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 اليوميات فلسطينية
 2016آب/ أغسطس 

 1/8/2016، اإلثنين

 تصريحات مستشار وزير الخارجية اإليراني حسين شيخ اإلسالم إن حركة فتح قالت Hussein 

Sheikh al-Islam عقب لقائه رئيسة المعارضة  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحق
لمفاهيم الخيانة والباطنية  انعكاسا  "تت أ، Maryam Rajavi اإليرانية في باريس مريم رجوي

حركة فتح انتقدت و  ."الصف الفلسطيني الناظمة لسياسة القائمين بأدوار تخريب وتدمير وشق  
شرذمة األمة العربية "بحدة النظام اإليراني بعد تصريحات شيخ اإلسالم، وقالت إنه يعمل على 

نه من "واإلسالمية م في وطننا فلسطين وفي كل مكان من البالد الداعمين لالنقالب واالنقسا"، وا 
 .1"العربية ودول المنطقة

 في  إنه تم  محمود عباس،  السلطة الفلسطينية لرئيسبلوماسي يي الخالدي، المستشار الدقال مجد
أكيد أن أي "تي جون كيري في باريس، قبل أيام، مريكمع وزير الخارجية األ عباساجتماع 

طالق الدفعة الرابعة من األسرى القدامى ،ا وقف االستيطانلقاءات مباشرة يجب أن يسبقه  ،وا 
 .2ة"وااللتزام اإلسرائيلي بتطبيق االتفاقات الموقع

 توجيه توبيخ شديد اللهجة إلى النائبة في  اإلسرائيلية قررت لجنة السلوك واآلداب البرلمانية
ت خالل مناقشة اتفاق الكنيست حنين زعبي بسبب إخاللها بقواعد السلوك المتبعة في الكنيس

ووصفتهم  اإلسرائيليحيث نعتت جنود الجيش  ،2016تموز/ يوليو شهر في المصالحة مع تركيا 
ت اللجنة إن "تفوهات النائب زعبي كانت متطرفة ومستفزة وال تمت إلى الواقع قالو  .بالقتلة
 .3بصلة"
 2/8/2016، الثالثاء

 سفير محمد العمادي إن المنحة التي قدمتها قطر قال مسؤول اللجنة القطرية إلعمار قطاع غزة ال
لدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس "خاصة بالموظفين المدنيين فقط، وستكون 

خالل مؤتمر صحفي عقده في  ،العماديوأضاف  لشهر واحد، وال تشمل الموظفين العسكريين".
رف للموظفين المدنيين فقط البالغ مليون دوالر، وستص 31أن "قيمة المنحة تبلغ  ،مدينة غزة
 .4"800,23عددهم 

  بتحديد نسبة المقاعد المخصصة  رئاسيا   محمود عباس مرسوما  السلطة الفلسطينية أصدر رئيس
للمسيحيين في االنتخابات المحلية في بعض المدن والبلدات في الضفة الغربية، حيث أظهر 

 ثمانية ، وبيت لحمثمانية مقاعد رام هللا هيالمرسوم أن عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين في 
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الزبابدة و مقاعد، سبعة بير زيت و مقاعد، عشرة بيت جاال و مقاعد، عشرة بيت ساحور و مقاعد، 
 .5مقاعدسبعة 

 محمود  السلطة الفلسطينة أعلنت حركة حماس عن رفضها للمرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس
عض المجالس المحلية في الضفة الغربية، ووصفته للمسيحيين في ب "كوتة"عباس، والذي يحدد 

بأنه يعزز البعد الطائفي، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس إن المرسوم الرئاسي 
وجود قانون لالنتخابات  غير مبرر في ظل   قرارا   د  خوة المسيحيين يعلإل "كوتة"الذي يحدد 

 .6البلدية
  هدم  إنه تم  ، قدس في الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفيعدنان الحسيني، وزير شؤون القال

 .7شقة في منطقة قلنديا، خالل شهر واحد 25مبنى تضم  11

  إلى  ا  األولى على قانون "التخطيط والبناء" العنصري، الذي يهدف تحديد بالقراءةصادقت الكنيست
 .8)بدون رخص بناء(" ا  استهداف "المنازل العربية غير المنظمة رسمي

 3/8/2016، األربعاء

  عطاءات لبناء جدار تحت األرض حول قطاع غزة، لمنع وقوع الحكومة اإلسرائيلية طرحت
سيحتوي الجدار على أجهزة استشعار لكشف الحفريات الجديدة  هجمات مصدرها األنفاق.

. كيلومترا   ستينوســـــــــيمتد في نهاية المطاف على طول الحدود مع قطاع غزة على مسافة 
 .9(دوالرمليون  5.524نحو ل )كشي ملياريوسيكلف بناء الجدار 

 باإلنابة لبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى األمم  باألعمالالقائمة  ،قالت نادية رشيد
 االنتفاضةطفال  فلسطينيا  منذ بداية  أربعينإن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت  ،المتحدة

2016ول/ أكتوبر الفلسطينية في تشرين األ
10. 

  حركة حماس حسام بدران، في تصريحات له خالل برنامج تلفزيوني عبر  الناطق باسمكشف
مرئية األقصى المحلية، عن تدخالت خارجية مكثفة لمحاولة بدء مفاوضات جدية لإلفراج عن 

اس قال بدران إن عدم بدء أي مفاوضات فع الة مع االحتالل يتعلق بشرط وضعته حمو  األسرى.
إعادة  ال يمكن التنازل عنه أو تغييره، وهو اإلفراج عن كل معتقلي صفقة وفاء األحرار الذين تم  

 .11اعتقالهم في الضفة الغربية المحتلة
   2,100إلى  2016في في الجيش اإلسرائيلي القتالية لوحدات ا في المجندات صل عددي أن توقعي ،

 547، و2005في  435تراوح عددهن بين  ؛ فقدتخالل عشر سنوا %400بنسبة  ما يعني ارتفاعا  
2016في  047,2و ،2014في  365,1و، 898وصل عددهن إلى  2013وفي  .2012في 

12.  
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 "في ختام أعمال مؤتمر "ضباط اتصال المكاتب ، قررت هيئة تابعة لـ"جامعة الدول العربية
لدولية، بينها شركات أمريكية اإلقليمية للمقاطعة العربية إلسرائيل"، إدراج مجموعة من الشركات ا

 .13وأوروبية، على الئحة المقاطعة والحظر، وذلك لـ"تعاملها مع االحتالل اإلسرائيلي"
 4/8/2016، الخميس

 قال المسؤول السابق في جهاز الشاباك ليئور أكرمان Lior Akerman،  صحيفة حديث لفي
حالة التهدئة  من رغمبالالفلسطينية، ال ترى نهاية وشيكة لموجة العمليات  "إسرائيل"إن  ،معاريف

 ،في المناطق الفلسطينية، ألن أخذ معطيات ميدانية عن شهر واحد بتراجع العمليات والبناء عليها
تقدير غير دقيق، فالهدوء قد يكون بسبب السياسة اإلسرائيلية، وربما يكون بسبب إعياء 

 .14أجواء الصيف الحارة الفلسطينيين، وتعبهم في ظل  

  د فيجن لر و مدير منظمة و  ،حركة حماس أن يكون محمد الحلبينفتWorld Vision  األمريكية
ووصف المتحدث اإلعالمي باسم الحركة عبد اللطيف  العاملة في قطاع غزة، على تواصل معها.

عن  سرائيلية، "االتهامات" التي نقلتها وسائل اإلعالم اإللقانوع، في تصريح لـ"صوت األقصى"ا
بنشر نبأ سمحت  قد سرائيليةاإلالرقابة وكانت  ك حول الحلبي بأنها "ادعاءات كاذبة".جهاز الشابا

خالل ( Erez إيرز)اعتقال ما قالت إنه أحد نشطاء حماس في غزة على حاجز بيت حانون 
 .2016يونيو حزيران/ 

م بتحويل بأن حلبي قا "إسرائيل"أنه "ال يوجد أي سبب" لتصديق مزاعم  د فيجينلأكدت وور بدورها، 
أن برامجها تخضع "لتدقيق داخلي  ،اله في بيان ،وأكدت المنظمة ماليين الدوالرات إلى حماس.

 منتظم ومستقل، وتقييم مستقل" لتجنب إساءة استخدام مساعداتها.
 .اإلسرائيليةتهامات االد فيجن بعد لتعليق التمويل لعمليات منظمة وور  أسترالياأعلنت كما 

 .15سترالية االتهامات بأنها تبعث على "قلق بالغ"الخارجية والتجارة األ ووصفت وزارة الشؤون
 صادق وزير العمل والرفاه اإلسرائيلي حاييم كاتس Haim Katz  على دعم مستعمرات غالف غزة

ووفقا  لما ذكره  وذلك كإضافة للميزانية السنوية. ،مليون دوالر( 14.37)نحو مليون شيكل  55بـ 
للمساعدة على صمود ودعم سكان الغالف،  أحرونوت فإن المبلغ م عد   موقع صحيفة يديعوت

وكذلك تحصين  ،إلقامة سكنات وتحصينها 2018 سنةويأتي ضمن خطة سنوية تمتد حتى 
 .16مركزي للمؤسسات هناك

 5/8/2016، الجمعة

 تسوية  أعلن الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على
وأنه كلفه للتفاوض على ذلك مع  ،الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس دولتين للشعبين

في مقر المعهد الجديد  ، خالل لقاءوقال بيريز .2013سنة في  الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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الكامل هذه المحادثات بلغت تفاهمات حول قضية الحدود ب"إن  ،لعلوم التكنولوجيا العالية في يافا
استئناف فوري ". ودعا إلى "مع تبادل أراض باالتفاق 1967لما كان عليه األمر قبل حرب  وفقا  

 . 17"للمفاوضات ثنائية أو إقليمية إلتمام هذا الجهد

 خلف  ا  واحد ا  إلى الوقوف صف   إسماعيل هينة دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 حتى ينتصروا ويتوقف قمع االحتالل لهم. ،2ة الكرامة األسرى المضربين عن الطعام في معرك

بلوماسية سياسية للدول العربية تضغط لوضع يبإيجاد حركة د ،في خطبة الجمعة ،وطالب هنية
 .18ذا "التهور" الصهيوني بحق األسرىله حد  

  أكدت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن لجنة رباعية تضم أعضاء من اللجنة
زية للحركة بدأت عملها في قطاع غزة لإلشراف على عملية االنتخابات واختيار قوائم المرك

المرشحين. وقالت إن اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات البلدية في قطاع غزة بدأت أعمالها، 
 .19مع وصول رئيس اللجنة ومفوض التعبئة والتنظيم في القطاع صخر بسيسو من الضفة الغربية

 معارضتهما لخطة  ليبرماندور جفيأدفاع البنيامين نتنياهو ووزير  اإلسرائيليةيس الحكومة أعلن رئ
كاتس الهادفة إلى إقامة جزيرة منفصلة مع قطاع غزة وفحص البضائع  يسرائيلوزير المواصالت 

غزة، ألنه ال يمكن ضمان فحص البضائع والناس الذين سيدخلون ويخرجون، حتى  إلىالداخلة 
، "إشكالية"إن مسألة الفحص األمني  وقال نتنياهو عن القطاع. "جزيرة منفصلة"إقامة في حالة 

 .20"شدةـ"عارض بي هنإفيما قال ليبرمان 
 6/8/2016، السبت

  إن االحتالل اإلسرائيلي  اجهة الحصار" النائب جمال الخضريقال رئيس "اللجنة الشعبية لمو
 ،توسيع قوائم السلع الممنوع دخولها إليه يعمل على تعميق الحصار على قطاع غزة من خالل

وبي ن الخضري أن االحتالل يرك ز على منع السلع المتعلقة  تحت مبررات "االستخدام المزدوج".
 .21بالقطاع الصناعي لتعطيل عجلة اإلنتاج في قطاع غزة

 ع قرارا  محمود عباس وق  السلطة الفلسطينية رئيس  أن لقدس دوت كومر مطلعة لمصاد أكدت 
بسبب عالقتهم بالعضو المطرود من اللجنة المركزية  ،فتحمن قيادات حركة  أربعةيقضي بفصل 

بكر  أبومن النائبين نجاة  وقالت المصادر إن قرار الفصل يشمل كال   للحركة محمد دحالن.
أعلنت كما  خوصة. أبووعضوي المجلس الثوري عدلي صادق وتوفيق  ،ونعيمة الشيخ علي
أبلغها  ة المركزية في الحركة جمال محيسنأن عضو اللجن 7/8/2016في  بكرالنائب نجاة أبو 

وأكدت أبو بكر أن إبالغها بالقرار  ع على قرار فصلها من الحركة.وق   محمود عباسرئيس الأن 
 .22إقليم محافظة نابلس، وأنها لم تستلم أو تتلقَّ أي قرار بفصلها جرى خالل اجتماع ألمناء سر  
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 عرض عليها فكرة تشكيل قوائم مشتركة لالنتخابات البلدية، مؤكدة أن تلم  اإنه قالت حركة حماس
وأشار الناطق باسم الحركة  الحديث عن ذلك هو تسريبات إعالمية ال أساس لها من الصحة.

الحركة منذ البداية طرحت فكرة تشكيل قوائم أن ، إلى فيفي تصريح صح ،سامي أبو زهري
 .23الفلسطينية إال أنها لم تتلَق أي إشارات إيجابيةمشتركة على عدد من الفصائل 

  قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن أسرى حماس الذين خاضوا إضرابا  عن الطعام على مدار
يومين علقوا إضرابهم بعد اتفاق مع إدارة مصلحة سجون االحتالل يقضي باالستجابة لمعظم 

أسيرا  من  365مي باسم المركز رياض األشقر أن وذكر الناطق اإلعال مطالبهم اإلنسانية العادلة.
ة القمع حماس كانوا أعلنوا تباعا  الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا  على عملي

أسير منهم، واالعتداء على العديد منهم  300، ونقل ما يزيد على الواسعة التي تعرضوا لها
ليا ألسرى الحركة األسير محمد عرمان في بالضرب، إضافة إلى عزل رئيس الهيئة القيادية الع

 .24سجن هداريم
  أعلنت كتائب القسام عن استشهاد أحد عناصرها، إثر انهيار نفق للمقاومة قرب السياج األمني

4819 سنةبين قطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة 
25. 

