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 اليوميات الفلسطينية
 2018 يوليو / تموز

 1/7/2018 ،األحد

  محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية عملت خالل العقدين األخيرين  يةفلسطينال السلطةقال رئيس
األدنى من الحقوق التاريخية المغتصببة للشبعا الفلسبطين ،  على إنجاز سالم يضمن تحقيق الحد  

، لفبر  أو سياسبيا   باتبت ييبر ملهلبة أخالقيبا   يبةمريكن اإلدارة األوأكبد أ ."إسرائيل"وهو ما قوضته 
، أو تمريببببر أي صببببفقة تقببببوم علببببى هضببببم واجتببببزال الحقببببوق الفلسببببطينية، لصببببال  شببببرعنة أي حببببل  

 .1االحتالل اإلسرائيل 
 إن االنقسبببببام  ،قببببال صببببائا عريقبببببات، أمببببين سبببببر اللجنببببة التنفينيبببببة لمن مببببة التحريبببببر الفلسببببطينية

واإلدارة األمريكية تمرير ما تسمى  "إسرائيل"ة بات الثغرة الت  من خاللها تحاول الفلسطين  ف  يز 
من خالل أمرين، األول هو تحديد العالقة األمنية واالقتصادية  وهو ما يتطلا الرد  "، "صفقة القرن

 .2، والثان  إزالة االنقسام الفلسطين "إسرائيل"والسياسية مع 
  الضبببول علبببى القبببوات البحريبببة التابعبببة لكتائبببا  سبببرائيلية نمكبببان هيئبببة البببب  اإلل زفبببمتلسبببلط تقريبببر

ن حمباس سبتركز خبالل المواجهبة المقبلبة إللتقريبر فب ووفقا   القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
بعد أن نجحت األخيرة ف  تحييد عبدد  "إسرائيلب"على قواتها البحرية لتوجيه ضربات ل "إسرائيل"مع 

وأشار إلبى أن حمباس لبم توقبر تبدريا قواتهبا البحريبة التب   يل من خطرها.كبير من األنفاق والتقل
خبالل  ،وقبال ضبابط فب  البحريبة اإلسبرائيلية القبوات اإلسبرائيلية. تنت ر األوامر لساعة العمبل ضبد  

ولديهم انبدفا   ،كبيرةالتابعة لحماس  ةالبحري الكوماندوزأن الحوافز الت  يمتلكها عناصر  ،التقرير
 .3صلة امتالك الخبرات من خالل التدريبات المكثفة الت  يتلقونهاواض  لموا

 هدفنا ال يزال كما كان: أوال  منبع إيبران مبن امبتالك ": قال رئيس الوزرال اإلسرائيل  بنيامين نتنياهو
األسلحة النووية، وثانيا  كسر آلية األموال الت  منحتها االتفاقية النووية إليران والت  تمول عدوانها 

نتنيباهو أن  أكبدوحبول األوضبا  فب  الجنبوا السبوري،  ."المنطقة، بما ف  نلك ف  سورية ف 
 .4مع الن ام السوري بحنافيرها 1974 سنةاالشتباك ل أبيا ستطالا بتطبيق اتفاقية فك   تل

   الحريديماإلسرائيل  أفيجدور ليبرمان بموافقة الحكومة على مشرو  قانون تجنيد  دفا ا وزير الرح 
 ."دولببة إسببرائيل"علببى ضببمان أمببن  إنببه يعمببلالببني قببال ، فبب  الخدمببة العسببكرية ود المتببدينون ناليهبب

القانون إلى اللجنة الوزارية لشلون التشريع للمصادقة عليه، وطرحبه أمبام  مشرو وأحالت الحكومة 
 .5الكنيست بالقرالة األولى

 عمببل بتقنيببة من ومببة القبببة اريببة متقدمببة تقببرر جببيح االحببتالل اإلسببرائيل  أن ينشببر من ومببات راد
"التهديدات نات المسارات المتنوعبة"،  قال عنه إنه، ونلك لرصد ما الحديدية ف  المناطق الجنوبية
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والطائرات الورقية الحارقبة التب  يطلقهبا فلسبطينيون  ،والبالونات ،ف  إشارة إلى القنائر الصاروخية
 .6طا  يزة المحاصرشرق  ق ،على طول الشريط األمن  ،من المناطق المقابلة

  طفببال   25قبوات اإلسبرائيل  قتلبت ال، أن فبر  فلسببطين - الحركبة العالميبة للببدفا  عبن األطفبالنكبرت 
استشبهدوا خبالل  طفبال   18وأوضبحت أن  منهم ف  قطا  يبزة. 21، 2018سنة  بدايةمنن  فلسطينيا  

أن جنببود االحببتالل وأكببدت  .30/3/2018السببلمية التبب  انطلقببت فبب  العببودة مسببيرات مشبباركتهم فبب  
استشبببهدوا جبببرال  طفبببال   21فقبببد تببببين أن  ؛عمبببدوا إلبببى قتبببل األطفبببال عببببر اسبببتخدام البببنخيرة الحيبببة

 .7منهم كانت إصاباتهم ف  الرأس والرقبة 11إصابتهم بالرصاص الح  بصورة مباشرة، 
 2/7/2018 ،اإلثنين

  وزيرة الخارجية األسترالية وقالت  ،تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية أسترالياأوقفت
 ونحبن أسبترال ماليبين دوالر  10سبتتوقر عبن دفبع  بالدهباإن  Julie Bishop جبول  بيشبوا

دوالر  كانبببت تقبببدمها كبببل عبببام للصبببندوق االئتمبببان  التبببابع للبنبببك البببدول  لبرنبببام   ماليبببين 7.4
الفلسببطينية فبب  "طلبببت مببن السببلطة  لهببا، إنهببا فبب  بيببان ،وقالببت االنتعبباح والتنميببة الفلسببطين .

ال يستخدم  األسترال يلكد أن التمويل  ،تقديم تطمين واض  [2018]/ مايو أيار 29رسالة بتاريخ 
 .8"لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنر المدفو  سياسيا  

  ببالقرالتين الثانيبة والثالثبة، علبى مشبرو  قبانون، يبنص  ،اإلسبرائيل  للكنيستصادقت الهيئة العامة
نوي الشهدال واألسرى والجرحبى الفلسبطينيين، ونلبك مبن خبالل  مخصصاتدفع قيمة  على تجميد

كنيسببت مشببرو  القببانون، عضببو  87د أي بب، بعببد أن خصببم هببنم المخصصببات مببن أمببوال الضببرائا
ودان رئبببيس الكتلبببة البرلمانيبببة للقائمبببة المشبببتركة جمبببال زحالقبببة مشبببرو   .عضبببوا   15بينمببا عارضبببه 

 .9سوال الئتالر والمعارضة على حد  القانون والداعمين له من ا
 نائببا   63 بعبد أن أي بد القبانون ،صادق الكنيست بالقرالة األولى على مشرو  قانون تجنيبد الحريبديم ،

سقاط الحكومة  نائا وزير الصحة يعقوا ليتسمانوهدد  .39 هوعارض باالنسحاا من االئتالر وا 
 .10قانون بصيغته الحاليةالعلى  ،ثال بالقرالات ال ،للكنيست ةمإنا ما صادقت الهيئة العا

  ت د  فت  من أي حوارات ومفاوضات تجرى بخصوص الوضع اإلنسان  ف  يزة، وعبحنرت حركة
 .11لصفقة القرن التصفوية ا  حول القضية الوطنية وتمرير  ا  هنم الصيغ التفاف

 تفاقيبات جديبدة أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فت ، عزام األحمد، أنه ال يوجد حاجة لحوارات وا
نما المطلوا تنفين ما تم   ،وال وسطال جدد  االتفاق عليه. بشأن المصالحة الوطنية بين الفصائل، وا 

أن الوقببت لببم  األطببرار، ملكببدا  جميببع وبببدأت التحببرك مببع  ،هببت دعببوات بالفعببلوقببال إن مصببر وج  
 .12زة بالكامليعد يحتمل التأجيل، ويجا أن تستلم حكومة الوفاق الوطن  إدارة شلون قطا  ي
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 فلسببطينيا   18إن  ،قببال مركببز عبببد ر الحببوران  للدراسببات والتوثيببق التببابع لمن مببة التحريببر الفلسببطينية 
 .2018/ يونيبو آخرون، برصاص قبوات االحبتالل اإلسبرائيل ، خبالل حزيبران 2,200استشهدوا وأصيا 

مببن بيببنهم عشببرات  ينيا ،فلسببط 430أن قببوات االحببتالل اعتقلببت  ،فبب  تقريببرم الشببهري ،المركببزونكببر 
 .13، خالل الفترة ناتهاتا  ومنشأةبي 24هدمت و  ،األطفال

   أعلنببت مصببر إعببادة فببت  معبببر رفبب  الحببدودي مببع قطببا  يببزة، علببى أن يكببون المعبببر إجببازة يببوم
 .14كل أسبو  منالجمعة والسبت 

  رية القبباهرة، فبب  ختببام اجتمببا  لجنببة فلسببطين التابعببة لببه، فبب  العاصببمة المصبب العرببب أقببر البرلمببان
 مدينبة القبدس. إلبىمجموعة قبرارات للتعامبل مبع تبداعيات نقبل الواليبات المتحبدة األمريكيبة سبفارتها 

ن لجنة فلسطين أقبرت البدعوة إ نائا رئيس لجنة فلسطين ف  البرلمان العرب ، عزام األحمد،وقال 
 ، لتصحي  الخطبأ البني لعقد ملتمر دول  برعاية األمم المتحدة، كسبيل وحيد أمام المجتمع الدول

كمبببا دعبببا رئبببيس البرلمبببان العربببب  مشبببعل السبببلم  الشبببعوا  .األمريكيبببةمارسبببته الواليبببات المتحبببدة 
 .15مدينة القدس المحتلة إلىمقاطعة بضائع الدول الت  نقلت سفاراتها  إلىالعربية 

 3/7/2018 ،الثالثاء

  تلقت مخططا  لبنال ألر  اإلسرائيلية أن لجنة التخطيط والبنال " اإلسرائيليةكان"ريشت نكرت إناعة
 .16ات زئير ف  القدسجة بسعمر ضمن ستة مشاريع بنال يرا وشرق مست ،وحدة استيطانية

 قبرار الكنيسبت لبه،  فب  بيبان ،الفلسبطينية نبيبل أببو ردينبة السبلطة الناطق الرسبم  باسبم رئاسبة دان
المقاصببببة  أمبببوالمببببن  واألسبببرىبالمصبببادقة علببببى قبببانون خصببببم مخصصبببات الشببببهدال  اإلسبببرائيلية
 .17الفلسطينية

  فقبط  %50، يبزة ألبر مو بر يعملبون لمصبلحتها فب  قطبا  65حبو نالفلسبطينية ل السبلطةصبرفت
 .18ف  السلطة وحركة فت  من رواتبهم للشهر الثال  على التوال ، خالفا  لما أعلنه مسلولون

   م، بواسبببطة ببببأن حركبببة حمببباس نجحبببت فببب  جمبببع معلومبببات حبببول جنبببود اإلسبببرائيل  الجبببيح أقبببر
 ، كمبباحسببابات مزي فببة علببى شبببكات التواصببل االجتمبباع  اخترقببت مببن خاللهببا أجهببزتهم الخليويببة

البنين يبلدون  اإلسبرائيليينجنبود لمن السيطرة على مئبات األجهبزة الخليويبة التابعبة لحماس تمكنت 
 .19الخدمة العسكرية ف  القواعد ومواقع االحتالل المحيطة بقطا  يزة

  بالدخول إلى باحات والوزرال مة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ألعضال الكنيستسم  رئيس الحكو ،
، بعببد أكثببر مببن عببامين علببى المنببع الببني أصببدرم فبب  مببرة واحببدة كببل ثالثببة أشببهر المسببجد األقصببى

2015تشرين الثان / نوفمبر 
20. 

  ة، حتبى يبوم االحتالل اإلسرائيل  سكان تجمع الخان األحمبر جنبوا القبدس المحتلب سلطاتأمهلت
قامة  لمغادرة التجمع تمهيدا   ،6/7/2018الجمعة  أعلنبت قبوات كمبا ة على أراضبيه، مستعمر لهدمه وا 
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ة ف  التجمع والطبرق االحتالل التجمع البدوي منطقة عسكرية مغلقة، وأيلقت جميع الطرق الداخلي
 .21الملدية إليه

  يرمببوك لالجئبببين الفلسبببطينيين جنبببوا مخبببيم ال، اونبببرو األبييببر كرينببببول، المفبببو  العببام لوكالبببة زار
وقببال كرينبببول "إن حجببم الببدمار  دمشبق، فبب  أول زيببارة لمسببلول أممبب  رفيببع المسببتوى منببن سببنوات.

فب  سبنوات عديبدة مبن العمبل اإلنسبان  فب   ،ممبا رأيبت ف  مخيم اليرموك ال يوازيبه إال القليبل جبدا  
 .22مختلر مناطق النزاعات"

 4/7/2018 ،األربعاء

 علبببى األقببل، بيبببنهم صبببحف ، جببرال قمبببع قبببوات االحببتالل اإلسبببرائيل ، أهبببال   طنبببا  موا 35 أصببيا
الخان األحمر البدوي، ونشطال المقاومة الشبعبية، ومتضبامنين أجانبا، البنين تصبدوا بصبدورهم 

 .23العارية، لجرافات االحتالل

  قبرا بلبدة  ومنشأة ف  تجمع أببو نبوار الببدوي ا  مسكن 20هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيل ، نحو
 .24القدسالعيزرية شرق 

  ستواصل دفع الفلسطينية قال أمين سر اللجنة التنفينية لمن مة التحرير صائا عريقات إن القيادة
قرار سلطات االحتالل باقتطا  مخصصباتهم  من ريمبالوالجرحى،  الشهدالرواتا األسرى، وأسر 

 .25الفلسطينيةمن عوائد ضرائا السلطة 

  ات ما يسمى يبالر يبزة، بفعبل طبائرات وبالونبات حارقبة أطلقبت مبن مستعمر   حريقا ، ف 19اندلع
لهبببببنم  ة سببببديروت إليجبببباد حببببل  مسبببببتعمر شببببرق القطببببا ، وسببببط دعبببببوات إسببببرائيلية لم بببباهرات فبببب  

 .26ال اهرة

  تقبدمتوجبودة البيئبة التابعبة للكنيسبت، ببالقرالة األولبى علبى مشبرو  قبانون  الداخليةصادقت لجنة 
سببكنية اسببتيطانية فبب  منطقببة أعلببن عنهببا "حديقببة  سببتيطانية، يتببي  إقامببة مبببان  اال بببه جمعيببة إلعبباد

 . 27وطنية" ف  القدس المحتلة

 نببدار أريمببان، وراح اإلسببرائيل  دور ليبرمببان، رئببيس الشبباباكجبباإلسببرائيل  أفي دفا هبباجم وزيببر البب ،
شبمل  بلبم   تراحبا  الخمبيس، ألنبه عبر  اق -يصرخ ف  وجهه ويلنبه ويرميه بالشتائم، ليلبة األربعبال 

شبمل واحبدة طالمبا  لبن يبتم المصبادقة علبى حالبة لبم   علبى أنبه ليبرمبانشبدد و مئة عائلبة فلسبطينية. 
شببمل العببائالت الفلسببطينيات هببو  الشببمل فليفعلببوا نلببك فبب  يببزة، لببم   إنا أرادوا لببم  "، دفا لببلوزيببر  هببو

والنغمبة نفسبها الحبدة ب، أريمبان علبى صبرخات ليبرمبان ورد   العبودة، لبن أسبم  ببنلك". تطبيق لحق  
 .28لسلطتك" ا  وقال له: "أنا ال أعمل من أجلك... ولست تابع ناتها المرتفعة

  بببا يزيبببد عبببن ثالثمئبببة قطعبببة أر  جبببرت "حبببراك الحقيقبببة األرثونكسبببية" إنبببه قبببال بعبببد أن ك شبببر عم 
فلسبببطين التاريخيبببة،  ثيوفيلبببوس، فببب  مختلبببر المنببباطق فببب  البطريبببركتصبببفيتها وبيعهبببا مبببن طبببرر 
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فت لناتك" صفقٌة عَقَدها ثيوفيلوس ف  مدينة اللد ، ونلك ضمن تصفية أمالك وأوقار البطريركيبة  ش 
 لبه، بيبان ، فب حراكال نكرو  ".لفلسطين نيافا والرملة واللد   األرثونكسية ف  منطقة الساحل النهب 

رئيس بلديبة َوق ع هنم الصفقة مع شركة يملكها ناشط ف  حزا الليكود... وابن نائا ثيوفيلوس  نأ
 .29سابق ف  اللد

   التربيبببة والتعلبببيم العبببال  الفلسبببطينية  مبببع وزارة األردنيبببة والبحببب  العلمببب ل  االتعلبببيم العببب وزارةعبببت وق
مقعبدا  سبنويا  للطلببة الفلسبطينيين فب   394بموجبهبا األردنية اتفاقية تبادل ثقاف  خصصت المملكة 

 .30العليامساري البكالوريوس والدراسات 
  خليجب  لقنبباة كشبر مصببدرi24News مببن اإلمببارات عسبكريا   وفببدا   أن ة،اإلسببرائيلي ،باللغببة العربيبة 

جبببل االطبببال  علبببى أمبببن  ،رفيبببع أمريكببب برفقبببة مسبببلول  مبببلخرا   "إسبببرائيل"العربيبببة المتحبببدة، قبببد زار 
  .31المتواجدة لدى سالح الجو اإلسرائيل  35–أرالصنع  األمريكيةقدرات أحد  المقاتالت 

