
 
 

 

  المملكة اردنية الھاشمية

  العامة ا�مانة

  القدس لشؤون الملكية اللجنة
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 

  

 القدس وواقع أخبار

  

  يومي تقرير

  ٥/٨/٢٠٢٠ األربعاء

١٦٤ العدد  
 

 

:على تابعونا األخبار من للمزيد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 

 



 
٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـاألخبار التي ترد في التقرير ليتناسبعض المقاالت أو 

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة علىفرصة اإلطالع 

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  حتوىالم

  شؤون سياسية

  ٥  تصعيد فلسطيني متوقع إلى جانب تحرك سياسي ودبلوماسي •

  اعتداءات

  ٧  قوات االحتالل تجبر مواطن على هدم منزله بيده في القدس •

  ٧  بلدية االحتالل تهدم منزلين بحي عين اللوزة في سلوان •

  ٨  االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة بسلوان ترصد تحركات المقدسيين •

  اعتداءات/تقارير 

أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية   تستعرض الفلسطينيةوحدة القدس في الرئاسة •

  ٩  انتهاكات االحتالل في القدس

  ١٠   مبنى خالل أسبوعين٣٠ هدم أو صادر اإلسرائيلياالحتالل : األمم المتحدة •

  ١١   مستوطن اقتحموا األقصى الشهر الماضي٣٠٠٠: مرصد األزهر •

  تقارير 

  ١١  رتفاع مؤشر اعتداءات االحتالل ضد الصحافيين الفلسطينيينا •

  ١٣  ّفشل إسرائيلي أمام حركة المقاطعة العالمية •

  فعاليات

  ١٤  يدين سياسة االحتالل في مدينة القدس المحتلة" حماية" •

  ١٥  مظاهرة احتجاجية في النمسا رفضا لخطة الضم اإلسرائيلية •

  آراء عربية

  ١٦  يل ويهود العالماتساع الهوة بين إسرائ •

  

  

  

  

  



 
٤

   مترجمةعبريةآراء 

  ١٧  طة نتنياهو للضم تتحول إلى إخفاق كاملخ •

  ٢٠  على المحكمة العليا أن تقرر هل اليهود دائما لهم األولوية؟ •

  اخترنا لكم

  ٢٢  جغرافية القدس... قدسيةمعالم م •

  اخبار باالنجليزية

PLO demands from Europe action and not only words to deter Israel ٢٣  

Dozens of Jewish settlers desecrate Aqsa Mosque ٢٤  

IOA orders Jerusalemite families to demolish their homes  ٢٤  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  



 
٥

  شؤون سياسية

  تصعيد فلسطيني متوقع إلى جانب تحرك سياسي ودبلوماسي
 

قرار “ني الفلسطيني، اللواء خالد مسمار، إن  قال عضو المجلس الوط- عمان -نادية سعد الدين 
القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي مستمر بدون رجعة، في ظل 

  .”من مساحة الضفة الغربية المحتلة % ٣٠مضي االحتالل قدما بتنفيذ مخطط الضم لزهاء 

اإلجراءات المتعلقة باألحوال المدنية، مثل “، إن ”الغد”وأضاف الدكتور مسمار، في حديثه لـ
إصدار شهادة الميالد وجواز السفر والهوية، أصبحت محلية بعيدا عن سلطات االحتالل، وذلك بعدما 
انتقلت مهامها للسلطة الفلسطينية، ضمن سياق نفاذ القرار الفلسطيني بوقف التنسيق األمني والمدني مع 

  .”االحتالل

لتنسيق األمني مع االحتالل ال رجعة عنه، حيث تم اتخاذه في إطار قرار وقف ا“وأكد بأن 
، ”الخطوات الفلسطينية المضادة للعدوان اإلسرائيلي، ولمخطط الضم ألجزاء كبيرة من الضفة الغربية

  .ٕوالمتمثلة في وقف اإلتفاقيات الموقعة مع الكيان اإلسرائيلي وانهاء كافة االلتزامات المترتبة عليها

القيادة الفلسطينية تتجه لتصعيد تحركها في الفترة المقبلة على الصعد السياسية “ إن ونوه إلى
األميركية، ” صفقة القرن“والدبلوماسية والداخلية، أمام أولوية مجابهة مخطط الضم اإلسرائيلي وما يسمى 

  .”، ولمختلف القوى والفصائل الوطنية”فتح“بالنسبة لمنظمة التحرير ولحركة 

التحدي الكبير الذي يواجه الجانب الفلسطيني اليوم يتمثل في الحصار المالي  “وأفاد بأن
اإلسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، وذلك من خالل حجب أموال المقاصة الفلسطينية العائدة للشعب 

 .”الفلسطيني ألكثر من شهر، من أجل ثنيها عن قرار وقف التنسيق األمني مع االحتالل

ك الفلسطيني النشط لمخاطبة الدول األوروبية والدول الصديقة من أجل الضغط على التحر“وأشار إلى 
  .”االحتالل لجهة كف يده عن أموال الشعب الفلسطيني

مواقف أوروبا جيدة من حيث دعم الموقف الفلسطيني والضغط على االحتالل “وبين مسمار أن 
موسا لجهة إجبار السلطات اإلسرائيلية على في هذا االتجاه، ولكنه يعد حتى اآلن ضغطا شفهيا وليس مل

  .”التراجع عن اجراءاتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني

في غضون ذلك؛ صدر أمس تأكيد جديد من اإلدارة األميركية حيال المضي قدما في تنفيذ مخطط 
صفقة “فة باسم الضم اإلسرائيلي، في إطار خطة الرئيس أألميركي دونالد ترامب لعملية السالم، والمعرو

  .، التي أعلن الفلسطينيون رفضهم المطلق لها”القرن



 
٦

، ”الكرة في قضية الضم هي حاليا بيد األميركيين“فقد قال مسؤول كبير في اإلدارة األميركية إن 
اإلدارة األميركية ماضية في خطة الرئيس ترامب للسالم بين الجانبين اإلسرائيلي “منوها إلى أن 

  .” ال يوجد قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لبرنامج مخطط ترامب للسالموالفلسطيني، ولكن

اإلسرائيلية التي لم تسمه، إن اإلدارة ” كان“وأضاف المسؤول األميركي، في حديثه مع قناة 
الماضي، عندما ) يناير(مستمرة في الحرك باإلتجاه الذي حدده الرئيس ترامب في كانون الثاني “األميركية 

  .”ته وعرض الرؤية األميركية للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيينقدم خط

في هذه المرحلة، ال يوجد حتى اآلن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لخطة “وأوضح بأنه 
 .”الخطة ما تزال على جدول األعمال، لكنها تعتمد على قرار من البيت األبيض“، مؤكدا بأن ”ترامب

إلى مخطط ” الليكود“سرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطرق أثناء جلسة مغلقة لحزب وكان رئيس الوزراء اإل
ٍمسألة فرض السيادة اإلسرائيلية على أراض فلسطينية ما تزال على الطاولة، ولم يتم “الضم، قائال إن 

  .”شطبها من جدول األعمال

، وفق ما ”لبيت األبيضهذه المسألة قيد النظر في واشنطن حاليا، وتحظى بدعم ا“وأشار إلى أن 
  .نقلت القناة اإلسرائيلية

 دونما من األراضي ٣٢٧يأتي ذلك على وقع قرار سلطات االحتالل، أمس، االستيالء على 
  .الفلسطينية، مقابل قرية كيسان شرق بيت لحم، إلنشاء وحدات استيطانية جديدة

ن بريجية، في بيان له، أن وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم، حس
سلطات االحتالل أقرت االستيالء على مئات الدونمات من أراضي تعود ملكيتها للفلسطينيين، إلقامة “

اإلسرائيلية، المقامة على أراضي المواطنين ” ايبي هناحل“وحدات استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة 
  .”الفلسطينيين في شرق القرية

 دونم في محيط قرية الفرديس شرق بيت ٧٠٠الل استولت مؤخرا على ُيشار إلى سلطات االحت
المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون و ت سلطات االحتالل المستمرة،لحم، حيث تتعرض المنطقة النتهاكا

  .على األراضي الزراعية الفلسطينية ويمنعون أصحابها من الوصول إليها أو االستفادة منها

 ٣١ص/٥/٨/٢٠٢٠الغد 

***  

  

  

  

