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 اإلعالمي والباحث القدير األستاذ نافذ أبو حسنة ىمركز الزيتونة ينع
بقضاء هللا وقدره، الباحث واإلعالمي  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، وبمزيد من الرضا ىينع

الفلسطيني القدير األستاذ نافذ أبو حسنة، المدير التنفيذي لقناة فلسطين اليوم؛ الذي وافته المنية 
 ، في العاصمة اللبنانية بيروت.2020آب / أغسطس  10مساء أمس اإلثنين 

عن القدس والمقاومة وحقوق حمل الفقيد قضية فلسطين في قلبه وعقله ووجدانه، وانبرى للدفاع 
 الالجئين والشعب الفلسطيني.

ويفتقد مركز الزيتونة برحيله زمياًل معطاًء ومشاركًا فعااًل، في أنشطة المركز المختلفة من مؤتمرات 
 وحلقات نقاش، فضاًل عن إسهاماته العلمية لجهة تقديم األوراق أو المشاركة في إعداد الكتب.

من أهل الفقيد وذويه وزمالئه في قناة فلسطين اليوم بأحر التعازي، سائلين هللا ويتقدم مركز الزيتونة 
 له الرحمة والمغفرة ولهم جميل الصبر والسلوان.

 11/8/2020، واالستشارات_بيروت تللدراسامركز الزيتونة 
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 نتنياهو حول الضم: حاليًا المسألة ليست ضمن أولويات ترامب .1

وكاالت: ألمح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى أن الرئيس األميركي،  -تل أبيب
دونالد ترامب، تراجع عن دعم مخطط الضم اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن 

 سلم أولوياته" في الوقت الراهن. ذلك "ليس في
، إنه "كان واضحا منذ البداية أمساليمينية اإلسرائيلية،  20وقال نتنياهو في مقابلة أجراها مع القناة 

أننا لن نتمكن من فرض سيادتنا )على مناطق في الضفة المحتلة( لن يتم دون موافقة أميركية. لو لم 
ت أقدمت على هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ولكان رؤساء نكن بحاجة إلى الموافقة األميركية لكن

 حكومة آخرون قد فعلوا ذلك".
وأضاف "الرئيس ترامب مشغول حاليًا بأشياء أخرى، لم تعد المسألة في سلم اهتماماته، وأنا أقول ذلك 
ح بصراحة"، وأضاف "آمل أن نتمكن أيًضا من نزع االعتراف بسيادتنا وتطبيق السيادة وربما مصال

 سياسية أخرى مهمة لدولة إسرائيل في المستقبل القريب".
وقال "لقد نجحت بالحصول على اعتراف أميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها، 
وبسيادة إسرائيل على الجوالن )السوري المحتل( وكذلك حصلت على اعتراف أميركي بشرعية 

 المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة".
سنوات مع فريق الرئيس ترامب لوضع خطة السالم األميركية )في إشارة إلى  3اف "عملت طيلة وأض

"صفقة القرن"( والتي أعتقد أنها الخطة الوحيدة التي تضمن مصالح إسرائيل؛ كل ذلك لم يحدث 
 مصادفة".

لمناطق  يذكر أن نتنياهو كان قد عّبر في أكثر من مناسبة عن عزمه على تنفيذ ضم أحادي الجانب
في الضفة المحتلة، وحدد في االتفاق االئتالفي مع "كاحول الفان"، بداية تموز الماضي بداية لبدء 

 تنفيذ إجراءاته.
 11/8/2020األيام، رام هللا، 

 
 اشتية يؤكد على سيادة النظام وحماية القانون .2

شدد رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت  :رام هللا
في مدينة رام هللا، اإلثنين، على سيادة النظام، وحماية القانون، لتوفير األمن للمواطنين، أمام ظاهرة 

 وأكد اشتية رفع الغطاء عن كل من يعبث بالسلم األهلي المجتمعي. تجاوز القانون.
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مواصلة العمل لمواجهة المحاوالت اإلسرائيلية لفرض وقائع زائفة على األرض، مشيدا بما تحقق وأكد 
 من اصطفاف دولي أسهم حتى اآلن في إيقاف مخططات الضم األميركية اإلسرائيلية.
 10/8/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ع لبنانوفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن م .3

محمود عباس، التقى وفد فلسطيني برئاسة عضو  يةفلسطينال السلطةبتوجيهات من رئيس : بيروت
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، بالرئيس اللبناني العماد ميشال 

عضاء اللجنة التنفيذية وقال األحمد "وصلنا كوفد رئاسي فلسطيني من قيادة منظمة التحرير وأ  عون.
فيها، لننقل الى لبنان وللرئيس عون تضامن فلسطين معه.. وكلنا أمل بأن تكون للبنان قدرة على 
التعافي، وكشف كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا االنفجار التخاذ اإلجراءات التي تراها القيادة اللبنانية 

 مناسبة".
 10/8/2020، والمعلومات الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 غزة تستعد الستقبال آالف العالقين: لجنة المتابعة الحكومية .4

أعلنت لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، عن استعدادها الستقبال آالف العالقين في جمهورية 
خرى، عبر معبر رفح، رغم تفشي جائحة "كورونا" عالميًا. وأكد مركز اإلعالم أمصر العربية ودول 

"أن معبر رفح الحدودي سيفتح ، صحفي، تابعه "فلسطين أون الين ت الحكومي في مؤتمروالمعلوما
باالتجاهين لمدة ثالثة ايام بدء من غٍد الثالثاء وحتى الخميس، وذلك بعد االنتهاء من الترتيبات 

 الالزمة والحصول على الموافقات المطلوبة.
 10/8/2020، الين أونفلسطين 

 
 العجز الدوائي في القطاع تعّدى الخط األحمر: غزةفي وزارة الصحة  .5

يوم االثنين، إن العجز الدوائي في قطاع غزة، تعّدى الخط قالت وزارة الصحة الفلسطينية، : غزة
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده مدير دائرة "مكافحة العدوى" رامي العبادلة، في مركز  األحمر.