 5/7/2018 ،الخميس

  تقبببببوم بالفعبببببل بجهبببببود  لبببببدفع  "إسبببببرائيل"األمبببببن البببببداخل  اإلسبببببرائيل  جلعببببباد أردان، إن  وزيبببببرقبببببال
أكبد و  حماس إلنهبال ملبر احتجباز األسبرى اإلسبرائيليين لبديها.حركة االتصاالت يير المباشرة مع 

 .32أردان أن الحكومة اإلسرائيلية تبنل جهودا  كبيرة من أجل إنهال ملر األسرى لدى حماس

 فب  المنطقبة  حريبق 600أدت إلى اشتعال  الورقية الحارقة الطائراتإن  قال مصدر أمن  إسرائيل  كبير
 دونبم آالر 6، ممبا أدى إلبى إحبراق يوميبا   حريقبا   20، بمعبدل 30/3/2018منبن  يبزةقطا  الحدودية مع 

  2كبم 30ندونبم  ألبر 30ات، كمبا أدت إلبى إحبراق مسبتعمر مبن األراضب  الزراعيبة التب  تعبود لل  2كم 6ن
 .33 مليون دوالر  37.1نحو شيكل ن ماليين 5ف  أرا  مفتوحة، وتسببت بخسائر تصل إلى 

  خببان  تجمببعالمنببازل والمنشببيت فبب   العليببا اإلسببرائيلية أوامببر الهببدم الصببادرة بحببق   المحكمببةجمببدت
11/7/2017ف  التماس األهال ، حتى موعد أقصام  ، لحين البت  األحمر البدوية جنوا القدس

34. 
  األسببرى األشبببال خببالل  العسببكرية فبب  عببوفر يرامببات ماليببة باه ببة بحببق   المحكمببةفرضببت

، حسببما أفباد دوالر  ألبر 20.5نحبو ن ألر شبيكل 75، إن بلغت قيمة الغرامات 2018 يونيو حزيران/
 / يونيبووأفاد نادي األسير أن سلطات االحتالل اعتقلبت خبالل حزيبران .الفلسطين  نادي األسير

 طفببال   350، مببن ضببمن قرابببة طفببال   127عببوفر وصببل إلببى أن عببدد األطفببال فبب  معتقببل و  ،طفببال   31
 .35يحتجزهم االحتالل ف  معتقالته

  ، ف   "إسرائيل"إن عمليات الهدم الت  تنفنها ف  بيان صحف ، قال الناطق باسم االتحاد األوروب
ات جديبببدة فببب  مسبببتعمر ط بنبببال المنببباطق البدويبببة "أببببو النبببوار، والخبببان األحمبببر"، إضبببافة إلبببى خطببب
الدولتين للحياة، وتقو  مساع   المنطقة ناتها، تلدي إلى تزايد التهديدات، الت  تواجه قابلية حل  

 .36الدائم "السالم"تحقيق 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  6 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 يونيبو شبهر حزيبرانالغربيبة أن  أفاد تقرير صادر عن الدائرة اإلعالمية لحركة حماس فب  الضبفة /
الضفة الغربيبة والقبدس؛ شبمل عمليبات إطبالق نبار تجبام أهبدار  ف  مقاوما   عمال   350شهد  2018

لالحبتالل اإلسبرائيل ، وكبنلك إلقبال حجبارة وزجاجبات حارقبة وعببوات ناسبفة، باإلضبافة للمواجهبات 
عمليببات إطبببالق نببار ومحاولبببة  3تقريببر أن المقاومبببة نفببنت الوأفبباد  وصببد  اعتببدالات المسبببتوطنين.

مواجهببببة. وأدت أعمببببال  133نبببباطق الضببببفة والقببببدس ، كمببببا شببببهدت مسعببببدمحبببباوالت  4طعببببن، و
، فيمبببا استشبببهد فلسبببطينيان فببب  أنحبببال متفرقبببة فببب  الضبببفة الغربيبببة، إسبببرائيليا   16المقاومبببة إلصبببابة 

 .37آخرون بجراح متفاوتة خالل مواجهات ومداهمات لقوات االحتالل 123وأصيا 

 6/7/2018 ،الجمعة

 حمببد باتخببان "خطببوات عمليببة" لتقببوي  سببلطة حركببة هببدد عضببو اللجنببة المركزيببة لحركببة فببت  عببزام األ
خبببالل مقابلبببة  ،وقبببال األحمبببد السبببلطات المصبببرية لبببدعم هبببنا المسبببعى. ، داعيبببا  يبببزة حمببباس فببب  قطبببا 
مبن أحبا وكبرم مبن كبرم، مبن قبوة مسبلحة مبن  مختطفبة، أحبا   —أكررهبا—"يبزة  :تلفزيونية مبن القباهرة

التبباريخ لببم ي حببدد بعببد — "نتوقببع قببائال : وأضببار ريببم أنببر أبنببال شببعبنا". ،حمبباس تسببيطر علببى القطببا 
 .38حماس" ،وات عملية لتقوي  سلطة االنقسامأن تتفق فصائل من مة التحرير على خط —100%

 ،خببالل تواجببدم فبب  مخببيم العببودة شببرق مدينببة  أكببد نائببا رئببيس حمبباس فبب  قطببا  يببزة خليببل الحي ببة
 .39تهدر إنهال القضية الفلسطينيةرف  حركته لب"صفقة القرن" وكافة المشاريع الت  تسيزة، 

   باللغبة الفارسبية وحسبابه فب   "إناعبة إسبرائيل"دور ليبرمبان، عببر جباإلسبرائيل  أفي دفا ال وزيره توج
تبببويتر برسبببالة إلبببى الشبببباا اإليرانببب ، قبببائال  إن حكومتبببه ليسبببت معنيبببة ببببالحرا مبببع بالدهبببم لكنهبببا 

 .40مال االحتجاج إلسقاط الن ام. ودعاهم إلى مواصلة أعةمصممة على إخراجهم من سوري

 ،فبب  مقابلببة مببع موقببع واال طالببا رئببيس أركببان جببيح االحببتالل اإلسببرائيل  السببابق، موشببيه يعلببون 
الحرائبق التب  تتسببا بهبا البالونبات والطبائرات  علبىبحرق الحقول فب  يبزة، ردا   "إسرائيل" ،العبري

 .41بالقطا  ةالورقية المشتعلة ف  حقول المستوطنين المحيط
  2كببم 3نآالر دونببم  3الحارقببة التبب  يطلقهببا نشببطال فلسببطينيون مببن قطببا  يببزة  البالونبباتأحرقببت  

من مساحة المحميات الطبيعية  %25من أراض  يالر يزة. األراض  الت  احترقت أمس تشكل 
 .42الت  تشرر عليها سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية

 س الحركببة اإلسببالمية داخببل الخببط األخضببر الشببيخ أفرجببت المحكمببة اإلسببرائيلية فبب  حيفببا عببن رئببي
عبن  ، حي  حولته إلى اإلقامة الجبرية ف  بلدة كفركنا بالجليل بعيدا  رائد صالح بشروط مقيدة جدا  
قببررت المحكمببة إخببالل سبببيل الشببيخ رائببد بعببد أن قيببدت تواصببله  كمببا مسببقط رأسببه مدينببة أم الفحببم.

نيبببببة، وح بببببرت عليبببببه االتصبببببال بوسبببببائل اإلعبببببالم فقبببببط مبببببع أقربائبببببه مبببببن البببببدرجتين األولبببببى والثا
 .43والصحافة
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 يمنع الناشط السبويدي بنجبامين الدرا  اإلسرائيل  االحتاللBenjamin Ladraa  مبن دخبول فلسبطين
خضاعهساعات ست  بعد احتجازم  وكبان  أثنبال محاولتبه العببور عببر معببر الكرامبة. ف  للتحقيق وا 

 ،نحبو فلسبطين مبن ببالدم ،مشبيا  علبى األقبدام ،حلة تضبامنر شهرا   11 قد بدأ قبل الناشط السويدي
 .44ر عن تضامنه مع القضية الفلسطينيةف  خطوة تعب  

  ونعت أوساط رسمية  .عاما   84سبق إسحق الفرحان عن األاألردن  وفاة المفكر اإلسالم  والوزير
األردنبب  عمببر  نعببى كببل مببن رئببيس الببوزرال؛ فقببد ة الراحببل، مسببتنكرة أبببرز إنجازاتببهوحزبيببة وشببعبي

 ،وملتقبببى القبببدس الثقببباف  الفقيبببد ،وحركبببة حمببباس ،وجماعبببة اإلخبببوان المسبببلمين فببب  األردن ،البببرزاز
تببرك الفرحببان بصببمات واضببحة فبب  العمببل السياسبب  والتربببوي فبب  السبباحة األردنيببة،  وعببددوا مببيثرم.
داريبة لبب"ملتقى الهيئبة اإلتبرأس  ، فقبديصعا مللم ببين العباملين لنصبرة قضبية القبدس كما ترك فرايا  
"القبدس ورأى أن  ...2009 سنةحملة "القدس عاصمة الثقافة العربية" و  ف  األردن، القدس الثقاف "
 الفرحبان كما ترك". حتى نحررها ثقافة وعلما   ، ولن نحررها أرضا  قبل أن تحتل أرضا   احتلت ثقافيا  

التربيبة اإلسبالمية ببين األصببالة العديبد مبن المللفبات فب  المجبالين الترببوي والسياسبب ، مبن أبرزهبا "
 .45والمعاصرة" و"البعد اإلسالم  للقضية الفلسطينية"

 7/7/2018 ،السبت

  تبويتر، إن حركتبه أبو مبرزوق، عببر صبفحته علبى  ، موسىحماسقال عضو المكتا السياس  لحركة
أن ، ببأببو مبرزوق وأضبار ."صفقه القبرنب"ترف  دولة ف  يزة، وفصل يزة عبن الضبفة، ومبا يسبمى بب

"ت ريببد مصببالحة و ،حمباس تريببد دولببة فلسببطينية فبب  الضببفة الغربيببة وقطببا  يببزة، وعاصببمتها القببدس
وت ريبببد رفبببع  ...ومواجهبببة االحبببتالل ،شبببركة السياسبببيةوال ،فلسبببطينية نببباجزة عنوانهبببا الوحبببدة الوطنيبببة

لغال العقوبات ،الحصار عن قطا  يزة  .46مشاكل يزة" وحل   ،وا 
  مواصببلة االتحبباد بالمفوضببية األوروبيببة فبب  القببدس شببادي عثمببان مسببلول اإلعببالم واالتصببال أكببد

وقببال عثمببان، فبب  تصببريحات  األوروببب  دعمببه المببال  للسببلطة الفلسببطينية دون أي خفبب  فيهببا.
عثمبان  شباروأ "ال يوجد قرار بخف  المساعدات األوروبية الت  تقبدم للشبعا الفلسبطين ". :إناعية
لببدعم الحكومببة  [مليببون دوالر 411نحببو ] مليببون يببورو 350 أن "االتحبباد األوروببب  يقببدم سببنويا  إلببى 

سبببوال القبببدس  ،ومشببباريع متعببددة لبببدعم الفلسبببطينيين فبب  كبببل المنبباطق اونببرو األالفلسببطينية ووكالبببة 
 .47والضفة الغربية وقطا  يزة"

 8/7/2018 ،األحد

  وقببال  "."أننببا لببن نسببم  لصببفقة العصببر بببأن تمببرعلببى محمببود عببباس  يةفلسببطينال السببلطة رئببيسأكببد
فب  رام ر، "إن أشبقالنا العبرا أكبدوا  جتما  اللجنة المركزية لحركبة فبت ، ف  كلمته بمستهل اعباس

فريقيبا وييرهبا  صفقة العصر، باإلضافة إلى أن هناك دوال   لنا أنهم ضد   ف  العالم فب  أوروببا وآسبيا وا 
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قببال عببباس: ة الوطنيببة، المصببالحوحببول  بببدأت تسببتبين بببأن صببفقة العصببر ال يمكببن أن تمببر". أيضببا  
إنببه إنا أرادت حمبباس المصببالحة فإمببا أن نسببتلم  ،نحببن أكببدنا إلخواننببا المصببريين أن خالصببة القببول"

 .48"أو إنا أرادوا هم أن يتسلموا كل ش ل فعليهم أن يتحملوا كل ش ل ،كل ش ل ونتحمله

 صببفقةيات جببددت اللجنببة المركزيببة لحركببة فببت  تأكيببدها علببى رفبب  أي صببفقة سياسببية تحببت مسببم 
ف  رام ر، أن على حركبة حمباس أن  اها عقا اجتماعهل ف  بيان ،وشددت. العصر أو صفقة يزة

تتخببن قببرارات واضببحة حببول التنفيببن الببدقيق التفبباق المصببالحة األخيببر، وتعلببن التزامهببا بشببكل واضبب  
البوطن  مبن االتفباق عليبه، وأن تمكبن حكومبة الوفباق  وصري  بتنفين بنودم بشكل دقيق وحسا ما تم  

كشر محمود العالول، نائا رئيس حركة فبت ، عبن مببادرة جديبدة يبتم كما  أدال مهامها بشكل كامل.
 .49، بهدر إحدا  حالة من "الحوار الداخل " الفلسطين  على كل المستوياتالعمل عليها فلسطينيا  

   شبواط  البحبر من مخطبط اسبتيطان  جديبد يسبتهدر  الخارجية والمغتربين الفلسطينية رت وزارةحن
بببأن وسببائل إعببالم عبريببة تناقلببت معلومببات فبب  شببأن  ،فبب  بيببان صببحف  ،الببوزارة الميببت. وأفببادت

ات شببببمال البحببببر الميببببت تحببببت الفتببببات عمر مخطببببط اسببببتيطان  تهويببببدي يهببببدر إلببببى تطببببوير مسببببت
ننحبو  ليكمليبون شب 417رصد االحتالل لها أكثر مبن  ،سياحية، عبر البدل بتنفين خطة استعمارية

 .50ليون دوالر م 115
  مبن القبدس شبرق  خطة لح ر أنشطة تركيا فب أعدت  "إسرائيل" أن العاشرة اإلسرائيلية القناةنكرت ،

 Turkish Cooperation and وكالبببة التنسبببيق والتعببباون التركيبببة نتيكبببا  خبببالل نراعهبببا الرسبببم 

Development Agency (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA))   التب
وزعمت القناة  بشكل خاص. األقصىتعمل على تعزيز وضع بالدها ف  القدس بشكل عام والمسجد 

معلومبببببات اسبببببتخباراتية ببببببأن الوكالبببببة عقبببببدت اجتماعبببببات مبببببع أعضبببببال الحركبببببة  تتلقبببببأن "إسبببببرائيل" 
 .51ومعلومات حساسة لحركة حماس أمواال  ف  أن مو ف  الوكالة قدموا  اإلسالمية، كنلك هناك شك  

  برفقبة عشبرات المسبتوطنين، المسبجد األقصبى المببارك.أوري أريبل  اإلسبرائيل وزيبر الزراعبة اقتحم 
، ساحات المسجد Sharren Haskel اقتحمت عضو الكنيست من حزا الليكود، شارين هسكلكما 

نهبا المبرة األولبى التب  تقبتحم سباحات الحبرم، وزعمبت أن المكبان مقبدس لليهببود، إ وقالبتاألقصبى، 
 .52قولها و ضمن الثقافة والترا  اليهودي، على حد  وه

   اعتقلبت التب  ، يببرو أوزكبانإ تركيبةالمواطنبة ال الئحة اتهبام بحبق   ه االدعال العسكري اإلسرائيل وج
ونلبببك ببببزعم "عالقتهبببا بتن يمبببات معاديبببة  ،وريبببونجفببب  مطبببار ببببن  2018 يونيبببوخبببالل حزيبببران/ 

ضبمنت الالئحبة نقبل زجاجبات عطبور مبن إسبطنبول إلسرائيل، وتعبري  أمبن إسبرائيل للخطبر"، وت
ه االدعال العسكري اإلسرائيل ، خالل جلسة ووج   دوالر. 500 للبالد ونقل مبلغ مادي ال يتجاوز الب

، وهببب : "مسببباعدة حمببباس، المواطنبببة التركيبببة تهبببم بحبببق  أرببببع عقبببدت فببب  محكمبببة سبببالم العسبببكرية، 
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دخالهبا إلبى الببالد نقبودا  وتقديم خبدمات متنوعبة لهبا، وتخريبا الن بام العبام  مبن  ا  وأيراضب للدولبة، وا 
 .53جهة معادية"

  قبال رئبيس اللجنببة القطريبة إلعببادة إعمبار قطببا  يبزة، السببفير محمبد العمببادي، فب  مقابلببة علبى القنبباة
اإلسرائيلية األولبى، إنبه لبم يبتم إحبراز أي تقبدم، لغايبة انن، بشبأن صبفقة لتببادل األسبرى، مشبيرا  إلبى 

طة القطري حال دون اندال  حرا جديدة. وأكبد العمبادي أن الحبدي  عبن إقامبة مينبال أن دور الوسا
لغببزة فبب  قبببرص مقابببل إعببادة األسببرى اإلسببرائيليين لببدى حمبباس لببيس مقبببوال ، قببائال : "هببنا مسببتحيل. 

