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اخلمي�س، 2019/8/1

��صت�صهد �صاب فل�صطيني، بعد �أن تبادل �إطالق �لنار مع قوة �إ�رش�ئيلية د�خل حدود جممع  	•

�ل�رشق من خانيون�ص جنوب قطاع غزة. وقال متحدث ع�صكري  �إىل  �أ�صكول،  م�صتعمر�ت 

�إ�رش�ئيلي �إن �ل�صاب كان م�صلحاً وت�صلل �إىل د�خل �حلدود، وفتح �لنار جتاه قوة ع�صكرية، 

ما �أدى الإ�صابة ثالثة جنود بينهم �صابط. وذكرت �لقناة �لعبية 13 �أن حتقيق فرقة غزة �أكد 

�أن منفذ �لهجوم مكث ملدة �صاعتني يف موقع �قتحامه من قطاع غزة. ووفقاً للقناة �لعبية فقد 

ف�صل �صابط وخم�صة جنود يف قتله، يف �لوقت �لذي ح�رشت فيه قوة ع�صكرية وتعزيز�ت 

1
�إ�صافية متكنت من قتله.

علمت “�لقد�ص �لعربي“، من م�صادر مطلعة، �أن �للجنة �لتي �صكلت من �لقيادة �لفل�صطينية  	•

من  ر�صمي  �عتماد  على  ح�صلت  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �ملوقعة  باالتفاقيات  �لتعامل  لوقف 

�مل�صوؤولني  من  عدد�ً  وت�صم  عريقات،  �صائب  وير�أ�صها  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  قبل 

2
و�ملتخ�ص�صني.

فيها  �أعلن  �لفل�صطينيني،  �لعمال  �إىل  ر�صالة  �صليمان  �أبو  كميل  �للبناين  �لعمل  وزير  وجّه  	•

�لعمل  ]�إجازة  �ل�صاأن  هذ�  يف  ]�للبناين[  �لوزر�ء  جمل�ص  يف  وحو�ر  نقا�ص  �أي  “على  �نفتاحه 

لالجئ �لفل�صطيني[، وكذلك مناق�صة �أي ورقة عمل يقدمها �جلانب �لفل�صطيني، وهذ� ما مل 

يح�صل حتى تاريخه“. و�أكد �أبو �صليمان �أنه لن يتوقف “عند �الفرت�ء�ت وحمالت �لتجنّي 

ولبنان  عامة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معاناة  مع  “�لتام  تعاطفه  موؤكد�ً  �ملوؤ�مر�ت“،  ونظريات 

�لفل�صطينية  �لق�صية  مع  وت�صامني  وللتوطني،  �لقرن  ل�صفقة  �ملطلق  ورف�صي  خا�صة، 

و�أ�صار �لعربي“.  �لعامل  عليها  يجمع  �لتي  �الأ�صا�صية  �لق�صية  ت�صكل  و�لتي   �لعادلة 

�أبو �صليمان يف ر�صالته، �إىل �أن �آخر �إح�صاء�ت تقديرية لدى �ل�صمان �أ�صارت �إىل �أن هناك نحو 

3,100 �أجري فل�صطيني، ي�صتفيد منهم �ألف فقط من تعوي�ص نهاية �خلدمة ب�صبب ح�صولهم 

عملهم  �أرباب  �أو  هم  ي�صددون  فل�صطيني  �أجري   2,100 ي�صتفيد  ال  فيما  عمل،  �إجازة  على 

3
�ال�صرت�كات لل�صمان.

حذّرت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني من حماوالت ��صتخد�م �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  	•

�أن  “�لف�صاد“، بهدف ت�صفية وجود وكالة �الأونرو�. و�عتبت �جلبهة  و�الحتالل، لق�صية 
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�أن  �أروقة �الأونرو� من حتقيقات حول ق�صايا ف�صاد مايل و�أخالقي، يجب  ما يجري د�خل 

�إد�رياً من قبل موؤ�ص�صة �الأمم �ملتحدة بتنظيف �لوكالة من �مل�صوؤولني �مللوثني  تتم معاجلته 

“هذ� يتطلب �لرت�جع عن كافة �لقر�ر�ت �ملجحفة �لتي ��صتهدفت  �إن  بق�صايا ف�صاد. وقالت 

تدفق  ��صتمر�ر  على  و�لعمل  لالجئني،  �ملقدمة  و�خلدمات  �لفل�صطينيني  �ملوظفني  مئات 

مثل  �لتمويل  قطع  �أعلنت  �لتي  �لدول  وحّث  �لعامل،  بلد�ن  من  للوكالة  �لتمويلية  �ملو�زنات 

4
�صوي�رش� وهولند� عن �الأونرو� با�صتئناف متويلها“.

حذّر �لرئي�ص �ل�صابق جلهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي، يور�م كوهني Yoram Cohen، من خمطط  	•

�صمّ �ملنطقة ج يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل “�إ�رش�ئيل“، وقال الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن 

5
�صّم هذه �ملنطقة لـ“�إ�رش�ئيل“ �صيقود �إىل “حمام دم ال �رشورة له“.

�إن   Gal Shochami �صوخمي  غال  �الإ�رش�ئيلية  �ملدرعات  �صالح  يف   188 �لكتيبة  قائد  قال  	•

يف  �صوخمي،  و�أو�صح  �أكرث“.  لي�ص  وقت  “م�صاألة  غزة  قطاع  يف  �لبية  �لع�صكرية  �لعملية 

ع�رشين  حما�ص  نعيد  �أن  “هدفنا  �أن   ،Makor Rishon ري�صون  ماكور  �صحيفة  مع  لقاء 

عاماً للور�ء، وقد جاءت �لتدريبات �لتي �أجر�ها �جلي�ص يف �الأيام �الأخرية ]قرب قطاع غزة[ 

6
لتحقيق هذ� �لهدف“.

يف  �إجر�وؤها  �ملقرر  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  يف  �ملتناف�صة  �لقو�ئم  ت�صليم  عملية  �نتهت  	•

خلو�ص  �ُصجلت  �نتخابية  قائمة   32 �أن  �لت�صجيل،  عملية  �إغالق  مع  وتبنّي،   .2019/9/17
7

�النتخابات.

ذكر تقرير ل�صحيفة هاآرت�ص �أن �أحد �أكب م�صاريع �لدعاية �الإ�رش�ئيلية يف �لواليات �ملتحدة  	•

�ملعروف با�صم “ذ� �إ�رش�ئيل بروجكت The Israel Project“، قد �أغلق كلياً بعد �أن ثبت ف�صله 

يف �ل�صنو�ت �الأخرية، وبات على عتبة �الإفال�ص. وبح�صب عاملني يف �ملنظمة �ملذكورة، فاإن 

�ملنظمة عن جتنيد  نابع من عجز  �الإفال�ص،  �إعالن  �ملنظمة و�قرت�بها من  ف�صل  �أ�صباب  �أحد 

8
�أمو�ل لتمويل ن�صاطات �صيا�صية منا�رشة لـ“�إ�رش�ئيل“.

�الحتالل  �صلطات  �إن  )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  قال  	•

�الأ�صبوعني  خالل  �لغربية  �ل�صفة  يف  فل�صطينيون  يتلكها  مبنى   44 هدمت  �الإ�رش�ئيلي 

منطقة يف  �صكنية  �صقة   70 من  �أكرث  هدمت  كما   ،2019 يوليو  متوز/  �صهر  من   �الأخريين 

و�د �حلم�ص ب�صور باهر، د�خل جد�ر �لف�صل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �مل�صنفة يف �ملنطقة 

 ج، ويف �أر��صي �لقد�ص. و�أو�صح �ملكتب، يف تقريره، �أن عمليات �لهدم هذه، �أدت �إىل تهجري

9
38 فل�صطينياً، وت�رشر �أكرث من 6,000 �آخرين.
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اجلمعة، 2019/8/2

�صور  ت�رشيب  بعد  �لبرت�ء،  مدينة  يف  هارون  �لنبي  مقام  �إغالق  �الأردنية  �ل�صلطات  قررت  	•

ب�صكل  �ليهودية  �لدينية  طقو�صهم  يوؤدون  خاللها  ظهرو�  �إ�رش�ئيليني،  ل�صياح  وفيديوهات 

10
خمالف لتعليمات زيارة �ملو�قع �الأثرية يف �لبالد.

قال تقرير ملحرر �ل�صوؤون �لعربية يف �صحيفة هاآرت�ص، ت�صيفي برئيل Tzipi Bar’el، نقالً  	•

لقاء�ت  فرتة  منذ  يعقدون  “�إ�رش�ئيل“  عن  ممثلني  �إن  �أوروبية،  ديبلوما�صية  م�صادر  عن 

11
�رشية مع �صخ�صيات يف �حلكومة �لعر�قية، و�إن بع�ص هذه �للقاء�ت عقدت يف “�إ�رش�ئيل“.

�لغ�صب  جمعة  يف  لبنان  يف  �لفل�صطينية  و�لتجمعات  �ملخيمات  يف  �الآالف  ع�رش�ت  �صارك  	•

�لثالثة؛ �حتجاجاً على قر�ر وزير �لعمل �للبناين �ملتعلق بالعمالة �الأجنبية، ومطالبته ح�صول 

12
�لالجئني �لفل�صطينيني على “�إجاز�ت عمل“.

�صهد خميم عني �حللوة �لفل�صطيني يف لبنان حالة من �لغليان بعد مقتل ح�صني عالء �لدين  	•

�مللقب باأبي ح�صن �خلميني. وعقب �الغتيال، عقدت �لقيادة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية و�للجنة 

�الأمنية �جتماعاً يف عني �حللوة بحثت يف تد�عيات هذ� �لتطور على �لو�صع �الأمني يف �ملخيم، 

13
و�ل�صبل �الآيلة �إىل توقيف مطلق �لنار، متهيد�ً لت�صليمه �إىل �ل�صلطات �للبنانية.

ال�صبت، 2019/8/3

�خلا�صعة  ج،  مناطق  يف  بناء  تر�خي�ص  منح  عزمها  مرة،  الأول  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت  	•

�ملحلي  �حلكم  وزير  و�رّشح  �لغربية.  �ل�صفة  يف  و�إد�رياً  �أمنياً  “�إ�رش�ئيل“  ل�صيطرة 

�لفل�صطيني، جمدي �ل�صالح، لالإذ�عة �لفل�صطينية �لر�صمية، باأنه مّت �لبدء بتنفيذ خمططات 

14
هيكلية تنظيمية يف كل �ملناطق بغ�ص �لنظر عن �لت�صنيفات �الإ�رش�ئيلية.

ناق�ص جمل�ص �الأمن �لدويل، يف جل�صة خا�صة، ق�صية �الأطفال يف حاالت �لنز�عات �مل�صلحة.  	•

وفيما يتعلق باأطفال فل�صطني، ذكر �لتقرير �أن �صنة 2018 �صجلت �أعلى ن�صبة قتل و�إ�صابة 

�أطفال منذ 2014. �إذ ��صت�صهد 59 طفالً فل�صطينياً، و�أ�صيب 2,756 بجروح، معظمها كانت 

لالأطر�ف،  وبرت�ً  د�ئمة  �إعاقات  �الإ�صابات  و�صملت  غزة،  قطاع  يف  �لعودة  م�صري�ت  خالل 

عن  �مل�صوؤولية  و�مل�صتوطنون  �الحتالل  جي�ص  تقا�صم  �لقد�ص  و�رشقي  �لغربية  �ل�صفة  ويف 

203 من �الأطفال يقبعون  �لعنف �صدّ �الأطفال. ووفق حتقيقات �الأمم �ملتحدة، فاإن  حاالت 

نهاية وحتى  حماكمة،  دون  �أي  �الإد�ري  �العتقال  قيد  معظمهم  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون   يف 

بحكم  �الحتالل  �صجون  يف  طفالً   87 وجود  �لتقرير  �صجل   ،2018 دي�صمب  �الأول/  كانون 
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ق�صائي، ويخ�صع هوؤالء �الأطفال لظروف �عتقال �صعبة و�صوء معاملة. وبالرغم من ذلك 

15
مل تدرج �الأمم �ملتحدة “�إ�رش�ئيل“ يف قائمة �لعار.

االأحد، 2019/8/4

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية �إن “�إ�رش�ئيل“ مل تعد حترتم �أياً من �التفاقيات  	•

عليه  وبناء  ج،  مناطق  �أنها  على  و�لت�صنيفات  �ملناطق  كافة  مع  تتعامل  و�أ�صبحت  �ملوقعة، 

16
فاإننا �صنتعامل مع كافة �ملناطق على �أنها مناطق �أ.

�أفادت حركة “�ل�صالم �الآن“ �الإ�رش�ئيلية باأن “�إ�رش�ئيل“ �صادقت على خطط لبناء 2,304  	•

وحد�ت ��صتيطانية جديدة للم�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، هي �الأحدث يف �صل�صلة 

17
خطط متت �ملو�فقة عليها منذ تويل �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �ل�صلطة.

�أُعلن عن مقتل بالل �لعرقوب، يف عني �حللوة، و�أعلنت ف�صائل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية  	•

و�للجان �ل�صعبية يف منطقة �صيد�: “�إننا نهنئ �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني �لبطل وجميع �أهلنا يف 

خميم عني �حللو مبقتل �ملجرم �الإرهابي بالل �لعرقوب، �لذي طغى يف �إجر�مه �صّد �الأبرياء 

18
من �أبناء �صعبنا �ملنا�صل“.

�أكد م�صدر ع�صكري �إ�رش�ئيلي، ما �أوردته قناة 13 �لعبية حول �إ�صابة 30 جندياً مبر�ص  	•

�ل�رشطان، �أغلبهم يخدمون يف نظام �لدفاع �جلوي “�لقبة �حلديدية“. وبح�صب �مل�صدر، فاإن 

�مل�صوؤولني يجرون فح�صاً لتحديد ما �إذ� كان لعملهم يف نظام �لقبة عالقة باإ�صابتهم مبر�ص 

19
�ل�رشطان.

ك�صفت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �لنقاب عن م�رشوع �إ�رش�ئيلي لتطوير �آلية مدرعة حديثة  	•

�أطلِق عليها ��صم “�لكرمل Carmel“، تتميز بقدرة طاقم �صغري ي�صّم عدد�ً قليالً من �جلنود 

على ت�صغيلها، بدالً من �أربعة مقاتلني، كما ي�صتلزم ت�صغيل �الآليات �لقائمة. ومن �ملقرر �أن 

20
يتم تطوير �الآلية �جلديدة يف غ�صون خم�ص �أو �صبع �صنو�ت.

االإثنني، 2019/8/5

وقعو�  �لكني�صت،  النتخابات  �ملوحد  �ليمني  حتالف  مر�صحي  �إن  �لعبي،  كان  موقع  قال  	•

ومنها:  قدماً،  �لتحالف  �صيدفعها  �لتي  “�لقيم“  �عتبوه  مبا  مبوجبه  يتعهدون  ميثاقاً 

“�إ�رش�ئيل هي �لدولة �لقومية لل�صعب �ليهودي، وت�صمن �حلقوق �لفردية و�مل�صاو�ة جلميع 
مو�طنيها، و�ملعار�صة الإقامة دولة فل�صطينية، وفر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على مناطق يف 
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زميلها  لفكرة  معار�صتها  عن  �صاكيد  �أييلت  و�أعربت  �لغربية[“.  ]�ل�صفة  و�ل�صامرة  يهود� 

حّق  منح  دون  �لغربية،  �ل�صفة  �أر��صي  كل  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  بريت�ص  ر�يف 

�لت�صويت للفل�صطينيني. و�أ�صافت �أن هدفها فر�ص �ل�صيادة على �أر��ٍص �الأغلبية �ملطلقة فيها 

21
مو�طنون يهود.

غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  ن�صطاء  قيام  عن  �إ�رش�ئيلية  تقارير  �أعلنت  	•

للمقاومة  �لع�صكرية  �الأذرع  �أن  �إىل  م�صرية  �لبحر،  جتاه  عدة  جتريبية  �صو�ريخ  باإطالق 

22
تو��صل عمليات تطوير وبناء قدر�تها �لقتالية، بهدف حت�صني �أد�ء �ل�صو�ريخ ودقتها.

�لدولية و�لعالقات  �ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  مركز  ومدير  �الإير�ين  �لديبلوما�صي  قال  	•	

�ملو�صوي �أمري   The Center for Strategic Studies and International Relations 

�إىل  “حما�ص“  “�إن �خلطو�ت �الأوىل لعودة حركة �ملقاومة �الإ�صالمية   Amir Al Mousawi

دم�صق بد�أت فعلياً“، م�صدد�ً على �أن ترتيبات �لعالقة بني حما�ص و�لقيادة �ل�صورية جتري 

23
بتفهم كبري من قياد�ت حركة حما�ص و�لقيادة �ل�صورية.

�ل�صماح  �صيتم  �أنه  �لبكري،  و��صف  �ل�صيخ  �الأردين  �لق�صاة  قا�صي  باأعمال  �لقائم  �أعلن  	•

للمقد�صيني من �رشقي �لقد�ص �ملحتلة بتجديد جو�ز�ت �صفرهم �الأردنية يف �ملدينة �ملقد�صة، 

24
من دون حاجة لالنتقال �إىل �الأردن، باالإ�صافة �إىل تخفيف ر�صوم �لتجديد.

الثالثاء، 2019/8/6

رفع  على  تعمل  �الحتالل  دولة  �أن  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزير  ك�صف  	•

م�صتوى �لعالقات مع دول �خلليج �لعربي، معلناً يف هذ� �ل�صياق �أنه ز�ر دبي بهدف “�لتطبيع 

�لعلني“، و�أنه �لتقى ب�صخ�صية �إمار�تية و�صفها بـ“رفيعة �مل�صتوى“. و�أقّر كات�ص، �أمام جلنة 

�الأمن و�خلارجية �لتابعة للكني�صت، مب�صاركة “�إ�رش�ئيل“ يف �لتحالف �الأمني، �لذي تقوده 

�أنها ت�صارك يف �ملعلومات �ال�صتخبارية  �لواليات �ملتحدة حلماية �ملالحة يف �خلليج، كا�صفاً 

يف  �مل�صتوى  رفيعة  ب�صخ�صية  �أخري�ً،  �لتقى،  �أنه  كات�ص،  وك�صف  �أخرى“.  �أمنية  و“جو�نب 

25
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�أنه مّت �لتو�صل �إىل تفاهمات مهمة.

