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 اليوميات الفلسطينية
 2017 يوليو / تموز

 1/7/2017، السبت

 شىام   عما يعرف "بمبادرة السالم اإلسرائيلية"، والتي "ترمي إلى  تحييىح حى    كشفت صحف إسرائيلية
 - ثنىىىائي  ىىىيل ال ىىىان يل الفلسىىىفيني مىىىل حىىى    اإلسىىىرائيلي  ىىىدالا  - ومتعىىىدد اافىىىراف للصىىىرا  العر ىىىي

، إل المبىادرة،  The Jerusalem Post ، ومنهىا  يىروزاليم  وسىتوقالىت تلىا الصىحف .اإلسىرائيلي"
وفىىح مىىا صىىىدر مىىل تصىىريحات مع ىىىاا الحكومىىة اإلسىىىرائيلية، تيىىوم علىى  تشىىىكي  كيىىال فلسىىىفيني 

بمىىا يسىىم  "دولىىة  عر يىىاا  كمىىا تت ىىمل اعترافىىاا  "يىىتم تيمينىىب" ع ىىر "التزامىىات دوليىىة". ،مسىىتير ومزد ىىر
، و ىمال "االل يىىة اليهوديىة الثا تىة" عىل فريىح "االنفصىىا  الشىع  اإلسىرائيلي وعاصىمتها اليىد "

رافي" عىىل الفلسىىفينييل مىىا فىىرة السىىيادة اإلسىىرائيلية علىى   ىىزا ك يىىر مىىل مرا ىىي ال ىىفة  الىىديمو 
  .1الغر ية، وتوفيل الال ئيل الفلسفينييل في الدو  التي يييمول فيها بف   دعم دولي شام 

 السىىىا ح إيهىىىود مولمىىىرت مىىىل سىىى ل معسىىىيا و ةاإلسىىىرائيلي ق سىىىرائ رئىىىي  الحكومىىىةفىىىالإ Maasiyahu ،
 .2، بعد إدانتب بي ايا فسادشهراا  27ونصف الشهر مل حكم وص  إل   شهراا  16وذلا بعد مل ق   

 2/7/2017، األحد

 ا زالىت مىرام هللا فىي حكومىة الل إمشرف اليىدرة لزة قفا   في قا  النافح باسم وزارة الصحة الفلسفينية
 .3التحويالت لدى دائرة العالج بالخارج التي تحولت إل  مي رة مرقام  ديدة لمر   لزة""تحت ز مئات 

 حركىة لىادر إلى  اليىا رةالمىل  اا قياديىمل وفىداا  عىل النافح باسم حركىة حمىا  فىوزر  ر ىوم كشف، 
السىتمما  ومتابعىة التفا مىات التىي  ىرت  ، رئاسة ع و المكت  السياسي للحركىة روحىي مشىته 

 .4وزاراتالي م فريياا فنياا مل ومشار إل  مل الوفد ، 2017  حزيرال/ يونيو خالمصر  ما
  مقىىدمت قىىوات االحىىتال  علىى  مدا مىىة  يىىت النائىى  فىىي الم لىى  التشىىريعي الفلسىىفيني عىىل ال  هىىة

 .5الشع ية لتحرير فلسفيل خالدة  رار، واعتيالها
   مسىى د زيىىارة مع ىىاا المنيسىىت للقىىرر رئىىي  الىىوزراا  نيىىاميل نتنيىىا و منىىب سىىيتم رفىىا الح ىىر علىى

الخفىوة   ىااتو  لمدة سبعة ميىام لفحىا الىردود على  الخفىوة.، 2017خال  تموز/ يوليو  ااقص 
 .6الح ر لمحكمة العد  العليا  د   ليا التماساا  بعد تيديم ع و المنيست يهودا 

  مىا يتعىيل الييىام بىب". "نعىرف دور لي رمال حز  هللا الل ناني قائالا  فيمالدفا  اإلسرائيلي  وزيرحذر 
العسكرية: "لسنا مهتميل في الشرو  فىي التصىعيد  Kirya وقا  لي رمال، للصحفييل في قاعدة كريا

إل  لي رمال  ومشار تتمتا  تفوق ك ير عل  حز  هللا. "إسرائي "مل  في الشما  مو ال نو "، مؤكداا 
 .7لة لتسليح حز  هللافي ل نال في محاو  إقامتهامصانا الصواريخ التي تحاو  إيرال 
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 3/7/2017، اإلثنين

   ممام قمة االتحاد اإلفرييي في دورتىب  بخفابمحمود عبا ، في  الفلسفينية السلفةدعا رئي
 بمىىدى "إسرائي ى"إلىى  ر ىى  مر تيىىدم فىىي عالقىىة اليىىارة  ىى قىىادة إفريييىىا المنعيىىدة فىىي مديىى  مبابىىا، 29الىىى 

 ."اليد  الشىرقية"، بعاصمتها 1967 سنةالمحتلة منذ  يةفلسفينال ي األر لالتزامها  إنهاا احتاللها 
"في انت ار مل تست ي  إسرائي  لمبادرة الرئي  ترامى  مىل م ى  عيىد صىفية سىالم  بعل  مندد شو 

 .8الدولتيل" تاريخية، وفح ح   
  إنىب قىام سىوية مىا رئىي  الحكومىة  نيىاميل نتنيىا و إسىحح  رتسىو   المعسكر الصهيوني قا  رئي

 .9"التييت بيادة لم تر م عيل إسرائيلية" ، وتابا مفاخراا وليائهم دة في العالم العر ي زيارة قا
 ل نىىىة خاصىىىة تتىىىيح للفلسىىىفينييل  اإلسىىىرائيلي ىىىي  الالمنفيىىىة الوسىىىف  فىىىي  قيىىىادة  يشىىىكالمشىىىف عىىىل ت

، ممثلىيل عىل 5/6/2017تشىكيلها فىي  التىي تىم   ،. وت ىم الل نىةمالمهمممصادرة   د   ممامهااالستئناف 
الن امية، ال يكونوا مل الذيل يؤدول الخدمة  ملالنيابة العسكرية"، عل  و المدنية،  اإلدارةو االستخبارات، "

نما  .10الل نة" والحفاظ عل  استياللية ااع اافي االحتياط، وذلا  هدف "الحفاظ عل  مهنية  وا 
   الوزراا الهندر ناريندرا مودر  رئي قاNarendra Modi  الذيل " بمل م ناا شعبالمثير  يشاراإنب

الفرا كلها كانت  ملمنارة في التمنولو يا، كدولة ن حت في البياا رلم  إسرائي يعت رول 
 .11 ا" د  

  رسىىىالة إلىىى  اامىىىيل العىىىام لألمىىىم  ليانيكىىىي  ىىىالواليىىىات المتحىىىدة فىىىي اامىىىم المتحىىىدة  مندوبىىىةبعثىىىت 
مىىىا فيهىىىا باالن ىىىمام إلىىى  الواليىىىات ، واامينىىىة العامىىىة لليونيسىىىكو، فال تهمنفونيىىىو لىىىوتير المتحىىىدة، 

 سىىىى دالخليىىىى  والم عىىىىد  سىىىىكو، ي  الفلسىىىىفينييل تمريىىىىر قىىىىرار فىىىىي اليونالمتحىىىىدة فىىىىي معار ىىىىة محاولىىىىة 
 .12يتبا الفلسفينييل ويتعرة لخفر الدمار عالمياا  اإل را يمي إرثاا 

 4/7/2017، الثالثاء

  إلىى  التياعىىد المبكىىر. ا  لىىزةفىىي قفىى مو فىىاا  6,145إحالىىة  الفلسىىفينية فىىي رام هللاحكومىىة القىىررت 
 اإل راا واإل ىرااات السىابية ومر مل  ذا لرسمي باسم الحكومة يوسف المحمودومو ح المتحدث ا

 لتخلىيل حركىة حمىا  ىدفا إ رااات مخرى قد تتخذ في  ذا اإلفار،  ي إ رااات مؤقتة ومرتبفة 
 .13االنفصا  إل عل االنيسام، ووقف كافة خفواتها التي تيود 

   ر وم، النافح باسم حركة حما ، إل إ رااات عبىا  بحىح لىزة ومىو في السىلفة فىي  وزر فقا 
فىىىي تصىىىريح  ،وممىىىد  ر ىىىوم إ ىىىرااات ليىىىر مخالقيىىىة وليىىىر إنسىىىانية. ،وا  بىىىار م علىىى  التياعىىىد ،لىىىزة

صىىحفي، مل إ ىىرااات عبىىا  ال عالقىىة لهىىا  إنهىىاا االنيسىىام،  ىى  تعىىززس وتعمىىح الشىىر  الفلسىىفيني 
وميومىىات صىىمودسه تمهيىىداا لفىىرة مخفىى  لتصىىفية الي ىىية الفلسىىفينية  بتىىوتسىىتهدف  ىىر  وحد

 .14ممريكي-تما ياا ما المشرو  الصهيو
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  مىىرية فىىي  2,500قىىا  المتحىىدث باسىىم وزارة الصىىحة فىىي قفىىا  لىىزة مشىىرف اليىىدرة إل حيىىاة نحىىو
  .15تحويالت العالج بالخارج رام هللا"خفر"،  ر اا وقف وزارة الصحة  

  مدينىىة  ت فىىينعيىىدتىىي ا، ال41الىىى فىىي دورتهىىا  ،لمن مىىة اليونسىىكوالعىىالمي التابعىىة ت نىىت ل نىىة التىىراث
والميىىدم  ،المعىىد مىىل ق ىى  ااردل وفلسىىفيل ،، قىىرار " لىىدة اليىىد  اليديمىىة ومسىىوار ا"ةيىى ولندالكرامىىوف 

 مىىل رلمبىىال، ثىىالث دو  وعار ىىتبعشىىر ميدتىىب بعىىدما و ىىاا ت نىىي اليىىرار،  مىىل الم موعىىة العر يىىة.
للم لىى  التنفيىىذر لليونسىىكو  سىىابياا  قىىراراا  12إلفشىىا  اليىىرار، الىىذر ممىىد اعتمىىاد  ةيسىىرائيلاإلال ىىغوط 

قرارات سابية لل نة التراث العالمي، و ميعها تنا عل  مل تعريف الو ا التاريخي اليائم سبعة و 
1967 سنةفي اليد   و ما كال عليب تراث المدينة الميدسة ق   احتال  اليد  

16. 
   فىإل  واال الع ىرر حسى  موقىا بو  يهودر إل  ت  م يى  على  مىتل فىائرة خاصىة. رمها مئتا وص

نىىب مىىل المتوقىىا مل يصىى  ا الف مىىل ا  و  ،مريكيىىة وكنىىداالمهىىا ريل قىىدموا مىىل الواليىىات المتحىىدة اا
 .17ا الشماليةممريكمل   ذس السنةالمها ريل اليهود 

   ونيلىت  إسىرائيلية وسى  قفىا  لىزة.تمكنت المياومة الفلسفينية مىل السىيفرة على  فىائرة اسىتفال
في التلفىاز اإلسىرائيلي عىل  ىي  االحىتال  تيميىدس رسىمياا فيىدال فىائرة اسىتفال  مىل  اليناة العاشرة

 .18نو  "رام  السماا" خال  تحلييها في م واا  نو  اليفا 
 منىاز   رف ت المحكمة العليا االلتما  الذر قدمتب عائلة م و خ ير ع ر محاميها مهند  بارة لهدم

باختفاف م و خ ىير  ةالما يلسنة االذيل دانتهم المحكمة المركزية اإلسرائيلية  ،اإلسرائيلييل الثالثة
 .19اليد  لر يفي لابة  ق   قتلب و و حي   ،2014 سنةمل ممام منزلب في شهر تموز مل 

  عمير  يىرت صعد Amir Peretz وآفىي لبىار Avi Gabay رئاسىة لل ولىة الثانيىة فىي االنتخابىات ل
 يىىىرت  علىىى  معلىىى  نسىىىبة مىىىل ااصىىىوات، حيىىىث حصىىى  علىىى   حصىىى و  .اإلسىىىرائيلي حىىىز  العمىىى 

واحتىى   .صىىوتاا  8,395، مر %27ممىىا لبىىار فيىىد حصىى  علىى  نسىىبة  .صىىوتاا  10,141، مر 32.7%
 .20مصوات في  204,5، مر %7.16المكال الثالث  نسبة  إسحح  رتسو الحز  الحالي  رئي 

  منتمية  "إر ا يةخلية " اعتيا عل   روف  إ را يماللواا عبا  الل ناني العام عل ح المدير العام لألمل
والخف  التي كانت تعتزم تنفيذ ا ل ر  االستيرار مل خال  تف يرات والتياالت  ،تن يم داع  إل 

عسىكرر ينصى  لمخيمىات الل ىوا الفلسىفيني، ويىراد  -مكمىل ممنىي "وعمليات انتحاريىة، من هىاا على  
 .21يفهم في ما ال يريدونب مل موا هة"وتور  ،ج ل نال والال ئيل الفلسفينييلمنب استدرا

   فىي و  في زيارة رسمية تستمر لثالثىة ميىام. "إسرائي "إل  الوزراا الهندر ناريندرا مودر  رئي وص
يا رئي  الىوزراا، كنىا فىي انت ىاركم لفتىرة " :قا  رئي  الوزراا  نياميل نتنيا و لمودر كلمة ترحي ية

 ."شىالوم، يسىعدني مل ممىول  نىا"باللغة الع رية،  قا  مودر، متحدثاا و . "في الواقا عاماا  70لة، فوي
إنىىىب لشىىىرف ع ىىيم لىىىي مل ممىىىول مو  رئىىىي  وزراا  نىىدر ييىىىوم  هىىىذس الزيىىىارة ليىىىر " :قىىىائالا  وم ىىاف

إلى  مشىار و  ."وزيىارتي  ىي احتفىا  بيىوة روابى  تمتىد ليىرول  ىيل م تمعينىا ...المس وقة إل  إسىرائي 
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قرافيىىىة، وقىىىام  رعايتهىىىا بالعمىىى  ال ىىىاد وروئ و شىىىع  إسىىىرائي   نىىى  ممىىىة تسىىىتند علىىى  مبىىىاد  ديم"مل 
 .22"إل مبفالمم  م مصدر إلهام لأل يا  الشابة"وقا :  .". إل الهند تشيد  إن ازاتمماال تمار

 5/7/2017، األربعاء

  لب منذ ترمسىب المكتى  المكت  السياسي لحركة حما  إسماعي   نية، في مو  خفا   رئي معلل
واستعرة  نية م رز مولويات  عل رؤية الحركة ومولويات عملها خال  المرحلة اليادمة. ،السياسي

 ،ميدسىىىاتالألرة و لىىىوالتىىىي تتمثىىى  فىىىي موا هىىىة االحىىىتال  الغاشىىىم  ،الحركىىىة فىىىي المرحلىىىة المي لىىىة
 ،الحصار مم ،لح منها باليماوا  راااتب المخالفة لألعراف والييم وقواعد اليانول الدولي، سواا ما تع

ر  نية عل رفة الحركة نسىبة حىائ  ال ىراق وع    االستيفال. مم ،التهويد مم ،مصادرة اارا ي مم
وال يمكىىل التنىىاز   ،للصىىهاينة المحتلىىيل، فحىىائ  ال ىىراق  ىىزا مصىىي  مىىل المسىى د ااقصىى  المبىىارا

 الفلسىفيني شىع ال مىا حىح   مل مر حلو  مو تسىويات تتعىارة وممد  نية عنب بحا  مل ااحوا .
قامىىىة الدولىىىة الفلسىىىفينية ذات السىىىيادة وعاصىىىمتها اليىىىد  لىىىل يكتىىى  لهىىىا  فىىىي الحريىىىة واالسىىىتيال  وا 

 .23"في و هها، مهما كلفنا ذلا مل ثمل منيعاا  سنيف سداا "و ،الن ائ
  ااحمىىىد إل الحىىىديث عىىىل "تبىىىاد  اارا ىىىي" لحىىى    عىىىزامقىىىا  ع ىىىو الل نىىىة المركزيىىىة فىىىي حركىىىة فىىىتح 

 علىىىى  إذاعىىىىة سىىىى وتنيا بوشىىىىدد ااحمىىىىد خىىىىال  حديثىىىى .ا يىىىىزا  مفروحىىىىاا مىىىى ىىىىية الفلسىىىىفينية كىىىىال و الي
Sputnik 24نفسها الييمةب، عل  مل مر تباد  لألرا ي ار س   ي   مل يكول بالمث  و الروسية. 

  الل نىىة التنفيذيىىة لمن مىىة التحريىىر الفلسىىفينية تيسىىير خالىىد قىىرار رئىىي  السىىلفة محمىىود  ع ىىو ىىا م
فىىىىىي وشىىىىىدد ييىىىىىر مسىىىىىم  وزارة الخار يىىىىىة الفلسىىىىىفينية إلىىىىى  وزارة "الخار يىىىىىة والمغتىىىىىر يل"، عبىىىىىا  تغ

" يروقرافية ال قيمة لىب ولىل ييىدم مو يىؤخر" فىي عمى   عل  مل اليرار تصريحات لصحيفة "فلسفيل"،
 .25دائرة شؤول المغتر يل داخ  من مة التحرير

   مفالبىة باالسىتعداد لليىوم  "إسىرائي "إل يل زئيف ملم في الحكومة اإلسرائيلية وزير شؤول اليد قا
التالي لغيا  الىرئي  الفلسىفيني محمىود عبىا  بصىورة مفا ئىة عىل المشىهد السياسىي الفلسىفيني، 

 .26من ومة إدارية لني  السلفة إل  خليفتب عد  منب لم ي   خصوصاا 
  ائيلية ترى وتعتيد مل الحر  شر ع ر موقا اليناة الع رية الثانية، مل لال ية إسر ن   ،إسرائيلي استفال م هر

مىىل اإلسىىرائيلييل يعتيىىدول مل  نىىاا  %56فىىإل وحسىى  االسىىتفال   المي لىىة سىىتمول و هتهىىا قفىىا  لىىزة.
مل الفرصىة لمثى  ذلىا  %35ى وحما  في لزة، في حيل يىر  "إسرائي " يل الحر  فرصة ك يرة بيل تندلا 

 .27إيرالما  %9حز  هللا، وعل اعتياد م مل الحر  قد تمول ما  %35فيما معر   منخف ة.
   عىىارف م ىىو  ىىراد إل المىىو فيل الىىذيل  لىىزة فىىي قفىىا  الفلسىىفينية نيابىىة مىىو في السىىلفة رئىىي قىىا

ومو ىىح م ىىو  ىىراد مل  للتياعىىد المبكىىر  ىىم مىىل "المىىدنييل". الفلسىىفينية فىىي رام هللاحكومىىة المحىىالتهم 
 .28لي ااا لالل و ئ بولو   ،يرار  و "سياسي بحت ولي  لب عالقة باليانول"ال



 2017 يوليو/ تموز ___________________________________________________________

  5       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  تعىىاني مىىل معىىدالت بفالىىة  يةفلسىىفينالسىىلفة الإل  مىىيمول م ىىو شىىهال الفلسىىفيني قىىا  وزيىىر العمىى
ملىىف عافىى  عىىل العمىى  مع مهىىم مىىل الخىىري يل والشىىبا ،  400حىىو نوفيىىر متزايىىدة، حيىىث يو ىىد 

مل عىىدد العىىافليل عىىل العمىى  سىىيرتفا  الن ىىر إلىى  . ولفىىتالفيىىرملىىف مسىىرة تعىىي  تحىىت خىى   320و
 .29، في حا  استمرار الو ا دول إي اد حلو  عملية وحيييية2030 سنةملف بحلو   009إل  

  موصىى  مىىؤتمر سياسىىات حىىز  المىىؤتمر الىىوفنيAfrican National Congress فرييىىيال نىىو  إ ،
ت نىىي نىىداا ل ىىال الت ىىامل مىىا الشىىع  الفلسىىفيني  تخفىىية  الىىذر ينعيىىد فىىي مدينىىة  و انسىى ير ، 

مىا اليىيم والمبىاد   ، وذلىا انسى اماا "إسىرائي "لدى  فرييياإماسي لدولة  نو   لو يمستوى التمثي  الد
 .30ي يتب العادلةلتحت االحتال  و الرازئ لشع  الفلسفيني لالتحررية للحز ، ونصرة 

 6/7/2017، الخميس

  ات   الىىوزراا اإلسىىرائيلي  نيىىاميل نتنيىىا و مىىا رئىىي  الىىوزراا الهنىىدر نارينىىدرا مىىودر سىىبا اتفاقيىىرئىىيوق ىىا
تعاول  يل ال لديل،  ينها مذكرة تفا م  يل دائىرة العلىوم والتمنولو يىا الهنديىة وسىلفة التعىاول اإلسىرائيلية، 

مليول دوالر. كما تم  توقيا ثىالث اتفاقيىات تعىاول  40إلقامة صندوق للتفوير والبحث الصناعي بييمة 
ة فىي م ىا  التعىاول الزراعىي، واتفاقيىة في م ا  الف اا، إ افة إل  اتفاقيتيل في م ا  الميىاس، واتفاقيى

ل يا من ومة "اليبة الحديدية" اإلسرائيلية الم ىادة للصىواريخ والفىائرات، بييمىة مليىارر دوالر. وستشىم  
 .31الصفية إقامة شركة  ندية إسرائيلية مشتركة، ت ني مصنعاا إلنتاج  ذس المن ومة في الهند

   محمىىد بحىىر منىىب لىىل يي ىى  بمحىىاوالت الىىرئي  محمىىود لىىرئي  الم لىى  التشىىريعي  ااو ممىىد النائىى
وقفىا الرواتى   ،ااخيىرة  تشىديد الحصىار إ راااتىبمل خال   ،عبا  فص  قفا  لزة عل الوفل

اعتمىىاد م لىىدى الىىرئي  اامريكىىي  موراقوقىىا  "إل حركىىة فىىتح ورئيسىىها عبىىا  ييىىدمول  والمهر ىىاا.
لىىىي عىىىل الحيىىىوق الفلسىىىفينية، و يىىىا الىىىو م علىىى  قاعىىىدة التنىىىاز  عىىىل الثوا ىىىت والتخ ،مىىى ادونالىىىد تر 
حىد ول الداخليىة للىدو  العر يىة، ولىل تسىمح اؤ وممد مل "حما  والمياومىة لىم تتىدخ  فىي الشى لشع نا".

