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 اليوميات الفلسطينية
 2020 تموز/ يوليو

 1/7/2020 ،األربعاء

  1/7/2020 األربعاءدقيقة فجر  60باتجاه البحر خالل  ا  صاروخ 20أطلقت المقاومة الفلسطينية، 
 1.ا  فجر والنصف حيث توالى إطالق الصواريخ حتى الساعة الثانية 

 صائب عريقات خالل مقابلة،  وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
األربعاء، مع فضائية "النجاح" الفلسطينية، الدول العربية التي ترى مصلحتها بالتطبيع مع 

 2ي بـ"مساعدي هوالكو"، وأكد أن "مصيرهم الهالك".سرائيلاالحتالل اإل

  غربية لجميع المحافظات في الضفة ال "اإلغالق الكامل" المتحدث باسم الحكومة الفلسطينيةأعلن
، والوفيات جرائه ،االزدياد المطرد ألعداد اإلصابات بفيروس كورونا المستجد في ظل   ،المحتلة
ويستمر لمدة خمسة أيام قابلة  [،3/7/2020] فيذ صباح الجمعةنالقرار يدخل حيز الت"أن  موضحا  
 3."للتمديد

  لخطة الضم   ضا  في مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة، رف الفلسطينيينشارك اآلالف من 
ت شهدت المخيما ذلكك .عوة من القوى الوطنية واإلسالميةوجاءت المسيرة، بد ية.سرائيلاإل

 4.على خطة الضم   ا  ، احتجاجا  عام ا  إضراب الفلسطينية في لبنان
  هيئة وبحسب  في تزويد مصر بالغاز الطبيعي من حقل تمار البحري ألول مرة. "إسرائيل"بدأت

ومصر، يسمح بتزويد المرافق المصرية  "إسرائيل"بين  ا  ، فإن اتفاق)مكان( البث اإلسرائيلية
 5.ا  مليون دوالر سنوي 180وتصل تكلفة االتفاق إلى  .ا  بمليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوي

 لجميع  شهرا   30إلى  32ي تقليص الخدمة العسكرية اإللزامية للذكور من سرائيلأعلن الجيش اإل
 1/7/2020.6 في ين تبدأ خدمتهم في الجيشالمجندين الذ

 منأراٍض  ي أحادي لضم  إسرائيلرفض بالده أي إجراء  ثانيجدد العاهل األردني عبد هللا ال 
مثل هذه ، "أن من العسكريين في عم ان خالل لقائه عددا   مؤكدا ، ،المحتلةالضفة الغربية 

 7في المنطقة". اإلجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السالم واالستقرار

  مساعد الرئيس األمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات سه ، الذي ترأ  يمريكاألوفد الغادر
 أراضٍ  بعد محادثات مع كبار المسؤولين، حول خطط ضم   "إسرائيل" ،الدولية، آفي بيركوفيتش
 8الزيارة. نتائج صدر أي إعالن عني  ، دون أن فلسطينية بالضفة الغربية

  والواليات المتحدة إلى اجتماع غير مألوف، لإلعراب عن قلقه إسرائيلسفيري " يكانالفاتاستدعى "
يين سرائيلودعا اإل، الدولتين جدد الفاتيكان موقفه الداعم لحل  قد و  ي.سرائيلاإل من مخطط الضم  

 9والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات بناء على قرارات األمم المتحدة.
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  القيام  "إسرائيل"أجزاء من الضفة الغربية التي تعتزم  أن خطة ضم   الدوليةأكدت منظمة العفو
، إنه لهافي تقرير  ،وقالت ، ودعت إلى التوقف عنها."تعزز قانون الغاب"و "غير قانونية"بها، 

المزيد من أراضي الضفة  "ضم  "ية أن تتخلى فورا  عن خططها لـسرائيليتعين على السلطات اإل
ويفاقم عقودا  من االنتهاكات  ،ينتهك القوانين الدولية"، مشددة  على أن هذا األمر الغربية المحتلة

 10."الفلسطينيين هناك الممنهجة لحقوق اإلنسان ضد  

 2/7/2020 ،الخميس

 مخطط الضم   إلفشال ا  وسياسي ا  أعلنت حركتا حماس وفتح عن اتفاقهما للعمل المشترك ميداني 
خالل  ،ل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوبوقا ."صفقة القرن "ي وسرائيلاإل

عبر  ،مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري 
: "إن المرحلة الحالية هي األخطر التي يعيشها فيديو كونفرنس ،تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة

وأضاف الرجوب: "نريد  على مستوى التحدي". كون جميعا  شعبنا الفلسطيني، ما يتطلب منا أن ن
 أن نخرج برؤية استراتيجية كاستحقاق لمواجهة التحديات الحالية مع كافة فصائل العمل الوطني".

، قال الرجوب إن حركته تعمل إلى جانب حماس، لمواجهة "صفقة القرن"، ومخطط الضم  و 
، في مواجهة التحديات التي %100سبة "نحن منسجمون مع حركة حماس بن قائال : وأضاف

 أثق بصدق نوايا الحركة".... حماس بـ"الشريك والجزء األصيل من شعبنا ا  صفاو ، تواجه قضيتنا"
المشترك فرصة لبدء مرحلة جديدة وفق استراتيجية وطنية في  المؤتمرهذا "قال العاروري إن و 

جميد كافة المسائل التي فيها خالفات إلى "ت ا  يعا د "،أكثر المراحل خطورة التي تواجه شعبنا
داخلية بين الحركتين، من أجل التوصل إلى اتفاق استراتيجي وجوهري، لمواجهة الخطر الوجودي 

على  ن يمرر الضم  أذا استطاع االحتالل إ" :وقال العاروري  .الذي تتعرض له القضية الفلسطينية"
 11.ستمر"سي ن مسلسل الضم  أجزء من الضفة الغربية فهذا يعني 

  جاء  صالح العاروري و مؤتمر جبريل الرجوب إن  ،في بيان له ،رئيس الوزراء محمد اشتيةقال
تفاهمات انطلقت من "بين حركتي فتح وحماس، أفضت إلى  لسلسلة حوارات جرت مؤخرا   تتويجا  

رؤية استراتيجية، واستشعار وطني مسؤول للمخاطر الجدية والوجودية التي تتهدد المشروع 
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الشعب ومن جهته،  طني".الو 

 الفلسطيني شهد خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد لمواجهة االحتالل ومخططاته.
 في تصريح له، أن تلك الخطوة تمثلت بالمؤتمر المشترك بين العاروري والرجوب. ،ن هنيةوبي  

العربية واإلسالمية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة دعا هنية، األمة و 
 12التحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.

  أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن السلطة ستدفع فقط نصف راتب لموظفيها عن فترة
طال عشرات اآلالف من العاملين في السلطة، بسبب وأكد بشارة أن هذا اإلجراء سي شهرين.

 13."إسرائيل"األزمة المالية الحادة التي خلفها رفض السلطة تسلم عوائدها الضريبية من 
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 ي بنيامين نتنياهو، خالل مراسيم إحياء الذكرة السادسة لحرب غزة سرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل
 14فات الجنود في قطاع غزة.نه يواصل العمل من أجل استعادة ر أ، 2014صيف 

 لضم   "إسرائيل"أن هناك اتفاقا  على رفض خطة  ،أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي 
وشدد الوزير األردني خالل تصريحات مشتركة مع نظيره  .ٍض من الضفة الغربية ونهر األردنأرا

، وإيجاد أفق ضم  عملنا منصب ومستمر من أجل منع هذا ال"على أن  ،اللبناني ناصيف حتي  
والسالم  ،تحقق السالم الذي تقبله الشعوب ،حقيقي يسمح بإعادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة

 15."العادل الذي نريده جميعا  
   أو  42عت مجموعة وقG42 والتي تتخذ  ،المتخصصة في الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية

 Rafael ائيل الدفاعية المتقدمةنظمة رف)أ Rafael شركة رفائيلظبي مقرا  لها، مع  من أبو

Advanced Defense Systems) (آي ايه أي) شركة صناعات الفضاء اإلسرائيليةو  اإلسرائيلية 
Israel Aerospace Industries (IAI) ،  ي تفاهم من أجل التعاون في مجال البحث والتطوير مذكرت
تقنية الدائرة التلفزيونية عبر  المذكرتين توقيع وتم   .كوروناوإيجاد حلول فعالة لمكافحة فيروس 

تتشرف ": Peng Xiao بينج تشياو 42وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة  .المغلقة فيديو كونفرنس
 رفائيل والخبرات في هذا المجال مع شركتيمجموعتنا بأن يكون لها السبق في تبادل الموارد 

 16."وشركة آي ايه أي من أجل هذه القضية المهمة
 التراث الصهيوني  أصدقاء مؤسس مركزي، مريكاإلنجيلي األ القيادي هددThe Friends of Zion 

Heritage Center  مايك إيفانزMike Evans،  بإسقاطه في المعركة ترامبالرئيس دونالد ،
في تصريحات خاصة لصحيفة يديعوت  ،إيفانز وقال .2020 نوفمبر /االنتخابية في تشرين الثاني

على الفوز في االنتخابات ستحسم في تصويتنا نحن  ترامبقدرة الرئيس " أحرونوت، إن
تأييدنا حاسم، وهو ال يمكنه أن يفوز من دوننا. نحن مائة في المائة " "، مشددا  على أناإلنجيليين

 ية، ليس ألسباب سياسية فحسب؛ بل ألسباب دينية. وتأييدنا لهذا الضم  سرائيلمع بسط السيادة اإل
 17."؛ بل بكتابنا المقدسرامبتلم يبدأ ب

  في هيئة االستخبارات، التي توفر للقوات المقاتلة  9900النقاب عن وحدة  يسرائيلاإلجيش الكشف
تتلقاها عن طريق الحواسب. وتتميز هذه الوحدة بقدرتها  ،صورة استخباراتية ومرئية لساحة القتال

علومات استخباراتية كثيرة ومن على استخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لتحليل ودمج م
 18.مصادر متنوعة

 3/7/2020 ،الجمعة

 في بيان لها، عن اعتقالها خلية  الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني
 19المقاومة. خالل قيامها بعمل تخريبي ضد   ،موجهة من االحتالل
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  يريف ليفين لب رسمي إلى رئيس الكنيستبط بتسالئيل سموتريتش يسرائيلاإل الكنيستعضو تقدم ،
من عضويته البرلمانية وطرده من الكنيست،  ،لتجريد النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة

أمين سر اللجنة  ،الرجوب وذلك ألنه شارك في المؤتمر الصحفي المشترك، الذي كان عقده جبريل
 20.صالح العاروري  لحركة حماس المركزية لحركة فتح، مع نائب رئيس المكتب السياسي

 لدعم الواليات المتحدة  ان رفضا  ية في العاصمة عم  مريكاعتصم مئات األردنيين أمام السفارة األ
طالب المشاركون بـ"قطع العالقات حيث  في الضفة الغربية. أراضٍ  ي ضم  سرائيللخطة االحتالل اإل

 21."اء معاهدة السالم واتفاقية الغازي، وإلغسرائيلوطرد السفير اإل ،اأمريكالدبلوماسية مع 
 وشخصيات سياسية وثقافية اعتبارية ومؤثرة في  ،ووزراء خارجية سابقون  ،طالب رؤساء دول

جراء  ،"إسرائيل"من خالل األمم المتحدة، بفرض عقوبات على  ،ا الالتينية، المجتمع الدوليأمريك
عبر  ،بشكل غير قانوني. كما طالبواو  ،أجزاء شاسعة من األرض الفلسطينية بالقوة قرارها ضم  

رفع الحصانة "و ،الفصل العنصري  بتفعيل اللجنة الخاصة ضد   ،عريضة وقعوها بهذا الخصوص
في خرق القانون الدولي بشكل منظم وممنهج، بدعم استراتيجي ومباشر  إسرائيلالتي تتمتع بها 

 22."ترامبي، دونالد مريكمن قبل الرئيس األ
 4/7/2020 ،السبت

 نجيال أالمستشارة األلمانية خالل اتصال مع  محمود عباس، يةفلسطينال السلطةرئيس رب أع
عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس ، Angela Merkel ميركل

 23الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية.
 لدفع  ،مع حركة حماس ي تجر ستمرة قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن اتصاالت م

ها الراديو في تصريحات بث   ،وأضاف العالول خطوات عملية باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني.
يشكل تطورا  إيجابيا  لتعزيز الموقف " ،قبل يومين ،إن اتفاق الحركة مع حماس ،الرسمي

من موقف  قا  من أنه ال بد  انطال ،الفلسطيني، وبناء عليه هناك جهود كبيرة بذلت وال تزال تبذل
 24."في مواجهة صفقة القرن ومخطط الضم   ،دفلسطيني موح  

  تخشى من جودة التأهيل النوعي الذي تتلقاه  "إسرائيل"إن  ،12ية سرائيلالقناة اإلقال تقرير بثته
، 2007منذ االنقسام والقطيعة بين فتح وحماس عام " ، مشيرا  إلى أنهالقوات الفلسطينية في روسيا

تدريب هؤالء "ن أو  "،درس الفلسطينيون في جميع األكاديميات العسكرية الروسية المرموقة
 25."ي إذا نشأت فجأة خاليا في السلطة الفلسطينيةسرائيلالفلسطينيين يجب أال يفاجئ الجيش اإل

 إن الوضع الوبائي في مدينة الخليل "خرج عن  ،الكيلة قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي
لت المدينة منذ انتشار فيروس كورونا السيطر  إصابة في  4,250من أصل  2,479ة"، حيث سج 
 26.من الكوادر الطبية الفلسطينية أصيبوا بالفيروس" 50أن " مشيرة إلى ،الفلسطينية السلطة أراضي
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  صيادي قطاع غزة خالل  بحق   ا  يإسرائيل ا  انتهاك 172لحقوق اإلنسان أن ه وث ق  الميزانذكر مركز
على أعداد العاملين  ا  وأوضح المركز أن  هذه االنتهاكات انعكست سلب .2020نصف األول من ال

بقطاع  2019 لسنةرف المرتبطة بالصيد في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الح  
 1997 سنةبينما كان عدد العاملين في القطاع ذاته  ؛ينصياد 3,606، من بينهم ينعامل 5,606غزة 
 27آالف عامل، بحسب إحصائيات سابقة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 10يبلغ 

 5/7/2020 ،األحد

  التزام المقاومة الفلسطينية بتحرير حماسجدد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة ،
من  ألسير المحرر أمجد قبها،مع ا وأكد هنية، خالل اتصال هاتفي األسرى من سجون االحتالل.