حمببباس ال تعبببار  وأكبببد العمبببادي أن  األسبببرى مقاببببل األسبببرى، ولبببيس مقاببببل مينبببال أو فبببت  حبببدود".
، ا  : "هم ال يريبدون حرببلت  تحدثت عن إقامة مينال ف  قبرص تحت إشرار دول ، قائال  االقتراحات ا

ال حماس وال إسرائيل، الحل العسكري لم يأِت بنتيجة. أنتم نإسرائيل  جبر بتم ثبال  حبروا، ومبع كبل 
 .54حرا خرجت حماس أقوى، وانن حماس أقوى، وأي حرا جديدة ستكون صعبة عليكم"

 لينببديوي سيسببولو فريقيبباإجنببوا فبب   قببات الدوليببةالعال ةوزيببر  تأعلنبب Lindiwe Sisulu  بالدهبباأن 
 .55آخر إشعارحتى  "إسرائيل"ستبق  سفيرها خارج 

 9/7/2018 ،اإلثنين

  جببيح اإلسبرائيل ، معبببر كبرم أبببو سبالم، المنفببن التجباري الوحيببد لقطبا  يببزة، بنبال علببى أوامببر الأيلبق
معبر. الجيح اإلسرائيل  هو انخر بيانا  بشأن إيالق الدر وأص. حكومة بنيامين نتنياهوالمن رئيس 

القببرار علببى تقلببيص مجببال الصببيد المتبباح أمببام صببيادي قطببا  يببزة، وتجميببد قببرار سببابق  نببص   كمببا
 .56وحصر هنم المنطقة بستة أميال ف  عمق البحر ،بتوسيع منطقة الصيد المسموح التويل فيها

 دور ليبرمبان جبفبات ببين وزيبر البدفا  اإلسبرائيل  أفينكرت صبحيفة معبارير العبريبة، أن هنباك خال
وبحسا الصبحيفة، فبإن ليبرمبان  قطا  يزة. والقيادة العليا للجيح بشأن تنفين عملية عسكرية ضد  

ردا  علبى اسبتمرار إطبالق  ،يريا ف  زيادة وتيرة التصعيد العسكري وضرا عمق حماس فب  يبزة
دة الجببببيح يرفضببببون الببببدخول فبببب  تصببببعيد أو عمليببببة الطببببائرات الورقيببببة الحارقببببة، إال أن كبببببار قببببا

يبرون أن  ،فيهم رئبيس األركبان نبم ،نت الصحيفة أن  قادة الجيحوبي   عسكرية من أجل الطائرات.
ليست بحاجة لهبا، وال يوجبد نقطبة واضبحة ه   ،التصعيد سيغرق المنطقة ف  مزيد من الصراعات

 .57يمكن أن تستخلص من أي عملية عسكرية بغزة حاليا  

 ونلبك بعبد أن ضبحية 520إلبى  فب  سبورية الفلسبطينيينالالجئبين رتفع عدد ضحايا التعنيا مبن ا ،
عببامر خالبببد شببهاب  تحبببت التعببنيا فبب  معبببتقالت الن ببام السبببوري، حيبب  اعتقلتبببه أعلببن عببن وفببباة 

 .58أعوام ثالثةحو ناألجهزة األمنية السورية منن 
   قنباة القبدس الفضبائية التب  أن مبر يعلبن خاللبه أعلى  اإلسرائيل  أفيجدور ليبرمان األمن وزيرع وق

 حمبباس،لحركببة  دعائيببا   شببكل نراعببا  ت  أنهببا تببب  مببن العاصببمة اللبنانيببة بيببروت "من مببة إرهابيببة"، و 
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ومنصة مركزية لنشر رسائل التن يم ف  برامجها، ويح ر القرار على أي شخص العمل مع القناة 
جهببببباز الشببببباباك مبببببن بتوصبببببية القبببببدس،   وفببببب ،4819األراضببببب  الفلسبببببطينية المحتلبببببة سبببببنة فببببب  

 .59اإلسرائيل 

  بشبببرط يببببرو أوزكبببانإقبببررت محكمبببة سبببالم العسبببكرية اإلسبببرائيلية، اإلفبببراج عبببن المواطنبببة التركيبببة ،
دوالر ، وتوقيعهببا  4,200ألببر شببيكل ننحببو  15مصببادرة جببواز سببفرها، ودفعهببا كفالببة ماليببة قببدرها 

، "إسرائيلب"را مخفبببر شبببرطة بمكبببان إقامتهبببا ببببن أسببببوعيا  علبببى وثيقبببة إثببببات حضبببور لبببدى أقبببيمبببرت
 .60لتتواصل محاكمتها وه  طليقة

  مببن برامجهببا األساسببية فبب  قطببا  يببزة  األونببروا، أن اقتطاعببات ماليببة ستشببمل عببددا   وكالببةأعلنببت
 اتامهسوالضفة الغربية المحتلة ف  األسابيع المقبلة، إنا تعنر تغطية العجز الناجم عن تجميد اإل

وأعلنببببت األونببببروا أنهببببا ستسببببعى للمحاف ببببة علببببى بببببرام  المسبببباعدات الغنائيببببة  ريكيببببة.الماليببببة األم
  .61ف  قطا  يزة الفقير خصوصا  

  يهوديببة فبب  ألمانيببا مببن المعبباداة اإلسببالمية للسببامية، ودعببت الحكومببة  من مببة ثالثببينحببنرت نحببو
رأت هببببنم و  إلبببى اتخبببان موقببببر واضببب  فببب  مواجهبببة هبببنم ال ببباهرة. االتحاديبببة وحكومبببات الواليبببات

ببببرف  صبببري  لمعببباداة  قراطيبببة يجبببا أن يكبببون مرهونبببا  و المن مبببات أن دعبببم مشببباريع تعزيبببز الديم
 .62اليهود ولمطالا مقاطعة منتجات إسرائيلية

  الببني يهببدر إلببى  ،الدوليببة موقعببا  إلكترونيببا  تحببت عنببوان "صنوقببر العنصببرية" العفببوأطلقببت من مببة
. 1948 فلسبببطيني  فببباقم فببب  السبببنوات األخيبببرة ضبببد  محارببببة العنصبببرية المتسبببقة والممأسسبببة التببب  تت

وبحسبببا بيببببان  رسببببم    صببببادر  عببببن المن مببببة، يسببببتعر  الموقببببع معلومببببات حببببول العنصببببرية فبببب  
ويتببي  منصببة إلكترونيببة إلبببالة المن مببة عببن حبباالت عنصببرية وتحببري  قببد يواجههببا  "،إسببرائيل"

 .63الحاالت ومنصة إضافية للنشاط اإللكترون  لمناهضة هنم ،الجمهور العام
 10/7/2018 ،الثالثاء

  علبببى بعبببد أميبببال قبالبببة بحبببر مدينبببة يبببزة،  2هاجمبببت بحريبببة االحبببتالل اإلسبببرائيل  سبببفينة الحريبببة
 ،واعتقلت من على متنها وعبددهم تسبعة مبواطنين بيبنهم سببعة جرحبى مبن نوي الحباالت اإلنسبانية

تقبالهم ونقلهبم إلبى مينبال وسائق المركبا ومسباعدم، بهبدر التوجبه إلبى قببرص للعبالج، وقامبت باع
 .64أسدود القريا من يزة

  بت حركة حماس بالجهود المبنولة من أجل رفع المعاناة عن المحاصبر فب   الفلسبطين  شعاالرح 
قطا  يزة، وقالت إنها تتعامل بعقل وقلا مفتوحين مع كل المبادرات الجادة، وتبثمن الجهبود التب  

فبب  بيببان  ،ل المكتببا السياسبب  لحركببة حمبباسوقببا تبببنل مببن أكثببر مببن طببرر علببى هببنا الصببعيد.
جميبع األعضبال فب  البداخل والخبارج، إنبه  مشباركةعقا اجتما  برئاسة إسماعيل هنية و  ،صحف 



 2018 ليوو ي/ تموز ___________________________________________________________

  11       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

يستهجن محاولة السلطة تعطيل هنم الجهود تحت وهم مكنوا أن التخفير عن يزة هو جزل مبن 
عد فببب  الفصبببل ببببين يبببزة وأكبببد المكتبببا السياسببب  لحركبببة حمببباس أن السبببلطة تسبببا ."صبببفقة القبببرن"

بقصببد أو بببدون قصببد مبن خببالل مشبباركتها فبب  الحصببار علببى يببزة  "صفقة القببرنب"والضبفة وتمهببد لبب
عاقة الحراك اإلقليم  والدول  لرفع الحصار  .65وفرضها العقوبات وقطع الرواتا، وا 

  ن إن، فب  الجبوال ياإلسرائيل  أفيجدور ليبرمان خالل جولته على الشبريط الحبدود دفا وزير القال
إسبرائيل،  إلبى"جهود إقامة بنى تحتية إرهابية تحت رعاية الن ام السوري لن تكبون مقبولبة بالنسببة 

كل بنية إرهابية ف  المنطقة". وأضار ليبرمان أن "إسرائيل على استعداد لتقديم  وستعمل بقوة ضد  
يست على اسبتعداد لتقببل مساعدة إنسانية للنازحين السوريين ف  الخيام القريبة من الحدود، لكنها ل

  .66أي الج  فيها"

  أن يببزة لببن تمببوت حصببارا ، ولببن تركببع  الفلسببطينية للقببوى الوطنيببة واإلسببالمية المتابعببةأكببدت لجنببة
تشببببديد الحصببببار، بإعالنهببببا تصببببعيد بلالحببببتالل و"صببببفقة القببببرن"، وردت علببببى قببببرارات االحببببتالل 

ا اجتمببا  طببارا لهببا بغببزة، دانببت فيببه جببال نلببك فبب  بيببان للجنببة المتابعببة عقبب المسببيرات الشببعبية.
تصببديق رئببيس حكومببة االحببتالل بنيببامين نتنيبباهو علببى إجببرالات إضببافية لتشببديد الحصببار وفببر  

ونبهبت إلبى أن  ومنع دخبول المبواد والبضبائع إلبى يبزة. ،عقوبات جماعية على الشعا الفلسطين 
 .67ل إلى قنبلة قابلة لالنفجار ف  أي لح ةقطا  يزة تحو  

  رت مببن التببداعيات إيببالق االحببتالل اإلسببرائيل  لمعبببر كببرم أبببو سببالم، وحببن   المتحببدةاألمببم انتقببدت
بق الخباص لممببم المتحبدة لبوطالبا  السبلبية لهبنا اإليبالق.  "عملية السبالم فب  الشبرق األوسببطب"المنس 

 .68، بإلغال القرارله ، ف  بيان"إسرائيل"نيكوالي مالدينور 
 منلبببيس رونبببين العميبببد أن، نكبببرت القنببباة السبببابعة اإلسبببرائيلية Ronen Manelis ن الجبببيح إ قبببال

بعبببد اسبببتمرار حالبببة  خصوصبببا  اإلسبببرائيل  مسبببتعد ألي مواجهبببات مبببع حركبببة حمببباس بقطبببا  يبببزة، 
ببأن مبا وصبفته ببب"إرهاا  ،علبى موقعهبا اإللكترونب  ،وأفبادت القنباة التصعيد على الجبدار الفاصبل.

، كون الجيح اإلسرائيل  لديه سلة "إسرائيل"علة لن يرد  الطائرات الورقية" وبالونات الهيليوم المشت
  .69واسعة من األدوات الت  يمكنه من خاللها رد  حماس

 ل أ يآسبببببيس  قالببببت جمعيببببةSpace IL  والصببببناعات الجويببببة اإلسببببرائيليتان، إن المركبببببة الفضببببائية
ديسببمبر  انون األول/إطالقهببا فبب  كبب اإلسببرائيلية األولببى المخطببط إلنزالهببا علببى سببط  القمببر سببور يببتم  

13/2/2019وبحسا الخط اإلسرائيلية، فمن المقرر أن تهبط المركبة على سط  القمر ف   .2018
70. 

  أصببدر مفتبب  القببدس والببديار الفلسببطينية، محمببد حسببين، فتببوى، تحببر م تسببهيل تمليببك أي جببزل مببن
"أر  فلسبطين  ، إناإلفتبالبحسبا بيبان دائبرة  ،وجبال فب  الفتبوى لمعبدال. فلسطينالقدس وأر  

وأضبببار: " يبببأثم مبببن يبيبببع أرضبببه  بيبببع أراضبببيها وتمليكهبببا لمعبببدال". خراجيبببة وقفيبببة، يحبببرم شبببرعا  
 .71عنها" ألعدائه، أو يأخن تعويضا  
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  بيبببنهم 30/6/2018، وحتببى 2018 سببنةا ، منبببن بدايببة فلسببطيني 3,533االحببتالل  قببواتاعتقلببت ،
وقالبببت ملسسبببات األسبببرى  حقوقيبببة. صبببحفيين، وفبببق رصبببد ملسسبببات 4امبببرأة، و 63طفبببال ، و 651

نببادي األسببير، وملسسببة الضببمير لرعايبة األسببير وحقببوق اإلنسببان، وهيئببة شببلون  :وحقبوق اإلنسببان
األسرى، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان؛ ضمن ورقة حقبائق أصبدرتها، إلبى أن سبلطات االحبتالل 

ق تكبريس سياسبة االعتقبال وبينبت أنبه فب  سبيا. 2018 / يونيوا  خالل حزيرانفلسطيني 449اعتقلت 
، بينهببا 2018سببنة أمببر اعتقببال إداري، منببن بدايببة  502اإلداري، أصببدرت سببلطات االحببتالل 

430، ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى جديدا   أمرا   197
72. 

  أصدر مركز عبد ر الحوران  للدراسات والتوثيق التابع لمن مة التحرير الفلسطينية، تقريرم نصر
وأوضب  التقريبر  الشبعا الفلسبطين . حول أبرز اعتدالات دولة االحتالل بحق   2018 سنةلسنوي ال

وممتلكبباتهم فبب  الضببفة الغربيببة  الفلسببطينيين أن سببلطات االحببتالل قامببت بتصببعيد اعتببدالاتها ضببد  
صببابة نحببو شببهيدا   177سببقوط ممببا أدى إلببى والقببدس وقطببا  يببزة،  بلببغ عببدد البيببوت و  .ألفببا   20، وا 

 .73ومنشأة بيتا   232الت  هدمها االحتالل ت يوالمنش
 أعلن الرئيس الصبين  شب  جبين بينبغ Xi Jinping نحبو مليبون يبوان ن 100، أن الصبين سبتقدم

دولبة  21مع ممثل   ملتمرخالل  جال نلك، دعما  للتنمية االقتصادية الفلسطينيةمليون دوالر   15
 .74ف  بكين عربية بالدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصين  العرب 

  العجببز  أن مخبباطر تهبدد تقببديم خببدماتها إنا لبم تتلببق  تمبويال  إضببافيا  فب   ببل   ونبروااألأعلنبت وكالببة
المببال  الببني تعانيببه، لكنهببا أكببدت أنهببا سببتدرس كببل اإلمكانببات للحصببول علببى التمويببل الببالزم ولببن 

  بيبان، إنبه علبى وقال الناطق الرسم  باسم الوكالة سام  مشعشع ف تتوقر عن خدمة الالجئين.
ونبروا فب  حشبد تبرعبات جديبدة، إال أن العجبز المبال  الحبال ، البني يصبل إلبى األنجاح من ريم ال

 .75ا يزال يشكل أكبر عجز شهدته الوكالة ف  تاريخهاممليون دوالر،  217

 11/7/2018 ،األربعاء

  ة ف  أرا  محتلة بيع السلع المنتج أوصادق مجلس الشيوخ اإليرلندي على قانون يح ر استيراد
وقبببدمت  .20 عضبببوا  واعتبببرا  25تأييبببد ب، ات اإلسبببرائيليةعمر المسبببتبينهبببا مبببن فببب  أنحبببال العبببالم، 

مشبببرو  القبببانون البببني ح ببب  بموافقبببة كبببل األحبببزاا  Frances Black فرانسبببيس ببببالك السبببيناتور
ل لجنبة مراجعبة مبن قببلوسيخضبع البنص  الحباكم. Fine Gael اإليرلندية باستثنال حزا فاين يايل

 .76برلمانية قبل عرضه على مجلس النواا اإليرلندي للموافقة عليه
  قبررت وزارة الزراعببة الفلسببطينية فبب  قطببا  يببزة منببع اسبتيراد الفاكهببة التبب  يجببري نقلهببا مببن الجانببا

ومنعبت اسبتيراد أي مبن  "،إسبرائيل"اإلسرائيل  إلبى القطبا  عببر معببر كبرم أببو سبالم، البني أيلقتبه 
 يببزة أو التصببدير منببه، باسببتثنال بعبب  المببواد الغنائيببة والطبيببة والمحروقببات.طببا  قالبضببائع إلببى 
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جبال  "إسرائيل"مدير عام التسويق ف  الوزارة، إن قرار عدم استيراد الفواكه من  ،وقال تحسين السقا
نه يهدر إلى الضغط على سلطات االحتالليةسرائيلاإلحكومة العلى قرار  ردا    .77، وا 

 المصبادقة علبى توصببية وزيبر الحكبم المحلبب  بإحبدا  هيئبة محليببة  الفلسببطين  لقبرر مجلبس البوزرا
باسم قرية الخان األحمر ف  محاف ة القدس، وتكلير الوزير بتعيين لجنة إلدارة المجلبس القبروي، 

  .78وتحديد حدود الهيئة المحلية

 نتقاميبة التب  مبن أي قبرارات إلنهبال اإلجبرالات اال "حكومة عبباس"حركة حماس أن خلو بيان  رأت
يزة، واسبتمرارها فب  تحبري  المجتمبع البدول  واالحبتالل بعبدم تخفيبر الحصبار يلكبد  تنفنها ضد  
ببل  ."صببفقة القببرن"مببع كببل الخطببوات األمريكيببة واإلسببرائيلية لتنفيببن  "سببلطة عببباس"تواطلهببا و وحم 

تبه كبل وحكوم "سبلطة عبباس"فب  تصبري  صبحف ، االحبتالل و ،الناطق باسبم الحركبة فبوزي برهبوم
 .79التداعيات المترتبة على الحصار المزدوج المفرو  على يزة واإلجرالات االنتقامية بحقها

  يواصببل أبنببال الكتلببة اإلسببالمية فبب  جامعببة بيرزيببت اعتصببامهم المفتببوح أمببام مقببر مجلببس الطلبببة
حقبتهم على استمرار أجهزة السلطة ف  مال داخل حرم الجامعة لليوم التاسع على التوال ؛ احتجاجا  

وتواصبببل أجهبببزة  مبببن أبنبببال الكتلبببة علبببى خلفيببة عملهبببم النقببباب  فببب  الجامعبببة. أمنيببا  واعتقالهبببا عبببددا  
 معبتقال   12من أبنال الكتلة اإلسالمية ببيرزيت ف  زنازينها، ليبلغ عبدد المعتقلبين  4السلطة اعتقال 

2018مايو أيار/ من أبنال الكتلة منن فوزها ف  االنتخابات منتصر 
80. 

