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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1تموز /يوليو  31 -آب /أغسطس 2018
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينيّة

 2018/7/1قام رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة ،السفري
محمد إسامعيل العامدي ،بتوزيع منحة إغاثية ألهايل القطاع شملت
 2.5مليون دوالر للطلبة ،و 2.5مليون دوالر من املستلزمات الطبية
التي تم تقدميها لوزارة الصحة يف غزة.

سنويًا  350مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية ووكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) ومشاريع
متعددة لدعم الفلسطينيني يف كل املناطق سواء القدس والضفة
الغربية وقطاع غزة".

 2018/7/2أقرت املحكمة العليا اإلرسائيلية إقامة مديرية خاصة
تابعة ملا يسمى مجلس إدارة "دائرة أرايض إرسائيل" التي ت ُعنى
بالبناء لليهود فقط ،وبررت القرار بالقول إن "إقامة مديرية من هذا
القبيل للبناء لليهود فقط ،ال يشكل انتهاكًا للحق يف املساواة وحق
املواطنني يف العيش بكرامة" .وعربت جهات فلسطينية عديدة عن أن
القرار يرشعن التمييز ضد العرب.

 2018/7/10قال الناطق باسم جيش االحتالل اإلرسائييل إنه قُرر
إغالق معرب كرم أبو سامل التجاري مع قطاع غزة ،ر ًدا عىل الحرائق التي
تندلع يف غالف غزة؛ بسبب الطائرات الورقية التي يطلقها الشبان
قائل" :مينع عمليات االسترياد والتصدير لقطاع
من القطاع .وأضاف ً
غزة ،ويجري تقليص مساحة الصيد من تسعة أميال إىل ستة أميال".

(الرشق القطرية)2018/7/1 ،

(القدس العريب)2018/7/2 ،

 2018/7/3ص ّدق الكنيست اإلرسائييل مرشوع قانون يسمح باقتطاع
جزء من عائدات الرضائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها
السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء واألرسى يف سجون إرسائيل،
واعتربت السلطة الفلسطينية القرار "إعالن حرب" عليها.
(الجزيرة نت)2018/7/3 ،

 2018/7/5ق ّدم عض َوا الكنيست العربيان حنني زعبي وجامل
زحالقة ،من حزب "بلد" ،مرشوع قانون لفرض رقابة دولية عىل
املفاعل النووي اإلرسائييل يف دميونا جنوب "إرسائيل" ،وطالبا بتوقيع
املواثيق الدولية الداعية ملنع انتشار األسلحة النووية" ،ألنها تشكل
خط ًرا كب ًريا عىل البرش ،واستمرار االحتفاظ به قد يسبب للمنطقة
كلها مخاطر جمة ،ألنها مكشوفة أمام هزات أرضية كبرية".
(عريب )2018/7/5 ،21

 2018/7/6رصح الناطق باسم االتحاد األورويب بأن عمليات الهدم
التي تنفذها إرسائيل يف املناطق البدوية "أبو النوار ،والخان األحمر"،
والبناء االستيطاين يف املنطقة ذاتها ،يهدد حل الدولتني للحياة،
ويقوض املساعي لتحقيق السالم الدائم .وأضاف أن الهدم يف املنطقة
حاسم بالنسبة إىل الدولة الفلسطينية املستقبلية.
رصا
ً
"ج" ،يعترب عن ً
(الحياة الجديدة)2018/7/6 ،

 2018/7/6أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص
االحتالل ،وإصابة  146آخرين بجروح مختلفة ،خالل املشاركة يف
مسريات العودة عىل الحدود الرشقية لقطاع غزة؛ وذلك يف الجمعة
 15التي اتخذت اسم "جمعة موحدون من أجل إسقاط صفقة القرن
وكرس الحصار".
(الجزيرة نت)2018/7/6 ،

 2018/7/8أكد شادي عثامن ،مسؤول اإلعالم واالتصال باملفوضية
األوروبية يف القدس ،مواصلة االتحاد األورويب دعمه املايل للسلطة
الفلسطينية من دون أي خفض .وأضاف أن "االتحاد األورويب يقدم