  أعلن النائب التشيكي في البرلمان األوروبي بيتر ماخPeter mach له مجموعة ضغط عن تشكي
وعلى إقناع  ،ات اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلينعمر )لوبي( تعمل على مساندة المست

لسيادتها وليس  ةخاضع "إسرائيل"كجزء من ات عمر المستغالبية البرلمان األوروبي باالعتراف بهذه 
الذي يزور العاصمة اإلقليمي في الضفة الغربية ات عمر المستوقال رئيس مجلس  منطقة محتلة.

اللوبي من عدة  إن ماخ تمكن من تجنيد عشرة نواب حتى اآلن لهذا ،التشيكية براغ هذه األيام
 .26دول

 7/8/2016، األحد

 القيام بخطوات تهدف إلى تعزيز إمكانية اإلسرائيلية تدرس  دفاعذكرت اإلذاعة العبرية أن وزارة ال
التي من المقرر أن تجرى في تشرين األول/  ،ة الفلسطينيةحركة فتح بالفوز في االنتخابات المحليفرص 
ونقلت اإلذاعة عن مصدر في قيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتالل قوله إن  .2016أكتوبر 

قرار حركة حماس "المفاجئ" بالمشاركة في االنتخابات البلدية أربك الحسابات اإلسرائيلية، وزاد 
 .27الغربية من مخاطر سيطرة الحركة على الضفة

  غزة إقدام قواتها على تنفيذ أي عمليات اعتقال بحق قطاع نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني في
 ،في تصريح صحفي ،الناطق باسم الوزارة ،وقال إياد البزم .نشطاء وأنصار حركة فتح في القطاع

 ال أساس له من الصحة". ركة فتح من تصريحات بهذا الخصوص"إن كل ما صدر عن ح
"األحكام التي صدرت قبل أيام من القضاء العسكري على أربعة أشخاص جاءت أن وأضاف 
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تتعلق بتفجيرات وأعمال تخريب في الساحة  ،2015على خلفية قضايا قديمة وقعت في فبراير 
 .28الداخلية"

  إن حماس تريد من االنتخابات البلدية أن تكون حسام بدران  الناطق باسم حركة حماسقال
 .29قية لجسر الهوة بين أطراف شعبناقيفرصة ح

  بحثت "لجنة الشفافية" التابعة للكنيست الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون االستراتيجية بهدف
واستمعت اللجنة إلى وكيلة وزارة الشؤون االستراتيجية سيما  "تحسين صورة إسرائيل" في العالم.

"دولة جرباء"، وأن هدف الوزارة هو  "رائيلإس"التي قالت إن العالم يرى  ،Sima Vaknin فاكنين
 .30"إقناع العالم، من خالل حملة استراتيجية، بأن ال يشكك أحد بحق إسرائيل في الوجود"

 عن القيادة  حنين زعبي: "إنه عندما ترضى إسرائيل قالت العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي
شددت على و بها وال تجسد أحالمه ومعاناته"، الفلسطينية فذلك يعني أن القيادة ال تقوم بتمثيل شع

 ت زعبيكدوأ هناك تنسيق أمني فال يوجد مشروع وطني واضح لمناهضة االحتالل"."طالما  أنه
"الكنيست مؤسسة عنصرية لها دور في  أنو ، أنها تستمد شرعيتها من شعبها وليس من الكنيست

عنصرية ال تمتلك أي نوع من مقياس مالحقة وقمع شعب وتبرير وشرعنة جرائم، وتمرير قوانين 
  .31"للحق أو للعدالة

  في محاولة للتأثير على الفلسطينيين واختراق الرأي العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنشأ
الجيش اإلسرائيلي وحدة تابعة لقسم "اإلعالم الجديد" )نيو ميديا( في الجيش، تعمل على كتابة 

مثل االرتباط  ،هدف الفلسطينيين، دون اللجوء للقنوات الرسميةونشر مضامين باللغة العربية تست
أمير ونقل المراسل العسكري في موقع واال  المدني والعسكري أو السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

قوله إن هذه مسؤول التنسيق األمني في الضفة الغربية المحتلة، يوآف مردخاي عن بوط حبو 
لمكتوب والمرئي وخبراء في شبكات التواصل االجتماعي الوحدة ستضم خبراء في اإلعالم ا

  .32واإلعالم الجديد
  أن الحق محرر يوسف عبدالسير األأستاذ االقتصاد في جامعة النجاح بنابلس، و كشف ،

ماليين دوالر( من عائالت األسرى، على شكل  4 نحومليون شيكل ) 14 االحتالل يجني سنويا  
 .33يعتقلهم غرامات يفرضها على األسرى الذين

 8/8/2016، اإلثنين

 المقرر إجراؤها في  البلدية أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي عدم مشاركتها في االنتخابات
وقال بيان للحركة: "االنتخابات البلدية، مع أهميتها،  في الضفة الغربية وقطاع غزة. 8/10/2016

الوطني الفلسطيني الراهن  ليست هي المدخل المناسب أو الوسيلة المرجوة للخروج من المأزق
ورأت الحركة أن الدعوة إلجراء االنتخابات البلدية، بما تحمله من  بعد يوم". ا  الذي يتعمق يوم
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 استراتيجيةمن استحقاق إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني وفق  ا  أبعاد سياسية، "تشكل هروب
دارة ا  .34لشأن الداخلي من جهة أخرى"جديدة وشاملة؛ إلدارة الصراع مع العدو من جهة، وا 

  أن تطبيق السيادة آفي ديختر  الكنيست اإلسرائيليأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في
وأوضح  القدس المحتلة، "هو مسألة وقت ليس إال". فيدوميم، أاإلسرائيلية على مستعمرة معاليه 

يم والكتل االستيطانية األخرى هي في حديث له، نقلته إذاعة "صوت إسرائيل"، أن "معاليه أدوم
أن "اإلدارات األمريكية دعمت هذا ديختر وكشف  جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل، وهكذا ستظل".

 .35التوجه بطريقة أو بأخرى"
  وحدة استيطانية شرق  2,500كشفت بلدية القدس المحتلة، عن مخطط استيطاني جديد لبناء

 .36المدينة المحتلة
 بلجيكية وعضو الحزب االشتراكي غونيل غروفينوسال النائب أعربت Gwenaëlle Grovonius 

بخصوص و  .خيار التوطين من قبل الدول التي تستقبل الالجئين بشكل عامعن تشجيعها 
التي تترأس لجنة فلسطين في مجموعة بلجيكا لالتحاد  ،غروفينوس تدعن الفلسطينيين، الالجئي

أن المسألة لم تطرح موضحة أينما كانوا،  ملبنان أم أ ةريإلى توطينهم سواء في سو  ،البرلماني
في  ىفهي ال تر  ؛العودة" بهدف "تفريغ فلسطين أو المهادنة مع االحتالل أو التأثير على حق  

 ، إنما من منطلق "الحفاظ على حقوقهم اإلنسانية في الحرية والمساواة".لهمالتوطين حال  نهائيا  
العودة، و"يمكن اعتباره مؤقتا  مهما طال  ال يتضارب مع حق  التوطين  أنغروفينوس  توأكد

 .37ليحملوا هويتها ويعودوا إليها" زمنه، ألن أصحابه ينتظرون قيام الدولة الفلسطينية
  سرائيلية بأن بعض أموالها وصلت إلى حركة حماس عن اإلمزاعم ال وورلد فيجنمنظمة نفت

 المزاعم اإلسرائيلية تنطوي على مفارقات كبيرة.إن  المنظمةوقالت  .غزةطريق مدير فرعها في 
، المتحدثة باسم الجمعية في ألمانيا، أن موازنة الجمعية Silvia Holten وأوضحت سيلفيا هولتن

مليون دوالر. وقالت "إن هناك فجوة كبيرة بين األرقام  22.5في غزة في العقد الماضي كله بلغت 
وأفادت أن وورلد فيجن أوقفت عملياتها  وتلك التي نعرفها".التي تتحدث عنها الحكومة اإلسرائيلية 

 .38في غزة بسبب التحقيقات الجارية
 9/8/2016، الثالثاء

 اتهامات في تصريح صحفي،  ،حماس سامي أبو زهري حركةالناطق اإلعالمي باسم  ىنف
صالح ل UNDPاالحتالل اإلسرائيلي حول تسريبات مالية من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 .39الحركة

  ت تهيئتها إلنجاح العملية محمود عباس إن جميع الظروف تمَّ  الفلسطينية السلطةرئيس قال
ليختار المواطن الفلسطيني من  ،والنزاهة والحيادية الشفافيةالديموقراطية الفلسطينية، من حيث 
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خالل اجتماع  ،سوأكد عبا سواء. يمثله بكل حرية ونزاهة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد  
أن عقد االنتخابات المحلية في موعدها المقرر التزام  في رام هللا، مجلس االستشاري لحركة فتحلا

 .40يجب الوفاء به أمام المواطن الفلسطيني

  إلعادة النظر بإجراء االنتخابات  فتحاللجنة المركزية ل جمال الطيراوي القيادي في حركة فتحدعا
إن وقال الطيراوي  ، إلى حين جهوزية حركته و"لملمتها".8/10/2016في المحلية، المقرر عقدها 

"الوضع الذي تمر به الحركة من تخبط في هذه المرحلة، ال يسمح لها بالمشاركة في االنتخابات، 
دون اللجوء إلى حوار يشمل الكل الفتحاوي، للنهوض بالحركة، وقطع الطريق على المتربصين 

 .41والمتآمرين"
 المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على شهداء أنفاق المقاومة الذين  أثنى رئيس

 يغوصون في باطن األرض لحماية شعبهم، ويزرعون الرعب في قلوب جنود االحتالل وقادته.
وال  ،وال تحرير لألوطان ،إذ ال رفعة في الدنيا واألخرة ،وشدد مشعل على التمسك بطريق الجهاد

وأكد مشعل على حرص حماس  .مستقبل ألهل فلسطين إال بالجهاد الو  ،عودة للقدس واألقصى
والسعي إلى التخلص من االحتالل البغيض  ،وخدمة الشعب الفلسطيني ،على رعاية المقاومة
 .42وطرده من فلسطين

  ليفيافي القدس يورام ه سرائيليةلشرطة اإللأعلن القائد العام Yoram Halevy عن خطة لتكثيف ،
شرطة في أحياء القدس المحتلة العربية، عن طريق افتتاح خمس مراكز لها في وجود عناصر ال

 .  43العيساوية وسلوان وجبل المكبر وصور باهر وراس العمود
 10/8/2016، األربعاء

  قال وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، إن ثلث سكان القدس يعيشون خارج الجدار
ضمن  1967 سنةسحبها من المواطنين منذ  هوية تم   14,500أن و  ،في بلدتي كفر عقب وشعفاط
، أي ما ألفا   350حو نيبلغ أن عدد السكان المقدسيين الحسيني ن وبي   ما يعرف بالتهجير الهادئ.

آالف بمن  510حو نبعدد اإلسرائيليين يقدر  أنمن عدد سكان المدينة، في حين  %38يعادل 
مليون  6.54 )نحو لكمليون شي 25ية السنوية للوزارة تبلغ ولفت إلى أن الميزان فيهم المستوطنون.

تسبب في وقف ، وأن جدار العزل بسبب الضائقة المالية %50، ال يصرف منها سوى دوالر(
400,1 أصلمحل في البلدة القديمة من  200 وا غالقالحركة التجارية 

44. 

 تطبيق خطة متعددة  يزنكوت الشروع فيآغادي  سرائيليجيش اإلال أركان هيئةرئيس  أعلن
 .45الدفاع عن الدولةو جهوزية قوات جيش الدفاع لحاالت الطوارئ  أولوياتهاتتصدر سلم  ،السنوات

  منذ  فلسطيني 1,200اعتقل أكثر من  اإلسرائيليال العبري أن جهاز الشاباك اكشف تقرير لموقع و
وأوضح التقرير  .إسرائيلية أهداف االشتباه بهم في التخطيط لتنفيذ عمليات ضد   بزعم ،2016 بداية



 2016 أغسطس/ آب __________________________________________________________

   9       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

بوط قال إن الشاباك يضع "بروفايل" مواصفات حأن الخبير العسكري اإلسرائيلي بالموقع أمير بو 
وأضاف  ".لمنفذ العملية الفلسطينية القادمة، بحيث يتم التعرف على "من يريد أن يكون شهيدا  

في  2016يط لهجمات منذ بداية بهم في التخط مشتبها   فلسطينيا   1,730اعتقال  أنه تم  بوط حبو 
أن عدد المعتقلين الفلسطينيين  ، مبينا  2015 سنةاعتقالهم طوال  تم   2,900أنحاء الضفة مقابل 
خلية تابعة لـحركة  55وزعم أنه قد ألقي القبض على  إلى الضعف. 2016سيصل في نهاية 
 .46خلية 70على  2015 سنةإلقاء القبض خالل  ، في حين تم  2016حماس منذ أوائل 

  االحتالل اإلسرائيلي المئات من أشجار الزيتون المثمرة، وذلك خالل عملية  سلطاتاقتلعت
من أراضي بلدة اسكاكا إلى الشرق من محافظة ( 2كم 03.0)نحو تجريف ألكثر من ثالثين دونما  

 .47سلفيت في شمال غرب الضفة الغربية

 11/8/2016، الخميس

 اآلن قد ال  : "سأقول شيئا  تسجيل مصورفي  ،بنيامين نتنياهو قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي
يصدقه البعض. ولكن سأقوله على أي حال؛ ألنه صحيح.. أنا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أهتم 
 برفاهية الفلسطينيين أكثر من زعمائهم. إسرائيل تهتم برفاهية الفلسطينيين أكثر من زعمائهم".