  



 
٧

  اعتداءات

  قوات االحتالل تجبر مواطن على هدم منزله بيده في القدس
  

 المــواطن اليــوم، االحــتالل، ســلطات أجبــرت – جويحــان ديــاال – الجديــدة الحيــاة – المحتلــة القــدس
 .ترخيص دون البناء بحجة بيده  المحتلة القدس شمال حنينا بيت في الكائن منزله هدم على علون محمد

 ٧ يـأوى مربـع، متـر ٩٠ ومـساحته سـنوات ٨نحـو منذ قائم المنزل بأن علون، محمد المواطن قال
 .أطفال بينهم عائلته من أنفار

 وفرضـت سـنوات عـدة منـذ تالحقـه االحـتالل بلدية بأن ،"الجديدة الحياة "لـ حديث في علون يضيف
 لمبنىً وتكرارا ًمرارا توجهنا ًاعلم ،المخالفة أقساط بدفع يقوم ومازال شيقل ألف ٣٠ بقيمة مالية غرامه عليه
 .جدوى دون لكن البناء الترخيص ٕواصدار المخالفة إجراءات إبطال أجل من االحتالل بلدية

 وعلـى العائلـة منـزل مـن بـالقرب بالبنـاء ُقمـت القـدس مدينـة فـي السكن لضيق نتيجة أنه :وأوضح
 أبسط على المالحقة ٕوانما للمقدسيين احةوالر العيش تريد ال االحتالل سلطات ولكن للعائلة ملك تعود ارض

 المدينـة تعيـشها التـي الـصعبة واألوضـاع الـضغوطات رغـم مدينتـه وال أرضـه يتـرك لـن بأنـه ًمؤكدا الحقوق،
 .اإلسرائيلي االحتالل قبل من والتنكيل التصعيد استمرارية نتيجة

 البنـاء بحجـة ًذاتيـا لهـامنز هـدم علـى القـدس مدينـة من عائالت ثالثة االحتالل سلطات أجبرت كما
 سـامر المـواطن ومنـزل القـدس، جنـوب المكبـر جبـل سـكان مـن عـالن عيـسى للمواطن تعود ترخيص، دون
  .القدس جنوب سلوان بلدة من القاق إياد المواطن عائلة ومنزل القدس، جنوب سلوان بلدة من القاق

   ٥/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  عين اللوزة في سلوانبلدية االحتالل تهدم منزلين بحي 

 

بلدية االحـتالل اإلسـرائيلي، صـباح اليـوم األربعـاء، بهـدم منـزلين  شرعت – الرأي – القدس المحتلة
 .بحي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة

وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل شرعت بهدم منزلي الشقيقين سامر وسليمان القاق بعد أن 
  .عا قبل يومين بهدم المنزلين بأنفسهما، بحجة البناء دون ترخيصكانا شر

  ٥/٨/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

***  

  

  

  



 
٨

  االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة بسلوان ترصد تحركات المقدسيين

 

 مراقبــة كــاميرات الثالثــاء، صــباح اإلســرائيلي، االحــتالل ســلطات نــصبت – ســما – المحتلــة القــدس
 .المبارك األقصى المسجد جنوب سلوان ببلدة اللوزة عين حي في جديدة

 سـلطات إن صـحفية، تـصريحات فـي ديـاب، أبـو فخـري سـلوان أراضي عن الدفاع لجنة عضو وقال
 أهــل لمراقبــة ًاســتمرارا وذلــك اللــوزة، عــين حــي فــي المراقبــة كــاميرات مــن المزيــد بتركيــب شــرعت االحــتالل
 .األقصى للمسجد الجنوبية الحاضنة عتبارهابا سلوان، بلدة ًوتحديدا القدس،

 تخويفهم بهدف فقط، المقدسيين ضد المراقبة كاميرات تستخدم االحتالل سلطات أن دياب أبو وبين
 يتعلـق األمـر كـان إذا الكـاميرات، تـسجيالت ُتخفـي حـين فـي الساعة، مدار على تحركاتهم ورصد ومراقبتهم

  .الحالق إياد المقدسي الشهيد إعدام جريمة في حدث ما مثل االحتالل، جنود أو بالمستوطنين

 الحــالق، إعــدام جريمــة ُتوثــق التــي الكــاميرات تــسجيالت محتويــات أخفــى االحــتالل أن إلــى وأشــار
 .مصور شريط أي يوجد ال أنه وادعى

 البلـدة، علـى الكاملـة االحـتالل سـيطرة زيـادة هـدفها سـلوان فـي مراقبة كاميرات هناك أن إلى وأشار
 .المقدسيين خصوصية على التعدي إلى باإلضافة وحمايتهم، االحتالل وعناصر المستوطنين سير أمينولت

 أو تجمعــات وأي الــشوارع ومراقبــة االحــتالل قــوات لــدعم ًأيــضا نــصبها تــم الكــاميرات أن وأضــاف
 .وغيرها االحتالل سلطات ضد احتجاج

 المــسجد مــن لقربهــا وذلــك واصــل،مت بــشكل ســلوان بلــدة تــستهدف االحــتالل ســلطات أن إلــى ولفــت
 الهويـة علـى تـدلل والتـي فيهـا، األثريـة والكنـوز اآلثـار ولوجـود لـه، الجنوبية الحاضنة وباعتبارها األقصى،
  .للقدس الحقيقية

  ٤/٨/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٩

  اعتداءات/ تقارير 

   تستعرض الفلسطينيةوحدة القدس في الرئاسة

  ت الدبلوماسية انتهاكات االحتالل في القدسأمام ممثلي البعثا

 

 الدبلوماسـية البعثـات ممثلـي مـع لقاء  الفلسطينيةالرئاسة في القدس وحدة عقدت – وفا – القدس
ــدى المعتمــدة ــة ل ــداءات مخــاطر لمناقــشة فلــسطين، دول ــة، القــدس فــي اإلســرائيلية االعت  والمــساس المحتل

 شـمال الـرام بلـدة في القدس محافظة مقر في وذلك غيث، انعدن محافظها واعتقال ومؤسساتها بمقدساتها
 .المحتلة المدينة

 واالنتهاكـــات االعتـــداءات تـــيم معتـــصم  الفلـــسطينيةالرئاســـة فـــي القـــدس وحـــدة رئـــيس واســـتعرض
  .غيث عدنان المحافظ رأسهم وعلى وأبنائها، وكوادرها المحتلة، القدس مدينة بحق اإلسرائيلية

 تـم حيـث المدينـة، فـي اإلسـرائيلي االحـتالل سـلطات تنفـذها التـي سـتيطانيةاال النشاطات إلى وأشار
 ،)مقدسـي ١١٠٠( اعتقـال إلـى إضـافة العـام، هـذا مـن األول الربـع خـالل )اسـتيطانية وحـدة ٤٠٠٠( بناء

 ،)والقــدس القديمــة والبلــدة المبــارك األقــصى المــسجد عــن ابعــاد قــرار ٢٦٣( ٕواصــدار ،)منــشأة ٦٥( وهــدم
  .المقدسي المجتمع خدمة في بدورها القيام من المقدسية المؤسسات ومنع والغرامات بالضرائ وفرض

 بلجيكـا، ومـنهم فلـسطين، دولـة لـدى المعتمـدة الدبلوماسـية البعثـات مـن عـدد ممثلـو اللقاء وحضر
 رنـسا،وف والـسويد، اإلسـالمي، التعـاون ومنظمـة واسـتراليا، وسويـسرا، وايطاليا، وتركيا، وهنغاريا، والنرويج،

 وممثلـون واليابـان، واسـبانيا، وفنلنـدا، ،والـدنمرك األوروبـي، واالتحاد ومصر، وبريطانيا، وهولندا، ،وألمانيا
  .القدس ومحافظة والمغتربين الخارجية ووزارة التحرير منظمة عن

ــادة الــداعم مــوقفهم عــن الدبلوماســية البعثــات ممثلــو وعبــر  بــدعم دولهــم والتــزام الفلــسطينية، للقي
 وعملهـم القـدس، وعاصـمتها الفلـسطينية الدولـة ٕواقامـة الـدولتين حـل أساس على القائم السياسي برنامجال

