية.  أي أن السلطة تباث برسءئل للجم
التفءوض الفءشلة مء زالت قءئمة. وهي بءلتءلي تضع التفءوض على برأس أولويءتهء ولو كءن ذلك على 
حسءب الوحدة الوطنية الفلسطينية. لكن ال يبدو أن الفصءئل الفلسطينية تدبرك أو تريد أن تدبرك هذه 
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المزمنة وهي الهروب من تحمل المسؤولية والمحءفظة على امتيءزات الرسءئل، وتستمر في سيءسءتهء 
 تحصل عليهء من السلطة.

 30/7/2020  "21موقع "دربي 
 

 الهجوم هو قوة الردع للعدوان اإلسرائيلي .70
 فءيز أبو شمءلة د.

مء تحمله الطءئرات المقءتلة من قذائف ومتفجرات صءبرت تحمله الصوابريخ بايدة المدى، ومء تدمره 
طءئرات الحرعية صءبرت تدمره الصوابريخ متوسطة المدى، ومع مواكبة التطوبر الحرعي لم تاد ال

أفضلية للكيءن الصهيوني في حروعه القءدمة مع برجءل المقءومة، فقد تحقق توازن الرعب حين صءبر 
بمقدوبر برجءل المقءومة أن يردوا بءلمثل على القصف اإلسرائيلي للمدن والمنشآت الحسءسة 

ية، وأزعم أن هذه القدبرة على الرد هي اللجءم الذي يكبح جمءح الجي  الصهيوني عن والصنءع
التفكير بءالجتيءح للحدود شمءالً وجنوعًء، إنهء قوة الردع التي عجزت الجيوش الارعية عن تحقيقهء 
لاشرات السنين الخءلية، حتى جء  برجءل المقءومة وصناوا الماجزات، ونجحوا في جال قلب المدن 

 سرائيلية خط المواجهة في أي حرب قءدمة.اإل
لقد نجح برجءل المقءومة في قلب التفكير الاسكري اإلسرائيلي، فمء كءن آمنًء بءلنسبة لإلسرائيليين 
أصبح مستبءحًء، ومء كءن مستحياًل صءبر ممكنًء، وانتقل التفكير الاسكري اإلسرائيلي إلى الدفءع باد 

الطءئرات األمريكية التي تحط مسءعداتهء في المطءبرات أن كءن منصبًء على الهجوم، وصءبرت 
اإلسرائيلية تزودهم بمنظومة الدفءع، واحتيءجءت القبة الحديدية، وغيرهء من المضءدات لصوابريخ 

 المقءومة، باد أن كءن الشحن لمادات الهجوم.
ي االتجءه لقد انكشفت حقيقة إسرائيل لايون برجءل المقءومة، وعرفوا هدفهم، وصوعوا بنءدقهم ف

الصحيح، فأثءبروا الرعب والردع ماًء، كمء جء  في تقرير مراقب الدولة األخير في إسرائيل، الذي 
فضح ضاف الدولة التي تدعي القوة والتفوق والهيمنة، فإذا بهء تحصي عدد المالجئ، التي بلغت 

 ملجًأ غير مؤهل الستقبءل الزعءئن وقت الحروب. 2,494ملجأ، منهء  12,601
شخص، وهذا ياني أن مالجئ إسرائيل ال  100ملجأ، قد يستوعب الملجأ على أحسن تقدير  12,601

مليون مستوطن يهودي في قلب المدن الكبرى  2.6تستوعب أكثر من مليون ونيف، ليظل أكثر من 
كيلومترا من  40بال مالجئ، فإذا أضيف لهذا الرقم برعع مليون مستوطن يهودي يعيشون على مسءفة 

د، وهم في مرمى الصوابريخ قصيرة المدى، فذلك ياني أن ع  الانكبوت لم ياد قءدبرًا على الحدو 
 9ألفء من مستوطنيه على مسءفة  50حمءية نفسه، فكيف يفكر في اصطيءد فرائسه من صءبر 
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كيلومترات من الحدود فريسة للخوف والفزع على مدابر السءعة؟ وكيف يفكر بءلادوان على الجيران 
منطقة استيطءنية يعيشون قرب السيءج،  17ن ال مكءن في إسرائيل الستياءب مستوطنيمن ياترف بأ

 وسيتم إخالؤهم مع اشتاءل الحرب القءدمة؟
أن تبدأ دولة إسرائيل الادوانية بإحصء  المالجئ، وأن تبدأ بءلتفكير بكيفية حمءية المستوطنين، وأن 

