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االأربعاء، 2020/7/1

�الأربعاء  	 فجر  دقيقة   60 خالل  �لبحر  باجتاه  �صاروخاً   20 �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أطلقت 

1
2020/7/1، حيث تو�ىل �إطالق �ل�صو�ريخ حتى �ل�صاعة �لثانية و�لن�صف فجر�ً.

�أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات خالل مقابلة  	 و�صف 

�الأربعاء، مع ف�صائية “�لنجاح“ �لفل�صطينية، �لدول �لعربية �لتي ترى م�صلحتها بالتطبيع مع 

2
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي بـ“م�صاعدي هوالكو“، و�أكد �أن “م�صريهم �لهالك“.

يف 	 �ملحافظات  جلميع  �لكامل“  “�الإغالق  �لفل�صطينية  �حلكومة  با�صم  �ملتحدث   �أعلن 

 �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، يف ظلّ �الزدياد �ملطرد الأعد�د �الإ�صابات بفريو�ص كورونا �مل�صتجد،

 ،]2020/7/3[ �جلمعة  �صباح  �لتنفيذ  حيّز  يدخل  “�لقر�ر  �أن  مو�صحاً  جر�ئه،  و�لوفيات 

3
وي�صتمر ملدة خم�صة �أيام قابلة للتمديد“.

�صارك �الآالف من �لفل�صطينيني يف م�صرية جماهريية حا�صدة مبدينة غزة، رف�صاً خلطة �ل�صّم  	

�الإ�رش�ئيلية. وجاءت �مل�صرية، بدعوة من �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية. كذلك �صهدت �ملخيمات 

4
�لفل�صطينية يف لبنان �إ�رش�باً عاماً، �حتجاجاً على خطة �ل�صّم.

بد�أت “�إ�رش�ئيل“ يف تزويد م�رش بالغاز �لطبيعي من حقل متار �لبحري الأول مرة. وبح�صب  	

�ملر�فق  بتزويد  ي�صمح  وم�رش،  “�إ�رش�ئيل“  بني  �تفاقاً  فاإن  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة 

180 مليون  �إىل  �مل�رشية مبليار مرت مكعب من �لغاز �لطبيعي �صنوياً. وت�صل تكلفة �التفاق 

5
دوالر �صنوياً.

�صهر�ً،  	  30 �إىل   32 من  للذكور  �الإلز�مية  �لع�صكرية  �خلدمة  تقلي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن 

6
جلميع �ملجندين �لذين تبد�أ خدمتهم يف �جلي�ص يف 2020/7/1.

�أر��ٍص  	 ل�صّم  �أحادي  �إ�رش�ئيلي  �إجر�ء  �أي  بالده  رف�ص  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  �لعاهل  جدد 

“�أن مثل هذه  من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، موؤكد�ً، خالل لقائه عدد�ً من �لع�صكريني يف عمّان، 

7
�الإجر�ء�ت من �صاأنها تقوي�ص فر�ص حتقيق �ل�صالم و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة“.
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�صه م�صاعد �لرئي�ص �الأمريكي و�ملبعوث �خلا�ص للمفاو�صات  	
ّ
غادر �لوفد �الأمريكي، �لذي تر�أ

�صّم  خطط  حول  �مل�صوؤولني،  كبار  مع  حمادثات  بعد  “�إ�رش�ئيل“،  بريكوفيت�ص،  �آيف  �لدولية 

8
�أر��صٍ فل�صطينية بال�صفة �لغربية، دون �أن ُي�صدر �أي �إعالن عن نتائج �لزيارة.

��صتدعى �لفاتيكان �صفريي “�إ�رش�ئيل“ و�لواليات �ملتحدة �إىل �جتماع غري ماألوف، لالإعر�ب  	

عن قلقه من خمطط �ل�صّم �الإ�رش�ئيلي. وقد جّدد �لفاتيكان موقفه �لد�عم حلّل �لدولتني، ودعا 

9
�الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني للعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات بناء على قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة.

“�إ�رش�ئيل“  	 تعتزم  �لتي  �لغربية  �ل�صفة  �أجز�ء من  �أن خطة �صّم  �لدولية  �لعفو  �أكدت منظمة 

�لقيام بها، “غري قانونية“ و“تعزز قانون �لغاب“، ودعت �إىل �لتوقف عنها. وقالت، يف تقرير 

من  �ملزيد  لـ“�صّم“  خططها  عن  فور�ً  تتخلى  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  على  يتعني  �إنه  لها، 

“ينتهك �لقو�نني �لدولية، ويفاقم  �أن هذ� �الأمر  �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، م�صددًة على 

10
عقود�ً من �النتهاكات �ملمنهجة حلقوق �الإن�صان �صّد �لفل�صطينيني هناك“.

اخلمي�س، 2020/7/2

خمطط  	 الإف�صال  و�صيا�صياً  ميد�نياً  �مل�صرتك  للعمل  �تفاقهما  عن  وفتح  حما�ص  حركتا  �أعلنت 

جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  وقال  �لقرن“.  و“�صفقة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صمّ 

حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل  �لرجوب، 

�ملرحلة  “�إن  كونفرن�ص:  فيديو  �ملغلقة،  �لتلفزيونية  �لد�ئرة  تقنية  عب  �لعاروري،  �صالح 

على  جميعاً  نكون  �أن  منا  يتطلب  ما  �لفل�صطيني،  �صعبنا  يعي�صها  �لتي  �الأخطر  هي  �حلالية 

كا�صتحقاق  ��صرت�تيجية  بروؤية  نخرج  �أن  “نريد  �لرجوب:  و�أ�صاف  �لتحدي“.  م�صتوى 

ملو�جهة �لتحديات �حلالية مع كافة ف�صائل �لعمل �لوطني“. وقال �لرجوب �إن حركته تعمل 

�إىل جانب حما�ص، ملو�جهة “�صفقة �لقرن“ وخمطط �ل�صّم، و�أ�صاف قائالً: “نحن من�صجمون 

مع حركة حما�ص بن�صبة 100%، يف مو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه ق�صيتنا“، و��صفاً حما�ص 

بـ“�ل�رشيك و�جلزء �الأ�صيل من �صعبنا... �أثق ب�صدق نو�يا �حلركة“. وقال �لعاروري �إن “هذ� 

�ملوؤمتر �مل�صرتك فر�صة لبدء مرحلة جديدة وفق ��صرت�تيجية وطنية يف �أكرث �ملر�حل خطورة 

�لتي تو�جه �صعبنا“، د�عياً �إىل “جتميد كافة �مل�صائل �لتي فيها خالفات د�خلية بني �حلركتني، 

من �أجل �لتو�صل �إىل �تفاق ��صرت�تيجي وجوهري، ملو�جهة �خلطر �لوجودي �لذي تتعر�ص له 

�لق�صية �لفل�صطينية“. وقال �لعاروري: “�إذ� ��صتطاع �الحتالل �أن يرر �ل�صّم على جزء من 

11
�ل�صفة �لغربية، فهذ� يعني �أن م�صل�صل �ل�صّم �صي�صتمر“.
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قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية، يف بيان له، �إن موؤمتر جبيل �لرجوب و�صالح �لعاروري  	

جاء تتويجاً ل�صل�صلة حو�ر�ت جرت موؤخر�ً بني حركتي فتح وحما�ص، �أف�صت �إىل “تفاهمات 

�نطلقت من روؤية ��صرت�تيجية، و��صت�صعار وطني م�صوؤول للمخاطر �جلدية و�لوجودية �لتي 

حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد  جهته،  ومن  �لوطني“.  �مل�رشوع  ]تهدد[  تتهدد 

�ملوقف،  وحدة  حتقيق  نحو  متقدمة  خطوة  �صهد  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  هنية،  �إ�صماعيل 

متثلت  �خلطوة  تلك  �أن  له،  ت�رشيح  يف  هنية،  وبنيّ  وخمططاته.  �الحتالل  ملو�جهة  و�جلهد 

�إىل تبني  باملوؤمتر �مل�صرتك بني �لعاروري و�لرجوب. ودعا هنية، �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية 

ودعم  نخو�صها،  �لتي  �لوطني  �لتحرر  مرحلة  يف  و�إ�صناده،  �ملوحد  �لفل�صطيني  �ملوقف 

12
�صمود �صعبنا �لبطل ومقاومته �لبا�صلة.

�أن �ل�صلطة �صتدفع فقط ن�صف ر�تب ملوظفيها  	 �أعلن وزير �ملالية �لفل�صطيني �صكري ب�صارة 

يف  �لعاملني  من  �الآالف  ع�رش�ت  �صيطال  �الإجر�ء  هذ�  �أن  ب�صارة  و�أكد  �صهرين.  فرتة  عن 

�ل�صلطة، ب�صبب �الأزمة �ملالية �حلادة �لتي خلفها رف�ص �ل�صلطة ت�صلم عو�ئدها �ل�رشيبية من 

13
“�إ�رش�ئيل“.

�ل�صاد�صة  	 �لذكرة  �إحياء  مر��صيم  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

14
حلرب غزة �صيف 2014، �أنه يو��صل �لعمل من �أجل ��صتعادة رفات �جلنود يف قطاع غزة.

�أكد وزير �خلارجية �الأردين �أين �ل�صفدي، �أن هناك �تفاقاً على رف�ص خطة “�إ�رش�ئيل“ ل�صّم  	

�أر��صٍ من �ل�صفة �لغربية ونهر �الأردن. و�صدد �لوزير �الأردين خالل ت�رشيحات م�صرتكة 

مع نظريه �للبناين نا�صيف حتّي، على �أن “عملنا من�صب وم�صتمر من �أجل منع هذ� �ل�صّم، 

�لذي  �ل�صالم  حتقق  وفاعلة،  جادة  مفاو�صات  �إطالق  باإعادة  ي�صمح  حقيقي  �أفق  و�إيجاد 

15
تقبله �ل�صعوب، و�ل�صالم �لعادل �لذي نريده جميعاً“.

�ل�صحابية  	 �لذكاء �ال�صطناعي و�حلو�صبة  �ملتخ�ص�صة يف   Group 42 �أو   42 وّقعت جمموعة 

Cloud Computing، و�لتي تتخذ من �أبو ظبي مقر�ً لها، مع �رشكة رفائيل Rafael )�أنظمة 

و�رشكة  �الإ�رش�ئيلية   )Rafael Advanced Defense Systems �ملتقدمة  �لدفاعية  رفائيل 

�صناعات �لف�صاء �الإ�رش�ئيلية )�آي �أي �آي( )Israel Aerospace Industries )IAI، مذكرَتي 

فريو�ص  ملكافحة  فعالة  حلول  و�إيجاد  و�لتطوير  �لبحث  جمال  يف  �لتعاون  �أجل  من  تفاهم 

�لتلفزيونية �ملغلقة فيديو كونفرن�ص. وقال  �لد�ئرة  كورونا. ومّت توقيع �ملذكرتني عب تقنية 

�لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة 42 بينج ت�صياو Peng Xiao: “تت�رشف جمموعتنا باأن يكون لها 
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�ل�صبق يف تبادل �ملو�رد و�خلب�ت يف هذ� �ملجال مع �رشكتي رفائيل و�رشكة �آي �أي �آي من �أجل 

16
هذه �لق�صية �ملهمة“.

	  The Friends �ل�صهيوين  �لرت�ث  �أ�صدقاء  �الأمريكي، موؤ�ص�ص مركز  �لقيادي �الإجنيلي  هدد 

باإ�صقاطه  تر�مب،  دونالد  �لرئي�ص   ،Mike Evans �إيفانز  مايك   of Zion Heritage Center

خا�صة  ت�رشيحات  يف  �إيفانز،  وقال   .2020 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  يف  �النتخابية  �ملعركة  يف 

ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت، �إن “قدرة �لرئي�ص تر�مب على �لفوز يف �النتخابات �صتح�صم يف 

ت�صويتنا نحن �الإجنيليني“، م�صدد�ً على �أن “تاأييدنا حا�صم، وهو ال يكنه �أن يفوز من دوننا. 

نحن مائة يف �ملائة مع ب�صط �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، لي�ص الأ�صباب �صيا�صية فح�صب؛ بل الأ�صباب 

17
دينية. وتاأييدنا لهذ� �ل�صّم مل يبد�أ برت�مب؛ بل بكتابنا �ملقد�ص“.

ك�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لنقاب عن وحدة 9900 يف هيئة �ال�صتخبار�ت، �لتي توفر للقو�ت  	

وتتميز  �حلو��صب.  طريق  عن  تتلقاها  �لقتال،  ل�صاحة  ومرئية  ��صتخبار�تية  �صورة  �ملقاتلة 

هذه �لوحدة بقدرتها على ��صتخد�م تكنولوجيا �لذكاء �ال�صطناعي؛ لتحليل ودمج معلومات 

18
��صتخبار�تية كثرية ومن م�صادر متنوعة.

اجلمعة، 2020/7/3

�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة، يف بيان لها، عن �عتقالها خلية  	

19
موجهة من �الحتالل، خالل قيامها بعمل تخريبي �صّد �ملقاومة.

�لكني�صت  	 �إىل رئي�ص  �الإ�رش�ئيلي بت�صالئيل �صموتريت�ص بطلب ر�صمي  �لكني�صت  تقدم ع�صو 

�لبملانية  ع�صويته  من  �مل�صرتكة،  �لقائمة  رئي�ص  عودة،  �أين  �لنائب  لتجريد  ليفني،  يريف 

عقده  كان  �لذي  �مل�صرتك،  �ل�صحفي  �ملوؤمتر  يف  �صارك  الأنه  وذلك  �لكني�صت،  من  وطرده 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  مع  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �لرجوب،  جبيل 

20
حلركة حما�ص �صالح �لعاروري.

�لواليات  	 لدعم  رف�صاً  عمّان  �لعا�صمة  يف  �الأمريكية  �ل�صفارة  �أمام  �الأردنيني  مئات  �عت�صم 

�مل�صاركون  طالب  حيث  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �أر��ٍص  �صّم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خلطة  �ملتحدة 

بـ“قطع �لعالقات �لدبلوما�صية مع �أمريكا، وطرد �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي، و�إلغاء معاهدة �ل�صالم 

21
و�تفاقية �لغاز“.

�عتبارية  	 وثقافية  �صيا�صية  و�صخ�صيات  �صابقون،  خارجية  ووزر�ء  دول،  روؤ�صاء  طالب 

على  عقوبات  بفر�ص  �ملتحدة،  �الأمم  خالل  من  �لدويل،  �ملجتمع  �لالتينية  �أمريكا  يف  وموؤثرة 
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“�إ�رش�ئيل“، جر�ء قر�رها �صّم �أجز�ء �صا�صعة من �الأر��صي �لفل�صطينية بالقوة، وب�صكل غري 
�صّد  �خلا�صة  �للجنة  بتفعيل  �خل�صو�ص،  بهذ�  وّقعوها  عري�صة  عب  طالبو�،  كما  قانوين. 

�لف�صل �لعن�رشي، و“رفع �حل�صانة �لتي تتمتع بها �إ�رش�ئيل يف خرق �لقانون �لدويل ب�صكل 

22
منظم وممنهج، بدعم ��صرت�تيجي ومبا�رش من قبل �لرئي�ص �الأمريكي، دونالد تر�مب“.

ال�صبت، 2020/7/4

�الأملانية  	 �مل�صت�صارة  مع  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أعرب 

على  �ملفاو�صات  �إىل  للذهاب  فل�صطني  دولة  ��صتعد�د  عن   ،Angela Merkel مريكل  �أجنيال 

23
�أ�صا�ص �ل�رشعية �لدولية، وحتت رعاية �للجنة �لرباعية �لدولية.

قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول �إن �ت�صاالت م�صتمرة جتري مع حركة حما�ص،  	

لدفع خطو�ت عملية باجتاه توحيد �ملوقف �لفل�صطيني. و�أ�صاف �لعالول، يف ت�رشيحات بثّها 

لتعزيز  �إيجابياً  تطور�ً  “ي�صكل  يومني،  قبل  حما�ص،  مع  �حلركة  �تفاق  �إن  �لر�صمي،  �لر�ديو 

�ملوقف �لفل�صطيني، وبناء عليه هناك جهود كبرية بذلت وال تز�ل تبذل، �نطالقاً من �أنه ال بّد 

24
من موقف فل�صطيني موحّد، يف مو�جهة �صفقة �لقرن وخمطط �ل�صّم“.