 45وقال إن "العجز الدوائي تعّدى الخط األحمر، بعد نفاد  اإلعالم والمعلومات الحكومي بمدينة غزة.
في المائة من لوازم  65في المائة من المستهلكات الطبية ونحو  31في المائة من األدوية و

 المختبرات.".
 10/8/2020، قدس برس
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 المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية باتجاه البحر .6

قالت وسائل إعالم، اإلثنين، إن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أطلقت عددا من : الناصرة
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، في  الصواريخ التجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر.

خبر نشرته على موقعها اإللكتروني: "إن إطالق الصواريخ، اإلثنين، يأتي في إطار جهود حماس 
ورأت الصحيفة أن تزامن تجربة الصواريخ مع عودة الفلسطينيين في  لتطوير قدراتها الصاروخية".

ة، باتجاه أراضي المستوطنات المحاذية، هو "رسائل قطاع غزة إلطالق الطائرات الورقية الحارق
سرائيل". ورصد  تعكس استياء الحركة من عدم تنفيذ تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر بين حماس وا 

 عمليات إلطالق الصواريخ. 8مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة ما ال يقل عن 
 10/8/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 الونات الحارقة من غزة واشتعال حرائق في مستوطنات "الغالف"تواصل إطالق الب .7

"األيام" ، وكاالت: تواصل إطالق البالونات الحارقة من قطاع غزة، أمس، باتجاه مستوطنات -غزة 
" العبرية، إن دوي 12وقالت القناة " "الغالف" اإلسرائيلية، ما تسبب باشتعال عدد كبير من الحرائق.

. يروت" يبدو أنه ناجم عن جسم متفجر موصول ببالون أطلق من قطاع غزةانفجار ُسمع في "سد
وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن طواقم اإلطفاء عملت على إطفاء الحرائق التي تتسبب بها 

 .أمسحريقًا حتى ساعات عصر  12البالونات، مشيرًة إلى اندالع 
 11/8/2020، األيام، رام هللا

 
 تدعو لهبة شعبية دفاعا عن المسجد األقصى حماس .8

دعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أهالي مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، إلى هبة : غزة
شعبية للدفاع عن المسجد األقصى المبارك، وتصعيد المقاومة مع االحتالل الصهيوني للتصدي 

 يني.لمخططات االحتالل التي تستهدف الوجود الفلسط
وقال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية عبد اللطيف القانوع، اليوم اإلثنين، إن العدوان 
اإلسرائيلي الهمجي المتواصل على مدينة القدس، واالقتحام اليومي للمسجد األقصى، ومشروع بناء 

 نة المقدسة.ألف وحدة استيطانية، يشكل خطًرا حقيقًيا محدًقا على المسجد األقصى وأهالي المدي
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وبّين القانوع في تصريح مكتوب، أن اقتحامات االحتالل والمستوطنين اليومية للمسجد األقصى 
 يومي. واقع بشكلالمبارك والتي كان آخرها صباح اليوم هي محاولة لفرض أمر 

 10/8/2020، قدس برس
 

 غانتس: ازدهار غزة مقابل عودة "أوالدنا" .9
الحتالل ورئيس قال بيني غانتس وزير جيش ا -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

 ثنين، "إن حكومته ليس لديها أي مصلحة في التصعيد العسكري بغزة".يوم االالوزراء البديل، 
جاءت أقوال غانتس خالل جلسة استماع أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست حول الوضع 

 األمني.
 وقال غانتس "كل ما نريده هو عودة أوالدنا، ونحن سنكون سعداء الزدهار الوضع االقتصادي بغزة".

.. كل هذا يمكن أن يحصل بعودة إسرائيلرى العمال من غزة يدخلون أسعد حين أوأضاف "سأكون 
 أوالدنا وحينها سنرى غزة في صورة أخرى من التطور".

 10/8/2020القدس، القدس، 
 

 سة أخرى لهدم منزل األسير أبو بكرغانتس يأمر بتقديم طلب عقد جل .10
أمر بيني غانتس وزير الجيش اإلسرائيلي، الجهات المختصة في وزارته للتواصل مع مكتب : رام هللا

جراء مزي د من النقاش حول الحكم الذي المدعي العام لتقديم طلب للمحكمة العليا لعقد جلسة أخرى وا 
صدر عن المحكمة اليوم إللغاء قرار عسكري بهدم منزل األسير نظمي أبو بكر من يعبد في جنين 

 والمتهم بقتل جندي إسرائيلي بحجر ألقاه على رأسه، وهو ما ينفيه األسير.
ضاء ونقل موقع يديعوت أحرونوت، عن غانتس قوله، إن الجيش يقبل بأي حكم صادر عن الق

 والمحكمة العليا، لكن الحكم الذي صدر اليوم بإلغاء عملية الهدم مؤسف للغاية.
 وأضاف "الردع أداة مهمة في الحرب على اإلرهاب". وفق قوله.

 10/8/2020القدس، القدس، 
 

 يوم 100نتنياهو يؤجل تفجير األزمة مع غانتس ويكسب  .11
الوقت الذي نشرت فيه نتائج استطالع رأي جديد تدل على أن تكتل  في: نظير مجلي -تل أبيب

أحزاب اليمين الحاكم في إسرائيل، بدأ يفقد أكثريته، أعلن قادة األحزاب الدينية اليهودية أنهم تمكنوا 
من إقناع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتأييد اقتراح حل وسط في موضوع الموازنة، ما يعني أن 
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الئتالفية التي كادت تنفجر هذه األيام وتسقط الحكومة وتهدد بانتخابات جديدة، سوف تؤجل األزمة ا
 ثالثة شهور أخرى.