ع ، أن األسرى يمثلون أحد عناوين الصراع معاما   18، الذي أفرج عنه بعد اعتقال دام جنين
 28"البغيض".االحتالل ومشروعه الذي وصفه بـ

   عددا  من الغارات الجوية، مستهدفة نقاط رصد  ،ية مقاتلةإسرائيلت طائرات حربية وعمودية شن
طق الشرقية لمدينة غزة، بعد ساعات من إعالن تقع في المنا ،زراعية خالية للمقاومة، وأراضٍ 

 29تجاه بلدات وقرى في "غالف غزة". ،جيش االحتالل إطالق عدد من القذائف الصاروخية

 نقابة الصرافين في لبنان، التراجع عن قرارها الذي  لها،في بيان  ،طالبت حركة الجهاد اإلسالمي
، اللبناني ي المدعوم من البنك المركزي مريكاأل يحرم غير اللبنانيين من االستفادة من شراء الدوالر

 30لما فيه من إمعان في التضييق على الالجئين الفلسطينيين.

  اإلسرائيلية أودي آدم دفاعالمدير العام لوزارة القال Udi Adam :"  بات أقل إلحاحا   عموما   الضم 
من  %30 مشروع ضم  في عهد تفاقم أزمة فيروس كورونا. ولكن، حتى لو لم تكن كورونا، فإن 

وإعداد  ،يحتاج إلى جهود ضخمةمشددا  على أنه "، "مساحة الضفة الغربية ليس مسألة عاطفية
ال توجد قدرة فعلية لتنفيذ كل  إسرائيلوحسابات سياسية كبيرة، وفي  ،واقتصادي ،وإداري  ،قانوني

 31."هذا في الوقت الحاضر
 ي يوسي كوهين لرئاسة جهاز الموساد فترة تول   ية بنيامين نتنياهوسرائيلمدد رئيس الحكومة اإل

 2021.32أشهر إضافية، لتنتهي بذلك في حزيران/ يونيو  ستة
 بلوماسي بدوي من أصول عربية، يتعيين أول دية سرائيلقررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية اإل

لدي من سكان وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن إسماعيل الخا كسفير لها في دولة إريتريا.
عرض تعيينه على  إلى أنه سيتم   ا  في تلك البالد، مشير  "إسرائيلـ"ل ا  الجليل األسفل، سيكون سفير 

 33ية إلى جانب العديد من السفراء الجدد الذين سيمثلونها في عدد من دول العالم.سرائيلالحكومة اإل
 عن المسجد  206 قرار إبعاد، منها 236، له في تقرير ،رصد مركز معلومات وادي حلوة

حالة اعتقال  1,075ورصد المركز . عن القدس 6قرار إبعاد عن القدس القديمة، و 24األقصى، و



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

  6 يتونة للدراسات واالستشارات            مركز الز         

في القدس، تركزت بشكل خاص في العيسوية، تليها البلدة القديمة وسلوان، إضافة إلى اعتقاالت 
 34واعتقاالت متفرقة من بلدات وأحياء القدس. ،من ساحات األقصى وعلى أبوابه

 يونسكو(الاألمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) لمنظمةالتنفيذي  المجلسقر أ United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ،209 ـخالل دورته ال، 
 ي تم  يؤكد على جميع المكتسبات السابقة الت، قرارا  حول مدينة القدس القديمة وأسوارها ،باإلجماع

 35.تثبيتها في ملف القدس

 6/7/2020 ،اإلثنين

 لن تقبل باستمرار  "إسرائيل"، إن بني جانتس يسرائيلدفاع اإلوزير ال ،قال رئيس الحكومة البديل
 أن الجيش سيرد بقوة في حال استمر هذا الوضع. ا  الصواريخ من قطاع غزة، مؤكد إطالق

، "لدينا مصلحتان في )مكان( سرائيلية العامةهيئة البث اإلقناة ، وفق ما نقلت جانتسوأضاف 
يين واستعادة الهدوء، إذا لم يحدث ذلك سنرد بقوة كبيرة، لن نسمح سرائيلاستعادة األسرى اإل :غزة

 36بانتهاك سيادتنا".
 خالل أعمال الدورة التاسعة لالجتماع الوزاري  ،قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو عبر ، الذي عقد "لعربي الصينيمنتدى التعاون ا"لـ
ي، سرائيل، إن المجتمع الدولي مطالب بانتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لالحتالل اإلكونفرنس

 37بهدف حماية السالم واألمن واالستقرار.
 وإجراءات االحتالل، هي  "إن عدم سيطرتنا على المعابر والحدود قال رئيس الوزراء محمد اشتية

دولة االحتالل بإغالق المعابر على  مطالبا   ،كورونا"اإلصابات ب زيادة أعدادالسبب الرئيس في 
 6719.38حدود 

 إن حماس على تواصل يومي مع حركة  ب السياسي لحركة حماس حسام بدرانقال عضو المكت
لمواجهة  ،وغزة والشتاتنهما يسعيان إلى الوصول إلى خطوات ميدانية في الضفة إفتح، و 

 39مخططات االحتالل.
 أو  16القمر التجسسي أوفيك ية إطالق سرائيلوزارة الدفاع اإل أعلنتOfek 16 من قاعدة  ،جديدال

أفادت تقارير إعالمية أن الهدف منه مراقبة و  ،1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة في وسط 
 40أنشطة إيران النووية.

 على المخطط الذي وضعته وزارة  الطيران المدني اإلسرائيلية "إل عال" صادق مجلس إدارة شركة
بسبب الصعوبات  ،تفاقم أوضاعها المالية في ظل   ،ة الشركة من االنهيارحمايية لسرائيلالمالية اإل

 41الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
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 ( في سجون عا 75أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين باستشهاد األسير سعدي الغرابلي ) ما
 سنةالغرابلي، يرتفع عدد شهداء الحركة األسيرة منذ  وباستشهاد الطبي. اإلهمالاالحتالل جراء 

 42شهيدا . 68الطبي المتعم د ويبلغ عدد األسرى الذين استشهدوا نتيجة لإلهمال . 223إلى  1967
 واودول الخليج، بعث في مصر والسعودية السياسية أن قادة األنظمة إسرائيل اليوم"ت صحيفة "زعم 

 بالضفة الغربية. فيها أنهم غير مبالين إزاء تنفيذ مخطط الضم   واية، أكدسرائيلبرسائل إلى الحكومة اإل
 43مخطط، هي األردن.لر عن معارضتها لوبحسب الصحيفة، فإن الدولة العربية الوحيدة التي تعب  

  فلسطينيا   34 منح ونسية قيس سعي درئيس الجمهورية التأن  تونس إفريقيا لألنباء وكالةأوردت 
وال يمس   ،في إطار حرص رئيس الجمهورية على ن صرة القضية الفلسطينية"يأتي  وذلك ،الجنسية

 44العودة للفلسطينيين". ملف حق  
 7/7/2020 ،الثالثاء

 تحدث رئيس الوزراء "في تصريح مكتوب:  ،ي بنيامين نتنياهوسرائيلقال مكتب رئيس الوزراء اإل
 إسرائيلمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأوضح أن  مين نتنياهو أمس هاتفيا  بنيا

مستعدة إلجراء مفاوضات مع الطرف الفلسطيني بناء على خطة السالم التي طرحها الرئيس 
 45."ترامب، والتي تتحلى بالواقعية، وال ت كرر الصيغ الفاشلة التي طرحت في الماضي

 الفلسطينية قسم المباحث في شرطة نابلس ي أربعة من ضباطسرائيلل اإلاحتجزت قوات االحتال، 
تحت حجة  هم،إطالق سراح قوات االحتالل ورفضت ،على حاجز حوارة العسكري جنوبي نابلس

 46ية.سرائيلأنهم كانوا يعملون في منطقة تخضع للسيطرة األمنية اإل

 ألحد قيادي حماس  ور نادر جدا  في ظه ،قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران
المقاومة "على تلفزيون فلسطين الرسمي، إن حركته بصدد االتفاق مع حركة فتح على تفاصيل 

شعبنا  الشعبية الجماهيرية الشاملة، إليصال رسالة إلى االحتالل بأن شعبنا موحد، وأن من حق  
 47."أن يقاوم

  أنه أحبط مؤخرا  سلسلة  ،ائل إعالم إسرائيليةفي تقرير نشرته وس ،يسرائيلاإلالموساد أكد جهاز
 48ية حول العالم.إسرائيلمن الهجمات اإليرانية المخطط لها على سفارات 

  الفلسطينيين في المناطق  بحق   ،انتهاكا   532أظهرت معطيات حقوقية ارتكاب سلطات االحتالل
 سنةالنصف األول من  ، خالل1948 سنةالحدودية لقطاع غزة مع األراضي الفلسطينية المحتلة 

2020.49 

  األردن واإلمارات والسعودية ومصر والمغرب وتونس وع مان والكويت  مندعا وزراء خارجية كل
عبر الدخول بمفاوضات مباشرة جادة مع  "،السالم"، إلى تأكيد رغبتها في "إسرائيل" وفلسطين،

اع بواسطة آلية التواصل عقب اجتم ،في بيان رواوعب   الدولتين. الفلسطينيين على أساس حل  
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رفض "عن  ،المرئي عبر اإلنترنت، دعا إليه األردن، وشارك فيه األمين العام للجامعة العربية
  50."الفلسطينية المحتلة األراضيأي جزء من  ضم  

   على التخلي عن خططها بضم  "إسرائيل"وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر واألردن،  حض ،
بعد قمة  وزارة الخارجية األلمانية نشرتهفي بيان  ،وأكدواية المحتلة. أجزاء من الضفة الغرب

سيشكل خرقا   1967لألراضي الفلسطينية المحتلة عام  ضم   متفقون على أن أي  " أنهم ،مشتركة
أي تعديل في حدود عام ـ"ب واعترفيلن  نهموأ ."ض أسس عملية السالمللقانون الدولي، وسيقو  

 51."فا النزاعال يوافق عليه طر  1967

 8/7/2020 ،األربعاء

  جماعة ضاغطة )لوبي( ي تشكيلسرائيلاإل الليكودقررت مجموعة المستوطنين داخل قيادة حزب ،
 52."إسرائيلـ"لكامل الضفة الغربية ل لتحقيق ضم   ،على اتخاذ قرار في مؤسسات الحزب تعملل
  إسرائيلـ"لتحرير الفلسطينية بمحمد اشتية بسحب اعتراف منظمة االفلسطيني لو ح رئيس الوزراء" 

 ،1967في حال إقدامها على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
 ،ية عن الضم بعد األول من تموزسرائيلإن "لم تتراجع الحكومة اإل اشتية وقال وعاصمتها القدس.

بعدها القانوني والسياسي نحو سيكون لنا استراتيجية جديدة مختلفة تتعلق باالنتقال من السلطة ب
 53الدولة ومعطيات أخرى، ولن نقبل أن نبقى مستمرين في األمر الواقع".

