
     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 "الحرم اإلبراهيمي"للتصدي لمخطط االحتالل بالسيطرة على  "اليونسكو"تحركات دبلوماسية في 

 مناطقيًّا: سنتصدى لمحاوالت االحتالل الرامية لتجزئة قضية األسرى فصائليًّا و في غزة قادة فصائل

 تهديد لألمن والسلم الدوليين في الخليل اإلسالمية والمسيحية اتمقدسالب: المس البرلماني العربي

 غانتس: نتنياهو ال يمكنه البقاء بمنصبه تحت الئحة اتهام

 لطوارئ ل بالئحة المعونة الدوليةجئي فلسطين في لبنان دراج البإ تطالب األونروا

عاًما تكشف عن خطة  40وثيقة من 
لشارون لطرد ألف فلسطيني من 

 جنوب الخليل
 

 4... ص 
 

 5302 10/8/2020 نثين اإل



 
 
 
 

 

 2 ص             5302 العدد:             8/10/2020 إلنثن ا التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 نائب فلسطيني يدين مصادرة االحتالل ألجزاء من الحرم اإلبراهيمي  2.
 5 ”براهيميالحرم اإل“للتصدي لمخطط االحتالل بالسيطرة على  "اليونسكو"تحركات دبلوماسية في   3.
 6 : مرحلة استقبال العالقين األخطر في مواجهة "كورونا"في غزة وزارتا "الداخلية" و"الصحة"  4.
 6 زعارير يحذر من خطورة تصاعد عمليات الهدم بالقدس  5.
 6 إصابة بكورونا في فلسطين 426: وزيرة الصحة الفلسطينية  6.

 
  المقاومة:

 7 القانوع: تغيير االحتالل لمعالم المسجد اإلبراهيمي تعٍد على المقدسات  7.

 7 الئحة اتهام تنسب لعبد هللا الدغمة قتل جنديين إسرائيليين  8.

 7  ة: االحتالل يستهدف نقطتين للمقاومةغز   9.
 8 "الجهاد" تحذر االحتالل من تصاعد اعتداءاته بحق الفلسطينيين  10.
 8 : سنتصدى لمحاوالت االحتالل الرامية لتجزئة قضية األسرى فصائليًّا ومناطقيًّافي غزة قادة فصائل  11.
 8 تقرر النظر بالتماس محرري "وفاء األحرار" بشكل فردي "العليا اإلسرائيلية"  12.
 9 العدّو يزعم اعتقال مقاوم من غزة  13.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 9 اتهامغانتس: نتنياهو ال يمكنه البقاء بمنصبه تحت الئحة   14.
 10 الجيش اإلسرائيلي أسقط إحدى مسّيراته ظنا أنها لبنانية  15.
 10 الحريديون لنتنياهو: يجب إخضاعك لعالج نفسي إذا تسببت بانتخابات  16.
 11 طوارئ جديدةكابنيت الكورونا اإلسرائيلي يصادق على أنظمة   17.
 11 عشرات اآلالف من اإلسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وحكومته  18.
 11 خبير إسرائيلي: ساحة غزة متفجرة وقد تفاجئنا بأي لحظة  19.
 12 ب االستنزافشهادات "مذّلة" لضباط إسرائيليين شاركوا بحر   20.
 12 فشلت.. لهذه األسباب BDSكاتب إسرائيلي: حربنا على الـ  21.
 13  مقعدا لـ"كتلة اليمين"  59استطالع إسرائيلي: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و  22.

 
  :األرض، الشعب

 14 : زنازين األسرى تتحول إلى أفران ال تطاق في ظل ارتفاع درجات الحرارةحمدونةرأفت   23.



 
 
 
 

 

 3 ص             5302 العدد:             8/10/2020 إلنثن ا التاريخ: 

                                    

 14 اإلسرائيلي في سجون االحتالل عاماً  15أسير أمضوا  500أكثر من فروانة:   24.

 14 ضيحالة اعتقال بالخليل بينهم نواب وأطفال خالل الشهر الما 43تقرير:   25.

 15 رائد صالح يحذر من هدم المسجد األقصى  26.

 15 ضباط في مخابرات االحتاللمن بينهم  األحد مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد األقصى 76  27.

 15 حد موظفي حراسة المسجد األقصىفي القدس ألعلى هدم مبنى  تصادق"العليا اإلسرائيلية"   28.

 16 " وجبل أبو غنيمE1اإلعالن عن مناقصات لبناء آالف الوحدات االستيطانية في "  29.

 16 وفاة فلسطيني ثاٍن بانفجار مرفأ بيروت  30.

 16 يوليو المنصرمتموز/ حفيين الفلسطينيين خالل انتهاكًا إسرائيليًا بحق الص 24  31.

 16 البدو الفلسطينيين لترحيلأداة للمستوطنين عمل كوثائق تكشف أن الجيش اإلسرائيلي   32.

 17 للفلسطينيين مستمرة "إسرائيل"شيطنة  "كورونا"رغم االنشغال بـتقرير:   33.

 17 تالميذ قطاع غزة يعودون إلى الصفوف الدراسية  34.
 

  عربي، إسالمي:
 18 تهديد لألمن والسلم الدوليين في الخليل اإلسالمية والمسيحية اتمقدسالب: المس البرلماني العربي  35.
 18 ي في الخليللحرم اإلبراهيماالحتالل اإلسرائيلي لتدين استهداف  "األلكسومنظمة "  36.

 
  دولي:

 18 لطوارئ ل بالئحة المعونة الدوليةدراج الجئي فلسطين في لبنان بإ تطالب األونروا  37.

 19 عامًا من قطعها 11عد " بإسرائيل": غوايدو يسعى إلعادة العالقات بين فنزويال ويسرائيل هيوم  38.
 

  :حوارات ومقاالت
 19 د.عصام شاور... ما الذي يشغل القيادة والفصائل؟  39.
 20 كسانيا سبتلوفا... ما مستقبل التوتر المتصاعد بين روسيا وإيران في الساحة السورية؟  40.
 22 عمنره هاس... ”حقوقًا طبيعية“هكذا يبدو قتل الفلسطينيين وطردهم وتلفيق التهم ضدهم   41.

 
 25 :صورة

*** 
 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             5302 العدد:             8/10/2020 إلنثن ا التاريخ: 

                                    

 
 عاًما تكشف عن خطة لشارون لطرد ألف فلسطيني من جنوب الخليل 40وثيقة من  .1

"أرشيف  عاًما، عثر علنها مؤخًرا في 40أظهرت ونثيقة إسرائنلية عمرها  :ترجمة خاصة -رام هللا
 الدولة" لمحة نادرة ع  كيفية عمل دولة االحتالل ميذ عقود لطرد الفلسطنينن  م  ميازلهم.

، تظهر أن أرئنل شارون 1981وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الونثيقة التي تم إعدادها عام 
في  الذي كان في ميصب وزير الزراعة حنيها، اقترح تخصيص مياطق تدريب للجيش اإلسرائنلي
 ميطقة يطا جيوب الخلنل، وإخالء السكان الفلسطنينن  م  مياطق محددة هياك ألجل هذه الخطة.

ولم يك  هياك سبب وجيه أو سبب عملي الختيار مثل هذا المكان لتدريبات الجيش، كما لم يك  
في هياك أي سبب مقيع لمثل هذا االقتراح؛ بحسب الصحيفة التي نشرت الونثيقة بعد أن كشف عيها 

المحكمة العليا الشهر الماضي لمحاولة مساعدة مئات م  الفلسطنينن  الذي  يحاربون م  أجل ميع 
 تهجنرهم مرًة أخرى م  مياطق في يطا.

ووفًقا للونثيقة، فإن شارون خالل اجتماع للجية الوزارية لالستيطان آنذاك، اقترح طرد الفلسطنينن  م  
التدريب، وإلبقاء تلك المياطق في األيدي اإلسرائنلية  تلك الميطقة بهدف توسيع وزيادة مياطق

 باعتبارها ضرورية للغاية، حنث أبدى ممثل الجيش اإلسرائنلي في تلك اللجية سعادته بهذا المقترح.
 -ويبدو أن هذه الونثيقة التي عثر علنها بواسطة معهد مختص بدراسة الصراع اإلسرائنلي 

 السكان الفلسطنينن  م  أي عمليات إخالء. الفلسطنيي، قد تخدم بشكل كبنر موقف
وليست هذه المرة األولى التي يستخدم فنها مثل هذه الونثيقة في معارك قانونية، حنث تقدم جمعيات 

 حقوقية مثل هذه الونثائق في معارك قانونية ضد إخالء السكان الفلسطنينن .
قرية في  12و ألف فلسطنيي م  سكان عاًما يعيش نح 20ووفًقا للصحيفة العبرية، فإنه ميذ أكثر م  

يطا، تحت تهديد الهدم واإلخالء، وميذ اقتراح شارون يعانون م  محاوالت التشريد والتهجنر تحت 
في إصدار أمر مؤقت  2000حجة استخدام مياطق سكيهم للتدريبات، لك  بعض السكان نجحوا عام 

لتقليص مساحة التدريبات لتقلنل عدد  م  المحكمة العليا بتجمند إخالئهم، فيما اتجه االحتالل
 السكان الذي  سنتم إخالؤهم في أعقاب قرار المحكمة حنيها.