  ببببوتينالببرئيس الروسببب  فالديميببر إن رئببيس البببوزرال بنيببامين نتنيبباهو أبلبببغ  إسبببرائيل مسببلول قببال، 
وطلبا  ،ال تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشبار األسبد "إسرائيل"بأن  ،خالل اجتما  ف  موسكو

إن  ،الببني طلببا عببدم نشببر اسببمه ،وقببال المسببلول .ةمببن موسببكو إخببراج القببوات اإليرانيببة مببن سببوري
قريبببببة مبببن مرتفعببببات  ةعمببببل بالفعبببل علببببى إبعببباد القببببوات اإليرانيبببة مببببن منببباطق فبببب  سبببوريروسبببيا ت
 .81الجوالن

   فبب  مقابلببة مببع إناعببة راديببو الجنببوا، إن  ،كببوهين إيلبب قببال وزيببر االقتصبباد والصببناعة اإلسببرائيل
 .82حماس ف  قطا  يزةحركة إلى سياسة االيتياالت لتصفية قادة  ستعود قريبا   "إسرائيل"
 وبحسبببا بيبببان  إن سبببالح الطيبببران قصبببر، ثالثبببة مواقبببع عسبببكرية سبببورية. اإلسبببرائيل يح قبببال الجببب

جبببوال "األعلبببى دخبببول طبببائرة مسبببيرة سبببورية إلبببى  للمتحبببد  باسبببم الجبببيح، فبببإن الهجبببوم يبببأت  ردا  
 .83، والت  قام الجيح بإسقاطها بعد نحو ربع ساعة من تحليقها ف  األجوالاإلسرائيلية"

 وبعثبببة طبيبببة  ،ووفبببدا  يمثبببل الكنبببائس العالميبببة ،ة، ديبلوماسبببيين أجانبببامنعبببت السبببلطات اإلسبببرائيلي
 .84فلسطينية من الوصول إلى تجمع الخان األحمر

 2017 سبنةلفب  السبلطة الفلسبطينية عبدد السبكان  نأعلن الجهاز المركبزي لححصبال الفلسبطين  أ ،
ن أ، له ف  بيان ،الجهاز وأكد مليون أنثى. 2.35مليون نكرا  و 2.43نسمة، منهم  ماليين 4.78بلغ 

 .85مليون نسمة 90.1عدد سكان قطا  يزة و مليون نسمة،  88.2 بلغعدد سكان الضفة 
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 12/7/2018 ،الخميس

  أهبببدار تابعبببة  جبببيح اإلسبببرائيل ، حركبببة حمببباس، بالشبببرو  فببب  عمليبببة عسبببكرية قاسبببية ضبببد  الهبببدد
ونبببات الحارقبببة مبببن القطبببا  للحركبببة فببب  قطبببا  يبببزة، إنا مبببا اسبببتمر إطبببالق الطبببائرات الورقيبببة والبال

 .86باتجام البلدات اإلسرائيلية

  ،طالا وزير األمن اإلسرائيل  أفيجدور ليبرمان، إيالق سبفارة ببالدم فب  العاصبمة اإليرلنديبة دبلبن
 .87اإلسرائيليةعلى تصويت مجلس الشيوخ اإليرلندي ح ر استيراد منتجات المستعمرات  ردا  

 فة "إسرائيل اليوم"، اندال  أكثر من ألر حريق ف  مناطق سجلت إحصائية إسرائيلية نشرتها صحي
مبببن الحقبببول   2كبببم 30نألبببر دونبببم  30مسبببيرات العبببودة، ملتهمبببة نحبببو  انطبببالق"يبببالر يبببزة" منبببن 

الزراعيبببة نتيجببببة إطببببالق وسببببائل حارقببببة مببببن القطبببا ، وقببببدرت األضببببرار الماديببببة بعشببببرات ماليببببين 
 .88الشواكل

 والت  من  ،ع اليد على سفن كسر الحصار النرويجيةقررت المحكمة المركزية ف  القدس، وض
وبينت الصحيفة أن السفن ستبا  الحقا  وسيتم تحويل  أيام. خاللالمتوقع وصولها الميام اإلقليمية 

 .89 المقاومةن اإلرهابية عملياتالثمنها للعائالت اإلسرائيلية المتضررة من 

  عببن أحببد قتلببة عائلببة دوابشببة فبب  قريببة دومببا  بمدينببة اللببد المحتلببة، اإلفببراج االحببتاللقببررت محكمببة
 .90جنوا شرق نابلس، ونقله إلى الحبس المنزل 

  نشببرت وزارة الصببحة بغببزة، إحصببائية تفصببيلية جديببدة العتببدالات قببوات االحببتالل علببى المشبباركين
وقالببببت الببببوزارة إن  .30/3/2018العببببودة الكبببببرى السببببلمية منببببن انطالقهببببا فبببب   مسببببيرةالسببببلميين فبببب  

عالجهببببم  تببببم   7,700مببببنهم  ،مصببببابا   16,100شببببهيدا  واإلصببببابات  137دد الشببببهدال بلببببغ عبببب إجمببببال 
ونكبرت أن مبن ببين الشبهدال  عالجهم ف  المستشفيات. تم   8,400و ،ف  النقاط الطبية ميدانيا  

وفيمبببا يتعلبببق باسبببتهدار  سبببيدة. 1,200طفبببال ، و 2,600طفبببال  وسبببيدتين، ومبببن ببببين اإلصبببابات  18
الطبيبة، أفبادت البوزارة ببأن نلبك أسبفر عبن استشبهاد المسبعر موسبى أببو حسبين االحتالل للطبواقم 

صابة   .91سيارة إسعار بشكل جزئ  45منهم، وتضرر  318والمسعفة رزان النجار، وا 
 13/7/2018 ،الجمعة

  اختتم وفد من مة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفينية لمن مة التحرير، والمركزية
 رئيس دائرة شلون الالجئين أحمد أبو هول وكشر  .ةسوري إلى  عزام األحمد زيارته لحركة فت

بإعادة تن يم منطقة مخيم اليرموك، وجوبر برزة  النقاا عن أن مجلس الوزرال السوري أخن قرارا  
المسلولين السوريين خالل اللقالات الت   أنأبو هول  إلى  وأشار القابون بما يتناسا مع الواقع.

 إعادةنهم ملتزمون بتوفير احتياجات ومتطلبات مخيم اليرموك وتسهيل أدت معهم أكدوا عق
 .92وتأهيل مخيم اليرموك من أولويات الحكومة السورية إعمار إعادةالنازحين من أهاليه، وأن 
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 لقببال وفببد الحركببة بالمخببابرات  ،وصببر عضببو المكتببا السياسبب  لحركببة حمبباس موسببى أبببو مببرزوق
فبب  تغريببدة لببه  ،وقببال أبببو مببرزوق ب"األكثر أهميببة واألشببمل مببن حيبب  المحتببوى".العامببة المصببرية ببب

علببى موقببع تببويتر: "انتهببى اللقببال متببأخرا ، بببين وفببد حمبباس واألخببوة فبب  المخببابرات العامببة، والببني 
تناول مجمل القضايا الت  تهم شعبنا ف  كل أماكن تواجدم، ال سيما األهل ف  قطا  يزة. ولعلب  

النجببباح  ا  إنا وصبببفت اللقبببال بببباألكثر أهميبببة، واألشبببمل مبببن حيببب  المحتبببوى، متمنيبببا  ال أكبببون مبالغببب
 .93للفريق المسلول عن الملر الفلسطين "

  يببدور حببول إطببالق المقاومببة الفلسببطينية فبب   جديببدا   ن ثمببة تهديببدا  إ يببوم"،السببرائيل إصببحيفة "قالببت
نيبة والجبيح اإلسبرائيل  تسبتعد لتلبك تحمل مواد متفجرة، وأن األنر  األم رةمسي  قطا  يزة لطائرات 
وأفبببادت الصبببحيفة ببببأن األجهبببزة األمنيبببة  ببببب"اإلرهاا الفلسبببطين ". ايسبببمونهالتببب  الموجبببة الجديبببدة 

رة لتصبل إلبى مدينبة اإلسرائيلية وصلتهم معلومات بأن حماس تخطط إلطالة مدى الطبائرات المسبي  
 .94غرب  وقطا  يزةالقدس أو الضفة الغربية، أو المدن البعيدة عن النقا ال

   باتريوتصاروخ من طراز  إطالقأعلن الجيح اإلسرائيل Patriot   رة انطلقت مبن على طائرة مسي
 .95، دون مزيد من التفاصيل"إسرائيل"األجوال السورية واقتربت من 

  عاما  ، عقبا إصبابته برصباص االحبتالل اإلسبرائيل  خبالل 15رام  حلس ن عثماناستشهد الطفل
 .96فلسطينيا   220 ، والت  أدت إلى إصابةيزة قطا رة العودة السلمية شرق مشاركته بمسي

 14/7/2018 ،السبت

   السببت، عبدة هجمبات علبى مواقبع وأراضبب   - الجمعببة ةليلبل خبالالطيبران الحربب  اإلسبرائيل   شبن
وأعلنت وزارة الصبحة الفلسبطينية عبن  كبيرة ف  ممتلكات المواطنين. ا  أضرار  خلفتف  قطا  يزة، 

  أصبيا بهبا تببجراحبه ال متبأثرا   ثالب استشبهاد شباا نتيجبة للقصبر، و  نين فلسبطينييطفل داستشها
ن الطيبببران الحربببب  أزعبببم النببباطق باسبببم جبببيح االحبببتالل و  خبببالل فعاليبببات جمعبببة الخبببان األحمبببر.

وردت المقاومبببببة  ن لحمببببباس شبببببمال وجنبببببوا القطبببببا .ين تبببببابعين هجبببببوميياإلسبببببرائيل  قصبببببر نفقببببب
وتصعيد االحتالل بضرا المستعمرات والبلدات المحيطة بقطا  يزة بعدة  الفلسطينية على قصر

 .97قنيفة صاروخية 17رصد إطالق  ونكر الناطق باسم الجيح أنه تم   .وصواريخقنائر 

  ،قالبت حركببة حمبباس أنبه ال تراجببع عببن معادلببة القصبر بالقصببر التبب  فرضبتها المقاومببة بكببل قببوة
ب .ته ويفهبم المعادلبة جيبدا  وعلى العدو اإلسرائيل  أن يعيد حسابا ه النباطق باسبم حركبة حمباس وتوج 

فببب  تصبببري  صبببحف ، بالتحيبببة إلبببى المقاومبببة الفلسبببطينية التببب  أخبببنت علبببى عاتقهبببا  ،فبببوزي برهبببوم
القببببوي والمباشببببر علببببى تصببببعيد االحببببتالل واسببببتهدافه  ، والببببرد  الفلسببببطين  شببببعاالمسببببلولية حمايببببة 

 .98المدنيين والملسسات ومواقع المقاومة



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 16 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

  رئببببيس  يهبببباجمونت القنبببباة العاشببببرة اإلسببببرائيلية أن المعارضببببة اإلسببببرائيلية ووزرال إسببببرائيليين نكببببر
يببزة، داعببين إلببى اتخببان قطببا  اهو، نتيجببة سببلبيته وتخانلببه أمببام حمبباس فبب  يبببنيببامين نتنالحكومببة 

وأفبببادت القنببباة اإلسبببرائيلية ببببأن  خطبببوات أكثبببر إيجابيبببة تجبببام مبببا يسبببمونه ببببب"اإلرهاا الفلسبببطين ".
يطبببالبون رئبببيس البببوزرال ببببالعودة لسياسبببة  "إسبببرائيل"الكثيبببرين مبببن البببوزرال وأقطببباا المعارضبببة فببب  
 .99االيتياالت االنتقائية، وتدمير األنفاق الفلسطينية

 محمود عباس إن الواليات المتحدة تسعى لتطبيق ما يسمى بب"صفقة  ةالفلسطينيالسلطة  قال رئيس
أن نقبل سببفارة  ،ئيس الروسب  فالديميبر بببوتين فب  موسبكوخبالل لقائببه البر  عبباس، القبرن". وأضبار

 .100عد أول خطوة ف  هنا اإلطارأمريكا إلى القدس المحتلة ي  
 15/7/2018 ،األحد

 رئيس المكتا السياس  لحركة حماس، أن طرفا  فلسطينيا  أو إقليميا  لبن يجبرل  ،أكد إسماعيل هنية
وقبال  ومبن يتجبرأ علبى نلبك سبيلف ه التباريخ.على أن يوافق على "صفقة القرن" التب  ولبدت ميتبة، 

"إن يببزة التبب  صببمدت فبب   نتيجببة قصببر االحببتالل: استشببهداأثنببال مراسببم تشببييع طفلببين هنيببة فبب  
 .101حروبها الثال  قادرة على أن تنتز  النصر ريم ما تقدمه من شهدال وجرحى"

 قيبببا وأصبببيا ثالببب  أعلببن النببباطق باسبببم وزارة الصبببحة فببب  قطبببا  يبببزة أشبببرر القبببدرة أن شبببهيدين ارت
ونكبرت مصبادر فب  يبزة  بجراح حرجة قرا برج الوحدة وسط يزة، من دون أن يحدد سببا نلبك.

مجموعبببات  ،أن الشبببهيد أحمبببد منصبببور هبببو قائبببد الوحبببدة الصببباروخية فببب  كتائبببا شبببهدال األقصبببى
 .102ولم ت عرر أسباا االنفجار يمن جودة.أالشهيد 

  إلسببرائيل  اأن يببرد الجببيح   الكابينببتنواألمنيببة  المجلببس الببوزاري المصببغر للشببلون السياسببيةقببرر
 .103"إسرائيل"من قطا  يزة إلى  إطالقهاالحارقة الت  يتم  البالوناتعلى كل حاد  من حواد  

   مبببن المسبببتطلعة آرالهبببم  %44، أن العببببري العبببام اإلسبببرائيل  نشبببرم موقبببع واال للبببرأيببببي ن اسبببتطال
.يعتقبببدون أن حركبببة حمببباس خرجبببت منتصبببرة مبببن الجولببب ووفقبببا   ة األخيبببرة أمبببام الجبببيح اإلسبببرائيل  

مبببن المسبببتطلعين أنببه مبببا كبببان علبببى الجببيح اإلسبببرائيل  أن يقببببَل بوقبببر  %61لالسببتطال ، يعتقبببد 
 .104إن التهدئة ه  المسار الصحي  %27إطالق النار ف  الجولة الحالية، بينما قال 

   نيسبببت اإلسبببرائيل  صبببد قت علبببى كالنكبببرت القنببباة السبببابعة العبريبببة أن لجنبببة الدسبببتور والقبببانون فببب
مشببرو  قببانون ينقببل الصببالحية بخصببوص التماسببات األراضبب  فبب  الضببفة الغربيببة إلببى المحكمببة 

 .105المركزية ف  القدس المحتلة
  جميببع مببداخل تجمببع الخببان األحمببر ببوابببات حديديببة، مسببتبقة بببنلك بببدل السببلطة  "إسببرائيل"أيلقببت

 .106ثنائ  ف  المنطقةالفلسطينية العام الدراس  الجديد بشكل است
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 16/7/2018 ،اإلثنين

  اإلسببرائيلية بنيببامين نتنيببباهو إن "إسببرائيل" تخببو  صببراعا  طببويال  مببع حركبببة  الحكومببةقببال رئببيس
المحبباوالت  ومثلمببا تحركنببا ونجحنببا فبب  صببد   ،األنفبباق : "مثلمببا نسببتكمل انن صببد  أضببارو ، حمبباس

ح بببدحر وبصببد إرهبباا الطببائرات الورقيببة الحاشببدة الجتيبباز السببياج الحببدودي، فهكببنا أوعزنببا للجببي
 .107ة سديروتعمر خالل زيارته لمست، جال نلك وال نزال ف  أوج هنا الحراك" ،والبالونات الحارقة

  فب  قطبا  نتيكبا   وكالبة التنسبيق والتعباون التركيبةمنسبق ى المركزية ف  بئر السببع علب المحكمةحكمت
إن  المحكمببة وقالببت بتهمبة دعببم وتمويببل اإلرهباا. بعببد إدانتببه أعبوام ةيبزة محمببد مرتجب ، بالسببجن تسببع

 .108مرتج  كان قد حصل على أموال تبرعات من من مة إياثة تركية وقام بتحويلها لصال  حماس
 عببر السبياج الحبدودي  أطلقبتمئبات مبن الطبائرات الورقيبة والبالونبات الحارقبة  أن "إسرائيل" أعلنت

وقبببال نببباطق باسبببم جهببباز اإلطفبببال  الزراعيبببة.حرائبببق كبيبببرة فببب  المنببباطق  إلبببى أدىمبببع يبببزة، مبببا 
لحاق إخالل مئة يوم، ما تسبا ب  2كم 26دونم نألر  26 نحوعلى  أتى حريقا   750اإلسرائيل  إن "

 مليببببون دوالر . 1.4 نحببببول نيكماليببببين شبببب 5ب ببببب اإلسببببرائيليةفبببب  المببببزار "، قببببدرتها الحكومببببة  أضببببرار
جم مصنوعة من الجلد، يسبتخدمها األطفبال عبادة ابتكر شبان يزيون "طائرة" صغيرة الحوبالمقابل 

فبب  اللعببا أو للسببباحة فبب  بببرك الميببام، يمكببن تسببييرها تجببام البلببدات اإلسببرائيلية المحانيببة للحببدود 
 .109إلحدا  حرائق ف  مناطق زراعية فيها

  110مساعدة حماس بتهمةاعتقلها بعد أن ، يبرو أوزكانإتركية المواطنة العن  "إسرائيل"أفرجت. 
  البرئيس األمريكب  دونالبد ترامبا، فب  مبلتمر صبحف  مبع ن يبرم الروسب  فالديميبر ببوتين، فب  قال

 .111هدر مشترك بالنسبة له ولبوتين "إسرائيل"إن أمن  ،هلسنك 
  أصدرت الدائرة التمهيدية ف  المحكمة الجنائية الدولية، "قرارا  أمبرت بموجببه" قلبم المحكمبة ببب"إنشال

ات التوعيبببة، علبببى وجبببه السبببرعة، لمصبببلحة الضبببحايا والتجمعبببات ن بببام خببباص بالمعلومبببات وفعاليببب
لحقببوق اإلنسببان، ومركببز الميببزان لحقببوق  وأفببادت ملسسببة الحببق   السببكانية المتضببررة فبب  فلسببطين".