 .32"نا في  لصالح ق يتنا الفلسفينيةتعم  لصالح محد، وعمل موداة في يد محد مل تمول المياومة يب
  رئىي  المكتى  الفلسىفينية محمىد م ىدالني خفىا  الل نىة التنفيذيىة لمن مىة التحريىر  ع ىووصف

متصىىىىل  فىىىىي  ،بينىىىىب "مىىىىرل فىىىىي الشىىىىك  5/7/2017فىىىىي  نيىىىىة السياسىىىىي لحركىىىىة حمىىىىا  إسىىىىماعي  
محمىد دحىالل  ىى"تحالف  النائى  كما وصف م دالني اتفاق )تفا مات( حركة حما  مىا ال و ر".
 .33اا في ما اتفيا عليب"ل "مر عية الفرفيل ال تسمح لهما بالذ ا  بعيدإ قا و  ،الميزوميل"

  قنىوات، عل و ىود في قفا  لزة الوفني الفلسفيني ااملرئي   هاز  ،كشف العميد نعيم الغو 
 حىىوار قائمىىة مىىا اامىىل المصىىرره لحمايىىة الحىىدود ال نو يىىة ليفىىا  لىىزة، ووصىىف بىىيل  نىىاا روحىىاا 

 .34إي ا ية  ديدة تسود العالقة المتبادلة
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   خىال  زيىارات وفىود   ىرتو ود مر عروة سياسية  د الز ارمحمو  حما حركة في  الييادرنف
 .35الحركة، للعاصمة المصرية اليا رةقيادة 

  ميىىا مكونىىات الحيىىاة فىىي قفىىا  لىىزة، تحت ىىر بفعىى  الحصىىار وليىىا   ملاقتصىىادر  تيريىىركشىىف 
مىىىدير العالقىىىات العامىىىة ، الىىىذر معىىىدس مر مفىىىح لالنفىىىراج بشىىىك  لىىىم يسىىى ح لىىىب مثيىىى . و ىىىيل التيريىىىر

عىىدد المنشىىالت االقتصىىادية التىىي  مل ،م بغرفىىة ت ىىارة وصىىناعة محاف ىىة لىىزة مىىا ر الفبىىا واإلعىىال
حىو نمنشىيس، وقىدرت خسىائر ا المباشىرة وليىر المباشىرة   427,5 تت ررت في كافة اليفاعىات  لغى

 .36مليول دوالر 284
 ي مل ملس شبكةفي ميا لة ما  ،قا  وزير الخار ية اليفرر الشيخ محمد  ل ع د الرحمل آ  ثاني 

ولي  لديها مر تمثيى  عسىكرر فىي  ،حركة حما  ممثلة في الدوحة بمكت  سياسي، إل يةمريكاا
إلىى  مل بعىىة قىىادة الحركىىة  ىىاؤوا للمشىىاركة فىىي مفاو ىىات المصىىالحة الوفنيىىة  دولىىة قفىىر، مشىىيراا 

التي تلع  دولة قفر دور الوسي  فيها، و ي مفاو ات مدعومة مل  ان  الم تما الدولي وتىتم 
 .37"مل دولة قفر ال تدعم حما ،    تدعم م   لزة" بالتنسيح ما الواليات المتحدة، مؤكداا 

  اامريكي عل  عري ة تفال  وزارة خار ية بالد م بالتدخ   رسمياا  المون ر في  ع واا  32وق ا 
ب سىىىىلفات تت همىىىى ، والىىىىذرالناشىىىى  الفلسىىىىفيني عيسىىىى  عمىىىىرولمنعهىىىىا مىىىىل محاممىىىىة  تىىىى  م يىىىى لىىىىدى 

 .38"التحرية"إلسرائيلية  ىاالحتال  ا
 7/7/2017، الجمعة

 الل نىة فىي قائمىة التىراث العىالمي. كمىا مدر ىت (المدينىة اليديمىة) در ت ل نة التراث العالمي الخليى م 
تال لىىىدة اليديمىىىة فىىىي الخليىىى  فىىىي قائمىىىة التىىىراث المعىىىر ة للخفىىىر.   ع ىىىواا، 12 اليىىىرار لصىىىالح وصىىىو 

يىىرار قىىررت ال علىى فىىي رد ىىا و  .التصىىويت عمليىىة فىىي ةالمشىىارك عىىل 6 وامتنىىا  ،3 معار ىىة ميا ىى 
خصىىم مليىىول دوالر مىىل مىىدفوعاتها لألمىىم المتحىىدة، وتحويلهىىا ل نىىاا مىىا مسىىمتب  ىىى"متحف  "إسىىرائي "

 "إسىىرائي "يىىرار بينىىب "سىىخيف وو مىىي"، وقىىا  إل الووصىىف نتنيىىا و  للتىىراث اليهىىودر" فىىي الخليىى .
 .39ي التسمية اليهودية للحرم اإل را يمي"سوف تواص  الحفاظ عل  مغارة المخ يال"، و 

  و ىو علىى  مىىتل درا تىىب  ،إسىىرائيليسىب مسىىتوفل عبعىىد مل دعمىىر محمىد عيسىى   الفلسىىفينياستشىهد
 .40مثناا مزاولتب عملب في  يا اليهوة والشارفي قر  منفية اانفاق في  لدة  يت  اال  ،النارية

  تخىىذ  لىىل قفىىر" إل العمىىادر محمىىد يفىىرر ال السىىفير لىىزة إعمىىار إلعىىادة اليفريىىة الل نىىة رئىىي  قىىا 
 .41"توقف دول  لزة قفا  إعمار  هود وسنواص  ،الفلسفيني الشع 

 مسىىىىبا  عىىىىل اإلعىىىىالل دول  فيهىىىىا المتصىىىىفحيل عىىىىل 48 عىىىىر  موقىىىىا السىىىىعودية السىىىىلفات ح  ىىىىت 
 م ن يىة، صىحفية تيىارير سنشىر   ىو السىعودر الح ى  يفسىر مل يمكىل مىاوذكىر الموقىا مل  .الح  
سرا لر ية  محمىد  تعيىيل اإلسىرائيلية والفرحىة السىرية، السىعودية – اإلسىرائيلية العالقات عل ئيلية،وا 
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 السىىىلفات تسىىىع  ي ىىدو مىىىا علىىى  الىىذر "اامىىىر ومشىىىار الموقىىىا إلىى  مل  ىىىذا .للعهىىد وليىىىاا  سىىىلمال  ىىل
 .42العر ية اإلعالم وسائ  مل العديد في قد نشر فيها"، الموافنيل عل ح بب السعودية

 8/7/2017، السبت

  إنب سيدعم بك  قوة مبادرة السالم التي مفليها الرئي   محمود عبا  ةالفلسفيني السلفة قا  رئي
 .1967، خىال  عىام واحىد، وفىح حىدود "الىدولتيل حى   "، وتعهىد فيهىا  إن ىاز ترامى ي دونالىد مريكاا

دة تىىون ، منىىب سىىيعم  علىى  تحييىىح الوحىى فىىي "الشىىرق ااوسىى "فىىي حىىوار م رتىىب معىىب  ،وممىىد عبىىا 
نهاا االنيسام بصفتب محد متفلبات قيام الدولة  .عل  الرلم مىل تو هىات حركىة حمىا  ،الوفنية وا 

نمىىىا حمىىىا ، ومنىىىب قىىىد يل ىىىي إلىىى  فىىىرة  وممىىىد عبىىىا  علىىى  منىىىب ال يريىىىد معاقبىىىة م ىىى  قفىىىا  لىىىزة، وا 
 .43"انيال ها"عيوبات مالية فورية عل  الحركة إل بار ا عل  الترا ا عل 

 لزة عل توقف مولديل في محفة المهر اا عل العم ، بسى   قيىام  قفا  معلنت سلفة الفاقة في
 .44إل  مصر لشراا الوقود سلفة النيد  رام هللا  وقف ك  التحويالت المالية ع ر ال نوا

   مكثفىة على   إ ىراااتإل حركتىب سىتتخذ  السياسي لحركة حما  إسىماعي   نيىةالمكت   رئي قا
العزاا بال نود المصرييل الذيل  خال  تيديمب ،. وممد  نيةالحدود ما مصر ل مال عدم االختراق

إل ال نىىود المصىىرييل راحىىوا  ىىحية  ،7/7/2017فىىي  قتلىىوا فىىي   مىىات مسىىلحة فىىي رفىىح المصىىرية
"سنتخذ إ رااات كثيرة بحيث تبي  لزة عصية عل  االختراقات اامنية   نية: وقا  عم  إ رامي.

قىا  رئىي  و داد اليىومي، واامىل اليىومي المصىرر". مل مر  ان ، وت   ساحة مل سىاحات االمتى
إل اا هىزة اامنيىة شىددت مىل إ راااتهىا على   ،قفا  الشؤول اامنيىة بغىزة اللىواا توفيىح م ىو نعىيم

مل وزارة الداخليىة فىي قفىا  لىزة  مؤكىداا  ،الحدود ما مصر، في معيا  ااحداث اامنية في سيناا
 .45ل  الحدود ما مصرلل تسمح بير اختراق للحالة اامنية ع

 وقا  الييادر  قفا  لزة. فيحما  مخيماتها الصيفية تحت عنوال "لليد  ما ول"  حركة مفليت
علىىى  مل اليىىىد   يؤكىىد السىىىنة سلهىىىذ ة حمىىا فىىي حمىىىا  مسىىامة المزينىىىي إل عنىىىوال مخيمىىات حركىىى
تىىىي وسيشىىىارا فىىي  ىىذس المخيمىىات ال االحىىتال . وصىىلة الي ىىية الفلسىىفينية، ومحىىىور الصىىرا  مىىا 

 .46ملف مل اإلناث 70و ،ملف مل الذكور 50ملف مشاراه  120ستستمر قرابة شهر كام ، نحو 
  العر يىىة الدولىة  ىىي قفىر إل ،اليىادر ع ىىد حىاتم اليىىد  لىدعم الدائمىة اليفريىىة الل نىة سىىر ممىيل قىا 

. إمكانياتهىىىا حسىىى  دعمىىىاا  تيىىىدم مخىىىرى  مؤسسىىىات  خىىىالف لليىىىد ، دائمىىىاا  دعمىىىاا  تيىىىدم التىىىي الوحيىىىدة
 .47المحتلة المدينة تحتا ها التي المشاريا م رز عل اليادر ع د حدثوت
 9/7/2017، األحد

  نائباا مل نوا  كتلة التغيير واإلصالئ في ال فة  37رام هللا روات   الفلسفينية في سلفةالقفعت
يونيىىىو، بشىىىك  رسىىىمي، فيمىىىا رف ىىىت وزارة الماليىىىة إعفىىىاا مر م ىىىرر لهىىىذس  /الغر يىىىة لشىىىهر حزيىىىرال
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وقىىا  النائىى  ميمىىل درالمىىة: "تفا ينىىا اليىىوم بعىىد تو هنىىا لل نىىا مل روات نىىا لىىم تصىىرف لنىىا  ة.الخفىىو 
إباللهىم مىل  النائ  ع ىد ال ىا ر فيهىاا منىب تىم   وممد ".يونيو /كالمعتاد، مل مستحيات شهر حزيرال

 .48إييافها بيوامر مل  هات عليا نائباا قد تم   37ق   وزارة المالية الفلسفينية بيل روات  
 فىي  اإلداريىةلغىاا حركىة حمىا  الل نىة إمحمود عبىا  على   ىرورة  ةالفلسفيني السلفة رئي مد م

وشىدد  االنتخابىات. إل لزة والسمائ لحكومة الوفاق الوفني بممارسة مهامها في اليفا  والذ ا  
 شىىاروم منىىب "إذا لىىم يحصىى   ىىذا، فىىنحل لنىىا إ راااتنىىا". ،فىىي حىىوار مىىا التلفزيىىول التونسىىي عبىىا ،
"موقفىىت بعىىة المصىىاريف علىى  ممىى  مل  :مو ىىحاا  نىىب لىىم يوقىىف كىى  شىىيا عىىل لىىزة،م إلىى  عبىىا 

 .49ب خفر وي ر بالمصلحة الفلسفينية"تفهم حما  مل الفريح الذر تسير في
   سىىترح   إن ىىاز وقىىف حيييىىي إلفىىالق الىىوزراا اإلسىىرائيلي  نيىىاميل نتنيىىا و إل "إسىىرائي   رئىىي قىىا

د العسكرر إليرال وقف إفالق النار  ذا مل يؤدر إل  تمركز الو و ، ولمل ال ي وز لةالنار بسوري
م إحباط تعىا ى" ى وشىدد على  منىب متمسىا ."بشىك  خىاا ةو  نىو  سىوري ،عمومىاا  ةومتباعها بسىوري

 .50"حز  هللا ع ر اارا ي السورية
 صىىىىالح وليىىىىر ،"ملىىىىوث" البحىىىىر شىىىىاف  نصىىىىف مل لىىىىزة قفىىىىا  فىىىىي ال يئىىىىة  ىىىىودة سىىىىلفة معلنىىىىت 

 . 51المهر اا مزمة  راا معال ة، دول  الصحي الصرف مياس  خ   تواص  بس  لالست مام، 
  منهىىىا م رمىىىت  ملىىىة صىىىفيات مىىىا الصىىىناعات العسىىىكرية اإلسىىىرائيلية  اإلسىىىرائيليةالىىىدفا   وزارةمعلنىىىت

وتشىىىم   ،مليىىىول دوالر 420بييمىىىة  اإللمترونىىىيالمىىىتالا من ومىىىات حر يىىىة مىىىل الصىىىواريخ والعتىىىاد 
ومن ومىىىات  ،وآليىىىات تحكىىىم ومراقبىىىة ،ومعىىىدات للحىىىر  اإللمترونيىىىة ،من ومىىىات اعتىىىراة صىىىواريخ

رشاد تمنولو ية متفورة  .52اتصا  وا 
  محمود عبا  ة الفلسفينيةفلرئي  السالسيسي، خال  استيبالب  ع د الفتائ المصرر  الرئي ممد، 

إقامىىة دولىتهم المسىىتيلة  فىيالفلسىىفينييل  عىىاد  وشىام  ي ىىمل حىح   مصىىر للتوصى  إلىى  حى    سىعي
 .53اليد  وعاصمتها شرقي ،1967ل  حدود ع

   د رئي  الل نة اليفرية إلعادة إعمىار لىزة محمىد العمىادر تيميىد "وقىوف دولىة قفىر مىا الشىع  د 
علىى   ىىام   ،وقىىا  العمىىادر ال ىىروف الحاليىىة والحصىىار ال ىىائر علىى  قفىىر". الفلسىىفيني فىىي  ىى   

"نحىىىل مىىىا  :رسىىمها مففىىىا  لىىىزةتوقيعىىب لوحىىىة  داريىىىة اميىىىر قفىىىر الشىىيخ تمىىىيم  ىىىل حمىىىد آ  ثىىىاني 
الشىىىع  الفلسىىىفيني، وسىىىوف نيىىىوم  توقيىىىا عيىىىود  ديىىىدة لمشىىىاريا  ديىىىدة خىىىال   ىىىذس الزيىىىارة، كمىىىا 

 .54سنفتتح العديد مل المشاريا اليفرية في اليفا "
 يونسىكو اعتىذرالمل سىفيراا عر يىاا مىل السىفراا العىر  فىي من مىة  يديعوت محرونوتصحيفة  ذكرت 

عىل "ا ىفرارس للتصىويت مىا  Carmel Shama-Hacohen رمى  شىاما  كىو يلللسفير اإلسىرائيلي ك
االقترائ الفلسفيني باالعتراف بال لدة اليديمة مل الخلي  والحىرم اإل را يمىي الشىريف، كموقىا تىراث 

 .55عالمي فلسفيني"
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  فىي  ،لىزة، وقىا  المركزية لحركة فتح محمد اشتية التسهيالت المصرية ليفىا  الل نةرفة ع و
"ال نريد مل يىتم  :محمود عبا  إل  مصر رئي التناو  زيارة  ،لياا ما "تلفزيول فلسفيل" الرسمي

"مر إ راا تتخذس يخا لزة ي   مل  :بيولب اشتية مصر خاف و  بحح اليفا . "تنفي  إ راااتنا
 .56حت  ال نكول ن دف في االت ا يل". يكول بالتنسيح ما الييادة الفلسفينية..

 محفىىة  زيوفىىا  شىىتاينتالفاقىىة اإلسىىرائيلي ووزيىىر  مىىد هللاافتىىتح رئىىي  الىىوزراا الفلسىىفيني رامىىي الح
وقىىا  الحمىىد هللا إل المحفىىة ستسىىهم فىىي تىىوفير  لتحويىى  الفاقىىة المهر ائيىىة شىىمالي ال ىىفة الغر يىىة.

محيفىىة كميىىة كافيىىة مىىل الفاقىىة المهر ائيىىة، لسىىد الع ىىز فىىي المهر ىىاا فىىي محاف ىىة  نىىيل والمىىدل ال
 .57مشاركتب في افتتائ المحفة "لح ة تاريخية مش عة" زشتاينتعد   مل  انببو   ها.

