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 اليوميات الفلسطينية
 2019 يول/ يو تموز

 1/7/2019 ،اإلثنين

 بحسب ، أممييسرائيل كاتس أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر مناخي  اإلسرائيلية زار وزير الخارجية
لم  "رفيع إماراتيبمسؤول "ظبي، التقى كاتس  أبوفي  المناخوخالل اجتماع  أعلن مكتبه.ما 

وركز اللقاء على  ."والعالقات بين البلدين اإلقليميةل المسائ" في لتباحثل ،ُتعرف شخصيته
 اون وتعزيز العالقات االقتصادية،المسؤوالن التع وبحث ."الحاجة للتعامل مع التهديد اإليراني"

مبادرة  م أيضا  نه قد  إوقال كاتس  الزراعة والمياه.و الطاقة، و في مجال التكنولوجيا،  خصوصا  
عبر األردن  يةسرائيلاإلالحديد ، وهي اقتراح لوصل شبكة سكك اإلقليمي"سكك من أجل السالم "

 1خليج.البالسعودية ودول 

 اإلسرائيلي، يوسي كوهين، إن مجموعة من الدول العربية تسعى "بشكل  قال رئيس جهاز الموساد
مؤتمر وأضاف كوهين، خالل  ."إسرائيل"سري"، إلى التعاون وإيجاد "تسوية عادلة وواقعية" مع 

 Interdisciplinary Center في المركز المتعدد المجاالت في هرتسليا "اإلرهاب" مكافحة

Herzliya سالم "، أن هناك فرصة نادرة، ربما تكون األولى في التاريخ، للتوصل إلى اتفاق
إسرائيل في الوجود، وتقيم معها  عربية تعترف اليوم بحق   ح كوهين، بأن "هناك دوال  وصر   شامل".

إلى أنه تقرر  النظر ن، من خالل االحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، الفتا  عالقات تعاو 
 2مان بعد عالقات سرية طويلة.وسلطنة عُ  "إسرائيل"تجديد العالقات بين  مؤخرا  

  القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني أن أعداد المستوطنين الذين  مركزذكر تقرير أعده
، تضاعف بأعداد كبيرة وغير مسبوقة. 2019يونيو  /ى، خالل حزيراناقتحموا المسجد األقص

، بينهم عناصر في جيش 2,800 بلغوأوضح المركز أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا األقصى 
أن عدد  اإلحصائيةوأشارت  .المزعوم "طالب الهيكلـ"ب ىاالحتالل بلباسهم العسكري، وما يسم

المزعوم،  "طالب الهيكل"من  250إلى  باإلضافة، 2,550غ المستوطنين المقتحمين لألقصى بل
 الحاخام المتطرف يهودا غليك السابق وكان من بين المقتحمين عضو الكنيست اإلسرائيلي

 3."توحيد القدس"بما يسمى بيوم  احتفاال  

 الفلسطينيين  حالة اعتقال في صفوف 2,600 أسرى فلسطينعن مركز  وثق تقرير حقوقي صدر
، أطفال 410للتقرير، فإن االحتالل اعتقل  . ووفقا  2019 سنة، منذ مطلع ت االحتالللدى سلطا

من  ا  فلسطيني 94باإلضافة لـ  ،أعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني 4و ،فلسطينية 70و
في قائمة شهداء الحركة األسيرة لتصل  ارتفاعا   تشهد أن هذه السنةن المركز وبي   قطاع غزة.

 4.شهيدا   219إلى 
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  أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ استهدفت مواقع عسكرية  سوريةذكرت وسائل إعالم
، وتسببت الضربات (2019/7/1–2019/6/30) اإلثنين – في حمص ومحيط دمشق ليل األحد

 5شخصا  بينهم ستة مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق اإلنسان. 15بمقتل 
 2/7/2019 ،الثالثاء

 لوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "االختبار األكبر هو في المعركة، وعلينا نقل قال رئيس ا
خالل كلمة له في احتفالية لتكريم  ،وأضاف نتنياهو المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا".

ر قدراته ويستعد لمختلف السيناريوهات المتمثلة في جيش الدفاع يطو  ": وحدات احتياط عسكرية
 6."شتباك واندالع الحروب على أكثر من ساحةاال

 في تصريحات أدلى بها إلذاعة صوت فلسطين  ،قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول
تربطها بعدد من الدول العربية، تحتاج  "سكة قطار"إلقامة  ا  مؤخر  "إسرائيل"الرسمية، إن ترويج 

عملية تطبيع غير "، ووصف العملية بأنها إلى مخاطبة تلك الدول، لمعرفة التوجهات بهذا الشأن
ت. وانتقد العالول بشدة أي مواقف عربية تدعم التوجهات األمريكية بشأن ، في حال تم  "مسبوقة
 7، بعد مشاركة مسؤولين في إدارة ترامب في افتتاح نفق استيطاني في القدس."السالم"عملية 

 وصف الجنرال اإلسرائيلي  في االحتياط، عاموس جلعاد Amos Gilad،  هرتسليارئيس معهد ،
كيان االحتالل بأن ه منزل محمي بجدران قوية بينما يأكله النمل األبيض من الداخل، على حد  

حالة الفساد هنا وتفتت الناس مصدر قلق كبير بالنسبة لي، أوال  وقبل كل "إن  جلعادوقال  تعبيره.
 8، على حد  تعبيره."يشيٍء كمواطٍن، وهذا يقلقني حتى على المستوى الوطن

  ،لعامأظهرت تقارير نشرها المحاسب العام في وزارة المالية اإلسرائيلية، أن العجز في الميزانية العام 
 2019. كما تشير التوقعات حيال العامين (دوالرمليار  10.8نحو ) مليار شيكل 38.7، بلغ 2018

كل ل دوالر(مليار  14-12.6نحو )يكل ش مليار 50–45إلى وصول العجز المالي إلى ما بين  2020و
نحو ) شيكل اتمليار  4.5 انخفض بـ 2018سنة وتبين من التقارير أن دخل الخزينة العامة في  .عام

 سنة. لكن الدخل من الضرائب في اهتي سبقتال سنةبال من الضرائب، قياسا   دوالر(مليار  1.25
 9.ارتفع بسبب دخل استثنائي جدا   2017

  10.غبايآلفي  ، للمرة الثانية في تاريخه، خلفا  اإلسرائيلي برئاسة حزب العمل سعمير بيرتفاز 
  إن حركة حماس تحقق القائد األسبق للجبهة الجنوبية بجيش االحتالل ،تسفيكا فوغلقال ،

 أن المواجهة العسكرية هي الحل   انتصارات على "إسرائيل" من خالل البالونات الحارقة، مضيفا  
أنه "ال يمكن شراء الردع  ،في مقابلة مع موقع القناة السابعة ،فوغل وأضاف ليها.الوحيد للتغلب ع

اإلسرائيلي بالمال، ألننا إذا واصلنا محاربة النيران التي تشعلها حماس بمنطق رجل اإلطفاء، فلن 
 11في تحقيق النصر عليها". ننجح أبدا  
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  الفالشا ثيوبيةإاستؤنفت احتجاجات اإلسرائيليين من أصول( Falash)  ومتضامنين معهم، في
( بنيران أطلقها عليه ضابط عاما   18) Solomon Tekahسولومون تيكا  ثيوبياإلأعقاب مقتل 

شرطة في ضاحية كريات حاييم في حيفا، وأغلق المحتجون شوارع ومفترقات طرق مركزية، ما 
، متظاهرا   60كثر من أدى إلى ازدياد التوتر في أماكن التجمهر، األمر الذي تسب ب باعتقال أ

 12.شرطيا   47وإصابة 
  سلطات االحتالل  أن ،عضو لجنة متابعة احتجاز جثامين الشهداء المحامي محمد عليانذكر

ا يزال م 2015 سنةاحتجاز مئات جثامين الشهداء في مقابر األرقام والثالجات، فمنذ تواصل 
جثامين على األقل  4ان أن هناك وكشف علي .لشهداء في الثالجات جثمانا   45االحتالل يحتجز 

لحين اتخاذ قرار هم ؤ إبقاا تزال في الثالجات بأمر احترازي من المحكمة العليا اإلسرائيلية، أي م
دفنوا في "مقابر  وا قدأكانسواء نهائي، وهناك عدد من الشهداء حتى اآلن لم يعرف مصيرهم، 

 13ا يزالون في الثالجات.ماألرقام" أم 
  وقتا   294 اإلبراهيمي مسجدالفي االحتالل منع رفع األذان إن  قاف الفلسطينيةقالت وزارة األو 

أن  تحت ذرائع وحجج واهية ال تنطلي على أحد، علما   ،2019سنة من األولى ر هشأخالل الستة 
 2019.14 / يونيوحزيرانخالل  وقتا   51االحتالل منع رفع األذان 

 رت لجنة التراث العالمي باكو  العاصمة األذرية المجتمعة في ،World Heritage Committee قر 
سحب موقع كنسية المهد وطريق الحجاج في بيت لحم من قائمة التراث  ،30/6/2019منذ 

مثنية على جودة األعمال  ،وبي نت اللجنة أسباب اتخاذها لهذا القرار العالمي المعرض للخطر.
 ،الخارجية هاوواجهات ها،وأبواب ،لكنيسةا كنيسة، ال سي ما أعمال ترميم سقفالالتي أنجزت في 

بت بالتراجع عن مشروع إقامة نفق تحت ساح ، تهاولوحات الفسيفساء الجدارية فيها. وقد رح 
 15الموقع. ةنيادارة صإلوكذلك باعتماد خطة 

 اتفاقية دعم مالي من دول أوروبية لقطاع التعليم الفلسطيني بقيمة  وق عت الحكومة الفلسطينية
وجرى توقيع االتفاقية مع مركز التنسيق لشركاء  .مليون دوالر( 25)نحو  يورومليون  22

التمويل المشترك في قطاع التعليم الفلسطيني لدعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل 
ل أوروبيا . ،(JFA IIIالمشترك )  16الممو 

 3/7/2019 ،األربعاء

  معجب جدا  " ترامب، إن كوشنر جاريدمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وصهره قال" 
محمود عباس، ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص  ةالفلسطينيالسلطة برئيس 

ح كوشنر، في تصريحات للصحفيين خالل مؤتمر عبر الهاتف، ولم   ي للسالم.مريكاالقتراح األ
لفلسطينيين في األماكن التي ية قد تدعو إلى توطين دائم لالجئين امريكاأل "السالم"إلى أن خطة 
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أعتقد كذلك أن "وأضاف:  ."إسرائيل" يهم التي تحتلهابدال  من عودتهم إلى أراض ،يقيمون فيها
وال يعيشون في  ،والمحرومين من الكثير من حقوقهم ،الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان

ون كذلك وضعا  يوف ر لهم سبيال  يمك   نهم من الحصول على المزيد من أفضل الظروف اآلن، يود 
 17."الحقوق وأن يعيشوا حياة أفضل

 في خالل لقائه ممثلي الصحافة العربية والمحلية  ،قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
: وستفشل كما فشلت "ورشة المنامة"، متسائال   ،انتهت ن"صفقة القر "ن إرام هللا،  فيمقر الرئاسة 

عباس، ، قال "إسرائيل"وحول العالقة مع  ".ت لنتحدث عنها ونناقشها؟ما هي القضايا التي بقي"
منذ أبرم اتفاق أوسلو وإسرائيل تعمل على تدميره، ونقضت كل االتفاقات وهي مكتوبة كلها "إنه 

 18."إسرائيل باالتفاقيات فإننا لن نلتزم بها أيضا  "أنه إذا لم تلتزم  ، مؤكدا  "بيننا وبينهم
  للشؤون  المصغرالوزاري للمجلس خالل اجتماع  ،نتنياهوإلسرائيلية بنيامين رئيس الحكومة اقال

في مقر فرقة  هاألمني مقابل قطاع غزة، عقد الوضع( حول كابينت) اإلسرائيلية السياسية واألمنية
إن "سياستنا واضحة، ونحن نريد إعادة التهدئة، لكن في  ،غزة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي

 19تعد لعملية عسكرية واسعة، إذا اقتضت الحاجة. وهذه هي تعليماتي للجيش".موازاة ذلك نس
  احتجاجا  على مقتل شاب إثيوبي،  "إسرائيل"في  الفالشاالتي أطلقها اليهود  المظاهراتاستمرت

التي  اإلسرائيلية في جميع البلدات ،اآلالفواتسعت لتشمل عشرات  ،لليوم الثالث على التوالي
 20.يعيشون فيها

 كتلة في الفي مؤتمر صحفي عقدته ح، صالح العرموطي، كشف النائب األردني عن كتلة اإلصال
، عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين األردن مقر جبهة العمل اإلسالمي

وتحدث النائب عن "تضليل" مارسته الحكومة األردنية بخصوص الجهة التي باعت  ."إسرائيل"و
م العرموطي للحكومة األردنية قد  و  الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة األردنية. الغاز لشركة

نها من إلغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل"، جملة من "المخارج القانونية" التي تمك  
قد  ،ةرئيس الكتلة النائب عبد هللا العكايلكان دون تحميلها أي شروط جزائية أو كلفة مالية. و 

أن "اتفاقية الغاز ساقطة سياسيا "، مشددا  على إلزامية على بالتأكيد  ،صحفيالمؤتمر استهل ال
عرض االتفاقية على مجلس األمة ألخذ موافقته. ولم يخف العرموطي وجود "ألغام في االتفاقية" 

 21ستنفجر في وجه األردن مع بدء تنفيذها.
 صفقة القرن" األمريكية ، أن العناصر األولية لـي الفروفجر الخارجية الروسي سير أعلن وزي"

وتابع الوزير الروسي قائال  إن "في الخطة األولية،  تتناقض مع قرارات مجلس األمن الدولي.
مليار دوالر مستثمرة: نحو  50سأقول إن هذا الجزء االقتصادي، كما ذكرت من قبل، يقترح نحو 

ار دوالر لالستثمار في البنية التحتية للدول حيث ملي 25نصف هذا المبلغ في فلسطين، والبقية 
"إذا كان هذا يهدف إلى  :وأضاف الفروف الالجئون الفلسطينيون فيها". ،منذ سنوات ،يوجد
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ضمان بقاء هؤالء الالجئين هناك إلى األبد، ولهذا تتلقى الدول المعنية بعض األموال، فإن هذا 
 22المتحدة". يتناقض مع قرارات مجلس األمن التابع لألمم

  ،ه و انتهاكا  نفذه االحتالل ومستوطن 327رصد مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني
 الحواجز الدائمة االنتهاكات وضعاشتملت ، و 2019/ يونيو حزيرانالفلسطينيين خالل  ضد  

 23.ات..سرقو ، نار وإطالقاستدعاءات، و اندالع مواجهات، و اقتحامات، ، و طرق  وإغالق، والطيارة
 4/7/2019 ،الخميس

  مستشار الرئيس األمريكي دونالد التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات  اللجنةرفضت
عودة  ، التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق  كوشنر جاريدترامب، وصهره 

 شعبالاوري، التمسك بحقوق في بيان أصدرته، عقب اجتماعها التش ،وأكدت اللجنة الالجئين.
 24تقرير المصير. وحق   ،194للقرار  عودة الالجئين استنادا   حق   ومنهاالفلسطيني، 

  لجمعية  12الـ في كلمة ألقاها خالل حفل المؤتمر العام ، اشتيةالفلسطينية، محمد  الحكومةرئيس قال
ة للتفاهم مع حماس، نريد أن إذا لم تكن هناك إمكاني"رام هللا:  في، ةالهالل األحمر الفلسطيني

نحتكم إلى شعبنا، ولنذهب النتخابات عامة، من أجل أن يقول الشعب كلمته، ونحن جاهزون 
سنعمل على مقاضاة كل ": اشتيةفي ملف المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية قال و  ."لذلك

أو مستوطنين، في كل من هو متورط في ملف المستوطنات، سواء كانوا دبلوماسيين أو شركات 
 25."مكان من أراضينا، بما في ذلك القدس

  ،قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين
، وطلبنا 2017أكدنا لألشقاء المصريين أننا متمسكون باتفاق عام ": يتعلق بملف المصالحة مافي

 26."اس بشأنه لنعود مرة أخرى ونباشر العمل من جديدمنهم إحضار موافقة خطية من حم

 /كان أبرزها الغربية االحتالل في الضفة ضد   مقاوما   عمال   328تنفيذ  2019يونيو  شهد شهر حزيران ،
 ووفقا   عملية الطعن التي نفذت في الداخل الفلسطيني المحتل، وأسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي.

