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الإثنني، 2016/8/1

الإ�سالم  �سيخ  ح�سني  الإيراين  اخلارجية  وزير  م�ست�سار  ت�رصيحات  اإن  فتح  حركة  قالت   •

لقائه  عقب  عبا�س،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  بحق   Hussein Sheikh al-Islam

“انعكا�ساً  اأتت   ،Maryam Rajavi رجوي  مرمي  باري�س  يف  الإيرانية  املعار�سة  رئي�سة 

ال�سف  و�سّق  وتدمري  تخريب  باأدوار  القائمني  ل�سيا�سة  الناظمة  والباطنية  اخليانة  ملفاهيم 

الإ�سالم،  �سيخ  ت�رصيحات  بعد  الإيراين  النظام  بحدة  فتح  حركة  وانتقدت  الفل�سطيني”. 

لالنقالب  “الداعمني  من  واإنه  والإ�سالمية”،  العربية  الأمة  “�رصذمة  على  يعمل  اإنه  وقالت 

.
والنق�سام يف وطننا فل�سطني، ويف كل مكان من البالد العربية ودول املنطقة”1

قال جمدي اخلالدي، امل�ست�سار الديبلوما�سي لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س، اإنه   •

“تاأكيد  مّت يف اجتماع عبا�س مع وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي يف باري�س، قبل اأيام، 

اأن اأي لقاءات مبا�رصة يجب اأن ي�سبقها وقف ال�ستيطان، واإطالق الدفعة الرابعة من الأ�رصى 

.
القدامى، واللتزام الإ�رصائيلي بتطبيق التفاقات املوقعة”2

النائبة  اإىل  اللهجة  �سديد  توبيخ  توجيه  الإ�رصائيلية  الربملانية  والآداب  ال�سلوك  جلنة  قررت   •

يف الكني�ست حنني زعبي، ب�سبب اإخاللها بقواعد ال�سلوك املتبعة يف الكني�ست خالل مناق�سة 

اتفاق امل�ساحلة مع تركيا يف �سهر متوز/ يوليو 2016، حيث نعتت جنود اجلي�س الإ�رصائيلي 

النائب زعبي كانت متطرفة وم�ستفزة، ول  “تفوهات  اإن  اللجنة  بالقتلة. وقالت  وو�سفتهم 

.
متت اإىل الواقع ب�سلة”3

الثالثاء، 2016/8/2

قال م�سوؤول اللجنة الَقَطرية لإعمار قطاع غزة ال�سفري حممد العمادي اإن املنحة التي قدمتها   •

فقط،  املدنيني  باملوظفني  “خا�سة  حما�س  حركة  عينتهم  الذين  املوظفني  رواتب  لدفع  قطر 

العمادي، خالل موؤمتر  واأ�ساف  الع�سكريني”.  املوظفني  ت�سمل  ل�سهر واحد، ول  و�ستكون 

�سحفي عقده يف مدينة غزة، اأن “قيمة املنحة تبلغ 31 مليون دولر، و�ست�رصف للموظفني 

.
املدنيني فقط البالغ عددهم 23,800”4

املقاعد  ن�سبة  بتحديد  رئا�سياً  مر�سوماً  عبا�س  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  اأ�سدر   •

املخ�س�سة للم�سيحيني يف النتخابات املحلية يف بع�س املدن والبلدات يف ال�سفة الغربية، حيث 
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اأظهر املر�سوم اأن عدد املقاعد املخ�س�سة للم�سيحيني يف رام اهلل هي ثمانية مقاعد، وبيت حلم 

ثمانية مقاعد، وبيت �ساحور ع�رصة مقاعد، وبيت جال ع�رصة مقاعد، وبريزيت �سبعة مقاعد، 

.
5
والزبابدة �سبعة مقاعد

ال�سلطة  رئي�س  اأ�سدره  الذي  الرئا�سي  للمر�سوم  رف�سها  عن  حما�س  حركة  اأعلنت   •

يف  املحلية  املجال�س  بع�س  يف  للم�سيحيني  “كوتة”  يحدد  والذي  عبا�س،  حممود  الفل�سطينية 

اأبو زهري املتحدث با�سم  الطائفي. وقال �سامي  البعد  باأنه يعزز  الغربية، وو�سفته  ال�سفة 

غري  قراراً  يعدُّ  امل�سيحيني  لالإخوة  “كوتة”  يحدد  الذي  الرئا�سي  املر�سوم  اإن  حما�س  حركة 

.
6
مربر يف ظّل وجود قانون لالنتخابات البلدية

قال عدنان احل�سيني، وزير �سوؤون القد�س يف احلكومة الفل�سطينية، يف موؤمتر �سحفي، اإنه مّت   •

.
7
هدم 11 مبنى ت�سم 25 �سقة يف منطقة قلنديا، خالل �سهر واحد

يهدف  الذي  العن�رصي،  والبناء”  “التخطيط  قانون  على  الأوىل  بالقراءة  الكني�ست  �سادق   •

.
حتديداً اإىل ا�ستهداف “املنازل العربية غري املنظمة ر�سمياً )بدون رخ�س بناء(”8

الأربعاء، 2016/8/3

طرحت احلكومة الإ�رصائيلية عطاءات لبناء جدار حتت الأر�س حول قطاع غزة، ملنع وقوع   •

هجمات م�سدرها الأنفاق. �سيحتوي اجلدار على اأجهزة ا�ست�سعار لك�سف احلفريات اجلديدة 

كيلومرتاً.  �ستني  م�سافة  على  غزة  قطاع  مع  احلدود  طول  على  املطاف  نهاية  يف  و�سـيمتد 

.
9
و�سيكلف بناء اجلدار ملياري �سيكل )نحو 524.5 مليون دولر(

لدى فل�سطني  لدولة  الدائمة  املراقبة  لبعثة  بالإنابة  بالأعمال  القائمة  ر�سيد،  نادية  قالت   • 

الأمم املتحدة، اإن قوات الحتالل الإ�رصائيلي قتلت اأربعني طفالً فل�سطينياً منذ بداية النتفا�سة 

.
الفل�سطينية يف ت�رصين الأول/ اأكتوبر 102016

ك�سف الناطق با�سم حركة حما�س ح�سام بدران، يف ت�رصيحات له خالل برنامج تلفزيوين   •

جدية  مفاو�سات  بدء  ملحاولة  مكثفة  خارجية  تدخالت  عن  املحلية،  الأق�سى  مرئية  عرب 

يتعلق  الحتالل  مع  فّعالة  مفاو�سات  اأي  بدء  عدم  اإن  بدران  وقال  الأ�رصى.  عن  لالإفراج 

ب�رصط و�سعته حما�س ل ميكن التنازل عنه اأو تغيريه، وهو الإفراج عن كل معتقلي �سفقة 

.
11

وفاء الأحرار الذين مّت اإعادة اعتقالهم يف ال�سفة الغربية املحتلة

ُيتوقع اأن ي�سل عدد املجندات يف الوحدات القتالية يف اجلي�س الإ�رصائيلي يف 2016 اإىل 2,100،   •

 ،2005 435 يف  400% خالل ع�رص �سنوات؛ فقد تراوح عددهن بني  ما يعني ارتفاعاً بن�سبة 

 .
و547 يف 2012. ويف 2013 و�سل عددهن اإىل 898، و1,365 يف 2014، و2,047 يف 122015
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املكاتب  ات�سال  “�سباط  موؤمتر  اأعمال  ختام  يف  العربية،  الدول  جلامعة  تابعة  هيئة  قررت   •

بينها  الدولية،  ال�رصكات  من  جمموعة  اإدراج  لإ�رصائيل”،  العربية  للمقاطعة  الإقليمية 

الحتالل  مع  لـ“تعاملها  وذلك  واحلظر،  املقاطعة  لئحة  على  واأوروبية،  اأمريكية  �رصكات 

.
الإ�رصائيلي”13

اخلمي�س، 2016/8/4

Lior Akerman، يف حديث ل�سحيفة  اأكرمان  قال امل�سوؤول ال�سابق يف جهاز ال�ساباك ليئور   •

معاريف، اإن “اإ�رصائيل” ل ترى نهاية و�سيكة ملوجة العمليات الفل�سطينية، بالرغم من حالة 

العمليات  برتاجع  واحد  �سهر  عن  ميدانية  معطيات  اأخذ  لأن  الفل�سطينية،  املناطق  يف  التهدئة 

والبناء عليها، تقدير غري دقيق، فالهدوء قد يكون ب�سبب ال�سيا�سة الإ�رصائيلية، ورمبا يكون 

.
14

ب�سبب اإعياء الفل�سطينيني وتعبهم يف ظّل اأجواء ال�سيف احلارة

 World Vision فيجن  وورلد  منظمة  مدير  احللبي،  حممد  يكون  اأن  حما�س  حركة  نفت   •

املتحدث  وو�سف  معها.  توا�سل  على  غزة،  قطاع  يف  العاملة  الأمريكية   International

الإعالمي با�سم احلركة عبد اللطيف القانوع، يف ت�رصيح لـ“�سوت الأق�سى”، التهامات التي 

“ادعاءات كاذبة”.  نقلتها و�سائل الإعالم الإ�رصائيلية عن جهاز ال�ساباك حول احللبي باأنها 

وكانت الرقابة الإ�رصائيلية قد �سمحت بن�رص نباأ اعتقال ما قالت اإنه اأحد ن�سطاء حما�س يف غزة 

على حاجز بيت حانون )اإيرز( خالل حزيران/ يونيو 2016.

باأن  “اإ�رصائيل”  مزاعم  لت�سديق  �سبب”  اأي  يوجد  “ل  اأنه  فيجن  وورلد  اأكدت  بدورها، 

براجمها  اأن  لها،  بيان  يف  املنظمة،  واأكدت  حما�س.  اإىل  الدولرات  ماليني  بتحويل  قام  حلبي 

ا�ستخدام اإ�ساءة  لتجنب  م�ستقل”  وتقييم  وم�ستقل،  منتظم  داخلي  “لتدقيق   تخ�سع 

م�ساعداتها.

كما اأعلنت اأ�سرتاليا تعليق التمويل لعمليات منظمة وورلد فيجن بعد التهامات الإ�رصائيلية. 

“قلق  باأنها تبعث على  التهامات  الأ�سرتالية  ال�سوؤون اخلارجية والتجارة  وو�سفت وزارة 

.
بالغ”15

م�ستعمرات  دعم  على   Haim Katz كات�س  حاييم  الإ�رصائيلي  والرفاه  العمل  وزير  �سادق   •

غالف غزة بـ 55 مليون �سيكل )نحو 14.37 مليون دولر(، وذلك كاإ�سافة للميزانية ال�سنوية. 

ووفقاً ملا ذكره موقع �سحيفة يديعوت اأحرونوت فاإن املبلغ ُمعّد للم�ساعدة على �سمود ودعم 

�سكان الغالف، وياأتي �سمن خطة �سنوية متتد حتى �سنة 2018 لإقامة �سكنات وحت�سينها، 

.
16

وكذلك حت�سني مركزي للموؤ�س�سات هناك
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اجلمعة، 2016/8/5

اأعلن الرئي�س الإ�رصائيلي ال�سابق �سمعون برييز اأن رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو وافق على   •

للتفاو�س  كلفه  واأنه  ل�سعبني،  دولتني  اأ�سا�س  على  الفل�سطيني  الإ�رصائيلي  ال�رصاع  ت�سوية 

يف  لقاء  خالل  برييز،  وقال   .2013 �سنة  يف  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  مع  ذلك  على 

مقر املعهد اجلديد لعلوم التكنولوجيا العالية يف يافا، اإن “هذه املحادثات بلغت تفاهمات حول 

ق�سية احلدود بالكامل، وفقاً ملا كان عليه الأمر قبل حرب 1967 مع تبادل اأرا�سٍ بالتفاق”. 

 .
ودعا اإىل “ا�ستئناف فوري ملفاو�سات ثنائية اأو اإقليمية لإمتام هذا اجلهد”17

دعا نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س اإ�سماعيل هينة اإىل الوقوف �سّفاً واحداً خلف   •

2، حتى ينت�رصوا ويتوقف قمع الحتالل  الكرامة  الأ�رصى امل�رصبني عن الطعام يف معركة 

العربية  للدول  �سيا�سية  ديبلوما�سية  حركة  باإيجاد  اجلمعة،  خطبة  يف  هنية،  وطالب  لهم. 

.
18

ت�سغط لو�سع حّد لهذا “التهور” ال�سهيوين بحق الأ�رصى

اأكدت اآمال حمد ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح اأن جلنة رباعية ت�سم اأع�ساء من اللجنة   •

املركزية للحركة بداأت عملها يف قطاع غزة لالإ�رصاف على عملية النتخابات واختيار قوائم 

بداأت  غزة  قطاع  يف  البلدية  النتخابات  على  لالإ�رصاف  العليا  اللجنة  اإن  وقالت  املر�سحني. 

التعبئة والتنظيم يف القطاع �سخر ب�سي�سو من  اللجنة ومفو�س  اأعمالها، مع و�سول رئي�س 

.
19

ال�سفة الغربية

ليربمان  اأفيجدور  الدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلية  احلكومة  رئي�س  اأعلن   •

اإقامة جزيرة منف�سلة مع  اإىل  الهادفة  املوا�سالت ي�رصائيل كات�س  معار�ستهما خلطة وزير 

اإىل غزة، لأنه ل ميكن �سمان فح�س الب�سائع والنا�س  قطاع غزة وفح�س الب�سائع الداخلة 

وقال  القطاع.  عن  منف�سلة”  “جزيرة  اإقامة  حالة  يف  حتى  ويخرجون،  �سيدخلون  الذين 

.
نتنياهو اإن م�ساألة الفح�س الأمني “اإ�سكالية”، فيما قال ليربمان اإنه يعار�س بـ“�سدة”20

ال�سبت، 2016/8/6

قال رئي�س اللجنة ال�سعبية ملواجهة احل�سار النائب جمال اخل�رصي، اإن الحتالل الإ�رصائيلي   •

املمنوع دخولها  ال�سلع  يعمل على تعميق احل�سار على قطاع غزة من خالل تو�سيع قوائم 

اإليه، حتت مربرات “ال�ستخدام املزدوج”. وبنّي اخل�رصي اأن الحتالل يرّكز على منع ال�سلع 

.
21

املتعلقة بالقطاع ال�سناعي لتعطيل عجلة الإنتاج يف قطاع غزة

وّقع  عبا�س  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  اأن  كوم  دوت  للقد�س  مطلعة  م�سادر  اأكدت   •

من  املطرود  بالع�سو  عالقتهم  ب�سبب  فتح،  حركة  قيادات  من  اأربعة  بف�سل  يق�سي  قراراً 
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من  كالً  ي�سمل  الف�سل  قرار  اإن  امل�سادر  وقالت  دحالن.  حممد  للحركة  املركزية  اللجنة 

الثوري عديل �سادق وتوفيق ال�سيخ علي، وع�سوي املجل�س  اأبو بكر ونعيمة   النائبني جناة 

اأبو خو�سة. كما اأعلنت النائب جناة اأبو بكر يف 2016/8/7، اأن ع�سو اللجنة املركزية يف احلركة 

جمال حمي�سن اأبلغها اأن الرئي�س حممود عبا�س وّقع على قرار ف�سلها من احلركة. واأكدت اأن 

اإبالغها بالقرار جرى خالل اجتماع لأمناء �رّص اإقليم حمافظة نابل�س، واأنها مل ت�ستلم اأو تتلقَّ 

.
22

اأي قرار بف�سلها

البلدية،  ُتعر�س عليها فكرة ت�سكيل قوائم م�سرتكة لالنتخابات  اإنها مل  قالت حركة حما�س   •

الناطق  ال�سحة. واأ�سار  اأ�سا�س لها من  اإعالمية ل  اأن احلديث عن ذلك هو ت�رصيبات  موؤكدة 

طرحت  البداية  منذ  احلركة  اأن  اإىل  �سحفي،  ت�رصيح  يف  زهري،  اأبو  �سامي  احلركة  با�سم 

فكرة ت�سكيل قوائم م�سرتكة على عدد من الف�سائل الفل�سطينية اإل اأنها مل تتلَق اأي اإ�سارات 

.
23

اإيجابية

الطعام  عن  اإ�رصاباً  خا�سوا  الذين  حما�س  اأ�رصى  اإن  للدرا�سات  فل�سطني  اأ�رصى  مركز  قال   •

يق�سي  الحتالل  �سجون  م�سلحة  اإدارة  مع  اتفاق  بعد  اإ�رصابهم  علقوا  يومني  مدار  على 

ريا�س  املركز  با�سم  الإعالمي  الناطق  وذكر  العادلة.  الإن�سانية  مطالبهم  ملعظم  بال�ستجابة 

الدخول يف اإ�رصاب مفتوح عن الطعام  اأعلنوا تباعاً  اأ�سرياً من حما�س كانوا   365 اأن  الأ�سقر، 

احتجاجاً على عملية القمع الوا�سعة التي تعر�سوا لها، ونقل ما يزيد على 300 اأ�سري منهم، 

العليا لأ�رصى  القيادية  الهيئة  اإىل عزل رئي�س  اإ�سافة  بال�رصب،  العديد منهم  والعتداء على 

.
24

احلركة الأ�سري حممد عرمان يف �سجن هدارمي

ال�سياج  قرب  للمقاومة  نفق  انهيار  اإثر  عنا�رصها،  اأحد  ا�ست�سهاد  عن  الق�سام  كتائب  اأعلنت   •

.
الأمني بني قطاع غزة والأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 251948

جمموعة  ت�سكيله  عن   Petr Mach ماخ  بيرت  الأوروبي  الربملان  يف  الت�سيكي  النائب  اأعلن   •

