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 اليوميات الفلسطينية
 2017 أغسطس/ آب

 1/8/2017 ،الثالثاء

  محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام هللا، وفددا  مدح حركدة حمداس  يةفلسطينال السلطةاستقبل رئيس
ح "الددرئيس إ قدداا الشدداعر تصددريحات لفئددائية القدددس المحليددةوفددي  الددديح الشدداعر  ناصددربرئاسددة 

 بندود المصدالحة الفلسدطينية رزمدة واحددو، ودوح اشدتراطات"  عباس أبدى موافقة على أح يتم تنفيذ
مددح نددواب وثالثددة مبددادرو شيصددية مددح وزراع سددابقيح،  وأوئددا الشدداعر أح اللقدداع كدداح عبددارو عددح

  1المجلس التشريعي، بهدف االطمئناح على صحة عباس، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به
  فالمديندة عرييدة  ؛العدرب تقدديم الددعم المدادق للقددس رامي الحمدد هللا الفلسطيني رئيس الوزراعناشد

مدا وصدل مدح أصدل مليدارات وعدد العدرب بهدا  أح النظدر إلدى إسالمية وليست فلسطينية فقط، الفتا  
 [دوالر مليدددوح  2.52 نحدددو] مليددوح شددديكل 9دفعندددا "وقددداا   مليددوح دوالر فقدددط  39 هدددو لدددعم القددددس

مح التحويالت الطبية تذهب لمستشدفيات القددس  %70 حا  و لمساعدو المدارس المتعثرو في القدس، 
ننا ،لدعم القطاع الصحي فيها    2"مستمروح في ذلك وا 

 116 هدمت الجرافات معززو بقوات مح الشرطة اإلسرائيلية قرية العراقيب بالنقب للمرو الد
3  

  عبدر ، موئدحةا زاا يلد  قئدية فقدداح الئدابط هددار جولددحمدالقسدام إح الممدو   كتائدبقالت 
يددالا العدددواح علددى قطدداع غددزو  ،شددرر رفددا تفاصدديل كمدديح أبددو الددروس، موقعهددا اإللرترونددي، أح

وأشدارت الرتائدب إلدى أح أق معلومدة عدح   ا زالدت غامئدة، الذق فقد فيه جولددح، مد2014صي  
ويددف  أثماندا  مقابلهدا، وأنهدا  ،الجنود األسرى في غزو لدح يحلدم بهدا االحدتالا حتدى يرئدا للمقاومدة

  4البواسل ى سر ألبما في يديها فجر الحرية ل سترسم
  حركدة النائدب رئديس ، برئاسدة مدح قيدادو حركدة فدتا لتحرير فلسطيح أح وفددا   الشعبيةأعلنت الجبهة

عدح تهجدم الدرئيس محمدود عبداس علدى ممثلهدا فدي اجتمداع اللجندة  قدم لها اعتذارا   ،محمود العالوا
21/7/2017في تماع القيادو الطارئ في اج ،التنفيذية لمنظمة التحرير عمر شحادو

5  
  6المسجد األقصى ا  إسرائيلي ا  مستعمر  1,079اقتحم  
  لباحددات  إسددرائيليا   وجنددديا   ا  مسددتعمر  3,361رصدددت وكالددة قدددس بددرس إنترناشدديوناا لألنبدداع اقتحددام

2017المسجد األقصى يالا شهر تموز/ يوليو 
7  

  القدددس عددح صدددور قددرار ملرددي أردنددي بتعيدديح دائددرو األوقدداف اإلسددالمية فددي دايددل  مصددادركشدفت
  8األقصىليدمة المسجد  جديدا   موظفا   130

  لسلطات االحتالا  االستفزازيةداح وزراع يارجية دوا منظمة التعاوح اإلسالمي بد"شّدو" الممارسات
البيداح اليتدامي، الدذق ورفد    2017يدالا تمدوز/ يوليدو  في القدس والمسجد األقصى اإلسرائيلي



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  2 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

ته اللجنة التنفيذية لوزراع يارجية دوا المنظمة، عقب االجتماع االستثنائي الذق عقدتده فدي أصدر 
  9رافي بالقدسجاإلجراعات اإلسرائيلية الّرامية إلى تميير ديمو  ،إسطنبوا بدعوو مح تركيا

 دددب فيهدددا شدددرعا ، إذا  اإلسدددالميه قدددقددداا مجمددد  الف الددددولي إح زيدددارو المسدددجد األقصدددى مندوبدددة ومرغإ
ر المجمددد ، وهددو أحدددد األجهدددزو التابعددة لمنظمدددة التعدداوح اإلسدددالمي، مدددح وحددذّ  تئددتها المصدددلحة اق

سددلطات االحددتالا اإلسددرائيلي المسددكولية الراملددة  بحرمددة المسددجد األقصددى، محمددال   ميدداطر المددّس 
2017التي حدثت يالا تموز/ يوليو عح األحداث 

10  
  يح للشدعب الفلسدطيني، وهدي يممثلديح الرئيسدفدي إيدراح إح حركدة حمداس أحدد ال الروسيقاا السفير

ح موسكو ال تعددها إرهابيدة  ممثدل حركدة حمداس فدي إيدراح ، يدالا لقائده مد  رددوأ حركة وطنية، وا 
  11دعم بالده للشعب الفلسطيني والقئية الفلسطينية باعتبارها قئية عادلة ،يالد القدومي

 عددح دعمدده ألجهددزو المراقبددة التددي للشددرر األوسددطالددرئيس األمريكددي ، مبعددوث كوشددنر جاريدددر عّبدد ،
إح كوشدنر وقداا  أزالتهدا  وئعتها سلطات االحدتالا اإلسدرائيلي أمدام بوابدات المسدجد األقصدى، ثدمّ 

كمددا أعددرب كوشددنر عددح شددعوره  أجهددزو الرشدد  عددح المعددادح أمددام الحددرم الشددري  "تبدددو منطقيددة" 
  12بيح الفلسطينييح واإلسرائيلييح "معملية السال"باإلحباط إزاع 

 2/8/2017 ،األربعاء

   مستشدددار الدددرئيس الفلسدددطيني للشدددكوح اليارجيدددة والعالقدددات الدوليدددة، الموقددد   ،شدددعث نبيدددلوصددد
قاا شعث، في مقابلة م  األنائوا، إح الرئيس و  للماية"  يعالساألمريكي مح أحداث األقصى بد"

، "إسدرائيل"االت مد  محمود عباس لح يمادر رام هللا في الوقت الحالي، بسبب تجميدده كافدة االتصد
  "لح يكوح هناك أق جولة للرئيس يارج الئفة المريية لذات السبب"  وقاا شعث  واستطرد قائال  

  13نسيق األمني، إلى أجل غير مسمى""الرئيس قاا تجميد كافة أشكاا االتصاالت وعلى رأسها الت
  ورق والقيددادييح برئاسددة عئددو المكتددب السياسددي صددالا العددار  ،مددح حركددة حمدداس قيددادقعقددد وفددد

السفارو اإليرانية في بيروت م  المستشار السياسي لرئيس  مقرلقاع  في  ،وعلي بركة حمداحأسامة 
والسدفير اإليراندي  Hossein Amir-Abdollahian أمير عبدد اللهيداححسيح مجلس الشورى اإليراني 

حدوا األوئداع  وقددم وفدد الحركدة شدرحا  وافيدا    Mohammad Fathali في بيدروت محمدد فدتا علدي
في فلسطيح المحتلة ويصوصا  في القدس والمسجد األقصى المبارك، وأرد أح الشدعب الفلسدطيني 

بددوره رحدب عبدد اللهيداح بوفدد حمداس، وجددد  لح يتيلى عح مقدساته وسيداف  عنها بكل ما يملك 
تجاه القئدية  وشعبي رسمي دعم إيراح للشعب الفلسطيني ومقاومته وانتفائته، وأرد أح هذا التزام

  14الفلسطينية، مشيدا  بدور حماس في مواجهة االحتالا الصهيوني وحماية القئية الفلسطينية
  ،أصدديب إسددرائيلي بجددراة يطيددرو، جددراع طعندده دايددل سددويرماركت بمدينددة يبنددا المحتلددة جنددوب تددل أبيددب

  15هاجموذكر موق  واال العبرق أنه جرى اعتقاا الم  على يد فلسطيني مح الئفة المريية
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 أعلنت النائبة نافا بدوكر Nava Bokerعدد مشدروع قدانوح سدتطرحه علدى ، أنهدا ت  ، مدح حدزب الليكدود
بموجبدده تعددديل قددانوح العقوبددات  طاولددة الرنيسددت، بت ييددد مددح رئدديس الددوزراع، بنيدداميح نتنيدداهو، يددتمّ 

وح بحيدددث يسدددمحاح للمحكمدددة بفدددر  عقوبدددة اإلعددددام علدددى مدددح يرتربددد"وقدددانوح مكافحدددة اإلرهددداب، 
  16"إرهابية ويقتلوح أبرياع أعماال  

  قسددم اليددرائط فددي جمعيددة الدراسددات العرييددة فددي القدددس المحتلدددة، أح  مددديركشدد  يليددل التفكجددي
، وكاندت الرنيسدة تمتلدك مدح (2كم 20) عشريح أل  دونم حونكانت  1945 سنةمساحة القدس في 

  لرح أيطر ما يحدث اآلح (2كم 2.473) دونما   473,2على مساحة  %15هذه المساحة ما نسبته 
 وقددداا  لعقددار فددي الم عظميدددة عنددد بددداب حطددةاألرثوذكسدددية  بعددد معركددة األقصدددى هددو بيددد  الرنيسددة

إح اليطر األربر اآلح يكمح  ،مكسسات األرثوذكسية في بيت ساحورفي ندوو نظمتها ال ،التفكجي
 2000 سدنة حالممتددو مدا بدييالا الفتدرو عمل مسا للبلدو القديمة  في منطقة باب اليليل، حيث تمّ 

   17مح البلدو القديمة %33ليتبيح أح الرنيسة األرثوذكسية تمتلك ما نسبته  2011و
  مددح جدددار بدديح ترقوميددا وميتددر كددم  42أعلنددت وزارو األمددح اإلسددرائيلية أنهددا أنجددزت بندداع جددزع بطددوا

  18الفصل العنصرق الذق يمر ب رائي الئفة المريية المحتلة
 مليددوح  1.4نحددو )أردنددي دينددار  بددالتبرع بمبلددي مليددوح  حكومتدده هللا الثدداني عبددد نددياألرد وجدده الملددك 

  19لدائرو أوقاف القدس وشكوح المسجد األقصى المبارك دوالر(
  2010سدددنة أطلدددق فدددي دمشدددق الدددذق  ،باسدددل صدددفدقالفلسدددطيني مهنددددس البرمجيدددات  زوجدددةأرددددت 

أح السددلطات  ،يدددو للتعبيددر والتواصددل"للتقنيددات" التددي "منحددت للندداس أدوات جد Aiki برنددام" "آيكددي
، وذلك بعدد ثدالث سدنوات علدى توقيفده مدح 2015 سنةالسورية نفذت حكم اإلعدام بحق زوجها في 

فيسدبوك الأردت مجموعة العمل ألجل المعتقليح السدورييح عبدر صدفحتها علدى  كماقبل السلطات  
  20إعدام صفدق

 3/8/2017 ،الخميس

 فور استالم حكومدة  في قطاع غزو نهاع اللجنة اإلدارية الحكوميةأعلنت حركة حماس استعدادها إل
حركدة صدالة البردويدل، فدي بيداح ال القيدادق فديوطالب   ياتها كافة في قطاع غزومسكولالحمد هللا 

ودعدا  ، باإللماع الفورق لرل اإلجدراعات التدي فرئدت علدى غدزو بحجدة تشدكيل اللجندة الحكوميدة له
رق فدي حدوار وطندي، ومشداورات؛ لتشدكيل حكومدة وحددو وطنيدة، وتفعيدل البردويل إلدى الشدروع الفدو 
ح إ حركدددة فدددتا قالدددتوفدددي هدددذا السددديار،  ألداع مهامددده المنوطدددة بددده  ،المجلدددس التشدددريعي بدددالتوافق

ال يمكح وصفها بالمبادرو، وهي لألسد  الشدديد مليئدة بدد"االستهباا السياسدي"،  البردويل تصريحات
فددي بيدداح لهددا، أح المبددادرو الوحيدددو المعقولددة والمطروحددة  ا،فددت أردددتو  لحقددائق السياسددية لوتجاهددل 

قددداا عدددزام األحمدددد، فدددي تصدددريحات و  هدددي مبدددادرو الدددرئيس محمدددود عبددداس، داعيدددة حمددداس لقبولهدددا 
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صحفية  "تصريحات صالة البردويل فيهدا ممالطدات؛ ألح اإلجدراعات األييدرو اتجداه االنقدالب فدي 
اريدددة التابعدددة لحمددداس، ولدددذلك فدددفح زواا السدددبب كفيدددل بفزالدددة غدددزو لدددم تردددح قبدددل تشدددكيل اللجندددة اإلد

وأئدداف  "علددى حمدداس االلتددزام بمددا وافقددوا عليدده، وأح يحلددوا اللجنددة اإلداريددة، التددي هدددي  نتائجدده" 
   21"لوطني إدارو قطاع غزو بشكل طبيعي، وبعدها بساعات ستستلم حكومة الوفار احكومة ظلّ 

  الشديو  األمريكددي مسددودو قدانوح توقدد  المسدداعدات التددي أقدرت لجنددة الشددكوح اليارجيدة فددي مجلددس
عئدوا  مدح كدال الحدزييح الجمهدورق  17وصدّوت  تقدمها الواليدات المتحددو إلدى السدلطة الفلسدطينية 

وبحسدددب مسدددودو  آيدددروح رفئدددهم  4قراطي، بالموافقدددة علدددى مسدددودو القدددانوح، فيمدددا أعلدددح و والدددديم
ارو األمريكية الحالية مساعدات للسلطة الفلسطينية تيصص اإلد ،الميزانية المقترحة للبيت األبي 

  22مليوح دوالر للنمو االقتصادق ويرام" فر  القانوح في الئفة المريية وغزو 260بقيمة 
  رئيس محمدددود الددداألوا لدددرئيس المجلدددس التشدددريعي الفلسدددطيني أحمدددد بحدددر إح حدددديث  النائدددبقددداا

 والمحلددي، وغيددر مبنددي علددى قناعددات عبدداس حددوا المصددالحة الوطنيددة هددو لالسددتهالك اإلعالمددي 
ودعدددا بحدددر عبددداس وحكومدددة الحمدددد هللا إلدددى تطبيدددق اتفاقدددات المصدددالحة التدددي وقعدددت فدددي القددداهرو 

  23، وقيام حكومة الوحدو بكافة التزاماتها تجاه قطاع غزووالشاطئ أوال  
  واال  أمد بددعوى نقلهدا ،اإلسرائيلي بالرش  عدح اعتقداا يليدة مدح حركدة حمداسالشاباك  جهازسما 

 اليليدددل، لتمويدددل إلدددىعلدددى التجدددارو وشدددراع البئدددائ  مدددح تركيدددا وشدددحنها  أساسدددا  تعتمدددد  ،مدددح تركيدددا
اليليدددة كددداح يقودهدددا عئدددو المجلدددس التشدددريعي عدددح  أحوزعدددم الشدددابك  نشددداطات الحركدددة بالئدددفة 

 يقدددر نقلدده وكشدد  تحقيددق الشدداباك أح مددا تددمّ  حمدداس وأبددرز قياداتهددا فددي اليليددل محمددد مدداهر بدددر 
أح  وأئداف ، وأنهم يططدوا لتجهيدز مصدن  يراسداني بهددف غسدل األمدواا أل  دوالر 200 نحوب

إلددى دور األسددرى  كشدد  هددذه اليليددة يككددد اسددتمرار حمدداس فددي نشدداطاتها مددح يددالا تركيددا  مشدديرا  
  24نفسها الطريقةبالمحرريح في تجنيد أشياص بالئفة لتمويل الحركة 

 القددددس  إلدددىالفلسدددطينييح ممدددح يسدددتطي  الوصدددوا المدددواطنيح  دعدددت شيصددديات فلسدددطينية مقدسدددية
المبدددارك، ردا  علدددى اقتحامدددات عصدددابات  األقصدددىالمسدددجد  إلدددىالرحددداا  المحتلددة، بالمزيدددد مدددح شددددّ 

2017/ يوليو تموزعقب االنتصار في ثورو األقصى  ،المكثفة المستوطنيح
25  

  وحددو  1,200ساس لبناع في مراسيم وئ  حجر األ يلية بنياميح نتنياهوالحكومة اإلسرائ رئيسشارك
المقامة على أرائي بملرية ياصة للفلسطينييح قدرب  ،بيتار عيليت عمروفي مست للمستوطنيحسكنية 
أح الجهدود التدي  ، مبيندا  ل جاهدو في سبيل تعزيز االسدتيطاحوقاا نتنياهو إح حكومته تعم بيت لحم 

  26كومةلم تسبقها فيه أق حي تبذلها مح أجل توسي  المشروع االستيطان
  ّوشدمل  ،27/7/2017و 25بديح  ،"مكشدر السدالم"اسدتطالع  ، فديمدح اليهدود اإلسدرائيلييح %70 رعب

 The Israel قراطيددددةو ، ويفشددددراف جامعددددة تددددل أبيددددب والمعهددددد اإلسددددرائيلي للديميإسددددرائيل 600

Democracy Institute (IDI)،  عددح ت ييدددهم لفددر  عقوبددة اإلعدددام علددى فلسددطينييح أدينددوا بقتددل
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فر  عقوبة اإلعدام علدى فلسدطينييح أديندوا  %66نيح إسرائيلييح على يلفية قومية، كما أيد مواط
مدح اليهدود اإلسدرائيلييح أح العقوبدات التددي  %60 رأىبقتدل جندود إسدرائيلييح علدى اليلفيدة نفسدها  و 

ح بتنفيذ تفرئها المحارم اإلسرائيلية، وبمالبيتها الساحقة محارم عسكرية، على الفلسطينييح المداني
  27عمليات هي أحكام ميففة

   فددي المرفددة األولددى للبرلمدداح( علددى مددذكرو ت طالددب بطددرد  ا  نائبدد 130)مددح أصددل  أردنيددا   نائبددا   82وّقدد
سددفير تددل أبيددب مددح الددبالد، علددى يلفيددة الحادثددة التددي أدت إلددى مقتددل مددواطنيح أردنيدديح علددى يددد 

2017في نهاية تموز/ يوليو اح، حارس إسرائيلي في عمّ 
28  

   فدي إطدار دعمده المدالي  لسدنةا هته السدنوية الثالثدة لهدذاامهسدإقاا االتحداد األورويدي إنده يقدوم بددف
بتيصديص  2017لقد قمنا يالا عدام "في بياح له   ،وأئاف االتحاد المباشر للسلطة الفلسطينية 
ة لددددعم السدددلطة الوطنيددد مليدددوح دوالر[ 163.8]نحدددو  مليدددوح يدددورو 138مبلدددي يصدددل مجموعددده إلدددى 

فددي قيامهددا بدددف  رواتددب وميصصددات تقاعددد والميصصددات االجتماعيددة والتحددويالت  ،الفلسددطينية
  29"الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية

 4/8/2017 ،الجمعة

  هللا الحدوراني للدراسدات  الدورق حوا االنتهارات اإلسدرائيلية الصدادر عدح مركدز عبدد التقريرأظهر
مدددح بيدددنهم يمسدددة أطفددداا،  ،سدددقوط عشدددريح شدددهيدا   ،لفلسدددطينيةوالتوثيدددق التددداب  لمنظمدددة التحريدددر ا