  .دولهم إلى الفلسطينية القيادة موقف نقل على

 ممثـل باعتبـاره المحـافظ منـع يـستهدف سياسـي االعتقـال أن إلى تيم أشار المحافظ، اعتقال وحول
 ضـمنها من قرارات خمسة بحقه صدر حيث ،هبمهام القيام من يةوتنفيذ إدارية سلطة وأعلى الرئيس السيد
 مــن ومنعــه والمقدســية القياديــة الشخــصيات مــن عــدد مــع والتواصــل الغربيــة، الــضفة منــاطق دخــول منــع

  .القدس مدينة في فعالية أي وحضور نشاط أي ممارسة

ــى وأشــار ــال تعــرض المحــافظ أن إل ــاس، العتق ــا ق ــا  ًوفق ــى ورد لم ــسان عل ــ ل ــه وأن ه،محامي  حيات
  .عليه والجسدية النفسية الضغوط ممارسة وتم للخطر معرضه

 مـسؤولياته تحمـل إلـى الـدولي المجتمـع جـادو أمـل والمغتـربين الخارجيـة وزارة وكيلة دعت بدورها،
  .القدس مدينة في واالعتداءات االنتهاكات عن للتوقف االحتالل دولة على بالضغط
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 حـق باعتبـاره الفلـسطيني، الحـق لـصالح وواضـح علنـي موقـف لهـا يكـون بـأن الـدول هـذه وطالبت
ــه ــدولي القــانون كفل ــق اإلنــساني ال ــدعم الدوليــة، والمواثي ــا القــدس لمؤســسات أكبــر وب  القطاعيــة وبرامجه

  .الرئاسة قبل من المعدة للقدس التنموية القطاعية االستراتيجية للخطة ًوفقا والتنموية

 القائمـة القـوة إسـرائيل، تنـوي التـي األهـداف إلـى صـيام اهللا عبـد القـدس محـافظ نائـب أشار بدوره،
 إقامــة لمنــع سياســية أهــداف لــذلك وأن المحــافظ، اعتقــال ضــمنها ومــن األرض، علــى تحقيقهــا بــاالحتالل،

  القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة

  ٥/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  مبنى خالل أسبوعين ٣٠ هدم أو صادر اإلسرائيلياالحتالل : األمم المتحدة

 

األمم المتحدة عن أن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلية،  كشفت – الفلسطيني لإلعالم  المركز–رام اهللا 
بالـــضفة الغربيـــة وفـــي شـــرقي القـــدس، خـــالل ) ج( مبنـــى، فـــي المنطقـــة المـــسماة ٣٠هـــدمت أو صـــادرت 

  .أسبوعين

تم هـدم أو مـصادرة : "في تقرير" أوتشا"وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 
وشرقي القدس بحجة االفتقار إلى رخص البناء التي تصدرها ) ج(ً مبنى يملكه فلسطينيون في المنطقة ٣٠

  ."السلطات اإلسرائيلية

ٕ شخصا والحاق األضرار بنحو ٢٥وأضاف أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير    . آخرين١٤٠ً

  .يوليو الماضي/ بين الرابع عشر والسابع والعشرين من تموزالفترة ما " أوتشا"ويغطي تقرير 

على مـشارف مدينـة ) تموز/ يوليو٢١في (ولفت التقرير إلى أن أحد المباني التي هدمها االحتالل 
  .ًالخليل، كان من المقرر استخدامه كمركز إلجراء فحوصات اإلصابة بفيروس كورونا، وفقا لبلدية الخليل

، الـذي يتـيح إزالـة ١٧٩٧ٍمبنى وثالثة مبان أخرى بموجب األمر العسكري رقم ُهدم هذا ال: "وأضاف
  . ساعة من إرسال إخطار بشأنها٩٦المباني غير المرخصة في غضون 

ًعن قلقهـا مـرارا وتكـرارا  "-بحسب التقرير-وأعربت المنظمات اإلنسانية ومؤسسات حقوق اإلنسان  ً
المتـــضررين منــه وبـــين اإلدالء بـــأقوالهم أمـــام الهيئـــات حيــال هـــذا اإلجـــراء، الـــذي يحــول بـــين األشـــخاص 

  .القضائية المختصة إلى حد كبير

  ٤/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 
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   مستوطن اقتحموا األقصى الشهر الماضي٣٠٠٠: مرصد األزهر
  

 أمــس الــصادر، الــشهري تقريــره فــي التطــرف لمكافحــة األزهــر مرصــد قــال –" الخلــيج "– القــاهرة
 أمنيــة حراســة تحـت الماضــي، تمــوز/يوليـو خــالل األقـصى اقتحمــوا مــستوطن آالف ثالثـة نحــو إن ثنـين،اال

  .االحتالل قوات قبل من مشددة

 المزعــوم، الهيكــل منظمــات أعــضاء مــن عــدد المقتحمــين، رأس علــى كــان أنــه المرصــد وأضــاف
 الكنيـست وعـضوا يوسـفي، يخـيوم كهانـا، بـاروخ :أبـرزهم المتطرفـة، الدينيـة المـدارس ورؤسـاء وحاخامات
  .فيجلين وموشيه جليك، يهودا :المتطرفين

 الـذكرى مـع تزامنـت حيـث عرفـة، يـوم فـي كانـت االقتحامـات تلـك محطـات أبـرز أن المرصد وأوضح
 ًمـستوطنا ٩٧٨ وحـده اليـوم هـذا فـي األقـصى اقـتحم حيـث ،"الهيكـل خـراب" عليها ُيطلقون التي الصهيونية

 .األرض بقاع ّشتى في المسلمين لمشاعر صارخ استفزاز في ًمتطرفا،

 الـسيطرة إلـى ترمـي خبيثـة أهـداف تحقيـق بغـرض تـأتي الممنهجة االقتحامات تلك أن المرصد وأكد
 للمقدسـات والمكـاني الزمـاني والتقـسيم الواقـع األمـر سياسة وفرض الشريف، الحرم ساحات على التدريجية
 االنتهاكــات تلــك لوقــف العاجــل التحــرك إلــى الــدولي المجتمــع ًاداعيــ المحتلــة، فلــسطين دولــة فــي اإلســالمية
  .المسلمين مقدسات تهويد تستهدف التي الصارخة

  ٤/٨/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 

*** 

  تقارير

 ارتفاع مؤشر اعتداءات االحتالل ضد الصحافيين الفلسطينيين
  

 المتعمــدة بحــق الــصحافيين واصــلت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي انتهاكاتهــا :"القــدس العربــي" –غــزة 
ــرأي  ووســائل اإلعــالم الفلــسطينية، رغــم القــوانين والمواثيــق الدوليــة التــي تكفــل حمايــة الحــق فــي حريــة ال

 .والتعبير

ورصدت لجنة دعم الصحافيين، خالل التقريـر الـشهري لحالـة الحريـات الـصحافية فـي شـهر يوليـو 
ً انتهاكــا إســرائيليا، و٢٨ميــة والــصحافيين منهــا الماضــي، العديــد مــن االنتهاكــات بحــق الحريــات اإلعال ً٢٥ 

ًانتهاكا من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عـن تـسجيل حـالتي انتهـاك مـن قبـل شـركات مواقـع التواصـل 
االجتمــاعي، طالــت مواقــع وصــفحات وحــسابات الــصحافيين الشخــصية، وذلــك فــي إطــار محاربــة المحتــوى 

  . الشعب الفلسطينيالفلسطيني وطمس جرائم االحتالل بحق

ــادة خــالل  ــة شــهدت زي ــسطينية المحتل ــي األراضــي الفل ــداءات اإلســرائيلية ف ــر أن االعت ــين التقري وب
الشهر الماضي، من خالل اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة صحافيين وكتاب وهم الخبير الفلـسطيني 
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، ومــدير المعهـــد الـــوطني اليـــأسيـــا بــشؤون االســـتيطان، خليــل التفكجـــي، مـــديرة مركــز يبـــوس الثقــافي ران
  .للموسيقى سهيل خوري

 التركية قيس أبو سـمرة، "األناضول"كما احتجزت قوات االحتالل أحد الصحافيين وهو مراسل وكالة 
  .فيما استدعت مخابرات االحتالل الصحافي أحمد أبو صبيح للتحقيق معه حول طبيعة عمله في القدس