�دعى جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أنه �أحبط، موؤخر�ً، بالتعاون مع �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية عملية  	•

تفجريية كانت �صتُنفذ يف �لقد�ص. وح�صب �ل�صاباك، فاإن قو�ت �إ�رش�ئيلية عرثت على عبوة 

نا�صفة جاهزة، وعلى خمتب ل�صنع عبو�ت يف �خلليل. و�عتقلت قوة من وحدة �مل�صتعربني 

ك�صف  بادعاء  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  من  عدد�ً   “Duvdevan Unit “دوفدوفان 
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�ل�صاباك عن عدة خاليا ع�صكرية ت�صكلت بتوجيهات من حركة حما�ص يف قطاع غزة. و�دعى 

�ل�صاباك �أنه �كت�صف خالل حتقيقاته خلية تابعة حلما�ص، وتن�صط يف منطقة �خلليل “بتوجيه 

26
مبا�رش من �لذر�ع �لع�صكري“ حلما�ص.

�أن �صهر  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  �الإعالمية حلركة حما�ص يف  �لد�ئرة  �أفاد تقرير �صادر عن  	•
27

متوز/ يوليو 2019 �صهد تنفيذ 256 عمالً مقاوماً �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

تفريق  و�صائل  �إن  �الإن�صان،  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت  	•

�ملظاهر�ت �لتي ت�صتخدمها قو�ت جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحّق �ملتظاهرين �لفل�صطينيني 

“حتولت �إىل �صالح فتاك قاتل“، ومنها “قنابل �لغاز �مل�صيل للدموع، �لتي مل تعّد �أبد�ً لت�صيب 
�أج�صاد �لب�رش”. و�أو�صح �ملركز يف تقرير له، �أن قو�ت �الحتالل قتلت 216 فل�صطينياً، بينهم 

�إ�صافة �إىل جرح �الآالف، معظمهم باأعرية ناريّة، منذ �نطالق م�صري�ت �لعودة  43 قا�رش�ً، 

7 متظاهرين على  �أن  و�أ�صاف   .2019/6/30 2018/3/30 وحتى  على حدود قطاع غزة يف 

28
�الأقل ُقتلو� عقب �إ�صابتهم بقنابل غاز يف روؤو�صهم �أو وجوههم، ومن بينهم 4 قا�رشين.

قالت موؤ�ص�صات �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان �صمن ورقة حقائق �أ�صدرتها، �إن قو�ت �الحتالل  	•

93 طفالً،  بينهم  2019، من  615 فل�صطينياً، خالل �صهر متوز/ يوليو  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي 

حتى  �الحتالل  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  و�ملعتقلني  �الأ�رشى  عدد  �أن  و�أو�صحت  ن�صاء.  و9 

نهاية �أيار/ مايو 2019 بلغ نحو 5,700، منهم 37 مو�طناً، فيما بلغ عدد �ملعتقلني �الأطفال يف 

29
�صجون �الحتالل نحو 230 طفالً، و�ملعتقلني �الإد�ريني قر�بة �لـ 500.

وقّع وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن على قر�ر�ت جديدة حلظر �أي ن�صاطات  	•

�لقد�ص.  مدينة  مبحيط  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أو  �لفل�صطينية،  للمنظمات  �صيا�صية  �أو  ثقافية 

�لوزير  �أن   ،2019/8/6 يف  �ل�صادرة  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  و�أو�صحت 

30
�الإ�رش�ئيلي قرر متديد �إغالق كافة �ملوؤ�ص�صات �لتابعة لل�صلطة يف �ملدينة �ملقد�صة.

االأربعاء، 2019/8/7

“�إ�رش�ئيل  �صحيفة  يف  ن�رشه  مقال  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•

يينية  حكومة  �صي�صكل  بل  �النتخابات،  بعد  وطنية  وحدة  حكومة  ي�صّكل  لن  �إنه  �ليوم“، 

31
حم�صة.

هاجم نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني يف قطاع غزة، �لرئي�ص حممود عبا�ص، و�تهموه  	•

جاءت  باطلة.  وقر�ر�ت  �إجر�ء�ت  خالل  من  �لق�صائية  �ل�صلطة  على  �لتغول  دور  مبمار�صة 
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ت�رشيحات �لنو�ب خالل جل�صة خا�صة عقدها �لت�رشيعي مبقره، بح�صور نو�ب من كتلتي 

فتح )�لتيار �الإ�صالحي( وحما�ص �لبملانيتني. و�أكد �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي 

قانونياً  باطل  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  حّل   ،2019/7/18 يف  عبا�ص،  قر�ر  �أن  بحر،  �أحمد 

�رشيحة  خمالفة  ت�صكل  �لق�صائية  وللموؤ�ص�صات  للمجل�ص  ت�صكيله  �إعادة  و�أن  ود�صتورياً، 

32
و�نتهاكاً فا�صحاً للقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.

وقّعت �حلكومتان �الأردنية و�لفل�صطينية مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال توفري �حتياجات  	•

�خلبة  من  باال�صتفادة  �الأردن“،  وعب  “من  �لنفطية،  �مل�صتقات  من  �لفل�صطينية  �ل�صوق 

33
�الأردنية.

�حلكومة  يف  م�صاركته  �أو  ت�صكيله  حال  يف  جانت�ص،  بني  الفان  كاحول  قائمة  رئي�ص  توعّد  	•

�ملقبلة بعد �نتخابات �لكني�صت، �ملزمع �إجر�ءها يف 2019/9/17، ب�صّن عدو�ن �آخر �صّد قطاع 

غزة، وقال: “لن نوفر �أي و�صيلة، و�إذ� �قت�صت �حلاجة �صنعمل من �أجل �غتيال جميع قادة 

حما�ص، و�صنعمل من �أجل �أن ن�رشب �حليّز كله بالنري�ن، و�صننفذ �جتياحاً برياً متى نريد، 

و�ملكان �لذي نريده، و�مل�صاحة �لتي نريدها، و�لفرتة �لتي نريدها. و�ملبادرة كلها، من �لبد�ية 

“�أن�صح  قائالً:  جانت�ص  وتابع  �رشط“.  �أي  على  نو�فق  ولن  باأيدينا.  �صتبقى  �لنهاية،  حتى 

�أن يكونو� يف حالة هدوء مطلق، ال بالونات، ال قذ�ئف �صاروخية، ال طائر�ت  قادة حما�ص 

34
ورقية. ال �صيء“.

قاعدة  �لف�صاء، من  �إىل   AMOS-17 �أو  �الإ�رش�ئيلي عامو�ص-17  �ال�صطناعي  �لقمر  �أطلق  	•

�ت�صاالت  خدمات  تزويد  �إىل  يهدف  حيث  فلوريد�،  يف   Cape Canaveral كانافري�ل  كيب 

35
للقارة �الإفريقية.

بعد  �ملعتقل،  �إد�رة  مع  مبدئي  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  عن  عوفر  معتقل  يف  �الأ�رشى  �أعلن  	•

�التفاق  �أن  له،  بيان  يف  �الأ�صري،  نادي  و�أو�صح  �صاعة.  من  الأكرث  ��صتمرت  حو�ر  جل�صة 

وجلبوع،  وهد�رمي  ه�صارون  �صجون  �إىل  ونقلهم  قمعهم  متّ  �لذين  �الأ�رشى  �إعادة  يت�صمن 

�إىل جمدد�ً  �إعادتهم  على  �لعمل  حني  �إىل  �ل�صحر�وي  �لنقب  معتقل  �إىل  منهم  �صتة   ونقل 

36
معتقل عوفر.

قال وزير �خلارجية و�ملغرتبني ريا�ص �ملالكي، �إن جمهورية نيكار�غو� قررت فتح �صفارة  	•

مازن  عينت  نيكارغو�  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �ملالكي،  و�أو�صح  فل�صطني.  دولة  لدى  لها 

37
خف�ص �صفري�ً مقيماً لها، وهو مو�طن نيكار�غوي من �أ�صول فل�صطينية من نابل�ص.
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قال وزير �لطاقة �ليوناين �إن �ليونان و“�إ�رش�ئيل“ وقب�ص و�لواليات �ملتحدة �تفقت على  	•

تطوير �لتعاون يف جمال �لطاقة، و�أمن �الإنرتنت، و�لبنية �لتحتية، وذلك بعد �جتماع وزر�ء 

38
من �لدول �الأربع يف �أثينا.

على  تغريدة  يف  ميلمان،  يو�صي  معاريف،  �صحيفة  يف  �ال�صتخبارية  �ل�صوؤون  معلّق  كتب  	•

تويرت، م�صاء �أم�ص �الأربعاء، �أنّ �للو�ء �لليبي �ملتقاعد خليفة حفرت على عالقة وثيقة بجهاز 

39
�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي للمهام �خلا�صة “�ملو�صاد“.

قدّمت �حلكومة �لهندية تبعاً بقيمة 5 ماليني دوالر لوكالة �الأونرو�. وكانت �لهند قد عملت  	•

�إىل  2017 �صنة  يف  دوالر  مليون   1.25 من  لالأونرو�  �ل�صنوية  �ملالية  تبعاتها  زيادة   على 

40
5 ماليني دوالر يف �صنتي 2018 و2019.

�عتد�ء�ت  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  �أعلنت  	•

�الحتالل.  جي�ص  من  بحماية  وذلك  �لفل�صطينيني،  بحقّ  م�صتمر  ب�صكل  تزد�د  �مل�صتوطنني 

يف �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  و�عتد�ء�ت  جر�ئم  �أن  لها،  تقرير  يف  �ملنظمة،   و�أكدت 

حزير�ن/ يونيو 2019، متثلت بتدمري ممتلكات خا�صة يف ع�رش قرى، �أحرقو� خاللها نحو 

من �أكرث  �قتلعو�  كما  باحلبوب،  �ملزروعة  �حلقول  من  �لدومنات  وع�رش�ت  �صجرة   1,800 
41

700 �صتلة خ�صار، و�أتلفو� على �الأقّل 55 �صيّارة، �إ�صافة �إىل كتابة �صعار�ت معادية.

اخلمي�س، 2019/8/8

حلم،  بيت  جنوب  �إفر�ت  عند  �رشيعاً  جنوده  �أحد  على  عرث  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قال  	•

 Dvir Sorek بالقرب من م�صتعمرة عت�صيون، م�صري�ً �أن جثة �جلندي �لقتيل دفري �صوريك

�أن  يف  وي�صتبه  طعن،  �آثار  عليها  �لع�صكرية“  قبل  ما  دينية  مدر�صة  يف  “يدر�ص  جندي  وهو 

مقاومني فل�صطينيني خطفوه ثم قتلوه. ونقلت �إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن م�صادر �أمنية 

�إ�رش�ئيلية قولها �إن �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية �ن�صمت �إىل جهود �لبحث عن 

42
�ل�صيارة �لتي ��صتخدمها منفذو عملية قتل �جلندي.

تعهد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، بالدفع نحو �صمان �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية  	•

650 وحدة  “جميع �أنحاء �ل�صفة �لغربية“. وقال نتنياهو، وهو ي�صع حجر �أ�صا�ص لـ  على 

��صتيطانية جديدة يف م�صتعمرة بيت �إيل: �إن “منفذي �لهجمات ياأتون ليدمرو�، ونحن ناأتي 

لنبني. تعهدنا ببناء مئات �لوحد�ت �ل�صكنية، و�ليوم نقوم بذلك الأننا تعهدنا والأن مهمتنا 
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هي �إقامة دولة �إ�رش�ئيل يف بلدنا، �صمان �صيادتنا يف وطننا �لتاريخي. نعلم �أننا نح�ّصل دولة 

43
�إ�رش�ئيل بو��صطة �ملعاناة“.

تتحول  �أن  بقوة  يوؤيد  �إّنه  �صموتريت�ص،  بت�صلئيل  �الإ�رش�ئيلي،  �ملو��صالت  وزير  قال  	•

�إىل  م�صري�ً  �ليهودية،  �ل�رشيعة  تعاليم  وفق  تت�رشف  و�أن  دينية“،  “دولة  �إىل  “�إ�رش�ئيل“ 
معهم.  للتو�فق  م�صطرون  ونحن  ذلك  يقبلون  ال  �أ�صخا�ص  وجود  ذلك  دون  يحول  ما  �أن 

ونقل موقع و�ال �لعبي عن �صموتريت�ص قوله: �إن �لتطلع لدولة يهودية ت�صتند �إىل �لتور�ة 

وتعاليمها “هو �أمنية �إيانية ت�صاحب كل �صخ�ص موؤمن ويحافظ على �لفر�ئ�ص“، ح�صب 

44
تعبريه.

�أبلغ �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية، �أفيحاي مندلبليت، حمامي �لنائبة �ل�صابقة يف  	•

�لكني�صت، حنني زعبي، �أنه �صيتم ��صتدعاء زعبي، �إىل جل�صة ��صتماع لال�صتباه يف �رتكابها 

يف  كاذب  وت�صجيل  مزورة،  م�صتند�ت  و��صتخد�م  خطرية،  ظروف  يف  تزييف  �صبهات 

م�صتند�ت، وحماولة �حل�صول على �أمور عن طريق �الحتيال وتبيي�ص �الأمو�ل، كما �صيتم 

�إليه زعبي، على �لق�صية نف�صها. و�أعلن  مقا�صاة �لتجمع �لوطني �لديقر�طي �لذي تنتمي 

جلل�صة  �صيخ�صعون  م�صتبهاً،   35 �أن  �لعام،  �الدعاء  مبكتب  �القت�صادية  �ل�صوؤون  مكتب 

��صتماع يف ظروف م�صددة، بتهم ��صتخد�م م�صتند�ت مزورة، ومن بينهم �أع�صاء بارزون يف 

45
حزب �لتجمع.

قرر جمل�ص �الأوقاف ود�ر �الإفتاء بالقد�ص �ملحتلة، �إغالق كافة م�صاجد �لقد�ص و�إقامة �صالة  	•

عيد موحدة مركزية بامل�صجد �الأق�صى يوم �الأحد 2019/8/11. وذكر �ملجل�ص �أن ذلك ياأتي 

46
لتعطيل �قتحام �مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى وباحاته، يف ظّل �لدعو�ت �مل�صتمرة لذلك.

اجلمعة، 2019/8/9

حدود  على  فل�صطينيني  مو�طنني  �أربعة  ��صت�صهاد  عن  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  متحدث  �أعلن  	•

�أن  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  موقع  عنه  نقل  كما  �ملتحدث،  وزعم  غزة.  قطاع  و�صط 

�الأربعة قتلو� بعد حماولتهم �خرت�ق �ل�صياج �الأمني للحدود مع �لقطاع، مبيناً �أن �أحدهم مّت 

ت�صفيته مبا�رشة لدى دخوله �ل�صياج، و�الآخرين قتلو� خارجه. و�دعى �ملتحدث �أن �ل�صبان 

�الأربعة كان بحوزتهم بنادق من طر�ز كال�صنكوف Kalashnikov، وقنابل يدوية، وقذ�ئف 

47
.RPG آر بي جي�
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�أعلن مفتي �لقد�ص و�لديار �لفل�صطينية �ل�صيخ حممد ح�صني، عن تاأخري �صالة عيد �الأ�صحى  	•

�الحتالل  تهديد�ت  بعد   ،6:30 �ل�صاعة  من  بدالً   7:30 لل�صاعة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف 

�جلمعة  خطبة  يف  �ملفتي،  ودعا   .2019/8/11 �الأحد  �صباح  �مل�صجد  باقتحام  وم�صتوطنيه 

تهديد�ت  من  حمذر�ً  �الأ�صحى،  عيد  �أيام  �أول  للم�صجد  �لرحال  �صّد  �إىل  �الأق�صى،  بامل�صجد 

�مل�صتوطنني باقتحامه، م�صدد�ً على �أن �مل�صجد �الأق�صى للم�صلمني وحدهم، و�أنه ال يخ�صع 

48
للمفاو�صات �أو �مل�صاومات.

�ل�صلطة  �أجهزة  �أن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  �أعدته  تقرير  �أورد  	•

�صملت  ،2019 يوليو  متوز/  خالل  �لفل�صطينيني  بحّق  �نتهاكاً   435 نفذت   �لفل�صطينية 

ذمة  على  �حتجاز  حالة  و2  �حتجاز،  حالة  و173  ��صتدعاء،  حالة  و57  �عتقال،  حالة   101

�ملحافظ، و28 عملية مد�همة ملنازل و�أماكن عمل. ولفت �إىل �أنه جرى 5 حاالت تن�صيق �أمني 

تلتزم  مل  كما  نف�صها،  �لفرتة  خالل  مو�طنني  �عتقال  لتنفيذ  و�الحتالل  �ل�صلطة  �أجهزة  بني 

49
�الأجهزة �الأمنية بتنفيذ 5 قر�ر�ت ت�صمنت �الإفر�ج عن معتقلني �صيا�صيني.

حكومة  رئي�ص  �إقامة  مقر  �أمام  تظاهرو�  �لع�رش�ت  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت  	•

هد�ر  �جلي�ص،  جندَي  باإعادة  للمطالبة  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  يف  نتنياهو  بنيامني  �الحتالل 

50
جولدن Hadar Goldin و�صاوؤول �آرون، �ملحتجَزين يف قطاع غزة.

“�إن  �خل�رشي،  جمال  �لنائب  غزة،  قطاع  عن  �حل�صار  لك�رش  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  قال  	•

يف  و�لتجاري(  )�ل�صناعي  �القت�صادي  للقطاع  �ملبا�رشة  وغري  �ملبا�رشة  �ل�صهرية  �خل�صائر 

قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دوالر، ب�صبب �حل�صار و�أزمة �ملقا�صة و�لرو�تب و�الأزمات 

�ملتفاقمة“. و�أو�صح �خل�رشي �أن ن�صبة �لفقر جتاوزت �لـ 85%، فيما ن�صبة �لبطالة تزيد عن 

�لـ 60%، ومعدل دخل �لفرد �ليومي نحو دوالَرين، �إ�صافة �إىل �أن ع�رش�ت �آالف �خلريجني 

51
يعانون �لبطالة، وقلة فر�ص �لعمل.