قرى م  يطا ما زال يجري  8ويدور حالًيا في المحكمة العليا اإلسرائنلية جداًل بشأن مصنر سكان 
يعيشون العمل لطردهم ميها، حنث تظهر خرائط تاريخية صحة ما قدمه سكان تلك المياطق بأنهم 

 ميذ عقود طويلة وقبل احتالل إسرائنل لها.
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وجه ممثل وزارة الزراعة اإلسرائنلية رسالة لممثل  1981ويتبن  م  ونثيقة أخرى أنه في نهاية عام 
الجيش لتيفنذ اقتراح شارون بحجة أن الوضع في الميطقة يزداد سوًءا ومصادرة األراضي في الوقت 

 الحالي مهم.
، إلى أنه "ال ييبغي 1967هي بمثابة رأي قانوني لكبنر المحامن  العسكرين  عام وتشنر ونثيقة نثالثة و 

إخالء السكان الفلسطنينن  م  مياطقهم م  أجل التدريب العسكري، وأن االستثياء الوحند لذلك هو 
 الحاالت التي تتطلب قتال فوري".

مي الحالي والذي قدم في وبحسب هآرتس، "فإنه تتعارض هذه الونثائق األرشيفية مع الموقف الرس
في جلسة مغلقة بالكييست حول أنه ال  2014مياسبات وقضايا عدة، م  بنيها ما كشف عيه عام 

 يوجد ضرورة إلخالء السكان طالما أن التدريبات غنر ضرورية".
 9/8/2020القدس، القدس، 

 
 نائب فلسطيني يدين مصادرة االحتالل ألجزاء من الحرم اإلبراهيمي .2

ائب أحمد أبو حلبية رئيس لجية القدس في المجلس التشريعي الفلسطنيي، مصادرة االحتالل أدان الي
اإلسرائنلي ألجزاء م  الحرم اإلبراهيمي الشريف، لتوظيفها في المشاريع التهويدية االستيطانية، مؤكدًا 

ية في أن ما يحدث جريمة تستهدف الهوية اإلسالمية للحرم اإلبراهيمي الشريف. وقال أبو حلب
تصريح وصل "فلسطن  أون الي " نسخة عيه، أن" المساس بالحرم اإلبراهيمي ونقل االحتالل 
اإلشراف عليه م  بلدية الخلنل الى ما يسمى بمجلس التخطيط االستيطاني جريمة تهويديه تستهدف 

 مصادرة أراضي الحرم وبياء مشاريع تهويدية استيطانية جديدة علنها".
 9/8/2020، فلسطين أون الين

 
 "الحرم اإلبراهيمي"للتصدي لمخطط االحتالل بالسيطرة على  "اليونسكو"تحركات دبلوماسية في  .3

مينر ” النونسكو“أعل  الميدوب الفلسطنيي لدى ميظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  :غزة
م اإلبراهيمي في الحر ” إسرائنل“انسطاس ع  تحركات فلسطنيية في تلك الميظمة، ضد إجراءات 

 بمديية الخلنل جيوب الضفة الغربية المحتلة.
وأشار في تصريحات إلذاعة صوت فلسطن  الرسمية، إلى إن الحراك ضد االنتهاكات اإلسرائنلية في 

، الفتا إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي وجه ”متواصل على كافة المستويات“الحرم اإلبراهيمي 
المديرة العامة للميظمة الدولية بشأن ما يجري في الحرم م  قبل السلطات  إلى” شديدة اللهجة“رسالة 
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اإلسرائنلية، إضافة إلى رسالة أخرى إلى لجية التراث العالمي المسئولة ع  تلك المواقع التي كانت 
 ”.كورونا“مقرًرا أن تجتمع في يوننو الماضي، غنر أنه تأجل بسبب فنروس 

 9/8/2020القدس العربي، لندن، 
 

 مرحلة استقبال العالقين األخطر في مواجهة "كورونا" في غزة: وزارتا "الداخلية" و"الصحة" .4
وصفت حكومة قطاع غزة، يوم األحد، مرحلة عودة الفلسطنينن  العالقن  في الخارج، بأنها : غزة

 "األخطر" في مواجهة تفشي وباء "كورونا" بالقطاع.
اخلية" و"الصحة"، لمياقشة ترتنبات استقبال العالقن  المتوقع جاء ذلك خالل اجتماع عقدته وزارتا "الد

وصولهم عبر معبر رفح البري، وآليات التعامل معهم وفق إجراءات الوقاية والسالمة في مواجهة 
 فنروس "كورونا"، خالل الفترة القادمة، وفق بيان للداخلية.

المقبلة، وازدياد احتمالية وجود وأكد وكنل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، على خطورة المرحلة 
إصابات بالفنروس في صفوف المواطين  العائدي ، الفتًا إلى أهمية التقند باإلجراءات الوقائية 

 السليمة.
 9/8/2020قدس برس، 

 

 زعارير يحذر من خطورة تصاعد عمليات الهدم بالقدس .5
االحتالل على مديية حذر اليائب في المجلس التشريعي باسم زعارير م  خطورة تصاعد هجمة 

وأكد زعارير أن ارتفاع وتنرة هدم  القدس المحتلة م  خالل تكثيف عمليات الهدم والتهجنر واإلبعاد.
 ميازل المقدسنن  يأتي استكمااًل لسياسة تهجنر أهالي القدس المحتلة وتفريغها م  سكانها األصلنن .

فلسطنينن  في المديية المقدسة ضم  وأشار إلى أن مخططات الهدم تهدف إلى التخلص م  جميع ال
 ما تسمى بخطة "القدس الكبرى"، وترسيخ يهودية الدولة التي ييادي بها االحتالل.

 8/8/2020، موقع حركة حماس
 

 إصابة بكورونا في فلسطين 426: وزيرة الصحة الفلسطينية .6
يدة بفنروس كورونا إصابة جد 426السبت، تسجنل يوم أعليت وزيرة الصحة الفلسطنيية، مي الكنلة، 

وأضافت في بيان أن  المستجد، إضافة إلى ست وفيات خالل الساعات األربع والعشري  الماضية.
أربع حاالت وفاة كانت في القدس المحتلة وحالتن  في الخلنل، وذكرت في البيان أن القدس المحتلة 

، مشنرة إلى أن 112بواقع حالة تلنها الخلنل  239تصدرت أعلى نسبة في اإلصابات الجديدة مسجلة 
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هياك عشرة مرضى م  المصابن  الجدد يعالجون في غرف العياية المكثفة، في حن  ال يوجد أي 
 مريض موصول على أجهزة التيفس االصطياعي.

 9/8/2020الخليج، الشارقة، 
 

 القانوع: تغيير االحتالل لمعالم المسجد اإلبراهيمي تعٍد على المقدسات .7
حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن القرارات األخنرة التي اتخذها االحتالل قال الياطق باسم 

نقل الصهنوني لتغننر معالم المسجد اإلبراهيمي الشريف، ميها تركنب مصعد كهربائي، ومحاولته 
م  بلدية الخلنل لما يسمى مجلس التخطيط االستيطاني، يمثل صالحيات اإلشراف على المسجد 

 المقدسات اإلسالمية، وخرًقا سافًرا للقانون الدولي.تعدًيا جديًدا على 
 8/8/2020، موقع حركة حماس

 

 الئحة اتهام تنسب لعبد هللا الدغمة قتل جنديين إسرائيليين .8
قدمت الييابة العامة اإلسرائنلية يوم األحد، الئحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر : بالل ضاهر

عاما( وم  سكان رفح، نسبت فنها إليه تهمة الضلوع  38 الدغمة  السبع ضد المواط  الغزي عبد هللا
 في قتل جيدين  إسرائنلنن ، قبل عشر سيوات والعضوية في تيظيم "إرهابي".

 9/8/2020، 48عرب 

 

 غزة: االحتالل يستهدف نقطتين للمقاومة  .9
باشر على نقطتن  أطلقت قوات م  جيش االحتالل اإلسرائنلي، يوم األحد، اليار بشكل م: محمد وتد

للمقاومة الفلسطنيية شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، دون التبليغ ع  إصابات، بعد مزاعم 
 االحتالل تعرض عمال بياء الجدار إلطالق نار م  القطاع.