المقاومة نفذت عملية طعن واحدة ومحاولة  المية لحركة حماس في الضفة، فإنلتقرير أعدته الدائرة اإلع
عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب  22طعن أخرى، وعملية زرع وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، و

من مجموع أعمال  %72نسبة  المواجهات وإلقاء الحجارة وشكلت .هومواقع االحتالل العسكرية آليات
ا شكلت عمليات الطعن ومحاوالت الطعن وإلقاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة ما المقاومة، فيم

وأورد التقرير أن محافظات القدس ورام هللا والخليل كان بها أعلى معدل في عدد المواجهات  .%8نسبته 
 27من مجموع محافظات الضفة. %66وأعمال المقاومة على التوالي، أي بنسبة قاربت 

 ضررعن  ،في جامعة تل أبيب معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيليصادرة عن  دراسة بينت 
عقب  ،قطاع غزةبفي المستعمرات اإلسرائيلية المحيطة  ،لحق بالمناعة االجتماعية للمستوطنين
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انطالق مسيرات العودة، وإطالق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، وجوالت التصعيد القصيرة 
ات القريبة من غزة أصوات متنوعة بين عمر للدراسة، فإنه تتعالى مؤخرا  في المست ووفقا   المتتالية.

الجمهور وذوي المناصب والقيادة المحلية، تتحدث عن مؤشرات لبداية اتجاه محتمل النهيار 
 28جراء ما يسمونها بحرب االستنزاف. ،المناعة االجتماعية

 5/7/2019 ،الجمعة

 لحركة حماس، صالح البردويل، مبادرة جديدة للتوصل إلى إنهاء  أطلق عضو المكتب السياسي
 ،ودعا البردويل االنقسام في الشارع الفلسطيني وتحقيق المصالحة في مواجهة المخاطر المحدقة.

حركة فتح للحوار المباشر دون وساطة  ،صفحته الرسمية في فيسبوكخالل منشور له عبر 
وتأسيس مرحلة  ،، من أجل الحفاظ على ما تبقى من الوطنونسيان الحقد المتبادل بين الحركتين

 29."صفقة القرن "جديدة في مواجهة 
 مئير بن إيلي العميد اإلسرائيلية، العسكرية االستخبارات شعبة في السابق األبحاث دائرة رئيس أعلن 

Eli Ben Meir، سايغوف" المحلية السايبر شركة في شريك وهو CyGov"، ضد   السايبر حرب" أن 
 محاوالت بعد أنه العبرية، معاريف صحيفة مع حديث في مئير، بن وأضاف ،"تتشعب إسرائيل
 .30الفالشا بها قام التي الهب ة في "أجنبية جهات تدخلت" األخيرة االنتخابات في التدخل

 عن مرعبة وثائق األسبوعي، ملحقها في نشرته تحقيق في اإلسرائيلية، هآرتس صحيفة كشفت 
 عام) 1948 سنة الفلسطيني الشعب ضد   اإلرهابية الصهيونية العصابات ارتكبتها وجرائم مجازر
 عشرات أن هآرتس تحقيق وأوضح .سري  قسم في االحتالل دفاع وزارة تحجبها وبعده،( النكبة

 نفذتها بأكملها، قرى  وتدمير وتفجير والنهب، والسلب الصغيرات، الفتيات واغتصاب المجازر،
 Gurion-David Ben.31جوريون  بن دافيد من بأوامر الصهيونية العصابات

  كية االحتفال بذكرى ياختارت السفارة األمر  ،1967 سنةالقدس في شرقي للمرة األولى منذ احتالل
 32.في مقرها الجديد بمدينة القدس 243 استقالل الواليات المتحدة الـ

 6/7/2019 ،السبت

  إسرائيل حزب "باراك، تسمية حزبه الجديد باسم  يهودإاإلسرائيلية السابق  الحكومةأعلن رئيس
أركان الجيش هيئة نائب رئيس وأوضح باراك أن  ".Israel Democratic Party قراطيةو الديم

 مساع حثيثة لضم   ي تجر سيكون إلى جانبه بالحزب، في حين  والنجاإلسرائيلي السابق يائير 
 33.وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني

  االحتالل اإلسرائيلي  سلطاتإن ( أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةقال
مبن ى يملكه فلسطينيون في المنطقة ج والقدس المحتلة خالل األسبوعين  27هدمت وصادرت 
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، من بينهم ا  فلسطيني 52وأوضح المكتب أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير  الماضيين.
 34.ينآخر فلسطينيا   5,074حقت األضرار بـ ، ولطفال   35

  ومناصروهم من جنسيات مختلفة في مهرجان فلسطين  والعربشارك آالف الناشطين الفلسطينيين
الذي نظمته أهم فعاليات المهرجان،  .6/7/2019و 5، الذي أقيم في لندن يومي Palestine Expo إكسبو
، كان مؤتمرا  عقد على شكل ثالثين ندوة طانيةبريال Friends of Al-Aqsa أصدقاء األقصى جمعية

المتحدثين الفلسطينيين  منركزت على المحاور األساسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وشارك عشرات 
 35من داخل وخارج فلسطين، باإلضافة إلى مساندي فلسطين من عدة جنسيات في هذه الندوات.

 7/7/2019 ،األحد

 عة في تل أبيب، أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف ذكرت عدة مصادر عسكرية رفي
شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش، الجنرال  رئيسكوخافي، يدرس إمكانية إنهاء خدمة 

خانيونس في على خلفية فشل العملية الخاصة شرق ، Tamir Heyman مير هايمانات
اإلسرائيلية الخاصة في قطاع غزة  انكشاف أمر القو ة"ن إ فريعاصحيفة م وقالت .11/11/2018

 36."ألحق ضررا  عميقا  وخطيرا  بأمن إسرائيل، بمستويات ال يمكن التفصيل فيها

  ووالده من مدينة القدس المحتلة، بتهمة  فلسطيني اإلسرائيلي اعتقاله شاب االحتاللأعلن جيش
 .37حابجر إسرائيليين  خمسة جنود أدت إلى إصابة ،سعتنفيذ عملية د

 صفقة القرن"،  اللبنانية بيروت أعمال الملتقى الشعبي العربي "متحدون ضد   العاصمةت في انطلق
بتنظيم كل من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي و  ،التحرير الفلسطينية من منظمةبمبادرة 

بهة اإلسالمي، ومؤتمر األحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، واللقاء اليساري العربي، والج
بمشاركة واسعة من وفود حزبية من مختلف الدول العربية، إضافة إلى مشاركة و العربية التقدمية، 

 38كافة الفصائل الفلسطينية.
  إن الحكومة ال تمانع في إجراء انتخابات رئاسية  اشتيةمحمد الفلسطيني قال رئيس الوزراء

وأضاف  ".2017غزة على أرضية اتفاق إلى أنه "مستعد للذهاب غدا  إلى النظر وبرلمانية، الفتا  
 ،ان: "حركة حماس طلبت أن تكون شريكا  في الحكومة الفلسطينية، خالل زيارته إلى عم  اشتية

 39واشترطنا المصالحة أوال ".
  آر تي  روسيا اليوم العسكري لحركة حماس، في تصريح خاص لقناة الجناحنفت كتائب القسام(

RT،) ء لفتح، بشأن األسير اإلسرائيلي اإلسرائيلي عبر وسطا تسلمها أي طلبات من الجانب
 40المحتجز في قطاع غزة. Abraham Mengistu هام منغستوا أبر 

  قام رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، بزيارة سرية إلى مدينة الروابي الجديدة الواقعة
ين الفلسطينيين، بغرض التباحث شمال رام هللا، واجتمع فيها مع عدد من رجال األعمال والمستثمر 
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وقالت مصادر مطلعة إن هذه الزيارة جاءت  حول إمكانيات تطوير االقتصاد في الضفة الغربية.
الجيش  بسبب القلق الذي يساور الجيش من أخطار انفجار موجة جديدة من العنف ضد  

ت لرجال األعمال ات في الضفة الغربية. وقد وعد كوخافي بسلسلة تسهيالمستعمر اإلسرائيلي وال
الفلسطينيين وإقامة مصانع مشتركة للفلسطينيين واإلسرائيليين، ومنح المزيد من التصاريح للعمال 

 41ريح عمل لرجال األعمال.امنح تصو ، "إسرائيل"الفلسطينيين في 
  ية لم تقرر مريكإن اإلدارة األ ،غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث قال

أنه باإلمكان إعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير  مشيرا  إلى ،السياسية للحل   الرؤيةعد نشر مو 
الفلسطينية في واشنطن حال العودة للمفاوضات، وأنه بإمكان الفلسطينيين االتصال مع البيت األبيض 

 42عامة في القدس.كية اليبعد إغالق القنصلية األمر  ،كيةيمباشرة دون الحاجة للمرور بالسفارة األمر 
  تؤكد دراسة جديدة  :على تويترله في تغريدات  ،رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوكتب "

استعادتها من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقالن، ما نعرفه من الكتاب  للحمض النووي تم  
"الكتاب المقدس أن  نتنياهووأضاف  المقدس، أن أصل الفلسطينيين موجود في جنوب أوروبا".

يدعى كافتور، وهو على األرجح جزيرة كريت، ال توجد صلة بين الفلسطينيين القدامى  ا  يذكر مكان
والفلسطينيين الحاليين، الذين جاء أسالفهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرض إسرائيل بعد آالف 

، مقارنة ا  إسرائيل ليس شيئن "ارتباط الفلسطينيين بأرض إنتنياهو قال و  وصفه. السنين"، على حد  
 43عام من ارتباط الشعب اليهودي"، حسبما كتب على تويتر. 4000مع 
 8/7/2019 ،اإلثنين

  يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن  قرارا   القدسفي  المركزيةأصدرت المحكمة
الي الضحايا والقتلى القرار إمكانية تعويض أه ك ِّنم، حيث يُ إسرائيليةأهداف  عملية نفذت ضد   17

لت المحكمة اإلسرائيلية وحم   .مليون دوالر( 279)نحو  بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل
، مسؤولية سلسلة قائد في حركة فتح مروان البرغوثيالفلسطيني الراحل ياسر عرفات وال رئيسال

 44من العمليات التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.
 إن السلطة بدأت بالتنسيق مع األمم المتحدة إلعداد  اشتيةطيني محمد قال رئيس الوزراء الفلس

 تم   ، أنهفي مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية ،اشتيةاالحتالل. وأضاف  تكلفةدراسة أممية حول 
 United Nations Conference on)أونكتاد(  منظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةتكليف 

ment (UNCTAD)Trade and Develop .45إلجراء الدراسة 
 المحتلة سنة اكتشاف نفق آخر عبر الحدود ُحفر من غزة إلى األراضي  ن الجيش اإلسرائيليأعل

في أثناء تشييد جدار تحت األرض، بحسب الموقع  ،الجنوبي من القطاع الجزءفي  ،1948
نفقا  تستخدم  15ها اكتشفت إن "إسرائيل"وتقول  .اإلسرائيلية اإللكتروني لصحيفة جيروزاليم بوست
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خالل العامين الماضيين؛ ليصل عدد األنفاق  هجمات عبر الحدود من قطاع غزة، ودمرتها لشن  
 46.نفقا   18ما مجموعه  2014التي تم  اكتشافها وتدميرها منذ العدوان على قطاع غزة في صيف 

  قرار  432لعسكرية أصدرت بأن محاكم االحتالل اإلسرائيلي ا فلسطين للدراسات أسرى أفاد مركز
وقال الناطق اإلعالمي  .2019 سنةخالل النصف األول من أسرى فلسطينيين  اعتقال إداري بحق  

 يوجد باسم المركز الحقوقي، الباحث رياض األشقر، إن من بين القرارات اإلدارية التي صدرت
، أن عدد مركزليان لوأوضح األشقر، في ب صدر ألول مرة.قرار  138و ،قرار تجديد اعتقال 294

، 21قد وصل إلى  ،2019منذ بداية  ،باالعتقال اإلداري  ا  تنديد ؛األسرى الذين أضربوا عن الطعام
 47.تاريخ إصدار البيانمنهم يواصلون اإلضراب حتى  6ا يزال م

 9/7/2019 ،الثالثاء

  شرط  ،غزةمشروع إقامة مستشفى ميداني في قطاع  تعارضأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ال
"لم ينسق معنا أحد  :له ، في بياناشتيةوقال رئيس الوزراء محمد  أن يتم ذلك بالتنسيق معها.

على  ،بخصوص المستشفى المنوي إقامته بتمويل من مؤسسة أمريكية خاصة، وبموافقة إسرائيلية
لى استعداد الحدود الشمالية لقطاع غزة، وال نعلم ماهية هذه المؤسسة ولمن تتبع، لكن الحكومة ع

 48للجلوس وبحث المشروع".
 خطورة الطائرات الُمسيرة لدى المقاومة  له،في تقرير اإلخباري العبري،  واالموقع  استعرض

إلى أنه  الموقع وأشار حماس تسعى بشكل دؤوب لتحسينها وتطويرها.حركة الفلسطينية، التي قال إن 
 ،من الطائرات بدون طيار في قطاع غزة ا  عددتابع جنود الجيش اإلسرائيلي  ،2016فبراير  في شباط/

والتي يعتقد أنها كانت محملة بالقذائف الصاروخية، قبل أن تختفي في عمق األرض الفلسطينية، وفي 
حيث برر قادة عسكريون في  ،جيش االحتالل أهمية لتلك الطائرات الصغيرة المسيرة حينه لم يعطِّ 

 49وليس أسلحة. ،أنها كانت تحمل فقط كاميراتم باعتقادهالجيش اإلسرائيلي عدم اهتمامهم 
  يم لسالح الجو طفاين خالل زيارة لقاعدة ،نتنياهو بنيامينرئيس الحكومة اإلسرائيلية، قال

Nevatim Israeli Air Force Base إن "إيران ، 35–أف ، وتفقد خاللها سرب طائراتفي النقب
أن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل بتدمير إسرائيل. يجب أن تتذكر إيران  تهدد مؤخرا  

 50".وبكل تأكيد إلى سورية أيضا   ،إلى إيران مكان في الشرق األوسط، وأيضا  
  مشكلة حركة فتح ليست مع حركة إن ، الحيةخليل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال

وقال  ادرة الوطنية.ية والمبديموقراطحماس فحسب، وإنما مع الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية وال
القضية الوطنية ليست بين حركتي حماس وفتح فقط، وإنما هناك حالة وطنية، وحركة " الحية:

 51."2011حماس مستعدة للتوقيع على ورقة بيضاء للفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة 
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 بعوبئر الس ،القدسغربي و  ،بيتح تكفاو  ،جدد اليهود الفالشا، مظاهرات االحتجاج في تل أبيب، 
ا  من الذي قتل شاب اإلسرائيلية ، مطالبين بتحقيق أكثر جدية مع ضابط الشرطةوحيفا وغيرها
 52.هممطالبين بتغيير السياسة العنصرية ضد  و ، يناليهود اإلثيوبي

  فلسطينيا   طفال   16أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت  كز الميزان لحقوق اإلنسانأظهرت إحصائية لمر 
وأوضحت اإلحصائية أن االحتالل أصاب  في قطاع غزة لوحده. 2019 سنةول من خالل النصف األ

، غالبيتهم العظمى خالل مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول حدود طفال   1,233
 إطالق سراح غالبيتهم فيما بعد. تم   ،طفال   17الفترة،  خالل تلك ،واعتقلت قوات االحتالل قطاع غزة.

 53حالة اعتداء على مدارس ومراكز صحية فلسطينية في قطاع غزة. 17لتقرير كما سجل ا
 ألف وثيقة، ضمن مشروعه "أرشيف المتحف  70عن انتهائه من أرشفة  أعلن المتحف الفلسطيني

/ أغسطس الفلسطيني الرقمي"، واستعداده إلطالق المنصة الرقمية للمشروع حتى منتصف آب
 54المتحف الفلسطيني في بيرزيت. ، وذلك خالل مؤتمر صحفي في2019

  هاجم السفير األمريكي لدى  "،إسرائيل"في المؤتمر المنعقد في واشنطن للمسيحيين الذين يدعمون
، البراقلمعارضتهم فتح طريق الحجاج المؤدي إلى حائط  ،الفلسطينيين ؛ديفيد فريدمان "إسرائيل"

 55بمدينة القدس المحتلة.قة اليهود أنه ال يمكن التحدث مع من ينكر عال موضحا  
 ال ماندياليدعا ماند Mandla Mandelaحفيد الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي نيلسون مانديال ، 

Nelson Mandela القدس شرقي في  االحتالل، إلى عدم االعتراف بأي مرجعية تحاول شرعنة
تب األمم المتحدة في كلمة له خالل ندوة حول فلسطين في مك ،أشار مانديالو  والضفة الغربية.

