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 اليوميات الفلسطينية
 2019 بتمبرس/ أيلول

 1/9/2019 ،األحد

  ات الضفة الغربية المحتلة عبر مستعمر كافة  بضم   بنيامين نتنياهو يسرائيلاإلتعهد رئيس الوزراء
إن  ،ألكانامستعمرة الدراسي في  عامالفرض "السيادة اليهودية" عليها. وقال نتنياهو، خالل افتتاح 

كافة  رضنا ولن نقتلع من هنا أي أحد، وسنفرض السيادة اليهودي ة على، أإسرائيل"هذه أرض 
 .جديدة.. اً "نحن نبني هنا بيوت قائاًل: وأضاف نتنياهو ".إسرائيلالمستوطنات كجزء من دولة 

 1سنبني ألكانا أخرى، وأخرى وأخرى".

 يوبي، آبي أحمد، مع نظيره األثية، بنيامين نتنياهو، في مكتبهسرائيلالتقى رئيس الحكومة اإل 
Abiy Ahmed يقف البلدان أمام تهديدات من جانب إرهابيين مسلمين متطرفين.  :نتنياهو قال. و"

إنهم ال يهددوننا فحسب بل هم يهددون العالم أجمع. نؤمن بأننا نستطيع أن نتشارك الخبرة التي 
 أحمد مع نتنياهوفق اتو  ".ي أجبرتنا على الدفاع عن أنفسناكسبناها بسبب الضرورة المؤسفة الت

وقال  عشرة أضعاف حجمها الحالي. ،على تفاهمات واتفاقيات لتعزيز التعاون والتجارة البينية
الروح في عالقتنا الثنائية، وفق المصالح المشتركة، وتوجيهها نحو الشراكة  أريد بث  " :أحمد

 ت الرئيسية، بما فيها الري  ام في القطاعاهسيين لإلسرائيلاالستراتيجية. نحن نتطلع للمستثمرين اإل
 2".والمياه والطاقة والمالحة وتحديث قطاع الزراعة في إثيوبيا

 يًا اقتحموا المسجد إسرائيل 3,330ي والفلسطيني إن سرائيلقال مركز القدس لدراسات الشأن اإل
وأشارت اإلحصائية إلى أن عدد المستوطنين  .2019آب/ أغسطس صى المبارك، خالل األق

من طالب الهيكل المزعوم، ومن المقتحمين  150، باإلضافة إلى 3,180ن لألقصى بلغ المقتحمي
 األضحىعيد  أيام أولكان في  األوسعاالقتحام  أنن المركز وبي   .أوري أريلالزراعة وزير 

ه ذمستوطنًا، وقاد االقتحام المتطرف يهودا غليك، وتأتي ه 1,729 بلغ ذإ 11/8/2019في  المبارك
 3".ذكرى خراب الهيكل"ما يسمى بـمتزامنة مع  االقتحامات

  ية عند طريق ثكنة أفيفيمإسرائيلأن  مجموعة قامت بتدمير آلية اللبناني أعلن حزب هللا Avivim 

barracks،  جيش أعلن وقتل وجرح من فيها، على الحدود مع األراضي المحتلة، في حين
ية بأن  الطيران الحربي سرائيلاإلذاعة اإلوأفادت  بقصف بلدات في جنوب لبنان. االحتالل الرد  

ي سرائيلموقعًا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن  رئيس وزراء االحتالل اإل 30ي قصف سرائيلاإل
 4في تل أبيب. الدفاعه إلى مقر العمليات في وزارة بنيامين نتنياهو توج  

 ،في تغريدة له على تويتر،  قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
يحرمه  ء"اعتداء دولة على أخرى شي :يةإسرائيلعلى هجوم حزب هللا على آلية عسكرية  تعليقاً 
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ض شعبها للخطر هو القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعر  
ب هللا، كتب وزير الدولة ن لحز وفي انتقاد مبط   تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

"قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا  :تويترية أنور قرقاش في حسابه على اإلماراتي للشؤون الخارج
المنطق أن قرار الحرب والسالم واالستقرار و  المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته.

 5سالمة مواطنيها في المقام األول".ر عن مصالحها الوطنية و ويعب   ،يجب أن يكون قرار الدولة
  أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب قرارًا بإتاحة المجال لتسجيل الطالب الفلسطينيين

 6في المدارس اللبنانية الرسمية كاف ة مع بدء العام الدراسي، ومعاملتهم أسوًة بالطالب اللبنانيين.
 في التدريبات الدولية التي تجرى في  يسرائيلقاتالت سالح الجو اإلألول مرة في تاريخها، شاركت م

ويستمر  ."Cobra Warriorكوبرا ووريور  -التمرين الدولي "بريطانيا، في كل سنة، وتعرف بـ
 ،يسرائيلواإل ،نحو ثالثة أسابيع، وتشارك فيه عشرات الطائرات من أسلحة الجو البريطانيالتدريب 

في  "إسرائيل"أن اشتراك  سفير المملكة المتحدة في تل أبيبواإليطالي. وأكد واأللماني  ،يمريكواأل
 7ي.سرائيلالتمرين الجوي، يدل على عالقات الصداقة بين سالحي الجو البريطاني واإل

 2/9/2019 ،اإلثنين

  27/8/2019في كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن التفجيرين اللذين وقعا 
دينة غزة، هدفا إلى إعادة الفوضى والفلتان األمني إلى قطاع غزة، مشددًا على أن التحقيقات في م

 8الجارية ُتشير إلى أن ما جرى كان سيتبعه تفجيرات مختلفة في أنحاء متفرقة من القطاع.
  سماه أكشف فهمي شبانة المدير السابق لجهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة المحتلة، عما

التي  ،بين أعضاء ما تسمى بـ"اللجنة األمنية المشتركة" ،2006 سنةبرم أ الذي ،تفاق األمنيباال
 ،وقال شبانة مخابرات السلطة الفلسطينية واالحتالل وعدد من أجهزة المخابرات اإلقليمية. تضم  

بعد فوز حركة حماس  2006 سنةإن االتفاق الذي جرى  ،الرسالة نت في تصريح خاص بـ
حماس  إلفشال، "كان عبارة عن اتفاق شامل أمريكي وبإشراف إقليميةوبمشاركة مخابرات مباشرة، 

 9عبر التضييق على السكان من خالل قطع النفط واألدوية آنذاك، ليكفر الناس بقيادة الحركة".
 أمرًا بأن يزيل بنيامين نتنياهو الصور التي يظهر فيها  ةيسرائيلاإل أصدر رئيس لجنة االنتخابات

ي من حساباته في الشبكات االجتماعية، وبلَّغه بوضوح أن اإلكثار من سرائيلجنود الجيش اإل مع
 10الظهور في معسكرات الجيش عشية االنتخابات هو أمر محظور، ويخالف قانون االنتخابات.

 بإضرابريمون شرعوا  أسير في معتقل 200إن أكثر من  الت هيئة شؤون األسرى والمحررينق 
تية طعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين األوضاع الحيامفتوح عن ال

 11الدامون، الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.لألسيرات القابعات في معتقل 
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 يوآف ية ووحدة سرائيلهدمت الشرطة اإلYoav Police Unit  التابعة لما يسمى "سلطة تطوير
 12، وصادرت خيامها.157للمرة  "، قرية العراقيبorityNegev Development Auth النقب

  حسن نصر هللا أن المقاومة أعادت تثبيت معادلة الردع اللبناني السيد العام لحزب هللا  األمينأك د
ألجل ذلك، لن يكون أمام حزب هللا أي خط أحمر، وأضاف نصر هللا: "مع العدو لحماية لبنان. 

 13.ة"التسبب باستشهاد مقاومين في سوري أوداء على لبنان في حال حاول العدو مجددًا االعت
 بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي  ،للمرة الثانية ،يتها العامةعد  م أمرت المحكمة الجنائية الدولية

قطاع غزة  إلى في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجهاً  "إسرائيل"مالحقة 
 Solomy Balungi Bossaبوسا  سولومي بالونغية االستئناف وقالت رئيسة محكم .2010 سنة

، مضيفة أن غالبية 2/12/2019على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول إن  للمحكمة
 14القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

  خارجية  يري وز ية بنيامين نتنياهو، خالل جلسة الحكومة، على تصريحات سرائيلحكومة اإلالأثنى رئيس
 15."في الدفاع عن نفسها إسرائيل حق  "اإلمارات والبحرين، اللذين أعربا عن تأييدهما لما سمياه 

 3/9/2019 ،الثالثاء

  ندد االجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة
وشدد االجتماع، الذي . ونرواألالالجئين بحملة االستهداف والتشكيك التي تتعرض لها وكالة 

على ضرورة دعم استمرار الوكالة في أداء  ،مقر الجامعة العربية في القاهرةفي اختتم أعماله، 
مساس أو تالعب بتعريف صفة الالجئ  ، ورفض أي  302عملها، وفقًا لقرار إنشائها رقم 

 16.ونروااألاولة إنهاء عمل ومح "إسرائيل"ـالفلسطيني، كما انتقدت الجامعة االنحياز األمريكي ل
  في الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطوات  "العناقيد التنموية"الفلسطينية، خطة  الحكومةأطلقت

ي. وقال رئيس الحكومة محمد اشتية سرائيلتقول إنها تستهدف االنفكاك التدريجي عن االقتصاد اإل
مليون دوالر  23يلية بتكلفة مبلغ ، من محافظة قلقلعمل بالعنقود الزراعي األول تم  إن إطالق ا

 17.بالشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني والبلديات
 بأنها كبدت  "إسرائيل" سحق سدرإيا المعلومات الفلسطيني اتهم وزير االتصاالت وتكنولوج

خسائر بأكثر من مليار دوالر خالل األعوام الثالثة الماضية بسبب القيود  الفلسطينياالقتصاد 
ية لالتصاالت تستحوذ إسرائيلمن أن شركات  واشتكى سدر .ى قطاع االتصاالت الفلسطينيعل

 18.من حجم سوق الضفة الغربية %20على أكثر من 
 خلفية ما وصفوه  على ،باالستقالة من الحركة حهددت قيادات من الهيئة القيادية العليا لحركة فت

فتح  من قياداتأكدت و  .طينية في قطاع غزةبسياسة التمييز في صرف رواتب موظفي السلطة الفلس
  19.غزة، وجود تمييز واضح في نسبة الصرف وكذلك في الخصومات، وأن هناك رواتب قطعتفي 
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 من الحكومة على  اً ، أن هناك إصرار لهافي بيان  ،أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
والضفة، واستمرار تجاهلها  االستمرار في سياسات التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع

، واإلصرار على إقرار سياسات ظالمة ومن بينها سياسة التقاعد 2005لمعاناة موظفي تفريغات 
المالي غير القانونية التي تطبقها وزارة المالية بحق موظفين من القطاع، والتي تتعارض مع 

 20.تقاعدينالقانون األساسي، إضافة لعدم قانونية فرض خصومات على مخصصات الم
  أن حزب هللا اللبناني انتهك قرارات  في األمم المتحدة داني دانون  يسرائيلاإلمندوب الادعى

مجلس األمن الدولي التابع للمنظمة األممية، وهدد بأن الدعم الذي يتلقاه الحزب من الحكومة 
بها إلى مجلس  جاءت أقوال دانون في رسالة بعثو  اللبنانية قد يؤدي إلى "إلحاق كارثة بلبنان".

 21حزب هللا. نفذها مقاتلولالحتجاج على عملية أفيفيم التي  ،األمن الدولي
 طلبًا تقدمت به جمعية الحقوق  ترفض إن إدارة مصلحة السجون  ذكرت صحيفة هآرتس العبرية

بحجة أن  ،ترجمة اإلجراءات والقرارات التي تتخذها إلى اللغة العربيةل "إسرائيل"المدنية في 
 22.ون الوطني" يسمح لها بعدم الترجمة"القان

 تدرس إمكانية السماح للمواطنين  ةكييدارة األمر اإل مايك بومبيو أن األمريكيةجية ر ذكر وزير الخا
في جوازات  "إسرائيل –القدس "األمريكيين المولودين في مدينة القدس، بتسجيل مكان والدتهم 

 23.المتحدة وفي بقية مستنداتهم الشخصية في الواليات ،سفرهم
 4/9/2019 ،األربعاء

  بنيامين نتنياهو يةسرائيلاإل حكومةالرئيس و رؤوفين ريفلين يسرائيلاإلرئيس كل من الاقتحم 
ية مشددة فرضت إسرائيلإجراءات عسكرية  في ظل   كل  على حدة، اإلبراهيمي الشريف، سجدالم

نبقى فيها إلى وس ،في مدينة الخليل "نحن لسنا غرباء :وقال نتنياهو الخليل.في في البلدة القديمة 
لبناء  ،وفخور بأن حكومتي كانت أول من وضعت برنامج الحي اليهودي في المدينة ...األبد

 24عشرات الوحدات السكنية الجديدة".
 الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح له، "إن اقتحام  السلطة قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة

يل يشكل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين، ويأتي في سياق استمرار نتنياهو لمدينة الخل
االعتداءات على المقدسات اإلسالمية والمسيحية الفلسطينية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو 

 25".مدينة خليل الرحمن

  براهيميالمسجد اإل اقتحامقالت حركة حماس إن عزم رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، 
محاولة انتخابية إلرضاء تطرف المجتمع الصهيوني المتعطش لمزيد من االنتهاكات واالعتداءات 

السلطة وأجهزتها األمنية لمغادرة مربع الكالم  قيادةودعت حماس  .على المقدسات اإلسالمية
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ووقف الضفة،  ر به وعي الجمهور، وإطالق حالة نضالية شاملة لمواجهة تهويد وضم  الذي تخد  
 26وإطالق يد المقاومة. ،االتفاقيات مع كيان االحتالل

 شكري بشارة أن الحكومة بدأت إجراءات تقديم ملف القضايا المالية  الفلسطيني أعلن وزير المالية
، بما في ذلك بروتوكول باريس االقتصادي، إلى المحكمة "إسرائيل"واالقتصادية العالقة مع 

إن حكومته وصلت إلى  ،وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين .ايالدائمة للتحكيم ومقرها في اله
مشيرًا ، الحالية المقاصةاالقتراض األقصى من البنوك العاملة في السوق المحلية، إلدارة أزمة  حد  

مليون دوالر، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات  450الحكومة اقترضت أكثر من إلى أن 
 27.أث ر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف، مما فين العموميينالعامة وفاتورة رواتب الموظ

  وبحسب  ونروا.األرا إليجاد بديل لوكالة بدأت العمل مع سويس "إسرائيل"أن  العبرية 12ذكرت القناة
ي يسرائيل كاتس ولقائه نظيره السويسري إغنازيو سرائيلالقناة، فإنه خالل زيارة وزير الخارجية اإل

منها محاولة إجراء  ،بحث هذه القضية إلى جانب نقاط أخرى  ، تم  Ignazio Cassis كاسيس
 28يين متهمين بارتكاب جرائم حرب.إسرائيلتعديالت دستورية في سويسرا لمنع اعتقال أي مسؤولين 

 ي تنخفض باطراد، بمرور السنين، وانخفضت سرائيلتظهر المعطيات أن نسبة التجنيد للجيش اإل
. كذلك 2019 سنةفي  %69، إلى 2005 سنة، في %77رجال اليهود من نسبة المجندين بين ال

لتقارير  ، وفقاً 2019في  %56، إلى 2005، في %59انخفضت نسبة المجندات اليهوديات من 
 29.يةسرائيلاإل ماركر انشرتها صحيفة ذ

  جمهورية إلى ،أول شحنة أحذية وطنيةمن تصدير  الفلسطينيتمكن اتحاد الصناعات الجلدية 
 إلىنا من إرسال أول شحنة من األحذية "تمك  : وقال رئيس االتحاد حسام الزغل. ازاخستانك

هذه الجمهورية، حيث عملت ثالثة مصانع  إلىتصديره  كازاخستان، وهو أول منتج فلسطيني يتم  
 30".على توفير الموديالت المطلوبة للمستورد

 ت أغلبية أعضاء مجلس البلدية، في خطوة بتصوي ،اعترفت مدينة شيفيلد البريطانية بدولة فلسطين
وشارك سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط في رفع العلم  .مهمةرمزية 

 31وسط حضور الفت من رئيس وأعضاء البلدية. ،الفلسطيني أمام مبنى البلدية
 قرر رئيس باراغوي ماريو بينيتز Mario Benitez اعترفت بها  التي ،فتح مكتب تجاري في القدس

لقناة فإن بينيتز صرح بذلك  وبحسب ما أوردته قناة ريشت كان، ."إسرائيلـ"بالده بأنها عاصمًة ل
 32تلفزيونية رسمية في بالده.