الـصحافي :  أحكام طالت الصحافيين األسـرى وهـمٕواصدارتثبيت  ذلك، أصدرت محكمة االحتالل إلى
ً أشــهر إداريــا، وكــذلك الكاتــب الــصحافي أحمــد ٤ وتثبيتــه لمــدة إداري قــرار اعتقــال إصــدارمجاهــد الــسعدي 

  . أشهر٤قطامش إصدار حكم بالسجن وتمديد اعتقاله اإلداري لمدة 

 ســجل تقريــر لجنــة دعــم الــصحافيين وفــي جانــب االســتهداف المتعمــد واالعتــداء علــى الــصحافيين،
حالتي اعتداء نفذتها قوات االحتالل من خالل استهداف الصحافيين بالقنابل الصوتية والغاز الـسام لمـنعهم 

  .من ممارسة عملهم الصحافي

فــي حــين منعــت قــوات االحــتالل الــصحافيين ثــالث مــرات، مــن ممارســة عملهــم المهنــي فــي تغطيــة 
  .لسطينيينانتهاكات االحتالل بحق الف

  .وكذلك سجل التقرير ثالث حاالت تهديد وتحريض لمنعهم من ممارسة عملهم الوطني والمهني

وعن المـداهمات واالقتحامـات لمنـازل الـصحافيين، سـجل تقريـر شـهر يوليـو ثـالث حـاالت مـن هـذا 
ليــات النــوع، شــملت مداهمــة منــازل صــحافيين والعبــث بمحتويــات المنــزل أو المؤســسة، فيمــا تــم خــالل عم

  . من ستة أجهزة حاسوب وملفات ومستندات ووثائق، وهواتفأكثرالمداهمة والمنع من التغطية مصادرة 

 طبي بحق إهمالوفي جانب المضايقات والتعذيب داخل أقبية سجون االحتالل سجل التقرير حالتي 
ًا واالعتـداء  يومـ١٤األسير الصحافي مجاهد السعدي ما أدى لتردي وضعه الـصحي، عـدا عـن عزلـه لمـدة 

  .عليه خالل عمليات التحقيق معه

وفــي إطــر محاربــة المحتــوى الفلــسطيني، رصــد التقريــر قيــام مواقــع ومنــصات التواصــل االجتمــاعي 
ـــود ظالمـــة"بفـــرض  ـــة "قي ـــة الرواي ـــسطيني، بـــضغوط مـــن االحـــتالل اإلســـرائيلي لمحارب ـــى المحتـــوى الفل  عل

إلغـالق وحظـر وحـذف حـساب للـصحافيين والنـشطاء الفلسطينية، حيث سـجل التقريـر عـدة حـاالت انتهـاك 
  .الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون إبداء األسباب

ــى ســبيل المثــال حــالتين مــن ضــمنهم صــفحة الــصحافي والباحــث فــي شــؤون  وعــرض التقريــر عل
ــد معــالي، كــذلك رفــضت محكمــة االحــتالل المركزيــة العريــضة التــي قــدمتها  ة العفــو منظمــ"ّاالســتيطان خال

، بعـــد )NSO ("إن إس أو"التـــي تطالـــب بإلغـــاء تـــرخيص التـــصدير الممنـــوح لـــشركة ) أمنـــستي ("الدوليـــة
  .االشتباه باستخدام تقنيات الشركة في مراقبة صحافيين وناشطين
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وعلى صـعيد االنتهاكـات الفلـسطينية الداخليـة، سـجل التقريـر عـدة انتهاكـات بحـق الـصحافيين فـي 
 حالة من االنتهاكات ٢٠ غزة، ففي الضفة المحتلة سجلت خمس حاالت، فيما رصد الضفة المحتلة وقطاع

  .في قطاع غزة

  ٦ صفحة ٥/٨/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  ّفشل إسرائيلي أمام حركة المقاطعة العالمية

  عدنان أبو عامر. د

ــع المؤســسات ا ــة التــي تبــذلها الحكومــة اإلســرائيلية، واســتعانتها بجمي لرســمية رغــم الجهــود الحثيث
اإلسرائيلية في الداخل، واليهودية في الخارج، ضد حركة المقاطعـة العالميـة المناهـضة إلسـرائيل، المعروفـة 

ً، لكن االعتراف اإلسرائيلي األخير جاء مفاجئا بفشل جهود القضاء على هـذه الحركـة، BDSًاختصارا باسم  ِ
 .ية الموجهة ضد هذه الحركةأو على األقل عدم النجاح في تحقيق أهداف الحملة اإلسرائيل

جاء هذا االعتراف اإلسرائيلي خالل اجتماع للجنة مراقبة الدولة التي عقدته في الكنيست، بحضور 
عــدد كبيــر مــن ممثلــي الجهــات الرســمية اإلســرائيلية، الحكوميــة واألمنيــة والبرلمانيــة، للحــديث حــول نتــائج 

، وفحص أداء الحكومة الدبلوماسي واإلعالمي تجاه جهود إسرائيل في مواجهة محاوالت نزع الشرعية عنها
  .حركات المقاطعة ضد إسرائيل

ًبدا واضحا بعد سنوات من هذا الجهد اإلسرائيلي المركز ضد حركـة البـي دي أس، وجـود حالـة مـن 
االنتقــادات الــشديدة حــول ســوء توزيــع صــالحيات وزارة الخارجيــة علــى مختلــف الــوزارات، بعــضها ألســباب 

 المكلفـة بهـذا الملـف، لكـن النتيجـة أنهـا اإلسـتراتيجيةاسـية، ممـا ألحـق الـضرر بـوزارة الـشؤون حزبية وسي
باتــت تعتبــر ثغــرة ســوداء أمــام اإلســرائيليين، وهنــاك مــن يــشخص وجــود حالــة مــن عــدم صــياغة الــسياسات 

  .والتعاون بين وزارتي الخارجية والشؤون اإلستراتيجية

ٕه الحركة، واحباطها من االعتراف بفشل القضاء عليهـا يتـزامن مع العلم أن مخاوف إسرائيل من هذ
ّمع عدة تحديات تواجه اآللـة الدبلوماسـية اإلسـرائيلية، سـواء القـرار الجنـائي المتوقـع للجنـة األمـم المتحـدة 
لحقوق اإلنسان، وتزايد ما تزعمه إسرائيل بظاهرة معاداة الـسامية عبـر اإلنترنـت، بجانـب األزمـات الـصحية 

قتــصادية فــي إســرائيل التــي قــد تــسفر عــن مزيــد مــن االضــطرابات وعــدم االســتقرار، وهــي أرض خــصبة واال
يشرح اإلسرائيليون جملة من األسباب والعوامل خلـف عـدم النجـاح فـي .لظهور اإلجراءات المعادية إلسرائيل

تواصـل االجتمـاعي، القضاء على حركة المقاطعة، ومنها عدم التركيز على التكنولوجيا الرقمية فـي مجـال ال
ألن هذه الساحة لها دور مهم في تشكيل الرأي العام، والتأثير عليه، وهي حيوية فـي الحـرب علـى الـوعي، 
ًممــا يتطلــب، وفــق التــصور اإلســرائيلي، حاجــة أكبــر بكثيــر لتعبئــة الجمهــور اإلســرائيلي ليكــون العبــا فــي 

دية على سبيل المثال تركز أنشطتها علـى المـستوى مع العلم أن الوكالة اليهو.القضية تجاه حركة المقاطعة
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الميـداني، وهـي منتـشرة عبـر آالف المبعـوثين حـول العـالم، وأنـصار إسـرائيل فـي الجامعـات، ممـن يقومــون 
بأعمال تواجه حركة المقاطعة، رغم وجود حالة من التوتر الكبير بـين مختلـف األجـسام والجهـات الحكوميـة 

ّ أن اإلسرائيليين يقرون بأنهم أمام قضية مهمـة وحاسـمة، وقـد تكـون مـصيرية، ورغم.اإلسرائيلية واليهودية
وهي محاربة حركة المقاطعة، لكن األهمية القصوى الممنوحة لها، تعترضها جملة من التطـورات الـسياسية 

اجهـة حول العالم، مثل أزمة كورونا، وعـدم اسـتقرار األنظمـة المحيطـة، ممـا يزيـد الواقـع اإلسـرائيلي فـي مو
  .تعقيدا وخطورة" البي دي أس"

  ٤/٨/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

***  

  فعاليات

  يدين سياسة االحتالل في مدينة القدس المحتلة" حماية"

 