معونات حيوية أرسلت إلى األطفال الفلسطينيين كي تستطيع  حماس سرقتوادعى نتنياهو أن "
وأضاف نتنياهو: "إذن، أسألكم من يهتم أكثر برفاهية الفلسطينيين؟ إسرائيل ". هي قتل أطفالنا

بعد يوم، أم حماس التي تسرق هذه المعونات  التي تسهل إدخال المعونات اإلنسانية إلى غزة يوما  
رائيل التي تعالج مرضى فلسطينيين من غزة في مستشفياتها، أم من األطفال الفلسطينيين؟ إس

حرمان  نه "تم  أوزعم نتنياهو . حماس التي تمنع المرضى الفلسطينيين من تلقي هذا العالج؟"
 .48فلسطينيين أبرياء وفقراء من معونات إنسانية ضرورية تبرعت بها دول العالم"

  في  لالجئين الفلسطينيينعن تبرعهم  الغربيةاللجان الشعبية في مخيمات الضفة  رؤساءأعلن
من مخصصات اللجان الشعبية في مخيمات الضفة  %5لبنان، من خالل موافقتهم على اقتطاع 

كما أشاروا إلى ضرورة عمل اتفاقيات توأمة بين مخيمات  الغربية، لصالح مخيمات لبنان.
في لبنان،  جئين الفلسطينيينلالالالجئين في الضفة الغربية ومخيمات لبنان، لتقديم الدعم 

 .49والتخفيف من معاناتهم
  في عملية طعن بحي الطيور بمدينة القدس المحتلة، فيما تمكن المنفذ إسرائيليأصيب مستوطن ،

 .50من االنسحاب
 تصريحات حركة فتح بأن حماس تريد على الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري  لقع

في تصريح صحفي،  ،وأكد أبو زهري ر السخرية وقلبا  للحقائق.ادعاء يثيبأنه إفشال االنتخابات 
والتغطية على هجومها الالأخالقي والالوطني على  ،أن ذلك االدعاء يهدف إلى تبرير أزمة فتح
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وقال إنه وعلى العكس من ذلك فإن حركة فتح تعقد عشرات األنشطة واالجتماعات يوميا   حماس.
ا لمجزرة حقيقية في الضفة المحتلة من خالل االستدعاءات فيما تتعرض حماس وأبناؤه ،في غزة

 .51واالعتقاالت اليومية المزدوجة من السلطة واالحتالل اإلسرائيلي
  8,960ذكر فيه أن نحو  ا  أصدر المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى "كيوبرس" تقرير 

نشطاء وأفراد الجماعات  ، معظمهم من2016سنة ا  اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية إسرائيلي
 .52اليهودية ومنظمات الهيكل المزعوم

  إن بالده "لم تقطع دعمها اإلنساني والتنموي  مولود جاويش أوغلوالتركي  الخارجيةقال وزير
أن المساعدات التركية لفلسطين "ستستمر بشكل متزايد  للشعب الفلسطيني الشقيق إطالقا "، مؤكدا  

في المجال الصحي والتعليمي  خصوصا  و ، "إسرائيل"التفاقية التطبيع مع  في المرحلة المقبلة" وفقا  
 .53والمصرفي

  ود مهمة"نادت الحركة المدنية االجتماعية االحتجاجية إلى " Black Lives Matter حياة الس 
اقتصاديا  وثقافيا ، وطالبت بإيقاف الدعم األمريكي المالي والعسكري لها،  "إسرائيل"مقاطعة 
، تمارس إبادة جماعية ضد  الشعب الفلسطيني، كما جاء (أبرتهايد)ا دولة فصل عنصري باعتباره

، "إسرائيل"وطالبت الحركة بمكافحة القوانين المناهضة لمقاطعة  في خطتها السياسية الرسمية.
التالي  السياسية، التعريففي خطتها  ،حركةالأدرجت كما  في الواليات األمريكية المختلفة.

قانونا  تتيح العنصرية ضد   50فصل عنصري، فيها أكثر من  –هي دولة أبرتهايد " :"لإسرائيـ"ل
 .54"الفلسطينيين

 12/8/2016، الجمعة

  الخالفات مع حركة فتح يجب "لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن  السياسيالمكتب  عضوقال
زوق في تصريحات له وأوضح أبو مر  ."في المشاركة باالنتخابات نفاجئهاأال تتعدى حدودها، ولم 
من رغم باللن نتركه يصل للعداوة، ف"مهما كان الخالف بين فتح وحماس عبر موقع تويتر، أنه 

 ."ال تتعدى حدودهاأن محاوالت البعض، فعدونا الوحيد هو االحتالل، والخصومة السياسية يجب 
س أن حما ، مشيرا  "اأهلن ةخدم"وذكر أبو مرزوق أن الهدف من المشاركة في االنتخابات المحلية 

الموافقة، ستشكل القائمة، وحيث يكون الرفض، تكون  تكون عرضت العمل بقوائم وطنية، وحيث
 .55المنافسة

 سنتي ساعة متواصلة، الميزانية العامة ل 21بعد نقاشات استمرت  ،أقر ت الحكومة اإلسرائيلية
مليار  115حو نمليار شيكل ) 454.1تبلغ  2017 سنة. وبحسب ما ن شر، فإن ميزانية 2018و 2017
مليار دوالر(. وتمي زت الميزانية  117حو نمليار شيكل ) 463.6تبلغ  2018 سنةوميزانية  دوالر(،

 .56الجديدة بتخصيص ميزانية كبيرة للتعليم والرفاه االجتماعي على حساب ميزانية الدفاع
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  قررتا تشديد  اإلسرائيلية بلدية القدس ووزارة المعارف أنعن كشفت مصادر إسرائيلية النقاب
 أسبوعيةوذكرت  الرقابة على المدارس الفلسطينية في القدس التي تدرس المنهاج الفلسطيني.

البلدية ووزارة المعارف شطبتا من الكتب التعليمية  أن ،في تقرير بهذا الشأن ،Iroshalim يروشاليم
 .57جل فلسطينأال من شعر وطنية تتعلق بالنض وأبياتتفسير آيات من القرآن الكريم 

   بداية في كشفت صحيفة معاريف العبرية أنه وللمرة األولى أجرى سالح البحرية اإلسرائيلي تدريبا
حركة أهمها إغراق سفينة تابعة للبحرية من قبل  ،يحاكي عدة سيناريوهات 2016آب/ أغسطس 

البحري لحماس يتنامى إلى أن الكوماندوز  شوتشير تقديرات كبار قادة الجي حماس أو حزب هللا.
 ،2014بشكل كبير، باإلضافة إلى أنهم استخلصوا العبر من نتائج هجوم زيكيم خالل حرب 

 .58ويخططون بالفعل لهجمات جديدة من خالل البحر
 13صحيفة معاريف العبرية إن الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت خمسة أشخاص متهمين بسرقة  قالت 

 الصحيفة توذكر  ل أحد المواقع العسكرية في منطقة الجنوب.قنبلة يدوية، من داخ 77و صاروخا  
أن من بين المعتقلين ضابط في الجيش اإلسرائيلي وجندي ووالده، في حين أن اآلخَرين من مدينة 

 .59أم الفحم
  فلسطينية  منشأة 726هدم  تم   2016في األمم المتحدة أنه منذ بداية  اإلنسانيةأفاد مكتب الشؤون

 688وتشريد  ،عملية هدم 531مقابل  ،نازحا   1,020ما خلف  ،القدسشرقي ية و في الضفة الغرب
2015 سنة على مدى فلسطينيا  

60. 
  بايلي نورمان البروفيسور اإلسرائيلي في االقتصاد بمعهد سياسات العالم في واشنطنقال 

Norman Bailey  ين نتنياهو زار موسكو قبل زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام األسدإن بشار
أن األسد حمل رسالة لنتنياهو، أراد تمريرها عن طريق بوتين، مفادها:  بايلي وأوضح .لهااألخيرة 

، كما هو الحال قبل األزمة ة"إذا دعمت إسرائيل النظام السوري، فسنضمن أمن حدودها مع سوري
 .61السورية"

 13/8/2016، السبت

 الفلسطينية حة تصريحات رئيس السلطةنفى الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري ص 
محمود عباس، التي ادعى فيها عدم تعاون الحركة مع الحكومة، متهما  إياه بـ"االنقالب على 

إن تصريحات عباس بأن الحكومة شكلت  ،صحفي في تصريح   ،وقال أبو زهري التوافق".
باس هو الذي انقلب على بالتوافق، وأن حماس رفضت التعاون معها مخالفة للحقيقة، مؤكدا  أن ع

وشدد على أن هذا التغيير حو ل  التوافق، وغي ر نصف الحكومة بعد تشكيلها بأعضاء من فتح.
 .62الحكومة إلى حكومة فئوية ال عالقة لها بالتوافق
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  قالت حركة الجهاد اإلسالمي إنها تركت ألعضائها ومؤيديها حرية التصويت للقوائم االنتخابية
وأكد القيادي في  يت لها بعد قرارها عدم المشاركة في االنتخابات المحلية.التي يريدون التصو 

وأشار  الحركة داود شهاب أن الحركة لن تلزم أيا  من أعضائها بالتصويت ألي جهة كانت.
 ،أن قادة الحركة والمسؤولين فيها لن يكونوا أعضاء في أي قائمة انتخابية كانت إلىشهاب 

 .63القاضي بعدم المشاركة في االنتخاباتوسيلتزمون بموقف الحركة 
 أثناء عمله في أحد في  ،أحد مجاهديها استشهد إثر صعقة كهربائية أنكتائب القسام  أعلنت

  .64أنفاق المقاومة
 14/8/2016، األحد

  إسرائيلية ب ثت بالتزامن مع ما يطلق عليه االحتالل اإلسرائيلي "ذكرى  تلفزيونيةأفادت تقارير
أن مؤسسات ومنظمات تجه ز نفسها عمليا  وميدانيا  لبناء الهيكل المزعوم على  خراب الهيكل"،

 .65أنقاض المسجد األقصى، وأنها رهن اإلشارة وبانتظار قرار سياسي رسمي بذلك
   اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم على التدخل  أمين سر   حث

"، السلطة القائمة باالحتالل، بإيقاف االستيطان غير الشرعي الذي يلتهم إسرائيلالعاجل إللزام "
وزراء  إلىفي رسائل متطابقة وجهها  ،وشدد عريقات الدولتين. أرض فلسطين ويقضي على حل  

خارجية دول العالم، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة من أجل لجم سياسات االحتالل 
أبناء شعبنا الفلسطيني، واالستيالء عليها عبر ما يسمى "بقانون  مصادرة ممتلكات إلىالهادفة 

أمالك الغائبين"، وبما يتعارض مع القانون الدولي الذي ال يجيز للقوة المحتلة مصادرة الممتلكات 
 .66العامة أوتدمير الممتلكات الخاصة  الخاصة للشعب الواقع تحت االحتالل، ويحظر أيضا  

 ح قرب مدينة جنين إثر إقدام فلسطيني على طعنه قبل أن يتم بجرو  أصيب جندي إسرائيلي
فتاة قوات االحتالل اعتقلت كما  اعتقاله، بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي.

 .67تنفيذها عملية طعن عد محاولتهافلسطينية عند حاجز شاكيد، غربي جنين، بعد إصابتها، ب
  ي أن تصريحات رئيس وزراء االحتالل بنيامين أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهر

نتنياهو التي ادعى فيها أن أموال بعض المؤسسات الدولية وصلت إلى يد حماس، هي أكاذيب 
في تصريح صحفي، إن تصريحات نتنياهو تهدف  ،وقال أبو زهري ال أساس لها من الصحة.

الدولية العاملة في غزة وتبرير  إلى تضليل الرأي العام العالمي والضغط على المؤسسات اإلغاثية
 .68الحصار اإلجرامي المفروض عليها

  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ترتبط بتحالفات مع دول عربية من
مع القناة األولى: "على الرغم من له في مقابلة ، نتنياهو وقال اإلسالمي". اإلرهابأجل مواجهة "

قوة عسكرية كبيرة وتتمتع بتفوق تكنولوجي كبير ووضع اقتصادي ممتاز، إال  أن إسرائيل تمثل
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أنها صغيرة وذات موارد محدودة، ما يستدعي بناء تحالفات مع دول المنطقة لمواجهة خطر 
 .69اإلرهاب اإلسالمي المتطرف"

 يلي، الذي كشف التقرير المرحلي لرصد القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل في الكنيست اإلسرائ
يعد ه الباحث برهوم جرايسي، في مركز مدار بدعم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 

، 3/8/2016 في، واختتمت أسبوعا   11الفلسطينية، أن الدورة الصيفية للكنيست، التي استمرت 
 المدرجة علىالعنصرية سجلت ذروة جديدة في هذه الفئة من القوانين. إذ ارتفع عدد القوانين 

مع انتهاء الدورة الصيفية،  قانونا   82 إلىحتى نهاية الدورة الشتوية،  قانونا   66جدول األعمال من 
 . 70قد أقرت نهائيا   قانونا   14من بينها 

  المتحدة اتهامات سلطات االحتالل اإلسرائيلي ألحد موظفيها الفلسطينيين بالعمل  األممرفضت
على  االطالعبعد  ،امج األمم المتحدة اإلنمائيقال برنو  لصالح حركة حماس في قطاع غزة.

لتعليمات  أنه "ثبت أن الركام محط السؤال نقل إلى وجهته وفقا   له، في بيان ،محضر اتهام رسمي
وأضاف البيان أن "لدى  مكتوبة من وزارة األشغال العامة واإلسكان في السلطة الفلسطينية".