/ يوليدددو بسدددبب أحدددداث المسدددجد األقصدددى يدددالا تمدددوز ،باإلئدددافة إلدددى مئدددات الجرحدددى والمعتقلددديح
وحددو اسدتيطانية  1,935 الفتدرو ذاتهدا علدىصدادقت سدلطات االحدتالا يدالا  ،ووفق التقرير  2017

  30لةات مدينة القدس المحتمستعمر جديدو موزعة على 
  قيددادق مددح المكتددب السياسددي لحركددة حمدداس إلددى العاصددمة اإليرانيددة طهددراح؛ لحئددور  وفدددوصددل

وتدرأس الوفدد  حسدح روحداني  ،12الدد رئيس اإليراني المنتيدب للددورو لمراسم أداع اليميح الدستورية ل
ي وقالدت الحركدة فد مح صالا العارورق، وزاهدر جبداريح، وأسدامة حمدداح  كال   عزت الّرشق، وئمّ 

تصريا صحفي، إح المشاركة بوفد عالي المستوى هو تقدير لما تقوم بده إيدراح مدح دور كبيدر فدي 
سناد مقاومته الباسلة ،دعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرو حقوقه   31وا 

  في لقاع م  عدد مح الصحفييح في رام هللا ،، عئو اللجنة المركزية لحركة فتاالقدووقاا ناصر، 
  32ألمني مرهونة بركية "مواق  ميتلفة" مح الجانب اإلسرائيليإح عودو التنسيق ا

  اعتقلدددت قدددوات االحدددتالا اإلسدددرائيلي النائدددب المقدسدددي المبعدددد محمدددد أبدددو طيدددر بعدددد اقتحدددام منزلددده
وباعتقاا النائب أبو طير يرتف  عددد ندواب المجلدس التشدريعي  بئاحية أم الشرايط جنوب رام هللا 
  33، بحسب نادق األسير الفلسطينينائبا   13إلى المعتقليح في سجوح االحتالا 
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  حّذر النائب جماا اليئرق رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في تصريا صحفي، مح أح
األوئاع اإلنسانية في غزو تديل مرحلة غير مسبوقة مح السوع، بسبب الحصار المسدتمر ألرثدر 

  34الفلسطينيسام ، واالنق"إسرائيل"مح عشر سنوات، وثالث حروب شنتها 
  أشار فيه إلدى تراجد  كبيدر فدي عددد العمليدات التدي تنطلدق  تقريرا   اإلسرائيلي أح آر جي نشر موق

إلددددى تقددددديرات للمكسسددددة العسددددكرية  النظددددر مددددح قطدددداع غددددزو تجدددداه أهددددداف إسددددرائيلية، إال أندددده لفددددت
المبدددادرو  إلدددى أح حركدددة حمددداس قدددد تددددفعها األوئددداع االقتصدددادية المترديدددةتشدددير إلدددى  اإلسدددرائيلية

وحسب مصادر في المكسسة العسكرية اإلسرائيلية ففح الحركة بعدد ثالثدة أعدوام  لمواجهة عسكرية 
  35ح مح قدراتها الصارويية والعسكريةا زالت ترارم مح قوتها وتحسّ م، 2014مح حرب 

  ّير السددابق فعددل لدده علددى توقيدد  النيابددة العامددة اإلسددرائيلية، اتفددار "شدداهد ملددك" مدد  المددد فددي أوا رد
لمكتبه، ومذكرو الشرطة التي جاع فيها أنه مشتبه بميالفات رشوو واحتيداا ويياندة األماندة، وكدذلك 

الدددذق دعدددا فيددده أحدددزاب االئدددتالف إلدددى تفكيدددك حكومتددده والدددذهاب إلدددى  المعسدددكر الصدددهيونيبيددداح 
ألمددر أق انتيابددات مبكددرو، ايتددار بنيدداميح نتنيدداهو أح يظهددر ل"عددالم، وك ندده "مسددتي  ال يددولي ا

ففدددي رسدددالة مصدددورو ن شدددرت علدددى صدددفحة الفيسدددبوك الياصدددة بددده، تطدددرر فيهدددا إلدددى "قئدددايا  وزح" 
، ففنه يومية"، قبل أح ييتتمها بالقوا إنه إح كاح مح المستحيل أح يمر أسبوع دوح فئائا، وال بدّ 

  36وصفه يقوا "للمواطنيح اإلسرائيلييح" إنه "ال يعير االهتمام للئوئاع في اليلفية"، على حدّ 
  إقامة حاجز تحت األر  في المنطقة الحدودية الواقعة بينها وييح مصدر وقطداع  "إسرائيل"تدرس

  37والمياوف المتصاعدو مح الجانب المصرق مح الحدود ،غزو، وذلك بداف  اليشية مح األنفار
 5/8/2017 ،السبت

  يصصددات الماليددة سنسددتمر فددي وقدد  تحويددل الم"  محمددود عبدداس السددلطة الفلسددطينيةقدداا رئدديس
إلددى وجددود جهددات  ، مشدديرا  "مددا لددم تلتددزم حركددة حمدداس باسددتحقاقات المصددالحة لقطدداع غددزو تدددريجيا  

  38تسعى إلدامة انفصاا قطاع غزو حتى ال تقوم دولة فلسطينية
  الفتددداة السيسدددي طدددرة مبدددادرو إلنهددداع االنقسدددام  عبددددالمصدددرق الحيددداو أح الدددرئيس صدددحيفة علمدددت

 عبداسالدرئيس محمدود عبداس وحركدة حمداس وافقدا عليهدا، قبدل أح يطدرة  الفلسطيني، وأح كال  مح
فددددي حمدددداس صددددالة  القيدددادقكشدددد  و   قديمددددة - مبدددادرو بديلددددة رفئددددتها الحركددددة باعتبارهدددا جديدددددو

أهملها بعدما عباس إلى أح  البردويل أح حركته وافقت على مبادرو السيسي إلنهاع االنقسام، مشيرا  
قددم  قددالسيسدي  أح يكدوح  جنة المركزية لحركة فتا عزام األحمدالل عئوفيما نفى  عرئت عليه 

9/7/2017في أق مبادرو أو اقتراة إلنهاع االنقسام الفلسطيني، يالا لقائه عباس في القاهرو 
39  

 وتهديداتده  ،قالت حركة حماس إح تصريحات رئيس السلطة محمود عبداس الهجوميدة علدى حمداس
فدي تصدريا صدحفي،  ،وييندت الحركدة لجهود المصدالحة  ألهل غزو بمزيد مح العقوبات هي نس 
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نهدداع  ،أح تصددريحات عبدداس تعكددس سددوع نوايدداه تجدداه سددكاح القطدداع وكددذب حديثدده عددح الوحدددو وا 
وأئدافت أنهددا ترشد  عدح دوره التردداملي والمتقداط  مدد  العددو الصدهيوني فددي عدزا غددزو  االنقسدام 

  40على أرئهوثباته  الفلسطيني شعبالوحصارها، وئرب مقومات صمود 
 صحيفة يديعوت أحرونوت إح حديث السلطة الفلسطينية وا عالح رئيسها محمود عباس وق   قالت

التنسدديق األمنددي مدد  "إسددرائيل" محدد  يددداع، فالتنسدديق بدديح الطددرفيح مسددتمر ولددم يتوقدد  للحظددة 
تدتم، لدم تتوقد ، وهدذه األنشدطة ال  المناطق المصنفة ج كما أح أنشطة األجهزو األمنية في واحدو 

إال بالتنسددديق مددد  األجهدددزو األمنيدددة اإلسدددرائيلية، كمدددا أح عمليدددات تسدددليم المسدددتوطنيح التدددائهيح فدددي 
  41والتي تتم بالتنسيق م  األجهزو األمنية اإلسرائيلية ،مناطق السلطة لم تتوق 

  فددي تصددريا  ،اإلرهابية"، وقالددتالريددا  السددعودية للحركددة بددد" صددحيفةحمدداس وصدد   حركددةدانددت
  42"مقاومة شعبنا الباسلةد"هذا الوص  اليطير يمثل إساعو ل، إح صحفي

  جددراع  معارئددتها الشددديدو لحددلّ إيليددت شدداريد  ةاإلسددرائيلي عددداالوزيددرو أبدددت االئددتالف الحكددومي وا 
  43رئيس الحكومة بنياميح نتنياهو انتيابات مبكرو للرنيست، في حاا قدمت لوائا اتهام ئدّ 

 6/8/2017 ،األحد

  الجزيددروقندداو االت اإلسددرائيلي أيددوب قددرا أندده أمددر باتيدداذ إجددراعات لوقدد  عمددل االتصدد وزيددرأعلددح 
أح  ،فدي مدكتمر صدحفي ،وأئداف قدرا بحجدة دعمهدا ل"رهداب، حسدب قولده  "إسدرائيل"فدي  القطرية

القدرار اسددتند إلدى إغددالر دوا عرييدة مكاتددب الجزيدرو لددديها وحظدر عملهددا، وهدي دوا وصددفها ب نهددا 
دددنية معتدلددة تريددد  بددرام سددالم معهددا، علددى حدددّ  "سددرائيلإ"س   عقددد تحالفددات وتحقيددق شددرارة اقتصددادية وا 

مدح  ، كما طلب أيئا  "إسرائيل"وطلب قرا مح وزير األمح الدايلي إغالر مكاتب القناو في  تعبيره 
  44سي سح لتحقيق ذلك الجهات األيرى اتياذ اإلجراعات الالزمة للحد مح بثها، وقاا إح قانونا  

  طدرة فكدرو  إعدادويندوق  الحدزب حإوليدد العدو   الفلسدطيني الشدعبتب السياسي لحدزب عئو المكقاا
  45جل تجاوز الوئ  الراهح مح االنقسام السياسي الحادأتشكيل مجلس ت سيسي للدولة الفلسطينية مح 

  الفعالية بمشاركة وتميزت  شارك عشرات اآلالف في أطوا سلسلة بشرية في ساحات المسجد األقصى
  46طفاا، الذيح هتفوا لنصرو المسجد واالستعداد لحمايته، ورف  جرائم االحتالا بحقهآالف األ

 الدذيح يبيعدوح ويفرطدوح "إح  ،رئيس أسداقفة سبسدطية للدروم األرثدوذكس ،قاا المطراح عطا هللا حنا
وعراقدددة حئدددورها فدددي هدددذه  ،وهويتهدددا ،وتراثهدددا ،بعقاراتندددا وأوقافندددا األرثوذكسدددية ال يمثلدددوح كنيسدددتنا

أال تقددوا إح الرنيسددة األرثوذكسددية تبيدد  "وسددائل اإلعددالم الميتلفددة وطالددب حنددا   "ر  المقدسددةاأل
مددا هددي أهدددافهم  ألح الرنيسددة بددراع مددح هددذه األفعدداا التددي يقددوم بهددا أشددياص نعددرف جيدددا   ،أوقافهددا
   47"أعمالهم ويق  يلفهم ويبررومح الذق يدعمهم ويكازرهم  ،وأجنداتهم
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   ويهدذا النفدق يكدوح  تددمير نفدق علدى الشدريط الحددودق مد  قطداع غدزو  عدح المصدرق أعلح الجدي
، وفدق إحصداع 2017بدايدة سدنة على الحدود مد  قطداع غدزو مندذ  ا  نفق 42الجي  المصرق قد دمر 

  48لبيانات رسميةطبقا  مراسل األنائوا، 
   يدالا الدبالد لقداع وفدد إسدرائيلي يعتدزم زيدارو  حزب المكتمر الوطني الحارم في جنوب إفريقيارف

2017 أغسطسآب/ 
49  

  1948ي فلسدطيني مدح—صادقت محكمة الصلا في حيفا على سحب الجنسدية مدح عدالع زيدود— 
س وطعددح أصدديبت فيدده جنديددة بجددروة عددنفددذ، بحسددب النيابددة العاّمددة فددي تددل أبيددب، هجددوم دالددذق 

11/10/2015في  يطيرو بينما أصيب ثالثة آيروح بجروة متوسطة
50  

 7/8/2017 ،اإلثنين

 وصدددفها مسدددكولوح فلسدددطينيوح ب نهدددا رسدددالة دعدددم  ،قدددام الملدددك األردندددي عبدددد هللا الثددداني بزيدددارو رام هللا
جراعاتها، يصوصا   "إسرائيل"للسلطة في مواجهة   المسجد األقصى المبدارك والقددس ب تلك المتعلقةوا 

ورئيس السلطة بيح الملك  عقب اللقاع ،وكش  وزير اليارجية الفلسطيني ريا  المالري في تصريا
، أح الجانبيح األردني والفلسطيني اتفقا على "تشكيل يلية أزمدة مشدتركة تتواصدل فيمدا محمود عباس

  51بينها لتقويم المرحلة المائية والدروس والعبر، وأق تحديات قد نواجهها في األقصى"
  يدددد مدددح طدددارر رشدددماوق أح حكومتددده بصددددد اتيددداذ المز الفلسدددطينية باسدددم الحكومدددة  المتحددددثأردددّد

وقداا رشدماوق إح "اإلجدراعات التدي اتيدذتها الحكومدة والتدي سدتتيذها  غدزو  اليطوات العقابية ئدّ 
  52هي مرتبطة باستجابة حركة حماس لمبادرو الرئيس محمود عباس"

 عبددد السددالم صدديام أح اللجنددة وئددعت يطددة  فددي قطدداع غددزو أرددد رئدديس اللجنددة اإلداريددة الحكوميددة
ات رئددديس السدددلطة محمدددود عبددداس بشددد ح التسدددريا القسدددرق للمدددوظفيح لقدددرار  تدددداعياتلمواجهدددة أق 
 وقدداا إح الدوزارات فددي قطداع غددزو ستسددتمر فدي تقددديم اليددمات للمددواطنيح فدي حدداا تددمّ  العمدومييح 

  53تنفيذ التسريا القسرق للموظفيح
  نبيدددل عمدددرو مبدددادرو "مدددح أجدددل عقدددد المجلدددس الدددوطني الفلسدددطيني عئدددو المجلدددس المركدددزق طدددرة

ي، كفطار أرثر مالعمة  لوق  التددهور فدي الحالدة الفلسدطينية، وتنشديط دور المنظمدة فدي الفلسطين
 أحووجددده عمدددرو االقتدددراة إلدددى الدددرئيس محمدددود عبددداس، وهدددو يدددرى " الوئددد  الددددايلي والسياسدددي" 

اإلمكانيدات الفعليددة لعقددد المجلددس فدي دورو عاديددة وينصدداب قددانوني، متدوفرو بنسددبة عاليددة، وهددذا مددا 
   54"قرار سياسي، ويطوات عملية فورية إلىيحتاج 

  التقى وفد مح قيادو حركة حماس وزير اليارجية اإليراني محمد جواد ظري Mohammad Javad 

Zarif مددح القئددية الفلسددطينية  إيددراحأرددد ظريدد  أح موقدد  ، حيددث فددي العاصددمة اإليرانيددة طهددراح
  55ميير ولح يشهد هذا الدعم أق تبداثابت وغير قابل للت
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 م عبد القادر إح طلب قوات االحتالا تزويددها تسكوا مل  القدس المحتلة في حركة فتا حاقاا م
وكاندت سدلطات االحدتالا  ب سماع "حراس األقصى"، مقدمة لسحب الوصاية األردنية عح المسجد 

قددددد طلبددددت مددددح األوقدددداف اإلسددددالمية تزويدددددها ب سددددماع حددددراس المسددددجد األقصددددى الجدددددد لمعددددرفتهم 
  56عليهم وإلعطاع الموافقة

 فددي جددي  االحددتالا إسددرائيلي وأصدديب آيددر بجددراة بليمددة، جددراع تحطددم مروحيددة قبيددل  قتددل طيددار
  57بفحدى القواعد العسكرية بالنقب هبوطها

  سدددنة فدددي الريددد  الثددداني مدددح  %29إلدددى  الئدددفة المرييدددة وقطددداع غددزوصددعدت معددددالت البطالدددة فدددي
فددددي الئددددفة  البطالددددةكانددددت نسددددبة و   2014، لتبلدددي أعلددددى مسددددتوياتها منددددذ الريدددد  الثالددددث مدددح 2017
، 2016فددددي الريدددد  األوا مددددح  %26.9، و2017مددددح فددددي الريدددد  األوا  %27.1بلمددددت  قدددددقطدددداع الو 
فلسدطيني فدي تقريدر القدوى وقداا الجهداز المركدزق ل"حصداع ال  2014مدح في الري  الثالدث  %29و

  58فرد 0096,43بلي  الئفة المريية وقطاع غزوإح عدد العاطليح عح العمل في  العاملة،
 8/8/2017 ،الثالثاء

  فددوزق شدددد و  حددذرت حركددة حمدداس االحددتالا مددح اسددتمراره فددي تجددارب أسددلحته علددى قطدداع غددزو
علدى ، علدى قصد  االحدتالا الصدهيوني لمدزو الرسمي باسم حركة حماس، تعقيبا   المتحدث ،برهوم
جدداوز يطيددر يتحمددل ح "تعمددد االحددتالا اإلسددرائيلي قصدد  مواقدد  المقاومددة فددي غددزو هددو تمددادق وتأ

  59العدو تبعاته كافة"
 أجددواع يعددي  الفلسددطيني الشددعب إح الفلسددطينية، الوطنيددة المبددادرو رئدديس البرغددوثي، مصددطفى قدداا 

 يمددر وال ،شدهيدا   20 مدح أرثدر الشدهداع عددد بلدي فقدد  األقصدى أغلدق يدوم انطلقدت حقيقيدة انتفائدة
  60واقتحامات واعتقاالت مواجهات دوح  واحد يوم

  نائبدة وزيدر  العامة اإلسرائيلية، الئحة اتهام إلى المحكمدة المركزيدة فدي تدل أبيدب ئددّ  لنيابةاقدمت
مدح  ،، ونسبت فيها إليهدا تهمدا  Faina Kirschenbaum الدايلية اإلسرائيلي السابقة، فاينا كيرشنباوم

كمدا  ائب وميالفدات ئدر  ،وتبيدي  أمدواا ،ويياندة األماندة ،واالحتياا ،رشاوق تلقي وا عطاع   بينها
تسعة أشياص آيريح فدي إطدار قئدية الفسداد الربدرى  قدمت النيابة إلى المحكمة لوائا اتهام ئدّ 
آيدريح، بيدنهم وزيدر    ويتوقد  تقدديم لدوائا اتهدام ئددّ "التي تعرف باسدم قئدية حدزب "إسدرائيل بيتندا

  61أيئا   "، مح "إسرائيل بيتناStas Misezhnikov السياحة السابق ستاس ماسيجنيكوف
   أطباع مح أجل حقور اإلنساح، دايل اليط األيئر، أح عشرات المرئى الفلسطينييح  وفدكش

 مهدددممدددري ، معظ 1,300فدددي غدددزو، يحتئدددروح بسدددبب نقدددص العدددالج لهدددم، وأح هنددداك أرثدددر مدددح 
  62للعالج (زيير إ) بيت حانوح إديالهم عبر معبر  "إسرائيل"مرئى سرطاح وكلى، ترف  
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  فدي  اإلقامدةأل  مقدسي مح حقهدم فدي  15جّردت نحو  "إسرائيل" إح وت منظمة هيومح رايتس و قالت
 األوسدطوقالدت مدديرو قسدم الشدرر   "جريمدة حدرب"هدذا قدد يكدوح  أح، محذرو مح 1967 سنةمنذ  المدينة

تّدعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحددو، "  Sarah Leah Whitson في المنظمة سارو ليا ويتسح
التمييدز المتعمدد بحدق المقدسدييح، بمدا فدي ذلدك  إحميتلفة لليهود والفلسطينييح  لرنها تحدد قوانيح 

  63"سياسات اإلقامة التي تهدد وئعهم القانوني، يزيد مح انساليهم عح المدينة
 9/8/2017 ،األربعاء

 مدح أبنداع  ،قالت مجموعة العمل مح أجل فلسطينيي سورية إح الالجئ الفلسطيني مرواح اللبابيدق
ممددا يرفدد  عدددد ، أثندداع اعتقالدده فددي سددجوح النظدام السددورق فدي فددي حمددص، استشددهد  لعائددديحاميديم 

469الالجئيح الفلسطينييح الذيح استشهدوا تحت التعذيب في سجوح النظام السورق إلى 
64  

  قدس بدرس"، مسدعى أطدراف في تصريحات ياصدة لدد ،الرئيس السوداني السابق سوار الذهبانتقد"
بدددد"اإلرهاب"، وقددداا  "مدددح قددداا بددد ح حمددداس حركدددة إرهابيدددة ميطدددئ اس حمدددحركدددة  لوصددد يليجيدددة 
  65، فحماس حركة تحرر وطني مدعومة مح كل أحرار العالم"تماما  
 10/8/2017 ،الخميس

  حركددة حمدداس فددي غددزو مددح محاولددة إحبدداط إقامددة جدددار حدددودق يهدددف إلددى مندد   "إسددرائيل"حددّذرت
رصددت فتحدات أنفدار ميبد و تحدت مندازا مددنييح، ، معلندة أنهدا "إسدرائيل"حفر أنفار بيح القطاع و
فددي األشددهر "  قائددد المنطقددة الجنوييددة بجددي  االحددتالا إيدداا زاميددروقدداا  وملوحددة بفمكدداح قصددفها 

أعتقدد أح علدى "زاميدر   وأئداف  "المقبلة سنسرع بناع هذا الحاجز ون مدل فدي إنجدازه يدالا سدنتيح
إذا ايتدارت حمداس يدو  "  وأئداف  "لجددارالطرف اآلير إعادو تقيديم الموقد  فدي ئدوع بنداع ا

  66"ليو  حرب لرح الجدار سيبنى الجدار فسيكوح ذلك سببا  كافيا  حرب بسبب 
  حددازم قاسددم أح المقاومددة فددي قطدداع غددزو ستواصددل امددتالك كددل  المتحدددث باسددم حركددة حمدداسأرددد

وقداا قاسددم   ئيلي نهدا مدح حمايدة الفلسدطينييح مدح اعتدداعات االحدتالا اإلسدراأدوات القدوو التدي تمكّ 
"إح تهديدات االحتالا ال تيي  المقاومة، ورغم أح المقاومة ال تسعى للتصعيد إال أنها ال تيشدى 

  67بسالة فيما لو اعتدى على شعبنا"مح المواجهة، وستقاوم االحتالا بكل 
 فدي جدرى  الدذق الددايلي ، أح االقتتداايدالا نددوو ،حمداس القيادق في حركة ،صالة البردويل قاا 

وكشد  البردويدل عدح لقداع   دحدالح وحمداس ولديس مد  أق جهدة أيدرى كاح بيح تيدار  ،2007 سنة
سابق عقد بيح قيادات مح حماس والقيادق محمد دحالح في اإلمارات السدتعرا  تلدك التفاهمدات 

 ،مدح جهتدهو وتحقدق غالبيتهدا بشدكل نداجا لوجدود إرادو لدذلك مدح الطدرفيح   ،التوافدق عليهدا التي تمّ 
اإلصدالحي"، أنهدم ينظدروح بفيجابيدة لتطدور العالقدات  فدتا مح قيدادات "تيدار ،ياح أبو زايدوقاا سف

  68إلى أح ذلك سينت" عنه فتا معبر رفا بشكل أفئل مح السابق   مشيرا  م  مصر مكيرا  
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 أثمدرت بفدتا  للعاصمة طهدراح إح زيارو وفد حركته في إيراح يالد القدومي حماس ةقاا ممثل حرك
فددي العالقددة بدديح الطددرفيح، قائمددة علددى أسدداس مواجهددة االحددتالا االسددرائيلي ودعددم صددفحة جديدددو 

إلدى أنده سديكوح هنداك زيدارات ومناقشدات قادمدة حدوا دعدم  النظر شعب الفلسطيني، الفتا  الصمود 
  69القئية الفلسطينية ومقاومتها

 ،علددى ئددرورو  وأردددت اجتمعددت اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتا، برئاسددة محمددود عبدداس، فددي رام هللا
العمل لتعزيز مكسساتها بما في ذلك التوصية لعقد جلسدة للمجلدس الدوطني النتيداب لجندة تنفيذيدة 

دعدددوو كافدددة "ومجلدددس مركدددزق، والمصدددادقة علدددى برندددام" العمدددل السياسدددي فدددي المرحلدددة القادمدددة، و
مايدة ومكونات شعبنا فدي الدوطح والشدتات أح ينتصدروا لقدرار ح ،وفصائل العمل الوطني ،األطراف

  70"مشروعنا التحررق وممثلنا الشرعي والوحيد، والحفاظ على استقاللية إرادتنا الوطنية
   سددليماح  وقاا  المرييددة، فددي الئددفة  هدددمت قددوات االحددتالا اإلسددرائيلي ثالثددة منددازا وأغلقددت رابعددا

دمها عبد هللا الحوراني للدراسات فدي الئدفة المرييدة، إح عددد المندازا التدي هد مركزمدير  ،الوعرق 
مندزال ، فيمدا  36وصدل إلدى  2015 أرتدوير /تشدريح األواالشدعبية فدي  نتفائدةاالحتالا مندذ بددع اال

اإلسددمنت المسددلا الجدداهز بدددايلها، باإلئددافة إلددى إغددالر  أغلقددت أريعددة منددازا عددح طريددق صددبّ 
  71منزا واحد عح طريق لحام األبواب والشبابيك لتعذر هدمه

 وقدداا   األقصددىا مددح سددكاح بلدددو سددلواح جنددوب المسددجد أطفددا أريعددةس عددعلددى د أقدددم مسددتوطح
  72شهود عياح إح األطفاا أصيبوا برئو  وجروة ميتلفة

  العلددي إح أرقددام  إبددراهيم ةرئدديس قسددم األبحدداث فددي مجموعددة العمددل مددح أجددل فلسددطينيي سددوريقدداا
 1,100مددح نحددو  ،ا  فددي وقددت قصددير جددد ،معتقلدديح الفلسددطينييح فددي سددجوح النظددام السددورق قفددزتال

  73المعتقليح أبنائهماإلبالغ عح و هالي األالتواصل م  تيا بعد أح أ  ، معتقال   1,620إلى 
  دايدل أرائدي السدلطة  نياإلحصاع الفلسطيني إحصاعات جديدو عدح واقد  الشدباب الفلسدطي مركزنشر

شدارت وحوا القئايا ذات األولويدة لددى الشدباب الفلسدطيني أ  عشية اليوم العالمي للشباب الفلسطينية،
مددح الشددباب يددروح أح إنهدداع االحددتالا ويندداع الدولددة هددو القئددية الرئيسددية  %79مسددا إلددى أح النتددائ" 

 ،2015نتدائ" مسدا الشدباب الفلسدطيني  وكشدفت بياندات  ذات األولوية األولى لدى المجتم  الفلسدطيني
ت نسددبة الشددباب يلمددو  ،لددديهم الرغبددة للهجددرو لليددارج السددلطة الفلسددطينيةمددح الشددباب فددي  %24 حددونأح 

  74في الئفة المريية %15مقابل  %37الذيح يرغبوح في الهجرو لليارج في قطاع غزو 
 11/8/2017 ،الجمعة

  للقدداع  ،قطدداع غددزو عبددر معبددر رفددا وفددد قيددادق مددح الفصددائل الفلسددطينية متوجهددا  إلددى القدداهروغددادر
حلدددوا عاجلدددة  للتباحدددث فدددي شددد ح ،مسدددكوليح مصدددرييح وآيدددريح مدددح تيدددار النائدددب محمدددد دحدددالح

لمشددددكالت قطدددداع غددددزو المتفاقمددددة، يصوصددددا  معبددددر رفددددا ومشدددداري  الرهريدددداع والصددددحة والشددددكوح 
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سددماعيل األشددقر ،وصددالة البردويددل ،الوفددد كددال  مددح روحددي مشددتهى االجتماعيددة وغيرهددا  وئددمّ   ،وا 
وفتحي الشيا يليل مح حمداس، ويالدد الدبط  مدح الجهداد اإلسدالمي، وكدال  مدح ماجدد أبدو شدمالة 

  75رف جمعة مح تيار محمد دحالحوأش
  جلسددة للمجلددس الددوطني النتيدداب  عقدددرفئددت حركددة حمدداس توصددية اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتا

 ،وقددداا حدددازم قاسدددم لجندددة تنفيذيدددة ومجلدددس مركدددزق للمنظمدددة والمصدددادقة علدددى برنامجهدددا السياسدددي 
تجديددده "يعنددي أح إح عقددد المجلددس الددوطني الفلسددطيني قبددل  ،هلددفددي بيدداح  ،المتحدددث باسددم الحركددة

ته سدتروح فاقددو المئدموح الدوطني وغيدر اهذا المجلس ال يمثل أحدا  إال قيادو حركة فتا، وأح قرار 
  76ملزمة ألحد"

 إح "حركتدده تجدداوزت مرحلددة الفتددور فددي  الرشددق عددزت قدداا عئددو المكتددب السياسددي لحركددة حمدداس
أحسدح أحوالهدا، وهدذه الزيدارو هدي العالقة م  إيراح وهي تزداد تطّورا  ورسدويا ، وأصدبحت اليدوم فدي 

رسددالة وت ريددد علددى ذلددك"، مككدددا  أح حركتدده ديلددت مرحلددة جديدددو ومتطددورو فددي عالقاتهددا اليارجيددة 
  77على ئوع التطور في العالقة م  طهراح والقاهرو يصوصا  

   رئدديس كتلددة وزيددر الترييددة والتعلدديم اإلسددرائيلي، اإليبددارق اإلسددرائيلي عددح  واالنقددل مراسددل موقدد
عقيدو قتالية جديددو مفادهدا أنده فدي الحدرب  "إسرائيل" مطالبته ب ْح تعدّ  نفتالي بينيت ،اليهودق لبيتا

وقداا بينيدت إح لبنداح يسداوق حدزب هللا، وحدزب هللا  القادمة يجب أْح يكوح لبناح كّلده هدو العندواح 
ح حددزب هللا والحكومددة تفددرر بددي "إسددرائيل"يسدداوق لبندداح، ألح اللبنددانييح يعتقدددوح اعتقددادا  ياطئددا  أح 

  78اللبنانية في أّق مواجهة قادمة، على حّد تعبيره
  مح المستطلعيح على قناعة ب ح نتنياهو ملوث بالفساد،  %60صحيفة معاري  إح لقاا استطالع

إنهدددم ال يصددددقوح نتنيددداهو فدددي تبريراتددده لددددح  شدددبهات  %56يرفئدددوح هدددذا  وقددداا  %27مقابدددل 
  79ياهويصدقوح نتن %31الفساد، مقابل 

  الناصدر  والتوثيدق فدي هيئدة شدكوح األسدرى والمحدرريح الفلسدطينييح عبدد الدراساتقاا رئيس وحدو
مح األحكام الصادرو بحق األسرى الفلسطينييح تروح مقرونة بالمرامدات  %92فروانة إح أرثر مح 

لمحرريح، ففح المالية الباهظة  وكش  فروانة  أنه واستنادا  لما وثقه محامو هيئة شكوح األسرى وا
مجمدوع المرامدات الماليددة التدي فرئددت علدى األسددرى األطفداا القدابعيح فددي سدجح عددوفر فقدط، منددذ 

  وأح أعالهدددا كاندددت يدددالا (دوالرألددد   100 )نحدددو شددديكل 359,000، قدددد بلمدددت 2017 سدددنةمطلددد  
  80(دوالر أل  24 )نحو شيكل 000,87، بمقدار 2017 يوليو /تموز شهر

  سددرائيلية،اإل – ولبندداح أح دولتدده سددتقاط  القمددة اإلفريقيددة ةريقيددا فددي سددوريإف جنددوبأرددد سددفير دولددة 
وشدد السفير يالا لقائه وفدا  مح  التي تعّدها يطوو لتطبي  الرياح الصهيوني م  الدوا اإلفريقية 

األمانة العامة للمكتمر الشعبي لفلسطينيي اليارج في بيروت أح دولته ترف  المشاركة في القمة، 
  81على التواصل م  السفارات والدوا الصديقة لحثها على عدم المشاركة وستعمل
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 والحكومة الفلسطينية والسلطات في قطاع غدزو "ال  "إسرائيل"، إح ، في بياح لهااألمم المتحدو قالت
وأعريددددت عددددح قلقهددددا تجدددداه التدددددهور المسددددتمر  تجدددداه سددددكاح القطدددداع"  بالتزامدددداتهميقومددددوح بالوفدددداع 

كمددددا دعددددا مكتددددب حقددددور اإلنسدددداح األممددددي المجتمدددد  الدددددولي إلددددى  فددددي غددددزو  لألوئدددداع اإلنسددددانية
 بااللتزامدداتاالسدتجابة لنددداع األمددم المتحدددو اإلنسدداني العاجدل لتددوفير المسدداعدات اإلنسددانية والوفدداع 

  82والعمل م  كافة األطراف لحل األزمة الراهنة المعلنة لدعم إعادو البناع والتنمية في غزو،
 12/8/2017 ،السبت

  أصدديب بجدراة فدي عمليدة طعددح بمديندة القددس، فيمدا اعتقلددت  شيصدا  إح  اإلسدرائيليةشدرطة القالدت
  83الفتاو المنفذو

  قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بياح صدر عقب اجتماعها برام هللا برئاسدة
لدس الدوطني الفلسدطيني محمود عباس، بناع  على توصيات اللجنة التحئيرية، برئاسدة رئديس المج

سدددليم الزعندددوح، مواصدددلة المشددداورات والحدددوارات بددديح القدددوى السياسدددية والشدددعبية والمجتمعيدددة لعقدددد 
المجلس الوطني ب سرع وقت م مكح

84  
  آسداف غيبدور  اإلسدرائيلي أح آر جدي موق في سرائيلي اإليبير الذكرAssaf Gibor  أح الظدروف

عقب إعدالح األييدرو الشدروع ببنداع  "؛إسرائيل"مح  متزايدا   أنها تعي  ئمطا   تككدالتي تحياها غزو 
علدددى طدددوا حددددود  كدددم 64أح الجددددار سددديمتد غيبدددور وأوئدددا   القطددداعجددددار تحدددت األر  شدددرر 

بوسددائل ترنولوجيددة لتشددييص  متددر، وسدديكوح مددزودا   100–40القطدداع بارتفدداع سددتة أمتددار، وبعمددق 
ويفتر  أح ينتهي المشروع   قامته أل  عاملوسائل دفاعية وهجومية، وسيشارك في إياألنفار، و 

  85مليوح دوالر( 920مليارات شيكل )نحو  3.34يالا عام ونص  أو عاميح، وبكلفة 
 وبحسدددب إحصدددائية صدددادرو عدددح ، كثفدددت الجمعيدددات االسدددتيطانية مدددح اقتحامهدددا للمسدددجد األقصدددى

2017نة سمنذ بداية المسجد أل  مستوطح اقتحموا  19جماعات الهيكل المزعوم، ففح 
86  

  المركزية رفئه لقرار المحكمة  الثالث ثيوفيلوسأرد بطريرك القدس وسائر أعماا فلسطيح واألردح
لمصدادرو أرائدي يهددف في الرنيسدت قانوح مقترة ، كما رف  اإلسرائيلية في قئية "باب اليليل"

مددح جملددة عددح  ،احعّمددفددي يددالا مددكتمر صددحفي عقددد  ،وأعلددح البطريددرك  المسدديحييح فددي القدددس
سدددتبدأ عمليدددة  إح البطريركيدددةوقددداا الحكدددم، اإلجدددراعات القانونيدددة التدددي سدددتتيذها البطريركيدددة لقلدددب 

  87الحكماستئناف أمام محكمة العدا العليا، وستستنفد البطريركية كل ما بوسعها لقلب 
 13/8/2017 ،األحد

  الحركددة كافددةأعلددح أمدديح سددر أقدداليم حركددة فددتا فددي غددزو زيددادو مطددر عددح "تجميددد أنشددطة" أقدداليم، 
مددددوظفي السددددلطة  محمددددود عبدددداس فددددي حددددقّ السددددلطة الفلسددددطينية رئدددديس  إجددددراعاتاحتجاجددددا  علددددى 

  88الفلسطينية في قطاع غزو
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  شدينيوا، تحئديرات وكالدة أنبداع ل ، فدي حدديثحماس عبد اللطي  القدانوعحركة انتقد الناطق باسم
أق دعدوو النعقدداده  أحإلدى  را  دوح توافدق فلسدطيني مسدبق، مشدديالدوطني الفلسددطيني انعقداد المجلدس 

فيما دعا القيدادق فدي حركدة  بتركيبته الحالية مح ش نه ئرب مسيرو تحقيق المصالحة الفلسطينية 
لددى وجددوب أح يددتم عقددد المجلددس الددوطني إ شددينيوا، لددد ، فددي حددديثالجهدداد اإلسددالمي أحمددد المدددلل

التوصددل إليهددا ولدديس  تددمّ  قددد حبالتفاهمددات الوطنيددة التددي كددا ئددمح توافددق فلسددطيني شددامل والتزامددا  
  89يكرس االنقسام الدايلي أحالذق مح ش نه  األمر ،بصورو أحادية الجانب

  أشدرف القددرو أح اإلجدراعات الممنهجدة التدي اتيدذتها  في قطاع غزو الناطق باسم وزارو الصحةرأى
مددوت الددذق تهدددف إلددى "تقددوي  المنظومددة الصددحية"  وقدداا القدددرو إح "مثلددث ال الفلسددطينية السددلطة

رسمه عباس قاتل األطفاا ارتمل، بدعا  مح وق  توريد األدويدة، ومند  التحدويالت الطبيدة لليدارج، 
  90وصوال  إلى ئرب الرادر الطبي وتسريحه قسرا "

 الموسدداد يوسددي كددوهيح مددح تعدداظم النفددوذ اإليرانددي فددي الشددرر األوسددط، الفتددا   جهدداز حددذر رئدديس 
  91اليطر األربر على األمح القومي اإلسرائيليما زالت تشكل  طهراحإلى أح  النظر

  كشد  مسدكولوح فددي الهيئدات األرثوذكسدية بدداألردح وفلسدطيح عدح "صددفقات" بيد  جديددو لزهدداع
مح األرائي الفلسطينية التابعة للرنيسة األرثوذكسدية إلدى سدلطات االحدتالا  (2كم 0.6)دونم  600

س الثالددث، بطريددرك المدينددة المقدسددة وسددائر اإلسددرائيلي، والتددي جددرى عقدددها مدد  البطريددرك ثيوفولددو 
  92مليوح دوالر 15أعماا األردح وفلسطيح، بقيمة تزيد عح 

  ّتطدويره مدح قبدل "إسدرائيل" لديده  نشرت الهند على طدوا حددودها مد  بارسدتاح نظدام سدياج ذكدي تدم
 كشدددفها عبدددر غرفدددة الدددتحكم مدددح يدددالاحيدددث يدددتم آليددة "اسدددتجابة سدددريعة"، لمنددد  محددداوالت التسدددلل، 