 سـلطات تنتهجهـا التي والمصادرة الهدم سياسة اإلنسان لحقوق حماية مركز دان – سما – اهللا رام
 .األمنية الضرورات ذريعة تحت االستيطان توسعة حلصال المحتلة القدس مدينة في اإلسرائيلي االحتالل

 مـشروع علـى م٣/٨/٢٠٢٠ الموافـق االثنـين أمـس االحتالل سلطات صادقت المركز لمتابعة ًفوفقا
 متــصل ســياق وفــي ،المحتلــة القــدس شــرقي الواقعــة E1 منطقــة فــي ســكنية وحــدة ١٠٠٠ مــن أكثــر لبنــاء

 سـلوان ببلـدة اللـوزة عـين حـي فـي منزلهـا هـدم علـى بيحصـ أبـو عائلـة اإلسـرائيلي االحتالل سلطات أجبرت
 مـن شـقتيهما بـإفراغ القـاق وسـليمان سـامر الـشقيقان االحـتالل سلطات أجبرت كما.األقصى المسجد جنوب

 .للهدم استعدادا محتوياتها،

 أن يؤكـد فإنـه المحتلـة األراضـي فـي االحـتالل لسياسة إدانته يجدد إذ اإلنسان لحقوق حماية مركز
 أحاديـة وخطـوة األمـن، مجلـس وقـرارات الـدولي للقـانون خرقـا تـشكل المحتلـة األراضـي في االحتالل سةسيا

 أرسـتها التـي للمبـادئ ًانتهاكـا تمثـل كمـا الدوليـة، الـشرعية قـرارات أسـاس علـى الـدولتين حـل فـرص تقوض
 ومبدأ بالقوة، األراضي على االستيالء جواز عدم مبدأ السيما جنيف اتفاقيات بموجب الدولي القانون قواعد
 أراضـي إلـى المحتلـة األراضـي مـن نفـيهم أو المحميـين لألشـخاص الفـردي أو الجمـاعي الجبري النقل حظر
 مـن العشرات وغيرها دواعيه، كانت ًأيا محتلة، غير أو محتلة أخرى، دولة أي أراضي إلى أو االحتالل دولة

  .المبادئ

  ٤/٨/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

*** 
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  ظاهرة احتجاجية في النمسا رفضا لخطة الضم اإلسرائيليةم

 

عدد من أبناء جاليتنا، والجالية العربية في النمـسا، ومتـضامنون أجانـب، فـي   شارك–  وفا–فيينا 
مظــاهرة احتجاجيــة رفــضا لخطــة االحــتالل ضــم أراض فلــسطينية محتلــة، واحتجاجــا علــى سياســة الحكومــة 

 .النمساوية المؤيدة إلسرائيل

ودعــا رئــيس الجاليــة الفلــسطينية فــي النمــسا ســامي عيــاد، خــالل المظــاهرة التــي نظمتهــا مؤســسة 
، واتحاد األطباء والصيادلة الفلسطيني، ونادي "BDS"التضامن النمساوية العربية، وحركة مقاطعة إسرائيل 

  .رائيلحنظلة، ومؤسسات نمساوية وعربية، الحكومة النمساوية لمراجعة سياساتها المؤيدة إلس

من ناحيته، أدان رئيس مؤسـسه الحـق الكنـسية األب يوهـان سياسـات إسـرائيل، وحـصارها لـألرض 
  .واإلنسان الفلسطيني

بـدوره، شــدد عــضو المجلــس الــوطني الفلــسطيني منــذر مرعــي علــى ضــرورة مواصــلة الــضغط علــى 
 المستـشار النمـساوي الحكومة النمساوية، مـن أجـل أن يكـون لهـا دور إيجـابي فاعـل لـدى الطـرفين، داعيـا
  .سبستيان كورتز للكف عن تأييد سياسه ترمب نتنياهو، المبنية على السرقة والخداع

وأكد على متانة العالقات التي تجمع بين الـشعبين الفلـسطيني والنمـساوي، مطالبـا بـضرورة العـودة 
  . سياسة الحياد التي ينص عليها الدستور النمساويإلى

وقال المنسق العام للقوى الداعمة لفلسطين وشعبها رأفت أبو ماضي، إن جميع القوى متفقة علـى 
  .مواصلة دعم القضية الفلسطينية، حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه

مــن جانبــه، أوضــح رئــيس اتحــاد النمــساويين العــرب أحمــد عــامر، ان الجاليــة العربيــة فــي النمــسا 
ا لمواصــلة العمــل مــن أجــل فلــسطين، واالســتمرار باالحتجاجــات والتظــاهرات تناصــر الحــق الفلــسطيني، داعيــ

  .المؤيدة لها، والداعية لرفع الظلم واالحتالل عنها

ضــرورة النــضال ضــد سياســات االحــتالل، المبنيــة علــى االضــطهاد " BDS"واكــدت حركــه المقاطعــة 
  .والعنصرية

  ٤/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
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  آراء عربية

 لهوة بين إسرائيل ويهود العالماتساع ا

 علي ابو حبلة

كل الدراسات تشير إلى أن هناك قلق في إسرائيل بالنسبة إلى قيادة الحركة الصهيونية والتي تشير 
ق الهوة بين إسرائيل واليهود في العالم، وعقدت عدة مؤتمرات ضمت القيادات اليهودية في إسرائيل إلى عم

  .والواليات المتحدة للتباحث في عدة مبادرات تحسن العالقات بين الطرفين

 اليهودية، وهي إحدى أقوى الحركات اليهودية في الواليات –وقد بادرت إلى ذلك اللجنة األميركية 
 في المائة من ٢٥وقد أجريت استطالعات رأي معمقا، دل على أن . وتضم تيارات يمينية عديدةالمتحدة 

، »الشعب اليهودي«األميركيين اليهود ال يعتبرون أن وجود إسرائيل هو عنصر ضروري الستمرار بقاء 
، ليسوا عنصرا  في المائة من اليهود في إسرائيل إن اليهود المقيمين في دول أخرى في العالم٢٠فيما قال 

  .حيويا لبقاء الشعب اليهودي

ُوفي رد على أسئلة أخرى في السياق، قال أكثر من ثلث األميركيين اليهود إنهم ال يرون في 
 في المائة من اليهود في ٥٩وقال . إسرائيل جزءا أساسيا هاما في المركب اليهودي في هويتهم الثقافية

 في المائة من األميركيين اليهود بأن من ٥٧ومع ذلك، قال . يل أبداالواليات المتحدة إنهم لم يزوروا إسرائ
 –واجبهم التدخل في الشؤون اإلسرائيلية العامة وحتى الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالصراع اإلسرائيلي 

الفلسطيني، وذلك في إشارة إلى نتائج االستطالعات التي أجريت في الماضي ودلت على أن أغلبية كبيرة 
ميركيين اليهود يؤيدون السالم القائم على أساس دولتين لشعبين ويعارضون سياسة رئيس الحكومة من األ

  .اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وال يفوتون فرصة للتعبير عن رفضهم لها

» نيويورك تايمز«في صحيفة » بيتر بينارت«وبرز هذا االنزعاج في مقال كتبه الصحافي اليهودي 
ّ، عبر فيه عن عدم إيمانه بإمكانية قيام »ّال أؤمن أكثر بالدولة اليهودية«حت عنوان قبل أسبوعين، ت

  .ّبسبب استمرار احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة» ّيهودية وديمقراطية«إسرائيل كدولة 

ّاألميركية في إسرائيل، عدينا فوغل ألون، في مقال » جي ستريت«مديرة مكتب منظمة « قالت 
ّالجمعة، إن إسرائيل تحولت أكثر فأكثر إلى قضية انقسام في الواليات المتحدة، » والال«نشرته بموقع 

  .«انقسام بين الحزبين، انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وانقسام داخل المجتمع اليهودي«

ّوزعمت أن » ّاالنتقادات على السياسات اإلسرائيلية ليست جديدة«ّوأضافت فوغل ألون أن 
ّألميركية المتعاقبة، الديمقراطية والجمهورية، عبرت عن عدم رضاها من غياب الرغبة اإلدارات ا« ّ

