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 اليوميات الفلسطينية
 2019 أغسطس/ آب

 1/8/2019 ،الخميس

  استشهد شاب فلسطيني، بعد أن تبادل إطالق النار مع قوة إسرائيلية داخل حدود مجمع
وقال متحدث عسكري إسرائيلي  إلى الشرق من خانيونس جنوب قطاع غزة. ،ات أشكولمستعمر 

لنار تجاه قوة عسكرية، ما أدى إلصابة وتسلل إلى داخل الحدود، وفتح ا ا  ن الشاب كان مسلحإ
أن تحقيق فرقة غزة أكد أن منفذ الهجوم مكث  13وذكرت القناة العبرية  .ثالثة جنود بينهم ضابط

جنود  خمسةو ووفقا  للقناة العبرية فقد فشل ضابط  لمدة ساعتين في موقع اقتحامه من قطاع غزة.
 1.عزيزات إضافية تمكنت من قتلهة وتفي الوقت الذي حضرت فيه قوة عسكري ،قتلهفي 

  من مصادر مطلعة، أن اللجنة التي شكلت من القيادة الفلسطينية لوقف "القدس العربي"علمت ،
، حصلت على اعتماد رسمي من قبل الرئيس محمود "إسرائيل"التعامل باالتفاقيات الموقعة مع 

 2ين.من المسؤولين والمتخصص ، وتضم عددا  صائب عريقاتعباس، ويرأسها 

 كميل أبو سليمان رسالة إلى العمال الفلسطينيين، أعلن فيها انفتاحه  اللبناني وّجه وزير العمل
]إجازة العمل لالجئ  في هذا الشأن ]اللبناني[ على أي نقاش وحوار في مجلس الوزراء"

وكذلك مناقشة أي ورقة عمل يقدمها الجانب الفلسطيني، وهذا ما لم يحصل حتى  الفلسطيني[،
، "عند االفتراءات وحمالت التجّني ونظريات المؤامرات"وأكد أبو سليمان أنه لن يتوقف  ."ريخهتا

التام مع معاناة الشعب الفلسطيني عامة ولبنان خاصة، ورفضي المطلق لصفقة "مؤكدا  تعاطفه 
القرن وللتوطين، وتضامني مع القضية الفلسطينية العادلة والتي تشكل القضية األساسية التي 

إلى أن آخر إحصاءات تقديرية لدى  ،وأشار أبو سليمان في رسالته ."يجمع عليها العالم العربي
أجير فلسطيني، يستفيد منهم ألف فقط من تعويض  3,100الضمان أشارت إلى أن هناك نحو 

أجير فلسطيني يسددون هم  2,100نهاية الخدمة بسبب حصولهم على إجازة عمل، فيما ال يستفيد 
 3عملهم االشتراكات للضمان. أو أرباب

  ّمن محاوالت استخدام الواليات المتحدة األمريكية واالحتالل،  رت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينحذ
واعتبرت الجبهة أن ما يجري داخل أروقة  .األونروابهدف تصفية وجود وكالة  ،لقضية "الفساد"

من قبل مؤسسة  ا  أن تتم معالجته إداري من تحقيقات حول قضايا فساد مالي وأخالقي، يجب ونروااأل
وقالت إن "هذا يتطلب التراجع . ين الملوثين بقضايا فسادمسؤولاألمم المتحدة بتنظيف الوكالة من ال

عن كافة القرارات المجحفة التي استهدفت مئات الموظفين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لالجئين، 
الدول التي أعلنت  مويلية للوكالة من بلدان العالم، وحثّ والعمل على استمرار تدفق الموازنات الت

 4باستئناف تمويلها". األونرواقطع التمويل مثل سويسرا وهولندا عن 
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  ّاإلسرائيلي، يورام كوهينالشاباك ر الرئيس السابق لجهاز حذ Yoram Cohen ّمن مخطط ضم ، 
هذه  إن ضمّ  ذاعة الجيش اإلسرائيلي، وقال إل"إسرائيل"في الضفة الغربية المحتلة إلى  ج المنطقة

 5سيقود إلى "حمام دم ال ضرورة له". "إسرائيلـ"المنطقة ل
  غال شوخمي ةسرائيلياإلفي سالح المدرعات  188قائد الكتيبة قال Gal Shochami  إن العملية

صحيفة في لقاء مع  ،وأوضح شوخمي .ي قطاع غزة "مسألة وقت ليس أكثر"العسكرية البرية ف
للوراء، وقد جاءت  ، أن "هدفنا أن نعيد حماس عشرين عاما  Makor Rishonريشون  ماكور

 6لتحقيق هذا الهدف". [قرب قطاع غزة] التدريبات التي أجراها الجيش في األيام األخيرة
 17/9/2019عملية تسليم القوائم المتنافسة في االنتخابات اإلسرائيلية المقرر إجراؤها في  انتهت .

 7.جلت لخوض االنتخاباتانتخابية س   قائمة 32أن  ،إغالق عملية التسجيلمع  ،نوتبيّ 
  أن أحد أكبر مشاريع الدعاية اإلسرائيلية في الواليات المتحدة هآرتسذكر تقرير لصحيفة 

، قد أغلق كليا  بعد أن ثبت فشله في "The Israel Project بروجكت إسرائيلذا " المعروف باسم
وبحسب عاملين في المنظمة المذكورة، فإن أحد  على عتبة اإلفالس.السنوات األخيرة، وبات 

أسباب فشل المنظمة واقترابها من إعالن اإلفالس، نابع من عجز المنظمة عن تجنيد أموال 
 8."إسرائيلـ"لتمويل نشاطات سياسية مناصرة ل

  اإلسرائيلي هدمت إن سلطات االحتالل  (أوتشا) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةقال
األخيرين من شهر تموز/ يوليو فلسطينيون في الضفة الغربية خالل األسبوعين  يمتلكهامبنى  44

شقة سكنية في منطقة وادي الحمص بصور باهر، داخل جدار  70، كما هدمت أكثر من 2019
في  ،تبوأوضح المك الفصل في األراضي الفلسطينية المصنفة في المنطقة ج، وفي أراضي القدس.

 9.آخرين 6,000فلسطينيا ، وتضرر أكثر من  38أن عمليات الهدم هذه، أدت إلى تهجير  ،تقريره

 2/8/2019 ،الجمعة

  قررت السلطات األردنية إغالق مقام النبي هارون في مدينة البتراء، بعد تسريب صور وفيديوهات
بشكل مخالف لتعليمات زيارة  لسياح إسرائيليين، ظهروا خاللها يؤدون طقوسهم الدينية اليهودية

 10المواقع األثرية في البالد.
 هآرتس، تسيفي برئيللمحرر الشؤون العربية في صحيفة  قال تقرير Tzipi Bar'el ،  عن نقال

يعقدون منذ فترة لقاءات سرية مع  "إسرائيل"ن ممثلين عن إ ،بلوماسية أوروبيةيمصادر د
 11."إسرائيل"اللقاءات عقدت في  ن بعض هذهإشخصيات في الحكومة العراقية، و 

  جمعة الغضب الثالثة؛ في شارك عشرات اآلالف في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان
ه حصول الالجئين تلبامطو المتعلق بالعمالة األجنبية،  اللبنانيعلى قرار وزير العمل  ا  احتجاج

 12.الفلسطينيين على "إجازات عمل"
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 سطيني في لبنان حالة من الغليان بعد مقتل حسين عالء الدين الملقب شهد مخيم عين الحلوة الفل
 وعقب االغتيال، عقدت القيادة السياسية الفلسطينية واللجنة األمنية اجتماعا   .بأبي حسن الخميني

في عين الحلوة بحثت في تداعيات هذا التطور على الوضع األمني في المخيم، والسبل اآليلة إلى 
 13لتسليمه إلى السلطات اللبنانية. تمهيدا   ،رتوقيف مطلق النا

 3/8/2019 ،السبت

  الخاضعة لسيطرة  ،عزمها منح تراخيص بناء في مناطق جألول مرة،  الفلسطينيةأعلنت السلطة
ح وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، وصرّ  في الضفة الغربية. وإداريا   أمنيا   "إسرائيل"

البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كل المناطق  سمية، بأنه تمّ لإلذاعة الفلسطينية الر 
 14.ت اإلسرائيليةبغض النظر عن التصنيفا

 قضية األطفال في حاالت النزاعات المسلحة.  ،في جلسة خاصة الدولي، ناقش مجلس األمن
أطفال أعلى نسبة قتل وإصابة  تسجل 2018 سنةالتقرير أن  ذكروفيما يتعلق بأطفال فلسطين، 

بجروح، معظمها كانت خالل مسيرات  2,756وأصيب  ،طفال  فلسطينيا   59. إذ استشهد 2014منذ 
لألطراف، وفي الضفة الغربية  وشملت اإلصابات إعاقات دائمة وبترا   ،العودة في قطاع غزة

 األطفال. القدس تقاسم جيش االحتالل والمستوطنون المسؤولية عن حاالت العنف ضدّ شرقي و 
معظمهم قيد  ،من األطفال يقبعون في السجون اإلسرائيلية 203تحقيقات األمم المتحدة، فإن  ووفق

، سجل التقرير وجود 2018ديسمبر  /كانون األولاالعتقال اإلداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية 
طفال  في سجون االحتالل بحكم قضائي، ويخضع هؤالء األطفال لظروف اعتقال صعبة  87

 15في قائمة العار. "إسرائيل"ذلك لم تدرج األمم المتحدة من رغم بالو  ة.وسوء معامل
 4/8/2019 ،األحد

 من االتفاقيات الموقعة،  لم تعد تحترم أيا   "إسرائيل"محمد اشتية إن  الفلسطيني قال رئيس الوزراء
 مل، وبناء عليه فإننا سنتعاناطق والتصنيفات على أنها مناطق جوأصبحت تتعامل مع كافة الم

 16.أ مع كافة المناطق على أنها مناطق

  وحدات 2,304صادقت على خطط لبناء  "إسرائيل"اإلسرائيلية بأن  "السالم اآلن"أفادت حركة 
استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، هي األحدث في سلسلة خطط تمت 

 17سلطة.المب اي دونالد تر مريكالموافقة عليها منذ تولي الرئيس األ
  منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت فصائل ، و مقتل بالل العرقوب، في عين الحلوةعن أ علن

في مخيم  أهلناشعبنا الفلسطيني البطل وجميع  أبناء نهنئننا إ" :يداواللجان الشعبية في منطقة ص
 أبناءمن  األبرياء ضدّ  إجرامهعين الحلو بمقتل المجرم اإلرهابي بالل العرقوب، الذي طغى في 

 18شعبنا المناضل".
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  بمرض السرطان،  ا  جندي 30العبرية حول إصابة  13أكد مصدر عسكري إسرائيلي، ما أوردته قناة
وبحسب المصدر، فإن المسؤولين يجرون  أغلبهم يخدمون في نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية".

 19م بمرض السرطان.لتحديد ما إذا كان لعملهم في نظام القبة عالقة بإصابته ا  فحص
  النقاب عن مشروع إسرائيلي لتطوير آلية مدرعة حديثة أطِلق عليها  اإلسرائيلي الدفاعكشفت وزارة

 من الجنود على تشغيلها، بدال   قليال   عددا   ، تتميز بقدرة طاقم صغير يضمّ "Carmel الكرمل"اسم 
لجديدة قرر أن يتم تطوير اآللية اومن الم كما يستلزم تشغيل اآلليات القائمة. ،من أربعة مقاتلين

 20.في غضون خمس أو سبع سنوات
 5/8/2019 ،اإلثنين

  إن مرشحي تحالف اليمين الموحد النتخابات الكنيست، وقعوا ميثاقا  ، قال موقع كان العبري 
ومنها: "إسرائيل هي الدولة  ،يتعهدون بموجبه بما اعتبروه "القيم" التي سيدفعها التحالف قدما  

وتضمن الحقوق الفردية والمساواة لجميع مواطنيها، والمعارضة إلقامة  ،للشعب اليهودي القومية
". [الضفة الغربية] دولة فلسطينية، وفرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة

فرض السيادة اإلسرائيلية على كل  رافي بيرتسعن معارضتها لفكرة زميلها  شاكيدأييلت  وأعربت
هدفها فرض السيادة  أنالتصويت للفلسطينيين. وأضافت  ، دون منح حقّ الضفة الغربيةي أراض

 21لبية المطلقة فيها مواطنون يهود.على أراٍض األغ
  أعلنت تقارير إسرائيلية عن قيام نشطاء الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة بإطالق

ع العسكرية للمقاومة تواصل عمليات أن األذر  إلىصواريخ تجريبية عدة تجاه البحر، مشيرة 
 22.تهاودق الصواريخ تطوير وبناء قدراتها القتالية، بهدف تحسين أداء

 الدراسات االستراتيجية والعالقات الدولية مركزبلوماسي اإليراني ومدير يالد قال The Center for 

Strategic Studies and International Relations  أمير الموسوي Amir Al Mousawi "الخطواتن إ 
األولى لعودة حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إلى دمشق بدأت فعليا "، مشددا  على أن ترتيبات 

 23حماس والقيادة السورية.تجري بتفهم كبير من قيادات حركة العالقة بين حماس والقيادة السورية 
  نه سيتم السماح للمقدسيين من الشيخ واصف البكري، أ األردنيأعلن القائم بأعمال قاضي القضاة

من دون حاجة لالنتقال  ،في المدينة المقدسة األردنيةالقدس المحتلة بتجديد جوازات سفرهم شرقي 
 24إلى تخفيف رسوم التجديد. باإلضافة، األردن إلى

  ّجلعاد أردان على قرارات جديدة لحظر أي نشاطات ثقافية أو ع وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي وق
صحيفة وأوضحت  ية للمنظمات الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية، بمحيط مدينة القدس.سياس

، أن الوزير اإلسرائيلي قرر تمديد إغالق كافة 6/8/2019في يديعوت أحرونوت العبرية الصادرة 
 25المؤسسات التابعة للسلطة في المدينة المقدسة.
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 6/8/2019 ،الثالثاء

  أن دولة االحتالل تعمل على رفع مستوى ة يسرائيل كاتس وزير الخارجية اإلسرائيليكشف
العالقات مع دول الخليج العربي، معلنا  في هذا السياق أنه زار دبي بهدف "التطبيع العلني"، وأنه 

أمام لجنة األمن والخارجية التابعة  ،أقّر كاتسو  وصفها بـ"رفيعة المستوى". بشخصية إماراتيةالتقى 
في التحالف األمني، الذي تقوده الواليات المتحدة لحماية المالحة  "رائيلإس"للكنيست، بمشاركة 

، كاتسوكشف  في الخليج، كاشفا  أنها تشارك في المعلومات االستخبارية و"جوانب أمنية أخرى".
التوصل إلى  أنه التقى، أخيرا ، بشخصية رفيعة المستوى في اإلمارات العربية المتحدة، وأنه تمّ 

 26.تفاهمات مهمة
  بالتعاون مع الشرطة اإلسرائيلية عملية تفجيرية اإلسرائيلي أنه أحبط، مؤخرا  الشاباك ادعى جهاز ،

 ،كانت ست نفذ في القدس. وحسب الشاباك، فإن قوات إسرائيلية عثرت على عبوة ناسفة جاهزة
 Duvdevan واعتقلت قوة من وحدة المستعربين "دوفدوفان وعلى مختبر لصنع عبوات في الخليل.