  93كاميرات تلفزيونية
 زيارته بلدو درب السديم  أثناع في الماروني الرارديناا مار بشارو بطرس الراعي البطريرككالم  أثار

قدد تحددث،  الراعديوقدد كداح  الفلسدطينية والصديداوية  األوسداطفي منطقة صديدا اسدتياع  عارمدا  فدي 
سدددتمرو مدددح ميددديم عددديح الحلدددوو التهديددددات األمنيدددة المفدددي درب السددديم، عدددح قدددداس احتفدددالي  يدددالا

  94لسكاح درب السيمالفلسطيني 
  أح رئددديس الدددوزراع اإلسدددرائيلي بنيددداميح نتنيددداهو يئدددمط باتجددداه تعدددديل  الثانيدددةذكدددرت القنددداو العبريدددة

بددوح أح يرجد  فدي ذلدك للحكومدة  ،أو تنفيدذ عمليدة عسدكرية ،قانوح أساسي يتيا له إعالح الحدرب
  95اإلسرائيلية

 14/8/2017 ،اإلثنين

  لجهدداز  بتسددليمه قامددتالشدديا رائددد صددالة مددح منزلدده فددي أم الفحددم، ثددم  اإلسددرائيليةاعتقلددت الشددرطة
  96معه الشاباك للتحقيق
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 مددح نددواب المجلددس التشددريعي  رامددي الحمددد هللا، فددي رام هللا، وفدددا   الفلسددطيني اسددتقبل رئدديس الددوزراع
نقسدددام، وتعزيدددز الوحددددو عدددح حركدددة حمددداس، حيدددث بحدددث معهدددم آيدددر التطدددورات، وسدددبل إنهددداع اال

نهدداع اللجنددة  الوطنيددة  وجدددد رئدديس الددوزراع دعوتدده لحمدداس قبددوا مبددادرو الددرئيس محمددود عبدداس، وا 
اإلدارية التي تديرها في قطاع غزو، وتمكديح حكومدة الوفدار الدوطني مدح أداع مهامهدا فدي القطداع، 

  97باإلئافة إلى الموافقة على عقد انتيابات رئاسية وتشريعية
 عمددر نددزاا أح أجهددزو أمددح الئددفة المرييددة األمانددة العامددة فددي نقابددة الصددحفييح بالئددفة  أرددد عئددو

تسدددريب معلومددددات  بادعددداع ،9/8/2017مندددذ  أفرجدددت عدددح الصدددحفييح اليمسدددة المعتقلدددديح بالئدددفة
حساسة لجهات معادية، وفق ما نقلته وكالة وفا، ودوح تحديد الجهة المعادية المقصودو  وقاا نزاا 

ح الصحفييح ي تي بعد تراج  النيابة عح اعتبار االتهامات الموجهة إليهم أنها مستندو إح اإلفراج ع
  98لقانوح الجرائم اإللرترونية، استجابة للئموط والتحركات التي بذلت مح أجل الصحفييح

 ال  الفلسددطيني أح المجلددس الددوطني ،رئدديس كتلددة التمييددر واإلصددالة البرلمانيددة ،أرددد محمددود الزهددار
ل الفلسطيني بشكله الحدالي، وهدو ي مثدل مدح فصدائل لدم يبدق منهدا شديع، وأح هددف عقدده يمثل الر

، مشدديرا  إلددى أح أّق 2009فددي هددذا التوقيددت هددو الت ريددد علددى شددرعية عبدداس الزائفددة والمنتهيددة منددذ 
  99قرارات تصدر عنه غير شرعية وباطلة

  عبر "فئائية فلسطيح اليوم" أرد عئو المكتب السياسي لحركة حماس يليل الحية في حديث متلفز
ح اليطددة التددي قدددمتها كتائددب القسددام، والتددي طالبددت فيهددا بفحددداث حالددة مددح الفددراغ األمنددي أالمحليددة، 

بعددددد أح  مطروحددددة علددددى طاولددددة البحددددث، وسددددتتيذ الحركددددة فيهددددا قددددرارا   ،والسياسددددي فددددي قطدددداع غددددزو
  100تدرسها

  الفلسددطيني فددي رام هللا بعيدددا  مددح رفئددت الجبهددة الشددعبية لتحريددر فلسددطيح عقددد المجلددس الددوطني
المجلس يجدب أح "هاني الثوابتة على أح  "الشعبية"التوافق الوطني  وشدد عئو اللجنة المركزية لد

، 2011يكوح توحيديا  على قاعدو التوافق بما يدتالعم وينسدجم مد  ميرجدات وتفاهمدات القداهرو عدام 
1720 سنة "وميرجات اجتماع اللجنة التحئيرية في بيروت

101  
  هيئددة شددكوح األسددرى والمحددرريح عيسددى قراقدد  أح رئدديس السددلطة محمددود عبدداس  رئدديسأعلددح

قرر إعادو رواتب األسرى المحرريح المقطوعة رواتبهم بالئدفة المرييدة فقدط، مشديرا  إلدى أح 
  102ال يشمل أسرى قطاع غزو المقطوعة رواتبهم القرار

  ا  لتمكيح حجاج بيت هللا الحرام التوجده عبدر المصرية معبر رفا الحدودق استثنائي السلطاتفتحت
كمددا قددررت السددلطات المصددرية السددماة لمئددات  الددديار الحجازيددة ألداع فريئددة الحدد"  إلددىمصددر 

  103القطاع إلىالعالقيح الفلسطينييح في مصر ويارجها مح العودو 
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   فدي نسدبة قبدوا  أرد تقرير منظمة الصحة العالمية أح األعوام اليمسة األييرو شهدت تراجعدا  جدديا
أو فدي الئدفة المرييدة والقددس المحتلتديح،  "إسدرائيل"قطاع غزو لتلقي العالج في  فلسطينييطلبات 

2016سنة فقط  %62إلى  2012 سنة %92إذ تراجعت مح 
104  

 15/8/2017 ،الثالثاء

  ّة ترلي  عئو اللجنة المركزية لحركد أعلح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنوح أنه تم
بمتابعة مل  المشاورات م  الفصائل لعقد اجتماعات  ،فتا مسكوا مل  المصالحة فيها عزام األحمد

بددرف   وكشدد  الزعنددوح أندده "فددي حدداا اسددتمرت حركتددا حمدداس والجهدداد اإلسددالمي للمجلدس الددوطني 
إيجدداد صدديمة تبحددث سددبل الددذهاب لعقددد  إلددىالمشدداركة فددي جلسددة المجلددس الددوطني، ففندده سي صددار 

  105ئعها بع  الفصائل"تمتجاوزيح العقبات التي  الجلسة
  أعلندت حركدة الجهداد اإلسدالمي فددي فلسدطيح رفئدها أق دعدوو لعقددد المجلدس الدوطني تحدت حددراب

االحتالا في رام هللا، ورأت في ذلك مقدمة الستبعاد قوى المقاومة واالستمرار في ارتهداح المنظمدة 
ئدداعة مددا تبقددى مددح  الفلسددطينيللشدعب ومكسسداتها لمشددروع سياسددي فاشددل لددم يجلددب  إال المددوت وا 

  106حقور 
  قالددددت منظمددددة نفددددي  بنفددددي Nefesh Benfica  تعنددددي بالعرييددددة  األرواة اليهوديددددة اإلسددددرائيلية(

مددددح الواليددددات المتحدددددو األمريكيددددة وصددددلوا إلددددى  مهدددداجرا   233المتحدددددو( فددددي تصددددريا مكتددددوب، إح 
 68 هموأشدارت إلدى أح مدح بيدن فريدماح ديفيد  "إسرائيل"بينهم ابنة السفير األمريكي في  "،إسرائيل"

  107وشابة سيتطوعوح في الجي  اإلسرائيلي بعد أح يحصلوا على الجنسية اإلسرائيلية شابا  
  منشآت تجارية تعدود لفلسدطينييح بدداعي "البنداع  ثالثفي القدس منزليح و  اإلسرائيليةهدمت البلدية

إلدى أح  ، النظدرالدفاع عح بلدو العيسداوية عئو لجنة ،محمد أبو الحمص لفتو  غير المريص" 
ومنشد و مندذ بدايدة العدام  مندزال   16هددم وتجريد   وقداا  "تدمّ  شقة في البلدو مهددو بالهدم  200نحو 
  108في البلدو بداعي البناع غير المريص" [2017] الجارق 

 و المدديط وجدده أفددادت مصددادر ديبلوماسددية عرييددة بدد ح األمدديح العددام لجامعددة الدددوا العرييددة أحمددد أبدد
فدي الرسدالة، شدروط  ،وتنداوا أبدو المديط  أنطونيو غدوتيري المتحدو  لألممرسالة إلى األميح العام 

  109العريية التسوية السلمية بيح الفلسطينييح واإلسرائيلييح كما تراها الجامعة
  لالجئددديح األوندددروا فدددي لبنددداح أح الوكالدددة تردددرر التزامهدددا الرامدددل بيدمدددة ا لوكالدددةأردددد المددددير العدددام

وشددد المددير العدام  الفلسطينييح بموجب الوالية التدي منحتهدا إياهدا الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددو 
تدددددداولها عبدددددر وسدددددائل التواصدددددل  المعلومدددددات التدددددي تدددددمّ  تنفدددددي جملدددددة وتفصددددديال  وا األوندددددر  علدددددى أح
  الدددوا وتدددعي أح األونددروا، بالتعدداوح مدد  منظمددات أيددرى تابعددة لألمددم المتحدددو ومدد ،االجتمدداعي
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المانحددة، قددررت القيددام عبددر مكاتبهددا فددي لبندداح بفحصدداع الالجئدديح الفلسددطينييح المقيمدديح فددي لبندداح 
  110لهجرتهم تسهيال  

 16/8/2017 ،األربعاء

 علدددى أهميدددة العمدددل  أردددد رئددديس المكتدددب السياسدددي لحركدددة حمددداس فدددي قطددداع غدددزو يحيدددى السدددنوار
الوطني، مشددا  على ئرورو تئدافر جهدود  مح كل القوى الفلسطينية للنهو  بالمشروع المشترك

وجدد السنوار ت ريد الحركة علدى انفتاحهدا علدى  الرل الفلسطيني لتحقيق األهداف الوطنية الربرى 
ويّيح أح حماس تهتم بتطوير  للتيفي  عح أهل قطاع غزو  ةماألو  الفلسطيني شعبالكل مكونات 

مددد   ، تزامندددا  وا عالميدددا   ،وقانونيدددا   ،وعسدددكريا   ،قددددرات المقاومدددة فدددي إطدددار الفهدددم الشدددامل لهدددا سياسددديا  
  111حرصها على توفير سبل العي  الرريم للمواطنيح

 مجددالني حمددأاألميح العام لجبهة النئاا الشدعبي  ،كش  عئو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
لدديهم  والمشدكلة ،ح الفصيل الذق يعار  حتى اللحظة عقد المجلس الوطني هو الجبهة الشدعبيةأ

نما حوا ئرورو عقد مجلس جديد تشارك فيده جميد  الفصدائل الوطنيدة  ،ليست في مكاح انعقاده وا 
وأشار مجددالني إلدى أح تنفيذيدة المنظمدة لدم توجده أق   بما فيها حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

  112دعوو لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي للمشاركة في عقد المجلس الوطني
 دور ليبرمدداح قددرر دفددح شددهداع جددفيأاالحددتالا  الدددفاع اإلسددرائيليريددة بدد ح وزيددر أفددادت مصددادر عب

جددداع قدددرار ليبرمددداح اسدددتجابة لطلدددب وزيدددر األمدددح و  يحملدددوح الهويدددة اإلسدددرائيلية فدددي مقدددابر األرقدددام 
والذق طلب أح يتم دفح جثماني الشهيد مصباة أبدو صدبيا، والشدهيد فدادق  ،الدايلي جلعاد أرداح
وأوئدحت  مح القدس، ونفذا عمليتيح منفصلتيح قدتال فيهدا عددد مدح المسدتوطنيح  القنبر، وكالهما

2015/ سبتمبر أيلواالمصادر أح هذه هي المرو األولى التي ي ّتيذ فيها قرار مثل هذا منذ 
113  

  الجددو اإلسددرائيلي تجريددة صددارويية كانددت تهدددف إلددى فحددص مدددى جاهزيددة الدددفاعات  سددالةأجددرى
اعترا  الطدائرو المسديرو  وتمّ  ،جوية"  وبحسب الجي  ففح التجرية نجحتالجوية مقابل "تهديدات 

  114  وتحدث سكاح في منطقة المركز عح سماع دوق انفجاراتPatriot بصواريا باتريوت
  بسددحب اعتمددداد مراسدددل قنددداو الجزيدددرو  أوليدددا   أنددده أصددددر قدددرارا   "إسددرائيل"الصدددحفي فدددي  المكتدددبأعلددح

قدددس، بسددبب تصددريحات صددحفية سددابقة لدده، قدداا فيهددا "إح عمددل القطريددة إليدداس كددرام فددي مدينددة ال
ر أولدي، لردح اوقاا المكتدب الصدحفي اإلسدرائيلي إنده قدر  الصحفي جزع ال يتجزأ مح عمل المقاوم" 

21/8/2017القرار النهائي سي تيذ بعد جلسة استماع د عي إليها األيير، اإلثنيح 
115  

  بق شوقي العيسة عدح تشدكيل حركدة سياسدية جديددو الشكوح االجتماعية الفلسطيني السا وزيرأعلح
تحمددل اسددم حركددة االسددتقالا الفلسددطيني )حقددي(، مشددددا  علددى أح هددذه الحركددة مددا زالددت قيددد دراسددة 
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بياندددات الت سدددديس والبيدددداح السياسددددي األوا لهددددا، وحدددديح انتهدددداع كافددددة األمددددور المطلوبددددة ففندددده سدددديتم 
  116اإلعالح عح ت سيس الحركة بشكل رسمي

 17/8/2017 ،الخميس

  نئداا الجعفدرق  فلسدطينيالمدح األب ح رجل  في قطاع غزو طبية ومحلية فلسطينية مصادرأفادت 
ي شدددتبه ) مصدددطفى جمددداا كدددالب ي ددددعى ، وأصددديب آيدددروح، عقدددب تفجيدددر "انتحدددارق"استشدددهد فجدددرا  
وقالدت  نفسه قرب الشريط الحددودق مد  مصدر شدرقي رفدا فدي قدوو أمنيدة  داع (، بانتمائه لتنظيم

أرددت و  طبية في مشفى أبو يوس  النجار إح الحادثة أسفرت أيئا  عح مقتل االنتحارق  مصادر
أنهددا  ،الميدددانييح مددح مديندة رفددا قادتهداأحددد  ، وهدونعدت فيدده الجعفددرق  لهددافدي بيدداح ، كتائدب القسددام

"لح تتوانى في الددفاع عدح شدعبنا وأرئدنا وحمايدة مشدروع المقاومدة مدح كافدة التهديددات، ومواجهدة 
  117ر المنحرف الدييل بالفكر الجهادق المقاوم األصيل"الفك

 مفيدد الحسداينة عدح طدرة عطداعات لتطدوير البنيدة  الفلسطيني أعلح وزير األشماا العامة واإلسكاح
مليددوح دوالر  11مليددوح دوالر، منهددا  15التحتيددة ئددمح المنحددة الرويتيددة إلعددادو إعمددار غددزو بقيمددة 

  118فظات الوسطىدوالر للمحا مالييح 4و ،لمدينة غزو
  نشددرت كتائددب القسددام مقطدد  فيددديو يظهددر تفكيددك االحددتالا موقدد  "ناحددل عددوز" العسددكرق المحدداذق

  119لقطاع غزو
 " اإلسرائيلية النقاب عح ميطط "رسمي" إلنشاع مستعمرو جديدو في منطقة شماا 20كشفت القناو "

جديددو المسدتعمرو التيطدط إلقامدة  اإلسدرائيليةسدكاح اإلبنداع و الوقالت القنداو، إح وزارو  غور األردح 
وذكددرت أح الميطدددط  فددي موقدد  يطلددق عليدده "بدددرو "، وحاليددا  مقددام فيدده مسدددتعمرو شددبابية يهوديددة 

  120وحدو استيطانية مئةيشمل بناع 
  21/8/2017تمديدد اعتقداا الشديا رائدد صدالة، للمدرو الثانيدة، وذلدك لمايدة  إسدرائيليةقررت محكمدة  

جلسدددة المحكمدددة إنددده "قبدددل يدددوميح عنددددما عددددت مدددح المحكمدددة  وقددداا الشددديا صدددالة للقائدددي فدددي
وأئدداف  "أحمددل نتنيدداهو تبعددات مددا قددد  تعرئددت لشددتائم مددح سددجناع يهددود وأحدددهم بصددق علددي" 

  121يحدث لي، م  ت ريدق أنني ال أياف إال هللا"
 18/8/2017 ،الجمعة

 رات اندددلعت بعددد الحلددوو فددي صدديدا، بعدد توقدد  اشددتبا أجددواع مددح الهدددوع الحددذر، ميديم عدديح سدادت
فددي قاعددة اليوسدد  فددي حددي الطيددرق،  العرقددوب وعناصددر أيددرى مقددر القددوو المشددتركةبددالا مهاجمددة 
 إلدى أيئا   الشتباراتوأدت اوشيص آير   ،روحي سالمة ،عناصرها أحدأدى إلى إصابة  والذق
 قيدادوالوتوافقدت   عناصدر القدوو المشدتركة أحددعلدي طدالا  وأبدوح همدا عبيددو العرقدوب يط قتيلدو سدق

  122السياسية الفلسطينية المشتركة على سحب المسلحيح وتسليم منزا العرقوب
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  قدددررت المحكمدددة العليدددا اإلسدددرائيلية بصدددورو مكقتدددة تجميدددد تطبيدددق قدددانوح يشدددرع البدددكر االسدددتيطانية
علدى التمداس  في الئدفة المرييدة المحتلدة، ردا   يصوصا  العشوائية المقامة على أرا  فلسطينية، و 

  123ائيأصحاب األر 
  ،وقدداا جددي   أسددبوع، أريدد  حددافالت نقددل، قددرب نددابلس يددالا صددادرت قددوات االحددتالا الصددهيوني

فددي بيدداح لدده  إح مصددادرو الحددافالت المملوكددة لشددركة النقددل الفلسددطينية "التميمددي" جدداع  ،االحددتالا
وزعددم جددي   بددزعم أنهددا تقدددم اليدمددة مجانددا ، لناشددطي حركددة حمدداس فددي الئددفة منددذ عدددو سددنوات 

  124تالا أح الشركة تسهم في نقل طالب وناشطي حماس إلى نقاط التماس م  الجي االح
  تحدت التعدذيب  ىقئد ا  فلسدطيني ا  العمل مح أجل فلسطينيي سورية الحقوقية ب ح الجئ مجموعةأفادت

وقالددت عائلددة  فلسددطيني  1,600فددي السددجوح السددورية فددي وقددت يواصددل فيدده النظددام اعتقدداا أرثددر مددح 
أعدوام مدح اعتقالده، ويدذلك أريعدة م هيثم فارر الحياو فدي سدجوح النظدام السدورية بعدد القائي إح نجله

  125ئحية 468يرتف  عدد ئحايا التعذيب مح الفلسطينييح ممح وثقتهم مجموعة العمل إلى 
  واجهدددت 2017األولددى مددح سددنة قدداا تقريددر لمكسسددة القدددس الدوليددة، إندده يدددالا األشددهر السددبعة ،