�سغط )لوبي( تعمل على م�ساندة امل�ستعمرات اليهودية يف ال�سفة الغربية والقد�س املحتلني، 

“اإ�رصائيل”  من  كجزء  امل�ستعمرات  بهذه  بالعرتاف  الأوروبي  الربملان  غالبية  اإقناع  وعلى 

يف الإقليمي  امل�ستعمرات  جمل�س  رئي�س  وقال  حمتلة.  منطقة  ولي�س  ل�سيادتها   خا�سعة 

ال�سفة الغربية الذي يزور العا�سمة الت�سيكية براغ هذه الأيام، اإن ماخ متكن من جتنيد ع�رصة 

.
26

نواب حتى الآن لهذا اللوبي من عدة دول

الأحد، 2016/8/7

القيام  اإمكانية  الإ�رصائيلية تدر�س  الدفاع  اأن وزارة  العربية  اإ�رصائيل”  “�سوت  اإذاعة  ذكرت   •

بخطوات تهدف اإىل تعزيز فر�س حركة فتح بالفوز يف النتخابات املحلية الفل�سطينية، التي 
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من املقرر اأن جترى يف ت�رصين الأول/ اأكتوبر 2016. ونقلت الإذاعة عن م�سدر يف قيادة املنطقة 

الو�سطى يف جي�س الحتالل قوله اإن قرار حركة حما�س “املفاجئ” بامل�ساركة يف النتخابات 

.
27

البلدية اأربك احل�سابات الإ�رصائيلية، وزاد من خماطر �سيطرة احلركة على ال�سفة الغربية

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني يف قطاع غزة اإقدام قواتها على تنفيذ اأي عمليات اعتقال   •

بحق ن�سطاء واأن�سار حركة فتح يف القطاع. وقال اإياد البزم، الناطق با�سم الوزارة، يف ت�رصيح 

اأ�سا�س له من  “اإن كل ما �سدر عن حركة فتح من ت�رصيحات بهذا اخل�سو�س ل  �سحفي، 

اأربعة  الع�سكري، على  الق�ساء  اأيام، من  التي �سدرت قبل  “الأحكام  اأن  ال�سحة”. واأ�ساف 

اأ�سخا�س، جاءت على خلفية ق�سايا قدمية وقعت يف فرباير 2015، تتعلق بتفجريات واأعمال 

.
تخريب يف ال�ساحة الداخلية”28

قال الناطق با�سم حركة حما�س ح�سام بدران اإن حما�س تريد من النتخابات البلدية اأن تكون   •

.
29

فر�سة حقيقية جل�رص الهوة بني اأطراف ال�سعب الفل�سطيني

ال�سوؤون  وزارة  و�سعتها  التي  اخلطة  للكني�ست  التابعة  ال�سفافية”  “جلنة  بحثت   •

ال�سرتاتيجية بهدف “حت�سني �سورة اإ�رصائيل” يف العامل. وا�ستمعت اللجنة اإىل وكيلة وزارة 

“اإ�رصائيل”  العامل يرى  اإن  التي قالت   ،Sima Vaknin ال�سوؤون ال�سرتاتيجية �سيما فاكنني 

ل  باأن  ا�سرتاتيجية،  حملة  خالل  من  العامل،  “اإقناع  هو  الوزارة  هدف  واإن  جرباء”،  “دولة 
.
ي�سكك اأحد بحق اإ�رصائيل يف الوجود”30

اإ�رصائيل  تر�سى  عندما  “اإنه  زعبي:  حنني  الإ�رصائيلي  الكني�ست  يف  العربي  الع�سو  قالت   •

اأحالمه  جت�سد  ول  �سعبها  بتمثيل  تقوم  ل  القيادة  اأن  يعني  فذلك  الفل�سطينية  القيادة  عن 

وا�سح  وطني  م�رصوع  يوجد  فال  اأمني،  تن�سيق  “هناك  طاملا  اأنه  على  و�سددت  ومعاناته”، 

الكني�ست،  من  ولي�س  �سعبها  من  �رصعيتها  ت�ستمد  اأنها  زعبي  واأكدت  الحتالل”.  ملناه�سة 

واأن “الكني�ست موؤ�س�سة عن�رصية لها دور يف مالحقة وقمع �سعب، وتربير و�رصعنة جرائم، 

 .
ومترير قوانني عن�رصية ل متتلك اأي نوع من مقيا�س للحق اأو للعدالة”31

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  العام  الراأي  واخرتاق  الفل�سطينيني  على  للتاأثري  حماولة  يف   •

اجلي�س،  يف  ميديا(  )نيو  اجلديد”  “الإعالم  لق�سم  تابعة  وحدة  الإ�رصائيلي  اجلي�س  اأن�ساأ 

اللجوء  دون  الفل�سطينيني،  ت�ستهدف  العربية  باللغة  م�سامني  ون�رص  كتابة  على  تعمل 

وموؤ�س�ساتها.  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأو  والع�سكري  املدين  الرتباط  مثل  الر�سمية،  للقنوات 

يف الأمني  التن�سيق  م�سوؤول  عن  بوحبوط  اأمري  وال  موقع  يف  الع�سكري  املرا�سل   ونقل 

ال�سفة الغربية املحتلة يواآف مردخاي قوله، اإن هذه الوحدة �ست�سم خرباء يف الإعالم املكتوب 

 .
32

واملرئي وخرباء يف �سبكات التوا�سل الجتماعي والإعالم اجلديد
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اأن  احلق،  عبد  يو�سف  املحرر  والأ�سري  بنابل�س،  النجاح  جامعة  يف  القت�ساد  اأ�ستاذ  ك�سف   •

4 ماليني دولر( من عائالت الأ�رصى، على  14 مليون �سيكل )نحو  الحتالل يجني �سنوياً 

.
33

�سكل غرامات يفر�سها على الأ�رصى الذين يعتقلهم

الإثنني، 2016/8/8

يف  اإجراوؤها  املقرر  البلدية  النتخابات  يف  م�ساركتها  عدم  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  اأعلنت   •

البلدية،  “النتخابات  للحركة:  بيان  وقال  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف   2016/10/8

الوطني  املاأزق  من  للخروج  املرجوة  الو�سيلة  اأو  املنا�سب  املدخل  هي  لي�ست  اأهميتها،  مع 

الفل�سطيني الراهن الذي يتعمق يوماً بعد يوم”. وراأت احلركة اأن الدعوة لإجراء النتخابات 

امل�رصوع  بناء  اإعادة  ا�ستحقاق  من  هروباً  “ت�سكل  �سيا�سية،  اأبعاد  من  حتمله  مبا  البلدية، 

جهة،  من  العدو  مع  ال�رصاع  لإدارة  و�ساملة؛  جديدة  ا�سرتاتيجية  وفق  الفل�سطيني  الوطني 

.
واإدارة ال�ساأن الداخلي من جهة اأخرى”34

تطبيق  اأن  ديخرت  اآيف  الإ�رصائيلي  الكني�ست  يف  والدفاع  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد   •

وقت  م�ساألة  “هو  املحتلة،  القد�س  يف  اأدوميم،  معاليه  م�ستعمرة  على  الإ�رصائيلية  ال�سيادة 

لي�س اإل”. واأو�سح يف حديث له، نقلته اإذاعة “�سوت اإ�رصائيل”، اأن “معاليه اأدوميم والكتل 

ال�ستيطانية الأخرى هي جزء ل يتجزاأ من دولة اإ�رصائيل، وهكذا �ستظل”. وك�سف ديخرت اأن 

.
“الإدارات الأمريكية دعمت هذا التوجه بطريقة اأو باأخرى”35

ك�سفت بلدية القد�س املحتلة، عن خمطط ا�ستيطاين جديد لبناء 2,500 وحدة ا�ستيطانية �رصق   •

.
36

املدينة املحتلة

 Gwenaëlle غروفينو�س  غونيل  ال�سرتاكي  احلزب  وع�سو  البلجيكية  النائب  اأعربت   •

Grovonius عن ت�سجيعها خيار التوطني من قبل الدول التي ت�ستقبل الالجئني ب�سكل عام. 

اإىل  الربملاين،  لالحتاد  بلجيكا  جمموعة  يف  فل�سطني  جلنة  ترتاأ�س  التي  غروفينو�س،  ودعت 

توطني الالجئني الفل�سطينيني �سواء يف �سورية اأم لبنان اأم اأينما كانوا، مو�سحة اأن امل�ساألة مل 

تطرح بهدف “تفريغ فل�سطني اأو املهادنة مع الحتالل اأو التاأثري على حّق العودة”؛ فهي ل 

ترى يف التوطني حالً نهائياً لهم، اإمنا من منطلق “احلفاظ على حقوقهم الإن�سانية يف احلرية 

اعتباره  العودة، و“ميكن  يت�سارب مع حّق  التوطني ل  اأن  واأكدت غروفينو�س  وامل�ساواة”. 

هويتها  ليحملوا  الفل�سطينية  الدولة  قيام  ينتظرون  اأ�سحابه  لأن  زمنه،  طال  مهما  موؤقتاً 

.
ويعودوا اإليها”37
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حما�س  حركة  اإىل  و�سلت  اأموالها  بع�س  باأن  الإ�رصائيلية  املزاعم  فيجن  وورلد  منظمة  نفت   •

عن طريق مدير فرعها يف غزة. وقالت املنظمة اإن املزاعم الإ�رصائيلية تنطوي على مفارقات 

كبرية. واأو�سحت �سيلفيا هولنت Silvia Holten، املتحدثة با�سم اجلمعية يف اأملانيا، اأن موازنة 

اجلمعية يف غزة يف العقد املا�سي كله بلغت 22.5 مليون دولر. وقالت: “اإن هناك فجوة كبرية 

بني الأرقام التي تتحدث عنها احلكومة الإ�رصائيلية وتلك التي نعرفها”. كما اأفادت اأن وورلد 

.
38

فيجن اأوقفت عملياتها يف غزة ب�سبب التحقيقات اجلارية

الثالثاء، 2016/8/9

اأبو زهري، يف ت�رصيح �سحفي، اتهامات  نفى الناطق الإعالمي با�سم حركة حما�س �سامي   •

الحتالل الإ�رصائيلي حول ت�رصيبات مالية من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP ل�سالح 

.
39

احلركة

لإجناح  تهيئتها  متَّت  الظروف  جميع  اإن  عبا�س  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  قال   •

املواطن  ليختار  ال�سفافية والنزاهة واحليادية،  الفل�سطينية، من حيث  الدميوقراطية  العملية 

الفل�سطيني من ميثله بكل حرية ونزاهة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة على حّد �سواء. واأكد 

عبا�س، خالل اجتماع املجل�س ال�ست�ساري حلركة فتح يف رام اهلل، اأن عقد النتخابات املحلية 

.
40

يف موعدها املقرر التزام يجب الوفاء به اأمام املواطن الفل�سطيني

باإجراء  النظر  لإعادة  لفتح  املركزية  اللجنة  الطرياوي  جمال  فتح  حركة  يف  القيادي  دعا   •

النتخابات املحلية، املقرر عقدها يف 2016/10/8، اإىل حني جهوزية حركته و“مللمتها”. وقال 

الطرياوي اإن “الو�سع الذي متر به احلركة من تخبط يف هذه املرحلة، ل ي�سمح لها بامل�ساركة 

يف النتخابات، دون اللجوء اإىل حوار ي�سمل الكل الفتحاوي، للنهو�س باحلركة، وقطع الطريق 

.
على املرتب�سني واملتاآمرين”41

الذين  املقاومة  اأنفاق  �سهداء  على  م�سعل  خالد  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  اأثنى   •

الحتالل  جنود  قلوب  يف  الرعب  ويزرعون  �سعبهم،  حلماية  الأر�س  باطن  يف  يغو�سون 

وقادته. و�سدد م�سعل على التم�سك بطريق اجلهاد، اإذ ل رفعة يف الدنيا والآخرة، ول حترير 

لالأوطان، ول عودة للقد�س والأق�سى، ول م�ستقبل لأهل فل�سطني اإل باجلهاد. واأكد م�سعل 

اإىل التخل�س  على حر�س حما�س على رعاية املقاومة، وخدمة ال�سعب الفل�سطيني، وال�سعي 

.
42

من الحتالل البغي�س وطرده من فل�سطني

Yoram Halevy، عن خطة  القد�س يورام هاليفي  الإ�رصائيلية يف  العام لل�رصطة  القائد  اأعلن   •

خم�س  افتتاح  طريق  عن  العربية،  املحتلة  القد�س  اأحياء  يف  ال�رصطة  عنا�رص  وجود  لتكثيف 

.
43

مراكز لها يف العي�ساوية و�سلوان وجبل املكرب و�سور باهر وراأ�س العمود
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الأربعاء، 2016/8/10

يعي�سون  القد�س  �سكان  ثلث  اإن  احل�سيني،  عدنان  وحمافظها  القد�س  �سوؤون  وزير  قال   •

 خارج اجلدار يف بلدتي كفر عقب و�سعفاط، واإن 14,500 هوية مّت �سحبها من املواطنني منذ

املقد�سيني  ال�سكان  عدد  اأن  احل�سيني  وبنّي  الهادئ.  بالتهجري  يعرف  ما  �سمن   1967 �سنة 

اأن عدد الإ�رصائيليني  38% من عدد �سكان املدينة، يف حني  اأي ما يعادل  األفاً،   350 يبلغ نحو 

تبلغ  للوزارة  ال�سنوية  امليزانية  اأن  اإىل  امل�ستوطنون. ولفت  اآلف مبن فيهم   510 يقدر بنحو 

ال�سائقة  50% ب�سبب  6.54 ماليني دولر(، ل ي�رصف منها �سوى  25 مليون �سيكل )نحو 

املالية، واأن جدار العزل ت�سبب يف وقف احلركة التجارية واإغالق 200 حمل يف البلدة القدمية 

.
من اأ�سل 441,400

اأعلن رئي�س هيئة اأركان اجلي�س الإ�رصائيلي غادي اآيزنكوت ال�رصوع يف تطبيق خطة متعددة   •

ال�سنوات، تت�سدر �سلّم اأولوياتها جهوزية قوات جي�س الدفاع حلالت الطوارئ والدفاع عن 

.
45

الدولة

من اأكرث  اعتقل  الإ�رصائيلي  ال�ساباك  جهاز  اأن  العربي  وال  ملوقع  تقرير  ك�سف   • 

�سّد  عمليات  لتنفيذ  التخطيط  يف  بهم  ال�ستباه  بزعم   ،2016 بداية  منذ  فل�سطيني   1,200

اأهداف اإ�رصائيلية. واأو�سح التقرير اأن اخلبري الع�سكري الإ�رصائيلي باملوقع اأمري بوحبوط 

يتم  بحيث  القادمة،  الفل�سطينية  العملية  ملنفذ  موا�سفات  “بروفايل”  ي�سع  ال�ساباك  اإن  قال 

التعرف على “من يريد اأن يكون �سهيداً”. واأ�ساف بوحبوط اأنه مّت اعتقال 1,730 فل�سطينياً 

مّت  2,900 مقابل  ال�سفة،  اأنحاء  يف   2016 بداية  منذ  لهجمات  التخطيط  يف  بهم   م�ستبهاً 

اإىل   2016 الفل�سطينيني �سي�سل يف نهاية  اأن عدد املعتقلني  2015، مبيناً  اعتقالهم خالل �سنة 

2016، يف  55 خلية تابعة لـحركة حما�س منذ اأوائل  األقي القب�س على  اأنه قد  ال�سعف. وزعم 

.
46

حني مّت اإلقاء القب�س خالل �سنة 2015 على 70 خلية

اقتلعت �سلطات الحتالل الإ�رصائيلي املئات من اأ�سجار الزيتون املثمرة، وذلك خالل عملية   •

ال�رصق من  اإىل  ا�سكاكا  بلدة  اأرا�سي  ( من 
2
األف م  30 )نحو  جتريف لأكرث من ثالثني دومناً 

.
47

حمافظة �سلفيت يف �سمال غرب ال�سفة الغربية

اخلمي�س، 2016/8/11

قال رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو، يف ت�سجيل م�سور: “�ساأقول �سيئاً الآن قد ل   •

ي�سدقه البع�س. ولكن �ساأقوله على اأي حال؛ لأنه �سحيح.. اأنا رئي�س احلكومة الإ�رصائيلية، 

اأكرث  الفل�سطينيني  برفاهية  تهتم  اإ�رصائيل  زعمائهم.  من  اأكرث  الفل�سطينيني  برفاهية  اأهتم 



352

اليوميات الفل�سطينية

الأطفال  اإىل  اأر�سلت  حيوية  معونات  �رصقت  “حما�س  اأن  نتنياهو  وادعى  زعمائهم”.  من 

الفل�سطينيني كي ت�ستطيع هي قتل اأطفالنا”. واأ�ساف نتنياهو: “اإذن، اأ�ساألكم من يهتم اأكرث 

برفاهية الفل�سطينيني؟ اإ�رصائيل التي ت�سهل اإدخال املعونات الإن�سانية اإىل غزة يوماً بعد يوم، 

اأم حما�س التي ت�رصق هذه املعونات من الأطفال الفل�سطينيني؟ اإ�رصائيل التي تعالج مر�سى 

تلقي  من  الفل�سطينيني  املر�سى  متنع  التي  حما�س  اأم  م�ست�سفياتها،  يف  غزة  من  فل�سطينيني 

هذا العالج؟”. وزعم نتنياهو اأنه “مّت حرمان فل�سطينيني اأبرياء وفقراء من معونات اإن�سانية 

.
�رصورية تربعت بها دول العامل”48

الفل�سطينيني  الغربية عن تربعهم لالجئني  ال�سفة  ال�سعبية يف خميمات  اللجان  اأعلن روؤ�ساء   •