Unit  من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بادعاء كشف الشاباك عن عدة خاليا عسكرية  " عددا
وادعى الشاباك أنه اكتشف خالل تحقيقاته  تشكلت بتوجيهات من حركة حماس في قطاع غزة.

 27وتنشط في منطقة الخليل "بتوجيه مباشر من الذراع العسكري" لحماس. ،خلية تابعة لحماس
  المحتلة أن شهر تموز/ الغربية ير صادر عن الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفةأفاد تقر 

 28االحتالل اإلسرائيلي. ضدّ  مقاوما   عمال   256شهد تنفيذ  2019يوليو 
 إن وسائل تفريق المظاهرات  ،مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان -منظمة بتسيلم  تقال

تحولت إلى سالح "المتظاهرين الفلسطينيين  تالل اإلسرائيلي بحقّ التي تستخدمها قوات جيش االح
وأوضح  ."التي لم تعّد أبدا  لتصيب أجساد البشر ،قنابل الغاز المسيل للدموع"، ومنها "فتاك قاتل

على حدود قطاع غزة  "مسيرات العودة"، أن قوات االحتالل قتلت منذ انطالق له المركز في تقرير
 ،قاصرا ، إضافة إلى جرح اآلالف 43فلسطينيا ، بينهم  216، 30/6/2019 ، وحتى30/3/2018في 

متظاهرين على األقل ق تلوا عقب إصابتهم بقنابل غاز في  7معظمهم بأعيرة نارّية. وأضاف أن 
 29قاصرين. 4رؤوسهم أو وجوههم، ومن بينهم 

 الحتالل قوات اإن مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان ضمن ورقة حقائق أصدرتها،  قالت
 نساء. 9، وطفال   93، من بينهم 2019، خالل شهر تّموز/ يوليو ا  فلسطيني 615اإلسرائيلي اعتقلت 

 / مايووأوضحت أن عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل حّتى نهاية أّيار
االحتالل  ، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال في سجون مواطنا   37، منهم 5,700نحو  بلغ 2019
 500.30الـ ، والمعتقلين اإلداريين قرابة طفال   230نحو 
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 7/8/2019 ،األربعاء

 إنه لن  ،يوم"السرائيل إ، في مقال نشره في صحيفة "قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو
 31ات، بل سيشكل حكومة يمينية محضة.يشّكل حكومة وحدة وطنية بعد االنتخاب

 في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس، واتهموه بممارسة الفلسطيني لس التشريعي هاجم نواب المج
جاءت تصريحات النواب  دور التغول على السلطة القضائية من خالل إجراءات وقرارات باطلة.

 )التيار اإلصالحي( بحضور نواب من كتلتي فتح ،خالل جلسة خاصة عقدها التشريعي بمقره
، في النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن قرار عباسوأكد  وحماس البرلمانيتين.

، وأن إعادة تشكيله للمجلس ودستوريا   باطل قانونيا  حّل مجلس القضاء األعلى  ،18/7/2019
 32وللمؤسسات القضائية تشكل مخالفة صريحة وانتهاكا  فاضحا  للقانون األساسي الفلسطيني.

  ّللتعاون في مجال توفير احتياجات السوق  مذكرة تفاهم لسطينيةدنية والفعت الحكومتان األر وق
 33باالستفادة من الخبرة األردنية. ،"من وعبر األردن" ،الفلسطينية من المشتقات النفطية

  ّفي حال تشكيله أو مشاركته في الحكومة المقبلة  ،قائمة كاحول الفان بيني جانتسد رئيس توع
قطاع غزة،  خر ضدّ آعدوان  ، بشنّ 17/9/2019ها في ءابعد انتخابات الكنيست، المزمع إجر 

"لن نوفر أي وسيلة، وإذا اقتضت الحاجة سنعمل من أجل اغتيال جميع قادة حماس،  وقال:
متى نريد، والمكان الذي  بريا   ز كله بالنيران، وسننفذ اجتياحا  وسنعمل من أجل أن نضرب الحيّ 

نريدها. والمبادرة كلها، من البداية حتى النهاية، ستبقى  نريده، والمساحة التي نريدها، والفترة التي
"أنصح قادة حماس أن يكونوا في حالة قائال : جانتس بأيدينا. ولن نوافق على أي شرط". وتابع 

 34هدوء مطلق، ال بالونات، ال قذائف صاروخية، ال طائرات ورقية. ال شيء".
 أو 17-أطلق القمر االصطناعي اإلسرائيلي عاموس AMOS-17  إلى الفضاء، من قاعدة كيب

 35فريقية.خدمات اتصاالت للقارة اإلفي فلوريدا، حيث يهدف إلى تزويد  Cape Canaveral كانافيرال
  أعلن األسرى في معتقل عوفر عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة المعتقل، بعد جلسة حوار

أن االتفاق يتضمن إعادة األسرى ، له وأوضح نادي األسير، في بيان استمرت ألكثر من ساعة.
جلبوع، ونقل ستة منهم إلى معتقل النقب هداريم و قمعهم ونقلهم إلى سجون هشارون و  الذين تمّ 

 36إلى معتقل عوفر. الصحراوي إلى حين العمل على إعادتهم مجددا  
  لدى  إن جمهورية نيكاراغوا قررت فتح سفارة لها ،رياض المالكي والمغتربينقال وزير الخارجية

 مقيما   نيكارغوا عينت مازن خفش سفيرا   أنفي تصريح صحفي،  ،وأوضح المالكي .لة فلسطيندو 
 37لها، وهو مواطن نيكاراغوي من أصول فلسطينية من نابلس.
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 وقبرص والواليات المتحدة اتفقت على تطوير التعاون  "إسرائيل"قال وزير الطاقة اليوناني إن اليونان و
وذلك بعد اجتماع وزراء من الدول األربع في  ،والبنية التحتية ،اإلنترنت وأمن ،في مجال الطاقة

 38أثينا.
  ،في تغريدة على تويتر، يوسي ميلمانكتب معّلق الشؤون االستخبارية في صحيفة معاريف ،

حفتر على عالقة وثيقة بجهاز االستخبارات  خليفةمساء أمس األربعاء، أّن اللواء الليبي المتقاعد 
 39"الموساد". الخاصةلي للمهام اإلسرائي

  ّاألونروا. وكانت الهند قد عملت على  ماليين دوالر لوكالة 5بقيمة  مت الحكومة الهندية تبرعا  قد
ماليين دوالر  5إلى  2017 سنةمليون دوالر في  1.25زيادة تبرعاتها المالية السنوية لألونروا من 

 2019.40و 2018ي سنتفي 

  أن اعتداءات المستوطنين ز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان مرك -منظمة بتسيلم أعلنت
في  نظمة،الفلسطينيين، وذلك بحماية من جيش االحتالل. وأكدت الم تزداد بشكل مستمر بحقّ 

، تمثلت بتدمير 2019يونيو  /حزيرانأن جرائم واعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين في  ،هال تقرير
شجرة وعشرات الدونمات من الحقول  1,800أحرقوا خاللها نحو  ممتلكات خاصة في عشر قرى،

سّيارة، إضافة  55شتلة خضار، وأتلفوا على األقّل  700المزروعة بالحبوب، كما اقتلعوا أكثر من 
 41إلى كتابة شعارات معادية.

 8/8/2019 ،الخميس

   بالقرب من  لحم، عند إفرات جنوب بيت قال الجيش اإلسرائيلي إنه عثر على أحد جنوده صريعا
 في "يدرس وهو جندي Dvir Sorek دفير سوريك أن جثة الجندي القتيلمشيرا   يون،صمستعمرة عت

عليها آثار طعن، ويشتبه في أن مقاومين فلسطينيين خطفوه ثم قتلوه.  العسكرية" قبل ما دينية مدرسة
أجهزة األمن التابعة للسلطة  عن مصادر أمنية اإلسرائيلية قولها إن اإلسرائيليونقلت إذاعة الجيش 

 42عملية قتل الجندي. والفلسطينية انضمت إلى جهود البحث عن السيارة التي استخدمها منفذ
  جميع "تعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالدفع نحو ضمان السيادة اإلسرائيلية على

وحدة استيطانية جديدة في  650 ـ. وقال نتنياهو، وهو يضع حجر أساس ل"أنحاء الضفة الغربية
منفذي الهجمات يأتون ليدمروا، ونحن نأتي لنبني. تعهدنا ببناء مئات "ة بيت إيل: إن مستعمر 

 ،الوحدات السكنية، واليوم نقوم بذلك ألننا تعهدنا وألن مهمتنا هي إقامة دولة إسرائيل في بلدنا
 43."لة إسرائيل بواسطة المعاناةضمان سيادتنا في وطننا التاريخي. نعلم أننا نحّصل دو 

  ،إلى  "إسرائيل"، إّنه يؤيد بقوة أن تتحول بتسالئيل سموتريتشقال وزير المواصالت اإلسرائيلي
تعاليم الشريعة اليهودية، مشيرا  إلى أن ما يحول دون ذلك وجود  وفقوأن تتصرف  ،"دولة دينية"

 سموتريتشعن  العبري  الاموقع و  ونقل أشخاص ال يقبلون ذلك ونحن مضطرون للتوافق معهم.
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إن التطلع لدولة يهودية تستند إلى التوراة وتعاليمها "هو أمنية إيمانية تصاحب كل شخص  :قوله
 44مؤمن ويحافظ على الفرائض"، حسب تعبيره.

  محامي النائبة السابقة في أفيحاي مندلبليتللحكومة اإلسرائيلية،  القضائيأبلغ المستشار ،
، إلى جلسة استماع لالشتباه في ارتكابها شبهات زعبيزعبي، أنه سيتم استدعاء الكنيست، حنين 

تزييف في ظروف خطيرة، واستخدام مستندات مزورة، وتسجيل كاذب في مستندات، ومحاولة 
كما سيتم مقاضاة التجمع الوطني  ،الحصول على أمور عن طريق االحتيال وتبييض األموال

عبي، على القضية نفسها. وأعلن مكتب الشؤون االقتصادية بمكتب ي الذي تنتمي إليه ز ديمقراطال
مشتبها ، سيخضعون لجلسة استماع في ظروف مشددة، بتهم استخدام  35االدعاء العام، أن 

 45مستندات مزورة، ومن بينهم أعضاء بارزون في حزب التجمع.
  قدس وإقامة صالة عيد ودار اإلفتاء بالقدس المحتلة، إغالق كافة مساجد ال األوقافقرر مجلس

وذكر المجلس أن ذلك يأتي لتعطيل  .11/8/2019موحدة مركزية بالمسجد األقصى يوم األحد 
 46الدعوات المستمرة لذلك. في ظلّ  ،اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى وباحاته

 9/8/2019 ،الجمعة

 ود وسط مواطنين فلسطينيين على حد أربعةعن استشهاد  أعلن متحدث عسكري إسرائيلي
كما نقل عنه موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، أن األربعة قتلوا بعد  ،وزعم المتحدث قطاع غزة.

تصفيته مباشرة لدى  أن أحدهم تمّ  ا  مبين ،محاولتهم اختراق السياج األمني للحدود مع القطاع
بنادق  أن الشبان األربعة كان بحوزتهمالمتحدث وادعى  دخوله السياج، واآلخرين قتلوا خارجه.

 RPG.47 ، وقنابل يدوية، وقذائف آر بي جيKalashnikov كالشنكوفمن طراز 
  أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عن تأخير صالة عيد األضحى في

، بعد تهديدات االحتالل ومستوطنيه 6:30من الساعة  بدال   7:30المسجد األقصى المبارك للساعة 
ودعا المفتي، في خطبة الجمعة بالمسجد األقصى،  .11/8/2019باح األحد باقتحام المسجد ص

 من تهديدات المستوطنين باقتحامه، مشددا   الرحال للمسجد أول أيام عيد األضحى، محذرا   إلى شدّ 
 48على أن المسجد األقصى للمسلمين وحدهم، وأنه ال يخضع للمفاوضات أو المساومات.

 أن أجهزة السلطة الغربية المعتقلين السياسيين في الضفة أورد تقرير أعدته لجنة أهالي ،
حالة  101، شملت 2019تموز/ يوليو خالل الفلسطينيين  بحقّ  انتهاكا   435الفلسطينية نفذت 

عملية  28حالة احتجاز على ذمة المحافظ، و 2حالة احتجاز، و 173حالة استدعاء، و 57واعتقال، 
حاالت تنسيق أمني بين أجهزة السلطة  5لى أنه جرى ولفت إ مداهمة لمنازل وأماكن عمل.