 أن السفارة األمريكية في القدس بدأت ببناء جدار يحيط بفنائها ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، 
ه السكان بخطاب لرئيس الوزراء  د بحي أرنونا.في مكانها الجدي ،أمتار 5.8يبلغ ارتفاعه  وتوج 

 33ي ديفيد فريدمان، لمطالبته بالتراجع عن هذه الخطوة.مريكي بنيامين نتنياهو وللسفير األسرائيلاإل
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  ألف الجئ فلسطيني في  100أمريكي كندي الستقبال كشف مصدر فلسطيني مسؤول عن تفاهم
وأوضح المصدر لصحيفة األخبار  .األمريكيةسمى بـ"صفقة القرن" يكندا، وذلك ضمن ما 

من  ألفاً  60من الالجئين الفلسطينيين في لبنان، و ألفاً  40" استقبالبيقضي اللبنانية، أن التفاهم 
كما نقلت الصحيفة عن المصدر المسؤول، وجود تفاهمات  ."ةالالجئين الفلسطينيين في سوري

سطيني من لبنان، باإلضافة إلى تفاهمات مماثلة ألف فل 16مع إسبانيا الستقبال  أمريكية أيضاً 
عن ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي تأكيده  الصحيفةونقلت  .مع بلجيكا وفرنسا

ألف فلسطيني غادروا لبنان في السنوات األربع األخيرة من طريق الهجرة  40على أن نحو 
 34.شرعيةب من سلك الطرق غير الالشرعية عبر المطار، دون احتسا

   العسكرية الصناعاترت شركة طو Israel Weapon Industries (IWI) ،في دولة االحتالل بندقية 
 ".Arad " أطلقت عليها اسم "عرادTabor Galilee من طراز "تبور الجليل ،رشاشة خفيفة جديدة

حيث يبلغ  وخفيفة ،ودقة اإلصابة ،البندقية الجديدة ذات قدرة عالية في الهجوم أنوذكرت الشركة 
ي والمهمات الصعبة، سرائيلكغ، وهي مخصصة للوحدات الخاصة بالجيش اإل 2.85وزنها 

 35.اليسرى أو  اليمنىنه يمكن للجندي استخدامها في يده أوأضافت  وتناسب كافة المهمات.
 5/9/2019 ،الخميس

  نصبهاستقالته من م غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث أعلن ،
 ترامبأنه سيبقى في منصبه خالل األسابيع القليلة المقبلة حتى يكشف الرئيس دونالد  موضحاً 

فيها إلى مغادرة  ونشر ترامب تغريدة أشار ."صفقة القرن "السياسي المرتقب من  عن الشق  
غرينبالت بأنه صديق عزيز ومحام رائع، وأن جهوده  ترامب. ووصف غرينبالت منصبه

 36والفلسطينيين لن تنسى. "إسرائيل"وإليجاد سالم بين  "،إسرائيلـ"ل وإخالصه
  ًأنه  ، وذكرلصالح حركة حماس مهماً  قال المحامي خالد الشولي إن المحكمة األوروبية اتخذت قرارا

في القضية المنظورة أمام المحكمة االبتدائية األوروبية في لوكسمبورج، الخاصة بالقرارات الصادرة 
، 2018/1071و 2018/468 رقموالمراسيم الصادرة عنه  2018/1084و 2018/475رقم عن المجلس 

الدين القسام على قوائم اإلرهاب، حكمت المحكمة أن  عز – الخاصة بإعادة إدراج حماس وحماس
 37الدين القسام. عز –هذه القرارات والمراسيم الغية فيما يتعلق بحماس، بما فيها حماس 

 ل هجرة تسه   ،لم يحددها ،نان أحمد عبد الهادي، أن هناك جهاتأكد ممثل حركة حماس في لب
العودة  نهاء حق  الالجئين الفلسطينيين بلبنان إلى الدول األوروبية وكندا وغيرها من الدول؛ إل

 38."صفقة القرن "ضمن تنفيذ و ، وقضية الالجئين
   اعتصاماً  ةشبابية لفلسطينيي سوريوالهيئة ال ،ذت الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء اإلنساني في لبناننف 

للمطالبة بفتح باب الهجرة أمامهم، رافعين األعالم  )لبنان( أمام السفارة الكندية في منطقة جل الديب
 39وسط انتشار كثيف للقوى األمنية. ،الفلسطينية والالفتات المطالبة بحقوقهم اإلنسانية
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 6/9/2019 ،الجمعة

 جمعة "حماية الجبهة الداخلية" من مسيرات العودة السلمية  المشاركين في قمعت قوات االحتالل
فلسطينيين استشهاد  غزةقطاع كدت وزارة الصحة الفلسطينية بوأ على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ي قتلت سرائيلقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان إن قوات االحتالل اإلو  .اً مواطن 76وإصابة اثنين، 
في بيان  ،وأوضح المركز .30/3/2018ق مسيرات العودة الكبرى في منذ انطال اً فلسطيني 324

 تواصل سلطات االحتالل احتجاز جثامينهم، منهم اً شهيد 16أن من بين هؤالء الشهداء  ،صحفي
من إجمالي عدد الشهداء استشهدوا خالل مشاركتهم في مسيرات  211وأضاف أن  أطفال. ثالثة

وأشار  مسعفين، وصحفيين اثنين. 4من ذوي اإلعاقة، و 9، ووسيدتين طفالً  46العودة، من بينهم 
 .سيدة 813، وطفالً  4,483أصيبوا خالل مسيرات العودة، من بينهم  اً فلسطيني 18,085إلى أن 

، فيما بلغ اً مسعف 212مرة، أسفرت عن إصابة  264فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية 
 40.اً صحفي 173مرة، أسفرت عن إصابة  247عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية 

  بد   أن العديد من القادة العرب يدركون اآلن أنه التنياهو بنيامين ني سرائيلرئيس الوزراء اإلادعى 
في مجاالت التجارة والتكنولوجيا والطاقة والمياه واألمن وغيرها،  "إسرائيل"من دفع العالقات مع 

ال أعتقد  ..."التطبيع معنا يتزايد قائاًل: وأضاف فلسطيني.بصرف النظر عن التعثر على المسار ال
عربية باتت تدرك أن  نه من الممكن التوصل التفاقات سالم أخرى، لكن الجديد هو أن دوالً أ

أشار و  وأنا سعيد بذلك للغاية". ،في أمور عدة خاصة في المجال األمني بإمكاننا المضي قدماً 
إلى أن التأييد إلقامة عالقات  على القادة العرب فقط، مشيراً  تصراً "األمر لم يعد مق نتنياهو إلى أن

 41لشعوب العربية وحتى داخل إيران".يتزايد بشكل ملحوظ بين الناس العاديين في ا إسرائيلمع 
  المحلل العسكري أمير بوخبوط قالAmir Boukhbout ، التقرير الذي أورده موقع واال بحسب

حثيثة في األيام األخيرة  يبذالن جهوداً ي سرائيلالشاباك اإلي وجهاز لسرائيإن "الجيش اإلالعبري، 
وأسفرت عن مقتل  ،23/8/2019في  قرب رام هللا،ف ة دوليمستعمر للعثور على منفذي عملية 

 42ية في عملية أمنية متالحقة".سرائيلمستوطنة وإصابة آخرين، حيث تجتهد القوات اإل
 في ي على الضاحية الجنوبية، سرائيلل عون، إن االعتداء اإلميشا اللبنانية قال رئيس الجمهورية

، وأكد أن أي اعتداء على سيادة 1701ل خروجًا عن قواعد االشتباك بعد صدور القرار ، شك  25/8/2019
 43ما يترتب عنه من نتائج. كل   "إسرائيل"لبنان وسالمة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل 

  خليجية وأوروبية وآسيوية  دوالً  يضم   ،دولياً  ي مايك بومبيو إن تحالفاً مريكاألقال وزير الخارجية
د في يتشكل في الوقت الراهن من أجل بلورة أنظمة دفاعية لخفض التصعي ،"إسرائيل"إلى جانب 

على أن إيران هي  ،في كلمة ألقاها بجامعة والية كنساس ،وشدد بومبيو منطقة الشرق األوسط.
 44كزية" التي تسبب حالة عدم االستقرار في الشرق األوسط."المشكلة المر 
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 7/9/2019 ،السبت

  ثالثة مواقع تدريب تتبع للجناح  األحد على - ية ليلة السبتإسرائيلأغارت طائرات حربية
من دون وقوع  ،العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في مناطق متفرقة من قطاع غزة

على تسلل حوامة من  جاءت رداً "أن الغارات  له، في بيان ي،سرائيلاإل وذكر الجيش إصابات.
 45."وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية في وقت سابق السبت ،إسرائيلقطاع غزة باتجاه 

 46.هماما أدى إلى جرح ،، في بلدة عزون شرق قلقيليةطعن فتى فلسطيني، إسرائيليين 
 مي في فلسطين، خالد البطش: إن حركة قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسال

 وأضاف البطش، تعقيبًا على قرار محكمة ."حماس إلى جانب المقاومة الفلسطينية "ليست إرهاباً 
ي سرائيلأوروبية بإلغاء قرارات تصف حماس بـ"اإلرهابية"، أن حركات المقاومة تقاتل االحتالل اإل

ة أم رفعوها من قائمة اإلرهاب فهذا شأنهم، المحتل ألرض فلسطين، و"سواء اعتبروا حماس إرهابي
 47".1948ولكنهم هم من جاؤوا باإلرهاب إلى غزة وفلسطين عبر جلب االحتالل عام 

  على الجغرافيا ببناء  علينا حرباً  تشن   إسرائيلمحمد اشتية إن "الفلسطيني قال رئيس الوزراء
جب أن نحاصرها نحن، وإذا صادروا بها، فالمستوطنات ال يجب أن تحاصرنا ي والتوسعالمستوطنات 
ي عن سرائيلجديدة، ومثلما انهار االستعمار في العالم سينهار االستعمار اإل ر أرضاً أرضنا سنعم  

خالل كلمته في مهرجان رفع العلم الفلسطيني بقرية أبو فالح شرق ، وأضاف اشتية أرض فلسطين".
فلسطين هوية ووطن، االنتماء الحقيقي ، األرض في رام هللا: "األرض في فلسطين ليست عقاراً 

 48لألرض عندما يقوم المغترب بالعودة لوطنه بشراء أرض وليس لبيعها، هذا هو االنتماء الحقيقي".
 8/9/2019 ،األحد

 فلسطينية،  استراتيجيةإلى بناء  ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،دعا إسماعيل هنية
استهداف  "صفقة القرن "إلى أن  لفلسطينية، منبهاً لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية ا

في كلمته  ،وقال هنية واضح لقضية الالجئين والقدس، وتهدف للسيطرة على الضفة الغربية.
في قاعة رشاد الشوا وسط  ،العودة خالل المؤتمر الشعبي لمواجهة صفقة القرن والحفاظ على حق  

تقوم على ثالثة محددات، أولها هو تعريف  مدينة غزة: "من هنا ندعو إلى بناء استراتيجية
ت مرحلة مفاوضات وسالم مع المرحلة التي نمر بها بأنها مرحلة تحرر من االحتالل، وهي ليس

هو ترتيب وتنظيم البيت الفلسطيني  االستراتيجيةالمحدد الثاني في "أن  هنية وأضاف ."العدو
المحدد الثالث لالستراتيجية الوطنية " أنهنية وأوضح  ."ذي يجب أن يكون على مبدأ الشراكةال

 49."الشعبية وحتى المقاومة المسلحة هو المقاومة بمفهومها الشامل؛ من المقاومة
 من  ،أمين محمد السايحاستشهاد األسير المريض بسام  لنت هيئة شؤون األسرى والمحررينأع

لقسام كتائب ا عتنو  ي.سرائيلاإل Assaf Harofeh محافظة نابلس، في مستشفى أساف هروفيه
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أن الشهيد السايح أحد قادة كتائب القاسم الميدانيين  ،في بيان عسكري لها ، معلنة،األسير السايح
عملية إيتمار القسامية التي شكلت باكورة انطالق انتفاضة "في الضفة الغربية، وأحد أبطال 

 استشهدن السايح إقسام الوقالت  ، والتي قتل فيها مغتصبان صهيونيان".1/1/2015القدس بتاريخ 
وباستشهاد  نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية، بعد معاناٍة مريرٍة مع المرض.