د وجديد، وهو المؤشر الدقيق على تطوبرات تفكر في أمءكن استياءب آالف الهءبرعين؟ فهذا أمر جي
الحرب القءدمة، التي ستختلف بنتءئجهء المطمئنة عن كل الحروب السءبقة، حرب تخشءهء إسرائيل، 
وتامل لهء ألف حسءب، ألن لهء اناكءسءتهء المءدية والمانوية التي ستؤثر في استقرابر هذه الدولة، 

  ُتقهر.وفي بقءئهء على قيد األكذوعة بأنهء دولة ال
 4/8/2020فلسطين أون الين  

 
 المأساة المستمرة لفلسطينيي العراق .71

 نبيل السهلي
قليلة هي الدبراسءت والمواد اإلعالمية التي تسلط الضو  على ماءنءة فلسطينيي الاراق المستمرة منذ 

ف بدل والتي تفءقمت باد قرابر المفوضية السءمية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بإيقء 2003عءم 
 اإليجءبر لالجئين الفلسطينيين المشمولين بءلبرنءمج في الاراق منذ شهر آذابر / مءبرس المءضي.

 معطيات وحقائق
الالفت أن ماءنءة الالجئين الفلسطينيين في الاراق لم تتوقف البتة منذ احتالله من قبل الجي  

( من الالجئين 400مقتل ) ، ووصلت تلك الماءنءة ذبروتهـء باد2003األمريكي في نيسءن / ابريل 
 على يد قوى عراقية تاتبرهـم موالين للنظءم الاراقي السءبق.

( ألفء من 20وقد أكدت دبراسءت أن المجءزبر التي ابرتكبتهء ميليشيءت طءئفية موتوبرة إلى تهجير )
( في المءئة مجموع الالجئين، وتنحدبر 83فلسطينيي الاراق إلى أبرعاين دولة في الاءلم، يمثلون )

( الجئ فلسطيني في 4,000غءلبيتهم من مثلث حيفء، أجزم وجبع وعين غزال، ولم يتبق سوى )
 بغداد.الاراق ويتمركزون بشكل أسءسي في حي البلديءت في وسط الاءصمة 

ويمكن الجزم بأن ماءنءة من تبقى من الالجئين الفلسطينيين في الاراق ستكون مركبة والتغريبة 
اد إصدابر الاراق قءنونء مثيرا للقلق يحرم الفلسطينيين على أبراضيه من ستالحقهم يوميًء، خءصة ب

ومنحهم تلك  2001امتيءزات تمتاوا بهء منذ بداية الخمسينيءت؛ ويلغي قءنونء سءبقء صدبر عءم 
االمتيءزات، حيث تم اعتبءبر الالجئ الفلسطيني في الاراق مقيمء أجنبيء وعال أي امتيءزات كءن يتمتع 

 بهء ومنهء.
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( الجئ فلسطيني في الاراق والذين أمضوا عقودًا 4,000يمس القرابر الجديد الحقوق المختلفة لنحو )و 
، من بينهء سلب حقهم في التاليم والصحة المجءنية، وكذلك 1948طويلة على أبراضيه منذ عءم 

 ومؤسسءتهء.السكن ووثءئق السفر والبطءقة الغذائية إضءفة إلى إباءد الموظفين منهم من دوائر الدولة 
ينص على ماءملة الفلسطيني كءلاراقي في جميع االمتيءزات  202وكءن القرابر الاراقي السءبق المرقم 

وحقوق المواطنة بءستثنء  حصوله على الجنسية الاراقية حيث منحه الحق في التوظيف والامل في 
والبطءقة الغذائية  إدابرات ومؤسسءت الدولة.. وكذلك منحه حق التاليم والصحة والامل والتقءعد

الشهرية والسكن المجءني واإلعفء  الضريبي وحق االقتراض والماءمالت البنكية المختلفة .. إضءفة 
إلى منحه وثءئق سفر تمكنه من السفر إلى خءبرج الاراق وإلزام السفءبرات الاراقية بمختلف دول الاءلم 

 بماءملته حءل مراجاتهم لهء كمواطن عراقي.
( الجئ فلسطيني 4,000ول أنه كءن في حسءبءت وكءلة االونروا نشر خدمءتهـء بين )من األهمية الق

بيد أن الحكومة الاراقية آنذاك برفضت ذلك  1950في الاراق في الاشرين من حزيران/ يونيو من عءم 
 ووعدت وكءلة الغوث بتقديم الخدمءت واالحتيءجءت الضروبرية لالجئين الفلسطينيين.

