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 اليوميات الفلسطينية
 2019 حزيران/ يونيو

 1/6/2019 ،السبت

  إننا لن نقبل ببيع القدس، وال التخلي عن ثوابتنا "محمود عباس  السلطة الفلسطينيةقال رئيس
على أرضه، ولن يركع إال هلل وحده، وسيواصل  الوطنية وحقوق شعبنا، وسيبقى شعبنا صامدا  

في كلمته التي وزعت في مؤتمر  ،عباسوأضاف  ."الوطنيةنضاله المشروع إلى أن يحقق أهدافه 
"إننا مقبلون على مرحلة غاية في  :المنعقدة في مكة المكرمة 14 القمة اإلسالمية في دورتها الـ

أمام خيارات ال تحمد عقباها، بما في ذلك اتخاذ  الصعوبة، األمر الذي قد يفتح الباب واسعا  
 منيعا   معنا في نضالنا، سدا   القادة( ستكونون كما كنتم دائما  قرارات مصيرية، وكلنا ثقة أنكم )

 1في وجه محاوالت تصفية القضية الفلسطينية". وسندا  
 ا  وفد ، أنفي تغريدة عبر تويتر ،مرزوق  حماس موسى أبو حركة المكتب السياسي في عضو ذكر 

قطر  أمير التقى، علالرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس خالد مش األخبرئاسة  ،من الحركة
استعراض قضيتنا الوطنية بكافة جوانبها، وما تمر بها في المرحلة " وتم   ،آل ثاني تميم بن حمد الشيخ

 2كد سمو األمير وقوف قطر بجانب أشقائها الفلسطينيين ودعمها لهم على كافة الصعد".أالراهنة، و 

  قوم بتحرك جدي في ملف اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أن مصر ت عضوكشف
إلذاعة  ،وقال األحمد .2007المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام الداخلي المستمر منذ 

)صوت فلسطين( الرسمية، إن "اتصاالت مستمرة ومتواصلة مع الجانب المصري من أجل 
اتفاقيات  "ضرورة تنفيذ ا  كدمؤ  ،الخروج من الجمود في هذا الملف الذي مضى عليه عدة شهور"

 3".2017أكتوبر األول[  ]تشرينفي  وتحديدا   ،توقيعها مع حركة حماس سابقا   المصالحة التي تم  
  الجيش واألجهزة االستخبارية  ، إنإلسرائيلي السابق، غادي آيزنكوترئيس أركان الجيش اقال

دلة" في الدفاع عن اإلسرائيلية تواصل استغالل الفرص القائمة في التعاون مع الدول العربية "المعت
، في مقابلة أجرتها معه آيزنكوتوأشار  أمنها القومي ومواجهة التحديدات اإلقليمية المتعاظمة.

بشكل وثيق مع  ون عمليالشاباك والموساد  ي جهاز كال  من معاريف، إلى أن الجيش و صحيفة 
، مشددا  على "ئيلإسرا"في محاولة لتقليص المخاطر التي تتعرض لها  ،في العالم العربيائهم نظر 

 4على التصدي للتحديات اإلقليمية."إسرائيل"  ةأن هذا التعاون بات ضروريا  لضمان تعزيز قدر 
  ا  فلسطيني 36بأن  مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيأفادت معطيات صادرة عن 

 أشارو  الغربية.من الضفة  ثالثةمن غزة و  33، بينهم 2019 / مايواستشهدوا خالل شهر أيار
، 6/12/2017في  القدس عاصمة لدولة االحتالل ترامب إعالنن عدد الشهداء منذ أ إلى مركزال

الفترة  شهدت فيما من ذوي االحتياجات الخاصة. 6و ،سيدة 18و ،طفال   98 بينهم 448ارتفع إلى 
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، اإلسرائيليف نتيجة القص 72والتجهيز، و اإلعدادمن عناصر المقاومة خالل  21 نفسها استشهاد
 ماليزيا. د الغزي  فادي البطش بعملية اغتيال فياأسرى في سجون االحتالل، واستشه 10و
 ،التي أعدها المركز، أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية اإلحصائيةالدراسة  أوضحتو 

 شهيدا ، بينهم 249 إلى 2019 أيار/ مايو، ارتفع عددهم حتى نهاية 30/3/2018 فيوالتي انطلقت 
 5من عناصر الطواقم الطبية. 3ْين، وصحفي  و  ،طفال   67

  ،أفاد مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير
سيدات، ارتقوا إثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل  4وأطفال  4شهيدا ، بينهم  31بأن 
إلى أن  ،في تقريره الشهري حول أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية ،وأشار المركز .2019 / مايوأيار

، 2019 / مايوخالل أيار ا  في الضفة والقدس وقطاع غزةفلسطيني 350قوات االحتالل اعتقلت 
خالل  184، وطائرات االحتاللنتيجة غارات  154، بينهم ا  فلسطيني 380إلى إصابة  النظر ولفت

وبي ن المركز أن سلطات االحتالل  .أصيبوا في الضفة 42، إضافة إلى العودةسيرات مشاركتهم بم
 6.بيتا  ومنشأة في الضفة والقدس 20 الفترة نفسهاهدمت خالل 

 2/6/2019 ،األحد

  التابعة لمنظمة التحرير، إنه يجب التفريق بين  ،اإلسرائيليمع المجتمع  التواصلقالت لجنة
، وبين العمل على الجبهة وهو أمر مرفوٌض ومداٌن فلسطينيا   ،واتهالتطبيع مع االحتالل وأد

من خالل الحوار والتواصل والنقاش مع المجتمع اإلسرائيلي وشرائحه  ،اإلسرائيلية الداخلية
اصل االجتماعي حول على ما تناولته وسائل التو  في بيان لها، تعقيبا   ،وشددت اللجنة المتعددة.

واإلساءة  ،على المشاركين فيه "التهجم الال مسؤول"شاركت به اللجنة، و "التطبيعي"لقاء وصفوه بـ
 7، على أن منظمة التحرير ببرنامجها الوطني هي المظلة الشرعية للجنة التواصل.إليهم

   ين فلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية في يوم شهدت باحات المسجد األقصى اشتباكات بين مصل
األخيرة من شهر رمضان. وأغلقت عناصر الشرطة اإلسرائيلية  عطلة يهودية تتزامن مع األيام

ون ما تبقى منها عقب انسحاب القوات التي "المصلى القبلي" بالسالسل الحديدية، وقد فك  المصل  
في  ،وقال نادي األسير الفلسطيني شخص داخل المسجد لبعض الوقت. 2,000حاصرت نحو 

 8.فلسطينيا   05 نحون قوات االحتالل اعتقلت إ، لهبيان 
  كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، هي جوهر

، لتسوية الصراع الفلسطيني كوشنر جاريدمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وصهره خطة 
من  إن ابن زايد هو أول من قدم رؤية لتسوية ،لهافي تحقيق  ،وقالت الصحيفة اإلسرائيلي.

وأضافت أن هذه المقترحات هي ذاتها التي  الخارج للقضية الفلسطينية وتبنتها إدارة ترامب.
 9.من قبل Barack Obamaباراك أوباما ي السابق مريكرفضتها إدارة الرئيس األ
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  إن الفلسطينيين يستحقون  ،كوشنر جاريدمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وصهره قال
في  ،وعندما سئل كوشنر تأييد إقامة دولة فلسطينية. ولكنه لم يصل إلى حد   ،"تقرير المصير"

التلفزيونية عما إذا كان  HBO (Home Box Office) أو بي تشأيبرنامج تلفزيوني على محطة 
قال إن هذا سيكون  ،ييمكن للفلسطينيين توقع التحرر من التدخل العسكري والحكومي اإلسرائيل

أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون  يعتقدسئل كوشنر عما إذا كان و  ."عاليا   طموحا  "
. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. األمل أن يصبحوا هذا سؤال جيد جدا  " :فقال ،تدخل إسرائيلي

كوشنر إنه قال  ،Axios أكسيوسخالل مقابلة مع موقع و  قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".
م ثقة الفلسطينيين به؛ ألنهم سيبنون قراراتهم على مسألة إن كانت الخطة غير مهتم بشأن عد

وأكد  ن حياتهم، مضيفا  أنه يأمل أن يصبح الفلسطينيون مع الوقت قادرين على الحكم.ستحس  
وتسامح  ،وحرية تعبير ،وحرية إعالم ،كوشنر أن الفلسطينيين يحتاجون إلى نظام قضائي عادل

 10ن تصبح األراضي الفلسطينية "قابلة لالستثمار فيها".مع جميع األديان، قبل أ

  نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري سوري مقتل ثالثة جنود وإصابة سبعة آخرين جراء
 سوريةإن صاروخين أطلقا من  "إسرائيل"قصف إسرائيلي على ريف القنيطرة، وذلك بعد أن قالت 

 ،ن من بين المواقع المستهدفةأحلية أفادت بوكانت مصادر م باتجاه مرتفعات الجوالن المحتلة.
 11تل أبو الثعالب في محيط الكسوة جنوب دمشق. ،بست غارات ُمتتالية

 وزير الخارجية األمريكي، واشنطن بوست عن تسجيل صوتي تضمن اعترافات  كشفت صحيفة
نهاية، وأن في ال القرن" صفقة"رفض  في اجتماع مغلق مع زعماء يهود، بأنه قد يتم   مايك بومبيو،

 .ألنها غير مناسبة لهاالمعنية بأن تعلن انسحابها من الخطة  األطرافهناك توقعات من بعض 
 وأضاف ."؟طويرهاتكيفية هل يمكن الحصول على مساحة كافية للنقاش حول " وتساءل بومبيو:

ها تحتوي على ناحيتين إنها ال تالئمه، وإنو  ،م تأِت بالجديدلبومبيو أن البعض قد يقول إنها 
 12.جيدتين وتسع نواٍح سيئة

  كشف قائد في سالح المدفعية بكتائب القسام النقاب عن معلومات جديدة تتعلق بالمواجهة التي خاضتها
ردا  على  ،2019مايو أيار/ مطلع  جيش االحتاللمع  ،وفي مقدمتها كتائب القسام ،المقاومة الفلسطينية

قال أبو معاذ:  اإللكترونيع القسام وفي حديث خاص لموق .الفلسطيني شعبالأبناء  عدوانه بحق  
"إن معدل إطالق الصواريخ من قبل كتائب القسام خالل الجولة األخيرة هو األعلى في تاريخ 
المواجهة مع االحتالل، حيث أطلق مجاهدونا مئات الصواريخ ذات القدرة التدميرية الكبيرة خالل 

 ،في الرمايات الصاروخية استخدمتالتي  ،وكشف أبو معاذ أن معظم الصواريخ ساعة فقط". 30
والتي تتميز بقدرة تدميرية كبيرة،  ،بمدياتها المختلفة ،محلية الصنع ،يلهي صواريخ من عائلة سج  

 وسبب دمارا  هائال ، الفتا   ،أسدود وبئر السبع الذي دك   ،S40 أو 40أس حيث كان أبرزها صاروخ
 13ن وأحدثت دمارا  بالغا .عسقال يل استخدمت في دك  إلى أن صواريخ سج   النظر
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  ديلك شركةبدأت Delek تجريبي للغاز الطبيعي من حقل تمار بضخ اإلسرائيلية Tamar gas 

field لوبسجر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة في البح Globes على موقعها اإللكتروني ،
لبحر، يمتد أنبوب تحت سطح ا خالل، من 31/5/2019 الجمعة يومالغاز التجريبي بدأ  أن ضخ  

إلى مصر في  "إسرائيل"من  الغاز رسميا   ضخ  ، على أن يبدأ من عسقالن إلى العريش
غاز شرق المتوسط ، وهو بملكية شركة كم 90ويبلغ طول هذا األنبوب قرابة  .30/6/2019

 Nobel اإلسرائيلية ونوبل إنيرجي Delek Drilling ديليك دريلينغ، التي اشترتها شركتا المصرية

Energy  ي لضخ المصرية، وكانت تستخدم في الماضشركة غاز الشرق باالشتراك مع األمريكية
 14."إسرائيل"من مصر إلى  الغاز

 3/6/2019 ،اإلثنين

  قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات كوشنر التي قال فيها إنه غير
ن تخلص الفلسطينيين من االحتالل طموح إو  ،حكم نفسه علىمتأكد من قدرة الشعب الفلسطيني 

ر عن مدى عب  بالشعب الفلسطيني وباألمتين العربية واإلسالمية، وتُ  واستخفافا   عال، تشكل استفزازا  
 15التي تحاول اإلدارة األمريكية تسويقها بال فائدة. "،خطة القرن ـ"فشل ما يسمى ب

  اومة ستعمل على مراكمة القوةفي قطاع غزة يحيى السنوار أن المق حماسأكد رئيس حركة 
 الفلسطيني شعبالوردعه عن التغول على حقوق  ،والوقوف للعدو بالمرصاد ،الستكمال عدة التحرير

ر عن وعب  ، المؤامرات وكل "،صفقة القرن ـ"وأعلن السنوار موقف فصائل المقاومة الرافض ل ومقدساته.
داعيا  ، لدول العربية إلرضاء االحتاللا ضواستغرب من هرولة بعرفض الفصائل لمؤتمر البحرين، 

 26/6/2019.16و 25إلى إعالن الحداد واإلضراب يومي  "أهلنا في البحرين"
  وقال يجب أن تعمل بموجب "القضاء التوراتي". "إسرائيل"إن  عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتشقال 

ائيل ستعود لتدار كما كانت في إن "إسر  ،في مقابلة مع هيئة اإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية ،سموتريتش
 17.. هكذا يجب أن تكون، وهذه دولة يهودية"..أيام الملك داوود والملك سليمان، بموجب التوراة 

 " للبنى التحتية القومية" اإلسرائيلية، بعد رفض االعتراضات، على  اللجنةصادقت ما تسمى
في القدس المحتلة، والذي تعمل  إلى حائط البراق يصل )قطار ُمعلَّق( مشروع إقامة سالل هوائية

وبحسب المخطط، فإن مسار السالل  السياحة وما تسمى "السلطة لتطوير القدس". عليه وزارة
 ثم   ،محطات تبدأ من المستعمرة األلمانية )قرب الطالبية( 3، ويشمل م1,400الهوائية يصل إلى 

ة )سلة( هوائية. وبحسب عرب 73جبل صهيون، والمحطة األخيرة في باب المغاربة، كما يضم 
 18آالف شخص في الساعة في كل اتجاه. 3المخططين فسيكون باإلمكان نقل نحو 

  ما تسبب بمقتل مطار التيفور في حمصفي غارات إسرائيلية "قواعد ومستودعات إيرانية" استهدفت ،
 19.يةساعة لمواقع سور  24وذلك في ثاني استهداف إسرائيلي خالل  ،عنصرا  من هذه القوات 15
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  بعد فشل رئيس  ،الساسة اإلسرائيليين بـ"استجماع أنفسهم" ترامبطالب الرئيس األمريكي دونالد
ه البالد إلى انتخابات جديدة من المقرر الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، وتوج  

في زيارة قبل توجهه  ،للصحفيين في حديقة البيت األبيض ترامبقال و  .2019إجراؤها في خريف 
 إن "الوضع في إسرائيل فوضوي بسبب االنتخابات. ولسنا سعداء بذلك". :رسمية إلى بريطانيا

 ة"صفقفي تقييمه بأن  أن وزير خارجيته مايك بومبيو قد يكون محقا  إلى  أيضا   ترامبأشار و 
 20وقال: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، ولكن سنرى ما سيحدث". ،قد تفشل القرن"

  في مؤتمر  ،ثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيرينيالممقالت
صحفي، إن بعثة االتحاد األوروبي في القدس أبلغت السلطات اإلسرائيلية المعنية بمطالبتها بتقديم 

في أعقاب إعالن مخططات  ذلكويأتي  تعويضات للفلسطينيين عن الممتلكات التي تستحوذ عليها.
 21.منحها االتحاد ألطفال فلسطينيينلية عن بيع فصول دراسية مصنوعة من أجزاء مركبة إسرائي
 4/6/2019 ،الثالثاء

  ومنعت بالقوة عناصر من جماعة حزب التحرير من إقامة  الفلسطينيةتدخلت األجهزة األمنية
ن يوم األربعاء ين قرار دائرة اإلفتاء التي أعلنت أمتحد   ،4/6/2019يوم الثالثاء صالة عيد الفطر 

 22هو أول أيام العيد وليس الثالثاء. 5/6/2019
  صحيفة يديعوت أحرونوت أليكس فيشمان فيكشف كبير المحللين العسكريين Alex Fishman ،

إن المؤتمر األمني األمريكي  فيشمانوقال  .سوريةعن صفقة ثالثية روسية أمريكية إسرائيلية بشأن 
س لصفقة ثالثية تعترف ، سيؤس  2019حزيران/ يونيو شهر خالل  الروسي اإلسرائيلي المزمع عقده

من النفوذ  مقابل أن تعمل روسيا على الحد   ،بموجبها تل أبيب وواشنطن بشرعية نظام األسد
 23كما ستقلص واشنطن بموجب هذه الصفقة العقوبات المفروضة على روسيا. اإليراني في سورية.