 .71ئق الخاصة بسير العملية والتعليمات ونقل الركام"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جميع الوثا
 15/8/2016، اإلثنين

 رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، إن "إسرائيل" ترفض تحويل  ،قال آفي ديختر
وفقا  لموقع القناة السابعة: إن  ،وقال ديختر حسب تعبيره. ،األقصى إلى مكة والمدينة المنورة

 إلىفي منطقة المسجد األقصى ما فعلوه في السعودية حين حولوا مكة والمدينة تفكيرهم أن يفعلوا 
أقدس مكانين للمسلمين وا عالنهما مدينتين ال يدخلهما سوى المسلمين، هو "تفكير منحرف 

لكننا  ،سمح بتحقيقه مطلقا ، و"سنحترم قدسية المسجد األقصىيلن على أنه  ديختر شددو  ،ومشوه"
 .72جبل الهيكل" سنصر على حقوقنا في

  ذكرت حركة حماس أنها تتعر ض لهجوم منظم تشن ه قيادات وازنة في حركة فتح ضد ها "بشكل
القيادي في حماس والمتحدث باسمها حسام بدران أن الهجوم  رأىو  ".عشوائيممنهج وغير 

ر على حركته يحمل في طياته "مؤشرا   على إرباك ومفاجأة في صفوف فتح من قرار  المتكر 
 .73س المشاركة في االنتخابات المحلية"حما

  األردن سيواصل القيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه إن قال الملك األردني عبد هللا الثاني
الذي يتعرض لمحاوالت اقتحام متكررة من قبل المتطرفين، وسيواصل  ،كامل المسجد األقصى

والمسيحية في القدس حماية هذه ومن موقعه كصاحب الوصاية على المقدسات اإلسالمية 
اعتداءات  المقدسات، والتصدي ألي محاولة انتهاك لقدسيتها أو المساس بها، والوقوف بوجه أي  

 .74أو محاوالت للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى
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 حملة دعائية لجذب الناخبين األمريكيين  دونالد ترامب األمريكية أطلق المرشح الجمهوري للرئاسة
 .75"إسرائيل"الذين يقيمون في 

 16/8/2016، الثالثاء

 حنا ناصر عن فتح باب الترشح لالنتخابات  الفلسطينية أعلن رئيس لجنة االنتخابات المركزية
وأشار ناصر إلى أن عملية الترشح ستتواصل حتى  .8/10/2016إجراؤها في  المقررالمحلية، 

25/8/2016
76. 

  77كويك، ممثل حركة حماس في لجنة االنتخابات المركزيةاعتقلت قو ات االحتالل حسين أبو. 
  يوسف الكيالي عن بدء صرف المنحة القطرية لموظفي غزة الفلسطينية المالية  وزارةأعلن وكيل

إلى أن  عبر فروع بنوك البريد في محافظات قطاع غزة، مشيرا   ،17/8/2016من  المدنيين بدءا  
رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد  أشرفو  موظفا  حرموا من المنحة. 2,800

ألف موظف  23مليون دوالر، والتي شملت  31البالغ قيمتها  القطرية نحةمالالعمادي على صرف 
 .78مدني، بواقع راتب شهرين لكل موظف

 رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  الفلسطينية طالبت الفصائل والقوي الوطنية واإلسالمية
دار قرار فوري وسريع لصرف رواتب ومستحقات أهالي شهداء العدوان على قطاع غزة بإص

ودعت الفصائل، خالل مؤتمر صحفي لها عقد خالل االعتصام  ، بأثر رجعي.2014صيف 
، مقابل مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في مدينة الشهداء المفتوح الذي ينظمه أهالي
 .79مل مسؤولياتها تجاه إنهاء ملف أهالي الشهداء والجرحىغزة، حكومة الحمد هللا لتح

 تصرف على مليون دوالر( 65.6شيكل )نحو مليون  250وزارة التعليم اإلسرائيلية  تخصص ،
 .80الديانة اليهودية إلىاليهود  األمريكانتقر ب  برامجين، لوضع سنتمدى 

 

 كشف تقرير أعد ه معهد البحوث واالستطالعات األمريكي "فيو VIEW عن حجم تبرعات اليهود "
 .81دوالر في السنة مليارات 3وقال إنها بلغت  ،في العالم للمؤسسات والجمعيات اإلسرائيلية

 " حالة اعتقال في  560قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع إن
جلت منذ مطلع القدس على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي  محافظةصفوف القاصرين من  س 

قاصر من القدس يقبعون حاليا  في سجون االحتالل،  110وأوضح قراقع أن  .2016 العام الجاري"
 .82ضعوا قيد الحبس المنزليطفال  و   60قاصرات، وأن   أربعمن بينهم 

 من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد صراع طويل مع مرض  ،استشهد، األسير المحرر نعيم الشوامرة
 .83الت الذي أصيب به منذ أن كان أسيرا  في سجون االحتاللضمور العض

  فقد وقع  ."إسرائيلـ"لمحاربة حركة المقاطعة العالمية ل قانونا   األمريكية نيوجيرسيأصدرت والية
 ،حركة بي دي أس على تشريع جديد في الوالية ضد   Chris Cristie حاكم نيوجرسي كريس كريستي
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كيان في نيوجيرسي أن يقيم عالقات تجارية مع  وأأي جسم  القانون الجديد علىحيث يحظر 
 .84"إسرائيل"شركات تشارك في حمالت مقاطعة 

 17/8/2016، األربعاء

 للتعامل مع  ثالثة مبادئدور ليبرمان عن خطة جديدة من جأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي
االستعداد للتعايش سيستفيد، ومن إلى أن "من يبدي  "العصا والجزرة"، مشيرا   أساسها ،الفلسطينيين

وقال ليبرمان: "سنطبق سياسة مختلفة في منطقتي يهودا والسامرة  يلجأ لإلرهاب سيخسر".
)الضفة الغربية(، والهدف منها هو منح الفوائد لمن يرغبون بالتعايش معنا، وجعل الحياة صعبة 

جديدة بالتنسيق مع رئيس إلى أنه أعد الخطة ال النظر ولفت على من يرغب المس باليهود".
 .85الوزراء بنيامين نتنياهو

 موظفا  لكشف المستفيدين من  1,412إضافة  "تم   أنه قال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي
وأشار  موظفا  كانت أسماؤهم ضمن كشف تحت الفحص أمس". 1,518المنحة القطرية من أصل 

ك إلى أنه بإضافة ذلك العدد يصبح عدد بو  الكيالي عبر تدوينة على صفحته على الفيس
  .86موظفا   742,20المستفيدين من المنحة 

  إن  ،زيارة قام بها إلى قاعدة تل نوف الجويةخالل  نتنياهو اإلسرائيلي بنيامين الوزراءقال رئيس
يصل إلى أي مكان وفي كل وقت وفي أي  فهو ،سالح الجو اإلسرائيلي هو األفضل في العالم

 .87مهمة كانت
  لجعل عدد  عن أن حكومته وضعت مخططا  اإلسرائيلي يوآف غالنت  اإلسكانوزير كشف

المستوطنين في منطقة بيت لحم، خالل عشر سنوات، نصف مليون مستوطن، ما يعني زيادة 
 .88ألف مستوطن 430عما هو قائم اليوم بنحو 

 بن دهان اإلسرائيلي إيلي دفاعنقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية عن نائب وزير ال Eli Ben-

Dahan   من  ولم تعد جزءا   ،من المشكلة التي باتت جزءا   ،السلطة الفلسطينية القول إنه يجب حل
 طالب بن دهان بالعمل على ضم  و  من اتفاق سياسي في المنطقة. وال يمكن أن تكون جزءا   ،الحل

 .89سرائيلية فيهاوالتطبيق الفوري للقوانين اإل ،الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية
 باراك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال إنه  إيهوداألسبق  ةهاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلي

نتيجة لخطأ بترجيح الرأي من جانب  "إسرائيلـ"ب أمنيا   ألحقت ضررا   حالةوقعت في الفترة األخيرة 
من حصول  وقال باراك إنه بدال   وعالقاته المتوترة مع الرئيس األمريكي باراك أوباما.، نتنياهو

فإنها ستحصل على ، دوالر سنويا   اتمليار  4.5على مساعدات أمنية أمريكية بحجم  "إسرائيل"
 "لرهانه الفاجر في إدارة العالقات مع البيت األبيض"دوالر، وذلك نتيجة  اتمليار  3.8مساعدات بحجم 

  .90حول االتفاق النووي مع إيران
 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 16 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 ي المختص بشؤون القدس والمسجد األقصى المبارك "كيوبرس" من أن بلدية حذ ر المركز اإلعالم
االحتالل اإلسرائيلي في القدس تخطط إلجراء تغييرات واسعة في المدخل الرئيسي لمدينة القدس 

في  ،مركزالوأوضح  من جهتها الغربية، ما سيغي ر طابع المدينة التاريخي واإلسالمي العربي.
يقوده رئيس بلدية القدس نير بركات، ويحمل عنوان "وجه القدس، المدينة ، أن المخطط له تقرير

 .91الحديثة"

  عرضت الحكومة التركية على البرلمان مشروع قانون حول االتفاقية المتعلقة بتطبيع العالقات مع
 .92من أجل المصادقة عليه ،تعويضات ضحايا سفينة مافي مرمرةشتمل ت ،"إسرائيل"
 وقال  ،الدولتين ة األمريكية أنها تواصل تركيز جهودها على تحقيق حل  أعلنت وزارة الخارجي

أو  ]أمريكية[، علم لي بأي نوايا للكشف عن وجود خطة : "التونرالمتحدث باسم الخارجية مارك 
وأضاف في مؤتمر  تتعلق بعملية السالم في الشرق األوسط. "استراتيجية جديدة من أي نوع

 . 93المقترح الفرنسي وبحثه معهم" : "نحن نواصل دراسةله صحفي
 18/8/2016، الخميس

   األمن الفلسطيني في مواجهة وقعت مع مسلحين بالبلدة القديمة وسط جهاز ن من اتل عنصر ق
وأوضحت مصادر أمنية أن  مدينة نابلس، وأصيب ثالثة آخرون من رجال األمن بجروح مختلفة.

على قوى األمن التي كانت تحاول اعتقال أحد مجموعة من "الخارجين عن القانون" أطلقت النار 
المطلوبين من داخل البلدة القديمة وسط نابلس، إال أنها ووجهت بمجموعة من المسلحين حالوا 

 .94إلى المطلوب وأعاقوا عمل األمن فاندلعت مواجهات باألسلحة النارية هادون وصول
  اتفاقية للتنقيب واستخراج النفط من وق عت الحكومة الفلسطينية مع صندوق االستثمار الفلسطيني

أعلن صندوق االستثمار الفلسطيني نيته تشكيل ائتالف من كما  غرب رام هللا. ،حقل رنتيس
للحكومة والباقي  %70شركات القطاع الخاص الستغالل حقل رنتيس بحصة تصل إلى 

 .95لالئتالف
 لي بالتدخل في سير االنتخابات اتهمت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية االحتالل اإلسرائي

على  ذلك تعقيبا  و  ،، ومحاولة التأثير على نتائجها2016أكتوبر  /ولاألالمحلية المزمعة في تشرين 
 .96جيش اإلسرائيلي ممثل حركة حماس لدى لجنة االنتخابات من منزله في رام هللاالاعتقال 

  مع الفلسطينيين التي طرحها  "زرةالعصا والج"خطة الضفة الغربية في  المستعمراتانتقد مجلس
والمستوطنين  ،ليبرمان يعطي الفلسطينيين الجزرة إن. وقال المجلس ليبرماندور جفيأوزير الدفاع 

قامةيوافق على خطط لتوسيع قرى فلسطينية  أننه ال يعقل ا  و  ،العصا مشاريع للسلطة في  وا 
 .97جالمناطق المصنفة 
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  من الخطوات التهويدية المتزايدة التي تقوم بها سلطات األعلى في فلسطين  اإلفتاءحذ ر مجلس
 .98االحتالل في القدس

 19/8/2016، الجمعة

  ،نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني ما أوردته وسائل إعالم إسرائيلية
لقاهرة بشأن رفع السلطة الفلسطينية معارضتها للمبادرة المصرية بعقد مؤتمر إقليمي ودولي في ا

وقال مجدالني لوكالة أنباء شينخوا، "ال يوجد  والفلسطينيين. "إسرائيل"لتحريك عملية السالم بين 
ألنه يريد مبادرة  ،شيء اسمه مبادرة مصرية ومن اخترع هذا المصطلح هو بنيامين نتنياهو

ادرة ولو كان هناك مب ،مصرية كبديل عن المؤتمر الدولي للسالم بموجب المبادرة الفرنسية
 .99"مصرية لتم دعمها فلسطينيا  

  المضربين عن الطعام  األسرىكافة  إنوالمحررين عيسى قراقع  األسرىقال رئيس هيئة شؤون
المستشفيات إثر تردي وضعهم الصحي بشكل خطير.  إلىوفي مقدمتهم بالل الكايد نقلوا 

يوما   66ظمي بعد عبارة عن هيكل ع أصبح، فقد األصعب: "بالل الكايد دخل المرحلة وأضاف
 .100عن الطعام، وهناك خطر شديد يتهدد حياته" اإلضرابمن 

  األونروا أنها أكملت عدة مشاريع من بينها مشاريع بنى تحتية ومدارس في مناطق  وكالةأعلنت
مليون  82.1مشروع بنى تحتية بقيمة  45إلى أنها تنفذ حاليا   ولفتت النظر متفرقة في قطاع غزة.