ت التي شهـدهـء التجمع الفلسطيني في الاراق من جرا  القوانين التي صدبرت ولسنء بصدد التحوال
( لكن البد من اإلشءبرة إلى أن الوجود الفلسطيني في الاراق هـو تواجد 2003-1948خالل الفترة )

، حيث برفض الالجئون التوجه بداية إلى الاراق برغم محبتهـم 1948قسري فرضته ظروف نكبة عءم 
ن اإلقءمة المؤقتة باد النكبة والتي ستستمر إلى أسءبيع مادودة تحتم عليهـم اإلقءمة في له ظنًء منهـم أ

 دول الجوابر الجغرافي الارعي وعءلتحديد سوبريء واألبردن ولبنءن.
 دالقة نضالية

وقد ابرتبط الالجئون الفلسطينيون باالقة نضءلية قوية مع الجي  الاراقي الذي كءن متمركزًا ومدافاًء 
حل الفلسطيني وخءصة قرى جبع وأجزم وعين غزال التي دفات بهـم المجءزبر اإلسرائيلية باد عن السء

ثالثة شهوبر من سقوط حيفء عروس السءحل الفلسطيني إلى الاراق والدول الارعية األخرى، حيث تم 
التي ترحيلهـم في سيءبرات الجي  الاراقي عبر مدينة جنين إلى الاراق بقيءدة قءئد الفرقة الاراقية 

 كءنت متمركزة في السءحل الفلسطيني الضءبط عمر علي.
وعاد عدة شهوبر من وصول الالجئين الفلسطينيين إلى الاراق أسكنتهم الحكومة الاراقية آنذاك في 
الكليءت والماءهـد والمدابرس والفنـءدق وغيرهـء، وعندمء انتهـت الاطلة الصيفية، اضطرت الحكومة إلى 

لى البصرة، حيث تم إسكءنهـم في ماسكر الشايبية، كمء نقلت باض الاءئالت نقل قسم كبير منهـم إ
 إلى مدينــة الموصل.
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نءدي الرافدين، ونءدي الالوية، ونءدي  منهـء:الاءئالت المتبقية في بغداد في عدة نوادي  وأعيد إسكءن
الاينية من وزابرة الزوبرا ، ونءدي الرشيد وغيرهـء، وظل الالجئون الفلسطينيون يتلقون المسءعدات 

، حيث أصبحت مسؤوليتهـم على عءتق وزابرة الشؤون االجتمءعية 1950الدفءع الاراقية حتى عءم 
 بدوبرهـء شعبة خءصة لرعءيتهـم واإلشراف عليهـم. والتي أسستوالامل، 

سميت مديرية شؤون الالجئين الفلسطينيين في الاراق، وكءنت تشرف المديرية على شؤون الالجئين 
سطينيين فقط، وليست لهـء عالقة ببءقي الفلسطينيين الذين وفدوا إلى الاراق لإلقءمة فيه، وقد الفل

اإلنسءن الفلسطيني الذي هـءجر من بلده »حددت المديرية تاريف الالجئ الفلسطيني إلى الاراق، أنه 
 .1958-9-25تءبريخ  وأقءم قبلالاراق  ودخل إلى 1948المحتل عءم 

 1961فقد أجيز ضم الزوجة إلى زوجهـء الفلسطيني المسجل في المديرية قبل عءم  والعتبءبرات إنسءنية
كمء منحت المديرية صفة اللجو  إلى من لهـم أقرعء  في الاراق من  الزوجة.ضم الزوج إلى  وال يجوز

و يمنح الالجئ الفلسطيني المسجل في  1961الالجئين الفلسطينيين، ممن دخلوا إلى الاراق قبل عءم 
اراق بطءقة شخصية إضءفة إلى وثيقة سفر تمكنه من السـفر إلى البالد الارعية واألجنبية، أمء ال

الالجئون الفلسطينيون اآلخرون الذين يقيمون في الاراق، فإنهـم يحملون جوازات سفر عرعية غير 
يقيمون  عراقية أو وثءئق سفر فلسطينية كءنت تصرف للفلسطينيين في سوبريء و لبنءن و غزة، وكءنوا

في الاراق بموجب إقءمة سنوية تتجدد حسب الطلب ويتباون في ماءمالتهـم إلى مكتب شؤون 
 الارب.