وحسب وسائل إعالم إسرائنلية فإن قياصا فلسطنييا أطلق اليار صوب عمال بياء الجدار في ميطقة 
 ير البلح دون تسجنل إصابات بصفوف طواقم العمل وجيود االحتالل في المكان."كيسوفيم" شرقي د

اإلسرائنلية أن سلطات االحتالل أوقفت أعمال البياء في الجدار  13وفي أعقاب ذلك، ذكرت القياة 
 األميي شرق قطاع غزة بعد سماع إطالق نار في المكان.

 9/8/2020، 48عرب 
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 صاعد اعتداءاته بحق الفلسطينيين"الجهاد" تحذر االحتالل من ت .10
حذرت حركة الجهاد اإلسالمي، يوم األحد، م  أن استمرار اإلرهاب اإلسرائنلي سنؤدي إلى رد  :غزة 

فعل فلسطنيي، محملًة االحتالل نتيجة أي أذى يلحق بالمواطين  والمزارعن  نتيجة التصعند 
عتداءات بحق أبياء الشعب الفلسطنيي وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، أن تكرار اال العدواني.

هو إمعان في العدوان الذي يمارسه االحتالل والذي تجّلت صورته البشعة في الجريمة اليكراء التي 
 أدت الستشهاد المواطية داليا السمودي في جين  يوم الجمعة الفائت.

 9/8/2020القدس، القدس، 
 

 الرامية لتجزئة قضية األسرى فصائليًّا ومناطقيًّا: سنتصدى لمحاوالت االحتالل في غزة قادة فصائل .11
أجمع قادة فصائل فلسطنيية على أن قضية األسرى وطيية جامعة  فاطمة الزهراء العوييي: -غزة

تتطلب تضافر جهود الجميع لتبنيض سجون االحتالل اإلسرائنلي، مؤكدي  التصدي لمحاوالت 
صائلية والمياطقية، والتي أفشلتها المقاومة الفلسطنيية االحتالل الرامية لتجزئة تلك القضية وفقًا للف

مراًرا. وشدد هؤالء خالل ورشة عمل بعيوان "دور الفصائل الفلسطنيية في دعم قضية األسرى في 
سجون االحتالل" نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى والجرحى بغزة النوم، على ضرورة 

 لتحريرهم.  إنجاز المقاومة صفقات تبادل مشرفة
 9/8/2020، فلسطين أون الين

 

 تقرر النظر بالتماس محرري "وفاء األحرار" بشكل فردي "العليا اإلسرائيلية" .12
رفضت المحكمة العليا لالحتالل، يوم األحد، اليظر في التماس أسرى محرري صفقة "وفاء  :رام هللا

 أي كل قضية على حدة. األحرار" بشكل جماعي، وقررت اليظر في التماساتهم بشكل فردي،
وبياء على قرارها نظرت في ملف األسنر إبراهيم المصري م  رام هللا، ورفضت التماسه متذرعة 

، وفي عام 2014الواردة في ملفه، علمًا أن األسنر المصري أُعند اعتقاله في حزيران  باالدعاءات
علما أنه قضى قبل تحرره في  عامًا، 20أعاد االحتالل بحقه حكمه السابق والبالغ مؤبدي  و 2015

 عامًا. 17الصفقة 
وقال رئيس نادي األسنر قدورة فارس تعقنبًا على ذلك: "إن قمة الهرم القضائي لالحتالل يتواطأ 

 بصراحة مع المؤسسة األميية والسياسية."
يذ وذكر نادي األسنر أن المحكمة العليا لالحتالل كانت قد أرجأت اليظر في االلتماس عدة مرات م

( محررًا م  صفقة "وفاء 50أكثر م  عام، مشنرًا إلى أن سلطات االحتالل تواصل اعتقال أكثر م   
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م، م  بنيهم 2014( محررًا جرى اعتقالهم ميذ حزيران عام 70األحرار" كرهائ  وهم م  أصل قرابة  
 عامًا. 40األسنر نائل البرغونثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في األسر ومجموعها أكثر م  

 9/8/2020القدس، القدس، 

 
 العدّو يزعم اعتقال مقاوم من غزة .13

زعم جهاز األم  الداخلي التابع للعدو  الشاباك( اعتقال فلسطنيي م  قطاع غزة، مّتهم بالمشاركة 
على الحدود مع القطاع.  2010في عملية ُقتل فنها جيديان إسرائنليان في آذار/ مارس م  العام 

عامًا(، وهو م  سّكان مديية  38لسابعة العبرية أن المعتقل يدعى عبد هللا دغمه  وذكرت القياة ا
رفح، وجرى اعتقاله في السابع م  تموز/ يولنو الماضي. واّدعت القياة أن التحقيقات أظهرت اشتراك 

تقل دغمه في التخطيط لتيفنذ العملية التي َتبّيتها "حركة الجهاد اإلسالمي" آنذاك، مضيفَة أن المع
عيدما كان ناشطًا في "كتائب شهداء األقصى" على عرض ناشط آخر ُيدعى  2008وافق في عام 

عدنان أبو هاني بتيفنذ عمليات عسكرية ضّد االحتالل وتجيند آخري  لهذه الغاية. وفيما بعد، قام 
الخلية، عبد هللا وعدنان بتجيند بسام أبو دغمه، بنيما شغل عبد هللا ميصب المسؤول ع  بسام في 

 بحسب اّدعاءات القياة.
 10/8/2020األخبار، بيروت، 

 

 غانتس: نتنياهو ال يمكنه البقاء بمنصبه تحت الئحة اتهام .14
اشتدت األزمة داخل الحكومة اإلسرائنلية، لدرجة إلغاء اجتماعها األسبوعي يوم األحد، : محمد وتد

" ووزير األم ، بنيي غانتس، بسبب خالفات حول جدول عملها. وهاجم رئيس حزب "كاحول الفان
رئيس الحكومة بييامن  نتيياهو، بسبب إصرار األخنر على المصادقة على منزانية للعام الحالي فقط، 
فيما يطالب غانتس بالمصادقة على منزانية للعامن  الحالي والمقبل، وفقا ليص االتفاق االئتالفي 

 بنيهما.
، ع  تسجنالت م  "محادنثات مغلقة" خالل نهاية حد[]األ وكشفت إذاعة الجيش اإلسرائنلي، النوم

األسبوع الماضي، قال فنها غانتس إنه "أعتقد أن هذا ليس حسيا أنه توجد نثالث لوائح اتهام ضد 
 رئيس الحكومة، ولم أغنر رأيي حيال ذلك".

وأضاف غانتس "أنا ال أفّرق كي أحكم وال أزيد م  الكراهية ألي أحد م  أجل تعزيز قاعدتي 
االنتخابية(. قولوا ألنفسكم م  الذي يتصرف بهذا الشكل، م  الذي يعزز الكراهية م  أجل تقوية  

 قاعدته وم  يفرق كي يحكم".
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، على أنه ل  ]السبت[ التلفزيونية، مساء أمس 12وشدد غانتس خالل مقابل أجرتها معه القياة 
قبل، ويرفض المصادقة على منزانية يتراجع ع  مطلبه بالمصادقة على منزانية للعامن  الحالي والم

للعام الحالي فقط، كما يطالب نتيياهو. وقال إن "نثمة حاجة إلى منزانية لعام كامل، وليس لألعياد وال 
 ألسبوع. ونح  نصّر على هذا األمر".

وأضاف غانتس أنه "ربما يريد رئيس الحكومة انتخابات  مبكرة(، وربما يريد  رئيس كتلة "ييش عتند 
م" يائنر( لبند انتخابات، وأنا ال أريد انتخابات. ول  أتيازل. وأنا أتفهم الكراهية ليتيياهو، وأتفهم تنل –

 خنبة األمل ميي".
وتطرق غانتس إلى وضع نتيياهو القانوني. "نثمة ميطق في القول إن رئيس الحكومة ال يمكيه البقاء 

نتيياهو خطأ وجّر الدولة إلى  في ميصبه تحت الئحة اتهام. وسيدرس ماذا سيفعل إذا ارتكب
انتخابات. ونتيياهو يواجه تحديات قضائية وشخصية كبنرة جدا. وهو يجري حسابات ليست موجودة 
لدي. وأعتقد أنه توجد اعتبارات تجعله يريد انتخابات. وليس معقوال أن أحدا ما يتوصل إلى استيتاج 

 بأن نثمة حاجة النتخابات".
 9/8/2020، 48عرب 

 
 إلسرائيلي أسقط إحدى مسّيراته ظنا أنها لبنانيةالجيش ا .15

 يوماّتضح أن الطائرة التي أعل  الجيش اإلسرائنلي إسقاطها فوق جبل الشيخ، : أحمد دراوشة
وبحسب ما ذكرت  الجمعة، تابعة له وليست تابعة لحزب هللا كما رّجحت وسائل إعالم إسرائنلّية.

تبه بأنها مسّنرة قادمة م  لبيان وأسقطها، قبل أن يّتضح صحيفة "هآرتس"، فإّن الجيش اإلسرائنلي اش
 أنها تابعة له.