5% من خم�س�سات اللجان ال�سعبية يف خميمات  يف لبنان، من خالل موافقتهم على اقتطاع 

بني  تواأمة  اتفاقيات  عمل  �رصورة  اإىل  اأ�ساروا  كما  لبنان.  خميمات  ل�سالح  الغربية،  ال�سفة 

خميمات الالجئني يف ال�سفة الغربية وخميمات لبنان، لتقدمي الدعم لالجئني الفل�سطينيني يف 

.
49

لبنان، والتخفيف من معاناتهم

املحتلة، فيما متكن  القد�س  الطيور مبدينة  اإ�رصائيلي، يف عملية طعن بحي  اأ�سيب م�ستوطن   •

.
50

املنفذ من الن�سحاب

باأن حما�س  اأبو زهري على ت�رصيحات حركة فتح  الناطق با�سم حركة حما�س �سامي  علَّق   •

يف  زهري،  اأبو  واأكد  للحقائق.  وقلب  ال�سخرية  يثري  ادعاء  باأنه  النتخابات  اإف�سال  تريد 

هجومها على  والتغطية  فتح،  اأزمة  تربير  اإىل  يهدف  الدعاء  ذلك  اأن  �سحفي،   ت�رصيح 

فتح  حركة  فاإن  ذلك  من  العك�س  وعلى  اإنه  وقال  حما�س.  على  وطني  والال  اأخالقي  الال 

واأبناوؤها ملجزرة  الأن�سطة والجتماعات يومياً يف غزة، فيما تتعر�س حما�س  تعقد ع�رصات 

حقيقية يف ال�سفة املحتلة من خالل ال�ستدعاءات والعتقالت اليومية املزدوجة من ال�سلطة 

.
51

والحتالل الإ�رصائيلي

نحو  اأن  فيه  ذكر  تقريراً  “كيوبر�س”  والأق�سى  القد�س  ل�سوؤون  الإعالمي  املركز  اأ�سدر   •

8,960 اإ�رصائيلياً اقتحموا امل�سجد الأق�سى منذ بداية �سنة 2016، معظمهم من ن�سطاء واأفراد 

.
52

اجلماعات اليهودية ومنظمات الهيكل املزعوم

الإن�ساين  دعمها  تقطع  “مل  بالده  اإن  اأوغلو  جاوي�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  قال   •

لفل�سطني  الرتكية  امل�ساعدات  اأن  موؤكداً  اإطالقاً”،  ال�سقيق  الفل�سطيني  لل�سعب  والتنموي 

“�ست�ستمر ب�سكل متزايد يف املرحلة املقبلة” وفقاً لتفاقية التطبيع مع “اإ�رصائيل”، وخ�سو�ساً 
.
53

يف املجال ال�سحي والتعليمي وامل�رصيف
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 ”Black Lives Matter مهمة  ال�ّسود  “حياة  الحتجاجية  الجتماعية  املدنية  احلركة  نادت   •

الأمريكي  الدعم  باإيقاف  وطالبت  وثقافياً،  اقت�سادياً  “اإ�رصائيل”  مقاطعة  اإىل  الأمريكية، 

املايل والع�سكري لها، باعتبارها دولة ف�سل عن�رصي )اأبرتهايد Apartheid(، متار�س اإبادة 

احلركة  وطالبت  الر�سمية.  ال�سيا�سية  خطتها  يف  جاء  كما  الفل�سطيني،  ال�سعب  �سّد  جماعية 

مبكافحة القوانني املناه�سة ملقاطعة “اإ�رصائيل”، يف الوليات الأمريكية املختلفة. كما اأدرجت 

ف�سل   – اأبرتهايد  دولة  “هي  لـ“اإ�رصائيل”:  التايل  التعريف  ال�سيا�سية،  خطتها  يف  احلركة، 

.
عن�رصي، فيها اأكرث من 50 قانوناً تتيح العن�رصية �سّد الفل�سطينيني”54

اجلمعة، 2016/8/12

قال ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى اأبو مرزوق اإن “اخلالفات مع حركة فتح   •

يف  مرزوق  اأبو  واأو�سح  بالنتخابات”.  امل�ساركة  يف  نفاجئها  ومل  حدودها،  تتعدى  األ  يجب 

ت�رصيحات له عرب موقع تويرت، اأنه  مهما كان اخلالف بني فتح وحما�س “فلن نرتكه ي�سل 

للعداوة، بالرغم من حماولت البع�س، فعدونا الوحيد هو الحتالل، واخل�سومة ال�سيا�سية 

يجب اأن ل تتعدى حدودها”. وذكر اأبو مرزوق اأن الهدف من امل�ساركة يف النتخابات املحلية 

املوافقة،  تكون  وحيث  وطنية،  بقوائم  العمل  عر�ست  حما�س  اأن  م�سرياً  اأهلنا”،  “خدمة 
.
55

�ست�سكل القائمة، وحيث يكون الرف�س، تكون املناف�سة

العامة  امليزانية  متوا�سلة،  �ساعة   21 ا�ستمرت  نقا�سات  بعد  الإ�رصائيلية،  احلكومة  اأقّرت   •

454.1 مليار �سيكل  2017 تبلغ  2017 و2018. وبح�سب ما ُن�رص، فاإن ميزانية �سنة  ل�سنتي 

مليار   117 )نحو  �سيكل  مليار   463.6 تبلغ   2018 �سنة  وميزانية  دولر(،  مليار   115 )نحو 

دولر(. ومتيّزت امليزانية اجلديدة بتخ�سي�س ميزانية كبرية للتعليم والرفاه الجتماعي على 

.
56

ح�ساب ميزانية الدفاع

قررتا  الإ�رصائيلية  املعارف  ووزارة  القد�س  بلدية  اأن  عن  النقاب  اإ�رصائيلية  م�سادر  ك�سفت   •

ت�سديد الرقابة على املدار�س الفل�سطينية يف القد�س التي تدر�س املنهاج الفل�سطيني. وذكرت 

اأ�سبوعية يرو�ساليم Iroshalim، يف تقرير بهذا ال�ساأن، اأن البلدية ووزارة املعارف �سطبتا من 

الكتب التعليمية تف�سري اآيات من القراآن الكرمي واأبيات �سعر وطنية تتعلق بالن�سال من اأجل 

.
57

فل�سطني

ك�سفت �سحيفة معاريف العربية اأنه وللمرة الأوىل اأجرى �سالح البحرية الإ�رصائيلي تدريباً   •

يف بداية اآب/ اأغ�سط�س 2016 يحاكي عدة �سيناريوهات، اأهمها اإغراق �سفينة تابعة للبحرية من 

قبل حركة حما�س اأو حزب اهلل. وت�سري تقديرات كبار قادة اجلي�س اإىل اأن الكوماندوز البحري 
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زيكيم  هجوم  نتائج  من  العرب  ا�ستخل�سوا  اأنهم  اإىل  بالإ�سافة  كبري،  ب�سكل  يتنامى  حلما�س 

.
58

خالل حرب 2014، ويخططون بالفعل لهجمات جديدة من خالل البحر

متهمني  اأ�سخا�س  خم�سة  اعتقلت  الإ�رصائيلية  ال�رصطة  اإن  العربية  معاريف  �سحيفة  قالت   •

ب�رصقة 13 �ساروخاً و77 قنبلة يدوية، من داخل اأحد املواقع الع�سكرية يف منطقة اجلنوب. 

وذكرت ال�سحيفة اأن من بني املعتقلني �سابط يف اجلي�س الإ�رصائيلي وجندي ووالده، يف حني 

.
59

اأن الآخَرين من مدينة اأم الفحم

من�ساأة   726 هدم  مّت   2016 بداية  منذ  اأنه  املتحدة  الأمم  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون  مكتب  اأفاد   •

فل�سطينية يف ال�سفة الغربية و�رصقي القد�س، ما خلَّف 1,020 نازحاً، مقابل 531 عملية هدم، 

.
وت�رصيد 688 فل�سطينياً على مدى �سنة 602015

 The Institute of World قال الربوفي�سور الإ�رصائيلي يف القت�ساد مبعهد �سيا�سات العامل  •

)Politics )IWP يف وا�سنطن نورمان بايلي Norman Bailey اإن ب�سار الأ�سد زار مو�سكو 

قبل زيارة رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو الأخرية لها. واأو�سح بايلي اأن الأ�سد 

النظام  اإ�رصائيل  “اإذا دعمت  اأراد متريرها عن طريق بوتني، مفادها:  حمل ر�سالة لنتنياهو، 

.
ال�سوري، ف�سن�سمن اأمن حدودها مع �سورية، كما هو احلال قبل الأزمة ال�سورية”61

ال�سبت، 2016/8/13

ال�سلطة  رئي�س  ت�رصيحات  �سحة  زهري  اأبو  �سامي  حما�س  حركة  با�سم  الناطق  نفى   •

اإياه  متهماً  احلكومة،  مع  احلركة  تعاون  عدم  فيها  ادعى  التي  عبا�س،  حممود  الفل�سطينية 

بـ“النقالب على التوافق”. وقال اأبو زهري، يف ت�رصيحٍ �سحفي، اإن ت�رصيحات عبا�س باأن 

اأن  موؤكداً  للحقيقة،  خمالفة  معها  التعاون  رف�ست  حما�س  واأن  بالتوافق،  �سكلت  احلكومة 

باأع�ساء من فتح.  التوافق، وغرّي ن�سف احلكومة بعد ت�سكيلها  انقلب على  الذي  عبا�س هو 

.
62

و�سدد على اأن هذا التغيري حّول احلكومة اإىل حكومة فئوية ل عالقة لها بالتوافق

للقوائم  الت�سويت  حرية  وموؤيديها  لأع�سائها  تركت  اإنها  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  قالت   •

املحلية.  النتخابات  يف  امل�ساركة  عدم  قرارها  بعد  لها  الت�سويت  يريدون  التي  النتخابية 

لأي  بالت�سويت  اأع�سائها  من  اأياً  تلزم  لن  احلركة  اأن  �سهاب  داود  احلركة  يف  القيادي  واأكد 

جهة كانت. واأ�سار �سهاب اإىل اأن قادة احلركة وامل�سوؤولني فيها لن يكونوا اأع�ساء يف اأي قائمة 

.
63

انتخابية كانت، و�سيلتزمون مبوقف احلركة القا�سي بعدم امل�ساركة يف النتخابات

اأحد  اأثناء عمله يف  اإثر �سعقة كهربائية، يف  ا�ست�سهد  اأحد جماهديها  اأن  الق�سام  اأعلنت كتائب   •

 .
64

اأنفاق املقاومة
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الأحد، 2016/8/14

الإ�رصائيلي  الحتالل  عليه  يطلق  ما  مع  بالتزامن  ُبثت  اإ�رصائيلية  تلفزيونية  تقارير  اأفادت   •

الهيكل  لبناء  اأن موؤ�س�سات ومنظمات جتّهز نف�سها عملياً وميدانياً  الهيكل”،  “ذكرى خراب 
اأنقا�س امل�سجد الأق�سى، واأنها رهن الإ�سارة وبانتظار قرار �سيا�سي ر�سمي  املزعوم على 

.
65

بذلك

حّث اأمني �رّص اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �سائب عريقات دول العامل على   •

غري  ال�ستيطان  باإيقاف  بالحتالل،  القائمة  ال�سلطة  “اإ�رصائيل”،  لإلزام  العاجل  التدخل 

ال�رصعي الذي يلتهم اأر�س فل�سطني ويق�سي على حّل الدولتني. و�سدد عريقات، يف ر�سائل 

متطابقة وجهها اإىل وزراء خارجية دول العامل، على �رصورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة 

الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء  ممتلكات  م�سادرة  اإىل  الهادفة  الحتالل  �سيا�سات  جلم  اأجل  من 

وال�ستيالء عليها عرب ما ي�سمى “بقانون اأمالك الغائبني”، ومبا يتعار�س مع القانون الدويل 

الحتالل،  حتت  الواقع  لل�سعب  اخلا�سة  املمتلكات  م�سادرة  املحتلة  للقوة  يجيز  ل  الذي 

.
66

ويحظر اأي�ساً تدمري املمتلكات اخلا�سة اأو العامة

اأ�سيب جندي اإ�رصائيلي بجروح قرب مدينة جنني اإثر اإقدام فل�سطيني على طعنه قبل اأن يتم   •

اعتقاله، بح�سب ما اأفاد متحدث با�سم اجلي�س الإ�رصائيلي. كما اعتقلت قوات الحتالل فتاة 

.
67

فل�سطينية عند حاجز �ساكيد، غربي جنني، بعد اإ�سابتها، بعد حماولتها تنفيذ عملية طعن

الحتالل  وزراء  رئي�س  ت�رصيحات  اأن  زهري  اأبو  �سامي  حما�س  حركة  با�سم  الناطق  اأكد   •

اإىل يد حما�س،  الدولية و�سلت  املوؤ�س�سات  اأموال بع�س  اأن  ادعى فيها  التي  بنيامني نتنياهو 

هي اأكاذيب ل اأ�سا�س لها من ال�سحة. وقال اأبو زهري، يف ت�رصيح �سحفي، اإن ت�رصيحات 

الدولية  الإغاثية  املوؤ�س�سات  على  وال�سغط  العاملي  العام  الراأي  ت�سليل  اإىل  تهدف  نتنياهو 

.
68

العاملة يف غزة وتربير احل�سار الإجرامي املفرو�س عليها

دول  مع  بتحالفات  ترتبط  “اإ�رصائيل”  اإن  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

عربية من اأجل مواجهة “الإرهاب الإ�سالمي”. وقال نتنياهو، يف مقابلة له مع القناة الأوىل: 

“على الرغم من اأن اإ�رصائيل متثل قوة ع�سكرية كبرية وتتمتع بتفوق تكنولوجي كبري وو�سع 
اقت�سادي ممتاز، اإل اأنها �سغرية وذات موارد حمدودة، ما ي�ستدعي بناء حتالفات مع دول 

.
املنطقة ملواجهة خطر الإرهاب الإ�سالمي املتطرف”69

الكني�ست  يف  لالحتالل  والداعمة  العن�رصية  القوانني  لر�سد  املرحلي  التقرير  ك�سف   •

املفاو�سات  دائرة  بدعم  مدار  مركز  يف  جراي�سي،  برهوم  الباحث  يعّده  الذي  الإ�رصائيلي، 

اأ�سبوعاً،   11 ا�ستمرت  التي  للكني�ست،  ال�سيفية  الدورة  اأن  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف 
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واختتمت يف 2016/8/3، �سجلت ذروة جديدة يف هذه الفئة من القوانني. اإذ ارتفع عدد القوانني 

 82 اإىل  ال�ستوية،  الدورة  نهاية  حتى  قانوناً   66 من  الأعمال  جدول  على  املدرجة  العن�رصية 

 .
70ً

قانوناً مع انتهاء الدورة ال�سيفية، من بينها 14 قانوناً قد اأقرت نهائيا

الفل�سطينيني  موظفيها  لأحد  الإ�رصائيلي  الحتالل  �سلطات  اتهامات  املتحدة  الأمم  رف�ست   •

بعد  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  وقال  غزة.  قطاع  يف  حما�س  حركة  ل�سالح  بالعمل 

اإىل  نقل  ال�سوؤال  حمط  الركام  اأن  “ثبت  اأنه  له،  بيان  يف  ر�سمي،  اتهام  حم�رص  على  الطالع 

وجهته وفقاً لتعليمات مكتوبة من وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان يف ال�سلطة الفل�سطينية”. 