قالت وز�رة �خلارجية �الإير�نية �إن م�صاركة “�إ�رش�ئيل“ يف حتالف ترعاه �لواليات �ملتحدة  	•

�أي  �أنها �صتتعامل بقوة مع  يف مياه �خلليج هو تهديد �رشيح الأمن طهر�ن �لقومي، موؤكدة 

52
وجود �إ�رش�ئيلي يف مياه �خلليج �صمن �صيا�صاتها �لر�دعة و�لدفاعية.

 The Human Rights �الإن�صان  حقوق  ملجل�ص  �ال�صت�صاري  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب  قال  	•

Council Advisory Committee جان زيغلر Jean Ziegler، يف حديث لبنامج “�أ�صدقاء 

حقوق  بانتهاك  دوري،  ب�صكل  مد�نة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  فل�صطني،  تلفزيون  عب  فل�صطني“ 
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وتدمري  �لتع�صفية  وجر�ئمها  بعدو�نها  م�صتمرة  وهي  �لدويل،  �لقانون  وخمالفة  �الإن�صان 

�ملنازل، �إىل جانب حما�رشتها قطاع غزة، ومع ذلك ما ز�ل جمل�ص حقوق �الإن�صان عاجز�ً عن 

53
�لتعامل مع هذه �النتهاكات.

ال�صبت، 2019/8/10

�عتقل جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أربعة فل�صطينيني، ب�صبهة قتل جندي �إ�رش�ئيلي، �خلمي�ص  	•

2019/8/8. وذكرت مو�قع فل�صطينية، �أن �ملعتقلني هم من قرية بيت كاحل يف �خلليل، وهم 
54

�صقيقان �ثنان وقريبهما من عائلة ع�صافرة، وزوجة �أحدهما.

قال �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، يف كلمة له �أمام ح�صد من جماهري خميم �جللزون يف  	•

ر�م �هلل، �إن �لطارئني على �الأر�ص �لفل�صطينية �صريحلون عنها �إىل “مزبلة �لتاريخ“، الأن هذه 

�الأر�ص هي �أر�ص �لكنعانيني، م�صيفاً “نحن �لكنعانيون“. وجدد عبا�ص �لتاأكيد على �ملوقف 

�لعامل:  ولكل  لهم  “قلنا  وقال  �الأمريكية.  �لقرن“  لـ“�صفقة  �لر�ف�ص  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي 

ال ل�صفقة �لعار. وقلنا لهم: ال للقاء�ت و�ر�صو، وال للقاء�ت �ملنامة، وال الأي �صيء ال يقبله 

�ل�صعب �لفل�صطيني“. وقال عبا�ص “�أوجه ند�ئي �إىل �أهلنا يف غزة، و�أقول لهم: كفى... كفى 

هذ� �النق�صام، ل�صالح َمن هذ� �النق�صام. �إنه ل�صالح �لعدو، وقياد�ت )حما�ص( تعمل من �أجل 

55
�لعدو ولي�ص من �أجل فل�صطني“.

للفل�صطينيني  �عتذ�ر  ر�صالة  �لري�صوين  �أحمد  �مل�صلمني  لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  رئي�ص  وجّه  	•

“�لهجمة  مع  تز�ماً  وذلك  �ملقد�ص،  بالبيت  الإخو�نهم  دعمهم  يف  �مل�صلمني  “تق�صري“  ب�صبب 

�لهمجية و�لعدو�نية �لتي يعتزم �للقطاء �صنّها يف �أيام �لعيد �ملباركة“، ح�صب تعبريه. كما دعا 

�لري�صوين �مل�صلمني يف كافة �أنحاء �لعامل لزيارة �لقد�ص، ودعم �ملقد�صيني و�ملر�بطني مادياً 

�أن  مو�صحاً  للتطبيع،  د�عياً  �أو  مطبعاً  �لقد�ص  ز�ر  من  كل  “لي�ص  �أن  على  م�صدد�ً  ومعنوياً، 

56
�لغر�ص و�ملق�صد من �لزيارة كفيل مبعرفة �ملوقف �ل�رشعي و�ل�صيا�صي منها“.

االأحد، 2019/8/11

م�صددة  بحر��صة  �ملغاربة،  باب  جهة  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  م�صتوطناً   450 �قتحم  	•

�ملغاربة  باب  �مل�صتوطنني قد جتمهرو� خارج  �الحتالل وقو�ته. وكان ع�رش�ت  من �رشطة 

منذ �ل�صاعة �ل�صابعة و�لن�صف �صباحاً، بالتز�من مع �صالة عيد �الأ�صحى �ملبارك، الإحياء 

ذكرى ما ي�صمى “خر�ب �لهيكل“ �ملزعوم، ولكن وجود 100 �ألف م�صٍل د�خل باحاته حال 
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�إ�صابة يف   40 دون �قتحامهم يف تلك �لفرتة. وح�صب �مل�صادر �لطبية، فقد مّت ت�صجيل نحو 

�أو ب�صظايا قنابل �ل�صوت، و�أخرى بحاالت �ختناق،  �صفوف �مل�صلني، باالأعرية �ملطاطية، 

57
بينها �إ�صابة طفل ب�صظايا قنبلة �صوت.

حذّر رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية من �أي خطوة من �صاأنها �مل�صا�ص  	•

�أي  �أو  و�ملكاين،  �لزماين  �لتق�صيم  فر�ص  حماوالت  �أو  و�أهله،  �ملبارك  �الأق�صى  بامل�صجد 

�إجر�ء من �صاأنه تغيري �لهوية �الإ�صالمية للم�صجد. و�صدد هنية، يف ت�رشيح �صحفي، على 

�أن “حماية �الأق�صى و�ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية تتّم يف ظّل معادلة تقوم على توحيد 

58
�صعبنا وتر�كم �لقوة، وتفعيل �ملقاومة بكل �أ�صكالها“.

��صت�صهد �صاب فل�صطيني جر�ء �إطالق قو�ت �الحتالل �لنار عليه �صمال قطاع غزة. وزعم  	•

جي�ص �الحتالل �أن �ل�صاب كان م�صلحاً و�قرتب من �ل�صياج �لفا�صل �صمال �لقطاع، مدعياً �أن 

59
جنوده ردو� على �إطالق �لنار من �ل�صاب وقتلوه.

االإثنني، 2019/8/12

�جلندي  قتل  عملية  منفذي  منازل  بهدم  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  تعهد  	•

“�إ�رش�ئيل“  �إن  2019/8/8. وقال نتنياهو، خماطباً �جلنود �الإ�رش�ئيليني،  دفري �صوريك، يف 

60
�أحبطت خالل �صنة 2018 �أكرث من 600 عملية.

جي�ص  يف  حديثاً  جتندو�  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  �أكدت  	•

و�أو�صحت  نف�صية“.  �صدمات  من  “يعانون  غزة،  قرب  م�صتعمر�ت  وي�صكنون  �الحتالل، 

�ل�صحيفة �أن هوؤالء �مل�صتوطنني ولدو� �صنة 2001، وهي �ل�صنة �لتي بد�أ فيها �إطالق �صو�ريخ 

�ملقاومة من قطاع غزة؛ حيث يعانون منذ 18 عاماً من جوالت ت�صعيد متتالية مع �ملقاومة. 

�لظاهرة، حيث عقد روؤ�صاء  من هذه  قلقاً  �أ�صبح  �أن جي�ص �الحتالل  �إىل  يديعوت  و�أ�صارت 

61
جمال�ص م�صتعمر�ت غالف غزة جل�صة طارئة ملناق�صة هذ� �لو�صع.

�أكد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات �أن 6 �أ�رشى يو��صلون �إ�رش�بهم �ملفتوح عن �لطعام،  	•

يف �ليوم �لثاين لعيد �الأ�صحى، �حتجاجاً على ��صتمر�ر �عتقالهم �الإد�ري، بينما �رتفع عدد 

62
�الأ�رشى �ملت�صامنني معهم �إىل 49 �أ�صري�ً.

�حلدودية  �ملنطقة  �خرتقت  �صغرية  م�صرية  طائر�ت  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  قو�ت  قالت  	•

من  �ثنتني  �أن  �لعبية  �أحرونوت  ليديعوت  �الإلكرتوين  �ملوقع  وذكر  غزة.  قطاع  جنوب  يف 
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�لدرونات عادتا م�صاء �الإثنني �إىل غزة فور�ً بعد �أن �خرتقتا �حلدود دون ت�صكيل �أي خطر، 

63
ومل يتمكن جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �إ�صقاطهما.

�رتكبتها  �لتي  �لوح�صية  �العتد�ء�ت  �أن  �لغامن  مرزوق  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  �أكد  	•

قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحقّ �مل�صلني يف باحات �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أول �أيام عيد 

�الأ�صحى �ملبارك، يثبت جمدد�ً “�صقوط دعو�ت �ل�صالم �لز�ئفة، وم�صاريع �لت�صوية �لفارغة 

مع كيان حمتل ال يعرف �إال منطق �لبط�ص و�لقوة“. وقال �لغامن: “من �ملعيب و�مل�صني ترك 

64
�ملقد�صيني و�لفل�صطينيني عموماً يو�جهون �لعدو وحدهم دون دعم و�صند“.

قال وزير �خلارجية �لعر�قي حممد علي �حلكيم �إن بالده ترف�ص م�صاركة �لكيان �ل�صهيوين  	•

يف �أي قوة لتاأمني مرور �ل�صفن يف �خلليج �لعربي، وذلك يف �أول موقف عر�قي �إز�ء تقارير 

�خلليج  يف  �ملالحة  لتاأمني  م�صرتكة  قوة  يف  �مل�صاركة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  نية  عن  حتدثت 

65
�لعربي.

قال �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف مقابلة مع تلفزيون  	•

بلومبغ Bloomberg Television، �إن �لواليات �ملتحدة ال تتطلع �إىل تغيري �لنظام يف �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �لتي حتكم �ل�صفة �لغربية. �إال �أنه �أ�صار �إىل �أن �لواليات �ملتحدة �صتو��صل جتنب 

66
�أي تعامل مع حركة حما�ص �لتي حتكم قطاع غزة.

�لتي  �لدفاعية،  �حلديدية  �لقبة  من  منظومتني  ل�رش�ء  عقد�ً  �الأمريكية  �لدفاع  وز�رة  وقّعت  	•

 Rafael Advanced Defense �ملتطورة  �لع�صكرية  لل�صناعات  رفائيل  �رشكة  ت�صنعها 

�لدفاع  ووز�رة  �الأمريكية  �لدفاع  وز�رة  بني  �ل�صفقة  توقيع  ومّت  �الإ�رش�ئيلية.   Systems

لنقل  ��صتعد�د�ً  �ملباحثات  �لطرفان  بد�أ  وقد  �ملا�صية،  �لقليلة  �الأ�صابيع  يف  �الإ�رش�ئيلية 

�ملنظومتني �إىل �لواليات �ملتحدة. وك�صف د�ريل يونغمان Daryl Youngman، �مل�صوؤول عن 

�لتحديثات يف جمال �لدفاع �ل�صاروخي يف وز�رة �لدفاع �الأمريكية، �أن �جلي�ص �الأمريكي قد 

67
بد�أ بالفعل �لعمل على و�صع جد�ول زمنية لت�صلم �لبطاريات �الإ�رش�ئيلية.

الثالثاء، 2019/8/13

ك�صفت �لقناة 13 �الإ�رش�ئيلية عن لقاء �رشي جمع رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص  	•

�صّم  �لذي   ،The Democratic Camp �الإ�رش�ئيلي  �لديوقر�طي“  “�ملع�صكر  �أع�صاء  مع 

 Noa رومتان  ونوعا   ،Issawi Frej فريج  عي�صاوي  مريت�ص  حزب  عن  �لكني�صت  ع�صو 

Rothman حفيدة �إ�صحاق ر�بني Yitzhak Rabin. وقال عبا�ص �إنه ياأمل �أن تو�فق �حلكومة 
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�إليه. و�تهم عبا�ص  “على �لتحدث“  “�إ�رش�ئيل“ )بعد �النتخابات(  �جلديدة �لتي �صت�صكل يف 

وهاجم  مو�صكو،  يف  عدة  مر�ت  لقائه  برف�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص 

حما�ص  مع  وحدة  حكومة  �إن�صاء  مر�ر�ً  عار�ص  نتنياهو  “�إن  قائالً:  بقوة  نتنياهو  عبا�ص 

68
و�إر�صاء �مل�صاحلة �لد�خلية �لفل�صطينية، لكنه دفع ماليني �لدوالر�ت على �لفور حلما�ص“.

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية “�إن �حلرب �ملالية على �ل�صلطة �لفل�صطينية من  	•

�إ�رش�ئيل و�لواليات �ملتحدة، هدفها �لرئي�صي دفع �لفل�صطيني ليقبل ب�صفقة �لقرن لي�صبح 

�ملال مقابل �ل�صالم، ولن نقبل بهذه �مل�صاومة“. و�أ�صاف ��صتية، خالل لقائه مع 37 ع�صو�ً 

من �أع�صاء �لكوجنر�ص �الأمريكي، يف ر�م �هلل، �أن “�حلو�ر يف �إ�رش�ئيل �الآن هو بني مع�صكر 

�صّم �أر��صي �ل�صفة �لغربية ومع�صكر �إبقاء �الأمر �لو�قع، بينما مع�صكر �ل�صالم تاآكل و�ندثر، 

69
فاالإجر�ء�ت �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية هدفها تدمري حّل �لدولتني“.

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إن �ملقاومة �صتمطر �ملدن �ل�صهيونية  	•

قادمة.  حرب  �أي  يف  �لدخول  �الحتالل  حاول  �إذ�  �لو�حدة،  �لر�صقة  يف  �ل�صو�ريخ  مبئات 

و�أ�صاف �ل�صنو�ر، خالل جتمع عائلي �رشقي خانيون�ص، �أن �ملقاومة �صتك�رش جي�ص �لعدو 

�ملهزوم �إذ� ما دخل �لقطاع، موؤكد�ً �أن حما�ص لن ترتدد يف حماية �مل�رشوع �ملقاوم حتى دحر 

�لعدو �ل�صهيوين. و�أكد �ل�صنو�ر على �رشورة حتقيق �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية وك�رش 

70
�حل�صار، باإ�رش�ك �لع�صائر و�لعائالت يف قطاع غزة.

هنّاأ وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص نظريه �لبحريني خالد بن �أحمد �آل خليفة،  	•

�لتغريدة:  يف  وجاء  تويرت.  على  �لعربية  باللغة  تغريدة  يف  �الأ�صحى،  عيد  حلول  مبنا�صبة 

ول�صعب  لك  �أمتنى  �أن  �أود  �لبحرين،  خارجية  وزير  خليفة  �آل  �أحمد  بن  خالد  “�صديقي 
�أبناء  تر�ث  يوؤدي  �أن  “�أمتنى  و�أ�صاف:  �الأ�صحى“.  عيد  مبنا�صبة  مباركاً  عيد�ً  �لبحرين 

�لبلدين،  �لتعاون بني  �ل�صعبني و�إىل  �ل�صالم و�الأخوة بني  �إىل  �لذي ن�صاركه معكم  �إبر�هيم، 

71
�أتطلع �إىل روؤيتك مرة �أخرى قريباً“.

جديد  �أمني  جد�ر  بناء  قرر  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �إن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  قالت  	•

على حدود قطاع غزة. وذكرت �لقناة �أن �لقر�ر جاء مبو�فقة رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لدفاع 

بنيامني نتنياهو، حيث تقرر �إن�صاء �جلد�ر، ملنع �لت�صلل من قطاع غزة. و�أ�صافت �أن �جلد�ر 

�ملحاذية  باملناطق  و�صيكون  كيلومرت�ت،  ت�صعة  �متد�د  وعلى  �أمتار  �صتة  بارتفاع  �صيكون 

72
للحدود �ل�صمالية لقطاع غزة.
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�ملتزمتني  �ليهود  طائفة  �أتباع  من   ،Eliyahu Kaufman كاوفمان  �إلياهو  �حلاخام  يوؤكد  	•

�أن  �ال�صتفز�زيني“،  بيد  “�حلرم  بعنو�ن  مقال  يف   ،)Haredim )�حلريدمي  �الأ�صوليني 

لـ“جبل �لهيكل“ )�مل�صجد �الأق�صى( ال عالقة لها بالديانة �ليهودية.  �قتحامات �مل�صتوطنني 

و�إما  علمانيون  �إما  هم  �الأق�صى  يقتحمون  �لذين  �مل�صتوطنني  قادة  �أن  �حلاخام  ويو�صح 

�إن حاخامات  �لدولة. وقال كاوفمان  �لدين عن  �أ�صالً ف�صل  غريبو �الأطو�ر، ممن يوؤيدون 

�ليهود  لدعوة  يبادرو�  مل   ،Yitzhak Yosef يو�صيف  يت�صحاق  �حلاخام  عد�  �حلريدمي، 

لالمتناع من زيارة ��صتفز�زية للم�صجد �الأق�صى، بالرغم من �أن كبار �حلاخامات �لتاريخيني 

73
حظرو� مثل هذه �لزيار�ت.

االأربعاء، 2019/8/14

ك�صف رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر عن لقاء جرى خالل �لفرتة �لقريبة  	•

�ل�صيا�صية و�لع�صكرية، ملناق�صة م�رشوع  �الإ�صالمي،  �ملا�صية بني قياد�ت حما�ص و�جلهاد 

بكل  �صاعات،  �صت  قر�بة  “جل�صنا  �ل�صنو�ر:  و�أ�صاف  و�لعودة.  للتحرير  وخططه  �ملقاومة 

للتحرير،  و�لرتتيبات  و�لتح�صري�ت  �ملقاومة،  م�رشوع  تفا�صيل  نناق�ص  و�أخوة  حب 

و�لعودة، و�صدّ �لعدو�ن“. وتابع قائالً: “نحن و�إخو�ننا يف ف�صائل �ملقاومة بكتائب �لق�صام 

و�لعالمة  �لوطني،  �لعمل  تطور  ويعلم  ي�صهد  و�جلميع  نهار،  ليل  يعملون  �لقد�ص  و�رش�يا 

�لعمليات وغرفة  �لعودة،  مل�صري�ت  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  هي  فيها،  و�الأ�صهر   �لبارزة 

74
�مل�صرتكة“.

