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املقدمة

املقدمة

�لفل�صطينية  �ليوميات  جملد  �لكرمي  �لقارئ  يدي  بني  ي�صع  �أن  �لزيتونة  مركز  ي�رش 

هذه  وُتقدِّم  دفَّتني.  بني  �ليوميات  لهذه  �ملركز  ي�صدره  �لذي  �لر�بع  �ملجلد  وهو   .2017 ل�صنة 

�صورة  وتكوين  كلها،  �ل�صنة  م�صار  متابعة  ي�صهل  بحيث  مكثفة،  بطريقة  �الأحد�ث  �ليوميات 

�صاملة عنها؛ كما يقدم هذه �ليوميات مطبوعة ورقياً، ومن�صورة �إلكرتونياً.

�أخبار  حترير  يتم  �أن  2017؛  ل�صنة  �لفل�صطينية  �ليوميات  جملد  يف  ��صتطعنا،  ما  حاولنا، 

عنه  تعطي  “عادلة“،  وبطريقة  �أهميتها  وفق  وتكثيفها  و�خت�صارها  �لو�حد،  �ليوم  و�أحد�ث 

�صورة كاملة �صاملة، ولكن مبا ال يزيد عن 300-400 كلمة تقريباً. وحتى يتحقق ذلك، �صعينا 

�إىل �لرتكيز على �الأخبار �ملوؤثرة على م�صار �الأحد�ث، وعلى جوهر �خلب وم�صمونه، وحذفنا 

�أن  كما حر�صنا  �لن�صو�ص.  و�ملت�صابه من  �ملكرر  مع حذف  �ملهمة،  و�لتعليقات غري  �حلو��صي 

تكون لغة �لن�ص و��صحة �صهلة، مع �صبط �القتبا�صات �صمن عالمات �لتن�صي�ص. ويف �لوقت 

نف�صه، فقد حر�صنا على جتنب �مل�صادر غري �ملوثوقة و�ملنحازة، �أو تلك �لتي تن�رش �ل�صائعات 

و�لدعايات. وبالطبع فقد مّت �صبط طريقة كتابة �الأ�صماء و�لتو�ريخ و�الأرقام، يف ن�صٍق و�حد.

�إليها �ليوميات هي �ملو�قع �الإلكرتونية  �إىل �أن معظم �مل�صادر �لتي رجعت  وجتدر �الإ�صارة 

لل�صحف ووكاالت �الأنباء و�ملو�قع �الإخبارية، ولي�ص �ملطبوعات �لورقية. وبالتايل فاإن �الإ�صارة 

يف �لهو�م�ص �إىل �صحيفة معينة، تعني �الطالع عليها من موقعها؛ وهذ� ما �صيتم تو�صيحه الأول 

مرة، ثم ُي�صار ال�صم �ل�صحيفة بعد ذلك عند �لتكر�ر.

خالل  �لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلقة  �الأحد�ث  �أبرز  �لكتاب  هذ�  يعر�ص  عام،  وب�صكل 

يف  �لتحوالت  تعك�ص  �أو  �ملرحلة،  طبيعة  عن  ُتعب  �لتي  يومياتها  يوثِّق  وهو   .2017 �صنة 

و�إ�صالمياً  وعربياً  و�إ�رش�ئيلياً  فل�صطينياً  �لفاعلة  �لقوى  مو�قف  وحتديد�ً  �ل�صيا�صية،  �مل�صار�ت 

�لفل�صطيني  باجلانبني  �ملتعلقة  �لداللة  ذ�ت  و�الإح�صائيات  �ملعلومات  �لكتاب  ويقدم  ودولياً. 

و�الإ�رش�ئيلي. وتت�صمن �ملعلومات فل�صطينياً خمتلف جو�نب �الأد�ء �ل�صيا�صي، و�القت�صادي، 

و�لثقايف، و�الجتماعي، و�لتعليمي، و�أد�ء �ملقاومة، و�لو�صع �لد�خلي... وغريها. كما يغطي ما 

وبر�مج  باال�صتيطان،  يتعلق  وما  وع�صكرياً،  و�أمنياً  و�جتماعياً  �قت�صادياً  بـ“�إ�رش�ئيل“  يتعلق 

�لتهويد، و�العتد�ء على �لقد�ص و�ملقد�صات؛ باالإ�صافة �إىل تغطيته مل�صار �لت�صوية �ل�صلمية.
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�لزمالء  وكل  �الإعد�د،  يف  �صاعدت  �لتي  برغوت  �إيان  �الأخت  �صكر  من  بّد  ال  �خلتام  ويف 

و�لزميالت �لذين �أ�صهمو� يف جمع �ملادة وجتهيزها.

�إ�صافة نوعية يف خدمة �لق�صية  �أن يبارك يف هذ� �لعمل، و�أن يجعل منه  ن�صاأل �هلل �صبحانه 

�لفل�صطينية.

 

و�حلمد هلل رب �لعاملني

د. حم�صن حممد �صالح

ربيع حممد �لدّنان

و�ئل عبد �هلل وهبة
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كانون الثاين/ يناير 2017

االأحد، 2017/1/1

 )Cabinet بحث �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت  •

�ملجل�ص  وقرر  غزة.  قطاع  يف  �ملحتجزين  �جلنديني  وجثتي  �الإ�رش�ئيليني  ال�صتعادة  �ل�صبل 

حتديد  �ملجل�ص  بحث  كما  بذلك.  �لقيام  �إىل  تهدف  عمل  خطة  �عتماد  �صيتم  �أنه  باالإجماع 

�صيا�صة د�ئمة للتعامل مع جثث �أع�صاء حما�ص �لذين ُقتلو� خالل قيامهم بتنفيذ عمليات �صّد 

.
1
�الإ�رش�ئيليني، وقرر �أن �جلثث لن تعاد بل �صتدفن

و�صفت حركة حما�ص قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بعدم �إعادة جثامني حتتجزها لفل�صطينيني   •

ينتمون للحركة، بـ“�ل�صلوك �لهمجي“ و“�خلارج عن �لقانون“. وقال حازم قا�صم، �ملتحدث 

�لر�صمي با�صم �حلركة: “هذ� �لقر�ر هو �صلوك �إ�رش�ئيلي �نتقامي ينتمي �إىل �الأفعال �لهمجية 

.
�لتي تقوم بها �لع�صابات �خلارجة عن �لقانون“2

�للجنة  الأع�صاء  خطية  دعو�ت  �لزعنون  �صليم  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  وّجه   •

يف  و2017/1/11   10 يومي  لالجتماع  �لوطني،  �ملجل�ص  لعقد  باالإعد�د  �ملكلفة  �لتح�صريية 

�لدعوة لعقد هذ� �الجتماع جاءت بعد �صل�صلة  �إن  �لزعنون  �للبنانية بريوت. وقال  �لعا�صمة 

.
3
م�صاور�ت جرت بني �لف�صائل �لفل�صطينية، مبا فيها حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي

عمر  عن  روما،  يف  �ملنفى،  يف  �لقد�ص  مطر�ن  كابوت�صي،  هيالريون  �ل�صوري  �ملطر�ن  وفاة   •

يناهز 94 عاماً. ونعى رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �ملطر�ن كابوت�صي، وو�صفه 

باملنا�صل �لكبري. كما نعت حركة حما�ص �ملطر�ن كابوت�صي، وقالت �إنه كّر�ص جزء�ً كبري�ً من 

حياته للدفاع عن �ل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته �لعادلة. و�أ�صافت �أنه ج�ّصد وحدة �الأمل و�الأمل 

.
4
�لعربي، م�صرية �إىل �أنه دفع �صنو�ت من عمره يف �صجون �الحتالل ثمناً لهذ� �النتماء

ورئي�ص  Zionist Camp �ل�صهيوين  �ملع�صكر  ورئي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  دعا   • 

حزب �لعمل Labor Party، �إ�صحق هرت�صوغ Isaac Herzog، �إىل “حت�صري ��صتفتاء عام بعد 

ثنائية  دولة  الإقامة  �أو  �لدولتني  حّل  ملبد�أ  �إ�رش�ئيل  يف  �ل�صعب  تاأييد  مدى  حول  �أ�صهر  خم�صة 

Voice of Israel“ �لعبية عن هرت�صوغ قوله �إن  “�صوت �إ�رش�ئيل  �لقومية“. ونقلت �إذ�عة 
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“رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو ]Benjamin Netanyahu[ ي�رشح باأنه يوؤيد حّل �لدولتني 
.
�إال �أنه يقوم باأعمال تتناق�ص مع هذ� �ملبد�أ“5

�ل�صهيونية �صّد  متحدون  يهود  وجمموعة   Neturei Karta كارتا  ناطوري  حركة  ثّمنت   • 

United Nations �لدويل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر   Jews United against Zionism 

Security Council 2334. وقالتا، يف بيان �صحفي: على مدى عقود كانت �مل�صتعمر�ت �صبباً 

�لبيئة  �الأرو�ح  �أزهقت مئات  �ملقد�صة، وقد  �الأر�ص  �لدماء و�ال�صطر�بات يف  ل�صفك  رئي�صياً 

على مذبح �لقومية و�صهوة �الأر�ص. و�أكد �لبيان �أن مفهوم “دولة �إ�رش�ئيل“ غري �رشعي على 

�الإطالق، و�أن �جلرية تتفاقم عندما ي�صتلزم �إن�صاء هذ� �لوطن �حتالالً وقمعاً و�إذالالً وطرد�ً 

ل�صعٍب �آخر، “فقبل ع�رش �ل�صهيونية، عا�ص �ليهود يف فل�صطني يف �صالم و�أمن جنباً �إىل جنب 

مع �ل�صكان �لعرب �لفل�صطينيني، وناأمل ب�صّدة هذ� �ليوم �أن يعود �ليهود �إىل �لتقيد ب�رشورة 

.
�لعي�ص ب�صالم مع جميع �ل�صعوب“6

�أعلنت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �أن 15 الجئاً فل�صطينياً ��صت�صهدو� خالل   •

�لق�صف،  ب�صبب  والجئ  ناري،  طلق  نتيجة  منهم  الجئاً   12 2016؛  دي�صمب  �الأول/  كانون 

�لرعاية  ونق�ص  �حل�صار  ب�صبب  والجئ  �ل�صوري،  �لنظام  �صجون  يف  �لتعذيب  حتت  و�آخر 

.
7
�لطبية

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  قال   •

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees )�الأدنى )�الأونرو� 

in the Near East )UNRWA(l بيري كرينبول Pierre Krähenbühl �إن “�إ�رش�ئيل“ ترف�ص، 

حتى �للحظة، �ملو�فقة على بناء بيوت تعود ملئات �الأ�صماء �لتي دمرت بيوتها يف عدو�ن غزة، 

قدمتها �لوكالة، مع توفر �لتمويل لبنائها. و�أ�صاف كرينبول، يف موؤمتر �صحفي عقده باإحدى 

مد�ر�ص �الأونرو� بغزة: “لوال �لتاأخري �الإ�رش�ئيلي لكان باالإمكان م�صاعفة عدد �لبيوت �ملدمرة 

.
�لتي بنتها �الأونرو�“8

 Orange Egypt م�رش  �أور�جن  �رشكة  جت�ص�ص  ثبوت  �مل�رشية  �القت�صادية  �ملحكمة  �أقرت   •

�لعوجة  مبنطقة  لل�رشكة  حمطة  �إن�صاء  عب  “�إ�رش�ئيل“،  ل�صالح  �مل�رشيني  على  لالت�صاالت 

و��صتخدمتها  �ملعدين،  للبج  �ملالكة  �جلهة  مو�فقة  على  �حل�صول  دون  �صيناء،  �صمال  يف 

�أور�جن  �رشكة  باإلز�م  �ملحكمة  وق�صت  “�إ�رش�ئيل“.  مع  �رشعية  غري  بطرق  مكاملات  لتمرير 

49.1 مليون جنيه )نحو �مل�رشية لالت�صاالت قدره  �ل�رشكة   م�رش بتعوي�ص مادي ل�صالح 

�أ�صابتها نتيجة مترير مكاملات بطرق غري  �لتي  2.7 مليون دوالر(، كتعوي�ص عن �خل�صائر 

.
�رشعية مع “�إ�رش�ئيل“9
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االإثنني، 2017/1/2

�ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  قر�ر�ت  �أن  حما�ص  حركة  �أكدت   •

و�الأمنية بحق �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل وجثامني �ل�صهد�ء، عن�رشية وعدو�نية بامتياز. 

و�لقو�نني  لالأعر�ف  �نتهاك  �لكابينت  قر�ر�ت  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �حلركة،  وقالت 

�الإجر�مية  و�صيا�صته  وفا�صيته  �ل�صهيوين  �الحتالل  همجية  تعك�ص  باأنها  م�صيفة  �لدولية، 

�لزمن. و�صددت على  �صنو�ت طويلة من  و�ل�صهد�ء على مد�ر  �الأ�رشى  ي�صتخدمها مع  �لتي 

�لثمن  دفع  �صوى  غزة  يف  �ملفقودين  جنوده  ال�صتعادة  �ل�صهيوين  �لكيان  �أمام  جمال  ال  �أنه 

.
10

و�ال�صتجابة ل�رشوط �ملقاومة

�لفيدر�لية  يتم طرح  باأنه مل  �أبو مرزوق  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  �أكد ع�صو   •

�إطالقاً كم�رشوع حلل �النق�صام �لفل�صطيني، م�صدد�ً، يف ت�رشيح �صحفي، باأن �لفيدر�لية مل 

.
11

يتم تد�ولها مطلقاً يف موؤ�ص�صات �حلركة

“�ملغلوطة“ لقر�ر  حذرت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية، يف بيان لها، من �لقر�ءة �الإ�رش�ئيلية   •

�إ�صافياً حلكومة  �لقر�ر كان حافز�ً  �أن  �إىل  �لوز�رة  و�أ�صارت  2334، ونتائجها.  �الأمن  جمل�ص 

�لوحد�ت  من  �ملزيد  مترير  يف  فقط  لي�ص  ومو�قفها،  نو�ياها  حقيقة  عن  لالإعالن  �الحتالل 

�ال�صتيطانية، و�إمنا �النتقال �إىل مرحلة �ل�صّم و�حلديث عنه عالنية، يف �أكب خمالفة للقانون 

.
12

�لدويل

�أكد �الأمني �لعام حلركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية م�صطفى �لبغوثي على رف�ص �ل�صعب   •

�لفل�صطيني ملقرتح وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي John Kerry بـ“�إ�صقاط حّق عودة 

�إىل جمرد ق�صية تعوي�ص  �لعودة  �لقبول بتحويل حقهم �ملعرتف به دولياً يف  �لالجئني، عب 

.
وتوطني، حيث ال يكن �صلب �لالجئني حقوقهم �لفردية و�جلماعية“13

�صهدت   2016 �صنة  �أن  حما�ص،  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب  �أعلنت   •

�أن  لها،  بيان  يف  �لكتائب،  وذكرت  خمتلفة،  مقاومة  �أعمال  يف  عنا�رشها  من   29 ��صت�صهاد 

 .
�ملهند�ص �لتون�صي حممد �لزو�ري كان “ختام �مل�صك“ ل�صنة 142016

�صهدت   2016 �صنة  �أن  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �مل�صلح  �جلناح  �لقد�ص،  �رش�يا  �أعلنت   •

�الإعد�د  خالل  خمتلفة  جهادية“  “مهمات  يف  ونا�صطيها  قادتها  خرية  من  ت�صعة  ��صت�صهاد 

�الأر�ص، وفوقها، يف �صاحات �جلهاد  “ق�صى نحبه يف باطن  �أن بع�صهم  و�لتجهيز. وذكرت 

.
15

و�ملقاومة، دفاعاً عن �أمتهم وكر�مة �صعبهم“. وقالت �إن جميع �ل�صهد�ء من قطاع غزة

�صفحته  عب  ن�رشه  بيان  يف  �لرفاعي،  تامر  �لعقيد  �مل�رشي  �جلي�ص  با�صم  �ملتحدث  �أعلن   •

�لر�صمية مبوقع �لفي�صبوك Facebook، �إن “قو�ت حر�ص �حلدود متكنت من تدمري 12 نفقاً 
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جديد�ً على �ل�رشيط �حلدودي مبحافظة �صمال �صيناء )�صمال �رشق(“ على حدود غزة. ومل 

.
16

يذكر �مل�صوؤول �لع�صكري متى مّت تدمري تلك �الأنفاق

حتليل  “�إن  لها،  بيان  يف   ،Human Rights Watch ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •

و�ل�رشطة  �جلنود  ي�صجعون  �أنهم  ُيبز  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صوؤولني  كبار  بع�ص  ت�رشيحات 

حتى  �إ�رش�ئيليني،  �صيهاجمون  �أنهم  يف  ي�صتبه  �لذين  �لفل�صطينيني،  قتل  على  �الإ�رش�ئيلية 

نبذ  يف  �آخرون  �إ�رش�ئيليون  م�صوؤولون  ف�صل  حني  يف  تهديد،  �أي  ي�صكلون  يكونو�  مل  �إن 

منذ  حالة   150 من  �أكرث  “هناك  �أن  �ملنظمة  و�أ�صافت  للقوة“.  �ملفرط  �ال�صتخد�م  دعو�ت 

بالغني  فل�صطينيني  بالر�صا�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  فيها  قتلت   2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

�إ�رش�ئيل �إ�رش�ئيليني يف  �لنار على  �إطالق  �أو  �أو ده�ص،   و�أطفاالً، م�صتبهاً بهم مبحاولة طعن، 

.
و�ل�صفة �لغربية“17

الثالثاء، 2017/1/3

يعرتف  قانون  م�رشوع   US Senate �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف  جمهوريون  نو�ب  قدم   •

م�رشوع  وُقدم  �لقد�ص.  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  ونقل  لـ“�إ�رش�ئيل“  موحدة  عا�صمة  بالقد�ص 

�لقانون يف �ليوم �الأول للكوجنر�ص Congress �جلديد، من قبل �ل�صيناتور �جلمهوري، ممثل 

 Marco روبيو  ماركو  فلوريد�  �صيناتور  جانب  �إىل   ،Dean Heller هيلر  دين  نيفاد�،  والية 

فيه  يعلن  بيان م�صرتك  Ted Cruz. وقال روبيو يف  تيد كروز  تك�صا�ص  Rubio، و�صيناتور 

�ملكان  هو  وهذ�  �ليهودية،  �إ�رش�ئيل  لدولة  �الأبدية  �لعا�صمة  هي  “�لقد�ص  �لقانون:  م�رشوع 

.
�لذي تنتمي فيه �ل�صفارة �الأمريكية“18

 Paris Peace[ باري�ص  “موؤمتر  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

Conference[ هو موؤمتر عبثي، ولكن هناك موؤ�رش�ت على �أن �صتكون فيه حماولة لتحويل 

�لقر�ر�ت �لتي �صيتم تبنيها يف هذ� �ملوؤمتر �إىل قر�ر �آخر يف جمل�ص �الأمن وهذ� لي�ص �صيئاً عبثياً. 

نرتكز  �لتي  �لرئي�صية  “�جلهود  �أن  على  و�صدد  بقليلة“.  لي�صت  و�لدالالت  �ملوؤ�رش�ت  وهذه 

قبل  من  قر�ر  تبني  ومنع  �الأمن،  جمل�ص  يف  �آخر  قر�ر  تبني  منع  عن  عبارة  هي  حالياً  عليها 

.
19

�“]Quartet[ لرباعية �لدولية�

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص مت�صك �جلانب �لفل�صطيني بتحقيق “�ل�صالم“   •

وعا�صمتها   1967 حدود  على  فل�صطني  دولة  الإقامة  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  على  �لقائم 

�الإ�رش�ئيلي،   Meretz مريت�ص  حزب  من  وفد�ً  ��صتقباله  خالل  عبا�ص  وقال  �لقد�ص.  �رشقي 

�صّد  هو   2334 �الأممي  �لقر�ر  �إن   ،Mossi Raz ر�ز  مو�صى  �حلزب  عام  �صكرتري  برئا�صة 
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ن�صعى  �لتي  “�إ�رش�ئيل“،  �صّد  ولي�ص  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �ل�رشعية  غري  �مل�صتعمر�ت 

.
20

لتحقيق “�ل�صالم“ �لعادل و�ل�صامل معها

قالت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا �إنه خالل �صنة 2016 مل تتوقف �أجهزة �أمن   •

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية عن مالحقة �لن�صطاء وقمع �حلريات �لعامة. و�أ�صارت 

خلفية  على  م�صتمر،  بت�صاعد  �ل�صنة  خالل  �صارت  و�ال�صتدعاء  �العتقال  عمليات  �أن  �إىل 

�ختفاء ق�رشي  �العتقاالت  �ملختلفة؛ كما ر�فق هذه  �لنقابية  �لن�صاطات  �أو  �ل�صيا�صي  �النتماء 

وعمليات تعذيب لعدد من �ملعتقلني. كما قامت قو�ت �الأمن بقمع مظاهر�ت ووقفات �صلمية، 

باالعتقال  يتعلق  فيما  �أنه  �ملنظمة  بال�رشب. وذكرت  �مل�صاركني و�ل�صحفيني  و�العتد�ء على 

 و�ال�صتدعاء خالل �صنة 2016، فقد بلغ عدد من مّت �عتقالهم و��صتدعاوؤهم 2,214 مو�طناً منهم

�ل�صجون  من  حمررين  �أ�رشى  �صّد  تركزت  ��صتدعاء،  حالة  و1,089  �عتقال،  حالة   1,125

.
21

�الإ�رش�ئيلية وطلبة جامعيني

ب�صكل  معنية  حركته  �أن  حما�ص،  حركة  يف  �لعربية  �لعالقات  م�صوؤول  حمد�ن،  �أ�صامة  �أكد   •

�أ�صا�صي ومهم بالبحث مع �جلانب �مل�رشي، خالل لقاء مرتقب بينهما، �لقيام بجملة �إجر�ء�ت 

من �صاأنها �أن تف�صل �أهد�ف �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على غزة. وعن �لو�صع �للبناين، قال: “�إن 

بتفاهم  �صو�ء  نو�جهها  لكننا  �حللوة،  عني  خميم  يف  �لو�صع  لتفجري  خبيثة  حماوالت  هناك 

.
فل�صطيني د�خلي �أو بتفاهم فل�صطيني لبناين، ملنعها من حتقيق ما تريده“22

بقانون  قر�ر  م�رشوع  على  �الأ�صبوعية،  جل�صته  خالل  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  جمل�ص  �صادق   •

�جلر�ئم،  وكافة  �لطعون،  بكافة  بالنظر  تخت�ص  �لتي  �النتخابات،  ق�صايا  حمكمة  الإن�صاء 

و�مل�صائل �لقانونية �لتي تتعلق بانتخابات �لهيئات �ملحلية، و�إحالته �إىل �لرئي�ص حممود عبا�ص 

.
23

الإ�صد�ره ح�صب �الأ�صول

بقانون  قر�ر  م�رشوع  على  �هلل  �حلمد  ر�مي  حكومة  مل�صادقة  رف�صها  حما�ص  حركة  �أكدت   •

الإن�صاء حمكمة ق�صايا �النتخابات �لتي تتعلق بانتخابات �لهيئات �ملحلية. وقال �لناطق با�صم 

بالبّت يف ق�صايا �النتخابات  �إن �جلهة �ملخت�صة  �حلركة فوزي برهوم يف ت�رشيح �صحفي، 

 10 رقم  �ملحلية  �لهيئات  جمال�ص  �نتخابات  قانون  ح�صب  وذلك  �لبد�ية،  حمكمة  هي  �ملحلية 

.
ل�صنة 242005

��صت�صهد 117 فل�صطينياً خالل �صنة 2016، و�أ�صيب 1,457 �آخرون، يف حني ُقتل 17 �إ�رش�ئيلياً،   •

و�أ�صيب 437 �آخرون، يف 332 عملية للمقاومة، و117 حماولة تنفيذ عملية، �إ�صافة �إىل وقوع 

.
25

مو�جهات يف �أكرث من 4,758 نقطة متا�ص
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على  ين�ص  و�لذي  �لفي�صبوك“  “قانون  م�رشوع  �الأوىل،  بالقر�ءة  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �أقّر   •

.
26

�إز�لة �أي حمتوى “حتري�صي“، بناًء على طلٍب من �ملحكمة

و�ل�صبكات  �الإعالم  و�صائل  يف  جتارياً  �إعالناً  �الإ�رش�ئيلي   Mossad �ملو�صاد  جهاز  ن�رش   •

�أن  �إعالمية  تقارير  وذكرت  �صفوفه.  يف  للعمل“  قويات  “ن�صاء  �إىل  حاجته  عن  �الجتماعية، 

 %24ll ،40% من �لعاملني فيه هّن من �لن�صاءll ن�صبة �لن�صاء يف �صفوفه عالية جد�ً، م�صرية �إىل �أن

.
27

منهن يعملن يف منا�صب رئي�صية

قالت وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �لفل�صطينية، يف تقريرها عن �العتد�ء�ت و�النتهاكات   •

�الأق�صى،  �مل�صجد  على  �عتدى  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إن   ،2016 �صنة  خالل  �الإ�رش�ئيلية 

.
28

و�مل�صجد �الإبر�هيمي، ودور �لعبادة، و�ملقامات، و�ملقابر، �أكرث من 1,200 مرة

ك�صف تقرير �صادر عن نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، وموؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�صري وحقوق   •

�الحتالل  �صلطات  �عتقلتهم  فل�صطينياً   6,440 �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  ومركز  �الإن�صان، 

طفالً   1,332 بينهم  من   ،2016 �صنة  خالل  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  �الإ�رش�ئيلي 

2016 نحو �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل حتى نهاية �صنة  �مر�أة. وبلغ عدد   وقا�رش�ً و164 

7,000 �أ�صري، منهم نحو 300 قا�رش، و53 �أ�صرية، بينهن 11 فتاة قا�رش، و700 �أ�صري �إد�ري، 

.
29ً

و22 �صحفيا

االأربعاء، 2017/1/4

�ملجل�ص �صيقدم كل  �أن  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �الأول لرئي�ص  �لنائب  �أحمد بحر،  �أكد   •

�لدعم و�لتاأييد الأي مبادرة ت�صهم يف متتني �لعالقات �مل�رشية �لفل�صطينية على كافة �مل�صتويات 

�ل�صيا�صية، و�القت�صادية، و�الأمنية، و�لعلمية، مطالباً يف �لوقت ذ�ته باإن�صاء “منطقة جتارية 

.
30

حرة“ بني غزة وم�رش

تويف �ل�صابط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي حاغاي بن �آري Hagai Ben Ari، متاأثر�ً بجر�حه �لتي   •

 ،“Protective Edge �ل�صامد  “�جلرف  ��صم  �إ�رش�ئيلياً  عليها  طلق 
ُ
�أ عملية  خالل  بها  �أ�صيب 

2014. و�رتفع  “�لع�صف �ملاأكول“، يف قطاع غزة �صيف  ��صم عملية  طلق عليها فل�صطينياً 
ُ
و�أ

.
31

بذلك عدد �لقتلى �إىل 74 �إ�رش�ئيلياً من جر�ء هذه �لعملية

�لوطني  �ملجل�ص  �إن  عريقات  �صائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •

 �لفل�صطيني �صيتخذ قر�ر�ت م�صريية جد�ً، �إذ� ما �أقدمت �إد�رة �لرئي�ص �جلديد دونالد تر�مب

Donald Trump على نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص؛ منها �صحب �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“ 

.
32

و�إلغاء �التفاقيات �ملوقعة معها
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من  تلقتها  �لتي  �لدعوة  در�صت  �حلركة  قيادة  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  حما�ص،  حركة  قالت   •

رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �صليم �لزعنون للم�صاركة يف �للجنة �لتح�صريية �خلا�صة 

باملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، ومناق�صة �الأو�صاع �لفل�صطينية، وقررت �مل�صاركة يف �جتماعات 

.
33

�للجنة �لتح�صريية

�جلندي  �جلنود،  مبحاكمة  �خلا�صة  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لع�صكرية  �ملحكمة  د�نت   •

�لفل�صطيني على  �لنار  �أطلق  بعدما  �ملتعمد،  غري  �لقتل  بتهمة   ،Elor Azaria عز�ريا   �إيلور 

عبد �لفتاح �ل�رشيف وهو جريح، �إثر �إ�صابته بر�صا�ص �جلنود يف �لبلدة �لقدية من �خلليل 

.
يف 342016/3/24

تو�صلت “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صني �إىل �تفاق، �صيتم مبوجبه �ل�صماح ل�صتة �آالف عامل بناء �صيني   •

�صباط/  �أو�خر  يف  ر�صمياً  �التفاق  توقيع  بعد  �الأوىل  �ل�صتة  �الأ�صهر  يف  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �لعمل 

.
فب�ير 352017

فر�صت حماكم �الحتالل �أحكاماً بال�صجن �لفعلي وغر�مات مالية، و�صل جمموعها �إىل 27 �ألف   •

دوالر، بحّق عدد من �الأ�رشى �الأطفال يف �صجن عوفر، خالل كانون �الأول/ دي�صمب 2016. 

ونقل حمامي نادي �الأ�صري �لفل�صطيني عن ممثل �الأ�رشى �الأ�صبال �الأ�صري لوؤي �ملن�صي، �أن 

�أ�صري�ً،   22 بلغ   2016 دي�صمب  �الأول/  كانون  �صهر  خالل  �ملحكومني  �الأطفال  �الأ�رشى  عدد 

.
36ً

وتر�وحت �الأحكام بال�صجن �لفعلي بني 4 �صهور و26 �صهر�

قال رئي�ص هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان وليد ع�صاف، �إن عدد �مل�صتوطنني �رتفع خالل   •

�ألفاً،   620 �الإجمايل  عددهم  لي�صبح  م�صتوطن،  �ألف   27 بزيادة  �لغربية  بال�صفة   2016 �صنة 

يتعلق  وفيما  م�صتعمرة.   570 �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ال�صتيطانية  �ملو�قع  عدد  بلغ  فيما 

بجد�ر �ل�صّم و�لتو�صع �لعن�رشي، �أ�صار ع�صاف �إىل �أن �الحتالل �أكمل بناء 488 كم، من �أ�صل 

�لفل�صطينيني من  �أن �الحتالل يتحكم بحركة  �إىل  �لنظر  �لكلي له، الفتاً  714 كم، وهو �لطول 

يتعلق بعمليات  بو�بة، جزء منها يفتح ب�صكل يومي و�آخر مو�صمي. وفيما   60 �إقامة  خالل 

 ،2016 خالل  هدم  عملية   1,114 نفذ  �الحتالل  �أن  ع�صاف  �أكد  �لق�رشي،  و�لتهجري  �لهدم 

 وكان ملدينة �لقد�ص �ملحتلة �لن�صبة �الأعلى بالهدم، حيث بلغت 31ll%، وذكر �أن �الحتالل �صلَّم

.
37

771 �إخطار�ً بالهدم و�أو�مر وقف بناء، فيما بلغ عدد �إخطار�ت �الإخالء 310 �إخطار�ت

 2017 �صنة  بد�ية  مع  �صمحت  كاز�خ�صتان  �أن  �الإ�رش�ئيلي   NRG جي  �آر  �أن  موقع  ذكر   •

لالإ�رش�ئيليني بدخولها دون �حل�صول على تاأ�صرية م�صبقة. و�أ�صار �ملوقع �إىل �أن كاز�خ�صتان 

.
38

ترغب يف تعزيز �ال�صتثمار و�ل�صياحة لديها
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“نقل  �إن   John Kirby �الأمريكية جون كريبي  با�صم وز�رة �خلارجية  �لر�صمي  �لناطق  قال   •

�ل�صفارة ]�الأمريكية[ �إىل �لقد�ص فكرة غري جيدة“. و�صدد على “�أنها غري بناءة، و�صّد عملية 

�ل�صالم ب�صكل عام“، و�أن �تخاذ و��صنطن لهذه �خلطوة “�صيعر�ص، يف �حلقيقة، بع�ص قو�تنا، 

.
و�لعاملني يف �ل�صفارة �إىل �الأذى، ب�صكل نحن يف غنى عنه“39

و�صف �ل�صفري �الأمريكي �ل�صابق لدى “�إ�رش�ئيل“ مارتن �إنديك Martin Indyk عزم �لرئي�ص   •

�لذي  �لفظيع  �لكارثي  باالأمر  �لقد�ص  �إىل  �ملنتخب دونالد تر�مب نقل �صفارة بالده  �الأمريكي 

�صيوؤدي �إىل �نفجار �لغ�صب بني �لفل�صطينيني و�لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، وذلك ما مل يتز�من 

.
40ً

مع ��صتئناف مفاو�صات تبد�أ بحٍل لو�صع �لقد�ص �أوال

اخلمي�س، 2017/1/5

فر�صة  ي�صكل  لل�صالم“  باري�ص  “موؤمتر  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

دولية حلل �لق�صية �لفل�صطينية، من خالل و�صع �آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ. و�أ�صاف 

و�لكتّاب  �الأكادييني  من  �ملئات  �صّم  �إ�رش�ئيلياً  وفد�ً  �هلل  ر�م  يف  لقائه  خالل  قائالً،  عبا�ص 

و�لن�صطاء �ل�صيا�صيني �لد�عمني لـ“�ل�صالم“، مل نكن نريد �لذهاب �إىل �الأمم �ملتحدة �أو جمل�ص 

�الأمن �لدويل، ولكن �لبع�ص و�صع �لعقبات �أمام “�ل�صالم“، لذلك ذهبنا و�صنذهب �إىل “موؤمتر 

.
�ل�صالم“ يف باري�ص لن�صنع “�ل�صالم“41

بحث رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل وع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح   •

عز�م �الأحمد، يف �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة، �جلهود �ملبذولة الإنهاء �النق�صام و�صبل حتقيق 

م�صاركة  �جلانبان  وناق�ص  �لفل�صطيني.  �لوطني  �لعمل  ف�صائل  بني  و�ل�رش�كة  �مل�صاحلة 

�حلركة يف �جتماع �للجنة �لتح�صريية لعقد �جتماع �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف بريوت يف 

.
422017/1/11–10

�للجنة  �جتماع  ح�صور  دعوة  تلبيتها  عن  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أعلنت   •

10–2017/1/11. وقالت �جلهاد، يف  �ملقرر عقده يف بريوت يف  �لوطني  �لتح�صريية للمجل�ص 

بياٍن لها، �إنها تلقت دعوة حل�صور �الجتماع، و�أنه “بعد �لدر��صة وتبادل �لر�أي مع �لف�صائل 

�لفل�صطينية، وحر�صاً منا على �مل�صلحة �لوطنية؛ قررت حركة �جلهاد �الإ�صالمي تلبية �لدعوة 

.
وح�صور �جتماع �للجنة �لتح�صريية للمجل�ص �لوطني يف موعدها �ملقرر“43

تو��صل �لتحقيق للمرة �لثانية، وملدة خم�ص �صاعات مع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني   •

نتنياهو، وذلك ب�صبهة تلقي ر�صاوي من رجلي �أعمال �إ�رش�ئيلي و�أجنبي، وح�صوله وجنله 

.
44

يائري نتنياهو Yair Netanyahu على �متياز�ت وهد�يا تقدر قيمتها مبئات �آالف �ل�صو�كل
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قال �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان �إن �حل�صار �لذي تفر�صه “�إ�رش�ئيل“ على قطاع غزة   •

�ملركز، يف بيان  65ll%. و�أ�صاف  �إىل  �لفقر بني �صكانه  �لتو�يل رفع ن�صبة  �لعا�رشة على  لل�صنة 

له، �أن �حل�صار “خلّف �نتهاكاً �صارخاً حلقوق �صكانه �القت�صادية و�الجتماعية“. و�أو�صح 

65ll% من  �ل�صباب ن�صبة  47ll%، وي�صكل قطاع  �إىل  �لبطالة  �رتفاع ن�صبة  �إىل  �أدى  �أن �حل�صار 

.
45

�لعاطلني عن �لعمل

قال حمافظ �لقد�ص عدنان �حل�صيني “�إن ثلث �ملنازل يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة مهددة بالهدم،   •

ب�صبب �صيا�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بعدم منح تر�خي�ص �لبناء“. و�أ�صاف، يف حديث الإذ�عة 

.
46

�صوت فل�صطني، �أن �أكرث �ملناطق �مل�صتهدفة هي �ملحيطة بالبلدة �لقدية كبلدة �صلو�ن

اجلمعة، 2017/1/6

�أقر جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي باأغلبية كبرية ن�صاً يندد بقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل 2334. حيث   •

ر�ين بول  �ملجل�ص  رئي�ص  وقال   .80 مقابل  �لن�ص  هذ�  �ملجل�ص  يف  �صوتاً   342 بـ  �أغلبية   �أيدت 

�إ�رش�ئيل  “تخلت عن حليفتنا   Barack Obama �أوباما  �إد�رة �لرئي�ص بار�ك  �إن   ،Paul Ryan

يف وقت كانت فيه باأم�صِّ �حلاجة �إلينا“. ويطالب �لن�ص ب�صحب قر�ر جمل�ص �الأمن �أو تعديله، 

“كي ال يظل �أحادي �جلانب ومناه�صاً الإ�رش�ئيل“، وعلى نحو يتيح �لتو�صل �إىل حّل للنز�ع 
عن طريق مفاو�صات ثنائية مبا�رشة بني �لطرفني �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني وفق م�صمونه. 

قر�ر  كل  �صّد  �لفيتو  و��صتخد�م  �العرت��ص  عليها  �الأمريكية  “�حلكومة  �أن  �لقر�ر  وي�صيف 

م�صتقبلي يف جمل�ص �الأمن �لدويل ي�صعى لفر�ص حلول لق�صايا �حلل �لنهائي، �أو يكون �أحادي 

.
�جلانب �أو مناه�صاً الإ�رش�ئيل“47

�ل�صفارة  بنقل  �ملتعلقة  “�لت�رشيحات  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�ل�صلمية يف  �لعملية  فاإن  �إذ� طبقت  و�أن ال تطبق، الأنها  �أن ال تكون �صحيحة  ناأمل  �الأمريكية 

�ل�رشق �الأو�صط، وحتى �ل�صالم يف �لعامل �صيكون يف ماأزق لن نخرج منه“. و�أ�صاف قائالً: 

“نقول ملن �رشح، وهو �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب دونالد تر�مب، ندعوك لزيارة فل�صطني، 
خ�صو�صاً بيت حلم، �لعام �ملقبل، و�أن ال يكون هذ� �لت�رشيح موجود�ً يف �أجندتك... الأن �أي 

.
ت�رشيح �أو موقف يعطل �أو يغرّي و�صع مدينة �لقد�ص هو خّط �أحمر لن نقبل به“48

نفى �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم �صحة �الدعاء�ت �لتي ن�رشتها بع�ص و�صائل   •

يف  برهوم،  و��صتهجن  �لد�خلية.  �لليبية  �ل�رش�عات  يف  �حلركة  با�صم  بالزّج  �لليبية  �الإعالم 

ت�رشيح �صحفي، تلك �التهامات و�الأكاذيب �لتي ن�رشتها بع�ص و�صائل �إعالمية ليبية خا�صة 

.
49

على ل�صان م�صوؤولني ليبيني يف وز�رة �لد�خلية �لليبية يف حكومة برملان طبق
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قالت حركة حما�ص �إن حملة �الإغالقات �لتي �صنّها موقع �لفي�صبوك بحق ع�رش�ت �ل�صفحات   •

و�حل�صابات �لفل�صطينية، متاٍد كبري يف ت�صاوق �إد�رة �ملوقع مع �صيا�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. 

باإجر�ء�ت  �صحفي،  ت�رشيح  يف  بدر�ن،  ح�صام  با�صمها  �لناطق  ل�صان  على  �حلركة،  ونددت 

�لفي�صبوك �لتع�صفية �لتي تنتهجها يف وجه �ل�صفحات و�حل�صابات �لد�عمة للمقاومة وحلركة 

.
50ً

حما�ص خ�صو�صا

قررت “�إ�رش�ئيل“ خ�صم �صتة ماليني دوالر من �الأمو�ل �لتي متّد بها �الأمم �ملتحدة. و�أ�صدر   •

وقف  على  تن�ص  �خلارجية  لوز�رة  تعليمات  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص 

.
51

متويل خم�ص موؤ�ص�صات تابعة لالأمم �ملتحدة تعمل خلدمة �لفل�صطينيني

يف  وذلك  “�إ�رش�ئيل“،  يف  و�جلي�ص  �ملجتمع  بني  كبري  ثقة  فقد�ن  �لعام  للر�أي  ��صتطالع  �أظهر   •

�أعقاب �إد�نة �جلندي �إيلور عز�ريا بالقتل غري �لعمد الإعد�مه �لفل�صطيني عبد �لفتاح �ل�رشيف، 

معاريف  �صحيفة  ن�رشته  �لذي  لال�صتطالع،  ووفقاً  خطرية.  بجروح  م�صاباً  كان  بينما 

Maariv، فاإن 58ll% قالو� �إن رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت 

60ll% �أن �إد�نة �جلندي  Gadi Eisenkot، وقيادة �جلي�ص منعزلني عن �لو�قع �مليد�ين، ور�أى 

�لقاتل �صتوؤثر �صلباً على �حلافز للتجنيد لوحد�ت قتالية يف �جلي�ص، بادعاء �أن �جلي�ص ال يدعم 

.
52

جنوده

ال�صبت، 2017/1/7

ت�صويت  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  د�ن   •

�صّد   2334 �لدويل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �إد�نة  على  كبرية  بغالبية  �الأمريكي  �لكوجنر�ص 

�ال�صتيطان، وعزمه �إلغاء �أو تغيري �لقر�ر �الأممي، وحجب �لتمويل عن �الأمم �ملتحدة، بالتز�من 

مع طرح م�رشوع قانون يق�صي بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، و��صفاً هذه �ملحاوالت 

�ملوؤ�صفة باالنقالب و�لتحري�ص على �لقانون �لدويل وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة �لتي تنظم �الأمن 

.
53

و�ل�صالم يف �ملنطقة

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �أن حركته لي�ص لديها قر�ر، وال ت�صعى   •

مببد�أ  حركته  �إيان  على  م�صدد�ً  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  عن  بديل  �إطار  �أي  لت�صكيل 

.
54

�لتد�فع �ل�صيا�صي و�الإ�رش�ر على �إ�صالحها

 ،Kulanu كلنا  حزب  رئي�ص  �أن  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لثانية  �لقناة  ك�صفت   •

وزير �ملالية مو�صيه كحلون Moshe Kahlon، بحث مع �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني 
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حال  يف  وذلك  �ل�صهيوين،  �ملع�صكر  مع  بديلة  حكومة  ت�صكيل  �إمكانية   Reuven Rivlin

��صطر نتنياهو لتقدمي ��صتقالته، على خلفية �صلوعه مبلفات �لف�صاد �لتي حتقق بها �ل�رشطة 

.
55

�الإ�رش�ئيلية

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق مو�صيه يعلون Moshe Ya‘alon �إنه “حان �لوقت لدولة   •

.
�إ�رش�ئيل يف �أن يكون لديها رئي�ص وزر�ء ال يحتاج للتحقيق معه“56

بريطانيني  �صيا�صيني  �إ�صقاط  �إ�رش�ئيلي  ديبلوما�صي  حماوالت  �رشية  ت�صجيالت  ك�صفت   •

من  �صحفي  ��صتطاع  فقد  ��صتق�صائي.  عمل  خالل  من  وذلك  �ل�صهيوين،  �للوبي  ل�صالح 

�الإ�رش�ئيلية يف لندن، و�أخذ ت�صجيالت  �ل�صفارة  �الإيقاع بديبلوما�صي يعمل يف  قناة �جلزيرة 

�أ�صهر، ك�صف من خاللها �صعيه الإ�صقاط �صيا�صيني بريطانيني ل�صالح  م�صورة له ملدة �صتة 

�لوزير  م�صاعدة  مع  �الإ�رش�ئيلي،  �لديبلوما�صي  تخطيط  �لت�صجيالت  وتظهر  “�إ�رش�ئيل“. 
�لبيطاين �ملحافظ روبرت هالفون Robert Halfon، لالإطاحة بزميله يف �حلزب وزير �لدولة 

�مل�صتعمر�ت  لبناء  �لد�ئم  بانتقاده  �ملعروف   ،Alan Duncan �آالن د�نكن  لل�صوؤون �خلارجية 

.
57

�الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية

االأحد، 2017/1/8

حاالت  بينهم  �آخرون   15 و�أ�صيب  جمند�ت،  ثالث  منهم  �إ�رش�ئيليني،  جنود  �أربعة  ُقتل   •

 خطرة، يف عملية دع�ص ب�صاحنة كان يقودها �صاب فل�صطيني يدعى فادي �لقنب، وذلك قبيل

�لوزر�ء  رئي�ص  وقال  �ملحتلة.  بالقد�ص  �ملكب  جبل  يف  �الحتالل،  قو�ت  بنري�ن  ��صت�صهاده 

لكل  ووفقاً  �الإرهابي،  هوية  “نعلم  �لعملية:  على  تعقيبه  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

�لدولة  تنظيم  ��صم  نف�صه  ]تنظيم يطلق على  د�ع�ص  �أن�صار  �الإرهابي هو من  فاإن  �ملوؤ�رش�ت 

 Micky Rosenfeld الإ�صالمية[“. غري �أن �ملتحدث با�صم �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية ميكي روزنفيلد�

“�إ�رش�ئيل“، وذلك يف مقابلة ح�رشية على  “خاليا ن�صطة“ لتنظيم د�ع�ص يف  �أي  نفى وجود 

�صبكة �صي �أن �أن Cable News Network )CNN(l. و�أعلنت “جمموعات �ل�صهيد بهاء عليان“ 

.
58

م�صوؤوليتها عن �لهجوم يف تدوينة على و�صائل �لتو��صل �الجتماعي

رئي�ص  �صّد  �ملركزية  �لق�صية  يف  �جلنائية  �ل�صبهات  �أن   Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   •

باأ�رشطة  مدعومة   ،“2000 “�مللف  با�صم  و�ملعروفة  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

.
59

م�صجلة لنتنياهو

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص مو�صى �أبو مرزوق �أن حركته تبذل جهود�ً كبرية من �أجل   •

حّل م�صكلة �لكهرباء يف قطاع غزة، و�أنه مّت طرح �لكثري من �حللول، لكن �ل�صلطة �لفل�صطينية 
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�ملحلية،  �صهاب  لوكالة  ت�رشيحات  يف  مرزوق،  �أبو  وقال  �ل�صيادة.  ذريعة  حتت  رف�صتها 

حمطة  لعمل  دوالر  مليون   100 و�لبالغة  للتنمية،  �الإ�صالمي  �لبنك  منحة  عطلت  �ل�صلطة  �إن 

كهرباء تغذي قطاع غزة، م�صري�ً �إىل �أن �الأتر�ك حاولو� �لتعامل مع كل �مل�صكالت، ور�صدو� 

�أي�صاً تعطل ب�صبب رف�ص  لذلك جهود�ً ومبالغ مالية كبرية حلل م�صكلة �لكهرباء، و�أن ذلك 

.
60

�ل�صلطة

�صجلت �صنة 2016 م�رشع 41 جندياً �إ�رش�ئيلياً، من �صمنهم 15 �أقدمو� على �النتحار، ولقي   •

4 جنود م�رشعهم جر�ء عمليات ع�صكرية، و2 نتيجة حو�دث طري�ن، و7 جر�ء حو�دث طرق، 

يف حني لقي 5 جنود م�رشعهم يف حو�دث من �أنو�ع �أخرى مل تذكر طبيعتها، و6 جنود جر�ء 

.
61

مر�ص

�لتحرير  ملنظمة  �لتابع  و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  �أعده  تقرير  وّثق   •

وحدة  �ألف   19 من  �أكرث  بناء  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  م�صادقة  �لفل�صطينية، 

خالل �لقد�ص  مدينة  �أر��صي  على  �جلاثمة  �مل�صتعمر�ت  معظم  على  موزعة   ��صتيطانية 

�صنة 2016. كما هدمت جر�فات �الحتالل خالل 2016 ما يقارب 300 منزل ومن�صاأة، بحجة 

خالل  وباحاته  �الأق�صى  للم�صجد  م�صتوطناً   15,880 �قتحام  ر�صد  ومّت  �لرتخي�ص.  عدم 

.
62

2016. و�أ�صار �ملركز �إىل �أن �الحتالل قام بتغيري �أ�صماء نحو 300 �صارع منذ �حتالل �ملدينة

االإثنني، 2017/1/9

�صادق وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“ Yisrael Beitenu، �أفيجدور   •

ليبمان Avigdor Lieberman على �مليز�نية �لبالغة 4.34 مليار�ت �صيكل )نحو 1.130 مليار 

.
دوالر(، الإقامة جد�ر �إ�صمنتي على حدود قطاع غزة مع �الأر��صي �ملحتلة �صنة 631948

بعث رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص ر�صالة �إىل �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب دونالد   •

�إىل �لقد�ص. ودعا �لرئي�ص عبا�ص �لرئي�ص  تر�مب، �رشح فيها خماطر نقل �ل�صفارة �الأمريكية 

تر�مب �إىل عدم �لقيام بهذه �خلطوة، ملا لها من �آثار مدمرة على “عملية �ل�صالم“، وخيار حّل 

.
64

�لدولتني، و�أمن و��صتقر�ر �ملنطقة

�إنه وبناء على �للقاء�ت �الأخرية �لتي جرت يف  قال �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار،   •

�لقاهرة بني �مل�صوؤولني �مل�رشيني وع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، 

فهناك �نفر�جة قريبة ل�صكان غزة و�حل�صار �ملفرو�ص عليهم. وعن ملف �جلنود �الإ�رش�ئيليني 

�الأ�رشى لدى �ملقاومة �لفل�صطينية، ك�صف �لزهار عن وجود و�صاطات وحتركات يف هذ� �مللف، 

 .
65

موؤكد�ً �أن �لعقبة �لرئي�صية يف �إمتام �صفقة تبادل لالأ�رشى هو �الحتالل �الإ�رش�ئيلي
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�أفاد مركز “�أ�رشى فل�صطني للدر��صات“ باأن �صلطات وحماكم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي فر�صت   •

.
66

خالل �صنة 2016 غر�مات مالية بقيمة 800 �ألف دوالر بحق �أطفال فل�صطينيني �أ�رشى

�صيِّع جثمان �لنائب �لبطريركي �لعام للقد�ص وفل�صطني �ملطر�ن �ل�صوري هيالريون كابوت�صي   •

يف كني�صة �صيدة �لب�صارة �لبطريركية يف �لربوة يف جبل لبنان. وتر�أ�ص �صالة �جلنازة بطريرك 

�أنطاكيا و�الإ�صكندرية و�أور�صليم غريغوريو�ص �لثالث حلام. وو�صف حلام �لر�حل باأنه “بطل 

“�إننا جاهدنا معاً يف فل�صطني  �لق�صية �لفل�صطينية وفقيد حلب وفل�صطني و�ملقاومة“، وقال: 

.
عام 1974“67

�أطلقت وكالة �الأونرو� منا�صدتني دوليتني يبلغ جمموعهما 813 مليون دوالر، من �أجل متويل   •

�ال�صتجابة �لطارئة لالأزمة يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، ولتلبية 

�الحتياجات �الإن�صانية �مللحة لالجئني �لفل�صطينيني �ملت�رشرين جر�ء �لنز�ع يف �صورية، مبن 

.
68

فيهم �أولئك �لذين نزحو� �إىل لبنان و�الأردن

زيارة  عدم  �إىل  بالده  مو�طني   Jacob Zuma زوما  جاكوب  �إفريقيا  جنوب  رئي�ص  دعا   •

.
69

“�إ�رش�ئيل“، بهدف �إظهار �لت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني
�لدع�ص  عملية   António Guterres غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  د�ن   •

بالقد�ص. وقال �ملتحدث با�صم �الأمم �ملتحدة ��صتيفان دوغريك Stéphane Dujarric: “�لعنف 

و�الإرهاب لن يوؤديا �إىل حّل �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني، بل على �لعك�ص من ذلك، يتعني 

تقدمي جميع �مل�صوؤولني عن مثل تلك �الأعمال �إىل �لعد�لة و�أن تتم �إد�نتهم و�لتن�صل منهم“. كما 

“�لهجوم �الإرهابي“، و�أعربو� عن تعازيهم  د�ن �أع�صاء جمل�ص �الأمن �لدويل باأ�صد �لعبار�ت 

.
70

وتعاطفهم مع �أ�رش �ل�صحايا و“حكومة �إ�رش�ئيل“، متمنني �ل�صفاء �لعاجل للم�صابني

الثالثاء، 2017/1/10

�لتح�صريية  �للجنة  �جتماعات  بريوت  �للبنانية  �لعا�صمة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  يف  �فتتح   •

�لزعنون،  �صليم  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  برئا�صة  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ص 

وبح�صور  �لفل�صطينية،  للف�صائل  �لعامني  و�الأمناء  �لتنفيذية،  �للجنة  �أع�صاء  ومب�صاركة 

�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني يف لبنان، و�ل�صفري �لفل�صطيني يف لبنان �أ�رشف دبور. وقال �لزعنون: 

“�جتماعنا هذ� لي�ص �الأول �لذي تعقده �للجنة �لتح�صريية �ملكلفة باالإعد�د لعقد دورة عادية 
�لعمل  ف�صائل  كافة  فيه  ت�صارك  �لذي  �الأول  �الجتماع  لكنه  �لفل�صطيني،  �لوطني  للمجل�ص 

�لوطني �لفل�صطيني، مبا فيها حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�إخوتنا يف �ل�صاعقة و�لقيادة 

�لعامة“. و�أ�صار �إىل �أن “�للجنة �لتح�صريية قد عقدت �أربعة �جتماعات خالل �لعام �لفائت يف 

.
مدينة ر�م �هلل“71
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�ل�صفارة  نقل  عن  �الإعالن  مّت  �إذ�  �إنه  ��صتية،  حممد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�الأمريكية من تل �أبيب للقد�ص فـ“�صنعيد �لنظر باالعرت�ف بدولة �إ�رش�ئيل، و�صننفذ خطو�ت 

ولي�ص  �إجر�ء�ت  عن  نتحدث  ونحن  �ل�صيا�صي،  �مل�صار  بكامل  متعلقة  �أخرى  �حتجاجية 

 .
تهديديات“72

“حماوالت �للمز باملقاومة  �أبو عبيدة مبا و�صفه  ندد �لناطق �لع�صكري با�صم كتائب �لق�صام   •

 ،Twitter تويرت  موقع  على  ح�صابه  عب  ن�رشها  تغريد�ت  يف  عبيدة،  �أبو  وقال  و�أنفاقها“. 

غزة  ح�صار  يف  �مل�صاركة  جرية  على  للتغطية  تهدف  و�أنفاقها  باملقاومة  �للمز  حماوالت  �إن 

.
وخنقها �لذي ي�صتهدف �أ�صا�صاً ر�أ�ص �ملقاومة، و�أ�صار �إىل �أنها “لن تنطلي على �صعبنا“73

�أو�صح وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، خالل �جتماع كتلة حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“   •

يف �لكني�صت Knesset، �أنه “فيما يتعلق بقانون �لت�صوية، فاإنه باإمكاين �لتعبري عن ر�أيي على 

ْخِفه، باأن هذ� قانون غري �صحيح... وكما تعلمون، فاإن قانون �لت�صوية مل ُي�صن، 
ُ
�الأقل، ومل �أ

ننفذه.  �لدفاع  بنا يف وز�رة  يتعلق  ما  “كل  �أن  ليبمان  �أبد�ً“. وتابع  ُي�صن  لن  يبدو  ما  وعلى 

1,477 دومناً �أدوميم  �إىل بلدية )م�صتوطنة( معاليه  �لدفاع  �الأ�صبوع فقط نقلت وز�رة   وهذ� 

2[ من منطقة �إطالق نار رقم 912، و�أ�صبحت جزء�ً من منطقة نفوذ معاليه �أدوميم. 
]1.477 كم

    .
ينبغي تنفيذ كل ما يكن فعله، لكن ينبغي فعل �أي �صيء يف �لتوقيت �ل�صحيح“74

على  يجب  “�إنه   :Eyal Zamir زمري  �إيال  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �جلنوبية  �ملنطقة  قائد  قال   •

�جلنود عدم �خلوف من �ملحاكمة و�إنه عليهم تقدمي و�جبهم �لع�صكري“. و�أ�صاف: “جنودنا 

قياد�تهم“.  من  �لكامل  �لدعم  وتلقو�  �الإرهابيني،  �لفل�صطينيني  ع�رش�ت  على  �لنار  �أطلقو� 

و�أ�صار �إىل �أنه منذ حادثة �خلليل �لتي قتل فيها �جلندي �إيلور عز�ريا عبد �لفتاح �ل�رشيف، قتل 

—و�صفهم بـ“�الإرهابيني“— و�أن عمليات قتلهم  �جلنود �الإ�رش�ئيليون نحو 39 فل�صطينياً 

.
75

متت وفق قو�عد �ال�صتباك

قرر وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص حزب �صا�ص Shas، �أرييه درعي Aryeh Deri، �صحب   •

�أقاربه  من   12 ومن  �لقد�ص،  يف  �لدع�ص  عملية  منفذ  �لقنب،  فادي  �ل�صهيد  و�لدة  من  �الإقامة 

.
76ً

�أي�صا

االأربعاء، 2017/1/11

ك�صف ق�صم �أمن �ملعلومات يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بالتعاون مع جهاز �الأمن �لعام �الإ�رش�ئيلي   •

Israel Security Agency-ISA )Shabak(l �صبكة جت�ص�ص تتبع حلركة حما�ص  )�ل�صاباك( 

�خللوية  �الأجهزة  ع�رش�ت  �خرت�ق  ��صتطاعت  و�أنها  لفتيات،  م�صتعارة  �أ�صماء  خلف  تتخفى 
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�صبكة  وطالت  “�رشية“.  م�صنفة  معلومات  على  وح�صلت  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابعة 

.
77

�لتج�ص�ص ع�رش�ت �جلنود �لذين يخدمون يف �لقو�عد �لقريبة من غزة

وطني  جمل�ص  عقد  �رشورة  على  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ص  �لتح�صريية  �للجنة  تو�فقت   •

يف  �ملوقع  �مل�صاحلة  و�تفاق   ،2005 �لقاهرة  الإعالن  وفقاً  كاّفة  �لفل�صطينية  �لقوى  ي�صم 

�النتخابات. وتال  �إجر�ء  �أمكن، و�لتو�فق حيث يتعذر  �النتخاب، حيث  2011/5/4 من خالل 

�النق�صام...  “الإنهاء  فيه:  جاء  �لذي  �الجتماعات،  هذه  عن  �ل�صادر  �لبيان  �لزعنون  �صليم 

يتفق �ملجتمعون على �رشورة ت�صكيل حكومة وحدة وطنية ت�صطلع مبمار�صة �صالحياتها 

مبا  �مل�صاحلة،  �تفاقات  مبوجب  �لقد�ص،  فيها  مبا  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  جميع  على 

�إجر�ء �نتخابات  �أجل  �إعمار غزة، و�لعمل �حلثيث من  يف ذلك توحيد �ملوؤ�ص�صات، و��صتكمال 

�لبدء  “�إىل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �للجنة  ودعت  و�لوطني“.  �لت�رشيعي  و�ملجل�صني  �لرئا�صة 

�لوحدة  حكومة  ت�صكيل  على  �لتو�فق  �أجل  من  كافة  �ل�صيا�صية  �لقوى  مع  بامل�صاور�ت  فور�ً 

.
�لوطنية“78

يف  بالوقوف  �لدويل  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  طالب   •

وجه تلويح �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة بنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، حمذر�ً من �نفجار 

.
79

�الأو�صاع �الأمنية يف �ملنطقة برمتها يف حال نفذت �أمريكا هذه �خلطوة

ذكرت �لقناة �لعا�رشة �لعبية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �أن بلدية �الحتالل يف �لقد�ص �أعلنت عن   •

خمطط لبناء 2,500 وحدة �صكنية ��صتيطانية يف بلدة جبل �ملكب، جنوبي �رشق �لقد�ص. وقالت 

�لقناة �إنه يف �لوقت �لذي تخطط فيه �ل�صلطات لهدم منزل �لفل�صطيني فادي قنب، منفذ عملية 

.
80

�لدع�ص يف 2017/1/8، يف بلدة جبل �ملكب، �أعلنت �لبلدية عن خمطط بناء يف حميط �ملنزل

�الأول،  �لتح�صريي  �جتماعهم  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطينية  �جلاليات  ممثلو  �ختتم   •

�جلاليات  جهود  لتوحيد  �صانتياغو،  �لت�صيلية  �لعا�صمة  يف  �أيام  ثالثة  مدى  على  ُعقد  و�لذي 

�لفل�صطينية، وتفعيل دورهم يف خدمة �لق�صية �لفل�صطينية. وح�صب �لبيان �ل�صحفي �ل�صادر 

 Confederation of )عن �حتاد �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية للكاريبي و�أمريكا �لالتينية )كوبالك

Palestinian Communities in Latin America and the Caribbean )COPLAC(l، فقد 

�أو  �لبريو،  يف  �إما  يتم  �أن  و�قرتح   ،2017 يوليو  متوز/  يف  �لر�بع  �ملوؤمتر  عقد  على  �التفاق  مّت 

.
81

�لب�زيل، �أو كولومبيا

باأنه  �الإقر�ر  �أجل  من  جماعية  ر�صالة  يت�صمن  بياناً  �لفرن�صيني  �ل�صفر�ء  من  عدد  �أ�صدر   •

بالدولة �العرت�ف  “�إ�رش�ئيل“،  ذلك  يف  مبا  �لدولية،  �ل�صاحة  على  �جلميع  م�صلحة   من 

.
82

�لفل�صطينية
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عقدت “جمموعة فل�صطني“ �لتي ت�صم 56 ع�صو�ً، يف �لبملان �لت�صيلي، جل�صة ناق�صت �لذكرى   •

بريطانيا  ملطالبة  دولية  حملة  عقبها  �أطلقت   ،Balfour Declaration  بلفور لوعد  �ملئوية 

دول  من  برملانيني  جتمع  �إطالق  فكرة  على  �ملجموعة  و�فقت  كما  للفل�صطينيني.  باالعتذ�ر 

.
83

�أمريكا �لالتينية من �أجل فل�صطني

�لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب دونالد تر�مب  �أفيجدور ليبمان  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي  طالب وزير   •

ورّجح  باملعتدلة.  و�صفها  عربية“،  ودوالً  �إ�رش�ئيل  ي�صم  �الإرهاب،  �صّد  “حتالف  باإقامة 

�إىل هذ�  “�إ�رش�ئيل“، �الن�صمام  ليبمان قبول دول عربية، ال تقيم عالقات ديبلوما�صية مع 

�لتحالف. وقال ليبمان: “�صيكون من �صاأن هذ� �لتحالف، لي�ص فقط حماربة �الإرهاب و�إمنا 

.
�أي�صاً بناء �لثقة بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني“84

اخلمي�س، 2017/1/12

�لتقى رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �حلريري وفد�ً من حركة حما�ص، برئا�صة ع�صو �ملكتب   •

�ل�صيا�صي للحركة مو�صى �أبو مرزوق، ويف ح�صور رئي�ص جلنة �حلو�ر �للبنانية - �لفل�صطينية 

ح�صن منيمنة. وقال �أبو مرزوق �إن �لوفد و�صع �حلريري “يف �صورة �حلو�ر�ت �لفل�صطينية 

للمجل�ص  موؤمتر  عقد  على  �لفل�صطيني  و�لتو�فق  م�صكور�ً،  لبنان  �حت�صنها  و�لتي  �ل�صابقة 

.
�لوطني �جلديد باالنتخاب“85

قال �ملتحدث با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم، �إن “حما�ص م�صتعدة للتخلي عن ملف �لكهرباء   •

]يف قطاع غزة[ ب�صكل كامل للحكومة �لفل�صطينية برئا�صة ر�مي �حلمد �هلل؛ ب�رشط �أن تعمل 

.
جادة على حّل هذه �مل�صكلة �ملتفاقمة“86

قال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، خالل لقاء مع وزير �خلارجية �لرنوجي يف �لقد�ص، �إن   •

باري�ص. هذ�  “�ل�صالم“، و“�أحدها هو موؤمتر  �إىل تدمري فر�ص حتقيق  ت�صعى  هنالك جهود�ً 

�أخرى  مو�قف  �عتماد  �إىل  تهدف  فرن�صية  برعاية  فل�صطينية  خدعة  عن  عبارة  هو  �ملوؤمتر 

معادية الإ�رش�ئيل. هذ� يعيد عجلة �ل�صالم �إىل �لور�ء وهذ� ال يلزمنا. هذه هي بقية من �ملا�صي 

.
وحماولة �أخرية الإم�صاك �ملا�صي قبل �أن يدخل �مل�صتقبل“87

�أفرجت “�إ�رش�ئيل“ عن وحيد �لب�ص، وهو فل�صطيني يعمل يف �الأمم �ملتحدة يف غزة، بعد �نتهاء   •

.
88

فرتة �عتقاله يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، �إثر �إد�نته مب�صاعدة حركة حما�ص يف غزة

قال م�صوؤول ملف �ال�صتيطان يف �صمال �ل�صفة غ�صان دغل�ص، �إن �لقر�ر �لذي ت�صلمه �الرتباط   •

( من �أر��صي ع�صرية �لقبلية، 
2
�لفل�صطيني يت�صمن و�صع �ليد على 3,989 دومناً )نحو 4 كم

.
89

بحجة �لدو�عي �الأمنية ومنع وقوع عمليات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية
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�أعلنت قيادة جي�ص �لنظام �ل�صوري �أن “�إ�رش�ئيل“ �أطلقت �صو�ريخ على مطار �ملزة �لع�صكري   •

�أبيب  تل  �صوري  ع�صكري  بيان  وحّذر  بحر�ئق.  ت�صبب  مما  دم�صق،  �لعا�صمة  غرب  جنوب 

من تد�عيات “هذ� �العتد�ء �ل�صافر“. وقد رف�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لتعليق، رد�ً على �صوؤ�ل 

.
90

لوكالة �ل�صحافة �لفرن�صية عن عمليات �لق�صف �جلديدة

�خلارجية  وزير  ملن�صب  تر�مب  �لرئي�ص  مر�صح   ،Rex Tillerson تيلر�صون  ريك�ص  هاجم   •

�الأمريكي، خالل جل�صة ��صتجو�به �أمام جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي، �لفل�صطينيني، لت�صييعهم 

فر�ص “�ل�صالم“، كما هاجم �متناع �إد�رة �لرئي�ص �أوباما عن �لت�صويت يف جمل�ص �الأمن �صّد 

�ل�صالم“  بـ“عملية  �لتز�مهم  بتاأكيد  �لفل�صطينيني  تيلر�صون  وطالب  �ال�صتيطان.  يدين  قر�ر 

من خالل �ل�صعي �إىل مفاو�صات مبا�رشة مع “�إ�رش�ئيل“، بعيد�ً عن �أي خطو�ت وقر�ر�ت يف 

.
91

جمل�ص �الأمن �لدويل، �أو غريه من �ملوؤ�ص�صات �لدولية

.
هدمت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية قرية �لعر�قيب �لعربية يف منطقة �لنقب للمرة �لـ 92108  •

اجلمعة، 2017/1/13

وزير  �صلّم  �إنه  عريقات  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •

ر�صالة  مو�صكو،  يف  لقائهما  خالل   ،Sergei Lavrov الفروف  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية 

موجهة من �لرئي�ص حممود عبا�ص �إىل �لرئي�ص فالديري بوتني Vladimir Putin، يطلب منه 

�لتدخل يف �صكل عاجل ملحاولة ثني �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة عن �تخاذ قر�ر نقل �ل�صفارة 

.
93

�الأمريكية �إىل �لقد�ص

�ل�صفة  Yesha Council يف  )ي�صع(  تلقى رئي�ص جمل�ص م�صتعمر�ت يهود� و�ل�صامرة وغزة   •

�لغربية �صيلو �أدلر Shilo Adler دعوة حل�صور تن�صيب �لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب دونالد 

.
94

تر�مب �ملقرر يف 2017/1/20 يف و��صنطن

تظاهر �آالف �لفل�صطينيني د�خل �خلط �الأخ�رش يف بلدة قلن�صوة مبنطقة �ملثلث، �حتجاجاً على   •

.
95

هدم �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 11 منزالً يف �لبلدة

جنلها،  �غتيال  يف  للم�صاركني  تقودها  معلومات  متتلك  �إنها  �لنايف  عمر  �ل�صهيد  عائلة  قالت   •

حمدي  وقال   .2016/2/26 يف  بلغاريا  يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  مقر  د�خل  مقتوالً  وجد  �لذي 

“�ل�صفارة  �لتعاطي مع �جلرية منذ بد�يتها، متهماً  �ملعلومات تتعلق بطبيعة  �إن تلك  �لنايف 

�لفل�صطينية بامل�صاركة يف عملية �الغتيال من خالل �إجر�ء حماوالت عدة الإخر�ج �صقيقه من 

.
مقر �ل�صفارة“96

قدرت وكالة �الأونرو� �أن هنالك 43 �ألف الجئ فل�صطيني يف �صورية يعي�صون يف �أماكن ي�صعب   •

�الأونرو�  م�صاعدة  فيها  و�صلت  مرة  �آخر  �أن  �لوكالة  وذكرت  حما�رشة.  �أو  �إليها،  �لو�صول 
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تقرير  يف  �الأونرو�  وذكرت   .2016/5/26 يف  كانت  قد  �لريموك  خميم  يف  فل�صطني  لالجئي 

م�صور �أن �أكرث من 120 �ألف الجئ فل�صطيني من �صورية فرو� �إىل خارج �لبالد، مبن يف ذلك 

.
97

نحو 31 �ألفاً فرو� �إىل لبنان ونحو 16 �ألفاً �إىل �الأردن

بتهمة  �أفر�د  ع�رشة  من  دولية  �صبكة  غرد�ية  ملحافظة  تابعة  جز�ئرية  �أمن  �أجهزة  �صبطت   •

.
�لتج�ص�ص مل�صلحة “�إ�رش�ئيل“، وحماولة “�الإخالل باالأمن �لعام“98

،Labour Party (UK)l رئي�ص حزب �لعمال �لبيطاين ،Jeremy Corbyn طالب جرييي كوربن  • 

من  �جلزيرة  قناة  عنه  ك�صفت  ما  يف  بالتحقيق   Theresa May ماي  ترييز�  �لوزر�ء  رئي�صة 

وزير  من  �لتخل�ص  يريد  �إنه  فيها  قال  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صفارة  يف  �صابق  ملوظف  ت�رشيحات 

�ملناه�صة  �أالن د�نكن، ملو�قفه  �لبيطانية  �أوروبا و�الأمريكيتني يف �خلارجية  �لدولة ل�صوؤون 

��صتهد�ف  من  �جلزيرة  عنه  ك�صفت  ما  �عتبار  �حلكومة  على  �إن  كوربن  وقال  لال�صتيطان. 

.
99

�ل�صيا�صيني �لبيطانيني �ملناه�صني لال�صتيطان م�صاألة �أمن قومي

ال�صبت، 2017/1/14

ودعا  �لفاتيكان،  لدى  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �فتتح   •

 �إىل �العرت�ف بدولة فل�صطني، وفيما يتعلق بنية �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة نقل �صفارتها من

تل �أبيب �إىل �لقد�ص، قال: “نتمنى �أن يكون ذلك غري �صحيح، الأن ذلك �صيعرقل عملية �ل�صالم. 

.
ندعو �لرئي�ص �ملنتخب تر�مب �إىل فتح حو�ر بيننا وبني �الإ�رش�ئيليني من �أجل �ل�صالم“100

الأزمة  حلول  الإيجاد  عمل  ور�صة  خالل  �صهال،  �أبو  ماأمون  �لفل�صطيني  �لعمل  وزير  �أعلن   •

لت�صغيل  “�إ�رش�ئيل“  من  �مل�صتورد  �لوقود  عن  �ل�رش�ئب  كل  �إلغاء  غزة،  قطاع  يف  �لكهرباء 

 .
101

حمطة توليد �لكهرباء �لوحيدة يف �لقطاع

قال ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، �ملتحدث با�صمها، �أ�صامة �لقو��صمي، يف بيان �صحفي،   •

�ملنطقة  يف  �صتفتح  جهنم  �أبو�ب  فاإن  �لقد�ص  ل�رشقي  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  مّت  حال  يف  �إنه 

.
102

و�لعامل، م�صيفاً �أن هذ� �الأمر �صيغلق كل “فر�ص �ل�صالم“ و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة

�إ�صماعيل هنية مبو�فقة تركية على  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �أفاد مكتب نائب رئي�ص �ملكتب   •

�أزمة �لكهرباء يف  �إىل قطاع غزة لالإ�صهام يف معاجلة  �إر�صال كميات من �لوقود ب�صكل عاجل 

.
103

�لقطاع

�آيل  �إن�صان  عن  �لعبية   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  موقع  ك�صف   •

�الأنفاق  ملو�جهة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  خدمة  يف  �صيدخل  جديد  ع�صكري   )Robot )روبوت 

�لروبوت،  �أن  �ملوقع  Yahalom“. وذكر  “يهلوم  �لهند�صة  �مل�صاة ووحدة  وم�صاعدة وحد�ت 
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�ل�صوء  ويف  �لت�صاري�ص،  وكذلك  �جلوية  �حلاالت  كل  يف  �لعمل  على  قادر  كغ،   15 يزن  �لذي 

و�لظالم، د�خل �الأنفاق وغريها، وحتديد �أي خطر د�خل تلك �ملناطق. و�أ�صار �إىل �أنه يحتوي 

على �أجهزة ��صت�صعار و�أ�صعة ليزر Laser، وقادر على ك�صف �لقنابل و�لعبو�ت وغريها من 

.
104

�الأ�صلحة

االأحد، 2017/1/15

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  دعوة  �أجل  من  لل�صالم“  �لدويل  “�ملوؤمتر  باري�ص  �حت�صنت   •

منظمات  وعدة  دولة،   75 ح�صور  �ملوؤمتر  و�صهد  جديد.  من  �ملفاو�صات  طاولة  �إىل  للعودة 

و�جلامعة   ،European Union )EU(l �الأوروبي  و�الحتاد  �ملتحدة،  �الأمم  بينها  دولية 

بعدما  �خلتامي،  �لبيان  و�صدد  عنه.  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �جلانبان  غاب  بينما  �لعربية، 

لل�رش�ع �صاملة ود�ئمة  �إيجاد حّل عادل وت�صوية  “تعديله خم�ص مر�ت“، على �رشورة   مّت 

�لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي، من خالل مبد�أ “حّل �لدولتني“، باعتباره �ل�صبيل �لوحيد لتحقيق 

�أية  �أ�صكال �ال�صتيطان“، و“عدم �تخاذ  “وقف كل  �إىل  �إ�صافة  �لد�ئم بني �لطرفني،  “�ل�صالم“ 
خطو�ت �أحادية �جلانب“. كما �صدد على �رشورة تلبية “�حتياجات �إ�رش�ئيل �الأمنية“، و“حّق 

خطوط  على  تغيري�ت  باأي  �العرت�ف  و“عدم  و�صيادته،  دولته  �إقامة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

حزير�ن 1967، مبا يف ذلك �لقد�ص“، وحّل جميع ق�صايا �لو�صع �لنهائي على �أ�صا�ص قر�ر�ت 

 .
105

�الأمم �ملتحدة، مبا فيها قر�ر�ت جمل�ص �الأمن

رحب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص بانعقاد “�ملوؤمتر �لدويل لل�صالم“ يف باري�ص،   •

�لو�صع  قر�ر�ت  جميع  حول  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  فل�صطني  دولة  ��صتعد�د  عن  و�أعرب 

ووفق  حمدد،  زمني  وجدول  دولية  �آلية  �إطار  يف  ود�ئم“  �صامل  �صالم  لـ“�صنع  �لنهائي 

 ،2334 �الأمن  جمل�ص  وقر�ر  �لعربية،  �ل�صالم  ومبادرة  مدريد،  ومبادئ  �لدولية،  �ملرجعيات 

.
106

وبيان باري�ص

�أعلنت حركة حما�ص معار�صتها لنتائج �ملوؤمتر �لدويل �لذي ��صت�صافته باري�ص. وقال �لناطق   •

با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع �إن حركته ال تعّول على �ملوؤمتر�ت �لدولية �لتي تعقد 

لبحث ملف �لق�صية �لفل�صطينية، خ�صو�صاً و�أن �الحتالل مل يلتزم باأي من �لبنود �لتي ن�صت 

.
107

عليها �ملوؤمتر�ت �أو �لقر�ر�ت �لدولية �ل�صادرة عن �الأمم �ملتحدة

“�ملوؤمتر �إن  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل جل�صة حكومته �الأ�صبوعية،   • 

�لذي عقد يف باري�ص هو موؤمتر عبثي، لقد مّت �لتن�صيق ب�صاأنه بني �لفرن�صيني و�لفل�صطينيني، 

.
و�لهدف منه فر�ص �رشوط على �إ�رش�ئيل، ال تتالءم مع �حتياجاتها �لوطنية“108
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�أطلق مئات من �لقادة و�ل�صباط �ل�صابقني يف جي�ص �الحتالل و�الأجهزة �ال�صتخبار�تية حركة   •

جديدة، تدعو �إىل �النف�صال عن �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �ملحتلة، بهدف �حلفاظ على “�إ�رش�ئيل 

 Commanders for “دولة يهودية“. ويطلق على �حلركة ��صم “قادة من �أجل �أمن �إ�رش�ئيل

يف  �جلد�ر  ��صتكمال  �إىل  �ل�صيا�صي،  برناجمها  مبوجب  �حلركة،  وتدعو   .Israel’s Security

�ل�صعي  ثّم  �أحادي �جلانب، ودون مفاو�صات،  ب�صكل  �الأوىل  �ملرحلة  �ل�صفة، و�النف�صال يف 

مبادرة  “�إ�رش�ئيل“  تقبل  �أن  �أبرزها  من  �أ�ص�ص،  عدة  على  قائم  نهائي  حّل  �إىل  للتو�صل 

�الأمنية  �الإ�رش�ئيلية  “�الحتياجات  ي�صمى  ما  مع  مالءمتها  تتم  �أن  على  �لعربية،  �ل�صالم 

فقط  �الحتالل  �ن�صحاب  �إىل  يدعو  �لبنامج  فاإن  بالقد�ص،  يتعلق  فيما  �أما  و�لديوجر�فية“. 

من �الأحياء و�ل�صو�حي �لفل�صطينية، ليتم ت�صليمها �إىل �لدولة �لفل�صطينية، على �أن يتم �إبقاء 

.
109

�الأحياء �ال�صتيطانية يف �ملدينة حتت �صيطرة دولة �الحتالل

“الجئني“، و�عتماد  �لبيان �خلتامي ملوؤمتر باري�ص من كلمة  لبنان �عرت��صه على خلو  �أعلن   •

�صياغة مبهمة لدى �لتطرق �إىل مو�صوع مبادرة �ل�صالم �لعربية. وذكرت �خلارجية �للبنانية 

�أنه خالل مناق�صة �لوفود �مل�صاركة يف �ملوؤمتر �لدويل �لبيان �خلتامي، �أ�رش لبنان على “�إدخال 

 2002 �لعربية كما وردت يف قمة بريوت عام  �ل�صالم  تعديالت ت�صدد على حمورية مبادرة 

بجميع مندرجاتها، وعلى �رشورة �إدر�ج حّق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني �إىل ديارهم، وهو 

.
حّق كر�صته �ل�صكوك �لدولية“110

�أنه �صيتحمل كلفة توفري �لكهرباء لقطاع  �آل ثاين  �أعلن �أمري دولة قطر �ل�صيخ متيم بن حمد   •

�لعمادي  حممد  غزة  �إعمار  �إعادة  جلنة  رئي�ص  �أكد  كما  �أ�صهر،  ثالثة  ملدة  عاجل  ب�صكل  غزة 

�أن �لدوحة �صتبد�أ فور�ً يف ت�صديد نحو �أربعة ماليني دوالر �أمريكي �صهرياً ملدة ثالثة �أ�صهر 

حل�صاب �ل�صلطة �لفل�صطينية. ودعا �أمري قطر �إىل �لتعاون �لدويل لدر��صة م�صكلة �لكهرباء يف 

.
111

غزة، وتقدمي مقرتحات حللها ب�صورة جذرية

م�رشوع  �أن  �إىل   Jean Marc Ayrault �أيرولت  مارك  جان  �لفرن�صي  �خلارجية  وزير  نبَّه   •

�لرئي�ص �الأمريكي �ملنتخب دونالد تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية يف “�إ�رش�ئيل“ من تل �أبيب 

�إىل �لقد�ص قد تكون له “عو�قب خطرية“. وقال �أيرولت: “�أعتقد �أنه �صي�صتحيل على )تر�مب( 

.
�لقيام بذلك“112

منطقة  الإقامة  �الأعمال  �أن  �لعبية،  �القت�صادية   Globes غلوب�ص  ل�صحيفة  تقرير  يف  جاء   •

�ملنطقة،  تت�صمن  �أن  �ملقرر  بد�أت. ومن  �الأردن  نهر  �أردنية حرة م�صرتكة فوق   - �إ�رش�ئيلية 

�لتي �صينتهي �إن�صاوؤها بعد نحو عام ون�صف، ج�رش�ً كبري�ً فوق نهر �الأردن، و�صتقام فيها 

�ألف   13 �أن توفر فر�ص عمل لنحو  �لتجارية، كما ُيفرت�ص  �لب�صائع  م�صانع ومر�كز لعبور 
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“�ملنطقة  �أن  �إىل  �لنظر  �ل�صحيفة  ولفتت  �إ�رش�ئيلي(.  �آالف  و3  �أردين،  عامل  �آالف   10( عامل 

يحتاج  ولن  �لدولتني،  من  الأي  تابعة  تكون  لن  الأنها  م�صرتكة“؛  “مقاطعة  ��صم  عليها  يطلق 

معب�ً  ت�صكل  لن  ولكنها  لدخولها،  �صفر  جو�ز�ت  ��صتخد�م  �إىل  و�الأردنيون  �الإ�رش�ئيليون 

�لتحتية،  و�لبنى  �الأعمال  كل  يوِّل  من  هي  “�إ�رش�ئيل“  �أن  وذكرت  �لبلدين“.  بني  لالنتقال 

�أكرث من �إىل  �مليز�نية  �إجمايل  فيما ي�صل  لبناء �جل�رش فقط،  15 مليون دوالر  بينها نحو   من 

.
113

50 مليون دوالر

 Yoav مردخاي  يو�آف  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمليات  من�صق  وّقع   •

Mordechai على �تفاق جتديد عمل �للجنة �مل�صرتكة ل�صوؤون �ملياه مع وزير �ل�صوؤون �ملدنية 

�الإ�رش�ئيلية  �ملياه  �صلطة  روؤ�صاء  �لتوقيع  وح�رش  �ل�صيخ.  ح�صني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف 

نا من �لتوقيع على �أربع  و�ل�صلطة �لفل�صطينية. وقال مردخاي: “خالل عام ون�صف �لعام متكَّ

�تفاقيات �أ�صا�صية وهي: �لكهرباء، �ملياه، �لبيد وت�صغيل تردد�ت �جليل �لثالث لالت�صاالت، 

.
وذلك من �أجل حت�صني م�صتوى �لظروف �حلياتية جلميع �صكان �ملنطقة“114

االإثنني، 2017/1/16

�صيكل  مليار   18.5 �أنفقت  �لوطني  �لوفاق  حكومة  �إن  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�لذي تقوم فيه حركة  �لوقت  30 �صهر�ً يف قطاع غزة، يف  4.83 مليار�ت دوالر( خالل  )نحو 

�لوفاق  حكومة  ومتكني  بامل�صوؤولية  بالتحلي  �الأخرية  مطالباً  �ل�رش�ئب،  بجمع  حما�ص 

�لكاملة  جاهزيتها  حما�ص  حركة  �أكدت  ذلك  على  ورد�ً  غزة.  قطاع  د�خل  مبهامها  �لقيام  من 

�أن  “على  �لفل�صطينية،  �لتو�فق  حلكومة  �لوز�ر�ت  وكامل  كافة  �حلكومية  �لقطاعات  لت�صليم 

تكون �لقوى �لوطنية �صاهدة على ذلك“. وقال �لقيادي باحلركة �إ�صماعيل ر�صو�ن، يف موؤمتر 

�أن تلتزم بالقيام بالتز�ماتها وم�صوؤولياتها ومهامها جتاه قطاع  �إنه على �حلكومة  �صحفي، 

غزة و�أهله كافة، وتطبيق كل ما مّت �التفاق عليه. ونبّه ر�صو�ن �إىل �أن ما يف حديث �حلمد �هلل من 

�أرقام حول جممل �إنفاقها على قطاع غزة جاء قلباً للحقائق وت�صليالً للر�أي �لعام. و�أو�صح �أن 

ما يدخل مو�زنة حكومة �حلمد �هلل من عو�ئد �ل�رش�ئب �ملفرو�صة على �لب�صائع �لتي تدخل �إىل 

.
115ً

قطاع غزة تقدر بنحو 100 مليون دوالر �صهريا

زعم جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �أنه �أحبط حماولة حلركة حما�ص لزعزعة �ل�صلطة �لفل�صطينية.   •

�أحمد  هو  حما�ص  من  نائباً  �صملت  �لغربية  �ل�صفة  يف  و��صعة  �عتقاالت  حملة  �صّن  �إنه  وقال 

ومركبات  �أمو�ل  �صبط  “مّت  �ل�صاباك:  وقال  �هلل.  ر�م  حمافظة  يف  قياد�تها  من  وعدد�ً  مبارك، 

.
ومو�د دعائية كثرية تابعة حلما�ص“116
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عّدت حركة حما�ص موؤمتر باري�ص �إعادة �إنتاج للنهج �لتفاو�صي �لعبثي، �لذي �صيَّع حقوق   •

�لناطق  وقال  فل�صطني.  �أر�ص  على  �ل�صهيوين  للكيان  �رشعية  و�أعطى  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

للق�صية  �العتبار  �إعادة  من  بّد  ال  �إنه  �صحفي،  ت�رشيح  يف  برهوم،  فوزي  �حلركة  با�صم 

يف  �ل�رشوع  خالل  من  وذلك  وثو�بته؛  �لفل�صطيني  �صعبنا  حقوق  على  و�لتاأكيد  �لفل�صطينية، 

�صعبنا  عن  �لدفاع  يف  �ملقاومة  برنامج  على  ترتكز  جامعة،  وطنية  ��صرت�تيجية  على  �لتو�فق 

.
117

و�أر�صنا و��صرتد�د حقوقنا �مل�صلوبة

قالت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إن �لنتائج �لتي متخ�ص عنها “موؤمتر باري�ص لل�صالم“   •

يف  �لدولية  �ل�رشعية  �أّقرتها  �لتي  �لفل�صطينية  �حلقوق  وجتاوز  �نتقا�ص  وبوعي،  ت�صتهدف، 

م�صتقلة  دولة  و�إقامة  �مل�صري،  تقرير  وحّق   ،194 �لقر�ر  وفق  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  عودة 

كاملة �ل�صيادة على حدود �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967. وحّذرت “�ل�صعبية“، يف بيان لها، من 

�أن تتحول نتائج موؤمتر باري�ص �إىل “مرجعية بديلة عن قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �ل�صلة 

�إىل  عودتها،  �إىل  �ملوؤمتر  دعا  �لتي  �ملفاو�صات  تتحول  �أن  ومن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  بحقوق 

.
و�صيلة �صغط لتحقيق هذ� �لغر�ص“118

حماكم  بقر�ر�ت  يعرتف  قانون  �قرت�ح  على  و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءتني  �لكني�صت،  �صادق   •

�ملحاكم  يف  �ملدنية  �الإجر�ء�ت  يف  مقبولة  كاأدلة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لع�صكرية  �الحتالل 

.
119

�الإ�رش�ئيلية

 Hafiz Muhammad نتقد رئي�ص جمل�ص علماء باك�صتان، حافظ حممد طاهر حممود �أ�رشيف�  •

نقل  نيته  تر�مب  دونالد  �ملنتخب  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن   ،Tahir Mahmood Ashrafi

�الإ�صالمي  �لعامل  على  تعٍدّ  ذلك  �إن  وقال  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة 

.
120

برمته

�الأمريكي  �لرئي�ص  يتبعها  خطة  الأي  رف�صهم  �الأوروبي  �الحتاد  دول  خارجية  وزر�ء  �أعلن   •

حمذرين  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تخ�ص  تر�مب،  دونالد  �ملنتخب 

�خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  وقالت  �لعربي“.  �لعامل  مع  �لتوتر�ت  ت�صعيد  “مغبة  من 

Federica Mogherini، يف موؤمتر �صحفي عقب  �الأوروبي فيديريكا موغرييني  يف �الحتاد 

�أن منتنع عن �تخاذ �إجر�ء�ت  “من �ملهم بالن�صبة لنا جميعاً  تر�أ�صها للمحادثات يف بروك�صل: 

.
�أحادية �جلانب“121

الثالثاء، 2017/1/17

�إىل �تفاق لت�صكيل حكومة وحدة وطنية  �أنها تو�صلت  �أعلنت �لف�صائل �لفل�صطينية �لرئي�صية   •

قبل تنظيم �النتخابات، وذلك �إثر �جتماعات ��صتمرت ثالثة �أيام يف مو�صكو برعاية رو�صية. 
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وقال �لقيادي يف حركة فتح عز�م �الأحمد يف موؤمتر �صحفي: “�تفقنا على �أن نتوجه �إىل �لرئي�ص 

�أبو مازن )حممود عبا�ص( خالل �ل�صاعات �لـ 48 �لقادمة حتى يبد�أ م�صاور�ته لت�صكيل حكومة 

وحدة وطنية“. ويفرت�ص �أن يتم، بعد ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية، عقد �جتماع للمجل�ص 

مو�صى حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  وقال  ت�رشيعية.  �نتخابات  وتنظيم  �لفل�صطيني   �لوطني 

�أبو مرزوق من جهته �إن “حكومة �لوحدة �لوطنية هي �الآلية �لتي �صتقوم مبعاجلة كل �مللفات 

�لتي  �الأ�صياء  معظم  بال�رشورة  �صتنفذ  وبالتايل  �لفل�صطيني،  �النق�صام  �أثناء  يف  ن�صاأت  �لتي 

.
توقفت منذ �النق�صام“122

 Avi ي�صخاروف  �آيف  �الإخباري   Walla و�ال  مبوقع  �لفل�صطينية  �ل�صوؤون  مر��صل  قال   •

Issacharoff، �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية ما ز�لت حتتجز يف �صجونها �لع�رش�ت من ن�صطاء حما�ص 

ممن خططو� لتنفيذ هجمات م�صلحة �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية، �أو كانو� �رشكاء يف �لتخطيط لها 

ومتويلها. و�أ�صاف ي�صخاروف �أن �الأ�صهر �الأخرية �صهدت �إحباط �ل�صلطة �لفل�صطينية لعدد 

من �لعمليات �مل�صلحة �لتي خططت لها حما�ص، و�حدة منها �أوقفت يف �للحظات �الأخرية مبدينة 

�خلليل، حيث مّت و�صع عبوة نا�صفة ثقيلة كانت �صتفجر قرب عدد من �جلنود �الإ�رش�ئيليني. 

2016 نحو مئة خلية م�صلحة يف �ل�صفة  وختم باأن �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية ك�صفت يف �صنة 

�لغربية، معظمها تابعة حلما�ص، خططت لتنفيذ عمليات يف خمتلف �أنحاء �ل�صفة و“�إ�رش�ئيل“، 

.
123

وقد عملت جميعها يف �إطار تنظيمي موحد ولي�ص �صمن ظاهرة �لعمليات �لفردية

��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، على حاجز ع�صكري غرب   •

.
124

طولكرم، بعد حماولته طعن �جلنود �ملتو�جدين على �حلاجز

�نتهاكاً   557 �رتكبت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إن  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  نقابة  قالت   •

 بحق �ل�صحفيني يف �الأر�ص �لفل�صطينية خالل �صنة 2016. و�أ�صاف نقيب �ل�صحفيني نا�رش

.
125

�أبو بكر �أن هناك 27 �صحفياً ما ز�لو� قيد �العتقال يف �صجون �الحتالل

فل�صطينياً  125 �صياد�ً  �ل�صهيوين  �عتقال �الحتالل  للدر��صات  �أ�رشى فل�صطني  ر�صد مركز   •

2016. ووفق  �أثناء ممار�صتهم مهنة �صيد �الأ�صماك قبالة �صو�طئ قطاع غزة خالل �صنة  يف 

 %250l بن�صبة  �لناطق �الإعالمي للمركز ريا�ص �الأ�صقر فقد �صكلت حاالت �العتقال �رتفاعاً 

.
126

عن �صنة 2015؛ حيث بلغت حينها 52 حالة

هاري  مركز  ندوة  يف  �ل�صورية  �مل�صلحة  و�ملجموعات  �ملعار�صة  عن  ممثّلون  �صارك   •

 The Harry S. Truman Research Institute for the �ل�صالم  لتعزيز  �لبحثي  ترومان 

 The Hebrew University of لتابع للجامعة �لعبية يف �لقد�ص� Advancement of Peace

فهد  �ملعار�ص  �ل�صوري  �لقيادي  �أن  �لعبية  �إ�رش�ئيل“  “�صوت  �إذ�عة  وذكرت   .Jerusalem
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�مل�رشي �صارك يف �ملوؤمتر ووجه خالل �ملوؤمتر ر�صالة �إىل �الإ�رش�ئيليني عب �لفيديو، عر�ص 

.
فيها “خارطة طريق“ لـ“�ل�صالم“ بني �صورية و“�إ�رش�ئيل“127

ن�صحت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �لرئي�ص   •

وفد  �إن  وقالت  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  بعدم  تر�مب  دونالد  �ملنتخب  �الأمريكي 

�أبيب، ويو��صل �حرت�م قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة  �الحتاد �الأوروبي �صيبقي على �صفارته يف تل 

�أن تكون عا�صمة  �لفل�صطينيون يف  �لتي يرغب  لـ“�إ�رش�ئيل“  �لقد�ص  ل�صّم �رشقي  �ملعار�صة 

.
128

دولتهم �مل�صتقبلية

حّذر �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف   •

�أو �لغربية،  �ل�صفة  ب�صّم  طالبت  �لتي  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لدعو�ت  من   Nikolay Mladenov 

.
129

�ملنطقة ج، وقال �إنها يكن �أن تدمر فر�ص “�ل�صالم“ يف �ملنطقة

ذكرت �إذ�عة “�صوت �إ�رش�ئيل“ �لعبية �أن وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية ��صتكملت م�رشوع �إقامة   •

�جلد�ر �الأمني على �حلدود مع م�رش، حيث ��صتكملت و�صع �أجهزة �إنذ�ر �إلكرتونية متطورة 

باجلد�ر، كما رفعت من طول �جلد�ر ليبلغ ثمانية �أمتار، بعد �أن كان طوله �صتة �أمتار. وذكرت 

�الإذ�عة �أن ��صتكمال �مل�رشوع جنح يف “وقف �صبه مطلق لت�صلل �ملهاجرين �الأفارقة و�لعنا�رش 

.
�الإرهابية“130

الجئاً   1,146 �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  ملجموعة  �ملوثقة  �الإح�صائيات  ت�صري   •

فل�صطينياً �صورياً، بينهم 81 فتاة و�مر�أة، مغيبني ق�رش�ً يف �صجون �لنظام �ل�صوري. وذكرت 

.
131

�ملجموعة �أن 457 الجئاً ��صت�صهدو� حتت �لتعذيب يف �ل�صجون �لتابعة للنظام �ل�صوري

االأربعاء، 2017/1/18

رئي�ص  بينهم  بجر�ح،  �أ�صخا�ص  عدة  و�أ�صيب  �لقيعان،  �أبو  ح�صني  مو�صى  يعقوب  ��صت�صهد   •

بالنقب،  �حلري�ن  �أم  قرية  يف  عودة،  �أين  �لكني�صت  يف  �لنائب   Joint List �مل�صرتكة  �لقائمة 

بر�صا�ص قو�ت �رشطة �الحتالل، �لتي �قتحمت �لقرية بغر�ص هدم �ملنازل و�إخالء �ل�صكان، 

فيما ذكرت �رشطة �الحتالل �أن �أحد عنا�رشها تويف خالل �ملو�جهات. وقال عودة �إن �لهجوم 

على �أم �حلري�ن هجوم �صيا�صي جاء بقر�ر مدرو�ص من نتنياهو، لكي يغطي على �الأنباء �لتي 

�أفر�د عائلته. و�صدد عودة  تغرق و�صائل �الإعالم عن �لتحقيقات يف ق�صايا �لف�صاد معه ومع 

�أن  خ�صو�صاً  �لعرب،  ح�صاب  على  ثمن،  باأي  �مل�صتوطنني  �إر�صاء  يحاول  نتنياهو  �أن  على 

.
132

قب�صة �التهام بالف�صاد ت�صيق حول رقبته
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�أعرب �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما عن “قلقه �لعميق“ �إز�ء �لنز�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي،   •

�أوباما، يف معر�ص  لـ“�النفجار“. وحّذر  حمذر�ً خلََفه دونالد تر�مب من مدى قابلية �لو�صع 

من  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  بنقل  تر�مب  قطعه  �لذي  �لوعد  على  تعليقه 

�لو�صع  �أن  �أعتقد  الأنني  قلق  “�أنا  قائالً:  وتابع  متفجر“،  مناخ  يف  مفاجئة  �أحادية  “حتركات 
�إ�رش�ئيل، و�صيء للفل�صطينيني، و�صيء للمنطقة،  �أن ي�صتمر، و�أنه خطر على  �لقائم ال يكن 

�أن  يعني  فل�صطينية  دولة  قيام  “عدم  �أن  من  �أوباما  وحّذر  �ملتحدة“.  �لواليات  الأمن  و�صيء 

�إ�رش�ئيل تو�جه خطر تو�صيع �الحتالل لت�صبح يف �لنهاية دولة فيها ماليني �لنا�ص �ملحرومني 

من �حلقوق“. وقال �أوباما �إنه “يجب على �لناخبني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني �أن يدركو� �أن 

.
نافذة )حّل �لدولتني( على طريق �الإغالق“133

�لبالي�صتية  �ل�صو�ريخ  باعرت��ص  خا�صة  دفاعية  منظومة  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  ت�صلّم   •

مو�صيه  وقال  �ملتحدة.  �لواليات  مع  بالتعاون  “�إ�رش�ئيل“  طورتها  �ملدى،  طويلة   Ballistic

�الإ�رش�ئيلية:  �لدفاع  �لتابعة لوز�رة  �ل�صاروخي،  �لدفاع  Moshe Patel، مدير منظمة  باتيل 

�إن “�صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي ت�صلم منظومة �ل�صهم Arrow 3[ 3[ �لدفاعية �خلا�صة باعرت��ص 

.
�ل�صو�ريخ �لبالي�صتية طويلة �ملدى“134

اخلمي�س، 2017/1/19

 ،Israel Hayom �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  ملر��صل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قال   •

يخرق  “ال  �صخ�ص  �إنه  وقال  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  ب�صاأن  وعده  ين�َص  مل  �إنه 

.
وعوده“135

�الإد�رة �الأمريكية �جلديدة، وعلى ر�أ�صها  �لفل�صطيني موقف  �لوطني  �أع�صاء �ملجل�ص  رف�ص   •

مدينة  �إىل  �صفارتها  بنقل  �لتهديد�ت  ومن  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  من  تر�مب،  دونالد  �لرئي�ص 

�لقد�ص �ملحتلة، وموقفها �ملعار�ص لقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل ب�صاأن �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي... 

كارثية  �آثار�ً  يرتك  �أن  �صاأنه  من  �خلطرية  �خلطوة  هذه  مثل  على  �الإقد�م  �أن  من  حمذرين 

بـ“دولة  �لفل�صطيني  �العرت�ف  ل�صحب  و��صعاً  �لباب  ويفتح  و��صتقر�رها،  �ملنطقة  �أمن  على 

.
�إ�رش�ئيل“136

�ل�صلطة  موظفي  عدد  �إن  �لفل�صطينية،  �ملالية  وز�رة  يف  �ملو�زنة  عام  مدير  غنام،  فريد  قال   •

�لثاين/  ت�رشين  نهاية  حتى  وذلك  وع�صكرياً،  مدنياً  موظفاً   156,930 يبلغ  �لفل�صطينية 

يبلغ �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �لع�صكريني  �ملوظفني  عدد  �إن  غنام  وقال   .2016  نوفمب 

.
137ً

65,427 موظفا
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قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إن لقاء�ت �لف�صائل �لفل�صطينية   •

و�أو�صح،  باملنطقة.  �الحتادية  رو�صيا  وعالقة  �ل�صيا�صي،  �ل�صاأن  على  ركزت  مو�صكو  يف 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صاندة  يف  �لرو�صي  �لدور  ��صتعر��ص  جرى  �أنه  �صحفي،  ت�رشيح  يف 

تكري�ص  نتنياهو  وحماولة  و�لتهويد،  �ال�صتيطان  مو�جهة  يف  �لعادلة  ق�صيته  مع  و�لوقوف 

.
138

�لدولة �ليهودية، ونقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص

�ل�صلطات  ��صتمر�ر  حول  تقرير�ً  بريطانيا  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  �أ�صدرت   •

�مل�رشية �إغالق معب رفح. وبنّي �لتقرير �أن �ل�صلطات �مل�رشية لعبت دور�ً �أ�صا�صياً يف ت�صديد 

 2016 �أنه خالل �صنة  �إغالق معب رفح، وذكر  2007 من خالل  �حل�صار بعد منت�صف �صنة 

فتح  للمعب  �مل�صتمر  �لتع�صفي  �الإغالق  �أن  �لتقرير  وك�صف  فقط.  يوماً   41 ملدة  �ملعب  ُفتح 

بعد  �مل�رشي،  و�جلي�ص  �ملخابر�ت  �صباط  عب  �ملو�طنني،  تنقل  يف  �ل�صود�ء  لل�صوق  �أبو�باً 

�آالف �إىل خم�صة  لقاء مبالغ مالية ت�صل   �لتن�صيق مع �صما�رشة فل�صطينيني، وب�صكل �رشي، 

.
139

دوالر �أمريكي

�لتقى نائب رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �جلرن�ل يائري جوالن Yair Golan رئي�ص هيئة   •

�الأركان �لعامة للجي�ص �لرتكي �جلرن�ل هولو�صي �أكار Hulusi Akar، على هام�ص �الجتماع 

 North Atlantic Treaty Organization )�لناتو(  �الأطل�صي  �صمال  حلف  ملوؤمتر  �ل�صنوّي 

NATO(l(، �ملنعقد يف �لعا�صمة �لبلجيكية بروك�صل. وك�صفت م�صادر �أمنية �إ�رش�ئيلية ر�صمية 

و�أن  �أ�صمائهم،  عن  �لنقاب  ُيك�صف  مل  عربية  جيو�ص  �أركان  قادة  مع  �أي�صاً  �لتقى  جوالن  �أن 

.
140

�للقاء�ت تركّزت حول طرق مكافحة �الإرهاب

نقل  “�إن  �لرو�صي:  �خلارجية  وزير  نائب   ،Mikhail Bogdanov بوغد�نوف  ميخائيل  قال   •

�إىل �لقد�ص، �صي�صبح �ختبار�ً خطري�ً لالأمن و�لتفاهم يف �ملنطقة، الأننا  �الأمريكيني ل�صفارتهم 

نعرف �أن �لفل�صطينيني و�لعرب و�مل�صلمني يتخذون موقفاً �صلبياً للغاية من �أي تلميحات �إىل 

.
�حتمال نقل �ل�صفارة �الأمريكية“141

لتوفري  غزة،  قطاع  جنوب  �لبحر،  مياه  لتحلية  مياه  حمطة  �أكب  �الأوروبي  �الحتاد  �فتتح   •

�ملتحدة للطفولة  �الأوىل، بال�رش�كة مع منظمة �الأمم  �ألف فل�صطيني يف �ملرحلة   75 �ملياه لنحو 

�ملياه  و�صلطة   ،The United Nations Children’s Fund )UNICEF(l )�ليوني�صف( 

.
142

�لفل�صطينية، وم�صلحة مياه �ل�رشب �لفل�صطينية

اجلمعة، 2017/1/20

ك�صف رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية �ل�صيخ ر�ئد �صالح، خالل خطبة �جلمعة يف قرية �أم �حلري�ن   •

يف �لنقب، عن خمطط حكومي �إ�رش�ئيلي لرفع ن�صبة �ملجنّدين من �أهل �لنقب يف جي�ص �الحتالل 
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“قرى غري معرتف بها“، وال  �أن �لق�صية لي�صت ق�صية  �آالف جندي. و�أّكد �صالح  �أربعة  �إىل 

ب�صكل  جتزئته  على  و�لعمل   1948 فل�صطينيي  جمتمع  تفكيك  و�إمنا  مرّخ�ص“،  غري  “بناء 
“�أحالمكم حتت حذ�ئي...  كامل. وقال �ل�صيخ �صالح موجهاً حديثه للقائمني على �ملخطط: 

نحن جمتمع و�حد و�صعب و�حد، م�صرينا وم�صتقبلنا و�حد، وكلنا يف قافلة �ل�صهيد يعقوب 

.
�أبو �لقيعان“143

�الأمريكي دونالد تر�مب بعد مر��صم  �لرئي�ص  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  هنّاأ رئي�ص   •

و�الأمن  �ل�صالم  �أجل  من  معه  “للعمل  يتطلع  �إنه  وقال  �ملتحدة،  للواليات  رئي�صاً  تن�صيبه 

م�صتقبل  خلق  يف  ون�صاهم  ماأ�صاوية،  مرحلة  تعي�ص  ومنطقة  م�صطرب  عامل  يف  و�ال�صتقر�ر 

.
�آمن للجميع“144

�لرئي�ص  توجهات  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حركة  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ر�أى   •

�الأمريكي دونالد تر�مب، ب�صاأن فل�صطني، ال تخدم �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، وتغري �ملتطرفني 

�الإ�رش�ئيليني مبزيد من �لتطرف. و�أو�صح �أبو مرزوق �أن “�لتهديد بنقل �ل�صفارة �الأمريكية 

.
�إىل �لقد�ص ي�صكل خطورة متز�يدة، بالنظر �إىل �صدوره عن دولة بحجم �لواليات �ملتحدة“145

عقد يف �ل�رش�ي �لكبري يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت �جتماع بني رئي�ص جلنة �حلو�ر �للبناين   •

م�رشوع  الإطالق  متهيد�ً  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وقادة  منيمنة  ح�صن  �لفل�صطيني 

يف  �ملقرر  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  و�لتجمعات  �ملخيمات  يف  و�مل�صاكن  لل�صكان  �لعام  �لتعد�د 

�للبناين، و�جلهاز  �ملركزي  �الإح�صاء  و�إد�رة  باإ�رش�ف جلنة �حلو�ر،  يتّم  2017/2/2، و�لذي 

.
146

�ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني

جر�ء  قتلو�،  مدنيني  م�رشيني  ثمانية  �أن  �ملرزوقي  عيد  �صيناء  من  �مل�رشي  �لنا�صط  قال   •

ق�صف من قبل طائر�ت بدون طيار �إ�رش�ئيلية على منزل مبنطقة �لعجر�، جنوب مدينة رفح 

.
147

�مل�رشية

على  موقعها  يف   Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة  ن�رشت   •

�القت�صادي  د�فو�ص  منتدى  يف  �لفي�صل  تركي  �ل�صعودي  �الأمري  مع  جتمعها  �صورة  تويرت، 

.
148

World Economic Forum in Davos يف �صوي�رش�

ال�صبت، 2017/1/21

�لعليا  �لعربية  �ملتابعة  جلنة  لها  دعت  مظاهرة  يف   ،1948 فل�صطينيي  من  �الآالف  �صارك   •

�آخرها يف قرية �لعربية، وكان  �لبلد�ت  �لبيوت يف  1948، رد�ً على جر�ئم تدمري   لفل�صطينيي 

.
�أم �حلري�ن بالنقب يف 1492017/1/18
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فيها  و�أو�صح  �الإير�ين،  �ل�صعب  �إىل  فيها  توجه  ر�صالة  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  ن�رش   •

مع  قريباً  “�لتحدث  يعتزم  �أنه  �إىل  م�صري�ً  و�الإرهاب“؛  �ال�صتبد�د  “نظام  حماربة  يجب  �أنه 

�لرئي�ص تر�مب حول كيفية �لت�صدي للتهديد �لذي ي�صكله �لنظام �الإير�ين �لذي يدعو �إىل تدمري 

.
�إ�رش�ئيل“150

قر�ر�ً  )كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �تخذ   •

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �لبنوك  مع  تتعامل  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �لبنوك  مبنح  يق�صي 

.
ح�صانة �صدّ رفع دعاوى �صدّها يف “�إ�رش�ئيل“ و�لعامل بادعاء �ل�صلوع يف “متويل �الإرهاب“151

�نتقد �ملطر�ن عطا �هلل حنا، رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص، �للقاء�ت �لتطبيعية مع   •

كيان �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لتي متت خالل �لفرتة �ملا�صية. وقال عطا �هلل، يف بيان �صحفي: 

ما بني دولة  �لوثيق  �ال�صرت�تيجي  �لتعاون  �إىل مرحلة  �لتطبيع  �نتقلنا من مرحلة  �أننا  “يبدو 
.
�الحتالل وبع�ص �لدول �لعربية“152

باتخاذ كافة  نهائياً، يلزم �حلكومة �مل�رشية  �لعليا �مل�رشية حكماً  �الإد�رية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

و1967،   1956 حربي  خالل  �مل�رشيني،  لالأ�رشى  للق�صا�ص،  �لالزمة  و�لتد�بري  �الإجر�ء�ت 

وتعوي�صهم عما حلق بهم من جر�ئم قتل وتعذيب، وملا بذلوه من ت�صحيات من �أجل �لوطن 

.
153

يف تلك �حلروب

الجئاً  112 لتكرمي  بريوت،  يف  و�لثقافة  للفنون  �لنمر  د�ر  يف  �حتفاالً  �الأونرو�  وكالة  نّظمت   • 

من بتمويل  لبنان  يف  جامعية  منح  على  وحائزين  متخرجني  من  �صاباً   فل�صطينياً 

�أكرث  �الأوروبي  �الحتاد  قّدم   2005 �صنة  منذ  �أنه  �إىل  �الأونرو�  و�أ�صارت  �الأوروبي.  �الحتاد 

قيمتها قاربت  �الأونرو�،  يف  �ملنح  برنامج  خالل  من  فل�صطينيني  لطالب  منحة   600  من 

.
154

�لـ 12.5 مليون يورو )نحو 13.3 مليون دوالر(

االأحد، 2017/1/22

وحدة   560 لبناء  خمطط  على  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  يف  و�لبناء  �لتخطيط  جلنة  �صادقت   •

م�صتعمرتي  يف  �صيتم  �لبناء  فاإن  �إ�رش�ئيلية  م�صادر  وبح�صب  �لقد�ص.  �رشقي  يف  ��صتيطانية 

.
155

ر�موت ور�مات �صلومو

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر   •

لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت(، �أنه قريباً �صوف يعلن عن بدء تو�صيع �لبناء يف �لكتل 

�ال�صتيطانية، و�أّن �لبناء يف �لقد�ص �صي�صتمر كما هو خمطط له، و�أن م�صتعمرة معايل �أدوميم 

�صتكون بكل �لظروف حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية، بغ�ص �لنظر عن �أّي �تفاقية م�صتقبلية. كما 
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�أعر�صه على  �أن  “ما يكنني  �أن  �إىل   ،Likud �أ�صار نتنياهو، خالل جل�صة كتلة حزب �لليكود 

.
�لفل�صطينيني هو دولة منقو�صة دون �صالحيات �أو �صيادة“156

عن  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لع�صكري  �جلناح  م�صطفى،  علي  �أبو  كتائب  �أعلنت   •

جناحها يف تعطيل ع�رش�ت �ملو�قع �الإ�رش�ئيلية، �صمن هجوم �إلكرتوين جديد �أ�صماه “�ل�صهم 

.
157

�لثاقب“، و�عرتفت دولة �الحتالل بذلك

االإثنني، 2017/1/23

�ملخابر�ت  لقاًء مع مدير  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص،  �ملكتب  نائب رئي�ص  �إ�صماعيل هنية،  عقد   •

�ملرحلة  �لعالقات مع م�رش خالل  �للو�ء خالد فوزي، بحث خالله م�صتقبل  �لعامة �مل�رشية 

�ملقبلة، �إ�صافة �إىل ملف �مل�صاحلة �لد�خلية مع حركة فتح. وبحث �للقاء طلب حما�ص ت�صهيل 

�صفر �صكان قطاع غزة من معب رفح، وذلك من خالل �إعادة فتحه ب�صكل د�ئم، للتخفيف من 

.
158

حدة �حل�صار

قال مفو�ص �لعالقات �لدولية حلركة فتح نبيل �صعث �إن تنفيذ قر�ر نقل �ل�صفارة �الأمريكية   •

�إىل �لقد�ص جرية �صّد �لقانون �لدويل وقر�ر جمل�ص �الأمن 2334. و�أ�صاف قائالً: “لن ن�صمح 

.
بتحقيق تر�مب �ل�صالم من خالل دعمه الإ�رش�ئيل ولعملية �ال�صتيطان“159

�حلريري  �صعد  �للبناين  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  وفد  بحث   •

�لفل�صطيني  �للبناين  �حلو�ر  جلنة  رئي�ص  بح�صور  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  خميمات  �أو�صاع 

.
160

ح�صن منيمنة

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  بهما  �ملتورط  و“2000“   “1000“ ملفي  عن  �لن�رش  مّت  �أن  بعد   •

بنيامني نتنياهو، مّت �لك�صف عن حتقيقات يف ملفني جديدين حتت م�صمى “�لق�صية 3000“، 

�لذي يدور حول ق�صية �لغو��صات، �لتي ُحقق فيها من قبل، وملف “4000“ �لذي مل تك�صف 

.
161

تفا�صيله بعد

�أن  خ�صية  وذلك  لبلجيكا،  زيارة  ليفني  ت�صيبي  �ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزيرة  �ألغت   •

يتّم �عتقالها فور و�صولها �إىل بروك�صل ب�صبهة �رتكاب جر�ئم حرب. وكان �ملدعي �لعام يف 

مو�صوع  كانت  ليفني  �أن   2017 يناير  �لثاين/  كانون  �صهر  منت�صف  يف  �رشح  قد  بروك�صل 

�أو حتقق  2010، و�أن �ل�صلطات قد تعتقلها،  �إىل �ملدعي �لعام �لفيدر�يل يف �صنة  �صكوى قدمت 

.
162

معها فور و�صولها، بهدف �لتقدم يف �لتحقيق

“�إجر�ء   ،2016 ك�صفت م�صادر ع�صكرية �إ�رش�ئيلية �لنقاب عن ��صتبد�ل �جلي�ص، خالل �صنة   •

جديدة  �أ�رش  عمليات  الإحباط  حماولة  يف  عنفاً،  �أ�صد  بنظام   “Hannibal Directive هنيبعل 
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جلنوده. وي�صمح �لنظام �جلديد، �لذي بقي ��صمه طّي �لكتمان، با�صتهد�ف �ملجموعة �خلاطفة 

�لعملية  وقعت  حال  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �حلدود  د�خل  �إىل  �لنار  باإطالق  و�ل�صماح  عنيف  ب�صكل 

د�خل “�إ�رش�ئيل“، وهو �الأمر �لذي كان يحظره �لنظام �ل�صابق. وذكرت �إذ�عة �جلي�ص، �لتي 

ك�صفت عن �لنظام، �أنه جرى تعميم بنوده على جنود �جلي�ص خالل حزير�ن/ يونيو 2016، 

.
وبد�أ �رشيان �لعمل به بد�ية 1632017

 ،Ragafim ريغافيم  ��صم  حتت  تعمل  �إ�رش�ئيلية  يينية  جمعية  توقيع  يحمل  تقرير  زعم   •

وهدفها ر�صد عمليات �لبناء �لذي يعتبه �لقانون �الإ�رش�ئيلي “بناء غري مرخ�ص“ يف �لبلد�ت 

 �لتي بنيت بال ترخي�ص يزيد على 75 �ألف 
*
و�الأحياء �ل�صكنية �لعربية، �أن عدد �لبيوت �لعربية

�آالف   3 نحو  يبنون  �لنقب  عرب  و�أن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  تدعي  كما  �ألفاً   50 ولي�ص  بيت، 

.
164

م�صكن غري قانوين، كل �صنة

قال وزير �لعمل �لفل�صطيني ماأمون �أبو �صهال �إن فل�صطني تعاين معدالت بطالة وفقر متز�يدة،   •

�ألف  و320  و�ل�صباب،  �خلريجني  من  معظمهم  �لعمل  عن  عاطل  �ألف   400 نحو  يوجد  حيث 

.
165

�أ�رشة تعي�ص حتت خط �لفقر

�ل�صابقة،  �الأمريكية  �الإد�رة  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  قالت   •

يف لها  �الأخرية  �ل�صاعات  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  دوالر  مليون   221 حولت  �أوباما،   برئا�صة 

.
166

�لبيت �الأبي�ص

الثالثاء، 2017/1/24

�إقامة  على  �مل�صادقة  ليبمان  �أفيجدور  �لدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قرر   •

.
167

2,500 وحدة �صكنية جديدة يف �ل�صفة �لغربية

قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر �إن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود   •

عبا�ص يو��صل ح�صار غزة، بالرغم من �أنه يجني منها 100 مليون دوالر �صهرياً. و�صدد بحر 

على “جاهزية حركة حما�ص لت�صليم كافة �لوز�ر�ت حلكومة �حلمد �هلل فور�ً، لكن �الأخرية غري 

جاهزة لذلك بناء على قر�ر �صيا�صي من عبا�ص“. و�أكد بحر �أن �صعبنا �لفل�صطيني على موعد 

مع �صفقة وفاء �الأحر�ر “2“، م�صري�ً �إىل �أنها �صتكون �أقوى من �ل�صفقة �الأوىل بف�صل �ملقاومة 

.
168

ومت�صكها ب�رشوطها

لي�ص و��صحاً يف �لتقرير ما �إذ� كانت �ملباين غري �ملرخ�صة تقع يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، �أم ت�صم �أر��صي   
*

�رشقي �لقد�ص، �أم �أر��ص ٍ �أخرى من �ل�صفة �لغربية.
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�إن �لقيادة �لفل�صطينية �صتو�جه �لنقل  قال عز�م �الأحمد، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح،   •

�ملحتمل لل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل مدينة �لقد�ص �لفل�صطينية �ملحتلة بـ 21 بند�ً. وذكر 

�الأحمد �أن �أوىل تلك �خلطو�ت هو �صحب �العرت�ف بـ“دولة �إ�رش�ئيل“، ومطالبتها باالعرت�ف 

بدولة فل�صطني وعا�صمتها �لقد�ص، بحيث ت�صبح دولة تعرتف بدولة، ولي�ص منظمة تعرتف 

بدولة، �إ�صافة �إىل تعزيز �لو�صع �لد�خلي �لفل�صطيني، وت�صعيد �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية... 