 "إسرائيل"أن تكلفة المشاريع الموافق عليها من قبل مكتب تنسيق أعمال حكومة  دوالر. وأوضحت
 .101مليون دوالر 8.232 حونفي المناطق بلغت 

 قال محلل األمن القومي اإلسرائيلي يوسي مليمان Yossi Melman  إن التنسيق االستخباري بين
إبعاد السيسي  ، وفيما لو تم  يتعزز وينمو بعد استمراره لعقود بشكل سري وخفي "إسرائيل"مصر و

ميلمان: "تل أبيب  وقال لكن العالقات ستبقى مستمرة. "،إسرائيلـ"عن الحكم فإن ذلك خسارة عظيمة ل
تعرف العالقات مع القاهرة على أنها تحالف استراتيجي، وهي تأتي من حيث أهميتها للمصالح 

ويرى ". ت اإلسرائيلية األمريكية الحميمةاألمنية القومية في المرتبة الثانية مباشرة، بعد العالقا
، فمنذ أن جاء إلى السلطة ارتقت الروابط مهما   ميلمان أن عبد الفتاح السيسي، يعد حليفا  

في بين البلدين، لتصل إلى مستويات رفيعة تجاوزت بمراحل ما كانت عليه  واألمنيةالعسكرية 
 . 102أثناء حكم حسني مبارك

 20/8/2016، السبت

  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني على اعتبار كل متعامل شدد عضو
عن  وخارجا   عميال   الجزرة والعصا، ة، خطدور ليبرمانجفيأمع خطة وزير الجيش اإلسرائيلي 

 .103ودعا إلى مقاومة خطة ليبرمان وعدم االنجرار وراء دعواته القانون والصف الوطني.
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 ثوري لحركة فتح سرحان دويكات، المكلف بموضوع الحوار مع القوى طالب عضو المجلس ال
 ،الحكومة الفلسطينية بإرجاء انتخابات بلدية نابلس تحديدا   ،بلدية نابلس انتخاباتوالفصائل حول 

 .104بسبب الظروف األمنية االستثنائية التي تمر بها المدينة ومخيماتها
 اللواء منير المقدح أن "هناك  في مخيم عين الحلوة ةكشف قائد القوة األمنية الفلسطينية المشترك

 ،قنبلة هناك أوفترمي قنبلة هنا  اللبناني،للجيش  أنفسهمتسليم بعض الشباب  منطرافا  متضررة أ
وتتم مطاردتهم  ،لقوا القنابلأالذين  أسماءلديها  وأصبحلكن القوة األمنية المشتركة تأخذ دورها 

تريح المخيم  أنفسهمورأى المقدح أن خطوة تسليم المطلوبين  الالزم بحقهم". اإلجراءألخذ 
 . 105والجوار

  نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت قوله
ورجح آيزنكوت أن  بصورة غير قانونية. يوميا   "إسرائيل"فلسطيني يدخلون  ألفإن هناك خمسين 

وقال آيزنكوت إن  اإلسرائيليين. في العمليات الفلسطينية ضد   يكون عدد من هؤالء متورطا  
الفحوصات األمنية التي يجريها الجيش اإلسرائيلي في مناطق الضفة الغربية "تشير إلى وجود 

 .106ثغرات أمنية في منطقتي بتير وغوش عتصيون"
   اق المسجد لجريمة إحر  47في الذكرى الـ  أصدر مركز شؤون القدس والمسجد األقصى تقريرا

فيه على أهم وأبرز المخاطر والجرائم التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي منذ  الضوءاألقصى، سلط 
ألف مستوطن  80وذكر التقرير أن نحو  .1967 سنةاحتالل المسجد األقصى في حزيران من 

ة حفري 50، فيما نفذ االحتالل نحو 2009 سنةوعنصر احتالل اقتحموا المسجد األقصى منذ 
، وارتكب االحتالل اإلسرائيلي كنيسا   102أسفل ومحيط المسجد األقصى، وطوق األقصى بنحو 

 .107أربعة مجازر في المسجد األقصى
  حول دفع  "إسرائيل"على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا و التركيصادق البرلمان

13/5/2010 فياألخيرة تعويضات لذوي ضحايا االعتداء على سفينة مافي مرمرة 
108. 

 21/8/2016، األحد

  أكدت كتائب القسام أن الحصار لم ولن يمنعها من تطوير قدراتها، واستمرار اإلعداد لمعركة
سياسات العدو لن تزيدها إال تمسكا  بخيارها وسالحها الذي لن تضعه حتى تحرير  وأنالتحرير، 

في كلمة له خالل عرض  ب،كتائالناطق العسكري باسم ال ،قال أبو عبيدةو  األرض واإلنسان.
"إذا كان العدو يركن للهدوء ويظن بأنه قد نجح في ردع المقاومة فهو واهم وجبان عن : عسكري

مواجهة الواقع، محذرا  إياه من أي مكر أو خديعة أو مغامرة وحماقة، فلن تجدوا منا سوى ما 
دو على األسرى بإجراءات عقابية وأكد أبو عبيدة أن استقواء الع علمتموه وما لم تعلموه بإذن هللا".
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عنصرية تدل على عجزه وفشله األخالقي واألمني والسياسي والعسكري، وليعلم العدو أن أسراه 
 .109التي سيلقاها أسرانا في سجون االحتالل هانفس لدينا سيلقون المعاملة

 لمتواصلة في الناطق باسم المؤسسة األمنية، أن العملية األمنية ا ،أكد اللواء عدنان الضميري
خالل مؤتمر صحفي  ،وأوضح نابلس، غير محددة ال بزمان وال مكان وفي كافة المحافظات.

قد إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين، كانا  عقده في مقر وزارة اإلعالم في رام هللا، أنه تم  
يكونا إلى أن المطلوبين لم النظر  ، الفتا  األمن الوطنيقاما بإطالق النار على شهيدي 

 .110مسلحين
  خليل الحية إن الحركة "تعد جيشا  لتحرير المسجد  السياسي لحركة حماس المكتبقال عضو

"، 2ن للقدس مَ "خالل كلمة له في حفل افتتاح مخيمات  ،األقصى وكل فلسطين". وأكد الحية
ن اختلفنا ن يجب أال لك ،قائال : "نحن ذاهبون لحماية انتفاضتنا. علينا أن نعود لتوحيد فكرنا وا 

وأضاف: "إن اختلفنا في مشاريع سياسية أو بلديات وغيرها يجب أال  تغيب البوصلة عن القدس".
 .111يتحول ذلك لتحويل بوصلتنا عن العدو والمسجد األقصى"

   سيف الدين عبد النبي، وهو  قدمت النيابة اإلسرائيلية العامة في القدس المحتلة الئحة اتهام ضد
 ،، في تركياالمحررينأنه التقى زكريا نجيب، وهو أحد أسرى حماس  فيها من سكان القدس، تزعم

 .112ونقل أمواال  لعائالت أسرى وشهداء من الحركة
 طيران  من المواقع في قطاع غزة، حيث شن   ا  اإلسرائيلي بالطيران والمدفعية عدد الجيش قصف

الت كلية الزراعة ط ،في بيت حانون خصوصا  و االحتالل سلسلة غارات على مناطق متفرقة 
داخلية الوقال الناطق باسم وزارة  القسام وكتائب المجاهدين. لكتائبزراعية ومواقع تابعة  وأرضا  

غارة جوية ومدفعية  خمسينن القوات اإلسرائيلية نفذت إفي قطاع غزة إياد البزم: الفلسطينية 
 .113األحد، ما أسفر عن إصابة خمسة مواطنينيوم مساء 

   قال وزير الخارجية سامح ؟، عد إرهابا  هل قتل اإلسرائيليين لألطفال الفلسطينيين ي  على سؤال  ردا
"ال يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دون اتفاق دولي على توصيف محدد لإلرهاب، وهناك  شكري،

شعوب خارج حدودها، أو  مصطلحات دولية مثل إرهاب الدولة، والذي تمارسه بعد الدول ضد  
 .114قمع معارضين داخل حدودها، لكنها تدور في أطر سياسية"

  لكن موقفنا نحن  ،لن أتحدث عن موقف إسرائيل من السودان: "عمر البشير السودانيقال الرئيس
منها، لدينا موقف ثابت لدعم القضية الفلسطينية ولن يتغير، إسرائيل دولة محتلة معتدية تحتل 

بالنسبة لنا نعتبره  فهي ؛القدس الشريف ،لفلسطينية ومحتلة ألعظم المقدسات لديناا األراضي
إسرائيل " . وأشار البشير إلى أن"محاوالت جارية للتطبيع فيالعدو رقم واحد، لن ندخل معها 

الخمسينيات من  فيحكومة السودان منذ التمرد األول  ظلت تدعم كل من حمل السالح ضد  
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وقضية فلسطين قضية أساسية ومبدئية لنا، وال أعتقد أنه  ،أصحاب مبادئ نحن .الماضيالقرن 
 .115"محاوالت أو احتمال لتغير العالقات السودانية اإلسرائيلية أياألفق  فيتوجد 

  السلع من  "إسرائيل"مشتريات األمم المتحدة من  زيادةالثانية النقاب عن  العبريةكشفت القناة
 مليون دوالر أمريكي. 91.8بلغت  2015الت القناة إن مشتريات وق .2015 سنةوالخدمات، خالل 

 2013 سنةمليون دوالر، وفي  69.8بقيمة  2014خالل  "إسرائيل"وذكرت أن األمم المتحدة اشترت من 
 .116مليون دوالر 45بلغت قيمة مشتريات األمم المتحدة نحو 

  هي مفتاح االستقرار واألمن في قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القضية الفلسطينية
ن استمرار الصراع له تأثير سلبي بالغ على األمن واالستقرار بالمنطقة، وتأثير ساحر ا  المنطقة، و 

"أرى  يرضي جميع األطراف. وحول الموقف اإلسرائيلي، قال السيسي: في حالة التوصل إلى حل  
والقناعة بإيجاد مخرج للقضية مؤشر أن القناعة بأهمية السالم تتزايد لدى الجانب اإلسرائيلي 

والمصالحة  ،داخل حركة فتح الفلسطيني - الفلسطينينهاء الخالف إل السيسيكما دعا  إيجابي".
 .117إلقامة الدولة حقيقيحتى تتهيأ األجواء لجهد  ،الوطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس

 22/8/2016، اإلثنين

 لبردويل، تحميل السلطات المصرية مسؤولية اختفاء أربعة جدد القيادي في حركة حماس، صالح ا
من أهالي  الفضائية الجزيرة قناة ، وذلك بعد حصول2015أغسطس  /فلسطينيين منذ آب

قال البردويل إن و  المختطفين على صورة تظهر اثنين من أبنائهم داخل مقر أمني في القاهرة.
أن األهالي  على سالمتهم، مضيفا   فاظا  أهالي المختطفين يتحفظون على مصادر معلوماتهم ح

 .118أكدوا لهم بالفعل أن تلك الصور تعود إلى أبنائهم وأنهم يعرفون في أي سجن يتم احتجازهم
 محمود عباس "إن المسجد األقصى خط أحمر، وسنستمر بالعمل  السلطة الفلسطينية قال رئيس

جتماع الذي عقدته اللجنة المركزية خالل اال عباس،وأكد  على الساحة الدولية لتحقيق أهدافنا".
، "استمرار دعمنا للمبادرة الفرنسية، وللجهود المصرية واألردنية األخيرة لتنفيذ تهلحركة فتح برئاس

 .119االلتزامات المترتبة على إسرائيل لدفع عملية السالم نحو غاياتها"
 1969 سنةد األقصى في قال وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني إن جريمة إحراق المسج 

من المخطط الصهيوني الرامي إلى هدم  ما زالت مستمرة بسبب جرائم االحتالل المتواصلة، محذرا  
 .120، لبناء الهيكل المزعوم مكانه2019 سنةأي في  ،سنواتثالث األقصى خالل 

  دعون ساعرجأكد وزير التعليم اإلسرائيلي السابق Gideon Sa'ar  غزة أن االنسحاب من قطاع
زالة المستسنة، و  11قبل   ات القائمة فيه، جعله قاعدة عسكرية لصواريخ حركة حماس، مضيفا  عمر ا 

ما لسكان أسدود أن مزاعم تحسن الوضع األمني لإلسرائيليين بعد هذا االنسحاب لم تتحقق، وال سي  
مدى صواريخ حماس التي أطلقت في  ريشون، إنفي صحيفة مكور  ،وقال ساعر وعسقالن.
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وأضاف ". إسرائيل"عموم سكان  هدد جميع سكان تل أبيب والقدس، وتقريبا   2014حرب صيف ال
لإلسرائيليين على ضوء  فظيعا   ا  أن انسحاب القوات اإلسرائيلية من الضفة الغربية سيكون أمر 

 .121تجربة االنسحاب من غزة
  نريد أن "على غزة:  اإلسرائيلي قصفمعلقا  على ال، يلدريمالتركي، بن علي  الوزراءقال رئيس

المدنيين. تطبيع عالقاتنا مع إسرائيل ال  نقول وبكل صراحة إنه ال يمكن إقرار هذه الهجمات ضد  
قالت وزارة الخارجية التركية إَن "تطبيع ". و يمنع أبدا  موقفنا تجاه قضايا الشعب الفلسطيني العادلة

الهجمات التي تستهدف الشعب ال يعني التزامنا الصمت تجاه  إسرائيلعالقات بالدنا مع 
سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية في وجه ممارسات إسرائيل  ،بل العكس ،الفلسطيني

 .122المنافية للقانون الدولي والضمير اإلنساني قبل كل شيء"
  لمساعدة ( مليون دوالر 15.84نحو )مليون يورو  14إنه وحكومة فنلندا قدما  األوروبيقال االتحاد

 ات القدس المحتلة على الحفاظ على الخدمات الطبية بالغة األهمية والمقدمة للفلسطينيين.مستشفي
ر االتحاد األوروبي والدول األعضاء ، وفَّ 2012وأضاف مكتب االتحاد في القدس أنه "منذ العام 

تي للمساعدة في تخفيف األعباء المالية، ال [مليون دوالر 90.56 نحو] مليون يورو 80ما يزيد عن 
 . 123تواجه ستة مستشفيات في شبكة مستشفيات القدس"

  فريقية إبزيارة نادرة لدولة  22/8/2016في ولد جمدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري قام
بلوماسي ة مع "إسرائيل"، وقابل هناك يال تقيم عالقات دو  ،عن اسمها يتم اإلعالنلم  ،مسلمة

 .124مسؤولين في تلك الدولة
 23/8/2016، الثالثاء

 اإلذاعة اإلسرائيلية العامة  هاتصريحات نقلتفي دور ليبرمان، جقال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي
وأضاف ليبرمان "موقفي  إن إعادة إعمار قطاع غزة "مشروط بنزعه من السالح". ،)الرسمية(

ن إلسرائيل معروف ويقضي بالترميم مقابل نزع السالح في قطاع غزة. هذه هي المعادلة. ال يمك
وتابع: "من يتحدث عن رفع الحصار فإن جوابي هو: ال مشكلة  أن تسمح بتسلح حركة حماس".

