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االإثنني، 2019/7/1

ز�ر وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص �أبو ظبي للم�صاركة يف موؤمتر مناخي �أممي،   •

بح�صب ما �أعلن مكتبه. وخالل �جتماع �ملناخ يف �أبو ظبي، �لتقى كات�ص “مب�صوؤول �إمار�تي 

رفيع“ مل ُتعرف �صخ�صيته، للتباحث يف “�مل�صائل �الإقليمية و�لعالقات بني �لبلدين“. وركز 

وتعزيز  �لتعاون  �مل�صوؤوالن  وبحث  �الإير�ين“.  �لتهديد  مع  للتعامل  “�حلاجة  على  �للقاء 

وقال  و�ملياه.  و�لزر�عة  و�لطاقة،  �لتكنولوجيا،  جمال  يف  خ�صو�صاً  �القت�صادية،  �لعالقات 

كات�ص �إنه قّدم �أي�صاً مبادرة “�صكك من �أجل �ل�صالم �الإقليمي“، وهي �قرت�ح لو�صل �صبكة 

1
�صكك �حلديد �الإ�رش�ئيلية عب �الأردن بال�صعودية ودول �خلليج.

�لعربية  �لدول  من  جمموعة  �إن  كوهني،  يو�صي  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  قال   •

“�إ�رش�ئيل“.  مع  وو�قعية“  عادلة  “ت�صوية  و�إيجاد  �لتعاون  �إىل  �رشي“،  “ب�صكل  ت�صعى 

�ملجاالت يف هرت�صليا  �ملتعدد  �ملركز  “�الإرهاب“ يف  و�أ�صاف كوهني، خالل موؤمتر مكافحة 

Interdisciplinary Center Herzliya، �أن هناك فر�صة نادرة، رمبا تكون �الأوىل يف �لتاريخ، 

“هناك دوالً عربية تعرتف �ليوم  “�صالم �صامل“. و�رّشح كوهني، باأن  �إىل �تفاق  للتو�صل 

بحّق �إ�رش�ئيل يف �لوجود، وتقيم معها عالقات تعاون، من خالل �الحرت�م �ملتبادل و�مل�صالح 

�مل�صرتكة“، الفتاً �لنظر �إىل �أنه تقرر موؤخر�ً جتديد �لعالقات بني “�إ�رش�ئيل“ و�صلطنة عُمان 

2
بعد عالقات �رشية طويلة.

ذكر تقرير �أعده مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني �أن �أعد�د �مل�صتوطنني   •

�لذين �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى، خالل حزير�ن/ يونيو 2019، ت�صاعف باأعد�د كبرية وغري 

بينهم   ،2,800 بلغ  �الأق�صى  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �ملركز  و�أو�صح  م�صبوقة. 

�ملزعوم.  �لهيكل“  بـ“طالب  ي�صمى  وما  �لع�صكري،  بلبا�صهم  �الحتالل  جي�ص  يف  عنا�رش 

و�أ�صارت �الإح�صائية �أن عدد �مل�صتوطنني �ملقتحمني لالأق�صى بلغ 2,550، باالإ�صافة �إىل 250 

من “طالب �لهيكل“ �ملزعوم، وكان من بني �ملقتحمني ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق 

3
�حلاخام �ملتطرف يهود� غليك �حتفاالً مبا ي�صمى بيوم “توحيد �لقد�ص“.

�صفوف  يف  �عتقال  حالة   2,600 فل�صطني  �أ�رشى  مركز  عن  �صدر  حقوقي  تقرير  وثق   •

�لفل�صطينيني لدى �صلطات �الحتالل، منذ مطلع �صنة 2019. ووفقاً للتقرير، فاإن �الحتالل 



304

اليوميات الفل�سطينية

�عتقل 410 �أطفال، و70 فل�صطينية، و4 �أع�صاء باملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، باالإ�صافة 

�أن هذه �ل�صنة �صهدت �رتفاعاً يف قائمة �صهد�ء  94 فل�صطينياً من قطاع غزة. وبنّي �ملركز  لـ 

4
�حلركة �الأ�صرية لت�صل �إىل 219 �صهيد�ً.

��صتهدفت  �صو�ريخ  �أطلقت  �إ�رش�ئيلية  حربية  طائر�ت  �أن  �صورية  �إعالم  و�صائل  ذكرت   •

 ،2019/7/1 �الإثنني   –  2019/6/30 �الأحد  ليل  دم�صق  وحميط  حم�ص  يف  ع�صكرية  مو�قع 

�ل�صوري �ملر�صد  وفق  مدنيني،  �صتة  بينهم  �صخ�صاً   15 مبقتل  �ل�رشبات   وت�صببت 

5
حلقوق �الإن�صان.

الثالثاء، 2019/7/2

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن “�الختبار �الأكب هو يف �ملعركة، وعلينا   •

يف  له  كلمة  خالل  نتنياهو،  و�أ�صاف  �أر��صينا“.  وتو�صيع  �لعدو  �أر��صي  �إىل  �ملعركة  نقل 

ملختلف  وي�صتعد  قدر�ته  يطّور  �لدفاع  “جي�ص  ع�صكرية:  �حتياط  وحد�ت  لتكرمي  �حتفالية 

6
�ل�صيناريوهات �ملتمثلة يف �ال�صتباك و�ندالع �حلروب على �أكرث من �صاحة“.

قال نائب رئي�ص حركة فتح، حممود �لعالول، يف ت�رشيحات �أدىل بها الإذ�عة �صوت فل�صطني   •

�لدول  من  بعدد  تربطها  قطار“  “�صكة  الإقامة  موؤخر�ً  “�إ�رش�ئيل“  ترويج  �إن  �لر�صمية، 

�لعربية، حتتاج �إىل خماطبة تلك �لدول، ملعرفة �لتوجهات بهذ� �ل�صاأن، وو�صف �لعملية باأنها 

“عملية تطبيع غري م�صبوقة“، يف حال مّتت. و�نتقد �لعالول ب�صدة �أي مو�قف عربية تدعم 
يف  تر�مب  �إد�رة  يف  م�صوؤولني  م�صاركة  بعد  “�ل�صالم“،  عملية  ب�صاأن  �الأمريكية  �لتوجهات 

7
�فتتاح نفق ��صتيطاين يف �لقد�ص.

معهد  رئي�ص   ،Amos Gilad جلعاد  عامو�ص  �الحتياط،  يف  �الإ�رش�ئيليّ  �جلرن�ل  و�صف   •

من  �الأبي�ص  �لنمل  ياأكله  بينما  قوية  بجدر�ن  حممي  منزل  باأّنه  �الحتالل  كيان  هرت�صليا، 

�لد�خل، على حّد تعبريه. وقال جلعاد �إن “حالة �لف�صاد هنا وتفتت �لنا�ص م�صدر قلق كبري 

بالن�صبة يل، �أوالً وقبل كل �صيٍء كمو�طٍن، وهذ� يقلقني حتى على �مل�صتوى �لوطني“، على 

8
حّد تعبريه.

يف  �لعام  �لعجز  �أن  �الإ�رش�ئيلية،  �ملالية  وز�رة  يف  �لعام  �ملحا�صب  ن�رشها  تقارير  �أظهرت   •

�مليز�نية بلغ 38.7 مليار �صيكل )نحو 10.8 مليار دوالر( ل�صنة 2018. كما ت�صري �لتوقعات 

45–50 مليار �صيكل )نحو  2019 و2020 �إىل و�صول �لعجز �ملايل �إىل ما بني  حيال �ل�صنتني 

12.6-14 مليار دوالر( لكل �صنة. وتبني من �لتقارير �أن دخل �خلزينة �لعامة يف �صنة 2018 



305

متوز/ يوليو 2019

�نخف�ص بـ 4.5 مليار�ت �صيكل )نحو 1.25 مليار دوالر( من �ل�رش�ئب، قيا�صاً بال�صنة �لتي 

9
�صبقتها. لكن �لدخل من �ل�رش�ئب يف �صنة 2017 �رتفع ب�صبب دخل ��صتثنائي جد�ً.

الآيف  خلفاً  تاريخه،  يف  �لثانية  للمرة  �الإ�رش�ئيلي،  �لعمل  حزب  برئا�صة  بريت�ص  عمري  فاز   •
10

غباي.

قال ت�صفيكا فوغل، �لقائد �الأ�صبق للجبهة �جلنوبية بجي�ص �الحتالل، �إن حركة حما�ص حتقق   •

�نت�صار�ت على “�إ�رش�ئيل“ من خالل �لبالونات �حلارقة، م�صيفاً �أن �ملو�جهة �لع�صكرية هي 

�حلّل �لوحيد للتغلب عليها. و�أ�صاف فوغل، يف مقابلة مع موقع �لقناة �ل�صابعة، �أنه “ال يكن 

�رش�ء �لردع �الإ�رش�ئيلي باملال، الأننا �إذ� و��صلنا حماربة �لنري�ن �لتي ت�صعلها حما�ص مبنطق 

11
رجل �الإطفاء، فلن ننجح �أبد�ً يف حتقيق �لن�رش عليها“.

ومت�صامنني   )Falash )�لفال�صا  �إثيوبية  �أ�صول  من  �الإ�رش�ئيليني  �حتجاجات  ��صتوؤنفت   •

معهم، يف �أعقاب مقتل �الإثيوبي �صولومون تيكا Solomon Tekah )18 عاماً( بنري�ن �أطلقها 

عليه �صابط �رشطة يف �صاحية كريات حاييم يف حيفا، و�أغلق �ملحتجون �صو�رع ومفرتقات 

طرق مركزية، ما �أدى �إىل �زدياد �لتوتر يف �أماكن �لتجمهر، �الأمر �لذي ت�صبّب باعتقال �أكرث 

12
من 60 متظاهر�ً، و�إ�صابة 47 �رشطياً.

ذكر ع�صو جلنة متابعة �حتجاز جثامني �ل�صهد�ء �ملحامي حممد عليان، �أن �صلطات �الحتالل   •

2015 �صنة  فمنذ  و�لثالجات،  �الأرقام  مقابر  يف  �ل�صهد�ء  جثامني  مئات  �حتجاز   تو��صل 

ما يز�ل �الحتالل يحتجز 45 جثماناً ل�صهد�ء يف �لثالجات. وك�صف عليان �أن هناك 4 جثامني 

�إبقاوؤهم  على �الأقل ما تز�ل يف �لثالجات باأمر �حرت�زي من �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية، �أي 

�صو�ء  م�صريهم،  يعرف  مل  �الآن  حتى  �ل�صهد�ء  من  عدد  وهناك  نهائي،  قر�ر  �تخاذ  حلني 

13
�أكانو� قد دفنو� يف “مقابر �الأرقام“ �أم ما يز�لون يف �لثالجات.

قالت وز�رة �الأوقاف �لفل�صطينية �إن �الحتالل منع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد �الإبر�هيمي 294   •

وقتاً خالل �ل�صتة �أ�صهر �الأوىل من �صنة 2019، حتت ذر�ئع وحجج و�هية ال تنطلي على �أحد، 

14
علماً �أن �الحتالل منع رفع �الأذ�ن 51 وقتاً خالل حزير�ن/ يونيو 2019.

World Heritage Committee، �ملجتمعة يف �لعا�صمة �الأذرية  قّررت جلنة �لرت�ث �لعاملي   •

قائمة  من  حلم  بيت  يف  �حلجاج  وطريق  �ملهد  كن�صية  موقع  �صحب   ،2019/6/30 منذ  باكو 

�لرت�ث �لعاملي �ملعر�ص للخطر. وبيّنت �للجنة �أ�صباب �تخاذها لهذ� �لقر�ر، مثنية على جودة 

�الأعمال �لتي �أجنزت يف �لكني�صة، ال �صيّما �أعمال ترميم �صقف �لكني�صة، و�أبو�بها، وو�جهاتها 
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�إقامة  م�رشوع  عن  بالرت�جع  رّحبت  وقد  فيها.  �جلد�رية  �لف�صيف�صاء  ولوحات  �خلارجية، 

15
نفق حتت �صاحتها، وكذلك باعتماد خطة الإد�رة �صيانة �ملوقع.

وقّعت �حلكومة �لفل�صطينية �تفاقية دعم مايل من دول �أوروبية لقطاع �لتعليم �لفل�صطيني   •

بقيمة 22 مليون يورو )نحو 25 مليون دوالر(. وجرى توقيع �التفاقية مع مركز �لتن�صيق 

برنامج  من  �لثالثة  �ملرحلة  لدعم  �لفل�صطيني  �لتعليم  قطاع  يف  �مل�صرتك  �لتمويل  ل�رشكاء 

16
�لتمويل �مل�صرتك )جي �أف �آي JFA III(، �ملمّول �أوروبياً.

االأربعاء، 2019/7/3

تر�مب  �إن  كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  قال   •

يف  معه  للتو��صل  وم�صتعد  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  برئي�ص  جد�ً“  “معجب 
ت�رشيحات  يف  كو�صرن،  وملّح  لل�صالم.  �الأمريكي  �القرت�ح  بخ�صو�ص  �ملنا�صب  �لوقت 

لل�صحفيني خالل موؤمتر عب �لهاتف، �إىل �أن خطة “�ل�صالم“ �الأمريكية قد تدعو �إىل توطني 

�أر��صيهم  �إىل  عودتهم  من  بدالً  فيها،  يقيمون  �لتي  �الأماكن  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  د�ئم 

يف  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أن  كذلك  “�أعتقد  و�أ�صاف:  “�إ�رش�ئيل“.  حتتلها  �لتي 

لبنان، و�ملحرومني من �لكثري من حقوقهم، وال يعي�صون يف �أف�صل �لظروف �الآن، يوّدون 

يعي�صو� و�أن  �حلقوق  من  �ملزيد  على  �حل�صول  من  يّكنهم  �صبيالً  لهم  يوّفر  و�صعاً   كذلك 

17
حياة �أف�صل“.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل لقائه ممثلي �ل�صحافة �لعربية و�ملحلية   •

يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، �إن “�صفقة �لقرن“ �نتهت، و�صتف�صل كما ف�صلت “ور�صة �ملنامة“، 

مع  �لعالقة  وحول  ونناق�صها؟“.  عنها  لنتحدث  بقيت  �لتي  �لق�صايا  هي  “ما  مت�صائالً: 

“�إ�رش�ئيل“، قال عبا�ص، �إنه “منذ �أبرم �تفاق �أو�صلو و�إ�رش�ئيل تعمل على تدمريه، ونق�صت 
كل �التفاقات وهي مكتوبة كلها بيننا وبينهم“، موؤكد�ً �أنه �إذ� مل تلتزم “�إ�رش�ئيل باالتفاقيات 

18
فاإننا لن نلتزم بها �أي�صاً“.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل �جتماع للمجل�ص �لوز�ري �مل�صغر   •

لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية �الإ�رش�ئيلية )كابينت( حول �لو�صع �الأمني مقابل قطاع غزة، 

ونحن  و��صحة،  “�صيا�صتنا  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لع�صكرية  غزة  فرقة  مقر  يف  عقده 

نريد �إعادة �لتهدئة، لكن يف مو�ز�ة ذلك ن�صتعد لعملية ع�صكرية و��صعة، �إذ� �قت�صت �حلاجة. 

19
وهذه هي تعليماتي للجي�ص“.
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�صاب  مقتل  على  �حتجاجاً  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لفال�صا  �ليهود  �أطلقها  �لتي  �ملظاهر�ت  ��صتمرت   •

�لبلد�ت  جميع  يف  �الآالف،  ع�رش�ت  لت�صمل  و�ت�صعت  �لتو�يل،  على  �لثالث  لليوم  �إثيوبي، 

20
�الإ�رش�ئيلية �لتي يعي�صون فيها.

ك�صف �لنائب �الأردين عن كتلة �الإ�صالح، �صالح �لعرموطي، يف موؤمتر �صحفي عقدته �لكتلة   •

يف مقر جبهة �لعمل �الإ�صالمي، عن معلومات وخفايا مثرية يف بنود �تفاقية �لغاز بني �الأردن 

“ت�صليل“ مار�صته �حلكومة �الأردنية بخ�صو�ص �جلهة  �لنائب عن  و“�إ�رش�ئيل“. وحتدث 

�لتي باعت �لغاز ل�رشكة �لكهرباء �لوطنية �ململوكة من �حلكومة �الأردنية. وقّدم �لعرموطي 

للحكومة �الأردنية جملة من “�ملخارج �لقانونية“ �لتي متّكنها من �إلغاء �تفاقية ��صتري�د �لغاز 

�لطبيعي من “�إ�رش�ئيل“، دون حتميلها �أي �رشوط جز�ئية �أو كلفة مالية. وكان رئي�ص �لكتلة 

�لنائب عبد �هلل �لعكايلة، قد ��صتهل �ملوؤمتر �ل�صحفي، بالتاأكيد على �أن “�تفاقية �لغاز �صاقطة 

�صيا�صياً“، م�صدد�ً على �إلز�مية عر�ص �التفاقية على جمل�ص �الأمة الأخذ مو�فقته. ومل يخف 

21
�لعرموطي وجود “�ألغام يف �التفاقية“ �صتنفجر يف وجه �الأردن مع بدء تنفيذها.

�لقرن“  لـ“�صفقة  �الأولية  �لعنا�رش  �أن  الفروف،  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •

“يف  �إن  قائالً  �لرو�صي  �لوزير  وتابع  �لدويل.  �الأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  مع  تتناق�ص  �الأمريكية 

�خلطة �الأولية، �صاأقول �إن هذ� �جلزء �القت�صادي، كما ذكرت من قبل، يقرتح نحو 50 مليار 

دوالر م�صتثمرة: نحو ن�صف هذ� �ملبلغ يف فل�صطني، و�لبقية 25 مليار دوالر لال�صتثمار يف 

و�أ�صاف  فيها“.  �لفل�صطينيون  �لالجئون  �صنو�ت،  منذ  يوجد،  حيث  للدول  �لتحتية  �لبنية 

ولهذ�  �الأبد،  �إىل  هناك  �لالجئني  هوؤالء  بقاء  �صمان  �إىل  يهدف  هذ�  كان  “�إذ�  الفروف: 

�لتابع �الأمن  جمل�ص  قر�ر�ت  مع  يتناق�ص  هذ�  فاإن  �الأمو�ل،  بع�ص  �ملعنية  �لدول   تتلقى 

22
لالأمم �ملتحدة“.

ر�صد مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، 327 �نتهاكاً نفذه �الحتالل   •

وم�صتوطنوه �صّد �لفل�صطينيني خالل حزير�ن/ يونيو 2019، و��صتملت �النتهاكات و�صع 

�لد�ئمة و�لطيارة، و�إغالق طرق، و�قتحامات، و�ندالع مو�جهات، و��صتدعاء�ت،  �حلو�جز 

23
و�إطالق نار، و�رشقات...

اخلمي�س، 2019/7/4

�لرئي�ص  م�صت�صار  ت�رشيحات  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  رف�صت   •

�لفل�صطينية،  �لقيادة  فيها  هاجم  �لتي  كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي 
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�جتماعها  عقب  �أ�صدرته،  بيان  يف  �للجنة،  و�أكدت  �لالجئني.  عودة  حقّ  �إنهاء  عن  وحتدث 

�لت�صاوري، �لتم�صك بحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ومنها حّق عودة �لالجئني ��صتناد�ً للقر�ر 

24
194، وحّق تقرير �مل�صري.

قال رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية، حممد ��صتية، يف كلمة �ألقاها خالل حفل �ملوؤمتر �لعام �لـ 12   •

جلمعية �لهالل �الأحمر �لفل�صطينية، يف ر�م �هلل: “�إذ� مل تكن هناك �إمكانية للتفاهم مع حما�ص، 

نريد �أن نحتكم �إىل �صعبنا، ولنذهب النتخابات عامة، من �أجل �أن يقول �ل�صعب كلمته، ونحن 

جاهزون لذلك“. ويف ملف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية قال ��صتية: “�صنعمل 

على مقا�صاة كل من هو متورط يف ملف �مل�صتوطنات، �صو�ء كانو� دبلوما�صيني �أو �رشكات 

25
�أو م�صتوطنني، يف كل مكان من �أر��صينا، مبا يف ذلك �لقد�ص“.

قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول يف حديث لبنامج “ملف �ليوم“ عب تلفزيون   •

فل�صطني، فيما يتعلق مبلف �مل�صاحلة: “�أكدنا لالأ�صقاء �مل�رشيني �أننا متم�صكون باتفاق عام 

ونبا�رش  �أخرى  مرة  لنعود  ب�صاأنه  حما�ص  من  خطية  مو�فقة  �إح�صار  منهم  وطلبنا   ،2017
26

�لعمل من جديد“.

�صهد �صهر حزير�ن/ يونيو 2019 تنفيذ 328 عمالً مقاوماً �صّد �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية،   •

�إ�صابة  عن  و�أ�صفرت  �ملحتل،  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  نفذت  �لتي  �لطعن  عملية  �أبرزها  كان 

�ل�صفة،  يف  حما�ص  حلركة  �الإعالمية  �لد�ئرة  �أعدته  لتقرير  ووفقاً  �إ�رش�ئيلي.  م�صتوطن 

عبو�ت  و�إلقاء  زرع  وعملية  �أخرى،  طعن  وحماولة  و�حدة  طعن  عملية  نفذت  �ملقاومة  فاإن 

�آليات �الحتالل �لع�صكرية  �إلقاء زجاجات حارقة �صوب  نا�صفة حملية �ل�صنع، و22 عملية 

ومو�قعه. و�صكلت �ملو�جهات و�إلقاء �حلجارة ن�صبة 72% من جمموع �أعمال �ملقاومة، فيما 

ما  �حلارقة  و�لزجاجات  �لنا�صفة  �لعبو�ت  و�إلقاء  �لطعن  وحماوالت  �لطعن  عمليات  �صكلت 

�أعلى معدل يف  �لقد�ص ور�م �هلل و�خلليل كان بها  �أن حمافظات  �لتقرير  8%. و�أورد  ن�صبته 

عدد �ملو�جهات و�أعمال �ملقاومة على �لتو�يل، �أي بن�صبة قاربت 66% من جمموع حمافظات 

27
�ل�صفة.

بينت در��صة �صادرة عن معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي يف جامعة تل �أبيب، عن   •

بقطاع  �ملحيطة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يف  للم�صتوطنني،  �الجتماعية  باملناعة  حلق  �رشر 

�حلارقة،  �لورقية  و�لطائر�ت  �لبالونات  و�إطالق  �لعودة،  م�صري�ت  �نطالق  عقب  غزة، 

�مل�صتعمر�ت  يف  موؤخر�ً  تتعاىل  فاإنه  للدر��صة،  ووفقاً  �ملتتالية.  �لق�صرية  �لت�صعيد  وجوالت 
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تتحدث  �ملحلية،  و�لقيادة  �ملنا�صب  وذوي  �جلمهور  بني  متنوعة  �أ�صو�ت  غزة  من  �لقريبة 

بحرب  ي�صمونها  ما  جر�ء  �الجتماعية،  �ملناعة  النهيار  حمتمل  �جتاه  لبد�ية  موؤ�رش�ت  عن 

28
�ال�صتنز�ف.