.
169

ومل يو�صح �الأحمد كامل �خلطو�ت �لتي �أ�صار �إليها

و�إنه  م�رش،  مع  �لعالقة  يف  حت�صناً  هناك  �إن  �لزهار،  حممود  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

جرى �لتو�صل التفاق ي�صبط �حلدود مع قطاع غزة. و�أ�صار �لزهار �إىل �أن �الأزمة بخ�صو�ص 

معب رفح هي �أزمة م�صطنعة بامتياز، م�صيفاً �أن حما�ص وغزة قادرة �أن ت�صل بعالقاتها مع 

 .
170

م�رش �إىل تبادل جتاري بقيمة �صبعة مليار�ت دوالر

مدينة  �إىل  �صفارتها  نقل  �الأمريكية  �الإد�رة  لنو�يا  �لكامل  رف�صها  حما�ص  حركة  �أكدت   •

حدث  ما  �إذ�  �ملحتلة  �لقد�ص  �إىل  �ل�صفارة  نقل  �إن  �صحفي،  بيان  يف  حما�ص،  وقالت  �لقد�ص. 

�الأمريكية �الإد�رة  تتحمل  و�قعاً  وُيِوجد  �الحتالل  مع  �ل�رش�ع  من  جديدة  مرحلة   �صيد�صن 

.
171

�مل�صوؤولية عنه

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، يف م�صاركته يف �ملوؤمتر �ل�صنوي ملعهد در��صات   •

 �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي The Institute for National Security Studies )INSS(l: “ال توجد

“�ملحاوالت  و�أ�صاف:  �لغربية“.  �ل�صفة  يف  وفتح  غزة  يف  حما�ص  هناك  فل�صطينية،  �صلطة 

�مل�صتمرة منذ �لعام 1993 تنا�صب تعريف �أين�صتاين ]Albert Einstein[ عن �لغباء، ال يكن 

 .“]Annapolis Summit[ الإ�رش�ئيل �أن تقدم الأبو مازن �أكرث مما مّت تقديه له يف �أنابولي�ص

“يف �حلرب �لقادمة لن نذهب بقوة جزئية، �صن�صتخدم كل �لقوة حتى يرفع  وقال ليبمان: 

.
�لطرف �الآخر �لر�ية �لبي�صاء“، و�إن “مطلبنا �إىل �لطرف �الآخر هو: دعونا وحدنا“172

دعا زعيم �لتيار �ل�صدري �لعر�قي مقتدى �ل�صدر �إىل ت�صكيل فرقة خا�صة لتحرير �لقد�ص �إذ�   •

.
173ً

نقلت �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، كما طالب باإغالق �ل�صفارة �الأمريكية يف �لعر�ق فور�

قال �لبيت �الأبي�ص �الإثنني �إن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب مل يتخذ بعُد قر�ر�ً ب�صاأن نقل   •

.
174

�صفارة بالده يف “�إ�رش�ئيل“ من تل �أبيب �إىل �لقد�ص

 The Parliamentary Assembly of the Council صادق �الجتماع �لبملاين ملجل�ص �أوروبا�  •

غزة.  قطاع  يف  �لقانوين“  وغري  �ملنهجي  بـ“�لقتل  “�إ�رش�ئيل“  يتهم  تقرير  على   of Europe

غزة.  قطاع  �إليه  �آل  �لذي  �الإن�صاين  �لو�صع  ب�صوء  متهمة  “�إ�رش�ئيل“  فاإن  �لتقرير  وبح�صب 

ودعا �لتقرير دول �الحتاد �الأوروبي �إىل “دعم �إمكانية �إجر�ء حتقيق ر�صمي من قبل �ملحكمة 
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International Criminal Court )ICC(l، يف حال �أظهرت �لنتائج �أن هناك  �جلنائية �لدولية 

.
175

�أدلة معقولة على ذلك“. وجاء يف �لتقرير �أنه يجب �إز�لة �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة

االأربعاء، 2017/1/25

�صفحة  “طوت  �حلركة  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

�أبو مرزوق،  �خلالف مع م�رش، وال توؤوي �أي عن�رش يهدد �الأمن �لقومي �مل�رشي“. وقال 

�لرئي�صية،  بو�بتها  من  دولة  �أي  مع  عالقتنا  “نقيم  �لعربي“:  �الأهر�م  “بو�بة  مع  حو�ر  يف 

وموقف حما�ص من �ل�صاأن �لد�خلي �مل�رشي كله يتمثل يف عدم �لتدخل، وهذ� ما �أكدناه يف كل 

جل�صات �حلو�ر ال �صيّما �جلل�صات �الأخرية. هنالك �أجو�ء وعالقات جديدة مع م�رش كاأف�صل 

ما يكون“. و�صدد �أبو مرزوق على �أنه “لي�ص من م�صلحتنا �الإ�رش�ر باالأمن �لقومي �مل�رشي، 

ونحن مت�رشرون مما يجري يف �صيناء �أكرث من م�رش“، موؤكد�ً: “ت�صلمنا ك�صوفاً من �جلهات 

�الأمنية يف م�رش ملطلوبني يف قطاع غزة وعددهم قليل، وت�صليمهم �أمر غري و�رد، كما �صيلتقي 

م�صوؤولون �أمنيون من قطاع غزة مع نظر�ئهم �مل�رشيني لتو�صيح كل حالة من هذه �الأ�صماء 

.
على حدة“176

�ال�صتيطانية  �لوحد�ت  �آالف  عن  �الإعالن  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�جلديدة من قبل �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صيكون له تد�عيات مهمة وخطرية. و�أ�صاف عبا�ص، 

“جنري  �هلل:  ر�م  يف  �لرئا�صة  مبقر  فتح،  حلركة  �لثوري  للمجل�ص  �الفتتاحية  �جلل�صة  خالل 

دولياً،  �خلطري  �مللف  هذ�  لتحريك  و�الأ�صدقاء  �لعرب  �الأ�صقاء  بع�ص  مع  مو�صعة  م�صاور�ت 

 .
و�صنتخذ خطو�ت ملنعه“177

�لفل�صطينية  بال�صلطة  ق�صت حمكمة ع�صكرية يف قطاع غزة، ب�صجن ثمانية كو�در ع�صكرية   •

�ملد�نني  فاإن  بالقطاع،  �لد�خلية  لوز�رة  بيان  وبح�صب  �لثورية“.  �لوحدة  من  “�لنيل  بتهمة 

“قدمو� معلومات فعلية عن ف�صائل �ملقاومة وهيكلياتها وحتركاتها“، دون حتديد �جلهة �لتي 
.
178

تلقت �ملعلومات �أو �الإدالء مبزيد من �لتفا�صيل

��صت�صهد ح�صني �صامل �أبو غو�ص، عقب �إطالق �لنار عليه من قبل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

من لعدد  ب�صيارة  دع�ص  عملية  تنفيذ  حماولته  بعد  �هلل،  ر�م  �رشق  خمما�ص  قرية   قرب 

.
179

�جلنود

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل جل�صة للكني�صت ح�صب ما نقلته �إذ�عة   •

حول  �لفل�صطينيني  مع  للتفاو�ص  �أ�صا�صيني  مبد�أين  “هناك  �إن  �لعبية،  �إ�رش�ئيل“  “�صوت 
�تفاق �صالم، وهما �عرت�ف فل�صطيني بدولة �إ�رش�ئيل كدولة لل�صعب �ليهودي، و�صيطرة �أمنية 
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�إ�رش�ئيلية كاملة على كافة �ملناطق ما بني نهر �الأردن و�لبحر �ملتو�صط“. و�أ�صاف �أن “هذين 

.
�ملبد�أين ال يكن الإ�رش�ئيل �لتنازل عنهما“180

�ألكني  �آر جي عن وزير �صوؤون �لقد�ص يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية زئيف  �أن  نقل مر��صل موقع   •

Zeev Elkin، يف موؤمتر عقدته جامعة بار �إيالن Bar Ilan University، �أنه منذ توقيع �تفاق 

�أو�صلو Oslo Accords فاإن �لفل�صطينيني ي�صيطرون على قطاع غزة و40l% من �ل�صفة، مما 

.
181

يتطلب من “�إ�رش�ئيل“ �ملبادرة لفر�ص �صيادتها على ما تبقى من �ملناطق بالتدريج

�الإن�صان حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  ملنظمة  حتقيق  ك�صف   • 

 B’Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied

يف  �لرياوي  زيد�ين  عطا  حازم  �أحمد  �لفل�صطيني  �لفتى  قتلت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �أن 

.
182

2016/12/18، و�أ�صابت �آخر، بالرغم من �أنهما مل ي�صّكال خطر�ً على حياة �أحد

�أفادت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية باأن حكومة نتنياهو �رشعت بتنفيذ م�رشوع ربط   •

حائط �لب�ق )�جلد�ر �لغربي للم�صجد �الأق�صى( بخط �لقطار �لقادم من تل �أبيب. و�أو�صحت 

�ل�صحيفة �أن حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ما تز�ل تبحث عن خيار�ت ملكان مرور خط �لقطار 

.
183

حتت �لقد�ص �لقدية �أو حتت �أ�صو�رها بعمق خم�صني مرت�ً، و�صوالً �إىل حائط �لب�ق

�أعلنت �ل�صلطات �الأمنية �للبنانية عن �صبط �صبكة جت�ص�ص ل�صالح “�إ�رش�ئيل“، حيث �أوقفت   •

و�لنيباليتني  )م.م(،  لبنان  يف  �لالجئ  و�لفل�صطيني  و)ج.خ(،  )ج.�ص(،  �للبنانيني  من  “كالً 
�أن  �لتخابر مع �صفار�ت تابعة للعدو �الإ�رش�ئيلي يف �خلارج“، موؤكدة  )S.D( و)B.S( بجرم 

.
184

�لبحث جاٍر ل�صبط باقي �ملتورطني

يف  يعلن  موقف  �لعر�قية  للحكومة  �صيكون  �أنه  �لعبادي  حيدر  �لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

.
185

حينه يف حال نقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص

مل يتنبَّ جمل�ص �الأمن �لدويل �أي تدبري يف �جتماع مغلق عقد ملناق�صة م�صادقة “�إ�رش�ئيل“ على   •

بناء �أكرث من 2,500 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �ل�صفة �لغربية. حيث ��صتمع �أع�صاء �لدول 

�لـ 15 يف جمل�ص �الأمن �إىل �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ 

من  بطلب  عقد  �لذي  �الجتماع  خالل  تدبري  �أي  دولة  �أي  تقرتح  ومل  مالدينوف،  نيكوالي 

.
بوليفيا. وقال �صفري �ل�صويد �لذي ير�أ�ص �ملجل�ص: “يجب �إد�نة ذلك“186

�أعلنت حكومة جمهورية كوريا �جلنوبية �إ�صهامها مببلغ 500 �ألف دوالر، ل�صالح �صندوق   •

�ل�صحية و�ملد�ر�ص، وتوفري  �ملر�كز  �الأممية، يف تطوير  �لوكالة  لدعم جهود  �الأونرو�،  وكالة 

.
187

�أماكن �آمنة و�أمناط حياة �صحية لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية
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 Euro-Mediterranean Human Rights �الإن�صان  حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  قال   •

Monitor يف تقرير �صامل �أ�صدره بعد مرور 11 عاماً على �حل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على 

قطاع غزة، �إن �الأو�صاع �الإن�صانية يف �لقطاع تزد�د �صوء�ً، و�لعامل يكتفي بال�صمت و�لتجاهل 

�الإن�صانية.  �حلياة  مقومات  �أدنى  دون  حما�رشين  فل�صطيني  مليوين  من  �أكرث  معاناة  حيال 

وبنّي �لتقرير �أنه ونتيجًة للح�صار، �رتفعت معدالت �لفقر و�لفقر �ملدقع لتتجاوز 65l%، فيما 

جتاوزت ن�صبة �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي 72l% لدى �الأ�رش يف قطاع غزة، و�أ�صبح 80l% من �صكان 

.
188

�لقطاع يعتمدون على �مل�صاعد�ت �لدولية

اخلمي�س، 2017/1/26

وفقاً ملعطيات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي فاإنه خالل �الأ�صهر �لـ 15، منذ �ندالع �النتفا�صة �لفل�صطينية   •

عملية   143 بينها  عملية،   281 وقعت   ،2016 نهاية  وحتى   2015 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

طعن، و89 عملية �إطالق نار، و39 عملية دع�ص، و9 عمليات تفجري بعبو�ت نا�صفة. و�أ�صفرت 

�لعمليات خالل 2016 عن مقتل 6 �إ�رش�ئيليني، مقابل 13 قتيالً يف 2015. وتبني �أن 81l% من 

.
189

عمليات �لطعن ��صتهدفت قو�ت �الحتالل

بتقدمي  متخ�ص�صة  تخطيط  طو�قم  �إىل   Nir Barkat بركات  نري  �لقد�ص  بلدية  رئي�ص  �أوعز   •

منطقة  يف  �صكنية  وحدة  �آالف  ثمانية  من  يتاألف  جديد  ��صتيطاين  حي  الإقامة  �صامل  خمطط 

 .
190

عطروت، على �أر�ص قرية قلنديا �ملحتلة �صمال �لقد�ص

ذكرت �لقناة �لثانية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �أن حركة حما�ص عاودت جمدد�ً �خرت�ق ح�صابات   •

جنود و�ال�صتيالء على معلومات �رشية عب ح�صابات مزيفة. ونقلت �لقناة عن رئي�ص ق�صم 

عن  �أبلغو�  �جلنود  من  عدد�ً  �أن  �الحتالل  جلي�ص  �لتابعة  �ملعلومات  �أمن  وحدة  يف  �لتحقيقات 

وذلك  �لفي�صبوك،  عب  مزيفة  ح�صابات  �صتة  من  معلومات“  و�رشقة  ��صتدر�جهم  “حماولة 
16 ح�صاب �لفي�صبوك  بعد �أ�صبوعني من ك�صف �خرت�ق حما�ص ح�صابات عدد من �جلنود يف 

.
191

مزيف

�إىل م�رش، حيث عقدت �صل�صلة من �للقاء�ت مع �مل�صوؤولني  �ختتم وفد حركة حما�ص زيارته   •

�مل�رشيني. وقالت �حلركة، يف ت�رشيح �صحفي، �إن وفد �حلركة �لتقى وزير �ملخابر�ت �لعامة 

�مل�رشية �للو�ء خالد فوزي وعدد�ً من �مل�صوؤولني، مّت خاللها بحث عدد من �مللفات �ملهمة على 

�أن �لوفد ناق�ص �لو�صع  �إىل  �ل�صعيد �ل�صيا�صي، و�صعيد �لعالقات �لثنائية. و�أ�صارت �حلركة 

�الأمني على �حلدود بني �لقطاع وم�رش، و�أكد على �صيا�صات �حلركة �لثابتة يف عالقاتها مع 

.
192

�لدول ومع جمهورية م�رش �لعربية �ل�صقيقة
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“�إ�رش�ئيل“ من رو�صيا  �إىل  �لذين هاجرو�  �ليهود  �أن عدد  �الإ�رش�ئيلية  �لهجرة  ك�صفت وز�رة   •

فاق عدد �أولئك �لقادمني من فرن�صا يف �صنة 2016. و�أو�صحت يف بيان لها �أن عدد �ملهاجرين 

7,000 منهم  2015؛ و�أن نحو  31,000 يف  2016 مقارنة بنحو  27,000 �صخ�ص يف  بلغ نحو 

.
193

جاوؤو� من رو�صيا، مقابل 5,500 من �أوكر�نيا، و5,000 من فرن�صا

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية �أن “�إ�رش�ئيل“ �صتقوم با�صتقبال مئة يتيم �صوري و�مل�صاعدة   •

يف �إجر�ء�ت تبنيهم. وقال متحدث با�صم �لوز�رة �إن �ملئة طفل �صوري �صيح�صلون على �إقامة 

د�ئمة بعد �إقامتهم موؤقتاً لفرتة �أربعة �أعو�م، و�صيمكنهم ذلك من �لبقاء يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل �أجل 

هوؤالء  لتبني   1948 فل�صطينيي  من  عائالت  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وتبحث  م�صمى.  غري 

.
194

�الأطفال، بينما �صيح�صل �أقارب �ليتامى كاإخوتهم �أو �أخو�تهم على و�صع الجئ

�أن  موغرييني  فيديريكا  �الأوروبي  �الحتاد  يف  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  �أكدت   •

.
195

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية غري �رشعية وال يو�فق عليها �الحتاد �الأوروبي

 Fox News نيوز  فوك�ص  �صبكة  مع  له  مقابلة  يف  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  قال   •

�الإخبارية، �إن جد�ر �لف�صل �لعن�رشي �لذي �صيدته �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة 

�لغربية �ملحتلة �أثبت �أنه فعال بن�صبة 99.9l% يف “درء �العتد�ء�ت“، ولذلك فاإنه �صيحتذى بهذ� 

�جلد�ر لتبير بناء �جلد�ر �ملثري للجدل على طول �حلدود �الأمريكية �ملك�صيكية. وب�صاأن نقل 

�لوقت  ز�ل  ما  بعد،  �الأمر  عن  �لتحدث  �أريد  “ال  تر�مب:  قال  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة 

.
مبكر�ً“196

اجلمعة، 2017/1/27

هدد �صائب عريقات باأن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صتلغي �عرت�فها بـ“�إ�رش�ئيل“، �إذ� نقل   •

.
197

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �صفارة بالده من تل �أبيب �إىل �لقد�ص

م�رش  مع  �لعالقة  �إن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  هنية،  �إ�صماعيل  قال   •

هنية،  و�أ�صاف  �لقادمة.  �الأيام  يف  نتائجها  �صتظهر  و“�إيجابية“،  نوعية“  “نقالت  �صت�صهد 

متحدثاً لل�صحفيني من غزة عقب و�صوله من �لقاهرة: “حما�ص �صت�صتمر يف تطوير �لعالقة 

�مل�رشيني“.  �مل�صوؤولني  خاللها  �لتقينا  ومثمرة  ناجحة  زيارة  �أنهينا  وتعزيزها...  م�رش  مع 

ب�صكل  و�نعكا�صها  �لزيارة  هذه  نتائج  �صرنى  �ملقبلة،  و�الأيام  �لقادمة  �ملرحلة  “يف  وتابع: 

.
�إيجابي على �لق�صية �لفل�صطينية، وخا�صة قطاع غزة“198

كانت  �لتي  �ل�صابقة،  �النتخابات  �أف�صل  �لذي  �إن  ر�صو�ن  �إ�صماعيل  حما�ص  يف  �لقيادي  قال   •

مقررة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2016، هو �لرئي�ص حممود عبا�ص، وحكومة �لتو�فق �لوطني. 
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حتقيق  بعد  �إال  �النتخابات  يف  ت�صارك  �أن  حلما�ص  يكن  ال  �ل�صابقة  �لتجربة  بعد  �أنه  وذكر 

.
199

�مل�صاحلة و�إنهاء حالة �النق�صام

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إنه ينوي �ال�صتمر�ر يف قيادة بالده ل�صنو�ت   •

.
200

طويلة قادمة، يف تعقيبه على حتقيق �ل�رشطة معه، على خلفية �صبهات ف�صاد

�أ�صارت  �القت�صادية،   The Marker ماركر  ذ�  �صحيفة  �أيام  قبل  ن�رشته  مو�صع  حتقيق  يف   •

 Cyber �ل�صحيفة �إىل �أن �ملع�صلة �لكبى �لتي تو�جه �صناعة �حلرب �الإلكرتونية )�ل�صايب( 

Warfare تتمثل يف نق�ص �لقوى �لب�رشية �ملوؤهلة للعمل و�الندماج يف �رشكات �ل�صايب، مقارنة 

مع متطلبات تطور هذ� �لقطاع. وح�صب موؤ�ص�صة �آي تي نولدج �أنتجريرتز )�أ�ص تي كي �أي( 

IT Knowledge Integrators )STKI(l فاإن قطاع �ل�صايب يحتاج، حالياً وب�صكل فوري، �إىل 

1,600 عامل، متوقعًة �أن يقفز �لعدد �إىل 2,100 عامل يف �لعامني �لقادمني. وبيّنت �ل�صحيفة �أن 

.
201

قطاع �ل�صايب يف “�إ�رش�ئيل“ ي�صّغل 17,000 موظف

�أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  مغبة  من  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  حّذر   •

.
للقد�ص �ملحتلة، م�صري�ً �إىل �أن ذلك “يزيد �الأمور تعقيد�ً“202

ال�صبت، 2017/1/28

حركة  مع  حالياً  جتري  “�ت�صاالت  �إن  �الأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�آخر مباحثات  ما ز�لت عالقة عند  “�مل�صاحلة  �أن  حما�ص لرتتيب عقد حو�ر قريب“، معتب�ً 

.
جرت بني �لطرفني“ يف �صهر حزير�ن/ يونيو 2032016

فتحت �ل�صلطات �مل�رشية معب رفح �حلدودي مع قطاع غزة، الأول مرة يف �صنة 2017، وذلك   •

من  قادماً  غزة،  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  عودة  من  فقط  و�حد  يوم  بعد 

.
204

�لقاهرة

 Marc Zell “�إ�رش�ئيل“ مارك ت�صيل  �الأمريكي يف  �مل�صارك للحزب �جلمهوري  �لرئي�ص  قال   •

�إىل  �أبيب  �ل�صفارة �الأمريكية من تل  �لرئي�ص تر�مب بتاأجيل نقل  �إد�رة  “�إ�رش�ئيل“ طالبت  �إن 

.
205

�لقد�ص

�أ�صاد رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، على ح�صابه على تويرت، بالقر�ر �ل�صادر   •

عن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، بناء جد�ر فا�صل على طول �حلدود مع �ملك�صيك. و�أبدى 

.
206

نتنياهو دعمه لقر�ر تر�مب، و��صتذكر به قر�ره ببناء جد�ر على طول �حلدود مع �صيناء

فحوى  تدر�ص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �إن  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لثانية  �لقناة  قالت   •

يتعلق  ما  بكل  ��صتجو�به  خالل  يعلون،  مو�صيه  �ل�صابق  �لدفاع  وزير  قدمها  �لتي  �ملعلومات 
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وتق�صي  فح�ص  عملية  حتويل  �إمكانية  ت�صتبعد  ال  �حلربية،  و�ل�صفن  �لغو��صات  ب�صفقة 

ي�ص  �أن  �صاأنه  من  جنائي  حتقيق  �إىل   ،“3000 بـ“�لق�صية  يعرف  بات  �لذي  بامللف  �حلقائق 

.
206

بنيامني نتنياهو

�أكد �ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان �أن فوز �لرئي�ص �الأمريكي دونالد   •

تر�مب �صجع حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلية على ��صتغالل دعايته �النتخابية حول �مل�صاريع 

عن  �الحتالل  حكومة  �إعالن  �الأ�صبوعي،  تقريره  يف  �لوطني،  �ملكتب  ور�صد  �ال�صتيطانية. 

.
208

3,066 وحدة ��صتيطانية، خالل �الأ�صبوع �الأول لتويل تر�مب �إد�رة �لبيت �الأبي�ص

�لتقى وفد من �للجنة �الأمنية �لفل�صطينية �لعليا يف خميم عني �حللوة مدير خمابر�ت �جلي�ص   •

�الأمنية  �لورقة  تفا�صيل  �لوفد  و�صلَّم  حمود،  خ�رش  �لركن  �لعميد  لبنان  جنوب  يف  �للبناين 

وت�صمنت  �لعليا.  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  من  بتكليف  �حللوة،  عني  مبخيم  �خلا�صة 

�أبناء �ملخيم، �لذين يفّرون  �لورقة �الأمنية تعهد �للجنة مبالحقة وت�صليم �ملطلوبني، من غري 

�أو عب تكليف �آخرين  �إليه ويتخذونه مكاناً ومنطلقاً لتهديد �ل�صلم �الأهلي �للبناين مبا�رشة، 

.
209

من خارج �ملخيم للقيام بذلك

االأحد، 2017/1/29

قام  �لذي  �لقد�ص  يف  �ملقد�ص  �لهيكل  باأن  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  قال   •

�لرومان بهدمه كان “هيكالً يهودياً“، وزعم �أنه �أمر و��صح كو�صوح �ل�صم�ص، وقد جاء ذلك 

يف �صياق مقابلة مع �إذ�عة “�صوت �إ�رش�ئيل“ �لعبية، وقال �إن ما من �أحد يكنه �إنكار حقيقة 

�صيا�صية  مبادرة  طرح  ينوي  ال  �أنه  و�أ�صاف  �لثالث.  �لديانات  يف  مقد�صة  مدينة  �لقد�ص  �أن 

�أنه يوؤيد حّل �لدولتني، وم�صتعد ملد يد �لعون  “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني على �لرغم من  بني 

.
210

للطرفني �إذ� ما �قت�صت �ل�رشورة ذلك

تعّر�ص م�صوؤول �الأمن يف �ل�صفارة �لفل�صطينية يف لبنان �لعميد �إ�صماعيل �ل�رشوف الإطالق نار   •

.
211

مبدينة �صيد�، جنوب لبنان؛ مما �أدى �إىل �إ�صابته بجروح طفيفة

�ت�صاالت جرت، موؤخر�ً، بني حركته  �إن  �أبو زهري  با�صم حركة حما�ص �صامي  �لناطق  قال   •

�أبو زهري، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك  �لعالقات بني �جلانبني. و�أ�صاف  لتقوية  و�إير�ن 

�إن  )مو�الة(،  �جلز�ئر  �أمل  جتمع  حزب  رئي�ص  غول،  عمر  مع  �جلز�ئرية،  �لعا�صمة  يف  عقده 

�لعربية  �الأطر�ف  كل  مع  وحميمية  متو�زنة  عالقات  بناء  على  حري�صة  حما�ص  “حركة 
.
و�الإ�صالمية وبال �صّك من بينها �إير�ن“212
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عرمان  حممد  باالأ�صري  ثقتهم  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صجون  يف  حما�ص  حركة  �أ�رشى  جدد   •

رئي�صاً للمرة �لثانية للهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى �حلركة، و�الأ�صري �لقائد عبا�ص �ل�صيد نائباً 

له. وجرت �النتخابات لدورة 2019/2017 ح�صب �للو�ئح �لتنظيمية �ملعمول بها لدى �أ�رشى 

.
213

�حلركة، و�صملت �ل�صجون و�ملعتقالت كافة، وكانت على �أربع مر�حل

“خالفة  م�صاألة  �إن  حو�متة  نايف  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �لعام  �الأمني  قال   •

�لرئي�ص حممود عبا�ص موؤجلة �إىل �إ�صعار �آخر“، كما �أن “تعيني نائب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية 

حكومة  ت�صكيل  لعرقلة  ودولية  عربية  �إقليمية  “�صغوط  عن  كا�صفاً  �الآن“،  مطروحاً  لي�ص 

.
�لوحدة �لوطنية“214

�لقد�ص  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  �نتقال  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

“�صيقود �إىل مفعول دينامو مبارك... �لقد�ص عا�صمة �إ�رش�ئيل، ويجدر �أن لي�ص فقط �ل�صفارة 
�إىل هنا... و�أنا على �قتناع باأنه مع �لوقت  �ل�صفار�ت  �أن تنتقل كل  �إمنا  �الأمريكية تكون هنا، 

.
�صتكون غالبية �ل�صفار�ت هنا يف �لقد�ص“215

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رش�ئيل“ متكنت من تعزيز عالقاتها   •

�خلارجية  وز�رة  يف  كبار  موظفون  وقال  و�لهند.  �ل�صني  مقدمتها  ويف  �آ�صيا،  يف  دول  مع 

�الإ�رش�ئيلية �إن حجم �لتبادل �لتجاري بني �ل�صني و“�إ�رش�ئيل“ يبلغ �أكرث من 11 مليار دوالر 

.
216ً

�صنوياً، �أما مع �لهند فاإنه يبلغ 4 مليار�ت دوالر �صنويا

�لعميقة ورف�صها  “�صدمتها  �إنها تعرب عن  لها،  بيان  �ملك�صيكية، يف  قالت وز�رة �خلارجية   •

�لرئي�ص �الأمريكي  �أملها“ من تاأييد رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو قر�ر  وخيبة 

.
217

دونالد تر�مب بناء جد�ر على �حلدود مع �ملك�صيك

االإثنني، 2017/1/30

�الإفريقي  28 لالحتاد  �لـ  �لقمة  �أمام  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف كلمته  �ل�صلطة  قال رئي�ص   •

ت�صعى  �إ�رش�ئيل  و�أن  م�صاحلكم،  لكم  �أن  “نعلم  �أبابا:  �أدي�ص  �الأثيوبية  �لعا�صمة  يف  �ملنعقدة 

لك�صب عالقات مع دول قارتكم، لكننا نرجو منكم، �أال يكون ذلك على ح�صاب ق�صية �صعبنا 

�ملحافل  يف  الإفريقيا  متعاظمة  ومكانة  لدور  “نتطلع  قائالً:  و�أ�صاف  �لعادلة“.  �لفل�صطيني 

�ملتحدة،  لالأمم  �الأمن  جمل�ص  يف  د�ئم  مقعد  �لعتيدة  لقارتكم  يكون  �أن  فكرة  وندعم  �لدولية، 

.
ونعّول على دعمكم وت�صامنكم �الأخوي �ل�صادق يف تلك �ملحافل“218

�إعد�د �أحد �أخطر �لقو�نني �لعن�رشية �لذي  �رشعت جلنة �لد�خلية يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي يف   •

غ�صون  يف  �ملتوقعة  �لنهائية  للقر�ءة  �لعربية،  �لبيوت  من  �الآالف  ع�رش�ت  تدمري  ي�صتهدف 

.
219

�أ�صبوعني
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ك�صفت بيانات ر�صمية �أ�صدرها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �لنقاب عن �أن 1,329  جمندة �إ�رش�ئيلية   •

تعر�صن للتحر�ص �جلن�صي خالل �صنة 2016، مقابل  1,101  �صكوى يف �صنة  2015 . وذكرت 

.
220

�لبيانات �أن 22l%  من �ل�صكاوى �صّد �صباط

�حتمال  بعد  حت�صم  مل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  �أن  �الأبي�ص  �لبيت  �أعلن   •

بن�ص مايك  لقاء  على  تعقيباً  ذلك  جاء  �لقد�ص.  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �الأمريكية  �ل�صفارة   نقل 

Mike Pence، نائب �لرئي�ص �الأمريكي، و�لعاهل �الأردين عبد �هلل �لثاين، حيث قال �ملتحدث 

“�لواليات  �أن  �الأردن  مللك  �أكد  بن�ص  �إن   Sean Spicer �صباي�رش  �صون  �الأبي�ص  �لبيت  با�صم 

.
�ملتحدة يف �ملر�حل �الأولية من عملية �تخاذ �لقر�ر )نقل �ل�صفارة(“221

الثالثاء، 2017/1/31

�أكد �أبو عبيدة، �لناطق �لع�صكري با�صم كتائب �لق�صام، �أن �ل�صهيد حممد �لزو�ري �رتقى بعد   •

�أن ترك ب�صمات ر��صخة وخلّد ��صمه يف �صماء فل�صطني وعلى جدر�ن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. 

و�أ�صاف: “�إّن دم �ل�صهيد �لقائد �لزو�ري لن يذهب هدر�ً، و�إن فاتورة ح�صابنا مع هذ� �لعدو 

 .
�ملجرم تزد�د مع كل جرية يرتكبها“222

�أكرث من  بناء  �أفيجدور ليبمان على  �لدفاع  نتنياهو ووزير  بنيامني  �لوزر�ء  �صادق رئي�ص   •

 .
223

ثالثة �آالف وحدة �صكنية جديدة يف �ل�صفة �لغربية

قرر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني، خالل جل�صته �الأ�صبوعية، �إجر�ء �نتخابات �لهيئات �ملحلية   •

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، يف 2017/5/13. كما �أقر جمل�ص �لوزر�ء �ملو�زنة �لعامة لل�صلطة 

فقد   ،2017 ل�صنة  �ملو�زنة  قانون  م�رشوع  مقرتح  وح�صب   .2017 �ملالية  لل�صنة  �لفل�صطينية 

.
224

بلغت قيمة �ملو�زنة �ملقرتحة 4.48 مليار�ت دوالر

قالت حركة حما�ص �إن قر�ر �حلكومة �لفل�صطينية باإجر�ء �النتخابات �ملحلية باطل ومرفو�ص،   •

كونه يعزز �النق�صام، ويخدم �صيا�صة حركة فتح. وقال �لناطق با�صم �حلركة فوزي برهوم، 

 يف ت�رشيح �صحفي، �إن قر�ر �إجر�ء �النتخابات ياأتي مف�صالً على مقا�ص حكومة �حلمد �هلل،

وعلى ح�صاب م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني ووحدة موؤ�ص�صاته. و�أكد �أن �لقر�ر يوؤكد على �أن 

 .
225

�حلكومة تعمل ل�صالح حركة فتح، وال تخدم م�صالح �لكل �لفل�صطيني على حّد �صو�ء

وّثق “موقع �النتفا�صة“ عدد �لعمليات �لفد�ئية �لتي نفذت �صّد �الحتالل خالل كانون �لثاين/   •

يناير 2017، حيث و�صلت لع�رشين عملية فد�ئية، توزعت ما بني ثماين عمليات �إطالق نار، 

للم�صتوطنني  �صيار�ت  ر�صق  عمليات  وثالث  دع�ص،  عمليات  و�أربع  طعن،  عمليات  وخم�ص 
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باحلجارة؛ فيما �صجل �ملوقع �صبعني حادثة �ألقى فيها �ل�صبان �لزجاجات �حلارقة و�لعبو�ت 

.
226

�ملتفجرة، وتوزعت �ملو�جهات على �أكرث من 390 نقطة مو�جهة

�لبلدية  �ملجال�ص  روؤ�صاء  مع  لقاء  خالل  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

به  يتمتع  �لذي  �لن�صبي  �لهدوء  “�إن  غزة:  لقطاع  �ملحاذية  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صكانية  للتجمعات 

�أي  �آخر مع حما�ص قد يقع يف  �الإ�رش�ئيليون يف هذه �لتجمعات، م�صلِّل، و�إن �رش�عاً م�صلحاً 

.
حلظة“227

لباحات �إ�رش�ئيلياً   1,715 �قتحام  لالأنباء  �إنرتنا�صيونال  بر�ص  قد�ص  وكالة  ر�صدت   • 

.
�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك خالل كانون �لثاين/ يناير 2282017

غادر وفد �أمني فل�صطيني من قطاع غزة عب معب رفح �لبي متوجهاً �إىل �لعا�صمة �مل�رشية   •

 �لقاهرة. وقال قيادي يف حما�ص �إن �لوفد، �لذي يرت�أ�صه وكيل وز�رة �لد�خلية يف غزة توفيق

بني  �مللفات  من  �لعديد  لبحث  م�رشيني  �أمنيني  م�صوؤولني  مع  لقاء�ت  �صيجري  نعيم،  �أبو 

مل  �أخرى  وملفات  �لقطاع،  مع  �مل�رشية  �حلدود  على  �الأمنية  �الأو�صاع  بينها  من  �جلانبني، 

.
229

يف�صح عنها

دول  �صبع  من  �ل�صفر  بحظر  �الأمريكي  �لقر�ر  �إن  “�إ�رش�ئيل“  يف  �الأمريكية  �ل�صفارة  قالت   •

.
230

�إ�صالمية ال ي�صمل �ليهود �ملولودين فيها، حتى لو كانو� يحملون جن�صية مزدوجة

�لالجئني  خلدمة  �الأونرو�  بقاء  �إن  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  قال   •

�لفل�صطينيني مهم جد�ً، باعتبارها �صاهد�ً حياً على ماأ�صاة �ل�صعب �لفل�صطيني. و�أكد كرينبول 

�لتي  باخلدمات  �مل�صري  وتقرير  �لعودة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حقوق  مقاي�صة  يكن  ال  �أنه 

بع�صها  مع  تتعار�ص  ال  �حلقوق  هذه  �أن  �إىل  منوهاً  �لفل�صطينيني،  لالجئني  �الأونرو�  تقدمها 

.
231

�لبع�ص
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االأربعاء، 2017/2/1

.
1
متكن �أ�صري�ن فل�صطينيان من طعن �رشطيني �إ�رش�ئيليني د�خل �صجني نفحة و�لنقب  •

�الإد�رة  �إن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  عريقات،  �صائب  قال   •

�الأر��صي  يف  �ال�صتيطان  جر�ئم  حول  ور�صائلنا  �ت�صاالتنا  “تتجاهل  �جلديدة  �الأمريكية 

.
�لفل�صطينية“2

قال رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار - بكد�ر حممد ��صتية، �إن �ملجل�ص   •

�رشع بتنفيذ ثالثة م�صاريع يف مدينة �لقد�ص مبنحة يابانية قيمتها 1.2 مليون دوالر يف قطاعي 

 .
3
�لتعليم و�ل�صحة. و�أ�صاف �أن �لقد�ص بحاجة لنحو 90 مدر�صة لتفي باحتياجاتها

�حلكومة  �أقرتها  خطة  عن  ع�صاف،  وليد  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  رئي�ص  ك�صف   •

�أن  ع�صاف  وبنّي  �الأغو�ر،  ويف  ج  مناطق  يف  و�لبدو  �لفل�صطينيني  �صمود  لتعزيز  �لفل�صطينية 

.
4
مو�زنة هذه �خلطة تقدر بــ 25 مليون �صيكل )نحو 6.625 ماليني دوالر(

�صكل رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو طاقم عمل من �أجل �إقامة م�صتعمرة جديدة   •

.
5
للم�صتوطنني �لذين مّت �إخالوؤهم من �لبوؤرة �ال�صتيطانية عمونا

�ملغرب  بني  �جلوية  �لرحالت  ��صتئناف  �أبيب،  تل  ومقرها  �لريح“  “ب�صاط  وكالة  �أعلنت   •

و“�إ�رش�ئيل“ عب جزيرة �صقلية، نظر�ً لعدم وجود �أي �تفاق طري�ن بني �ملغرب و“�إ�رش�ئيل“، 

.
6
وذلك بعد م�صي 13 عاماً على توقفها

اخلمي�س، 2017/2/2

جاء يف بيان للبيت �الأبي�ص �أنه “يف �لوقت �لذي ال نعتقد فيه �أن �مل�صتوطنات تقف عائقاً بوجه   •

حدودها  من  الأبعد  موجودة  م�صتوطنات  تو�صيع  �أو  جديدة  م�صتوطنات  بناء  فاإن  �ل�صالم، 

�حلالية قد ال ي�صاعد بالتو�صل �إىل �لهدف )�ل�صالم(“. وذكر �لبيان �أن “�إد�رة تر�مب مل تاأخذ 

موقفاً ر�صمياً حيال �لن�صاطات �ال�صتيطانية بعد“، مع �لعلم �أن “�لرغبة �الأمريكية لل�صالم بني 

.
�الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني مل تتغري على مدى 50 عاماً“7

بعث �ملر�قب �لد�ئم لدولة فل�صطني لدى �الأمم �ملتحدة United Nations �ل�صفري ريا�ص من�صور،   •

)�أوكر�نيا(،  �الأمن  جمل�ص  ورئي�ص  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �الأمني  من  كل  �إىل  متطابقة  ر�صائل 

ورئي�ص �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة General Assembly of the United Nations، حول 
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�لقر�ر �لذي �تخذته حكومة “�إ�رش�ئيل“ ببناء ثالثة �آالف وحدة ��صتيطانية غري قانونية. وقال 

من�صور �إن “�إ�رش�ئيل“ مت�صي قدماً يف خطط �لبناء بامل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية “غري �لقانونية 

�ملقامة يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية، يف خرق خطري للقانون �لدويل 

وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن، ويف حتد الإر�دة �ملجتمع �لدويل“. وقال من�صور: “�إذ� مل تتوقف هذه 

�الإجر�ء�ت فاإنها �صتوؤدي �إىل تدمري حّل �لدولتني، وتقوي�ص �إمكانية حتقيق �ل�صالم �ل�صامل 

.
وتتحمل �إ�رش�ئيل، �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل، م�صوؤولية ذلك“8

�لتحرير  �إن منظمة  �لفل�صطينية �صائب عريقات  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  قال ع�صو   •

�ال�صتيطان  ملو�جهة  دولية،  منظمة   16 لـ  و�صتن�صم  بـ“�إ�رش�ئيل“،  �عرت�فها  �صت�صحب 

�الإ�رش�ئيلي ونقل �ل�صفارة �الأمريكية للقد�ص. و�أ�صار عريقات �إىل �أن مو�صوع “نقل �ل�صفارة 

 .
ما ز�ل قائماً، مل نتلَق �أي تطمينات بعدم نقلها“9

تنفيذها عملية دع�ص على مدخل  �الإ�رش�ئيلي �صيدة فل�صطينية، بعد  �عتقلت قو�ت �الحتالل   •

.
10

م�صتعمرة �آدم، �صمال �رشق �لقد�ص �ملحتلة، �أ�صفرت عن �إ�صابة ثالثة جنود �إ�رش�ئيليني

غزة،  مدينة  من  عوي�صة،  جو�د  جمد  �الأ�صري  ب�صجن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صبع  بئر  حمكمة  ق�صت   •

ملدة ت�صعة �أعو�م؛ بتهمة �خرت�ق �ملنظومة �ملَُحْو�صبة للطائر�ت دون طيار يف جي�ص �الحتالل، 

جوريون بن  مطار  يف  �لطري�ن  حركة  ومتابعة  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  حو��صيب   و�خرت�ق 

.
11

Ben Gurion Airport، ل�صالح حركة �جلهاد �الإ�صالمي

لبناء خمطط  على   Yoav Galant جاالنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  �صادق   • 

2,086 وحدة ��صتيطانية �صت�صاف لعدة م�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وقالت �لقناة 

.
12

�لثانية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �إن �لقر�ر جاء بالتن�صيق مع نتنياهو وليبمان

اجلمعة، 2017/2/3

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  د�خل  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  قادة  من  حتذير  توجيه  من  �صاعات  بعد   •

و��صطرت  �ل�صجون،  م�صلحة  تر�جعت  فيها،  �لقمع  ت�صعيد  على  رد�ً  �الإ�رش�ب  باإعالن 

و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  و�أفاد  �لتهدئة.  على  معهم  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �إىل 

�لوزير عي�صى قر�قع باأن �تفاقاً مّت بني �لهيئة �لقيادية الأ�رشى حركة حما�ص و�إد�رة م�صلحة 

�ل�صجون، مو�صحاً �أن �التفاق يت�صمن وقف �لت�صعيد، و�إلغاء كافة �لعقوبات �لتي فر�صتها 

و�أق�صامهم،  �ملنقولني و�ملعزولني لغرفهم  �الأ�رشى  و�إعادة  �الأ�رشى،  �ل�صجون على  م�صلحة 

.
13

باالإ�صافة �إىل منع دخول وحدة مت�صاد� Metzada unit �لقمعية �إىل غرف �الأ�رشى
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�ل�صمانة  يثلون  �خلارج  فل�صطينيي  �أن  عمرو  نبيل  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  �أكد   •

�لالجئني  �أن  على  م�صدد�ً  �لعامل،  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية  ح�صور  ال�صتمر�ر  �حلقيقية 

�لفل�صطينيني “هم حماة ق�صيتنا، وق�صية �لالجئني هي جوهر �لق�صية �لفل�صطينية“. و�أعرب 

عمرو عن �أ�صفه للطريقة �لتي تتعاطى بها �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير مع �لالجئني 

.
14

�لفل�صطينيني

علماء  لـ“هيئة  �لعامة  للجمعية  �لثالث  �ملوؤمتر  فعاليات  �لرتكية  �إ�صطنبول  مدينة  يف  �نطلقت   •

يومي  خالل  �ملوؤمتر،  وبحث  و��صعة.  و�إ�صالمية  عربية  مب�صاركة  �خلارج“،  يف  فل�صطني 

�نعقاده، تطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية و�الأو�صاع يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة، �إىل جانب جمموعة 

.
15

من �مللفات �لتي ناق�صت دور �لعلماء حيال ق�صايا فل�صطني

�الإ�صابة  معدل  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  عن  �صادرة  ر�صمية  �إح�صائيات  ك�صفت   •

�ل�صكان.  ن�صمة من  �ألف   100 لكل  83.8 حالة جديدة  بلغ  �ل�صفة وقطاع غزة  بال�رشطان يف 

جمموع  بلغ  فقد  لل�رشطان،  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة  �لوز�رة،  عن  �ل�صادر  �لبيان  وبح�صب 

منها  ،2015 �صنة  يف  جديدة  حالة   3,927 عنها  �ملبلغ  �ل�رشطان  مبر�ص  �الإ�صابة   حاالت 

.
16

2,400 حالة جديدة يف �ل�صفة �لغربية، و1,527 حالة جديدة يف قطاع غزة

ل�صنة  تبنى  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �الأوروبية  �ملفو�صية  يف  م�صوؤول  �أعلن   •

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مع  بالتن�صيق  غزة  قطاع  يخ�ص  فيما  جديدة  مايل  دعم  �صيا�صة   2017

عثمان،  �صادي  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �الأوروبية  باملفو�صية  و�الت�صال  �الإعالم  م�صوؤول  وقال 

�إن �ل�صيا�صة �جلديدة تقوم على وقف توجيه �أمو�ل �لدعم �الأوروبي ل�صالح �رشف رو�تب 

للفل�صطينيني يخ�ص�ص  �الأوروبي  �الحتاد  فاإن  عثمان  وبح�صب  غزة.  يف  �ل�صلطة   موظفي 

300 مليون يورو �صنوياً )نحو 323.7 مليون دوالر(، تق�صم بو�قع 200 مليون يورو )نحو 

�قت�صادية، م�صاريع  ودعم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  موظفي  لرو�تب  دوالر(  مليون   215.8 

.
17

و100 مليون يورو )نحو 107.9 مليون دوالر( لدعم وكالة �الأونرو�

ال�صبت، 2017/2/4

�أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ��صتكمل بناء جزء جديد من جد�ر  �أفاد موقع و�ال �لعبي �الإخباري   •

�أعمال ت�صييد �جلد�ر �صت�صتمر  �أن  10 كم جنوب مدينة �خلليل. ونقل �ملوقع  �لف�صل، بطول 

حتى نهاية �صنة 2017، و�صتمتد على م�صافة 42 كم، �بتد�ء من معب ترقوميا جنوب �ل�صفة 

.
18

�لغربية، و�صوالً �إىل معب ميرت، على طول �ل�صارع �ال�صتيطاين رقم 35، جنوب �خلليل
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�لفل�صطينية حممود  �ل�صلطة  �صهدت مدينة �خلليل حر�كاً ووقفات تدعو لرف�ص منح رئي�ص   •

قبل  من  ��صتمالكها  بعد  �مل�صكوبية،  لكني�صة  �لد�ري  متيم  �جلليل  �ل�صحابي  �أر�ص  عبا�ص 

�لرئا�صة  متيم  �آل  عائلة  وجهاء  ويطالب  �إ�صالمي.  وقف  �أر�ص  �أنها  من  �لرغم  على  �ل�صلطة 

�أنها  (، وترى 
2
72 دومناً )0.072 كم �لفل�صطينية باإعادة هذه �الأر��صي، �لتي تبلغ م�صاحتها 

ور�أى �خلليل“.  يف  �لرو�صية  للكني�صة  منحه  �أو  ��صتمالكه  يجوز  “ال  للعائلة  �رشعياً   وقفاً 

�آل متيم �أن عبا�ص “خالف �لقانون �الأ�صا�صي مبنحه �أر�ص �لوقف للكني�صة �لرو�صية، و�عتدى 

.
على قر�ر�ت �ملحكمة �لعليا، و�أد�ر �لظهر لكافة دعو�ت وجهاء وكبار ع�صائر �خلليل“19

يف  كبار  �صباط  للقاء  �لقاهرة  �إىل  توجه  قد  كان  �لذي  �الأمني  حما�ص  حركة  وفد  غزة  �إىل  عاد   •

.
20

جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية

�أعلنت �جلبهة �لعربية �لفل�صطينية عن تعيني �للو�ء �ملتقاعد �صليم �لبديني �أميناً عاماً للجبهة،   •

.
21

خلفاً للر�حل جميل �صحادة

�الإ�رش�ئيليني من  �الآالف  فيها  �صارك  �حتجاجية  مظاهر�ت  �أبيب  تل  مدينة  �صهدت   • 

�خلط  د�خل  من  وعربية  ي�صارية  يهودية  و�أحز�ب  منظمات  �إليها  دعت   ،1948 وفل�صطينيي 

�الأخ�رش، تنديد�ً ب�صيا�صات �لتمييز �الإ�رش�ئيلية �صّد فل�صطينيي 1948 وهدم �ملنازل. وتقدم 

.
22

�ملظاهرة نو�ب من حزب مريت�ص �لي�صاري و�لقائمة �لعربية �مل�صرتكة

ق�صت �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا �مل�رشية باأحقية �ملوظفني �مل�صيحيني يف �حل�صول على �إجازة   •

�صهر طو�ل حياتهم �لوظيفية وباأجر كامل لزيارة �لقد�ص، م�صاو�ة بنظر�ئهم �مل�صلمني، �لذين 

.
23

يوؤدون فري�صة �حلج، وفق م�صدر ق�صائي

االأحد، 2017/2/5

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن زيارته لبيطانيا، و�لتي �صيلتقي خاللها   •

رئي�صة �لوزر�ء ترييز� ماي، �صتُكرَّ�ص لتوثيق �لعالقات �ل�صيا�صية، و�الأمنية، و�القت�صادية، 

و�لتكنولوجية بني �لبلدين، مبا يف ذلك تعزيز �لتعاون يف جمال �حلرب �الإلكرتونية )�ل�صايب(. 

تاأييد  جبهة  “بلورة  ماي  لقائه  من  يريد  نتنياهو  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وذكرت 

.
�أوروبية جديدة الإ�رش�ئيل“24

�إطالق  �إثر  �أبو ن�صال �صحادة بجروح  �لفل�صطيني  �أ�صيب م�صوؤول �الإد�رة يف �الأمن �لوطني   •

.
25

�لنار عليه يف خميم عني �حللوة لالجئني �لفل�صطينيني، �لو�قع مبدينة �صيد� يف جنوب لبنان

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم �إن بيان �لبيت �الأبي�ص �لذي يرى �أن �ال�صتيطان   •

ال يثل م�صكلة حقيقية، هو توفري غطاء لال�صتيطان على �الأر�ص �لفل�صطينية. كما ��صتهجن 
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قا�صم مو�قف قياد�ت من �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لتي ر�أت يف بيان �لبيت �الأبي�ص “خطوة يف 

.
�الجتاه �ل�صحيح“26

�الحتالل  لقو�ت  �نتهاكاً   59,950 حما�ص  حلركة  �الإعالمي  �ملكتب  عن  �صادر  تقرير  وّثق   •

�الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية كافة خالل �صنة 2016. وك�صف �لتقرير �أن 89.9l% منها 

�لهدم و�لتجريف.  �لباقية بني �العتقاالت و�أعمال  �لن�صب  متعلقة باال�صتيطان، فيما توزعت 

�أبناء وقياد�ت  1,008 من  �أمن �ل�صلطة بال�صفة �لغربية �عتقلت  �أن �أجهزة  �إىل  و�أ�صار �لتقرير 

�أّي �صند قانوين. ولفت  �لفل�صطينية، على خلفية �صيا�صية وبدون  �ملقاومة  حما�ص وف�صائل 

�لتقرير �لنظر �إىل �أن �ل�صفة �لغربية �صهدت 1,833 حالة �نتهاك على يد �أجهزة �ل�صلطة، ما بني 

.
27

�عتقال �صيا�صي، ومتديد لالعتقال، و��صتدعاء، وغري ذلك من �العتد�ء�ت

�لتقى   Yossi Cohen كوهني  يو�صي   Mossad �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  �أن  عن  �لك�صف  مّت   •

�لثاين/  كانون  نهاية  يف  و��صنطن  يف  �رش�ً  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صاري  كبار 

 National 2017، وكان برفقة �لقائم باأعمال رئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي  يناير 

Security Council )NSC(l يعقوب ناجيل Jacob Nagel. وتناولت �للقاء�ت ب�صكل رئي�صي 

.
“�لق�صية �الإير�نية، و�الأو�صاع يف �صورية، كما تناولت �مللف �الإ�رش�ئيلي – �لفل�صطيني“28

يف  مهرجان  يف  خطابه  يف  بركة،  حممد  �لعربية  للجماهري  �لعليا  �ملتابعة  جلنة  رئي�ص  قال   •

قلن�صوة، �إن “ظهرنا بات �إىل �حلائط، ومل يعد مكان نرت�جع �إليه، ولي�ص �أمامنا �صوى �لتقدم 

يف �ملعركة“، م�صدد�ً على �أن هذه �ل�صيا�صات �لعن�رشية �القتالعية، لي�صت خلالً يف �ل�صهيونية 

.
29

بل هي جوهر �ل�صهيونية

�أعو�م على �الأ�صرية �ملقد�صية منار  حكمت حمكمة �الحتالل �ملركزية بالقد�ص بال�صجن �صتة   •

�ل�صويكي )16 عاماً( من بلدة �صلو�ن، �لتي تعّد �أ�صغر �أ�صرية مقد�صية يف �صجون �الحتالل، 

 .
30

بعد �تهامها مبحاولة تنفيذ عملية طعن �صّد �أحد جنود �الحتالل

قال وزير �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية �لفل�صطينية �ل�صيخ يو�صف �دعي�ص، يف تقرير �صدر عن   •

جتاوزت  �ملا�صي  �ل�صهر  خالل  �لدينية  �ملقد�صات  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �إن  �لوز�رة، 

.
31

�لثمانني �عتد�ًء

ن �أ لفل�صطيني“  و� �رش�ئيلي  �الإ ن  ل�صاأ � لدر��صات  �لقد�ص  “مركز  لـ �إح�صائية  ظهرت  �أ  • 

.
1,756 م�صتوطناً �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى خالل �صهر كانون �لثاين/ يناير 322017

فيها  يدعون  مفتوحة  ر�صالة  بلجيكا  يف  فناناً   190 من  و�أكرث  وباحثاً  بروف�صور�ً   482 وجه   •

حكومتهم لالن�صحاب من م�رشوع �أبحاث بعنو�ن “قطار �لقانون  LAW-TRAIN“، يوله 

�الإ�رش�ئيلية.  �الأمنية  �الأجهزة  مع  و�إ�صبانيا  بلجيكا  فيه  تن�صق  و�لذي  �الأوروبي،  �الحتاد 
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�لتعذيب  و�أ�صاليب  �لفل�صطينيني،  لل�صيا�صيني  �لقانوين  غري  �الإ�رش�ئيلي  �العتقال  �إن  وقالو� 

�لتي ت�صتخدمها �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية خالل عمليات �ال�صتجو�ب، موثقة جيد�ً؛ ففي 

�صنة 2017 وحدها ��صتجوبت �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية نحو �صبعة �آالف فل�صطيني، من 

.
33

بينهم �أربعمئة طفل

االإثنني، 2017/2/6

�صادق �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة على �قرت�ح “قانون �لت�صوية“، �لذي   •

�لقانون �قرت�ح  جانب  �إىل  و�صّوت  �ال�صتيطان.  ل�صالح  فل�صطينية  �أر��ص ٍ مل�صادرة   يهدف 

.
34ً

60 ع�صو كني�صت، مقابل معار�صة 52 ع�صو�

�لت�صوية“  “قانون  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  ر�أى   •

.
مرفو�صاً ومد�ناً، م�صري�ً �إىل �أن هذ� �لقانون خمالف لقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل 352334

ُيلغي  �لت�صوية  قانون  مل�رشوع  �لكني�صت  “مترير  �إن  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •

�الأمن  جمل�ص  مترير  من  فقط  �أ�صابيع  بعد  وياأتي  �ملرعي،  �الإ�رش�ئيلي  �لقانون  من  �صنو�ت 

�لفا�صح  �إ�رش�ئيل  جتاهل  ويعك�ص  �مل�صتوطنات،  �رشعية  عدم  حول  باالإجماع   2334 للقر�ر 

�الحتالل  �لقانون  م�رشوع  “ير�ّصخ  قائلة:  لها،  بيان  يف  �ملنظمة،  و�أ�صافت  �لدويل“.  للقانون 

�الإ�رش�ئيليون  �مل�صتوطنون  يخ�صع  حيث  �لغربية،  لل�صفة  �لو�قع  �الأمر  بحكم  �ملتو��صل 

منف�صلة  وخدمات  وقو�عد  قانونية  الأنظمة  �ملنطقة  نف�ص  يف  يعي�صون  �لذين  و�لفل�صطينيون 

.
وغري مت�صاوية“36

 ،2017 �ملحلية  لالنتخابات  �لزمني  �جلدول  �ملركزية  �لفل�صطينية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

.
37

و�لذي يت�صمن �ملفا�صل �لقانونية ملر�حل �لعملية �النتخابية وتو�ريخها

حذرت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا من خطورة �نت�صار �لتعذيب يف معتقالت   •

�أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية، وحّملت رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص م�صوؤولية ذلك. وذكرت 

�أنه خالل �صنة 2016 ُقّدر عدد من تعر�صو� للتعذيب و�أمكن �لو�صول �إليهم بـ 33 حالة، و�أنه 

مع بد�ية �صنة 2017 بد�أت عملية ت�صجيل حاالت تعر�صت لتعذيب وح�صي يف تلك �ملعتقالت، 

�أبرزها �لتعليق على �لباب �أو يف �ل�صقف و�ل�رشب �لع�صو�ئي على كافة �أنحاء �جل�صد. وذكرت 

.
38

�ملنظمة �أن عبا�ص ُيعّد �مل�صوؤول �الأول عن �نت�صار �لتعذيب

�أن  �أمني بغزة  �أهد�فاً متفرقة بقطاع غزة، و�أفاد م�صدر  ق�صف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

.
39

�لطري�ن �الإ�رش�ئيلي �صّن 19 غارة، منها 15 مبكان و�حد �رشق حي �ل�صجاعية
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عمل  غزة  قطاع  �صّد  �الإ�رش�ئيلي  �لت�صعيد  �أن  �لبدويل  �صالح  حما�ص  يف  �لقيادي  �أكد   •

ومن  �أكب“.  لت�صعيد  غزة  قطاع  ت�صتدرج  �أن  حتاول  “�إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  م�صري�ً  ��صتفز�زي، 

�الإ�رش�ئيليني  �إ�رش�ئيلية ب�صاأن �جلنود  �أي عرو�ص  �لبدويل تلقي حركته  �أخرى، نفى  جهة 

.
40

�الأ�رشى لدى حركته

�لغربية تغيري�ت  �ل�صفة  �أعدها عدد من معلمي �لرتبية �الإ�صالمية يف  �أظهرت در��صة جديدة   •

�لعام  بد�ية  �أطلق  و�لذي  �الأوىل،  �الأربعة  لل�صفوف  �الإ�صالمية  �لرتبية  منهاج  �صملها  كبرية 

،169 �أ�صل  من  �آية   118 حذف  مّت  �أنه  �لدر��صة  وك�صفت   .2017/2016 �حلايل   �لدر��صي 

�أربعة درو�ص يف  �إىل حذف  51، ��صتمل عليها �ملنهاج �لقدمي، باالإ�صافة  �أ�صل  و21 حديثاً من 

.
كل من �ل�صفني �لثاين و�لثالث، وتقلي�ص عدد �صور �لقر�آن �لتي يجب حفظها من 16 �إىل 4112

�فتتحت بلدية مدينة دير �لبلح، و�صط قطاع غزة، ن�صباً تذكارياً ملهند�ص �لطري�ن �لتون�صي   •

.
حممد �لزو�ري، �لذي تتهم حما�ص “�إ�رش�ئيل“ باغتياله يف كانون �الأول/ دي�صمب 422016

خالله  يعر�ص  توثيقياً  تقرير�ً  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  �أ�صدرت   •

يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لريموك  خميم  د�خل  متت  �لتي  �الغتيال  عمليات  �أ�صهر 

2011 مار�ص  �آذ�ر/  بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �حلياة“،  “�غتيال  عنو�ن،  حتت   �صورية، 

ً  وكانون �الأول/ دي�صمب 2016. وذكر �لتقرير �أن “ظاهرة �الغتياالت“ �أدت �إىل مقتل 16 الجئا

.
43ً

فل�صطينيا

مع  للتطبيع  بالده  حكومة  �لكودة  يو�صف  �ل�صود�ن  يف  �الإ�صالمي  �لو�صط  حزب  رئي�ص  دعا   •

بانتهاك �صيادتها  “خ�رشت مادياً ومعنوياً  �أن �خلرطوم  “�إ�رش�ئيل“ بدون �رشوط، باعتبار 
بالق�صف �جلوي �ملتكرر“. وقال �لكودة �إن “مقاطعة �إ�رش�ئيل �رتدت �إىل �صدورنا، وال مانع 

و�أ�صاف:  �خلا�ص“.  �صاأنك  يف  تتدخل  مل  �أنها  طاملا  �جلهات  من  جهة  �أي  مع  عالقة  �إقامة  يف 

“نريد �أن يناق�ص �لنا�ص حالياً مو�صوع �لعالقة مع �إ�رش�ئيل، ونحن تعبنا ودفعنا �لكثري من 
.
�لثمن يف �صبيل �لق�صية �لفل�صطينية بطريقة خاطئة“44

الثالثاء، 2017/2/7

�لتعليم  وزير   The Jewish Home )HaBayit HaYehudi(l �ليهودي  �لبيت  رئي�ص  قال   •

�الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت Naftali Bennett �إن “جولة �حلرب �لقادمة ]يف قطاع غزة[ �أ�صبحت 

و�صيكة“، و�صّدد �لوزير، على �أن “�إ�رش�ئيل“ �صت�صعى �إىل ح�صم �ملعركة وو�صع نهاية لها. �أما 

�لقادمة مع  �أن �جلولة �حلربية  يقدر  �إنه  قال  يو�آف جاالنت فقد  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير 

.
45

حما�ص �صتكون يف �لربيع �لقريب
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و�صف رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص “قانون �لت�صوية“ باأنه ت�رشيع يجيز �رشقة   •

هو  “هدفنا  �أن  و�أكد  �لدويل.  للقانون  �ملخالف  �ال�صتيطان  وي�رشع  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

.
�ل�صالم و�إقامة دولتني“46

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �أ�صامة حمد�ن باأنه “ال �نتخابات قبل �إنهاء �النق�صام“، منوهاً �إىل   •

�أن خطوة “ت�صكيل حكومة �لوحدة �لوطنية و�إجر�ء �النتخابات تاأتي بعد حتقيق �مل�صاحلة“. 

�لوحدة  “�لرئي�ص حممود عبا�ص مل يتجاوب مع خطوة ت�صكيل حكومة  �إن  و�أ�صاف حمد�ن 

عن  “بعيد�ً   ،2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  ومو�صكو  بريوت  لقاءّي  تناولها  �لتي  �لوطنية“، 

.
م�صاألة تاأييد حما�ص لها من عدمه“47

ن�رش مركز حملة - �ملركز �لعربي لتطوير �الإعالم �الجتماعي يف �لد�خل �لفل�صطيني، نتائج   •

على  �الإ�رش�ئيليني  �لنا�صطني  من�صور�ت  يف  و�لتحري�ص  �لعن�رشية  فيه  ير�صد  �أجر�ه،  بحث 

�الإنرتنت  على  كتبو�  �إ�رش�ئيلي  مت�صفح  �ألف   60 �أن  �لبحث  ويك�صف  �الجتماعية.  �ل�صبكات 

�أو  عن�رشي  من�صور  �ألف   675 وجد  حيث  �لعرب،  �صّد  �الأقل  على  و�حد�ً  عنيفاً  من�صور�ً 

حتري�صي يف �صنة 2016، مبعدل من�صور كل 46 ثانية، غالبيّتها على �لفي�صبوك، �أي �ِصعف ما 

.
48

كان عليه �لعدد يف �صنة 2015، و�لذي ن�رش فيه 280 �ألف من�صور م�صابه

�أعرب �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص عن �الأ�صف العتماد �لكني�صت ما يعرف   •

�لقانون  �إن  �لعام،  �الأمني  با�صم  �ملتحدث  دوغريك،  ��صتيفان  وقال  �لت�صوية“.  بـ“قانون 

.
49

�الإ�رش�ئيلي �ملعتمد يف �ل�صاد�ص من �ل�صهر �حلايل يتعار�ص مع �لقانون �لدويل

لتتجاوز   ،2017 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الأجنبي،  �لنقد  من  “�إ�رش�ئيل“  �حتياطات  �صعدت   •

حاجز 100 مليار دوالر �أمريكي، للمرة �الأوىل يف تاريخ �حتياطات �لبالد من �لعمالت �ل�صعبة. 

وجاء يف تقرير �الحتياطات �لنقدية لبنك “�إ�رش�ئيل“ �ملركزي Bank of Israel �أن �حتياطات 

�لنقد �الأجنبي �صعدت 12.3l% خالل �صهر كانون �لثاين/ يناير 2017 على �أ�صا�ص �صنوي؛ �إىل 

.
50

101.6 مليار دوالر، �صعود�ً من 90.5 مليار دوالر

االأربعاء، 2017/2/8

ك�صفت كتائب �لق�صام عن رف�ص عرو�ص خمتلفة من �الحتالل عب و�صطاء �إقليميني ودوليني   •

مطالب  من  �الأدنى  �حلد  �إىل  ترقى  ال  �لعرو�ص  �إن  وقالت  �الأ�رشى،  تبادل  �صفقة  الإجر�ء 

 .
51

�ملقاومة

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص خماطباً جمل�ص �ل�صيوخ �لفرن�صي، �إن �حلفاظ   •

على حّل �لدولتني، ويف غياب �إمكانية �لتو�صل حلل �صيا�صي، يتطلب من �لدول �لتي تعرتف 
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بـ“�إ�رش�ئيل“ �أن تعرتف بفل�صطني �أي�صاً، ولي�ص بدولة و�حدة، و�إنه قد ي�صطر لقطع �لتعاون 

.
52

�الأمني مع “�إ�رش�ئيل“ �إذ� ��صتمرت �صيا�صة �ال�صتيطان

بثت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لعا�رشة تقرير�ً تلفزيونياً مطوالً عن تنامي قدر�ت حما�ص �لع�صكرية   •

على طول �جلد�ر �حلدودي مع “�إ�رش�ئيل“. وجاء يف �لتقرير �أنه منذ �نتهاء �حلرب �الأخرية 

على غزة، تر�صد �لكامري�ت �الإ�رش�ئيلية تعاظم قوة حما�ص، و�صيطرتها على حدود �لقطاع. 

وجندت مده�ص،  ب�صكل  نف�صها  بنت   2014 غزة  حرب  �نتهاء  منذ  حما�ص  �أن  �لتقرير   وذكر 

و�ملع�صكر�ت  وخانيون�ص،  رفح،  مبناطق  �ألوية،  خم�صة  على  مق�صمني  م�صلح،  �ألف   30

�إىل خم�ص كتائب، وكل كتيبة  لو�ء مكّون من ثالث  �ل�صمال. وكل  �لو�صطى، وغزة، ومنطقة 

800 جندي، وكل لو�ء لديه خّط متقدم يحتوي على ��صتطالع، ومو�قع  150 �إىل  قو�مها من 

�لبحرية،  و�ألوية  �لتفجري�ت و�ل�صو�ريخ،  مر�قبة، ودوريات، وخّط خلفي، بجانب وحد�ت 

.
53

و�لنخبة، و�الأنفاق

�الإعالم  و�صائل  و�ن�صغلت  مو�جهة.  �أي  حال  يف  باملوت  �الإ�رش�ئيليني  �لق�صام  كتائب  توعدت   •

�الإ�رش�ئيلية مبا و�صفتها باحلرب �لنف�صية �لتي ت�صنها حما�ص من خالل “فيديو كليب“ باللغة 

�لعبية يحذر �الإ�رش�ئيليني من �ملوت يف غزة. �ل�رشيط �لذي يحمل �أغنية بعنو�ن “�صهيوين 

 .
54

�أنت �صتموت يف غزة“ �نت�رش كالنار يف �له�صيم يف منتديات �لتو��صل �الجتماعي �الإ�رش�ئيلية

معاريف  �صحيفة  عنه  نقلته  ما  بح�صب  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�لتي  �لنري�ن  قوة  ثلث   2014 غزة  حرب  خالل  ��صتخدمت  قد  “�إ�رش�ئيل“  كانت  �إن  �لعبية، 

لديها، فاإن عليها يف �حلرب �لقادمة ��صتخد�م كّل طاقة �لنري�ن �لتي بحوزتها من �أجل ح�صم 

�ملو�جهة بانت�صار ٍ �إ�رش�ئيلي ال لب�ص فيه، على حّد تعبريه. وبح�صب ليبمان، فاإنه �إذ� قررت 

تنتهي  �أن  يجب  �ملو�جهة  هذه  فاإن  حما�ص،  �صّد  جديدة  حرب  خو�ص  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

.
55

بن�رش �إ�رش�ئيلي كبري، و�أن ت�صحق “�إ�رش�ئيل“ حما�ص، وُتنهي �صيطرتها على قطاع غزة

�أفاد مر��صل �جلزيرة باأن فل�صطينياً ُم�صناً يعمل مز�رعاً ��صت�صهد �إثر دع�صه من قبل �صيارة   •

.
56

م�صتوطن يف بلدة �خل�رش جنوب مدينة بيت حلم

 Applied Research Institute - Jerusalem )قال �ملدير �لعام ملعهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج  •

بلغت  �النتقالية،  �أو�صلو  �تفاقية  �صنة من توقيع  1992، وقبل  �صنة  �إ�صحق: يف  ARIJ(l( جاد 

، وكان يقطنها �آنذ�ك 248 �ألف م�صتوطن، يف حني �أنه 
2
م�صاحة �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة 77 كم

ويقطنها   ،
2
كم  197 بلغت  حيث   ،%156l بن�صبة  �مل�صتعمر�ت  م�صاحة  �زد�دت   2016 �صنة  يف 

763 �ألف م�صتوطن. و��صتعر�ص �إ�صحق �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية بحق �الأر��صي �لفل�صطينية 

نحو وتدمري  وحرق  �قتالع  مّت  حيث   ،2016 �صنة  خالل  �ملنازل  وهدم  �ملثمرة   و�الأ�صجار 
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3,380 �صجرة مثمرة. و�أو�صح �أن م�صاحة �الأر��صي �لتي متت م�صادرتها خالل �صنة 2016 

بلغت  و�لتي   ،2015 �صنة  عن   %144l قدرها  بزيادة  �أي   ،)
2
كم  8.962( دومناً   8,962 بلغت 

.
57

)
2
3,671 دومناً )3.671 كم

لوكالة  3.6 ماليني دوالر(  )نحو  25 مليون كرون د�مناركي  بقيمة  �لد�منارك تبعاً  قدمت   •

.
58

�الأونرو�، دعماً لب�جمها وخدماتها �لرئي�صية يف لبنان

اخلمي�س، 2017/2/9

�إ�رش�ئيلي على  �أنه  ُيعتقد  �آخرون، جر�ء ق�صف  �ثنان و�أ�صيب خم�صة  ��صت�صهد فل�صطينيان   •

 .
59

�حلدود �لفل�صطينية �مل�رشية

�أكدت �رشطة �الحتالل �إ�صابة �صتة �إ�رش�ئيليني بجروح متفاوتة يف عمليتي �إطالق نار وطعن   •

�مل�صتبه به، وهو �صاب من  �عتقلت  �إنها  �ل�رشطة  �أبيب. وقالت  مبنطقة بيتاح تكفا، �رشق تل 

.
60

�صكان بلدة بيتا مبحافظة نابل�ص

قرر �حتاد �لبملان �لدويل Inter-Parliamentary Union )IPU(l تاأجيل “�لطاولة �مل�صتديرة“،   •

�لتي ينظمها �حتاد �لبملان �لدويل حول �ملياه يف �ل�رشق �الأو�صط، مب�صاركة عدد من برملانات 

�أن  2017 يف �رشم �ل�صيخ، بعد  �آذ�ر/ مار�ص  دول �ملنطقة، و�لذي كان من �ملقرر عقدها بد�ية 

�أر�صل رئي�ص كتلة فتح �لبملانية عز�م �الأحمد ر�صالة عاجلة للجنة �ل�رشق �الأو�صط، �لتابعة 

الحتاد �لبملان �لدويل، ب�صفته ع�صو�ً يف �للجنة، يطالبه فيها باتخاذ موقف و��صح وحمدد 

لكتلة فتح  �لت�صوية“، وفق بيان  بـ“قانون  �أقر ما ي�صمى  �أن  �الإ�رش�ئيلي بعد  �لكني�صت  جتاه 

.
61

�لبملانية

ك�صفت �صلطة �لطاقة بغزة �أن وز�رة �ملالية بال�صفة �أعادت فر�ص �ل�رش�ئب على وقود حمطة   •

توليد �لكهرباء، بعد نفاد �لدفعة �الأوىل من منحة �لوقود �لقطرية و�لرتكية؛ ما ينذر با�صتد�د 

.
62

�أزمة �نقطاع �لتيار �لكهربائي

قادة  حماوالت  من  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  حذر   •

�لد�خلية باجتاه قطاع غزة. و�أكد هنية على �رشورة كبح جماح  �أزماتهم  �الحتالل ت�صدير 

“قانون  �أكب يف �مل�صتقبل. و�صدد على رف�ص  �أزمات  هذه �لت�رشفات �حلمقاء �لتي قد ُتوجد 

و�إ�صفاء  �الأر��صي  من  �ملزيد  على  �ال�صتيالء  خالله  من  �الحتالل  يحاول  �لذي  �لت�صوية“، 

.
63

�رشعية ز�ئفة للم�صتعمر�ت

ك�صف ممثّل حركة حما�ص يف �إير�ن خالد �لقدومي عن تطور�ت �إيجابية حت�صل �أخري�ً لتطوير   •

عالقات حما�ص و�إير�ن، مع ��صتمر�ر �لدعم �ملايل و�لع�صكري �الإير�ين للحركة، موؤكد�ً �أن �لدعم 



67

�شباط/ فرباير 2017

وجود  نفى  كما  يتوّقف.  مل  حما�ص،  �إىل  �إير�ن  من  �ملقّدم  �لع�صكري  وحتى  و�ملايل  �ل�صيا�صي 

�إير�نية  و�صاطة  وجود  عدم  موؤّكد�ً  باإير�ن،  حما�ص  عالقات  بقطع  عربية  دولة  �أي  من  طلب 

مل�صاحلة حما�ص مع �صورية. و�أّكد �لقدومي، يف حو�ر مع موقع �ملونيتور Al-Monitor، �أن 

عن  كا�صفاً  باإير�ن،  عالقتها  لتح�صني  �إيجابي  �جتاه  يف  �صتدفع  حلما�ص  �لد�خلية  �النتخابات 

يف  �لر�صمية  �جلهات  من  بالعديد  حلما�ص  �ت�صاالت  وجود  مع  �إير�ن،  خارج  بينهما  لقاء�ت 

.
64

�إير�ن كاحلر�ص �لثوري، ووز�رة �خلارجية، ومكتب �ملر�صد

�ل�صفة  يف  يعي�صون  كانو�  م�صتوطن  �ألف   421 من  �أكرث  �أن  )ي�صع(  �مل�صتعمر�ت  جمل�ص  �أعلن   •

�لغربية �ملحتلة �أو�خر �صنة 2016. وال ت�صمل هذه �الأرقام عدد �مل�صتوطنني �لذين يقيمون يف 

.
65

�رشقي �لقد�ص �ملحتلة

�أكد عميد �الأ�رشى نائل �لبغوثي �أن �أ�رشى �صفقة وفاء �الأحر�ر يرف�صون �أي �قرت�ح يتعلق   •

باإبعادهم. وقال �لبغوثي، يف ت�رشيحات نقلها حمامي نادي �الأ�صري بعد زيارته له يف �صجن 

�إىل  �أحر�ر�ً، و�أن يعودو�  �أن يكونو�  �أ�رشى �صفقة وفاء �الأحر�ر لن يقبلو� �صوى  �إن  جلبوع: 

.
66

عائالتهم

بركات  نري  �لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بلدية  رئي�ص  �أن  عبية  �إعالمية  م�صادر  �أكدت   •

�ليمينية  �الأحز�ب  قادة  Yehuda Glick، وعدد�ً من  �لكني�صت �حلاخام يهود� جليك  وع�صو 

�لق�صور  مبنطقة  )�ملغط�ص(  �لهيكل“  بـ“مطاهر  ي�صمى  ما  �فتتاح  يف  �صاركو�  و�حلاخامات، 

.
67

�الأموية �ملال�صقة للم�صجد �الأق�صى

�لدولة  تنظيم  ي�صمى  ملا  �لتابع  �صيناء“  بـ“والية  يعرف  ما  �أو  �ملقد�ص“  “بيت  تنظيم  تبنى   •

�خلمي�ص   –  2017/2/8 �الأربعاء  ليل  �ل�صو�ريخ  �إطالق  عن  �مل�صوؤولية  )د�ع�ص(،  �الإ�صالمية 

2017/2/9، �إذ �أعلن �لتنظيم “�حلرب على �لعدو“، و�أنه �أطلق �صبعة �صو�ريخ من طر�ز غر�د 

.
68

Grad من �صبه جزيرة �صيناء �مل�رشية على مدينة �إيالت

اجلمعة، 2017/2/10

“�الأر�ص  “�إ�رش�ئيل �ليوم“، �إن  قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، يف مقابلة مع �صحيفة   •

�ملتبقية،  �الأر�ص  تتقل�ص  للم�صتوطنات  �الأر�ص  ��صتخد�م  يتم  مرة  كل  ويف  حمدودة،  �ملتبقية 

كل  ندر�ص  “لكننا  �أ�صاف  �أنه  �إال  لل�صالم“.  جيد�ً  �أمر�ً  لي�ص  �مل�صتوطنات  تو�صيع  �أن  و�أعتقد 

فرتة  يف  �إ�رش�ئيل  �أدين  �أن  �أريد  ال  “�أنا  قائالً  بـ“�إ�رش�ئيل“  عالقته  عن  وحتدث  �خليار�ت“. 

رئا�صتي، �أنا �أفهم �إ�رش�ئيل جيد�ً و�أقدرها كثري�ً. لقد مّر �الإ�رش�ئيليون باأوقات �صعبة جد�ً“. 
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ما  ولرَن  �ملو�صوع،  �أدر�ص  “�أنا  قال:  �لقد�ص  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  مو�صوع  وحول 

.
�صيحدث“، م�صيفاً “هذ� لي�ص قر�ر�ً �صهالً، ...�أنا �أفكر به ب�صكل جدي جد�ً“69

رئي�ص  فرج،  ماجد  �للو�ء  برئا�صة  فل�صطينياً  وفد�ً  �أن  �لفل�صطينية  �الأيام  �صحيفة  ذكرت   •

�ملا�صية، و�لتقى م�صوؤولني  �لقليلة  �الأيام  �لفل�صطينية، ز�ر و��صنطن خالل  �لعامة  �ملخابر�ت 

.
70

�أمريكيني، يف �أول �ت�صال فل�صطيني مع �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة برئا�صة دونالد تر�مب

دعا وزير �الأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن Gilad Erdan، يف ت�رشيح الإذ�عة “�صوت �إ�رش�ئيل“   •

تل  �لتي ت�صدرها  �ال�صتيطانية  �لقو�نني  �لتدخل يف  بعدم   ،lلدولية� �ملحكمة �جلنائية  �لعبية، 

.
�أبيب. وقال �أرد�ن “على �لعدل �لدولية عدم �لتدخل يف قانون �لت�صوية“71

�الأ�رشى  بني  التفاق  �لتو�صل  “جرى  �إنه  حما�ص  حلركة  �لتابع  �الأ�رشى  �إعالم  مكتب  قال   •

وم�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية؛ يق�صي باإعادة �الأمور �إىل ما كانت عليه قبل �لهجمة �الأخرية 

.
�صّد �الأ�رشى“72

�أظهر ت�صجيالن �صوتيان م�رشبان، �أذ�عته قناة “مكملني“ �مل�رشية �ملعار�صة ملكاملة هاتفية   •

 Yitzhak Molcho موخلو  �إ�صحق  مع  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  لوزير  من�صوبة 

متعلقة  �إ�رش�ئيلية  م�رشية  مفاو�صات  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  لرئي�ص  �خلا�ص  �مل�صت�صار 

 .
مبناق�صة بنود �تفاقية تري�ن و�صنافري �ملوقعة بني �لقاهرة و�لريا�ص �صنة 732016

�لعديد من جماالت  �إن هناك   Kemal Okem �أوكام  �أبيب كمال  تل  لدى  �لرتكي  �ل�صفري  قال   •

�لتعاون �لتي باإمكانها �أن تعود بالفائدة على �أنقرة وتل �أبيب، ويف مقدمتها �لتجارة و�ل�صياحة 

و�لطاقة. و�أ�صار �إىل �أن بالده ترغب برفع عدد �ل�صياح �الإ�رش�ئيليني �لو�فدين �إليها �إىل ما كان 

 .
74ً

عليه �لو�صع قبل توتر �لعالقات، �إذ تعدى �لـ 600 �ألف �صائح �صنويا

ال�صبت، 2017/2/11

ك�صف نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية عن رزمة من �مل�صاعد�ت   •

�لتي �صتقدمها وقدمتها قطر وغريها من �لدول لقطاع غزة. وقال هنية، خالل حفل ت�صليم 

مبلغ  �إيد�ع  على  و�فقت  قطر  �إن  بخانيون�ص،  �ل�صكنية  حمد  مدينة  من  �لثانية  �ملرحلة  �صقق 

قدره 100 مليون دوالر �صنوياً ل�صالح �صندوق �إعادة �إعمار قطاع غزة. وك�صف عن مو�فقة 

�ل�صيخ �إ�صافة لتقدمي  25 مليون دوالر،  لـ  �إقامة م�صت�صفى برفح قد ت�صل تكلفته   قطر على 

�خلا�صة،  �الحتياجات  لذوي  م�صت�صفى  الإقامة  دوالر  ماليني   10 بـ  تبع  جا�صم  بن  حمد 

 وت�صغيله ملدة ع�رشة �أعو�م. وك�صف هنية مو�فقة �أمري قطر على �إعطاء �صمانة بنكية بقيمة
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�أن 161 ملد قطاع غزة بالكهرباء. و�أكد هنية   30 مليون دوالر، للبدء يف �لعمل على م�رشوع 

 حما�ص �أمام مرحلة جديدة يف �لعالقة مع م�رش و�صتبقى عالقة متطورة، م�صري�ً �إىل �أن حما�ص

.
75

�صتزيل كل �لتخوفات �ملتعلقة باالأمن �لقومي �مل�رشي دون �لتدخل يف �ل�صاأن �لد�خلي �مل�رشي

و�صف مفيد �حل�صاينة، وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية، �لدعم �ملايل لعملية �إعادة   •

�إعمار ما دمره �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة باأنه “�صعيف جد�ً“، فيما �أبدى تفاوؤالً جتاه 

 .
76

�لدور �لقطري يف هذ� �ل�صدد

�لرو�صية   Tandem �لتاندوم  قذيفة  تطوير  من  متكنو�  مقاتليها  �أن  �لق�صام  كتائب  ك�صفت   •

 ،2014 �صيف  يف  غزة  على  �حلرب  خالل  جد�رتها  �أثبتت  و�لتي  للدروع،  �مل�صادة  �ل�صنع، 

ح�صب تعبريها. و�أ�صار ر�ئد �صعد، �أحد قادة �لكتائب، يف فيلم وثائقي عن �ل�صهيد حممد �لقوقا 

.
�أحد �لقادة �مليد�نيني للكتائب، �أن �لقوقا كان له دور كبري يف تطوير قذيفة �لتاندوم 7785

�حلكومة  رئي�ص  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  �ليهودي،  �لبيت  رئي�ص  طالب   •

�الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، باالمتناع عن ذكر دولة فل�صطني، خالل لقائه �ملرتقب منت�صف 

�الأ�صبوع مع �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب. ونقلت و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية عن �لوزير 

�الأر�ص  فاإن  فل�صطني،  دولة  �إىل  لقائهما  خالل  وتر�مب،  نتنياهو  تطرق  “�إذ�  قوله:  بينيت 

.
�صرتتعد“78

م�صتقبل( )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب  عن  �لكني�صت  ع�صو   ،Haim Yelin يلني  حاييم  قال   • 

Yesh Atid يف ت�رشيح ٍللقناة �لثانية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي �إن “�صيا�صة �لرتقيع يف �لتعامل 

]�لطنجرة[ �لذي �صينفجر يف نهاية �الأمر“.  مع غزة لي�صت حالً، ولي�صت �صوى غطاًء للِقْدر 

ودعا ع�صو �لكني�صت لت�صوية �صيا�صية مع حما�ص بغزة لـ“�صمان عدم جتدد �حلرب“. و�تهم 

لـ“�إثارة حرب مع غزة“ هرباً من  يلني رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بال�صعي 

.
79

ُتهم �لف�صاد �لتي تالحقه

قالت �صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل Nikki Haley �إن بالدها   •

قررت حجب �لثقة عن تر�صيح �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص، لرئي�ص وزر�ء 

فل�صطني �ل�صابق �صالم فيا�ص، ممثالً له يف ليبيا. وقالت هايل، �إن �لواليات �ملتحدة ال تعرتف 

.
80

حالياً بدولة فل�صطينية وال توؤيد �الإ�صارة �لتي �صري�صلها هذ� �الختيار د�خل �الأمم �ملتحدة

االأحد، 2017/2/12

قال �لوزير �الإ�رش�ئيلي زئيف �ألكني، �إنه ال �صّك �أن �حلديث عن فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية يف   •

�ل�صفة �لغربية هو مرّكب مهم ومركزي يف �حلو�ر �ل�صيا�صي، وهذ� يعّد تقدماً كبري�ً. وحول 
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�ل�صيادة  فر�صنا  “لالأ�صف  �ألكني:  قال  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة  فر�ص  بعد  �لفل�صطينيني  و�صع 

على �لقد�ص، ولكننا مل ننفذها بعد. علينا �أن ن�صاأل �أنف�صنا ما علينا �لقيام به مع �الأقليات بعد 

فر�ص �ل�صيادة“. و�صدد على �أن فل�صطينيي �ل�صفة “�صي�صكلون بالن�صبة لنا حتدياً كبري�ً. �أعلم 

.
�أن �أيام �ل�صلطة �لفل�صطينية معدودة، وهي لن ت�صمد بعد �لرئي�ص �لفل�صطيني �أبو مازن“81

�صادقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون �لت�رشيع، على �ل�صيغة �ملعّدلة لقانون “تقييد   •

�الأذ�ن“، �لذي ين�ص على منع ��صتخد�م مكب�ت �ل�صوت يف بّث �ل�صعائر �لدينية، من �ل�صاعة 

ت�صل  غر�مات  فر�ص  على  �لقانون  وين�ص  �صباحاً.  �ل�صابعة  وحتى  ليالً،  ع�رشة  �حلادية 

ب�صكل  �إقر�ره  مّت  حال  يف  �لقانون،  تطبيق  عن  �صتمتنع  �لتي  �مل�صاجد  على  دوالر   1,200 �إىل 

.
82

نهائي

�إن م�صدر قلقه �لرئي�صي، عند �ل�صعي حلل  �أفيجدور ليبمان  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي   •

على  و�صدد  يهودية“.  دولة  “�إ�رش�ئيل  على  �حلفاظ  �صمان  هو  �لفل�صطينيني  مع  �ل�رش�ع 

 ،“1967 قبل  ما  حدود  د�خل  يعي�صون  �لذين  �لفل�صطينيني  جميع  عن  “�النف�صال  يريد  �أنه 

م�صيفاً: “مبباركة مني، �أنتم �لفل�صطينيون، عليكم �لذهاب ]للعي�ص حتت حكم رئي�ص �ل�صلطة 

�صيدفع  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  مو�طني  �صتكونون  مازن.  �أبو  عبا�ص[  حممود  �لفل�صطينية 

وخم�ص�صات  �الأمومة،  وخم�ص�صات  �ل�صحة،  وخم�ص�صات  �لبطالة،  خم�ص�صات  لكم 

.
�لت�صكع“83

2016 ح�صل  2000 وحتى �صنة  �أنه منذ �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �لد�خلية  ك�صف م�صدر يف وز�رة   •

33 �ألف مو�طن �إ�رش�ئيلي على �جلن�صية �الأملانية. وذكر �مل�صدر �أن ق�صماً غري قليل من هوؤالء 

�ألفاً ينتظرون دورهم للح�صول   20 تخلو� متاماً عن جن�صيتهم �الإ�رش�ئيلية، و�أن هناك نحو 

.
84

على هذه �جلن�صية

قالت �صحيفة ذ� ماركر �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية �إن وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز   •

�مل�ص  بعدم  “�إ�رش�ئيل“  فيها  تتعهد  �الأردنية،  �حلكومة  �إىل  بر�صالة  بعث   ،Yuval Steinitz

�لعقد،  “�إ�رش�ئيل“، طو�ل فرتة  �لغاز �ملوقعة بني �الأردن و�رشكة لي�صت م�صجلة يف  باتفاقية 

�إر�صال تعهد خطي بتنفيذ  �أن �الأردن رف�ص  وذلك بناء على طلب �الأردن. وتوؤكد �ل�صحيفة 

 .
85

�ل�صفقة

حممد  غزة،  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  ورئي�ص  غزة  يف  �خلا�ص  �لقطري  �ملبعوث  قال   •

�لعمادي: “�أنا على �ت�صال مع عدد من �مل�صوؤولني و�الأجهزة �الإ�رش�ئيلية، و�لعالقة ممتازة“. 

�لفل�صطينية يو�آف مردخاي  �ملناطق  �الإ�رش�ئيلية يف  �إن من�صق عمليات �حلكومة  وتابع قائالً 

“هو بالطبع �أحدهم وهناك �آخرين �أي�صاً“. وقال �لعمادي �إنه يعتزم �أن يلتقي برئي�ص �لوزر�ء 
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�أن تاأتي بحل مل�صكلة �لكهرباء يف غزة،  �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل لبحث �خلطة �لتي يكن 

ولكن  قطر،  تقرتحها  �لتي  �خلطة  يف  للم�صاعدة  ��صتعد�د�ً  �أبدت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �إىل  م�صري�ً 

.
86

�ل�صلطة �لفل�صطينية هي من يعيق �لتقدم فيها

بعيدة  ��صرت�تيجية  �صيا�صية  خطة  جاالنت،  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  و�الإ�صكان  �لبناء  وزير  �أعد   •

�ملدى، تهدف باالأ�صا�ص �إىل وقف “�خلطر �الإير�ين“، �لذي بات يت�صكل على حدود “�إ�رش�ئيل“، 

“�إ�رش�ئيل“ هي يف منع ت�صكل حمور  فاإن م�صلحة  �ملذكورة،  للخطة  بح�صب تعبريه. ووفقاً 

�إير�ين �صوري لبناين، ومنع هيمنة “�صيعية“ يف دم�صق، وو�صع عر�قيل �أمام �إيجاد ممر بري 

�إىل �عرت�ف دويل  �أمام حزب �هلل، من جهة؛ و�لو�صول  �إير�ن وحتى لبنان يكون مفتوحاً  من 

بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية يف ه�صبة �جلوالن �ملحتل، كجزء من �تفاق وحّل م�صتقبلي لالأزمة، من 

�الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  �صوري  باعرت�ف  �خلطة  هذه  تطبيق  جاالنت  وي�صرتط  �أخرى.  جهة 

.
87

على ه�صبة �جلوالن

االإثنني، 2017/2/13

�ل�صنو�ر  يحيى  فوز  عن  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �لد�خلية  �النتخابات  نتائج  �أ�صفرت   •

له. و�أ�صبح كل من روحي م�صتهى، وحممود  رئي�صاً للحركة يف �لقطاع، وخليل �حلية نائباً 

�ل�صيا�صي للحركة يف �ملكتب  �أع�صاء يف  �لكرد،   �لزهار، وفتحي حماد، ويا�رش حرب، و�أحمد 

.
88

�لقطاع

�لت�صوية“،  “قانون  ي�صمى  ملا  رف�صها  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أكدت   •

د�عية �ملجتمع �لدويل لرف�صه جملة وتف�صيالً. و�أكدت تفعيل كل �الآليات ملو�جهة �ال�صتيطان 

�ال�صتعماري �الإ�رش�ئيلي، مبا فيه دعوة �ملجل�ص �لق�صائي باملحكمة �جلنائية ب�رشورة فتح 

حتقيق ق�صائي مع �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني ب�صكل فوري. وقررت �للجنة �لتنفيذية “�لتوجه 

�إىل  �إ�رش�ئيل  ودفع  قر�ر�ته  حماية  يف  م�صوؤولياته  بتحمل  ومطالبته  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �إىل 

.
�المتثال لها“89

�صبان  �صبعة  ت�صمان  خليتني  �أفر�د  �عتقال  عن  �الإ�رش�ئيلي  و�جلي�ص  �ل�صاباك  جهاز  ك�صف   •

فل�صطينيني من حمافظتي جنني ور�م �هلل، بتهمة تنفيذ عمليات �إطالق نار على مو�قع للجي�ص 

.
90

�الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني

قال رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي للتنمية و�الإعمار )بكد�ر( حممد ��صتية �إن ن�صب �لبطالة و�لفقر   •

�لبطالة بني  �أن ن�صبة  �إىل  �لفل�صطينية، م�صري�ً  �ل�صلطة  �لتي تو�جه  �لتحديات  �أكب  �لعالية هي 

.
�ل�صباب �ملرت�وحة �أعمارهم بني 19 و29 عاماً، ت�صل �إىل 91%54
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كل  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  �إىل  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  دعا   •

مدينة �لقد�ص، ب�صقيها �ل�رشقي و�لغربي، د�عياً �إىل �صّم مناطق يف �ل�صفة �لغربية، وباالأخ�ص 

كبى �لكتل �ال�صتيطانية �إىل “�إ�رش�ئيل“. كما ر�أى �أرد�ن �أن جبل �ملعبد Temple Mount هو 

.
“�ملكان �الأكرث قد�صية لل�صعب �ليهودي، وفقط لل�صعب �ليهودي“92

قال رئي�ص جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �آيف ديخرت Avi Dichter �إن على   •

�ل�صنو�ر  �لتحتية حلركة حما�ص، بعد تعيني يحيى  �لبنية  لتدمري  “�إ�رش�ئيل“ تعزيز قدر�تها 
�ل�صنو�ر،  �إن  و��صنطن  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  وقالت  غزة.  قطاع  يف  للحركة  جديد�ً  رئي�صاً 

وروحي م�صتهى، وحممد �صيف م�صنفون على “قو�ئم �الإرهاب �لعاملية“ يف �لواليات �ملتحدة 

 .
منذ �صنة 932015

قالت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية “�إنها وثقت 3,439 �صهيد�ً الجئاً فل�صطينياً   •

بينهم 455 �مر�أة، �صقطو� يف �أحد�ث �ل�رش�ع �لد�ئرة ب�صورية“. و�أ�صافت �ملجموعة يف تقرير 

لها، �أن 1,163 معتقالً فل�صطينياً موجود�ً يف �أفرع �الأمن و�ملخابر�ت �لتابعة للنظام �ل�صوري، 

بينهم 83 �مر�أة. و�أ�صارت �إىل �أن 190 الجئاً والجئة فل�صطينية ��صت�صهدو� نتيجة نق�ص �لتغذية 

و�لرعاية �لطبية، ب�صبب �حل�صار، غالبيتهم يف خميم �لريموك. و�أ�صارت �ملجموعة �إىل �أن نحو 

79 �ألف الجئ فل�صطيني و�صلو� �إىل �أوروبا حتى منت�صف 2016، يف حني يقدر عدد �لالجئني 

تركيا ويف  �آالف،   6 م�رش  ويف  �ألف،   17 �الأردن  ويف  �ألف،   31 بنحو  لبنان  يف   �لفل�صطينيني 

.
94

8 �آالف، ويف غزة باألف فل�صطيني

تر�جع �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص عن تر�صيح رئي�ص �حلكومة �لفل�صطيني   •

�ل�صابق �صالم فيا�ص ممثالً له يف ليبيا، بعد ثالثة �أيام من �إعالن �ل�صفرية �الأمريكية يف �ملنظمة 

�لدولية نيكي هايل رف�صها له. وقال غوتريي�ص �إنه ي�صعر “باالأ�صف �ل�صديد حيال �العرت��ص“ 

�الأمريكي على تر�صيح فيا�ص، معتب�ً �أن ذلك ي�صكل “خ�صارة لعملية �ل�صالم يف ليبيا ولل�صعب 

.
�لليبي“95

�ألغت �أملانيا �لقمة �ل�صنوية �لتي كان مقرر�ً عقدها يف �لقد�ص بني حكومتي �أملانيا و“�إ�رش�ئيل“،   •

يف 2017/3/10، ب�صبب �النتخابات �لتي �صتجرى يف �أملانيا يف �أيلول/ �صبتمب 2017، فيما ذكرت 

.
م�صادر مطلعة �أن �أحد �أ�صباب �إلغاء �لقمة هو عدم ر�صى �أملانيا عن “قانون �لت�صوية“96

الثالثاء، 2017/2/14

ن�رش �لوزير �الإ�رش�ئيلي بال حقيبة �أيوب قر� Ayoob Kara، تغريدة على تويرت قال فيها �إن   •

�الأمريكي دونالد تر�مب على تبني ما  �لرئي�ص  �تفق مع  رئي�ص حكومته بنيامني نتنياهو قد 

.
97

و�صفها بخطة �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي الإقامة دولة فل�صطينية يف غزة و�صيناء
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قال �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل �إن “�ختيار يحيى �ل�صنو�ر قائد�ً حلركة حما�ص   •

يف غزة، جاء بعملية ديوقر�طية �نتخابية معقدة وهادئة، وباإر�دة ووعي من ع�رش�ت �الآالف 

يحيى  بحجم  قائد  ياأتي  “�أن  �الأق�صى:  لقناة  ت�رشيحات  يف  و�أ�صاف  �حلركة“.  كو�در  من 

�ملعمول بها، لكن  �لقانون و�لنظام و�للو�ئح  �أمر حتدده قاعدة حما�ص، ووفق  �ل�صنو�ر، هذ� 

و�ملوؤ�ص�صة  متت،  �لتي  �لكبرية  �لعملية  �إىل  �لنظر  دون  من  �صخ�صيته  على  �لرتكيز  ينبغي  ال 

�إنها حركة  قائدها.  بتغري  تتغري  “حما�ص ال  �أن  لها“. و�صدد على  قائد�ً  ليكون  �ختارته  �لتي 

 .
موؤ�ص�صاتية بالدرجة �الأوىل، وقر�ر�تها توؤخذ بال�صورى وبطريقة بالغة �لتعقيد“98

�نتهت،  غزة  يف  �لد�خلية  حما�ص  �نتخابات  �إن  �لزهار  حممود  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

نتائجها  �الإعالن عن  �إىل ترتيبات و�صيتم  �لقيادة يف �خلارج فاالأمر يحتاج  �أما على م�صتوى 

�نتخاب  �صوء  يف  حما�ص  موقف  �أو  �صيا�صة  يف  تغيري  �أي  يوجد  ال  �أنه  �لزهار  و�أكد  حينه.  يف 

يحيى �ل�صنو�ر م�صوؤوالً للحركة يف غزة، مو�صحاً �أن ما جرى هو عبارة عن تغرّي �مل�صوؤوليات 

.
99

و�ملهام

�أفاد تقرير �إخباري �إ�رش�ئيلي باأن جي�ص �الحتالل �أحبط قر�بة �صبعني هجوماً م�صلحاً حلركة   •

حما�ص يف �ل�صفة �لغربية خالل �صنة 2016. وجاء يف �لتقرير �ملن�صور يف موقع و�ال �الإخباري 

�أن حماوالت �لهجوم من جانب حما�ص تعددت �أ�صكالها ما بني �ختطاف جنود، وو�صع عبو�ت 

.
100

نا�صفة، و�لقيام بعمليات ��صت�صهادية

قال وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إن رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو يذهب يف رحلة   •

“�إ�رش�ئيل“  �إىل و��صنطن، ونحن نعتمد عليه، ومننحه �لغطاء �ملطلوب للحفاظ على  تاريخية 

“�إ�رش�ئيل“  باإغر�ق  كفيلة  الأنها  �لفل�صطينية،  �لدولة  �إقامة  عن  حديث  دون  يهودية“،  “دولة 
لالجئني  �لتاريخية  �جلذور  �إن  قوله  بينيت  عن  معاريف  �صحيفة  ونقلت  بالالجئني. 

�لفل�صطينيني توجد يف �لدول �لعربية منذ �صنة 1948، ويف حال عادو� �إىل “�إ�رش�ئيل“، فاإنهم 

�صيتنقلون لالإقامة يف مدن يافا وحيفا و�لرملة، ولن يتوقفو� عندها، بعد �أن ��صتغرقت �حلركة 

�ل�صهيونية نحو 120 عاماً حتى يكون لدى �ليهود تفوق ديوجر�يف يف هذه �لبالد، بني �لبحر 

.
101

�ملتو�صط و�الأردن

لغري  ��صتُخدمت  مبنى  و372  �صكنياً  مبنى   274 هدمت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  بت�صيلم  منظمة  قالت   •

�أغر��ص �ل�صكن يف �ل�صفة �لغربية، با�صتثناء �لقد�ص، يف �صنة 2016، مبقية 1,134 �صخ�صاً بال 

ماأوى، ن�صفهم قا�رشون. و�أ�صارت �ملنظمة �إىل �أن عدد عمليات �لهدم �لتي وثقتها هذه �ل�صنة 

هو �الأعلى منذ �أن بد�أت يف �صنة 2004 بتوثيق منهجّي حلجم �أعمال �لهدم. وذكرت �ملنظمة �أن 

.
�ل�صلطات هدمت يف �رشقي �لقد�ص 88 منزالً �صكنياً و48 مبنى يف �صنة 1022016
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�ل�صهيوين يف حتويل �حلرب  �لفكر  لقد جنح  �للبنانية مي�صال عون،  قال رئي�ص �جلمهورية   •

�ل�صهيونية �لعربية �إىل حرب عربية - عربية تقوم على �رش�ع طائفي، مما يبر لـ“�إ�رش�ئيل“ 

تهويد فل�صطني، وحتويل ما تبقى من �لفل�صطينيني ل�صكان ي�صتاأجرون �الأر�ص وال يلكونها. 

�لبو�صلة  ت�صويب  يجب  �أنه  �لعربية،  �جلامعة  جمل�ص  �أمام  �ألقاها  كلمة  يف  عون،  و�أ�صاف 

وتوحيد جهودنا و�حلفاظ على �ملعامل �لتي جتمع �لرت�ثني �مل�صيحي و�الإ�صالمي يف فل�صطني، 

.
وت�صاءل: “هل يكن تخيل �لقد�ص بدون كني�صة �لقيامة و�مل�صجد �الأق�صى؟“103

�لرئي�ص  مر�صح  �صّد  مفتوحة،  ر�صالة  على  يهودي  ومرتل  حاخام   600 من  �أكرث  وقع   •

فريدمان ديفيد  “�إ�رش�ئيل“،  لدى  �ملقبل  �الأمريكي  �ل�صفري  ملن�صب  تر�مب  دونالد   �الأمريكي 

تر�صيح  �صحب  �إىل  �الأمريكي  للرئي�ص  وجهت  �لتي  �لر�صالة  ودعت   .David Friedman

�صحب  تر�مب  رف�ص  حال  يف  �ل�صيوخ  ملجل�ص  �أي�صاً  نف�صها  �لر�صالة  ُوجهت  فيما  فريدمان، 

.
104

تر�صيحه

االأربعاء، 2017/2/15

�لفل�صطينية متجذرة يف  �ملقاومة  �أن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل  �أكد رئي�ص �ملكتب   •

و�ال�صتمر�رية  �ل�صمود  على  قدرتها  على  م�صدد�ً  �لفل�صطينية،  �ليومية  �حلياة  تفا�صيل  كل 

على  و�لتو�فق  �لوطني،  �مل�رشوع  تعريف  �إعادة  �إىل  م�صعل  ودعا  �لظروف.  خمتلف  يف 

م�صعل،  وقدم  �ملقاومة.  م�رشوع  خلف  كافة  �لقوى  ح�صد  على  قادرة  وطنية  ��صرت�تيجية 

خالل كلمة �ألقاها يف موؤمتر ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت عب �لفيديو 

كونفر�ن�ص Video Conference، قر�ءة نقدية يف �لتجربة �لوطنية �لفل�صطينية، ودور حركة 

حما�ص فيها، و�الآفاق �ملحتملة يف ظّل �لو�قع �لعربي و�ملتغري�ت يف �ملنطقة. وقال �إن فوز يحيى 

�ل�صنو�ر برئا�صة �حلركة يف غزة جزء من �لديوقر�طية �حلم�صاوية �لتي “نفتخر بها ونعتز 

بوجودها“، و�أعلن عن �إعد�د �حلركة وثيقة حتمل فكر حما�ص وموروثها �ل�صيا�صي، موؤكد�ً 

�أنها “�صتقدم خالل �الأ�صابيع �لقادمة، تعبري�ً عن هذه �لتجربة وجزء من �الإ�صهام يف �مل�رشوع 

.
�لوطني �لفل�صطيني“105

قال �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك عقده مع رئي�ص �لوزر�ء   •

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف �لبيت �الأبي�ص: “�أنا �أنظر �إىل �لدولتني و�إىل �لدولة... يعجبني 

ما �صيعجب �لطرفني )�الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني(، ويكنني �لعي�ص مع كليهما“. و�أكد �أن على 

كبري�ً  �صالم  “�تفاق  �صيبم  باأنه  ووعد  و“�ل�صالم“،  بينهما  �لت�صوية  �صكل  تقرير  �لطرفني 
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�أن ي�صيف تر�مب:  “�صنحاول ذلك“، قبل  �أكب مما يتوقعه كثريون“. ورّد نتنياهو:  جد�ً... 

.
“ال تبدي كثري�ً من �لتفاوؤل!“106

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  مع  لقائه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

تر�مب: “�مل�صتوطنات لي�صت جوهر �ل�رش�ع، و�أنه يكن حلها يف �إطار حمادثات �تفاق �صالم“. 

على  �لرتكيز  “علينا  وقال:  �لدولتني“.  “حّل  مفهوم  تف�صري  على  تو�فق  يوجد  ال  �إنه  وقال 

جوهر �مل�صكلة، وعلى �لفل�صطينيني �العرت�ف بالدولة �ليهودية، ووقف تعليم �أبنائهم تدمري 

�إ�رش�ئيل، و�أن يعرتفو� بال�صيطرة �الأمنية الإ�رش�ئيل يف �أي �تفاق �صالم، و�إال �صيظهر )د�ع�ص( 

وينكرون  �إ�رش�ئيل،  بتدمري  ويطالبون  �الأمرين،  يرف�صون  �لفل�صطينيون  ولالأ�صف  �آخر، 

قائالً:  و�أ�صاف  تغيريه“.  يجب  وهذ�  �ل�رش�ع،  جوهر  هو  وهذ�  لليهود.  �لتاريخية  �لعالقة 

�أن ننتهز فر�صة تاريخية،  “�صيدي �لرئي�ص، لو ��صتطعنا �صّد �الإ�صالم �ملتطرف �صن�صتطيع 
الأنه الأول مرة يف حياتي والأول مرة منذ �إقامة دولة �إ�رش�ئيل، �لدول �لعربية ال تعتب �إ�رش�ئيل 

.
عدوة. �إنها تعتب �إ�رش�ئيل �أكرث و�أكرث حليفة لها“107

دولة  �إقامة  فكرة  بحث  عن  قر�  �أيوب  �لوزير  قاله  ما  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  نفى   •

من  �صكل  باأي  تبحث  ومل  ُتطرح  مل  �لفكرة  هذه  �أن  نتنياهو  و�أو�صح  �صيناء.  يف  فل�صطينية 

.
108ً

�الأ�صكال، وال �أ�صا�ص لذلك من �ل�صحة �إطالقا

�لدولية،  و�ل�رشعية  �لدويل  و�لقانون  �لدولتني،  بخيار  مت�صكها  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  �أكدت   •

“�لقد�ص  �مل�صتقلة بعا�صمتها  �الإ�رش�ئيلي و�إقامة دولة فل�صطني  �إنهاء �الحتالل  ومبا ي�صمن 

�ل�رشقية“، لتعي�ص باأمن و�صالم �إىل جانب “دولة �إ�رش�ئيل“ على حدود 1967، و��صتعد�دها 

.
للتعامل باإيجابية مع �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ل�صناعة “�ل�صالم“109

وزير  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  غوتريي�ص،  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  قال   •

“ينبغي عمل كل �صيء“ للحفاظ على حّل  �إنه  �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري يف �لقاهرة، 

.
110

�لدولتني بني “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �إن �الحتاد   •

�الأوروبي يدعم حّل �لدولتني “دولة فل�صطني ودولة �إ�رش�ئيل“، و�صيبقي �صفارته يف تل �أبيب 

.
111

ولن ينقلها �إىل �لقد�ص

طالبت حركة حما�ص �لرئي�ص حممود عبا�ص باإلغاء جميع �لقر�ر�ت و�ملر��صيم �لتي �أ�صدرها   •

عليه  تو�فق  �لذي  �ملحلية  �النتخابات  قانون  �إىل  و�الحتكام  �ملحلية،  �النتخابات  بخ�صو�ص 

�لكل �لفل�صطيني �صنة 2005، قبل �حلديث عن �أي عملية �نتخابية جديدة. وقال ع�صو �ملكتب 

يف  نا�رش  حنّا  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  لقائه  خالل  �حلية  خليل  حلما�ص  �ل�صيا�صي 
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�الأمنية عن حما�ص وقيادتها  �لقب�صة  �إن �ملطلوب من حركة فتح و�لرئي�ص عبا�ص رفع  غزة، 

حرية  و�حرت�م  و�ل�صفافية،  �لنز�هة  ت�صمن  مريحة  �صليمة  بيئة  و�إيجاد  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

.
112

�النتخاب و�لرت�صح و�لنتائج

�حلركة.  رئي�ص  نائب  ملن�صب  �لعالول  حممود  ع�صوها  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �نتخبت   •

فاإن  ذ�تها،  �أنه ونتيجة لالنتخابات  �إىل  للحركة،  �ملركزية  �للجنة  وقالت دالل �صالمة، ع�صو 

جبيل �لرجوب بات ي�صغل من�صب �أمني �رش �للجنة �ملركزية، وجمال حمي�صن ُعني مفو�صاً 

�لدولية،  �لعالقات  مفو�صية  لرئا�صة  فتوح  روحي  �ختري  فيما  و�لتنظيم،  �لتعبئة  ملفو�صية 

و�أحمد حل�ص ملفو�صية قطاع غزة. و��صتلم عز�م �الأحمد مفو�صية �لعالقات �لوطنية، و�صائب 

عريقات مفو�صية �ملفاو�صات، و�صمري �لرفاعي توىل رئا�صة �الأقاليم �خلارجية، وعبا�ص زكي 

ملفو�صية �ل�صني و�لعالقات �لعربية، وحممد ��صتية لرئا�صة �ملفو�صية �ملالية، فيما مّت �ختيار 

.
113

دالل �صالمة لرئا�صة مفو�صية �ملنظمات �الأهلية وغري �حلكومية

اخلمي�س، 2017/2/16

ميناء  باإقامة  �ل�صماح  حكومته  ��صتعد�د  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن   •

للفل�صطينيني،  عمل  فر�صة  �ألف   40 وتوفري  �صناعية،  ملناطق  �إ�صافة  غزة،  قطاع  يف  ومطار 

�أي�صاً  بذلك  “�صنقوم  وقال:  حما�ص.  لدى  �ملحتجزين  �جلنديني  �إعادة  ر�أ�صها  على  ب�رشوط، 

مقابل تنازل حما�ص عن ميثاقها �لذي يدعو الإبادة �إ�رش�ئيل، ونزع �صالحها، و�إطالق �رش�ح 

�ملدنيني �الإ�رش�ئيليني �لذين حتتجزهم �حلركة“. و�أ�صاف �أنه “ال يوجد �أي �صبب حتى يعي�ص 

�صكان غزة يف ظّل ظروف �أقل مما هي عليه يف يهود� و�ل�صامرة )يق�صد �ل�صفة �لغربية( �أو يف 

�لعامل �لعربي“. و�أكد ليبمان �أنه بالرغم من �أن “�إ�رش�ئيل“ ال ت�صعى �إىل حرب جديدة، �إال �أن 

.
“�أي ��صتفز�ز �صيقابل ِبَرد قوي“114

طالبت زوجة �لقيادي يف حركة فتح �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي مبر�جعة جدية د�خل �حلركة،   •

على �إثر عدم �ختيار زوجها الأي من مهام �للجنة �ملركزية للحركة. وكتبت فدوى �لبغوثي 

على �صفحتها على �لفي�صبوك: “مطلوب �الآن مر�جعة جدية د�خل �حلركة، ويف حني حما�ص 

عام �أمني  حني  ويف  غزة،  يف  ليقودها  �ل�صنو�ر  يحيى  �ملنا�صل  �الأخ  حمرر،  �أ�صري   تختار 

�جلبهة �ل�صعبية �لقائد �أحمد �صعد�ت �أي�صاً يقبع يف زنازين �الحتالل، ت�رش �للجنة �ملركزية، 

ولالأ�صف، على �أن مرو�ن غائب“. ور�أت �أن جتاهل زوجها يف �أثناء توزيع �ملهام د�خل �للجنة 

 .
�ملركزية “�ن�صياع لتهديد�ت نتنياهو، و�صي�صجل عليهم من �أبناء �صعبنا“115
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لالإذ�عة  بينيت،  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  و�لتعليم  �لرتبية  ووزير  �ليهودي  �لبيت  كتلة  رئي�ص  قال   •

�لعامة �الإ�رش�ئيلية و�إذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إن نتنياهو “�أظهر قدرة قيادية وقام بخطوة 

هامة من �أجل �أمن �إ�رش�ئيل“، معتب�ً �أنه “يوجد للفل�صطينيني دولتان من زمن، غزة و�الأردن، 

.
116

وال توجد حاجة للبحث يف �إقامة دولة ثالثة“. ودعا بينيت �إىل تكثيف �لبناء �ال�صتيطاين

8.9l% من  �أي  �ألف ن�صمة،   427 2016 بنحو  �لقد�ص منت�صف �صنة  ُقدِّر عدد �صكان حمافظة   •

�ل�صفة،  يف  �ل�صكان  جمموع  من   %14.5lو �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �ل�صكان  جمموع 

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  عن  �ل�صادر   ،2016 �ل�صنوي  �الإح�صائي  �لقد�ص  كتاب  وفق 

�لفل�صطيني. وجاء يف �لكتاب �أن معدل ن�صبة �لبطالة من �لقوى �لعاملة بلغ 14l%، �صنة 2015. 