يوم أخرى. ومع  100وأكدوا أن الحل الوسط هو بتمديد مهلة المصادقة على ميزانية العام الجاري بـ
ن، فإن ناطقًا بلسان نتنياهو أن هذه الخطوة قوبلت بارتياح ما في الحلبة الحزبية وبين اإلسرائيليي

هذه التسوية تحل مشكلة عينية تتعلق بالموازنة، ولكنها ال تنهي األزمة »طمأن جمهوره، بالقول إن 
«. داخل االئتالف ومع حزب )كحول لفان( وحلفائه، وال تعني سقوط فكرة التوجه إلى انتخابات جديدة

نه يدرك أن نتنياهو يصر على التوجه ، بيني غانتس، أ«كحول لفان»وأكد ناطق بلسان رئيس 
لالنتخابات، وأنه تراجع اآلن حتى ال يخسر حلفه مع األحزاب الدينية. ولكن تأجيل االنتخابات هو 
 خطوة أخرى في طريق طويلة نسعى فيها لمنع سيطرة الحسابات الشخصية على الحسابات الوطنية.

  11/8/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 ض حالة التأهب في الجيش اإلسرائيلي عند حدود لبنانخف .12
اإلثنين، خفض حالة التأهب على الحدود مع  أعلن الجيش اإلسرائيلي، مساء يوم: محمود مجادلة

رسال تعزيزات عسكرية، "استعداد لهجوم محتمل"  لبنان، بعد ثالثة أسابيع من رفع حالة التأهب وا 
 يقدم عليه حزب هللا اللبناني، ردا على مقتل أحد عناصره في سورية في غارة إسرائيلية.
 10/8/2020، 48عرب 

 

 االحتالل يستعد الستقبال هجرة يهودية جديدة .13
يستعد االحتالل اإلسرائيلي الستقبال هجرة يهودية جديدة من شمال : أحمد صقر -21عربي -غزة

 المتحدة األمريكية وكندا، موطن أكبر جالية يهودية في العالم.الواليات 
وأعلنت وزارة االستيعاب التابعة لالحتالل اإلسرائيلي، االثنين، "تشغيل أستوديو لتعليم اللغة العبرية 

 في الخارج، عبر تطبيق زووم؛ نظرا لزيادة الطلب على هجرة اليهود".
 152ي، زعمت منظمة "نيفش بنيفش"، أن "هناك زيادة بنسبة " اإلسرائيلi24وبحسب ما أورده موقع "

 في المئة في عدد المسجلين للهجرة من الواليات المتحدة وكندا".
ألف يهودي من الواليات المتحدة وكندا  60وساهمت "نيفش بنيفش" حتى اآلن بـ"هجرة أكثر من 

في المئة في  157زيادة بنسبة  وبريطانيا"، وتظهر بيانات المنظمة أنه منذ تفشي كورونا، حدثت
تم تسجيل  2020أسرة يهودية، وفي منتصف  2,141تم تسجيل  2019التسجيل األولي للهجرة، وفي 

5,494. 
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إلى إسرائيل من خالل إسهام المنظمة، وفي منتصف  2,283هاجر  2019وأضاف الموقع: "وفي 
 مهاجرين جدد". 8,306، قدم إلى إسرائيل 2020

بحسب الموقع، أن "تلي الوباء موجة هجرة، بمجرد أن تعيد فتح حدودها لغير  وتتوقع "إسرائيل"،
 اإلسرائيليين".

مقارنة  2021ألف مهاجر بحلول نهاية العام  90وتوقعت وزيرة الهجرة، بنينا تامانو شطا، "وصول 
 ".2019في العام  35,463بـ

 20/8/2020، "21موقع "عربي 

 
 االحتالل يغلق معبر كرم أبو سالم ويمنع إدخال مواد البناء لغزة .14

قررت قوات االحتالل اإلسرائيلي إغالق معبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال مواد :  21عربي -لندن
وقال جيش االحتالل اإلسرائيلي، في بيان، إنه قرر إغالق معبر كرم أبو سالم،  بناء إلى قطاع غزة.

وزعم االحتالل أن  وسيسمح فقط بإدخال المساعدات اإلنسانية والوقود، ابتداء من صباح الثالثاء.
 القرار يأتي في ظل استمرار إطالق البالونات باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ونقلت وكالة األناضول عن مسؤول فلسطيني، إن سلطات االحتالل أبلغت الجهات الفلسطينية بقرار 
وقف إدخال مواد البناء وكافة المتعلقات بها بشكل كامل إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم 

 )جنوب شرق(، حتى إشعار آخر.
" اإلسرائيلي، إلى أن قرار إغالق معبر "كرم أبو سالم" من قبل وزير الحرب بيني i24ولفت موقع "

 إلسرائيلية في المناطق.غانتس، جاء بناء على توصية ما يسمى منسق أعمال الحكومة ا
 10/8/2020، "21موقع "عربي 

 
 2020أطفال استشهدوا منذ بداية  4: االحتالل يصّعد حمالت االعتقال وم"اإلعال" .15

رصد تقرير رسمي فلسطيني استشهاد أربعة أطفال خالل النصف األول  ”:القدس العربي“ -رام هللا
 غزة.من العام الجاري، في مناطق الضفة الغربية وقطاع 

وفي تقرير جديد، استعرضت وزارة اإلعالم الفلسطينية، أبرز انتهاكات قوات االحتالل والمستوطنين 
سبتمبر من عام  28بتاريخ ” انتفاضة األقصى“بحق الطفولة الفلسطينية، الفتا إلى أنه منذ بداية 