ف  بيان مشترك، بأن البدائرة التمهيديبة أمبرت أيضبا   ،اإلنسان، والمركز الفلسطين  لحقوق اإلنسان
صبببة للضببحايا فببب  بببب"إنشال صببفحة معلومبببات علببى الم وقبببع اإللكترونبب  الخببباص بالمحكمببة، مخص 

فلسطين". ولفتت المراكز الثالثة إلى أن الدائرة التمهيدية أشارت فب  قرارهبا، إلبى أنبه "عنبدما تقبرر 
 .112المدعية العامة فت  تحقيق، فإن الدائرة ستقوم الحقا  بتقديم تعليمات أوفر إلى قلم المحكمة"

 17/7/2018 ،الثالثاء

 نت سلطات االحتالل اإلسبرائيل  عبن تقلبيص مسباحة الصبيد فب  بحبر قطبا  يبزة لثالثبة أميبال أعل
يبببالق معبببر كبببرم أبببو سبببالم بشبببكل كامببل، ومنبببع إدخببال البضبببائع والمبببواد سببتة  بببدال  مبببن أميبببال، وا 

 .113الغنائية والمحروقات
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   التين الثانية والثالثة الثالثال، بالقر  -اإلثنين  ةمتأخرة من ليل ةساعف  صادق الكنيست اإلسرائيل
على مشرو  قانون "يكسبرون الصبمت"، البني يح بر علبى منبدوب  الجمعيبات الحقوقيبة فب  الببالد 

ويسببتهدر مشببرو   الببدخول إلببى المببدارس وتقببديم محاضببرات أو أي فعاليببات للطببالا والطالبببات.
 ضبببد   مجنبببودالقبببانون باألسببباس الجمعيبببات الحقوقيبببة المناهضبببة لالحبببتالل اإلسبببرائيل  وممارسبببات 

 .114مضد   24من أعضال الكنيست لصال  مشرو  القانون و 43ت وصو  . الشعا الفلسطين 

   قالببت فيببه إنهببا اعتمببدت سلسببلة قببرارات متعلقببة بحقببوق  أصببدرت الكنيسببة األسببقفية األمريكيببة بيانببا
 .115ةوتدعم حركة المقاطعة العالمية للمنتجات اإلسرائيلي "إسرائيل"اإلنسان، ترف  االستثمار ف  

  أعرا عزام األحمد عضبو اللجنبة المركزيبة لحركبة فبت ، مسبلول ملبر المصبالحة، عبن تفاللبه إزال
ر األحمبد عبن ارتياحبه وعب ب .أن األمور تسير بسرعة يير مسبوقة إمكانية إنجاز المصالحة، معلنا  

يجابيببة الشببديد إزال التحركببات المصببرية التبب  قببال إنهببا "تتسببم بجديببة حقيقيببة"، وكببنلك الملشببرات اإل
 .116من جانا حماس

  إيالق معبر كرم أبو سبالم بالكامبل  "إسرائيل"حماس ومن مات المجتمع المدن  بقرار  حركةنددت
اإلنسببانية"، وطالبببت المجتمببع الببدول  بببب"الخروج  نببه "جريمببة ضببد  إ وقالببتوتقلببيص مسبباحة الصببيد، 

 .117عن صمته والتدخل الفوري" لوقر هنم القرارات
  جلسببة "تقببدير موقببر"، فبب  مقببر فرقببة المصببغر للشببلون السياسببية واألمنيببة  المجلببس الببوزاريعقببد

أفيجبدور  دفا "عزة" ف  الجيح اإلسرائيل  الواقع قرا الحدود مع القطا ، حضرها كل من وزير ال
ركببان يببادي آيزنكببوت، ورئببيس الشبباباك نببدار أريمببان، ورئببيس مجلببس هيئببة األليبرمببان، ورئببيس 

. وقبال نتنيباهو: "نحبن فب  معركبة، وزيرا   11، وMeir Ben-Shabbat األمن القوم  مئير بن شبات
 .118وهناك ضربات متبادلة، والجيح جاهز ألي سيناريو"

  عبدلالعلى اقتبراح قبانون ببادرت إليبه وزيبرة  ،، بالقرالتين الثانية والثالثةاإلسرائيل صادق الكنيست 
الن بر بالتماسبات الفلسبطينيين مبن  لبت شباكيد، يسبحا مبن المحكمبة العليبا صبالحيةييأ ةاإلسرائيلي

ويببنص اقتببراح القببانون علببى تخويببل المحكمببة المركزيببة فبب   .1967 سببنةسببكان األراضبب  المحتلببة 
القببببدس صببببالحية مناقشببببة القببببرارات اإلداريببببة لسببببلطات االحببببتالل فبببب  الضببببفة الغربيببببة فبببب  قضببببايا 

، وطلبببببات حريببببة 9671 سببببنةالتخطببببيط والبنببببال، وتقييببببد الببببدخول والخببببروج مببببن األراضبببب  المحتلببببة 
 .119المعلومات

  ببق الخبباص لممببم المتحببدة لببأعلببن أنببه نيكببوالي مالدينببور  "عملية السببالم فبب  الشببرق األوسببطب"المنس 
سرائيل ومصر والشركال اإلقليميين والدوليين" للحيلولة  يعمل "بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية وا 

فبب   ،مالدينببور ايا اإلنسببانية بببه. وأضبباركافببة القضبب وحببل   ،دون تفجببر األوضببا  فبب  قطببا  يببزة
فرصبة  2,500مبا يزيبد عبن  إيجبادن برنام  األمبم المتحبدة اإلنمبائ  سبيقوم فب  البدايبة، بأ له، بيان

 .120شهرا  ف  القطا  12عمل طارئة وقصيرة المدى خالل 
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  ت شببديدة انتقبباداالممثببل األعلببى للسياسببة الخارجيببة فبب  االتحبباد األوروببب  فيببديريكا مببوييرين  وجهببت
، واعتبرت وصفه "دعبم االتحباد األوروبب " األمن الداخل  اإلسرائيل  جلعاد أردان وزيراللهجة إلى 

علبى  ، ردا  مبوييرين وجال نلك ف  رسالة بعثبت بهبا  بأنه "أنشطة إرهابية"، "مح  كنا وتضليل".
عالاتبه، ملكبدة أنبه ال ردان، وطالبتبه بتقبديم أدلبة وبيانبات علبى طعونبه وادأرسالة علنية وجههبا إليهبا 

وحمبالت المقاطعبة  ،أساس من الصحة الدعالاته، بأن االتحباد األوروبب  يمبول األنشبطة "اإلرهابيبة"
 .121، من خالل من مات يير حكومية"إسرائيل" ضد  
 18/7/2018 ،األربعاء

  ودة" ف  مناطق متفرقة بمستعمرات "يالر يزة" جرال استمرار إطالق "بالونات الع حريقا   23اندلع
 .122من حدود القطا 

  إلى أن قوات االحتالل أقدمت علبى ، القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان مركز معطياتتشير
 ،فلسببطينيا   51أد ت إلبى تهجيببر  ؛30/6/2018و 1/1/2018منشببأة فلسبطينية فبب  القبدس بببين  63هبدم 
را  مبن عمليبات الهبدم حيب  بلبدة العيسباوية أكثبر المنباطق المقدسبية ت وكانبتقاصبرا .  21بينهم  ضبر 

ت إلى هدم  ،منشأة 18شهدت هدم   .123منشأة 12تليها بلدة سلوان الت  تعرض 

 قبانون أسباس: "علبى اقتبراح  ،ف  القرالة الثانية والثالثبة اإلسرائيل ، صادقت الهيئة العامة للكنيست
، فيمببا امتنببع 55عضببو كنيسببت وعارضببه  62. وأيببد القببانون "إسببرائيل دولببة قوميببة للشببعا اليهببودي

المشبتركة بتمزيبق العربيبة اثنان عن التصويت. وخالل التصويت قام أعضال الكنيست مبن القائمبة 
 .124وهم يرددون "أبرتهايد، أبرتهايد" ،نص القانون

  نبببه يهبببدد أ ورأى"قلقبببه" بعبببد تبنببب  الكنيسبببت اإلسبببرائيل  "قبببانون القوميبببة"،  األوروبببب أببببدى االتحببباد
الممثببل األعلببى للسياسببة الخارجيببة فبب  وقببال النبباطق باسببم  مببع الفلسببطينيين.الببدولتين  بببب"تعقيد" حببل  

 األساسببية المبببادا، لكببن ينبغبب  احتببرام إسببرائيل"نحتببرم سببيادة  :االتحبباد األوروببب  فيببديريكا مببوييرين 
 .125"األقليات وبينها حق  

  العامببة وزيببر المخببابرات المصببرية ، إسببماعيل هنيببة ،السياسبب  لحركببة حمبباس المكتبباأبلببغ رئببيس
زيارتببه  خبباللاس كامببل موافقببة الحركببة علببى الورقببة المصببرية التبب  ق ببدمت لوفببد الحركببة ببباللببوال ع
 .126للقاهرة

  مبببن األراضببب  المصبببنفة كأراضببب  دولبببة فببب   %99.76كشبببفت معطيبببات رسبببمية إسبببرائيلية عبببن أن
رات تخصيصبها الحتياجبات المسبتعم ، تبم   2كبم 459.674ن ألر دونم 459.674الضفة الغربية، أي 

 دونمبببا   625,1حبببو نللفلسبببطينيين أي فقبببط  %24.0اإلسبببرائيلية فببب  حبببين لبببم يبببتم تخصبببيص سبببوى 
مببا يقببرا مببن مليببون دونببم  "إسببرائيل"، أعلنببت 1967 سببنةونكببرت أنببه منببن احببتالل  . 2كببم 625.1ن
 .127كأراض  دولة  2ألر كمن
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  فب  يبارة نفبنتها  كتائبا القسبام مبن وحبدة حمباة الثغبور، وأصبيا ثالثبة آخبرون،من  مقاوماستشهد
قببوات االحبببتالل عبببر طائراتهبببا الحربيبببة دون طيببار، شبببرق رفبب  جنبببوا قطبببا  يببزة، فيمبببا سبببارعت 

 .128لمعادلة القصر بالقصر المقاومة للرد باستهدار مستعمرة أشكول بقنائر الهاون، تفعيال  
  بيبببتال مستشببباري كبيبببر، مبببع كبببل مبببن رينبالتيبببيسبببون اج "عملية السبببالمب"الموفبببد األمريكببب  لبببنشبببر 

ليزيببة جاإلنباللغببة  ، مقبباال  ديفيببد فريببدمان "إسببرائيل"لببدى  األمريكبب السببفير و كوشببنر  جاريببد األبببي 
لبببوا فيبببه  قبببالوا فيبببه إن . و حمببباس مسبببلولية األوضبببا  اإلنسبببانية المتبببدهورة فببب  قطبببا  يبببزةحركبببة حم 

أوا أن ور  معانباة الشبعا الفلسبطين  فب  يبزة". ،مبن دون دا    ،"كابوس قيادة حماس مسبتمر ويطيبل
الحببل ألزمببة القطببا  يكمببن أوال  فبب  أن "تتوقببر حمبباس عببن اسببتفزازاتها فببورا ، وتركببز براعتهببا علببى 
تحسين اقتصاد يزة بدال  من البح  عن فرص تسلي  كل ش ل من الطائرات الورقيبة إلبى المرايبا، 

سببطينية، مببن أجببل مهاجمببة إسببرائيل". كمببا دعببوا الحركببة إلببى تسببليم يببزة بالكامببل إلببى السببلطة الفل
طالق األسرى اإلسبرائيليين المحتجبزين لبديها، واالعتبرار ببأن "وجبود إسبرائيل هبو حقيقبة دائمبة".  وا 

 .129وأضافوا أن "السالم لن يتحقق إال من خالل تبن  الواقع ورف  األيديولوجية المعيبة"

  لببن محمبود عببباس أن القبدس هبب  عاصبمة دولببة فلسبطين األبديببة، و  يةفلسببطينال السبلطةأكبد رئببيس
 يكببون هنبباك سببالم وال أمببن وال اسببتقرار ألحببد بببدونها، ولببن يسببم  ألحببد بببالتفريط فيهببا أو تجاوزهببا.

لقببانون  اإلسببرائيل جببال نلببك فبب  بيببان صببادر عببن الرئاسببة الفلسببطينية، دانببت فيببه إقببرار الكنيسببت 
عريقببات،  دان أمببين سببر اللجنببة التنفينيببة لمن مببة التحريببر، صببائاكمببا  "الدولببة القوميببة اليهوديببة".

طالبببا المجلبببس البببوطن  الفلسبببطين  "االتحبببادات البرلمانيبببة الدوليبببة و  "قبببانون القوميبببة" العنصبببري.
الني يجسد العنصرية والتطرر  ،للعنصرية اإلسرائيلية، ورف  قانون القومية حد   عواإلقليمية بوض

ية "قبببانون وصبببفت الحكومبببة الفلسبببطينكمبببا  الشبببعا الفلسبببطين ". وتشبببريع ممارسبببة انبارتهايبببد ضبببد  
 .130الدولة القومية اليهودية" بب"االستعالئ  العنصري"

 أن إقببرار "قبببانون القوميبببة"  ،فبببوزي برهبببوم هالنببباطق باسببمل ، فببب  بيبببان صببحف أكببدت حركبببة حمبباس
ه اإلسببببرائيل  شببببرعنة رسببببمية للعنصببببرية اإلسببببرائيلية، واسببببتهدار خطيببببر للوجببببود الفلسببببطين  وحق بببب

حبنرت حركبة الجهباد اإلسبالم  مبن كمبا لكاتبه ومقدراتبه. التاريخ  ف  أرضه، وسرقة واضبحة لممت
"طببباف  بالعنصبببرية  هعلبببى لسبببان القيبببادي يوسبببر الحسببباينة، إنببب ،حركبببةالقالبببت ، و "قبببانون القوميبببة"

وصبببفت الجبهبببة الشبببعبية لتحريبببر فلسبببطين مصبببادقة الكنيسبببت اإلسبببرائيل  بشبببكل فيمبببا  والكراهيبببة".
 ،ى الوجود الفلسطين  والهوية الوطنيبة الفلسبطينية""إعالن حرا علأنه ب نهائ  على قانون القومية

وأكدت أن "الرد الوطن  والقوم " يجا أن يكون بب"خطوات عملية وف  مقدمتها قطع العالقات مع 
نهال مهزلة اتفاقيات السالم ومشرو  التسوية"  .131الكيان الصهيون  ووقر التطبيع، وا 

 كنيسبت اإلسبرائيل  علبى "قبانون القوميبة اليهوديبة" مصبادقة ال دانت األمانة العامبة للجامعبة العربيبة
ووصفته بب"العنصري"، ملكدة أن هنا القانون وكبل القبوانين التب  تحباول سبلطات االحبتالل فرضبها 
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أكببد رئببيس البرلمببان و  ا لالحببتالل أي شببرعية".وتكريسببها بببالقوة "قببوانين باطلببة ومرفوضببة ولببن ترت ِبب
دانته لالعرب  مشعل السلم  رف  البرلمان التا يكرس علنا  ن ام التمييز والفصل  النيقانون، لم وا 

الفلسببببطينيين أصببببحاا األر  األصببببليين، ويحببببرم الفلسببببطينيين الببببنين  العنصببببري البغببببي  ضببببد  
الراسبببخة فببب  القبببوانين الدوليبببة ومببببادا حقبببوق اإلنسبببان  محقبببوقهيعيشبببون علبببى أرضبببهم مبببن أدنبببى 

دان وزيببر الخارجيببة وشببلون كمببا ريببر المصببير. تق وميثبباق وقببرارات األمببم المتحببدة، وي صببادر حببق  
 .132لعنصريةاس كر  ن الني يقانو الأيمن الصفدي إقرار الكنيست اإلسرائيل   األردن  المغتربين

  كالين الرئاسة التركية، إبراهيم  باسم متحد الدانIbrahim Kalinقبانون "الدولبة  "أشد العبباراتب"، بب
علبى أنبه "ال يمكبن  ،لبه فب  تصبري  ،كالينوشد د  إلسرائيل .القومية اليهودية" الني أقرم الكنيست ا

القبببول إطالقببا  بهببنم الخطببوة العنصببرية التبب  تببدفع باتجببام محببو الشببعا الفلسببطين  مببن وطنببه األم 
 .133قانونالعلى  اإلسرائيل نددت وزارة الخارجية التركية بتصويت الكنيست كما  بمسوة قانون ".