 8/8/2020، 48عرب 

 
 الحريديون لنتنياهو: يجب إخضاعك لعالج نفسي إذا تسببت بانتخابات .16

هددت كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية يوم األحد، بتفكيك "كتلة اليمن " المؤلفة حاليا م  : بالل ضاهر
األحزاب الحريدية الداعمة لرئيس الحكومة اإلسرائنلية، بييامن  نتيياهو. ونقلت وسائل حزب الليكود و 

إعالم ع  مصادر في "يهدوت هتوراة" قولها إن "خيار تفكيك كتلة اليمن  بشكل نهائي أقرب م  أي 
 وقت مضى، وهذا سنبقي الليكود ونتيياهو وحندي  في الطريق إلى االنتخابات".

يدين  على خلفية األزمة االئتالفية الشديدة بن  نتيياهو وحزب "كاحول الفان" ويأتي تهديد الحر 
برئاسة بنيي غانتس، اليابعة م  خالف حول منزانية الدولة، حنث يطالب نتيياهو بالمصادقة على 
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منزانية للعام الحالي فقط، بنيما يطالب غانتس بالمصادقة على منزانية للعامن  الحالي والمقبل، كما 
ص االتفاق االئتالفي بن  الجانبن . ووصلت األزمة ذروتها، النوم، بإلغاء اجتماع الحكومة يي

 األسبوعي.
تنلم" أنها ستطرح على الكييست، يوم األربعاء المقبل، مشروع  –وفي هذه األنثياء، أعليت "ييش عتند 

 قانون يقضي بميع نتيياهو م  تشكنل حكومة.
 9/8/2020، 48عرب 

 
 ونا اإلسرائيلي يصادق على أنظمة طوارئ جديدةكابنيت الكور  .17

وم األحد، على يصادق المجلس الوزاري المصغر "كابينت الكورونا" اإلسرائنلي، مساء : القدس
األنظمة التي تيظم القنود على نشاط المصالح التجارية، وأماك  العمل، واألماك  المفتوحة على 

 الحنز العام في ظل تفشي جائحة الكورونا.الجمهور والتجمعات، وكذلك قواعد التصرف في 
وبحسب بيان لوزارة الصحة اإلسرائنلية نشر باللغة العربية، فإن القرار سندخل حنز التيفنذ بعد انتهاء 

 سريان أنظمة الطوارئ في يوم الثالنثاء المقبل.
 9/8/2020القدس، القدس، 

 

 متهعشرات اآلالف من اإلسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وحكو  .18
تظاهر عشرات اآلالف م  اإلسرائنلنن ، مساء السبت، للمطالبة  -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم

باستقالة بييامن  نتيياهو م  رئاسة الوزراء، واحتجاًجا على سياساته وسياسات حكومته في التعامل 
 مع أزمة كورونا وما تبعها م  أزمات اقتصادية.

 8/8/2020القدس، القدس، 

 
 سرائيلي: ساحة غزة متفجرة وقد تفاجئنا بأي لحظةخبير إ .19

قال خبنر عسكري إسرائنلي، إنه "في الوقت الذي تتوجه فيه عنون قادة : عدنان أبو عامر -21عربي
الجيش نحو الجبهة الشمالية، فإن فرقة غزة بالجبهة الجيوبية تستعد للحرب، خاصة مع تعنن  

، ما يشنر مرة أخرى إلى مدى تفجنر الساحة الفلسطنيية، الجيرال نمرود ألوني قائدا جديدا للفرقة
 واحتمال حدوث تدهور أميي وعسكري كبنر".
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"، أن 21وذكر الخبنر اإلسرائنلي أمنر بوخبوط في تقرير نشره موقع "ويلال" العبري، وترجمته "عربي
د أن الميظمات "ألوني يعتقد أن إطالق الصواريخ األخنرة م  غزة، بميزلة جرس إنذار لكل م  يعتق

 المسلحة بغزة قد غفت على عجلة القيادة"، بحسب تعبنره.
ورأى بوخبوط أن "الساحة اللبيانية يعّرفها الجيش اإلسرائنلي على أنها األكثر دموية، إال أن ساحة 

 قطاع غزة متفجرة، وقد تفاجئيا بأي لحظة".
 9/8/2020، "21موقع "عربي 

 

 شاركوا بحرب االستنزاف شهادات "مذّلة" لضباط إسرائيليين .20
روى ضباط إسرائنلنون شاركوا في حرب االستيزاف، شهادات مذّلة لما : عدنان أبو عامر -21عربي

 عانوه أمام القوات العربية المشاركة، ال سيما الجيش المصري.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في حوارات أجراها آساف كيمنر، ع  ضباط شاركوا في الحرب 

، قولهم إنهم لم يتلقوا أوامر وتعليمات م  قادتهم، بل إن جميع الجيود 1973و 1969بن   التي جرت
 كانوا يطلقون اليار وقتما يشاؤون.
، انتهت إحدى 1970عاًما، في السابع م  آب  50"، أنه "قبل 21وتابع بحسب ما ترجمت "عربي

زاف، رغم أنها بدأت رسمًيا في الحروب األطول واألكثر دموية بتاريخ إسرائنل، إنها حرب االستي
، إال أن أيام المعركة الالمتياهية بن  إسرائنل ومصر بدأت بعد وقت قصنر م  االنتصار في 1969

 حرب األيام الستة، كانت حربا صعبة ومرهقة، انتهت دون صورة واضحة لليصر". 
  في المعركة، لك  هذه وأكد أن "حرب االستيزاف أسفرت ع  سقوط المئات م  المقاتلن  اإلسرائنلنن

الحرب باتت ميسية في الذاكرة الجماعية لإلسرائنلنن ، فقد كان الكوماندوز المصري ييفذ هجماته في 
 ساعات اللنل، فيما نسنيا أيام القتال هذه، فلم يك  هياك شيء يتذكره، ألنيا ببساطة لم نيتصر".

، ذكرت سابقا أنها فقدت خالل حرب يشار إلى أن المجلة العسكرية لجيش االحتالل االسرائنلي
 ما بن  جريح وأسنر. 3,141فردا في القوات البرية و 827االستيزاف أربعن  طيارا و

 9/8/2020، "21موقع "عربي 

 

 فشلت.. لهذه األسباب BDSكاتب إسرائيلي: حربنا على الـ .21
"معاريف"،  إن  كاتب إسرائنلي ران أدليست في مقاله بصحيفةالقال : عدنان أبو عامر -21عربي

"اليتائج المتوفرة على األرض تؤكد فشل إسرائنل في مشروعها لمكافحة حركة المقاطعة العالمية، 
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، ألنه قبل نثالث سيوات، حصل غلعاد أردان م  بييامن  نتيياهو على BDSالمعروفة اختصارا بـ
 ".BDSى وزارة الشؤون االستراتيجية، المكلفة بالمسؤولية الحصرية ع  ملف الحرب عل

وأضاف أدليست أنه "بعد مرور هذه السيوات قامت الحكومة اإلسرائنلية مؤخرا بفحص نتائج 
المشروع، واكتشفت أنه "ميطاد اسمي"، وهو في طريقه إلى األرض، رغم ما قنل ع  هذه الحركة 

تطالب  بأنها تشبه نفس األخطبوط متعدد األسلحة المعاد للسامية الذي يريد تدمنر إسرائنل، لكيها
 بإنهاء االحتالل اإلسرائنلي".

وأوضح أنه "بحسب التحقيقات الميشورة، فإن مشروع مالحقة حركة المقاطعة ما زال محفوظا في 
 مكاتب آمية".

وذكر أن "م  بن  أسباب فشل الحرب اإلسرائنلية على حركة المقاطعة أنه أصبح م  الواضح 
ت المتحدة، أن الوزارة اإلسرائنلية المكلفة بمالحقة للمانحن  م  الخارج، وبشكل رئيسي م  الواليا

 حركة المقاطعة تركز جهودها في جمع المعلومات ع  األفراد والجهات فقط".
 8/8/2020، "21موقع "عربي 

 
 مقعدا لـ"كتلة اليمين"   59استطالع إسرائيلي: تراجع كبير بشعبية نتنياهو و .22

إلنثين ، حدوث تراجع ملحوظ في شعبية زعيم حزب أظهر استطالع ُنشر النوم ا -وفا -تل أبنب 
الليكود ورئيس الحكومة اإلسرائنلية بييامن  نتيياهو، وأنه ل  يتمك  م  تشكنل حكومة يمنيية 

 باالستياد إلى "كتلة اليمن "، التي تشمل األحزاب اليمنيية والحريدية.
مقعدا في  29تتراجع إلى وحسب االستطالع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن قوة الليكود س

الكييست اإلسرائنلية لو جرت االنتخابات اآلن، بنيما كانت االستطالعات الميشورة مؤخرا تميح هذا 
 مقعدا. 35إلى  32الحزب ما بن  