10,464، وقدر عدد �لعاملني يف قطاع �ل�صناعة  2012 بلغ عدد �ملن�صاآت �ل�صناعية  ويف �صنة 

.
117

بنحو 7,800 عامل، وحجم �الإنتاج لهذ� �لن�صاط 11,241 مليون دوالر

يف �لعاملة  �لقوى  مل�صح  �الأ�صا�صية  �لنتائج  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أعلن   • 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، وجاءت �لنتائج على �لنحو �الآتي: بلغ عدد �مل�صاركني يف �لقوى 

يف  و496,400  �ل�صفة  يف   844,600 منهم   ،2016 �صنة  خالل  �صخ�ص   1,341,000 �لعاملة 

�لقطاع. وبلغ عدد �لعاطلني عن �لعمل ح�صب تعريف منظمة �لعمل �لدولية 360,500 �صخ�ص، 

بو�قع 206,800 يف �لقطاع و153,700 يف �ل�صفة. وما يز�ل �لتفاوت كبري�ً يف معدل �لبطالة بني 

18.2l% يف �ل�صفة �لغربية. وبلغت  41.7l%، مقابل  �ل�صفة و�لقطاع، حيث بلغ يف قطاع غزة 

ن�صبة �لعمالة 3.9l% من �الأطفال بني 10–17 عاماً، بو�قع 5.3l% يف �ل�صفة �لغربية و1.9l% يف 

.
118

قطاع غزة

�لنووي  ديونا  مفاعل  تفكيك  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  �هلل  ن�رش  ح�صن  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  دعا   •

�لنووي  �لتهديد  حتويل  �ملقاومة  باإمكان  بات  �أنه  موؤكد�ً   Dimona nuclear reactor

�إن  �إىل فر�صة. وقال ن�رش �هلل، يف كلمة له يف ذكرى �ل�صهد�ء �لقادة يف �ملقاومة،  �الإ�رش�ئيلي 

�إليه،  نقلت  مكان  �أي  و�إىل   ،Ammonia �الأمونيا  خز�نات  �إىل  �لو�صول  على  قادرة  �الأخرية 

�إىل �صفينة نقل �الأمونيا يف �لبحر، و�لتي �صي�صكل ��صتهد�فها ما يعادل خم�ص قنابل  م�صري�ً 

.
119

نووية، موؤكد�ً �أن لدى �ملقاومة ما تخفيه من مفاجاآت باإمكانها تغيري م�صار �حلرب

�إن و��صنطن ما ز�لت تدعم حّل  �لواليات �ملتحدة لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل  قالت �صفرية   •

�أنه  �إىل  �لرئي�ص تر�مب  �إ�صارة  �لفل�صطيني، وذلك بعد يوم من  �الإ�رش�ئيلي  �لدولتني لل�رش�ع 

منفتح على خيار�ت �أخرى لتحقيق “�ل�صالم“. وقالت هايل لل�صحفيني يف �الأمم �ملتحدة “�أوالً 

وقبل كل �صيء... حّل �لدولتني هو ما نوؤيده. �أي �صخ�ص يريد �أن يقول �إن �لواليات �ملتحدة 

ال توؤيد حّل �لدولتني، ف�صيكون هذ� خطاأ“. و�أ�صافت “نوؤيد بالتاأكيد حّل �لدولتني لكننا نفكر 
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خارج �ل�صندوق �أي�صاً... وهو �أمر مطلوب جلذب هذين �جلانبني �إىل �لطاولة، وهو ما نحتاجه 

.
كي جنعلهما يتفقان“120

وجود  على  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  غزة  قطاع  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �أكد   •

مو�د  �إدخال  يف  رئي�صياً  طرفاً  باعتبارهم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  ومبا�رش  كامل  تن�صيق 

�الإعمار و�لوفود �لدولية �إىل غزة، وك�صف �ل�صفري �لعمادي عن بدء تنفيذ “�ملرحلة �لثالثة“ من 

م�رشوع مدينة حمد �ل�صكنية يف مدينة خانيون�ص جنوب �لقطاع خالل �صنة 2017، مو�صحاً 

�أن عدد �مل�صتفيدين من �ملرحلة �الأوىل و�لثانية و�صل �إىل 17 �ألف م�صتفيد، بو�قع 2,300 وحدة 

.
121

�صكنية

اجلمعة، 2017/2/17

فل�صطينية:  لدولة  �رشطان  “يوجد  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�أمنية  و�صيطرة  علينا،  �لق�صاء  فنتازية  عن  و�لتخلي  يهودية  بدولة  جانبهم  من  �العرت�ف 

�إ�رش�ئيلية غرب نهر �الأردن“. و�أ�صاف نتنياهو �أن مو�صوع �مل�صتعمر�ت هو مو�صوع مهم، 

“�خلالف  �أن  و�دعى  و�لفل�صطينيني.  “�إ�رش�ئيل“  بني  �خلالف  �صلب  يف  لي�ص  �أن  زعم  لكنه 

 �الأ�صا�صي هو حول رف�ص �لفل�صطينيني �العرت�ف بدولة يهودية �صمن �أي حدود“. و�أ�صاف

.
نتنياهو �أن “هناك �إمكانية كبرية ل�صالم و��صع بني �إ�رش�ئيل ودول عربية يف �ل�رشق �الأو�صط“122

�الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  على  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �لزهار  حممود  رّد   •

غزة،  لقطاع  ت�صهيالت  مقابل  �الإ�رش�ئيليني  �الأ�رشى  عن  �الإفر�ج  ب�صاأن  ليبمان،  �أفيجدور 

قائالً: “نحن نقول �أفرجو� عن �ملجاهدين �لفل�صطينيني �الأبطال من كل �لف�صائل من �صجونكم، 

.
ليكون �صبباً يف �الإفر�ج عن �جلنود �الإ�رش�ئيليني“123

�ملقاومة  على  عاماً   12 مرور  �هلل،  ر�م  مدينة  غرب  �لو�قعة  �لفل�صطينية  بلعني  قرية  �أحيت   •

.
124

�ل�صعبية �صّد �الحتالل

�لتلفزيون  يف  �لثانية  �لقناة  مع  مقابلة  يف  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�الإ�رش�ئيلي، �إنه يعار�ص �صّم �ل�صفة �لغربية، �أو �مل�صتعمر�ت �ملقامة فيها لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية 

.
125

دون �لتفاهم ب�صاأن ذلك مع �لواليات �ملتحدة

توّعد وزير �ملو��صالت و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص Yisrael Katz بـ“�رشب   •

�لعمق  بق�صف  تهديد�ته  تنفيذ  على  �هلل  حزب  �أقدم  حال  يف  لبنان“،  يف  �ملتاحة  �الأهد�ف  كافة 

�لتحتية  �لبنية  �رشب  عن  �إ�رش�ئيل  فيها  �متنعت  �لتي  �الأيام  “�إن  كات�ص  وقال  �الإ�رش�ئيلي. 

�لعام �الأمني  كلمة  على  رد�ً  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  ت�رشيحات  وجاءت  ولّت“.  قد   �للبنانية 

.
حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل يف 1262017/2/16
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 )
2
كم  15( دومن  �ألف   15 م�صادرة  �لع�صكرية“  “�الإد�رة  عب  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أعلنت   •

للم�صتوطنني  وم�صاريع  حتتية  بنية  الإقامة  نابل�ص  جنوب  جالود  قرية  �أر��صي  من  زر�عية 

.
127ً

جديدة، �رشقاً وغربا

ال�صبت، 2017/2/18

ي�صتهدف  �عتد�ء  �أي  عن  �لكاملة  �مل�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل“  عون  مي�صال  �للبناين  �لرئي�ص  حّمل   •

“�أن �لزمن �لذي كانت فيه �إ�رش�ئيل متار�ص �صيا�صتها �لعدو�نية �صّد بلدنا من  لبنان، موؤكد�ً 

�أو  �للبنانية،  �ل�صيادة  من  للنيل  �إ�رش�ئيلية  حماولة  و�أي  رجعة،  غري  �إىل  وىّل  قد  ر�دع،  دون 

.
تعري�ص �للبنانيني للخطر �صتجد �لرد �ملنا�صب“128

“�لقيادة �لفل�صطينية �أعدت جمموعة  �إن  قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد   •

�لفل�صطينيني جمموعة  “لدى  �لدولتني، و�إن  �لتن�صل �الأمريكي من حّل  خطو�ت“، للرد على 

من �خلطو�ت، مبا فيها �صحب �العرت�ف من �لكيان �الإ�رش�ئيلي، و�لتوجه للمحكمة �جلنائية 

.
�لدولية، و�صيتم ��صتخد�مها بالوقت و�لظرف �ملنا�صبني“129

على  �حلايل  �لوقت  يف  تعكف  حركته  �أن  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  �أعلن   •

 .
130ً

�إعد�د “وثيقة“ حتمل فكرها �ل�صيا�صي، و�أنها �صتن�رش �لوثيقة قريبا

خالل نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  رف�ص  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   • 

�صنة 2016، عر�صاً قدمه له وزير �خلارجية �الأمريكي �ل�صابق جون كريي، خالل قمة �رشّية 

و�لرئي�ص  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  و�مللك  نتنياهو  مب�صاركة  �الأردنية،  �لعقبة  مدينة  يف  عقدت 

يف  متريره  ي�صتطيع  لن  �أنه  بحجة  �القرت�ح  نتنياهو  ورف�ص  �ل�صي�صي.  �لفتاح  عبد  �مل�رشي 

�ئتالفه �حلكومي، مع �أن �ملقرتح ت�صمن �أي�صاً �عرت�فاً بـ“�إ�رش�ئيل دولة يهودية“، و��صتئناف 

.
131

�ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني بدعم من �لدول �لعربية

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه جنح يف �إيجاد ��صرت�تيجية جديدة، و�آلية   •

م�صرتكة للتباحث مع �الإد�رة �الأمريكية حول �ال�صتيطان، و�أعرب عن �أمله يف �إقامة تعاون بني 

.
132

�لطرفني يف هذ� �مل�صمار

االأحد، 2017/2/19

�لليكود،  حزب  من  �لوزر�ء  مع  �جتماع  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

�خلارجية  وزير  مع  �الأردين  �لعقبة  منتجع  يف   2016/2/21 يف  �رشّي  �جتماع  يف  �صارك  �أنه 

�لفتاح عبد  �مل�رشي  و�لرئي�ص  �لثاين،  �هلل  عبد  �الأردين  و�مللك  كريي،  جون  �آنذ�ك   �الأمريكي 

.
133

�ل�صي�صي
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حكمت �ملحكمة �لع�صكرية، �لتابعة لهيئة �لق�صاء بغزة، باالإعد�م �صنقاً على �صتة فل�صطينيني   •

بحق  �أخرى  �أحكام  �صبعة  �ملحكمة  �أ�صدرت  كما  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  �لتخابر  بتهمة 

متخابرين، تنوعت ما بني �ل�صجن مع �الأ�صغال �ل�صاقة 17 عاماً، و�ل�صجن 12 عاماً، و�ل�صجن 

.
134

لعدة �أعو�م

وحدة  حنون،  �أحمد  �لفل�صطينية  �لتحرير  مبنظمة  �لالجئني  �صوؤون  د�ئرة  عام  مدير  �أكد   •

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  مظلة  حتت  و�ل�صتات  �لوطن  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  ق�صية 

“�ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني يف كافة �أماكن تو�جده“. ور�أى حنون، يف بيان 
يف   2017/2/26–25 �لفرتة  يف  �خلارج“  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  “�ملوؤمتر  عقد  �أن  له،  �صحفي 

مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، “�لتفاف على منظمة �لتحرير �لفل�صطينية؛ فاملوؤمتر يهدف �إىل خلق 

�لفل�صطينية  �ل�رشعية  �رشب  ت�صتهدف  �ملنظمة،  ودو�ئر  ملوؤ�ص�صات  وبديلة  مو�زية  �أج�صام 

م�صوؤولية  عن  بعيد�ً  �ملوؤمتر  �نعقاد  خماطر  من  وحذر  �لفل�صطيني“.  �لتمثيل  وحدة  وتفتيت 

.
135

منظمة �لتحرير

يحيى  �ختيار  باأن  �ملتكرر  �الحتالل  حديث  قا�صم  حازم  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  ر�أى   •

�حلرب  �صمن  ياأتي  باأنه  غزة،  على  �حلرب  �صيجلب  غزة  قطاع  يف  للحركة  قائد�ً  �ل�صنو�ر 

باأن  و�أكد  للحركة.  �لديوقر�طية  �خليار�ت  على  �لت�صوي�ص  بهدف  �الإ�رش�ئيلية؛  �لنف�صية 

فيما  خا�صة  و�لدويل،  و�الإقليمي  �لعربي  �ملحيط  كل  مع  متو�زنة  بعالقات  “يوؤمن  �ل�صنو�ر 

يخ�ص �لعالقة مع م�رش، و�لقائمة على �الحرت�م �ملتبادل، وعدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية 

.
الأي طرف“136

قال خليل �لتفكجي، مدير د�ئرة �خلر�ئط يف جمعية �لدر��صات �لعربية، �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية   •

تفوق  ��صتيطانية  قبل �صهر، م�صاريع  تر�مب،  �الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  تن�صيب  �أقرت منذ 

يف حجمها ما كانت �أقرته طو�ل �صنة 2016. وقال �لتفكجي �إن “�إ�رش�ئيل �صادقت على بناء 

2,500 وحدة يف �ل�صفة �لغربية، ثّم �صادقت على 3,000 وحدة ��صتيطانية وتخللهما م�صادقة 

566 وحدة ��صتيطانية يف �لقد�ص �ل�رشقية، ثّم �مل�صادقة على  بلدية �لقد�ص �لغربية على بناء 

بناء 154 وحدة ��صتيطانية يف �ملدينة قبل �مل�صادقة على بناء 181 وحدة ��صتيطانية يف �ملدينة“. 

يف حني �أن “�إ�رش�ئيل“ وعلى مد�ر �صنة 2016 قد �صادقت على بناء 2,600 وحدة ��صتيطانية 

.
137

يف �لقد�ص و1,465 وحدة ��صتيطانية يف باقي �ل�صفة

�أحد  تد�وله  ما  حول  �مل�رشية،  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  يو�صف،  عالء  �ل�صفري  علّق   •

�لتقارير �ل�صحفية ب�صاأن م�صاركة �لرئي�ص عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف �جتماع مع �مللك �الأردين، 



81

�شباط/ فرباير 2017

“�إن  2016، قائالً:  وبنيامني نتنياهو، ووزير �خلارجية �الأمريكي �ل�صابق، يف �لعقبة يف �صنة 

م�رش ال تدخر و�صعاً يف �صبيل �لتو�صل �إىل حّل عادل ود�ئم للق�صية �لفل�صطينية، ��صتناد�ً �إىل 

حّل �لدولتني وحّق �لفل�صطينيني يف �إقامة دولتهم �مل�صتقلة على �أ�صا�ص حدود 4 يونيو 1967، 

وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، دون �أية مو�ءمات �أو مز�يد�ت، وهو �ملوقف �لذي يتنافى مع ما 

.
ت�صمنه �لتقرير من معلومات مغلوطة“138

االإثنني، 2017/2/20

�ملنتخب لرئا�صة  �لقيادي  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �لتقى نائب رئي�ص �ملكتب   •

ترتيبات  م�صتهى،  روحي  �صّم  �لذي  �للقاء،  وبحث  �ل�صنو�ر.  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة 

ويف  �ملوؤ�ص�صة،  قيمة  �إعالء  �إطار  يف  �ملتبعة  و�ل�صو�بط  �الأ�ص�ص  وفق  �لقيادة  مقاليد  �نتقال 

�أجو�ء �أخوية و�صل�صة، و�صمن تفاعل وتكامل بني �أبناء �حلركة، �لذين �صهرو� دون كلل على 

�اللتز�م مبتطلبات �لعملية �النتخابية و�صو�بطها. و�صدد� على �أن حما�ص يف كل مو�قعها د�خل 

وحقوق  �الأر�ص  على  و�ملوؤمتن  �لق�صية  لثو�بت  �ملنيع  �حل�صن  �صتظل  خارجها  �أو  فل�صطني 

�ل�صعب، و�صتبقى على عهدها مع �صعبها و�أمتها يف �مل�صي قدماً يف جهادها ومقاومتها لتحقيق 

.
139

�حلرية، و�لعودة، و�لبناء �الإن�صاين

وقت  �أي  من  �أكرث  �ل�رشوري  من  “�أ�صبح  �هلل:  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�مل�صتقلة على  �لفل�صطينية  بالدولة  �الأوروبي باالعرت�ف  �أن تقوم كافة دول �الحتاد  م�صى، 

حدود 1967 وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، كخطوة عملية لدعم م�صاعي �لقيادة �لفل�صطينية يف 

.
�إنهاء �الحتالل، و�إنقاذ حّل �لدولتني“140

موؤمتر  رف�صها  نز�ل،  جمال  �أوروبا  يف  با�صمها  �ملتحدث  ل�صان  على  فتح،  حركة  �أعلنت   •

.
141

�إ�صطنبول �ملقرر يف 25–2017/2/26 مب�صاركة فل�صطينيني من �أنحاء خمتلفة من �لعامل

طهر�ن،  من  نت  �مليادين  مع  مقابلة  يف  زهري،  �أبو  �صامي  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  �أكد   •

حيث ي�صارك �صمن وفد حما�ص يف موؤمتر دعم �النتفا�صة، �حلر�ص على دور �لفل�صطينيني يف 

�للجوء �إىل كل �لو�صائل الإعادة �العتبار �إىل �لق�صية �لفل�صطينية، م�صري�ً �إىل �أن م�صاركة حما�ص 

يف موؤمتر طهر�ن تاأتي يف هذ� �ل�صياق. وقال �أبو زهري �إن تطوير �لعالقة بني �حلركة وطهر�ن 

�أن من  �لوقت نف�صه على  �لطرفني على ذلك، موؤكد�ً يف  ي�صري باجتاه جيد يف ظّل حر�ص كال 

م�صلحة حما�ص �حلفاظ على عالقات جيدة مع كل �الأطر�ف �لعربية �صو�ء من يدعم �لق�صية 

�لفل�صطينية �أم من يتقاع�ص عن ذلك، بالرغم من �إقر�ره ب�صعف �ملوقف �لر�صمي �لعربي جتاه 

.
142

هذه �لق�صية
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قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إنه يدعم �أي خطة لالنف�صال عن �لفل�صطينيني،   •

بيت ري�صيت  �لعبية  �الإذ�عة  ونقلت   .1948 حدود  د�خل  يعي�صون  �لذين  �صمنهم   من 

Reshet Bet عن ليبمان قوله “ال يوجد �صبب لبقاء �صكان �أم �لفحم �لذين يعتبون �أنف�صهم 

تعبريه.  ح�صب  �إ�رش�ئيل“،  “حدود  خارج  عزلهم  �إىل  د�عياً  �إ�رش�ئيل“،  د�خل  فل�صطينيني 

و�أ�صاف “�أي مفاو�صات يجب �أن ت�صمل تبادل لالأر��صي، و�ل�صكان، ولي�ص وفق مبد�أ �الأر�ص 

.
مقابل �ل�صالم“143

قالت جلنة �صعبية فل�صطينية، �إن نحو خم�صة �آالف من�صاأة �قت�صادية قل�صت �أعمالها يف قطاع   •

.
144

غزة مع ��صتمر�ر �حل�صار �الإ�رش�ئيلي عليه لل�صنة �لعا�رشة

 Conference of Presidents �الأمريكية  �ليهودية  �ملنظمات  روؤ�صاء  موؤمتر  رئي�ص  قال   •

 Malcolm Hoenlein هونلني  مالكومل   of Major American Jewish Organizations

مع  جمدد�ً  �لعالقات  تطبيع  الإعادة  مو�تية  �أ�صبحت  �لفر�صة  باأن  تعتقد  عربية  جهات  �إن 

“�إ�رش�ئيل“، ودفع عملية �لتحاور معها �إىل �الأمام. وقال هونلني بعد زيارته مل�رش وللمغرب 
ب�صبب  وذلك  �إ�رش�ئيل،  مع  �لدول  بع�ص  عالقات  يخ�ص  فيما  �ملنطقة  يف  تغيري�ت  “هناك 

.
�خلطو�ت �لتي تتخذها �إير�ن يف �ل�رشق �الأو�صط“145

الثالثاء، 2017/2/21

تنظيم  �رتكبها  �لتي  �ملجزرة  يف  �ثنان  بينهم  �صورية،  يف  فل�صطينيني  الجئني  �أربعة  ��صت�صهد   •

ر�ح  و�لتي  �لغربي،  درعا  ريف  يف  �لريموك  حو�ص  مبنطقة  �لو�قعة  “جلنّي“  بلدة  يف  د�ع�ص 

.
146ً

�صحيتها �أكرث من 15 �صخ�صا

�نطلقت فعاليات �ملوؤمتر �لدويل �ل�صاد�ص لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية يف طهر�ن، وقال رئي�ص   •

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �إن   Ali Larijani الريجاين  علي  �الإير�ين  �الإ�صالمي  �ل�صورى  جمل�ص 

�ل�صهيوين  “�لكيان  �إن  �ملظلوم ويجب م�صاعدته. و�أ�صاف الريجاين  لل�صعب  يثّل منوذجاً 

�إىل  و�لنفوذ  �الإ�صالمية  �لدول  ��صتنز�ف  بهدف  �الإرهابية  للجماعات  �لدعم  تقدمي  يو��صل 

 ٍ �إن �أي �صعب   Ali Khamenei د�خلها“. وقال �ملر�صد �الأعلى للثورة �الإير�نية علي خامنئي 

مل يو�جه على مّر �لتاريخ ما يو�جهه �ل�صعب �لفل�صطيني. م�صيفاً �أن فل�صطني ما ز�لت متثل 

�إير�ن من  �أن موقف  �أن يكون حمور�ً لوحدة �لعرب و�مل�صلمني. و�أكد خامنئي  عنو�ناً ينبغي 

�ملوؤمتر كاظم  با�صم  �ملتحدث  له بجماعة معيّنة. وكان  �ملقاومة هو موقف مبدئي وال عالقة 

.
147

جاليل Kazem Jalali �أكد و�صول روؤ�صاء برملانات 20 دولة للم�صاركة يف �ملوؤمتر
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�ل�صاد�ص  �ملوؤمتر  يف  كلمته  خالل  �صلّح،  رم�صان  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  دعا   •

لدعم �النتفا�صة �لفل�صطينية يف طهر�ن، �إىل �رشورة توحيد �جلبهات يف حال �صّن �أي عدو�ن 

�صهيوين و�ندالع حرب على �جلبهتني �جلنوبية و�ل�صمالية لفل�صطني، يف ظّل �لتهديد بحرب 

من  لي�ص  ومطاردة  حما�رشة  �النتفا�صة  �أن  على  �هلل  عبد  و�صدد  ولبنان.  غزة  على  جديدة 

حول  �ل�صلطة  بكاء[  �أو  ]نو�ح  َنْدب  �أن  و�أ�صاف  �لفل�صطيني.  �لبيت  من  �إمنا  فقط،  �الحتالل 

�ال�صتيطان ال معنى وال قيمة له، موجهاً �صوؤ�له لل�صلطة: “كيف �صنو�جه �ال�صتيطان يا دولة 

�إىل  �لت�صوية  خيار  وو�صل  �لوهم  �صقط  “لقد  وتابع:  �الحتالل؟“،  حتر�ص  ب�صلطة  �لرئي�ص 

.
مر�حله �لنهائية، كما �صقط برنامج �حلد �الأدنى ملنظمة �لتحرير“148

�صلّح  رم�صان  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  ت�رشيحات  �إن  فتح  حركة  قالت   •

مرفو�صة متاماً، وتعّب عن “�صقوط �صيا�صي و�أخالقي غري مبر“. و�أ�صافت فتح، يف بيان 

�لت�رشيحات غري م�صوؤولة وتاأتي يف وقت تخو�ص فيه دولة فل�صطني مو�جهة  �إن هذه  لها، 

.
149

حقيقة مع �الحتالل على �الأر�ص، و�أمام �ملوؤ�ص�صات �لدولية و�الأمم �ملتحدة

قمة  لقاء  خالل  �لثاين،  �هلل  عبد  �الأردين  و�مللك  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  �أكد   •

جمعهما يف �لقاهرة، �أن حّل �لدولتني و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية على حدود 1967 وعا�صمتها 

.
�رشقي �لقد�ص “من �لثو�بت �لقومية �لتي ال يجوز �لتنازل عنها“150

مقاطعة  �إىل  �الأغا  زكريا  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �لالجئني  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  دعا   •

موؤمتر “�ل�صتات �لفل�صطيني“، �ملنوي عقده يف 25–2017/2/26، يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، 

�صيقة  حزبية  “ح�صابات  �صمن  وياأتي  �لفل�صطيني“،  �ل�صف  وحدة  عن  “خروجاً  وعّده 

�لتحرير  ملنظمة  بديل  و�إيجاد  �النق�صام،  �إنهاء  فر�ص  و�إ�صعاف  �ل�صف،  وحدة  ت�رشب 

.
�لفل�صطينية“151

�أقر وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، ب�صن غارة جوية على تنظيم د�ع�ص يف �صيناء   •

.
يف 1522017/2/18

ي�صكلون   1948 فل�صطينيي  �إن  زحالقة  جمال  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  �لعربي  �لنائب  قال   •

“�صيا�صة �الإفقار و�لتمييز �لعن�رشي“. وخالل جل�صة  “�إ�رش�ئيل“؛ ب�صبب  ن�صف �لفقر�ء يف 

يف �للجنة �ملالية يف �لكني�صت، مبنا�صبة يوم �لفقر، دعا زحالقة �إىل تخ�صي�ص 1.1 مليار دوالر 

 .
153

ملكافحة ظاهرة �لفقر يف �ملجتمع �لعربي د�خل �خلط �الأخ�رش

حكمت حمكمة ع�صكرية يف مقر وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية يف تل �أبيب بال�صجن 18 �صهر�ً على   •

�جلندي �الإ�رش�ئيلي �إيلور عز�ريا، قاتل �جلريح �لفل�صطيني عبد �لفتاح �ل�رشيف يف �خلليل يف 

.
1542016/3/24
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�الإير�ين،  للتلفزيون  �الأوىل  �لقناة  �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل، يف حديث مع  �الأمني  قال   •

تعّد  �أن  “وعليها  �أحياناً،  �جلوي  و�لتدخل  �لت�صليح  عب  د�ع�ص،  تنظيم  تدعم  “�إ�رش�ئيل“  �إن 

للمليون قبل �العتد�ء على لبنان، الأن �ملقاومة جاهزة لكل تهديد، ولن نلتزم خطوطاً حمر�ء 

يف ما يتعلق باأمونيا حيفا ونووي ديونا“. �أما �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية الإير�ن، فو�صفها باأنها 

جمرد حرب نف�صية، وقال �إنه على يقني باأن �النت�صار يف �أي حرب مقبلة �صيكون �أكب بكثري 

.
من �نت�صار 1552006

�أعلنت مندوبة �لواليات �ملتحدة يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �أنها لن ترتدد يف �لوقوف بجانب   •

بعد  تتجاهل  لن  �ملتحدة  �لواليات  و�أن  �ملتحدة،  �الأمم  د�خل  �لد�ئرة  �لنقا�صات  يف  “�إ�رش�ئيل“ 
�ملنظمة  �أروقة  ت�صهدها  �لتي  �ملد�والت  بع�ص  يف  “�إ�رش�ئيل“  با�صتهد�ف  و�صفته  ما  �ليوم 

.
156

�لدولية

“دوالً  جبيل،  �أحمد  �لعامة  �لقيادة   – فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  حّمل   •

 عربية عدة“ م�صوؤولية ما �آلت �إليه �لق�صية �لفل�صطينية. وقال جبيل، يف مقابلة مع قناة �مليادين

من طهر�ن، �إن “حترير فل�صطني م�صوؤولية عربية و�إ�صالمية ولي�صت م�صوؤولية �لفل�صطينيني 

.
وحدهم... �صندخل �الأردن بهدف حترير فل�صطني �صو�ء و�فق �أو رف�ص“157

االأربعاء، 2017/2/22

قللت كتائب �لق�صام من قيمة �حلكم �ل�صادر بحق �الأ�صري �لقائد نائل �لبغوثي؛ بعد �أن �أعادت   •

�أفرج  �لذي  �لبغوثي،  نائل  �ملحرر  �الأ�صري  �ل�صابق بحق  �لع�صكرية �حلكم  حمكمة �الحتالل 

عنه �صمن �صفقة وفاء �الأحر�ر. وقال �لناطق با�صم �لكتائب �أبو عبيدة، يف تغريدة على ح�صابه 

بتويرت، �إن �حلكم �ل�صادر بحق �لقائد نائل �لبغوثي حكم منعدم وال قيمة له. و�أ�صاف �أن 

 .
كتائب �لق�صام قررت حترير �الأ�رشى، و�أن “�مل�صاألة باإذن �هلل م�صاألة وقت فقط“158

قالت حركة فتح �إن �إعادة تثبيت �حلكم �ملوؤبد و�ل�صجن 18 عاماً على �الأ�صري نائل �لبغوثي،   •

من  �ل�رشيف  �لفتاح  عبد  �ل�صهيد  قاتل  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  على  فقط  �صهر�ً   18 و�حلكم 

�ل�صعب  �صّد  و�ال�صطهاد  �لعن�رشية  درجات  �أعلى  يعدُّ  �الإ�رش�ئيلية،  �الحتالل  حماكم  قبل 

.
159

�لفل�صطيني و�الإن�صانية جمعاء

�أعرب ح�صام ُزملط، م�صت�صار �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص لل�صوؤون �ال�صرت�تيجية، عن   •

رف�صه مل�رشوع “توطني �لفل�صطينيني يف �صيناء �مل�رشية“، �لذي قال �إن �الأطر�ف �ل�صيا�صية 

.
160

�الإ�رش�ئيلية باتت تطرحه على طاولة �لنقا�ص

قال ه�صام كحيل، �ملدير �لتنفيذي للجنة �النتخابات �ملركزية يف غزة، �إن جلنته �أبلغت �حلكومة   •

.
161

يف ر�م �هلل، تعذر �إجر�ء �نتخابات �لهيئات �ملحلية يف قطاع غزة
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قالت وزيرة �القت�صاد �لفل�صطينية عبري عودة، خالل ندوة بالرباط، �إن “�الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

يعد �أكب معيق للنمو �القت�صادي“ ببالدها، غري �أنها بالرغم من ذلك ت�صدر منتجات �إىل مئة 

.
دولة حول �لعامل. و�أ�صافت �أن بالدها “حققت ن�صبة منو بلغت 3.5l% خالل 2015“162

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع نظريه   •

�لدولة  طابع  �صيكون  “ماذ�  �لفل�صطينية:  �لدولة  ماهية  حول  �صوؤ�ل  على  رد�ً  �الأ�صرت�يل، 

�صتكون  هذه  هل  �إ�رش�ئيل؟  تدمري  �إىل  تدعو  دولة  �صتكون  هذه  هل  �مل�صتقبلية؟  �لفل�صطينية 

“يجب علينا  �أر��صيها؟“. و�أ�صاف:  دولة �صت�صتويل قوى �الإ�صالم �ملتطرف على �لفور على 

باأن  ن�صمن  �أن  علينا  يجب  كما  �ليهودية  بالدولة  �صيعرتفون  �لفل�صطينيني  باأن  ن�صمن  �أن 

�إ�رش�ئيل �صتمتلك �ل�صيطرة �الأمنية على جميع �الأر��صي... عليهم ]�لفل�صطينيني[ �أن يعرتفو� 

.
باإ�رش�ئيل، ويجب على �إ�رش�ئيل �أن متتلك �ل�صيطرة �لع�صكرية“163

�أفاد �لتقرير �ل�صنوي �جلديد ملنظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( Amnesty International باأن   •

�لفل�صطينية  �الإن�صان يف �الأر��صي  2016 بانتهاكات حقوق  “�إ�رش�ئيل“ ��صتمرت خالل �صنة 
بيوت،  وهدم  تعذيب،  و�أعمال  �إد�رية،  و�عتقاالت  مدنيني،  قتل  طريق  عن  وذلك  �ملحتلة، 

و��صتيطان. ووفقاً ملعّدي �لتقرير فاإن من بني �لذين تعر�صو� للتعذيب وُو�صعو� قيد �العتقال 

�ملوؤمل  و�لتكبيل  �ل�رشب  ت�صمنت  �لتعذيب  �أ�صاليب  �أن  كذلك  وورد  �أطفال.  هناك،  �الإد�ري 

�أ�صار  �الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  ِقبل  من  ُقتلو�  فل�صطينيني   110 بني  ومن  �لنوم.  من  و�حلرمان 

.
164ً

�لتقرير، �إىل �أن منهم من مل يكن ي�صكل تهديد�ً الأحد، ولهذ� فاإن قتلهم مل يكن م�رشوعا

�مل�رشي �لرئي�ص  �أن   Aryeh Eldad �إلد�د  �آرييه  �جلرن�ل  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لنائب  �أكد   • 

عبد �لفتاح �ل�صي�صي �قرتح فعالً على “�إ�رش�ئيل“ �إقامة دولة فل�صطينية يف �صيناء. ونقل موقع 

�صيناء  �صمال  يف  م�صاحة  �لفل�صطينيني  منح  �قرتح  �ل�صي�صي  �أن  �إلد�د  عن  معاريف  �صحيفة 

.
165

الإقامة دولتهم

زعيماً  �ل�صنو�ر،  يحيى  �نتخاب  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �آيزنكوت،  غادي  قال   •

حلما�ص“.  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �لقياد�ت  بني  “�لتمييز  �ألغى  غزة“،  يف  “حما�ص  حلركة 

“�خلارجية و�الأمن“، يف �لكني�صت  �أع�صاء جلنة  �آيزنكوت، خالل �جتماع مغلق مع  و�أ�صاف 

�الأولويات �صلّم  ر�أ�ص  على  غزة  قطاع  جبهة  و�صع  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  باأن   �الإ�رش�ئيلي، 

�الأنفاق،  على  �لرد  توفري  يو��صل  يز�ل  ما  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �إىل  و�أ�صار   ،2017 ل�صنة 

�صيكل مليار   2.4 ��صتثمار  مّت  و�أنه   ،2013 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  منذ  يتو��صل  ذلك   و�أن 

.
166

)700 مليون دوالر(، لهذ� �ل�صاأن
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اخلمي�س، 2017/2/23

بد�أ رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص زيارة ر�صمية للبنان ت�صتمر ثالثة �أيام، ��صتهلها   •

�للبناين مي�صال عون، وعقد وعون موؤمتر�ً �صحفياً م�صرتكاً. وقال:  �لرئي�ص  مبحادثات مع 

“�أوؤكد �أن �إخوتكم من �لالجئني �لفل�صطينيني على �الأر�ص �للبنانية ما هم �إال �صيوف عليكم. 
باأنكم �صت�صتمرون يف ح�صن رعايتكم لهم و�حت�صانهم. ومن جانبنا، فاإننا  ونحن على ثقة 

نعمل بكل ما ن�صتطيع ليكون وجودهم �إيجابياً �إىل حني عودتهم �ملوؤكدة �إىل وطنهم فل�صطني 

�لذي ن�رش عليه“. و�أ�صاف: “�إننا نحر�ص كل �حلر�ص على �أن يبقى �أبناء �صعبنا مبناأى عن 

�لدخول يف �رش�عات �ملنطقة، و�صعبنا يف لبنان �أكد �ن�صباطه وحفاظه على �الأمن و�ال�صتقر�ر 

.
يف �ملخيمات“167

قال عز�م �الأحمد، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف ت�رشيحات لقناة �مليادين �للبنانية، �إن   •

�ملخيمات �لفل�صطينية جزء من �الأر��صي �للبنانية، وتخ�صع لل�صيادة �للبنانية، وهي ال تتحمل 

�إىل  “كيف يدخل بع�ص �ملطلوبني  �إليها. وت�صاءل �الأحمد  �لذين يدخلون  �للبنانيني  م�صوؤولية 

�إذ� �أر�د �جلي�ص  خميم عني �حللوة، ومن �لذي يلك �ل�صيطرة �الأمنية؟“، وتابع �الأحمد قائالً 

�للبناين و�الأجهزة �الأمنية �للبنانية �أن “تب�صط �صلطتها �الأمنية على �أي خميم فل�صطيني، كما 

.
جرى يف نهر �لبارد، نحن ال منانع �إطالقاً“168

يف   ،Avichay Adraee �أدرعي  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  با�صم  �ملتحدث  �أعلن   •

��صتطالع  طائرة  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �عرت��ص  �لفي�صبوك،  على  �صفحته  عب  ت�رشيٍح 

تابعة حلركة حما�ص حلقت يف �صماء �لبحر �ملتو�صط قبالة غزة، دون تاأكيد ر�صمي من �حلركة 

.
169

�أو جناحها �لع�صكري كتائب �لق�صام

��صتعر�ص رئي�ص �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية، ورئي�ص �ملع�صكر �ل�صهيوين ورئي�ص حزب �لعمل،   •

�إ�صحق هرت�صوغ، يف مقال ن�رشته �صحيفة هاآرت�ص، روؤيته حلل �ل�رش�ع، �لتي تهدف �أ�صا�صاً 

�لنقاط  “خطة  “�إ�رش�ئيل كدولة يهودية“. و��صتعر�ص هرت�صوغ من خالل  �إىل �حلفاظ على 

�لع�رش“ روؤيته للو�صول �إىل حّل �لدولتني �لقائم على �إبقاء �لكتل �ال�صتيطانية وتطويرها حتت 

�لغربية حتت  �ل�صفة  �ل�صالح، وتظل  فل�صطينية منزوعة  و�إقامة دولة  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة 

 .
170

قب�صة �الحتالل، كما تفر�ص ترتيبات �أمنية �صارمة يف قطاع غزة

190 مليون دوالر( لتعزيز  700 مليون �صيكل )نحو  �أقرت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تخ�صي�ص   •

.
171

م�صاريع تنوي بلديتها تنفيذها يف �لقد�ص، لتعزيز �لوجود �ليهودي يف �ملدينة �ملحتلة

�ل�صلطة حممود عبا�ص، �لذي  “�صاهد“ رئي�ص  �لفل�صطينية حلقوق �الإن�صان  طالبت �ملوؤ�ص�صة   •

مع  و�لعمل  م�صاكلها،  على  ميد�نياً  و�لتعرف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  بزيارة  لبنان،  �إىل  و�صل 

 .
172

�لدولة �للبنانية على �إيجاد حلول لها
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موؤخر�ً  تردد  ما  باأن  يو�صف،  عالء  �ل�صفري  �مل�رشية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  قال   •

عب و�صائل �الإعالم ب�صاأن وجود مقرتحات لتوطني �الإخوة �لفل�صطينيني يف �صيناء، هو �أمر 

�أجنبي مع  �أو  �أي م�صوؤول عربي  �أي م�صتوى من جانب  �أو طرحه على  ي�صبق مناق�صته،  مل 

�جلانب �مل�رشي، و�إنه من غري �ملت�صور �خلو�ص يف مثل هذه �الأطروحات غري �لو�قعية وغري 

.
173

�ملقبولة

قال �أمني عام جامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، يف بيان له، �إن “�لتفكري يف م�صار�ت بديلة   •

للوقت و�جلهد،  ُيعد �صوى م�صيعة  �لدولتني( ال  )بدالً من حّل  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صوية 

و�أكد وو��صح“.  �صلب  عربي  برف�ص  و�صيُقابل  و�لتطرف،  �لعنف  من  ملزيد  �ملنطقة   ويدفع 

�أبو �لغيط �أن “�لرت�جع عن حّل �لدولتني لن يكون من �صاأنه �صوى دفع �ملنطقة كلها �إىل �ملزيد من 

.
�لتطرف و�لُعنف، و�أن هذ� �حلل ُيثل �ل�صيغة �لوحيدة �ملقبولة فل�صطينياً وعربياً وعاملياً“174

اجلمعة، 2017/2/24

�أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، خالل كلمة له بافتتاح م�صجد   •

يحيى  �ختيار  �أن  �لقطاع،  جنوب  رفح  مبدينة  �لعطار،  ر�ئد  �لق�صام  كتائب  يف  �لقائد  �ل�صهيد 

“كلنا  قائالً:  و�صدد  لالأ�رشى.  �لوفاء  توؤكد  مفخرة،  غزة  قطاع  يف  حما�ص  لقيادة  �ل�صنو�ر 

.
ع�صكريون يف وجه �الحتالل، ومع �أبناء �صعبنا و�أمتنا �صيا�صيون ودبلوما�صيون“175

�الإ�رش�ئيلية رف�صت طلبها �حل�صول على  �ل�صلطات  �إن  قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص   •

�الأن�صطة  �أن  بادعاء  لديها،  وفل�صطني  “�إ�رش�ئيل“  ق�صم  مدير  �صاكر،  لعمر  عمل  ت�رشيح 

و�لتقارير �لعلنية �ل�صادرة عن �ملنظمة �نخرطت يف �ل�صيا�صة خلدمة �لدعاية �لفل�صطينية، يف 

حني رفعت زور�ً �صعار حقوق �الإن�صان. ود�نت 16 منظمة حقوقية رف�ص تل �أبيب منح �صاكر 

 .
176

ت�رشيح عمل

�ل�صلطة  رئي�ص  بها  بعث  ر�صالة  عن  عريقات  �صائب  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  ك�صف   •

و�إنهاء  �لدولتني،  بخيار  �لتم�صك  توؤكد  �الأمريكية،  �الإد�رة  �إىل  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية 

“مبادرة �ل�صالم �لعربية“  1967، و�أن  �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لعربية �ملحتلة �صنة 

“هي �ل�صقف �لنهائي لل�صالم و�إنهاء �ل�رش�ع“. و�أ�صار �إىل �أن �لفل�صطينيني حددو� 19 خيار�ً 
�صحب  �أحدها  ذلك،  تر�مب  نفذ  حال  يف  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  قر�ر  على  للرد 

.
�العرت�ف �لفل�صطيني بـ“�إ�رش�ئيل“177

ما  �نعقاد  �إن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  با�صمها،  �ملتحدث  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  قال   •

لالحتالل  جمانية  خدمة  هو  �إ�صطنبول،  يف  �خلارج“  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  بـ“�ملوؤمتر  ي�صمى 



88

اليوميات الفل�سطينية

�لفل�صطينية، وخطوة تدلل على  �لتحرير  �الإ�رش�ئيلي، وحماولة فا�صلة حتماً ل�رشب منظمة 

.
178

��صتمر�ر حما�ص يف تعزيز �النق�صام وتو�صيعه يف �ل�صاحة �لفل�صطينية

هاجم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة   •

وياأتي  �إ�رش�ئيل“.  معاد�ة  “جمل�ص  بو�صفه   ،United Nations Human Rights Council

�ل�صامي  �ملتحدة  �الأمم  مفو�ص  �حل�صني،  رعد  لزيد  ت�رشيح  خلفية  على  ليبمان،  هجوم 

حلقوق �الإن�صان، ر�أى فيه �أن �حلكم �ل�صادر على �جلندي �الإ�رش�ئيلي �إيلور عز�ريا “خفيف 

.
وغري مقبول“179

 Yuli Edelstein �إدلي�صتاين  يويل  �لكني�صت  رئي�ص  �إىل  طلباً  �ألكني،  زئيف  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  قدم   •

)بلد( �لديوقر�طي  �لوطني  �لتجمع  حزب  عن  �لنائب  �إق�صاء  �إىل  تهدف  �إجر�ء�ت   ببدء 

على  ووقع  غطا�ص.  با�صل  �ملوحدة  �لعربية  �لقائمة  يف   National Democratic Assembly

�حلكومي،  �الئتالف  �أحز�ب  من  كني�صت  ع�صو   61 بينهم  كني�صت،  ع�صو   71 �ملقدم  �لطلب 

.
180Yair Lapid وع�رشة �أع�صاء من حزب ي�ص عتيد �لذي ير�أ�صه يائري البيد

ك�صفت �أ�صبوعية يرو�صاليم Iroshalim �لعبية �لنقاب عن م�رشوع جديد يف �إطار �مل�رشوعات   •

�صمي  ما  الإقامة  لالعرت��صات“  “خمطط  �إيد�ع  مّت  حيث  �ملحتلة،  �لقد�ص  تهويد  �إىل  �لهادفة 

�لذي  �ملخطط  �أن  يرو�صاليم  وذكرت  �لزيتون،  جبل  �صفوح  على  �صياحي“  بـ“م�رشوع 

“متنزه“ جديد يف �صفوح باإقامة  يتعلق  �لقد�ص  للتنظيم و�لبناء يف  �للو�ئية  �للجنة  لدى   �أودع 

جبل �لزيتون. ويربط �مل�رشوع بني جبل �لزيتون وبني �جلامعة �لعبية، ويبلغ طوله 3.6 كم، 

و�صيقام على طوله 17 موقعاً مطالً على �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص، �إ�صافة �إىل طرقات، ومقهى، 

.
181

ومركز معلومات، وحمل لبيع �لتذكار�ت...

قال �لعقيد تامر �لرفاعي، �ملتحدث با�صم �جلي�ص �مل�رشي، يف بيان ن�رشه على �لفي�صبوك، �إن   •

3 �أنفاق �أخرى  “�كت�صاف وتدمري ج�صم نفق رئي�صي متفرع منه  �جلي�ص �مل�رشي متكن من 

.
182

على �ل�رشيط �حلدودي جنوب مدينة رفح“، �ملحاذي حلدود قطاع غزة

لدعم  دوالر،  مليون   28.4 بقيمة  �ليابان  من  مالياً  تبعاً  تلقت  �أنها  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   •

�ليابانية �صتخ�ص�ص للب�مج  “17.7 مليون دوالر من �ملنحة  �إن  �أن�صطتها. وقالت مو�صحة 

و�خلدمات �الأ�صا�صية �لتي ت�صمل �لتعليم و�ل�صحة و�خلدمات �الجتماعية، فيما �صتخ�ص�ص 

�أن �إىل  و�أ�صارت  �لفل�صطينية“.  �الأر��صي  يف  �لطو�رئ  عمليات  لدعم  دوالر  ماليني   5.2 

يف  �جلارية  لالأزمة  �ال�صتجابة  يف  �لطارئة  �لوكالة  لتدخالت  �صتخ�ص�ص  دوالر  ماليني   3.5

.
183

�صورية، و2 مليون دوالر للم�صاعدة يف متويل م�صاريع يف لبنان و�صورية وقطاع غزة
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ال�صبت، 2017/2/25

�الأر�ص،  �أ�صقاع  كل  من  �لرتكية  �إ�صطنبول  مدينة  يف  فل�صطيني  �آالف  �صتة  نحو  جتّمع   •

�ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“. و�صهدت �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر  “�ملوؤمتر  للم�صاركة يف 

�لكلمات  من  �لعديد  �إلقاء  فل�صطينية،  و�أكاديية  �صيا�صية  �صخ�صية  �صبعون  �إليه  دعت  �لذي 

رئي�ص  ب�صدة،  وحمل  فيه.  �مل�صاركني  وتطلعات  �ملوؤمتر  �نعقاد  م�صوغات  عن  حتدثت  �لتي 

عطلت  باأنها  و�تهمها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيادة  على  له،  كلمة  يف  �لقا�صم،  �أني�ص  �ملوؤمتر 

طاقات �لفل�صطينيني يف �خلارج، و��صتثنتهم من �مل�رشوع �لوطني، مطالباً با�صرتد�د “حقهم 

ودورهم“ يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. بدوره �نتقد رئي�ص �لهيئة �لعامة للموؤمتر �صلمان 

�أبو �صتة ما و�صفه بتهمي�ص فل�صطينيي �خلارج، �لذين يبلغ عددهم نحو �صبعة ماليني ن�صمة، 

�خلارج  فل�صطينيي  جتربة  من  جناح  وق�ص�ص  �أدو�ر�ً  �أخرى  كلمات  ��صتعر�صت  حني  يف 

�لعامة �صتتخذ  �الأمانة  �أن  �لتح�صريية للموؤمتر  �للجنة  �لفل�صطينية. و�أعلنت  �لق�صية  ل�صالح 

وملا  فيها،  �لفل�صطيني  �لوجود  �إىل  بالنظر  لها،  ر�صمياً  مقر�ً  بريوت  �للبنانية  �لعا�صمة  من 

تتمتع به من حريات متّكن �الأمانة �لعامة من �لعمل لتحقيق �أهد�ف �ملوؤمتر. و�أو�صح رئي�ص 

�للجنة �لتح�صريية ه�صام �أبو حمفوظ �أن �لهيئة �لتاأ�صي�صية للموؤمتر �نتهت �إىل ت�صكيل هيكل 

و�أمانة عامة  و�أمني �رش،  له  نو�ب  �صتة مع ثالثة  �أبو  ير�أ�صها  تنظيمي على �صكل هيئة عامة 

ه�صام وينوبه  �صفيق  منري  �لفل�صطيني  و�ملفكر  �لكاتب  وير�أ�صها  �ملبادرة  �أ�صحاب   ت�صم 

.
184

�أبو حمفوظ

�أ�صدرت حركة حما�ص ت�رشيحاً �صحفياً على ل�صان �لناطق با�صمها ح�صام بدر�ن، بخ�صو�ص   •

�إ�صطنبول برتكيا. و�أ�صاد بدر�ن  ُعقد يف مدينة  �لذي  �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“  “�ملوؤمتر 
للق�صية  �لزخم  �صتعيد  ��صرت�تيجية  خطوة  �أنه  و�أكد  �خلارج،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  باملوؤمتر 

�لفل�صطينية. وقال بدر�ن: �إن مطلب �ملجتمعني يف �ملوؤمتر بتفعيل دور فل�صطينيي �خلارج يف 

�مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، مطلب حمق يف ظّل ما يعانيه فل�صطينيو �ل�صتات من �لتهمي�ص، 

.
185

بالرغم من ح�صورهم �ملتميز وطنياً، ومت�صكهم بحقهم يف �لعودة �إىل ديارهم

قام جهاز �لدفاع �ملدين يف غزة بانت�صال ثالث جثث لعمال فل�صطينيني، كانو� قد ُفقدو� د�خل   •

.
186

�أحد �الأنفاق �لو��صلة بني قطاع غزة وم�رش، نتيجة �ختناقهم بغاز�ت د�خل �أحد �الأنفاق

وفد�ً  لبنان،  �إقامته  مقر  يف  ��صتقباله  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  دعا   •

الأن  و�لثقة  باالأمل  “�لتم�صك  �إىل  �لفل�صطينيني  لبنان،  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  من  �صبابياً 

�صعبنا �صيحقق �أهد�فه �لوطنية، ودعم �الأمن و�ال�صتقر�ر يف لبنان، وتعزيز �لعالقات �الأخوية 

�للبنانية - �لفل�صطينية ليعطو� �ل�صورة �مل�رشقة و�حلقيقية ل�صعبنا يف �أماكن تو�جده كافة“. 
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حتقيق  “�رشورة  على  و�صدد  لبنان،  يف  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  ممثلي  عبا�ص  �لتقى  كما 

.
و�إجناز �مل�صاحلة �لوطنية، وحتقيق �اللتز�م باالتفاقات �ملعقودة مع �لف�صائل“187

قال رئي�ص �الئتالف �حلكومي يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي ديفيد بيتان David Bitan �إنه ال يكن   •

وقال  �الإ�رش�ئيلية.  �النتخابات  يف  �لت�صويت  للفل�صطينيني  �ل�صماح  �الأ�صكال  من  �صكل  باأي 

�إنه يف �أي حّل لدولة و�حدة ل�صعبني، لن ي�صمح للفل�صطينيني بالت�صويت يف �النتخابات �لتي 

.
188

�صتجري �آنذ�ك 

ل�صالح  �لتابعة  �خلا�صة،  “�لن�رش“  وحدة  ت�صلل  عن  �لثانية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  ك�صفت   •

�ل�صورية، بهدف  �الأر��صي  �إىل  ب�صكل متكرر  �الإ�رش�ئيلي،  �مليد�نية يف �جلي�ص  �ال�صتخبار�ت 

.
“جمع معلومات ��صتخبارية“189

االأحد، 2017/2/26

�إ�صطنبول على مدى  “�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“، �لذي ��صت�صافته مدينة  �ختتم   •

يومني، �أعماله، وقال �ملوؤمتر، يف �لبيان �خلتامي، �إن �نعقاده “ُي�صكل دعوة خال�صة و�رشخة 

�لثورة  روح  و��صتعادة  و�لوحدة،  و�لثو�بت  و�ملنطلقات  �الأ�صول  �إىل  للعودة  �ل�صوت  عالية 

�إىل  �لبحر  فل�صطني كاملة من  �لفل�صطيني و�لعربي و�الإ�صالمي يف  و�لت�صحية، وتاأكيد �حلق 

�لنهر“. و�أ�صار �لبيان �إىل �أن “�تفاقية �أو�صلو وما تبعها من تنازالت، وف�صاد، وتن�صيق �أمني 

�لثابتة“.  حقوقه  وم�ّصت  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مب�صالح  فادحاً  �رشر�ً  �أحلقت  �الحتالل،  مع 

و�صدد �ملوؤمتر على “حّق �صعبنا �لفل�صطيني يف ممار�صة كافة �أ�صكال �لن�صال و�ملقاومة �صّد 

�الحتالل �ل�صهيوين، ويعتبها حقاً م�رشوعاً لل�صعب �لفل�صطيني كفلته �ل�رش�ئع �ل�صماوية 

�اللتز�م  قاعدة  على  بـ“�لوحدة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �ملوؤمتر  وطالب  �لدولية“.  و�لقو�نني 

.
ببنامج �ملقاومة و�مليثاق �لقومي �لعام 1964، و�لوطني �لفل�صطيني �لعام 1968“190

“�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“، و�لذي عقد يف مدينة  د�نت حركة فتح ما �أطلق عليه   •

بيان  يف  فتح،  ور�أت  وقر�ر�ت.  وبيانات  مو�قف  من  عنه  �صدر  ما  وكل  �لرتكية،  �إ�صطنبول 

�صادر عنها، “�أن عقد هذ� �ملوؤمتر �الن�صقاقي ما هو �إال ��صتمر�ر لنهج �النق�صام �لذي تقوده 

حركة حما�ص وتكر�صه، وتريد تعميمه �ليوم على �ل�صاحة �لفل�صطينية و�ل�صعب �لفل�صطيني 

يف خمتلف �أماكن تو�جده، وهو حماولة لاللتفاف و�رشب مكانة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

 .
كممثل �رشعي وحيد لل�صعب �لفل�صطيني، و�صامن لهويته و�إجناز�ته �لوطنية“191

�إجر�ء  على  حما�ص  تو�فق  مل  حال  يف  �إنه  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

.
192

�النتخابات �ملحلية يف موعدها �ملحدد، �صيتم تاأجيلها يف قطاع غزة و�إجر�وؤها يف �ل�صفة
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�عتقاالت يف  �أيام حملة  منذ  بد�أت  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �إن  فتح  �أع�صاء يف حركة  قال   •

�صفوف �أبناء �حلركة �لذين �صاركو� يف موؤمتر �صبابي فل�صطيني نظمه حممد دحالن، وعقد 

يف �لقاهرة. وقال �لقيادي �لفتحاوي دمرتي دلياين: “لغاية �الآن، و�صل عدد �ملعتقلني �إىل 9، 

و��صتدعت �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية عدد�ً �آخر على خلفية �مل�صاركة يف �ملوؤمتر“. و�أ�صاف 

�لهاتف ب�صبب م�صاركته يف  �أن تهديد�ت ت�صله عب  �ملوؤمتر،  �مل�صاركني يف  �أحد  دلياين، وهو 

�ملوؤمتر، مو�صحاً �أن عدد �مل�صاركني فيه من �ل�صفة، مبا فيها �لقد�ص، بلغ نحو 40 �صخ�صاً، �إىل 

.
193

جانب �ملئات من قطاع غزة وفل�صطينيي �ل�صتات

هجمات  يف  و�أ�صيبو�  قتلو�  �إ�رش�ئيلياً   10,761 �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  لوز�رة  تقرير  ك�صف   •

خمتلفة منذ بد�ية �صنة 2000. وح�صب موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية فاإن �لوز�رة 

�عرتفت بهذ� �لعدد ك�صحايا لـ“�الأعمال �لعد�ئية“. و�أ�صار �ملوقع �إىل �أنه خالل �صنة 2016 مّت 

.
194

�العرت�ف بـ 452 �إ�رش�ئيلياً ما بني قتيل وجريح

�أعلن ع�صو �لليكود ي�رش�ئيل كات�ص، وزير �ال�صتخبار�ت و�لنقل و�ملو��صالت يف “�إ�رش�ئيل“،   •

عن نيته �لتناف�ص على رئا�صة �لليكود، وقيادة “�إ�رش�ئيل“، بعد �أن ينهي بنيامني نتنياهو فرتة 

.
195

واليته

قال رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار �لنائب جمال �خل�رشي، �إن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

ي�صدد �حل�صار �صّد قطاع غزة، وي�صتهدف معظم �ملو�د �خلام لي�صبح عدد �الأ�صناف يف قو�ئم 

.
196

�ل�صلع �ملمنوعة خم�صمئة �صنف

فر�ن�صو�  �لرئي�ص  من  خمتلفة،  �صيا�صية  �جتاهات  �إىل  ينتمون  فرن�صياً،  برملانياً   154 طلب   •

.
197

هوالند François Hollande �العرت�ف بدولة فل�صطني

االإثنني، 2017/2/27

�أربعة فل�صطينيني يف �صل�صلة غار�ت جوية  �أكدت م�صادر طبية بوز�رة �ل�صحة بغزة �إ�صابة   •

تابعة  ع�صكرية  تدريب  ومو�قع  مدنية  �أهد�ف  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلربية  �لطائر�ت  �صنتها 

.
198

للف�صائل �لفل�صطينية يف خمتلف �أنحاء قطاع غزة

�ملنعقد �لعربي  �لوز�ري  �ملوؤمتر  من  دياك  �أبو  علي  �لفل�صطيني  �لعدل  وزير  �ن�صحب   • 

كلمته،  �إلقاء  بعد  ومعاجلات،  �أ�صباب   - �الجتماعية  و�لتنمية  �الإرهاب  حول  �ل�صيخ،  ب�رشم 

ورئي�ص  و�لريا�صة،  لل�صباب  �الأعلى  �ملجل�ص  رئي�ص  �لرجوب،  جبيل  منع  على  �حتجاجاً 

�حتاد �لكرة و�للجنة �الأوملبية �لفل�صطيني، من �مل�صاركة فيه. وبررت �ل�صلطات �مل�رشية منع 

�لرجوب من �لدخول لقيامه بـ“توجيه �نتقاد�ت للرئي�ص عبد �لفتاح �ل�صي�صي“، وهو ما نفاه 

.
199

�لرجوب
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ق�صت حمكمة �ل�صلح �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ملحتلة باأن �مل�صجد �الأق�صى مكان مقد�ص لليهود،   •

�إىل  �أحد منعهم من �لو�صول لل�صاحات و�ل�صعود  ويحق لهم �ل�صالة فيه، فيما ال يحق الأّي 

مكان  �أقد�ص  هو  �الأق�صى  �مل�صجد  �إن  قر�رها  يف  �ملحكمة  وقالت  �لهيكل“،  “جبل  �أ�صمته  ما 

على �ليهودية  �ل�صبغة  لت�صفي  �ليهودية  �لدينية  �ملفرد�ت  �ملحكمة  و��صتعملت  كما   لليهود. 

.
200

�مل�صجد �الأق�صى، وحددت حدود�ً قد�صية للمكان وفقاً للديانة �ليهودية

قالت م�صادر فل�صطينية يف �صيد� لوكالة �الأنباء �ملركزية، �لتابعة حلزب �لقو�ت �للبنانية، �إن   •

خميم يف  �ملطلوبني  باأ�صماء  الئحة  لبنان  �إىل  زيارته  خالل  ت�صلّم  عبا�ص  �لفل�صطيني   �لرئي�ص 

من  طلب  عبا�ص  و�أن  ��صماً،   71 ت�صمنت  و�صوريني،  وفل�صطينيني  لبنانيني  من  �حللوة  عني 

عليهم  و�لق�صاء  �حل�صم  قر�ر  �تخاذ  �أنف�صهم،  ت�صليم  �ملطلوبون  رف�ص  حال  يف  فتح  قياد�ت 

.
`201

بالتن�صيق مع �جلي�ص �للبناين، �لذي بات ي�صتطيع دخول �ملخيم، �إن با�رشت فتح �حل�صم

�إن  “�إ�رش�ئيل بيتنا“،  �أفيجدور ليبمان، خالل �جتماع حلزبه  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي   •

“�إ�رش�ئيل“ لي�صت معنية بعملية ع�صكرية جديدة يف قطاع غزة، و“لكن ال نية لدينا ال�صتيعاب 
 .

�إطالق �ل�صو�ريخ بالقطارة“202

وجود  �إىل  عي�صى،  حنّا  و�ملقد�صات  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  عام  �أمني  نبّه   •

28 نفقاً حتت �مل�صجد �الأق�صى و�لبلدة �لقدية يف �لقد�ص، لربط �مل�صتعمر�ت ببع�صها. وقال: 

“هناك 104 عمليات حفر جتري حالياً يف مدينة �لقد�ص، 4 منها حتت �مل�صجد �الأق�صى وحوله، 
و5 يف بلدة �صلو�ن، و5 �أخرى يف �لبلدة �لقدية، و8 يف مو�قع متفرقة“، حمذر�ً من �أن �حلفريات 

.
203

قد ت�صل يف بع�ص �الأحيان �إىل عمق 20 م يف هذه �ملناطق

رف�ص رئي�ص جلنة �حلو�ر �لفل�صطيني �للبناين ح�صن منيمنة ت�رشيحات ع�صو �للجنة �ملركزية   •

حلركة فتح عز�م �الأحمد، �لتي ذكر فيها �أنهم ال يانعون من ب�صط �جلي�ص و�الأجهزة �الأمنية 

�للبنانية �صيطرتها على �أي خميم فل�صطيني. وقال منيمنة �إن هذه �مل�صاألة غري و�ردة، ولي�ص 

من �صالح �لدولة �للبنانية �أو �جلي�ص فعل ذلك. و�أ�صاف: “�ملوقف ال يحتمل لغة ت�صعيدية، 

 .
وهناك جهد يبذل من �لف�صائل حلفظ �الأمن يف �ملخيمات، و�إن كان بحاجة �إىل تعزيز“204

�أعلنت وكالة �الأونرو� �أنها قررت �إيقاف رئي�ص �حتاد �ملوظفني يف قطاع غزة �صهيل �لهندي عن   •

�لعمل موؤقتاً، ��صتجابة ملر��صالت �إ�رش�ئيلية. وقال �لناطق �لر�صمي لالأونرو� كري�ص جيني�ص 

Chris Gunness: “على �صوء حتقيقاتنا �لد�خلية �مل�صتقلة و�جلارية حالياً، فقد مّت تزويدنا 

�ليوم،  هذ�  ظهر  بعد  قر�رنا  �تخذنا  مبوجبها  و�لتي  عدة،  م�صادر  ومن  هامة  مبعلومات 

.
بتوقيف �صهيل �لهندي عن �لعمل، حتى ��صتكمال �لتحقيقات“205
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�ملحامني بني  �لفل�صطينية و�لتون�صية، على ت�صكيل هيئة م�صرتكة من  �ملحامني  نقابتا  �تفقت   •

�جلانبني، مهمتها و�صع خطة للتحرك يف �لقارة �الأوروبية لك�صف �النتهاكات �لتي تقوم بها 

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية، ولتقوم بالتحرك بحق �لق�صاة �الإ�رش�ئيليني �للذين يحاكمون 

�الأطفال �لفل�صطينيني، وكذلك �للذين يبرون عمليات �لتعذيب، وف�صحها على كافة �ل�صعد 

�لدولية. كما مّت خالل �للقاء �التفاق على تفعيل �تفاقية �ل�رش�كة و�لتعاون �ملوقعة بني �لنقابتني 

.
206

�لفل�صطينية و�لتون�صية

الثالثاء، 2017/2/28

بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص   Yosef Shapira �صابري�  يو�صف  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لدولة  مر�قب  �تهم   •

جانت�ص بني  �ل�صابق  �جلي�ص  وقائد  يعلون،  مو�صيه  �ل�صابق  �لدفاع  ووزير   نتنياهو، 

حركة  ٍملو�جهة 
كاف  ب�صكل  �ال�صتعد�د  بعدم  �آخرين،  ع�صكريني  وقادة   ،Benny Gantz

معلومات  يف  كبرية  فروقات  “هناك  �لتقرير:  يف  �صابري�،  وقال   .2014 حرب  خالل  حما�ص، 

لنتائج  �أدت  بغزة،  حما�ص  حول   ]Aman[ )�أمان(  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  و�صعبة  �ل�صاباك 

�أخفو�  “نتنياهو ويعلون وجانت�ص  ]2014[ و�أدت لف�صل ذريع“. و�أ�صاف:  �الأخرية  �حلرب 

.
تقارير �أمنية عن �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر حول �الأنفاق“207

قالت حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �إن تقرير مر�قب �لدولة يف “�إ�رش�ئيل“، ب�صاأن �حلرب   •

�لفل�صطينية يف  �أمام �ملقاومة  “�إ�رش�ئيل“  �إقر�ر�ً بهزية  2014، يثل  على قطاع غزة يف �صنة 

.
208

هذه �حلرب

تقرير على  رد�ً  مكتوب،  ت�رشيح  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   • 

مر�قب �لدولة حول حرب 2014، �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي “وجه حلما�ص �أق�صى �رشبة تكبدتها 

�إ�رش�ئيل  “قتلت  و�أ�صاف:  كبري“،  “جناح  باأنها  �حلرب  نتنياهو  وو�صف  تاأ�صي�صها“.  منذ 

مدنها  ل�رشب  حما�ص  حماوالت  �أحبطت  كما  �ل�صو�ريخ،  �آالف  ودمرت  �إرهابي  �ألف  حو�يل 

باآالف  بالتزود م�صبقاً  نتنياهو  �لوزر�ء  �أ�صدرها رئي�ص  �لتي  �لتعليمات  بال�صو�ريخ بف�صل 

�إىل  للت�صلل  �إ�رش�ئيل خطة حما�ص  “و�أف�صلت  �لقبة �حلديدية“. وتابع:  لبطاريات  �ل�صو�ريخ 

“�لهدوء  �إن  �إ�رش�ئيليني“. وقال نتنياهو  �الأنفاق وخطف مو�طنني  �إ�رش�ئيلية من خالل  بلدة 

هو  �ل�صامد  �جلرف  عملية  منذ  غزة  لقطاع  �ملتاخمة  �لبلد�ت  يف  ي�صود  �لذي  �مل�صبوق  غري 

 .
�الختبار لنتائج �لعملية“209

قال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه توفرت لديه معلومات ملمو�صة حول �أغلبية �الأنفاق �لتي حفرتها   •

ت�رشيح  يف  و�صدد   .2014 �صنة  يف  غزة  على  �حلرب  ع�صية  غزة،  قطاع  يف  حما�ص،  حركة 
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�أو حّل تكنولوجي مل يتم  “ال توجد و�صيلة  �أنه  �لدولة، على  مكتوب رد�ً على تقرير مر�قب 

در��صته خالل �لتح�صري�ت ملو�جهة �الأنفاق“. و�أ�صاف �أنه تلقى “تقرير مر�قب �لدولة وهو 

معركة بعد  �لزمنية  “�لفرتة  و�أن  �ملطلوبة“،  و�ال�صتنتاجات  �ملالحظات  �أهم  بدر��صة   يقوم 

 .
�جلرف �ل�صامد من �أكرث �لفرت�ت هدوء�ً منذ عام 1967 على �حلدود مع قطاع غزة“210

نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  هرت�صوغ  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  �تهم   •

2014، وطالب با�صتقالته �لفورية ب�صبب ما ورد يف تقرير �إد�رة حرب غزة �صنة   بالف�صل يف 

مر�قب �لدولة. ونقل موقع �أن �آر جي عن هرت�صوغ قوله “ما زلنا نعي�ص �آثار �إخفاقات حرب 

غزة حتى هذه �للحظة، ولذلك فلم يعد نتنياهو قادر�ً على حتقيق �ل�صالم وال �إد�رة �حلرب، 

وال ي�صتطيع �تخاذ قر�ر�ت“. و�أ�صاف قائالً: “باخت�صار نتنياهو فا�صل الأن �ملجل�ص �لوز�ري 

بات يعمل خالل �حلرب  �مل�صغر عمل خالل �حلرب ب�صورة منعزلة عن �جلي�ص، و�جلي�ص 

�أن حرب غزة دفعنا فيها  دون و�صع ��صرت�تيجية له من قبل �مل�صتوى �ل�صيا�صي، و�لنتيجة 

.
�أثماناً د�مية باهظة“211

�لدولة،  مر�قب  تقرير  على  تعقيبه  يف  يعلون،  مو�صيه  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

باأنه  �لتقرير  �مل�صوؤولية. وو�صف يعلون  �لوز�ري �مل�صغر كان �صيئاً وعدمي  �أد�ء �ملجل�ص  �إن 

ورئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  جانب  �إىل  دفاع،  كوزير  هو  �أد�ءه  و�أن  �صيا�صي، 

“�لتقرير  �إن  وقال  تعبريه.  حّد  على  كارثة“،  “منع  جانت�ص،  بني  حينه،  يف  �جلي�ص  �أركان 

يفح�ص جو�نب جزئية من معركة مركبة، ويتجاهل �عتبار�ت و��صعة، لكونه �أ�صري �صيا�صيني 

و�صف  كما  �لفح�ص“.  عملية  ولوثو�  هادفة،  مبعلومات  �ملر�قب  مكتب  غّذو�  م�صالح  ذوي 

�ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر باأنه “�صطحي، و�صيا�صي، و�صعبوي، وجمل�ص ت�رشيبات، وجمل�ص 

.
حديث بوجهني يف �لد�خل ويف �لعلن“212

وقال  غزة.  قطاع  على  قادم  �إ�رش�ئيلي  عدو�ن  �أي  عن  ت�صكت  لن  �أنها  �لق�صام  كتائب  �أكدت   •

“�أي عدو�ن قادم على غر�ر  �إن  له على تويرت:  �أبو عبيدة يف تغريد�ت  �لكتائب  با�صم  �لناطق 

ما ح�صل باالأم�ص ]2017/2/27[ �صيكون للمقاومة وعلى ر�أ�صها كتائب �لق�صام كلمتها فيه، 

و�ملقاومة �إذ� وعدت �أوفت، و�الأيام بيننا“. و�أ�صاف �أبو عبيدة قائالً: “على ما يبدو فاإن �لعدو 

.
ال يفهم �صوى لغة �لقوة، و�ل�صكوت �أحياناً يف�رش من ِقبله على �أنه �صعف“213

 2017/5/13 يف  �ملحلية  �لهيئات  ملجال�ص  �النتخابات  �إجر�ء  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  قرر   •

�إثر لقاء  يف �ل�صفة �لغربية فقط من دون قطاع غزة، بعد تعذر �إجر�ء �النتخابات يف �لقطاع، 

جلنة  بذلتها  �لتي  �جلهود،  لف�صل  ونظر�ً  حما�ص،  حركة  مع  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  وفد 

.
214

�النتخابات �ملركزية و�لف�صائل و�لقوى �لفل�صطينية الإقناع حما�ص بامل�صاركة
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�أكدت حركة حما�ص �أن قر�ر �حلكومة �لفل�صطينية باإجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�صفة �لغربية   •

با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف  �لناطق  �النق�صام. وقال  لتكري�ص  دون غزة، مبثابة و�صفة 

ت�رشيح �صحفي، �إن هذ� �لقر�ر مف�صل على مقا�ص حركة فتح، وتاأكيد على عدم �أهلية هذه 

عبا�ص،  �لرئي�ص  �حلركة  با�صم  �لناطق  وحّمل  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  م�صالح  لرعاية  �حلكومة 

.
215

وحركة فتح، وحكومة �ل�صفة، �مل�صوؤولية �لكاملة عن كل تد�عيات هذ� �لقر�ر �لفئوي �ملقيت

لبحث  بريوت  يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  مقر  يف  مو�صعاً  �جتماعاً  �لفل�صطينية  �لف�صائل  عقدت   •

على  �لعام  �مل�رشف  �الجتماع  وح�رش  �حللوة.  عني  �صيما  ال  �لفل�صطينية،  �ملخيمات  �أو�صاع 

�ل�صاحة �لفل�صطينية يف لبنان عز�م �الأحمد، �إىل جانب جميع �لقادة �ل�صيا�صيني �لفل�صطينيني، 

�إ�صافة �إىل �لقوى �الإ�صالمية. وتو�ّصل �مل�صاركون �إىل �التفاق على وقف �إطالق �لنار وو�صع 

با�صم  �لناطق  و�أعلن  عليا.  م�صرتكة  �أمنية  قوة  ت�صكيل  و�إعادة  جلنة،  خالل  من  للتنفيذ  �آلية 

ع�صبة �الأن�صار �الإ�صالمية �ل�صيخ �أبو �رشيف عقل، “�أن كل من يطلق �لنار يف �ملخيم و�صو�رعه 

.
خائن للق�صية �لفل�صطينية“216

لوقف  قانون  مب�رشوع  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  �جلمهوري  �حلزب  من  نو�ب  ثالثة  تقدم   •

قدم  �لذي   ،Lindsey Graham جر�هام  ليندزي  �لنائب  وقال  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  متويل 

�الأمريكية؛  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  من  �ل�صلطة  متويل  وقف  �ل�رشوري  من  �إنه  �لقانون،  م�رشوع 

مدعياً �أن ذلك �لتمويل ي�صل للمنظمات �لتي و�صفها بـ“�الإرهابية“، ولعو�ئل منفذي �لهجمات 

.
217

�صّد �الإ�رش�ئيليني، وفق قوله
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االأربعاء، 2017/3/1

�مل�صا�ص  يحاول  من  كل  مو�جهة  �إىل  �لزعنون  �صليم  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  دعا   •

�لزعنون،  وقال  �صعبنا“.  الأبناء  و�لوحيد  �ل�رشعي  “�ملمثل  �لفل�صطينية،  �لتحرير  مبنظمة 

بعّمان: �ملجل�ص  مقر  يف  �الأردن،  يف  �ملتو�جدين  �لوطني  �ملجل�ص  الأع�صاء  �جتماع   خالل 

“ال يجوز �ال�صتهانة مبوؤمتر �إ�صطنبول، فقد حاول من نظم هذ� �الجتماع �لت�صرت ور�ء بيانهم 
�خلد�عي، وت�صليل �لر�أي �لعام، وت�صليل من �صارك يف هذ� �ملوؤمتر، فقد ك�صفت ت�رشيحاتهم 

�لتحرير  مبنظمة  �مل�صا�ص  ملحاولة  �ملبيتة  �أهد�فهم  عن  �ملوؤمتر  و�أعقبت  وتخللت  �صبقت  �لتي 

.
و�رشعية متثيلها“1

“�ملوؤمتر  �إن  لـ“�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“ منري �صفيق،  قال رئي�ص �الأمانة �لعامة   •

�لتحرير  منظمة  عن  بديالً  يكون  �أن  �إىل  ي�صعى  وال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لن�صاالت  د�عم 

�لق�صايا  نائمة وجممدة“. وحول  �ملنظمة  ت�صكيلها وبنائها الأن  �إعادة  �إىل  و�إمنا  �لفل�صطينية، 

�جلهود  كل  يف  فعال  ب�صكل  �صي�صهم  “�ملوؤمتر  �إن  �صفيق  قال  �ملوؤمتر،  عليها  �صريكز  �لتي 

و�لن�صاالت �لتي يخو�صها �ل�صعب �لفل�صطيني، �صو�ء �أكانت يف ق�صايا �لالجئني وم�صاكلهم، 

�لفل�صطيني، ال �صيما �نتفا�صة �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص،  �لتي تتعلق بالن�صال  �أو يف �لق�صايا 

.
�إ�صافة �إىل دعم قطاع غزة وفّك �حل�صار عنه“2

من  للخروج  �لفل�صطينيني  غري  �ملطلوبني  جميع  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  قيادة  دعت   •

مّت  �لتي  للوثيقة  ��صتناد�ً  للمطلوبني،  ماأوى  لي�ص  �ملخيم  �أن  باعتبار  خميم عني �حللوة فور�ً، 

�لفل�صطينية،  و�الإ�صالمية  �لوطنية  و�لقوى  �لف�صائل  كافة  قبل  من  وتوقيعها  عليها  �لتو�فق 

.
خالل �الجتماع �لذي عقد يف �صفارة فل�صطني يف �لعا�صمة �للبنانية، بريوت، يف 32017/2/28

��صت�صهد �صاب فل�صطيني بر�صا�ص �الحتالل بعد طعنه م�صتوطناً يف بلدة �لظاهرية جنوب   •

مدينة �خلليل �ملحتلة. وذكرت و�صائل �الإعالم �لعبية، �أن جنود �الحتالل �أطلقو� �لنار ب�صكل 

.
4
مبا�رش جتاه �صاب فل�صطيني متكن من طعن م�صتوطن و�إ�صابته بجر�ح خطرية

�إن  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لرئي�ص  �لدولية  �ل�صوؤون  م�صت�صار  �صعث،  نبيل  قال   •

�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب “مل تعر�ص على �جلانب �لفل�صطيني حتى �الآن �صوى 

.
مقابالت �أمنية، وال توجد �أي بلورة جدية حلو�ر �صيا�صي ثنائي“5
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تو�فق  دون  �ملحلية  �النتخابات  �إجر�ء  رف�صها  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أعلنت   •

يف  �النتخابات  �إجر�ء  عزمها  �لفل�صطينية  �حلكومة  �إعالن  من  و�حد  يوم  بعد  وذلك  وطني، 

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة دون قطاع غزة يف 2017/5/13. وقال �لقيادي يف �حلركة خالد �لبط�ص 

�إن “�الأولية هي ال�صتعادة �لوحدة وترتيب �لبيت �لد�خلي وحتقيق �مل�صاحلة �لتز�ماً باالإجماع 

.
�لوطني“6

�صادقت جلنة �لد�صتور �لتابعة للكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، على تعديل   •

قانون �لكني�صت، و�لذي ي�صمح ب�صطب مر�صحني للكني�صت لي�ص فقط ب�صبب �أفعال قامو� بها، 

.
و�إمنا �أي�صاً بناًء على ت�رشيحات تعّب عن “دعم �الإرهاب“ �أو نفي وجود “�إ�رش�ئيل“7

�إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  �أحمد �لروي�صي،  قال ممثل منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف فل�صطني   •

يف  زجاجية  غرفة  و�صع  خالل  من  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد  �ملكاين  �لتق�صيم  بتنفيذ  بد�أت 

�النتقال  بها  يق�صد  �مل�صجد،  �صاحة  �إىل  زجاجية  غرفة  �إدخال  �إن  �لروي�صي  وقال  �صاحته. 

.
8
للتق�صيم �ملكاين بعد فر�ص �لتق�صيم �لزماين من خالل �القتحامات �ليومية للم�صتوطنني

اخلمي�س، 2017/3/2

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تبذل جهود�ً كبرية   •

حما�ص  �أن  يعتقدون  �أنا�ص  “هناك  ليبمان:  وقال  غزة.  قطاع  حدود  على  �أنفاق  حفر  ملنع 

�صتتحول فجاأة �إىل حركة �صالم، مثل حركة �ل�صالم �الآن ]Peace Now[ )ي�صارية �إ�رش�ئيلية(، 

و�إنها �صتتوقف عن �لعمل من �أجل تدمرينا“. ور�أى ليبمان �أنه مل يكن هناك بديل �صيا�صي 

.
للحرب على غزة يف �صنة 92014

مت�صك عريقات  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  �أكد   • 

.
10

منظمة �لتحرير مببادرة �ل�صالم �لعربية 2002، دون �أّي تغيري

تقدمت عائلة �لتميمي يف �خلليل ب�صكوى لهيئة مكافحة �لف�صاد �لفل�صطينية، �صّد رئي�ص �ل�صلطة   •

حممود عبا�ص، لقر�ره ��صتمالك �أر�ص �لوقف �الإ�صالمية �لتي تعود ملكيتها لل�صحابي متيم 

�لد�ري، ر�صي �هلل عنه، للكني�صة �لرو�صية. و�أكد روحي يعقوب �أبو �رميلة، �أحد ُنظار وقف 

�أن ت�صدر  �أن عبا�ص جتاوز �ملحكمة �لعليا، قبل  �ل�صحابي متيم �لد�ري، و�أ�صحاب �الأر�ص، 

.
11

قر�رها ب�صاأن عدم ت�صجيل �أر�ص �لوقف �الإ�صالمي ل�صالح �لكني�صة

توطني  م�صاريع  حركته  رف�ص  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

�ل�صهيوين �لعدو  �أمام  �لرت�جع  �صيا�صة  �أن  م�صدد�ً  كافة،  �لبديل“  و“�لوطن   �لفل�صطينيني 

ال جتدي. وجدد رف�صه عّما ي�صاع عن م�رشوع توطني �لفل�صطينيني يف �صيناء �أو يف �الأردن، 
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فل�صطني  دولة  غزة  تكون  “لن  �أنه  و�صدد  منها.  �صب  وال  فل�صطني  عن  تنازل  ال  �أنه  موؤكد�ً 

.
وحدها؛ بل هي جزء من دولة فل�صطني �لكبى“12

�صغطاً  هناك  �أن  عرب  �أبو  �صبحي  �للو�ء  لبنان  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �الأمن  قائد  �أعلن   •

لبنانيون“،  و“هم  �ملطلوبني،  ق�صية  يف  �للبنانية  �لدولة  من  �حللوة  عني  خميم  على  كبري�ً 

�عتقالهم،  �الآن  �ملخيم؟ نحن مل ندخلهم، هم دخلو� و�ملطلوب منا  “ملاذ� هم د�خل  مت�صائالً: 

ال، نقول: على �ملطلوبني �للبنانيني �أن يخرجو� من �ملخيم كما دخلوه، حفاظاً على 100 �ألف 

�ملخيم ون�صاءه �أطفال هذ�  �رحمو�  لهم  �ملولوي وغريه، ونقول  �صادي  �ملخيم، من   ن�صمة يف 

.
ومن فيه“13

لقا�صم  ع�صكري  م�صت�صار  وهو   ،Ahmed Karim Burr بور  كرمي  �أحمد  �جلرن�ل  �أعلن   •

 Islamic قائد “فيلق �لقد�ص“ �لتابع لـلحر�ص �لثوري �الإير�ين ،Qassem Soleimani صليماين�

Revolutionary Guard Corps، �أن بالده “حّددت كل �ملر�كز �ملهمة“ يف “�إ�رش�ئيل“، مهدد�ً 

�إير�ن  تعّر�صت  �إذ�  ثانية“،  و30  دقائق   7 غ�صون  يف  �ملدى  بعيدة  ب�صو�ريخ  بـ“تدمريها 

.
14

العتد�ء

رفعت منظمات حقوق �الإن�صان �لدولية مذكرة الأمني عام �الأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص،   •

�ملذكرة  وعّدت  �ل�صود�ء“.  “�لقائمة  �صمن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بو�صع  وتطالبه  فيها  حتثه 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جزء�ً من جماعات م�صلحة يف �لعامل م�صوؤولة عن �إيقاع �ل�رشر باالأطفال 

�لع�صكرية يف �الأر��صي  �لنز�عات �مل�صلحة، و�رتكاب جر�ئم بحقهم، وذلك خالل هجماته  يف 

.
15

�لفل�صطينية

اجلمعة، 2017/3/3

مليون   50 قدمت  قطر  �أن  �حل�صاينة  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أكد   •

دوالر �أمريكي لقطاع �الإ�صكان يف قطاع غزة، �صمن منحة �ملليار دوالر �لتي �أعلن عنها �الأمري 

�ل�صابق لقطر حمد بن خليفة �آل ثاين مبوؤمتر �لقاهرة يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014، عقب 

.
16

�لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة، لدعم ملف �الإعمار

�صكلت قو�ت �الحتالل لو�ًء جديد�ً؛ للرد على ما �أ�صمته تهديد�ت �الأنفاق للم�صتعمر�ت �ملحاذية   •

�أفر�د  من  مئات  من  يتكون  �لذي  �جلديد  �للو�ء  �إن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  وقالت  غزة.  لقطاع 

قو�ت “حر�ص �حلدود“ يبد�أ تدريباته يف �الأيام �لقادمة. ووفق �لقناة �لعبية يتزود �أفر�د �للو�ء 

مروحية  وطائر�ت  ليلية،  روؤية  وو�صائل  خا�صة،  و�أ�صلحة  متطورة،  تكنولوجية  بو�صائل 

.
17

بدون طيار، ودر�جات نارية، وجر�فات، و�صيار�ت جيب حتمل مد�فع ر�صا�ص ثقيلة
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طالبت جمموعة من جنود �الحتياط �الإ�رش�ئيليني باإلغاء ت�صمية �صارع على ��صم يا�رش عرفات   •

.
يف قرية جت �لفل�صطينية د�خل �أر��صي فل�صطني �ملحتلة �صنة 181948

�الإقليمي  �لنهائي  �إىل  بريزيت  جامعة  من  فل�صطينيني  طالب  �أربعة  من  مكّون  فريق  و�صل   •

يف  �لفل�صطيني  �لفريق  فوز  حال  ويف  �لثامنة.  �صنتها  يف  �لدولية   Hult Prize هالت  جلائزة 

�لنهائي �الإقليمي فاإنه �صي�صارك يف �لنهائيات �لتي �صتقام يف �أيلول/ �صبتمب 2017 يف مقاطعة 

كلينتون بيل  �ل�صابق  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أفكار  من  هي  هالت  وجائزة  �الأمريكية.   و��صنطن 

 Clinton Global �لعاملية  كلينتون  “مببادرة  ي�صمى  ما  عليها  وت�رشف   ،Bill Clinton

 Hult International Business �لدولية  لالأعمال  هالت  كلية  مع  باال�صرت�ك   “Initiative

.
19

School، وت�صعى الإيجاد حلول خالقة مل�صاكل �لعامل

و�صلت بعثة ر�صمية عن �لكوجنر�ص �الأمريكي �إىل �لكيان �الإ�رش�ئيلي، وذلك لدر��صة م�صاألة   •

و�ل�صيا�صية،  �لعملية  �لناحيتني  من  �ملحتلة  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل 

.
20

بح�صب ما ذكر ع�صو �لكني�صت �ملتطرف يهود� جليك

�أعمال  يف   ،International Socialist Organization �لدولية  �ال�صرت�كية  منظمة  �نتخبت   •

نائباً  �صعث  ونبيل  لها،  رئي�صاً   George Papandreou باباندريو  جورج   ،25 �لـ  موؤمترها 

.
21ً

للرئي�ص، ولوي�ص �أياال Luis Ayala �أميناً عاما

ال�صبت، 2017/3/4

ل�صالح  يعملون  �أطباء  فل�صطني  �الأ�رشى و�ملحررين يف  �صوؤون  تقرير �صادر عن هيئة  �تهم   •

بـ“تعذيب  �جلي�ص،  ومع�صكر�ت  �الأمنية،  �الأجهزة  ولدى  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  م�صلحة 

�الأ�رشى �لفل�صطينيني، و�ل�صغط �لنف�صي عليهم، و�إهمالهم �صحياً“، وتركهم “فري�صة ل�صتى 

و�ملو�ثيق  و�أخالقها  �لطب  مهنة  �آد�ب  �لتز�مهم  وعدم  �أج�صامهم،  يف  تتفاقم  �لتي  �الأمر��ص 

.
�لدولية و�الإن�صانية“22

�لت�صجيل و�لن�رش و�العرت��ص  �لفل�صطينية عن فتح مر�كز  �ملركزية  �أعلنت جلنة �النتخابات   •

يف جميع �لهيئات �ملحلية بال�صفة �لغربية. وقالت �للجنة، يف بيان لها، �إنها فتحت 758 مركز�ً 

.
23

للت�صجيل يف 391 هيئة حملية بال�صفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ص

ك�صف �ل�صفري �لفل�صطيني �ل�صابق، وع�صو �ملبادرة لـ“�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“،   •

باإجر�ء  �لكفيلة  و�ال�صتعد�د�ت  �لطرق  على  �لعمل  قريباً  �صيجري  �أنه  عن  حلوم،  ربحي 

تتز�من مع عملية مماثلة يف �لفل�صطينيني يف �خلارج، بحيث  �أماكن تو�جد   �نتخابات حرة يف 

�الحتالل،  عن  مناأى  “يف   ،1948 �صنة  �ملحتلة  و�الأر��صي  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 
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�لتحرير  منظمة  وموؤ�ص�صات  �لوطني  �ملجل�ص  يف  يثلونه  من  �ختيار  يف  كلمته  �صعبنا  ليقول 

�لفل�صطينية“. و�أ�صاف قائالً �إن �ملوؤمتر �لذي �نعقد يف 25 و2017/2/26، يف �إ�صطنبول، يهدف 

�أوالً و�أخري�ً �إىل �إعادة ت�صكيل منظمة �لتحرير على �لقو�عد و�الأ�ص�ص �لتي تاأ�ص�صت من �أجلها 

.
�ملنظمة، وعلى قاعدة �مليثاق �لقومي �لفل�صطيني �ملقر �صنة 1964 و�ملعدل ل�صنة 241968

�أعلنت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني عن م�صاركتها يف �النتخابات �ملحلية �لتي �صتجرى يف   •

.
�ل�صفة �لغربية فقط يف 252017/5/13

تو�صلت �للجنة �ملكلفة من �لقيادة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية يف لبنان بتنفيذ وثيقة �لتفاهم يف �صاأن   •

�لو�صع �الأمني يف خميم عني �حللوة لالجئني �لفل�صطينيني، بت�صكيل “�لقوة �مل�صرتكة“ حلفظ 

�للو�ء  �للجنة،  �لفل�صطيني يف لبنان، ع�صو  �لوطني  �الأمن  �أمن �ملخيم و��صتقر�ره. وقال قائد 

�صبحي �أبو عرب، �إن �الختالف بني هذه �لقوة و�لقوة �ل�صابقة، �لتي مّت حلها، هو “يف �لنوعية 

�الأ�صبوع  مطلع  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  �جتماع  يف  عليه  �تفق  ما  �لتز�م  �لف�صائل  كل  وقر�ر 

�ملن�رشم“، على �أن متنح �صالحيات و��صعة بالتدخل �لفوري وقت �ل�رشورة من دون �لعودة 

.
26

�إىل �ملرجعية �ل�صيا�صية

بلدية  �ألكني، ونري بركات، رئي�ص  �الإ�رش�ئيلية زئيف  �لقد�ص يف �حلكومة  �أعلن وزير �صوؤون   •

ج “عطروت  �مل�صمى  قلنديا  يف  �ل�صناعية  �ملنطقة  م�رشوع  بدء  عن  �لقد�ص،  يف   �الحتالل 

تقارب  �مل�رشوع  م�صاحة  �أن  �لعبية   Kol Ha‘ir هعري  كول  �أ�صبوعية  وذكرت   .“Atarot C

(، و�صتخ�ص�ص يف �إطار هذ� �مل�رشوع ويف مرحلته �الأوىل 12 قطعة 
2
مئة دومن )نحو 100 �ألف م

�أغذية  10 م�صانع  12 م�صنعاً، بينها  ( لبناء 
2
�ألف م  70 70 دومناً )نحو  �أر�ص مب�صاحة نحو 

.
27

وم�صنعان للمعادن

�لقتلى خالل  �لكثري من  فقَد  �أن جي�صه  يعلون  �ل�صابق مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �أكد وزير   •

�حلرب على قطاع غزة �صيف 2014. وقال خالل ندوة، يف معر�ص حديثه عن �أنفاق �ملقاومة 

يف غزة، �إن هناك �أ�صياء لي�ص لها حّل. وهاجم يعلون وزير �لدفاع �حلايل �أفيجدور ليبمان، 

متهماً �إياه مبحاولة ك�صب �الإعجابات على �لفي�صبوك، عب تهديد حما�ص وهنية بالقتل خالل 

48 �صاعة. و�أ�صار يعلون �إىل �أنه �صين�صئ حزب �صيا�صي جديد خلو�ص �ملناف�صة يف �النتخابات 

.
28

�ملقبلة

االأحد، 2017/3/5

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �لنقاب عن �أن رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صعى يف �أيلول/ �صبتمب   •

2016 �إىل حماولة �إطالق مبادرة لعقد موؤمتر قمة �إقليمي يف �لقاهرة مب�صاركة م�رش و�الأردن، 



110

اليوميات الفل�سطينية

�ملعار�صة  لرئي�ص  وقّدم  و�الإمار�ت،  �ل�صعودية  بينها  �لعربي،  �خلليج  دول  من  عدد  ورمبا 

�إ�صحق هرت�صوغ وثيقة من ثمانية بنود يعّب فيها عن �لتز�مه بحل �لدولتني، �إال �أن نتنياهو 

�صّم  حماولة  �أحبط  ما  وهو  �لفكرة،  هذه  عن  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  مطلع  يف  وتر�جع  عاد 

.
29

هرت�صوغ لالئتالف �حلكومي

فتح  حركة  من  �ملف�صول  �لقيادي  من  و�ملقرب  دلياين،  ديرتي  فتح  حركة  عن  �لنائب  قال   •

11 �صاباً من  �لفل�صطينية تو��صل �عتقال  �لتابعة لل�صلطة  �إن �الأجهزة �الأمنية  حممد دحالن، 

كو�در فتح �ملوؤيدة لدحالن يف �ل�صفة. و�أو�صح دلياين �أن هوؤالء �ل�صبان �عتقلو� على خلفية 

.
30

م�صاركتهم يف موؤمتر لل�صباب عقد يف مدينة عني �ل�صخنة �مل�رشية قبل عدة �أ�صابيع

على  �مل�صتمر  �خلالف  �إن  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  يو�صف  �أبو  و��صل  قال   •

ت�صكيل حكومة وحدة وطنية فل�صطينية جديدة، يعيق عقد �جتماع جديد للجنة �لتح�صريية 

للمجل�ص �لوطني. و�أكد �حتمالية عقد جل�صة لهذ� �ملجل�ص باأع�صائه �ل�صابقني، حال ��صتمرت 

�خلالفات، وهو �أمر ترف�صه حركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. وقال �أبو يو�صف، حني �صئل 

�إن كانت هناك نية لعقد �جتماع جديد للجنة �لتح�صريية يف بريوت جمدد�ً، �إن ذلك �الأمر “غري 

.
و�رد“31

�أعلنت �للجنة �الإد�رية �لعليا يف قطاع غزة عن �إلغاء �إجازة يوم �ملر�أة �لعاملي، وقالت “�إن يوم   •

.
�الأربعاء 2017/3/8 هو يوم عمل ر�صمي“32

جت، لقرية  �ملحلي  �ملجل�ص  رئي�ص  �إىل  �أمر�ً  درعي  �أرييه  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  �أ�صدر   • 

حممد وتد، ينحه فيها 48 �صاعة الإز�لة �لالفتة �لتي حتمل ��صم �لرئي�ص �لفل�صطيني �لر�حل 

.
33

يا�رش عرفات على �صارع يف �لقرية

�أكدت حركة فتح يف بيان �صدر عن مفو�صية �الإعالم و�لثقافة،  �أن قر�ر �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية   •

منع ت�صمية �صارع با�صم يا�رش عرفات يف بلدة جت، موقف معاٍد لل�صالم ورموزه، ورموز 

 .
34

�لوطنية �لتحررية �لفل�صطينية

�أكد �ملحامي �لفل�صطيني �ملقيم يف �لد�خل �ملحتل عمر �خلماي�صي �أن نحو 50 �ألف منزل عربي   •

.
35

يف �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل �صنة 1948 مهددة بالهدم

�الأ�رشى  بحق  فر�صت  �لتي  �لغر�مات  جمموع  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   •

�الأطفال دون �صّن 18 عاماً يف �صجن عوفر، خالل �صهر �صباط/ فب�ير 2017، قد و�صلت �إىل 

ما يقارب 57 �ألف �صيكل )نحو 15.13 �ألف دوالر(. و�أو�صح حمامي �لهيئة لوؤي عكة، �أنه مّت 

.
36

�إدخال 50 �أ�صري�ً قا�رش�ً �إىل ق�صم �الأ�صبال يف �صجن عوفر خالل �ل�صهر نف�صه
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االإثنني، 2017/3/6

عقب  �الأعرج،  با�صل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  لقو�ت  و�ملطارد  �لفل�صطيني  �لنا�صط  ��صت�صهد   •

��صتباك م�صلح مع قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة ر�م �هلل، وذلك بعد عدة �صهور على 

مطاردته. وحاولت قو�ت �الحتالل �عتقال �الأعرج عقب دهم منزله يف قرية �لوجلة مبحافظة 

بيت حلم، بعد �أيام من �الإفر�ج عنه من �صجون �ل�صلطة �لفل�صطينية، برفقة �أربعة من �أ�صدقائه، 

.
37

ثّم �عتقل �أ�صدقاوؤه، ورف�ص �الأعرج ت�صليم نف�صه

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، �أمام �للجنة �لبملانية �الإ�رش�ئيلية لل�صوؤون   •

�إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب حذرت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية  �إن  �الأمنية و�خلارجية، 

�صيوؤدي  )�ل�صفة(،  و�ل�صامرة  يهود�  يف  �ل�صيادة  فر�ص  “�إىل  يقود  عمل  �أي  �أن  من  مبا�رشة، 

�إىل ن�صوب �أزمة“. وقال ليبمان “�إنني �أريد �أو �أو�صح موقفي، وهو �أن علينا �النف�صال عن 

.
�لفل�صطينيني، وعدم ��صتيعابهم يف مناطقنا“38

قال نبيل �صعث، م�صت�صار �لرئي�ص حممود عبا�ص لل�صوؤون �لدولية، يف حديث الإذ�عة “�صوت   •

�إقد�مها على  �أن  �أبلغ �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  فل�صطني“ �لر�صمية، �إن �جلانب �لفل�صطيني 

.
نقل �صفارتها يف “�إ�رش�ئيل“ من تل �أبيب �إىل �لقد�ص يلغي دورها يف �أي “عملية �صالم“39

�جلن�صية،  �صحب  قانون  على  و�لثالثة،  �لثانية  بالقر�ءتني  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �صادق   •

�ملعروف با�صم “قانون عزمي ب�صارة“، باأغلبية 51 �صوتاً ومعار�صة 17. وبح�صب �لقانون 

�جلديد، فاإن “�ملحكمة ت�صتطيع منع م�صتبه به ]باالإرهاب[ من �لدخول �إىل �لبالد للم�صاركة 

�أمن  ملمو�صاً على  �أن دخوله ي�صكل خطر�ً  �قتنعت  �ملد�والت ب�صاأنه لفرتة حمّددة يف حال  يف 

�لدولة و�صالمة �جلمهور، وال يوجد طريقة �أخرى ملنع هذ� �خلطر“، كما ي�صمح هذ� �لقانون 

للمحكمة باإجر�ء مد�والت ب�صاأن �صحب مو�طنة “م�صتبهني باالإرهاب“، حتى يف �حلاالت �لتي 

.
40

ال ي�صتطيعون �أو ال يريدون فيها �لو�صول �إىل “�إ�رش�ئيل“ للم�صاركة يف هذه �ملد�والت

�إىل  دخول  تاأ�صرية  منح  ينع  قانون  �قرت�ح  على  �لنهائية،  بالقر�ءة  �لكني�صت،  �صادق   •

.
“�إ�رش�ئيل“، �أو ت�رشيح مكوث يف “�إ�رش�ئيل“، ملو�طنني �أجانب يدعون ملقاطعة “�إ�رش�ئيل“41

�ملعهد  موؤ�ص�ص  �إن  له،  بيان  يف   ،Jerusalem Institute for Justice للعدل  �لقد�ص  معهد  قال   •

نائب  �صّد  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  بدعوى  تقدم   Michael Myers مايرز  ميخائيل 

تتهم  �لدعوى  �أن  �إىل  �ملعهد  و�أ�صار  هنية.  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

بـ“�النتهاك �ملن�صق و�لوح�صي حلقوق �الإن�صان  هنية، ب�صفته زعيماً حلما�ص يف قطاع غزة، 

�لفل�صطيني يف قطاع غزة، خالل عملية �جلرف �ل�صامد يف عام 2014“. وترتكز �لدعوى على 

.
42

�تهام هنية بانتهاك حقوق �لفل�صطينيني، ولي�ص �الإ�رش�ئيليني
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قال حممد ��صتية، رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار، �إن موؤ�رش�ت �صوق   •

�لعمل �لفل�صطيني ل�صنة 2016 مقلقة جد�ً، م�صري�ً �إىل �أن �أ�صد �ملوؤ�رش�ت خطورة �رتفاع عدد 

2016 عن �ل�صنة �لتي �صبقتها،  15l% مع نهاية  “�إ�رش�ئيل“ و�مل�صتعمر�ت بن�صبة  �لعاملني يف 

.
43

لي�صل �لعدد �إىل 128,800 عامل وعاملة يف “�إ�رش�ئيل“، منهم نحو 24,200 يف �مل�صتعمر�ت

قال رئي�ص �للجنة �لفرعية ل�صوؤون �الأمن �لقومي يف �لكوجنر�ص �الأمريكي رون دي �صانتي�ص   •

Ron DeSantis، يف ختام حمادثات مع م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني يف �لقد�ص، �إنه ياأمل �صدور قر�ر 

.
من �لرئي�ص دونالد تر�مب بنقل �صفارة بالده من تل �أبيب �إىل �لقد�ص يف �أيار/ مايو 442016

الثالثاء، 2017/3/7

�النق�صام  �أطر�ف  �إن  �ملحمود  يو�صف  �لفل�صطينية  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  قال   •

�لوطنية،  �لوحدة  و��صتعادة  �مل�صاحلة  جهود  تعطيل  على  ت�رش  ز�لت  ما  حما�ص  حركة  يف 

غزة.  قطاع  جتاه  م�صوؤولياتها  حتمل  من  �حلكومة  متكني  عدم  يف  �مل�صتمر  عملها  خالل  من 

 و�أ�صاف �أن �حلكومة تخ�ص�ص ما يقارب ن�صف �ملو�زنة ملحافظات قطاع غزة، وتلتزم بدفع

80 مليون �صيكل )نحو 23.23 مليون دوالر( �صهرياً ل�صالح �لكهرباء، �إ�صافة �إىل �اللتز�مات 

فر�ص  ولكن  يومياً،  �صاعة   12–8 من  �لكهربائي  �لتيار  توفر  �أن  �ملفرت�ص  من  �لتي  �الأخرى 

كان  كما  �صاعات  ثالث  �إىل  �ملدة  تلك  يقل�ص  �لكهرباء  �رشكة  على  �صيطرتها  حما�ص  �أطر�ف 

.
45

يحدث يف وقت قريب

�أكدت حركة حما�ص �أن ما جاء يف بيان حكومة ر�مي �حلمد �هلل، و�دعاء�تها بعدم متكينها من   •

�إد�رة ملف �لكهرباء يف غزة يعك�ص طريقة تفكري هذه �حلكومة و�صيا�صاتها �ملك�صوفة و�ملخيبة 

�ل�صلطة  رئي�ص  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  برهوم،  فوزي  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  لالآمال. 

�لفل�صطينية حممود عبا�ص ورئي�ص حكومته ر�مي �حلمد �هلل ما ز�لو� ي�رشون على ��صتكمال 

دورهم يف ح�صار غزة بكل �لطرق و�الأ�صاليب، متجاهلني كل �جلهود، و�حللول، و�حلر�كات 

.
46

�ل�صعبية، و�لوطنية، و�لف�صائلية، و�الإن�صانية حلل �أزمة �لكهرباء

�ألف   100 قر�بة  َيُهمُّ  �إنه  تقول  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �تفاق  �إىل  �لفل�صطينية  �لعمل  وز�رة  تو�صلت   •

ويحظر  �حلو�جز،  عب  دخولهم  �إجر�ء�ت  ت�رشيع  ي�صمن  حيث  �الحتالل،  لدى  عامل 

 ��صتخر�ج ت�صاريح عمل �إال من خالل �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لتي �صتتوىل بدورها �لتن�صيق مع

.
47

تل �أبيب

�صّن �الأب مانويل م�صلم، �لر�عي �لروحي للعامل �مل�صيحي يف �الأر��صي �ملحتلة، �نتقاد�ً الذعاً   •

لل�صلطة �لفل�صطينية على ��صتمر�رها يف �لتن�صيق �الأمني، و�لذي �أّدى ال�صت�صهاد �لع�رش�ت من 
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�ملقاومني يف �ل�صفة �ملحتلة. وخاطب �الأب م�صلم �أهل �ل�صفة �ملحتلة، بالقول: “يجب �لبدء فور�ً 

�أن ياأخذ بيده قر�ر  بالع�صيان �ملدين الإ�صقاط �ل�صلطة و�إ�رش�ئيل و�الحتالل، و�ل�صعب يجب 

.
�لثورة“48

�ليهودية  �لكن�ص  عدد  �إن  بكري�ت  ناجح  �لقد�ص  �أوقاف  د�ئرة  يف  و�لتاأهيل  �لتعليم  مدير  قال   •

�لبلدة  �صور  د�خل  كني�صاً   75 منها   ،104 �إىل  و�صل  وحولها  بالقد�ص  �لقدية  �لبلدة  د�خل 

 .2016 22l% من م�صاحتها لغاية نهاية �صنة  �لقدية، �لتي مّت م�صادرة وتهويد ما جمموعه 

�أن �إىل  �صالح،  ر�مي  �الإن�صان  وحقوق  �لقانونية  للم�صاعد�ت  �لقد�ص  مركز  مدير   و�أ�صار 

�لقد�ص، و�لتي  مّت هدمها د�خل مدينة  �لتي  �ملن�صاآت  �الأ�صو�أ من حيث عدد  2016 كانت  �صنة 

.
49

بلغت 171 من�صاأة

462 فل�صطينية نتيجة �حلرب  ��صت�صهاد  �أجل فل�صطينيي �صورية  �لعمل من  وثقت جمموعة   •

�لنظر يف  376 �مر�أة بالغة، و�لباقي من �الأطفال. ولفتت �ملجموعة  �لد�ئرة يف �صورية، بينهن 

تقريرها “�الأرو�ح �ملهدورة“، مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للمر�أة، �إىل �أن “33 �مر�أة فل�صطينية ق�صو� 

13.37l%“. كذلك مّت توثيق �عتقال  خالل �لهجرة من �صورية �إىل خارجها، وي�صكلون ن�صبة 

�لنظام 94 �مر�أة، ما يز�ل منهن 61 فل�صطينية جمهولة �مل�صري يف �أقبية �ل�صجون و�ملعتقالت. 