 20/7/2018 ،الجمعة

  صبببابة  فلسببببطينيينباسببببم وزارة الصبببحة استشببببهاد أربعبببة  أكبببد المتحبببد خببببرين فببب  قصببببر آ 210وا 
وكانببببت قبببوات االحبببتالل قبببد قصبببفت نقببباط رصببببد  .يبببزة لالحبببتالل ومواجهبببات قبببرا حبببدود قطبببا 

للمقاومببة شببرق قطببا  يببزة، زاعمببة  أن القصببر جببال ردا  علببى إطببالق المقاومببة النببار تجببام دوريببة 
 .134ندي بجراح بليغة وفقا  لما نشرم اإلعالم العبريمما أدى إلصابة ج ،لجنود االحتالل

  ،أكبببدت حركبببة حمببباس، أن "اختيبببار االحبببتالل اإلسبببرائيل  القصبببر والعبببدوان علبببى مواقبببع المقاومبببة
وعلبى يبزة وأهلهبا، واسبتهدار المت باهرين العبزل، وقببتلهم ببدم ببارد؛ سيضبعه أمبام اسبتحقاقات هببنا 

وقال فوزي برهبوم النباطق باسبم الحركبة: إن  حسابه". الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة
علبببى االحبببتالل "أن يتحمبببل النتبببائ  والعواقبببا، فتصبببرر المقاومبببة إزال هبببنا االسبببتهدار والتصبببعيد 

ف  الدفا  عن شعبنا، والواجا الوطن  ف  حماية مصالحه، وترسيخ معادلبة البرد   محكوم بالحق  
 .135لقنص"المبنية على أساس القصر بالقصر والقنص با

  دعببت دائببرة شببلون الالجئببين بمن مببة التحريببر الفلسببطينية، العببائالت الفلسببطينية الالجئببة التبب  نزحببت
للتسبجيل لبدى  ةإلى لبنان، والتب  تريبا فب  العبودة إلبى مخيماتهبا فب  سبوري ةمن مخيماتها ف  سوري

 ة الفلسبطينية فب فار سبالاللجان الشعبية ف  مخيمات لبنان، حتى تتمكن الدائرة من خالل التنسيق مبع 
، ن لهباوأوضبحت البدائرة فب  بيبا لبنان من تسوية أوضاعهم، وترتيا عودتهم ف  إطار جدول زمن .

 .136إلى قطا  يزة ةالالجئين الفلسطينيين النين نزحوا من سوري أن قرار التسجيل يشمل أيضا  

  قطببا  يببزة يحيببى إن قائببد حركببة حمبباس فبب  جببيح اإلسببرائيل  أفيخبباي أدرعبب  الالمتحببد  باسببم قببال
إن يحيببى السببنوار  ،وكتببا أدرعبب ، فبب  تغريببدة علببى تببويتر مببن االسببتهدار. السببنوار لببيس محصببنا  

إيام: "كان من المفرو  أنه تعلم  وأضار مخاطبا   إسرائيل"."كشخص، له تجربة ليست بقليلة مع 
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يط سبكان نالسنوار  بأن  الحبل سينقطع ف  وقبت مبا، بواسبطة سلسبلة خطبوات حمقبال، اختبرت تبور 
 .137يزة والمساس بهم، وبدال  من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه"

 دور ليبرمببببان إجببببرال محادثببببات مببببع حمبببباس حببببول المسببببتقبل جبببباإلسببببرائيل  أفي دفا نفببببى وزيببببر البببب
بالقيام بب"عملية عسكرية واسعة النطباق" مبا لبم يتوقبر إطبالق الطبائرات  وهدداالقتصادي ف  يزة، 
محيطبببة بالقطبببا ، أن المسببتعمرات الفببب  لقببال جمعبببه بسبببكان  ،برمبببانلي رأىو  الحارقببة مبببن القطببا .

 .138"المشكلة الحقيقية تكمن ف  تيكل الرد  وتراجع اإلحساس باألمن ف  يالر يزة"
  مبن جنبود الجبيح اإلسبرائيل  تعباطوا المخبدرات  %54.3كشفت دراسة إسبرائيلية أن مبا ال يقبل عبن

نقببال  عببن  ،صببحيفة يببديعوت أحرونببوت العبريببةوقالببت  .2017 سببنة علببى األقببل مببرة واحببدة خببالل
إن هببنم النسبببة تمثببل ارتفاعببا  كبيببرا  عمببا  ،الدراسببة التبب  أعببدتها هيئببة مكافحببة المخببدرات اإلسببرائيلية

 .139%11حينما بلغت نسبة من قالوا إنهم تعاطوا الحشيح  ،2009 سنةكان عليه األمر ف  

  دة فرحبببان حبببقنائبببا المتحبببد  باسبببم األمبببين العبببام لممبببم المتحبببقبببال Haq Farhan   علبببى "قبببانون  معلقبببا
قوانينها، ولكن  اإلسرائيل : "نحن الح نا صدور هنا القانون، ونلكد على سيادة الدول ف  سن   القومية"
الببدولتين نالفلسببطينية واإلسببرائيلية  هببو السبببيل  : "حببل  قببائال   وأردر نلكببد علببى حقببوق األقليببات". أيضببا  

 .140عو الطرفين إلى اإلحجام عن اتخان أي إجرالات أحادية الجانا"وند ،الوحيد لتحقيق السالم
 21/7/2018 ،السبت

   قبببال النببباطق الرسبببم  باسبببم الرئاسبببة الفلسبببطينية نبيبببل أببببو ردينبببة، إن صبببمود الشبببعا الفلسبببطين
، والتب  لبو نجحبت كانبت سبتتحول "صبفقة القبرن"الوطنيبة أدى إلبى تعطيبل  بالثوابتوتمسك قيادته 
 .141مية تمس كل شعوا المنطقة ودولهاإلى صفقة إقلي

   قال عزام األحمد، عضو اللجنة التنفينية لمن مة التحرير واللجنة المركزية لحركة فت ، فب  حبدي
" إنبببه "حتبببى انن ال يوجبببد شببب ل اسبببمه الورقبببة المصبببرية، هنببباك مسبببودة مقترحبببات األيامخببباص لبببب"

وكشببر  حمبباس وفببت  اإلجابببة عليهببا". إلببى أنببه "مطلببوا مببن نليببات تنفيببن االتفبباق السببابق" مشببيرا  
النقاا أنه "يأمل خالل الساعات القادمة أن نسلم األشقال ف  مصر رأي حركة فت  بشبكل  األحمد

"رأينببا قببائال : وأكببد  إلنهببال االنقسببام الببني لببم يعببد يحتمببل". ،إيجابيببا   إالولببن يكببون  ،واضبب  ودقيببق
البببوطن  وحكومبببة وحبببدة وطنيبببة مبببع  كحركبببة فبببت  هبببو أن الحبببدي  عبببن من مبببة التحريبببر والمجلبببس

 .142قبل استالم حكومة التوافق إدارة يزة بالكامل" ،حماس يير وارد إطالقا  
  وصبببر مسبببلول العالقبببات الخارجيبببة بحركبببة حمببباس أسبببامة حمبببدان "صبببفقة القبببرن" بأنهبببا مبببلامرة

فبب  حمببدان،  وشببدد أن حركتببه ستسببقط هببنم الصببفقة. فبب  مقتببل، ملكببدا   األمببةتسببتهدر النيببل مببن 
علبى أن  ،لمة له، خالل مشاركته بالعاصمة الموريتانية نواكشبوط فب  ملتقبى إفريقب  حبول القبدسك

  .143صمود الشعا الفلسطين  والمقاومة ف  يزة ستسقط هنم الصفقة
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 22/7/2018 ،األحد

  مستوطن بحماية مشددة من جيح االحتالل باحات المسجد األقصبى أكثبر  1,300اقتحم أكثر من
كمبا قامبت ف  نكرى ما يسمى "خبراا الهيكبل".  عوات جماعات "الهيكل المزعوم"من مرة، تلبية لد

، وأقامبت األحبد - م منطقة حائط الببراق، طبوال سباعات ليبل السببتااقتحبمجموعات المستوطنين 
 .144"طقوس تلمودية" هناك أيضا  

   الخطيبر قال نائا رئيس المكتا السياس  لحركة حماس صبال  العباروري إن التصبعيد اإلسبرائيل
والقبدس يتطلبا العمبل الجباد علبى إنجباز الوحبدة الوطنيبة الفلسبطينية، والعمبل ببروح  األقصى بحق  

فبب  تصببري   ،وأكببد العبباروري الشببراكة الوطنيببة، وتكببريس كببل الجهببد لمواجهببة مخططببات االحببتالل.
مببة صببحف ، أن اقتحببام المسببتوطنين الواسببع للمسببجد األقصببى والمببدعوم ميببدانيا  وسياسببيا  مببن حكو 

االحببببتالل هببببو أول ترجمببببات قببببانون القوميببببة اليهوديببببة، وبدايببببة لمرحلببببة جديببببدة مببببن العببببدوان علببببى 
  .145مقدساتنا وأهلنا ف  القدس

  أن هنباك نحبو  ،فب  مقابلبة مبع "العربيبة.نت" ،القاهرة دياا اللبوح   ف فلسطينالكشر السفير
زاد هببنا العببدد خببالل  ، وربمببا2014 سببنةحصببلوا علببى الجنسببية المصببرية حتببى  ألببر فلسببطين  40

 .146السنوات األربع الماضية، وهلالل يتنقلون باستمرار بين فلسطين ومصر لزيارة أسرهم ونويهم

  قبال عضبو المكتبا السياسبب  لحركبة حمباس، موسببى أببو مبرزوق، إن حركتببه تريبد "تمكبين الشببعا
أن هببنم  ،ترتببويعلببى علببى حسببابه  ،وأوضبب  أبببو مببرزوق. الفلسببطين  والقببانون، ال الحببزا واألمببن"

 ،ويبباا عنهببا التوافببق الببني أنشببأها ،وفرضببت ال ببالم ،عببت النبباسالحكومببة نحكومببة الوفبباق  "جو  
 .147والتشريع  الني يعط  الثقة ويراقا األدال" ،والشعبية الت  تحرسها

 أنهينبا تقييمبا   :قال وزير األمن اإلسرائيل  أفيجدور ليبرمان، خبالل جولتبه فب  معببر كبرم أببو سبالم" 
يفهموا أنه ف  حال وجود طائرات ورقية  أنبشأن إدخال البضائع للقطا ، على أهال  يزة للوضع 

 ليبرمبان وتبابع وبالونات وحرائق ف  جانبنا، فإن الحياة لن تعود إلى طبيعتهبا فب  الجانبا انخبر".
علببى مببا هببو عليببه فإننببا سببنعيد  حديثببه لسببكان القطببا : "إنا مببا اسببتمر الوضببع اليببوم ويببدا   موجهببا  

العمل ف  معبر كرم أبو سالم يوم الثالثال كالمعتاد، وكنلك نعيد مسباحة الصبيد المسبموح بهبا كمبا 
 .148كانت عليه ف  السابق"

  قال رئيس سلطة الميام ياسر الشنط  إن الوضع المائ  ف  قطا  يزة وصل إلى درجة كبيرة مبن
والسياسببية واالجتماعيببة لببم  ونكببر الشببنط  أن األسببباا الفنيببة التببدهور مببن حيبب  الكميببة والنوعيببة.

وأوض  أنه بنال  على ما سبق فقد أصب  أكثبر مبن  .المرجو   هنم ال اهرة إلى الحد   تتمكن من حل  
مبببن ميبببام آببببار بلبببديات قطبببا  يبببزة الخاصبببة بميبببام الشبببرا ال تتوافبببق نوعيتهبببا مبببع المعبببايير  95%

 .149الدولية والمحلية لميام الشرا
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 سببرائيل ، مركببز البحببو  العلميببة التببابع للن ببام السببوري، قببرا قصببفت طببائرات تابعببة لالحببتالل اإل
مدينة مصيار ف  رير حماة، وسط سورية، وقالت وسائل إعالم تابعة للن بام إن القصبر تسببا 

 .150ف  أضرار مادية فقط
  2018–2005 خبالل الفتبرة مشبروعا   543أنجبزت أنهبا نتيكا  وكالة التنسيق والتعاون التركية نكرت 

شبرق  فب   81فب  األجبزال المحتلبة مبن الضبفة الغربيبة، و 332ياجات الفلسطينيين، منها تلبية احتل
 .151ف  قطا  يزة 130القدس، و

  يولدريك  المتحدة للشلون اإلنسانية ف  األراض  الفلسطينية المحتلة جيم  ماك األمممنسق حن ر
يوية ف  قطا  يبزة تتعبر   من أن إمدادات وقود الطوارا الت  تقد مها األمم المتحدة للمنشيت الح

إلببى وضببع حببد  للقيببود التبب  تحببول  "إسببرائيل"فبب  تصببري ،  ،يولببدريك ودعببا مبباك للنضببوا السببريع.
المانحين إلبى تقبديم التمويبل الفبوري لتغطيبة وقبود الطبوارا، البني ي توقبع دعا و  ،دون استيراد الوقود

2018/ أيسطس حاليا  أن ينفد ف  مطلع شهر آا
152. 

 23/7/2018 ،اإلثنين

  أعلبببببن أمبببببين سبببببر اللجنبببببة التنفينيبببببة لمن مبببببة التحريبببببر الفلسبببببطينية، صبببببائا عريقبببببات، أن القيبببببادة
ودعا عريقبات  الفلسطينية "تجري اتصاالت مع كل الدول حول مخاطر قانون القومية اإلسرائيل ".

ون "يضبع للقان "إسرائيل"وقال إن إقرار ، المجتمع الدول  إلى إعادة الن ر ف  عالقته مع "إسرائيل"
 .153عالمة سلال حول عضويتها ف  األمم المتحدة"

  التربيبة والتعلبيم العبال ، مبن تبعبات توقبر خبدمات التعلبيم التب  تقبدمها وكالبة األونبروا  وزارةحن رت
إلبى  ،هبال فب  بيبان ،وأشارت البوزارة وهو ما وصفته الوزارة بالكارثة. ،خالل األسابيع القليلة القادمة

مكاناتها التدريسية والتشغيلية يير جاهزة ألي توقر محتمل فب  أن الطاقة االستيعا بية لمدارسها وا 
 .154خدمات الوكالة

 وتلفزيونهبببا  ،حمببباس عبببن أسبببفها مبببن المواقبببر اإلعالميبببة التببب  تصبببدر عبببن قيبببادة فبببت  حركبببةرت عب ببب
 التببب  تنضببب  ببببالمواقر السبببلبية المناقضبببة لمسبببيرات العبببودة ،وكت ابهبببا ،وصبببحفها ،ومواقعهبببا ،الرسبببم 

وكسبببر الحصبببار، والمببببررة لمجبببزرة العقوببببات، والشبببامتة ببببدمال شبببهدال المسبببيرات، والمحبطبببة نمبببال 
فببب  تصبببري   ،وطالبببا عضبببو المكتبببا السياسببب  للحركبببة حسبببام ببببدران شبببعبنا فببب  الحريبببة والكرامبببة.

كمبا دعببا  فببت  بضببط خطابهببا وتغليبا اللغببة الوطنيبة التبب  تراعب  مطالببا شبعبنا ومشبباعرم. ،صبحف 
 .155كة فت  إلى التعاط  مع اإليجابية الت  قدمتها حماس ف  موضو  المصالحة الوطنيةبدران حر 

  بإبقال القوات اإليرانية  روسيا   نتنياهو رف  عرضا  رئيس الوزرال بنيامين نكر مسلول إسرائيل  أن
خالل لقائبه وزيبر الخارجيبة  ،كيلومتر من خط وقر إطالق النار ف  هضبة الجوالن مئةعلى بعد 

 .156الفرور  جسير وس  الر 
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  مببا ال يقببل عببن  تأسيسببهااسببتوعبت منببن  "إسببرائيل"دلببت إحصببائيات رسببمية فبب  تببل أبيببا علببى أن
وجببال فبب  هببنم اإلحصببائيات، أن  مهبباجر يهببودي جديببد، ربعهببم مببن الببدول العربيببة. ماليببين 3.263

والعببدد  ، ومببن ضببمنهم نريببات المهبباجرين.الكيببان هببم مببن مواليببد "إسببرائيل"نصببر عببدد اليهببود فبب  
األكببر مبن المهبباجرين قبدم مببن روسبيا والببدول التب  كانبت منضببوية تحبت اسببم االتحباد السببوفيات ، 

 .157مهاجر 600,287,1 ويبلغ
 اتهبببم تسبببفيكا فويبببل Zvika Fogel،  القائبببد األسببببق للجبهبببة الجنوبيبببة بجبببيح االحبببتالل، المسبببتوى

حركبببة حمببباس فببب  يبببزة، ألن  ببببب"عدم امتالكبببه اسبببتراتيجية واضبببحة تجبببام "إسبببرائيل"السياسببب  فببب  
أكثبببر قسبببوة باستئصبببال جبببنورها إلعبببادة البببرد   المن مبببات الفلسبببطينية فببب  القطبببا  تتطلبببا تعبببامال  

 .158"اإلسرائيل  كما كان سابقا  
 ببل وزيببر البب اإلسببرائيل  أفيجببدور ليبرمببان، حركببة حمبباس المسببلولية عببن كببل مببا يحببد  فبب   دفا حم 

 "يئبة األركبان العامبة للجبيح اإلسبرائيل ، أن "إسبرائيلخالل اجتما  له ليبرمان، قطا  يزة. وادعى
فعلت كل ما يمكن أنها و  ،ن نلكعليست معنية بحرا مع حماس ف  قطا  يزة، لكنها لن ترتد  

 .159من أجل منع الحرا

   الصببهيون ، مببع تسببيب  ليفنبب  علببى أن تشببغل منصببا رئببيس  المعسببكررئببيس جاببباي، اتفببق آفبب
سببحق هرتسببوة. والتزمببت األخيببرة علببى خببو  االنتخابببات خلفببا  إلية المعارضببة البرلمانيببة اإلسببرائيل

 .160سوية تالقادمة للكنيس
 فشلت من ومة مقال  داوود David's Sling يبة لهبا مبن عترا  الصاروخ  ف  أول تجربة عمللال

 .161خالل محاولة اعترا  صاروخين أطلقا من سورية
 مبا ته الجنوبية الغربية أرضبا  سقط حجر صخري ضخم من حجارة سور المسجد األقصى من جه ،

أثار امتعا  وحفي ة األوقار اإلسالمية المسبلولة عبن إدارة المسبجد األقصبى، وخشبيتها مبن أن 
وسبقط الحجبر مبن الجهبة  تتبعه انهيارات أخبرى، نتيجبة الحفريبات اإلسبرائيلية الجاريبة فب  محيطبه.