 5/6/2019 ،األربعاء

 بعد وضعه إكليال  من الزهور على  ،أمام الصحفيين ،محمود عباسالفلسطينية  السلطةرئيس  قال
خطة السالم األمريكية "إن  ،ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمناسبة حلول عيد الفطر

 24.سطينيين سيواجهون هذه "المؤامرة"مؤكدا  أن الفل ،ستذهب إلى الجحيم
 ي تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز األمريكية، إن ف محمد اشتية، الفلسطيني الوزراءرئيس  قال

"السلطة الفلسطينية اآلن على وشك االنهيار بسبب مشاكل مالية تفاقمت جراء قرار إسرائيل 
قواتها واألسرى من أموال الضرائب، ما دفع السلطة إلى  سحب رواتب ذوي منفذي العمليات ضد  

 ، مشددا  "بأن منفذي العمليات واألسرى إرهابيون  م هذه األموال، ألن ذلك يعتبر اعترافا  رفض تسل  
، وقد يؤدي إلى مواجهة السلطة والمصارف الفلسطينية هذا األمر غير مقبول سياسيا  "على أن 

 25شكاوى أمام المحاكم األمريكية واإلسرائيلية".
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  لمواجهة المشروع  د جميعا  حماس خليل الحية إلى التوح  السياسي لحركة  المكتبعضو دعا
خالل خطبة  ،قال الحيةو  .ة الفلسطينيةقضيالالصهيوني األمريكي ومواجهة األخطار المحدقة ب

أيدينا ممدودة للوحدة بال قيود وال شروط لتحقيق استراتيجية وطنية "إن  ،العيد بمدينة غزة
 ق لالحتالل على شراع التطبيعيحزننا أن نرى بعض األنظمة والدول تسو  "وأضاف أنه  ."ةواضح

26."ألن القادم على األمة ال يستهدف فلسطين وحدها، وإنما كل األمة ومقدراتها ،كسورالم
 

 انتقد المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي Ali Khamenei في الشرق  "لسالمـ"االخطة األمريكية ل
إن  ،في خطبة صالة عيد الفطر ،وقال خامنئي دول الخليج إلى عدم دعمها. ، داعيا  األوسط

، مؤكدا  من هذا المؤتمر هو تحقيق خطة الخيانة الخبيثة األمريكية المسماة صفقة القرن""الهدف 
 وأضاف ولن ترى النور". ،هذه الصفقة "لن تتحقق، وهذه الصفقة خيانة لألمة اإلسالمية على أن

أن  دون األرضية لتطبيق صفقة القرن"، مؤكدا  ن "زعماء بعض البلدان اإلسالمية يمه  إ قائال  
وتابع أن "على حكام  انة بعض البلدان اإلسالمية للقضية الفلسطينية تستدعي االنتباه"."خي

 27ال نهاية له". السعودية والبحرين أن يعرفوا أنهم دخلوا مستنقعا  
 6/6/2019 ،الخميس

 عي ن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا Amir 

Ohana 28".إسرائيل"تاريخ في  يقر  بمثليته الجنسيةليصبح أول وزير  ،بالوكالة للعدل را  وزي 

 مؤخرا ، إلى باحثين سعوديين وسودانيين واانضم   نين إسرائيلييباحثأن  ذكرت صحيفة هآرتس ،
ص بـ"إنقاذ الشعاب المرجاني ة"  ومصري ين وأردنيين، للمشاركة في مركز أبحاث سويسري  متخص 

ط ووفقا  ل .حمرألفي البحر ا  Swiss Federal المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجياهآرتس، توس 

Institute of Technology ،والدول العربية  "إسرائيل"التابع للحكومة السويسري ة، بين ، في لوزان
 29، منها السودان والسعودية.هابلوماسية معيالتي ال يقيم عدد منها عالقات د

 جلس الشيوخ األمريكي ومن مجلس النواب يمثلون الحزبين، الجمهوري أعاد أعضاء من م
مليون دوالر سنويا  لالستثمار  50، يخصص 5/6/2019ي، تقديم مشروع قانون في ديموقراطوال

ز العالقات السلمية والتعايشية بين الفلسطينيين في االقتصاد الفلسطيني، وكذلك للبرامج التي تعز  
مشروع القانون، سينشئ الكونجرس صندوقا  لتعزيز "التنمية االقتصادية وبحسب  واإلسرائيليين.

المشتركة ومشاريع التمويل بين رواد األعمال والشركات الفلسطينية، وتلك الموجودة في الواليات 
المتحدة وإسرائيل، لتحسين التعاون االقتصادي وبرامج بناء السالم بين الناس، وزيادة المشاركة 

، وسيعمل "مع والتعايش السلمي والحوار والمصالحة بين اإلسرائيليين والفلسطينيينفي بناء المجت
 30ووزارة الخارجية. يد(أ)يو أس الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الصندوق المقترح في إطار 



 2019 حزيران/ يونيو __________________________________________________________

  7       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  إسرائيل"مفوضية االتحاد األوروبي فرض حظر على بيع األسلحة إلى  أوروبيا   أكاديميا   155ناشد" ،
وفي رسالة مفتوحة إلى المفوضية، لفت  منعها من المشاركة في برامج األبحاث العلمية.و 

إلى أن تل أبيب تنتهك حقوق اإلنسان بشكل صريح، مطالبين االتحاد بفرض  النظر األكاديميون 
ودعا الموقعون على الرسالة االتحاد األوروبي إلى تعليق مشاركة  حظر شامل على بيعها السالح.

 31حتى تتوقف عن انتهاك القانون الدولي.العلمي "  2020Horizon 2020في برنامج "أفق  "يلإسرائ"

 7/6/2019 ،الجمعة

  بعد أن تبين أن الوزراء في الحكومة  ،الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية السلطةدانت األمم المتحدة
ائق مسربة زيادة الرواتب وأظهرت وث .%67زيادة في األجور بنسبة  السابقة أعطوا أنفسهم سرا  

ق الخاص لألمم وقال  دوالر. خمسة آالفدوالر إلى  ثالثة آالف من 2017 سنةالشهرية في  المنس 
: "إن مثل هذه الممارسات تتحدى نيكوالي مالدينوف "عملية السالم في الشرق األوسطـ"المتحدة ل

 32اقتصادية".المنطق وتثير غضب الناس، في وقت يعاني الفلسطينيون من صعوبات 
  أن جهاز الشاباك أحبط محاولة نقل مواد، من قطاع غزة إلى  اإلسرائيليادعى جيش االحتالل

وحدث ذلك قبل شهر، بحسب  سيناء، من أجل صنع قذائف صاروخية لصالح حركة حماس.
بيان للمتحدث باسم جيش االحتالل، وأن قاربين فلسطينيين دخال إلى "منطقة محظورة" في جنوب 

وتابع البيان أن تحقيق الشاباك أظهر أن  أن القاربين "خرقا بذلك تعليمات أمنية".و اع، القط
 برميل 24المعتقلين توجهوا من قطاع غزة إلى سيناء "في إطار محاولة تهريب مواد ممنوعة، بينها 

 33الس، تستخدمها حماس في صناعة الصواريخ".جفيبر 

 8/6/2019 ،السبت

  من  "جزء" " في ضم  تملك "الحق   "إسرائيل"ديفيد فريدمان أن  "إسرائيل"أكد السفير األمريكي لدى
أراٍض  ن ضم  إفريدمان  قالنيويورك تايمز، نشرتها صحيفة وفي مقابلة  .أراضي الضفة الغربية

ظروف معي نة، أعتقد أن إسرائيل تملك  وقال: "في ظل   ،ما في الضفة الغربية أمر مشروع إلى حد  
وقال فريدمان إن  الضفة الغربية". ى جزء من، لكن على األغلب ليس كلعلالحق في المحافظة 

"آخر ما يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل واألردن". ورأى فريدمان أن خطة 
 34لكنها لن تشك ل "حال   دائما  للنزاع".و  ،تهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية ترامب

 بأن عدد أعمال المقاومة الفلسطينية والعمليات الفدائية ضد  العبريةة السابعة أفاد موقع القنا ، 
 /أياروقالت القناة إن  .2019مايو  /أيارمرات خالل  ثالث المستوطنين اإلسرائيليين تضاعف

أبريل، إلى نيسان/ عملية في  126وارتفع عدد العمليات من  "األكثر دموية خالل سنتين".مايو 
وأدت عمليات  ، بالتزامن مع اندالع موجة التصعيد األخيرة في قطاع غزة.مايو /رأيافي  449

 35غزة.قطاع إسرائيليين، نتيجة لصواريخ المقاومة المنطلقة من  4المقاومة إلى قتل 
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  الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام  تاللفي سجون االحاإلسالمي أعلن أسرى حركة الجهاد
 عاممنذ  عد السلطة الفلسطينية رواتبهم المقطوعةحال لم تُ في  ،2019منتصف حزيران/ يونيو 

، 35، وعددهم وطالب األسرى المقطوعة رواتبهم .بحسب ما ذكر بيان صادر عن األسرى ونصف، 
مؤسسة الرئاسة واألطر القيادية للسلطة الفلسطينية بإعادة حقهم المالي الكامل وعدم التمييز بين 

 2018نوفمبر  تشرين الثاني/ وأوضحوا أنه في شهر الحزبي والفصائلي.األسرى على أساس االنتماء 
الفلسطينية السلطة مع اإلشارة إلى أن  قطعت رواتب ُأسر أسرى قطاع غزة غير المنتمين لحركة فتح.

عائلة شهيد منذ أكثر من شهرين جميعهم  1,668أسير، و 400جريح، و 1,100رواتب نحو قطعت 
 36.في قطاع غزة

 اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك المعارضة اإلسرائيلية واتهمها بأنها "خاضعة"  الحكومةس هاجم رئي
ر نشره في تويتر: ، عبر شريط مصو  باراكلرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقال 

كذلك قال  وبسبب ضعفه ال ينجح حتى بإقامة حكومة. ،"نتنياهو غارق في التحقيقات واالتهامات
37ول على نتائج مختلفة هو الجنون".اك "إن فعل الشيء نفسه وتوقع الحصبار 

 

  رب وحدات عسكرية إسرائيلية مقاتلة من مختلف الوحدات د  تقريرا  عن ت   العبرية 12نشرت قناة
واحتالل قرى بهدف إضعاف قوات حزب هللا في أي  ،ل داخل الحدود اللبنانيةعلى عمليات توغ  
 5/6/2019 ،األربعاءالتقرير، فإن جميع الوحدات الميدانية أنهت يوم وبحسب  مواجهة محتملة.

 38تدريبات ومناورات واسعة تحاكي احتالل قرى لبنانية.
 الجئا  فلسطينيا  خالل  39 داستشهاعن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،  أعلنت

الجئا  قضوا تحت  15 أن من بين الضحايا ،في بيان لها ،وأوضحت المجموعة .2019مايو  أيار/
آخرين أعدموا ميدانيا ،  7جراء القصف، و 10التعذيب في سجون ومعتقالت النظام السوري، و

أوضحت المجموعة أن و  بسبب التفجير، وآخر ُقتل برصاص قناص. 4نتيجة طلق ناري، و 2و
 39ضحية. 987,3جراء استمرار الحرب في سورية بلغ  استشهدواعدد الالجئين الفلسطينيين الذين 

 9/6/2019 ،األحد

   سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى  قالت السلطة الفلسطينية إنها تدرس تقديم شكوى ضد
الدولية، بسبب "خطورته على السلم واألمن في  الجنائية المحكمةديفيد فريدمان، لدى  "إسرائيل"

 قالمستوطن فريدمان"، التي "تصريحات ومواقف ال الفلسطينية الخارجيةوزارة ودانت  المنطقة".
عنصرية  واتهمته بأنه يحمل "أفكارا   .أجزاء من الضفة الغربية ضم   "إسرائيل" ن من حق  إفيها 

 40.بسبب وصفه الدولة الفلسطينية التي يمكن أن تقوم بأنها فاشلةكولونيالية فوقية ومقززة" 

 على إدارة  حقيقيا   قق نصرا  أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن األسير حسن العويوي ح
 العتقاله اإلداري. لوضع حد   يوما   69والذي بدأه قبل  ،ق إضرابه المفتوح عن الطعامالسجون، وعل  
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، أن المفاوضات بين األسير العويوي وإدارة السجون في بيان صحفي ،وأوضحت الهيئة
هاء أمر اإلداري األول، واستخباراتها انتهت باتفاق يقضي باإلفراج عنه بعد ستة شهور من انت

 2019.41سنة وبذلك يكون موعد اإلفراج عنه قبل نهاية 

  قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بالده ستؤيد أي خطة
عدم إمكانية فرض  ،للصحفيين في لندن ،للسالم في الشرق األوسط يقبل بها الفلسطينيون، مؤكدا  

 42ينيين من جانب الواليات المتحدة.على الفلسط أي حل  
 10/6/2019 ،اإلثنين

  وقالت القناة  .، إلى مؤتمر المنامة، رسميا  "إسرائيل"األمريكية، دعوة  المتحدةأرجأت الواليات
أبلغ رئيس  ،كوشنر جاريدمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وصهره ، إن 13اإلسرائيلية 

، بأن الواليات المتحدة 30/5/2019 فينياهو في اجتماعهما في القدس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت
 43."إسرائيل"األمريكية تنتظر تأكيد المزيد من الدول العربية مشاركتها في المؤتمر قبل دعوة 

 على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقيبا   رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال The 

International Atomic Energy Agency (IAEA) والذي أشار إلى أن إيران سارعت وتيرة ،
ض العالم ضها وتعر  "تعر   ،لن تسمح إليران بتطوير أسلحة نووية "إسرائيل"إن  ،تخصيب اليورانيوم

 44.كذب"ال"بـظريف  وزير الخارجية اإليراني محمد جوادنتنياهو  اتهمو  قوله. كله للخطر"، على حد  
  في حاالت فتح ملفات تحقيق،  %50أن هناك ارتفاع بنسبة  العبرية كانشبكة ريشت قناة ذكرت

ثناء الخدمة داخل المواقع أ في جنود إسرائيليين، قاموا بارتكاب جرائم ومخالفات جنائية، ضد  
في حاالت االغتصاب  نفسها النسبةبارتفاع  إلى النظرولفتت القناة  .على مدار عامين ،العسكرية

 45تحرش الجنسي، في صفوف الجيش اإلسرائيلي، داخل المواقع وخالل الخدمة العسكرية.الو 
  في قضية بيع ممتلكات  تقدمت به الكنيسة األرثوذكسية التماسا   فضت المحكمة العليا اإلسرائيليةر

، وصادقت على بيع االستيطانية Ateret Cohanimلجمعية عطيريت كوهانيم لها في القدس 
ونقلت صحيفة  االستيطانية.لجمعية لللكنيسة في البلدة العتيقة في القدس المحتلة  ثالثة عقارات

هآرتس عن مصدر في البطريركية قوله إنها تلقت في األيام األخيرة شهادات جديدة عن الفساد 
 46ن الكنيسة تنوي العمل على إلغاء القرار.إفي عملية بيع األمالك، و 

  من  أكثر األقصىحسام أبو الرب، إن االحتالل انتهك المسجد  يالفلسطين األوقافقال وكيل وزارة
، وأن مجمل 2019خالل أيار/ مايو  وقتا   42 اإلبراهيميمرة، ومنع رفع األذان في المسجد  30