قرارات  5، كما لم تلتزم األجهزة األمنية بتنفيذ الفترة نفسهاواالحتالل لتنفيذ اعتقال مواطنين خالل 
 49تضمنت اإلفراج عن معتقلين سياسيين.
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  ل رئيس حكومة االحتالذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العشرات تظاهروا أمام مقر إقامة
 Hadar هدار جولدن ،الجيش جنَديبإعادة  ةطالبللم ،المحتلةالقدس مدينة نتنياهو في بنيامين 

Goldin  50قطاع غزة.ين في المحتجزَ  ،شاؤول آرون و 
  قال رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة، النائب جمال الخضري، "إن الخسائر

تصادي )الصناعي والتجاري( في قطاع غزة، تقدر بنحو الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع االق
وأوضح الخضري  مليون دوالر، بسبب الحصار وأزمة المقاصة والرواتب واألزمات المتفاقمة". 70

، ومعدل دخل الفرد اليومي %60، فيما نسبة البطالة تزيد عن الـ %85أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 
 51وقلة فرص العمل. ،ف الخريجين يعانون البطالة، إضافة إلى أن عشرات آاليننحو دوالرَ 

  في تحالف ترعاه الواليات المتحدة في مياه  "إسرائيل"اإليرانية إن مشاركة  الخارجيةوزارة قالت
الخليج هو تهديد صريح ألمن طهران القومي، مؤكدة أنها ستتعامل بقوة مع أي وجود إسرائيلي 

 52الدفاعية.في مياه الخليج ضمن سياساتها الرادعة و 
 قال نائب رئيس المجلس االستشاري لمجلس حقوق اإلنسان The Human Rights Council 

Advisory Committee جان زيغلر Jean Ziegler،  عبر فلسطينفي حديث لبرنامج "أصدقاء "
مدانة بشكل دوري، بانتهاك حقوق اإلنسان ومخالفة القانون  "إسرائيل"إن  ،تلفزيون فلسطين

رتها قطاع صجانب محا إلىوهي مستمرة بعدوانها وجرائمها التعسفية وتدمير المنازل، الدولي، 
 53عن التعامل مع هذه االنتهاكات. ا  غزة، ومع ذلك ما زال مجلس حقوق اإلنسان عاجز 

 10/8/2019 ،السبت

  فلسطينيين، بشبهة قتل جندي إسرائيلي، الخميس أربعة اإلسرائيلي الشاباك اعتقل جهاز
وهم  ،من قرية بيت كاحل في الخليلهم مواقع فلسطينية، أن المعتقلين  وذكرت .8/8/2019

 54وزوجة أحدهما. ،شقيقان اثنان وقريبهما من عائلة عصافرة
 في كلمة له أمام حشد من جماهير مخيم الجلزون في رام  ،قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس

، ألن هذه األرض "مزبلة التاريخ"عنها إلى  إن الطارئين على األرض الفلسطينية سيرحلون  ،هللا
وجدد عباس التأكيد على الموقف السياسي  ."نحن الكنعانيون "هي أرض الكنعانيين، مضيفا : 

قلنا لهم ولكل العالم: ال لصفقة العار. وقلنا "ية. وقال: مريكاأل "صفقة القرن "الفلسطيني الرافض لـ
 وقال ."امة، وال ألي شيء ال يقبله الشعب الفلسطينيلهم: ال للقاءات وارسو، وال للقاءات المن

أوجه ندائي إلى أهلنا في غزة، وأقول لهم: كفى... كفى هذا االنقسام، لصالح َمن هذا ": عباس
 55."االنقسام. إنه لصالح العدو، وقيادات )حماس( تعمل من أجل العدو وليس من أجل فلسطين

  ّبسبب  للفلسطينيينين أحمد الريسوني رسالة اعتذار ه رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلموج
الهجمة الهمجية "مع  المسلمين في دعمهم إلخوانهم بالبيت المقدس، وذلك تزاما   "تقصير"
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الريسوني كما دعا  .حسب تعبيره، "ها في أيام العيد المباركةيعتزم اللقطاء شنّ  والعدوانية التي
 ، مشددا  ومعنويا   ودعم المقدسيين والمرابطين ماديا   ،لقدسالمسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة ا

أن الغرض والمقصد من  ، موضحا  للتطبيع أو داعيا   ليس كل من زار القدس مطبعا  "أن  على
 56."الزيارة كفيل بمعرفة الموقف الشرعي والسياسي منها

 11/8/2019 ،األحد

  المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة  المسجد األقصى المبارك من جهة باب مستوطنا   450اقتحم
وكان عشرات المستوطنين قد تجمهروا خارج باب المغاربة منذ الساعة السابعة  .هوقواتاالحتالل 

، بالتزامن مع صالة عيد األضحى المبارك، إلحياء ذكرى ما يسمى "خراب والنصف صباحا  
 اقتحامهم في تلك الفترة. داخل باحاته حال دون  ألف مصلٍ  100الهيكل" المزعوم، ولكن وجود 

 ،في صفوف المصلين، باألعيرة المطاطية إصابة 40تسجيل نحو  فقد تمّ ، وحسب المصادر الطبية
 57أو بشظايا قنابل الصوت، وأخرى بحاالت اختناق، بينها إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت.

  ّالمساس  المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من أي خطوة من شأنها ر رئيسحذ
أو أي إجراء من  ،أو محاوالت فرض التقسيم الزماني والمكاني ،بالمسجد األقصى المبارك وأهله

على أن "حماية األقصى  ،في تصريح صحفي ،وشدد هنية شأنه تغيير الهوية اإلسالمية للمسجد.
وتفعيل  ،قوةمعادلة تقوم على توحيد شعبنا وتراكم ال في ظلّ  والمقدسات اإلسالمية والمسيحية تتمّ 

 58المقاومة بكل أشكالها".
  استشهد شاب فلسطيني جراء إطالق قوات االحتالل النار عليه شمال قطاع غزة. وزعم جيش

أن جنوده ردوا  واقترب من السياج الفاصل شمال القطاع، مدعيا   االحتالل أن الشاب كان مسلحا  
 59لى إطالق النار من الشاب وقتلوه.ع

 12/8/2019 ،اإلثنين

 عهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدم منازل منفذي عملية قتل الجندي دفير ت
أحبطت خالل  "إسرائيل"ن إ ،الجنود اإلسرائيليين مخاطبا   ،. وقال نتنياهو8/8/2019في سوريك، 

 60عملية. 600أكثر من  2018سنة 
  في جيش االحتالل،  ا  ندوا حديثالذين تج اإلسرائيليينأن الجنود  يديعوت أحرونوتأكدت صحيفة

وأوضحت الصحيفة أن هؤالء  ات قرب غزة، "يعانون من صدمات نفسية".مستعمر ويسكنون 
إطالق صواريخ المقاومة من قطاع غزة؛  ابدأ فيه وهي السنة التي، 2001 سنةالمستوطنين ولدوا 
يديعوت إلى أن  وأشارت من جوالت تصعيد متتالية مع المقاومة. ا  عام 18حيث يعانون منذ 

ات غالف غزة الظاهرة، حيث عقد رؤساء مجالس مستعمر من هذه  ا  جيش االحتالل أصبح قلق
 61جلسة طارئة لمناقشة هذا الوضع.



 2019 آب/ أغسطس __________________________________________________________

  11       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، في اليوم  6أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن
م اإلداري، بينما ارتفع عدد األسرى الثاني لعيد األضحى، احتجاجا  على استمرار اعتقاله

 62أسيرا . 49المتضامنين معهم إلى 
  قالت قوات االحتالل اإلسرائيلية إن طائرات مسيرة صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب

أن اثنتين من الدرونات عادتا  العبريةوذكر الموقع اإللكتروني ليديعوت أحرونوت  قطاع غزة.
ولم يتمكن جيش  ،بعد أن اخترقتا الحدود دون تشكيل أي خطر فورا   ثنين إلى غزةمساء اإل

 63االحتالل اإلسرائيلي من إسقاطهما.
  الكويتي مرزوق الغانم أن االعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات  األمةأكد رئيس مجلس

ألضحى أول أيام عيد ا ،المصلين في باحات المسجد األقصى المبارك االحتالل اإلسرائيلي بحقّ 
ومشاريع التسوية الفارغة مع كيان محتل ال  ،"سقوط دعوات السالم الزائفة يثبت مجددا   ،المبارك

"من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين  :وقال الغانم يعرف إال منطق البطش والقوة".
 64يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند". عموما  

 علي الحكيم إن بالده ترفض مشاركة الكيان الصهيوني في أي  قال وزير الخارجية العراقي محمد
قوة لتأمين مرور السفن في الخليج العربي، وذلك في أول موقف عراقي إزاء تقارير تحدثت عن 

 65نية االحتالل اإلسرائيلي المشاركة في قوة مشتركة لتأمين المالحة في الخليج العربي.
  في مقابلة مع تلفزيون  ،غرينبالت جايسون السالم"  عمليةالمبعوث األمريكي الخاص لـ"قال

إلى تغيير النظام في السلطة  تتطلع، إن الواليات المتحدة ال Bloomberg Television بلومبرغ
الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية. إال أنه أشار إلى أن الواليات المتحدة ستواصل تجنب أي 

 66ة.ع حركة حماس التي تحكم قطاع غز تعامل م
 التي تصنعها  ،ية عقدا  لشراء منظومتين من القبة الحديدية الدفاعيةمريكوّقعت وزارة الدفاع األ

 Rafael (Rafael Advanced Defense Systems)رفائيل )أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة( شركة 
رائيلية في األسابيع اإلس دفاعية ووزارة المريكتوقيع الصفقة بين وزارة الدفاع األ وتمّ  .اإلسرائيلية

 القليلة الماضية، وقد بدأ الطرفان المباحثات استعدادا  لنقل المنظومتين إلى الواليات المتحدة.
، المسؤول عن التحديثات في مجال الدفاع الصاروخي Daryl Youngman وكشف داريل يونغمان

على وضع جداول زمنية ي قد بدأ بالفعل العمل مريكية، أن الجيش األمريكفي وزارة الدفاع األ
 67لتسلم البطاريات اإلسرائيلية.

 13/8/2019 ،الثالثاء

  محمود عباس مع  ةالفلسطيني السلطة رئيسعن لقاء سري جمع  اإلسرائيلية 13كشفت القناة
عضو الكنيست عن حزب ميرتس عيساوي  الذي ضمّ  اإلسرائيلي، أعضاء "المعسكر الديموقراطي"
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قال و  .Yitzhak Rabin حفيدة إسحاق رابين Noa Rothmanوتمان ، ونوعا ر Issawi Frej فريج
)بعد االنتخابات( "على  "إسرائيل"عباس إنه يأمل أن توافق الحكومة الجديدة التي ستشكل في 

عباس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض لقائه مرات عدة في  واتهم " إليه.التحدث
قوة قائال : "إن نتنياهو عارض مرارا  إنشاء حكومة وحدة مع ب نتنياهوموسكو، وهاجم عباس 

 68لحماس".حماس وإرساء المصالحة الداخلية الفلسطينية، لكنه دفع ماليين الدوالرات على الفور 

  إن الحرب المالية على السلطة الفلسطينية من  :محمد اشتية الفلسطينيقال رئيس الوزراء"
ا الرئيسي دفع الفلسطيني ليقبل بصفقة القرن ليصبح المال مقابل إسرائيل والواليات المتحدة، هدفه

 ا  من أعضاءعضو  37مع  لقائه، خالل اشتيةوأضاف  السالم، ولن نقبل بهذه المساومة".
أراضي  رام هللا، أن "الحوار في إسرائيل اآلن هو بين معسكر ضمّ في ، األمريكي كونجرسال

اقع، بينما معسكر السالم تآكل واندثر، فاإلجراءات الضفة الغربية ومعسكر إبقاء األمر الو 
 69الدولتين". االستيطانية اإلسرائيلية هدفها تدمير حلّ 

  إن المقاومة ستمطر المدن الصهيونية رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قال
ضاف وأ إذا حاول االحتالل الدخول في أي حرب قادمة. ،بمئات الصواريخ في الرشقة الواحدة

، أن المقاومة ستكسر جيش العدو المهزوم إذا ما خالل تجمع عائلي شرقي خانيونس ،السنوار
 أن حماس لن تتردد في حماية المشروع المقاوم حتى دحر العدو الصهيوني. ا  مؤكد ،دخل القطاع

بإشراك العشائر  ،وأكد السنوار على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وكسر الحصار
 70والعائالت في قطاع غزة.

  ّنظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة وزير الخارجية اإلسرائيلية يسرائيل كاتس أ هن
صديقي خالد بن " وجاء في التغريدة: .رفي تغريدة باللغة العربية بموقع تويتحلول عيد األضحى، 

بمناسبة  مباركا   عب البحرين عيدا  أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولش
وأضاف: "أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السالم  ."عيد األضحى

 71".واألخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا  
  بناء جدار أمني جديد على حدود قرر  القناة السابعة العبرية إن جيش االحتالل اإلسرائيليقالت

نتنياهو، حيث  دفاع بنيامينوذكرت القناة أن القرار جاء بموافقة رئيس الوزراء ووزير ال قطاع غزة.
أمتار  ستةوأضافت أن الجدار سيكون بارتفاع  الجدار، لمنع التسلل من قطاع غزة. إنشاءتقرر 

 72ية للحدود الشمالية لقطاع غزة.، وسيكون بالمناطق المحاذاتكيلومتر  تسعةوعلى امتداد 
  لياهو كاوفمانإالحاخام يؤكد Eliyahu Kaufman،  من أتباع طائفة اليهود المتزمتين األصوليين

 "جبل الهيكل"أن اقتحامات المستوطنين لـ ،"الحرم بيد االستفزازيين"في مقال بعنوان  ،)الحريديم(
ويوضح الحاخام أن قادة المستوطنين الذين  ( ال عالقة لها بالديانة اليهودية.المسجد األقصى)

فصل الدين عن  ممن يؤيدون أصال   ،يقتحمون األقصى هم إما علمانيون وإما غريبو األطوار
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لم  ،Yitzhak Yosef عدا الحاخام يتسحاق يوسيف ،وقال كاوفمان إن حاخامات الحريديم الدولة.
أن كبار  من رغمبال مسجد األقصى،ليبادروا لدعوة اليهود لالمتناع من زيارة استفزازية ل

 73الحاخامات التاريخيين حظروا مثل هذه الزيارات.
 14/8/2019 ،األربعاء

  خالل الفترة القريبة عن لقاء جرى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار كشف
مة السياسية والعسكرية، لمناقشة مشروع المقاو  ،بين قيادات حماس والجهاد اإلسالمي الماضية

وأضاف السنوار: "جلسنا قرابة ست ساعات، بكل حب وأخوة نناقش  وخططه للتحرير والعودة.
 قائال : وتابع العدوان". وصدّ  ،والعودة ،والتحضيرات والترتيبات للتحرير ،تفاصيل مشروع المقاومة

يع يشهد "نحن وإخواننا في فصائل المقاومة بكتائب القسام وسرايا القدس يعملون ليل نهار، والجم
ويعلم تطور العمل الوطني، والعالمة البارزة واألشهر فيها، هي الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 

 74وغرفة العمليات المشتركة". ،العودة
  محمود عباس بحفيدة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السلطة الفلسطينية قالت حركة حماس إن اجتماع رئيس

 75وشكل من أشكال التطبيع". ،استخفاف بتضحيات شعبنا" ،في رام هللا ،األسبق إسحاق رابين
  السلطة الفلسطينية رئيس قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن اللقاء التطبيعي الذي جمع

يهود إفي صفوفه مجرم الحرب  الذي يضمّ  ،اإلسرائيلي يديموقراطمحمود عباس مع وفد الحزب ال
 76تسويق لألوهام، وطعنة لتضحيات شهداء وأسرى شعبنا.باراك، استمرار في النهج التدميري ذاته و 

 في المسجد  ان إنه "يجب تغيير الوضع الراهنجلعاد أرد اإلسرائيلي قال وزير األمن الداخلي
اليهود الصالة في األقصى  من حقّ  أنه أردان زعمو  ."األقصى حتى يستطيع اليهود الصالة فيه

 أي داخل مصليات المسجد األقصى. ،كان مغلقبشكل فردي، أو جماعي، في مكان مفتوح أو م
 77ال يوجد وضع راهن عندما يتعلق األمر بجبل الهيكل".إنه "كما قال قائد شرطة "لواء القدس" 

 ير أورن مقال الخبير العسكري اإلسرائيلي أ Amir Oren في تقرير نشره بموقع واال العبري، إن ،
دهور األوضاع األمنية تاألمريكي دونالد ترامب كفيلة ب العالقة القائمة بين بنيامين نتنياهو والرئيس

 ،بمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا   ،السياسة الحمقاء التي يتبعها ترامب"في الضفة الغربية، ألن 
تهدد استمرار التنسيق األمني معها، وأوضاعها االقتصادية، فيما تثبت حكومة نتنياهو فشل 

 78الفلسطينيين". ييرها، فإنها تفضل إطالق التهديدات الجوفاء ضدّ من تغ سياستها الردعية، وبدال  
 خطة تنظيم إجازات اللبناني ن بحث مجلس الوزراء إكميل أبو سليمان  اللبنانيوزير العمل  قال

العمل لالجئين الفلسطينيين، ومناقشة كّف يد وزارته عن متابعة إجراءاتها في هذا الخصوص، ال 
على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها  ،ال بل مصرا   ،ا زال منفتحا  مح أنه وأوض ركيزة قانونية له.

 79على الالجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء، مع األخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين.
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  وبحسب قناة ريشت  ا الشمالية.أمريكقادمين من مطار بن جوريون إلى  يهوديا  مهاجرا   242وصل
 80.ا  عام 69، وأكبرهم ا  عام 28المهاجرين الجدد يبلغ من العمر  كان، فإن أصغر

 15/8/2019 ،الخميس

 رشيدة طليب وإلهان  ،يمريكي األديموقراطمنعت سلطات االحتالل دخول العضوتين في الحزب ال
قال الرئيس األمريكي، و  "األضرار الكبيرة بصورتها". قالت إنهما لِ  ،"إسرائيل"من دخول  ،عمر

ستظهر "ضعفا  شديدا " في حال سماحها بدخول عضوي الكونجرس  "إسرائيل"رامب، إن دونالد ت
 علىعلى صفحته  ،ترامب غّردعن الحزب الديموقراطي، رشيدة طليب وإلهان عمر. و  األمريكي

وتكرهان الشعب اليهودي بأكمله، وال يوجد  ،أن النائبتين الديموقراطيتين "تكرهان إسرائيل ،تويتر
 81وله أو فعله لتغيير رأيهما".شيء يمكن ق

  من أموال دوالر( ماليين  3.68)نحو ل كمليون شي 13قررت الحكومة اإلسرائيلية حجز مبلغ نحو
ماليين  3.6)نحو  شيكلمليون  12.7الضرائب الفلسطينية، استجابة لقرار قضائي بتحويل مبلغ 

 ذلك بسبب ملفات قضائية فتحت ضدّ من العوائد المالية الفلسطينية إلى دائرة الحجوزات؛ و  دوالر(
وجاء هذا القرار بعد أن قضت المحكمة المركزية اإلسرائيلية لصالح ما تمت  السلطة الفلسطينية.

كانوا يعيشون في الضفة الغربية، اعتقلتهم السلطة الفلسطينية لالشتباه  "إسرائيليين عرب"تسميتهم 
 82."إسرائيل"في تجسسهم لصالح 

 البلدة ين برصاص قوات االحتالل في ، وإصابة اثنين آخرَ فلسطينياستشهاد  أعلنت وزارة الصحة
ين بدعوى قوات االحتالل الرصاص على شابَ أطلقت  أن د، وذلك بعالقديمة من القدس المحتلة

 ،من حراس المسجد األقصى المبارك بعدما اقتحمته تنفيذهما عملية طعن، وأصابت حارسا  
 83على إخالئه. المسجد وأجبرت المتواجدين في

  إدراج "قانون القومية" قررت وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية أن  اإلسرائيلية 13كشفت القناة
وإجبار الطالب على دراسته للتحضير  ،العنصري في المنهاج التعليمي الرسمي لموضوع المدنيات

 2019/2020.84دراسي ، بداية من العام ال(Bagrut البجروت) شهادة الثانوية العامة المتحان

  وول ستريت جورنالنقلت صحيفة The Wall Street Journal يين أمريكية، عن مسؤولين مريكاأل
مّطلعين، أن الواليات المتحدة رّتبت اجتماعات سّرية بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين، لتبادل 

، أن في تقرير نشرته وأوضحت الصحيفة، اإليراني المفترض في الخليج. التهديدمعلومات حول 
، في خطوة وصفتها المبعوث األمريكي للشأن اإليراني بريان هوكتلك االجتماعات نّظمت بإدارة 

 85ظبي. الصحيفة بأنها "أحدث عالمة على الذوبان المستمر في الجليد بين تل أبيب وأبو
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  حايا للض 17في تقريرها اإلحصائي الـ  ،فلسطينيي سورية أجلمجموعة العمل من ذكرت
أن عدد ، 2011مارس  /والمعتقلين الفلسطينيين في سورية منذ اندالع األزمة السورية في آذار

 86.شهيدا   989,3منذ بداية األحداث في سورية بلغ  استشهدواالالجئين الفلسطينيين الذين 
 16/8/2019 ،الجمعة

 الق قوات من مدينة بيت لحم، عقب إطالهريمي  خضرعالء  الفلسطيني استشهد المواطن
االحتالل اإلسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع غوش عتصيون االستيطاني المقام على أراضي 

س. وزعمت مصادر إعالمية عبرية أن عالمواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية د
 87مستوطنين اثنين أصيبا بجروح جراء الحادث.

  نقول لالحتالل " الحية، في تصريحات صحفية: خليل عضو المكتب السياسي لحركة حماسقال
أن  ، موضحا  لما أشعلنا النار من تحت أقدامك"األقصى والقدس، ك المسجدنك كلما اقتربت من إ

وتابع  "المواجهة والمقاومة أصبحت حالة شعبية عامة وليست منحصرة بالفصائل الفلسطينية".
ونؤكد أن شعبنا  ،لسلطة الفلسطينية في رام هللاعربون بقاء االتنسيق األمني أصبح " :قائال   الحية

 88السلطة ألن تكون درعا  للوطن. ، داعيا  "سيتجاوز التنسيق األمني
  فرض عقوبة على قائد فرقة الجليل العسكرية العميد  رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافيقرر

ار في أعقاب دخول ميلو ، تقضي بتجميد ترقيته. واتخذ كوخافي هذا القر Rafi Milo رافي ميلو
، ووصلوا إلى لبنانمع برفقة عدد من الجنود إلى أحد األنفاق، التي حفرها حزب هللا تحت الحدود 

على حياته وحياة  ورأى كوخافي أن ميلو شكل بذلك خطرا   مدخل النفق في الجانب اللبناني.
 89.رة أصال  عند الحدود المتوت بواقعة خطيرة جدا   "إسرائيل"الجنود، وكاد يورط 

  حاييم كاتس زير الرفاه والخدمات االجتماعية اإلسرائيليو أعلن Haim Katz  االستقالة من منصبه
وأورد موقع صحيفة  في الحكومة، بعد أن وّجه كتاب االستقالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 أفيحاي مندلبليت للحكومة القضائيالمستشار يديعوت أحرنوت أن االستقالة جاءت بعد أن قرر 
 90بتهمة االحتيال والخيانة. ،18/8/2019 فيتوجيه الئحة اتهام ضّد كاتس نيته 

  الشباب الفلسطيني" من مسيرات العودة "المشاركين في جمعة  اإلسرائيلي ات االحتاللقمعت قو
 91.برصاص االحتالل فلسطينيا   63إصابة  ، ما أدى إلىالسلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة

  المختصة في شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، أّن الحركة األسيرة  "أنين القيد"أكدت شبكة
باستخدام الهواتف العمومية  األسرى  داخل سجون االحتالل انتزعت للمرة األولى في تاريخها، حق

والتواصل مع ذويهم، وذلك بعد رضوخ إدارة السجون للمطالب التي سعى إليها األسرى في 
 92إضراباتهم الجماعية السابقة.
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 إذا دخلوا  العسكريةبتدمير ألويتهم  "إسرائيل"حزب هللا اللبناني حسن نصر هللا هدد األمين العام ل
: "إذا دخلتم إلى أرضنا، فإّن كّل بقعة في لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود لبنان، قائال  

ية اإلسرائيلية". وأكد قائال ، لدينا اليوم "جبهة )بنت جبيل(، ستحضرون بّثا  مباشرا  لتدمير األلو 
والعراق وإيران واليمن، وقوى سياسية حّية في  ةممتدة من فلسطين إلى لبنان وسوريمقاومة 

 93لبحرين وتونس والمنطقة والعالم".ا

 العرض الذي قّدمته لها السلطات  ية من أصل فلسطيني رشيدة طليبمريكرفضت النائبة األ
ن الشروط التي فرضتها إ وقالت، جّدتها المسّنة في الضفة الغربيةبالسماح لها بزيارة اإلسرائيلية 

قررت أّن زيارة جّدتي في "في تغريدة على تويتر: طليب وقالت  ."جائرة"الدولة العبرية على الزيارة 
. "أي محاربة العنصرية والجور والظلم ،ظّل هذه الشروط الجائرة تتعارض وكل ما أؤمن به

عندما فزت، أ عطي الشعب الفلسطيني األمل بأّن أحدا  ما سيقول في النهاية ": قائلة ضافتوأ
إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس ما تريده "إلى أّن  النظر الفتة   ،"الحقيقة عن الظروف الالإنسانية

 94."جّدتي لي. هذا األمر سيقتل قطعة مني
 17/8/2019 ،السبت

  إن قوة الردع اإلسرائيلي تنهار في األيام األخيرة مع  يني جانتسقائمة كاحول الفان برئيس قال
وأضاف في تصريحات  إطالق الصواريخ من الجنوب، والهجمات في غوش عتصيون والقدس.

 إلظهار الضعف". ا  : "نتنياهو يفقد السيطرة، والشرق األوسط ليس مكانالعبري  نقلها موقع معاريف
نتولى زمام األمور، حينها على حماس أن تعرف في حال لم : "بعد شهر من اآلن سقائال   وتابع

 95ضربة عسكرية". اه لهيكن هناك هدوء فسنوجّ 
 18/8/2019 ،األحد

  وإصابة واحدة إلى  ،عن وصول جثامين ثالثة شهداء غزةفي قطاع أعلنت وزارة الصحة
زعم  ،جموعةوأعلن جيش االحتالل عن استهدافه لم من شمال قطاع غزة. اإلندونيسيالمستشفى 

 96على مقربة من السياج الفاصل شمالي قطاع غزة. ،مسلحةكانت أنها 
  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة مستعدة لخوض غمار

خاطب و  ، للوصول إلى صفقة تبادل أسرى بين الجانبين."إسرائيل"مفاوضات غير مباشرة مع 
وما بين أيدينا  ،سرى سيأتي اليوم الذي نحرركم فيه، لن نتخلى عنكم"أقول لألهنية األسرى قائال : 

ولو اجتمعت علينا كل قوى األرض، إال  ،من كنز على هذا الصعيد ال يمكن أن يفلت من أيدينا
 97استجابوا لمطالبنا ومطالب شعبنا الفلسطيني". إذا

  خاليا  وجودطينية حذروا من العبرية أن مسؤولين أمنيين في السلطة الفلس 13زعم مراسل القناة
 القادمة. الفترةتعمل على تنفيذ عمليات فدائية خالل  الغربيةتابعة لحركة حماس في الضفة 
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أّن هناك معلومات لدى المستويات األمنية الفلسطينية  ،نقال  عن المسؤولين ،وأضاف المراسل
 ا  ، وتقوم هذه الخاليا حاليان منتمين لحركة حماس في مناطق رام هللا والخليلحول خليتين تضمّ 

 98بالتجهيز والتخطيط لعمليات تستهدف جنود االحتالل ومستوطنيه في الضفة الغربية.
  ّقطاع  عملية عسكرية واسعة ضدّ  هدد رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بشن

تصريحات أنني "لقد سمعت  وأضاف نتنياهو قائال : غزة، بغض النظر عن إجراء االنتخابات.
 أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات االنتخابات، هذا غير صحيح، أيّ 