قال تقرير بثته �لقناة �الإ�رش�ئيلية 12، �إن “�إ�رش�ئيل“ تخ�صى من جودة �لتاأهيل �لنوعي �لذي  	

تتلقاه �لقو�ت �لفل�صطينية يف رو�صيا، م�صري�ً �إىل �أنه “منذ �النق�صام و�لقطيعة بني فتح وحما�ص 

و�أن  �ملرموقة“،  �لرو�صية  �لع�صكرية  �الأكادييات  جميع  يف  �لفل�صطينيون  در�ص   ،2007 عام 

يف  خاليا  فجاأة  ن�صاأت  �إذ�  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يفاجئ  �أال  يجب  �لفل�صطينيني  هوؤالء  “تدريب 
25

�ل�صلطة �لفل�صطينية“.

عن  	 “خرج  �خلليل  مدينة  يف  �لوبائي  �لو�صع  �إن  كيلة،  مي  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  قالت 

�ل�صيطرة“، حيث �صجّلت �ملدينة منذ �نت�صار فريو�ص كورونا 2,479 من �أ�صل 4,250 �إ�صابة 

�أ�صيبو�  �لفل�صطينية  �لطبية  �لكو�در  “50 من  �أن  �إىل  �لفل�صطينية، م�صرية  �ل�صلطة  �أر��صي  يف 

26
بالفريو�ص“.

�إ�رش�ئيلياً بحّق �صيادي قطاع غزة  	 172 �نتهاكاً  �أنه وّثق  ذكر مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان 

على  �صلباً  �نعك�صت  �النتهاكات  هذه  �أن  �ملركز  و�أو�صح   .2020 من  �الأول  �لن�صف  خالل 

 �أعد�د �لعاملني يف قطاع �ل�صيد، �إذ بلغ عدد �ل�صيادين و�لعاملني يف �حِلرف �ملرتبطة بال�صيد

ل�صنة 2019 بقطاع غزة 5,606 عاملني، من بينهم 3,606 �صيادين؛ بينما كان عدد �لعاملني 
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10 �آالف عامل، بح�صب �إح�صائيات �صابقة للجهاز �ملركزي  1997 يبلغ  يف �لقطاع ذ�ته �صنة 

27
لالإح�صاء �لفل�صطيني.

االأحد، 2020/7/5

�لفل�صطينية  	 �ملقاومة  �لتز�م  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هنية،  �إ�صماعيل  جدد 

بتحرير �الأ�رشى من �صجون �الحتالل. و�أكد هنية، خالل �ت�صال هاتفي مع �الأ�صري �ملحرر 

�أجمد قبها، من جنني، �لذي �أفرج عنه بعد �عتقال د�م 18 عاماً، �أن �الأ�رشى يثلون �أحد عناوين 

28
�ل�رش�ع مع �الحتالل وم�رشوعه �لذي و�صفه بـ“�لبغي�ص“.

�صنّت طائر�ت حربية وعمودية �إ�رش�ئيلية مقاتلة، عدد�ً من �لغار�ت �جلوية، م�صتهدفة نقاط  	

ر�صد للمقاومة، و�أر��ٍص زر�عية خالية، تقع يف �ملناطق �ل�رشقية ملدينة غزة، بعد �صاعات من 

“غالف  بلد�ت وقرى يف  �ل�صاروخية، جتاه  �لقذ�ئف  �إطالق عدد من  �إعالن جي�ص �الحتالل 

29
غزة“.

طالبت حركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف بيان لها، نقابة �ل�رش�فني يف لبنان، �لرت�جع عن قر�رها  	

�لبنك  من  �ملدعوم  �الأمريكي  �لدوالر  �رش�ء  من  �ال�صتفادة  من  �للبنانيني  غري  يحرم  �لذي 

30
�ملركزي �للبناين ملا فيه من �إمعان يف �لت�صييق على �لالجئني �لفل�صطينيني.

�أقل  	 بات  “�ل�صّم عموماً   :Udi Adam �آدم  �أودي  �لدفاع �الإ�رش�ئيلية  �لعام لوز�رة  قال �ملدير 

�إحلاحاً يف عهد تفاقم �أزمة فريو�ص كورونا. ولكن، حتى لو مل تكن كورونا، فاإن م�رشوع �صّم 

�إىل جهود  “يحتاج  �أنه  �لغربية لي�ص م�صاألة عاطفية“، م�صدد�ً على  �ل�صفة  30% من م�صاحة 

�إ�رش�ئيل ال  و�إد�ري، و�قت�صادي، وح�صابات �صيا�صية كبرية، ويف  و�إعد�د قانوين،  �صخمة، 

31
توجد قدرة فعلية لتنفيذ كل هذ� يف �لوقت �حلا�رش“.

جهاز  	 لرئا�صة  كوهني  يو�صي  تويلّ  فرتة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مدد 

32
�ملو�صاد �صتة �أ�صهر �إ�صافية، لتنتهي بذلك يف حزير�ن/ يونيو 2021.

بدوي  	 ديبلوما�صي  �أول  تعيني  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  يف  �لتعيينات  جلنة  قررت 

فاإن �أحرونوت،  يديعوت  موقع  وبح�صب  �إريرتيا.  دولة  يف  لها  ك�صفري  عربية،  �أ�صول   من 

�لبالد،  تلك  يف  لـ“�إ�رش�ئيل“  �صفري�ً  �صيكون  �الأ�صفل،  �جلليل  �صكان  من  �خلالدي  �إ�صماعيل 

�ل�صفر�ء  �لعديد من  �إىل جانب  �الإ�رش�ئيلية  تعيينه على �حلكومة  �صيتمّ عر�ص  �أنه  �إىل  م�صري�ً 

33
�جلدد �لذين �صيمثلونها يف عدد من دول �لعامل.



281

متوز/ يوليو 2020

�مل�صجد  	 عن   206 منها  �إبعاد،  قر�ر   236 له،  تقرير  يف  حلوة،  و�دي  معلومات  مركز  ر�صد 

حالة   1,075 �ملركز  ور�صد  �لقد�ص.  عن  و6  �لقدية،  �لقد�ص  عن  �إبعاد  قر�ر  و24  �الأق�صى، 

�عتقال يف �لقد�ص، تركزت ب�صكل خا�ص يف �لعي�صوية، تليها �لبلدة �لقدية و�صلو�ن، �إ�صافة �إىل 

34
�عتقاالت من �صاحات �الأق�صى وعلى �أبو�به، و�عتقاالت متفرقة من بلد�ت و�أحياء �لقد�ص.

	  United )�ليون�صكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  �أقر 

خالل   ،Nations Educational، Scientific and Cultural Organization )UNESCO(

جميع  على  يوؤكد  و�أ�صو�رها،  �لقدية  �لقد�ص  مدينة  حول  قر�ر�ً  باالإجماع،   ،209 �لـ  دورته 

35
�ملكت�صبات �ل�صابقة �لتي مّت تثبيتها يف ملف �لقد�ص.

االإثنني، 2020/7/6

“�إ�رش�ئيل“ لن تقبل  	 �إن  �الإ�رش�ئيلي بني جانت�ص،  �لدفاع  �لبديل، وزير  قال رئي�ص �حلكومة 

��صتمر  حال  يف  بقوة  �صريد  �جلي�ص  �أن  موؤكد�ً  غزة،  قطاع  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  با�صتمر�ر 

“لدينا  )مكان(،  �الإ�رش�ئيلي  �لبث  هيئة  قناة  نقلت  ما  وفق  جانت�ص،  و�أ�صاف  �لو�صع.  هذ� 

م�صلحتان يف غزة: ��صتعادة �الأ�رشى �الإ�رش�ئيليني و��صتعادة �لهدوء، �إذ� مل يحدث ذلك �صرند 

36
بقوة كبرية، لن ن�صمح بانتهاك �صيادتنا“.

لالجتماع  	 �لتا�صعة  �لدورة  �أعمال  خالل  �ملالكي،  ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  قال 

�لوز�ري لـ“منتدى �لتعاون �لعربي �ل�صيني“، �لذي عقد عب تقنية �لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة 

فيديو كونفرن�ص، �إن �ملجتمع �لدويل مطالب بانتهاج �آلية عقوبات ومقاطعة وعزل لالحتالل 

37
�الإ�رش�ئيلي، بهدف حماية “�ل�صالم“ و�الأمن و�ال�صتقر�ر.

قال رئي�ص �لوزر�ء حممد ��صتية “�إن عدم �صيطرتنا على �ملعابر و�حلدود و�إجر�ء�ت �الحتالل،  	

هي �ل�صبب �لرئي�ص يف زيادة �أعد�د �الإ�صابات بكورونا“، مطالباً دولة �الحتالل باإغالق �ملعابر 

38
على حدود 1967.

يومي  	 تو��صل  على  حما�ص  �إن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

مع حركة فتح، و�إنهما ي�صعيان �إىل �لو�صول �إىل خطو�ت ميد�نية يف �ل�صفة وغزة و�ل�صتات، 

39
ملو�جهة خمططات �الحتالل.

�أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �إطالق �لقمر �لتج�ص�صي �أوفيك 16 �أو Ofek 16 �جلديد، من  	

قاعدة يف و�صط �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، و�أفادت تقارير �إعالمية �أن �لهدف 

40
منه مر�قبة �أن�صطة �إير�ن �لنووية.
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�لذي و�صعته  	 “�إلعال“ على �ملخطط  �الإ�رش�ئيلية  �ملدين  �لطري�ن  �إد�رة �رشكة  �صادق جمل�ص 

وز�رة �ملالية �الإ�رش�ئيلية حلماية �ل�رشكة من �النهيار، يف ظّل تفاقم �أو�صاعها �ملالية، ب�صبب 

41
�ل�صعوبات �لناجمة عن �أزمة فريو�ص كورونا.

يف  	 عاماً(   75( �لغر�بلي  �صعدي  �الأ�صري  با�صت�صهاد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أفادت 

�حلركة  �صهد�ء  عدد  يرتفع  �لغر�بلي،  وبا�صت�صهاد  �لطبي.  �الإهمال  جر�ء  �الحتالل  �صجون 

�الأ�صرية منذ �صنة 1967 �إىل 223. ويبلغ عدد �الأ�رشى �لذين ��صت�صهدو� نتيجة لالإهمال �لطبي 

42
�ملتعّمد 68 �صهيد�ً.

ودول  	 و�ل�صعودية  م�رش  يف  �ل�صيا�صية  �الأنظمة  قادة  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  زعمت 

�خلليج، بعثو� بر�صائل �إىل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، �أكدو� فيها �أنهم غري مبالني �إز�ء تنفيذ خمطط 

عن  تعّب  �لتي  �لوحيدة  �لعربية  �لدولة  فاإن  �ل�صحيفة،  وبح�صب  �لغربية.  بال�صفة  �ل�صّم 

43
معار�صتها للمخطط، هي �الأردن.

منح 	 �صعيّد  قي�ص  �لتون�صية  �جلمهورية  رئي�ص  �أن  لالأنباء  �إفريقيا  تون�ص  وكالة   �أوردت 

34 فل�صطينياً �جلن�صية، وذلك ياأتي “يف �إطار حر�ص رئي�ص �جلمهورية على ُن�رشة �لق�صية 
44

�لفل�صطينية، وال ي�ّص ملف حّق �لعودة للفل�صطينيني“.

الثالثاء، 2020/7/7

“حتدث رئي�ص  	 �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف ت�رشيح مكتوب:  قال مكتب رئي�ص 

جون�صون،  بوري�ص  �لبيطاين  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  هاتفياً  �أم�ص  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء 

خطة  على  بناء  �لفل�صطيني  �لطرف  مع  مفاو�صات  الإجر�ء  م�صتعدة  �إ�رش�ئيل  �أن  و�أو�صح 

�ل�صالم �لتي طرحها �لرئي�ص تر�مب، و�لتي تتحلى بالو�قعية، وال ُتكرر �ل�صيغ �لفا�صلة �لتي 

45
طرحت يف �ملا�صي“.

نابل�ص  	 �رشطة  يف  �ملباحث  ق�صم  �صباط  من  �أربعة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �حتجزت 

�لفل�صطينية، على حاجز حو�رة �لع�صكري جنوبي نابل�ص، ورف�صت قو�ت �الحتالل �إطالق 

46
�رش�حهم، حتت حجة �أنهم كانو� يعملون يف منطقة تخ�صع لل�صيطرة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية.

قيادي  	 الأحد  جد�ً  نادر  ظهور  يف  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

حما�ص على تلفزيون فل�صطني �لر�صمي، �إن حركته ب�صدد �التفاق مع حركة فتح على تفا�صيل 

“�ملقاومة �ل�صعبية �جلماهريية �ل�صاملة، الإي�صال ر�صالة �إىل �الحتالل باأن �صعبنا موحد، و�أن 
47

من حّق �صعبنا �أن يقاوم“.
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�أحبط موؤخر�ً  	 �أنه  �إ�رش�ئيلية،  �إعالم  �الإ�رش�ئيلي، يف تقرير ن�رشته و�صائل  �ملو�صاد  �أكد جهاز 

48
�صل�صلة من �لهجمات �الإير�نية �ملخطط لها على �صفار�ت �إ�رش�ئيلية حول �لعامل.

�أظهرت معطيات حقوقية �رتكاب �صلطات �الحتالل 532 �نتهاكاً، بحّق �لفل�صطينيني يف �ملناطق  	

�حلدودية لقطاع غزة مع �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948، خالل �لن�صف �الأول من 

49
�صنة 2020.

وتون�ص،  	 و�ملغرب،  وم�رش،  و�ل�صعودية،  و�الإمار�ت،  �الأردن،  من  كل  خارجية  وزر�ء  دعا 

�لدخول  عب  “�ل�صالم“،  يف  رغبتها  تاأكيد  �إىل  “�إ�رش�ئيل“،  وفل�صطني،  و�لكويت  وعُمان، 

مبفاو�صات مبا�رشة جادة مع �لفل�صطينيني على �أ�صا�ص حّل �لدولتني. وعّبو� يف بيان، عقب 

�جتماع بو��صطة �آلية �لتو��صل �ملرئي عب �الإنرتنت، دعا �إليه �الأردن و�صارك فيه �الأمني �لعام 

50 
للجامعة �لعربية، عن “رف�ص �صّم �أي جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“.

ح�صّ وزر�ء خارجية فرن�صا و�أملانيا وم�رش و�الأردن، “�إ�رش�ئيل“، على �لتخلي عن خططها  	

�الأملانية  �خلارجية  وز�رة  ن�رشته  بيان  يف  و�أكدو�،  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء  ب�صّم 

عام  �ملحتلة  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �صّم  �أّي  �أن  على  “متفقون  �أنهم  م�صرتكة،  قمة  بعد 

�ل�صالم“. و�أنهم لن يعرتفو� �أ�ص�ص عملية  �لدويل، و�صيقّو�ص  للقانون   1967 �صي�صكل خرقاً 
51

بـ“�أي تعديل يف حدود عام 1967 ال يو�فق عليه طرفا �لنز�ع“.

االأربعاء، 2020/7/8

�لليكود �الإ�رش�ئيلي ت�صكيل جماعة �صاغطة  	 قررت جمموعة �مل�صتوطنني د�خل قيادة حزب 

�لغربية  �ل�صفة  لكامل  �صمٍّ  لتحقيق  �حلزب،  موؤ�ص�صات  يف  قر�ر  �تخاذ  على  لتعمل  )لوبي(، 

52
لـ“�إ�رش�ئيل“.