واأ�ساف البيان اأن “لدى برنامج الأمم املتحدة الإمنائي جميع الوثائق اخلا�سة ب�سري العملية 

.
والتعليمات ونقل الركام”71

الإثنني، 2016/8/15

ترف�س  “اإ�رصائيل”  اإن  للكني�ست،  التابعة  والأمن  اخلارجية  جلنة  رئي�س  ديخرت،  اآيف  قال   •

القناة  ملوقع  وفقاً  ديخرت،  وقال  تعبريه.  ح�سب  املنورة،  واملدينة  مكة  اإىل  الأق�سى  حتويل 

ال�سابعة: اإن تفكريهم اأن يفعلوا يف منطقة امل�سجد الأق�سى ما فعلوه يف ال�سعودية حني حولوا 

مكة واملدينة اإىل اأقد�س مكانني للم�سلمني واإعالنهما مدينتني ل يدخلهما �سوى امل�سلمني، هو 

و“�سنحرتم  مطلقاً،  بتحقيقه  ي�سمح  لن  اأنه  على  ديخرت  و�سدد  وم�سوه”،  منحرف  “تفكري 
.
قد�سية امل�سجد الأق�سى، لكننا �سن�رص على حقوقنا يف جبل الهيكل”72

�سّدها  فتح  حركة  يف  وازنة  قيادات  ت�سنّه  منظم  لهجوم  تتعّر�س  اأنها  حما�س  حركة  ذكرت   •

“ب�سكل ممنهج وغري ع�سوائي”. وراأى القيادي يف حما�س واملتحدث با�سمها ح�سام بدران اأن 
الهجوم املتكّرر على حركته يحمل يف طياته “موؤ�رصاً على اإرباك ومفاجاأة يف �سفوف فتح من 

.
قرار حما�س امل�ساركة يف النتخابات املحلية”73

قال امللك الأردين عبد اهلل الثاين اإن الأردن �سيوا�سل القيام مب�سوؤولياته الدينية والتاريخية   •

املتطرفني،  قبل  من  متكررة  اقتحام  ملحاولت  يتعر�س  الذي  الأق�سى،  امل�سجد  كامل  جتاه 

و�سيوا�سل ومن موقعه ك�ساحب الو�ساية على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س 

والوقوف  بها،  امل�سا�س  اأو  لقد�سيتها  انتهاك  حماولة  لأي  والت�سدي  املقد�سات،  هذه  حماية 

.
74

بوجه اأّي اعتداءات اأو حماولت للتق�سيم الزماين واملكاين للم�سجد الأق�سى

الناخبني  جلذب  دعائية  حملة  ترامب  دونالد  الأمريكية  للرئا�سة  اجلمهوري  املر�سح  اأطلق   •

.
الأمريكيني الذين يقيمون يف “اإ�رصائيل”75
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الثالثاء، 2016/8/16

اأعلن رئي�س جلنة النتخابات املركزية الفل�سطينية حنا نا�رص عن فتح باب الرت�سح لالنتخابات   •

املحلية، املقرر اإجراوؤها يف 2016/10/8. واأ�سار نا�رص اإىل اأن عملية الرت�سح �ستتوا�سل حتى 

.
762016/8/25

.
77

اعتقلت قوات الحتالل ح�سني اأبو كويك، ممثل حركة حما�س يف جلنة النتخابات املركزية  •

الَقَطرية ملوظفي  املنحة  الكيايل عن بدء �رصف  الفل�سطينية يو�سف  املالية  اأعلن وكيل وزارة   •

غزة املدنيني بدءاً من 2016/8/17، عرب فروع بنوك الربيد يف حمافظات قطاع غزة، م�سرياً اإىل 

اأن 2,800 موظفٍ حرموا من املنحة. واأ�رصف رئي�س اللجنة القطرية لإعادة اإعمار غزة ال�سفري 

�سملت والتي  دولر،  مليون   31 قيمتها  البالغ  القطرية  املنحة  �رصف  على  العمادي   حممد 

.
78

23 األف موظف مدين، بواقع راتب �سهرين لكل موظف

طالبت الف�سائل والقوى الوطنية والإ�سالمية الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود   •

عبا�س باإ�سدار قرار فوري و�رصيع ل�رصف رواتب وم�ستحقات اأهايل �سهداء العدوان على 

قطاع غزة �سيف 2014، باأثر رجعي. ودعت الف�سائل، خالل موؤمتر �سحفي لها عقد خالل 

ال�سهداء  اأ�رص  رعاية  موؤ�س�سة  مقر  مقابل  ال�سهداء،  اأهايل  ينظمه  الذي  املفتوح  العت�سام 

واجلرحى يف مدينة غزة، حكومة احلمد اهلل لتحمل م�سوؤولياتها جتاه اإنهاء ملف اأهايل ال�سهداء 

.
79

واجلرحى

خ�س�ست وزارة التعليم الإ�رصائيلية 250 مليون �سيكل )نحو 65.6 مليون دولر(، ت�رصف   •

.
80

على مدى عامني، لو�سع برامج تقّرب الأمريكان اليهود اإىل الديانة اليهودية

ك�سف تقرير اأعّده معهد البحوث وال�ستطالعات الأمريكي “فيو VIEW” عن حجم تربعات   •

اليهود يف العامل للموؤ�س�سات واجلمعيات الإ�رصائيلية، وقال اإنها بلغت ثالثة مليارات دولر يف 

.
81

العام الواحد

قال رئي�س هيئة �سوؤون الأ�رصى واملحررين الفل�سطينية عي�سى قراقع اإن “560 حالة اعتقال   •

�ُسجلت  الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات  اأيدي  على  القد�س  حمافظة  من  القا�رصين  �سفوف  يف 

110 ُق�رصَّ من القد�س يقبعون حالياً يف  2016. واأو�سح قراقع اأن  منذ مطلع العام اجلاري” 

.
82

�سجون الحتالل، من بينهم 4 قا�رصات، واأن 60 طفالً ُو�سعوا قيد احلب�س املنزيل

ا�ست�سهد، الأ�سري املحرر نعيم ال�سوامرة، من بلدة دورا جنوب اخلليل، بعد �رصاع طويل مع   •

.
83

مر�س �سمور الع�سالت الذي اأ�سيب به منذ اأن كان اأ�سرياً يف �سجون الحتالل

لـ“اإ�رصائيل”.  العاملية  املقاطعة  حركة  ملحاربة  قانوناً  الأمريكية  نيوجري�سي  ولية  اأ�سدرت   •

فقد وّقع حاكم نيوجري�سي كري�س كري�ستي Chris Cristie على ت�رصيع جديد يف الولية �سّد 
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حركة بي دي اأ�س، حيث يحظر القانون اجلديد على اأي ج�سم اأو كيان يف نيوجري�سي اأن يقيم 

.
عالقات جتارية مع �رصكات ت�سارك يف حمالت مقاطعة “اإ�رصائيل”84

الأربعاء، 2016/8/17

اأفيجدور ليربمان عن خطة جديدة من ثالثة مبادئ للتعامل  الدفاع الإ�رصائيلي  اأعلن وزير   •

مع الفل�سطينيني، اأ�سا�سها “الع�سا واجلزرة”، م�سرياً اإىل اأن “من يبدي ال�ستعداد للتعاي�س 

يف  خمتلفة  �سيا�سة  “�سنطبق  ليربمان:  وقال  �سيخ�رص”.  لالإرهاب  يلجاأ  ومن  �سي�ستفيد، 

يرغبون  ملن  الفوائد  منح  هو  منها  والهدف  الغربية(،  )ال�سفة  وال�سامرة  يهودا  منطقتي 

بالتعاي�س معنا، وجعل احلياة �سعبة على من يرغب امل�ّس باليهود”. ولفت النظر اإىل اأنه اأعد 

.
85

اخلطة اجلديدة بالتن�سيق مع رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو

قال وكيل وزارة املالية بغزة يو�سف الكيايل اأنه “مّت اإ�سافة 1,412 موظفاً لك�سف امل�ستفيدين   •

من املنحة الَقَطرية من اأ�سل 1,518 موظفاً كانت اأ�سماوؤهم �سمن ك�سف حتت الفح�س اأم�س”. 

واأ�سار الكيايل عرب تدوينة على �سفحته على الفي�سبوك اإىل اأنه باإ�سافة ذلك العدد ي�سبح عدد 

 .
86ً

امل�ستفيدين من املنحة 20,742 موظفا

نوف  تل  قاعدة  اإىل  بها  قام  زيارة  خالل  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

اجلوية، اإن �سالح اجلو الإ�رصائيلي هو الأف�سل يف العامل، فهو ي�سل اإىل اأي مكان ويف كل وقت 

.
87

ويف اأي مهمة كانت

ك�سف وزير الإ�سكان الإ�رصائيلي يواآف جالنت عن اأن حكومته و�سعت خمططاً جلعل عدد   •

امل�ستوطنني يف منطقة بيت حلم، خالل ع�رص �سنوات، ن�سف مليون م�ستوطن، ما يعني زيادة 

.
88

عما هو قائم اليوم بنحو 430 األف م�ستوطن

دهان بن  اإيلي  الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  نائب  عن  الإ�رصائيلية  معاريف  �سحيفة  نقلت   • 

امل�سكلة،  من  جزءاً  باتت  التي  الفل�سطينية،  ال�سلطة  حّل  يجب  اإنه  القول   Eli Ben Dahan

وطالب املنطقة.  يف  �سيا�سي  اتفاق  من  جزءاً  تكون  اأن  ميكن  ول  احلل،  من  جزءاً  تعد   ومل 

بن دهان بالعمل على �سّم ال�سفة الغربية اإىل ال�سيادة الإ�رصائيلية، والتطبيق الفوري للقوانني 

.
89

الإ�رصائيلية فيها

نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئي�س  باراك  اإيهود  الأ�سبق  الإ�رصائيلية  احلكومة  رئي�س  هاجم   •

خلطاأ نتيجة  بـ“اإ�رصائيل”  اأمنياً  �رصراً  اأحلقت  حالة  الأخرية  الفرتة  يف  وقعت  اإنه   وقال 

اأوباما.  باراك  الأمريكي  الرئي�س  مع  املتوترة  وعالقاته  نتنياهو،  جانب  من  الراأي  برتجيح 

وقال باراك اإنه بدلً من ح�سول “اإ�رصائيل” على م�ساعدات اأمنية اأمريكية بحجم 4.5 مليارات 
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نتيجة  وذلك  دولر،  مليارات   3.8 بحجم  م�ساعدات  على  �ستح�سل  فاإنها  �سنوياً،  دولر 

 .
90

“لرهانه الفاجر يف اإدارة العالقات مع البيت الأبي�س” حول التفاق النووي مع اإيران
حّذر املركز الإعالمي املخت�س ب�سوؤون القد�س وامل�سجد الأق�سى املبارك “كيوبر�س” من اأن   •

بلدية الحتالل الإ�رصائيلي يف القد�س تخطط لإجراء تغيريات وا�سعة يف املدخل الرئي�سي ملدينة 

واأو�سح  العربي.  التاريخي والإ�سالمي  املدينة  الغربية، ما �سيغرّي طابع  القد�س من جهتها 

املركز، يف تقرير له، اأن املخطط يقوده رئي�س بلدية القد�س نري بركات، ويحمل عنوان “وجه 

.
القد�س، املدينة احلديثة”91

بتطبيع  املتعلقة  التفاقية  حول  قانون  م�رصوع  الربملان  على  الرتكية  احلكومة  عر�ست   •

العالقات مع “اإ�رصائيل”، ت�ستمل تعوي�سات �سحايا �سفينة مايف مرمرة، من اأجل امل�سادقة 

.
92

عليه

الدولتني،  حّل  حتقيق  على  جهودها  تركيز  توا�سل  اأنها  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت   •

وجود  عن  للك�سف  نوايا  باأي  يل  علم  “ل  تونر:  مارك  اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال 

يف ال�سلمية  الت�سوية  بعملية  تتعلق  نوع”  اأي  من  جديدة  ا�سرتاتيجية  اأو  ]اأمريكية[،   خطة 

الفرن�سي  املقرتح  درا�سة  نوا�سل  “نحن  له:  �سحفي  موؤمتر  يف  واأ�ساف  الأو�سط.  ال�رصق 

 .
وبحثه معهم”93

اخلمي�س، 2016/8/18

ُقتل عن�رصان من جهاز الأمن الفل�سطيني يف مواجهة وقعت مع م�سلحني بالبلدة القدمية و�سط   •

الأمن بجروح خمتلفة. واأو�سحت م�سادر  اآخرون من رجال  نابل�س، واأ�سيب ثالثة  مدينة 

اأمنية اأن جمموعة من “اخلارجني عن القانون” اأطلقت النار على قوى الأمن التي كانت حتاول 

اأنها ووجهت مبجموعة من  اإل  اعتقال اأحد املطلوبني من داخل البلدة القدمية و�سط نابل�س، 

امل�سلحني حالوا دون و�سولها اإىل املطلوب واأعاقوا عمل الأمن، فاندلعت مواجهات بالأ�سلحة 

.
94

النارية

اتفاقية لتنقيب وا�ستخراج  الفل�سطيني  الفل�سطينية مع �سندوق ال�ستثمار  وّقعت احلكومة   •

النفط من حقل رنتي�س، غرب رام اهلل. كما اأعلن �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني نيته ت�سكيل 

ائتالف من �رصكات القطاع اخلا�س ل�ستغالل حقل رنتي�س بح�سة ت�سل اإىل 70% للحكومة 

.
95

والباقي لالئتالف

�سري  يف  بالتدخل  الإ�رصائيلي  الحتالل  الفل�سطينية  املركزية  النتخابات  جلنة  اتهمت   •

نتائجها،  على  التاأثري  وحماولة   ،2016 اأكتوبر  الأول/  ت�رصين  يف  املزمعة  املحلية  النتخابات 
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وذلك تعقيباً على اعتقال اجلي�س الإ�رصائيلي ممثل حركة حما�س لدى جلنة النتخابات من 

.
96

منزله يف رام اهلل

التي  الفل�سطينيني  “الع�سا واجلزرة” مع  الغربية خطة  ال�سفة  امل�ستعمرات يف  انتقد جمل�س   •

الفل�سطينيني  يعطي  ليربمان  اإن  املجل�س  وقال  ليربمان.  اأفيجدور  الدفاع  وزير  طرحها 

فل�سطينية  قرى  لتو�سيع  خطط  على  يوافق  اأن  يعقل  ل  واإنه  الع�سا،  وامل�ستوطنني  اجلزرة، 

.
97

واإقامة م�ساريع لل�سلطة يف املناطق امل�سنفة ج

حّذر جمل�س الإفتاء الأعلى يف فل�سطني من اخلطوات التهويدية املتزايدة التي تقوم بها �سلطات   •

.
98

الحتالل يف القد�س

اجلمعة، 2016/8/19

نفى ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير اأحمد جمدلين ما اأوردته و�سائل اإعالم اإ�رصائيلية،   •

ودويل  اإقليمي  موؤمتر  بعقد  امل�رصية  للمبادرة  معار�ستها  الفل�سطينية  ال�سلطة  رفع  ب�ساأن 

جمدلين  وقال  والفل�سطينيني.  “اإ�رصائيل”  بني  ال�سلمية  الت�سوية  عملية  لتحريك  القاهرة  يف 

لوكالة اأنباء �سينخوا، “ل يوجد �سيء ا�سمه مبادرة م�رصية، ومن اخرتع هذا امل�سطلح هو 

بنيامني نتنياهو، لأنه يريد مبادرة م�رصية كبديل عن املوؤمتر الدويل لل�سالم مبوجب املبادرة 

.
الفرن�سية، ولو كان هناك مبادرة م�رصية لتم دعمها فل�سطينياً”99

عن  امل�رصبني  الأ�رصى  كافة  اإن  قراقع  عي�سى  واملحررين  الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  قال   •

ب�سكل  ال�سحي  اإثر تردي و�سعهم  امل�ست�سفيات  اإىل  نقلوا  الكايد  الطعام ويف مقدمتهم بالل 

خطري. واأ�ساف: “بالل الكايد دخل املرحلة الأ�سعب، فقد اأ�سبح عبارة عن هيكل عظمي بعد 

.
66 يوماً من الإ�رصاب عن الطعام، وهناك خطر �سديد يتهدد حياته”100

يف  ومدار�س  حتتية  بنى  م�ساريع  بينها  من  م�ساريع  عدة  اأكملت  اأنها  الأونروا  وكالة  اأعلنت   •

45 م�رصوع بنى حتتية بقيمة  مناطق متفرقة يف قطاع غزة. ولفتت النظر اإىل اأنها تنفذ حالياً 

82.1 مليون دولر. واأو�سحت اأن تكلفة امل�ساريع املوافق عليها من قبل مكتب تن�سيق اأعمال 

.
101

حكومة “اإ�رصائيل” يف املناطق بلغت نحو 232.8 مليون دولر

م�رص  بني  ال�ستخباري  التن�سيق  اإن  ميلمان  يو�سي  الإ�رصائيلي  القومي  الأمن  حملل  قال   •

اإبعاد  مّت  لو  وفيما  وخفي،  �رصي  ب�سكل  لعقود  ا�ستمراره  بعد  وينمو  يتعزز  و“اإ�رصائيل” 

ال�سي�سي عن احلكم فاإن ذلك خ�سارة عظيمة لـ“اإ�رصائيل”، لكن العالقات �ستبقى م�ستمرة. 