  لعقد مؤتمر وطني جامع المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران عن مساعٍ  عضوكشف، 
لمناقشة األخطار  ،أو من يمثلهم ،ينيجمع ممثلي الشعب الفلسطيني على مستوى األمناء العام  

 54وجودية التي تهدد القضية الفلسطينية.ال
  بتشكيل لجنة تحقيق حول تناقض المصالح للقضاة، وذلك  للكنيست اقتراحا   العامةأسقطت الهيئة

ادقة على تشكيل لجنة تحقيق بإسقاط الحكومة في حال المصتحالف كاحول الفان بعدما هدد 
 55.عضوا   43عضو كنيست وأيده  54وعارض االقتراح . كهذه

 مريضا   أسيرا   150النقاب عن أن هناك ما يزيد عن  لدراسات األسرى ف مركز فلسطين كش ،
 56داخل سجون االحتالل. ،صنفت حاالتهم بـ"الخطيرة"

  هنالك مليون  :اللبناني عن كتلة تيار المستقبل نزيه نجم، خالل حديث تلفزيوني لنائباقال"
 ا  لناهم عمر ألف تحم   400ن، هؤالء الـ ألف فلسطيني في لبنا 400باإلضافة إلى  ،ونصف سوري 

، نطالب المجتمع الدولي الذي كان السبب في ا  ، والمليون ونصف تحملناهم لسنوات أيضطويال  
وأضاف نجم، "وجودهم )السوري والفلسطيني(  وجودهم في لبنان أن يقوموا بإعادتهم إلى بلدانهم".
دفع المستحقات التي عليه، والتي تقدر بأكثر أرهق الخزينة اللبنانية، على المجتمع الدولي أن ي

 57مليار دوالر". 25من 
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  من المساعدات  مليون دوالر( 25.6)نحو  مليون يورو 22.7األوروبي عن تقديم  االتحادأعلن
، والذين يتعرضون لتهديد متزايد يةفلسطينأراضي السلطة الاإلنسانية إلى الفئات األكثر ضعفا  في 

 58إلى الخدمات األساسية. واالفتقار ،الصعبة عواألوضا ،بسبب العنف
  في تقريره نصف الشهري، النقاب الشؤون اإلنسانية )أوتشا( لتنسيقمكتب األمم المتحدة كشف ،

متعدد المستويات من التدابير المادية واإلدارية التي تقي د  عن أن االحتالل يفرض نظاما  
لهم وحركتهم إلى أن االحتالل عمل على مدى العقدين  النظر رالتقري ولفت. الفلسطينيين في تنقُّ

 ا  نفق 50شبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك  المنصرمين، على شق  
لالحتالل، تعرقل حرية حركة المواطنين  ا  عسكري ا  حاجز  593وأكد التقرير وجود  ،ا  تحتي ا  وطريق

 59.الفلسطينيين في الضفة الغربية

 9/7/2020 ،الخميس

  بنيامين نتنياهو عدم تطبيق  اإلسرائيلي يمانويل ماكرون من رئيس الوزراءإطلب الرئيس الفرنسي
فيما قال نتنياهو، . ات في الضفة الغربية وغور األردنمستعمر وفرض السيادة على ال خطة الضم  

نياهو أنه وأكد نت تتماشى مع القانون الدولي. مع ماكرون، إن خطة الضم   هاتفيخالل اتصال 
 60على استعداد لخوض عملية تفاوضية سلمية على أساس خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

 ي شابا  فلسطينيا  وأصابت آخر بجروح، في قرية كفل حارس التابعة سرائيلقتلت قوات االحتالل اإل
 ،يعقوبوقال رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو  لمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

 61.وتركته ينزف حتى فارق الحياة ،منعت إسعاف المصاب قوات االحتاللإن 
  صائب عريقات إن اتصاالت فلسطينية مكثفة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال

داخل أروقة األمم المتحدة، بالتعاون مع المجموعة العربية، لعقد اجتماع للجمعية  حاليا   ي تجر 
 62.يةسرائيلاإل لخطة الضم   مناهضٍ  واسعٍ  دوليٍ  المتحدة، من أجل تشكيل ائتالفٍ العامة لألمم 

 سراح جميع  "إسرائيل"إن الحركة لن تتنازل عن شرط إطالق  ،قال مصدر في حركة حماس
اعتقالهم خالل السنوات  "إسرائيل"الذين أعادت  ،لمحررين، ضمن صفقة وفاء األحراراألسرى ا
ي حول تقديم تل أبيب عرضا  جديدا  بشأن إسرائيلب على تقرير عق  وكان المصدر ي الماضية.

أن  "الشرق األوسط"صحيفة . وأكد المصدر لمفاوضات صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس
 63دخول في مفاوضات حول صفقة شاملة.هذا هو الثمن المطلوب لل

 كن وجودهم كافة بلغ نحو إن عدد الفلسطينيين في أما ،قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 في بيان ،وأضاف الجهاز مليون نسمة، أكثر من نصفهم يعيش خارج األراضي الفلسطينية. 13.5

وأوضح الجهاز  الفلسطينية.السلطة  فلسطيني يعيشون في أراضي مليون  5.1، أن هناك نحو له
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عدد سكان قطاع غزة مليون نسمة، بينما قدر  3.05عدد سكان الضفة الغربية نحو "في بيانه، أن 
 64."مليون  2.05بنحو 

 خالل النصف  ا  فلسطيني 2,250ي سرائيلرصد مركز فلسطين لدراسات األسرى اعتقال االحتالل اإل
 شملتأن االعتقاالت  ،. وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر2020سنة األول من 

من كبار السن، إضافة إلى  12، وعالميا  إ صحفيا  و  12امرأة وفتاة، و 69طفال  قاصرا ، و 350
حالة  58ين في المجلس التشريعي، ومن المرضى وذوي االحتياجات الخاصة، ونائب   35اعتقال 

 65بوك.اعتقال على خلفية الكتابة على موقع فيس

 ووزير المالية يسرائيل كاتس، عن خط ة ية بنيامين نتنياهوسرائيلأعلن رئيس الحكومة اإل ،
وتنص  الخط ة على إدخال  لمواجهة آثار فيروس كورونا االقتصادية. 2021نة ساقتصادية جديدة ل

، ومنح أخرى للمصالح التجارية خالل أسبوع من تقديم ألف عاطل عن العمل 400 منحة مالية لـ
 2021.66يونيو  الطلب، باإلضافة إلى تمديد دفع استحقاقات البطالة حتى حزيران/

  قال  ،أفيف كوخافي ،ئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلير  أن العبرية معاريفصحيفة ذكرت
اجتماع لهيئة األركان خالل  ،وشدد كوخافيإن "جهوزية قوات االحتياط ليست جيدة وغير كافية". 

العدو في  ةميأنه "لن يكون باإلمكان هز  على ،العام لتقييم الوضع وتناول جهوزية قوات االحتياط
ومن دون قوات االحتياط التي  ،رة عسكرية )اجتياح بري( صحيحةالحرب القادمة من دون مناو 

ز فيه على رك  ، في صحيفة يديعوت أحرونوت ونشر كوخافي مقاال   ال يتجزأ منه". تشكل جزءا  
 67."إسرائيل"ضرورة وجود جنود وضباط "نوعيين" من أجل أن يتمكن الجيش من الدفاع عن 

  توقيعا  لإلطاحة برئيس القائمة المشتركة  35جمع ب الكنيستقامت مجموعة من نواب اليمين في
 2/7/2020.68 في وذلك على أثر مشاركته في مؤتمر مشترك لحركتي فتح وحماس ،أيمن عودة

 مليون دوالر من المساعدات للفلسطينيين  255ي مبلغ مريكأقرت لجنة فرعية في مجلس النواب األ
تت عليه، إلى مشروع القانون الذي صو   في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت اللجنة، بحسب
 69.ألهداف إنسانية وتنموية ،تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية

 10/7/2020 ،الجمعة

  وحزب  ،في قطاع غزة الفلسطينية أن فصائل المقاومة عبريةالصحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت
 حربية تزن مئات المدى، وتحمل رؤوسا   هللا في جنوب لبنان يمتلكون صواريخ دقيقة وبعيدة

 70قادرة على تدمير عمارات وأبراج سكنية في تل أبيب.و ، رامات من المواد الناسفةجالكيلو 
 إنه "حتى في الوقت الذي تبدو فيه آفاق الحل   ي إيلي كوهينسرائيلقال وزير االستخبارات اإل 

واثقة من أن تقاربها مع  إسرائيلالسلمي مع الفلسطينيين بعيدة أكثر من أي وقت مضى، فإن 
القضية المحددة في الشرق األوسط هو التهديد الذي تشكله  العالم العربي سيزداد قوة، حيث تظل  
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ن "العديد من الدول العربية، تتطلع إلى القيادة إ": نيوز 24آي  قناةوأضاف كوهين، ل إيران".
 71يا الفائقة".المثبتين في مجال التكنولوج ،يينسرائيلواالبتكار اإل

  وحدة  1,500أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن أكثر من
. وشدد 2014 صيفي على غزة سرائيلبعد ستة أعوام من العدوان اإل بن  سكنية ما زالت لم ت  

مصنع من مصانع غزة متضررة بشكل  500على أن أكثر من  ،في تصريح صحفي ،الخضري 
 72ركود وشلل بسبب استمرار الحصار. من المصانع أصابها %85ء العدوان، وأن كبير جرا

 11/7/2020 ،السبت

  دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى بناء استراتيجية شاملة، وخطة
على  "،صفقة القرن "و لتحقيق هدف محوري في هذه المرحلة، وهو إسقاط خطة الضم   ،شاملة

كل التراب الوطني الفلسطيني لكل فلسطين من البحر إلى النهر، وعاصمتها طريق تحرير 
روا منها، وتحرير كل أسرانا وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم التي هج   ،القدس

 73من سجون االحتالل الصهيوني.
 تعامل الحكومة على  احتجاجا   يينسرائيلوالموظفين اإل ،والعمال ،تظاهر اآلالف من المستقلين

 ية مع التداعيات االقتصادية ألزمة فيروس كورونا المستجد، مطالبين السلطات "ضخ  سرائيلاإل
وتمكين العاملين لحسابهم الخاص من استئناف  ،نحوتقديم مساعدات وم   ،فوري لألموال النقدية"

 74مزاولة نشاطاتهم االقتصادية.
 12/7/2020 ،األحد

 ما ن شر عبر قناة العربية من أخبار  في قطاع غزة ةالفلسطيني الوطني وزارة الداخلية واألمن تنف
مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التخابر مع االحتالل، 

كما ت حذر  وتؤكد الوزارة أن القناة تمارس التضليل، وتعمل على ترويج الشائعات واألكاذيب.
ي الدقة ونقل األخبار يج الشائعات التي تبثها قناة العربية، وتدعو إلى تحر  الوزارة من نشر وترو 

 75عن مصادرها الرسمية.
 ية على لوائح العمل الداخلية التي تشير إلى أنه لن يكون هناك استثناء سرائيلوافقت الحكومة اإل

، لن يتمكن هذا يعني أنه وفقا  للوثيقة". وأكدت مصادر عبرية أن "السيادة"خاص لقضية فرض 
 76."جانتسنتنياهو من رفع السيادة للتصويت عليها في الكنيست والحكومة دون موافقة 

  المحرر جبر القيق، بعد استهدافه بالرصاص في رفح جنوب قطاع غزة.  األسيراغتال مجهولون
 "الخارجينلمن وصفتهم بـ ا  صور  في قطاع غزة ةالفلسطيني وزارة الداخلية واألمن الوطنينشرت و 

لتحرير نعت الجبهة الشعبية و  .القيقعلى القانون" والمطلوبين لألجهزة األمنية، على خلفية مقتل 
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القيق، والذي قالت إنه "استشهد في جريمة غدر نفذتها مجموعات مارقة وخارجة عن فلسطين 
 77الصف الوطني"، مشيرة  إلى أن القيق عمل في صفوفها خالل سنوات االنتفاضة.