 4/8/2020  القدس العربي  لندن
 

 كيف أ رت السلطة الفلسطينية سكانها باسم الكرامة الوطنية؟ .72
 عميره هءس 

ن يازز وقف التنسيق وقف التنسيق المدني ال يضر إسرائيل، بل يضر الفلسطينيين. كءن يجب أ
المكءنة المتهءلكة للسلطة الفلسطينية في نظر جمهوبرهء، ولكن بداًل من ذلك براح يكشفهء كمن ترد ال 
كمن تخطط، وأنهء تطءلب بتضحية السكءن دون إشراكهم في القرابرات. وهذا يدل على أن السلطة 

 ى حمءية سكءنهء.فالفلسطينية عءجزة 
الخروج من الضفة الغرعية إلى األبردن في بداية األسبوع،  13طنين الـ وخير مثءل على ذلك منع الموا

ليس ألسبءب أمنية. وال يقءبرن اإلزعءج الذي لحق بهم مع إزعءج المرضى في حءلة خطيرة. وكثيرون 
منهم في قطءع غزة الذين يتلكأ خروجهم للاالج الطبي ألن السلطة أوقفت عالج طلبءتهم للحصول 

في هذه األيءم كءن يجب أن يبدأ الامل بنظءم تنسيق بديل مؤقت، لكن هذا على تصءبريح خروج. 
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األمر تأخر. وفي هذه األثنء  تنقل جمعية أطبء  من أجل حقوق اإلنسءن طلبءت إلى إدابرة التنسيق 
واالبرتبءط، في حين تتلقى اإلدابرة المدنية طلبءت للحصول على تصءبريح خروج للاالج مبءشرة من 

 رعية.سكءن الضفة الغ
ألفًء من  134ومهم التنويه بأن المشكلة الرئيسية لسكءن الضفة اقتصءدية على وجه الخصوص. نحو 

ألفًء من الحءصلين على مخصصءت مختلفة يحصلون على مبءلغ أقل من  80موظفي القطءع الاءم و
م أموال الماتءد وعتأخير واضح، ليس بسبب كوبرونء فحسب، بل أيضًء بسبب قرابر فلسطيني بادم تسل

الضرائب والجمءبرك من إسرائيل التي تجبيهء في حدودهء عن بضءئع ذاهبة إلى الضفة والقطءع. ومنذ 
مليون دوالبر كل شهر من صندوق السلطة، التي تشكل ثلثي مداخيلهء. ولكن  200أيءبر يخصم نحو 

سكءنهء ولنفسهء منع الخروج إلى األبردن وخلفية ذلك توضح جيدًا فداحة الوهم الذي بءعته السلطة ل
آذابر، كوسيلة لمنع تفشي كوبرونء، والخروج منه في حءالت  11كمء يبدو. المابر مغلق منذ  أيضًء،

استثنءئية يحتءج إلى تنسيق خءص بين السلطة الفلسطينية والسلطءت األبردنية. ومن السهل تخمين 
 تتال م مع مء هو مسجل في مسءفرًا عندمء قيل لهم بأن الوثءئق التي لديهم ال 13كبر خيبة أمل الـ 

 مخزن المالومءت الموجود في الحءسوب اإلسرائيلي، لذلك يحظر عليهم الخروج من الضفة الغرعية.
من بين الذين تم برفض خروجهم والذين كتب عنهم في الصحف الفلسطينية، امرأتءن سجلتء في 

وفة: الفلسطينيون الذين األشهر األخيرة أوالدهمء في سجل السكءن الفلسطيني. هذه عملية مار 
يعيشون في الخءبرج يحرصون على الاودة إلى الضفة ليسجلوا أوالدهم الصغءبر في وزابرة الداخلية 
الفلسطينية. واآلخرون هم سكءن الواليءت المتحدة الذين جء وا في زيءبرة إلى الضفة ومددوا مكوثهم 

 ات سفرهم الفلسطينية.بسبب إغالق الماءبر. وفي هذه األثنء  كءن عليهم تجديد جواز 
اإلدانءت الفلسطينية الرسمية، بمء في ذلك وزابرة الخءبرجية وشخصية كبيرة في م.ت.ف، لم تتأخر في 
المجي . استفزاز وماءملة غير أخالقية مع نسء  وأوالدهن الصغءبر، عقءب جمءعي. ولكنه كءن أحد 

بيءنءت الشخصية الحقيقية وتلك التي التداعيءت المتوقاة لوقف التنسيق المدني: عدم التطءبق بين ال
 لدى السلطءت اإلسرائيلية.