.
50

�إ�صافة �إىل مقتل 34 �مر�أة حتت �لتعذيب يف معتقالت �لنظام

�أن �لقاهرة بد�أت بتطوير �ل�صالة �مل�رشية  ك�صف �ل�صحفي �مل�رشي �أحمد جمعة �لنقاب عن   •

.
51

مبعب رفح، ال�صتيعاب حركة �مل�صافرين، مبا يليق ب�صمعة �لدولة �مل�رشية

موقع  على  تغريدة  يف  هايل،  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  دعت   •

تويرت، بعد �جتماعها بال�صفري �لفل�صطيني ريا�ص من�صور يف مقر �الأمم �ملتحدة بنيويورك، 

.
52

�لفل�صطينيني �إىل �لتفاو�ص �ملبا�رش مع “�إ�رش�ئيل“ بدل �لتوجه للمنظمة �لدولية

االأربعاء، 2017/3/8

�أقر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءة �لتمهيدية، م�رشوعي قانون؛ �الأول يحظر �أذ�ن �مل�صاجد   •

�أجو�ء عا�صفة، وقد  �أذ�ن �لفجر دون �صو�ه. و�صهدت جل�صة �لت�صويت  كلياً، و�لثاين يحظر 

�لقائمة خطاب  طيبي  �أحمد  �لنائب  �ألقى  حني  يف  �لقانون.  ومّزق  عودة  �أين  �لنائب   وقف 

�لعربية �مل�صرتكة، ويف ختام خطابه، مزق �لقانون، ود��ص عليه، ومّت �إخر�ج �لنائبني من �جلل�صة 

وعار�صه �حلاكم،  �الئتالف  نو�ب  جميع  من  نائباً   55 بدعم  �لقانون  وحظي  �لنقا�ص.   وقت 

48 نائباً من جميع نو�ب �ملعار�صة. وقد الحظ مر��صل �صحيفة �لغد �أن نو�باً من �لتيار �الأكرث 

.
53

ت�صدد�ً يف حزب �لليكود، مل ي�صاركو� يف �لت�صويت، �أبرزهم �لنائب �ملتطرف يهود� جليك
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�لتغيري و�الإ�صالح،  �ملنعقدة يف غزة، مب�صاركة نو�ب كتلة  �لت�رشيعي يف جل�صته  �أقّر �ملجل�ص   •

�الأر��صي  على  �لتعدي  حظر  قانون  وم�رشوع  �لق�صائية،  �ل�صلطة  لقانون  معدل  م�رشوع 

�حلكومية بالقر�ءة �الأوىل. وقال �لنائب �مل�صت�صار حممد فرج �لغول، رئي�ص �للجنة �لقانونية 

يف �ملجل�ص، �إن �ملجل�ص �أقر قانون �ل�صلطة �لق�صائية بالقر�ءة �الأوىل ب�صبب �نتهاء والية �لرئي�ص 

.
54

حممود عبا�ص �لقانونية

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص �صامي خاطر �أن “وثيقة �صيا�صية �صت�صدر عن   •

بعد نحو  �لعامة  �الآن، تعك�ص توجهات �حلركة وجتربتها ومبادئها  حما�ص خالل �صهر من 

�أكرث  “م�صى على �لبدء يف �صياغة هذه �لوثيقة  �أنه  30 عاماً من تاأ�صي�صها“. و�أو�صح خاطر 

�ل�صورية و�لتنفيذية للحركة“. و�أ�صاف:  �ملوؤ�ص�صات  �لزمن، و�أنها مرت على  من عامني من 

و�أهد�فها  ومبادئها،  �الأ�صا�صية،  وتوجهاتها  �حلركة،  جتربة  تنزيل  هو  �لوثيقة  “م�صمون 
�صمن وثيقة معلنة من م�صادرها �حلقيقية ولي�ص كما ينقل عنها �الآخرون“. و�أكد �أن “�لوثيقة 

ال حتمل �أي مر�جعة بالن�صبة لتحرير �الأر�ص، و�إن كانت �أبدت مرونة يف �إد�رة �ل�رش�ع تبعاً 

 .
للتو�فق �لوطني“55

تد�عيات  من  قا�صم،  حازم  �حلركة  با�صم  للناطق  �صحفي  حديث  يف  حما�ص،  حركة  حّذرت   •

مكب�ت  عب  �الأذ�ن  رفع  مبنع  يق�صي  قانون  م�رشوع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  م�صادقة 

.
56

�ل�صوت يف �مل�صاجد �ملوجودة د�خل �خلط �الأخ�رش

�الأمريكية  �خلارجية  وزير  مع  لقائه  يف  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  دعا   •

ريك�ص تيلر�صون، �لواليات �ملتحدة �إىل �لقيام باإعادة �لنظر يف �صيا�صتها جتاه جمل�ص حقوق 

�الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، وجتاه وكالة �الأونرو�. و�دعى ليبمان �أن هذه �ملوؤ�ص�صات ال 

بـ“�الفرت�ء على  �الإن�صان  تقوم بالدور �ملطلوب منها، وبدالً من ذلك، ين�صغل جمل�ص حقوق 

.
�إ�رش�ئيل، وحماولة �مل�ص بها عن طريق ت�صويه �لو�قع“57

قال قائد �لقو�ت �جلوية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ت�صفيكا يا�صوموفيت�ص Zvika Haimovich �إن   •

حركة حما�ص حت�ّصن من قدر�تها �ل�صاروخية وجتري جتارب يومية عليها، ما ي�صري �إىل �أن 

.
58

“�إ�رش�ئيل“ يف �حلرب �لقادمة مع غزة قد تتعر�ص ملئة �صاروخ يف وقت و�حد
م�رش،  يف  وتخابر  جت�ص�ص  ق�صية  �أكب  على  �ل�صتار  �الإ�صماعيلية  جنايات  حمكمة  �أ�صدلت   •

Ovadia case. وق�صت �ملحكمة باملوؤبد على كل  “�صبكة عوفاديا“  با�صم  �إعالمياً  و�ملعروفة 

من �ملتهم عودة طلب �إبر�هيم برهم، و�صالمة حامد فرحان �أبو جر�د ح�صورياً. كما ق�صت 

غيابياً باملوؤبد على �ملتهمني حممد �أحمد عيادة �أبو جر�د، و�صتة �إ�رش�ئيليني منهم �أربعة �صباط 

.
59

بجهاز �ملخابر�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية
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�لفل�صطيني،  �ل�صعب  لدعم  و�الإن�صاين  �لتنموي  �مللتقى  �لدوحة  �لقطرية  بالعا�صمة  �فتتح   •

بهدف  ودولية،  �إقليمية  �إن�صانية  منظمة   75 مب�صاركة  �خلريية  قطر  موؤ�ص�صة  نظمته  و�لذي 

تن�صيق �جلهود و�إطالق مبادر�ت تنموية مل�صاعدة �لفل�صطينيني. وقال �ملدير �لعام ل�صندوق 

قطر للتنمية، ر�عي �مللتقى، �إن �إجمايل �لدعم �لذي قدمته قطر من خالل �ل�صندوق فقط، و�صل 

.
60

�إىل 810 ماليني دوالر يف �ل�صنو�ت �خلم�ص �ملا�صية

اخلمي�س، 2017/3/9

�الأوقاف،  جمل�ص  عليه  وّقع  م�صرتك،  بيان  يف  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  �لهيئات  دعت   •

�لقد�ص ومفتي  بالقد�ص،  �لعليا  �الإ�صالمية  و�لهيئة  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف   ود�ئرة 

و�لديار �لفل�صطينية؛ �لفل�صطينيني �إىل عدم �المتثال لقانون فر�ص قيود على ��صتخد�م مكب�ت 

.
61

�ل�صوت يف �الأذ�ن

بينهم  �لغربية،  �ل�صفة  �أنحاء  يف  فل�صطينياً   14 طالت  �عتقاالت  حملة  �الحتالل  قو�ت  �صنّت   •

�إىل  �أعد�د �لنو�ب �لفل�صطينيني �الأ�رشى  �لنائب عن حمافظة �خلليل �صمرية �حلاليقة، لريتفع 

.
62

ع�رشة

ك�صف �صالح �لبدويل، �لقيادي يف حركة حما�ص، عن توجه �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني   •

لعمل �لقانونية  �ملرجعية  ب�صفته  غزة،  قطاع  يف  �لو�قع  مع  تتالءم  �إد�رية  �صيغة   الإيجاد 

وكالء �لوزر�ء يف �لقطاع؛ من �أجل تخفيف �ل�صغوطات �لتي يو�جهونها، ومبا ي�صكل ر�فعة 

.
63

للعمل �الإد�ري

جمريات  عن  �ملدنيني  لتحييد  ت�صعى  و�أنها  �الأطفال،  ت�صتهدف  ال  �أنها  �لق�صام  كتائب  �أكدت   •

�لكتائب، يف كلمة م�صجلة لها خالل ندوة حو�رية، دعاية �الحتالل  �لع�صكري. ونفت  �لعمل 

و�ملوؤ�ص�صات  و�مل�صت�صفيات  �لعبادة  دور  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ��صتخد�م  وزعمه  �ل�صهيوين، 

.
64

�ملدنية، دروعاً ب�رشية حلماية عنا�رشها وقادتها

�لرو�صي  �لرئي�ص  لقائه  خالل  بحث  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

وعده  بوتني  �أن  نتنياهو  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  يف  �الأ�رشى  �جلنود  ق�صية  بوتني،  فالديري 

بامل�صاعدة يف هذه �لق�صية، و�لعمل على �إعادة �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى، و�جلثث �ملحتجزة لدى 

�صورية  يف  �إير�ن  تو�جد  م�صاألة  بوتني  �أمام  طرح  �أنه  نتنياهو  وذكر  �لفل�صطينية.  �لف�صائل 

وبناء قو�عد ع�صكرية لها وتعزيز نفوذها �لع�صكري، موؤكد�ً �أن ممار�صات �إير�ن هناك تقّو�ص 

.
65

وتهدد �ال�صتقر�ر يف �ملنطقة، ومبيناً �أن “�إ�رش�ئيل“ لن تقبل بذلك

قالت ت�صيبي ليفني، �لقيادية يف �ملع�صكر �ل�صهيوين، �إن “�لهدف من قانون �ملوؤذن هو لي�ص   •

“�أنها  �صحفي،  ت�رشيح  يف  ليفني،  و�أ�صافت  و�لتوتر“.  �لكر�هية  ن�رش  و�إمنا  �ل�صوت  منع 
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�أجل  من  معاً  نحاربهم  �أن  يجب  �لذين  �ملتكبين  ولكن  �الإ�رش�ئيليني،  �لعرب  م�صاألة  لي�صت 

هوية دولة �إ�رش�ئيل“. وقال رئي�ص حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( يائري البيد، �إنه “يخجل 

.
كيهودي من هذه �خلطوة“66

ر�صدت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية ميز�نية بقيمة مليار �صيكل )نحو 270 مليون دوالر( وذلك   •

�صحيفة  وبح�صب  �لنقب.  �إىل  �لبالد  مركز  من  �لع�صكرية  �ل�صناعات  نقل  يف  �لبدء  �أجل  من 

كلكلي�صت Calcalist فقد تقرر �لبدء بخطو�ت عملية لنقل �ملع�صكر�ت و�ل�صناعات �لع�صكرية 

�ملمتدة على م�صاحة تبلغ �أكرث من �صبعة �آالف دومن )�صبعة كيلومرت�ت مربعة(، �إىل �صحر�ء 

.
67

�لنقب، حيث �صيبنى مكانها م�صاريع �إ�صكان ت�صمل �أكرث من 20 �ألف وحدة �صكنية

قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ال�صتعانة بنحو �ألفي عامل �أجنبي، من �أجل ت�رشيع بناء �جلد�ر   •

يف حميط قطاع غزة. وُيتوقع ��صتخد�م ما بني 1,500–2,000 عامل �أجنبي للم�صاعدة يف بناء 

.
68

�جلد�ر �أ�صفل �الأر�ص

�أن  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  للهيئة  �لعام  �الأمني  عي�صى،  حنا  ك�صف   •

مليون   100 من  يقرب  ما  �لقد�ص  �رشقي  يف  �لفل�صطينيني  من  �صنوياً  جتمع  �الحتالل  بلدية 

من  وغريها  و�لتعليم  �لتحتية  �لبنية  لتطوير  وتخ�ص�صها  ت�رشفها  لكنها  ك�رش�ئب،  دوالر 

 .
69

�لتفا�صيل على �جلزء �لغربي، �أي للم�صتوطنني �ليهود يف �ملدينة

على   110 �لـ  للمرة  �لنقب  يف  �لعر�قيب  قرية  منازل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  هدمت   •

.
70

�لتو�يل

قال مارك تونر Mark C. Toner، �لقائم باأعمال �ملتحدث بل�صان وز�رة �خلارجية �الأمريكية   •

�لتحتية،  �لبنى  �ملياه،  مثل  �لغربية  �ل�صفة  يف  مل�صاريع  دوالر  مليون   220.3 حتويل  “مّت  �أنه 

�إعادة  �إىل  �إ�صافة  �لقانون  و�صيادة  �ملحلي  �حلكم  �ملدين،  �ملجتمع  �ملتجددة،  �لطاقة  �لتعليم، 

�ل�صلطة  �إىل  مبا�رشة  �صيتوجه  �الأمو�ل  هذه  من  �صيء  “ال  �أن  تونر  و�أو�صح  غزة“.  �إعمار 

.
�لفل�صطينية“71

�الأمريكي على تعيني ديفيد فريدمان  �ل�صيوخ  �لعالقات �خلارجية يف جمل�ص  �صادقت جلنة   •

.
�صفري�ً للواليات �ملتحدة لدى “�إ�رش�ئيل“72

اجلمعة، 2017/3/10

تلقى رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �ت�صاالً هاتفياً من �لرئي�ص �الأمريكي دونالد   •

تر�مب. وقال �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل �أبو ردينة، �إن �لرئي�ص تر�مب وّجه دعوة 

.
73

ر�صمية للرئي�ص عبا�ص لزيارة �لبيت �الأبي�ص قريباً، لبحث �صبل ��صتئناف �لعملية �ل�صيا�صية



117

اآذار/ مار�س 2017

�الأمة  بعقيدة  �مل�صا�ص  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �أكد   •

ومقد�صاتها �صيفجر طاقاتها ومقاومتها �صّد �الحتالل. وقال هنية، خالل كلمة له يف �فتتاح 

م�صجد �لعكلوك �صمال قطاع غزة، �إن قر�ر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مبنع �الأذ�ن يف �لقد�ص �ملحتلة 

قر�ر فا�صل لن يكتب له �لنجاح. و�أ�صاف، �إذ� كان هذ� �لقر�ر بالقر�ءة �لتمهيدية، فهو �صيكون 

.
74

مرحلة متهيدية لزو�ل �الحتالل

قال رئي�ص كتلة �لبيت �ليهودي �لوزير نفتايل بينيت، �إن �ملوؤ�ص�صات �للبنانية، و�لبنية �لتحتية،   •

�أن  يجب  هذه  “كل  �للبناين،  �جلي�ص  وقو�عد  و�جل�صور،  �لكهرباء،  توليد  وحمطات  و�ملطار، 

تكون �أهد�فاً �رشعية ملهاجمتها �إذ� ن�صبت حرب. ويجب �أن نقول هذ� لهم وللعامل منذ �الآن. �إذ� 

�أطلق حزب �هلل �صو�ريخ على �جلبهة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية، فهذ� يجب �أن يعني �إعادة لبنان �إىل 

.
�لع�صور �لو�صطى“75

علق �الأ�صري �ل�صحفي حممد �لقيق �إ�رش�به �ملفتوح عن �لطعام منذ 33 يوماً، بعد �لتو�صل �إىل   •

.
�تفاق مع �صلطات �الحتالل، يق�صي باالإفر�ج عنه يف 762017/4/14

ال�صبت، 2017/3/11

�أعلن وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �أن دولة فل�صطني �أ�صبحت ع�صو�ً مر�قباً يف   •

.
77Association of Caribbean States منظمة دول �لكاريبي

قال رئي�ص �الئتالف �حلكومي يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي ديفيد بيتان �إن رئي�ص �لوزر�ء بنيامني   •

نتنياهو لن ي�صتقيل من من�صبه “حتى لو وجهت الئحة �تهام �صّده“. ونقل موقع و�ال �لعبي 

عن بيتان قوله خالل ندوة ثقافية، “�أنا �أقول للجميع لن يكون هناك �أي لو�ئح �تهام �صّد بيبي 

.
الأنه ال يوجد �صيء“78

�الإ�صي  خمي�ص  غزة  قطاع  يف  �الإ�صالمية  باجلامعة  �لطب  كلية  يف  �ملحا�رش  �لطبيب  فاز   •

 Evidence-Based بالب�هني  �مل�صند  “�لطب  ثقافة  بن�رش  لدوره  �لطب،  يف  دولية  بجائزة 

جامعة  و�أو�صحت  �لقطاع.  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف  من  بالرغم   ،“Health Care

�أن �لطبيب �الإ�صي  University of Oxford �لبيطانية، عب موقعها �الإلكرتوين،  �أك�صفورد 

كوليج كيلوك  كلية  من  و�الإبد�ع  �الإجناز  بجائزة  فازو�  �أكادييني  ثالثة  من  �الأول   كان 

.
79Kellogg College’s Community Engagement and Academic Merit Award

االأحد، 2017/3/12

باختطاف  تنديد�ً  �حتجاجية  وقفة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  نظمت   •

�الحتالل نو�ب �ل�صعب �لفل�صطيني؛ و�أكد �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر، 
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يف كلمة له خالل �لوقفة، رف�صه ل�صيا�صة �الحتالل باختطاف �لنو�ب. كما قال رئي�ص �لكتلة 

يف  �ملختطفني  �ل�صعب  ونو�ب  �لفل�صطينيني  باالأ�رشى  تفرط  لن  �حلركة  �إن  �لزهار  حممود 

.
80

�صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

�ل�صلح  حمكمة  �أمام  �عت�صمو�  �لذين  �ملتظاهرين  ع�رش�ت  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  قمعت   •

�ل�صهيد با�صل �الأعرج ورفاقه �خلم�صة،  يف ر�م �هلل يف �ل�صفة �لغربية �حتجاجاً على حماكمة 

�أدى  ما  بع�صهم،  على  بال�رشب  و�عتدت  لتفريقهم،  و�لفلفل  و�لغاز  �ل�صوت  قنابل  و�أطلقت 

�إىل عدد من �الإ�صابات و�العتقاالت. فيما قررت حمكمة �ل�صلح �إغالق ملف �ل�صهيد �الأعرج، 

.
81

و��صتكمال حماكمة بقية رفاقه �الأ�رشى حالياً يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

تابعة حلركة حما�ص يف مناطق  �عتقال خاليا ع�صكرية  �الإ�رش�ئيلي عن  �ل�صاباك  �أعلن جهاز   •

خمتلفة بال�صفة �لغربية، جنحت بتنفيذ عدة عمليات، وجتنيد �صبان �أبدو� ��صتعد�دهم لتنفيذ 

.
82

عمليات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية، بح�صب مز�عم �الحتالل

حّذر �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل من خطورة ذهاب رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

حممود عبا�ص �إىل و��صنطن بطريقة �نفر�دية، بعيد�ً عن �الإجماع �لفل�صطيني. و�نتقد �لبدويل 

�الأمريكي  �لرئي�ص  �أجر�ها  �لتي  �لهاتفية  �ملكاملة  لنتائج  و�لت�صخيم“  بـ“�ملبالغة  و�صفه  ما 

�ملكاملة  تكون  �أن  �لبدويل  و��صتبعد  عبا�ص.  مع   2017/4/10 �جلمعة  يوم  تر�مب  دونالد 

ل�صالح فل�صطني، و�أعرب عن خ�صيته من �أن تكون جزء�ً من م�صار متكامل لت�صفية �لق�صية 

.
83

�لفل�صطينية

�لفل�صطينية،  �ل�صعبية لتحرير فل�صطني تعليق م�صاركتها باالنتخابات �ملحلية  �أعلنت �جلبهة   •

لوقفة  �لفل�صطينية  �الأمن  قو�ت  تفريق  على  �حتجاجاً   ،2017 مايو  �أيار/  يف  �إجر�وؤها  �ملزمع 

.
84

�حتجاجية يف مدينة ر�م �هلل، و�العتد�ء على �مل�صاركني فيها

رّد �ملتحدث با�صم حركة حما�ص يف لبنان ر�أفت مرة على �لت�رشيحات �لتي �أطلقها �لبطريرك   •

�ملاروين ب�صارة �لر�عي ب�صاأن �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، و�لتي دعاهم فيها �إىل �لرحيل، 

نَف�صاً  “حتمل  �أنها  �إىل  �لنظر  الفتاً   ،1975 �صنة  يف  �حلرب  �ندالع  م�صوؤولية  �إياهم  حممالً 

حتري�صياً وال تخدم �ال�صتقر�ر �للبناين“. وقال مرة: “�ملنطقة متر بو�حدة من �أ�صعب �ملر�حل، 

د�عي  ال  وبالتايل  �ملحلية،  و�النق�صامات  �خلارجية،  و�لتدخالت  �ملذهبية،  �ل�رش�عات  حيث 

ال�صتح�صار �ملا�صي و��صتخد�م لغة �لعنف، و�لتخوين، و�الإ�صاءة، و�لتحري�ص“. ور�أى مرة، 

�أن “ال مبر على �الإطالق للكالم �لذي �أطلقه �لر�عي“، م�صري�ً �إىل �أنه “ال يخدم �أجو�ء �لهدوء 

و�لود �لتي يجب �أن ت�صود �لعالقة �للبنانية – �لفل�صطينية“. و�أ�صاف: “�ملطلوب �لعودة للكالم 

.
�حلكيم، و�لعقالين، و�لو�عي، للمحافظة على م�صالح �للبنانيني، كما �لفل�صطينيني، �لعليا“85
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ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي،  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  �إن  �الأوىل  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  قالت   •

كات�ص �أجرى يف �الأ�صابيع �ملا�صية حمادثات مع �الحتاد �الأوروبي وممثلني عن دول عربية، 

.
86

من �أجل �إقامة جزيرة ��صطناعية مقابل �صاطئ غزة

يتخرجون  طالب  �ألف   21 �أن  �إىل  �لقد�ص  �صحيفة  عليها  ح�صلت  و�أرقام  �إح�صائيات  ت�صري   •

بكالوريو�ص، خريج  �ألف   14 نحو  بينهم  من  غزة،  قطاع  وكليات  جامعات  من   �صنوياً 

و6 �آالف خريج دبلوم. و�أن نحو 48l% منهم يح�صل على فر�صة عمل موؤقت بعد �صنة على 

�الأقل من تخرجه، ونحو 25l% منهم يح�صلون على فر�صة عمل جيدة يف جمال تخ�ص�صهم 

.
87

بعد تخرجهم بفرتة ق�صرية

�أفرجت �الأجهزة �الأمنية عن �جلندي �أحمد �لدقام�صة، �لذي قال، قبل منع �ل�صحفيني من �لبقاء   •

�ل�صهيوين،  �لكيان  مع  �لتطبيع  كذبة  ت�صدقو�  “ال  عنه:  باالإفر�ج  مهنئني  ��صتقباله  مكان  يف 

�إىل �لناقورة  ومن  �لنهر،  �إىل  �لبحر  من  و�حدة  فل�صطني  �لدولتني،  حّل  كذبة  ت�صدقو�   وال 

.
�أم �لر�رش��ص، وال توجد دولة ��صمها �إ�رش�ئيل“88

�نتقد �ملمثل �الأمريكي �لعاملي ريت�صارد جري Richard Gere “�إ�رش�ئيل“، ب�صبب م�صتوطناتها   •

يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وقال جري: “�مل�صتوطنات ��صتفز�ز �صخيف... �إنها بالتاأكيد لي�صت 

�صمن برنامج �صخ�ص يريد عملية �صالم حقيقية“. و�صدد على “�رشورة �إقامة دولتني تكون 

.
فيها �لقد�ص عا�صمة لل�صعبني، ومدينة مفتوحة حرة“89

االإثنني، 2017/3/13

��صت�صهد �صاب مقد�صي و�أ�صيب �رشطيان �إ�رش�ئيليان بعملية طعن مبنطقة باب �الأ�صباط يف   •

.
90

�لقد�ص

“يف  �لفي�صبوك:  على  �صفحته  على  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  كتب   •

م�صتهل حماولة جديدة لتحريك مفاو�صات �صيا�صية بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، يجدر بنا 

��صتخال�ص �لعب من �ملا�صي. �لعبة �الأوىل هي �أن �أي حماولة حلل �مل�صاألة �لفل�صطينية على 

�أ�صا�ص �أر�ص مقابل �صالم م�صريها �لف�صل �مل�صبق“. و�أ�صاف �أن “�لطريق �لوحيد للتو�صل 

�إقليمية �صاملة“. و�صدد  �أر��ٍص، وتبادل �صكاين كجزء من ت�صوية  �إىل �تفاق د�ئم هي بتبادل 

على �أنه “ال يكن �أن تقوم دولة فل�صطينية من�صجمة من حيث �صكانها بدون �أي فرد يهودي، 

�صكانها  من   %22l مع  �لقومية  ثنائية  دولة  �إ�رش�ئيل  تكون  بينما  �لفل�صطينيني،  من   %100lو

.
�لفل�صطينيني“91
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رف�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  �مل�صرتكة  �لعربية  �لقائمة  رئي�ص  عودة،  �أين  �لنائب  جدد   •

وقال  �ل�صكاين“.  بـ“�لتبادل  �خلا�ص  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �قرت�ح 

من لطردهم  “حماولة  هو  �ل�صمال  يف  �ملثلث  عرب  من  للتخل�ص  ليبمان  �صعي  �إن   عودة 

 .
�ملو�طنة“92

حتقيق،  جلنة  ت�صكيل  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لد�خلية،  وزير  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  رئي�ص  قرر   •

للوقوف على �أحد�ث “مبنى �ملحاكم“ يف �لبرية ويف حمافظة بيت حلم، ل�صمان �لو�صول �إىل 

.
93

حقيقة ما حدث

�لتابعة  �الأمن  �أجهزة  �أن قمع  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �لثاين لرئي�ص  �لنائب  ر�أى ح�صن خري�صة،   •

لل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل لوقفة �صلمية يوم �الأحد 2017/3/12، هو “ت�رشف خارج عن 

“�ل�صهيد �الأعرج  �أ�صود وحزين للفل�صطينيني“. وقال خري�صة  ثقافة �ل�صعب وتر�ثه، يف يوم 

من  �أن  �إىل  م�صري�ً  ومقاومته“،  وثباته  �صموده  يف  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �حلقيقي  �ملمثل  هو 

 .
94

مار�ص �لعنف يف ر�م �هلل �صّد �ملحتجني، �صيمار�صه غد�ً ويف �مل�صتقبل

فكرة  “رف�ص  حول  �صيا�صية  ندوة  خالل  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

غزة، قطاع  يف  م�صتقلة  دولة  الإقامة  ت�صعى  ال  “حما�ص  �إن  للقطاع“،  دولية  قو�ت   �إدخال 

وال تقبل بدول بدونه“. و�صدد على رف�ص حركته لفكرة �إدخال قو�ت دولية للقطاع، ور�أى 

“�لتهرب من �لو�قع �جلديد �لذي فر�صته �ملقاومة يف غزة ومن منح �ل�صعب  �أن �لهدف منها 

على فل�صطينية  دولة  باإقامة  حركته  قبول  عن  ر�صو�ن  �أعرب  كما  حلقوقه“.   �لفل�صطيني 

.
حدود 1967، مع عدم �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“95

للحكومة  �قرت�حاً   Miri Regev ريغف  ومريي  �ألكني  زئيف  �الإ�رش�ئيليان  �لوزير�ن  قدم   •

�الإ�رش�ئيلية لتاأ�صي�ص �صندوق لـ“تر�ث جبل �لهيكل“ )�أي �مل�صجد �الأق�صى(، مبيز�نية �صنوية 

على قر�ر  ياأتي رد�ً  باأنه  �قرت�حهما  �لوزير�ن  �ألف دوالر(. وبرر   550 مليوين �صيكل )نحو 

  United Nations Educational )�ليون�صكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة 

.
96Scientific and Cultural Organization )UNESCO(l

�إي  موبيل  �رشكة  ل�رش�ء  �تفاقاً   Intel �إنتل  �الأمريكية  �حلا�صوب  رقائق  �رشكة  �أبرمت   •

Mobil-e �الإ�رش�ئيلية، بنحو 15 مليار دوالر. وو�صف مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

بنيامني  و�صارع  �إ�رش�ئيل“.  تاريخ  يف  �صفقة  “�أكب  باأنه  �التفاق  هذ�  مكتوب،  ت�رشيح  يف 

نتنياهو لالت�صال هاتفياً مع مدير عام �رشكة موبيل �إي، وقال: “هذه �ل�صفقة تثبت ب�صكل 

عاملياً  تكنولوجياً  مركز�ً  ت�صبح  �إ�رش�ئيل  تتحقق...  نقودها  �لتي  �لروؤية  باأن  در�ماتيكي 

 .
لي�ص يف جمال �ل�صايب فح�صب، بل �أي�صاً يف جمال �صناعة �ل�صيار�ت“97
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يف �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ندلعت  �لتي  �لقد�ص  �نتفا�صة  �صهد�ء  عدد  بلغ   • 

�أفاد به تقرير �صادر عن  285 �صهيد�ً، بح�صب ما  2015 ما جمموعه  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 

مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني. و��صت�صهد 79 طفالً وطفلة �أعمارهم 

24 �صهيدة،  29l%. وبلغ عدد �لن�صاء �للو�تي ��صت�صهدن  18عاماً، �أي ما ن�صبته  ال تتجاوز �لـ 

.
98ً

بينهن 12 قا�رشة �أعمارهن ال تتجاوز �لـ 18عاما

 ،2016 ل�صنة  فل�صطني  يف  �لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  و�قع  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  ��صتعر�ص   •

�آذ�ر/ مار�ص من كل �صنة. فقد بلغ   13 �لفل�صطيني، �لذي ي�صادف يف  �لثقافة“  “يوم  ملنا�صبة 

كما   ،2016 �صنة  يف  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  عامالً  ثقافياً  مركز�ً   612 �ملر�كز  عدد 

يقارب ما  �إىل  باالإ�صافة  م�صارك،  �ألف   583 نحو  �لثقافية  �الأن�صطة  يف  �مل�صاركني  عدد   بلغ 

 .
99

206 �آالف ز�ئر ز�رو� �ملتاحف يف فل�صطني

طلب رئي�ص �لوزر�ء �للبناين �صعد �حلريري من وزير �خلارجية جب�ن با�صيل �إعد�د ر�صالة   •

.
100

مف�صلة �إىل جمل�ص �الأمن �لدويل ب�صاأن �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية للبنان

الثالثاء، 2017/3/14

لـ“عملية  �الأمريكي  �ملوفد  مع  �هلل،  ر�م  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �لتقى   •

�ل�صلطة  �لتز�م  تاأكيد  �لطرفان  وجدد   ،Jason Greenblatt غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم“ 

�لفل�صطينية و�لواليات �ملتحدة بدفع “�ل�صالم“ �حلقيقي و�لد�ئم بني “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني. 

ملكافحة  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �ملتحدة  للواليات  �مل�صرتك  �لت�صميم  على  �لتاأكيد  �أعاد�  كما 

.
“�لعنف و�الإرهاب“101

يف  خرجو�  �لذين  �ملحتجني  �لرجوب  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رّش  �أمني  و�صف   •

م�صرية �صّد �ل�صلطة و�لتن�صيق �الأمني، باأنهم “جمموعة مرتزقة لهم �أجند�ت خارجية تهدف 

�صفحته  عب  له  من�صور  يف  �لرجوب،  وخاطب  �لوطني“.  وبامل�رشوع  بال�صلطة  �الإطاحة  �إىل 

�لر�صمية يف �لفي�صبوك، رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل باأن يوقف ما و�صفها بـ“حالة �لفلتان“ 

.
102

فور�ً، قائالً �إنه ال د�عي للمهنية �لز�ئدة عب ت�صكيل جلنة حتقيق، وفق تعبريه

بالقيام  �لوطني  �لوفاق  حكومة  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  طالب   •

بو�جباتها كاملة جتاه قطاع غزة، و�أاّل تلقي بامل�صائب على �لقطاع وتغرقه يف �مل�صاكل. وقال 

�لفل�صطينية هي بو�بة �جلميع،  �لتحرير  �أن منظمة  �حلية، يف كلمة له خالل مهرجان، نوؤمن 

مت�صائالً يف �لوقت ذ�ته، كيف لها �أن تبقى قائدة لل�صعب �لفل�صطيني، وهي ما تز�ل موؤ�صدة 

�أمام �أبنائها و�صعبها. وقال �إن قيادة حما�ص و�لق�صام و�لف�صائل ال ت�صعى �إىل �حلرب، لكن يف 

.
103

حال �ُصنّت علينا �حلروب �صنقاتل كاالأ�صود و�الأبطال



122

اليوميات الفل�سطينية

�الأهلي  و�ل�صلم  �الأمني  �ال�صتقر�ر  على  حر�صها  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ف�صائل  �أكدت   •

وجددت  و�لفل�صطيني.  �للبناين  �ل�صعبني  تربط  �لتي  �الأخوية  بالعالقة  ومت�صكها  لبنان،  يف 

ف�صائل  �رش  �أمني  برئا�صة  بريوت،  يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  يف  عقد  �جتماع  خالل  �لف�صائل، 

�لفل�صطينية  �لقوة  لت�صكيل  يتطلب  ما  كل  لتقدمي  ��صتعد�دها  �لعرد�ت،  �أبو  فتحي  �ملنظمة 

.
104

�مل�صرتكة يف خميم عني �حللوة، على قاعدة �لقيام باملهام �الأ�صا�صية �ملنوطة بها

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه “ال يكن �حلديث مرحلياً عن �تفاقات مع   •

.
�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�إمنا عن بد�يات متتالية من �مل�صارحة و�ملكا�صفة“105

قال وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز �إن م�صتعمرة معاليه �أدوميم يف �لقد�ص هي جزء   •

.
من “دولة �إ�رش�ئيل“106

�رشعت جمموعة من �مل�صتوطنني يف �إقامة بوؤرة ��صتيطانية جديدة على �أر��صي �لفل�صطينيني،   •

على �الأغنام  لرتبية  برك�ص  �إقامة  يف  بد�أو�  بعدما  �ملغري،  قرية  من  بالقرب  �هلل،  ر�م   �رشق 

.
107

جبل �لطبون من �أر��صي قرى �ملغري و�أبو فالح وكفر مالك، �رشق ر�م �هلل

يزورون  و�جلز�ئر  وتون�ص،  �ملغرب،  من  �صحفيني  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •

.
108

“�إ�رش�ئيل“، بدعوة من وز�رة خارجيتها، من �أجل �لتعرف على “�إ�رش�ئيل“ �حلقيقية
�الأ�صرية  ت�صليم  �الأردن  من  طلبت  �الأمريكية  �حلكومة  �أن  �الأمريكية  �لعدل  وز�رة  �أعلنت   •

�ملحررة �أحالم �لتميمي ب�صبب مقتل مو�طنني �أمريكيني يف �لعملية �لتي �صاركت فيها يف �لقد�ص 

.
مبطعم “�صبارو Sbaroo“ و�لتي قتل فيها 15 �إ�رش�ئيلياً يف �صنة 1092001

�إثر رف�ص حو�جز �لنظام �ل�صوري �ل�صماح لهم باخلروج من  �أطفال فل�صطينيني  تويف ثالثة   •

.
110

بلدة يلد�، لتلقي �لعالج يف م�صت�صفيات دم�صق

قام �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية باإجر�ء ��صتطالع للر�أي �لعام �لفل�صطيني   •

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف �لفرتة 8–2017/3/11. وتوؤكد نتائج �لربع �الأول من 2017 

ثلثا  ويطالب  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  �أد�ء  عن  �لر�صا  عدم  من  عالية  ن�صبة  وجود  ��صتمر�ر 

�أ�صو�تهم با�صتقالته؛ ولكن لو جرت �نتخابات رئا�صية جديدة فاإنه يح�صل على  �مل�صتطلعة 

ن�صبة متطابقة من �الأ�صو�ت �لتي قد يح�صل عليها مر�صح حركة حما�ص �إ�صماعيل هنية. كما 

�أ�صهر،  ثالثة  قبل  �لو�صع  عليه  كان  مبا  مقارنة  فتح  حركة  �صعبية  تر�جع  �إىل  �لنتائج  ت�صري 

.
111

عندما �رتفعت �صعبيتها قليالً على �صوء عقد �ملوؤمتر �ل�صابع للحركة

االأربعاء، 2017/3/15

 United Nations )�إ�صكو�(  �آ�صيا  �ملتحدة �القت�صادية و�الجتماعية لغرب  �تهمت جلنة �الأمم   •

“�إ�رش�ئيل“ بارتكاب   Economic and Social Commission for West Asia )ESCWA(l
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يف  ذلك  وجاء  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  �صّد   )Apartheid )�أبرتهايد  �لعن�رشي  �لف�صل  جرية 

�للبنانية بريوت،  �لعا�صمة  �لتنفيذية لالإ�صكو� ريا خلف، يف  �الأمينة  موؤمتر �صحفي عقدته 

“ممار�صات �إ�رش�ئيل جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني  �أعدته جلنتها حول  و��صتعر�صت فيه تقرير�ً 

وم�صاألة �لف�صل �لعن�رشي“. و�أ�صارت خلف �إىل �أن تقرير جلنتها يخل�ص بو�صوح و�رش�حة 

�إىل �أن “�إ�رش�ئيل دولة عن�رشية �أن�صاأت نظام )�أبارتايد( ي�صطهد �ل�صعب �لفل�صطيني باأكمله“. 

�صوؤون  ملتابعة  طو�رئ  حالة  �إعالن  �إىل   Richard Falk فولك  ريت�صارد  �لتقرير  ُمِعد  ودعا 

�الأ�ص�ص  �لتقرير �صي�صع  �إن  �لعن�رشي. وقال  �لف�صل  �لذين يعانون يومياً من  �لفل�صطينيني 

�ملنا�صبة ملالحقة �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ودعا �لدول �الأع�صاء يف �الأمم �ملتحدة �إىل �أخذ 

.
112

�ملبادرة وتقدمي �لتقرير �أمام �جلمعية �لعامة حتى يتم �لنظر فيه وتبنيه

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان مفيد �حل�صاينة عن �رشف 4.5 ماليني دوالر �أمريكي   •

الأ�صحاب �ملنازل �ملدمرة كلياً يف قطاع غزة، �مل�صتفيدين من �ملنحة �لكويتية. وقال �حل�صاينة، 

.
113ً

يف ت�رشيح �صحفي، �إنه �صيتم �رشف �ملبلغ لـ 550 مو�طناً فل�صطينيا

�أطلقت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنار �صوب فتاة فل�صطينية؛ بزعم حماولتها تنفيذ عملية   •

.
114

دع�ص قرب م�صتعمرة غو�ص عت�صيون، �صمال �خلليل

قالت �ملتحدثة با�صم �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية لوبا �ل�صمري، يف بيان لها، �إن �ل�رشطة نفذت عملية   •

��صم  حتت  تعمل  ع�صكرية“  “خلية  خاللها  �عتقلو�  و�جلي�ص،  �ل�صاباك  جهاز  مع  م�صرتكة 

“تنفيذها“ عمليات �صّد  كتائب �صهد�ء �الأق�صى، يف بلدة �لر�م �صمايل مدينة �لقد�ص، بدعوى 

.
115

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية

“�إ�رش�ئيل“  بني  نهائية  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  يعلون  مو�صيه  �ل�صابق  �لدفاع  وزير  ��صتبعد   •

و�لفل�صطينيني يف �مل�صتقبل �لقريب، لكنه �أعرب عن معار�صته �صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، 

.
116

بينما َدَعَم �النف�صال �ل�صيا�صي عن �لفل�صطينيني

مبنع  يق�صي  قانوين  تعديل  على  و�لثالثة،  �لثانية  بالقر�ءتني  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �صادق   •

�الإذ�عة  وح�صب  �لكني�صت.  �نتخابات  خو�ص  من  لالإرهاب“  “د�عمة  باأقو�ل  �أدلو�  �أ�صخا�ص 

.
�لعبية �لعامة، فاإنه مّت طرح هذ� �لتعديل من قبل �أع�صاء كتلة حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“117

�عتقلت �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية 13 �صخ�صاً، بينهم م�صوؤولون كبار يف �رشكة “�ل�صناعات �جلوية   •

.
�الإ�رش�ئيلية Israel Aerospace Industries )IAI(l“، بتهم ف�صاد “ممنهج“118

 ،1967/6/15 يف  ُو�صعت  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  لوز�رة  �رشية  وثيقة  عن  �لك�صف  جرى   •

وتركهم غزة،  قطاع  من  فل�صطيني  مئة  نحو  وترحيل  بطرد  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيام   توؤكد 
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�لقطاع على هوية من زرع  ي�صريون باجتاه �صيناء كعقاب جماعي، بفعل ت�صرت �صكان من 

.
119

لغماً �أر�صياً �صّد �الحتالل

�صجون  يف  فاأكرث  باملوؤبد  �ملحكومني  �الأ�رشى  عدد  �إن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  قال   •

.
120ً

�الحتالل �رتفع �إىل 498 �أ�صري�

�أ�صدرت حمكمة �صلح جز�ء عّمان قر�ر�ً يق�صي برف�ص ت�صليم �الأ�صرية �ملحررة من �ل�صجون   •

لـ“عدم وجود �تفاقية للت�صليم بني �الأردن  �أحالم �لتميمي لل�صلطات �الأمريكية،  �الإ�رش�ئيلية 

.
و�أمريكا“121

و�ملياه،  �ل�صحة،  قطاعات  �صملت  فل�صطني،  يف  م�رشوعاً  ت�صعني  �لقطري  �الأحمر  �لهالل  نفذ   •

و�لتعليم �لعايل، ومبيز�نية تتجاوز 114 مليون دوالر، وذلك منذ بدء �أعماله هناك �صنة 2002، 

.
ومرور�ً بافتتاح بعثتني متثيليتني له يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صنة 1222008

اخلمي�س، 2017/3/16

�أقّر نو�ب حركة حما�ص يف قطاع غزة �لتعديالت �لتي �أجريت على قانون �للجنة �الإد�رية، �لتي   •

.
123

�صتوكل لها مهام �إد�رة �ملوؤ�ص�صات �حلكومية يف �لقطاع

منظمة  �لفل�صطيني  �لقومي  �ل�صندوق  �أن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن   •

“�إرهابية“ ب�صبب �لدعم �لذي يقدمه هذ� �ل�صندوق لعنا�رش متار�ص ن�صاطات “�إرهابية“ �صّد 
�أ�صا�صي التفاق  �إن �إعالن ليبمان هو خرق  “�إ�رش�ئيل“. وقالت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية 
�أو�صلو �ملوقع بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل“، م�صرية �إىل �أن �ل�صندوق �لقومي 

.
124

من موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير

�لدولية  �ملفاو�صات  ل�صوؤون  �الأمريكي  �ملبعوث  �أن  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صار   •

جاي�صون غرينبالت جاء م�صتمعاً، خالل زيارته لر�م �هلل، ومل يحمل حلوالً مقرتحة للق�صية 

�لفل�صطينية. و�صدد عبا�ص على �أنه “�إذ� قامت �أي �إد�رة مبا فيها �إد�رة تر�مب بنقل �ل�صفارة �إىل 

 .
�لقد�ص فهي �صتدمر بذلك عملية �ل�صالم“125

�إىل  �لتو�صل  خالله  من  �أكدت  �الإعالم،  و�صائل  على  بياناً  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وز�رة  عممت   •

 �تفاق مع �لنائب با�صل غطا�ص، مبوجبه �صيفر�ص عليه �ل�صجن �لفعلي ل�صنتني، و�ل�صجن مع

�ملقبل  �الأ�صبوع  مطلع  غطا�ص  �لنائب  يقدم  �أن  على  �ملحكمة(،  فرتته  )�صتحدد  �لتنفيذ  وقف 

��صتقالته من �لكني�صت. و�أكد غطا�ص نباأ توقيع �تفاق مع �لنيابة �لعامة يف �مللف �لذي فتح �صّده 

�صابقاً، م�صدد�ً على �أن كل فعل قام به كان �صخ�صياً، ونابعاً من مو�قفه �الإن�صانية و�ل�صمريية 

.
126

و�الأخالقية جتاه �الأ�رشى، و�أنه على �أمت �ال�صتعد�د لتحمل كامل �مل�صوؤولية عن ذلك
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خل�ص عدد من �حلاخامات يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل �ال�صتنتاج بعدم �إمكانية قيام �ملجندين و�ملجند�ت   •

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، باأد�ء �أدو�ر قتالية معاً. وو�صلو� �إىل هذ� �ال�صتنتاج يف “ورقة موقف“، 

“�الأكاديية �لدينية ما  بعد �أن ��صتهز�أ �حلاخام يغال ليفن�صتاين Yigal Levinstein، رئي�ص 

قبل �خلدمة �لع�صكرية Pre-military religious academy“، مب�صاركة جمند�ت يف مهمات 

.
127

قتالية

طالبت �ل�صفرية �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �الأمني �لعام �أنطونيو غوتريي�ص باإلغاء   •

تقرير جلنة �الإ�صكو�، �لذي يتهم “�إ�رش�ئيل“ مبمار�صة �الأبرتهايد �صّد �لفل�صطينيني. وقالت 

.
هايل �إن “�لواليات �ملتحدة غا�صبة من كتابة �لتقرير“128

كونهم  بحكم  �لقد�ص  �رشقي  ل�صكان  �لفريدة  بالو�صعية  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أقرت   •

يف  �إقامتهم  با�صتعادة  �ملقد�صيني  حّق  م�صبوق  غري  حكم  يف  مقررة  �الأ�صليني“،  “�ل�صكان 
.
129

�ملدينة

اجلمعة، 2017/3/17

��صتقالت وكيلة �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة و�الأمينة �لعامة �لتنفيذية لالإ�صكو� ريا خلف من   •

�لتقرير  ل�صحب  �لدولية  للمنظمة  �لعام  �الأمني  �لذي مور�ص عليها من  �ل�صغط  مهماتها، بعد 

�لفل�صطينيني.  �صّد  �الأبرتهايد  مبمار�صة  “�إ�رش�ئيل“  يتهم  و�لذي  �الإ�صكو�،  �أ�صدرته  �لذي 

وقالت خلف: “��صتقلت الأنني �أرى من و�جبي �أال �أكتم �صهادة حّق عن جرية ماثلة، و�أ�رش 

على كل ��صتنتاجات �لتقرير“. و�أعلنت �الأمم �ملتحدة �أن �الأمني �لعام للمنظمة �لدولية طلب من 

.
130

جلنة �الإ�صكو� رفع �لتقرير من موقع �للجنة على �الإنرتنت

�أ�صماه  �إن �لطائر�ت �حلربية �الإ�رش�ئيلية ق�صفت فجر�ً ما  قال �لناطق با�صم جي�ص �الحتالل   •

�مل�صاد�ت  و�إن  �هلل“،  حزب  نحو  متجهة  كانت  �صورية  �صمال  ��صرت�تيجي،  �صالح  بـ“قافلة 

�الأر�صية �ل�صورية �أطلقت �صو�ريخها باجتاه �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية �ملهاجمة. و�أ�صاف: الأول 

مرة منذ �صّت �صنو�ت تطلق �مل�صاد�ت �الأر�صية �ل�صورية �لنار باجتاه �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية، 

وجرى �إ�صقاط �أحد هذه �ل�صو�ريخ، وهو ما �صكل خطر�ً. وتابع �لبيان: �إن �النفجار�ت �لذي 

�ل�صهم  �صو�ريخ  منظومة  حماولة  عن  ناجتة  �أخرى  ومناطق  و�لقد�ص  �الأغو�ر  يف  �صمعت 

.
131

�عرت��ص �ل�صو�ريخ �ل�صورية �مل�صادة للطائر�ت

�حتفل مو�طنون فل�صطينيون يف بلدة �لعي�صاوية بتد�صني �أطول مئذنة يف �رشقي �لقد�ص، ويبلغ   •

.
132

طولها 73م
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ال�صبت، 2017/3/18

�لقاطع  رف�صه  عريقات  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  جدد   •

�لفل�صطيني  �لقومي  �ل�صندوق  باعتبار  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وزير  لقر�ر 

�عرت�ف  �إلغاء  مبثابة  ليبمان  قر�ر  عريقات  وعدَّ  �إرهابية“.  “موؤ�ص�صة  للمنظمة،  �لتابع 

.
133

“�إ�رش�ئيل“ مبنظمة �لتحرير
يف  �لق�صام  لكتائب  موقعاً  �الأقل  على  و�حد  ب�صاروخ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طري�ن  ق�صف   •

�الحتالل مدفعية  �أطلقت  كما  �إ�صابات.  �أي  وقوع  دون  من  غزة،  غرب  �ل�صاليهات   منطقة 

�أربع قذ�ئف على �الأقل �صوب موقع للمقاومة يف بيت الهيا �صمال قطاع غزة. وكانت م�صادر 

عبية ذكرت �أن �صاروخاً �أطلق من قطاع غزة �صقط يف منطقة مفتوحة يف �ملجل�ص �الإقليمي يف 

.
134

�صاحل ع�صقالن

هاجم �لنائب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �أحمد �لطيبي وزير �لدفاع �أفيجدور ليبمان، وو�صفه   •

بـ“�لعن�رشي“، ب�صب �قرت�ح تقدم به �الأخري حول ما ي�صمى “�لتبادل �ل�صكاين“. وقال �لطيبي 

�إن “ليبمان يعّد �صخ�صاً مغرور�ً يف �أف�صل حال، وعن�رشياً ال يفهم معنى �لديوقر�طية يف 

.
�أ�صو�أ �حلاالت“135

�صيا�صية  ندوة  خالل  بار�ك،  �إيهود  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  ووزير  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

تابعة  �صحنات  على  هجوماً   12 �صنّت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لنقب،  يف  �ل�صبع،  بئر  مبدينة  عقدت 

.
136

لتنظيم حزب �هلل يف �صورية خالل �لعامني �ملا�صيني

منازل  من   %70l من  �أكرث  �أن  �إىل  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  مر��صل  �أ�صار   •

�لنظام  قو�ت  ��صتمر�ر  ب�صبب  وجزئياً،  كلياً  تدمري�ً  مدمرة  �صورية،  جنوب  درعا،  خميم 

و�ملدفعية.  �لغاز  و�أ�صطو�نات  �ملتفجرة  و�لب�ميل  بال�صو�ريخ  �ملخيم  ��صتهد�ف  �ل�صوري 

�الأو�صاع  �إىل  �إ�صافة   ،1,071 لليوم  �ملخيم  �ملياه عن  �ل�صوري  �لنظام  ويتز�من ذلك مع قطع 

�الإن�صانية �لقا�صية جر�ء �حل�صار �لذي يفر�صه �جلي�ص �لنظامي على �ملخيم و�ملناطق �ملتاخمة 

.
137

له، و�لنق�ص �حلاد يف �ملو�د �لغذ�ئية و�لطبية

تو�صل باحثون يف جامعة �الإ�رش�ء بغزة، �إىل �إجناز علمي جديد، باإنتاج وقود ذي قيمة حر�رية   •

عالية، من خملفات معا�رش �لزيتون. جاء ذلك خالل بحث علمي م�صرتك لثالثة باحثني من 

�لفتاح قرمان،  �مليكانيكية و�لطاقة، وعبد  �لهند�صة  �ملتخ�ص�ص يف  �جلامعة هم: عالء م�صلم، 

�ملتخ�ص�ص يف �لكيمياء �لتحليلية وغري �لع�صوية، و�إبر�هيم �حل�صاينة �ملتخ�ص�ص يف �لهند�صة 

و�لتنمية للعلوم  �ل�صاد�ص  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �ملحكم  �لبحث  هذ�  نتائج  وعر�صت   �لزر�عية. 

Sixth International Conference on Science and Development (ICSD–VI)l، حيث 

.
138

�صارك فيه �أكرث من 180 باحثاً من عدة دول
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االأحد، 2017/3/19

حممد  �ل�صيخ  �الأق�صى  �مل�صجد  وخطيب  �لفل�صطينية  و�لديار  للقد�ص  �لعام  �ملفتي  �أ�صدر   •

ورئي�ص �صلهب،  �لعظيم  عبد  �ل�صيخ  �الإ�صالمية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  جمل�ص  ورئي�ص   ح�صني، 

�رشعية:  فتوى  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �الأق�صى  �مل�صجد  وخطيب  �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة 

�أكدت �أن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك يخ�ص �مل�صلمني جميعاً يف �أرجاء �ملعمورة، ولي�ص منح�رش�ً 

.
139

ب�صعب فل�صطني وحده

�ل�صورية  �جلوي  �لدفاع  منظومة  بتدمري  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  هدد   •

وقال  �ل�صورية.  �الأجو�ء  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملقاتالت  على  جمدد�ً  قذ�ئف  �أطلقت  �إذ�  تردد  دون 

�لدفاع �جلوي �خلا�صة بهم  �ل�صوريون منظومة  �لتي ي�صتخدم فيها  �لتالية  “�ملرة  ليبمان: 

.
�صّد مقاتالتنا... �صنقوم بتدمريهم دون �أي تردد“140

فل�صطينينْي  على  �ملوت“  حتى  بـ“�الإعد�م  غزة  قطاع  يف  �لد�ئمة  �لع�صكرية  �ملحكمة  حكمت   •

.
141

و�آخرين باالأ�صغال �ل�صاقة، بتهمة �الجتار باملخدر�ت

قال رئي�ص �صلطة �ملياه �لفل�صطينية مازن غنيم �إن �لتح�صري�ت جارية بني �جلانبني �الأردين   •

بني ما  ترت�وح  �لتي  �ملائية  �لفل�صطيني  �جلانب  ح�صة  حت�صيل  بخ�صو�ص   و�الإ�رش�ئيلي 

م�رشوع  مبوجب  �الإ�رش�ئيلية  �لتحلية  حمطات  من  عليها  �حل�صول  يتم   ،
3

م مليون   30–20

.
142

ناقل �لبحرين )�الأحمر - �مليت(

قال 27l% من �ل�صكان �ليهود يف “�إ�رش�ئيل“ �إنهم يرغبون بالهجرة لو متكنو� من ذلك، وفقاً   •

ل�صالح  لال�صتطالعات   Midgham Research Institute مدغام  معهد  �أجر�ه  ال�صتطالع 

ووفقاً  �الإ�رش�ئيلي.  و�جلي�ص  و�لتعليم  �لرتبية  لوز�رة  �لتابع  �إ�رش�ئيلية“،  “رحلة  م�رشوع 

لال�صتطالع، فاإن 36l% من �ليهود �لعلمانيني يف “�إ�رش�ئيل“ يرغبون يف �لهجرة منها، بينما قال 

7l% من �ليهود �ملتدينني �إنهم يرغبون بالهجرة. وتبني �أن �لر�غبني يف �لهجرة من “�إ�رش�ئيل“ 

.
143ً

هم باالأ�صا�ص �صبان يهود ترت�وح �أعمارهم بني 23–29 عاما

قال غادي �آيزنكوت، رئي�ص �أركان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ال يدع �لهدوء   •

�لقطاعني  يف  �جلارية  �لتغيري�ت  ويتابع  ير�قب  و�جلي�ص  به،  يغرر  �أن  �ل�صمالية  �جلبهة  على 

�ل�صوري و�للبناين. وقال �آيزنكوت �إن �لت�رشيحات �ل�صادرة موؤخر�ً من بريوت تو�صح �أن 

�لنا�صطة فيها، وباإذن منها  “دولة لبنان و�لتنظيمات  �لقادمة باتت و��صحة:  �أطر�ف �حلرب 

“�إننا نحافظ على �مل�صالح �الأمنية، ونعمل ملنع نقل �صالح حلزب �هلل،  ومبو�فقتها“، مردفاً: 

.
و�صنبذل كل جهد لتحقيق هذه �لغاية يف �مل�صتقبل �أي�صاً“144
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االإثنني، 2017/3/20

 Tamar Group متار  وجمموعة  �مل�رشية  �لطبيعي  للغاز   Dolphins دولفينز  �رشكة  وّقعت   •

.
145ً

�الإ�رش�ئيلية للغاز، �تفاقية ال�صتري�د �لغاز بقيمة 20 مليار دوالر على مدى 15 عاما

ملا يعرف  �لتابع ر�صمياً  �لقيادي يف فوج �جلوالن،  �ل�صيد،  �إ�رش�ئيلية يا�رش  ��صتهدفت طائرة   •

بقو�ت �لدفاع �لوطني يف �جلي�ص �ل�صوري، يف �أثناء قيادته �صيارته يف طريق دم�صق خان �أرنبة، 

.
146

مما �أدى �إىل مقتله على �لفور

�تهم حمافظ نابل�ص �للو�ء �أكرم �لرجوب مطلوبني لالأمن �لفل�صطيني يف خميم بالطة لالجئني   •

�رشقي �ملدينة، بالعمل ل�صالح حممد دحالن �لقيادي �ملف�صول من حركة فتح، و�متالك مبالغ 

.
147

مالية كبرية الإثارة �ال�صطر�ب �الأمني و�لرعب بني �ملو�طنني

قال خليل ُدغم�ص �إن �صقيقه و�صيم، وهو من �صباط جهاز �ل�رشطة �لتابع لل�صلطة �لفل�صطينية   •

بر�م �هلل، و�لذي يقيم يف �لقاهرة منذ ع�رش �صنو�ت، قد تويف د�خل �أحد �ل�صجون �مل�رشية، دون 

معرفة �أي تفا�صيل �أو معلومات حول ظروف ومالب�صات �عتقاله ووفاته. و�أو�صح ُدغم�ص، 

.
148

�أن �صقيقه �عتقل قبل ثالثة �أيام يف �لقاهرة، على خلفية غري معروفة

و�صل رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إىل �ل�صني يف زيارة ر�صمية حتيي �لذكرى   •

�لـ 25 الإقامة �لعالقات �لديبلوما�صية بني �لبلدين ولتعزيز �لعالقات �القت�صادية بينهما. ومّت 

�إقامة  ت�رشيع  على   Li Kegiang كيغيانغ  يل  �ل�صيني  ونظريه  نتنياهو  بني  �للقاء  يف  �التفاق 

�القت�صادي  �لتعاون  جلنة  عمل  وت�رشيع  و�ل�صني،  “�إ�رش�ئيل“  بني  حرة  جتارية  منطقة 

.
149

�خلا�ص �مل�صرتكة بينهما

�صادقت حمكمة �لتمييز �الأردنية، �أعلى هيئة ق�صائية يف �ململكة، على قر�ر �صدر عن حمكمة   •

�ملتهمة با�صتخد�م  �لتميمي،  �أحالم  �الأردنية  �ملو�طنة  �صلح جز�ء عّمان يق�صي بعدم ت�صليم 

.
150

�أ�صلحة دمار �صامل �صّد مو�طن �أمريكي، �إىل �ل�صلطات �الأمريكية

ر�أى �لرئي�ص �ل�صوري ب�صار �الأ�صد، بعيد �إطالق �صو�ريخ �صورية على طائر�ت �إ�رش�ئيلية، �أن   •

باإمكان رو�صيا “�أن تلعب دور�ً مهماً“ بني �صورية و“�إ�رش�ئيل“. وقال �إنه يكن لرو�صيا منع 

.
151

“�إ�رش�ئيل“ من مهاجمة �صورية مرة �أخرى يف �مل�صتقبل
�نتقدت �لواليات �ملتحدة جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، قائلة �إن �لتطرق الأو�صاع   •

�أعماله،  جدول  من  كجزء  �ملحتلة  �لعربية  �الأر��صي  من  وغريها  فل�صطني  يف  �الإن�صان  حقوق 

“�نحياز �ملجل�ص �صّد �إ�رش�ئيل منذ �أمد طويل“. وقالت وز�رة �خلارجية �الأمريكية، يف  يظهر 

بيان �صدر يف �لوقت �لذي يناق�ص فيه �ملجل�ص �لق�صية، �إن “�لواليات �ملتحدة �صت�صوت �صّد كل 

.
قر�ر يطرح حتت هذ� �لبند يف جدول �الأعمال، وت�صجع �لدول �الأخرى على �لقيام باملثل“152
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الثالثاء، 2017/3/21

�عتقل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لنائب عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة حلركة حما�ص يف �ملجل�ص   •

.
153

�لت�رشيعي �لفل�صطيني، حممد �لطل، من منزله يف بلدة �لظاهرية جنوبي مدينة �خلليل

�ليهودية  �الأحياء  يف  �ال�صتيطان  ق�صية  �إن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�ال�صتيطاين.  �لن�صاط  لتقييد  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �ملفاو�صات  من  جزء�ً  لي�صت  �لقد�ص  يف 

و�أ�صاف نتنياهو �أن �حلكومة لن توقف �لبناء يف م�صتعمر�ت �لقد�ص، و�أنه يبحث عن �صيغة 

 .
154

م�صرتكة مع �الأمريكيني ب�صاأن عمليات �لبناء يف م�صتعمر�ت �ل�صفة �لغربية

يف  �الإد�رية  �للجنة  �إن  بحر،  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  قال   •

قطاع غزة، موؤقتة، بهدف ت�صيري �الأعمال وخدمة �ملو�طنني، يف ظّل تخلي حكومة �حلمد �هلل 

عن مهامها �ملنوطة بها، م�صري�ً �إىل �أنه “ريثما تاأتي حكومة وتنال �لثقة من �ملجل�ص �صتنتهي 

.
مهمة �للجنة“155

�لفل�صطينية برئا�صة  نبيه بري وفد�ً من حركة حما�ص  �للبناين  �لنيابي  �ملجل�ص  �لتقى رئي�ص   •

ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي مو�صى �أبو مرزوق. وقال �أبو مرزوق: “بحثنا مو��صيع عديدة تهّم 

�ل�صعبني �للبناين و�لفل�صطيني، �صو�ء �الأمن �للبناين �أو �أمن �ملخيمات، �إذ �إن �الأمن �لفل�صطيني 

هو جزء من �الأمن �للبناين. ويهمنا �أمن لبنان و��صتقر�ره، وال يكن على �الإطالق �أن ياأتي من 

�ملخيمات �أو �صو�ها ما ي�رش لبنان، ونحن عاقدون �لعزم من �أجل �أن يبقى لبنان م�صتقر�ً و�أن 

.
تكون للمخيمات �لفل�صطينية م�صاهمة كبرية يف هذ� �الأمن و�ال�صتقر�ر“156

�ملناطق  يف  و��صعة  ع�صكرية  ومناور�ت  تدريبات  �إنهاءه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �أعلن   •

�الإلكرتوين  موقعها  على  �لعا�رشة  �لعبية  �لقناة  وو�صفت  غزة.  قطاع  مع  �حلدودية 

جندي  �ألفي  و�أن  عامني،  منذ  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  و�الأكب  �الأو�صع  باأنها  �لتدريبات  هذه 

من وفرقتني  م�صاة  فرقتي  �إىل  باالإ�صافة  و�ملناور�ت  �لتدريبات  هذه  يف  �صاركو�   �حتياط 

.
157

�ملدرعات

يف  �لتعليم  خدمات  من  حالياً  ي�صتفيدون  طالب  �ألف   262 من  �أكرث  �إن  لالأونرو�  تقرير  قال   •

.
158

�الأونرو�، بدعم من ثمانية �آالف معلم، يف 267 مدر�صة يف خمتلف �أنحاء قطاع غزة

ن�صبة ت�صكل  �لفل�صطينية  �ملر�أة  �أن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  للجهاز  تقرير  �أظهر   • 

49.2l% من عدد �ل�صكان. و�أو�صح �لتقرير �أن عدد �ملو�طنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة وقطاع 

.
159

غزة، بلغ 4.88 ماليني ن�صمة يف نهاية 2016، بينهم 2.4 مليون من �الإناث

�صدد �لرئي�ص �ل�صيني �صي جني بينغ Xi Jinping على وجوب �لتو�صل �إىل ت�صوية للق�صية   •

�لفل�صطينية يف �أقرب وقت، من خالل �اللتز�م بحل �لدولتني. وقال بينغ، خالل لقائه رئي�ص 
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�إىل حّل بني  “�لتو�صل  �إن  �لعا�صمة بكني،  �لذي يزور  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

.
�إ�رش�ئيل وفل�صطني قائم على �أ�صا�ص حّل �لدولتني يف �أقرب وقت ممكن“160

�لغاز  م�رش  به  ��صرتت  �لذي  �ل�صعر  �أن  �ل�صالم  عبد  م�صطفى  �القت�صادي  �خلبري  ك�صف   •

�الإ�رش�ئيلي يبلغ نحو ثمانية دوالر�ت للمليون وحدة حر�رية. وقال عبد �ل�صالم، يف تدوينة 

م�صتويات  عن  �لثُلُثنَي  بنحو  يزيد  �ل�صعر  هذ�  �إن  �لفي�صبوك،  على  �ل�صخ�صية  �صفحته  عب 

.
161

�الأ�صعار �لعاملية �ل�صائدة حالياً، �أي بزيادة نحو 60l% عن �الأ�صعار �لعاملية

االأربعاء، 2017/3/22

�أطلق رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، يف ر�م �هلل، خطة عمل �إقامة �صوق �لكهرباء   •

زيادة  جدي  ب�صكل  تتابع  �حلكومة  �أن  على  و�صدد  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �جلديد 

�لقدرة �لكهربائية �ملوردة عب �خلط 161 �لقادم من “�إ�رش�ئيل“ ل�صالح قطاع غزة، و�صتعمل 

على حتويل عمل حمطة توليد �لكهرباء يف �لقطاع من �ل�صوالر �إىل �لغاز خلف�ص �لتكلفة وزيادة 

�أربع  �إن�صاء  على  �جلديدة  �لطاقة  خطة  خالل  من  �صتعمل  �حلكومة  �أن  �إىل  �إ�صافة  �لقدرة، 

.
162

حمطات لتوليد �لكهرباء يف ر�م �هلل، ونابل�ص، وجنني، و�خلليل

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لنائب عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة حلركة حما�ص   •

غرب  جنوب  عر�بة  بلدة  مفرتق  على  دحبور،  �إبر�هيم  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف 

.
163

جنني

�ملقاوم  �لعمل  �أن  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�نطلق من بيت �ل�صيخ �ملوؤ�ص�ص �أحمد يا�صني ليتمكن �ليوم من حتقيق معادلة �لردع و�لتكافوؤ 

مع �الحتالل. و�أثنى �ل�صنو�ر، خالل زيارته ملنزل �ل�صيخ يا�صني يف ذكرى ��صت�صهاده �لـ 13، 

.
164

على جهاد �ل�صيخ �ملوؤ�ص�ص ودوره يف �إ�صعال �النتفا�صة �لفل�صطينية ومقاومة �الحتالل

قال �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار �إن �حلركة لن ت�صقط �صالحها، ولن توجهه �إىل �أي   •

فرد خارج حدود فل�صطني. و�أ�صاف �لزهار، خالل كلمة له يف �ملوؤمتر �لعام للكتلة �الإ�صالمية 

مبدينة غزة يف ذكرى ��صت�صهاد �ل�صيخ �أحمد يا�صني، �أن “�ل�صالم عند حركة حما�ص ال يعني 

.
�ال�صت�صالم“165

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف ختام زيارته لل�صني، �إنه مّت �لتوقيع على   •

.
166

25 �تفاقية جتارية، بقيمة ملياري دوالر

)�أمان(  لالحتالل  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  موقع  زعم   •

ب�صاأن  �لو��صح لدى جهازه  �لعجز  له،  نادر  �نتقد، يف موقف   Herzl Halevi هرتزل هليفي 
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“�أنفاق غزة كانت عبارة عن ف�صل  �إن  �أنفاق �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة. وقال هليفي 

.
معريف بالدرجة �الأوىل، ومن ثّم ف�صل معلوماتي، خالل عدو�ن 2014“167

�أعلنت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي Central Bureau of Statistics )CBS(l �أن عدد   •

بن�صبة  �رتفع  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف   2016 �صنة  يف  بناوؤها  بد�أ  �لتي  �مل�صاكن 

��صتيطانية  �صكنية  وحدة   2,630 بناء  يف  “�إ�رش�ئيل“  و�رشعت   .2015 ب�صنة  مقارنة   ،%40l

بد�أت  �لبناء  �أعمال  �أن  �إىل  �ملركز  و�أ�صار   .2015 �صنة  يف  وحدة   1,884 مقابل   2016 �صنة  يف 

يف من�صبه  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  تويل  منذ  ��صتيطانية  �صكنية  وحدة   14,017  يف 

.
�صنة 1682009

و�صل عدد �الأطفال �لذين �أقدمو� على �النتحار يف “�إ�رش�ئيل“، يف �أو�صاط �لفئة �لعمرية حتت   •

�لت�صعة �أعو�م، �إىل 32 طفالً يف �صنة 2015، وذلك من �أ�صل نحو 800 حماولة �نتحار و�صلت 

.
169

�إىل �مل�صت�صفيات �الإ�رش�ئيلية

�صحفياً  بياناً  �لفل�صطينية،  �ملياه  و�صلطة  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدر   •

م�صرتكاً ملنا�صبة يوم �ملياه �لعاملي. و�أو�صح �لبيان �أن عدد �لتجمعات �لفل�صطينية �لتي يتوفر 

مقارنة جتمعاً،   557 �أ�صل  من   2015 ل�صنة  جتمعات   104 هو  �صحي  �رشف  �صبكة   لديها 

�أن عدد �لتجمعات �لتي تتوفر لديها �صبكة مياه عامة بلغ 2013، يف حني  ل�صنة  98 جتمعاً   بـ 

معدل  فاإن  للبيان،  ووفقاً   .2013 ل�صنة  جتمعاً   458 بـ  مقارنة   2015 ل�صنة  جتمعات   508

��صتهالك �لفرد من �ملياه يف فل�صطني هو 82.2 لرت�ً يف �ليوم، ويرت�وح هذ� �ملعدل بني 84.3 يف 

.
�ل�صفة �لغربية، و79.2 يف قطاع غزة، وذلك خالل �صنة 1702015

�لتعاون  جمل�ص  يف  غزة  �إعمار  �إعادة  لبنامج  من�صقاً  ب�صفته  للتنمية،  �الإ�صالمي  �لبنك  قام   •

�خلليجي، باإعادة �لتوجيه و�لتوقيع على �تفاقية بقيمة 40 مليون دوالر مع وكالة �الأونرو�، 

وحدة  �ألف  عن  يقل  ال  ملا  �إعمار  و�إعادة  �إ�صالحات  �أعمال  �ملعدلة  �التفاقية  �صتت�صمن  حيث 

�لكلي خالل عدو�ن  �لهدم  �أو  �أنحاء قطاع غزة تعر�صت لل�رشر �جلزئي،  �صكنية يف خمتلف 

.
1712014

اخلمي�س، 2017/3/23

�الأمريكية  �الإد�رة  �أن  حو�متة  نايف  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  عام  �أمني  �أكد   •

�أولية“، للح�صول على رّد يف �صاأنها، خالل زيارة  “�أفكار�ً  عر�صت على �لقيادة �لفل�صطينية 

�قرت�حاً  ت�صمنت  �الأفكار  هذه  �أن  مو�صحاً  و��صنطن،  �إىل  �ملرتقبة  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص 

�إىل �صبعة بنود؛  �إ�صافة  �لعربية و“�إ�رش�ئيل“،  �إقليمي حت�رشه �الأطر�ف  �إىل موؤمتر  بالدعوة 

.
172

عك�ص بع�صها “�رشوطاً �إ�رش�ئيلية“ ال�صتئناف �ملفاو�صات
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�خلا�ص  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  قر�ر  باإلغاء  حكماً  غزة  يف  �الإد�رية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

�لقر�ر  على  �ملرتتبة  �الآثار  �أن  لها،  بيان  يف  �ملحكمة،  وذكرت  �لد�صتورية.  �ملحكمة  بت�صكيل 

و�لتي  �أعو�م،  باأربعة  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  �ملحددة  �لرئي�ص  والية  النتهاء  الغية،  تعدُّ 

وقال �لقر�ر.  هذ�  الإ�صد�ر  �لقانون  يف  �ل�صالحية  يلك  ال  و�أ�صبح  �صنو�ت،  عدة  منذ   �نتهت 

�أو  �أ�صدرته  حكم  �أي  فاإن  �حلكم،  هذ�  ب�صدور  �إنه  جب،  �إ�صماعيل  �مل�صت�صار  �لعام  �لنائب 

 ت�صدره �ملحكمة �لد�صتورية �مل�صّكلة بالقر�ر �مللغي هو حكم منعدم، �أو ال يرتتب عليه �أي �أثار

.
173

قانونية

جتار  كافة  �إعد�م  باإجر�ء�ت  �صتبد�أ  �أنها  غزة  قطاع  يف  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أكدت   •

.
174

�ملخدر�ت �لذين �صدرت �صّدهم �أحكام، وذلك بعد ��صتنفاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقهم

بغزة،  �صحفي  موؤمتر  يف  �حل�صاينة،  حممد  مفيد  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   •

وبرنامج �الأونرو�  وكالة  مع  بالتن�صيق  دوالر،  مليون   80 بقيمة  جديدة  �إعمار  منحة   عن 

وقال   .United Nations Development Programme )UNDP(l �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم 

مبلغ  �عتماد  مّت  حيث  جز�أين؛  على  مق�صمة  �صعودية  منحة  دوالر  ماليني   80 �عتماد  مّت  �إنه 

وكالة  مع  بالتن�صيق  م�صتفيد،  الجئ   1,300 لـ  منازل  �إعمار  الإعادة  دوالر  مليون   40 بقيمة 

 �الأونرو�، كما مّت �عتماد مبلغ 10 ماليني دوالر من �أ�صل 40 مليون دوالر الإعادة �إعمار منازل

لـ 274 مو�طن، بالتن�صيق مع برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي. و�أكد �أنه يف حال �النتهاء من منح 

.
�الإعمار �لقائمة، �صتبلغ ن�صبة �الإجناز يف ملف �إعادة �إعمار غزة 175%89

بناء  من  للحّد  التفاق  �لتو�صل  دون  �إ�رش�ئيلية  �أمريكية  حمادثات  جولة  و��صنطن  يف  �نتهت   •

وفد كرر  �الجتماعات،  ختام  يف  �الأبي�ص  �لبيت  �أ�صدره  م�صرتك  بيان  ويف   �مل�صتعمر�ت. 

�صياق  يف  �ال�صتيطانية،  �الأن�صطة  ب�صاأن  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  خماوف  �ملتحدة  �لواليات 

�الإ�رش�ئيلي  �لوفد  “�أو�صح  للبيان،  وطبقاً  باملنطقة.  “�صالم“  التفاق  �لتو�صل  جتاه  �لتحرك 

�أن عزم �إ�رش�ئيل للتحرك �إىل �الأمام هو لتبني �صيا�صة تتعلق باالأن�صطة �ال�صتيطانية تاأخذ تلك 

.
�ملخاوف يف �العتبار“176

طلبت “�إ�رش�ئيل“ من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الأمم �ملتحدة �ل�صغط على لبنان الإدخال   •

من  خم�صة  يف  و�لنفط  �لغاز  عن  �لتنقيب  ب�صاأن  �إطالقها  يعتزم  �لتي  �ملناق�صة  على  تعديل 

�الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  وقال  �للبنانية.  �القت�صادية  �ملياه  يف  �لو�قعة  �لبحرية  �لبلوكات 

يوفال �صتاينتز، خالل م�صاركته يف موؤمتر �صري�ويك CERAWeek يف �لواليات �ملتحدة، �إنَّ 

�ملتحدة تعرب فيها  �الأمم  �إىل  2017 ر�صالة ر�صمية  �أر�صلت مطلع �صباط/ فب�ير  “�إ�رش�ئيل“ 
عن �حتجاجها على �صلوك �حلكومة �للبنانية �ملتعلق باإعالن مناق�صة يف مياهها �القت�صادية 
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�أن  �صتاينتز  و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل“.  لـ“دولة  �القت�صادية  �ملياه  باجتاه  منها  جزء  يف  ت�صذ  �لتي 

حّد  على  �خل�صو�ص،  بهذ�  �حلو�ر  على  منفتحة  وهي  حقوقها  على  �صتحافظ  “�إ�رش�ئيل“ 
.
177

قوله

فريدمان  ديفيد  تعيني   ،46 �صّد  �صوتاً   52 �صعيفة،  باأغلبية  �الأمريكي،  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أقر   •

.
�صفري�ً للواليات �ملتحدة لدى “�إ�رش�ئيل“178

اجلمعة، 2017/3/24

مازن  �لق�صام  كتائب  يف  و�لقيادي  �ملحرر  �الأ�صري  غزة  قطاع  يف  جمهولون  م�صلحون  �غتال   •

نار  الإطالق  تعر�ص  فقهاء  �إن  �لبزم  �إياد  غزة  يف  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �لناطق  وقال  فقهاء، 

مبا�رش من م�صلحني جمهولني يف منطقة تل �لهوى جنوب مدينة غزة. من جهته، قال �لناطق 

�لر�أ�ص.  يف  ر�صا�صات  باأربع  �غتيل  فقهاء  �إن  �لبطنيجي،  �أين  غزة  قطاع  يف  �ل�رشطة  با�صم 

�صوى  تخدم  ال  �ملجاهد  هذ�  �غتيال  “عملية  �إن  �حلية  خليل  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  وقال 

.
�الحتالل، و�الأجهزة �الأمنية حتقق وتدقق وننتظر ما �صت�صفر عنه �لتحقيقات“179

عقد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص جل�صة مباحثات مع �مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال   •

Angela Merkel، وذلك يف مقر �مل�صت�صارية بالعا�صمة �الأملانية برلني. و�أكد عبا�ص،  مريكل 

“�ل�صالم“  حتقيق  بخيار  �لفل�صطينية  �لقيادة  مت�صك  مريكل،  مع  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف 

�لعادل و�ل�صامل، وفق حّل �لدولتني على �أ�صا�ص حدود 1967، وفق قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية 

.
180

ومبادرة �ل�صالم �لعربية

�إن �ملحاكم يف غزة مل ت�صكَّل، ومل  �أبو دياك  �لوفاق �لوطني علي  �لعدل يف حكومة  قال وزير   •

2016/4/3 باأن �ملحاكم يف  �لعليا يف  �لقانون، وقد حكمت حمكمة �لعدل  يعنيَّ ق�صاتها ح�صب 

�أن  �صحفي،  بيان  يف  دياك،  �أبو  و�أ�صاف  �لق�صائية.  �الأحكام  �إ�صد�ر  �صالحية  متلك  ال  غزة 

دولة  �أي  من  بها  معرتف  وغري  قانونية  غري  حمكمة  عن  و�صادر  منعدم  غزة  حماكم  قر�ر 

ي�صمى  عما  �ل�صادر  �حلكم  �إن  �صبانة،  ح�صني  �لفل�صطينيني  �ملحامني  نقيب  وقال  �لعامل.  يف 

“�ملحكمة �الإد�رية يف غزة“، و�خلا�صة باإلغاء قر�ر �لرئي�ص عبا�ص بت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية 
هو حكم باطل، وال ي�ص �الأ�صول �لقانونية باأي �صلة، وذلك الأن هذه �ملحكمة ال متتلك �صفة 

.
181

�الخت�صا�ص �لقانونية وال �ل�رشعية

جال وفد من حركة حما�ص برئا�صة ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة مو�صى �أبو مرزوق، على   •

و�أو�صاع  �لفل�صطينية  �لفل�صطينية -  �مل�صاحلة  �للبنانيني وركزت حمادثاته على  �مل�صوؤولني 

�صعد  �حلكومة  ورئي�ص  عون،  مي�صال  �جلمهورية  رئي�ص  �لوفد  و�لتقى  لبنان،  يف  �ملخيمات 

 .
182

�حلريري، و�لرئي�ص متام �صالم
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�إ�رش�باً   ،2017/4/17 �الإ�رش�ئيلية �صيبد�أون يوم  �ل�صجون  �أن معتقليها يف  �أعلنت حركة فتح   •

مفتوحاً عن �لطعام لتحقيق مطالب تتعلق بتح�صني ظروف �عتقالهم. ودعا مرو�ن �لبغوثي، 

يف  و�لتالحم  �لوحدة  �رشورة  �إىل  �الإ�رش�ئيلية،  بال�صجون  حركته  معتقلي  �صحفي،  بيان  يف 

.
183

تنفيذ �الإ�رش�ب

بـ“�الإد�رة  ي�صمى  ما  رئي�ص  �أن  �الإلكرتوين،  موقعها  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صابعة  �لقناة  ذكرت   •

�ملدنية“ �الإ�رش�ئيلية ز�ر �ملجل�ص �الإقليمي يف م�صتعمر�ت غور �الأردن، ير�فقه �لطاقم �ملهني 

.
184

�لتابع له، لبحث م�صاريع تطويرية يف م�صتعمر�ت �لغور، ودر��صة �حتياجاتها

ك�صف رئي�ص “�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج“ �أني�ص �لقا�صم �لنقاب عن �ال�صتعد�د�ت   •

لتح�صري ملفات متعلقة باإجر�ء�ت �نتخابات �ملجل�ص �لوطني، و�إعادة هيكلة منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية، وطرق �إجر�ء �النتخابات، وتقديها لقيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية ورئا�صة �لوطني 

دور  لعب  ي�صتطيع  باخلارج  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  �لقا�صم  و�أكد  �لقادمة.  �الأ�صابيع  خالل 

.
185

�أ�صا�صي وحا�صم يف �إعادة هيكلة منظمة �لتحرير

�أكد �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف �أن   •

�الأمم �ملتحدة ترى �أن جميع �الأن�صطة �ال�صتيطانية غري قانونية وفق �لقانون �لدويل، و�إحدى 

.
186

�لعقبات �لرئي�صية �أمام �ل�صالم

قر�ر�ت  �أربعة  بجنيف،  �ملنعقدة  دورته  يف  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �أقر   •

يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  �ملجل�ص  د�ن  فقد  �الإ�رش�ئيلية.  �النتهاكات  تدين 

 �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، ويف قطاع غزة، وطالب �لقر�ر، �لذي �صدر مبو�فقة

وقال  “�إ�رش�ئيل“.  مب�صاءلة  �لت�صويت،  عن  دولة   15 و�متناع  دولتني  رف�ص  مع  دولة،   30

مر��صل قناة �جلزيرة يف جنيف �إن �ل�صعوبة كانت بخ�صو�ص قر�ر حما�صبة “�إ�رش�ئيل“، �إذ 

�متنعت 15 دولة عن �لت�صويت على هذ� �لقر�ر، كما و�جه �لقر�ر �لر�بع �ملتعلق باال�صتيطان 

بامل�صتعمر�ت،  يتعلق  ما  كل  مبقاطعة  �ملتعلقة  �لنقطة  خ�صو�صاً  متريره،  يف  �أي�صاً  �صعوبة 

للفل�صطينيني،  باحلليفة  تو�صف  �أوروبية،  دول  �إ�رش�ر  بعد  وذلك  �لقر�ر،  مّر  ثّم  عدلت  �إذ 

�مل�صتعمر�ت  مع  �لتعامل  الإعاقة  حماولة  �إىل  تامة  مقاطعة  من  �لقر�ر  هذ�  حدة  تخفيف  على 

.
187

�الإ�رش�ئيلية

ال�صبت، 2017/3/25

قالت كتائب �لق�صام �إن �الحتالل �صيدفع ثمن جرية �غتيال �ل�صهيد مازن فقهاء مبا يكافئ   •

حجمها، موؤكدًة �أن من يلعب بالنار �صيُحرق بها. و�صددت �لكتائب، يف بيان ع�صكري، على �أن 

معادلة “�الغتيال �لهادئ“، �لتي يريد �أن يثبتها �لعدو على �أبطال �ملقاومة يف غزة، “�صنك�رشها 
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و�صنجعل �لعدو يندم على �ليوم �لذي فكر فيه بالبدء بهذه �ملعادلة“. وحّمل �لقيادي يف حما�ص 

وردود  ومالب�صاتها  تد�عياتها  بكل  فقهاء،  �غتيال  جرية  �ل�صهيوين  �الحتالل  �حلية  خليل 

.
188

�الأفعال عليها

يريدون  �لكني�صت  �أع�صاء  معظم  �إن  هرت�صوغ  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  رئي�ص  قال   •

�الإطاحة برئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، م�صري�ً �إىل �أن �ملعار�صة قادرة على ت�صكيل حكومة 

بديلة، و�أال م�صكلة لديها من �لتوجه ل�صناديق �القرت�ع “�إذ� لزم �الأمر“. و�أ�صاف هرت�صوغ 

.
189

�أن 61 نائباً يف �لكني�صت يريدون �الإطاحة بنتنياهو

�لذين  �الأطفال  باأن  يفيد  �الأنابيب،  �أطفال  جمال  يف  علمياً  �إجناز�ً  فل�صطيني  طبي  فريق  �أعلن   •

يولدون يف عمليات �إخ�صاب خارج �جل�صم ال يرثون م�صكلة �صعف �الإجناب ب�صورة طبيعية 

�هلل  ر�م  يف  �ال�صت�صاري  �مل�صت�صفى  يف  �لطبي  �لفريق  رئي�ص  و�أعلن  �آباوؤهم.  منها  يعاين  �لتي 

�صامل �أبو خيزر�ن، عن والدة �لطفل �الأول يف �لعامل الإن�صان ُولد عب تقنية �الإخ�صاب خارج 

.
190

�جل�صم

االأحد، 2017/3/26

ننتهج   2016 حزير�ن  يونيو/  مطلع  “منذ  ليبمان:  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

مب�صوؤولية  جديدة  �صيا�صة  ندير  نحن  غزة؛  قطاع  يف  حما�ص  جتاه  كلياً  خمتلفة  �صيا�صة 

مغايرة،  �صيا�صة  �أنها  يدرك  وردودنا  بغزة  �صيا�صتنا  ويرى  ير�قب  من  وكل  و�رش�مة، 

و�مل�صوؤولية و�ل�رش�مة هي �ملفتاح لتوجهنا وروؤيتنا“. و�أ�صاف: “ال يوجد 15 نفقاً متتد من 

قطاع غزة �إىل د�خل �إ�رش�ئيل، و�إن وجدت �أنفاق فهي �أقل بكثري“. ويف معر�ص رده على �صوؤ�ل 

خالل هنية  �إ�صماعيل  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  باغتيال  وعده  عن   �مل�صتوطنني 

.
48 �صاعة من توليه من�صبه، قال: “حتدثو� معي عن هنية عند �نتهاء فرتتي وزير�ً“191

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  حول  �اللتفاف  �إىل  فل�صطينيون  ونقابيون  �صيا�صيون  دعا   •

و�لت�صدي لكل حماوالت �اللتفاف عليها. وو�صف �ل�صكرتري �لعام للهيئة �لقيادية لالحتاد�ت 

و�لنقابات يف منظمة �لتحرير حممد عياد، خالل مهرجان خطابي يف ر�م �هلل، دعت له �حتاد�ت 

بـ“موؤمتر  �إ�صطنبول  يف  عقد  �لذي  �خلارج“  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  “�ملوؤمتر  �ملنظمة،  ونقابات 

.
ملغوم“192

�ل�صلطة حممود عبا�ص  �إىل ت�رشيحات رئي�ص  “�إننا ننظر بخطورة بالغة  قالت حركة حما�ص   •

حول مطالبته بن�صبة 22l% فقط من �أر��صي فل�صطني �لتاريخية و�لتخلي عن باقي فل�صطني 

ل�صالح �لكيان �ل�صهيوين“. وقال �لناطق با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف ت�رشيح �صحفي: 
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الأركان  وتر�صيخاً  �أر�صه،  يف  �صعبنا  حلق  و�صطباً  وطنية  جرية  عبا�ص  “ت�رشيحات 
.
�الحتالل“193

�صيا�صة  يف  وتغيري�ت  ت�صعيد  ب�صاأن  تفا�صيل  عن  هاآرت�ص  ل�صحيفة  مف�صل  تقرير  ك�صف   •

�ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة  ملو�جهة  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة 

�لتي   Boycott, Divestment and Sanctions )BDS(l �أ�ص(  دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص 

زيادة  متت  �أنه  �لتقرير  وذكر  �مل�صتعمر�ت.  ومنتجات  �الحتالل  دولة  مقاطعة  �إىل  تدعو 

�صيكل مليون   46 �إىل  لت�صل  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة   ميز�نية 

.
194

)نحو 12 مليون دوالر(

يف  �عتقل  عندما  �الأوىل  مرتني،  ��صت�صهد  فقهاء  مازن  �ل�صهيد  �إن  م�صلم  مانويل  �الأب  قال   •

�غتياله بطريقة وقحة  للتعذيب يف حماولة ل�صحق عنفو�نه، و�لثانية عند  �ل�صجون وتعر�ص 

و�ملميز،  �ملبدع  لل�صاب  منوذج  هو  �لفقهاء  �ل�صهيد  �أن  م�صلم  �الأب  و�أكّد  “�إ�رش�ئيل“.  يد  على 

د�عياً �ملقاومة �لفل�صطينية ويف مقدمتها كتائب �لق�صام لت�صفية �جلو��صي�ص، م�صيفاً: “طخوهم 

.
و�ألقوهم يف �لبحر، فمن يخون بلده ال �أمان له“195

حول  �ملباحثات  “ملو��صلة  �لقاهرة  �إىل  و�صل  �إ�رش�ئيلياً  وفد�ً  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ذكرت   •

�ل�صابقة  “�جلولة  �أن  �الإذ�عة  و�أ�صافت  م�رش“.  �إىل  متار  حقل  من  �لطبيعي  �لغاز  ت�صدير 

تفا�صيل  ذكر  دون  �أ�صبوع“،  قبل  �مل�رشية  �لعا�صمة  يف  ُعقدت  قد  كانت  �ملباحثات  هذه  من 

.
196

�أخرى

�ل�صهيوين،  �لكيان  “�صاركت  �إنها  قالت  �أمريكية،  �رشكة   15 على  عقوبات  طهر�ن  فر�صت   •

�أو تعاونت معه، يف �صكل مبا�رش �أو غري مبا�رش، يف جر�ئمه �لوح�صية يف فل�صطني �ملحتلة، �أو 

فل�صطني  يف  �ل�رشعية  غري  �مل�صتوطنات  و�ّصعت  �أو  �رتكبها،  �لتي  �الإرهابية  �لعمليات  دعمت 

.
�ملحتلة، من خالل �نتهاكها قر�ر جمل�ص �الأمن �لرقم 2334“197

�أعاد نائب �لرئي�ص �الأمريكي مايك بن�ص �حلديث جمدد�ً ب�صاأن �حتمال نقل �ل�صفارة �الأمريكية   •

�الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة  �أمام  كلمة  يف  وقال  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل  من  “�إ�رش�ئيل“  يف 

�إن   ،The American Israel Public Affairs Committee )AIPAC(l )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية 

.
198

�لرئي�ص تر�مب يدر�ص �الأمر بجدية

�صدر قر�ر عن جلنة �لدفاع �لر�صمية عن �ملنا�صلة �لفل�صطينية ر�صمية عودة، بعدم �صجنها يف   •

 �لواليات �ملتحدة، ولكنها �صتفقد جن�صيتها �الأمريكية. حيث و�فقت �ملنا�صلة عودة )69 عاماً(

�جلن�صية  و�صحب  �ملتحدة  �لواليات  مبغادرتها  تق�صي  �الأمريكية،  �ل�صلطات  مع  ب�صفقة 

.
199

منها
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االإثنني، 2017/3/27

�صدد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل على �أن قيادة �حلركة قبلت حتدي   •

�الحتالل لها بتغيري قو�عد �للعبة و�ل�رش�ع باغتيال �لقائد �لق�صامي مازن فقهاء يف غزة. وقال 

م�صعل، متحدياً �الحتالل، خالل كلمة له يف حفل تاأبني فقهاء يف غزة، �إن “�جلو�ب ما ترى ال 

ما ت�صمع“. و�أكد �أن قيادة حما�ص تقف عند م�صوؤولياتها وهي تعرف ما تفعل وقادرة على 

مو��صلة م�صريتها، مردفاً: “�إر�دتنا �أقوى من �صالحهم، و�صننت�رش عليهم يف �لنهاية“. ونبه 

م�صعل على �أن حما�ص ت�رش على خيار �ملقاومة و�جلهاد، فهو ��صرت�تيجيتها �لكبى و�الأوىل، 

م�صدد�ً على �أن حما�ص ال تفرط بثو�بتها �لوطنية وحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. وقال �لقيادي 

يف حما�ص فتحي حماد �إن كتائب �لق�صام �صتبدع يف عملية �لرّد على �غتيال فقهاء، و�إن �ملقاومة 

.
200

�صتبتكر طرقاً للحد من جر�ئم �الحتالل �صّد �ملقاومني

�غتيال  �ملتعلقة بق�صية  �لتحقيقات  منع مبوجبه ن�رش  �أمر�ً  �لعام يف قطاع غزة  �لنائب  �أ�صدر   •

مازن فقهاء، وذلك يف �أعقاب تد�ول �لكثري من �الأخبار، خ�صو�صاً تلك �لتي م�صدرها �جلانب 

.
201

�الإ�رش�ئيلي حول �حلادثة

يف  عقدها  �ملزمع  �لبلدية  �النتخابات  �صتخو�ص  �لتي  كتلتها  ��صم  عن  فتح  حركة  ك�صفت   •

.
2017/5/13، “كتلة �لتحرر �لوطني و�لبناء - حتدي �صمود �رش�كة تنمية“202

للجنة  �ل�صنوي  للموؤمتر  كلمة م�صجلة  نتنياهو، يف  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  قال رئي�ص �حلكومة   •

يف  �صتبقى  “�إ�رش�ئيل“  �إن  و��صنطن،  يف  )�أيباك(  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون 

�أ�صماهم  من  متويل  بوقف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  طالب  كما  للقتال.  و��صتعد�د  تاأهب  حالة 

بالعمل مع  �أنه ملتزم  �إىل  و�أ�صار  كـ“دولة يهودية“،  بـ“�إ�رش�ئيل“  “�الإرهابيني“، و�العرت�ف 
.
�الإد�رة �الأمريكية للتو�صل �إىل �تفاق “�صالم“203

بزعيم ممثلني  �ليهودية  �لدينية  �الأحز�ب  روؤ�صاء  �أن  �لر�صمية  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ذكرت   • 

مو�صيه   United Torah Judaism )Yahadut Hatorah( هتور�ة(  )يهدوت  �لتور�ة  يهود 

�أبلغو� رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  �أرييه درعي،  Moshe Gafni، وزعيم حركة �صا�ص  غفني 

.
204

نتنياهو بعدم مو�فقتهم على تقدمي موعد �النتخابات �لعامة

)نحو �صيكل  مليون   27 مبلغ  حتويل  على  �الإ�رش�ئيلية  �لبملانية  �ملالية  جلنة  �صادقت   • 

 �صبعة ماليني دوالر(، على �صكل هبة، ملجال�ص �مل�صتعمر�ت �ليهودية �لو�قعة يف �ل�صفة �لغربية.

دوالر(  ماليني  ثمانية  )نحو  �صيكل  مليون   30 قدره  �آخر  مبلغ  تخ�صي�ص  �للجنة  �أقرت  كما 

.
205

لغر�ص زيادة �حلماية يف حافالت �مل�صتوطنني �لتي ت�صتخدم لل�صفريات يف مناطق �ل�صفة
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وهبة،  حممد  ودعاء  �لفار،  �صهناز  �لرتبويتني  �لباحثتني  فوز  �إن  �لفل�صطينية  �حلكومة  قالت   •

على  جديد  فل�صطيني  �إجناز  �الإمار�ت،  دولة  يف  �لعا�رشة  بدورتها  �لرتبوية  خليفة  بجائزة 

.
206

�مل�صتوى �لرتبوي

غزة  قطاع  �إىل  م�صاعد�ت  قافلة  الإر�صال  �لتح�صري  باجلز�ئر  �لدين  لعلماء  جتمع  �أكب  �أعلن   •

�ل�صلطات �مل�رشية على مرورها عب معب رفح  “مو�فقة“  2017، بعد  �أبريل  نهاية ني�صان/ 

 .
207

�لبي

الثالثاء، 2017/3/28

يحمل  جديد  �صاروخ  ت�صنيع  على  �أقدمت  �لق�صام  كتائب  �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

من  كغ   200–160 يحمل  �ل�صاروخ  فاإن  �لقناة  وح�صب  �ملتفجر�ت.  من  جد�ً  كبرية  كميات 

.
208

�ملتفجر�ت

“ال توجد خطة  �إنه  �لغد،  لـ  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف حديث خا�ص  �ل�صلطة  قال رئي�ص   •

“�لتم�صك بتطبيق مبادرة �ل�صالم �لعربية بدون  �صالم جديدة وال مبادر�ت جديدة“، موؤكد�ً 

تعديل“، و��صتمر�ر �لتن�صيق مع �مللك عبد �هلل �لثاين، ومع كل من م�رش و�ل�صعودية، يف هذ� 

 .
209

�ل�صاأن

2017، �بتد�ًء من  �أعلنت جلنة �النتخابات �ملركزية عن فتح باب �لرت�صح لالنتخابات �ملحلية   •

 .
�صباح يوم �لثالثاء 2017/3/28 ولغاية م�صاء يوم �خلمي�ص 2102017/4/6

قالت �ل�صفرية �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل، �أمام �ملوؤمتر �ل�صنوي للجنة �ل�صوؤون   •

كرر  —�لذي   2334 رقم  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  �إن  )�أيباك(،  �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �لعامة 

ب�صكل  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �ال�صتيطانية  �الأن�صطة  جميع  بوقف  �إ�رش�ئيل  مطالبة 

فوري وكامل— كان مبثابة “ركلة يف �لبطن“ �صعرت بها �لواليات �ملتحدة. و�أ�صافت قائلة: 

“كل ما يكنني قوله لكم هو �إن �جلميع يف �الأمم �ملتحدة يخافون من �حلديث معي عن �لقر�ر 
2334“. وتابعت: “�أريدكم �أن تعرفو� �أن هذ� �الأمر ح�صل طبعاً، ولكنه لن يتكرر“، م�صددة 

.
على �أن “زمن تقريع �إ�رش�ئيل وىّل“211

غرد مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف تويرت قائالً: “�إن  �الإد�رة   •

�الأمريكية �صتنقل �ل�صفارة“، نا�صحاً �لقادة �لعرب يف قمة �لبحر �مليت باأن ال يقولو� �صيئاً لن 

يفعلوه، يف �إ�صارة �إىل م�رشوع �لقر�ر �لذي رفعه وزر�ء �خلارجية �لعرب للقادة ب�صاأن رف�ص 

�لعرب نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص. و�أ�صاف: “ ال ]نريد[ مبادر�ت جديدة، بل مو�قف 

�أوتو�  �إذ�  �لطمع، فهوؤالء  من  �أو تطبيع يعني مزيد�ً  تنازل  �أي  �إن  �ل�صهيوين.  �ل�صلَف  بوجه 

.
ن�صيباً من �مللك ال ياأتون �لنا�ص نقري�ً“212
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قالت نائب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي حوتوفيلي Tzipi Hotovely �إن “�إ�رش�ئيل“   •

دعماً  و��صنطن  يف  عقد  موؤمتر  يف  حوتوفيلي،  و�أ�صافت   .1967 حدود  �إىل  �أبد�ً  تن�صحب  لن 

.
213ً

لال�صتيطان، �أنه يجب زيادة عدد �صكان �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة ليبلغ مليونا

لزيادة �الأع�صاء،  �لدول  �عتمدوها،  �لتي  قر�ر�تهم  يف  �لعربية  �لدول  خارجية  وزر�ء  دعا   • 

ر�أ�ص مال �صندوقي �الأق�صى و�لقد�ص، مببلغ 500 مليون دوالر، ودعم مو�زنة دولة فل�صطني 

.
ملدة عام، تبد�أ من 2017/4/1، وفقاً لالآليات �لتي �أقرتها قمة بريوت 2142002

قال �لقن�صل �لعام �لرتكي يف مدينة �لقد�ص، غورجان تورك �أوغلو Ghorcan Turkoglu، �إن   •

�ملدينة �ملقد�صة مل يلحق بوحدتها �أو قد�صيتها �أي �رشر خالل فرتة �حلكم �لعثماين، بل كانت 

�لثقايف  �ملعهد  �لقد�ص نظمه  �فتتاحية ملوؤمتر حول  �أف�صل حقبة حلمايتها. وجاء ذلك يف كلمة 

�لرتكي يون�ص �إمره Yunus Emre Institute  يف جامعة �لقد�ص، بح�صور رئي�ص �جلامعة عماد 

 .
215

�أبو ك�صك، �إىل جانب �أكادييني �أتر�ك وفل�صطينيني

قالت وز�رة خارجية نيكار�جو� �إنها قررت ��صتعادة �لعالقات �لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“،   •

ك�رش  يحاول  �أ�صطول  مبهاجمة  �إ�رش�ئيلية  قو�ت  قيام  على  �حتجاجاً   ،2010 يف  تعليقها  بعد 

بيان:  يف  �لوز�رة  وقالت  �لفور.  على  ذلك  يتم  �أن  على  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�ص  �حل�صار 

�أهمية كبرية ال�صتئناف �لعالقات بهدف تعزيز �لن�صاط �مل�صرتك لرفاهية  “تويل �حلكومتان 
.
�ل�صعبني، و�الإ�صهام يف �لكفاح من �أجل �ل�صالم يف �لعامل“216

 .
217

و�صل �إىل “�إ�رش�ئيل“ مئتا مهاجر يهودي من �أوكر�نيا، بح�صب �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعامة  •

 Hebron-France Association فرن�صــا   – �خلـليـل  �لثــقافـي  �لتــعـاون  جـمـعـيـة  �أ�صدرت   •

و�ل�صامرة  يهود�  “�أ�صدقاء  ي�صمى  ما  وجود  فيه  تف�صح  بياناً   for Cultural Exchanges

 .“Friends of Judea and Samaria in the European Parliament يف �لبملان �الأوروبي 

تقوم  �الأوروبيني،  �لنو�ب  من  عدد  من  �ملتاألّفة  “�ل�صد�قة“،  جمموعة  �أن  �جلمعية  بيان  و�أّكد 

.
218

بالرتويج و�لدعاية للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �ملحتلة

االأربعاء، 2017/3/29

�لعربية للقمة  �خلتامي  �لبيان  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني  �أعلن   • 

�لـ 28، �لتي عقدت يف منطقة �لبحر �مليت، وجاء يف �لبيان: “نوؤكد ��صتمر�رنا يف �لعمل على �إعادة 

�إطالق مفاو�صات �صالم فل�صطينية �إ�رش�ئيلية جادة وفاعلة تنهي �الن�صد�د �ل�صيا�صي، وت�صري 

وفق جدول زمني حمدد الإنهاء �ل�رش�ع على �أ�صا�ص حّل �لدولتني، �لذي ي�صمن قيام �لدولة 
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�لفل�صطينية �مل�صتقلة على خطوط �لر�بع من حزير�ن عام 1967، وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، 

و�لذي ي�صكل �ل�صبيل �لوحيد لتحقيق �الأمن و�ال�صتقر�ر“. و�أكد �لقادة �لعرب يف �لبيان على 

�لعربية كما  �ل�صالم  �لتم�صك مببادرة  ��صرت�تيجي، وعلى  �لعادل و�ل�صامل خيار  �ل�صالم  �أن 

ُطرحت يف قمة بريوت �صنة 2002، و�اللتز�م بها. كما طالب �لبيان دول �لعامل بعدم �ملو�فقة 

.
219

على نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص �ملحتلة

على  �إن   ،28 �لـ  �لعربية  بالقمة  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

“�إ�رش�ئيل“ �إذ� �أر�دت �أن تكون �رشيكاً لـ“�ل�صالم“ يف �ملنطقة، وتعي�ص باأمن و�صالم �إىل جانب 
�أن  �أن �الأمن ياأتي مبزيد من �ال�صتحو�ذ على �الأر�ص، وعليها  �أن تتخلى عن فكرة  جري�نها، 

تنهي �حتاللها، وتتوقف عن حرمان �ل�صعب �لفل�صطيني من حتقيق حريته و��صتقالله على 

“�ل�صالم“، وفق مبادرة  �أر�صه، وعندها �صتحظى باحرت�م �جلري�ن، و�صينعم �صعبها بثمار 

.
220

�ل�صالم �لعربية

“�إ�رش�ئيل“ ت�صتمر يف تو�صيع �ال�صتيطان، و�لعمل على تقوي�ص  �إن  �لثاين  قال �مللك عبد �هلل   •

عادل  حّل  دون  �ملنطقة  يف  ��صتقر�ر  وال  �صالم  ال  �أنه  على  م�صدد�ً  “�ل�صالم“،  حتقيق  فر�ص 

�جلل�صة  تروؤ�صه  خالل  �أكد،  كما  �لدولتني.  حّل  خالل  من  �لفل�صطينية،  للق�صية  و�صامل 

�الفتتاحية للقمة �لعربية �لـ 28، “�إننا �صنو��صل دورنا يف �لت�صدي الأي حماولة لتغيري �لو�صع 

�لقائم، ويف �لوقوف بوجه حماوالت �لتق�صيم، �لزماين �أو �ملكاين، للم�صجد �الأق�صى/ �حلرم 

.
�لقد�صي �ل�رشيف“221

دعا �ل�صيخ متيم بن حمد �آل ثاين، �أمري قطر، يف كلمته بجل�صة �لعمل �الأوىل يف �لقمة �لعربية   •

�لعليا الإنهاء حالة  �لوطنية  �إىل تغليب �مل�صلحة  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  28 يف �الأردن، جميع  �لـ 

دولة  تقوم  “لن  �أنه  على  حمد  �ل�صيخ  و�صدد  وطنية.  وحدة  حكومة  وت�صكيل  �النق�صام 

�ل�صف  “توحيد  �أن  على  ثاين  �آل  و�صدد  غزة“.  يف  دولة  تقوم  ولن  غزة  بدون  فل�صطينية 

“ال معنى وال جدوى للخالف  �أنه  �إىل  �أ�صا�صية الإنهاء �الحتالل“، م�صري�ً  �لفل�صطيني ركيزة 

.
على �صلطة بال �صيادة“222

يف عاماً(،   49( منر  ر�تب  �صهام  بارد  بدم  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �رشطة  قو�ت  �أعدمت   • 

.
223

باب �لعمود، �أحد �أبو�ب �لبلدة �لقدية، يف �رشقي �لقد�ص

قال �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه �أغلق ثالثة معامل )خمارط( “��صتخدمت ل�صناعة �أ�صلحة يف منطقة   •

با�صم  ناطق  و�أكد  �لغربية“.  �ل�صفة  �الأ�صلحة يف  �إطار حملة م�صتمرة �صّد جتارة  �خلليل، يف 

�جلي�ص، �أنه يف عملية م�صرتكة للجي�ص وجهاز �ل�صاباك، قام �جلنود مب�صادرة معد�ت وقطع 

غيار �أ�صلحة من �لور�صات، قبل ت�صميع �أبو�بها، لكنها مل تعتقل �أحد�ً. وبح�صب بيانات للجي�ص 
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�الإ�رش�ئيلي فاإنه منذ بد�ية �صنة 2017 �أغلق �جلي�ص 12 ور�صة، بعد �أن �صادر 110 قطع �صالح 

.
224

منها، مقابل �إغالق 43 ور�صة حملية، يف �صنة 2015، وم�صادرة 450 قطعة �صالح

قالت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �إن “�إ�رش�ئيل“ قررت قطع مليوين دوالر من �إ�صهاماتها   •

يف �الأمم �ملتحدة، بعد �لت�صويت �الأخري ملجل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة على �أربعة 

قر�ر�ت موؤيدة لفل�صطني. و�أ�صافت يف بيان، �إن “�الأمو�ل �صت�صتخدم مل�صاريع تنموية يف بلد�ن 

.
تدعم �إ�رش�ئيل يف �ملنظمات �لدولية“225

لدول  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لت�صدير  حجم  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  معطيات  بينت   •

�لت�صدير  2015، يف حني �صجل  2016، مقارنة ب�صنة  70l% يف �صنة  �إفريقيا قد �رتفع بن�صبة 

�أن �لت�صدير �لع�صكري  �أوروبا رقماً قيا�صياً يف �لعقد �الأخري. وبينت �ملعطيات  �إىل  �لع�صكري 

 موّجه �أ�صا�صاً �إىل دول �آ�صيا، وخ�صو�صاً �لهند. ومّت �لتوقيع يف �صنة 2016 على عقود بقيمة

وو�صل   .2015 �صنة  عن  دوالر  مليون   300 بزيادة  �أي  �آ�صيوية،  دول  مع  دوالر  مليار   2.6

�لع�صكري  �ل�صناعات  وتعزو  دوالر.  مليار   1.8 �إىل   2016 يف  الأوروبا  �لع�صكري  �لت�صدير 

حجم  وو�صل  عمليات“.  تنفيذ  من  �ملت�صاعدة  “�ملخاوف  �إىل  �الرتفاع  هذ�  �الإ�رش�ئيلية 

�لت�صدير �لع�صكري �إىل �إفريقيا �إىل 275 مليون دوالر، و�إىل �أمريكا �ل�صمالية 1.2 مليار دوالر، 

.
226

و�إىل �أمريكا �لالتينية 550 مليون دوالر

�أطلقها  �لتي  �لتهديد�ت  خلفية  على  �الأمن،  جمل�ص  يف  “�إ�رش�ئيل“  �صّد  �صكوى  لبنان  قدم   •

.
227

م�صوؤولون �إ�رش�ئيليون با�صتهد�ف �لبنى �لتحتية يف لبنان

اخلمي�س، 2017/3/30

�صادق �ملجل�ص �لوز�ري �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )�لكابينت(، وباالإجماع، على   •

�صتخ�ص�ص  عمونا،  م�صتعمرة  عن  بديلة  �ملحتلة  �لغربية  بال�صفة  جديدة  م�صتعمرة  �إقامة 

للم�صتوطنني �لذين مّت �إخالوؤهم منها. كما �أبلغ نتنياهو �لوزر�ء، خالل جل�صة �لكابينت، عن 

قر�ره �لقا�صي بت�صويق 2,000 وحدة �صكنية ��صتيطانية من �أ�صل 5,700 وحدة �صكنية قد 

�أ�صهر، وهي وحد�ت �صكنية ��صتيطانية مّت تاأجيل ت�صويقها ب�صبب خلل  �أعلن عنها قبل عدة 

.
228

تقني

�نتقد ح�صن خري�صة، �لنائب �لثاين لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، بيان �لقمة �لعربية يف �الأردن،   •

م�صري�ً �إىل مت�صكها “�ملميت“ باإحياء م�رشوع �لت�صوية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، بالرغم من 

.
229

ف�صله طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية
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جتديد من  �أمله  خيبة  عن  حمد�ن  �أ�صامة  حما�ص  حركة  يف  �لعربية  �لعالقات  م�صوؤول  �أعرب   • 

قمة عّمان �لعربية طرحها للمبادرة �لعربية لل�صالم، وعدَّ ذلك �إ�صاعة للوقت و�جلهد. و�أكد 

�لعرب  و�أن  طويل،  وقت  منذ  ماتت  �ل�صهيوين،  �الحتالل  مع  �لت�صوية  “عملية  �أن  حمد�ن 

 .
بحاجة لوقفة يعيدون فيها �لنظر يف كل هذه �مل�صرية، بدل �إعادة نفخ �لروح يف جثة هامدة“230

�صابط  300 تخريج  حفل  خالل  نعيم،  �أبو  توفيق  بغزة  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �أعلن   • 

و500 جندي، ممن �جتازو� دورة �ل�صباط �لـ 31 و�لدورة �لتاأ�صي�صية �لـ 28، و�لذي �أطلق عليه 

�الأمن و�ال�صتقر�ر،  �أمنية جديدة تت�صم باحلفاظ على  �ل�صهيد مازن فقهاء، بدء مرحلة  ��صم 

.
“لتبقى �لوز�رة درعاً قوياً وخادماً وفياً لهذ� �ل�صعب �لذي ي�صكِّل �حلا�صن �لد�ئم لنا“231

�الأر�ص  يوم  “ذكرى  �إن  �الأر�ص،  ليوم   41 �لـ  بالذكرى  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �حلكومة  قالت   •

)م�صتعمر�ت  ��صتيطانياً  موقعاً   423 يف  يقيمون  م�صتوطن  �ألف  و620  �لعام  هذ�  ياأتي 

م�صاحة �إجمايل  من   %46l م�صاحتها  ت�صكل  �لفل�صطينية،  �لدولة  �أر��صي  على  مقامة   وبوؤر(، 

.
�ل�صفة �لغربية“232

قال �لنائب �أين عودة، رئي�ص �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، مبنا�صبة �لذكرى �لـ 41 ليوم �الأر�ص،   •

�لق�صم �الأكب  �لتع�صفية،  1948، ب�صتى �الأ�صاليب  �إ�رش�ئيل �صادرت منذ �صنة  “حكومات  �إن 

�إ�رش�ئيل يف  �أقيمت فيها  �لتي  �ملنطقة  �الأر��صي يف  92l% من  �لعربية. كنّا منلك  �الأر��صي  من 

500 قرية عربية  “�أكرث من  �أن �الحتالل هدم  �إىل  2.5l% فقط“. و�أ�صار  حينه، و�رشنا منلك 

ومنعو� �أهلها من �لعودة �إليها، و�ليوم لدينا نحو 300 �ألف عربي الجئ يف قلب �لوطن. �أقامو� 

�أكرث من مائتي بلدة جديدة لليهود ومل يقيمو� بلدة و�حدة للعرب. بل يديرون �صيا�صة هدم 

.
للبيوت، و�ليوم يوجد 50 �ألف بيت عربي مهددة بالهدم“233

وز�رة  ح�صاب  يف  �أمريكي  دوالر  مليون   30.8 �إيد�ع  عن  للتنمية  �ل�صعودي  �ل�صندوق  �أعلن   •

لدى �لد�ئم  �ململكة  ومندوب  �لقاهرة  لدى  �لريا�ص  �صفري  و�أو�صح  �لفل�صطينية.   �ملالية 

لدعم  �ل�صهرية  �ل�صعودية  �إ�صهامات  قيمة  يثل  �ملبلغ  �أن  قطان  �أحمد  �لعربية  �لدول  جامعة 

ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية للفرتة من كانون �الأول/ دي�صمب 2016 حتى �آذ�ر/ مار�ص 2017، 

.
234ً

بو�قع 7.7 ماليني دوالر �صهريا

قالت �لبارونة يف جمل�ص �للورد�ت �لبيطاين �صعيدة و�ر�صي Sayeeda Warsi، �إن “�إ�رش�ئيل“   •

2014؛ وكانت حينها وزيرة يف حكومة  �صنة  �رتكبت جر�ئم حرب يف هجومها على غزة يف 

 2,200 �أثناء �حلرب ما يزيد على  David Cameron �الئتالفية. لقد قتل يف  ديفيد كامريون 

�أن  �آالف بجر�ح، و“�أعتقد ب�صكل قاطع  من �صكان قطاع غزة، و�أ�صيب ما يقرب من ع�رشة 

.
�صيا�صتنا جتاه �إ�رش�ئيل �صيا�صة خاطئة“235
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اآذار/ مار�س 2017

�أوقفت  �الأونرو�  �إد�رة  �إن  �لبط�ص،  �أمال  �الأونرو�  �ملوظفني يف وكالة  نائب رئي�ص �حتاد  قالت   •

رئي�ص �ملوؤمتر �لعام الحتاد�ت �ملوظفني ح�صان �لعرقان عن �لعمل، و�أر�صلت �إنذ�ر�ت باجلملة 

بالرغم  �لعمل  عن  �لعرقان  �أوقفت  �الأونرو�  �إد�رة  �أن  �لبط�ص  و�أو�صحت  �الحتاد.  الأع�صاء 

�إىل  �لنظر  �لبط�ص  ولفتت  �الأونرو�.  فيها  تن�صط  �لتي  �خلم�ص  للمناطق  �ملوؤمتر  رئي�ص  �أنه  من 

�إ�صد�ره بيان  ِباإيقافه عن �لعمل، بل حذرت بطرده، على خلفية  �إد�رة �الأونرو� مل تكتف  �أن 

.
236

مبنا�صبة يوم �الأر�ص. م�صريًة �إىل �أنه يتم ن�رش بيانات يف جميع �ملنا�صبات �لوطنية

اجلمعة، 2017/3/31

�صتاند�رد �إيفنينغ  ل�صحيفة  �لع�صكري  �ملر��صل  Robert Fox؛  فوك�ص  روبرت  ك�صف   • 

Evening Standard عن حمادثات �رشية �أجرتها �صخ�صيات فل�صطينية و�إ�رش�ئيلية مرموقة، 

تقريره.  عنو�ن  ح�صب  �الأو�صط“،  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  جديد  “�أمل  مبنزلة  �إنها  وقالت 

�ل�رشق  يف  �ل�صالم  عملية  يف  تقدماً  �خلطو�ت  �أكب  “من  ُتعّد  �ملحادثات  تلك  �إن  فوك�ص  وقال 

مركز  من  �ملباحثات  تلك  �أخبار  على  ح�صلت  �ل�صحيفة  �أن  �إىل  و�أ�صار  �صنني“.  منذ  �الأو�صط 

 BICOM–Britain Israel Communications & بايكوم  �الإ�رش�ئيلي  �لبيطاين  �الأبحاث 

Research Centre، �لذي �صارك يف ��صت�صافة �الجتماعات، بالتعاون مع �ملعهد �مللكي لل�صوؤون 

هاو�ص بـ“ت�صاتام  �ملعروف   ،The Royal Institute of International Affairs  �لدولية 

.
237

�“Chatham House

عطاء  وطرح  جديدة،  م�صتعمرة  �إقامة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قر�ر  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ر�أت   •

الإقامة �ألفي وحدة ��صتيطانية جديدة، �إعاقة للجهود �الأمريكية �لر�مية �إىل �إعادة �إطالق �لعملية 

.
238

�ل�صيا�صية

�ل�صورية  غري  �الأطر�ف  خالل  من  ر�صائل  مررت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  معاريف  �صحيفة  ذكرت   •

�ل�صالعة يف �ملحادثات حول م�صتقبل �صورية، قالت فيها �إنها �صتكون م�صتعدة لتقلي�ص تدخلها 

يف �صورية، مقابل ت�صوية �أو تفاهمات �صامتة تق�صي مبنع �إير�ن وحزب �هلل وملي�صيات �صيعية 

و�أ�صافت  �ملحتل.  �جلوالن  يف  �لنار  �إطالق  وقف  خط  من  معينة  مل�صافة  �القرت�ب  من  �أخرى 

�ل�صحيفة �أن “�إ�رش�ئيل“ �صتو�فق على �أن يعود جي�ص نظام �الأ�صد �إىل “�ملنطقة �حلدودية هذه، 

 .
مبوجب �تفاق ف�صل �لقو�ت بني �لدولتني من �لعام 1974“239
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ني�سان/ اأبريل 2017

ال�صبت، 2017/4/1

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن َقتَلَة �ل�صهيد مازن فقهاء   •

لن يفلتو� من عقاب �ملقاومة، موؤكد�ً على وقوف �حلركة خلف �ملوؤ�ص�صة �الأمنية يف معركتها 

.
1
و�رش�عها �ملفتوح مع �الحتالل

�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة، على ل�صان �ملتحدث با�صمها �إياد �لبزم،   •

�أنها “ويف �صياق متابعة ق�صية �غتيال �ل�صهيد مازن فقها، �صتقوم �لوز�رة باإجر�ء�ت ُم�صددة 

.
�صّد عمالء �الحتالل خالل �ل�صاعات و�الأيام �لقادمة“2

قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �لفل�صطينية �إن 85 �أ�صري�ً يف �صجون �الحتالل يعانون   •

.
3
من �أمر��ص خطرية وخبيثة، كاالأور�م �ل�رشطانية، و�ل�صلل و�الإعاقة

�أعلنت �لرئا�صة �لفل�صطينية، يف بيان لها، تقدمي رزمة م�صاعد�ت لالجئني �ل�صوريني يف قطاع   •

.
4
غزة، من بينها تزويدهم بجو�ز�ت �صفر فل�صطينية لتمكينهم من �لتحرك �إىل �خلارج

�أكدت م�صاعدة وزير �خلارجية �لفل�صطيني لل�صوؤون �الأوروبية �أمل جادو �أنهم لن ي�صمحو�   •

.
5
لـ“�إ�رش�ئيل“ بكتم �صوت �الأذ�ن يف �لقد�ص

�لتحرير“  منظمة  يف  �ملتنفذة  �لفل�صطينية  “�لقيادة  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  حّذرت   •

من مغبة �ال�صتمر�ر يف طريق �لعبث و�ملر�وغة، و�إخفاء معلومات عن لقاء�ت جرت مع �لكيان 

�للقاء�ت  “�إن  لها،  بيان  يف  �ل�صعبية،  �جلبهة  وقالت   .2016 �صنة  �أو�خر  لندن  يف  �ل�صهيوين 

�مل�صتمرة �ل�رشية، و�لعلنية، وغريها �إمنا هي ��صتمر�ر يف �ملر�هنة على طريق �لف�صل و�لعبث، 

.
وما ُي�صمى �ملفاو�صات بالرعاية �الأمريكية“6

�لقد�ص  �لبلدة �لقدية من  ��صت�صهد فتى فل�صطيني بنري�ن جنود �الحتالل يف باب �لعمود يف   •

.
7
�ملحتلة، بعد طعنه جندياً و�ثنني من �مل�صتوطنني �ملت�صددين

توقع رئي�ص �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية، رئي�ص �ملع�صكر �ل�صهيوين ورئي�ص حزب �لعمل، �إ�صحق   •

بنيامني  برئا�صة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �نهيار  �ل�صبع،  بئر  يف  ثقافية  ندوة  يف  هرت�صوغ، 

.
8
نتنياهو

�لريح معطف  �أو   Trophy ترويف  نظام  عن  مطوالً  تقرير�ً  �لعبي  و�ال  موقع  ن�رش   • 

و�ملدرعات  �لدبابات  ��صتهد�ف  عمليات  �صّد  بهدف  تطويره  مّت  �لذي   ،Wind Jacket
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للتقرير، فاإن رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة  �الإ�رش�ئيلية بال�صو�ريخ �مل�صادة للدبابات. ووفقاً 

للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت قرر حماية كافة �لدبابات و�ملدرعات، من خالل تركيب 

للدبابات و�لدروع عن  �مل�صادة  �ل�صو�ريخ  �إطالق  ير�صد عملية  �لذي ي�صمل ر�د�ر�ً  �لنظام، 

عن  مرة،  الأول  �لتقرير،  وك�صف  بتفجريها.  ويقوم  كيلومرت�ت،  خم�صة  عن  تقل  ال  م�صافة 

متكن �لنظام من �عرت��ص 15 �صاروخاً م�صاد�ً للدبابات مّت �إطالقها من قبل عنا�رش حما�ص، 

.
9
خالل حرب 2014 على قطاع غزة

قالت �حلكومة �الأ�صرت�لية �إنها مل جتد �أي دليل، من خالل مر�جعة قامت بها، على �أن �أي من   •

.
10

م�صاعد�تها ملنظمة وورلد فيجن World Vision قد مّت حتويلها �إىل حركة حما�ص

خل�ص تقرير �صنوي ملوؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية �إىل �أن جممل �الإجر�ء�ت �لتي �تخذها �الحتالل   •

للم�صجد  �الأق�صى هياأت القتحامات و��صعة  �مل�صجد  �ملر�بطني و�مل�صلني يف  �الإ�رش�ئيلي �صّد 

عدد  �أعلى  �صهدت   2016 �صنة  �أن  للموؤ�ص�صة  �ل�صنوي  �لتقرير  وذكر  �مل�صتوطنني.  قبل  من 

و�أفاد  مقتحمني.   14,806 عددهم  وبلغ  �حتالله،  منذ  �مل�صتوطنني  من  �الأق�صى  ملقتحمي 

بالقد�ص من�صاأة  و121  بيتاً،   190 نحو  هدمت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  باأن   �لتقرير 

مبيناً  مقد�صياً.   1,243 نحو  تهجري  �إىل  �أدى  ما  هدم،  �أمر   227 نحو  و�أ�صدرت   ،2016 �صنة 

خمططات  عن  علن 
ُ
�أ �ملقابل  ويف   ،2015 عن   %94l بن�صبة   2016 �صنة  ز�د  �لبيوت  هدم  �أن 

 وعطاء�ت ومنح تر�خي�ص لنحو 18,257 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �لقد�ص �أي بزيادة بن�صبة

.
تقارب �لـ 40 11%

االأحد، 2017/4/2

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن “�إ�رش�ئيل ال تبحث عن مغامر�ت مع حركة   •

حما�ص، بل تتحلى مب�صوؤولية وحزم وتفعل ما يتوجب عليها فعله، من خالل �حلفاظ على 

�الأمن، وال يوجد ما يدعو لدخول �ملو�طنني لو�صع نف�صي �آخر“. وزعم ليبمان باأن حما�ص 

.
12

لديها معرفة جيدة يف �الغتياالت �لد�خلية وعليها �لبحث د�خلها حول �غتيال �لفقهاء

بالذكرى  باإلغاء �الحتفال  �لفل�صطينية حممود عبا�ص حكومة بريطانيا  �ل�صلطة  طالب رئي�ص   •

�ملئوية لوعد بلفور. كما طالبها باالعتذ�ر لل�صعب �لفل�صطيني عن “هذ� �خلطاأ �لتاريخي �لذي 

 .
�رتكب بحقنا، و�أن تعرتف بدولة فل�صطني“13

�أكد �لناطق �لع�صكري با�صم كتائب �لق�صام �أبو عبيدة �أنه ال م�صوؤول عن جرية �غتيال مازن   •

فقهاء �صوى �لعدو �ل�صهيوين، ولن تفلح كل حماوالته �ملعلنة �أو �خلفية يف �لتن�صل �أو خلط 

.
14

�الأور�ق
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عاقد  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

تكون  �أن  مبكان  �الأهمية  من  و�أنه  فل�صطينية  �إ�رش�ئيلية  ت�صوية  �صفقة  �إجناز  على  �لعزم 

ُتف�صل �خلطو�ت  �لتي  �لنية و�أال تظهر نف�صها كاجلهة  “�إ�رش�ئيل“ �لطرف �لذي يبدي ُح�صن 
.
15

�الأمريكية

�صادقت جلنة �لد�خلية يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، بالقر�ءة �لثانية و�لثالثة، على تعديل يف قانون   •

�لتخطيط و�لبناء وفقاً لتو�صيات جلنة كمينيت�ص Kaminitz، يق�صي بت�رشيع �إجر�ء�ت هدم 

.
16

�لبيوت يف �لبلد�ت �لعربية، عب �النتقال من �الإجر�ء�ت �لق�صائية لالإجر�ء�ت �الإد�رية

العرت��ص  جديد  نظام  ت�صغيل  بدء  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

العرت��ص   David’s Sling د�ود  مقالع  منظومة  “�صنُدخل  قائالً:  و�أ�صاف  �ل�صو�ريخ، 

�ل�صو�ريخ  العرت��ص  �ل�صهم  �صاروخ  بتطوير  �أي�صاً  وقمنا  �خلدمة.  �إىل  �ل�صو�ريخ 

.
�ال�صرت�تيجية بعيدة �ملدى وو�صائل �أخرى“17

غزة،  لقطاع  �ملتاخمة  �حلدودية  رفح  مبدينة  رئي�صيني  نفقني  تدمري  �مل�رشي  �جلي�ص  �أعلن   •

يكون  �لنفقني،  وبهذين  �لرفاعي.  تامر  �لعقيد  �مل�رشي،  �جلي�ص  با�صم  للمتحدث  بيان  وفق 

�لثاين/ كانون  منت�صف  منذ  غزة  قطاع  مع  �حلدود  على  نفقاً   21 دمر  قد  �مل�رشي   �جلي�ص 

.
يناير 182017

االإثنني، 2017/4/3

على  �الأوروبي  و�الحتاد  و�إيطاليا،  و�ليونان،  وقب�ص،  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �لطاقة  وزر�ء  وّقع   •

�إعالن م�صرتك يق�صي بدفع م�رشوع ملد �أنبوب غاز طبيعي عن طريق �لبحر من “�إ�رش�ئيل“ 

تلعب دور�ً  بد�أت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز  �لطاقة  �أوروبا. وقال وزير  �إىل 

ثماين  خالل  �الأنبوب  مّد  عملية  تتم  �أن  �ملقرر  ومن  �لعاملية.  �لطاقة  مر�فق  جمال  يف  مهماً 

.
19

�صنو�ت، وُتقدر كلفته بع�رشين مليار �صيكل )نحو 5.5 مليار�ت دوالر(

�لنهائي  �لناخبني  �صجل  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أ�صدرت   •

�لناخبني  جممل  �أن  �ملن�صورة  �لبيانات  من  يتبني  حيث   ،2017 �ملحلية  باالنتخابات  �خلا�ص 

موزعني  �لت�صويت،  لهم  يحق  وناخبة  ناخباً   1,134,636 بلغ  �ملحلية  لالنتخابات  �مل�صجلني 

من  �لناخبني  �أعد�د  �أن  �لتف�صيلية  �الإح�صاء�ت  وتظهر  �لغربية.  �ل�صفة  يف  حمافظة   11 على 

.
20

�الإناث �صكلت ما ن�صبته 48.93l% من جممل �لناخبني مقابل 51.07l% من �لناخبني �لذكور

خالل  طرح،  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �لرئي�ص  �إن  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  قال   •

وهو  فل�صطني،  يف  �لنهائي  للحل  بالن�صبة  روؤيته  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  بالرئي�ص  لقائه 
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�إقامة �لدولتني، و�لعمل على تغيري �ملناخ �الإقليمي يف �ملنطقة، و�إز�لة �أ�صباب �لتوتر و�ل�رش�ع 

.
21

�لقائم

قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، يف تقرير �أ�صدرته، �إن �ل�صلطات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية   •

متنع موظفي حقوق �الإن�صان �لذين يوّثقون �النتهاكات ويدعون �إىل �إنهائها من دخول قطاع 

.
22

غزة �أو �خلروج منه

الثالثاء، 2017/4/4

يف  �لعام  �لقطاع  ملوظفي  �لعمل،  طبيعة  عالو�ت  �رشف  �إيقاف  �لفل�صطينية  �حلكومة  قررت   •

�لعالو�ت  طالت  �لرو�تب  على  �خل�صومات  “�إن  لها،  بيان  يف  �حلكومة،  وقالت  غزة.  قطاع 

فقط وجزء�ً من عالوة طبيعة �لعمل، دون �مل�صا�ص بالر�تب �الأ�صا�صي“، وذلك الأ�صباب تتعلق 

�آثار  �نعكا�صات  �إىل  �إ�صافة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  يفر�ص  �لذي  �خلانق  �ملايل  باحل�صار 

.
23

�النق�صام و�حل�صار و�إجر�ء�ت �الحتالل

�لثالثة  لالأ�صهر  �صنوي  ربع  تقرير�ً  بريطانيا،  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  �أ�صدرت   •

�الأوىل من �صنة 2016، ير�صد �جلر�ئم �ملرتكبة يف حّق �لفل�صطينيني من قبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية وقو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وبني �لتقرير �أن �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية قامت 

بينهم من  وكان  �لعامة،  �لنيابة  من  قانوين  �عتقال  �إذن  �إبر�ز  دون  فل�صطينياً،   385  باعتقال 

23 قا�رش�ً، و99 طالباً جامعياً، و5 �صحفيني. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن �الأ�رشى �ملحررين كانو� 

�ل�رشيحة �الأكب باال�صتهد�ف، حيث كان من بني �ملعتقلني 180 �أ�صري�ً حمرر�ً. كما ذكر �لتقرير 

.
24ً

قيام �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية بقتل 16 فل�صطينياً، باالإ�صافة �إىل �عتقال 1,415 فل�صطينيا

وقع  ملن  �لتوبة  باب  فتح  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت   •

.
�صحيًة لالحتالل و�أجهزة خمابر�ته، وذلك �عتبار�ً من 2017/4/4 وحتى 252017/4/11

قال رئي�ص د�ئرة �صوؤون �لالجئني يف حركة فتح زكريا �الأغا “يوجد �تفاق مع �الأونرو� على   •

عدم تغيري �ملنهاج �لدر��صي يف مد�ر�صها باملطلق، و�أن تلتزم باملنهاج �ملقرر من قبل وز�ر�ت 

�أنه  �أكدت  �الأونرو�  “�إد�رة  �أن  و�أ�صاف  �مل�صيفة“.  �لعربية  �لدول  جميع  يف  و�لتعليم  �لرتبية 

�لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  �مل�صبق  و�لتن�صيق  بالت�صاور  �إال  تغيري  �أي  هناك  يكون  لن 

.
�لفل�صطيني وغريها يف �لدول �لعربية �مل�صيفة“26

قال رئي�ص �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار- بكد�ر حممد ��صتية، �إن �جتماع   •

�حتاد �مل�صارف �لعربية �ل�صنوي، �ملنعقد يف عّمان، �أقر تاأ�صي�ص �صندوق ��صتثماري لفل�صطني، 

.
27

ت�صهم فيه �لبنوك �لعربية
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د�نت حركة حما�ص عمليات �لقتل �جلماعي �لتي ت�صتهدف �ل�صعب �ل�صوري، ود�نت ب�صكل   •

خا�ص �ملجزرة �لب�صعة �لتي جرت يف خان �صيخون بريف �إدلب، و��صتخد�م �ل�صالح �لكيماوي 

وجتنيب  �ل�صوري،  �لدم  نزيف  وقف  �إىل  �صحفي،  ت�رشيح  يف  حما�ص،  ودعت  �أهلها.  �صّد 

.
28

�ملدنيني �لعزل، و�إنقاذهم من �لقتل و�لدمار

�ل�صلطة  رئي�ص  يف  ترى  ال  “�إ�رش�ئيل“  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

حللول  �لتوجه  �إىل  �صت�صطر  �ملطروحة  �الإقليمية  �لت�صوية  و�أن  لل�صالم،  �رشيكاً  �لفل�صطينية 

نتنياهو  وقال  �لفل�صطيني.  �لطرف  يف  �ملطلوب  �لتغيري  يح�صل  �أن  �إىل  وتدريجية،  مرحلية 

�ل�صارع  يف  �رشورية  لتغري�ت  �لتمهيد  يف  ت�صهم  �قت�صادية،  خطو�ت  دفع  �الآن  �ملطلوب  �إن 

 .
29

�لفل�صطيني

�الإ�رش�ئيلية،  �لر�صمية  �الإذ�عة  مع  حديث  يف  �صتاينتز،  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال   •

لل�صعب  �لفل�صطينية برئا�صة حممود عبا�ص، كيان فا�صل ومف�صد، ال حتقق �صيئاً  �ل�صلطة  �إن 

كر�هية  على  �لنا�صئة  �الأجيال  تربي  فهي  حما�ص،  حكومة  عن  تختلف  وال  �لفل�صطيني 

“�إ�رش�ئيل“، ورف�ص حقوق �ل�صعب �ليهودي. و�أ�صاف: “�أبو مازن يقول لنا �إنه يتفهم مطالب 
�الأمن  يفر�ص  �أن  ي�صتطيع  وال  �الأمن،  يحقق  ال  �لو�قع،  �أر�ص  على  ولكنه  �الأمنية،  �إ�رش�ئيل 

�صبيه  حكم  قب�صة  يف  �لغربية  �ل�صفة  تقع  باأال  �لوعد  ي�صتطيع  وال  غزة،  قطاع  على  و�لنظام 

.
بحكم حما�ص“30

الإنتاج  جديد  م�رشوع  تنفيذ  يف  �ل�رشوع  �الإلكرتونية  لالأنظمة   Albait �لبيت  �رشكة  قررت   •

�الإ�رش�ئيلي. وتقدر كلفة �مل�رشوع بنحو ملياري �صيكل  مدفع متطور كي يتزود به �جلي�ص 

.
31

)نحو 550 مليون دوالر(

�إ�صقاط  �لدويل،  �الأمن  جمل�ص  رئا�صة  تتوىل  �لتي  هايل،  نيكي  �الأمريكية  �ل�صفرية  �أعلنت   •

�الأمن.  جمل�ص  جل�صة  �أعمال  جدول  من  �لفل�صطينيني  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  بحث 

بال�رش�ع �صلة  ذ�ت  لي�صت  مو��صيع  على  �لعام  هذ�  �صرتكز  “�لنقا�صات  �أن  هايل   و�أكدت 

�أخرى  مو��صيع  �إىل  “�صتتطرق  وهي  �لدويل“،  �الأمن  جمل�ص  يف  �لفل�صطيني   - �الإ�رش�ئيلي 

�هلل، وحزب  �ل�صورية،  و�الأزمة  لالإرهاب،  �إير�ن  دعم  مثل  �ملا�صية؛  �ل�صنو�ت  يف   �أهملت 

.
وحركة حما�ص“32

�ملناطق يف  �لفل�صطينية  �ملباين  هدم  عن  بالتوقف  “�إ�رش�ئيل“  �الأوروبي  �الحتاد  طالب   • 

�مل�صنفة ج ح�صب �تفاق �أو�صلو يف �ل�صفة �لغربية، وب�صكل خا�ص �إلغاء �أو�مر �لهدم يف قرية 

وذلك  �ملحتلة،  �لقد�ص  �رشق  �أدوميم  معاليه  م�صتعمرة  من  �لقريبة  �لبدوية،  �الأحمر  خان 

وقد  جنيف.  ملعاهدة  خرقاً  و�صي�صكل  لل�صكان،  ق�رشي  تهجري  �إىل  �صيوؤدي  �الأمر  هذ�  كون 
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جاء هذ� �الحتجاج على خلفية توزيع �إخطار�ت هدم على كل بيوت قرية خان �الأحمر، �لتي 

.
33ً

ي�صل عددها �إىل 422 بيتا

نفى �الحتاد �الأوروبي عالقته بقر�ر �حلكومة �لفل�صطينية، و�خلا�ص بتقلي�ص رو�تب موظفي   •

.
34

�ل�صلطة يف قطاع غزة

ذكرت وكالة �الأونرو� �أن 70l% من مد�ر�صها يف �صورية عاجزة عن �لعمل ب�صبب �حلرب، ومع   •

.
35

ذلك، يحرز طلبتها تفّوقاً يف �الأد�ء على �أقر�نهم باملنطقة

االأربعاء، 2017/4/5

�تخذته  �لذي  �لقر�ر  تد�عيات  ملتابعة  طارئاً  �جتماعاً  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة  قيادة  عقدت   •

�حلكومة بحق موظفي �ل�صلطة يف �لقطاع، و�لذي �صمل �قتطاع نحو 30l% من قيمة رو�تبهم، 

يف منزل �أحمد حل�ص، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح وم�صوؤولها يف �لقطاع، حيث مّت �لتاأكيد 

باإقالة رئي�ص  للتدخل الإلغائه. كما طالبو�  �لرئي�ص حممود عبا�ص  �لقر�ر، ودعوة  على رف�ص 

�حلكومة ر�مي �حلمد �هلل من من�صبه وت�صكيل حكومة وحدة وطنية، رد�ً على ما و�صفوها 

.
36

بـ“�ملجزرة“ �لتي �رتكبها بحق موظفي غزة

بفر�ص  �لفل�صطينية  �حلكومة  قر�ر  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  برهوم،  فوزي  ��صتنكر   •

وغري  تع�صفياً  �لقر�ر  هذ�  وعدَّ  غزة،  قطاع  يف  �لعام  �لقطاع  موظفي  رو�تب  على  خ�صومات 

مو�جهة  يف  �صموده  عو�مل  و��صتهد�ف  �لقطاع  �أزمات  تكري�ص  منه  و�لهدف  م�صوؤول، 

�إىل  �لتحديات. و�أعلن برهوم ت�صامن �حلركة مع مطالب �ملوظفني كافة دون ��صتثناء، ودعا 

.
37

�لرت�جع عن هذه �الإجر�ء�ت �لعبثية �لال م�صوؤولة

�إياد �لبزم، �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف قطاع غزة، �إن  قال   •

“�الإجر�ء�ت �لو��صعة و�لتحقيقات �لتي �تخذتها �لوز�رة يف جرية �غتيال �ملجاهد مازن فقها 
.
�أظهرت �لدور �ملبا�رش �لذي لعبه عمالء �الحتالل يف هذه �جلرية“38

قال �لنائب �لعام �مل�صت�صار �إ�صماعيل جب: “�إنه و�إعماالً الأحكام �لقانون �لفل�صطيني وحتقيقاً   •

دينو� 
ُ
�أ �لذين  �ل�صهيوين  �لعدو  عمالء  من  عدد  بحق  �إعد�م  �أحكام  تنفيذ  �صيتم  �لعام،  للردع 

 بارتكاب �أعمال �إجر�مية، وتقدمي معلومات �أ�رّشت باالأمن �لعام“. و�صدد، يف ت�رشيح لـ �لر�أي،

.
39

على �أنه �صيتم تنفيذ �الإعد�م بعد �أن �أ�صبحت �أحكامهم نهائية، وباّتة، وو�جبة �لنفاذ

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان مفيد حممد �حل�صاينة �أن �حلكومة �لفل�صطينية قطعت   •

�صوطاً كبري�ً يف عملية �إعادة �إعمار غزة، بالرغم من �لعقبات و�ل�صعوبات �لتي و�جهت عملية 

�إعادة �الإعمار. و�أ�صار �إىل �أن عدد �ملنازل �لتي مّت �إعادة �إعمارها بلغ 6,280 وحدة �صكنية، ما 
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18 �ألف وحدة تعر�صت  75l%، وبلغ عدد �لوحد�ت �ل�صكنية �لتي مّت �إ�صالحها  يعادل ن�صبة 

.
40

الأ�رش�ر جزئية بليغة خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي

�لثالث  �جليل  خدمات  الإدخال  �تفاقية  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لفل�صطينية  �الت�صاالت  وز�رة  وّقعت   •

�رشكة  �أن  حملية  م�صادر  و�أفادت  �لفل�صطينية.  �الأر��صي  يف   Third Generation )3G(l

.
41

�إريك�صون Ericsson �صتكون �ل�رشكة �ملزودة للخدمة

ك�صف وزير �ملو��صالت و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص عن برنامج الإقامة �صكك   •

�إنه  “�إ�رش�ئيل“ تربط ب�صكك حديدية يف �لدول �لعربية، عب �الأردن. وقال كات�ص  حديدية يف 

.
42

عر�ص خطته على �ملبعوث �الأمريكي ل�صوؤون �ملفاو�صات �لدولية جاي�صون غرينبالت

قرية  منازل  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  بحماية  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلطات  وجر�فات  �آليات  هدمت   •

.
43

�لعر�قيب “م�صلوبة �العرت�ف“ يف �لنقب، للمرة �لـ 111 على �لتو�يل

�أ�صارت �إح�صائية �صادرة عن �الإد�رة �لعامة لالأحو�ل �ملدنية بوز�رة �لد�خلية �أن قطاع غزة   •

�صهَد خالل �صهر �آذ�ر/ مار�ص 3,850 مولود�ً جديد�ً، مبعدل 124 مولود�ً يومياً. كما �أظهرت 

مبعدل ذ�ته،  �ل�صهر  خالل  وفاة  حالة   278 �صجل  �ملدنية  �الأحو�ل  مكاتب  �أن   �الإح�صائية 

.
44ً

9 حاالت وفاة يوميا

كل  يف  �ليهود  عدد  حول  معطيات   Jewish Agency for Israel �ليهودية  �لوكالة  ن�رشت   •

�ليهودية. ويعي�ص  14,310,500 يهودي وفق �ل�رشيعة  دول �لعامل، حيث بلغ عددهم نحو   

�لثانية  �ملرتبة  يف  �ملتحدة  �لواليات  وتاأتي   ،) 6,217,400( “�إ�رش�ئيل“  يف  منهم  �الأكب  �لعدد 

) 5,700,000 (، وفرن�صا يف �ملرتبة �لثالثة ) 467,500 (، ثّم تليها كند� )386,000(. ويعي�ص يف 

.
45

�إير�ن 9,900 يهودي، ويف �ملغرب نحو  2,400 ، ويف تون�ص نحو  1,100  يهودي

اخلمي�س، 2017/4/6

بحق  �صنقاً  �الإعد�م  �أحكام  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  نفذت   •

ثالثة من �ملد�نني بالتخابر مع �الحتالل، بعد ��صتيفاء كافة �الإجر�ء�ت �لالزمة، وهم �ملتخابر 

.
46ً

)ع. م( 55 عاماً، و�ملتخابر )و. �أ( 42 عاماً، و�ملتخابر )�أ. �ص( 32 عاما

�لدفعات  �رشف  بدء  عن  �حل�صاينة  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   •

�ملالية الأ�صحاب �ملنازل �ملهدمة كلياً �إثر �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قطاع غزة يف �صيف 2014، 

 .
47

�صمن منحة قيمتها ع�رشة ماليني دوالر ممولة من �ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية

�لفل�صطينية،  �الأوملبية  �للجنة  رئي�ص  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  و�صل   •

قدره بتعوي�ص  يطالبه  �إ�صعار  �أمام  نف�صه  ليجد  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل  �لرجوب   جبيل 
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250 مليون دوالر، بتهمة �لتورط يف تعذيب وقتل عز�م رحيم، �ملو�طن �لفل�صطيني �الأمريكي، 

ت�صلم  �لتعوي�ص،  �إ�صعار  ت�صلمه  1995. وعالوة على  �صنة  �لفل�صطيني  �الأمن  �أحد مقر�ت  يف 

 .
48

�لرجوب ��صتدعاًء للمثول �أمام �ملحكمة

ك�صف رئي�ص �ملركز �لفل�صطيني ملكافحة �الألغام، �لتابع لوز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية، �لعميد   •

�ملوزعة  �الألغام  �لنقاب عن وجود نحو مليون ون�صف مليون لغم يف حقول  جمعة مو�صى، 

 .
49

على 16 حقالً يف �ملناطق �حلدودية لل�صفة �لغربية، من جنني �إىل �خلليل

قتل �صابط �إ�رش�ئيلي و�أ�صيب جندي �آخر، بعجالت �صيارة فل�صطينية �صدمت جمموعة من   •

جنود �الحتالل قرب م�صتعمرة عوفر�، �صمال �رشق ر�م �هلل، فيما �عتقل �ل�صائق بعد �إ�صابته 

.
50

بر�صا�ص �الحتالل

�أعلنت وز�رة �خلارجية �الأمريكية �أنها ت�صنف �لقيادي يف كتائب �لق�صام �أحمد �لغندور، وكنيته   •

�أبو �أن�ص �لغندور، “�إرهابياً دولياً“. ومن جهته فقد قال �لقيادي يف حما�ص فوزي برهوم �إن 

�أخالقي،  غري  �إجر�ء  �الأمريكية  �الإرهاب  “قائمة  على  �لغندور  �الأمريكية  �خلارجية  و�صع 

ومقاومة  نف�صه  عن  �لدفاع  حّق  �لفل�صطيني  �صعبنا  منح  �لذي  �لدويل،  للقانون  ومناق�ص 

�الحتالل، وهذ� يثل ت�صجيعاً �رشيحاً ملزيد من �الإرهاب �الإ�رش�ئيلي �صّد �أبناء �صعبنا، وهذه 

�خلطوة ال قيمة لها ولن متنعنا من ممار�صة حقنا يف مقاومة �لعدو، و�لقيام بو�جباتنا �لوطنية 

.
حلماية �صعبنا وحترير �أر�صنا“51

“منتجات  مبوجبها  تبيع  �صفقة  عقد  عن  �الإ�رش�ئيلية،  �جلوية  �ل�صناعات  �رشكة  �أعلنت   •

�الأمنية  �ل�صناعات  تاريخ  يف  “�الأكب  لتكون  دوالر،  ملياري  بقيمة  للهند  و�أمنية“  ع�صكرية 

من  وجوية،  برية  دفاعية  باأنظمة  �لهندي  �جلي�ص  تزويد  �صتت�صمن  �ل�صفقة  �الإ�رش�ئيلية“. 