(شبكة أجيال اإلذاعية)2018/7/8 ،

(القدس العريب)2018/7/10 ،

 2018/7/11أعلن الرئيس الصيني ،يش جني بينغ ،عن تقديم
مساعدات بقيمة  100مليون يوان صيني لدعم التنمية يف فلسطني،
وتحسني الوضع املعييش للشعب الفلسطيني وتخفيف األزمة
اإلنسانية ،إضافة إىل املساعدات اإلنسانية العاجلة التي ستقدمها
الصني خالل األيام املقبلة .كام قررت القيادة الصينية زيادة حجم
التربعات التي تقدمها لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) .ودعا الرئيس الصيني إىل
رضورة العمل املشرتك من أجل إنقاذ الوضع املتدهور يف املنطقة،
من خالل إطالق مؤمتر دويل جديد للسالم قائم عىل القانون الدويل
وقرارات الرشعية الدولية ومبادرة السالم العربية.
(األيام)2018/7/11 ،

 2018/7/11اعرتضت البحرية اإلرسائيلية "سفينة الحرية  "2التي
انطلقت من ميناء مدينة غزة إىل أحد املوانئ القربصية ،يف رحلة هي
الثانية من نوعها ،لتدشني خط بحري من أجل كرس الحصار اإلرسائييل
املفروض عىل السكان منذ  12عا ًما ،واعتقلت قوات االحتالل ركابها.
(القدس العريب)2018/7/11 ،

 2018/7/13استدعت وزارة الخارجية اإلرسائيلية ،سفري االتحاد
األورويب لدى تل أبيب ،عامنويل جوفريه ،لتوبيخه؛ وذلك عىل إثر
ترصيحات له ضد محاوالت حكومة االحتالل اإلرسائييل مترير قانون
القومية اليهودية الذي يحتوي بنو ًدا عنرصية ضد الفلسطينيني يف
الداخل الفلسطيني.
(العريب الجديد)2018/7/13 ،

 2018/7/14استشهد الشاب محمد نارص رشاب ( 18عا ًما) والطفل
عثامن رامي حلس ( 15عا ًما) وأصيب  220فلسطينيًا ،خالل قمع
قوات االحتالل اإلرسائييل آالف املتظاهرين يف اليوم املئة ملسرية
العودة وكرس الحصار رشقي قطاع غز ،وقد حملت املسرية اسم
جمعة "الوفاء للخان األحمر".
(عرب )2018/7/14 ،48
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ربمتبس  /لوليأوليأ

 2018/7/15بوساطة دولية وعربية ،اتفقت املقاومة الفلسطينية
يف قطاع غزة ،واالحتالل اإلرسائييل ،عىل وقف إطالق النار ووقف
الغارات الجوية عىل قطاع غزة .ويأيت هذا االتفاق يف أعقاب رد
املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة عىل قصف لتجمعات مدنية أدت
إىل استشهاد شاب وطفلني.
(سام اإلخبارية)2018/7/15 ،

 2018/7/15شارك العرشات من الفلسطينيني يف تظاهرة تضامن
مع قطاع غزة ،يف مدينة حيفا؛ وذلك نرص ًة لغ ّزة ورفضً ا لعدوان
االحتالل اإلرسائييل الحايل عليها وحصاره لها منذ عام  .2006وتجمع
املتظاهرون يف ساحة األسري يف شارع أبو نواس ،بدعوة من حراك
حيفا ،ورفع املشاركون األعالم الفلسطينية وعدة الفتات.
(عرب )2018/7/15 ،48

 2018/7/16قالت منظمة "بتسيلم" اإلرسائيلية إن املمرضة الشهيدة
رزان النجار ( 20عا ًما) ،التي ارتقت شهيدة أثناء تقديم عالج لجرحى
مسرية العودة رشقي خزاعة ،قُتلت بعد إطالق النار املبارش عليها من
جانب الجيش اإلرسائييل؛ وذلك عكس ادعاء سلطات االحتالل بأنها
أصيبت "بصورة غري مبارشة".
(صدى اإلعالم)2018/7/16 ،