 1967.50 سنةمنذ  شهيداً  221السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة 
 اقتحمت المسجد  يسرائيلإن قوات االحتالل اإل الفلسطينية قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 مستوطن، 3,600كثر من أوبلغ عدد المقتحمين للمسجد  مرة، 22األقصى المبارك أكثر من 
 2019.51آب/ أغسطس مرة خالل شهر  51اإلبراهيمي  سجدمومنعت رفع األذان في ال

  برئاسةإلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي القطاع،  وصل الوفد األمني المصري 
بحثت قيادة و  ،مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية ،حمد عبد الخالقاللواء أ

الوحدة  واستعادةالعالقات الثنائية وسبل تخفيف معاناة القطاع المصري  حماس مع الوفد األمني
وقالت حماس في بيان لها، إن قيادة الحركة ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل  الوطنية.
يس الحركة بغزة يحيى السنوار وعدد من قياداتها التقوا الوفد المصري، مؤكدًة على أهمية هنية ورئ

 52الجهد المبذول من قبل مصر لرفع الحصار عن القطاع.
 ي ة، بإجماع وزرائها، اقتراح رئيسها، بنيامين نتنياهو، طرح مشروع قانون سرائيلأقرت الحكومة اإل

. 17/9/2019 في ق االقتراع، يوم االنتخابات القريبة، المقررةجديد لنصب كاميرات مراقبة في صنادي
، بغرض السعي 9/9/2019 ثنيني باسم الحكومة، يوم اإلسرائيلوسيقدم المشروع إلى الكنيست اإل

وينص مشروع القانون على وضع كاميرات في كل صندوق اقتراع لمراقبة  .ةلتمريره بالقراءات الثالث
وشهدت  لكشف نقاب النساء المنقبات المسلمات.نساء شرطة  صرعنا تين، ووضعهوية المصو  

 53.المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليتالجلسة خالفات حادة بين نتنياهو وبين 
 قريبة من حملة عسكرية شاملة في قطاع  "إسرائيل"ي يسرائيل كاتس إن سرائيلقال وزير الخارجية اإل

خالل الجولة المقبلة لن تتسامح مع  "إسرائيل"على أن  اً دمشدغزة للقضاء على قيادة حركة حماس، 
تحاول تجنب الجولة المقبلة،  "إسرائيل"وادعى كاتس أن  وستعمل من أجل القضاء عليها. ،حماس

رئيس لجنة الشؤون  ،قال آفي ديخترومن جهته،  لكنها لن تقبل استمرار إطالق الصواريخ من غزة.
القيام بعملية عسكرية واسعة  "إسرائيل"يتعين على إنه ي، سرائيلاإلالخارجية واألمن في الكنيست 

 54األبد. إلىحماس والجهاد اإلسالمي القطاع  اقطاع غزة، حتى تغادر حركت النطاق ضد  
  دونالد  ي، إلى استغالل فرصة وجودسرائيلاإل "اليمين الموحد"تحالف  ةزعيم ،شاكيدأييلت دعت

 ية.سرائيلفي الضفة الغربية للسيادة اإل مناطق ج بيض، لضم  ترامب في سدة الحكم بالبيت األ
ي سرائيلية، أن هذه فرصة كبيرة لليمين اإلسرائيلاإل i24NEWSورأت شاكيد في مقابلة مع قناة 
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من  %60والتي تشكل مساحتها  ،لتطبيق خطة ستستغرق سنوات لتطبيق السيادة في تلك المناطق
 55مساحة الضفة الغربية.

 اً حربمناورات واسعة وكبيرة على مستوى هيئة األركان تحاكي  حتالل اإلسرائيليبدأ جيش اال 
جيش أن هذه الوذكر المتحدث باسم  مع التركيز على الجبهة الشمالية. ،شاملة على عدة جبهات

 56.الحرب الرئيسية ومقراتالمناورات تهدف إلى تحسين قدرة هيئة األركان العامة 
 من أقل المعدالت  د  عإن معدالت األمية في فلسطين تُ  الفلسطيني اءقال الجهاز المركزي لإلحص

، 8/9/2019 األحد يومالذي أعده لمناسبة اليوم العالمي لمحو األمية  ،في العالم. وأظهر التقرير
سنة فأكثر في  15ألف أمي وأمي ة من األفراد في الفئة العمرية  83يوجد في فلسطين نحو "أنه 

ويبلغ معدل  .1997 في سنة %13.9 معدل األمية، بعدما كان %2.8عدل أي بم "،2018العام 
حسب بيانات معهد اليونسكو  %24.8بية فأكثر في الدول العر  عاماً  15األمية بين األفراد 

 57.%13.8فأكثر  عاماً  15بين األفراد  بلغ معدل األمية عالمياً فيما ي، 2016 سنةلإلحصاء في 
 كالكاليست كشفت صحيفة Calcalist عن توقيع عقد رسمي بين مصر  يةسرائيلاالقتصادية اإل

وبحسب  ، للبدء في تصدير الغاز للقاهرة، بعد إزالة ما أسمته "آخر عائق كبير"."إسرائيل"و
، ويقدر أعوام 10لمدة  3مليار م 64ستمد مصر بغاز طبيعي حجمه  "إسرائيل"، فإن الصحيفة

التدفقات التجريبية التوريد، مشيرة إلى أن  أعوامر لجميع مليار دوال 15الحجم المالي للعقود بنحو 
 58.، وستنقل إلى التدفق المباشر2019نوفمبر تشرين الثاني/ ستبدأ في 

 9/9/2019 ،اإلثنين

  التقت قيادة حركة حماس ممثلة برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة
ظمة التحرير وفصائل المقاومة بحضور الوفد المصري في قطاع غزة يحيى السنوار، بفصائل من

، أبرزها العالقة الثنائية مع مصر، المهمةوناقش المجتمعون جملة من الملفات والقضايا  األمني.
وسبل تطويرها بما يخدم القضايا المشتركة للشعبين، وملف المصالحة الفلسطينية، وسبل البحث 

وملف الحصار  ،ة القائمة على الشراكة الوطنيةعن مقاربات جديدة تحقق الوحدة الوطني
على مختلف  الفلسطيني شعبالوسبل التخفيف من معاناة أبناء  ،المفروض على قطاع غزة

ر قادة الفصائل عن تقديرهم للجهود المصرية، مؤكدين على أهمية إنجاز عب  و  األصعدة.
 59.يق المصالحةالمصري المرتقب لتحق المصالحة الوطنية الشاملة، ودعمهم للجهد

 في إطار خطتها لالنفكاك  "،إسرائيل"وقف استيراد العجول من  الفلسطينية قررت الحكومة
 اإلنتاجنها تهدف من هذا القرار إلى تعزيز إ األسبوعي،في بيانها  ،وقالت الحكومة االقتصادي.

 60المحلي، واالنفتاح واالستيراد من األسواق العربية.
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  السعودية باإلفراج عن القيادي في الحركة محمد الخضري ونجله، طالبت حركة حماس السلطات
في بيان صحفي، عن اعتقال جهاز مباحث أمن  ،كشفت حماسو  والمعتقلين الفلسطينيين كافة.
وبي نت  ، واصفة عملية االعتقال بالغريبة والمستهجنة.4/4/2019 فيالدولة السعودي، للخضري، 

ر، هانيلخضري، بل طالت نجله األكبر أن عملية االعتقال لم تقتصر على ا ، بدون أي مبر 
وأوضحت الحركة  ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

أنها التزمت الصمت على مدى خمسة شهور وني ف، إلفساح المجال أمام االتصاالت 
ج حتى اآلن، لذا تجد الحركة نفسها بلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائيالد

ة منذ نحو ثالثة عقود، وكان  مضطر ة لإلعالن عن ذلك. وأشارت إلى أن الخضري مقيم في جد 
مسؤواًل عن إدارة العالقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقل د مواقع قيادية عليا 

عامًا، وال  81ري ِسن ه، الذي بلغ أنه لم يشفع للخض ،في بيانها ،وأوردت حماس في الحركة.
وضعه الصحي، حيث يعاني من "مرض عضال"، وال مكانته العلمية، كونه أحد أبرز األطباء 
االستشاريين في مجال األنف واألذن والحنجرة، وال مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته 

مها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل ف  61لسطين وخارجها.الجليلة التي قد 
 من طراز إسرائيلية النار تجاه طائرة استطالع  الفلسطينيون في قطاع غزة ن و مقاومأطلق ال

أكد الناطق باسم جيش و قبل أن يتم االستيالء عليها.  ،وأسقطوها ،Quadcopter كابتركواد
حدود أن  طائرة استطالع صغيرة لمهام التصوير قد سقطت في المنطقة المحاذية لل االحتالل

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإنه ال خوف من تسر ب أي معلومات،  الجنوبية من قطاع غزة.
 62إلى أنه يجري التحقيق في ظروف سقوطها. مشيراً 

 ية حلقت جنوب لبنان، فيما اعترف إسرائيلعن إسقاطه طائرة مسيرة  أعلن حزب هللا اللبناني
الل عمل روتيني، وال خشية من تسريب الطائرة سقطت "خ، موضحًا أن االحتالل بسقوطها

 63معلومات منها".
  ،الضمير و نادي األسير الفلسطيني، و أفادت مؤسسات األسرى )هيئة شؤون األسرى والمحررين

 /خالل آب اً فلسطيني 470 اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيليعن لرعاية األسير وحقوق اإلنسان(، 
ن عدد األسرى أوأوضحت مؤسسات األسرى  .يةفلسطين 11و طفالً  50؛ بينهم 2019أغسطس 

سيدة،  38، منهم 5,700أغسطس نحو  /والمعتقلين في سجون االحتالل قد بلغ حت ى نهاية آب
 64معتقل إداري. 500، وطفالً  220وقرابة الـ 

  عالنها عن تقليص من إ ضافي ضروري، بعد يوم إحصلت وزارة الخارجية اإلسرائيلية على تمويل
واتفق وزير الخارجية يسرائيل كاتس  باألموال. بلوماسية بسبب نقص حاد  يت الدمعظم النشاطا

 "وليأمبلغ "، على تحويل Shaul Meridor ومدير قسم الميزانيات في وزارة المالية، شاؤول مريدور
 65لى وزارة الخارجية من أجل متابعة عملياتها الجارية.إ
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  وقد أيد  كاميرات في مراكز االقتراع. بنصبأسقطت لجنة الكنيست مشروع القانون الخاص
 66ما يعني أنه لم يمر. ،آخرين 12فيما عارضه  ،عضوًا مشروع القانون  12

 تطوير "ات هم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بامتالك موقع لم ُيكَشف عنه سابقًا لـ
 67."أدركت أن إسرائيل اكتشفتهبعد أن "، مضيفًا أنها دمرته الحقًا "أسلحة نووية في موقع سري 

 األقلية اليهودية التي غادرت  نصر الدين مفرحالسودانية  دعا وزير الشؤون الدينية واألوقاف
 68بالحفاظ على التعايش الديني والمذهبي. متعهداً  ،السودان للعودة إليه مجدداً 

 10/9/2019 ،الثالثاء

  سيفرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه رئيسأعلن
وقال  .17/9/2019األردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في 

"هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة اإلسرائيلية بعد  :في خطاب تلفزيوني ،نتنياهو
للقيام  واضحاً  "إذا تلقيت منكم تفويضاً  :ينفي رسالة موجهة للناخب االنتخابات مباشرة"، مضيفاً 

وأضاف  "...بذلك... أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور األردن وشمال البحر الميت.
"يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى قائاًل: 

 سرائيلي ملزم بأن يكون في كل مناطق غور األردن.أن الجيش اإل منطقة كقطاع غزة"، معتبراً 
ات في منطقة غور عمر لنشر مست كامالً  بأن يقدم للكنيست المقبل مشروعاً  نتنياهوكما وعد 

 69ات أخرى بعد نشر خطة ترامب للسالم.عمر مست األردن، وبأن يضم  
  وما  ،جانب اإلسرائيليمحمود عباس أن جميع االتفاقات الموقعة مع ال يةفلسطينال السلطةأكد رئيس

ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب اإلسرائيلي فرض السيادة اإلسرائيلية على 
حذ ر و . 1967 سنةوأي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة  ،غور األردن وشمال البحر الميت

، ضمن محاوالت ق من الضفةمناط ضم   "إسرائيل"رئيس الوزراء محمد اشتية من إمكانية إعالن 
أمين سر اللجنة التنفيذية  ،صائب عريقات د  عو  نتنياهو لكسب األصوات في االنتخابات المقبلة.

 70غور األردن "جريمة حرب، وتكريس لنظام الفصل العنصري". لمنظمة التحرير، أن ضم  
 ات في الضفة وغور عمر المست ال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن تصريحات نتنياهو بضم  ق

نتنياهو شجعته اإلدارة "في تصريح صحفي، إلى أن  ،وأشار برهوم .األردن لن تغير من الحقائق شيئاً 
األمريكية شريكة االحتالل في عدوانه على شعبنا، والهرولة اإلقليمية تجاه التطبيع مع العدو، وسلوك 

والتمسك بخيار المفاوضات  ،قاومةوقمع الم ،السلطة في الضفة باستمرارها في التنسيق األمني
 71بوقف السلطة لسياسة التنسيق األمني مع االحتالل، ووقف مالحقتها للمقاومة. اً طالب"، مالعبثية

  ال ترى أن  ما أعلنه نتنياهو حول  كية إن اإلدارة األمريكيةيقال مسؤول في وزارة الخارجية األمر
عن أن نتنياهو كاشفًا  ي تسوية سياسية مستقبلية.األغوار للسيادة اإلسرائيلية، يتناقض مع أ ضم  
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ات بالضفة، قبل أن يعلن عن ذلك في عمر األغوار ومست كان أبلغ إدارة ترامب بنيته التعهد بضم  
 72مؤتمر صحفي.

 الل مهرجان أظهرت لقطات تلفزيونية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يقطع كلمته خ
 73، بعد انطالق صفارات اإلنذار إثر إطالق صواريخ من قطاع غزة.دمدينة أسدو  في انتخابي

  عن تفاصيل ملف الجاسوس إيلي كوهن ، كشف الموساد اإلسرائيليعاماً  54للمرة األولى منذ 
Eli Cohen ينيات القرن الماضي اسم كامل أمين ثابت، ونقل تفي دمشق، الذي انتحل في س

وأوردت  .1965 سنةإعدامه في  وتم   ،حتى ضبط ،"إسرائيلـ"ل ةمعلومات حساسة عن سوري
، الملف السري "88ملف المحارب "كشفت فيه عن  مقتضباً  تقريراً  يديعوت أحرونوتصحيفة 

 74للجاسوس إيلي كوهن.
 رئيس أركان جيش االحتالل، توصيات اللجنة الخاصة بفحص ثغرات  ،تسلم أفيف كوخافي

وبحسب ناطق  .2018نوفمبر  خالل تشرين الثاني/العملية المعقدة للقوة الخاصة في خانيونس 
باسم الجيش، فإن التوصيات شملت العديد من العبر والدروس المستخلصة للتعامل مع أي حدث 

وشملت التوصيات تكريم الفريق الجوي الذي أنقذ القوة الخاصة والفريق الطبي الذي ساعد  مماثل.
 75ن في العملية.في العملية من خالل إنقاذ أحد الضباط المصابي

  160.76 اإلسرائيلي قرية العراقيب في النقب الفلسطيني المحتل للمرة الـ االحتاللهدمت قوات 
 أنه ال توجد خطوط حمراء مطلقًا في  حسن نصر هللا السيد حزب هللا اللبنانيأعلن األمين العام ل

يفته إيران ستؤدي إلى أي اعتداء إسرائيلي، محذرًا من أن أي حرب على حل الدفاع عن لبنان ضد  
 77إشعال المنطقة بكاملها، كما أن من شأنها أن تسفر عن "نهاية إسرائيل".