اجلمعة، 2019/7/5

للتو�صل  جديدة  مبادرة  �لبدويل،  �صالح  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أطلق   •

�ملحدقة.  �ملخاطر  �مل�صاحلة يف مو�جهة  �لفل�صطيني وحتقيق  �ل�صارع  �النق�صام يف  �إنهاء  �إىل 

ودعا �لبدويل، خالل من�صور له عب �صفحته �لر�صمية على في�صبوك، حركة فتح للحو�ر 

�ملبا�رش دون و�صاطة ون�صيان �حلقد �ملتبادل بني �حلركتني، من �أجل �حلفاظ على ما تبقى 

29
من �لوطن، وتاأ�صي�ص مرحلة جديدة يف مو�جهة “�صفقة �لقرن“.

�لعميد  �الإ�رش�ئيلية،  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �ل�صابق يف �صعبة  �الأبحاث  د�ئرة  �أعلن رئي�ص   •

�إيلي بن مئري Eli Ben Meir، وهو �رشيك يف �رشكة �ل�صايب �ملحلية �صايغوف CyGov، �أن 

“حرب �ل�صايب �صّد �إ�رش�ئيل تت�صعب“، و�أ�صاف بن مئري، يف حديث مع �صحيفة معاريف 
�لعبية، �أنه بعد حماوالت �لتدخل يف �النتخابات �الأخرية “تدخلت جهات �أجنبية“ يف �لهبّة 

.
30

�لتي قام بها �لفال�صا

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية، يف حتقيق ن�رشته يف ملحقها �الأ�صبوعي، وثائق مرعبة   •

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صّد  �الإرهابية  �ل�صهيونية  �لع�صابات  �رتكبتها  وجر�ئم  جمازر  عن 

و�أو�صح  �رشي.  ق�صم  يف  �الحتالل  دفاع  وز�رة  حتجبها  وبعده،  �لنكبة(  )عام   1948 �صنة 

و�لنهب،  و�ل�صلب  �ل�صغري�ت،  �لفتيات  و�غت�صاب  �ملجازر،  ع�رش�ت  �أن  هاآرت�ص  حتقيق 

 وتفجري وتدمري قرى باأكملها، نفذتها �لع�صابات �ل�صهيونية باأو�مر من د�فيد بن جوريون

31
.David Ben-Gurion

للمرة �الأوىل منذ �حتالل �رشقي �لقد�ص يف �صنة 1967، �ختارت �ل�صفارة �الأمريكية �الحتفال   •
32

بذكرى ��صتقالل �لواليات �ملتحدة �لـ 243 يف مقرها �جلديد مبدينة �لقد�ص.

ال�صبت، 2019/7/6

�أعلن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ل�صابق �إيهود بار�ك، ت�صمية حزبه �جلديد با�صم “حزب   •

�إ�رش�ئيل �لديوقر�طية Israel Democratic Party“. و�أو�صح بار�ك �أن نائب رئي�ص هيئة 

�أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يائري جوالن �صيكون �إىل جانبه باحلزب، يف حني جتري 

33
م�صاع حثيثة ل�صمّ وزيرة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة ت�صيبي ليفني.
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قال مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

هدمت و�صادرت 27 مبنًى يلكه فل�صطينيون يف �ملنطقة ج و�لقد�ص �ملحتلة خالل �الأ�صبوعني 

�ملا�صيني. و�أو�صح �ملكتب �أن عمليات �لهدم هذه �أدت �إىل تهجري 52 فل�صطينياً، من بينهم 35 

34
طفالً، وحلقت �الأ�رش�ر بـ 5,074 فل�صطينياً �آخرين.

�صارك �آالف �لنا�صطني �لفل�صطينيني و�لعرب ومنا�رشوهم من جن�صيات خمتلفة يف مهرجان   •

�أهم فعاليات  5 و2019/7/6.  لندن يومي  �أقيم يف  �لذي   ،Palestine Expo �إك�صبو  فل�صطني 

�لبيطانية،   Friends of Al-Aqsa �الأق�صى  �أ�صدقاء  جمعية  نظمته  �لذي  �ملهرجان، 

بالق�صية  �ملتعلقة  �الأ�صا�صية  �ملحاور  على  ركزت  ندوة  ثالثني  �صكل  على  عقد  موؤمتر�ً  كان 

فل�صطني،  وخارج  د�خل  من  �لفل�صطينيني  �ملتحدثني  من  ع�رش�ت  و�صارك  �لفل�صطينية، 

35
باالإ�صافة �إىل م�صاندي فل�صطني من عدة جن�صيات يف هذه �لندو�ت.

االأحد، 2019/7/7

ذكرت عدة م�صادر ع�صكرية رفيعة يف تل �أبيب، �أن رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أفيف   •

�جلي�ص،  يف  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  رئي�ص  خدمة  �إنهاء  �إمكانية  يدر�ص  كوخايف، 

�جلرن�ل تامري هايان Tamir Heyman، على خلفية ف�صل �لعملية �خلا�صة �رشق خانيون�ص 

�خلا�صة  �الإ�رش�ئيلية  �لقّوة  �أمر  “�نك�صاف  �إن  معاريف  �صحيفة  وقالت   .2018/11/11 يف 

�لتف�صيل  يكن  ال  مب�صتويات  �إ�رش�ئيل،  باأمن  وخطري�ً  عميقاً  �رشر�ً  �أحلق  غزة  قطاع  يف 

36
فيها“.

�أعلن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �عتقاله �صاب فل�صطيني وو�لده من مدينة �لقد�ص �ملحتلة،   •
37

بتهمة تنفيذ عملية دع�ص، �أدت �إىل �إ�صابة خم�صة جنود �إ�رش�ئيليني بجر�ح.

�نطلقت يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت �أعمال �مللتقى �ل�صعبي �لعربي “متحدون �صّد �صفقة   •

�لقرن“، مببادرة من منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وبتنظيم كل من �ملوؤمتر �لقومي �لعربي، 

و�ملوؤمتر �لقومي �الإ�صالمي، وموؤمتر �الأحز�ب �لعربية، وموؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، و�للقاء 

من  حزبية  وفود  من  و��صعة  ومب�صاركة  �لتقدمية،  �لعربية  و�جلبهة  �لعربي،  �لي�صاري 

38
خمتلف �لدول �لعربية، �إ�صافة �إىل م�صاركة كافة �لف�صائل �لفل�صطينية.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن �حلكومة ال متانع يف �إجر�ء �نتخابات رئا�صية   •

 .“2017 �تفاق  �أر�صية  على  غزة  �إىل  غد�ً  للذهاب  “م�صتعد  �أنه  �إىل  �لنظر  الفتاً  وبرملانية، 
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و�أ�صاف ��صتية، خالل زيارته �إىل عمّان: “حركة حما�ص طلبت �أن تكون �رشيكاً يف �حلكومة 

39
�لفل�صطينية، و��صرتطنا �مل�صاحلة �أوالً“.

رو�صيا  لقناة  خا�ص  ت�رشيح  يف  حما�ص،  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام  كتائب  نفت   •

�ليوم )�آر تي(، ت�صلمها �أي طلبات من �جلانب �الإ�رش�ئيلي عب و�صطاء لفتح، ب�صاأن �الأ�صري 

40
�الإ�رش�ئيلي �أبر�هام منغ�صتو Abraham Mengistu �ملحتجز يف قطاع غزة.

�لرو�بي  مدينة  �إىل  �رشية  بزيارة  كوخايف،  �أفيف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قام   •

و�مل�صتثمرين  �الأعمال  رجال  من  عدد  مع  فيها  و�جتمع  �هلل،  ر�م  �صمال  �لو�قعة  �جلديدة 

�لفل�صطينيني، بغر�ص �لتباحث حول �إمكانيات تطوير �القت�صاد يف �ل�صفة �لغربية. وقالت 

م�صادر مطلعة �إن هذه �لزيارة جاءت ب�صبب �لقلق �لذي ي�صاور �جلي�ص من �أخطار �نفجار 

وقد  �لغربية.  �ل�صفة  يف  و�مل�صتعمر�ت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �صدّ  �لعنف  من  جديدة  موجة 

م�صرتكة  م�صانع  و�إقامة  �لفل�صطينيني  �الأعمال  لرجال  ت�صهيالت  ب�صل�صلة  كوخايف  وعد 

للفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، ومنح �ملزيد من �لت�صاريح للعمال �لفل�صطينيني يف “�إ�رش�ئيل“، 

41
ومنح ت�صاريح عمل لرجال �الأعمال.

�الأمريكية  �الإد�رة  �إن  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •

مل تقرر موعد ن�رش �لروؤية �ل�صيا�صية للحّل، م�صري�ً �إىل �أنه باالإمكان �إعادة فتح مكتب متثيل 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف و��صنطن حال �لعودة للمفاو�صات، و�أنه باإمكان �لفل�صطينيني 

�الت�صال مع �لبيت �الأبي�ص مبا�رشة دون �حلاجة للمرور بال�صفارة �الأمريكية، بعد �إغالق 

42
�لقن�صلية �الأمريكية �لعامة يف �لقد�ص.

كتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف تغريد�ت له على تويرت: “ توؤكد در��صة   •

ما  ع�صقالن،  مدينة  يف  قدمي  فل�صطيني  موقع  من  ��صتعادتها  متّ  �لنووي  للحم�ص  جديدة 

و�أ�صاف  �أوروبا“.  جنوب  يف  موجود  �لفل�صطينيني  �أ�صل  �أن  �ملقد�ص،  �لكتاب  من  نعرفه 

نتنياهو �أن “�لكتاب �ملقد�ص يذكر مكاناً يدعى كافتور، وهو على �الأرجح جزيرة كريت، ال 

توجد �صلة بني �لفل�صطينيني �لقد�مى و�لفل�صطينيني �حلاليني، �لذين جاء �أ�صالفهم من �صبه 

�جلزيرة �لعربية �إىل �أر�ص �إ�رش�ئيل بعد �آالف �ل�صنني“، على حدّ و�صفه. وقال نتنياهو �إن 

“�رتباط �لفل�صطينيني باأر�ص �إ�رش�ئيل لي�ص �صيئاً، مقارنة مع 4000 عام من �رتباط �ل�صعب 
43

�ليهودي“، ح�صبما كتب على تويرت.
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االإثنني، 2019/7/8

�مل�صوؤولية  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يق�صي بتحميل  �لقد�ص قر�ر�ً  �ملركزية يف  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

�أهايل  تعوي�ص  �إمكانية  �لقر�ر  ُيكِّن  حيث  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  �صّد  نفذت  عملية   17 عن 

�ل�صحايا و�لقتلى مببلغ قد ي�صل �إىل �أكرث من مليار �صيكل )نحو 279 مليون دوالر(. وحّملت 

�ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل يا�رش عرفات و�لقائد يف حركة فتح مرو�ن 

44
�لبغوثي، م�صوؤولية �صل�صلة من �لعمليات �لتي �أدت �إىل مقتل �إ�رش�ئيليني.

�ملتحدة  �الأمم  مع  بالتن�صيق  بد�أت  �ل�صلطة  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�حلكومة  جل�صة  م�صتهل  يف  ��صتية،  و�أ�صاف  �الحتالل.  تكلفة  حول  �أممية  در��صة  الإعد�د 

 United )لفل�صطينية، �أنه متّ تكليف منظمة موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد�

45
)Nations Conference on Trade and Development )UNCTAD الإجر�ء �لدر��صة.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �كت�صاف نفق �آخر عب �حلدود حُفر من غزة �إىل �الأر��صي �ملحتلة   •

�صنة 1948، يف �جلزء �جلنوبي من �لقطاع، يف �أثناء ت�صييد جد�ر حتت �الأر�ص، بح�صب �ملوقع 

�كت�صفت �إنها  “�إ�رش�ئيل“  وتقول  �الإ�رش�ئيلية.  بو�صت  جريوز�ليم  ل�صحيفة   �الإلكرتوين 

�لعامني  خالل  ودمرتها  غزة،  قطاع  من  �حلدود  عب  هجمات  ل�صّن  ت�صتخدم  نفقاً   15

�ملا�صيني؛ لي�صل عدد �الأنفاق �لتي مّت �كت�صافها وتدمريها منذ �لعدو�ن على قطاع غزة يف 

46
�صيف 2014 ما جمموعه 18 نفقاً.

�أفاد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات باأن حماكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لع�صكرية �أ�صدرت   •

 .2019 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل  فل�صطينيني  �أ�رشى  بحّق  �إد�ري  �عتقال  قر�ر   432

وقال �لناطق �الإعالمي با�صم �ملركز �حلقوقي، �لباحث ريا�ص �الأ�صقر، �إن من بني �لقر�ر�ت 

�الإد�رية �لتي �صدرت يوجد 294 قر�ر جتديد �عتقال، و138 قر�ر �صدر الأول مرة. و�أو�صح 

باالعتقال  تنديد�ً  �لطعام؛  عن  �أ�رشبو�  �لذين  �الأ�رشى  عدد  �أن  للمركز،  بيان  يف  �الأ�صقر، 

حتى  �الإ�رش�ب  يو��صلون  منهم   6 يز�ل  ما   ،21 �إىل  و�صل  قد   ،2019 بد�ية  منذ  �الإد�ري، 

47
تاريخ �إ�صد�ر �لبيان.

الثالثاء، 2019/7/9

قطاع  يف  ميد�ين  م�صت�صفى  �إقامة  م�رشوع  تعار�ص  ال  �أنها  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أعلنت   •

غزة، �رشط �أن يتم ذلك بالتن�صيق معها. وقال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية، يف بيان له: “مل 

ين�صق معنا �أحد بخ�صو�ص �مل�صت�صفى �ملنوي �إقامته بتمويل من موؤ�ص�صة �أمريكية خا�صة، 
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ومبو�فقة �إ�رش�ئيلية، على �حلدود �ل�صمالية لقطاع غزة، وال نعلم ماهية هذه �ملوؤ�ص�صة وملن 

48
تتبع، لكن �حلكومة على ��صتعد�د للجلو�ص وبحث �مل�رشوع“.

��صتعر�ص موقع و�ال �الإخباري �لعبي، يف تقرير له، خطورة �لطائر�ت �ملُ�صرية لدى �ملقاومة   •

�لفل�صطينية، �لتي قال �إن حركة حما�ص ت�صعى ب�صكل دوؤوب لتح�صينها وتطويرها. و�أ�صار 

�ملوقع �إىل �أنه يف �صباط/ فب�ير 2016، تابع جنود �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عدد�ً من �لطائر�ت بدون 

طيار يف قطاع غزة، و�لتي يعتقد �أنها كانت حمملة بالقذ�ئف �ل�صاروخية، قبل �أن تختفي يف 

عمق �الأر�ص �لفل�صطينية، ويف حينه مل يعطِ جي�ص �الحتالل �أهمية لتلك �لطائر�ت �ل�صغرية 

�أنها  باعتقادهم  �هتمامهم  �الإ�رش�ئيلي عدم  قادة ع�صكريون يف �جلي�ص  �مل�صرية، حيث برر 

49
كانت حتمل فقط كامري�ت، ولي�ص �أ�صلحة.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، خالل زيارة لقاعدة نفاطيم ل�صالح �جلو   •

�إن  �أف–35،  طائر�ت  �رشب  خاللها  وتفقد  �لنقب،  يف   Nevatim Israeli Air Force Base

�أن  �أن هذه �لطائر�ت ت�صتطيع  �إير�ن  �أن تتذكر  �إ�رش�ئيل. يجب  “�إير�ن تهدد موؤخر�ً بتدمري 
50

ت�صل �إىل كل مكان يف �ل�رشق �الأو�صط، و�أي�صاً �إىل �إير�ن، وبكل تاأكيد �إىل �صورية �أي�صاً“.

لي�صت  فتح  حركة  م�صكلة  �إن  �حلية،  خليل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  و�جلبهة  �الإ�صالمي  �جلهاد  مع  و�إمنا  فح�صب،  حما�ص  حركة  مع 

لي�صت بني حركتي حما�ص وفتح فقط،  �لوطنية  “�لق�صية  �لوطنية. وقال �حلية:  و�ملبادرة 

للف�صائل  بي�صاء  ورقة  على  للتوقيع  م�صتعدة  حما�ص  وحركة  وطنية،  حالة  هناك  و�إمنا 

51
لتنفيذ �تفاق �مل�صاحلة 2011“.

�لقد�ص، وغربي  تكفا،  وبيتح  �أبيب،  تل  يف  �الحتجاج  مظاهر�ت  �لفال�صا،  �ليهود  جدد   •	

وبئر �ل�صبع، وحيفا وغريها، مطالبني بتحقيق �أكرث جدية مع �صابط �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية 

52
�لذي قتل �صاباً من �ليهود �الإثيوبيني، ومطالبني بتغيري �ل�صيا�صة �لعن�رشية �صّدهم.

�أظهرت �إح�صائية ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قتلت 16 طفالً   •

فل�صطينياً خالل �لن�صف �الأول من �صنة 2019 يف قطاع غزة لوحده. و�أو�صحت �الإح�صائية 

�لعودة  �لعظمى خالل م�صاركتهم يف م�صري�ت  1,233 طفالً، غالبيتهم  �أ�صاب  �أن �الحتالل 

 وك�رش �حل�صار على طول حدود قطاع غزة. و�عتقلت قو�ت �الحتالل، خالل تلك �لفرتة،

17 طفالً، مّت �إطالق �رش�ح غالبيتهم فيما بعد. كما �صجل �لتقرير 17 حالة �عتد�ء على مد�ر�ص 
53

ومر�كز �صحية فل�صطينية يف قطاع غزة.
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م�رشوعه  �صمن  وثيقة،  �ألف   70 �أر�صفة  من  �نتهائه  عن  �لفل�صطيني  �ملتحف  �أعلن   •

للم�رشوع  �لرقمية  �ملن�صة  الإطالق  و��صتعد�ده  �لرقمي“،  �لفل�صطيني  �ملتحف  “�أر�صيف 
�لفل�صطيني �ملتحف  يف  �صحفي  موؤمتر  خالل  وذلك   ،2019 �أغ�صط�ص  �آب/  منت�صف   حتى 

54
يف بريزيت.

�ل�صفري  هاجم  “�إ�رش�ئيل“،  يدعمون  �لذين  للم�صيحيني  و��صنطن  يف  �ملنعقد  �ملوؤمتر  يف   •

“�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان؛ �لفل�صطينيني، ملعار�صتهم فتح طريق �حلجاج  �الأمريكي لدى 

مبدينة  �ليهود  عالقة  ينكر  من  مع  �لتحدث  يكن  ال  �أنه  مو�صحاً  �لب�ق،  حائط  �إىل  �ملوؤدي 

55
�لقد�ص �ملحتلة.

Mandla Mandela، حفيد �لزعيم و�ملنا�صل �جلنوب �إفريقي نيل�صون  دعا ماندال مانديال   •

يف  �الحتالل  �رشعنة  حتاول  مرجعية  باأي  �العرت�ف  عدم  �إىل   ،Nelson Mandela مانديال 

له خالل ندوة حول فل�صطني يف  و�أ�صار مانديال، يف كلمة  �لغربية.  �لقد�ص و�ل�صفة  �رشقي 

مكتب �الأمم �ملتحدة بجنيف، �إىل �أن فل�صطني لي�صت للبيع، وال يكن �مل�صاومة على �حلرية 

و�لعد�لة و�مل�صاو�ة و�ل�صالم. كما دعا �ملجتمع �لدويل �إىل رفع �صوته عالياً، من �أجل �إطالق 

56
�رش�ح �ملعتقلني �ل�صيا�صيني و�لن�صاء و�الأطفال من �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية.

ك�صف �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار �لنقاب عن جهود ُبذلت بال�صابق وتبذل حالياً   •

ترتيب  من  بد  ال  “�أنه  على  م�صدد�ً  �ل�صورية،  و�لقيادة  حما�ص  حركة  بني  �لعالقات  لعودة 

و�أو�صح  �الإ�رش�ئيلي“.  �الحتالل  ويعادي  فل�صطني  مع  ويقف  وقف  من  كل  مع  �لعالقات 

“�أنَّ من م�صلحة �ملقاومة �أن  �لزهار، يف ت�رشيحات خا�صة وم�صجلة ملوقع �لنه�صة نيوز، 

و��صح  موقف  ولديها  �إ�رش�ئيل،  تعادي  �لتي  �لدول  جميع  مع  جيدة  عالقات  هناك  تكون 

و�جلمهورية  �للبنانية،  و�جلمهورية  �ل�صورية،  �جلمهورية  مثل  �الحتالل،  من  و�رشيح 

57
�الإير�نية �الإ�صالمية“.

االأربعاء، 2019/7/10

مّت جمعها  بيانات عن �حلر�ئق يف منطقة غالف غزة،  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  ن�رشت قو�ت   •

من قبل �ل�صندوق �لقومي �ليهودي Jewish National Fund، و�صلطة �لطبيعة و�ملتنزهات 

مّت  للبيانات،  ووفقاً  �الإطفاء.  و�إد�رة   ،Israel Nature and Parks Authority �الإ�رش�ئيلية 

ال  ما  حرق  مّت  فيما   ،2018 �صنة  خالل   )
2
كم  34( دومن   34,000 على  تزيد  م�صاحة  حرق 

( من �حلقول منذ بد�ية �صنة 2019، وكان متو�صط �حلر�ئق 
2
يقل عن 1,400 دومن )1.4 كم
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�ليومية 9 حر�ئق يف �ليوم، و30 حريقاً يف �أيام �لذروة خالل �صنة 2018. �أما يف �صنة 2019، 

58
و�صل معدل �حلر�ئق �إىل حريقني يومياً و10 يف �أيام �لذروة.

�ل�صوؤون  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  م�صت�صار  �خلالدي،  جمدي  قال   •

�لفل�صطينيني  “�إن  هاتفية:  حمادثة  يف  �إ�رش�ئيل“،  �أوف  “تايز  ل�صحيفة  �لديبلوما�صية، 

وقال  فرج“.  ]ماجد[  يديرها  و�لتي  �ملتحدة،  بالواليات  �الأمنية  عالقاتهم  �أبد�ً  يقطعو�  مل 

وال  بحتة،  �أمنية  عالقات  �إنها  م�صتمرة.  �أمريكا  مع  �الأمنية  عالقاتنا  تز�ل  “ما  �خلالدي: 

59
تتعامل مع �صوؤون �صيا�صية“.

ك�صف مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، عن رف�ص حركته �أكرث   •

�أن  �أبو مرزوق، يف تغريدة عب تويرت،  و�أو�صح  �الأمريكية.  �الإد�رة  للحو�ر مع  من ر�صالة 

�لفل�صطينية مب�صاريع  “�الأّول هو �خلطة �الأمريكية لت�صفية �لق�صية  �لرف�ص جاء ل�صببني: 

خمتلفة )�صفقة �لقرن(“، و�لثاين “مقاطعة �ل�صلطة الأي حو�ر مع �الأمريكان، حفاظاً لوحدة 

�ملوقف �لفل�صطيني“. لكن �أبو مرزوق قال �إن “�ملفاجاأة �ل�صادمة ]كانت[ وجود ماجد فرج 

60
يف �أمريكا، وبدون �إعالن“.

�ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  “�لرئي�ص  نتنياهو:  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

يف  نتنياهو  وقال  و�صجاعته“.  وذكائه  بحكمته  فوجئت  معه  لقاء�تي  ويف  �لعزيز،  �صديقي 

حفل ��صتقبال �أقامته �ل�صفارة �مل�رشية بتل �أبيب مبنا�صبة عيد م�رش �لوطني، �إن �ل�صالم بني 

61
“�إ�رش�ئيل“ وم�رش مبثابة حجر �لز�وية لال�صتقر�ر.

بالذكرى  �الحتفال  يف  م�صاركته  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�الأربعني لتاأ�صي�ص جمل�ص �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلّة، �إنه لن ي�صمح 

باإخالء �أي من �مل�صتعمر�ت. و�أ�صاف نتنياهو يف كلمته: “�إننا نعمل بجدٍّ لتح�صني �مل�صاريع 

�لتي تتطلب �ملال و�لت�صميم و�لتغلب على �ل�صغوط، وهو �الأمر �لذي فَعلَته  �ال�صتيطانية، 

�لقيام بذلك  جميع �حلكومات حتت قيادتي، ومب�صاعدة من �هلل، ومب�صاعدتكم؛ �صنو��صل 

62
معاً“.

اخلمي�س، 2019/7/11

�أعلنت كتائب �لق�صام عن ��صت�صهاد حممود �أحمد �الأدهم، وقالت �إنه �أحد جماهدي قوة حماة   •

“�الحتالل  �أن  مو�صحة  غزة،  قطاع  �رشق  �صمال  �الحتالل  بر�صا�ص  و��صت�صهد  �لثغور، 

�لثغور“. و�صددت  تاأديته و�جبه يف قوة حماة  �أثناء  �الأدهم  �ملجاهد  �لنار على  �إطالق  تعّمد 
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�لكتائب على �أنها جتري فح�صاً وتقييماً لهذه �جلرية، موؤكدة �أنها “لن متر مرور �لكر�م، 

�إن  �الحتالل  جي�ص  قال  جهته،  ومن  �الإجر�مي“.  �لعمل  هذ�  عو�قب  �لعدو  و�صيتحمل 

ر�صمي:  ت�رشيح  يف  با�صمه،  �ملتحدث  وذكر  باخلطاأ.  كان  �لق�صام  عنا�رش  الأحد  ��صتهد�فه 

منطقة  يف  �لفل�صطينيني  من  عدد�ً  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  تابعة  قوة  َر�صدت  �ليوم  �صباح  “ يف 
�مليد�ين  �ل�صبط  قوة  يف  نا�صطاً  �أن  �ت�صح  �الأويل  �لتحقيق  ومن  قطاع  غزة،  �صمال  �ل�صياج 

�أعقاب حترك فل�صطينينْي مبحاذ�ته“. و�أ�صاف �ملتحدث  �لتابعة حلما�ص و�صل للمنطقة يف 

قائالً: “الحقاً تبني �أن �لقوة قامت بت�صخي�ص نا�صط �ل�صبط �مليد�ين كمخرب م�صلح وقامت 

63
باإطالق �لنار عليه نتيجة �صوء فهم، �صيتم �لتحقيق يف �حلادث“.

“و��صع ومفاجئ“ على  توعّد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيليّة، بنيامني نتنياهو، ب�صّن عدو�ن   •

قطاع غزة، وقال �إنه يجري �ال�صتعد�د له. وقال نتنياهو، خالل م�صاركته يف جل�صة لبلدية 

�إىل �تفاق  �أنه يكن �لتو�صل  �لتهدئة، لي�ص ب�صبب توّهمنا  �أف�ّصل  “�أنا  �أ�صكلون )ع�صقالن(: 

�صيا�صي مع هذه �جلماعة �لتي تريد حمو �إ�رش�ئيل من �الأر�ص، �إمنا الأننا ن�صتعّد حلرب لن 

تكون و��صعة فقط، �إمنا مفاجئة، كذلك“. و�أ�صاف نتنياهو قائالً: “لن �أتردد يف فعل ما هو 

�أدر�ص �الأمر باأع�صاب باردة،  �أنا  “ال توّجهني،  �أن �العتبار�ت �النتخابية  مطلوب“، مّدعياً 

�أن تتطّور  �الأخرى يف �جلنوب من  �لبلدة و�لبلد�ت  نتيجًة مّتكن هذه  �لنهاية  �أريد يف  لكنني 

64
وتزدهر، و�أن يكون هناك �صعور باالأمان وو�قع �آمن“.

�نتهت،  �لقرن“  “�صفقة  �أن  على  �لتاأكيد  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  جدد   •

ال  �صعب،  رقم  �لفل�صطيني  باأن  للعامل  �أثبتت  �لتي  �ملنامة“،  “ور�صة  ف�صلت  كما  و�صتف�صل 

65
يكن جتاوزه، �أو �ال�صتخفاف مب�صاحله وحقوقه �لوطنية �مل�رشوعة.

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة، �إن منظمة �لتحرير   •

�لفل�صطينية توؤكد �أنها مل ترف�ص يف يوم من �الأيام �أي مفاو�صات �أو مبادر�ت لتحقيق �صالم 

فل�صطيني – �إ�رش�ئيلي، يقوم على �أ�صا�ص حلّ �لدولتني على حدود 1967، ويف �إطار قر�ر�ت 

على  �لتحرير  منظمة  �أن  ردينة  �أبو  و�أ�صاف  �لعربية.  �ل�صالم  ومبادرة  �لدولية  �ل�رشعية 

�لتز�مها  �أعلنت  �إذ�  �الأمريكية،  �الإد�رة  مع  و�الت�صاالت  �لعالقات  ال�صتئناف  تام  ��صتعد�د 

66
بهذه �ملرجعيات.

�أكد م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن، يف �أثناء ��صتقباله يف   •

�لبيت �الأبي�ص ع�رش�ت �لزعماء �لدينيني و�لن�صطاء �ملرتبطني مبنظمة “�مل�صيحيني �ملتحدين 
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�أولوية يف  ي�صكل  “�إ�رش�ئيل“  �أمن  �أن   ،“Christians United for Israel �إ�رش�ئيل  �أجل  من 

67
خطة �لبيت �الأبي�ص لل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، �ملعروفة �إعالمياً بـ“�صفقة �لقرن“.

1967 من �أجل  تعهد زعيم �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية بني جانت�ص، بعدم �الن�صحاب �إىل حدود   •

ت�صوية �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي. وقال جانت�ص، خالل مقابلة �أجرتها معه �إذ�عة 

و�لكتل  �الأردن  وغور  �لقد�ص  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  بقاء  يوؤيد  �إنه  �الحتالل،  جي�ص 

�الأردن،  غور  يف  �حلّق  “الإ�رش�ئيل  �أن  على  م�صدد�ً  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملقامة  �ال�صتيطانية 

و�لكتل �ال�صتيطانية �لكبى و�لقد�ص“، وم�صري�ً �إىل �أن حزبه “�صي�صعى �إىل �تفاق �صيا�صي، 

68
ولي�ص �إىل �تفاق ي�صتلزم �إخالء م�صتوطنات“.

�أكدت د�ئرة �صوؤون �لالجئني مبنظمة �لتحرير �أنها �تخذت قر�ر�ً، بعد تفاهمات م�صبقة مع   •

ف�صائل �ملنظمة، بت�صويب �أو�صاع �للجان �ل�صعبية يف خميمات قطاع غزة، و�لتي �نتهت مدة 

�لعمومية منذ 12 عاماً، ومن بينها ما مل تعقد جمعيتها  �لقانونية منذ ما يزيد عن   دورتها 

�نتخاباتها  الإجر�ء  �الأجو�ء  تهيئة  حلني  تو�فقية  ب�صيغة  ت�صكيلها  باإعادة  وذلك  عاماً،   23
69

ح�صب �لنظام �لد�خلي �ملعدل ل�صنة 2010، و�ملعتمد من �ملنظمة.

�صارك ممثلون عن �لكنائ�ص �مل�صيحية يف �الأر��صي �ملقد�صة، يف وقفة �حتجاج و�صالة �أمام   •

�أمالك للكني�صة �الأرثوذك�صية �ليونانية، يف �لبلدة �لقدية �ملحتلة يف �لقد�ص، ��صتحوذت عليها 

جمعية ��صتيطانية بعد ف�صل �لبطريركية يف �إلغاء �صفقة بيعها. وقال عي�صى م�صلح، �لناطق 

با�صم �لكني�صة �الأرثوذك�صية، لوكالة �ل�صحافة �لفرن�صية، �إن “هذه ق�صية تزوير الأور�ق من 

�إرثنا  �مل�صتوطنون يريدون �ال�صتيالء على  ��صتيطانية...  �أنا�ص يتعاملون مع �رشكات  قبل 

و�إرث �أجد�دنا، وهو ملك لنا عب �لع�صور و�لتاريخ“، و��صفاً قر�ر �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية باأنه 

70
“�صيا�صي“.

�أكدت وزيرة �ل�صحة �لفل�صطينية مي �لكيلة، �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي رف�صت خالل   •

�لعامني �ملا�صيني منح ت�صاريح ل�صفر 40% من �ملر�صى �ملحولني من قطاع غزة، للعالج يف 

71
�ل�صفة �لغربية و�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.

رف�ص جمل�ص �لنو�ب �مل�رشي مقرتحاً من �لنائب م�صطفى كمال �لدين ح�صني، مبنع منح   •

من  ح�صني  حّذر  وقد  �لفل�صطينية،  �أو  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  يحمل  ملن  �مل�رشية  �جلن�صية 

72
��صتغالل �لكيان �ل�صهيوين للقانون يف �حل�صول على �جلن�صية �مل�رشية.
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اجلمعة، 2019/7/12

“�إ�رش�ئيل“،  مُتهل  حركته  �إن  حماد  فتحي  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

خطاب  يف  حماد،  تعّهد  مت�صل،  مو�صوع  ويف  “�لتهدئة“.  تفاهمات  لتنفيذ  و�حد�ً،  �أ�صبوعاً 

قتل  على  بالرّد  غزة،  مدينة  �رشقي  �لعودة،  م�صري�ت  يف  م�صاركني  متظاهرين  �أمام  �ألقاه 

“�إ�رش�ئيل“ �أحد �أفر�د كتائب �لق�صام، �خلمي�ص 2019/7/11، قائالً: “برغم �العتذ�ر �صننتقم، 
و�صنثاأر لل�صهيد حممود �الأدهم ونحن ُنح�رّش لذلك، وهذه ر�صالة لي�صمعها �لعدو �أّنه كلما 

قتل منّا �صنقتل منه“. ودعا حماد فل�صطينيي �لد�خل و�ل�صتات �إىل قتل �ليهود، قائالً: “علينا 

73
�أن نهاجم كل يهودي يف �لعامل من خالل �لذبح و�لقتل“.

زئيف   Hadassah هد��صا  م�صت�صفى  عام  مدير  �أن  �لعبي   mynet نت  ماي  موقع  ذكر   •

مبمثلي   2019 يوليو  متوز/  من  �الأول  �لن�صف  خالل  �لتقى   Zeev Rotstein روت�صتاين 

وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، ملناق�صة �الآثار �ملرتتبة على قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية بعدم �إحالة 

�ملر�صى �لفل�صطينيني للعالج يف “�إ�رش�ئيل“، وهي خطوة ت�صببت بخ�صائر كبرية مل�صت�صفى 

هد��صا ت�صل لـ 100 مليون �صيكل )نحو 28 مليون دوالر(، وحاول مدير �مل�صت�صفى تغيري 

موقف �ل�صلطة من هذ� �لقر�ر. وياأتي �الجتماع �الأخري يف �أعقاب خطاب �أر�صله روت�صتاين 

“كارثة  �أ�صماه  ما  من  فيه  حّذر  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  موؤخر�ً 

74
�إن�صانية“، نتيجة وقف �لتحويالت.

��صتقبلت قيادة حركة حما�ص، برئا�صة رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي �إ�صماعيل هنية، وفد �ملخابر�ت   •

�مل�رشية يف غزة، لبحث �لعديد من �لق�صايا، وعلى ر�أ�صها ملف �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية، 

�الحتالل.  مع  و�لتفاهمات  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وهموم  �لثنائية،  و�لعالقات 

�إيجابياً يف �مل�صي قدماً لتحقيق �لوحدة �لوطنية، م�صتح�رشة  وقدمت قيادة �حلركة موقفاً 

�ملخاطر �لتي ت�صتهدف �لق�صية �لفل�صطينية و�ملنطقة، و�أهمية �أن يكون �ملوقف �لفل�صطيني 

نابع من �لتو�فق �لوطني على ��صرت�تيجية مو�جهة �ملخاطر وعلى ر�أ�صها “�صفقة �لقرن“، 

75
وموؤمتر �لبحرين.

علمت �جلزيرة نت من م�صادر مطلعة، �أن �إير�ن ��صتاأنفت جهود و�صاطة بني حركة حما�ص   •

و�لنظام �ل�صوري الإعادة �لعالقات بينهما. وك�صفت �مل�صادر، �لتي حتدثت للجزيرة نت، �أن 

نقا�صاً يجري د�خل �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص و�أطرها �لقيادية، حول م�صاألة ��صتعادة �لعالقة 

��صتمر�ر  �لعالقة، يف ظّل  �ملكا�صب و�خل�صائر من ور�ء هذه  �ل�صوري، وح�صاب  �لنظام  مع 

76
�الأ�صباب �لتي �أدت �إىل �لقطيعة، يف �إ�صارة منها �إىل تعاطي �لنظام مع �لثورة �ل�صورية.
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حذّر مقرر �الأمم �ملتحدة �خلا�ص، �ملعني بحالة حقوق �الإن�صان يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة   •

منذ �صنة 1967 مايكل لينك، من �أن عدم حما�صبة “�إ�رش�ئيل“ ي�صجعها على �صّم �ملزيد من 

�لعا�صمة  يف  �للقاء�ت  من  �أ�صبوع  بعد  �أ�صدره  بيان  يف  لينك،  وقال  �لفل�صطينية.  �الأر��صي 

جب على �إجر�ء لقاء�ته يف عّمان، الأن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية منعته من 
ُ
�الأردنية عمّان، �إنه “�أ

77
دخول �الأر��صي �لفل�صطينية“.

�أعلن زعيم �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية بني جانت�ص، يف مقابلة مع �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية،   •

فيه  حتافظ  �لفل�صطينيني  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �إىل  �صي�صعى  �أبي�ص   - �أزرق  حتالف  �أن 

عام  �صعبي  ��صتفتاء  على  �صيطرح  �التفاق  هذ�  و�أن  �الأمنية“،  “قدر�تها  على  “�إ�رش�ئيل“ 
حول  دقيق  ت�صور  �إعطاء  جانت�ص  ورف�ص  منه.  موقفه  �الإ�رش�ئيلي  �جلمهور  فيه  يح�صم 

�لغربية.  �ل�صفة  من  �ملحتلة  �ملناطق  يف  �مل�صتعمر�ت  م�صتقبل  حول  �أو  �حلدود،  م�صائل 

وهاجم جانت�ص نتنياهو على “�صعفه يف مو�جهة حركة حما�ص“ وحّمله م�صوؤولية “�لو�صع 

بقيادة  �إ�رش�ئيل  “حكومة  وقال:  غزة“.  بقطاع  �ملحيطة  �ملناطق  يف  �مل�صتقر  غري  �الأمني 

وهزيلة بالكالم  �صاطرة  و“هي  �الأعد�ء“،  مو�جهة  يف  �لكفاية  فيه  مبا  قوية  لي�صت   نتنياهو 

78
باالأفعال“.

قال وزير �لتعاون �الإقليمي �الإ�رش�ئيلي، ت�صاحي هنغبي، خالل لقاء مع �صحيفة “�إ�رش�ئيل   •

خالل  �أذرعها  �صّد  �أو  �إير�ن  �صد  ع�صكريّة  مو�جهة  هناك  تكون  �أن  “�الحتمال  �ليوم“، 

�أاّل تكون حرب... لي�صت م�صاألة هل؟ �إمنا م�صاألة متى؟“.  �لعامني �ملقبلني �أكب من �حتمال 

“10 �آالف مقاتل يف �صورية، من جن�صيّات  وبخ�صو�ص �صورية، �أ�صار هنغبي �إىل �أن هناك 

ت�صعى  “�إ�رش�ئيل“  �أن  على  م�صدد�ً  �الإير�ين“،  �لثوري  �حلر�ص  الإمرة  يخ�صعون  خمتلفة، 

79
لعدم تكر�ر “�خلطاأ �لذي تال حرب لبنان �لثانية )2006(“.

بالكيان“  �عرت�ف  ال  �صلح..  ال  تفاو�ص..  “ال  جمعة  يف  �مل�صاركني  �الحتالل  قو�ت  قمعت   •

�ل�صحة  وز�رة  و�أكدت  غزة.  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود  على  �ل�صلمية  �لعودة  م�صري�ت  من 

حاالت  مع  �لتعامل  وجرى  �الحتالل،  بر�صا�ص  مو�طناً،   55 �إ�صابة  بغزة،  �لفل�صطينية 

80
�ختناق ميد�نياً.

قالت �صحيفة يديعوت �أحرونوت، يف ملحقها، �إنه بعد �صهر من مو�فقة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية   •

عطرييت  جمعية  �إىل  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �خلليل  باب  عند  �لتاريخية  �لفنادق  ملكية  نقل  على 

م�صري  يف  توؤثر  رمبا  �لكو�لي�ص  ور�ء  جديدة  تفا�صيل  عن  ُك�صف  �ال�صتيطانية،  كوهانيم 

�لدعوى  �صت�صتند  �إ�رش�ئيلية،  �إعالمية  ت�رشيبات  وح�صب  بيعت.  �لتي  �لكن�صية  �لعقار�ت 
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على �دعاء مهم مفاده �أن بيع �الأمالك كان، عملياً، �صفقة ر�صوة، و�أن �ل�صخ�ص �لذي وّقع 

على �ل�صفقة هو حما�صب �لبطريركية، نيكو�ص ببادي�ص، �لذي �تهم باالختال�ص و�ل�رشقة 

81
وغادر �لبالد بعد توقيع �ل�صفقة مبا�رشة.

�لعربية  �ملنظمة  من  وفد�ً  ��صتقباله  خالل  بري،  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  �أكد   •

للمحامني �ل�صباب، �أن “�إ�رش�ئيل تريد خلق مز�رع �صبعا جديدة، لكن هذه �ملرة يف �لبحر“، 

يف �إ�صارة �إىل �لنز�ع �حلدودي �لبي و�لبحري مع “�إ�رش�ئيل“. و�صدد بري على �أن “�لقد�ص 

�الأر�ص  ملبد�أ  ن�صف  هي  �لقرن،  “�صفقة  و�أن  و�لقومية“،  �ل�صيا�صية  قبلتنا  و�صتبقى  كانت 

82
مقابل �ل�صالم، وهي �صفقة جتارية“.

ال�صبت، 2019/7/13

هدد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بتنفيذ عملية “موؤملة“ يف قطاع غزة، موؤكد�ً   •

للوفد �الأمني �مل�رشي، �لتز�م حكومته بحالة �لهدوء ما �لتزمت بها حركة حما�ص و�لف�صائل 

“�جلي�ص ينتظر  باأن  �الإ�رش�ئيلية عن نتنياهو قوله  24 نيوز  �آي  يف قطاع غزة. ونقلت قناة 

بالتهدئة“.  تلتزم  �إذ� مل  �صتوؤمل حما�ص  لتنفيذ عملية ع�صكرية يف غزة  �أخ�رش�ً  مني �صوء�ً 

“�أن عمليات �لت�صفية لرموز �الإرهاب يف غزة مل ولن تتوقف، و�صتكون  و�أ�صاف نتنياهو 

جزء�ً من �أي عملية ع�صكرية لنا يف غزة“. لكنه �صدد على �أن عملية قتل �مل�صوؤول �مليد�ين يف 

83
حما�ص حممود �الأدهم مل تكن مق�صودة.

طالبت حركة حما�ص �جلهات �الأمنية �ليمنية بفتح حتقيق يف حادث قتل �صليم �أحمد معروف   •

يوم �جلمعة 2019/7/12، وتقدمي �جلناة للعد�لة يف �أ�رشع وقت. وقالت �حلركة، يف بيان، �إن 

�بنها �لبار �ل�صهيد �صليم �أحمد معروف قتل غدر�ً على �أحد حو�جز �الأمن يف حمافظة ماأرب 

84
بدولة �ليمن، منوهة باأن �ل�صهيد كان مقيماً يف �ليمن منذ �أكرث من 15 عاماً.

االأحد، 2019/7/14

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، رئي�ص د�ئرة �صوؤون �لالجئني، �أحمد �أبو هويل �إن   •

وكالة �الأونرو� تعاين من عجز مايل يقدر بـ 211 مليون دوالر، �صيوؤثر على طبيعة �خلدمات 

85
�ملقدمة لالجئني �لفل�صطينيني.

�الأمن  كلية  طالب  بالقد�ص،  ديو�نه  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  رئي�ص �حلكومة  �لتقى   •

�لنووية بني  �أعطته �التفاقية  �لذي  �لوحيد،  �ل�صيء �الإيجابي  �إن  �لقومي �الإ�رش�ئيلي، وقال 
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�لدول �لغربية و�إير�ن، هو “تقارب قوي ومتو��صل، بيننا وبني دول عربية رئي�صية. �إير�ن 

86
تقول بب�صاطة: �صندمركم و�صنقوم بذلك يف مقدمة �الأمر، من خالل �الأ�صلحة �لنووية“.

و�صف وزير �الأمن �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �أفيجدور ليبمان، رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو   •

بـ“ت�صديد  �للبناين،  �هلل  حلزب  �الأخري  تهديد  على  تعقيباً  يع�ص“،  ال  ينبح  �لذي  بـ“�لكلب 

�رشبة ع�صكرية �صاحقة لها وللبنان، �إذ� ما جتر�أت على �رتكاب حماقة وهاجمت �إ�رش�ئيل“. 

وقال ليبمان، يف حديث �إذ�عي: “�إنني �أعتب �العتذ�ر على قتل عن�رش حركة حما�ص جنوناً 

�لفور، قائمة باملزيد من  ُيعد على  �لذعر. رئي�ص �حلكومة  �إنه موؤ�رش على حالة من  ُمطلقاً. 

�لتنازالت، �لتي تتّم بطريقة متهورة وغري م�صوؤولة. كل �صهر ندفع حلما�ص �ملزيد و�ملزيد 

ليبمان  دعا  �لعامة،  �الإ�رش�ئيلية  لالإذ�عة  حديث  ويف  يهاجموننا“.  لكيال  �لر�صاوى،  من 

بيوتهم  مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  “�ملثلث“  منطقة  يف  �لفل�صطينيني  تهجري  �إىل 

�أمثلة  هناك  و�إن  لـ“�الإرهابيني“،  دفيئة  �لفحم  �أم  مدينة  �إن  بالقول  ذلك  معلالً  و�أر��صيهم، 

87
لـ“نقل �صكان“ بني �لدول.