 إلى أن فلسطين ليست للبيع، وال يمكن المساومة على الحرية والعدالة والمساواة والسالم. ،بجنيف
، من أجل إطالق سراح المعتقلين السياسيين كما دعا المجتمع الدولي إلى رفع صوته عاليا  

 56والنساء واألطفال من السجون اإلسرائيلية.
  عن جهود ُبذلت بالسابق وتبذل حاليا  لعودة  النقابحمود الزهار القيادي في حركة حماس مكشف

بد من ترتيب العالقات مع كل  العالقات بين حركة حماس والقيادة السورية، مشددا  على "أنه ال
في تصريحات خاصة  ،وأوضح الزهار من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي االحتالل اإلسرائيلي".

"أنَّ من مصلحة المقاومة أن تكون هناك عالقات جيدة مع جميع  ،ومسجلة لـ"موقع النهضة نيوز"
 ،مثل الجمهورية السورية ،ولديها موقف واضح وصريح من االحتالل ،إسرائيلالدول التي تعادي 
 57."والجمهورية اإليرانية اإلسالمية ،والجمهورية اللبنانية

 10/7/2019 ،األربعاء

 جمعها من قبل  عن الحرائق في منطقة غالف غزة، تم   نشرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بيانات
اإلسرائيلية  وسلطة الطبيعة والمتنزهات ،Jewish National Fund الصندوق القومي اليهودي
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Israel Nature and Parks Authority، .حرق مساحة تزيد على  للبيانات، تم   ا  ووفق وإدارة اإلطفاء
 (2كم 1.4) دونم 1,400حرق ما ال يقل عن  فيما تم   ،2018 سنةخالل  (2كم 43) دونم 34,000

 حريقا   30و ،حرائق في اليوم 9، وكان متوسط الحرائق اليومية 2019 سنةمن الحقول منذ بداية 
وصل معدل الحرائق إلى حريقين يوميا   ،2019 سنة. أما في 2018 سنة خالل في أيام الذروة

 58أيام الذروة.في  10و
 بلوماسية، يعباس في الشؤون الدرئيس السلطة الفلسطينية محمود ستشار قال مجدي الخالدي، م

عالقاتهم  إن الفلسطينيين لم يقطعوا أبدا  : "في محادثة هاتفية "،تايمز أوف إسرائيلصحيفة "ل
ما تزال عالقاتنا األمنية مع " الخالدي: وقال ."فرج]ماجد[ األمنية بالواليات المتحدة، والتي يديرها 

 59."تمرة. إنها عالقات أمنية بحتة، وال تتعامل مع شؤون سياسيةأمريكا مس

  رسالةعن رفض حركته أكثر من  ،حماسعضو المكتب السياسي لحركة  ،كشف موسى أبو مرزوق 
، أن الرفض جاء لسببين: تريتو وأوضح أبو مرزوق، في تغريدة عبر  للحوار مع اإلدارة األمريكية.

ل هو الخطة األمريكية لتصف" "، والثاني (صفقة القرن )ية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة األو 
قال  مرزوق  لكن أبو وحدة الموقف الفلسطيني".ل ا  حفاظ، "مقاطعة السلطة ألي حوار مع األمريكان

 60وبدون إعالن". ،وجود ماجد فرج في أمريكا [كانت] إن "المفاجأة الصادمة
  هو: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي بنيامين نتنيا اإلسرائيليقال رئيس الوزراء

وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته". وقال نتنياهو في حفل استقبال  العزيز،
ومصر  "إسرائيل"إن السالم بين  ،بمناسبة عيد مصر الوطني أبيبالسفارة المصرية بتل  أقامته
 61حجر الزاوية لالستقرار. بمثابة

  خالل مشاركته في االحتفال بالذكرى األربعين بنيامين نتنياهو اإلسرائيليء رئيس الوزراقال ،
ات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتل ة، إنه لن يسمح بإخالء أي من مستعمر لتأسيس مجلس ال

وأضاف نتنياهو في كلمته: "إننا نعمل بجدٍ  لتحصين المشاريع االستيطانية، التي . اتمستعمر ال
ل والتصميم والتغلب على الضغوط، وهو األمر الذي فَعَلته جميع الحكومات تحت تتطلب الما

 62".قيادتي، وبمساعدة من هللا، وبمساعدتكم؛ سنواصل القيام بذلك معا  
 11/7/2019 ،الخميس

 محمود أحمد األدهم، وقالت إنه أحد مجاهدي قوة حماة عن استشهاد كتائب القسام  أعلنت
د إطالق أن "االحتالل تعم   ، موضحةاالحتالل شمال شرق قطاع غزةالثغور، واستشهد برصاص 

على أنها  الكتائب وشددت النار على المجاهد األدهم أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور".
وسيتحمل العدو عواقب هذا  ،تجري فحصا  وتقييما  لهذه الجريمة، مؤكدة أنها "لن تمر مرور الكرام

قال جيش االحتالل إن استهدافه ألحد عناصر القسام كان ن جهته، وم العمل اإلجرامي".
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في صباح اليوم َرصدت قوة تابعة للجيش في تصريح رسمي: " ه،وذكر المتحدث باسم بالخطأ.
غزة، ومن التحقيق األولي اتضح اإلسرائيلي عددا  من الفلسطينيين في منطقة السياج شمال قطاع 

اني التابعة لحماس وصل للمنطقة في أعقاب تحرك فلسطينيْين في قوة الضبط الميد ا  أن ناشط
"الحقا  تبين أن القوة قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني قائال : وأضاف المتحدث  بمحاذاته".

 63كمخرب مسلح وقامت بإطالق النار عليه نتيجة سوء فهم، سيتم التحقيق في الحادث".
  ين نتنياهو، بشن  عدوان "واسع ومفاجئ" على قطاع غزة، ، بنياماإلسرائيلي ةتوع د رئيس الحكومة

 :خالل مشاركته في جلسة لبلدية أشكلون )عسقالن( ،وقال نتنياهو وقال إنه يجري االستعداد له.
ل التهدئة، ليس بسبب توه منا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي مع هذه الجماعة التي  "أنا أفض 

 ما ألننا نستعد  لحرب لن تكون واسعة فقط، إنما مفاجئة، كذلك".تريد محو إسرائيل من األرض، إن
عيا  أن االعتبارات االنتخابية "ال  قائال : وأضاف نتنياهو "لن أتردد في فعل ما هو مطلوب"، مد 

هني، أنا أدرس األمر بأعصاب باردة، لكنني أريد في النهاية نتيجة  تم كن هذه البلدة والبلدات  توج 
ر وتز األخرى في الج  64هر، وأن يكون هناك شعور باألمان وواقع آمن".دنوب من أن تتطو 

  وستفشل كما  ،"صفقة القرن" انتهت أنمحمود عباس، التأكيد على  السلطة الفلسطينيةرئيس جدد
أو  ،ال يمكن تجاوزه ،التي أثبتت للعالم بأن الفلسطيني رقم صعب ،فشلت "ورشة المنامة"

 65الوطنية المشروعة.االستخفاف بمصالحه وحقوقه 
 إن منظمة التحرير الفلسطينية ةنبيل أبو ردين السلطة الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم رئاسة ،

 – مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سالم فلسطيني نها لم ترفض في يوم من األيام أيتؤكد أ
الشرعية الدولية  ، وفي إطار قرارات1967الدولتين على حدود  يقوم على أساس حل   ،إسرائيلي

أن منظمة التحرير على استعداد تام الستئناف  ةأبو ردينوأضاف  ومبادرة السالم العربية.
 66إذا أعلنت التزامها بهذه المرجعيات. ،يةمريكالعالقات واالتصاالت مع اإلدارة األ

  ي البيت استقباله ف أثناء في ،كوشنر جاريدمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وصهره أكد
المسيحيين المتحدين من أجل "بمنظمة  المرتبطيناألبيض عشرات الزعماء الدينيين والنشطاء 

يشكل أولوية في خطة البيت األبيض  "إسرائيل"، أن أمن "Christians United for Israel إسرائيل
 67."صفقة القرن "بـ المعروفة إعالميا   ،للسالم في الشرق األوسط

 من أجل تسوية  1967، بعدم االنسحاب إلى حدود بيني جانتس اإلسرائيلية تعهد زعيم المعارضة
 ،خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش االحتالل، جانتسوقال  اإلسرائيلي. -الصراع الفلسطيني 

إنه يؤيد بقاء السيطرة اإلسرائيلية على القدس وغور األردن والكتل االستيطانية المقامة في الضفة 
في غور األردن، والكتل االستيطانية الكبرى والقدس"،  "إلسرائيل الحق   دا  على أن، مشدالغربية

 68إلى أن حزبه "سيسعى إلى اتفاق سياسي، وليس إلى اتفاق يستلزم إخالء مستوطنات". مشيرا  و 
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  أكدت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير أنها اتخذت قرارا ، بعد تفاهمات مسبقة مع فصائل
بتصويب أوضاع اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، والتي انتهت مدة دورتها  ،المنظمة

وذلك عاما ،  23ها ما لم تعقد جمعيتها العمومية منذ بين عاما ، ومن 12منذ ما يزيد عن القانونية 
بإعادة تشكيلها بصيغة توافقية لحين تهيئة األجواء إلجراء انتخاباتها حسب النظام الداخلي 

 69والمعتمد من المنظمة. ،2010 سنةلالمعدل 

  شارك ممثلون عن الكنائس المسيحية في األراضي المقدسة، في وقفة احتجاج وصالة أمام أمالك
للكنيسة األرثوذكسية اليونانية، في البلدة القديمة المحتلة في القدس، استحوذت عليها جمعية 

ل عيسى مصلح، الناطق باسم الكنيسة وقا استيطانية بعد فشل البطريركية في إلغاء صفقة بيعها.
هذه قضية تزوير ألوراق من قبل أناس يتعاملون مع "األرثوذكسية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 

المستوطنون يريدون االستيالء على إرثنا وإرث أجدادنا، وهو ملك لنا عبر  ...شركات استيطانية
 70."سياسي"ة بأنه ، واصفا  قرار المحكمة اإلسرائيلي"العصور والتاريخ

 مي الكيلة، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفضت خالل العامين  الفلسطينية أكدت وزيرة الصحة
من المرضى المحولين من قطاع غزة، للعالج في الضفة  %40الماضيين منح تصاريح لسفر 

 1948.71 الفلسطينية المحتلة سنة راضياألالغربية و 

 من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بمنع منح الجنسية  مقترحا   المصري  رفض مجلس النواب
من استغالل الكيان حسين حذر وقد المصرية لمن يحمل الجنسية اإلسرائيلية أو الفلسطينية، 

 72الصهيوني للقانون في الحصول على الجنسية المصرية.
 12/7/2019 ،الجمعة

  واحدا   ، أسبوعا  "إسرائيل"ُتمهل إن حركته  حمادعضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي قال ،
حماد، في خطاب ألقاه أمام متظاهرين د ، تعه  متصلوفي موضوع  ."التهدئة"لتنفيذ تفاهمات 

أحد أفراد كتائب القسام،  "إسرائيل"على قتل  بالرد  مشاركين في مسيرات العودة، شرقي مدينة غزة، 
ر سننتقم، و  برغم االعتذار" ، قائال :11/7/2019 الخميس سنثأر للشهيد محمود األدهم ونحن ُنحض 

فلسطينيي الداخل ودعا حماد  ."لذلك، وهذه رسالة ليسمعها العدو أن ه كلما قتل من ا سنقتل منه
 73."علينا أن نهاجم كل يهودي في العالم من خالل الذبح والقتلقائال : "والشتات إلى قتل اليهود، 

 ماي نت ذكر موقع mynet  م مستشفى هداسامدير عا أن العبري Hadassah زئيف روتشتاين 
Zeev Rotstein  بممثلي وزارة الصحة  2019خالل النصف األول من تموز/ يوليو التقى

لمناقشة اآلثار المترتبة على قرار السلطة الفلسطينية بعدم إحالة المرضى الفلسطينيين  ،الفلسطينية
 مليون شيكل 100لمستشفى هداسا تصل لـ ، وهي خطوة تسببت بخسائر كبيرة "إسرائيل"للعالج في 

يأتي و  ، وحاول مدير المستشفى تغيير موقف السلطة من هذا القرار.مليون دوالر( 28)نحو 
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بنيامين  اإلسرائيلياالجتماع األخير في أعقاب خطاب أرسله روتشتاين مؤخرا  إلى رئيس الوزراء 
 74ة وقف التحويالت.ر فيه من ما أسماه "كارثة إنسانية"، نتيجحذ   نتنياهو،

 وفد المخابرات  ،برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ،استقبلت قيادة حركة حماس
 ،، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينيةقضايافي غزة، لبحث العديد من ال المصرية

وقدمت  .االحتاللوهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتفاهمات مع  ،والعالقات الثنائية
قيادة الحركة موقفا  إيجابيا  في المضي قدما  لتحقيق الوحدة الوطنية، مستحضرة المخاطر التي 

وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني نابع من التوافق  ،تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة
 75.ومؤتمر البحرين "،صفقة القرن "الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها 

  م أن إيران استأنفت جهود وساطة بين حركة حماس والنظا ،من مصادر مطلعة الجزيرة نتعلمت
يجري  أن نقاشا   ،التي تحدثت للجزيرة نت ،وكشفت المصادر .السوري إلعادة العالقات بينهما

داخل المكتب السياسي لحماس وأطرها القيادية، حول مسألة استعادة العالقة مع النظام السوري، 
استمرار األسباب التي أدت إلى  حساب المكاسب والخسائر من وراء هذه العالقة، في ظل  و 

 76القطيعة، في إشارة منها إلى تعاطي النظام مع الثورة السورية.
   مقرر األمم المتحدة الخاص، المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة ر حذ

المزيد من  يشجعها على ضم   "إسرائيل"دم محاسبة ، من أن عمايكل لينك 1967منذ سنة 
بعد أسبوع من اللقاءات في العاصمة األردنية  في بيان أصدره ،قال لينكو راضي الفلسطينية. األ
ان، ألن السلطات اإلسرائيلية منعته من دخول ان، إنه "ُأجبر على إجراء لقاءاته في عم  عم  

 77األراضي الفلسطينية".

  تحالف أن  عة اإلسرائيلية الرسمية،، في مقابلة مع اإلذا بيني جانتس اإلسرائيلية زعيم المعارضةأعلن
قدراتها "على  "إسرائيل"سيسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين تحافظ فيه أبيض  -أزرق 
 ، وأن هذا االتفاق سيطرح على استفتاء شعبي عام يحسم فيه الجمهور اإلسرائيلي موقفه منه."األمنية

ات في المناطق مستعمر أو حول مستقبل ال ،إعطاء تصور دقيق حول مسائل الحدود جانتس رفضو 
وحم له  "ضعفه في مواجهة حركة حماس"نتنياهو على جانتس هاجم و المحتلة من الضفة الغربية. 