رئي�ص  بحفيدة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �جتماع  �إن  حما�ص  حركة  قالت  	•

�صعبنا،  بت�صحيات  “��صتخفاف  �هلل،  ر�م  يف  ر�بني،  �إ�صحاق  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

75
و�صكل من �أ�صكال �لتطبيع“.

�ل�صلطة  رئي�ص  جمع  �لذي  �لتطبيعي  �للقاء  �إن  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  قالت  	•

�لفل�صطينية حممود عبا�ص مع وفد �حلزب �لديوقر�طي �الإ�رش�ئيلي، �لذي ي�صّم يف �صفوفه 

وطعنة  لالأوهام،  وت�صويق  ذ�ته  �لتدمريي  �لنهج  يف  ��صتمر�ر  بار�ك،  �إيهود  �حلرب  جمرم 

76
لت�صحيات �صهد�ء و�أ�رشى �صعبنا.

قال وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن �إنه “يجب تغيري �لو�صع �لر�هن يف �مل�صجد  	•

يف  �ل�صالة  �ليهود  حّق  من  �أنه  �أرد�ن  وزعم  فيه“.  �ل�صالة  �ليهود  ي�صتطيع  حتى  �الأق�صى 

م�صليات  د�خل  �أي  مغلق،  مكان  �أو  مفتوح  مكان  يف  جماعي،  �أو  فردي،  ب�صكل  �الأق�صى 



372

اليوميات الفل�سطينية

�مل�صجد �الأق�صى. كما قال قائد �رشطة “لو�ء �لقد�ص“ �إنه “ال يوجد و�صع ر�هن عندما يتعلق 

77
�الأمر بجبل �لهيكل“.

و�ال  مبوقع  ن�رشه  تقرير  يف   ،Amir Oren �أورن  �أمري  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �خلبري  قال  	•

كفيلة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  و�لرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  بني  �لقائمة  �لعالقة  �إن  �لعبي، 

تر�مب،  يتبعها  �لتي  �حلمقاء  “�ل�صيا�صة  الأن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الأمنية  �الأو�صاع  بتدهور 

و�أو�صاعها  معها،  �الأمني  �لتن�صيق  ��صتمر�ر  تهدد  مالياً،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مبعاقبة 

�القت�صادية، فيما تثبت حكومة نتنياهو ف�صل �صيا�صتها �لردعية، وبدالً من تغيريها، فاإنها 

78
تف�صل �إطالق �لتهديد�ت �جلوفاء �صّد �لفل�صطينيني“.

تنظيم  خطة  �للبناين  �لوزر�ء  جمل�ص  بحث  �إن  �صليمان  �أبو  كميل  �للبناين  �لعمل  وزير  قال  	•

�إجاز�ت �لعمل لالجئني �لفل�صطينيني، ومناق�صة كّف يد وز�رته عن متابعة �إجر�ء�تها يف هذ� 

�أنه ما ز�ل منفتحاً، ال بل م�رش�ً، على مناق�صة  �خل�صو�ص، ال ركيزة قانونية له. و�أو�صح 

�الأخذ  مع  �لوزر�ء،  جمل�ص  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  على  وتد�عياتها  �لعمل  وز�رة  خطة 

79
بخ�صو�صية و�صعهم �ملكر�ص بالقو�نني.

�ل�صمالية. وبح�صب  �أمريكا  �إىل مطار بن جوريون قادمني من  242 مهاجر�ً يهودياً  و�صل  	•
80

قناة ري�صت كان، فاإن �أ�صغر �ملهاجرين �جلدد يبلغ من �لعمر 28 عاماً، و�أكبهم 69 عاماً.

اخلمي�س، 2019/8/15

طليب  ر�صيدة  �الأمريكي،  �لديوقر�طي  �حلزب  يف  �لع�صوتني  �الحتالل  �صلطات  منعت  	•

ح�صب  ب�صورتها“،  كبرية  بـ“�أ�رش�ر  ت�صببتا  الأنهما  “�إ�رش�ئيل“،  دخول  من  عمر،  و�إلهان 

قولها. وقال �لرئي�ص �الأمريكي، دونالد تر�مب، �إن “�إ�رش�ئيل“ �صتظهر “�صعفاً �صديد�ً“ يف 

ر�صيدة  �لديوقر�طي،  �حلزب  عن  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  ع�صوي  بدخول  �صماحها  حال 

�لديوقر�طيتني  �لنائبتني  �أن  تر�مب، على �صفحته على تويرت،  و�إلهان عمر. وغرّد  طليب 

“تكرهان �إ�رش�ئيل، وتكرهان �ل�صعب �ليهودي باأكمله، وال يوجد �صيء يكن قوله �أو فعله 
81

لتغيري ر�أيهما“.

3.68 ماليني دوالر(  13 مليون �صيكل )نحو  قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حجز مبلغ نحو  	•

من �أمو�ل �ل�رش�ئب �لفل�صطينية، ��صتجابة لقر�ر ق�صائي بتحويل مبلغ 12.7 مليون �صيكل 

)نحو 3.6 ماليني دوالر( من �لعو�ئد �ملالية �لفل�صطينية �إىل د�ئرة �حلجوز�ت؛ وذلك ب�صبب 

�ملحكمة  ق�صت  �أن  بعد  �لقر�ر  هذ�  وجاء  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �صّد  فتحت  ق�صائية  ملفات 
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�ملركزية �الإ�رش�ئيلية ل�صالح ما متت ت�صميتهم “�إ�رش�ئيليني عرب“ كانو� يعي�صون يف �ل�صفة 

82
�لغربية، �عتقلتهم �ل�صلطة �لفل�صطينية لال�صتباه يف جت�ص�صهم ل�صالح “�إ�رش�ئيل“.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة ��صت�صهاد فل�صطيني، و�إ�صابة �ثنني �آخرَين بر�صا�ص قو�ت �الحتالل  	•

على  �لر�صا�ص  �الحتالل  قو�ت  �أطلقت  �أن  بعد  وذلك  �ملحتلة،  �لقد�ص  من  �لقدية  �لبلدة  يف 

�صابَني بدعوى تنفيذهما عملية طعن، و�أ�صابت حار�صاً من حر��ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك 

83
بعدما �قتحمته، و�أجبت �ملتو�جدين يف �مل�صجد على �إخالئه.

“قانون  13 �الإ�رش�ئيلية �أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلية قررت �إدر�ج  ك�صفت �لقناة  	•

على  �لطالب  و�إجبار  �ملدنيات،  ملو�صوع  �لر�صمي  �لتعليمي  �ملنهاج  يف  �لعن�رشي  �لقومية“ 

�لعام  من  بد�ية   ،)Bagrut )�لبجروت  �لعامة  �لثانوية  �صهادة  المتحان  للتح�صري  در��صته 

84
�لدر��صي 2020/2019.

نقلت �صحيفة وول �صرتيت جورنال The Wall Street Journal �الأمريكية، عن م�صوؤولني  	•

�إ�رش�ئيليني  �رّشية بني م�صوؤولني  �جتماعات  رّتبت  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �أمريكيني مطّلعني، 

و�أو�صحت  �خلليج.  يف  �ملفرت�ص  �الإير�ين  �لتهديد  حول  معلومات  لتبادل  و�إمار�تيني، 

لل�صاأن  �الأمريكي  �ملبعوث  باإد�رة  نّظمت  �الجتماعات  تلك  �أن  ن�رشته،  تقرير  يف  �ل�صحيفة، 

�الإير�ين بريان هوك، يف خطوة و�صفتها �ل�صحيفة باأنها “�أحدث عالمة على �لذوبان �مل�صتمر 

85
يف �جلليد بني تل �أبيب و�أبو ظبي.

ذكرت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، يف تقريرها �الإح�صائي �لـ 17 لل�صحايا  	•

و�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صورية منذ �ندالع �الأزمة �ل�صورية يف �آذ�ر/ مار�ص 2011، �أن عدد 

86
�لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ��صت�صهدو� منذ بد�ية �الأحد�ث يف �صورية بلغ 3,989 �صهيد�ً.

اجلمعة، 2019/8/16

��صت�صهد �ملو�طن �لفل�صطيني عالء خ�رش �لهريي من مدينة بيت حلم، عقب �إطالق قو�ت  	•

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنار عليه بالقرب من جتمع غو�ص عت�صيون �ال�صتيطاين �ملقام على 

م�صادر  وزعمت  دع�ص.  عملية  تنفيذ  حماولته  بزعم  حلم،  بيت  جنوب  �ملو�طنني  �أر��صي 

87
�إعالمية عبية �أن م�صتوطنني �ثنني �أ�صيبا بجروح جر�ء �حلادث.

“نقول  �صحفية:  ت�رشيحات  يف  �حلية،  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال  	•

حتت  من  �لنار  �أ�صعلنا  كلما  و�لقد�ص،  �الأق�صى  �مل�صجد  من  �قرتبت  كلما  �إنك  لالحتالل 
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�أ�صبحت حالة �صعبية عامة ولي�صت منح�رشة  “�ملو�جهة و�ملقاومة  �أن  �أقد�مك“، مو�صحاً 

“�لتن�صيق �الأمني �أ�صبح عربون بقاء �ل�صلطة  بالف�صائل �لفل�صطينية“. وتابع �حلية قائالً: 

الأن  �ل�صلطة  د�عياً  �الأمني“،  �لتن�صيق  �صيتجاوز  �صعبنا  �أن  ونوؤكد  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية 

88
تكون درعاً للوطن.

قرر رئي�ص �الأركان �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف فر�ص عقوبة على قائد فرقة �جلليل �لع�صكرية  	•

�أعقاب  �لقر�ر يف  Rafi Milo، تق�صي بتجميد ترقيته. و�تخذ كوخايف هذ�  �لعميد ر�يف ميلو 

دخول ميلو برفقة عدد من �جلنود �إىل �أحد �الأنفاق، �لتي حفرها حزب �هلل حتت �حلدود مع 

لبنان، وو�صلو� �إىل مدخل �لنفق يف �جلانب �للبناين. ور�أى كوخايف �أن ميلو �صكل بذلك خطر�ً 

على حياته وحياة �جلنود، وكاد يورط “�إ�رش�ئيل“ بو�قعة خطرية جد�ً عند �حلدود �ملتوترة 

89
�أ�صالً.

Haim Katz �ال�صتقالة  �أعلن وزير �لرفاه و�خلدمات �الجتماعية �الإ�رش�ئيلي حاييم كات�ص  	•

�لوزر�ء بنيامني نتنياهو.  �إىل رئي�ص  �أن وجّه كتاب �ال�صتقالة  من من�صبه يف �حلكومة، بعد 

و�أورد موقع �صحيفة يديعوت �أحرنوت �أن �ال�صتقالة جاءت بعد �أن قرر �مل�صت�صار �لق�صائي 

بتهمة   ،2019/8/18 يف  كات�ص  �صّد  �تهام  الئحة  توجيه  نيته  مندلبليت  �أفيحاي  للحكومة 

90
�الحتيال و�خليانة.

قمعت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �مل�صاركني يف جمعة “�ل�صباب �لفل�صطيني“ من م�صري�ت  	•

�لعودة �ل�صلمية على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة، ما �أدى �إىل �إ�صابة 63 فل�صطينياً بر�صا�ص 

91
�الحتالل.

�أكدت �صبكة “�أنني �لقيد“ �ملخت�صة يف �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �لفل�صطينيني، �أّن �حلركة  	•

�الأ�صرية د�خل �صجون �الحتالل �نتزعت للمرة �الأوىل يف تاريخها، حق �الأ�رشى با�صتخد�م 

�لهو�تف �لعمومية و�لتو��صل مع ذويهم، وذلك بعد ر�صوخ �إد�رة �ل�صجون للمطالب �لتي 

92
�صعى �إليها �الأ�رشى يف �إ�رش�باتهم �جلماعية �ل�صابقة.

هدد �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل “�إ�رش�ئيل“ بتدمري �ألويتهم �لع�صكرية  	•

لبنان �صتكون على �صاكلة  فاإّن كّل بقعة يف  �أر�صنا،  �إىل  “�إذ� دخلتم  لبنان، قائالً:  �إذ� دخلو� 

و�أكد  �الإ�رش�ئيلية“.  �الألوية  لتدمري  مبا�رش�ً  بثّاً  �صتح�رشون  جبيل(،  )بنت  �ل�صمود  مربع 

و�إير�ن  و�لعر�ق  و�صورية  لبنان  �إىل  فل�صطني  من  ممتدة  مقاومة  “جبهة  �ليوم  لدينا  قائالً، 

93
و�ليمن، وقوى �صيا�صية حيّة يف �لبحرين وتون�ص و�ملنطقة و�لعامل“.
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لها  قّدمته  �لذي  �لعر�ص  طليب  ر�صيدة  فل�صطيني  �أ�صل  من  �الأمريكية  �لنائبة  رف�صت  	•

�إن  وقالت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صنّة  جّدتها  بزيارة  لها  بال�صماح  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات 

تغريدة  يف  طليب  وقالت  “جائرة“.  �لزيارة  على  �لعبية  �لدولة  فر�صتها  �لتي  �ل�رشوط 

�أوؤمن  �أّن زيارة جّدتي يف ظّل هذه �ل�رشوط �جلائرة تتعار�ص وكل ما  “قررت  على تويرت: 

عطي �ل�صعب 
ُ
�أ “عندما فزت،  �أي حماربة �لعن�رشية و�جلور و�لظلم“. و�أ�صافت قائلة:  به، 

�لفل�صطيني �الأمل باأّن �أحد�ً ما �صيقول يف �لنهاية �حلقيقة عن �لظروف �لال�إن�صانية“، الفتًة 

�لنظر �إىل �أّن “�إ�صكاتي ومعاملتي كمجرمة لي�ص ما تريده جّدتي يل. هذ� �الأمر �صيقتل قطعة 

94
مني“.

ال�صبت، 2019/8/17

قال رئي�ص قائمة كاحول الفان بني جانت�ص �إن قوة �لردع �الإ�رش�ئيلي تنهار يف �الأيام �الأخرية  	•

يف  و�أ�صاف  و�لقد�ص.  عت�صيون  غو�ص  يف  و�لهجمات  �جلنوب،  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  مع 

ت�رشيحات نقلها موقع معاريف �لعبي: “نتنياهو يفقد �ل�صيطرة، و�ل�رشق �الأو�صط لي�ص 

مكاناً الإظهار �ل�صعف“. وتابع قائالً: “بعد �صهر من �الآن �صنتوىل زمام �الأمور، حينها على 

95
حما�ص �أن تعرف يف حال مل يكن هناك هدوء ف�صنوّجه لها �رشبة ع�صكرية“.

االأحد، 2019/8/18

و�حدة  و�إ�صابة  �صهد�ء،  ثالثة  جثامني  و�صول  عن  غزة  قطاع  يف  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت  	•

��صتهد�فه  عن  �الحتالل  جي�ص  و�أعلن  غزة.  قطاع  �صمال  من  �الإندوني�صي  �مل�صت�صفى  �إىل 

96
ملجموعة، زعم �أنها كانت م�صلحة، على مقربة من �ل�صياج �لفا�صل �صمايل قطاع غزة.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن �حلركة م�صتعدة خلو�ص غمار  	•

�أ�رشى بني �جلانبني.  تبادل  �إىل �صفقة  للو�صول  “�إ�رش�ئيل“،  مفاو�صات غري مبا�رشة مع 

“�أقول لالأ�رشى �صياأتي �ليوم �لذي نحرركم فيه، لن نتخلى  وخاطب هنية �الأ�رشى قائالً: 

�أيدينا، ولو �جتمعت  �أن يفلت من  �ل�صعيد ال يكن  �أيدينا من كنز على هذ�  عنكم، وما بني 

97
علينا كل قوى �الأر�ص، �إال �إذ� ��صتجابو� ملطالبنا ومطالب �صعبنا �لفل�صطيني“.

زعم مر��صل �لقناة 13 �لعبية �أن م�صوؤولني �أمنيني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية حذرو� من وجود  	•

خاليا تابعة حلركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية تعمل على تنفيذ عمليات فد�ئية خالل �لفرتة 

�لقادمة. و�أ�صاف �ملر��صل، نقالً عن �مل�صوؤولني، �أّن هناك معلومات لدى �مل�صتويات �الأمنية 
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�لفل�صطينية حول خليتني ت�صمّان منتمني حلركة حما�ص يف مناطق ر�م �هلل و�خلليل، وتقوم 

هذه �خلاليا حالياً بالتجهيز و�لتخطيط لعمليات ت�صتهدف جنود �الحتالل وم�صتوطنيه يف 

98
�ل�صفة �لغربية.

و��صعة  ع�صكرية  عملية  ب�صّن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  هدد  	•

“لقد �صمعت  �إجر�ء �النتخابات. و�أ�صاف نتنياهو قائالً:  �لنظر عن  �صدّ قطاع غزة، بغ�ص 

�أنني �أجتنب �لقيام بعمل ع�صكري و��صع يف غزة ب�صبب �عتبار�ت �النتخابات،  ت�رشيحات 

99
هذ� غري �صحيح، �أّي �صخ�ص يعرفني يعرف �عتبار�تي“.

دعت �أييلت �صاكيد زعيمة حتالف �ليمني �ملوحد، ونفتايل بينيت، �إىل تطبيق �ل�صيادة �لكاملة  	•

“يجب  �صاكيد:  وقالت  �لغربية.  �ل�صفة  يف  لـ“�إ�رش�ئيل“  �لتابعة  و�ملناطق  �مل�صتعمر�ت  على 

تطبيق �ل�صيادة على غو�ص عت�صيون، هناك �إجماع على ذلك، ومن ثّم تطبيق �ل�صيادة على 

كافة �ملناطق.“ ومن جانبه، قال بينيت �إن �لردع يتاآكل، ويزد�د �لفل�صطينيون جر�أة يوماً بعد 

يوم، د�عياً �إىل �رشورة �تخاذ �إجر�ء�ت �صّد �لفل�صطينيني بدالً من �أن ي�صتيقظ �الإ�رش�ئيليون 

100
على خطف جندي.