وعلى باقي المساجد، وعلى الحراس، واإلبعادات،  واإلبراهيمي االعتداءات على المسجدين األقصى
 47.هذا الشهرخالل  اعتداء 90غت في مجملها أكثر من واالعتداءات على المقابر، بل
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 إن قوات ر الفلسطينية، في تقريرها الشهري قالت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحري ،
أشار و  .2019بجروح مختلفة، خالل أيار/ مايو  312ا ، وأصابت فلسطيني 29االحتالل قتلت 

ها عشرات الورش والمحال التجارية والمكاتب بين ،وحدة سكنية ومنشأة 800التقرير إلى تعرض 
 48.خالل الفترة ذاتها على قطاع غزة هاوعدوانللدمار، خالل قصف قوات االحتالل  ،اإلعالمية

  على اغتيال مسؤول الجماعة  10/6/2019-9اإلثنين  -األحد منتصف  عندأقدم مجهولون
لطبي، مستوصف الرحمة ا مدير اإلسالمية في شبعا، الشيخ محمد قاسم جرار، الذي يشغل أيضا  

أن  توأكد ،رالشيخ جرا لها، في بيان ،ونعت الجماعة اإلسالمية .حيث تعرض إلى إطالق نار
"مثل هكذا عمليات وجرائم ال يمكن أن نستثني منها أيادي العدو اإلسرائيلي، الذي ال يزال يحتل  

 49جزءا  من أرضنا ويترب ص بأهلها".
  يدي كوهين إكشف الصحفي اإلسرائيليCohen Edy  أبيب،عن زيارة وفد من المعارضة السورية تل 

 50.عصام زيتون  سماه رئيس الوفد المعارض السوري  لقائه ماأثناء في حيث نشر مقطع فيديو 

 وعضو لجنة المصالحة المجتمعية، اإلسالميالقيادي في حركة الجهاد  ،كشف خضر حبيب ،
وأوضح حبيب  ث االنقسام بين حركتي فتح وحماس.شهيدا  من ضحايا أحدا 40عن تسوية ملف 
التوصل لتسوية ملف الضحايا وجميعهم من قطاع غزة، باعتماد  "القدس"، أنه تم  في تصريحات لـ

ألف دوالر لكل عائلة شهيد،  50وبي ن أنه سيتم دفع مبلغ  شهيدا  من فتح، ومثلهم من حماس. 20
إلى  النظر أسرة من أسر الشهداء، الفتا   134لنحو  بدعم من اإلمارات التي رعت مشروعا  مماثال  

 51أسرة. 174أن اللجنة تمكنت من تسوية ملفات 

 11/6/2019 ،الثالثاء

 بين جنود االحتالل اإلسرائيلي  ،في مدينة نابلس يوم الثالثاءوقع فجر  ،أسفر اشتباك مسلح
الفلسطيني، وأتى  ثنين من عناصر األمناإصابة عن وقوات من األمن الوقائي الفلسطيني 

 52االشتباك عقب محاصرة قوات االحتالل لمقر األمن الوقائي في منطقة الطور جنوب نابلس.

  ذكر مسؤولون أمريكيون أن مصر واألردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب باعتزامها
ن إنهم وجهوا مستوى تمثيل تلك الدول. وقال المسؤولو  إلى ، دون اإلشارةحضور مؤتمر البحرين

للمشاركة وبحث  ،الدعوة لوزراء االقتصاد والمالية وكذلك لكبار قطاع األعمال بالمنطقة والعالم
 53االستثمار في االقتصاد الفلسطيني المتعثر بقطاع غزة والضفة الغربية.

 رائيلية ساإل االستراتيجيةوزارة الشؤون سرائيلية التابع للمستوطنين أن كشف موقع القناة السابعة اإل
حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض  بمعركة اقتصادية ضد   ،فيما وصفته ،شرعت

وأشار  .للمنظمات التابعة لها مصرفيا   ، من خالل إغالق ثالثين حسابا  العقوبات )بي دي أس(
 لتقرير سابق نشرته الوزارة بعنوان "مسلحون بربطات تأتي امتدادا   "المعركة"إلى أن هذه الموقع 
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س ونشطائها الحقوقيين، وبين المنظمات أعنق"، زعمت فيه وجود عالقات وثيقة بين بي دي 
الفلسطينية المسلحة مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأن التقرير والمعلومات الواردة 

تعميمها على أعضاء األسرة الدولية، "ما أسفر عن تراجع الدعم المالي الذي تجمعه  فيه تم  
 54ركات المقاطعة حول العالم".ح
   انتهاكات لقوات  1,610، الغربية حماس بالضفة لحركةتقرير صادر عن الدائرة اإلعالمية  وثق

وبحسب التقرير، فإن أبرز االنتهاكات  .2019 / مايواالحتالل في الضفة والقدس خالل أيار
لتقرير فإنه تكرر ل ووفقا   اإلسرائيلية تمثلت في استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص االحتالل.

شهد  نفسهشهر الوأوضح التقرير أن  .مستوطنا   815من قبل مرة،  23اقتحام المسجد األقصى 
وشهدت  .معتقال   118ها في القدس بواقع أكثر من مدن الضفة كافة، كان  فلسطينيا   365اعتقال 

، كما أقامت منزال   169مة عملية اقتحام لمدنها المختلفة، تخللها مداه 279مناطق الضفة والقدس 
 55.مواطنين 8مايو هدم االحتالل لمنازل  شهر أيار/وشهد  .ومؤقتا   ثابتا   حاجزا   283قوات االحتالل 

  في النقب ةالنوويلألبحاث مركز شيمون بيريز أقر Shimon Peres Negev Nuclear Research 

Center السنين في  ة وحوادث على مر  للمرة األولى، أنه حصل تسربات لمواد مشع ،في ديمونا
جاء ذلك في وثيقة كشفت عنها في إطار دعوى تعويضات قدمها عامل سابق في  المركز.

 56، والذي أصيب بمرض السرطان.Faridi Taweel طويل فريديالمركز النووي، يدعى 
  االستيطانية العمل على تطبيق قرار المحكمة العليا وإخالء جمعية عطيريت كوهانيم باشرت

، عاما   70العائالت الفلسطينية من البيوت التابعة للكنيسة األرثوذكسية، التي تقطنها منذ أكثر من 
 57ارى في البلدة القديمة من القدس.في حي النص

  هت لرجال ، عن دعوات وج  األعمال الفلسطينيين، أسامة عمروكشف رئيس اتحاد جمعيات رجال
في حديث إلذاعة صوت  ،وقال عمرو رفضها. تم   للمشاركة في مؤتمر البحرين، وأنه األعمال

إلى أن االتحاد  فلسطين الرسمية، "إن الرفض كان إما بشكل فردي، أو بشكل جماعي"، مشيرا  
في وقت سابق بضرورة االلتزام بموقف القيادة الفلسطينية، وأن من يخالف هذا الموقف  اتخذ قرارا  

 58الفلسطيني. الوطني الرافض للورشة، خارج عن الصف الوطني

  قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن بالده لن تشارك في مؤتمر البحرين لغياب
حيث يقوم  ،األمريكية من لندنسي أن أن ، في مقابلة مع شبكة باسيلوأضاف  الفلسطينيين عنه.

ننا إحيث نفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسالم " قائال : بزيارة رسمية،
لبنان لديه أراض محتلة وفيه عدد "إلى أن  النظر ولفت باسيل ."غ بهاولم نبل   ،لم ُنستشر بشأنها

 59."وليس أمرا  طبيعيا  عدم استشارته فيما يسمى خطة سالم ،1948كبير من الالجئين منذ عام 

 تحدة تجاه االستيطان إن سياسة الواليات الم يةمريكة باسم وزارة الخارجية األقالت الناطقة الرسمي
على سؤال وجهته لها  ، التي كانت ترد  الناطقة وقالت اإلسرائيلي في الضفة الغربية لم تتغير.
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ما قاله سفير واشنطن في  إذاالصحفي في وزارة الخارجية عما  إيجازهاأثناء  ، في"القدس"
ل يمث  أصبح الغربية"،  في ضم أجزاء من الضفة ديفيد فريدمان بأن "إسرائيل لها الحق   "إسرائيل"

"لم يتغير موقف اإلدارة من المستوطنات، ولم تتغير سياستنا في  :ية الرسميةمريكالسياسة األ
 60الضفة الغربية، وال أعتقد أن هناك أي شيء جديد لإلبالغ عنه".

  أعلنت أكثر من مئة جمعية ونقابة وحركة وفنانين ومؤسسات ومراكز ثقافية وترفيهية ورياضية في
 ،يد اإلسرائيلياق حر ة من األبارتهمن الفصل العنصري اإلسرائيلي، أْي مناط خاليةيطاليا أنها إ

ومع ضمان دمج األخالقيات في أنشطتهم، فإن هم يتخذون موقفا  ُمداِفعا  عن حقوق اإلنسان وضد  
ة، كما جميع أشكال التمييز، تضامنا  مع مطالبة الشعب الفلسطيني بالحرية والعدالة والمساوا 

فرع إيطاليا في  - حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس(ذكرت 
 61بياٍن رسمي  على صفحتها في تويتر.

 12/6/2019 ،األربعاء

 وقال رئيس الحكومة في مولدوفا، بافيل نقل سفارة بالدها إلى القدس قررت الحكومة المولدوفية .
وأضاف فيليب، في  يأتي في إطار وفاء حكومته بتعهداتها.، إن القرار Pavel Filip فيليب

تصريح له، إن القرار الذي اتخذه، جاء بسبب حالة الغموض السياسي التي تعيشها البالد، وما 
 62المشروع. اوصفه بمحاولة أحد األحزاب الساعية لالستيالء على السلطة تعطيل هذ

  لم اإلسالمي ، إنه يحدث تغيير نوعي في العااإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو الحكومةقال رئيس
منع أعدائها من إقامة قواعد هجومية "تعمل على  "إسرائيل" أن مضيفا   ،بـ"فضل قوة إسرائيل"

 63ن "الدول المعتدلة تنسج عالقات معنا".إ قائال  وتابع  بالقرب منها".
 يتعلق بورشة عمل  أن موقف دولة فلسطين ومنظمة التحرير، فيما الفلسطينية أكدت الحكومة

وجاء في بيان  المنامة ثابت، وأنها لن تحضر تلك الورشة، داعية الجميع إلى عدم حضورها.
لما قيل باألمس فقد أخذت  نه "خالفا  أصادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، 

ملكة المغربية، بأن األشقاء في المملكة األردنية الهاشمية، والم الحكومة الفلسطينية علما  
 64.ولهم المشاركة في ورشة البحرين"وجمهورية مصر العربية، لم يعلنوا قب

 "أنهم في الحركة، وبالمشاركة  ،أك د القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب لـ"المونيتور
، موضحا  أن الشعب "صفقة القرن "مع مؤي ديهم من أحرار العالم، عازمون على عدم تمرير 

وعن استخدام  يني بأطيافه كاف ة رافض لها، لما لها من تداعيات خطيرة ومصادرة لحقوقه.الفلسط
ية، قال: "الحركة جاهزة إن لزم األمر الستخدام القو ة، فالمقاومة مريكالقو ة في إسقاط الخطة األ

جاثمة على وقال: "طالما إسرائيل  ية واإلسرائيلية".مريكأن تضع حد  للهيمنة األ تستطيعلديها قو ة 
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اتها  أرضنا، فتبقى احتماالت التصعيد واردة في كل  لحظة، ويبقى خيار المقاومة وتطوير معد 
 65القتالية أنسب خيار لمواجهة إسرائيل".

  الدول التي أعلنت  ا  يعا الدول العربية بمقاطعة ورشة البحرين، د فتحطالب المجلس الثوري لحركة
ودعا "ثوري فتح"، خالل  الورشة بأنها ورشة "الندامة".المشاركة إلى التراجع عن ذلك، ووصف 

في ألمين سر المجلس ماجد الفتياني، عقده في رام هللا، بعد اجتماعات طارئة مؤتمر صح
المشاركة  ورأى المجلس أن .، مملكة البحرين إللغاء الورشةخالل يومينألعضاء المجلس عقدت 

لتصفية القضية الفلسطينية  ووسيطا   كون سمسارا  ية، لتمريكفيها "إعطاء ضوء أخضر لإلدارة األ
 66وإيجاد بديل عنه". ،والنظام السياسي الفلسطيني

 ماهر الطاهر عن مؤتمر شعبي مواٍز لورشة البحرين  ةالقيادي في الجبهة الشعبية في سوري أعلن
لمؤتمر ا" أن الطاهر وأضاف ُيعقد في بيروت بالتزامن مع عقد الورشة التي ستعقد في البحرين.

للتأكيد على  ،سيكون بحضور فصائل منظمة التحرير وكافة القوى السياسية وشخصيات عربية
ن شعبنا أو  ،الموقف الفلسطيني والعربي الرافض ألي رشوة اقتصادية مقابل بيع الحقوق الفلسطينية

 67.المساس بها" أومتمسك بقضيته المركزية دون االنتقاص 
  منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي نائب  فدستو أنها  المتحدةأعلنت األمم

68.ورشة المنامةلحضور الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك 
 

 13/6/2019 ،الخميس

  ،في رام  الذي عقدته ،في اجتماعها التشاوري أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 ،ودعت اللجنة عت اإلدارة األمريكية لعقدها في المنامة.هللا، موقفها الرافض لورشة العمل التي د

وطالبت من الدول العربية  .الدعوة ها، جميع األطراف التي تلقت دعوات، لعدم استجابةلفي بيان 
دون أي تغيير أو تعديل، كذلك قرارات قمة الظهران  2002 سنةالتمسك بمبادرة السالم العربية ل

 2019.69، وقمة منظمة التعاون اإلسالمي 2019ة تونس ، وقرارات قم2018)قمة القدس( 

  في األمم المتحدة نيكي هالي السابقة سفيرة الواليات المتحدة األمريكية قالتNikki Haley إن ،
نت أن خطة وبي   فوق كل شيء آخر. "إسرائيل"ن أمن أ"صفقة القرن" والرئيس دونالد ترامب يرون 

مؤكدة  أن الخطة تعتمد على منع  ،، وبالتالي ينبغي الترحيب بها"إسرائيل"ب علن تر  "لسالمـ"اترامب ل
"رفض عباس يكشف وجهه الحقيقي،  قائلة: وتابعت ."إسرائيلـ"اإلضرار بمصالح األمن القومي ل

ن بالنسبة يبالفلسطينيين، ألنه لو كان الفلسطينيون مهم ويدل أن الدول العربية باألساس ال تهتم حقا  
 70أبو مازن إلى طاولة المفاوضات من أجل تحسين الحياة والوضع". لهم، فسوف يقودون 

  ن في غالف غزة بعد و هها المستوطنالعبرية إن موجة كبيرة من االنتقادات وج   12 القناةقالت
جولة تصعيد  11ة أشكول إنهم شهدوا مستعمر وقال رئيس  .13/6/2019الخميس أحداث ليلة 
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وأضاف أنهم ال يستطيعون شرح سياسة الحكومة  ماضية جميعها انتهت بدون أي نتيجة،
ة أنهم مستعمر وأكد رئيس ال اإلسرائيلية في قطاع غزة ألنها ال يعرفون ما هي هذه السياسة.

حكومة بإحداث تغيير كبير في تعاملها مع اليعيشون منذ عام ونصف في هذا الوضع، وطالب 
صائل المقاومة في قطاع غزة هي حرونوت أن فأأكدت صحيفة يديعوت و  األوضاع بقطاع غزة.

، إنه Matan Tzuri وقال المحلل العسكري في الصحيفة متان تسوري  من تحدد مستوى النيران.
 71.الشيء نفسه ينطبق على البالونات كما هو الحال مع الصواريخ،

 يسا  كن 20أكثر من  إن السلطات اإلسرائيلية أقامت حديثا   ،نائب محافظ القدس ،قال عبد هللا صيام 
 72مدينة القدس. يفي مناطق متفرقة من شرق يهوديا  

  حكومات العالم للتدخل  ،بيان مشتركفي دعا البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس المحتلة
وحماية األوقاف المسيحية في المدينة من مشاريع المستوطنين لالستيالء عليها والمساس 

ادقة المحكمة اإلسرائيلية العليا على صفقة بيع مص بعدجاء هذا النداء  فيها. "الوضع الراهن"ـب
 73مشبوهة لثالثة أوقاف مسيحية في باب الخليل في القدس المحتلة قبل أيام.