 حكومة إسرائيل بقيادة". وقال: "الوضع األمني غير المستقر في المناطق المحيطة بقطاع غزة"مسؤولية 
 78."شاطرة بالكالم وهزيلة باألفعال يه"و ،"نتنياهو ليست قوية بما فيه الكفاية في مواجهة األعداء

 " يوم"السرائيل إقال وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي، تساحي هنغبي، خالل لقاء مع صحيفة: 
مقبلين أكبر من "االحتمال أن تكون هناك مواجهة عسكري ة ضد إيران أو ضد  أذرعها خالل العامين ال

وبخصوص سورية، أشار هنغبي  ".؟إنما مسألة متى ؟ليست مسألة هل... احتمال أال  تكون حرب
آالف مقاتل في سورية، من جنسي ات مختلفة، يخضعون إلمرة الحرس الثوري  10إلى أن هناك "

 79."(2006الثانية )تسعى لعدم تكرار "الخطأ الذي تال حرب لبنان  "إسرائيل" أن ، مشددا  علىاإليراني"
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 ال صلح.. ال اعتراف بالكيان" من المشاركين في جمعة "ال تفاوض قمعت قوات االحتالل ..
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة،  مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 80.ا  ، برصاص االحتالل، وجرى التعامل مع حاالت اختناق ميدانيا  مواطن 55إصابة 

 في ملحقها، إنه بعد شهر من موافقة المحكمة اإلسرائيلية على  ،قالت صحيفة يديعوت أحرونوت
جمعية عطيريت كوهانيم نقل ملكية الفنادق التاريخية عند باب الخليل في القدس المحتلة إلى 

شف عن تفاصيل جديدة وراء الكواليس ربما تؤثر في مصير العقارات الكنسية ، كُ االستيطانية
ستستند الدعوى على ادعاء مهم مفاده أن بيع  ،لتي بيعت. وحسب تسريبات إعالمية إسرائيليةا

ع على الصفقة هو محاسب البطريركية، ، صفقة رشوة، وأن الشخص الذي وق  األمالك كان، عمليا  
 81البالد بعد توقيع الصفقة مباشرة.نيكوس بباديمس، الذي اتهم باالختالس والسرقة وغادر 

 خالل استقباله وفدا  من المنظمة العربية للمحامين ، نبيه بري  اللبنانيس مجلس النواب أكد رئي
، في إشارة إلى النزاع "إسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة، لكن هذه المرة في البحر"أن  ،الشباب

سية القدس كانت وستبقى قبلتنا السيا"على أن  بري  وشدد". إسرائيل"الحدودي البري والبحري مع 
 82."صفقة القرن، هي نسف لمبدأ األرض مقابل السالم، وهي صفقة تجارية"أن و ، "والقومية

 13/7/2019 ،السبت

  للوفد األمني  في قطاع غزة، مؤكدا   "مؤلمة"بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية  اإلسرائيليهدد رئيس الوزراء
ونقل  س والفصائل في قطاع غزة.حماحركة المصري، التزام حكومته بحالة الهدوء ما التزمت بها 

أخضر  ا  الجيش ينتظر مني ضوء"اإلسرائيلي عن نتنياهو قوله بأن  i24newsنيوز  24تلفزيون آي 
أن عمليات " نتنياهو . وأضاف"لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة

 ."من أي عملية عسكرية لنا في غزة وستكون جزءا   ،التصفية لرموز اإلرهاب في غزة لم ولن تتوقف
 83محمود األدهم لم تكن مقصودة. لكنه شدد على أن عملية قتل المسؤول الميداني في حماس

  يومطالبت حركة حماس الجهات األمنية اليمنية بفتح تحقيق في حادث قتل سليم أحمد معروف 
إن ابنها  ،في بيان ،لحركةوقالت ا ، وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.12/7/2019 الجمعة

ألمن في محافظة مأرب بدولة على أحد حواجز ا ا  البار الشهيد سليم أحمد معروف قتل غدر 
 84.عاما   15في اليمن منذ أكثر من  ، منوهة بأن الشهيد كان مقيما  اليمن

 14/7/2019 ،األحد

 أحمد أبو هولي إن  ،قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون الالجئين
مليون دوالر، سيؤثر على طبيعة الخدمات  211وكالة األونروا تعاني من عجز مالي يقدر بـ 

 85المقدمة لالجئين الفلسطينيين.
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  التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ديوانه بالقدس، طالب كلية األمن القومي
بين الدول الغربية  حيد، الذي أعطته االتفاقية النوويةالشيء اإليجابي الو  إن وقال ،اإلسرائيلي

تقارب قوي ومتواصل، بيننا وبين دول عربية رئيسية. إيران تقول ببساطة: سندمركم "، هو وإيران
 86ألمر، من خالل األسلحة النووية".وسنقوم بذلك في مقدمة ا

  الكلب بنيامين نتنياهو بـ رئيس الحكومةليبرمان،  أفيجدوروصف وزير األمن اإلسرائيلي السابق"
على تهديد األخير لحزب هللا اللبناني، بـ"تسديد ضربة عسكرية  الذي ينبح ال يعض"، تعقيبا  

في  ،ساحقة لها وللبنان، إذا ما تجرأت على ارتكاب حماقة وهاجمت إسرائيل". وقال ليبرمان
. إنه مؤشر على ُمطلقا   "إنني أعتبر االعتذار على قتل عنصر حركة حماس جنونا   :حديث إذاعي

بطريقة  حالة من الذعر. رئيس الحكومة ُيعد على الفور، قائمة بالمزيد من التنازالت، التي تتم  
في و  متهورة وغير مسؤولة. كل شهر ندفع لحماس المزيد والمزيد من الرشاوى، لكيال يهاجموننا".

فلسطينيين في منطقة "المثلث" إلى تهجير ال إلى ليبرماندعا  ،حديث لإلذاعة اإلسرائيلية العامة
ذلك بالقول إن مدينة أم الفحم دفيئة  معلال   ،أراضي السلطة الفلسطينية مع بيوتهم وأراضيهم

 87بين الدول." نقل سكان"، وإن هناك أمثلة لـ"اإلرهابيين"لـ
  ئيلية ، إن حزبه سيعمل على تطبيق السيادة اإلسراأبيض -تحالف أزرق قادة  أحدقال موشيه يعلون

أن  العبرية، 13وأوضح يعلون، في مقابلة مع قناة  ات.مستعمر ال خصوصا  و على الضفة الغربية 
يهود باراك بسبب اختالفات في إحزبه ال ينوي الترشح لالنتخابات في قائمة واحدة مع حزب 

 88الرأي حول الصراع مع الفلسطينيين.
 كشفت صحيفة ذا ماركر The Marker  تنشر، بالتعاون مع  تقني ة إسرائيلية شركةاإلسرائيلية أن

 .في الضفة الغربية التعر ف على األوجه وتحديدها، كاميرات مراقبة يمكنها جيش االحتالل
رتها أنيفيجن يمكن أن تعمل على كاميرات من  Envision وبحسب ذا ماركر، فإن  التقني ة التي طو 

أما المشروع اآلخر في  حوسبة قليلة.كافة األنواع والشركات، وبشكل فوري وباستهالك مواد م
 ا  للوجوه خارج الحواجز، استناد ا  ، وهو "سري  أكثر بكثير، ويشمل رصدالصحيفة، بحسب ةالضف

عي  ، هدفها "مالحقة منف ذي العمليات وتحديدهم"."ةة الغربيإلى شبكة كاميرات في عمق الضف وتد 
 89.%99.9الشركة أن كاميراتها دقيقة بنسبة 

  مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد األقصى  طة االحتالل الخاصةاقتحمت شر
 واإلعالموأفاد مسؤول العالقات العامة  المبارك، وشرعت بإخراج القواطع الخشبية الموجودة فيه.

في القدس فراس الدبس، بأن المصلين كانوا قد أعادوا الجمعة  اإلسالميةبدائرة األوقاف 
 90واطع إلى مصلى باب الرحمة.هذه الق 12/7/2019

  نوت اإلسرائيلية أن جهاز استخبارات حركة حماس يوظف مقاتلين و أحر  يديعوتكشفت صحيفة
يجيدون العبرية ويتقمصون شخصيات ضباط إسرائيليين، في محاوالت الستدراج ضباط وجنود 
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ي ألوية الصفوة االحتالل لتقديم معلومات حساسة، ال سيما من الضباط والجنود الذين يخدمون ف
استخبارات حماس ؛ حيث تقوم لتحم ل العبء الحربي في المنطقة استقدامها مؤخرا   تم  التي 

وتحصل على أرقام  ،جنودالضباط و الالتي ينتظم فيها  ،"Whatsapp مجموعات الـ"واتساب باختراق
 91هواتفهم النقالة بهدف التواصل المباشر معهم.

 15/7/2019 ،اإلثنين

  خيرة التي اتخذتها وزارة العمل في لبنان بإقفال محال الالجئين الفلسطينيين، األراءات اإلجأعادت
وصدور مواقف مستنكرة  اإلجراءاتمع بروز اعتراضات على هذه  ،الواجهة إلىالملف الفلسطيني 

الطرقات باإلطارات المشتعلة عند مداخل مخيمات عين الحلوة وبرج  إغالقوجرى . ومستغربة
. العمال الفلسطينيين احتجاجا  على قرار وزارة العمل اللبنانية بحق   ،والرشيدية والبداوي البراجنة 

أن هذا التصرف الذي "، مؤكدة اإلجراءاتواستغربت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
ب عيقوم به موظفو وزارة العمل اللبنانية ال ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الش

أكدت حركة حماس في لبنان، رفضها إلجراءات و  ".صفقة القرن الفلسطيني والرافض لما يسمى ب
في بيان صحفي: "نرفض سياسة القتل  ،وقال مصدر مسؤول في الحركة، وزارة العمل اللبنانية

وأضاف أن هذا القرار ال يخدم  البطيء، وندعو إلى إنهاء فوري لكل قرارات اإلغالق والمنع".
، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة فيما بينهما والحوار ة،الفلسطيني ةقة اللبنانيالعال

 92القرن التي تسعى إلى شطب قضية الالجئين الفلسطينيين.
  حملة كبيرة لجمع األموال من هام منغستوا أبر ثيوبية إأطلقت عائلة اليهودي من أصول ،

من أجل السعي لتحرير ابنها  ودوليا   وم بها محليا  بهدف مساعدتها في خطوات ستق ،اإلسرائيليين
وتطلب العائلة التي تقطن في مدينة عسقالن  أعوام.خمسة 5األسير لدى حركة حماس منذ 

كبداية من أجل البدء بحملة  ألف دوالر( 84.2)نحو  ألف شيكل 300المجاورة لغزة، جمع مبلغ 
 93قانونية وشعبية كبيرة.

 لمستثمرين فلسطينيين وعراقيين، في مقر  ، اجتماعا  اشتيةمحمد  طينيالفلس ترأس رئيس الوزراء
: "نجتمع اليوم من أجل توطيد العالقات االقتصادية، اشتيةوقال  إقامته بالعاصمة العراقية بغداد.

وفتح أبواب االستثمار ما بين البلدين، فاالقتصاد رافعة للسياسة، والعالقة المميزة بين البلدين 
 94".د في عالقات اقتصادية قوية أيضا  يجب أن تتجس

  قالت حركة حماس إن تصريحات عضو المكتب السياسي فتحي حماد خالل خطاب جماهيري
ر عن مواقف الحركة عب  ال تُ  12/7/2019في أمام المحتشدين في مسيرات العودة وكسر الحصار 

ن سياسة الحركة ر ععب  أن هذه التصريحات ال تُ  ،في بيان صحفي ،وأكدت الحركة الرسمية.
س مقدساتنا، المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع االحتالل الذي يحتل أرضنا ويدن  
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وليس صراعا  مع اليهود في العالم وال مع اليهودية كدين، وسبق أن استنكرت الحركة االعتداءات 
 95التي استهدفت يهودا  آمنين في أماكن عبادتهم.

 ؛ بعد مشاركتهم "صدمة الحرب"ن عشرات الجنود اإلسرائيليين يعانون من  العبري إالقال موقع وا
 ضد   ،14/7/2019الجنود، يوم األحد  وتظاهر هؤالء .2014في الحرب على قطاع غزة، صيف 

أن هذه التظاهرة جاءت على خلفية موقع العبري الوأضاف . حكومة االحتالل؛ لتخليها عنهم
الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية بسبب مشاركتهم تعامل حكومة االحتالل، مع هؤالء 

 96في حرب غزة.
  حيث تظاهروا قبالة الكنيستيوما   15جدد يهود الفالشا احتجاجاتهم التي انطلقت قبل ، 

 ثيوبية برصاص ضابط بالشرطة اإلسرائيلية.إعلى قتل شاب من أصول  ، احتجاجا  اإلسرائيلي
شرطي قاتل اإلفراج عن البي قضت محكمة الصلح في حيفا في الوقت الذ وتجددت االحتجاجات

 97.ثيوبيةإالشاب من أصول 
  ا  فلسطيني 2,759اعتقلت  اإلسرائيليقالت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان إن قوات االحتالل 

وأشارت  من النساء. 76طفال ، و 446حزيران/ يونيو؛ من بينهم  30وحت ى  2019منذ بداية 
إلى أن عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل  ،ة حقائقضمن ورق ،المؤسسات

سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال في سجون  43، منهم 5,500بلغ نحو  30/6/2019حت ى 
 500.98طفال ، ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو  220االحتالل نحو 

 ذوات األصول اإلسالمية  كونجرسه على نائبات الجدد الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، هجوم
وكتب ترامب في تغريدة  باالعتذار. نإياه والالتينية، الالتي انتقدن سياساته حول الهجرة، مطالبا  

لبالدنا، وللشعب  كونجرسمتى تعتذر نائبات اليسار األصولي بال"عبر حسابه على تويتر: 
يهة التي استخدمنها، واألشياء الرهيبة التي قلنها، اإلسرائيلي، وحتى لمكتب الرئيس، للغة الكر 

يين يستمعون ديموقراطقائال  إن "من المحزن أن نرى الوأضاف  ."الكثير من الناس غاضب منهن
 ذلك،باإلضافة إلى  والذين،للناس )النائبات التقدميات( الذين يتحدثون بشكل سيء عن بالدنا 

 99يكرهون إسرائيل بشغف حقيقي".

 ديبكاتيك در خاصة لموقع كشفت مصا DEBKAfile  النقاب عن اتفاق سري توصلت اإلسرائيلي
 بهدف منع انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا   ،من "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية مؤخرا  كٌل إليه 

ن التوقيع على االتفاق المذكور فور انتهاء مؤتمر البحرين، حيث تضم للموقع فقد تم   ووفقا   .وماليا  
 100االتفاق طرح طرق تمويل جديدة لتحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين.

  أبيض اإلسرائيلي، بيني جانتس، عن وجود جهود إسرائيلية  - كشف رئيس حزب تحالف أزرق
أكد جانتس وجود و  من أجل تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية دون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

زب الليكود، بشأن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية دون محادثات تجري مع ممثلين عن ح
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 ، مكررا  "يستعدون لليوم الذي بعد نتنياهو نحن نعلم أنهم هم أيضا  "وقال: ، نتنياهو بعد االنتخابات
 101بسبب مشاكله القانونية. نتنياهواالدعاء بأن أعضاء من الليكود معنيون بالتخلص من 

  مماثلة  "إسرائيل"إلى أن حرية االعتقاد الديني في  يمريكاأل بيو لألبحاثخلصت دراسة لمركز
من بين الدول  "إسرائيل"لتلك الموجودة في دول مثل السعودية وإيران، وأظهرت الدراسة أن 

وبي نت الدراسة التي أجريت  لحرية الدين )اعتقاد وممارسة( حول العالم. ا  األكثر تقييد عشرينال
تحتل المرتبة الخامسة في العالم بـ"العداء االجتماعي على  "ئيلإسرا"خالل األسبوع الجاري، أن 

في "التوترات والعنف بين  ا  في المرتبة السادسة عالمي "إسرائيل"خلفية األعراف الدينية"، كما حلت 
 102األديان المختلفة".

 16/7/2019 ،الثالثاء

 الدولة اللبنانية  بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسائل إلى رئيس
ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 

العمال الفلسطينيين الالجئين في  ر هنية عن أسفه إلجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد  وعب   بري.
ية بحقهم ومؤسساتهم لبنان، في أماكن عملهم ومؤسساتهم، وتحرير محاضر ضبط قانونية ومال

وقال إننا نرى في حماس أن هذه اإلجراءات ال تنسجم مع  وإغالق مؤسساتهم. ،لهممن يشغ   وبحق  
والرافض لمشاريع  ،الموقف اللبناني الرسمي التاريخي والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

 103نيين في العودة.الالجئين الفلسطي ولكل المخططات التي تفرط وتتنازل عن حق   ،التوطين

 ن "خطة أ، القناة التلفزيونية أل بي سيفي اتصال مع  ،كميل أبو سليمان اللبناني أكد وزير العمل
وال عالقة لها  ،غير الشرعية ال تستهدف الفلسطينيين األجنبيةوزارة العمل لمكافحة اليد العاملة 

 أرادمشكلة عند بعضهم الذي وال ،على ذكرهم وال بنظرية المؤامرات، ولم تأتِّ  ،بصفقة القرن 
مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ  550نه من أصل أأبو سليمان  وأوضح". إشكالافتعال 
 ا  شدد، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين"، م10/7/2019 األربعاء

"القانون يطبق  ر اللبناني أنالوزي وأكد "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة وال معنى لها". أن على
الفلسطينيين على الحصول على  اإلخواننبدي مرونة لمساعدة  أنعلى الجميع، فنحن مستعدون 

السفير  أبلغتالعمل. وقد  إجازةمعفيون من رسم  ألنهم ،وهم يحصلون عليها مجانا   ،عمل إجازات
 104بذلك". أمسالفلسطيني 

  ين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيأكد
أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية  بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، 102
وشدد المؤتمر على رفض التعرض لقضية  لتحقيق السالم العادل والشامل. أساسا   د  عها يُ وحل  

 194جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم  من أي أو معالجتها ،ن الفلسطينيينالالجئي
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الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض  ضرورة التمسك بحق   ، مؤكدا  1948 سنةل
إلى حشد التأييد الدولي  المؤتمر ودعابكافة أشكاله. متالزم لهم، ورفض محاوالت التوطين  كحق  

 105.األونرواوكالة لتجديد تفويض 

   استشهاد األسير نصار طقاطقة  ررين اللواء قدري أبو بكراألسرى والمح شؤون علن رئيس هيئة أ
  106في العشرينات من العمر، في العزل االنفرادي بسجن نيتسان اإلسرائيلي في الرملة.