 إن التحرير كتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمةقال تقرير للم ،
المستوطنين يشرعون في إقامة بؤر استيطانية جديدة تحت حماية جيش االحتالل على أبواب 

صادقت  ،وقال التقرير الفلسطيني إنه ضمن مخططات االستيطان التي لم تتوقف .خطط الضم  
وحدة استيطانية في قلب القدس  240على مشروع إقامة  "ئيلإسراأراضي "ما تسمى سلطة 

 78.بشارع يافا في القدس ،القديمشعاري تسيديك في منطقة مستشفى  ،المحتلة
  لثني الحكومة  ،ية "تجتهد في وضع العراقيل"مريكأن اإلدارة األاإلسرائيلية  11 قناةللذكر تقرير

 ربية المحتلة خالل الفترة القريبة المقبلة.في الضفة الغ ذ مخطط الضم  يية عن تنفسرائيلاإل
يين أمريكوبحسب القناة، فإن األيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات جديدة بين مسؤولين 

يين. وخالل االجتماعات، اشترط البيت األبيض توفر حالة من "االستقرار السياسي" في إسرائيلو 
 "إسرائيل"ية تطالب مريكقناة، أن اإلدارة األوذكرت المراسلة السياسية لل .لدعم الضم   "إسرائيل"

عن مصادر في الحكومة  ، وذلك نقال  بتوفير آالف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم  
 79ية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.سرائيلاإل

 13/7/2020 ،اإلثنين

 ادر عن إحدى محاكم أعلنت دائرة األوقاف في القدس المحتلة وهيئات إسالمية رفضها لقرار ص
وقالت كل من الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس  االحتالل بضرورة إغالق مصلى باب الرحمة.

إن  ،في بيان لها ،األوقاف والشؤون اإلسالمية ودار اإلفتاء ودائرة قاضي القضاة بالقدس المحتلة
 ،لمسلمين وحدهم"مصلى باب الرحمة هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك الذي هو ل
 بيان ردا  الوجاء  بقرار إلهي رباني غير قابل للنقاش وال للتفاوض وال للتنازل عن ذرة تراب منه".

 ،إلى دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 2/7/2020 فيعلى كتاب وجهته مديرية شرطة االحتالل 
 80ية يقضي بإغالق مصلى باب الرحمة.بشأن إصدار قرار من محكمة إسرائيل

  كشف أسرى حركة فتح في سجون االحتالل الصهيوني عن مشاريع مشتركة مرتقبة مع حركة
 81حماس سيكون لها األثر الطيب على الصعيد الوطني.

  إسرائيلقدم لوبي "أرض The Land of Israel" مشروع  قانون عة ضاغطة داخل الكنيست(ا)جم ،
الضفة الغربية، بموجب المخطط  اتمستعمر ي على سرائيليقضي بفرض "سيادة" االحتالل اإل

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة  ات.مستعمر الذي وضعه مجلس ال
ية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة سرائيلللكنيست، بـ"تطبيق السيادة اإل

 82الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر االستيطانية إلى "جيوب معزولة".
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 من الوحدات  عددا   تشكيل "ذراع" جديدة في أجهزتها تضم   يةسرائيلأعلنت قيادة القوات الجوية اإل
ي إن "الذراع" الجديدة سرائيلوقال الجيش اإل .المعركةالعسكرية، لتنفيذ مهام خاصة في عمق 

 وتضم وحدات خاصة تابعة ،ويقودها ضابط برتبة عقيد ،"7th Wing 7أطلق عليها اسم "جناح 
المكلفة بتنفيذ عمليات في  Shaldag وأوضح أن هذه "الذراع" ستشمل وحدة شلداغ لسالح الجو.

ووحدة استخبارات  ،عمق أراضي العدو، وحدة االنتشال واإلنقاذ، ووحدة تمهيد المهابط األمامية
 83افتتاح مدرسة خاصة تضم جميع الوحدات التي يضمها السرب. 2022 سنةخاصة، وسيتم في 

 أطفال،  304، بينهم 2020 سنةخالل النصف األول من  فلسطينيا   2,330ية سرائيلالسلطات اإل اعتقلت
. جاء ذلك، في بيان مشترك لمؤسسات تعنى بقضايا األسرى وحقوق اإلنسان .سيدة 70و

مع معتقل  4,700ية اإلجمالي، بلغ سرائيلوأوضح البيان، أن عدد المعتقلين في السجون اإل
، ووصل عدد المعتقلين اإلداريين طفال   160سيدة، و 41، منهم 2020ونيو نهاية حزيران/ ي

 84بتعرض المعتقلين للتعذيب". "تزايدا   تشهد 2020 سنةوقالت المؤسسات، إن  .365إلى 

  تجاوزت حاليا   في لبنان نسبة البطالة في المخيمات الفلسطينية حركة فتح أنفي مصادر أكدت
نب ه أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة و  .نوات الماضيةفي الس %60بعد أن كانت ، 80%

إلى أن كل ما ، "الشرق األوسط"التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات في تصريح لـ
 85."األمني -يؤخر االنفجار االجتماعي "يحصل اليوم من تقديم إعانات ومساعدات إنما 

  في الضفة  أراضٍ  ي أحادي الجانب لضم  إسرائيلاء هللا الثاني أن أي إجر  عبدأكد الملك األردني
 86الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط.

 خصصت المجلة األكاديمية الدورية كيشر Kesherية، سرائيل، التي تصدرها جامعة تل أبيب اإل
لدراسة لباحث وأكاديمي  سنة،ال هعنها هذ( الصادر 54الصفحات األولى من عدد الربيع )العدد 

سعودي، هو محمد بن إبراهيم الغبان الذي يعمل أستاذا  مشاركا  للغة العبرية والدراسات اليهودية 
نشر المقال، لكون كاتبه سعودي  ية العامةسرائيلوأبرزت اإلذاعة اإل في جامعة الملك سعود.

 87."إسرائيل"التغيير في موقف السعوديين من  الجنسية، معتبرة أن نشر المقال يعكس مرة أخرى 

 14/7/2020 ،الثالثاء

  رئيس الوزراء البريطاني  مع اتصال هاتفي، خالل محمود عباس السلطة الفلسطينية رئيسأعرب
، للذهاب إلى اإلسرائيلية مخططات الضم   استعداد دولة فلسطين، بمجرد وقف عن، بوريس جونسون 

 88الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى. المفاوضات على أساس الشرعية
 خالل حديثه مع صحيفة فلسطين،  ،أحمد عطون ي المبعد عن القدس أكد النائب في المجلس التشريع

بسبب ممارسات االحتالل  ،صعبة ا  أن نواب حركة حماس في الضفة الغربية يعيشون أوضاع
 89.رة بحقهم، باإلضافة إلى مضايقات السلطة في رام هللا وقطع رواتبهمي واالعتقاالت المستمسرائيلاإل
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 دانت حركة حماس حملة التضليل والتشويه التي تقودها قناة العربية مع أطراف إعالمية أخرى، أ
في بيان  ،وقالت الحركة مستندة إلى أكاذيب وافتراءات من صناعة األجهزة األمنية الصهيونية.

بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة  تهدف إلى المس   ، إن تلك الحملةصحفي
 يجعلها تقف مع االحتالل صفا  واحدا  ضد   ،ما تقوم به قناة العربية وغيرها"وأكدت أن  والتحرير.

 90."مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل االتجاهات ،شعبنا
  وزارة  إحدى طلعاتها بمهام محددة فوق مبنىأن طائراتها المسيرة قامت في  القسام كتائبكشفت

 2014.91عدوان بتل أبيب، خالل " HaKirya ية، المعروف باسم "الكرياةسرائيلاإل دفاعال

 نشره مركز الميزان لحقوق اإلنسانبحسب بيان مشترك،  ،أهلية فلسطينية ودولية اتقالت مؤسس ،
 ،23/6/2020في  ،عمدا   د عريقاتأحم "إسرائيل"هت نداء لألمم المتحدة بشأن قتل إنها وج  

 92دولية. 43إقليمية و 5منظمة فلسطينية، و 35ووق ع على البيان،  وإعدامه خارج نطاق القضاء.
  وزير خارجية أوروبيا ، االتحاد األوروبي، بتشكيل قائمة تعلن عن ردود فعل االتحاد  11طالب

وقال  الخطة. "إسرائيل"ذت حال نف  ي لمناطق في الضفة الغربية، في سرائيلاإل مخطط الضم   ضد  
الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي عون على الرسالة التي أرسلت إلى الموق  

وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد  إيرلندا، من قبل وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وهولندا و جوزيب بوريل
نافذة الفرص للردع "، ألن "أمر ضروري "لقيام بذلك والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا، على أن ا

 93."ت غلق بسرعة
 15/7/2020 ،األربعاء

 ن عي  رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي أن  كشفت صحيفة هآرتس العبرية
 -، ليكون مسؤوال  عن ملف "التسوية Asher Ben Luluالعميد من قوات االحتياط آشر بن لولو 

 ا  ووفق ، وعن المساعدات اإلنسانية التي تنقل لقطاع غزة."إسرائيل"" بين حماس والتهدئة
 94.يسرائيلالعسكري في الجيش اإل Kfir Brigade للصحيفة، فإن بن لولو خدم كقائد للواء كفير

 بزعم التخطيط لعملية أربعة فلسطينيين قرب مدينة نابلسي سرائيلاعتقل جيش االحتالل اإل ،
 95ما زعم الجيش في بيان صدر عنه. تفجيرية، بحسب

  إن 2014قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في ذكرى عدوان ،
االحتالل أراد تحييد حماس من مشهد الصراع والمقاومة، إال أن حماس ثبتت مكانتها في الصراع 

أسباب عداء بعض الدول  أن، حوار تلفزيوني مع قناة الميادين في ،وأكد أبو مرزوق  وفي اإلقليم.
جه االحتالل عن اعتقال عمالء وأكد أن ما يرو   العربية لحماس متعددة وكلها ضغوطات خارجية.

أن العمالء ، وأضاف أبو مرزوق  له كانوا قيادات في حماس والقسام ما هي إال أخبار كاذبة.
 96وال في القسام. المقبوض عليهم في غزة ال توجد روابط بينهم، وليسوا قيادات ال في حماس
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  وذكرت،  .16أنها تلقت الصور األولى من القمر التجسسي أوفيك وزارة الدفاع اإلسرائيلية أعلنت
الحصول عليها "خطوة أخرى على  عبرية، أن الصور التي تم   إعالمفي بيان أوردته وسائل 

 97الطريق لإلعالن عن القدرة التشغيلية الكاملة للقمر الصناعي".
  سنةالدت خالل وادي حلوة في القدس المحتلة، أن بلدية االحتالل صع   علوماتمأوضح مركز 

وأوضح المركز أن ما يزيد على . "البناء دون ترخيص"من سياسة الهدم في المدينة بحجة  ةالجاري
 38، منها 2020سنة منشأة في مدينة القدس هدمت بأيدي أصحابها خالل النصف األول من  62

أن الهدم تركز في بلدة سلوان تلتها النظر إلى ان وبعضها قيد اإلنشاء، الفتا  بالسك ةمنشأة مأهول
 98منطقة جبل المكبر.

 خالل استقباله وفد حركة حماس برئاسة  ،جبران باسيل اللبناني أكد رئيس التيار الوطني الحر
وحدته أحمد عبد الهادي، أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة التحديات ب لبنانممثلها في 

وعلى حق الفلسطينيين في العيش بكرامة في  ،العودة ورفض التوطين على حق   ا  شددم ،ومقاومته
 99لبنان.

 قراطي الوطنيو أقرت لجنة المؤتمر الديم Democratic National Convention  األمريكي النسخة
المسودة  خالل جلسة استماع عقدتها، على ،تتاألولى من مسودة أجندة الحزب الرسمية، وصو  

إن وتقول النسخة  .2020خالل آب/ أغسطس التي سيعلن عنها الحزب رسميا  في مؤتمره الوطني 
الدولتين الذي يؤم ن مستقبل  نحن ندعم حل  " ،اإلسرائيلية معارضة خطة الضم  تشمل  المسودة هذه

العيش  الفلسطينيين في إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية ذات حدود معترف بها، ويضمن حق  
يعارضون أي "ن يالديموقراطيوشددت المسودة على أن . "بحرية وأمن في دولة خاصة بهم

 100."الدولتين، بما فيها خطة الضم   تهدد التوصل إلى حل   ،من قبل أي طرف ،خطوات أحادية

 16/7/2020 ،الخميس

  لجيش واألجهزة بوضع قائمة سرية لمسؤولين كبار حاليين وسابقين في الحكومة وا "إسرائيل"بدأت
األمنية، قد يشملهم قرارات اعتقال إذا ما وافقت المحكمة الجنائية الدولية في الهاي على فتح 

صحيفة  توقال في األراضي الفلسطينية. "بشبهة ارتكاب جرائم حرب" "إسرائيل" تحقيق ضد  
 101شخص. 300حتى  200هآرتس، إن القائمة التي يجري تشكيلها تشمل ما بين 

 تشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أفيحاي مندلبليت أنه بموجب القانون الدولي، فإن ذكر المس
وليس لديها حصانة من الوالية القضائية. باإلضافة  ،السلطة الفلسطينية ال تتمتع بوضع الدولة

ال  السلطة الفلسطينية أن اإلسرائيلية،نيوز  24آي  قناة تهوردأوفق ما  ،إلى ذلك، ذكر مندلبليت
المحاكم اإلسرائيلية مفوضة وأن  ،تملك السيادة على األراضي الواقعة تحت سيطرتها