قال مو�صيه يعلون �أحد قادة حتالف �أزرق - �أبي�ص، �إن حزبه �صيعمل على تطبيق �ل�صيادة   •

مع  مقابلة  يف  يعلون،  و�أو�صح  �مل�صتعمر�ت.  وخ�صو�صاً  �لغربية  �ل�صفة  على  �الإ�رش�ئيلية 

�إيهود  حزب  مع  و�حدة  قائمة  يف  لالنتخابات  �لرت�صح  ينوي  ال  حزبه  �أن  �لعبية،   13 قناة 

88
بار�ك ب�صبب �ختالفات يف �لر�أي حول �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني.

تن�رش،  �إ�رش�ئيلية  تقنيّة  �رشكة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   The Marker ماركر  ذ�  �صحيفة  ك�صفت   •

�الأوجه وحتديدها يف  �لتعّرف على  بالتعاون مع جي�ص �الحتالل، كامري�ت مر�قبة يكنها 

Envision يكن �أن  �ل�صفة �لغربية. وبح�صب ذ� ماركر، فاإّن �لتقنيّة �لتي طّورتها �إنفيجن 

تعمل على كامري�ت من كافة �الأنو�ع و�ل�رشكات، وب�صكل فوري وبا�صتهالك مو�د حمو�صبة 

�أكرث بكثري، وي�صمل  “�رشّي  �أما �مل�رشوع �الآخر يف �ل�صفة، بح�صب �ل�صحيفة، وهو  قليلة. 

�لغربية“،  �ل�صفة  عمق  يف  كامري�ت  �صبكة  �إىل  ��صتناد�ً  �حلو�جز،  خارج  للوجوه  ر�صد�ً 

هدفها “مالحقة منّفذي �لعمليات وحتديدهم“. وتّدعي �ل�رشكة �أن كامري�تها دقيقة بن�صبة 

89
.%99.9

�مل�صجد  من  �ل�رشقية  �جلهة  يف  �لرحمة  باب  م�صلى  �خلا�صة  �الحتالل  �رشطة  �قتحمت   •

�الأق�صى �ملبارك، و�رشعت باإخر�ج �لقو�طع �خل�صبية �ملوجودة فيه. و�أفاد م�صوؤول �لعالقات 

�لعامة و�الإعالم بد�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص فر��ص �لدب�ص، باأن �مل�صلني كانو� قد 

90
�أعادو� �جلمعة 2019/7/12 هذه �لقو�طع �إىل م�صلى باب �لرحمة.
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حما�ص  حركة  ��صتخبار�ت  جهاز  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •

يوظف مقاتلني يجيدون �لعبية ويتقم�صون �صخ�صيات �صباط �إ�رش�ئيليني، يف حماوالت 

�ل�صباط  من  �صيما  ال  ح�صا�صة،  معلومات  لتقدمي  �الحتالل  وجنود  �صباط  ال�صتدر�ج 

و�جلنود �لذين يخدمون يف �ألوية �ل�صفوة �لتي مّت ��صتقد�مها موؤخر�ً لتحّمل �لعبء �حلربي 

يف �ملنطقة؛ حيث تقوم ��صتخبار�ت حما�ص باخرت�ق جمموعات �لو�ت�صاب Whatsapp، �لتي 

ينتظم فيها �ل�صباط و�جلنود، وحت�صل على �أرقام هو�تفهم �لنقالة بهدف �لتو��صل �ملبا�رش 

91
معهم.

االإثنني، 2019/7/15

�لالجئني  حمال  باإقفال  لبنان  يف  �لعمل  وز�رة  �تخذتها  �لتي  �الأخرية  �الإجر�ء�ت  �أعادت   •

�الإجر�ء�ت  هذه  على  �عرت��صات  بروز  مع  �لو�جهة،  �إىل  �لفل�صطيني  �مللف  �لفل�صطينيني، 

عند  �مل�صتعلة  باالإطار�ت  �لطرقات  �إغالق  وجرى  وم�صتغربة.  م�صتنكرة  مو�قف  و�صدور 

قر�ر  على  �حتجاجاً  و�لبد�وي،  و�لر�صيدية  �لب�جنة  وبرج  �حللوة  عني  خميمات  مد�خل 

وز�رة �لعمل �للبنانية بحّق �لعمال �لفل�صطينيني. و��صتغربت قيادة ف�صائل منظمة �لتحرير 

�لعمل  وز�رة  موظفو  به  يقوم  �لذي  �لت�رشف  هذ�  “�أن  موؤكدة  �الإجر�ء�ت،  �لفل�صطينية 

�للبنانية ال ين�صجم مع �ملوقف �للبناين �لر�صمي �لد�عم حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني و�لر�ف�ص 

ملا ي�صمى ب�صفقة �لقرن“. و�أكدت حركة حما�ص يف لبنان، رف�صها الإجر�ء�ت وز�رة �لعمل 

�للبنانية، وقال م�صدر م�صوؤول يف �حلركة، يف بيان �صحفي: “نرف�ص �صيا�صة �لقتل �لبطيء، 

وندعو �إىل �إنهاء فوري لكل قر�ر�ت �الإغالق و�ملنع“. و�أ�صاف �أن هذ� �لقر�ر ال يخدم �لعالقة 

�للبنانية �لفل�صطينية، و�حلو�ر فيما بينهما، و�إمنا يندرج يف خدمة م�صامني و�أهد�ف �صفقة 

92
�لقرن �لتي ت�صعى �إىل �صطب ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني.

�الأمو�ل  جلمع  كبرية  حملة  منغ�صتو،  �أبر�هام  �إثيوبية  �أ�صول  من  �ليهودي  عائلة  �أطلقت   •

�ل�صعي  �أجل  �الإ�رش�ئيليني، بهدف م�صاعدتها يف خطو�ت �صتقوم بها حملياً ودولياً من  من 

يف  تقطن  �لتي  �لعائلة  وتطلب  �أعو�م.  خم�صة  منذ  حما�ص  حركة  لدى  �الأ�صري  �بنها  لتحرير 

مدينة ع�صقالن �ملجاورة لغزة، جمع مبلغ 300 �ألف �صيكل )نحو 84.2 �ألف دوالر( كبد�ية 

93
من �أجل �لبدء بحملة قانونية و�صعبية كبرية.

تر�أ�ص رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، �جتماعاً مل�صتثمرين فل�صطينيني وعر�قيني،   •

توطيد  �أجل  من  �ليوم  “جنتمع  ��صتية:  وقال  بغد�د.  �لعر�قية  بالعا�صمة  �إقامته  مقر  يف 
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�لعالقات �القت�صادية، وفتح �أبو�ب �ال�صتثمار ما بني �لبلدين، فاالقت�صاد ر�فعة لل�صيا�صة، 

94
و�لعالقة �ملميزة بني �لبلدين يجب �أن تتج�صد يف عالقات �قت�صادية قوية �أي�صاً“.

خطاب  خالل  حماد  فتحي  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ت�رشيحات  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

جماهريي �أمام �ملحت�صدين يف م�صري�ت �لعودة وك�رش �حل�صار يف 2019/7/12 ال ُتعّب عن 

مو�قف �حلركة �لر�صمية. و�أكدت �حلركة، يف بيان �صحفي، �أن هذه �لت�رشيحات ال ُتعّب عن 

�صيا�صة �حلركة �ملعتمدة و�لثابتة �لتي ن�صت على �أن �رش�عنا هو مع �الحتالل �لذي يحتل 

�أر�صنا ويدّن�ص مقد�صاتنا، ولي�ص �رش�عاً مع �ليهود يف �لعامل وال مع �ليهودية كدين، و�صبق 

95
�أن ��صتنكرت �حلركة �العتد�ء�ت �لتي ��صتهدفت يهود�ً �آمنني يف �أماكن عبادتهم.

�حلرب“؛  “�صدمة  من  يعانون  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ع�رش�ت  �إن  �لعبي  و�ال  موقع  قال   •

يوم  �جلنود،  هوؤالء  وتظاهر   .2014 �صيف  غزة،  قطاع  على  �حلرب  يف  م�صاركتهم  بعد 

2019/7/14، �صدّ حكومة �الحتالل؛ لتخليها عنهم. و�أ�صاف �ملوقع �لعبي �أن هذه  �الأحد 

�لتظاهرة جاءت على خلفية طريقة تعامل حكومة �الحتالل مع هوؤالء �جلنود �لذين يعانون 

96
من ��صطر�بات نف�صية ب�صبب م�صاركتهم يف حرب غزة.

جدد يهود �لفال�صا �حتجاجاتهم �لتي �نطلقت قبل 15 يوماً، حيث تظاهرو� قبالة �لكني�صت   •

بال�رشطة  �صابط  بر�صا�ص  �إثيوبية  �أ�صول  من  �صاب  قتل  على  �حتجاجاً  �الإ�رش�ئيلي، 

�الإ�رش�ئيلية. وجتددت �الحتجاجات يف �لوقت �لذي ق�صت حمكمة �ل�صلح يف حيفا باالإفر�ج 

97
عن �ل�رشطي قاتل �ل�صاب من �أ�صول �إثيوبية.

�عتقلت �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �الإن�صان  وحقوق  �الأ�رشى  موؤ�ص�صات  قالت   •	

طفالً،  446 بينهم  من  يونيو؛  حزير�ن/   30 وحتى   2019 بد�ية  منذ  فل�صطينياً   2,759 

و76 من �لن�صاء. و�أ�صارت �ملوؤ�ص�صات، �صمن ورقة حقائق، �إىل �أن عدد �الأ�رشى و�ملعتقلني 

�صيدة،   43 منهم   ،5,500 نحو  بلغ   2019/6/30 حتى  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني 

فيما بلغ عدد �ملعتقلني �الأطفال يف �صجون �الحتالل نحو 220 طفالً، وو�صل عدد �ملعتقلني 

98
�الإد�ريني �إىل نحو 500.

�الأ�صول  ذو�ت  �لكوجنر�ص  نائبات  على  هجومه  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  جدد   •

�الإ�صالمية و�لالتينية، �لالتي �نتقدن �صيا�صاته حول �لهجرة، مطالباً �إياهن باالعتذ�ر. وكتب 

تر�مب يف تغريدة عب ح�صابه على تويرت: “متى تعتذر نائبات �لي�صار �الأ�صويل بالكوجنر�ص 

��صتخدمنها،  �لتي  �لكريهة  للغة  �لرئي�ص،  ملكتب  وحتى  �الإ�رش�ئيلي،  ولل�صعب  لبالدنا، 
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“من  �إن  قائالً  و�أ�صاف  منهن“.  غا�صب  �لنا�ص  من  �لكثري  قلنها،  �لتي  �لرهيبة  و�الأ�صياء 

يتحدثون  �لذين  �لتقدميات(  )�لنائبات  للنا�ص  ي�صتمعون  �لديوقر�طيني  نرى  �أن  �ملحزن 

99
ب�صكل �صيء عن بالدنا و�لذين، باالإ�صافة �إىل ذلك، يكرهون �إ�رش�ئيل ب�صغف حقيقي“.

�رشي  �تفاق  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلي   DEBKAfile ديبكا  ملوقع  خا�صة  م�صادر  ك�صفت   •

�ل�صلطة  �نهيار  �لفل�صطينية موؤخر�ً، بهدف منع  “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صلطة  �إليه كٌل من  تو�صلت 

فور  �ملذكور  �التفاق  على  �لتوقيع  مّت  فقد  للموقع  ووفقاً  ومالياً.  �قت�صادياً  �لفل�صطينية 

�لو�صع  لتح�صني  جديدة  متويل  طرق  طرح  �التفاق  ت�صمن  حيث  �لبحرين،  موؤمتر  �نتهاء 

100
�القت�صادي للفل�صطينيني.

جهود  وجود  عن  جانت�ص،  بني  �الإ�رش�ئيلي،  �أبي�ص   - �أزرق  حتالف  حزب  رئي�ص  ك�صف   •

�إ�رش�ئيلية دون رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو.  �إ�رش�ئيلية من �أجل ت�صكيل حكومة وحدة 

و�أكد جانت�ص وجود حمادثات جتري مع ممثلني عن حزب �لليكود، ب�صاأن �حتمال ت�صكيل 

�أي�صاً  هم  �أنهم  نعلم  “نحن  وقال:  �النتخابات،  بعد  نتنياهو  دون  وطنية  وحدة  حكومة 

معنيون  �لليكود  من  �أع�صاء  باأن  �الدعاء  مكرر�ً  نتنياهو“،  بعد  �لذي  لليوم  ي�صتعدون 

101
بالتخل�ص من نتنياهو ب�صبب م�صاكله �لقانونية.

“�إ�رش�ئيل“  يف  �لديني  �العتقاد  حرية  �أن  �إىل  �الأمريكي  لالأبحاث  بيو  ملركز  در��صة  خل�صت   •

“�إ�رش�ئيل“  �أن  �لدر��صة  و�أظهرت  و�إير�ن،  �ل�صعودية  مثل  دول  يف  �ملوجودة  لتلك  مماثلة 

من بني �لدول �لع�رشين �الأكرث تقييد�ً حلرية �لدين )�عتقاد وممار�صة( حول �لعامل. وبيّنت 

يف  �خلام�صة  �ملرتبة  حتتل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �جلاري،  �الأ�صبوع  خالل  �أجريت  �لتي  �لدر��صة 

�ملرتبة  يف  “�إ�رش�ئيل“  حلت  كما  �لدينية“،  �الأعر�ف  خلفية  على  �الجتماعي  بـ“�لعد�ء  �لعامل 

102
�ل�صاد�صة عاملياً يف “�لتوتر�ت و�لعنف بني �الأديان �ملختلفة“.

الثالثاء، 2019/7/16

�لدولة  رئي�ص  �إىل  ر�صائل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بعث   •

جمل�ص  ورئي�ص  �حلريري،  �لدين  �صعد  �للبنانية  �حلكومة  ورئي�ص  عون،  مي�صال  �للبنانية 

�لنو�ب �للبناين نبيه بري. وعبّ هنية عن �أ�صفه الإجر�ء�ت وز�رة �لعمل �للبنانية �صّد �لعمال 

�صبط  حما�رش  وحترير  وموؤ�ص�صاتهم،  عملهم  �أماكن  يف  لبنان،  يف  �لالجئني  �لفل�صطينيني 

�إننا  قانونية ومالية بحقهم وموؤ�ص�صاتهم وبحّق من ي�صّغلهم، و�إغالق موؤ�ص�صاتهم. وقال 

نرى يف حما�ص �أن هذه �الإجر�ء�ت ال تن�صجم مع �ملوقف �للبناين �لر�صمي �لتاريخي و�ملبدئي 
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�لد�عم حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لر�ف�ص مل�صاريع �لتوطني، ولكل �ملخططات �لتي تفرط 

103
وتتنازل عن حّق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعودة.

 ،lbc أكد وزير �لعمل �للبناين كميل �أبو �صليمان، يف �ت�صال مع �لقناة �لتلفزيونية �أل بي �صي�  •

�أن “خطة وز�رة �لعمل ملكافحة �ليد �لعاملة �الأجنبية غري �ل�رشعية ال ت�صتهدف �لفل�صطينيني، 

و�مل�صكلة  ذكرهم،  على  تاأِت  ومل  �ملوؤ�مر�ت،  بنظرية  وال  �لقرن،  ب�صفقة  لها  عالقة  وال 

خمالفة   550 �أ�صل  من  �أنه  �صليمان  �أبو  و�أو�صح  �إ�صكال“.  �فتعال  �أر�د  �لذي  بع�صهم  عند 

2019/7/10، هناك فقط خمالفتان تعود�ن ملوؤ�ص�صتني  لقانون �لعمل �صبطت منذ �الأربعاء 

مفهومة غري  �لفل�صطينية  �لفعل  “ردة  �أن  على  م�صدد�ً  فل�صطينيني“،  يلكهما   كبريتني 

م�صتعدون  فنحن  �جلميع،  على  يطبق  “�لقانون  �أن  �للبناين  �لوزير  و�أكد  لها“.  معنى  وال 

وهم  عمل،  �إجاز�ت  على  �حل�صول  على  �لفل�صطينيني  �الإخو�ن  مل�صاعدة  مرونة  نبدي  �أن 

يح�صلون عليها جماناً، الأنهم معفيون من ر�صم �إجازة �لعمل. وقد �أبلغت �ل�صفري �لفل�صطيني 

104
�أم�ص بذلك“.

�أعمال  ختام  يف  �مل�صيفة،  �لعربية  �لدول  يف  �لفل�صطينيني  �صوؤون  على  �مل�رشفني  موؤمتر  �أكد   •

دورته �لـ 102 مبقر �جلامعة �لعربية بالقاهرة، �أن ق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني هي جوهر 

�ملوؤمتر  و�صدد  و�ل�صامل.  �لعادل  �ل�صالم  لتحقيق  �أ�صا�صاً  ُيعّد  وحلّها  �لفل�صطينية  �لق�صية 

على رف�ص �لتعر�ص لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، �أو معاجلتها من �أي جهة كانت ب�صكل 

�لالجئني  بحّق  �لتم�صك  �رشورة  موؤكد�ً   ،1948 ل�صنة   194 رقم  للقر�ر  وخمالف  منف�صل 

�لفل�صطينيني يف �لعودة �إىل ديارهم و�لتعوي�ص كحّق متالزم لهم، ورف�ص حماوالت �لتوطني 

105
بكافة �أ�صكاله. ودعا �ملوؤمتر �إىل ح�صد �لتاأييد �لدويل لتجديد تفوي�ص وكالة �الأونرو�.

�الأ�صري  ��صت�صهاد  بكر  �أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أعلن    •

�الإ�رش�ئيلي نيت�صان  ب�صجن  �النفر�دي  �لعزل  يف  �لعمر،  من  �لع�رشينات  يف  طقاطقة   ن�صار 

106
يف �لرملة.

لوكالة  حديث  يف  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص،  حلركة  �لدولية  �لعالقات  مكتب  رئي�ص  قال   •

�لعالقة مع �صورية بالرغم من �الأحاديث يف �الإعالم،  �أي تطور�ت يف  “ال يوجد  �صبوتنيك: 

�ملحيطني  من  �أو  �صورية،  د�خل  �أو  �حلركة،  د�خل  من  حتى  متحدثني  قبل  من  كانت  �صو�ء 

يف  للحركة  تو�جد  يوجد  ال  عليه،  هي  ما  على  �الأمور  ز�لت  ما  لكن  �ملتابعني،  من  �أو  بهما، 

 �صورية كما ال توجد عالقات مع �صورية حتى �الآن“. وبخ�صو�ص �لعالقة مع �إير�ن، �أو�صح

�أبو مرزوق �أن عالقات �حلركة مع �إير�ن هي باأف�صل حاالتها، قائالً: “هناك عالقات متينة 
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�صّد  بني  ولكنها  �ملر�حل،  من  مرحلة  �أي  يف  �إطالقاً  تنقطع  ومل  �الإ�صالمية  �جلمهورية  مع 

107
وجذب، ولكنها �الآن يف �أح�صن �صورها“.

غزة،  قطاع  يف  للمر�قبة  ت�صتخدم  م�صرية  �إ�رش�ئيلية  طائرة  فل�صطينيون،  م�صلحون  �أ�صقط   •

ح�صب ما ذكرت م�صادر فل�صطينية. والحقاً �أقر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بتحطم طائرة ع�صكرية 

�الإذ�عة  وفق  روتينية“،  مهمة  “خالل  غزة  قطاع  �أر��صي  يف  �ملر�وح،  رباعية  م�صرية، 

108
�الإ�رش�ئيلية �لعامة.

)كابينت(  �الإ�رش�ئيلية  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  رف�ص   •

للعمل  غزة  قطاع  من  فل�صطيني  عامل  �آالف   5 نحو  باإدخال  ت�صمح  خطة  على  �مل�صادقة 

�لكابينت  فاإن  �لعبية،  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  ووفقاً  غزة.  غالف  م�صتعمر�ت  يف 

جهاز  معار�صة  بينها  من  �الأ�صباب،  من  جلملة  �لتنفيذ  حيز  �إىل  �خلطة  هذه  �إخر�ج  يرف�ص 

�ل�صاباك، بذريعة �صعوبة �صمان عدم ��صتغالل �لعمال ذلك لتنفيذ عمليات �صّد “�إ�رش�ئيل“. 

و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يوؤيد �إدخال �لعمال �لفل�صطينيني من غزة للعمل 

د�خل “�إ�رش�ئيل“، ب�صبب قلة �الأجور مقارنة مع �لعمال �لتايلنديني �لذين يعملون بالزر�عة 

109
يف حميط قطاع غزة.

ك�صفت �صلطة �الآثار �لتابعة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي عن موقع �أثري قدمي عمره �آالف �ل�صنني   •

�إن �كت�صاف  خالل حفريات قامت بها قرب �لقد�ص �ملحتلة. وقالت �لقناة �لعبية �ل�صابعة، 

�لقد�ص.  مدخل  عند   16 رقم  �ل�رشيع  �لطريق  الإن�صاء  حفريات  �أعمال  خالل  جاء  �ملوقع 

و�أ�صارت �لقناة �ل�صابعة، �إىل �أن �ملوقع �الأثري يقع على بعد نحو خم�صة كيلومرت�ت غربي 

110
�لقد�ص �ملحتلة، وقدرت �صلطات �الحتالل باأن عمره ما يقرب ت�صعة �آالف عام.

طالبت بعثات �الحتاد �الأوروبي يف �لقد�ص ور�م �هلل “�إ�رش�ئيل“ بوقف �صيا�صة هدم �ملنازل   •

وتهجري �ل�صكان �لفل�صطينيني وطردهم. وقال بيان للبعثات �الأوروبية �إنها تتابع بقلق �لنية 

�ملعلنة لل�صلطات �الإ�رش�ئيلية بال�رشوع يف هدم ع�رشة مبان فل�صطينية، ت�صم نحو �صبعني 

�أطفال، خلطر �لتهجري يف  17 فرد�ً، فيهم ت�صعة  �أ�رش ت�صم  �صقة، �الأمر �لذي يعّر�ص ثالث 

111
حيّ و�د �حلم�ص يف �لقد�ص.

�القت�صادية  �الآثار  تقييم  بعنو�ن  در��صة  )�أريج(  �لقد�ص   - �لتطبيقية  �الأبحاث  معهد  �أنهى   •

�ملـو�طنني  وتنقل  حـركة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يفر�صها  �لتي  للقيود  و�لبيئية 

�لتي  �لدر��صة،  هذه  نتائج  �أظهرت  حيث  �لغربية؛  �ل�صفة  وقرى  مدن  بني  �لفـل�صطينيني 
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��صتمرت على مد�ر 6 �أ�صهر من جمع �لبيانات، �إىل �أن �لفل�صطينيني يخ�رشون نحو 60 مليون 

�صاعة عمل �صنوياً ب�صبب هذه �لقيود، و�لتي تقدر تكلفتها بنحو 270 مليون دوالر �صنوي، 

باالإ�صافة �إىل ��صتهالك وقود �إ�صايف بنحو 80 مليون لرت يف �لعام تقدر تكاليفها بـ 135 مليون 

دوالر �أمريكي، يوؤدي ��صتهالكها �إىل زيادة يف �نبعاثات ثاين �أك�صيد �لكربون بنحو 196 �ألف 

112
طن �صنوياً.