  الدولية لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في حديث لوكالة سبوتنيك:  العالقاترئيس مكتب قال
بالرغم من األحاديث في اإلعالم، سواء كانت من  ةتطورات في العالقة مع سوري"ال يوجد أي 

أو من المتابعين،  ،أو من المحيطين بهما ة،أو داخل سوري ،قبل متحدثين حتى من داخل الحركة
كما ال توجد عالقات  ةلكن ما زالت األمور على ما هي عليه، ال يوجد تواجد للحركة مع سوري

وبخصوص العالقة مع إيران، أوضح أبو مرزوق أن عالقات الحركة مع  ن".حتى اآل ةمع سوري
 : "هناك عالقات متينة مع الجمهورية اإلسالمية ولم تنقطع إطالقا  إيران هي بأفضل حاالتها، قائال  

 107ولكنها اآلن في أحسن صورها". ،وجذب في أي مرحلة من المراحل، ولكنها بين شد  
  رة إسرائيلية مسيرة تستخدم للمراقبة في قطاع غزة، حسب ما ، طائفلسطينيون أسقط مسلحون

والحقا  أقر الجيش اإلسرائيلي بتحطم طائرة عسكرية مسيرة، رباعية  ذكرت مصادر فلسطينية.
 108وفق اإلذاعة اإلسرائيلية العامة.، "خالل مهمة روتينية"المراوح، في أراضي قطاع غزة 

  المصادقة على ( كابينت) اإلسرائيلية اسية واألمنيةللشؤون السي المصغرالوزاري رفض المجلس
ات غالف مستعمر آالف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل في  5خطة تسمح بإدخال نحو 

يرفض إخراج هذه الخطة إلى حيز  كابينتالعبرية، فإن ال وتيديعوت أحرونلصحيفة  ووفقا   غزة.
، بذريعة صعوبة ضمان عدم لشاباكابينها معارضة جهاز من التنفيذ لجملة من األسباب، 

وأضافت الصحيفة أن الجيش اإلسرائيلي يؤيد  ."إسرائيل" استغالل العمال ذلك لتنفيذ عمليات ضد  
، بسبب قلة األجور مقارنة مع العمال "إسرائيل"إدخال العمال الفلسطينيين من غزة للعمل داخل 

 109التايلنديين الذين يعملون بالزراعة في محيط قطاع غزة.
 عن موقع أثري قديم عمره آالف السنين خالل  ابعة لالحتالل اإلسرائيليكشفت سلطة اآلثار الت

وقالت القناة العبرية السابعة، إن اكتشاف الموقع جاء  حفريات قامت بها قرب القدس المحتلة.
، وأشارت القناة السابعة عند مدخل القدس. 16خالل أعمال حفريات إلنشاء الطريق السريع رقم 

غربي القدس المحتلة، وقدرت سلطات  خمسة كيلومترات حونإلى أن الموقع األثري يقع على بعد 
 110عام.تسعة آالف االحتالل بأن عمره ما يقرب 

  وتهجير بوقف سياسة هدم المنازل "إسرائيل"طالبت بعثات االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا 
عثات األوروبية إنها تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات وقال بيان للب .هموطرد السكان الفلسطينيين
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ض األمر الذي يعر   ،حو سبعين شقةنتضم  ،اإلسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية
 111لخطر التهجير في حي  واد الحمص في القدس. ،تسعة أطفالفيهم  ،فردا   17ثالث أسر تضم 

 دراسة بعنوان تقييم اآلثار االقتصادية والبيئيةيج( )أر  القدس - نهى معهد األبحاث التطبيقيةأ 
على حـركة وتنقل المـواطنين الفـلسطينيين بين مدن وقرى  يللقيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيل

شهر من جمع أ 6التي استمرت على مدار  ،نتائج هذه الدراسة أظهرتحيث  ؛الضفة الغربية
والتي  القيود، بسبب هذه مليون ساعة عمل سنويا   60حو ن ن يخسرون يالفلسطيني أن إلى ،البيانات

مليون  80حو ناستهالك وقود إضافي ب إلىمليون دوالر سنوي، باإلضافة  270حو نتقدر تكلفتها ب
، يؤدي استهالكها إلى زيادة في انبعاثات أمريكيمليون دوالر  135 بـ تقدر تكاليفها العاملتر في 

 112.لف طن سنويا  أ 619حو نثاني أكسيد الكربون ب
 17/7/2019 ،األربعاء

  للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  افتتاحه اجتماعا  ، خالل محمود عباس الفلسطينيةرئيس السلطة قال
العمال  ، معلقا  على قرار وزير العمل اللبناني المتعلق بالعمالة األجنبية، والتي شملتفي رام هللا

من القضايا التي تستدعي الحوار  هناك عددا  "إن  ،طينيينالفلسمن الالجئين وأصحاب األعمال 
هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد  اللبنانيين، ألننا نريد حل   خوةاإلالعاجل مع 

عباس  كدأو  ذلك.عضو اللجنة التنفيذية عزام األحمد لمتابعة  "، مشيرا  إلى إيفادمن أي جهة كانت
 113." بحسب تعبيرهوليس تعقيدها ،المشاكل ن األهم حل  ، أللكل أشكال التصعيدرفضه "

  في لبنان، أحمد عبد الهادي، تشبث وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان حماسرفض ممثل حركة ،
وقال عبد الهادي: إن "الفلسطيني  بمطلبه حصول الالجئين الفلسطينيين على "إجازات عمل".

لجوءه سياسي، فاألوضاع هي من أرغمته على االنتقال إلى  ليس أجنبي ا  في هذا البلد، حيث إن
"الفلسطينيين تحت سقف  أن وأكد عبد الهادي رون هذه الخصوصية".لبنان، وكل  اللبنانيين يقد  

 114القانون اللبناني، وال نقبل بتجاوزه".
  من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، خالل تلقيه اتصاال  كميل أبو سليمان اللبنانيأك د وزير العمل، 

 عمال   ،جازات عمل دون دفع أي رسومإتقديم كل التسهيالت لحصول الفلسطينيين على 
 115.عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني معربا   بالتسهيالت الممنوحة لهم في القانون.

  وزاري ورجال لمن أهم نتائج زيارته والوفد ا إن اشتيةمحمد  حكومة الفلسطينيةرئيس القال
 116، تعهدهم بمنح الالجئين الفلسطينيين كامل حقوقهم وتحسين أوضاعهم.األعمال، إلى العراق

  لصالحاإلسرائيلي عن اعتقال خلية من حماس تشرف على نقل أموال الشاباك كشف جهاز 
 اآلالفمن نشطاء حماس وصادر مئات  ةثالثاعتقال  وأوضح الشاباك أنه تم   نشطاء في الحركة.

أن تلك األموال كانت  الشاباك دعىاو  .من الشواكل، في عملية مشتركة مع الجيش نفذت مؤخرا  
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نقل تلك  وأشار إلى أنه يتم   تنقل ألعمال تنظيمية ودفع رواتب ألعضاء حماس في الضفة.
 117األموال بالتنسيق بين قيادات بارزة من حماس في غزة، إلى نشطاء بالحركة في الضفة.

   تعود األقصىربعة محالت تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد أ الحتاللمت سلطات اهد ،
 118ملكيتها للمواطن محمد العباسي.

  قارب صيد محتجز لديها منذ عدة أعوام. وقالت  13اإلسرائيلي، عن  االحتاللأفرجت سلطات
 119.وصول القوارب إلى ميناء غزة عن طريق البحر من غير محركات نقابة الصيادين، إنه تم  

  أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد، شمال إنجلترا، االعتراف بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني
التي  ،وقالت مجموعة دعم فلسطين في حزب العمال البريطاني أمام مقر البلدية. ساريةعلى 

 شاركت ودعمت المجلس البلدي لتحقيق هذا االعتراف، إنها ستنقل هذا القرار إلى البرلمان
 2019.120ل/ سبتمبر لبريطاني لمناقشته في أيلو ا
  رت سلطات جائزة "اإلبداع مدينة جفعات شموئيل، شرقي تل أبيب، منح بلدية في  االحتاللقر 

على أي عمل  ض علنا  ، الذي يحر  Yitzchak Ginsburgh للحاخام إسحاق جزنبرغاليهودي" 
 121.يفضي إلى قتل العرب

  في المنطقة  ا  انتهاك 628االحتالل اإلسرائيلي ارتكب فلسطينية أن  حقوقيةأظهرت معطيات
ورصد مركز الميزان لحقوق  .2019العازلة شرق قطاع غزة، خالل األشهر الستة األولى من 

المظاهرات  ضد   ا  انتهاك 183العمال، و ضد   ا  إسرائيلي ا  استهداف 261اإلنسان في تقرير له، 
حالة اعتقال أسفرت  30م "ممنوع من الوصول"، ق المركز في تقرير حمل اسووث   االحتجاجية.
أنماط من  سبعةوتناول التقرير  عملية توغل. 27، وطفال   15؛ منهم ا  فلسطيني 56عن اعتقال 

من  %35والتي تمثل  ،االنتهاكات التي اقترفتها قوات االحتالل في المنطقة مقيدة الوصول
 122مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة.

 18/7/2019 ،الخميس

 موسى أبو مرزوق، في حديث مع "العربي الجديد"، السياسي لحركة حماس المكتب عضو أكد ،
د الرافض لـ"صفق  فتححركتي ة القرن" يمكن أن يسهم في تقارب أن  الموقف الفلسطيني الموح 

، وإنجاز المصالحة المنشودة منذ سنوات، موضحا  أن الحركتين "لهما مواقف سياسية وحماس
ل  :في كثير من القضايا. وتابع مشتركة  123."%85"نعتقد أن  المواقف المشتركة في مجملها تشك 

  رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إن حكومته لن تتردد في خوض حرب أخرى ضد   ،نتنياهوقال بنيامين 
 قائال : وأضاف لبنان، إذا اضطرت لذلك، وأنها ستتصرف بقوة كبيرة من أجل ضمان االنتصار.

 ،ال نلحق الضرر باألبرياء، لكن لن نعطي الحصانة لمطلقي الصواريخ ما يمكن لكي "سنفعل كل
دعا نتنياهو و  . في أي مكان"وألماكن منصات إطالقها، ومن يرسلهم، ال في لبنان وال في غزة وال



 2019 يول/ يو تموز ___________________________________________________________

  23       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

ما أسماه "العدوان اإليراني" الذي يتجلى في مياه الخليج، ووقف  دول العالم بأسره للوقوف ضد  
 124إيران، فسنفعل ذلك". وقال "حتى لو اضطررنا إلى الوقوف بمفردنا ضد   خطره.

 المركزية لحركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و  ةبحث موفد الرئيس محمود عباس، عضو اللجن
فتح عزام األحمد، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التطورات الفلسطينية وأوضاع 

ال األحمد: "ال أزمة بين فلسطين ولبنان، ولن تكون هناك أزمة. إنها وق المخيمات في لبنان.
بالحوار، كما قال الرئيس أبو مازن، وهذا ما أبلغناه للرئيس الحريري  قضية عابرة تحل  

نعم نحن ضيوف في لبنان، على وأضاف: " وللمسؤولين اللبنانيين اآلخرين الذين التقينا بهم".
ر هذه الضيافة، ونحن تحت سقف القانون اللبناني، وال نريد قوانين د  الشعب اللبناني الشقيق، ونق

 125".خاصة بنا إطالقا  
  محمود عباس حل  مجلس القضاء األعلى، وإنشاء مجلس انتقالي  لسلطة الفلسطينيةارئيس قرر

قرار آخر  إضافة إلىلمدة عام، وجاء القرار بشكل مفاجئ، ودون معرفة السلطة القضائية به، 
وأدى المستشار عيسى أبو شرار، اليمين القانونية أمام  سن  تقاعد القضاة إلى الستين. بتخفيض

 126لمجلس القضاء األعلى االنتقالي. للمحكمة العليا، ورئيسا   عباس، رئيسا  
  فكرين والكتاب خالل لقاء مع عدد محدود من الم ،وزير اإلعالم الفلسطيني نبيل أبو ردينةقال

 ومستعدون تماما   ،عت عليه حماسالذي وق   2017باتفاق  إننا ملتزمون تماما  " :المصريين بالقاهرة
 127."لتنفيذه في حال أعلنت حماس االلتزام به بضمانات مصرية

 التحركات التي تجري في بعض المخيمات  أنسمير جعجع " القوات اللبنانيةرئيس حزب  د  ع
 ،يمان تنظيم العمالة في لبنان بشكل عامالفلسطينية ال عالقة لها بقرار وزير العمل كميل أبو سل

 نإالتحركات سياسية بحتة، إذ خلفية هذه ن قال جعجع إو  ."ومن ضمنها العمالة الفلسطينية
وزير اليقومون بتصوير قرار  حزب هللاوأخرى لبنانية ك ،حماسكحركة ة بعض القوى الفلسطيني

ا الشارع في الصراع القائم بين للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، وكله بهدف استقطاب هذ
 128حماس وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.

  التحركات  يسيبتسقالت حركة حماس إن اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حماس
وأكدت  لحقيقة.العمال الفلسطينيين، اتهام باطل وينافي ا الرافضة لقرار وزارة العمل اللبنانية ضد  

على أن اتهامات جعجع محاولة منه لتشويه صورة الحراك الشعبي  ،في بيان صحفي ،حماس
 129الذي اتصف بالحكمة والعقالنية. ،الفلسطيني

  بنظيره عن لقاء جمع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة  اإلسرائيلية 13كشفت قناة
كي يبمبادرة من المبعوث األمر وذلك كية واشنطن. يألمر ، في العاصمة ااإلسرائيلي يسرائيل كاتس

قد في ، على هامش مؤتمر حول حرية األديان عُ Brian Hook للشأن اإليراني بريان هوك
 130واشنطن.
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  بوبليك  في حديث لشبكة ،غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث زعم
األمريكية، أن  اإلخبارية Public Broadcasting Service (PBS) (سأبي بي ) برودكاستنغ سيرفيس

. "ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين؛ إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خالل عقود النزاع" "إسرائيل"
في تسمية التجمعات السكنية اإلسرائيلية في  اتمستعمر وأعرب عن معارضته الستخدام مصطلح ال

 131."متنازع عليها أراضٍ "الضفة ليست أراضي محتلة؛ بل  نإلى أالنظر الفتا  الضفة الغربية، 
 19/7/2019 ،الجمعة

  أمير بوخبوطقال المحلل العسكري Amir Boukhbout ، موقع واال  هالتقرير الذي أوردبحسب
رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي، وضع ثالثة أهداف أساسية ألي حرب  العبري، إن

ن من الفلسطينيين، مع التركيز على قوات النخبة لحركة حماس، وهي قتل أكبر عدد ممك ؛قادمة
في وقت قصير، لم يعهده الجيش اإلسرائيلي من قبل، وتنفيذ عمليات تدمير عظيم للقواعد 
العسكرية، ومن أجل توسيع مجال الضرب الجوي، )من األرض والبحر( طلب كوخافي دقة في 

 132قة بضرب األهداف.دمع ة أالقصف، وأن تقوم قوات الجيش بالمفاج
 خالل ندوة سياسية في أريحا، إن  ،قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

فريق الرئيس األمريكي دونالد ترامب يحاول العمل بقوة على توطين الفلسطينيين في أماكن 
ل المستضيفة الطلب من الدو  وأضاف أنه حسب خطط فريق ترامب تم   تواجدهم وأماكن لجوئهم.