 102.لمحاكمتها
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 الحدث"و "العربية"منع قناتي  الفلسطينية في قطاع غزة وزارة الداخلية واألمن الوطنيررت ق" 
ك وكالة فرانس برس، وذللالسعوديتين من العمل في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر في الوزارة 

أخبار "وصفتها الحركة بأنها  "،إسرائيل"إثر بثهما تقارير حول اعتقال خلية بتهمة التعاون مع 
 103القرار. "العربية"وأكدت قناة  ."مفبركة

 ي قرب إسرائيل، يتمكن مقاومون فلسطينيون من استهداف موقع عسكري للمرة الثانية خالل يومين
ية، أن أشخاصا  قاموا بإطالق إسرائيلرت تقارير وذك ، وينسحبوا من المكان بسالم.مدينة نابلس

يتمار المقامة على أراضي المواطنين إة مستعمر النار من سيارة مسرعة، على برج عسكري قرب 
 104دون وقوع إصابات. ،جنوب نابلس

  ي دونالد مريكرسائل من إدارة الرئيس األ واتلقن يالمستوطنأن ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت
ز التنفيذ من لن يخرج إلى حي   "إسرائيلـ"مناطق في الضفة الغربية ل أن مخطط ضم  ترامب، مفادها 

 105.دون تعويض يحصل عليه الفلسطينيون 
 عن الشيخ رائد صالح،  االستئناف الذي قدمه فريق الدفاع يسرائيلرفضت محكمة لالحتالل اإل

من السجن الفعلي،  شهرا   28وقضت المحكمة ببدء قضاء المحكومية البالغة  على قرار سجنه.
 16/8/2020.106في 

  من شريكه الرئيسي في االئتالف  يامين نتنياهو استقباال  فاترا  بن يسرائيلاإلواجه رئيس الوزراء
منح مالية توزيع ب التي تقضي لخطته، Amir Yaron عامير يارون  الحاكم ومحافظ البنك المركزي 

، ونقلت رويترز عن يارون  مة فيروس كورونا.لتنشيط االقتصاد خالل أز  ،يينسرائيلعلى جميع اإل
لكن األهم هو مساعدة المحتاجين. وثمة "في مقابلة مع راديو الجيش، إن لتقديم المساعدة أهميته 

 107."وسائل أكثر فاعلية للمساعدة في زيادة الطلب

 17/7/2020 ،الجمعة

  ؛مليون دوالر( 17.1)نحو  يون يورومل 15من ألمانيا بقيمة  ماليا   تلقيها تبرعا   ونروااألأعلنت وكالة 
 108.لسطينيين في كل من األردن ولبنانسيخصص لدعم الخدمات التربوية والصحية لالجئين الف

 ي ألون شوسترسرائيلقال وزير الزراعة اإل Alon Schuster،  إنه  ،تحالف كاحول الفانالعضو في
 وأضاف ن في الضفة الغربية.من أجل المزارعي "الزراعة اآلن وليس الضم  "يريد العمل على 

نحتاج ألن نوفر المياه "قائال :  FM Radio Tel Aviv 102 102 تل أبيب إف.إم راديول شوستر
يين والفلسطينيين الذين يعيشون هناك... وتحسين )وصول( سرائيللغور األردن لكل من اإل

التحالف بني زعيم ه إن ذلك هو توج  تحالف كاحول الفان وقال وزير آخر ينتمي ل ."الكهرباء
يعتقد أن العمل على البنية التحتية في الضفة الغربية التي يستخدمها جانتس وإن  ،جانتس أيضا  

 109."بما يتسق مع خطة ترامب تجعل التعايش ممكنا  "المستوطنون والفلسطينيون 
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   التركي  م، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس، إن الرئيسقال األب مانويل مسل
بعد  ،رجب طيب أردوغان "رفع قدر وكرامة آيا صوفيا من متحف إلى جامع يسبح فيه اسم هللا"

فيسبوك، "كوارث بفي فيديو بثه على صفحته  ،مواستعرض مسل   تدوسه أقدام األمم. أن كان متحفا  
صراع تاريخية" حلت بكنائس ومساجد فلسطينية، وقال "نحن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في 

بل في عين اإلعصار مع الصهيونية، من حروب ومجازر وسجون وحرق وهدم وإعدامات 
 110ميدانية وتهجير وتدنيس لكنائسنا وجوامعنا".

  صامتة" في  أن االحتالل ينفذ خطة "ضم  فخري أبو دياب  خبير في الشؤون المقدسيةالكشف
من مجمل  %10ال تتجاوز  القدس المحتلة، بهدف تقليص الوجود الفلسطيني فيها إلى نسبة

صال األحياء الفلسطينية أبو دياب إن االحتالل يواصل تنفيذ خطط عدة لتقطيع أو  وقال السكان.
الطرق وتحريك الحواجز القائمة  ، ومنع التواصل الجغرافي بينها، في حين يواصل شق  في القدس

 111ي حكم الطوق حول القدس من كل الجهات. جغرافيا   ات، لضمان منحها تواصال  مستعمر بين ال
   مالصقة لدير قصر اليهود، التابع لها،  قالت بطريركية الروم األرثوذكس إنها استرجعت أرضا

في إطار سعي جميع الكنائس استعادة أمالك  ،والواقع على الحدود مع المملكة األردنية الهاشمية
تصنيفها أماكن  ، حيث تم  1967 سنةمنذ  ي قد سبق وأن وضع يده عليهاسرائيلكان الجيش اإل

 112عسكرية شديدة الحساسية.

  إن معدل البطالة في قطاع  ،رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ،قال النائب جمال الخضري
 ،وقال الخضري  على التوالي. 14ي للعام سرائيلمع استمرار الحصار اإل %60غزة وصل قرابة 

 113ألف عامل م عطل عن العمل. 300إن أكثر من  ،في تصريح صحفي
 شكارجيأبو الفضل  أكد Abu al-Fadl Shukarji،  المتحدث باسم هيئة األركان العامة للقوات

خالل  ةية في سوريإسرائيلاإليرانيين بهجمات  الجنودالمسلحة اإليرانية، أن ادعاءات مقتل مئات 
 114جنود لها في تلك الهجمات. نيةثما أن إيران فقدت فقطمبينا   ،السنوات األخيرة "غير صحيحة"

   ه أعضاء في الكنيست اإلسرائيلي انتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو، بعد القرارات الجديدة وج
واتهم  .19/7/2020 حتى فجر األحد 17/7/2020الجمعة بفرض اإلغالق الذي سيبدأ عصر يوم 

ابها بعد أن باتت تتخذ قراراتها بدون زعيم المعارضة يائير البيد، حكومة نتنياهو بأنها فقدت صو 
دور ليبرمان، إن الحكومة تتخذ قراراتها جفيما قال أفي االعتماد على اآلراء التي يقدمها مختصون.

بدون احترافية، وعلى طريقة الهواة، مشيرا  إلى أنه ليس لدى الحكومة أي بيانات عن مصادر 
 115تجاهلها. العدوى، وحين تتبين يتم  

  ين، ين سيبراني  ن منشأتي مياه إسرائيليتين تعرضتا لهجوم  إيديعوت أحرونوت العبرية قالت صحيفة
ثاني استهدف مضخة في منطقة الجليل األعلى، والاستهدف ، دون إلحاق أضرار، األول أخيرا  

 116منشأة في منطقة تقع إلى الجنوب من القدس.
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 18/7/2020 ،السبت

 ي انكمش سرائيلية يتبي ن أن االقتصاد اإلسرائيلركزية اإلفي أحدث أرقام نشرتها دائرة اإلحصاء الم
 %4.6، وذلك بالمقارنة مع تسجيله نموا  بنسبة 2020 سنةمنذ بداية الربع األول من  %6.9بنسبة 

ي وباء  يالسبب الرئيس .2019 سنةفي الربع األخير من  كورونا، في هذا التراجع هو تفش 
 117العام الذي أعقبه. واإلغالق

 على التداعيات االقتصادية لألزمة الناجمة  ، احتجاجا  المظاهرات في تل أبيب والقدسددت تج
 118عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى إدارة حكومة بنيامين نتنياهو لألزمة.

 توجيه رسالة رسمية إلدارة شركتي  لمغتربين الفلسطيني رياض المالكيأعلن وزير الخارجية وا
كي لالحتجاج على حذف خريطة فلسطين، متهما  محر   ،يتينمريكاأل Apple وأبل Google لجو ج

 119."إسرائيل" "ضغط وابتزاز"البحث بالخضوع لـ
 19/7/2020 ،األحد

  قضاة الدائرة التمهيدية األولى في  وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكيطالب
، للتحقيق في جرائم فاتو بن سودةكمة، المحكمة الجنائية الدولية بتفويض المدعية العامة للمح

وقال المالكي إن السلطة طلبت رسميا  من المحكمة تحديد  فلسطينيين. بحق   "إسرائيل"ارتكبتها 
موعٍد إلصدار قرارها بخصوص الوالية الجغرافية للمدعية العامة، لكن المحكمة لم تلزم نفسها 

 120بموعد محدد.
  إسماعيل هنية أن التطورات والمستجدات التي تمر بها  حماسأكد رئيس المكتب السياسي لحركة

أولويات للتعامل مع هذا ثالث إلى أن لدى حماس  ا  هي األخطر، مشير  ا  القضية الفلسطينية حالي
فتح وحماس دون حركتي وكشف عن وجود اتصاالت مباشرة بين  .الوضع على األرض

ملة أفكار إلقامة مؤتمر شعبي يخاطب إلى تداول ج مع احترام هذه الوساطات، مشيرا   ،وساطات
ه إلى وجود لقاءات بين ونب   وإسماعيل هنية الشعب الفلسطيني. ،فيه الرئيس محمود عباس

 121قيادات حمساوية وفتحاوية للمرة األولى منذ عشر سنوات.
  فيها  رأىجبران باسيل،  يلبنانالتصريحات لرئيس التيار الوطني الحر  فلسطينيةأدانت فصائل

جود الالجئين الفلسطينيين يؤثر على تحقيق بالده لمبدأ "الحياد". ودعا تحالف القوى أن و 
، إلى "التصدي لكافة الحمالت اإلعالمية المغرضة التي تفوح له الفلسطينية في لبنان، في بيان

 122منها رائحة العنصرية والحقد والكراهية".
  ي سرائيلن سلطات االحتالل اإلإة والمحررين عبد الناصر فروان قال المختص بشؤون األسرى

 123ثلثيهم من القدس. ،2020سنة منذ مطلع  فلسطينيا   طفال   326اعتقلت 
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  والذي  ،على استمرار التعاون المشترك كتي فتح وحماس في سجون االحتاللأكد بيان ألسرى حر
ظروف  واسترداد ما سلبهم إياه من مكتسبات، مستغال   ،يسرائيليتبلور اآلن للتصدي للسجان اإل

وبارك البيان خطوات التقارب والتفاهم الذي جمع بين قيادة الحركتين في  .ا  وباء كورونا مؤخر 
لتطوير هذا التفاهم ليصبح خطة استراتيجية وطنية ترسم  ا  ية، داعيأمريكالصهيو  مواجهة خطة الضم  

وأن يتم ، للثورة على األمر الواقع الحالي وليس فقط على خطة الضم   ،طة طريق واضحةيخر 
 124المضي بخطوات عملية متفق عليها لتغيير الواقع المفروض على الشعب واألرض الفلسطينية.

 د أوروبا خط أنابيب بحري سيزو   ية على اتفاق مع قبرص واليونان لمد  سرائيلوافقت الحكومة اإل
موافقة " إن يوفال شتاينتزي سرائيلوقال وزير الطاقة اإل بالغاز الطبيعي من شرق المتوسط.

هي خطوة  ،وأوروبا إسرائيلخط أنابيب الغاز الطبيعي بين  الحكومة على االتفاق اإلطاري لمد  
 125للطاقة". مصدرا   إسرائيلتاريخية جديدة على طريق أن تصبح 

 2020 سنةمنشأة فلسطينية خالل النصف األول من  313ي سرائيلهدمت سلطات االحتالل اإل ،
ر واالستيطان، في تقرير وأوضحت هيئة مقاومة الجدا الخليل.منها في محافظتي القدس و  54%

ية في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل النصف سرائيلحول أبرز االنتهاكات اإل صدر عنها
ة التي يغطيها  ، أن مجموع إخطارات الهدم التي تم  2020 سنةاألول من  رصدها وتوثيقها في المد 

 126.ا  إخطار  351التقرير 

  مصنعا ،  50غالق إ االتحاد العام لنقابات العمال في غزة سامي العمصي النقاب عن رئيس كشف
وقال  .2020نا في آذار/ مارس و آالف عامل في القطاع، منذ بداية جائحة كور  4وتسريح 
وإجراءات  ،، إن "إجمالي األيدي العاملة التي تضررت بفعل جائحة كورونافي بيان له ،العمصي

 127تضرروا بصورة مباشرة". ا  ألف 40، بينهم ا  ألف 140لغت ب ،الطوارئ المتبعة

  د مرسوم "العقوبات" جم   اإلسرائيلي بني جانتس دفاعوزير الإن  نوتو قالت صحيفة يديعوت أحر
عائالت  تالبنوك الفلسطينية التي تسمح بدفع رواتب لألسرى الفلسطينيين وعائالتهم. وقال ضد  

المنطقي وغير األخالقي، أن تساعد إسرائيل السلطة  قتلى العمليات الفلسطينية: "من غير
 128رواتب لإلرهابيين".ك يةالفلسطينية على دفع أموال الد

 20/7/2020 ،اإلثنين

 االتفاق مع حركة حماس  اللواء جبريل الرجوب أنه تم   أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعلن
ف الرجوب أن هذا المهرجان سيكون وأضا على إقامة مهرجان وطني في قطاع غزة خالل أيام.