�لفل�صطينية  	 �لتحرير  منظمة  �عرت�ف  ب�صحب  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  لوّح 

على �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  فر�ص  تدمري  على  �إقد�مها  حال  يف   بـ“�إ�رش�ئيل“، 

حدود 1967، وعا�صمتها �لقد�ص. وقال ��صتية �إن “مل ترت�جع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن �ل�صم 

�ل�صلطة  من  باالنتقال  تتعلق  خمتلفة،  جديدة  ��صرت�تيجية  لنا  �صيكون  متوز،  من  �الأول  بعد 

�أن نبقى م�صتمرين يف  ببعدها �لقانوين و�ل�صيا�صي نحو �لدولة ومعطيات �أخرى، ولن نقبل 

53
�الأمر �لو�قع“.
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وطني  	 موؤمتر  لعقد  م�صاعٍ  عن  بدر�ن  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ك�صف 

جامع، يجمع ممثلي �ل�صعب �لفل�صطيني على م�صتوى �الأمناء �لعاّمني، �أو من يثلهم، ملناق�صة 

54
�الأخطار �لوجودية �لتي تهدد �لق�صية �لفل�صطينية.

�أ�صقطت �لهيئة �لعامة للكني�صت �قرت�حاً بت�صكيل جلنة حتقيق حول تناق�ص �مل�صالح للق�صاة،  	

وذلك بعدما هدد حتالف كاحول الفان باإ�صقاط �حلكومة يف حال �مل�صادقة على ت�صكيل جلنة 

55
حتقيق كهذه. وعار�ص �القرت�ح 54 ع�صو كني�صت و�أيده 43 ع�صو�ً.

ك�صف مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى �لنقاب عن �أن هناك ما يزيد عن 150 �أ�صري�ً مري�صاً،  	

56
�صنفت حاالتهم بـ“�خلطرية“، د�خل �صجون �الحتالل.

قال �لنائب �للبناين عن كتلة تيار �مل�صتقبل نزيه جنم، خالل حديث تلفزيوين: “هنالك مليون  	

�ألف حتّملناهم   400 �لـ  لبنان، هوؤالء  فل�صطيني يف  �ألف   400 �إىل  باالإ�صافة  ون�صف �صوري، 

كان  �لذي  �لدويل  �ملجتمع  نطالب  �أي�صاً،  ل�صنو�ت  حتملناهم  ون�صف  و�ملليون  طويالً،  عمر�ً 

“وجودهم  جنم،  و�أ�صاف  بلد�نهم“.  �إىل  باإعادتهم  يقومو�  �أن  لبنان  يف  وجودهم  يف  �ل�صبب 

�مل�صتحقات  يدفع  �أن  �لدويل  �ملجتمع  على  �للبنانية،  �خلزينة  �أرهق  و�لفل�صطيني(  )�ل�صوري 

57
�لتي عليه، و�لتي تقدر باأكرث من 25 مليار دوالر“.

�أعلن �الحتاد �الأوروبي عن تقدمي 22.7 مليون يورو )نحو 25.6 مليون دوالر( من �مل�صاعد�ت  	

يتعر�صون  و�لذين  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �صعفاً  �الأكرث  �لفئات  �إىل  �الإن�صانية 

58
لتهديد متز�يد ب�صبب �لعنف، و�الأو�صاع �ل�صعبة، و�الفتقار �إىل �خلدمات �الأ�صا�صية.

ك�صف مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(، يف تقريره ن�صف �ل�صهري،  	

�لتي  و�الإد�رية  �ملادية  �لتد�بري  من  �مل�صتويات  متعدد  نظاماً  يفر�ص  �الحتالل  �أن  عن  �لنقاب 

تقيّد �لفل�صطينيني يف تنقُّلهم وحركتهم. ولفت �لتقرير �لنظر �إىل �أن �الحتالل عمل على مدى 

�لعقدين �ملن�رشمني، على �صّق �صبكة من �لطرق �لثانوية �ملخ�ص�صة للفل�صطينيني، مبا يف ذلك 

حرية  تعرقل  لالحتالل،  ع�صكرياً  حاجز�ً   593 وجود  �لتقرير  و�أكد  حتتياً،  وطريقاً  نفقاً   50
59

حركة �ملو�طنني �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية.

اخلمي�س، 2020/7/9

�إيانويل ماكرون، من رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو،  	 �لفرن�صي  �لرئي�ص  طلب 

عدم تطبيق خطة �ل�صمّ وفر�ص �ل�صيادة على �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية وغور �الأردن. 
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�لقانون  مع  تتما�صى  �ل�صّم  خطة  �إن  ماكرون،  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  نتنياهو،  قال  فيما 

خطة  �أ�صا�ص  على  �صلمية  تفاو�صية  عملية  خلو�ص  ��صتعد�د  على  �أنه  نتنياهو  و�أكد  �لدويل. 

60
�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب.

كفل  	 قرية  يف  بجروح،  �آخر  و�أ�صابت  فل�صطينياً  �صاباً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قتلت 

كفل  بلدية  رئي�ص  وقال  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  �صمال  �صلفيت،  ملحافظة  �لتابعة  حار�ص 

�إ�صعاف �مل�صاب، وتركته ينزف حتى  �إن قو�ت �الحتالل منعت  �أبو يعقوب،  حار�ص ع�صام 

61
فارق �حلياة.

فل�صطينية  	 �ت�صاالت  �إن  عريقات،  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال 

مكثفة جتري حالياً د�خل �أروقة �الأمم �ملتحدة، بالتعاون مع �ملجموعة �لعربية، لعقد �جتماع 

�ل�صّم  خلطة  مناه�ٍص  و��صعٍ،  دويلٍ  �ئتالٍف  ت�صكيل  �أجل  من  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية 

62
�الإ�رش�ئيلية.

قال م�صدر يف حركة حما�ص، �إن �حلركة لن تتنازل عن �رشط �إطالق “�إ�رش�ئيل“ �رش�ح جميع  	

خالل  �عتقالهم  “�إ�رش�ئيل“  �أعادت  �لذين  �الأحر�ر،  وفاء  �صفقة  �صمن  �ملحررين،  �الأ�رشى 

عر�صاً  �أبيب  تل  تقدمي  حول  �إ�رش�ئيلي  تقرير  على  يعقّب  �مل�صدر  وكان  �ملا�صية.  �ل�صنو�ت 

ل�صحيفة  �مل�صدر  و�أكد  حما�ص.  حركة  مع  �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  مفاو�صات  ب�صاأن  جديد�ً 

63
“�ل�رشق �الأو�صط“ �أن هذ� هو �لثمن �ملطلوب للدخول يف مفاو�صات حول �صفقة �صاملة.

كافة  	 وجودهم  �أماكن  يف  �لفل�صطينيني  عدد  �إن  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  قال 

بلغ نحو 13.5 مليون ن�صمة، �أكرث من ن�صفهم يعي�ص خارج �الأر��صي �لفل�صطينية. و�أ�صاف 

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  يعي�صون  فل�صطيني  ماليني   5.1 نحو  هناك  �أن  له،  بيان  يف  �جلهاز، 

مليون   3.05 نحو  �لغربية  �ل�صفة  �صكان  “عدد  �أن  بيانه،  يف  �جلهاز  و�أو�صح  �لفل�صطينية. 

64
ن�صمة، بينما قدر عدد �صكان قطاع غزة بنحو 2.05 مليون“.

فل�صطينياً  	  2,250 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �عتقال  �الأ�رشى  لدر��صات  فل�صطني  مركز  ر�صد 

�الأ�صقر،  ريا�ص  للمركز  �الإعالمي  �لناطق  و�أو�صح   .2020 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل 

و�إعالمياً، �صحفياً  و12  وفتاة،  �مر�أة  و69  قا�رش�ً،  طفالً   350 �صملت  �العتقاالت   �أن 

و12 من كبار �ل�صن، �إ�صافة �إىل �عتقال 35 من �ملر�صى وذوي �الحتياجات �خلا�صة، ونائبنَي 

65
يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، و58 حالة �عتقال على خلفية �لكتابة على موقع في�صبوك.
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�أعلن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، ووزير �ملالية ي�رش�ئيل كات�ص، عن خّطة  	

�خلّطة  وتن�ّص  �القت�صادية.  كورونا  فريو�ص  �آثار  ملو�جهة   ،2021 ل�صنة  جديدة  �قت�صادية 

على �إدخال منحة مالية لـ 400 �ألف عاطل عن �لعمل، ومنح �أخرى للم�صالح �لتجارية خالل 

حزير�ن/ حتى  �لبطالة  ��صتحقاقات  دفع  متديد  �إىل  باالإ�صافة  �لطلب،  تقدمي  من   �أ�صبوع 

66
يونيو 2021.

�الإ�رش�ئيلي 	 �جلي�ص  يف  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة   ذكرت 

و�صدد  كافية“.  وغري  جيدة  لي�صت  �الحتياط  قو�ت  “جهوزية  �إن  قال  كوخايف،  �أفيف 

قو�ت  جهوزية  وتناول  �لو�صع  لتقييم  �لعام  �الأركان  لهيئة  �جتماع  خالل  كوخايف، 

مناورة  دون  من  �لقادمة  �حلرب  يف  �لعدو  هزية  باالإمكان  يكون  “لن  �أنه  على  �الحتياط، 

يتجز�أ  ال  جزء�ً  ت�صكل  �لتي  �الحتياط  قو�ت  دون  ومن  �صحيحة،  بري(  )�جتياح  ع�صكرية 

وجود  �رشورة  على  فيه  رّكز  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  يف  مقاالً  كوخايف  ون�رش  منه“. 

67
جنود و�صباط “نوعيني“ من �أجل �أن يتمكن �جلي�ص من �لدفاع عن “�إ�رش�ئيل“.

�لقائمة  	 برئي�ص  لالإطاحة  توقيعاً   35 بجمع  �لكني�صت  يف  �ليمني  نو�ب  من  جمموعة  قامت 

�أثر م�صاركته يف موؤمتر م�صرتك حلركتي فتح وحما�ص يف  �أين عودة، وذلك على  �مل�صرتكة 

68
.2020/7/2

�مل�صاعد�ت  	 من  دوالر  مليون   255 مبلغ  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  يف  فرعية  جلنة  �أقرت 

�لذي  �لقانون  �للجنة، بح�صب م�رشوع  �لغربية وقطاع غزة. ودعت  �ل�صفة  للفل�صطينيني يف 

�إن�صانية  �ملوؤ�ص�صات غري �حلكومية، الأهد�ف  �إىل  �مل�صاعد�ت مبا�رشة  �إىل تقدمي  �صّوتت عليه، 

69
وتنموية.

اجلمعة، 2020/7/10

غزة،  	 قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �أن  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت 

وحزب �هلل يف جنوب لبنان يتلكون �صو�ريخ دقيقة وبعيدة �ملدى، وحتمل روؤو�صاً حربية 

�لنا�صفة، وقادرة على تدمري عمار�ت و�أبر�ج �صكنية يف  �ملو�د  �لكيلوجر�مات من  تزن مئات 

70
تل �أبيب.

قال وزير �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي �إيلي كوهني �إنه “حتى يف �لوقت �لذي تبدو فيه �آفاق �حلّل  	

�ل�صلمي مع �لفل�صطينيني بعيدة �أكرث من �أي وقت م�صى، فاإن �إ�رش�ئيل و�ثقة من �أن تقاربها 
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�لتهديد  هو  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ملحددة  �لق�صية  تظّل  حيث  قوة،  �صيزد�د  �لعربي  �لعامل  مع 

�لعربية،  �لدول  من  “�لعديد  “�إن  نيوز:   24 �آي  لقناة  كوهني،  و�أ�صاف  �إير�ن“.  ت�صكله  �لذي 

71
تتطلع �إىل �لقيادة و�البتكار �الإ�رش�ئيليني، �ملثبتني يف جمال �لتكنولوجيا �لفائقة“.

من 	 �أكرث  �أن  �خل�رشي  جمال  �لنائب  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص   �أكد 

غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  من  �أعو�م  �صتة  بعد  ُتنَب  مل  ز�لت  ما  �صكنية  وحدة   1,500

من  م�صنع   500 من  �أكرث  �أن  على  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �خل�رشي،  و�صدد   .2014 �صيف 

ركود  �أ�صابها  �مل�صانع  من   %85 و�أن  �لعدو�ن،  جر�ء  كبري  ب�صكل  مت�رشرة  غزة  م�صانع 

72
و�صلل ب�صبب ��صتمر�ر �حل�صار.

ال�صبت، 2020/7/11

�صاملة،  	 ��صرت�تيجية  بناء  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا 

و“�صفقة  �ل�صّم  خطة  �إ�صقاط  وهو  �ملرحلة،  هذه  يف  حموري  هدف  لتحقيق  �صاملة،  وخطة 

�لقرن“، على طريق حترير كل �لرت�ب �لوطني �لفل�صطيني لكل فل�صطني من �لبحر �إىل �لنهر، 

وعا�صمتها �لقد�ص، وعودة �لالجئني �لفل�صطينيني �إىل �أر��صيهم وديارهم �لتي هّجرو� منها، 

73
وحترير كل �أ�رش�نا من �صجون �الحتالل �ل�صهيوين.

تظاهر �الآالف من �مل�صتقلني، و�لعمال، و�ملوظفني �الإ�رش�ئيليني �حتجاجاً على تعامل �حلكومة  	

�ل�صلطات  مطالبني  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص  الأزمة  �القت�صادية  �لتد�عيات  مع  �الإ�رش�ئيلية 

“�صّخ فوري لالأمو�ل �لنقدية“، وتقدمي م�صاعد�ت وِمنح، ومتكني �لعاملني حل�صابهم �خلا�ص 
74

من ��صتئناف مز�ولة ن�صاطاتهم �القت�صادية.

االأحد، 2020/7/12

نفت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة ما ُن�رش عب قناة �لعربية من  	

�أخبار مفبكة من�صوبة للوز�رة، حول �عتقال عدة �أ�صخا�ص ينتمون للمقاومة بتهمة �لتخابر 

�ل�صائعات  ترويج  على  وتعمل  �لت�صليل،  متار�ص  �لقناة  �أن  �لوز�رة  وتوؤكد  �الحتالل،  مع 

و�الأكاذيب. كما حُتذر �لوز�رة من ن�رش وترويج �ل�صائعات �لتي تبثها قناة �لعربية، وتدعو �إىل 

75
حتّري �لدقة ونقل �الأخبار عن م�صادرها �لر�صمية.

هناك  	 يكون  لن  �أنه  �إىل  ت�صري  �لتي  �لد�خلية  �لعمل  لو�ئح  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  و�فقت 

��صتثناء خا�ص لق�صية فر�ص �ل�صيادة. و�أكدت م�صادر عبية �أن “هذ� يعني �أنه وفقاً للوثيقة، 
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مو�فقة  دون  و�حلكومة  �لكني�صت  يف  عليها  للت�صويت  �ل�صيادة  رفع  من  نتنياهو  يتمكن  لن 

76
جانت�ص“.

جنوب 	 رفح  يف  بالر�صا�ص  ��صتهد�فه  بعد  �لقيق،  جب  �ملحرر  �الأ�صري  جمهولون   �غتال 

ملن  �صور�ً  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  ون�رشت  غزة.  قطاع 

و�صفتهم بـ“�خلارجني على �لقانون“ و�ملطلوبني لالأجهزة �الأمنية، على خلفية مقتل �لقيق. 

غدر  جرية  يف  “��صت�صهد  �إنه  قالت  و�لذي  �لقيق،  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  ونعت 

نفذتها جمموعات مارقة وخارجة عن �ل�صف �لوطني“، م�صريًة �إىل �أن �لقيق عمل يف �صفوفها 

77
خالل �صنو�ت �النتفا�صة.

قال تقرير للمكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان، �لتابع ملنظمة �لتحرير،  	

��صتيطانية جديدة حتت حماية جي�ص �الحتالل على  �إقامة بوؤر  �إن �مل�صتوطنني ي�رشعون يف 

�أبو�ب خطط �ل�صّم. وقال �لتقرير �لفل�صطيني �إنه �صمن خمططات �ال�صتيطان �لتي مل تتوقف، 

240 وحدة ��صتيطانية يف  �إقامة  �إ�رش�ئيل“ على م�رشوع  “�أر��صي  �صادقت ما ت�صمى �صلطة 

78
قلب �لقد�ص �ملحتلة، يف منطقة م�صت�صفى �صعاري ت�صيديك �لقدمي، ب�صارع يافا يف �لقد�ص.