 الذيل ارتم وا معما   مسماا عدد مل اإلسرائيلييل الفلسفينية نشرت  يئة شؤول ااسرى والمحرريل
 ية.، ويتليىىول الىىدعم المىىالي والحمايىىة اليانونيىىة مىىل الحكومىىة اإلسىىرائيلفلسىىفينييلقتىى  و ىىرائم بحىىح 

، لمنهم دينوا وحكم عليهم بالس ل المؤ دإل عدداا ك يراا مل  ؤالا  ،في  يال صحفي ،الهيئةوقالت 
( داخىىى  السىى ول اإلسىىرائيلية، و ىىىرى تفويىىا اليىىانول، والعفىىىو 7–5) معىىوام ةلىىم يمكثىىوا سىىىوى ب ىىع

 .58عنهم مو عل بع هم، حت  ق   دخولهم الس ل
 59 يت لحم  شرق عي في عملية داستشهد شا  فلسفيني ومصي   ندر إسرائيل . 
 ا  ورئىي  حكومتىب رامىي لىزة رئىي  السىلفة محمىود عبىيفىا  اليوى الوفنية واإلسىالمية ب فال ت

وقىىىا  الييىىىادر فىىىي حركىىىة   ىىىإخراج اليفىىىا  الصىىىحي فىىىي لىىىزة مىىىل المنامفىىىات السياسىىىية. الحمىىىد هللا
"إل مسىؤولية الو ىا  ف ىي،خالد البف ، في مؤتمر عيد  ىإدارة م مىا الشىفاا ال اإلسالميال هاد 
نسىىانية ق ىى  مل تمىىول السىىيا الصىىحي  فىىي لىىزة يتحملىىب عبىىا  والحمىىد هللا، و ىىو مسىىؤولية وفنيىىة وا 

 .60شك  مل مشكا  المنامفات السياسية"
  فىي  يىروت. يةفلسىفينالسىفارة ال، فىي ميىر حما  في ل نال ليىاا مركزيىاا فتح و حركتي  قيادتاعيدت 

 الفلسىفيني شىع ال م نىااباد  العمى  المشىترا بمىا يخىدم مو ىا  وتوافح الم تمعول عل  تث يت م
في مخيمات الل وا في ل نال، وممدوا الحرا عل  تحييح اامىل واالسىتيرار فىي المخيمىات وعلى  

للع ىىث  مو مسىىتيراا  ،السىىلم اا لىىي فىىي ل نىىال، وشىىددوا علىى  عىىدم السىىمائ بىىيل تمىىول المخيمىىات ممىىراا 
 .61الل نانية، بمل فيهم خالد السيد اامنيةللمفلو يل لأل هزة فيها، مثمنيل ما حص  مل تسليم 

  حيىىح لبىىار فىىوزاا وقىىد  ،العمىى  لحىىز  مىىل الفىىوز بىىيعل  ااصىىوات ليصىىبح رئيسىىاا  آفىىي لبىىارتمكىىل 
 .62عمير  يرت عل  المرشح  %4.52 نسبة 

 معمىىا  علىى   ىىدو   اا  ديىىد اا قانونىىوزيىىر االسىىتخبارات والمواصىىالت اإلسىىرائيلي يسىىرائي  كىىات   فىىرئ
رافيىة فىي اليىد  مىل خىال   و المنيست تحت مسم  "اليد  الم رى"، يي ي  تغييىر التركيبىة الديم
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، ملىف مسىتوفل 150فيهىا  سىكلوي ،ات فىي محيفهىا، لمنهىا تيىا خىارج تخومهىاعمر خمى  مسىت  م  
ف ملى 100في ميا ى  إخىراج  لىدات فلسىفينية تعىداد سىكانها  ،إل  نفوذ ال لدية اإلسرائيلية في اليد 

 .63خارج نفوذ ال لدية
 مسىاعدات ماليىة بييمىة مليىول دوالر ممريكىي على   ادة إعمىار قفىا  لىزةوز عت الل نة اليفرية إلعى

السىفير محمىد العمىادر، رئىي  ومو ح مسرة فييرةه  مل مشرو  " يت كريم" لترميم المناز .  130
مليىىىول  3مىىى   تملفىىىة مل مشىىىرو  " يىىىت كىىىريم"  ىىىو مشىىىرو  متما ،توزيىىىا المسىىىاعدات خىىىال الل نىىىة، 

 .64عائلة( 370دوالر، لترميم مناز  عائالت فييرة بغزة )نحو 
 11/7/2017 ،الثالثاء

  بعىد ممثىر مىلحذرت اامم المتحدة مل مل يكول قفا  لىزة قىد مصىبح "ليىر صىالح للحيىاة" فعىالا ، 
نمائيىة منسىح اامىم المتحىدة للمسىاعدات اإلنسىانية واانشىفة اإلالحصار. وحىذر  ملمعوام  ةعشر 

 .65مل مل "ك  المؤشرات تسير في االت اس الخاف "رو رت باي ر في اارا ي الفلسفينية 
  م لىىا ال انىى    يسىىول  ىىرينبالت "عملية السىىالمى"الموفىىد اامريكىىي لىىإل  فلسىىفينيول  مسىىؤولول  قىىا

سىىىرائيلي للشىىىرو  فىىىي دونالىىىد الفلسىىىفيني بىىىيل  ترامىىى  سىىىيعلل قريبىىىاا عىىىل دعىىىوة وفىىىديل فلسىىىفيني وا 
و ىىات مفتوحىىة علىى  ق ىىايا الو ىىا النهىىائي. ومو ىىحوا مل مبىىادرة ترامىى  تيىىوم علىى  إفىىالق مفا

، وي ىرر خاللهىا التفىاوة عىاميلو  عىامعملية تفاو ية مفتوحة  دالا مل قيود، وتتراوئ مىدتها  ىيل 
 .66عل  ق ايا الو ا النهائي بصورة منفصلة

  قىرار م لى  إدارة الهيئىة العامىة  على  ،خال   لسىتب ااسى وعيةالفلسفيني، صادق م ل  الوزراا
للمىىىدل والمنىىىافح الصىىىناعية الحىىىرة  إنشىىىاا مدينىىىة صىىىناعية بىىىالير  مىىىل مع ىىىر "ترقوميىىىا" بالخليىىى ، 
والموافيىىىة علىىى  تي يىىى  إ ىىىراا انتخابىىىات الهيئىىىات المحليىىىة فىىىي قفىىىا  لىىىزة، التىىىي كىىىال مىىىل الميىىىرر 

 .67حيل توفر ال روف المناسبة إلى ،14/10/2017إ راؤ ا في 
  ي  المكتىى  السياسىىي لحركىىة حمىىا  إسىىماعي   نيىىة، خىىال  حفىى  تخىىري  "فىىوج فلسىىفيل ئىىر  معىىر

عل استعداد حركتب للوصو  إل  مبعد مدى مل م    ،قفا  لزة فيالخام " في  امعة فلسفيل 
 .68عل ال فة مل قفا  لزة لل ينفص  م داا  إنهاا االنيسام واستعادة الوحدة الوفنية، مؤكداا 

  اقترائ مشرو   تيسي  شبكة سكا رات والمواصالت اإلسرائيلي يسرائي  كات  وزير االستخبا دد
مىروراا بكى  مىىل ااردل  ، ىدو  الخلىىي  "إسىرائي "تىىر    ،حديىد إقليميىة عىا رة لمنفيىىة الشىرق ااوسى 

بفرييىة ممثىر فاعليىة بالىدو   "إسىرائي "اليفىار سيسىمح  ىر   عل  مل  ىذا كات  شدد و  والسعودية.
قفىار كىال   ىي إعىادة إحيىاا خى    ،على  تنفيىذ ا "إسرائي "التي تعم   ،مل الخفة اا و ح، مالعر ية
 .69ومنها إل  السعودية ودو  الخلي  ،بالفع  وير   حيفا بااردل ع ر ال فة الغر ية مو وداا 
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 كمعىاقيل، وذلىا نتي ىة للحىر  العدوانيىة على  قفىا    نىدياا  481اإلسىرائيلية  ىى  دفا اعترفت وزارة ال
 ينىىت . و االعتىىراف  هىىم كمصىىا يل  ىىى"صدمة الحىىر " تىىم    نىىدياا  143،  يىىنهم 2014ي صىىيف فىى لىىزة

 االعتىراف  هىم كمعىاقيل يعىانول مىل إعاقىة عاليىة نسى ياا  وزارة مل نصف ال نود الذيل تم  المعفيات 
  نىدياا  57 نىود فىي الخدمىة اإللزاميىة، و 203االعتراف  ى  . وم هرت المعفيات منب تم  %20تزيد عل 

 .70مل  نود االحتياط، كمعاقيل في معيا  الحر  ذاتها 221، و امياا ن
 بمناسبة للسكال، الوفنية والل نة الفلسفيني لإلحصاا المركزر  ال هاز مصدرس مشترا تيرير م هر  

  لىا فلسىفينيةالسىلفة ال منىافح فىي 2017 منتصىف الميدر السكال عدد مل للسكال، العالمي اليوم
 سىىكال عىىدد  لىىا حىىيل فىىي .منثىى  مليىىول  2.43و ذكىىر مليىىول  2.52 مىىنهم نسىىمة، ماليىىيل 4.95 نحىىو
 عدد قدر  ينما منث ، مليول  1.48و ذكر مليول  1.53 منهم نسمة، مالييل 3.01 نحو الغر ية ال فة
 .71منث  ملف 956و ذكر ملف 988 منهم نسمة، مليول  1.94  نحو لزة قفا  سكال

 يفرية إلعادة إعمار لزة، مل إ مىالي تملفىة المشىاريا معلل السفير محمد العمادر، رئي  الل نة ال
ىىىذتها قفىىىر فىىىي اليفىىىا ، خىىىال  السىىىنوات الخمىىى  ااخيىىىرة،  لغىىىت  مليىىىول دوالر  500حىىىو نالتىىىي نف 

"خىال  تلىا السىنوات نف ىذنا نحىو  ممريكي. وقا  العمادر، خىال  مىؤتمر صىحفي عيىدس بمدينىة لىزة:
 ،واإلسىىكال ،والتعليميىىة ،والصىىحية ،والخدماتيىىة ،مشىىرو  بغىىزة، فىىي كافىىة اليفاعىىات اإلنسىىانية 100

، كيلىو متىر 28الذر ي لا فولىب  ،"إعادة تي ي  شار  صالئ الديلومشار إل  مل والزراعة والمهر اا". 
ويمتد مل مع ر رفىح وحتى  مدينىة لىزة، مىل م ىم المشىاريا االسىتراتي ية، فيمىا  لغىت تملفتىب حىوالي 

 . 72مليول دوالر" 84
 تسىع   ،ينهىا "إر ا يىة"بلسعودر لىدى ال زائىر سىامي  ىل ع ىد هللا الصىالح حركىة حمىا  السفير ا اتهم

 .73ل المياومة مكفولة لمن مة التحريرإل  مالسفير السعودر  مشارو  لى"إحال  المشام  في المنفية".
 

  12/7/2017 األربعاء،

 نيىا المهر ىاا  مىل مل في  يال مصىدروس، ،حذر خ راا ممميول مستيلول في م ا  حيوق اإلنسال
عدم استيرار و ا المستشفيات،  الذر فا  ممدس في قفا  لزة قد عمح اازمة اإلنسانية في     

لياا مياس الم ارير لير المعال  ىة فىي البحىر اا ىية المتوسى . مايكى    اوقى وتزايد نيا المياس، وا 
لفلسفينية المحتلة، لينا، الميرر الخاا لألمم المتحدة بشيل و ا حيوق اإلنسال في اارا ي ا

إل إسىىرائي ،  وصىفها المحتىى  الىىذر يسىىيفر ، " ىو واحىىد مىىل الخ ىراا السىىبعة الىىذيل مصىدروا ال يىىالو 
 . 74"عل  دخو  وخروج الب ائا وااشخاا، تتحم  المسؤولية الرئيسية عل تد ور الحالة

  بىار، لفىي المنتخى  آ اإلسىرائيليمحمىود عبىا  رئىي  حىز  العمى   يةفلسىفينالالسلفة  رئي  ني
تحييىىح  م ميىىةبىىار، علىى  لخىىال  اتصىىا   ىىاتفي مىىا  عبىىا ، مىىدمو  بمناسىىبة فىىوزس  رئاسىىة الحىىز .

 . 75اإلسرائيلي - الدولتيل، إلنهاا الصرا  الفلسفيني ح    مالسالم اليائم عل  م د
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  عيسىى  قراقىىا رئىىي   يئىىة شىىؤول ااسىىرى والمحىىرريل شىىهادتب ممىىام ل نىىة اامىىم المتحىىدة  الىىوزيرقىىدم
فىي  1967سىنة  ة المعنية بالتحييح بالممارسات اإلسرائيلية في اارا ي الفلسفينية المحتلةالخاص

الفلسىفينية. السىلفة ال، بعد مل منعتها سلفات االحتال  مل دخو  مرا ي عم   ااردنيةالعاصمة 
وتركزت شهادة قراقىا حىو  الممارسىات اليمعيىة والوحشىية ليىر المسى وقة التىي تعىرة لهىا ااسىرى 

27/5/2017–17/4 يل  الممتدة مامثناا اإل را  عل الفعام في الفترة  في
76. 

  مل السىلفة والييىادة الفلسىفينية لىم تفعىال مىا  ،ع و الل نىة المركزيىة لحركىة فىتح ،اليدوة ناصرممد
فيىىب المفايىىة حيىىا  فتىىوى ال ىىار بشىىيل  ىىدار الفصىى  العنصىىرر، فىىي سىى ي  ال ىىغ  علىى  الم تمىىا 

 .77فيها. وقا  "إننا كفلسفينييل نتحم  مسؤولية  ذا التيصير" الدولي لتنفيذ ما  اا
   مىىل حركىىة حمىىا  فىىي ل نىىال  رئاسىىة ممثىى  الحركىىة علىىي  ركىىة المىىدير العىىام ل هىىاز ممىىل  وفىىدالتيىى

وممىىد  الدولىىة اللىىواا فىىوني صىىليبا، وبحىىث ال انبىىال ااو ىىا  فىىي المخيمىىات الفلسىىفينية فىىي ل نىىال.
وعلىى  تعزيىىز العالقىىات ااخويىىة  ،  ممىىل ل نىىال واسىىتيرارس ركىىة حىىرا حمىىا  علىى  المحاف ىىة علىى

الل نانيىىة الفلسىىفينية، م ىىدداا موقىىف الحركىىة بعىىدم السىىمائ باسىىتخدام المخيمىىات الفلسىىفينية ل ىىر  
ودور ىا  ، ىدورس ثمىل اللىواا صىليبا  هىود حمىا  فىي المخيمىات الفلسىفينية السلم اا لي في ل نىال.

، وممىىد علىى   ىىرورة تفعيىى  التنسىىيح  ىىيل الفصىىائ  واليىىوى هىىافيالفاعىى  فىىي حفىى  اامىىل واالسىىتيرار 
 .78الفلسفينية والدولة الل نانية لحماية اامل المشترا الفلسفيني الل ناني

   (، 3000لشرفة تتعلح بي ية الغواصات، )الي ىية ل إفادة يائير ال يد  عتيد ي حز  مدل  رئي
اإلسىىىرائيلي إلىىى  مل رئىىىي  الحكومىىىة اإلسىىىرائيلية  لتلفزيىىىول فىىىي الينىىىاة الثانيىىىة مىىىا اوملمىىىح فىىىي ميا لىىىة 

 .79 نياميل نتنيا و كال عل  علم بي ية الفساد  ذس
  لتعزيىىز دوالر مليىىول  15 رصىىد االحىىتال  إل اليىىد ، المتخصىىا فىىي شىىؤول  ،بكيىىرات نىىا ح قىىا 

 عر يىىىىة فلسىىىىفينية خفىىىىة و ىىىىا ب ىىىىرورة مفالبىىىىاا  المحتلىىىىة، اليىىىىد  مدينىىىىة حىىىىو  اليهوديىىىىة الروايىىىىة
سالمي  .80االحتال  مؤامرات لموا هة ةوا 

  وصىىف فيهىىا حركىىة التىىي لسىىفير السىىعودر بىىال زائر سىىامي  ىىل ع ىىد هللا الصىىالح امثىىارت تصىىريحات
رئىي  المتلىة النيا يىة لحركىة م تمىا  ه حيث فالى ال زائرفي  حما  الفلسفينية  ى"اإلر ا ية"  دالا 

شىىعور الشىىع  ال زائىىرر ت ىىاس  يحتىىرم"فىىي  يىىال لىىب، السىىفير السىىعودر مل  ،السىىلم ناصىىر حمىىدادو 
الي ىىىية المركزيىىىة، و ىىىي ق ىىىية عيائديىىىة تصىىى  إلىىى  در ىىىة الوفىىىاا بميولىىىة الىىىرئي  الراحىىى   ىىىوارر 

ااميل العىام لحركىة ال نىاا  ،قا  محمد الدالو   ومديل بيل ال زائر ما فلسفيل  المة مو م لومة".
السىفير إلباللىب موقىف ال زائىر،  في  يال لب، "ننت ر مل الد لوماسىية ال زائريىة اسىتدعاا ،الوفني

تىداو  نشىفاا كمىا  ومفال تب باحترام الشع  ال زائرر ومواقفب المؤيدة لتحرير فلسىفيل وااقصى ".
  زائريىىىول علىىى  نفىىىاق واسىىىا ع ىىىر شىىىبكات التواصىىى  اال تمىىىاعي، " اشىىىتا " تحىىىت عنىىىوال "فبعىىىاا 

 .81مياومة" ت مل انتيادات لتصريحات السفير السعودر
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 ل ل نىىىة العالقىىىات الخار يىىىة فىىىي م لىىى  الشىىىيو  اامريكىىىي إلىىى  تىىىون  بفلىىى  "عىىىدم تيىىىدم مع ىىىاا مىىى
باالمتنا  عل "مر شىك  مىل مشىكا  اسىتهداف  التونسيةحكومة الالتعرة إلسرائي  بااذى"، وفال وا 

 .82وبيية الهيئات ااممية" ،والعلوم ،والثيافة ،إسرائي  في الهيئات الدولية المهتمة بالتعليم
 قتصادر صادر عل  رنام  اامم المتحدة اإلنمائي مل اليفا  الخاا فىي لىزة يعىاني ممد تيرير ا

 ،س بب الحصار والييود المفرو ة على  الحركىة والوصىو  إلى  المصىادر الف يعيىة وااسىواق ع زاا 
 وقىىا  الممثىى  الخىىاا للمىىدير العىىام لل رنىىام  ااممىىي رو يرتىىو فالنىىت والحىىرو  المىىدمرة المتمىىررة.

Roberto Valent، ل نسبة البفالة في قفا  لزة  ي مىل معلى  النسى  إ ر،خال  استعراة التيري
 . 83مل شبا ها عافليل عل العم  %60في العالم وما ييار  مل 

  رسالة إل  زيد رعىد الحسىيل، المفىوة اإلماراتيةو ب منور قرقا ، وزير الدولة للشؤول الخار ية ،
إل "حريىىىة التع يىىىر ال يمكىىىل اسىىىتخدامها فىىىي ت ريىىىر  ئالا ، قىىىااإلنسىىىالالسىىىامي لألمىىىم المتحىىىدة لحيىىىوق 

وم رزت الرسالة كيفية تىروي  ال زيىرة للعنىف المتصى  بمعىاداة  وحماية التروي  للخفا  المتفرف".
التىىىىي مشىىىىاد فيهىىىىا  هتلىىىىر ووصىىىىف  ر يوسىىىىف الير ىىىىاو الشىىىىيخ إذاعتهىىىىا لمىىىىواع  وخفىىىى   السىىىىامية 

إلىىى  "مخىىىذ  ىىىذس الفئىىىة ال المىىىة فيهىىىا دعىىىا هللا التىىىي و  ،اا"وعيابىىىاا قىىىدري إلهيىىىاا  الهولوكوسىىىت بينىىىب "تيديبىىىاا 
وفىىىرت منصىىىة لخالىىىد  وذكىىىرت الرسىىىالة مل الينىىىاة اليهوديىىىة الصىىىهيونية ومال يبيىىىي علىىى  محىىىد مىىىنهم".