واتهم وزير الدفاع  في ذلك ولكن الترميم في قطاع غزة يقابله تجريد القطاع من السالح".
نها اإلسرائيلي، حركة حماس بـ"استخدام األموال من أجل التسلح وحفر األنفاق"، مرجعا  ذلك "أل

تعلم أن إسرائيل واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي سيهتمون بسكان القطاع في حالة حصول أزمة 
 .125إنسانية هناك"

  ضرب رجال شرطة فلسطينيون حتى الموت أمس "مطلوبا " عقب اعتقاله في نابلس. وأعلن رئيس
ت السلطة الفلسطينية وأقر  تشكيل لجنة تحقيق في الحادث. الفلسطيني رامي الحمد هللاالوزراء 

بواقعة الضرب، لكنها بررت ذلك بالقول إن المطلوب متهم بأنه "العقل المدبر" وراء قتل اثنين من 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 22 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

وقال محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب إن رجال الشرطة انهالوا  .18/7/2016في رجال الشرطة 
 .126ه تحت الضربعاما ( بعد أن شتمهم، ما أدى إلى وفات 50ضربا  على أحمد حالوة )

  قامت  الفلسطينيةمفيد الحساينة إن الحكومة  الفلسطيني العامة واإلسكان األشغالقال وزير
 مليون دوالر بدل إيجارات ألصحاب المنازل المهدمة كليا  أو شبه كلي 75بصرف وتوفير مبلغ 

ما صرفت ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كونروابالتنسيق مع وكالة األ في قطاع غزة،
يواء ألصحاب المنازل المهدمة كليا  بتمويل من قطر. 7الحكومة  وأضاف  ماليين دوالر كإغاثة وا 

وحدة  6,870 :إعادة إعماره أو يتوفر له تمويل الحساينة، في تصريح صحفي، أن إجمالي ما تم  
وضح أنه وأ .%62.5وحدة سكينة مهدمة كليا ، بنسبة إنجاز تبلغ  11,000سكنية من أصل قرابة 

مليون دوالر  180بمبلغ إجمالي قيمته  ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا   130إصالح أكثر من  تم  
، حيث تمت إزالة 2014االنتهاء من إزالة ركام عدوان  وأشار إلى أنه تم   .%61بنسبة إنجاز تبلغ 

 .127قرابة مليوني طن من الركام
 أن قوات اإلسرائيلي ؤول في جيش االحتاللنقلت القناة العبرية العاشرة، على موقعها، عن مس ،

خالل  ،، كميات كبيرة من السالح2016كبر منذ بداية االحتالل ضبطت، في عملية هي األ
مخرطة  22ضابط ضبط ال زعمو  مداهمة سبعة معامل لتصنيع السالح في بيت لحم والخليل.

كما ذكرت  نيين اثنين.اعتقال فلسطيتم  وذكرت أنه  قطعة سالح. 50ومحددة، إلى جانب نحو 
ورشة لتصنيع األسلحة في  29، 2016ن "الجيش أغلق منذ بداية عام الشرطة اإلسرائيلية أ

 .128الضفة"
  يمتد من  مترا   580اعترفت سلطة اآلثار اإلسرائيلية في تقرير أولي بحفر نفق تحت األرض بطول

لى منطقة عين سلوان وسط الغربية للمسجد األقصى باتجاه الجنوب ويصل إ الجنوبيةالزاوية 
 .129البلدة

  أطلقت مؤسسة القدس الدولية تقريرها السنوي  العاشر الذي يوثق االعتداءات اإلسرائيلية على
عدد الذين ، مشيرة إلى أن 1/8/2016حتى  1/8/2015الممتدة من  الفترةخالل المسجد األقصى 

 .130مقتحما   733,13بلغ نحو  الفترة نفسهااقتحموا األقصى خالل 
  النقد الفلسطينية عزام الشوا أن األردن أنهى المشكلة المتعلقة بمنح سكان  سلطةمحافظ ذكر

 .131قطاع غزة ورقة عدم الممانعة لدخول األراضي األردنية
  أصدرت وزارة الخارجية األمريكية تحذيرا  قوي اللهجة للرعايا األمريكيين بعدم السفر إلى قطاع

 .132ك على الرحيل في أقرب فرصة ممكنة لدى فتح المعابرغزة، وحثت فيه الموجودين هنا
 133غزة في قطاع العاجلة برنامج التدخالتدعم مليون دوالر ل 95.355األونروا  وكالة طلبت. 
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 24/8/2016، األربعاء

  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني متأثرا  بجراح أصيب بها برصاص جيش
نفذ عملية طعن  بعدماة يتسهار في محيط مدينة نابلس، عمر ب مستاالحتالل اإلسرائيلي، قر 

 .134وأصابه بجراح في رقبته ،لجندي إسرائيلي
  الفلسطينية نظيرتها األمريكية بعدم السماح لحملة الجنسية األمريكية من  الخارجيةطالبت وزارة

في ات يهودية عقب اقتحامات جماع ،المشاركة في االقتحامات غير القانونية للمسجد األقصى
للمسجد، ضمت إحداها عضوا  يهوديا  في مجلس الشيوخ األمريكي عن والية  23/8/2016
 .135يوتا

 المفتوح عن الطعام  إضرابهبالل كايد  سيرعلق القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين األ
طالقله  ياإلدار اتفاق يقضي بتحديد فترة االعتقال  إلىيوما ، بعد التوصل  71الذي استمر   وا 
1/12/2016إنهائها في سراحه بعد 

136. 
  عترف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم قدرته على إقالة وزراء، وخاصة الوزيرين ا

بالقول إنه "في طريقة  تهماوبرر نتنياهو عدم قدرته على إقال دور ليبرمان.جوأفينفتالي بينت 
، وال رئاسيا   شكلة، فالحكومة يمكن أن تسقط. وهذا ليس نظاما  الحكم لدينا، النظام االئتالفي هو م

 .137يمكنني إقالتهما"
  قرر المدعي العسكري في جيش االحتالل اإلسرائيلي إغالق سبعة ملفات بشأن عمليات الجيش

، وذلك دون فتح تحقيق في الشرطة 2014 سنةاإلسرائيلي في الحرب على قطاع غزة في صيف 
وبحسب بيان  أثناء الحرب.في أربعة ملفات تتصل بقتل مدنيين فلسطينيين أن  العسكرية، علما  

ال يوجد شبهات بارتكاب مخالفة جنائية في الحاالت التي تضمنتها الملفات  ،المدعي العسكري
ملفات تحقيق  خمسة إغالق Sharon Ofek كما قرر المدعي العسكري شارون أفيك المشار إليها.

وتقرر فتح تحقيق كرية بشأن عمليات جيش االحتالل في قطاع غزة. كانت تجريها الشرطة العس
 .138في ملف واحد فقط، في شكوى ضرب معتقل فلسطيني وسرقة نقوده

  قرر إغالق التحقيق الجنائي الذي بدأ قبل  اإلسرائيليالجيش  إنحرونوت أيديعوت  صحيفةقالت
الستخبارات والتصنت، في قضية من القوات الدائمة من وحدات ا جنديا   74 حو ستة أشهر ضد  ن

وقرر الجيش االكتفاء بتقديم الجنود إلى محاكمة انضباطية بتهمة  "التالعب في رحالت تنزه".
كما قرر الجيش تنحية عشرة ضباط من الخدمة العسكرية، ثالثة  القيام بتصرفات غير مالئمة.

 .139منهم استقالوا بمبادرتهم
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  ر ألونروا أنه "ال يوجد أا وكالةأكدت ي  توجه لتأجيل موعد بدء العام الدراسي  الجديد، المقر 
، بسبب األزمة المالية الخانقة التي تشهدها [2016]بداية أيلول/ سبتمبر  األسبوع المقبل

 .140الوكالة"
  أمر اعتقال  66قالت جمعية نادي األسير الفلسطيني إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت

صدرت للمرة  أمرا   22أن إلى نادي الوأشار  بينهم ثالثة صحفيين. إداري بحق أسرى فلسطينيين؛
د   44األولى، و  .141د لهم االعتقال اإلداريج 

  وأشار الجنسية اللبنانية، استعادة جبران باسيل برنامج  اللبناني والمغتربين الخارجيةأطلق وزير
ومن  ،الفلسطيني المتواصل"في هذه المرحلة، يعاني لبنان ما يعانيه من أعباء الوجود  إلى أنه

 إلىنعيد الجنسية  أننا األسهلن التعبير أ"شدد على و  ثقل نزوح سوري كثيف إلى أراضيه".
أصحابها اللبنانيين في الوقت الذي هويتنا فيه مهددة، لذلك نحن معنيون بأن نعطي هذا الحدث 

ئنا اللبنانيين في هذه بعده الحقيقي والوطني والجامع، ونقول لكل المسؤولين الدوليين وأبنا
المناسبة، أننا ال نريد تجنيس جيراننا أعزائنا السوريين والفلسطينيين الموجودين في وطننا، نحن 

 .142هلنا اللبنانيين في الخارج"أ خواتنا و أنريد إعطاء الجنسية ألوالدنا و 
 25/8/2016، الخميس

  ن رئيس بلدية االحتالل في ع "كيوبرس"نقل المركز اإلعالمي لشؤون القدس والمسجد األقصى
سيشهد تغييرات،  (التلفريكالقطار الهوائي )قوله إن مخطط مسار  Nir Barkat القدس نير بركات

فوق األحياء العربية  ، وسيمرأهمها أنه سيمر  في قلب بلدة سلوان، وليس فقط في طرفها العلوي
خالل  ،وأضاف بركات شرقية.بجوار المسجد األقصى من جهتيه الجنوبية وال في القدس، مرورا  

فقراته على الصفحة الشخصية  شرت بعض  اجتماع داخلي لنشطاء حزب الليكود في القدس، ن  
"لنؤكد للجميع من هو  ،بوك وتفاصيل أخرى نشرتها صحيفة هآرتس الخاصة به على موقع فيس

شرة نه يخطط لجلب عأ ىعلبركات وأكد  صاحب السيادة في القدس ومن هو صاحب البيت".
 للمشاركة في هذا المسار الذي يسميه االحتالل "الحوض المقدس". ماليين زائر سنويا  

 من  إلى أن جزءا   وأشار خبير شؤون االستيطان في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي
التي سيمر منها التلفريك هو بيد جمعية إلعاد االستيطانية "مما يدلل على نية  الخمسالمحطات 

 .143ل لتهويد المدينة بشكل كبير"االحتال
 نفذتها وحدة النخبة،جيش اإلسرائيليكشفت كتائب القسام تفاصيل جديدة لعملية تسلل خلف خطوط ال ، 

الذي حمل اسم  ،واحتوى الفيلم .2014دوان على قطاع غزة في صيف عالشرق مدينة غزة خالل 
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جندي شاؤول أرون، وعملية "الضباب"، على مشاهد حقيقية عرضت ألول مرة لعملية أسر ال
25/7/2014 فيالتسلل خلف الخطوط الذي نفذتها النخبة بعد عملية األسر 

144. 
 بن كاسبيت اإلسرائيلي الصحفي قال Ben Caspit ن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إ

 في لقاء مع مجموعة من الصحفيين اليهود الحريديم، عن أنه يقيم "عالقات ،النقاب كشف
بلوماسية مع يشخصية مباشرة" مع عدد من قادة الدول العربية، التي ال تقيم عالقات د

 .145"إسرائيل"
  وقالت اللجنة .2016المركزية انتهاء مرحلة الترشح لالنتخابات المحلية  االنتخاباتأعلنت لجنة، 

طلب  860اإلحصائيات األولية تشير إلى استالم اللجنة ما يزيد عن  لها، إن في بيان رسمي
 .146ترشح في جميع المحافظات

  لن تقدم أي قوائم باسمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لالنتخابات  أنهاأعلنت حركة حماس
، وقال سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم الحركة إن 8/10/2016المحلية والبلدية المقررة في 

 .147دية في القطاع والضفة""حماس ستدعم قوائم الكفاءات في االنتخابات المحلية والبل
 عدد  إجماليأن " ،مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات "مدى" ،كشف موسى الريماوي

، %12الحريات اإلعالمية انخفض بنسبة  االنتهاكات اإلسرائيلية والفلسطينية التي سجلت ضد  
خالل  انتهاكا   198إلى  2015خالل النصف األول من عام  انتهاكا   224من  تراجعتحيث 

وأرجع تراجع إجمالي عدد االنتهاكات إلى االنخفاض  ".2016النصف األول من العام الجاري 
، 2015 سنةعما كانت عليه في النصف األول من  %41 ،الكبير في عدد االنتهاكات الفلسطينية

 133سرائيلية وبلغ عدد االنتهاكات اإل .%17أن االنتهاكات اإلسرائيلية ارتفعت بنسبة  شيرا  إلىم
 منها سجلت في الضفة انتهاكا   43 ،انتهاكا   65اعتداء في حين بلغ عدد االنتهاكات الفلسطينية 

 .148في قطاع غزة انتهاكا   22و ،الغربية
  2016سنة مليون دوالر في النصف األول من  938الفلسطينية مع "إسرائيل"  التجارةبلغ عجز ،

مليون دوالر، بحسب  985.5بلغ حين  2015سنة من عن النصف األول  %4.9بانخفاض نسبته 
وانخفضت قيمة الواردات الفلسطينية من "إسرائيل"  تقرير للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

. وسجلت 2015سنة مليار دوالر في الفترة نفسها من  1.384 مليار دوالر، مقارنة مع 1.335إلى 
مليون دوالر، بعد أن  397لتصل قيمتها إلى  طفيفا   الصادرات الفلسطينية إلى "إسرائيل" تراجعا  

، فقد زادت أما في الميزان التجاري الفلسطيني مع الخارج عموما   مليون دوالر. 398.5كانت 
وتراجعت قيمة الصادرات  ،مليار دوالر 2.486إلى مليون دوالر  86 بمقدار الواردات الفلسطينية

 .149مليون دوالر 449.5إلى تسعة ماليين دوالر بمقدار الفلسطينية 
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   أمم،وزيرة الزراعة الموريتانية األمينة بنت القطب ولد  معسفيان سلطان  وزير الزراعة الفلسطينيع وق 
تفاهم مخصصة لتفعيل التعاون بين الحكومتين الفلسطينية والموريتانية في المجال  مذكرةعلى 

  .150الزراعي
 26/8/2016، الجمعة

  جنود االحتالل النار عليه على مدخل قرية  إطالقزكريا حامد بعد  الفلسطيني الشاباستشهد
ذوي االحتياجات  أن الشهيد من وذكرت مصادر محلية في القرية سلواد شمال مدينة رام هللا.

 .151يهن جنود االحتالل منعوا الطواقم الطبية من الوصول إلوأالخاصة، 
 أن قوات األمن الفلسطينية،  األمنية جهزةألالمتحدث الرسمي باسم ا ،أعلن اللواء عدنان الضميري

الفلسطيني تمكنت من ضبط صالح الكردي الفار من العدالة والمطلوب األخير على خلفية 
 .152في نابلس ،30/6/2016قضية اغتيال ضابطي أمن في 

 ل شعب قال مدير عام األمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن الفلسطينيين ليسوا ملفا  أمنيا ، ب
ه ج ر من أرضه وتمت استضافته من قبل الشعب اللبناني، ويجب أن يعامل على أنه شعب 

إبراهيم في حديث تلفزيوني، أن "الخطأ المميت الذي نقع فيه أننا نتعامل مع  رأىو  .صاحب حق  
"التنسيق قائم معهم وسيستمر إلى حين فكفكة  شدد على أنو  الفلسطينيين على أنهم ملف أمني".