��صتدعت وز�رة �خلارجية �الأردنية و�صوؤون �ملغرتبني �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف عمّان لتاأكيد  	•

�إد�نة �ململكة �الأردنية ورف�صها �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وللمطالبة 

و�لتي  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ال�صتفز�زية  �لعبثية  للممار�صات  �لفوري  بالوقف 

101
توؤجج �ل�رش�ع وت�صكل خرقاً و��صحاً للقانون �لدويل.

نحو  �لفل�صطينيني  �لالجئني  بو�صلة  �أن  �صالح،  ماهر  �خلارج  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �أكد  	•

فل�صطني و�لعودة �إليها، جمدِّد�ً رف�ص �حلركة للتوطني و�لوطن �لبديل. وقال �صالح، خالل 

لقاء متلفز عب قناة �حلو�ر، �إن طريقنا و�حد باجتاه فل�صطني، و�أي دولة ترى �لفل�صطيني 

عبئاً عليها فلتعمل من �أجل �إعادته �إىل وطنه فل�صطني، م�صيفاً �أنه ال يوجد فل�صطيني يكن �أن 

ين�صى بلده. و�أ�صاف �صالح �أن حترير فل�صطني ال يكن �أن يتحقق �إال باملقاومة ومو�جهة 

�مل�رشوع �ل�صهيوين. و�أكد �صالح �أن �لتطبيع مع �الحتالل خيانة ورذيلة، منوهاً باأنه يجب 

102
�أن يكون �ملطبّعون منبوذين يف �أمتنا، وال يكن �أن يكون �الإ�رش�ئيلي �صديقاً.

االإثنني، 2019/8/19

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �الأمني  للو�صع  �أكب  تدهور  من  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  حذّرت  	•

و�ل�صغط  �ل�صيا�صي،  �جلمود  ظّل  يف  �صاملة،  �نتفا�صة  �ندالع  �حتمال  �إىل  و�صوالً 
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�القت�صادي �ملتو��صل. وجاء يف تقرير �أمني فل�صطيني �أن فر�صة �ندالع عمليات م�صلحة 

103
يف �ل�صفة كبرية للغاية.

م�صت�صاريه،  كافة  خدمات  باإنهاء  قر�ر�ً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر  	•

�إلغاء  قرر  كما  درجاتهم،  �أو  م�صمياتهم  عن  �لنظر  ب�رشف  �ال�صت�صارية“،  “ب�صفتهم 
�لعمل بالقر�ر�ت و�لعقود �ملتعلقة بهم، و�إيقاف �حلقوق و�المتياز�ت �ملرتتبة على �صفتهم 

باإعادة  17 و�أع�صائها  �لـ  �إلز�م رئي�ص �حلكومة  كم�صت�صارين. ويف �الإطار ذ�ته، قرر عبا�ص 

�ملبالغ �لتي كانو� قد تقا�صوها عن �لفرتة �لتي �صبقت تاأ�صرية �لرئا�صة �خلا�صة برو�تبهم 

ومكافاآتهم، على �أن يدفع �ملبلغ �مل�صتحق عليهم دفعة و�حدة. ويف �ل�صياق ذ�ته، قرر عبا�ص 

�إيجار، ممن مل  17 و�أع�صائها بدل  �لـ  �لتي تقا�صاها رئي�ص �حلكومة  �ملبالغ كافة  ��صتعادة 

104
يثبت ��صتئجاره خالل �لفرتة نف�صها.

لعقد  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  دعوة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  رف�صت  	•

�لوطنية  �لقوى  من�صق  وقال  يومني.  بعد  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينيني  بال�صباب  خا�ص  موؤمتر 

�أبو يو�صف، لالإذ�عة  و�الإ�صالمية يف ر�م �هلل ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير و��صل 

�لفل�صطينية �لر�صمية، �إن هناك �إجماعاً �صبابياً وف�صائلياً وطنياً برف�ص �مل�صاركة يف �ملوؤمتر 

�الأمريكي. ويف �ل�صياق نف�صه، قال �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب، �إن 

فكرة �ملوؤمتر �الأمريكي “ولدت ميتة“، و�إنها “تعّب عن �صلوك وقح، و��صتخفاف بال�صعب 

105
�لفل�صطيني وحقوقه، �لتي �أقرتها كل �ل�رش�ئع �لدولية“.

“ع�صكرية  لعملية  ت�صتعد  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال  	•

بنيامني  �لوزر�ء،  رئي�ص  �إىل  توّجه  �لتي  �النتقاد�ت  ر�ف�صاً  غزة،  قطاع  يف  و��صعة“ 

�لبّث لهيئة  حديث  يف  �صتاينتز،  وقال  �لقطاع.  يف  �الأو�صاع  مع  �لتعامل  ب�صاأن   نتنياهو، 

وبعناية“.  بحكمة  ولكن  بحزم،  يت�رشف  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  “�أعتقد  )مكان(:  �الإ�رش�ئيلية 

يف  مو�صعة  ع�صكرية  بعملية  �لقيام  الحتمال  �ال�صتعد�د�ت  تتخذ  “�إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  و�أ�صار 

106
�لقطاع، يف حال مل يكن هناك �أي خيار �آخر“.

�الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  يف  م�صوؤول  عن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  نقل  	•

ت�صجيع  على   ]2018[ �ملا�صي  �لعام  منذ  عملت  “�إ�رش�ئيل  �إن  قوله  ��صمه،  ذكر  عدم  ف�ّصل 

�ألف   35 فاإن  لل�صحيفة،  ووفقاً  خمتلفة“.  دول  �إىل  غزة  قطاع  من  للفل�صطينيني  �لهجرة 

من  �أن  “يبدو  �ل�صحيفة،  وح�صب  لوحدها.   2018 �صنة  خالل  غزة  من  هاجرو�  فل�صطيني 
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�أطلق تلك �لت�رشيحات )ت�صجيع �لهجرة( هو نتنياهو نف�صه على ل�صان م�صوؤول حكومي، �أو 

107
كلّف �أحد�ً من حا�صيته“.

 Shai Kleper كلب  �صاي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  يف   Golani جوالين  لو�ء  قائد  قرر  	•

�ل�صهيد  �لتحقيقات يف عملية ت�صلل  �نتهاء  �أربعة جنود من مهام قتالية، وذلك مع  ��صتبعاد 

هاين �أبو �صالح �رشقي خانيون�ص جنوب قطاع غزة يف 2019/8/1. ووفقاً ملا ن�رشه �جلي�ص؛ 

مل  �لت�صلل  منطقة  �إىل  و�صلت  �لتي  �لع�صكرية  �لقوة  من  جزء�ً  �أن  �إىل  �لتقرير  خل�ص  فقد 

تت�رشف كما يجب، ومل حتاول مو�جهة �مل�صلح و�القرت�ب منه، متقاع�صة عن �أد�ء مهامها 

108
�ملنوطة بها يف هكذ� نوع من �لعمليات.

نفى جهاز �ملخابر�ت �لعر�قي، يف وثيقة موجهة �إىل �لبملان تناقلتها و�صائل �إعالم عر�قية،  	•

�ملز�عم �الإ�رش�ئيلية حول زيارة برملانيني عر�قيني حاليني و�صابقني �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية 

�الإ�رش�ئيلية  �التهامات  تثبت  مل  ��صتخبار�تياً  �ملو�صوع  متابعة  “بعد  �أنه  موؤكدة  �ملحتلة، 

للنو�ب �ملذكورين، و�أن ما ورد من ت�رشيبات تقع �صمن �أن�صطة �إ�رش�ئيل يف �حلرب �لنف�صية، 

من  قدر  وتكوين  �لعر�قي،  �ملجتمع  يف  �لطائفية  و�لفرقة  و�ال�صطر�ب  �لتوتر  �إثارة  هدفها 

109
�ل�صّك يف عقل �ملو�طن جتاه �أع�صاء �لبملان“.

�لفل�صطينية  وحركة  حما�ص  �للبناين  �هلل  حزب  عن  و�صع  �لبار�غو�ي  يف  �ل�صلطات  �أعلنت  	•
110

�صمن الئحة �ملنظمات �الإرهابية.

�نتقدت �لنائبتان �لديوقر�طيتان ر�صيدة طليب و�إلهان عمر “�إ�رش�ئيل“ ب�صدة، حلرمانهما  	•

من عبور “�إ�رش�ئيل“ لزيارة �ل�صفة �لغربية و�رشقي �لقد�ص، ودعتا، يف موؤمتر �صحفي عقد 

يف مدينة �صانت بول، يف والية ميني�صوتا، زمالءَهما من �أع�صاء �لكوجنر�ص للقيام بالزيارة 

�لتي مل تتمكنا من �لقيام بها. وقالت عمر: “يجب �أن ال نرتك �ملجال �أمام تر�مب ونتنياهو 

111
مفتوحاً لينجحا يف �إخفاء �لو�قع �لقا�صي لالحتالل عنا“.

الثالثاء، 2019/8/20

قال حتقيق مطوّل، ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية، �إن دولة �الإمار�ت �أبرمت �صفقة  	•

و�أ�صار  متقدمة.  ��صتخبار�تية  بقدر�ت  �الأخرية  تزودها  بحيث  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �صخمة 

�الأعمال  رجل  برعاية  �لزمان،  من  عقد  قبل  تتبلور  بد�أت  �ل�صفقة  هذ�  �أن  �إىل  �لتحقيق 

�ل�صفقة،  ت�صمنت  فقد  هاآرت�ص،  وح�صب   .Mati Kochavi كوت�صايف  ماتي  �الإ�رش�ئيلي 
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“�إ�رش�ئيل“  ت�صلم  �أّن  على  عام،  قر�بة  قبل  �إحد�هما  �الإمار�ت  ت�صلمت  جت�ص�ص،  طائرتي 

112
�الأخرى خالل �لعام �ملقبل.

على  تقوم  حلكومته  خطة  عن  ملحم،  �إبر�هيم  �لفل�صطينية،  �حلكومة  با�صم  �ملتحدث  �أعلن  	•

يف  فيها،  و�لعمل  �الأغو�ر  منطقة  يف  لل�صكن  ��صتعد�د  لديهم  ممن  للخريجني  منحة  تقدمي 

“�النفكاك“ عن �الحتالل. و�أكد، يف حديث الإذ�عة �صوت فل�صطني �لر�صمية،  �إطار م�صاعي 

�الحتالل،  منتجات  ومقاطعة  �لوطنية،  �ل�صناعة  على  �العتماد  هي  �خلطة  هذه  �أهد�ف  �أن 

113
وتعزيز �صمود �ملو�طنني يف �الأر��صي �مل�صتهدفة باال�صتيطان، ومعاجلة ظاهرة �لبطالة.

منظمة  هجرة  دعم  ت�رشيحات  على  �لعالول  حممود  فتح  حركة  رئي�ص  نائب  عقّب  	•

�صكان  بت�صجيع  م�صاعيها  يف  تنجح  لن  “�إ�رش�ئيل“  �إّن  بقوله،  غزة  قطاع  من  للفل�صطينيني 

كل  ببذل  “�إ�رش�ئيل“  فل�صطني  �صوت  الإذ�عة  حديث  يف  �لعالول  و�تهم  للهجرة.  غزة  قطاع 

جهد، و�ل�صغط بكل ما ت�صتطيع من �أجل دفع �ملو�طن �لفل�صطيني لرتك �أر�صه. ودعا �لعالول 

من يريد �لبحث عن تغيري �الأو�صاع يف �لقطاع �إىل رفع �حل�صار، و�ل�صماح بحرية �حلركة، 

114
وفتح �حلدود.

لت�صجيع  م�صتعدة  �أبيب  تل  �أن  عن  حتدثت  �إ�رش�ئيلية،  تقارير  على  حما�ص  حركة  علّقت  	•

�لفل�صطيني عالية  �أن ثقتها بال�صعب  �ل�صكان �لفل�صطينيني على مغادرة قطاع غزة، موؤكدة 

باأنه لن يرتك �أر�صه للمحتل. وقال �لناطق با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم يف ت�رشيحات 

باأر�صه  ت�صبثه  �ملختلفة  �لتاريخية  �ملحطات  خالل  من  �أثبت  �لفل�صطيني  “�صعبنا  �صحفية: 

و��صتعد�ده للت�صحية بكل ما يلك من �أجل �أن يحافظ عليها، وقدم قافلة طويلة من �ل�صهد�ء 

115
و�الأ�رشى و�ملبعدين و�جلرحى، لي�صرتد �أر�صه، ولي�ص �أن يرتكها“.

دعا حمافظ �لقد�ص عدنان غيث �إىل �إعالن �لعا�صمة �ملحتلة مدينة منكوبة، بفعل �الإجر�ء�ت  	•

�حلكومة  رئي�ص  غيث  وحّمل  و�صكانها.  ومقد�صاتها  �ملدينة  بحّق  �لتع�صفية  �الإ�رش�ئيلية 

�لفل�صطينية  و�ل�صاحة  �لقد�ص،  يف  �الأو�صاع  تفجري  م�صوؤولية  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية 

“مدينة  �أن  غيث  و�أكد  �النتخابية.  �أغر��صه  خدمة  �أجل  من  برمتها،  و�الإ�صالمية  و�لعربية 

�لقد�ص تعي�ص �أ�صوء �لظروف و�ال�صتهد�ف �ملبا�رش و�لتحديات، وهي �آخذة يف �الت�صاع مع 

116
ح�صار �ملدينة و�أهلها �ملر�بطني“.

�أقر وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن باأن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ناق�صت تهجري  	•

�صكان قطاع غزة من خالل ت�صجيعهم على �ملغادرة بو��صطة رحالت جوية منظمة، مدعياً �أن 
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“�ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر )كابينت( بحث هذه �لتفا�صيل وناق�ص �ملقرتحات، لكن �لنقا�صات 
117

مل ُت�رش �إىل عملية )تهجري( على نطاق و��صع“.

من �أكرث  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  باأن  �الأ�صري  نادي  عن  �صادر  تقرير  �أفاد  	•	

بلدة  يف  �العتقاالت  وتركزت   ،2019 يوليو  متوز/  خالل  �ملحتلة  بالقد�ص  فل�صطيني   500
118

�لعي�صوية، �لتي �صهدت �عتقال �أكرث من 300 من خمتلف �الأعمار.

وت�صييع  �لوحدة،  “عدم  �أن  طالبي،  لقاء  خالل  بري،  نبيه  �للبناين  �لبملان  رئي�ص  �أكد  	•

�لعدو  بني  �لتمييز  على  �لقدرة  وفقد�ن  �لعدو،  مع  �حلقيقي  �ل�رش�ع  وجهة  عن  �لبو�صلة 

�الآن  “هذ� ما يح�صل  �أن  �لتي حتققت“، م�صدد�ً على  و�ل�صديق، قد يقّو�ص كل �الإجناز�ت 

لالأ�صف يف مو�صوع �صفقة �لقرن، �لتي هي باخت�صار حماولة مك�صوفة لت�صفية �لق�صية 

و�النق�صامات  �خلالفات  حماور  على  وت�صّظيها  �الأمة  �ن�صغال  و�صط  تتّم  �لفل�صطينية، 

119
و�الحرت�ب �لد�خلي“.

�جلوية  �لغار�ت  ور�ء  كانت  بالده  �أن  �إىل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أملح  	•

�لتي ��صتهدفت مو�قع �إير�نية يف �لعر�ق خالل �صهري متوز/ يوليو و�آب/ �أغ�صط�ص 2019. 

وقال نتنياهو، خالل موؤمتر �صحفي يف �لعا�صمة �الأوكر�نية كييف: “�إن �إير�ن لي�صت لديها 

�أينما كان ذلك �رشورياً، ونحن نت�رشف حالياً  ح�صانة يف �أي مكان. �صنت�رشف �صّدهم، 

كانت  وحيثما  كلما  ع�صكرياً  �لعمل  �صتو��صل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  نتنياهو  و�أ�صاف  بالفعل“. 

لـ“�ل�رشق  هناك حاجة للقيام بذلك. ويف �ل�صياق نف�صه، قالت م�صادر ديبلوما�صية غربية، 

�الأو�صط“ �إن “�إ�رش�ئيل“ �أقدمت عدة مر�ت يف �الأ�صابيع �ملا�صية على ق�صف خمازن �صالح 

�إ�رش�ئيل يف  �أمن  لـ“�صمان  �أمريكي - رو�صي  لتو�فق  تنفيذ�ً  �لعر�ق،  �إير�نية يف  و�صو�ريخ 

�أبيب  تل  تعلن  باأال  ق�صى  �لتفاهم  �إن  �مل�صادر  وقالت  تعبريه.  بح�صب  و�صورية“،  �لعر�ق 

ر�صمياً عن غار�تها. و�أعلن يف بغد�د، عن �ندالع “تفجري غام�ص“ طال خمازن �أ�صلحة تابعة 

�الإ�صارة  �لدين. وجتدر  �ل�صعبي“، يف حميط قاعدة بلد �جلوية مبحافظة �صالح  لـ“�حل�صد 

��صتهد�ف مّت  عندما   ،2019/7/19 �إىل  يعود  �إير�نية  �صالح  خمازن  على  ق�صف  �أول  �أن   �إىل 

ويف  �لدين.  �صالح  حمافظة  يف  �أمريل  بلدة  مع�صكر  يف  �ل�صعبي“  “�حل�صد  من   “52 “�للو�ء 
2019/7/28، مّت �صّن غارة ��صتهدفت مع�صكر �أ�رشف يف حمافظة دياىل، و�أ�صفرت عن تدمري 

�صو�ريخ. وبني �لغارتني ق�صفت “�إ�رش�ئيل“ تلة �حلارة �ال�صرت�تيجية يف ريف درعا، قرب 

120
�جلوالن �ل�صوري �ملحتل.
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قال د�ين د�نون Danny Danon �صفري “�إ�رش�ئيل“ لدى �الأمم �ملتحدة، خالل جل�صة نقا�ص  	•

�أن يتحدثو�  �إن على قادة �لدول �لعربية  يف �الأمم �ملتحدة حول �لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط، 

ب�صكل علني عن �لتعاون �مل�صرتك بينهم وبني “�إ�رش�ئيل“. وبنيّ د�نون �أن �إير�ن جنحت يف 

تقريب “�إ�رش�ئيل“ من �لعامل �لعربي، وهناك عالقات ور�ء �الأبو�ب �ملغلقة، وفق ما �أوردته 

�لقناة �ل�صابعة. و�أ�صاف د�نون �أن “�لتحديات �مل�صرتكة تتطلب من �لقادة �لعرب �أن يقولو� 

121
عالنية باأن تعاوننا هو م�صلحة م�صرتكة“.