 . 84ولير م ال هاد اإلسالمي الفلسفينية(، حركة)حما (، ورم ال شلح ) ومحمد  يف ،مشع 
  ل بىىىالدس تحىىىاو  إقنىىىا  السىىىعودية ب ىىىرورة إفىىىالق اإلسىىىرائيلي ميىىىو  قىىىرا إ االتصىىىاالتقىىىا  وزيىىىر

ومو ىىح الىىوزير مل  ىىذس  إلىى  السىىعودية. "إسىىرائي "رحىىالت  ويىىة مباشىىرة خاصىىة  نيىى  الح ىىاج مىىل 
المبىادرة تىىيتي فىىي إفىار  هىىود إدارة الىىرئي  اامريكىىي دونالىد ترامىى  لتعزيىىز التعىاول  ىىيل تىى  م يىى  

يىىىتمكل موافنو ىىىا المسىىىلمول مىىىل التو ىىىب إلىىى  الىىىوزير إل تىىى  م يىىى  تيمىىى  فىىىي مل  وقىىىا  .والريىىىاة
مل الرحلة الفويلة الصعبة عل  مىتل حافلىة تيفىا مسىافة  اارا ي السعودية بالفائرة مباشرة  دالا 

 .85، مع مها ع ر منافح صحراويةكم( 34.1609) ملف مي 
 13/7/2017 ،الخميس

  ما صحفي مشترا في اليد   في مؤتمر،  يسول  رينبالت "عملية السالمى"الموفد اامريكي لمعلل
 ،تسىىىاحي  نغ ىىىيرئىىىي  سىىىلفة الميىىىاس الفلسىىىفينية مىىىازل لنىىىيم ووزيىىىر التعىىىاول اإلقليمىىىي اإلسىىىرائيلي 

فىي شىيل الميىاس، يي ىي بحصىو  الفلسىفينييل  "إسرائي "التوص  إل  اتفاق  يل السلفة الفلسفينية و
 .86(بحريل ااحمر والميتقناة ال)"ناق  البحريل" سنوياا مل مشرو   3مليول م 33عل  نحو 

  مىىىى  "لىىىىم تفىىىىرئ )علىىىى  اقىىىىا  ع ىىىىو الل نىىىىة التنفيذيىىىىة لمن مىىىىة التحريىىىىر محمىىىىد م ىىىىدالني إل إدارة تر
خرا هىىا مىىل حالىىة ال مىىود  ومحىىدداا  وا ىىحاا  الفلسىىفينييل حتىى  ا ل(، تصىىوراا  لرعايىىة عمليىىة السىىالم وا 

 .87عل  ني  مفال  إسرائيليةال ان  اامريكي ييتصر  دور لإل  م م دالنيمشار و  التي تعانيها".
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 صدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في ال فة الغر ية ممر اعتيىا  إدارر بحىح النائى  فىي الم لى  م
 .88خالدة  رار لستة مشهر ،والييادية في ال  هة الشع ية لتحرير فلسفيل ،التشريعي الفلسفيني

  ثالثىىة محكىىام علىى   قفىىا  لىىزةفىىي  العسىىكرية العليىىا التابعىىة لهيئىىة الي ىىاا العسىىكرر  المحكمىىةميىىدت
وحكمىىاا بااشىىغا   ،شىىملت حكمىىيل باإلعىىدام شىىنياا علىى  متخىىا  ري ل ،مىىدانيل بالتخىىا ر مىىا االحىىتال 

 .89الشاقة المؤ دة عل  متخا ر ثالث
  الفصىىائ  واليىىوى الوفنيىىة واإلسىىالمية الفلسىىفينية فىىي ل نىىال بيىىرار المىىدير العىىام لألمىىل  قيىىادةرح ىىت

ل نىال لمىدة  إلى  ةاليا ي  ى"ت ديد إقامة النازحيل الفلسفينييل مل سوري، ا يمالعام اللواا عبا  إ ر 
 .90مشهر م اناا قا لة للت ديد ولمرات عدة مل دول رسوم" 6
   دحىالل  محمىد ل ق ية تعييلمالتغيير واإلصالئ ال رلمانية في لزة محمود الز ار  كتلةممد رئي

مل مىىا قيىى  عىىل التعيينىىات لىىم يىىتم فرحىىب  مو ىىحاا  ليفىىا  لىىزة يىىتم مىىل خىىال  االنتخابىىات، "زعيمىىاا "
تركىىىزت علىىى  ثىىىالث  وقىىىا  الز ىىىار إل التفا مىىىات التىىىي م رتهىىىا حمىىىا  مىىىا دحىىىالل علىىى  الحركىىىة.

ن ىاز ملىف المصىالحة الم تمعيىة، وتفعيى  ل نىة التمافى   ،ق ايا و ي تفعي  الم لى  التشىريعي، وا 
د  لسة مشتركة ما نوا  مل كتلة فىتح وكشف الز ار عل عي الوفني اإلسالمي ومشاريا الفيراا.

 .91ال رلمانية المحسوبة عل  دحالل لمناقشة الي ايا الثالث
  حيىىااا إقىىا  رئىىي  الىىوزراا  نيىىاميل نتنيىىا و فىىي كلمىىة مليا ىىا خىىال  المراسىىم التذكاريىىة التىىي مقيمىىت

  : "لل ني   بير مسىا  بسىيادتنا، لىي  فىي ال نىو 2014الحر  عل  لزة في صيف  قتل لذكرى 
الهىىدوا سىىييا لب الهىىدوا، ولمىىل مىىل يرفىىا يىىدس  ولىىي  فىىي الشىىما  ولىىي  فىىي مر مكىىال مىىل اامىىامل.

 .92كما  دد نتنيا و التزامب  إعادة  نودس ااسرى في قفا  لزة. "علينا سيوا ب رداا حازماا وقوياا 
 14/7/2017 ،الجمعة

  بعىد مل قىاموا  آ   بىاريل، حىم مىلفمل مدينىة مم ال ،1948مل فلسفينيي  فلسفينييلثالثة استشهد
صىىىابةو ل ييإسىىىرائيلل ي نىىىدييتىىى  ب فىىىي عمليىىىىة إفىىىالق نىىىار فىىىي باحىىىات المسىىى د ااقصىىىى   ،ثالىىىث ا 

 ال معة صالة ومنا كام ، بشك  المس د إلالق اإلسرائيلية الحكومة قررتوبعد العملية  المبارا.
بيىىاا إليىىب، مؤديىىةال الفىىرق  علىى  الييىىود تشىىديدمىىا  ،1969فيىىب، وذلىىا للمىىرة ااولىى  منىىذ سىىنة   ممىىر وا 

 صىالة اداا الفلسىفينييل مىل ا الف وا ىفر .اإلسىرائيلية الحكومىة مىل بيىرار مر ونىاا  فتحب إعادة
 ،العمىود وبىا  ،الديل صالئ شار  وخصوصاا  اليديمة ال لدة مسوار مل اليريبة الشوار  في ال معة
عمليىىىىة المل  مردال  لعىىىىاد ئيلياإلسىىىىرا الىىىىداخلي اامىىىىل وزيىىىىررمى و  .ال ىىىىوز ووادر ،ااسىىىىباط وبىىىىا 

 "خفيىىىرة" باليىىىدر الىىىذر يسىىىتدعي إعىىىادة دراسىىىة الترتيبىىىات اامنيىىىة فىىىي المسىىى د ااقصىىى  ومحيفىىىب.
 .93فلسفيني شا  لحم استشهد  يت محاف ة  نو  الد يشة مخيم في اندلعت وخال  موا هات
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 راا اإلسىرائيلي رئىي  الىوز  مىا ىاتفي اتصىا  ، خىال  محمىود عبىا  يةفلسفينال السلفةرئي   ع ر
دانتب للحادث الذر  رى في المس د ااقص  المبارا، كما   نياميل نتنيا و، عل رف ب الشديد، وا 

كمىا فالى  عبىا   فىي دور العبىادة. خصوصىاا و ممد رف ب ار محداث عنف مل مر  هىة كانىت، 
رااات مو المسىى د ااقصىى ، محىىذراا مىىل تىىداعيات  ىىذس اإل ىى اإلسىىرائيلية  ىىإلالق إلغىىاا اإل ىىرااات 

ومىىىل  مىىىامل الميدسىىىة.لتغييىىىر الو ىىىا الىىىديني والتىىىاريخي لأل —مىىىل مر  هىىىة كانىىىت—اسىىىتغاللها 
المسى د حذر الم ل  الوفني الفلسفيني مل محاوالت االحتال  فرة وقائا  ديدة داخى   هتب، 
ومنىىىا إقامىىىة صىىىالة  ،المسىىى د ااقصىىى  إلىىىالق إل ،فىىىي  يىىىال صىىىحفي ،الم لىىى  قىىىا و  .ااقصىىى 

علىىىى  الميدسىىىىات وعلىىىى  حيىىىىوق وحريىىىىة  صىىىىارخاا  وعىىىىدواناا  ، ريمىىىىة وسىىىىابية خفيىىىىرة ،ال معىىىىة فيىىىىب
 .94الفلسفينييل مسلميل ومسيحييل مل ممارسة شعائر م الدينية

 عل  مل عملية اليىد  ، تويترموقا في تغريدة لب عل   ،شدد المتحدث باسم كتائ  اليسام م و ع يدة
 .95المس د ااقص   و ااييونة والعنوال  و المياومة، ومل الشع  الفلسفينيتيميد مل خيار 

  المبىىارا والر ىىاط  ااقصىى المسىى د  إلىى الرحىىا   شىىد   إلىى دعىىت حركىىة فىىتح م نىىاا الشىىع  الفلسىىفيني
وقىا   صالة ال معة  ىو تصىعيد خفيىر ومرفىوة ومىدال. إقامةومنا  إلالقب ملفيب، مؤكدة عل  

ومحيفىىب ممىىر خفيىىر  ااقصىى  د مىىا ي ىىرر فىىي المسىى ملالمتحىىدث باسىىم الحركىىة مسىىامب اليواسىىمي 
علىى  لىىرار مىىا  ىىرى فىىي  سىىلفاا  عىىد  م   إسىىرائيليومحاولىىة السىىتغال  مىىا  ىىرى لتنفيىىذ مخفىى   ،للغايىىة

 .96في الخلي  اإل را يميالمس د 
 المصىىليل ممىىام فىىتح المسىى د ااقصىى  الشىىريف فىىوراا  "إسىىرائي "نىىب علىى  مالحكومىىة ااردنيىىة  ممىىدت، 

. تغييىر الو ىا التىاريخي اليىىائم فىي اليىد  والمسى د ااقصىى  شىىينهامىل  إ ىرااات مروعىدم اتخىاذ 
الحكومىىة  إل ،، النىىافح الرسىىمي باسىىم الحكومىىة محمىىد المىىومنياإلعىىالموقىىا  وزيىىر الدولىىة لشىىؤول 

الميدسىة  ممىامنهمالمسلميل في ممارسة شعائر م الدينيىة فىي  اعتداا عل  حح   مركد عل  رفة ؤ ت
 نيىاميل  مفال  ااردنية حفي ة رئىي  الحكومىة اإلسىرائيليةالمثارت و  إعاقات. مربحرية ومل دول 

  إنب "كال مل اا در عل  كافة اافىراف المعنيىة، بمىا فيهىا ااردل، مل تحىاف  اق، حيث نتنيا و
  دالا  إسرائي ""ل ااردل اختار مها مة شار إل  مم، و عل   ب  النف  وتمتنا عل شحل اا واا"

 .97مل إدانة اله وم
 15/7/2017 ،السبت

 سىابية مىا ولمىل تىدري ياا، ااقصى  المسى د فىتح إعىادة نتنيىا و  نياميل اإلسرائيلي الوزراا رئي  قرر 
 مكتىى  وقىىا  .فيىىب الو ىىا لمراقبىىة خار ىىب كىىاميرات وتث يىىت مداخلىىب، فىىي معىىادل كشىىف م هىىزة و ىىا

 اامىىل وزيىىر مىىل كىى  مىىا نتنيىا و م را ىىا  اتفيىىة مشىىاورات بعىىد اتخىذ اليىىرار إل  يىىال لىىب، فىىي نتنيىا و،
 .98اليد  في الشرفة وقائد ،الشاباا  هاز ورئي  ،اإلسرائيلية للشرفة العام والمفت  ،الداخلي
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 شع  الفلسىفيني إلى  تصىعيد الفي تصريح صحفي،  ،فوزر  ر وم حما  دعا النافح باسم حركة
 ،  كافىىةالمباركىىة واالشىىتباا مىىا العىىدو وقفعىىال المسىىتوفنيل علىى  محىىاور التمىىا اليىىد انتفا ىىة 

ىىى   ،والىىىدفا  عىىىل ااقصىىى  وكسىىىر كىىى  معىىىادالت الميىىىال الصىىىهيوني مهمىىىا  لغىىىت الت ىىىحيات. وحم 
ودعىا كى  م نىاا  حكومة االحىتال  المسىؤولية الماملىة عىل كى  تىداعيات االنتهامىات وال ىرائم. ر وم 
نصىىىرة  ،العر يىىىة واإلسىىىالمية إلىىى  الزحىىىف بات ىىىاس سىىىفارات الميىىىال الصىىىهيوني فىىىي كىىى  مكىىىال اامىىىة

 .99ليد  وفلسفيل، ولل غ  عل   ذا الميال لوقف  رائمب وانتهاماتباألقص  و ل
  اليائمة العر يىة المشىتركة فىي المنيسىت ميمىل عىودة عىل رف ىب لله ىوم الىذر وقىا فىي  معر  رئي

، وقا  خال  مهر ال في رام هللا لمناسىبة الىذكرى الخمسىيل لتيسىي    هىة الن ىا  الشىع ي اليد 
ليىة اليىد ، ثالثىة شىبا  مىل مم الفحىم، مىل عنىا، اسىتعملوا السىالئ... نحىل الفلسفيني: "كانىت عم

مل يسىىتعم  مر شىىا  مىىل شىىبا نا السىىالئ.  ىىذا المىىالم ليىىر شىىع ي، لمىىل  ىىذا المىىالم الىىوفني   ىىد  
وم ىىاف: "نحىىل ال نيفىىز عىىل ااسىىا  مل االحىىتال   ىىو رم  الشىىرور،  الىىذر يحىىاف  علىى  شىىبا نا".

 .100وفي ااقص " و و الم رم ااساسي في اليد 
 م ميىة نتنيىا و،  نيىاميل اإلسىرائيلي الىوزراا رئىي  ما  اتفي اتصا  في الثاني، ع د هللا الملا ممد 

 ممىىد وفيمىا .اليىد  فىي اله ىوم إدانىة م ىدداا  المسى د ااقصى  المبىارا، فىي التصىعيد ومنىا التهدئىة
الملا ااردنىي  فال  دة،العبا وممامل الميدسة اامامل في خصوصاا  مشكالب،   ميا العنف رفة

 إلىىىىالق السىىىىتمرار المفلىىىىح ااردل رفىىىىة علىىىى  مشىىىىدداا  المسىىىى د ااقصىىىى ، فىىىىتح إعىىىىادة ب ىىىىرورة
 .101المس د

 مىل التىوالي عل  الثاني ولليوم منعتهم التي االحتال  وقوات الفلسفينييل  يل ما موا هات اندلعت 
 اليديمىىة، اليىىد  صىىو  سىىيةالميد ااحيىىاا مىىل مسىىيرات عىىدة وانفليىىت .ااقصىى  بالمسىى د الصىىالة
 .102بيمعها وقامت التيدم مل المسيرات منعت التي االحتال  ليوات مشددة ممنية إ رااات وس 

  ع و الل نة المركزية لحركة فتح، تشكي  الحركة لهيئة قيادية عليا  ديىدة لييىادة  ،ممد محمد حل
 60نحىو ، يتىيلف مىل شىارر ي ىاف إليهىا م لى  است ،قياديىاا  19 تتيلف مىل التن يم في قفا  لزة،

 .103لدعمها  هدف إعادة  ناا التن يم مل  ديد وا عادتب للوا هة ،شخصية
 لىىزة قفىىا  شىىاف  ميىىاس ل ىىودة ال ديىىد الفحىىا نتىىائ  إل ال يئىىة فىىي قفىىا  لىىزة  ىىودة سىىلفة قالىىت 

 فىىىو  مىىىل %73 إلىىى  وصىىىلت حيىىىث ك يىىىرة،  در ىىىة الملىىىوث الشىىىاف  فىىىو  نسىىىبة ارتفىىىا  م هىىىرت
 التيىار انيفىا  مزمىة وتفاقم استمرار إل  يعود التلوث  ذا في الس   مل و حتوم. الملي الشاف 

 إلىى  الصىىحي الصىىرف ميىىاس مىىل مكعىى  متىىر آالف 110 مىىل ممثىىر  تصىىريف تسىى   مىىا المهر ىىائي،
 .104معال ة دول  البحر شاف 
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 16/7/2017 ،األحد

 بىا  سىاحة فىي رابفيلالمى على  اإلسىرائيلي االحىتال  قىوات نتي ىة العتىداا فلسفينييل م صي  عدة 
 ال وابىىات مىىل ااقصىى  المسىى د دخىىو  رف ىىهم مىىل سىىاعات بعىىد منهىىا، فىىرد مقامىىت بو  ااسىىباط،

 الشىىىىرفة قامىىىىت عنىىىىدما السىىىىاحة فىىىىي كمىىىىا انىىىىدلعت موا هىىىىات . تركي هىىىىا قامىىىىت التىىىىي اإللمترونيىىىىة
 .105ااقص  للمس د اإلسرائيليات الميتحمات ناتالمستوف   لبعة الحماية  توفير اإلسرائيلية

  فىىىي مدينىىىة اليىىىد   اإلسىىىرائيليمل كىىى  مىىىا تيىىىوم بىىىب سىىىلفات االحىىىتال   الفلسىىىفينية حكومىىىةالممىىىدت
 مساسىاا  د  عىوت   ،وفي اليل  منها المس د ااقص  المبارا، إ رااات احتاللية بافلة واللية ،المحتلة

 المتحىدث الرسىمي باسىم الحكومىة يوسىف المحمىود  تىدخ  دولىي فالى و  بيدسية المس د ااقصى .
سىىىالميوعر ىىىي  الفلسىىىفيني  ااوقىىىافقىىىا  وزيىىىر و عا ىىى  لوقىىىف إ ىىىرااات االحىىىتال  المرفو ىىىة.  وا 

ولىل نسىمح لحكومىة االحىتال  بالع ىث فيىب  ،"ااقص   زا مىل عييىدة المسىلميل يوسف ادعي  إل
 .106واالنتياا مل السيادة الفلسفينية عليب"

 ول مسا  "اليد  الموحدة"، والىذر يىنا عل  مشرو  قان اإلسرائيلية صادقت الل نة الوزارية للتشريا
 .107ع و كنيست 80عل  مل مر مفاو ات حو  تيسيم اليد  منوفة بمصادقة لال ية تص  إل  

   إل عل  الحكومة اإلسرائيلية فحا إمكانية  دم  مردال  لعاد اإلسرائيلي الداخلي اامل وزيرقا"
نفىذر العمليىات العىر  ممىل يحملىول ردال إل   ىدم منىاز  ممودعا  مناز  منفذر عملية ااقص ".

معار ىىتب لهىىدم منىىاز  المخىىر يل اليهىىود ممىىل ينفىىذول م ىىدياا فىىي الوقىىت نفسىىب ال نسىىية اإلسىىرائيلية، 
 .108بيل الحديث ال يدور عل   ا رة واسعة النفاق زاعماا  ،فلسفينييل عمليات إر ا ية  دا 

 قرابىة  إحالىةفعليىاا  نىب تىم  ماد في قفا  لزة عارف م و  ىر  الفلسفينية نيي  مو في السلفة ممد
م موعات  إل نب يتم تيسيمهم م راد  م و ومو ح التياعد المبكر. إل مو ف عسكرر  ملف 11 الى

 .109بحيهم اإل راااتفي دائرة  يئة التياعد لل دا في تنفيذ 
 فىي  ترا ا رئي  الوزراا اإلسرائيلي،  نياميل نتنيا و، عل تيييد حكومتب التفاق وقف إفالق النىار

ليىىىب الواليىىىات المتحىىىدة اامريكيىىىة وروسىىىيا،  ىىىدعوى منىىىب "سىىىيعزز مىىىل قىىىوة إ، الىىىذر توصىىىلت ةسىىىوري
 .110إيرال"
 17/7/2017 ،اإلثنين

 في اإلسالمي اإلفتاا م ل  ا تما  حسيل، وبعد محمد الشيخ الميدسة والديار اليد  مفتي معلل 
 مىل وكى  ،"ي ىوز ال اإللمترونية اتال واب مل ااقص  إل  الدخو  مل باإل ما  تيرر" منب اليد ،
 إ ىىىرااات رفىىىة"و" ااقصىىى  إلىىى  الرحىىىا  شىىىد  " الفلسىىىفينييل وناشىىىد". بافلىىىة صىىىالتب" منهىىىا يىىىدخ 
 عيىىىدت كمىىا ".وميافعتهىىىا اليىىائم التىىىاريخي الو ىىا تغييىىىر فىىي المتمثلىىىة ال ىىائرة اإلسىىىرائيلي العىىدوال
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 التغيىرات ق ىو  رف ىها ختامهىا فىي نىتمعل واليىد ، هللا رام فىي ا تماعىات الوفنيىة والهيئات اليوى 
 .111المس د في اإلسرائيلية السلفات مدخلتها التي

  شىىىع نا الفلسىىىفيني ومياومتىىىب لىىىل "ممىىىد رئىىىي  المكتىىى  السياسىىىي لحركىىىة حمىىىا  إسىىىماعي   نيىىىة مل
فىىىي تصىىىريح  ،وقىىىا   نيىىىة ."يسىىىمحا  تمريىىىر مخففىىىات االحىىىتال  فىىىي المسىىى د ااقصىىى  المبىىىارا

ومعركىة  ،  معركىة مفتوحىة، فهىو ق لىة المسىلميل ااولى   وابىة السىمااصحفي، "إل المس د ااقصى
"نحل  :اليد  باليو  م  وخاف   نية   وية، وعنوال ق ية دونب ترخا الدماا وتهول ااروائ".