االأربعاء، 2019/7/17

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل �فتتاحه �جتماعاً للجنة �لتنفيذية ملنظمة   •

�للبناين �ملتعلق بالعمالة �الأجنبية، و�لتي  �لتحرير يف ر�م �هلل، معلقاً على قر�ر وزير �لعمل 

�لق�صايا  “هناك عدد�ً من  �إن  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  �الأعمال من  �لعمال و�أ�صحاب  �صملت 

�لق�صايا باحلو�ر  �للبنانيني، الأننا نريد حّل هذه  �الإخوة  �لعاجل مع  �لتي ت�صتدعي �حلو�ر 

و�ملفاو�صات، ونرف�ص �لت�صعيد من �أي جهة كانت“، م�صري�ً �إىل �إيفاد ع�صو �للجنة �لتنفيذية 

عز�م �الأحمد ملتابعة ذلك. و�أكد عبا�ص رف�صه “لكل �أ�صكال �لت�صعيد، الأن �الأهم حّل �مل�صاكل، 

113
ولي�ص تعقيدها“ بح�صب تعبريه.

�للبناين كميل �لعمل  �لهادي، ت�صبث وزير  �أحمد عبد  لبنان،  رف�ص ممثل حركة حما�ص يف   •	

 �أبو �صليمان، مبطلبه ح�صول �لالجئني �لفل�صطينيني على “�إجاز�ت عمل“. وقال عبد �لهادي:

من  هي  فاالأو�صاع  �صيا�صي،  جلوءه  �إن  حيث  �لبلد،  هذ�  يف  �أجنبيّاً  لي�ص  “�لفل�صطيني  �إن 

�أرغمته على �النتقال �إىل لبنان، وكّل �للبنانيني يقّدرون هذه �خل�صو�صية“. و�أكد عبد �لهادي 

114
�أن “�لفل�صطينيني حتت �صقف �لقانون �للبناين، وال نقبل بتجاوزه“.

�لفل�صطيني  نظريه  من  �ت�صاالً  تلقيه  خالل  �صليمان،  �أبو  كميل  �للبناين  �لعمل  وزير  �أكّد   •

دون  عمل  �إجاز�ت  على  �لفل�صطينيني  حل�صول  �لت�صهيالت  كل  تقدمي  جي�ص،  �أبو  ن�رشي 

دفع �أي ر�صوم، عمالً بالت�صهيالت �ملمنوحة لهم يف �لقانون. معرباً عن تفهمه ملعاناة �ل�صعب 

115
�لفل�صطيني.

�لوز�ري  و�لوفد  زيارته  نتائج  �أهم  من  �إن  ��صتية  حممد  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

ورجال �الأعمال، �إىل �لعر�ق، تعهدهم مبنح �لالجئني �لفل�صطينيني كامل حقوقهم وحت�صني 

116
�أو�صاعهم.

�أمو�ل  نقل  على  ت�رشف  حما�ص  من  خلية  �عتقال  عن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  ك�صف   •

ل�صالح ن�صطاء يف �حلركة. و�أو�صح �ل�صاباك �أنه مّت �عتقال ثالثة من ن�صطاء حما�ص و�صادر 
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مئات �الآالف من �ل�صو�كل، يف عملية م�صرتكة مع �جلي�ص نفذت موؤخر�ً. و�دعى �ل�صاباك �أن 

تلك �الأمو�ل كانت تنقل الأعمال تنظيمية ودفع رو�تب الأع�صاء حما�ص يف �ل�صفة. و�أ�صار �إىل 

�أنه يتّم نقل تلك �الأمو�ل بالتن�صيق بني قياد�ت بارزة من حما�ص يف غزة، �إىل ن�صطاء باحلركة 

117
يف �ل�صفة.

�الأق�صى،  �مل�صجد  جنوب  �صلو�ن  بلدة  يف  جتارية  حمالت  �أربعة  �الحتالل  �صلطات  هدّمت   •
118

تعود ملكيتها للمو�طن حممد �لعبا�صي.

�أعو�م.  عدة  منذ  لديها  حمتجز  �صيد  قارب   13 عن  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت   •

غري  من  �لبحر  طريق  عن  غزة  ميناء  �إىل  �لقو�رب  و�صول  مّت  �إنه  �ل�صيادين،  نقابة  وقالت 

119
حمركات.

�لعلم  ورفع  فل�صطني،  بدولة  �العرت�ف  �إجنلرت�،  �صمال  �صيفيلد،  مدينة  بلدية  جمل�ص  �أعلن   •

�لعمال  حزب  يف  فل�صطني  دعم  جمموعة  وقالت  �لبلدية.  مقر  �أمام  �صارية  على  �لفل�صطيني 

هذ�  �صتنقل  �إنها  �العرت�ف،  هذ�  لتحقيق  �لبلدي  �ملجل�ص  ودعمت  �صاركت  �لتي  �لبيطاين، 

120
�لقر�ر �إىل �لبملان �لبيطاين ملناق�صته يف �أيلول/ �صبتمب 2019.

جائزة  منح  �أبيب،  تل  �رشقي  �صموئيل،  جفعات  مدينة  بلدية  يف  �الحتالل  �صلطات  قرّرت   •

“�الإبد�ع �ليهودي“ للحاخام �إ�صحاق جزنبغ Yitzchak Ginsburgh، �لذي يحّر�ص علناً 
121

على �أي عمل يف�صي �إىل قتل �لعرب.

�أظهرت معطيات حقوقية فل�صطينية �أن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �رتكب 628 �نتهاكاً يف �ملنطقة   •

�لعازلة �رشق قطاع غزة، خالل �الأ�صهر �ل�صتة �الأوىل من 2019. ور�صد مركز �مليز�ن حلقوق 

�ملظاهر�ت  �نتهاكاً �صّد  �لعمال، و183  �إ�رش�ئيلياً �صّد  ��صتهد�فاً   261 له،  �الإن�صان يف تقرير 

�عتقال  حالة   30 �لو�صول“،  من  “ممنوع  ��صم  حمل  تقرير  يف  �ملركز  ووّثق  �الحتجاجية. 

�أ�صفرت عن �عتقال 56 فل�صطينياً؛ منهم 15 طفالً، و27 عملية توغل. وتناول �لتقرير �صبعة 

�أمناط من �النتهاكات �لتي �قرتفتها قو�ت �الحتالل يف �ملنطقة مقيدة �لو�صول، و�لتي متثل 

122
35% من م�صاحة �الأر��صي �لزر�عية يف قطاع غزة.

اخلمي�س، 2019/7/18

“�لعربي  مع  حديث  يف  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

�جلديد“، �أنّ �ملوقف �لفل�صطيني �ملوحّد �لر�ف�ص لـ“�صفقة �لقرن“ يكن �أن ي�صهم يف تقارب 
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�حلركتني  �أن  مو�صحاً  �صنو�ت،  منذ  �ملن�صودة  �مل�صاحلة  و�إجناز  وحما�ص،  فتح  حركتي 

“لهما مو�قف �صيا�صية م�صرتكة يف كثري من �لق�صايا. وتابع: “نعتقد �أّن �ملو�قف �مل�صرتكة يف 
123

جمملها ت�صّكل %85“.

حرب  خو�ص  يف  ترتدد  لن  حكومته  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  قال   •

�صمان  �أجل  من  كبرية  بقوة  �صتت�رشف  و�أنها  لذلك،  ��صطرت  �إذ�  لبنان،  �صدّ  �أخرى 

لن  لكن  باالأبرياء،  �ل�رشر  نلحق  ال  لكي  يكن  ما  كل  “�صنفعل  قائالً:  و�أ�صاف  �النت�صار. 

نعطي �حل�صانة ملطلقي �ل�صو�ريخ، والأماكن من�صات �إطالقها، ومن ير�صلهم، ال يف لبنان 

�أ�صماه  ما  �صّد  للوقوف  باأ�رشه  �لعامل  دول  نتنياهو  ودعا  مكان“.  �أي  يف  وال  غزة  يف  وال 

“�لعدو�ن �الإير�ين“ �لذي يتجلى يف مياه �خلليج، ووقف خطره. وقال “حتى لو ��صطررنا 
124

�إىل �لوقوف مبفردنا �صدّ �إير�ن، ف�صنفعل ذلك“.

بحث موفد �لرئي�ص حممود عبا�ص، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�للجنة �ملركزية   •

حلركة فتح عز�م �الأحمد، مع رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �صعد �حلريري، �لتطور�ت �لفل�صطينية 

و�أو�صاع �ملخيمات يف لبنان. وقال �الأحمد: “ال �أزمة بني فل�صطني ولبنان، ولن تكون هناك 

�أزمة. �إنها ق�صية عابرة حتّل باحلو�ر، كما قال �لرئي�ص �أبو مازن، وهذ� ما �أبلغناه للرئي�ص 

�حلريري وللم�صوؤولني �للبنانيني �الآخرين �لذين �لتقينا بهم“. و�أ�صاف: “نعم نحن �صيوف 

�لقانون  �ل�صيافة، ونحن حتت �صقف  �ل�صقيق، ونقّدر هذه  �للبناين  �ل�صعب  لبنان، على  يف 

125
�للبناين، وال نريد قو�نني خا�صة بنا �إطالقاً“.

قرر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص حّل جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، و�إن�صاء جمل�ص   •

�نتقايل ملدة عام، وجاء �لقر�ر ب�صكل مفاجئ، ودون معرفة �ل�صلطة �لق�صائية به، �إ�صافة �إىل 

قر�ر �آخر بتخفي�ص �صنّ تقاعد �لق�صاة �إىل �ل�صتني. و�أدى �مل�صت�صار عي�صى �أبو �رش�ر، �ليمني 

126
�لقانونية �أمام عبا�ص، رئي�صاً للمحكمة �لعليا، ورئي�صاً ملجل�ص �لق�صاء �الأعلى �النتقايل.

�ملفكرين  من  حمدود  عدد  مع  لقاء  خالل  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطيني  �الإعالم  وزير  قال   •

و�لكتاب �مل�رشيني بالقاهرة: “�إننا ملتزمون متاماً باتفاق 2017 �لذي وّقعت عليه حما�ص، 

127
وم�صتعدون متاماً لتنفيذه يف حال �أعلنت حما�ص �اللتز�م به ب�صمانات م�رشية“.

عدّ رئي�ص حزب �لقو�ت �للبنانية �صمري جعجع “�أن �لتحركات �لتي جتري يف بع�ص �ملخيمات   •

�لفل�صطينية ال عالقة لها بقر�ر وزير �لعمل كميل �أبو �صليمان تنظيم �لعمالة يف لبنان ب�صكل 

�صيا�صية  �لتحركات  هذه  خلفية  �إن  جعجع  وقال  �لفل�صطينية“.  �لعمالة  �صمنها  ومن  عام، 
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�إن بع�ص �لقوى �لفل�صطينية كحركة حما�ص، و�أخرى لبنانية كحزب �هلل يقومون  �إذ  بحتة، 

هذ�  ��صتقطاب  بهدف  وكله  حقيقته،  غري  على  �لفل�صطيني  لل�صارع  �لوزير  قر�ر  بت�صوير 

�لفل�صطينية  �للبنانيني من جهة، و�ل�صلطة  �لقائم بني حما�ص وحلفائها  �ل�رش�ع  �ل�صارع يف 

128
من جهة �أخرى.

�للبنانية �صمري جعجع حما�ص بت�صيي�ص  �إن �تهام رئي�ص حزب �لقو�ت  قالت حركة حما�ص   •

باطل  �تهام  �لفل�صطينيني،  �لعمال  �صّد  �للبنانية  �لعمل  وز�رة  لقر�ر  �لر�ف�صة  �لتحركات 

منه  حماولة  جعجع  �تهامات  �أن  على  �صحفي،  بيان  يف  حما�ص،  و�أكدت  �حلقيقة.  وينايف 

129
لت�صويه �صورة �حلر�ك �ل�صعبي �لفل�صطيني، �لذي �ت�صف باحلكمة و�لعقالنية.

ك�صفت قناة 13 �الإ�رش�ئيلية عن لقاء جمع وزير خارجية �لبحرين خالد بن �أحمد �آل خليفة   •

من  مببادرة  وذلك  و��صنطن.  �الأمريكية  �لعا�صمة  يف  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  بنظريه 

حول  موؤمتر  هام�ص  على   ،Brian Hook هوك  بر�ين  �الإير�ين  لل�صاأن  �الأمريكي  �ملبعوث 

130
حرية �الأديان ُعقد يف و��صنطن.

ل�صبكة  حديث  يف  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  زعم   •

 Public Broadcasting Service )PBS( �أ�ص(  بي  )بي  �صريفي�ص  برودكا�صتنغ  بوبليك 

�إذ مل ترتكب �أي  “�صحية يف نز�عها مع �لفل�صطينيني؛  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإخبارية �الأمريكية، 

�أخطاء جتاههم خالل عقود �لنز�ع“. و�أعرب عن معار�صته ال�صتخد�م م�صطلح �مل�صتعمر�ت 

يف ت�صمية �لتجمعات �ل�صكنية �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، الفتاً �لنظر �إىل �أن �ل�صفة لي�صت 

131
�أر��صي حمتلة؛ بل “�أر��ٍص متنازع عليها“.

اجلمعة، 2019/7/19

قال �ملحلل �لع�صكري �أمري بوخبوط Amir Boukhbout، بح�صب �لتقرير �لذي �أورده موقع   •

و�ال �لعبي، �إن رئي�ص �الأركان �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف، و�صع ثالثة �أهد�ف �أ�صا�صية الأي 

�لنخبة  قو�ت  على  �لرتكيز  مع  �لفل�صطينيني،  من  ممكن  عدد  �أكب  قتل  وهي  قادمة؛  حرب 

حلركة حما�ص، يف وقت ق�صري، مل يعهده �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من قبل، وتنفيذ عمليات تدمري 

�أجل تو�صيع جمال �ل�رشب �جلوي، )من �الأر�ص و�لبحر(  �لع�صكرية، ومن  عظيم للقو�عد 

132
طلب كوخايف دقة يف �لق�صف، و�أن تقوم قو�ت �جلي�ص باملفاجاأة مع دقة ب�رشب �الأهد�ف.

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات، خالل ندوة �صيا�صية يف �أريحا،   •

�لفل�صطينيني  توطني  على  بقوة  �لعمل  يحاول  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  فريق  �إن 



331

متوز/ يوليو 2019

�أنه ح�صب خطط فريق تر�مب مّت �لطلب من  �أماكن تو�جدهم و�أماكن جلوئهم. و�أ�صاف  يف 

�لدول �مل�صت�صيفة لالجئني �لفل�صطينيني توطني 900 �ألف فل�صطيني يف �لدول �لعربية، وهو 

رقم يعادل ح�صب روؤيتهم عدد �ليهود �لذي هاجرو� �إىل “�إ�رش�ئيل“ ُبعيد �الإعالن عن قيامها 

�صنة 1948. و�صدد عريقات على �أنه “لن ن�صمح بالتوطني، و�صنمنع حماوالت ت�صكيل جلان 

133
لالجئني �لفل�صطينيني للتوطني، ونتم�صك بحّل ق�صيتهم وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية“.

ناق�ص مع رئي�ص  �إن وفد حما�ص  �لر�صق  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص عزت  �ملكتب  قال ع�صو   •

بالو�صع  �ملتعلقة  و�لتطور�ت  �لثنائية،  �لعالقات  �حلريري،  �صعد  �للبنانية  �حلكومة 

“�أكدنا  قائالً:  �لر�صق  و�أ�صاف  لبنان.  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  يف  و�لالجئني  �لفل�صطيني 

�أو  و�فدين  لي�صو�  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  �أن  �حلريري  �لرئي�ص  مع  لقائنا  خالل 

عمالة �أجنبية، ولهم �صفة �صيا�صية يجب �أال يتم �مل�صا�ص بها“. وجدد �لر�صق موقف حما�ص 

�لر�ف�ص لق�صية توطني �لالجئني �لفل�صطينيني، وحر�ص قيادة �حلركة على ��صتقر�ر لبنان 

�أن  �إىل  �لر�صق  و�أ�صار  �أر�صه.  على  و�لالجئني  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  وعلى  و�أمنه، 

134
�حلريري تفهم مطالب �لوفد، و�أكد �أن �الأمور باتت يف عهدة �حلكومة �للبنانية.

�إ�رش�ئيلياً على عري�صة تدعو الإ�رش�ب عام يف وز�رة  �أكرث من �صتنّي �صفري�ً وقن�صالً  وّقع   •

مكانتها  تر�جع  “على  �حتجاجاً  �الإ�رش�ئيلية،  �لديبلوما�صية  �لبعثات  و�إغالق  �خلارجية 

و�لتقلي�صات �لكبرية يف ميز�نيّتها“. و�صكا روؤ�صاء �ملمثليات �الإ�رش�ئيلية يف �لعامل، موؤخر�ً 

ومن خالل برقيات د�خلية، من و�صع غري �صليم يف �أعقاب تقلي�ص مبلغ 350 مليون �صيكل 

�لتقلي�ص يهدد  �أن  98.67 مليون دوالر( من ميز�نية وز�رة �خلارجية، وحذرو� من  )نحو 

“ال توجد ميز�نية لتمويل  �أنه  �لن�صاط �ليومي لهذه �ملمثليات. وكتبو� يف �لبقيات �لد�خلية 

135
تذكرة �صفر بالقطار وال لفنجان قهوة يف �أثناء لقاء�ت عمل“.

وجرى  �الحتالل،  بر�صا�ص  مو�طناً،   97 �إ�صابة  بغزة،  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أكدت   •

�لتعامل مع حاالت �ختناق ميد�نياً، وذلك جر�ء قمع قو�ت �الحتالل مل�صري�ت �لعودة �رشق 

136
قطاع غزة.

عّم �الإ�رش�ب �ل�صامل �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان، لليوم �خلام�ص على �لتو�يل؛ �حتجاجاً   •

على قر�ر وز�رة �لعمل �للبنانية مبعاملة �لعامل �لفل�صطيني معاملة �الأجنبي. ياأتي ذلك يف 

�لوقت �لذي �صهدت فيه �أ�صو�ق �ملخيمات �إ�رش�باً و�إغالقاً للمحال �لتجارية بعموم �ملخيمات 

137
�لفل�صطينية.
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�لتي ينفذها  للدر��صات ت�صاعد�ً و��صحاً يف ن�صبة �العتقاالت  �أ�رشى فل�صطني  ر�صد مركز   •

�الحتالل بحّق �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة منذ �صنة 2019، حيث ر�صد ما يزيد عن 

900 حالة �عتقال من بلد�ت ومناطق �ملدينة �ملقد�صة. و�أو�صح �لباحث ريا�ص �الأ�صقر، �لناطق 

�الإعالمي للمركز، �أن �العتقاالت يف مدينة �لقد�ص لوحدها ت�صكل ثلث ن�صبة �العتقاالت �لتي 

جرت يف كل �أنحاء �الأر��صي �ملحتلة خالل �ل�صتة �ل�صهور �الأوىل من �ل�صنة، وبلغت 2,600 

138
حالة �عتقال.

�آل خليفة، خالل ندوة حو�رية عقدها �ملجل�ص  �أحمد  �لبحرين خالد بن  قال وزير خارجية   •

لتعزيز  �لوز�ري  “�ملنتدى  �أعمال  هام�ص  على  و��صنطن،  يف   Atlantic Council �الأطل�صي 

�حلرية �لدينية“، �لذي تنظمه �خلارجية �الأمريكية، �إنه لو مل يكن هناك دعم �إير�ين باجلنود 

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم  حتقيق  لكان  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  و�ملال 

�أقرب. وتابع قائالً: “�لدور �الإير�ين كان دوماً عن�رش�ً �صاماً جد�ً بحيث يجعل �الأمور �صعبة 

139
للغاية“.

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،   •

يف مقابلة مع �صحيفة ليبري��صيون Libération: �إن �إجر�ء�ت �خلنق �ملايل �لتي تتبعها �ل�صلطة 

قطاع  �صكان  على  بل  حما�ص  حركة  على  ت�صغط  مل  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خالل  �لفل�صطينية 

140
غزة.

ال�صبت، 2019/7/20

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل لقاء مبا�رش نظمته �جلمعية   •

�لفل�صطينية لالت�صال و�الإعالم مبدينة �إ�صطنبول، عب د�ئرة تلفزيونية مغلقة مع هنية من 

�إن حركته ال تعار�ص قيام دولة على حدود  �ل�صحفيني و�لكتاب،  غزة، بح�صور ع�رش�ت 

141
�صنة 1967 ب�صكل مرحلي، لكنها متم�صكة بعدم �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“.

بد�أ �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح �جتماعاته مبقر رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية مبدينة ر�م �هلل،   •

�أ�صماء �أع�صاء جدد ر�صحتهم �للجنة �ملركزية لع�صوية  و�لتي خ�ص�ص جزء�ً منها العتماد 

�ملجل�ص، بعد تاأخر طويل. وبد�أت �أوىل جل�صات �لدورة �ل�صاد�صة للمجل�ص �لثوري بح�صور 

142
�لرئي�ص حممود عبا�ص، و�أع�صاء �للجنة �ملركزية.

ر�أت “حركة �مل�صار �للبناين“ �أن “ما يجري على �ل�صاحة �للبنانية ال يب�رش باخلري كما يدعي   •

�مل�صوؤولون“، ور�أت �حلركة، يف بيانها �الأ�صبوعي بعد �جتماع لها، �أن “ما جرى على �صعيد 
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وقوده  كان  �لذي  �ملدّوي  �ل�صقوط  ذلك  على  دليل  خري  �لعمل  وز�رة  يف  �لقانون  مو�جهة 

يحرتمه  ال  �لقانون  يحرتم  ال  ومن  �ملمايع،  �ملحور  هو�ء  بحبال  �ملتم�صكون  �لفل�صطينيون 

143
�لقانون“.

االأحد، 2019/7/21

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  هدف  �إن  حما�ص،  حركة  رئي�ص  نائب  �لعاروري،  �صالح  قال   •

من “�صفقة �لقرن“، �صمان �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة. و�صدد �لعاروري، خالل لقاء 

 ،Kamal Kharazi عقده مع رئي�ص �ملجل�ص �ال�صرت�تيجي للعالقات �خلارجية كمال خر�زي

�ملالية  �حلظر  �إجر�ء�ت  من  �لرغم  وعلى  �ملقاومة،  “تيار  �أن  طهر�ن،  �الإير�نية  �لعا�صمة  يف 

بتحقيقها“.  ي�صمح  ولن  �لقرن  �صفقة  �إف�صال  يف  بدوره  ��صطلع  و�لع�صكرية،  و�ل�صيا�صية 

�لكيان  مقارعة  طريق  على  �الإ�صالمية  �جلمهورية  مع  و�حد  م�صار  يف  “نحن  و�أ�صاف: 

�ل�صهيوين و�مل�صتكبين، و�إياناً بالوعد �الإلهي قدمنا �الآالف من �ل�صهد�ء من �أجل حترير 

144
�لقد�ص“.