يحظر اتفءق أوسلو على السلطة الفلسطينية إعطء  إقءمة في الضفة الغرعية وقطءع غزة لمواطنين 
من دول أخرى، بمء في ذلك فلسطينيون ولدوا فيهمء أو أن عءئالتهم تعي  فيهمء. وعقي هذا احتكءبرًا 

جمدت إسرائيل الاملية التي تسمح بمنح المواطنة لبضاة آالف من  2000اءم إسرائيليًء. ومنذ ال
األشخءص في كل سنة. ولكن االتفءق سمح للسلطة بإدابرة سجل السكءن الفلسطيني: إصدابر وثءئق 

سنة، وتسجيل مواليد جدد،  16نء  الـ بسفر خءصة بهء، وإصدابر بطءقءت هوية شخصية جديدة أل
 م، والموت، والزواج، والطالق، أو تغيير الانوان.وإصدابر أبرقءم شخصية له
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وأي خروج من أي جيب فلسطيني مرتبط بفحص البيءنءت الشخصية قد يتاقد إذا كءنت هذه البيءنءت 
غير متطءبقة مع الموجود على شءشة الحءسوب اإلسرائيلي. لذلك، منذ نقل الصالحيءت المدنية 

ايد الاسكري، هي تحرص على نقل كل مالومة جديدة وفي ذبروة التص 1994للسلطة الفلسطينية في 
وحديثة في مكءنة السكءن لإلدابرة المدنية اإلسرائيلية، بمء في ذلك الذين يعيشون في قطءع غزة، حتى 

 تحت حكم حمءس.
تطءبقًء مع أنظمة المالومءت اإلسرائيلية كي تسمح بتقديم “اإلدابرة المدنية تسمي نقل المالومءت هذا 

ولكن هذا التطءبق هو مفهوم مضلل. مثاًل، في التساينيءت ”. فة للسكءن الفلسطينيينخدمءت مختل
تبين أن إسرائيل ال تصءدق على تغيير عنوان السكن من غزة إلى الضفة الغرعية. فلسطينيون من 
مواليد القطءع الذين عءشوا سنوات طويلة في الضفة الغرعية وجرى تغيير عنوانهم في وزابرة الداخلية 

لفلسطينية، تفءجأوا من سمءع الجنود يقولون بأن بطءقءت هويءتهم مزيفة. هذه كءنت إشءبرة مبكرة جدًا ا
لنية إسرائيل فصل سكءن غزة عن الضفة. وفي بطءقءت مجموعءت سكءنية فلسطينية كثيرة تعي  في 

هذه ”. أ“، ال يشبه الانوان الرسمي مكءن السكن الحقيقي، بل منءطق ماينة في منءطق ”ج“منءطق 
” ب“و ” أ“هي المجموعءت التي ال تاترف إسرائيل بوجودهء وهي تساى إلى طردهء إلى منءطق 

 التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية المدنية.
التنسيق األمني البغيض على أغلبية الفلسطينية ياكس مكءنة المقءول الثءنوي الذي اتخذته حركة فتح 

ه خالل السنين برغم كل االنتقءد والغضب. وهو ياكس مأسءة وأجزا  من م.ت.ف على نفسهء وطوبرت
المنظمءت التي نءضلت من أجل الحرية واالستقالل، ومقءبل حكم ذاتي محدود وماءق طوبروا أنظمة 

 قمع ضد شابهم.
في المقءبل، ياكس التنسيق المدني الوضع الحقيقي: مع أو بدون وسءطة. كءنت إسرائيل ومء زالت 

خضع له ماليين السكءن الذين ليست لهم حقوق مواطن. ولكنهم يتمتاون بحقوق هي المحتل الذي ي
إنسءن. كءن يمكن أن توقف السلطءت التنسيق األمني وتستمر في التنسيق المدني محءولة تقليص 
الضربر على السكءن. في حءلة وقف التنسيق األمني فقط يمكن االفتراض بأن إسرائيل ستقوم باملية 

جز  من التنسيق المدني. ولكن عندهء كءن عليهء أن تشرح خطواتهء الادائية  ثأبر وتشوي  على
للجهءت الدولية القلقة. وعءسم الكرامة الوطنية، وضات السلطة الفلسطينية التنسيق األمني والتنسيق 
المدني في نفس السلة وكأنهء أعلنت بذلك أن مسءعدة المحتل واالهتمءم برفءه من يقع تحت االحتالل 

 الشي  نفسه. هي
 3/8/2020هآرتس 
 4/8/2020  القدس العربي  لندن
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