لثني  	 �لعر�قيل“،  و�صع  يف  “جتتهد  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �الإ�رش�ئيلية   11 للقناة  تقرير  ذكر 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن تنفيذ خمطط �ل�صّم يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة خالل �لفرتة �لقريبة 

�ملقبلة. وبح�صب �لقناة، فاإن �الأيام �ملا�صية �صهدت �صل�صلة �جتماعات جديدة بني م�صوؤولني 

�أمريكيني و�إ�رش�ئيليني. وخالل �الجتماعات، ��صرتط �لبيت �الأبي�ص توفر حالة من “�ال�صتقر�ر 

�ل�صيا�صي“ يف “�إ�رش�ئيل“ لدعم �ل�صّم. وذكرت �ملر��صلة �ل�صيا�صية للقناة، �أن �الإد�رة �الأمريكية 

تطالب “�إ�رش�ئيل“ بتوفري �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية للفل�صطينيني مقابل �ل�صّم، وذلك نقالً عن 

79
م�صادر يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، دون �لك�صف عن مزيد من �لتفا�صيل.

االإثنني، 2020/7/13

�إحدى  	 عن  �صادر  لقر�ر  رف�صها  �إ�صالمية  وهيئات  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �الأوقاف  د�ئرة  �أعلنت 

حماكم �الحتالل ب�رشورة �إغالق م�صلى باب �لرحمة. وقالت كل من �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا، 

وجمل�ص �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية، ود�ر �الإفتاء ود�ئرة قا�صي �لق�صاة بالقد�ص �ملحتلة، 

يف بيان لها، �إن “م�صلى باب �لرحمة هو جزء ال يتجز�أ من �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �لذي هو 

للم�صلمني وحدهم، بقر�ر �إلهي رباين غري قابل للنقا�ص، وال للتفاو�ص، وال للتنازل عن ذرة 

�إىل   ،2020/7/2 على كتاب وجهته مديرية �رشطة �الحتالل يف  �لبيان رد�ً  تر�ب منه“. وجاء 
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د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية بالقد�ص، ب�صاأن �إ�صد�ر قر�ر من حمكمة �إ�رش�ئيلية يق�صي باإغالق 

80
م�صلى باب �لرحمة.

�أ�رشى حركة فتح يف �صجون �الحتالل �ل�صهيوين عن م�صاريع م�صرتكة مرتقبة مع  	 ك�صف 

81
حركة حما�ص، �صيكون لها �الأثر �لطيب على �ل�صعيد �لوطني.

قدم لوبي “�أر�ص �إ�رش�ئيل The Land of Israel“ )جماعة �صاغطة د�خل �لكني�صت(، م�رشوَع  	

قانون يق�صي بفر�ص �صيادة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على م�صتعمر�ت �ل�صفة �لغربية، مبوجب 

�ملخطط �لذي و�صعه جمل�ص �مل�صتعمر�ت. ويق�صي م�رشوع �لقانون �لذي قدمه �للوبي للهيئة 

�أر��صي  �ملقامة على  �مل�صتوطنات  �الإ�رش�ئيلية علىكافة  �ل�صيادة  بـ“تطبيق  للكني�صت،  �لعامة 

82
�ل�صفة �لغربية“ �ملحتلة، وينع حتويل �لبوؤر �ال�صتيطانية �إىل “جيوب معزولة“.

عدد�ً  	 ت�صّم  �أجهزتها،  يف  جديدة  “ذر�ع“  ت�صكيل  �الإ�رش�ئيلية  �جلوية  �لقو�ت  قيادة  �أعلنت 

�إن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وقال  �ملعركة.  عمق  يف  خا�صة  مهام  لتنفيذ  �لع�صكرية،  �لوحد�ت  من 

“�لذر�ع“ �جلديدة �أطلق عليها ��صم “جناح 7th Aerial Special Forces Wing 7“، ويقودها 
“�لذر�ع“  �أن هذه  و�أو�صح  ل�صالح �جلو.  تابعة  برتبة عقيد، وت�صم وحد�ت خا�صة  �صابط 

�صت�صمل وحدة �صلد�غ Shaldag �ملكلفة بتنفيذ عمليات يف عمق �أر��صي �لعدو، وحدة �النت�صال 

و�الإنقاذ، ووحدة متهيد �ملهابط �الأمامية، ووحدة ��صتخبار�ت خا�صة، و�صيتم يف �صنة 2022 

83
�فتتاح مدر�صة خا�صة ت�صم جميع �لوحد�ت �لتي ي�صمها �ل�رشب.

2020، بينهم  	 2,330 فل�صطينياً خالل �لن�صف �الأول من �صنة  �عتقلت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

�الأ�رشى  بق�صايا  تعنى  ملوؤ�ص�صات  م�صرتك  بيان  يف  ذلك،  جاء  �صيدة.  و70  �أطفال،   304

بلغ �الإجمايل،  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  يف  �ملعتقلني  عدد  �أن  �لبيان،  و�أو�صح  �الإن�صان.   وحقوق 

41 �صيدة، و160 طفالً، وو�صل عدد  2020، منهم  4,700 معتقل مع نهاية حزير�ن/ يونيو 

بتعر�ص  “تز�يد�ً  �صهدت   2020 �صنة  �إن  �ملوؤ�ص�صات،  وقالت   .365 �إىل  �الإد�ريني  �ملعتقلني 

84
�ملعتقلني للتعذيب“.

�أكدت م�صادر يف حركة فتح �أن ن�صبة �لبطالة يف �ملخيمات �لفل�صطينية يف لبنان جتاوزت حالياً  	

�أمني �رش حركة فتح وف�صائل منظمة  �ملا�صية. ونبّه  �ل�صنو�ت  60% يف  �أن كانت  80%، بعد 

�لتحرير �لفل�صطينية يف لبنان فتحي �أبو �لعرد�ت، يف ت�رشيح لـ“�ل�رشق �الأو�صط“، �إىل �أن كل 

85
ما يح�صل �ليوم من تقدمي �إعانات وم�صاعد�ت �إمنا “يوؤخر �النفجار �الجتماعي - �الأمني“.
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يف 	 �أر��ٍص  ل�صّم  �جلانب  �أحادي  �إ�رش�ئيلي  �إجر�ء  �أي  �أن  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  �مللك   �أكد 

“�ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر يف  �أمر مرفو�ص، ومن �صاأنه تقوي�ص فر�ص حتقيق  �لغربية،  �ل�صفة 

86
�ل�رشق �الأو�صط.

�أبيب  	 تل  جامعة  ت�صدرها  �لتي   ،Kesher كي�رش  �لدورية  �الأكاديية  �ملجلة  خ�ص�صت 

�الإ�رش�ئيلية، �ل�صفحات �الأوىل من عدد �لربيع )�لعدد 54( �ل�صادر عنها هذه �ل�صنة، لدر��صة 

للغة  م�صاركاً  �أ�صتاذ�ً  يعمل  �لذي  �لغبان  �إبر�هيم  بن  حممد  هو  �صعودي،  و�أكاديي  لباحث 

�لعبية و�لدر��صات �ليهودية يف جامعة �مللك �صعود. و�أبرزت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعامة ن�رش 

“�لتغيري يف  �ملقال، لكون كاتبه �صعودي �جلن�صية، معتبة �أن ن�رش �ملقال يعك�ص مرة �أخرى 

87
موقف �ل�صعوديني من �إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2020/7/14

�لوزر�ء  	 رئي�ص  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أعرب 

�ل�صّم  خمططات  وقف  مبجرد  فل�صطني،  دولة  ��صتعد�د  عن  جون�صون،  بوري�ص  �لبيطاين 

�الإ�رش�ئيلية، للذهاب �إىل �ملفاو�صات على �أ�صا�ص �ل�رشعية �لدولية، حتت رعاية �للجنة �لرباعية 

88
�لدولية، مب�صاركة دول �أخرى.

�صحيفة  	 مع  حديثه  خالل  عطون،  �أحمد  �لقد�ص  عن  �ملبعد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �أكد 

ب�صبب  �صعبة،  �أو�صاعاً  يعي�صون  �لغربية  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  نو�ب  �أن  فل�صطني، 

م�صايقات  �إىل  باالإ�صافة  بحقهم،  �مل�صتمرة  و�العتقاالت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ممار�صات 

89
�ل�صلطة يف ر�م �هلل وقطع رو�تبهم.

�إعالمية  	 �أطر�ف  د�نت حركة حما�ص حملة �لت�صليل و�لت�صويه �لتي تقودها قناة �لعربية مع 

وقالت  �ل�صهيونية.  �الأمنية  �الأجهزة  �صناعة  من  و�فرت�ء�ت  �أكاذيب  �إىل  م�صتندة  �أخرى، 

�حلركة، يف بيان �صحفي، �إن تلك �حلملة تهدف �إىل �مل�ّص مبقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني وثقته 

مب�رشوع �ملقاومة و�لتحرير. و�أكدت �أن “ما تقوم به قناة �لعربية وغريها، يجعلها تقف مع 

90
�الحتالل �صفاً و�حد�ً �صّد �صعبنا، مع ما يرتتب على ذلك من تد�عيات يف كل �الجتاهات“.

فوق 	 حمددة  مبهام  طلعاتها،  �إحدى  يف  قامت  �مل�صرية  طائر�تها  �أن  �لق�صام  كتائب   ك�صفت 

خالل �أبيب،  بتل   “HaKirya “�لكرياة  با�صم  �ملعروف  �الإ�رش�ئيلية،  �لدفاع  وز�رة   مبنى 

91
عدو�ن 2014.
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قالت موؤ�ص�صات �أهلية فل�صطينية ودولية، بح�صب بيان م�صرتك ن�رشه مركز �مليز�ن حلقوق  	

يف  عمد�ً،  عريقات  �أحمد  “�إ�رش�ئيل“  قتل  ب�صاأن  �ملتحدة  لالأمم  ند�ء  وجّهت  �إنها  �الإن�صان، 

فل�صطينية، منظمة   35 �لبيان  على  ووّقع  �لق�صاء.  نطاق  خارج  و�إعد�مه   ،2020/6/23 
92

و5 �إقليمية و43 دولية.

فعل  	 ردود  عن  تعلن  قائمة  بت�صكيل  �الأوروبي،  �الحتاد  �أوروبياً،  خارجية  وزير   11 طالب 

“�إ�رش�ئيل“  �لغربية، يف حال نّفذت  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلي ملناطق يف  �ل�صّم  �الحتاد �صّد خمطط 

�خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لر�صالة  على  �ملوّقعون  وقال  �خلطة. 

وهولند�،  و�إيطاليا،  فرن�صا،  خارجية  وزر�ء  قبل  من  بوريل،  جوزيب  �الأوروبي  �الحتاد  يف 

و�إيرلند�، وبلجيكا، ولوك�صمبورغ، و�ل�صويد، و�لدمنارك، وفنلند�، و�لبتغال، ومالطا، على 

93
�أن �لقيام بذلك “�أمر �رشوري“، الأن “نافذة �لفر�ص للردع ُتغلق ب�رشعة“.

االأربعاء، 2020/7/15

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن رئي�ص هيئة �الأركان يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيف كوخايف  	

Asher Ben Lulu، ليكون م�صوؤوالً عن ملف  �آ�رش بن لولو  �لعميد من قو�ت �الحتياط  عنيّ 

“�لت�صوية - �لتهدئة“ بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل“، وعن �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �لتي تنقل لقطاع 
يف  �لع�صكري   Kfir Brigade كفري  للو�ء  كقائد  خدم  لولو  بن  فاإن  لل�صحيفة،  ووفقاً  غزة. 

94
�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

�لتخطيط  	 بزعم  نابل�ص،  مدينة  قرب  فل�صطينيني  �أربعة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �عتقل 

95
لعملية تفجريية، بح�صب ما زعم �جلي�ص يف بيان �صدر عنه.

�إن  	  ،2014 �أبو مرزوق يف ذكرى عدو�ن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  قال ع�صو 

يف  مكانتها  ثبتت  حما�ص  �أن  �إال  و�ملقاومة،  �ل�رش�ع  م�صهد  من  حما�ص  حتييد  �أر�د  �الحتالل 

�ل�رش�ع ويف �الإقليم. و�أكد �أبو مرزوق، يف حو�ر تلفزيوين مع قناة �مليادين، �أن �أ�صباب عد�ء 

بع�ص �لدول �لعربية حلما�ص متعددة وكلها �صغوطات خارجية. و�أكد �أن ما يرّوجه �الحتالل 

و�أ�صاف كاذبة.  �أخبار  �إال  هي  ما  و�لق�صام  حما�ص  يف  قياد�ت  كانو�  له  عمالء  �عتقال   عن 

�أن �لعمالء �ملقبو�ص عليهم يف غزة ال توجد رو�بط بينهم، ولي�صو� قياد�ت ال يف  �أبو مرزوق 

96
حما�ص وال يف �لق�صام.



اليوميات الفل�سطينية

292

	  .16 �أوفيك  �لتج�ص�صي  �لقمر  من  �الأوىل  �ل�صور  تلقت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 

“خطوة  عليها  �حل�صول  مّت  �لتي  �ل�صور  �أن  عبية،  �إعالم  و�صائل  �أوردته  بيان  يف  وذكرت، 

97
�أخرى على �لطريق لالإعالن عن �لقدرة �لت�صغيلية �لكاملة للقمر �ل�صناعي“.

خالل  	 �صّعدت  �الحتالل  بلدية  �أن  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  حلوة  و�دي  معلومات  مركز  �أو�صح 

�ل�صنة �جلارية، من �صيا�صة �لهدم يف �ملدينة، بحجة “�لبناء دون ترخي�ص“. و�أو�صح �ملركز �أن 

�الأول من  �لن�صف  �أ�صحابها خالل  باأيدي  �لقد�ص هدمت  62 من�صاأة يف مدينة  ما يزيد على 

�صنة 2020، منها 38 من�صاأة ماأهولة بال�صكان وبع�صها قيد �الإن�صاء، الفتاً �لنظر �إىل �أن �لهدم 

98
تركز يف بلدة �صلو�ن، تلتها منطقة جبل �ملكب.

حما�ص  	 حركة  وفد  ��صتقباله  خالل  با�صيل،  جب�ن  �للبناين  �حلر  �لوطني  �لتيار  رئي�ص  �أكد 

مو�جهة على  قادر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �لهادي،  عبد  �أحمد  لبنان  يف  ممثلها   برئا�صة 

حّق  وعلى  �لتوطني،  ورف�ص  �لعودة  حّق  على  م�صدد�ً  ومقاومته،  بوحدته  �لتحديات 

99
�لفل�صطينيني يف �لعي�ص بكر�مة يف لبنان.

Democratic National Convention �الأمريكي  	 �أقرت جلنة �ملوؤمتر �لديوقر�طي �لوطني 

��صتماع  جل�صة  خالل  و�صّوتت،  �لر�صمية،  �حلزب  �أجندة  م�صودة  من  �الأوىل  �لن�صخة 

�آب/ خالل  �لوطني  موؤمتره  يف  ر�صمياً  �حلزب  عنها  �صيعلن  �لتي  �مل�صودة  على   عقدتها، 

�أغ�صط�ص 2020. وتقول �لن�صخة �إن هذه �مل�صودة ت�صمل معار�صة خطة �ل�صّم �الإ�رش�ئيلية، 

ذ�ت  ديوقر�طية  يهودية  كدولة  �إ�رش�ئيل  م�صتقبل  يوؤّمن  �لذي  �لدولتني  حّل  ندعم  “نحن 
حدود معرتف بها، وي�صمن حّق �لفل�صطينيني يف �لعي�ص بحرية و�أمن يف دولة خا�صة بهم“. 

�أي  قبل  من  �أحادية،  خطو�ت  �أي  “يعار�صون  �لديوقر�طيني  �أن  على  �مل�صودة  و�صددت 

100
طرف، تهدد �لتو�صل �إىل حّل �لدولتني، مبا فيها خطة �ل�صّم“.