�لف�صائل  “�إن  �لنخالة:  زياد  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  قال   •

�لفل�صطينية يف لبنان تناق�ص قر�ر وزير �لعمل �للبناين �لذي يتعلق بالالجئني �لفل�صطينيني، 

“ال نريد  �إيجاد �صيغة تفاهم بعيد�ً عن ت�صعيد �الأو�صاع“. و�أ�صاف �لنخالة:  وتعمل على 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  لن�صمن  �للبنانية،  �ل�صاحة  يف  �رشخ  و�إحد�ث  �لو�صع  ت�صعيد 

145
�ملدنية وحقوق �لعمال، نحن ن�صعى حلل �ملو�صوع باحلو�ر“.

بعد �الإطاحة ب�صابطني �إ�رش�ئيليني �ثنني من قادة عملية خانيون�ص �لفا�صلة، �لتي حدثت يف   •

2018/11/11، �أطيح ب�صابط �آخر رفيع �مل�صتوئ يف �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية باجلي�ص 
146

)�أمان(، و��صتبدل ب�صابط �صابق �أعيد من �خلدمة �الحتياطية.

�لنقدية  �مل�صاعد�ت  من  جديدة  دفعة  �رشف  بدء  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  �أعلنت   •
147

بو�قع 100 دوالر �أمريكي، على 60 �ألف �أ�رشة فقرية.

االإثنني، 2019/7/22

يف  �حلم�ص  و�د  منطقة  يف  منازل  هدم  بعمليات  �الحتالل  جي�ص  من  كبرية  قو�ت  قامت   •

�جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  وقال  �ملحتلة.  �لقد�ص  مدينة  �رشق  جنوب  باهر  �صور  بلدة 

و�ال�صتيطان وليد ع�صاف لوكالة وفا، �إنه مّت هدم مبنى من طابقني، و�إخالء �آخر يتكون من 
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�أعمال �لهدم جرية حرب، وهي �الأكب  �أن  عدة طو�بق متهيد�ً لهدمه. و�صدد ع�صاف على 

�أخرى يف  �أوىل، حمذر�ً من عملية هدم  100 �صقة كمرحلة  �أكرث من  1967، وتطال  منذ �صنة 

148
�ملنطقة �صت�صمل نحو 225 �صقة.

�أعلن �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �صائب عريقات �أن �لقيادة �لفل�صطينية قررت   •

�لرئي�ص حممود عبا�ص قرر جب  “�إ�رش�ئيل“، و�أن  �آليات الإلغاء كافة �التفاقيات مع  و�صع 

باهر  �ملت�رشرة من هدم منازلها يف و�د �حلم�ص، ب�صور  �لعائالت  �لكامل عن كل  �ل�رشر 

149
جنوب �لقد�ص �ملحتلة.

�لقانونية“  “غري  �لهدم  “فور�ً“ عمليات  �أن توقف  “�إ�رش�ئيل“  �الأوروبي من  طلب �الحتاد   •

ملنازل فل�صطينيني قرب �رشقي �لقد�ص. وقالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد 

لالحتاد  �الأمد  �لطويل  �ملوقف  مع  “تو�فقاً  لها:  بيان  يف  موغرييني،  فيديريكا  �الأوروبي 

150
�الأوروبي، ننتظر من �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أن توقف فور�ً عمليات �لهدم �جلارية“.

“�إن �حلركة تقف يف  قال �صالح �لعاروري، خالل لقائه مع عدد من �مل�صوؤولني �الإير�نيني:   •

�خلط �الأمامي للدفاع عن �الأمة �الإ�صالمية يف مو�جهة �مل�رشوع �ل�صهيوين �لتو�صعي، �لذي 

“وقفة ر�صمية و�صعبية حقيقية مع �ل�صعب  �إىل  يهدف �إىل �رشب وحدتها وتقدمها“، د�عياً 

�ال�صتكبار  قوى  من  �ملدعوم  �الحتالل  �أمام  �ل�صمود  مقومات  كل  وتوفري  �لفل�صطيني، 

�أحرزته حما�ص وف�صائل  �لذي  �لتقدم  �أن  �لعاروري  �أكد  �ملقاومة،  �لعاملي“. وحول قدر�ت 

�ملقاومة يف هذ� �ملجال “ال يكن مقارنته باأي حال من �الأحو�ل بال�صنو�ت �ل�صابقة“، كا�صفاً 

�ملر�كز  وجميع  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  نقطة  �أي  �رشب  ت�صتطيع  �ملقاومة  �أن  عن 

151
�الإ�رش�ئيلية �لرئي�صية و�حل�صا�صة.

�أكد �ملر�صد �الإير�ين �ل�صيد علي خامنئي، خالل لقائه وفد�ً قيادياً من حركة حما�ص، برئا�صة   •

يف  دولة  �أي  حتابي  ال  “�إير�ن  �أن  �لعاروري،  �صالح  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب 

جد�ً  �جليدة  للمو�قف  “تقديره  عن  خامنئي  و�أعرب  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  �صاأن  يف  �لعامل 

و�ملهمة لهنية، و�لتي جاءت يف �لر�صالة“، م�صيد�ً بـ“�صمود �ل�صعب �لفل�صطيني و�لف�صائل، 

�أن �لهدف منها  �إىل  �أ�صار  “�صفقة �لقرن“،  مبا فيها حما�ص ومقاومتها �لباهرة“. ويف �صاأن 

“�لق�صاء على �لهوية �لفل�صطينية“، د�عياً �إىل “�لت�صدي لهذه �لنقطة بالذ�ت، وعدم �ل�صماح 
152

لهم باأن يدمرو� �لهوية �لفل�صطينية با�صتخد�م �ملال“.

�أ�صو�ق  ومن  �الأق�صى  �مل�صجد  باحات  من  وطردوه  �صعودياً،  نا�صطاً  فل�صطينيون  هاجم   •

حممد  وظهر  �إ�رش�ئيليني.  م�صتوطنني  برفقة  ظهوره  �إثر  �ملحتلة  �لقدية  �لقد�ص  مدينة 
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�صعود يف فيديو على مو�قع �لتو��صل متحدثاً باللغة �الإجنليزية قائالً: “�أنا حممد �صعود من 

�ل�صعودية، �أنا �أريد �أن �أخبكم يف هذ� �لفيديو كم �أحب هذ� �لبلد �لذي يلهم جميع دول �لعامل، 

153
�أنا �أحب هذ� �لبلد الأنه �أيقونة �حلرية و�لديوقر�طية“!!

كبرية  ج�صدية  �نتهاكات  توثيقها  عن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  ك�صفت   •

بحقّ �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية، وقالت �ملجموعة �إنها وّثقت تعر�ص 5,258 فل�صطينياً 

�أحد�ث  بدء  منذ  �جلرحى  �آالف  على  عالوة  �صورية،  يف  �ملتو��صل  �لعنف  جر�ء  النتهاكات 

�حلرب. و�أو�صح فريق �لر�صد �أن �لنظام �ل�صوري يو��صل �الإخفاء �لق�رشي بحق �أكرث من 

154
1,759 يف �ل�صجون و�أفرع �الأمن، بينهم 109 �إناث.

يزور  �صحفي  �أي  �صتم�ص  م�صددة  عقوبات  �أن  بغد�د  يف  �لعر�قيني  �ل�صحفيني  نقابة  �أكّدت   •

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، وذلك يف �أعقاب تقارير �إعالمية �صادرة عن �صلطة �الحتالل 

حتدثت عن زيارة وفد �صحفي عربي، ي�صارك فيه الأول مرة عر�قيون، للكيان �ل�صهيوين، 

155
مبينة �أن �لعقوبات �صتت�صمن ف�صل �ل�صحفي من ع�صوية �لنقابة.

وقّعت �حلكومة �لنم�صاوية �تفاقية بقيمة 1.95 مليون يورو )نحو 2.18 مليون دوالر( مع   •
156

وكالة �الأونرو� لدعم برنامج �لوكالة �ل�صحي يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

حكومة  ظلّ  يف  �أنه  عن  �ل�صنوي،  تقريرها  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �الآن“  “�ل�صالم  حركة  ك�صفت   •

بنيامني نتنياهو، �صهدت �ملناطق �لفل�صطينية �ملحتلة يف �ل�صفة �لغربية �أكب مقد�ر من �ملباين 

�ال�صتيطانية، لي�ص فقط يف �مل�صتعمر�ت �لقائمة، بل �إن �مل�صتوطنني �أقامو� 31 بوؤرة ��صتيطان 

جديدة منذ �صنة 2012، من دون قر�ر ر�صمي، و�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مل تفعل �صيئاً لوقفها. 

157
وقالت “�ل�صالم �الآن“ �إن عدد �لبوؤر �لتي �أقيمت منذ �صنة 2017 بلغ 16 بوؤرة.

قدمت �ململكة �ملغربية 120 منحة در��صية للطلبة �لفل�صطينيني مبختلف �لتخ�ص�صات للعام   •
158

�لدر��صي 2019/2020، موزعة على خمتلف �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �ملغربية.

الثالثاء، 2019/7/23

حّل  يكن“  “ال  �إنه  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •

�لقانون �لدويل وقر�ر�ت  �أو  �لتو�فق �لدويل  �أ�صا�ص  �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي على 

�الأمم �ملتحدة“، مطالباً بـ“ت�صجيع“ �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني لت�صوية �لنز�ع على طاولة 

�لقدر�ت،  لبناء  وبر�مج  م�صاريع  تت�صمن  �القت�صادية...  “روؤيتنا  �إن  وقال  �ملفاو�صات. 
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و�الأردنيني  �لفل�صطينيني  عند  �خلا�ص  للقطاع  وم�صتد�م  مثري  منو  الإطالق  �إمكانات  لديها 

و�مل�رشيني و�للبنانيني“، و�أقر غرينبالت باأنه “ال يكن حتقيق هذه �لروؤية �القت�صادية �إال 

�إذ� كان هناك حلّ لل�رش�ع �ل�صيا�صي بني �لطرفني“، م�صري�ً �إىل �أنه “مل يقرر �لرئي�ص تر�مب 

159
بعد متى �صنعلن �جلزء �ل�صيا�صي من �خلطة“، بيد �أنه �أمل يف �تخاذ هذ� �لقر�ر “قريباً“.

�نتقد �صفر�ء �أوروبيون وعرب و�آ�صيويون، �إفادة �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم   •

�ملبعوث  �إفادة  على  ورد�ً  �لقد�ص.  ب�صاأن  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  �أمام  غرينبالت،  جاي�صون 

�أي  قبل  من  و�لدبلوما�صية“  �ل�صيا�صية  �جلهود  “�حتكار  رف�صها  رو�صيا  �أكدت  �الأمريكي، 

دولة. �أما مندوب فرن�صا، فاأكد �أن بالده “لن تعرتف ب�صيادة �إ�رش�ئيل على �لقد�ص �ل�رشقية، 

�أو مرتفعات �جلوالن �ل�صورية، �أو �ل�صفة �لغربية“. بدوره، ��صتنكر مندوب �أملانيا، ب�صدة، 

�أن تتعامل مع �لقانون  “ال يكن لو��صنطن  �إفادة �ملبعوث �الأمريكي خالل �جلل�صة، وقال: 

�ملقبالت،  �أنه طبق من  �الإ�رش�ئيلي على  �لفل�صطيني -  بال�رش�ع  �الأمر  �لدويل عندما يتعلق 

“موقف  �أن  ناأخذ منه ما نريد ونرتك ما نريد“. من جانبها، �صددت مندوبة بريطانيا على 

160
�ململكة �ملتحدة �إز�ء حّل �لدولتني �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيلية مل يتغري“.

“�الحتالل يرتكب  �أكد �أحمد بحر، �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �أن   •

دويل  بغطاء  �ملقد�صيني  �أهلنا  �صّد  عرقي  تطهري  وحملة  �الإن�صانية  �صّد  حرب  جر�ئم 

موقف  تتطلب  �لقد�ص  مدينة  يف  جتري  �لتي  �جلرية  �أن  �إىل  �لنظر  بحر  ولفت  و�أمريكي“. 

�أوهام  عن  و�لتخلي  �الحتالل،  مع  �لتطبيع  �أ�صكال  كافة  ووقف  حا�صم،  و�إ�صالمي  عربي 

161
�ل�صالم �لتي يروجها �الحتالل لتجميل �صورته �الإجر�مية �أمام �لعامل.

الإجناز  حقيقية  فر�صًة  هناك  باأن  �لق�صام،  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  عبيدة،  �أبو  �أكد   •

ق�صية �الأ�رشى و�ملفقودين وحلّها، �إذ� كانت قيادة �لعدو جادًة يف فتح وحتريك هذ� �مللف، 

ودفع �لثمن �لطبيعي، عب �مل�صار �لو��صح �لذي �أف�صى �صابقاً �إىل حّل ق�صايا م�صابهة. حمذر�ً 

162
باأّن �مللف قد يكون عر�صة للن�صيان و�الإغالق نهائياً لعو�مَل تعلمها قيادة �لعدو جيد�ً.

م�رشوعنا  قلب  وت�صكل  �الأبدية،  عا�صمتنا  “�لقد�ص  �أن  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  �أكد   •

�لبيوت  بهدم  �الحتالل  الإجر�ء�ت  �حلازم  للت�صدي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  د�عياً  �لوطني“، 

163
و�الأحياء، وفر�ص �لتهويد، و�قتحام �الأق�صى وعزل �لقد�ص عن حميطها.

عبّ رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو عن قناعته باأن تل �أبيب تلعب دور�ً ال غنى   •

ووقوعها  �ملنطقة  �نهيار  دون  حتول  �لتي  �لوحيدة  �لقوة  لكونها  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  عنه 
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�لطاقة  وزير  مع  �جتماعه  خالل  نتنياهو  ت�رشيح  وجاء  �الإ�صالمي“.  “�لتطرف  باأيدي 

�إنه قد �لتقى يف وقت �صابق من �ليوم بـ“وفد ي�صّم �صحفيني  �الأمريكي، حيث قال لالأخري 

من �لدول �لعربية �لتي ال تقيم معظمها �أي عالقات دبلوما�صية مع �إ�رش�ئيل“، دون ت�صمية 

164
تلك �لدول.

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  فل�صطني  فرع   - �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  قالت   •

قتلت 16 طفالً فل�صطينياً، منذ بد�ية �صنة 2019، 12 طفالً من قطاع غزة، و4 �أطفال يف �ل�صفة 

�لغربية. و�أفادت �ملنظمة �حلقوقية يف تقرير �صدر عن مكتبها يف �الأر��صي �لفل�صطينية، �أن 

�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية، �أ�صفرت عن �لعديد من �ملاآ�صي لالأطفال، حيث �أ�صبح بع�صهم يحلم 

165
بامل�صي و�للعب جمدد�ً، و�آخرون فقدو� �أعينهم �إثر �إ�صابتهم بالر�صا�ص �الإ�رش�ئيلي.

3,170 من  بيّنت �الإح�صائيات �ملوثقة ملجموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �أن نحو   •

2011 هم من  �لد�ئر يف �صورية �صنة  �ل�رش�ع  بدء  �لذين ق�صو� منذ  �لفل�صطينيني  �ل�صحايا 

�ملدنيني )�أطفال، ون�صاء، وم�صننّي(. فيما �أ�صارت جمموعة �لعمل �إىل �أن 817 من �ل�صحايا هم 

166
من �لع�صكريني �لتابعني للف�صائل �لفل�صطينية �ملو�لية للنظام و�ملعار�صة �ل�صورية.

�أفرجت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  غزة،  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  �ل�صيادين  نقيب  عيا�ص،  نز�ر  قال   •

مو�صحاً  �لقطاع،  جنوب  �صامل  �أبو  كرم  معب  عب  حمركات،  و4  �صيد،  قارب   22 عن 

�صيد قارب   65 عن  �أفرجت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  عيا�ص  وذكر  للعمل.  ت�صلح  وال  هالكة   �أنها 

167
منذ 2019/7/3.

“�لقانون ال ُيجز�أ، وهو يطبق على �جلميع،  �أن  �أبو �صليمان  �أكد وزير �لعمل �للبناين كميل   •

��صتقباله  عقب  �صحفي  ت�رشيح  يف  م�صدد�ً،  معينة“،  فئة  بحّق  تنفيذه  وقف  يكن  وال 

�لوزير وقف  “لي�ص من �صالحية  �أن  لبنان، على  وفد�ً من �حتاد نقابات عمال فل�صطني يف 

تطبيقه، فهو �صاري �ملفعول“. وجزم �أبو �صليمان باأن “ال ��صتن�صابية يف �إعطاء �إجازة �لعمل 

للفل�صطيني، فهي تعطى وفق �ل�رشوط، و�أن جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني هي �لتي 

تطالب باإ�صد�ر �إجازة �لعمل، باالإ�صافة �إىل �أن �لقانون �للبناين هو �لذي يفر�ص �إ�صد�رها. 

و�أنا حري�ص على تطبيق �لقانون وعلى تقدمي �لت�صهيالت لتطبيقه“. و�أ�صاف قائالً: “خففنا 

�الإجر�ء�ت يف ما خ�ّص �مل�صتند�ت �ملطلوبة، وعر�صنا للمنافع �لتي تعود للعمال �لفل�صطينيني 

نتيجة �ال�صتح�صال على هذه �الإجاز�ت، �إذ يكنهم �ال�صتفادة من تعوي�ص نهاية �خلدمة يف 

168
�ل�صمان، و�أعتقد �أن �لوفد كان متفهماً ملا �أبديناه“.
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االأربعاء، 2019/7/24

منعت �لواليات �ملتحدة حماولة من �لكويت، و�إندوني�صيا، وجنوب �إفريقيا ال�صت�صد�ر بيان   •

“�إ�رش�ئيل“ منازل فل�صطينيني يف و�د �حلم�ص، يف بلدة  من جمل�ص �الأمن �لدويل يندد بهدم 

169
�صور باهر بالقد�ص �ملحتلة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية “�إن �إ�رش�ئيل ال حتاول تدمري �ل�صلطة، بل تريد   •

�رشقة �ل�صلطة ورميها يف �أح�صان �الإد�رة �ملدنية“، مو�صحاً �أن “�إ�رش�ئيل حتا�رش �لبلديات 

حتا�رشنا  ممنهج  وب�صكل  لذلك  �أفقياً،  �المتد�د  من  منعنا  وتريد  �لهيكلية،  باملخططات 

170
جغر�فياً لنمتد عمودياً“.

بهدف  عمالء  لتجنيد  �إير�نية  حماولة  �إحباط  من  متكن  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  قال   •

جمع معلومات عن من�صاآت ع�صكرية ومدنية يف “�إ�رش�ئيل“، من خالل ��صتخد�م ح�صابات 

وهمية على موقع في�صبوك. وقال �أوفري جندملان، �لناطق با�صم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

يف ت�رشيح له عب ح�صابه على تليجر�م، �إن �جلهاز “�أحبط حماولة �ال�صتخبار�ت �الإير�نية 

وهمية  ح�صابات  خالل  من  غزة،  وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة  باإ�رش�ئيل  عمالء  لتجنيد 

عمليات  وتنفيذ  ومدنية،  ع�صكرية  من�صاآت  عن  معلومات  جمع  بهدف  �لفي�صبوك،  على 

171
�إرهابية“.

 ،Shaul Aaron قالت و�لدة �جلندي �الإ�رش�ئيلي �الأ�صري لدى كتائب �لق�صام �صاوؤول �آرون   •

�إن حكومة �الحتالل من يوم �ختطاف �بنها ال تفعل �صيئاً، وتو��صل ت�صليلهم. و�أ�صارت �إىل 

لرو�ية  �آرون حّي، وذلك خالفاً  �أن  �لتي لديها �صيعرف �جلميع  �لدالئل  �أنها لو ك�صفت عن 

�جلي�ص �لذي �دعى �أنه قتل د�خل ناقلة �جلند �لتي وقعت يف كمني للق�صام �رشق حي �لتفاح 

172
بغزة خالل حرب 2014.

حذّر رئي�ص غرفة �لتجارة و�لزر�عة و�ل�صناعة يف �صيد� و�جلنوب �للبناين، حممد �صالح،   •

ب�صبب  �مل�صوؤولية  �للبنانية  �لدولة  حممِّالً  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  �إ�رش�ب  تد�عيات  من 

“�صغطها على �لفل�صطيني �لذي يعمل بقوت يومه“. ور�أى �ملقاول �ل�صيد�وي عامر معطي 
�أن �إقر�ر �حلقوق �ملدنية يحرك �لدورة �القت�صادية �للبنانية، “نحن كتجار بناء، �خرتب بيتنا 

لغي حّق �لتملك للفل�صطينيني، فرت�جعت حركة �رش�ء �ل�صقق و�ملحال. 
ُ
منذ 19 عاماً عندما �أ

و�إذ� ُطبِّق قر�ر فر�ص �إجازة �لعمل، فال نعود قادرين على حتّمل تكاليف �إ�صافية، الأن %50 

173
من �لعمال فل�صطينيون“.
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�أظهرت معطيات ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان �لفل�صطيني �أن قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

دمرت 46,599 م�صكناً فل�صطينياً يف قطاع غزة منذ �صنة 2008 حتى منت�صف �صنة 2019. 

�ملدمرة  �مل�صاكن  عدد  فاإن  غزة؛  قطاع  يف  �ل�صكن  يف  �حلّق  و�قع  عن  للمركز  تقرير  ووفق 

35,309 م�صاكن. و�أو�صح �لتقرير �أن عدد  كلياً يف قطاع غزة بلغ 11,290، و�ملدمرة جزئياً 

قاطني �ملنازل �ملدمرة كلياً و�ملدمرة جزئياً بلغ 392,345 ن�صمة، منهم 136,098 من �لن�صاء، 

و192,473 طفل. ونبّه �لتقرير �إىل �أن �أزمة �ل�صكن تتفاقم مع �الأزمات �لتي تع�صف بقطاع 

غزة جر�ء �حل�صار، كما تفاقمت م�صكلة �لفقر لت�صل �إىل ما ن�صبته 53%، وم�صكلة �لبطالة 

174
�لتي بلغت %52.