وقداا التقريدر إح قدوات االحدتالا   مدح حكومدة االحدتالا واسدتيطانيا   دمويا   القدس المحتلة، تصعيدا  
آيدريح  ويدّيح التقريدر أح  1,458واعتقلدت نحدو  ،مقدسديا   17قتلت يالا الفترو التي يمطيها التقرير 

منددازا ومنشددآت سددكنية وتجاريددة بميتلدد  قددرى ويلدددات القدددس  105قددوات االحددتالا هدددمت نحددو 
  126، في الفترو نفسهاومنش و منزال   214الهدم المحتلة، وأيطرت ب

 هيئددة الحددراك الددوطني لرسددر الحصددار عددح قطدداع غددزو عددح أسددفها للموقدد  المصددرق بمندد   أعريددت
انتظدرت أريعدة أيدام قد القافلة وكانت  قافلة المساعدات اإلنسانية الجزائرية مح الديوا لقطاع غزو 

على بوابة معبر رفا لري يسما لها بالديوا إلى قطاع غزو، حيدث تحمدل مسداعدات ومسدتلزمات 
  127وفق الهيئة ،طبية وأدوية ميتلفة القطاع الطبي بحاجة ماسة إليها

  باسددم اليارجيددة الروسددية ماريددا زاياروفددا الناطقددةأعلنددت Maria Zakharova   إسددرائيل"أح موقدد" 
عتر  على عدم السدماة بمشداركة روسديا فدي مشدروع إعدادو تدرميم النصدب التدذكارق فدي التي لم ت

  128الييانة التارييية " في بولندا يصل إلى حدّ Sobibór معسكر االعتقاا "سوييبور
  باسددم االتحدداد األورويددي فددي األرائددي الفلسددطينية شددادق عثمدداح  إح ثالثددة مشدداري   المتحدددثقدداا

وأوئدددا أح المشدددروع األوا يتمثدددل فدددي  علدددى تنفيدددذها فدددي قطددداع غدددزو يعكددد  االتحددداد  اسدددتراتيجية
المشروع الثاني كداح االتحداد قدد أطلقده و  مجموعة مح محطات تحلية المياه في محافظة يانيونس 

تدشدديح مشددروع مكددب صددوفا للنفايددات فددي فددي يددالا زيارتدده األييددرو إلددى غددزو قبددل يددوميح، ويتمثددل 
المشدروع الثالدث، أوئدا عثمداح أح االتحداد  حدواو  ة رفدا منطقة الفيارق إلدى الشدرر مدح محافظد

لبرنددام" إعددادو ت هيددل المنطقددة  دوالر[ مليددوح  11.76نحددو ] ماليدديح يددورو 10األورويددي "يددوفر مبلددي 
  129الصناعية شماا قطاع غزو"
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  ور الثالثيدة وزراع يارجية مصدر واألردح وفلسدطيح اجتماعدا  فدي القداهرو، فدي إطدار آليدة التشداعقد
يددالا  ، حيددث عقددد االجتمدداع األوا لوليددة  وتددمّ 2017مددايو  /اح فددي أيددارعّمدد إعددالحالتددي أطلقهددا 

اجتمدداع القدداهرو تددداوا ركيددة الدددوا الددثالث حددوا تطددورات القئددية الفلسددطينية وسددبل دعددم عمليددة 
مريكدي المرتقبدة واتفق الوزراع الثالثة على موق  موحد وثابت للتعداطي مد  زيدارو الوفدد األ السالم 

  130إلى المنطقة
  أبددددو يوسدددد ، عئددددو اللجنددددة التنفيذيددددة لمنظمددددة التحريددددر، إندددده ال مجدددداا للعددددودو إلددددى  واصددددلقدددداا

المفاوئددددات الثنائيددددة برعايددددة اإلدارو األمريكيددددة الحاليددددة؛ وذلددددك بسددددبب انحيازهددددا الربيددددر والوائددددا 
  131أيرى بديلةأح القيادو الفلسطينية تدرس سلسلة إجراعات  ، مككدا  "إسرائيلد"ل

 20/8/2017 ،األحد

 يالا لقائه م  وفد مح حزب ميرتس اإلسرائيلي فدي  عباس،محمود  ةالفلسطيني السلطة قاا رئيس
لم ترد على توجهه بهذا  "إسرائيل"، لرح "إسرائيل"رام هللا، إنه يسعى الستئناف التنسيق األمني م  

  132ويل الميزانيات إلى قطاع غزوأنه سيواصل تقليص تحمح جهة أيرى أرد عباس و   اليصوص
 النائددب األوا لددرئيس المجلددس التشددريعي الفلسددطيني، فددي كلمددة لدده يددالا حفددل  ،أعلددح أحمددد بحددر

فدددي غدددزو، أح المقاومدددة اليدددوم أصدددبحت "أرثدددر قدددوو  عإصددددار كتددداب يوثدددق سددديرو الشدددهيد مدددازح فقهدددا
  133غزوقطاع ة تجاه وجهوزية" للدفاع عح الشعب الفلسطيني في حاا ارترب االحتالا أق حماق

  عدداد الهدددوع إلددى ميدديم عدديح الحلددوو الفلسددطيني، قددرب صدديدا، بعددد ليلددة ثالثددة مددح االشددتبارات هددي
األحداث األييرو بديح القدوو المشدتركة وحركدة فدتا مدح جهدة ومجموعدات مسدلحة  بدايةاألعن  منذ 

أوليدة عدح سددقوط والتدي أسدفرت فدي حصديلة  ،تابعدة للمطلدوييح البدارزيح بدالا بددر وبدالا العرقددوب
   134جريحا   18أريعة قتلى ونحو 

 العزيز قطاح، سفير السعودية ومندويها الدائم لدى جامعة الدوا العرييدة، بد ح  صرة أحمد بح عبد
 الماليدةمليوح دوالر أمريكدي، إلدى حسداب وزارو  30.08ا ما يعادا الصندور السعودق للتنمية، حوّ 

رية، لدددعم موازندة السدلطة الفلسددطينية ألريعدة أشدهر، مددح مات المملردة الشدهاسددهإالفلسدطينية، قيمدة 
  135دوالر شهريا   مالييح 7.7 ، بواق 2017يوليو  /وحتى تموز بريلأ /نيساح

  فددي  تددرف  المشدداركةاإلسددرائيلية أح شددركات البندداع األجنبيددة مدداركر االقتصددادية  اذذكددرت صددحيفة
كدم حددوا  65ولددة االحدتالا علدى طددوا أعمداا ومشداري  بندداع الجددار األمندي الفاصددل الدذق تقيمده د

اإلسدددرائيلية أريددد  مناقصدددات  دفاعوقالدددت الصدددحيفة إنددده علدددى الدددرغم مدددح نشدددر وزارو الددد قطددداع غدددزو 
إلقامة مقاط  ميتلفة مح المشروع، إال أح الشدركات األجنبيدة لدم تتقددم ألق مدح هدذه المناقصدات، 

  136وذلك بفعل التعقيدات واألبعاد السياسية للمشروع



 2017 أغسطس/ آب __________________________________________________________

  21       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  ندددده يدددددعم إقامددددة عالقددددات بدددديح بددددالده إر االسددددتثمار السددددوداني مبددددارك الفائددددل المهدددددق وزيددددقدددداا
حركددة حمدداس فددي حيندده  أنشدد ت "إسددرائيل" أح زاعمددا   ،وتطبيدد  العالقددات الثنائيددة بينهمددا و"إسددرائيل"

الفائل لدى حديثه في صالوح برنام" "حاا البلد" في  وأئاف لمعارئة التيار الوطني والقومي 
أح الفلسدددطينييح بددداعوا  زاعمدددا  ، "إسدددرائيل"نددده ال يدددرى مانعدددا  مدددح التطبيددد  مددد  أ"، 24نية قنددداو "سدددودا

أرائددديهم، وأنهدددم "بحفدددروا" للسدددودانييح فدددي دوا اليلدددي"، مشددديرا  إلدددى أح أق مكسسدددة يكدددوح مدددديرها 
وقدداا إح القئددية الفلسددطينية زعمدده   علددى حدددّ  ،العددامليح تحددت إمرتدده للسددودانييحفلسددطينيا  "يحفددر" 

  137رت العالم العريي جدا "، واستملتها بع  األنظمة العريية ذريعة وتاجرت بها"أي
 21/8/2017 ،اإلثنين

  التركددددي رجددددب طيددددب أردوغدددداح إح بددددالده ستواصددددل العمددددل مدددد  األردح لمندددد  ترددددرار  الددددرئيسقدددداا
فددي كلمدة لدده  ،وأئدداف أردوغداح االعتدداعات واالنتهاردات التددي وقعدت فددي الحدرم الشددري  بالقددس 

الحساسدية التدي يظهرهدا  "أدرك جيددا   ،احاجتماعه م  الملدك األردندي عبدد هللا الثداني فدي عّمد يالا
بيصددوص فلسددطيح، وسنواصددل دعددم الدددور األردنددي فيمددا  أيددي العزيددز )الملددك عبددد هللا(، وتحديدددا  

  138يتعلق بحمايتها لألمارح المقدسة اإلسالمية في القدس"
  سدالمية اإلعرييدة و النظمدة ني مدح غريدة بسدبب بعد  األيعداقالت حركة حماس إح المسدجد األقصدى

إلحرار األقصى،  48 مناسبة الذكرى الدبونوهت الحركة،   سارع اليطى نحو التطبي  م  العدوالتي ت
سدددالمية مدددا تدددزاا فدددي غفلدددة مدددح أمرهدددا تجددداه الميددداطر التدددي تحددديط  إلدددى أح أنظمدددة عرييدددة وا 

لعدرب والمسدلميح إال كدل مصديبة ووبداا إح لدم ، وهو أمر لح يجدر علدى ابالمسجد األقصى السليب
ويتوقفدددوا عدددح التسددداور مددد  مشددداري  التطبيددد  اليطيدددرو والهرولدددة لرسدددب رئدددا  ،يصدددحوا مدددح غفلدددتهم

  139الصهاينة
  القدددس بمددا فيهددا شددرقي قددوو احددتالا وأح ال سدديادو لهددا علددى  "إسددرائيل"أردددت حركددة فددتا أح

إلحدرار األقصدى، الحكومدة  48 الدذكرى الدد مناسدبةب الهد فدي بيداح ،وحدذرت فدتا المسجد األقصى 
اإلسدددرائيلية مدددح أق محددداوالت قدددد تسدددتهدف المسدددجد األقصدددى فدددور أو تحدددت األر ، أو تقسددديمه 

، مككدددو تمسددكها بالمحافظددة علددى الوئدد  التددارييي والقددانوني فددي الحددرم القدسددي أو مكانيددا   زمانيددا  
  140الشري 

 بدددددا ئددددداعفت اسدددددتيراد األسدددددلحة واألجهدددددزو الحرييدددددة تقدددددارير وزارو الددددددفاع اإلسدددددرائيلية أح أورو  دلدددددت
، منددذ اندددالع موجددات اإلرهدداب فيهددا  وأصددبحت دوا أوروبددا ثدداني أربددر "إسددرائيل"واالسدتيبارية مددح 

مليددوح  724 "إسددرائيل"مسددتورد لألسددلحة اإلسددرائيلية بعددد آسدديا  فقددد بلمددت قيمددة األسددلحة المسددتوردو مددح 
 2016مليدار دوالر  وزادت فدي سدنة  1.6لتصدبا  2015وتئداعفت فدي سدنة   2014دوالر في سدنة 

  أيئددا   2017مليددار دوالر  وتشددير اإلحصددائيات إلددى أح هددذا الددنه" مسددتمر يددالا سددنة  1.8إلددى 
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وألمريكددا  ،2016مليددار دوالر فددي سددنة  1.265وللمقارنددة، فددفح التصدددير لدددوا أمريكددا الشددمالية بلددي 
، فيمدددا ظلدددت آسددديا تتريددد  علدددى عدددر  مشدددتريات ليوندددا  م 275فريقيدددا مليدددوح دوالر، وإل 550الالتينيدددة 

  141مليار دوالر 2.6السالة اإلسرائيلي بمبلي 
  أرددددت اللجندددة القطريدددة إلعدددادو إعمدددار قطددداع غدددزو أح مشدددروعاتها فدددي القطددداع مسدددتمرو علدددى "قددددم

وقداا  لتيفيد  عدح المدواطنيح فدي قطداع غدزو لوأنها تسدتعد إلدى تدشديح مشدروعات جديددو  ،وسار"
إنده "يجدرق اآلح تنفيدذ مشداري  بترلفدة إجماليدة ت قدّدر بحدوالي  ،رئيس اللجندة يوسد  المريدزمستشار 

  142مليوح دوالر، ونسب إنجازها تتفاوت حسب طبيعة المشاري  وأوقات بدئها" 85
  بددادر وزيددر الدايليددة اإلسددرائيلية، أرييدده درعددي، إلددى تعددديل قددانوح المواطنددة، بحيددث يتدديا لدده سددحب

م فدي الحدرب اسدهالمواطندة اإلسدرائيلية ويمدس بد مح الدولدة، وذلدك بذريعدة اإل ليحممواطنة كل مح 
ويناع  على ذلدك  على تواصل انئمام مح يحملوح المواطنة اإلسرائيلية إلى صفوف تنظيم داع  

 ،يحملددوح المواطنددة اإلسددرائيلية شيصددا   عشددريحجهدداز الشدداباك لددوزارو الدايليددة قائمددة ب سددماع قدددم 
ويددأ وزيدر الدايليدة بدفجراعات سدحب المواطندة لردل  ،فدي سدورية إلدى جاندب داعد وانئموا للقتداا 
  143مح يظهر فيها

 22/8/2017 ،الثالثاء

  ر عليددده الرنيسدددت المتحددددو مدددح يطدددورو مشدددروع قدددانوح "القددددس الموحددددو" الدددذق صددددّ  األمدددمحدددذرت
ة ميروسدالف وقداا مسداعد األمديح العدام للشدكوح السياسدي  2017يوليدو  /اإلسرائيلي منتص  تموز

إح "مشروع القانوح الذق يجعل مح القدس عاصمة إلسرائيل، سيعمل في  Miroslav Jenèa جينكا
 حالددة إقددراره علددى تعزيددز سدديطرو إسددرائيل علددى القدددس الشددرقية المحتلددة، وسدديحد مددح قدددرو الطددرفيح

لموقعدة بديح تفاوئدي يتوافدق مد  قدرارات األمدم المتحددو واالتفاقدات السدابقة ا على التوصل إلى حدلّ 
 غددزو منددذ التدددابير العقابيددة التددي اتيددذتها السددلطة الفلسددطينية ئدددّ "إح   وأئدداف جينكددا الطددرفيح" 
  144"تزيد األثر اإلنساني الصعب ل"غالر اإلسرائيلي على السكاح [2017] أبريل /نيساح

  رائيلإسدد"اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتا جمدداا محيسددح الوفددد األمريكددي القددادم لزيددارو  عئددوهدداجم" 
وقدددداا محيسددددح إح هددددذا الوفددددد "سدددديعمل علددددى ممارسددددة  ومندددداطق السددددلطة ووصددددفه بددددد"الصهيوني" 

الئموط على القيادو الفلسطينية في الوقت الذق ال يتحدث فيده عدح القئدايا الجوهريدة مثدل وقد  
د كبيددرو علددى زيددارو هددذا الوفدد وأئدداف  "نحددح ال نعقددد آمدداال   الدددولتيح"  االسددتيطاح اإلسددرائيلي وحددلّ 

  145الصهيوني الذق يحمل وجهة النظر اإلسرائيلية"
  قدددداا النائددددب األوا لددددرئيس المجلددددس التشددددريعي الفلسددددطيني أحمددددد بحددددر إح السددددلطة مسددددتمرو فددددي

  146محاوالتها لعرقلة التفاهمات التي جرت في مصر
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  ،طالددب وزيددر اليارجيددة والممتددرييح الفلسددطيني ريددا  المددالري بريطانيددا بوعددد مشددابه لوعددد بلفددور
وقاا المالري  "لقد أصبا بلفدور مشدهورا  بوعدده لليهدود بفقامدة دولدة  فلسطيح  بدولةبر االعتراف ع

لهم على أر  فلسطيح، وأنا أ طالب أح يكوح وزير يارجية بريطانيا الحالي مشهورا  بفعطاع وعدد 
  147للفلسطينييح يسمى وعد جونسوح، عبر اعترافه بدولة فلسطيح"

 مبدددادرو كتائددب القسدددام بفحددداث فدددراغ أمندددي "حركدددة حمدداس  إح  ادق فدديالقيددد ،قدداا صدددالة البردويددل
وقاا إح لجنة الترافل التدي   "تزاا مطروحة على طاولة المكتب السياسي للحركة ماوسياسي بمزو 

دددكلت مدددح الفصدددائل الفلسدددطينية قددددمت مشددداري  للمصدددرييح لتيفيددد  الحصدددار عدددح قطددداع غدددزو، ، ش 
ا لقداع جمعهدم فدي الزيدارو األييدرو مد  القيدادو المصدرية إلغاثدة يدال مشروعا   17إلى أنه أقر  مشيرا  

ح الميابرات المصرية أبلمتهم أح المعبر لدح يفدتا بشدكل كامدل إال حداا قائال  إوتاب   أهل القطاع 
د بتحسديح أوئداع القطداع مدح و وقداا البردويدل  "تلقيندا الرثيدر مدح الوعد استتباب األمح في سيناع 
  148لست ئامنا " اإليوو المصرييح، لرني

  أرد عئو اللجنة المركزية لحركة فتا عزام األحمد أنده "ال حدوار مد  حركدة حمداس قبيدل قيامهدا
اللجندددة اإلداريدددة، وتمكددديح حكومدددة الوفدددار الدددوطني مدددح أداع دورهدددا فدددي قطددداع غدددزو، أسدددوو  بحدددلّ 

  149بالئفة المريية"
  دى وحدداتها العاملدة في تصدريا صدحفي، عدح تمكدح إحد ،علي مصطفى أبوكشفت كتائب الشهيد

في "الفريق األمني اإللرتروني" مح ايترار قاعددو بياندات أعئداع الرنيسدت اإلسدرائيلي، والحصدوا 
  150منها على معلومات مهمة لألعئاع

  فددددي تقريددددر لدددده، إح البلديددددة  (وتشدددا)أقددداا مكتددددب تنسدددديق الشددددكوح اإلنسدددانية التدددداب  لألمددددم المتحدددددو
 ،بداعي عدم الترييص 2017منذ بداية  شرقي القدسزا في منا 103هدمت في القدس اإلسرائيلية 

 مندزال   190البلديدة هددمت  ،2016ه فدي سدنة وأئداف التقريدر أند فلسطينيا   171ما أدى إلى تهجير 
  151فلسطينيا   254أدى إلى تهجير مما القدس شرقي في 

  فلسدطينيا   صديادا   229الفلسطينييح نزار عيا  إح البحريدة اإلسدرائيلية اعتقلدت  الصياديحقاا نقيب 
 مدداصددياديح  أريعددةوأئدداف عيددا  أح   2014 سددنةمددح بحددر غددزو، منددذ انتهدداع الحددرب اإلسددرائيلية 

آيددريح أصدديبوا جددراع إطددالر قددوات البحريددة اإلسددرائيلية النددار علددى  11يزالددوح رهددح االعتقدداا، وأح 
  152ورومنها على امتداد الفترو المذك 74قوارب الصيد الفلسطينية، واستولت على 

  حفرية ونفقدا   64 تبلمالتي القدس الدولية أح عدد الحفريات أسفل المسجد األقصى  مكسسةأردت
فدي تقريرهدا السدنوق الصدادر  ،وقالدت المكسسدةتهددد بانهيدار المسدجد  توزعت على جهاته األريد  و 