 2018/7/17ص ّدق "الكنيست" اإلرسائييل اقرتاح قانون بادرت إليه
بس ْحب صالحية
وزيرة القضاء اإلرسائيلية ،أييليت شاكيد ،يقيض َ
النظر يف التامسات الفلسطينيني من سكان األرايض املحتلة عام 1967
من املحكمة العليا .وبحسب القانون ،سيكون يف اإلمكان االستئناف
عىل قرارات املحكمة املركزية إىل املحكمة العليا ،ولكن من دون أن
تكون هذه املحكمة الهيئ َة القضائية األوىل التي تناقش التامسات
الفلسطينيني .ومينح هذا القانون املحكم َة املركزية يف القدس صالحي َة
مناقشة القرارات اإلدارية لسلطات االحتالل اإلرسائييل يف الضفة
الغربية يف قضايا التخطيط والبناء ،وتقييد الدخول والخروج من
األرايض الفلسطينية املحتلة عام .1967
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/7/17 ،

 2018/7/19أقر الكنيست اإلرسائييل قانونًا يصف البالد بأنها دولة
يهودية عىل نحو رئيس ،ما أثار غضب األقلية العربية فيها .ويقول
قانون "الدولة القومية" اليهودية إ ّن لليهود حقًا فري ًدا يف تقرير
مصريهم ،كام يجعل من العربية اللغة األساسية للدولة ،مهمشً ا
استخدام العربية التي كانت تُع ّد لغة ثانية يف الدولة .ورد النواب
العرب يف الكنيست اإلرسائييل بغضب ،ووصف بعضهم القانون
بأنه "عنرصي ويؤسس للفصل العنرصي" ،ول َّوح أحدهم ب َعلم أسود،
ومزق آخرون مسودة القانون.
(يب يب يس عريب)2018/7/19 ،

 2018/7/20سقط شهيدان يف قصف إرسائييل جنوب قطاع غزة،
وأصيب شبان فلسطينيون بنريان االحتالل رشقي القطاع مع تجدد
مسريات العودة .وقد انطلقت فعاليات الجمعة السابعة عرشة من
مسريات العودة وكرس الحصار التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا،
ورفعت شعار "لن متر املؤامرة عىل حقوق الالجئني الفلسطينيني"،
يف إشارة إىل أزمة نقص التمويل الدويل لوكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) .وذكرت
التقارير أن عدد شهداء املسريات ،منذ بدء الحراك الشعبي ،بلغ
 142شهي ًدا.
(الجزيرة نت)2018/7/20 ،

التامسا إىل املحكمة العليا
 2018/7/21ق ّدم ثالثة نواب دروز
ً
اإلرسائيلية ضد قانون القومية ،وقد انضم الثالثة إىل عدة تنظيامت
متثيلية للدروز ،يف أول التامس يجري تقدميه ضد القانون .ويطالب
امللتمسون بإلغاء القانون بأكمله ،أو بعض بنوده ،ومنع نرشه يف كتاب
القوانني ،ألنه يتناقض مع الحقوق األساسية والحقوق الدستورية
للدروز يف إرسائيل ،وألنه سيجعلهم مواطنني من درجة ثانية.
(هآرتس)2018/7/23 ،

 2018/7/24دعت اللجنة املشرتكة للفصائل واللجان الشعبية واتحاد
موظفي وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الرشق األدىن (األونروا) يف وقفتها االحتجاجية ،أمام مقر الوكالة،
إدار َة املؤسسة األممية إىل الرتاجع عن قرارها املتمثل بتقليص
أعداد املوظفني ،واالستغناء عن عدد آخر منهم ،وتحويل آخرين إىل
متعاقدين تنتهي عقودهم يف نهاية عام .2018
(العريب الجديد)2018/7/24 ،

 2018/7/25نفذت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونــروا) قرارها املتمثل بفصل ما
يقارب  1000موظف من برامج الطوارئ لديها ،وأرسلت كتبًا رسمية
تفيد إنهاء خدمات هؤالء املوظفني يف قطاع غزة.
(روسيا اليوم)2018/7/25 ،

 2018/7/27أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني
وإصابة  115آخرين برصاص جيش االحتالل اإلرسائييل ،خالل
مشاركتهم يف الجمعة الثامنة عرشة ملسريات العودة الفلسطينية
التي حملت اسم "أطفالنا الشهداء"؛ وذلك عىل الحدود الرشقية
لقطاع غزة.
(الجزيرة نت)2018/7/27 ،

 2018/7/27أعلن وزير الدفاع اإلرسائييل أفيغدور ليربمان ،بدء
خطة لبناء  400وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنة "آدم" بالضفة
الغربية ،شامل القدس.
(جريدة الغد األردنية)2018/7/27 ،
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 2018/7/29أفرجت سلطات االحتالل اإلرسائيلية ،عن األسرية
الفلسطينية الفتاة عهد التميمي ووالدتها نارميان ،بعد مثانية أشهر
من االعتقال.
(عرب )2018/7/29 ،48