وهي  ا�سرتاتيجي،  حتالف  اأنها  على  القاهرة  مع  العالقات  تعرف  اأبيب  “تل  ميلمان:  وقال 

العالقات  بعد  مبا�رصة،  الثانية  املرتبة  يف  القومية  الأمنية  للم�سالح  اأهميتها  حيث  من  تاأتي 
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مهماً؛  حليفاً  يعد  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  اأن  ميلمان  ويرى  احلميمة”.  الأمريكية  الإ�رصائيلية 

فمنذ اأن جاء اإىل ال�سلطة ارتقت الروابط الع�سكرية والأمنية بني البلدين، لت�سل اإىل م�ستويات 

 .
102

رفيعة جتاوزت مبراحل ما كانت عليه يف اأثناء حكم ح�سني مبارك

ال�سبت، 2016/8/20

كل  اعتبار  على  جمدلين  اأحمد  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  �سدد   •

والع�سا”،  “اجلزرة  خطة  ليربمان،  اأفيجدور  الإ�رصائيلي  اجلي�س  وزير  خطة  مع  متعامل 

عميالً وخارجاً عن القانون وال�سف الوطني. ودعا اإىل مقاومة خطة ليربمان وعدم الجنرار 

.
103

وراء دعواته

احلوار  مبو�سوع  املكلف  دويكات،  �رصحان  فتح  حلركة  الثوري  املجل�س  ع�سو  طالب   •

باإرجاء  الفل�سطينية  احلكومة  نابل�س،  بلدية  انتخابات  حول  والف�سائل  القوى  مع 

املدينة بها  متر  التي  ال�ستثنائية  الأمنية  الظروف  ب�سبب  حتديداً،  نابل�س  بلدية   انتخابات 

.
104

وخميماتها

ك�سف قائد القوة الأمنية الفل�سطينية امل�سرتكة يف خميم عني احللوة اللواء منري املقدح اأن “هناك   •

اأطرافاً مت�رصرة من ت�سليم بع�س ال�سباب اأنف�سهم للجي�س اللبناين، فرتمي قنبلة هنا اأو قنبلة 

هناك، لكن القوة الأمنية امل�سرتكة تاأخذ دورها، واأ�سبح لديها اأ�سماء الذين األقوا القنابل، وتتم 

اأنف�سهم  املطلوبني  ت�سليم  اأن خطوة  املقدح  الالزم بحقهم”. وراأى  الإجراء  مطاردتهم لأخذ 

 .
105

تريح املخيم واجلوار

نقلت �سحيفة يديعوت اأحرونوت عن رئي�س هيئة اأركان اجلي�س الإ�رصائيلي غادي اآيزنكوت   •

ورجح  قانونية.  غري  ب�سورة  يومياً  “اإ�رصائيل”  يدخلون  فل�سطيني  األف   50 هناك  اإن  قوله 

اآيزنكوت اأن يكون عدد من هوؤلء متورطاً يف العمليات الفل�سطينية �سّد الإ�رصائيليني. وقال 

اإن الفحو�سات الأمنية التي يجريها اجلي�س الإ�رصائيلي يف مناطق ال�سفة الغربية  اآيزنكوت 

.
“ت�سري اإىل وجود ثغرات اأمنية يف منطقتي بترّي وغو�س عت�سيون”106

اإحراق  جلرمية   47 الـ  الذكرى  يف  تقريراً  الأق�سى  وامل�سجد  القد�س  �سوؤون  مركز  اأ�سدر   •

امل�سجد الأق�سى، �سلط ال�سوء فيه على اأهم واأبرز املخاطر واجلرائم التي ارتكبها الحتالل 

الإ�رصائيلي منذ احتالل امل�سجد الأق�سى يف حزيران/ يونيو من �سنة 1967. وذكر التقرير اأن 

نحو 80 األف م�ستوطن وعن�رص احتالل اقتحموا امل�سجد الأق�سى منذ �سنة 2009، فيما نفذ 

الحتالل نحو 50 حفرية اأ�سفل وحميط امل�سجد الأق�سى، وطوق الأق�سى بنحو 102 كني�ساً، 

.
107

وارتكب الحتالل الإ�رصائيلي اأربعة جمازر يف امل�سجد الأق�سى



362

اليوميات الفل�سطينية

�سادق الربملان الرتكي على م�رصوع قانون بخ�سو�س اتفاقية بني تركيا و“اإ�رصائيل” حول   •

.
دفع الأخرية تعوي�سات لذوي �سحايا العتداء على �سفينة مايف مرمرة يف 1082010/5/31

الأحد، 2016/8/21

اأكدت كتائب الق�سام اأن احل�سار مل ولن مينعها من تطوير قدراتها، وا�ستمرار الإعداد ملعركة   •

التحرير، واأن �سيا�سات العدو لن تزيدها اإل مت�سكاً بخيارها و�سالحها الذي لن ت�سعه حتى 

حترير الأر�س والإن�سان. وقال اأبو عبيدة، الناطق الع�سكري با�سم الكتائب، يف كلمة له خالل 

عر�س ع�سكري: “اإذا كان العدو يركن للهدوء ويظن باأنه قد جنح يف ردع املقاومة فهو واهم 

“فلن  وحماقة،  مغامرة  اأو  خديعة  اأو  مكر  اأي  من  اإياه  حمذراً  الواقع”،  مواجهة  عن  وجبان 

جتدوا منا �سوى ما علمتموه وما مل تعلموه باإذن اهلل”. واأكد اأبو عبيدة اأن ا�ستقواء العدو على 

الأ�رصى باإجراءات عقابية عن�رصية تدل على عجزه وف�سله الأخالقي والأمني وال�سيا�سي 

يف  اأ�رصانا  �سيلقاها  التي  نف�سها  املعاملة  �سيلقون  لدينا  اأ�رصاه  اأن  العدو  وليعلم  والع�سكري، 

.
109

�سجون الحتالل

الأمنية  العملية  اأن  الأمنية،  املوؤ�س�سة  با�سم  الناطق  ال�سمريي،  عدنان  اللواء  اأكد   •

املتوا�سلة يف نابل�س، غري حمددة ل بزمان ول مكان ويف كافة املحافظات. واأو�سح، خالل 

اإلقاء القب�س على اثنني من  اأنه مّت  موؤمتر �سحفي عقده يف مقر وزارة الإعالم يف رام اهلل، 

اأن  اإىل  النظر  لفتاً  الوطني،  الأمن  من  �سهيدين  على  النار  باإطالق  قاما  قد  كانا  املطلوبني، 

.
110

م�سلحني يكونا  مل  املطلوبني 

قال ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية اإن احلركة “تعد جي�ساً لتحرير امل�سجد   •

الأق�سى وكل فل�سطني”. واأكد احلية، خالل كلمة له يف حفل افتتاح خميمات “َمن للقد�س 2”: 

األ  لكن يجب  اختلفنا،  واإن  لتوحيد فكرنا  نعود  اأن  انتفا�ستنا. علينا  ذاهبون حلماية  “نحن 
اأو بلديات وغريها  “اإن اختلفنا يف م�ساريع �سيا�سية  تغيب البو�سلة عن القد�س”. واأ�ساف: 

.
يجب األ يتحول ذلك لتحويل بو�سلتنا عن العدو وامل�سجد الأق�سى”111

النبي،  الدين عبد  اتهام �سّد �سيف  القد�س املحتلة لئحة  العامة يف  النيابة الإ�رصائيلية  قدمت   •

وهو من �سكان القد�س، تزعم فيها اأنه التقى زكريا جنيب، وهو اأحد اأ�رصى حما�س املحررين، 

.
112

يف تركيا، ونقل اأموالً لعائالت اأ�رصى و�سهداء من احلركة

ق�سف اجلي�س الإ�رصائيلي بالطريان واملدفعية عدداً من املواقع يف قطاع غزة، حيث �سّن طريان   •

الحتالل �سل�سلة غارات على مناطق متفرقة وخ�سو�ساً يف بيت حانون، طالت كلية الزراعة، 

واأر�ساً زراعية، ومواقع تابعة لكتائب الق�سام وكتائب املجاهدين. وقال الناطق با�سم وزارة 
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غارة  خم�سني  نفذت  الإ�رصائيلية  القوات  اإن  البزم،  اإياد  غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  الداخلية 

.
113

جوية ومدفعية م�ساء يوم الأحد، ما اأ�سفر عن اإ�سابة خم�سة مواطنني

رداً على �سوؤال هل قتل الإ�رصائيليني لالأطفال الفل�سطينيني ُيعد اإرهاباً؟، قال وزير اخلارجية   •

حمدد  تو�سيف  على  دويل  اتفاق  دون  اإرهاب  باأنه  يو�سف  اأن  ميكن  “ل  �سكري:  �سامح 

�سّد  الدول  بع�س  متار�سه  والذي  الدولة،  اإرهاب  مثل  دولية  م�سطلحات  وهناك  لالإرهاب، 

.
�سعوب خارج حدودها، اأو قمع معار�سني داخل حدودها، لكنها تدور يف اأطر �سيا�سية”114

قال الرئي�س ال�سوداين عمر الب�سري: “لن اأحتدث عن موقف اإ�رصائيل من ال�سودان، لكن موقفنا   •

حمتلة  دولة  اإ�رصائيل  يتغري،  ولن  الفل�سطينية  الق�سية  لدعم  ثابت  موقف  لدينا  منها،  نحن 

ال�رصيف؛ فهي  القد�س  لدينا،  املقد�سات  الفل�سطينية وحمتلة لأعظم  الأرا�سي  معتدية حتتل 

بالن�سبة لنا نعتربها العدو رقم واحد، لن ندخل معها يف حماولت جارية للتطبيع”. واأ�سار 

التمرد  ال�سودان منذ  “اإ�رصائيل ظلت تدعم كل من حمل ال�سالح �سّد حكومة  اأن  اإىل  الب�سري 

ق�سية  فل�سطني  وق�سية  مبادئ،  اأ�سحاب  نحن  املا�سي.  القرن  من  اخلم�سينيات  يف  الأول 

العالقات  لتغري  احتمال  اأو  اأي حماولت  الأفق  اأنه توجد يف  اأعتقد  لنا، ول  اأ�سا�سية ومبدئية 

.
ال�سودانية الإ�رصائيلية”115

“اإ�رصائيل”  من  املتحدة  الأمم  م�سرتيات  زيادة  عن  النقاب  الثانية  العربية  القناة  ك�سفت   •

بلغت  2015 م�سرتيات  اإن  القناة  وقالت   .2015 �سنة  خالل  واخلدمات،  ال�سلع   من 

خالل  “اإ�رصائيل”  من  ا�سرتت  املتحدة  الأمم  اأن  وذكرت  اأمريكي.  دولر  مليون   91.8

املتحدة  الأمم  م�سرتيات  قيمة  بلغت   2013 �سنة  ويف  دولر،  مليون   69.8 بقيمة   2014

.
116

دولر مليون   45 نحو 

ال�ستقرار  مفتاح  هي  الفل�سطينية  الق�سية  اإن  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�س  قال   •

وال�ستقرار  الأمن  على  بالغ  �سلبي  تاأثري  له  ال�رصاع  ا�ستمرار  واإن  املنطقة،  يف  والأمن 

املوقف  وحول  الأطراف.  جميع  ير�سي  حّل  اإىل  التو�سل  حالة  يف  �ساحر  وتاأثري  باملنطقة، 

الإ�رصائيلي، قال ال�سي�سي: “اأرى اأن القناعة باأهمية ال�سالم تتزايد لدى اجلانب الإ�رصائيلي، 

اخلالف لإنهاء  ال�سي�سي  دعا  كما  اإيجابي”.  موؤ�رص  للق�سية  خمرج  باإيجاد   والقناعة 

الفل�سطينية  ال�سلطة  بني  الوطنية  وامل�ساحلة  فتح،  حركة  داخل  الفل�سطيني   - الفل�سطيني 

.
117

وحركة حما�س، حتى تتهياأ الأجواء جلهد حقيقي لإقامة الدولة

الإثنني، 2016/8/22

جدد القيادي يف حركة حما�س، �سالح الربدويل، حتميل ال�سلطات امل�رصية م�سوؤولية اختفاء   •

الف�سائية  اجلزيرة  قناة  ح�سول  بعد  وذلك   ،2015 اأغ�سط�س  اآب/  منذ  فل�سطينيني  اأربعة 
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وقال  القاهرة.  يف  اأمني  مقر  داخل  اأبنائهم  من  اثنني  تظهر  �سورة  على  املختطفني  اأهايل  من 

�سالمتهم،  على  حفاظاً  معلوماتهم  م�سادر  على  يتحفظون  املختطفني  اأهايل  اإن  الربدويل 

اأي  يف  يعرفون  واأنهم  اأبنائهم  اإىل  تعود  ال�سور  تلك  اأن  بالفعل  لهم  اأكدوا  الأهايل  اأن  م�سيفاً 

.
118

�سجن يتم احتجازهم

“اإن امل�سجد الأق�سى خّط اأحمر، و�سن�ستمر  قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س:   •

عقدته  الذي  الجتماع  خالل  عبا�س،  واأكد  اأهدافنا”.  لتحقيق  الدولية  ال�ساحة  على  بالعمل 

وللجهود  الفرن�سية،  للمبادرة  دعمنا  “ا�ستمرار  على  برئا�سته،  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة 

ال�سالم عملية  لدفع  اإ�رصائيل  على  املرتتبة  اللتزامات  لتنفيذ  الأخرية  والأردنية   امل�رصية 

.
نحو غاياتها”119

الأق�سى  امل�سجد  اإحراق  جرمية  اإن  احل�سيني،  عدنان  وحمافظها  القد�س  �سوؤون  وزير  قال   •

املخطط  من  حمذراً  املتوا�سلة،  الحتالل  جرائم  ب�سبب  م�ستمرة  زالت  ما   1969 �سنة  يف 

الهيكل  لبناء   ،2019 �سنة  يف  اأي  �سنوات،  ثالث  خالل  الأق�سى  هدم  اإىل  الرامي  ال�سهيوين 

.
120

املزعوم مكانه

من  الن�سحاب  اأن   Gideon Sa‘ar �ساعر  جدعون  ال�سابق  الإ�رصائيلي  التعليم  وزير  اأكد   •

ل�سواريخ  ع�سكرية  قاعدة  جعله  فيه،  القائمة  امل�ستعمرات  واإزالة  عاماً،   11 قبل  غزة  قطاع 

الن�سحاب  هذا  بعد  لالإ�رصائيليني  الأمني  الو�سع  حت�سن  مزاعم  اأن  م�سيفاً  حما�س،  حركة 

ري�سون،  ماكور  �سحيفة  يف  �ساعر،  وقال  وع�سقالن.  اأ�سدود  ل�سكان  �سيّما  ول  تتحقق،  مل 

اأبيب  تل  �سكان  جميع  هدد   2014 �سيف  احلرب  يف  اأطلقت  التي  حما�س  �سواريخ  مدى  اإن 

من الإ�رصائيلية  القوات  ان�سحاب  اأن  واأ�ساف  “اإ�رصائيل”.  �سكان  عموم  وتقريباً   والقد�س، 

.
121

ال�سفة الغربية �سيكون اأمراً فظيعاً لالإ�رصائيليني على �سوء جتربة الن�سحاب من غزة

قال رئي�س الوزراء الرتكي، بن علي يلدرمي، معلقاً على الق�سف الإ�رصائيلي على غزة: “نريد   •

مع  عالقاتنا  تطبيع  املدنيني.  �سّد  الهجمات  هذه  اإقرار  ميكن  ل  اإنه  �رصاحة  وبكل  نقول  اأن 

اإ�رصائيل ل مينع اأبداً موقفنا جتاه ق�سايا ال�سعب الفل�سطيني العادلة”. وقالت وزارة اخلارجية 

الهجمات جتاه  ال�سمت  التزامنا  يعني  ل  اإ�رصائيل  مع  بالدنا  عالقات  “تطبيع  اإن   الرتكية 

الفل�سطينية الق�سية  عن  الدفاع  �سنوا�سل  العك�س،  بل  الفل�سطيني،  ال�سعب  ت�ستهدف   التي 

.
يف وجه ممار�سات اإ�رصائيل املنافية للقانون الدويل وال�سمري الإن�ساين قبل كل �سيء”122

قال الحتاد الأوروبي اإنه وحكومة فنلندا قدما 14 مليون يورو )نحو 15.84 مليون دولر(   •

مل�ساعدة م�ست�سفيات القد�س املحتلة على احلفاظ على اخلدمات الطبية بالغة الأهمية واملقدمة 

للفل�سطينيني. واأ�ساف مكتب الحتاد يف القد�س اأنه “منذ العام 2012، وفَّر الحتاد الأوروبي 
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يف  للم�ساعدة  دولر[  مليون   90.56 ]نحو  يورو  مليون   80 عن  يزيد  ما  الأع�ساء  والدول 

 .
تخفيف الأعباء املالية، التي تواجه �ستة م�ست�سفيات يف �سبكة م�ست�سفيات القد�س”123

قام مدير عام وزارة اخلارجية الإ�رصائيلية دوري جولد يف 2016/8/22 بزيارة نادرة لدولة   •

“اإ�رصائيل”،  ا�سمها، ول تقيم عالقات ديبلوما�سية مع  الإعالن عن  يتم  اإفريقيّة م�سلمة، مل 

.
124

وقابل هناك م�سوؤولني يف تلك الدولة

الثالثاء، 2016/8/23

“�سوت  اإذاعة  نقلتها  ت�رصيحات  يف  ليربمان،  اأفيجدور  الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

ليربمان:  واأ�ساف  ال�سالح”.  من  بنزعه  “م�رصوط  غزة  قطاع  اإعمار  اإعادة  اإن  اإ�رصائيل”، 

“موقفي معروف ويق�سي بالرتميم مقابل نزع ال�سالح يف قطاع غزة. هذه هي املعادلة. ل 
ميكن لإ�رصائيل اأن ت�سمح بت�سلح حركة حما�س”. وتابع: “من يتحدث عن رفع احل�سار فاإن 

جوابي هو: ل م�سكلة يف ذلك ولكن الرتميم يف قطاع غزة يقابله جتريد القطاع من ال�سالح”. 

وحفر  الت�سلح  اأجل  من  الأموال  بـ“ا�ستخدام  حما�س  حركة  الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  واتهم 

الأنفاق”، مرجعاً ذلك “لأنها تعلم اأن اإ�رصائيل والأمم املتحدة والحتاد الأوروبي �سيهتمون 

.
ب�سكان القطاع يف حالة ح�سول اأزمة اإن�سانية هناك”125

�رصب رجال �رصطة فل�سطينيون حتى املوت اأم�س “مطلوباً” عقب اعتقاله يف نابل�س. واأعلن   •

رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل ت�سكيل جلنة حتقيق يف احلادث. واأقرت ال�سلطة 

“العقل املدبر”  اإن املطلوب متهم باأنه  الفل�سطينية بواقعة ال�رصب، لكنها بررت ذلك بالقول 

وراء قتل اثنني من رجال ال�رصطة يف 2016/7/18. وقال حمافظ نابل�س اللواء اأكرم الرجوب 

اإن رجال ال�رصطة انهالوا �رصباً على اأحمد حالوة )50 عاماً( بعد اأن �ستََمهم، ما اأدى اإىل وفاته 

.
126

حتت ال�رصب

الفل�سطينية  احلكومة  اإن  احل�ساينة  مفيد  الفل�سطيني  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزير  قال   •

كلياً  املهدمة  املنازل  لأ�سحاب  اإيجارات  بدل  دولر  مليون   75 مبلغ  وتوفري  ب�رصف  قامت 

الإمنائي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الأونروا،  وكالة  مع  بالتن�سيق  غزة،  قطاع  يف  كلي  �سبه  اأو 

بتمويل  كلياً  املهدمة  املنازل  واإيواء لأ�سحاب  كاإغاثة  7 ماليني دولر  كما �رصفت احلكومة 

من قطر. واأ�ساف احل�ساينة، يف ت�رصيح �سحفي، اأن اإجمايل ما مّت اإعادة اإعماره اأو يتوفر له 

متويل: 6,870 وحدة �سكنية من اأ�سل قرابة 11 األف وحدة �سكينة مهدمة كلياً، بن�سبة اإجناز 

تبلغ 62.5%. واأو�سح اأنه مّت اإ�سالح اأكرث من 130 األف وحدة �سكنية ت�رصرت جزئياً مببلغ 
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اإجمايل قيمته 180 مليون دولر، بن�سبة اإجناز تبلغ 61%. واأ�سار اإىل اأنه مّت النتهاء من اإزالة 

.
127

ركام عدوان 2014، حيث متت اإزالة قرابة مليوين طن )ملياري كغ( ي�سمن الركام

اأن  الإ�رصائيلي،  العا�رصة على موقعها، عن م�سوؤول يف جي�س الحتالل  العربية  القناة  نقلت   •

ال�سالح،  من  كبرية  كميات   ،2016 بداية  منذ  الأكرب  هي  عملية  يف  �سبطت،  الحتالل  قوات 

�سبط ال�سابط  وزعم  واخلليل.  حلم  بيت  يف  ال�سالح  لت�سنيع  معامل  �سبعة  مداهمة   خالل 

22 خمرطة وحمددة، اإىل جانب نحو 50 قطعة �سالح. وذكرت اأنه مّت اعتقال فل�سطينينَي اثنني. 