بعددد إح اجتمدداع الحكومددة اإلسددرائيلية فددي أحددد األنفددار التددي ت ،تحددت عنددواح "عدديح علددى األقصددى"
الحدتالا كامدل  50 دبالتزامح مد  الدذكرى الد ،2017 مايو /أمتارا  قليلة عح األقصى غريا  يالا أيار
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كدداح رسددالة وائددحة بدد ح هددذه الحفريددات يتبناهددا أعلددى رأس الهددرم السياسددي لتوظيفهددا فددي  ،القدددس
  153التروي" لتاريا يهودق ميتلق

  ادو إعمددار غددزو، مددا تداولتدده وسددائل إعددالم محمددد العمددادق، رئدديس اللجنددة القطريددة إلعدد السددفيرنفددى
حددوا توقدد  مشدداري  اللجنددة فددي قطدداع غددزو، وأندده غددادر غددزو دوح عددودو، مككدددا  اسددتمرار مشدداري  

  154الحصار المفرو  على دولة قطرمح رغم بالاللجنة بمزو 
  م والواليددددات المتحدددددو األمريكيددددة تئددددمطاح علددددى األمدددد "إسددددرائيل"ذكددددرت القندددداو العبريددددة العاشددددرو أح

عدرف بدد"القائمة السدوداع" الياصدة بالشدركات الدوليدة التدي تريطهدا يالمتحدو، حتى ال تقوم بنشر مدا 
  155والجوالح ،والقدس ،عالقة عمل بالمستعمرات في الئفة المريية

 23/8/2017 ،األربعاء

   لجندة اإلغاثددة فددي جمعيدة العلمدداع المسدلميح الجزائددرييح يحيددى صدارق النقدداب عددح أح  رئدديسكشد
فاوئات م  السلطات المصرية إلدياا قافلة المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزو وصلت إلى الم

إح  ،فدي تصدريحات صددحفية ،وقداا صددارق  طريدق مسددود، وأح القافلددة تسدتعد للعدودو إلددى الجزائدر 
"القافلدة اآلح هددي محملدة علددى الشدداحنات يدارج ميندداع بدور سددعيد المصددرق ونحدح اآلح جهدددنا كلدده 

  156عادو هذه القافلة إلى الجزائر"منصب على إ 
  في قطاع غزو اللواع توفيق أبو نعيم أح "وزارو الدايلية  اإلداريةأعلح رئيس قطاع األمح في اللجنة

عابدث أو متسدوا، وحمايدة شدعبنا وشدعب مصدر  شددت إجراعاتهدا علدى الحددود المصدرية لمند  أقّ 
عقده في المكاح ذاته الدذق فجدر فيده يالا مكتمر صحفي  ،وشدد أبو نعيم عمل إرهابي"  مح أقّ 

، على أح "األمح القومي المصرق جزع مح أمح قطاع غزو، 17/8/2017 فيمصطفى كاّلب نفسه 
  157والوزارو مستمرو في حفظ األمح على الحدود على رغم صعوبة اإلمكانات وشحها"

  غددزو ومصددر مددح  فددي قطدداع غددزو اسددترماا إقامددة المنطقددة األمنيددة بدديح قطدداع الدايليددةبدددأت وزارو
وقالت الوزارو إّح وئ  األسدالك الشدائكة  يالا وئ  أسالك شائكة على طوا الشريط الحدودق 

علدددى طدددوا الحددددود الفلسدددطينية المصدددرية هدددو بمثابدددة المرحلدددة الثانيدددة فدددي مراحدددل إقامدددة المنطقدددة 
  158العازلة، التي تهدف لتعزيز األمح

 صدر عح وزير االستثمار السوداني مبدارك  عبرت حركة حماس عح بالي األس  واالستهجاح لما
حمددداس ومقاومتندددا  شدددعبنا الفلسدددطيني وئددددّ  تصدددريحات تحريئدددية وعنصدددرية ئددددّ "الفائدددل مدددح 

هددذه التصددريحات غريبددة عددح قدديم ومبددادئ وأصددالة  ،فددي تصددريا صددحفي ،وعددّدت حمدداس  "الباسددلة
ل عائلدددة المهددددق الشدددعب السدددوداني المحدددب لفلسدددطيح والدددداعم للمقاومدددة، وهدددي مسدددتهجنة مدددح سدددلي

  159العريية واإلسالمية ةماألالمجاهدو، ويارجة عح أعراف 
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  وزيددر  ،أطلقهددا نائددب رئدديس الددوزراع "إسددرائيل"مد   التطبيدد  إلددىمددح دعددوو  السددودانيةتبدرأت الحكومددة
سدددارع وزيدددر اإلعدددالم السدددوداني أحمدددد بدددالا إلدددى الت ريدددد أح و االسدددتثمار مبدددارك الفائدددل المهددددق  

كمدا  ر عح الموق  الرسمي للحكومة أو الدبالد" وال يعبّ  ،شيصي ييصه وحده موق  الوزير "رأق
  160أفتت هيئة علماع السوداح ببطالح دعوو الفائل

  إسدددرائيل"الدددوزراع اإلسدددرائيلي بنيددداميح نتنيددداهو الدددرئيس الروسدددي فالديميدددر بدددوتيح بددد ح  رئددديسأبلدددي" 
ويدالا لقائده ببدوتيح   ة  في سوريمستعدو للتحرك منفردو لمن  إيراح مح إقامة وجود عسكرق موس

اللددود، تقاتدل  "إسدرائيل"قاا نتنياهو إح إيدراح عددو  ،على البحر األسود Sochiفي منتج  سوتشي 
وقدداا نتنيداهو لبددوتيح "إيددراح فددي طريقهددا  لتعزيدز قددوس مددح النفددوذ مددح اليلدي" إلددى البحددر المتوسددط 
"ال يمكنندا   وأئداف و بالفعدل علدى لبنداح" بالفعل للسيطرو على العرار واليمح وتسيطر بدرجة كبير 

أح ننسددى للحظددة واحدددو أح إيددراح تهدددد كددل يددوم بفبددادو إسددرائيل    إسددرائيل تعددار  مواصددلة إيددراح 
  161هذا التهديد وأق تهديد آير"   سنداف  بالت ريد عح أنفسنا ئدّ ةترسيا وجودها في سوري

  السدددماة ألعئددداع الرنيسدددت باقتحدددام ى علدددوافدددق رئددديس وزراع حكومدددة االحدددتالا بنيددداميح نتنيددداهو
 أحوأردددت القندداو العبريددة الثانيددة   2017األييددر مددح شددهر آب/ أغسددطس األسددبوع يددالا األقصددى 

لفحددص إمكانيددة اسددتئناف ديددوا أعئدداع الرنيسددت  Pilot اإلجددراع يدد تي فددي إطددار يطددة بددايلوت
  162اليهود، والعودو مجددا  القتحام األقصى

 وحدو استيطانية  3,455االحتالا اإلسرائيلي بوجود ة لسلطلمدنية التابعة اعترفت ما يسمى اإلدارو ا
دوح أح تحصدددل علدددى ، بالئدددفة المرييدددة أقيمدددت فدددور أرا  بملريدددة ياصدددة لمدددواطنيح فلسدددطينييح

  163تراييص مح اإلدارو المدنية
 24/8/2017 ،الخميس

  ى ببلدددو سددلواح، جنددوب وأعئدداع كنيسددت وحايامددات كنيسددا  يهودّيددا  فددي حددي بطددح الهددو  وزراعافتددتا
وأوئددددا جددددواد صدددديام، مدددددير مركددددز  المسددددجد األقصددددى المبددددارك، وسددددط إغددددالر وحصددددار مشدددددد 

  164سلواح، أح هذا الرنيس يعّد األوا في بلدو سلواح - معلومات وادق حلوو
  كوشددنر جاريدددمحمددود عبدداس فددي رام هللا وفدددا  أمريكيددا  برئاسددة  السددلطة الفلسددطينية رئدديساسددتقبل  

ندده سدديعمل علددى عقددد أعلددح منددذ البدايددة أ الددذق  ،جهددود الددرئيس ترامددب قدددر عاليددا  س إندده يوقدداا عبددا
التي حصلت سدواع  ه م  عباس،تاصفقة سالم تارييية، وكرر هذا الرالم أرثر مح مرو يالا لقاع

، وي مدددل ترامدددب متفائدددل جددددا  " إح كوشدددنربددددوره قددداا  بيدددت لحدددم  مالريدددا  أفدددي  مأفدددي واشدددنطح 
والعدي   ،، ون مدل أح يسدتطيعوا العمدل معدا  اإلسدرائيليشدعب الفلسدطيني والشدعب بمستقبل أفئدل لل

  165"وأح يحظوا بحياو أفئل بكثير ،لسنوات عديدو معا  
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  قدددداا عئددددو اللجنددددة التنفيذيددددة لمنظمددددة التحريددددر الفلسددددطينية صددددالا رأفددددت إندددده ال أفددددق السددددتئناف
وأوئدا  الحالية بدد"االنحياز إلسدرائيل"  المفاوئات م  الجانب اإلسرائيلي، متهما  اإلدارو األمريكية

أح اللقدداعات السدابقة بداإلدارو األمريكيدة الحاليدة "لددم تسدفر عدح نتدائ" إيجابيددة"،  لده، فدي بيداح ،رأفدت
إلدددى أح واشدددنطح "ت ماطدددل" فدددي الدددرد علدددى طلدددب الجاندددب الفلسدددطيني؛ اإلعدددالح عدددح النظدددر الفتدددا  

   166رات األمريكية السابقةتمسكها بالمواق  التي سبق أح أعلنت عنها اإلدا
  قاا نائب رئيس حركة فتا محمود العالوا إح جزعا  كبيدرا  مدح اإلجدراعات الم علدح عنهدا فدي غدزو لدم

أح إجددراعات القيددادو ال تعنددي تيليهددا عددح شددعبها فددي إلددى يددتم تطبيقهددا ويددتم إعددادو دراسددتها، منوهددا  
نمدا هددي محاولددة لممارسدة الئددمط علددى حركدة حمدداس لالسددتجابة إلدى دعددوو الددرئيس  قطداع غددزو، وا 

  167محمود عباس إلنهاع االنقسام
 العدالوا نائب رئديس حركدة فدتا محمدود تصريحات إح حركة حماس فوزق برهوم  باسمالناطق  قاا

في تصريا  ،برهوم شددو  غزو وتبريرها "ال مسكولة وال وطنية"  جراعات العقابية ئدّ اإلبيصوص 
 بشدددكل كامدددل مددد  إجدددراعات العددددو اإلسدددرائيلي ئددددّ  ح تلدددك التصدددريحات تتقددداط أ علدددى صدددحفي،

  168القطاع الفلسطينييح في
  بتهمدددة مدددح مديندددة أم الفحدددم أمجدددد محمدددد جبددداريحشددداباك اإلسدددرائيلي عدددح اعتقددداا الكشددد  جهددداز ،

وأسددفرت عددح  ،2017مسدداعدو منفددذق عمليددة المسددجد األقصددى التددي وقعددت منتصدد  تمددوز/ يوليددو 
أثنداع التحقيدق  فدي العبدرق أح جبداريح اعتدرف 0404ر موقد  وذكد مقتل اثنيح مح شرطة االحدتالا 
بددد ح منفدددذق العمليدددة الثالثدددة كاندددت تدددريطهم عالقدددات  الموقددد  وادعدددى معددده حدددوا عالقتددده بالعمليدددة 

   169مباشرو وغير مباشرو بالحركة اإلسالمية "المحظورو"، وحركة حماس
 هدددا ال تعتدددزم ئدددبط الدددنفس حيددداا دور ليبرمددداح تهديدددد بدددالده ب نجدددكدددرر وزيدددر الددددفاع اإلسدددرائيلي أفي

  170الوجود اإليراني في سورية، وأنها لح ترتفي بلعب دور المتفرج الحيادق
  العقيددد احتيدداط ليددكور  اإلسددرائيلي شددكوح األسددرى والمفقددوديح فددي مكتددب رئدديس الددوزراع منسددقطلددب

وقاا  صب في هذا المن أعوام ةثالث حونمح نتنياهو إنهاع عمله بعد أح قئى  Lior Lotan لوتاح
ولدذا مدح الجددير تبدديل مدح  ،لوتاح إح هذا الدور يتطلب الرثير على الصعيديح المهني واإلنسداني

 Eliezer Toledano لسدكرتيره العسدكرق العميدد إليعدزر توليددانو نتنيداهووأوعدز   أعدوميقوم به عددو 
  171بتولي المسكولية عح هذا المل 

  172على التوالي 117وذلك للمرو الد  ،بوآليات االحتالا قرية العراقي جرافاتهدمت   

 زعيم حزب األمة السوداني الصدادر المهددق تصدريحات وزيدر االسدتثمار السدوداني مبدارك  استنكر
، وأعدرب المهددق  "إسدرائيل"أعدرب فيهدا عدح عددم ممانعتده تطبيد  عالقدات بدالده مد  التدي الفائل 

الفلسطينية" والجالية الفلسطينية في  -نية مح جمعية "األيوو السودا يالا لقائه في اليرطوم، وفدا  
 وزير، التددي وصددفها بددد"التحريئية والعنصددرية ئدددّ الددالسددوداح، عددح أسددفه واسددتهجانه لتصددريحات 
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على أنده "لدح يكدوح هنداك أق  مصيرق، مشددا   "إسرائيل"وأرد أح اليالف م   الشعب الفلسطيني" 
  173الحقور ألصحابها" تطبي  معها إال بعد ردّ 

 ق األمددم المتحدددو للمسدداعدات اإلنسددانية واإلنمائيددة، رويددرت بددايبر، مبلمددا  أطلددق م قدددره  إئددافيا   نّسدد
الميّصددص لتمطيددة  ،مددح صددندور التبددرع اإلنسدداني لددألر  الفلسددطينية المحتلددة مليددوح دوالر 2.5

  174االحتياجات العاجلة في قطاع غزو
 25/8/2017 ،الجمعة

 لهم جنويي  "افتتاة كنيس"بالمشاركة فيما يسمى  ائيلييحإسر قيام مسكوليح  الفلسطينيةحكومة ال رأت
بالوئددد  الطبيعدددي  يطيدددرا   ومسدددا   ،علدددى مديندددة القددددس جديددددا   المبدددارك، عددددوانا   األقصدددى المسدددجد

  175للمدينة اإلسالميةوالمعالم العريية 
   فددي الفتددرو األييددرو لصددحيفة هددآرتس اإلسددرائيلية أح المئددات مددح فلسددطينيي النقددب تددمّ  تقريددركشدد 

سحب المواطنة والجنسية اإلسرائيلية منهم، بحج" وذرائ  ميتلفة، ئمح مسلسدل التطهيدر العرقدي 
الدددذق تنتهجددده حكومدددة االحدددتالا اإلسدددرائيلي فدددي النقدددب، سدددعيا  للسددديطرو علدددى األرائدددي وحصدددر 

فلسددطيني فددي النقددب  2,600ويددّيح التقريددر أح أرثددر مددح  الفلسددطينييح فددي عدددو بلدددات تقيمهددا لهددم 
لسحب الجنسية، على الرغم مح أنهم ولدوا لوالديح يحمالح هذه الجنسية، ويعيشدوح فدي  معرئوح 

  176البع  يتم إلماع جنسية أبنائه فقطو بلداتهم منذ عشرات السنيح، 
   التدددي تيدددتص بمهمدددة  ،"636النقددداب عمدددا يسدددمى "كتيبدددة التجميددد  رقدددم  اإلسدددرائيلي الجدددي كشددد

نده بموجدب إ اإلسدرائيليح المتحددث بلسداح الجدي  وقداا بيداح صدادر عد التصدوير فدي المظداهرات 
 وتدمّ  ،2017 سدنةمدح  األولدىمتظداهر فدي منداطق ميتلفدة فدي نصد   ستمئةتصوير  تمّ  اآلليةهذه 

  177منهم حسب الصور واستيدامها في محارمتهم أمام المحارم العسكرية مئتيحاعتقاا 
  لأميددر إيشدد ،سددالة الجددو اإلسددرائيلي المنتهيددة واليتدده قائدددألمددا Amir Eshel، تعدداوح  وجددود إلددى

عرييدة، وقداا إح "الوئد  تميدر، ويوجدد لقداع مصدالا بديح  بيح سالة الجو اإلسدرائيلي وأسدلحة جدوّ 
إسرائيل ودوا أيرى في المنطقة  ونحح ندرى األعدداع أنفسدهم بتطدابق  والتعداوح فدي الجدو أسدهل، 

  178وهو أقرب مح التعاوح على األر "
 أح  ة الدراسددات العرييددة اليبيددر فددي شددكوح االسددتيطاح يليددل التفكجدديأرددد مدددير اليددرائط فددي جمعيدد

باسدتثناع  ألفا ، في الئفة المرييدة 470آالف مستوطح إلى  105اليهود ارتف  مح  المستوطنيحعدد 
عدد  بارتفاعكما أفاد التفكجي  منذ بدع عملية التسوية في تسعينيات القرح المائي  شرقي القدس

  179آالف 210أل  إلى  136لقدس مح اشرقي المستوطنيح في 
  مددح شدداطئ القطدداع،  %63جددودو البيئددة فددي قطدداع غددزو )حكوميددة(، إح التلددّوث يطدداا  سددلطةقالددت

  180مياه الصرف الصحي دوح معالجة، بفعل أزمة الرهرياع جّراع مواصلة ئاّ 
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 26/8/2017 ،السبت

 اور مددد  الدددرئيس محمدددود عبددداس وبالتشددد ،رامدددي الحمدددد هللا  "قررندددا الفلسدددطيني رئددديس الدددوزراع قددداا
فدي قطداع غدزو،  للتقاعدد مدكيرا   إحدالتهم السماة لموظفي قطاع الصحة والتعليم الدذيح تدمّ  ،وموافقته

  181االستمرار بالعمل في وزاراتهم مح أجل ئماح تقديم اليدمات للمواطنيح في القطاع"
 يقات المكثفة التي أجرتها األجهزو قاا الناطق باسم وزارو الدايلية في قطاع غزو إياد الب زم إح التحق

األمنية في قئية التفجير االنتحارق في رفا على الحدود مد  مصدر، أظهدرت أح "تفجيدر المددعو 
مصطفى كاّلب نفسه لم يكح ميططدا "  وأئداف أح التحقيقدات أثبتدت أح كداّلب وأحدد رفاقده كاندا، 

الشدريط الحددودق الفاصدل بديح  على مدا يبددو، فدي طريقهمدا للتسدلل إلدى مديندة رفدا المصدرية عبدر
المدينتيح عندما رصدتهما قوو أمنية وحاولت إيقافهما، قبدل أح يئدمط كداّلب علدى الحدزام الناسد  
صددابة أريعددة آيددريح  ويفجددر نفسدده، مددا أسددفر عددح إصددابة رفيقدده بجددروة يطيددرو واستشددهاد ئددابط وا 

  182بجروة متفاوتة
 سددطينية بددد"الترفير عددح يطيئتهددا" المتمثلددة فددي طالبددت الجبهددة الشددعبية لتحريددر فلسددطيح السددلطة الفل

العقوبددات واإلجددراعات التددي فرئددها الددرئيس محمددود عبدداس علددى قطدداع غددزو، والعمددل علددى إنجدداز 
 والعمدددل مباشدددرو علدددى تعزيدددز صدددمود شدددعبنا"  ،والمقاومدددة ،"اسدددتراتيجية وطنيدددة علدددى قاعددددو الوحددددو