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب: “�إذ� كنت ترغب يف �لت�صويت لديوقر�طي، فاأنت خائن  	•

جد�ً لل�صعب �ليهودي و�إ�رش�ئيل“. وقال تر�مب �إن �ليهود �لذين ي�صّوتون للديوقر�طيني 

122
“مد�نون �إما باالفتقار �لتام للمعرفة، �أو بعدم �لوالء �ل�صديد“.

االأربعاء، 2019/8/21

عدة  بعد  �الأردنية  �لع�صكرية  �مل�صفحات  من  �لثانية  �لدفعة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صلّمت  	•

معا:  لوكالة  م�صوؤول  فل�صطيني  �أمني  م�صدر  وقال  �الأوىل.  �لدفعة  و�صول  على  �أ�صابيع 

م�صفحات  خم�ص  �إىل  �إ�صافة  جديدة،  م�صفحات  خم�ص  ت�صلمت  �لوطني  �الأمن  قو�ت  “�إن 
�أخرى ت�صلمتها قبل عدة �أ�صابيع من �الأردن، وهذه �مل�صفحات هي �صناعة �أردنية“، موؤكد�ً 

�إ�رش�ئيلية كاملة وبتن�صيق بني  �لغربية مّتت مبو�فقة  �إىل �ل�صفة  �أن دخول هذه �مل�صفحات 

123
�جلانبني.

�أن هناك  �لتحرير و�ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنتني  �أكد ع�صو  	•

هذ�  “�إن  �إذ�عي:  حديث  يف  �الأحمد  وقال  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  ملف  يف  و��صحاً  جمود�ً 

�جلمود تتحمل م�صوؤوليته حركة حما�ص �لتي ترف�ص تنفيذ �تفاق 12 ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

124
2017 �ملوقع معها يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة“.

من  يبلغ  “فل�صطينياً  �أن  عنها،  �صدر  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلية،  و�ملعابر  �ملطار�ت  �صلطة  ذكرت  	•

�لعمر 35 عاماً من مدينة نابل�ص، حاول خنق موظف تابع الإد�رة �ملعابر �حلدودية يف �صلطة 

�ملطار�ت،  ل�صلطة  �لتابعني  �الأمن  موظفي  �أن  و�أ�صافت  حبل“.  بو��صطة  و�لهجرة  �ل�صكان 

�الأمن  �أجهزة  لدى  �لتحقيق  �إىل  �قتياده  �لفل�صطيني، ومّت  �ل�صاب  بـ“�ل�صيطرة“ على  جنحو� 

125
�الإ�رش�ئيلية.

يف  �ال�صتيطان  م�صكلة  حلّل  خطته  عن  �صاكيد،  �أييلت  برئا�صة  �ملوحد  �ليمني  حتالف  �أعلن  	•

�حلزب  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء  �ل�صكنية.  �ل�صقق  بغالء  �ملتمثلة  “�إ�رش�ئيل“، 
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�لعبية  للقناة  ووفقاً  �لتحالف.  م�صوؤويل  مب�صاركة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ألكنا  م�صتعمرة  يف 

�ملقبلة  �لتحالف يف حال فاز يف �النتخابات  �ل�صابعة، فاإن �حلديث يدور عن خطة �صينفذها 

مليون  ن�صف  من  �أكرث  توطني  على  �خلطة  تن�ص  حيث  �ال�صتيطان،  وز�رة  ملف  وتقلد 

126
�إ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية.

�إعفاء جمموعة من  �إبر�م �تفاقية جتارة حرة تت�صمن  “�إ�رش�ئيل“ وكوريا �جلنوبية  �أعلنت  	•

�لب�صائع من �لر�صوم �جلمركية. و�رشح رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو: “هذه 

127
�أول �تفاقية جتارة حرة من نوعها نعقدها مع �قت�صاد �آ�صيوي، ويا له من �قت�صاد“.

�أهايل  ��صتنز�ف  تو��صل  �الحتالل  حماكم  باأن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  �أكد  	•

بفر�ص  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �القت�صادية  �لظروف  ظّل  يف  �الأ�رشى، 

بد�ية منذ  عوفر  حمكمة  يف  دوالر  �ألف   100 بلغت  و�لتي  �الأطفال،  بحقّ  �ملالية   �لغر�مات 

128
�صنة 2019.

�صارك �آالف �لفل�صطينيني يف م�صري�ت حا�صدة �صّد قر�ر�ت وزير �لعمل �للبناين؛ دعت �إليها  	•

هيئة �لعمل �لفل�صطيني �مل�صرتك، و�للجان �ل�صعبية �لفل�صطينية يف منطقة �صيد�، و�حلر�ك 

يف  متز�منة  م�صري�ت  ونظمت  �لكبى.  �مل�صرية  �صهد  �لذي  �حللوة  عني  خميم  يف  �ل�صعبي 

�ملخيمات �لفل�صطينية، كما �أُعلن عن �إغالق مد�خل خميم عني �حللوة بالتز�من مع عقد جل�صة 

129
جمل�ص �لوزر�ء �للبناين.

�أعلن �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون �أنه “مل يعد يعلّق �الآمال“ على خطة �إد�رة �لرئي�ص  	•

“�صفقة �لقرن“، وذلك يف ت�رشيح ملر��صل هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكي دونالد تر�مب 

)مكان(، خالل حديثه لل�صحفيني �ملعتمدين لدى �الإليزيه. ور�أى ماكرون �أنه من �مل�صتحيل 

�لتفاو�ص“.  يف  ترغب  ال  �لتي  �الأطر�ف  على  �تفاق  “فر�ص  �الأبي�ص  �لبيت  ي�صتطيع  �أن 

و�أ�صاف ماكرون قائالً: “مل �أعد �أنتظر �صفقة �لقرن �لتي يعمل عليها �لرئي�ص تر�مب وفريق 

130
م�صت�صاريه. لكنني م�صتمر يف �لعمل على مقرتحات خمتلفة ب�صاأن ذلك“.

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، خالل موؤمتر �صحفي مطّول عقده ب�صورة مرجتلة  	•

�أمام �لبيت �الأبي�ص: “�أنا م�صوؤول عن �أ�صياء عظيمة الإ�رش�ئيل“، وذلك رّد�ً على مر��صل �صاأله 

عن ت�رشيحه يف �صاأن “والء“ �لناخبني �ليهود �الأمريكيني، وبالتحديد عّما �إذ� مل يكن ما قاله 

رئي�ص  من  “ما  قائالً:  تر�مب  �أ�صاف  �ل�صامية“.  ملعاد�ة  �ل�صهرية  �لنمطية  “�ل�صور  �إحدى 

على �الإطالق قام باأي �صيء يقرتب مما قمت به الإ�رش�ئيل، من مرتفعات �جلوالن و�لقد�ص 
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�ل�صامية“.  بـ“معاد�ة  �لديوقر�طيني،  خل�صومه  �ّتهامه  تر�مب  وجدّد  وغريها“.  و�إير�ن 

�إذ� �صوّت لديوقر�طي فاأنت خائن  “بر�أيي،  “�إّنهم معادون الإ�رش�ئيل“. و�أ�صاف:  وقال: 

131
لل�صعب �ليهودي وخائن جد�ً الإ�رش�ئيل“.

اخلمي�س، 2019/8/22

�أعلن وزير �ل�صوؤون �ملدنية �لفل�صطينية ح�صني �ل�صيخ �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ��صتعادت من  	•

مليون   566.2 )نحو  �صيكل  ملياَري  نحو  وقدرها  �ملحروقات  �رشيبة  عائد�ت  “�إ�رش�ئيل“ 
دوالر(. وقال �ل�صيخ لوكالة فر�ن�ص بر�ص: “مّت �ليوم تنفيذ �تفاق مّت �لتو�صل �إليه مع �جلانب 

ت�صرتيها  �لتي  و�ملحروقات  �لبرتول  �رش�ئب  �أمو�ل  بتحويل  �أيام،  عدة  قبل  �الإ�رش�ئيلي 

132
�ل�صلطة �لفل�صطينية من �إ�رش�ئيل“.

ق�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مو�قع حلركة حما�ص يف قطاع غزة، رد�ً على �إطالق �صاروخني  	•

من �لقطاع. و�أطلقت حما�ص خالل �لليل �صاروخني، ما يرفع �إىل �صتة عدد �ل�صو�ريخ �لتي 

133
�أطلقت من �لقطاع خالل �أقل من �أ�صبوع، وفقاً للجي�ص �الإ�رش�ئيلي.

�لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  مذكرة  غزة  قطاع  يف  و�الإ�صالمية  �لوطنية  للقوى  �ملتابعة  جلنة  بعثت  	•

�للبناين، �صعد �حلريري، نا�صدته فيها تعديل قر�ر وزير �لعمل ب�صاأن �لالجئني �لفل�صطينيني، 

ولي�صو�  ق�رش�ً[  ]الجئون  مقيمني  لكونهم  �لفل�صطينيون  �لالجئون  منه  ُي�صتثنى  بحيث 

و�فدين ]بحثاً عن �لعمل[، و�لبدء بحو�ر لبناين فل�صطيني لبلورة خطة عمل م�صرتكة الإبعاد 

134
خماطر �لتوطني ومو�جهة �صفقة تر�مب.

ما  �صّد  جوية  �رشبات  “�إ�رش�ئيل“  تنفيذ  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد  	•

للقناة  حديث  يف  نتنياهو،  و�أو�صح  �أخرى“.  وجبهات  �لعر�ق  يف  �إير�نية  “قو�عد  �أ�صماها 

�لتا�صعة �لعبية �لتي تنطق بالرو�صية، ونقلتها قناة �صبكة ري�صت كان �لعبية، �أن “�إير�ن 

يف  �إير�ن  �صدّ  نعمل  ونحن  ولبنان،  و�صورية  و�ليمن  �لعر�ق  يف  �إ�رش�ئيل  �صدّ  قو�عد  تقيم 

135
�لعر�ق، وجبهات �أخرى مبا فيها �الأر��صي �ل�صورية وغريها“.

�أن  �للبناين،  �لوزر�ء  جمل�ص  جل�صة  �نتهاء  بعد  �جلر�ح،  جمال  �للبناين  �الإعالم  وزير  �أعلن  	•

“�مللف �لفل�صطيني �أثري يف �جلل�صة، ومّت ت�صكيل جلنة لدر��صة �لو�صع �لفل�صطيني من كافة 
�صليمان،  �أبو  كميل  �لوزر�ء:  وع�صوية  �حلريري  �صعد  �حلكومة  رئي�ص  برئا�صة  جو�نبه 

136
وحممود قماطي، و�صليم جري�صاتي، ويو�صف فنيانو�ص، و�أكرم �صهيب“.
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برنياع  ناحوم  �ل�صحفي  مع  لقاء  يف  عودة،  �أين  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �لنائب  �أعلن  	•

Nahum Barnea يف �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �أنه م�صتعد لالن�صمام �إىل �ئتالف حكومي 
137

ي�صّم �أحز�ب �لي�صار و�لو�صط يف “�إ�رش�ئيل“.

اجلمعة، 2019/8/23

ُقتلت م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية، و�أ�صيب �ثنان �آخر�ن من عائلتها، �إثر �نفجار عبوة نا�صفة قرب  	•

م�صتعمرة دوليف �صمال غرب ر�م �هلل. ورجّح جي�ص �الحتالل �أن �لعبوة �لنا�صفة �ألقيت من 

138
�صيارة عابرة، وقد دفع بتعزيز�ت �إىل �ملكان و�رشع يف مطارد�ت و��صعة.

لل�صوؤون  �لقد�ص  مركز  موقع  يف  له  تقرير  يف  مناحيم،  بن  يوين  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  قال  	•

عن �إ�رش�ئيلية  معلومات  “وفق  �إنه   ،Jerusalem Center For Public Affairs  �لعامة 

�لعاروري على وعود  �ل�صيا�صي حلما�ص �صالح[  �ملكتب  ]نائب رئي�ص  حما�ص، فقد ح�صل 

وكورنيت،  دقيقة،  �صو�ريخ  على  �صيح�صل  �لع�صكري  �جلناح  باأن  �الإير�نية  �لقيادة  من 

�جلي�ص  حماربة  �أجل  من  مفخخة،  م�صرية  وطائر�ت  �لطائر�ت،  �صّد  كتف  و�صو�ريخ 

139
�الإ�رش�ئيلي، بجانب �لدعم �ملايل �لذي تقدمه �إير�ن حلما�ص“.

�أق�صى“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية  “لبيك يا  قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة  	•

بر�صا�ص  فل�صطينياً،   122 �إ�صابة  عن  �أ�صفر  مما  غزة،  لقطاع  �ل�رشقية  �حلدود   على 

140
�الحتالل.

قال ممثل حركة حما�ص يف لبنان �أحمد عبد �لهادي �إن هناك نية الإقامة حتركات على �حلدود  	•

�أنه  �لهادي  عبد  و�أ�صاف  �للبنانية.  و�الأحز�ب  �لقوى  مع  بالتن�صيق  �لفل�صطينية،  �للبنانية 

باإجازة  يتعلق  فيما  ر�صميّاً  قر�ره  جتميد  عن  �للبناين  �لعمل  وزير  يعلن  مل  �للحظة  حتى 

�لعمل لالجئ �لفل�صطيني، على �لرغم من جتميد قر�ره فعليّاً، و��صفاً �لتحركات يف �ملخيمات 

بال�صلمية و�حل�صارية. وقال عبد �لهادي: �إن �لتحركات يف �ملخيمات �لفل�صطينية م�صتمرة، 

حا�صدة  ومظاهر�ت  م�صري�ت  يف  �لفل�صطينيني  �آالف  �صارك  فيما  جديدة.  �أ�صكاالً  و�صتاأخذ 

�نطلقت يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان يف جمعة �لغ�صب �ل�صاد�صة، رف�صاً لقر�ر�ت وزير 

141
�لعمل �للبناين.
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ال�صبت، 2019/8/24

من  يانع  ال  �إنه  يعلون،  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي،  الفان  كاحول  حتالف  يف  �لثالث  �لرجل  قال  	•

يعرتف  �أن  �أوالً  �لوزير  هذ�  “على  ب�رشط  ولكن  عربياً،  وزير�ً  ت�صّم  حكومة  يف  �جللو�ص 

142
بيهودية دولة �إ�رش�ئيل، وباأنها ديوقر�طية“.

�أن  لها،  تقرير  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  مبنظمة  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أعلنت  	•	

1967؛ بقيت  �الإ�رش�ئيلية، منذ �صنة  �ل�صجون  �مر�أة فل�صطينية تعر�صن لالأ�رش يف  �ألف   17

�لهيئة  ور�صدت  �ملحاكمات.  ينتظرن  �أ�صرية  و47  �مر�أة،   36 حالياً  �ل�صجون  يف  منهن 

�الأ�رشى  عدد  �إن  وقالت   ،1967 �صنة  منذ  �لفل�صطينيني  �صفوف  يف  �عتقال  حالة  مليون 

بينهم  �أ�صري؛   700 نحو  �ملر�صى  �الأ�رشى  وعدد  و�أ�صرية،  �أ�صري   500 نحو  يبلغ   �الإد�ريني 

30 حالة م�صابة بال�رشطان. وقالت �لهيئة �إن عدد �صهد�ء �حلركة �الأ�صرية منذ �صنة 1967 

بلغ 218 �صهيد�ً؛ وبح�صب �إح�صاء�ت �صنة 2019، مّت �عتقال نحو 1,600 فل�صطينياً؛ غالبيتهم 

143
من حمافظة �لقد�ص، بينهم نحو 230 طفالً، و40 �مر�أة.

ت�صببت �لغار�ت �لتي �صنّها �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي، يف حميط دم�صق، وقال �إنها ��صتهدفت  	•

�هلل  حزب  من  �ثنني  مقاتلَني  مبقتل  لها،  مو�لية  وجمموعات  �إير�نية  لقو�ت  تابعة  مو�قع 

�للبناين، وثالث �إير�ين، وفق ما �أفاد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان. وقال مدير �ملر�صد 

مو�قع  “��صتهدفت  �الإ�رش�ئيلية  �لغار�ت  �إن  بر�ص،  فر�ن�ص  لوكالة  �لرحمن،  عبد  ر�مي 

 لالإير�نيني وحزب �هلل يف �ملنطقة �لو�قعة بني مطار دم�صق �لدويل و�ل�صيدة زينب يف جنوب 

144
�رشق دم�صق“.