اخلمي�س، 2020/7/16

�حلكومة،  	 يف  و�صابقني  حاليني  كبار  مل�صوؤولني  �رشية  قائمة  بو�صع  “�إ�رش�ئيل“  بد�أت 

�جلنائية  �ملحكمة  و�فقت  ما  �إذ�  �عتقال  قر�ر�ت  ي�صملهم  قد  �الأمنية،  و�الأجهزة  و�جلي�ص، 

يف  حرب“  جر�ئم  �رتكاب  “ب�صبهة  “�إ�رش�ئيل“،  �صّد  حتقيق  فتح  على  الهاي  يف  �لدولية 

ت�صمل ت�صكيلها  يجري  �لتي  �لقائمة  �إن  هاآرت�ص،  �صحيفة  وقالت  �لفل�صطينية.   �الأر��صي 

101
ما بني 200 حتى 300 �صخ�ص.
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ذكر �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية �أفيحاي مندلبليت �أنه مبوجب �لقانون �لدويل،  	

فاإن �ل�صلطة �لفل�صطينية ال تتمتع بو�صع �لدولة، ولي�ص لديها ح�صانة من �لوالية �لق�صائية. 

باالإ�صافة �إىل ذلك، ذكر مندلبليت، وفق ما �أوردته قناة �آي 24 نيوز �الإ�رش�ئيلية، �أن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية ال متلك �ل�صيادة على �الأر��صي �لو�قعة حتت �صيطرتها، و�أن �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية 

102
مفو�صة ملحاكمتها.

“�لعربية“  	 قناتي  منع  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  قررت 

و“�حلدث“ �ل�صعوديتني من �لعمل يف قطاع غزة، وفق ما �أفاد م�صدر يف �لوز�رة لوكالة فر�ن�ص 

و�صفتها  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �لتعاون  بتهمة  خلية  �عتقال  حول  تقارير  بثّهما  �إثر  وذلك  بر�ص، 

103
�حلركة باأنها “�أخبار مفبكة“. و�أكدت قناة “�لعربية“ �لقر�ر.

ع�صكري  	 موقع  ��صتهد�ف  من  فل�صطينيون  مقاومون  يتمكن  يومني،  خالل  �لثانية  للمرة 

�أن  �إ�رش�ئيلية،  تقارير  وذكرت  ب�صالم.  �ملكان  من  وين�صحبو�  نابل�ص،  مدينة  قرب  �إ�رش�ئيلي 

م�صتعمرة  قرب  ع�صكري  برج  على  م�رشعة،  �صيارة  من  �لنار  باإطالق  قامو�  �أ�صخا�صاً 

104
�إيتمار �ملقامة على �أر��صي �ملو�طنني جنوب نابل�ص، دون وقوع �إ�صابات.

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن �مل�صتوطنني تلقو� ر�صائل من �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي  	

�إىل  لـ“�إ�رش�ئيل“ لن يخرج  �لغربية  �ل�صفة  �أن خمطط �صّم مناطق يف  دونالد تر�مب، مفادها 

105
حيّز �لتنفيذ من دون تعوي�ص يح�صل عليه �لفل�صطينيون.

�ل�صيخ 	 عن  �لدفاع  فريق  قدمه  �لذي  �ال�صتئناف  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  حمكمة   رف�صت 

ر�ئد �صالح، على قر�ر �صجنه. وق�صت �ملحكمة ببدء ق�صاء �ملحكومية �لبالغة 28 �صهر�ً من 

106
�ل�صجن �لفعلي، يف 2020/8/16.

�لرئي�صي  	 �رشيكه  من  فاتر�ً  ��صتقباالً  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�جه 

يارون عامري  �ملركزي   “Bank of Israel �إ�رش�ئيل  “بنك  وحمافظ  �حلاكم  �الئتالف   يف 

لتن�صيط  �الإ�رش�ئيليني،  جميع  على  مالية  منح  بتوزيع  تق�صي  �لتي  خلطته   ،Amir Yaron

مع  مقابلة  يف  يارون،  عن   Reuters رويرتز  ونقلت  كورونا.  فريو�ص  �أزمة  خالل  �القت�صاد 

ر�ديو �جلي�ص، �إن لتقدمي �مل�صاعدة �أهميته “لكن �الأهم هو م�صاعدة �ملحتاجني. وثمة و�صائل 

107
�أكرث فاعلية للم�صاعدة يف زيادة �لطلب“.
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اجلمعة، 2020/7/17

�أعلنت وكالة �الأونرو� تلقيها تبعاً مالياً من �أملانيا بقيمة 15 مليون يورو )نحو 17.1 مليون  	

من  كل  يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  و�ل�صحية  �لرتبوية  �خلدمات  لدعم  �صيخ�ص�ص  دوالر(؛ 

108
�الأردن ولبنان.

حتالف 	 يف  �لع�صو   ،Alon Schuster �صو�صرت  �ألون  �الإ�رش�ئيلي  �لزر�عة  وزير   قال 

يف �ملز�رعني  �أجل  من  �ل�صّم“  ولي�ص  �الآن  “�لزر�عة  على  �لعمل  يريد  �إنه  الفان،   كاحول 

 102 FM Radio Tel Aviv �أف.�أم   102 �أبيب  �لغربية. و�أ�صاف �صو�صرت لر�ديو تل  �ل�صفة 

�لذين و�لفل�صطينيني  �الإ�رش�ئيليني  من  لكل  �الأردن  لغور  �ملياه  نوفر  الأن  “نحتاج   قائالً: 

لتحالف ينتمي  �آخر  وزير  وقال  �لكهرباء“.  )و�صول(  وحت�صني  هناك...   يعي�صون 

كاحول الفان �إن ذلك هو توجّه زعيم �لتحالف بني جانت�ص �أي�صاً، و�إن جانت�ص يعتقد �أن �لعمل 

“جتعل  �مل�صتوطنون و�لفل�صطينيون  ي�صتخدمها  �لتي  �لغربية  �ل�صفة  �لتحتية يف  �لبنية  على 

109
�لتعاي�ص ممكناً مبا يت�صق مع خطة تر�مب“.

�لرئي�ص  	 �إن  �لقد�ص،  و�صالم  لعد�لة  �لعاملية  �ل�صعبية  �لهيئة  رئي�ص  م�صلّم،  مانويل  �الأب  قال 

�إىل جامع ي�صبح فيه  �آيا �صوفيا من متحف  “رفع قدر وكر�مة  �أردوغان  �لرتكي رجب طيب 

��صم �هلل“، بعد �أن كان متحفاً تدو�صه �أقد�م �الأمم. و��صتعر�ص م�صلّم، يف فيديو بثه على �صفحته 

بفي�صبوك، “كو�رث تاريخية“ حلت بكنائ�ص وم�صاجد فل�صطينية، وقال “نحن �لفل�صطينيني 

م�صلمني وم�صيحيني، يف �رش�ع بل يف عني �الإع�صار مع �ل�صهيونية، من حروب، وجمازر، 

110
و�صجون، وحرق، وهدم، و�إعد�مات ميد�نية، وتهجري، وتدني�ص لكنائ�صنا وجو�معنا“.

ك�صف �خلبري يف �ل�صوؤون �ملقد�صية فخري �أبو دياب �أن �الحتالل ينفذ خطة “�صّم �صامتة“  	

من   %10 تتجاوز  ال  ن�صبة  �إىل  فيها  �لفل�صطيني  �لوجود  تقلي�ص  بهدف  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف 

جممل �ل�صكان. وقال �أبو دياب �إن �الحتالل يو��صل تنفيذ خطط عدة لتقطيع �أو�صال �الأحياء 

�لطرق  �صّق  يو��صل  حني  يف  بينها،  �جلغر�يف  �لتو��صل  ومنع  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطينية 

�لطوق  ُيحكم  �مل�صتعمر�ت، ل�صمان منحها تو��صالً جغر�فياً  �لقائمة بني  �حلو�جز  وحتريك 

111
حول �لقد�ص من كل �جلهات.

�ليهود،  	 ق�رش  لدير  مال�صقة  �أر�صاً  ��صرتجعت  �إنها  �الأرثوذك�ص  �لروم  بطريركية  قالت 

�لتابع لها، و�لو�قع على �حلدود مع �ململكة �الأردنية �لها�صمية، يف �إطار �صعي جميع �لكنائ�ص 

،1967 �صنة  منذ  عليها  يده  و�صع  و�أن  �صبق  قد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  كان  �أمالك   ال�صتعادة 

112
حيث مّت ت�صنيفها �أماكن ع�صكرية �صديدة �حل�صا�صية.
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يف  	 �لبطالة  معدل  �إن  �حل�صار،  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  �خل�رشي،  جمال  �لنائب  قال 

14 على �لتو�يل.  �لـ  60% مع ��صتمر�ر �حل�صار �الإ�رش�ئيلي للعام  قطاع غزة و�صل قر�بة 

113
وقال �خل�رشي، يف ت�رشيح �صحفي، �إن �أكرث من 300 �ألف عامل ُمعطل عن �لعمل.

�لعامة  	 �الأركان  هيئة  با�صم  �ملتحدث   ،Abu al-Fadl Shukarji �صكارجي  �لف�صل  �أبو  �أكد 

�إ�رش�ئيلية يف  �الإير�نيني بهجمات  �جلنود  �دعاء�ت مقتل مئات  �أن  �الإير�نية،  �مل�صلحة  للقو�ت 

�صورية خالل �ل�صنو�ت �الأخرية “غري �صحيحة“، مبيناً �أن �إير�ن فقدت فقط 8 جنود لها يف 

114
تلك �لهجمات.

وجّه �أع�صاء يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �نتقاد�ت حادة حلكومة بنيامني نتنياهو، بعد �لقر�ر�ت  	

�الأحد  فجر  حتى   ،2020/7/17 �جلمعة  يوم  ع�رش  �صيبد�أ  �لذي  �الإغالق  بفر�ص  �جلديدة 

�صو�بها  فقدت  باأنها  نتنياهو  حكومة  البيد،  يائري  �ملعار�صة  زعيم  و�تهم   .2020/7/19

قال فيما  خمت�صون.  يقدمها  �لتي  �الآر�ء  على  �العتماد  بدون  قر�ر�تها  تتخذ  باتت  �أن   بعد 

�أفيجدور ليبمان، �إن �حلكومة تتخذ قر�ر�تها بدون �حرت�فية، وعلى طريقة �لهو�ة، م�صري�ً 

115
�إىل �أنه لي�ص لدى �حلكومة �أي بيانات عن م�صادر �لعدوى، وحني تتبني يتّم جتاهلها.

�إ�رش�ئيليتني تعر�صتا لهجوَمني  	 �إن من�صاأتي مياه  �أحرونوت �لعبية  قالت �صحيفة يديعوت 

�الأعلى،  ��صتهدف م�صخة يف منطقة �جلليل  �الأول  �أ�رش�ر؛  �إحلاق  �صيب�نيَني، موؤخر�ً، دون 

116
و�لثاين ��صتهدف من�صاأة يف منطقة تقع �إىل �جلنوب من �لقد�ص.

ال�صبت، 2020/7/18

يف �أحدث �أرقام ن�رشتها د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية يتبنّي �أن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي  	

�نكم�ص بن�صبة 6.9% منذ بد�ية �لربع �الأول من �صنة 2020، وذلك باملقارنة مع ت�صجيله منو�ً 

بن�صبة 4.6% يف �لربع �الأخري من �صنة 2019. �ل�صبب �لرئي�صي يف هذ� �لرت�جع هو تف�ّصي وباء 

117
كورونا، و�الإغالق �لعام �لذي �أعقبه.

جتددت �ملظاهر�ت يف تل �أبيب و�لقد�ص، �حتجاجاً على �لتد�عيات �القت�صادية لالأزمة �لناجمة  	

118
عن جائحة فريو�ص كورونا �مل�صتجد، وعلى �إد�رة حكومة بنيامني نتنياهو لالأزمة.

الإد�رة  	 ر�صمية  ر�صالة  توجيه  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  �أعلن 

�رشكتي جوجل Google و�أبل Apple �الأمريكيتني، لالحتجاج على حذف خريطة فل�صطني، 

119
متهماً حمّركي �لبحث باخل�صوع لـ“�صغط و�بتز�ز“ “�إ�رش�ئيل“.
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االأحد، 2020/7/19

طالب وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، ق�صاة �لد�ئرة �لتمهيدية �الأوىل يف  	

�ملحكمة �جلنائية �لدولية بتفوي�ص �ملدعية �لعامة للمحكمة، فاتو بن�صودة، للتحقيق يف جر�ئم 

�ملحكمة  من  ر�صمياً  طلبت  �ل�صلطة  �إن  �ملالكي  وقال  فل�صطينيني.  بحقّ  “�إ�رش�ئيل“  �رتكبتها 

حتديد موعٍد الإ�صد�ر قر�رها بخ�صو�ص �لوالية �جلغر�فية للمدعية �لعامة، لكن �ملحكمة مل 

120
تلزم نف�صها مبوعد حمدد.

�لتي  	 و�مل�صتجد�ت  �لتطور�ت  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد 

�أولويات  ثالث  حما�ص  لدى  �أن  �إىل  م�صري�ً  �الأخطر،  هي  حالياً  �لفل�صطينية  �لق�صية  بها  متر 

للتعامل مع هذ� �لو�صع على �الأر�ص. وك�صف عن وجود �ت�صاالت مبا�رشة بني حركتي فتح 

الإقامة  �أفكار  جملة  تد�ول  �إىل  م�صري�ً  �لو�صاطات،  هذه  �حرت�م  مع  و�صاطات،  دون  وحما�ص 

موؤمتر �صعبي يخاطب فيه �لرئي�ص حممود عبا�ص و�إ�صماعيل هنية �ل�صعب �لفل�صطيني. ونبّه 

121
�إىل وجود لقاء�ت بني قياد�ت حم�صاوية وفتحاوية للمرة �الأوىل منذ ع�رش �صنو�ت.

د�نت ف�صائل فل�صطينية ت�رشيحات لرئي�ص �لتيار �لوطني �حلر �للبناين جب�ن با�صيل، ر�أى  	

“�حلياد“. ودعا حتالف  �لفل�صطينيني يوؤثر على حتقيق بالده ملبد�أ  �أن وجود �لالجئني  فيها 

�لقوى �لفل�صطينية يف لبنان، يف بيان له، �إىل “�لت�صدي لكافة �حلمالت �الإعالمية �ملغر�صة �لتي 

122
تفوح منها ر�ئحة �لعن�رشية و�حلقد و�لكر�هية“.

�الحتالل  	 �صلطات  �إن  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد  و�ملحررين  �الأ�رشى  ب�صوؤون  �ملخت�ص  قال 

123
�الإ�رش�ئيلي �عتقلت 326 طفالً فل�صطينياً منذ مطلع �صنة 2020، ثلثيهم من �لقد�ص.

�أكد بيان الأ�رشى حركتي فتح وحما�ص يف �صجون �الحتالل، على ��صتمر�ر �لتعاون �مل�صرتك،  	

و�لذي يتبلور �الآن بالت�صدي لل�صجان �الإ�رش�ئيلي، و��صرتد�د ما �صلبهم �إياه من مكت�صبات، 

جمع  �لذي  و�لتفاهم  �لتقارب  خطو�ت  �لبيان  وبارك  موؤخر�ً.  كورونا  وباء  ظروف  م�صتغالً 

�لتفاهم  هذ�  لتطوير  د�عياً  �ل�صهيو-�أمريكية،  �ل�صّم  خطة  مو�جهة  يف  �حلركتني  قيادة  بني 

�لو�قع  �الأمر  على  للثورة  و��صحة،  طريق  خريطة  تر�صم  وطنية  ��صرت�تيجية  خطة  لي�صبح 

�حلايل ولي�ص فقط على خطة �ل�صّم، و�أن يتم �مل�صي بخطو�ت عملية متفق عليها لتغيري �لو�قع 

124
�ملفرو�ص على �ل�صعب و�الأر�ص �لفل�صطينية.

و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �تفاق مع قب�ص و�ليونان، ملّد خط �أنابيب بحري �صيزّود  	

 �أوروبا بالغاز �لطبيعي من �رشق �ملتو�صط. وقال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز:
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�إ�رش�ئيل  بني  �لطبيعي  �لغاز  �أنابيب  خط  ملّد  �الإطاري  �التفاق  على  �حلكومة  “مو�فقة  �إن 

125
و�أوروبا، هي خطوة تاريخية جديدة على طريق �أن ت�صبح �إ�رش�ئيل م�صدر�ً للطاقة“.