السددلطة  ،جميددل مزهددر غددزو ي قطدداعمسددكوا فرعهددا فدد ،عئددو المكتددب السياسددي لددد"الشعبية" وحددّ  
اللجندة اإلداريدة  على "وق  هدذه العقوبدات واإلجدراعات"، مطالبدا  حركدة حمداس، فدي المقابدل، بدد"حلّ 

  183القطاع" لنزع الذرائ  ومن  مزيد مح اإلجراعات في حقّ 
 "هدو  قالت مصادر في جهاز الشاباك اإلسرائيلي إنه رصدد وجدود "جيدل ثداح لتنظديم التمدرد"  و"التمدرد

اسدم "بالديدم"   اتجم  أفراده في بكرو استيطانية يطلق عليهيتنظيم يهودق إرهابي في الئفة المريية و 
عددح جددرائم، بينهددا إحددرار بيددت عائلددة دوابشددة فددي قريددة  وكدداح "الجيددل األوا" مددح هددذا التنظدديم مسددكوال  
حرار كنيسة    184طبرية على ئفاف بحيرو "اليبز والسمك"دوما وقتل ثالثة مح أفرادها، وا 

  سها مستوطح بسيارته، في منطقة فدرو  ع، بعد أح دأعواماستشهدت طفلة تبلي مح العمر ثمانية
  185بيت دجح القريبة مح حاجز الحمرا باألغوار الشمالية

 27/8/2017 ،األحد

  كشفت القناو العبرية الثانية أح قائد حركة حمداس فدي غدزو يحيدى السدنوار قددم مطالدب أعلدى وأربدر
ونقلت القناو  لب التي كانت قدمتها حركته يالا مفاوئات صفقة الجندق جلعاد شاليط مح المطا

، حمداس متشدددو بمواقفهدا وقددم السدنوار مطالدب كبيدرو جددا  إح عح مصادر سياسية إسرائيلية قولها 
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اعتقددالهم بعددد يطدد  المسددتوطنيح الثالثددة قددرب  منهددا إطددالر آالف األسددرى الفلسددطينييح الددذيح تددمّ 
2014في سنة  اليليل

186  
 دور ليبرمددداح إح الحكومدددة مطالبدددة بعددددم تردددرار األيطددداع التدددي جددداإلسدددرائيلي أفي دفاعقددداا وزيدددر الددد

 تحريرهم بموجب صفقة قادو حماس واألسرى ممح تمّ إح  ليبرماحقاا شاليط  ارتربت يالا صفقة 
حمددداس فدددي  الدددذق يتدددرأس ،أح يحيدددى السدددنوارو ، "إسدددرائيل" ، واصدددلوا عمليدددات المقاومدددة ئددددّ شددداليط

تعجيزيدة تحدوا دوح حددوث أق تقددم جدوهرق  يئد  شدروطا  و مح محدررق الصدفقة هو  ،قطاع غزو
وقاا ليبرماح  "علينا عدم العدودو لأليطداع التدي ارتربدت   في مفاوئات تبادا األسرى م  حماس

، حدوا صدفقات Shamgar Commission يالا صفقة شاليط، وعلينا تبني توصيات لجندة شدممار
  187لمنسق األسرى والمفقوديح لوتح" رى، قبل أح يعيح أق شيص يلفا  تبادا أس

  قاا عئدو اللجندة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر محمدود إسدماعيل إح الددورو الجديددو للمجلدس الدوطني
لطلدب الفصدائل مواصدلة المشداورات المتعلقدة بعقدد جلسدة  ، نظدرا  2017 أيلدوا/ سدبتمبرلح تعقد في 

  188حماس بالمشاركة إقناعالمجلس والعمل على 
   السفير جماا الشوبكي على  ،ومندويها الدائم بالجامعة العريية ،لدى مصر يفلسطينالسفير الوق

   189مذكرو التفاهم إلنشاع سور عريية مشتركة للرهرياع
  األمح الدايلي جلعاد أرداح شرر القدس المحتلة، ونفذ جولة اسدتفزازية فدي بلددو سدلواح  وزيراقتحم

ر عح توجهات االحتالا للسديطرو علدى نطقة، مطلقا  تصريحات داعمة لالستيطاح، وتعبّ وأحياع الم
بالمئي في يطدة مدا  أرداحتعهد فقد ووفق القناو السابعة العبرية  المدينة المقدسة بحج" تلمودية 
، التددي تشددمل إئددافة مليددوح دوالر( 333حددو ن) مليددار شدديكل 1.2يسددمى "تعزيددز أمددح القدددس" بمبلددي 

ابط شددرطة فددي المدينددة المحتلددة، مدد  تحسدديح كبيددر فددي رواتددب الشددرطة الددذيح ييدددموح ئدد 1,250
نشدداع مركددز "مراقبددة وطنددي" يئددم آالف الردداميرات الذكيددة التددي سددتركّ  ب فددي المدينددة كاملددة فيهددا، وا 

  190تشمل منطقة البلدو القديمة، في استرماا ليطط االحتالا لفر  السيطرو على المدينة
  191األمريكية 35أف  طائرو مح طراز 17رائيلية على صفقة جديدو لشراع اإلس الحكومةوافقت  

 28/8/2017 ،اإلثنين

  قاا يحيي السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزو، إح المشروع الوطني الفلسطيني فدي يطدر
"مسددتعدوح للمصددالحة وسددنكوح   قددائال   محدددر، جددراع اسددتمرار االنقسددام السياسددي الحاصددل  وتدداب 

و"لسنا معنييح باستمرار حكم حركة حماس، فهو أتفه مح موت طفل  ،اية وألبعد الحدود"مرنيح للم
حمداس تسدعى جاهددو إلدى مند  حددوث حدرب جديددو علدى  أحأردد السدنوار كمدا  واحد في المشدفى" 

قطددداع غدددزو  وييصدددوص عالقدددات حمددداس مددد  إيدددراح، أردددد السدددنوار أنهدددا "أرثدددر مدددح جيددددو"، وأنهدددا 
"هناك آفدار انفراجدة فدي األزمدة السدورية وهدذا سديفتا اآلفدار لتدرميم إلى أح السنوار  أشارتطور  و ت
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كشد  السدنوار عدح العمدل علدى تشدكيل "جدي  التحريدر الدوطني الفلسدطيني، و العالقات وعودتهدا"  
الذق يئم مقاتليح مح كتائدب القسدام وسدرايا القددس وكتائدب أبدو علدي مصدطفى وكتائدب األقصدى 

  192"جنب إلىوغيرها جنبا  
  قطعدة  220أعلح متحدث عسكرق إسرائيلي أح قوات الجي  االحتالا تمكنت مح ئبط أرثدر مدح

 35إلددى أح قددوات الجددي  تمكنددت مددح ئددبط وا غددالر  النظددر ولفددت  2017سددنة سددالة منددذ بدايددة 
ورشدة لتصددني  األسددلحة فددي أنحداع الئددفة المرييددة، ومصددادرو كددل مدا فيهددا مددح أدوات لتصددني  تلددك 

  193اعتقاا ثمانية فلسطينييح أحدهم مح حماس تمّ   كما الفترو ، يالا تلكاألسلحة
  إننا نسعى ألح يعي  شعبنا بكرامة وسيادو في دولته "محمود عباس  يةفلسطينال ةالسلطقاا رئيس

نعددوا وأئدداف قددائال   "  "بعاصددمتها القدددس الشددرقية 1967الفلسددطينية المسددتقلة علددى حدددود العددام 
ورو الحاليدددة للقمدددة اإلسدددالمية، لتطبيدددق قراراتهدددا الياصدددة بالقددددس علدددى دور تركيدددا التدددي تدددرأس الدددد

ح ثّمدكمدا  ويتصويت جميد  دوا منظمدة التعداوح اإلسدالمي فدي المحافدل الدوليدة لصدالا فلسدطيح" 
  194الدعم االقتصادق التركي للعديد مح المشروعاتعباس 

  مدح  %75إعادو إعمار  ه تمّ مفيد محمد الحساينة إن الفلسطيني العامة واإلسكاح األشمااقاا وزير
وأئاف الحساينة، يدالا مدكتمر صدحفي  على قطاع غزو  2014المنازا التي دمرت يالا حرب 

مليددوح دوالر، ففننددا يددالا سددتة أشددهر  150عقددده فددي مقددر الددوزارو بمددزو، أندده "فددي حدداا تددوفر مبلددي 
   195غزو"سننتهي بشكل كامل مح مل  إعمار المنازا المهدمة في العدواح األيير على 

  2017المدارميح  مشروع فكّ  سجيح ئمح يمسمئةالفلسطينية في قطاع غزو عح  الشرطةأفرجت ،
شدراف اللجندة الوطنيدة للتنميدة  -بدعم مح اللجنة المصرية  اإلماراتية إلغاثة الشعب الفلسدطيني، وا 
  196والترافل االجتماعي "ترافل"

  مشددروع المكتبددة الوطنيددة الفلسددطينية مددح عددح إطددالر  الفلسددطيني إيهدداب بسيسددو الثقافددةأعلددح وزيددر
على حيوية هذه المبادرو الثقافية الوطنية  وكش  الوزير أح مح  قصر الئيافة في رام هللا، مشددا  

بيح أهداف المكتبة الوطنيدة العمدل علدى اسدتعادو األمدالك والحقدور الثقافيدة الفلسدطينية التدي نهبهدا 
  197ق والصح  الفلسطينيةومنها الرتب والوثائ ،1948االحتالا منذ 

 لالستيطاح يمسيحإلحياع الذكرى ال، في احتفاا بنياميح نتنياهو اإلسرائيلي رئيس الوزراع قاا  
 أحوشدد على "  ونقوم بذلك بشكل يتحلى برشد وبعقالنية وبمسكولية ،نصوح االستيطاح ونعززه"

ام باقتالع بلدات في أر  إسرائيل ولح يتم القي ،وسنبقى هنا لألبد ،إلى هنا" قد عادوا المستوطنيح
ب ح هذا )اقتالع بلدات إسرائيلية( ال يساعد في تحقيق  وعلى فكرو قد ثبت سابقا   ،بعد اليوم
بلدات وعلى ماذا حصلنا بالمقابل؟ حصلنا على " تاقتلعقد  أح "إسرائيل" "، مشيرا  إلىالسالم

منا بصوح ويرعاية هذا المكاح وهو صواريا أطلقت علينا  هذا لح يتررر  وهناك سبب آير لقيا
  198ألح هذا المكاح يصوننا"
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  أظهرت قدرات  2014اإلسرائيلي إح حرب غزو  بالجي  العسكرية للئباط المدرسةقاا قائد
ح مقاتليها مح التسلل عبر البحر، وفي في المجاا البحرق، مما مكّ  يصوصا  حماس العسكرية، 

 أئاف ، و "إسرائيل"رب تزايدت يطورو التهديدات على الثالث المائية التي أعقبت الح األعوام
  199""وصلنا لقناعة مفادها أح ميزاح القوى الذق ساد بيح إسرائيل وحماس قد تمير فعال  

  فددي  اإلسددرائيلييح،محادثددات مدد  المسددكوليح  أنطونيددو غددوتيري المتحدددو  لألمددمالعددام  األمدديحأجددرى
 "حلمددده"عدددح  متحددددثا   ،الددددولتيح حدددلّ  إقدددرارإلدددى ، ودعدددا األوسدددطإلدددى الشدددرر  األولدددىزيارتددده  إطدددار

  200إتمامههم العراقيل التي تق  أمام أ االستيطاح أحد  وقاا إحبالسالم، 
  المتحددددو   ميدددالا اجتماعددده بددداألميح العدددام لألمددد ،دور ليبرمددداحجددداإلسدددرائيلي أفي دفاعوزيدددر الدددقددداا

ة قبالدددددة الحكومدددددة غيدددددر واقعيددددد بجنددددددييح ومددددددنييح إسدددددرائيلييح، وتئددددد  شدددددروطا   تتمسدددددك"حمددددداس 
رئديس السدلطة الفلسدطينية  ليبرماح واتهم والتي تحوا دوح التوصل إلى صفقة جديدو"  ،اإلسرائيلية

وهي اإلجراعات التي مدح شد نها أح  ،بالئلوع في تفاقم األوئاع اإلنسانية في غزو محمود عباس
إلدددى أح  النظدددر تدددا  ، الف"إسدددرائيل"تدددكدق إلدددى تددددهور األوئددداع والمواجهدددة العسدددكرية بددديح حمددداس و

  201ومستعد لتقديم أهالي غزو لهذه الماية ه،عباس يوظ  الصراعات الفلسطينية الدايلية لصالح
  ّللمحداوالت  قاا الرئيس التركدي رجدب طيدب أردوغداح إنده ينبمدي علدى اإلدارو اإلسدرائيلية وئد  حدد

م فدي المنطقدة يمدر مددح وأرددد الدرئيس التركدي أح طريدق السدالم الدددائ الددولتيح  الراميدة لتقدوي  حدلّ 
 /مدح تشدريح األوا يالا إقامة دولة فلسدطيح مسدتقلة ذات سديادو  وأشدار أردوغداح إلدى أنده اعتبدارا  

  202األرائي التركيةستتيا بالده منا الت شيرو اإللرترونية للفلسطينييح لديوا  2017أرتوير 
 29/8/2017 ،الثالثاء

  وشدددولي معلدددم ليدددكجيهدددودا رنيسدددت ال عئدددوااقدددتحم Shuli Mualem  ،المسدددجد األقصدددى المبدددارك
قداا عئدو الرنيسدت أحمدد الطيبدي و  شدرطة االحدتالا  وأفدرادبحراسة مح قدوات االحدتالا الياصدة 

فددي  ،وقدداا الطيبددي  مددا زاا قائمددا   ومكانيددا   إح الميطددط اإلسددرائيلي لتقسدديم المسددجد األقصددى زمانيددا  
رنيسدت للمسدجد  "هدم يريددوح ال قْ علدى اقتحدام عئدو   تعقيبدا  س قدد مكتمر صدحفي عقدده فدي شدرقي

، وعندما يفعلوح ذلك وينكروح، ففنهم ال يقولوح ومكانا   تهويد القدس وتقسيم المسجد األقصى زمانا  
نمددا يئددللوح المجتمدد  الدددولي والعددالم"  وتدداب  الطيبددي  "هددذه رسددالة مددح نتنيدداهو للعددالم  الحقيقددة، وا 
نقدددوا إح نتنيددداهو ووزراع فدددي حكومتددده يريددددوح  والفلسدددطينييح ولدددألردح، صددداحبة الرعايدددة، وعنددددما
  203، ففح هذا هو الدليل اليوم"ومكانيا   ويسعوح باتجاه تقسيم المسجد األقصى زمانيا  

  ،داح الندداطق باسددم الرئاسددة نبيددل أبددو ردينددة تصددريحات رئدديس الددوزراع اإلسددرائيلي بنيدداميح نتنيدداهو
الئددفة المرييددة، وسددماحه ألعئدداع الرنيسددت التددي تعهددد فيهددا باسددتمرار االسددتيطاح اإلسددرائيلي فددي 

  204اإلسرائيلية اقتحام المسجد األقصى المبارك
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 لقطدداع غددزو، وطالبتدده أنطونيددو غددوتيري األمدديح العددام لألمددم المتحدددو حركددة حمدداس بزيددارو  رحبددت 
قطدداع، واعتمدداد البددرام" اإلغاثيددة والتنمويددة وتمويلهددا الببددذا كددل الجهددد الممكددح لرفدد  الحصددار عددح 

  205اذ القطاع مح الم ساو اإلنسانية التي يعيشهاإلنق
 نه لم ا  تجميد يطة البناع للفلسطينييح في قلقيلية كاح يط ، و  إحدور ليبرماح جفيأوزير الدفاع  قاا

المجلددس الددوزارق اإلسددرائيلي المصددمر للشددكوح يددتم بعددد تحديددد موعددد لطرحهددا للنقددا  مددح جديددد فددي 
برماح رفئه لمشروع القدانوح اليداص بتنظديم الوئد  القدانوني وأرد لي  (كابينت)السياسية واألمنية 
وأشدار إلدى الئدفة المرييدة  سيئدر بالمشدروع االسدتيطاني اليهدودق فدي  ألنده لبع  المسدتعمرات،

الف مبنددى فلسددطيني، وعلددى ألفددي آأح مشددروع هددذا القددانوح سيئددفي صددبمة الشددرعية علددى عشددرو 
  206مبنى فقط في المستعمرات

  مريئا  مدح سدكاح قطداع غدزو، مندذ بدايدة  15كز الميزاح لحقور اإلنساح وفاو مر ل معطياتأظهرت
  207؛ بعدما حرمتهم قوات االحتالا التصاريا الالزمة للسفر وتلقي العالج2017سنة 

  530 مح بديح، 2017منذ بداية سنة  القدس على الجنسية اإلسرائيلية يمح سكاح شرق 174حصل 
اإلسدددرائيلية، مقابدددل  ة السدددكاح والهجدددرو التابعدددة لدددوزارو الدايليدددةلمعطيدددات سدددلط ، وفقدددا  مقددددما   طلبدددا  

2016في سنة  طلب للجنسيةتقديم بقاموا  شيص 102,1مح بيح  9حصوا 
208  

  لددى مصدر ديفيدد غدوفريح يسدرائيلاإلسفير الوصل إلى القاهرو David Govrin  السدتئناف نشداطه
  209شهرأثمانية  نحوبشكل دائم، بعد غياب 

  فدي مدكتمر صدحفي مشدترك مد  رئديس الدوزراع  أنطونيدو غدوتيري لعدام لألمدم المتحددو األميح اقاا
ر بقوو عح التزام األمم المتحدو الرامل والتزامي الشيصي   "أريد أح أعبّ رامي الحمد هللا الفلسطيني

المسدتعمرات اإلسدرائيلية  غدوتيري الدولتيح"  وانتقدد  الرامل، بالقيام بكل شيع مح أجل تحقيق حلّ 
  210إنها "غير قانونية بموجب القانوح الدولي" ائال  ق
  أعددادت قيددادو مكافحددة اإلرهدداب فددي الشددرطة البريطانيددة فددتا التحقيددق، فددي مقتددل رسددام الراريكدداتير

 بفطالر النار عليه في أحد شوارع لندح  وطلبدت مدح أقّ  عاما   ثالثيحالفلسطيني ناجي العلي قبل 
يبتعدد بسديارته عدح المكداح، أح يتقددم  اح شدوهد الحقدا  شيص لديه معلومات حوا المسدلا ورجدل ثد

لديهم معلومات  بها  وتشعر الشرطة البريطانية أنه م  تمير التحالفات بمرور الوقت ففح أشياصا  
  211ريما يتقدموح بهذه المعلومات اآلح، 1987ولم يتمكنوا مح اإلدالع بها في 

  نحددو ألدد  مسددتوطح فددي وسددط مدينددة اليليددل ليبرمدداح مددنا  دورجددأفيقددرر وزيددر الدددفاع اإلسددرائيلي
الترتيدب الجديدد يسدما للمسدتوطنيح بالحصدوا علدى و  عدح البلديدة الفلسدطينية فدي المديندة  استقالال  
مباشدددرو مدددح اإلدارو المدنيدددة اإلسدددرائيلية، الدددذراع  ،والتدددي تشدددمل الميددداه واليددددمات البلديدددة ،يددددماتهم

  212ي الفلسطينيةالمدني لوزارو الدفاع اإلسرائيلية في األرائ
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  كيددة بوقدد  تمويددل مجلددس حقددور اإلنسدداح التدداب  لألمددم المتحدددو فددي حدداا نشددر ياألمر  اإلداروهددددت
ات فددددي األرائددددي التددددي احتلتهددددا عمر "القائمددددة السددددوداع" للشددددركات العالميددددة التددددي تعمددددل فددددي المسددددت