عشرات طفال، وجرح  3,090، استشهد أكثر من 2019وحتى نهاية شهر أكتوبر من عام  2000
 اآلالف من األطفال الفلسطينيين.
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ويوضح التقرير أنه منذ إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أن مدينة القدس عاصمة لدولة 
طفال، وجرح اآلالف من األطفال  116، استشهد 2019ديسمبر وحتى نهاية عام  6االحتالل يوم 

 برصاص االحتالل.
منذ  745طفال، بينهم  17,000أكثر من ” انتفاضة األقصى“فيما اعتقلت قوات االحتالل منذ بداية 

، ولغاية نهاية شهر 2020عاما، فيما اعتقلت منذ بداية عام  18، تقل أعمارهم عن 2019بداية عام 
ءات طفال، بحسب احصا 170أطفال، حيث ال يزال يتواجد في سجون االحتالل  304يونيو الماضي 

 نادي األسير الفلسطيني وهيئة شؤون األسرى.
 10/8/2020، ، لندنالقدس العربي

 
 دونم بالقوانين العنصرية 6,000تستولي على  "إسرائيل" تقرير: .16

)أريج(، لألوامر  –حسن عبد الجواد: كشف تحليل أجراه معهد األبحاث التطبيقية  –بيت لحم 
العسكرية اإلسرائيلية الصادرة، أن مساحة األراضي الفلسطينية التي استهدفتها األوامر العسكرية 

النصيب دونما، شملت أوال توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، والتي كان لها  6,011اإلسرائيلية بلغت 
من المساحة الكلية لألراضي المستهدفة  %35دونما من األراضي،  2,098األكبر من األوامر بواقع 

 باألوامر الصادرة.
وجاءت هذه الزيادة من خالل أوامر عسكرية تم إصدارها والمصادقة عليها خالل أعوام االحتالل، 

ية جديدة في الضفة، إضافة تمنح في مضمونها مجالس المستوطنات السيطرة على أراض فلسطين
إلى تلك التي تحتلها المستوطنات، اليوم، وتلك التي تأتي تحت إطار المخططات الهيكلية اإلسرائيلية 
لتصبح ضمن حدود المستوطنات المستقبلية، حتى بلغت المساحة التي تأتي ضمن مناطق نفوذ 

، أي بزيادة مقدارها 2019م كم مربع( مع نهاية العا 541.5دونما ) 541,516المستوطنات الى 
 1991كم مربع( عن مساحة المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة في العام  55.4دونما ) 55,379
 كم مربع(. 486.1دونما ) 486,137والبالغة 

دونما من  1,860كما شملت األوامر العسكرية توسيع عدد من البؤر االستيطانية في الضفة بواقع 
من مجموع مساحة األراضي المستهدفة باألوامر، هذا باإلضافة الى  %31األراضي، ما نسبته 

من مساحة  %21دونما من األراضي، ما نسبته  1,285االستمالك ألغراض المنفعة العامة بواقع 
ف األراضي المستهدفة، باإلضافة إلى تغيير تصنيف األراضي من غابات الى مناطق سكنية بهد

 دونما، وأيضا شق الطرق االلتفافية الجديدة منها شارع  662البناء والتوسع في المستوطنات بواقع 
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 المقطع الجنوبي )مقطع العروب ومقطع حوسان(. - 60حوارة االلتفافي والشارع االلتفافي رقم 
 11/8/2020، األيام، رام هللا

 
 الضفة الغربية "تمزق"تدفع بخطط استيطانية  "إسرائيل: "تقرير .17

« 1إي »اتهم تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بدفع خطط استيطانية ضمن مشروع  رام هللا:
في منطقة القدس الكبرى والذي يثير ضجة سياسية وقانونية منذ سنوات ويفترض أن الدولة العبرية 

 أوقفته تحت ضغط دولي.
ة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير، في تقرير، وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاوم

إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي صادقت على بناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، »
(، ضمن مشروع القدس الكبرى االستيطاني، E1عناتا، العيزرية، وأبو ديس في المنطقة المسماة )

ن القدس بشكٍل كامل ويطوق المناطق )عناتا، الطور، والذي من شأنه أن يغلق المنطقة الشرقية م
 «. حزما(، بحيث ُتحرم من أي إمكانية توسع مستقبلية باتجاه الشرق

من شأنه أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال « 1إي »وأكد تقرير منظمة التحرير أن مشروع 
أن »ة. وتابع التقرير ووسط الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحيا

المشروع االستيطاني سيؤدي إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود 
بلدية االحتالل في القدس مع المستوطنات داخل حدود بلدية موشيه ليئون، وبالتالي يحول القرى 

من األراضي في الضفة العربية إلى معازل محاصرة، فضاًل عن كونه يعني ضم مساحات واسعة 
كما يدمر المشروع «. الغربية إلى حدود بلدية القدس الكبرى وفق مخططات سلطات االحتالل

 التجمعات البدوية على طول المنطقة الواصلة لألغوار.
، الحقوقية اإلسرائيلية المتخصصة بقضايا القدس، إن من شأن البناء «عير عاميم»وقالت منظمة 

لمشروع أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية االستيطاني في هذا ا
من مدينة القدس، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور، حيث يخضع عدد كبير من 
التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم 

 ومنازلهم.
 9/8/2020، وسط، لندنالشرق األ 
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فزاع اأُلسر جزء من نظام يديره االحتالل .18  "بتسيلم": اقتحام منازل الفلسطينّيين في الليل وا 
"األيام": قال مركز "بتسيلم" الحقوقي اإلسرائيلي: إن "اقتحام الجيش لمنازل الفلسطينّيين في  -القدس 

فزاع اأُلسر من نومها، بما في ذلك األطف ال الّصغار والرّضع، أصبح منذ زمن بعيد ُدجى الّليل وا 
 جزءًا من الروتين الذي أنشأه ويديره نظام االحتالل في الضفة الغربّية".