 .
52

بينها قاذفات، و�صو�ريخ، ومعد�ت �ت�صال ور�د�ر�ت

�أن  “�لقد�ص �ل�رشقية“ يجب  �أن  �أعلنت وز�رة �خلارجية �لرو�صية، على موقعها �الإلكرتوين،   •

.
تكون عا�صمة للدولة �لفل�صطينية، و“�لقد�ص �لغربية“ لـ“�إ�رش�ئيل“53

اجلمعة، 2017/4/7

على  تق�ّصف  �صيا�صة  بد�أت  �حلكومة  �إن  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�مل�رشوفات منذ �صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية، وكان �لقطاع �الأول �لذي مّت �لبدء به هو قطاع 

من  �لعديد  ميز�نيات  تخفي�ص  �إىل  باالإ�صافة   ،%25l مبقد�ر  نفقاته  تخفي�ص  مّت  حيث  �الأمن، 

�إىل �أن حكومته  70l%، م�صري�ً  �لقطاعات، نظر�ً النخفا�ص ن�صبة �مل�صاعد�ت �خلارجية بن�صبة 

تعاين �أزمة مالية كبرية. و�صدد على �أن “رو�تب موظفي قطاع غزة �الأ�صا�صية مل مت�ّص، و�إمنا 
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�ملالية  �الأزمة  �إد�رة  ن�صتطيع  حتى  �لعالو�ت،  بع�ص  �إبقاء  ومّت  �لعالو�ت،  بع�ص  خف�ص  مّت 

فحما�ص  �ل�رشعية،  للقيادة  غزة  قطاع  ت�صليم  “حما�ص  �هلل  وطالب �حلمد  منها“.  نعاين  �لتي 

جتبي كافة �الإير�د�ت وال تنفقها �إال على نف�صها، ونحن نقوم بو�جباتنا بالكامل جتاه �أهلنا يف 

.
�لقطاع“54

�حلكومية  �لقطاعات  �لوفاق  حكومة  ت�صليم  جاهزيتها  على  تاأكيدها  حما�ص  حركة  جددت   •

و�لوز�ر�ت كافة على �أن تلتزم مب�صوؤولياتها وو�جباتها كافة جتاه غزة وتطبيق كل ما �تفق 

عليه بح�صور �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية. وقال �لناطق با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف بيان 

له، �إن على �حلكومة بدل �لتهرب من م�صوؤولياتها و�فتعال �الأزمات و�لتذرع بذر�ئع و�هية �أن 

.
55

تقوم بكامل مهامها وو�جباتها جتاه غزة و�أهلها، و�أال تبقى �صيفاً م�صلطاً على رقابهم

طالبت �لنائب عن كتلة فتح �لبملانية نعيمة �ل�صيخ علي، رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص ورئي�ص   •

حكومته ر�مي �حلمد �هلل، بالرحيل، وقالت �إن ت�رشيحات �حلمد �هلل ب�صاأن �خل�صم من رو�تب 

موظفي �ل�صلطة يف قطاع غزة “غري مقنعة“، فيما �أعربت عن تخوفها من وجود خمطط لف�صل 

.
56

�لقطاع عن �ل�صفة

�أفادت مندوبة �لوكالة �لوطنية لالإعالم يف �صيد� �أن �صخ�صاً ُقتل وُجرح �صبعة �آخرون يف خميم   •

عني �حللوة لالجئني �لفل�صطينيني يف مدينة �صيد� جنوب لبنان، يف �ال�صتباكات �لتي �ندلعت 

.
57

بني جمموعة بالل بدر من جهة، و�لقوة �مل�صرتكة �لفل�صطينية من جهة ثانية

طرح رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف حمادثات و�ت�صاالت مع �أطر�ف دولية   •

خمتلفة، فكرة �إقامة �رشيط عازل د�خل �الأر��صي �ل�صورية خلف �حلدود �الإ�رش�ئيلية، بحجة 

.
58

منع و�صول �إير�ن وحزب �هلل �إىل �حلدود �الإ�رش�ئيلية

بد�أت �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج �جتماعاتها، �لتي ت�صتمر يومني يف   •

با�صم  �لر�صمي  �لناطق  و�أكد  �لعمل.  وجلان  �لعامة  �الأمانة  ت�صكيل  ��صتكمال  بهدف  بريوت، 

�لفي�صبوك، بدء �الجتماعات. وتعهد  ٍله عب �صفحته على  �لعالول، يف ت�رشيح  �ملوؤمتر زياد 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  حقوق  يحفظ  ال  حّل  الأي  �الأيدي  مكتويف  �خلارج  فل�صطينيو  يقف  باأاّل 

�لعامة  �الأمانة  �لقد�ص. وقررت  �لفل�صطينية وعا�صمتها  �لدولة  و�إقامة  �لعودة،  فيها حّق  مبا 

خمتلف  يف  له  �لتابعة  �لتنفيذية  �للجان  ت�صكيل   ،2017/4/8 يف  �جتماعاتها  نهاية  يف  للموؤمتر، 

�لتخ�ص�صات، و�أو�صح �الأمني �لعام للموؤمتر منري �صفيق �أن �أبرز �للجان �مل�صكلة هي: �صوؤون 

�لالجئني و�لعودة، وتعزيز �لهوية و�لثقافة �لوطنية، و�لتنمية �القت�صادية، ودعم �ملقاطعة، 

تفا�صيلها  �صتن�رش  �أخرى  وجلان  �لد�خل،  �صمود  ودعم  و�لقد�ص،  و�الإعالمية،  و�لقانونية، 

�ملر�أة  ور�بطة  �ل�صبابية  �ملبادرة  من  كل  �إطالق  قررت  كما  للموؤمتر.  �الإلكرتوين  �ملوقع  على 
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�لفل�صطينية يف �خلارج، و�أعلنت عن ت�صكيل جلنة ال�صتكمال �أع�صاء �لهيئة �لعامة من �أ�صحاب 

�لتخ�ص�صات و�لكفاء�ت، مع مر�عاة �لتوزيع �جلغر�يف وفئة �ل�صباب، و�أقّرت نظام ع�صوية 

.
59

�ملوؤمتر

�أكد رئي�ص هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان �لوزير وليد ع�صاف �أن حكومة �الحتالل باتت   •

قريبة من �لو�صول لل�صكل �لنهائي للمخطط �ال�صتيطاين �لذي و�صعته �صنة 1979، و�لقا�صي 

�أن  �إىل  2020. و�أ�صار ع�صاف  باإ�صكان مليون م�صتوطن بال�صفة �لغربية و�لقد�ص حتى �صنة 

�الحتالل ي�صيطر على �أكرث من 45l% من م�صاحة �ل�صفة، 9.5l% منها هي م�صاحة �مل�صتعمر�ت 

وخمططاتها �لهيكلية؛ لقد �صيطر على 18l% من �الأر��صي بو�صع �ليد بفعل �أو�مر ع�صكرية، 

منزالً   230 هدمت  �الحتالل  �صلطات  �أن  ع�صاف  وذكر  دولة“.  “�أر��صي  �أعلنها   %24lو

120 م�صتعمرة �أقيمت خالل �لع�رشين �صنة �ملا�صية،  2017، و�أن هناك  فل�صطينياً منذ بد�ية 

�أعادو�  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  2016، م�صري�ً  فل�صطينياً خالل  1,114 منزالً  و�أن �الحتالل هدم 

.
60

بناءها ب�صكل كامل وبقو� يف �أر��صيهم

عن يزيد  ما  �عتقلت  �الحتالل  �صلطات  �إن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  قال   • 

.
1,360 فل�صطينياً خالل �لربع �الأول من �صنة 612017

�لرنويجية حكومة بالدها باالعرت�ف بدولة فل�صطني، د�عية  �لبلديات  نقابة موظفي  طالبت   •

على  دولية  جتارية  مقاطعة  وفر�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتعمر�ت  منتجات  حظر  �إىل  �أي�صاً 

.
“�إ�رش�ئيل“62

ال�صبت، 2017/4/8

و�حد  ب�صوت  غزة،  مدينة  و�صط  �ل�رش�يا  �صاحة  من  �لفل�صطينيني،  �آالف  ع�رش�ت  هتف   •

مطالبني باإقالة �حلكومة �لفل�صطينية �حتجاجاً على قر�رها ح�صم مبالغ من رو�تب موظفي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة. وح�صت حركة فتح، يف بيان لها، �أن�صارها على “�مل�صاركة 

بـ“�اللتز�م و�الن�صباط  �أبناءها  �لفاعلة يف �الحتجاج على قر�ر حكومة �حلمد �هلل“، وطالبت 

.
�لتام، وعدم �ل�صماح با�صتغالل هذه �لفاعلية الأي �أغر��ص ال تخدم �ملطالب �لعادلة“63

تقوم  مبا   Yoram Cohen كوهني  يور�م  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جلهاز  �ل�صابق  �لرئي�ص  �أ�صاد   •

به �الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية من �أد�ء �أمني مهم الأمن “مو�طني �إ�رش�ئيل“، 

.
64

و��صتبعد �إمكانية حتقيق حّل �صيا�صي د�ئم بني “�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني يف �ملرحلة �حلالية

�أعربت �للجنة �ملركزية حلركة فتح عن مت�صكها بوحدة �لوطن و�ل�صعب �لفل�صطيني، ورف�صها   •

�خلطو�ت و�الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها حركة حما�ص يف �لفرتة �الأخرية، ودعت حما�ص للرت�جع 
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وقررت  �النق�صام.  و�إنهاء  �لوحدة  ال�صتعادة  �لوحيد  �لطريق  ذلك  باعتبار  قر�ر�تها  عن 

حما�ص  مع  و�لبحث  لالت�صال  جلنة  ت�صكيل  عبا�ص،  حممود  برئا�صة  �جتماعها  يف  �ملركزية، 

.
65

للتو�صل �إىل ت�صور�ت و��صحة وحلول نهائية

�أن �ال�صتباكات يف خميم عني �حللوة تختلف عن  �أكد ممثل حركة حما�ص يف لبنان علي بركة   •

�ال�صتباكات �ل�صابقة، وقال �إن ما جرى هو �عتد�ء على �لقوة �الأمنية �مل�صرتكة، �لتي ي�صارك 

�لف�صائل  �أن  بركة  و�أكد  باملخيم.  �الأمن  لب�صط  حماولة  يف  فل�صطينياً  ف�صيالً  ع�رشين  فيها 

�لفل�صطينية تتجه حل�صم �الإ�صكال بو�صع حّد ملجموعة بالل بدر �لتي تعبث باأمن �ملخيم، �إما 

.
66

با�صت�صالم جمموعته، �أو بانت�صار �لقوة �الأمنية ب�صو�رع �ملخيم

دعا �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف   •

�لغربية  �ل�صفة  بني  عادل  ب�صكل  �ملايل  �الإ�صالح  عبء  توزيع  �إىل  �لفل�صطينية  �لقيادة 

يف �ملتز�يدة  “�لتوتر�ت  من  �لبالغ  قلقه  عن  مالدينوف  وعّب  �لت�صعيد.  وجتنب  غزة   وقطاع 

.
قطاع غزة“67

االأحد، 2017/4/9

�أعلن �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار عدم ممانعة حركته من �الجتماع مع �للجنة �لتي   •

�صكلتها �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �رشط �أن تكون هذه �للجنة حتمل ت�صور�ت حلل م�صكلة 

.
68

�النق�صام، ر�ف�صاً �أن تكون �للقاء�ت ك�صابقاتها

باأنها  غزة،  قطاع  يف  �ل�صلطة  موظفي  رو�تب  تقلي�ص  �صيا�صة  �لفل�صطينية  �حلكومة  بررت   •

�إجر�ء  ومنع  �إد�رية،  جلنة  “ت�صكيل  يف  مَتثَّل  و�لذي  �لقطاع،  يف  حما�ص  �صلوك  على  رّد 

 �النتخابات، وتنفيذ �أحكام �إعد�م غري قانونية“. وقال �ملتحدث با�صم �حلكومة طارق ب�رش�وي

وقر�صنة  �ل�صيا�صات،  لهذه  نظر�ً  �لقطاع  موظفي  طال  �لرو�تب  “تقلي�ص  �إن  نت  �لر�صالة  لـ 

 .
حما�ص على �جلباية يف غزة“69

�لكهرباء من �حلكومة يف ر�م �هلل  �لطاقة يف قطاع غزة عدم �رش�ء وقود �رشكة  قررت �صلطة   •

بال�رش�ئب �ملفرو�صة عليها من قبل هيئة �لبرتول، د�عيًة جميع �جلهات �ملعنية وذ�ت �لتاأثري، 

�أ�صوة  �رش�ئب  بدون  �لكهرباء  ملحطة  �لوقود  توريد  على  باملو�فقة  �لتو�فق  حكومة  باإقناع 

 .
70

بالتعامل مع وقود �ملنحة �لقطرية و�لرتكية

�أعطت قيادة �لف�صائل و�لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية �لفل�صطينية يف لبنان بالل بدر وعنا�رش   •

جمموعته �مل�صلحة يف خميم عني �حللوة مهلة �صاعات قليلة لت�صليم �أنف�صهم �إىل �لقوة �لفل�صطينية 

�مل�صرتكة، و�إال �صيتم �عتبارهم “مطاردين ومطلوبني“ من �لقوة �ملذكورة. ومّت �لتو�صل �إىل 

.
هذه �ملهلة يف �صوء �تفاق �لف�صائل على “�رشورة تفكيك ظاهرة بالل بدر �ل�صاذة“71
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بد�أت نقابة �الأطباء �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية تنفيذ �صل�صلة من �خلطو�ت �الحتجاجية،   •

�لفل�صطينيون  �الأطباء  وغادر  �الأطباء.  ملطالب  �لفل�صطينية  �حلكومة  ��صتجابة  عدم  على  رد�ً 

.
72

كافة مر�فق وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �صمن �الأ�صبوع �الأول �لتحذيري من حترك �لنقابة

 ،Eran Lerman ر�أى �لنائب �ل�صابق لرئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي يف “�إ�رش�ئيل“ عري�ن لريمان  •

.
�أن ��صتقر�ر �لنظام يف م�رش ي�صكل قيمة ��صرت�تيجية ذ�ت �أهمية ق�صوى لـ“�إ�رش�ئيل“73

�الحتاد  �إن  عثمان  �صادي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأوروبي  �الحتاد  با�صم  �ملتحدث  قال   •

تبلغ مالية  بقيمة  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �صنوياً  مالياً  دعماً   يقدم 

.
74

300 مليون يورو )نحو 317.6 مليون دوالر(

االإثنني، 2017/4/10

ن�رشت حركة حما�ص بياناً تو�صيحياً حول موقفها من �أزمة رو�تب موظفي �ل�صلطة يف غزة،   •

رو�تب  ت�صتهدف  �لتي  �ملوؤ�مرة  بهذه  بعيد  من  وال  قريب  من  ال  لها  عالقة  ال  �أنه  فيه  �أكدت 

موظفي �ل�صلطة يف غزة، و�لتي نفذتها وتتحمل م�صوؤوليتها حكومة ر�مي �حلمد �هلل باأو�مر 

.
75

مبا�رشة من �لرئي�ص عبا�ص و�صمت من �للجنة �ملركزية حلركة فتح

عدد  يف  طر�أ  قد  تدريجياً  �رتفاعاً  باأن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  ن�رشها  معطيات  �أفادت   •

�لفل�صطينية.  �الأر��صي  يف  لالحتالل  تابعة  �أهد�ف  �صّد  فل�صطينيون  ُينفذها  �لتي  �لهجمات 

وقالت �الإذ�عة �لعبية �إن تقرير�ً جلهاز �ل�صاباك �أظهر �أن عدد هجمات �ملقاومة �لفل�صطينية 

.
76

بلغت 119 عملية خالل �آذ�ر/ مار�ص 2017 مقارنة مع 102 يف �صباط/ فب�ير

�مل�رشي �لرئي�ص  �لدويل على دعم  “�ملجتمع  �صتاينتز  �الإ�رش�ئيلي يوفال  �لطاقة  ح�ّص وزير   • 

“�إذ� �نهارت  عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف حتقيق �ال�صتقر�ر �القت�صادي و�الأمني يف بالده“، الأنه 

.
م�رش �صي�صكل ذلك خطر�ً لي�ص على �إ�رش�ئيل و�ل�رشق �الأو�صط فقط، بل على �أوروبا �أي�صاً“77

عن باالعتذ�ر  بريطانيا  طالبت  حلملة  �الإلكرتونية  �لعري�صة  على  �لتوقيعات  عدد  جتاوز   • 

�لعدد  �الأوىل عب جمع  �ملرحلة  بذلك هدف  �آالف توقيع، حمققة  �لع�رشة  بلفور، حاجز  وعد 

.
78

�ملطلوب للح�صول على رّد ر�صمي من �حلكومة �لبيطانية على هذه �لدعوة

خالل فل�صطينياً   97 قتلت  �الحتالل  قو�ت  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  ذكر   • 

�صنة 2016 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بينهم 36 طفالً، و8 ن�صاء، وجرحت 840 فل�صطينياً. 

88 فل�صطينياً قتلو� يف  �أن من بني �ل�صحايا   ،2016 و�أو�صح �ملركز، يف تقريره �ل�صنوي ل�صنة 

�ل�صفة، بينهم 33 طفالً و7 ن�صاء، فيما قتل 9 فل�صطينيني يف قطاع غزة، بينهم 3 �أطفال و�مر�أة 

.
79

و�حدة



165

ني�سان/ �أبريل 2017

1948، وتوعد  تبنى تنظيم د�ع�ص �إطالق قذيفة على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة   •

“�إ�رش�ئيل“ باملزيد من �لعمليات، بح�صب ما �أوردت وكالة “�أعماق“ �لتابعة له. و�أ�صار �لتنظيم 
�إىل �أن عنا�رشه “ق�صفو� م�صتوطنات جممع �أ�صكول �ليهودية جنوبي فل�صطني ب�صاروخ من 

.
نوع غر�د“80

الثالثاء، 2017/4/11

يف  �ل�صلطة  موظفي  رو�تب  تقلي�ص  قر�ر  �أن  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أكد   •

�لقطاع هو جتميد جلزء من �لعالو�ت، ولي�ص قر�ر�ً د�ئماً، و�صيتم �رشفها حال توفر �ملو�زنات 

.
81

و��صتجابة حركة حما�ص ملبادرة �لرئي�ص حممود عبا�ص

قال رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت �إن “�لتهديد�ت من �جلبهة   •

�جلنوبية م�صدرها قطاع غزة و�صبه جزيرة �صيناء، حيث نت�صارك مع م�رش مبو�جهة هذه 

�حلياة  جدول  على  �لت�صوي�ص  من  �ملنطقتني  هاتني  يف  �مل�صلحة  �لعنا�رش  ومنع  �لتهديد�ت، 

�أمن  على  للحفاظ  كبرية  جهود�ً  يبذل  �مل�رشي  �جلي�ص  �إن  �آيزنكوت  وقال  �إ�رش�ئيل“.  يف 

.
“�إ�رش�ئيل“82

 Dror �صالوم  درور  )�أمان(  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة  يف  �الأبحاث  لو�ء  رئي�ص  حّذر   •

باإ�صعال مو�جهة وحرب جديدة.  �القت�صادية يف قطاع غزة، كفيلة  �الأزمة  �أن  Shalom، من 

ونقل موقع و�ال �لعبي عن �صالوم �أن “حما�ص تعلم �أنه �إذ� تدهور �لو�صع �الأمني من جديد 

.
يف �لقطاع ف�صيقوم �جلي�ص بتفعيل قدر�ته �لع�صكرية �أكرث من �ل�صابق“83

�الحتاد  حزب  يف  �لقيادية   ،French Senate �لفرن�صي  �ل�صيوخ  جمل�ص  ع�صو  قالت   •

�لديوقر�طي �مل�صتقل Union of Democrats and Independents (UDI)l، ناتايل غوليت 

�لنو�ب  جمل�ص  قر�ري  بتنفيذ  �لفرن�صية  �حلكومة  قيام  عدم  �صبب  عن   ،Nathalie Goulet

وجمل�ص �ل�صيوخ �لفرن�صيني باالعرت�ف بالدولة �لفل�صطينية �أن “�لبع�ص ر�أى �أن �لوقت غري 

.
منا�صب. ثمة �أ�صباب كثرية، �أولها ق�صية �الأ�صخا�ص، ثّم غياب �الإر�دة �ل�صيا�صية“84

االأربعاء، 2017/4/12

�لفل�صطينية  �مل�صاحلة  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

جناح  �أن  مبيناً  �لتهديد�ت،  لغة  جُتدي  ولن  فتح،  حركة  مع  �إ�صافية  حو�ر�ت  �إىل  حتتاج  ال 

كافة  بالتز�ماتها  �حلكومة  وقيام  فتح،  حركة  عليه  وّقعت  ما  تطبيق  �إىل  بحاجة  �مل�صاحلة 

30l% من  �آخر مظاهره خ�صم  �أ�صكال �لتمييز �صّده، و�لتي كان  نحو قطاع غزة، و�إنهاء كل 

مرزوق  �أبو  �أكد  �الإد�رية،  �للجنة  باإلغاء  عبا�ص  مطالبة  وحول  غزة.  قطاع  موظفي  رو�تب 
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على �أهمية �للجنة �مل�صّكلة �صابقاً خلدمة �أهل غزة يف ظّل غياب حكومة ر�مي �حلمد �هلل وعدم 

�لقيام مب�صوؤولياتها، مبيناً �أن �للجنة �صتُحل تلقائياً فور قيام �حلكومة بالتز�ماتها وو�جباتها 

.
85

جتاههم

ذكر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �أنه ب�صدد �لقيام بخطو�ت غري م�صبوقة ب�صاأن   •

�النق�صام خالل �الأيام �ملقبلة. وقال “�إن حما�ص �صكلت حكومة يف غزة، هذ� يعني �أنها �رّشعت 

�النق�صام، فهي من جهة مل تقبل باالأفكار �لتي قدمناها من خالل �لو�صطاء، و�أخذت خطوة 

�لت�رشيعي الإعطاء �ل�رشعية، وهم بذلك �رشعنو� �النق�صام“.  �إىل جمل�صها  �لور�ء وذهبت  �إىل 

و�أ�صاف: “نحن بهذه �الأيام يف و�صع خطري جد�ً، ويحتاج �إىل خطو�ت حا�صمة، ونحن ب�صدد 

�أخذ هذه �خلطو�ت؛ الأنه بعد 10 �صنو�ت، ونحن نقدم �لدعم الأهلنا وهذ� و�جب، لكنهم جاوؤو� 

.
بهذه �خلطوة �مل�صتغربة لذلك �صناأخذ خطو�ت خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة“86

“تت�صمن  مبادرة  عن  �خل�رشي  جمال  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لنائب  �أعلن   •

خطو�ت عملية ملحاولة �إخر�ج �لو�قع �لفل�صطيني من �أزمات �النق�صام وما نتج عنها، وق�صية 

.
�لرو�تب“87

�تهمت حركة حما�ص رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص و�حلكومة بالعمل على ف�صل   •

له،  ت�رشيح  يف  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  قا�صم،  حازم  وقال  �لغربية.  �ل�صفة  عن  غزة  قطاع 

و�لرئي�ص  �لفل�صطينية  �حلكومة  ملنع  بالتكاتف  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لقوى  “كافة  على  �إن 

و�أ�صاف:  �ل�صفة“.  عن  غزة  لف�صل  �لر�مي  �ملخطط  مترير  من  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني 

�صكان  من  �النتقامي  منطقه  مبو��صلة  عبا�ص،  حممود  �ل�صلطة  لرئي�ص  �ل�صماح  عدم  “يجب 
 .

�لقطاع“88

رئي�ص  ر�أ�صهم  وعلى  �ملركزية،  �للجنة  �لبغوثي  مرو�ن  �الأ�صري  �لفتحاوي  �لقيادي  طالب   •

موظفي رو�تب  خ�صومات  �إعادة  على  و�لفوري  �لعاجل  بالعمل  عبا�ص،  حممود   �ل�صلطة 

قطاع غزة، وعدم ربط �ملو�صوع باخلالف مع حركة حما�ص. وقال �لبغوثي، يف ر�صالة له 

.
89

من د�خل �ل�صجن، �إن �ل�صاحة �لفل�صطينية لي�صت بحاجة النق�صامات جديدة

�نت�رش عنا�رش �لقوة �الأمنية �مل�صرتكة �لفل�صطينية بقيادة ب�صام �صعد يف حماور �ال�صتباك، من   •

�ل�صارع �لفوقاين �إىل حي �لطرية، يف خميم عني �حللوة، وذلك بعد ��صتباكات عنيفة ��صتمرت 

.
منذ يوم �جلمعة 2017/4/7 حتى يوم �الأربعاء 902017/4/12

�لتي مّت تنفيذها بحق عدد  �الإعد�م �الأخرية  �أفيجدور ليبمان عن غ�صبه من عمليات  �أعرب   •

من عمالء �الحتالل يف قطاع غزة. وحتدث ليبمان هاتفياً مع �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة 

�الأ�رشة  تغا�صي  على  و�حتج  مالدينوف،  نيكوالي  �الأو�صط“  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لـ“عملية 
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�لدولية عن �صل�صلة �غتياالت و�إعد�مات وقعت يف �صفوف �لفل�صطينيني يف �الآونة �الأخرية يف 

 .
91

خميم عني �حللوة بلبنان ويف قطاع غزة

قدم �الحتاد �الأوروبي 11.75 مليون يورو )نحو 12.46 مليون دوالر(، وهو قيمة �إ�صهامه   •

�آالف   109 �لتي تغطي  �لفل�صطينية  بال�صلطة  �خلا�صة  �الجتماعية  �ملخ�ص�صات  �لف�صلي من 

.
92

عائلة فل�صطينية فقرية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

يف �حلكوميني  للموظفني  غذ�ئية  م�صاعد�ت  تقدمي  بدر��صة  قيامها  �الأونرو�  وكالة  �أعلنت   • 

قطاع غزة، بعد قر�ر �خل�صم �لذي طال رو�تبهم، وذلك عقب مطالبة �للجان �ل�صعبية لالجئني 

هذه �ملنظمة �لدولية، بتوجيه كافة خدماتها وم�صاعدتها، ويف مقدمتها “�ل�صلة �لغذ�ئية“ لكل 

.
93

موظفي �ل�صلطة

اخلمي�س، 2017/4/13

�أنها  �إىل  م�صرية  لغزة،  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  لتهديد�ت  رف�صها  حما�ص  حركة  �أكدت   •

تاأكيد على م�صوؤوليته �ملبا�رشة عن �صناعة �الأزمات الأهل غزة و�لت�صييق عليهم. وقال �لناطق 

با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، �إن هذه �الأزمات مفتعلة وبقر�ر �صيا�صي 

�أنها تهدف �إىل تعزيز �النق�صام وتطبيق  ولي�ص لها عالقة بالو�صع �ملايل و�القت�صادي، مبيناً 

.
94

خطة عبا�ص �ملتقاطعة مع خطة �الحتالل لعزل غزة وف�صلها عن �لوطن

قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر، �إن رئي�ص �ل�صلطة حممود   •

�لعالقات  طاولة  على  قرباناً  لي�صت  غزة  �أن  منبهاً  �لفل�صطينية،  �لق�صية  تدمري  يريد  عبا�ص 

.
95

�لفل�صطينية �الأمريكية

“�إن �الإعمار:  و�إعادة  �حل�صار  لك�رش  �لوطني  �حلر�ك  هيئة  ع�صو  �لغ�صني،  �إيهاب  قال   • 

قطاع غزة ير مبرحلة قا�صية من �حل�صار �ملطبق للعام �حلادي ع�رش على �لتو�يل، ي�صارك 

حممود  برئا�صة  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �ل�صهيوين  �الحتالل  مقدمتها  يف  عديدة  �أطر�ف  فيه 

.
عبا�ص“96

وكالة  مع  �الت�صال  تعليق  عن  ر�صمياً،  �لفل�صطينية،  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أعلنت   •

�الأونرو� حتى ت�صويب �أو�صاعها؛ وذلك لعدم توفر �لقناعة لدى �لوز�رة بعدول �لوكالة عن 

.
97

�لتدريب �لذي �أقرته �الأخرية، بخ�صو�ص �إدخال تعديالت على �ملنهاج �لفل�صطيني

�أعلن �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات عن �لبدء بتنفيذ   •

�لرتبية  وز�رة  تنفذه  �لذي  �لفل�صطيني“،  باجلنيه  و��صرتي  متيّز  �ل�صطار:  “متجر  م�رشوع 

و�لقرطا�صية،  �الألعاب،  يبيع  �ملدر�صة  ب�صيط يف  �لعايل. و�مل�رشوع عبارة عن متجر  و�لتعليم 
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و�الإك�ص�صو�ر�ت، و�لهد�يا، و�أدو�ت ولو�زم �لنظافة �ل�صخ�صية؛ �لتي يحتاجها طالب �ملدر�صة 

.
98

من �لتمهيدي ولغاية �ل�صف �ل�صاد�ص، وتكون �لعملة �ملتد�ولة هي �جلنيه �لفل�صطيني

�لقيام بكل مهامها يف قطاع غزة  �لتو�فق من  لتمكني حكومة  �أكدت حركة حما�ص جاهزيتها   •

�إ�صماعيل ر�صو�ن، خالل موؤمتر �صحفي مب�صاركة  �لقيادي يف �حلركة  �أزماته. وقال  وحّل 

�الإد�رية  �للجنة  فاإن  غزة  قطاع  يف  بو�جباتها  �لتو�فق  حكومة  قامت  حال  يف  �إنه  �لف�صائل، 

.
99

�صتكون منتهية

وغري  مبا�رشة  �ت�صاالت  هناك  �أن  �الأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أعلن   •

مبا�رشة مع حركة حما�ص جتري يف �إطار �تخاذ خطو�ت عملية ملحا�رشة �النق�صام و�إنهائه، 

وذلك تنفيذ�ً ملا حتدث عنه �لرئي�ص حممود عبا�ص يف كلمته يف موؤمتر �ل�صفر�ء يف �ملنامة. و�أعرب 

.
عن �أمله يف “عدم �ال�صطر�ر التخاذ موقف يزيد �الأمور تعقيد�ً“100

�أنه وّثق �أكرث من  �أكد فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية   •

3,478 فل�صطينياً �صورياً ق�صو� ب�صبب �حلرب �لد�ئرة يف �صورية. حيث ق�صى 1,140 الجئاً 

فل�صطينياً جر�ء �لق�صف، و855 ب�صبب �ال�صتباكات �ملتبادلة بني �جلي�ص �لنظامي وجمموعات 

.
101

�ملعار�صة �ل�صورية �مل�صلحة، و461 حتت �لتعذيب يف �صجون ومعتقالت �لنظام

قال موقع و�ال �الإخباري �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بد�أ بتطبيق �صيا�صة جديدة ملو�جهة �لعمليات   •

“�الأماكن  �أ�صا�ص حتديد قائمة �رشية من  �لغربية، تقوم على  �ل�صفة  �الأخرية يف  �لفل�صطينية 

قرية  �ملو�قع  هذه  �أهم  ومن  “�إ�رش�ئيل“.  �صّد  �لد�مية  �لهجمات  منها  تخرج  �لتي  �لعنيفة“ 

�لثالث  �ل�صنو�ت  فاإنه خرجت منها يف  للقرية  �الأمني  للملف  �صلو�د، وفقاً ملوقع و�ال. وطبقاً 

.
102

�الأخرية 12 عملية م�صلحة

جمدي  �مل�رشي  �لد�خلية  وزير  �إىل  وجهتها  ر�صالة  يف  ووت�ص،  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •

عبد �لغفار، �إن على �ل�صلطات �مل�رشية �أن تك�صف فور�ً عما �إذ� كانت حتتجز حالياً، �أو �صابقاً 

.
103ً

�ل�صبان �لفل�صطينيني �الأربعة �ملختطفني منذ ع�رشين �صهر�

تفّقد قائد �جلي�ص �للبناين �لعماد جوزف عون �لوحد�ت �لع�صكرية �ملنت�رشة يف مدينة �صيد�   •

وحميط خميم عني �حللوة، حيث جال يف مر�كزها و�طلع على �إجر�ء�تها �ملتخذة للحفاظ على 

�ملر�كز  ي�ص  ��صتهد�ف  �أّي  على  بحزم  �صريّد  �جلي�ص  �أن  عون  و�أّكد  وجو�رها.  �ملدينة  �أمن 

�لع�صكرية �أو �لتجمعات �ل�صكنية �ملحيطة باملخيم، و�أّي حماولة لنقل �ال�صتباكات �إىل خارجه، 

الفتاً �إىل �أنه من غري �ملقبول ��صتمر�ر �القتتال �لعبثي �لذي تفتعله بني �حلني و�الآخر عنا�رش 

�إرهابية ومتطرفة، الأنه يعّر�ص �صالمة �لفل�صطينيني و�أهايل �الأماكن �ملجاورة للمخيم للخطر 

�أمن  �أن  و�أ�صاف  �صيد�.  ملنطقة  و�ملعي�صية  �القت�صادية  �حلياة  على  �صلباً  وينعك�ص  �ملبا�رش، 

.
104

�ملخيمات �لفل�صطينية، و�أّي بقعة من �الأر��صي �للبنانية هو جزء من �الأمن �لوطني �ل�صامل
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ذ�ت  فل�صطني  دولة  �إقامة  تدعم  بالده  �إن   Wang Yi يي  و�نغ  �ل�صيني  �خلارجية  وزير  قال   •

عدم  �لظلم  “من  �أنه  و�أو�صح   ،1967 حدود  وفق  �ل�رشقية“،  “�لقد�ص  وعا�صمتها  �صيادة 

.
تاأ�صي�ص دولة فل�صطني ذ�ت �صيادة مطلقة على مدى 70 عاماً“105

اجلمعة، 2017/4/14

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل �إن �ملوؤ�مرة �جلديدة �لتي حتاك على قطاع غزة   •

لن متر، موؤكد�ً �أن �رتد�د�ت هذه �ملوؤ�مرة لن تكون �إال يف وجه �الحتالل. و�صدد �لبدويل على 

“�صبنا ع�رش �صنو�ت  �لتهديد، مردفاً:  �ل�صيا�صي ولن تقبل  �أن حما�ص لن تخ�صع لل�صغط 

 .
على �صيم �أكب مما يتوعد به عبا�ص“106

غزة  قطاع  �لق�صاة،  قا�صي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئي�ص  م�صت�صار  �لهبا�ص،  حممود  �صبّه   •

موؤ�مرة  “الإحباط  �صّده  م�صبوقة  غري  �إجر�ء�ت  �تخاذ  بوجوب  مفتياً  �ل�رش�ر“،  بـ“م�صجد 

�لهبا�ص، خالل خطبة �جلمعة مبقر �ملقاطعة يف ر�م �هلل �لفل�صطينية“. وذكر  �لق�صية   ت�صفية 

�أمر  �لتي  �ل�رش�ر“  م�صجد  حالة  ي�صبه  “يكاد  غزة  يف  �حلايل  �لو�صع  �أن  عبا�ص،  بح�صور 

.
107

�لر�صول عليه �ل�صالة و�ل�صالم حينها باإحر�ق �مل�صجد وتدمريه

�صابقة  “ُتعّد  غزة  لقطاع  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  تهديد�ت  �أن  �الأحر�ر  حركة  �أكدت   •

.
خطرية وت�صاوقاً و��صحاً مع �الحتالل وتهديد�ته الأبناء �صعبنا �لفل�صطيني يف �لقطاع“108

بار�ك، يف مقابلة معه ن�رشتها  �إيهود  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �لوزر�ء ووزير  قال رئي�ص   •

�صحيفة يديعوت �أحرونوت، �إن على “�إ�رش�ئيل“ �لتدخل يف �حلرب �الأهلية �لد�ئرة يف �صورية 

�لتدخل  �أن  بار�ك  ور�أى  باملحرقة“.  مرتبط  �إ�رش�ئيل  فوجود  عميق،  �أخالقي  منطلق  “من 
.
109

�الإ�رش�ئيلي يجب �أن يكون “حتت �لر�د�ر“، �أي من دون لفت �الأنظار

قام �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي ب�صل�صلة جتارب خطرية لفح�ص �أد�ء وجاهزية طائر�ت �أف-16  • 

م�صادة  �أر�ص-جو  ل�صو�ريخ  �لطائرة  جتنب  و�إمكانية  �جلوي،  �لقتال  خالل   F-16 �أو 

12 كم فوق  �رتفاع نحو  �لطيارين على  �لطائرة من قبل  �ل�صيطرة على  �أو فقد�ن  للطائر�ت، 

.
110

م�صتوى �صطح �لبحر، و�لتحليق ب�رشعة 5,000 كم يف �ل�صاعة بز�وية طري�ن 90 درجة

ال�صبت، 2017/4/15

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل �أن حما�ص متتلك �أور�ق قوة ور�صيد�ً   •

قادة  �صتجب  غزة،  قطاع  يف  �ملقاومة  بيد  �الأ�رشى  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  ق�صية  يف  حقيقياً 

من  معلومة  �أي  عن  �لك�صف  �إن  وقال  �ملقاومة.  مطالب  مع  بجدية  �لتعامل  على  �الحتالل 

تفا�صيل “�ل�صندوق �الأ�صود“ �لذي متتلكه حما�ص بخ�صو�ص �جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى 
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وك�صف  �لتفاو�ص.  عملية  من  جزء  و�صمن  بثمن  �إال  يكون  لن  غزة،  قطاع  يف  �ملقاومة  يد  يف 

م�صعل عن وجود عدد من �لو�صاطات �لتي ُعر�صت على �حلركة للتفاو�ص غري �ملبا�رش حول 

�أن �حلركة رف�صت بدء �لتفاو�ص قبل �الإفر�ج عن �الأ�رشى �لذين  �إال  ق�صية تبادل �الأ�رشى، 

�عتُقلو� بعد �الإفر�ج عنهم يف �صفقة وفاء �الأحر�ر. وو�صف م�صعل تهديد�ت رئي�ص �ل�صلطة 

�الإمعان يف معاقبة  �أن  �مل�صوؤول، موؤكد�ً  �ملرتبك وغري  حممود عبا�ص جتاه قطاع غزة باالأد�ء 

.
111

قطاع غزة بحجة �النق�صام وغريه هو جهد عبثي �صيف�صل كما ف�صل غريه

�أقدمت �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية على ت�صليم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن�رشين   •

.
112

من �لوحد�ت �خلا�صة “�مل�صتعربني“، بعد �قتحامهما حي رفيديا بنابل�ص

ق�صائها بعد  �جلربوين،  لينا  �لفل�صطينيات  �الأ�صري�ت  عميدة  عن  �الحتالل  �صلطات  �أفرجت   • 

.
113

15 عاماً يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية

على  م�صدد�ً  �لعودة،  بحق  �لتم�صك  �خلتامي،  بيانه  يف   ،15 �لـ  �أوروبا  فل�صطينيي  موؤمتر  �أكد   •

عزية �ل�صعب �لفل�صطيني خارج وطنه �ملحتل على تطوير ح�صوره وجهوده النتز�ع حقوقه 

�لثابتة وحتقيق مطالبه �مل�رشوعة، ومندد�ً باعتد�ء�ت �الحتالل بالقد�ص وح�صار غزة. وعقد 

�ملوؤمتر يف مدينة روترد�م �لهولندية، حتت �صعار “مائة عام.. ننت�رش ال ننك�رش“، مب�صاركة 

وممثلي  غفرية،  وجماهري  وفود  على  توّزعو�  �لذين  و�لفل�صطينيات  �لفل�صطينيني  �آالف 

من  جاءته  فل�صطينية  و�صخ�صيات  وقياد�ت،  وجتمعات،  و�حتاد�ت،  ونقابات،  موؤ�ص�صات، 

 .
114

�أرجاء �لقارة �الأوروبية

االأحد، 2017/4/16

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، يف كلمة له مبنا�صبة يوم �الأ�صري �لفل�صطيني:   •

�لذي  و�لدويل  �حلقوقي  و�لدعم  �لزخم  �الأ�رشى  ق�صية  الإعطاء  �مل�صار�ت  كل  على  “نعمل 
�إنهاء  ل�صمان  �الأر�ص،  هذه  يف  مكان  �أبعد  �إىل  �صعبنا  و�أبناء  مبعاناتهم  للو�صول  ت�صتحق، 

.
�الحتالل وك�رش قيوده و�الإفر�ج عنهم دون قيد �أو �رشط“115

�أعلنت �صلطة �لطاقة يف قطاع غزة �أن حمطة توليد �لطاقة �لكهربائية �لوحيدة توقفت عن �لعمل   •

بعد “نفاد وقود �لديزل �لالزم لت�صغيلها و�إ�رش�ر حكومة �لتو�فق �لوطني �لفل�صطينية على 

فر�ص �ل�رش�ئب على �لوقود، ما يرفع �صعره �إىل �أكرث من ثالثة �أ�صعاف، ويحول دون قدرتنا 

بالعمل  �لقطاع  يف  �لكهرباء  توزيع  �رشكة  بد�أت  �لعمل،  عن  �ملحطة  وبتوقف  �ل�رش�ء“.  على 

�أّي من خطوط  �أربعة يف حال تعطل  �إىل  وفق جدول �صّت �صاعات و�صل يومياً، قد تنخف�ص 

.
116

�الإمد�د�ت �الإ�رش�ئيلية �أو �مل�رشية
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فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  وفد  على  “�إن  برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  قال   •

�الن�صمام  �أو  عبا�ص،  �لرئي�ص  مع  �ل�رش�كة  �إما  ويختار  �أمره  يح�صم  �أن  لغزة  قدومه  �ملنتظر 

لغزة �ملحا�رشة �لثائرة مبو�جهة هذ� �لعدو�ن“. و�تهم برهوم، يف ت�رشيح عب �صفحته على 

�لفي�صبوك عبا�ص باأنه يقود بالوكالة عدو�ناً ر�بعاً على غزة. و�أ�صاف قائالً: “عبا�ص يحا�رش 

ويحرم  و�لعالج،  و�لدو�ء،  و�ملاء،  �لكهرباء،  وينع  ويعزلها،  فيها،  من  كل  ويعاقب  غزة 

.
�ملوظفني كافة من �أب�صط حقوقهم“117

�أجل  من  حكومته  جتريها  حتّركات  عن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  ك�صف   •

يف غزة  قطاع  على  �لعدو�ن  منذ  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  لدى  �الأ�رشى  جنودها   ��صتعادة 

.
�صيف 1182014

قال وزير �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلي يو�آف جاالنت �إنه ال مفر من حملة ع�صكرية جديدة �صّد حركة   •

حما�ص يف غزة، قد تكون هذ� �ل�صيف. و�أ�صار جاالنت، يف حديث الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

)جايل ت�صاهال Galei Tzahal(، �إىل �رشورة �ال�صتعد�د ملثل هذه �ملو�جهة يف ظّل �صعي حما�ص 
.
119

حلفر �الأنفاق وتطوير �صو�ريخها

�إح�صاء�ت  �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أكد   •

�ملجموعة، وبالتز�من مع يوم �الأ�صري �لفل�صطيني، ت�صري �إىل وجود 1,183 معتقالً فل�صطينياً 

يف �صجون �لنظام �ل�صوري ممن متكنت �ملجموعة من توثيق �عتقالهم، ومن �ملتوقع �أن تكون 

.
120

�أعد�د �ملعتقلني و�صحايا �لتعذيب �أكب مما مّت �الإعالن عنه

ُك�صف يف “�إ�رش�ئيل“ عن �رتفاع هجرة �ليهود �لرو�ص من “�إ�رش�ئيل“ يف �ل�صنو�ت �الأخرية،   •

ويرجح  �أخرى.  دول  �إىل  طريقهم  �آخرون  و��صل  فيما  �الأ�صلي  ملوطنه  بع�صهم  عاد  حيث 

 .
121ً

حتقيق ل�صحيفة هاآرت�ص �أن �لهجرة �ل�صلبية تبلغ �الآالف �صنويا

االإثنني، 2017/4/17

بالتز�من  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رشى  مئات  بد�أ   •

وريون،  ونفحة،  ع�صقالن،  �صجون  يف  �الأ�رشى  و�أخرج  �لفل�صطيني.  �الأ�صري  يوم  مع 

�إ�رش�بهم  بدء  و�أعلنو�  غرفهم،  يف  �ملوجودة  �الأطعمة  كافة  �ل�صبع  وبئر  وجلبوع،  وهد�رمي، 

من �أكرث  �إن  قر�قع  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  وقال  �لطعام.   عن 

و�النتهاكات،  �لطبي،  �الإهمال  �صيا�صة  �صّد  �جلماعي،  �الإ�رش�ب  يخو�صون  �أ�صري   1,500

و�العتقال �الإد�ري، و�ملحاكم �جلائرة، ومنع �لزيار�ت. ونقلت �الإذ�عة �الإ�رش�ئيلية �لعامة عن 

م�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية تقدير�تها مب�صاركة نحو 1,100 �أ�صري يف �الإ�رش�ب. و�أ�صافت 
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�أنها “بد�أت باتخاذ �إجر�ء�ت �ن�صباطية بحق هوؤالء �مل�رشبني، كما قامت بنقل عدد منهم �إىل 

�أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  �أن  �إىل  �الإذ�عة  و�أ�صارت  �النفر�دي“.  �لعزل 

 .
122

�أوعز بعدم �إجر�ء �أي مفاو�صات مع �ملعتقلني �مل�رشبني عن �لطعام

قال �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف مقال له، ن�رشته �صحيفة   •

 15 �لـ  �إن �الأعو�م  “�ل�رشق �الأو�صط“،  The New York Times وترجمته  �لنيويورك تايز 

�أن ي�صبح �الآن �صاهد�ً و�صحية للمنظومة  �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، خولته  �لتي ق�صاها د�خل 

�الإ�رش�ئيلية غري �لقانونية. وبنّي �أنه قرر مقاومة هذه �النتهاكات باالإ�رش�ب عن �لطعام بعد 

.
123

�أن ��صتنفد جميع �خليار�ت �الأخرى

�ل�صلطة  رئي�ص  �إجر�ء�ت  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •

حممود عبا�ص وتهديد�ته لقطاع غزة هي ��صتحقاٌق يريد تقديه قبل زيارته الأمريكا، وهي 

��صتجابة لبع�ص �لطلبات فيما يخ�ص حماربة “�الإرهاب“ و�لتحويالت �ملالية لقطاع غزة، على 

قاعدة �أنها ت�صاعد حما�ص. وحول �إجر�ء�ت حما�ص يف �لرد على خطو�ت عبا�ص بنّي �أبو مرزوق 

.
124

�أن �حلركة لي�صت يف حرب مع عبا�ص وحكومته، ومعركتها مع �لعدو �ل�صهيوين فقط

ناق�ص رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل مع �ملفو�ص �لعام لالأونرو� بيري كرينبول،   •

خالل ��صتقباله له يف ر�م �هلل، �أو�صاع �لالجئني �لفل�صطينيني يف �صورية ولبنان و�الأردن. ومّت 

�التفاق على �أنه ال تغيري على �ملناهج �لتي تدر�ص يف مد�ر�ص وكالة �الأونرو�، و�أن �أي تعديل 

.
125

عليها يتّم بامل�صاور�ت �لكاملة مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم

من  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  حترير  �أن  عبيدة  �أبو  �لق�صام  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  �أكد   •

الأ�رش�نا  “نقول  �الأ�صري:  يوم  ذكرى  يف  عبيدة،  �أبو  وقال  وقت.  م�صاألة  �الحتالل  �صجون 

�أنتم حا�رشون بيننا، وق�صيتكم حمط  �لذين يق�صون زهر�ت عمرهم يف �صجون �الحتالل، 

.
�هتمامنا، رغم �أجندة �ملقاومة �ملثقلة باالأعباء �لكبى، ورغم كل ما يحاك ل�صعبنا“126

�إىل تطبيق عقوبة �الإعد�م  دعا وزير �ملو��صالت و�ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص   •

باأن  دعمه  تويرت،  على  ح�صابه  على  له  تغريدة  خالل  من  و�أكد  �لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  بحق 

.
127

ت�رّشع �حلكومة تطبيق هذه �لعقوبة، مثلما تن�ص عليها �لقو�نني �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية

الثالثاء، 2017/4/18

فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  وفد  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  طالب   •

�ملوقف  �أهمها  �لوطنية،  �لق�صايا  حول  و��صحة  �إجابات  بحمل  �لقطاع،  �إىل  قدومه  �ملتوقع 

غزة،  مبدينة  �صحفي  موؤمتر  خالل  �حلية،  وذكر  �الأمني.  و�لتن�صيق  �لقد�ص  �نتفا�صة  من 



173

ني�سان/ �أبريل 2017

“مل  �أو باخلارج لعقد لقاء حتى �الآن، م�صيفاً:  �أن حركة فتح مل تتو��صل مع حما�ص يف غزة 

ن�صمع عن قدوم �لوفد �إال عب و�صائل �الإعالم“. ون�صح �حلية �لرئي�ص حممود عبا�ص ووفد 

�ل�رش�ئب عن وقود  �إلغاء  بغزة، وهي:  لقاء مع حركته  �أي  قبل عقد  فتح بحل ثالث ق�صايا 

�ل�صهد�ء  �أ�رش  م�صتحقات  و�إعادة  �ملوظفني،  رو�تب  عن  �خل�صومات  ورفع  �لكهرباء،  حمطة 

 .
128

و�جلرحى

�لوز�ر�ت  لت�صلم  �لفورية  جاهزيتها  �هلل  �حلمد  ر�مي  برئا�صة  �لفل�صطينية  حكومة  �أكدت   •

.
129

و�لدو�ئر �حلكومية يف قطاع غزة

�صدد �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار على �أن موؤ�مرة رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص   •

�صّد قطاع غزة �صتف�صل، موؤكد�ً �أنها لن تنجح �أبد�ً �أمام �صمود �حلركة و�ل�صعب �لفل�صطيني. 

.
130

ودعا �لزهار �إىل �الحتكام ل�صناديق �القرت�ع يف �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية

�أر�صلت مقرتحات، قبل زهاء  “قطر  �إن  �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد  قال ع�صو   •

رّد  بانتظار  �النق�صام،  و�إنهاء  �مل�صاحلة  حتقيق  بهدف  وحما�ص  فتح  حركتي  �إىل  �ل�صهر، 

�لدوحة و�خلطوة �ملقبلة من حتركها“. وقال �الأحمد �إنه “ال يوجد تو�فق حول زيارة �لوفد“ 

رو�تب  �أزمة  ب�صاأن  �ملنا�صبة  �حللول  لبحث  فتح“  “مركزية  �صكلته  و�لذي  غزة،  قطاع  �إىل 

.
131

موظفي غزة، وذلك بعد قر�ر �خل�صم �لذي فر�صته �حلكومة �لفل�صطينية على رو�تبهم

“كتلة �ل�صهد�ء“ �لتابعة حلركة فتح يف �نتخابات جمل�ص طلبة جامعة �لنجاح �لوطنية،  فازت   •

فل�صطني  “كتلة  �الإ�صالمية  �لكتلة  وح�صلت  مقعد�ً.   81 �أ�صل  من  مقعد�ً   41 على  بح�صولها 

�أبو علي م�صطفى“  “كتلة �ل�صهيد  34 مقعد�ً، وجبهة �لعمل �لطالبي �لتقدمية  �مل�صلمة“ على 

عمر  �ل�صهيد  و“كتلة  �لطلبة“  �حتاد  و“كتلة  �ال�صتقالل“  “كتلة  من  وكلٌّ  مقاعد،  ثالثة  على 

�لقا�صم“ على مقعد و�حد. و�أ�صار عميد �صوؤون �لطلبة يف �جلامعة مو�صى �أبو دية �إىل �أن عدد 

طالباً،   11,765 �ملقرتعني  عدد  بلغ  فيما  طالباً،   20,237 بلغ  �النتخاب  لهم  يحق  ممن  �لطلبة 

�نتخابات  يف  جرى  وتزوير�ً  جتاوز�ت  هناك  �إن  �الإ�صالمية  �لكتلة  وقالت   .%58l بن�صبة  �أي 

جمل�ص طلبة �جلامعة، بالتز�من مع �لتو�جد �ملكثف لعنا�رش �أمن �ل�صلطة د�خل حرم �جلامعة. 

مف�صالً  تقرير�ً  �صرتفع  �لكتلة  �أن  باجلامعة،  �لكتلة  با�صم  �ملتحدث  �صباح،  موؤمن  و�أو�صح 

.
132

للجنة �الإ�رش�ف على �النتخابات

نّظمت حركة حما�ص �أربعني م�صرية ووقفة �حتجاجية يف حمافظات قطاع غزة كافة؛ رف�صاً   •

.
133

لـ“موؤ�مرة حممود عبا�ص �صّد غزة“، �صارك فيها ع�رش�ت �الآالف

�لبيطانية  �لوزر�ء  تبني �صيا�صة رئي�صة  �أفيجدور ليبمان  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �قرتح وزير   •

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  مع  �لتعامل  يف   Margaret Thatcher ثات�رش  مارغريت  �ل�صابقة 
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�مل�رشبني عن �لطعام، و�لتي مفادها عدم مفاو�صة �الأ�رشى، وتركهم ي�صتمرون يف �إ�رش�بهم 

.
134

�ملفتوح حتى ولو و�صل �الأمر �إىل ��صت�صهادهم

�إ�رش�ب  “هذ�  �إن  �لع�صكرية  لالإذ�عة  ت�رشيحات  يف  �أرد�ن  جلعاد  �لد�خلي  �الأمن  وزير  قال   •

د�خل  �لقوى  مر�كز  على  �ل�رش�ع  �إطار  يف  وذلك  مل�صاحله،  خدمًة  �لبغوثي  قاده  �صيا�صي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية ولي�ص لدينا �صّك يف ذلك“. و�أ�صاف �أن “�حلديث هو عن قتلة وجمرمني 

يح�صلون على ما يلزم �لقانون �لدويل مبنحهم... نحن ب�صدد �أ�رشى �أمنيني قامو� بجر�ئمهم 

.
لدو�فع قومية، وهناك فرق مبر يف �لتعامل معهم ومع �صجناء جنائيني“135

تويف �ل�صابط �ملتقاعد يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �صيفي Gadi Shefi، لي�صبح ثاين �صابط   •

�لكوماندوز  وحدة  قيادة  يتوىل  �صيفي  وكان  “�إ�رش�ئيل“.  خارج  �أيام  خالل  �حلياة  يفارق 

�صكتة  نتيجة  تويف  حيث   ،“Shayetet 13 �أو   13 “�صييطت  �خلا�صة  �لبحري   Commandos

�ل�صابط  وفاة  عن  �أيام  منذ  و�أعلن  تايالند.  يف  �ليهودية  �الأعياد  عطلة  ق�صاء  خالل  قلبية 

�الأعياد عطلة  رحلة  خالل  به  �أملت  قلبية  �صكتة  جر�ء   Pinhas Zoaretz زور�تز   بنحا�ص 

.
136

يف فيتنام

باللغة  �جلامعات  ملناظر�ت  �لر�بعة  �لدولية  �لبطولة  يف  مبهرة  نتائج  بريزيت  جامعة  حققت   •

مب�صاركة  ،2017/4/12–8 �لفرتة  يف  �لدوحة  �لقطرية  �لعا�صمة  يف  �أقيمت  �لتي   �لعربية، 

عربياً،  و�لثانية  فل�صطينياً،  �الأوىل  بريزيت  حلت  وقد  �لعامل،  حول  دولة   46 من  فريقاً   87

 .
137ً

و�لر�بعة عامليا

االأربعاء، 2017/4/19

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  للقاء  م�صتعد  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

بنيامني نتنياهو يف و��صنطن، حتت رعاية �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، �ملتوقع �أن يجتمع 

.
به يف بد�ية �صهر �أيار/ مايو 1382017

�للقاء �لذي عقد بني قيادة حما�ص وقيادة  �أن  �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل  �أكد   •

�صحفي:  ت�رشيح  يف  �لبدويل  وقال  للغاية.  وودياً  �إيجابياً  كان  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة 

“تو�فقنا مع وفد فتح على قيام حكومة �لتو�فق باأد�ء مهامها يف قطاع غزة و�أن تتنحى �للجنة 
�الإد�رية �لتي �صادق عليها �ملجل�ص �لت�رشيعي الإد�رة �الأو�صاع يف غزة حال ��صتالم �حلكومة 

 .
مهامها ب�صكل كامل“139

قو�ت  بر�صا�ص  �أ�صيب  بعدما  فل�صطيني  ��صت�صهاد  عن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   •

.
140

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، قرب مفرق ع�صيون جنوب بيت حلم، بحجة تنفيذه عملية دع�ص
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�ملتعلقة  لالأعمال  �ملتحدة  �الأمم  د�ئرة  ل�صالح  �أمريكياً  دوالر�ً   900,650 بـ  �ليابان  تبعت   •

باالألغام United Nations Mine Action Service )UNMAS(l بهدف مو��صلة �أعمالها يف 

.
141

قطاع غزة، للتخل�ص من خملفات �حلرب �الأخرية

�أعرب �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف،   •

يف بيان له، عن �لقلق �ل�صديد �إز�ء �لو�صع �ملتوتر يف غزة حيث تتك�صف �أزمة �لطاقة من جديد. 

وقال مالدينوف �إن �إ�صالح �رشكة توزيع �لكهرباء يف غزة �أمر �رشوري لتح�صني حت�صيل 

�الإير�د�ت و�ل�صفافية مبا يتما�صى مع �ملعايري �لدولية. و�أكد على �أن �صلطة �الأمر �لو�قع يف غزة 

يجب �أن ت�صمن حت�صني معدالت �جلباية، و�أن يتم �إرجاع �لعائد�ت �لتي يتم جمعها يف غزة �إىل 

.
142

�ل�صلطات �لفل�صطينية �ل�رشعية، من �أجل �حلفاظ على تدفق �لوقود و�لكهرباء

وعقوبة  �أعو�م،  �صتة  ملدة  �لفعلي  بال�صجن  حكماً  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملحكمة  فر�صت   •

�لذي  �لفل�صطيني  �ل�رشطي  عودة،  بني  نو�ف  على  غر�مة  ودفع  �لتنفيذ،  وقف  مع  بال�صجن 

�أ�صفر عن  �لذي  �لق�صائية يف �حلادث  �الإجر�ء�ت  �لنار على �صخ�ص، وت�صوي�ص  باإطالق  ِدين 

يف  يو�صف  قب  منطقة  يف   2011/4/24 يف  �آخرين،  �إ�رش�ئيليني  عدة  و�إ�صابة  م�صتوطن،  مقتل 

.
143

نابل�ص

تقرير  مناق�صتها  خالل  �لبملانية  �ملر�قبة  جلنة  �أمام  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

ال  حاالت  “هناك  �إن   ،2014 �صيف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  عن  �لدولة  مر�قب 

يكن �لتو�صل فيها �إىل ت�صويات �صيا�صية. هناك تنظيمات مثل د�ع�ص وحما�ص ت�صعنا �أمام 

�أحد خيارين، �إما �لتو�صل �إىل نوع من �الحتو�ء، �أو �أن ت�صتبك معها... بنظري خيار �لبد�ئل 

بالق�صاء  تتم�صك  طاملا  �حلركة  هذه  مع  �صيا�صية  بد�ئل  ال  هاٍذ...  �أمر  حما�ص  مع  �ل�صيا�صية 

علينا“. وكرر نتنياهو �الدعاء باأن “�إ�رش�ئيل“ مل تكن ترغب يف �حلرب “لكنها ��صطرت للقيام 

بها بعد خطف �لفتيان �لثالثة، ومنذ خطفهم �رشنا يف منحدر ومل يكن ممكناً وقفه، رغم �أننا 

.
حاولنا تفادي �حلرب بكل �لطرق، لكننا �أمام عدو مرير وقا�ص ٍ“144

متطرفة  يينية  منظمة  وهي   ،Yeraeh organization �ليهودي  �ملقد�ص  بيت  منظمة  ك�صفت   •

�ليهود“  “زيار�ت  �أن  �الأق�صى،  �مل�صجد  باحات  �إىل  �ليهود  �مل�صلني  �قتحامات  على  ت�رشف 

ز�دت يف عيد �لف�صح 2017 بن�صبة 35l% عنها يف عيد �لف�صح 2016. وقالت �ملنظمة، يف بيان 

ر�صمي لها، �إن عدد �ليهود �لذين دخلو� �الأق�صى �رتفع من 650 يف �صنة 2015 �إىل 1,015 يف 

.
�صنة 2016، و�إىل 1,373 يف �صنة 1452017

�أكدت ر�بطة علماء فل�صطني، �أن �ل�صعب �لفل�صطيني بريء متاماً من كل �ملرتب�صني باملقاومة   •

غزة،  قطاع  يف  �ملحا�رش  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �صمود  من  للنيل  ي�صعون  �لذين  �لفل�صطينية 
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�الحتالل  تخدم  �إمنا  غزة  قطاع  �صّد  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  خطو�ت  �أن  معتبين 

.
146

مبا�رش ب�صكل 

اخلمي�س، 2017/4/20

�الإيطالية  �ملنحة  يف  م�صاريع  عقود  �حل�صاينة  مفيد  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  وقع   •

الإعادة �إعمار غزة. وقال �حل�صاينة �إن �لعقود ت�صمل م�صاريع �لت�صميم و�خلدمات �لهند�صية 

 الأعمال �لتخطيط و�لبنية �لتحتية الأبر�ج �لندى �صمال قطاع غزة، بقيمة مليوين يورو )نحو

.
147

2.15 مليون دوالر(

�للو�ء  �لفل�صطينية  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  با�صم  �لر�صمي  و�لناطق  �لعام  �ل�صيا�صي  �ملفو�ص  قال   •

3,436 ع�صكرياً  2011 ما يزيد على  �إن �صلطات �الحتالل �عتقلت منذ �صنة  عدنان �صمريي 

يقارب ما  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �صمريي،  و�أ�صاف  �الأمنية.  �ملوؤ�ص�صة  �أذرع  خمتلف   من 

ومن  �لع�صكرية،  رتبهم  �ختالف  على  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  منت�صبي  من  ع�صكري  �أ�صري   500

�صمنهم �للو�ء فوؤ�د �ل�صوبكي، ما ز�لو� خلف �لق�صبان يق�صون �أحكاماً جائرة ي�صل بع�صها 

.
148

�إىل عدة موؤبد�ت

ن�رشت كتائب �لق�صام مقطع فيديو يت�صمن ر�صالة من �جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى لديها يف   •

قطاع غزة. و�أو�صحت �لكتائب �أن �لر�صالة من �جلنديني �صاوؤول �آرون Shaul Aaron وهد�ر 

“#حكومتكم_تكذب“ )�لن�ص نف�صه باللغة  �أهاليهما حتت عنو�ن  �إىل   Hadar Goldin جولدن 

.
149

�لعبية(

لّوحت �الأحز�ب �حلريدية Haredim باإحد�ث �أزمة �ئتالفية، وهددت باالن�صحاب من حكومة   •

بنيامني نتنياهو، ما قد يت�صبب ب�صقوطها، وذلك على خلفية قر�ر �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية 

�الأحز�ب  وطالبت  �ل�صبت.  �أيام  يف  �أبيب  تل  مدينة  يف  جتارية  م�صالح  فتح  على  بامل�صادقة 

.
150

�حلريدية �حلكومة ب�صن قانون يلتف على قر�ر �ملحكمة �لعليا

�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ليمينية   National Youth Union �لوطني  �الحتاد  �صبيبة  منظمة  بادرت   •

تنظيم حفل �صو�ء بالقرب من �صجن عوفر �الإ�رش�ئيلي، ��صتفز�ز�ً لالأ�رشى �لذين يخو�صون 

 .
151

�إ�رش�باً عن �لطعام

نّظم مكتب �لعالقات �الإعالمية يف حزب �هلل �للبناين جولة �إعالمية لنحو مئة �صحفي يثلون   •

�أكرث من خم�صني و�صيلة �إعالمية حملية وعربية ودولية، على �ل�رشيط �حلدودي مع فل�صطني 

�لوقائع  لبع�ص  �حلزب  يف  �صابط  قّدمه  �رشح  �جلولة  وتخلل  �لناقورة.  منطقة  يف  �ملحتلة 

.
152

�لع�صكرية و�جلغر�فية يف �ملنطقة �لتي ت�رشف عليها ع�رش�ت �ملو�قع �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية
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قال �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف،   •

خالل �إحاطته، �أمام جل�صة جمل�ص �الأمن �لدويل، حول �لو�صع يف �ل�رشق �الأو�صط مبا يف ذلك 

تلقى  ز�لت  ما  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  �لنز�ع  �صعيد  على  �لتطور�ت  �إن  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

�صدى يف �ملنطقة. وقال مالدينوف �إن “�إنهاء �الحتالل وحتقيق حّل �لدولتني لن يحل جميع 

 .
م�صاكل �ملنطقة، ولكن طاملا �أن هذ� �لنز�ع م�صتمر، �صي�صتمر يف تغذيتها“153

�الإ�رش�ئيلي  �لنز�ع  على  تركيزه  تخفيف  �إىل  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �ملتحدة  �لواليات  دعت   •

.
�لفل�صطيني و�إعطاء �الأولوية ملنطقة �ل�رشق �الأو�صط ون�صاطات �إير�ن “�لتدمريية جد�ً“154

�صوتت �أغلبية �أع�صاء �ملجل�ص �لبلدي يف بلدية مدينة بر�صلونة �الإ�صبانية مل�صلحة قر�ر يفر�ص   •

�حرت�م حقوق �الإن�صان على �لدول �لتي تنتمي �إليها �ل�رشكات و�ملوؤ�ص�صات �لتي �صيتم توقيع 

�الحتالل  مع  عالقة  لها  �لتي  �ل�رشكات  �إىل  �التفاق  هذ�  وي�صري  �مل�صتقبل.  يف  معها  �تفاق  �أي 

وبه  �إيجابية،  وخطوة  كبري�ً،  �إجناز�ً  �لقر�ر  لهذ�  بر�صلونة  تبني  وُيعد  لفل�صطني.  �لع�صكري 

.
155

ت�صل عدد �ملدن �لتي تبنت �ملقاطعة يف �إ�صبانيا �إىل �صبعني مدينة

اجلمعة، 2017/4/21

�الأ�رشى  حرية  �أن  على  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �صدد   •

.
156

�لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل وعد قطعته �ملقاومة على نف�صها

مع  �حلو�ر�ت  و�صول  قبها  و�صفي  حما�ص  حركة  يف  و�لقيادي  �ل�صابق  �الأ�رشى  وزير  �أكد   •

�أنه “توقفت �الت�صاالت  ممثلي م�صلحة �ل�صجون �إىل طريق م�صدود يف �صجن هد�رمي، مبيناً 

كلياً يوم �خلمي�ص 2017/4/13“. وقال قبها، يف من�صور على �صفحته يف �لفي�صبوك: “خرجت 

باالأم�ص من �صجن هدرمي م�رشباً عن �لطعام لليوم �لر�بع على �لتو�يل مت�صامناً وم�صاند�ً ملن 

تركتهم خلفي من �أ�رشى �صعبنا“. وبني �أن كافة �لف�صائل يف �صجن هد�رمي ت�صارك باالإ�رش�ب 

.
157

بقر�ر�ت تنظيمية

�الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة  �صيا�صة  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أثنى   •

دونالد تر�مب، خالل ��صتقبال وزير �لدفاع �الأمريكي جيم�ص ماتي�ص James Mattis. وقال 

�أف�صل  �صديقة  الأمريكا  ولي�ص  �أمريكا،  من  �أف�صل  �صديقة  الإ�رش�ئيل  يوجد  “ال  �إنه  نتنياهو 

حدث  باأنه  ن�صعر  للكلمة.  معنى  باأعمق  م�صرتكة  قيم  على  مبنية  �رش�كة  هذه  �إ�رش�ئيل.  من 

تغيري كبري يف �الجتاه �لذي تتخذه �ل�صيا�صة �الأمريكية“. وقال ماتي�ص �إن “�إ�رش�ئيل حليفتنا 

�الأخرى  �لدول  وجميع  �إ�رش�ئيل  تو�جههما  �للذ�ن  �خلطر�ن  �ملنطقة.  يف  �لقدية  و�صديقتنا 

�خلطر�ن  هما  فيها،  و�الزدهار  و�لهدوء  �ال�صتقر�ر  على  حتافظ  �أن  حتاول  �لتي  باملنطقة، 
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�للذ�ن جئت لبحثهما مع رئي�ص �حلكومة، خا�صة يف �الأ�صبوع �لذي ي�صبق يوم �إحياء ذكرى 

.
�ملحرقة �لنازية“158

قال �لنائب يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �إيريل مرجاليت Erel Margalit، يف ختام لقاء مع ع�صو   •

�الأ�رشى  مطالب  �حلكومة  رف�ص  �إن  �لرجوب،  جبيل  �للو�ء  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة 

و�ال�صتخفاف مبعركة �الإ�رش�ب “ت�رشف غري م�صوؤول �صيوؤدي �إىل �نفجار خطري لالأو�صاع 

.
يف �ملناطق �لفل�صطينية“159

�أكرث  وجود  �ملحتل  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  �لبديل  للتخطيط  �لعربي  للمركز  در��صة  �أظهرت   •

7,367 مبنى �صكنياً. و�أو�صحت  14 بلدة، من بينها نحو  12,700 مبنى غري مرخ�ص يف  من 

�لدر��صة �أن عدد �ل�صكان يف هذه �لبلد�ت )قلن�صوة، ويركا، وعارة - عرعرة، ود�لية �لكرمل، 

وجت �ملثلث، و�ملغار، وطمرة، وع�صفيا، وكفر قرع، وجمد �لكروم، وبيت جن، وكفر قا�صم، 

�ل�صكان  جمموع  من   %25l يقارب  ما  �أي  فل�صطيني،   252,700 نحو  يبلغ  وعر�بة(  و�لر�مة، 

مل  و�لتي  �ل�صحر�وي،  �لنقب  يف  �لعربية  �لبلد�ت  باحل�صبان  �الأخذ  دون  �لعربية،  �لبلد�ت  يف 

.
160

ي�صملها �لبحث

نيوز فوك�ص  �صبكة  مع  مقابلة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  طالب   • 

Fox News، �ل�صلطة �لفل�صطينية باإثبات �لتز�مها بـ“�ل�صالم“ عن طريق وقف �ملخ�ص�صات 

�لتي تدفع لالأ�رشى �لفل�صطينيني يف �صجون �الحتالل. و�دعى نتنياهو �أنه “على �لفل�صطينيني 

“�ل�صلطة �لفل�صطينية �أن حتارب �الإرهاب،  �أن يجتازو� �ختبار �ل�صالم“، وبح�صبه فاإنه على 

 .
وتوقف �لدفع مقابل �الإرهاب، وتوقف �لدفع للمخربني“161

ال�صبت، 2017/4/22

�إنه  لها  بيان  يف  وقالت  بلفور،  بوعد  يتعلق  �عتذ�ر  �أي  تقدمي  �لبيطانية  �حلكومة  رف�صت   •

“مو�صوع تاريخي وال نية لها باالعتذ�ر عنه“. و�أعربت لندن عن “�لفخر بدور بريطانيا يف 
�إيجاد دولة �إ�رش�ئيل“، موؤكدة �أنه من “�ملهم يف هذه �ملرحلة هو دفع عجلة �ل�صالم من خالل 

.
دولتني �إ�رش�ئيلية وفل�صطينية، تعي�صان ب�صالم جنباً �إىل جنب“162

قال �مل�صت�صار �الإعالمي لالأونرو� عدنان �أبو ح�صنة: �إن عدد �مل�صتفيدين من بر�مج �الأونرو�   •

�لذين يتلقون م�صاعد�ت غذ�ئية منتظمة و�صل �إىل مليون الجئ فل�صطيني تقريباً. و�أ�صاف �أنه 

27,700 وظيفة... حيث تقيّم  2016، متكن مكتب غزة �الإقليمي من توفري �أكرث من  “يف عام 
حتليالت �الأونرو� �لد�خلية �أن ذلك �لرقم يثل 9.6l% من قوة �لعمل �لعاملة يف قطاع غزة“، 

.
م�صري�ً �إىل �أن �الأونرو� بذلك �أ�صهمت يف تخفيف ن�صبة �لبطالة بـ 163%5.6
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االأحد، 2017/4/23

�أكدت م�صادر ر�صمية عبية �إ�صابة �أربعة �إ�رش�ئيليني يف مدينة تل �أبيب، �إثر عملية طعن قالت   •

�إن منفّذها �صاب فل�صطيني. وقال موقع 0404 �لعبي “�إن �ل�صاب �لفل�صطيني �عرتف خالل 

.
�لتحقيق �الأويل معه، �أن تنفيذه �لعملية جاء الأ�صباب قومية“164

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  طلب  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رف�صت   •

“عملية  ��صتكمال  �رشوط  كاأحد  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  خم�ص�صات  دفع  عن  بالتوقف 

�ل�صالم“. وقال �أحمد جمدالين، ع�صو �للجنة �لتنفيذية للمنظمة �إن ت�رشيحات نتنياهو حول 

للم�صل�صل  و��صتكمال  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  “حتري�ص  هي  �الأ�رشى  خم�ص�صات  وقف 

.
�لد�عي �إىل �عتبار �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني )منظمة �إرهابية(“165

دعا �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة �إياد �لبزم �ل�صلطات �مل�رشية   •

لفتح معب رفح باأ�رشع وقت؛ للتخفيف من �صعوبة �لظروف �الإن�صانية �لقائمة يف قطاع غزة. 

وقال �لبزم يف ت�رشيح: “ما ز�ل معب رفح مغلقاً منذ 45 يوماً على �لتو�يل، وهذه �أطول فرتة 

�الإن�صانية يف  �الأو�صاع  ز�د من �صعوبة  �ملا�صية، مما  �لثمانية  �ل�صهور  للمعب خالل  �إغالق 

قطاع غزة“. و�أو�صح �أن عدد �مل�صجلني يف ك�صوفات �حلاالت �الإن�صانية و�صل �إىل ما يزيد عن 

.
166

20 �ألف حالة من �ملر�صى، و�لطلبة، وحملة �الإقامات و�جلو�ز�ت �الأجنبية

مع  �لكامل  ت�صامنه  عن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  هنية،  �إ�صماعيل  عب   •

و�أكد هنية على ت�صامنه  �لعادلة.  �ل�صوبكي، وتبنيه ملطالبها  فوؤ�د  �الأ�صري  �الإفر�ج عن  حملة 

 .
167

�أي�صاً، ودعمه، و�إ�صناده �خلطو�ت �لن�صالية �لتي يقوم بها �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل

للنظر  �لعاجل  “�لتحرك  �رشورة  �إىل  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �الأحمد،  عز�م  دعا   •

�النتهاكات  فد�حة  مع  تتنا�صب  �لتي  �لتد�بري  وتقرير  �لفل�صطينيني،  �الأ�رشى  و�صعية  يف 

.
�الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“168

�إن بالده �صت�صاعد  �الإثيوبي،  Workneh Gebeyehu، وزير �خلارجية  قيبيهو  قال وركنيه   •

حركة  لدى  �ملحتجز   ،Avraham Mengistu منغي�صتو  �أفر�هام  عن  �الإفر�ج  يف  “�إ�رش�ئيل“ 
�أيوب قر�،  �الإ�رش�ئيلي  لقاء جمعه بالوزير  �أقو�ل قيبيهو بعد  حما�ص يف قطاع غزة. وجاءت 

.
169

�لذي طلب منه �مل�صاعدة يف عودة منغي�صتو من غزة

�ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  عن  �لعا�رشة  �الإ�رش�ئيلية  �لتلفزيونية  �لقناة  موقع  نقل   •

مو�صيه يعلون قوله �إن تنظيم د�ع�ص �أطلق �لنار مرة و�حدة باجتاه �جلوالن و�عتذر. و�أ�صار 

يعلون �إىل �أن “�أغلب حاالت �إطالق �لنار كانت حت�صل من �أر��صي تقع حتت �صيطرة �جلي�ص 

.
�ل�صوري“170
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قتل ثالثة مقاتلني من “قو�ت �لدفاع �لوطني“ �ملو�لية للنظام �ل�صوري، و�أ�صيب �ثنان �آخر�ن   •

جنوب  �لقنيطرة  منطقة  يف  لها  تابعاً  مع�صكر�ً  ��صتهدف  �إ�رش�ئيلي  ق�صف  جر�ء  بجروح، 

.
171

�صورية

االإثنني، 2017/4/24

�لن�صيج  من  جزء  حما�ص  “�إن  �ل�صيخ:  ح�صني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •
�إنهاء �النق�صام �لذي  �الجتماعي و�لوطني �لفل�صطيني، ونحن ل�صنا ب�صدد حماربتها، و�إمنا 

مع  �ملوقعة  �التفاقيات  وفق  �النق�صام  باإنهاء  �لقر�ر  “لدينا  و�أ�صاف:  �أعو�م“.  ع�رشة  د�م 

 حما�ص، و�إال فلتتحمل حما�ص م�صوؤولياتها كقوة منقلبة متمردة على �ل�رشعية �لفل�صطينية يف

.
قطاع غزة“172

قال �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، يف ر�صالة بعثها من �صجنه، �إنه من �ل�رشوري م�صاندة �إ�رش�ب   •

“�إ�رش�ب  �أن  على  و�صدد  حقوقهم.  يحفظ  �لذي  �لدويل  �لقانون  �حرت�م  و�صمان  �الأ�رشى، 

�الأ�رشى عن �لطعام هو و�صيلة �رشعية و�صلمية ملو�جهة �نتهاك حقوقهم �لتي يكفلها �لقانون 

�أي  لنا  مل ترتك  �إ�رش�ئيل  الأن  �الإ�رش�ب؛  “لقد قررنا خو�ص هذ�  �لبغوثي:  �لدويل“. وتابع 

�لفل�صطينيني دون حماكمات  �لنو�ب  �عتقال  ت�صتمر يف  “�إ�رش�ئيل“  �إن  و�أو�صح  �آخر“.  خيار 

�رشعية، و�أن 13 منهم ما يز�لون د�خل �صجونها. وم�صى قائالً: “قام برملانيون �إ�رش�ئيليون 

�لدولية  �لبملانية  �ملحافل  يف  بينكم  يجل�صون  هم  ها  ودعموه،  �عتقالنا  على  بالتحري�ص 

 .
ويحّرمون علينا ذلك“173

زيغمار  �الأملانية  �خلارجية  وزير  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  فر�ص   •

منظمتي �أو  �حلكومة  رئي�ص  مع  لقاء  �إجر�ء  بني  يختار  �أن   Sigmar Gabriel  غابرييل 

.
174

ك�رش �ل�صمت Breaking the Silence وبت�صيلم

�الأ�رشى  معاناة  عن  وثائقي  فيلم  عر�ص  يف  بريطانيا  يف  �لفل�صطينية  �جلالية  جنحت   •

�لرغم من جهود م�صنية بذلها  �لطعام، وذلك على  �إ�رش�بهم عن  بالتز�من مع  �لفل�صطينيني 

�ألقاها حمامي �الأ�رشى  �لعر�ص حما�رشة  �لفيلم، فيما تال  �ل�صهيوين لعرقلة عر�ص  �للوبي 

�الآخر  �ألقى هو  �لذي  لندن مانويل ح�صا�صيان  �لفل�صطيني يف  �ل�صفري  جو�د بول�ص بح�صور 

.
175

كلمة �أمام جمهور �حلا�رشين

�أعلن �الحتاد �لعام ملوظفي �الأونرو� يف غزة رف�صه لقيام �إد�رة �لوكالة باإ�صد�ر عقوبات بحق   •

.
176

بع�ص �ملوظفني بد�عي ��صتخد�م �لفي�صبوك يف �أمور وطنية

�أعلن عي�صى قر�قع رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، �أن �الأ�رشى غري �مل�رشبني بد�أو�   •

ثالث  �ل�صجون  ل�صلطات  �لطعام  وجبات  �إعادة  عب  �مل�رشبني،  الإخوتهم  م�صاندة  بخطو�ت 
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�ل�صجون  �الأ�رشى يف  �أوىل �صّد �الحتالل، وت�صامناً مع  �أ�صبوعياً، كخطوة �حتجاجية  مر�ت 

.
177

�الأخرى، موؤكد�ً �أن هناك خطو�ت ت�صعيدية �أخرى لهم خالل �الأيام �ملقبلة

ذكرت �لقناة �لعبية �لعا�رشة �أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ت�صعى الإحباط قر�ر يف �ليون�صكو   •

ينفي عالقة “�إ�رش�ئيل“ باالأماكن �ملقد�صة يف �لقد�ص. وقالت �لقناة �إن “ممثل �لواليات �ملتحدة 

�الأحادية  �لقر�ر�ت  �إز�ء  بالغ  بقلق  ت�صعر  بالده  باأن  فيها  قال  �الأع�صاء،  للدول  ر�صالة  بعث 

عملية  دعم  �لقر�ر�ت؛  هذه  مثل  مترير  منع  من  هدفها  و�أن  �إ�رش�ئيل،  �صّد  �ملنحازة  �جلانب 

.
�ل�صالم بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني“178

قال �أنطونيو غوتريي�ص، خماطباً �ملوؤمتر �ليهودي �لعاملي يف نيويورك، �إنه “�صي�صمن“ �لتز�م   •

�أميناً  “ب�صفتي  م�صيفاً:  �صحيحة،  ير�ها  �لتي  باملبادئ  رئا�صته  حتت  يعملون  �لذين  هوؤالء 

�أن تعامل كاأية دولة �أخرى“. ووعد غوتريي�ص  �إ�رش�ئيل حتتاج  �أن  �أعتب  عاماً لالأمم �ملتحدة 

.
باأنه �صيكون “يف �ملقدمة“ يف �ل�رش�ع �صّد ما �أ�صماه “معاد�ة �ل�صامية“179

د�ّصن �صجناء �صيا�صيون �صابقون ومنظمة حقوقية يف جنوب �إفريقيا حملة بعنو�ن “مبادرة   •

يف  �إ�رش�باً  بد�أو�  �لذين  �لفل�صطينيني،  لالأ�رشى  دعماً  فل�صطني“،  �أجل  من  �إ�رش�ئيل  مقاطعة 

.
1802017/4/17

يف   ،%86l بن�صبة  كبري�ً  �رتفاعاً  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�صامية  معاد�ة  حو�دث  �صهدت   •

�لت�صهري مكافحة  ع�صبة  جمعتها  جديدة  معطيات  بح�صب   ،2017 �صنة  من  �الأول   �لربع 

.
181Anti-Defamation League )ADL(l

الثالثاء، 2017/4/25

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �صالح �لبدويل �إن قيادة فتح يف قطاع غزة �أبلغت قيادة حما�ص،   •

خالل لقاء جمعهما، �أن خ�صم رو�تب �ملوظفني من �أبناء قطاع غزة �صيتوقف بدء�ً من �صهر 

�أيار/ مايو 2017. و�أ�صاف �لبدويل: “طلبنا من وفد قيادة فتح يف غزة �لذي جل�صنا معه قبل 

�أيام �إعادة �خل�صومات �لتي مّت �قتطاعها من �ملوظفني“؛ م�صري�ً �إىل �أن �لوفد تذرع باأن م�صكلة 

�خل�صومات “�صاأن د�خلي بفتح“، يف حني �صدد �لبدويل على �أنه “لي�ص �صاأناً د�خلياً بل هو 

.
�صاأن وطني“182

�الأ�رشى  �أن  قر�قع  عي�صى  �لفل�صطينيني  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أكد   •

م�صممون  و�أنهم  �لنهاية،  حتى  �خلاوية  �الأمعاء  معركة  يف  ذ�هبون  �لطعام  عن  �مل�رشبني 

�أن �إ�رش�بهم �إن�صاين مطلبي بامتياز، ولي�صت له �أي خلفية  على �لن�رش �أو �ل�صهادة، م�صيفاً 

.
183

�صيا�صية
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قال �صابط كبري يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إن �أ�صو�أ تهديد يف وجهة نظر “�إ�رش�ئيل“ هو حزب �هلل  • 

يف  حما�ص  حركة  هو  للمو�جهة  و�الأقرب  �لتطور  يف  ت�صارعاً  �الأكرث  �لتهديد  ولكنَّ  �للبناين، 

غزة  قطاع  �إىل  �لكهرباء  �إمد�د�ت  �صتتوقف  �أيام  خالل  “�أنه  �ل�صابط  و�أ�صاف  غزة.  قطاع 

و�صرنى كيف �صتت�رشف حما�ص“. وك�صف �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي جهز �أطناناً من �ملتفجر�ت 

.
184

ال�صتخد�مها �صّد �أنفاق حما�ص

�أجندة  على  مطروح  غري  �ملقاومة  �صالح  “�إن  �مل�رشي  م�صري  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�مل�رشي،  و�أ�صاف  �ل�صالح“.  ذلك  طرف  ي�ص  �أن  الأحد  يكن  وال  فتح،  حركة  مع  �للقاء�ت 

�لفل�صطينية،  �الأولويات  ترتيب  هو  �ليوم  �ملطلوب  “�إن  �الأق�صى،  ف�صائية  عب  لقاء  خالل 

فاالأولوية �الآن هي ترتيب �لبيت �لفل�صطيني قبل �لرتتيب مع تر�مب ونتنياهو، لر�ّص �ل�صف 

.
�لفل�صطيني وتوحيده“185

�لفل�صطينية �صتعدُّ حما�ص  �ل�صلطة  �إن  �ل�صيخ  �ملركزية حلركة فتح ح�صني  �للجنة  قال ع�صو   •

باأن  �ل�صيخ  ل تبعات رف�ص �رشوط عبا�ص. وزعم  �ل�رشعية، وعليها حتمُّ قوى متمردة على 

.
“30l% من كهرباء غزة تذهب الأنفاق حما�ص وم�صاجدها“186

�أعلنت ع�صو �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح فدوى �لبغوثي �أن م�صلحة �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية   •

متنع �أي �ت�صال مع زوجها وباقي �الأ�رشى �لفل�صطينيني �مل�رشبني عن �لطعام لليوم �لثامن 

.
187

على �لتو�يل

�لعبية،  بيت  ري�صت  الإذ�عة  وفقاً  هرت�صوغ،  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  طالب   •

وزير �خلارجية �الأملاين زيغمار غابرييل بالتدخل لدى حما�ص الإعادة �جلنود �الإ�رش�ئيليني 

.
�ملفقودين بغزة منذ حرب 1882014

هناء  �ملحامية  عينت  �أنها   Ayelet Shaked �صاكيد  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وزيرة  �أعلنت   •

.
189

خطيب لتكون �أول قا�صية �رشعية عربية يف �ملحاكم �الإ�صالمية

��صتيطاين  خمطط  بتحريك  �لقد�ص  يف  �الحتالل  وبلدية  �الإ�رش�ئيلية  �الإ�صكان  وز�رة  �رشعت   •

كبري، يهدف لبناء 15 �ألف وحدة ��صتيطانية يف مطار �لقد�ص و�أر��صي قلنديا �ملحيطة باملنطقة 

.
190

�ال�صتيطانية عطروت، �ملقامة على �أر��صي �لفل�صطينيني �صمال غرب �لقد�ص �ملحتلة

�لع�صكرية.  �خلدمة  موعد  �نتهاء  قبيل  �جلي�ص  من  �صنوياً  جندي  �آالف  �صبعة  نحو  يت�رشب   •

�صبعة  من كل  و�حد�ً  فاإن جندياً   ،2016 ب�صنة  �إح�صائيات من �جلي�ص متعلقة  على  و�عتماد�ً 

جنود ينخرط ب�صفوف �جلي�ص، ال ينهي �خلدمة �لع�صكرية ويتّم طرده من �صفوف �جلي�ص. 

بلغت  �جلي�ص  من  �ل�صباب  ت�رشب  ن�صبة  �أن  على   2016 ب�صنة  �ملتعلقة  �الإح�صائيات  ودلت 

.
191

14.6l%، وبني �لفتيات و�صلت �إىل %7.5 
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نظمته  �لذي  وحتديات“،  و�قع  “�خلليل..  �لثامن  �لدويل  �الإ�صالمي  �ملقد�ص  بيت  موؤمتر  دعا   •

وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �لدينية يف مدينة �خلليل، يف بيانه �خلتامي، جماهري �الأمتني �لعربية 

و�الإ�صالمية �إىل �صّد �لرحال �إىل �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�مل�صجد �الإبر�هيمي، وكافة 

ذلك  على  �مل�صلمني  حّث  �إىل  و�لدعاة  �لعلماء  ودعوة  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  �ملقد�صة  �الأماكن 

�الأماكن  وكافة  �لقد�ص  حماية  و�جب  يفر�صها  �صيا�صية،  و�رشورة  دينية،  ف�صيلة  باعتباره 

.
192

�ملقد�صة يف فل�صطني

�أكد �لرئي�ص �للبناين �لعماد مي�صيل عون، خالل ��صتقباله لوفد �حتاد �ل�صحفيني �لعرب، دعم   •

باملنطقة،  �لعديدة  �لتد�عيات  من  بالرغم  �أولويتها  تر�جع  وعدم  �لفل�صطينية،  للق�صية  بالده 

.
193

وكذلك �هتمامه ومتابعته لالإ�رش�ب �لذي يخو�صه �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل

مع �لتعاقد  �إجر�ء�ت  �لفل�صطينية  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �لكويتية  �لرتبية  وز�رة  من  وفد  بد�أ   • 

180 من �ملعلمني و�ملعلمات �لفل�صطينيني، من �ملتقدمني للتدري�ص يف دولة �لكويت يف تخ�ص�صي 

.
194

�لريا�صيات و�لعلوم

�لوزر�ء  رئي�ص  من  هاتفي  �ت�صال  تلقي  غابرييل  زيغمار  �الأملاين  �خلارجية  وزير  رف�ص   •

وب�صبب  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  ��صتقباله  �الأخري  رف�ص  على  رد�ً  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

.
195

لقاء�ت له مقررة مع منظمات �إ�رش�ئيلية

غوتريي�ص،  �أنطونيو  �إىل  عاجالً  خطاباً  �لعربية  للجامعة  �لعام  �الأمني  �لغيط  �أبو  �أحمد  وّجه   •

�ل�صكرتري �لعام لالأمم �ملتحدة، �أعرب فيه عن قلقه �لعميق جتاه �الأو�صاع �الإن�صانية �لقا�صية 

�لتي يعاين منها �الأ�رشى �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، و�لذين كانو� قد بد�أو� �إ�رش�باً 

.
196

عن �لطعام

االأربعاء، 2017/4/26

قررت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، خالل �جتماع لها يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل، ت�صكيل جلنة   •

بهذ�  �لقيادية  مب�صوؤولياتها  و�ال�صطالع  �الأمور،  لتطور�ت  �لكثيفة  للمتابعة  �أع�صائها  من 

ت�صميمها  �للجنة  و�أكدت  �لعادلة.  ومطالبهم  �الأ�رشى  لن�صال  �لكامل  �لدعم  موؤكدة  �ملجال، 

على �إنهاء �النق�صام، ودحر “م�رشوع �لكيان �ملنف�صل يف غزة“، وت�صميمها يف هذ� �ملجال على 

.
197

�تخاذ كل �الإجر�ء�ت �لالزمة لتحقيق ذلك

خميم  يف  لها  �جتماع  خالل  �صيد�،  منطقة  يف  �ملوحدة  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  قررت   •

و�لقوى  �لف�صائل  كافة  من  موؤخر�ً  ت�صكلت  �لتي  �مل�صرتكة،  �لقوة  عديد  رفع  �حللوة،  عني 

�إىل   100 �الأمني يف خميم عني �حللوة، من  �لو�صع  �لوطنية و�الإ�صالمية، ل�صبط  �لفل�صطينية 

 .
198ً

150 عن�رش�
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“�لعمليات  من  �لعديد  �أحبطت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  عن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  ك�صف   •

.
199

�الإرهابية“، �لتي كانت ت�صتهدف �صفار�ت �أجنبية يف دول �أخرى

اخلمي�س، 2017/4/27

قررت �ل�صلطة �لفل�صطينية �تخاذ �ملزيد من �إجر�ء�ت �ل�صغط على حركة حما�ص يف قطاع غزة   •

لوقف ما �أ�صمته “م�رشوعها �النف�صايل“، �صملت �لطلب من �جلانب �الإ�رش�ئيلي وقف خ�صم 

ثمن ��صتهالك �لكهرباء يف قطاع غزة من فاتورة �ملقا�صة. وك�صف م�صوؤولون يف �ل�صلطة �أن 

�خلطوة �لتالية يف �صل�صلة خطو�ت تقلي�ص �لنفقات يف قطاع غزة، �صتكون يف جمال �ل�صحة، 

�لعام  بد�ية  مع  �لتعليم  قطاع  على  �الإنفاق  تقلي�ص  يليها   ،2017 مايو  �أيار/  مطلع  و�صتبد�أ 

.
200

�لدر��صي �جلديد

ك�صف حامت �ل�صيخ خليل، مدير �لعالقات �لعامة يف بلدية غزة، �أن �صلطة �ملياه �لتابعة للحكومة   •

�لتي  �ملياه  من  غزة  قطاع  تزويد  توقف  ر�صمي،  كتاب  يف  �أخطرتهم،  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية 

�الإ�رش�ئيلية.   Israel National Water Company )Mekorot(l ميكروت  �رشكة  توردها 

وقال �ل�صيخ خليل �إن �ل�صلطة طالبت �لبلدية بدفع فاتورة �ملياه �لتي تقدر بـ 43 مليون �صيكل 

.
201

)نحو 11.8 مليون دوالر( عن �صنة 2016 وما �صبقتها من �صنو�ت

حذرت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا �ل�صلطة �لفل�صطينية من �تخاذ مزيد من   •

منهكني  باتو�  هناك  فال�صكان  غزة،  قطاع  يف  �الأ�صا�صية  �خلدمات  ت�صتهدف  �لتي  �الإجر�ء�ت 

حتمل  �إىل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �ملنظمة  ودعت  �صنة.   11 منذ  �ملفرو�ص  �حل�صار  نتيجة 

�الإجر�ء�ت  هذه  عن  و�لرت�جع  غزة،  قطاع  �صكان  جتاه  و�الأخالقية  �لقانونية  م�صوؤولياته 

�لوح�صية، ففر�ص عقوبات جماعية على �صكان قطاع غزة لتحقيق �أجند�ت �صيا�صية حمظور 

.
202

يف �لقانون �لدويل

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة يف قطاع غزة خليل �حلية، �إن حما�ص لن تتفاو�ص   •

“لن  �حلية:  وقال  �لقطاع.  جتاه  �لتع�صفية  خطو�تها  عن  ترت�جع  �أن  بعد  �إال  فتح  حركة  مع 

نخ�صع لل�صغوط“. و�أ�صاف: “�ملو�طن هو �لذي يعاين من �إجر�ء�ت �ل�صلطة، ونحن نن�صح 

.
203

�لرئي�ص بالرت�جع عنها“. وحذر من �أن �ل�صغط على قطاع غزة يوؤدي �إىل �النفجار

�ل�صندوق  “�إن  مهنا  رباح  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�لقومي ملنظمة �لتحرير �أبلغ �جلبهة �ل�صعبية بوقف خم�ص�صاتها �ملالية ملدة �صهر“. و�أ�صاف: 

“يبدو �أن �لرئي�ص عبا�ص يقدم �أور�ق �عتماده الأمريكا والإ�رش�ئيل باأنه يقاوم �الإرهاب، وذلك 
.
قبيل زيارته �ملرتقبة للواليات �ملتحدة �الأمريكية بعد �أ�صبوع“204
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�أ�صدرت د�ئرة �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي معطيات حول �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل“ مبنا�صبة   •

�لذكرى �ل�صنوية �لـ 69 لتاأ�صي�ص “�إ�رش�ئيل“، وقالت �إن عدد �ل�صكان بلغ 8.68 ماليني ن�صمة. 