االأحد، 2019/8/25

�إىل قتلك، �قتله  “من ياأتي  قال رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو:  	•

“بجهود معقدة بذلتها �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �كت�صفنا �أن فيلق �لقد�ص  �أوالً“. و�أ�صاف نتنياهو: 

�الإير�ين �أر�صل وحدة خا�صة، تكوّنت من عنا�رش �صيعة �إىل �صورية، من �أجل قتل �إ�رش�ئيليني 

يف �جلوالن، من خالل طائر�ت م�صرّية مفخخة. �أود �أن �أوؤكد �أن هذه مبادرة �إير�نية بقيادة 

ب�صّن  نقبل  لن  �أننا  �أوؤكد  �أن  “�أود  نتنياهو:  وقال  �إير�ن“.  قبل  من  �أوكلت  ومبهمة  �إير�نية، 

هجمات على �إ�رش�ئيل من �أي دولة يف هذه �ملنطقة، �أياً كانت. وكل دولة �صت�صمح با�صتخد�م 

�أر��صيها ل�صنّ هجمات على �إ�رش�ئيل �صتتحمل �لنتائج، و�أ�صدد —يف تلميح �إىل لبنان— على 

145
�أن �لدولة �صتتحمل �لنتائج“.
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�دعى �ملتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي رونني منيلي�ص Ronen Manelis �أن فيلق �لقد�ص  	•

�إىل �صّن هجوم بعدد من �لطائر�ت �مل�صرية �ل�صغرية  �لتابع حلر�ص �لثورة �الإير�ين، �صعى 

2019/8/24 على موقع  �الإ�رش�ئيلي يف  �لطري�ن �حلربي  �صنّها  �لتي  �لغارة  و�أن  و�ملفخخة، 

�الأركان  رئي�ص  وقال  �الإير�ين.  �لهجوم  �إحباط  هدفها  كان  دم�صق،  قرب  عقربا  قرية  يف 

�الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف �إن “�لهجوم �لذي قمنا باإحباطه كان يفرت�ص �أن ي�صمل مهاجمة 

عدة طائر�ت م�صرية �صغرية مفخخة عدد�ً من �الأهد�ف يف �لبالد. وقائد فيلق �لقد�ص، قا�صم 

146
�صليماين، قاد �لهجوم �صخ�صياً. وعلينا �أن ن�صتعد لكافة �الحتماالت“.

متثّل   ،2006 يوليو  متوز/  عدو�ن  منذ  �الأخطر  هو  �أمني  تطور  على  �للبنانيون  ��صتفاق  	•

�ل�صاحية  يف  مَعوَّ�ص  حي  يف  فجر�ً  �أخرى،  و�نفجار  م�صرّية،  �إ�رش�ئيلية  طائرة  ب�صقوط 

�جلنوبية لبريوت، فيما �صارع حزب �هلل �للبناين للتاأكيد �أن “ما ح�صل يف �ل�صاحية �نفجار 

كانتا  �الإ�رش�ئيليتني  �لطائرتني  “�أن  �إىل  و�أ�صار  طائرة“.  �أي  ي�صقط  مل  و�حلزب  حقيقي، 

ت�صتهدفان مو�قع مل يحددها �لتحقيق حتى �الآن“. وتوّعد �الأمني �لعام للحزب �ل�صيد ح�صن 

ن�رش �هلل بالرّد على �لهجوم �الإ�رش�ئيلي، وقال: “لن ن�صمح مب�صار من هذ� �لنوع مهما كلف 

“�نتهى �لزمن �لذي تاأتي فيه طائر�ت  �لثمن... و�صنفعل كل �صيء ملنع ح�صوله“، متوعد�ً 

�إ�رش�ئيلية تق�صف يف مكان يف لبنان، ويبقى �لكيان �لغا�صب يف فل�صطني �آمناً يف �أي منطقة“. 

وو�صف ما جرى باأنه “�أول خرق كبري وو��صح لقو�عد �ال�صتباك �لتي تاأ�ص�صت بعد حرب 

متوز 2006“، وتابع: “هذ� �خلرق �إذ� �ُصكت عنه �صيوؤ�ّص�ص مل�صار خطري جد�ً على لبنان... 

147
ولن ن�صمح باإعادة عقارب �ل�صاعة �إىل �لور�ء وباأن ي�صبح لبنان م�صتباحاً“.

“�حل�صد �ل�صعبي“ يف �لعر�ق، بني قتيل وجريح، بق�صف ��صتهدف  �صقط عدد من عنا�رش  	•

موقعاً لهم يف بلدة �لقائم على �حلدود �لعر�قية �ل�صورية، بطائرة م�صرية ُيرجح �أنها تابعة 

148
لالحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�لتي  �الأخرية  “�إ�رش�ئيل“  هجمات  على  �صليماين  قا�صم  �الإير�ين  �لقد�ص  فيلق  قائد  علّق  	•

�صنّتها يف �صورية ولبنان و�لعر�ق. وقال �صليماين على �صفحته على تويرت: “هذه �لعمليات 

149
�ملجنونة هي �آخر تخبطات �لكيان �ل�صهيوين“.

�جتمع �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت( برئا�صة  	•

بنيامني نتنياهو، وح�صور قادة �جلي�ص و�ملخابر�ت، للتباحث يف �الأو�صاع، و�صط حتركات 

و��صعة وحالة ��صتنفار ق�صوى على �حلدود �ل�صمالية و�جلنوبية، وكذلك يف �ل�صفة �لغربية، 
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�الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  �الإ�رش�ئيلية، فيما �رشح وزير  �لعمليات  حت�صباً من ردود فعل على 

��صتنفاد جميع  �آخر ملجاأ، ويجب  “خو�ص �حلرب هو  باأن   ،Yoav Galant يو�آف جاالنت 

150
�الحتماالت �أوالً“.

م�صتعمر�ت  باجتاه  غزة  من  �أطلقت  �صو�ريخ  �صقوط  جر�ء  �مل�صتوطنني  من  عدد  �أ�صيب  	•

غالف غزة. و�أعلن جي�ص �الحتالل، �أن منظومة �لقبة �حلديدية حاولت �عرت��ص �صاروخني 

151
من �أ�صل ثالثة �أطلقو� قرب م�صتعمرة �صديروت �رشق �لقطاع.

�مل�صاعد�ت  من  �لثالثة  �لدفعة  توزيع  يف  غزة،  قطاع  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  بد�أت  	•

�لنقدية �لتي �صت�صتهدف هذ� �ل�صهر 100 �ألف عائلة فقرية، وذلك �صمن �مل�صاعد�ت �لقطرية 

لالأ�رش �لفقرية يف �لقطاع. ونقل تقرير �صحيفة لوب�ص L’Obs �لفرن�صية عن �ل�صفري حممد 

�إعمار قطاع غزة قوله يف مقابلة مع وكالة فر�ن�ص  �لقطرية الإعادة  �للجنة  �لعمادي، رئي�ص 

�ألف عائلة فقرية يف  “�صيتم توزيع دفعة �أخرى بقيمة ع�رشة ماليني دوالر ملائة  �إنه  بر�ص، 

152
قطاع غزة“.

�أ�صارت م�صادر يف قيادة �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، �إىل قر�ر �الإد�رة �الأمريكية  	•

“�إد�رة  �إن  �مل�صادر  هذه  وقالت  �خلارجية.  وز�رة  موقع  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صطب 

�لرئي�ص دونالد تر�مب مثابرة يف نهجها لتغيري �لتعامل مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وعقابها على 

رف�صها �لتو��صل مع و��صنطن“. ولفتت �مل�صادر �لنظر �إىل �أن وز�رة �خلارجية �الأمريكية 

وبعد �أن “�صطبت كلمة �حتالل يف تعاطيها مع �ملو�صوع �لفل�صطيني، تقدمت خطوة �أخرى 

مناطق  من  كو�حدة  �خلارجية،  وز�رة  موقع  من  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�صطبت  �الأمام  �إىل 

ن�صاط �الإد�رة �الأمريكية يف �ل�رشق �الأو�صط“. و�أكدت �مل�صادر �أن �صفري �لواليات �ملتحدة يف 

153
“�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان هو �لذي يقف ور�ء هذ� �الإجر�ء.

االإثنني، 2019/8/26

�صنّت �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية ثالث غار�ت على موقع ع�صكري تابع للجبهة �ل�صعبية لتحرير  	•

فل�صطني - �لقيادة �لعامة يف منطقة قو�صايا عند �حلدود �للبنانية �ل�صورية. وقال م�صوؤول 

فل�صطيني يف بلدة قو�صايا �إن �لهجمات ��صتهدفت �ملوقع، ومل توؤد �إال �إىل خ�صائر مادية فقط 

154
دون وقوع �صحايا.

�أن للبنان �حلّق يف �لرّد على �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي. و�أكد  �أعلن �لرئي�ص �للبناين مي�صال عون  	•

وقال  �لو�صائل“.  بكل  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �صّد  نف�صه  عن  �لدفاع  يف  لبنان  “حقّ  عون 
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عون، خالل ��صتقباله �ملمثل �خلا�ص لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة يف لبنان، �إن ما قام به �لعدو 

�لدفاع عن �صيادتنا و��صتقاللنا و�صالمة  �إىل حقنا يف  �للجوء  لنا  �إعالن حرب يتيح  “مبثابة 
155

�أر��صينا“.

�أعاد وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة 81,600 دوالر �إىل �خلزينة �لعامة، �لتز�ماً بقر�ر  	•

رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، باإلز�م رئي�ص �حلكومة �ل�صابقة و�أع�صائها برئا�صة 

ر�مي �حلمد �هلل باإعادة �ملبالغ �لتي تقا�صوها عن �لفرتة �لتي �صبقت تاأ�صرية عبا�ص �خلا�صة 

�إن ب�صارة  بالتحويلة،  برو�تبهم ومكافاآتهم. وقال مكتب رئي�ص �لوزر�ء �لذي ت�صلّم ك�صفاً 

156
�أول �مللتزمني باإعادة �ملبالغ �مل�صتحقة عليهم من �أع�صاء �حلكومة �ل�صابقة ورئي�صها.

يف  �خلارجية  �لد�ئرة  �إىل  توّجهت  �إنها  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  يف  م�صادر  قالت  	•

�الحتاد �الأوروبي طالبة �إغالق مكتب حركة حما�ص يف تركيا، �لذي زعمت �أنه ي�رشف عليه 

�خلارجية  وقالت  �لغربية.  �ل�صفة  د�خل  �لعمليات  م�صوؤول  �أنه  وتّدعي  �لعاروري،  �صالح 

�الإ�رش�ئيلية �إن ن�صاطات حما�ص �ملخططة يف تركيا خطرية للغاية، ووجهت �تهاماً مبا�رش�ً �إىل 

�لرئي�ص �لرتكي رجب �أردوغان، باأنه ي�صكت ويغ�ص �لطرف عما تقوم به حما�ص وتخطط له 

من عمليات يف �ل�صفة �لغربية �نطالقاً من �أر��صي تركيا. وقالت �إن “تركيا ت�صمح حلما�ص 

157
�أن تن�صط من �أر��صيها وتتعامل معها كتنظيم �رشعي“.

خدمة  غزة  قطاع  جبهة  على  �لتوتر  بت�صعيد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  “�إ�رش�ئيل“  �تهمت  	•

من  و�حد  �أ�صبوع  يف  �أطلقت  �لتي  �ل�صو�ريخ  كل  خلف  تقف  “�جلهاد“  �إن  وقالت   الإير�ن. 

ركن:  �أبو  كميل  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من�صق  وقال  غزة.  قطاع 

“�جلهاد �الإ�صالمي، باإيعاٍز �إير�ين، تهدد مرة تلو �الأخرى �ال�صتقر�ر، ومت�ّص باأمن �ملنطقة، 
158

و�لعو�قب �أنتم من �صي�صعر بها“.

بها  تقوم  �لتي  �لقذرة  �الأالعيب  �إن  �أوغلو  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  قال  	•

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية قبيل كل ��صتحقاق �نتخابي، بد�أت جمدد�ً، موؤكد�ً �أن تركيا �صتو��صل 

م�صاعدة �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص. وجاء ذلك، رد�ً على ت�رشيحات وزير �خلارجية 

�الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص، �لذي قال �إنه �أمر باإعد�د حزمة من �الإجر�ء�ت لوقف �الأن�صطة 

159
�لرتكية يف �رشقي �لقد�ص.

•	 عدّ وزير خارجية �لبحرين، خالد بن �أحمد، يف تغريدة له على توتري، ما قامت به “�إ�رش�ئيل“ 

�صّن  خلفية  على  ذلك  جاء  �لنف�ص“؛  عن  “دفاعاً  و�أذرعها،  الإير�ن  �رشبات  توجيه  من 

160
“�إ�رش�ئيل“ غارة، على ما و�صفتها بـ“�أهد�ف �إير�نية“ يف �صورية.
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2020/2019 الأكرث من  �لدر��صي �جلديد  �لعام  �أيام  �أول  �ليوم هو  �إن  �الأونرو�  قالت وكالة  	•

282 �ألف فتاة و�صبي ممن يد�ومون يف �ملد�ر�ص �لتي تديرها �لوكالة يف قطاع غزة. وقالت 

�الأونرو�، يف بيان لها: “�إن �أطفال �ملد�ر�ص �أولئك يف غزة هم جزء من �إجمايل طلبة �الأونرو� 

�لبالغ عددهم 532,000 طالب وطالبة، يدر�صون يف 709 مدر�صة تابعة لالأونرو� يف �صورية 

�لعام  �ملفو�ص  �ل�رشقية، وغزة“. وقال  �لقد�ص  �لغربية، مبا فيها  و�الأردن ولبنان و�ل�صفة 

لوال  ممكناً  �أمر�ً  �الأونرو�  مد�ر�ص  فتح  يكن  “مل  غزة:  ز�ر  �لذي  كرينبول  بيري  لالأونرو� 

�اللتز�م �لذي �أظهره �مل�صاندون لنا و�ل�رشكاء و�ملانحون و�مل�صت�صيفون لنا، و�لذين نعرب 

161
لهم عن �متناننا �لعميق“.

وقال  �أمريكي.  دوالر  مليون   150 يتجاوز  لديها  �ملايل  �لعجز  �أن  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت  	•
162

�ملتحدث با�صم �لوكالة �صامي م�صع�صع �إن ميز�نيتها تبلغ 1.2 مليار دوالر.

دوالر(  مليون   22.23 )نحو  يورو  مليون   20 بقيمة  مالياً  �إ�صهاماً  �الأوروبي  �الحتاد  ّمَ 
َ
قَد 	•

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفقرية  لالأ�رش  �الجتماعية  �ملَُخ�َص�صات  لدفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل 

�لعام، و�صتغطي  �لثانية هذ�  �لدفعة  �أن هذه هي  له،  وقطاع غزة. و�أو�صح �الحتاد يف بيان 

163
�ملخ�ص�صات �الجتماعية �ملقدمة لـ 71,530 عائلة، يعي�ص 77% منها يف قطاع غزة.

الثالثاء، 2019/8/27

ذكرت �لقناة �لعبية �لثانية �أن كبار �حلاخامات يف “�إ�رش�ئيل“ بعثو� بر�صالة خا�صة وعاجلة  	•

�إىل رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، ورئي�ص �الأركان �أفيف كوخايف، وقياد�ت �جلي�ص، وتتعلق 

باملجند�ت يف �جلي�ص. و�أوردت �لقناة �أن ما جاء يف �لر�صالة هو �الإعر�ب عن بالغ قلقهم من 

�رتفاع ن�صبة �الإجها�ص و�صط �ملجند�ت، و�لتي تكلف �جلي�ص خم�صة ماليني �صيكل )نحو 

164
1.41 مليون دوالر(.

�لقاهرة  �إىل  م�صتهى،  روحي  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  برئا�صة  حما�ص،  حركة  وفد  و�صل  	•

عديدة  لزيار�ت  ��صتكماالً  �لزيارة  هذه  وتاأتي  �مل�رشيني.  �مل�صوؤولني  مع  مباحثات  الإجر�ء 

و�ل�صاأن  �لثنائية،  �مللفات  لبحث  م�رش،  يف  �ملختلفة  مب�صتوياتها  حما�ص  قيادة  �أجرتها 

165
�لفل�صطيني، ومعاناة قطاع غزة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه �صمع �أقو�ل �الأمني �لعام حلزب �هلل �ل�صيد  	•

ح�صن ن�رش �هلل، و�إنه يقرتح عليه “�أن يهد�أ“، حمذر�ً من �أن “�إ�رش�ئيل“ �صوف ترد على �أي 

عن  تد�فع  كيف  تعرف  �إ�رش�ئيل  دولة  �أن  جيد�ً  يعلم  �هلل  “ن�رش  نتنياهو:  و�أ�صاف  هجوم. 
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نف�صها جيد�ً، و�أن ترد على �أعد�ئها. و�أقرتح عليه وعلى قائد فيلق �لقد�ص يف �حلر�ص �لثوري 

166
�الإير�ين، قا�صم �صليماين، �أن يحذر� يف �لكالم، ويحذر� �أكرث يف �الأفعال“.

للمرة  �ملحتل  �لفل�صطيني  �لنقب  يف  �لعر�قيب  قرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت  	•	
167

�لـ 155.

عن  �ل�رشعية  لنزع  حماوالت  هناك  �إن  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  قال  	•

واليتها،  تفوي�ص  جتديد  ومنع  �الأونرو�،  يف  �لت�صكيك  عب  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ق�صية 

مبدياً يف �ملقابل ثقته بتاأييد �لغالبية �لعظمى من �لدول لالأونرو�. كما �أكد �لتعاون �لكامل مع 

168
حتقيق �الأمم �ملتحدة ب�صاأن مز�عم �صوء �الإد�رة و�إ�صاءة ��صتخد�م �ل�صلطة د�خل �لوكالة.

هرينانديز  �أورالندو  خو�ن  �لبالد  رئي�ص  �أن  لها،  بيان  يف  هندور��ص،  حكومة  ذكرت  	•

 ،2019 �أيلول/ �صبتمب  �أول  “مكتب دبلوما�صي“ هناك  �إىل �لقد�ص �ملحتلة الفتتاح  �صي�صافر 

وجهة  من  �أنه  �إىل  هرينانديز  و�أ�صار  “�إ�رش�ئيل“.  يف  بال�صفارة  ملحقاً  �ملكتب  و�صيكون 

هو  �لدبلوما�صي“  “�ملكتب  �أن  مو�صحاً  �إ�رش�ئيل“،  لدولة  عا�صمة  بـ“�لقد�ص  يعرتف  نظره 

“�متد�د“ ل�صفارة بالده �لو�قعة يف تل �أبيب. وذكرت �خلارجية، يف بيان لها، �أن “�إ�رش�ئيل“ 
�لدولية �الأجو�ء  يف  “حتليله  حالياً  يجري  �قرت�ح  يف  �لقد�ص  �إىل  �ل�صفارة  نقل  فكرة   طرحت 

169
و�لوطنية“.