 .153يع األلغام الموجودة داخل المخيمات"جم
 إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها األمين العام  استنادا   إنه في بيان لها، ،قالت وكالة األونروا

لألمم المتحدة في اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على منشآت تابعة لها خالل الحرب التي 
تخصيصها  الحادثة في مدرسة تابعة لها، تم   ، فقد وقعت2014 سنةشنتها على قطاع غزة صيف 

 2,900إلى  2,700. وكان يقيم في تلك المدرسة ما بين 18/7/2014لتكون ملجأ طوارئ في 
بدقة لقصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي  موجها   شخص. وأطلق جيش االحتالل صاروخا  

 30، وأصيب ما ال يقل عن في محيط االنفجار شخصا   15كانت قد فتحت أبوابها. وقد قتل 
مناسبة منفصلة بأن  33األونروا أعلمت جيش االحتالل في " أنبجراح. وأضاف البيان  شخصا  

هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم إليواء النازحين، وكانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة 
 .154فقط من وقوع الهجوم"

 وقفة  إفريقيادينة كيب تاون بدولة جنوب نظمت لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني في م
تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي، طالبت خاللها 

 .155الفلسطينيين األسرىبإطالق سراح 
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 27/8/2016، السبت

 أنها لن ترضخ لحمالت التهديد والضغط الساعية إلفشال االنتخابات  أكدت حركة حماس
ة على مضيها في استخدام كل أوراق وعناصر القوة التي تمتلكها من أجل إنجاحها المحلية، مشدد

بما يخدم الشعب الفلسطيني ويعزز صموده ويقوي وحدته وتصديه  األصلحوتقديم واختيار 
وكشفت الحركة، في بيان لها، عن رصدها وتوثيقها لالنتهاكات التي جرت  لمخططات االحتالل.

 استنكرت حماس اإلجراءات التي تنتهجها السلطةكما يل القوائم. خالل فترة الترشيح وتسج
وحركة فتح بالضفة، من خالل تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس االنقسام  الفلسطينية

ورفضت الحركة الدعوى المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة  والعودة إلى نقطة الصفر.
وشددت على أن التشكيك في  لوضع اإلداري في قطاع غزة.لنزع الشرعية عن ا بالضفةالعليا 

 الوضع اإلداري القائم في قطاع غزة، يعد بمنزلة "الطعن المسبق" في سالمة العملية االنتخابية.
 .156وأكدت الحركة رفضها ألي نتائج مترتبة على قرار المحكمة

 فصائل ال ن عنضور ممثليافتتح في العاصمة السورية دمشق مقر سفارة دولة فلسطين الجديد، بح
 .157ةالفلسطيني

 بصري صالح أن الوزارة أنهت طباعة جميع  الفلسطيني أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي
كتب المنهاج الجديد، من الصف األول وحتى الرابع األساسي، وأن  خصوصا  الكتب المدرسية، 

كتاب تماطل  نسخة من ألف 300هذه الكتب وصلت إلى المدارس لجميع الصفوف، باستثناء 
 .158"إسرائيل" في إدخالها إلى محافظات غزة

 159تمكنت المقاومة الفلسطينية من إسقاط طائرة استطالع إسرائيلية بدون طيار شمال قطاع غزة. 
 تلة كووزير الداخلية، أرييه درعي، ورئيسي  ،قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن رئيس حزب شاس

وعضو الكنيست  Yaakov Litzman ، وزير الصحة يعقوب ليتسماناة(يهود التوراة )يهدوت هتور 
، احتجوا بشدة على تنفيذ أعمال لتوسيع محطة قطار في تل أبيب Moshe Gafni موشيه غفني

 عدم ضرورة ذلك من رغمبالهذه األعمال في يوم السبت  إنه يتم تنفيذ قائلينفي يوم السبت، 
رى رؤساء األحزاب الحريدية مداوالت طالبوا في ختامها نتنياهو وأج .معهم تم  الذي لالتفاق  خالفا  

بعقد اجتماع عاجل معه، فيما قالت مصادر في يهدوت هتوراة إن الثالثة سيطالبون نتنياهو بإقالة 
 .160كاتس

  أسيرا  فلسطينيا  يقبعون في زنازين االعتقال اإلداري  750ذكرت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن
 الحتالل اإلسرائيلي، دون أمر قضائي أو توجيه لوائح اتهام محددة ضدهم.ا سجونداخل 

تجديد قرار االعتقال بحقهم ألكثر من مرة واحدة  من المعتقلين اإلداريين تم   %60وأوضحت أن 
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 سنةوكشف البيان عن أن مجموع أوامر االعتقال اإلداري التي صدرت منذ  .2016 سنةخالل 
 .161ألف أمر 25بلغت  2000

 28/8/2016، األحد

  ليبمان إلياهوقال Eliyahu Lipman، أمام  ،مسؤول األمن المدني للمستوطنين اليهود في الخليل
وهو  24/3/2016الذي التقطت صور له في  ،المحكمة العسكرية التي عقدت للرقيب إيلور عزاريا
برصاص  ة األخيرإصاب دقيقة من إصابته 15يطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف بعد نحو 

جنود آخرون قاموا بقتل  هناك ،عزاريا جندي آخر: "ال يوجد هناك مبرر للتهم الموجهة ضد  
عليها رأيت  منفذي هجمات من دون أن تتم محاكمتهم". وأضاف: "في أحداث إرهابية كنت شاهدا  

ر عليه في وسط هجوم يقوم الجنود بإطالق النا بأم عيني أنه في كل مرة يقوم فيها إرهابي بتنفيذ
الحشد حتى يتم تحييده.. ومن ثم يطلقون رصاصة في رأس اإلرهابي حتى ال يتمكن من تفجير 

 .162"الهجوم. هؤالء الجنود لم يذهبوا إلى المحكمة أبدا   حزام ناسف أو مواصلة
  رامي الحمد هللا النسخة األولى من المنهاج الفلسطيني الجديد  الفلسطيني الوزراء رئيسأطلق

فوف من األول وحتى الرابع أساسي، ووضع حجر األساس لمبنى التعليم العالي، وافتتح للص
المبنى الجديد لوزارة التربية والتعليم، ودشن نظام الطاقة الشمسية، وافتتح قاعة الشهيد ياسر 

 .163عرفات في الوزارة
 فلسطينيات  اتلنساء وفتي حالة اعتقال 153رصد  هأكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين أن

2016سنة منذ بداية  من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
164. 

 ليعازرأسبق بنيامين بن اإلسرائيلي األ الدفاعوزير  اةوف Binyamin Ben-Eliezer  عن عمر بلغ
 .165عاما   80

  يشير التقرير و ، 2016أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير التطورات االقتصادية للربع األول
 على أساس %8ة التعافي النسبي لالقتصاد الفلسطيني، حيث نما الناتج المحلي بنحو إلى عود

، وذلك عطفا  على توجه 2015عن الربع الرابع  %6.1، وبنحو 2016ول ألل الربع اسنوي خال
قطاع بينما حافظ  بق.اسالعن الربع %1مقابل ، %4.2 النمومماثل في الضفة الغربية، حيث بلغ 

 مقابل، أساس سنويعن  %21.1 فاستقر نمو القطاع عند، ت نمو  مرتفعةعلى مستويا غزة
، 2016إال أن معدل البطالة عاود االرتفاع مجددا  في الربع األول  عن الربع السابق. 24.7%

(. أما في الضفة %38.4عنه في الربع السابق ) %41.2سيما في قطاع غزة، حيث قفز إلى  ال
. في 2015في الربع الرابع  %18.7مقابل  %18طالة إلى انخفض معدل البفقد الغربية، 

، مقارنة  مع 2016خالل الربع األول  %26.6المحصلة، ارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 
2015في الربع الرابع  25.8%

166. 
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 29/8/2016، اإلثنين

  يرة تبذل دولية وعربية كب الشرق األوسط، إن ثمة جهودا  صحيفة فلسطينية مطلعة ل مصادرقالت
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في  لعقد قمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء

العاصمة الروسية موسكو، برعاية الرئيس الروسي فالديمير بوتين، لكن الرئيس عباس لم يعط 
القديمة، بما في تنفيذ "إسرائيل" التزاماتها  وبحسب المصادر، فإن عباس يشترط أوال   .نهائيا   ردا  

تجميد و  ،ذلك اإلفراج عن الدفعة الرابعة األخيرة من األسرى الفلسطينيين القدامى قبل عقد اللقاء
حول ترتيب اتصاالت  نشر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلي ة تقريرا  كما  .االستيطان

 .167بين نتنياهو وعباس برعاية بوتين في موسكو
  مركزية الفلسطينية الكشف األولي ألسماء القوائم ومرشحيها، في مكاتب ال االنتخاباتنشرت لجنة

المناطق االنتخابية التابعة للجنة في كافة المناطق الفلسطينية، وفي مقار مجالس الهيئات المحلية 
منها في  787 ؛قائمة 874في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأظهر الكشف األولي أنها تلقت 

قائمة مستوفية للشروط، في  867ي القطاع. وأشارت إلى أنها قبلت ترشح ف 87الضفة الغربية و
قوائم في  حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست  

 .168الضفة وقائمة واحدة في القطاع
  المفتوح عن  سياسيين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في رام هللا اإلضراب معتقلينأعلن ستة

 .169، وللمطالبة باإلفراج عنهم2016أبريل  /على استمرار اعتقالهم منذ نيسان الطعام احتجاجا  
 على رأس ، خالل زيارة للجزائر السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق المكتب عضو أعلن

 .170على فتح مكتب للحركة بالجزائر ن الحكومة الجزائرية وافقت رسميا  أ ،وفد يمثل حماس
  كشفت مصادر مطلعة لوكالة قدس برس أن حركة حماس انتهت مؤخرا  من صياغة ما أسمته

وأوضحت المصادر أن الحديث يدور حول وثيقة مفصلة تتضم ن مواقف  "الوثيقة السياسية".
والعالقة  اإلسرائيليالحركة من مجمل الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع مع االحتالل 

لتحرير الفلسطينية وبقية الفصائل الوطنية، إضافة إلى طبيعة العالقة مع الدول مع منظمة ا
وقالت: "هذه الوثيقة التي ستنشرها الحركة بنصها الحرفي وستقوم  العربية واإلسالمية واألجنبية.

وبحسب  الجماهير عليها خالل المرحلة المقبلة، تشمل مواقف متقدمة ومتطورة للحركة". باطالع
فإن نخبة من الخبراء والباحثين واألكاديميين الفلسطينيين والعرب، إلى جانب مجموعة  المصادر

 .171سهمت بإعداد هذه الوثيقةأمن قيادات حماس ومؤسسيها، 
  ن االهتمام بجبل الزيتون يتربع على سلم أولويات رئيس إ ،وزير شؤون القدس، زئيف ألكينقال

في حفل استقبال أعد  له من قبل ما يسمى "اللجنة  ،نتنياهو. وأضاف بنيامينحكومة االحتالل 
 العالمية لحماية جبل الزيتون" في والية نيويورك األمريكية بحضور القنصل اإلسرائيلي داني ديان
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Dani Dayanل لتأمين الزوار للموقع، عبر تركيب ك: "بأن الحكومة الحالية رصدت ماليين الشوا
 ،2020حتى عام  ،ود الشرطي، فيما أعدت خطة خماسيةعشرات كاميرات المراقبة، وتكثيف الوج

 .172المقبرة" لتكثيف المشاريع في الجبل/
  أن "إسرائيل" روني نوماكشف قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال ،

في الضفة الغربية، فيما األجهزة األمنية  "اإلرهاب"من مكافحة  %85كانت مسؤولة عن 
أما اآلن، أضاف الجنرال نومه، كما أفادت صحيفة  .%15كانت تؤدي دورا  بنسبة الفلسطينية 

من النشاطات األمنية،  %40العبرية، فتغي رت المعادلة: تقوم السلطة بما ي وازي  (هآرتس)
 .173%60و"إسرائيل" 

  اإلسرائيلية سراح جندي إسرائيلي متهم بقتل فلسطيني بدم بارد قرب  العسكريةأخلت الشرطة
حول "تهمة  وسمحت له بالعودة إلى وحدته العسكرية بعد تحقيقات ،26/8/2016هللا الجمعة  امر 

القتل غير العمد لشاب فلسطيني أعزل بالقرب من بلدة سلواد". وقال محامي الدفاع الذي يترافع 
وذلك في ضوء  ،للتعليمات العسكرية تصرف وفقا  "مطلوب منه وهو عن الجندي إنه قام بما 

واألخطار التي نجمت عن تلك التصرفات. إن ، ت الشاب الفلسطيني المثيرة للشبهاتتصرفا
 .174ويعود إلى مزاولته خدمته في وحدته العسكرية" ،الجندي ذو خبرة ويحظى بتقدير

  طالبا  فلسطينيا  من كافة المراحل التعليمية  350قال "مركز أسرى فلسطين للدراسات" إن أكثر من
بمقاعد الدراسة مع انطالق الموسم الدراسي، أسوة بزمالئهم، وذلك بسبب  رموا من االلتحاقح  

 .175اعتقالهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي ويقبع معظمهم في سجني "عوفر" و"مجدو"
 بمبلغ  جواد عواد شيكا  الفلسطيني رياض المالكي وزير الصحة  الفلسطيني وزير الخارجية سلم

راء الصحة العرب )الصندوق العربي للتنمية الصحية(، ألف دوالر مقدمة من مجلس وز  100
 .176وذلك لدعم الوزارة في توفير االحتياجات الطبية الالزمة لدعم القطاع الصحي

  حذر الممثل الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف من أن
 أن "إسرائيل" تدفع باتجاه ضم   إلى ا  شير وضعا  ناشئا  على األرض، م أصبحواقع الدولة الواحدة 

في جلسة لمجلس األمن، إن محاوالت "إسرائيل" التالعب  ،المنطقة ج في الضفة الغربية. وقال
ت والبؤر االستيطانية تحت القانون اإلسرائيلي "لن تغير من طبيعتها عمراالقانوني لشرعنة المست

ومحاوالت  ،ن تكثيف الخطط االستيطانيةإدينوف مال قالو  غير القانونية بموجب القانون الدولي".
وارتفاع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية مؤشرات "يصعب معها الخروج بقراءة بأن هناك ، شرعنتها

وشدد على ضرورة تسهيل حركة المعابر في غزة،  الدولتين". عزما  فعليا  على التوصل إلى حل  
 .177يل" وحركة حماسودعا إلى وقف األعمال العسكرية بين "إسرائ

  إسرائيلية وتهديدات بالمقاطعة من قبل إسرائيليين، تراجعت شركة الطيران  ضغوطفي أعقاب
" عن قرارها بإزالة منتج الحالوة الذي Brosli Airlines البلجيكية "بريسل )بروكسل( إيرالينز
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الغربية  تصدره شركة "أحفاه" في المنطقة الصناعية "بركان" المقامة على أراضي الضفة
 .178المحتلة

  في الضفة الغربية وقطاع غزة األمن الفلسطينية أجهزة إنقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
 Sari ري بشياوقالت س تعتقل و"تعتدي بالضرب" على ناشطين يوجهون انتقادات للسلطات.