  كشفت لجنة إعمار الخليل عن شروع المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض
فة لترميم مرافق تابعة لمحطة خلف سوق الذهب المغلق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، باإلضا

 74"كازية الجعبري".وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ
 إن األردن سيتعامل مع أي طرح  فديأيمن الص ياألردن قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين

للصراع من دون قيام الدولة  التي تؤكد أن ال حل   ،حول القضية الفلسطينية وفق ثوابته الراسخة
وفق قرارات الشرعية الدولية  "،القدس الشرقية"وعاصمتها  ،1967ة المستقلة على خطوط الفلسطيني

نحن من يعلن  :قال الصفدي ،ل حول ورشة البحريناعلى سؤ  ي رد  وف ومبادرة السالم العربية.
 75نعلنه بوضوح وثقة. ا  وعندما نتخذ قرار  ،مواقفنا

 خطوة لتوطين الفلسطينيين، وفقط  أين يرفض ميشال عون أن "لبنا اللبنانية أكد رئيس الجمهورية
 76.في العالم" السالمد بالثقافة والحوار يتوط  

 ُلصت إلى ، European Court of Justice مرافعة المستشار العام لدى محكمة العدل األوروبية خ 
"من الضروري أن يتم توضيح أصل المنتجات القادمة من المستوطنات اإلسرائيلية في أنه 

 .، والذي لم يعلن تاريخه بعدفي انتظار الحكم، وذلك للمستهلكين" المحتلةالفلسطينية  األراضي
، فإن "قانون Gerard Hogan يرلندي جيرارد هوجانمحكمة، اإلالوبحسب المستشار العام لدى 

، 1967االتحاد األوروبي يشترط أن يذكر المنتج الذي أنتج في أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 
أن عدم  ورأىوذكر أن المنتج استورد من مستوطنة إسرائيلية"،  ،غرافي لتلك المنطقةاالسم الج

ة، قد عمر ، وبالتالي مست"إسرائيل"أو مصدره من أرض تحتلها  ،ذكر اإلشارة إلى بلد منشأ المنتج
 77."يضلل المستهلك"
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   لمشروع قانون  ، تأييدهم وتبنيهميمريكاأل كونجرسيين في الديموقراطعين الم عدد من المشر  قد
األطفال  االعتقاالت التي تمارسها قوات وسلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد   إلنهاءيسعى 

"نظام إن  :Betty McCollum مكولوم بيتي كتبت النائبة ،وفي بيان يتعلق بالتشريع الفلسطينيين.
التهم يهدف إلى ترهيب األطفال الفلسطينيين وعائ ،احتجاز األحداث العسكري في إسرائيل

 يينمريكاألوترويعهم. يجب إدانته، لكن من المشين بنفس القدر أن تسمح أموال دافعي الضرائب 
التي تقدمها الواليات المتحدة إلسرائيل على شكل مساعدات عسكرية بمواصلة ما ُيعتبر بوضوح 

 ثليممواشترك في رعاية مشروع القانون من  األطفال". لحقوق اإلنسان ضد   ا  صارخ ا  انتهاك
، Ian Presley ، وإلهان عمر، ورشيدة طليب، وآيان بريسليBarbara Lee باربرا لي :الكونجرس

 Pramila Jayapal.78 وبراميال جايابال

 14/6/2019 ،الجمعة

   موقع تونس باستهداف ، وقامتسلسلة غارات على قطاع غزة ت طائرات االحتالل اإلسرائيليشن، 
بعد مزاعم  ،صواريخ عدةب، حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزةشرق  الفلسطينية التابع للمقاومة

قالت حركة حماس إن و  .ة سديروتمستعمر أطلق من غزة أصاب مبنى في  عبرية بأن صاروخا  
و"تهيئة األجواء لتنفيذ تفاهمات كسر  ،بل تثبيت الهدوءالفصائل الفلسطينية تتابع مع الوسطاء سُ 

: "إن التهديدات التي يطلقها بعض لهسم الحركة في بيان وقال حازم قاسم، الناطق با الحصار".
 79، ال ُتخيف شعبنا وال مقاومته".االنتخابيةقادة أحزاب االحتالل سعيا  لتحصيل مزيد من األصوات 

   لعة، تفاصيل اللقاء الذي جمع إسماعيل هنية رئيس المكتب كشفت مصادر فلسطينية مط
ق الخاص لألمم المتحدة لركة، مع السياسي لحركة حماس وعدد من قيادات الح عملية ـ"المنس 

للمصادر، فإن هنية أوضح لمالدينوف أن  ووفقا   .نيكوالي مالدينوف "السالم في الشرق األوسط
من الوقت حتى تتقدم  حركته ومعها جميع الفصائل معنية باستمرار الجهود الحالية، ومنحها مزيدا  

الرئيسي منها، المتمثل في كسر الحصار بشكل كامل، للهدف  خطوة  بخطوة إلى األمام، وصوال  
كشفت صحيفة معاريف العبرية أن حماس بعثت رسالة و  وتحقيق كافة مطالب الشعب الفلسطيني.

إما أن يلتزم االحتالل تطبيق تفاهمات التهدئة، أو سُتجبره "لالحتالل عبر مالدينوف، قالت فيها: 
أمهلت إسرائيل حتى صباح الغد "يفة إلى أن حماس . وأشارت الصح"الحركة على ذلك بطريقتها

 80".ميال  بحريا   15إلعادة مساحة الصيد على شواطئ قطاع غزة حتى 
  على استمرار مسيرات العودة وكسر  حماس خليل الحيةعضو المكتب السياسي لحركة شدد

شعبنا ثمن الحصار حتى تحقيق أهدافها، و"أننا لن نقبل كشعب ومقاومة وفصائل وقوى أن يدفع 
الصراعات اإلسرائيلية الداخلية، والفشل الداخلي الصهيوني المتمثل باالنتخابات وتشكيالت 

: "سننتزع إلزام االحتالل بهذه التفاهمات كما انتزعنا هذه قائال   وأضاف الحكومات الظالمة".
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أن الشعب  ا  كدومبادئ برعاية مصرية وأممية وقطرية"، مؤ  ا  التفاهمات يوم أن اتفقنا عليها بنود
الفلسطيني لن يقبل بالتراجع عن التفاهمات المنتزعة تحت سيف مسيرات العودة، و"ليرفع 

 81الحصار عن غزة وإلى األبد".

  خطة عمل عسكرية متعددة السنوات، أطلق أفيف كوخافيالجيش اإلسرائيلي،  أركانأعد  رئيس ،
لتفعيل قوات الجيش،  االستراتيجية لخطةا" )زخم أو قوة دافعة(، وهي Tnufa ْتنوفاهعليها اسم "

ركان السابق غادي آيزنكوت. األ، التي وضعها رئيس Gideon دعون جوستحل مكان خطة 
، فإن خطة كوخافي يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمانوبحسب المحلل العسكري في صحيفة 

والجرحى في الجانب لعدد القتلى  تقضي "بإبادة منهجية للعدو. والوحدات المقاتلة ُتختبر وفقا  
 ضربة عن . وأضاف فيشمان أن "كوخافي يتحدث"تدميرها اآلخر، إلى جانب األسلحة التي يتم  

قاضية في الجولة األولى، التي تعني تصفية جسدية، عنيفة، خالل وقت قصير، بوتيرة مئات 
، كإنجاز . وسيتعين على وحدة عسكرية تدخل إلى أنظمة العدو أن تدمر..القتلى للعدو يوميا  
 82من قوة العدو. وهذا ينطبق على لبنان وغزة". %50مطلوب، أكثر من 

  مع غزة يتمثل بوضع قادة  ، إن "الحل  أبيض - تحالف أزرق زعيم بيني جانتس قال الجنرال
ال  ،أو إدخال األموال القطرية ،حماس على أجندة االغتيال، ألن االنشغال بتوسيع مساحة الصيد

، جانتسوأضاف  ة في غالف غزة، والنتيجة ما نراه أمامنا على أرض الواقع".األزمة القائم تحل  
يكمن في سلسلة خطوات أولها توجيه  في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الحل  

ضربات قاسية موجعة وغير مسبوقة إلى حماس في غزة، ثانيها استغالل الهدوء الذي سينشأ 
من البطالة  اقتصادية، ومشاريع لتحلية المياه والكهرباء، والحد  لتقديم مبادرة سياسية مع روافع 

 83الهايتك في إسرائيل ورام هللا". آلالف العمال، وخبراء
  إن "عدم استعدادنا دراسات األمن القومي اإلسرائيلي ، رئيس معهدالجنرال عاموس يدلينقال ،

ق تسوية شاملة دون مواجهة للقتال أمام حماس فتح شهيتها لمواجهتنا، ولذلك ال أمل بتحقي
في مقابلة مع صحيفة  ،عسكرية حيوية جوهرية يتم استهداف حماس فيها بصورة نوعية". وأضاف

معاريف، أن "الحديث عن بالونات حارقة ومسافات الصيد مسائل تكتيكية، ألنها تعني أن 
واضحة تجاه  إسرائيل ليس لديها سياسة استراتيجية أمام غزة، مع أن األخيرة لديها سياسة

صت جملة وقائع تعيشها إسرائيل، أهمها أن سلطتها ليست حماس شخ  " مشددا  على أن ،"إسرائيل
في خطر، وأن إسرائيل ليس بوارد أن تسقطها، وغير معنية بحرب واسعة، مما جعلها تدرك 

 84الهامش المتاح أمامها".
 سيرات العودة السلمية على الضفة" من م المشاركين في جمعة "ال لضم   قمعت قوات االحتالل

برصاص  ا  مواطن 46وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إصابة  الحدود الشرقية لقطاع غزة.
 85.ل، باإلضافة إلصابة ثالثة مسعفيناالحتال
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   ات العامة حنا ، رسالة إلى رئيس لجنة االنتخابمحمود عباس ةالفلسطيني السلطة رئيسه وج
ه بآخر تطورات التحضير لالنتخابات العامة، وذلك التزاما  بقرار المحكمة الدستورية تزويدناصر، ل

االنتخابات العامة خالل  إجراء إعالن إلىالفقرة التي تدعو رئيس دولة فلسطين  خصوصا  العليا، 
 86في الجريدة الرسمية. 2018لسنة  10ستة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 

 في بيروت، موقف فلسطيني موحد لجميع القوى  مجلس النواب اللبناني من مقر رئاسة صدر
القوى الفلسطينية، برفض "صفقة القرن" ومقاطعة مؤتمر  وتحالفالفلسطينية في منظمة التحرير 

جاء  وتأكيد العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني في الدفاع عن القضية الفلسطينية.المنامة، 
التنفيذية لمنظمة  اللجنةنبيه بري مع عضو مجلس النواب ئيس ذلك خالل لقاءين عقدهما ر 

 ،ومع وفد من أمناء تحالف القوى الفلسطينية ؛التحرير وعضو اللجنة المركزية لفتح عزام األحمد
قال العاروري، خالل مؤتمر و  الذي تحدث باسمهم نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري.

د حول رفض صفقة امة بأن االلتفاف الفلسطيني الموح  ن "لدينا قناعة تإ ء،لقاالصحفي عقب 
وتابع: "نحن  القرن سُيفشل هذه الصفقة مهما كان من محاوالت وضغوطات وإغراءات لتمريرها".

لتنازلنا عن حقنا التاريخي  متفقون على رفض التوطين الفلسطيني في لبنان، باعتباره عنوانا  
يتعلق بسالح الفلسطينيين بالمخيمات اللبنانية، أكد  وفيما والوطني في أرضنا وبلدنا فلسطين".

بأن يكون هذا السالح رمزا  الستمرار نضالهم وقضيتهم  ا  فلسطيني ا  العاروري أن هناك التزام
 87الوطنية، وليس ألي صراعات داخلية، أو ألي استخدامات داخل الساحة اللبنانية.

 لجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض بالده ا
التعاون وبناء تدابير الثقة في "الدورة الخامسة لقمة  أعمالفي كلمة خالل ، وقال أردوغان القدس.

 88."نرفض الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس": ، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه"آسيا
  هم من قبل السلطة تالل المقطوعة رواتبالجهاد اإلسالمي في سجون االح حركة أعلن أسرى

وقال المتحدث  .16/6/2019في تجميد خطوة اإلضراب المفتوح عن الطعام المقررة  الفلسطينية
باسم حركة الجهاد، داود شهاب، إن األسرى تلقوا وعودات من جهات رسمية من السلطة 

 89إعادة الحقوق لهم خالل مدة ال تتجاوز الشهر.بالفلسطينية تقتضي 
 16/6/2019 ،األحد

 مانغنداف أر  اإلسرائيليالشاباك ، أن رئيس جهاز كشفت مصادر سياسية في تل أبيب Nadav 

Argaman محمود عباس، قبل أيام في رام هللا، في محاولة ةالفلسطينيالسلطة ، التقى برئيس ،
ة الفلسطينية، لكنه عاد خائبا   ومته من أن أموال ر حكوحذ   ،أخرى لحل  أزمة اقتطاع أموال المقاص 

 2019.90تموز/ يوليو السلطة ستنفد في نهاية 
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 الحكومة اإلسرائيلية، في جلسة "احتفالية" عقدت في الجوالن السوري المحتل، على إقامة  تصادق
ة رامات مستعمر ي، دونالد ترامب. وسيكون اسم المريكة جديدة، على اسم الرئيس األمستعمر 
: "في هذا اليوم مة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهوس الحكو وقال رئي .هضبة ترامب ، أيترامب

نصادق على القيام بأمرين: إقامة مستوطنة جديدة في مرتفعات الجوالن، األمر الذي لم يتم منذ 
ر عن األولوية الصهيونية العليا، واألمر اآلخر، هو تكريم صديقنا، عشرات السنين، والذي يعب  

بسيادة إسرائيل  ا  ائيل، الرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف مؤخر لدولة إسر  ا  وهو صديق عظيم جد
 91على مرتفعات الجوالن، وهو أول زعيم دولي يفعل ذلك".

  إن  ،في منشور على صفحته في فيسبوك ،ليبرماندور جأفي "اسرائيل بيتنإ"رئيس حزب قال
مة حكومة طوارئ مهمتنا في الحزب اليوم هي إجبار حزبي الليكود وكاحول الفان، على إقا"

نه ال يستبعد إمكانية التوصية إ، و "وطنية ليبرالية من دون ابتزاز األحزاب الدينية والمتطرفة
 92.باختيار شخص آخر غير بنيامين نتنياهو، لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة

 صحر، أن أظهرت نتائج التقرير الوطني األول المقدم لسكرتارية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الت
، والتي تحتاج إلى جهد من أراضي الضفة الغربية %50مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 

 منها في حالة تدهور فعلي. %15كبير إلعادة تأهيل هذه الموارد الطبيعية المتدهورة، وما يقارب 
الزراعة، وكشف التقرير الذي صدر عن اإلدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة 

، الذي يقوم بتجريف األراضي هو االحتاللأن أحد أهم مسببات حالة تدهور األراضي في الضفة 
 93(.2000 سنةالزراعية، والقطع الممنهج لألشجار )أكثر من مليون شجرة مختلفة منذ 

 ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن شركة ميكوروت Mekorot  اإلسرائيلية بدأت مد  خط
وأوضحت الصحيفة،  قبالة حدود وسط القطاع. القديميب مياه لصالح قطاع غزة، بقرب الخط أناب

عاون مع سلطة المياه تنفذه بالتيتم  و  ،أن تكلفة المشروع الجديد تصل إلى ماليين الشواكل
 ا  وليس مرتبط ،وبشكل مستقل ،للصحيفة، فإن هذا المشروع يتم بمبادرة إسرائيلية ا  ووفق .اإلسرائيلية

بالتفاهمات التي تجري مع حركة حماس بوساطة أطراف مختلفة، وأن الهدف منه تحسين 
 94إمدادات المياه التي يتم نقلها لغزة.