  دبي 2020إكسبو عن شريط مصور للجناح الذي تنوي إقامته في معرض  "إسرائيل"كشفت ،
 78أول جناح إسرائيلي في دولة عربية. د  عوالذي يُ 

  نيومبيو وستيفن منوشكيين مايك بينة األمر اوالخز  الخارجيةعقد وزيرا Steven Mnuchin مؤتمرًا ،
 200صحفيًا، أعلنا فيه أن الرئيس دونالد ترامب "أصدر مرسومًا تنفيذيًا لمكافحة اإلرهاب يطال 

والحرس  ،"تشمل شخصيات من داعش ،وقال بومبيو إن المرسوم خطوة مهمة شخصية ومنظمة".
وواحد من  ،ومن الجهاد اإلسالمي الفلسطيني ،وحماس ،ومن حزب هللا اللبناني ،الثوري اإليراني

 79غرب أفريقيا، وطالبان باكستان".-داعش
 11/9/2019 ،األربعاء

  إسرائيل"من الطائفة األثيوبية في  محمود عباس، في رام هللا، وفداً  يةفلسطينال السلطةاستقبل رئيس" ،
 روحي للطائفة افيو عازاريا، والزعيم الShlomo Molla برئاسة عضو الكنيست السابق شلومو موال

Avihu Azaria.  القائم على قرارات الشرعية الدولية  ،ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم عباسوأكد
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تعهد عباس لعائلة و  اإلسرائيلي، وبناء مستقبل أفضل لألجيال المقبلة. –إلنهاء الصراع الفلسطيني 
 80بالعمل من أجل إعادته لهم.ام منغستو ها أبر اإلسرائيلي المحتجز لدى حماس في قطاع غزة، 

  احتجاجًا على  ،فلسطينيًا في سجن ريمون اإلسرائيلي بإضراب مفتوح عن الطعام أسيراً  22شرع
 81تنصل اإلدارة اإلسرائيلية للسجن من اتفاق إلزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.

  العتداءات قوات االحتالل  اً تفصيلي اً إحصائي اً الفلسطينية في قطاع غزة تقرير  الصحةنشرت وزارة
 .30/3/2019، التي بدأت في المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية اإلسرائيلي بحق  

 34,282.82طفاًل، في حين بلغ عدد الجرحى  61شهيدًا، منهم  312وبلغ إجمالي عدد الشهداء 
  إنه يوجد في مقابر األرقام  :سالم عبدهإ قطاع غزةعالم بوزارة األسرى والمحررين بمدير اإلقال"

، فيما يحتجز االحتالل منذ انتفاضة 1967منذ عام  شهيداً  310جثامينهم  االحتاللوالذين يحتجز 
 83."شهيداً  52، 2015القدس 

 محمد بديع، المسلمين في مصر المرشد العام لتنظيم اإلخوان على  محكمة جنايات القاهرة حكمت
، في القضية المعروفة عاماً  25بارزون بالتنظيم، بالسجن المؤبد  قياديون  آخرين من بينهم 10و

 84في الجولة الثانية من المحاكمة.، وذلك "التخابر مع حماس"إعالميًا بـ
 ات عمر رفض األردن إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي عزمه ضم  المست األردني مجلس الوزراء أكد

وفرض السيادة اإلسرائيلية على  ،راضي الفلسطينية المحتلةفي األ "غير الشرعي ة"اإلسرائيلي ة 
 85منطقة غور األردن وشمال البحر المي ت.

   منطقة غور األردن وشمال البحر  قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات بنيامين نتنياهو حول ضم
وذكرت  السالم. الميت حال فوزه باالنتخابات، من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض آمال

 86فعل سلبي حاد في العالم العربي. أنها أثارت رد  و موسكو،  انتباهالوزارة، أن تصريحات نتنياهو لفتت 
   بنيامين نتنياهو، بضم غور األردن في الضفة الغربية  د، من أن تعه  األوروبير االتحاد حذ

 87ي المنطقة.ض فرص السالم فيقو   ،المحتلة إذا فاز في انتخابات األسبوع المقبل
 12/9/2019 ،الخميس

  أكدت حركة حماس على تمسكها بالمقاومة بأشكالها كافة وفي مقدمتها الكفاح المسلح، مطالبة
في بيان  ،وقالت حماس واعتقالهم وسحب سالحهم. المجاهدينالسلطة في الضفة بالكف عن مطاردة 

الحركة وجددت  اسية وكارثة.صحفي في ذكرى توقيع اتفاق أوسلو، إن االتفاق كان انتكاسة سي
شعب لوكل الحلول اإلقليمية المقترحة التي ترمي لتصفية الحقوق الوطنية ل "صفقة القرن ـ"رفضها ل

السلطة الفلسطينية بإلغاء اتفاق أوسلو  حماسوطالبت  الفلسطيني وااللتفاف عليها أو االنتقاص منها.
الوحدة الوطنية، داعيًة إياها لوقف التنسيق األمني  وتحقيق ،وإنهاء االنقسام ،والتحلل من كل التزاماته

 88وضرورة إلغاء اتفاق باريس االقتصادي. ،وإنهاء العمل بأي اتفاقيات معه ،المشين مع العدو
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   د الملك األردني عبد هللا الثاني على أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل اإلجراءات شد
خالل  ،الدولتين في القضية الفلسطينية. وقال الملك يض حل  األحادية الجانب التي من شأنها تقو 

 David Schenker لقائه مع مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر
الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على  الدولتين هو الحل   إن حل   ،األردن في

 89."إسرائيل"، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب "الشرقية القدس"وعاصمتها  1967خطوط 
  ًقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حديث مع اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، إن "حربا 

خطيرة الجتياح غزة ستكون الخطوة األخيرة". وأضاف: "لقد قمنا بثالث حروب في عهدي وعهد 
القادمة لن نشن معركة من أجل وقف إطالق القذائف الصاروخية سابقي على غزة، ولكننا في المرة 

معركة واسعة في غزة.  نهائي للصواريخ، وكما يبدو فال مفر سوى شن   بل لوضع حد   ،من القطاع
ادعى نتنياهو أن ارتفاع وتيرة وفي سياق آخر،  على ما يبدو أنه ال مفر سوى إسقاط حكم حماس".

تعزيز الجهود اإليرانية للتموضع عسكريًا  ة في سورية، تأتي في ظل  الهجمات العدوانية اإلسرائيلي
 90من سورية. "إسرائيل"في سورية، وزيادة الحرس الثوري اإليراني، من محاوالته لمهاجمة 

 لمقراتها في رام هللا. اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلينددت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ب 
 وتخريباً  بيان لها، أن قوات االحتالل عاثت بممتلكات مكاتبها فساداً  في ،وأشارت الجبهة

، كما سطت على عدد من الحواسيب واألجهزة اإللكترونية، وحطمت األثاث، وفجرت وتحطيماً 
 91البوابة، قبل انسحابها من المكان.

  نشر موقع بوليتيكوفي أعقاب Politico  جسس على بالت "إسرائيل"حول قيام  اً خبر  اإللكتروني
أصدر رئيس دونالد ترمب والبيت األبيض ومواقع حساسة أخرى في واشنطن،  األمريكي الرئيس
، التقرير، ووصفه بأنه "كذب مطلق" بنيامين نتنياهو بيانًا غاضبًا مفندًا ما جاء في الوزراء

أنشطة وتوجيهات مكثفة من الحكومة بعدم القيام ب ،منذ سنوات طويلةًا "هناك تعه د أن اً وضحم
 92استخباراتية في الواليات المتحدة. وهذه التعليمات مطبقة بشكل كامل من دون أي استثناءات".

 عن ملف سري أطلق عليه اسم "توربيدو فت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريةكش Torpedo "، 
في إحدى الدول العربية، للعمل لصالح وحدة التجسس في شعبة  كبيرةيخص تجنيد شخصية 

دون  اً ة، فإن الشخص الُمجن د عمل جاسوسللصحيف اً قووف .504 ارات المعروفة باسماالستخب
م معلومات سرية ذات قيمة هائلة وحساسة جد علمه.  "إسرائيللـ" اً وأوضحت أن هذه الشخصية تقد 

م الكثير من المعلومات. ، مشيرًة أنه ما يزال مهماً أعوام 5منذ   93ويقد 
  لقائد العسكري السابق في ما كان يعرف بـ"جيش ا ،الفاخوري  عامر فتوقيالسلطات اللبنانية  علنتأ

 لبنان الجنوبي"، وهو مليشيا مسلحة كانت تتعامل مع الجيش اإلسرائيلي خالل ثمانينيات وتسعينيات
لبنان لفاخوري، والذي كان مسؤواًل عن معتقل الخيام، إلى لأحدثت العودة الصامتة و  .القرن الماضي

ة في األوساط السياسية والقضائية والشعبية.عبر مطار رفيق   94الحريري الدولي، ضج 
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 13/9/2019 ،الجمعة

 إنه يت جه نحو فرض السيادة اإلسرائيلية  الل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهورئيس حكومة االحت قال
وقال نتنياهو، في  ات كافة في الضفة الغربية المحتلة وليس في غور األردن فقط.عمر على المست

وال هي مجرد  ،، إن  تصريحاته ليست "متاجرة باأليديولوجيةماكور ريشون قابلة مع صحيفة م
شعار انتخابي، فقد كنت أعتزم اتخاذ قرار حكومي بهذا الخصوص، لكن المستشار القضائي 

وهو بحاجة لتفويض من  ،، عارض ذلك بحجة أن الموضوع جوهري أفيحاي مندلبليتللحكومة، 
وأقر  نتنياهو بأنه أبلغ البيت األبيض مسبقًا بنيته  يذه في حكومة انتقالية".الشعب وال يمكن تنف

 95.ا يحدث في هذا السياق بـ"المذهل"غور األردن إلى السيادة اإلسرائيلية، واصفًا أن م ضم  
  المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة  ،مقرر األمم المتحدة الخاصقال

وادي األردن أمر غير شرعي ويهدد فرص  ضم   "إسرائيل"، إن نية نكيل لمايك 1967 سنة
في تصريح صدر عن مكتبه قال االتحاد األوروبي، و  قائم على وجود دولتين. التوصل إلى حل  

بما في ذلك القدس،  1967إنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام  في القدس،
، لمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانياأعربت دول بريطانيا وأ. و ان"لطرفبخالف تلك التي يتفق عليها ا

 96مناطق في الضفة للسيادة اإلسرائيلية. عزمه ضم   نتنياهوعن رفضها إلعالن  مشترك،بيان في 
  إعالن حرب إمكانية حول دور ليبرمان أقوال نتنياهو جالسابق أفي اإلسرائيلي الدفاع وزيردحض 

إن  ليبرمان انتخابية بال رصيد. وقال من مسلسل أكاذيب، ووعوداً  اً ها جزءد  وع ،على قطاع غزة
نتنياهو خدعه ومنعه من تنفيذ خطته الغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 

للتلفزيون اإلسرائيلي، إن نتنياهو وحزب  12في مقابلة أجرتها معه القناة  ،وأضاف ليبرمان هنية.
لكن نتنياهو فعل كل شيء "عه كان أحد بنوده إسقاط حكم حماس في غزة، وم عا اتفاقاً الليكود وق  

 97."من أجل تجنب هذه العملية
   أعضاء في  108ب سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، بالرسالة التي وجهها رح

ا ، ودعوا فيهBoris Johnson ن و رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس إلىالبرلمان البريطاني 
غور األردن في  االعتراف بدولة فلسطين كرد "قوي" على إعالن نتنياهو نيته ضم   إلىالحكومة 

 98حال فوزه في االنتخابات اإلسرائيلية.
  وجهت مي الخضري، ابنة القيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري، رسالة إلى العاهل

المعتقلين في السجون السعودية  ،انيالسعودي طالبته فيها بالتدخل لإلفراج عن والدها وشقيقها ه
 99أشهر. 5منذ 

  ن إفلسطين خلف القضبان المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، قال مدير موقع
، بالرغم من اتفاق أوسلو، إذ ُسجل منذ توقيعه، االعتقاالت اإلسرائيلية للفلسطينيين لم تتوقف يوماً 
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 نحو، نحو ألفي فتاة وامرأة، و المعتقلين نن بيمن أواوضح  ألف حالة اعتقال. 120أكثر من 
أثناء االعتقال أو بعده بمدة في أسرى ارتقوا شهداء،  107وكشف فروانة أن  طفل. 17,500

 100 ، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد واإلهمال الطبي.أوسلووجيزة، منذ 
 باب الخليل في البلدة رثوذكسية العريقة في منطقة أن العقارات األ قال المطران عطا هللا حنا

وقد يستولي المستوطنون المتطرفون عليها في  ،القدس تتعرض لتهديدات جدية شرقيالقديمة من 
قد نرى أمامنا في باب الخليل السيناريو نفسه الذي حدث في مبنى مار يوحنا " :أي وقت، مضيفاً 

ون بهذه التسريبات من يقوم متهماً  ."في القدس القديمة الذي ُسرب للمستوطنين قبل سنوات
 101.القدس الكنيسة وبحق   بارتكاب خيانة عظمى بحق  

 14/9/2019 ،السبت

  أنه تحدث مع بنيامين نتنياهو على توتير في تغريدة له ،مباكي دونالد تر يأعلن الرئيس األمر ،
 ،"إسرائيل"في اتفاقية للدفاع المشترك بين الواليات المتحدة و وناقش معه إمكانية المضي قدماً 

 102."التحالف العظيم بين البلدين"خ التي من شأنها أن ترس  
  اإللكتروني،في بيان نشرته عبر موقعها  ،بقطاع غزة علنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفىأ 

نفى الجيش اإلسرائيلي من جهته، و  أنها سيطرت على طائرة تجسس إسرائيلية بعد إسقاطها.
 103على طائرة التجسس. سيطرة الجبهة الشعبية

 15/9/2019 ،األحد

  بأن "القيادة ستعتبر كل االتفاقيات الموقعة مع  لمنظمة التحرير الفلسطينيةأكدت اللجنة التنفيذية
الجانب اإلسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت، ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه 

"إن تصريحات رئيس وزراء االحتالل  :، في بيان لها، عقب اجتماع لهاوقالت اللجنة االتفاقيات".
ر مناطق من األغوار الفلسطينية المحتلة وشمال البحر الميت، تعب   بنيامين نتنياهو، حول ضم  

 104.استراتيجية الحكومة اإلسرائيلية"عن 
   اإلسرائيلية تبعات إعالن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو،  الحكومة لت منظمة التعاون اإلسالميحم

ات المقامة في الضفة الغربية، عمر دة على منطقة األغوار الفلسطينية المحتلة، والمستفرض السيا
وقالت في بيان بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية المنظمة  حال فوزه في االنتخابات.