  213 1967 " سنةإسرائيل"
  تا، مسددكوا ملدد  المصددالحة فددي الحركددة، عددزام األحمددد إح المركزيددة لحركددة فدد اللجنددةقدداا عئددو

حركددة فددتا رحبددت باألفكددار التركيددة إلنهدداع االنقسددام وسددرعة تنفيددذ المصددالحة، علددى قاعدددو االتفددار 
 وقداا األحمدد  4/5/2011 فديبديح حركتدي فدتا وحمداس برعايدة مصدرية ووقد  فدي القداهرو  الذق تمّ 
ماليديح دوالر سدتقدم  5ي القيدادو الفلسدطينية أح هنالدك "الرئيس التركي رجب طيدب أردوغداح أبلد إح

للشعب الفلسطيني لتمطية ثمح الرهرياع في قطاع غزو، ونحح رحبنا بذلك، ألنه مساعدو مح تركيا 
  214للشعب الفلسطيني وليس لسلطة االنقالب"

  علم أح هنداك مدح   "أ نفتالي بينيت ،رئيس كتلة البيت اليهودقوزير التريية والتعليم اإلسرائيلي، قاا
تحدثوا عح ركية دولة فلسطينية، ولرح مح الوائا اليوم للجمي  ب ح هذا لح يحدث، وبما أح ذلك 

 أريعديحظدم بمناسدبة مدرور مدكتمر ن   يدالا ،بينيدتوقداا  لح يحدث فقدد حداح الوقدت لتمييدر الواقد " 
فدي يهدودا والسدامرو  و بيت إيل  "لح يوقفنا أحد  ركيتنا هي مليوح شيصعمر مست إنشاععلى  عاما  

  215)الئفة المريية("
  سددجنا   24أسددير يقبعددوح فددي  6,500شددكوح األسددرى والمحددرريح عيسددى قراقدد  إح  هيئددةقدداا رئدديس

كاندت غيدر  2017سدنة وأوئدا أح حداالت االعتقداا مندذ بدايدة  ومعسكرا  ومركز توقي  لالحتالا 
حالدة اعتقداا، مدنهم أرثدر مدح  4,000السابقة، حيدث وصدلت إلدى  سنواتمسبوقة ومتصاعدو عح ال

  216حالة اعتقاا في صفوف القاصريح 850
  األرائدي المحتلدة إلدى أح عددد المسدلميح فدي اإلسدرائيلي المركدزق  اإلحصاعمكتب تشير معطيات

نسدمة، يشدكلوح  1,534,000إلدى  2016 سدنةالقددس، وصدل فدي  باإلئافة على شرقي، 1948سنة 
معطيددات فددفح القدددس هددي المدينددة التددي يعددي  الوبحسددب   "إسددرائيل" مددح سددكاح %17.7مددا نسددبته 

مددح  %36.2، يشدكلوح مدا نسدبته ألفدا   320فيهدا أربدر عددد مدح المسدلميح، حيدث يصددل عدددهم إلدى 
مددح مجمددل عدددد السددكاح المسددلميح، ويلددي القدددس مدينددة رهددط فددي النقددب،  %21سددكاح المدينددة، و

  217أل  مسلم 64.3والتي يصل عدد سكانها إلى 
  ات االحددتالا اإلسددرائيلي الممنددي الشددعبي الفلسددطيني محمددد البرغددوثي فددي رام هللا علددى اعتقلددت قددو

والتددي  ،2017 يوليددو /يلفيددة أدائدده وصددلة غنائيددة تشدديد بعمددر العبددد منفددذ عمليددة حلمددي  فددي تمددوز
  218أدت إلى مقتل ثالثة مستوطنيح
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  حصددار المفددرو  علددى قطدداع برفدد  ال "إسددرائيل" أنطونيددو غددوتيري العددام لألمددم المتحدددو  األمدديحطالددب
 فددي مددكتمر صددحفي عقددده فددي فددي بيددت الهيددا ،غددوتيري وقدداا  غددزو، وتحسدديح ظددروف حيدداو السددكاح 
لمشددارلها، ولرددح فددي نفددس الوقددت أنددا أطالددب المجتمدد  الدددولي  شددماا قطدداع غددزو  "غددزو تريددد حلددوال  

م سدداوية"، وأعلددح  بالدددعم اإلنسدداني لقطدداع غددزو، وأقددوا إندده بالنسددبة لألوئدداع فددي قطدداع غددزو فعددال  
  219مالييح دوالر لموظفي األونروا ولبرامجها الطارئة  ريعةعح التبرع ب

  الهندددق دفاعوالهنددد، تسددلم وزيددر الدد "إسددرائيل"المطددرد بدديح  والعسددكرق  األمنددي التعدداوح فددي إطددار 
، وهدو صدارو  LRSAM أا آر أس أق أم أوا صدارو  مدح طدراز Arun Jaitley أروح جدايتلي

وفدي  المصمم لسالة البحرية، وذلك في احتفاا نظدم فدي مديندة حيددر أبداد  Barak 8أو  8براك 
 قدداافددي تطدوير الترنولوجيددا، و  "إسددرائيل"وزير الهنددق التعدداوح مد  الددكلمتده فددي االحتفداا، امتدددة 

  220"يوم تارييي" بالنسبة للهند هنإ
  يونيفور النقابات العمالية في القطاع الياص في كندا كبرى أعلنت Unifor والتي تمثل أرثر مدح ،

الشدددعب  ، وت ييددددها لحدددقّ "إسدددرائيل"آالف عئدددو فدددي ميتلددد  القطاعدددات، مسددداندتها لمقاطعدددة  310
قدددد فدددي  الفلسدددطيني فدددي تقريدددر المصدددير  جددداع هدددذا القدددرار يدددالا المدددكتمر السدددنوق للنقابدددة الدددذق ع 

  221في كندا مقاطعة مانيتوبا
 31/8/2017 ،الخميس

  كتدب السياسدي لحركدة حمداس، صدحة األنبداع التدي تحددثت عدح عئو الم ،نفى موسى أبو مرزور
تسليم اللجنة اإلدارية بمزو للجنة الترافل الدوطني واإلسدالمي، مشديرا  إلدى أح حمداس لديس مطروحدا  

وشدد أبو مرزور أح حركته ليست مد   لديها سوى تسليم إدارو غزو لحكومة فلسطينية متفق عليها 
يني، وأح عمددل لجنددة الترافددل الددوطني واإلسددالمي محصددور فددي أق إجددراع ي عمددق االنقسددام الفلسددط

  222جانب مح اليدمات اإلنسانية واإلغاثية
  فدي قطداع غدزو تسدوية "قئدايا دم" لعدائالت مدح ئدحايا االنقسدام  المجتمعيةأنهت لجنة المصالحة

2007و 2006 سنتياالقتتاا بيح  أحداثالذيح كانوا سقطوا يالا 
223  

 ح مجهددوليح تمكنددوا مددح التسددلل إلددى دايددل قاعدددو عسددكرية إسددرائيلية فددي ذكددر موقدد  واال العبددرق أ
وأشار الموق  إلى تررار عمليات السرقة دايل القواعدد العسدكرية  أل  رصاصة  15وسرقة  ،النقب

  224بالنقب والشماا، ما دف  قادو الجي  لتعزيز إجراعات األمح فيها
  في قطاع غزو يحيدى السدنوار عدح "دعدم"  بتصريحات مسكوا حركة حماس المتحدونددت الواليات

تهإيراح للحركة، و  األمريكيدة لددى األمدم  السدفيرو توقالد بانتهداك حظدر تصددير األسدلحة  اعترافدا   عدإ
إح إيددراح أظهددرت "وجههددا الحقيقددي" مددح يددالا إصددالة عالقاتهددا مدد  حمدداس،  المتحدددو نيكددي هددالي

  225وعلى المجتم  الدولي محاسبتها، وفق تعبيرها
 



 2017 أغسطس/ آب __________________________________________________________

  35       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 هوامشال

 
  1/8/2017 ،صحيفة رأق اليوم اإللرترونية، لندحو  ،وكالة األنباع والمعلومات الفلسطينية )وفا( 1
  1/8/2017 ،اوكالة وف 2
  1/8/2017، 48عرب موق   3
  1/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 4
  1/8/2017، فلسطيح أوح اليح 5
  1/8/2017الدوحة،  ت،الجزيرو نموق   6
  1/8/2017، وكالة قدس برس إنترناشيوناا لألنباع 7
  2/8/2017، لندح، القدس العربيموق  صحيفة  8
  3/8/2017، منظمة التعاوح اإلسالميموق   9

  1/8/2017، منظمة التعاوح اإلسالمي 10
  1/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 11
12 ./2017, 1/8website magazine iredW 
  2/8/2017، لألنباع األنائواوكالة  13
  2/8/2017، موق  حركة حماس 14
  2/8/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( 15
16 ., 2/8/2017newspaper website Israel Hayom 
  3/8/2017 ،العربي القدس 17
  2/8/2017، 48عرب  18
  2/8/2017، ، عّماحالغدموق  صحيفة  19
  3/8/2017، لندح، حياةالموق  صحيفة  20
  3/8/2017، القدس، القدسموق  صحيفة و  ،وكالة وفاو  ،وكالة الرأق الفلسطينية ل"عالم 21
22 .newspaper website, 3/8/2017 Washington Post 
  3/8/2017 ،وكالة الرأق الفلسطينية ل"عالم 23
24 ., 3/8/2017Israel Hayom and ,website The Times of Israel 
  3/8/2017وفا،  كالةو  25
  3/8/2017، 48عرب  26
  3/8/2017، 48عرب  27
  3/8/2017 ،وكالة األنائوا 28
  3/8/2017، وكالة وفا 29
  4/8/2017، ، رام هللاالحياة الجديدةموق  صحيفة  30
  4/8/2017موق  حركة حماس،  31
  5/8/2017، الحياة 32
  4/8/2017الجزيرو نت،  33
  4/8/2017، القدس 34
  4/8/2017، دسالق 35
  4/8/2017، 48عرب  36
37 ., 4/8/2017website Ynetnews 
  5/8/2017، وكالة وفا 38
 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 36 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 
  6/8/2017ووكالة وفا، وقدس برس، ، الحياة 39
  5/8/2017، موق  حركة حماس 40
41 ./8/20175, Ynetnews 
  5/8/2017، موق  حركة حماس 42
  5/8/2017، 48عرب  43
  7/8/2017الجزيرو نت،  44
  7/8/2017 رام هللا، ،األيام  صحيفة موق 45
  6/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 46
  7/8/2017، القدس العربي 47
  6/8/2017 ،األنائواوكالة  48
  7/8/2017 ،األنائواوكالة  49
50 ., 6/8/2017Ynetnews 
  8/8/2017، الحياة 51
  7/8/2017 ،وكالة سما اإليبارية 52
  7/8/1720 ،فلسطيح أوح اليح 53
  8/8/2017، األيام 54
  7/8/2017موق  حركة حماس،  55
  7/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 56
57 ., 8/8/2017Ynetnews 
  8/8/2017األنائوا،  وكالة؛ و 7/8/2017، الجهاز المركزق ل"حصاع الفلسطينيموق   58
  9/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 59
  9/8/2017، القدس العربي 60
  8/8/2017، 48عرب  61
  9/8/2017، بيروت، المستقبلموق  صحيفة  62
  8/8/2017، هيومح رايتس ووت موق   63
  9/8/2017وكالة صفا،  64
  9/8/2017قدس برس،  65
66 ./8/201710, newspaper website Haaretz 
  10/8/2017األنائوا، وكالة  67
  10/8/2017، القدس 68
  10/8/2017فلسطيح أوح اليح،  69
  10/8/2017وكالة معا  اإليبارية،  70
  11/8/2017، القدس العربي 71
  10/8/2017، الحياة الجديدة 72
  10/8/2017، فلسطيح أوح اليح 73
  12/8/2017، الجهاز المركزق ل"حصاع الفلسطيني 74
  12/8/2017، الحياة 75
  10/8/2017، وكالة األنائوا 76
  10/8/2017 فلسطيح، الرسالة،موق   77
 



 2017 أغسطس/ آب __________________________________________________________

  37       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 
  11/8/2017، اإللرترونية أق اليومر  78
  12/8/2017، الغد 79
  12/8/2017، الشارقة، الخليجموق  صحيفة  80
  11/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 81
  11/8/2017 المتحدو، األمم أنباعمركز موق   82
83 ., 12/8/2017Ynetnews 
  12/8/2017 ،وكالة وفا 84
  12/8/2017الجزيرو نت،  85
  12/8/2017 ،48عرب  86
  13/8/2017 ،، عّماحالرأيموق  صحيفة  87
  14/8/2017، الحياة 88
  13/8/2017 ،شينيوا أنباعوكالة  89
  14/8/2017، الحياة 90
  13/8/2017، 48عرب  91
  14/8/2017، الغد 92
  13/8/2017قدس برس،  93
  13/8/2017، اليح أوح صيدا موق   94
95 ., 14/8/2017Ynetnews 
  15/8/2017، 48عرب  96
  14/8/2017 ،وكالة وفا 97
  15/8/2017، األيام 98
  14/08/2017 ،فلسطيح أوح اليح 99

  15/8/2017الرسالة،  100
  15/8/2017، الحياة 101
  15/8/2017فلسطيح أوح اليح،  102
  15/8/2017، الحياة 103
  15/8/2017، الحياة 104
  16/8/2017، الحياة 105
  15/8/1720المركز الفلسطيني ل"عالم،  106
  15/8/2017، نائواوكالة األ 107
  15/8/2017األنائوا،  وكالة 108
  16/8/2017، الحياة 109
  5/8/2017، وكالة وفا 110
  16/8/2017، موق  حركة حماس 111
  16/8/2017 ،وكالة سما 112
  16/8/2017، الحياة الجديدة 113
114 ., 16/8/2017Ynetnews 
  16/8/2017 ،األنائواوكالة  115
  17/8/2017، ، لندحربي الجديدالعموق  صحيفة  116
 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 38 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 
  17/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالمو  ،قدس برس 117
  17/8/2017 ،وكالة وفا 118
  17/8/2017 ،وكالة الرأق الفلسطينية ل"عالم 119
  17/8/2017، فلسطيح أوح اليح 120
  17/8/2017، 48عرب  121
  18/8/2017 ، بيروت،النهارموق  صحيفة  122
  19/8/2017 ،، لندحاألوسطالشرق موق  صحيفة  123
  18/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 124
  18/8/2017وكالة صفا،  125
  19/8/2017، الغد 126
  18/8/2017، القدس 127
  18/8/2017، سبوتنيك وكالة 128
  19/8/2017فلسطيح أوح اليح،  129
  20/8/2017، الحياة 130
  20/8/2017، الشرق األوسط 131
  21/8/2017 ،48عرب  132
  21/8/2017، القدس العربي 133
  21/8/2017، الحياة 134
  21/8/2017، الخليج 135
  21/8/2017، ، عّماحالسبيلموق  صحيفة  136
137 ., 22/8/2017Haaretz 
  21/8/2017 ،األنائواوكالة  138
  21/8/2017موق  حركة حماس،  139
  21/8/2017وكالة وفا،  140
  22/8/2017، الشرق األوسط 141
  21/8/2017، فلسطيح أوح اليح 142
  22/8/2017، 48عرب  143
  22/8/2017، المتحدو األمممركز أنباع  144
  22/8/2017، 21موق  عريي  145
  22/8/2017 ،وكالة الرأق الفلسطينية ل"عالم 146
  22/8/2017، العربي الجديد 147
  22/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 148
  23/8/2017، الغد 149
  23/8/2017، القدس العربي 150
  22/8/2017األنائوا،  وكالة 151
  22/8/2017األنائوا،  وكالة 152
  23/8/2017 ،القدس العربي 153
  23/8/2017، ، الدوحةالشرق موق  صحيفة  154
 



 2017 أغسطس/ آب __________________________________________________________

  39       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 
  23/8/2017، األيام 155
  23/8/2017، وكالة صفا 156
  24/8/2017، الحياة 157
  23/8/2017 ،وكالة الرأق الفلسطينية ل"عالم 158
  23/8/2017موق  حركة حماس،  159
  24/8/2017، الحياة 160
  23/8/2017، وكالة رويترز لألنباع 161
  24/8/2017، األيام 162
  24/8/2017، األيام 163
  24/8/2017سلواح،  – حلوو وادق معلومات موق  مركز 164
  24/8/2017 ،وكالة وفا 165
  24/8/2017قدس برس،  166
  24/8/2017، األيام 167
  24/8/2017 وكالة الرأق الفلسطينية ل"عالم، 168
  24/8/2017قدس برس،  169
  25/8/2017، الحياة 170
  24/8/2017اإلسرائيلي، موق  ديواح رئاسة الوزراع  171
  24/8/2017، ل"عالم الفلسطينية الرأق وكالة 172
  24/8/2017 ،وكالة األنائوا 173
  24/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 174
  25/8/2017، وكالة وفا 175
176 .8/2017, 25/Haaretz 
  26/8/2017، القدس 177
178 ., 25/8/2017Haaretz 
  25/8/2017، فلسطيح أوح اليح 179
  25/8/2017، وكالة األنائوا 180
 26/8/2017وكالة وفا،  181

  27/8/2017، الحياة 182
  27/8/2017، الحياة 183
  27/8/2017، 48عرب  184
  26/8/2017، فلسطيح أوح اليح 185
  27/8/2017، القدس 186
187 .27/8/2017 ,Ynetnews 
  27/8/2017 ،الحياة الجديدة 188
  27/8/2017 ،وكالة وفا 189
  27/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 190
191 , 27/8/2017.Ynetnews 
  29/8/2017، الحياة؛ و28/8/2017، وكالة األنائوا 192
  28/8/2017، (مكاح)هيئة البث اإلسرائيلي ، وموق  القدس 193
 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 40 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 
  28/8/2017 ،وكالة وفا 194
  28/8/2017 ،وكالة وفا 195
  28/8/2017، فلسطيح أوح اليح 196
  28/8/2017 ،وكالة وفا 197
  28/8/2017اإلسرائيلي، ديواح رئاسة الوزراع  198
 28/8/2017، الجزيرو نت 199

  29/8/2017، القدس العربي 200
  28/8/2017، 48عرب  201
  28/8/2017 ،وكالة األنائوا 202
  29/8/2017، وكالة األنائوا 203
  29/8/2017، الة وفاوك 204
  29/8/2017موق  حركة حماس،  205
  29/8/2017، (مكاح)هيئة البث اإلسرائيلي  206
  29/8/2017، المركز الفلسطيني ل"عالم 207
  29/8/2017موق  تايمز أوف إسرائيل،  208
  30/8/2017، الحياة 209
  30/8/2017، الشرق األوسط 210
  30/8/2017، القدس العربي 211
212 ., 29/8/2017newspaper websitem Post The Jerusale 
  31/8/2017، الحياة الجديدة 213
  30/8/2017، وكالة وفا 214
  30/8/2017، وكالة األنائوا 215
  31/8/2017، األيام 216
 30/8/2017، 48عرب  217

  30/8/2017، الجزيرو نت 218
  30/8/2017، وكالة وفا 219
  30/8/2017، 48عرب  220
  30/8/2017 ،المركز الفلسطيني ل"عالم 221
  31/8/2017وكالة فلسطيح اليوم،  222
  31/8/2017، القدس 223
  31/8/2017، القدس 224
  13/8/2017، الجزيرو نت 225