التي اشتملت في الحالة التي أمامنا على ممارسة الُعنف  -وشدد "بتسيلم" على أن "هذه االقتحامات 
تالف ممتلكاتهم  يحتاج الجنود إلى أوامر تفتيش أو تحدث دون أن  -ضّد أفراد العائلة وترهيبهم وا 

 حّتى تقديم أسباب أّيًا كانت".
 10/8/2020، األيام، رام هللا

 
 مبنى لفلسطينيين خالل أسبوعين 30ترصد هدم االحتالل  "أوتشا" .19

وثق تقرير جديد أصدرته إحدى مؤسسات األمم المتحدة، قيام سلطات ”: القدس العربي“ –غزة 
مبنى، في المنطقة المسماة )ج( بالضفة الغربية وفي  30االحتالل اإلسرائيلية، بهدم أو مصادرة 

القدس الشرقية، خالل األسبوعين الماضيين، فيما رصد تقرير أصدرته إحدى المؤسسات المقدسية، 
 منزال فلسطينيا في المدينة المحتلة، خالل الشهر الماضي. 20قيام االحتالل بهدم 

في تقرير جديد أصدره، إن ” أوتشا“وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 
 سلطات االحتالل تذرعت بحجة عدم ترخيص تلك المباني، من قبل السلطات اإلسرائيلية.

لحاق األضرار  25ممي أن عمليات الهدم والمصادرة أدت إلى تهجير ويوضح التقرير األ شخصا وا 
 21آخرين، الفتا إلى أنه في إحدى هذه الحوادث، هدمت السلطات اإلسرائيلية في يوم  140بنحو 

يوليو مبًنى على مشارف مدينة الخليل، حيث كان من المقرر استخدامه كمركز إلجراء فحوصات 
 ”.ناكورو “اإلصابة بفيروس 

 10/8/2020، القدس العربي، لندن
 

 ن والفلسطينيين بالسعودية دخل مرحلة الجمودملف المعتقلين األردنيي .20
أكد مسؤول ملف المعتقلين األردنيين في السعودية، خضر المشايخ، أن "قضية المعتقلين : عمان

لت قدس برس عن المشايخ، أن "أهالي ونق أصبحت شبه متوقفة، وهي أقرب لحالة الجمود والنسيان".
المعتقلين األردنيين والفلسطينيين ال يعرفون أدنى معلومة عن أوضاع أبنائهم في السجون السعودية، 

 واالتصاالت شبه منقطعة، إال مع بعض المعتقلين، وتتم لدقائق قليلة فقط".
 10/8/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 شواطئ فلسطين: األسباب والتداعياتسياحة على  .21

 *هاني المصري
سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في األيام األخيرة، لكل من يرغب من أهل الضفة الغربية 

من دون تصاريح، عبر الحواجز والفتحات، لدرجة السماح لدخول العديد  48الدخول إلى مناطق 
ناك من يقول مئات اآلالف، منهم من هو مدرج على بسياراتهم، ما أدى إلى قيام عشرات اآلالف، وه

قوائم المنع من دخول إسرائيل؛ بانتهاز هذه الفرصة ورؤية البالد، والسباحة في البحر، والتنزه على 
الشاطئ وفي األسواق، والكثير منهم يزور بالد األجداد والبحر للمرة األولى، فمن حقهم أن يفعلوا 

آخر، حيث إن الضغط المتراكم جراء اإلغالق المتواصل منذ ذلك من دون وضع ذلك في سياق 
انتشار وباء كورونا جعل الفلسطينيين ينتهزون فرصة السماح لهم بالدخول للعبور والترويح عن 

 أنفسهم.
تباينت اآلراء لتفسير لقرار االحتالل، فهناك من فّسره بأنه أضر باالقتصاد الفلسطيني، وأدى 

ائيلي الذي يعاني بحدة جراء جائحة كورونا، وذهب البعض إلى أن الهدف لمساعدة االقتصاد اإلسر 
منه إقامة الدولة الواحدة، في حين قال آخرون إن الهدف الدفع بانتشار وباء كورونا إلضعاف 
الفلسطينيين واستنزافهم بقضايا بعيًدا عن االحتالل واالستعمار االستيطاني والضم، بينما ذهب 

أظهر صورة أخرى لإلسرائيلي مختلفة عن صورة الجندي الذي يقف على  آخرون إلى أن الهدف
الحواجز ويمنع الحركة ويعتقل الفلسطينيين ويعتدي عليهم ويطلق عليهم النار بسبب ومن دون 
سبب، وعن صورة المستعمر المستوطن الذي يصادر األرض ويطرد سكانها ويعتدي عليهم وعلى 

 يجعل حياتهم جحيًما لدفعهم إلى الهجرة الداخلية والخارجية.وأمالكهم وسياراتهم ومساجدهم، و 
وهناك من فّسر القرار بأن سلطات االحتالل تريد أن تظهر العين الحمراء للسلطة التي تعارض رؤية 
ترامب والضم، وتظهر أنها صاحبة اليد العليا، وأنها رغم حاجتها إلى السلطة، فهي قادرة على 

ن فسره بأنه نتيجة وانعكاس للقرار الذي اتخذته السلطة بإغالق الضفة من االستغناء عنها، وهناك م
مساء الخميس وحتى صباح األحد من كل أسبوع. وانتهز ما حدث، وطالب السلطة بالتراجع عن 
نما جراء عدم  قرارها الذي لم يحقق غرضه، ليس بسبب زحف الفلسطينيين إلى داخل فلسطين، وا 

يين، إن لم نقل معظمهم، بجدوى اإلغالق في ظل انتشار الوباء بشكل قناعة الكثير من الفلسطين
واسع، وعدم قيام الحكومة بضمان تنفيذ اإلجراءات الوقائية، وخصوًصا منع األعراس وبيوت العزاء 
والتجمعات الوطنية وفي السوبر ماركت واألسواق والمناسبات االجتماعية المختلفة. وساعد على عدم 

أن الغالبية العظمى من المصابين إصابتهم من دون أعراض أو أعراض طفيفة، ما  االلتزام أساًسا
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دفع إلى تغليب عودة الحياة االقتصادية على مكافحة الكورونا، ألن تأثير الوباء االقتصادي أكبر من 
 تأثير وباء كورونا.