 105."إنها قررت التصدي بقوة لهذا اإلعالن العدواني الخطير"في مدينة جدة، 
 رائيلي، بنيامين نتنياهو، خالل الجلسة العادية لحكومته التي أقامها في اعترف رئيس الوزراء اإلس

ومناطق واسعة في  اتعمر المست اليهودية في غور األردن، بأن استعجاله بضم   اتعمر المستإحدى 
الضفة الغربية، منها غور األردن وشمال البحر الميت، جاءت بهذا اإللحاح في سبيل فرض أمر 

 106ية للتسوية في الشرق األوسط.مريكاأل القرن" ة"صفقعشية طرح  ،واقع
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 تحويل المستوطنة "نتنياهو إن الحكومة وافقت على  راء اإلسرائيلي بنيامينرئيس الوز  قال مكتب
 107."العشوائية ميفوت يريحو في غور األردن إلى مستوطنة رسمية

  َّوألول مرة، لليهود  ،ة تسمحوجهة نظر قانوني ةاإلسرائيلي دفاعالمستشار القانوني في وزارة ال أعد
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر  بشراء األراضي في الضفة الغربية كأفراد مستقلين.

 مهماً إقراره( يعد تطورًا  مطلع على المعامالت العقارية في الضفة قوله، إنَّ هذا القانون )حال تم  
 108كان المستوطنون ينتظرونه منذ سنوات.

   إسرائيل"بأن منطقتي الباقورة والغمر، اللتين تدير شؤونهما  زيوفال شتاينت سرائيلياإلوزير الطاقة ح صر" 
، ، مشدداً 2019أكتوبر  /تشرين األولستعادان إلى األردن، مع انتهاء موعد اتفاقية الضمان، في نهاية 

  109أردنية. د  عأن هذه األراضي تُ على خالل حديث مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 
 بإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر،  قراراً  محمود عباس يةفلسطينال السلطة أصدر رئيس

 110بناء على تنسيب مجلس القضاء االنتقالي.
 16/9/2019 ،اإلثنين

  ة عمر التجمعات اليهودية في الخليل ومست بضم   راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوتعهد رئيس الوز
، في مقابلة مع إذاعة الجيش لكن نتنياهو شددو  .التشريعيةت إذا ما فاز باالنتخابا ،كريات أربع

الرئيس األمريكي دونالد  أبلغ نتنياهو إنهوقال  ."لتنفيذ الخطة تفويضاً "حتاج ي لى أنهاإلسرائيلي، ع
 الفلسطينيين في العودة، وبأنه يتعين أن تظل   أنه لن يتم اقتالع أحد، ولن أعترف بحق  ـ"ب ترامب

 111."لغته بكل هذه األمورالقدس موحدة. أب
  هآرتس عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أراد كشفت مصادر سياسية لصحيفة

االنتخابي في األسبوع الماضي، لكنه تراجع في  خطابهاالنتقام من القصف على أسدود خالل 
ن النوع الذي كان يمكن ، مذات طابع استثنائيوأنه أراد القيام بعملية عسكرية اللحظة األخيرة، 

المستشار أن تكون له تداعيات بعيدة المدى. وقد اضطر نتنياهو إليقافها في أعقاب رأي 
 112.نتيالكابأن القرار يجب أن يتخذ بمصادقة  يعتقد، الذي القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت

 لس الوزراء، الذي محمد اشتية، في مستهل االجتماع األسبوعي لمج الفلسطيني أكد رئيس الوزراء
أن األغوار جزء ال يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن عقد في قرية فصايل باألغوار، 

 113ضمها باطل، والمستوطنون غير شرعيين.
 باراك حيرامتعيين العقيد  أنه تم   العبري  0404موقع  ذكر Barak Hiram والنيجللواء  اً قائد 

Golani.  ،في حرب لبنان الثانية وفقد عينه هناك، إضافة  شاركقد  حيرام أنوذكر الموقع العبري
 114لمشاركته في الحروب على قطاع غزة.
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 نشر ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي أن اتحاد البريد العالمي Universal Postal Union 
أيدت دولة  56تحاد ، لعدم تأمين أصوات كافية، إذ إن االرفض قبول دولة فلسطين عضوًا في 

، عن التصويت دولة 23دول، وامتنعت  7، واعترضت دولة عضواً  192طلب فلسطين من أصل 
 115برت ممتنعة.دول الباقية اعتُ  106 فيما الـ

 17/9/2019 ،الثالثاء

 النخالة أشارو  .أوسلو ولد ميتاً  اتفاقزياد النخالة أن  اإلسالمي أكد األمين العام لحركة الجهاد، 
ن إلى أ لالتفاق، 26أوسلو" في الذكرى الـ  اتفاقللخروج من  الوطنياء خالل كلمته في "اللق

"الجميع ُموافق على ُمخرجاِت صفقة القرن، حتى لو رفضوها خطابيًا، ألنَّ سلوَكهم العمليَّ يقول 
وأكد النخالة أنَّ َوحدَة قوى المقاومة أولوي ة في مواجهة المشروع الصهيوني وأنها تقُف على  ."ذلك

أن العالقة مع حركة حماس عالقة  النخالة وأكد الوقت جاهزة للت صدِ ي أليِ  عدوان محَتمل.مدار 
كل المحاوالت المعادية  من رغمعلى الاستراتيجية، ال ُيمِكُن أْن نفرط بها، بأي حاٍل مَن األحوال 

 116التي تعمل ضد هذا التحالف.
   مسجد األقصى، الشيخ محمد حسين، من ر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب الحذ

قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية  محاوالت مستشارين قانونيين إسرائيليين سن  
، التي "األعداء"وأكد حسين، في بيان صحفي، على الفتوى الصادرة بخصوص بيع األراضي لـ المحتلة.

بيع أراضيها وتمليكها لألعداء، فهي تعد من  فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً "تنص على أن 
الناحية الشرعية من المنافع اإلسالمية العامة، ال من األمالك الشخصية الخاصة، وتمليك األعداء 

 117."لدار اإلسالم باطل، ويعد خيانة هلل تعالى، ولرسوله صلى هللا عليه وسلم، وألمانة اإلسالم
 عبد هللا الثاني من تبعات وآثار التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء  األردنيذ ر العاهل ح

 ،، مشيراً أراٍض في الضفة الغربية اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن حملته االنتخابية، حول ضم  
يؤثر إلى أن هذا س يال ميركل في ألمانيا،جخالل مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة األلمانية أن

عن رفض ألمانيا إعالن  أعربت ميركلومن جهتها  ."إسرائيل"مباشرة على العالقات بين األردن و
 118صعوبة األوضاع.من رغم بالالدولتين بشكل سلمي  مشيرة إلى أن ألمانيا ملتزمة بحل   ،نتنياهو

 إحالة عن قرار  بعد أن كشف رئيس مجلس القضاء األعلى االنتقالي الفلسطيني، عيسى أبو شرار
قاضيًا من المحكمة العليا إلى التقاعد المبكر، ظهرت اتهامات من قضاة في المجلس ممن  19

أن ما جرى شكل من أشكال التحايل على قرار المحكمة الدستورية األخير، تعتبر شملهم القرار، 
 119تقاعد القضاة غير دستوري. و"تعطيل للحكم القضائي"، وبأن القرار الرئاسي بخفض سن  

 نهاء كل النشاط االستيطاني وتفكيك البؤر االستيطانية التي إسرائيل" إلى إا االتحاد االوروبي "دع
 Maya كوشيانيستشمايا  كدتأو  مع االلتزامات السابقة. تماشياً  ،2001مارس آذار/ أقيمت منذ 
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Kosyanchich،  يريكا الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيدالمتحدثة باسم
ات في األرض الفلسطينية عمر ، موقف االتحاد األوروبي بأن جميع المستلها في بيان ،موغيريني

 120القدس غير قانونية بموجب القانون الدولي.شرقي المحتلة بما فيها 
 ريكس تيلرسون األمريكية السابق  أعلن وزير الخارجية Rex Tillerson  أن رئيس الوزراء

ن مرارًا من "خداع" الرئيس دونالد ترامباإلسرائيلي بنيامين نتني ، عبر تزويده بـ"معلومات اهو تمك 
ت صحيفة الجامعة ، خالل نقاش أجراه مع طالب جامعة هارفرد، ونقلتيلرسون  وقال .مغلوطة"
"نحن اللطفاء وهم  بمقولة: "لقد قام اإلسرائيليون بذلك مع الرئيس مر ات عدة إلقناعه تفاصيله

: "يزعجني أن يقوم حليف قريب قائباً  مرة كنا نقول للرئيس "لقد خدعوك". وتابعاألشرار". وفي كل 
، ومهم  بالنسبة إلينا بالتصر ف بهذه الطريقة".  121من ا إلى هذا الحد 

 18/9/2019 ،األربعاء

  أطلق جنود االحتالل النار  ، بعدمافلسطينية استشهاد مواطنة عن وزارة الصحة الفلسطينيةأعلنت
 ،حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة م إشهارها سكينًا ومحاولتها تنفيذ عملية طعن عندعليها، بزع

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل االجتماعي، قيام عناصر  ما أدى إلى إصابتها بجروح.
 من شرطة االحتالل بإطالق النار من مسافة قريبة على المواطنة التي لم تشكل أي خطر عليهم.

ود عيان، إلى أن قوات االحتالل تركتها تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، وأشار شه
 122ت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.النار عليها بعد أن ضل   إطالق موضحين أنه تم  

   مدينة القدس المحتلة، بحجة في عت طواقم بلدية االحتالل إخطارات هدم في بلدة العيسوية وز
بلدية االحتالل قامت بتصوير المنشآت  طواقموقالت مصادر محلية إن  البناء دون ترخيص.

 123ن المنشآت معظمها مأهولة بالسكان.أخذ القياسات كاملة، موضحة أالسكنية و 
  إلى تشكيل حكومة وحدة موسعة بعد ظهور النتائج  انتسجبني  كاحول الفاندعا رئيس تحالف

في كلمة توجه بها إلى أنصاره  ،انتسجدعا و  .22الرسمية غير النهائية النتخابات الكنيست الـ 
ومن  ."من أجل مجتمع صالح لجميع اإلسرائيليين لنعمل معاً و" "وضع حد  "في مقر حملته، إلى 

أو أن  ،قال نتنياهو إن هناك خياران أمام تشكيل الحكومة الجديدة، إما أن تكون بقيادتهجهته، 
األحزاب العربية بأنها معادية  اً متهم ،ب العربيةطيرة" تعتمد على األحزاتكون هناك حكومة "خ

كان سيلقيه األسبوع المقبل أمام الجمعية العامة لألمم  اً ألغى نتنياهو خطابو  لهذه السياسة.
أكد رئيس وبالمقابل،  بعد االنتخابات ونتائجها. "سرائيلإ"بسبب الوضع السياسي داخل ، دةالمتح

 حزبه لن يدخل إال في حكومة وحدة تجمعه مع الليكود أن دور ليبرمانجأفي "انسرائيل بيتإ"
قال أحمد الطيبي الرجل الثاني في و  أي إمكانيات أخرى لتشكيل حكومة. كاحول الفان، رافضاً و 

 ولفت ."إسرائيل"إن القائمة لن تشارك في أي حكومة سيتم تشكيلها في  مة العربية المشتركةالقائ
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صحيفة هآرتس، إلى أنهم ال يستبعدون الجلوس مع بني في تصريحات أوردتها  الطيبي النظر،
انتس لم جإلى أن بعض االتصاالت التي جرت مع مقربين من  اً انتس لالستماع إليه، مشير ج

 وأشار إلى أنه سيتم التشاور بشأن قضية التوصية .كرئيس للحكومة تطرح قضية التوصية به
 124لرئاسة الحكومة، وأنه قد ال يتم التوصية بأي طرف.

  مليار دوالر خالل 1.8قال البنك الدولي إن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 
بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من  ،2019 سنة

ر ويسلط تقري نيابة عنها."إسرائيل" الضرائب ورسوم االستيراد )أموال المقاصة( التي تجمعها 
لى لجنة االرتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية إالبنك الدولي، الذي من المقرر أن يقدمه 

على هامش االجتماعات السنوية  26/9/2019للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقرر في 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة، على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون 

 أوجدمن المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما 
 125تحديات ضخمة لالقتصاد بشأن السيولة.

 طفل  900حو نض فرع فلسطين، النقاب عن تعر   - كشفت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
وتتم  ،اإلسرائيلي االحتاللفلسطيني لالعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل سلطات 

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش  .سنوياً محاكمتهم أمام محاكم عسكرية 
 126إن حاالت اعتقال األطفال تتركز في مدينة القدس المحتلة ومحافظات الضفة الغربية.

 19/9/2019 ،الخميس

 ن شأنها إعادة الحياة لمسار المصالحة فصائل فلسطينية عن طرح مبادرة جديدة مثمانية  أعلنت
الجبهة الشعبية، و هي: الجهاد اإلسالمي، و  ،وقالت تلك الفصائل بهدف تحقيقها وإنهاء االنقسام.

، (فدا)حاد الديموقراطي تاالو حركة المبادرة الوطنية، و حزب الشعب، و الجبهة الديموقراطية، و 
في بيان  ،(الصاعقة)قوات لتحرير الشعبية ب ار ح ئعطالو القيادة العامة،  - الجبهة الشعبيةو 

"رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام، استنادًا التفاقيات المصالحة بـ تقدمت ها، إنصحفي
الرؤية الجديدة تضمن جدواًل زمنيًا للبدء "وأشارت إلى أن  الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت".