من  	 �الأول  �لن�صف  خالل  فل�صطينية  من�صاأة   313 �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  هدمت 

�جلد�ر  مقاومة  هيئة  و�أو�صحت  و�خلليل.  �لقد�ص  حمافظتي  يف  منها   %54  ،2020 �صنة 

و�ال�صتيطان، يف تقرير �صدر عنها حول �أبرز �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

ر�صدها  مّت  �لتي  �لهدم  �إخطار�ت  جمموع  �أن   ،2020 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل  �ملحتلة 

126
وتوثيقها يف �ملّدة �لتي يغطيها �لتقرير 351 �إخطار�ً.

عن  	 �لنقاب  �لعم�صي  �صامي  غزة  يف  �لعمال  لنقابات  �لعام  �الحتاد  رئي�ص  ك�صف 

�آذ�ر/ يف  كورونا  جائحة  بد�ية  منذ  �لقطاع،  يف  عامل  �آالف   4 وت�رشيح  م�صنعاً،   50  �إغالق 

بفعل  ت�رشرت  �لتي  �لعاملة  �الأيدي  “�إجمايل  �إن  له،  بيان  يف  �لعم�صي،  وقال   .2020 مار�ص 

جائحة كورونا، و�إجر�ء�ت �لطو�رئ �ملتبعة، بلغت 140 �ألفاً، بينهم 40 �ألفاً ت�رشرو� ب�صورة 

127
مبا�رشة“.

مر�صوم  	 جّمد  جانت�ص  بني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �إن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت 

�لفل�صطينيني  لالأ�رشى  رو�تب  بدفع  ت�صمح  �لتي  �لفل�صطينية  �لبنوك  �صّد  “�لعقوبات“ 
وعائالتهم. وقالت عائالت قتلى �لعمليات �لفل�صطينية: “من غري �ملنطقي وغري �الأخالقي، �أن 

128
ت�صاعد �إ�رش�ئيل �ل�صلطة �لفل�صطينية على دفع �أمو�ل �لدية كرو�تب لالإرهابيني“.

االإثنني، 2020/7/20

حركة  	 مع  �التفاق  مّت  �أنه  �لرجوب  جبيل  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  �أعلن 

حما�ص على �إقامة مهرجان وطني يف قطاع غزة خالل �أيام. و�أ�صاف �لرجوب �أن هذ� �ملهرجان 

ت�صفية  م�رشوع  مو�جهة  يف  �ملوحد،  �لفل�صطيني  �ملوقف  لتج�صيد  تاريخية  حمطة  �صيكون 

�لق�صية �لفل�صطينية من خالل م�رشوع �ل�صمّ و“�صفقة �لع�رش“. ومن جانبه �أكد خليل �حلية، 

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، على �لتو�فق على عقد مهرجان مركزي، مب�صاركة خمتلف 

129
مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني.

و�صعبها  	 �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  �لهبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  م�صت�صار  قال 

“�أن  20 �لعبية،  “�إ�رش�ئيل“. ور�أى �لهبا�ص، يف حديث للقناة  ً “ حقيقياً مع  “�صالما يريد�ن 

�لروؤية �لفل�صطينية لل�صالم هي روؤية قائمة على �لدولتني، و�إذ� كان حّل �لدولتني �أمر�ً و�قعاً 

130
ف�صيعي�ص �جلميع بال�صالم“.
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حماوالت  	 �إنها  قالو�  ملا  ورف�صهم  ��صتنكارهم  عن  فل�صطينيون  ونا�صطون  �صيا�صيون  عّب 

دم�صق،  بالعا�صمة  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لريموك  خميم  هوية  لتغيري  �ل�صوري  �لنظام  من 

حزير�ن/ �صهر  خالل  �ل�صلطات  �أقرته  جديد،  تنظيمي  خمطط  خطورة  من   حمّذرين 

21“ من د�خل �ملخيم، طلب عدم �لك�صف عن ��صمه، �أن  2020. و�أكد م�صدر لـ“عربي  يونيو 

يتم  باأن  �ملخيم، معب�ً عن خماوفه  لبناء وحد�ت �صكنية يف  �لتنظيمي �جلديد، يّهد  �ملخطط 

وباك�صتان،  �أفغان�صتان،  منها  عدة،  دول  من  قدمت  �لتي  �ل�صيعية  �مللي�صيات  ملقاتلي  منحها 

131
و�لعر�ق، و�إير�ن.

عبا�ص  	 حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  لقائه  بعد  �صكري،  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  �أكد 

“�إيجاد �الإطار �ملنا�صب، وفقاً ملقرر�ت �ل�رشعية �لدولية  �إىل  �أن بالده ت�صعى  يف ر�م �هلل، على 

�مل�صار  ال�صتئناف  �لفل�صطيني؛  لل�صعب  �مل�رشوعة  و�حلقوق  لل�صالم،  �لعربية  للمبادرة 

�ل�صيا�صي، و��صتئناف �ملفاو�صات �لتي �صتقود �إىل حّل �لدولتني، باعتبارها �حلّل �الأمثل �لذي 

132
يتيح لل�صعبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �لعي�ص ب�صالم بعيد�ً عن �ل�رش�ع“.

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

ال ت�صمح لـ“�إ�رش�ئيل“ باأن تفعل ما ت�صاء يف �ل�صفة �لغربية. وقال كو�صرن، يف ت�رشيح ملجلة 

�الإ�رش�ئيلي   – �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  لت�صوية  جهوده  �إن  �الأمريكية،   Newsweek نيوزويك 

تنطلق من �لنو�يا �حل�صنة، و�خلطة ال تهدف �إىل ��صتفز�ز �لفل�صطينيني ليتخذو� موقفاً مت�صدد�ً، 

133
وال متكّن بنيامني نتنياهو من فعل �أي �صيء وما ي�صاء يف �ل�صفة �لغربية.

ُقتِلَ �أحد عنا�رش حزب �هلل �للبناين، يف غارة �صنّها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على مو�قع يف حميط  	

��صتهدفت  �لغارة  �أن  �إىل  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صوري  �ملر�صد  و�أ�صار  �لدويل.  دم�صق  مطار 

و�أعلن  دم�صق“.  �لعا�صمة  غرب  وجنوب  جنوب،  و�أ�صلحة  ذخرية  وم�صتودعات  “مو�قع 
الإير�ن“،  �ملو�لية  �مليلي�صيات  من  �آخرون  �أربعة  و�إ�صابة  عنا�رش  خم�صة  “مقتل  عن  �ملر�صد 

و�أ�صار �إىل �أنه “مل يعرف بعد فيما �إذ� كانو� من �جلن�صية �الإير�نية �أو من حزب �هلل �للبناين“. 

و�أ�صاف �ملر�صد �أن �لغار�ت �الإ�رش�ئيلية �أ�صفرت كذلك عن �إ�صابة �صبعة عنا�رش من “قو�ت 

134
�لدفاع �جلوي“ �لتابعة للنظام �ل�صوري.

الثالثاء، 2020/7/21

د�نت ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية حنان ع�رش�وي يف بيان لها، �رشقة  	

حلم،  بيت  حمافظة  يف  تقوع  بلدة  من  �أثري  معمودية  حلجر  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت 
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�أن هذه  �لبيزنطية، ويحوي ر�صوماً وكتابات قدية و�صلباناً حمفورة، موؤكدة  يعود للفرتة 

تعك�ص  �أنها  كما  �ملنظم،  �لنهب  على  �ملرتكزة  “�إ�رش�ئيل“  �صيا�صة  �إطار  يف  تاأتي  �ملمار�صات 

135
نهجها �لقائم على �لبلطجة، و�لنهب، و�ل�رشقة.

�مل�صرتكة  	 “�جلهود  �إطار  يف  �جتماعاً،  غزة،  قطاع  يف  وحما�ص  فتح  حركتي  من  وفد�ن  عقد 

�لقرن  و�صفقة  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  من  و��صعة  الأجز�ء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صمّ  خطة  ملو�جهة 

ناق�ص  �الجتماع  �إن  عنهما،  �صدر  م�صرتك  بيان  يف  �حلركتان،  وقالت  �ملزعومة“.  �الأمريكية 

�صخ�صيات  مب�صاركة  �لقرن،  و�صفقة  �ل�صم  م�رشوع  �صدّ  �لوطني،  �ملهرجان  عقد  “ �آليات 
136

دولية“.

�لذي  	 �جلماهريي  �ملهرجان  �إن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال 

�ل�صيا�صي  �ملكتب  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  من  كلٌّ  به  �صيخطب 

حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، يف غزة، �صيوؤ�ص�ص ملرحلة وفاق بني �حلركتني. و�أ�صاف بدر�ن 

�صيا�صي  برنامج  على  تتو�فق  �أن  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  وفتح،  حما�ص  حلركتي  يكن  �أنه 

137
م�صرتك، و�أن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ما تز�ل قادرة على ��صتيعاب �أحز�ب جديدة.

من  	 جمموعة  �عتقل  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  �أعلن 

م�صلحتني  خليتني  �أقامو�  �لذين  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لتابعني  �لفل�صطينيني 

�للبناين،  �هلل  وحزب  �إير�ن  ل�صالح  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  من  “�إ�رش�ئيل“  �صدّ  تعمالن 

138
وبتمويل منهما.

قومية  	 طو�رئ  حكومة  لت�صكيل  مببادرة  البيد،  يائري  �الإ�رش�ئيلية،  �ملعار�صة  رئي�ص  خرج 

�القت�صادية  �الأزمات  على  �هتمامها  وت�صب  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  ت�صتثني 

و�ل�صحية و�الجتماعية، وت�صع جانباً �ملو��صيع �ل�صخ�صية و�ل�صيا�صية مثل �ل�صّم وغريه. 

�أن ي�صتقيل من رئا�صة �حلكومة يف  �ل�صيطرة، وعليه  بـ“�لف�صل وفقد�ن  و�تهم البيد نتنياهو 

غ�صون 48 �صاعة، ويتفرغ ل�صوؤونه �لق�صائية“. وقال �إن حكومة �لطو�رئ �صتُ�صّكل من كل 

139
�الأحز�ب �ملعنية، مبا فيها �لليكود.

�إن  	 �لبيطانية:  �لغارديان  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  �لرز�ز،  عمر  �الأردين  �لوزر�ء  رئي�ص  قال 

لن  للحياة  قابلتني  دولتني  حّل  من  �أقل  حّل  �أي  �أن  هي  للو�قع،  فيها  ننظر  �لتي  “�لطريقة 
�أ�صار، �أنه  �إال  �لفو�صى“.  نحو  كلها  �ملنطقة  ولكن  و�إ�رش�ئيل،  وفل�صطني  �الأردن  فقط   يدفع 

�إ�رش�ئيلية  - فل�صطينية  و�حدة  دولة  مع  باإيجابية  تتعامل  قد  بالده  �أن  �إىل  ذ�ته،  �لوقت   يف 

140
متنح �حلقوق �ملت�صاوية لل�صعبني.



اليوميات الفل�سطينية

300

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

�الأر��صي  يف  �لو�صع  حول  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �أمام  يقدمها  �لتي  �ل�صهرية  �إحاطته  خالل 

�أن  مبيناً  �القت�صادي،  �النهيار  حافة  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  من  �ملحتلة،  �لفل�صطينية 

�الأر��صي  �أنحاء  جميع  يف  �لفل�صطينيون،  فيه  يحتاج  وقت  يف   ،%80 بن�صبة  �نخف�ص  دخلها 

141
�ملحتلة، �إىل خدمات ودعم من �ل�صلطة �أكرث من �أي وقت م�صى.

له  	 مقال  يف   ،Dennis Ross رو�ص  دني�ص  �الأو�صط،  لل�رشق  �الأ�صبق  �الأمريكي  �ملبعوث  حذّر 

�الحتالل  حكومة  تنفيذ  على  �ملرتتبة  �الأ�رش�ر  خطورة  من  �ليوم“،  “�إ�رش�ئيل  ب�صحيفة 

�الإ�رش�ئيلية خلطة �صّم م�صاحات من �ل�صفة �لغربية �ملحتلة من طرف و�حد، منبهاً �إىل �أن من 

يعتقد �أنه يكن تنفيذ �ل�صمّ دون دفع ثمن يف �لواليات �ملتحدة يوهم نف�صه. وذكر رو�ص �أن 

“�إ�رش�ئيل“ من جانب �جلناح  �ملتعاطف جتاه  �ملوقف غري  ب�صكل در�ماتيكي  �ل�صّم �صيعزز 

�صوء  ويف  �لفل�صطينيني،  مع  �لت�صامن  يتعاظم  حيث  �لديوقر�طي،  �حلزب  يف  �لي�صاري 

�ل�صعود �لبارز يف �لنظرة للعد�لة يف �لواليات �ملتحدة، فاإن �ل�صّم �صي�صاعد يف �ل�رشدية �لتي 

142
ت�صّور �لفل�صطينيني ك�صحايا، بح�صب تعبريه.

االأربعاء، 2020/7/22

�لد�خلي،  	 �النق�صام  �إنهاء  قر�ر  �إن  حمايل،  ح�صني  فتح،  حركة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال 

بالن�صبة حلركته، ��صرت�تيجي، من ر�أ�ص �لهرم �ل�صيا�صي ممثالً بالرئي�ص حممود عبا�ص، �إىل 

�أ�صغر �صبل. و�أ�صاف حمايل، يف ت�رشيحات �صحفية: “لدينا يف حركة فتح ��صتعد�د للتعايل 

على �جلر�ح وتقدمي كل ما يطلبه �إخو�ننا يف حما�ص الإنهاء �النق�صام“، ُم�صتدركاً: “نتمنى �أن 

143
تكون هذه �الإر�دة متوفرة لدى حما�ص، وناأمل �أن نرى ب�صائر خري“.

مليار�ت  	  3.3 تخ�صي�ص  �ملالية  وز�رة  من  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  طلب 

�صيكل )نحو 962.7 مليون دوالر( �إ�صافية �إىل ميز�نية وز�رة �لدفاع، لتمويل �أن�صطتها و�إقامة 

144
“جد�ر عازل“ حول قطاع غزة.

خالل 	 جنحت  �لهيئة  �أن  ع�صاف،  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص   �أعلن 

�صهر حزير�ن/ يونيو 2020، بالك�صف عن �صبع �صفقات لتزوير وت�رشيب �أر��ٍص فل�صطينية 

�ل�صفقات كانت  تلك  �أكب  �إن  �مل�صتوطنني. و�أو�صح ع�صاف، خالل موؤمتر �صحفي؛  ل�صالح 

�لف�صائل، وجنح حمامو  ( يف منطقة 
2

�آالف كم  4( �آالف دومن   4 تبلغ  “�صفقة عقربا“ و�لتي 
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�لهيئة بك�صف �ملزّورين، و�حل�صول على �حلكم �لنهائي، وتغرمي �ملزّورين بر�صوم �ملحاماة 

145
بالكامل.

م�صت  	 حال  يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  مع�صلة  عن  تقرير�ً  تايز  نيويورك  �صحيفة  ن�رشت 

“�إ�رش�ئيل“ يف �صّم �أر��صي �ل�صفة �لغربية حيث �صيكون �أفر�دها هم �خلا�رشون. و�أ�صارت 
بالعمالة  �تهامات  يو�جه  فهو  �صعبة؛  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  عن�رش  مهمة  �أن  �إىل  �ل�صحيفة 

الأنهم يقومون باالأعمال �لقذرة نيابة عن “�إ�رش�ئيل“، ويف �ملقابل يتعامل معهم �الإ�رش�ئيليون 

146
بق�صوة وقلة �حرت�م.

اخلمي�س، 2020/7/23

�لتقارب مع حما�ص بات هدفاً  	 �أن  �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب  �أمني �رش  �أكد 

�لعاروري هو �نطالقة حقيقية لتحقيق  �لقيادي باحلركة �صالح  ��صرت�تيجياً، و�أن لقاءه مع 

هذ� �لهدف. و�تهم �لرجوب �الإمار�ت، دون ت�صميتها، بالعمل على �إف�صال هذه �جلهود، وتبديد 

“�حلو�ر“.  قناة  مع  له  مد�خلة  يف  وذلك  �لفل�صطينيون،  لها  يتوق  �لتي  �لوطنية  �مل�صاحلة 

تقدمي  �لتي حطت طائر�تها يف مطار بن جوريون موؤخر�ً؛ بدعوى  “�لدولة �خلليجية  وقال: 

147
�مل�صاعد�ت للفل�صطينيني، غا�صبة ب�صبب �الأجو�ء �الإيجابية بني �حلركتني“.