 19تنلم"، برئاسة يائنر لبند، كثاني أكبر كتلة برلمانية بحصولها على  –وحّلت كتلة "ييش عتند 
 مقعدا. 14مقعدا، بنيما سيحصل تحالف أحزاب اليمن  المتطرف "يمنيا" برئاسة نفتالي بنينت على 

وحسب هذا االستطالع، فإن قوة القائمة المشتركة ستتراجع بمقعد واحد ع  تمثنلها الحالي، 
 مقعدا. 14وستحصل على 

مقاعد، وحزب منرتس  9مقعدا، وكتلة "يهدوت هتوراة" على  13ويحصل حزب "كاحول الفان" على 
 مقاعد. 7مقاعد، فيما سيحصل كل م  حزبي شاس و"يسرائنل بنتنيو" على  8على 

مقعدا، ما يعيي استمرار األزمة السياسية بعدم القدرة  59وحسب هذه اليتائج، فإن قوة "كتلة اليمن " 
 على تشكنل حكومة إسرائنلية مستقرة.
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ا م  أن سنيتخبون الحزب الذي صوتوا إليه في هذا م  المستطلعن  إنهم متأكدون جد %56وقال 
إنهم غنر متأكدي  أبدا م   %12إنهم شبه متأكدي  م  تصويتهم، بنيما قال  %32االستطالع، وقال 

 أنهم سيصوتون للحزب نفسه.
 8/8/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 اع درجات الحرارةحمدونة: زنازين األسرى تتحول إلى أفران ال تطاق في ظل ارتفرأفت  .23

طالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة، األحد، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية : غزة
ومجموعات الضغط الدولية والصلنب األحمر الدولي بزيارة عاجلة للسجون لإلطالع على أحوال 

أن األسرى نيًا مب األسرى وخاصة في معتقالت وسجون صحراء اليقب في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
يعانون في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأعلى م  معدلها الطبيعي م  كل عام، واالكتظاظ في 

 إلى أفران حارة ال تطاق. هاالغرف، مما أدى إلى تحويل
 2020/8/9، القدس، القدس

 
 اإلسرائيلي في سجون االحتالل عاماً  15أسير أمضوا  500أكثر من فروانة:  .24

إن هياك ما يزيد ع   ،يوم األحد ،بشؤون األسرى والمحرري  عبد الياصر فروانةقال المختص : غزة
وأوضح أنه  .عاماً  15( أسنر في سجون االحتالل اإلسرائنلي مضى على اعتقالهم أكثر م  500 

في أرقام األسرى الذي  مضى على اعتقالهم أكثر  كبنراً  خالل العامن  المقبلن  سيكون هياك ارتفاعاً 
 .وأكثر ( أسنر300 ، حنث يصل إلى اماً ع 20م  

 2020/8/9، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حالة اعتقال بالخليل بينهم نواب وأطفال خالل الشهر الماضي 43تقرير:  .25
كشف مكتب إعالم األسرى ع  تصعند سلطات االحتالل استهداف أبياء الخلنل باالعتقال : الخلنل

 ( أطفال7حالة اعتقال خالل تموز بنيهم   43أنه رصد ر له موضحًا في تقريخالل الشهر الماضي، 
 نواب في المجلس التشريعي. (3و 

 2020/8/9، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رائد صالح يحذر من هدم المسجد األقصى .26
حذر رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطنيية المحتلة، رائد صالح، م  تطلع "الكيان 

، م  ASTPورأى في كلمة، مساء األحد، مع لجية القدس  م المسجد األقصى.الصهنوني"، لهد
أن "الطريقة الوحندة لدرء الخطر الذي يهدد المسجد ، ميزله الذي يقيم فيه تحت اإلقامة الجبرية

األقصى هو التخلص م  االحتالل اإلسرائنلي، الذي نجح باحتالل األقصى لك  لم ييجح في بياء 
 ".18لبيائه ميذ القرن الـ الهيكل الذي يسعى

 2020/8/10، قدس برس
 

 ضباط في مخابرات االحتاللمن بينهم  األحد مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد األقصى76   .27
مستوطيا، األحد، باحات المسجد األقصى المبارك، تحت حماية مشددة م  قوات االحتالل  76اقتحم 

ضباط في  أن م  بن  المقتحمن  فادت مصادر محليةوأدوا طقوسا تلمودية في الميطقة الشرقية. وأ
مخابرات االحتالل وطالب معاهد دييية. وتأتي اقتحامات المستوطين  النومية لألقصى بدعوات 

حنث محاولة السيطرة على المسجد، وتغننر الواقع فيه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. لجماعات استيطانية 
عات الهيكل" المزعوم أنه ميذ مطلع العام الجاري تم توظيف مواقع تابعة للمستوطين  ولـ"جما كشفت

وتكليف مجموعات م  المستوطين  وطالب المعاهد الدييية النهودية بجمع األموال وتجيند العياصر 
والترويج لالقتحامات لقاء مبلغ ع  كل طالب أو مستوط  يأتي بهدف االقتحامات النومية لألقصى، 

 اخام المتطرف "يهودا غليك".لتوضع في صيدوق بإدارة الح
 2020/8/9، فلسطين أون الين

 
 في القدس ألحد موظفي حراسة المسجد األقصىعلى هدم مبنى  تصادق"العليا اإلسرائيلية"  .28

نثبتت المحكمة العليا اإلسرائنلية الخميس الماضي قرار المحكمة المركزية : محمد أبو خضنر -القدس
 4م  المكون ، عليان في بلدة العيسوية شمال مديية القدسفي القدس الشرقية بهدم ميزل فادي 

وأكد عليان أنه حاول الحصول طوال تلك السيوات على . 2010تم بياؤه في العام الذي شقق، و 
وأوضح أن  ترخيص م  بلدية االحتالل، ولك  فوجئ بأن الميزل ليس ضم  الخريطة الهيكلية للبلدة.

ن هذا االستهداف مبنيًا أ في العراء. فرداً  20مكونة م  عائالت أربع قرار الهدم سنؤدي إلى تشريد 
في األوقاف اإلسالمية األردنية كأحد حراس المسجد األقصى  هبسبب عملهو  هواخوان هولعائلت هل

 .المبارك
 2020/8/9، القدس، القدس
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 " وجبل أبو غنيمE1اإلعالن عن مناقصات لبناء آالف الوحدات االستيطانية في " .29

" شمال E1كشفت لجية اإلشراف على البياء االستيطاني في ميطقة " :محمد أبو خضنر -سالقد
وحدة استيطانية، في غضون  1000شرق مديية القدس، أنه سيعل  ع  المياقصات للشروع ببياء 

أن مكتب رئيس الوزراء االسرائنلي بييامن  نتيياهو، اللجية م  ناحية أخرى، أوضحت و  أسابيع.
 1000كان والبياء، بصدد اإلعالن خالل المرحلة المقبلة ع  طرح مياقصات لبياء نحو ووزارة اإلس

"جفعات همطوس"، جيوبي القدس، وعلى أراضي بنت صفافا وصور باهر  بؤرةوحدة استيطانية في 
 وحدة في مستوطية "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غييم. 2200وأم طوبا، و

 2020/8/9، القدس، القدس
 

 وفاة فلسطيني ثاٍن بانفجار مرفأ بيروت .30
توفي األحد، الجئ فلسطنيي متأنثرًا بجراحه التي أصنب بها جراء انفجار مرفأ بنروت ت: بنرو 

نفجار إلى االوبذلك يرتفع عدد الضحايا في صفوف الالجئن  الفلسطنينن  جراء  الثالنثاء الماضي.
م  جهة أخرى، أعل  مدير جمعية  ن فعددهم انثيان.إصابة، فيما المفقودو  13انثين ، واإلصابات إلى 

سامر شحادة، تعلنق عمل طواقمه في عمليات اخالء واسعاف المصابن  ، الهالل األحمر الفلسطنيي
 .اللبيانية جراء االنفجار، وذلك بعد اندالع مواجهات بن  المتظاهري  وقوات األم 

 2020/8/9، قدس برس
  

 يوليو المنصرمتموز/ الصحفيين الفلسطينيين خالل نتهاكًا إسرائيليًا بحق ا 24  .31
( انتهاكًا ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائنلية، بحق الصحفنن  24رصدت وزارة اإلعالم الفلسطنيية  

يولنو الماضي. وم  بن  هذه االنتهاكات، استهداف جيش االحتالل / الفلسطنينن ، خالل شهر تموز
 المية، ومجموعة م  الطواقم الصحفية.نثمانية صحفنن ، ونثالنثة مراكز إع

 2020/8/9، فلسطين أون الين
 

 البدو الفلسطينيين لترحيلأداة للمستوطنين عمل كوثائق تكشف أن الجيش اإلسرائيلي  .32
عامًا، تبن  ميهما  40تل أبنب: كشفت انثيتان م  قوى السالم اإلسرائنلية، ونثيقتن  تعودان إلى حوالي 