 2018/7/30تو ّجه وفد من حركة حامس عرب معرب رفح إىل القاهرة
يف إطار بحث ملفات املصالحة الفلسطينية .وتتزامن زيارة الوفد مع
وجود وفد من حركة فتح يضم عض َوي اللجنة املركزية عزام األحمد
وحسني الشيخ ،إضافة إىل رئيس جهاز املخابرات العامة ماجد فرج.
(روسيا اليوم)2018/7/30 ،

 2018/8/1قرر وزير األمن اإلرسائييل ،أفيغدور ليربمان ،أنه سيحظر
مرة أخرى نقل الوقود والغاز عرب معرب كرم أبو سامل إىل قطاع غزة،
بسبب استمرار إطالق البالونات الحارقة واالحتكاك عىل السياج،
ويأيت هذا القرار بعد أن قرر ليربمان ،يف األسبوع املايض ،إعادة نقل
الوقود والديزل إىل القطاع ،إثر م ْنع ذلك طوال أسبوعني.
(هآرتس)2018/8/1 ،

 2018/8/2أعربت بعثة االتحاد األورويب يف القدس ورام الله عن
قلقها الشديد إزاء افتتاح مجموعة من املستوطنني مرك ًزا سياحيًا
يف حي بطن الهوى واملدار .ويقع املركز يف القدس الرشقية يف حي
تسكنه نحو  180عائلة فلسطينية أصبح أفرادها مهددين بالطرد
من منازلهم.
(وكالة سبوتنيك)2018/8/2 ،

 2018/8/3أطلقت الهيئة الوطنية العليا ملسريات العودة وكرس
الحصار عىل الجمعة التاسعة عرشة اسم جمعة "الوفاء للشهيد
محمد طارق دار يوسف" ،وذكرت وزارة الصحة استشهاد مواطن
فلسطيني ،وإصابة  25فلسطين ًيا بجروح مختلفة من جراء قمع
قوات االحتالل اإلرسائييل املشاركني.
(الجزيرة نت)2018/8/3 ،

 2018/8/4تظاهر عرشات اآلالف ،معظمهم من أبناء الطائفة
العربية الدرزية ،يف ساحة رابني مبدينة تل أبيب؛ احتجا ًجا عىل
"قانون القومية" الذي أق ّره الكنيست قبل أسبوعني.
(عرب )2018/8/4 ،48

 2018/8/4للمرة الثانية يف أقل من أسبوع ،اعرتضت البحرية
ُقل ناشطني وترفع العلم السويدي؛ وذلك قبل
اإلرسائيلية سفينة ت ّ
وصولها إىل غزة لكرس الحصار املفروض عىل القطاع منذ .2006
واقتادت قوات االحتالل السفينة إىل ميناء أشدود ،واعتقلت 12
شخصا من خمس جنسيات مختلفة كانوا عىل متنها ،مشرية إىل أنها
ً
كانت تحمل كميات رمزية من املساعدات الطبية.
(فرانس )2018/8/4 ،24

 2018/8/6ذكــرت مــصــادر فلسطينية وثيقة االطـــاع أن قمة
أردنية  -فلسطينية ستُعقد قري ًبا يف عـ ّـان ،يبحث خاللها امللك
عبد الله الثاين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس آخر التطورات
واملستجدات عىل الساحتني الفلسطينية والعربية ،وما يتصل بالقضية
الفلسطينية واالتصاالت السياسية املتعلقة بالشأن الفلسطيني.
(عرب )2018/8/6 ،48

 2018/8/7أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيني اثنني
وإصابة عدد آخر بجروح ،من جراء قصف إرسائييل استهدف املنطقة
الحدودية عند مدينة بيت الهيا شامل قطاع غزة.
(وكالة سبوتنيك)2018/8/7 ،

 2018/8/8ألول مرة يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية ،فازت
رشيدة طليب يف انتخابات الكونغرس األمرييك ،لتكون أول مسلمة
وفلسطينية تتوىل هذا املنصب.
(الخليج أون الين)2018/8/8 ،