29 ور�سة لت�سنيع   ،2016 اأغلق منذ بداية عام  “اجلي�س  اأن  كما ذكرت ال�رصطة الإ�رصائيلية 

.
الأ�سلحة يف ال�سفة”128

580م  بطول  الأر�س  حتت  نفق  بحفر  اأويل  تقرير  يف  الإ�رصائيلية  الآثار  �سلطة  اعرتفت   •

منطقة اإىل  وي�سل  اجلنوب  باجتاه  الأق�سى  للم�سجد  الغربية  اجلنوبية  الزاوية  من   ميتد 

.
129

عني �سلوان و�سط البلدة

اأطلقت موؤ�س�سة القد�س الدولية تقريرها ال�سنوي العا�رص الذي يوثق العتداءات الإ�رصائيلية   •

على امل�سجد الأق�سى خالل الفرتة املمتدة من 2015/8/1 حتى 2016/8/1، م�سرية اإىل اأن عدد 

.
130ً

الذين اقتحموا الأق�سى خالل الفرتة نف�سها بلغ نحو 13,733 مقتحما

ذكر حمافظ �سلطة النقد الفل�سطينية عزام ال�سوا اأن الأردن اأنهى امل�سكلة املتعلقة مبنح �سكان   •

.
131

قطاع غزة ورقة عدم املمانعة لدخول الأرا�سي الأردنية

ال�سفر  بعدم  الأمريكيني  للرعايا  اللهجة  قوي  حتذيراً  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأ�سدرت   •

فتح  لدى  ممكنة  فر�سة  اأقرب  يف  الرحيل  على  هناك  املوجودين  فيه  وحثت  غزة،  قطاع  اإىل 

.
132

املعابر

يف العاجلة  التدخالت  برنامج  لدعم  دولر  مليون   355.95 الأونروا  وكالة  طلبت   • 

.
133

قطاع غزة

الأربعاء، 2016/8/24

اأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية عن ا�ست�سهاد فل�سطيني متاأثراً بجراح اأ�سيب بها بر�سا�س   •

جي�س الحتالل الإ�رصائيلي، قرب م�ستعمرة يت�سهار يف حميط مدينة نابل�س، بعدما نفذ عملية 

.
134

طعن جلندي اإ�رصائيلي، واأ�سابه بجراح يف رقبته

اجلن�سية  حلملة  ال�سماح  بعدم  الأمريكية  نظريتها  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  طالبت   •

الأمريكية بامل�ساركة يف القتحامات غري القانونية للم�سجد الأق�سى، عقب اقتحامات جماعات 

2016/8/23 للم�سجد، �سمت اإحداها ع�سواً يهودياً يف جمل�س ال�سيوخ الأمريكي  يهودية يف 

.
135

عن ولية يوتا
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عن  املفتوح  اإ�رصابه  كايد  بالل  الأ�سري  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  يف  القيادي  علّق   •

الطعام الذي ا�ستمر 71 يوماً، بعد التو�سل اإىل اتفاق يق�سي بتحديد فرتة العتقال الإداري له 

.
واإطالق �رصاحه بعد اإنهائها يف 1362016/12/1

اعرتف رئي�س احلكومة الإ�رصائيلية بنيامني نتنياهو بعدم قدرته على اإقالة وزراء، وخ�سو�ساً   •

الوزيرين نفتايل بينت واأفيجدور ليربمان. وبرر نتنياهو عدم قدرته على اإقالتهما بالقول اإنه 

اأن ت�سقط. وهذا لي�س  “يف طريقة احلكم لدينا، النظام الئتاليف هو م�سكلة، فاحلكومة ميكن 
.
نظاماً رئا�سياً، ول ميكنني اإقالتهما”137

عمليات  ب�ساأن  ملفات  �سبعة  اإغالق  الإ�رصائيلي  الحتالل  جي�س  يف  الع�سكري  املدعي  قرر   •

اجلي�س الإ�رصائيلي يف احلرب على قطاع غزة يف �سيف �سنة 2014، وذلك دون فتح حتقيق 

يف ال�رصطة الع�سكرية، علماً اأن اأربعة ملفات تت�سل بقتل مدنيني فل�سطينيني يف اأثناء احلرب. 

وبح�سب بيان املدعي الع�سكري، ل يوجد �سبهات بارتكاب خمالفة جنائية يف احلالت التي 

Sharon Afek اأفيك  �سارون  الع�سكري  املدعي  قرر  كما  اإليها.  امل�سار  امللفات   ت�سمنتها 

جي�س  عمليات  ب�ساأن  الع�سكرية  ال�رصطة  جتريها  كانت  حتقيق  ملفات  خم�سة  اإغالق 

معتقل  �رصب  �سكوى  يف  فقط،  واحد  ملف  يف  حتقيق  فتح  وتقرر  غزة.  قطاع  يف  الحتالل 

.
138

فل�سطيني و�رصقة نقوده

اجلنائي  التحقيق  اإغالق  قرر  الإ�رصائيلي  اجلي�س  اإن  اأحرونوت  يديعوت  �سحيفة  قالت   •

ال�ستخبارات  وحدات  من  الدائمة  القوات  من  جندياً   74 �سّد  اأ�سهر  �ستة  نحو  قبل  بداأ  الذي 

اإىل  اجلنود  بتقدمي  الكتفاء  اجلي�س  وقرر  تنزه”.  رحالت  يف  “التالعب  ق�سية  يف  والتن�ّست، 

حماكمة ان�سباطية بتهمة القيام بت�رصفات غري مالئمة. كما قرر اجلي�س تنحية ع�رصة �سباط 

.
139

من اخلدمة الع�سكرية، ثالثة منهم ا�ستقالوا مببادرتهم

اأكدت وكالة الأونروا اأنه “ل يوجد اأّي توجه لتاأجيل موعد بدء العام الدرا�سي اجلديد، املقّرر   •

ت�سهدها  التي  اخلانقة  املالية  الأزمة  ب�سبب   ،]2016 �سبتمرب  اأيلول/  ]بداية  املقبل  الأ�سبوع 

.
الوكالة”140

اأمر   66 اأ�سدرت  الإ�رصائيلي  الحتالل  �سلطات  اإن  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  جمعية  قالت   •

اعتقال اإداري بحق اأ�رصى فل�سطينيني؛ بينهم ثالثة �سحفيني. واأ�سار النادي اإىل اأن 22 اأمراً 

.
141

�سدر للمرة الأوىل، و44 ُجّدد لهم العتقال الإداري

اأطلق وزير اخلارجية واملغرتبني اللبناين جربان با�سيل برنامج ا�ستعادة اجلن�سية اللبنانية،   •

واأ�سار اإىل اأنه “يف هذه املرحلة، يعاين لبنان ما يعانيه من اأعباء الوجود الفل�سطيني املتوا�سل، 

ومن ثقل نزوح �سوري كثيف اإىل اأرا�سيه”. و�سدد على “اأن التعبري الأ�سهل اأننا نعيد اجلن�سية 
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اإىل اأ�سحابها اللبنانيني يف الوقت الذي هويتنا فيه مهددة، لذلك نحن معنيون باأن نعطي هذا 

احلدث بعده احلقيقي والوطني واجلامع، ونقول لكل امل�سوؤولني الدوليني واأبنائنا اللبنانيني 

يف هذه املنا�سبة، اأننا ل نريد جتني�س جرياننا اأعزائنا ال�سوريني والفل�سطينيني املوجودين يف 

.
وطننا، نحن نريد اإعطاء اجلن�سية لأولدنا واأخواتنا واأهلنا اللبنانيني يف اخلارج”142

اخلمي�س، 2016/8/25

بلدية  رئي�س  عن  “كيوبر�س”  الأق�سى  وامل�سجد  القد�س  ل�سوؤون  الإعالمي  املركز  نقل   •

�سي�سهد  )التلفريك(  الهوائي  القطار  م�سار  خمطط  اإن  قوله  بركات  نري  القد�س  يف  الحتالل 

اأنه �سيمّر يف قلب بلدة �سلوان، ولي�س فقط يف طرفها العلوي، و�سيمر فوق  اأهمها  تغيريات، 

وال�رصقية.  اجلنوبية  جهتيه  من  الأق�سى  امل�سجد  بجوار  مروراً  القد�س،  يف  العربية  الأحياء 

بع�ُس  ُن�رصت  القد�س،  يف  الليكود  حزب  لن�سطاء  داخلي  اجتماع  خالل  بركات،  واأ�ساف 

 فقراته على ال�سفحة ال�سخ�سية اخلا�سة به على موقع الفي�سبوك وتفا�سيل اأخرى ن�رصتها

�سحيفة هاآرت�س: “لنوؤكد للجميع من هو �ساحب ال�سيادة يف القد�س ومن هو �ساحب البيت”. 

اأنه يخطط جللب ع�رصة ماليني زائر �سنوياً للم�ساركة يف هذا امل�سار الذي  واأكد بركات على 

ي�سميه الحتالل “احلو�س املقد�س”.

واأ�سار خبري �سوؤون ال�ستيطان يف جمعية الدرا�سات العربية خليل التفكجي اإىل اأن جزءاً من 

املحطات اخلم�س التي �سيمر منها التلفريك هو بيد جمعية اإلعاد ال�ستيطانية “مما يدلل على 

.
نية الحتالل لتهويد املدينة ب�سكل كبري”143

ك�سفت كتائب الق�سام تفا�سيل جديدة لعملية ت�سلل خلف خطوط اجلي�س الإ�رصائيلي، نفذتها   •

واحتوى   .2014 �سيف  يف  غزة  قطاع  على  العدوان  خالل  غزة  مدينة  �رصق  النخبة،  وحدة 

اأ�رص  لعملية  مرة  لأول  عر�ست  حقيقية  م�ساهد  على  “ال�سباب”،  ا�سم  حمل  الذي  الفيلم، 

اجلندي �ساوؤول اآرون، وعملية الت�سلل خلف اخلطوط الذي نفذتها النخبة بعد عملية الأ�رص 

.
يف 1442014/7/25

الإ�رصائيلي بنيامني  الوزراء  اإن رئي�س   Ben Caspit الإ�رصائيلي بن كا�سبيت  ال�سحفي  قال   •

اأنه  عن  احلريدمي،  اليهود  ال�سحفيني  من  جمموعة  مع  لقاء  يف  النقاب،  ك�سف  نتنياهو 

عالقات  تقيم  ل  التي  العربية،  الدول  قادة  من  عدد  مع  مبا�رصة”  �سخ�سية  “عالقات  يقيم 

.
ديبلوما�سية مع “اإ�رصائيل”145

وقالت   .2016 املحلية  لالنتخابات  الرت�سح  مرحلة  انتهاء  املركزية  النتخابات  جلنة  اأعلنت   •

عن يزيد  ما  اللجنة  ا�ستالم  اإىل  ت�سري  الأولية  الإح�سائيات  اإن  لها،  ر�سمي  بيان  يف   اللجنة، 

.
146

860 طلب تر�سح يف جميع املحافظات
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اأعلنت حركة حما�س اأنها لن تقدم اأي قوائم با�سمها يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة لالنتخابات   •

با�سم  الر�سمي  الناطق  زهري  اأبو  �سامي  وقال   ،2016/10/8 يف  املقررة  والبلدية  املحلية 

القطاع يف  والبلدية  املحلية  النتخابات  يف  الكفاءات  قوائم  �ستدعم  “حما�س  اإن   احلركة 

.
وال�سفة”147

اأن  “مدى”،  واحلريات  للتنمية  الفل�سطيني  املركز  عام  مدير  الرمياوي،  مو�سى  ك�سف   •

الإعالمية  احلريات  �سّد  �سجلت  التي  والفل�سطينية  الإ�رصائيلية  النتهاكات  عدد  “اإجمايل 
 2015 عام  من  الأول  الن�سف  خالل  انتهاكاً   224 من  تراجعت  حيث   ،%12 بن�سبة  انخف�س 

اإجمايل عدد  2016”. واأرجع تراجع  العام اجلاري  الن�سف الأول من  انتهاكاً خالل   198 اإىل 

يف  عليه  كانت  عما   %41 الفل�سطينية،  النتهاكات  عدد  يف  الكبري  النخفا�س  اإىل  النتهاكات 

 .%17 ارتفعت بن�سبة  الإ�رصائيلية  اأن النتهاكات  اإىل  2015، م�سرياً  الأول من �سنة  الن�سف 

الفل�سطينية النتهاكات  عدد  بلغ  حني  يف  اعتداء   133 الإ�رصائيلية  النتهاكات  عدد   وبلغ 

.
148

65 انتهاكاً، 43 انتهاكاً منها �سجلت يف ال�سفة الغربية، و22 انتهاكاً يف قطاع غزة

من الأول  الن�سف  يف  دولر  مليون   938 “اإ�رصائيل”  مع  الفل�سطينية  التجارة  عجز  بلغ   • 

بلغ حني   2015 �سنة  من  الأول  الن�سف  عن   %4.9 ن�سبته  بانخفا�س   ،2016  �سنة 

وانخف�ست  الفل�سطيني.  لالإح�ساء  املركزي  للجهاز  تقرير  بح�سب  دولر،  مليون   985.5

 قيمة الواردات الفل�سطينية من “اإ�رصائيل” اإىل 1.335 مليار دولر، مقارنة مع 1.384 مليار

“اإ�رصائيل”  اإىل  الفل�سطينية  ال�سادرات  و�سجلت   .2015 �سنة  من  نف�سها  للفرتة  دولر 

اأما  398.5 مليون دولر.  اأن كانت  بعد  397 مليون دولر،  اإىل  لت�سل قيمتها  تراجعاً طفيفاً 

الفل�سطينية مبقدار  الواردات  الفل�سطيني مع اخلارج عموماً، فقد زادت  التجاري  امليزان  يف 

مبقدار الفل�سطينية  ال�سادرات  قيمة  وتراجعت  دولر،  مليار   2.486 اإىل  دولر  مليون   86 

.
149

9 ماليني دولر اإىل 449.5 مليون دولر

الأمينة املوريتانية  الزراعة  وزيرة  مع  �سلطان  �سفيان  الفل�سطيني  الزراعة  وزير  وّقع   • 

بنت القطب ولد اأمم، على مذكرة تفاهم خم�س�سة لتفعيل التعاون بني احلكومتني الفل�سطينية 

 .
150

واملوريتانية يف املجال الزراعي

اجلمعة، 2016/8/26

النار عليه على مدخل  اإطالق جنود الحتالل  الفل�سطيني زكريا حامد بعد  ال�ساب  ا�ست�سهد   •

ذوي  من  ال�سهيد  اأن  القرية  يف  حملية  م�سادر  وذكرت  اهلل.  رام  مدينة  �سمال  �سلواد  قرية 

.
151

الحتياجات اخلا�سة، واأن جنود الحتالل منعوا الطواقم الطبية من الو�سول اإليه



370

اليوميات الفل�سطينية

اأعلن اللواء عدنان ال�سمريي، املتحدث الر�سمي با�سم الأجهزة الأمنية الفل�سطينية، اأن قوات   •

العدالة واملطلوب الأخري على  الفار من  الكردي  الفل�سطيني متكنت من �سبط �سالح  الأمن 

.
152

خلفية ق�سية اغتيال �سابَطي اأمن يف 2016/6/30، يف نابل�س

اأمنياً،  ملفاً  لي�سوا  الفل�سطينيني  اإن  اإبراهيم  عبا�س  اللواء  اللبناين  العام  الأمن  عام  مدير  قال   •

بل �سعب ُهّجر من اأر�سه ومتت ا�ست�سافته من ِقبل ال�سعب اللبناين، ويجب اأن يعامل على 

“اخلطاأ املميت الذي نقع فيه  اأن  اإبراهيم يف حديث تلفزيوين،  اأنه �سعب �ساحب حّق. وراأى 

معهم  قائم  “التن�سيق  اأن  على  و�سدد  اأمني”.  ملف  اأنهم  على  الفل�سطينيني  مع  نتعامل  اأننا 

.
و�سي�ستمر اإىل حني فكفكة جميع الألغام املوجودة داخل املخيمات”153

الأمني  �سكلها  التي  احلقائق  تق�سي  جلنة  اإىل  ا�ستناداً  اإنه  لها،  بيان  يف  الأونروا،  وكالة  قالت   •

العام لالأمم املتحدة يف اعتداء قوات الحتالل الإ�رصائيلي على من�ساآت تابعة لها خالل احلرب 

2014، فقد وقعت احلادثة يف مدر�سة تابعة لها، مّت  التي �سنتها على قطاع غزة �سيف �سنة 

 2,700 املدر�سة ما بني  تلك  يقيم يف  2014/7/18. وكان  لتكون ملجاأ طوارئ يف  تخ�سي�سها 