ّاإلسرائيلية للمضي قدما في حل الدولتين ً ًولم تخف الغالبية العظمى من الجمهور اليهودي األميركي أبدا . ّ
  .«ّعدم راحتها من السياسات االستيطانية وتأبيد االحتالل
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ّالضم أحادي الجانب، أن االنتقادات «ّ األخيرة، وفق فوغل ألون، في ظل إال أن الجديد في األشهر
يأس يرمز إلى بداية مسار خطير في صلبه بداية انقطاع المجتمع اليهودي عن دعم . ّتحولت إلى يأس

  .«إسرائيل وعن إيمانه بها دولة الشعب اليهودي

يونيو الماضي، /ًفتا، في حزيرانوفي إشارة إلى عمق الفجوة بين إسرائيل ويهود أمريكا، كان ال
ّ، التي تعد كبرى منظمات اللوبي )أيباك(منح مسؤولين في لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية 

ًالصهيوني في الواليات المتحدة، ضوءا أخضر المشرعين في الكونغرس األميركي، النتقاد مخطط الحكومة 
 جاء ذلك في تقرير صدر عن وكالة األنباء اليهودية.  المحتلةاإلسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية

«JTA» )في » تحول«الفتة إلى ) خاصة مقرها نيويورك وتعني أخبار الجاليات اليهودية حول العالم
  .سياسة المنظمة الداعمة إلسرائيل

ّبينما عبر المرشح الديمقراطي لرئاسة الواليات المتحدة األميركية، جو بايدن، خالل  جلسة مغلقة ّ
ّمع مستثمرين يهود أميركيين في نيويورك، عن اعتراضه على مخطط ضم األغوار الفلسطينية إلى 

خطوات أحادية «ّمضيفا ان الضم سيقلص فرص السالم وتابع بايدن أن . االحتالل اإلسرائيلي» سيادة«
  . ويهود العالمّالجانب، تقوض آفاق حل الدولتين، بهذا المفهوم تزداد هوة عالقات إسرائيل

  ١٣ص/٥/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 

   مترجمةعبريةآراء 

 طة نتنياهو للضم تتحول إلى إخفاق كاملخ

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة  

  ١٤/٧/٢٠٢٠) المونيتور (–* بن كاسبيت

مع فقدان األميركيين االهتمام وعلى خلفية أزمة فيروس كورونا، من المرجح أن تتحول خطة 
  .إلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى أكبر إخفاق دبلوماسي لهرئيس الوزراء ا

* * *  

اآلن، أضع “: ، شريطة عدم الكشف عن هويته”المونيتور”قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لـ
 هناك الكثير من. فرص الضم اإلسرائيلي ألي جزء من الضفة الغربية عند مستوى منخفض إلى معدوم

  .”الظروف والشروط التي يجب أن تحدث وتنضج قبل إمكانية حدوث ذلك

الشرط األول هو الحصول على الضوء األخضر بشأن الضم من واشنطن، والذي ال يظهر في أي 
ويبدو أن الرئيس األميركي دونالد ترامب فقد االهتمام بالقضية التي روج لها . ًمكان من األفق حاليا

وقال المسؤول . ، على الرغم من أنه لم يقل الكلمة األخيرة بعد)يناير(الثاني بحماس شديد في كانون 
في غضون أسابيع قليلة، قد يتم إقناع ترامب بأن ما يحتاجه من أجل إعاقة تقدم “: اإلسرائيلي الكبير
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. ل فجأةالديمقراطيين هو كسب المزيد من دعم الناخبين اإلنجيليين، وعندئذ قد يعيد استئناف الحدث بالكام
  .”سيحدث) استئناف خطوة الضم(في الوقت الحالي، ال نعتقد أن “

وحتى لو جدد الرئيس األميركي إضاءة . ومع ذلك، فإن مسألة الضم ال تعتمد على ترامب فقط
الضوء األخضر للخطوة التي قدمها كجزء من خطته للسالم اإلسرائيلي الفلسطيني، فإن رئيس الوزراء 

وبعضها . ٕاجه مجموعة من العقبات األخرى التي تحول دون تحقيق حلمه وارثه المأمولبنيامين نتنياهو يو
  .مصنوع في الوطن

لقد أعادت “: شريطة عدم الكشف عن هويته” المونيتور”قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع لـ
 - ًخفضا في البدايةالذي كان من- االهتمام العام بالضم . أزمة فيروس كورونا خلط األوراق وترتيبها بالكامل

الناس يركزون على محاولة كسب عيشهم وتجنب االنهيار . تضاءل أكثر وال يزعج أحد نفسه بشأنه اآلن
ًنادرا ما كان اإلسرائيليون غير مهتمين إلى هذا الحد بأي شيء آخر ومركزين بالكامل على . االقتصادي

  .”االقتصاد، ونتنياهو يعرف ذلك

 اقتصادية على البلد في وقت يتزايد فيه عجز الميزانية بشكل كبير وال ُكما أن الضم سيرتب نفقات
 - كما هو الحال عادة مع نتنياهو-ومع ذلك، فإن االعتبار المهيمن . يظهر أي عالمة على االستقرار

ًإذا قرر المضي قدما بفكرة إجراء انتخابات جديدة في األسابيع المقبلة، فإنه قد . يتعلق بوضعه السياسي
نع بأن من شأن الضم أن ينشط قاعدة دعمه بين المستوطنين واليمين السياسي اإليديولوجي ويوقف يقت

ٕواذا نجح هذا السيناريو، فسوف يأخذ إجازة من . نزفه المستمر للمؤيدين في استطالعات الرأي األخيرة
  .التعامل مع أزمة فيروس كورونا ويجدد اندفاعه نحو الضم

 المهمة السابقة، يجب على نتنياهو أن يأخذ في االعتبار التهديدات باإلضافة إلى االعتبارات
قائد جيش الدفاع اإلسرائيلي، الفريق -وقد قدم له رئيسا جهازين أمنيين . األمنية الناشئة عن خطته للضم

وفي حين لم يجادل أي منهما بأن .  تحذيرات استراتيجية- أفيف كوخافي، ومدير الشين بيت، نداف أرغمان
م سيؤدي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة ضد إسرائيل، فقد قدم كالهما تقييمات استخبارية تشير إلى الض

  .احتمالية عالية لتصاعد العنف على جبهة غزة أو في الضفة الغربية، أو كليهما

ٌحتى اندالع “: ، شريطة عدم الكشف عن هويته”المونيتور”وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع لـ
ًفي الوضع الحالي يمكن أن يطلق سلسلة من ردود الفعل، والتي قد تسفر أيضا عن جولة محلي للعنف 

ويعرف نتنياهو هذا ويفهم أن آخر شيء . أخرى من القتال العنيف عالي الكثافة واندالع انتفاضة جديدة
الجيش مع وقوع إسرائيل في أزمة غير مسبوقة بشأن الميزانية، هو استدعاء احتياطيات - يحتاجه اآلن 

  .”والتعامل مع انتفاضة

ًسوف تعتمد احتمالية اندالع حريق كهذا بين إسرائيل والفلسطينيين أيضا على الرئيس الفلسطيني 
ًانفصاال تاما عن إسرائيل؛ وكتغيير، ) مايو(في محاولة لتجنب الضم، أعلن عباس في أيار . محمود عباس ً
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ًمضى قدما في ذلك سمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتم تعليق حتى اآلن ال توجد اتصاالت ر. ُ
التنسيق األمني بين الجانبين باستثناء بعض االتصاالت على مستوى منخفض، ويرفض الفلسطينيون 

ونتيجة لذلك، تجد السلطة الفلسطينية صعوبة . قبول عائدات الضرائب والجمارك التي تجمعها إسرائيل لهم
كما تم تجميد تعاون السلطة الفلسطينية في مكافحة فيروس .  موظفيهافي دفع رواتب عشرات اآلالف من

  .كورونا مع إسرائيل، حتى مع تجدد تفشي المرض في األراضي الفلسطينية

في ظل هذا الوضع، “: ّ، شريطة عدم الكشف عن هويته”المونيتور”وقال مصدر عسكري كبير لـ
ّته على تنظيم االحتجاجات المناهضة للضم في ّقد يفقد عباس السيطرة على الجمهور، مما يقوض قدر

ًحال مضت إسرائيل قدما بالخطوة وقد تم تخفيض رواتب قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى . ”ُ
، الجناح المسلح لحركة فتح، في ”التنظيم“النصف في ضوء النقص في الميزانية، بينما تستمر قوة 