حركة  	 عن  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  باعتقال  �خلليل  مدينة  يف  حملية  م�صادر  �أفادت 

�ل�صابق �ملحلي  �حلكم  ووزير  جماهد،  عالء  و�ل�صاب  �أحمد،  وجنله  رم�صان،  نز�ر   حما�ص، 

148
عي�صى �جلعبي �لذي جرى �الإفر�ج عنه الحقاً.

�ل�صجون  	 �أحد  من  عنه  �الإفر�ج  يو�صف  ح�صن  حما�ص  حركة  يف  �لبارز  �لقيادي  عائلة  �أكدت 

149
�الإ�رش�ئيلية، بعد ق�صائه �أحكام �عتقال �إد�ري ملدة 16 �صهر�ً.

ودعا  	 �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  �إىل  �صديد�ً  �نتقاد�ً  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  وجّه 

موعد  تبكري  �إىل  و�لد�عي  لالنق�صام،  �ملوؤجج  �خلطاب  عن  و�لكّف  “�لتعقل  �إىل  مركباتها 

150
�النتخابات“ �لعامة.

تف�صي  	 ملكافحة  من�ّصق  من�صب  ��صتحد�ث  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن 

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �لعامة  �ل�صحة  يف  �الخت�صا�صي  فيه  وعنّي  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 

Tel Aviv Sourasky Medical Center روين جامزو  ملركز تل �أبيب �صور��صكي �لطبي 

151
.Roni Gamzu
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�الإ�رش�ئيلية جتارب �رشيرية على مو�طنني هنود الختبار تقنيات قيد  	 �لدفاع  جتري وز�رة 

�إعالم  و�صائل  ك�صفت  ما  بح�صب  �مل�صتجد،  كورونا  بفريو�ص  �الإ�صابة  لت�صخي�ص  �لتطوير 

�لقانونية  �لت�صاريح  جميع  ��صتخل�صت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  و�دعت  �إ�رش�ئيلية. 

152
�لالزمة الإجر�ء جتارب �رشيرية على �لب�رش من �ل�صلطات �لهندية.

هدّمت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 2,241 منزالً عربياً يف �لنقب، خالل �صنة 2019، بح�صب ما بنّي  	

�لتقرير �ل�صنوي لـ“منتدى �لتعاي�ص يف �لنقب“. وبح�صب �لتقارير، فاإن �لغر�مات و�صلت �إىل 

300 �ألف �صيكل )نحو 87.5 �ألف دوالر( مقابل كل منزل يهدم، “وبناًء عليه، ف�ّصل 88% من 

�ل�صكان هدم منازلهم باأنف�صهم، وجتنّب �لغر�مات �لباهظة ودخول قو�ت �ل�رشطة �مل�صلّحة 

153
�إىل �لقرية“.

قال نقيب �ل�صحفيني �لفل�صطينيني نا�رش �أبو بكر، �إن �لنقابة ر�صدت 259 �نتهاكاً �إ�رش�ئيلياً،  	

من �الأول  �لن�صف  يف  غزة،  وقطاع  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صحفيني   بحّق 

154
�صنة 2020.

مع  	 وبالتعاون  �للجنة،  �أن  �لعمادي  حممد  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �أعلن 

�صندوق قطر للتنمية، �صتبد�أ �رشف �مل�صاعد�ت �لنقدية يف قطاع غزة يوم �ل�صبت 2020/7/25، 

155
لـ 100 �ألف �أ�رشة متعففة، بو�قع 100 دوالر لالأ�رشة �لو�حدة.

�ل�صالم جاي�صون غرينبالت، الإذ�عة �جلي�ص  	 لعملية  �ل�صابق �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال 

فعليها  �لقرن،  �صفقة  “وفق  �ل�صمّ  تنفّذ  �أن  �أر�دت  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �إن  �الإ�رش�ئيلي، 

156
تخ�صي�ص �أر��ٍص لدولة فل�صطينية م�صتقبلية“.

فل�صطني  	 تلفزيون  �صفحة  بينها  فل�صطينية،  �صفحات  عدة  حذف  على  في�صبوك  موقع  �أقدم 

157
�لر�صمي.

يورو 	 ماليني   10 بقيمة  دعم  �تفاقية  �لفل�صطينية  �حلكومة  مع  �لفرن�صية  �حلكومة   وقّعت 

158
)نحو 11.5 مليون دوالر( ل�صالح �ل�صحة، و�ملياه، و�لطاقة، وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين.

اجلمعة، 2020/7/24

ت�صمية  	 عليها  �أطلق  وجم�صات  تكنولوجية  و�أجهزة  كامري�ت  منظومة  �الحتالل  جي�ص  ن�رش 

�إعالم  و�صائل  ونقلت  �خلليل.  ومدينة  �لغربية  �ل�صفة  جنوب  يف  وفتاكة“،  ذكية  “حدود 
�إ�رش�ئيلية عن م�صادر ع�صكرية �أن هذه �ملنظومة جزء من �خلطة �لع�صكرية �ملتعددة �ل�صنو�ت 

159
“تنوفا“.
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ُو�صف  	 ما  �أعقاب  يف  لبنان،  مع  �حلدود  �إىل  جنوده،  من  مبزيد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  دفع 

غارة يف   ،2020/7/20 يف  عنا�رشه،  �أحد  مقتل  على  رّد�ً  �للبناين،  �هلل  حزب   بتهديد�ت 

رّد �حتمال  �زدياد  موؤّكد�ً  دم�صق،  �لعا�صمة  قرب  ع�صكرية  مو�قع  على   �إ�رش�ئيلية 

160
حزب �هلل.

يف  	 �آخر  تر�جع  على  جميعاً  نتائجها  دلت  “�إ�رش�ئيل“،  يف  للر�أي  ��صتطالعات  �أربعة  ُن�رشت 

161
�صعبية نتنياهو، و�صعوبة عودته رئي�صاً للحكومة يف حال تفكيك �الئتالف �حلايل.

جبارين،  	 يو�صف  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  �لبملانية،  ع�صو  �لطفل  حقوق  جلنة  رئي�ص  �رشح 

�إطار تعليمي،  �أي  �أعو�م يف �لنقب حمرومون من   5-3 4,469 طفالً عربياً باأجيال  “هناك  �أن 

�لدر��صية  �ل�صنة  �فتتاح  على  ون�صف  �صهر  من  �أقل  قبل  وذلك  بذلك،  يلزم  �لقانون  �أن  رغم 

162
�جلديدة“.

�الإ�رش�ئيلي  	 �حلو�ر  “بر�مج  لتمويل  دوالر  مليون   250 على  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  و�فق 

�لفل�صطيني“ وتطوير �صبكة “�الأعمال �لفل�صطينية“ وفق لغة �لقانون. وقاد “حتالف �ل�صالم 

عن  عبارة  وهو   ،“Alliance for Middle East Peace )ALLMEP( �الأو�صط  �ل�رشق  يف 

جمموعة تدفع للحو�ر بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“، عملية �ل�صغط من �أجل متويٍل بقيمة 

�أعو�م )110 مليون دوالر لب�مج  50 مليون دوالر �صنوياً، �صيتم �رشفه على مد�ر خم�صة 
163

�حلو�ر و140 مليون دوالر لال�صتثمار�ت(.

ال�صبت، 2020/7/25

�أعلن توفيق �أبو نعيم، وكيل وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة، عن تاأ�صي�ص جهاز  	

�أمني جديد ي�صمى “مباحث كورونا“ يف قطاع غزة، ي�صّم قيادة و�صباط من وز�رة �لد�خلية، 

164
ويهدف ملتابعة �لتز�م �ملو�طنني و�أ�صحاب �ملن�صاآت بقيود �لوقاية من فريو�ص كورونا.

و�لنو�ب  	 �ل�صيوخ  مبجل�صي  )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة  �أ�صادت 

مدى  على  دوالر  مليار   38 بقيمة  لـ“�إ�رش�ئيل“  ع�صكرية  م�صاعد�ت  لتمريرهما  �الأمريكيني، 

ع�رشة �أعو�م. كما ت�صمن “قانون تفوي�ص �لدفاع �لوطني �الأمريكي“ مبلغ مليون دوالر ملكتب 

165
مر�قب معاد�ة �ل�صامية، �لتابع لوز�رة �خلارجية �الأمريكية، وهو �صعف �ملبلغ �حلايل.

قُتل �أمني �رش حركة فتح يف خميم بالطة، عماد �لدين دويكات، متاأثر�ً باإ�صابته خالل مو�جهات  	

166
�ندلعت يف �ملخيم مع قو�ت �الأمن �لوقائي �لتابع لل�صلطة �لفل�صطينية.
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االأحد، 2020/7/26

�لدفاع  	 ووزير  �لبديل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أن  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ك�صفت 

يف  �ل�صهد�ء  جثامني  باحتجاز  �ملتعلقة  �جلديدة  �ل�صيا�صة  بنود  لعر�ص  ي�صتعد  جانت�ص،  بني 

تعقد  �لتي  )كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  جل�صة 

عن  و�المتناع  �جلثامني  حترير  �صيا�صة  يف  �لت�صديد  و�صيطلب  �ملقبلة،  �الأ�صابيع  غ�صون  يف 

167
حتريرها �إال يف �حلاالت �ال�صتثنائية.

و�لتخطيط يف منظمة  	 �لعمل  لد�ئرة  �لتابع  و�لتوثيق،  للدر��صات  �هلل �حلور�ين  �أكد مركز عبد 

و�عتقال  �آخرين،   1,070 و�إ�صابة  فل�صطينياً،   27 ��صت�صهاد  وّثق  �أنه  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

 .2020 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �أيدي  على  �آخرين،   2,330

ً  وقال �ملركز �إن �صلطات �الحتالل �أ�صدرت قر�ر�ت م�صادرة و��صتمالك لنحو 2,370 دومنا

فيما   ،2020 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  خالل  �خلا�صة  �لفل�صطينيني  �أر��صي  من   )
2

كم  2.37(

يف  �لزر�عية  �ملو�طنني  �أر��صي  من   )
2

كم  1.1( دومن   1,100 من  �أكرث  �الحتالل  �آليات  جرفت 

باقتالع  �مل�صتوطنني  وقطعان  �الحتالل  �آليات  قامت  كما  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة 

ومن�صاأة  بيتاً   357 �الحتالل  قو�ت  هدمت  �آخر،  جانب  من  �صجرة.   3,900 من  �أكرث  و�إحر�ق 

خالل �لن�صف �الأول من �صنة 2020؛ 136 بيتاً و221 من�صاأة، 54% من جممل عمليات �لهدم 

تلك، تركزت يف حمافظتي �خلليل و�لقد�ص �ملحتلة. و�قتحم �مل�صجد �الأق�صى، خالل �لن�صف 

�لن�صف  خالل  �مل�صتوطنني،  ع�صابات  ونّفذت  م�صتوطناً.   9,491  ،2020 �صنة  من  �الأول 

�الأول من �صنة 2020، 495 �عتد�ء بحّق �ملو�طنني �لفل�صطينيني وممتلكاتهم، وتركزت معظم 

168
�العتد�ء�ت يف حمافظتي نابل�ص و�خلليل بن�صبة %48.

قرر جمل�ص �إد�رة نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �إغالق كافة فروعه يف �ل�صفة �لغربية، با�صتثناء  	

�الإد�رة،  جمل�ص  و�أكد  قلقيلية.  حمافظة  يف  وكذلك  �هلل،  ر�م  حمافظة  يف  �لرئي�صي  �لفرع 

تع�صف  �لتي  �ملتو��صلة  �ملالية  “�الأزمة  �إىل  مرّده  �الأمر  �أن  فار�ص،  قدورة  ير�أ�صه  �لذي 

للجمعية  �لت�صغيلية  �ملو�زنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  وقف  عن  و�لناجمة  باملوؤ�ص�صة، 

169
منذ عامني“.
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االإثنني، 2020/7/27

�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن حركته رف�صت قبل �صهرين،  	

عر�صاً من جهات )مل يحددها(، يق�صي بتنفيذ م�صاريع يف قطاع غزة بقيمة 15 مليار دوالر. 

وذكر هنية يف حديث ل�صحيفة لو�صيل �لقطرية، �أن �جلهات �لتي قدمت �لعر�ص، طلبت باملقابل 

و�إنهاء  منف�صل،  ب�صكل  �لقطاع  و�إد�رة  �ل�رشطية،  �لقو�ت  يف  ودجمها  �ملقاومة،  �صالح  “نزع 
170

�ملقاومة، و�لتخلي عن �لقد�ص، وذلك يف �إطار خطة �صفقة �لقرن �الأمريكية“.

و�صط 	 �لبرية،  مدينة  يف  و�الإح�صان“  “�لب  م�صجد  على  متطرفون  م�صتوطنون   �عتدى 

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة. و�أكدت م�صادر حملية �أن م�صتوطنني خّطو� �صعار�ت عن�رشية على 

171
جدر�ن �مل�صجد مع �صاعات �لفجر �الأوىل.

�ملعلومات  	 �ملحتلة توتر�ً، يف ظّل ت�صارب  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �للبنانية مع  �صهدت �حلدود 

وحتدث  �حلدود،  عند  �أمني“  “حادث  وقوع  عن  “�إ�رش�ئيل“  �أعلنت  فبعدما  �أ�صبابه.  حول 

نفياً  �هلل، يف وقت الحق،  �أ�صدر حزب  �صبعا،  �آلية ع�صكرية يف مز�رع  ��صتهد�ف  جي�صها عن 

حلدوث �أي عملية �أو �إطالق نار من ِقبله، متوعد�ً يف �لوقت عينه بالرّد على مقتل قيادي من 

رئي�ص  من  كل  هدد  وباملقابل   .2020/7/20 يف  �صورية  يف  �إ�رش�ئيلية  ب�رشبة  قُتل  عنا�رشه، 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، ووزير �لدفاع بني جانت�ص، حزب �هلل �للبناين يف حال 

“على  جانت�ص:  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  نتنياهو،  وقال  �لهجوم.  حماولة  تكررت 

172
حزب �هلل �أن يعرف باأنه يلعب بالنار... �أي هجوم �صّدنا �صيتّم �لرّد عليه بقوة كبرية“.

�جلي�ص،  	 يف  �الحتياط  قو�ت  يف  عميقة  �أزمة  على  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أجر�ه  ��صتطالع  دلّ 

وعّب غالبية جنود �الحتياط عن قناعتهم باأنهم غري جاهزين للحرب. وقالت �الإذ�عة �لعامة 

�الإ�رش�ئيلية �إن �ال�صتطالع �أجرته د�ئرة علم �ل�صلوكيات يف �جلي�ص، و�أنه جرى ب�صورة �رشية. 

�الحتياط  “قو�ت  �أن  على  يو�فقون  �الحتياط  جنود  من  فقط   %15 �أن  �ملعطيات  و�أظهرت 

173
تتدرب بال�صكل �لكايف“.

�الإ�رش�ئيلي 	 �الحتالل  �صلطات  �إن  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وز�رة   قالت 

بلدية  �أن  لها،  بيان  يف  �لوز�رة  و�أو�صحت  �ملحتلة.  �لقد�ص  يف  �لتهويدية  م�صاريعها  تو��صل 

)ق�رش  هنت�صيف  �أرمون  متنزه  يف  �صخم  دوالب  �إقامة  على  تعمل  �لقد�ص،  يف  �الحتالل 

174
�ملندوب �ل�صامي( �لذي �صيطّل على �لبلدة �لقدية من �رتفاع 40–60م.
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درجة  	 على  وح�صلو�  �جلامعي،  تعليمهم  �إنهاء  من  �الحتالل  �صجون  يف  �أ�صري�ً   25 متّكن 

برنامج  خالل  من  وذلك  �حلايل،  �لدر��صي  للعام  �ملفتوحة  �لقد�ص  جامعة  من  �لبكالوريو�ص 

�صجون  د�خل  �أ�صري�ً   1,070 يتو�جد  وحالياً  و�جلامعة.  حكومية  جهات  بني  وّقع  م�صرتك 

�لبكالوريو�ص،  �الأوىل  �جلامعية  �صهادتهم  الإكمال  تعليمية  بر�مج  يف  ملتحقون  �الحتالل، 

�لقد�ص  جامعة  تطرحه  �لذي  �لتعليمي  بالبنامج  حالياً  ملتحقون  �أ�صري�ً   832 بينهم  من 

175
�ملفتوحة.