  .112في معركة واحدة، وحما  لل تسلمكم ولل تخذلمم، وم ناؤ ا يعرفول فرييهم لنصرة ااقص "
 محمر والمسا  بىب ممىر ال ي مكىل  إلسالمي مل المس د ااقص  خ   ممدت حركتا حما  وال هاد ا

إلىى  وقىىف إ ىىرااات  ،فىىي  يىىال مشىىترا ،ودعىىت الحركتىىال السىىكوت عنىىب بىىير حىىا  مىىل ااحىىوا .
االحىىتال  ورفىىا يىىد الحكومىىة المتفرفىىة عىىل المسىى د ااقصىى  المبىىارا، وعىىودة السىىيادة عليىىب لىىدائرة 

عل مالحية  والمف   ،تحامات المستوفنيل لساحاتب الشريفةااوقاف اإلسالمية كما كانت، ووقف اق
وممىىدت الحركتىىال مل مىىا  ريل مىىل عواقىى  ذلىىا علىى  العىىدو ذاتىىب.ذالمصىىليل والمىىرابفيل  نىىاا، محىى

 .113 رى مل عدوال خال  اايام الما ية لل يمر مرور المرام
 ااقصىىى سىىى د رف ىىىت حركىىىة فىىىتح اإل ىىىرااات اإلسىىىرائيلية ااخيىىىرة التىىىي فر ىىىتها علىىى  محىىىي  الم 

والسىمائ لليهىود باقتحىام ودخىو  المسى د ااقصى   اإللمترونيىة،نيىاط التفتىي   خصوصىاا و  ،المبارا
وشىىدد  مهمىا فىىا  الىزمل. حيىىاا  و ىدالمبىارا وباحاتىب، مشىىددة على  مل  ىىذس اإل ىرااات بافلىىة ولىل ت  

اإلسىرائيلية  مل كى  اإل ىرااات للحركىة، على المتحدث باسم حركة فىتح مسىامب اليواسىمي، فىي  يىال 
 . 114بافلة وستفش 

  بمدينىة ااسىباط بىا  عنىد االحىتال  قىوات ما موا هات في ااق  عل  فلسفينياا،ل و خمس مصي 
 لىىىم منهىىىم إال المصىىىا يل اعتيىىىا  محىىىاوليل المياصىىىد مستشىىىف  ال نىىىود اقىىىتحم فيمىىىا المحتلىىىة، اليىىىد 
 العىىىام اامىىيل ل رلىىوثي،ا مصىىفف  النائىىى  إصىىابة ااحمىىر الهىىال   معيىىىة ومعلنىىت . ىىذلا ين حىىوا
 .115بالرم  مفافية  رصاصة ااسباط با  في الموا هات خال  الوفنية، المبادرة لحركة

  رعايىة  يةفلسىفينالسىلفة الانفلح في رام هللا المحتلة المؤتمر الشبا ي العر ىي التفىوعي ااو  فىي 
مىدار سىتة ميىام.  دولىة عر يىة، على  مل تسىتمر نشىافاتب على  13محمود عبا  وبمشىاركة  رئي ال

مل مىا يتعىرة لىب المسى د  عبىا ، في كلمتىب ممىثالا  ،نائ  رئي  حركة فتح ،وممد محمود العالو 
 .116ااقص  ما  و إال محاولة مل االحتال  لتحوي  الصرا  إل  صرا  ديني

  بعىد إدانتىب  إعىدام الشىا  إيلىور عزاريىاق ت المحكمة العسكرية اإلفىراج عىل ال نىدر اإلسىرائيلي ،
وقىىررت  يئىىة  .2016مىىار   فلسىىفيني ع ىىد الفتىىائ الشىىريف فىىي مدينىىة الخليىى  المحتلىىة فىىي آذار/ال

في االستئناف الذر تيدم بب عل  قرار  المحكمة اإلبياا عليب ر ل االعتيا  المنزلي إل  حيل ال ت  
 .117شهراا  18س بالس ل لمدة الحكم الذر صدر  د  
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 18/7/2017 ،الثالثاء

  النيىىا  عىىل مل سىىلفات االحىىتال  نسىىيت مىىا  مردال  لعىىاد اإلسىىرائيلي يالىىداخل اامىىل وزيىىركشىىف
سالمية لنص  ال وابات اإللمترونية قبالة المس د ااقص ، الفتاا  إلى  مل ذلىا  الن ىر دو  عر ية وا 

ترافيىىىىت  قىىىدو  مو عىىىىل فريىىىح فىىىرف ثالىىىث مىىىا ااخىىىرى. ،كىىىال ع ىىىر اتصىىىا  مباشىىىر مىىىا بع ىىىها
عىىالم إسىىرائيلية عىىل مصىىادر إعالميىىة م ن يىىة، حىىو  و ىىود مىىا مىىا نيلتىىب وسىىائ  إ  مردال تصىىريحات

 .118اإل رااات تلا تفا مات سعودية إسرائيلية حيا 
  مسىتعمرة استشهد شا  فلسفيني، بعد مل مفلح  نىود االحىتال  النىار ت ىاس سىيارة كىال يسىتيلها قىر 

 .119  رائ  نودما مدى إلصابة ثالثة ،  عبح ة تنفيذ عملية د ،كريات مر ا في الخلي 
  وابىات ممىام اإلسىرائيلي االحىتال  قىوات ميىدر على  قمعهم  راا فلسفينياا مل الميد ، 34 مصي  

 المسىى د خفيىى  المصىىا يل  ىىيل وكىىال مىىل .العشىىاا صىىالة مداا عيىى  المبىىارا، ااقصىى  المسىى د
 ومصىا تب ،بىالهراوات عليىب واعتىدت، االحىتال  قىوات  ا متىب الىذر ،ص رر  عكرمة الشيخ ااقص 
 .120مفافية  رصاصة

   ممد رئي  سلفة المياس الوزير مازل لنيم مل الحصة الفلسفينية مل المياس المحالة،  مل مشرو
"ناقىى  البحىىريل" لىىل تحىى  مزمىىة الميىىاس الخانيىىة فىىي ال ىىفة الغر يىىة وقفىىا  لىىزة، ولمنهىىا ستسىىهم فىىي 

لحيىىىوق سياسىىىي يمكىىىل مىىىل خاللىىىب اسىىىتعادة ا التخفيىىف مىىىل حىىىدة اازمىىىة، لحىىىيل التوصىىى  إلىىى  حىى   "
 .121المائية الفلسفينية في ااحواة ال وفية الخا عة لسيفرة االحتال  اإلسرائيلي"

  تحيييىىات الفسىىاد التىىي فىىي ، وذلىىا بسىى   التفىىورات "إسىىرائي "لمانيىىا صىىفية الغواصىىات مىىا مم لىىت
 .122"3000ت ريها الشرفة اإلسرائيلية بملف صفية الغواصات والمعروفة  ى"الي ية 

 ل نانيىاا   ىرم التعامى  مىا العىدو  26حكمىاا ليا يىاا بحىح  الل نانيىة كرية الدائمةمصدرت المحكمة العس
 15اإلسرائيلي واالستحصا  عل   نسيتب. وق   الحكم  و ا المتهميل في ااشغا  الشاقة مدة 

وو ىىا مىىذكرات التوقيىىف الغيا يىىة الصىىادرة بحيهىىم  ،عامىىاا، وت ريىىد م  ميعىىاا مىىل حيىىوقهم المدنيىىة
 .123(دوالر 331,3نحو ) ، وكذلا تغريم ك  منهم م لا مليوني ليرة ل نانيةمو ا التنفيذ

 سىىنور لمن مىىة "مسىىيحيول متحىىدول مىىل المىىؤتمر ال خىىال  ،نائىى  الىىرئي  اامريكىىي مايىىا  ىىن  ممىىد
مل نيىى  السىىفارة  ،" المنعيىىد فىىي واشىىنفل العاصىىمةChristians United for Israel م ىى  إسىىرائي 

 .124اليد ،  ي مسيلة وقت اامريكية مل ت  م ي  إل 
 19/7/2017 ،األربعاء

   تت لىىىىور إلزالىىىىة ال وابىىىىات  اليىىىىد  فىىىىي حركىىىىة فىىىىتح حىىىىاتم ع ىىىىد اليىىىىادر إل صىىىىفيةا  ملىىىىفقىىىىا  مسىىىىؤو
اإللمترونية مل على  م ىوا  المسى د ااقصى ، مؤكىداا مل  ىغفاا ك يىراا مارسىتب السىعودية وااردل، 

مدى إلى  تىدخ  ممريكىي مباشىر. وتىابا:  ،"إسىرائي "مصحوباا  زخم شىع ي متصىاعد و ىال  على  
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 "حسىىى  المعلومىىىات المتىىىوفرة لىىىدينا، م عفيىىىت إسىىىرائي  مهلىىىة حتىىى  مسىىىاا الخمىىىي  إلزالىىىة ال وابىىىات".
"التيىىىارير التىىىي مفىىىادت بىىىيل رئىىىي  الىىىوزراا ي ىىىرر إلىىى  مل  مكتىىى  رئىىىي  الىىىوزراا اإلسىىىرائيليومشىىىار 

م ىرى مشىاورات ، وذكر المكتى  مل نتنيىا و مشاورات  هدف إزالة ال وابات اإللمترونية تشوس الواقا"
 ينىىاةلكانىىت ا اتفيىىة مىىا قىىادة اا هىىزة اامنيىىة الىىذيل قىىدموا تييىىيمهم للموقىىف وع ىىروا عىىل آرائهىىم. و 

 هىىاز الشىىاباا يفالىى   إزالىىة ال وابىىات فىىي حىىيل مل  مل ذكىىرت قىىد اإلسىىرائيلي يىىول الثانيىىة فىىي التلفز 
 .125الشرفة اإلسرائيلية تعارة إزالتها

 لخفبىىىة والتو ىىىب اليىىىد  مسىىىا د  ميىىىا  ىىىإلالق قىىىراراا  باليىىىد  اإلسىىىالمية ااوقىىىاف دائىىىرة مصىىىدرت 
 ، و ىو مىا دعىا إليىب مي ىاا مفتىي21/7/2017 ااقص  ال معة المس د  وابات عل  ال معة وصالة

 .126حسيل محمد الفلسفينية والديار يد ال
 الثالىث  ثيوفيلىو  البفريىرا  رئيسىب ممثالا  اليد ، في المنائ  رؤساا م ل  استنكرTheophilos III، 

 العنىىف معمىىا  المنىىائ ، مع ىىاا وكافىىة ،وااردل فلسىىفيل معمىىا  وسىىائر الميدسىىة المدينىىة بفريىىرا
 للوصىاية وتثمينىب دعمىب مصىدرس،  يىال يفى الم لى ، وممىد .ااقصى  المسى د سىاحة في  رت التي

 الحىىىرم ومل الميدسىىىة، واارا ىىىي اليىىىد  فىىىي الميدسىىىة واامىىىامل ااقصىىى  المسىىى د علىىى  الهاشىىىمية
 .127تغيير مر يمسب ومال التاريخي، اإلفار  مل يبي  مل ي   الشريف

 يد  يال صادر عىل وزارة الخار يىة، مىل خفىورة التىداعيات المترتبىة على  التصىع في ،حذرت مصر
 وقىىف العنىىف، واحتىىرام  "إسىىرائي "وفالىى  ال يىىال  المسىى د ااقصىى  المبىىارا. فىىي اإلسىىرائيلي اامنىىي

حريىىة  فىىيممارسىىة شىىعائرس الدينيىىة  فىىي الفلسىىفينيالشىىع   حريىىة العبىىادة والميدسىىات الدينيىىة، وحىىح  
الدينيىة  مىل شىينها تىي ي  الصىرا ، واسىتثارة المشىاعر التىيوممال، وعدم اتخاذ مزيد مل اإل رااات 

وزيادة حالة االحتيال  يل م ناا الشع  الفلسفيني، بما ييوة مل فرا التوص  إل  سالم عاد  
 . 128الدولتيل عل  ح    وشام  تيسيساا 

 قا  المفتي العام ل مهورية الشيشال الشيخ محمد صالئ ما يدوف Mohammad Salah Majidov ،
المسىى د ااقصىى  المبىىارا فإننىىا ننبىىب السىىلفات  لتيييىىد حريىىة الىىدخو  لزيىىارة فىىي  يىىال صىىحفي، "ن ىىراا 

مر نىىو  مىىل  بيننىىا و ميىىا المسىىلميل فىىي العىىالم السىىائريل علىى  مىىنه  سىىليم، والىىواقفيل  ىىد   اإلسىىرائيلية
مو مل تيومىوا  ،منوا  التفر ف واإلر ىا  لىل نسىمح لمىم وار محىد آخىر بىيل تتالع ىوا بشىعور المىؤمنيل

وتىىابا: "لىىل نسىىمح ار  بكم المسىىتفزة والمتنوعىىة ت ىىاس الميدسىىات". إ ىىانتهم واحتيىىار م باسىىتعما  مسىىالي
ومىل وا  نىا مل نىدافا عىل ميدسىاتنا ولىو بيرواحنىا، وحتى   ،كال مل يتصرف ما المسلميل كما  دا لب

 .129النَّف   ااخير سنكول في حماية ممة الن ي محمد صل  هللا عليب وسلم ونحل مستعدول لذلا"
   بسىالم مىا شىع نا  اإلسىرائيليول لل يح   " :والمحرريل عيس  قراقا رى ااسشؤول   يئةقا  رئي

شع نا  م ناا يمارسول  رائم حر  ومخالفات  سيمة بحح   ،ما داموا س انيل ومحتليل، وال  تعاي 
الملىىىىيا بىىىىال رائم والف ىىىىائا لدولىىىىة  ااسىىىىود ىىىىو الصىىىىندوق  ااسىىىىرى ملىىىىف "وقىىىىا  إل  ."الفلسىىىىفيني
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 نسىىىىىالاإلصىىىىىندوق ونالحىىىىىح المحتلىىىىىيل الىىىىىذيل يسىىىىىتهدفول ت ريىىىىىد االحىىىىىتال . وسىىىىىوف نفىىىىىتح  ىىىىىذا ال
 .130"الفلسفيني مل إنسانيتب وآدميتب وشرعية مياومتب للمحتليل والمستوفنيل

  يفالى  السىلفة  ،كشفت اليناة الع رية السابعة عل قىرار ق ىائي مىل المحكمىة المركزيىة فىي اليىد
 ،وات  تهمة التخا ر ما االحتال  اإلسىرائيلياعتيلوا لسن فلسفينياا  52الفلسفينية  دفا تعوي ات لى 

وحس  اليناة، فإل الي ية التىي اسىتمرت معىوام فويلىة  وتعر وا لتعذي  قاٍ  في س ول السلفة.
تشىم  العديىد مىل اادلىة والشىهادات للمعتيلىيل حىو   ىروف  ،ورقىة 1,800ال ت فيها بعد دراسة  تم  

، ق ىىى  2002و 1997 سىىىنواتلسىىىلفة مىىىا  ىىىيل فىىىي سىىى ول ا اعتيىىىالهم وتعر ىىىهم لتعىىىذي  قىىىاٍ   ىىىداا 
 .131عي  عملية السور الواقي لل ي  اإلسرائيلي آنذاا، تمكنهم مل الفرار مل س ول السلفة

    مثناا محادثة  في ب رئي  الوزراا اإلسرائيلي  نياميل نتنيا و انتيادات الذعة لالتحاد ااورو ي،و
 وقىىا  "الميكرفىىول" مذاعهىىا، بفريىىح الخفىىي.، لمىىل فىىي  ودابسىىت ثنائيىىة مىىا رئىىي  الىىوزراا الم ىىرر 

االتحىىاد ااورو ىىي  ىىو االتحىىىاد .. نتنيىىا و: "مىىل ال نىىول كيىىىف يعامىى  االتحىىاد ااورو ىىي إسىىىرائي .
: "االتحىىاد قىائالا  وتىابا الوحيىد للىدو  فىي العىالم، الىذر يىر   عالقاتىىب مىا إسىرائي  بشىروط سياسىية".

سىى   محاولتىب و ىىا شىروط، لتحييىىح السىالم  ىىيل ااورو ىي يعىر ة عالقاتىىب مىا إسىىرائي  للخفىر ب
رس" إسرائي  والفلسفينييل، و ذا يهدد تفو 

132. 
  حىو نل خىال  سىنة واحىدة ي  اإلسرائيلي قائمة بما مسما ا "المساعدات"، التي قدمها النشر

قريىىة فىىي  نىىو  سىىورية، خا ىىعة لسىىيفرة فصىىائ  معار ىىة دول تسىىميتها، وت ىىم مىىا ييىىار   80
 مل خ   كم  15 ي  إل المنفية التي يرس  لها "المساعدات" تمتد بعمح الا  ملف نسمة. وق 200

آالف  3معال ىىة ممثىىر مىىل  ومشىىار ال ىىي  إلىى . كىىم 40وقىىف إفىىالق النىىار فىىي ال ىىوالل، وبعىىرة 
نصىىف مليىىول و مىىل المالبىى  وااحذيىىة،  فنىىاا  77مىىل المىىواد الغذائيىىة، و فنىىاا  360 توزيىىامصىىا ، و 

 .133المياس ، وم هزة  خ  ةالمهر ائيالمولدات  مللتر مل السوالر، وعشرات 
 مسىابية فىي الخاصىة الم ىرى  بال ىائزة شى ير الز ىراا فافمة لزة قفا  الفلسفينية مل الفالبة فازت 

 م موعىىة الوثىىائيي، علىى  التصىىوير فئىىة عىىل الدوليىىة National Geographic يولرافيىىا  ناشىىيونا 
 .134"الحناا ليلة – الفلسفيني الزفاف" حو  صور

 معلل صندوق قفر للتنمية عل ال دا في المرحلة الثالثة مل مدينة الشيخ حمد  ىل خليفىة السىكنية، 
شىية سىكنية  700والتىي تشىهد  نىاا  ،مم ر مشرو  إسكاني في محاف ة خانيون   نو  قفا  لىزة

ل االنتهىاا مى منىب تىم   لىب، فىي  يىال ،مليىول دوالر ممريكىي. وذكىر الصىندوق  43 تملفة إ ماليىة ت لىا 
شىية سىكنية للمرحلىة  1,060المرحلتيل ااول  والثانية بالتعاول ما ل نة إعادة إعمار لىزة بم مىو  

 .135دوالر 113,895,600شية للثانية، وبييمة إ مالية للمشرو  تص  إل   1,264ااول  و
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   اا ىية ال يىت مستشىارر  ك يىر ااتصا   اتفي مىعبا ، خال  محمود  يفلسفينال رئي الفال 
 "إسىىىىرائي "مىىىىل اإلدارة اامريكيىىىىة والىىىىرئي  دونالىىىىد ترامىىىى  بالتىىىىدخ  العا ىىىى  إللىىىىزام  ،كوشىىىىنر  اريىىىىد

 .136بالترا ا عل خفواتها في المس د ااقص  المبارا، وبما فيها إزالة ال وابات اإللمترونية
   ال معىىىىىةيىىىىوم السياسىىىىي لحركىىىىىة حمىىىىا  إسىىىىىماعي   نيىىىىة إلىىىىى  يىىىىوم ل ىىىىى   المكتىىىىى دعىىىىا رئىىىىي 

عل  مستوى الشع  الفلسفيني واامة العر ية واإلسالميةه ليكول نيفة تحو  مهمة ، 21/7/2017
 .137في مسيرة الدفا  عل اليد  وااقص 

   مىىل فصىىائ  المياومىىة الفلسىىفينية مىىل محىىاوالت تمريىىر اتفىىاق  ديىىد يغيىىر الوقىىائا علىى   عىىددر حىىذ
ميا ىى  رفعىىب ال وابىىات  ،قصىى  المبىىاراويعفىىي االحىىتال  اإلسىىرائيلي سىىيادة فىىي المسىى د اا ،اارة

قرافيىىة، و و ىىي حركىىة حمىىا ، وال  هىىة الشىىع ية، وال  هىىة الديم ،وممىىدت  ىىذس الفصىىائ  .اإللمترونيىىة
مل المسا  بالمرابفيل في المسى د  ،في مؤتمر صحفي عيدتها في مدينة لزة ،وال هاد اإلسالمي

 .138ااقص  المبارا سي ا المياومة ممام وا باتها
  خىىال  خفيىىرة، إصىىا تهما اثنىىال  يىىنهم بالمفىىاط، المغلىىف المعىىدني بالرصىىاا ميدسىىياا  78 مصىىي 

 .139شرقي اليد  في ااسباط با  منفية في المصليل آالف االحتال  شرفة قما
 فىي والصىالة ،21/7/2017ال معىة  يىوم يافىا مسىا د  ميىا إلىالق يافىا فىي اإلسىالمية الهيئة قررت 

 يافىا مسىا د  ميىا إلىالق لهىا، عىل و ىو   يىال فىي إلسىالمية،ا الهيئىة ومعلنىت .ااقصى  المس د
 .140عنبيتخلوا  ولل للمسلميل ااقص  مل والداني للياصي تيميداا 

  د الرئي  التركي ر   في  مردولال، في مكالمة  اتفية ما ن يرس اإلسىرائيلي ، رؤوفىيل ريفلىيلشد 
 في إفار حرية الديل والعبادة.عل   رورة السمائ  دخو  المسلميل للمس د ااقص  دول قيود، 

وذكىىرت مصىىادر فىىي الرئاسىىة التركيىىة مل مردولىىال ع  ىىر فىىي االتصىىا  عىىل قليىىب إزاا الحىىادث الىىذر 
وشدد على  منىب ال يمكىل تيييىد ، ، وتس    خسائر بشرية14/7/2017وقا في المس د ااقص  في 

د عل  م مية إنهاا التوتر والتخلي عل تفتي  الداخل العنف.  .141يل إل  ااقص كما شد 
  نعيىىد  :محمىىد المىىومني ااردنيىىة النىىافح الرسىىمي باسىىم الحكومىىة ،اإلعىىالموزيىىر الدولىىة لشىىؤول  قىىا"

التىىي وقىىا  اارا ىىيو ىىا  موتغيىىر فىىي شىىك   ملوال ي ىىوز لهىىا  ،نهىىا قىىوة محتلىىةيب إسىىرائي تىىذكير 
يخىالف  ااقصى و تغييىر فىي الو ىا اليىائم فىي اليىد   مر ملالمىومني " وم ىاف عليها االحتال ".