 فصائلوأكدت ال ."جهود المشكورة من األشقاء في مصرفي إنجاز االتفاق، وذلك تقاطعًا مع ال
 مصر، ورئيس اللجنة المركزية لحركة فتحو  ،جامعة العربيةالهت نسخًا من الرؤية إلى بأنها وج  

وتنص المبادرة في البند  ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.محمود عباس
حتى اليوم مرجعية لتنفيذ المصالحة،  2005 سنةنذ األول على اعتبار كل  االتفاقات الموقعة م

األمناء "المسم اة  "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير"الثاني على عقد اجتماع لـالبند وفي 
في القاهرة، بحضور عباس، على أن تشرف على تطبيق  تشرين األول/ أكتوبرخالل  "العامون 
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 تشرين األول/ أكتوبرص على اعتبار المدة من معظم إجراءات المصالحة. أما البند الثالث، فين
، يتخل لها وقف "مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام" 2020حتى تموز/ يوليو 

التصريحات اإلعالمية التصعيدية، والتراجع عن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية 
ت حياة المواطنين في غزة بند الرابع واألخير بالجدول الزمني للمرحلة االنتقالية، . ويتعلق ال"ومس 

، وصواًل إلى 2019 سنةبما يشمل االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية قبيل نهاية 
 2020.127إجراء االنتخابات الشاملة )التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني( في منتصف 

  عددًا  م من وفد يضم  قد تسل   ،حركة في قطاع غزةلارئيس  ،يحيى السنوارأعلنت حركة حماس أن
 من قادة الفصائل الوطنية واإلسالمية الفلسطينية رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام.

أن السنوار أكد أن الحركة تدعم كل جهد ُيبذل من أجل  إلى ،في بيان لها ،وأشارت الحركة
، حيث أبلغ الفصائل بأن هوقضيت الفلسطيني لشعباتحقيق الوحدة الوطنية لما فيها من مصلحة 

 128حركته ستسلمهم الرد وُتعلن موقفها من الرؤية المقدمة خالل األيام القليلة القادمة.
  ية جديدة يرأسها تشكيل حكومة إسرائيل محمود عباس إنه ضد   ةالفلسطينيالسلطة قال رئيس

ة ريا ة الفلسطينيةخارجيالوزير قال و  .بنيامين نتنياهو ض المالكي إن  السلطة الفلسطينية مستعد 
 129للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة.

  للعودة إلى المفاوضات استخفاف  الفلسطينية حماس إن اإلعالن عن استعداد السلطةحركة قالت
 130بالموقف الوطني والشعبي الرافض لذلك.

 استعداد الفلسطينية، التي أعلنت ية وزارة الخارج لتحرير فلسطين هاجمت الجبهة الديموقراطية
، "وقف هلوساتها اإلعالمية المضللة للرأي العام"ودعتها إلى ، السلطة للعودة إلى المفاوضات

 131دون شروط مسبقة. سرائيليج لالستعداد الستئناف المفاوضات مع الجانب اإلوالتي ترو  
 سلطة برام هللا رواتب الشهداء واألسرى عدَّ عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، قطع ال

ًا بالنضال الفلسطيني، وبأحد الحقوق المقدسة التي ال يجوز االقتراب أو العبث بها بأي  والجرحى، مس 
ن السلطة وعبر مختلف قياداتها التزمت فقط إوقال عبد القادر لصحيفة فلسطين:  شكل من األشكال.

االتفاقيات الموقعة مع االحتالل، ولكن على األرض ال يوجد  بالبيانات الصحفية والشعارات حول إلغاء
ن أن اللقاءات التي تجمع المسؤولين الفلسطينيين وبي   .فيهأي تحرك يظهر صدق ما تم الحديث 

 132واإلسرائيليين مستمرة ولم تتوقف، كذلك التنسيق األمني بقي بين األجهزة األمنية المعنية.
 الستيراد "إسرائيلـ"مد اشتية، إن بالده تقدمت بطلب رسمي لقال رئيس الوزراء الفلسطيني مح ،

من ضمن خطوات "وقال اشتية: . النفط من العراق، بهدف تنويع مصادر الوقود المباعة محلياً 
 نحومليون شيكل ) 650.. .االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل، تنوع مصادر التزود بالطاقة

أن الجانب  اشتيةوأكد  ."مشتقات النفط من إسرائيل شهرياً مليون دوالر( فاتورة وارداتنا ل 183.6
 133."أسعار أقل من األسعار العالمية للخامـ"ب ببيع نفطه للجانب الفلسطيني، بالعراقي رح  
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  في تصريح  ،وقالت حماس ."أحد رجاالت فلسطين وأبنائها البررة"جهاد سويلم نعت حركة حماس
بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في  ،18/9/2019 ءاألربعا مساء يوم إن سويلم توفي ،صحفي

العمل والدفاع عن فلسطين، وقضى حياته متفانيًا في حب  وخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع 
وذكرت مناقب الراحل سويلم، مضيفًة أنه ترك بصمات  غزة والضفة الغربية والقدس والشتات.

 134ع عن قضايا شعبه وأم ته.واضحة في ميادين العمل الخيري لفلسطين والدفا
  أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، في مؤتمر صحفي عقده لإلعالن عن نتائج التحقيقات

، أن الخرق هو األخطر 25/8/2019في بشأن هجوم الطائرتين المسي رتين على الضاحية الجنوبية 
رائيلي اعتمد تغيير قواعد وحتى اليوم، ويبرهن على أن الجيش اإلس 2006يوليو تموز/ منذ حرب 

 135.االشتباك مع لبنان
  لما  وفقاً  ،ين سيتم افتتاحهاأ، دون أن تذكر "إسرائيل"قررت جمهورية أرمينيا فتح سفارة لها في

وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس  برح   ،ومن جهته سرائيلية.إعالمية إ ذكرته مصادر 
 136."سرائيل"إالتي سيكون لها سفارة في  90 ولة الـأرمينيا هي الدأن إلى  اً ، مشير بالقرار

 20/9/2019 ،الجمعة

 أسماء محمد عبد هللا، في حوار تلفزيوني مع قناة الجزيرة، على  ردت وزيرة الخارجية السودانية
، مكتفية بالقول إن الوقت غير "إسرائيل"سؤال يتعلق بفرص وإمكانية إقامة بالدها عالقات مع 

قالت و ألن السودان ليس بحاجة إلى مشاكل جديدة.  "إسرائيل"لتطبيع مع مناسب للحديث عن ا
 British Broadcasting Corporation (بي بي سي)في حوار مع هيئة اإلذاعة البريطانية 

(BBC) إنه "ليس هناك شيء ثابت في السياسة، ولكن قد تتغير السياسة وقد يقيم السودان ،
ت ليس هو المناسب". وأضافت: "لن نتخذ قرار التطبيع مع عالقات مع إسرائيل، لكن هذا الوق

 137إسرائيل قريبًا، آخذين بمشاعر الشعب السوداني ونظرته في حال حدث تواصل".
  بارتكاب انتهاكات خطيرة  حافالً  ، إن للقوات اإلسرائيلية سجالً (أمنستي)قالت منظمة العفو الدولية

بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والقتل غير لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، 
في بيان لها، إلى أن انعدام محاسبة قوات االحتالل يؤدي إلى  ،الدولية المنظمةوأشارت  القانوني.

 قتل قوات االحتالل لسيدة فلسطينية على حاجز وقالت إن ارتكاب مزيد من هذه االنتهاكات.
رة تحقيق العدالة الدولية من أجل إنهاء انتهاكات قلنديا العسكري شمالي القدس، "تذكير بضرو 

 138إسرائيل الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".
 21/9/2019 ،السبت

  أبلغ مسؤولون في النيابة العامة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه إذا
 139لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي له.ما وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة اإلقرار بالذنب 
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 في إنشاء أول  ةالمقبل السنةظبي أن العمل سيبدأ  ذكرت صحيفة ذا ناشيونال التي تصدر في أبو
صحيفة إن المعبد الوقالت  .2022 سنةبناؤه اإلمارات على أن يكتمل  فيمعبد يهودي رسمي 

سيقام و  ،ظبي في أبو "ة اإلبراهيميةبيت العائل" اسم ع لألديان يطلق عليهسيقع ضمن نطاق مجم  
 140أيضًا. فيه مسجد وكنيسة

  المقاطعة وسحب أحد مؤسسي حركة  ،منعت عمر البرغوثي اأن بريطاني العبرية 12ذكرت قناة
، من دخول أراضيها للمشاركة في عدة مؤتمرات العقوبات )بي دي أس( وفرضثمارات االست

طر البرغوثي للمشاركة في المؤتمرات بإلقاء كلمات اضمما  ؛ل البريطانيايشرف عليها حزب العم
 141عبر الفيديوكونفرانس.

 22/9/2019 ،األحد

  يومًا،  67انتصر األسير الفلسطيني سلطان خلوف بمعركة اإلضراب عن الطعام الذي استمر
ا بين محاميته أحالم حداد وهيئة المحكمة العلي االتفاق للمطالبة بإنهاء اعتقاله اإلداري، إذ تم  

التابعة لالحتالل اإلسرائيلي، على وقف إضرابه عن الطعام مقابل تحديد موعد نهائي لإلفراج 
 15/12/2019.142 فيعنه، 

  طالب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين األسير أحمد سعدات، حركتي فتح وحماس
ء االنقسام التي أطلقتها على الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنها بالموافقةإلى التقاط الفرصة 

 143.فصائل فلسطينيةثمانية 
 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى  25إن قرابة  الفلسطينية قالت وزارة األشغال العامة واإلسكان

ألف وحدة سكنية إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي  60حو نإعادة بناء في قطاع غزة، فيما تحتاج 
أن العجز في الوحدات  وذكر وكيل الوزارة ناجي سرحان سكن.األدنى المالئم لل معايير الحد  

ألف وحدة  14ألف وحدة سكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة  120السكنية يقدر بما يقارب 
 144لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية. سكنية سنوياً 

  أراٍض لى بؤر استيطانية جديدة ع 6أفاد مركز "أبحاث األراضي" بأن المستوطنين أقاموا
 2019.145–2017الفترة خالل  فلسطينية في منطقة الخليل

 دوالر  اتمليار  4غزة أن حجم التبادل التجاري بين غزة واالحتالل يبلغ قطاع أعلنت وزارة المالية ب
عبر معبر كرم أبو  شاحنة تدخل يومياً  400ومع مصر ال يتجاوز المليون، موضحة أن  سنوياً 

 146أخرى.شاحنة  20صدير يتم تسالم التجاري، فيما 
  فرقة "هتاري" فرض غرامة على آيسلندا لقيام  )يوروفيجن( األوروبية األغنية مسابقة منظموأعلن

 "إسرائيل"اآليسلندية الموسيقية برفع الفتات بألوان العلم الفلسطيني خالل المسابقة التي جرت في 
 2019.147/ مايو رخالل أيا
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  خالل مؤتمر صحفي بمدينة غزة، عن تفاصيل بنود الرؤية  ،والقوى الفلسطينية الفصائلأعلنت
 148وإنهاء االنقسام بين حركتي فتح وحماس التي طرحتها مؤخرًا. الوحدةالوطنية لتحقيق 

  ذكر تقريران إسرائيليان أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت خلية حاولت تصنيع
في التلفزيون اإلسرائيلي، أن الخلية تابعة  12وفيما ادعت القناة  الغربية. ضفةالقذائف صاروخية في 

، على أن أفراد الخلية ال ينتمون ألي هيئة البث اإلسرائيلية )مكان(لحركة الجهاد اإلسالمي، شددت 
هيئة أن المعتقلين الوذكرت  فصيل فلسطيني، وأن أفرادها ليسوا من أصحاب التوجهات الدينية.

 149ون لتحقيق جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة، الذي يترأسه ماجد فرج.يخضع
  قدم مكتب المدعي العام اإلسرائيلي في المنطقة الجنوبية الئحة اتهام في محكمة بئر السبع

 "إسرائيل". أربعة شبان من قطاع غزة بتهم االنتماء لحماس وارتكاب جرائم أمنية ضد   ئية ضد  االجز 
العبرية، فإن المتهمين تسللوا إلى  7الالئحة التي قدمها المحامي عينات بلنيرو، وفق القناة وحسب 

 30/8/2019.150اعتقالهم في  األراضي المحتلة وهم يحملون السكاكين والقنابل وتم  
 بنيامين نتنياهو على  انتهت المشاورات التي دعا إليها الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، بحصول

" اليمين الموحدوأوصى لصالح نتنياهو الليكود و" انتس.جتوصية لبني  54صية، مقابل تو  55
عشرة من )المشتركة العربية القائمة انتس قسم من ج، بينما أوصى لصالح ة هتورا وشاس ويهدوت 

في حين امتنع التجم ع الوطني ، الجسر-العملقراطي وتحالف و والمعسكر الديم( 13أصل 
حين.الديمقراطي عن التص  151ويت لصالح أي من المرش 

  عبر حسابها الرسمي 89 ، بحلول يومها الوطني الـالسعوديةَ  يةسرائيلالخارجية اإل وزارةُ هنأت ،
نهنئ الشعب السعودي بحلول "وقال حساب "إسرائيل بالعربية":  موقع تويتر. علىالناطق بالعربية 
جواء السالم والتعاون أمان و األمن واأل ي ظل  ... يعيده عليكم بالخير والبركة، ف89ـ يومه الوطني ال

 152والجيرة الحسنة، داعين هللا عز وجل، أن تتكلل جهودكم بالرقي والتطور واالزدهار بالنجاح".
  قالت إنهم  وأردنياً  فلسطينياً  48نشرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد( قائمة بأسماء

المنظمات الدولية إلى التحرك "اهد، في تقرير، ودعت ش السلطات السعودية. لدىموقوفون 
 153."العاجل للضغط على السلطات السعودية لإلفراج عنهم

   مت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، دعوة لألمين العام لجامعة الدول سل
 154، تسلمها األمين المساعد سعيد أبو علي.غزةالعربية لزيارة قطاع 

 24/9/2019 ،الثالثاء

  دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تطبيق قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي
ق وفي كلمة له أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، قال أردوغان: "إذا لم ُتطب   ."إسرائيلـ"المتعلقة ب
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 داعياً ، ن هذه المنظمة؟"قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن المتعلقة بإسرائيل، إذًا ما الفائدة م
"أنا أتساءل  قال أردوغان:و  األمم المتحدة إلى دعم الشعب الفلسطيني بما هو أكثر من الوعود.