 التهديدات المتكررة من عباس بالتنحي وجعل إسرائيل تدير شؤون وقال المسؤول، في إشارة الى. النمو
من حيث المبدأ، عباس غير مهتم بقيام انتفاضة وال يريد “: أكثر من مليونين من السكان الفلسطينيين

ولكن، ألنه يصبح أضعف، فإن االحتجاج العام يمكن أن . ًحقا تسليم إسرائيل مفاتيح السلطة الفلسطينية
وقد يجد نفسه في مواجهة موجة من العنف، والتي لن يتمكن من السيطرة عليها أو تحويل ينقلب ضده، 

 .”وجهتها

ًبالنظر إلى هذه الحالة الراهنة لألمور؛ عدم وجود ضوء أخضر أميركي للضم، وذهاب االقتصاد قفزا في 
المائة، وموجة من  في ٢٠اتجاه ركود غير مسبوق، والبطالة التي ارتفعت بين عشية وضحاها إلى حوالي 

ٕاإلفالس واغالق األعمال، وهبوط استثنائي في شعبية نتنياهو، من غير المرجح أن يقوم رئيس الوزراء 
إن التحذيرات من اندالع العنف، والمعارضة المستمرة من شريك االئتالف في . نتنياهو بأي نوع من الضم

لى دفعها فيما يتعلق بعالقاتها مع أوروبا حكومة، حزب أزرق أبيض، والتكلفة التي قد تضطر إسرائيل إ
ومع الحلفاء العرب الرسميين وغير الرسميين المعتدلين، هي أمور تعمل كلها ضد احتمال تنفيذ مثل هذا 

  .اإلجراء المثير للجدل

التي أعدها ترامب، والتي ” صفقة القرن“: كل هذه االعتبارات تؤدي إلى استنتاج واحد هو أن
 في المائة من الضفة الغربية، يمكن أن ينتهي ٣٠لى الضم اإلسرائيلي لما يصل إلى تتضمن الموافقة ع

، المولود في الخطيئة والذي يحتضر بعذاب بعد وقت قصير من ”إخفاق القرن“بها المطاف إلى أن تكون 
صاخبة والخبر السار لنتنياهو هو أن عدم تحقق الحدث بأكمله، الذي صنع العناوين ال. دخوله هذا العالم

ًألشهر عدة وشغل جدول األعمال العام، دفع إلى األطراف الخارجية للهوامش نظرا للمشكالت األكثر إلحاحا  ً ُ
وعليه اآلن أن . التي يواجهها، واألكثر أهمية من بينها الصحة والنتائج االقتصادية لوباء فيروس كورونا

ع شريكه في الحكومة، حزب أزرق وأبيض، وأن يقرر ما إذا كان سيزيد من حدة التوترات بشأن الميزانية م
يستخدم الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضية كذريعة لتفكيك الشراكة والدعوة إلى إجراء انتخابات 
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وكما . ًجديدة، حتى بينما يتحلل االقتصاد الذي كان مزدهرا ذات مرة ويغرق في الفوضى على شاشة التلفاز
ً، تأتي جميع هذه التقييمات مع التحذير من أنه من السابق ألوانه كثيرا دفن ًهو الحال دائما مع نتنياهو

أعظم ساحر شهدته السياسة اإلسرائيلية على اإلطالق، ولن تكون محاولة وضع المرء نفسه في مكانه 
 .والتنبؤ بما قد يفعل فكرة جيدة

  ٩ص/٥/٨/٢٠٢٠الغد  

*** 

  لهم األولوية؟على المحكمة العليا أن تقرر هل اليهود دائما

 عميره هاس: بقلم - هآرتس   

 االثنين القادم طلب دولة اسرائيل لهدم ثمانية تجمعات سكانية قضاة المحكمة العليا سيناقشون
  .فلسطينية في جنوب الضفة الغربية

فخالل خمسين سنة الجيش . مرة اخرى سيناقشون بأن طلب الدولة غير جديد: من الجدير الذكر
 – حين أنها االسرائيلي واالدارة المدنية فعلوا كل ما باستطاعتهم من اجل أن تختفي هذه التجمعات، في

 توجهت الى آفاق قضائية والى –في نضالها الذي يستحق التقدير والمتواصل ضد االمر باالندثار 
  .االلتماسات

منطقة “بلغة عبرية عسكرية، المنطقة المخصصة للهدم وطرد سكانها الفلسطينيين تعرف باسم 
  .”مسافر يطا“وفي اللغة العبرية والعربية العامية تسمى . ”٩١٨نيران 

منطقة للتدريبات : اآلن قضاة المحكمة العليا مطلوب منهم أن يقرروا نهائيا من له االولوية
من يأتي أوال، هو . العسكرية أو نسيج حياة قديم وعالقات تفاعلية بين المدينة والقرى التي نبتت حولها

االعالن عنها في العام اسرائيل تقول إن منطقة النيران تم .  اخالقي–أمر له تسلسل زمني وأيضا مبدئي 
الوقائع الجيوتاريخية التي ال . سكنوا فيها بعد ذلك” غزاة غير قانونيين“، وأن السكان فيها هم ١٩٨٠

  .تخضع للتواريخ والخرائط والنوايا المعلنة والمخفية للقوة المحتلة، هي وقائع مختلفة

رعي االغنام والزراعة . شكالجذور القروية لمدينة يطا، حتى من العهد العثماني، ليست محل 
توسعها وعملية التحضر التي مرت عليها هي ظواهر . كانت االساس إلقامتها والتراث الثقافي لعائالتها

 ٧٠اآلن عددهم تقريبا .  نسمة٢٠٠٠في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان فيها نحو . طبيعية
  . ألف دونم١٧٠ هي ١٩٦٧ تحديدها قبل العام مساحة اراضيها مثلما تم االعتراف بها وتم. ألف نسمة

زيادة عدد السكان وزيادة عدد القطعان أدت الى خلق تجمعات ألناس ابتعدوا عن المركز بحثا عن 
االراضي الفارغة من اجل الرعي والزراعة، والمزيد من مصادر المياه أو االراضي لحفر آباء جديدة من 

في كل البالد، مكثوا في المنطقة البعيدة أليام واسابيع وفقا لفصول في يطا مثلما . اجل جمع مياه االمطار
العالقات العائلية، . بالتدريج تحول السكن الموسمي الى سكن دائم. السنة، مغر طبيعية تم اعدادها للسكن
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ولكن مع مرور الوقت كل تجمع . االقتصادية واالجتماعية، لقرية المنشأ التي اتسعت، تم الحفاظ عليها
 –وفي عالمية العملية . كم هو جميل هذا التسلسل الجغرافي البشري. اني طور خصائصه الخاصة بهسك

  .التي يمكن تشخيصها في جميع ارجاء العالم

اعالن عن . اسرائيل عملت وتعمل بطرق كثيرة من اجل قطع هذا التواصل الفلسطيني الطبيعي
 بالبنى التحتية للمياه، اوامر طرد وطرد فعلي، اساليب اخرى هي منع االتصال. منطقة نيران هي احدها

.  وتدميرها، مصادرة تراكتورات وصهاريج مياه واغالق الطرق–منع بناء مدارس وعيادات ومراحيض 
كل الطرق جربت ويتم . أو اعداد خطط هيكلية مقلصة ال تسمح بتطوير حقيقي. رفض اعداد خطط هيكلية

، والتي يعيش فيها آالف ١٩٤٨ي يطا التي وجدت حتى قبل العام تجريبها على عشرات الفروع الطبيعية ف
  .هكذا، بصورة غير طبيعية، عدد االشخاص في كل تجمع بقي مقلصا. الناس

مع مرور السنين خصم منها نحو سبعة .  ألف دونما من اراضي يطا٣٢ضمت في البداية  ٩١٨
د من البؤر االستيطانية االسرائيلية هذه بالضبط هي المنطقة التي نبت فيها وتطور عد. آالف دونم

  .وتوسعت فيها مستوطنات

اسرائيل تقترح اآلن مخطط سخي حسب رايها، أن يقوم الرعاة والمزارعون بترك قراهم وأن يأتوا 
ايضا تفحص الدولة السماح . لفالحة اراضيهم والرعي فيها فقط في نهاية االسبوع وفي االعياد االسرائيلية

شهرين في السنة طبقا للتنسيق المسبق، عندما يقتضي االمر عمل زراعي أو رعي لهم بالقدوم مدة 
  .كثيف