 2018/8/9وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إىل الدوحة ،يف
زيارة عمل ،والتقى أمري قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،وأطلعه
عىل آخر املستجدات السياسية عىل صعيد القضية الفلسطينية
واملنطقة ،واملخاطر املحدقة مبدينة القدس املحتلة واملقدسات
املسيحية واإلسالمية ،إضافة إىل آخر التطورات املتعلقة باملصالحة
الوطنية الفلسطينية.
(روسيا اليوم)2018/8/9 ،

 2018/8/10د ّمر االحتالل مقر مؤسسة سعيد املسحال للثقافة
والعلوم بعدة صواريخ أطلقتها طائراته الحربية ،وقد أصيب يف
القصف اإلرسائييل  18مواط ًنا فلسطين ًيا بجروح مختلفة .وعىل أنقاض
مؤسسة سعيد املسحال الثقافية ،توزّع أعضاء فرقة فن ّية فلسطينية
بطريقة عشوائية ،وبدؤوا يرددون كلامت قصيدة "موطني".
(فلسطني اليوم)2018/8/10 ،

 2018/8/10توافد اآلالف ،يوم الجمعة ،للمشاركة يف مسرية العودة
األسبوعية العرشين التي حملت اسم "جمعة الحرية والحياة"؛
وذلك قبل أن يطلق االحتالل الرصاص والغاز املسيل للدموع لتفريق
جموع املتظاهرين ،وقد استشهد فلسطينيان (أحدهام مسعف)،
وأصيب  307منهم برصاص االحتالل اإلرسائييل.
(عرب )2018/8/10 ،48

 2018/8/11شارك عرشات اآلالف يف مظاهرة حاشدة بتل أبيب
ضد "قانون القوميّة" العنرصي .وجاءت املظاهرة ،التي دعت إليها
لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية داخل أرايض عام ،1948
وأسمتها "أم املظاهرات" ،تحت شعا َري "فليسقط قانون القومية"
و"نعم للمساواة".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/8/11 ،
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 2018/8/13استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف مقر
الرئاسة مبدينة رام الله ،مجموعة من الناشطني السياسيني الساعني
لتأسيس حـراك سيايس عريب  -يهودي واســع للتأثري يف الحياة
السياسية اإلرسائيلية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/8/13 ،

 2018/8/14وصلت عدة فصائل فلسطينية إىل العاصمة املرصية،
القاهرة ،لبحث ملفات التهدئة واملصالحة" .وبحسب املصدر فإنه
من املقرر أن يغادر اليوم أفراد من حركة املقاومة اإلسالمية( حامس)
ووفــد من حركة الجهاد اإلســامــي ،يتبعهم غ ـ ًدا وف َدا الجبهة
الشعبية والدميقراطية"؛ لالتفاق عىل إجامع فلسطيني بشأن امللفات
املهمة؛ كاملصالحة الوطنية ،والتهدئة مع االحتالل .ومن املقرر أن تُعقد
لقاءات مع قادة املخابرات املرصية لبحث األوضاع امليدانية يف القطاع.
(الجزيرة نت)2018/8/14 ،

 2018/8/16قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف كلمته أمام
دورة املجلس املركزي التاسعة والعرشين (دورة الشهيدة رزان النجار،
واالنتقال من السلطة إىل الدولة) يف رام الله" :إننا أول من وقف ضد
صفقة القرن وحاربها ،وسنستمر يف محاربتها حتى إسقاطها" ،وأضاف
قائل إن علينا أن نستمر يف نضالنا ،وأن نقف إىل جانب أهلنا يف الخان
ً
األحمر ،مؤك ًدا ذلك بقوله" :إننا لن نسمح بتمرير مخططات االحتالل
يف الخان األحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنرصي".
(جريدة األيام الفلسطينية)2018/7/16 ،

 2018/8/17استشهد فلسطينيان وأُصيب العرشات باالختناق
وبرصاص الجيش اإلرسائييل رشق قطاع غزة؛ وذلك خالل مشاركتهم يف
مسريات العودة وكرس الحصار ،املتواصلة لألسبوع الـ  21عىل التوايل.
(الجزيرة نت)2018/8/17 ،

 2018/8/17اقرتحت مرص عىل وفد حامس يف القاهرة عقد مفاوضات
شبه مبارشة مع الطرف اإلرسائييل بشأن قضية الجنود األرسى لديها.
وبحسب القناة العربية العارشة فإ ّن وف ًدا أمن ًيا إرسائيل ًيا سيشارك يف
هذه املفاوضات يف القاهرة ،حيث ستتوىل املخابرات املرصية نقل
الرسائل بني الطرفني.
(يورونيوز)2018/8/17 ،