اخلمي�س، 2019/7/25

�لعمل  وقف  قررت  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

باالتفاقيات �ملوقعة مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، وت�صكيل جلنة لتنفيذ ذلك، عمالً بقر�ر �ملجل�ص 

�ملركزي. و�أ�صاف عبا�ص، عقب �جتماع �للجنتني �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و�ملركزية حلركة 

لالإمالء�ت  نر�صخ  “لن  قائالً:  �هلل،  ر�م  يف  عقد  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  وقادة  فتح 

وفر�ص �الأمر �لو�قع على �الأر�ص بالقوة �لغا�صمة وحتديد�ً بالقد�ص، وكل ما تقوم به دولة 

ممدودة  ز�لت،  وما  كانت،  “�أيدينا  �أن  على  عبا�ص  و�صدد  وباطل“.  �رشعي  غري  �الحتالل 

لل�صالم �لعادل و�ل�صامل و�لد�ئم، لكن هذ� ال يعني �أننا نقبل بالو�صع �لقائم، �أو �ال�صت�صالم 

الإجر�ء�ت �الحتالل، ولن ن�صت�صلم، ولن نتعاي�ص مع �الحتالل، كما لن نت�صاوق مع �صفقة 

�رشكة  يف  عقارية  �صفقة  ولي�صت  و�ملقاي�صة،  للبيع  لي�صت  و�لقد�ص  ففل�صطني  �لقرن، 

175
عقار�ت“.

يعلن  �لذي  �لوقت  “يف  �إنه  �ملونيتور،  مبوقع  مقال  يف   ،Shlomi Eldar �ألد�ر  �صلومي  قال   •

ت�صري  �الأر�ص  على  �مليد�نية  �ملعطيات  فاإن  �إ�رش�ئيل،  مع  �لعالقات  قطع  عن  مازن  �أبو  فيه 

وموؤ�رشين  حدثني  �ملا�صي  �الأ�صبوع  �صهد  وقد  قائماً،  ز�ل  ما  �الأمني  �لتن�صيق  �أن  بالذ�ت 

�صّد �لفل�صطينيني  �مل�صوؤولني  �أ�صو�ت  �رتفاع  من  بالرغم  ��صتمر�ره،  على   جديدين 

176
�إ�رش�ئيل“.

حذّر نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري من خطورة �ال�صتهد�ف   •

�الإ�رش�ئيلي �الأمريكي ملدينة �لقد�ص �ملحتلة؛ الإيجاد �أمر و�قع جديد، مثل ما يجري يف �صور 

ما  �أخطر  �أن  �إىل  �الأق�صى،  ف�صائية  مع  حو�ر  يف  �لعاروري،  ونبّه  وترحيل.  هدم  من  باهر 
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�ملدينة  �أخذ  “كل من يريد  �أن  �لقد�ص، م�صدد�ً على  ��صتهد�فها ملدينة  �لقرن“ هو  “�صفقة  يف 

منا ومنحها لالحتالل هو عدو كاالحتالل �الإ�رش�ئيلي“. وو�صف �لعاروري �لزيارة الإير�ن 

نتائج  حققت  وقد  �لر�هنة،  و�لظروف  توقيتها  �إىل  بالنظر  و��صرت�تيجية“  “تاريخية  باأنها 

لديها  �إير�ن  �إن  وقال  �صعبنا“،  �صمود  وتعزيز  �ملقاومة  قدر�ت  تعزيز  �صعيد  “على  مهمة 

�جلاهزية �لعملية لتقدمي كل �أ�صكال �لدعم، بالرغم من ظروف �حل�صار. و�أكد �لعاروري �أن 

حما�ص يف خّط �لدفاع �الأول عن �الأمة �الإ�صالمية �صعوباً وحكومات، و�صيا�صتها ثابتة يف عدم 

177
�لتدخل يف �صوؤون �لدول.

وزير  طرحه  �حلديدية  لل�صكك  م�رشوع  تفا�صيل  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ك�صفت   •

�خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص على م�صوؤولني �إمار�تيني خالل زيارته لالإمار�ت يف 

بد�ية متوز/ يوليو 2019. ويهدف �مل�رشوع، ح�صب �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، �إىل ما و�صفته 

باملعتدلة.  و�صفتها  عربية  دول  مع  �لتجارة  حجم  ورفع  �الإقليمي“،  �ل�صالم  بـ“تعزيز 

�لذي  �مل�رشوع  خطة  تفا�صيل  تظهر  لقطات  �الإلكرتوين  موقعها  عب  �لوز�رة  ون�رشت 

178
�صريبط �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط باخلليج �لعربي مرور�ً باالأردن.

�لوزر�ء  لرئي�ص  �لديقر�طية“  “�إ�رش�ئيل  �جلديد  و�حلزب  �لي�صاري  مريت�ص  حزبا  �أعلن   •

�لعامة  �لت�رشيعية  لالنتخابات  ��صتعد�د�ً  ت�صكيل حتالف  بار�ك   �إيهود  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي 

179
�ملقررة يف �أيلول/ �صبتمب 2019.

�لر�صمي  لالحتجاج  �أبيب  تل  يف  �لفنلندية  �ل�صفرية  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ��صتدعت   •

وقالت  هل�صنكي.  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  مبنى  لها  يتعر�ص  �لتي  �العتد�ء�ت  تكر�ر  على 

180
�خلارجية �إن �ل�صفارة �ملذكورة تعر�صت لـ 15 �عتد�ء يف غ�صون �لـ 18 �صهر�ً �الأخرية.

�لغاز  نقل  خّط  �ختبار  من  �النتهاء  مّت  �إنه  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال   •

هام�ص  على  �صحفي  موؤمتر  خالل  �صتاينتز،  وتوقع  م�رش.  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  من  �لطبيعي 

خالل  مل�رش  �لغاز  و�صول  بدء  �لقاهرة،  يف  عُقد  �لذي  �ملتو�صط،  �رشق  غاز  منتدى  �جتماع 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2019، م�صري�ً �إىل �أنه يتحدث عن �صبعة مليار�ت قدم مكعبة �صنوياً. 

و�لتقى �صتاينتز، على هام�ص �ملوؤمتر، �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، ووزير �لطاقة 

181
�مل�رشي طارق مال.

قال نو�ب يف حزب �لقو�ت �للبنانية �إّن حزبهم �صيتقدم بعدد من �قرت�حات �لقو�نني لتح�صني   •

�لظروف �الجتماعية و�القت�صادية لالجئني �لفل�صطينيني، وح�صولهم على حقوقهم �ملدنية، 

182
“ومنها حّق متلكهم، �صمن �رشوط معينة“.
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اجلمعة، 2019/7/26

�أكد عمر �لغول، م�صت�صار �لرئي�ص �لفل�صطيني، �أن قر�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص وقف �لعمل   •
183

باالتفاقات مع “�إ�رش�ئيل“ يت�صمن �لتن�صيق �الأمني.

قالت حركة حما�ص �إن قر�ر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص وقف �لعمل باالتفاقيات   •

لها،  بيان  يف  �حلركة،  و�صددت  �ل�صحيح“.  �الجتاه  يف  “خطوة  �الحتالل  دولة  مع  �ملوقعة 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  بها  متر  �لتي  �ل�صعبة  �ملرحلة  متطلبات  مع  يتو�زى  “�لقر�ر  �أن  على 

�لق�صية  �لفل�صطيني، و�أو�صلت  �ل�صيا�صي  �مل�صار  وت�صحيح مل�صار�ت خاطئة لطاملا حرفت 

184
�لفل�صطينية �إىل هذه �ملرحلة �ل�صعبة“.

�الحتالل  بر�صا�ص  فل�صطيني  �صاب  ��صت�صهاد  عن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

�الإ�رش�ئيلي خالل م�صاركته يف م�صرية �جلمعة �الأ�صبوعية �ل�صلمية �رشق خانيون�ص جنوب 

قطاع غزة، و�إ�صابة 55 متظاهر�ً. وبذلك يرتفع عدد �ل�صهد�ء �لذين قتلهم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

خالل م�صري�ت �لعودة، منذ �آذ�ر/ مار�ص 2018، �إىل 208 فل�صطينيني، بح�صب توثيق مر�كز 

185
حقوقية، منها مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان.

�صارك ع�رش�ت �الآالف بتظاهر�ت غا�صبة �نطلقت من معظم �ملخيمات �لفل�صطينية بلبنان،   •

�لعمل  �لذي فر�صه وزير  �للبناين  �لعمل  لقانون  �لثانية“، وذلك رف�صاً  �لغ�صب  “جمعة  يف 

186
�للبناين، و�لذي يعامل �لالجئني �لفل�صطينيني ب�صفتهم و�فدين �أجانب.

دعا �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل �إىل معاجلة مو�صوع �لعمالة �لفل�صطينية   •

يف لبنان بعيد�ً عن �ملز�يد�ت، ومقاربة �ملو�صوع ببُعديه �ال�صرت�تيجي و�ل�صيا�صي، الأن ذلك 

�هلل بتحري�ص  �إىل حزب  �لتي وُجهت  �التهامات  �إىل  �هلل  بالتوطني. و�أ�صار ن�رش  له  ال عالقة 

�لالجئني �لفل�صطينيني لالحتجاج على قر�ر وزير �لعمل �للبناين، معتب�ً �أن هذه �التهامات 

�الأجنبي،  و�لعامل  �لفل�صطيني  �لعامل  بني  كبري�ً  فارقاً  هناك  �أن  و�أو�صح  فعالً“.  “موؤ�صفة 
187

الأنه لي�ص لدى �لفل�صطيني بلد للعودة �إليه.

�أن ح�صول �لفل�صطينيني يف  �أكد �ملدير �لعام لوكالة �الأونرو� يف لبنان، كالوديو كوردوين،   •

لبنان على �إجاز�ت عمل “ال يوؤثر �إطالقاً على و�صعهم كالجئني فيما يتعلق بالتقديات �لتي 

�إياها �الأونرو�“، مبو�ز�ة �ت�صاالت يقوم بها م�صوؤولون مع وزير �لعمل لت�صهيل  متنحهم 

188
�الإجر�ء�ت.
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قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن تركيا لن تقبل �أبد�ً �لبقاء �صامتة حيال �إرهاب   •

�لدولة �لتي متار�صه “�إ�رش�ئيل“ يف فل�صطني. و�أكد �أردوغان، يف كلمة �ألقاها خالل �جتماع 

�أنقرة،  �لرتكية  بالعا�صمة  �لرتكية  �لواليات  يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  فروع  روؤ�صاء  مع 

“يدمرون قيمهم  �إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف قائالً:  �إىل جانب  “تركيا تقف �صّد كل من يقف  �أن 

روؤو�صهم  فوق  منازلهم  ُدمرت  �لذين  �لفل�صطينيني  الآهات  �آذ�نهم  �صّمو�  من  باأيديهم 

ال  �لذين  �أولئك  ي�صجعون  ومن  غزة،  قطاع  يف  �جلوع  على  جبو� 
ُ
و�أ �ل�رشقية  بالقد�ص 

189
يحرتمون حرمة �مل�صجد �الأق�صى“.

ال�صبت، 2019/7/27

قال وزير �لعمل �للبناين كميل �أبو �صليمان �إن “رئي�ص �حلكومة �صعد �حلريري يبحث عن   •

�أن  �إىل  م�صري�ً  �خلطة“،  تطبيق  تاأجيل  منه  يطلب  ومل  �لفل�صطيني،  �لتوتر  لتخفيف  �حللول 

�لفل�صطينية، و�إمنا �مل�صكلة �لكبى هي بحجم  �لعاملة  �ليد  “�لتفتي�ص م�صتمر ولي�ص هدفنا 
�لتي مل  �لفل�صطينية  �ل�صجة  �أبو �صليمان  �ل�رشعية“. و��صتغرب  �ل�صورية غري  �لعاملة  �ليد 

190
يرها حني قررت �أمريكا �عتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“.

لبلدية  رئي�صاً  �ل�رش�ج،  يحيى  �نتخاب  على  غزة،  مدينة  �صكان  من  جمتمعية  نخب  تو�فقت   •

غزة، خلفاً لنز�ر حجازي، وذلك خالل لقاء “�لبيت �ملفتوح“، �لذي نظمته �لبلدية بالتعاون 

191
مع وز�رة �حلكم �ملحلي يف مركز ر�صاد �ل�صو� �لثقايف غرب �ملدينة.

�لكني�صت  �نتخابات  خو�ص  على  �تفقت  �إنها  “�إ�رش�ئيل“  يف  عربية  �أحز�ب  ثالثة  قالت   •

لل�صالم،  �لديوقر�طية  �جلبهة  هي  �لثالثة  و�الأحز�ب  �مل�صرتكة.  �لقائمة  �صمن  �لقادمة 

و�لعربية للتغيري، و�لقائمة �لعربية �ملوحدة. فيما غاب عن �ملوؤمتر �ل�صحفي حزب �لتجمع 

�الأحد  �ملركزية يوم  �للجنة  �لنهائي �صيعلن بعد �جتماع  �إن قر�ره  �لذي قال  �لديوقر�طي، 

2019/7/28. وقالت �الأحز�ب �لثالثة �إن �لقر�ر �لنهائي حول �لقائمة �مل�صرتكة �صيعلن يوم 
192

�خلمي�ص 2019/8/1.

االأحد، 2019/7/28

ذكرت �صحيفة ذ� ماركر �الإ�رش�ئيلية �أن �رشكة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية ح�صلت على مو�فقة   •

وز�رة �ملالية، لتح�صيل ن�صف مليار �صيكل )نحو 141 مليون دوالر( من �أمو�ل �ل�رش�ئب 

193
�لفل�صطينية �لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل“.
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�دعت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن حركة حما�ص يف قطاع غزة ت�صتغل �لطرود �لبيدية   •

لتهريب مو�د �إلكرتونية، بهدف جمع معلومات ��صتخبارية �صدّ جي�ص �الحتالل. و�أو�صحت 

�ل�صحيفة �أن تلك �ملو�د �لتي تعمل حما�ص على تهريبها ال ت�صتخدم ب�صكل مبا�رش يف �الأغر��ص 

��صتخد�مها  يتم  �إلكرتونية  معد�ت  حتمل  بريدية  طرود  عن  عبارة  وغالبيتها  �لع�صكرية، 

جانب �إىل   ،2018 �صنة  �صبطه  مّت  بريدي  طرد   1,600 �أن  �إىل  و�أ�صارت  �ملعلومات.  جمع   يف 

�لتي  مزدوج“  ��صتخد�م  “ذ�ت  مو�د�ً  يحمل  لغزة،  طريقه  يف  كان   ،2019 �صنة  خالل   800
194

يحظر دخولها لغزة منذ �أعو�م طويلة.

�لر�ف�صة  �ل�صلمية  �لتحركات  ��صتمر�ر  �إىل  �صحفي،  بيان  يف  لبنان،  يف  حما�ص  حركة  دعت   •

�لفل�صطينيني يف لبنان، م�صددًة  �للبناين يف جميع خميمات �لالجئني  الإجر�ء�ت وزير �لعمل 

195
على مت�صكها بحّق �لالجئني �لفل�صطينيني يف �لعمل بدون قيود.

قالت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية، يف بيان لها، �إن جتارب منظومة �صهم 3 �أو Arrow 3، نفذت   •

و�أ�صاد رئي�ص  �لغالف �جلوي.  فوق  �أهد�فاً  بنجاح  �الأمريكية، و�عرت�صت  �أال�صكا  يف والية 

�الأ�صبوعية، قائالً  �مل�صرتكة، يف م�صتهل جل�صة �حلكومة  بالعملية  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء 

من  �أبعد  جناحها  و“كان  �الأخرية،  �الأ�صابيع  مد�ر  على  �أجريت  “�ل�رشية“  �الختبار�ت  �إن 

�خليال. �ل�صهم 3 �عرت�ص بنجاح تام �صو�ريخ بالي�صتية خارج �لغالف �جلوي، بارتفاعات 

196
و�رشعات غري م�صبوقة“.

قال وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص �إنه �أعد خطة حكومية لتحفيز دول �لعامل   •

�صحيفة  ن�رشته  ما  وح�صب  �ملحتلة.  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  بالدها  �صفار�ت  نقل  على 

“�إ�رش�ئيل �ليوم“، و�صع كات�ص جمموعة تد�بري وحمفز�ت من �صاأنها ت�صجيع �لدول على 
�لقيام بذلك. ويف مقرتح قر�ر �صيتم تقديه �إىل حكومة �الحتالل قريباً، يقرتح كات�ص ر�صد 

197
مبلغ 15 مليون دوالر كم�صاعد�ت للدول �لتي �صتنقل �ل�صفارة �إىل �لقد�ص �ملحتلة.

قال �الأمني �لعام لهيئة علماء فل�صطني يف �خلارج نو�ف �لتكروري �إن �لقر�ر�ت �لتي �أ�صدرها   •

وزير �لعمل �للبناين بحّق �لفل�صطينيني، جمحفة، موؤكد�ً �أن �حلر�ك �لفل�صطيني لن ُي�صتدرج 

198
�إىل حالة عنف، الأنه مدرك ملطلبه.

االإثنني، 2019/7/29

لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  للمجل�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قدم   •

�ملناطق يف  لفل�صطينيني  بناء  م�صاريع  باإقامة  خطة  �الإ�رش�ئيلية  و�الأمنية   �ل�صيا�صية 
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�مل�صنفة ج بال�صفة �لغربية �ملحتلة، مقابل تو�صيع �لبناء د�خل �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف 

199
تلك �ملناطق.

بزعامة  معاً،  �النتخابات  وخو�ص  �لتحالف  �تفاقية  �الإ�رش�ئيلية  �ليمينية  �الأحز�ب  وّقعت   •
200

رئي�صة حزب �ليمني �جلديد �أييلت �صاكيد. ويحمل هذ� �لتحالف ��صم “�ليمني �ملوحد“.

قال ع�صو جلنة �ملتابعة يف بلدة �لعي�صوية حممد �أبو �حلم�ص �إن �رشطة �الحتالل �صلمت �لطفل   •

 ،2019/8/30 �لثالثاء  يوم  للتحقيق معه  ��صتدعاًء  �صنو�ت(   3( �ملقد�صي حممد ربيع عليان 

201
بحجة “�إلقاء حجارة باجتاه مركبة لقو�ت �الحتالل خالل �قتحامها �لبلدة“.

قام  �لذي  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �الأردين  و�لعاهل  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �أكد   •

بزيارة ق�صرية �إىل �لقاهرة، �أهمية ت�صوية �لنز�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي على �أ�صا�ص حّل 

202
�لدولتني.

كميل �للبناين  �لعمل  وزير  مع  �جتماعاً  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ممثلو  قاطع   •	

�أبو �صليمان يف �ل�رش�ي �حلكومي، حلّل ملف �الإ�صكال �الأخري �لناجت من قر�ر تفعيل قانون 

يف  �صليمان،  �أبو  و�أ�صف  �لفل�صطينيون.  وبينهم  �الأجانب،  �لعمال  على  ي�صيّق  �لذي  �لعمل 

كلمة بعد �للقاء مع رئي�ص جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني �لوزير �ل�صابق ح�صن منيمنة؛ 

�لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  من  بطلب  عقد  �لذي  �الجتماع  �إىل  �لفل�صطيني  �لوفد  ح�صور  لعدم 

�أمر  �إن “طريقة �حلو�ر بهذ� �ل�صكل من خالل �إمالء �ل�رشوط م�صبقاً  �صعد �حلريري، قائالً 

203
نرف�صه، ونتمنى �أن نتعامل معاً بطريقة �أف�صل“.

الثالثاء، 2019/7/30

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية �إنه يف ظّل عدم �لتز�م “�إ�رش�ئيل“ باأي من �التفاقيات �لثنائية   •

بهذه  �لعمل  بتعليق  قر�ر�ً  �لفل�صطينية  �لقيادة  �تخذت  “فقد  �لتحرير،  منظمة  مع  �ملوقعة 

�صباح  �صكلنا  وقد  ممنهج،  ب�صكل  وتخرقها  منها،  �أي  حترتم  ال  �إ�رش�ئيل  الأن  �التفاقيات، 

ملنظمة  �جتماع  �فتتاح  يف  ��صتية،  و�أ�صار  �لقر�ر“.  هذ�  تنفيذ  �آليات  لدر��صة  جلنة  �ليوم  هذ� 

�صبتمب،  �أيلول/   17 يف  �إ�رش�ئيل  يف  �نتخابات  “هناك  �أن  �إىل  �هلل،  بر�م  �لدولية  �ال�صرت�كية 

نتنياهو و�حلكومات �ليمينية �لتي قادها، مل ت�صكل يوماً �رشيكاً �صيا�صياً. �إ�رش�ئيل نتنياهو 

حّل  �أ�صا�ص  على  �ل�صالم  يف  �إ�رش�ئيلياً  �رشيكاً  نريد  �أبناءنا.  وتقتل  ومالنا  �أر�صنا  ت�رشق 

�لهزية  نحو  دفعنا  بهدف  �البتز�ز  منهج  متار�ص  تر�مب  “�إد�رة  ��صتية:  وقال  �لدولتني“. 

204
وقبول �صفقة �لقرن، هذه �إد�رة غبية باعتقادها �أننا �صن�صت�صلم“.
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خالل  �أخرى  �أحز�ب  مع  يتحالف  لن  �إنه  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  زعيم  قال   •

�النتخابات �ملقبلة �لتي �صتجري يف �أيلول/ �صبتمب 2019، م�صدد�ً على �أن حزبه هو �لبديل 

205
للحكومة �حلالية.

�أقر �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية �الإ�رش�ئيلية خطة رئي�ص �حلكومة   •

�ل�صفة  يف  ج  �ملنطقة  يف  للفل�صطينيني  �صكنية  بناء  وحدة   715 بناء  الإقر�ر  نتنياهو،  بنيامني 

�لغربية �ملحتلة، مقابل �إقر�ر بناء 6,000 وحدة �صكنية يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة 

206
�لغربية �ملحتلة، وفق ما �أفاد به موقع �صحيفة هاآرت�ص.

فيها  �صارك  حا�صدة،  جماهريية  مظاهرة  لبنان،  جنوب  عا�صمة  �صيد�،  مدينة  �صهدت   •

فل�صطينيون ولبنانيون، للتعبري عن رف�صهم خطة وزير �لعمل �للبناين كميل �أبو �صليمان، 

�ملتعلقة بتنظيم �لعمالة �الأجنبية، و�صمل �صمنها �لعمالة �لفل�صطينية، بدعوة من �الأمني �لعام 

�لنائب  ودعا  �لفل�صطيني.  �للبناين  و�للقاء  �صعد،  �أ�صامة  �لنائب  �لنا�رشي  �ل�صعبي  للتنظيم 

�صعد  �إىل “�إ�صقاط �الإجر�ء�ت �جلائرة �لتي �أ�صدرها وزير �لعمل  كميل �أبو �صليمان،  و�إقر�ر 

207
�حلقوق �ل�صيا�صية و�الجتماعية و �الإن�صانية و�ملدنية لل�صعب �لفل�صطيني يف لبنان“.

�أعلن نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �أن 20 �أ�صري�ً لدى “�إ�رش�ئيل“ �رشعو� باإ�رش�ب �إ�صنادي مع   •
208

�الأ�رشى �الإد�ريني �مل�رشبني عن �لطعام.