ألف فلسطيني في الدول العربية، وهو رقم يعادل حسب رؤيتهم  900لالجئين الفلسطينيين توطين 
على  وشدد عريقات .1948 سنةقيامها اإلعالن عن عيد بُ  "إسرائيل"عدد اليهود الذي هاجروا إلى 

وطين، ونتمسك وسنمنع محاوالت تشكيل لجان لالجئين الفلسطينيين للت ،"لن نسمح بالتوطين أنه
 133قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية". بحل  

 عزت الرشق إن وفد حماس ناقش مع رئيس الحكومة  لحركة حماس قال عضو المكتب السياسي
والتطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني والالجئين في  ،العالقات الثنائية اللبنانية سعد الحريري،

: "أكدنا خالل لقائنا مع الرئيس الحريري أن الرشق قائال   افوأض المخيمات الفلسطينية في لبنان.
الالجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا وافدين أو عمالة أجنبية، ولهم صفة سياسية يجب أال يتم 

وجدد الرشق موقف حماس الرافض لقضية توطين الالجئين الفلسطينيين، وحرص قيادة  المساس بها".
وأشار  وأمنه، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني والالجئين على أرضه.الحركة على استقرار لبنان 

 134الرشق إلى أن الحريري تفهم مطالب الوفد، وأكد أن األمور باتت في عهدة الحكومة اللبنانية.
  على عريضة تدعو إلضراب عام في وزارة الخارجية  ا  إسرائيلي وقنصال   ا  وق ع أكثر من ستي ن سفير

"على تراجع مكانتها والتقليصات الكبيرة في  ا  وماسية اإلسرائيلية، احتجاجبليوإغالق البعثات الد
ومن خالل برقيات داخلية، من  وشكا رؤساء الممثليات اإلسرائيلية في العالم، مؤخرا   ميزاني تها".
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من ميزانية  مليون دوالر( 98.67)نحو  مليون شيكل 350وضع غير سليم في أعقاب تقليص مبلغ 
ية، وحذروا من أن التقليص يهدد النشاط اليومي لهذه الممثليات. وكتبوا في البرقيات وزارة الخارج

 135أثناء لقاءات عمل".في الداخلية أنه "ال توجد ميزانية لتمويل تذكرة سفر بالقطار وال لفنجان قهوة 
  برصاص االحتالل، وجرى التعامل معا  مواطن 97أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إصابة ، 

 136، وذلك جراء قمع قوات االحتالل لمسيرات العودة شرق قطاع غزة.ا  حاالت اختناق ميداني
   على  ا  ؛ احتجاجعلى التواليلليوم الخامس  ،الشامل المخيمات الفلسطينية في لبنان اإلضرابعم

الذي يأتي ذلك في الوقت  قرار وزارة العمل اللبنانية بمعاملة العامل الفلسطيني معاملة األجنبي.
 137للمحال التجارية بعموم المخيمات الفلسطينية. ا  وإغالق ا  شهدت فيه أسواق المخيمات إضراب

   في نسبة االعتقاالت التي ينفذها االحتالل  واضحا   رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات تصاعدا
 حالة 900حيث رصد ما يزيد عن  ،2019سنة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة منذ  بحق  

اعتقال من بلدات ومناطق المدينة المقدسة. وأوضح الباحث رياض األشقر، الناطق اإلعالمي 
للمركز، أن االعتقاالت في مدينة القدس لوحدها تشكل ثلث نسبة االعتقاالت التي جرت في كل 

 138.حالة اعتقال 2,600، وبلغت السنةأنحاء األراضي المحتلة خالل الستة الشهور األولى من 

  خالل ندوة حوارية عقدها المجلس األطلسي  ،آل خليفة أحمدير خارجية البحرين خالد بن قال وز
Atlantic Council  ،"في واشنطن، على هامش أعمال "المنتدى الوزاري لتعزيز الحرية الدينية

لحركة حماس  والمالإنه لو لم يكن هناك دعم إيراني بالجنود  ،يةمريكالذي تنظمه الخارجية األ
الدور ": قائال   وتابع ع غزة، لكان تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أقرب.في قطا

 139بحيث يجعل األمور صعبة للغاية". جدا   ساما   عنصرا   اإليراني كان دوما  
  ق الخاص لألمم المتحدة لقال في ، نيكوالي مالدينوف "عملية السالم في الشرق األوسطـ"المنس 

: إن إجراءات الخنق المالي التي تتبعها السلطة Libération يراسيون مقابلة مع صحيفة ليب
 140الفلسطينية خالل السنوات الماضية، لم تضغط على حركة حماس بل على سكان قطاع غزة.

 20/7/2019 ،السبت

 خالل لقاء مباشر نظمته "الجمعية  ،قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
واإلعالم" بمدينة إسطنبول، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع هنية من غزة،  الفلسطينية لالتصال

 1967 سنة ، إن حركته ال تعارض قيام دولة على حدودبحضور عشرات الصحفيين والكتاب
 141."إسرائيلـ"بشكل مرحلي، لكنها متمسكة بعدم االعتراف ب

 بمدينة رام هللا، والتي  فلسطينيةالسلطة ال المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاته بمقر رئاسة بدأ
منها العتماد أسماء أعضاء جدد رشحتهم اللجنة المركزية لعضوية المجلس، بعد  ا  خصص جزء
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وبدأت أولى جلسات الدورة السادسة للمجلس الثوري بحضور الرئيس محمود عباس،  تأخر طويل.
 142وأعضاء اللجنة المركزية.

 يجري على الساحة اللبنانية ال يبشر بالخير كما يدعي  اعتبرت "حركة المسار اللبناني" أن "ما
ما جرى على صعيد أن " ،هال بعد اجتماع األسبوعيفي بيانها  الحركة، المسؤولون"، ورأت

ي الذي كان وقوده الفلسطينيون مواجهة القانون في وزارة العمل خير دليل على ذلك السقوط المدو  
 143ومن ال يحترم القانون ال يحترمه القانون". المتمسكون بحبال هواء المحور الممايع،

 21/7/2019 ،األحد

  صفقة "إن هدف الواليات المتحدة األمريكية من  ،رئيس حركة حماس، نائب صالح العاروري قال
خالل لقاء عقده مع رئيس  ،وشدد العاروري  .المصالح اإلسرائيلية في المنطقة ، ضمان"القرن 

، في العاصمة اإليرانية Kamal Kharazi خارجية کمال خرازي المجلس االستراتيجي للعالقات ال
وعلى الرغم من إجراءات الحظر المالية والسياسية والعسكرية،  ،طهران، أن "تيار المقاومة

وأضاف: "نحن في مسار واحد مع  اضطلع بدوره في إفشال صفقة القرن ولن يسمح بتحقيقها".
يان الصهيوني والمستكبرين، وإيمانا  بالوعد اإللهي على طريق مقارعة الك اإلسالميةالجمهورية 

 144قدمنا اآلالف من الشهداء من أجل تحرير القدس".
  قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، زياد النخالة: "إن الفصائل الفلسطينية في

وتعمل على إيجاد لبنان تناقش قرار وزير العمل اللبناني الذي يتعلق بالالجئين الفلسطينيين، 
"ال نريد تصعيد الوضع وإحداث شرخ  :وأضاف النخالة عن تصعيد األوضاع". صيغة تفاهم بعيدا  

في الساحة اللبنانية، لنضمن حقوق الشعب الفلسطيني المدنية وحقوق العمال، نحن نسعى لحل 
 145الموضوع بالحوار".

  ي ، التي حدثت فس الفاشلةيونخاناثنين من قادة عملية  ينإسرائيليبعد إطاحة ضابطين
ضابط آخر رفيع في شعبة االستخبارات العسكرية بالجيش )أمان(، ب، أطيح 11/11/2018

 146سابق أعيد من الخدمة االحتياطية.واستبدل به ضابط 

 بدء صرف دفعة جديدة من المساعدات النقدية بواقع  أعلنت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة
 147ألف أسرة فقيرة. 06كي، على يدوالر أمر  100

 22/7/2019 ،اإلثنين

 في بلدة صور  واد الحمصقوات كبيرة من جيش االحتالل بعمليات هدم منازل في منطقة  قامت
الجدار واالستيطان وليد عساف باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وقال رئيس هيئة مقاومة 

 لهدمه. تكون من عدة طوابق تمهيدا  هدم مبنى من طابقين، وإخالء آخر ي وفا، إنه تم  وكالة ل
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وتطال أكثر من  ،1967 سنةوهي األكبر منذ  ،أعمال الهدم جريمة حرب على أن عساف شددو 
 148.شقة 225حو نشمل تفي المنطقة س ى خر أهدم  محذرا  من عمليةشقة كمرحلة أولى،  100

  قررت  الفلسطينية قيادةالأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن
محمود عباس قرر جبر الضرر  رئيسال، وأن "إسرائيل"وضع آليات إللغاء كافة االتفاقيات مع 

بصور باهر جنوب القدس  ،الحمص وادالكامل عن كل العائالت المتضررة من هدم منازلها في 
 149المحتلة.

  ير القانونية" لمنازل أن توقف "فورا " عمليات الهدم "غ "إسرائيل"طلب االتحاد األوروبي من
الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي وقالت  فلسطينيين قرب شرقي القدس.

"توافقا  مع الموقف الطويل األمد لالتحاد األوروبي، ننتظر من لها: في بيان  ،فيديريكا موغيريني
 150السلطات اإلسرائيلية أن توقف فورا  عمليات الهدم الجارية".

 خالل لقائه مع عدد من المسؤولين اإليرانيين: "إن الحركة تقف في الخط  ،صالح العاروري  قال
األمامي للدفاع عن األمة اإلسالمية في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، الذي يهدف إلى 
ضرب وحدتها وتقدمها"، داعيا  إلى "وقفة رسمية وشعبية حقيقية مع الشعب الفلسطيني، وتوفير 

 وحول قدرات المقاومة، ومات الصمود أمام االحتالل المدعوم من قوى االستكبار العالمي".كل مق
أكد العاروري أن التقدم الذي أحرزته حماس وفصائل المقاومة في هذا المجال "ال يمكن مقارنته 
بأي حال من األحوال بالسنوات السابقة"، كاشفا  عن أن المقاومة تستطيع ضرب أي نقطة في 

 151.ز اإلسرائيلية الرئيسية والحساسةضي الفلسطينية المحتلة وجميع المراكاألرا
  وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة نائب  خالل لقائهالسيد علي خامنئي،  اإليرانيالمرشد أكد

إيران ال تحابي أي دولة في العالم في شأن "رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، أن 
تقديره للمواقف الجيدة جدا  والمهمة لهنية، والتي جاءت "وأعرب خامنئي عن . "القضية الفلسطينية

وفي  ."صمود الشعب الفلسطيني والفصائل، بما فيها حماس ومقاومتها الباهرة"، مشيدا  بـ"في الرسالة
، داعيا  إلى "القضاء على الهوية الفلسطينية"، أشار إلى أن الهدف منها "صفقة القرن "شأن 

 152."ية الفلسطينية باستخدام الماللهذه النقطة بالذات، وعدم السماح لهم بأن يدمروا الهو  التصدي"
   وطردوه من باحات المسجد األقصى ومن أسواق مدينة القدس القديمة ا  سعودي هاجم فلسطينيون ناشطا ،

تواصل وظهر محمد سعود في فيديو على مواقع ال. المحتلة إثر ظهوره برفقة مستوطنين إسرائيليين
أنا محمد سعود من السعودية، أنا أريد أن أخبركم في هذا الفيديو كم " قائال : باللغة اإلنجليزية متحدثا  

 153!!"يةديموقراطأحب هذا البلد الذي يلهم جميع دول العالم، أنا أحب هذا البلد ألنه أيقونة الحرية وال
 اكات جسدية كبيرة بحق  كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها انته 

فلسطينيا  النتهاكات  5,258 تعرضقت نها وث  إسورية، وقالت المجموعة  الفلسطينيين فيالالجئين 
وأوضح  جراء العنف المتواصل في سورية، عالوة على آالف الجرحى منذ بدء أحداث الحرب.
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في السجون وأفرع  1,759فريق الرصد أن النظام السوري يواصل اإلخفاء القسري بحق أكثر من 
 154.إناث 109بينهم  ،األمن

 أي صحفي يزور األراضي  سمأن عقوبات مشددة ست فيين العراقيين في بغدادأك دت نقابة الصح
الفلسطينية المحتلة، وذلك في أعقاب تقارير إعالمية صادرة عن سلطة االحتالل تحدثت عن زيارة 

العقوبات  ان الصهيوني، مبينة أنول مرة عراقيون، للكيوفد صحفي عربي، يشارك فيه أل
 155ستتضمن فصل الصحفي من عضوية النقابة.

   مع وكالة  مليون دوالر( 2.18)نحو  مليون يورو 1.95عت الحكومة النمساوية اتفاقية بقيمة وق
 156األونروا لدعم برنامج الوكالة الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلة.

  حكومة بنيامين  في تقريرها السنوي، عن أنه في ظل   ،اإلسرائيلية "سالم اآلنال"كشفت حركة
نتنياهو، شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية أكبر مقدار من المباني 

بؤرة استيطان  31ات القائمة، بل إن المستوطنين أقاموا مستعمر االستيطانية، ليس فقط في ال
وقالت  لوقفها.طات اإلسرائيلية لم تفعل شيئا  السلو ، من دون قرار رسمي، 2012جديدة منذ سنة 

 157.بؤرة 16بلغ  2017إن عدد البؤر التي أقيمت منذ سنة  "سالم اآلنال"
  بمختلف التخصصات للعام للطلبة الفلسطينيين دراسية  منحة 120قدمت المملكة المغربية

 158موزعة على مختلف المؤسسات التعليمية المغربية. ،2020/2019الدراسي 

 23/7/2019 ،الثاءالث

 الصراع  حل   "ال يمكن"نه إ غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث  قال
، مطالبا  "اإلسرائيلي على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة -الفلسطيني 

رؤيتنا "قال إن . و لة المفاوضاتالفلسطينيين واإلسرائيليين لتسوية النزاع على طاو  "تشجيع"بـ
االقتصادية... تتضمن مشاريع وبرامج لبناء القدرات، لديها إمكانات إلطالق نمو مثير ومستدام للقطاع 

ال يمكن تحقيق هذه "بأنه  غرينبالت ، وأقر"الخاص عند الفلسطينيين واألردنيين والمصريين واللبنانيين
لم يقرر "مشيرا  إلى أنه ، "للصراع السياسي بين الطرفين الرؤية االقتصادية إال إذا كان هناك حل  

 159."قريبا  "، بيد أنه أمل في اتخاذ هذا القرار "بعد متى سنعلن الجزء السياسي من الخطة ترامبالرئيس 
  جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيانتقد سفراء أوروبيون وعرب وآسيويون، إفادة المبعوث 

على إفادة المبعوث األمريكي، أكدت  وردا   لس األمن الدولي، بشأن القدس.، أمام مجغرينبالت
أما مندوب فرنسا، فأكد أن . روسيا رفضها "احتكار الجهود السياسية والدبلوماسية" من قبل أي دولة

بالده "لن تعترف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية، أو مرتفعات الجوالن السورية، أو الضفة 
بدوره، استنكر مندوب ألمانيا، بشدة، إفادة المبعوث األمريكي خالل الجلسة، وقال: "ال  الغربية".

اإلسرائيلي  -يمكن لواشنطن أن تتعامل مع القانون الدولي عندما يتعلق األمر بالصراع الفلسطيني 
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 انيامن جانبها، شددت مندوبة بريط على أنه طبق من المقبالت، نأخذ منه ما نريد ونترك ما نريد".
 160الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية لم يتغير". أن "موقف المملكة المتحدة إزاء حل   على

 االحتالل يرتكب جرائم " الفلسطيني، أنالنائب األول لرئيس المجلس التشريعي  ،أكد أحمد بحر
ر بح ولفت ."أهلنا المقدسيين بغطاء دولي وأمريكي اإلنسانية وحملة تطهير عرقي ضد   حرب ضد  

حاسم، ووقف  وإسالميإلى أن الجريمة التي تجري في مدينة القدس تتطلب موقف عربي النظر 
كافة أشكال التطبيع مع االحتالل، والتخلي عن أوهام السالم التي يروجها االحتالل لتجميل 

 161أمام العالم. اإلجراميةصورته 
 رصة  حقيقية إلنجاز قضية الناطق العسكري باسم كتائب القسام، بأن هناك ف ،أكد أبو عبيدة

ودفع الثمن  ،، إذا كانت قيادة العدو جادة  في فتح وتحريك هذا الملفهاوحل   األسرى والمفقودين
محذرا  بأن  الملف قد  عبر المسار الواضح الذي أفضى سابقا  إلى حل  قضايا مشابهة. ،الطبيعي

 162.العدو جيدا  عوامَل تعلمها قيادة يكون عرضة للنسيان واإلغالق نهائيا  ل
  القدس عاصمتنا األبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني"أكد المجلس الثوري لحركة فتح أن" ،

وفرض  ،للتصدي الحازم إلجراءات االحتالل بهدم البيوت واألحياء الفلسطيني شعبال داعيا  
 163.حام األقصى وعزل القدس عن محيطهاواقت ،التهويد

   ال غنى عنه  يامين نتنياهو عن قناعته بأن تل أبيب تلعب دورا  ر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنعب
التطرف "كونها القوة الوحيدة التي تحول دون انهيار المنطقة ووقوعها بأيدي لالشرق األوسط، في 

وجاء تصريح نتنياهو خالل اجتماعه مع وزير الطاقة األمريكي، حيث قال لألخير  ."اإلسالمي
صحفيين من الدول العربية التي ال تقيم  وفد يضم  "ن اليوم بـإنه قد التقى في وقت سابق م

 164، دون تسمية تلك الدول."معظمها أي عالقات دبلوماسية مع إسرائيل

  طفال   16قتلت  فلسطين إن قوات االحتالل اإلسرائيلي -الحركة العالمية للدفاع عن األطفال قالت 
وأفادت  .أطفال في الضفة الغربية 4غزة، و طفال  من قطاع 12، 2019 سنة، منذ بداية ا  فلسطيني

المنظمة الحقوقية في تقرير صدر عن مكتبها في األراضي الفلسطينية، أن االنتهاكات 
اإلسرائيلية، أسفرت عن العديد من المآسي لألطفال، حيث أصبح بعضهم يحلم بالمشي واللعب 

 165.يسرائيل، وآخرون فقدوا أعينهم إثر إصابتهم بالرصاص اإلمجددا  
   من  3,170 حونالموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن  اإلحصائياتنت بي

هم من المدنيين  2011 سنةالضحايا الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء الصراع الدائر في سورية 
من الضحايا هم من  817فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن  ين(.مسن  و  ،نساءو  ،)أطفال

 166تابعين للفصائل الفلسطينية الموالية للنظام والمعارضة السورية.العسكريين ال
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 قارب  22عن أفرجت  "إسرائيل" إننقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة،  ،قال نزار عياش
ال تصلح و هالكة ، موضحا  أنها عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع ،محركات 4و ،صيد

 3/7/2019.167منذ  قارب صيد 65عن رجت أف "إسرائيلأن "عياش وذكر  .للعمل
 وال يمكن  ،وهو يطبق على الجميع ،جزأسليمان أن "القانون ال يُ  أبوكميل  اللبناني أكد وزير العمل

في تصريح صحفي عقب استقباله وفدا  من اتحاد نقابات  ،فئة معينة"، مشددا   وقف تنفيذه بحق  
لوزير وقف تطبيقه، فهو ساري المفعول". على أن "ليس من صالحية ا عمال فلسطين في لبنان،

إجازة العمل للفلسطيني، فهي تعطى وفق الشروط،  إعطاءبأن "ال استنسابية في سليمان  أبووجزم 
 أنالفلسطيني هي التي تطالب بإصدار إجازة العمل، باإلضافة إلى  -ن لجنة الحوار اللبناني أو 

ريص على تطبيق القانون وعلى تقديم . وأنا حإصدارهاالقانون اللبناني هو الذي يفرض 
وعرضنا  ،المستندات المطلوبة خففنا اإلجراءات في ما خص  قائال : " أضافو  التسهيالت لتطبيقه".