 2018/8/19نرشت القناة العارشة يف التلفزيون اإلرسائييل مقاطع من
محادثة بني الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،وامللك األردين ،عبد الله
الثاين ،يف واشنطن ،يف  25حزيران /يونيو  .2018ويتضح من املقاطع
يثني ترامب عن إعالن خطّته
املنشورة أن امللك عبد الله حاول أن َ
لتسوية القضية الفلسطينية ،املعروفة باسم "صفقة القرن" .وحذّر امللك
عبد الله ترامب من أن شباب الجيل الفلسطيني الصاعد ال يريدون
حل الدولتني ،بل يريدون دولة واحدة مع مساواة كاملة ،وهذا يعني
ّ
اليهودي .فر ّد عليه ترامب ،ساخ ًرا :هنالك
أن إرسائيل ستفقد طابعها
ّ

منطق يف ما تقوله .إن أصبحت هنالك دولة واحدة ،هذا معناه أ ّن اسم
رئيس الحكومة اإلرسائييل بعد ع ّدة سنوات سيكون "مح ّمد".
(عرب )2018/8/19 ،48

 2018/8/21أكد رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية
(حــاس) إسامعيل هنية يف خطبة صالة العيد أن رفع الحصار
اإلرسائييل املفروض عىل قطاع غزة أصبح "قاب قوسني أو أدىن"
قائل" :بفضل هذه
مع مواصلة املباحثات يف شأن التهدئة .وأضاف ً
طي صفحة هذا
املسريات واملقاومة بتنا قاب قوسني أو أدىن من ّ
الحصار الظامل ،سينتهي هذا الحصار بعز عزيز أو ّ
بذل ذليل".
(الحياة اللندنية)2018/8/21 ،

 2018/8/24أصيب  189فلسطينيًا برصاص االحتالل اإلرسائييل
وباالختناق ،وتم نقل  73منهم إىل املستشفيات ،يف "جمعة الوفاء
للطواقم الطبية واإلعالمية" ،ضمن مسريات العودة وكرس الحصار
عىل الرشيط الحدودي رشق قطاع غزة مع األرايض املحتلة ،وهي
الجمعة الثانية والعرشون من الفعاليات التي انطلقت تزام ًنا مع
ذكرى يوم األرض يف  30آذار /مارس .2018
(العريب الجديد)2018/8/24 ،

 2018/8/25قررت إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب خصم أزيد
من مئتي مليون دوالر من املساعدات التي كانت تقدمها الواليات
املتحدة للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهو ما
اعتربته السلطة الفلسطينية ابتزازًا أمريك ًيا.
(الجزيرة نت)2018/8/25 ،

 2018/8/28قالت القناة العارشة اإلرسائيلية إ ّن األعضاء العرب
يف الربملان اإلرسائييل املنضوين إىل كتلة "القامئة املشرتكة" يسعون،
بالتنسيق مع السفري الفلسطيني لدى األمم املتحدة رياض منصور،
إىل طرح إدانة إرسائيل بسبب قانون القومية الذي وصفوه بأنه
"يؤسس ألبرتهايد يف إرسائيل".
(جريدة الغد األردنية)2018/8/28 ،

 2018/8/30أكد وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض املاليك ،أن الرئيس
محمود عباس سيلقي خطابًا أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة الشهر
املقبل ،وأنه سيعلن  -عىل نحو قاطع  -رفض القيادة الفلسطينية املخطط
األمرييك  -اإلرسائييل لتصفية القضية الفلسطينية عرب صفقة القرن.
(وكالة سبوتنيك)2018/8/30 ،

 2018/8/31أصيب  40مواط ًنا فلسطينيًا بجروح مختلفة من جراء
اعتداء قوات االحتالل اإلرسائييل عىل املشاركني يف مسرية العودة
رشقي قطاع غزة .وتأيت هذه املسرية ضمن الجمعة الثالثة والعرشين
ملسريات العودة وكرس الحصار عىل الرشيط الحدودي رشق قطاع
غزة مع األرايض املحتلة.
(جريدة الغد األردنية)2018/8/31 ،