 .142و ي ليست مخولة بالييام  ذلا حس  اليانول الدولي" ،كيوة قائمة باالحتال  إسرائي التزامات 
  بعىد،  رصىاا قىوات االحىتال  اإلسىرائيلي، فىي  لىدة تيىو  شىرق  يىت لحىم فلسىفيني استشهد شا 

 .143فعل تب تنفيذس عمليةمحاول
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 الفلسىفينية فىي  السىلفة وقىف ا  لىزة بسى  في قفى استشهدوا الذيل المر   ال حايا ارتفا  عدد
 .144الف ي الشفاا م ما ح انة مري اا، بعد وفاة ر يا في 19 إل  الف ية التحويالت رام هللا

  مفليت السلفات الل نانية وثيية تحم  اسم "الرؤيىة الل نانيىة الموحىدة لي ىايا الل ىوا الفلسىفيني فىي
لحريىىىرر، ومشىىىاركة ممثلىىىيل عىىىل اليىىىوى السياسىىىية سىىىعد ا الل نانيىىىة ل نىىىال"،  رعايىىىة رئىىىي  الحكومىىىة

وتىىىمَّ اإلعىىىالل عىىىل  ىىىذس الوثييىىىة التىىىي محالتهىىىا "م موعىىىة العمىىى  حىىىو  ق ىىىايا الال ئىىىيل  .يىىىةل نانال
مىل إحالتهىا إلى   عىاميلحىو نالفلسىفيني"، بعىد  -الفلسفينييل" المن ثية عل "ل نة الحىوار الل نىاني 

الىىذر عرقلىىت الخالفىىات السياسىىية فىىي عهىىدس  ،(2015 فىىي سىىنة) حكومىىة الىىرئي  السىىا ح تمىىام سىىالم
التىىىىىي تتنىىىىىاو  كافىىىىىة الم ييمىىىىىيل فىىىىىي ل نىىىىىال ومىىىىىنهم الال ئىىىىىول  ،إقىىىىىرار العديىىىىىد مىىىىىل ال نىىىىىود الم همىىىىىة

 .145الفلسفينيول 
 21/7/2017 ،الجمعة

  عىىدم إزالىىة ال وابىىات  (كا ينىىت)الم لىى  الىىوزارر اإلسىىرائيلي المصىىغر للشىىؤول السياسىىية واامنيىىة قىىرر
انتهت و  ساعاتمر ا لم منب بعد مباحثات ليلية امتدت وع   ااقص .المس د نية مل مداخ  اإللمترو 

ادعىى  مل "إسىىرائي  ملتزمىىة بالحفىىاظ  ، نشىىر مكتىى  رئىىي  الحكومىىة  يانىىاا 21/7/2017ف ىىر ال معىىة 
وم اف ال يال مل  وحرية الوصو  إل  اامامل الميدسة".، عل  الو ا الرا ل في الحرم الميدسي

الىىىوزارر خىىىو  الشىىىرفة اتخىىىاذ مر قىىىرار مىىىل م ىىى   ىىىمال حريىىىة الوصىىىو  إلىىى  اامىىىامل  "الم لىىى 
 .146مل خال  الحفاظ عل  اامل والن ام العام" ،الميدسة

   فىىي عمليىىة فعىىل نفىىذ ا شىىا  فلسىىفيني فىىي  ،مسىىتوفنيل ومصىىي  رابىىا   ىىرائ خفيىىرة ثالثىىةق تىى
 .147شمالي لر ي مدينة رام هللا ،حلمي  مستعمرة

 اليىد  فىي الفلسىفينييل عشىرات مصىي  فيمىا ال معىة، صىالة انتهىاا مىا لسىفينييلف ثالثة استشهد 
 المسىى د مىىداخ  عنىىد اإللمترونيىىة ال وابىىات إبيىىاا علىى " الغ ىى   معىىة" فىىي الغر يىىة ال ىىفة ومنحىىاا
 ق   لدفنها ،المشافي مسوار فوق  مل الشهداا  ثاميل  تهري  اليد  سكال وقام. المبارا ااقص 

 .148باحت از ا تال االح سلفات قيام
  يى  ا تمىا  للييىادة المركزيىة  ىم  ع فىي خفىا  لىب ،محمىود عبىا  السلفة الفلسفينية رئي علل م 

"ت ميىىد" ، فىىي رام هللا مع ىىاا الل نتىىيل التنفيذيىىة لمن مىىة التحريىىر الفلسىىفيني والمركزيىىة لحركىىة فىىتح
 .ااقصىى فىىي المسىى د التىىي اتخىىذتها  اإل ىىراااتحتىى  تترا ىىا عىىل  "إسىىرائي "كافىىة االتصىىاالت مىىا 

 .149مليول دوالر  ديدة لتعزيز صمود م   اليد  25تخصيا م لا  عبا كما معلل 
   دعا رئي  المكت  السياسي لحركة حما  إسماعي   نية الفصائ  الفلسفينية إل  ا تمىا  عا ى

 خال  خفبىة ال معىة فىي المسى د العمىرر  ،وقا   نية لموا هة االحتال . استراتي يةلالتفاق عل  
للتصىدر  ،بمدينة لزة: مدعو إل  ا تما  ل نة الفصائ  الوفنية واإلسالمية فىي  يىروت مو اليىا رة
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وحىذر  نيىة الىدو   وو ا السياسىات لموا هىة سياسىات االحىتال  الراميىة لالسىتياا على  ااقصى .
العر يىىىىة التىىىىي تحىىىىث الخفىىىى  لالعتىىىىراف والتسىىىىوية مىىىىا االحىىىىتال  مىىىىل خىىىىذالل الشىىىىع  الفلسىىىىفيني 

وممىد  نيىة مل  يا ما االحتال ، مع راا عىل رف ىب لصىفية اليىرل واالعتىراف  دولىة االحىتال .بالتف 
 .150فور نفسها إعداداا لتحرير اليد  والر و  إل  ك  فلسفيل المباركةالمياومة في لزة ت  

   اليىىىد  ؤ العىىىدو علىىى  ااقصىىى  وحر ىىىب  ىىىد  قىىىا  النىىىافح باسىىىم كتائىىى  اليسىىىام م ىىىو ع يىىىدة إل ت ىىىر 
على   ،فىي تغريىدات على  حسىابب على  موقىا تىويتر ،وشدد م ىو ع يىدة ر تحت الرماد.سيحرا ال م

وم ىىاف مل صىىدى عىىدوال الصىىهاينة  ااقصىى  سيشىىع  انتفا ىىة اليىىد . مل حىىر  االحىىتال   ىىد  
 .151عل  ااقص  واليد  سيية م ا ا قادة العدو وسيف ر بفوالت مت ددة

  مىىا الشىىع   قفىىر ت ىىامل"عىىل لىىب،  ا خفىى، فىىي الشىىيخ تمىىيم  ىىل حمىىد آ  ثىىاني قفىىرمعىىر  مميىىر
 .152"إلالق المس د ااقص  واستنكرما م   اليد ، سي   الفلسفيني وال

  يىذر نىاورت اامريكيىةدعت المتحدثة باسم الخار يىة  Heather Nauert   إ ىراااتعىدم اتخىاذ إلى 
 .153ااقص معر ة عل تيييد ا للحفاظ عل  الو ا اليائم في المس د  ،تصعد التوتر باليد 

  علىىىى  الممارسىىىىات  م ىىىىا رات حاشىىىىدة، عيىىى  صىىىىالة ال معىىىىة، احت ا ىىىاا  ةتركيىىىعىىىىدة مىىىىدل شىىىهدت
فعاليىىات محىىدودة ن مهىىا معار ىىول للن ىىام  مصىىرشىىهدت كماا   ااقصىى . المسىى داإلسىىرائيلية ت ىىاس 

 .154المصرر، احت ا اا عل  الممارسات اإلسرائيلية حيا  المس د ااقص 
 مدينىةعشىريل  مىل ممثىر في فعاليات سلسلة انفالق عل اليد  م   مل مورو يول  مؤسسة معلنت 

 التىىىي الخفيىىىرة ااو ىىىا   ىىى    فىىىي وذلىىىا ،21/7/2017ال معىىىة  يىىىوم مىىىل  ىىىدااا  مورو يىىىة وعاصىىىمة
 مل لهىىا،  يىىال فىىي المؤسسىىة، ومو ىىحت .والمسىىيحية اإلسىىالمية وميدسىىاتها اليىىد  مدينىىة تشىىهد ا
 ،و ولنىىدا ،والىدنمارا ،والسىويد ،مانيىىامل مىل كى  فىىي ،23/7/2017 ااحىد يىوم حتىى  ستسىتمر الحملىة
يفاليا ،و ريفانيا ،والنمسا يرلندا ،وسويسرا ،وا  سبانيا ،وا   .155وا 

   قصى ، حيىث # معة_اا اشىتاج ما دعىوات النفيىر للمسى د ااقصى  تحىت  تويترموقا  روادتفاع
 .يىول مل 915آالف، وزاد الوصىو  عىل  104قد  لغت ممثر مل موقا  هر مل عدد التغريدات عل  ال

 .156العالمية Trendقص  الوصو  إل  قائمة التراند # معة_ااواستفا   ذلا  اشتاج 
  رئىي  الحكومىة اإلسىرائيلية  نيىاميل نتنيىا و، سىراا اا تمىعىل ل ال ك يىر ال لر يىا لوماسييدكشف   ،

 .157ما وزير الخار ية اإلماراتي ع د هللا  ل زايد ،، في نيويورا28/9/2012في 
  باإل ىافة إلى  ال مهىورر والىديموقرافي ا م ل  النىوا  اامريكىي، مىل الحىز يلمل مع ا 237معلل ،

 دعمهىىم لمشىىرو  قىىانول يفىىرة لرامىىة ماليىىة قىىدر ا نصىىف مليىىول  عىىلمىىل مع ىىاا م لىى  الشىىيو ،  45
 .158دوالر عل  مر  هة مو فرد "يدعم ميافعة ب ائا ومنتو ات إسرائيلية"

  بشدة، وفاة ثالثة فلسفينييل في اشتبامات ما وتير منفونيو لش   ااميل العام لألمم المتحدة ،
إل  إ راا تحييح كام  فىي  ،لمتحدث باسمبلفي  يال منسو  ، لوتير  ودعا يوات اإلسرائيلية.ال
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الزعمىىاا اإلسىىرائيلييل   ىذس الحىىوادث، ومرسىى  فيىىب  تعازيىب وصىىلواتب الحىىارة لعىىائالت ال ىحايا. وحىىث  
يىىام بااعمىىا  التىىي يمكىىل مل تزيىىد مىىل تصىىعيد الو ىىا. وممىىد والفلسىىفينييل علىى  االمتنىىا  عىىل الي

 .159لعنفلولي   ،منب ينبغي احترام حرمة اامامل الدينية  وصفها ممامل للتيم  لوتير 
 22/7/2017 ،السبت

 إل  نىاا احتمىاالا  يىوآف مردخىارفي المنىافح الفلسىفينية  اإلسرائيلية قا  منسح عمليات الحكومة 
وقىىا : "نىىدر  خيىىارات  .عنىىد مىىدخ  المسىى د ااقصىى   ىىرااات اامنيىىةإلدخىىا  تعىىديالت علىى  اإل

 .160و دائ  مخرى ست مل اامل"
  دعىىىا الىىىرئي  التركىىىي ر ىىى  فيىىى  مردولىىىال الم تمىىىىا الىىىدولي إلىىى  التحىىىرا الفىىىورر لوقىىىف الييىىىىود

اإلسرائيلية عل  حرية العبادة في المسى د ااقصى ، فيمىا دال إصىرار تى  م يى  على  مواصىلة تلىا 
منب ال يمكل الي ىو  بىالخفوات اإلسىرائيلية المتعليىة  ىإلالق  عل  وشدد الرئي  التركي اات.اإل را

وم اف "كما منب ال يمكىل الي ىو   و ىا قيىود  ذريعة حادثة مؤسفة لم نؤيد ا". ى"المس د ااقص  
 .161 ديدة عل  المسلميل في مداخ  المس د ااقص ، بما في ذلا  وابات الفحا اإللمترونية"

 الل نة الر اعية الدوليىة للشىرق ااوسى   ميىا اافىراف المعنيىة بالو ىا فىي اليىد  المحتلىة  دعت
 ت نى  ااعمىا  االسىتفزازية والعمى   ،، وفال ت الل نة، في  يىال لهىااقص  حد   النف إل   ب  

مىىل م ىى   وااردل إلىى  العمىى  سىىوياا  "إسىىرائي "كمىىا دعىىت الل نىىة  فىىي سىى ي  خفىىة مسىىتوى التىىوتر.
 ،الو ا اليىائم فىي باحىة ااقصى ، الىذر يتىائ بمو بىب للمسىلميل دخىو  الموقىا فىي مر وقىت إبياا
 .162ح لليهود دخولب في موقات محددة مل دول مل يتمكنوا مل الصالة فيبيويت

  يتسىىحاق يوسىىف "إسرائي ى"الحاخىىام السىىفاردر اام ىىر لىى معىىر Yitzhak Yosef   عىىل حسىىرتب علىى
وزيىر دعىا كمىا  إصىا تب.  واالمتفىااة حلمىي  عمىر الع ىد، عمر سىتعدم قت  منفذ عملية الفعل في م

 .163عمليةالنفذ مإل  تنفيذ حكم اإلعدام باالستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي يسرائي  كات  
 23/7/2017 ،األحد

   علىى   اإللمترونيىىةإننىىا لىىل نسىىمح  تركيىى  ال وابىىات "محمىىود عبىىا   يةفلسىىفينالالسىىلفة قىىا  رئىىي
ااقص  المبارا، ال السيادة عل  المس د مل حينا، ونحل مىل ي ى  مل يراقى ،  وابات المس د 

لىىذلا عنىىدما اتخىىذوا  ىىذس اليىىرارات، مخىىذنا ": قىىائالا وم ىىاف  ."ونحىىل مىىل ي ىى  مل ييىىف علىى  م وابىىب
 .164"حاسماا وحازماا، وخاصة فيما يتعلح بالتنسيح اامني، وك  منوا  التنسيح  يننا و ينهم موقفاا 

 رام هللا، عل  ت افر ال هد الىوفني في الثورر لحركة فتح، في  يانب عي  ا تماعب  الم ل  شدد
مىىىىا من مىىىىة التحريىىىىر الفلسىىىىفينية، ودعىىىىوة حركىىىىة حمىىىىا  اللتيىىىىاط  ىىىىذا التوقيىىىىت الىىىىوفني والوحىىىىدة 

 ةوحىىدالالسىىتعادة  عبىىا  عىىل اارة والميدسىىات، للت ىىاو  مىىا مبىىادرة الىىرئي  دفاعىىاا  ،ال ما يريىىة
 .165الوفنية
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  إسماعي  ر وال بيل اايام اليادمة ستشهد انفالقة عملية لى"ل نة  حركة حما  فييادر يالصر ئ
وقىا  ر ىوال إل عىدة  إلنهاا ق ية  حايا االنيسىام الىداخلي وتعوي ىهم. ،المصالحة الم تمعية"

و"اتفىح الم تمعىول على  ، فصائ  فلسفينية عيدت ا تماعاا خاصاا فىي لىزة لمناقشىة تفعيى  الل نىة
وفىىح اتفىىاق المصىىالحة الوفنيىىة الموقىىا فىىي اليىىا رة عىىام  ، تفعيىى  ل نىىة المصىىالحة الم تمعيىىة ال ىىدا
قد "تيرر دعوة باقي الفصائ  الموقعة عل  اتفاق اليىا رة للمشىاركة  بإل  من ر والومشار  ".2011

فىىىىي معمىىىىا  ل نىىىىة المصىىىىالحة، وح ىىىىور اال تمىىىىا  ااو  لل نىىىىة الم تمعيىىىىة الىىىىذر سىىىىيعيد خىىىىال  
 .166ميام"

  َّمحمىود عبىا   السىلفة الفلسىفينية دور لي رمال عل  قرار رئىي    وزير الدفا  اإلسرائيلي مفيعي
باسىتخفاف بيولىب: " ىذا قىرار م وشىينهم، التنسىيح اامنىي لىي   ىرورة  "إسىرائي " مىاوقف التنسىيح 
اامنىي، فهو حيور ومهم للسلفة الفلسفينية ذاتها، فإذا كال قرار م وقف التنسيح  ،ملحة إلسرائي 

دعا لي رمال كما فلل نست ديهم ولل نتخذ مر خفوات، وسنتد ر ممورنا مل دول التنسيح اامني". 
لىى  اعتيىىا  الشىىيخ رائىىد صىىالئ، فيمىىا صىىعد مىىل  إلىى  ح ىىر حىىز  الت مىىا الىىوفني الىىديموقرافي وا 

 .167المس د ااقص تحري ب عل  النوا  العر  في اليائمة المشتركة، عل  خلفية محداث 
   فىىي مىىداخ  المسىى د  اإللمترونيىىةإل و ىىا ال وابىىات يىىوآف  االنىىت اإلسىىرائيلي  اإلسىىكالزيىىر و قىىا

ااقصىىى  كىىىال "خفىىىي فنيىىىاا واسىىىتراتي ياا: فنيىىىاا انىىىب مىىىل ليىىىر الممكىىىل إدخىىىا  عشىىىرات ا الف ع ىىىر 
المسىلميل، إنهىم  إلى ال وابات، واستراتي ياا ال مل اتخذ اليرار لم يفهم حساسىية المو ىو  بالنسىبة 

 .168رول اامور بشك  مغاير عما نراس"ي
 للمىرة الثانيىة خىال   (كا ينىت)الم لى  الىوزارر اإلسىرائيلي المصىغر للشىؤول السياسىية واامنيىة  انعيىد

مىىىىل ق ىىىىية نصىىىى  ال وابىىىىات  "إسرائي ى"للتىىىىداو  فىىىىي كيفيىىىىة إي ىىىىاد "مخىىىىرج مشىىىىر ف" لىىىىثالثىىىىة ميىىىىام، 
تلميح قور إل  احتمىا  إزالتهىا قريبىاا "بعىد اإللمترونية عل  مداخ  المس د ااقص  المبارا، وس  

  .169إي اد  دائ  مناسبة ت مل اامل واامال"
   محمىىر ال يي ىىى  العىىىر   ل اليىىىد  خىىى   إقىىا  اامىىىيل العىىام ل امعىىىة الىىىدو  العر يىىة محمىىىد م ىىىو الغىىي

ل ما يحدث اليوم مل ق   دولة االحتال   و محاولة لفىرة واقىا  ديىد ا  والمسلمول المسا  بب، و 
، مؤكداا مل السلفات اإلسىرائيلية تىدخ  المنفيىة إلى  منحنى  بىالا الخفىورة مىل الميدسةالمدينة في 

نمىا تسىتفز مشىاعر كى  عر ىي  خال  ت نيها لسياسات وا  رااات ال تستهدف الفلسفينييل وحد م، وا 
  وصىف م ىو الغىي  الحكومىة اإلسىرائيلية بينهىا "تلعىو  ومسلم، باتسا  العالميل العر ىي واإلسىالمي.