Bashiتستعين الحكومتان لها: في بيان ،، مديرة مكتب "إسرائيل" وفلسطين في المنظمة" 
، بشكل مستقل، بأساليب مشابهة في المضايقات ]في الضفة والقطاع[ الفلسطينيتان العاملتان

وأشارت المنظمة إلى أنها استدلت على ذلك من  من ينتقدهما". والترهيب واالعتداء الجسدي ضد  
 في قطاع غزة. ثالثفي الضفة الغربية و  اثنتين ،حاالت لخمسة هاقيوثخالل ت

إن  ،الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية في الضفة ،اللواء عدنان الضميريقال ومن جهته فقد 
أكد المتحدث كما  عن الصحة". هيومن رايتس ووتش "غير موضوعي وعار  تماما   منظمة تقرير

إياد البزم أن ما ورد في تقرير منظمة هيومن  في قطاع غزة باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني
 .179غالطات كثيرة، وتجنيا  على حقيقة الواقع القائم في قطاع غزةرايتس ووتش يحمل م  

 30/8/2016، الثالثاء

  هاجم مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بشدة مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية،  مالدينوف، في أعقاب توجيه األخير انتقادات لسياسة االستيطان.

بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زعمه أن "أقوال مندوب  عن
مكتب  رأىو  األمم المتحدة لمجلس األمن الدولي تشوه التاريخ والقانون الدولي وت بعد السالم".

ات ليست عمر وكرر بيان مكتب نتنياهو أن المست نتنياهو ما ورد في التقرير بأنه سخيف وعبثي.
نما رفض الفلسطينيين االعتراف ب بأنها "الدولة القومية للشعب  "إسرائيلـ"عقبة أمام السالم، وا 

 .180اليهودي"
  أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن "حركتي حماس وفتح اتفقتا على مجمل القضايا

نما الخالفية المتصلة بالمصالحة، ولم تعد هنالك أي حاجة ألي حوارات أو وساطات جد يدة وا 
ونفى البردويل علم حماس بوجود مبادرة جديدة  التوصل إليه". المطلوب فقط تنفيذ ما تم  

وأشار البردويل إلى أن  .1948لفلسطينيي  للمصالحة مع فتح تقودها لجنة المتابعة العربية العليا
نما إلى قرارات تنفيذية من الرئيس  محمود عباس "المصالحة ال تحتاج إلى أي حوارات جديدة، وا 

أشار البردويل إلى أن "موقف و  وحسب البردويل، فإن عباس يعطل المصالحة. نفسه ليس إال".
مواقف أجهزته األمنية من مشاركة حماس في  عباس الرافض للمصالحة مع حماس تترجمه أيضا  

 االنتخابات المحلية، حيث لم تترك السلطة وسيلة إلقصاء مرشحي حماس إال ومارستها بما في
 .181ذلك التنسيق األمني مع االحتالل"
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  أنه ال يمكن قبول أي تشكيل لقوائم منافسة للحركة من أبنائها لحركة فتح أكدت اللجنة المركزية
قائمة أو أعضاء خرجوا على قرار  في االنتخابات، وأن اللجنة المركزية ستفتح المجال أمام أي  

طواقم االنتخابية، وبخالف ذلك فإن اللجنة باألطر الحركية وال وااللتحاقالحركة، لالنسحاب 
المركزية وباإلجماع ستنفذ القرارات الحركية المستندة للنظام، بفصل األعضاء غير الملتزمين، 
وتحت طائلة الصالحيات والمسؤولية الحركية، والتأكيد على فصل كل من يترشح خارج قوائم 

 .182مفصوال  من الحركة د  يع 5/9/2016أن من لم ينسحب قبل  وشددت علىفتح، 
 غزة حتى  إعمار إعادةإن ما صرفته الدول المانحة للمساعدة في له،  قال البنك الدولي، في بيان

في مؤتمر  2017و 2014فقط مما تعهدت هذه الدول بدفعه ما بين السنوات  %46اآلن بلغ 
صل أيار دوالر من مل 1.596غزة هو  إعمار إلعادةصرفه  ما تم   إنوقال البنك الدولي  القاهرة.

مليون دوالر  251المستعجلة، و لألمورمليون دوالر  612تخصيص  دوالر، تم   اتمليار  3.5
للبنية التحتية،  مليونا   386مليون دوالر للوقود، و 89و األونروا،للمساعدة في ميزانية وكالة 

 .183ية الحكوميةلدعم الميزان مليونا   299طارئة، و إنسانيةعبارة عن مساعدات  مليونا   253و
  معبر رفح البري مع قطاع غزة استثنائيا  لمدة ثالثة أيام من أجل سفر  المصريةفتحت السلطات

 .184حجاج فلسطينيين إلى الديار الحجازية المقدسة 008,2
  جينكينزكيفن شكك Kevin Jenkins، لمسيحية غير الرئيس العالمي للمنظمة األمريكية ا

ية لرئيس فرع المنظمة في قطاع غزة محمد الحلبي ، باالتهامات اإلسرائيلالحكومية وورلد فيجن
بتحويل ماليين الدوالرات من المساعدات لحركة حماس، وطالب بأن تكون "هذه المحاكمة علنية 

مليون دوالر  7.2وقال جينكينز إن "االدعاءات بأن الحلبي كان يحول مبلغ  ومفتوحة للجمهور".
لى 2010سنويا  منذ عام  جناحها العسكري "ال يتطابق مع الواقع، ألن " إلى حركة حماس، وا 

مليون دوالر فقط، لذلك من الصعب  22.5ميزانية المنظمة لغزة كانت للسنوات العشر الماضية 
 .185تصديق هذه االدعاءات، وهي شبه مستحيلة"

  ممثلة األمين العام لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغزارت Sigrid Kaag مخيم عين الحلوة 
الفلسطينية في لبنان بحضور كافة  السياسيةعقدت لقاءات مع القيادة ين الفلسطينيين، و لالجئ

"اللجان الشعبية الفلسطينية" و"لجان مع كذلك عقدت اجتماعات  ،واإلسالميةالفصائل الوطنية 
 عن وال تقل أمنا   ة،أكدت كاغ أن "المخيمات آمنو  والقواطع" و"اتحاد المرأة الفلسطينية". األحياء

بعد القرارات الشجاعة التي أدت إلى تسليم العديد من  أي منطقة أخرى في لبنان خصوصا  
 .186المطلوبين أنفسهم"

  أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيق معلومات
هم نساء وكبار الجئا  فلسطينيا  قضوا تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، بين 449تفيد أن 

وأكد الفريق، في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، أن  في السن.
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معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري ممن  1,100إحصاءات المجموعة تشير إلى وجود 
 وتوقعت المجموعة أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب تمكنت المجموعة من توثيقهم.

 .187اإلعالن عنه أكبر مما تم  
 31/8/2016، األربعاء

  رت "عودة مركزية فتح"أن لحركة فتح سلطان أبو العيني ن  المركزيةاللجنة أعلن عضو " قر 
ة  17المفصولين إلى جسم الحركة، والمقد رين رسميا  بـ  عضوا ، فيما جرى تشكيل لجنة مختص 
وحول ترتيب لقاء  كة للملمة صفوفها الموحد ة".لبحث اآلليات المناسبة، وذلك ضمن مساعي الحر 

ن إن "مركزية دحالن برعاية عربية، قال أبو العيني  محمد عباس والنائب  محمود يجمع بين الرئيس
فتح لم تبحث هذا الموضوع خالل اجتماعها، كما لم يتم طرحه مع أي من األشقاء في األردن 

 .188ومصر، وال من خالل المباحثات معهما"
 وسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن أسفه لمحاوالت التطبيع م عبر

 أبو مرزوق، دعامجددا  رفض حركته أي صلح معها باعتبارها العدو األول. و  العربية مع "إسرائيل"،
في مؤتمر صحفي عقده بمقر حركة مجتمع السلم بالعاصمة الجزائرية، الدول العربية إلى قطع 

 .189ت مع "إسرائيل"جميع العالقا
 قال ، و دور ليبرمان القيادة الفلسطينية بأنها تدير "نظام فساد"جاتهم وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي

ده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمقربون منه و قين الفساد االقتصادي الذي إليبرمان 
ووفق أقوال ليبرمان،  ربية.هو العائق األساسي أمام تحسين االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغ

"التقينا عشرات االقتصاديين ورجال األعمال من السلطة الفلسطينية. عندما تسأل ما هو أهم 
شيء بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني يجيب الجميع: األمر األكثر أهمية هو التخلص من عباس، 

 .190إنه يدير سلطة فساد تشمل كل شيء"
 وحدة استيطانية  546ابع لإلدارة المدينة اإلسرائيلية على بناء صادق المجلس األعلى للتخطيط الت

وقالت هاغيت اوفران، من حركة السالم اآلن اإلسرائيلية، إنه منذ بداية  جديدة في الضفة الغربية.
 ،وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية 2,607صادقت الحكومة اإلسرائيلية على بناء  2016

إلى أن هذه األرقام  النظر وحدة استيطانية، الفتة 756يص بأثر رجعي لنحو بما يشمل منح التراخ
 .191المشار إليها 546 ال تشمل الوحدات

  ليا  إسرائي 1,898يوم األربعاء أن نحو  "كيوبرس"ذكر المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى
2016 أغسطس /بآاقتحموا المسجد األقصى خالل شهر 

192. 
 يقضي بأن تدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير  ناف في نيويورك حكما  أبطلت محكمة االستئ

 2002 سنتيارتكابها بين  مليون دوالر على خلفية ستة "اعتداءات" تم   655الفلسطينية مبلغ 
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المحكمة  إنمحكمة االستئناف  وقالت خرون.آوجرح  أمريكيونوقتل فيها  ،"إسرائيلفي " 2004و
لم يكن من اختصاصها النظر في هذه  2015فبراير  في شباط/ انةاإلدالتي اتخذت قرار 

 .193القضية
 لجنة لتقصي الحقائق بشأن  في المجلس التشريعي الفلسطيني شكلت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية

من النواب: خالدة جرار، وجمال حويل، وجمال أبو الرب، ورضوان األخرس،  ،أحداث نابلس
اجتماعها بحضور النواب: عزام  بعد عن الهيئةصادر ووفق بيان  ام.ومهيب عواد، ومحمد اللح

"ستعمل  ،األحمد، وبسام الصالحي، وخالدة جرار، وقيس عبد الكريم أبو ليلى ومصطفى البرغوثي
للوصول  ،اللجنة على البحث في جميع االنتهاكات والتجاوزات للقانون وجميع الوقائع واألحداث

 .194الحفاظ على سيادة القانون والمحافظة على السلم األهلي"لتكون مقدمة في  ،للحقيقة
  قال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الحركة استخلصت العبر من االنتخابات

حين وجدت قوائم الحركة نفسها في تنافس مع نشطاء من الحركة ما  2006 سنةالتشريعية في 
ا وجدت قائمة غير فتحاوية فلن يسمح إال بقائمة أدى إلى تشتيت األصوات. وقال شعث، حيثم

واحدة لحركة فتح، وأي شخص سيقدم على المنافسة في المواقع التي تتنافس فيها قائمة فتح مع 
 .195قوائم أخرى فإنه سيحاسب وسيطرد من الحركة بحسب قرارات اللجنة المركزية

 جغرافيا   لتشيك ستصدر أطلسا  ن جمهورية اأمراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر  ذكر 
من القدس في األطلس وكتب  "إسرائيل" بدال  ـللخرائط يظهر فيه مدينة تل أبيب عاصمة ل جديدا  

وزارة الخارجية اإلسرائيلية  وأعربت التعليم، عقب ضغوط مارستها السفارة الفلسطينية في التشيك.
ن "هذا األمر حقير، إ ،اله بيان، في زارةو ال وقالتعن غضبها إزاء قرار وزارة التعليم التشيكية. 

 . 196والوزارة تعمل بجهد أمام الجهات المعنية في الحكومة التشيكية من أجل إلغائه"
 "197صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية المصالحة مع "إسرائيل. 
 داء مناسك الحجرفضت الحكومة العراقية منح تأشيرات لالجئين الفلسطينيين الذين يرغبون بأ، 

 .198سنة 13أن الالجئين لم يدخلوا قرعة الحج منذ فلسطينية  وأوضحت مصادر
 موسوعة غينيسعاما   91البالغ من العمر  ،دخل المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة ، Guinness 

وبدأ  لألرقام القياسية، لحصوله على لقب "صاحب أطول فترة ممارسة لمهنة المحاماة في العالم".
، إال أنه وبسبب أحداث النكبة، امتنعت 1948في سنة بممارسة مهنة المحاماة  حامي شحادةالم

غينيس عن توثيق مزاولته للمهنة خالل تلك الفترة، واكتفت بتوثيق فترة عمله في المحاماة منذ 
1949 سنة

199. 
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