، إذ يمكنهم االستفادة اإلجازاتللمنافع التي تعود للعمال الفلسطينيين نتيجة االستحصال على هذه 
 168لما أبديناه". لوفد كان متفهما  من تعويض نهاية الخدمة في الضمان، وأعتقد أن ا

 24/7/2019 ،األربعاء

 من بيان الستصدار فريقياإ وجنوب ،وإندونيسيا ،الكويت من محاولة المتحدة الواليات منعت 
 باهر صور بلدةفي  ،الحمصواد  في فلسطينيين منازل "إسرائيل" بهدم يندد الدولي األمن مجلس
 169.المحتلة بالقدس

 إن إسرائيل ال تحاول تدمير السلطة، بل تريد سرقة  اشتيةفلسطيني محمد قال رئيس الوزراء ال"
"إسرائيل تحاصر البلديات بالمخططات أن  ، موضحا  السلطة ورميها في أحضان اإلدارة المدنية"

 170."لنمتد عموديا   ، لذلك وبشكل ممنهج تحاصرنا جغرافيا  وتريد منعنا من االمتداد أفقيا   ،الهيكلية

  نه تمكن من إحباط محاولة إيرانية لتجنيد عمالء بهدف جمع إ اإلسرائيلي شاباكالقال جهاز
حسابات وهمية على ، من خالل استخدام "إسرائيل"معلومات عن منشآت عسكرية ومدنية في 

في تصريح له عبر ، الناطق باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،أوفير جندلمانوقال  موقع فيسبوك.
"أحبط محاولة االستخبارات اإليرانية لتجنيد عمالء بإسرائيل  الجهاز ن، إحسابه على تليجرام

بهدف جمع معلومات عن  ،من خالل حسابات وهمية على الفيسبوك ،والضفة الغربية وقطاع غزة
 171وتنفيذ عمليات إرهابية". ،منشآت عسكرية ومدنية

 آرون القسام شاؤول كتائب ي اإلسرائيلي األسير لدى قالت والدة الجند Shaul Aaron،  إن حكومة
وأشارت إلى أنها لو كشفت  .، وتواصل تضليلهما  االحتالل من يوم اختطاف ابنها ال تفعل شيئ

لرواية الجيش الذي ادعى أنه  ا  ، وذلك خالفحي   آرون عن الدالئل التي لديها سيعرف الجميع أن 
 2014.172زة خالل حرب قتل داخل ناقلة الجند التي وقعت في كمين للقسام شرق حي التفاح بغ
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 من صالح، محمد ،اللبناني والجنوب صيدا في والصناعة والزراعة التجارة غرفة رئيس حذ ر 
 على ضغطها" بسبب المسؤوليةاللبنانية  الدولة محم ِّال   ،ين الفلسطينيينالالجئ إضراب تداعيات

 الحقوق  قرارإ أن معطي عامر الصيداوي  المقاولورأى . "يومه بقوت يعمل الذي الفلسطيني
 عندما عاما   19 منذ بيتنا اخترب بناء، كتجار نحن" ،اللبنانية االقتصادية الدورة يحرك المدنية

 إجازة فرض قرار ُطب ِّق وإذا. والمحال الشقق شراء حركة فتراجعت للفلسطينيين، التملك حق   ُألغي
 173."فلسطينيون  لالعما من %50 ألن إضافية، تكاليف تحم ل على قادرين نعود فال العمل،

  أن قوات االحتالل اإلسرائيلي دمرت  فلسطينياللمركز الميزان لحقوق اإلنسان أظهرت معطيات
. ووفق تقرير 2019 سنةحتى منتصف  2008 سنةفي قطاع غزة منذ  ا  مسكنا  فلسطيني 46,599

طاع غزة في قكليا  في السكن في قطاع غزة؛ فإن عدد المساكن المدمرة  لمركز عن واقع الحق  ل
 كليا   وأوضح التقرير أن عدد قاطني المنازل المدمرة .مساكن 35,309 جزئيا  المدمرة ، و 11,290بلغ 

ه التقرير ونب  . طفل 192,473و من النساء، 136,098نسمة، منهم  392,345بلغ  جزئيا  المدمرة و 
تفاقمت ا ، كمإلى أن أزمة السكن تتفاقم مع األزمات التي تعصف بقطاع غزة جراء الحصار

 174.%52، ومشكلة البطالة التي بلغت %53مشكلة الفقر لتصل إلى ما نسبته 
 25/7/2019 ،الخميس

  قررت وقف العمل باالتفاقيات  الفلسطينية إن القيادة محمود عباس الفلسطينية السلطةقال رئيس
وأضاف  ركزي.بقرار المجلس الم ، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عمال  اإلسرائيليالموقعة مع الجانب 

لجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح وقادة األجهزة العقب اجتماع  ،عباس
"لن نرضخ لإلمالءات وفرض األمر الواقع على  قائال : عقد في رام هللا، ،األمنية الفلسطينية

 عي وباطل".بالقدس، وكل ما تقوم به دولة االحتالل غير شر  األرض بالقوة الغاشمة وتحديدا  
ممدودة للسالم العادل والشامل والدائم، لكن هذا ال  ،وما زالت ،"أيدينا كانت على أن عباس شددو 

ولن نتعايش مع  ،أو االستسالم إلجراءات االحتالل، ولن نستسلم ،يعني أننا نقبل بالوضع القائم
لمقايضة، وليست االحتالل، كما لن نتساوق مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليست للبيع وا

 175صفقة عقارية في شركة عقارات".
  شلومي ألدارقال Shlomi Eldar، في مقال بموقع المونيتور Al-Monitor ،نه "في الوقت الذي إ

يعلن فيه أبو مازن عن قطع العالقات مع إسرائيل، فإن المعطيات الميدانية على األرض تشير 
د شهد األسبوع الماضي حدثين ومؤشرين جديدين على ، وقبالذات أن التنسيق األمني ما زال قائما  

 176إسرائيل". ولين الفلسطينيين ضد  ؤ ارتفاع أصوات المس من رغمبالاستمراره، 
   ر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري من خطورة االستهداف حذ

ل ما يجري في صور باهر أمر واقع جديد، مث يجاداإلسرائيلي األمريكي لمدينة القدس المحتلة؛ إل
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صفقة "إلى أن أخطر ما في  ،في حوار مع فضائية األقصى ،ه العاروري ونب   من هدم وترحيل.
على أن "كل من يريد أخذ المدينة منا ومنحها  هو استهدافها لمدينة القدس، مشددا   "القرن 

نها "تاريخية بأ الزيارة إليرانوصف العاروري و  لالحتالل هو عدو كاالحتالل اإلسرائيلي".
واستراتيجية" بالنظر إلى توقيتها والظروف الراهنة، وقد حققت نتائج مهمة "على صعيد تعزيز 
قدرات المقاومة وتعزيز صمود شعبنا"، وقال إن إيران لديها الجاهزية العملية لتقديم كل أشكال 

ل عن األمة الدفاع األو  أن حماس في خط  العاروري  كدأو  ظروف الحصار. من رغمبال ،الدعم
 177اإلسالمية شعوبا  وحكومات، وسياستها ثابتة في عدم التدخل في شؤون الدول.

 اإلسرائيلية وزير الخارجية طرحه الحديدية للسكك مشروع تفاصيل اإلسرائيلية الخارجية وزارة كشفت 
 ويهدف .2019في بداية تموز/ يوليو  لإلمارات زيارته خالل إماراتيين مسؤولين علىيسرائيل كاتس 

 التجارة حجم ورفع ،"اإلقليمي السالم تعزيزـ"ب وصفته ما إلى ،اإلسرائيلية الخارجية حسب ،المشروع
 تفاصيل تظهر لقطات اإللكتروني موقعها عبر الوزارة ونشرت .بالمعتدلة وصفتها عربية دول مع

 178.باألردن مرورا   العربي بالخليج المتوسط األبيض البحر سيربط الذي المشروع خطة
  تشكيل  ء اإلسرائيلي األسبق إيهود باراكاليساري والحزب الجديد لرئيس الوزراميرتس أعلن حزبا

 2019.179سبتمبر  /لالنتخابات التشريعية العامة المقررة في أيلول تحالف استعدادا  
  استدعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية السفيرة الفنلندية في تل أبيب لالحتجاج الرسمي على تكرار

وقالت الخارجية إن السفارة  االعتداءات التي يتعرض لها مبنى السفارة اإلسرائيلية في هلسنكي.
 180.األخيرة شهرا   18 اعتداء في غضون الـ 15 المذكورة تعرضت لـ

 نقل الغاز الطبيعي من االنتهاء من اختبار خط   إنه تم   زيوفال شتاينت قال وزير الطاقة اإلسرائيلي 
خالل مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق  ز،شتاينت توقعو  ر.إلى مص "إسرائيل"

، 2019نوفمبر  /تشرين الثاني خالل بدء وصول الغاز لمصر، الذي ُعقد في القاهرة، المتوسط
، على هامش المؤتمر، زشتاينتوالتقى  .تحدث عن سبعة مليارات قدم مكعبة سنويا  ي مشيرا  إلى أنه

 181.طارق مالفتاح السيسي، ووزير الطاقة المصري الرئيس المصري عبد ال
 إن  حزبهم سيتقدم بعدد من اقتراحات القوانين لتحسين  القوات اللبنانيةحزب ل نواب في اق

ومنها "الظروف االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين، وحصولهم على حقوقهم المدنية، 
 182."حق  تملكهم، ضمن شروط معينة

 26/7/2019 ،الجمعة

 أن قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل  ،مستشار الرئيس الفلسطيني ،أكد عمر الغول
 183يتضمن التنسيق األمني. "إسرائيل"باالتفاقات مع 
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 الموقعة باالتفاقيات العمل وقف عباس الفلسطينية محمود السلطة رئيس قرار حماس إن حركة قالت 
 يتوازى  القرار"لها، على أن  بيان في الحركة، وشددت ."الصحيح االتجاه في خطوة" االحتالل دولة مع
 لطالما خاطئة لمسارات وتصحيح الفلسطينية، القضية بها تمر التي الصعبة المرحلة متطلبات مع

 184".الصعبة المرحلة هذه إلى الفلسطينية القضية وأوصلت الفلسطيني، السياسي المسار حرفت

 خالل اإلسرائيلي االحتالل برصاص شاب فلسطيني اداستشه عن الفلسطينيةالصحة  أعلنت وزارة 
. متظاهرا   55 إصابةو  ،غزة قطاع جنوب خانيونس شرق  السلمية األسبوعية الجمعة مسيرة في مشاركته

 ،2018 مارس آذار/ منذ العودة، مسيرات خالل اإلسرائيلي الجيش قتلهم الذين الشهداء عدد يرتفع بذلكو 
 185.اإلنسان لحقوق  الميزان مركز منها حقوقية، مراكز يقتوث بحسب فلسطينيين، 208 إلى

 في بلبنان، الفلسطينية المخيمات معظم من انطلقت غاضبة بتظاهرات اآلالف عشرات شارك 
 ،اللبناني العمل وزير فرضه الذي اللبناني العمل لقانون  رفضا   وذلك "،الثانية الغضب جمعة"

 186.أجانب وافدين بصفتهم الفلسطينيين الالجئين يعامل والذي
  حسن نصر هللا إلى معالجة موضوع العمالة الفلسطينية في اللبناني دعا األمين العام لحزب هللا

ألن ذلك ال عالقة له  ،الموضوع بُبعديه االستراتيجي والسياسي ومقاربةلبنان بعيدا  عن المزايدات، 
 بتحريض الالجئين حزب هللا إلىبالتوطين. وأشار نصر هللا إلى االتهامات التي ُوجهت 

الفلسطينيين لالحتجاج على قرار وزير العمل اللبناني، معتبرا  أن هذه االتهامات "مؤسفة فعال ". 
ألنه ليس لدى الفلسطيني  ،وأوضح أن هناك فارقا  كبيرا  بين العامل الفلسطيني والعامل األجنبي

 187بلد للعودة إليه.
 لبنان في الفلسطينيين حصول أن كوردوني، كالوديو ان،لبن في األونروا لوكالة العام المدير أكد 

 تمنحهم التي بالتقديمات يتعلق فيما كالجئين وضعهم على إطالقا   يؤثر ال" عمل إجازات على
 188.اإلجراءات لتسهيل العمل وزير مع مسؤولون  بها يقوم اتصاالت بموازاة  ،"األونروا إياها

 التي الدولة إرهاب حيال صامتة البقاء أبدا   تقبل لم تركيا إن أردوغان طيب رجب الرئيس قال 
 فروع رؤساء مع اجتماع ألقاها خالل كلمة ، فيأردوغان وأكد .فلسطين في "إسرائيل" تمارسه

 من كل ضد   تقف تركيا" أن أنقرة، التركية بالعاصمة التركية الواليات في والتنمية العدالة حزب
 آلهات ذانهمآ واصم   من بأيديهم قيمهم يدمرون ": قائال   وأضاف ".إسرائيل جانب إلى يقف

 قطاع في الجوع على وُأجبروا الشرقية بالقدس مرؤوسه فوق  منازلهم ُدمرت الذين الفلسطينيين
 189".األقصى المسجد حرمة يحترمون  ال الذين أولئك يشجعون  ومن غزة،
 27/7/2019 ،السبت

 لتخفيف الحلول عن يبحث الحريري  سعد الحكومة رئيس" إن سليمان أبو كميل اللبناني العمل قال وزير 
 اليد هدفنا وليس مستمر التفتيش" أن إلى مشيرا   ،"الخطة تطبيق تأجيل منه يطلب ولم ،الفلسطيني التوتر
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 واستغرب ".الشرعية غير السورية العاملة اليد بحجم هي الكبرى  المشكلة وإنما ،الفلسطينية العاملة
 190."إسرائيلـ"ل عاصمة القدس اعتبار اأمريك قررت حين يرها لم التي ةالفلسطيني الضجة سليمان أبو

  ا  لبلدية غزة، خلف ا  ، رئيسالسراج ىيحيتوافقت نخب مجتمعية من سكان مدينة غزة، على انتخاب
الذي نظمته البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم  ،نزار حجازي، وذلك خالل لقاء "البيت المفتوح"ل

 191الثقافي غرب المدينة. الشوااد المحلي في مركز رش

  إنها اتفقت على خوض انتخابات الكنيست القادمة ضمن  "إسرائيل"قالت ثالثة أحزاب عربية في
القائمة و العربية للتغيير، و القائمة المشتركة. واألحزاب الثالثة هي الجبهة الديموقراطية للسالم، 