الواقع  ال�سارع  لق�سف  بدقة  موجهاً  �ساروخاً  الحتالل  جي�س  واأطلق  �سخ�س.   2,900 اإىل 

خارج املدر�سة التي كانت قد فتحت اأبوابها. وقد قتل 15 �سخ�ساً يف حميط النفجار، واأ�سيب 

يف الحتالل  جي�س  اأعلمت  الأونروا  اأن  البيان  واأ�ساف  بجراح.  �سخ�ساً   30 عن  يقل  ل   ما 

“33 منا�سبة منف�سلة باأن هذه املدر�سة يف رفح كانت ت�ستخدم لإيواء النازحني، وكانت اآخر 
.
تلك املنا�سبات قبل �ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم”154

نظمت جلان الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني يف مدينة كيب تاون بدولة جنوب اإفريقيا وقفة   •

ت�سامنية مع الأ�رصى امل�رصبني عن الطعام يف �سجون الحتالل الإ�رصائيلي، طالبت خاللها 

.
155

باإطالق �رصاح الأ�رصى الفل�سطينيني

ال�سبت، 2016/8/27

اأنها لن تر�سخ حلمالت التهديد وال�سغط ال�ساعية لإف�سال النتخابات  اأكدت حركة حما�س   •

اأجل  من  متتلكها  التي  القوة  وعنا�رص  اأوراق  كل  ا�ستخدام  يف  م�سيها  على  م�سددة  املحلية، 

ويقوي  �سموده  ويعزز  الفل�سطيني  ال�سعب  يخدم  مبا  الأ�سلح  واختيار  وتقدمي  اإجناحها 

لها، عن ر�سدها وتوثيقها  بيان  وحدته وت�سديه ملخططات الحتالل. وك�سفت احلركة، يف 

حما�س  ا�ستنكرت  كما  القوائم.  وت�سجيل  الرت�سيح  فرتة  خالل  جرت  التي  لالنتهاكات 

الإجراءات التي تنتهجها ال�سلطة الفل�سطينية وحركة فتح بال�سفة، من خالل ت�سيي�س الق�ساء 

الدعوى  ال�سفر. ورف�ست احلركة  اإىل نقطة  اأجل تكري�س النق�سام والعودة  وا�ستعماله من 
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الإداري  الو�سع  ال�رصعية عن  العليا بال�سفة لنزع  اإىل املحكمة  اأحد املحامني  ِقبل  املقدمة من 

يف قطاع غزة. و�سددت على اأن الت�سكيك يف الو�سع الإداري القائم يف قطاع غزة، يعد مبنزلة 

“الطعن امل�سبق” يف �سالمة العملية النتخابية. واأكدت احلركة رف�سها لأي نتائج مرتتبة على 
.
156

قرار املحكمة

افتُتح يف العا�سمة ال�سورية دم�سق مقر �سفارة دولة فل�سطني اجلديد، بح�سور ممثلني عن   •

.
157

الف�سائل الفل�سطينية

اأنهت طباعة  الوزارة  اأن  الفل�سطيني ب�رصي �سالح  العايل  اأكد وكيل وزارة الرتبية والتعليم   •

الرابع  وحتى  الأول  ال�سف  من  اجلديد،  املنهاج  كتب  خ�سو�ساً  املدر�سية،  الكتب  جميع 

الأ�سا�سي، واأن هذه الكتب و�سلت اإىل املدار�س جلميع ال�سفوف، با�ستثناء 300 األف ن�سخة 

.
158

من كتاب، متاطل “اإ�رصائيل” يف اإدخالها اإىل حمافظات غزة

اإ�سقاط طائرة ا�ستطالع اإ�رصائيلية بدون طيار �سمال قطاع  متكنت املقاومة الفل�سطينية من   •

.
159

غزة

قالت و�سائل اإعالم اإ�رصائيلية اإن رئي�س حزب �سا�س ووزير الداخلية اأرييه درعي، ورئي�سي   •

 Yaakov Litzman ليت�سمان  يعقوب  ال�سحة  وزير  هتوراة(،  )يهدوت  التوراة  يهود  كتلة 

لتو�سيع  اأعمال  تنفيذ  على  ب�سدة  احتجوا   ،Moshe Gafni غفني  مو�سيه  الكني�ست  وع�سو 

حمطة قطار يف تل اأبيب يف يوم ال�سبت، قائلني اإنه يتم تنفيذ هذه الأعمال يف يوم ال�سبت بالرغم 

احلريدية  الأحزاب  روؤ�ساء  واأجرى  معهم.  مّت  الذي  لالتفاق  خالفاً  ذلك  �رصورة  عدم  من 

نتنياهو بعقد اجتماع عاجل معه، فيما قالت م�سادر يف يهدوت  مداولت طالبوا يف ختامها 

.
160

هتوراة اإن الثالثة �سيطالبون نتنياهو باإقالة كات�س

ذكرت هيئة �سوؤون الأ�رصى واملحررين اأن 750 اأ�سرياً فل�سطينياً يقبعون يف زنازين العتقال   •

الإداري داخل �سجون الحتالل الإ�رصائيلي، دون اأمر ق�سائي اأو توجيه لوائح اتهام حمددة 

لأكرث  بحقهم  العتقال  قرار  جتديد  مّت  الإداريني  املعتقلني  من   %60 اأن  واأو�سحت  �سدهم. 

من مرة واحدة خالل �سنة 2016. وك�سف البيان عن اأن جمموع اأوامر العتقال الإداري التي 

.
161

�سدرت منذ �سنة 2000 بلغت 25 األف اأمر

الأحد، 2016/8/28

قال اإلياهو ليبمان Eliyahu Libman، م�سوؤول الأمن املدين للم�ستوطنني اليهود يف اخلليل،   •

اأمام املحكمة الع�سكرية التي عقدت للرقيب اإيلور عزاريا Elor Azaria، الذي التقطت �سور 

من  دقيقة   15 نحو  بعد  ال�رصيف  الفتاح  عبد  راأ�س  على  النار  يطلق  وهو   2016/3/24 يف  له 
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اإ�سابة الأخري بر�سا�س جندي اآخر: “ل يوجد هناك مربر للتهم املوجهة �سّد عزاريا، هناك 

جنود اآخرون قاموا بقتل منفذي هجمات من دون اأن تتم حماكمتهم”. واأ�ساف: “يف اأحداث 

اإرهابية كنت �ساهداً عليها راأيت باأم عيني اأنه يف كل مرة يقوم فيها اإرهابي بتنفيذ هجوم يقوم 

اجلنود باإطالق النار عليه يف و�سط احل�سد حتى يتم حتييده.. ومن ثم يطلقون ر�سا�سة يف 

راأ�س الإرهابي حتى ل يتمكن من تفجري حزام نا�سف اأو موا�سلة الهجوم. هوؤلء اجلنود مل 

.
يذهبوا اإىل املحكمة اأبداً”162

اأطلق رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل الن�سخة الأوىل من املنهاج الفل�سطيني اجلديد   •

ملبنى  الأ�سا�س  اأ�سا�سي، وو�سع حجر  الرابع  الأول وحتى  الأ�سا�سية من  املرحلة  ل�سفوف 

التعليم العايل، وافتتح املبنى اجلديد لوزارة الرتبية والتعليم، ود�سن نظام الطاقة ال�سم�سية، 

.
163

وافتتح قاعة ال�سهيد يا�رص عرفات يف الوزارة

وفتيات  لن�ساء  اعتقال  حالة   153 ر�سد  اأنه  فل�سطني  اأ�رصى  مبركز  الدرا�سات  وحدة  اأكدت   •

.
فل�سطينيات من قبل قوات الحتالل الإ�رصائيلي منذ بداية �سنة 1642016

تويف وزير الدفاع الإ�رصائيلي الأ�سبق بنيامني بن األيعازر Binyamin Ben Eliezer عن عمر   •

.
165ً

ناهز 80 عاما

 ،2016 ل�سنة  الأول  للربع  القت�سادية  التطورات  تقرير  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأ�سدرت   •

وي�سري التقرير اإىل عودة التعايف الن�سبي لالقت�ساد الفل�سطيني، حيث منا الناجت املحلي بنحو 

 ،2015 الرابع  الربع  عن   %6.1 وبنحو   ،2016 الأول  الربع  خالل  �سنوي  اأ�سا�س  على   %8

وذلك عطفاً على توجه مماثل يف ال�سفة الغربية، حيث بلغ النمو 4.2%، مقابل 1% عن الربع 

ٍ مرتفعة، فا�ستقر منو القطاع عند %21.1  ال�سابق. بينما حافظ قطاع غزة على م�ستويات منو

الرتفاع  عاود  البطالة  معدل  اأن  اإل  ال�سابق.  الربع  عن   %24.7 مقابل  �سنوي،  اأ�سا�س  عن 

جمدداً يف الربع الأول 2016، ل �سيّما يف قطاع غزة، حيث قفز اإىل 41.2% عنه يف الربع ال�سابق 

)38.4%(. اأما يف ال�سفة الغربية، فقد انخف�س معدل البطالة اإىل 18% مقابل 18.7% يف الربع 

الأول  الربع  خالل   %26.6 اإىل  فل�سطني  يف  البطالة  معدل  ارتفع  املح�سلة،  يف   .2015 الرابع 

.
2016، مقارنًة مع 25.8% يف الربع الرابع 1662015

الإثنني، 2016/8/29

وعربية  دولية  جهوداً  ثمة  اإنه  الأو�سط،  ال�رصق  ل�سحيفة  مطلعة  فل�سطينية  م�سادر  قالت   •

الإ�رصائيلي  الوزراء  ورئي�س  عبا�س،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  بني  قمة  لعقد  تبذل  كبرية 

بنيامني نتنياهو، يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو، برعاية الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني، 
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تنفيذ  اأولً  ي�سرتط  عبا�س  فاإن  امل�سادر،  وبح�سب  نهائياً.  رداً  يعطِ  مل  عبا�س  الرئي�س  لكن 

الأ�رصى  من  الأخرية  الرابعة  الدفعة  عن  الإفراج  ذلك  يف  مبا  القدمية،  التزاماتها  “اإ�رصائيل” 
الفل�سطينيني القدامى قبل عقد اللقاء، وجتميد ال�ستيطان. كما ن�رص موقع �سحيفة يديعوت 

نتنياهو وعبا�س برعاية بوتني يف  ات�سالت بني  الإ�رصائيلية تقريراً حول ترتيب  اأحرونوت 

.
167

مو�سكو

ن�رصت جلنة النتخابات املركزية الفل�سطينية الك�سف الأويل لأ�سماء القوائم ومر�سحيها، يف   •

مكاتب املناطق النتخابية التابعة للجنة يف كافة املناطق الفل�سطينية، ويف مقار جمال�س الهيئات 

املحلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. واأظهر الك�سف الأويل اأنها تلقت 874 قائمة؛ 787 منها يف 

ال�سفة الغربية و87 يف القطاع. واأ�سارت اإىل اأنها قبلت تر�سح 867 قائمة م�ستوفية لل�رصوط، 

يف حني رف�ست �سبع قوائم لعدم ا�ستيفائها ال�رصوط القانونية اخلا�سة بالرت�سح، منها �سّت 

.
168

قوائم يف ال�سفة وقائمة واحدة يف القطاع

اأعلن �ستة معتقلني �سيا�سيني لدى الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف رام اهلل الإ�رصاب املفتوح   •

بالإفراج  2016، وللمطالبة  اأبريل  اعتقالهم منذ ني�سان/  ا�ستمرار  على  الطعام احتجاجاً  عن 

.
169

عنهم

للجزائر  زيارة  خالل  مرزوق،  اأبو  مو�سى  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  اأعلن   •

اأن احلكومة اجلزائرية وافقت ر�سمياً على فتح مكتب للحركة  على راأ�س وفد ميثل حما�س، 

.
170

باجلزائر

ك�سفت م�سادر مطلعة لوكالة قد�س بر�س اأن حركة حما�س انتهت موؤخراً من �سياغة ما اأ�سمته   •

تت�سّمن  مف�سلة  وثيقة  حول  يدور  احلديث  اأن  امل�سادر  واأو�سحت  ال�سيا�سية”.  “الوثيقة 
الحتالل  مع  وال�رصاع  الفل�سطينية  بالق�سية  املتعلقة  اجلوانب  جممل  من  احلركة  مواقف 

اإىل  اإ�سافة  الوطنية،  الف�سائل  وبقية  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  مع  والعالقة  الإ�رصائيلي، 

طبيعة العالقة مع الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية. وقالت: “هذه الوثيقة التي �ستن�رصها 

احلركة بن�سها احلريف و�ستقوم باإطالع اجلماهري عليها خالل املرحلة املقبلة، ت�سمل مواقف 

متقدمة ومتطورة للحركة”. وبح�سب امل�سادر، فاإن نخبة من اخلرباء والباحثني والأكادمييني 

باإعداد  اأ�سهمت  وموؤ�س�سيها،  حما�س  قيادات  من  جمموعة  جانب  اإىل  والعرب،  الفل�سطينيني 

.
171

هذه الوثيقة

قال زئيف األكني، وزير �سوؤون القد�س، اإن الهتمام بجبل الزيتون يرتبع على �سلّم اأولويات   •

ما  قبل  من  له  اأعّد  ا�ستقبال  حفل  يف  واأ�ساف،  نتنياهو.  بنيامني  الحتالل  حكومة  رئي�س 
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ي�سمى “اللجنة العاملية حلماية جبل الزيتون” يف ولية نيويورك الأمريكية بح�سور القن�سل 

الإ�رصائيلي داين ديان Dani Dayan: “باأن احلكومة احلالية ر�سدت ماليني ال�سواكل لتاأمني 

الزوار للموقع، عرب تركيب ع�رصات كامريات املراقبة، وتكثيف الوجود ال�رصطي، فيما اأعدت 

.
خطة خما�سية، حتى عام 2020، لتكثيف امل�ساريع يف اجلبل/ املقربة”172

اأن  نوما،  روين  اجلرنال  الإ�رصائيلي  الحتالل  جي�س  يف  الو�سطى  املنطقة  قائد  ك�سف   •

“اإ�رصائيل” كانت م�سوؤولة عن 85% من مكافحة “الإرهاب” يف ال�سفة الغربية، فيما الأجهزة 
الأمنية الفل�سطينية كانت توؤدي دوراً بن�سبة 15%. اأما الآن، اأ�ساف اجلرنال نوما، كما اأفادت 

الن�ساطات  من   %40 ُيوازي  مبا  ال�سلطة  تقوم  املعادلة:  فتغرّيت  العربية،  هاآرت�س  �سحيفة 

.
الأمنية، و“اإ�رصائيل” 173%60

اأخلت ال�رصطة الع�سكرية الإ�رصائيلية �رصاح جندي اإ�رصائيلي متهم بقتل فل�سطيني بدم بارد   •

اإىل وحدته الع�سكرية بعد حتقيقات  2016/8/26، و�سمحت له بالعودة  قرب رام اهلل اجلمعة 

حول “تهمة القتل غري العمد ل�ساب فل�سطيني اأعزل بالقرب من بلدة �سلواد”. وقال حمامي 

للتعليمات  وفقاً  و“ت�رصف  منه،  مطلوب  هو  مبا  قام  اإنه  اجلندي  عن  يرتافع  الذي  الدفاع 

التي  والأخطار  لل�سبهات،  املثرية  الفل�سطيني  ال�ساب  ت�رصفات  �سوء  يف  وذلك  الع�سكرية، 

جنمت عن تلك الت�رصفات. اإن اجلندي ذو خربة ويحظى بتقدير، ويعود اإىل مزاولته خدمته 

.
يف وحدته الع�سكرية”174

املراحل  كافة  من  فل�سطينياً  طالباً   350 من  اأكرث  اإن  للدرا�سات  فل�سطني  اأ�رصى  مركز  قال   •

التعليمية ُحرموا من اللتحاق مبقاعد الدرا�سة مع انطالق املو�سم الدرا�سي، اأ�سوة بزمالئهم، 

عوفر  �سجني  يف  معظمهم  ويقبع  الإ�رصائيلي،  الحتالل  �سجون  يف  اعتقالهم  ب�سبب  وذلك 

.
175

وجمدو

�سلّم وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�س املالكي وزير ال�سحة الفل�سطيني جواد عواد �سيكاً   •

للتنمية  العربي  )ال�سندوق  العرب  ال�سحة  وزراء  جمل�س  من  مقدمة  دولر  األف   100 مببلغ 

.
176

ال�سحية(، وذلك لدعم الوزارة يف توفري الحتياجات الطبية الالزمة لدعم القطاع ال�سحي

نيكولي  الأو�سط  ال�رصق  يف  ال�سلمية  الت�سوية  لعملية  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املمثل  حذر   •

اأن  اإىل  م�سرياً  الأر�س،  على  نا�سئاً  و�سعاً  اأ�سبح  الواحدة  الدولة  واقع  اأن  من  مالدينوف 

“اإ�رصائيل” تدفع باجتاه �سّم املنطقة ج يف ال�سفة الغربية. وقال، يف جل�سة ملجل�س الأمن، اإن 
الإ�رصائيلي  القانون  حتت  ال�ستيطانية  والبوؤر  امل�ستعمرات  ل�رصعنة  “اإ�رصائيل”  حماولت 

اإن تكثيف  الدويل”. وقال مالدينوف  القانون  القانونية مبوجب  “لن تغري من طبيعتها غري 
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اخلطط ال�ستيطانية وحماولت �رصعنتها، وارتفاع وترية هدم املنازل الفل�سطينية موؤ�رصات 

“ي�سعب معها اخلروج بقراءة باأن هناك عزماً فعلياً على التو�سل اإىل حّل الدولتني”. و�سدد 
على �رصورة ت�سهيل حركة املعابر يف غزة، ودعا اإىل وقف الأعمال الع�سكرية بني “اإ�رصائيل” 

.
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وحركة حما�س

يف اأعقاب �سغوط اإ�رصائيلية وتهديدات باملقاطعة من ِقبل اإ�رصائيليني، تراجعت �رصكة الطريان   •

البلجيكية بري�سل )بروك�سل( اإيرلينز Brussels Airlines عن قرارها باإزالة منتج احلالوة 

ال�سفة  اأرا�سي  على  املقامة  “بركان”  ال�سناعية  املنطقة  يف  “اأحفاه”  �رصكة  ت�سدره  الذي 

.
178

الغربية املحتلة

وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الأمن  اأجهزة  اإن  ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمة  قالت   •

�ساري  وقالت  لل�سلطات.  انتقادات  يوجهون  نا�سطني  على  بال�رصب  وتعتدي  تعتقل  غزة 

“ت�ستعني  لها:  بيان  يف  املنظمة،  يف  وفل�سطني  “اإ�رصائيل”  مكتب  مديرة   ،Sari Bashi ب�سي 

احلكومتان الفل�سطينيتان العاملتان ]يف ال�سفة والقطاع[، ب�سكل م�ستقل، باأ�ساليب م�سابهة 

اأنها  اإىل  املنظمة  واأ�سارت  ينتقدهما”.  من  �سّد  اجل�سدي  والعتداء  والرتهيب  امل�سايقات  يف 

ا�ستدلت على ذلك من خالل توثيقها خلم�س حالت، اثنتني يف ال�سفة الغربية وثالث يف قطاع 

غزة.