يره محدود نظًرا الكثير من هذه األسباب صحيح أو صحيح نسبًيا، مثل السبب االقتصادي، ولكن تأث
لحجم االقتصاد اإلسرائيلي مقارنة بالفائدة القليلة المتحققة من السياحة الفلسطينية، وذلك ألن معظم 
أهل الضفة الذين زاروا الداخل أحضروا طعامهم واحتياجاتهم معهم، وصرفوا القليل من األموال في 

 ث، لذا يمكن إضافة ما يأتي:إسرائيل، ولكن األسباب السابقة ال تكفي وحدها لتفسير ما حد
ما حدث لم يحدث للمرة األولى، بل تكرر سابًقا مرات عدة وبصورة أكبر، فضاًل عن إصدار 

 تصاريح لمئات اآلالف، وخصوًصا في شهر رمضان.
إّن ما يفسر هذا القرار أواًل وقبل كل شيء أن االحتالل يشعر باألمن واألمان، فلم نشهد عمليات 

ل منذ فترة طويلة، بينما شهدنا عمليات محدودة ومتباعدة في الضفة، وعلى ما يبدو مقاومة في الداخ
نذارات؛ جعلها تخاطر بالسماح بدخول  بأن تقديرات أجهزة األمن اإلسرائيلية بعدم وجود تهديدات وا 
ذا استمر الهدوء،  واسع للفلسطينيين، ألن المخاطرة محدودة، وبالتالي ال خطر من خوض التجربة .وا 
يمكن أن تتوسع سياسة السماح بدخول الفلسطينيين، وخصوًصا أن انتشار كورونا متقارب ومتناسب 

سرائيل، فال خشية من انتقال العدوى، فالحال من بعضه.  ما بين الضفة وا 
السبب الثاني، وهو وثيق االرتباط باألول، ويتعلق بأن نتنياهو واليمين اإلسرائيلي بكل ألوانه، وهو 

كل حاسم على حكومات إسرائيل منذ فترة وحتى إشعار آخر، يعتمد خطة إقامة "إسرائيل المسيطر بش
الكبرى" اليهودية العنصرية، ويعارض قيام دولة فلسطينية حقيقية، وأكثر ما يطرحه معازل مقطعة 
األوصال، رغم أن سيادة الدولة واحدة من النهر إلى البحر، ولكن من دون منح الجنسية 

بل يفكر في كيفية سحبها ممن حصلوا عليها، كما يدل ما جاء في رؤية ترامب حول  للفلسطينيين،
ضم سكان المثلث، للكيان الفلسطيني الذي يمكن أن يسمى "دولة"، وكيفية طرد المزيد من 
لى بلدان هجرة جديدة لتحقيق توسع  لى غزة وسيناء بعد توسيعها، وا  الفلسطينيين إلى األردن وا 

من الضفة، على طريق ضم الضفة برمتها الحًقا إلى حين توفر الظرف  %30إسرائيل عبر ضم 
 المناسب.

وهنا ال يمكن كذلك تفسير الخطوة اإلسرائيلية إال في إطار نظرية السالم االقتصادي التي طرحها 
نتنياهو منذ مدة طويلة، وتنظر للفلسطينيين كمشكلة يجب أن تحل كأفراد، وليسوا شعًبا له هوية 

وحقوق يجب أن تلبى، ويمكن أن تكون الخطوة المناسبة إلسرائيل توفير الحد األدنى للحياة وطنية 
للفلسطينيين ضمن معادلة إبقائهم بين الحياة والموت، حتى ال ينفجروا في وجهها إذا تدهورت حياتهم 
بالكامل، وما يجري في قطاع غزة نموذج على ذلك، حيث الحصار الخانق والعدوان المستمر 
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التهديد بالعدوان الشامل، والسماح بنفس الوقت بتخفيف الحصار، ونقل األموال القطرية عبر و 
إسرائيل طالما التهدئة قائمة ضمن مخطط الحتواء حركة حماس وبقية فصائل المقاومة على طريق 

 تغييرها أو ضربها إذا لم تروض بالكامل.
هو الذي يقبل أن يعيش كمواطن بال حقوق، إن االحتالل يرسل رسالة مفادها أن الفلسطيني الجيد 

ومن الدرجة الثالثة أو الرابعة، مقابل أن يسمح له بالعمل والعيش، إلى أن يقضي هللا أمًرا كان 
 مفعواًل.