9691 ف  سنةالت  شهدت هدم الخانقاة الفخرية بجرافات االحتالل 
162. 

 فببر  الن ببام السببوري علببى الالجئببين الفلسببطينيين مببن أبنببال مخببيم اليرمببوك والبلببدات الببثال  يلببدا، 
 .163بيت سحم جنوا دمشق، موافقة أمنية للرايبين منهم لدخول العاصمة السوريةو  ،ببيالو 

 ة".حنرت األمم المتحدة، من خطورة "تفاقم األوضا  بشكل حاد ف  قطا  يزة، خالل الفترة المقبل 
أعقببه مقتبل   وقال إن الوضع كان علبى وشبك االنفجبار قببل ثالثبة أيبام بسببا قتبل جنبدي إسبرائيل

وأرجببع المفببو  السببام  لحقببوق اإلنسببان، زيببد رعببد الحسببين، فبب  كلمببة  ثالثببة مببدنيين فلسببطينيين.
ليبة تحبنيرم مبن تفباقم األوضبا  فب  يبزة إلبى األزمبة الما، ألقاها خبالل اجتمبا  لجنبة األمبم المتحبدة

 ومصبر. "إسبرائيل"القطبا  مبن جانبا  علبىونروا، والقيود المفروضة األالحادة الت  تواجهها وكالة 
البني "، "إسرائيل"م األوضا  إلى اعتماد قانون الدولة القومية ف  قكما أرجع تحنيرم من احتمال تفا
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  إسببرائيل المجتمعببات ييببر اليهوديببة، وخاصببة المببواطنين العببرا فبب يرسببخ التمييببز المتأصببل ضببد  
 .164وسكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، وهو ما قد يزيد حدة التوترات"

 24/7/2018 ،الثالثاء

  إسببقاط طببائرة حربيبة سببورية مببن طببراز سبوخوي "إسببرائيل"أعلنبت Sukhoi اخترقببت المجببال الجببوي ،
ت الطبائرة استهدف "إسرائيل"الواقع تحت سيطرتها فوق هضبة الجوالن، لكن الن ام السوري قال إن 

 .165المعارضة فوق األراض  السورية أثنال مشاركتها ف  عمليات ضد  ف  
  بببق الخببباص لممبببم المتحبببدة لبببقبببال إن  نيكبببوالي مالدينبببور "عملية السبببالم فببب  الشبببرق األوسبببطب"المنس 

األوضببا  فبب  المنطقببة لببم تتحسببن علببى مببدى أربببع سببنوات طويلببة، فيمببا تفاقمببت األزمببة اإلنسببانية 
سياسببب  ببببين حمببباس وفبببت ، مبببع تزايبببد احتمبببال انبببدال  جولبببة أخبببرى مبببن العنبببر وتعمبببق الجمبببود ال

بعبد آخبر. وأضبار مالدينبور، فب  اجتمبا  لمجلبس األمبن حبول الوضبع فب  الشببرق  المميبت يومبا  
األوسببط، أن الجهببود األمميببة واإلقليميببة أسببهمت فبب  تهدئببة التببوتر ومنببع وقببو  "مواجهببة عسببكرية 

 .166"  قطا  يزةمدمرة أخرى بين إسرائيل وحماس ف
  ،بببق الخببباص لممبببم المتحبببدة اسبببتقبل رئبببيس المكتبببا السياسببب  لحركبببة حمببباس إسبببماعيل هنيبببة المنس 

العديببد مببن القضببايا المهمببة  هوبحبب  معبب ،نيكببوالي مالدينببور "عملية السببالم فبب  الشببرق األوسببطب"لبب
بل تحسين األوضا  اإلنساني ة الصبعبة المتعلقة بالوضع الفلسطين  ف  قطا  يزة، وعلى رأسها س 

 .167لشعبنا ف  يزة

   بب1948قببررت لجنببة المتابعببة العليببا داخببل أراضبب ه لعقببد مببلتمر عببام لفلسببطيني  الببداخل مببع ، التوج 
جانا سلسلة من الخطوات الميدانية، وأخرى سياسية. وكشفت عبن قراراتهبا  إلى، 2018سنة نهاية 

وقببال رئبببيس  نون القوميبببة.قببا علبببى سببن   فبب  مببلتمر صبببحف  عقدتببه "المتابعببة" فببب  الناصببرة تعقيبببا  
إلسببببرائيل  إن "قببببانون القوميببببة يلسببببس دسببببتوريا   ،فبببب  المببببلتمر الصببببحف  ،"المتابعببببة" محمببببد بركببببة

 .168العنصرية ودولة األبرتهايد"

 تشببكيل خليببة أزمببة لمواكبببة أي تطببورات  فبب  بيببان صببحف ، بأنببه "تببم   ،قالببت وزارة األوقببار األردنيببة
كبل  مبن وعضبوية  ،وزيبر األوقبار عببد الناصبر أببو البصبل ، برئاسبةميدانية ف  األماكن المقدسة"

مدير عام أوقار القدس وشلون المسجد األقصبى، ووصبف  الكيالنب  المبدير محمد عزام الخطيا 
يوسببر أبببو سببنينة مبببدير و  ،التنفيببني للصببندوق الهاشببم  إلعمببار المسببجد وقبببة الصببخرة المباركببة

مامه، وناج  بكيرات مدير الت  .169المسجد األقصى ف عليم الشرع  المسجد األقصى وا 

   أن  علببى انتقببد الببرئيس التركبب  رجببا طيببا أردويببان، بشببدة قببانون الدولببة القوميببة اليهوديببة، مشببددا
وفاشببية وعنصببرية فبب  العببالم، بمببا ال  صببهيونية"نلببك اإلجببرال يثبببت أن إسببرائيل هبب  الدولببة األكثببر 

تلة البرلمانية لحزا العدالة والتنمية الني وأضار أردويان، ف  كلمته، أمام الك يد  مجاال  للشك".
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وببين اعتببار الحكومبة اإلسبرائيلية [ Adolf Hitler]يترأسه: "ال فرق بين هوس الجبنس انري لهتلبر 
بالببدول اإلرهابيببة، مشببيرا   "إسببرائيل"ووصببر أردويببان  أن هبنم األراضبب  القديمببة تعببود لليهببود فقببط".

 .170لسطينيين، بطائراتها ودباباتها وصواريخهاأن حكومة تل أبيا تستهدر المدنيين الف

   ونقبل  "،إسرائيلب"إدارتبه القبدس عاصبمة لب إلعبالنر البرئيس األمريكب  دونالبد ترامبا عبن "فخبرم" عب
"فخببورون ببنببال السببفارة  ،خببالل كلمببة لببه أمببام المحبباربين القببدمال ،وقببال ترامببا سببفارة بببالدم إليهببا.

 .171د أننا سنقوم باالعترار بالقدس عاصمة إلسرائيل"فال أحد كان يعتق ،األمريكية ف  القدس
  ل  المجتمبع البدول  علبى عبدم االمتحدة األمريكية ف  األمم المتحدة نيك  هب الوالياتسفيرة انتقدت

 ،األونبببرواتقديمبببه المسببباعدات اإلنسبببانية للشبببعا الفلسبببطين  ولمن مبببات األمبببم المتحبببدة، بمبببا فيهبببا 
الدول  بشأن الوضع ف  الشرق األوسط، إن "هلالل النين  ل ، خالل جلسة مجلس األمناوقالت ه

يتحدثون ف  خطاباتهم عن دعم الشبعا الفلسبطين ، ال يحملبون إال كلمبات دون أفعبال، وتقبديمهم 
 .172، إما معدوم أو محدود، وال يعكس الحاجة على األر "لمونرواالمساعدات 

 25/7/2018 ،األربعاء

 مببن مجاهببديها بقصببر إسببرائيل  لنقطببة تابعببة لقببوة حمبباة  الثببةعببن استشببهاد ث القسببامكتائببا  أعلنببت
زية للدرجبة القصبوى، اهعن رفع درجة الج ،ف  بيان لهاأعلنت الكتائا، و  الثغور شرق مدينة يزة.

الجبيح اإلسبرائيل  إن  باسبمقبال المتحبد  و واستنفار جميع جنودها وقواتها العاملة فب  كبل مكبان. 
ماس ردا  على إطالق النبار علبى قبوة عسبكرية جنبوا قطبا  "الجيح يقصر عدة أهدار لحركة ح

ببببأن جنبببديا  فببب  جبببيح االحبببتالل أصبببيا خبببالل تببببادل إلطبببالق  ةوأفبببادت المواقبببع اإلسبببرائيلي يبببزة".
 .173النار

    ممثلة  األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائا األسير أحمد سعدات حركة فت ، ح
علبى "التقباط الفرصبة التب  فتحتهبا الورقبة المصبرية األخيبرة  ،سبجنه المركزية، ف  بيان من بلجنتها

للمصبببالحة الفلسبببطينية"، مطالببببا  البببرئيس محمبببود عبببباس، بوصبببفه رئيسبببا  للجنبببة التنفينيبببة والسبببلطة 
قبببرار مبببا طرحتبببه مبببن حلبببول عمليبببة للقضبببايا  الوطنيبببة، ببببب"الدعوة إلبببى حبببوار وطنببب  شبببامل لنقببباح وا 

عادة ت وأكبد سبعدات أنبه يتوجبا علبى  فعيل اللجان المكلفة بمتابعة هنا الملر".المباشرة والعالقة، وا 
 .174أهل قطا  يزة قيادة فت  والسلطة إعالن وقر كل اإلجرالات العقابية الت  ات خنت ضد  

  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مئة ضابط درزي ف  احتياط الجيح اإلسرائيل  أقاموا منتبدى
لقوميبة"، كمبا تقبدمت الطائفبة الدرزيبة بالتمباس إلبى المحكمبة العليبا لالحتجباج علبى قبانون "ا خاصا  

ونقلببت مواقببع درزيببة عببن الجنببرال الببدرزي المتقاعببد أمببل أسببعد قولببه فبب   القببانون. اإلسببرائيلية ضببد  
، وتسبالل وليس يهوديبا   "،إسرائيلب"رسالة إلى رئيس الوزرال اإلسرائيل  بنيامين نتنياهو إنه مواطن ب

 .175عندها ال تكون الدولة دولت " بدولة قومية للشعا اليهودي؟ إنا لم أكن يهوديا  "مانا تقصدون 
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  ،مو ببر، عببببر  ألببرنحببو  أبلغببتاألونببروا  إنقببال النبباطق باسببم وكالببة األونببروا، سببام  مشعشبببع
وقببر  إلببى إضببافةخببالل فتببرات متفاوتببة حتببى نهايببة العببام،  أو، فببورا   إمببابإنهببال خببدماتهم،  ،رسببائل
 .176امن خدماته ست  

   مببببنكرة األمببببين العببببام لممببببم المتحببببدة، التبببب  أعببببدتها لجنببببة األمببببم المتحببببدة االقتصببببادية جببببال فبببب
 2017بريبببل أ /وتغطببب  الفتبببرة الممتبببدة ببببين نيسبببان،  ESCWA واالجتماعيبببة لغبببرا آسبببيا ناإلسبببكوا

أنبه ن "الممارسات اإلسرائيلية ف  األراض  العربية تنتهك القانون البدول "، و أ، 2018مارس  آنار/و 
"ال ينبببى عبببن االمتثبببال لبببه، وعبببدم اإلفبببالت مبببن العقببباا لتحقيبببق السبببالم والعدالبببة لجميبببع شبببعوا 

وأضببار التقريببر أن "الجنببود وعناصببر األمبن والمسببتوطنين اإلسببرائيليين ينتهكببون حقببوق  المنطقبة".
 .177الفلسطينيين والقانون الدول  اإلنسان  من دون محاسبة"

  الكنيسببت اإلسببرائيلية علببى  اج  قائببد السبسبب  بشببدة، بمصببادقةالتونسببية الببب الجمهوريببةنببدد رئببيس
مببع عضببو الكنيسببت عببن القائمببة العربيببة المشببتركة  ئببهخببالل لقا ،القوميببة العنصببري، ملكببدا  قببانون 

 .178رف  بالدم القاطع له ،أحمد الطيب ، ف  مقر الرئاسة بالعاصمة تونس
 26/7/2018 ،الخميس

 رائيل ، ف  أعقباا تنفيبنم عمليبة طعبن فب  مسبتعمرة استشهد شاا فلسطين  برصاص مستوطن إس
صابة آخرين  .179آدم قرا رام ر، أسفرت عن مقتل مستوطن وا 

   علببى التقليصببات التبب  نفببنتها  احتجاجببا   ،اإلضببراا الشببامل ملسسببات األونببروا فبب  قطببا  يببزة شببل
 .180إدارة األونروا ف  برنام  الطوارا

  اعتببدالات االحببتالل علببى المشبباركين فبب  مسببيرة أعلنببت وزارة الصببحة فبب  قطببا  يببزة أن حصببيلة
ونكبر المتحبد  باسبم البوزارة أشبرر  شبهيدا . 152 غبلب 30/3/2018العودة الكبرى منن انطالقها ف  

 .181فعاليات المسيرة اليوميةبجروح مختلفة خالل مشاركتهم ف   شخصا  أصيبوا 750,16القدرة أن 
  لى حسابه على تويتر: "بعد مناقشبات مبع الكثيبر مبن عت يوزير التعليم اإلسرائيل  نفتال  بينكتا

لهببم، ومبس  بمببن  فيببه قبانون القوميببة كبان مبدمرا   الشببكل البني سبن   أن البدروز، بببات واضبحا   إخواننبا
ربطوا مصيرهم بمصير الدولة اليهودية بالنات، بالطبع هنا لم يكبن فب  نيبة الحكومبة اإلسبرائيلية"، 

 قبببائال : وتبببابع طريبببق لبببرأا الصبببد  مبببع المبببواطنين البببدروز".مسبببلولية الحكومبببة إيجببباد  إنمضبببيفا "
معنببا، عهببد  جنببا معنببا فبب  سبباحة المعركببة ويقيمببون عهببدا   إلببى"هببلالل إخواننببا الببنين يقفببون جنبببا 

 .182الحياة"
  فقط من الطالا العرا  %7أن  اإلسرائيليةأ هرت إحصائيات رسمية صادرة عن نقابة المحامين

نجحببوا وحصببلوا علببى رخصببة مزاولببة المهنببة، بينمببا بلغببت نسبببة نجبباح  المتقببدمين المتحببان النقابببة،
 .183أضعار نسبة نجاح الطالا العرا 5الطالا اليهود 
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  أعلببن مببدير اللجنببة الرئاسببية إلدخببال البضببائع لقطببا  يببزة رائببد فتببوح أن سببلطات االحببتالل أبلغببت
التب  تمنبع إدخالهبا لقطبا   ،اللجنة أنها أضافت أربع سلع جديدة لما يعرر بالقائمبة السبودال للسبلع

وأوضببب  فتبببوح أن السبببلع األرببببع التببب  أضبببيفت للقائمبببة المبببنكورة  المبببزدوج.يبببزة بنريعبببة االسبببتخدام 
طارات  ،األطفالوبالونات  ،والمنتجات المطاطية القابلة للنفخ ،شملت ياز الهليوم  .184السياراتوا 

  مليببون  28.3دوالر كنببدي ننحببو  مليببون 37وقعببت كنببدا اتفاقيببة دعببم مببع السببلطة الفلسببطينية بقيمببة
 .185  لزيادة الفرص االقتصادية واالزدهار للفلسطينيينأمريك دوالر 

 27/7/2018 ،الجمعة

  ن، برصبباص قببوات االحببتالل اإلسببرائيل  فبب  و آخببر  246استشببهد مواطنببان أحببدهما طفببل، وأصببيا
 .186مواجهات شهدتها الحدود الشرقية لقطا  يزة