 لهما، في بيان ،قالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم  ،ألطرافالنزاع القائم بين ا إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل  

وذكر البيان  مليون دوالر. 500إلى مليار دوالر  1.7البالغ  "هيئة كهرباء إسرائيل"الصادر لصالح 
مليون دوالر دفعة مقدمة في  60بواقع  ،أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف

وسداد المبلغ  ،تة أشهر من تاريخ التفعيلمليون دوالر بعد س 40و ،تاريخ تفعيل اتفاق التسوية
 هيئة كهرباء"وأضاف البيان أن  كل ستة أشهر. قسطا   16مليون دوالر على  25المتبقي بواقع 

 95ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها. "إسرائيل
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 التراث الصهيوني  أصدقاء قال مؤسس مركزThe Friends of Zion Heritage Center  مايك
إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد  Mike Evansإيفانز 

في خطاب أمام مؤتمر صحيفة ، نساوأضاف إيف من كثير من اليهود. "إسرائيلـ"ل دعما   أكثر
في  ،كما امتدح ،عينأنه التقى بالرجلين الذين وصفهما بالرائ ،روزاليم بوست في نيويوركيج

 96الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ،تصريحات للجزيرة بعد المؤتمر
  في تصريح أدلى به خالل غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث قال ،

 ةصفق" خطةح أن تعرض سرائيلية، إنه من المرج  اإل روزاليم بوستيج لصحيفةمؤتمر سنوي 
وأضاف غرينبالت أن  .2019نوفمبر تشرين الثاني/ في  اإلسرائيلية شكيل الحكومةبعد ت "القرن 

إدارة ترامب لن تحدد أي جدول زمني لكشف الخطة بعد التأجيل األخير إلعالنها، بسبب 
أعرب غرينبالت عن دعمه و  .2019أبريل في نيسان/  "إسرائيل"االنتخابات التي جرت في 

 إن لدى تل أبيب الحق   فيه، ديفيد فريدمان، الذي قال "إسرائيل"ى لتصريحات السفير األمريكي لد
 97بعض أراضي الضفة الغربية. في ضم  

 17/6/2019 ،اإلثنين

 أثناء حضوره جلسة في  محمد مرسي بقاأعلن التلفزيون الرسمي المصري عن وفاة الرئيس الس
، وقال إن  اللبنانيقطر وحركة حماس وحزب هللاكل من دولة في قضية التخابر مع  محاكمته

بدوره، نقل مراسل الجزيرة نت  مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على إثرها.
 ، أن محامي مرسي ترافع مطالبا  عن شاهد عيان حضر جلسة المحاكمة محمد سيف الدين

مة بها معلومات مه ،عن امتالكه مستندات خاصة تحدث مرسي كاشفا   ببطالن المحاكمة، ثم  
ونقلت مصادر للجزيرة ما قاله مرسي في آخر لحظات حياته:  يريد عرضها في محاكمة خاصة.

"حتى اآلن ال أرى ما يجري في المحكمة، ال أرى المحامي وال اإلعالم وال المحكمة، وحتى 
أنشد بيت الشعر "بالدي  ثم   المحامي المنتدب من المحكمة لن يكون لديه معلومات للدفاع عني".

 98وإن ضنوا علي كرام". عزيزة وأهليجارت علي وإن 
  مصر الشقيقة وشعبها األصيل، والشعب الفلسطيني، والعالمين العربي "نعت حركة حماس إلى

في بيان  ،وقالت حماس ، الرئيس المصري السابق محمد مرسي."واإلسالمي، وأحرار العالم
ة مصر وشعبها وقضايا إن مرسي توفي بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدم ،صحفي

في سياق  ،األمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع األصعدة اإلقليمية والدولية
عن القدس واألقصى منذ  م الكثير دفاعا  قد  إنه المشوار الطويل في الصراع مع العدو الصهيوني، و 

الخالدة والشجاعة  ر مواقفهغزة ستسط  "أن الحركة وأكدت  في البرلمان المصري. كان عضوا  
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حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها  تجاهها والعمل على فك  
 99."في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني واألمة 2012 سنة

  ر إبان حكم لتوتعبري أن عالقات تل أبيب والقاهرة بلغت ذروة اال اإلخباري موقع واالأشار
إلى تعديل بنود  دعا إبان حكمه يموقع أن مرسالوأوضح  بق، محمد مرسي.اسالرئيس المصري ال

خطاب مرسي الوحيد أمام  أن الموقع وأضاف .Camp David Accords كامب ديفيداتفاقية 
 100أبدا . "إسرائيل"الجمعية العامة لألمم المتحدة ركز على القضية الفلسطينية، ولم يذكر اسم 

   من البنك الدولي بقيمة إحداهما ، لصالح السلطة الفلسطينية تمويل إضافي ياتفاقيت توقيعتم
بقيمة  French Development Agencyللتنمية  الفرنسيةمن الوكالة الثانية مليون دوالر، و  15
، البلديات "المرحلة الثالثة" تطوير، لصالح برنامج مليون دوالر( 11.3)نحو  مليون يورو 10

المنفذ من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك في رام هللا برعاية وحضور 
 101رئيس الوزراء محمد اشتية.

  قالت حركة حماس إنه سيتم البدء بتنفيذ "رزمة أوسع" من تفاهمات "كسر" الحصار اإلسرائيلي
م قاسم، لصحفيين في وقال المتحدث باسم الحركة، حاز  إقليمية. وساطاتعن قطاع غزة، بفضل 

غزة، إن رزمة التفاهمات األوسع تشمل في هذه المرحلة ملفات دعم األسر الفقيرة، والكهرباء، 
وذكر قاسم أن "الوسطاء نقلوا للفصائل خالل األيام  والمياه، والتشغيل المؤقت، وحركة المعابر.

102ر عن غزة".لي بتفاهمات كسر الحصاالقليلة الماضية، التزام االحتالل اإلسرائي
 

  تسيبي حوتوفيلي نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي قالتTzipi Hotovely حان الوقت لفرض" :
خالل المؤتمر السنوي لصحيفة  ،حوتوفيليودعت  القانون اإلسرائيلي على المناطق )ج(".

السيادة" إلى استخدام مصطلح " ،جيروزاليم بوست اإلسرائيلية، المنعقد في والية نيويورك األمريكية
ال يخصك، هذه  شيئا   ، فأنت تضم  ليس صحيحا   وقالت: "استخدام مصطلح الضم   ".وليس "الضم  

 103".ليست قصة ضم  
  معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم قال تقرير دولي، صدر عنStockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI)  من رغمبال، نوويا   أسا  ر  90–80إن "إسرائيل" تمتلك ما بين 
 104تكتمها على قدراتها في هذا المجال.

 عي ن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس اتحاد أحزاب اليمين United Right 

allianceرافي بيرتس ، Rafi Peretz  االتحاد كتلة للتربية في الحكومة االنتقالية، ورئيس  ، وزيرا
المجلس في  عضوا   أيضا   سموتريتشوعين  للمواصالت. ، وزيرا  يتشبتسالئيل سموتر القومي، 
 105في المجلس الوزاري. ن بيرتس مراقبا  ، في حين عي  للشؤون السياسية واألمنية المصغرالوزاري 

 على إطالق أسماء حاخامات على شوارع في بلدة سلوان  صادقت بلدية االحتالل في القدس
، بلديةاللجنة األسماء في صادقت و  ن الجهة الجنوبية الشرقية.المالصقة ألسوار البلدة القديمة م
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أزقة وشوارع صغيرة بحي بطن الهوى في  خمسةبرئاسة رئيس البلدية، على إطالق أسماء على 
 106عائلة من المستوطنين، وسط مئات العائالت الفلسطينية. 12أنه يستوطن البلدة نحو  سلوان، علما  

  مبنى  13، األسبوع الماضي، بهدم سمحت العليا اإلسرائيلية المحكمةذكرت صحيفة هآرتس أن
شقة سكنية في الحي الذي يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في شرقي القدس،  100تضم 

أن القرار يعني  من رغمعلى الو  ".أمنيا   وذلك بذريعة أنها قريبة من جدار الفصل، و"تشكل خطرا  
ة البناء بمصادقة السلطة الفلسطينية، إال أنه يشكل سابقة شقة مأهولة والباقية في مرحل 20هدم 

 107تسمح لجيش االحتالل بهدم آالف المباني المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة.
 بيير ، ولبنان، ومصر( مع ةبحثت الدول العربية المضيفة لالجئين )فلسطين، واألردن، وسوري

وأكدت الدول المضيفة،  ، مستجدات أزمة الوكالة المالية.انرو و األكرينبول، المفوض العام لوكالة 
باإلضافة إلى جامعة الدول العربية، دعمها لألونروا في مواجهة أزمتها المالية وكافة المؤامرات التي 

النظر  من جهته، وضع كرينبول الدول المضيفة في صورة الوضع المالي لألونروا، الفتا   تستهدفها.
مليار  1.2 بـ التي تقدر 2019مليون دوالر من ميزانيتها للعام  350ا يقارب من إلى أنها تلقت م

 108دوالر.مليون  211يقدر بـ  فعليا   ماليا   دوالر، وأنها ستواجه عجزا  
 عقد وزراء حركة عدم االنحياز Non-Aligned Movement على هامش أعمال مؤتمر ا  اجتماع

الهيئة  ،108th Session of the International Labour Conference - ILO 108العمل الدولي 
بدعوة من الوفد الدائم لجمهورية فنزويال  ،األعلى لصناعة القرار في منظمة العمل الدولية

وأكد رئيس االجتماع  البوليفارية، لدى األمم المتحدة بصفتها الرئيس الحالي لحركة عدم االنحياز.
وفي ختام هذا . ية الفلسطينية وشعب وعمال فلسطيندعم بالده ودول الحركة المستمر للقض

اعتماد اإلعالن الوزاري الذي تضمن إدانة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية  االجتماع تم  
 109."القدس الشرقية"والجوالن السوري، ويدعم كافة الجهود إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها 

 18/6/2019 ،الثالثاء

  سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا االنهيار بعد تعليق قال رئيس
رويترز أن الضغوط المالية وكالة وأبلغ الشوا  مساعدات أمريكية بمئات الماليين من الدوالرات.

والر، الفلسطينية دفعت ديون السلطة لالرتفاع بشدة إلى ثالثة مليارات د السلطةالمتصاعدة على 
مليار دوالر وذلك للمرة األولى خالل  13بـ وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه 

من جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها،  ل الشوا إن أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما  اقو  سنوات.
110مقارنة مع العجز المالي للسلطة. ، وهو رقم ضئيل للغايةمليون دوالر شهريا   40حيث ال تقدم سوى 

 

   يقضي بتوفير قرض مالي السلطة الفلسطينيةمع حكومة  أكمل رجال أعمال فلسطينيون اتفاقا ،
ل األعمال وقال رج في إدارة أزمة المقاصة الحالية. لمساعدتهامليون دوالر،  200قيمته 
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شهور  3شهر المقبل ولمدة من ال د للحكومة اعتبارا  إن القرض سيور   الفلسطيني منيب المصري 
 111.مليون دوالر شهريا   70–50الحقة، بمتوسط 

  عن مصادر أمنية، أن األمن الفلسطيني منع إقامة بيوت العزاء  ، نقال  وسائل إعالم محليةتناقلت
حذف  تم   مرسي في الضفة الغربية، لكن بعد وقت قصير جدا  حل محمد الرئيس المصري الر ل

 مكتب اإلعالمي لمفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب تصريحا  الخبر، فيما نقل رئيس ال
للناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية عدنان ضميري أنه لم يدِل بأي تصريحات صحفية حول 

 112بيت عزاء المرحوم محمد مرسي.
 لفلسطينية أن أجهزة السلطة ا الغربية أفاد تقرير أعدته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة

حالة اعتقال،  60، شملت 2019مايو  الفلسطينيين خالل أيار/ بحق   انتهاكا   316نفذت في الضفة 
وشكلت  عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل. 43احتجاز، و حالة 127حالة استدعاء، و 34و

لية بواقع ، تلتها محافظة قلقيانتهاكا   80على صعيد انتهاكات السلطة بواقع  محافظة نابلس األعلى
 113.انتهاكا   62

 " في العلن نجري اتصاالت مع زعماء و في السر  إنناقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
 :نتنياهو وقال. وتوجد عالقات واسعة بين إسرائيل وغالبية الدول العربية" ،كثر في العالم العربي

ق تحق أنباركه، في محاولة الواليات المتحدة ، نحن نسيقام في البحرين مؤتمر هام جدا   جدا   "قريبا  
 114مشاكل المنطقة. بالطبع سيحضره إسرائيليون". أفضل، وحل   مستقبال  

 تستمر لعدة أيام ،أعلن الجيش اإلسرائيلي أن سالح الجو اإلسرائيلي يجري مناورة واسعة النطاق، 
وتشارك في  .35–فأات تحاكي عمليات قتالية على جبهات متعددة، تشارك فيها ألول مرة طائر 

، طائرات مقاتلة، 19/6/2019 وينتهي يوم األربعاء 16/6/2019 التمرين، الذي انطلق يوم األحد
في  متزامنا   وحدات دفاع جوي وقوات دعم برية، ويحاكي قتاال  و طائرات مسيرة، و طائرات شحن، و 

 115ولبنان. سوريةقطاع غزة و 
  نشأة فلسطينية سكنية في صور باهر بمدينة القدس م 16قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم

العائالت الفلسطينية من  المحتلة، تشمل أكثر من مئة شقة، مما يؤدي إلى طرد عشرات
 116.منازلها

  لبناء حي جديد  (2كم 2.1) دونم 200,1 حونخصصت  إسرائيلقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن
أنه من المتوقع أن  وأوضحت هآرتس .ت لحمة إفرات باتجاه مدينة بيمستعمر من شأنه توسيع 

ات غوش عتصيون حتى أطراف الضواحي مستعمر ُيوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في 
 117ات.مستعمر تطويقها بال الجنوبية للمدينة الفلسطينية، بحيث يتم  

  في مقابلة حصرية له معغرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث أكد ، 
، وأكد أنه منذ أن ا  باعتباره سياسي المؤتمر االقتصادي في البحرينعلى طبيعة ، i24newsقناة 
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، ولن ا  اختارت السلطة الفلسطينية مقاطعة القمة، فلن تتم دعوة مسؤولي الحكومة اإلسرائيلية أيض
ن المؤتمر على أ غرينبالتوشدد  دعوة قادة العالم اآلخرين أو وزراء خارجية من دول أخرى. تتم  

وأضاف غرينبالت "المؤتمر ليس مجرد  فرصة هامة" للفلسطينيين بعدم حضورهم، إهدارسيكون "
سالم اقتصادي، وال يعتبر رشوة للفلسطينيين"، مضيفا  "أن المرحلة الثانية من خطة السالم 

 118ستتعامل مع القضايا السياسية".

 19/6/2019 ،األربعاء

 ات غالف غزة مستعمر من أصحاب المحالت التجارية في  ا  كبير  ا  قال موقع واال العبري، إن عدد
في تقرير له، أن حركة حماس في غزة استطاعت  ،وذكر الموقع تكبدوا خسائر اقتصادية باهظة.

على "إسرائيل" من خالل التسبب بتكبدها خسائر اقتصادية ومالية  ا  تحقق انتصارا  اقتصادي أن
ة سديروت والبلدات مستعمر لجنوبية المحاذية لقطاع غزة؛ ألن ات امستعمر ما في الال سي   ،باهظة

 119.لمنظمات الفلسطينيةلقذائف وصواريخ ااألساسي  الهدفتشكل المحيطة بها 

  المركزية لحركة فتح عزام األحمد، "إن األخوة جنة لالالتنفيذية لمنظمة التحرير، و  ةاللجنقال عضو
ويريدون استكمال المشاورات  ،في ملف إنهاء االنقسام إيجابيا   المصريين أبلغونا أن هناك تطورا  

 120مع حركة حماس".