�ل�رشطة  من  عنا�رش  ثالثة  ��صت�صهاد  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  	•

حاجزين  ��صتهدفا  متز�منني  �صبه  منف�صلني  تفجريين  جر�ء  �آخرين،  و�إ�صابة  �لفل�صطينية 

من  “متّكنت  �الأمنية  �الأجهزة  �إن  لها،  بيان  يف  �لوز�رة،  وقالت  غزة.  مدينة  غربي  لل�رشطة 

ز�لت  وما  ومنفذيها،  �لنكر�ء  �جلرية  هذه  لتفا�صيل  �الأوىل  �خليوط  على  �أ�صابعها  و�صع 

170
تتابع �لتحقيق لك�صف مالب�صاتها كافة، و�لتي �صنعلن عنها يف وقت الحق“.

االأربعاء، 2019/8/28

يف  كبري�ً  تقدماً  هناك  �أن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  	•

با�صم  �ملتحدث  وقال  لل�رشطة.  نقطتني  ��صتهدفا  �للذين  بالتفجريين  �خلا�صة  �لتحقيقات 

�لوز�رة �إياد �لبزم، �إن �نتحاريني فجر� نف�صيهما بحاجزي �ل�رشطة يف غزة، حيث مّت �لتعرف 

على هويتهما وتتو��صل �لتحقيقات ملعرفة �جلهات �لتي تقف خلفهما. و�أ�صار �لبزم �إىل �أن 

من يقف خلف هذ� �لعمل �جلبان تتقاطع �أهد�فه مع �أهد�ف �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لنيل من 

171
��صتقر�ر �حلالة �الأمنية �مل�صتقرة يف قطاع غزة.
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قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف تعقيبه على حادث �لتفجريين  	•

غرب مدينة غزة، �إنه “ال خوف على غزة فقد �جتازت ما هو �أخطر و�أكب“. و�أ�صاف هنية 

فاإنها �صتكون كما كل حدث  �أمر هذه �النفجار�ت،  �أنه مهما يكون  “�إذ نوؤكد ل�صعبنا  قائالً: 

هنية:  و��صتطرد  و�صموده“.  �أهلنا  ثبات  من  �لنيل  من  تتمكن  ولن  �ل�صيطرة،  حتت  �صابق 

172
“برهة من �لوقت و�صتكون �الأمور و��صحة وجلية �أمام �صعبنا“.

�أحبطت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  �لعبية،  كان  قناة  مر��صل   ،Gal Burger برجر  جال  قال  	•

عملية كانت �صتُنفذ �صدّ دورية جلي�ص �الحتالل يف منطقة جبل جرزمي مبدينة نابل�ص قبل 

�ثنني  ُقتلت فيها م�صتوطنة و�أ�صيب  �لتي  يوم ون�صف من عملية عني بوبني غرب ر�م �هلل 

�آخرين يف 2019/8/23. و�أ�صاف �ملر��صل نقالً عن م�صوؤولني �أمنيني فل�صطينيني �أن �الأجهزة 

منه  متر  �لذي  �ل�صو�رع  �أحد  يف  و�أحبطتها  �لنا�صفة  �لعبوة  على  عرثت  �لفل�صطينية  �الأمنية 

173
مركبات تابعة جلي�ص �الحتالل.

فتح �جلي�ص �للبناين �لنار على طائر�ت ��صتطالعية �إ�رش�ئيلية بعد خرقها �الأجو�ء �للبنانية،  	•

ور�صدها بالعني �ملجردة على �حلدود. و�أعلنت قيادة �جلي�ص مديرية �لتوجيه، يف بيان لها، 

�أن “طائرة ��صتطالع تابعة للعدو �الإ�رش�ئيلي م�صرّية �آتية من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلّة، 

خرقت �الأجو�ء �للبنانية وحلّقت فوق �أحد مر�كز �جلي�ص يف منطقة �لعدي�صة. وقد ت�صّدى لها 

174
�جلي�ص و�أطلق �لنري�ن باجتاهها ما ��صطّرها للعودة من حيث �أتت“.

حثّت قيادة �حلزب �جلمهوري �الأمريكي �لكوجنر�ص �ملحلي لوالية �أالباما على بدء حترك  	•

ي�صعى لطرد �لنائبة �إلهان عمر من �لكوجنر�ص، ب�صبب مو�قفها �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

�أن  م�صادر  و�أو�صحت  عمر،  بع�صوية  �الإطاحة  �إىل  يدعو  قر�ر�ً  �جلمهوري  �حلزب  و�أيد 

�لنائب  قبل  من  تقديه  بعد  �صوتي،  ت�صويت  عب  �لقر�ر  على  و�فقت  �جلمهورية  �للجنة 

175
.Tommy Hans تومي هانز

اخلمي�س، 2019/8/29

قالت م�صادر يف حركة حما�ص، لـ“�لعربي �جلديد“، عن مفاو�صات وفد �حلركة �لذي يزور  	•

بر�صالٍة  غزة،  قطاع  يف  �لت�صعيد  من  م�رشي  حتذيٍر  على  رّدت  �حلركة  �إن  حالياً،  �لقاهرة 

�صديدة �للهجة، مفادها باأن �أي �إجر�ء من جانب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يثل �عتد�ًء على �أهايل 

�أ�صد ق�صوة. وبح�صب �مل�صادر فاإن وفد  �لقطاع لن يتم �لتعامل معه �إال بالقوة، ورمبا بردٍّ 

�حلركة �أبلغ �جلانب �مل�رشي �أن “�تفاق �لتهدئة مكتوٌب بالدماء، وحما�ص م�صتعدة للدخول 
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وعلى  مبفردها،  تكون  لن  وهي  �الآونة،  هذه  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  مو�جهة  �أي  يف 

حكومة �الحتالل �أن تتحّمل تبعات ما �صيحدث جّر�ء تعنتها �ملتو��صل �صّد �لقطاع و�صعبه، 

176
ومتلّ�صها من �التفاقات �لتي ترعاها �لقاهرة“.

�أن  �إياد �لبزم  قال �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف قطاع غزة  	•

�لبزم،  و�أو�صح  متقدمة.  مرحلة  و�صلت  �ل�رشطة  حاجزي  تفجري  جرية  يف  �لتحقيقات 

على  يرتكز  خطري،  �إجر�مي  خمطط  �إحباط  من  متكنت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  له،  ت�رشيح  يف 

قطاع  الإدخال  �لفل�صطينية؛  �لف�صائل  بني  �لعالقة  و�رشب  �ملجتمعي  �لن�صيج  ��صتهد�ف 

�أيديها على تفا�صيل  غزة يف �أتون �لفو�صى و�لفلتان. وك�صف �أن �الأجهزة �الأمنية و�صعت 

177
�ملخطط، وباتت �أطر�فه لديها مك�صوفة، و�صتعلن �لتفا�صيل ل�صعبنا قريباً.

�أعلن مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، توقيف ع�رشة �أ�صخا�ص  	•

عب  مرزوق،  �أبو  وكتب  غزة.  قطاع  يف   2019/8/27 يف  وقعا  �للذين  �لتفجريين  يف  تورطو� 

قامت  �لتي  �خللية  على  �لقب�ص  �ألقت  غزة  يف  �الأمنية  “�الأجهزة  �إن  تويرت،  على  ح�صابه 

178
بالتفجري�ت �الأخرية وعددهم ع�رشة“.

يف  ُت�صاعد  ال  �حلالية  �الأمريكية  �الإد�رة  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال  	•

مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل  عبا�ص،  و�أ�صاف  �ملنطقة.  يف  و�الأمن  �ل�صالم  حتقيق 

�لقد�ص  ملفات  رفعت  �الأمريكية  “�الإد�رة  �أن  برلني،  يف  مريكل  �أجنيال  �الأملانية  �مل�صت�صارة 

و�لالجئني و�حلدود و�ال�صتيطان و�الأمن عن طاولة �ملفاو�صات، وخالفت �ل�رشعية �لدولية، 

179
و��صتبدلت بها �إجر�ء�ت متناق�صة مع �ملرجعيات �لتي �أقرها �ملجتمع �لدويل باأ�رشه“.

ر�صدت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �عتقال 1,180 الجئاً فل�صطينياً من �أبناء  	•

�ملخيمات و�لتجمعات �لرئي�صية يف �صورية، خالل �لفرتة 2011 حتى حزير�ن/ يونيو 2019، 

فيما ت�صري �إح�صائيات جمموعة �لعمل �إىل �أن عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �ملعتقلني يف �صجون 

180
�لنظام �ل�صوري يبلغ �أكرث من 1,759 �صخ�صاً، منهم 108 ن�صاء.

�لقتالية  �الألوية  من  �لعديد  يف  �لقو�ت  �إن  له،  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  �أعلن  	•

�ملوقع  وذكر  �آخر.  �إ�صعار  حتى  مو�قعها  يف  تظّل  �صوف  �ل�صمالية  �حلدود  على  �ملتمركزة 

�الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت �الإ�رش�ئيلية �أنه �أعلن حالة منع جتول )تقييد( على 

181
حركة �جلنود و�ملركبات �لع�صكرية حتى �إ�صعار �آخر.
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قال نائب رئي�ص هيئة �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق يائري جوالن �إن حرب 2014 على  	•

غزة كانت فا�صلة، وما ح�صل بعدها يثبت ذلك. و�أ�صاف جوالن، يف حديث الإذ�عة �جلي�ص، 

182
�أن حركة حما�ص هي من حُتدد �ال�صرت�تيجية �حلالية ولي�ص “�إ�رش�ئيل“.

�أ�صدر وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلية ي�رش�ئيل كات�ص بياناً رحب فيه بقر�ر جمهورية ناورو  	•

�العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، وفتح �صفارة لها فيها. وقال كات�ص �إن �لقر�ر ُيعّد 

ثمرة �أخرى من ثمار �لقر�ر �لتاريخي للرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، �العرت�ف بالقد�ص 

183
عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“.

قالت در��صة �إ�رش�ئيلية �إن “�إ�رش�ئيل“ ترتبط مب�صتويات تعاون �أمني و��صتخباري و�صيا�صي  	•

�إ�رش�ئيلي  تعاون  �إىل  م�صرية  و�الإمار�ت،  و�الأردن  وم�رش  �ل�صعودية  من  كل  مع  مبا�رش 

�صعودي �إمار�تي يف مو�جهة �التفاق �لنووي �الإير�ين. و�أ�صارت �لدر��صة، �لتي تناولت و�قع 

�لعالقة بني “�إ�رش�ئيل“ و�لعامل �لعربي، و�لتي �أعدها ميتفيم - �ملعهد �الإ�رش�ئيلي لل�صيا�صة 

 ،Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies خلارجية �الإقليمية�

�لبنامج  مو�جهة  هدفه  �رشي  �أمني  بـ“تعاون  ترتبطان  و“�إ�رش�ئيل“  �ل�صعودية  �أن  �إىل 

�أ�صارت  �إىل �لتقارير �لتي  �لنووي �الإير�ين وتدخالت طهر�ن يف �ملنطقة“. ونّوهت �لدر��صة 

�الإ�رش�ئيلي غالفها �جلوي  �أن ي�صتخدم �صالح �جلو  �ل�صعودية على  �إىل مو�فقة  �ل�صابق  يف 

184
ل�رشب �ملن�صاآت �لنووية �الإير�نية.

�الأ�صول  مر�قبة  “مكتب  �إن  فيه  قال  بياناً  بومبيو  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  �أ�صدر  	•

�الأمريكية، وبال�رش�كة مع �صلطنة عُمان، فر�ص عقوبات  �لتابع لوز�رة �خلز�نة  �الأجنبية“ 

ين �ملاليني“ �مل�صوؤولني عن نقل ع�رش�ت �ملاليني من �لدوالر�ت بني  “�ملي�رِشّ �أربعة من  على 

�حلر�ص �لثوري �الإير�ين - قو�ت �لقد�ص وكتائب �لق�صام يف قطاع غزة. وجاء يف �لبيان: “قام 

مكتب مر�قبة �الأ�صول �الأجنبية بت�صنيف كل من حممد �رشور، وكمال عبد �لرحمن عارف 

عو�ص، وفو�ز حممود علي نا�رش، وحممد كمال �لعي، كاإرهابيني، مبوجب �الأمر �لتنفيذي 

رقم 13224، �لذي ي�صتهدف �الإرهابيني وهوؤالء �لذين يقدمون �لدعم لالإرهابيني �أو �أعمال 

185
�الإرهاب“.

�لواليات  �إن  �إذ�عية،  مقابلة  خالل  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال  	•

حمافل  يف  �أم  �الأر�ص  على  �صو�ء  �إير�ن،  مع  مو�جهة  �أي  يف  “�إ�رش�ئيل“  �صتدعم   �ملتحدة 

186
�الأمم �ملتحدة.



394

اليوميات الفل�سطينية

اجلمعة، 2019/8/30

ماكرون،  �إيانويل  �لفرن�صي  للرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيليّة  �حلكومة  رئي�ص  قال  	•

�صتد�فع  “�إ�رش�ئيل“  �إن  لبنان،  مع  �الأمنيّة  �لتطور�ت  عن  للحديث  هاتفي،  �ت�صال  خالل 

يريدون  �لذين  الأعد�ئها  قاتل  ب�صالح  �لت�صلح  و�صتمنع  �صّدها،  “�لعدو�نية  من  نف�صها  عن 

“من يرعى �لعدو�نية و�لت�صلّح لن يكون حم�ّصناً... وهذ�  �أنه  تدمريها“. و�أ�صاف نتنياهو 

عدو�نيّتها  تزيد  �لذي  �لوقت  يف  �إير�ن،  مع  للمباحثات  �ملنا�صب  غري  �لوقت  هو   حتديد�ً 

187
يف �ملنطقة“.

�حلكومة  رئي�ص   Ehud Olmert �أوملرت  �إيهود  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �تهم  	•

�حلايل بنيامني نتنياهو باأنه يزرع �خلوف و�لهلع لتحقيق مكا�صب �نتخابية. وقال �أوملرت، 

188
يف مقابلة �إذ�عية، �إنه يتّهم نتنياهو ر�صمياً باأنه يجر �لدولة، والأ�صباب �نتخابية، �إىل حرب.

قالت �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني �إن مرور �أكرث من �صهر على عمل جلنة وقف  	•

�ل�صك.  د�ئرة  �لقر�ر يف  نتائج، ي�صع  �الإ�رش�ئيلي من دون  �الحتالل  باالتفاقيات مع  �لعمل 

و�صع  �إىل  باالتفاقيات،  �لعمل  وقف  وجلنة  �لفل�صطينية،  �لر�صمية  �لقيادة  �جلبهة  ودعت 

�صقف زمني الإنهاء �أعمالها، كما دعتها �إىل �إك�صاب �لقر�ر �صدقية وم�صموناً عملياً، من خالل 

189 
�تخاذ خطو�ت ال حتتاج �إىل �آليات وخطط لتنفيذها.

قمعت قو�ت �الحتالل �مل�صاركني يف جمعة “�لوفاء لل�صهد�ء“ من م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية  	•
190

على �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة، مما �أ�صفر عن �إ�صابة 75 فل�صطينياً بر�صا�ص �الحتالل.

�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن حالة تاأهب ق�صوى على �حلدود �ل�صمالية مع لبنان و�صورية  	•

وقام رئي�ص �الأركان �أفيف كوخايف، بجولة على �لوحد�ت �لقتالية �ملر�بطة هناك، و��صتعر�ص 

�حل�صود �لع�صكرية ب�صكل تظاهري، وقال �إن جي�صه جاهز ملو�جهة �أي �عتد�ء و�صريد عليه 

191
بكل ق�صوة.

رو�تب  لدفع  دوالر(  مليون   27.12 )نحو  يورو  مليون   24.5 بـ  �الأوروبي  �الحتاد  �أ�صهم  	•

وخم�ص�صات تقاعد لنحو 56 �ألف موظف من موظفي �خلدمة �ملدنية �لفل�صطينيني يف �ل�صفة 

لَة  َوّ �لغربية عن �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2019. و�أو�صح �الحتاد �الأوروبي “�أن هذه �ملُ�صاهمة مُمَ

�آلية  عب  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملُبا�رش  �ملايل  �لدعم  من  ُجزء  وهي  �الأوروبي،  �الحتاد  من 

192
.“]PEGAS[ بيغا�ص
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ال�صبت، 2019/8/31

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �أن �أكرث من 13 �ألف �صاروخ وقذيفة �أطلقت على �لبلد�ت  	•

�إن  �ل�صحيفة  14 عاماً. وقالت  قبل  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  �الإ�رش�ئيلية من قطاع غزة منذ 

“�إ�رش�ئيل“ فقدت �لردع و�الأمن �أمام غزة. وبح�صب �لتقرير �لذي ن�رشه موقع �ل�صحيفة، 
�لفل�صطينية وحتى  لالأر��صي  �ل�صلطة  ت�صلم  بدء  1994 مع  �لفرتة، منذ �صنة  فاإن قبل هذه 

�الن�صحاب يف �آب/ �أغ�صط�ص 2005، بلغ عدد �ل�صو�ريخ و�لقذ�ئف 5 �آالف. وتابعت �ل�صحيفة 

�أنه يف �ل�صفة �لغربية، وعلى مد�ر 52 عاماً، مّت �إطالق 13 �صاروخاً وقذيفة فقط، �أي ما يعادل 

193
0.1% من �لكمية �لتي مّت �إطالقها من غزة خالل 14 عاماً منذ فّك �الرتباط.

ملنظمة  �لتابع  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  �أ�صدره  ر�صمي  تقرير  معطيات  �أظهرت  	•

�لقد�ص �ملحتلة و�صل منذ فوز  �لبناء �ال�صتيطاين يف حميط مدينة  �أن  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

باالأعو�م  مقارنًة  قيا�صية  م�صتويات  �إىل  �الأمريكية  �لرئا�صة  �نتخابات  يف  تر�مب  دونالد 

يف  هائالً  ت�صاعد�ً   2018–2017 �لفرتة  �صهدت  فقد  للتقدير�ت  ووفقاً  �الأخرية.  �لع�رشين 

وحدة   1,861 بناء  على  �مل�صادقة  متت  حيث  �ملحتلة،  �ملدينة  يف  �ال�صتيطاين  �لبناء  وترية 

194
��صتيطانية جديدة، بارتفاع يبلغ 58% مقارنًة ب�صنتي 2015 و2016.
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41
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وكالة �الأنا�صول، 2019/8/19. و�نظر �أي�صاً:  
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