في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية  ،محطة تاريخية لتجسيد الموقف الفلسطيني الموحد
عضو المكتب السياسي  ،من جانبه أكد خليل الحيةو  و"صفقة العصر". من خالل مشروع الضم  

 129ت الشعب الفلسطيني.، بمشاركة مختلف مكونالى التوافق على عقد مهرجان مركزي حماس، عل
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 إن القيادة الفلسطينية وشعبها يريدان  ،السلطة الفلسطينية محمود الهباش قال مستشار رئيس
العبرية، "أن الرؤية الفلسطينية  20في حديث للقناة  ،ورأى الهباش ".إسرائيلمع " حقيقيا   سالما  

فسيعيش الجميع  واقعا   الدولتين أمرا   للسالم هي رؤية قائمة على الدولتين، وإذا كان حل  
 130بالسالم".

   وناشطون فلسطينيون عن استنكارهم ورفضهم لما قالوا إنها محاوالت من النظام  ن سياسيو ر عب
بالعاصمة دمشق، محذرين من خطورة  الفلسطينيين السوري لتغيير هوية مخيم اليرموك لالجئين

" 21وأكد مصدر لـ"عربي .2020حزيران/ يونيو شهر خالل مخطط تنظيمي جديد، أقرته السلطات 
د لبناء من داخل المخيم، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المخطط التنظيمي الجديد، يمه  

عن مخاوفه بأن يتم منحها لمقاتلي المليشيات الشيعية التي  وحدات سكنية في المخيم، معبرا  
 131قدمت من دول عدة، منها أفغانستان، وباكستان، والعراق، وإيران.

  في رام  الرئيس الفلسطيني محمود عباسبعد لقائه ، سامح شكري  المصري  الخارجيةزير و أكد
إيجاد اإلطار المناسب، وفقا  لمقررات الشرعية الدولية، للمبادرة "على أن بالده تسعى إلى هللا، 

العربية للسالم، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الستئناف المسار السياسي، واستئناف 
األمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني  الدولتين، باعتبارها الحل   وضات التي ستقود إلى حل  المفا
 132."ي العيش بسالم بعيدا  عن الصراعسرائيلواإل

  صفقة القرن" ال تسمح  إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره،قال"
 في تصريح لمجلة نيوزويك ،كوشنر وقال ية.بأن تفعل ما تشاء في الضفة الغرب "إسرائيلـ"ل

Newsweek ي تنطلق من النوايا سرائيلاإل –ية، إن جهوده لتسوية الصراع الفلسطيني مريكاأل
ن بنيامين ، وال تمك  متشددا   الحسنة، والخطة ال تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين ليتخذوا موقفا  

 133ية.نتنياهو من فعل أي شيء وما يشاء في الضفة الغرب
   ها الجيش اإلسرائيلي على مواقع في محيط مطار في غارة شن   ،أحد عناصر حزب هللا اللبناني ل  ت  ق

وأشار المرصد السوري لحقوق اإلنسان إلى أن الغارة استهدفت "مواقع ومستودعات  دمشق الدولي.
عناصر خمسة "مقتل  عنالمرصد وأعلن  .ذخيرة وأسلحة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق

آخرون من الميليشيات الموالية إليران"، وأشار إلى أنه "لم يعرف بعد فيما إذا كانوا  أربعةوإصابة 
اف المرصد أن الغارات اإلسرائيلية أسفرت ضوأ من الجنسية اإليرانية أو من حزب هللا اللبناني".

 134عناصر من "قوات الدفاع الجوي" التابعة للنظام السوري. سبعةكذلك عن إصابة 
 21/7/2020 ،ثالثاءال

  سرقة قوات سطينية حنان عشراوي في بيان لهاعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلأدانت ،
يعود للفترة  ،ي لحجر معمودية أثري من بلدة تقوع في محافظة بيت لحمسرائيلاالحتالل اإل
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الممارسات تأتي في محفورة، مؤكدة أن هذه  وكتابات قديمة وصلبانا   ويحوي رسوما   ،البيزنطية
المرتكزة على النهب المنظم، كما أنها تعكس نهجها القائم على البلطجة  "إسرائيل"إطار سياسة 

 135والنهب والسرقة.
 في إطار "الجهود المشتركة في قطاع غزة، اجتماعا   فتح وحماس عقد وفدان من حركتي ،

ية مريكية المحتلة، وصفقة القرن األية ألجزاء واسعة من الضفة الغربسرائيلاإل لمواجهة خطة الضم  
وقالت الحركتان، في بيان مشترك صدر عنهما، إن االجتماع ناقش "آليات عقد  المزعومة".

 136مشروع الضم وصفقة القرن، بمشاركة شخصيات دولية". المهرجان الوطني، ضد  

 يخطب قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن المهرجان الجماهيري الذي س
به كلٌّ من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

 تيوأضاف بدران أنه يمكن لحرك إسماعيل هنية، في غزة، سيؤسس لمرحلة وفاق بين الحركتين.
حماس وفتح والفصائل الفلسطينية أن تتوافقا على برنامج سياسي مشترك، وأن منظمة التحرير 

 137ة ما تزال قادرة على استيعاب أحزاب جديدة.الفلسطيني
 جموعة من اعتقل م اإلسرائيلي الشاباكي أن جهاز سرائيلأعلن مكتب رئيس الوزراء اإل

 لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين أقاموا خليتين مسلحتين تعمالن ضد  الفلسطينيين التابعين ل
 138وحزب هللا اللبناني وبتمويل منهما. من الضفة الغربية المحتلة، لصالح إيران "إسرائيل"
 بيد، بمبادرة لتشكيل حكومة طوارئ قومية تستثني رئيس ية، يائير السرائيلخرج رئيس المعارضة اإل

الوزراء بنيامين نتنياهو، وتصب اهتمامها على األزمات االقتصادية والصحية واالجتماعية، 
الفشل وفقدان "بيد نتنياهو بـوغيره. واتهم الوتضع جانبا  المواضيع الشخصية والسياسية مثل الضم 

 ."ساعة، ويتفرغ لشؤونه القضائية 48السيطرة، وعليه أن يستقيل من رئاسة الحكومة في غضون 
 139.ل من كل األحزاب المعنية، بما فيها الليكودشك  وقال إن حكومة الطوارئ ست  

  الطريقة إن " البريطانية لغارديانعمر الرزاز، في مقابلة مع صحيفة ا األردنيرئيس الوزراء قال
دولتين قابلتين للحياة لن يدفع فقط األردن  أقل من حل   التي ننظر فيها للواقع، هي أن أي حل  

ن إلى أ ،في الوقت ذاته ،إال أنه أشار ."حو الفوضىن، ولكن المنطقة كلها إسرائيلو وفلسطين 
ية تمنح الحقوق المتساوية سرائيلإ - واحدة فلسطينيةبالده قد تتعامل بإيجابية مع دولة 

 140للشعبين.
   ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوفر حذ ، خالل المنس 

إحاطته الشهرية التي يقدمها أمام مجلس األمن الدولي حول الوضع في األراضي الفلسطينية 
انخفض  دخلها مبينا  أنيار االقتصادي، من أن السلطة الفلسطينية على حافة االنه ،المحتلة
، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون في جميع أنحاء األراضي المحتلة إلى خدمات %80بنسبة 

 141ودعم من السلطة أكثر من أي وقت مضى.
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   دنيس روس ،ر المبعوث األمريكي األسبق للشرق األوسطحذ Dennis Ross،  ه لفي مقال
خطورة األضرار المترتبة على تنفيذ حكومة االحتالل اإلسرائيلية من  "،إسرائيل اليوم"صحيفة ب

من يعتقد أنه  منبها  إلى أنمساحات من الضفة الغربية المحتلة من طرف واحد،  لخطة ضم  
سيعزز  ن الضم  أ روس ذكرو  .ن في الواليات المتحدة يوهم نفسهدون دفع ثم يمكن تنفيذ الضم  

من جانب الجناح اليساري في الحزب  "إسرائيل"اطف تجاه بشكل دراماتيكي الموقف غير المتع
قراطي، حيث يتعاظم التضامن مع الفلسطينيين، وفي ضوء الصعود البارز في النظرة و الديم

ر الفلسطينيين كضحايا للعدالة في الواليات المتحدة، فإن الضم   ، سيساعد في السردية التي تصو 
 142بحسب تعبيره.

 22/7/2020 ،األربعاء

 بالنسبة  ،الناطق الرسمي باسم حركة فتح، حسين حمايل، إن  قرار إنهاء االنقسام الداخلي قال
. إلى أصغر شبل ،ممثال  بالرئيس محمود عباس ،من رأس الهرم السياسي ،لحركته، استراتيجي

: "لدينا في حركة فتح استعداد للتعالي على الجراح وتقديم في تصريحات صحفية ،حمايلوأضاف 
: "نتمنى أن تكون هذه اإلرادة متوفرة ا  طلبه إخواننا في حماس إلنهاء االنقسام"، م ستدرككل ما ي

 143لدى حماس ونأمل أن نرى بشائر خير".
 ل كشي اتمليار  3.3من وزارة المالية تخصيص  ي بنيامين نتنياهوسرائيلطلب رئيس الوزراء اإل

إقامة "جدار عازل" ، لتمويل أنشطتها و اعدفوزارة الإلى ميزانية إضافية مليون دوالر(  962.7)نحو 
 144حول قطاع غزة.

  وليد عساف، أن الهيئة نجحت خالل شهر  واالستيطانأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار
، بالكشف عن سبع صفقات لتزوير وتسريب أراٍض فلسطينية لصالح 2020يونيو  حزيران/

الصفقات كانت "صفقة عقربا" وأوضح عساف، خالل مؤتمر صحفي؛ إن أكبر تلك  المستوطنين.
رين، في منطقة الفصائل، ونجح محامو الهيئة بكشف المزو   (2مآالف  4) آالف دونم 4والتي تبلغ 

 145رين برسوم المحاماة بالكامل.والحصول على الحكم النهائي وتغريم المزو  
  ائيلإسر "حال مضت  في عن معضلة الشرطة الفلسطينية تقريرا  نشرت صحيفة نيويورك تايمز" 

شارت الصحيفة إلى أن أغربية حيث سيكون أفرادها هم الخاسرون. و لأراضي الضفة ا في ضم  
فهو يواجه اتهامات بالعمالة ألنهم يقومون باألعمال  ؛مهمة عنصر الشرطة الفلسطينية صعبة

 146يون بقسوة وقلة احترام.سرائيلوفي المقابل يتعامل معهم اإل "،إسرائيل"القذرة نيابة عن 
 23/7/2020 ،ميسالخ

 أن التقارب مع حماس بات هدفا   فتح جبريل الرجوب أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
، وأن لقاءه مع القيادي بالحركة صالح العاروري هو انطالقة حقيقية لتحقيق هذا استراتيجيا  
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يد المصالحة بالعمل على إفشال هذه الجهود، وتبد ،دون تسميتها ،واتهم الرجوب اإلمارات الهدف.
وقال: "الدولة  الوطنية التي يتوق لها الفلسطينيون، وذلك في مداخلة له مع قناة "الحوار".

؛ بدعوى تقديم المساعدات وريون مؤخرا  جفي مطار بن  طائراتهاالخليجية التي حطت 
 147للفلسطينيين، غاضبة بسبب األجواء اإليجابية بين الحركتين".