يمكن تفهم إقدام الفلسطينيين على زيارة الداخل الفلسطيني كلما توفرت الفرصة لذلك، سواء كان 
ورونا أم ال، فهذه بالدهم وديارهم وممتلكاتهم، وهناك البحر هناك إغالق اقتصادي بسبب جائحة ك

( VIPالمحرومون منه، وبداًل من معارضة األمر، خصوًصا من بعض أصحاب بطاقات )
(، يجب نشر ثقافة المقاطعة للبضائع اإلسرائيلية، وتشجيع شراء البضائع الوطنية، والترويج BMCو)

الخدمات والنوعية وشروط السالمة، وتقليل األسعار،  للسياحة داخل الضفة والقطاع، عبر تحسين
ورعاية ودعم المناطق السياحية واألثرية، وتشجيع السياحة الدينية، فالقدس واألقصى تحت االحتالل 

 .سرائيلوضّمت إل
البقاء  استراتيجيةإن حالة التوهان التي تشهدها الساحة الفلسطينية واستمرار االنقسام، واعتماد 

موحدة، وغياب المؤسسات الوطنية الجامعة والفاعلة، وعدم  واستراتيجيةمن دون رؤية  واالنتظار
التوحد على مشروع وطني متفق عليه يجسد القواسم المشتركة؛ كل ذلك يساعد على انفالت الوضع 
األمني، وتدهور االقتصاد، وانتشار السالح والفوضى، وزيادة الهوة بين القيادة والقوى والحكومة 

ن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع األهلي والمواطن على من والشعب، وتبادل االتهامات بي
يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع، وعن استمرار االنقسام وانتشار كورونا، والعمل في المستوطنات 

 ... إلخ.
وفي هذا السياق، تحاول الحكومة تحميل المواطن أو القطاع الخاص أو المجتمع األهلي المسؤولية، 

ي وتغليب المصالح الفردية والحسابات السياسية، والتنصل من المسؤولية، مع أن بحجة غياب الوع
الكل يتحمل المسؤولية، ولكن تبقى المسؤول األول عن كل شيء هي القيادة، والقوى الرئيسية، 
وخاصة الحكومة المكلفة، فهي التي تتحمل المسؤولية في السراء والضراء، وعند النجاح أو الفشل، 

 وة والصالحيات والمال واألجهزة األمنية، وتستطيع أن تعالج وتتصدى وتنشر الوعي.وتملك الق
 مدير مركز مسارات*

 11/8/2020مركز مسارات، 
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 بالونات وتهديدات وموقف ثابت .22
 أ.د. يوسف رزقة
توقفت مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، ولم تتوقف أعمال المقاومة التي صاحبت هذه 

البالونات المفخخة، ووحدات اإلرباك الليلي، عادت من جديد لواجهة األحداث اليومية المسيرات. 
واإلعالم. اإلرباك الليلي للمستوطنين في غالف غزة يعتمد على وسائل مدنية، أصوات تفجيرات، 
ومكبرات صوت، تستهدف بث القلق في ليل المستوطنين. والبالونات الحارقة تستهدف األحراش 

 وب المحيطة بغزة، وهذه األدوات هي وسائل مقاومة مدنية ال تخالف القانون الدولي.وحقول الحب
نعم، لم توقع هذه األدوات خسائر بشرية بين الجنود أو المستوطنين، وهذا أمر طبيعي؛ ألن هذه 
نما هي تعبير غزي شعبي عن رفض سياسة الحصار المفروض  األدوات ال تستهدف قتل األفراد، وا 

ورفض إجراءات حكومة االحتالل لتعميقه، ال سيما بعد خروجها من التفاهمات، وعدم على غزة، 
الوفاء بتعهداتها للجانب المصري. البالونات المفخخة ال تستهدف القتل، ولكن تستهدف الدفاع 
الذاتي عن الحقوق الفلسطينية، ومنع المستوطنين األمن، وحرية استغالل األرض الفلسطينية 

 حين يعيش الغزيون قلق الحصار وهمومه اليومية.المحتلة، في 
يبدو أن البالونات الحارقة قد أتعبت نفسية غانتس قائد الجيش، وأتعبت هيئة األركان، حيث خرجوا 
علينا بتهديدات ساخنة بأعمال انتقامية. غزة فيما يبدو استمعت لهذه التهديدات الساخنة، ولكنها 

ا. لسان غزة يقول: هل تريدون منا أن نقف متفرجين على أخرجت لها لسانها، وهِزئت بمطلقيه
احتاللكم وعلى حصاركم؟! هذا أمر ال يستقيم في منطق العقل، والتاريخ. نحن نقاومكم ألن مقاومة 
االحتالل والحصار واجب وطني، وضرورة شرعية، وحاجة بشرية. تهديداتكم لن توقف البالونات، وال 

 ذه الحياة بثمن، وعليكم أن تدفعوا ثمن االحتالل، وثمن الحصار.اإلرباك الليلي، وكل شيء في ه
ضفة دون مقاومة، وبالونات حارقة، أمرها سيئ، واألسوأ من ذلك أن تعيش غزة دون مقاومة ألن 
االحتالل يهدد باالنتقام. ثمة معادلة قررتها المقاومة تقوم على الرد المدروس على كل عدوان، وعلى 

 زة تمتلك أن تهدد أيضا بالرد في تل أبيب وغوش دان، وهذا حقها المشروع.كل حماقة للعدو، وغ
على العدو أن يلتزم بتعهداته حول التهدئة كما أبلغها للجانب المصري، وهي الوسيلة الوحيدة لعودة 
المقاومة للتهدئة. غزة تعاني مشكالت اقتصادية واجتماعية متعددة بسبب الحصار، وال حّل لهذه 

خضاعه لتفاهمات التهدئة، ال سيما في ظل جائحة كورونا. المقاومة المشكالت  إال بمقاومة العدو وا 
 لم يعد لديها صبر على أالعيب العدو، لذا ال تراجع عن أعمال المقاومة البتة.