قال �مل�صوؤول �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف خميم نهر �لبارد، �صمال لبنان، عبد �لرحيم �ل�رشيف،  	

�إن 70% فقط من منازل �ملخيم �أعيد �إعمارها بينما ما تز�ل �أكرث من 1,500 عائلة فل�صطينية 

تنفيذ  مقرر�ً  كان  �أنه  �ملخيم،  �إعمار  ملف  يف  ع�صو  وهو  �ل�رشيف،  وذكر  �الإعمار.  تنتظر 

�أن �لعمل بهما توقف منذ  �إال  300-400 عائلة؛  م�رشوعني الإعمار منازل ي�صتفيد منها نحو 

176
ثمانية �أ�صهر لعدم وجود �صيولة نقدية توفرها وكالة �الأونرو� لل�رشكات �ملتعهدة.

�أفاد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان باأن �لهجمات �الإ�رش�ئيلية يف �صورية، و�لتي جتاوزت  	

177
10 حاالت منذ �أيار/ مايو 2020، �أ�صفرت عن مقتل 60 عن�رش�ً تابعني الإير�ن.

جائحة  	 ملت�رشري  كم�صاعد�ت  دوالر  مليون   30 بقيمة  جديدة  منحة  عن  �لدويل  �لبنك  �أعلن 

كورونا يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�صي�صتفيد من �لبنامج 89,400 �أ�رشة فقرية تاأثرت 

178
باأزمة فريو�ص كورونا، من �لتحويالت �لنقدية �لطارئة، باإجمايل 20 مليون دوالر.

دوالر(  	 مليون   26.8 )نحو  يورو  مليون   23 بقيمة  مالية  م�صاعدة  �الأوروبي  �الحتاد  قدّم 

من الأكرث   2020 يونيو  حزير�ن/  �صهر  عن  �لتقاعد  ومعا�صات  رو�تب  دفع   ل�صالح 

قطاعي  يف  معظمهم  يعمل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ملدنية  �خلدمة  يف  موظف  �ألف   43
179

�ل�صحة و�لتعليم، �إ�صافة �إىل خم�ص�صات �ملتقاعدين.

الثالثاء، 2020/7/28

تطرق رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إىل �الأحد�ث يف مز�رع �صبعا �ملحتلة، وقال  	

�أن  �أر��صينا“. و�أ�صاف نتنياهو  �إىل  �أم�ص كانت هامة، ومنعت ت�صلالً  �لع�صكرية  “�لعملية  �إن 

“كل ما يحدث �الآن هو نتيجة ملحاولة �إير�ن و�أذرعها يف لبنان للتمو�صع ع�صكرياً يف منطقتنا. 
ون�رش �هلل يخدم هذه �مل�صلحة �الإير�نية على ح�صاب لبنان. وال �أن�صح �أحد�ً باختبار �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي �أو دولة �إ�رش�ئيل. ونحن م�رشون على �لدفاع عن �أنف�صنا“. وتابع نتنياهو قائالً: 

180
�إن “�نطباعي هو �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جاهز جيد�ً ملو�جهة �أي �صيناريو حمتمل“.
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قالت وزيرة �ل�صحة �لفل�صطينية مي كيلة �إن 30 �إىل 40% من �لتجمعات �ل�صكانية يف �أر��صي  	

جمتمعياً.  �أ�صبح  �لوباء  �أن  يوؤكد  ما  كورونا،  بفريو�ص  م�صابة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

181
و�أو�صحت كيلة �أن موؤ�رش �لوباء �آخذ باالزدياد يف مدينة �لقد�ص و�صو�حيها.

�أنه يف  	 �أر�صلت �أحز�ب �حلريدمي لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو ر�صالة مفادها، 

حال مل يتّم مترير �مليز�نية �صو�ء لعام �أم عامني، �أو �أكرث من ذلك، فاإنهم لن يتعاونو� معه يف 

�أي �نتخابات مقبلة. وتطالب �أحز�ب �حلريدمي بتمرير �مليز�نية من �أجل دعم �لطالب �ملتدينني 

�صحيفة  موقع  بح�صب  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �ملت�صددة  �لطائفة  لهذه  �لتابعة  و�ملوؤ�ص�صات  �ليهود 

182
“�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية.

قدّم ع�صو �لكني�صت عن حزب �لليكود غادي يفركان Gadi Yevarkan، مقرتحاً الإقامة مدينة  	

خا�صة باليهود من �أ�صول �إثيوبية )�لفال�صا Falash(، على �أن يقام �لتجمع �ل�صكني يف منطقة 

183
مركز “�لبالد“، بح�صب ما �أفادت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“.

االأربعاء، 2020/7/29

�إدخال  	 رف�ص  �لبملان  �إن  مكتوب،  ت�رشيح  يف  �الإ�رش�ئيلي،  للكني�صت  �الإعالمي  �ملكتب  قال 

تعديالت على قانون �لقومية، تقدم بها حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( �ملعار�ص. و�أ�صاف 

21، رف�ص �لكني�صت بالقر�ءة �لتمهيدية �إدخال  51 ع�صو�ً مقابل  “باأغلبية  �ملكتب �الإعالمي: 

184
تعديالت على قانون �لقومية“.

حتقيق  	 جلنة  بت�صكيل  قر�ر�ً  للد�خلية،  وزير�ً  ب�صفته  ��صتية،  حممد  �لوزر�ء  رئي�ص  �أ�صدر 

فتح حركة  يف  �لقيادي  مقتل  عن  و�أ�صفرت  بالطة،  بلدة  يف  وقعت  �لتي  �الأمنية  �الأحد�ث   يف 

�أعمالها من تاريخ �صدور  �لتحقيق  �أن تبا�رش جلنة  �لقر�ر على  �لدين دويكات. ون�ّص  عماد 

وزير  �لوزر�ء،  لرئي�ص  و�لتو�صيات  �لتحقيق  نتائج  ترفع  �أن  على   ،)2020/7/28( �لقر�ر 

185
�لد�خلية، يف �أق�صى �رشعة ممكنة.

حذّر بني جانت�ص، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، من حرب �أهلية يف “�إ�رش�ئيل“ ب�صبب ��صتمر�ر  	

بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  على  �حتجاجاً  يخرجون  �لذين  �ملتظاهرين  �صّد  �لعنف  ��صتخد�م 

13 �لعبية، على مت�صكه مبوقفه  �أكد جانت�ص، يف مقابلة مع قناة  نتنياهو. وب�صاأن �مليز�نية، 

وجه  يف  “ب�صق  مبثابة  �صيعد  ذلك  دون  ما  �أن  معتب�ً  لعامني،  �إقر�رها  يتّم  �أن  ب�رشورة 

مليون عاطل عن �لعمل“. وب�صاأن خطة �ل�صّم، قال جانت�ص �إن م�صاألة �ل�صّم باتت �أقل �أهمية 

186
يف ظّل �لو�صع �حلايل يف “�إ�رش�ئيل“.
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	  ،2019 عام  “نهاية  �إن  معاريف،  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  يف  كوهني،  مو�صيه  �لكاتب  قال 

�صجلت و�صول عدد �مل�صلمني يف �إ�رش�ئيل �إىل نحو 1.636 مليون ن�صمة، وهو ما يثل %17.9 

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  ن�رشها  ر�صمية  ملعطيات  وفقاً  �لدولة،  �صكان  عدد  �إجمايل  من 

خالل  �ألفاً   37 بو�قع  �رتفع  �إ�رش�ئيل  يف  �مل�صلمني  “عدد  �أن  كوهني  و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيلي“. 

2019، وكان معدل �لنمو 2.3% على غر�ر 2018“. و�أ�صار �إىل �أن “�رشقي �لقد�ص ت�صّم �أكب 

عدد من �مل�صلمني مبعدل 346 �ألفاً، مبا يثل 21.1% من جميع �مل�صلمني يف �إ�رش�ئيل، و%36.9 

187
من �صكان �ملدينة“.

4,500 �أ�صري  	 قال �ملخت�ص يف �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عبد �لنا�رش فرو�نة �إن هناك نحو 

�أ�صرية، و160 طفالً، و360 معتقالً   39 و�أ�صرية يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، من بينهم 

بينهم  خمتلفة،  �أمر��ص  من  ُيعانون  و�أ�صرية  �أ�صري   700 ونحو  �صابقني،  نو�ب  و6  �إد�رياً، 

188
ع�رش�ت من ذوي �الحتياجات �خلا�صة ومر�صى �ل�رشطان وكبار �ل�صن.

اخلمي�س، 2020/7/30

�ل�صباح، 	 يف  �مل�صجد  �قتحمو�  م�صتوطناً   850 �إن  بالقد�ص  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة   قالت 

�الإ�رش�ئيلي،  �لعلم  رفع  �صملت  ��صتفز�ز�ت  و�صط  �لظهر،  �صالة  بعد  ما  م�صتوطناً  و198 

�إقامة طقو�ص دينية بحماية �رشطة �الحتالل. يف �ملقابل دققت �رشطة �الحتالل يف  وحماولة 

�أربعة �صبان من باحات �مل�صجد، فيما عرقلت  �إىل �مل�صجد و�عتقلت  هويات �مل�صلني �لقادمني 

189
�رشطة �الحتالل �أي�صاً �إدخال �الإفطار�ت �إىل �مل�صلني �ل�صائمني وقت �صالة �ملغرب.

قدّم 15 �صفري�ً �أوروبياً و�الحتاد �الأوروبي �حتجاجاً لـ“�إ�رش�ئيل“ على م�صاريع �ال�صتيطان  	

حول �لقد�ص. وقالت �ل�صفارة �لفرن�صية يف تل �أبيب: �إن فرن�صا، و�أملانيا، و�إيطاليا، و�إ�صبانيا، 

وبولند�،  و�لرنويج،  وهولند�،  و�إيرلند�،  وفنلند�،  و�لدمنارك،  وبلجيكا،  �ملتحدة،  و�ململكة 

و�لبتغال، و�صلوفينيا، و�ل�صويد، و�الحتاد �الأوروبي كررو� خماوفهم �ل�صديدة فيما يتعلق 

“�مل�صتوطنات �أن  و�أكدو�   .1 �إي  منطقة  ويف  هاماتو�ص  جفعات  يف  �مل�صتعمر�ت  بناء   بتو�صع 

190
غري قانونية مبوجب �لقانون �لدويل �الإن�صاين“.

مع  	 لقاء  خالل   ،David Lau الو  د�فيد   Ashkenazi  الأ�صكناز� عند  �الأكب  �حلاخام  �أعرب 

�صحيفة يديعوت �أحرنوت �لعبية، عن خماوفه من �أن كر�هية �ليهود لبع�صهم �لبع�ص �ليوم 

191
�صتق�صي على “دولة �إ�رش�ئيل“، كما حدث يف خر�ب �لهيكل �لثاين.
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هجمة  	  143 له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  وثّق 

ُعزيت �إىل �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني، خالل �الأ�صهر �خلم�صة �الأوىل من �صنة 2020، وت�صبّبت 

حو�دث.   105 يف  مبمتلكاتهم  �أ�رش�ر  �إحلاق  �أو  حادثة،   38 يف  بجروح  فل�صطينيني  �إ�صابة  يف 

و�أ�صفرت هذه �حلو�دث عن �إ�صابة 63 فل�صطينياً، منهم 13 طفالً بجروح، و�إحلاق �الأ�رش�ر 

192
مبا يزيد عن 3,700 �صجرة و�صتلة، وحما�صيل حقلية متنوعة، و�أكرث من 100 مركبة.

حلملة  	 دعمهم  عن   ،Parliament of Canada �لكندي  �لفيدر�يل  بالبملان  م�رشعاً   68 �أعلن 

�إليها.  �لفل�صطينية  �الأر��صي  ل�صّم  “�إ�رش�ئيل“  تتبناها  �لتي  �خلطط  �صّد  �لتوقيعات 

�الأو�صط �ل�رشق  يف  و�لعد�لة  �ل�صالم  �أجل  من  كنديون  منظمة  �أطلقتها  �ملذكورة   �حلملة 

)Canadians for Justice and Peace in the Middle East )CJPME، مب�صاركة نقابات 

�لبملان  ونو�ب  �ل�صعب  ملطالبة  موؤ�ص�صات؛  و9  �الإن�صان،  حقوق  عن  ومد�فعون  وكنائ�ص، 

193
مبعار�صة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وم�صاعيه ل�صّم �أر��ٍص فل�صطينية.

اجلمعة، 2020/7/31

ك�صفت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية �لنقاب عن �أن وزير دفاع �الحتالل بني جانت�ص،  	

�إذ� ما نفّذ حزب �هلل عملية ��صتهدف من خاللها  �أوعز لقو�ته ق�صف �لبنية �لتحتية �للبنانية، 

�ل�صورية،  �لعا�صمة  على  �إ�رش�ئيلية  بغارة  عنا�رشه  �أحد  مقتل  على  للرد  �إ�رش�ئيليني، 

194
دم�صق.

قال �لقيادي يف حركة حما�ص خليل �حليّة، �إن �ل�صعب �لفل�صطيني موحد يف مو�جهة “�صفقة  	

�صتك�رش  حركته  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف  م�صدد�ً  �الإ�رش�ئيلية،  “�ل�صّم“  وخطة  �ملزعومة،  �لقرن“ 

ح�صار غزة، ولن ت�صتجدي فّكه. ودعا �حلية الإعالن �ملو�جهة �ل�صاملة و�جلهاد �ملقّد�ص �صّد 

�الحتالل بكافة �أ�صكاله، حمّذر�ً مما �أ�صماه من “حماولة �ملر�وحة باملكان“، و�نتظار �أن تاأتي 

195
�النتخابات �الأمريكية بغري تر�مب، �أو �لو�قع �ل�صهيوين بغري نتنياهو.

من 	 �أكرث  و�أدى  �الأق�صى،  �مل�صجد  جنبات  يف  �لرباط  لدعوة  �مل�صلني  �ألوف  ع�رش�ت   ��صتجاب 

27 �ألف م�صٍل، �صالة عيد �الأ�صحى �ملبارك يف رحابه؛ رد�ً على �إجر�ء�ت �الحتالل، �ملتمثلة يف 

�ل�صماح لنحو ع�رشين فرقة من �مل�صتوطنني �ليهود باقتحامه و�ل�صالة يف باحاته، ويف �عتقال 

196
6 من �ملر�بطني �لفل�صطينيني �ملتهمني بالت�صدي لهذ� �القتحام.
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�مل�صلني  	 و�صول  �أعاقت  �الحتالل  قو�ت  �إن  �صنينة،  �أبو  تي�صري  �خلليل  بلدية  رئي�ص  قال 

197
للم�صجد �الإبر�هيمي، و�صمحت بدخول 35 م�صلياً فقط الأد�ء �صالة عيد �الأ�صحى فيه.

ع�صكرية  	 م�صاعد�ت  رزمة  ي�صّم  قانون  م�رشوع  على  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  �صادق 

لـ“�إ�رش�ئيل“، ت�صل �إىل 500 مليون دوالر خم�ّص�صة للدفاع �ل�صاروخي �الإ�رش�ئيلي، بح�صب 

للوكالة،  �أخبار �ليهود )Jewish News Syndicate )JNS“. ووفقاً  “ نقابة  ما ذكرت وكالة 

و�صهم   ،David’s Sling د�ود  ومقالع  �حلديدية،  �لقبة  ملنظومات  �مل�صاعد�ت  هذه  �صتذهب 

198
Arrow )حيت�ص Hetz( للدفاع �جلوي.
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