 اإلسرائيليوزير الطاقة قرار إن ضباط كبار في سالح البحرية التابع للجيش اإلسرائيلي،  قال 
الغاز الطبيعي من حقل تمار باتجاه مدينة عسقالن في أعقاب نشوب  ، وقف ضخ  زيوفال شتاينت

 121لحركة حماس. ، شكل دعما  2019ى قطاع غزة في أيار/ مايو العدوان اإلسرائيلي عل
  حركة المقاطعة وسحب افتتح االحتالل اإلسرائيلي أكبر مؤتمر دولي في القدس لمحاربة

، بمشاركة مئات الناشطين والمؤيدين من أكثر من االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس(
جلعاد  االستراتيجيةألمن اإلسرائيلي والشؤون قال وزير ا ،المؤتمروفي كلمته خالل  دولة. 30

 122أردان إن حركة المقاطعة لديها نية لتدمير "إسرائيل"، وهي أكبر تهديد.
  أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تقريرا  جديدا  بعنوان "االعتداءات اإلسرائيلية على

أثناء قيامهم بممارسة  في صيادينحادثة إطالق نار تجاه ال 434 هفيق وث  الصيادين الفلسطينيين"، 
قارب صيد.  كما أدت  15 وإتالفصيادا ،  22ن اثنين، وإصابة يْ عملهم، نجم عنها مقتل صياد  

احتجاز قطع من  إضافة إلىقارب صيد،  25صيادا ، واحتجاز  121إلى اعتقال  المطاردةحوادث 
مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، ووفقا  للتقرير، فإن توسيع  شباك صيد تعود ملكيتها للصيادين.

، لم 2019أبريل نيسان/ ميال ، ولفترات متقطعة، منذ مطلع  15إلى 6لمسافات تتراوح ما بين 
 123حية زيادة كمية اإلنتاج السمكي.من نا خصوصا  و يحدث فرقا  كبيرا  في عمل الصيادين، 
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 مر الدولي الذي سيعقد في اعتذر لبنان عن عدم تلبية دعوة البيت األبيض له للمشاركة في المؤت
"الشرق األوسط" بأن الدعوة ُوج هت إلى لـبلوماسي ي. وأفاد مصدر د6/2019/ 26و 25البحرين يومي 

وزير المال علي حسن خليل وليست إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، "ألن المناقشات 
 124ستكون استثمارية واقتصادية ومالية".

  حركة فتح بتخريب فرصة  غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل ياألمريكالمبعوث اتهم
د غرينبالت على وغر   للتعايش، في إشارة إلى "صفقة القرن" األمريكية الهادفة لتثبيت االحتالل.

. ال يمكن بناء طبيعيا   : "فتح تفشل فرصة أخرى للتعايش وما يجب أن يكون أمرا  توتير قائال  
ستها فتح. ومن أجل تحقيق السالم يجب تسوية القضايا العديدة. ويجب السالم على قاعدة أس

 125تشجيع التعايش".
 20/6/2019 ،لخميس

  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ورشة البحرين تندرج ضمن الجهود
تها بأن الورشة واجه المشروع الوطني الفلسطيني، موضحا   لتدميراألمريكية واإلسرائيلية 

اقتصادية، لكن مضمونها سياسي، وتهدف إلى قصر القضية الفلسطينية من قضية شعب يبحث 
 أن كل محاوالت طمس حق   على ، مشددا  عن الحرية واالستقالل إلى قضية اقتصادية وإنسانية

أن األولوية القصوى لحماس هي استعادة الوحدة الوطنية هنية وأكد  .العودة هي محاوالت فاشلة
وقال هنية إن التفاهمات التي  .ودعا هنية إلى تحقيق المصالحة على عدة مستويات. ينيةالفلسط

أبرمت مع االحتالل برعاية مصرية وقطرية وأممية دخلت مربع الخطر بسبب تباطؤ وتلكؤ 
االحتالل في تنفيذ بنودها، وتعامله بعدم احترام مع جهود الوسطاء، والتعامل بمزاجية عالية، 

 126ه باالستحقاقات المطلوبة منه.وعدم التزام
 عن النائب المقدسي أحمد عطون من سجن النقب  أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي

 127أشهر في االعتقال اإلداري. سبعةالصحراوي، بعد أن أمضى 
   ق الخاص لألمم المتحدة لر حذ من  نيكوالي مالدينوف "عملية السالم في الشرق األوسطـ"المنس 

أن ذلك "سيدم ر السالم ا  ائيل" للضفة الغربية المحتلة أو بعض أجزائها، معتبر "إسر  ضم   مغبة
وأشار مالدينوف إلى أعضاء مجلس األمن الدولي بإمكانية "انهيار السلطة  الدولتين". وآفاق حل  

 128."الفلسطينية نتيجة األزمة المالية الخطيرة التي تمر بها حاليا  
  1948سنة  أعمال أردني، بعد دخوله أراضي فلسطين المحتلة أنها اعتقلت رجل "إسرائيل"أعلنت، 

 129اإليرانية. المخابراتزاعمة أنه يعمل لصالح 
  عائلةألف  60بدأت اللجنة القطرية إلعمار قطاع غزة بتوزيع مساعدات نقدية جديدة تستهدف 

محمد  وقال رئيس اللجنة السفير وحماس. "إسرائيل"فقيرة، كجزء من تفاهمات التهدئة بين 
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مليون  4مليون دوالر إلعانة األسر الفقيرة، و 6تخصيص مبلغ  تم  "لقد  له، في بيان ،العمادي
 130."دوالر لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة

  العامة  ةاإلسرائيلياتفقت األحزاب العربية الممثلة في الكنيست اإلسرائيلي على خوض االنتخابات
 بريلأ /نيسانكانت خاضت انتخابات  أناحدة، بعد بقائمة و  2019 سبتمبر /أيلولالمقبلة في 

 131بقائمتين منفصلتين. 2019
  قال مسؤولون إسرائيليون إن جهازي األمن والصحة ليسا جاهزين بالشكل الكافي لالعتناء

أثناء حرب في أكثر من جبهة. ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في جهاز األمن في بمصابين 
في الحرب المقبلة "بسبب تطور أسلحة  توقع أن يكون أكثر تعقيدا  قوله إن إخالء جنود مصابين ي

على ذلك". وأضاف المسؤول نفسه أنه يوجد نقص  العدو، والجيش اإلسرائيلي لم يضع بعد ردا  
من وظائف  %20في سيارات اإلسعاف العسكرية المطلوبة في الحرب، وأن  تقريبا   %30بنسبة 

 132األطباء في الجيش شاغرة.
 21/6/2019 ،الجمعة

 السابق محمد مرسي رحل  المصري  إن الرئيس ،قال رئيس حركة حماس في الخارج ماهر صالح
واستعرض صالح مناقب الفقيد،  وقلبه مملوء بحب فلسطين والقدس ورفعة األمة ومستقبلها.

مقاومته للمشروع  وخصوصا   ،وصفاته الحميدة، وجهده في الدعوة اإلسالمية، وأداءه البرلماني
 ،وتوقف صالح عند الدور الذي قام به الرئيس مرسي في دعم القضية الفلسطينية صهيوني.ال

أثناء رئاسته أدار جهدا  سياسيا   في والدفاع عن غزة. وقال إن مرسي، ،ومواجهة االحتالل
وأكد  بلوماسيا ، عربيا  وإقليميا  للدفاع عن غزة، ولمنع االحتالل من تحقيق أهدافه من العدوان.يود

 133صالح أن مرسي صاحب سيرة عطرة، وأن األجيال ستحفظ دوره الوطني واإلسالمي.
 من مسيرات  63الـ ، جراء قمع االحتالل للمشاركين في فعاليات األسبوع غزيا   70 نحو أصيب

 134األسبوع شعار "األرض مش للبيع". العودة، التي حملت هذا
  نيكو بوبيسكوأعلن وزير الخارجية والتكامل األوروبي في مولدوفا Nicu Popescu تراجع بالده ،

ل الوزير التراجع عن القرار وعل   عن قرار الحكومة السابقة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
ل فيليب، موجودة من الناحية يالحكومة المولدوفية، برئاسة بافتكن بأنه في وقت اعتماده، لم 

 Maia Sandu.135 ، برئاسة مايا ساندولك الوقتهناك حكومة جديدة، في ذ القانونية، بل كانت

 22/6/2019 ،السبت

  ووثائق اطلعت عليها رويترز إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب  أمريكيون قال مسؤولون
تدعو إلقامة صندوق  ،مليار دوالر 50التي يبلغ حجمها  ،في الشرق األوسط "لسالمـ"ااالقتصادية ل

مليارات  5وبناء ممر بتكلفة  ،الفلسطينيين والدول العربية المجاورةاستثمار عالمي لدعم اقتصاديات 
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 "السالم من أجل االزدهار"وقالت الوثائق إن خطة  دوالر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
مليار  50 ـللبنية األساسية وقطاع األعمال. وسيتم إنفاق أكثر من نصف ال مشروعا   179تشمل 

في حين سيتم تقسيم  ،على مدى عشر سنوات سطينية المتعثرة اقتصاديا  دوالر في األراضي الفل
المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان واألردن. وسيتم إقامة بعض المشروعات في شبه جزيرة سيناء 

 136التي يمكن أن تفيد االستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور.
  محمود عباس، في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، في  يةفلسطينال السلطةقال رئيس

أن نتناولها في هذا  ال بد   األيامهناك قضايا كثيرة مهمة في هذه "ن إ رام هللا، فيمقر الرئاسة 
االجتماع الهام، خاصة فيما يتعلق بصفقة العصر التي قلنا موقفنا منها، وأننا ما زلنا على موقفنا 

: "النقطة الثانية بالنسبة قائال   وأضاف ."تمر ألنها تنهي قضيتنا الفلسطينية نأبأنها ال يمكن 
قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع  لورشة المنامة في البحرين، أيضا  

االقتصادي ال يجوز أن يتم، قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي، وما دام ال يوجد وضع 
 137ننا ال نتعامل مع أي وضع اقتصادي".سياسي فمعنى ذلك أ

  عن مجلس شمرون اإلقليمي نقال   ،العبرية 13زعمت القناة Shomron Regional Council أن ،
وحاولوا اعتقالهم  ،وطاردوهم ،النار على متنزهين مستوطنين أطلقوا الفلسطينيةعناصر من الشرطة 

على  ا  رد ،Yossi Dagan جلس يوسي داجانق رئيس المووفقا  للقناة العبرية، عل   .ج في المنطقة
العسكري، هذا تصعيد  الحادث: "لقد أثبت رجال الشرطة الفلسطينية أنهم إرهابيون يرتدون الزي  

وأدعو الجيش إلى تقديم الشرطة إلى العدالة وضمان  ،خطير في جرأة ووقاحة السلطة الفلسطينية
 138وفق تعبيره. ،عدم تكرار ذلك"

 23/6/2019 ،األحد

  أمانأعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة 
، سواء من خالل مليون دوالر أمريكي شهريا   100 بمبلغمالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية 

 واألزماتمباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات  مأاألمانة العامة للجامعة 
 139المالية التي تتعرض لها.

  ن ما نشر من تفاصيل إالمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي،  لحركةقال األمين العام
ج لها كوسيلة لتحسين معيشة والتي يرو   ،حول الخطة االقتصادية التي ستقدم إلى ورشة البحرين

تغطية على تصفية القضية الفلسطينية تؤكد أن الخطة ليست سوى خدعة كبرى لل ،الفلسطينيين
الشعب الفلسطيني في الحرية  برمتها، إذ ما من بديل اقتصادي أو غير اقتصادي لحق  

مليار دوالر مطروح  50ـ مضمون الخطة األمريكية قائال  إن مبلغ ال د البرغوثيوفن   واالستقالل.
خطرة، فنصف المبلغ،  فخاخا  مليارات سنويا  فقط، كما يحتوي أ 5لمدة عشر سنوات أي بمعدل 
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مليار دوالر، سيكون قروضا  بفوائد وليس منحا ، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين إن  25أي 
 140.نفذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصال  

  ال أستطيع أن أفهم كيف رفض الفلسطينيون : مة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهوقال رئيس الحكو"
قبل أن يستمعوا إليها، هذه الطريقة ال تقودنا إلى التقدم"، وأضاف أن حكومته "سوف الخطة حتى 

"ألولئك الذين يقولون إنه من أجل  :نتنياهو قالو  ي بإنصاف وانفتاح".مريكتستمع لالقتراح األ
الوصول إلى السالم على إسرائيل االنسحاب من غور األردن، أقول لهم إن االنسحاب اإلسرائيلي 

وشدد على أنه "في أي اتفاق  يجلب المزيد من الحرب واإلرهاب".لب السالم، وإنما سوف لن يج
سالم مستقبلي، موقفنا لن يتغير، والذي يتمثل بأنه وجودنا هنا )منطقة األغوار( يجب أن يستمر، 

 141من أجل أمن إسرائيل ومن أجل أمن الجميع".
  عي من التعاطي مع الخطة األمريكية أعلن نحو مئة من علماء فلسطين ولبنان موقفهم الشر

خالل "ملتقى العلماء  ،وأفتى العلماء ، و"ورشة البحرين"."صفقة القرن "للشرق األوسط المسماة 
، بتحريم "صفقة "الموسع"، الذي نظمته "هيئة علماء المسلمين" و"رابطة علماء فلسطين في لبنان

 في الحسينلماء خالل اجتماعهم في مسجد ودعا الع والتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي. ،القرن"
، "األمة اإلسالمية ألخذ دورها والقيام بواجبها في الدفاع عن قضايا األمة يةبناناللمدينة صيدا 

 142وفي مقدمتها قضية األمة فلسطين".
 .في  ،وقال بري  قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الخطة األمريكية لن تغري لبنان

يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدوالرات يمكن له أن يغري " :عن مكتبه بيان صادر
لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابت غير 

وفي مقدمتها رفض التوطين الذي سنقاومه مع األشقاء الفلسطينيين بكل أساليب  ،قابلة للتصرف
 143روعة".المقاومة المش

  قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن
وقال  بالغة األهمية. "إسرائيل"الصراع مع  لكن العملية السياسية المتعلقة بحل   ،ترحيبيكون محل 

رار األخير في هذا الفلسطينيون هم أصحاب الق" :التلفزيونية 24قناة فرنسا مع  في مقابلة ،الجبير
 144ولذلك فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر". ،األمر ألنها قضيتهم

 وأعلنوا رفضهم أي للتنديد بمؤتمر البحرين ، عاصمة المغرب،ي الرباطتجمع آالف المتظاهرين ف ،
التنمية الذي وشارك في المظاهرة كل من حزب العدالة و  من أشكال المشاركة المغربية فيه.شكل 

قراطي، وحزب و يقود االئتالف الحكومي، وجماعة العدل واإلحسان، وفدرالية اليسار الديم
 145، إلى جانب نشطاء نقابيين وحقوقيين.ستقالل، وأعضاء حركة بي دي أساال

   أكدت فيه رفضها لعقد ورشة البحرين  في بيروت صحفيا   عقدت قوى المعارضة البحرينية مؤتمرا
 146وتصفية القضية الفلسطينية. "،ة القرن صفق"لتمرير 
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  بشكل م900العبرية أن جيش االحتالل بدأ بأعمال بناء تلة رملية على طول  13ذكرت القناة ،
ضمن الخطوات التي قرر جيش االحتالل تنفيذها ، وذلك المقابل لقطاع غزة 34محاٍذ لشارع 

 147داخل قطاع غزة.ات غالف غزة من إطالق الصواريخ الموجهة من مستعمر لحماية 
 24/6/2019 ،اإلثنين

  محمد اشتية إن محتوى الورشة األمريكية في العاصمة البحرينية الفلسطيني رئيس الوزراء قال
ومخرجاتها ستكون عقيمة، ورفض فلسطين لها وعدم  ،المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف

 148سقط الشرعية عنها.أمشاركتها 
 رسالة خطية من رئيس السلطة  حامال   ،في زيارة رسمية بغدادمحاضرة في  خالل نبيل شعث، قال

ورشة المنامة مؤتمر لبيع الذمم،  إن ،الفلسطينية محمود عباس للرئيس العراقي برهم صالح
في الوقت نفسه على خيار االنتخابات تحت إشراف مراقبين دوليين في الضفة وغزة  ،مؤكدا  

عن ترحيبه بـ"الدور اإليراني  معربا  و ، الفلسطينيةخلية لتشكيل حكومة ائتالف تنهي الخالفات الدا
 149.ي دعم حركة المقاومة الفلسطينية"ف