م  تدريباته العسكرية أداة بند القيادة السياسية المتطرفة لترحنل  أن الجيش اإلسرائنلي جعل
الفلسطنينن  البدو، جيوب الضفة الغربية، م  دون أن يكون بحاجة إلى هذه المياطق. وأكدت 
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، أن هذا الكشف سيساعد الفلسطنينن  في الدعوى المطروحة "سالم اآلن"مصادر قضائية في حركة 
ية، التي يعتبرون فنها االستيطان النهودي المستفند األول م  هذه على محكمة الجيايات الدول

، أن وزير الزراعة "أرشيف الدولة"في  نهاتم العثور علويتضح م  هذه الونثائق التي  اإلجراءات.
(، أرئنل شارون، طلب م  الجيش اإلسرائنلي اإلعالن ع  أراضي 1981 اإلسرائنلي، حنيذاك،  سية
 ."ستوقف انتشار عرب الجبل"أن هذه الخطوة  معلالً يبات بالينران الحية، ميطقة يطا، مياطق تدر 

 2020/8/10، الشرق األوسط، لندن
 

 للفلسطينيين مستمرة "إسرائيل"شيطنة  "كورونا"رغم االنشغال بـتقرير:  .33
 ،مختص بالرصدال "،المركز العربي للحريات اإلعالمية والتيمية والبحوث -إعالم"أكد مركز  الياصرة:

أنه رغم االنشغال بجائحة الكورونا وتبعاتها الحادة، إال أن التحريض اإلسرائنلي ، مقره في الياصرة
تموز/ لشهر وقد رصد في تقرير،  على الفلسطنينن  مستمر على المستوين  الرسمي وغنر الرسمي.

ليتائج أن وتبن  م  ا حالة تحريض وعيصرية ضد المجتمع الفلسطنيي. 90يولنو م  العام الجاري، 
بيسبة  "تويتر"تلنها شبكة  %33بيسبة  "فيسبوك"الميصة األكثر تحريضًا على الفلسطنينن  هي شبكة 

 "مكور ريشون "، وأخنرا، صحيفة %12فبلغت نسبته  "إسرائنل النوم"صحيفة . أما التحريض في 19%
سطنيية هي األكثر تبّن  م  اليتائج أن السلطة الفل. كما %7الياطقة بلسان المستوطين  بيسبة 

وأظهرت نتائج البحث  م  مجمل الحاالت.  %31استهدافًا وتحريضًا في اإلعالم اإلسرائنلي، بيسبة 
، أن أسلوب التحريض األكثر اتّباعا في اإلعالم اإلسرائنلي لهذا الشهر هو نزع الشرعية ع  أيضاً 

، يليه خطاب %78ة بيسبة في الضفة الغربية المحتل "ج"الفلسطنيي خصوصا في سياق ضم مياطق 
 .%60العيصرية بيسبة 

 2020/8/9، القدس العربي، لندن
 

 تالميذ قطاع غزة يعودون إلى الصفوف الدراسية .34
أشهر  5بدأ السبت العام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة بعد إجازة استمرت قرابة وكاالت: 

رسهم في القطاع في ظل إجراءات بسبب جائحة كورونا. وعاد مئات اآلالف م  الطالب إلى مدا
قال زياد نثابت وكنل وزارة التربية والتعليم "إن في هذا الصدد و  احترازية للوقاية م  فنروس كورونا.

أغسطس الجاري على مواد استدراكية، في حن  سيكون عدد / آب الطالب سيحصلون خالل 
  فقط". 4الحصص في النوم الدراسي 
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 م  طالب الجئي فلسطن  768ألفا و 285في بيان إنها استقبلت  نرواو األم  جهتها، قالت وكالة و 
 مدرسة. 277في  في القطاع

 2020/8/8، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تهديد لألمن والسلم الدوليين في الخليل اإلسالمية والمسيحية اتمقدسالب: المس البرلماني العربي .35
لطراونة، مصادرة سلطات االحتالل اإلسرائنلي دان رئيس االتحاد البرلماني العربي، عاطف ا: القاهرة

بيان صادر ع  االتحاد، هنئة ناشد في و  ألجزاء م  الحرم اإلبراهيمي الشريف في مديية الخلنل.
األمم المتحدة، واالتحادات البرلمانية الدولية واإلقليمية كافة، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري م  

ية والمسيحية، وما يشكله ذلك م  تحدّ  واضح لمشاعر المسلمن  المس باألماك  المقدسة اإلسالم
لألم  والسلم  صارخاً  يشكل تهديداً  ماوالمسيحنن ، والذي سنيعكس بالتأكند على ردود أفعالهم، 

 الدولنن .
 2020/8/9، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ي في الخليللحرم اإلبراهيماالحتالل اإلسرائيلي لتدين استهداف  "األلكسومنظمة " .36

دانت الميظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  األلكسو( االعتداءات اإلسرائنلية على :  وكاالت(
الشريف، والبلدة القديمة م  مديية الخلنل، وتعمدها تشويه المْعَلم بتركنب مصعد  الحرم اإلبراهيمي

ضم  خطة االحتالل الهادفة إلى كهربائي داخله. واعتبرت في بيان أصدرته، السبت، أن ذلك يأتي 
االستنالء على أراضي الحرم اإلبراهيمي، وتوظيفها للمشاريع التهويدية واالستيطانية. وأكدت أن 

 "النونسكو"االستنالء على ساحات الحرم، ُيعد تهديدًا سافرًا لسالمة َمْعَلم تم إدراجه م  قبل ميظمة 
 هدد بالخطر لما يتمنز به م  قيمة إنسانية استثيائية.على الئحة التراث العالمي، كممتلك فلسطنيي م

 2020/8/9، الخليج، الشارقة
 

 لطوارئ ل بالئحة المعونة الدوليةدراج الجئي فلسطين في لبنان بإ تطالب األونروا .37
قال مدير شؤون وكالة االونروا في لبيان كالوديو كوردوني، إنه "يجب على مجتمع المعونة  :رام هللا

كل شخص في موضحًا أن  يدرج الجئي فلسطن  في استجابته الفورية لحاالت الطوارئ".الدولية أن 
إلى الدعم في أعقاب انفجار بنروت، بم  في ذلك الالجئن  الفلسطنينن ، الذي  يحتاج "لبيان 

  يحتاجون بشكل خاص إلى شريان للحياة".
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 الت الجئي فلسطن .كل دوالر تتلقاه األونروا في لبيان سيخصص لدعم عائمؤكدًا أن 
 2020/8/8، القدس، القدس

 
 عامًا من قطعها 11" بعد إسرائيل": غوايدو يسعى إلعادة العالقات بين فنزويال ويسرائيل هيوم .38

وكاالت: ذكرت صحيفة "يسرائنل هنوم" العبرية، السبت، أن "زعيم المعارضة الفيزويلية  –رام هللا 
دولة،  59أزمة سياسية في البالد، وحظي باعتراف  بعد نصب نفسه رئيساً ، الذي خوان غوايدو

ن "غوايدو عّن  وأضافت أ عاما م  القطيعة. 11سيعمل على استئياف العالقات مع إسرائنل بعد 
رف عتتإال أن األخنرة لم ، "إسرائنلـ"م  أصول يهودية، هو الحاخام بنيشاس بريير، كسفنر ل فيزويلياً 

 اء به كمبعوث فيزويلي.كسفنر كامل، واالكتف هحتى اآلن ب
 2020/8/8، األيام، رام هللا

 
 ما الذي يشغل القيادة والفصائل؟ .39

 د.عصام شاور
قدم أعضاء في الكييست اإلسرائنلي، مشروع قانون إللغاء قانون "فك االرتباط" الذي يميع 

ا مع تزامي 2005المستوطين  م  الوصول للمياطق التي تم إخالؤها م  شمال الضفة الغربية عام 
االنسحاب م  قطاع غزة، وهذا يعيي تشجيع المستوطين  للعودة م  جديد لمستوطيات تم إخالؤها 
مثل حومش وسانور وغانيم وكاديم. إلى جانب مشروع قانون إلغاء فك االرتباط والعديد م  قرارات 
ث بياء وحدات سكيية في الضفة الغربية، نجد أن المستوطين  أصابهم سعار غنر مسبوق، حن

ازدادت اعتداءات المستوطين  في الضفة الغربية بحرق المساجد والمركبات الفلسطنيية، وعمليات 
 دهس متعمدة فضال ع  بياء الوحدات السكيية وشق الطرق وهدم البنوت الفلسطنيية.