التجمع الديموقراطي، الذي قال إن قراره في حزب ن المؤتمر الصحالعربية الموحدة. فيما غاب ع
وقالت األحزاب الثالثة إن  .28/7/2019 النهائي سيعلن بعد اجتماع اللجنة المركزية يوم األحد

 1/8/2019.192القرار النهائي حول القائمة المشتركة سيعلن يوم الخميس 

 28/7/2019 ،األحد

  إلسرائيلية حصلت على موافقة وزارة أن شركة الكهرباء ا اإلسرائيليةماركر  اذصحيفة ذكرت
مليون دوالر( من أموال الضرائب الفلسطينية  141نحو ل )كنصف مليار شي لتحصيلالمالية، 

 193."إسرائيل"التي تجبيها 
  ادعت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حركة حماس في قطاع غزة تستغل الطرود البريدية لتهريب

وأوضحت الصحيفة أن تلك  جيش االحتالل. ارية ضد  بهدف جمع معلومات استخب ،لكترونيةإمواد 
المواد التي تعمل حماس على تهريبها ال تستخدم بشكل مباشر في األغراض العسكرية، وغالبيتها 

وأشارت إلى  لكترونية يتم استخدامها في جمع المعلومات.إعبارة عن طرود بريدية تحمل معدات 
، كان في طريقه 2019سنة خالل  800ى جانب ، إل2018سنة ضبطه  طرد بريدي تم   1,600أن 

 194"ذات استخدام مزدوج" التي يحظر دخولها لغزة منذ أعوام طويلة. ا  حمل مواديلغزة، 
 إلى استمرار التحركات السلمية الرافضة  ،في بيان صحفي ،دعت حركة حماس في لبنان

في لبنان، مشددة  على  الالجئين الفلسطينيين مخيماتإلجراءات وزير العمل اللبناني في جميع 
 195الالجئين الفلسطينيين في العمل بدون قيود. تمسكها بحق  

 أو 3سهم ارب منظومة إن تج لها، في بيان ،قالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية Arrow 3،  نفذت في
بنيامين  الوزراءفوق الغالف الجوي. وأشاد رئيس  واعترضت بنجاح أهدافا   ،يةمريكاألالسكا أوالية 

 "السرية" االختباراتإن  ، قائال  جلسة الحكومة األسبوعيةفي مستهل  ،المشتركة ياهو بالعمليةنتن
بنجاح تام اعترض  3كان نجاحها أبعد من الخيال. السهم "و ،على مدار األسابيع األخيرة أجريت

 196."بارتفاعات وسرعات غير مسبوقة ،صواريخ بالستية خارج الغالف الجوي 
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 إنه أعد خطة حكومية لتحفيز دول العالم على نقل يسرائيل كاتس  اإلسرائيلية وزير الخارجية قال
وضع  ،"يومالسرائيل "إوحسب ما نشرته صحيفة  سفارات بالدها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

قرار سيتم  مقترح وفي كاتس مجموعة تدابير ومحفزات من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.
مليون دوالر كمساعدات للدول  15رصد مبلغ كاتس ، يقترح االحتالل قريبا   تقديمه إلى حكومة

 197التي ستنقل السفارة إلى القدس المحتلة.
 وزير أصدرها التي القرارات إن التكروري  نواف الخارج في فلسطين علماء لهيئة العام األمين قال 

 حالة إلى ُيستدرج لن لسطينيالف الحراك أن مؤكدا   مجحفة، ،الفلسطينيين بحق   اللبناني العمل
 198.لمطلبه مدرك ألنه عنف،

 29/7/2019 ،اإلثنين

  للشؤون السياسية واألمنية المصغرالوزاري لمجلس لقدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
خطة بإقامة مشاريع بناء لفلسطينيين في المناطق المصنفة ج بالضفة الغربية المحتلة،  اإلسرائيلية

 199ات اإلسرائيلية في تلك المناطق.عمر ل توسيع البناء داخل المستمقاب
   بزعامة رئيسة حزب عت األحزاب اليمينية اإلسرائيلية اتفاقية التحالف وخوض االنتخابات معا  وق ،

 200. ويحمل هذا التحالف اسم "اليمين الموحد".ت شاكيدأييلاليمين الجديد 

 ن شرطة االحتالل سلمت الطفل إ محمد أبو الحمصي بلدة العيسوية عضو لجنة المتابعة ف قال
، بحجة 30/8/2019 سنوات( استدعاء  للتحقيق معه يوم الثالثاء 3المقدسي محمد ربيع عليان )
 201".ت االحتالل خالل اقتحامها البلدة"إلقاء حجارة باتجاه مركبة لقوا

  الثاني الذي قام بزيارة هللا الملك عبد األردنيأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل 
 202الدولتين. على أساس حل   اإلسرائيلي - تسوية النزاع الفلسطيني أهميةالقاهرة،  إلىقصيرة 

  قاطع ممثلو الالجئين الفلسطينيين في لبنان اجتماعا  مع وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان
ر تفعيل قانون العمل الذي يضي ق ملف اإلشكال األخير الناتج من قرا في السراي الحكومي، لحل  

وأسف أبو سليمان، في كلمة بعد اللقاء مع رئيس  على العمال األجانب، وبينهم الفلسطينيون.
الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة؛ لعدم حضور الوفد الفلسطيني إلى  -لجنة الحوار اللبناني 

طريقة الحوار بهذا "يري، قائال  إن االجتماع الذي عقد بطلب من رئيس مجلس الوزراء سعد الحر 
 203."الشكل من خالل إمالء الشروط مسبقا  أمر نرفضه، ونتمنى أن نتعامل معا  بطريقة أفضل

 30/7/2019 ،الثالثاء

 ي من االتفاقيات الثنائية أب "إسرائيل"عدم التزام  إنه في ظل   قال رئيس الوزراء محمد اشتية
بتعليق العمل بهذه االتفاقيات،  الموقعة مع منظمة التحرير، "فقد اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا  

لجنة لدراسة وقد شكلنا صباح هذا اليوم ن إسرائيل ال تحترم أي منها، وتخرقها بشكل ممنهج، أل
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لى إ ،الدولية برام هللامنظمة االشتراكية افتتاح اجتماع ل فياشتية، شار أو  آليات تنفيذ هذا القرار".
، نتنياهو والحكومات اليمينية التي قادها، / سبتمبرأيلول 17في  إسرائيل"هناك انتخابات في ن أ

 . نريد شريكا  أبناءناومالنا وتقتل  أرضنانتنياهو تسرق  إسرائيل. سياسيا   شريكا   لم تشكل يوما  
مب تمارس منهج االبتزاز اتر  إدارة": اشتية وقال الدولتين". حل   أساسفي السالم على  إسرائيليا  

 204سنستسلم". أنناغبية باعتقادها  إدارةول صفقة القرن، هذه بهدف دفعنا نحو الهزيمة وقب

  إنه لن يتحالف مع أحزاب أخرى خالل االنتخابات  بيني جانتس اإلسرائيليةزعيم المعارضة قال
 205زبه هو البديل للحكومة الحالية.أن ح على مشددا   ،2019سبتمبر  /أيلولالمقبلة التي ستجري في 

  خطة رئيس الحكومة بنيامين  اإلسرائيلية للشؤون السياسية واألمنية المصغرالوزاري لمجلس اأقر
في الضفة الغربية  جوحدة بناء سكنية للفلسطينيين في المنطقة  715نتنياهو، إلقرار بناء 

ات اإلسرائيلية في الضفة الغربية عمر وحدة سكنية في المست 6,000المحتلة، مقابل إقرار بناء 
 206.هآرتسصحيفة وقع فاد به مالمحتلة، وفق ما أ

 شارك فيها فلسطينيون  ،، مظاهرة جماهيرية حاشدةعاصمة جنوب لبنان ،شهدت مدينة صيدا
ولبنانيون، للتعبير عن رفضهم خطة وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، المتعلقة بتنظيم 

ظيم الشعبي العمالة األجنبية، وشمل ضمنها العمالة الفلسطينية، بدعوة من األمين العام للتن
 إسقاط" إلى سعددعا النائب و  الفلسطيني. –الناصري النائب أسامة سعد، واللقاء اللبناني 

 السياسية الحقوق  وإقرار ،سليمان أبو كميل العمل وزير أصدرها التي الجائرة اإلجراءات
 207".لبنان في الفلسطيني للشعب والمدنية اإلنسانيةو واالجتماعية

  شرعوا بإضراب إسنادي مع األسرى  "إسرائيل"أسيرا  لدى  20الفلسطيني أن أعلن نادي األسير
 208اإلداريين المضربين عن الطعام.

  حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي  تقرير إحصائي أصدره مركز الميزان لحقوق اإلنسانأفاد
من  لنصف األوللقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان في قطاع غزة خالل ا

نساء،  4و ،طفال   12بينهم  ،فلسطينيا   54قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت ، أن 2019 سنة
امرأة. وذكر المركز أن قوات البحرية اإلسرائيلية  179و ،طفال   1,226بينهم  ،3,723وأصابت 

بة اعتداءات على الصيادين في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، أسفرت عن إصا 207ارتكبت 
، وإلحاق أضرار بمعدات الصيد في قاربا   11آخرين، إضافة الحتجاز  28واعتقال  ،صيادا   15

. وبحسب التقرير، طفال   22بينهم  ،فلسطينيا   88حوادث. وأشار إلى اعتقال الجيش اإلسرائيلي لـ  9
على عملية توغل في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أقدمت خاللها  27فقد نفذت قوات االحتالل 

 209.تجريف عشرات الدونمات المزروعة
   من  استقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، وفدا

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج برئاسة نائب األمين العام هشام أبو محفوظ، وأشار الحريري 
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اللبنانية القادمة، حيث سيتم ل جلسة الحكومة خال إلى أن أزمة قانون العمل في طريقها إلى الحل  
 210اإلعالن عن ذلك.

  أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن "االقتصاد األسود يضر بلبنان وبالعمالة األجنبية، لذلك فإن
على أن "إعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج  أمر ضروري"، مشددا   العمالتنظيم شؤون 

في  ،أبو سليمان وأشار طلب استثنائهم من تطبيق القانون غير قابل للتنفيذ".و  ،إلى تعديل القانون 
عن اقتناعه بأن "وضع  بالمطالب الفلسطينية، معربا   ا  ، إلى أنه طلب نصا  خطيحديث إذاعي

ويعترف بها  ،إلى أنه يطبق الخصوصية المتعلقة بهم كالجئين الفلسطينيين صعب"، ومشيرا  
 211.مكتسبا   ويعتبرها حقا  

 بشكل مؤقت وسط  رواقررت وزارة الخارجية السويسرية وقف دعمها المالي لصالح وكالة األون
 212على مستوى إداراتها العليا.ممارسات فساد مزاعم بحصول 

 31/7/2019 ،األربعاء

  قالت صحيفة هآرتس، إن خطة القتال المعدة في الجيش اإلسرائيلي بشأن التعامل مع غزة تهدف
 ر الشديد بحركة حماس، مع السماح لها باالستمرار في الحكم حتى لو تم  إلى إلحاق الضر 

للصحيفة، فإن الجيش يرى بأن الحركة مناسبة لمواصلة السيطرة على القطاع.  ا  إضعافها. ووفق
مشيرة  إلى أن المعركة المقبلة ستعتمد على سرعة تنفيذها وتحقيق قوة الردع في وقت زمني 

لمواجهة  شامال   ا  وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش أجرى تدريب ت السابقة.قصير، مقارنة  بالعمليا
محتملة في غزة، بمشاركة واسعة من الوحدات واأللوية المختلفة وحتى قوات االحتياط والقوات 

إلى أن التدريبات أخذت بعين االعتبار احتمال أن يكون القطاع  النظر الجوية والبحرية. ولفتت
 213ي حرب على الحدود الشمالية.جبهة ثانية خالل أ

 إن زيارة وفد حماس لطهران كانت مميزة، ونعتقد  ،قيادي في حركة حماس، أسامة حمدانقال ال
بعض األطراف زيارة الوفد  اعتبارستحدث نقلة إضافية في العالقة الجيدة مع إيران. وحول  أنها

 كون اصطفاف حماس دائما  جاء نتيجة "الصطفافات"، قال حمدان: إنه من الطبيعي جدا  أن ي
االحتالل على أرض فلسطين، وأن يكون اصطفاف حماس أيضا   العدو الصهيوني، ضد   ضد  

 214ضد أي عدوان على دول المنطقة.
  بيني جانتس اإلسرائيليةزعيم المعارضة قام كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، و ،

ات عمر لية، بجولتين منفردتين، كلٌّ على حدة، على المستالمتنافسان على رئاسة الحكومة اإلسرائي
في الضفة الغربية، وراحا يتنافسان حول َمن منهما األكثر إخالصا  لبقائها في مكانها. وصرح كلٌّ 

واالمتناع  ،اتعمر بكلماته ولهجته، بتمسكه بالوجود اإلسرائيلي في منطقة غور األردن وبقاء المست
 215إطار أي تسوية.في  عمرةعن إخالء أي مست
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 اإلسرائيلية أن ميزانيات أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية  أكد تقرير نشره موقع صحيفة معاريف
متها الموساد  سنةمنذ  في العقدين األخيرين، وتحديدا   الشاباك، ارتفعت كثيرا  و  المختلفة، وفي مقد 

ل كمليارات شي 4اليوم بنحو تقدر  الموساد. وأضاف التقرير أن ميزانيات كل من الشاباك و 2012
سايبر اظم واضح في تأثير ودور وحدات المليار دوالر( لكل جهاز منهما، مع تع 1.14نحو )

 216إلى رأس الحربة. والهايتك، التي تحولت مؤخرا  
  التقى وفد من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، في بيروت، رئيس المركز الدولي للتواصل

حث الجانبان الشأن الفلسطيني العام، وتداعيات قرار وزارة العمل والتضامن معن بشور. وب
اللبنانية على الالجئين الفلسطينيين. وأشار بشور إلى أن اإلجراءات التي اتخذتها وزارة العمل 
اللبنانية ال تعبر عن إرادة غالبية اللبنانيين، وال تنسجم مع العالقة التاريخية وارتباط لبنان بالقضية 

 217للمواثيق الدولية. أن قرار وزارة العمل اللبنانية يعد  مخالفا   نية، مؤكدا  الفلسطي
 مدنيا   فلسطينيا   ذاتيا   إن واشنطن تؤيد حكما   ؛ديفيد فريدمان "إسرائيل"ي لدى مريكقال السفير األ 

خالل  ،. وأضاف فريدمان"إسرائيل"تنتهي حدوده عند النقطة التي يتقاطع فيها مع أمن  موسعا  
لدعم قيام دولة فلسطينية  أن واشنطن غير مستعدة حاليا   ،ء مع شبكة سي أن أن اإلخباريةالق

الفلسطيني اإلسرائيلي خالية من  "للسالم"كاملة. وتابع السفير، أن خطة إدارة الرئيس ترامب 
سرائيلية أن ترامب يعتزم إطالق خطته اإليديعوت أحرونوت كشفت و  الدولتين. مصطلح حل  

اإلسرائيلية ب في كامب ديفيد قبل االنتخابات في الشرق األوسط بحضور قادة عر  "للسالم"
ترامب وصهره لمستشار  التي بدأت جولةالوأضافت صحيفة أن  .2019سبتمبر  /المقررة في أيلول

 218بحضور المؤتمر.تهدف إلى إقناع القادة  ،للمنطقة كوشنر جاريد
 " صحفية أجنبية، أن هولندا قررت تعليق دعمها لوكالة عن تقارير  نقال   كان العبرية"ذكرت إذاعة

 De Telegraaf " بعد نشر تقرير حول فساد في المنظمة األممية. وذكرت صحيفة التيلغرافاونرو األ
تها السنوية بسبب التقرير ذاته، مشيرة  إلى أن هولندا تتبرع اماهسإالهولندية، أن الحكومة علقت 

 219.ا  سنوي مليون دوالر( 14.5)نحو  مليون يورو 13بمبلغ 
 في  تنعُص  ،قررت محكمة اتحادية كندية منع كتابة "صنع في إسرائيل" على زجاجات نبيذ

المقامة على أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وفرضت  ،اإلسرائيلية بسغوتة عمر مست
ة" على هذا المحكمة الكندية على الموردين المحليين إظهار عبارة "صنع في األراضي المحتل

المنتج بعد صراع قضائي استمر عامين على األقل، تعرض خاللها القضاء الكندي وأصحاب 
 220القضية لضغوط من اللوبي الصهيوني وأجهزة االحتالل اإلسرائيلي لمنع النطق بهذا الحكم.
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