�أفاد تقرير �إح�صائي �أ�صدره مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان حول �نتهاكات قو�ت �الحتالل   •

�الإن�صان يف قطاع غزة خالل  �الإن�صاين ومبادئ حقوق  �لدويل  �لقانون  لقو�عد  �الإ�رش�ئيلي 

بينهم  فل�صطينياً،   54 �الإ�رش�ئيلي قتلت  �أن قو�ت �الحتالل   ،2019 �صنة  �الأول من  �لن�صف 

�ملركز  وذكر  �مر�أة.  و179  طفالً،   1,226 بينهم   ،3,723 و�أ�صابت  ن�صاء،  و4  طفالً،   12

�لبحر  عر�ص  يف  �ل�صيادين  على  �عتد�ء�ت   207 �رتكبت  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  قو�ت  �أن 

�إ�صافة الحتجاز �آخرين،   28 15 �صياد�ً، و�عتقال  �إ�صابة  �أ�صفرت عن   قبالة �صو�طئ غزة، 

�جلي�ص  �عتقال  �إىل  و�أ�صار  حو�دث.   9 يف  �ل�صيد  مبعد�ت  �أ�رش�ر  و�إحلاق  قارباً،   11

22 طفالً. وبح�صب �لتقرير، فقد نفذت قو�ت �الحتالل  88 فل�صطينياً، بينهم  �الإ�رش�ئيلي لـ 

ع�رش�ت جتريف  على  خاللها  �أقدمت  غزة،  قطاع  من  خمتلفة  مناطق  يف  توغل  عملية   27 
209

�لدومنات �ملزروعة.

��صتقبل رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �حلريري، يف �ل�رش�ي �حلكومي بالعا�صمة بريوت،   •

وفد�ً من �ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج برئا�صة نائب �الأمني �لعام ه�صام �أبو حمفوظ، 
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و�أ�صار �حلريري �إىل �أن �أزمة قانون �لعمل يف طريقها �إىل �حللّ خالل جل�صة �حلكومة �للبنانية 

210
�لقادمة، حيث �صيتم �الإعالن عن ذلك.

�أكد وزير �لعمل كميل �أبو �صليمان �أن “�القت�صاد �الأ�صود ي�رش بلبنان وبالعمالة �الأجنبية،   •

من  �لفل�صطينيني  “�إعفاء  �أن  على  م�صدد�ً  �رشوري“،  �أمر  �لعمال  �صوؤون  تنظيم  فاإن  لذلك 

قابل  غري  �لقانون  تطبيق  من  ��صتثنائهم  وطلب  �لقانون،  تعديل  �إىل  يحتاج  �لعمل  �إجاز�ت 

للتنفيذ“. و�أ�صار �أبو �صليمان، يف حديث �إذ�عي، �إىل �أنه طلب ن�صاً خطياً باملطالب �لفل�صطينية، 

�خل�صو�صية  يطبق  �أنه  �إىل  وم�صري�ً  �صعب“،  �لفل�صطينيني  “و�صع  باأن  �قتناعه  عن  معرباً 

211
�ملتعلقة بهم كالجئني، ويعرتف بها ويعتبها حقاً مكت�صباً.

قررت وز�رة �خلارجية �ل�صوي�رشية وقف دعمها �ملايل ل�صالح وكالة �الأونرو� ب�صكل موؤقت   •
212

و�صط مز�عم بح�صول ممار�صات ف�صاد على م�صتوى �إد�ر�تها �لعليا.

االأربعاء، 2019/7/31

قالت �صحيفة هاآرت�ص، �إن خطة �لقتال �ملعدة يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ب�صاأن �لتعامل مع غزة   •

تهدف �إىل �إحلاق �ل�رشر �ل�صديد بحركة حما�ص، مع �ل�صماح لها باال�صتمر�ر يف �حلكم حتى 

لو مّت �إ�صعافها. ووفقاً لل�صحيفة، فاإن �جلي�ص يرى باأن �حلركة منا�صبة ملو��صلة �ل�صيطرة 

على �لقطاع. م�صريًة �إىل �أن �ملعركة �ملقبلة �صتعتمد على �رشعة تنفيذها وحتقيق قوة �لردع 

يف وقت زمني ق�صري، مقارنًة بالعمليات �ل�صابقة. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �جلي�ص �أجرى 

�ملختلفة  و�الألوية  �لوحد�ت  من  و��صعة  مب�صاركة  غزة،  يف  حمتملة  ملو�جهة  �صامالً  تدريباً 

وحتى قو�ت �الحتياط و�لقو�ت �جلوية و�لبحرية. ولفتت �لنظر �إىل �أن �لتدريبات �أخذت بعني 

213
�العتبار �حتمال �أن يكون �لقطاع جبهة ثانية خالل �أي حرب على �حلدود �ل�صمالية.

�أ�صامة حمد�ن، �إن زيارة وفد حما�ص لطهر�ن كانت مميزة،  قال �لقيادي يف حركة حما�ص،   •

بع�ص  �عتبار  وحول  �إير�ن.  مع  �جليدة  �لعالقة  يف  �إ�صافية  نقلة  �صتحدث  �أنها  ونعتقد 

�أن  جد�ً  �لطبيعي  من  �إنه  حمد�ن:  قال  “ال�صطفافات“،  نتيجة  جاء  �لوفد  زيارة  �الأطر�ف 

�أر�ص فل�صطني،  �ل�صهيوين، �صّد �الحتالل على  �لعدو  يكون ��صطفاف حما�ص د�ئماً �صّد 

214
و�أن يكون ��صطفاف حما�ص �أي�صاً �صد �أي عدو�ن على دول �ملنطقة.

قام كل من رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، وزعيم �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية بني   •

جانت�ص، �ملتناف�صان على رئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بجولتني منفردتني، كلٌّ على حدة، 

على �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية، ور�حا يتناف�صان حول َمن منهما �الأكرث �إخال�صاً لبقائها 
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يف مكانها. و�رشح كلٌّ بكلماته ولهجته، بتم�صكه بالوجود �الإ�رش�ئيلي يف منطقة غور �الأردن 

215
وبقاء �مل�صتعمر�ت، و�المتناع عن �إخالء �أي م�صتعمرة يف �إطار �أي ت�صوية.

�ال�صتخبار�ت  �أجهزة  ميز�نيات  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  موقع  ن�رشه  تقرير  �أكد   •

�الإ�رش�ئيلية �ملختلفة، ويف مقدّمتها �ملو�صاد و�ل�صاباك، �رتفعت كثري�ً يف �لعقدين �الأخريين، 

تقدر  و�ملو�صاد  �ل�صاباك  من  كل  ميز�نيات  �أن  �لتقرير  و�أ�صاف   .2012 �صنة  منذ  وحتديد�ً 

�ليوم بنحو 4 مليار�ت �صيكل )نحو 1.14 مليار دوالر( لكل جهاز منهما، مع تعاظم و��صح 

216
يف تاأثري ودور وحد�ت �ل�صايب و�لهايتك، �لتي حتولت موؤخر�ً �إىل ر�أ�ص �حلربة.

�لتقى وفد من �ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، يف بريوت، رئي�ص �ملركز �لدويل للتو��صل   •

�لعام، وتد�عيات قر�ر وز�رة  �لفل�صطيني  �ل�صاأن  و�لت�صامن معن ب�صور. وبحث �جلانبان 

�تخذتها  �لتي  �الإجر�ء�ت  �أن  �إىل  ب�صور  و�أ�صار  �لفل�صطينيني.  �لالجئني  على  �للبنانية  �لعمل 

وز�رة �لعمل �للبنانية ال تعب عن �إر�دة غالبية �للبنانيني، وال تن�صجم مع �لعالقة �لتاريخية 

خمالفاً  يعّد  �للبنانية  �لعمل  وز�رة  قر�ر  �أن  موؤكد�ً  �لفل�صطينية،  بالق�صية  لبنان  و�رتباط 

217
للمو�ثيق �لدولية.

ذ�تياً  حكماً  توؤيد  و��صنطن  �إن  فريدمان؛  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  قال   •

“�إ�رش�ئيل“.  �أمن  �لتي يتقاطع فيها مع  �لنقطة  تنتهي حدوده عند  فل�صطينياً مدنياً مو�صعاً 

�أن و��صنطن غري م�صتعدة  �أن �الإخبارية،  �أن  و�أ�صاف فريدمان، خالل لقاء مع �صبكة �صي 

تر�مب  �لرئي�ص  �إد�رة  خطة  �أن  �ل�صفري،  وتابع  كاملة.  فل�صطينية  دولة  قيام  لدعم  حالياً 

يديعوت  وك�صفت  �لدولتني.  حّل  م�صطلح  من  خالية  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  “لل�صالم“ 
�الأو�صط  �ل�رشق  يف  “لل�صالم“  خطته  �إطالق  يعتزم  تر�مب  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت 

�أيلول/ �صبتمب  بح�صور قادة عرب يف كامب ديفيد قبل �النتخابات �الإ�رش�ئيلية �ملقررة يف 

2019. و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن �جلولة �لتي بد�أت مل�صت�صار تر�مب و�صهره جاريد كو�صرن 
218

للمنطقة، تهدف �إىل �إقناع �لقادة بح�صور �ملوؤمتر.

تعليق  قررت  هولند�  �أن  �أجنبية،  �صحفية  تقارير  عن  نقالً  �لعبية  كان  �إذ�عة  ذكرت   •

�صحيفة  وذكرت  �الأممية.  �ملنظمة  يف  ف�صاد  حول  تقرير  ن�رش  بعد  �الأونرو�  لوكالة  دعمها 

ب�صبب  �ل�صنوية  �إ�صهاماتها  علقت  �حلكومة  �أن  �لهولندية،   De Telegraaf �لتيلغر�ف 

 �لتقرير ذ�ته، م�صريًة �إىل �أن هولند� تتبع مببلغ 13 مليون يورو )نحو 14.5 مليون دوالر(

219
�صنوياً.
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�إ�رش�ئيل“ على زجاجات نبيذ، �ُصنعت  “�صنع يف  قررت حمكمة �حتادية كندية منع كتابة   •

يف م�صتعمرة ب�صغوت �الإ�رش�ئيلية، �ملقامة على �أر��صي مدينة �لبرية و�صط �ل�صفة �لغربية. 

وفر�صت �ملحكمة �لكندية على �ملوردين �ملحليني �إظهار عبارة “�صنع يف �الأر��صي �ملحتلة“ 

على هذ� �ملنتج بعد �رش�ع ق�صائي ��صتمر عامني على �الأقل، تعر�ص خاللها �لق�صاء �لكندي 

و�أ�صحاب �لق�صية ل�صغوط من �للوبي �ل�صهيوين و�أجهزة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملنع �لنطق 

220
بهذ� �حلكم.



349

متوز/ يوليو 2019

الهوام�س

تايز �أوف �إ�رش�ئيل، 2019/7/1.  
1

االأيام، 1/7/2019. و�نظر �أي�صاً:  
2

Ynetnews, 1/7/2019.
مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، 2019/7/1.  

3

عرب 48، 2019/7/1.  
4

ال�رشق االأو�صط، 1/7/2019.  
5

االأيام، و�حل�صاب �لر�صمي لنتنياهو باللغة �لعربية على تويرت، 2019/7/2.  
6

القد�س العربي، 2019/7/3.  
7

ر�أي �ليوم �الإلكرتونية، 2019/7/2.  
8

عرب 48، 2019/7/2.  
9

وكالة معا، 2019/7/3.  
10

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/2.  
11

عرب 48، 2019/7/2. و�نظر �أي�صاً:  
12

Ynetnews, 2/7/2019.
عرب 48، 2019/7/2.  

13

عرب 48، 2019/7/2.  
14

موقع �ليون�صكو على �الإنرتنت، 2019/7/2.  
15

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/3.  
16

ال�رشق االأو�صط، ورويرتز، 2019/7/3.  
17

وكالة وفا، 2019/7/3.  
18

عرب 48، 2019/7/3.  
19

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/4.  
20

عربي 21، 2019/7/3؛ و�جلزيرة.نت، 2019/7/4.  
21

�صبوتنيك عربي، 2019/7/3.  
22

مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، 2019/7/3.  
23

وكالة وفا، 2019/7/4.  
24

القد�س العربي، 2019/7/5.  
25

وكالة وفا، 2019/7/4.  
26

موقع حركة حما�ص، 2019/7/4.  
27

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/4. و�نظر �أي�صاً:  
28

The Institute for National Security Studies (INSS), 4/7/2019.
�صفحة �صالح �لبدويل على في�صبوك، 2019/7/5.  

29

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/6.  
30

اخلليج، 2019/7/6. و�نظر �أي�صاً:  
31

Haaretz, 5/7/2019.
�جلزيرة.نت، 2019/7/5.  

32

االأيام، 2019/7/7. و�نظر �أي�صاً:  
33

Haaretz, 6/7/2019.
وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/6.  

34



350

اليوميات الفل�سطينية

القد�س العربي، 2019/7/7.  
35

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/8.  
36

القد�س العربي، 2019/7/7.  
37

وكالة وفا، 2019/7/7.  
38

االأيام، 2019/7/8.  
39

رو�صيا �ليوم، 2019/7/6.  
40

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/8.  
41

االأيام، 2019/7/7.  
42

�صي �أن �أن، 2019/7/8. و�نظر �أي�صاً:  
43

Benjamin Netanyahu on Twitter, 7/7/2019.
ال�رشق االأو�صط، 2019/7/8. و�نظر �أي�صاً:  

44

Ynetnews, 6/7/2019.
ال�رشق االأو�صط، 2019/7/9.  

45

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/8. و�نظر �أي�صاً:  
46

The Jerusalem Post, 8/7/2019.
قد�ص بر�ص، 2019/7/8.  

47

القد�س، 2019/7/9.  
48

قد�ص بر�ص، 2019/7/9.  
49

عرب 48، 2019/7/9. و�نظر �أي�صاً:  
50

The Jerusalem Post, 9/7/2019.
وكالة �لقد�ص لالأنباء، 2019/7/10.  

51

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/10.  
52

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 2019/7/9.  
53

االأيام، 2019/7/9.  
54

هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، 2019/7/9.  
55

وكالة �الأنا�صول، 2019/7/9.  
56

موقع �لنه�صة نيوز، بريوت، 2019/7/9.  
57

االأيام، 2019/7/11.  
58

تايز �أوف �إ�رش�ئيل، 2019/7/10.  
59

�صفحة مو�صى �أبو مرزوق على تويرت، 2019/7/10.  
60

ح�صـاب “�إ�صـر�ئيل بالعـربية“، �لتابـع لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، على موقع تويرت، 10/7/2019.  
61

عرب 48، 2019/7/10. و�نظر �أي�صاً:  
62

Israel Hayom, 10/7/2019.
�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، ووكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/11. و�نظر �أي�صاً:  

63

Ynetnews, 9/7/2019.
عرب 48، 2019/7/11. و�نظر �أي�صاً:  

64

Israel Hayom, 9/7/2019.
وكالة وفا، 2019/7/11.  

65

وكالة وفا، 2019/7/11.  
66

ر�أي �ليوم �الإلكرتونية، 2019/7/11. و�نظر �أي�صاً:  
67

Haaretz, 11/7/2019.
�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/7/11.  

68

وكالة وفا، 2019/7/11.  
69



351

متوز/ يوليو 2019

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/12.  
70

وكالة وفا، 2019/7/11.  
71

م�رشاوي، 2019/7/11.  
72

القد�س العربي، 13 و2019/7/15.  
73

وكالة معا، 2019/7/12.  
74

موقع حركة حما�ص، 2019/7/12.  
75

�جلزيرة.نت، 2019/7/12.  
76

وكالة �الأنا�صول، 2019/7/12.  
77

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/13.  
78

عرب 48، 2019/7/12.  
79

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/12.  
80

القد�س العربي، 2019/7/13.  
81

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/13.  
82

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/14.  
83

موقع حركة حما�ص، 2019/7/13.  
84

وكالة وفا، 2019/7/14.  
85

.2019/7/14 ،i24News  
86

i24New، 2019/7/14؛ والقد�س العربي، 2019/7/15.  
87

القد�س، 2019/7/14.  
88

عرب 48، 2019/7/14.  
89

وكالة وفا، 2019/7/14.  
90

العربي اجلديد، 2019/7/15. و�نظر �أي�صاً:  
91

Ynetnews, 14/7/2019.
القد�س العربي، وموقع حركة حما�ص، 2019/7/15.  

92

القد�س، 2019/7/15.  
93

وكالة وفا، 2019/7/15.  
94

موقع حركة حما�ص، 2019/7/15.  
95

فل�صطني �أون الين، 2019/7/15.  
96

عرب 48، 2019/7/15.  
97

وكالة �ل�صحافة �لفل�صطينية )�صفا(، 2019/7/15.  
98

العربي اجلديد، 2019/7/15. و�نظر �أي�صاً:  
99

Donald Trump on Twitter, 15/7/2019.
وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/16. و�نظر �أي�صاً:  

100

DEBKAfile website, 15/7/2019.
تايز �أوف �إ�رش�ئيل، 2019/7/15.  

101

عرب 48، 2019/7/17. و�نظر �أي�صاً:  
102

Pew Research Center website, 15/7/2019.
موقع حركة حما�ص، 2019/7/16.  

103

�لوكالة �لوطنية لالإعالم، بريوت، 2019/7/16.  
104

وكالة وفا، 2019/7/16.  
105

وكالة وفا، 2019/7/16.  
106

�صبوتنيك عربي، 2019/7/16.  
107

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/17.  
108



352

اليوميات الفل�سطينية

الد�صتور، 2019/7/16. و�نظر �أي�صاً:  
109

Ynetnews, 16/7/2019.
وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/16. و�نظر �أي�صاً:  

110

The Jerusalem Post, 16/7/2019.
االأيام، 2019/7/16.  

111

موقع معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج(، 2019/7/16.  
112

االأيام، 2019/7/17.  
113

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/7/17.  
114

القد�س، 2019/7/17.  
115

القد�س، 2019/7/17.  
116

هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، والقد�س، 2019/7/17.  
117

االأيام، 2019/7/17.  
118

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/17.  
119

وكالة وفا، 2019/7/17.  
120

العربي اجلديد، 2019/7/18.  
121

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 2019/7/17.  
122

العربي اجلديد، 2019/7/18.  
123

القد�س، 2019/7/18. و�نظر �أي�صاً:  
124

The Jerusalem Post, 19/7/2019.
وكالة وفا، 2019/7/18.  

125

وكالة وفا، 2019/7/18.  
126

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/19.  
127

موقع ليبانون فايلز، بريوت، 2019/7/18.  
128

موقع حركة حما�ص، 2019/7/18.  
129

العربي اجلديد، 2019/7/18.  
130

اخلليج، 2019/7/19. و�نظر �أي�صاً:  
131

Public Broadcasting Service (PBS) website, 17/7/2019.
وكالة �صما، 2019/7/19.  

132

القد�س، 2019/7/19.  
133

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/7/19.  
134

االأيام، 2019/7/19.  
135

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/19.  
136

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/7/19.  
137

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/20.  
138

االأيام، 2019/7/19.  
139

فل�صطني �أون الين، 2019/7/19.  
140

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/21.  
141

القد�س العربي، 2019/7/21.  
142

احلياة، 2019/7/20.  
143

فل�صطني �أون الين، 2019/7/21.  
144

فل�صطني �أون الين، 2019/7/21.  
145

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/22.  
146

االأخبار، 2019/7/22.  
147



353

متوز/ يوليو 2019

وكالة وفا، 2019/7/22.  
148

وكالة وفا، 2019/7/22.  
149

احلياة، 2019/7/22.  
150

موقع حركة حما�ص، 2019/7/22.  
151

االأخبار، 2019/7/23.  
152

ر�أي �ليوم �الإلكرتونية، 2019/7/22.  
153

جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، 2019/7/22.  
154

العربي اجلديد، 2019/7/22.  
155

الد�صتور، 2019/7/23.  
156

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/24. و�نظر �أي�صاً:  
157

Peace Now, 22/7/2019.
فل�صطني �أون الين، 2019/7/22.  

158

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/24.  
159

وكالة �الأنا�صول، 2019/7/23.  
160

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/23.  
161

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/23.  
162

االأيام، 2019/7/23.  
163

ر�أي �ليوم �الإلكرتونية، 2019/7/23.  
164

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال - فرع فل�صطني، 2019/7/23.  
165

جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، 2019/7/23.  
166

وكالة �الأنا�صول، 2019/7/23.  
167

�لوكالة �لوطنية لالإعالم، 2019/7/23.  
168

رويرتز، 2019/7/25.  
169

العربي اجلديد، 2019/7/24.  
170

االأيام، 2019/7/25.  
171

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/24.  
172

االأخبار، 2019/7/25.  
173

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 2019/7/24.  
174

وكالة وفا، 2019/7/25.  
175

عربي 21، 2019/7/28. و�نظر �أي�صاً:  
176

Al-Monitor, 25/7/2019.
موقع حركة حما�ص، 2019/7/25.  

177

�جلزيرة.نت، 2019/7/26.  
178

احلياة، 2019/7/25.  
179

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/26.  
180

االأيام، وهيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، 2019/7/25.  
181

االأخبار، 2019/7/26.  
182

�جلزيرة.نت، 2019/7/26.  
183

فل�صطني �أون الين، 2019/7/26.  
184

وكالة �الأنا�صول، 2019/7/26.  
185

�جلزيرة.نت، 2019/7/26.  
186

االأخبار، 2019/7/27.  
187

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/27.  
188



354

اليوميات الفل�سطينية

وكالة �الأنا�صول، 2019/7/26.  
189

�لوكالة �لوطنية لالإعالم، 2019/7/27.  
190

وكالة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2019/7/27.  
191

القد�س العربي، 2019/7/27.  
192

وكالة �الأنا�صول، 2019/7/28.  
193

القد�س، 2019/7/28. و�نظر �أي�صاً:  
194

Ynetnews, 28/7/2019.
موقع حركة حما�ص، 2019/7/28.  

195

The Times of Israel, 28/7/2019.  
196

القد�س العربي، 2019/7/28. و�نظر �أي�صاً:  
197

Israel Hayom, 28/7/2019.
قد�ص بر�ص، 2019/7/28.  

198

وكالة �الأنا�صول، 2019/7/30. و�نظر �أي�صاً:  
199

The Times of Israel, 25/7/2019.
.2019/7/29 ،i24News  

200

العربي اجلديد، 2019/7/29.  
201

احلياة، 2019/7/29.  
202

ال�رشق االأو�صط، 2019/7/30.  
203

وكالة وفا، 2019/7/30.  
204

هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلي )مكان(، 2019/7/30.  
205

العربي اجلديد، 2019/7/30. و�نظر �أي�صاً:  
206

Haaretz, 30/7/2019.
207 العربي اجلديد، و�لن�رشة، 2019/7/30.

208 اخلليج، 2019/7/31.

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 2019/7/30.  
209

فل�صطني �أون الين، 2019/7/30.  
210

العربي اجلديد، 2019/7/30.  
211

موقع �صوي�ص �إنفو، 2019/7/30.  
212

Haaretz, 31/7/2019.  
213

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/7/31.  
214

ال�رشق االأو�صط، 2019/8/1.  
215

العربي اجلديد، 2019/7/31.  
216

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2019/7/31.  
217

�صي �أن �أن، 2019/7/31؛ واخلليج، 2019/8/1.  
218

القد�س، 2019/7/31.  
219

�جلزيرة.نت، 2019/7/31.  
220