والسؤال الذي يفرض نفسه؛ أي  السلطة والفصائل الوطيية واإلسالمية م  هذه الجرائم؟ أرى أنيا 
ون بمواجهة قرار الضم وصفقة القرن، ميهمكون ولك  ال نعمل شنًئا على أرض الواقع، علًما ميهمك

بأن قرار الضم لم يعد مطروًحا في هذا التوقنت، ويمك  لدولة االحتالل إسرائنل أن تعل  ع  إزالة 
 ها؟القرار ع  طاولة البحث، فهل تعود المياه إلى مجاريها والمفاوضات العبثية إلى سابق عهد

بكل صراحة أقولها إن فصائليا الفلسطنيية ودون استثياء ال تعمل شنًئا إلنقاذ الضفة الغربية، وقد 
استبشرنا خنًرا بخطوات التقارب بن  حماس وفتح، وقد علميا أن مؤتمر غزة لم يتأجل ولم يتم إلغاؤه 

 يغنر واقع ولكيه تأخر لظروف فيية حسب أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس، ولك  هذا ال
االنقسام، وواقع استفراد المحتل اإلسرائنلي بالضفة الغربية، واستمرار حصار غزة ومعاناة أهليا فنها، 
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ال شيء تغنر وال بد أن نطمئ  بأن األمور تسنر باالتجاه الصحيح، وأن هياك خطوات عملية لتغننر 
قطعك، وال أعتقد أن الوقت يسنر الواقع في غزة وفي الضفة الغربية، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه 

لصالحيا في الضفة الغربية بل على العكس، فالعدو اإلسرائنلي "الجيش والحكومة والمستوطيون" ال 
 يضيعون ساعة م  أجل تغننر واقع الضفة الغربية والقدس.

غزة  ال بد للقيادة الفلسطنيية ولفصائل المقاومة أن يضعوا الجرائم اإلسرائنلية في الضفة وحصار
على سلم أولوياتهم واهتماماتهم، وال أدعوهم إلى إهمال قرار الضم وصفقة القرن، ولك  ال بد م  
تغطية كل الثغرات والمواجهة على كل الجبهات، وال بد م  إنثبات اليوايا الصادقة للعمل الجاد بإنهاء 

 لقرار فلسطنيي. ملف االنقسام الداخلي بشكل عاجل، ما دام أنه شأن فلسطنيي وال يحتاج إال
 9/8/2020، فلسطين أون الين

 
 ما مستقبل التوتر المتصاعد بين روسيا وإيران في الساحة السورية؟ .40

 كسانيا سبتلوفا
بعد بضعة أيام م  توقيع سوريا وإيران على اتفاق عسكري جديد يستهدف تعزيز الدفاعات الجوية 

ورية، هزت التفجنرات الميسوبة إلسرائنل السورية وميع غارات جوية جديدة على أهداف إيرانية وس
سماء دمشق. هذه الحرب غنر المعلية بن  إيران وإسرائنل التي تتواصل ميذ بداية الحرب األهلية في 
سوريا ال تقلق الكرملن  بصفتها هذه، على األقل طالما تتخذ األطراف جانب الحذر م  المس بكرامة 

سة على اليفوذ وتحديد مستقبل سوريا بن  روسيا وإيران الروس وبمصالحهم في سوريا. ولك  المياف
 تتحول م  مصدر قلق إلى مشكلة.

ال تبعث الغارات الميسوبة إلسرائنل في سوريا على راحة كبنرة لموسكو، ولكيها تعفي نفسها للقول 
ديد بن  أما االتفاق العسكري الج”. هذه الغارات ال تساهم في استقرار الوضع في الميطقة“الدائم بأن 

إيران وسوريا، بالمقابل، فنثنر بعض األعصاب في العاصمة الروسية، كون الحديث يدور ع  تطور 
قابل لالنفجار على نحو خاص قد يزيد عدم االستقرار في سوريا بمستوى متطرف، في حالة تزويد 

في سماء إيران الجيش السوري بميظومات الدفاع الجوي، وتحاول هذه الهجوم على أهداف معادية 
 سوريا.

كما يأتي التقارب بن  سوريا وإيران لنؤشر أيضًا أمام روسيا أن دمشق تفضل اعتمادها على الحلفاء 
م  طهران م  االعتماد على الروس الذي  لم يتوقفوا ع  تذكنر بشار األسد م  هو رب البنت في 

يارة الرئيس الروسي دمشق، في السيوات األخنرة. وكان هذا واضحًا على نحو خاص في أنثياء ز 
األخنرة إلى سوريا في بداية السية، عيدما التقى بوتن  األسد في القاعدة العسكرية الروسية وليس في 
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قصر الرئاسة. وتروي الشائعة السائدة في سوريا ع  أن روسيا ال تسمح عمليًا باستخدام ميظومات 
 ية المتكررة ميعًا لمزيد م  التورطات.الدفاع المتطورة التي زودتها لدمشق في أنثياء الغارات الجو 

كما أن روسيا وإيران تختلفان جدًا حول رؤية مستقبل سوريا. ويدور الحديث ع  تقاسم المقدرات 
الطبيعية السورية، وهيا يصمم كل طرف على أن يستعند استثماره في الحرب األهلية السورية، وكذا 

. لروسيا 2011ا في شيء، قبل بدء الحرب في آذار في إعادة تصميم الدولة التي لم تعد تشبه سوري
خطط بعندة المدى في سوريا، فهي تستثمر في بيى تحتية ستخدمها، كتجديد وتطوير المنياء في 
طرطوس، وقواعد عسكرية وميشآت عسكرية أخرى، بنيما تستثمر إيران في البيى التحتية السورية 

تصال. روسيا تحث األسد على تحقنق اإلصالحات المدنية، بدءًا بالفيادق وانتهاء بشركات اال
التمويل، وهي المسنرة التي بدأ ” اقتسام“الحنوية، والتخلص م  المحيط الفاسد  دفع أرباب المال إلى 

تيفنذها في األشهر األخنرة(، وإعادة بياء الجيش على اليمط الروسي بحنث يكون الجيش السوري 
ويحرص على أن يواصل الرئيس أيضًا السنر في التلم.  الحليف األكثر والء لموسكو في سوريا

رغبت موسكو في رؤية دولة مرعية روسية على شواطئ البحر المتوسط، والتموضع فنها جندًا تبث 
لقوتها في حوض البحر المتوسط م  هياك، ونحو أوروبا أيضًا. كما أن روسيا كانت ترغب في 

ماعات أقلية كالمسيحنن  واألكراد، بنيما ترى إيران في رؤية سوريا دولة علمانية تيجح في احتواء ج
سوريا جزءًا ال يتجزأ م  محور المقاومة الشيعي، وتعمل ميذ سيوات عديدة على صعود نجم الشيعة 

 في الدولة.
م  ناحية إيران، تعّد سوريا الدولة األساسية والحليف الوحند في الشرق األوسط العربي المتعلق 

، األمر الذي ال يمك  قوله ع  العراق أو على لبيان. فهذا هو السيد العربي بطهران بشكل كبنر
الوحند ليظام طهران في كل ما يتعلق بيشر الهيمية اإليرانية في الميطقة، قريب جدًا م  الحدود 
اإلسرائنلية. لقد أمل اإليراننون أن يتمكيوا بمعونة سوريا م  تغننر المعادلة باليسبة للتصدي للغرب، 
حنث يمكيهم مقابل بعض التيازالت في المجال اليووي أن يحصلوا على يد حرة في سوريا. إن 
تدخلهم في سوريا النوم كبنر جدًا ويفوق التدخل الروسي. ويجد هذا األمر تعبنره في االستثمارات في 

رعة  التصدير البيى التحتية المدنية، واليشاط اإليراني العسكري على األرض السورية، والتجارة المتف
اإليراني إلى سوريا في ارتفاع كل الوقت( وبوجود المراكز الثقافية التي تعرض دورات لتعلم اللغة 
الفارسية  بالتوازي مع المراكز الثقافية الروسية التي تعرض دورات كهذه بالروسية(. إلى جانب ذلك، 

العسكري الروسي في صالح األسد  واضح للجميع أن إيران لم تك  لتيقذ نظام األسد وحدها. فالتدخل
أنقذ جلدة األسد وسمح له بإعادة سيطرته على معظم األراضي  2015والذي بدأ رسميًا في أيلول 

السورية. كما أن اإليراننن  متعلقون برحمة روسيا في كل ما يتعلق بإقرار القرارات ضد إيران في 
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. وم  جهة أخرى، كانت روسيا تحتاج إلى مجلس األم  في األمم المتحدة، حنث الفنتو لروسيا فقط
بعثت بآالف  -بخالف روسيا-الحضور اإليراني في أنثياء الحرب  التي لم تيته بعد( كون إيران 

المتطوعن  والمقاتلن  الشيعة م  لبيان وحتى أفغانستان إلى مندان القتال في سوريا مم  شكلوا لحم 
 مدافع.

وصاف في ضوء التعارضات البينوية بنيهما وتضارب لم يك  التحالف بن  الدولتن  كامل األ
 المصالح في مسائل عديدة، ولك  جهدهما المشترك في سوريا نجح في إعطاء الثمار.