 10/8/2020فلسطين أون الين، 
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 حل األزمة االئتالفية في إسرائيل: أربعة سيناريوهات .23
 حاييم لفنسون

، وقبل «أزرق أبيض«و« الليكود»بعد يوم على تبادل اللقاءات والتشابك الكالمي بين أعضاء 
أسبوعين على انتهاء موعد المصادقة على ميزانية الدولة، فإن بنيامين نتنياهو مصمم على الذهاب 

 الى االنتخابات.
كان مقررًا أن تنعقد، أول مناورة إللغاء جلسة الحكومة التي « الليكود»في نهاية االسبوع خططوا في 

في محاولة لتصوير حزب بني غانتس يتصرف بصورة « خالف مع أزرق أبيض»من أمس، بسبب 
 «.كورونا»غير موضوعية في مسألة 

، وانتقل الشجار إلى هناك. بعد نقاش «كورونا»بداًل من عقد جلسة الحكومة تم عقد جلسة لكابنت 
من اليوم »ل كاتس االصوات. رفع غانتس صوته وقال: بين الوزير عمير بيرتس والوزير إسرائي

االول أنتم ببساطة ال تنفذون االتفاقات. لقد وقعنا على اتفاق ميزانية لسنتين. كيف توقعون على 
رد «. اتفاقات وبعد ذلك تعملون على ميزانية لسنة واحدة؟ منذ البداية عملتم على ميزانية لسنة واحدة

أيضا في نشرات االخبار أجريت لقاءات بين ميري ريغف «. ال أسمعك»نتنياهو عليه بشكل متهكم: 
 – 24ليال بين  12:00وآفي نسنكورن وتبادال االتهامات. الموعد المحدد لحل الكنيست هو الساعة 

 آب. وفي االسبوعين القادمين يمكن أن تتطور اربعة سيناريوهات: 25
« طريق البالد»ائمة يوعز هندل وتسفي هاوزر تمديد موعد المصادقة على الميزانية: أعلنت ق -1

بأنها ستقترح مشروع قرار كهذا. ألن االمر يتعلق بتعديل في قانون االساس، فان هذا يحتاج الى 
وضد « ازرق ابيض»عضو كنيست من اجل اجازته. ويبدو أن اقتراحا كهذا هو لصالح  61اغلبية 

سينخفض. ولكنهم في  2020تمرير ميزانية للعام نتنياهو. كلما مر الوقت فان المبرر االقتصادي ل
ال ينوون اآلن التعاون مع القانون. بالنسبة لهم اذا كانت وجهة نتنياهو نحو اجراء « ازرق ابيض»

غير متحمسين؛ ألنه يضعف موقفهم « الليكود»انتخابات فال حاجة الى تأجيل النهاية. ايضا في 
بأن نتنياهو وافق على تأييد تقديم « طريق البالد»ولكن أول من أمس أعلنت قائمة «. المهني»

مشروع القانون والتصويت عليه بالقراءة االولى، االربعاء. على كل االحوال، احتمالية أن يمر 
 ضعيفة.« الليكود«و« ازرق ابيض»القانون دون موافقة 

أنهم على اتصال يدفعون قدما في االيام االخيرة بمناورة وك« الليكود»حكومة يمين ضيقة: في  -2
وينضمون الى نتنياهو، وأنهم في هذه الحالة « ازرق ابيض»اشخاص سينسحبون من  3 – 2مع 

نشروا مقال مديح « إسرائيل اليوم»سيستغنون من غانتس ويشكلون حكومة ضيقة. وفي صحيفة 
ن سيتم وتمجيد للمنسحبين الذين لم يأتوا. بالنسبة للصحيفة، رغم أن هؤالء المنسحبين المحتملي
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ال يوجد أي « الليكود»تعليقهم على عامود العار في تويتر، إال أنهم سينقذون الوطن. ولكن في 
اهتمام حقيقي بحكومة كهذه. أوال، مراجعة تشريعية موجزة: في طريقة التصويت على عدم الثقة 

ذاالجديد، تقدم للكنيست قائمة بأعضاء الحكومة،  وم على الفور كانت هناك أغلبية لذلك فهي ستق وا 
بأداء اليمين كحكومة جديدة. وحسب قانون االساس: حكومة تبادل، على رأس حكومة كهذه تؤدي 

 اليمين نتيجة سحب الثقة، ال يمكن لنتنياهو أو غانتس أن يترأسها.
عضو كنيست، يجب أن يؤدي اليمين قبل ذلك  61من اجل أن يقف نتنياهو على رأس حكومة من 

، كزوج محّلل. وبعد ذلك يقدم مشروع قرار بعدم الثقة ضد هذه الحكومة «دالليكو »شخص آخر من 
عند أدائها لليمين. وبعدها يحل نتنياهو مكانه. واحتمالية أن يخرج نتنياهو من بلفور، وخالل بضع 
ساعات يضع مصيره في أيدي نفتالي بينيت واييلت شكيد وميخال شير وجدعون ساعر، غير قائمة. 

 ذ مثل هذه المخاطرة.نتنياهو لن يأخ
ازرق »تراجع غانتس: اذا كانت هناك احتمالية قبل شهر للتوصل إلى تسوية، فان رئيس  -3

اآلن، ال يهتم بذلك. فقد مل من نتنياهو. بتأخير يبلغ شهرين فهم أن وعود رئيس الحكومة « ابيض
قه الى االنتخابات، لذلك من ذلك. فهو يعتقد أن نتنياهو في طري أكثريمكن تعليقها على الحائط، ال 

ال حاجة الى مناقشة الميزانية. وحتى لو تراجع غانتس فليس من الواضح كيف سيرد نتنياهو، وأي 
 ازمة جديدة متخيلة سيبادر اليها.

أن يندم نتنياهو: رئيس الحكومة هو الذي يدفع نحو انتخابات. وهو الذي يمكنه أن يتراجع عن  -4
ة لسنتين ويواصل وكأن األزمة لم تكن. ولكنه اآلن هو مصمم على ذلك وأن يدفع قدما بميزاني

 الذهاب إلى االنتخابات، وما زال مصّرًا على قراره.
 «هآرتس»

 11/8/2020األيام، رام هللا، 
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