   إنهاء الصراع اإلسرائيلي  إلىيدعو  إعالنعت مئات الشخصيات الفلسطينية واإلسرائيلية على وق
 إلىتنادا  ، اس"إسرائيل" ةجانب دول إلىفلسطينية  ةبإقامه دول ؛الدولتين الفلسطيني على أساس حل  

 150ومبادرة السالم العربية. ،338و 242 اقرارات مجلس األمن رقم
 على المؤتمر المزمع إقامته في  احتجاجا   يين في الضفة الغربية وقطاع غزةتظاهر آالف الفلسطين

وأعلنت المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات التابعة  المنامة، والذي يعرف بـ"ورشة البحرين".
لورشة البحرين، واستجابة لدعوة القوى والفصائل الوطنية  ، رفضا  عاما   إضرابا  للقطاع الخاص، 

 151واإلسالمية الفلسطينية.
 ات مستعمر قال خبير القانون الدولي حنا عيسى، إن اإلحصاءات األخيرة تشير إلى أن مجموع ال

في الضفة،  ةمستعمر  474منها ات، مستعمر  503بلغت  ،القدسبما فيها شرقي  ،في الضفة الغربية
وأكد أن بناء الجدار العازل يبتلع  يقطنها أكثر من مليون مستوطن. ،ة في القدسمستعمر  29و

إلى أن الطرق  النظر الفتا   ،2كم 844,5البالغة باألصل  ة أراضي الضفةمن مساح %20نحو 
 2.152كم 800في هذه المناطق تبلغ مساحتها  "إسرائيل"االلتفافية التي ضمتها 

  وقال شكري مصر ستشارك في مؤتمر البحرين ، إنلخارجية المصري، سامح شكري زير اقال و .، 
"من األهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى  :الروسية RTتي  آرخالل مقابلة تلفزيونية مع قناة 

 153ولكن ليس من حيث اإلقرار بذلك". ...هذا الطرح لتقيمه
 وقال  قاطعة أعمال ورشة البحرين.مإلى  الكويتية الحكومة الكويتي دعا نواب مجلس األمة

مجلس مرزوق الغانم في جلسة خاصة: "ندعو الحكومة الفي بيان طارئ تاله رئيس  ،النواب
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"نرفض كل ما تسفر عنه  :وأضافوا إلعالن موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا االجتماع".
واإلسالمية التاريخية  االجتماع من نتائج من شأنها أن تسهم في تضييع الحقوق العربية أعمال

واعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى  في فلسطين المحتلة".
 154وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته". ،الشرعية عليه وإضفاءتكريس االحتالل 

 الشؤون الخارجية سم وزارة أعلن المغرب مشاركته في "مؤتمر المنامة"، بحسب تصريح الناطق با
 155.والتعاون الدولي

  الحملة ضد تجارة السالحظمة منقالت Campaign Against Arms Trade (CAAT) ةبريطانيال 
، خالل 2018 سنةمليون دوالر  17بأكثر من  "إسرائيلـ"إن لندن وافقت على مبيعات أسلحة ل

شكل مباشر على المتظاهرين السلميين بمسيرات العودة التي أطلق فيها جنود االحتالل الرصاص 
وأظهرت معلومات أصدرتها وزارة التجارة الدولية البريطانية، وقامت  على حدود قطاع غزة.

، أن الحكومة أصدرت تراخيص لبيع األسلحة تضمنت أجزاء لبنادق هجومية ظمةمنالبجمعها 
 156التظاهرات الفلسطينية. وذخيرة وأسلحة أخرى ستستخدم ضد  

  أنه ليس هناك بديل مطروح على الطاولة إذا ، اونرو األير كرينبول، المفوض العام لوكالة بيأعلن
 157الواليات المتحدة نحو ذلك.ي سعهذه الوكالة األممية، مع  حل   تم  ما 

  فيالقومي الروسي، نيكوالي بتروشقال المستشار لألمن Nikolai Patrushev إسرائيل"، إن أمن" 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين مع ف، بعد اجتماعه يتروشوقال ب سية.هو مصلحة رو 

أن "هذه المصلحة الخاصة تأتي  ، مضيفا  "إسرائيل"نتنياهو، إن روسيا تولي أهمية خاصة ألمن 
 158."إسرائيل" ألنه يعيش هنا نحو مليوني روسي"، في إشارة إلى المهاجرين الروس إلى

  القدس نير بركاتعرض الرئيس السابق لبلدية االحتالل في Nir Barkat خطة اقتصادية تعمل ،
حسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن األرض  ،الخطة ات، وتعتمدعمر على تطوير المست

منطقة صناعية توفر العمل حسب زعمه ألكثر  12على إنشاء  ،ومقاومة االستيطان األسبوعي
ي ات وفعمر مناطق الصناعية للمستاليا  في الألف يعملون ح 30ألف فلسطيني بدال  من  200من 

وحدة استيطانية في منطقة  1,600خطة كذلك بناء الوتتضمن  .ات ذاتها بالمنطقة جعمر المست
  159وربطها بعدد من البؤر االستيطانية في الضفة الغربية. س،شمال مدينة القد ،قلنديا )عطروت(

 25/6/2019 ،الثالثاء

  في خطاب افتتاح ورشة  ،كوشنر جاريدامب، وصهره مستشار الرئيس األمريكي دونالد تر أعلن
، أن االتفاق على مسار "لسالمـ"اية لمريكاالقتصادي من الخطة األ عمل في البحرين لعرض الشق  

اإلسرائيلي شرط ضروري للسالم، لكنه أكد أن االزدهار لن  -اقتصادي لخطة السالم الفلسطيني 
ه كوشنر إلى الفلسطينيين بالقول إن وتوج   .سياسي عادل يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل  
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 ."فرصة القرن "هي  "السالم"ية لتحقيق مريك، معتبرا  أن  الخطة األ"الواليات المتحدة لم تتخلَّ عنكم"
، متعهدا  بتحقيق "صفقة القرن "وأعلن كوشنر إطالق المرحلة األولى مما باتت ُتعرف إعالميا  بـ

شارك وزراء ويجوار التي تشمل لبنان واألردن ومصر. ازدهار شامل للفلسطينيين ودول ال
ومسؤولون عرب وخليجيون وغربيون، إلى جانب مشاركة إسرائيلية اقتصرت فقط على رجال 

في مقابلة مع الجزيرة في البيت األبيض قبيل مغادرته إلى  قد قال، كوشنروكان  إسرائيليين.أعمال 
 من المستثمرين سيشاركون فيها، نافيا   كبيرا   ، وإن عددا  إنه يعتقد أن ورشة المنامة ناجحة، البحرين

وأوضح كوشنر أن المبادرة العربية  أن تكون مقاطعة السلطة الفلسطينية للورشة انتكاسة لها.
 160.للسالم "عمل نبيل ولكنه لم يوِصل إلى السالم المنشود بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"

  ية مريكأحمر، متهمة  اإلدارة األ خط   مبادرة السالم العربيةسطينية إن الفلالسلطة قالت رئاسة
 . "تصفية القضية"ية الجديدة الهادفة إلى مريكاأل "السالم"ضمن خطة  تهابمحاولة إعادة صياغ

ال كوشنر أو غيره يستطيع إعادة  ،المبادرة خط أحمر"وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: 
 161."ن القمم العربية واإلسالميةصياغة المبادرة نيابة  ع

   ه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة للمشاركين في مؤتمر البحرين وج
وقال هنية في  سيتبدد على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ووعيه". قائال : "إن مؤتمركم وهمٌ 

 مؤتمرورفض  "ة القرن صفق"كلمة له خالل مشاركته في المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة 
مؤتمر البحرين مؤتمر سياسي بغطاء اقتصادي وإغراءات "الذي عقد في مدينة غزة: إن  ،البحرين

مالية، هدفه العمل والتمهيد لتصفية القضية الفلسطينية، وإعطاء الضوء األخضر للعدو 
دف هذا ه"وأضاف هنية أن  ."الصهيوني ليبسط احتالله وسيطرته على كامل الضفة الغربية

المؤتمر هو فتح باب التطبيع بين الدول العربية وبين االحتالل اإلسرائيلي، وإعادة تركيب 
مصفوفات ما يسمى باألعداء على قاعدة دمج االحتالل في المنطقة العربية وتنصيب عدو من 

 162."داخل األمة لشعبنا وأمتنا
  لشعب الفلسطيني لن يسمح حماس خالد مشعل إن ا لحركةقال رئيس المكتب السياسي السابق

 تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. على أنها "مشبوهة ومسمومة" ا  شددم ،"صفقة القرن" بتمرير
شعب الفلسطيني مجمع على ال، أن كلمة مسجلة له بثتها قناة الجزيرة مباشروأضاف مشعل، في 

لثوابت الفلسطينية وشدد على أن ا ، ولن يسمح لها أن تمر، وال مستقبل لها، وستفشل.هارفض
شعب الفلسطيني، ولن يقبل المساومة عليها، وال رؤية بدونها، وهي الخطوط حمراء يتمسك بها 

 أن محاولة حل   على وأكد مشعل والسيادة واالستقالل الحقيقي. ،العودة وحق   ،والقدس ،األرض
 و ما يسمى بالحل  القضية الفلسطينية بسياسة العصا والجزرة والبدء بالجزرة وهي "مسمومة"، أ

االقتصادي ورشوة المنطقة بمال يؤخذ من أموال العرب لتباع جوهرة العرب هي فلسطين والقدس، 
، والتراجع عن قراراتهم تهاأمر ال يقبل به أحد. وحول ورشة المنامة، دعا مشعل العرب إلى مقاطع
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أجندات في المنطقة  وإلى أن من كان لديه أزمات داخلية أ مشعل النظر ولفت بالمشاركة فيها.
ويريد أن يضحي بفلسطين من أجلها أو استرضاء لإلدارة األمريكية أو غيرها فهو مخطئ، بل 

فلسطين، مضيفا : "من أن أراد أن يقامر فليقامر بما يملك ال بما ال  يرتكب جريمة بحق  
 163يملك".

  جاتهم لليوم الثاني ، احتجاوفي الشتات في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيون واصل
 164.انعقاد مؤتمر المنامة على التوالي ضد  

  توافد عدد من الصحفيين اإلسرائيليين للمرة األولى إلى العاصمة البحرينية المنامة لتغطية الورشة
االقتصادية التي سميت "السالم من أجل االزدهار"، وأخذوا يبثون الصور والتعليقات التي استفزت 

 لى مواقع التواصل االجتماعي، بالتزامن مع تنديد عربي واسع بالورشة نفسها.المتابعين العرب ع
من ناحية أخرى، استنكر االتحاد العام للصحفيين العرب دعوة وسائل إعالم إسرائيلية للمشاركة 

ية في إطار ما مريكإن المؤتمر "الذي دعت إليه اإلدارة األ ،في مؤتمر المنامة، وقال في بيان
165لقرن مرفوض من كافة الشعوب العربية".تسمى صفقة ا

 

  عبرت المعارضة البحرينية عن رفضها لما يجري على أرض البحرين من مؤامرات لتصفية
القضية الفلسطينية، مقدمين اعتذارهم للشعب الفلسطيني، وواصفين ما يجري بالعار ونقطة سواء 

 166على جبين البحرين والعرب كافة.
  ويد غزة بالوقود المستخدم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قررت سلطات االحتالل وقف تز

أميال بحرية، وذلك بذريعة الحرائق  6، وذلك بعد تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى القطاع
 167ت الحارقة التي أطلقت من القطاع.ات غالف غزة التي اندلعت بفعل البالونامستعمر ب
  في افتتاحه القمة األمنية اإلسرائيلية األمريكية تنياهوراء اإلسرائيلي بنيامين نقال رئيس الوز ،

في  "كما تعلمون فإن إسرائيل تحركت مئات المرات لمنع إيران من التموضع عسكريا   الروسية:
لقد تحركنا مئات المرات " وأضاف: وصراحة لتدميرنا". في الوقت الذي دعت فيه علنا   ،سورية

نا من مرتفعات جبهة ثانية في الشمال ضد   إنشاءهللا، أو  لمنع إيران من تزويد أسلحة إلى حزب
ستواصل إسرائيل منع إيران من استخدام أراضي جيراننا كمنصة " :قائال   وتابع نتنياهو الجوالن".

 168لمهاجمتنا، وسترد إسرائيل بقوة على أي هجمات من هذا القبيل".
 مثل دول العالم المتطورة وغيرها  "ائيلإسر "، إن يليرئيس جهاز الموساد اإلسرائ ،قال يوسي كوهين

على هامش  كوهين، وأضاف .ا  وضعف ا  ، لذلك أصبحت أكثر تهديداإلنترنتباتت محاطة بعالم 
ت في جامعة تل أبيب، إن "المنظمات اإلرهابية بدأ اإلنترنتمشاركته في مؤتمر حول عالم تهديد 

 169.تكشف ضعف هذا التهديد وتستغله"
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  في  ماسهمن الدول قدمت تعهدات لإل أن عددا  ، اونرو األالمفوض العام لوكالة بيير كرينبول، أعلن
مات لتجاوز اسهإدوالر ك ماليين 110، وأن هذه التبرعات ربما بلغت حتى اآلن األونروا ماليا  دعم 

 170.وكالةالالضائقة المالية التي تهدد 
 من حركة  نشطاءية اعتقلت ثالثة أن السلطة الفلسطين ة الثانية للتلفزيون اإلسرائيليكشفت القنا

وقالت القناة إن المعتقلين من  ، لالشتباه بأنهم "كانوا يخططون لتنفيذ عملية في إسرائيل".حماس
  171خالل انعقاد المؤتمر االقتصادي في البحرين. "إسرائيل"نابلس، وخططوا لتنفيذ عملية في 

 26/6/2019 ،األربعاء

  في مقابلة مع "تايمز أوف إسرائيل" في  ،حمد آل خليفةأخالد بن البحرين قال وزير خارجية
 "إسرائيل"مثل اتفاقيات كامب ديفيد بين  "ر اللعبةيغي  "ن مؤتمر المنامة يمكن أن المنامة، إ

 إسرائيل بالوجود كدولة مع حدود آمنة. إسرائيل لبس على حق   بدون " :آل خليفة أكدو. ومصر
دولة باقية، ونريد عالقات  إسرائيلنعتقد أن " قائال : وأضاف ."لة في المنطقة، وهي باقية، طبعا  دو 

بينما قد تكون البحرين الدولة العربية " :. وقال الوزير البحرينيمعها، ونريد السالم معها" أفضل
في  ناءأشقا أننعرف  إننابالوجود،  إسرائيل ، التي تعترف بحق  واألردنالوحيدة، باستثناء مصر 

172."أيضا   المنطقة يؤمنون بذلك
 

  معاريف أن وزيري المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون والفلسطيني شكري بشارة التقيا  صحيفةذكرت
بحضور وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ومنسق أعمال الحكومة ، في القدس

ث ملفات اإلسرائيلية في الضفة الغربية اللواء كميل أبو ركن. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء بح
 اقتصادية ومدنية مشتركة، وهو استمرار للقاءات تعقد بشكل مستمر منذ أربع سنوات، ولم يتم  

 173قضايا سياسية خالله. بحث أي

 إن حركته  ،ؤتمر المنامةعلى م معقبا  ، هنيةة حماس، إسماعيل قال رئيس المكتب السياسي لحرك
تقديم مساعدات للشعب  ضد  "رفع الحصار عن غزة والضفة، كما أنها ليست  ليست ضد  

الفلسطيني وإنهاء معاناته التي سببها االحتالل"، لكنه اشترط لذلك أن "يكون المال المخصص 
لذلك غير مسيس". وقال: "أي مال يدفع إلنهاء تلك المعاناة، يجب أن يكون غير مسيس، أو 

على حساب السالح العودة، أو  مشروط، وال على حساب القدس أو الثوابت أو السيادة أو حق  
والمقاومة". وعد  هنية موقف الشعب الفلسطيني من مؤتمر المنامة، بمنزلة "الكلمة القوية 

174ه".والمدوية، لكل من يفكر بالتواطؤ ضد  
 

  وقال في 17/9/2019أعلن إيهود باراك، عن تأسيس حزب جديد لخوض االنتخابات المقررة في ،
 لبقاء على الحياد، يجب اإلطاحة بنظام نتنياهو".مؤتمر صحفي: "هذا ليس الوقت المناسب ل

وفي  ،عاما ، رأيته في أجمل اللحظات 50"عرفت نتنياهو منذ أكثر من  قائال : وأضاف باراك
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أن  رأى باراكو  .... كنت منافسا  سياسيا  له، لقد فزت عليه باالنتخابات"لحظات أقل جماال  
في االئتالف والحزب والمعسكر على دراية كاملة "نتنياهو في نهاية طريقه السياسية، وشركاؤه 

 175بهذه الحقيقة، ومن المؤسف أنهم أصيبوا بشلل بفعل الخوف".
  إسرائيلي أنه على الرغم من اجتماع مستشاري األمن القومي لكل من روسيا والواليات  تقريرذكر

المحلل العسكري في وقال  .لم يخلص إلى قرارات عمليةإال أنه ، في القدس، "إسرائيل"المتحدة و
، إن األطراف المجتمعة اتفقت على ثالثة Alon Ben David دافيداإلسرائيلية، ألون بن  13القناة 

"سورية لن وأمور رئيسية، وهي: "مستقبل سورية سوف يتحدد من خالل تفاهمات أمريكية روسية"، 
 176القوات اإليرانية. يتعلق بإخراج سوريةتكون قاعدة لتهديد جاراتها"، وآخرها أن استقرار 

  سعد الحريري "تشكيك البعض في موقف الحكومة حيال مؤتمر  الحكومة اللبنانية رئيساستغرب
هذه الصفقة". وأضاف:  "إن الحكومة مع مجلس النواب ضد   :البحرين"، قائال  من مجلس النواب

بالقول: "موقف  ه إلى الرئيس نبيه بري "ال أريد مزايدات ودستورنا واضح ال للتوطين". وتوج  
أال  نزايد على بعضنا، وموقف لبنان مع  وأتمنىالحكومة مثل موقفك يا دولة الرئيس، 

  177الفلسطيني".