بالنىىار" وتغىىامر  إشىىعا  فتيىى  مزمىىة ك ىىرى مىىا العىىالميل العر ىىي واإلسىىالمي، وتعمىى  علىى  اسىىتدعاا 
 .170البعد الديني في الصرا  ما الفلسفينييل

 فىىىي ففىىىالا  11 قتلىىىت االحىىىتال  قىىىوات إل ،فلسىىىفيل – ااففىىىا  عىىىل للىىىدفا  العالميىىىة الحركىىىة قالىىىت 
 .171الحي بالرصاا 10 منهم ،2017 اية د منذ لزة، وقفا  اليد  فيها بما الغر ية ال فة
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  ىىال،  ىىراا تىىوفي مردنيىىال ومصىىي  إسىىرائيلي داخىى  م نىى  السىىفارة اإلسىىرائيلية بمنفيىىة الرا يىىة فىىي عم 
 .172إفالق نار، بحس  مصدر ممني

 24/7/2017 ،اإلثنين

  توصىىيات علىى   (كا ينىىت)الم لىى  الىىوزارر اإلسىىرائيلي المصىىغر للشىىؤول السياسىىية واامنيىىة صىىادق
 كىاميرات ذكيىة ىا و و  ،اامل  إزالة ال وابات اإللمترونيىة التىي نصى ت على  م ىوا  ااقصى  م هزة

ال وابىىات بعىىد قىىرار الم لىى  الىىوزارر  إزالىىةوتىىيتي  شىىر   نصىى ها عنىىد بىىا  ااسىىباط. مكانهىىا، حيىىث
مليول  100حو ن، وخصا  دالا مل ال وابات م نية عل  "تمنولو يات متيدمة" ممنية إ رااات  الييام
 .173للخفة مشهر ستةمليول دوالر(، خال  فترة  28نحو ) شيك 

  المتحىىدة ريىىاة منصىىور مل ال لسىىة المغليىىة التىىي عيىىد ا  اامىىممعلىىل منىىدو  فلسىىفيل الىىدائم لىىدى
 لالعتىداااتصىيغة عمليىة مفيىدة ومي ولىة للتصىدر  إلى الدولي انتهت بعدم التوصى   ااملم ل  

تصريحات لصىوت فلسىفيل: "إل مىا  ىرى خىال   لسىة  في ،وقا  منصور في اليد . اإلسرائيلية
الىىدولي، ال يرتيىىي لمسىىتوى مىىا يحىىدث فىىي اليىىد ، مشىىيراا إلىى  منهىىم لىىم يتوصىىلوا ار  اامىىلم لىى  

 اامىىىلالتىىىي ت ىىىر  بعىىىرة الحىىىائ  م لىىى   ،اإلسىىىرائيليةموقىىىف عملىىىي للتصىىىدر لهىىىذس الغفرسىىىة 
 اامىلرف ىت خىال   لسىة م لى   ريكيىةاامو يل منصور مل الواليىات المتحىدة  الدولي وقراراتب".

صىىىدور إعىىىالل  يىىىال حىىىو  محىىىداث  م ىىىردورف ىىىت  ،المغليىىىة إدانىىىة مىىىا ي ىىىرر فىىىي اليىىىد  المحتلىىىة
 .174ااقص 

   محمىر ال يحتمى  مر  شك  خفاا ممدت من مة التعاول اإلسالمي مل ق ية الحرم اليدسي الشريف ت
سىيكول لىب تىداعيات خفيىرة مىىل تسىا   مو تهىاول على  اإلفىالق، ومل المسىا  بالمسىى د ااقصى  

شينها زعزعة االستيرار في المنفية. ودعت المن مة، الىدو  ااع ىاا كافىة، إلى  التىدخ  العا ى  
بىىىالوقوف فىىىي و ىىىب اإل ىىىرااات اإلسىىىرائيلية االسىىىتعمارية بحىىىح المكانىىىة الدينيىىىة والتاريخيىىىة للمسىىى د 

لزام   .175بالترا ا عنها "إسرائي "ااقص ، وا 
  ع ىىد الفتىىائ السيسىىي علىى  االنتهامىىات اإلسىىرائيلية داخىى  مسىى د ااقصىى ،  رر المصىى عل ىىح الىىرئي

سي  اوو ب السيسي، خال  فيرة " وال محد يي    هذا الت اوز. ،مل ما حدث محداث مؤسفة مو حاا 
الىىىىرئي "،  ىىىىمل فعاليىىىىات اليىىىىوم ااو  بمىىىىؤتمر الشىىىىبا  الرابىىىىا باإلسىىىىكندرية، رسىىىىالة إلىىىى  الييىىىىادة 

.. منا بيو  مل ف لمم م ىو،  ىذا اامىر ي ى  مل يتوقىف وي ى  ."مل ف لمموالشع  اإلسرائيلي: 
 .176"احترام مشاعر المسلميل ت اس ميدساتهم،  ذا ممر ميد   داا  داا 

 خال   لستب، االنتهامات اإلسرائيلية حيا  المسى د ااقصى ه حيىث معىر   ،ناق  ال رلمال التركي
ونىوا   İsmail Kahraman قهرمىال إسىماعي لمىال وملي  رئىي  ال ر  المتحدثول عل استنكار م لها.

  .177االنتهامات اإلسرائيلية حيا  ااقص  في اليد  رؤساا المت  النيا ية لألحزا  كلمات  د  
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   ىىىح الخىىىاا لألمىىىم المتحىىىدة لىىىقىىىا إل فىىىي الشىىىرق ااوسىىى  نيكىىىوالر مالدينىىىوف  "عملية السىىىالمى"المنس 
عل  منب "مل ال رورر  ز المدينة اليديمة"، مشدداا "ق ية ااقص  قد تمول لها تملفة كارثية تت او 

 .178"28/7/2017 لألزمة الحالية ق   يوم ال معة للغاية إي اد ح   
 السىىلفة  عىىل اسىىتيائها ول ىى ها لييىىام رئىىي  لشىىع ية لتحريىىر فلسىىفيلا فىىي ال  هىىة قيىىاداترت ع  ىى

تنفيذيىة لمن مىة التحريىر محمود عبا  باإلسااة إل  ممث  ال  هة الشع ية في الل نىة ال الفلسفينية
وقىىا  ع ىىو الل نىىة المركزيىىة لل  هىىة  .21/7/2017فىىي عمىىر شىىحادة، فىىي ا تمىىا  الييىىادة الفىىار  

"ليىىد تمىىت اإلسىىااة لشىىحادة إسىىااة لف يىىة وماديىىة، حيىىث شىىتمب الىىرئي   :الشىىع ية ع ىىد العلىىيم دعنىىا
 .179"عبا ، وقام حرسب  دفعب  سدياا 

 ىىىىىفىىىىىاق عىىىىىاد إلىىىىى   Schlein Einat ال  رئاسىىىىىة السىىىىىفيرة عينىىىىىات شىىىىىاليلم السىىىىىفارة اإلسىىىىىرائيلية فىىىىىي عم 
 .180"إسرائي "

 25/7/2017 ،الثالثاء

 ىىىو محاولىىىة لسىىىل  المسىىى د  "إسىىىرائي "تيىىىوم بىىىب  قىىىا  الىىىرئي  التركىىىي ر ىىى  فيىىى  مردولىىىال إل مىىىا 
وقىا  فىي كلمىة ممىام المتلىة النيا يىة لحىز  العدالىة والتنميىة: "إذا كىال  ااقص  مل ميدر المسلميل.

ود اإلسرائيليول اليوم، يدنسول بشك  صار  باحة المس د ااقص  بيحىذيتهم، ويسىفكول دمىاا ال ن
ونىوس  .المسلميل، متذرعيل بحوادث بسيفة، فىإل سى   ذلىا  ىو عىدم مسىاندتنا لألقصى  بمىا يكفىي"

 .181مردولال مل حماية اامامل المباركة للمسلميل تعد مسيلة إيمال ولي  إمكال"
  ال تمىىىت للواقىىىا " مقوالىىىبإل  تعلىىى  الىىىرئي  التركىىىي، وقالىىى  ومىىىاا اإلسىىىرائيلية  الخار يىىىةشىىىنت وزارة

يص  ا تمامب عل  المشام  والصعوبات  مللها مل الصحة ومشو ة. حرٌر بب  مسا وال  ،بصلة
 .182  دول عودة"إل عهد اإلم رافورية العثمانية قد ول   التي توا هها دولتب.

   14إلىى  مىىا كانىىت عليىىب ق ىى   اامىىورمىىا لىىم تعىىد  با  إنىىمحمىىود عبىى يةفلسىىفينال السىىلفةقىىا  رئىىي 
"مىا قررنىاس  ىو ت ميىد عبا  قىائالا: وم اف  لل تمول  ناا مر تغييرات.ففي اليد   / يوليوتموز

التنسيح اامني و ذا قائم، والدفا  عل الميدسىات و ىذا قىائم، ونريىد مل نىدر  مىاذا  ىرى منىذ ذلىا 
المامى  لمواقىف عبىا   اتيييىد  الفلسفينية ممدت الحكومةو  ". اليوم إل  يومنا  ذا لنرى ماذا سنفع

كمىىا  بشىىيل اليىىد  والمسىى د ااقصىى  المبىىارا، وت ميىىد كافىىة االتصىىاالت مىىا ال انىى  اإلسىىرائيلي.
مليىول  25) لىدعم اليىد  عبىا مليول دوالر مل مصى  الم لىا الىذر مقىرس  15رصد الحكومة قررت 
 .183 يوت في مدينة اليد ، لدعم قفا  اإلسكال وترميم ال(دوالر

 ا تمىىا  انتهىاا بعىد اليىىد ، مدينىة فىي العليىا اإلسىىالمية الهيئىة رئىي  صىى رر، عكرمىة الشىيخ معلىل 
 المصىىليل دخىىو  عىىدم قىىررت المدينىىة، فىىي" اإلسىىالمية المر عيىىات" مل ،"المر عيىىات الدينيىىة" عيدتىىب
 .184المس د حالة عل اإلسالمية، ااوقاف دائرة مل تيرير تليي حت  ااقص ، المس د إل 
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 عل  معار ة  ،(3ميا   معار ة  33)تيييد  بغال ية ك يرة اإلسرائيلي، صادق مكت  حز  الليكود
 .185قيام دولة فلسفينية لر  نهر ااردل

 26/7/2017 ،األربعاء

  مصدر رئي  الحكومة اإلسرائيلية  نياميل نتنيا و تعليماتب إل  الشرفة  تفتي  المصىليل الىداخليل
ااقص  المبارا، وذلا عي  ساعات عل  قرار إزالة ال وابىات اإللمترونيىة واسىت دالها  س دالمإل  

تخىذ اوبحسى  موقىا واال فىإل اليىرار  خىال  سىتة مشىهر. التىي سىيتم نصى ها ن ام الماميرات الذكيىة 
توعىىد كمىىا  ردال.معيىى  االتصىىا  والتشىىاور الهىىاتفي مىىا  ىىيل نتنيىىا و ووزيىىر اامىىل الىىداخلي  لعىىاد 

" فىي "تواصى  التحىرية على  العنىف، انهىا نيا و  إلالق مكت  قناة ال زيرة اليفرية في اليد نت
 .186المس د ااقص 

  قا  محمد بحره النائى  ااو  لىرئي  الم لى  التشىريعي: إل االحىتال  الصىهيوني ي مىار  خىداعاا، 
علىى  مل "نصىى   وشىىدد بحىىر لإليحىىاا بانتهىىاا  ىىذس المشىىكلة. اإللمترونيىىةمىىل خىىال  رفىىا ال وابىىات 

المىىاميرات الذكيىىة مخفىىر بكثيىىر مىىل ال وابىىات اإللمترونيىىة التىىي مزيلىىت عىىل م ىىوا  ومىىداخ  المسىى د 
 .187ااقص  باليد  المحتلة"

  قا  واصى  م ىو يوسىف، ع ىو الل نىة التنفيذيىة لمن مىة التحريىر الفلسىفينية: "موقفنىا وا ىح  ىداا ،
ه انها يوليو مرفو ة تماماا  /تموز 14فب بعد ك  التغييرات اإلسرائيلية في المس د ااقص  ومحي
وم ىىىاف م ىىىو يوسىىىف: "ال وابىىىات اإللمترونيىىىة  تهىىىدف إلىىى  فىىىرة سىىىيفرة احتالليىىىة علىىى  المسىىى د".

و دائلها مرفو ة". وتابا: "الماميرات الذكية والم سات وال سور والمسارات لل ني    هىا، صىحيح 
 9م ىىىوا  مىىىل مصىىى   7  ممنيىىىة، و ىىىي تبيىىىي مل إسىىىرائي  مزالىىىت ال وابىىىات، لمنهىىىا تعمىىى  علىىى   ىىىدائ

 .188مغلية"
  استعرا ىىاا عسىىكرياا، بمشىىاركة ملفىىي  ىىاب   فىىي قفىىا  لىىزةن َّمىىت وزارة الداخليىىة واامىىل الىىوفني

دارتهىىا المختلفىىة،  ىىمل الفعاليىىات الت ىىامنية مىىا المسىى د ااقصىى ،  وفىىرد مىىل منتسىى ي م هزتهىىا وا 
سىتعراة مىل سىاحة السىرايا وسى  مدينىة لىزة بات ىاس وانفلىح اال وتنديداا  ىإ رااات االحىتال  بحيىب.

ال وابىىة الشىىمالية للم لىى  التشىىريعي، مختتمىىاا  وقفىىة ت ىىامنية شىىارا فيهىىا نىىوا  الم لىى  التشىىريعي 
 .189وقيادة وزارة الداخلية

 ىى رسىىىائ  إلىى  عىىدد مىىىل قىىادة الىىىدو   ،رئىىي  المكتىى  السياسىىىي لحركىىة حمىىا  ،ب إسىىماعي   نيىىىةو  
وممد  نية مل  ذس  االعتدااات اإلسرائيلية عل  المس د ااقص  المبارا. العر ية واإلسالمية حو 

عامىىىاا، ومل االحىىىتال   خمسىىىيلاالعتىىىدااات لىىىم يشىىىهد لهىىىا المسىىى د مثىىىيالا منىىىذ احتاللىىىب ق ىىى  نحىىىو 
اإلسرائيلي  عازم ممثر مل مر وقت م   عل  تنفيذ خف تب  إفباق سيفرتب الماملة على  المسى د 

ليوم ممام فرصىة تاريخيىة لىدفا االحىتال  إلى  وقىف اعتداااتىب على  ااقصى ، إننا ا. وقا  "ااقص 
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وعىىىىدم التىىىىدخ  فىىىىي شىىىىؤونب ع ىىىىر تمامىىىى  ال هىىىىود الرسىىىىمية والشىىىىع ية ال ىىىىالفة علىىىى  االحىىىىتال  
 .190"اإلسرائيلي

  وائح لىىحمىىا  مىىل حركىىة يي ىىي  إعىىادة ق ىىية رفىىا اسىىم  مصىىدرت محكمىىة العىىد  ااورو يىىة قىىراراا
وملغىى  ق ىىاة محكمىىة العىىد  رميىىاا للمحكمىىة   المحكمىىة اال تدائيىىة ااورو يىىة، اإلر ىىا  ااورو يىىة إلىى

وقالىت محكمىة العىد    إزالىة اسىم حمىا  مىل لىوائح اإلر ىا . يي ىي 2014فىي سىنة العامىة صىدر 
ااورو ية إل المحكمة اال تدائية "لم يكل ينبغي مل تسح  حما  مل اليائمة ااورو ية للمن مات 

وبالتالي فىإل قىرارات الم لى  ااورو ىي  ت ميىد  ،المحكمة عل  مل اليرار م لغي وشددت اإلر ا ية".
فىي تحىدر  ممدت حما  منها ستم ي قىدماا وفي رد ا عل  اليرار،  .ا تزا  ساريةممصو  حما  

، مؤكدة منها سىتبي  وفيىة لخفهىا اليرارات السياسية ال المة بحيها وبحح الشع  الفلسفيني قانونياا 
إنهىىا ت عىىد  الي ىىاا  ،فىىي  يىىال لهىىا ،وقالىىت الحركىىة افا عىىل حيىىوق الشىىع  الفلسىىفيني.السياسىىي المىىد

 مىل خىوة معركتهىا للىدفا  عىل حيىوق شىع نا  ىد   الدولي ساحة مل ساحات الن ا  "التي ال  ىد  
 .191االفترااات الصهيونية ومل يدعمها"

  اليىىد  "تعىدي  قىىانول  ، على  ميتىىرئ قىىانول 41ميا ىى   51بيلل يىىة  ،بىىاليرااة ااولى  المنيسىىتصىادق
 .192وما يزا  يتعيل إقرار  ذا النا في قرااتيل ق   مل يصبح قانوناا  عاصمة إسرائي ".

  يعملول يومياا  ،ردنيم 700إل   500 يل  ناا ما  ملعلي الغزاور عل  ااردني كشف وزير العم 
 . 193مدينة العيبة عل  حدود  إيالت إسرائيليةفي فنادق ومؤسسات 

 لتركىىىىي ر ىىىى  فيىىىى  مردولىىىىال إل الحكومىىىىة اإلسىىىىرائيلية تسىىىىتمد قوتهىىىىا مىىىىل تشىىىىتت قىىىىا  الىىىىرئي  ا
"ال يمكىل إلىالق بىا  ااقصى   :المسلميل، وتعم  عل  تغيير الهوية اإلسالمية باليىد ، وم ىاف

ل وابىىىات التفتىىىي  اإللمترونىىىي المسىىىىيئة  "إسىىىرائي "فىىىي و ىىىب مسىىىلمي العىىىالم". ومشىىىار إلىىى  مل إزالىىىة 
 .194ص ، "خفوة صحيحة لمنها لير كافية"للمسلميل في محي  ااق

  قررت الل نة العر ية الدائمة لحيوق اإلنسال تشكي  ل نىة عر يىة لرصىد االنتهامىات اإلسىرائيلية فىي
، 42 فىي ختىام معمىا  دورتهىا الىى ،وحثىت الل نىة وتيديم تيرير ا خال  ثالثة مشىهر. ،اليد  الشريف

ية، المدعي العام للمحكمة ال نائية الدولية باإلسرا  التي استمرت ثالثة ميام في مير ال امعة العر 
 .195في مالحية م رمي الحر  اإلسرائيلييل

 27/7/2017 ،الخميس

 قىىىر  ااسىىىباط بىىىا  سىىىاحة مىىىل الحديديىىىة وال سىىىور الممىىىرات اإلسىىىرائيلي االحىىىتال  مزالىىىت سىىىلفات 
 المر عيىىات افيىىتوو  .عليهىا ذكيىىة كىاميرات تعليىىح  هىىدف نصى تها والتىىي المبىارا، ااقصىى  المسى د
 ااولى  الصىالة وقىد كانىت ااقصى ، المسى د إلى  المصىليل دخىو  على  اليىد ، مدينىة في الدينية

 تىالس  يىال فىي المر عيىات، وقالىت. العصىر صىالة التىي مدا ىا المصىلول فىي المسى د ااقصى   ىي
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بعىىد اليىىد ، إل الموافيىىة  ىىاات  فىىي لألوقىىاف ااعلىى  الم لىى  رئىىي  سىىله ، الع ىىيم ع ىىد الشىىيخ
 قىىىوات واقتحمىىىت .مداخلىىىب علىىى  و ىىىعتها قىىىد كانىىىت التىىىي التىىىدا ير لمافىىىة اإلسىىىرائيلية السىىىلفات رفىىىا

 بىىا  عنىىد موا هىىات وانىىدلعت دخلىىوس، الىىذيل الفلسىىفينييل علىى  واعتىىدت ااقصىى  المسىى د االحىىتال 
  .196إصابة 113 وقو  الفلسفيني ااحمر الهال  ومعلل حفة،

  وفىي "إسىرائي "د عبا  استمرار قرار ت ميد االتصاالت مىا محمو  ةالفلسفيني السلفة معلل رئي ،
كلمة لىب ق يى   ىدا ا تمىا  الييىادة الفلسىفينية فىي رام هللا، قىا  عبىا : "سنسىتما مىل مفتىي اليىد  

سىندر  مىا اتخىذ مىل قىرارات  هىذا  والديار الميدسة )الشيخ محمد حسىيل( لصىورة الو ىا، ومىل ثىم  
 .197الخصوا"

 الثالثىة مىل  الشىهداا  ثىاميل 1948وفلسىفينيي  الفحىم مم   مدينىة م نىاا مىل آالف 10 مىل ممثىر شي ا
14/7/2017آ   باريل، الذر نفذوا عملية المس د ااقص  في 

198. 
 السياسىىي لحركىىة حمىىا  إسىىماعي   نيىىة صىىمود م ىى  اليىىد  وثبىىاتهم فىىي و ىىب  المكتىى ا رئىىي  حي ىى

النتصار و داية اندحار االحىتال  االحتال ، مؤكداا مل ما  رى يمث  صفحة مشرقة مل صفحات ا
 ،وصىىغاراا  كبىىاراا  ،شىىع نا وم ىى  اليىىد "مل  ،فىىي تصىىريح صىىحفي ،وممىىد  نيىىة عىىل اليىىد  وااقصىى .