 الخليل باعتقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس،  أفادت مصادر محلية في مدينة
 ،المحلي السابق عيسى الجعبري  مونجله أحمد، والشاب عالء مجاهد، ووزير الحك ،نزار رمضان

 148.ا  الذي جرى اإلفراج عنه الحق
  أكدت عائلة القيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف اإلفراج عنه من أحد السجون

 149.شهرا   16بعد قضائه أحكام اعتقال إداري لمدة  ،يةسرائيلاإل
   إلى  ية، ودعا مركباتهاسرائيلإلى الحكومة اإل شديدا   انتقادا  الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ه وج

 150عن الخطاب المؤجج لالنقسام والداعي إلى تبكير موعد االنتخابات" العامة. "التعقل والكف  
 ق لمكافحة تفشي فيروس ي بسرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل نيامين نتنياهو استحداث منصب منس 

الرئيس التنفيذي لمركز تل أبيب  ختصاصي في الصحة العامةالوعي ن فيه ا ،كورونا المستجد
 Roni Gamzu.151 روني جامزو Tel Aviv Sourasky Medical Center سوراسكي الطبي

 طنين هنود الختبار تقنيات قيد التطوير ية تجارب سريرية على مواسرائيلاإل دفاعتجري وزارة ال
وادعت  ية.إسرائيللتشخيص اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشفت وسائل إعالم 

ية أنها استخلصت جميع التصاريح القانونية الالزمة إلجراء تجارب سريرية سرائيلاإل دفاعالوزارة 
 152على البشر من السلطات الهندية.

   بحسب ما بي ن 2019خالل سنة في النقب،  ا  عربي منزال   2,241ية رائيلست السلطات اإلمهد ،
وبحسب التقارير، فإن  الغرامات وصلت إلى  .ي لـ"منتدى التعايش في النقب"التقرير السنو 

ل  دوالر( ألف 87.5)نحو  ألف شيكل 300 من السكان  %88مقابل كل منزل يهدم، "وبناء  عليه، فض 
 153وتجن ب الغرامات الباهظة ودخول قوات الشرطة المسل حة إلى القرية". ،هدم منازلهم بأنفسهم

 بحق  يا  إسرائيل انتهاكا   259إن النقابة رصدت  ،ناصر أبو بكر الفلسطينيين قال نقيب الصحفيين ، 
 2020.154 سنةالصحفيين في الضفة وقطاع غزة والقدس، في النصف األول من 

  وبالتعاون مع  ،أن اللجنة ر غزة محمد العماديإلعادة إعماأعلن رئيس اللجنة القطرية
، 25/7/2020 السبتيوم للتنمية، ستبدأ صرف المساعدات النقدية في قطاع غزة  قطرصندوق 

 155دوالر لألسرة الواحدة. 100، بواقع متعففة ألف أسرة 100 لـ
  ش ، إلذاعة الجيالمبعوث األمريكي السابق الخاص لعملية السالم جايسون غرينبالتقال

"وفق صفقة القرن، فعليها تخصيص  ية إن أرادت أن تنف ذ الضم  سرائيلإن الحكومة اإل ،يسرائيلاإل
 156لدولة فلسطينية مستقبلية". أراضٍ 
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 157يسبوك على حذف عدة صفحات فلسطينية، بينها صفحة تلفزيون فلسطين الرسمي.فقع و م أقدم 

   نحو  ماليين يورو 10دعم بقيمة  اتفاقية الفلسطينية الحكومةمع الفرنسية  الحكومةعت وق(
 158ومؤسسات المجتمع المدني. ،والطاقة ،والمياه ،لصالح الصحة مليون دوالر( 11.5
 24/7/2020 ،الجمعة

  نشر جيش االحتالل منظومة كاميرات وأجهزة تكنولوجية ومجسات أطلق عليها تسمية "حدود
ية عن مصادر إسرائيلعالم إ لت وسائل ونق ذكية وفتاكة"، في جنوب الضفة الغربية ومدينة الخليل.

 159.عسكرية المتعددة السنوات "تنوفا"عسكرية أن هذه المنظومة جزء من الخطة ال

 صف بتهديدات  يسرائيلدفع الجيش اإل بمزيد من جنوده، إلى الحدود مع لبنان، في أعقاب ما و 
ية على مواقع إسرائيلة في غار  ،20/7/2020، في على مقتل أحد عناصره ا  اللبناني، رد   حزب هللا

د  160.؛ ازدياد احتمال رد  حزب هللاا  عسكرية، قرب العاصمة دمشق، مؤك 
   دلت نتائجها جميعا  على تراجع آخر في شعبية  في "إسرائيل"، أربعة استطالعات للرأيشرت ن

 161ة في حال تفكيك االئتالف الحالي.وصعوبة عودته رئيسا  للحكوم ،نتنياهو

 يوسف جبارين، أن "هناك اإلسرائيلي كنيست العضو الطفل البرلمانية،  حقوق  صرح رئيس لجنة
رغم أن القانون  ،أعوام في النقب محرومون من أي إطار تعليمي 5-3بأجيال  ا  عربي طفال   4,469

 162يلزم بذلك، وذلك قبل أقل من شهر ونصف على افتتاح السنة الدراسية الجديدة".

 مليون دوالر لتمويل "برامج الحوار اإلسرائيلي الفلسطيني 250على  األمريكي وافق مجلس النواب" 
 . وقاد "تحالف السالم في الشرق األوسطوتطوير شبكة "األعمال الفلسطينية" وفق لغة القانون 

Alliance for Middle East Peace (ALLMEP) وهو عبارة عن مجموعة تدفع للحوار بين ،"
سيتم صرفه  ،مليون دوالر سنويا   50من أجل تمويل بقيمة  عملية الضغط ،"إسرائيل"الفلسطينيين و

 163مليون دوالر لالستثمارات(. 140مليون دوالر لبرامج الحوار و 110) أعوام ةعلى مدار خمس
 25/7/2020 ،السبت

 غزة، عن تأسيس جهاز أمني قطاع في  واألمن الوطني وزارة الداخليةوكيل  ،أعلن توفيق أبو نعيم
وزارة الداخلية، ويهدف  من قيادة وضباط كورونا" في قطاع غزة، يضم   جديد يسمى "مباحث

 164لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت بقيود الوقاية من فيروس كورونا.

  اإلسرائيلية )أيباك( بمجلسي الشيوخ والنواب األمريكيين -أشادت لجنة الشؤون العامة األمريكية، 
كما تضمن . أعوام ةمليار دوالر على مدى عشر  38بقيمة  "سرائيلإـ"عسكرية ل مساعداتلتمريرهما 

التابع  ،"قانون تفويض الدفاع الوطني األمريكي" مبلغ مليون دوالر لمكتب مراقب معاداة السامية
 165لوزارة الخارجية األمريكية، وهو ضعف المبلغ الحالي.
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 بإصابته خالل مواجهات  أثرا  ق تل أمين سر حركة فتح في مخيم بالطة، عماد الدين دويكات، مت
 166اندلعت في المخيم مع قوات األمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية.

 26/7/2020 ،األحد

  بني جانتسية البديل ووزير الدفاع سرائيلالحكومة اإل رئيسأن  "إسرائيل اليوم"كشفت صحيفة ،
المجلس في جلسة  شهداءجثامين اللعرض بنود السياسة الجديدة المتعلقة باحتجاز  انيستعد

، التي تعقد في غضون األسابيع المقبلة، الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية )كابينت(
وسيطلب التشديد في سياسة تحرير الجثامين واالمتناع عن تحريرها إال في الحاالت 

 167.االستثنائية
 طيط في منظمة التحرير العمل والتخالتابع لدائرة  ،أكد مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق

آخرين، على  2,330واعتقال  ،آخرين 1,070وإصابة  ،فلسطينيا   27ق استشهاد ، أنه وث  الفلسطينية
سلطات  إنمركز وقال ال .2020 سنةي في النصف األول من سرائيلأيدي قوات االحتالل اإل

من أراضي  (2كم 2.37دونما  ) 2,370االحتالل أصدرت قرارات مصادرة واستمالك لنحو 
، فيما جرفت آليات االحتالل أكثر من 2020 سنةالفلسطينيين الخاصة خالل النصف األول من 

كما قامت  ( من أراضي المواطنين الزراعية في الضفة الغربية والقدس،2كم 1.1) دونم 1,100
انب آخر، من ج. شجرة 3,900آليات االحتالل وقطعان المستوطنين باقتالع وإحراق أكثر من 

بيت  136، منها 2020 سنةبيتا  ومنشأة خالل النصف األول من  357هدمت قوات االحتالل 
 .من مجمل عمليات الهدم تلك تركزت في محافظتي الخليل والقدس المحتلة %54منشأة،  221و
ذت عصابات ونف   مستوطن. 9,491، 2020 سنةاقتحم المسجد األقصى، خالل النصف األول من و 

المواطنين الفلسطينيين  اعتداء بحق   495، 2020 سنةنين، خالل النصف األول من المستوط
 168.%48وممتلكاتهم، وتركزت معظم االعتداءات في محافظتي نابلس والخليل بنسبة 

 إغالق كافة فروعه في الضفة الغربية، باستثناء الفرع  الفلسطيني قرر مجلس إدارة نادي األسير
وأكد مجلس اإلدارة، الذي يرأسه قدورة  ، وكذلك في محافظة قلقيلية.الرئيسي في محافظة رام هللا
ه إلى  األزمة المالية المتواصلة التي تعصف بالمؤسسة، والناجمة عن وقف "فارس، أن األمر مرد 

 169."السلطة الوطنية الفلسطينية الموازنة التشغيلية للجمعية منذ عامين

 27/7/2020 ،اإلثنين

 سياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حركته رفضت قبل شهرين، عرضا  أعلن رئيس المكتب ال 
وذكر هنية  مليار دوالر. 15من جهات )لم يحددها(، يقضي بتنفيذ مشاريع في قطاع غزة بقيمة 

في حديث لصحيفة لوسيل القطرية، أن الجهات التي قدمت العرض، طلبت بالمقابل "نزع سالح 



 اليوميات الفلسطينية  ________________________________________________ 

 26 يتونة للدراسات واالستشارات            مركز الز         

والتخلي  ،وإنهاء المقاومة ،وإدارة القطاع بشكل منفصل ،رطيةودمجها في القوات الش ،المقاومة
 170."يةمريكعن القدس، وذلك في إطار خطة صفقة القرن األ

  على مسجد "البر واإلحسان" في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية  اعتدى مستوطنون متطرفون
ان المسجد مع وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدر  المحتلة.

 171ساعات الفجر األولى.

  تضارب المعلومات حول  توترا ، في ظل  مع األراضي الفلسطينية المحتلة شهدت الحدود اللبنانية
عن وقوع "حادث أمني" عند الحدود، وتحدث جيشها عن  "إسرائيل"أسبابه. فبعدما أعلنت 

نفيا  لحدوث أي عملية  ،الحقفي وقت  ،استهداف آلية عسكرية في مزارع شبعا، أصدر حزب هللا
ق تل بضربة  ،على مقتل قيادي من عناصره أو إطالق نار من قبله، متوعدا  في الوقت عينه بالرد  

هدد كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين وبالمقابل  .20/7/2020في  ةإسرائيلية في سوري
وقال  محاولة الهجوم. تل تكرر بني جانتس، حزب هللا اللبناني في حاالدفاع زير و نتنياهو، و 

. ."على حزب هللا أن يعرف بأنه يلعب بالنار. :في مؤتمر صحفي مشترك مع جانتس ،نتنياهو
 172عليه بقوة كبيرة". الرد   نا سيتم  أي هجوم ضد  

 ي على أزمة عميقة في قوات االحتياط في الجيش، وعب ر سرائيلدل  استطالع أجراه الجيش اإل
ية سرائيلاإلذاعة العامة اإل تط عن قناعتهم بأنهم غير جاهزين للحرب. وقالغالبية جنود االحتيا

وأظهرت  إن االستطالع أجرته دائرة علم السلوكيات في الجيش، وأنه جرى بصورة سرية.
فقط من جنود االحتياط يوافقون على أن "قوات االحتياط تتدرب بالشكل  %15المعطيات أن 

 173الكافي".
  تواصل مشاريعهاي سرائيلوالشؤون الدينية الفلسطينية إن سلطات االحتالل اإلقالت وزارة األوقاف 

، أن بلدية االحتالل في القدس، تعمل لها وأوضحت الوزارة في بيان التهويدية في القدس المحتلة.
على  على إقامة دوالب ضخم في متنزه أرمون هنتسيف )قصر المندوب السامي( الذي سيطل  

 174مترا . 60–40ارتفاع البلدة القديمة من 
 أسيرا  في سجون االحتالل من إنهاء تعليمهم الجامعي، وحصلوا على درجة البكالوريوس  25مكن ت

من جامعة القدس المفتوحة للعام الدراسي الحالي، وذلك من خالل برنامج مشترك وق ع بين جهات 
، ملتحقون في برامج تعليمية أسيرا  داخل سجون االحتالل 1,070يتواجد  وحاليا   حكومية والجامعة.