 99شخص يعرفني يعرف اعتباراتي".
  إلى تطبيق السيادة الكاملة على تينفتالي بين، و تحالف اليمين الموحدزعيمة ت شاكيد أييلدعت ،

"يجب تطبيق السيادة  :وقالت شاكيد فة الغربية."إسرائيل" في الضلـوالمناطق التابعة  اتمستعمر ال
ومن  تطبيق السيادة على كافة المناطق." على غوش عتصيون، هناك إجماع على ذلك، ومن ثمّ 

إلى ضرورة  ، داعيا  بعد يوم ا  إن الردع يتآكل، ويزداد الفلسطينيون جرأة يوم قال بينيتجانبه، 
 100يستيقظ اإلسرائيليون على خطف جندي.الفلسطينيين بدال  من أن  اتخاذ إجراءات ضدّ 

 ان لتأكيد إدانة وشؤون المغتربين السفير اإلسرائيلي في عمّ  األردنية استدعت وزارة الخارجية
وللمطالبة بالوقف  ،المبارك األقصىورفضها االنتهاكات اإلسرائيلية في المسجد األردنية المملكة 

الصراع  تؤججوالتي  األقصى، المسجد يلية فيالفوري للممارسات العبثية االستفزازية اإلسرائ
 101للقانون الدولي. واضحا   وتشكل خرقا  

  أكد رئيس حركة حماس في الخارج ماهر صالح، أن بوصلة الالجئين الفلسطينيين نحو فلسطين
خالل لقاء متلفز عبر  ،وقال صالح رفض الحركة للتوطين والوطن البديل. دا  والعودة إليها، مجدِّ 

عليها فلتعمل من  ار، إن طريقنا واحد باتجاه فلسطين، وأي دولة ترى الفلسطيني عبئا  قناة الحو 
 وأضاف أنه ال يوجد فلسطيني يمكن أن ينسى بلده. أجل إعادته إلى وطنه فلسطين، مضيفا  

وأكد  .لصهيونيأن تحرير فلسطين ال يمكن أن يتحقق إال بالمقاومة ومواجهة المشروع ا صالح
عون منبوذين في بأنه يجب أن يكون المطبّ  ع مع االحتالل خيانة ورذيلة، منوها  صالح أن التطبي

 102.أمتنا، وال يمكن أن يكون اإلسرائيلي صديقا  
 19/8/2019 ،اإلثنين

  ّالفلسطينية من تدهور أكبر للوضع األمني في الضفة الغربية، وصوال  إلى  األمنيةرت األجهزة حذ
والضغط االقتصادي المتواصل. وجاء  ،الجمود السياسي ظلّ  احتمال اندالع انتفاضة شاملة، في

 103في تقرير أمني فلسطيني أن فرصة اندالع عمليات مسلحة في الضفة كبيرة للغاية.
  قرارا  بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم  محمود عباس السلطة الفلسطينيةأصدر رئيس

كما قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود  ،بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم ،االستشارية"
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، هذاتاإلطار وفي  المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق واالمتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن  ئهاوأعضا 17الحكومة الـ إلزام رئيس عباس  قرر

م ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق الخاصة برواتبه الرئاسةالفترة التي سبقت تأشيرة 
استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس  عباس، قرر هذاتالسياق وفي  عليهم دفعة واحدة.

 104.هانفس بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خالل الفترة ئهاوأعضا 17الحكومة الـ 
  جية األمريكية لعقد مؤتمر خاص في الضفة الغربية دعوة وزارة الخار  الفلسطينيةرفضت الفصائل

وقال منسق القوى الوطنية واإلسالمية في رام هللا  بالشباب الفلسطينيين في رام هللا بعد يومين.
لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هناك  يوسف،التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو  اللجنةعضو 
أمين  قال ،نفسه السياقوفي  ي.مريكالمؤتمر األبرفض المشاركة في  وطنيا   وفصائليا   شبابيا   إجماعا  

نها إن فكرة المؤتمر األمريكي "ولدت ميتة"، و إسر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، 
 105التي أقرتها كل الشرائع الدولية". ،واستخفاف بالشعب الفلسطيني وحقوقه ،ر عن سلوك وقح"تعبّ 

  في قطاع  "عسكرية واسعة"تستعد لعملية  "إسرائيل"إن  زنتيوفال شتاي اإلسرائيليوزير الطاقة قال
االنتقادات التي توّجه إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن التعامل مع  غزة، رافضا  

أعتقد أن رئيس ": )مكان( اإلسرائيلية في حديث لهيئة البثّ  ،زشتاينتوقال  األوضاع في القطاع.
إسرائيل تتخذ االستعدادات الحتمال "وأشار إلى أن  ."بعنايةو  الوزراء يتصرف بحزم، ولكن بحكمة

 106."القيام بعملية عسكرية موسعة في القطاع، في حال لم يكن هناك أي خيار آخر
 " ل عدم فّض  ،مسؤول في الحكومة اإلسرائيلية" عن يوملاإسرائيل نقل الموقع اإللكتروني لصحيفة

على تشجيع الهجرة للفلسطينيين [ 2018]ام الماضي ذكر اسمه، قوله إن "إسرائيل عملت منذ الع
خالل ألف فلسطيني هاجروا من غزة  35ووفقا  للصحيفة، فإن  من قطاع غزة إلى دول مختلفة".

وحسب الصحيفة، "يبدو أن من أطلق تلك التصريحات )تشجيع الهجرة( هو  .الوحده 2018 سنة
 107من حاشيته". ا  ف أحدنتنياهو نفسه على لسان مسؤول حكومي، أو كلّ 

 قرر قائد لواء جوالني Golani لبري جيش االحتالل اإلسرائيلي شاي كف Shai Kleper  أربعة استبعاد
جنود من مهام قتالية، وذلك مع انتهاء التحقيقات في عملية تسلل الشهيد هاني أبو صالح شرقي 

التقرير إلى أن جزءا   ووفقا  لما نشره الجيش؛ فقد خلص .1/8/2019خانيونس جنوب قطاع غزة في 
من القوة العسكرية التي وصلت إلى منطقة التسلل لم تتصرف كما يجب، ولم تحاول مواجهة المسلح 

 108متقاعسة عن أداء مهامها المنوطة بها في هكذا نوع من العمليات. ،واالقتراب منه
  إعالم عراقية، المزاعم نفى جهاز المخابرات العراقي، في وثيقة موجهة إلى البرلمان تناقلتها وسائل

إلى األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة  حاليين وسابقين اإلسرائيلية حول زيارة برلمانيين عراقيين
المذكورين، وأن ما ورد  لم تثبت االتهامات اإلسرائيلية للنواب أنه "بعد متابعة الموضوع استخباراتيا  

التوتر واالضطراب  إثارةمن تسريبات تقع ضمن أنشطة إسرائيل في الحرب النفسية، هدفها 



 2019 آب/ أغسطس __________________________________________________________

  19       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

في عقل المواطن تجاه أعضاء  وتكوين قدر من الشكّ  ،والفرقة الطائفية في المجتمع العراقي
 109."البرلمان

  ضمن  الفلسطينية حماسة حزب هللا اللبناني وحركوضع أعلنت السلطات في الباراغواي عن
 110.الئحة المنظمات اإلرهابية

 لحرمانهما من عبور  ،بشدة "إسرائيل"يتان رشيدة طليب وإلهان عمر ديموقراطانتقدت النائبتان ال
 بول،-في مؤتمر صحفي عقد في مدينة سانت ،ودعتا ،القدسشرقي لزيارة الضفة الغربية و  "إسرائيل"

 بالقيام بالزيارة التي لم تتمكنا من القيام بها. كونجرسن أعضاء الهما مءَ زمالوالية مينيسوتا، في 
فاء الواقع لينجحا في إخ "يجب أن ال نترك المجال أمام ترامب ونتنياهو مفتوحا   :وقالت عمر

 111".القاسي لالحتالل عنا
 20/8/2019 ،الثالثاء

 أبرمت صفقة ضخمة مع  اإلسرائيلية، إن دولة اإلمارات شرته صحيفة هآرتسقال تحقيق مطّول، ن
وأشار التحقيق إلى أن هذا الصفقة  .خيرة بقدرات استخباراتية متقدمة، بحيث تزودها األ"إسرائيل"

 Mati ماتي كوتشافيسرائيلي اإلعمال األبرعاية رجل بدأت تتبلور قبل عقد من الزمان، 

Kochavi. إحداهما قبل هآرتس، فقد تضمنت الصفقة، طائرتي تجسس، تسلمت اإلمارات  وحسب
 112األخرى خالل العام المقبل. "إسرائيل"قرابة عام، على أّن تسلم 

  أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن خطة لحكومته تقوم على تقديم منحة
للخريجين ممن لديهم استعداد للسكن في منطقة األغوار والعمل فيها، في إطار مساعي 

وأكد، في حديث إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن أهداف هذه الخطة  الل.عن االحت "االنفكاك"
وتعزيز صمود المواطنين في  ،ومقاطعة منتجات االحتالل ،هي االعتماد على الصناعة الوطنية

 113ومعالجة ظاهرة البطالة. ،األراضي المستهدفة باالستيطان
  ّهجرة منظمة للفلسطينيين من دعم على تصريحات  نائب رئيس حركة فتح محمود العالولب عق

لن تنجح في مساعيها بتشجيع سكان قطاع غزة للهجرة. واتهم  "إسرائيل"إّن  ،بقوله قطاع غزة
إسرائيل ببذل كل جهد، والضغط بكل ما تستطيع من  "صوت فلسطين"العالول في حديث إلذاعة 

ن تغيير األوضاع في أجل دفع المواطن الفلسطيني لترك أرضه. ودعا العالول من يريد البحث ع
 114وفتح الحدود. ،والسماح بحرية الحركة ،القطاع إلى رفع الحصار

  مستعدة لتشجيع السكان  بتل أبيعّلقت حركة حماس على تقارير إسرائيلية، تحدثت عن أن
، مؤكدة أن ثقتها بالشعب الفلسطيني عالية بأنه لن يترك الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة

ال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم في تصريحات صحفية: "شعبنا وق أرضه للمحتل.
بكل ما  للتضحيةالفلسطيني أثبت من خالل المحطات التاريخية المختلفة تشبثه بأرضه واستعداده 
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يملك من أجل أن يحافظ عليها، وقدم قافلة طويلة من الشهداء واألسرى والمبعدين والجرحى، 
 115ها".وليس أن يترك ،ليسترد أرضه

 عدنان غيث إلى إعالن العاصمة المحتلة مدينة منكوبة، بفعل اإلجراءات  دعا محافظ القدس
الحكومة اإلسرائيلية  غيث رئيسل وحمّ  .المدينة ومقدساتها وسكانها اإلسرائيلية التعسفية بحقّ 

المية بنيامين نتنياهو مسؤولية تفجير األوضاع في القدس، والساحة الفلسطينية والعربية واإلس
مدينة القدس تعيش أسوء الظروف "وأكد غيث أن  برمتها، من أجل خدمة أغراضه االنتخابية.

 116."واالستهداف المباشر والتحديات، وهي آخذة في االتساع مع حصار المدينة وأهلها المرابطين
  كان بأن الحكومة اإلسرائيلية ناقشت تهجير سوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان أقر

أن "المجلس  ا  قطاع غزة من خالل تشجيعهم على المغادرة بواسطة رحالت جوية منظمة، مدعي
شر إلى (، بحث هذه التفاصيل وناقش المقترحات، لكن النقاشات لم ت  كابينتالوزاري المصغر )

 117عملية )تهجير( على نطاق واسع".
 فلسطيني  500يلي اعتقلت أكثر من بأن قوات االحتالل اإلسرائ رأفاد تقرير صادر عن نادي األسي

التي شهدت ، كزت االعتقاالت في بلدة العيسويةتر و ، 2019 / يوليوبالقدس المحتلة خالل تموز
 118من مختلف األعمار. 300اعتقال أكثر من 

  وتضييع البوصلة عن  ،"عدم الوحدة ي، أنطالب لقاءخالل  ،أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري
ض كل قد يقوّ  ،وفقدان القدرة على التمييز بين العدو والصديق ،قيقي مع العدووجهة الصراع الح

 ،في موضوع صفقة القرن  لألسف اآلنهذا ما يحصل مشددا  على أن " ،"التي تحققت اإلنجازات
يها وسط انشغال األمة وتشظّ  تتمّ  ،التي هي باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية

 119فات واالنقسامات واالحتراب الداخلي".على محاور الخال

 لمح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن بالده كانت وراء الغارات الجوية التي أ
، نتنياهو وقال .2019خالل شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس  استهدفت مواقع إيرانية في العراق

ن إيران ليست لديها حصانة في أي مكان. إ" :كييف العاصمة األوكرانية مؤتمر صحفي فيخالل 
أن  نتنياهو وأضاف ."هم، أينما كان ذلك ضروريا ، ونحن نتصرف حاليا  بالفعلسنتصرف ضدّ 

وفي السياق نفسه،  ستواصل العمل عسكريا  كلما وحيثما كانت هناك حاجة للقيام بذلك. "إسرائيل"
مرات في األسابيع عدة  " أقدمتإسرائيل"بلوماسية غربية، لـ"الشرق األوسط" إن يقالت مصادر د

روسي  -ي أمريكتنفيذا  لتوافق  ،الماضية على قصف مخازن سالح وصواريخ إيرانية في العراق
إن التفاهم قضى بأال  تعبيره. وقالت المصادر، بحسب "سوريةضمان أمن إسرائيل في العراق و "لـ

طال مخازن  "تفجير غامض"اندالع وأعلن في بغداد، عن  تعلن تل أبيب رسميا  عن غاراتها.
تجدر اإلشارة و  في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صالح الدين. ،"الحشد الشعبي"أسلحة تابعة لـ

اللواء "استهداف  ، عندما تمّ 19/7/2019أول قصف على مخازن سالح إيرانية يعود إلى إلى أن 
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 تمّ ، 28/7/2019الح الدين. وفي في معسكر بلدة أمرلي في محافظة ص "الحشد الشعبي"من  "52
 نغارتيالوبين  وأسفرت عن تدمير صواريخ. ،شّن غارة استهدفت معسكر أشرف في محافظة ديالى