، وأين أصبحت 1947أين هي إسرائيل، يا ترى أي أراضي تشملها إسرائيل، أين كانت إسرائيل عام 
ال يوجد  تقريباً  1947نطقة "العام خرائط حول الم ؟". وتابع رافعاً ، وأين هي حالياً 1967و 1949في 

.. وبعد قرار التقسيم في العام ذاته بدأت فلسطين .شيء اسمه إسرائيل، والمنطقة برمتها فلسطين
". وشدد أن موقف تركيا من قضية القدس واضح، 1967بالتقلص وإسرائيل بالتوسع حتى عام 

وأراضيها متجانسة على أساس  وتتمثل بأن الحل يكمن في تأسيس دولة فلسطينية، تكون مستقلة
أخرى غير ذلك لن تكون عادلة  "سالم"وأكد أن أي خطة  وعاصمتها القدس الشرقية. 1967حدود 

"هل الغاية من المبادرة المطروحة على  ف متسائالً ضافي التطبيق. وأ أو مقبولة أو تملك حظوظاً 
 155تامة؟".أنها صفقة القرن، القضاء على دولة فلسطين ووجود شعبها بصورة 

  وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت منزله في  اإلسرائيلي االحتاللاعتقلت قوات
كما استدعت قوات االحتالل محافظ القدس عدنان غيث، بعد أن داهمت منزله في بلدة  القدس.

 156سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
 ي أحمد بحر إن االتحاد البرلماني العربي قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطين

خالل رسالة أرسلها لرئيس االتحاد عاطف  ،وشكر بحر دائمة باسم فلسطين. لجنةاستحدث 
 157الطراونة، االتحاد البرلماني على هذه الخطوة.

 موسى أبو مرزوق عدم وجود تطور في االتصاالت  أكد رئيس مكتب العالقات الدولية بحركة حماس
الفلسطينيين من كوادر وقيادات الحركة لدى السلطات السعودية، وأن حراك حماس  قلينالمعتبشأن 

أن  إلى ، في حوار خاص بصحيفة "فلسطين"،أبو مرزوق  أشارو دائم من أجل اإلفراج عنهم، 
وجزر، مؤكدًا أنها كانت وما زالت  عالقات حماس بالدول العربية واإلسالمية مرت بحاالت مد  

عالقات متوازنة مع كل الدول على قاعدة أن فلسطين هي القضية المركزية  حريصة على إقامة
واستدرك "إال أن عددًا من األنظمة، استهدف كوادر الحركة وشبكات تمويلها والمحبين لها  لألمة.

 158في الخارج؛ خدمًة ألجندة أمريكية وإسرائيلية".
  تفخر"في فلسطين، إن منظمته قال نافذ عزام، القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي" 

ورفض عزام  أنها تصب في صالح الشعب الفلسطيني. ى ، وتر إيرانبعالقاتها الوثيقة مع 
في غزة بالوكالة عن إيران، التي  "إسرائيل"مع  االتهامات الموجهة لحركته، باالشتباك عسكرياً 

حدة الموقف الداخلي كد عزام أن حركته حريصة على و أو  .ةتتعرض لهجمات إسرائيلية في سوري
 159الفلسطيني وجبهته الداخلية، من خالل غرفة العمليات المشتركة.
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  بالسجن مدى الحياة، إن  "إسرائيل"قالت زوجة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المحكوم لدى
 حصولها على تصريح خاص لدخول من رغمبالمنعتها من زيارة زوجها،  اإلسرائيليةالمخابرات 

 160عن طريق الصليب األحمر الدولي. "لإسرائي"
  فيها  حصلو  ،22 الكنيست الـ النتخاباتسرائيلية المركزية النتائج النهائية علنت لجنة االنتخابات اإلأ

تحالف كاحول الفان وحصد  مقاعد. 7 لىعيهدوت هتوراة  حصل ، بينمامقعداً  32لى عحزب الليكود 
وحزب  ،مقاعد 8 "إسرائيل بيتنا"و ،مقاعد 9، وشاس مقعداً  13المشتركة العربية والقائمة  ،مقعداً  33

 161مقاعد. 5قراطي و مقاعد، والمعسكر الديم 6الجسر -مقاعد، وحزب العمل 7 "اليمين الموحد"
  عن لقائه بوزير خارجية دولة عربية على اإلسرائيليخارجية الكشف يسرائيل كاتس، وزير ،

لقاء أول ومثير كان "وكتب كاتس على تويتر:  المتحدة.للجمعية العامة لألمم  74 هامش الدورة الـ
مع أحد وزراء الخارجية العرب أمس، ناقشنا بعمق الحقائق اإلقليمية وطرق التعامل مع التهديد 

 162."اإليراني، وفي الوقت نفسه اتفقنا على عملية تعزيز التعاون المدني بين البلدين
 ن هنادي الحلواني وخديجة خويص من منطقة باب اعتقلت قوات االحتالل المرابطتين المقدسيتي

 163األسباط.
 25/9/2019 ،األربعاء

   رؤوفين ريفلين رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة  سرائيليرئيس اإلالف كل
 55خالل مؤتمر صحفي إن نتنياهو حصل على أعلى عدد من التوصيات،  أعلنو  القادمة.

نواب من الذين أوصوا بجانتس، في إشارة إلى نواب  10انتس، غير أن لبني ج 54لنتنياهو و
 164ح كفة نتنياهو.القائمة العربية المشتركة، أعلنوا أنهم لن يشاركوا بحكومة تحت رئاسته، ما يرج  

 بين قيادات الحركة األسيرة  تم   بأن اتفاقاً  الفلسطينية أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين
، تعهدت فيه إدارة السجون البدء بتنفيذ مجموعة من مطالب األسرى حتاللالاواستخبارات سجون 

 الخميس يومأجهزة التشويش، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتراضًا على وجود  المضربين
25/9/2019.165 

 أحمد مجدالني من دخول القدس،  سطينيةالفل منعت سلطات االحتالل وزير التنمية االجتماعية
 166ه.وهددت باعتقال

  إعالم عبرية عن إصابة مستوطنة إسرائيلية إثر عملية طعن حدثت غرب رام هللا. وسائلأعلنت 
 167عامًا، حيث جرى اعتقاله.14منفذ العملية فتى يبلغ من العمر إن وقالت تلك الوسائل 

  المستوطنين، بينهم رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر، باحات المسجد  عشراتاقتحم
وذكرت مصادر مقدسية أن ديختر والمستوطنين  راسه مشددة من قبل شرطة االحتالل.األقصى، بح

 168نفذوا جوالت استفزازية داخل باحات المسجد األقصى، بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة.
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 طار المشروعات التي تقوم بها اللجنة القطرية إلعادة إوفد قطري يضم خبراء وفنيين، في  وصل
قال الخبير في و  .2006 سنةزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي تفاقمت منذ إعمار غزة، لحل أ

وإعادته للعمل كالسابق  161شؤون الطاقة هشام الجرو إن نجاح الوفد القطري في إصالح خط 
بجانب محطة )الكهرباء مدادات إزيد تيعني نهاية أزمة الكهرباء بشكل كامل، ومن المتوقع أن 

 169ساعة في اليوم. 20لـ  (التوليد والخطوط األخرى 
 26/9/2019 ،الخميس

  محمود عباس، في كلمته أمام المشاركين في االجتماعات الرفيعة  ةالفلسطيني السلطةرئيس جدد
، أو "صفقة القرن "للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، رفض  74 الـ المستوى للدورة السنوية

مب، بعدما نسفت اها إدارة الرئيس األمريكي دونالد تر تقترح "أي حلول اقتصادية وهمية وواهية"
شاء "بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السالم، مشددًا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين 

غور األردن وشمال البحر  ورفض عباس إعالن بنيامين نتنياهو نيته ضم   ."من شاء وأبى من أبى
 في حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية على"ية، محذرًا من أنه ات للسيادة اإلسرائيلعمر الميت والمست

، مشددًا "تنفيذ ذلك، فإن جميع االتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية
أنه سيعلن فور عودته من  عباس . وكشف"ستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السالم" على أنه

بات العامة، داعيًا األمم المتحدة والجهات الدولية ذات العالقة نيويورك عن موعد إلجراء االنتخا
 170لإلشراف على إجراء هذه االنتخابات.

  السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن موافقة حركته غير المشروطة  المكتبرئيس أعلن
ي كلمة ف ،وقال هنية .فلسطينية فصائل ثمانية على الرؤية الوطنية إلنهاء االنقسام التي طرحتها

له خالل اجتماعه بقادة الفصائل بمكتبه بمدينة غزة، إن قيادة الحركة في الداخل والخارج قامت 
من مسؤوليتها وحرصها على تحقيق  انطالقاً  ،بدراسة هذه المبادرة بروح وطنية عالية ومسؤولة

والتحديات التي للمخاطر  الوحدة الوطنية، وتقديرًا لجهود الفصائل الصادقة والمخلصة، واستشعاراً 
 ىحركة فتح للموافقة على المبادرة الوطنية كي تحظنية هودعا  تحيط بالقضية وتهدد ثوابتها.

 171لالتفاق على وضع اآلليات لتحقيق المصالحة. ،بالتوافق الوطني الواسع
  إن الحركة "ترحب بجهد الفصائل وتدرس  ،نائب أمين سر المجلس الثوري لفتح ،عيطةفايز أبو قال

درتها، ولكن مطلوب منها مغادرة مربع المجامالت إلى مربع الفعل لفرض رؤية وطنية تلزم مبا
مبادرة الفصائل بأنها "ورقة مجامالت فضفاضة  ،نت.في حديثه للجزيرة ،ووصف أبو عيطة الجميع".

، وإنما لتحقيق المصالحة، لكونها لم تطرح جديداً  ال تصلح أن تكون مدخالً "وليست حاسمة"، و
ت االتفاقات السابقة، ولم تحم ل أحد األطراف المسؤولية، وتناست أن حماس لم تلتزم باتفاق عرض
 172الذي رعته مصر، قبل أن يجف حبره". 2017
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  قالت القناة اإلسرائيلية الثانية إن حركة الجهاد اإلسالمي تحاول تكثيف نشاطاتها في الضفة
بأن إحباط األجهزة األمنية الفلسطينية محاولة وأفادت القناة  الغربية، بأوامر قادمة من لبنان.

تصنيع صواريخ للحركة في الضفة، أظهر حصول الناشطين على نموذج أولي للتصنيع مع 
وذكرت  ."إسرائيل"وصلت من لبنان. وأضافت أن هذا األمر يشكل تهديدًا على أمن  ،التعليمات

حماس والجهاد لتنفيذ هجمات انطالقًا من القناة اإلسرائيلية أنه ُسجلت مؤخرًا محاوالت متزايدة ل
 173."إسرائيل"الضفة إلى داخل 

  من قوات االحتالل طعنًا داخل المسجد األقصى المبارك قرب باب السلسلة. مجندةأصيبت 
إن المجندة أصيبت بجروح بعد طعنها من قبل فتى فلسطيني  ةوقالت وسائل إعالم عبري

 174بته بالرصاص.اعتقال الفتى بعد إصا تم  عامًا(، و 13)
  أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، عن االستعداد للتفاوض مع

أيمن  أما انتس على دعم ائتالفه الحكومي، في حال قرر تشكيل حكومة وسط ويسار.جبني 
 انتس.جمع بني إنه لم يكن لدى القائمة أي اتفاق  فقال رئيس القائمة العربية المشتركة، ،عودة

تحميل  وقال "نحن خارج أي تكتيك، ولكن نعمل وعملنا وفق مبدأ ورؤية إسقاط نتنياهو". رافضاً 
 175المسؤولية عن فشل إسقاط نتنياهو. الوطني الديموقراطي )بلد( حزب التجمع

  نسمة، حسب بيان لدائرة  9,3092,000، عبريةبحلول رأس السنة ال "إسرائيل"بلغ عدد سكان
، 2024 سنةماليين في  10اإلسرائيلية، والتي توقعت ارتفاع عدد السكان إلى  المركزيةء اإلحصا

بلغ عدد السكان قد و  .2065 سنةمليون نسمة في  20، وإلى 2048 سنةمليون نسمة في  15وإلى 
من إجمالي السكان، بينما بلغ عدد السكان العرب  %74.2، يشكلون 6,744,000اليهود 

من السكان  %4.8. وهناك %21ونسبتهم  يهم سكان شرقي القدس والجوالن،ف ن، بم1,907,000
 176.يوصفون بـ"اآلخرين" وهم باألساس من المهاجرين الروس وليسوا يهوداً  لفاً أ 441وعددهم 

  من جدار مقبرة باب الرحمة التاريخية اإلسالمية من الناحية الجنوبية القبلية المؤدية  جزءانهار
 177ب القدس المحتلة، بسبب الحفريات اإلسرائيلية هناك.إلى بلدة سلوان جنو 

 من  (2مك 5.1) دونم 500,1سلطات االحتالل اإلسرائيلي قرارًا يقضي بمصادرة نحو  أصدرت
 178أراضي جنوبي مدينة دورا بمحافظة الخليل، بحجة أنها "أمالك دولة".

  ى قطاع غزة إن هناك رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض عل ،الخضري  جمالأكد
تها قوات االحتالل صيف منذ الحرب األخيرة التي شن   وحدة سكنية في القطاع مدمرة كلياً  2,000

هذه الوحدات السكنية لم يتم إعمارها رغم مرور خمس " :في تصريح صحفي ،وقال .2014 سنة
 179."سنوات على نهاية العدوان، بسبب عدم توفر التمويل

 من جهاز  مصرياً  أمنياً  إن "وفداً  ،13راسل السياسي للقناة اإلسرائيلية الم ،قال باراك رافيد
بصورة سرية، خشية من حدوث احتكاكات أمنية بين قطاع  "إسرائيل"المخابرات العامة قام بزيارة 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 30 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

تدهور  إلى ، ممكن أن تؤدي، عشية التحضير لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة""إسرائيل"غزة و
 180الحرب الشاملة. حالة من نحواألمور 

 27/9/2019 ،الجمعة

  أعلنت حركة حماس الموافقة على االنتخابات العامة الشاملة، والتي تضمن االنتخابات الرئاسية
ت دعو  والمجلس الوطني، مطالبة بالتوافق حول خطوات إنجاح هذه االنتخابات. والتشريعية

دة الوطنية من خالل االستجابة إلى اتخاذ خطوات عملية الستعادة الوح، حماس، في بيان لها
وانتقدت حماس  لمبادرة الفصائل الوطنية للمصالحة وإنهاء االنقسام، والتي وافقت عليها حماس.
وطالبت عباس  ما قالت إنه "بقاء عباس متمسكًا بمسيرة التسوية ووهم التفاوض مع االحتالل".

 181تحلل من اتفاق أوسلو الكارثة"."بمغادرة مربع التسوية السياسية الذي ثبت فشله وضرره، وال
 ن المبادرة التي طرحتها فصائل فلسطينية إعضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ  قال

إن "المطلوب  ،له وقال الشيخ، في بيان االنقسام الداخلي "مضيعة للوقت". وإنهاءللمصالحة 
هذا الملف مبادرات واتفاقيات وأقصر  االتفاق عليه، ألننا أشبعنا إلنهاء االنقسام تنفيذ ما تم  

 182الذي وضع آليات لذلك". 2017الطرق نحو ذلك هو تنفيذ اتفاق 
   من أن التوترات بين إيران والواليات المتحدة تقترب  ر وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتزحذ

زاع في أعقاب وأن هناك حاجة لحكومة وحدة إسرائيلية للتصدي لتهديد حدوث ن ،من نقطة الغليان
 183"نحن على شفا انفجار الوضع المتعلق بإيران". :وأكد بالقول انتخابات غير حاسمة.