من   %74.7l ي�صكلون  ن�صمة،  ماليني   6.484 �ليهود  �ل�صكان  عدد  يبلغ  ملعطياتها،  ووفقاً 

�ملجموع، و�لعرب 1.808 مليون ن�صمة، مبا فيهم �لفل�صطينيون يف �لقد�ص �ملحتلة �لذين يقدر 

عددهم باأكرث من 300 �ألف ن�صمة، و�ل�صوريون يف ه�صبة �جلوالن �لذين يقدر عددهم باأكرث 

4.5l%، وعددهم  �ملعرفني دينياً  �لعرب وغري  �مل�صيحيني غري  ن�صبة  بلغت  �ألفاً. كذلك   20 من 

 .
205ً

نحو 388 �ألفا

�لعالقات  جمل�ص  مع  بالتن�صيق  �الأوروبي  �لبملان  يف  فل�صطني  مع  �لعالقات  جلنة  �أ�صدرت   •

�الأوروبية �لفل�صطينية، وثيقة �أكدت فيها دعمها لالأ�رشى �لفل�صطينيني �مل�رشبني عن �لطعام 

وثيقة  و�أو�صحت  وكر�متهم.  حقوقهم  باحرت�م  للمطالبة  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون  يف 

مبوجب  تنتهك  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  “حقوق  �أن  �أوروبياً،  برملانياً   75 ت�صم  �لتي  �للجنة 

�لقانون �لدويل من خالل نقلهم من �الأر��صي �لفل�صطينية �إىل �ل�صجون يف �إ�رش�ئيل، يف �نتهاك 

.
206

� .“]Fourth Geneva Convention[ و��صح التفاقية جنيف �لر�بعة

اجلمعة، 2017/4/28

قال خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف كلمة له وجهها لالأ�رشى �الأبطال   •

يف �صجون �الحتالل: “�إننا كما كان لنا �صهم يف �الإفر�ج عن �أ�رش�نا و�أ�صري�تنا، لن يطول �لزمن 

بق�صيتهم  �الأ�رشى  �أن  و�أكد  �أ�رش�نا“.  عن  و�الإفر�ج  �لثمن  دفع  على  �الحتالل  جنب  حتى 

.
207

يوحدوننا دوماً، و�أنه لن يطول �لزمن حتى يرو� �حلرية، ويعودو� �إىل منازلهم و�أهاليهم

25 �ألف  ك�صفت �لقناة �لثانية يف �لتلفزيون �لعبي �لنقاب عن خطة حكومية �إ�رش�ئيلية لبناء   •

.
208

وحدة ��صتيطانية جديدة يف �أنحاء خمتلفة بالقد�ص �ملحتلة

قالت �إح�صائيات �إ�رش�ئيلية �إن عدد �الإ�رش�ئيليني �لذين قتلو� يف �حلروب منذ �صنة 1860 وحتى   •

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قتلى  �الإح�صائيات  هذه  وت�صمل  قتيالً.   23,544 �إىل  و�صل   2017/4/28

�ل�صهيونية  �لع�صابات  قتلى  �إىل  �إ�صافة  �ل�صجون،  وم�صلحة  و�ل�رشطة  و�ملو�صاد  و�ل�صاباك 

عدد  �رتفع   ،2017/4/28 وحتى   2016/5/11 منذ  �أنه  �إىل  �لتقارير  وت�صري   .1948 �صنة  قبل 

�لقتلى �إىل 60 قتيالً، �إ�صافة �إىل 37 معاقاً من معاقي �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي توفو� جر�ء �إعاقتهم، 

.
209

وعدَّهم �جلي�ص �صمن قتاله

قالت �رشكة “كهرباء �إ�رش�ئيل“ �إن حمكمة �صوي�رشية رف�صت طعناً تقدمت به �رشكات طاقة   •

م�رشية، كانت حمكمة �أخرى �أمرتها بدفع ملياري دوالر تعوي�صاً لل�رشكة �الإ�رش�ئيلية. وذكر 
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 )EGAS بيان من �ل�رشكة �الإ�رش�ئيلية �أن �ل�رشكة �مل�رشية �لقاب�صة للغاز�ت �لطبيعية )�إيجا�ص

و�لهيئة �مل�رشية �لعامة للبرتول تتحمالن �مل�صوؤولية �لقانونية لعدم �لوفاء بالتز�مهما بتزويد 

.
210

“�إ�رش�ئيل“ بالغاز �لطبيعي، ملحطات �لكهرباء �لتابعة لها
عن  بالتوقف  يطالبه  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �إىل  ر�صالة  �الأمريكي  �ل�صيوخ  جمل�ص  �أر�صل   •

كامل  �لر�صالة  على  ووّقع  “�إ�رش�ئيل“.  جتاه  �لدولية  �ملنظمة  تتبعها  �لتي  �لتمييز  �صيا�صة 

“�إ�رش�ئيل“  مع  بالتعامل  و��صحاً  طلباً  �لر�صالة  وحملت  �صناتور(،   100( �ملجل�ص  �أع�صاء 

ب�صكل مت�صاو ٍكباقي �لدول �الأع�صاء يف �الأمم �ملتحدة، وال تطالب �الأمم �ملتحدة بتعامل مميز 

لـ“�إ�رش�ئيل“، مذكرة �أن �لواليات �ملتحدة هي �ملمول �الأكب و�لد�ئم لهذه �ملنظمة �الأممية، وهذ� 

.
211

ال ينع باأن �أمريكا �صوف تعمل �صّد هذه �ملنظمة

ال�صبت، 2017/4/29

نظمت حركة حما�ص يف مدينة غزة م�صرية جماهريية حا�صدة تنديد�ً باحل�صار �الإ�رش�ئيلي   •

�مل�صتمر و�ملوؤ�مرة �لتي تقودها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد قطاع غزة. و�صارك ع�رش�ت �الآالف 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �لزهار  حممود  حما�ص  يف  �لقيادي  وهاجم  �حلا�صدة.  �مل�صرية  يف 

�أن  م�صيفاً  �لو�قع،  �أر�ص  على  �لفل�صطيني  لل�صعب  رئي�صاً  يعد  مل  �إنه  وقال  عبا�ص،  حممود 

كل من �صعى للعمل �صّد �مل�صلحة �لفل�صطينية هو فاقد لل�رشعية حتى لو فر�ص نف�صه على 

.
212

�ل�صعب

من  يحرمنا  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  “�إن  ��صتية  حممد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

فاإن  مو�ردهم  على  �لفل�صطينيني  �صيطرة  حال  يف  �أنه  مقدر�ً  �ل�صياحة“،  وهو  فل�صطني،  نفط 

3l% فقط من  �أنها ت�صكل حالياً  �أربعة مليار�ت دوالر، علماً  �أكرث من  �ل�صياحة وحدها �صتدر 

.
213

�لناجت �لقومي �الإجمايل

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد �إن �لرئي�ص حممود عبا�ص �أكد خالل �للقاء   •

حلل  للو�صول  �ل�صالم“  “عملية  �إحياء  �رشورة  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  مع 

من  �لر�بع  حدود  على  �لدولتني،  حّل  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية  للق�صية  ود�ئم  و�صامل  عادل 

حزير�ن �صنة 1967 وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“، و�لتم�صك مببادرة �ل�صالم �لعربية حلل 

.
214

�ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

من  �الأوىل  هي  خطة  تنفيذ  ب�صدد  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  مر��صل  قال   •

نوعها، باإقامة �صكة حديد تربطها بقطاع غزة من خالل معب بيت حانون )�إيريز(. و�أو�صح 

�ملر��صل �أن رئي�ص �إد�رة �ملعابر �لبية بوز�رة �لدفاع �لتقى مع روؤ�صاء �لتجمعات �ال�صتيطانية 
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�إقامة  تتم  �أن  على  حانون،  بيت  معب  تو�صيع  ت�صمل  �لتي  باخلطة  و�أبلغهم  غزة،  غالف  يف 

.
215

�ملحطة مبناطق �حلقول �لزر�عية �لتابعة مل�صتعمرة �إيريز

�صريجي  �لرو�صي  نظريه  مع  �جتماعه  خالل  �ل�صفدي،  �أين  �الأردين  �خلارجية  وزير  قال   •

�أن  �ل�رشوري  فمن  �لعرب،  مع  ب�صالم  �إ�رش�ئيل  تعي�ص  �أن  �أجل  “من  مو�صكو  يف  الفروف 

�صتكون  �لعربية  �لدول  فاإن  ذلك  حدث  و�إذ�   ،1967 عام  بعد  �ملحتلة  �الأر��صي  من  تن�صحب 

.
م�صتعدة لتقدمي �صمانات �أمنية الإ�رش�ئيل“216

�لوزر�ء  رئي�ص  �تهام  وجه  يف  نف�صه  عن  غابرييل  زيغمار  �الأملاين  �خلارجية  وزير  د�فع   •

زيارته  �أثناء  يف  ديبلوما�صي  لغط  �إحد�ث  يف  ت�صبب  باأنه  له  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي 

لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أكد غابرييل على �أن “�حلكومة �حلالية لي�صت �إ�رش�ئيل، حتى لو كانت حتب 

�أن ت�صور نف�صها بهذ� �لو�صف“، ور�أى �أن �لوقوف �إىل جانب “�إ�رش�ئيل“ ال ينبغي �أن يكون 

حيال  �أ�صفه  عن  غابرييل  و�أعرب  �ملثال.  �صبيل  على  �لفل�صطينيني  حقوق  لتجاهل  مر�دفاً 

 �إلغاء نتنياهو للمقابلة، كما �أعرب عن تاأكده من �أن هذ� �الأمر لن يغرّي �صيئاً يف �لعالقة �جليدة

.
و�لقوية مع “�إ�رش�ئيل“217

يرحم“،  ال  “بعقاب  “�إ�رش�ئيل“  فيه  هددت  بياناً  �ل�صمالية  كوريا  خارجية  وز�رة  �أ�صدرت   •

وو�صفت ت�رشيحات وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، �لذي حذر من نية �لعا�صمة 

�ملتهورة  بالت�رشيحات  بـ“�ملجنون“،  زعيمها  و��صفاً  �لعاملي  �ال�صتقر�ر  زعزعة  ياجن  بيوجن 

�خلارجية  وز�رة  با�صم  متحدث  وقال  �لوز�رة.  بح�صب  ياجن،  لبيوجن  حتدياً  متثل  و�أنها 

�ل�صمالية،  كوريا  و�صعب  �جلي�ص  جنود  وروح  �ل�صامدة  “�الإر�دة  �إن  �ل�صمالية  �لكورية 

تعطي عقاباً بال رحمة وم�صاعفاً �ألف مرة الأي �أحد يجروؤ على �إيذ�ء كر�مة قيادتهم �لعليا“، 

�إليها باأنها طائ�صة، و�صلوك دينء وخبيث، وحتد خطري لكوريا  و��صفاً �لت�رشيحات �مل�صار 

.
218

�ل�صمالية

االأحد، 2017/4/30

�لت�صنيع ثالثني  �أجنز مع فريق  �لزو�ري  �لتون�صي حممد  �ل�صهيد  �أن  �لق�صام  ك�صفت كتائب   •

.
219

طائرة بدون طيار قبل حرب �صنة 2008 على قطاع غزة

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �إن ت�رشيحات م�صاعد   •

وزير �خلارجية �الإير�ين ح�صني �صيخ �الإ�صالم Hussein Sheikh al–Islam وتطاوله على 

�لرئي�ص �لفل�صطيني ون�صال �ل�صعب �لفل�صطيني مرفو�صة وغري م�صوؤولة، خ�صو�صاً �أنه ال 

يحق ملن �أ�صهمت دولته يف �إيجاد و��صتمر�ر �النق�صام بالتحدث عن فل�صطني و�صعبها، معتب�ً 
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معاناة  من  ز�دت  وبالتايل  �النق�صام  ��صتمر�ر  على  �صجعت  �لتي  هي  �الإير�نية  �ل�صيا�صة  �أن 

قطاع غزة. وقال: “نحن نطالب حكومة طهر�ن بعدم �ل�صماح ملثل هذه �لت�رشيحات �مل�صيئة 

.
لل�صعب �لفل�صطيني ون�صاله وكفاحه لتحرير �لقد�ص و�ملقد�صات“220

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، عندما �صئل ب�صاأن �حلرب على غزة، خالل   •

ُقّدر علينا فلن تكون  �إذ�  “نحن ال نبحث عن مغامر�ت، ولكن  مقابلة مع موقع و�ال �لعبي: 

ن�صف حرب �أو ربع حرب، و�إمنا �صتكون عملية بكامل �لقوة ن�صل بها حتى �لنهاية، ولن ُنبقي 

.
حجر�ً على حجر من بنية �الإرهاب. يجب ت�صفية كل �لقيادة �لع�صكرية حلركة حما�ص“221

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إن �لبطالة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صهدت   •

 .2016 26.9l% يف �صنة  2007 �إىل  21.7l% يف �صنة  �رتفاعاً خالل �لع�رش �صنو�ت �الأخرية من 

%17.9l من  �رتفع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لبطالة  معدل  �أن  �الإح�صاء  جلهاز  بيان   و�أو�صح 

 %41.7l 27.7% �صنة 2007 �إىلl 18.2% يف 2016، كما �رتفع يف قطاع غزة منl صنة 2007 �إىل�

يف 2016. ويقدر عدد �لعاطلني عن �لعمل يف 2016 بنحو 361 �ألف �صخ�ص، بو�قع 154 �ألفاً يف 

.
222

�ل�صفة �لغربية و207 �آالف يف قطاع غزة

�الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  �أن  �ل�صهد�ء  جثث  ال�صرتد�د  �لفل�صطينية  �لوطنية  �للجنة  �أكدت   •

�أ�صحابها  هويات  لكن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  لدى  حمتجزة  جثة   120 من  �أكرث  بوجود  �أقرت 

.
223

جمهولة

 Parliamentary Assembly of the Mediterranean �ملتو�صطية  �لبملانية  �أعلنت �جلمعية   •

�لطعام،  عن  �مل�رشبني  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  لق�صية  وم�صاندتها  ودعمها  ت�صامنها  عن 

مطالبة بتح�صني ظروف �عتقالهم �ليومية وتلبية مطالبهم. و�أكدت �جلمعية، يف ر�صالة خطية 

من رئي�صها، رد�ً على مذكرة رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، �أنها بد�أت باتخاذ جمموعة 

للكني�صت  عاجلة  ر�صالة  توجيه  �صمنها  من  �مل�رشبني،  �الأ�رشى  ق�صية  نحو  �الإجر�ء�ت  من 

�الإ�رش�ئيلي تطالبه باإيجاد حّل لق�صية �الأ�رشى �لفل�صطينيني �مل�رشبني عن �لطعام باعتبارها 

.
224

ق�صية طارئة
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االإثنني، 2017/5/1

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل �أن وثيقة �حلركة �ل�صيا�صية “وثيقة   •

�ملبادئ و�ل�صيا�صات �لعامة“ تعك�ص �الإجماع و�لرت��صي �لعام يف �حلركة. وقال م�صعل، خالل 

موؤمتر �صحفي يف �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة لالإعالن عن وثيقة حما�ص، �إن �لوثيقة تقوم على 

لل�صعب  و�حلقوق  بالثو�بت  �الإخالل  دون  و�لتجدد  و�لتطور  �النفتاح  بني  متو�زنة  منهجية 

�لفل�صطيني. و�صدد على �أن �لوثيقة تعدُّ جزء�ً من �أدبيات �حلركة، مبا يعك�ص �لتطور �لطبيعي 

و�لتجدد يف م�صريتها لالأمام. و��صتعر�ص م�صعل �أبرز بنود �لوثيقة، مبيناً �أن �حلركة �ختارت 

�أن تقدم منوذج �جلمع بني �ملقاومة �ل�صلبة يف مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لفكر �لو�صطي 

�ملعتدل، و�لعقل �ل�صيا�صي �ملنفتح. و�أكد م�صعل �أن حما�ص هي حركة حتّرر ومقاومة وطنية 

مرجعيتها  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  ومو�جهة  فل�صطني  حترير  هدفها  �إ�صالمية،  فل�صطينية 

.
1
�الإ�صالم يف منطلقاتها و�أهد�فها وو�صائلها

�لعامل  خد�ع  حتاول  حما�ص  حركة  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

وت�صليله، لكنها لن تفلح يف ذلك. و�أ�صاف نتنياهو، تعقيباً على �إعالن وثيقة حما�ص �جلديدة، 

�أن  على  و�صدد  “�إ�رش�ئيل“.  وتدمري  �ليهود  جميع  �إبادة  �إىل  يومياً  يدعون  �حلركة  قادة  �أن 

حركة حما�ص �حلقيقية هي تلك �لتي حتفر “�أنفاق �الإرهاب“، وتطلق �آالف �ل�صو�ريخ باجتاه 

“�ملدنيني �الإ�رش�ئيليني“، وتعلّم يف مد�ر�صها وجو�معها �أن �ليهود هم قردة وخنازير، على حّد 
.
2
و�صفه

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه يتعهد بعودة جنوده �الأ�رشى بغزة هد�ر   •

قتلى  ذكرى  �إحياء  مر��صم  خالل  نتنياهو،  وقال  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  �آرون  و�صاوؤول  جولدن 

.
معارك “�إ�رش�ئيل“، باأنه لن يهد�أ لدولته بال حتى يعيد “جنوده �الأعز�ء“3

�ملقاومة  نفذتها  �لتي  �لعمليات  يف  �صقطو�  �لذين  �لقتلى  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  ت�صري   •

بني  فاإن  �لتقارير  وبح�صب  قتيالً.   3,117 �إىل  و�صل  “�إ�رش�ئيل“  �إقامة  منذ  �لفل�صطينية، 

�لقتلى 122 �أجنبياً قتلو� يف عمليات نفذت يف “�إ�رش�ئيل“، وكذلك 100 �إ�رش�ئيلي قتلو� خارج 

.
“�إ�رش�ئيل“4

�الأ�رشى  مطالب  مع  �لكامل  ووقوفها  ت�صامنها  �الأردن  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �أعلنت   •

غطر�صة  ملو�جهة  �لكر�مة“،  “معركة  يخو�صون  �لذين  �الحتالل،  �صجون  يف  �لفل�صطينيني 
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�ل�صّجان وبط�صه، د�عية يف �ل�صياق ذ�ته �حلكومة �الأردنية، للتحرك �لفوري و�ل�رشيع لوقف 

.
5
معاناة �الأ�رشى ب�صكل عام و�الأ�رشى �الأردنيني ب�صكل خا�ص

الثالثاء، 2017/5/2

24 �صاعة لال�صتجابة ملطالب �الأ�رشى، حمذرًة من  �أمهلت كتائب �لق�صام �لقيادة �الإ�رش�ئيلية   •

جتاهل مطالب �الأ�رشى �لعادلة و�مل�رشوعة. وقال �لناطق �لع�صكري با�صم �لكتائب �أبو عبيدة، 

يف ت�رشيح متلفز، �إن كتائب �لق�صام قررت باأن تدّفع �لعدّو ثمن كل يوم تاأخري يف �ال�صتجابة 

ملطالبهم، حيث �صتقوم بتحديث �لقو�ئم �ملرتبطة ب�صفقة تبادل �الأ�رشى، بزيادة ثالثني �أ�صري�ً 

و�لعادلة  �مل�رشوعة  �الأ�رشى  مطالب  تلبية  عن  �لعدو  فيه  يتاأخر  يوم  كل  مقابل  �لقو�ئم  على 

.
6
و�الإن�صانية

قال �إ�صماعيل هنية، نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف �أثناء م�صاركته يف خيمة   •

مع  �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  �إن  غزة،  مبدينة  �لطعام،  عن  �مل�رشبني  �الأ�رشى  مع  �لت�صامن 

.
7
�الحتالل موجودة على �لطاولة، وهي مرتبطة مبدى ��صتجابة �الحتالل ملطالب �ملقاومة

“�إ�رش�ئيل“ حمتلة للقد�ص. و�صّوت �أع�صاء  جددت منظمة �ليون�صكو، يف قر�ر جديد، �عتبار   •

�ملجل�ص �لتنفيذي لليون�صكو، يف جل�صة خا�صة ومغلقة مبقر �ملنظمة يف باري�ص، ل�صالح تاأكيد 

�لقر�ر�ت �ل�صابقة للمنظمة باعتبار “�إ�رش�ئيل“ حمتلة للقد�ص، ورف�ص �صيادة �الأخرية عليها. 

�لدول  تغيّب  �أو  و�متناع  �أ�صو�ت،   10 ومعار�صة  �صوتاً،   22 باأغلبية  �لقر�ر  مترير  وجرى 

.
8
�لباقية

قال خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف مقابلة مع تلفزيون �لعربي �إن   •

ظروف  مع  وتكيّف  ومنفتحة  منطقية  لغة  من  تقدمه  وما  خطابها  وتطوير  حما�ص  “تطور 
نافياً وجود متاه ٍيف  نعلنها �صباح م�صاء“،  �لتي  �ال�صرت�تيجية  �صعبنا، كل ذلك من�صجم مع 

هذ� �لتطوير مع جتربة حركة فتح يف تعديل مو�قفها وتغيري �صيا�صاتها، م�صري�ً �إىل �أنها ذهبت 

�إىل �لتكتيك على ح�صاب �ال�صرت�تيجية، وناق�صتها ثم تز�وجتها. و�صدد م�صعل على �أن هذه 

�لوثيقة لي�صت حتوالً ��صرت�تيجياً؛ �إمنا تعبري�ً عن �لتطور �لطبيعي يف فكر حما�ص �ل�صيا�صي 

و�أد�ئها �ل�صيا�صي خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية. وقال: “�حلركات �حلية هي �لتي تتطور وتتقدم 

.
لالأمام. قدمنا منوذجاً للتطور و�لتقدم دون �الن�صالخ عن �لثو�بت و�أ�صل �مل�رشوع“9

�إىل  �أوالً  �أن تذهب حما�ص  �إنه كان �الأوىل  �إعالن وثيقة حما�ص،  قالت حركة فتح، تعقيباً على   •

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وتخرج موقفها يف �إطار وحدة وطنية حقيقية، ولي�ص من خالل 

حماوالت فا�صلة لتقدمي �أور�ق �عتماد. و�أكدت فتح �أن حما�ص مل تاأت ب�صيء جديد، و�أن قبولها 
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1967 يتناق�ص مع ممار�صاتها على �الأر�ص، �لر�مية لف�صل �لقطاع،  بدولة على حدود �صنة 

�أو قبولها بدولة ذ�ت حدود موؤقتة. و�أو�صحت فتح �أن �لو�قعية �ل�صيا�صية �أمر جيد، �إذ� كانت 

يف �إطار �لوحدة و�لتو�فق �لوطني، و�إذ� كانت �ملو�قف تن�صجم مع �ل�رشعية �لدولية، ولي�صت 

.
10

مو�قف ملتب�صة ومتناق�صة

حتريف“،  بـ“م�رشحية  حما�ص  وثيقة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�صف   •

و�أ�صاف �أنها “تو��صل ��صتثمار مو�ردها، لي�ص لالإعد�د للحرب فقط، بل لتن�صئة �أطفال غزة 

على تدمري �إ�رش�ئيل، ويف �ليوم �لذي تتوقف فيه حما�ص عن حفر �الأنفاق، وتوجه مو�ردها 

وطاقاتها للبنية �لتحتية �ملدنيّة، وتتوقف عن تربية �الأجيال على قتل �الإ�رش�ئيليني، �صيكون 

.
ذلك تغيري�ً جوهرياً، وهذ� ما مل يح�صل“11

عا�صمة  �صتبقى  “�لقد�ص  �إن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  يف  حقيبة  بال  �لوزير  قر�،  �أيوب  قال   •

قبل  كانت  كما  �أبدية  عا�صمة  �صتبقى  �لقد�ص  �صنة...   3,000 منذ  كانت  كما  الإ�رش�ئيل 

�ليوني�صكو، و�صتكون كما كانت بعد �ليوني�صكو“. و�أ�صاف “�ألف منظمة مثل �ليوني�صكو لن 

.
تكون قادرة على حمو �صلة �ل�صعب �ليهودي بالقد�ص“12

�إىل �لقد�ص رد�ً على  �إىل نقل �صفار�تها  دعا �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني جميع �لدول   •

قر�ر منظمة �ليون�صكو. وقال ريفلني: “�لقد�ص كانت د�ئماً مركز �لعامل �ليهودي... لقد حان 

�لوقت لالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة ر�صمية لدولة  �لوقت لو�صع حّد لهذه �حلماقة. لقد حان 

.
�إ�رش�ئيل. كاأمر و�قع، ولي�ص فقط كاأمر قانوين“13

�لع�صكري، “حزما“  حاجز  على  �إ�رش�ئيلياً  م�صتوطناً  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  قوة  قتلت   • 

�ل�رشطة  بل�صان  �لناطقة  ذكرت  ح�صبما  طعن،  عملية  تنفيذ  حماولة  بدعوى  �لقد�ص،  �رشقي 

.
14Luba Samri الإ�رش�ئيلية لوبا �ل�صمري�

بتو�صعة  �أبلغتهم  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  عيا�ص  نز�ر  �لفل�صطينيني  �ل�صيادين  نقيب  قال   •

.
15

م�صاحة �ل�صيد من �صتة �أميال �إىل ت�صعة �أميال

يوم  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  زيارته  �لكويتية  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وفد  �ختتم   •

�لثالثاء 2017/5/2، بعد �إمتام كافة �إجر�ء�ت �بتعاث �ملعلمني �لفل�صطينيني �ملتقدمني للتدري�ص 

.
يف دولة �لكويت، حيث بلغ عدد �لذين مّت �لتعاقد معهم 16103

االأربعاء، 2017/5/3

�لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم“  “عملية  �نطالق  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن   •

تفاوؤالً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقباله  خالل  مبدياً،  و�الإ�رش�ئيليني، 
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بالو�صول �إىل �تفاق بني �جلانبني، م�صري�ً �إىل �أن هذ� �لهدف “قد ال يكون �صعباً مثلما يت�صور 

�الإ�رش�ئيليني  بني  �الأمنية  �ل�رش�كة  على  بعبا�ص،  ترحيبه  خالل  تر�مب  وركز  �لبع�ص“. 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية من جهة، وبني �ل�صلطة �لفل�صطينية وو��صنطن من جهة �أخرى. وقال: 

“�إنهم يعملون ب�صكل جيد جيد�ً، ونحن �صنو��صل بناء �رش�كتنا مع قو�ت �الأمن �لفل�صطينية 
.
ملو�جهة �الإرهاب وهزيته“17

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع �لرئي�ص �الأمريكي   •

دونالد تر�مب يف �لبيت �الأبي�ص، �لتز�مه بالعمل من �أجل �لتو�صل �إىل “�صفقة �صالم“ تاريخية. 

و�أكد عبا�ص، �أن “خيارنا �ال�صرت�تيجي �لوحيد، هو حتقيق مبد�أ حّل �لدولتني، فل�صطني على 

حدود 1967 بعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، لتعي�ص باأمن و�صالم و��صتقر�ر، مع دولة �إ�رش�ئيل“. 

و�أكد عبا�ص على “�أننا نربي �أطفالنا و�أحفادنا و�أوالدنا على ثقافة �ل�صالم، ون�صعى ليعي�صو� 

و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيليون“.  �الأطفال  فيهم  مبن  �لعامل،  �أطفال  باقي  مثل  و�صالم  وحرية  باأمن 

.
عبا�ص �أن “جميع ق�صايا �لو�صع �لنهائي قابلة للحل مبا ي�صمل �لالجئني و�الأ�رشى...“18

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل �إد�رة تر�مب و�لعو��صم �لدولية �إىل   •

�لتقاط �لفر�صة و�لتعامل بجدية مع حركة حما�ص بعد �الإعالن عن �لوثيقة �ل�صيا�صية �جلديدة 

للحركة. وقال م�صعل، خالل مقابلة مع قناة �صبكة �صي �أن �أن �الأمريكية، �إن ما ورد يف وثيقة 

و�أن  �لفر�صة،  يلتقط  �أن  �لدولية  �لعو��صم  خ�صو�صاً  �لعامل  يف  من�صف  الأي  يكفي  حما�ص 

يتعامل بجدية معها، ومع �لفل�صطينيني و�لعرب، و�أن ي�صغط على �جلانب �الإ�رش�ئيلي. ودعا 

�أن تتعظ باملقاربات �خلاطئة �لتي كانت يف �ملا�صي، و�لتقاط فر�صة  �إىل  �إد�رة تر�مب  م�صعل 

.
19

�ملوقف �الإيجابي �حلم�صاوي و�لفل�صطيني و�لعربي لعمل مقاربات جديدة

“�عتمدت  �حلكومة:  جل�صة  م�صتهل  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

منظمة �ليون�صكو �أم�ص مرة �أخرى قر�ر�ً �صخيفاً يتعلق مبكانة �إ�رش�ئيل باأور�صليم، عا�صمة 

 �ل�صعب �ليهودي منذ 3,000 عام“. وذكر �أنه �أوعز ملدير عام وز�رة �خلارجية يوفال روتيم

�إىل “�إ�رش�ئيل“  حتولها  �لتي  �الأمو�ل  من  �آخر  دوالر  مليون  بتقلي�ص   Yuval Rotem 

�إىل  تدعو  �ملنظمة  هذه  بينما  �الأيدي  مكتوفة  تقف  لن  “�إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ملتحدة،  �الأمم 

.
رف�ص �صيادتنا على �أور�صليم“20

�أن �أحد�ً مل يفو�ص رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص للحديث با�صم �ل�صعب  �أكدت حركة حما�ص   •

�لناطق با�صم  �أحد�ً. وقال  �أن كل ما �صدر عنه من مو�قف ال تلزم  �لفل�صطيني، م�صددة على 

�حلركة �صامي �أبو زهري �إن حركته ترف�ص ت�رشيحات عبا�ص، خالل لقائه �لرئي�ص �الأمريكي، 

.
21

باأن جميع ق�صايا �حلل �لنهائي قابلة للحل
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ك�صف تقرير �صدر عن مكتب �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي، مبنا�صبة �لذكرى 69 لالإعالن   •

عن “�إ�رش�ئيل“، �أن وز�رة �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلية بنت خالل �صنة 2016 يف �مل�صتعمر�ت �ملقامة 

.
22

يف �ل�صفة 2,630 وحدة �صكنية

�ملجموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �إن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  قالت   •

وثق �أ�صماء 17 �إعالمياً فل�صطينياً من ذوي �الخت�صا�صات �ملختلفة قتلو� يف مناطق متعددة يف 

 .
�صورية، يف �أثناء تغطيتهم �الإعالمية لالأحد�ث �ملتو��صلة منذ �آذ�ر/ مار�ص 232011

�إن  �صاكيد، معلقة على وثيقة حركة حما�ص �جلديدة،  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  قالت وزيرة   •

�صاكيد  و�أ�صارت  مو�قفها“.  يف  مرونة  �أي  توجد  وال  �رش�صة  �إرهابية  منظمة  حما�ص  “حركة 
وحلفر  �لع�صكرية  �حلركة  قوة  زيادة  يف  تنفقها  حما�ص  عليها  حت�صل  �لتي  �الأمو�ل  �أن  �إىل 

.
24

�الأنفاق

اخلمي�س، 2017/5/4

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل، يف مقابلة مع وكالة �الأنا�صول، �إن   •

�لتفاو�ص �ملبا�رش مع “�إ�رش�ئيل“ يف �لفرتة �حلالية غري جمد وخماطرة كبرية، معرباً عن ثقته 

يف �أن �لوثيقة �ل�صيا�صية �لتي �أ�صدرتها �حلركة تخدم �مل�صلحة �لوطنية و�صورة �لق�صية يف 

�لعامل، وت�صاعد يف �إي�صال موقف �حلركة و�ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �رشيحة �أكب على �مل�صتوى 

.
25

�لدويل

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف حديث خا�ص ل�صحيفة �الأيام، �إن �إجر�ء�ت   •

.
26

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف غزة ال ت�صتهدف �صكان غزة و�إمنا حركة حما�ص

لتقدمي  مك�صوفة  “حماولة  حما�ص  وثيقة  �صحفي،  بيان  يف  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  عدَّ   •

نف�صها وتنظيمها �لدويل كبديل ملا هو وطني باملنطقة“، و“كبديل ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

.
وم�رشوعها �لوطني �جلامع و�ملقاوم لالحتالل، و�ملطالب باال�صتقالل و�ل�صيادة“27

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص   •

يخطط لقطع �لكهرباء و�ملاء و�لرو�تب عن قطاع غزة. و�أ�صاف ليبمان، يف مقابلة مع �إذ�عة 

�لرو�تب  �صيقطع  فيما  غزة،  لقطاع  و�ملاء  �لكهرباء  متويل  وقف  يف  جاّد  “عبا�ص  �أن  �جلي�ص 

.
�أي�صاً“28

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن �مليز�نية �ملقررة جلهازي �ملو�صاد و�ل�صاباك �الإ�رش�ئيليني،   •

ل�صنة 2018 تبلغ 8.6 مليار�ت �صيكل )نحو 2.38 مليار دوالر(، �أي �صعف �مليز�نية �لتي كان 

�أعلى �صتكون   2018 ميز�نية  �أن  �ل�صحيفة  وذكرت   .2012 �صنة  يف  �جلهاز�ن  عليها   يح�صل 
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بـ 10l% منها يف �صنة 2017، و�لتي حددت بـ 7.839 مليار�ت �صيكل )نحو 2.16 مليار دوالر(. 

ووفقاً لل�صحيفة، فاإن هذه �مليز�نية ال ت�صمل ما يدفعه �جلهاز�ن كرو�تب للمتقاعدين، و�لتي 

.
29ً

ي�صل حجمها �إىل نحو مليار �صيكل )نحو 279.5 مليون دوالر( �صنويا

لـ“معركة  �الإعالمية  �للجنة  يون�ص  متيم  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  حمامي  �أبلغ   •

�لكر�مة“، و�لذي �أجرى �أول زيارة لعميد �الأ�رشى كرمي يون�ص، �أنه متكن من زيارة كرمي يف 

معتقل �جللمة، موؤكد�ً �أن �إد�رة �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مل جتِر �أي مفاو�صات جدية مع 

.
30

�الأ�رشى حتى �الآن

�أ�صدر مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق �لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية تقريره   •

�أبريل  ني�صان/  �لفل�صطيني خالل �صهر  �ل�صعب  �الإ�رش�ئيلية بحق  �النتهاكات  �ل�صهري حول 

2017. ور�صد ��صت�صهاد �أربعة فل�صطينيني من بينهم طفالن. و�عتقلت قو�ت �الحتالل نحو 

.
31ً

460 فل�صطينيا

 European Parliament فل�صطني  مع  �الأوروبية  �لبملانية  �لعالقات  جلنة  رئي�ص  قال   •

 ،Neoklis Sylikiotis نيوكلي�ص �صيلكيوتي�صان Delegation for Relations with Palestine

�إن “وثيقة �ملبادئ“، �لتي �أعلنتها حركة حما�ص، ت�صاعد يف �لعمل على رفع �حل�صار عن قطاع 

غزة. و�أ�صاف �صيلكيوتي�صان �أن �لوثيقة ُتعّد مبثابة “حتول هام“، و“نطمح �أن ي�صاعد ذلك 

على �لتو�صل �إىل وحدة وطنية بني �لفل�صطينيني من ناحية، وبلوغ حّل �لدولتني �ملن�صود من 

.
ناحية ثانية“32

اجلمعة، 2017/5/5

�إنه  و��صنطن،  يف  �لعرب  �ل�صفر�ء  مع  لقاء  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�إلغاء حكومتها يف غزة،  �إىل  باإجر�ء�ت غري م�صبوقة يف غزة بهدف دفع حركة حما�ص  �رشع 

و�لذهاب �إىل �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية. وتابع عبا�ص قائالً: “بد�أنا �الإجر�ء�ت وال ندري �إىل 

�أين �صت�صل، ولكن �صتكون �الأمور موؤملة �إذ� مل تلغ حما�ص حكومتها، وت�صمح حلكومة �لوفاق 

.
�لوطني �أن تعمل، ونذهب �إىل �نتخابات،... نحن ال نطلب �مل�صتحيل“33

�أكدت حركة حما�ص �أن �لتهديد�ت �لتي �أطلقها رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص �صّد قطاع غزة   •

“تعك�ص �صوء نو�ياه جتاه �حلركة، وتوؤكد على نهجه �لفئوي �الإق�صائي �ملقيت“. وعدَّ �لناطق 
با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف بيان �صحفي، �أن “�أي تهديد�ت يجب �أن تكون الأعد�ء �لوطن، 

.
ولي�ص لل�رشكاء فيه“34

�أكد نائب �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة �أن تهديد�ت حممود   •

عبا�ص لقطاع غزة جادة، ومطلب �إقليمي ودويل، و�لهدف منها �إحد�ث حالة من �لفو�صى تقود 
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�إىل �نهيار �لو�صع يف �لقطاع. وقال �لنخالة “�إن موقفنا من هذه �لتهديد�ت �أنها حماولة عقاب 

جماعي لل�صعب �لفل�صطيني، و�نتقال رئا�صة �ل�صلطة من دعم �حل�صار �لظامل لقطاع غزة �إىل 

.
�مل�صاركة �ملبا�رشة فيه باأق�صى درجاته“35

حّذر وزير �ل�صحة �لفل�صطيني جو�د عو�د من خطورة نية �صلطات �الحتالل تغذية �الأ�رشى   •

حكماً  ويثل  �مل�رشبني،  حياة  يهدد  �الإجر�ء  هذ�  �أن  موؤكد�ً  ق�رشياً،  �لطعام  عن  �مل�رشبني 

.
36

باإعد�مهم

يف  م�صرتك  �إ�رش�ئيلي   – فل�صطيني  وز�ري  لقاء  عن  �لنقاب  �لعامة  �لعبية  �الإذ�عة  ك�صفت   •

�لعا�صمة �لبلجيكية بروك�صل. وقالت �الإذ�عة �إن وزير �لتعاون �الإقليمي �الإ�رش�ئيلي ت�صاحي 

�لدول  “موؤمتر  هام�ص  على  فل�صطينيني،  وزر�ء  بثالثة  �جتمع   Tzachi Hanegbi هنغبي 

�ملانحة“ �لذي بد�أ �أعماله يف بروك�صل يف 2017/5/4. و�أو�صحت �أن وزر�ء �ملالية و�لبنى �لتحتية 

.
37

و�ملياه مثّلو� �ل�صلطة �لفل�صطينية يف هذ� �للقاء

�أكد �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، �لذي يقود �إ�رش�ب “معركة �لكر�مة“ يف �صجون �الحتالل، �أن   •

�الأ�رشى ير�هنون على �ل�صعب �لفل�صطيني يف دعمهم وم�صاندتهم، م�صدد�ً على �أنها “معركة 

�لفل�صطينيني ككل من �أجل �حلرية و�لكر�مة“. و�أ�صار �لبغوثي، يف ر�صالة جديدة من د�خل 

�مل�صتمرة  �الحتالل  ل�صيا�صات  للت�صدي  ياأتي  �لطعام  عن  �الأ�رشى  �إ�رش�ب  �أن  �إىل  �صجنه، 

.
38

و�ملت�صاعدة �صّد �الأ�رشى وذويهم

ذكرت �أييلت �صاكيد، وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية، �أنها تنوي �إعد�د م�رشوع قانون يق�صي باأن   •

تتطرق كل “�لقو�نني �حلكومية �لتي �صت�صن يف �لفرتة �ملقبلة �إىل �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية 

.
39Yariv Levin و�لقد�ص �ملحتلة“، وذلك بالتعاون مع وزير �ل�صياحة ياريف ليفني

قالت �لغرفة �لتجارية بغزة، �إن �مل�صانع يف قطاع غزة تعمل بن�صف طاقتها، جر�ء ��صتمر�ر   •

�لغرفة  يف  �لعامة  �لعالقات  مدير  و�أ�صار   .2017 �أبريل  ني�صان/  منت�صف  منذ  �لكهرباء  �أزمة 

.
40

ماهر �لطباع، �إىل ت�رشر ثالثة �آالف م�صنع يف �لقطاع ب�صبب �أزمة �لكهرباء

قال �أمري قطر �ل�صيخ متيم بن حمد �آل ثاين �إن �الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن �لدويل مق�رّش�ن يف   •

حّل ق�صية فل�صطني، د�عياً، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك يف و�ر�صو مع رئي�ص بولند� �أندجي 

.
41

دود� Andrzej Duda، �إىل �إيجاد ت�صوية عادلة للق�صية �لفل�صطينية يف �أ�رشع وقت

خالل  �تخذها  �لتي  �لقر�ر�ت  جميع  نهائي  ب�صكل  �ليون�صكو  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  �عتمد   •

“�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�لثقافية يف  “فل�صطني �ملحتلة“، وقر�ر  201، مبا يف ذلك قر�ر  �لدورة 

�الأر��صي �لعربية �ملحتلة“، �للذ�ن �أعاد� �لتنديد بانتهاكات قوة �الحتالل يف جماالت �خت�صا�ص 

 .
42

�ليون�صكو، وطالب �ملجل�ص بالكف �لفوري لهذه �النتهاكات
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ال�صبت، 2017/5/6

�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل فوز �إ�صماعيل هنية برئا�صة �ملكتب   •

ظّل  “يف  م�صورة:  كلمة  يف  م�صعل،  وقال  �جلديدة.  �النتخابية  دورتها  يف  للحركة  �ل�صيا�صي 

�أجو�ء ديوقر�طية، و�صورية ر��صخة، و�أجو�ء �أخوية عميقة، �جتمع جمل�ص �ل�صورى �لعام 

�جلديد للحركة على �أكرث من �صعيد ب�صبب ظروفنا �ال�صتثنائية، و�نتخب هنية رئي�صاً للمكتب 

.
43

�ل�صيا�صي للحركة“، م�صري�ً �إىل �أن �حلركة �صتعلن �أي �أ�صماء �أخرى يف �لوقت �ملنا�صب

�لفل�صطينيني يف قطاع  بقانون يعفي  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص   •

غزة من دفع �ل�رش�ئب ور�صوم �خلدمات. و�صمل �لقر�ر �إعفاًء كامالً من كافة ر�صوم �خلدمات 

�لتي تقدمها �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات، مبا فيها �خلدمات �لتي تقدم الأول مرة، و�إعفاء 

كافة مكلفي �ل�رش�ئب �إعفاًء كامالً من �رشيبة �لقيمة �مل�صافة على �الأن�صطة �ملحلية.

ولكن وكيل وز�رة �ملالية �لفل�صطينية، م�صوؤول قطاع �ملالية يف �للجنة �الإد�رية �لعليا يف غزة، 

.
44

يو�صف �لكيايل �أكد �أن �لقر�ر “لن يطبق �إطالقاً“، لعدم م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي عليه

مدينة  يف  لالحتالل  دورية  ��صتهدفت  عملية  تفا�صيل  عن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  ك�صفت   •

من  �ملقرب   ،0404 موقع  و�أو�صح  �ال�صتقالل“.  “يوم  ي�صمى  مبا  �الحتفال  خالل  قلقيلية، 

�جلد�ر  قرب  ع�صكرية  قوة  و��صتهدفت   ،2017/5/2 يف  وقعت  �لعملية  �أن  �الحتالل،  جي�ص 

�أن �لعملية جريئة ومتطورة مل ت�صهدها �ل�صفة منذ �صنو�ت،  �إىل  �لفا�صل يف قلقيلية، م�صري�ً 

عبوتني تفجري  ثّم  �لع�صكرية،  �لدوريات  ال�صتدر�ج  �لنار  باإطالق  �ملقاومون  قام   حيث 

.
45

نا�صفتني

�إ�رش�ب  بقلق  “يتابعون  �إنهم  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأوروبي  �الحتاد  بعثات  روؤ�صاء  قال   •

�الأ�رشى �لفل�صطينيني عن �لطعام، �ملتو��صل يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، �حتجاجاً على ظروف 

.
�عتقالهم“46

االأحد، 2017/5/7

�ل�صيا�صية �جلديدة،  �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو وثيقة حركة حما�ص  �لوزر�ء  هاجم رئي�ص   •

قبل �أن يقدم على متزيقها ويلقيها يف �صلة مهمالت. وقال نتنياهو، يف فيلم م�صجل )فيديو(، 

�إن “وثيقة حما�ص �جلديدة تلفيق كامل للحقيقة“. و�أ�صاف: “�لوثيقة �جلديدة تن�ص على �أنه 

لي�ص الإ�رش�ئيل �أي حّق بالوجود، و�أن كل �صنتيمرت من �أر�صنا يعود للفل�صطينيني، و�أنه ال حّل 

مقبول �إال بزو�ل �إ�رش�ئيل“. و�تهم نتنياهو حما�ص باأنها تريد “��صتخد�م �لدولة �لفل�صطينية 

.
لتدمري �إ�رش�ئيل“47
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قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر �إن �ملر�صوم �لذي �أ�صدره   •

�لرئي�ص حممود عبا�ص �خلا�ص باإعفاء �ملو�طنني يف قطاع غزة من �ل�رش�ئب غري قانوين ولي�ص 

.
48

له قيمة

�لد�خل و�خلارج، يف  ملوؤ�ص�صاتها يف  �النتخابات  “�أنهت كل مر�حل  �أنها  �أعلنت حركة حما�ص   •

ظّل معاين �الأخوة �ملتينة و�مل�صوؤولية �لّر��صخة، ويف �أجو�ء من �لتو�فق“، ومتَّ خاللها �نتخاب 

�ل�صورى،  جمل�ص  يف  �إخو�نه  ثقة  على  حاز  حيث  �ل�صيا�صي،  للمكتب  رئي�صاً  هنية  �إ�صماعيل 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أكدو� على ��صطفافهم خلفه يف حتّمل �مل�صوؤولية لتحقيق تطلّعات  �لذين 

مو�صى  �أبرزهم:  ومن  �ل�صيا�صي،  �ملكتب  �أع�صاء  �حلركة  �نتخبت  وقد  و�لعودة.  �لتحرير  يف 

د نز�ل، وماهر عبيد،  �أبو مرزوق، ويحيى �ل�صنو�ر، و�صالح �لعاروري، وخليل �حليّة، وحممَّ

.
49

وعّزت �لّر�صق، وفتحي حّماد

�إ�صماعيل هنية رئي�صاً  �نتخاب  على  �لقو��صمي، معلقاً  �أ�صامة  با�صم حركة فتح  �ملتحدث  قال   •

�مل�صاحلة  �إجناز  على  وتعمل  �الأوىل  بالدرجة  تهتم  فتح  “�إن  حلما�ص:  �ل�صيا�صي  للمكتب 

مكتبها  ير�أ�ص  من  ولي�ص  �النق�صام،  و�إنهاء  �الجتاه  هذ�  يف  حما�ص  �صري  ويهمها  �لوطنية، 

.
�ل�صيا�صي“50

�أن �أطلق عليها جنود �الحتالل �لر�صا�ص، عند باب �لعمود  ��صت�صهدت فتاة فل�صطينية، بعد   •

.
51

مبدينة �لقد�ص، بدعوى حماولتها تنفيذ عملية طعن

�لقومية“  لـ“قانون  �جلديد  �لن�ص  على  “�إ�رش�ئيل“  يف  للت�رشيع  �لوز�رية  �للجنة  �صادقت   •

مببادرة �لنائب �آيف ديخرت، و�صيعر�ص قريباً على �لكني�صت للت�صويت عليه بالقر�ءة �لتمهيدية، 

“�إ�رش�ئيل  �أن  �لقانون �جلديد على  �لوز�رية ملناق�صته. وين�ص �قرت�ح  و�صيحول ثانية للجنة 

هي �لبيت �لقومي لل�صعب �ليهودي“ و�أن “حّق تقرير �مل�صري يف دولة �إ�رش�ئيل يقت�رش على 

�ل�صعب �ليهودي“. كما ين�ص �قرت�ح �لقانون على �أن “لغة �لدولة هي �لعبية“، وتغيري مكانة 

�للغة �لعربية من لغة ر�صمية �إىل “لغة لها مكانة خا�صة يف �لدولة، وللمتحدثني بها �حلق يف نيل 

.
خدمات �لدولة �للغوية“52

عدة  م�صاحة  على  جديد  �أمني  جد�ر  �إقامة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �ل�صمالية  �لقيادة  قررت   •

عن  �لعبية  هاآرت�ص  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  ونقل  لبنان.  مع  �حلدود  على  كيلومرت�ت 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �جلد�ر، �لذي من �ملنتظر �أن يبلغ �رتفاعه �صتة �أمتار، �صيقام على طول 

�حلدود مع لبنان. و�أ�صار �إىل �أن تكلفة �جلد�ر �صت�صل �إىل 100 مليون �صيكل )نحو 28 مليون 

.
53

دوالر(، و�صيبد�أ �إن�صاوؤه يف مناطق قرب ر�أ�ص �لناقورة �ملطلة على �حلدود مع لبنان



206

اليوميات الفل�سطينية

�إن �صلطات  �لبغوثي،  �الأ�صري مرو�ن  �لقيادي يف حركة فتح  �لبغوثي، زوجة  قالت فدوى   •

ملفق  )فيديو(  م�صور  فيلم  بن�رش  وقذر�ً  دنيئاً  �أ�صلوباً  ��صتخدمت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

.
54

لزوجها، �لذي يقبع يف �صجن �جللمة معزوالً، ب�صبب قيادته لالإ�رش�ب عن �لطعام

�نطلقت من حيفا م�صرية ر�جلة يقودها رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية بالد�خل �ل�صيخ ر�ئد �صالح   •

.
55

نحو �الأق�صى �ملبارك، ويتوقع �أن ت�صل هدفها بعد ثالثة �أيام

“1,500 نا�صطة �إن  �أجل فل�صطني ومناه�صة �لتطبيع، يف بيان له،  قال �الئتالف �ملغربي من   • 

�الأ�رشى  مع  للت�صامن  مدينة،   50 من  �أكرث  يف  �لطعام  عن  ي�رشبون  مغربي  ونا�صط 

.
56

�لفل�صطينيني“. وذكر �لبيان �أن �الإ�رش�ب عن �لطعام ي�صتمر 24 �صاعة

االإثنني، 2017/5/8

�أوىل  هي  “�لقد�ص  �إن   Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

�لقبلتني ومدينة �الأنبياء، وهي �رشف وعّز كل �مل�صلمني“. و�أو�صح �أردوغان، يف كلمة �ألقاها 

على  �أنه  �إ�صطنبول،  مبدينة  ينعقد  �لذي  �لقد�ص،  الأوقاف  �لدويل  �مللتقى  يف  م�صاركته  خالل 

تركيا  �أن  �أردوغان،  و�صدد  �الأق�صى“.  و�مل�صجد  �لقد�ص  زيارة  من  �الإكثار  �مل�صلمني  “كافة 
“لن ت�صمح بحظر �الأذ�ن يف �لقد�ص“. كما تطرق �أردوغان �إىل وثيقة حركة حما�ص �ل�صيا�صية 
�جلديدة قائالً: “�أعتب وثيقة حما�ص �ل�صيا�صية �جلديدة خطوة هامة �صو�ء من �أجل �لق�صية 

.
�لفل�صطينية �أو �لتو�فق بني حركتي حما�ص وفتح“57

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن ق�صية �الأ�رشى كانت وما ز�لت   •

�نتخابه رئي�صاً  له بعد  �أول كلمة  �أولويات قيادة �حلركة. وقال هنية، يف  و�صتبقى على ر�أ�ص 

للمكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، من د�خل خيمة “�لت�صامن مع �الأ�رشى“ �ملقامة يف �صاحة �ل�رش�يا، 

�إن قاعدة �لن�رش هي �صب �صاعة. و�أ�صاف �أن حرية �الأ�رشى و�جب وطني، وال نقبل �أن تهان 

.
58

كر�متهم، وال نقبل �أن يبقو� خلف �لق�صبان

نفى خالد م�صعل، �لرئي�ص �ل�صابق للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �أن يكون قد تلّقى عر�صاً   •

لرئا�صة �لتنظيم �لدويل لالإخو�ن �مل�صلمني. وذكر م�صعل �أن رئا�صة �لتنظيم �لدويل لالإخو�ن مل 

ُتعر�ص عليه، وقال “من �لبديهي �أال يعر�ص علي ذلك، وبالتاأكيد لن �أكون، الأن حما�ص حركة 

.
فل�صطينية حت�رش عملها يف �إطار �لق�صية �لفل�صطينية“59

طرحت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني مبادرة حّل وطني؛ للخروج من �الأزمة �لتي يعي�صها   •

�ل�صيا�صي للجبهة جميل مزهر، خالل ور�صة عمل  �لفل�صطيني. و�أفاد ع�صو �ملكتب  �ل�صعب 

�جلبهة  مبادرة  باأن  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  معظم  عن  ممثلني  بح�صور  غزة  مبدينة  عقدتها 
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�إجماع  حمل  تكون  �أن  �إىل  و�صوالً  و�القرت�ح،  و�لتعديل  و�لبحث  للنقا�ص  مفتوحة  “�أفكار 
.
و�تفاق فل�صطيني“60

“قانون  �أن  �لليكود،  لكتلة  جل�صة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �دعى   •

“�إ�رش�ئيل“. وقال نتنياهو،  �ملو�طنني يف  �مل�صاو�ة يف �حلقوق لكافة  �لقومية“ ال يتناق�ص مع 

�لدفع به يوؤ�ص�ص من  �لذي يجري  �لقومية  “قانون  �إن  للكني�صت،  �ل�صيفية  �لدورة  �فتتاح  يف 

.
�لناحية �لقانونية مكانة دولة �إ�رش�ئيل كدولة يهودية“61

�لطعام،  �إ�رش�به عن  �هلل حنا  �ملطر�ن عطا  �الأرثوذك�ص  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  �أعلن رئي�ص   •

.
62

ت�صامناً مع �الأ�رشى �مل�رشبني يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

�الإح�صاء�ت  �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أكد   •

.
63

�خلا�صة باملعتقلني �أ�صارت �إىل وجود 1,600 معتقل فل�صطيني يف �صجون �لنظام �ل�صوري

الثالثاء، 2017/5/9

�أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �أدلي�صتاين  يويل  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  رئي�ص  و�صف   •

�إىل للتوجه  �مل�صلمني  به  دعا  �لذي  ت�رشيحه  �أعقاب  يف  وذلك  لـ“�إ�رش�ئيل“،  عدو   باأنه 

.
�مل�صجد �الأق�صى. وقال �أدلي�صتاين �إن “�أردوغان كان عدو�ً و�صيبقى عدو�ً الإ�رش�ئيل“64

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  للقاء  ��صتعد�ده  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أبدى   •

بنيامني نتنياهو حتت رعاية �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، خالل زيارته �ملقبلة “�إ�رش�ئيل“ 

.
و�ل�صلطة �لفل�صطينية قبل نهاية �أيار/ مايو 652017

�أعلنت وز�رة �ل�صحة بغزة �أن وز�رة �ل�صحة يف ر�م �هلل �أوقفت توريد �لدو�ء وحليب �الأطفال   •

.
لقطاع غزة. وقال مدير عام �ل�صيدلة بالوز�رة منري �لب�ص �إن “ذلك جاء بقر�ر �صيا�صي“66

على  عر�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إن  قوله  فل�صطيني  م�صوؤول  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  نقلت   •

�لتي  باملحادثات  �ملتعلقة  و�لوثائق  �خلر�ئط  من  جمموعة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�أجر�ها مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �إيهود �أوملرت Ehud Olmert، و�لتي مبوجبها 

�إىل �عتماد هذه �لتفاهمات  تقلّ�ص �خلالف بني �جلانبني �إىل حّد كبري يف �صاأن �حلدود، ودعاه 

 .
67

كنقطة �نطالق للمفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية

�أفرجت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �صمرية �حلاليقة، بعد   •

.
68

�عتقال د�م �صهرين

��صتعر�ص رئي�ص جلنة �لقد�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لنائب �أحمد �أبو حلبية �أبرز �النتهاكات   •

موؤمتر  خالل  حلبية،  �أبو  وبنّي   .2017 �صنة  من  �الأول  للربع  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �ل�صهيونية 
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بينهم   ،6,920 نحو  �إىل  �لفرتة  هذه  خالل  و�صل  �الأق�صى  مقتحمي  عدد  �أن  بغزة،  �صحفي 

�صلطات  �أن  حلبية  �أبو  و�أكد  �صهيونياً.  و�أمنياً  ع�صكرياً  عن�رش�ً  و518  م�صتوطناً   4,565

�الحتالل هدمت �أكرث من 40 منزالً ومن�صاأة حيوية و�صكنية، كما �أجبت ثالثة مقد�صيني على 

هدم منازلهم باأيديهم، فيما هددت بهدم 1,600 منزل يف �لقد�ص، ووزعت نحو 85 �أمر هدم يف 

.
69

حي جبل �ملكب

�صخ�ص  �ألف   300 نحو  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  لد�ئرة  جديدة  معطيات  �أظهرت   •

�ملهاجرين  من  هم  منهم   %38l و�أن   ،2014–1990 �لفرتة  يف  عودة  دون  “�إ�رش�ئيل“  غادرو� 

 .
70

�لرو�ص

�الإ�رش�ئيلية ت�صعى  �إن �حلكومة  �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع  قال رئي�ص هيئة �صوؤون   •

�ل�صحي  �لو�صع  �أن  وذكر  �لطعام.  عن  �مل�رشبني  �الأ�رشى  �صّد  جماعية  جرية  الرتكاب 

.
71

لالأ�رشى �مل�رشبني عن �لطعام يزد�د �صوء�ً ودخل مرحلة �خلطر �ل�صديد

�الأ�رشى  الإ�رش�ب  �مل�صيء  �الإعالن  عن  �لعاملية   Pizza Hut هت  بيتز�  �رشكة  �عتذرت   •

.
72

�لفل�صطينيني، �لذي ظهر على �لن�صخة �الإ�رش�ئيلية من �صفحتها على موقع �لفي�صبوك

وقف  الإن�صاء  �إ�صطنبول،  يف  ُعقد  �لذي  �لقد�ص،  الأوقاف  �لدويل  للملتقى  �خلتامي  �لبيان  دعا   •

قو�نني  �صّن  و�إىل  �الإ�صالمية،  للدول  �لر�صمية  �جلهات  باإ�رش�ف  �ملدينة  ل�صالح  ��صتثماري 

.
73

وت�رشيعات ت�صجع �مل�صلمني على �لوقف ل�صالح �لقد�ص

االأربعاء، 2017/5/10

�صادق �لكني�صت، بالقر�ءة �لتمهيدية، على ما ي�صمى “قانون �لقومية“، �لذي بادر �إليه ع�صو   •

48 ع�صو كني�صت، مقابل معار�صة �إىل جانب �قرت�ح �لقانون  �آيف ديخرت. و�صّوت   �لكني�صت 

.
74ً

41 ع�صو�

قررت �ملحكمة �الإد�رية �لفل�صطينية وباالأغلبية وقف �لعمل بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني   •

الإجر�ء �نتخابات جمال�ص �لهيئات �ملحلية. وبح�صب ت�رشيح �صحفي مقت�صب فاإن �ملحكمة 

)17/137/80/م.و/ر.ح(  رقم  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  عن  �ل�صادر  بالقر�ر  �لعمل  �أوقفت 

.
75

ل�صنة 2017 �خلا�ص باإجر�ء �نتخابات جمال�ص �لهيئات �ملحلية

فازت كتلة �لوفاء �الإ�صالمية، �لذر�ع �لطالبي حلركة حما�ص، يف �نتخابات جمل�ص طلبة جامعة   •

عرفات،  يا�رش  �ل�صهيد  كتلة  على  متقدمة  �صوتاً،   3,778 مبجموع  مقعد�ً،   25 بـ  بريزيت 

وجاء  �صوتاً.   3,340 مبجموع  مقعد�ً،   22 على  ح�صلت  �لتي  فتح،  حلركة  �لطالبي  �لذر�ع 

�لثالثة، �ملرتبة  يف  �ل�صعبية،  للجبهة  �لطالبي  �لذر�ع  �لتقدمي،  �لديقر�طي  �لطالبي   �لقطب 
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�ملتناف�صة  �لطالبية  �لكتل  بقية  615 �صوتاً، فيما مل حت�صل  4 مقاعد مبجموع  على  حا�صالً 

 .
76

على �أي مقاعد

�أكد حممد ح�صنة، مدير مكتب منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف قطاع غزة، �إغالق مكتب �ملنظمة   •

�ل�صلطة  �صحفي،  بيان  يف  ح�صنة،  و�تهم  �هلل.  ر�م  يف  ملكتبها  �صالحياته  وحتويل  �لقطاع،  يف 

�إن  ح�صنة:  وقال  الإغالقه.  �صيا�صياً  �صغطاً  ممار�صتها  عب  �ملكتب،  �إغالق  عن  بامل�صوؤولية 

�إغالق �ملكتب ياأتي �صمن �صل�صلة حمالت �لت�صييق �لتي متار�صها �ل�صلطة �صّد قطاع غزة، 

�أي  �إر�صال  بعدم  �الإ�صالمي  �لت�صامن  �صندوق  �ل�صعودية  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  طالب  فقد 

.
77

حو�الت مالية مل�صاريع يف �لقطاع حتت �أي بند �أو ظرف

بند  يف  �لتد�ول  عدم  �لبحرين،  يف  �ملنعقد   FIFAl فيفا  �لقدم  لكرة  �لدويل  �الحتاد  جمل�ص  قرر   •

تقرر  بحيث  �ملحتلة،  �لغربية  بال�صفة  �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لقدم  كرة  فرق 

لتفاهمات بني �جلانبني  �لتو�صل  �ملوؤمتر، وذلك ب�صبب عدم  �أعمال  �لق�صية عن جدول  �إز�لة 

.
78

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي

اخلمي�س، 2017/5/11

�الأمنية  �الأجهزة  متكن  عن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ك�صف   •

من �عتقال �لقاتل �ملبا�رش �لذي نفذ عملية �غتيال �ل�صهيد مازن فقهاء يف �آذ�ر/ مار�ص 2017. 

و�أو�صح هنية، خالل موؤمتر �صحفي عقده �أمام منزل �ل�صهيد فقهاء، �أن �ملجرم �أدىل لالأجهزة 

�الأمنية باعرت�فات و��صحة وكاملة، الفتاً �إىل �أن وز�رة �لد�خلية �صتعقد موؤمتر�ً �صحفياً ت�رشح 

.
79

فيه كل �لتفا�صيل �لتي تتعلق بهذه �جلرية

تر�جعت حركة فتح عن قر�رها �إلز�م �أ�رشى �حلركة يف جميع �ملعتقالت �الإ�رش�ئيلية بالدخول   •

�مل�صوؤولية“،  طائلة  و“حتت  “�إلز�مية“  كلمة  ت�صببت  حيث  �لطعام،  عن  �ملفتوح  �الإ�رش�ب  يف 

�حلركة  رئي�ص  نائب  برئا�صة  �جتمعت  �لتي  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  د�خل  حاد  بنقا�ص 

.
80

حممود �لعالول، و��صتمر �الجتماع ملدة ثالث �صاعات

�صاغت وز�رة �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلية وبلدية �لقد�ص �تفاقاً، ُيعّد �الأكب من نوعه، لبناء �أكرث من   •

28 �ألف وحدة �صكنية يف �لقد�ص خالل �لعقد �لقادم )2017–2027(، و�صيتم عر�ص هذ� �التفاق 

�لذي ي�صتمل على بناء 15 �ألف وحدة �صكنية يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية �أمام �لرئي�ص �الأمريكي 

.
81

دونالد تر�مب خالل زيارته �ملرتقبة �إىل تل �أبيب

 Macro Center for Political �ل�صيا�صي  لالقت�صاد  ماكرو  مركز  �أجر�ه  لبحث  وفقاً   •

Economics بالتعاون مع �صندوق فريدريك �إبرت Friedrich Ebert، فاإن 67l% من �ل�صبان 
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�أنف�صهم  يعرفون  فقط   %16l بينما  يينيون،  باأنهم  �أنف�صهم  يعّرفون  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ليهود 

�أنف�صهم كعلمانيني و9l% كحريدمي. كذلك تبني  ي�صاريني. وفيما عّرف قر�بة ن�صف �ل�صبان 

من �لبحث �حلايل تر�جع حالة �لتفاوؤل بني �ل�صبان �ليهود، �إذ قال 56l% منهم �إنهم متفائلون 

.
حيال حتقيق تطلعاتهم يف “�إ�رش�ئيل“82

�إز�ء حرية  �إىل م�رش للتعبري عن قلقها  “�إ�رش�ئيل“ نقلت ر�صائل  �أفاد موقع و�ال �لعبي باأن   •

حلركة  �ل�صيا�صي  للمكتب  رئي�صاً  �نتخابه  بعد  غزة،  قطاع  و�إىل  من  هنية  �إ�صماعيل  تنقل 

.
83

حما�ص

تقدمت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عب وز�رة خارجيتها بقائمة طلبات �إىل مندوبة و��صنطن يف هيئة   •

�الأمم �ملتحدة نيكي هايل، و�لتي من بينها �إبطال قر�ر جمل�ص �الأمن 2334، و�حلّد من �أن�صطة 

خف�ص  جانب  �إىل  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  كبرية  جهود  تكر�ص  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  هيئات 

�مليز�نية و�لقوة �لب�رشية �ملخ�ص�صة لهذه �الأن�صطة. وطالبت �أي�صاً باحلّد من عدد �ملناق�صات 

.
84ً

�لتي يجريها جمل�ص �الأمن �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية، و�لتي جُترى مرة و�حدة �صهريا

قال �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل، �إن قر�ر “�إ�رش�ئيل“ بناء جد�ر �إ�صمنتي   •

�لكبى  �إ�رش�ئيل  م�رشوع  وب�صقوط  بالهزية  “�عرت�ف  هو  جنوباً،  لبنان  مع  �حلدود  عند 

“د�خل  حت�صل  قد  “�إ�رش�ئيل“  مع  م�صتقبلية  مو�جهة  �أي  �إن  �هلل  ن�رش  وقال  و�لعظمى“. 

.
�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“85

�أكد �لرئي�ص �لرو�صي فالديري بوتني، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع �لرئي�ص �لفل�صطيني   •

حممود عبا�ص، عدم وجود بديل عن �حلل على �أ�صا�ص حّل �لدولتني، و�صدد على �أنه ال يكن 

�إىل  �ل�صياق  �لفل�صطينية، د�عياً يف هذ�  �لق�صية  �صمان �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة دون حّل 

.
86

�البتعاد عن �خلطو�ت �أحادية �جلانب

رف�صت �حلكومة �لبيطانية �العتذ�ر عن �إ�صد�ر وعد بلفور، بل ر�أت �أن �لوعد “تاريخي“،   •

�لبملانيني  من  جلنة  وكانت  “�ل�صالم“.  نحو  �لتحرك  ت�صجيع  هو  �الآن  �مل�صعى  �إن  وقالت 

�لبيطانيني من �الأحز�ب �ملختلفة، يف �حلكومة و�ملعار�صة، قد �أر�صلت عري�صة �إىل �حلكومة 

.
جاء فيها: “على �ململكة �ملتحدة �العتذ�ر عن وعد بلفور ودفع جهود �ل�صالم يف فل�صطني“87

اجلمعة، 2017/5/12

�أعلنت وز�رة �لد�خلية يف غزة �أن �لنيابة �لع�صكرية �نتهت من متثيل م�رشح جرية قتل �الأ�صري   •

�ملحرر مازن فقهاء. وعلمت �جلزيرة.نت، من م�صادر مطلعة، �أن قاتل فقهاء كان ع�صو�ً يف 

ب�صبب  �لق�صام  مّت ف�صله قبل �صنو�ت من كتائب  �لقاتل  �أن  �مل�صادر  �لق�صام. وذكرت  كتائب 
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�أن يجنده  جتاوز�ت �صلوكية و�أخالقية، و�أنه �ن�صم بعد ف�صله جلماعة �صلفية متطرفة قبل 

.
88

�ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي

وثق �أنه  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أكد   • 

1,602 معتقالً  �إىل  �ملعتقلني  �ل�صوري؛ لريتفع عدد  �لنظام  فل�صطينياً يف �صجون  450 معتقالً 

 .
89

وثقتهم �ملجموعة خالل �ل�صنو�ت �ل�صت �ملا�صية

�أجل  من  كامل  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل“  مقاطعة  على  �لرنويج  يف  �لعّمالية  �لنقابات  كبى  و�فقت   •

.
90

حتقيق حقوق �لفل�صطينيني يف �إطار �لقانون �لدويل

مبانيها،  على  �لفل�صطيني  �لعلم  رفع  دبلن،  �لعا�صمة  بينها  �إيرلندية،  بلديات  ثالث  قررت   •

.
تز�مناً مع �إحياء �لفل�صطينيني ذكرى �لنكبة �لـ 9169

ال�صبت، 2017/5/13

�أردين بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف منطقة باب �ل�صل�صلة )�أحد  ��صت�صهد مو�طن   •

�أبو�ب �لقد�ص �لقدية(، بعد طعنه عن�رش�ً من �رشطة �الحتالل. وقالت �حلكومة �الأردنية �إن 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية ب�صفتها �لقوة �لقائمة باالحتالل تتحمل �مل�صوؤولية عن �إطالق �لنار على 

�ملو�طن �الأردين. وهاجم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �الأردن، ب�صبب حتميلها 

 .
92

“�إ�رش�ئيل“ �مل�صوؤولية عن مقتل �أحد مو�طنيها يف �لقد�ص
قال رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية حنا نا�رش �إن ن�صبة �القرت�ع يف �النتخابات   •

.
�ملحلية �لتي جرت يف �ل�صفة �لغربية بلغت نحو �لـ 93%50

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �الأ�صلحة  جتار  �صّد  و��صعة  حملة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �أطلقت   •

�الأمنية  �الأجهزة  �إن  فل�صطينية  �أمنية  م�صادر  وقالت  �الأ�صلحة.  قطع  من  مئات  وجمعت 

و�أمريكية �إ�رش�ئيلية  بنادق  بينها  من  �الأ�صلحة،  من  خمتلف  نوع  �صبعمئة  من  �أكرث   جمعت 

.
94

وحملية �ل�صنع

�ملحلية  ]�النتخابات  �النتخابات  “هذه  �إن  با�صم حركة حما�ص،  �ملتحدث  قال فوزي برهوم،   •

�ل�صفة دون غزة  �إجماع وطني، و�إجر�وؤها يف  �أو  �لغربية[ جتري من دون تو�فق  �ل�صفة  يف 

يعزز �النق�صام، خا�صة �أن حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية ال ت�صارك“. و�نتقد 

�صامي �أبو زهري، وهو متحدث �آخر با�صم حما�ص، �إجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�صفة دون 

.
95

�لقطاع

�أ�صبحو� يعي�صون يف �لقد�ص  �أن عدد �ليهود �لذين  “�إ�رش�ئيل“  �أو�صحت معطيات ر�صمية يف   •

1967. حيث �رتفع من  �أن مّت �حتالل �جلزء �ل�رشقي منها �صنة  ت�صاعف مرتني تقريباً منذ 
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 Jerusalem 197,700 �إىل 542,000 يهودي. ووفقاً ملعطيات معهد �لقد�ص لبحث �ل�صيا�صات

�إىل  ي�صل  معاً  وغربها  ب�رشقها  �لقد�ص  �صكان  عدد  فاإن   Institute for Policy Research

.
96

865,700 ن�صمة

�الأو�صاع  تدهور  �إن  �خل�رشي،  جمال  �لنائب  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  قال   •

�القت�صادية يف قطاع غزة ت�صبب برفع معدل �لفقر �إىل �أكرث من 80l%، وت�صبب بوجود �أكرث من 

.
97

ربع مليون عاطل عن �لعمل

�أكدت وزيرة �خلارجية �الأمريكية �ل�صابقة كوندوليز� ر�ي�ص Condoleezza Rice �أن من �أكب   •

�الأخطاء �لتي حدثت هو فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لفل�صطينية قبل ع�رش �صنو�ت، و�لذي 

“�أحد �الأخطاء �لتي �رتكبناها هي �النتخابات  �أن  “كارثة“. و�أكدت يف لقاء متلفز  كان مبثابة 

�أن ت�صارك يف  �أر�دت حما�ص  �إذ�  �أنه  �لدولية كانت خلف فكرة  �لرباعية  �لفل�صطينية، فاللجنة 

.
�النتخابات، عليها �إلقاء �صالحها، لكن �لرئي�ص حممود عبا�ص رف�ص تلك �ل�رشوط“98

االأحد، 2017/5/14

�الأولية  �لر�صمية  �لنتائج  �لفل�صطينية،  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  نا�رش،  حنا  �أعلن   •

�الأ�صو�ت  عدد  وت�صمنت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  جرت  و�لتي   ،2017 ل�صنة  �ملحلية  لالنتخابات 

و�ملقاعد �لتي فازت بها كل قائمة �إ�صافة �إىل �أ�صماء �لفائزين. وقال نا�رش �إن �لن�صبة �لنهائية 

لالقرت�ع بلغت 53.4l% من �أ�صحاب حّق �القرت�ع يف 145 هيئة حملية، ويتبني من هذه �لنتائج 

للمقاعد  �لكلي  �لعدد  من   %65l بلغت  �مل�صتقلة  �لقو�ئم  عليها  ح�صلت  �لتي  �ملقاعد  ن�صبة  �أن 

�ملتناف�ص عليها، بينما حازت �لقو�ئم �حلزبية على 35l% منها. �إ�صافة �إىل قو�ئم فازت بالتزكية 

.
99

يف 181 هيئة حملية

�لطعام  عن  �الإ�رش�ب  �إن  �لبغوثي،  مرو�ن  �الأ�صري  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�لذي يخو�صه �الأ�رشى م�صتمر حتى حتقيق كافة مطالبهم �مل�رشوعة. ونقل �ملحامي خ�رش 

.
100

�صقري�ت عن �لبغوثي، بعد زيارته، �أنه ال يوجد �أي �صكل من �أ�صكال �لتفاو�ص حتى �للحظة

عدمو� ميد�نياً منذ 
ُ
�أعلنت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �أن 89 الجئاً فل�صطينياً �أ  •

مرتبات  من  جمند�ً   17 �أعدمو�  من  بني  من  �أن  و�أو�صحت  �صورية.  يف  �لد�ئرة  �الأحد�ث  بد�ية 

 .
 جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني مّت خطفهم يف منت�صف �صنة 1012012

ال�صتئناف  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  على  باالأردن،  ثالثي  عربي  �جتماع  عّول   •

عن  �مل�رشية  للخارجية  بيان  بح�صب  وذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �لفل�صطينية  “�ل�صالم“  مباحثات 

�لعا�صمة عّمان، و�صّم كالً من وزيري خارجية م�رش �صامح �صكري،  �للقاء �لذي جرى يف 
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و�الأردن �أين �ل�صفدي، �إىل جانب كبري �ملفاو�صني �لفل�صطينيني �صائب عريقات. فيما ذكر 

بيان �آخر م�صرتك، �صدر من عّمان عن �الأطر�ف �مل�صاركة باالجتماع، �أن �ملجتمعني �صددو� 

على �أن “حّل �لدولتني مبا يت�صمن قيام دولة فل�صطينية م�صتقلة عا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية 

.
�إىل جانب دولة �إ�رش�ئيل يثل �ل�صبيل �لوحيد لتحقيق �ل�صالم �ل�صامل“102

مدى  يدر�ص  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  �إن  تيلر�صون  ريك�ص  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   •

�لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“.  �ل�صالم بني  �لقد�ص يف م�صاعي  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  تاأثري نقل 

“�لرئي�ص يعتمد �حلذر يف  �أن  NBC �الأمريكي،  �أن بي �صي  و�أو�صح يف مقابلة على تلفزيون 

حماولته فهم تاأثري هذ� �لقر�ر يف عملية �ل�صالم“، م�صيفاً �أن قر�ر تر�مب �صياأخذ يف �العتبار 

�ل�صالم مبادرة  ي�صاعد  �لنقل  �أن  تعتب  �إ�رش�ئيل  كانت  “�إن  فيها  مبا  �ملختلفة،  �الأطر�ف   �آر�ء 

.
�أم يعرقلها“103

االإثنني، 2017/5/15

�أكد رم�صان عبد �هلل �صلّح، �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، �أن حركة �جلهاد لن تقف   •

مكتوفة �الأيدي، وترتك �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل فري�صة �ملوت نتيجة عناد �ل�صهيونية 

و�لعن�رشية �ملتوح�صة، م�صدد�ً على �أن للمقاومة كلمة و�أن خيار�تها مفتوحة. و�صدد، يف كلمة 

متلفزة له مبنا�صبة �لذكرى �لـ 69 لنكبة فل�صطني، �أن حركة �جلهاد �صتبقى متمرت�صة عند خيار 

“�لتحرير �لكامل“، مهما كان �لثمن و�لت�صحيات. وقال: “�إننا لن نلقي �ل�صالح، ولن نعرتف 
بالوجود �ل�صهيوين على �أي �صب من �أر�ص فل�صطني، ولن ن�صاوم على ذرة من تر�ب �لقد�ص، 

.
الأن �العرت�ف باإ�رش�ئيل يعني لنا �العرت�ف باإلغاء فل�صطني و�أ�صحابها �الأ�صليني“104

بقتل  �لثالثة  �ملتهمني  حماكمة  جل�صات  �أوىل  �إن  �جلديلي  ف�صل  �لع�صكري  �لعام  �لنائب  قال   •

�ل�صهيد مازن فقهاء بد�أت يوم �الإثنني 2017/5/15، وكانت �أوالها للمتهم �ملبا�رش بتنفيذ عملية 

.
105

�الغتيال �ملدعو �أ�رشف �أبو ليلة

�لذكرى يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الأبناء  كلمة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  وجه   • 

�لـ 69 للنكبة، ولالأ�رشى �لذين يخو�صون “معركة �لكر�مة“. وطالب عبا�ص بريطانيا باالعتذ�ر 

لل�صعب �لفل�صطيني، عن �إ�صد�رها وعد بلفور، وقال �إن “�لظلم �لتاريخي �لذي حلق ب�صعبنا 

 .
وما ز�ل يتفاقم، قد بد�أ من �لناحية �لعملية مع وعد بلفور �مل�صوؤوم“106

�الأ�رشى  مت�ّصك  �صعد�ت  �أحمد  �الأ�صري  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  �أّكد   •

مبطالبهم �جلماعية و�رشعية �إ�رش�بهم حتى حتقيقها. و�صدد �صعد�ت على �أن �إر�دة �مل�رشبني 

.
107

هي من �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني �لتي مل تهزم ولن تهزم ب�صمودها وحتماً �صتنت�رش
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�رشحت وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية �أييلت �صاكيد �أنه “على نتنياهو �إخبار تر�مب �أنه لن تقوم   •

دولة فل�صطينية“. وقالت �صاكيد �إن “�لفجو�ت بيننا وبني �لفل�صطينيني كبرية جد�ً، ال يكن �أن 

.
تقوم دولة فل�صطينية على حدود 67، على نتنياهو قول هذ� لرت�مب“108

�كتفت حمكمة �ل�صلح �الإ�رش�ئيلية باحلكم على �أحد عنا�رش �رشطة حر�ص �حلدود �الإ�رش�ئيلية،   •

�لذي �أطلق �لنار على عامل فل�صطيني دخل �خلط �الأخ�رش للعمل بدون ت�رشيح، بال�صجن ملدة 

�صبعة �صهور فقط. وحكمت �ملحكمة على �ملتطوع يف �رشطة حر�ص �حلدود، بدفع تعوي�ص مايل 

بقيمة 100 �ألف �صيكل )نحو 27.7 �ألف دوالر(، بتهمة “�لت�صبب باملوت عن طريق �الإهمال“ 

.
لل�صهيد عنرت �الأقرع يف �صنة 1092013

International Committee of the Red Cross (ICRC)l أكدت �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر�  • 

باأن �صّح �لطاقة و�لنق�ص �حلاد للوقود يف غزة و�صل �إىل م�صتوى حرج، ما يهدد توفري خدمات 

�أ�صا�صية، مبا فيها �لرعاية �ل�صحية، ومعاجلة مياه �ل�رشف �ل�صحي، و�إمد�د�ت �ملياه �لنقية. 

و�أو�صحت �للجنة، يف ت�رشيح �صادر عنها، باأن هناك �أزمة يف قطاعي �ل�صحة �لعامة و�لبيئة 

.
110

تلوح يف �الأفق �إذ� مل يحدث تدخل فوري

الثالثاء، 2017/5/16

�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني توجيه �رشبة �أمنية كبرية الأجهزة خمابر�ت �الحتالل   •

وك�صف   .2017/3/24 يف  فقهاء  مازن  �ملحرر  �الأ�صري  �غتيال  جرية  �أعقاب  يف  �الإ�رش�ئيلي، 

و�أعلن  �الغتيال،  جرية  منذ  لالحتالل  عميالً   45 �عتقال  عن  �لنقاب  نعيم  �أبو  توفيق  �للو�ء 

فقهاء،  مازن  �ل�صهيد  �غتيال  لعملية  �ملبا�رش  �ملُنفذ  �عتقال  من  متكنت  �الأمنية  “�الأجهزة  �أن 

خمابر�ت  باأجهزة  و�رتباطه  �جلرية  بارتكاب  �عرتف  و�لذي  عاماً،   38 )�أ.ل(  �لقاتل  وهو 

�الحتالل“، كما “مّت �عتقال �ثنني من عمالء �الحتالل �عرتفا بدور ٍ�أ�صا�صي يف عملية �الغتيال 

و)ع.ن( عاماً،   44 )هـ.ع(  وهما  �جلرية،  مل�رشح  و�لت�صوير  و�ملتابعة  �لر�صد  خالل   من 

.
38 عاماً“111

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع رئي�ص �لوزر�ء   •

تطبيق  �أمام  �لطريق  �صيمهد  لبالدنا  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  “�إنهاء  �إن  نيودلهي،  يف  �لهندي 

مبادرة �ل�صالم �لعربية، �الأمر �لذي �صي�صاعد �جلهود �ملبذولة ملحاربة �الإرهاب و�لتطرف يف 

.
منطقتنا و�لعامل“112

�أن  جر�د،  �أبو  عارف  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  بال�صلطة  �لعموميني  �ملوظفني  نقيب  ك�صف   •

.
113

�ل�صلطة �ُصتحيل ما ن�صبته 55l–45% من موظفيها �لع�صكريني يف غزة للتقاعد �ملبكر
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�أ�صدر يو�صف �صابري�، مر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلية و�لقا�صي �ملتقاعد، تقرير�ً يدين فيه �أوري   •

يف  خطري  “خلل  وجود  عن  فيه  وحتدث  �ملايل،  �أد�ئه  على  �لزر�عة،  وزير   ،Uri Ariel �أرئيل 

توزيع ور�صد �مليز�نيات يف وز�رته، وتوزيعها بغري �أهد�فها عن طريق جمعيات مقربة من 

)نحو  �صيكل  ماليني   110 نحو  على  يدور  �حلديث  فاإن  �لتقرير،  وبح�صب  وحزبه“.  �لوزير 

دينية  جلمعيات  خل�صة  �لوزير  وحّولها  خ�ص�صها  ميز�نيات  وهي  دوالر(،  مليون   30.5

.
114

و��صتيطانية بال�صفة �لغربية

قال جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �إنه �عتقل �أربعة من فل�صطينيي 1948، بزعم �لتخطيط لتنفيذ   •

عن  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ونقلت  �لقانون.  عن  �الإ�صالمية  �حلركة  �إخر�ج  على  رد�ً  هجمات، 

�لنقب  منطقة  يف  �إ�رش�ئيليني  جنود  �صّد  هجمات  لتنفيذ  “خططو�  �الأربعة  �إن  قوله  �ل�صاباك 

 .
)جنوب(“115

�أعلن قادة �للجنة �لوطنية �لعليا ملنا�رشة �إ�رش�ب �الأ�رشى يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية �أن �الأ�صري   •

�ليوم  �لطعام، و�لذي دخل  �ملفتوح عن  �إ�رش�به  �تخذ خطوة ت�صعيدية يف  �لبغوثي  مرو�ن 

.
116

�صهره �لثاين، �إذ �متنع عن تناول �ملاء

وذلك �أهلها  وت�رشيد  �لنقب  يف  �لعر�قيب  قرية  هدم  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أقدمت   • 

.
للمرة 117113

�لتهديد�ت  “ب�صبب  �هلل  ر�م  يف  ن�صاطاتها  تعليق  عن  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �أعلنت   •

باقتحام  �الأ�صخا�ص  من  جمموعة  “قامت  بعدما  وذلك  ومكتبنا“،  موظفينا  �صّد  �خلطرية 

�ملكتب وتهديد �صالمة �ملوظفني و�ملكتب، ومطالبتهم بطريقة عنيفة، بوقف �لعمل ومغادرة 

.
�ملكتب“118

االأربعاء، 2017/5/17

قال �أحمد جمدالين، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، �إن “�لتعديل على �ملبادرة �لعربية   •

“كان  �أنه  كان م�رشوع جون كريي وعمل عليه خالل �لعام �ملا�صي“، و�صدد جمدالين على 

ي�صعى الإجر�ء تعديالت ت�صمح باإقامة عالقات عربية - �إ�رش�ئيلية ب�صكل متو�زٍ، مع �إطالق 

عملية �صالم، مما قد يوؤدي �إىل �إف�صاح �ملجال الإجناح �لت�صوية، كان منطقه يقوم على تقدمي 

.
حمفز�ت لالإ�رش�ئيليني. لكن هذ� �لو�صع مل ينجح، ونحن و�جهناه بكل قوة و�أف�صلناه“119

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون  �ملالية  لقاء �رشياً عقد بني وزير  �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

على  كان  نتنياهو  بنيامني  �أن  �إىل  و�أ�صارت  �لقد�ص.  يف  ب�صارة  �صكري  �لفل�صطيني  ونظريه 

�صتقدم  �قت�صادية  “ت�صهيالت  ب�صاأن  التفاق  �لتو�صل  خالله  جرى  �لذي  �للقاء،  بهذ�  علم 
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للفل�صطينيني“. ووفقاً للقناة �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية فاإن من بني ما مّت �لتو�فق عليه، فتح معب 

.
120

�للنبي على مد�ر �ل�صاعة، وتطوير �ملناطق �ل�صناعية وتنميتها يف مناطق �خلليل وجنني

حّذر ممثل حركة حما�ص يف لبنان علي بركة من موؤ�مرة �أمريكية �إ�رش�ئيلية كبرية ت�صتهدف   •

.
121

ق�صية �لالجئني باعتبارها �أ�صبحت عقبة �أمام عملية �لت�صوية من وجهة نظر �الحتالل

��صتجوبت حمكمة �أمريكية �الأ�صري �لق�صامي عبد �هلل �لبغوثي، عب تقنية �لفيديو كونفرن�ص   •

Video Conference يف قاعة حمكمة �الحتالل بالقد�ص؛ بزعم م�صوؤوليته عن قتل مو�طنني 

�أمريكيني. و��صتمرت �ملحاكمة نحو خم�ص �صاعات، مل يتجاوب خاللها �لبغوثي مع �ملحكمة 

بالتهم  �العرت�ف  �أو  بها،  �العرت�ف  رف�صه  بعد  تاأجيلها  ومّت  �الأمريكان،  �ملحققني  و�أ�صئلة 

جل�صة  خالل  �لبغوثي،  وتعر�ص  للمحققني.  با�صمه  �الإقر�ر  رف�ص  �أنه  كما  له،  �ملوجهة 

�ملحاكمة، �إىل �العتد�ء بال�رشب �ملبح؛ لعدم جتاوبه مع �ملحكمة، قبل �أن يتم عزله يف زنازين 

.
122

�لعزل �النفر�دي ب�صجن جلبوع

وّقع �أع�صاء �للجنة �ملركزية حلزب �لليكود �الإ�رش�ئيلي على عري�صة تطالب بتطبيق �ل�صيادة   •

مّت  �أنه  �لعبية،  �ل�صابعة  �لقناة  موقع  و�أ�صار  �لغربية.  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية 

يف  �صيتقرر  حيث   ،Haim Katz كات�ص  حاييم  �ملركزية  �للجنة  رئي�ص  �إىل  �لعري�صة  ت�صليم 

.
123

غ�صون ثالثني يوماً عقد جل�صة للت�صويت على م�رشوع �لقر�ر

�تهمت �ملحامية فدوى �لبغوثي، زوجة �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، �أطر�فاً د�خل حركة فتح   •

و�ل�صلطة �لفل�صطينية مبحاولة �إف�صال �خلطوة �لن�صالية لالأ�رشى �مل�رشبني عن �لطعام د�خل 

و“ب�صكل  �الإ�رش�ب  الإجها�ص  �صيا�صية  بتحّركات  علمت  �أنها  �لبغوثي  و�أّكدت  �ل�صجون. 

.
عاجل“124

��صتقبل �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني بع�ص روؤ�صاء �لع�صائر يف �الأردن ممن يقومون   •

بيان  وقال  �الإ�رش�ئيليني.  على  قرب  عن  �لتعرف  �أجل  من  �أيام،  خلم�صة  “�إ�رش�ئيل“  بزيارة 

�صادر عن ديو�ن ريفلني �إن �مل�صاركني يف �لوفد يثلّون عدة قبائل يف �الأردن من منطقة �إربد 

و�لزرقاء وعّمان، و�أنهم يّطلعون على ت�صكيلة و��صعة من �الإ�رش�ئيليني “لتعميق �ملعرفة بني 

.
�ل�صعوب“125

غزة،  قطاع  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �لعمادي  �إ�صماعيل  حممد  �ل�صفري  و�صل   •

�إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  و�أعلنت  �لقطاع.  �صمال  حانون  بيت  معب  عب  �لقطاع  �إىل 

مليون  12 نحو  تبلغ  �إجمالية  بتكلفة  جديدة  م�صاريع  عقود  �صيوقع  �لعمادي  �أن   غزة 

.
126

دوالر �أمريكي



217

�أيار/ مايو 2017

�الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  �إنه يجب  �ملتحدة نيكي هايل  �الأمم  �ملتحدة يف  �لواليات  قالت مندوبة   •

�إىل �لقد�ص، و�أعربت عن �عتقادها باأن “حائط �لب�ق“ هو منطقة �إ�رش�ئيلية. و�أكدت هايل، يف 

مقابلة مع “�صبكة م�صيحية“ على �الإنرتنت، حم�صوبة على �ليمني �لديني يف �لواليات �ملتحدة، 

�أن  �إىل  �الأمريكية، م�صرية  �ل�صفارة  �لقد�ص، ولي�ص فقط  �إىل مدينة  �ل�صفار�ت  �أنه يتوجب نقل 

“مدينة �لقد�ص عا�صمة دولة �إ�رش�ئيل، وفيها مقر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ومركز �لقر�ر، وعلينا 
.
�أن نكون يف �لقد�ص“127

اخلمي�س، 2017/5/18

قال �لقيادي يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إن “�لق�صية �لفل�صطينية تعي�ص �ليوم حالة   •

من  �لدويل  و�لتاآمر  جهة،  من  عنها  و�الإقليمي  �لعربي  �الن�رش�ف  حيث  وحرجة؛  ��صتثنائية 

موؤكد�ً  وللعامل“،  ل�صعبنا  و�حد  خطاب  لديها  “حما�ص  �أن  مرزوق  �أبو  و�صدد  �أخرى“.  جهة 

�أن “�لوثيقة مل ولن تفتح باب �لتنازالت“، م�صيفاً: “ال نطرح �أنف�صنا بديالً عن �أحد، ونوؤمن 

على  “�لع�صكر“  �صيطرة  من  �لبع�ص  خ�صية  وب�صاأن  �مل�صرتك“.  و�لعمل  �لوطنية  بال�رش�كة 

�ملفا�صل �لرئي�صية يف حما�ص؛ بنّي �أبو مرزوق �أن كتائب �لق�صام لي�صت فوق �لقر�ر �ل�صيا�صي 

.
128

�ل�صادر عن موؤ�ص�صات �حلركة �ل�صورية و�لتنفيذية

�أكد �الأ�صري عبا�ص �ل�صيد �أن �الأ�رشى ما�صون يف �الإ�رش�ب �ملفتوح عن �لطعام �إ�صناد�ً لـ“معركة   •

.
129

�لكر�مة“ حتى حتقيق مطالبهم وال تر�جع عن ذلك، حتى لو ��صت�صهدو�

�مل�رشية:  �لقومية  �ل�صحف  مع  مقابلة  يف  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  قال   •

�أنه  ترى  و�إ�رش�ئيل  لل�صالم...  م�صتعدون  و�لعرب  لل�صالم...  م�صتعدون  “�لفل�صطينيون 
يوفر فر�صة، وبالفعل هناك فر�صة �إذ� �أح�صن �غتنامها ف�صن�صل �إىل حّل و�صي�صبح �ل�رش�ع 

�أنه ال  “�لرئي�ص تر�مب هو �لرقم �حلا�صم يف هذ� �حلل... وتقديري  �أن  تاريخاً“. و�صدد على 

لديكم  �إن  �الإ�رش�ئيلي  و�ل�صعب  �لعام  للر�أي  و�أقول  �لق�صايا...  ح�صم  يف  طويلة  �أوقاتاً  ياأخذ 

فر�صة لل�صالم، ولدينا جميعاً فر�صة لنعي�ص معاً ونوفر م�صتقبالً �أف�صل ل�صعوبنا بعيد�ً عن 

.
�لكر�هية، ومن �خلطاأ �ل�صديد �إهد�ر هذه �لفر�صة“130

 Festival كان  مهرجان  ح�رشت  �لتي  ريغف،  مريي  �الإ�رش�ئيلية  �لثقافة  وزيرة  �ختارت   •

�رتد�ء ف�صتان عليه �صورة �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص �ملحتلة، وتبز فيه �صاحات  ،de Cannes 

50 عاماً على  “نحن نحتفل مبرور  �ل�صخرة. وقالت ريغف:  �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف وقبة 

�أن  للت�صديد على  �لفن و�ملو�صة،  للتعبري عن ذلك هي  �أف�صل طريقة  �لقد�ص، ور�أيت  توحيد 

.
�لقد�ص هي عا�صمتنا �الأبدية“131
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وّقعت �لدمنارك �تفاقية دعم ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية بقيمة 80 مليون دوالر على �متد�د   •

�أربع �صنو�ت، ووقع �التفاقية رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل مع وزير �خلارجية 

.
132

�لدمناركي يف ر�م �هلل

قالت وز�رة �خلارجية �لرو�صية �إن عدد�ً من �ملبادئ �لتوجيهية �لتي تت�صمنها وثيقة حما�ص   •

�ل�صيا�صية �جلديدة، مبا فيها �لقبول بدولة فل�صطينية بحدود 1967، متثل خطوة يف �الجتاه 

�ل�صحيح. وجاء يف بيان �صدر عن �خلارجية �لرو�صية: “�إننا ننطلق من �أن مهمة حتقيق �لوحدة 

�لوطنية �صتتطلب من حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية �الأخرى �تخاذ �ملزيد من �خلطو�ت كهذه. 

.
�إن رو�صيا عازمة على مو��صلة دعمها للفل�صطينيني يف هذه �مل�صاألة“133

اجلمعة، 2017/5/19

كبرية  باأولوية  حتظى  �الأ�رشى  ق�صية  �إن  زهري  �أبو  �صامي  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

ونبّه  ق�صيتهم.  خلف  و�ل�صتات  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وقوف  موؤكد�ً  �حلركة،  لدى 

لبنان  جنوبي  �لر�صيدية  خميم  يف  ُعقد  جماهريي  لقاء  �صمن  �ألقاها  كلمة  خالل  زهري،  �أبو 

يف �لذكرى �لـ 69 للنكبة، �إىل �أن هدف حما�ص هو حترير كل �أر�ص فل�صطني، معتب�ً �أن ق�صية 

�لالجئني هي م�صاألة وقت و�صيعودون �إىل �أر�صهم. وجدد �لتاأكيد على عدم �عرت�ف حما�ص 

بدولة �الحتالل، وعلى ��صتمر�رها يف بذل كل ما بو�صعها من �أجل حترير فل�صطني من �لبحر 

.
134

�إىل �لنهر

يف  غ�صباً   ،1967 �صنة  بحدود  لـ“�إ�رش�ئيل“  �الأمريكي  �الأبي�ص  �لبيت  عممها  خريطة  �أثارت   •

67. ونقلت  �لـ  “�إ�رش�ئيل“ منذ تلك حرب  “�إ�رش�ئيل“، الأنها ال ت�صمل �الأر��صي �لتي حتتلها 
و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية عن وزير �ملو��صالت و�ال�صتخبار�ت، ي�رش�ئيل كات�ص، و�صفه لهذه 

�خلريطة بـ“�الأقو�ل �ملثرية للغ�صب و�خلر�ئط �مل�صوهة“، وزعمه �أن “حائط �ملبكى لنا وكذلك 

.
جبل �لهيكل، وهكذ� �صيكون �إىل �الأبد“135

يف  معزولون  �لطعام  عن  م�رشباً  �أ�صري�ً  ثمانني  �أن  و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أكدت   •

كٍل  يف  �أ�رشى  �أربعة  وت�صّم  �الآدمية  للحياة  ت�صلح  ال  زنازين  يف  تكفا،  بيتح  ي�صمى  �صجن 

.
136

منها

�نطلقت يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت �أعمال �الجتماع �لثاين لالأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي   •

�خلطة  ومناق�صة  �ملوؤمتر  للجان  �لعملية  �مل�صار�ت  حتديد  �أجل  من  �خلارج،  لفل�صطينيي 

�لكلمة  يف  �صفيق،  منري  للموؤمتر  �لعام  �الأمني  و�أكد  �ملوؤمتر.  م�صار  حتدد  �لتي  �ال�صرت�تيجية 

�الفتتاحية، �رشورة �الهتمام بق�صية �الأ�رشى �مل�رشبني عن �لطعام يف �صجون �الحتالل منذ 
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�أكرث من �صهر و�إ�صنادها، م�صري�ً �إىل �أن �ملوؤمتر ومنذ بد�ية �الإ�رش�ب “كان همه �أن ينبي يف 

.
كل �ملجاالت لدعم هذ� �الإ�رش�ب ليح�صد �لعامل لدعمه“137

وّثق مركز �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق، �لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، يف �إح�صائية،   •

�رتقاء 311 �صهيد�ً، بينهم 23 �مر�أة، و83 طفالً، منذ بدء �نتفا�صة �لقد�ص مطلع ت�رشين �الأول/ 

�ل�صفة و�لقد�ص،  270 عملية هدم يف  2017 �صهدت  �أن �صنة  �إىل  �ملركز  2015. و�أ�صار  �أكتوبر 

بح�صب هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان. ولفتت �لهيئة �لنظر �إىل بناء 6,090 وحدة ��صتيطانية 

على �أر��صي �ل�صفة مبا فيها �لقد�ص، �إ�صافة لبناء بوؤرتني يف حمافظتي نابل�ص وطوبا�ص، منذ 

�الأق�صى  للم�صجد  و�قتحام  �عتد�ء  مئتي  من  �أكرث  �صجلها،  يف  �لهيئة  و�أوردت   .2017 بد�ية 

.
138

بالقد�ص، و�حلرم �الإبر�هيمي مبدينة �خلليل

�أنا  �تفاق،  �إىل  للتو�صل  �إمكانية كبرية  �أن هناك  “�أعتقد  �الأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�ص  قال   •

�أخري�ً حتقيق �ل�صالم بني  �أن يكون ممكناً  �أجل  �أعمل بجد كبري من  �أنا  �إ�رش�ئيل،  �أحب �صعب 

�أبكر مما يتوقعه �جلميع“. ورف�ص  �أن يتحقق ذلك  �آمل  �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، و�أنا  �صعب 

تر�مب �لقول ما �إذ� كان �صياأمر بنقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وقال: “هناك 

.
�لكثري من �الأمور �ملهمة �لتي نعمل عليها، �صنتحدث عنها الحقاً“139

ر�أى مايكل لينك Michael Lynk، �ملقرر �خلا�ص لالأمم �ملتحدة ب�صاأن و�صع حقوق �الإن�صان   •

�الأر��صي.  لهذه  �حتاللها  لتكري�ص  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف 

.
وذكر لينك �أنه قلق جد�ً على م�صتقبل قطاع غزة نظر�ً حلالته “�ل�صيئة جد�ً“140

ال�صبت، 2017/5/20

�ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  بوزيرة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �لتقى   •

World Economic Forum �ملنعقد  �لعاملي  ت�صيبي ليفني، على هام�ص �ملنتدى �القت�صادي 

يف �لبحر �مليت )�الأردن(. وبح�صب موقع و�ال �لعبي، فاإن عبا�ص �أكد خالل �للقاء �إنه م�صتعد 

للقاء رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو للتباحث حول م�صتقبل �لت�صوية ولل�صري 

.
141

قدماً باملفاو�صات

�ل�صغوطات  �إن  عريقات  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رّش  �أمني  قال   •

على  له  ندوة  يف  عريقات  و�أكد  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  بطلب  لي�صت  حما�ص  على  �ملالية 

هام�ص �أعمال �ملنتدى �القت�صادي �لعاملي يف �لبحر �مليت، �أن �لغر�ص من �أي �صغوطات على 

.
142

حما�ص، هي �صمان وحدة فل�صطني

�لتعليم  �إطالق �صندوق لدعم  �لفل�صطيني �صبي �صيدم  �أعلن وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل   •

100 مليون دوالر، من �أجل تطوير �لتعليم و�لنهو�ص به، و�إدخال  �لفل�صطيني، بقيمة بلغت 
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�لتعليمية  �لعملية  خمرجات  وحت�صني  �لرتبوية،  �ملنظومة  خدمة  �صاأنها  من  حديثة  �أ�صاليب 

.
143

�لتعلمية ب�صكل �صمويل

يف  فل�صطيني  الجئ   3,500 با�صت�صهاد  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  �أفادت   •

يف  �ملجموعة  و�أو�صحت   .2011 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �صورية  يف  �لد�ئر  �ل�رش�ع  بدء  منذ  �صورية 

تقرير لها، �أن �لق�صف �ملتو��صل على �صورية �أدى �إىل مقتل 1,441 الجئاً فل�صطينياً، فيما ُقتل 

872 الجئاً ب�صبب �ال�صتباكات �ملتبادلة بني �جلي�ص �لنظامي وجمموعات �ملعار�صة �ل�صورية 

.
144

�مل�صلحة، يف حني ُقتِل 461 الجئاً حتت �لتعذيب يف �صجون ومعتقالت �لنظام

�أعلن �جلي�ص �مل�رشي، تدمري نفقني على �ل�رشيط �حلدودي مبحافظة �صمال �صيناء �ملحاذي   •

لقطاع غزة. وبهذين �لنفقني، يكون �جلي�ص �مل�رشي دمر 27 نفقاً على �حلدود مع قطاع غزة 

.
145

منذ منت�صف كانون �لثاين/ يناير 2017، وفق بيانات ر�صمية

االأحد، 2017/5/21

��صتنكرت حركة حما�ص ما ورد من �فرت�ء�ت على ل�صان �لرئي�ص �الأمريكي تر�مب �أمام �مللوك   •

و�لزعماء �لعرب و�مل�صلمني، �لتي زّج فيها حركة حما�ص يف قائمته لـ“�الإرهاب“، و�أنكر فيها 

حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة، وهو حّق م�رشوع ومقد�ص لتحرير �الأر�ص و�ملقد�صات. 

كما ��صتنكرت �حلركة يف بيان لها، حديثه �مللغوم عن �الأديان؛ حيث ربط بني �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية و�الإ�صالم —وهذ� حق— لكنه ربط بني زيارته للقد�ص و�لديانة �ليهودية، وهو 

�لعرب  �الأر�ص  الأ�صحاب  �إال  فل�صطني  يف  حّق  فال  غريه،  �أو  تر�مب  يلكه  ال  جد�ً  خطري  �أمر 

و�مل�صلمني.

�لريا�ص:  يف  �الإ�صالمية  �لعربية  �الأمريكية  �لقمة  �أمام  �ألقاه  خطاب  يف  قال  قد  تر�مب  وكان 

على نعمل  �أن  ويجب  �الإرهاب،  �أخطار  ملو�جهة  ��صرت�تيجيتنا  بتعديل   “ملتزمون 
قطع م�صادر �لتمويل للتنظيمات �الإرهابية“، و�إن �لدول �الإ�صالمية يجب �أن تتحمل �مل�صوؤولية 

�لكبى يف هزية “�الإرهاب“. و�أ�صاف تر�مب: “�إننا نو�جه �الآن كارثة �إن�صانية و�أمنية يف هذه 

وحما�ص  �هلل  وحزب  و�لقاعدة  د�ع�ص  لتنظيم  �حلقيقي  �لتاأثري  كوكبنا...  عب  تنت�رش  �ملنطقة 

�أي�صاً  ُيقا�ص  �أن  �لقتلى، يجب  بعدد  ُيقا�ص فقط  �أن  �الأخرى، ال يجب  �لتنظيمات  و�لعديد من 

.
باأجيال من �الأحالم �ملتال�صية“146

د�نت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني “تو�صيف �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، وبع�ص   •

ُم�صايعيه يف �لقمة قوى �ملقاومة ومن يدعمها يف ن�صالها �صّد �لكيان �ل�صهيوين باالإرهاب“. 

ودعت �ل�صعبية، يف ت�رشيح �صحفي لها، قوى �ملقاومة، وقوى حركة �لتحرر �لوطني �لعربية 
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للت�صدي ملحاوالت خلط �الأور�ق يف تو�صيف قوى �الإرهاب وما يرتّتب على ذلك، حمذرة من 

.
ت�صديد �حل�صار على غزة بعد و�صف تر�مب حلما�ص بـ“�الإرهاب“147

بقــــتل  باإعد�م ثالثة مد�نني  نهائية  �أحـــكاماً  �لع�صكرية يف قطاع غزة  �مليد�ن  �أ�صدرت حمكمة   •

�لقيادي يف كتائب �لق�صام �الأ�صري �ملحرر مازن فقهاء. وقررت �ملحكمة، وفقاً لقانون �لعقوبات 

1979 �لذي و�صـــــعته منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �حلكم باإعد�م �ملد�ن )�أ.ل(  �لثوري ل�صنة 

بالر�صا�ص  باالإعد�م رمياً  )ه.ع( �صنقاً، و�حلكم  �ملد�ن  باإعد�م  �ملبا�رش �صنقاً، و�حلكم  �لقاتل 

.
148

على �ملد�ن )ع.ن(

على  عاماً   50 مرور  مبنا�صبة  له  كلمة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

�إ�رش�ئيل...  �صيادة  حتت  د�ئماً  �صيبقيان  �لغربي  و�حلائط  �لهيكل  “جبل  �إن  �لقد�ص،  �حتالل 

.
�أقول للعامل ب�صوت �صاف ٍ وو��صح؛ �إن �لقد�ص كانت و�صتكون د�ئماً عا�صمة �إ�رش�ئيل“149

�الإ�رش�ئيلي  �لبناء  من   %70l �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن“  �ل�صالم  لـ“حركة  جديد  تقرير  �أظهر   •

�ال�صتيطاين يف �الأر��صي �ملحتلة، خالل �صنة 2016، مّت يف �مل�صتعمر�ت �لو�قعة خارج ما ي�صمى 

بـ“�لكتل �ال�صتيطانية �لكبى“ �لتي يقول �الحتالل �إنها �صتبقى حتت “�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“ 

يف كل ت�صوية م�صتقبلية مع �لفل�صطينيني. ووفقاً للمعطيات �لتي ن�رشتها �حلركة، فقد �صهدت 

.
150

�صنة 2016 �رتفاعاً بن�صبة 34l% يف �لبناء �ال�صتيطاين

�الإ�صالمية   �لعربية  �لقمة  �فتتاح  �لعزيز، يف كلمته خالل  �ل�صعودي �صلمان بن عبد  �مللك  قال   •

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم  حتقيق  �أن  على  ن�صدد  “�إننا  �لريا�ص،  يف  �الأمريكية 

�صالح  �أجل  من  �صادقة  وعزية  م�صرتكة  ت�صحيات ٍ ويتطلب  و�رشوري،  عادل  مطلب 

.
�جلميع“151

�لتي تع�صف  �الأزمات  باأن   ،Bo Schack �الأونرو� يف قطاع غزة بو �صاك  قال مدير عمليات   •

.
152

بالقطاع هي �الأ�صو�أ منذ �صنو�ت طويلة

االإثنني، 2017/5/22

“�إ�رش�ئيل“:  يف  �الأمريكي  �لرئي�ص  ��صتقبال  مر��صم  يف  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�ألقيتم يف �ل�صعودية �أم�ص كلمة قوية �ت�صمت بالو�صوح و�الإيان، حيث نا�صدمت جميع  “لقد 
�إىل جمابهة قوى �لتوح�ص“.  �إىل طرد �الإرهابيني و�ملتطرفني. نا�صدمت قوى �حل�صارة  �لدول 

قد  �أم�ص.  عنه  عبمت  �لذي  بال�صالم  �اللتز�م  �أي�صاً  ت�صاطركم  “�إ�رش�ئيل  نتنياهو:   و�أ�صاف 

�صنعنا �صالماً مع �الأردن وم�رش، ويد �إ�رش�ئيل ممدودة ل�صنع �ل�صالم مع كل جري�نها، مبا 

فيهم �لفل�صطينيون“. ومتنى �أن “ياأتي يوم حيث �صي�صتطيع رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيل �أن يطري 

.
153

من تل �أبيب �إىل �لريا�ص“، كما طار تر�مب من �لريا�ص �إىل تل �أبيب
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�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  �أعلن   •

رف�صت جميع �ملطالب �لفل�صطينية �خلا�صة بتطوير �القت�صاد �لفل�صطيني، خ�صو�صاً تنفيذ 

للوالية  ج  مناطق  يف  و�ملدنية  �الأمنية  و�ل�صالحيات  �مل�صوؤوليات  بنقل  �ملتعلقة  �اللتز�مات 

 .
154

�لفل�صطينية �لكاملة، و�إعادة �لنظر يف �تفاق باري�ص Paris Protocol، وبناء مطار

�أكد ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و��صل �أبو يو�صف �أن حماولة �لرئي�ص   •

بـ“�الإرهاب“،  �لفل�صطينية  و�ملقاومة  حما�ص  حركة  با�صم  �لزّج  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

التهام  حماولة  “لي�ص  تر�مب  حديث  �أن  يو�صف  �أبو  ور�أى  �لفل�صطيني.  �لكل  من  مرفو�ص 

من  باالإرهاب...  لو�صمه  وحماولة  �لفل�صطيني،  �لن�صال  لكل  �إ�صاءة  هو  بل  وحدها،  حما�ص 

بقر�ر�ت  مكفول  وهو  �الحتالل،  �صّد  �ملقاومة  �أ�صكال  كل  ممار�صة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق 

.
�ل�رشعية �لدولية“155

على  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  عاماً(   15( رد�يدة  �أحمد  ر�ئد  �لطفل  ��صت�صهد   •

.
156

حاجز “�لكونتيرن“ �لع�صكري، �صمال �رشق بيت حلم، بعد حماولته طعن جندي

�صجن عزل  يف  �مل�رشبني  �الأ�رشى  من  عدد�ً  �إن  �الأ�رشى  الإ�رش�ب  �الإعالمية  �للجنة  قالت   • 

نيت�صان �لرملة دخلو� مرحلة �صحية حرجة، وعلى �إثرها جرى نقل عدد منهم �إىل �مل�صت�صفيات 

.
157

�ملدنية �الإ�رش�ئيلية

نتنياهو  بنيامني  لقائه  م�صتهل  يف  تر�مب  دونالد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  رئي�ص  قال   •

بالقد�ص: “�إنه ل�رشف يل �أن �أتو�جد هنا. زيارة حائط �ملبكى كانت �أمر�ً مده�صاً وكذلك جمرد 

جتاه  هناك  و�مل�صاعر  �ل�صعودية،  من  للتو  رجعت  “لقد  قائالً:  و�أ�صاف  هنا“.  �لوقت  ق�صاء 

�لتقدم  �أن جزء�ً كبري�ً من ذلك  �إحر�ز تقدم ملمو�ص. و�أعتقد  �إيجابية للغاية. لقد مّت  �إ�رش�ئيل 

�أعمق  �أن طريقاً  “مالحظة  ��صتطاع  �أنه  على  �الإير�نية“. م�صدد�ً  �لعدو�نية  للممار�صات  يعود 

بكثري باجتاه �ل�صد�قة مع �إ�رش�ئيل مّت تعبيده. و�أعتقد �أن جزء�ً كبري�ً من ذلك يعود ملجريات 

.
�الأحد�ث يف �إير�ن. مّت �إحر�ز تقدم“158

�إز�ء تبعات مل  115 مليون دوالر،  �ل�صنة،  بلغ، هذه  “عجزها �ملايلّ  �إن  قالت وكالة �الأونرو�   •

تكن على �مل�صتوى �ملطلوب“، موؤكدة �أنها “لن تلجاأ لتخفي�ص �خلدمات �ملقدمة لالجئني، و�إمنا 

.
للتق�صف“159

الثالثاء، 2017/5/23

�لفل�صطينية، بخطاب  لـ“�إ�رش�ئيل“ و�ل�صلطة  �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب زيارته  �ختتم   •

وجهه �إىل �جلمهور �الإ�رش�ئيلي من قاعة “متحف �إ�رش�ئيل“، �أكد فيه �لتز�مه ب�صكل �صارم، 

ولكل  وللفل�صطينيني  لالإ�رش�ئيليني  “�ل�صالم“  وحتقيق  و�زدهارها،  �لعبية“  “�لدولة  باأمن 
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بهذه  �ليهودي  �ل�صعب  “عالقة  �إن  �الإ�رش�ئيليني:  مطمئناً  وقال  �الأو�صط.  �ل�رشق  �صعوب 

�الأر�ص �ملقد�صة قدية و�أبدية، وم�صتمرة منذ �آالف �ل�صنني. و�أتعهد لكم باأن �إد�رتي �صتقف 

�إىل جانب �إ�رش�ئيل د�ئماً. و�ل�رش�ع لن ي�صتمر �إىل �الأبد. و�صناعة �ل�صالم لن تكون �صهلة، لكن 

 .
هذ� ممكن مع �الإ�رش�ر و�لت�صوية و�الإيان“160

مفتاح  هو  و��صتقالله  حريته  �صعبنا  “نيل  �أن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد   •

�لرئي�ص  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  وجدد،  و�لعامل“.  منطقتنا  يف  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم 

مع  تاريخية  “�صالم“  �صفقة  لعقد  تر�مب  مع  بالتعاون  �لتز�مه  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي 

.
�الإ�رش�ئيليني، وكذلك �لعمل معه ك�رشكاء يف حماربة “�الإرهاب“161

قالت حركة حما�ص �إن خطاب �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب يف �لقد�ص عن�رشي بامتياز،   •

كر�هية  على  وت�صجيع  جديد،  �إ�رش�ئيلي  عن�رشي(  )ف�صل  �أبارتهايد  نظام  الأركان  وتثبيت 

�أن  تر�مب عن  �أن حديث  با�صم �حلركة فوزي برهوم  �لناطق  و�أ�صاف  �لفل�صطيني.  �ل�صعب 

منظمتي  من  كل  تقارير  ويناق�ص  للتاريخ،  تزويٌر  و�أبدية  تاريخية  �لقد�ص  يف  �ليهود  عالقة 

�أحقية وال  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أحقية  على  �أكدتا  حيث  و�الإ�صكو�؛   �ليون�صكو 

.
162

لليهود فيها

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو للرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب يف “متحف   •

يف  وقع  �لذي  �لرهيب  �لهجوم  ود�ن  �ليوم  جانبك  �إىل  عبا�ص  �لرئي�ص  وقف  “لقد  �إ�رش�ئيل“: 

مان�ص�صرت. كلي �أمل �أن ذلك يب�رّش بتغيري حقيقي، فلو كان �ملهاجم فل�صطينياً و�ل�صحايا �أطفال 

�إ�رش�ئيليني لكانت عائلة �ملخرب �ملنتحر �صتح�صل على بدل مايل من �ل�صلطة �لفل�صطينية. هذ� 

ي�صغي  �أن  �أمله  عن  نتنياهو  وعّب  �لقانون“.  ذلك  تغيري  وي�صعب  �لفل�صطيني  �لقانون  هو 

�لرئي�ص عبا�ص لـ“�ملبادئ �لو��صحة، �لقوية، �الأخالقية و�لعملية �لتي ذكرتها �ليوم، يا �صيادة 

.
�لرئي�ص تر�مب. فتوقفو� عن مكافاأة �ملخربني، وتوقفو� عن متجيد �لقتلة“163

يف �الإن�صانية  لالأو�صاع  خطري  تدهور  من  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  ملركز  تقرير  حّذر   • 

يف  �الإن�صانية  �الأو�صاع  �أن  �إىل  له،  تقرير  يف  �ملركز  و�أ�صار  م�صبوق.  غري  ب�صكل  غزة،  قطاع 

لها يخ�صع  �لتي  �الإن�صانية  غري  �الإجر�ء�ت  بفعل  م�صبوق  غري  تدهور�ً  ت�صهد  غزة،   قطاع 

.
164

قطاع غزة

�ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ملعطيات  وفقاً  وفل�صطينية،  فل�صطيني   323,700 �لقد�ص  يف  يعي�ص   •

ي�صّكلون ما ن�صبته 37l% من جُممل �صّكان �لقد�ص. وهنالك تقدير�ت تفيد �أّن عددهم يف �لو�قع 

�أعلى. ومنذ �صنة 1967 �صلبت وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية مكانة مقيم من 14,595 فل�صطينياً 

.
165

من �صّكان �لقد�ص
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االأربعاء، 2017/5/24

على  عاماً   50 مرور  مبنا�صبة  خطابه  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

�حتالل �رشقي �لقد�ص، �إن �لقد�ص �صتبقى �لعا�صمة �الأبدية لـ“�إ�رش�ئيل“، وزعم نتنياهو �أنه 

“بدون �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية �صتندلع يف �لقد�ص حرب طائفية د�مية“. وقال �إن “هناك من يعتقد 
�أنه ي�صتطيع �إعادة �لزمن �إىل �خللف، جبل �لهيكل وحائط �ملبكى ]�لت�صمية �ليهودية للم�صجد 

�الأق�صى وحائط �لب�ق[ �صيبقيان حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية لالأبد. هل هناك مبر للعودة �إىل 

مدينة ممزقة؟“. وقال نتنياهو: “ز�دت �لواليات �ملتحدة قبل 3 �أيام 75 مليون دوالر �إ�صافية 

لبنامج �لدفاع �ل�صاروخي. نثمن كثري�ً هذ� �لدعم �ملهم، ومع ذلك �أود �أن �أوؤكد مرة �أخرى، 

لقد �أثبت �لتاريخ �أن �أمن �إ�رش�ئيل يعتمد على ��صتعد�دنا وقدرتنا على �لدفاع عن �أنف�صنا بقو�نا 

.
�لذ�تية من �أي تهديد كان“166

“�لقد�ص  مدينة  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال   •

�ل�رشقية“، مبقد�صاتها �الإ�صالمية و�مل�صيحية، هي عا�صمة دولة فل�صطني، و�صتبقى كذلك �إىل 

�الأبد. وقال �أبو ردينة، يف بيان له، رد�ً على ت�رشيحات لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  “حتت  �لب�ق  وحائط  �لقد�ص  على  �الإبقاء  عن  فيها  حتدث  نتنياهو، 

و�إعاقة  �لقائم،  �لو�صع  وتعقيد  �الأجو�ء،  توتري  �صاأنها  من  �لت�رشيحات  هذه  �إن  �الأبد“:  �إىل 

�مل�صاعي �لتي يقوم بها �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب لتحقيق “�ل�صالم“ بني �لفل�صطينيني 

.
167

و�الإ�رش�ئيليني

دعا رئي�ص �ملعار�صة �إ�صحق هرت�صوغ �إىل تق�صيم �لقد�ص. وقال: �ليوم “�لقد�ص موحدة على   •

�الأحيان  بع�ص  ويف  �ليهود.  على  حمرم  منها  �ل�رشقي  �ل�صطر  فاإن  �لو�قع  ويف  فقط.  �لورق 

�أي �لفل�صطينيون خب�ء يف ت�صدير �الإرهابيني. فهل هذه هي  ممنوعة عن قوى �الأمن. وهم 

باأغلبية  موحدة  قد�ص  ن�صمن  “وحتى  و�أ�صاف:  )نتنياهو(“.  بها  حلم  �لتي  �لو�حدة  �ملدينة 

يهودية علينا �أن ننف�صل عن �لفل�صطينيني، �صمن �تفاق دبلوما�صي باأكب قدر ممكن وباأ�رشع 

.
168

وقت. يجب �أن ننف�صل عن �لقرى �لفل�صطينية“ يف �لقد�ص

968 عن�رش�ً من ع�صابات �مل�صتوطنني �ليهودية، يف فرتتي �القتحامات �ال�صتفز�زية  �قتحم   •

قو�ت  من  معززة  وبحر��صات  كبرية  جمموعات  عب  �ملغاربة،  باب  من  �الأق�صى،  �مل�صجد 

بطاقاتهم  و�حتجاز  �مل�صلني  دخول  على  م�صددة  باإجر�ء�ت  م�صحوبة  �خلا�صة،  �الحتالل 

.
169

�ل�صخ�صية

�رتفع �لعجز �لتجاري �لفل�صطيني مع “�إ�رش�ئيل“ 9.7l% على �أ�صا�ص �صنوي، يف �لربع �الأول  • 

�أنباء �الأنا�صول،  من �صنة 2017، مقارنة مع �لفرتة �ملناظرة من �صنة 2016. ووفق م�صح لوكالة 
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�إىل بيانات �لتجارة �خلارجية، �ل�صادرة عن �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  ��صتناد�ً 

�صنة  من  �الأول  �لربع  يف  دوالر  مليون   487.6 “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتجاري  �لعجز  قيمة  بلغت 

 .2016 من  �الأول  �لربع  يف  دوالر  مليون   444.5 �خلارجية،  �لتجارة  عجز  بلغ  فيما   ،2017

 و�رتفعت قيمة �لو�رد�ت �لفل�صطينية من “�إ�رش�ئيل“، يف �ل�صهور �لثالثة �الأوىل من �صنة 2017،

�إىل 703 ماليني دوالر، مقارنة مع 630 مليون دوالر يف �لفرتة �ملناظرة من 2016. و�صعدت 

مع مقارنة  دوالر،  مليون   215.4 لت�صل  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صادر�ت   قيمة 

.
185.5 مليون دوالر يف �لفرتة �ملقاِبلة من �صنة 1702016

مبنا�صبة  هنية  الإ�صماعيل  تهنئة  ر�صالة  يف  �صليماين  قا�صم  �جلرن�ل  �لقد�ص  فيلق  قائد  قال   •

�نتخابه رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، “نتطلع �إىل جهودكم لتجذير �ملقاومة �متد�د�ً 

رفاق  مع  �لتكامل  لتعزيز  “�لتطلع  عن  �صليماين  و�أعرب  حما�ص“.  حلركة  �جلهادي  للخط 

حما�ص، حلفاء �ملحور �ملقاوم، الإعادة �الألق للق�صية �لفل�صطينية“، م�صيفاً: “نرجو �أن يجري 

.
على �أيديكم كل خري مل�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني �ملجاهد“171

�صوتت �أغلبية يف �لبملان �لت�صيكي ل�صالح قر�ر يدعو لالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“،   •