 120تلة الحارة االستراتيجية في ريف درعا، قرب الجوالن السوري المحتل. "إسرائيل"قصفت 

  في األمم المتحدة حول  لدى األمم المتحدة، خالل جلسة نقاش "إسرائيل"قال داني دانون سفير
الوضع في الشرق األوسط، إن على قادة الدول العربية أن يتحدثوا بشكل علني عن التعاون 

من العالم العربي،  "إسرائيل"ن دانون أن إيران نجحت في تقريب وبيّ  ."إسرائيل"المشترك بينهم وبين 
أن "التحديات  دانون  وأضاف بعة.وهناك عالقات وراء األبواب المغلقة، وفق ما أوردته القناة السا

 121المشتركة تتطلب من القادة العرب أن يقولوا عالنية بأن تعاوننا هو مصلحة مشتركة".
 ي، فأنت خائن جدا  ديموقراطي دونالد ترامب: "إذا كنت ترغب في التصويت لمريكقال الرئيس األ 

يين "مدانون إما ديموقراطلتون لإن اليهود الذين يصوّ  ترامب قالو  ."للشعب اليهودي وإسرائيل
 122.أو بعدم الوالء الشديد" ،باالفتقار التام للمعرفة

 21/8/2019 ،األربعاء

  ّعلى  أسابيعبعد عدة  األردنيةمت السلطة الفلسطينية الدفعة الثانية من المصفحات العسكرية تسل
الوطني  مناألمعا: "إن قوات  وكالةوقال مصدر أمني فلسطيني مسؤول ل .األولىوصول الدفعة 

من  أسابيعتسلمتها قبل عدة  أخرى خمس مصفحات  إلى إضافة ،تسلمت خمس مصفحات جديدة
الضفة  إلىدخول هذه المصفحات  أن "، مؤكدا  أردنية، وهذه المصفحات هي صناعة األردن

 123كاملة وبتنسيق بين الجانبين. إسرائيليةبموافقة تّمت الغربية 

 ا  أن هناك جمود والمركزية لحركة فتح عزام األحمدمة التحرير أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظ 
"إن هذا الجمود تتحمل  إذاعي:في حديث  ،وقال األحمد الفلسطينية. المصالحةفي ملف  ا  واضح

الموقع معها في  2017 تشرين األول/ أكتوبر 12مسؤوليته حركة حماس التي ترفض تنفيذ اتفاق 
 124."العاصمة المصرية القاهرة

 يبلغ من العمر  ا  ت سلطة المطارات والمعابر اإلسرائيلية، في بيان صدر عنها، أن "فلسطينيكر ذ
من مدينة نابلس، حاول خنق موظف تابع إلدارة المعابر الحدودية في سلطة السكان  عاما   35

وأضافت أن موظفي األمن التابعين لسلطة المطارات، نجحوا بـ"السيطرة"  والهجرة بواسطة حبل".
 125اقتياده إلى التحقيق لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية. الشاب الفلسطيني، وتمّ  على

  مشكلة االستيطان في  ، عن خطته لحلّ ت شاكيدأييلبرئاسة تحالف اليمين الموحد أعلن
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده الحزب في  المتمثلة بغالء الشقق السكنية. "،إسرائيل"

للقناة العبرية السابعة، فإن  ووفقا   .تحالفبية، بمشاركة مسؤولي الة ألكنا في الضفة الغر مستعمر 
في حال فاز في االنتخابات المقبلة وتقلد ملف وزارة  تحالفالالحديث يدور عن خطة سينفذها 
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االستيطان، حيث تنص الخطة على توطين أكثر من نصف مليون إسرائيلي في الضفة 
 126الغربية.

  وبية إبرام اتفاقية تجارة حرة تتضمن إعفاء مجموعة من البضائع من وكوريا الجن "إسرائيل"أعلنت
"هذه أول اتفاقية تجارة حرة  :بنيامين نتنياهو اإلسرائيليوصرح رئيس الوزراء  الرسوم الجمركية.

 127سيوي، ويا له من اقتصاد".آمن نوعها نعقدها مع اقتصاد 
  في ظلّ  ،اصل استنزاف أهالي األسرى بأن محاكم االحتالل تو  للدراساتأكد مركز أسرى فلسطين 

 الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحقّ 
 2019.128سنة منذ بداية  ألف دوالر في محكمة عوفر 100والتي بلغت  ،األطفال

 إليها هيئة  دعت ؛قرارات وزير العمل اللبناني آالف الفلسطينيين في مسيرات حاشدة ضدّ  شارك
العمل الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، والحراك الشعبي في 

، الفلسطينيةمخيمات الونظمت مسيرات متزامنة في  .مخيم عين الحلوة الذي شهد المسيرة الكبرى 
 129.ء اللبنانيعلن عن إغالق مداخل مخيم عين الحلوة بالتزامن مع عقد جلسة مجلس الوزراكما أ  

  ّق اآلمال" على خطة إدارة الرئيس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لم يعد يعل
، )مكان( ي دونالد ترامب "صفقة القرن"، وذلك في تصريح لمراسل هيئة البث اإلسرائيليةمريكاأل

ن يستطيع ماكرون أنه من المستحيل أ رأىو  خالل حديثه للصحفيين المعتمدين لدى اإلليزيه.
قائال : ماكرون وأضاف  .البيت األبيض "فرض اتفاق على األطراف التي ال ترغب في التفاوض"

التي يعمل عليها الرئيس ترامب وفريق مستشاريه. لكنني مستمر في  "لم أعد أنتظر صفقة القرن 
 130العمل على مقترحات مختلفة بشأن ذلك".

 مر صحفي مطّول عقده بصورة مرتجلة أمام البيت ، خالل مؤتي دونالد ترامبمريكقال الرئيس األ
األبيض: "أنا مسؤول عن أشياء عظيمة إلسرائيل"، وذلك رّدا  على مراسل سأله عن تصريحه في 

يين، وبالتحديد عّما إذا لم يكن ما قاله إحدى "الصور النمطية مريكشأن "والء" الناخبين اليهود األ
قائال : "ما من رئيس على اإلطالق قام بأي شيء يقترب  أضاف ترامب الشهيرة لمعاداة السامية".

اّتهامه  ترامبوجّدد  مما قمت به إلسرائيل، من مرتفعات الجوالن والقدس وإيران وغيرها".
لخصومه الديموقراطيين، بـ"معاداة السامية". وقال: "إّنهم معادون إلسرائيل". وأضاف: "برأيي، إذا 

 131ب اليهودي وخائن جدا  إلسرائيل".صوّت لديموقراطي فأنت خائن للشع
 22/8/2019 ،الخميس

 إسرائيل"أن السلطة الفلسطينية استعادت من  أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ" 
وقال الشيخ  .(دوالرمليون  566.2نحو شيكل ) ي مليارَ  حونعائدات ضريبة المحروقات وقدرها 
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 ،التوصل إليه مع الجانب اإلسرائيلي قبل عدة أيام ذ اتفاق تمّ اليوم تنفي "تمّ  :لوكالة فرانس برس
 132".ها السلطة الفلسطينية من إسرائيلبتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتري

 دا  على إطالق صاروخين من ر  ،قصف الجيش اإلسرائيلي مواقع لحركة حماس في قطاع غزة
، ما يرفع إلى ستة عدد الصواريخ التي أطلقت من نخالل الليل صاروخي حماسوأطلقت  .القطاع

 133لجيش اإلسرائيلي.ل ا  من أسبوع، وفقالقطاع خالل أقل 
  بعثت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة مذكرة إلى رئيس الوزراء اللبناني، سعد

بحيث ي ستثنى منه  ،ينالحريري، ناشدته فيها تعديل قرار وزير العمل بشأن الالجئين الفلسطيني
والبدء بحوار  ،عمل[ال]بحثا  عن  وليسوا وافدين ]الجئون قسرا [ كونهم مقيمينلالالجئون الفلسطينيون 

 134مب.البناني فلسطيني لبلورة خطة عمل مشتركة إلبعاد مخاطر التوطين ومواجهة صفقة تر 
  ما أسماها "قواعد إيرانية  ربات جوية ضدّ ض "إسرائيل"بنيامين نتنياهو تنفيذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي أكد

في حديث للقناة التاسعة العبرية التي تنطق بالروسية،  ،وأوضح نتنياهو في العراق وجبهات أخرى".
 سوريةإسرائيل في العراق واليمن و  "إيران تقيم قواعد ضدّ  ، أنالعبرية كانشبكة ريشت قناة ونقلتها 

 135راق، وجبهات أخرى بما فيها األراضي السورية وغيرها".إيران في الع ولبنان، ونحن نعمل ضدّ 
  الملف ، أن اللبناني جلسة مجلس الوزراء انتهاءجمال الجراح، بعد اللبناني أعلن وزير اإلعالم"

تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة  الفلسطيني أثير في الجلسة، وتمّ 
وسليم  ،ومحمود قماطي ،وية الوزراء: كميل أبو سليمانرئيس الحكومة سعد الحريري وعض

 136وأكرم شهيب". ،ويوسف فنيانوس ،جريصاتي

 أيمن عودة، في لقاء مع الصحفي ناحوم برنياع في الكنيست اإلسرائيلي النائب أعلن Nahum 

Barnea أحزاب  أنه مستعد لالنضمام إلى ائتالف حكومي يضمّ  ،في صحيفة يديعوت أحرونوت
 137."إسرائيل"والوسط في اليسار 

 23/8/2019 ،الجمعة

   ة مستعمر إثر انفجار عبوة ناسفة قرب  ،وأصيب اثنان آخران من عائلتها ،ةإسرائيليتلت مستوطنة ق
ورجح جيش االحتالل أن العبوة الناسفة ألقيت من سيارة عابرة، وقد  .دوليف شمال غرب رام هللا

 138.واسعةدفع بتعزيزات إلى المكان وشرع في مطاردات 
 ون العامةؤ القدس للش مركزفي موقع  له في تقرير ،الصحفي اإلسرائيلي يوني بن مناحيم قال 

Jerusalem Center For Public Affairs ،نه "وفق معلومات إسرائيلية عن حماس، فقد حصل إ
ناح العاروري على وعود من القيادة اإليرانية بأن الجصالح[ نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ]

وطائرات مسيرة  ،الطائرات وصواريخ كتف ضدّ  ،وكورنيت ،العسكري سيحصل على صواريخ دقيقة
 139".من أجل محاربة الجيش اإلسرائيلي، بجانب الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحماس ،مفخخة
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  المشاركين في جمعة "لبيك يا أقصى" من مسيرات العودة السلمية على  االحتاللقمعت قوات
 140.، برصاص االحتاللا  فلسطيني 122إصابة  ، مما أسفر عنالشرقية لقطاع غزة الحدود

  قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي إن هناك نية إلقامة تحركات على الحدود
وأضاف عبد الهادي أنه حتى اللحظة  .بالتنسيق مع القوى واألحزاب اللبنانية ،اللبنانية الفلسطينية

على فيما يتعلق بإجازة العمل لالجئ الفلسطيني، عن تجميد قراره رسمّيا   اللبناني العمللم يعلن وزير 
 وقال عبد الهادي: .الرغم من تجميد قراره فعلّيا ، واصفا  التحركات في المخيمات بالسلمية والحضارية

ف شارك آالفيما  .أشكاال  جديدة ذإن التحركات في المخيمات الفلسطينية مستمرة، وستأخ
في مسيرات ومظاهرات حاشدة انطلقت في المخيمات الفلسطينية في لبنان في جمعة  الفلسطينيين

 141.الغضب السادسة، رفضا  لقرارات وزير العمل اللبناني
 24/8/2019 ،السبت

  اإلسرائيلي، موشيه يعلون، إنه ال يمانع من الجلوس كاحول الفان في تحالف  الثالثقال الرجل
 ،على هذا الوزير أوال  أن يعترف بيهودية دولة إسرائيل"يرا  عربيا ، ولكن بشرط وز  في حكومة تضمّ 

 142."يةديموقراطوبأنها 

  ألف امرأة  17، أن لهاأعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير
ي السجون حاليا  ؛ بقيت منهن ف1967 سنة، منذ ةسجون اإلسرائيليالفلسطينية تعرضن لألسر في 

الهيئة مليون حالة اعتقال في  رصدتو  .أسيرة معتقالت في انتظار المحاكمة 47امرأة، و 36
أسير وأسيرة،  500نحو يبلغ ، وقالت إن عدد األسرى اإلداريين 1967صفوف الفلسطينيين منذ سنة 
هيئة إن عدد وقالت ال .حالة مصابة بالسرطان 30أسير؛ بينهم  700وعدد األسرى المرضى نحو 

 تّم اعتقال، 2019وبحسب إحصاءات سنة  شهيدا ؛ 218بلغ  1967 سنةمنذ  ةر يشهداء الحركة األس
 143امرأة. 40طفال ، و 230؛ غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو فلسطينيا   600,1نحو 

  ّمواقع وقال إنها استهدفت  ،، في محيط دمشقليسرائياإل سالح الجوها تسببت الغارات التي شن
وثالث  اللبناني، ين اثنين من حزب هللاتابعة لقوات إيرانية ومجموعات موالية لها، بمقتل مقاتلَ 

رامي عبد الرحمن،  وقال مدير المرصد .اإلنسانإيراني، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 
في المنطقة استهدفت مواقع لإليرانيين وحزب هللا "إن الغارات اإلسرائيلية  ،لوكالة فرانس برس

 144".ي والسيدة زينب في جنوب شرق دمشقالواقعة بين مطار دمشق الدول
 25/8/2019 ،األحد

 من يأتي إلى قتلك، اقتله أوال  "رئيس الوزراء ووزير الدفاع اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو:  قال" .
إليراني أرسل ا فيلق القدساألمنية اكتشفنا أن  المؤسسةبجهود معقدة بذلتها "وأضاف نتنياهو: 
، من أجل قتل إسرائيليين في الجوالن، من سوريةنت من عناصر شيعة إلى وحدة خاصة، تكوّ 
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رة مفخخة. أود أن أؤكد أن هذه مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية، وبمهمة أوكلت من خالل طائرات مسيّ 
ئيل من أي دولة في هجمات على إسرا أود أن أؤكد أننا لن نقبل بشنّ ": نتنياهو وقال ."قبل إيران

هجمات على إسرائيل ستتحمل  هذه المنطقة، أيا  كانت. وكل دولة ستسمح باستخدام أراضيها لشنّ 
 145."على أن الدولة ستتحمل النتائج —في تلميح إلى لبنان—وأشدد  ،النتائج

 ادعى المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي رونين منيليس Ronen Manelis  أن فيلق القدس التابع
هجوم بعدد من الطائرات المسيرة الصغيرة والمفخخة، وأن  حرس الثورة اإليراني، سعى إلى شنّ ل

على موقع في قرية عقربا قرب  24/8/2019في ها الطيران الحربي اإلسرائيلية الغارة التي شنّ 
إن  رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافيوقال  دمشق، كان هدفها إحباط الهجوم اإليراني.