مثلما يمكن االستنتاج من ردها على التماسات سكان القرى، فان الدولة تتوقع من القضاة استر 
 حيوت وعوزي فوغلمان وحنان ملتسر أن يحسموا ويتخذوا قرار بأن اليهود دائما يأتون في المقام االول،
وأنه دائما من الشرعي والمناسب محو التواصل االنساني، الجيوغرافي والطبيعي بين التجمعات 

  .الفلسطينية

  ٣٠ص/٥/٨/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  اخترنا لكم

  يةقدسم معالم

  جغرافية القدس
  

القدس مدينة عربية عرفت منذ أقدم عهود التاريخ، وسميت أسماء متعددة على مر العصور، 
ًقرنا، وقد أقيمت نواتها األولى على هضبة ) ٣٥(لمدينة منذ أسسها العرب اليبوسيون نحو ويبلغ عمر ا
. ، وهي جزء من السلسلة الجبلية الوسطى لألراضي الفلسطينية" أو تل نوفل–تل الضهور "مرتفعة هي 

ًوتمتد تلك السلسلة دون انقطاع من رام اهللا شماال إلى الخليل جنوبا مرورا بجبال القدس ً ، ويبلغ طول تلك ً
درجة ) ٣٥(وتقع القدس على خط طول . ًكيلومترا) ٤٠(ًكيلومترا، ومتوسط عرضها ) ٨٥(السلسلة 

ًمترا عن سطح ) ٧٥٠(ًدقيقة شماال، وترتفع نحو ) ٥٢(درجة و) ٣١(ًدقيقة شرقا، وخط عرض ) ١٣(و
طح البحر الميت، وتبعد عنه ًمترا عن س) ١١٥٠(ًمترا، كما ترتفع نحو ) ٥٢(البحر المتوسط، وتبعد عنه 

ويحيط بالهضبة التي أقيمت عليها نواة المدينة سلسلة من األودية أهمها وادي قدرون  .ًكيلومترا) ٢٢(
من الناحية الشرقية، ووادي سلوان من الناحية الغربية الجنوبية، ووادي الجبانة من الجهة الشمالية 

في الجهة الشرقية وجبل بطن " جبل الطور" جبل الزيتون كما يحيط بها سلسلة من الجبال أهمها. الغربية
الهوى في الجهة الجنوبية الشرقية، وجبل المشارف من الجهة الشمالية الشرقية وجبل صهيون في الجهة 

  .الواقع في الجهة الجنوبية" جبل المكبر"ًالجنوبية الغربية ومن جبال القدس أيضا 

ً مكانا استراتيجيا مـن عـدة نـواحي، فموقعهـا المتوسـط فـي لقد تم اختيار موقع مدينة القدس ليكون ً
فلــسطين جعــل منهــا حلقــة وصــل بــين مــدن فلــسطين الواقعــة فــي جميــع الجهــات، وطبيعــة موقعهــا الجبلــي 
ًالقريب نسبيا من البحر المتوسط والبحر الميت وفر لها مناخا معتدال يجمـع بـين صـيف حـار وجـاف معـدل  ً ً

ًة مئويـة، وشـتاء بـاردا ومـاطرا تتـساقط فيـه الثلـوج فـي بعـض الـسنين ومعـدل درجـ) ٣٢(درجة حرارته نحو  ً
وتكمـن األهميـة االسـتراتيجية لموقـع القـدس فـي تمكينهـا مـن ناحيـة . درجـات مئويـة) ٦(درجة الحرارة فيـه 

عسكرية من الدفاع عن المدينة وحمايتها، فقد كانـت عـصية علـى المعتـدين الـذين تـم صـدهم عـن المدينـة 
وال يقل موضع المدنية أهمية عن موقعها، فهو موضع ديني هـام فـي الـديانات الـسماوية يجمـع .ت عدةمرا

  .بين طهارة المكان وقدسيته وطمع الغزاة فيه عبر التاريخ

ومــن ناحيــة المــساحة فقــد كانــت مــساحة القــدس حتــى منتــصف القــرن التاســع عــشر المــيالدي ال 
ًتتعدى كيلو مترا مربعا واحدا وهـو مـ ً التـي تـم بنـاء سـور حولهـا " القـدس القديمـة"ا بـات يعـرف فيمـا بعـد بــ ً

وتوسعت حدود المدينة فيما بعد نتيجة التمدد العمراني والتزايد السكاني، وسـنفرد فـي . ليحميها من األعداء
  .ً عنوانا يتناول القدس من حيث المساحة–حلقة خاصة 

*** 
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  باالنجليزية اخبار

PLO demands from Europe action and not only words to deter Israel 
 

RAMALLAH, Sunday, August 02, 2020 (WAFA) – While welcoming a protest letter signed 

by European diplomats against Israel's plans to commence construction in an East 

Jerusalem area known as E1, the Palestine Liberation Organization (PLO) urged Europe 

to turn its words into action in order to deter Israel. 

The European Union Representative as well as ambassadors of 15 European countries have 

submitted two days ago a protest letter to the Israeli Foreign Ministry regarding intention 

to start building in E1 area, east of occupied Jerusalem. 

"We welcome the protest letter signed by European Ambassadors against Israel's plans to 

commence construction in the illegal settlement of "Givat Hamatos" and possibly the so-

called E1 Area on the outskirts of occupied Jerusalem," said Hanan Ashrawi, member of 

the PLO's Executive Committee. "However, we believe that the European Union, as well as 

the governments of these 15 states (Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, 

Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovenia and 

Sweden) should adopt actionable decisions that would deter Israel from persisting on the 

path of illegality, impunity, and de facto annexation. Rhetorical opposition has not deterred 

Israel. In fact, Israel is emboldened to escalate its criminal actions precisely because it is 

confident that opposition will not move from the verbal to the practical." 

The PLO official warned that if implemented, "these Israeli plans would completely sever 

occupied Jerusalem from its natural Palestinian surrounding and cut the occupied West 

Bank in half. They would complete the Greater Jerusalem colonial project with the theft of 

strategic Palestinian land and the physical obstruction of any contiguity of a future 

Palestinian state." 

Ashrawi said, "While the international community is concerned with the 'possibility' of 

annexation, Israel is implementing its annexation scheme on the ground without any 

deterrence. This includes the choking siege and silent ethnic cleansing of Silwan, Al-

Issawiya, and Wadi Al-Joz (Palestinian neighborhoods in East Jerusalem) byway of home 

demolitions, systemic violence, and announced wide-scale settlement projects predicated on 

the displacement of thousands of Palestinians." 

She urged that states "must not allow Israel to persist in this cynical ruse. The principle of 

accountability is undermined and rendered irrelevant when international actors insist on 

giving Israel a free pass on egregious violations of Palestinian rights and international 

law." 

WAFA August 02, 2020   
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Dozens of Jewish settlers desecrate Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Dozens of Jewish settlers defiled the Aqsa Mosque in 

Occupied Jerusalem on Tuesday morning and performed Talmudic rituals in its yards. 

Local sources said that 122 settlers entered the holy Islamic site under heavy Israeli police 

protection and toured its eastern area, which was declared closed military zone by the 

police.They added that the settlers entered the site in groups through the Maghareba Gate 

and performed rituals in its courtyards. 

The Palestinian Information Center August 4 ,2020  

*** 

IOA orders Jerusalemite families to demolish their homes 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli occupation authorities (IOA) on Monday 

ordered two Palestinian families to demolish their houses in Silwan town south of 

Jerusalem City. 

Wadi Hilweh Information Center said that the IOA ordered the Al-Qaq and Abu Sbeih 

families to demolish their three houses in Silwan over “unlicensed construction ”.  

Activist Khaled Abu Tayeh said that the families have started to evacuate their homes as 

they intend to carry out the demolition themselves to avoid paying heavy fines to Israel’s 

Jerusalem municipality. 

Abu Tayeh confirmed that all legal attempts made by the families to freeze the demolition 

orders have failed.Thousands of Palestinians in Jerusalem live under the constant threat of 

having their homes demolished or being ordered to demolish them at any moment over 

made up allegations.Based on official Palestinian statistics, over 1,900 Palestinian houses 

have been demolished in Jerusalem since the city was occupied in 1967. 

The Palestinian Information Center August 4 ,2020  
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