“للم�صادقة على �لقر�ر، و�الإعالن عن �عرت�فها بالقد�ص  ودعا �لبملانيون �لت�صيك �حلكومة 

.
عا�صمة الإ�رش�ئيل“، و�لدعوة �إىل “�ملفاو�صات �ملبا�رشة دون �رشوط مع �لفل�صطينيني“172

اخلمي�س، 2017/5/25

�أكد رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، عي�صى قر�قع، �أن �لو�صع �ل�صحي لالأ�رشى بعد   •

و�صول �الإ�رش�ب عن �لطعام �إىل يومه �الأربعني خطري جد�ً. و�أعرب عن خ�صيته من �صقوط 

حو�ر  فتح  ورف�ص  مطالبهم،  مع  �لتجاوب  وعدم  �الإ�رش�ئيلي،  �لتعنت  ظّل  يف  بينهم  �صهد�ء 

.
173

حقيقي معهم

�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة عن تنفيذها حكم �الإعد�م بحق   •

.
174

�لعمالء �لثالثة �ملتورطني بقتل �الأ�صري �ملحرر �ل�صهيد مازن فقهاء

من�صق  وذكر  غزة.  لقطاع  �لو�ردة  �لكهرباء  �إمد�د�ت  تقلي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قررت   •

�الأر��صي �ملحتلة يو�آف مردخاي �أن “�إ�رش�ئيل“ �صتقل�ص كميات �لكهرباء �لو�ردة لغزة عب 

�لفل�صطينية �ل�صلطة  دفع  عدم  ب�صبب  وذلك  �الآن،  من  �أ�صبوعني  بعد  �الإ�رش�ئيلية   �خلطوط 

.
175

بر�م �هلل ثمن �لكهرباء لل�رشكة �الإ�رش�ئيلية

�أعلن حزب �لعمال �لبيطاين �أنه �صوف يعرتف بالدولة �لفل�صطينية يف حال فوزه باالنتخابات   •

2017، حيث جاء يف �لبيان �النتخابي للحزب، �لذي  �لعامة �ملزمع عقدها يف حزير�ن/ يونيو 
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تر�أ�صها  حال  يف  �ملقبلة  �لبيطانية  �حلكومة  “�إن   :118 �لـ  �صفحته  يف   ،2017/5/11 يف  �صدر 

.
حزب �لعمال �لبيطاين، �صوف تعرتف فور�ً بالدولة �لفل�صطينية“176

اجلمعة، 2017/5/26

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  مع  ت�صامناً  حا�صدة  مظاهرة  باري�ص  �لفرن�صية  �لعا�صمة  �صهدت   •

عدة  فيه  �صاركت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون  يف  يوماً  �أربعني  منذ  �لطعام  عن  �مل�رشبني 

.
177

جمعيات ومنظمات حقوقية فرن�صية

ال�صبت، 2017/5/27

�الأ�صري  نادي  ورئي�ص  قر�قع،  عي�صى  �لوزير  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أعلن   •

بني  التفاق  �لتو�صل  بعد  �لطعام  عن  �ملفتوح  الإ�رش�بهم  �الأ�رشى  تعليق  عن  فار�ص،  قدورة 

يق�صي  �لبغوثي،  مرو�ن  �الأ�صري  بقيادة  �الإ�رش�ب  وجلنة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  م�صلحة 

نحو  ��صتمرت  مفاو�صات  بعد  جاء  �التفاق  �أن  قر�قع  و�أ�صاف  �الإن�صانية.  مطالبهم  بتلبية 

.
178

ع�رشين �صاعة

�الأوىل �لعادية  �لدورة  خالل  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �صدد   • 

غري  “خطو�ت  �صيتخذ  �أنه  على  �هلل،  ر�م  يف  �لرئا�صة  مبقر  فتح،  حلركة  �لثوري  للمجل�ص 

من  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ومتكني  �الإد�رية  جلنتها  حّل  على  حما�ص  تقدم  مل  ما  م�صبوقة 

ممار�صة عملها و�صالحياتها كاملة يف غزة، مبا يف ذلك �ملعابر، و�الأمن، و�ملو�فقة على �إجر�ء 

�إال بتحقيق هذ� �لهدف الإنهاء �النقالب  �لرئا�صية و�لت�رشيعية، و�إننا لن نرت�جع  �النتخابات 

.
وحتقيق �لوحدة �لوطنية“179

قال م�صوؤول ق�صم �ملو�رد �لب�رشية يف جي�ص �الحتالل موتي �أملوز Moti Almoz، �إن �لعملية   •

عملية  وفل�صطينياً   “Protective Edge �ل�صامد  “�جلرف  ��صم  �إ�رش�ئيلياً  عليها  طلق 
ُ
�أ �لتي 

تنتِه.  نعم، مل  �إ�رش�ئيل.  تنتِه من جهة  “مل   ،2014 �ملاأكول“، يف قطاع غزة �صيف  “�لع�صف 
طاملا �أن هناك �إ�رش�ئيلينَي حمتجزين يف قطاع غزة، فاحلرب مل تنتِه“. ويف تعقيبه على �لوثيقة 

فهي  جتديد�ت.  �أي  �لوثيقة  تت�صمن  “ال  �أملوز  قال  حما�ص،  حركة  �أ�صدرتها  �لتي  �ل�صيا�صية 

.
تعديالت على �ل�صيغة �ل�صابقة فقط“180

�أطلق وقف �الأمة Ummet Waqf يف تركيا حملة خريية “خطوتني للقد�ص“، ال�صتقطاب د�عمني   •

وم�صهمني يف متويل �الأوقاف �ملقد�صية بطرق متعددة. وتتكون �حلملة من خطوتني، خطوة 



227

�أيار/ مايو 2017

مبا�رشة للتبع �لنقدي �لذي ي�صل مبا�رشة للم�صتفيد �ملقد�صي، وخطوة لتنمية �ال�صتثمار�ت 

.
181

�لتي ينفق ريعها على �أهايل �لقد�ص و�مل�صاريع يف �ملدينة

االأحد، 2017/5/28

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف م�صتهل جل�صة �حلكومة �الأ�صبوعية �لتي   •

عقدت بالقد�ص: “مبنا�صبة �إحياء �لذكرى �خلم�صني لتحرير �أور�صليم والإعادة توحيدها، نعقد 

جل�صة �حلكومة �الأ�صبوعية يف �أنفاق حائط �ملبكى“. و�أكد نتنياهو على �أن �حلكومة �صتعتمد 

�مليز�نيات  زيادة  �صتتم  �أور�صليم.  تعزيز  مو��صلة  �صاأنها  من  �لتي  �لقر�ر�ت  من  “�صل�صلة 
“م�رشوعاً  �صتقيم  �حلكومة  �أن  وذكر  �أور�صليم“.  لتطوير  �خلما�صية  للخطة  �ملخ�ص�صة 

�إىل  �لقدية  �لقطار  �إقامة قطار هو�ئي �صيمتد من حميط حمطة  ينطوي على  �صياحياً خا�صاً 

باب �ملغاربة. �صنطور حو�ص �لبلدة �لقدية و�صنح�صن �خلدمات �لطبية و�لرتبوية و�لرفاهية 

 .
و�لتعليمية يف �أور�صليم“182

�الإ�رش�ئيليني  �ملتظاهرين  من  �آالف  �إىل  كلمة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  وّجه   •

�لذين جتمعو� يف تل �أبيب، حيث قال يف كلمته: “ال �صوت يعلو فوق �ل�صوت �لد�عي لل�صالم 

�لعادل، كما �أنه ال يوجد �أعلى من �صوت حّق �ل�صعوب يف تقرير �مل�صري و�لتحرر من �الحتالل، 

�ل�رش�ع  الإنهاء  �لوحيد  فالطريق  و��صتقر�ر،  و�أمن  ب�صالم  معاً  لنعي�ص  �لوقت  حان  لقد 

جانب �إىل  فل�صطني  دولة  حزير�ن،  من  �لر�بع  بحدود  �لدولتني  حّل  هو  �الإرهاب   ومكافحة 

.
�إ�رش�ئيل“183

�أنها ��صتجابت لكل �ل�رشوط و�ملالحظات �لتي  �أكدت �صلطة �لطاقة و�ملو�رد �لطبيعية يف غزة   •

تقم  مل  ولكنها  �لقطاع،  يف  �لكهرباء  �أزمة  حّل  على  للمو�فقة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�صعتها 

مبقر �صحفي  موؤمتر  يف  خليل،  �ل�صيخ  فتحي  �لطاقة  �صلطة  رئي�ص  نائب  وقال  عليها.   بالرد 

 .
184

وز�رة �الإعالم، �إن �صلطته �صلمت ردود مكتوبة لل�صلطة عب جهات عديدة لل�صلطة

رف�ص  على  �لبغوثي  م�صطفى  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ملبادرة  حلركة  �لعام  �الأمني  �صدد   •

�لفل�صطينية،  �لق�صية  حلل  �ملطروحة  و�الأردنية  و�ل�صعودية  �مل�رشية  للحلول  �لفل�صطينيني 

من خالل ت�صفية �لق�صية ب�صكل كامل مقابل �لعودة للمفاو�صات �لثنائية. وقال �لبغوثي، 

 .
خالل ت�رشيحات متلفزة، “�إننا لن نقبل باأي م�رشوع لتبادل �الأر��صي“185

�صادقت �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية على بناء م�صتعمرة جديدة جنوب مدينة نابل�ص ل�صكان   •

.
186

بوؤرة عمونا
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�أعلن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عن �عتقال خلية ع�صكرية فل�صطينية من قرية ذنابة وخميم   •

�لع�صكري بني طولكرم و�لطيبة، حيث �عتقل  �إطالق نار على �حلاجز  طولكرم نفذت عملية 

لهم  تن�صب  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمن  �أجهزة  يف  يخدمون  غالبيتهم  �أ�صخا�ص  عدة 

�أهد�ف  �صّد  بعمليات  للقيام  و�لتخطيط  �حلاجز،  �صوب  نار  �إطالق  عمليات  تنفيذ  �صبهات 

.
187

�إ�رش�ئيلية

قال �الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �أحمد �صعد�ت �إن �الأ�رشى �صنعو� باإر�دتهم   •

�صادر  بيان  يف  و�صدد،  ُت�صتجدى.  وال  تنتزع  �حلقوق  �أن  و�أثبتو�  جديدة،  ملحمة  �لفوالذية 

عنه من �صجن ريون، على “�أن �ملو�جهة ال تنتهي مع نهاية �الإ�رش�ب بل يجب �أن تتو��صل 

ج�صم وتوحيد  بناء  الإعادة  عليها،  و�لبناء  وتو�صيعها  �الإ�رش�ب  منجز�ت  ت�صليب  �أجل   من 

�حلركة �لوطنية �الأ�صرية وم�صاعفة دورها، ومغادرة حالة �لت�رشذم و�النق�صام“، وذلك من 

�أجل “تقدمي �لنموذج �حلي ل�صعبنا، لدفع �جلهود �ل�صادقة نحو مغادرة �لو�صع �لفل�صطيني 

.
الأزمته �لر�هنة وطّي ملف �النق�صام“188

و�رشكات  �ل�صالح  �صناعة  �رشكات  �أن  عن  �لنقاب  �القت�صادية  ماركر  ذ�  �صحيفة  ك�صفت   •

�أمنية �إ�رش�ئيلية �صتح�صل على ح�صة كبرية من عو�ئد �صفقات �ل�صالح �ل�صخمة �لتي وّقعها 

.
189

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب مع �ل�صعودية

�الأ�رشى  مطالب  من   %80l �إن  قر�قع،  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قال   •

“�مللحمي و�لبطويل �لذي خا�صوه على  �الإن�صانية و�ملعي�صية قد مّت �إجنازها خالل �إ�رش�بهم 

.
مد�ر 41 يوماً“190

يف  �لفل�صطينيني  منازل  هدم  حول  �أ�صدرته  تقرير  يف  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •

�لقد�ص �ملحتلة، “�إن 90 �ألف فل�صطيني يف �لقد�ص �ل�رشقية ي�صكنون يف منازل بدون تر�خي�ص، 

ويرف�ص �الحتالل منحهم ت�صاريح للبناء، ومل ُيخ�ص�ص لهم �صوى 12l% من م�صاحة �الأر�ص 

�ل�رشقية  �لقد�ص  �أر��صي  من   %35l �ملقابل  يف  خ�ص�صت  بينما  �لفل�صطينية،  �مل�صاكن  لبناء 

ت�صعى  �لقد�ص  بلدية �الحتالل يف  �أن وثائق خمططات  لبناء م�صتوطنات يهودية“، مو�صحة 

 الأن يكون �لفل�صطينيون �أقلية يف �ملدينة. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن عمليات �لهدم �أدت �إىل ت�رشيد

خالل مباٍن  ت�صع  هدمت  �الحتالل  قو�ت  و�أن  تقريباً،  �الأطفال  من  ن�صفهم  فل�صطينياً   254 

.
191

�صنة 2016، وما ز�لت م�صتمرة يف عمليات �لهدم

طلبت وز�رة �خلارجية �لرنويجية من �ل�صلطة �لفل�صطينية �إعادة �أمو�ل �رشفت على تاأ�صي�ص   •

.
مركز ن�صوي �أ�ص�ص يف قرية برقة مبدينة نابل�ص، بعد �أن �أطلق عليه ��صم “دالل �ملغربي“192
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�إنها �صحبت دعمها ملركز ن�صوي فل�صطيني يف قرية برقة مبدينة نابل�ص،  قالت �الأمم �ملتحدة   •

�الإرهاب“.  و“متجد  “م�صيئة“  �خلطوة  �إن  وقالت  �صهرية،  هجوم  منفذة  با�صم  ت�صميته  مّت 

“ف�صلت �الأمم �ملتحدة نف�صها من �ملركز بعد �أن علمت باأمر �ال�صم �لذي مّت  و�أ�صاف �ملكتب: 

.
�ختياره، و�صوف تتخذ �إجر�ء�ت ل�صمان عدم وقوع حو�دث كهذه يف �مل�صتقبل“193

االإثنني، 2017/5/29

وفر�ص  �إد�نة  �أجل  من  قانون  م�رشوع  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  �أع�صاء  من  جمموعة  قدمت   •

عقوبات على كل جهة �أو دولة تدعم ما �أ�صمته “�الإرهاب �لدويل �لفل�صطيني“ وحركتي حما�ص 

دولة  خا�ص  ب�صكل  �لقر�ر  م�رشوع  و��صتهدف  �خل�صو�ص.  وجه  على  �الإ�صالمي  و�جلهاد 

قطر، حيث يذكرها خم�ص مر�ت بزعم تقديها دعماً مادياً للحركة �لفل�صطينية، وعلى خلفية 

.
194

��صت�صافتها قيادة �حلركة يف �لدوحة

“مل تقدم للرئي�ص �الأمريكي  “�إ�رش�ئيل“  �إن  قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو   •

دونالد تر�مب �صيكاً على بيا�ص، على �مل�صتوى �ل�صيا�صي“. و�أ�صاف نتنياهو يف حديثه �أمام 

�أع�صاء حزب �لليكود، “نحن دولة ذ�ت �صيادة، ن�صتطيع �أن نقرر �لكثري من �الأمور و�أن نعلن 

.
�لكثري من �الأمور، وفق ما نر�ه جيد�ً لنا، لكن �صمن �إطار �التفاقات مع �لواليات �ملتحدة“195

وزوجته،  درعي  �أرييه  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  مع  حتقيقاً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �أنهت   •

�نتهى  �لتحقيق  فاإن  معاريف  �صحيفة  موقع  وح�صب  ق�صايا.  عدة  حول  �صاعة   11 ��صتمر 

مع درعي وزوجته يف ق�صايا تتعلق بغ�صل �الأمو�ل، و�الحتيال، وخيانة �الأمانة، و�ل�رشقة، 

وت�صجيل تقارير كاذبة لدى �صلطة �ل�رش�ئب. و�أ�صارت �لقناة �لعا�رشة �إىل �أن �ل�رشطة تتجه 

.
196

نحو فتح حتقيق جنائي مع درعي وزوجته وتقدمي الئحة �تهام بحقهما

خ�ص�صت جلنة �خلارجية و�الأمن �لتابعة للكني�صت، جل�صة خا�صة ملناق�صة �ملخ�ص�صات �لتي   •

مدعية  �لفل�صطينيني،  �ل�صهد�ء  وذوي  �الأ�رشى  لعائالت  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تدفعها 

لهذه  دوالر(  مليون   279.5 )نحو  �صيكل  مليار  نحو  �صنوياً  تر�صد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن 

.
197

�ملخ�ص�صات

�إن  �لبغوثي  فدوى  �ملحامية  �لبغوثي  مرو�ن  فتح  حركة  يف  �لقيادي  �الأ�صري  زوجة  قالت   •

�أن �جلميع عاد لق�صمه قبل �الإ�رش�ب،  �إ�رش�به حتى �الآن، حتى يتاأكد من  “زوجها مل يعلق 
.
ويطمئن �أن ال �أحد مّت عقابه، ويطمئن على و�صع �الأ�رشى و�ملر�صى“198

بعد �كت�صاف �أن حمور “�لق�صية �لفل�صطينية“ ُحذف من منهاج كتاب �لتاريخ للعام �لدر��صي   •

2017/2016 بناء على قر�ر �تخذه وزير �لرتبية �للبناين �ل�صابق �إليا�ص بو �صعب، يف �أيلول/ 
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�لرتبوي  �ملركز  رئي�صة  حمادة  مرو�ن  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  كلّف   ،2016 �صبتمب 

�لتاريخ  منهج  �إىل  �لفل�صطينية“  “�لق�صية  حمور  باإعادة  عويجان  ندى  و�الإمناء  للبحوث 

2018/2017، وذلك مبوجب كتاب ر�صمّي  �ملقبل  �لدر��صي  �لتا�صع �الأ�صا�صي، للعام  لل�صف 

تكن  مل  �لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلّقة  “�لدرو�ص  �أن  �صعب  بو  و�أو�صح  عويجان.  �إىل  وّجهه 

موجودة �أ�صا�صاً ليتّم �إلغاوؤها يف قر�ر وزير، ومن حدَّد �لدرو�ص �لتي ُتدّر�ص من �لعام 2000 

�إعادة حاول  �أنه  �صعب  بو  و�أّكد  بي�صون“.  حممد  �ل�صابق  �لرتبية  وزير  هو  �ليوم   وحتى 

�إقر�ر  عدم  �أن  �إاّل   ،2017/2016 �ملا�صي  �لعام  يف  �لتاريخ  درو�ص  �إىل  �لفل�صطينية  �لق�صية 

�أن �إىل  الفتاً  فر�صها،  من  يتمكن  مل  وهو  ذلك،  دون  حال  �لتاريخ  ملنهج  �لوزر�ء   جمل�ص 

.
199

�ص يف مادة �لرتبية �لق�صية �لفل�صطينية ُتدرَّ

الثالثاء، 2017/5/30

قرر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �مل�صادقة على تو�صية وزير �حلكم �ملحلي باإجر�ء �النتخابات   •

�لتكميلية يف 66 هيئة حملية يف �ل�صفة �لغربية مل جتِر فيها �النتخابات، وذلك يف 2017/7/29، 

 ،2017/10/14 يف  غزة  قطاع  يف  �ملحلية  �لهيئات  ملجال�ص  �لثانية  �ملرحلة  �نتخابات  و�إجر�ء 

يف  �النتخابات  الإجر�ء  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  مع  باملتابعة  �ملحلي  �حلكم  وزير  وتكليف 

.
200

�ملو�عيد �ملحددة

�نتخابات حملية يف غزة، يف ظّل تالعب حكومة  �أي  �إجر�ء  “ال يكن  �إنه  قالت حركة حما�ص   •

�حلمد �هلل بالقو�نني و�آليات �النتخابات، وت�صكيلها حماكم غري قانونية ود�صتورية، بعيدة عن 

.
�لتو�فق �لوطني“201

�أكدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية مت�صكها بالقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية   •

و�إقامة دولة فل�صطني �مل�صتقلة وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“ على حدود 1967، وحّل ق�صايا 

�لو�صع �لد�ئم كافة ��صتناد�ً لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �لعالقة، من خالل عقد موؤمتر دويل 

كامل �ل�صالحيات. و�صددت �للجنة �لتنفيذية على رف�صها �ملطلق للحلول �النتقالية؛ ما ي�صمى 

.
202

�لدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة �أو �لدولة بنظامني

عالقات  يف  جديد  تغيري  �أي  يطر�أ  مل  �إنه  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  مرزوق،  �أبو  مو�صى  قال   •

عالقة  �أن  �إىل  مرزوق  �أبو  و�أ�صار  “خمتلق“.  �إعالمياً  ين�رش  ما  كل  و�أن  �إير�ن  مع  حركته 

�أ�صار �إىل  �إير�ن مل تنقطع وموجودة. وحول تطور�ت �الت�صاالت مع حركة فتح  حما�ص مع 

�لرئي�ص حممود عبا�ص موؤخر�ً جتاه �لتي �تخذها  �أي تطور�ت يف ظّل �الإجر�ء�ت   عدم وجود 

.
203

قطاع غزة
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قال �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �إن �إ�رش�ب �حلرية و�لكر�مة   •

�لذي خا�صه �الأ�رشى و��صتمر 41 يوماً متو��صالً، هو �الإ�رش�ب �لوطني �الأطول و�الأ�رش�ص 

�ل�صجون  و�صلطات  �الأ�رشى  بني  �لتعاطي  �آلية  يف  حتول  ونقطة  �الأ�صرية،  �حلركة  تاريخ  يف 

هد�رمي،  ب�صجن   28 رقم  زنز�نته  د�خل  من  عنه  �صادر  بيان  يف  و�أ�صاف،  بينهما.  و�لعالقة 

ومكت�صبات  وحقوق  باإجناز�ت  بامل�صا�ص  ن�صمح  لن  �ليوم،  وبعد  ف�صاعد�ً،  �الآن  “من  �أنه 

.
�الأ�رشى“204

قال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �إنه على “�إ�رش�ئيل“ �حلفاظ على �صيطرتها �لع�صكرية يف   •

�ل�صفة �لغربية يف حال حتقيق �تفاق “�صالم“ مع �لفل�صطينيني، “فكرة �لتخلي عن �الأر��صي 

.
وحتقيق �ل�صالم غري �صحيحة“205

 Luis Moreno �أوكامبو  �ل�صابق للمحكمة �جلنائية �لدولية لوي�ص مورينو  �لعام  قال �ملدعي   •

�إن �لتحقيق �لذي يجريه مكتب �الدعاء �لعام يف حمكمة �جلنايات �لدولية يف ملف   Ocampo

�ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص �صيوؤدي على �الأغلب �إىل �إد�نة 

.
206

قياد�ت �إ�رش�ئيلية

االأربعاء، 2017/5/31

�الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  ملكتب  جديد  تقرير  �أكد   •

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�صيا�صات  �أن   ،2016 ل�صنة   Affairs-occupied Palestinian territories )OCHA-oPt(l

وممار�صات �الحتالل ما تز�ل �ل�صبب �لرئي�صي لالحتياجات �الإن�صانية يف �الأر�ص �لفل�صطينية 

�ملحتلة. وي�صري �لتقرير �إىل �أن �النق�صام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لد�خلي هو �أي�صاً عامل م�صهم 

خطري يف زيادة �الحتياجات �الإن�صانية. ويلحظ �لتقرير �أن �لوفيات �لفل�صطينية �لناجمة عن 

1967 و“�إ�رش�ئيل“ �نخف�صت  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �لعنف �ملرتبط بالنز�عات يف �الأر�ص 

�الإ�رش�ئيلية  �لوفيات  يف  �النخفا�ص  وبلغ  2015؛  ب�صنة  مقارنة   %37l بن�صبة   2016 �صنة  يف 

 2016 �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية يف �صنة  �أكب من  �إىل نزوح عدد  �لتقرير  48l%. و�أ�صار 

)1,601 مبا يف ذلك 759 طفالً( ب�صبب هدم منازلهم من قبل �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية. و��صتهدف 

�أنها  �أ�صا�ص  على  مبنى   1,094 عددها  و�لبالغ  �ملت�رشرة  �ملباين  �لهدم  من  �لعظمى  �لغالبية 

�الإ�رش�ئيلية. ومّت  �ل�صلطات  �مل�صتحيل �حل�صول عليها من  بناء، و�لتي من  �إىل رخ�ص  تفتقر 

هدم 29 مبنى �أو �إغالقها على �أ�ص�ص عقابية، و��صتهدفت منازل �أ�رش مرتكبي �لهجمات �صّد 

.
207

�الإ�رش�ئيليني
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�لفوري  �لتدخل  �لعر�قي  �لبملان  بحر  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  نا�صد   •

حلل م�صكلة �لكهرباء يف قطاع غزة. و�أبرق بحر ر�صالة لرئي�ص جمل�ص �لنو�ب �لعر�قي �صليم 

�جلبوري دعاه فيها للتدخل حلل م�صكلة �لكهرباء، وجاءت �لر�صالة بناء على طلب ومبادرة 

فهم  بن  م�صعل  �لعربي  �لبملان  لرئي�ص  ر�صالة  بحر  وّجه  كما  �لعر�قي.  �لبملان  رئي�ص  من 

م�صكلة  حلل  للتدخل  �لعربية  �لبملانات  روؤ�صاء  ملنا�صدة  �لعربي  �لبملان  فيها  دعا  �ل�صلمي، 

�لكهرباء يف قطاع غزة، و�لعمل �لفوري لتزويد حمطة توليد �لكهرباء يف قطاع غزة بالوقود 

.
208

�لالزم لت�صغيلها

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملقدم  �لعربي  �ملال  �إن  زهري  �أبو  �صامي  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�ملقاومة.  للتخلي عن  �أهلها  �لرئي�ص حممود عبا�ص خلنقها و�بتز�ز  حترم منه غزة، ويوظفه 

ذلك  حيال  موقفها  تو�صيح  �ملانحة  �لعربية  �لدول  مقت�صب،  ت�رشيح  يف  زهري  �أبو  وطالب 

.
209

�ملوقف

�إىل  �لتي تدعو  �لغربية  �لقوى  �ل�صابق مو�صيه يعلون ب�صدة،  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي  هاجم وزير   •

م�رش  ويف  حما�ص،  فجلبت  غزة  يف  �لديوقر�طية  “جربنا  قائالً:  �لعربي،  �لعامل  “دمقرطة“ 
جلبت �الإخو�ن �مل�صلمني، لالأ�صف �لغرب ال يعرف �لذهنية �لتي تتحكم يف �ل�رشق �الأو�صط“. 

و�أعرب يعلون عن �أمله �أن تتمكن �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب من “�إحلاق هزية 

.
باالإ�صالم �ملتطرف ب�صقيه �ل�صيعي و�ل�صني“210

يف �ملدمرة  �القت�صادية  �ملن�صاآت  معظم  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  للمركز  تقرير  �أكد   • 

يف  ت�صبب  ما  للقطاع،  �القت�صادي  �لن�صاط  يف  ت�صهم  تعد  ومل  �إعمارها،  يتم  مل  غزة،  قطاع 

بالعر�ص  �لتقرير  وتناول  �الإنتاجية.  طاقته  من   %23l �إىل  �ل�صناعي  �لقطاع  عمل  �نخفا�ص 

طال  حيث  �حلربي،  �لعدو�ن  خالل  �القت�صادية  �ملن�صاآت  الآالف  �لهائل  �لتدمري  �حل�رشي 

�أر�ص زر�عية  2,181 قطعة  225 من�صاأة �صناعية، و1,578 من�صاأة جتارية، وت�رشر  �لدمار 

، وتدمري 39 غرفة لل�صيادين و82 قارباً لل�صيد. ور�صد �لتقرير 
2
م�صاحتها 11,164,664م

خ�صائر �لقطاعات �القت�صادية �لناجمة عن �لعدو�ن �حلربي، و�لتي بلغت 550 مليون دوالر 

و�ل�صياحية و�خلدماتية  و�لتجارية  �ل�صناعية  �لقطاعات  خ�صائر  كالتايل:  موزعة   �أمريكي، 

.
211

284 مليون دوالر �أمريكي، وخ�صائر �لقطاع �لزر�عي 266 مليون دوالر �أمريكي

تلقى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �ت�صاالً هاتفياً من رئي�ص �لوزر�ء   •

�لرتكي بن علي يلدرمي Binali Yıldırım حيث قدم له �لتهاين مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك، 

وكذلك �نتخابه رئي�صاً حلركة حما�ص. كما بحث هنية مع يلدرمي، �أزمة �لكهرباء �لتي يعاين 
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منها قطاع غزة، حيث وعد رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي بالعمل على �إيجاد حلول لهذه �الأزمة مع 

�الأطر�ف �ملختلفة ومن بني ذلك ��صتكمال �ملنحة �لرتكية ل�رش�ء وقود ملحطة �لتوليد يف قطاع 

.
212

غزة

International Labour Organization )ILO(l، يف تقريٍر لها،  ذكرت منظمة �لعمل �لدولية   •

يهيمن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  من  عاماً  خم�صني  عن  �لناجمة  �لعقبات  من  كبري�ً  عدد�ً  ثمة  �أن 

 .1967 على �لوقائع �ليومية للعاملني و�لعامالت و�أ�رشهم يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة �صنة 

ويبحث �لتقرير يف فر�ص �لعمل وظروف �صوق �لعمل وحقوق �لعمال يف �ل�صفة �لغربية مبا 

.
213

فيها �رشقي �لقد�ص، وغزة، و�جلوالن �ل�صوري �ملحتل

قال �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان �إن �لقطاع �ل�صحي يف قطاع غزة �صهد تدهور�ً   •

2017؛ حيث عانت م�صت�صفيات �لقطاع �لكبى  غري م�صبوٍق �صجله �لن�صف �الأول من �صنة 

من نق�ص ٍحاد يٍف �الأدوية و�مل�صتلزمات �لطبية ب�صبب �الإغالق �مل�صتمر ملنافذ �لقطاع �لرئي�صية، 

وقال �لعاجل.  �لتحرك  وت�صتدعي  �ل�صكان  تهدد  خطرية  �صحية  بكارثة  ينذر  ما   وهو 

غزة  �أدوية  م�صتودع  يف  بالكامل  �نعدمت  �لتي  �الأدوية  عدد  �إن  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد 

.
�ملركزي �رتفع لي�صل �إىل 170 �صنفاً، بن�صبة 214%33
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اخلمي�س، 2017/6/1

�إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  تاأجيل  قر�ر  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  وّقع   •

�لقد�ص؛ من �أجل حت�صني فر�ص �لتو�صل �إىل �تفاق “�صالم“ بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني. 

وقال تر�مب �إنه يدر�ص كيفية �اللتز�م بوعده �لذي قدمه خالل حملته �النتخابية بنقل �صفارة 

باأنه  تر�مب  قر�ر  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  وو�صف  �لقد�ص.  �إىل  بالده 

قر�ر “خميب لالآمال“، وقال يف بيان �صادر عن مكتبه: بالرغم من “خيبة �الأمل من عدم نقل 

تر�مب  �لرئي�ص  بها  �أدىل  �لتي  �لوّدية  �لت�رشيحات  تثّمن  �إ�رش�ئيل  �ملرحلة،  هذه  يف  �ل�صفارة 

.
و�لتز�مه بنقل �ل�صفارة يف �مل�صتقبل“1

كحلون،  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتقى   •

با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  وقال  �هلل.  ر�م  يف  �ل�صيخ  ح�صني  �ملدنية  �ل�صوؤون  وزير  بح�صور 

�حلكومة �إنه مّت �التفاق على فتح معب �لكر�مة، و��صتمر�ر �لعمل به على مد�ر �ل�صاعة �بتد�ء 

�للجنة  تفعيل  على  �التفاق  مّت  كما   .2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  وحتى   2017/6/20 من 

�القت�صادية �مل�صرتكة، وكذلك �إعادة �لنظر يف �تفاق باري�ص �القت�صادي، وتو�صيع �صالحيات 

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف �الأر��صي �لتي ت�صيطر عليها “�إ�رش�ئيل“ و�مل�صنفة ج، و�إيقاف عمليات 

هدم �ملباين و�ملن�صاآت �لفل�صطينية �لتي تقوم بها �صلطات �الحتالل حتت حجج عدم �لرتخي�ص، 

و�إقامة منطقة �صناعية يف ترقوميا مبحافظة �خلليل ت�صم منطقة تخلي�ص جمركي وخمازن 

.
2
للبرتول و�لغاز

�صادق �ملجل�ص �لت�رشيعي، يف قطاع غزة، على تعيني �صياء �لدين �ملدهون نائباً عاماً جديد�ً،   •

بدالً عن �لنائب �ل�صابق �إ�صماعيل جب. وقال بيان �صادر عن �ملجل�ص �إن �مل�صادقة على تعيني 

.
�ملدهون “جاءت بناًء على تن�صيب من جمل�ص �لق�صاء �الأعلى“3

�أكد �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف قطاع غزة �إياد �لبزم �أن بع�ص �لعمالء   •

مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صلمو� �أنف�صهم خالل �لفرتة �ملا�صية لالأجهزة �الأمنية يف قطاع غزة، 

يف  �لقيادي  �غتيال  منذ  “�إنه  �لبزم:  وقال  ب�رشية“.  ملفاتهم  مبعاجلة  بدورها  قامت  “و�لتي 
كتائب �لق�صام �ل�صهيد مازن فقها، بد�أت وز�رة �لد�خلية مرحلة جديدة يف �لعمل �الأمني تقوم 

.
على �حل�صم و�ملبادرة، و�لتي �أ�صفرت عن �عتقال 45 عميالً من كافة حمافظات قطاع غزة“4
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على   2017 ل�صنة  �لنهائية  �ملحلية  �النتخابات  نتائج  عن  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

�النتخابات.  ق�صايا  حمكمة  لدى  �لطعون  مرحلة  �نتهاء  بعد  وذلك  �الإلكرتوين،  موقعها 

وقبلت  منها،  �صتاً  ردت  �إليها،  قدمت  �الأولية  �لنتائج  على  طعون  ع�رشة  يف  �ملحكمة  ونظرت 

.
5
�أربعة طعون

“فتوى“  عنو�ن  وحملت  �لقد�ص،  يف  �حلريدية  �الأحياء  يف  تعليقها  جرى  منا�صري  دعت   •

 يهودية، �جلنود �حلريدمي �لذين يتم جتنيدهم يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عنوة، �إىل قتل �ل�صباط

 .
6
�مل�صوؤولني عنهم

قال �ملطر�ن عطا �هلل حنا، رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص، �إن �حل�صور �مل�صيحي   •

يف مدينة �لقد�ص هو ح�صور تاريخي روحي و�إن�صاين ووطني عريق، د�عياً للحفاظ على هذ� 

�مل�صيحيني  �أن  حنا  و�أكد  م�صبوق.  غري  ب�صكل  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  ت�صاءل  �لذي  �حل�صور 

�ملوجودين يف �لقد�ص ال يتجاوز عددهم حالياً �لع�رشة �آالف، ومن خمتلف �لكنائ�ص �مل�صيحية، 

.
7
منبهاً خلطورة ��صتمر�ر �لهجرة �مل�صيحية من �لقد�ص ومن غريها من �ملحافظات �لفل�صطينية

لباحات �إ�رش�ئيلياً   3,093 �قتحام  لالأنباء  �إنرتنا�صيونال  بر�ص  قد�ص  وكالة  ر�صدت   • 

.
�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك خالل �أيار/ مايو 82017

و�لتوثيق،  للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  عن  �صادر  ر�صمي،  �إح�صائي  تقرير  وّثق   •

 ،2017 �صنة  من  �الأوىل  �الأربعة  �ل�صهور  خالل  �الحتالل  قو�ت  بنري�ن  فل�صطينياً   34 مقتل 

�أطفال، ت�صعة  �ل�صهد�ء  بني  من  �أن  �لتقرير  وبنّي  مايو.  �أيار/  خالل  ��صت�صهدو�  منهم   ثمانية 

.
9
و�صيدة و�حدة

ذكرت �لقناة �لعا�رشة �الإ�رش�ئيلية، نقالً عن �صحيفة �صوي�رشية، �أن �الدعاء �لعام �ل�صوي�رشي   •

ينظر يف طلب مقدم من قبل جمموعة ن�صطاء يف �لعا�صمة �ل�صوي�رشية جنيف، يطالب بتوجيه 

الئحة �تهام �صّد ع�صو �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي ليفني، بتهمة �رتكاب جر�ئم حرب �إبان 

.
10

�حلروب على قطاع غزة 2009/2008، و�لتي كانت حينها ت�صغل من�صب وزيرة �خلارجية

اجلمعة، 2017/6/2

تنفيذ  حماولتها  بعد   ،2017/6/1 يف  بها  �أ�صيبت  بجروح  متاأثرة  فل�صطينية  فتاة  ��صت�صهدت   •

.
11

عملية طعن على حاجز �إ�رش�ئيلي على مدخل م�صتعمرة ميفو دوتان، جنوب بلدة يعبد

�أن قائد كتائب �لق�صام حممد �ل�صيف يقوم بتجهيز وتهيئة �لو�صع  زعم موقع و�ال �لعبي   •

خلو�ص حرب جديدة مع “�إ�رش�ئيل“، على �لرغم من عدم رغبة حما�ص يف مو�جهة ع�صكرية 

مقاتل  �ألف   27 يبلغ  �لق�صام  مقاتلي  عدد  فاإن  �ملوقع  ملز�عم  ووفقاً  “�إ�رش�ئيل“.  مع  جديدة 
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2,500 مقاتل �صمن  بينهم  �إقليمية، و25 كتيبة، و106 �رشيات، من  �أق�صام   6 موزعني على 

د�خل  هجومية  قتالية  مبهام  �لقيام  على  ومدربون  جمهزون  وثلثهم  �لنخبة“،  “وحدة 
.
“�إ�رش�ئيل“12

زعمت �إح�صائية �إ�رش�ئيلية �أن كتائب �لق�صام �أطلقت قر�بة �ألفي �صاروخ جتريبي منذ �نتهاء   •

�أنه خالل  �إىل   Mivzak Live 2014. و�أ�صار موقع مفز�ك اليف  �الإ�رش�ئيلي �صيف  �لعدو�ن 

.
13

�صنة 2017 فقط �أطلقت حما�ص �أكرث من خم�صمئة �صاروخ يف �لبحر

�أعلن �أمني �رش �للجنة �ملركزية حلركة فتح جبيل �لرجوب �أن وفد�ً فل�صطينياً رفيع �مل�صتوى   •

�جلانب  مع  �لنهائي  �لو�صع  مفاو�صات  بدء  باجتاه  كمقدمة  قريباً،  و��صنطن  �صيزور 

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  من  وطلب  برغبة  تاأتي  �لزيارة  �إن  �لرجوب  وقال  �الإ�رش�ئيلي. 

.
تر�مب، خالل �لزيارة �لتي قام بها �إىل �ملنطقة يف �أيار/ مايو 142017

قالت مديرية �أوقاف �لقد�ص �إن نحو ربع مليون فل�صطيني �أدو� �صالة �جلمعة �الأوىل من �صهر   •

.
15

رم�صان �لكرمي يف رحاب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

فل�صطينيني  الجئني   3,506 �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  ملجموعة  تقرير  ذكر   •

196 الجئاً ق�صو� جر�ء �حل�صار  2011، من بينهم  قتلو� منذ بد�ية �الأحد�ث يف �صورية �صنة 

462 �صيدة فل�صطينية  �أن  �لتقرير  و�أو�صح  1,411 يوماً.  �لريموك منذ  �ملفرو�ص على خميم 

كّن من بني هوؤالء �ل�صحايا، و�أن 96 الجئاً ماتو� غرقاً يف �أثناء حماولتهم �لهجرة عب �لبحر 

�إىل �أوروبا )26l% من هوؤالء هم من �الأطفال، و40l% من �لن�صاء(. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن 1,603 

.
16

فل�صطينيني، بينهم 99 �صيدة، يقبعون يف �صجون �الأجهزة �الأمنية �لتابعة للنظام �ل�صوري

ذكرت وز�رة �ل�صوؤون �خلارجية �ملغربية، يف بيان لها، �أن �مللك حممد �ل�صاد�ص �ألغى م�صاركته   •

 Economic Community )يف �لقمة �لـ 51 للمجموعة �القت�صادية لدول غرب �إفريقيا )�إكو��ص

of West African States )ECOWAS(l، �لتي �صتعقد �الأحد 2017/6/4، تفادياً للقاء رئي�ص 

.
17

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف �لعا�صمة �لليبريية مونروفيا

من  جمموعة  باأن  �الأمريكية   The Daily Beast بي�صت  ديلي  �الإلكرتونية  �ل�صحيفة  �أفادت   •

�لبيد  �خرتقت   Global Leaks ليك�ص  غلوبال  ��صم  نف�صها  على  تطلق  �الإنرتنت  قر��صنة 

�الإلكرتوين لل�صفري �الإمار�تي يف و��صنطن يو�صف �لعتيبة، و��صتولو� على وثائقه، ثّم �رّشبو� 

جباري  ملياء  بو��صنطن  �الإمار�تية  �ل�صفارة  با�صم  �ملتحدثة  و�أكدت  �ل�صحيفة.  �إىل  بع�صها 

�ال�صتيالء على �لوثائق وت�رشيبها. وك�صفت �لت�رشيبات عن وجود عالقة وثيقة بني �الإمار�ت 

بني  الجتماع  مف�صل  �أعمال  جدول  �لر�صائل  �إحدى  تبني  �إذ  لـ“�إ�رش�ئيل“؛  مو�لية  وموؤ�ص�صة 

ز�يد،  بن  حممد  �ل�صيخ  ظبي  �أبو  عهد  ويل  ر�أ�صهم  على  �الإمار�تية،  �حلكومة  من  م�صوؤولني 
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 Foundation for Defense of Democracies �لديقر�طيات  عن  �لدفاع  موؤ�ص�صة  ومدير 

�ملو�لية لـ“�إ�رش�ئيل“، وهي موؤ�ص�صة نافذة لدى �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، حيث 

.
18

طلبت �ملوؤ�ص�صة من �لعتيبة لقاء مع �لقيادي �ل�صابق بحركة فتح حممد دحالن

ال�صبت، 2017/6/3

مع �لعبية  باللغة  مقابلة  يف  �لرجوب،  جبيل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   • 

�لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية، �إن “حائط �لب�ق له مكانة وقد�صية لدى �ل�صعب �ليهودي، وعليه 

يجب �أن يبقى حتت �ل�صيادة �ليهودية، فال خالف على ذلك. يف �ملقابل، فاإن �مل�صجد �الأق�صى 

ت�رشيحات  حما�ص  حركة  وعّدت  �لفل�صطيني“.  ولل�صعب  للم�صلمني  خال�ص  حّق  و�صاحاته 

�لرجوب باأنها “جرية وطنية حتمل يف طياتها �إ�صاءة لل�صعب �لفل�صطيني ومقد�صاته“. وقال 

بالتنازل  لالحتالل  و��صحة  ر�صالة  �لت�رشيحات  “�إن  حما�ص:  با�صم  �لناطق  قا�صم،  حازم 

ر�صمياً عن ثابت مقد�ص ووطني وتاريخي طمعاً يف �حل�صول على �لفتات“. وقال قا�صم �إن 

هذه �لت�رشيحات “تك�صف حالة �النحد�ر �لوطني و�الأخالقي �لذي و�صلت �إليه بع�ص قياد�ت 

.
فتح بعد �نقالبهم على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني“19

قال �إيهود بار�ك Ehud Barak، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق، �إن هناك فر�صة تاريخية   •

للتو�صل لـ“�تفاق �صالم“ مع �لفل�صطينيني مب�صاعدة �لدول �لعربية. وقال بار�ك �إن �لفر�صة 

�الآن بالن�صبة  �أن هذه فر�صة تاريخية �صانحة  �ل�صيا�صية، ور�أى  �لعملية  �الآن لتحريك  قائمة 

لـ“�إ�رش�ئيل“ يف �صوء تف�صي “�الإرهاب“ وما يحدث يف �ملنطقة من حتالف �أمريكي دويل عربي 

.
20

�صّد �إير�ن

�أعلن �ل�صفري �لدمناركي لدى “�إ�رش�ئيل“ وقف بالده متويل �ملوؤ�ص�صات و�ملر�كز �لفل�صطينية   •

حكومته  �أن  �إىل  �ل�صفري  و�أ�صار  و�الإرهابيني“.  �الإرهاب  “متجد  �أنها  بزعم  �حلكومية،  غري 

.
21

�صتطلب من تلك �ملوؤ�ص�صات �إعادة �الأمو�ل �لتي �رشفت عليها

�أعلنت �لعديد من �لدول �الإفريقية مقاطعتها �أعمال �لقمة �لـ 51 للمجموعة �القت�صادية لدول   •

�إفريقيا )�إكو��ص(، ب�صبب م�صاركة رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو باأعمال  غرب 

�لقمة. كما قررت بلد�ن و�زنة يف �ملجموعة تقلي�ص م�صتوى متثيلها يف �لقمة �إىل �حلد �الأدنى، 

.
22

بعد �لدعوة �لتي وجهتها رئي�صة جمهورية ليبرييا �إىل نتنياهو حل�صور �لقمة

االأحد، 2017/6/4

مو�قع  يتولون  �لذين  �ملحررين  �الأ�رشى  من  عدد  رو�تب  دفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أوقفت   •

�ل�صنو�ر.  يحيى  �لقطاع  يف  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بينهم  حما�ص،  حركة  يف  قيادية 
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277 �أ�صري�ً حمرر�ً مل يت�صلمو� ر�تبهم هذ�  وقال �أ�رشى حمررون مبعدون �إىل قطاع غزة �إن 

.
23

�ل�صهر

�إن  �لبغوثي،  م�صطفى  �لنائب  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ملبادرة  حلركة  �لعام  �الأمني  قال   •

بنهب  �مل�صتمر  �ال�صتيطاين  �لتمدد  خالل  من  ديوجر�فياً  �لفل�صطينيني  حتارب  “�إ�رش�ئيل“ 
�لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  من   %42l تخ�ص�ص  “�إ�رش�ئيل“  �أن  و�أ�صاف  �لفل�صطينية.  �الأر�ص 

ج.  �مل�صنفة  �ملناطق  �أر��صي  يف  منها   %62l �مل�صتمر؛  �ال�صتيطاين  و�لتمدد  �لتو�صع  ل�صالح 

�لقد�ص  و�رشق  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �إىل  �لبغوثي  و�أ�صار 

.
24

يتجاوز 750 �ألف م�صتوطن حالياً، بعد �أن كان �أقل من 120 �ألفاً عند توقيع �تفاق �أو�صلو

“يف �صياق �لتو��صل و�لتن�صيق �مل�صتمر  قال �صالح �لبدويل، �لقيادي يف حركة حما�ص، �إنه   •

مع �الأ�صقاء �مل�رشيني؛ و�صل وفد قيادي من حركة حما�ص برئا�صة �الأخ يحيى �ل�صنو�ر �إىل 

�آفاق  وبحث  �لثنائية  �لعالقات  تطوير  بهدف  وذلك   ،]2017/6/4[ �الأحد  يوم  م�صاء  �لقاهرة 

.
�لق�صية �لفل�صطينية يف �صوء �لتطور�ت �الإقليمية“25

با�صم حركة حما�ص، طلب دولة قطر قياد�ت يف �حلركة مغادرة  �لناطق  نفى ح�صام بدر�ن،   •

�أر��صيها، وقال، يف بيان له، “�إن ما تناقلته بع�ص و�صائل �الإعالم موؤخر�ً من تقارير مغلوطة 

مغادرتها  طلبت  و�أنها  حما�ص،  قياد�ت  من  عدد  باأ�صماء  قطر  قدمتها  الئحة  حول  ومز�عم 

.
�الأر��صي �لقطرية هو كالم يجايف حقيقة �لو�قع“26

 Macky �صال  ماكي  �ل�صنغال  رئي�ص  مع  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتقى   •

Sall على هام�ص �أعمال �لقمة �لـ 51 للمجموعة �القت�صادية لدول غرب �إفريقيا )�إكو��ص(، �لتي 

و�أن  �لبلدين،  بني  �الأزمة  �إنهاء  عن  لقائهما  ختام  يف  و�صال  نتنياهو  و�أعلن  ليبرييا.  يف  عقدت 

ملكانة  “�إ�رش�ئيل“  تر�صيح  �صتدعم  �ل�صنغال  و�أن  �ل�صنغال،  �إىل  �صفريها  �صتعيد  “�إ�رش�ئيل“ 
مر�قب يف �الحتاد �الإفريقي. كما �تفقا على �لتعاون يف جمايل �الأمن و�لزر�عة، ووجه نتنياهو 

.
دعوة �إىل وزير خارجية �ل�صنغال للقيام بزيارة �إىل “�إ�رش�ئيل“27

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �إن  �دعي�ص  يو�صف  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وزير  قال   •

.
28

نفذ خالل �صهر �أيار/ مايو 2017 �أكرث من مئة �عتد�ء على �ملقد�صات ودور �لعبادة

�أعلنت �حلكومة �لدمناركية قطع عالقتها بـ“�للجنة �لفنية ل�صوؤون �ملر�أة �لفل�صطينية“، وطالبتها   •

�إ�رش�ئيلية.  �صغوط  وطاأة  حتت  وذلك  كوبنهاغن،  من  تلقتها  �لتي  �مل�صاعد�ت  كافة  باإعادة 

وقالت وز�رة �خلارجية �لدمناركية، يف بيان لها، �إن �ملنظمة �لفل�صطينية �أخفت عنها معلومات 

ب�صاأن مركز ن�صوي يف منطقة برقة بنابل�ص، حيث “�أطلقت ��صم �مر�أة )�ل�صهيدة دالل �ملغربي( 

.
تعتبها �لدمنارك �إرهابية، على �ملركز، و�عتبت هذه �ملر�أة منوذجاً ح�صناً“29
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االإثنني، 2017/6/5

بدولة  �لديبلوما�صية  عالقتها  قطع  وم�رش  و�لبحرين  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  من  كل  �أعلنت   •

�إن �لدول �لعربية  �أفيجدور ليبمان معلقاً على �لقر�ر،  قطر، وقال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  وال  “�إ�رش�ئيل“،  ب�صبب  ذلك  تفعل  مل  قطر  مع  عالقاتها  قطعت  �لتي 

و�إمنا ب�صبب �ملخاوف من “�إرهاب �إ�صالمي متطرف“. وقال �إن قطع �لعالقات مع قطر يفتح 

“�إ�رش�ئيل“  �إن  “�حلرب على �الإرهاب“، وتابع قائالً  �ملجال �أمام �إمكانيات كثرية للتعاون يف 

منفتحة على �لتعاون مع هذه �لدول �لعربية، و�أن �لكرة باتت يف ملعب �لطرف �لثاين. و�أ�صاف 

�لثنائية مع  �إ�رش�ئيل  �لفل�صطينية وبني عالقات  �لق�صية  للربط بني  “كل حماولة  �أن  ليبمان 

.
�لدول �لعربية �ملعتدلة هو توجه خاطئ“30

قال  �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق بو��صنطن مايكل �أورين Michael Oren، يف تدوينة له على   •

�ليوم؛  بل  بعد  �لعرب  �صّد  �إ�رش�ئيل  �الأو�صط،  ال  �ل�رشق  رمل  يف  ُير�صم  جديد  “خط  تويرت: 

.
�إ�رش�ئيل و�لعرب �صّد �الإرهاب �ملُمّول من قطر“31

ظهر مدير مركز �أبحاث من جدة ُيدعى عبد �حلميد حكيم على �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لثانية، يف   •

حديث تطبيعي يح�صل للمرة �الأوىل مبا�رشًة من �ل�صعودية، للحديث عن قطع �لعالقات مع 

�أو�صط  �رشق  بناء  �إىل  ودعا  �ملقاومة،  �لفل�صطينية  �حلركات  على  حكيم  وحّر�ص  قطر.  دولة 

جديد قائم على �ل�صالم، كما حّر�ص �صّد دولة قطر. وقال حكيم �إنه لن يكون هناك �أي مكان يف 

�صيا�صات �ل�صعودية و�الإمار�ت وغريها لالإرهاب �أو للجماعات �لتي ت�صتخدم �لدين مل�صالح 

.
32

�صيا�صية مثل �جلهاد وحركة حما�ص

“�إ�رش�ئيل“ من �إىل نقل �ل�صفارة �الأمريكية لدى  تبنى جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي قر�ر�ً يدعو   • 

 Mitch ماكونيل  ميت�ص  �ل�صيوخ  جمل�ص  يف  �الأغلبية  زعيم  وقال  �لقد�ص،  �إىل  �أبيب  تل 

�إ�رش�ئيل  و�أ�صدقائنا يف  �تخذت �صتقدم دليالً حللفائنا  �لتي  “هذه �خلطوة  �إن   ،McConnell

ت�صويت  “جاء  لقد  ماكونيل  و�أ�صاف  جانبهم“.  �إىل  بالوقوف  �ملتحدة  �لواليات  �لتز�م  على 

للذكرى �خلم�صني الإعادة توحيد  �أع�صاء جمل�ص �ل�صيوخ مل�صلحة �لقر�ر، تكرياً  �لعديد من 

.
�لقد�ص )�حتالل 1967(، �لتي حتتفل بها حليفتنا �ملقربة“33

�خلم�صني  �لذكرى  مبنا�صبة  كلمة  يف  دوغريك،  ��صتيفان  �ملتحدة  �الأمم  با�صم  �ملتحدث  �صدد   •

 ،1967 �صنة  بد�أ  �لذي  �الحتالل  �إنهاء  �أن  على   ،1967 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �حلرب  لبدء 

وحتقيق حّل �لدولتني �ملتفاو�ص عليه، هو �ل�صبيل �لوحيد لو�صع �أ�ص�ص �ل�صالم �لد�ئم �لذي 

يلبي �الحتياجات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، و�لتطلعات �لفل�صطينية الإقامة �لدولة و�ل�صيادة، وهو 

.
34

�ل�صبيل �لوحيد لكفالة �حلقوق غري �لقابلة للت�رشف لل�صعب �لفل�صطيني
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�أغلقت موؤ�ص�صة �أ�رش �ل�صهد�ء و�جلرحى مكاتبها يف قطاع غزة، بذريعة وجود �أزمة مالية لدى   •

�ل�صلطة يف دفع �إيجار�ت �ملكتب. و�أكّد رئي�ص �ملوؤ�ص�صة يف غزة حممد �لنحال �أنه جرى �إغالق 

.
35

�ملكتب لوجود �إ�صكالية مع �مل�صتاأجر؛ لعدم دفع م�صتحقاته

الثالثاء، 2017/6/6

قال وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري �إن على قطر �لقيام بعدة خطو�ت تت�صمن �إنهاء   •

كبى  عربية  دول  مع  �لعالقات  �إعادة  �أجل  من  �مل�صلمني،  �الإخو�ن  وجماعة  حلما�ص  دعمها 

لتو�صيح  خطو�ت  �تخاذ  “قررنا  باري�ص:  يف  ُعقد  �صحفي  موؤمتر  يف  �جلبري،  وقال  �أخرى. 

�صتم�صي  كانت  �إن  �أن تختار  لكن على قطر  بقطر،  �الإ�رش�ر  يريد  �أحد  ال  �لكيل فا�ص...  �أن 

قدماً يف م�صار، �أم م�صار �آخر“. و�أ�صاف �جلبري �أن قطر تقّو�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية وم�رش 

“تغيري  باأن على قطر  ، و�صدد �جلبري 
ولـ“�إعالم ٍمعاد“ٍ �مل�صلمني  بدعمها حلما�ص و�الإخو�ن 

.
�صيا�صتها“، و�لكف عن دعم “�ملجموعات �ملتطرفة“، و“و�صائل �الإعالم �ملعادية“36

عبت حركة حما�ص عن بالغ �الأ�صف و�ال�صتهجان ملا �صدر عن وزير �خلارجية �ل�صعودي   •

مو�قف على  غريبة  �إنها  عنها  قالت  و�لتي  عليها،  حُتّر�ص  ت�رشيحات  من  �جلبري   عادل 

�لن�صال.  يف  وحقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ق�صية  بدعم  �ت�صمت  �لتي  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

و�أ�صافت �حلركة، يف بيان لها، “�إن هذه �لت�رشيحات متثل �صدمة ل�صعبنا �لفل�صطيني و�أمتنا 

�لعربية و�الإ�صالمية �لتي تعتب �لق�صية �لفل�صطينية ق�صيتها �ملركزية“. وبينت �أنه “ال يخفى 

على �أحد كيف ي�صتغل �لعدو �ل�صهيوين مثل هذه �لت�رشيحات الرتكاب �ملزيد من �النتهاكات 

.
و�جلر�ئم بحق �صعبنا و�أر�صنا ومقد�صاتنا وبحق �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك“37

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  فتح  حركة  عن  �لنائب  بكر،  �أبو  جناة  �أكدت   •

للبنك  �إنها تفاجاأت خالل ذهابها  �أبو بكر  �لبنك. وقالت  قطعت ر�تبها، وجمدت ر�صيدها يف 

بقر�ر  ر�تبها،  �صحب  وكذلك  جتميده،  مّت  قد  �لبنكي  ر�صيدها  �أن  �ل�صهري،  ر�تبها  ال�صتالم 

.
38

�صيا�صي من �ل�صلطة

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل على قطع  �ملالية  �إقد�م وز�رة  �أكدت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين   •

رو�تب ع�رش�ت �ملحررين من معتقالت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. و�أو�صح �لناطق با�صم �لهيئة 

مرتبط  �إجر�ء  هو  حمرر�ً،  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   277 رو�تب  قطع  �أو  توقيف  �أن  ربه  عبد  ح�صن 

.
بوز�رة �ملالية و�حلكومة، “وال عالقة لهيئة �الأ�رشى باملو�صوع“39

�أبلغه  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مالية  وزير  �إن  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

باخلطو�ت �لتي قررتها حكومته ب�صاأن “ت�صهيالت“ مزمعة، تخفف من �ل�صغوط �ملفرو�صة 
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على حياة �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية، من بينها فتح معب �لكر�مة �حلدودي مع �الأردن 

.
40

ب�صكل د�ئم

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن حكومته �صتو��صل �لبناء يف �مل�صتعمر�ت،   •

و�إنها تخطط ملزيد من عمليات �لبناء يف كافة �أنحاء �ل�صفة �لغربية. وقال نتنياهو “�صنو��صل 

�حلفاظ على �ال�صتيطان. �أت�رشف باأنني رئي�ص �لوزر�ء �الأول �لذي �صيبني م�صتوطنة جديدة 

.
يف �ل�صفة منذ ع�رش�ت �ل�صنني“41

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل جولة قام بها يف مرتفعات �جلوالن:   •

“�صتبقى ه�صبة �جلوالن لالأبد حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“. و�أ�صاف: “لن ننزل من ه�صبة 
.
�جلوالن، هذه �الأر�ص لنا“42

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن وزير �لدفاع �أفيجدور ليبمان �أكد باأن �لو�صع �الإن�صاين   •

�الإ�رش�ئيليني لدى  �ل�صماح لل�صليب �الأحمر بزيارة �الأ�رشى  �أن يتم  يف غزة لن يتح�صن قبل 

.
43

حما�ص

�ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  يف  دورها  تر�جع  �أنها  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنت   •

United Nations Human Rights Council، منتقدة دوره “�ملتحيز �صّد �إ�رش�ئيل“. وقالت 

�صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إنه “من �ل�صعب �لقبول بتبني 

�ملجل�ص لقر�ر�ت �صّد �إ�رش�ئيل، �حلليف �لرئي�صي الأمريكا، يف �لوقت �لذي مل يتخذ �أي قر�ر 

�صّد فنزويال“. و�أ�صافت هايل �أنه “مل يتخذ �ملجل�ص مو�قف كافية تنتقد �إير�ن “�لدولة �لتي 

.
لديها �صجل حافل بانتهاك حقوق �الإن�صان“44

قال �ل�صفري �لقطري لدى و��صنطن م�صعل بن حمد �آل ثاين يف مقابلة مع موقع ذ� ديلي بي�صت   •

The Daily Beast: “نحن ال منّول حما�ص، بل نعمل يف غزة يف �إطار جهود �إعادة �إعمار �لقطاع، 

“من �أجل  ونبني منازل وم�صت�صفيات بالتن�صيق مع �لفل�صطينيني و�إ�رش�ئيل“. وتابع قائالً: 

�لفل�صطينيني.  �صفوف  يف  �مل�صاحلة  هي  �الأوىل  �خلطوة  تكون  �أن  يجب  �ل�صالم  �إىل  �لتو�صل 

�أن نعمل  “لقد طلب منا �الأمريكيون  �لفل�صطينية“. و�صدد قائالً:  �أحد �الأطر�ف  وحما�ص هي 

�أو  �ل�صيا�صي  �لطريق  نف�ص  على  �أننا  يعني  ال  وذلك  �ل�صالم.  عملية  �صياق  يف  حما�ص  مع 

.
�الأيديولوجي )مع حما�ص(“45

االأربعاء، 2017/6/7

�أعلن وزير �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلي يو�آف جاالنت عن “خطة هدفها تخفيف �صائقة �الإ�صكان يف   •

 ،2017 غو�ص د�ن“. وتقوم هذه �خلطة على دعوة �أطلقها جمل�ص �مل�صتعمر�ت يف مطلع �صنة 
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�ملمتدة  �ملنطقة  كل  يف  فيها،  �لبناء  �لتي يكن  �خلالية  �ملناطق  لكل  م�صح  “�إجر�ء  وم�صمونها 

من م�صتعمرة كرين �صومرون، مرور�ً مب�صتعمرة �آريل، وحتى م�صتعمرة موديعني عيليت. 

وح�صب هذه �لدعوة يكن للمنطقة �ملذكورة �أن ت�صتوعب نحو 67 �ألف وحدة �صكنية، ويكن 

.
46

�أن يقيم فيها ما ال يقل عن 340 �ألف م�صتوطن جديد

وزير  ت�رشيحات  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  د�ن   •

�خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري �لذي و�صف فيها حركة حما�ص باالإرهاب، د�عياً �ل�صعودية 

�صالح  �أن  و�أكد  �لعربية.  �ململكة  لدور  �مل�صيئة  �لت�رشيحات  تلك  ووقف  ر�صدها،  �إىل  للعودة 

�أبناء  عن  تد�فع  مقاومة  حركة  و�أنها  فقط،  �الحتالل  �صّد  موّجه  حما�ص  وحركة  �ملقاومة 

.
�صعبها، وتابع “من ي�صف حما�ص باالإرهاب ال يعرف معنى �الإرهاب“47

حركة  من  قادة  “وجود  �أن  قرقا�ص  �أنور  �الإمار�ت  يف  �خلارجية  لل�صوؤون  �لدولة  وزير  زعم   •

“�ملعادية  قرقا�ص  ت�رشيحات  �إن  حما�ص  وقالت  للمنطقة“.  م�صكلة  يثل  قطر  يف  حما�ص 

و�أكد  �حلقائق“.  وتزييف  �الأمور  خلط  يف  تفلح  ولن  مرفو�صة،  �لفل�صطينية،  للمقاومة 

هو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  زهري،  �أبو  �صامي  �حلركة  با�صم  �لناطق 

عنو�ن �الإرهاب يف �لعامل، و�أ�صاف �أن ت�رشيحات قرقا�ص لن تفلح يف خلط �الأمور وتزييف 

.
48

�حلقائق

�لدويل  �لعمل  موؤمتر  �أمام  كلمته  يف  �صهال،  �أبو  ماأمون  �لفل�صطيني  �لعمل  وزير  قال   •

“�إن  جنيف،  �ل�صوي�رشية  �لعا�صمة  يف   106 �لدورة   International Labour Conference

فل�صطني تعاين من �صغط وح�صار �قت�صادي ممنهج، �أدى �إىل تنامي معدالت �لفقر و�لبطالة، 

حيث �إن هناك 400 �ألف عاطل عن �لعمل �أكرثهم من حملة �ل�صهاد�ت �جلامعية، و320 �أ�رشة 

.
تعي�ص حتت خط �لفقر، وكال �لرقمني يثل ثلث �لقوى �لعاملة وعدد �ل�صكان“49

�لتدريب  مو�قع  يف  رفح،  مدينة  يف  �لع�صكريني  قادتها  �أحد  ��صت�صهاد  �لق�صام  كتائب  �أعلنت   •

و�الإعد�د. كما �أكدت وز�رة �ل�صحة بغزة �إ�صابة ثالثة �آخرين يف �نفجار عر�صي وقع يف موقع 

.
50

للمقاومة غرب رفح

�رتفع عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني �لذين �صقطو� منذ �ندالع �النتفا�صة يف بد�ية ت�رشين �الأول/   •

�ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز  �أعدها  �إح�صائية  وفق  وذلك  �صهيد�ً،   319 �إىل   ،2015 �أكتوبر 

�الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، بعد �رتقاء �صهيد جديد من قطاع غزة. و�صجلت �الإح�صائية �رتقاء 

.
38 �صهيد�ً منذ مطلع 512017

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �الأمم �ملتحدة بالتحيز  �تهمت �صفرية   •

�صّد “�إ�رش�ئيل“، ووعدت باأن و��صنطن لن ت�صمح بتكر�ر ذلك م�صتقبالً. وقالت هايل، يف �أثناء 



252

اليوميات الفل�سطينية

“�أ�صعر بالذنب  “�إ�رش�ئيل“:  لقائها �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، يف م�صتهل زيارتها 

�إىل حّد ما، الأن كل ما فعلته يف �الأمم �ملتحدة مل يكن �صوى �إعالن �حلقيقة“. و�تهمت �مل�صوؤولة 

.
52

�الأمريكية �ملنظمة �لعاملية بـ“�إخافة �إ�رش�ئيل“ على مدى �صنني طويلة

دوالر(  مليون   92.3 )نحو  يورو  مليون   82 بقيمة  مب�صاعد�ت  �الأوروبي  �الحتاد  تعهد   •

يف �خلارجية  لل�صيا�صة  �الأعلى  �ملمثل  ووقعت  �جلارية.  �ل�صنة  خالل  �الأونرو�   لوكالة 

�الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �تفاقاً مع �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول، 

.
53

ين�ص على م�صاعدة �الحتاد �الأوروبي يف متويل نحو 700 مدر�صة و140 م�صت�صفى

تنتجها  �لتي  �ل�صلع  ��صتري�د  يحظر  �أن  يجب  �لدويل  �ملجتمع  �إن  �لدولية  �لعفو  منظمة  قالت   •

�نتهاكات جماعية حلقوق  جت  �أجَّ �لدوالر�ت  �أرباح مباليني  �مل�صتعمر�ت، وو�صع حّد جلني 

�لغربية  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  �خلم�صني  �لذكرى  ومبنا�صبة  �لفل�صطيني.  �الإن�صان 

�إىل منع  �أطلقت منظمة �لعفو �لدولية حملة جديدة تدعو فيها �صائر دول �لعامل  وقطاع غزة، 

�الجتار  �أو  �مل�صتعمر�ت  يف  �لعمل  من  �رشكاتها  ومنع  �أ�صو�قها،  �إىل  �مل�صتعمر�ت  �صلع  �إدخال 

.
54

ب�صلعها

اخلمي�س، 2017/6/8

�إىل  �لتو�صل  من  جد�ً  قريبة  “�إ�رش�ئيل  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

ت�صوية �إقليمية مع �لعامل �لعربي �أكرث من �أي وقت م�صى“، الفتاً �لنظر، خالل مقابلة �أجرتها 

معه �لقناة �لثانية �الإ�رش�ئيلية، �إىل �أن رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو يبذل ق�صارى جهوده 

.
55

من �أجل �لتو�صل للت�صوية مع �لعامل �لعربي �ملعتدل، و�لتي متهد لت�صوية مع �لفل�صطينيني

�ل�صاباك �الإ�رش�ئيلية عن �عتقال خلية فل�صطينية من بلدة جلجوليا باالأر��صي  ك�صف جهاز   •

وزعم  �إ�رش�ئيلي.  �صابط  الغتيال  �أفر�دها  تخطيط  بدعوى   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

و�الأ�صري  �لق�صامي  �ل�صهيد  �غتيال  على  رد�ً  �لعملية،  تنفيذ  تنوي  كانت  �خللية  �أن  �ل�صاباك 

�ملحرر مازن فقهاء. و�أو�صح �ل�صاباك �أن �خللية مكونة من �صبعة �أ�صخا�ص، من بينهم �أربعة 

.
56

ينتمون حلركة حما�ص

لبناء  خطة  يف  قدماً  ت�صري  �أن  قررت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  حركة  �أعلنت   •

1,500 وحدة �صكنية للم�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، ما يرفع عدد �لوحد�ت �ل�صكنية 

.
57

�إىل 3,000، �لتي ح�صلت على مو�فقة للم�صي باالإجر�ء�ت �ملتعلقة بها، خالل يومني

عن  �الإ�رش�ئيلية  و�ال�صتيعاب  �لهجرة  وز�رة  يف  �لبملانية  �للجنة  عن  �صادرة  بيانات  ك�صفت   •

�ت�صاع يف �لهجرة �مل�صادة لليهود �لرو�ص من “�إ�رش�ئيل“، حيث جاء فيها �أن ن�صبة �ملهاجرين 
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 %38l �لرو�ص �لذين غادرو� “�إ�رش�ئيل“ دون عودة يف غ�صون �ل�صنو�ت �لـ 14 �الأخرية، هي 

.
58

من جممل 290,300 مهاجر

و�صل  حيث  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  �ملهاجرين  �أعد�د  يف  تر�جعاً  عام  ب�صكل   2016 �صنة  �صجلت   •

 .%7l بن�صبة  تر�جعاً  يعني  ما   ،2015 �صنة  يف   27,908 و�صول  مقابل  مهاجر�ً   25,977

 2016 �صنة  يف  عددهم  تر�جع  حيث  �لفرن�صيني  �ملهاجرين  ن�صيب  من  �الأكب  �لرت�جع  وكان 

2016؛  “�إ�رش�ئيل“ يف �صنة  �إىل  �لذين هاجرو�  �ملهاجرين  36l%. وفيما يتعلق بتوزيع  بن�صبة 

،%23l �أوكر�نيا  ومن   ،%27l ن�صبتهم  بلغت  حيث  �الأكب  �لن�صيب  �صاحبة  رو�صيا   كانت 

.
وفرن�صا 17l%، و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 59%11

�أو  �أف-35  �ل�صبح  طائر�ت  من  �إ�صافية  دفعة  �رش�ء  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت   •

F-35. وذكر موقع و�ال �لعبي �أن وز�رة �لدفاع �أر�صلت وثيقة تفاهم حول �رش�ء �لطائر�ت 

لنظريتها �الأمريكية، لي�صل جمموع �لطائر�ت �لتي �صت�صل “�إ�رش�ئيل“ خالل �لعقد �لقادم �إىل 

.
60

خم�صني

بني  �جلارية  �ملباحثات  �إن  هريدي،  ح�صني  �ل�صابق  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  م�صاعد  قال   •

 �لوفد رفيع �مل�صتوى من حركة حما�ص و�مل�صوؤولني �مل�رشيني تدور حول كيفية توفري تاأمني

عال ٍ �إذ� ما مّت �التفاق على فتح معب رفح ب�صفة �صبه د�ئمة. و�أ�صاف هريدي باأن �ملباحثات يف 

�لقاهرة ت�صري باجتاه ير�صي �لطرفني وي�صّب مب�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني، ويوفر �أكب قدر 

ممكن من �الأمن مل�رش، معرباً عن �أمله �أن يكون نتيجة �للقاء حدوث تعاون بني م�رش وحما�ص 

 .
61

حول كيفية �إد�رة معب رفح ب�صورة م�صتمرة

اجلمعة، 2017/6/9

�ملتحدة  �لواليات  لقائه مع �صفرية  �أفيجدور ليبمان، خالل  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  طالب وزير   •

�الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل، باأن ت�صعى �لواليات �ملتحدة لدى لبنان كي تعمل �صّد 

�لقيادي يف حما�ص  فاإن  �أر��صيها. وبح�صب ليبمان،  حما�ص وتطرد قياديني يف �حلركة من 

�صالح �لعاروري غادر تركيا �إىل قطر، وو�صل موؤخر�ً �إىل لبنان �صوية مع نا�صطني �آخرين يف 

.
62

حما�ص، و�إنه يخطط من هناك ل�صّن هجمات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية

قالت حركة حما�ص �إن حتري�ص ليبمان �صّدها “لن يوؤثر على قوتها“. وقال �ملتحدث با�صم   •

�حلركة �صامي �أبو زهري، يف تغريدة له على تويرت: “�لتحري�ص �الإ�رش�ئيلي على حما�ص لن 

“��صتفز�ز�ً  ت�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  ت�رشيحات  �أن  زهري،  �أبو  ور�أى  قوتها“.  على  يوؤثر 

.
63

لالأمة“، د�عياً �إىل ��صتنها�صها لطرد �الحتالل من �الأر��صي �لفل�صطينية
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�إن وفد�ً من �حلركة برئا�صة  �أ�صامة حمد�ن  �لدولية يف حركة حما�ص  �لعالقات  قال م�صوؤول   •

دوالً  �صت�صمل  جولة  �إطار  يف  قريباً  �إير�ن  �صيزور  هنية  �إ�صماعيل  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص 

�أخرى مل ي�صّمها. و�أكد حمد�ن �أن ت�رشيحات وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري �لتي 

�صدمة  ت�صكل  مل  �إنها  وقال  �ل�صعودية،  �صيا�صة  عن  تعّب  باالإرهابية  �ملقاومة  فيها  و�صف 

حمد�ن  و�أكد  علني.  نحو  على  بها  �ملجاهرة  جلهة  بل  م�صمونها  جلهة  �لفل�صطيني  لل�صعب 

للحركة  �لد�خلي  �لبيت  برتتيب  مرتبط  �الأمر  �إن  قائالً  للدوحة،  حما�ص  من  قياد�ت  مغادرة 

هو  ما  بينها  من  لقطر  و�صعت  �رشوط  عن  �أعلن  ما  �صبق  �الأمر  و�إن  �النتخابات،  �أعقاب  يف 

�ل�صغط تخفيف  يف  �الإ�صهام  حركته  لدى  مانع  ال  باأن  قال  لكنه  بحما�ص،  بعالقتها   مرتبط 

.
64

عن قطر

قال �ملتحدث با�صم حركة فتح �أ�صامة �لقو��صمي �إن على حركة حما�ص وقف �لتدخل بال�صوؤون   •

�لفل�صطيني وق�صيته  �ل�صعب  �لعربية، ملا ي�صكله ذلك من �رشر مبا�رش على  �لد�خلية للدول 

.
65

�لوطنية

حما�ص  حركة  قادة  زيارة  يف  م�صكلة  توجد  ال  �إنه  بكر  �أبو  خالد  �ملاليزية  �ل�رشطة  قائد  قال   •

�إطار �صلمي. ونفى قائد �ل�رشطة تقارير �صحفية  ملاليزيا ولقاء �ملاليزيني ما د�م ذلك يتم يف 

�إىل �الأر��صي �ملاليزية، وت�صاءل  �إ�رش�ئيلية عن و�صول �لقيادي يف حما�ص �صالح �لعاروري 

يف موؤمتر �صحفي عقده يف كو�الملبور “�إذ� كانو� ياأتون يف و�صع �صلمي، ودون �إثارة م�صكلة، 

.
فاأين �مل�صكلة؟“66

�أكد نا�صطون ملجموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية ��صتخد�م �لنظام �ل�صوري للقنابل   •

�لف�صفورية �ملحرمة دولياً خالل ��صتهد�فه ملخيم درعا لالجئني �لفل�صطينيني و�لبلد�ت �ملحيطة 

به، و�أظهرت �صور�ً بثتها �صفحات �إعالمية يف درعا �حرت�ق عدد من �ملنازل ب�صبب �لب�ميل 

.
67

�ملتفجرة �ملحملة مبادة �لنابامل Napalm �حلارق

ال�صبت، 2017/6/10

�لفل�صطينية  �لق�صية  �صاأن د�خلي، و�صتبقى  �لعربية  “�خلالفات  �إن  �أبو مرزوق  قال مو�صى   •

و�لقد�ص  فل�صطني  نحو  �صتبقى  حما�ص  “بو�صلة  �أن  و�أكد  للجميع“.  �صيا�صية  وقبلة  عنو�ناً 

�أالّ  “�ملفرو�ص  و�أ�صاف:  �لفل�صطيني“.  �ل�صعب  �لوطنية ومتا�صك  �لوحدة  وعروبتها، ونحو 

يختلف �أحد حول دعم �لق�صية �لفل�صطينية، و�أال يكون يف �خلندق �الآخر مهما كانت �الأو�صاع“. 

و�صّدد �أبو مرزوق على �أن “بندقية حما�ص لن توجه �إىل �أي �جتاه غري نحو �لعدو �ل�صهيوين، 

.
و�صتبقى ال تتدخل باأي �صاأن عربي مهما كانت �ل�صغوط و�الأحد�ث و�لتغري�ت“68
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حّمل 15 نائباً من كتلة فتح �لبملانية �مل�صوؤولية و�لنتائج �ملرتتبة على �الإجر�ء�ت و�ملخالفات   •

و�لتغول على �لقانون و�ملوؤ�ص�صات �لتي �أقدمت عليها �ل�صلطة �لتنفيذية للرئي�ص حممود عبا�ص 

وقال  �ملدنيني.  �ملوظفني  رو�تب  وقطع  �الأ�رشى  رو�تب  وقف  �آخرها  كان  �لتي  وحكومته، 

�لنو�ب يف بيان لهم، �إن عبا�ص بهذه �الإجر�ء�ت �رشب بعر�ص �حلائط قانون �خلدمة �ملدنية، 

�إ�صافة ملخالفة قانون �خلدمة يف �أجهزة �الأمن للموظفني �لع�صكريني و�مل�ص برو�تب موظفي 

غزة، وخ�صم ثلث رو�تبهم تقريباً، مدعياً �أنه بذلك ي�صغط على حما�ص من خالل معاقبة �أبناء 

.
69

�ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة ب�صكل عام و�أبناء فتح منهم ب�صكل خا�ص

�أن �لنائب حممد دحالن �لتقى وفد حركة  ك�صف �لقيادي يف حركة حما�ص �أحمد يو�صف عن   •

 .
70

حما�ص �لذي يزور �لقاهرة برئا�صة يحيى �ل�صنو�ر

مبلغ حتويل  على  �ملو�فقة  �حل�صاينة  حممد  مفيد  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   • 

جز�أين، �إىل  مق�صمة  غزة  �إعمار  الإعادة  �لكويتية  �ملنحة  �صمن  �أمريكي  دوالر  ماليني   �أربعة 

.
71

3.5 ماليني دوالر دعماً للمن�صاآت �ل�صناعية، ون�صف مليون دوالر دعماً للقطاع �لزر�عي

قال �أفيجدور ليبمان، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، خالل مقابلة مع �لقناة �لعبية �لثانية، �إن   •

“�إ�رش�ئيل“ �صتعمل على منع �ندالع حرب ومو�جهة ع�صكرية جديدة مع قطاع غزة. م�صيد�ً 
.
72

بحالة �لهدوء �لكبرية �ل�صائدة عند حدود قطاع غزة

يف  �إرهابية  منظمة  حما�ص  حركة  ت�صنيف  رف�صه  �ل�صود�ين  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  حزب  �أعلن   •

��صم  �إدر�ج  �إىل  �إ�صافة  وم�رش،  و�لبحرين  و�الإمار�ت  �ل�صعودية  عنها  �أعلنت  �لتي  �لالئحة 

�لالئحة. و�نتقد  تلك  �مل�صلمني، يف  لعلماء  �لعاملي  �لقر�صاوي، رئي�ص �الحتاد  �ل�صيخ يو�صف 

�الأمني �لعام حلزب �ملوؤمتر �ل�صعبي، علي �حلاج، �لقائمة �لتي �أ�صدرتها تلك �لدول، مت�صائالً 

.
عن �ملعايري �لتي �صنفت بها �ل�صخ�صيات و�لدول “�إرهابيني ومنظمات �إرهابية“73

�الإخو�ن  ندعم  ال  “نحن  قطر،  خارجية  وزير  ثاين،  �آل  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �ل�صيخ  قال   •

ول�صنا  دولة  فنحن  �حلكومات،  مع  عالقاتها  وتقيم  �حلكومات  تدعم  قطر  دولة  �مل�صلمني، 

حزباً �صيا�صياً، كذلك بالن�صبة حلركة حما�ص �ملدرجة على قو�ئم �الإرهاب يف �لواليات �ملتحدة، 

لكنها بالن�صبة للدول �لعربية حركة مقاومة �رشعية“، و�صدد �لوزير �لقطري على �أن بالده 

�لر�صمية،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  وتتعاون  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تدعم  بل  حما�ص،  تدعم  ال 

وذكر �أن “وجود حما�ص يف قطر هو متثيل �صيا�صي للحركة، وقطر مكلفة من قبل �رشكائها 

�لدوليني باأن تعمل على �مل�صاحلة �لفل�صطينية، لذلك هناك قياد�ت من حركتي فتح وحما�ص، 

ون�صتغرب كيف �أ�صبحت حما�ص تهمة من قبل دول عربية“، مذكر�ً باأن “حما�ص غري مدرجة 

.
على قو�ئم �إرهاب جمل�ص �لتعاون �خلليجي“74
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االأحد، 2017/6/11

عقدت  �لتي  �الأ�صبوعية  حكومته  جل�صة  م�صتهل  يف  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

حما�ص  غزة.  يف  مدر�صتني  حتت  حما�ص  حفرته  نفق  �الأخرية  �الأيام  يف  “�كتُ�ِصف  بالقد�ص: 

�لذي نحاربه منذ �صنو�ت طويلة.  �لعدو  لها وهذ� هو  ب�رشياً  �ملد�ر�ص درعاً  �أطفال  ت�صتخدم 

�الأمن“.  جمل�ص  �إىل  حما�ص  �صّد  ر�صمية  �صكوى  بتقدمي  �خلارجية  وز�رة  عام  ملدير  �أوعزت 

وذكر نتنياهو �أنه �لتقى بال�صفرية �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل، وقال “لها �أي�صاً �إنه 

�آن �الأو�ن لالأمم �ملتحدة �أن تنظر يف ��صتمر�ر عمل �الأونرو�...، �الأونرو� �إىل حّد كبري، ب�صبب 

�لالجئني  م�صكلة  تخلّد  الآخر،  حني  من  �أن�صطتها  ب�صبب  �أي�صاً،  �ل�صديد  والأ�صفي  وجودها، 

�لفل�صطينيني بدالً من حلها. ولذلك حان �لوقت لتفكيك �الأونرو�، ولدمج �أجز�ئها يف �ملفو�صية 

 United Nations High Commissioner[ ل�صامية ل�صوؤون �لالجئني �لتابعة لالأمم �ملتحدة�

75
.�.“]for Refugees (UNHCR)l

وكالة  تفكيك  �إىل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  بدعوة  �لتحرير  منظمة  نددت   •

�الأونرو�، وقال مدير د�ئرة �صوؤون �لالجئني يف �ملنظمة �أحمد حنون، يف بيان �صحفي له، �إن 

بقاء و��صتمر�ر عمل �الأونرو� وفق �لتفوي�ص �ملمنوح لها بالقر�ر �الأممي رقم 302 حلني �إيجاد 

حّل عادل و�صامل للق�صية �لفل�صطينية، و��صتمر�رها يف تقدمي خدماتها لالجئني �لفل�صطينيني 

.
76

على مد�ر 68 عاماً، �صّكل عامل ��صتقر�ر للمنطقة

و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  �أن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  ذكرت   •

حالياً،  �لكمية  ربع  من  باأكرث  غزة  لقطاع  �ملخ�ص�صة  �لكهرباء  كمية  تقلي�ص  قرر  )�لكابينت( 

مكانته.  تعزيز  �أجل  ومن  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  لطلب  ��صتجابة  وذلك 

و�أفادت �صحيفة يديعوت �أحرونوت باأن �لقر�ر جاء �أي�صاً بعد مو�فقة قيادة �جلي�ص و�الأذرع 

.
77

�الأمنية �الإ�رش�ئيلية على هذه �خلطوة

جتريها  �لتي  و�الت�صاالت  �ملباحثات  كافة  �أن  بدر�ن،  ح�صام  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  �أكد   •

يتعلق  فيما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  طموحات  حتقيق  يف  �الإ�صهام  هدفها  م�رش  مع  حركته 

باحل�صار �الإ�رش�ئيلي �ملفرو�ص على غزة، وتوفري �الحتياجات �الأ�صا�صية للمو�طنني، وفتح 

يقوم  و�لعالقة  �الت�صاالت  تلك  منطلق  “�إن  بدر�ن  وقال  �مل�صافرين.  حركة  �أمام  رفح  معب 

على �أ�صا�ص عدم �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية مل�رش، وال لغريها من �لدول“. وو�صف بدر�ن 

و�لق�صايا  غزة  قطاع  �إعمار  مو�صوع  يف  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية  �لق�صية  من  قطر  موقف 

�لعربية و�الإ�صالمية بـ“�مل�رشف و�لو��صح و�ملعروف“، موؤكد�ً �أن قطر ت�صتحق �لدعم و�لوفاء 

.
78

لها من قبل كل من �صاندتهم يف يوم من �الأيام
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ورئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أن  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   •

�ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية �إ�صحق هرت�صوغ �جتمعا �رش�ً بالرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، 

.
يف �لقاهرة يف ني�صان/ �أبريل 792016

�أعلنت �للجنة �لوز�رية ل�صوؤون �لت�رشيعات يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن تبنّيها مل�رشوع قانون   •

قدمه نائب من كتلة حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل(، ويق�صي باأن تقتطع حكومة �الحتالل 

�لفل�صطينية،  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  من  دوالر(  مليون   280 )نحو  �صيكل  مليار  �صنوياً  يعادل  ما 

كـ“عقاب“ لل�صلطة ومنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، لكونها تدفع خم�ص�صات لعائالت �الأ�رشى، 

.
80

و�الأ�رشى �ملحررين

رئي�ص  مع  ت�صامناً  وقفة،  يف  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينيني  �لدين  علماء  من  �لع�رش�ت  �صارك   •

�الحتاد �لعاملي للعلماء �مل�صلمني �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي، �لذي �أدرجته كل من �ل�صعودية 

.
81

وم�رش و�الإمار�ت و�لبحرين، على قائمة �الإرهاب �خلا�صة بها

باجلامعة  ممثالً  فل�صطني  دخول  �إن  حجلة  �أبو  �للطيف  عبد  بريزيت  جامعة  رئي�ص  قال   •

الأف�صل   ،QS World University Rankings للجامعات  �لعاملي  �أ�ص  كيو  ت�صنيف  لقائمة 

بريزيت، جامعة  �أن  �إىل  ذ�ته،  �لوقت  يف  م�صري�ً  كبري�ً،  �إجناز�ً  يثل  �لعامل،  جامعات  من   %3l 

.
82

ومرتبتها 801، هي و�حدة من 32 جامعة عربية فقط �صمن �لت�صنيف �لعاملي

قال وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري �إن �تفاقية تر�صيم �حلدود بني م�رش و�ل�صعودية   •

مّت توقيعها بعد 11 جولة من �لتفاو�ص، و�عتمدت ب�صكل رئي�صي على قر�ر �لرئي�ص �الأ�صبق 

�إىل �أن “�إ�رش�ئيل  ح�صني مبارك رقم 27 ل�صنة 1990، ب�صاأن تنظيم �حلدود �لبحرية، م�صري�ً 

.
�أكدت �لتز�مها وتفهمها لهذ� �التفاق“83

يقرر  �أن  يكن  ال  �لوكالة  م�صتقبل  �إن  جيني�ص  كري�ص  لالأونرو�  �لر�صمي  �لناطق  قال   •

�لعامة �جلمعية  من  تفوي�صها  تتلقى  “�الأونرو�  �إن  جيني�ص  وقال  �جلانب.  �أحادي   ب�صكل 

لالأمم �ملتحدة، و�إن �جلمعية �لعامة لوحدها عب ت�صويت �الأغلبية، باإمكانها تغيري �لو�صع“، 

تفوي�ص  متديد  �ملا�صي  ]دي�صمب[  �الأول  كانون  يف  �أقرت  �لعامة  “�جلمعية  �أن  �إىل  م�صري�ً 

.
�الأونرو� لثالث �صنو�ت �إ�صافية“84

االإثنني، 2017/6/12

وّجه وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان تهديد�ت حلركة حما�ص، مدعياً �أن “�إ�رش�ئيل   •

ال تعّد الأي مو�جهة ع�صكرية، وال تعتزم �إطالق �أي حملة �صّد �لقطاع“، لكنها، يف �لوقت ذ�ته، 

 .
لن تتحمل ما �صماه “�أي ��صتفز�ز من طرف حما�ص“85
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د�فع �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص عن �لدور �لذي ت�صطلع به وكالة �الأونرو�   •

من �أجل حتقيق �ال�صتقر�ر و�ل�صالم يف �ملنطقة. و�أعرب غوتريي�ص عن �لقلق �إز�ء �النتقاد�ت 

�لعلنية �لتي وجهت موؤخر�ً �إىل �الأونرو� و�صالمة عملياتها. و�أكد غوتريي�ص، يف بيان تاله على 

�لدولية يف  �ملنظمة  �لعام فرحان حق، مبقر  �الأمني  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  نائب  �ل�صحفيني 

.
نيويورك، “�لدعم �لكامل لالأونرو�، وتقديره للدور �لذي توؤديه“86

�أعلنت �حلكومة �لبلجيكية رف�صها �العرت�ف باأي تغري�ت على حدود 1967 لدولة فل�صطني،   •

�خلارجية  وزير  وقال  و�الإ�رش�ئيلي.  �لفل�صطيني  �جلانبان  عليها  �تفق  �لتي  تلك  با�صتثناء 

�ل�صلطات  �إعالن  تدين  �الأوروبي،  �الحتاد  كما  “بلجيكا  �إن  �صحفي،  بيان  يف  �لبلجيكي، 

�الإ�رش�ئيلية �الأ�صبوع �ملا�صي، بناء �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية �الإ�صافية يف �مل�صتوطنات“. و�أكد 

�لوزير �لبلجيكي �أن �إعالن “�إ�رش�ئيل“ عن بناء م�صتعمر�ت جديدة، “يهدد �أي �نتعا�ص ممكن 

وحمتمل ملحادثات �ل�صالم بني �لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي لتحقيق حّل �لدولتني و�إقامة 

.
�صالم �صامل وعادل ود�ئم“87

قالت م�صادر يف حركة حما�ص يف قطاع غزة لـ �حلياة �إن وفد حما�ص تو�صل �إىل تفاهمات مع   •

�لنائب حممد دحالن، تتعلق باملعابر و�الأو�صاع �القت�صادية يف �لقطاع، و�لعالقة بني �جلناح 

�لذي يقوده دحالن يف حركة فتح يف قطاع غزة، وبني حركة حما�ص. وقالت �مل�صادر �إن هناك 

�أعمال �لبناء �جلارية  �إنهاء  �إىل ثالثة �صهور، بعد  وعود�ً بفتح معب رفح يف غ�صون �صهرين 

يف �ملعب، و�إجر�ء م�صاور�ت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أو�صحت �مل�صادر �أن “م�رش �صتقوم 

.
بات�صاالت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية لالتفاق على ترتيبات لفتح �ملعب“88

قال �لقيادي يف حركة حما�ص �أحمد يو�صف �إن “هناك مبادرة م�رشية �إيجابية الإيجاد م�صاحلة   •

�نفر�جاً  حتقق  قد  دحالن،  حممد  �لنائب  فتح،  حركة  من  �ملف�صول  و�لقيادي  حركته  بني 

يو�صف، و�أ�صاف  عبا�ص“.  حممود  �لرئي�ص  مع  مل�صاحلة  ومتهيد�ً  غزة،  قطاع  يف   حقيقياً 

ل�صحيفة �لغد، لقد “جرت لقاء�ت وتفاهمات بني �لطرفني يف �لقاهرة، و�صط �أجو�ء �إيجابية، 

حيث و�صع كل طرف �صياغة حمددة حول �صبل بناء عالقة ثنائية متينة، وبناء روؤية جديدة، 

.
يف �إطار �مل�رشوع �لوطني �ملوحد“89

الثالثاء، 2017/6/13

�إن  �لكوجنر�ص،  يف  ��صتماع  جل�صة  خالل  تيلر�صون،  ريك�ص  �الأمريكية  �خلارجية  وزير  قال   •

عمليات“،  بتنفيذ  �أدينو�  من  لعائالت  �لدفع  ب�صاأن  �صيا�صتها  غريت  �لفل�صطينية  “�ل�صلطة 
م�صيفاً �أنها “تنوي وقف �لدفع لعائالت من �تهمو� بالقتل“، على حّد قوله. ورد�ً على �صوؤ�ل 
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ب�صاأن ما تدفعه �ل�صلطة �لفل�صطينية ملن دينو� بتنفيذ عمليات، قال تيلر�صون “�أنا �أ�صتطيع �أن 

�أوؤكد لك �أن هذ� �ملو�صوع قد طرح ب�صكل مبا�رش خالل زيارة �لرئي�ص �لفل�صطيني عبا�ص. و�أن 

.
�لرئي�ص تر�مب طرح ذلك �أمامه“90

وفد  مع  لقاء�ت  �أربعة  عقد  عن  دحالن،  ملحمد  �الأين  �لذر�ع  �مل�صهر�وي،  �صمري  ك�صف   •

حما�ص، خالل زيارته �إىل �لقاهرة، �صارك فيها من طرفهم كل من دحالن، وماجد �أبو �صمالة، 

و�صليمان �أبو مطلق، و�صامي �أبو �صمهد�نة، �إ�صافة �إليه �صخ�صياً. وقال �إن �لتفاهمات بينهم 

وبني حما�ص يجب �أن ت�صتند �إىل روؤية ومفهوم وطنيَّني، م�صري�ً �إىل �أنهم �أ�رشو� على �عتماد 

�أن  �مل�صهر�وي  ونفى  للمباحثات.  كاأ�صا�ص  �لقاهرة  و�تفاق  �لوطني  للوفاق  �الأ�رشى  وثيقة 

يكون فريقه قد �تفق مع وفد حما�ص على �إقامة دولة يف غزة. و�أ�صار �مل�صهر�وي، يف حو�ره 

ملف  �لدم،  ملف  وهي  �لكبى،  بامل�صكلة  �لبدء  على  �تفقو�  �أنهم  �إىل  �الإخبارية،  �لغد  قناة  مع 

�ل�صحايا، ومّت �التفاق على وجود مبا�رش لهذ� �مللف من خالل جلنة و�صندوق �صري�صد به 

.
91

مبالغ معينة حتى تبد�أ هذه �للجنة عملها لت�صميد �جلر�ح

من  �صل�صلة  �صتتخذ  �إنها  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  قالت   •

لن  �أنها  موؤّكدة  م�رش،  مع  غزة  قطاع  حدود  تاأمني  لتعزيز  و�الإ�صافية  �جلديدة  �الإجر�ء�ت 

ت�صمح باأي تهديد �أمني يف �ملنطقة �حلدودية. و�أو�صح �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية �إياد �لبزم 

�أن هذه �الإجر�ء�ت جاءت عقب زيارة قام بها وكيل �لوز�رة توفيق �أبو نعيم للحدود �جلنوبية 

.
92

لقطاع غزة

تقبل  ال  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إن  فرج  ماجد  �لفل�صطينية  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�ص  قال   •

�لتدخل يف �أي �صاأن عربي، وترف�ص تدخل حما�ص “غري �حليادي“ يف �الأزمات �لعربية. و�أكد 

�أقيم يف نابل�ص، وقوف �لقيادة �لفل�صطينية �إىل جانب �ل�صعودية،  �إفطار خريي  فرج، يف حفل 

.
93

و�الإمار�ت، و�لبحرين، وم�رش، ورف�صها الأي م�صاريع فار�صية يف �ملنطقة

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �أن حكومته “غري معنية بالت�صعيد يف قطاع   •

غزة“، بعد قر�ر خف�ص تزويد �لقطاع بالكهرباء. وقال نتنياهو، يف ت�رشيح مكتوب: “�إ�رش�ئيل 

غري معنية بالت�صعيد، وكل تف�صري �آخر هو عبارة عن تف�صري خاطئ، ولكننا معنيون باالأمن 

 .
و�صيا�صتنا �الأمنية و��صحة ومل تتغري“94

�لوزر�ء  غالبية  �أن  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي،  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  �أعلن   •

�الأع�صاء يف �ملجل�ص �لوز�ري �الأمني �مل�صغر، يوؤيدون م�رشوعه لبناء ميناء دويل لقطاع غزة 

على جزيرة م�صطنعة يف قلب �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، لكن معار�صة وزير �لدفاع، �أفيجدور 

.
95

ليبمان، حتول دون �إطالق هذ� �مل�رشوع
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�عرتف �صابط كبري �صابق يف جي�ص �الحتالل با�صتخد�م �ملدنيني �لفل�صطينيني دروعاً ب�رشية   •

منظمة موؤ�ص�ص   Yehuda Shaul �صاوؤول  يهود�  �ل�صابق  �ل�صابط  وقال  �ملو�جهات.   خالل 

عدة  ي�صتخدم  �لفل�صطينيني  على  ي�صيطر  �أن  �أجل  ومن  �الحتالل  جي�ص  �إن  �ل�صمت،  ك�رش 

�الأطفال  ��صتخد�م  بينها  من  �صفوفهم،  يف  و�لذعر  �خلوف  زرع  هدفها  خمتلفة  �أ�صاليب 

.
96

و�ل�صباب كدورع ب�رشية. و�أكد �أن ذلك تكرر ع�رش�ت �ملر�ت

�لنري�ن  �إطالق  �إن  �الإن�صان:  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة  قالت   •

عادياً.  �أمر�ً  �أ�صبح  للخطر  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  حياة  يعّر�صون  ال  متظاهرين  على  �لفتاكة 

وجاء يف �لتقرير، �أنه منذ كانون �لثاين/ يناير 2015 قتل 42 فل�صطينياً رمياً باالأعرية �لنارية 

خالل مظاهر�ت و�أحد�ث ر�صق حجارة. وتظهر �ال�صتق�صاء�ت �لتي �أجرتها بت�صيلم �أنه على 

.
97

�الأقّل 35 منهم مل ي�صكلو� خطر�ً على حياة �أفر�د قو�ت �الأمن

قال �ملتحدث با�صم �الأمم �ملتحدة ��صتيفان دوغريك: “ما مل يتم توفري متويل جديد لبنامج   •

�لغذ�ئية  �مل�صاعد�ت  ]2017[ تعليق تقدمي  �ملقبل  �لعاملي ف�صوف يتم يف يوليو/ متوز  �الأغذية 

غزة  قطاع  يف  و�الأطفال“  �لن�صاء  من  �أغلبهم  فل�صطيني  �ألف   150 من  يقرب  ملا  بالبطاقات 

�إىل عاجل  ب�صكل  يحتاج  �لعاملي  �الأغذية  “برنامج  �أن  �إىل  دوغريك  و�أ�صار  �لغربية.   و�ل�صفة 

6.6 ماليني دوالر لتوفري �مل�صاعد�ت �لغذ�ئية من خالل ق�صائم خالل �الأ�صهر �لثالثة �ملقبلة 

.
الأ�صد �الأ�رش فقر�ً غري �لالجئني يف غزة و�ل�صفة �لغربية“98

االأربعاء، 2017/6/14

حذر من�صق �الأمم �ملتحدة للم�صاعد�ت �الإن�صانية و�الأن�صطة �الإمنائية يف �الأر��صي �لفل�صطينية   •

ملليوين  �ملعي�صية  �لظروف  على  �لوخيمة  “�لعو�قب  من   Robert Piper بايب  روبرت 

مّت  “�إذ�  وقال:  غزة“.  قطاع  �إىل  �لكهرباء  �إمد�د�ت  يف  �لتخفي�ص  زيادة  نتيجة  فل�صطيني، 

�لو�صع �صي�صبح كارثياً، وهذ�  �لفل�صطينية، فاإن  �ل�صلطة  �لقر�ر، نتيجة لتعليمات  تنفيذ هذ� 

�النخفا�ص يف �الإمد�د�ت �صيخف�ص ن�صيب معظم �الأ�رش ومقدمي �خلدمات �إىل �صاعتني �أو نحو 

�أن  �إىل �الأمم �ملتحدة بدعوى  ذلك من �لطاقة يومياً“. وتوجهت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية 

“�إ�رش�ئيل“  �أن تنتهي واليته. كما هددت  ت�رشيحات بايب تتجاوز وظيفته ودوره، مطالبًة 

.
�أنه �إذ� مل يتم �إقالة بايب، “�صوف تتم رف�ص متديد تاأ�صريته للبقاء يف �لبالد“99

حذرت حركة حما�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من دفع غزة باجتاه “�حلائط“. ودعا �لقيادي يف   •

�حلركة �صامي �أبو زهري، يف ت�رشيح له، �ملجتمع �لدويل للتحرك و�لت�صدي ملثل هذه �ل�صيا�صة 

.
100

�الإ�رش�ئيلية �لكارثية جتاه قطاع غزة
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�الأحمد،  عز�م  للحركة،  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  فتح،  حركة  يف  �لوطنية  �لعالقات  مفو�ص  �أكد   •

من  بد�أتها  �لتي  �لتدريجية  �الإجر�ء�ت  تنفيذ  �صتو��صالن  و�حلكومة  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أن 

�صفحته  وطّي  �النق�صام  �إنهاء  على  للعمل  حما�ص  حركة  �الأحمد  ودعا  �النق�صام.  �إنهاء  �أجل 

�ل�صود�ء يف تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني، م�صدد�ً على �رشورة �أن ينتف�ص �لفل�صطينيون يف وجه 

.
101

�النق�صام

�أقر �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي بالقر�ءة �لتمهيدية م�رشوع قانون خ�صم �ملخ�ص�صات �ملالية �لتي   •

�أمو�ل  من  �لفل�صطينيني  و�جلرحى  و�ل�صهد�ء  �الأ�رشى  الأ�رش  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تدفعها 

.
102

�ل�رش�ئب �لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل“ مل�صلحة �ل�صلطة

�أكد �لنائب جمال �خل�رشي �أن و�قع قطاع غزة يزد�د تعقيد�ً بعد ع�رش �صنو�ت على �حل�صار   •

�الإ�رش�ئيلي وتز�يد �أزماته �الإن�صانية ب�صكل حاد. و�أو�صح �خل�رشي �أن �أكرث من خم�صة �آالف 

على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صنّها  حروب  وثالث  �حل�صار  جر�ء  ت�رشرت  �قت�صادية  من�صاأة 

غزة، و�أن هناك خ�صائر مبا�رشة وغري مبا�رشة مبئات ماليني �لدوالر�ت. كما �أكد وجود �أكرث 

من ربع مليون عاطل عن �لعمل، و�لعدد يف تز�يد م�صتمر وينذر بكارثة كبى. ولفت �لنظر �إىل 

�أن 80l%  من م�صانع غزة ت�رشرت ب�صكل جزئي �أو كلّي ب�صبب �حل�صار ومنع دخول �ملو�د 

�خلام �لالزمة لل�صناعة. وبنّي �خل�رشي �أن هذه �لعو�مل �أ�صهمت يف �رتفاع معدالت �لبطالة، 

�صاحلة  غري  غزة  مياه  من    %95l �أن  من  �لدولية  بالتحذير�ت  وذّكر   ،%50l �لـ  تعّدت  حيث 

.
103

لل�رشب

هدمت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية قرية �لعر�قيب �لعربية يف منطقة �لنقب للمرة �لـ 114 على �لتو�يل.  •

�أعلنت دولة �لفاتيكان، �أن تقدماً كبري�ً قد �أجنز على طريق �لتو�صل �إىل �صيغة نهائية لـ“�التفاق   •

و“�إ�رش�ئيل“ �لفاتيكان(  )حكومة  �لر�صويل“  “�لكر�صي  بني  �ملبم  �ملبدئي“،   �الأ�صا�صي 

 The Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel، يف

“خالل  �لنهائي  �التفاق  �لدولتني، بحيث يكن توقيع  �لعالقة بني  تنظيم  1993، حول  �صنة 

.
وقت قريب جد�ً“104

اخلمي�س، 2017/6/15

مع  متهيدية  تطبيعية  خلطوة  ت�صتعد  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   •

فل�صطينيني  ومعتمرين  حجاج  نقل  بهدف  بينهما،  طري�ن  خّط  فتح  خالل  من  �ل�صعودية 

و“�إ�رش�ئيل“  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �ل�صحيفة  و�أو�صحت   .1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر�ص  من 

و�ل�صعودية و�ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأردن، �أجرت �ت�صاالت �رشية يف �الأ�صابيع �الأخرية من 
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�أجل تن�صيق رحلة جوية �أوىل من مطار بن جوريون �لدويل �إىل �أحد مطار�ت �ل�صعودية لنقل 

حجاج فل�صطينيني، على �أن تتوقف �لطائرة قليالً يف مطار عّمان، وذلك �لتفافاً على عدم وجود 

�لرحالت �جلوية م�صتقبالً  تتم  باأن  لكن �خلطة تقت�صي  �لدولتني.  عالقات ديبلوما�صية بني 

.
105

بخط مبا�رش بني تل �أبيب و�لريا�ص

و�صائل  �أوردته  ما  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  نفى   •

.
�إعالم عبية حول نية �لرئي�ص حممود عبا�ص �إعالن غزة “قطاعاً متمرد�ً“106

�صحفياً  �إلكرتونياً  موقعاً   11 بحجب  قر�ر�ً  بر�ك  �أحمد  �لفل�صطيني  �لعام  �لنائب  �أ�صدر   •

.
107ً

فل�صطينيا

�جلديدة  �الإمنائية  �ملتحدة  �الأمم  ��صرت�تيجية  �ملتحدة  �الأمم  مع  �لفل�صطينية  �حلكومة  وّقعت   •

ل�صنو�ت 2018–2022، و�لتي تت�صمن �تفاقية �إطار عمل �الأمم �ملتحدة للم�صاعد�ت �الإمنائية يف 

فل�صطني، حتت رعاية وح�صور رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل. و�صتغطي هذه �ال�صرت�تيجية 

�لتنمية �الجتماعية، ودعم  1.3 مليار دوالر، لتعزيز  �إىل  2018–2022، بقيمة ت�صل  �صنو�ت 

�لتنمية �القت�صادية �مل�صتد�مة، باالإ�صافة �إىل دعم بناء موؤ�ص�صات �لدولة �لفل�صطينية، و�لعديد 

.
108

من �لقطاعات �الأخرى

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن “�إ�رش�ئيل“ لن تزود قطاع غزة بالكهرباء   •

د�خلية.  فل�صطينية  م�صكلة  �لكهرباء  �أزمة  و�إن  فاتورتها،  ثمن  �لفل�صطينيون  يدفع  �أن  دون 

وحّمل ليبمان �ل�صلطة �لفل�صطينية وحما�ص �مل�صوؤولية عن �أزمة �لكهرباء يف غزة، م�صري�ً �إىل 

“�أزمة د�خلية لي�ص الإ�رش�ئيل �أي عالقة فيها“. و��صرتط ليبمان وقف حما�ص ت�صنيع  �أنها 

 .
109

�ل�صو�ريخ وحفر �أنفاق �ملقاومة مقابل �إقامة جزيرة �صناعية قبالة �صو�حل غزة

اجلمعة، 2017/6/16

��صت�صهد ثالثة فل�صطينيني بر�صا�ص قو�ت �الحتالل، بينما �أعلنت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية مقتل   •

جمندة و�إ�صابة جنديني �إ�رش�ئيليني يف عمليات طعن و�إطالق نار يف موقعني قرب باب �لعمود 

يف مدينة �لقد�ص �ملحتلة. وبنّي �لناطق با�صم حركة حما�ص �صامي �أبو زهري �أن �لعملية نفذها 

مقاومان من �جلبهة �ل�صعبية وثالث من حركة حما�ص. وقال وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي 

�أرد�ن، يف تغريدة على ح�صابه عب موقع تويرت، معلقاً على عمليات �لطعن بالقد�ص:  جلعاد 

�أحبطت هجوماً كبري�ً كان �صيودي  �لقد�ص تكون قد  �لهجوم يف  “قو�ت �الأمن بقتلها منفذي 
.
بحياة �لكثريين“110
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قال �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني، يف خطاب �ألقاه خالل مر��صم �أقيمت الإحياء �لذكرى   •

�ل�صنوية �لـ 50 لال�صتيطان يف ه�صبة �جلوالن �ل�صورية، �إن على �لعامل �العرت�ف باأن �جلوالن 

ب�صاأن  د�خلياً  �إ�رش�ئيلياً  نقا�صاً  هناك  كان  “�إذ�  �أنه  ريفلني  و�دعى  “�إ�رش�ئيل“.  من  جزء  هو 

ه�صبة �جلوالن فقد �نتهى“، م�صيفاً �أنه “على �أمم �لعامل �أن تعرتف ب�صكل ر�صمي باأن ه�صبة 

.
�جلوالن هي جزء ال يتجز�أ من دولة �إ�رش�ئيل، و�أنها �رشورية لوجودنا ك�صعب“111

على  عقوبات  فر�ص  على  ين�ص  قر�ر  م�رشوع  مناق�صة  على  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يعكف   •

د�عمي �ملقاومة �لفل�صطينية ممثلة بحركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. ويف ن�ّص �مل�رشوع، 

�مل�صار له بـ“قانون مكافحة �لدعم �لدويل لالإرهاب �لفل�صطيني لعام 2017“، عدة بنود تو�صح 

�آليات وتفا�صيل فر�ص عقوبات على �أي جهة، �أو �أفر�د، �أو دول، �أو �أدو�ت لدول؛ تقدم �لدعم 

.
112

للمقاومة �لفل�صطينية، �لذي حددها �لقانون بحما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي

ال�صبت، 2017/6/17

عن  �الأنباء  �صحة  عدم  �حل�صاينة  مفيد  �لفل�صطينية  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن   •

وهناك  عقبات،  دون  عمله  يو��صل  �لفريق  و�أن  غزة،  الإعمار  �لوطني  �لفريق  عمل  وقف 

تو��صل مبا�رش مع رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل. و�أو�صح �حل�صاينة، يف ت�رشيح �صحفي، 

�إعمار  الإعادة  �لكويتية  �ملنحة  من  دوالر  ماليني  ثالثة  مبلغ  حتويل  على  مو�فقة  هناك  �أن 

غزة، للموؤ�ص�صات �الأهلية فيها، كما يجري �إمتام �إجر�ء�ت حتويل مبلغ �أربعة ماليني دوالر 

.
113

للمن�صاآت �القت�صادية و�لقطاع �لزر�عي

نف�صه  على  يطلق  �لذي  د�ع�ص  تنظيم  �صلوع  �لر�صق  عزت  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  نفى   •

تنظيم �لدولة �الإ�صالمية يف �لهجومني �للذين وقعا يف �لقد�ص يف 2017/5/16، وقال، يف تغريدة 

�إىل �لقد�ص ال عالقة لهم بد�ع�ص وهم ينتمون  �أبطال عملية  �لثالثة  “�ل�صهد�ء  �إن   على تويرت، 

خلط  بهدف  �لعدو  ��صتخبار�ت  ور�ءه  تقف  د�ع�ص  وتبني  وحما�ص،  �ل�صعبية  �جلبهة 

.
�الأور�ق“114

قياد�ت  من  عدد�ً  باأن  �مل�رشي،  �حلميد  عبد  �الإ�صالحي(  )�لتيار  فتح  حركة  يف  �لقيادي  �أفاد   •

�لفطر  عيد  بعد  غزة  قطاع  �إىل  �صيعودون  �مل�صهر�وي،  �صمري  �لقيادي  بينهم  من  �حلركة 

�ل�صعيد، لالجتماع مع قادة حركة حما�ص. ولفت �لنظر �إىل وجود تفاهم بني حما�ص وم�رش 

على مو�صوع تزويد �لقطاع بال�صوالر �ل�صناعي لتجاوز ما يكن من م�صكلة �لكهرباء، مبيناً 

�أن �لتفاهمات �لتي متت بالقاهرة ُبنيت على �أ�صا�ص حتقيق �لوحدة �لفل�صطينية، جلعل حياة 

 .
115

�لقطاع �أكرث كر�مة. و�أكد �لقيادي بفتح �أنه خالل فرتة قريبة �صيتم �لبدء بحل م�صكالت غزة
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على  بينيت،  نفتايل  �ليهودي،  �لبيت  كتلة  رئي�ص  �الإ�رش�ئيلي،  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  كتب   •

و�لتو�صيح  �لتاأكيد  هو  �حلقيقي  �ل�صالم  لتحقيق  �لوحيد  “�ل�صبيل  بتويرت:  �خلا�ص  ح�صابه 

“ال  �الإ�رش�ئيلية:  �لثانية  للقناة  �لوزير  وقال  للمفاو�صات“.  لي�صت  �لقد�ص  باأن  �لبد�ية  منذ 

يكن �أن يكون هناك �أي ت�صوية ب�صاأن �لقد�ص، و�ملدينة يجب �أن تبقى موحدة حتت �ل�صيادة 

.
�الإ�رش�ئيلية، و�لطريق نحو حتقيق �ل�صالم يكون من خالل تو�صيح وتاأكيد هذه �لقاعدة“116

و“�إ�رش�ئيل“  �ل�صعودية  �أن  لها  تقرير  يف  �لبيطانية   The Times �لتايز  �صحيفة  ك�صفت   •

�أن  �ل�صحيفة  ن�رشته  مقال  يف  وجاء  بينهما،  �قت�صادية  عالقات  الإقامة  حمادثات  جتريان 

خطوة  باأنها  �ملحادثات  �ملقال  وو�صف  �ل�صعودية.  على  كبرية  خماطر  حتمل  �لعالقات  هذه 

در�مية �صت�صع “�إ�رش�ئيل“ يف �لطريق لتطبيع عالقاتها مع “معقل �الإ�صالم وحار�صة �مل�صاعر 

.
�الإ�صالمية �ملقد�صة“117

االأحد، 2017/6/18

مكونات  كل  من  وطني  �إنقاذ  جبهة  ت�صكيل  �إىل  �حلية  خليل  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  دعا   •

�ل�صعب �لفل�صطيني ملو�جهة �إجر�ء�ت رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص، و�إعالء �مل�رشوع �لوطني. 

لن نقف  “�إننا  �لفل�صطينيني بغزة،  �الإعالميني  �إعالمي نظمه منتدى  لقاء  وقال �حلية، خالل 

�لعالج  من  �ملر�صى  ومنع  �لدو�ء  قطع  �إىل  و�صلت  �لتي  �الإجر�ء�ت  هذه  �إز�ء  �الأيدي  مكتويف 

.
باخلارج“118

�لذي  �لق�صائية،  �ل�صلطة  قانون  تعديل  م�رشوع  �لفل�صطيني  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  رف�ص   •

تبحث �حلكومة �لفل�صطينية �إقر�ره، و�أو�صح بيان للمجل�ص �أنه “يف �جتماعه �ليوم باجلل�صة 

�لق�صائية  �ل�صلطة  قانون  على  �لتعديل  م�رشوع  رف�ص  �ملجل�ص  قرر   ،2017 ل�صنة   5 رقم 

لوزير  �مل�رشوع  �إعادة  ومتت  �لد�صتورية،  عدم  ب�صبهة  م�صوباً  كونه  �لعدل  وزير  من  �ملقدم 

جملة  برف�صه  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ص  بر�أي  م�صفوعاً  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  وجمل�ص  �لعدل 

.
وتف�صيالً“119

�أ�صاد  �لذي  فتح  حركة  بيان  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �عرت�ص   •

بالفل�صطينيني �لثالثة �لذين ��صت�صهدو� يف �لقد�ص بعد طعن �رشطية �إ�رش�ئيلية ُتوفيت الحقاً، 

وقال: “بدالً من �إد�نة �لعملية �الإرهابية ن�رشت حركة فتح �لتي يرت�أ�صها �أبو مازن بياناً يدين 

مقاتلي حر�ص �حلدود �لذين قتلو� �الإرهابيني، كما �أ�صاد هذ� �لبيان بالقتلة ونعتهم باالأبطال“. 