  قال وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس إن المرشد األعلى بإيران، علي خامنئي، هو من
مم في كلمة أمام الجمعية العمومية لأل كاتس، وأضاف أمر بالهجوم على منشآت نفطية سعودية.

ال يوجد أي  "لدى إسرائيل سياسة واضحة لتعزيز العالقات والتطبيع مع دول الخليج. المتحدة:
صراع مع دول الخليج بل تربطنا مصالح مشتركة خاصة في مجال األمن لمواجهة التهديد 

 184اإليراني، إضافة إلى تطوير العديد من المشاريع المدنية المشتركة".
 ين في جمعة "انتفاضة األقصى واألسرى" من مسيرات العودة قمعت قوات االحتالل المشارك

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، استشهاد الشاب  الشرقية لقطاع غزة. الحدودالسلمية على 
 185إصابة. 63مشيرًة إلى أن طواقمها تعاملت مع  ،ساهر عوض هللا جير عثمان

 على هامش الجمعية ، بد الفتاح السيسيرئيس المصري عالفي سياق كشفه عن مضمون لقاء جمعه ب
مقالته بصحيفة جيروزاليم ، في Mike Evans العامة لألمم المتحدة، أكد الكاتب األمريكي مايك إيفانس

 186."إسرائيل"على أن السيسي يبذل قصارى جهده من أجل العمل مع  ،بوست اإلسرائيلية
 الحزب لديه "أن  ،ابلة مع مجل ة مسيرمق، في أكد األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا

اً  يحصل على  ،من خالل استخدامه الوسائل المختلفة"، وأنه "إحاطة وإشراف معلوماتي جي د جد 
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. "المعلومات الالزمة التي يحتاج إليها في أي حرب مقبلة أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به العدو
ونواكب كل األحداث في كيان العدو،  ،تية الجيدةلدينا جانب المعلومات واإلحاطة المعلوما"وقال: 

 187."وتطورات ما يجري لديهم، سواء من خالل الوسائل العلني ة أو الوسائل غير العلني ة
  مليون دوالر، للموازنة  50أعلن وزير خارجية السعودية، إبراهيم العساف، تقديم تبرع بمبلغ

الل لقاء جمعه بالمفوض العام لألونروا بيير جاء ذلك خو  .2019 لسنةونروا األة لوكالة يالرئيس
 188كرينبول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

  لقرر المجمع الكنسي( لكنيسة األنجليكانية لجنوب إفريقياACSA باإلجماع، دعم حملة مقاطعة )
هي احتاللها العسكري حتى تن ،وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "سرائيل"إ

المجتمعات األنجليكانية  ،أعلى هيئة لصنع القرار في الكنيسةالُمجمع الذي ُيعد لفلسطين. ويمثل 
 189وسانت هيلينا. ،وأنغوال ،وموزمبيق ،وإسواتيني )سوازيالند( ،وليسوتو ،وناميبيا ،فريقياإفي جنوب 

 28/9/2019 ،السبت

 ينية إنها جاهزة من الناحية الفنية إلجراء االنتخابات العامة قالت لجنة االنتخابات المركزية الفلسط
المدير التنفيذي للجنة وقال  الفلسطينية، من دون أن يشمل ذلك مدينة القدس. السلطة في أراضي

تسجيل أسمائهم في سجل االنتخابات حتى  االنتخابات، هشام كحيل، إن عدد المواطنين الذين تم  
من األشخاص الذين يحق لهم  %85ناخبًا، وهو ما يشكل  2,202,738بلغ  2019مارس  /آذار

 190االقتراع. لكنه قال إن عراقيل تواجه عمل اللجنة في القدس المحتلة.
 

  ًمن أبناء وقيادات الحركة في محافظة  قالت حركة حماس إن حملة االعتقاالت التي طالت عددا
االحتالل إلرهاب أبناء شعبنا عن  الخليل عبر استخدام الوحدات الخاصة، هي محاولة من جيش

القيادي في حماس عبد الحكيم  . ودانمواصلة دورهم الوطني في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم
 191واالحتالل. الفلسطينية حنيني استمرار سياسة الباب الدوار بين أجهزة السلطة

 ونروا تلقت تمويالً األ منظمة التحرير أحمد أبو هولي أن وكالة أعلن رئيس دائرة شؤون الالجئين في 
إذ  ؛مليون دوالر 118 نحويقدر ب تلقت تمويالً موضحًا أنها  ،في مؤتمر المانحين في نيويورك إضافياً 
 (،مليون دوالر 21.86نحو ) مليون يورو 20واالتحاد األوروبي  ،مليون دوالر 50السعودية قدمت 
سيسهم  مما ،ا واإلمارات وتركيا واليابانيرلندإو  (،مليون دوالر 21.86نحو ) مليون يورو 20وفرنسا 
المتحدث  أكد ومن جهته، مليون دوالر. 120البالغ ، ميزانيتها االعتيادية العجز المالي في في سد  

 الوكالةونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة انخفاض العجز المالي الذي تعاني منه األباسم وكالة 
إلى أن بعض التبرعات التي أعلن عنها خالل  ر، مشيراً مليون دوال 89مليون دوالر إلى  120من 

 192، ليست بالجديدة.27/9/2019مؤتمر كبار المانحين الذي عقد في نيويورك، الجمعة 
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 في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في  ،أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ن الواليات المتحدة ستستمر في موقفها بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، أ الواليات المتحدة،

 193لكنها ال تتطلع إلى الحرب. ،إيرانالصارم تجاه 
 29/9/2019 ،األحد

   من قيادات وكوادر  كبيراً  عدداً  شملتاالحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة  قواتت شن
االعتقاالت وتأتي حملة  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

 اإلسرائيلي عن تفاصيل اعتقاله للخلية العسكرية جهاز الشاباكهذه، بعد ساعات فقط على كشف 
الفلسطينية التي نفذت عملية قتل مستوطنة إسرائيلية في منطقة عين بوبين غرب رام هللا، قبل 

ك أن األسير سامر زعم الشاباو  .عدة أسابيع، بتفجير عبوة ناسفة، وأن الخلية تتبع للجبهة الشعبية
 194العربيد أحد أفراد الخلية التي نفذت العملية.

  األمريكية  "السالم"ديفيد فريدمان إنه سيتم اإلعالن عن خطة  "إسرائيل"قال السفير األمريكي في
"نريد  :مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية في ،أضافو  .2019سنة المرتقبة قبل نهاية 

الرفض  أما ما يعني كون فيها حكومة قادرة على التفاعل معها )أي مع الخطة(".نشرها في بيئة ت
 رغمبال ،الفعل الفلسطيني مثلكم بشأن رد   : "لست متشائماً الً ئقافأجاب ، للخطةالفلسطيني المسبق 

للصراع  واقعياً  أننا مستعدون لذلك االحتمال... أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حالً  من
إسرائيل أقوى وأكثر "ستجعل  "صفقة القرن " إن فريدمان وقال ر منذ مئة عام أو أكثر".المستم

أن تعترف فريدمان رج ح و . "أمنًا، وسترضي كافة مناصري إسرائيل، مهما كانت خلفي اتهم الديني ة
. الواليات المتحدة بضم    195األغوار وشمال البحر الميت، كما فعلت مع الجوالن المحتل 

  عام الصندوق السعودي يوسف البسام، إن اللجنة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس قال مدير
مليون  50الذي عقدته في مدينة جدة السعودية، مبلغ  76اعتمدت خالل اجتماعها السنوي الـ 

 196دوالر لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في فلسطين.
 الجماعية للمستوطنين لساحات المسجد  تقدم وزير الزراعة اإلسرائيلي، أوري أرئيل االقتحامات

والتي دعت إليها منظمات "الهيكل" المزعوم، بمناسبة بدء األعياد اليهودية والتي  ،األقصى
 2019.197أكتوبر  تتواصل حتى منتصف تشرين األول/

  فوز المعلم إياد أحمد السوقي من مدرسة ذكور جنين  الفلسطينية التربية والتعليم وزارةأعلنت
 دولة. 70معلم في العالم، في حفل أقيم بالهند؛ بمشاركة معلمين من  مئةبجائزة أفضل  ،يةاألساس

على لقب  ،كما أعلنت "التربية" حصول الطالب جاد صالح من مدرسة ذكور جنين األساسية
م العديد من المنتجات في مجال التكنولوجيا؛ والتي تساعد في إنتاج  ،"الطالب السفير" بعدما قد 

 198تعليمية وموضوعات تفاعلية في كافة التخصصات.ألعاب 



 2019 أيلول/ سبتمبر _________________________________________________________

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  33                                          

 في فلسطين  (وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس استنكرت حركة المقاطعة
لمشاركة في بطولة العالم أللعاب القوى، التي تنظم لهذا العام في باالسماح لالعبين إسرائيليين 

معبرًة عن  ،ع الرياضي مع االحتاللوأكدت الحملة في بيان لها، رفضها للتطبي دولة قطر.
 199 صدمتها إزاء هذا الموقف من قطر.

  من سكان قطاع  %85أن  ،رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ،أكد النائب جمال الخضري
غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار واإلغالق اإلسرائيلي وتدهور الحالة االقتصادية، 

وشدد  معدل البطالة بين فئة الشباب. %65كحد أقصى، و ينوالرَ دفيما معدل دخل الفرد اليومي 
ألف عامل عاطل عن العمل بسبب تردي  300أن أكثر من  ،في تصريح صحفي ،الخضري 

 200من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي. %100األوضاع االقتصادية، وأن 
 ملك البالد باعتباره رئيسًا  ، إن  في خطاب له ،قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

لمنظمة التعاون اإلسالمي، "ال يمكنه قبول محاوالت التصفية التي تتعرض  التابعةللجنة القدس 
كية يلها القضية الفلسطينية، وفي الصدارة وضع مدينة القدس، عبر خطة اإلمالءات األمر 

 201بـصفقة القرن". المعروفة إعالمياً 
   اعبر تغريدة نشره ،اليهود بالسنة العبريةبد هللا بن زايد آل نهيان عأ وزير خارجية االمارات هن 

بن زايد  غرينبالت جايسون  "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث شكر و  .عبر موقع تويتر
 202وقدم له التهنئة وتمنى له الصحة والسعادة والسالم. ،على ذلك

 30/9/2019 ،اإلثنين
 

 الفترة المقبلة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بوفد وزاري كبير من  تتجه الحكومة الفلسطينية، في
أجل إبرام اتفاقات في مجاالت متعددة في سياق ما كانت قد أعلنت عنه في السابق باتجاه 
االنفكاك التدريجي عن االحتالل اإلسرائيلي، وتعزيز دورها مع العمق العربي، فيما أكدت 

 203يئة األجواء إلجراء االنتخابات العامة.الحكومة أنها على استعداد لته
 

  ته شبكة  وثائقيكشف فيلم  كية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،ياألمر  بي بي أسأعد 
، باالعتراف 2017مايو  /أياركي دونالد ترامب، خالل زيارته للرياض في يتعه د للرئيس األمر 

اليات المتحدة بالده في "هزيمة إيران والسيطرة إذا ساعدت الو  ،وتطبيع التجارة معها ،"إسرائيل"ـب
 204على الشرق األوسط".

  أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي نتائج التحقيق بالتفجيرات التي طاولت معسكرات
 205"وقوف إسرائيل وراء العملية". الشعبي" خالل الشهرين األخيرين، مؤكداً  الحشدمليشيا "
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 ب رئيس حركة فتح، إنه ال جدوى ألي مبادرات جديدة إلنهاء االنقسام، نائ ،قال محمود العالول
، حيث إن "طالقها إلنهاء االنقسامإال مجال للتعاطي والحديث عن أي مبادرات يتم ": موضحاً 

فصائل منظمة التحرير وحركة فتح باالتفاق مع حركة حماس توصلت في السابق التفاقيات 
في تصريحات إلذاعة صوت  ،العالول وشدد تطبيق أي منها. ، دون أن يتم  2017أبرزها اتفاق 

على أن موقف اللجنة المركزية ثابت بأنه ال مجال لبحث مبادرة الفصائل فلسطين الرسمية، 
عطاء مزيد من األمل للشعب الفلسطيني دون جدوى، والثاني إ ا عدم مالفلسطينية لسببين، أوله

من الذهاب  ال بد  "وأضاف العالول:  .2017 سنةه في االتفاق علي إصرار فتح على تطبيق ما تم  
 206."النتخابات كما دعا لها الرئيس عباس في األمم المتحدة للخروج من أزمة االنقسام

  ضمن بطولة العالم إسرائيلياً  رياضياً  دولة قطر، وفداً  "الستضافة"أعربت حركة حماس عن أسفها ،
نأسف "م قاسم، الناطق باسم حماس في بيان: وقال حاز  أللعاب القوى، المقامة في الدوحة.

كل ما يقوم به  الستضافة وفد رياضي صهيوني في دولة قطر الشقيقة، ورفع علم االحتالل في ظل  
 207."وحصاره الخانق على قطاع غزة ،من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته

  درور شالومسكرية اإلسرائيلية الجنرال رئيس دائرة البحوث في شعبة االستخبارات العأكد Dror 

Shalom   وفي مقابلة مع  قطاع غزة. أن "إسرائيل" لن تكون أقوى بعد خوضها معركة ضد
أن "غزة توجد على الحافة، وهي قريبة في كل لحظة  شالومصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أكد 

حتى  وأضاف: "لقد استغرقنا وقتاً  ن به".أن حماس وإسرائيل غير معنيتي من رغمبالمن االنفجار، 
، فهو لم يقفز كثر تحدياً األيحيى السنوار هو زعيم من طراز آخر، ولديه استراتيجيته فهمنا أن 

 ارتدى بدلة وجلب الجماهير إلى الجدار، وها نحن ننقل حقائب المال إلى غزة". من نفق، بل
لنا كيف سيوقف هذا  ، وليس واضحاً وذكر شالوم أن "حماس تريد تسوية ولكن بدون اعتراف

: "نحن نوصي بالتقدم في التسوية والتسهيالت، وتحسين الوضع تعاظم قوة حماس"، مضيفاً 
 208المدني، والعمل على مشاريع بعيدة المدى".

  خالل  101فرضت سلطات االحتالل الصهيوني قرارات اعتقال إداري بحق ، أسير فلسطيني 
 209.أشهر ستةو تفاوتة، تراوحت بين شهرين ، لمدٍد م2019سبتمبر  أيلول/
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