 لببة قببوات االحببتالل اإلسببرائيل  علببى فببت  أبببواا المسببجد األقصببى أجبببر أهببال  مدينببة القببدس المحت
 المبارك، عصر يوم الجمعبة، وانسبحبت منبه ومبن محيطبه بعبد اعتقالهبا أكثبر مبن عشبرين م صبليا .
وأدى عشببرات المببواطنين الببنين هبببوا للببدفا  عببن المسببجد واعتصببموا علببى أبوابببه، صببالة شببكر   

 .187تعالى عقا فت  األبواا
  المجلس الوزاري المصغر للشلون السياسية واألمنيبة الوزرال اإلسرائيل  بنيامين نتنياهو أبلغ رئيس

أن مبادرة سياسية بشأن يبزة "تلبوح بباأل فق"، حسببما نكبرت القنباة العاشبرة اإلسبرائيلية. وقالبت القنباة 
 ،صبببلت إلبببى "مرحلبببة متقدمبببة مبببن المفاوضبببات التببب  تجبببري ببببين األمبببم المتحبببدةو إن هبببنم المببببادرة 

سبببرائيل ،ومصبببر وحمببباس". ونقلبببت القنببباة عبببن مصبببدر سياسببب  إسبببرائيل   ،والسبببلطة الفلسبببطينية ،وا 
مشبارك فبب  تلبك المفاوضببات، لببم تحبددم، قولببه إن "مصبر واألمببم المتحببدة تمارسبان ضببغوطا هائلببة 

 .188على جميع األطرار بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن يزة"

 وحدة استيطانية جديبدة  400ن اعتزامه بدل خطة لبنال اإلسرائيل  أفيجدور ليبرما دفا أعلن وزير ال
تبويتر: "إن علبى ف  مستعمرة آدم بالضفة الغربيبة المحتلبة، وقبال ليبرمبان فب  تغريبدة علبى حسبابه 

 .189أفضل رد على اإلرهاا هو االستيطان ف  يهودا والسامرة"

  الوحببدة الوطنيببة،  من مببة أهليببة، بضببرورة دعببم جهببود المصببالحة الفلسببطينية، وتحقيببق 130طالبببت
، ويعبزز مبن الفلسبطين  شبعاالوتجاوز كل المعيقات الت  تحول دون تحقيقهبا، بمبا يحمب  حقبوق 

 .190صمودهم ف  مواجهة االحتالل ومخططاته
 28/7/2018 ،السبت

  لحركبة حمبباس إسبماعيل هنيببة رسبالة إلببى أميبر دولببة الكويبت الشببيخ  السياسبب بعب  رئببيس المكتبا
وتطبرق هنيبة فب  الرسبالتين إلبى  .خرى إلى ملك المغرا محمد السبادسوأ ،صباح األحمد الصباح

وتهويبد مدينببة القببدس  ،واالسببتيطان ،الشببعا الفلسبطين  عبدوان االحببتالل الصبهيون  الممببنه  ضبد  
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والمسبببجد األقصبببى المببببارك، والحصبببار ال بببالم المفبببرو  علبببى قطبببا  يبببزة، وقضبببية األسبببرى فببب  
سبالميا   ،الجاد والفاعل عربيبا   ودعا هنية إلى التحرك سجون االحتالل. وعلبى األصبعدة  ،ودوليبا   ،وا 

ووقببر تطبيقببه، مطالبببا  بالتوجببه للجنببة مكافحببة  القوميببة" اإلسببرائيل  قببانون"كافببة مببن أجببل تجببريم 
صدار قانون أمم  يبطله، ويمنع قادة االحبتالل  ،العنصرية ف  األمم المتحدة إلدانة هنا القانون وا 

 .191األر  والشعا والمقدسات اإلجرامية ضد  من التمادي ف  سياستهم 
  العنصبببري اإلسبببرائيل  "قبببانون القوميبببة"لمن مبببة التحريبببر الفلسبببطينية أن  التنفينيبببةاعتببببرت اللجنبببة ،

وجبزل ال يتجببزأ منهبا، مببن حيب  تببدمير المشبرو  الببوطن  الفلسببطين   "،صفقة القببرنب"نقطبة ارتكبباز لب
لغببال حببق   قامببة دولتببه المسببتقلة كاملببة السببيادة بعاصببمتها الشببعا الفلسببطين  فبب  تقريببر مصببيرم  وا  وا 

وقررت اللجنة التنفينية ف  بيانها عقا  .1967 سنةعلى حدود الرابع من حزيران  "القدس الشرقية"
لغبال  ،واسبتقالليتها من مبة التحريبر،تشكيل لجنة لتفعيبل دوائبر وملسسبات  ،اجتماعها ف  رام ر وا 

تشببكيل لجنببة عليبببا  ة واللبببوائ  المعمببول بهببا. وقببررت أيضببا  كببل مببا يتعببار  مببع القببوانين واألن مبب
 .192وبقائها األونروالمتابعة كل ما يتعلق بالمحاف ة على وكالة 

 29/7/2018 ،األحد

  سبببيطرت قبببوات مبببن سبببالح البحريبببة اإلسبببرائيل  علبببى السبببفن البببثال  التببب  تللبببر أسبببطول الحريبببة
جنبود البحريبة السبفن البثال  واعتقلبوا اقتحم و عن قطا  يزة.  الحصارالخامس، الهادر إلى كسر 

جببرى  . ثببم  "إسببرائيل"دولببة فبب  العببالم، بيبنهم مجموعببة نشببطال مبن  15شخصببا  مبن  45ركابهبا، وهببم 
باليهببم بببأنهم مطببالبون  اقتيادهببا إلببى مينببال أسببدود فبب  الجنببوا. وتببم   اسببتجواا جميببع الركبباا، وا 

 .193نين اإلسرائيليين منهموعدم العودة إليها، باستثنال المواط "إسرائيل"بمغادرة 
  جبببرال إصبببابتهما بشببب ايا صببباروخ أطلقتبببه عليهمبببا طبببائرة إسبببرائيلية مبببن دون فلسبببطينياناستشبببهد ،

 .194طيار، شرق بلدة جباليا، شمال قطا  يزة
   أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، عن الفتاة عهد التميم ، ووالدتها ناريمان، بعد أن قضتا ف

 .195أشهر؛ بحجة "إعاقة عمل جنديين إسرائيليين، ومهاجمتهما"نية ثماسجون االحتالل مدة 
  ن مببت اللجببان الشببعبية لالجئببين التابعببة لمن مببة التحريببر الفلسببطينية، وقفببة احتجاجيببة أمببام مقببر

 .196الالجئين بحق  كالة و اليزة، رفضا  لما تقوم به قطا  وكالة األونروا ب
  االحببتالل اإلسببرائيل  ت واصببل اعتقببال أفببادت هيئببة شببلون األسببرى والمحببررين بببأن سببلطات

 .197قاصرات، ف  السجون التابعة لها 5فلسطينية؛ بينهن  60
  دعببا نائببا األمببين العببام للمببلتمر الشببعب  لفلسببطيني  الخببارج هشببام أبببو محفببو  القببوى كافببة إلببى

عببالن التضببامن مببع الحببراك الشببعب  لرفببع  "صفقة القببرنب"التصببدي لبب وجميببع المببلامرات المشبببوهة، وا 
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جال نلك خبالل مشباركة وفبد مبن المبلتمر فب  فعاليبات المنتبدى البدول  للعدالبة  الحصار عن يزة.
 .198مشارك من األقطار العربية كافة والقارات الخمس خمسمئةلفلسطين ف  بيروت، بحضور 

  أشببار رئببيس اللجنببة الشببعبية لمواجهببة الحصببار، جمببال الخضببري، إلببى ارتفببا  عببدد الشبباحنات
عبر معببر كبرم أببو سبالم المغلبق بشبكل شببه كلب   يزة ل دخولها إلى قطا الت  يمنع االحتال

 .199شاحنة آالر 3على التوال ، ألكثر من  19 لليوم الب
  مليبون دوالر لتلبيبة احتياجبات الفلسبطينيين األكثبر فقبرا   50أعلنت الحكومة الكندية تقديم دعم قبدرم 

فبب   Marie-Claude Bibeau ي كلببود بيببباووأوضببحت وزيببرة التنميببة الدوليببة الكنديببة مببار  .وضببعفا  
 اإلنسبانيةتهبدر إلبى االسبتجابة لالحتياجبات  إنسبانيةهنا البدعم يشبمل عبدة مببادرات  أنبيان لها، 

 ،كمببا يهببدر إلببى زيببادة الفببرص االقتصببادية للفلسببطينيين وخاصببة النسببال والشببباا ،األكثببر إلحاحببا  
 .200التو يرمن خالل دعم تمكينهم االقتصادي وريادة األعمال و 

 هبببو مصبببطل  إعالمببب  أكثبببر منبببه  "صبببفقة القبببرن"ن أالفتببباح السيسببب  إنبببه يبببرى  ل البببرئيس عببببداقببب
 أن موقببر مصببر واضبب  مببن القضببية، وأننببا نببدعم قببوانين وقببرارات األمببم المتحببدة. سياسبب ، ملكببدا  

حمباس، حتبى يكبون هنباك حركبة و  الفلسبطينية وتابع أن مصبر تسبعى لعمبل مصبالحة ببين السبلطة
  مليبوناحدة للتفباو  علبى القضبية الفلسبطينية، كمبا تسبعى لتخفيبر المعانباة التب  يعيشبها قيادة و 

 .201يزة قطا  مواطن ف 
  ضببابط الببدرزي فبب  الجبيح اإلسببرائيل ، إنببه سينسببحا مببن الخدمببة فبب  ، النقيببا عميببر جمببالالقبال

شببباا لببرف  وطالببا قببادة الطائفببة بببدعوة ال احتجاجببا  علببى "قببانون القوميببة"، الجببيح اإلسببرائيل ،
 .202التجنيد اإللزام  والعمل على وقر الخدمة اإللزامية للدروز ف  الجيح اإلسرائيل 

 30/7/2018 ،اإلثنين

  الوقببور  عريقبات، أمببين سبر اللجنبة التنفينيببة لمن مبة التحريبر الفلسبطينية، أنببه لبن يبتم   صبائاأكبد
وفيمببا . لسببلطة الفلسببطينيةأي جهببة أو فببرد يقببد م المسبباعدات للشببعا الفلسببطين ، ولكببن عبببر ا ضببد  

رسببالة إلببى جميببع الببدول،  97أن القيببادة أرسببلت  عريقبباتيتعلببق بقببانون القوميببة اإلسببرائيل ، أعلببن 
  .203شرحت فيها أبعاد هنا القانون، وتأثيرم على الشعا الفلسطين 

  أببو شببهال فب  حببدي  إلناعبة صببوت فلسبطين الرسببمية: إن رئبيس الببوزرال  مببأمونقبال وزيببر العمبل
الحمد ر أبلغ الدول المانحة وممثلبيهم فب  فلسبطين "أن أي تبدخالت اقتصبادية فب  أي جبزل  رام 

 .204من فلسطين، خاصة ف  يزة، يجا أن تتم من خالل الوزارات الفلسطينية الشرعية"

  مبن دخبول القبدس ببدعوى  اإلسبرائيلية، بعدما منعتهم السلطات إسطنبولتركيا إلى  مواطنا   53عاد
، كببانوا فبب  93تركيببا مببن أصببل  72ومنعببت السببلطات اإلسببرائيلية دخببول  لببون تأشببيرة".أنهببم "ال يحم

 .205رحلة إلى القدس، تن مها شركة سياحية خاصة
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  رس األمريكب  عبن الحبزا الجمهبوري داة لمببورن جعضو ف  الكبونيسعىDoug Lamborn   لسبن 
بببورن إلببى تخفببي  الببدعم ويهببدر لم فقببط. ألفببا   40قببانون جديببد يعتبببر عببدد الالجئببين الفلسببطينيين 

، عن طريق حصبر تعريبر الالجب  الفلسبطين  بمبن تشبردوا خبالل النكببة اونرو األاألمريك  لوكالة 
 .206واستثنال نسلهم من األجيال الالحقة ،فقط

   من ساعات استخدام األسرى الفلسطينيين  أمر وزير األمن الداخل  اإلسرائيل  جلعاد أردان، بالحد
 .207لميام االستحمام

 فب  انتخاببات بلديبة  ،أو انتخاببا   ،تى مجلس اإلفتال األعلى ف  فلسبطين بتحبريم المشباركة ترشبحا  أف
2018أكتوبر  /ولاألالقدس المحتلة المزمع عقدها نهاية تشرين 

208. 
 31/7/2018 ،الثالثاء

  لتقببديرات : "وفقببا  اإلسببرائيل  الكابينببت، أحببد أعضببال زيوفببال شببتاينت اإلسببرائيل وزيببر الطاقببة قببال ، 
فببنحن فبب  طريقنببا لتحقيببق تسببوية طويلببة المببدى مببع حركببة حمبباس، ونلببك بالتعبباون مببع جمهوريببة 

سرائيل"  .209مصر واألمم المتحدة وا 
 على توصية وزير الحكم المحل  بإجرال االنتخابات لمجالس  الفلسطين الوزرال  مجلس صادق

 فببب ونلببك  ،مجالسببهاهيئببة محليببة فقبببدت نصببابها القببانون  نتيجبببة اسببتقالة أكثريببة أعضبببال  19
22/9/2018

210. 
  قراطيببببة لتحريببببر فلسببببطين عببببن مببببنكرة سياسببببية قببببدمتها إلببببى رئببببيس السببببلطة و الديم الجبهببببةكشببببفت

الفلسطينية محمود عباس قبل أيام، وصفت فيها األسلوا الني أدار به مسألة دائرة المغتربين فب  
اللغة الت  برر بها  ما وصفت الجبهة،اللجنة التنفينية لمن مة التحرير بالتفرد واالنفراد والهيمنة، ك

ويأت  موقر الجبهة بعد قبرار عبباس تعيبين مستشبارم للشبلون  مواقفه بأنها لغة السيطرة واإلقصال.
الخارجيبببة والعالقبببات الدوليبببة نبيبببل شبببع  مسبببلوال  عبببن دائبببرة شبببلون المغتبببربين، ببببدال  مبببن القيبببادي 

، بأنبه "ييبر قبانون "، وأوضب  عبباسد قبرار وصبر تيسبير خالبو  بالجبهة الديموقراطية تيسير خالد.
  .211أن يدخل ف  "أي ترتيبات تنطلق منه"يرف  و  ،أنه "يرف  االعترار" به

  دفع إعالن ضباط دروز انسحابهم من الجيح اإلسرائيل  فب  أعقباا "قبانون القوميبة"، رئبيس هيئبة
د إلبى عبدم إقحبام أركان الجيح يادي آيزنكوت إلى إصدار بيان خاص، دعبا فيبه الضبباط والجنبو 

الجبببيح فببب  السبببجال السياسببب  البببني خل فبببه القبببانون. ودعبببا آيزنكبببوت القبببادة والضبببباط إلبببى "إبقبببال 
الخببالر السياسبب  خببارج الجببيح"، مكببررا  "التببزام الجببيح تجببام الببدروز وسببائر أبنببال األقليببات الببنين 

 .212يخدمون فيه"
  بدعوى أنه  ،"قانون القومية" ئنار ضد  محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، باست إلىحزا ميرتس تقدم

"ال يمكببن اسببتبدال  تمببار زنببدبرةحببزا الوقالببت رئيسببة  ييببر دسببتوري، ويتنبباق  مببع مبببدأ المسبباواة.
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دولببة إسببرائيل مببن المسبباواة إلببى العنصببرية مببن أجببل  أساسببهاالمبببادا األساسببية التبب  قامببت علببى 
ال يمكن تخفير حدته، ال يمكن تصحي  وقالت: "ال يجا تعديل قانون القومية و  مساومة سياسية".

العنصرية، بل يجا شطبها بكل بساطة، هنا القبانون يحبارا دولبة إسبرائيل، كمبا عهبدناها، قبانون 
 .213كهنا يجا إلقالم ف  سلة مهمالت التاريخ"

  علببى تقلببيص  أمببام مقرهببا الرئيسبب  فبب  يببزة احتجاجببا   اونببرو األت بباهر المئببات مببن مببو ف  وكالببة
ونروا عشرات المو فين لديها وتحويبل األوانتقد المت اهرون تسري   زمتها المالية.خدماتها بسبا أ

ورفببع الحصببار  ،مئببات آخببرين للعمببل الجزئبب ، ورددوا هتافببات تطالببا بببدعم الوكالببة األمميببة ماليببا  
 .214اإلسرائيل  عن قطا  يزة

   حببري  علببى بتهمبة الت ،خمسببة أشببهر 1948أمبرت محكمببة إسببرائيلية بسبجن شبباعرة مببن فلسبطيني
 .215قصيدة وتصريحات لها على مواقع التواصل االجتماع  بسبا ،اإلرهاا

  الببنين قضببوا فبب  األراضبب  الفلسببطينية جببرال اسببتهدافهم مببن قبببل قببوات االحببتالل  الشببهدالبلببغ عببدد
  .216طفال   32، منهم 2018بداية ، منن شهيدا   192اإلسرائيل  

  أولبببور سبببكوة، السبببفير السبببويدي، البببدول حبببنر رئبببس مجلبببس األمبببن Olof Skoog مبببن خطبببورة ،
وخبالل مببلتمر صبحف  فبب  نيويببورك،  األوضببا  الراهنببة بقطبا  يببزة. انبدال  حببرا جديبدة فبب   بل  

وشبدد علبى أن "الوضبع يبزداد  قال سكوة: "نحن نقترا كل يوم من نشوا حبرا جديبدة فب  يبزة".
 .217خطورة، خاصة بالنسبة للفلسطينيين ف  يزة"
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