السؤال هو: ماذا سيحصل مع انتهاء المعارك حن  سترغب كل دولة في استخالص الحد األقصى 
إلعادة بياء سوريا، وكلتاهما غنر قادرتن  م  الميفعة وزيادة نفوذها؟ ليس للدولتن  الوسائل الالزمة 

على ربط الغرب بعملية إعادة البياء طالما ال يوجد حوار سياسي ومدني ذي مغزى. كلتاهما ال 
يمكيهما التخلي ع  سوريا التي أصبحت العمود الفقري العام في سياستنهما الخارجية. ففي الفترة 

 ، ولك  لم تحدد لحظة االنكسار بعد، إذ تحتاج الدولتان القريبة المقبلة سنتصاعد التوتر بن  الدولتن
في هذه المرحلة إلى التعاون بنيهما م  أجل استقرار الوضع في سوريا وميع االنهيار االقتصادي 

 المطلق.
قد ال كون روسيا قادرة على اليشاط اإليراني المتفرع ع  االتفاق العسكري الجديد الموقع، ولك  

ميشورات ميذ عدة سيوات في هذا الشأن، فإنها ل  تعمل على دحر طهران م  بخالف العديد م  ال
سوريا، وعمليُا غنر قادرة على ذلك حتى لو أرادت. وإيران هي األخرى ل  تيجح في قلب األمور 
رأسًا على عقب في سوريا والتخلص م  نفوذ الدب الروسي، حتى لو وقعت على عشر اتفاقات 

العدوي ، في هذه المرحلة، أن يشدا على  –سد. سنتعن  على الصديقن  عسكرية أخرى مع بشار األ
 األسيان ويواصال العمل معًا في سوريا في كل ميافسة متصاعدة.

 IPS 9/8/2020معهد السياسة واالستراتيجية 
 9/8/2020القدس العربي، لندن، 

 
في شرع اليمين ” حقوقًا طبيعية“هكذا يبدو قتل الفلسطينيين وطردهم وتلفيق التهم ضدهم  .41

 اإلسرائيلي
 عمنره هاس
أكثر م  ألف قتنل إسرائنلي. يذكر دورون كورن، في مقاله ع  الحرب القانونية لجيود احتياط 

، بأنه قتل أكثر م  ألف إسرائنلي في ”جين ، جين “وعائالتهم ضد الممثل محمد بكري وفنلمه 
ال يشنر كورن إلى مجمل القتلى الفلسطنينن  في المئة ميهم م  المدننن (.  70االنتفاضة الثانية  
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فلسطنيي  3,100في سيوات االنتفاضة الفلسطنيية الثانية. وال يعتقد أن عليه اإلشارة إلى أن أكثر م  
على أيدي الجيش اإلسرائنلي وحرس الحدود. وإهمال هذا الرقم هو  2005قتلوا حتى كانون الثاني 

سرائنلنن  تجاه حياة الفلسطنيي. هذا التجاهل يعيي: م  جزء م  االحتقار الذي نمارسه نح  اإل
 الطبيعي أن يقتل فلسطنينون. وليس م  الطبيعي أن يقتل إسرائنلنون.
بكل ما تستطيع لتونثنق ” بتسنلم“كم م  بن  القتلى كانوا مدننن ، فلسطنينن  غنر مسلحن ؟ وتقوم 

أم ال، أما إذا كانت غنر ” ي القتالشارك ف“ظروف قتل كل شخص، واإلشارة إذا ما كان القتنل 
 2005وبداية العام  2000متأكدة فال تشنر إلى شيء. ونثمة تقدير بأن نصف القتلى بن  نهاية العام 

 كانوا غنر مسلحن .
 30 – 29فلسطنييًا في قطاع غزة والضفة الغربية قتلوا في أول يومن  لالنتفاضة،  16نذكر بأن 

، أي أنهم مدننون عاديون. في ”لم يشاركوا في القتال“ 10لى األقل ، وكان م  بنيهم ع2000أيلول 
 12هذي  النومن  لم يقتل أي مواط  إسرائنل، بنيما قتل جيدي واحد. ونذكر أيضًا بالفلسطنينن  الـ 

م  عرب إسرائنل  الذي  شاركوا في مظاهرات تضاميية مع أبياء شعبهم في األسبوع األول م  
قام رجال الشرطة بإطالق اليار علنهم وقتلهم. كذلك مواط  إسرائنلي قتل تشري  األول، عيدما 

بسبب رشق حجر. هذه اإلحصائيات لها دور مهم في التسلح المتزايد للتيظيمات الفلسطنيية وفي 
 اختيار تكتيك العمليات االنتحارية.

بحقيقة أن أصل عائلة أبو م  أجل الدقة، ال يبدأ تاريخ مخيم جين  لالجئن  بالقتلى األوائل فيه، بل 
 الهيجا هو م  عن  حود  اآلن هي عن  هود(، وأن أصل عائلة الزبندي م  قيساريا.

البروفيسور دييا بورات. نعرفها م  تياولها لإلحصائيات المتسرعة التي تيشر لدييا بن  الحن  
ها المؤرخة األولى لـ واآلخر، ع  ميحيى الالسامية في العالم. ولكيها في مقال كورن ُتذكر باعتبار 

كان أحد المدعن  ضد بكري، وهو إسرائنل كسبي، طلب ميها موقفًا حول الفنلم. وحسب ”.يد واسم“
 قوله، كتبت له بأن هتلر قال أقوااًل مشابهة للتي قالها أحد م  أجرى الفنلم مقابلة معهم حول النهود.

نل سموتريتش ع  إحراق المساجد وتلك م  أجل الدقة، لم أطلب م  بورات موقفًا حول أقوال بتسلئ
الكتابات العيصرية باللغة العبرية، وع  قتل عائالت كاملة غنر يهودية، وع  قصف متعمد م  قبل 
إسرائنل. ولم أطلب م  بورات موقفها حول يهود يهاجمون غنر النهود الذي  يقطفون الزيتون، حتى 

 ء غنر يهودية يتجاوز صالحياتها.سفك دمائهم. أعرف أن طرح موقف يمس بنهودي في سما
يعتري القضاة تضارب مصالح. هذه بدهية تحلق فوق الثرنثرة السياسية في إسرائنل وتعكس نجاحًا 
آخر لليمن ، بوضع القضاة على كرسي المتهمن . التهمة هي اليسارية، لك  تم تغليفها بمفهوم مهيي 
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افي كلمان لبسكن  ع  رئيسة المحكمة وتفاصنل معلوماتية مجرمة كما يبدو، مثل مقاالت الصح
 العليا استر حنوت.

في ” ذي ماركر“نشرت حنوت يوم الجمعة، قائمة بمعاينر لبلورة قائمة دوافع القضاة، م  تقرير 
. أواًل، اليشر مبادر إليه، وهو ليس جزءًا م  الرد على سؤال حسب قانون حرية 7/8تاريخ 

نل سموتريتش بإقامة لجية تحقنق لفحص تضارب المعلومات. صحيح أن مشروع قانون بتسلئ
مصالح القضاة قد سقط، لكييا نستيتج أن دمج انتقادات انتقائية لمراسلن  م  اليمن  مع دعاية يمنيية 

 مركزة وسامة، يفعل فعله. الضغط ييجح.
ليسار، كانت المقاربة ذات يوم بأن القضاة فوق أي انتقاد واشتباه. في الثماننييات، مهد ناشط م  ا

جدعون سبنرو، الطريق لخفض القضاة إلى درجة البشر، عيدما قال إنهم يتأنثرون في قرارات حكمهم 
م  األجواء العامة ضد الفلسطنينن . وقد تم تقديمه للمحاكمة وحظر عليه إرسال رسائل انتقادية 

 يه.للقضاة، إلى أن تمك  نضال قانوني أدارته جمعية حقوق المواط  م  إلغاء الحظر ع
يبدو أن انتقاد اليمن  للقضاة يسنر في االتجاه نفسه، وييبع م  فهم أن كل قاض هو نمط يعكس 
مكانته االجتماعية واالقتصادية وعرقه. لقد استهدف االنتقاد خلق مياخ عام يضع كل قاض في 

 مكانه.
تدييًا أم علمانيًا، وتحريًا للدقة، نؤكد بأن كل قاض إسرائنلي، سواء كان مستوطيًا أم غنر مستوط ، م

يعتوره تضارب مصالح عمنق … قاضيًا في محكمة عسكرية أو مدنية، م  موالند البالد أو مهاجراً 
عيدما يحاكم فلسطنييًا يعارض الحكم العسكري اإلسرائنلي الغريب والياهب، والمتظاهر ضد طرده 

إال للنهود. الفرق هو  م  أرضه على أيدي يهود، والذي يبيي بدون ترخيص ألن الرخصة ال تعطى
 النهودي، وعلى رأسه أمراء اليمن ، ال يجد هيا أي تضارب في المصالح. –أن الجمهور اإلسرائنلي 

 9/8/2020هآرتس 
 9/8/2020القدس العربي، لندن، 
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