  وقالت وزارة  .ة في األراضي الفلسطينية المحتلةأعلنت سلطنة ُعمان، عزمها على افتتاح سفار
الداعم للشعب الفلسطيني  لنهج السلطنة في تغريدة على تويتر: "استمرارا   ،الخارجية الُعمانية

رت السلطنة فتح بعثة ديبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة".  الشقيق، قر 
ه إلى رام هللا لمباشرة اإلجراءات.  178وذكرت أن  وفدا  من الوزارة سيتوج 

  األوسط"، في حديث مع "الشرق  ،كوشنر جاريدمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وصهره قال
إن ورشة المنامة حققت "نجاحا  هائال "، وإن جميع الحاضرين يجمعون على أن التحول االقتصادي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ممكن ومرهون باالستقرار السياسي وإحالل األمن. وحرص كوشنر 

ية مقبلة أن أي تسوية سياس رأى، لكن ه "السالم"على تفادي التطرق للشق السياسي الخاص بخطة 
ستكون "بين مبادرة السالم العربية والموقف اإلسرائيلي"، وينبغي أن تشمل تنازالت من الجانبين. كما 
دافع كوشنر عن خطته االقتصادية، وقال إنها "ليست رشوة"، أمام االنتقادات بشأن غياب أي إشارة 

 179ات ونقاط التفتيش واالحتالل.عمر إلى المست

 27/6/2019 ،الخميس

 متظاهرون غاضبون مبنى السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا  على  اقتحم
 .االقتصادية من الخطة "صفقة القرن"، واحتضان البحرين ورشة المنامة التي ناقشت الجوانب

وتمكن المتظاهرون من الصعود على مبنى السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوقها، وأحرقوا العلم 
 180رددوا شعارات وهتافات ضد  حكومة البحرين، تأييدا  للقضية الفلسطينية ودعما  لها.و رائيلي، اإلس
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  أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى على محمود عباس،  السلطة الفلسطينيةأكد رئيس
 السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة واالستقالل ل للحل  التوص  "على أن  ، مشددا  وتباع باألموال

 وجدبرامج أو مشاريع اقتصادية، ألن ذلك من شأنه أن يُ  أيوالعدالة لشعبنا، يجب أن يسبق 
االستقرار واألمن للجميع، لذا لم تشارك فلسطين في ورشة العمل األمريكية التي انعقدت منذ 

 181."يومين في المنامة
  ي صفقة تمس  ستفشل أ"أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة 

للبيع والشراء، وحقوق  فلسطين ليست عقارا  "وقال أبو مرزوق إن  ".حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته
القضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز وليست أن ، مردفا  "شعبنا ال تباع وال تشترى 

 .182اقتصادية
  ت االحتالل أربعة آخرون خالل مواجهات بين عشرات الشبان وقوا وأصيباستشهد شاب

 183.لدة العيسوية شمال القدس المحتلةاإلسرائيلي في ب
 وزارة الخارجية الروسية أن النهج الذي تتبعه واشنطن بخصوص الصراع الفلسطيني  عد ت

، إن لهاوقالت الخارجية الروسية، في بيان  ، غير بناء.رائيلي، بما في ذلك لقاء البحريناإلس
شتها في "ورشة البحرين" والتي تتضمن استثمارات وإقامة الخطة االقتصادية، التي تمت مناق

 184مليار دوالر، خطوة غير بناءة. 50مشاريع لصالح الفلسطينيين بقيمة 
 جراء البالونات الحارقة حريقا   27 يلية المحاذية لقطاع غزة المحاصرات اإلسرائعمر شهدت المست ،

واحد بالشهور األخيرة، بحسب الموقع  ميو التي تطلق من القطاع، وهو أكبر عدد حرائق تندلع في 
ات قولهم: "الوضع عمر اإللكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت. ونقل الموقع عن سكان في المست

يومية والحكومة صامتة، سكان غالف غزة أسرى الوضع األمني وال  ا  نشهد هنا حرب ،ال يحتمل
 185مخرج باألفق".

  الذي تحدث في مؤتمر غرينبالت جايسون  "سالمعملية الـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث انتقد ،
مشاركة في مؤتمر ، قرار الفلسطينيين عدم الالقدس " في غربياليومتنظمه صحيفة "إسرائيل 

"عدت للتو من مؤتمر المنامة، ومن العار أن السلطة الفلسطينية اختارت عدم  :المنامة. وقال
شوهوا رسالتنا وحاولوا تقويض تقدمنا. الحضور، ومحاولة إقناع اآلخرين بعدم الحضور. لقد 

، أن ما سم اه مصطلحات "القانون الدولي" و"قرارات األمم غرينبالت وذكر لكنهم لم ينجحوا".
ودعا  و"المعايير المعترف بها دوليا " غامضة، وال توفر حال  قابال  للتنفيذ إلنهاء الصراع.المتحدة" 

هاوالمدن، رافضا   "المستوطنات" باألحياء إلى استبدال مصطلح عقبة في طريق السالم،  عد 
استخدام الالجئين الفلسطينيين كبيادق في لعبة سياسية بعد إبقائهم في  أنه تم  بالمقابل شدد على و 

 اإلسرائيلي ليس الصراع األساسي في المنطقة. -المخيمات، مشددا  على أن الصراع الفلسطيني 
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اناة إال إلى استمرار المع والجهاد اإلسالمي لم يؤد ِ : "اإلرهاب من قبل حماس غرينبالتوقال 
 186.والبؤس للفلسطينيين في غزة"

 28/6/2019 ،الجمعة

 ( عن مصدر كانمنقلت هيئة البث اإلسرائيلية ،)التوصل  ، لم تكشف عن اسمه، إنه "تم  إسرائيلي
أن "االتفاق وأضافت  برعاية األمم المتحدة". مع حماس [في قطاع غزة]جديد إلى اتفاق هدنة 

يتضمن وقف إطالق البالونات الحارقة من قطاع غزة وغيره من األعمال العدائية، مقابل إلغاء 
استجابت لطلب أممي  "إسرائيل"وأشار المصدر إلى أن  اإلجراءات العقابية اإلسرائيلية األخيرة".

 187نقل المحروقات. إضافة إلىومصري بتوسيع منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع، 

  يسار، على اتفاق  –اعترض أقطاب المعارضة اإلسرائيلية، رؤساء ما يسمى بأحزاب الوسط
، بيني جانتسكاحول الفان، رئيس حزب  رأىالحكومة اإلسرائيلية وحركة حماس. و  التهدئة بين
 رأىكذلك  يثبت أن حماس ُتملي األمور على نتنياهو. ليس هكذا يصنعون الردع"."أن االتفاق 

غابي أشكنازي، أن "هذه ليست تهدئة. ونتنياهو تخلى عن سكان  كاحول الفاني القيادي ف
ن إنيست عمير بيرتس، من حزب العمل، عضو الك قال. و "واآلن هو يتجاهلهم ،الغالف

طويل األمد، وليس اتفاقات تهدئة مشكوك بها وال تساوي الورق المكتوبة عليه،  "المطلوب هو حل  
188يدي حماس. حماس تلعب بنتنياهو".الجنود والمواطنين ووضعه بأويتم التخلي مرة أخرى عن 

 

 من مسيرات العودة السلمية ن في جمعة "فليسقط_مؤتمر_البحرينالمشاركي قمعت قوات االحتالل "
ا  بينهم مواطن 50وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إصابة  على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 189.مسعفين، برصاص االحتالل
  ن حركته ستقف بكل قوة وحزم أمام إقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية

وقال  أن كل من شارك في مؤتمر البحرين سيندم. ا  مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكد
 :في كلمة له خالل مشاركته في جمعة يسقط مؤتمر البحرين في مخيم العودة شرق غزة ،الحية

د ونفشل هذه المشاريع التي تستهدف حاضرنا ومستقبلنا، ومؤتمر البحرين حمل "سنقف بالمرصا
وكل المؤشرات تدلل على أنه فشل بمن حضر، ولن تجد مخرجاته ال  ،وولد ميتا   ،نذور فشله

 190ينفذها". وال سماء وال شعبا   أرضا  
  لم العربيةقناة مع في مقابلة  خليفة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آلقال" :

وهي  ،نسمع إلى اآلن عن أي خطة سياسية للسالم"، موضحا  أن "للسلطة الفلسطينية رأيا  نحترمه
أن "الصفقة تكون بين طرفين وال نعلم الوزير ، أكد "صفقة القرن ـ"وعن ما يسمى ب تحترم موقفنا".

ع تكون برفع علم وفتح إلى أن خطوات التطبي النظر أي شيء عما يسمى صفقة القرن"، ولفت
 191"لوسائل إعالم إسرائيلية إليصال موقفنا مباشرة لشعبها". ، موضحا  أنه تحدثالحدود
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 عن تواجدها في البحرين، ولقائها مع اإلسرائيلية السابقة الخارجية كشفت تسيبي ليفني وزيرة ،
أنها التقت آل  وكتبت ليفني في تغريدة على تويتر وزير الخارجية، خالد بن أحمد آل خليفة.

خليفة، وأنها أطلعته على التقدير العميق لتوجهاته المباشرة للجمهور اإلسرائيلي، و"أهمية المواقف 
تويتر صورا  لنساء وعرضت في حسابها على  قولها. ر عنها"، على حد  المعتدلة التي عب  

 192بحرينيات تحت عنوان "يرسلن بتحياتهن".
   الشحادين بال "على الشعب الفلسطيني، ووصفهم بـ هجوما   اإلعالمي السعودي فهد الشمري  شن

وواسعة والقت تصريحات الشمري ردود فعل غاضبة  ."معبد يهودي"، وأن المسجد األقصى هو "شرف
وقال الشمري في مقطع فيديو متداول على  بين رواد مواقع التواصل، الذين استهجنوا تلك التصريحات.

ن شحادون وبال شرف، والمسلمين لديهم مئات اآلالف من المساجد في الفلسطينيي"مواقع التواصل، إن 
 193."الصالة في مسجد بأوغندا أشرف من الصالة بالقدس ومن أهلها"أن  ، معتبرا  "العالم
 29/6/2019 ،السبت

  ارتفع عدد المصابين جر اء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي  على المتظاهرين في العيسوي ة
إصابة، وسط محاوالت من االحتالل  80، إلى 27/6/2019منذ مساء الخميس ة، بالقدس المحتل

 194لعرقلة عمل الطواقم الطبي ة.
 الفلسطيني المركز مع حوار في ،مرزوق  أبو موسى حماس لحركة السياسي المكتب عضو قال 

 شروط هي وما هللا؟ رام في للسلطة بغزة الحكم مقاليد تسلم أن يمكن هل ردا  على سؤال ،لإلعالم
 في نحن ونرحل، الفلسطينية للسلطة بغزة الحكم مقاليد نسلم حتى احتالل قوة لسنا ذلك؟: "نحن

 العقلية" مشددا  على أن هذه ،"غزة أو هللا رام في سواء الفلسطيني شأننا إدارة في شركاء ونحن بلدنا،
 قيادته يختار فلسطيني بشع هنالك دائم، محكوم أو دائم حاكم يوجد فال بيننا، من ننبذها أن يجب

 الوحدة على شرط أي لدينا يوجد وال خارجية إمالءات دون  شأنه تتولى والقيادة ،القيادات وتتعاقب
 195.المشط" كأسنان سواسية فيها نكون  أن نريد مواقف من معروف هو ما سوى  إطالقا   الفلسطينية

 30/6/2019 ،األحد

   حلوة ببلدة سلوان، بمشاركة سفير الواليات المتحدة أسفل حي وادي  افتتحت سلطات االحتالل نفقا
 .غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث دافيد فريدمان، و  "إسرائيل"في 

لعاد االستيطانية" افتتحت الشق األول من إوأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن "جمعية 
منتصف طريق  إلى شارع العين، وصوال   عين سلوان ويبدأ من ،النفق المسمى "طريق الحجاج"

 حون، وسيتم االنتهاء من العمل فيه بعد م7وعرض  م350وادي حلوة "ملعب وادي حلوة" بطول 
 196ساحة باب المغاربة. إلىعام ليصل 
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  أفرجت السلطة الفلسطينية عن رجل األعمال صالح أبو ميالة، بعد اعتقاله بسبب مشاركته في
إن اإلفراج  اإلسرائيلية وقالت صحيفة معاريف االقتصادية التي قاطعتها السلطة. "ورشة المنامة"

 197ية، وحمل صيغة تهديدية.مريكبعد خطاب أرسلته السفارة األ عن أبو ميالة تم  
  على وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة  راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوأثنى رئيس الوز

وهي تأتي  ،وقال نتنياهو إن هذه هي تصريحات "غاية األهمية ."إسرائيل" بشأن هإثر تصريحات
التي تحول إسرائيل إلى قوة كبيرة في المنطقة وإلى قوة عالمية  ،نتيجة السياسة التي ننتهجها

 198صاعدة"، حسب بيان للناطق باسمه.
 اني دولي ضخم إن مرحلة المسح بدأت لبناء مستشفى ميد صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت

بيت حانون  بالقرب من حاجز إيرز/ ا  مختلف ا  قسم 16مع  ،(2ألف م 40) دونما   40تبلغ مساحته 
سيدير المستشفى، وسيتم تمويله من قبل منظمة  ا  دولي ا  طبي ا  وبينت أن فريق .غزة شمال قطاع

 199أمريكية خاصة بموافقة "إسرائيل".
 وحدة  2,000القدس المحتلة على شرعنة وتأهيل  صادقت محكمة االحتالل المركزية في مدينة

 200، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني.كنية استيطانية في الضفة الغربيةس
  ارتقوا برصاص االحتالل شهيدا   84قال التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين، إن ،

أن من بين ، في بيان صحفي ،وأوضح التجمع .2019 سنةاإلسرائيلي، في النصف األول من 
وأشار التجمع  .طفال   19سيدات و 8من الضفة، بينهم  25من محافظات غزة، و 59الشهداء، 

الوطني ألسر شهداء فلسطين، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل منذ 
 201.شهيدا   266 إلى، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة جثمانا   12، بلغ السنةبداية 

 وقال أردوغان، في  ."صفقة القرن لـ"يس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض بالده القاطع أكد الرئ
" خطة التركية، إنه "من المستحيل بالنسبة لتركيا أن تقبل أبدا   NTVأن تي في مقابلة مع قناة 

 202األمريكية في الشرق األوسط. "السالم"
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