يف  الأمنية  الأجهزة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ال�سمريي،  عدنان  اللواء  قال  فقد  جهته  ومن 

ال�سفة، اإن تقرير منظمة هيومن رايت�س ووت�س “غري مو�سوعي وعارٍ متاماً عن ال�سحة”. 

كما اأكد املتحدث با�سم وزارة الداخلية والأمن الوطني يف قطاع غزة اإياد البزم اأن ما ورد يف 

تقرير منظمة هيومن رايت�س ووت�س يحمل ُمغالطات كثرية، وجتنياً على حقيقة الواقع القائم 

.
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يف قطاع غزة

الثالثاء، 2016/8/30

الأو�سط  ال�رصق  اإىل  املتحدة  الأمم  مبعوث  ب�سدة  الإ�رصائيلية  احلكومة  رئي�س  مكتب  هاجم   •

نيكولي مالدينوف، يف اأعقاب توجيه الأخري انتقادات ل�سيا�سة ال�ستيطان. ونقلت و�سائل 

اإ�رصائيلية، عن بيان �سادر عن مكتب رئي�س احلكومة الإ�رصائيلية، بنيامني نتنياهو،  اإعالم 

الدويل  والقانون  التاريخ  ت�سوه  الدويل  الأمن  ملجل�س  املتحدة  الأمم  مندوب  “اأقوال  اأن  زعمه 

بيان  وكرر  وعبثي.  �سخيف  باأنه  التقرير  يف  ورد  ما  نتنياهو  مكتب  وراأى  ال�سالم”.  وُتبعد 

مكتب نتنياهو اأن امل�ستعمرات لي�ست عقبة اأمام ال�سالم، واإمنا رف�س الفل�سطينيني العرتاف 

.
بـ“اإ�رصائيل” باأنها “الدولة القومية لل�سعب اليهودي”180
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“حركتي حما�س وفتح اتفقتا على جممل  اأن  القيادي يف حركة حما�س �سالح الربدويل  اأكد   •

و�ساطات  اأو  حوارات  لأي  حاجة  اأي  هنالك  تعد  ومل  بامل�ساحلة،  املت�سلة  اخلالفية  الق�سايا 

الربدويل علم حما�س بوجود  اإليه”. ونفى  التو�سل  مّت  ما  تنفيذ  املطلوب فقط  واإمنا  جديدة 

 .1948 لفل�سطينيي  العليا  العربية  املتابعة  جلنة  تقودها  فتح  مع  للم�ساحلة  جديدة  مبادرة 

واأ�سار الربدويل اإىل اأن “امل�ساحلة ل حتتاج اإىل اأي حوارات جديدة، واإمنا اإىل قرارات تنفيذية 

من الرئي�س حممود عبا�س نف�سه لي�س اإل”. وح�سب الربدويل، فاإن عبا�س يعطل امل�ساحلة. 

واأ�سار الربدويل اإىل اأن “موقف عبا�س الراف�س للم�ساحلة مع حما�س ترتجمه اأي�ساً مواقف 

و�سيلة  ال�سلطة  ترتك  مل  حيث  املحلية،  النتخابات  يف  حما�س  م�ساركة  من  الأمنية  اأجهزته 

.
لإق�ساء مر�سحي حما�س اإل ومار�ستها مبا يف ذلك التن�سيق الأمني مع الحتالل”181

لقوائم مناف�سة للحركة من  اأي ت�سكيل  اأنه ل ميكن قبول  املركزية حلركة فتح  اللجنة  اأكدت   •

اأبنائها يف النتخابات، واأن اللجنة املركزية �ستفتح املجال اأمام اأّي قائمة اأو اأع�ساء خرجوا على 

قرار احلركة، لالن�سحاب واللتحاق بالأطر احلركية والطواقم النتخابية، وبخالف ذلك فاإن 

الأع�ساء  بف�سل  للنظام،  امل�ستندة  احلركية  القرارات  �ستنفذ  وبالإجماع،  املركزية،  اللجنة 

ال�سالحيات وامل�سوؤولية احلركية، والتاأكيد على ف�سل كل من  امللتزمني، وحتت طائلة  غري 

يرت�سح خارج قوائم فتح، و�سددت على اأن من مل ين�سحب قبل 2016/9/5 يعّد مف�سولً من 

.
182

احلركة

غزة  اإعمار  اإعادة  يف  للم�ساعدة  املانحة  الدول  �رصفته  ما  اإن  له،  بيان  يف  الدويل،  البنك  قال   •

و2017   2014 ال�سنوات  بني  ما  بدفعه  الدول  هذه  تعهدت  مما  فقط   %46 بلغ  الآن  حتى 

مليار   1.596 هو  غزة  اإعمار  لإعادة  �رصفه  مّت  ما  اإن  الدويل  البنك  وقال  القاهرة.  موؤمتر  يف 

امل�ستعجلة، لالأمور  دولر  مليون   612 تخ�سي�س  مّت  دولر،  مليارات   3.5 اأ�سل  من   دولر 

للوقود، دولر  مليون  و89  الأونروا،  وكالة  ميزانية  يف  للم�ساعدة  دولر  مليون   و251 

طارئة، اإن�سانية  م�ساعدات  عن  عبارة  مليوناً  و253  التحتية،  للبنية  مليوناً   و386 

.
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و299 مليوناً لدعم امليزانية احلكومية

اأيام من اأجل  فتحت ال�سلطات امل�رصية معرب رفح الربي مع قطاع غزة ا�ستثنائياً ملدة ثالثة   •

.
184

�سفر 2,008 حجاج فل�سطينيني اإىل الديار احلجازية املقد�سة

غري  امل�سيحية  الأمريكية  للمنظمة  العاملي  الرئي�س   ،Kevin Jenkins جينكينز  كيفن  �سكك   •

حممد  غزة  قطاع  يف  املنظمة  فرع  لرئي�س  الإ�رصائيلية  بالتهامات  فيجن،  وورلد  احلكومية 

“هذه  تكون  باأن  وطالب  حما�س،  حلركة  امل�ساعدات  من  الدولرات  ماليني  بتحويل  احللبي 
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باأن احللبي كان يحول  “الدعاءات  اإن  املحاكمة علنية ومفتوحة للجمهور”. وقال جينكينز 

مبلغ 7.2 مليون دولر �سنوياً منذ عام 2010” اإىل حركة حما�س واإىل جناحها الع�سكري “ل 

مليون   22.5 املا�سية  الع�رص  لل�سنوات  كانت  لغزة  املنظمة  ميزانية  لأن  الواقع،  مع  يتطابق 

.
دولر فقط، لذلك من ال�سعب ت�سديق هذه الدعاءات، وهي �سبه م�ستحيلة”185

خميم  Sigrid Kaag كاغ  �سيغريد  لبنان  يف  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ممثلة  زارت   • 

عني احللوة لالجئني الفل�سطينيني، وعقدت لقاءات مع القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف لبنان 

ال�سعبية  “اللجان  اجتماعات مع  الوطنية والإ�سالمية، كذلك عقدت  الف�سائل  كافة  بح�سور 

اأن  كاغ  واأكدت  الفل�سطينية”.  املراأة  و“احتاد  والقواطع”  الأحياء  و“جلان  الفل�سطينية” 

“املخيمات اآمنة، ول تقل اأمناً عن اأي منطقة اأخرى يف لبنان خ�سو�ساً بعد القرارات ال�سجاعة 
.
التي اأدت اإىل ت�سليم العديد من املطلوبني اأنف�سهم”186

توثيق  عن  �سورية  فل�سطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  يف  والتوثيق  الر�سد  فريق  اأعلن   •

ال�سوري،  النظام  التعذيب يف معتقالت  فل�سطينياً ق�سوا حتت  449 لجئاً  اأن  معلومات تفيد 

ل�سحايا  الدويل  اليوم  مبنا�سبة  اأ�سدره  بيان  يف  الفريق،  واأكد  ال�سن.  يف  وكبار  ن�ساء  بينهم 

يف  فل�سطيني  معتقل   1,100 وجود  اإىل  ت�سري  املجموعة  اإح�ساءات  اأن  الق�رصي،  الختفاء 

تكون  اأن  املجموعة  وتوقعت  توثيقهم.  من  املجموعة  متكنت  ممن  ال�سوري  النظام  �سجون 

.
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اأعداد املعتقلني و�سحايا التعذيب اأكرب مما مّت الإعالن عنه

الأربعاء، 2016/8/31

اأعلن ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح �سلطان اأبو العيننَْي اأن “مركزية فتح” قّررت “عودة   •

جلنة  ت�سكيل  جرى  فيما  ع�سواً،   17 بـ  ر�سمياً  واملقّدرين  احلركة،  ج�سم  اإىل  املف�سولني 

املوّحدة”.  �سفوفها  للملمة  احلركة  م�ساعي  �سمن  وذلك  املنا�سبة،  الآليات  لبحث  خمت�ّسة 

 وحول ترتيب لقاء يجمع بني الرئي�س حممود عبا�س والنائب حممد دحالن برعاية عربية، قال

اأبو العيننَْي اإن “مركزية فتح مل تبحث هذا املو�سوع خالل اجتماعها، كما مل يتم طرحه مع اأي 

.
من الأ�سقاء يف الأردن وم�رص، ول من خالل املباحثات معهما”188

عرّب مو�سى اأبو مرزوق، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، عن اأ�سفه ملحاولت التطبيع   •

الأول. ودعا  العدو  باعتبارها  اأي �سلح معها  “اإ�رصائيل”، جمدداً رف�س حركته  العربية مع 

اأبو مرزوق، يف موؤمتر �سحفي عقده مبقر حركة جمتمع ال�سلم بالعا�سمة اجلزائرية، الدول 

.
العربية اإىل قطع جميع العالقات مع “اإ�رصائيل”189
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“نظام  تدير  باأنها  الفل�سطينية  القيادة  ليربمان  اأفيجدور  الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  اتهم   •

الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  يقوده  الذي  القت�سادي  الف�ساد  اإن  ليربمان  وقال  ف�ساد”، 

يف الفل�سطيني  القت�ساد  حت�سني  اأمام  الأ�سا�سي  العائق  هو  منه  واملقربون  عبا�س   حممود 

من  الأعمال  ورجال  القت�ساديني  ع�رصات  “التقينا  ليربمان:  اأقوال  ووفق  الغربية.  ال�سفة 

يجيب  الفل�سطيني  لالقت�ساد  بالن�سبة  �سيء  اأهم  هو  ما  ت�ساأل  عندما  الفل�سطينية.  ال�سلطة 

.
اجلميع: الأمر الأكرث اأهمية هو التخل�س من عبا�س، اإنه يدير �سلطة ف�ساد ت�سمل كل �سيء”190

وحدة   546 بناء  على  الإ�رصائيلية  املدنية  لالإدارة  التابع  للتخطيط  الأعلى  املجل�س  �سادق   •

حركة  من   ،Hagit Ofran اأوفران  هاغيت  وقالت  الغربية.  ال�سفة  يف  جديدة  ا�ستيطانية 

بناء  على  الإ�رصائيلية  احلكومة  �سادقت   ،2016 بداية  منذ  اإنه  الإ�رصائيلية،  الآن  ال�سالم 

باأثر  الرتاخي�س  منح  ي�سمل  مبا  الغربية،  ال�سفة  يف  جديدة  ا�ستيطانية  وحدات   2,607

الوحدات ت�سمل  ل  الأرقام  هذه  اأن  اإىل  النظر  لفتة  ا�ستيطانية،  وحدة   756 لنحو   رجعي 

.
191

الـ 546 امل�سار اإليها

نحو اأن  الأربعاء،  يوم  “كيوبر�س”  والأق�سى  القد�س  ل�سوؤون  الإعالمي  املركز  ذكر   • 

.
1,898 اإ�رصائيلياً اقتحموا امل�سجد الأق�سى خالل �سهر اآب/ اأغ�سط�س 1922016

اأبطلت حمكمة ال�ستئناف يف نيويورك حكماً يق�سي باأن تدفع ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة   •

ارتكابها  مّت  “اعتداءات”  �ستة  خلفية  على  دولر  مليون   655 مبلغ  الفل�سطينية  التحرير 

وقالت  اآخرون.  وُجِرح  اأمريكيون  فيها  وُقتِل  “اإ�رصائيل”،  يف  و2004   2002 �سنتي  بني 

2015 مل يكن من  اإن املحكمة التي اتخذت قرار الإدانة يف �سباط/ فرباير  حمكمة ال�ستئناف 

.
193

اخت�سا�سها النظر يف هذه الق�سية

لتق�سي  جلنة  الفل�سطيني  الت�رصيعي  املجل�س  يف  الربملانية  والقوائم  الكتل  هيئة  �سكلت   •

الرب،  اأبو  وجمال  حويل،  وجمال  جرار،  خالدة  النواب:  من  نابل�س،  اأحداث  ب�ساأن  احلقائق 

ور�سوان الأخر�س، ومهيب عواد، وحممد اللحام. ووفق بيان �سادر عن الهيئة بعد اجتماعها 

بح�سور النواب: عزام الأحمد، وب�سام ال�ساحلي، وخالدة جرار، وقي�س عبد الكرمي اأبو ليلى 

وم�سطفى الربغوثي، “�ستعمل اللجنة على البحث يف جميع النتهاكات والتجاوزات للقانون، 

وجميع الوقائع والأحداث، للو�سول للحقيقة، لتكون مقدمة يف احلفاظ على �سيادة القانون 

.
واملحافظة على ال�سلم الأهلي”194

من  العرب  ا�ستخل�ست  احلركة  اإن  فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  �سعث،  نبيل  قال   •

النتخابات الت�رصيعية يف �سنة 2006 حني وجدت قوائم احلركة نف�سها يف تناف�س مع ن�سطاء 
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فتحاوية  غري  قائمة  وجدت  حيثما  �سعث،  وقال  الأ�سوات.  ت�ستيت  اإىل  اأدى  ما  احلركة  من 

فلن ي�سمح اإل بقائمة واحدة حلركة فتح، واأي �سخ�س �سيقدم على املناف�سة يف املواقع التي 

تتناف�س فيها قائمة فتح مع قوائم اأخرى فاإنه �سيحا�سب و�سيطرد من احلركة بح�سب قرارات 

.
195

اللجنة املركزية

ذكر مرا�سل �سحيفة يديعوت اأحرونوت اإيتمار اآيخرن اأن جمهورية الت�سيك �ست�سدر اأطل�ساً   •

لـ“اإ�رصائيل” بدلً من القد�س، يف  اأبيب عا�سمة  للخرائط تظهر فيه مدينة تل  جغرافياً جديداً 

واأعربت  الت�سيك.  يف  الفل�سطينية  ال�سفارة  مار�ستها  �سغوط  عقب  التعليم،  وكتب  الأطل�س 

وزارة اخلارجية الإ�رصائيلية عن غ�سبها اإزاء قرار وزارة التعليم الت�سيكية. وقالت الوزارة، 

احلكومة  يف  املعنية  اجلهات  اأمام  بجهد  تعمل  والوزارة  حقري،  الأمر  “هذا  اإن  لها،  بيان  يف 

 .
الت�سيكية من اأجل اإلغائه”196

.
�سادق الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان على اتفاقية امل�ساحلة مع “اإ�رصائيل”197  •

رف�ست احلكومة العراقية منح تاأ�سريات لالجئني الفل�سطينيني الذين يرغبون باأداء منا�سك   •

.
198

احلج، واأو�سحت م�سادر فل�سطينية اأن الالجئني مل يدخلوا قرعة احلج منذ 13 �سنة

 Guinness دخل املحامي الفل�سطيني فوؤاد �سحادة، البالغ من العمر 91 عاماً، مو�سوعة غيني�س  •

لالأرقام القيا�سية، حل�سوله على لقب “�ساحب اأطول فرتة ممار�سة ملهنة املحاماة يف العامل”. 

النكبة،  اأحداث  اأنه وب�سبب  اإل   ،1948 وبداأ املحامي �سحادة مبمار�سة مهنة املحاماة يف �سنة 

الفرتة، واكتفت بتوثيق فرتة عمله يف  للمهنة خالل تلك  امتنعت غيني�س عن توثيق مزاولته 

.
املحاماة منذ �سنة 1991949
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