، م ينىىاا "مث تىوا منهىىم اامنىاا علىى  المسى د ااقصىى  والميدسىات اإلسىىالمية والمسىيحية ،ونسىىااا  ر ىاالا 
 .199"د  وااقص يؤكد قدرة شع نا عل  انتزا  حيوقنا في الي"مل ما حدث 

   عيد الم ل  التشريعي الفلسفيني  لسة فارئة بشيل تفورات ااحداث في اليد ، بمير الم ل
واسىىته  افتتاحيىىة ال لسىىة النائىى   كتلىىة فىىتح ال رلمانيىىة، ومسىىتيليل. مىىل بمدينىىة لىىزة، بمشىىاركة نىىوا 

االحىىتال ،  ااو  لىىرئي  الم لىى  محمىىد بحىىر بالحىىديث عىىل اإلن ىىاز الىىذر حييىىب الميدسىىيول علىى 
مىىل  هتىىب، شىىدد  بصىىمود م، وثبىىاتهم، وصىىمود المر عيىىات الدينيىىة فىىي اليىىد  مىىل خلفهىىم. مشىىيداا 

على  مل تحريىر اليىد  ال يىتم بىالمالم  ى  باافعىا ، ، الفيديو كونفران النائ  محمد دحالل، ع ر 
 .200ييل توحيد الفلسفين إالمل خال  حشد الم ، بما فيهم العر  مل ااشياا، وال يتم ذلا 

 في حما  قد  اإلخوة" ذلنا  هوداا مشتركة ما  :قا  النائ  المفصو  مل حركة فتح محمد دحالل
وقا  خال  مشاركتب في  لسة الم ل  التشريعي فىي  ".اابفا لزة  ا   اام تمكننا مل إعادة 

، واإلي ا يىة: "و دنا لدى حما  كما و دوا لدينا كى  االسىتعداد والىتفهم الفيديو كونفران لزة ع ر 
 ىى  تعميىىح  ىىذس مو ىىذس التفا مىىات تعفىىي ثمار ىىا ولمننىىا فىىي  دايىىة الفريىىح، سىىنعم  بىىال كلىى  مىىل 

 إفىارمؤسسات وفنية منتخبة وفي  إفارفي  ،ليوى شع نا للتالحم التفا مات لعلها تعفي نموذ اا 
 .201"ولي  قوالا  من مة التحرير بعد  يكلتها للم  الفلسفيني فعالا 

 م نياميل نتنيا و  اإلسرائيليرئي  الوزراا  ملانية ذكرت اليناة الث  ،الواليىات المتحىدة إلى  اقتراحاا  قد 
عل بعة في الميا   تتخل  و ليها، إات في ال فة الغر ية عمر المست "إسرائي " ت م   بوالذر بمو ب

 .202لتصبح تحت السيفرة الفلسفينية "إسرائي "المدل العر ية في 
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 ي  نياميل نتنيىا و، خىال  زيارتىب لعائلىة اإلسىرائيلييل الثالثىة الىذيل قتلىوا قا  رئي  الوزراا اإلسرائيل
"آل ااوال لفىرة حكىم  :21/7/2017فىي  حلمىي  عمرةفي عملية فعل نفذ ا فلسفيني داخ  مست

ولمىنهم  ،ي   الحصو  عل  إ ما  مل الي ىاة إرساا ذلا باليانول. اإلعدام عل  اإلر ا ييل. تم  
لموا ما  و موقف الحكومة مل  ذا اامر. وموقفي بصفتي رئىي  الىوزراا  ىو مل يع يريدول مي اا 

ي ىى  علىى   ىىذا  بىىيل فىىي  ىىذس الحالىىة عنىىدما يخىىا اامىىر قاتىى  سىىاف  لهىىذس الدر ىىة ي ىى  إعدامىىب.
 .203اإلر ا ي مال ي تسم"

 املىب هللا الثىاني رئىي  الىوزراا اإلسىرائيلي  نيىاميل نتنيىا و على  فرييىة تع  ا م الملا ااردني ع ىد
ىى ال، حيىىث قتىى  مردنيىىال  رصىىاا حىىار  ممنىىي. وقىىا  إل مىىا محىىداث السىىفارة اإلسىىرائيلية فىىي عم 

نتنيا و "مفال  بالتزام مسؤولياتب واتخاذ اإل رااات اليانونية التي ت ىمل محاممىة الياتى  وتحييىح 
سىى  بغيىىة تحييىىح مكا ،العدالىىة  ىىدالا مىىل التعامىى  مىىا  ىىذس ال ريمىىة بيسىىلو  االسىىتعراة السياسىىي

 .204سياسية شخصية"
   رفة وزراا الخار ية العر  في ا تماعهم الفار  مر محاولة لالنتياا مل السىيادة الفلسىفينية على

 1967اليىىد  الشىىريف، وممىىدوا مل المدينىىة الميدسىىة  ىىزا ال يت ىىزم مىىل اارة الفلسىىفينية المحتلىىة منىىذ 
إلسىىىرائيلية ااخيىىىرة الخاصىىىة وعاصىىىمة دولىىىة فلسىىىفيل المسىىىتيلة، كمىىىا شىىىددوا علىىى  رفىىىة اإل ىىىرااات ا

 .205بالمس د ااقص ، وحذروا الم تما الدولي مل مغبة تمرار التصرفات اإلسرائيلية في اليد 
 28/7/2017 ،الجمعة

   19العسكرية فىي الينىاة اإلسىرائيلية العاشىرة، إل قىوات  ىي  االحىتال  "محبفىت  الشؤول قا  محل 
 14/7/2017.206، منذ عملية ااقص  في "  وماا خفيراا 

  إعىادة فىتح  االنتصىار ىم مىل حييىوا  والفلسفينييل عمومىاا ص رر مل الميدسييل  عكرمةممد الشيخ 
 ىىذا االنتصىىار مىىل ق ىى  بعىىة الزعمىىاا  يت نىىإلىى   وفىىي إشىىارةم ىىوا  المسىى د ااقصىى  للمصىىليل. 

ر  ينما الذر صنا االنتصىا ،االنتصار بعد حدوثب  ت نمل بع هم  لري "متع باا العر ، تساا  
 و شع نا الفلسفيني، و م م    يت الميد  الذيل ت امنوا وترابفىوا وتمىاتفوا وقىرروا مل يىؤدوا مىا 

 .207لنداا المر عيات الدينية" است ابةعليهم مل وا بات لمدينتهم وللمس د ااقص  
  رم ال قاديروف الشيشالقا  رئي   مهورية Ramzan Kadyrov  إنب على  اسىتعداد لالسىتيالة مىل

، فىىي تصىىريحات والتو ىىب إلىى  المسىى د ااقصىى  للمشىىاركة فىىي حمايتىىب. كمىىا دعىىا قىىاديروف ،منصىىبب
إلىىىى  مل  إلىىىى  تسىىىليم المسىىىى د ااقصىىىى  لىىىىألردل، مشىىىىيراا  ،الروسىىىىية Izvestia صىىىىحيفة إزفيسىىىىتيا هىىىانيلت

 .208مل شينها مل تدفا مل وصفهم  ى"المتهوريل" إلشعا  الصرا  في المنفية "إسرائي "إ رااات 
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 الخار يىىىة اامريكيىىىة عىىىل ارتياحهىىىا لعىىىودة "الو ىىىا" الىىىرا ل للحىىىرم الشىىىريف والمسىىى د  ع ىىىرت وزارة
والحىىىىىوا ز  ،اإللمترونيىىىىىةااقصىىىىى  بعىىىىىد مل قىىىىىررت سىىىىىلفات االحىىىىىتال  اإلسىىىىىرائيلي إزالىىىىىة ال وابىىىىىات 

 .209والسمائ للمصليل  دخو  ساحات ااقص  دول قيود ،والماميرات الذكية ،الحديدية
 29/7/2017 ،السبت

   عىل مصىادر ممنيىة فلسىفينية، بىيل م هىزة اامىل التابعىة للسىلفة الفلسىفينية  الع ىرر  واال موقاني
واعتيىىا  العديىىد مىىل  ،واصىىلت وخىىال  محىىداث اليىىد  وااقصىى  مالحيىىة نشىىفاا مىىل حركىىة حمىىا 

 .210كوادر الحركة بال امعات الفلسفينية في ال فة الغر ية
  انتهىىاا عمليىىة االقتىىرا  لالنتخابىىات  ية فىىي رام هللاللسىىلفة الفلسىىفين االنتخابىىات المركزيىىة ل نىىةمعلنىىت

 يئىة محليىة  ىرت فيهىا  14إل عىدد الميتىرعيل الملىي فىي  وقالىت .2017التمميلية )ال لديات( المحلية 
ناخبىاا وناخبىة، بحيىث  لىا متوسى  نسىبة االقتىرا   42,844ميترعىاا مىل مصى   27,255االنتخابات،  لا 

 .211االقترا  مل مصحا  حح   63.6%
   ر لمشىىىا د مىىىل عمليىىىة ناحىىىا  عىىىوز الفدائيىىىة التىىىي نفىىىذت خىىىال نشىىىرت كتائىىى  اليسىىىام فيىىىديو مصىىىو 

عمليىىة إل "محىىد قىىادة كتائىى  اليسىىام،  ،م ىىو حمىىزة وقىىا  .2014فىىي صىىيف  الحىىر  علىى  قفىىا  لىىزة
ناحا  عوز كانىت تحمى  عىدة رسىائ  للعىدو الصىهيونيه م مهىا مل تىدمير حىي الشى اعية واحتاللىب 

لتي ارتم ها فيب لل يحمي  نودا ومواقعا العسكرية، ومل  ذس العمليىة والتىي  ىاات بعد الم زرة ا
 .212بعد مس و  مل  ذس الم زرة انفليت مل حي الش اعية واالحتال  في داخلب"

  اإلسرائيلي السا ح إيهود باراا رئي  الحكومة  نياميل نتنيا و بينب كال "خائفاا  دفا الوصف وزير 
لليدرة عل  تيدير الموقف" فىي مدائىب ممىام ااحىداث ااخيىرة فىي اليىد  وحىو   داا وتابعاا وفاق مذعوراا 

فيسى وا، إلى  "اإلسىرا  الفي رسالة مس لة نشر ا عل  صفحتب فىي  ،ودعا باراا المس د ااقص .
ل نتنيىىا و كىىال علىى  اسىىتعداد لتف يىىر المنفيىىة إ وقىىا  إسىىيافب ومعىىب الم لىى  الىىوزارر المصىىغر"، 

شعا  البالد،  .213مل م   إنياذ نفسب مل خفر التحيييات"، التي تالحيب في ملفات الفساد "وا 
  ىىىىل م الفلسىىىفينييل إلىىى  مواصىىىىلة الحىىىراا  و ىىىب اإل ىىىىرااات اإلسىىىرائيلية المسىىىىتهدفة دعىىىا اا  مانويىىى  م س 

ىىل م الشىىع  الفلسىىفيني بىىاإلعالل عىىل  للمسىى د ااقصىى  والميدسىىات اإلسىىالمية فىىي اليىىد . وفالىى  م س 
مدني"  و ب "إسرائي "، ورمى منب " و الفع  الحيييىي الىذر يسىاور االحىتال ، ومىا  ىرى فىي "العصيال ال

كمىا دعىا الشىع   ااقصى  مىل ر ىاط وصىمود  ىو  دايىة للتحريىر الحيييىي، و ىو عصىيال مىدني موحىد".
 .214الفلسفيني إل  "الوحدة و ناا من مة تحرير  ديدة، كي تيود الفلسفينييل إل  مستي   بال احتال "

 30/7/2017 ،األحد

   ل قرار تفكيا ال وابات اإللمترونية بااقص  لي  إاإلسرائيلية،  نياميل نتنيا و  الحكومةقا  رئي
"كرئي  للحكومة الذر يحم  عل  عاتيب ، إل  منب  لسة الحكومة ااس وعيةومشار، خال   .سهالا 
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بالحسىبال  مقىوم  ىذلا آخىذاا  مل متخىذ قىرارات  رشىد، المسؤولية عل  مال ممل إسرائي ، ي   علىي  
الخريفة بيمملها و ميا التحىديات والتهديىدات التىي نوا ههىا، حيىث ف يعىة بع ىها ليسىت معروفىة 

 .215لل مهور وبف يعة الحا  ال مستفيا مل مفصح عل تفاصيلها"
  رئي  محمىىود عبىىىا  الىىنيلىىت اإلذاعىىة الرسىىمية التابعىىىة للسىىلفة الفلسىىفينية عىىىل ن يىى  شىىعث، مستشىىىار

 67الخار ية، قولب "إل تباد  اارا ي فعليىاا، ي ىدم بىاالعتراف  دولىة فلسىفيل على  حىدود العىام  للشؤول 
 .216ولي  مل خال  تباد  مراٍة في اليد  بيخرى في داخ  الخ  ااخ ر"

  قا  رئي  المكت  السياسي حما  إسماعي   نية "إل معركة اليد  لم تنتب  بعد وتحتاج منا للنصرة
خىىىال  كلمىىىة مباشىىرة مليا ىىىا علىىى   مىىىو  مليونيىىىة فىىىي تركيىىىا   نيىىىة، وم ىىىاف وماديىىىاا".سياسىىياا وشىىىع ياا 

م ىىىدر  "إل الميدسىىىييل يؤكىىىدول بصىىىمود م مل اليىىىد  وااقصىىى  حىىىح  قىىىائالا:  خر ىىىت نصىىىرة لألقصىىى 
 .217 نية لتوفير الدعم المام  ا   اليد  وتعزيز صمود م  و ب االحتال  دعاو  للمسلميل".

  مركىىز الوالداعمىىة لالحىىتال  واالسىىتيفال فىىي المنيسىىت، الصىىادر عىىل  عنصىىريةال ىىي ل تيريىىر اليىىوانيل
، وحت  اختتام الدورة الصيفية في 2015منب منذ انتخابات  ،مدار - الفلسفيني للدراسات واابحاث

عمىىا كىىىال حتىى  ق ىىى   قانونىىاا  20ومشىىرو  قىىانول،  زيىىىادة  قانونىىىاا  156، عىىال  المنيسىىت 26/7/2017
 .218مقرت نهائياا  قانوناا  25تتام الدورة الشتوية، مل  ينها مر عة مشهر، لدى اخ

  شىهيداا  249ا تىزا  تحت ىز  ثىاميل مىلحيوق اإلنسىال مل قىوات االحىتال   الميزال لمركزمورد تيرير
 .219، بع هم منذ ستينيات اليرل الما يفلسفينياا  وشهيدة

 إلالقىب  بعىدمسى د ااقصى (، معادت سلفات االحتال  اإلسرائيلي فتح با  المفهرة )محد م وا  ال
ما كانت  إل وبافتتائ با  المفهرة تمول  ميا م وا  المس د ااقص  قد عادت  لنحو مس وعيل.

14/7/2017عليب ق   
220. 

  مسىفر عىل  والواليات المتحدة مارسىتا  ىغفاا  "إسرائي "إل  الع رر ال اقا  المراس  السياسي لموقا و
وم ىاف مل ال معيىة العامىة لألمىم  ونىروا.ااة موازنىة وكالىة إحباط مشرو  فىي اامىم المتحىدة لزيىاد
مشرو  قرار قدمب الفلسفينيول وتحالف  28/7/217ال معة يوم المتحدة شف ت مل  دو  معمالها 
 .221الدو  النامية لزيادة موازنة ااونروا

 31/7/2017 ،اإلثنين

 قىا  إيلىي  ىل د ىال Eli Ben Dahan، إنىب سىيعم  مىل م ى  فىرة اإلسىرائيلي دفا نائى  وزيىر الى ،
ونيى  موقىا الينىاة الع ريىة السىابعة، عىل  ىل  اإلسىرائيلية بال ىفة الغر يىة. اتعمر المسىتالسيادة على  

سىىىتعم  علىىى  تعزيىىىز  دفا إل وزارة الىىى ،لىىىو  عتصىىىيول  ةعمر د ىىىال قولىىىب خىىىال  زيارتىىىب إلىىى  مسىىىت
 .222ر ية لمنا مر   ماتاليريبة مل ااحياا الع خصوصاا و  ،اتعمر الحماية اامنية لمافة المست
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   كشف ع و الل نة التنفيذية لمن مة التحرير تيسير خالد عل ميتىرئ تيىدمت بىب حكومىة االحىتال
ات في اليد  المحتلة ميا   منح  لدات فىي وادر عمر المست ل ماإلسرائيلي عل  اإلدارة اامريكية 

 .223اتفاق سالم" نهائي، للسلفة الفلسفينية، وذلا  مل "1948 سنةعارة، باارا ي المحتلة 
   فال ىىت الع ىىو العر ىىي فىىي المنيسىىت اإلسىىرائيلي حنىىيل زع ىىي  تعمىىيم ت ر ىىة اليىىد  علىى  مفالىى

الميدسىىة فيمىىا يتعلىىح  ىىإ رااات االحىىتال  التىىي مىىل الممكىىل مل تشىىهد ترا عىىاا، بمىىا  بالمدينىىةسياسىىية 
 .224يل ييتحمونبي مل عدم الر و  إل  حالة "تدني " المس د ااقص  مل ق   المتفرفيل الذ

   فلى  رئىي  الحكومىة اإلسىرائيلية  نيىاميل نتنيىا و مىل وزيىر اتصىاالتب ميىو  اليىرا تح ىير مشىرو
 .225مكت  قناة ال زيرة باليد  المحتلة إلالققانول بغية 

  ااقصىىى  الشىىىيخ عمىىىر المسىىىواني عىىىل  ىىىدا ل ىىىال متخصصىىىة، شىىىكلتها إدارة  المسىىى دمعلىىىل مىىىدير
فحىىا الع ىىث الصىىهيوني فىىي المخفوفىىات والمسىىتندات والوثىىائح ااوقىىاف اإلسىىالمية فىىي اليىىد ، ل

وم ىاف الشىيخ المسىواني  مسى وعيل. لمىدةفي مرافح المس د ااقص ، إبال سيفرتب على  المسى د 
، والل ىىال ستصىىدر ممثىىىر مىىل تيريىىر حىىو  مىىا لحىىح فىىي المكتبىىىات مل عمليىىة الفحىىا تحتىىاج وقتىىاا 

تىى  كسىىرت مقفالهىىا وزرافيلهىىا، وكىىذلا ا بىىار واليبىىة : " ميىىا م ىىوا  المكاوالمكاتىى  وا بىىار، كاشىىفاا 
 .226النحوية والمحكمة الشرعية، والمكت  الخاا ومكت  المفتي، والمكات  بشك  عام"

 2017خىىىال  شىىىهر تمىىىوز/ يوليىىىو ل محكمىىىة فىىىي النمسىىىا ق ىىىت مالنيابىىىة العامىىىة اإلسىىىرائيلية  معلنىىىت 
فىىي إفىىار صىىفية  "إسىىرائي "نىىب بالسىى ل المؤ ىىد علىى  فلسىىفيني مىىل نشىىفاا حركىىة حمىىا  مفر ىىت ع

ل الحكىم صىدر بحىح الشىا  موسائ  إعالمية فلسىفينية وذكرت  .2011 سنةاسرى التباد    شالي
 .227ع د المريم م و ح  
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