هجوم الذي قمنا بإحباطه كان يفترض أن يشمل مهاجمة عدة طائرات مسيرة صغيرة مفخخة "ال
. وعلينا أن من األهداف في البالد. وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، قاد الهجوم شخصيا   عددا  

 146نستعد لكافة االحتماالت".
 ل بسقوط ، تمثّ 2006يوليو  /استفاق اللبنانيون على تطور أمني هو األخطر منذ عدوان تموز

ض في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما و  في حي معَ  فجرا   ،مسّيرة، وانفجار أخرى  إسرائيليةطائرة 
 أيوالحزب لم يسقط  ،"ما حصل في الضاحية انفجار حقيقي أنللتأكيد  اللبناني سارع حزب هللا

واقع لم يحددها التحقيق حتى طائرة". وأشار إلى "أن الطائرتين اإلسرائيليتين كانتا تستهدفان م
لن "وقال: ، على الهجوم اإلسرائيلي حسن نصر هللا بالردّ  السيدحزب لتوّعد األمين العام ل. و "اآلن

انتهى "، متوعدا  "نسمح بمسار من هذا النوع مهما كلف الثمن... وسنفعل كل شيء لمنع حصوله
ويبقى الكيان الغاصب في  ،لبنانالزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف في مكان في 

بأنه "أول خرق كبير وواضح لقواعد االشتباك التي  جرى ووصف ما ". فلسطين آمنا  في أي منطقة
كت عنه سيؤسّ ""، وتابع: 2006 تأسست بعد حرب تموز س لمسار خطير جدا  هذا الخرق إذا س 

 147."  ح لبنان مستباحاعلى لبنان... ولن نسمح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وبأن يصب
  سقط عدد من عناصر "الحشد الشعبي" في العراق، بين قتيل وجريح، بقصف استهدف موقعا  لهم

 148.رجح أنها تابعة لالحتالل اإلسرائيليفي بلدة القائم على الحدود العراقية السورية، بطائرة مسيرة ي  
 

  ّتها في األخيرة التي شنّ  "ائيلإسر "ق قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني على هجمات عل
: "هذه العمليات المجنونة هي آخر تويتروقال سليماني على صفحته على  .ولبنان والعراق سورية

 149".تخبطات الكيان الصهيوني
 بنيامين ، برئاسة (كابينت)للشؤون السياسية واألمنية  المصغراإلسرائيلي المجلس الوزاري  اجتمع

والمخابرات، للتباحث في األوضاع، وسط تحركات واسعة وحالة نتنياهو، وحضور قادة الجيش 
استنفار قصوى على الحدود الشمالية والجنوبية، وكذلك في الضفة الغربية، تحسبا  من ردود فعل 
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، Yoav Galantيوآف جاالنت اإلسرائيلي  اإلسكانوزير على العمليات اإلسرائيلية، فيما صرح 
 150."جب استنفاد جميع االحتماالت أوال  خوض الحرب هو آخر ملجأ، وي"بأن 

 مستعمرات غالف غزةستوطنين جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة باتجاه أصيب عدد من الم. 
 ثالثةوأعلن جيش االحتالل، أن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين من أصل 

 151أطلقوا قرب مستعمرة سديروت شرق القطاع.
 ادة إعمار قطاع غزة، في توزيع الدفعة الثالثة من المساعدات النقدية بدأت اللجنة القطرية إلع

الفقيرة  لألسروذلك ضمن المساعدات القطرية  ،ألف عائلة فقيرة 100التي ستستهدف هذا الشهر 
الفرنسية عن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة  L'Obs ونقل تقرير صحيفة لوبس. في القطاع

إنه "سيتم توزيع دفعة  ،طاع غزة قوله في مقابلة مع وكالة فرانس برسالقطرية إلعادة إعمار ق
 152."أخرى بقيمة عشرة ماليين دوالر لمائة ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة

 ية شطب مريكقرار اإلدارة األ إلى مصادر في قيادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، أشارت
مب اإدارة الرئيس دونالد تر "إن  وقالت هذه المصادر .جيةالسلطة الفلسطينية من موقع وزارة الخار 

مثابرة في نهجها لتغيير التعامل مع السلطة الفلسطينية، وعقابها على رفضها التواصل مع 
شطبت كلمة احتالل "بعد أن و  األمريكية وزارة الخارجيةالمصادر النظر إلى أن  تلفت. و "واشنطن

قدمت خطوة أخرى إلى األمام وشطبت السلطة الفلسطينية في تعاطيها مع الموضوع الفلسطيني، ت
وأكدت ". طية في الشرق األوسمريكمن موقع وزارة الخارجية، كواحدة من مناطق نشاط اإلدارة األ

هو الذي يقف وراء هذا  ديفيد فريدمان "إسرائيل"المصادر أن سفير الواليات المتحدة في 
 153اإلجراء.

 26/8/2019 ،اإلثنين

  ّفلسطين لتحرير للجبهة الشعبيةعسكري تابع  غارات على موقعثالث اإلسرائيلية  ئراتالطات شن 
وقال مسؤول فلسطيني في بلدة  القيادة العامة في منطقة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية. -

 154.خسائر مادية فقط دون وقوع ضحايا ولم تؤد إال إلى ،قوسايا إن الهجمات استهدفت الموقع
 أكد عون و . اإلسرائيليعلى العدوان  في الردّ  ميشال عون أن للبنان الحقّ  اللبناني لرئيسأعلن ا

خالل  عون، االعتداءات اإلسرائيلية بكل الوسائل". وقال لبنان في الدفاع عن نفسه ضدّ  "حقّ 
الن المتحدة في لبنان، إن ما قام به العدو "بمثابة إع لألمماستقباله الممثل الخاص لألمين العام 

 155حقنا في الدفاع عن سيادتنا واستقاللنا وسالمة أراضينا". إلىحرب يتيح لنا اللجوء 
  بقرار رئيس التزاما   ،دوالر إلى الخزينة العامة 81,600شكري بشارة  الفلسطيني الماليةأعاد وزير 

حمد هللا رامي ال برئاسة ئهاالحكومة السابقة وأعضامحمود عباس، بإلزام رئيس  السلطة الفلسطينية
 الخاصة برواتبهم ومكافآتهم. عباسبإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة 
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إن بشارة أول الملتزمين بإعادة المبالغ  ،بالتحويلة زراء الذي تسّلم كشفا  وقال مكتب رئيس الو 
 156.ن أعضاء الحكومة السابقة ورئيسهاالمستحقة عليهم م

  هت إلى الدائرة الخارجية في االتحاد لخارجية اإلسرائيلية إنها توجّ اوزارة قالت مصادر في
يشرف عليه صالح  زعمت أنه حماس في تركيا، الذيحركة األوروبي طالبة إغالق مكتب 

إن الخارجية اإلسرائيلية  قالتالعمليات داخل الضفة الغربية. و  عي أنه مسؤولتدّ و العاروري، 
إلى الرئيس التركي  مباشرا   ووجهت اتهاما   ،يرة للغايةنشاطات حماس المخططة في تركيا خط

ردوغان، بأنه يسكت ويغض الطرف عما تقوم به حماس وتخطط له من عمليات في أرجب 
حماس أن تنشط من أراضيها تركيا تسمح ل"من أراضي تركيا. وقالت إن  الضفة الغربية انطالقا  

 157."وتتعامل معها كتنظيم شرعي
  كة الجهاد اإلسالمي بتصعيد التوتر على جبهة قطاع غزة خدمة إليران. حر  "إسرائيل"اتهمت

تقف خلف كل الصواريخ التي أطلقت في أسبوع واحد من قطاع غزة. وقال  "الجهاد"إن  تلاوق
بإيعاٍز  ،الجهاد اإلسالمي": األراضي الفلسطينية كميل أبو ركنمنسق الحكومة اإلسرائيلية في 

 158."بأمن المنطقة، والعواقب أنتم من سيشعر بها وتمّس  ،خرى االستقرارتهدد مرة تلو األ ،إيراني
  إن األالعيب القذرة التي تقوم بها الحكومة مولود جاويش أوغلو التركي  الخارجيةقال وزير

أن تركيا ستواصل مساعدة  مؤكدا   ،قبيل كل استحقاق انتخابي، بدأت مجددا   اإلسرائيلية
وزير الخارجية اإلسرائيلية يسرائيل على تصريحات  جاء ذلك، ردا  و  .القدس شرقيالفلسطينيين في 

شرقي ، الذي قال إنه أمر بإعداد حزمة من اإلجراءات لوقف األنشطة التركية في كاتس
 159.القدس

   ما قامت به "إسرائيل" من ، في تغريدة له على توتير ،البحرين، خالد بن أحمد خارجيةوزير عّد
غارة،  "إسرائيل" على خلفية شنّ  ؛ جاء ذلكعن النفس" رعها، "دفاعا  إليران وأذ توجيه ضربات

 160.على ما وصفتها بـ"أهداف إيرانية" في سورية
  282,000ألكثر من  2019/2020قالت وكالة األونروا إن اليوم هو أول أيام العام الدراسي الجديد 

قالت األونروا، في و  .غزة قطاع وكالة فيالفتاة وصبي ممن يداومون في المدارس التي تديرها 
"إن أطفال المدارس أولئك في غزة هم جزء من إجمالي طلبة األونروا البالغ عددهم  بيان لها:
مدرسة تابعة لألونروا في سورية واألردن ولبنان  709يدرسون في  ،طالب وطالبة 532,000

الذي  بيير كرينبولونروا لأل العامالمفوض وقال . "والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة
لوال االلتزام الذي أظهره المساندون لنا والشركاء  ممكنا   لم يكن فتح مدارس األونروا أمرا  : "زار غزة

 161".والمانحون والمستضيفون لنا، والذين نعرب لهم عن امتناننا العميق
 وقال المتحدث  كي.يمليون دوالر أمر  150أن العجز المالي لديها يتجاوز  اونرو األ أعلنت وكالة

 162.دوالر مليار 1.2كالة سامي مشعشع إن ميزانيتها تبلغ الو باسم 
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  َم االتحاد األوروبي  إلى السلطةمليون دوالر(  22.23)نحو مليون يورو  20بقيمة  إسهاما  ماليا  َقد 
وضح وأ لألسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. االجتماعيةلدفع الم َخَصصات  الفلسطينية

، أن هذه هي الدفعة الثانية هذا العام، وستغطي المخصصات االجتماعية هاالتحاد في بيان ل
 163 في قطاع غزة.منها  %77عائلة، يعيش  530,71 ـالمقدمة ل

 27/8/2019 ،الثالثاء

  بعثوا برسالة خاصة وعاجلة إلى رئيس  "إسرائيل"الثانية أن كبار الحاخامات في  العبريةذكرت القناة
وتتعلق بالمجندات في ، األركان أفيف كوخافي، وقيادات الجيشوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس ال

رسالة هو اإلعراب عن بالغ قلقهم من ارتفاع نسبة الوأوردت القناة أن ما جاء في  الجيش.
 164.مليون دوالر( 1.41)نحو  ماليين شيكل خمسةاإلجهاض وسط المجندات، والتي تكلف الجيش 

  إلى القاهرة إلجراء  ،برئاسة عضو المكتب السياسي روحي مشتهى ،حركة حماسوصل وفد
لزيارات عديدة أجرتها قيادة حماس  وتأتي هذه الزيارة استكماال   مباحثات مع المسؤولين المصريين.

 165ومعاناة قطاع غزة. ،والشأن الفلسطيني ،لبحث الملفات الثنائية ،بمستوياتها المختلفة في مصر
 حسن  السيد أقوال األمين العام لحزب هللا بنيامين نتنياهو إنه سمع اإلسرائيلي الوزراءرئيس  قال

سوف ترد على أي هجوم. وأضاف  "إسرائيل"، محذرا  من أن "أن يهدأ"نصر هللا، وإنه يقترح عليه 
ى نصر هللا يعلم جيدا  أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيدا ، وأن ترد عل"نتنياهو: 

في الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، أن يحذرا  أعدائها. وأقترح عليه وعلى قائد فيلق القدس
 166."في الكالم، ويحذرا أكثر في األفعال

  155.167 اإلسرائيلي قرية العراقيب في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ االحتاللهدمت قوات 
  ن هناك محاوالت لنزع الشرعية عن قضية إ ينبولبيير كر ألونروا وكالة ال العامالمفوض قال

، ومنع تجديد تفويض واليتها، مبديا  في المقابل األونرواالفلسطينيين عبر التشكيك في  الالجئين
أكد التعاون الكامل مع تحقيق األمم المتحدة كما  ألونروا.لدول لثقته بتأييد الغالبية العظمى من ا
 168استخدام السلطة داخل الوكالة.بشأن مزاعم سوء اإلدارة وإساءة 

 هيرنانديز خوان أورالندو أن رئيس البالد  لها، في بيان ،ذكرت حكومة هندوراسJuan Orlando 

Hernandez 2019سبتمبر  /سيسافر إلى القدس المحتلة الفتتاح "مكتب دبلوماسي" هناك أول أيلول، 
إلى أنه من وجهة نظره يعترف نانديز هير  أشارو  ."إسرائيل"بالسفارة في  وسيكون المكتب ملحقا  

أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بالده  موضحا   ،"القدس عاصمة لدولة إسرائيل"بـ
طرحت فكرة نقل السفارة إلى  "إسرائيل"أن  لها، في بيان ،وذكرت الخارجية الواقعة في تل أبيب.