أسيرا  ملتحقون حاليا  بالبرنامج  832إلكمال شهادتهم الجامعية األولى البكالوريوس، من بينهم 
 175التعليمي الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة.

 ن إعبد الرحيم الشريف، شمال لبنان، المسؤول السياسي لحركة حماس في مخيم نهر البارد،  قال
عائلة فلسطينية تنتظر  1,500ا تزال أكثر من ممخيم أعيد إعمارها بينما النازل فقط من م 70%

تنفيذ مشروعين  ا  ، أنه كان مقرر مخيمالهو عضو في ملف إعمار و  ،اإلعمار. وذكر الشريف
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عائلة؛ إال أن العمل بهما توقف منذ ثمانية أشهر  400إلى  300إلعمار منازل يستفيد منها نحو 
 176للشركات المتعهدة. ونرواوكالة األنقدية توفرها  لعدم وجود سيولة

  التي تجاوزت و  ،ةية في سوريسرائيللحقوق اإلنسان بأن الهجمات اإل السوري المرصد أفاد
 177عنصرا  تابعين إليران. 60أسفرت عن مقتل  ،2020 / مايوحاالت منذ أيار 10

 كورونادات لمتضرري جائحة مساعكمليون دوالر  30عن منحة جديدة بقيمة  أعلن البنك الدولي 
أسرة فقيرة تأثرت بأزمة فيروس  89,400تفيد من البرنامج سوسي الفلسطينية. السلطة أراضيفي 

 178.مليون دوالر 20بإجمالي  ،من التحويالت النقدية الطارئة ،كورونا

   دفع  لصالح مليون دوالر( 26.8)نحو  مليون يورو 23بقيمة  مالية ةعدامس ياألوروبم االتحاد قد
موظف في الخدمة ألف  43ألكثر من  2020يو ن/ يو رواتب ومعاشات التقاعد عن شهر حزيران

معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى يعمل المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية، 
 179مخصصات المتقاعدين.

 28/7/2020 ،الثالثاء

 ن إ قال، و األحداث في مزارع شبعا المحتلة ىإل بنيامين نتنياهو يةسرائيلتطرق رئيس الحكومة اإل
إلى أراضينا". وأضاف نتنياهو أن "كل ما  "العملية العسكرية أمس كانت هامة، ومنعت تسلال  

في منطقتنا. ونصر هللا  في لبنان للتموضع عسكريا   وأذرعهايحدث اآلن هو نتيجة لمحاولة إيران 
ي أو سرائيلباختبار الجيش اإل وال أنصح أحدا  يخدم هذه المصلحة اإليرانية على حساب لبنان. 

ن "انطباعي هو أن إ قائال : وتابع نتنياهو . ونحن مصرون على الدفاع عن أنفسنا".إسرائيلدولة 
 180."لمواجهة أي سيناريو محتمل ي جاهز جيدا  سرائيلالجيش اإل

  أراضي نية في من التجمعات السكا %40إلى  30إن  مي الكيلة الفلسطينيةقالت وزيرة الصحة
وأوضحت الكيلة  .ما يؤكد أن الوباء أصبح مجتمعيا   ،مصابة بفيروس كورونا يةفلسطينالسلطة ال

 181.أن مؤشر الوباء آخذ باالزدياد في مدينة القدس وضواحيها

 ي بنيامين نتنياهو رسالة مفادها، إنه في حال لم سرائيلأرسلت أحزاب الحريديم لرئيس الوزراء اإل
عامين، أو أكثر من ذلك، فإنهم لن يتعاونوا معه في أي  مألميزانية سواء لعام تمرير ا يتم  

وتطالب أحزاب الحريديم بتمرير الميزانية من أجل دعم الطالب المتدينين اليهود  انتخابات مقبلة.
 "إسرائيل اليوم"بحسب موقع صحيفة ، "إسرائيل"والمؤسسات التابعة لهذه الطائفة المتشددة في 

 182.العبرية
   م عضو الكنيست عن حزب الليكود غادي يفركانقد Gadi Yevarkan  إلقامة مدينة  ، مقترحا

على أن يقام التجمع السكني في منطقة  ،(Falashمن أصول إثيوبية )الفالشا يهود الخاصة ب
 183".إسرائيل اليوم، بحسب ما أفادت صحيفة ""البالد"مركز 
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 29/7/2020 ،األربعاء

 في تصريح مكتوب، إن البرلمان رفض إدخال  ،يسرائيلي للكنيست اإلقال المكتب اإلعالم
وأضاف  المعارض. (مستقبل يوجد) عتيد يشتعديالت على قانون القومية، تقدم بها حزب 

رفض الكنيست بالقراءة التمهيدية إدخال  ،21مقابل  عضوا   51بأغلبية "المكتب اإلعالمي: 
 184."تعديالت على قانون القومية

 األحداثبتشكيل لجنة تحقيق في  قرارا   ،للداخلية بصفته وزيرا   ،س الوزراء محمد اشتيةرئي أصدر 
عماد الدين  مقتل القيادي في حركة فتح سفرت عنأو  ،التي وقعت في بلدة بالطة األمنية

عمالها من تاريخ صدور القرار أ ن تباشر لجنة التحقيق أالقرار على  ونص   دويكات.
قصى أفع نتائج التحقيق والتوصيات لرئيس الوزراء، وزير الداخلية في ن تر أ( على 28/7/2020)

 185سرعة ممكنة.
   بسبب استمرار استخدام  "إسرائيل"ي، من حرب أهلية في سرائيلاإل دفاعوزير ال ،بني جانتسر حذ

وبشأن  على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ا  المتظاهرين الذين يخرجون احتجاج العنف ضد  
إقرارها  العبرية، على تمسكه بموقفه بضرورة أن يتم   13في مقابلة مع قناة  ،جانتس، أكد الميزانية

وبشأن خطة  أن ما دون ذلك سيعد بمثابة "بصق في وجه مليون عاطل عن العمل". ا  لعامين، معتبر 
 186."إسرائيل" في الوضع الحالي باتت أقل أهمية في ظل   إن مسألة الضم  جانتس ، قال الضم  

 سجلت وصول 2019، إن "نهاية عام معاريففي تقرير نشرته صحيفة  ،لكاتب موشيه كوهينقال ا ،
من إجمالي عدد  %17.9مليون نسمة، وهو ما يمثل  1.636إلى نحو  إسرائيلعدد المسلمين في 
وأضاف كوهين  ي".سرائيللمعطيات رسمية نشرها الجهاز المركزي لإلحصاء اإل سكان الدولة، وفقا  

على  %2.3، وكان معدل النمو 2019خالل  ألفا   37ارتفع بواقع  إسرائيللمسلمين في أن "عدد ا
، بما يمثل ألفا   346أكبر عدد من المسلمين بمعدل  وأشار إلى أن "شرقي القدس تضم   ".2018غرار 
 187."من سكان المدينة %36.9، وإسرائيلمن جميع المسلمين في  21.1%

 أسير  4,500حررين عبد الناصر فروانة إن  هناك نحو قال المختص في شؤون األسرى والم
، معتقال  إداريا   360طفال ، و 160أسيرة، و 39 هممن بين ،اإلسرائيليوأسيرة في سجون االحتالل 

أسير وأسيرة ي عانون من أمراض مختلفة، بينهم عشرات من ذوي  700 نحونواب سابقين، و  ستةو 
 188ر السن.االحتياجات الخاصة ومرضى السرطان وكبا

 30/7/2020 ،الخميس

  مستوطنا   198و ،مستوطنا  اقتحموا المسجد في الصباح 850قالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس إن
ومحاولة إقامة طقوس دينية  ،يسرائيل، وسط استفزازات شملت رفع العلم اإلما بعد صالة الظهر

إلى  القادمينفي هويات المصلين في المقابل دققت شرطة االحتالل  بحماية شرطة االحتالل.
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فيما عرقلت شرطة االحتالل أيضا  إدخال  ،شبان من باحات المسجد أربعةالمسجد واعتقلت 
 189اإلفطارات إلى المصلين الصائمين وقت صالة المغرب.

   على مشاريع االستيطان حول  "إسرائيلـ"سفيرا  أوروبيا  واالتحاد األوروبي احتجاجا  ل 15م قد
والمملكة  ،وإسبانيا ،وإيطاليا ،وألمانيا ،الت السفارة الفرنسية في تل أبيب: إن "فرنساوق القدس.

 ،وسلوفينيا ،والبرتغال ،وبولندا ،والنرويج ،وهولندا ،يرلنداإو  ،وفنلندا ،والدنمارك ،وبلجيكا ،حدةالمت
ات في مستعمر البناء ال توسعواالتحاد األوروبي كرروا مخاوفهم الشديدة فيما يتعلق ب ،والسويد

وأكدوا أن "المستوطنات غير قانونية بموجب  (".[E1] 1)جفعات هاماتوس( وفي منطقة )إي 
 190القانون الدولي اإلنساني".

  األشكنازعند أعرب الحاخام األكبر The Ashkenazi Chief Rabbi of Israel دافيد الو David 

Lauاوفه من أن كراهية اليهود ، خالل لقاء مع صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، عن مخ
 191كما حدث في خراب الهيكل الثاني. "،دولة إسرائيل"لبعضهم البعض اليوم ستقضي على 

  هجمة ع زيت إلى  143الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، في تقرير له،  لتنسيقوثق مكتب األمم المتحدة
سب بت في إصابة ، وت2020 سنةالمستوطنين اإلسرائيليين، خالل األشهر الخمسة األولى من 

حوادث. وأسفرت هذه  105حادثة، أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم في  38فلسطينيين بجروح في 
 3,700، بجروح وإلحاق األضرار بما يزيد عن طفال   13، منهم فلسطينيا   63الحوادث عن إصابة 

 192مركبة. 100شجرة وشتلة، ومحاصيل حقلية متنوعة، وأكثر من 
  مان الفيدرالي الكنديمشرعا  بالبرل 68أعلن Canadian federal parliaments عن دعمهم لحملة ،

األراضي الفلسطينية إليها. الحملة المذكورة  لضم   "إسرائيل"الخطط التي تتبناها  التوقيعات ضد  
 Canadians for Justice and كنديون من أجل السالم والعدالة في الشرق األوسط"أطلقتها منظمة 

Peace in the Middle East (CJPME)" بمشاركة نقابات وكنائس، ومدافعون عن حقوق ،
مؤسسات؛ لمطالبة الشعب ونواب البرلمان بمعارضة االحتالل اإلسرائيلي تسع اإلنسان، و 

 193األراضي الفلسطينية. ومساعيه لضم  
 31/7/2020 ،الجمعة

 أوعز بني جانتستالل االح دفاع، النقاب عن أن وزير " العبريةإسرائيل اليوم" كشفت صحيفة ،
يين، إسرائيلعملية استهدف من خاللها  زب هللاحذ التحتية اللبنانية، إذا ما نف   لقواته قصف البنية

 194ية على العاصمة السورية، دمشق.إسرائيلللرد على مقتل أحد عناصره بغارة 
  فقة القرن" خليل الحي ة إن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة "ص حماسقال القيادي في حركة

ولن  ،في الوقت ذاته أن حركته ستكسر حصار غزة " اإلسرائيلية، مشددا  المزعومة، وخطة "الضم  
شكاله، أاالحتالل بكافة  إلعالن المواجهة الشاملة والجهاد المقد س ضد  الحية تستجدي فكه. ودعا 
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مريكية بغير خابات األوانتظار أن تأتي االنت ،مما أسماه من "محاولة المراوحة بالمكان" محذ را  
 195أو الواقع الصهيوني بغير نتنياهو. ،مباتر 

 وأدى أكثر من المسجد األقصى استجاب عشرات ألوف المصلين لدعوة الرباط في جنبات ،
، المتمثلة االحتاللردا  على إجراءات  ؛ألف مصٍل، صالة عيد األضحى المبارك في رحابه 27

طنين اليهود باقتحامه والصالة في باحاته، وفي اعتقال فرقة من المستو  عشرين حونفي السماح ل
 196.ستة من المرابطين الفلسطينيين المتهمين بالتصدي لهذا االقتحام

  قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن قوات االحتالل أعاقت وصول المصلين للمسجد
 197ه.في صالة عيد األضحى فقط ألداء مصليا   35سمحت بدخول و اإلبراهيمي، 

  إسرائيلـ"كي على مشروع قانون يضم  رزمة مساعدات عسكري ة ليصادق مجلس النواب األمر،" 
صة للدفاع الصاروخي اإلسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة 500تصل إلى   " مليون دوالر مخص 

للوكالة، ستذهب هذه المساعدات  . ووفقا  "Jewish News Syndicate (JNS) خبار اليهودأنقابة 
للدفاع  (Hetz حيتس) Arrow وسهم ،David's Sling ومقالع داوود ،ات القبة الحديدي ةلمنظوم
 198الجو ي.
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