 169لدولية والوطنية".ه في األجواء ا"تحليل القدس في اقتراح يجري حاليا  
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  استشهاد ثالثة عناصر من الشرطة الفلسطينية وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني أعلنت
وإصابة آخرين، جراء تفجيرين منفصلين شبه متزامنين استهدفا حاجزين للشرطة غربي مدينة 

بعها على الخيوط نت من وضع أصاغزة. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن األجهزة األمنية "تمكّ 
األولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف مالبساتها كافة، 

 170والتي سنعلن عنها في وقت الحق".

 28/8/2019األربعاء، 

  أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة أن هناك تقدما  كبيرا  في التحقيقات
إن  ،وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم .بالتفجيرين اللذين استهدفا نقطتين للشرطةالخاصة 

ن فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة، حيث تّم التعرف على هويتهما وتتواصل يانتحاري
وأشار البزم إلى أن من يقف خلف هذا العمل  .التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما

أهدافه مع أهداف االحتالل اإلسرائيلي في النيل من استقرار الحالة األمنية  الجبان تتقاطع
 171.المستقرة في قطاع غزة

  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في تعقيبه على حادث التفجيرين غرب
"إذ  على غزة فقد اجتازت ما هو أخطر وأكبر". وأضاف هنية قائال : خوفمدينة غزة، إنه "ال 

فإنها ستكون كما كل حدث سابق تحت  ،نؤكد لشعبنا أنه مهما يكون أمر هذه االنفجارات
ولن تتمكن من النيل من ثبات أهلنا وصموده". واستطرد هنية: "برهة من الوقت  ،السيطرة

 172وستكون األمور واضحة وجلية أمام شعبنا".
  قال جال برجرGal Burgerلسلطة الفلسطينية أحبطت عملية ، مراسل قناة كان العبرية، إن ا

كانت ست نفذ ضّد دورية لجيش االحتالل في منطقة جبل جرزيم بمدينة نابلس قبل يوم ونصف من 
. 23/8/2019عملية عين بوبين غرب رام هللا التي ق تلت فيها مستوطنة وأصيب اثنين آخرين في 

األمنية الفلسطينية عثرت على  وأضاف المراسل نقال  عن مسؤولين أمنيين فلسطينيين أن األجهزة
 173.العبوة الناسفة وأحبطتها في أحد الشوارع الذي تمر منه مركبات تابعة لجيش االحتالل

  فتح الجيش اللبناني النار على طائرات استطالعية إسرائيلية بعد خرقها األجواء اللبنانية، ورصدها
لتوجيه، في بيان لها، أن "طائرة وأعلنت قيادة الجيش مديرية ا .بالعين المجردة على الحدود

استطالع تابعة للعدو اإلسرائيلي مسّيرة آتية من األراضي الفلسطينية المحتّلة، خرقت األجواء 
اللبنانية وحّلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصّدى لها الجيش وأطلق النيران 

 174باتجاهها ما اضطّرها للعودة من حيث أتت".
 ادة الحزب الجمهوري األمريكي الكونجرس المحلي لوالية أالباما على بدء تحرك يسعى حّثت قي

عمر من الكونجرس، بسبب مواقفها ضّد االحتالل اإلسرائيلي. وأيد الحزب  إلهانلطرد النائبة 
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الجمهوري قرارا  يدعو إلى اإلطاحة بعضوية عمر، وأوضحت مصادر أن اللجنة الجمهورية وافقت 
 Tommy Hans.175بعد تقديمه من قبل النائب تومي هانز  ،عبر تصويت صوتي على القرار

 29/8/2019الخميس، 

  عن مفاوضات وفد الحركة الذي يزور القاهرة الجديدقالت مصادر في حركة حماس، لـ"العربي ،"
إن الحركة رّدت على تحذيٍر مصري من التصعيد في قطاع غزة، برسالٍة شديدة اللهجة،  ،حاليا  
ها بأن أي إجراء من جانب االحتالل اإلسرائيلي يمثل اعتداء  على أهالي القطاع لن يتم التعامل مفاد

وبحسب المصادر فإن وفد الحركة أبلغ الجانب المصري أن  .معه إال بالقوة، وربما بردٍّ أشد قسوة
سرائيلي في "اتفاق التهدئة مكتوٌب بالدماء، وحماس مستعدة للدخول في أي مواجهة مع االحتالل اإل

هذه اآلونة، وهي لن تكون بمفردها، وعلى حكومة االحتالل أن تتحّمل تبعات ما سيحدث جّراء 
 176".القطاع وشعبه، وتمّلصها من االتفاقات التي ترعاها القاهرة تعنتها المتواصل ضدّ 

 قال المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة إياد البزم أن 
وأوضح البزم، في تصريح  .التحقيقات في جريمة تفجير حاجزي الشرطة وصلت مرحلة متقدمة

له، أن األجهزة األمنية تمكنت من إحباط مخطط إجرامي خطير، يرتكز على استهداف النسيج 
المجتمعي وضرب العالقة بين الفصائل الفلسطينية؛ إلدخال قطاع غزة في أتون الفوضى 

األجهزة األمنية وضعت أيديها على تفاصيل المخطط، وباتت أطرافه لديها وكشف أن  .والفلتان
 177مكشوفة، وستعلن التفاصيل لشعبنا قريبا .

  أعلن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، توقيف عشرة أشخاص تورطوا
به على وكتب أبو مرزوق، عبر حسا .في قطاع غزة 27/8/2019في التفجيرين اللذين وقعا في 

ن "األجهزة األمنية في غزة ألقت القبض على الخلية التي قامت بالتفجيرات األخيرة إتويتر، 
 178وعددهم عشرة".

  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن اإلدارة األمريكية الحالية ال ت ساعد في تحقيق
المستشارة األلمانية وأضاف عباس، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع  .السالم واألمن في المنطقة

أنجيال ميركل في برلين، أن "اإلدارة األمريكية رفعت ملفات القدس والالجئين والحدود واالستيطان 
واألمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلت بها إجراءات متناقضة مع 

 179المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره".
 الجئا  فلسطينيا  من أبناء  1,180من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  رصدت مجموعة العمل

، فيما 2019حتى حزيران/ يونيو  2011المخيمات والتجمعات الرئيسية في سورية، خالل الفترة 
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تشير إحصائيات مجموعة العمل إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجون النظام 
 180نساء. 108شخصا ، منهم  1,759السوري يبلغ أكثر من 

 في بيان له، إن القوات في العديد من األلوية القتالية المتمركزة  ،أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي
على الحدود الشمالية سوف تظّل في مواقعها حتى إشعار آخر. وذكر الموقع اإللكتروني 

( على حركة الجنود لصحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أنه أعلن حالة منع تجول )تقييد
 181والمركبات العسكرية حتى إشعار آخر.

  على غزة  2014قال نائب رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابق يائير جوالن إن حرب
وأضاف جوالن، في حديث إلذاعة الجيش، أن حركة  كانت فاشلة، وما حصل بعدها يثبت ذلك.

 182"إسرائيل".حماس هي من ت حدد االستراتيجية الحالية وليس 

  بيانا  رحب فيه بقرار جمهورية ناورو االعتراف وزير الخارجية اإلسرائيلية يسرائيل كاتس أصدر
لقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وفتح سفارة لها فيها. وقال كاتس إن القرار ي عّد ثمرة أخرى من ثمار اب

 183مة لـ"إسرائيل".القرار التاريخي للرئيس األمريكي دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاص
  قالت دراسة إسرائيلية إن "إسرائيل" ترتبط بمستويات تعاون أمني واستخباري وسياسي مباشر مع

كل من السعودية ومصر واألردن واإلمارات، مشيرة إلى تعاون إسرائيلي سعودي إماراتي في 
بين "إسرائيل" والعالم  مواجهة االتفاق النووي اإليراني. وأشارت الدراسة، التي تناولت واقع العالقة

 Mitvim – Theالمعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية اإلقليمية  -العربي، والتي أعدها ميتفيم 

Israeli Institute for Regional Foreign Policies ،ن السعودية و"إسرائيل" ترتبطان إلى أ
هت طهران في المنطقة". ونوّ  بـ"تعاون أمني سري هدفه مواجهة البرنامج النووي اإليراني وتدخالت

الدراسة إلى التقارير التي أشارت في السابق إلى موافقة السعودية على أن يستخدم سالح الجو 
 184اإلسرائيلي غالفها الجوي لضرب المنشآت النووية اإليرانية.

  األمريكي مايك بومبيو بيانا  قال فيه إن "مكتب مراقبة األصول األجنبية الخارجيةأصدر وزير "
التابع لوزارة الخزانة األمريكية، وبالشراكة مع سلطنة ع مان، فرض عقوبات على أربعة من 

رين الماليين" المسؤولين عن نقل عشرات الماليين من الدوالرات بين الحرس الثوري "الميسِّ 
قوات القدس وكتائب القسام في قطاع غزة. وجاء في البيان: "قام مكتب مراقبة  -اإليراني 

ل األجنبية بتصنيف كل من محمد سرور، وكمال عبد الرحمن عارف عوض، وفواز األصو 
، الذي 13224محمود علي ناصر، ومحمد كمال العي، كإرهابيين، بموجب األمر التنفيذي رقم 

 185يستهدف اإلرهابيين وهؤالء الذين يقدمون الدعم لإلرهابيين أو أعمال اإلرهاب".
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  بومبيو، خالل مقابلة إذاعية، إن الواليات المتحدة ستدعم األمريكي مايك  الخارجيةقال وزير
 186في محافل األمم المتحدة. م"إسرائيل" في أي مواجهة مع إيران، سواء على األرض أ

 30/8/2019الجمعة، 

  بنيامين نتنياهو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خالل اتصال  اإلسرائيلّيةقال رئيس الحكومة
تطورات األمنّية مع لبنان، إن "إسرائيل" ستدافع عن نفسها من "العدوانية هاتفي، للحديث عن ال

ضّدها، وستمنع التسلح بسالح قاتل ألعدائها الذين يريدون تدميرها". وأضاف نتنياهو أنه "من 
يرعى العدوانية والتسّلح لن يكون محّصنا ... وهذا تحديدا  هو الوقت غير المناسب للمباحثات مع 

 187لوقت الذي تزيد عدوانّيتها في المنطقة".إيران، في ا
  يهود أولمرت رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بأنه إاتهم رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق

هم نتنياهو وقال أولمرت، في مقابلة إذاعية، إنه يتّ  .يزرع الخوف والهلع لتحقيق مكاسب انتخابية
 188.خابية، إلى حربيجر الدولة، وألسباب انت هرسميا  بأن

  قالت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إن مرور أكثر من شهر على عمل لجنة وقف العمل
ودعت الجبهة  .باالتفاقيات مع االحتالل اإلسرائيلي من دون نتائج، يضع القرار في دائرة الشك

مني إلنهاء أعمالها، القيادة الرسمية الفلسطينية، ولجنة وقف العمل باالتفاقيات، إلى وضع سقف ز 
كما دعتها إلى إكساب القرار صدقية ومضمونا  عمليا ، من خالل اتخاذ خطوات ال تحتاج إلى 

  189.آليات وخطط لتنفيذها
  قمعت قوات االحتالل المشاركين في جمعة "الوفاء للشهداء" من مسيرات العودة السلمية على

 .190فلسطينيا  برصاص االحتالل 75، مما أسفر عن إصابة ةالحدود الشرقية لقطاع غز 
  أعلن الجيش اإلسرائيلي عن حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية مع لبنان وسورية، وقام

، بجولة على الوحدات القتالية المرابطة هناك، واستعرض الحشود رئيس األركان أفيف كوخافي
 191.عليه بكل قسوةالعسكرية بشكل تظاهري، وقال إن جيشه جاهز لمواجهة أي اعتداء وسيرد 

  مليون دوالر( لدفع رواتب ومخصصات  27.12مليون يورو )نحو  24.5األوروبي قدم االتحاد
ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية عن شهر  56تقاعد لنحو 

َلة من االتحا2019آب/ أغسطس  د األوروبي، . وأوضح االتحاد األوروبي "أن هذه الم ساهمة م َمو 
 192".[PEGAS]وهي ج زء من الدعم المالي الم باشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس 
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 31/8/2019السبت، 

  ألف صاروخ وقذيفة أطلقت على البلدات  13كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن أكثر من
حيفة إن "إسرائيل" عاما . وقالت الص 14اإلسرائيلية من قطاع غزة منذ االنسحاب اإلسرائيلي قبل 

 ،فقدت الردع واألمن أمام غزة. وبحسب التقرير الذي نشره موقع الصحيفة، فإن قبل هذه الفترة
مع بدء تسلم السلطة لألراضي الفلسطينية وحتى االنسحاب في آب/ أغسطس  1994منذ سنة 

ة، وعلى وتابعت الصحيفة أنه في الضفة الغربي آالف. 5، بلغ عدد الصواريخ والقذائف 2005
من الكمية التي تّم  %0.1صاروخا  وقذيفة فقط، أي ما يعادل  13عاما  تّم إطالق  52مدار 

 193عاما  منذ فّك االرتباط. 14إطالقها من غزة خالل 
  أظهرت معطيات تقرير رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن األرض التابع لمنظمة التحرير

محيط مدينة القدس المحتلة وصل منذ فوز دونالد ترامب  االستيطاني في البناءالفلسطينية، أن 
في انتخابات الرئاسة األمريكية إلى مستويات قياسية مقارنة  باألعوام العشرين األخيرة. ووفقا  

تصاعدا  هائال  في وتيرة البناء االستيطاني في المدينة  2018-2017للتقديرات فقد شهدت الفترة 
 %58وحدة استيطانية جديدة، بارتفاع يبلغ  1,861على بناء المحتلة، حيث تمت المصادقة 

 2016.194و 2015مقارنة  بسنتي 
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