�أنه ال حدود للكذب وللوقاحة. �ل�صلطة �لفل�صطينية ترف�ص بطبيعة  “يبدو  �إنه  وقال نتنياهو 

�إد�نة عملية �لقتل وهي �صتدفع �الآن تعوي�صات مالية الأ�رش �لقتلة“. كما دعا نتنياهو  �حلال 
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�ملالية الأ�رش  بالكف فور�ً عن دفع �ملخ�ص�صات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “مطالبة  �إىل  �لعامل  دول 

.
�الإرهابيني، هذ� فقط ي�صجع �الإرهاب“120

�قتحمت وحد�ت خا�صة من قو�ت �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى، عقب ت�صدي م�صلني بهتافات   •

�لوحد�ت  تلك  وقامت  �ملغاربة.  باب  من  لالأق�صى  جديدة  ��صتفز�زية  القتحامات  �لتكبري 

�لقبلي، ثّم تخريب عدد منها، قبل �عتالء �صطح �جلامع، وحتطيم نو�فذ  مبحا�رشة �جلامع 

�أثرية، لت�صوير �مل�صلني �ملعتكفني، والإلقاء قنابل �لغاز �ل�صامة �لتي ت�صببت باإ�صابات و��صعة 

على  �الحتالل  قو�ت  �عتد�ء  مع  بالتز�من  �ل�صن،  وكبار  �ملر�صى  خ�صو�صاً  �مل�صلني،  بني 

.
121

�مل�صلني �أمام �جلامع �لقبلي بال�رشب

مبياه ملوثة  غزة  قطاع  بحر  مياه  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  ملركز  تقرير  ك�صف   • 

�ل�رشف �ل�صحي، و�أن حتويل �لبحر �إىل م�صتنقع كبري من مياه �ل�رشف �ل�صحي كارثة بيئية 

.
122

بكل �ملقايي�ص

االإثنني، 2017/6/19

�لفل�صطينية �ل�صلطة  قل�صت  �أن  بعد  غزة  لقطاع  �لكهرباء  �إمد�د�ت  بخف�ص  “�إ�رش�ئيل“  بد�أت   • 

�الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  �رشكة  �إن  �لفل�صطينية  �لطاقة  �صلطة  وقالت  للكهرباء،  ثمناً  تدفعه  ما 

خف�صت �إمد�د�تها �لبالغة 120 ميجاو�ط لقطاع غزة مبقد�ر 8 ميجاو�ط. و�أكدت ناطقة با�صم 

�لفل�صطينية يف ر�م �هلل بتغطية  �لتخفي�ص مت�صياً مع قر�ر �حلكومة  �الإ�رش�ئيلية بدء  �ل�رشكة 

.
123

تكلفة 70l% فقط من �لثمن �ل�صهري الإمد�د�ت كهرباء قطاع غزة

�ل�صلطة  رئي�ص  لدى  نية  وجود  قر�قع  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  نفى   •

.
124

�لفل�صطينية حممود عبا�ص الإلغاء هيئة �الأ�رشى ودجمها باحلكومة

طالبت �للجنة �ملركزية حلركة فتح يف بيان �صدر عقب �جتماعها برئا�صة حممود عبا�ص، حركة   •

حما�ص بتفكيك حكومة �لظل، ومتكني حكومة �لوفاق من ممار�صة �صلطاتها يف كافة �الأر��صي 

.
125

�لفل�صطينية، و�إز�لة كافة مظاهر �ل�صلطة يف �ملحافظات �جلنوبية

بيّنت معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي �رتفاعاً ي�صل �إىل 70.4l% يف عدد �لوحد�ت   •

خالل  �لغربية،  �ل�صفة  �أر��صي  على  �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  يف  ببنائها  �لعمل  بد�أ  �لتي  �ل�صكنية 

فرتة ني�صان/ �أبريل 2016 – �آذ�ر/ مار�ص 2017، مقارنة مع فرتة ني�صان/ �أبريل 2015 – �آذ�ر/ 

.
126

مار�ص 2016؛ حيث مّت بناء 2,758 وحدة �صكنية، مقابل 1,619 وحدة

قالت وكالة �الأونرو� �إن �صكان قطاع غزة عا�صو� على مدى ما يقارب من ع�رشة �أعو�م حتت   •

ح�صار �أر�صي وجوي �صديد �لق�صوة، �الأمر �لذي �أثر على جو�نب متعددة من حياتهم، و�إن 
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طلبة  من   %30l نحو  ويحتاج  �لقطاع،  خارج  �حلياة  يعرفون  ال  غزة  �أطفال  من  كامالً  جيالً 

.
127

�الأونرو� �إىل جل�صات عالج نف�صية و�جتماعية منظمة

الثالثاء، 2017/6/20

على  و�إدر�جها  حما�ص  حركة  باإد�نة  قر�ر  �إ�صد�ر  �إىل  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  و��صنطن  دعت   •

نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  وطالبت  لالإرهاب.  �ملجل�ص  قائمة 

�لفل�صطينية، �لق�صية  ب�صاأن  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عقدها  �لتي  �لدورية  �جلل�صة  خالل   هايل، 

جمل�ص �الأمن بـ“معاقبة جميع �لدول و�لهيئات“ �لتي تقدم �لدعم للحركة. وقالت هايل: “نحن 

بحاجة �إىل زيادة �ل�صغط على حما�ص حتى تنهي طغيانها �لذي متار�صه على �صكان غزة... 

�ملجل�ص، ويت�صمن تد�عيات لكل من  �إرهابية يف قر�ر ي�صدره  و�أن نقوم بت�صنيفها كمنظمة 

.
يقدم �لدعم حلما�ص“128

�أكد جمال حمي�صن، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، و�أحد م�صاعدي �لرئي�ص �لفل�صطيني   •

يوؤثر على  “�لقيام بخطو�ت ت�صعيدية جتاه حما�ص، مبا ال  ينوي  �أن عبا�ص  حممود عبا�ص، 

.
�صعبنا و�أهلنا يف قطاع غزة، ودون �مل�صا�ص مب�صاحلهم“129

خف�صت “�إ�رش�ئيل“، للمرة �لثانية يف غ�صون يومني، من قدرة �لكهرباء �لتي تزود بها قطاع   •

ميجاو�ط   12 مقد�ره  ما  خف�صت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  غزة  قطاع  يف  �لطاقة  �صلطة  وقالت  غزة، 

 .
130

�إ�صافية من �لكهرباء، لي�صبح جمموع ما جرى تخفي�صه يف يومني 20 ميجاو�ط

   The Interdisciplinary Center Herzliya �لتخ�ص�صات  متعدد  هرت�صليا  مركز  �أطلق   •

موؤمتر هرت�صليا �لـ 17، مب�صاركة فعالة ملندوبني عن �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة فتح. وتتمثل 

�لرئي�ص  م�صت�صار  من  كل  �ملوؤمتر  يف  �صيلقيها  وخطابات  كلمات  عب  �لفل�صطينية  �مل�صاركة 

�إىل  �صعث،  نبيل  فتح  حركة  يف  �لدولية  �لعالقات  وم�صوؤول  �لدولية  للعالقات  عبا�ص  حممود 

جانب مد�خلة من رئي�ص ما ي�صمى بلجنة �لتو��صل مع �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي �إليا�ص �لزنانريي، 

�أمن �ملياه يف �ملنطقة وتاأثري�ته، ي�صارك  �إىل م�صاركة فل�صطينية يف جل�صة مغلقة حول  �إ�صافة 

�الأردنية  �ململكة  �الأردن يف  ند�ء جدالين، رئي�ص هيئة مياه و�دي  �لفل�صطينية  �إىل جانب  فيها 

.
131

�لها�صمية، �صعد �حلمر

تنفيذ عملية  �الإ�رش�ئيلي، بعد حماولته  فل�صطيني بر�صا�ص قو�ت �الحتالل  ��صت�صهد �صاب   •

.
132

طعن بالقرب من �حلاجز �لع�صكري �لقريب من قرية جبع �صمال �رشق �لقد�ص �ملحتلة

“بد�أ �لعمل �ليوم  قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف تغريدة له عب تويرت:   •

على �الأر�ص، كما وعدت، الإقامة جتمع �صكاين جديد ل�صكان عمونا“. و�أ�صاف: “بعد ع�رش�ت 
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و�ل�صامرة  يهود�  يف  جديدة  م�صتوطنة  يبني  وزر�ء  رئي�ص  �أول  �أكون  �أن  حقي  من  �ل�صنني، 

.
)�ل�صفة �لغربية(“133

نقل موقع �أن �آر جي �الإ�رش�ئيلي �أن وزير �الت�صاالت �الإ�رش�ئيلي �أيوب قر� �رشح يف حديث   •

مع وكالة بلومبريغ Bloomberg، �أن “هناك �حتماالً كبري�ً جد�ً باأن تكون الإ�رش�ئيل عالقات 

تتباحثان،  و�ل�صعودية  “�إ�رش�ئيل“  فاإن  قر�،  وبح�صب  �ل�صعودي“.  �لتحالف  ت�صميه  ما  مع 

عن طريق و�صطاء �أمريكيني، يف خمتلف �الأن�صطة �لتي تثبت نو�يا �لطرفني يف تطوير عالقات 

قوله.  حّد  على  �لفل�صطينيني،  مع  �ل�رش�ع  فيها  يحل  �لتي  �للحظة  يف  مك�صوفة  ديبلوما�صية 

و�أ�صاف �أنه جتري مناق�صة “�إمكانية فتح م�صالح �إ�رش�ئيلية يف �ل�صعودية، و�ل�صماح للطائر�ت 

�الإ�رش�ئيلية بالتحليق يف �ملجال �جلوي لل�صعودية، �الأمر �لذي يقل�ص �لرحالت �جلوية الآ�صيا 

.
بثالث �صاعات“134

قال �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف،   •

ذلك  يف  مبا  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �حلالة  حول  �لدورية  �الأمن  جمل�ص  جل�صة  يف  قدمها  �إفادة  يف 

غزة  قطاع  �إىل  �لكهرباء  من  �إمد�د�تها  بتخفي�ص  قامت  “�إ�رش�ئيل  �إن  �لفل�صطينية،  �لق�صية 

.
135

بن�صبة 5l% بناء على طلب فل�صطيني“، دون ت�صمية �جلهة �لتي طلبت �لتخفي�ص

االأربعاء، 2017/6/21

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، كبري م�صت�صاري �لبيت �الأبي�ص   •

جاريد كو�صرن Jared Kushner، و�ملوفد �الأمريكي لـ“عملية �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت. 

و��صح  ب�صكل  �لق�صايا  كافة  بحث  �للقاء  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  وقال 

مبد�أ  على  �أكد  عبا�ص  �أن  و�أ�صاف  كافة.  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  �إىل  تطرق  حيث  ومعمق، 

�ل�رشقية“ على حدود “�لقد�ص  �مل�صتقلة وعا�صمتها  �لفل�صطينية  �لدولة  �لدولتني الإقامة   حّل 

�صنة 1967، كما جدد �لتز�مه بتحقيق �ل�صالم �لعادل و�ل�صامل، �لقائم على قر�ر�ت �ل�رشعية 

.
136

�لدولية، ومبادرة �ل�صالم �لعربية

يف �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  لت�رشيحات  رف�صها  عن  حما�ص  حركة  عبت   • 

�لت�رشيحات  هذه  �أن  �إىل  �لنظر  الفتة  �حلركة،  فيها  هاجمت  و�لتي  هايل،  نيكي  �ملتحدة  �الأمم 

هذه  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �لقانوع،  �للطيف  عبد  �حلركة  با�صم  �لناطق  وقال  خطرية. 

�لت�رشيحات �متد�د حلملة �لتحري�ص �ملتز�يدة �صّد حما�ص، و�لتي تتفق مع مو�قف �الحتالل 

�أن كل حماوالت و�صم  �لقانوع على  و�أكد  �ملنطقة.  �الإرهاب يف  ر�أ�ص  �لذي يثل  �الإ�رش�ئيلي 

�الحتالل،  تقاوم  وطني  حترر  حركة  حما�ص  و�صتبقى  بالف�صل  �صتبوء  باالإرهاب  �حلركة 

.
137

وتد�فع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �مل�رشوعة
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قالت حركة حما�ص �إن دخول �لوقود �مل�رشي �خلا�ص بت�صغيل حمطة توليد �لكهرباء لقطاع   •

غزة، “خطوة مهمة“ يف مو�جهة �حل�صار �الإ�رش�ئيلي. و�أو�صح �ملتحدث با�صم �حلركة حازم 

قا�صم، يف بيان له، �أن دخول �لوقود �مل�رشي، من �صاأنه “تعزيز �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني يف 

غزة“. و�أ�صاف قا�صم �أن “هذه �ال�صتجابة �مل�رشية حلاجات �صعبنا يف غزة، هي خطوة مقدرة 

وم�صكورة، وتعك�ص �لدور �مل�رشي �لتاريخي و�لقومي �لد�عم ل�صمود �صعبنا �لفل�صطيني، 

 .
وحلقوقه ومطالبه �لعادلة“138

عّب وزير �ملالية و�لتخطيط �صكري ب�صارة عن �رتياحه لقر�ر �ملحكمة �لفيدير�لية يف و��صنطن   •

�لتحرير  ومنظمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  �أعو�م  �أربعة  منذ  قائمة  �إ�صافية  دعوى  باإ�صقاط 

�ملحاكم  يف  و�ملنظمة  �ل�صلطة  �صّد  �ملرفوعة  �لق�صايا  —�إحدى  �لدعوى  وكانت  �لفل�صطينية. 

�الأمريكية— قد رفعت من قبل جمموعات يينية حتاول �حل�صول على تعوي�صات مالية، 

يحملون  مو�طنون  خاللها  وُجرح  ُقتل  عمليات  عن  بامل�صوؤولية  و�ملنظمة  �ل�صلطة  متهمة 

لنحو و�صلت  مالية  بتعوي�صات  �ملدعون  طالب  وحيث  و�الإ�رش�ئيلية،  �الأمريكية   �جلن�صية 

.
139

900 مليون دوالر �أمريكي

اخلمي�س، 2017/6/22

�ل�صلطة  رئي�ص  �إن  هرت�صليا،  موؤمتر  يف  ليبمان،  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

�لفل�صطينية حممود عبا�ص يحاول �إثارة حرب بني حركة حما�ص و“�إ�رش�ئيل“ من خالل قطع 

.
140

�الإمد�د�ت �إىل قطاع غزة

�ألقى مفو�ص �لعالقات �لدولية يف حركة فتح نبيل �صعث خطاباً با�صم �لرئي�ص حممود عبا�ص،   •

با�صتحقاقات  �اللتز�م  �ملتعاقبة  �الحتالل  حكومات  رف�ص  فيه  �أعلن  هرت�صليا،  موؤمتر  �أمام 

�تفاق �أو�صلو، الفتاً �لنظر �إىل �أنه “منذ عودة نتنياهو للحكم يف واليته �لثانية من �لعام 2009، 

و�إىل غاية �ليوم، مار�صت حكومة �الحتالل �صيا�صة تقدمي �رشوط م�صبقة يف كل مرة جديدة 

تقرتب فيها �ملفاو�صات من حتقيق تقدم حقيقي“. وقال �صعث �إن “�ل�صعب �لفل�صطيني قدم 

فل�صطينية  دولة  وباإقامة  باإ�رش�ئيل  �العرت�ف  جمرد  من  �أو�صلو  يف  و�ملوؤملة  �لكبرية  تنازالته 

من   %22l على  دولة  �إقامة  يعني  مبا  �ملحتلة،  �لقد�ص  وعا�صمتها  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف 

.
فل�صطني �لتاريخية“141

مليون  �إىل  �صتحتاج  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إن  �صهال  �أبو  ماأمون  �لفل�صطيني  �لعمل  وزير  قال   •

2030، من خالل �ال�صتثمار يف �أنظمة �لتعليم، وحت�صني مهار�ت  وظيفة جديدة بحلول �صنة 

.
142

�ل�صباب وجتهيزهم ل�صوق �لعمل
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قلّل �لناطق با�صم حركة حما�ص �صامي �أبو زهري، من �صاأن تهديد�ت قائد �ملنطقة �جلنوبية   •

بجي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحّق �ملقاومة �لفل�صطينية. وقال �أبو زهري، يف ت�رشيح �صحفي، 

�إن “تلك �لتهديد�ت ال تخيف �صعبنا“. و�أ�صاف �أن على �الحتالل �أن يفكر كثري�ً قبل �تخاذ �أي 

قر�ر للحرب. وكان قائد �ملنطقة �جلنوبية بجي�ص �الحتالل �إيال ز�مري Eyal Zamir   قد �أطلق 

.
143

جمموعة من �لت�رشيحات �لتي يتوعد بها قطاع غزة و�ملقاومة �لفل�صطينية

�أكدت كتائب �لق�صام �أن يوم �لقد�ص �لعاملي هو منا�صبة لر�ّص �صفوف �الأمة وتوحيد جهودها   •

وت�صحيح بو�صلتها ليكون هدفها حترير �لقد�ص وفل�صطني وكن�ص �الحتالل. و�صددت على 

��صتئ�صال  يف  ملهمتها  تنطلق  و�أن  �جلانبية،  معاركها  عن  �الأمة  تتوقف  �أن  �الأو�ن  �آن  قد  �أنه 

.
144

�ل�رشطان �لذي ينخر �أو�صالها، وهو �الحتالل

�أ�صدر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو تعليماته الإطالق م�رشوع بناء ��صتيطاين   •

�صخم، يف �رشقي �لقد�ص، ي�صمل �صبعة �آالف وحدة �صكنية جديدة، �صمن خمطط “تعزيز مكانة 

ترجمان مئري  �لقد�ص،  بلدية  رئي�ص  نائب  وقال  الإ�رش�ئيل“.  �أبدية  كعا�صمة  �ملوحدة   �لقد�ص 

رئي�ص  لديو�ن  �لعام  �ملدير  �إن  و�لبناء،  �لتخطيط  جلنة  يرت�أ�ص  �لذي   ،Meir Turgeman

للتنظيم  �للو�ئية  �للجنة  لرئي�صة  �لب�رشى“  “هذه  �أبلغ   ،Eli Groner غرونر  �إيلي  �حلكومة، 

.
145Jerusalem District Planning and Building Committee و�لبناء يف �لقد�ص

موؤمتر  خالل  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  طالب   •

زيارة  �أجل  من  لنتنياهو  دعوة  بتوجيه  �لعزيز  عبد  بن  �صلمان  �ل�صعودي  �مللك  هرت�صليا، 

�ل�صلمية يف �لعملية  �أجل دفع  “من  �لدعوة بكونها   �الأخري للمملكة ودول �خلليج، مبر�ً هذه 

.
�ل�رشق �الأو�صط“146

برحاب �لف�صيل  رم�صان  �صهر  من   27 �لـ  ليلة  فل�صطيني  مو�طن  �ألف   300 نحو  �أحيا   • 

.
147

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، بالرغم من �إجر�ء�ت �الحتالل �مل�صددة يف �ملدينة �ملقد�صة

�أعلنت �صلطة �لطاقة يف قطاع غزة عن ت�صغيل حمطة �لكهرباء بكميات �لوقود �مل�رشي �لتي   •

دخلت للمرة �الأوىل من معب رفح، و�أن حمطة �لتوليد دخلت �خلدمة بقدرة مولدين �ثنني بعد 

.
148

و�صول �لوقود �مل�رشي �إليها

اجلمعة، 2017/6/23

د�نت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية ما تناقله �الإعالم �لعبي عن تطبيق خطة تهويدية جديدة،   •

تهدف �إىل تغيري معامل منطقة باب �لعمود يف �رشقي �لقد�ص �ملحتلة، وطم�ص هويتها �لتاريخية 

و�حل�صارية، من خالل تكثيف �لتو�جد �لع�صكري و�ل�رشطي يف �ملنطقة، وبناء �أبر�ج ع�صكرية 
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��صتفز�زية فيها، وو�صع م�صار�ت حديدية تنكيلية ملرور �ملو�طنني �لفل�صطينيني وتفتي�صهم، 

وغريها. و��صتهجنت، يف بيان لها، ال مباالة و�صمت �ملجتمع �لدويل ومنظمات �الأمم �ملتحدة 

يف  �مل�صبوق  وغري  �خلطري  �لت�صعيد  هذ�  �إز�ء  �ليون�صكو،  منظمة  مقدمتها  ويف  �ملخت�صة 

�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية �جل�صيمة للقانون �لدويل، خ�صو�صاً و�أنها تتم على مر�أى وم�صمع من 

 .
149

�لعامل كله

�مل�رشية  �ل�صلطات  توريد  �صقفة  خليل  غزة  قطاع  يف  �ملالية  بوز�رة  �لبرتول  هيئة  مدير  �أكد   •

�لتفاهمات  �ل�صوالر مّت بناء على  �أن توريد  �ل�صوالر �مل�رشي. وبنّي �صقفة  �ألف لرت من   700

�الأخرية مع م�رش، موؤكد�ً �أنها ت�صمنت توريده للقطاع �لتجاري وحمطة كهرباء غزة. وذكر 

.
150

�أن �لكميات �ملوردة على مد�ر يومني بلغت 1.2 مليون لرت

حّذر �الأمني �لعام لـ“حزب �هلل“ �للبناين ح�صن ن�رش�هلل “�إ�رش�ئيل من �أنها �إذ� �صنّت حرباً على   •

�صورية �أو لبنان، لي�ص من �ملعلوم �أن يبقى �لقتال لبنانياً - �إ�رش�ئيلياً �أو �صورياً - �إ�رش�ئيلياً، 

�الأجو�ء  تفتح  قد  لكن  مبا�رش،  �صكل  يف  تتدخل  قد  دوالً  هناك  �إن  �أقول  �أنني  يعني  ال  وهذ� 

لع�رش�ت �الآالف، بل مئات �آالف �ملجاهدين و�ملقاتلني من كل �أنحاء �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي 

.
ليكونو� �رشكاء يف هذه �ملعركة“151

�لتقى �ملوفد �الأمريكي لـ“عملية �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت بعائلتي �جلنديني �الإ�رش�ئيليني   •

هد�ر  �جلنديني  عائلتا  ح�رشه  �للقاء  �أن  �لعا�رشة  �لعبية  �لقناة  وذكرت  غزة.  يف  �الأ�رشى 

�إن�صانية لالأمم �ملتحدة جتاه  �أي مبادرة  �آرون، وطالبتا ب�رشورة ��صرت�ط  جولدن و�صاوؤول 

حركة  ت�رشفات  �أ�صماها  ما  ب�صبب  غ�صبه  عن  غرينبالت  عّب  فيما  �جلنود.  با�صتعادة  غزة 

حما�ص باحتجاز �جلنود، و��صفاً �لفعل بالعمل غري �الإن�صاين، و�أنه يقف مع عائالت �جلنود 

.
152

يف مطالبها �لعادلة

ال�صبت، 2017/6/24

وقال  �الإلكـــرتونية.  �جلر�ئـم  قانون  على  عبا�ص  حممود  �لفل�صــطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �صادق   •

م�صت�صار �لرئي�ص لل�صوؤون �لقانونية ح�صن �لعوري �إن �لقانون �صيعمل على تنظيم �ملعامالت 

و�أ�صاف  �الجتماعي.  �لتو��صل  ومو�قع  �الإعالمية،  �الإلكرتونية  �ملو�قع  وعمل  �الإلكرتونية، 

�لعوري �أن قانون �لعقوبات مل يكن ي�صمل �لقطاع �الإلكرتوين، باعتباره قطاع م�صتجد، لذلك 

جاء هذ� �لقانون ليعمل على تنظيم هذ� �لقطاع �ملهم، من حيث فر�ص عقوبات على من يخل 

.
153

بال�صلوك �لعام، �أو �لتحري�ص من خالل هذه �ملو�قع

�إىل  قريباً  �صيعود  �لتيار  قادة  من  عدد�ً  �إن  دحالن،  تيار  �أقطاب  �أحد  ز�يدة،  �أبو  �صفيان  قال   •

.
154

�لقطاع، على �أن يعود دحالن يف مرحلة تالية
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قالت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �إن جميع من ّمرو� بتجربة �العتقال من �لفل�صطينيني،   •

و�لذين ُيقدر عددهم مبليون فل�صطيني، تعر�صو� ل�صكل �أو �أكرث من �أ�صكال �لتعذيب �جل�صدي 

�أفر�د �لعائلة، وقد تعر�صت �لغالبية  �أو  �أمام �جلمهور  و�لنف�صي، و�الإيذ�ء �ملعنوي، و�الإهانة 

.
155ً

منهم الأكرث من �صكل من �أ�صكال �لتعذيب، و�لتي جتاوزت �لثمانني �صكال

ومع�صكر�ت  مقر�ت  على  �الإ�رش�ئيلي  �حلربي  �ل�صالح  طري�ن  نفذها  �لتي  �لغار�ت  �أ�صفرت   •

تابعة جلي�ص �لنظام يف �صورية، يف مدينة �لبعث مبحافظة �لقنيطرة، عن �صقوط �صبعة جنود 

.
156

قتلى على �الأقل

االأحد، 2017/6/25

�حل�صار  ملو�جهة  �حلركة  �صعي  �حلية،  خليل  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  �أكد   •

على �لقطاع وك�رشه، منبهاً �إىل �أن ��صتمر�ر �صيا�صة �حل�صار هي حماولة لك�رش �إر�دة �صعب 

�لفل�صطيني. وقال �حلية، خالل خطبة �لعيد يف �صاحة �ل�رش�يا مبدينة غزة: “طرقنا كل �الأبو�ب 

لك�رش �حل�صار عن غزة، وطرقنا �أبو�ب �أ�صقائنا يف م�رش فوجدنا بو�بة مفتوحة“. و�أ�صاف: 

�إىل �طمئنان �حلركة  “�صكر�ً م�رش، وغزة فرحة، م�رشورة بالبو�بات �لتي �صتفتح“، م�صري�ً 
.
لوعود م�رش بـ“�أال يبقى �حل�صار على غزة م�صتمر�ً“157

“�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان �إن �لواليات �ملتحدة معنية باإخ�صاع  قال �ل�صفري �الأمريكي لدى   •

حركة حما�ص، و��صفاً �حلركة بـ“�ملنظمة �الإرهابية �لوح�صية“. و�أ�صاف، يف كلمة �ألقاها خالل 

�إ�صافة ��صم هد�ر جولدن �إىل “لوحة �ل�رشف“ بالقد�ص، قائالً: “لدى �لواليات �ملتحدة �لتز�م 

.
باإخ�صاع حما�ص وذلك على �صوء رف�ص �حلركة �إعادة جثة �ل�صابط جولدن“158

�أمام معاً  لل�صالة  و�لرجال  للن�صاء  م�صاحة  الإيجاد  خطة  عن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  تخلت   • 

.
159

حائط �لب�ق يف �لقد�ص

�أعلنت حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( �أنها متكنت من   •

يورو  مليون   190 بقيمة  مناق�صة  من   Egged )�إيغد(  �الإ�رش�ئيلية  �حلافالت  �رشكة  حرمان 

يف  �ملو��صالت  خطوط  الإد�رة  �لهولندية  �حلكومة  طرحتها  دوالر(،  مليون   212.45 )نحو 

.
160

�صمال هولند�

االإثنني، 2017/6/26

حول  �ل�صهيوين  �الحتالل  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  ت�رشيحات  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

على  تدلل  لها“  �الأ�رشى  �جلنود  جثث  الحتجازها  حّد  وو�صع  حما�ص  باإخ�صاع  “�لتز�مهم 
�لناطق  ل�صان  على  �حلركة  وو�صفت  �لفل�صطيني.  و�ل�صعب  �حلركة  �صمود  لعو�مل  جهله 
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لل�صفري  ر�صالة  برهوم  ووّجه  و�لرعناء“.  بـ“�لوقحة  �لت�رشيحات  برهوم  فوزي  با�صمها 

�لبا�صلة �صتحطم  “غزة �ملحا�رشة ك�صفت زيفكم، وحما�ص ومقاومة �صعبنا  �الأمريكي قائالً 

.
كل معادالتكم“161

نفى �لقيادي �ملقرب من �لنائب حممد دحالن، �صفيان �أبو ز�يدة �صحة �لوثيقة �لتي يتم تد�ولها   •

يف و�صائل �الإعالم حول نتائج �حلو�ر مع حما�ص يف �لقاهرة. و�أكد �أبو ز�يدة �أن �لوثيقة مزورة 

حما�ص.  مع  للحو�ر  حقيقية  نتائج  باأي  لها  عالقة  ال  �إعالمية  فبكات  وهي  �صحيحة  وغري 

وكانت هناك وثيقة ُن�رشت عب و�صائل �الإعالم عن نتائج لقاء دحالن - حما�ص يف �لقاهرة، 

.
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تتكون من 15 بند�ً، وتهدف �إىل �إغالق ملف �مل�صاحلة �ملجتمعية ب�صكل كامل

قالت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا، يف تقرير لها مبنا�صبة �ليوم �لعاملي مل�صاندة   •

�صحايا �لتعذيب، �إن “�ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �صجون �أجهزة �أمن �ل�صلطة يتعر�صون ل�صتى 

�صنوف �لتعذيب، �أبرزها �ل�رشب �ملبح و�لتعليق كالذبيحة“، و�إنه “خالل �صنو�ت �لتعذيب 

�ملنهجي قتل �صبعة مو�طنني حتت �لتعذيب، وال تز�ل �أجهزة �أمن �ل�صلطة متار�ص �لتعذيب على 

نطاق و��صع يف ظّل قر�ر �صيا�صي د�عم لالأجهزة �الأمنية وغياب �أي رقابة ق�صائية“. و�أ�صاف 

�لتقرير �أنه ال يعرف على وجه �لدقة عدد �ملعتقلني يف �صجون �أمن �ل�صلطة، ففي �لربع �الأول 

وطالب  حمررون  �أ�رشى  معظمهم  و��صتدعاء،  �عتقال  حاالت   1,007 �صجل   2017 �صنة  من 

تعر�ص �لكثريون منهم للتعذيب، ويف �صنة 2016 قّدر عدد من تعر�صو� لالعتقال و�ال�صتدعاء 

.
163ً

بـ 2,224 مو�طنا

الثالثاء، 2017/6/27

�ملو�قع  من  عدد�ً  يونيو،  حزير�ن/  �صهر  خالل  بر�ك،  �أحمد  �لفل�صطيني  �لعام  �لنائب  حجب   •

حممد  فتح  حركة  من  �ملف�صول  و�لقيادي  حما�ص  حركة  من  �ملقربة  �الإعالمية،  �الإلكرتونية 

دحالن. وهذه �ملو�قع �ملحجوبة هي: �صبكة قد�ص �الإخبارية، ووكالة قد�ص بر�ص �الإخبارية، 

ومركز  �صفا،  �لفل�صطينية  �ل�صحافة  ووكالة  للحو�ر،  وفل�صطني  �لف�صائية،  �الأق�صى  وقناة 

لالأنباء،  �صهاب  ووكالة  الين،  �أون  وفل�صطني  �الآن،  فل�صطني  ووكالة  لالإعالم،  فل�صطني 

 و�أمامة �الإخباري، و�أجناد �الإخباري، و�إن اليت بر�ص، و�أمد، وفر��ص بر�ص، و�لكر�مة بر�ص،

.
164

و�لكوفية بر�ص، و�صفا، و�صوت فتح �الإخباري، ووكالة فل�صطني بر�ص لالأنباء

�صنّت طائر�ت �إ�رش�ئيلية ثالث غار�ت على مو�قع يف قطاع غزة، مل ت�صفر عن وقوع �إ�صابات.   •

وقال �لناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �إن طائر�ت �صالح �جلو، �أغارت على موقعنْي تابعنْي 

على  رد�ً  �لغار�ت  “تاأتي  له:  بيان  يف  و�أ�صاف  غزة.  قطاع  وجنوب  �صمال  يف  حما�ص  ملنظمة 
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 Sha‘ar[ هانيغيف  �صاعار  �الإقليمي  �ملجل�ص  �أر��صي  باجتاه  �صاروخية  قذيفة  �إطالق 

.
165

�.“]HaNegev Regional Council

بد�ية  منذ  �أنه   Nadav Argeman �أرغمان  ند�ف  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  رئي�ص  ك�صف   •

�صّد  فد�ئية  لعمليات  خمطط   2,000 من  �أكرث  �إىل  �لو�صول  من  �جلهاز  “متكن   2016 �صنة 

�أرغمان، خالل موؤمتر  �إ�رش�ئيل، وذلك بو��صطة تن�صيقات تكنولوجية و��صتخبارية“. وقال 

�ل�صايب �لذي عقد يف جامعة تل �أبيب، �إنه مّت �عتقال �ملئات منهم، وت�صليم ق�صم �آخر لل�صلطة 

.
166

�لفل�صطينية، وحتذير ق�صم ثالث

�أطلق جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي �صندوق ليبتاد Libertad، �لذي �صي�صكل ذر�عاً �إ�صافياً يف   •

من  �ملو�صاد  �صيمّكن  �ل�صندوق  للجهاز.  �لتكنولوجية  �لقوة  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �جلهود  �إطار 

�إجر�ء �لبحث و�لتطوير بوترية �رشيعة بغية �لتعاظم �لتكنولوجي، وحتقيق �أهد�فه �ملختلفة يف 

.
167

بيئة �بتكارية ومليئة بالتحديات، مع �لرتكيز على �مل�صالح ذ�ت �ل�صلة بن�صاطه

حّذر �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان من �لتدهور �حلاد غري �مل�صبوق يف �الأو�صاع   •

�الإن�صانية يف قطاع غزة. ونبّه يف “مذكرة حتديث موقف“ ب�صاأن �الأو�صاع يف قطاع غزة �إىل �أن 

�صكان �لقطاع يعي�صون و�حدة من �أكرث �الأزمات �لتي مرو� بها �صدًة منذ بدء فر�ص �حل�صار 

عليه يف �صنة 2006، و�أنه قد و�صل عدد �الأدوية �لتي �نعدمت بالكامل يف “م�صتودع �أدوية غزة 

 �ملركزي“ �إىل 170 �صنفاً، بن�صبة 33l% من �إجمايل عدد �أ�صناف �الأدوية �الأ�صا�صية، فيما ال يز�ل

 نحو 37 �صنفاً من �أ�صل 67 �صنفاً من �أدوية مر�ص �ل�رشطان معدومة، وهو ما يعني �أن نحو

.
168

70l% من �لرعاية �لطبية و�خلدمات �ملقدمة ملر�صى �ل�رشطان باتت متوقفة ب�صكل �صبه كامل

ن�رشت �لوكالة �ليهودية �لعاملية يف خمتلف �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية بياناً عاماً �تهمت فيه حكومة   •

للخطر  �ليهودي  �ل�صعب  م�صتقبل  “تعّر�ص  �أنها  نتنياهو،  بنيامني  برئي�صها  ممثلة  �الحتالل 

وتهدد وحدته“، وذلك �إثر قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إلغاء خمطط لتخ�صي�ص �صاحة ل�صالة 

�أحز�ب  �صغط  حتت  وذلك  �لب�ق،  �صاحة  يف  و�لليب�ليني  و�ملحافظني  �الإ�صالحيني  �ليهود 

.
169

�حلريدمي

االأربعاء، 2017/6/28

يف �لفل�صطينية  للحكومة  طارئة  جل�صة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  تر�أ�ص   • 

ر�م �هلل، و�أكد �أهمية ��صتمر�ر �لعمل من �أجل �لو�صول �إىل م�صاحلة وطنية �صمن خطته �لقائمة 

على حّل �للجنة �الإد�رية يف قطاع غزة، ومتكني �حلكومة من �أد�ء مهامها يف قطاع غزة، و�إجر�ء 

.
170

�النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية
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نفت حركة حما�ص �صحة ما مّت تد�وله يف و�صائل �الإعالم حول �تفاق يف �لقاهرة، �أطلق عليه   •

.
171

��صم “وثيقة وفاق وطني لبناء �لثقة“، موؤكدة عدم وجود هذه �لوثيقة من �الأ�صا�ص

�الأغا  يو�صف  �لطفل  ��صت�صهاد  �لقدرة  �أ�رشف  غزة  يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  �أعلن   •

مب�صت�صفى �لرنتي�صي لالأطفال بغزة بعد �نتظار حتويلته منذ 17 يوماً. و�أ�صار �لقدرة �إىل �أنه 

�لطفل �لر�بع �لذي ي�صت�صهد ب�صبب توقف �لتحويالت �لعالجية، يف �أقل من 48 �صاعة. وبذلك 

.
يرتفع عدد �صهد�ء �لتحويالت �لعالجية �إىل 12 �صهيد�ً منذ بد�ية �صنة 1722016

�لفل�صطينية يف قطاع غزة بتنفيذ مرحلة جديدة من  �لوطني  �لد�خلية و�الأمن  �رشعت وز�رة   •

�إجر�ء�ت �صبط �حلدود �جلنوبية مع م�رش. وت�صمل �ملرحلة �الأوىل من هذه �الإجر�ء�ت تعبيد 

منظومة  ن�رش  جانب  �إىل  كم،   12 بطول  �جلنوبي  �حلدودي  �ل�رشيط  على  �لطريق  وت�صوية 

مر�قبة بالكامري�ت و�أبر�ج مر�قبة، �إ�صافة �إىل تركيب �صبكة �إنارة كاملة. وقال �للو�ء توفيق 

�إن�صاء منطقة  �لعمل على  �إنه يجري حالياً  �لوطني،  �لد�خلية و�الأمن  نعيم، وكيل وز�رة  �أبو 

عازلة على �حلدود بعمق مئة مرت د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية بحيث ت�صبح منطقة ع�صكرية 

.
173

مغلقة

�أن عدد نو�ب �ملجل�ص  �أكد �لناطق �الإعالمي ملركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات ريا�ص �الأ�صقر   •

�إعادة  بعد  نائباً،   12 �إىل  �رتفع  �الحتالل  �صلطات  لدى  �ملختطفني  �لفل�صطينيني  �لت�رشيعي 

.
174

�ختطاف �لنائب عن كتلة �لتغيري و�الإ�صالح حممد بدر من �خلليل

دعم  يف  �لكبري  قطر  دور  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ثّمن   •

�للحمة �خلليجية  �أن تعود  �لفل�صطيني، ر�جياً  �ل�صعب  �لفل�صطينية ووقوفها بجانب  �لق�صية 

لقاء خا�ص  و�أكد م�صعل، يف  �الأ�صقاء.  �لفرقة بني  يتم نزع فتيل  و�أن  ل�صابق عهدها وقوتها، 

نظمته حما�ص يف �لن�صري�ت و�صط قطاع غزة، �أن وحدة �ل�صف �لعربي و�خلليجي من م�صلحة 

�لق�صية �لفل�صطينية، وحما�ص، وم�صلحة �الأمة و�ملنطقة وق�صاياها و�أمنها، حتى تقوم �الأمة 

.
175

�لعربية و�الإ�صالمية بدورها �ملطلوب يف مو�جهة �الحتالل �ل�صهيوين و�أعد�ء �الأمة

وكرّر  حما�ص،  حركة  على  عنيفاً  هجوماً  �أدلي�صتاين  يويل  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  رئي�ص  �صّن   •

�لتي  �ملاأ�صاوية  �الأو�صاع  م�صوؤولية  “تتحمل  �لتي  هي  باأنها  لها،  �الإ�رش�ئيلية  �التهامات 

�الأعلى  �ملجل�ص  يف  �ألقاه  خطاب  خالل  �أدلي�صتاين،  وو�صف  غزة“.  قطاع  �صكان  يعي�صها 

�لفيدر�يل �لرو�صي Federation Council )Russia(l، يف زيارة ر�صمية هي �الأوىل له ملو�صكو 

ب�صفته رئي�صاً للكني�صت، و�صف حما�ص باأنها “ت�صتهرت بحياة �صكان قطاع غزة بنف�ص مقد�ر 

.
��صتهتارها بحياة �ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني“176
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خلطة  للرتويج  فيديو  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  ن�رش   •

للقطاع،  و�ل�صادر�ت  �لو�رد�ت  بو�صول  لل�صماح  غزة  �صاطئ  قرب  �صناعية  جزيرة  �إقامة 

.
177

وخلروج ودخول مو�طنيه، وذلك بعد �أن كان يتحدث فقط عن هذه �خلطة

رف�ص جمل�ص �لطائفة �الأرثوذك�صية يف �لنا�رشة بيع �الأوقاف �مل�صيحية و�لتفريط بها، وحّمل   •

�لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث كامل �مل�صوؤولية عن مترير وتنفيذ هذه �ل�صفقات، كذلك طالبه 

�القت�صادية،   Calcalist كلكلي�صت  �صحيفة  ك�صف  �أعقاب  يف  وذلك  �إلغائها،  على  بالعمل 

 �لتابعة ملجموعة يديعوت �أحرونوت، عن قيام بطريركية �ليونان �الأرثوذك�ص ببيع 500 دومن

�لفل�صطيني  �لطالبية  حي  يف  خ�صو�صاً  �لقد�ص،  يف  �لبطريركية  �أر��صي  من   )
2
م �ألف   500(

�لعريق، وحي “نيوت“ يف �ل�صطر �لغربي من �ملدينة، على مقربة من دير �مل�صلبة �لقريب من 

.
178

مبنى �لكني�صت، �إىل جهات �إ�رش�ئيلية

من  �أطلقت  قذ�ئف  �صقوط  �أعقاب  يف  للجوالن،  زيارته  خالل  نتنياهو،  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�صورية: “نحتفل بالذكرى �لـ 40 لتاأ�صي�ص بلدة كات�رشين عا�صمة �جلوالن. قلت هنا �إننا لن 

نقبل بانزالق �لنري�ن �إىل �أر��صينا، و�إننا �صرند على �أي �إطالق نار. وخالل �لكلمة �لتي �ألقيتها 

�صقطت د�خل �أر��صينا قذ�ئف �أطلقت من �لطرف �ل�صوري، وجي�ص �لدفاع قد رّد على ذلك. 

.
نحن نهاجم من يهاجمنا، هذه هي �صيا�صتنا و�صن�صتمر فيها“179

اخلمي�س، 2017/6/29

�أكد �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات، خالل كلمة دولة   •

�أن �ل�صعب �لفل�صطيني يار�ص حقه �مل�رشوع يف �لدفاع عن نف�صه  فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة، 

�صّد جر�ئم �حلرب �لتي ترتكبها �صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صده، باحتاللها �مل�صتمر منذ 

خم�صة عقود. وقدم عريقات عر�صاً لطبيعة �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية. ويف رده على �صوؤ�ل ل�صحفي 

�إ�رش�ئيلي ب�صاأن �عتبار حركة حما�ص وقوى فل�صطينية حركات �إرهابية، رّد عريقات بالتاأكيد 

.
180

على �أنها جزء ال يتجز�أ من �ل�صعب �لفل�صطيني ون�صاله �صّد �الحتالل

�أمنية  حالة  �أي  بوجود  ت�صمح  لن  حركته  �أن  على  �لزهار  حممود  حما�ص  يف  �لقيادي  �صدد   •

لبنامج  حديثه  خالل  �لزهار،  وبنّي  غزة.  قطاع  يف  �ملقاومة  ببنامج  ت�رش  وع�صكرية 

“ها�صتاق“ على قناة �جلزيرة، �أن هناك لقاء�ت جمعت وفد�ً من حركته مع �أع�صاء حم�صوبني 
موؤخر�ً.  غزة  قطاع  د�خل  �أم  م�رش  يف  �صو�ء  دحالن  حممد  �لت�رشيعي  باملجل�ص  �لنائب  على 

ونّوه �إىل �أن �للقاء �لذي جمع �لوفد�ن مب�رش �أ�صفر عن �التفاق على جمموعة ق�صايا، �أبرزها 
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تفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إدخال �لكهرباء و�لدو�ء لغزة، و�ل�صعي لفتح معب رفح، و�إجناز 

.
181

�مل�صاحلة �ملجتمعية

�الأ�رشى  �أهايل  منع  قررت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  قالت   •

�ملنتمني �إىل حركة حما�ص يف قطاع غزة من زيارتهم. و�أعربت �صهري زقوت، �ملتحدثة با�صم 

�للجنة عن قلقها من تد�عيات هذ� �لقر�ر. ومن جهتها، �صددت �لهيئة �لقيادية �لعليا الأ�رشى 

.
182

حما�ص على رف�صها للقر�ر

�لتاأجري  �صفقات  لكل  �لر�ف�ص  موقفها  على  �لكنائ�ص  ل�صوؤون  �لعليا  �لرئا�صية  �للجنة  �أكدت   •

�لقد�ص  يف  رحابيا“  “�صفقة  على  تعقيباً  وذلك  �الأرثوذك�صية،  �لطائفة  ملمتلكات  و�لبيع 

�أكدت  كما  �الإ�رش�ئيلية.  �ال�صتثمار  �رشكات  و�إحدى  �الأرثوذك�ص  �لروم  بطريركية  بني 

وحمايتها  �ملمتلكات،  هذه  على  �حلفاظ  م�صوؤولية  حتمل  على  �لبطريركية  م�صوؤولية  على 

.
183

و��صتخد�مها مل�صلحة تعزيز �لوجود �مل�صيحي يف هذه �لبالد، ووقف نزيف �لهجرة

يف �صقطت  طيار  بدون  طائرة  �أن  �أدرعي  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  با�صم  �ملتحدث  �أعلن   • 

.
184

بيت حلم

لفل�صطني  �الإ�رش�ئيلي  �إنهاء �الحتالل  �إن  �أنطونيو غوتريي�ص  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �الأمني  قال   •

كلمة  يف  غوتريي�ص،  ودعا  �ملنطقة“.  يف  �لد�ئم  �ل�صالم  �أ�ص�ص  الإر�صاء  �لوحيد  “�ل�صبيل  هو 

 �ألقتها نيابة عنه نائب �الأمني �لعام �أمينة حممد Amina Mohammed، خالل �فتتاح منتدى

بنيويورك،  �لدولية  �ملنظمة  مقر  يف   ،1967 حلرب  �خلم�صني  �لذكرى  الإحياء  �ملتحدة  �الأمم 

�لطرفني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �إىل ��صتئناف مفاو�صات مبا�رشة ب�صاأن جميع ق�صايا �حلّل 

.
185

�لنهائي، على �أ�صا�ص قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�صلة

اجلمعة، 2017/6/30

لن متر  �لقرن“  “�صفقة  �إن  �أبو مرزوق  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  قال ع�صو   •

مهما �صاءت �الأو�صاع �الإقليمية، و�ن�صغل �الإقليم بنف�صه. و�صدد �أبو مرزوق على �أن �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي لن يكون جزء�ً من �ملنطقة ما د�مت �لقد�ص و�الأق�صى عنو�ن �ملرحلة. ونبّه �إىل �أن 

.
186

دعو�ت �لتوجه نحو �ل�صهاينة لي�صت بريئة، مهما كانت �لذريعة

جديدة  ع�صكرية  م�صاعد�ت  تقدمي  على  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  يف  �مليز�نية  جلنة  و�فقت   •

�جلوي  �لدفاع  نظام  حت�صني  يف  لالإ�صهام  دوالر؛  ماليني   705 تبلغ  بقيمة  لـ“�إ�رش�ئيل“ 

�أنظمة  �أنه �صتُخ�ص�ص هذه �الأمو�ل لتطوير و�رش�ء  لـ“�إ�رش�ئيل“. و�أفادت �صحيفة معاريف 

دفاع جوي مثل منظومة �لقبة �حلديدية Iron Dome، وحيت�ص، ومقالع د�ود، وذلك خالل 
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�صنة 2018. و�أ�صارت �إىل �أن �مل�صاعدة �الأمنية بلغت هذه �ل�صنة مقد�ر�ً �أعلى بنحو 100 مليون 

.
دوالر من م�صاعد�ت مماثلة و�فقت عليها يف �صنة 1872016

�أكد فريق �لر�صد و�لتوثيق يف جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية توثيقه 462 حالة   •

وفاة حتت �لتعذيب ملعتقلني ومعتقالت فل�صطينيني يف �صجون �لنظام �ل�صوري، بينهم �أطفال 

�لنظام  مطالبتها  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  جددت  كما  �ل�صن.  يف  وكبار 

ُيعّد  �لذين  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  من   1,613 من  �أكرث  عن  و�الإف�صاح  باالإفر�ج  �ل�صوري 

م�صريهم جمهوالً، موؤكدة �أن ما يجري د�خل �ملعتقالت �ل�صورية للفل�صطينيني هو “جرية 

.
حرب بكل �ملقايي�ص“188

م�رشوع  ب�صاأن  موؤقت  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

“قانون �عتناق �ليهودية“. وقال نتنياهو �إنه عقد لقاء مع روؤ�صاء �أحز�ب �الئتالف )�حلاكم( 
�لذي �أثمر �تفاق بخ�صو�ص م�رشوع �لقانون. وعن هذ� �التفاق قال: “يف حقيقة �الأمر، يتفق 

�مللتم�صون و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �صوياً على جتميد كافة �الإجر�ء�ت �ملتعلقة بق�صية �عتناق 

�لت�رشيع يف �حلكومة و�لكني�صت يف  �لعليا، وجتميد ق�صية  �لعدل  �ليهودية يف حمكمة  �لديانة 

.
مو�صوع �عتناق �لديانة �ليهودية“189

بد�أت يف جزيرة رود�ص �ليونانية �أعمال “موؤمتر �مل�صاحلة و�حلو�ر بني يهود ليبيا و�لعرب“،   •

وبني  �لليبيني  �ليهود  بني  �لعالقات  لتطبيع  ر�صمي  ب�صكل  �لليبية  �حلكومة  تقيمه  �لذي 

و�صارك  �إ�رش�ئيليني.  وزر�ء  بح�صور  “�إ�رش�ئيل“،  مع  للتطبيع  كمقدمة  �لعربية،  �لدول 

جمليئيل جيال  �الجتماعية  �مل�صاو�ة  ووزيرة  قر�  �أيوب  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صاالت   وزير 

.
190

Gila Gamliel، يف �ملوؤمتر

عالجه  حتويلة  تاأخر  جر�ء  غزة،  قطاع  من  �لعطار،  �صابر  ب�صام  �ملري�ص  �ل�صاب  ��صت�صهد   •

�صهد�ء  عدد  يرتفع  وبذلك  �هلل.  ر�م  يف  �ل�صلطة  قبل  من  �لتحويالت  �إيقاف  بعد  �خلارج،  يف 

.
�لتحويالت �لعالجية �إىل 13 �صهيد�ً منذ بد�ية 1912016

�أقّر جمل�ص �الأمن �لوطني �الأملاين German National Security Councill �صفقة لبيع ثالث   •

.
192

غو��صات نووية جديدة لـ“�إ�رش�ئيل“ بقيمة 1.5 مليار دوالر
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ال�صبت، 2017/7/1

�إىل  “ترمي  و�لتي  �الإ�رش�ئيلية“،  �ل�صالم  بـ“مبادرة  يعرف  عما  �إ�رش�ئيلية  �صحف  ك�صفت   •

ثنائي  حّل  من  بدالً  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  لل�رش�ع  �الأطر�ف  ومتعدد  �صامل  حّل  حتقيق 

بو�صت جريوز�ليم  ومنها  �ل�صحف،  تلك  وقالت  �الإ�رش�ئيلي“.   - �لفل�صطيني  �جلانبني   بني 

The Jerusalem Post، �إن �ملبادرة، وفق ما �صدر من ت�رشيحات �أع�صاء �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، 

“�لتز�مات دولية“. تاأمينه“ عب  “يتم  فل�صطيني م�صتقر ومزدهر،  ت�صكيل كيان   تقوم على 

�لقد�ص“،  وعا�صمتها  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صعب  “دولة  ي�صمى  مبا  عربياً  �عرت�فاً  تت�صمن  كما 

�لفل�صطينيني  �لديوجر�يف“ عن  “�النف�صال  �لثابتة“ عن طريق  �ليهودية  “�الأغلبية  و�صمان 

مع فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على جزء كبري من �أر��صي �ل�صفة �لغربية، وتوطني �لالجئني 

 .
1
�لفل�صطينيني يف �لدول �لتي يقيمون فيها بف�صل دعم دويل �صامل

�أوملرت من �صجن مع�صياهو، وذلك  �إيهود  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلية  طلق �رش�ح رئي�ص �حلكومة 
ُ
�أ  •

بق�صايا  �إد�نته  بعد  �صهر�ً،   27 �إىل  و�صل  حكم  من  �ل�صهر  ون�صف  �صهر�ً   16 ق�صى  �أن  بعد 

.
2
ف�صاد

االأحد، 2017/7/2

يف �حلكومة  �إن  �لقدرة،  �أ�رشف  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  قال   • 

ر�م �هلل ما ز�لت “حتتجز مئات �لتحويالت لدى د�ئرة �لعالج باخلارج �لتي حتولت �إىل مقبة 

.
�أرقام جديدة ملر�صى غزة“3

�إىل  غادر  �حلركة  من  قيادياً  وفد�ً  �أن  عن  برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  ك�صف   •

ومتابعة  ال�صتكمال  م�صتهى،  روحي  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  برئا�صة  �لقاهرة، 

�لتفاهمات �لتي جرت مع م�رش خالل حزير�ن/ يونيو 2017، و�أ�صار �إىل �أن �لوفد ي�صم فريقاً 

.
4
فنياً من �لوز�ر�ت

�أقدمت قو�ت �الحتالل على مد�همة بيت �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني عن �جلبهة   •

.
5
�ل�صعبية لتحرير فل�صطني خالدة جر�ر، و�عتقالها

�لكني�صت  �أع�صاء  زيارة  على  �حلظر  رفع  �صيتم  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قرر   •

�أيام، لفح�ص �لردود على �خلطوة.  2017، ملدة �صبعة  للم�صجد �الأق�صى خالل متوز/ يوليو 
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�صّد  �لعليا  �لعدل  ملحكمة  �لتما�صاً  جليك  يهود�  �لكني�صت  ع�صو  تقدمي  بعد  �خلطوة  وجاءت 

.
6
�حلظر

يتعني  ما  “نعرف  قائالً  �للبناين  �هلل  حزب  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  حذر   •

يف  مهتمني  “ل�صنا  �لع�صكرية:   Kirya كريا  قاعدة  يف  لل�صحفيني  ليبمان،  وقال  به“.  �لقيام 

“�إ�رش�ئيل“ تتمتع بتفوق كبري على  �أن  �أو �جلنوب“، موؤكد�ً  �ل�رشوع يف �لت�صعيد يف �ل�صمال 

حزب �هلل. و�أ�صار ليبمان �إىل م�صانع �ل�صو�ريخ �لتي حتاول �إير�ن �إقامتها يف لبنان يف حماولة 

.
7
لت�صليح حزب �هلل

االإثنني، 2017/7/3

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف خطابه �أمام قمة �الحتاد �الإفريقي يف دورته   •

�لـ 29 �ملنعقدة يف �أدي�ص �أبابا، قادة �إفريقيا �إىل ربط �أي تقدم يف عالقة �لقارة بـ“�إ�رش�ئيل“ مبدى 

“�لقد�ص  1967، بعا�صمتها  �لفل�صطينية �ملحتلة منذ �صنة  �لتز�مها باإنهاء �حتاللها لالأر��صي 

�ل�رشقية“. و�صدد على �أنه “يف �نتظار �أن ت�صتجيب �إ�رش�ئيل ملبادرة �لرئي�ص تر�مب من �أجل 

.
عقد �صفقة �صالم تاريخية، وفق حّل �لدولتني“8

�إنه قام �صوية مع رئي�ص �حلكومة بنيامني  قال رئي�ص �ملع�صكر �ل�صهيوين �إ�صحق هرت�صوغ   •

عني  ترهم  مل  بقادة  “�لتقيت  مفاخر�ً  وتابع  ولقائهم،  �لعربي  �لعامل  يف  قادة  بزيارة  نتنياهو 

.
�إ�رش�ئيلية“9

تتيح  خا�صة  جلنة  ت�صكيل  عن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لو�صطى  �ملنطقة  قيادة  ك�صفت   •

ت�صكيلها  مّت  �لتي  �للجنة،  وت�صم  �أمالكهم.  م�صادرة  �صّد  �أمامها  �ال�صتئناف  للفل�صطينيني 

�أن ال  “�ال�صتخبار�ت، و�الإد�رة �ملدنية، و�لنيابة �لع�صكرية“، على  2017/6/5، ممثلني عن  يف 

على  “�حلفاظ  بهدف  وذلك  �الحتياط،  يف  و�إمنا  �لنظامية،  �خلدمة  يوؤدون  �لذين  من  يكونو� 

.
مهنية �الأع�صاء و�حلفاظ على ��صتقاللية �للجنة“10

قال رئي�ص �لوزر�ء �لهندي ناريندر� مودي Narendra Modi �إنه ي�صارك ر�أي �لكثري من �أبناء   •

�صعبه “�لذين يعتبون �إ�رش�ئيل منارة يف �لتكنولوجيا، كدولة جنحت يف �لبقاء رغم �أن �لفر�ص 

.
كلها كانت �صّدها“11

لالأمم  �لعام  �الأمني  �إىل  بر�صالة  هايل  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �ملتحدة  �لواليات  مندوبة  بعثت   •

�إىل  باالن�صمام  فيها  طالبتهما  لليون�صكو،  �لعامة  و�الأمينة  غوتريي�ص،  �أنطونيو  �ملتحدة، 

�خلليل  َيعدُّ  �ليون�صكو،  يف  قر�ر  مترير  �لفل�صطينيني  حماولة  معار�صة  يف  �ملتحدة  �لواليات 

.
12

و�مل�صجد �الإبر�هيمي �إرثاً عاملياً يتبع �لفل�صطينيني ويتعر�ص خلطر �لدمار
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الثالثاء، 2017/7/4

�ملبكر.  �لتقاعد  �إىل  6,145 موظفاً يف قطاع غزة  �إحالة  �لفل�صطينية يف ر�م �هلل  قررت �حلكومة   •

و�الإجر�ء�ت  �الإجر�ء  هذ�  �أن  �ملحمود  يو�صف  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  و�أو�صح 

بدفع  ومرتبطة  موؤقتة  �إجر�ء�ت  هي  �الإطار،  هذ�  يف  تتخذ  قد  �أخرى  �إجر�ء�ت  و�أي  �ل�صابقة 

.
13

حركة حما�ص للتخلي عن �النق�صام، ووقف كافة خطو�تها �لتي تقود �إىل �النف�صال

وموظفي  غزة  بحق  عبا�ص  �إجر�ء�ت  �إن  حما�ص،  حركة  با�صم  �لناطق  برهوم،  فوزي  قال   •

�ل�صلطة يف غزة، و�إجبارهم على �لتقاعد، �إجر�ء�ت غري �أخالقية وغري �إن�صانية. و�أكد برهوم، يف 

ت�رشيح �صحفي، �أن �إجر�ء�ت عبا�ص ال عالقة لها باإنهاء �النق�صام، بل تعززه وتعمق �ل�رشخ 

لت�صفية  خمطط  لفر�ص  متهيد�ً  �صموده؛  ومقومات  وحدته  �رشب  وت�صتهدف  �لفل�صطيني 

.
14

�لق�صية �لفل�صطينية متاهياً مع �مل�رشوع �ل�صهيو-�أمريكي

قال �ملتحدث با�صم وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة �أ�رشف �لقدرة �إن حياة نحو 2,500 مري�ص يف   •

 .
15

“خطر“، جّر�ء وقف وز�رة �ل�صحة بر�م �هلل حتويالت �لعالج باخلارج
تبنت جلنة �لرت�ث �لعاملي �لتابعة ملنظمة �ليون�صكو، يف دورتها �لـ 41، �لتي �نعقدت يف مدينة   •

كر�كوف �لبولندية، قر�ر “بلدة �لقد�ص �لقدية و�أ�صو�رها“، �ملعد من قبل �الأردن وفل�صطني، 

�أيدته ع�رش دول وعار�صته ثالث،  �لقر�ر، بعدما  �لعربية. وجاء تبني  و�ملقدم من �ملجموعة 

12 قر�ر�ً �صابقاً للمجل�ص  �أكد �عتماد  بالرغم من �ل�صغوط �الإ�رش�ئيلية الإف�صال �لقر�ر، �لذي 

�أن  على  تن�ص  وجميعها  �لعاملي،  �لرت�ث  للجنة  �صابقة  قر�ر�ت  و�صبعة  لليون�صكو  �لتنفيذي 

تعريف �لو�صع �لتاريخي �لقائم يف �لقد�ص هو ما كان عليه تر�ث �ملدينة �ملقد�صة قبل �حتالل 

.
�لقد�ص �صنة 161967

و�صل مئتا مهاجر يهودي �إىل تل �أبيب على منت طائرة خا�صة. وبح�صب موقع و�ال �لعبي   •

فاإن �ملهاجرين قدمو� من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وكند�، و�إنه من �ملتوقع �أن ي�صل �الآالف 

.
17

من �ملهاجرين �ليهود هذه �ل�صنة من �أمريكا �ل�صمالية

متكنت �ملقاومة �لفل�صطينية من �ل�صيطرة على طائرة ��صتطالع �إ�رش�ئيلية و�صط قطاع غزة.   •

ونقلت �لقناة �لعا�رشة يف �لتلفاز �الإ�رش�ئيلي عن جي�ص �الحتالل تاأكيده ر�صمياً فقد�ن طائرة 

.
18

��صتطالع من نوع ر�كب �ل�صماء Sky Passenger خالل حتليقها يف �أجو�ء جنوب �لقطاع

جبارة  مهند  حماميها  عب  خ�صري  �أبو  عائلة  قدمته  �لذي  �اللتما�ص  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت   •

لهدم منازل �الإ�رش�ئيليني �لثالثة، �لذين د�نتهم �ملحكمة �ملركزية �الإ�رش�ئيلية �ل�صنة �ملا�صية 

باختطاف �أبو خ�صري من �أمام منزله يف متوز/ يوليو �صنة 2014، قبل قتله وهو حّي يف غابة 

.
19

غربي �لقد�ص
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�صعد عمري بريت�ص Amir Peretz و�آيف غباي Avi Gabay للجولة �لثانية يف �نتخابات رئا�صة   •

حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي. وح�صل بريت�ص على �أعلى ن�صبة من �الأ�صو�ت، حيث ح�صل على 

32.7l%، �أي 10,141 �صوتاً. �أما غباي فقد ح�صل على ن�صبة 27l%، �أي 8,395 �صوتاً. و�حتل 

�أ�صو�ت   5,204 �أي   ،%16.7l بن�صبة  �لثالث  �ملكان  هرت�صوغ  �إ�صحق  �حلايل  �حلزب  رئي�ص 

.
20

فقط

علّق �ملدير �لعام لالأمن �لعام �للبناين �للو�ء عبا�ص �إبر�هيم على ظروف �عتقال “خلية �إرهابية“   •

خالل  من  �ال�صتقر�ر  ل�رشب  تنفيذها  تعتزم  كانت  �لتي  و�خلطط  د�ع�ص،  تنظيم  �إىل  منتمية 

تفجري�ت و�غتياالت وعمليات �نتحارية، منبهاً على “مكمن �أمني - ع�صكري ين�صب ملخيمات 

�للجوء �لفل�صطيني، وير�د منه ��صتدر�ج لبنان و�لالجئني �لفل�صطينيني، وتوريطهم يف ما ال 

.
يريدونه من مو�جهة“21

و�صل رئي�ص �لوزر�ء �لهندي ناريندر� مودي �إىل “�إ�رش�ئيل“ يف زيارة ر�صمية ت�صتمر لثالثة   •

�أيام. ويف كلمة ترحيبية قال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو ملودي: “يا رئي�ص �لوزر�ء، كنا يف 

“�صالوم،  70 عاماً يف �لو�قع“. وقال مودي، متحدثاً باللغة �لعبية،  �نتظاركم لفرتة طويلة، 

ي�صعدين �أن �أكون هنا“. و�أ�صاف قائالً: “�إنه ل�رشف عظيم يل �أن �أكون �أول رئي�ص وزر�ء هندي 

يقوم بهذه �لزيارة غري �مل�صبوقة �إىل �إ�رش�ئيل... وزيارتي هي �حتفال بقوة رو�بط متتد لقرون 

بني جمتمعينا“. و�أ�صار �إىل �أن “�صعب �إ�رش�ئيل بنى �أمة ت�صتند على مبادئ ديوقر�طية، وقام 

برعايتها بالعمل �جلاد وروح �البتكار. �إن �لهند ت�صيد باإجناز�تكم“. وقال: “�إن �أبطالكم هم 

.
م�صدر �إلهام لالأجيال �ل�صابة“22

االأربعاء، 2017/7/5

تر�أ�صه  منذ  له  خطاب  �أول  يف  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعلن   •

�ملكتب �ل�صيا�صي، عن روؤية �حلركة و�أولويات عملها خالل �ملرحلة �لقادمة. و��صتعر�ص هنية 

لالأر�ص  �لغا�صم  تتمثل يف مو�جهة �الحتالل  �ملقبلة، و�لتي  �ملرحلة  �أولويات �حلركة يف  �أبرز 

و�ملقد�صات، و�إجر�ء�ته �ملخالفة لالأعر�ف و�لقيم وقو�عد �لقانون �لدويل، �صو�ء ما تعلق منها 

بالقمع، �أم �حل�صار، �أم م�صادرة �الأر��صي، �أم �لتهويد، �أم �ال�صتيطان. وعّب هنية عن رف�ص 

�حلركة ن�صبة حائط �لب�ق لل�صهاينة �ملحتلني، فحائط �لب�ق جزء �أ�صيل من �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك وال يكن �لتنازل عنه بحال من �الأحو�ل. و�أكد هنية �أن �أي حلول �أو ت�صويات تتعار�ص 

�ل�صيادة  �لفل�صطينية ذ�ت  �لدولة  و�إقامة  �لفل�صطيني يف �حلرية و�ال�صتقالل  �ل�صعب  مع حّق 

وعا�صمتها �لقد�ص لن يكتب لها �لنجاح، و“�صنقف �صد�ً منيعاً يف وجهها، مهما كلفنا ذلك من 

.
ثمن“23
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قال ع�صو �للجنة �ملركزية يف حركة فتح عز�م �الأحمد �إن �حلديث عن “تبادل �الأر��صي“ حلّل   •

�لق�صية �لفل�صطينية كان وما يز�ل مطروحاً. و�صدد �الأحمد خالل حديثه على �إذ�عة �صبوتنيك 

وبالقيمة  باملثل  يكون  �أن  يجب  �صبب  الأي  لالأر��صي  تبادل  �أي  �أن  على  �لرو�صية،   Sputnik

.
24

نف�صها

�ل�صلطة  تي�صري خالد قر�ر رئي�ص  �لفل�صطينية  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  هاجم ع�صو   •

حممود عبا�ص تغيري م�صمى وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية �إىل وز�رة “�خلارجية و�ملغرتبني“، 

و�صدد يف ت�رشيحات ل�صحيفة “فل�صطني“، على �أن �لقر�ر “بريوقر�طية ال قيمة له ولن يقدم 

.
25

�أو يوؤخر“ يف عمل د�ئرة �صوؤون �ملغرتبني د�خل منظمة �لتحرير

مطالبة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �ألكني  زئيف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  قال   •

عن  مفاجئة،  ب�صورة  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  لغياب  �لتايل  لليوم  باال�صتعد�د 

.
26

�مل�صهد �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، خ�صو�صاً �أنه مل ُيعّد منظومة �إد�رية لنقل �ل�صلطة �إىل خليفته

�إ�رش�ئيلية ترى  �أن غالبية  �لثانية،  �لعبية  �لقناة  �إ�رش�ئيلي، ُن�رش عب موقع  ��صتطالع  �أظهر   •

من   %56l فاإن  �ال�صتطالع  وح�صب  غزة.  قطاع  وجهتها  �صتكون  �ملقبلة  �حلرب  �أن  وتعتقد 

�الإ�رش�ئيليني يعتقدون �أن هناك فر�صة كبرية باأن تندلع �حلرب بني “�إ�رش�ئيل“ وحما�ص يف 

�أن  35l% عن �عتقادهم  �أعرب  �أن �لفر�صة ملثل ذلك منخف�صة. فيما   %35l غزة، يف حني يرى 

.
27

�حلرب قد تكون مع حزب �هلل، و9l% يعتقدون �أنها �صتكون مع �إير�ن

قال رئي�ص نقابة موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة عارف �أبو جر�د �إن �ملوظفني �لذين   •

�أحالتهم �حلكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل للتقاعد �ملبكر هم من “�ملدنيني“. و�أو�صح �أبو جر�د 

.
28

�أن �لقر�ر هو “�صيا�صي بحت ولي�ص له عالقة بالقانون“، ولّوح باللجوء للق�صاء

قال وزير �لعمل �لفل�صطيني ماأمون �أبو �صهال �إن �ل�صلطة �لفل�صطينية تعاين من معدالت بطالة   •

وفقر متز�يدة، حيث يوجد نحو 400 �ألف عاطل عن �لعمل معظمهم من �خلريجني و�ل�صباب، 

و320 �ألف �أ�رشة تعي�ص حتت خط �لفقر. ولفت �لنظر �إىل �أن عدد �لعاطلني عن �لعمل �صريتفع 

.
29

�إىل 900 �ألف بحلول �صنة 2030، يف حال ��صتمر�ر �لو�صع دون �إيجاد حلول عملية وحقيقية

�جلنوب   African National Congress �لوطني  �ملوؤمتر  حزب  �صيا�صات  موؤمتر  �أو�صى   •

�ل�صعب  مع  �لت�صامن  جلان  ند�ء  بتبني  جوهان�صبريغ،  مدينة  يف  ينعقد  �لذي  �إفريقي، 

�لفل�صطيني بتخفي�ص م�صتوى �لتمثيل �لديبلوما�صي لدولة جنوب �إفريقيا لدى “�إ�رش�ئيل“، 

�لر�زح  �لفل�صطيني  لل�صعب  ون�رشة  للحزب،  �لتحررية  و�ملبادئ  �لقيم  مع  �ن�صجاماً  وذلك 

.
30

حتت �الحتالل ولق�صيته �لعادلة
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اخلمي�س، 2017/7/6

وّقع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو مع رئي�ص �لوزر�ء �لهندي ناريندر� مودي   •

�صبع �تفاقيات تعاون بني �لبلدين، بينها مذكرة تفاهم بني د�ئرة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لهندية 

40 مليون  بقيمة  �ل�صناعي  للتطوير و�لبحث  �الإ�رش�ئيلية، الإقامة �صندوق  �لتعاون  و�صلطة 

�تفاقيتني يف جمال  �إىل  �إ�صافة  �لف�صاء،  �تفاقيات تعاون يف جمال  دوالر. كما مّت توقيع ثالث 

�ملياه، و�تفاقية يف جمال �لتعاون �لزر�عي، و�تفاقية لبيع منظومة �لقبة �حلديدية �الإ�رش�ئيلية 

�مل�صادة لل�صو�ريخ و�لطائر�ت، بقيمة ملياري دوالر. و�صت�صمل �ل�صفقة �إقامة �رشكة هندية 

.
31

�إ�رش�ئيلية م�صرتكة، تبني م�صنعاً الإنتاج هذه �ملنظومة يف �لهند

�لرئي�ص  مبحاوالت  يقبل  لن  �أنه  بحر  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  �أكد   •

بت�صديد �حل�صار،  �الأخرية  �إجر�ء�ته  �لوطن، من خالل  حممود عبا�ص ف�صل قطاع غزة عن 

�أور�ق �عتمادهم  “�إن حركة فتح ورئي�صها عبا�ص يقدمون  �لرو�تب و�لكهرباء. وقال  وقطع 

لدى �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، على قاعدة �لتنازل عن �لثو�بت و�لتخلي عن �حلقوق 

�لفل�صطينية، وبيع �لوهم ل�صعبنا“. و�أكد �أن “حما�ص و�ملقاومة مل تتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية 

�أحد،  ل�صالح  تعمل  �أو  �أحد  يد  يف  �أد�ة  �ملقاومة  تكون  باأن  الأحد  ت�صمح  ولن  �لعربية،  للدول 

.
وعملنا فقط ل�صالح ق�صيتنا �لفل�صطينية“32

رئي�ص  خطاب  جمدالين  �أحمد  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  و�صف   •

�ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية يف 2017/7/5 باأنه “مرن يف �ل�صكل، مت�صلب 

�لنائب حممد دحالن  يف �جلوهر“. كما و�صف جمدالين �تفاق )تفاهمات( حركة حما�ص مع 

“مرجعية �لطرفني ال ت�صمح لهما بالذهاب بعيد�ً يف ما �تفقا  �إن  بـ“حتالف �ملاأزومني“، وقال 

.
عليه“33

ك�صف �لعميد نعيم �لغول، رئي�ص جهاز �الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف قطاع غزة، عن وجود   •

باأن  �الأمن �مل�رشي؛ حلماية �حلدود �جلنوبية لقطاع غزة، وو�صف  قنو�ت حو�ر قائمة مع 

.
34

هناك روحاً �إيجابية جديدة ت�صود �لعالقة �ملتبادلة

نفى �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار وجود �أي عرو�ص �صيا�صية جرت خالل زيار�ت   •

.
35

وفود قيادة �حلركة، للعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة

ك�صف تقرير �قت�صادي �أن جميع مكونات �حلياة يف قطاع غزة، حتت�رش بفعل �حل�صار وغياب   •

�لعامة  �لعالقات  �أعده مدير  �لذي  �لتقرير،  له مثيل. وبنّي  ي�صبق  �أفق لالنفر�ج ب�صكل مل  �أي 

و�الإعالم بغرفة جتارة و�صناعة حمافظة غزة ماهر �لطباع، �أن عدد �ملن�صاآت �القت�صادية �لتي 
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ت�رشرت يف كافة �لقطاعات بلغت 5,427 من�صاأة، وقدرت خ�صائرها �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة 

.
36

بنحو 284 مليون دوالر

�صبكة مع  مقابلة  يف  ثاين،  �آل  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �ل�صيخ  �لقطري  �خلارجية  وزير  قال   • 

�أي  لديها  ولي�ص  �صيا�صي،  مبكتب  �لدوحة  يف  ممثلة  حما�ص  حركة  �إن  �الأمريكية،  �أن  �أن  �صي 

متثيل ع�صكري يف دولة قطر، م�صري�ً �إىل �أن بع�ص قادة �حلركة جاوؤو� للم�صاركة يف مفاو�صات 

من  مدعومة  مفاو�صات  وهي  فيها،  �لو�صيط  دور  قطر  دولة  تلعب  �لتي  �لوطنية  �مل�صاحلة 

تدعم  ال  قطر  دولة  “�أن  موؤكد�ً  �ملتحدة،  �لواليات  مع  بالتن�صيق  وتتم  �لدويل  �ملجتمع  جانب 

.
حما�ص، بل تدعم �أهل غزة“37

وّقع 32 ع�صو�ً يف �لكوجنر�ص �الأمريكي على عري�صة تطالب وز�رة خارجية بالدهم بالتدّخل   •

تتّهمه  و�لذي  عمرو،  عي�صى  �لفل�صطيني  �لنا�صط  حماكمة  من  ملنعها  �أبيب  تل  لدى  ر�صمياً 

.
�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية بـ“�لتحري�ص“38

اجلمعة، 2017/7/7

�أدرجت  كما  �لعاملي.  �لرت�ث  قائمة  يف  �لقدية(  )�ملدينة  �خلليل  �لعاملي  �لرت�ث  جلنة  �أدرجت   •

�لقر�ر  ل�صالح  و�صّوت  للخطر.  �ملعّر�ص  �لرت�ث  قائمة  يف  �خلليل  يف  �لقدية  �لبلدة  �للجنة 

�لت�صويت. ويف ردها على  �مل�صاركة يف عملية  6 عن  3، و�متناع  12 ع�صو�ً، مقابل معار�صة 

�لقر�ر قررت “�إ�رش�ئيل“ خ�صم مليون دوالر من مدفوعاتها لالأمم �ملتحدة، وحتويلها لبناء 

“�صخيف  باأنه  �لقر�ر  نتنياهو  وو�صف  �خلليل.  يف  �ليهودي“  للرت�ث  بـ“متحف  �أ�صمته  ما 

ووهمي“، وقال �إن “�إ�رش�ئيل“ “�صوف تو��صل �حلفاظ على مغارة �ملخبيال“، وهي �لت�صمية 

.
39

�ليهودية للحرم �الإبر�هيمي

منت  على  وهو  �إ�رش�ئيلي،  م�صتوطن  دع�صه  �أن  بعد  عي�صى  �أحمد  عمر  �لفل�صطيني  ��صت�صهد   •

�لقهوة  بيع  �أثناء مز�ولته عمله يف  بلدة بيت جاال يف  �الأنفاق يف  �لنارية، قرب منطقة  در�جته 

.
40

و�ل�صاي

لن  “قطر  �إن  �لعمادي  حممد  �لقطري  �ل�صفري  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  قال   •

.
تخذل �ل�صعب �لفل�صطيني، و�صنو��صل جهود �إعمار قطاع غزة دون توقف“41

�أ�صباب  عن  �الإعالن  دون  فيها  �ملت�صفحني  عن   48 عرب  موقع  �ل�صعودية  �ل�صلطات  حجبت   •

�صحفية  تقارير  ن�رشه  هو  �ل�صعودي  �حلجب  يف�رش  �أن  يكن  ما  �أن  �ملوقع  وذكر  �حلجب. 

و�لفرحة  �ل�رشية،  �ل�صعودية   – �الإ�رش�ئيلية  �لعالقات  عن  و�إ�رش�ئيلية،  غربية  �أجنبية، 

“�الأمر �لذي على  �أن هذ�  �إىل  للعهد. و�أ�صار �ملوقع  �الإ�رش�ئيلية بتعيني حممد بن �صلمان ولياً 
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ما يبدو ت�صعى �ل�صلطات �ل�صعودية حجبه عن �ملو�طنني فيها“، قد ن�رش يف �لعديد من و�صائل 

.
42

�الإعالم �لعربية

ال�صبت، 2017/7/8

�لتي  �ل�صالم“  “مبادرة  قوة  بكل  �صيدعم  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

عام  خالل  �لدولتني“،  “حّل  باإجناز  فيها  وتعهد  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أطلقها 

و�حد، وفق حدود 1967. و�أكد عبا�ص، يف حو�ر �أجرته معه “�ل�رشق �الأو�صط“ يف تون�ص، �أنه 

�صيعمل على حتقيق �لوحدة �لوطنية و�إنهاء �النق�صام ب�صفته �أحد متطلبات قيام �لدولة، على 

�لرغم من توجهات حركة حما�ص. و�أكد عبا�ص على �أنه ال يريد معاقبة �أهل قطاع غزة، و�إمنا 

حما�ص، و�أنه قد يلجاأ �إىل فر�ص عقوبات مالية فورية على �حلركة الإجبارها على �لرت�جع عن 

.
“�نقالبها“43

�أعلنت �صلطة �لطاقة يف قطاع غزة عن توقف مولدين يف حمطة �لكهرباء عن �لعمل، ب�صبب قيام   •

.
44

�صلطة �لنقد بر�م �هلل بوقف كل �لتحويالت �ملالية عب �لبنوك �إىل م�رش ل�رش�ء �لوقود

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن حركته �صتتخذ �إجر�ء�ت مكثفة   •

باجلنود  �لعز�ء  تقديه  خالل  هنية،  و�أكد  �الخرت�ق.  عدم  ل�صمان  م�رش  مع  �حلدود  على 

�مل�رشيني �لذين قتلو� يف هجمات م�صلحة يف رفح �مل�رشية يف 2017/7/7، �إن �جلنود �مل�رشيني 

�إجر�ء�ت كثرية بحيث تبقى غزة ع�صية  “�صنتخذ  �إجر�مي. وقال هنية:  ر�حو� �صحية عمل 

�لقومي، و�الأمن  �المتد�د  �أي جانب، وتظل �صاحة من �صاحات  �الأمنية من  على �الخرت�قات 

�إن  نعيم،  �أبو  توفيق  �للو�ء  بغزة  �الأمنية  �ل�صوؤون  قطاع  رئي�ص  وقال  �مل�رشي“.  �لقومي 

�الأمنية يف  �أعقاب �الأحد�ث  �إجر�ء�تها على �حلدود مع م�رش، يف  �الأمنية �صددت من  �الأجهزة 

على  �الأمنية  للحالة  �خرت�ق  باأي  ت�صمح  لن  غزة  قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  �أن  موؤكد�ً  �صيناء، 

.
45

�حلدود مع م�رش

غزة.  قطاع  يف  ما�صون“  “للقد�ص  عنو�ن  حتت  �ل�صيفية  خميماتها  حما�ص  حركة  �أطلقت   •

يوؤكد  �ل�صنة  لهذه  حما�ص  حركة  خميمات  عنو�ن  �إن  �ملزيني  �أ�صامة  حما�ص  يف  �لقيادي  وقال 

�الحتالل. و�صي�صارك يف  �ل�رش�ع مع  �لفل�صطينية، وحمور  �لق�صية  �لقد�ص بو�صلة  �أن  على 

 هذه �ملخيمات �لتي �صت�صتمر قر�بة �صهر كامل، نحو 120 �ألف م�صارك؛ 50 �ألف من �لذكور،

.
46

و70 �ألف من �الإناث

قال �أمني �رش �للجنة �لقطرية �لد�ئمة لدعم �لقد�ص حامت عبد �لقادر، �إن قطر هي �لدولة �لعربية   •

�لوحيدة �لتي تقدم دعماً د�ئماً للقد�ص، بخالف موؤ�ص�صات �أخرى تقدم دعماً ح�صب �إمكانياتها. 

.
47

وحتدث عبد �لقادر عن �أبرز �مل�صاريع �لتي حتتاجها �ملدينة �ملحتلة
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االأحد، 2017/7/9

يف  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  نو�ب  من  نائباً   37 رو�تب  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قطعت   •

�أي  �إعطاء  �ملالية  �ل�صفة �لغربية ل�صهر حزير�ن/ يونيو، ب�صكل ر�صمي، فيما رف�صت وز�رة 

مبر لهذه �خلطوة. وقال �لنائب �أين در�غمة: “تفاجاأنا �ليوم بعد توجهنا للبنك �أن رو�تبنا 

مل ت�رشف لنا كاملعتاد، من م�صتحقات �صهر حزير�ن/ يونيو“. و�أكد �لنائب عبد �جلابر فقهاء 

�أنه مّت �إبالغهم من قبل وز�رة �ملالية �لفل�صطينية باأن رو�تب 37 نائباً قد مّت �إيقافها باأو�مر من 

.
48

جهات عليا

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص على �رشورة �إلغاء حركة حما�ص �للجنة �الإد�رية   •

يف غزة و�ل�صماح حلكومة �لوفاق �لوطني مبمار�صة مهامها يف �لقطاع و�لذهاب �إىل �النتخابات. 

و�صدد عبا�ص، يف حو�ر مع �لتلفزيون �لتون�صي، �أنه “�إذ� مل يح�صل هذ�، فنحن لنا �إجر�ء�تنا“. 

“�أوقفت بع�ص �مل�صاريف على  �أنه مل يوقف كل �صيء عن غزة، مو�صحاً:  �إىل  و�أ�صار عبا�ص 

.
�أمل �أن تفهم حما�ص �أن �لطريق �لذي ت�صري فيه خطر وي�رش بامل�صلحة �لفل�صطينية“49

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رش�ئيل �صرتحب باإجناز وقف حقيقي   •

�لوجود  متركز  �إىل  يوؤدي  �أن  هذ�  �لنار  �إطالق  لوقف  يجوز  ال  ولكن  ب�صورية،  �لنار  الإطالق 

�لع�صكري الإير�ن و�أتباعها ب�صورية عموماً، وبجنوب �صورية ب�صكل خا�ص“. و�صدد على �أنه 

.
متم�صك بـ“�إحباط تعاظم حزب �هلل عب �الأر��صي �ل�صورية“50

�صالح  وغري  “ملوث“،  �لبحر  �صاطئ  ن�صف  �أن  غزة  قطاع  يف  �لبيئة  جودة  �صلطة  �أعلنت   •

 .
51

لال�صتجمام، ب�صبب تو��صل �صّخ مياه �ل�رشف �ل�صحي دون معاجلة، جر�ء �أزمة �لكهرباء

�لع�صكرية  �ل�صناعات  مع  �صفقات  جملة  �أبرمت  �أنها  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت   •

�الإ�رش�ئيلية المتالك منظومات حربية من �ل�صو�ريخ و�لعتاد �الإلكرتوين بقيمة 420 مليون 

حتكم  و�آليات  �الإلكرتونية،  للحرب  ومعد�ت  �صو�ريخ،  �عرت��ص  منظومات  وت�صمل  دوالر، 

.
52

ومر�قبة، ومنظومات �ت�صال و�إر�صاد تكنولوجية متطورة

�أكد �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، خالل ��صتقباله رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود   •

عبا�ص، �صعي م�رش للتو�صل �إىل حّل عادل و�صامل ي�صمن حّق �لفل�صطينيني يف �إقامة دولتهم 

.
53

�مل�صتقلة على حدود 1967، وعا�صمتها �رشقي �لقد�ص

“وقوف دولة قطر مع  تاأكيد  �لعمادي  �إعمار غزة حممد  �لقطرية الإعادة  �للجنة  جّدد رئي�ص   •

�ل�صعب �لفل�صطيني يف ظّل �لظروف �حلالية و�حل�صار �جلائر على قطر“. وقال �لعمادي، على 

�أطفال غزة:  ثاين ر�صمها  �آل  �ل�صيخ متيم بن حمد  لوحة جد�رية الأمري قطر  توقيعه  هام�ص 
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“نحن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، و�صوف نقوم بتوقيع عقود جديدة مل�صاريع جديدة خالل هذه 
.
�لزيارة، كما �صنفتتح �لعديد من �مل�صاريع �لقطرية يف �لقطاع“54

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن �صفري�ً عربياً من �ل�صفر�ء �لعرب يف منظمة �ليون�صكو   •

�عتذر لل�صفري �الإ�رش�ئيلي كرمل �صاما هكوهني Carmel Shama-Hacohen عن “��صطر�ره 

للت�صويت مع �القرت�ح �لفل�صطيني باالعرت�ف بالبلدة �لقدية من �خلليل و�حلرم �الإبر�هيمي 

.
�ل�رشيف، كموقع تر�ث عاملي فل�صطيني“55

االإثنني، 2017/7/10

رف�ص ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح حممد ��صتية �لت�صهيالت �مل�رشية لقطاع غزة، وقال،   •

م�رش: �إىل  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  زيارة  تناول  �لر�صمي،  فل�صطني“  “تلفزيون  مع  لقاء   يف 

�إجر�ء  “�أي  بقوله:  م�رش  ��صتية  وخاطب  �لقطاع.  بحق  �إجر�ء�تنا“  تنفي�ص  يتم  �أن  نريد  “ال 
تتخذه يخ�ص غزة يجب �أن يكون بالتن�صيق مع �لقيادة �لفل�صطينية... حتى ال نكون جندف 

.
يف �الجتاهني“56

�فتتح رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل ووزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز   •

حمطة لتحويل �لطاقة �لكهربائية �صمايل �ل�صفة �لغربية. وقال �حلمد �هلل �إن �ملحطة �صت�صهم 

يف توفري كمية كافية من �لطاقة �لكهربائية، ل�صد �لعجز يف �لكهرباء يف حمافظة جنني و�ملدن 

.
�ملحيطة بها. ومن جانبه عّد �صتاينتز م�صاركته يف �فتتاح �ملحطة “حلظة تاريخية م�صجعة“57

�لذين  �الإ�رش�ئيليني  من  عدد  �أ�صماء  �لفل�صطينية  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  ن�رشت   •

من  �لقانونية  و�حلماية  �ملايل  �لدعم  ويتلقون  فل�صطينيني،  بحق  وجر�ئم  قتل  �أعمال  �رتكبو� 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية. وقالت �لهيئة، يف بيان �صحفي، �إن عدد�ً كبري�ً من هوؤالء دينو� وحكم 

عليهم بال�صجن �ملوؤبد، لكنهم مل يكثو� �صوى ب�صعة �أعو�م )5–7( د�خل �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، 

.
58

وجرى تطويع �لقانون، و�لعفو عنهم �أو عن بع�صهم، حتى قبل دخولهم �ل�صجن

 .
59

��صت�صهد �صاب فل�صطيني و�أ�صيب جندي �إ�رش�ئيلي يف عملية دع�ص �رشق بيت حلم  •

ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  غزة  بقطاع  و�الإ�صالمية  �لوطنية  �لقوى  طالبت   •

وقال  �ل�صيا�صية.  �ملناكفات  من  غزة  يف  �ل�صحي  �لقطاع  باإخر�ج  �هلل  �حلمد  ر�مي  حكومته 

 �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي خالد �لبط�ص، يف موؤمتر عقد باإد�رة جممع �ل�صفاء �لطبي،

م�صوؤولية  وهو  �هلل،  و�حلمد  عبا�ص  يتحمله  غزة  يف  �ل�صيء  �ل�صحي  �لو�صع  م�صوؤولية  “�إن 
.
وطنية و�إن�صانية قبل �أن تكون �صكل من �أ�صكال �ملناكفات �ل�صيا�صية“60

يف  �لفل�صطينية  �ل�صفارة  مقر  يف  مركزياً،  لقاء  لبنان  يف  وحما�ص  فتح  حركتي  قيادتا  عقدت   •

بريوت. وتو�فق �ملجتمعون على تثبيت مبادئ �لعمل �مل�صرتك مبا يخدم �أو�صاع �أبناء �ل�صعب 
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�الأمن و�ال�صتقر�ر يف  و�أكدو� �حلر�ص على حتقيق  لبنان،  �للجوء يف  �لفل�صطيني يف خميمات 

�ملخيمات وعلى �ل�صلم �الأهلي يف لبنان، و�صددو� على عدم �ل�صماح باأن تكون �ملخيمات ممر�ً، 

�أو م�صتقر�ً للعبث فيها، مثّمنني ما ح�صل من ت�صليم للمطلوبني لالأجهزة �الأمنية �للبنانية، مبن 

.
61

فيهم خالد �ل�صيد

متكن �آيف غباي من �لفوز باأعلى �الأ�صو�ت لي�صبح رئي�صاً حلزب �لعمل، وقد حقق غباي فوز�ً   •

.
62

بن�صبة 52.4l% على �ملر�صح عمري بريت�ص

طرح وزير �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص قانوناً جديد�ً على جدول   •

يف  �لديوجر�فية  �لرتكيبة  بتغيري  يق�صي  �لكبى“،  “�لقد�ص  م�صمى  حتت  �لكني�صت  �أعمال 

�ألف   150 فيها  �ملدينة، وي�صكن  �لقد�ص من خالل �صّم خم�ص م�صتعمر�ت تقع خارج تخوم 

تعد�د  فل�صطينية  بلد�ت  �إخر�ج  مقابل  يف  �لقد�ص،  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لبلدية  نفوذ  �إىل  م�صتوطن، 

.
63

�صكانها 100 �ألف خارج نفوذ �لبلدية

وّزعت �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار قطاع غزة م�صاعد�ت مالية بقيمة مليون دوالر �أمريكي   •

على 130 �أ�رشة فقرية؛ �صمن م�رشوع “بيت كرمي“ لرتميم �ملنازل. و�أو�صح �ل�صفري حممد 

م�رشوع  هو  كرمي“  “بيت  م�رشوع  �أن  �مل�صاعد�ت،  توزيع  خالل  �للجنة،  رئي�ص  �لعمادي، 

.
64

متكامل بتكلفة ثالثة ماليني دوالر، لرتميم منازل عائالت فقرية بغزة )نحو 370 عائلة(

الثالثاء، 2017/7/11

حذرت �الأمم �ملتحدة من �أن يكون قطاع غزة قد �أ�صبح “غري �صالح للحياة“ فعالً، بعد �أكرث   •

من ع�رشة �أعو�م من �حل�صار. وحذر من�صق �الأمم �ملتحدة للم�صاعد�ت �الإن�صانية و�الأن�صطة 

�الجتاه  يف  ت�صري  �ملوؤ�رش�ت  “كل  �أن  من  بايب  روبرت  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإمنائية 

.
�خلاطئ“65

قال م�صوؤولون فل�صطينيون �إن �ملوفد �الأمريكي لـ“عملية �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت �أبلغ   •

�جلانب �لفل�صطيني باأن دونالد تر�مب �صيعلن قريباً عن دعوة وفدين، فل�صطيني و�إ�رش�ئيلي، 

�أن مبادرة تر�مب  �لنهائي. و�أو�صحو�  �لو�صع  لل�رشوع يف مفاو�صات مفتوحة على ق�صايا 

تقوم على �إطالق عملية تفاو�صية مفتوحة بدالً من قيود، وترت�وح مدتها بني عام وعامني، 

.
66

ويجري خاللها �لتفاو�ص على ق�صايا �لو�صع �لنهائي ب�صورة منف�صلة

�صادق جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني، خالل جل�صته �الأ�صبوعية، على قر�ر جمل�ص �إد�رة �لهيئة   •

ترقوميا  معب  من  بالقرب  �صناعية  مدينة  باإن�صاء  �حلرة  �ل�صناعية  و�ملناطق  للمدن  �لعامة 

باخلليل، وو�فق على تاأجيل �إجر�ء �نتخابات �لهيئات �ملحلية يف قطاع غزة، �لتي كان من �ملقرر 

.
67

�إجر�وؤها يف 2017/10/14، �إىل حني توّفر �لظروف �ملنا�صبة



296

اليوميات الفل�سطينية

“فوج  تخريج  حفل  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعرب   •

�أبعد  �إىل  فل�صطني �خلام�ص“ يف جامعة فل�صطني يف قطاع غزة، عن ��صتعد�د حركته للو�صول 

مدى من �أجل �إنهاء �النق�صام و��صتعادة �لوحدة �لوطنية، موؤكد�ً �أن قطاع غزة لن ينف�صل �أبد�ً 

.
68

عن �ل�صفة

جدد وزير �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص �قرت�ح م�رشوع بتاأ�صي�ص   •

�خلليج،  بدول  “�إ�رش�ئيل“  تربط  �الأو�صط،  �ل�رشق  ملنطقة  عابرة  �إقليمية  حديد  �صكك  �صبكة 

بربط  �صي�صمح  �لقطار  هذ�  �أن  على  كات�ص  و�صدد  و�ل�صعودية.  �الأردن  من  بكل  مرور�ً 

�أن �خلطة، �لتي تعمل “�إ�رش�ئيل“  “�إ�رش�ئيل“ بطريقة �أكرث فاعلية بالدول �لعربية، مو�صحاً 
عب  باالأردن  حيفا  ويربط  بالفعل  موجود�ً  كان  قطار  خّط  �إحياء  �إعادة  هي  تنفيذها،  على 

.
69

�ل�صفة �لغربية، ومنها �إىل �ل�صعودية ودول �خلليج

�عرتفت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية بـ 481 جندياً كمعاقني، وذلك نتيجة للحرب �لعدو�نية على   •

قطاع غزة يف �صيف 2014، بينهم 143 جندياً مّت �العرت�ف بهم كم�صابني بـ“�صدمة �حلرب“. 

وبينت معطيات �لوز�رة �أن ن�صف �جلنود �لذين مّت �العرت�ف بهم كمعاقني يعانون من �إعاقة 

�خلدمة  يف  جنود   203 بـ  �العرت�ف  مّت  �أنه  �ملعطيات  و�أظهرت   .%20l عن  تزيد  ن�صبياً  عالية 

.
70

�الإلز�مية، و57 جندياً نظامياً، و221 من جنود �الحتياط، كمعاقني يف �أعقاب �حلرب ذ�تها

�لوطنية  و�للجنة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدره  م�صرتك  تقرير  �أظهر   •

2017 يف مناطق  �ملقدر، منت�صف  �ل�صكان  �أن عدد  لل�صكان،  �لعاملي  �ليوم  لل�صكان، مبنا�صبة 

مليون  و2.43  ذكر  مليون   2.52 منهم  ن�صمة،  ماليني   4.95 نحو  بلغ  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

 �أنثى. يف حني بلغ عدد �صكان �ل�صفة �لغربية نحو 3.01 ماليني ن�صمة، منهم 1.53 مليون ذكر

منهم ن�صمة،  مليون   1.94 بنحو  غزة  قطاع  �صكان  عدد  قدر  بينما  �أنثى،  مليون   و1.48 

.
71

988 �ألف ذكر و956 �ألف �أنثى

تكلفة  �إجمايل  �أن  غزة،  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  �أعلن   •

 �مل�صاريع �لتي نّفذتها قطر يف �لقطاع، خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص �الأخرية، بلغت نحو 500 مليون

تلك  “خالل  غزة:  مبدينة  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  �لعمادي،  وقال  �أمريكي.  دوالر 

و�خلدماتية،  �الإن�صانية،  �لقطاعات  كافة  يف  بغزة،  م�رشوع   100 نحو  نّفذنا  �ل�صنو�ت 

 و�ل�صحية، و�لتعليمية، و�الإ�صكان، و�لزر�عة و�لكهرباء“. و�أ�صار �إىل �أن “�إعادة تاأهيل �صارع

�صالح �لدين، �لذي يبلغ طوله 28 كيلومرت�ً، ويتد من معب رفح وحتى مدينة غزة، من �أهم 

 .
�مل�صاريع �ال�صرت�تيجية، فيما بلغت تكلفته حو�يل 84 مليون دوالر“72
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�تهم �ل�صفري �ل�صعودي لدى �جلز�ئر �صامي بن عبد �هلل �ل�صالح حركة حما�ص باأنها “�إرهابية“،   •

ت�صعى لـ“�إحالل �مل�صاكل يف �ملنطقة“. و�أ�صار �ل�صفري �ل�صعودي �إىل �أن �ملقاومة مكفولة ملنظمة 

.
73

�لتحرير

االأربعاء، 2017/7/12 

نق�ص  �أن  من  �أ�صدروه،  بيان  يف  �الإن�صان،  حقوق  جمال  يف  م�صتقلون  �أمميون  خب�ء  حذر   •

�لكهرباء �لذي طال �أمده يف قطاع غزة قد عّمق �الأزمة �الإن�صانية يف ظّل عدم ��صتقر�ر و�صع 

�مل�صت�صفيات، وتز�يد نق�ص �ملياه، و�إلقاء مياه �ملجارير غري �ملعاجَلة يف �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط. 

�الأر��صي  يف  �الإن�صان  حقوق  و�صع  ب�صاأن  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملقرر  لينك،  مايكل  وقال 

�إ�رش�ئيل،  “�إن  �لبيان،  �أ�صدرو�  �لذين  �ل�صبعة  �خلب�ء  من  و�حد  وهو  �ملحتلة،  �لفل�صطينية 

بو�صفها �ملحتل �لذي ي�صيطر على دخول وخروج �لب�صائع و�الأ�صخا�ص، تتحمل �مل�صوؤولية 

 .
�لرئي�صية عن تدهور �حلالة“74

�آيف  �ملنتخب  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  رئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  هناأ   •

غباي، مبنا�صبة فوزه برئا�صة �حلزب. و�أكد عبا�ص، خالل �ت�صال هاتفي مع غباي، على �أهمية 

 .
75

حتقيق “�ل�صالم“ �لقائم على مبد�أ حّل �لدولتني، الإنهاء �ل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي

�أمام جلنة �الأمم  قدم �لوزير عي�صى قر�قع رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين �صهادته   •

�ملتحدة �خلا�صة، �ملعنية بالتحقيق باملمار�صات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 

�صنة 1967، يف �لعا�صمة �الأردنية عّمان، بعد �أن منعتها �صلطات �الحتالل من دخول �أر��صي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية. وتركزت �صهادة قر�قع حول �ملمار�صات �لقمعية و�لوح�صية غري �مل�صبوقة 

.
�لتي تعر�ص لها �الأ�رشى يف �أثناء �الإ�رش�ب عن �لطعام يف �لفرتة 4/17–762017/5/27

مل  �لفل�صطينية  و�لقيادة  �ل�صلطة  �أن  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لقدوة،  نا�رش  �أكد   •

تفعال ما فيه �لكفاية حيال فتوى الهاي ب�صاأن جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، يف �صبيل �ل�صغط على 

.
�ملجتمع �لدويل لتنفيذ ما جاء فيها. وقال “�إننا كفل�صطينيني نتحمل م�صوؤولية هذ� �لتق�صري“77

جلهاز  �لعام  �ملدير  بركة  علي  �حلركة  ممثل  برئا�صة  لبنان  يف  حما�ص  حركة  من  وفد  �لتقى   •

�أمن �لدولة �للبنانية �للو�ء طوين �صليبا، وبحث �جلانبان �الأو�صاع يف �ملخيمات �لفل�صطينية 

�أمن لبنان و��صتقر�ره، وعلى تعزيز  يف لبنان. و�أكد بركة حر�ص حما�ص على �ملحافظة على 

با�صتخد�م  �ل�صماح  بعدم  �حلركة  موقف  جمدد�ً  �لفل�صطينية،  �للبنانية  �الأخوية  �لعالقات 

�ملخيمات �لفل�صطينية ل�رشب �ل�صلم �الأهلي يف لبنان. بدوره ثمن �للو�ء �صليبا جهود حما�ص 
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يف �ملخيمات �لفل�صطينية، ودورها �لفاعل يف حفظ �الأمن و�ال�صتقر�ر فيها، و�أكد على �رشورة 

�مل�صرتك  �الأمن  حلماية  �للبنانية  و�لدولة  �لفل�صطينية  و�لقوى  �لف�صائل  بني  �لتن�صيق  تفعيل 

.
78

�لفل�صطيني �للبناين

�لغو��صات، بق�صية  تتعلق  لل�رشطة  باإفادة  البيد،  يائري  عتيد،  ي�ص  حزب  رئي�ص  �أدىل   • 

رئي�ص  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لثانية  �لقناة  مع  مقابلة  يف  و�أملح   ،)3000 )�لق�صية 

.
79

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو كان على علم بق�صية �لف�صاد هذه

قال ناجح بكري�ت، �ملتخ�ص�ص يف �صوؤون �لقد�ص، �إن �الحتالل ر�صد 15 مليون دوالر لتعزيز   •

�لرو�ية �ليهودية حول مدينة �لقد�ص �ملحتلة، مطالباً ب�رشورة و�صع خطة فل�صطينية عربية 

.
80

و�إ�صالمية ملو�جهة موؤ�مر�ت �الحتالل

�أثارت ت�رشيحات �ل�صفري �ل�صعودي باجلز�ئر �صامي بن عبد �هلل �ل�صالح �لتي و�صف فيها   •

�لنيابية  �لكتلة  بـ“�الإرهابية“ جدالً يف �جلز�ئر؛ حيث طالب رئي�ص  �لفل�صطينية  حركة حما�ص 

“يحرتم �صعور  �أن  �ل�صعودي،  �ل�صفري  �ل�صلم نا�رش حمد�دو�ص، يف بيان له،  حلركة جمتمع 

�ل�صعب �جلز�ئري جتاه �لق�صية �ملركزية، وهي ق�صية عقائدية ت�صل �إىل درجة �لوفاء مبقولة 

�لرئي�ص �لر�حل هو�ري بومدين باأن �جلز�ئر مع فل�صطني ظاملة �أو مظلومة“. وقال �أحمد �لد�ن، 

“ننتظر من �لدبلوما�صية �جلز�ئرية ��صتدعاء  �الأمني �لعام حلركة �لبناء �لوطني، يف بيان له، 

�ملوؤيدة  ومو�قفه  �جلز�ئري  �ل�صعب  باحرت�م  ومطالبته  �جلز�ئر،  موقف  الإبالغه  �ل�صفري 

�صبكات  عب  و��صع  نطاق  على  جز�ئريون  ن�صطاء  تد�ول  كما  و�الأق�صى“.  فل�صطني  لتحرير 

�لتو��صل �الجتماعي، “ها�صتاغ“ حتت عنو�ن “طبعاً مقاومة“ ت�صمن �نتقاد�ت لت�رشيحات 

.
81

�ل�صفري �ل�صعودي

تقدم �أع�صاء من جلنة �لعالقات �خلارجية يف جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي �إىل تون�ص بطلب “عدم   •

�لتعر�ص الإ�رش�ئيل باالأذى“، وطالبو� �حلكومة �لتون�صية باالمتناع عن “�أي �صكل من �أ�صكال 

�لهيئات  وبقية  و�لعلوم،  و�لثقافة،  بالتعليم،  �ملهتمة  �لدولية  �لهيئات  يف  �إ�رش�ئيل  ��صتهد�ف 

.
�الأممية“82

غزة  يف  �خلا�ص  �لقطاع  �أن  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  عن  �صادر  �قت�صادي  تقرير  �أكد   •

يعاين عجز�ً �صببه �حل�صار و�لقيود �ملفرو�صة على �حلركة و�لو�صول �إىل �مل�صادر �لطبيعية 

�الأممي  للبنامج  �لعام  للمدير  �ملمثل �خلا�ص  �ملتكررة. وقال  �ملدمرة  و�الأ�صو�ق، و�حلروب 

روبريتو فالنت Roberto Valent، خالل ��صتعر��ص �لتقرير، �إن ن�صبة �لبطالة يف قطاع غزة 

 .
83

هي من �أعلى �لن�صب يف �لعامل وما يقارب من 60l% من �صبابها عاطلني عن �لعمل
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وّجه �أنور قرقا�ص، وزير �لدولة لل�صوؤون �خلارجية �الإمار�تية، ر�صالة �إىل زيد رعد �حل�صني،   •

�ملفو�ص �ل�صامي لالأمم �ملتحدة حلقوق �الإن�صان، قائالً �إن “حرية �لتعبري ال يكن ��صتخد�مها 

يف تبير وحماية �لرتويج للخطاب �ملتطرف“. و�أبرزت �لر�صالة كيفية ترويج �جلزيرة للعنف 

�ملت�صل مبعاد�ة �ل�صامية باإذ�عتها ملو�عظ وخطب �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي، �لتي �أ�صاد فيها 

بهتلر وو�صف �لهولوكو�صت Holocaust باأنه “تاأديباً �إلهياً وعقاباً قدرياً“، و�لتي دعا �هلل فيها 

�إىل “�أخذ هذه �لفئة �لظاملة �ليهودية �ل�صهيونية و�أال يبقي على �أحد منهم“. وذكرت �لر�صالة 

)حركة �صلّح  ورم�صان  )حما�ص(،  �صيف  وحممد  م�صعل،  خلالد  من�صة  وّفرت  �لقناة   �أن 

 .
84

�جلهاد �الإ�صالمي �لفل�صطينية(، وغريهم

قال وزير �الت�صاالت �الإ�رش�ئيلي �أيوب قر� �إن بالده حتاول �إقناع �ل�صعودية ب�رشورة �إطالق   •

رحالت جوية مبا�رشة خا�صة بنقل �حلجاج من “�إ�رش�ئيل“ �إىل �ل�صعودية. و�أو�صح �لوزير 

�لتعاون  �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب لتعزيز  �إد�رة  �إطار جهود  �أن هذه �ملبادرة تاأتي يف 

بني تل �أبيب و�لريا�ص. وقال �لوزير �إن تل �أبيب تاأمل يف �أن يتمكن مو�طنوها �مل�صلمون من 

�لتوجه �إىل �الأر��صي �ل�صعودية بالطائرة مبا�رشة بدالً من �لرحلة �لطويلة �ل�صعبة على منت 

.
85

حافلة تقطع م�صافة �ألف ميل )1,609.34 كم(، معظمها عب مناطق �صحر�وية

اخلمي�س، 2017/7/13

�أعلن �ملوفد �الأمريكي لـ“عملية �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت، يف موؤمتر �صحفي م�صرتك يف   •

�الإقليمي �الإ�رش�ئيلي  �لتعاون  �لفل�صطينية مازن غنيم ووزير  �ملياه  �لقد�ص مع رئي�ص �صلطة 

�ملياه،  �صاأن  يف  و“�إ�رش�ئيل“  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بني  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  هنغبي،  ت�صاحي 

 �صنوياً من م�رشوع “ناقل �لبحرين“ 
3
يق�صي بح�صول �لفل�صطينيني على نحو 33 مليون م

.
86

)قناة �لبحرين �الأحمر و�مليت(

تطرح “مل  تر�مب  �إد�رة  �إن  جمدالين  �أحمد  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   • 

)على �لفل�صطينيني حتى �الآن(، ت�صور�ً و��صحاً وحمدد�ً لرعاية عملية �ل�صالم و�إخر�جها من 

حالة �جلمود �لتي تعانيها“. و�أ�صار جمدالين �إىل �أن دور �جلانب �الأمريكي يقت�رش على نقل 

.
87

مطالب �إ�رش�ئيلية

يف  �لنائب  بحق  �إد�ري  �عتقال  �أمر  �لغربية  �ل�صفة  يف  �إ�رش�ئيلية  ع�صكرية  حمكمة  �أ�صدرت   •

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، و�لقيادية يف �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، خالدة جر�ر 

.
88

ل�صتة �أ�صهر
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�أحكام  ثالثة  غزة  قطاع  يف  �لع�صكري  �لق�صاء  لهيئة  �لتابعة  �لعليا  �لع�صكرية  �ملحكمة  �أيدت   •

وحكماً  متخاِبرْين،  على  �صنقاً  باالإعد�م  حكمني  �صملت  �الحتالل،  مع  بالتخابر  مد�نني  على 

.
89

باالأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤبدة على متخابر ثالث

�لعام  �ملدير  لبنان بقر�ر  �لفل�صطينية يف  �لوطنية و�الإ�صالمية  �لف�صائل و�لقوى  رحبت قيادة   •

لالأمن �لعام �للو�ء عبا�ص �إبر�هيم، �لقا�صي بـ“جتديد �إقامة �لنازحني �لفل�صطينيني من �صورية 

.
�إىل لبنان ملدة 6 �أ�صهر جماناً قابلة للتجديد وملر�ت عدة من دون ر�صوم“90

حممد  تعيني  ق�صية  �أن  �لزهار  حممود  غزة  يف  �لبملانية  و�الإ�صالح  �لتغيري  كتلة  رئي�ص  �أكد   •

دحالن “زعيماً“ لقطاع غزة يتم من خالل �النتخابات، مو�صحاً �أن ما قيل عن �لتعيينات مل 

يتم طرحه على �حلركة. وقال �لزهار �إن �لتفاهمات �لتي �أجرتها حما�ص مع دحالن تركزت 

على ثالث ق�صايا، وهي تفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي، و�إجناز ملف �مل�صاحلة �ملجتمعية، وتفعيل 

جلنة �لتكافل �لوطني �الإ�صالمي وم�صاريع �لفقر�ء. وك�صف �لزهار عن عقد جل�صة م�صرتكة 

.
91

مع نو�ب من كتلة فتح �لبملانية �ملح�صوبة على دحالن ملناق�صة �لق�صايا �لثالث

قال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو يف كلمة �ألقاها خالل �ملر��صم �لتذكارية �لتي �أقيمت �إحياًء   •

يف  لي�ص  ب�صيادتنا،  م�صا�ص  باأي  نقبل  “لن   :2014 �صيف  يف  غزة  على  �حلرب  قتلى  لذكرى 

�جلنوب ولي�ص يف �ل�صمال ولي�ص يف �أي مكان من �الأماكن. �لهدوء �صيقابله �لهدوء، ولكن من 

يرفع يده علينا �صيو�جه رد�ً حازماً وقوياً“. كما جّدد نتنياهو �لتز�مه باإعادة جنوده �الأ�رشى 

.
92

يف قطاع غزة

اجلمعة، 2017/7/14

�لفحم،  �أم  مدينة  من  جبارين،  �آل  من   ،1948 فل�صطينيي  من  فل�صطينيني  ثالثة  ��صت�صهد   •

باحات يف  نار  �إطالق  عملية  يف  ثالث،  و�إ�صابة  �إ�رش�ئيليني  جنديني  بقتل  قامو�  �أن   بعد 

ب�صكل  �مل�صجد  �إغالق  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قررت  �لعملية  وبعد  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد 

1969، مع ت�صديد �لقيود على  كامل، ومنع �صالة �جلمعة فيه، وذلك للمرة �الأوىل منذ �صنة 

�لطرق �ملوؤدية �إليه، و�إبقاء �أمر �إعادة فتحه مرهوناً بقر�ر من �حلكومة �الإ�رش�ئيلية. و��صطر 

�لقدية  �لبلدة  �أ�صو�ر  من  �لقريبة  �ل�صو�رع  يف  �جلمعة  �صالة  الأد�ء  �لفل�صطينيني  من  �الآالف 

وخ�صو�صاً �صارع �صالح �لدين، وباب �لعمود، وباب �الأ�صباط، وو�دي �جلوز. ور�أى وزير 

�إعادة  ي�صتدعي  �لذي  بالقدر  “خطرية“  �لعملية  �أن  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن 

خميم  يف  �ندلعت  مو�جهات  وخالل  وحميطه.  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �الأمنية  �لرتتيبات  در��صة 

.
93

�لدهي�صة جنوب حمافظة بيت حلم ��صت�صهد �صاب فل�صطيني
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�لوزر�ء  رئي�ص  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  عّب   •

يف جرى  �لذي  للحادث  و�إد�نته  �ل�صديد،  رف�صه  عن  نتنياهو،  بنيامني   �الإ�رش�ئيلي 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، كما �أكد رف�صه الأي �أحد�ث عنف من �أي جهة كانت، وخ�صو�صاً يف 

دور �لعبادة. كما طالب عبا�ص باإلغاء �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية باإغالق �مل�صجد �الأق�صى، حمذر�ً 

�لديني  �لو�صع  لتغيري  كانت—  جهة  �أي  —من  ��صتغاللها  �أو  �الإجر�ء�ت  هذه  تد�عيات  من 

حماوالت  من  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  حّذر  جهته،  ومن  �ملقد�صة.  لالأماكن  و�لتاريخي 

�إن  �صحفي،  بيان  يف  �ملجل�ص،  وقال  �الأق�صى.  �مل�صجد  د�خل  جديدة  وقائع  فر�ص  �الحتالل 

وعدو�ناً  خطرية،  و�صابقة  جرية  فيه،  �جلمعة  �صالة  �إقامة  ومنع  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إغالق 

�صارخاً على �ملقد�صات وعلى حقوق وحرية �لفل�صطينيني م�صلمني وم�صيحيني من ممار�صة 

.
94

�صعائرهم �لدينية

�صدد �ملتحدث با�صم كتائب �لق�صام �أبو عبيدة، يف تغريدة له على موقع تويرت، على �أن عملية   •

�الأيقونة  هو  �الأق�صى  �مل�صجد  و�أن  �ملقاومة،  هو  �لفل�صطيني  �ل�صعب  خيار  �أن  تاأكيد  �لقد�ص 

.
95

و�لعنو�ن

دعت حركة فتح �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �صّد �لرحال �إىل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك و�لرباط   •

فيه، موؤكدة على �أن �إغالقه ومنع �إقامة �صالة �جلمعة هو ت�صعيد خطري ومرفو�ص ومد�ن. 

وقال �ملتحدث با�صم �حلركة �أ�صامة �لقو��صمي �أن ما يجري يف �مل�صجد �الأق�صى وحميطه �أمر 

خطري للغاية، وحماولة ال�صتغالل ما جرى لتنفيذ خمطط �إ�رش�ئيلي ُمعّد �صلفاً، على غر�ر ما 

.
96

جرى يف �مل�صجد �الإبر�هيمي يف �خلليل

�أمام  فور�ً  �ل�رشيف  �الأق�صى  �مل�صجد  فتح  “�إ�رش�ئيل“  على  �أنه  �الأردنية  �حلكومة  �أكدت   •

�لقد�ص  يف  �لقائم  �لتاريخي  �لو�صع  تغيري  �صاأنها  من  �إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ  وعدم  �مل�صلني، 

و�مل�صجد �الأق�صى. وقال وزير �لدولة ل�صوؤون �الإعالم، �لناطق �لر�صمي با�صم �حلكومة حممد 

�صعائرهم  ممار�صة  يف  �مل�صلمني  حّق  على  �عتد�ء  �أي  رف�ص  على  توؤكد  �حلكومة  �إن  �ملومني، 

حفيظة  �الأردنية  �ملطالب  و�أثارت  �إعاقات.  �أي  دون  ومن  بحرية  �ملقد�صة  �أماكنهم  يف  �لدينية 

كافة  على  �الأجدر  من  “كان  �إنه  قال  حيث  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص 

�الأطر�ف �ملعنية، مبا فيها �الأردن، �أن حتافظ على �صبط �لنف�ص ومتتنع عن �صحن �الأجو�ء“، 

.
97

و�أ�صار �إىل �أن �الأردن �ختار مهاجمة “�إ�رش�ئيل“ بدالً من �إد�نة �لهجوم

ال�صبت، 2017/7/15

تدريجياً،  �الأق�صى  �مل�صجد  فتح  �إعادة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قرر   •

ملر�قبة خارجه  كامري�ت  وتثبيت  مد�خله،  يف  معادن  ك�صف  �أجهزة  و�صع  �صابقة  مع   ولكن 
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�إن �لقر�ر �تخذ بعد م�صاور�ت هاتفية �أجر�ها  �لو�صع فيه. وقال مكتب نتنياهو، يف بيان له، 

نتنياهو مع كل من وزير �الأمن �لد�خلي، و�ملفت�ص �لعام لل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، ورئي�ص جهاز 

.
98

�ل�صاباك، وقائد �ل�رشطة يف �لقد�ص

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �صحفي،  ت�رشيح  يف  برهوم،  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  دعا   •

�إىل ت�صعيد �نتفا�صة �لقد�ص �ملباركة و�ال�صتباك مع �لعدو وقطعان �مل�صتوطنني على حماور 

بلغت  مهما  �ل�صهيوين  �لكيان  معادالت  كل  وك�رش  �الأق�صى،  عن  و�لدفاع  كافة،  �لتما�ص 

�لت�صحيات. وحّمل برهوم حكومة �الحتالل �مل�صوؤولية �لكاملة عن كل تد�عيات �النتهاكات 

�لكيان  �صفار�ت  باجتاه  �لزحف  �إىل  و�الإ�صالمية  �لعربية  �الأمة  �أبناء  كل  ودعا  و�جلر�ئم. 

�ل�صهيوين يف كل مكان، ن�رشة لالأق�صى و�لقد�ص وفل�صطني، ولل�صغط على هذ� �لكيان لوقف 

.
99

جر�ئمه و�نتهاكاته

�أعرب رئي�ص �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة يف �لكني�صت �أين عودة، عن رف�صه للهجوم �لذي وقع   •

يف �لقد�ص، وقال خالل مهرجان يف ر�م �هلل ملنا�صبة �لذكرى �خلم�صني لتاأ�صي�ص جبهة �لن�صال 

��صتعملو�  ِعنّا،  من  �لفحم،  �أم  من  �صباب  ثالثة  �لقد�ص،  عملية  “كانت  �لفل�صطيني:  �ل�صعبي 

�ل�صالح... نحن �صّد �أن ي�صتعمل �أي �صاب من �صبابنا �ل�صالح. هذ� �لكالم غري �صعبي، لكن هذ� 

�لكالم �لوطني �لذي يحافظ على �صبابنا“. و�أ�صاف: “نحن ال نقفز عن �الأ�صا�ص �أن �الحتالل 

.
هو ر�أ�ص �ل�رشور، وهو �ملجرم �الأ�صا�صي يف �لقد�ص ويف �الأق�صى“100

�أكد �مللك عبد �هلل �لثاين، يف �ت�صال هاتفي مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �أهمية   •

وفيما  �لقد�ص.  يف  �لهجوم  �إد�نة  جمدد�ً  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لت�صعيد  ومنع  �لتهدئة 

�أكد رف�ص �لعنف بجميع �أ�صكاله، خ�صو�صاً يف �الأماكن �ملقد�صة و�أماكن �لعبادة، طالب �مللك 

�الأردين ب�رشورة �إعادة فتح �مل�صجد �الأق�صى، م�صدد�ً على رف�ص �الأردن �ملطلق ال�صتمر�ر 

.
101

�إغالق �مل�صجد

على  �لثاين  ولليوم  منعتهم  �لتي  �الحتالل  وقو�ت  �لفل�صطينيني  بني  ما  مو�جهات  �ندلعت   •

�صوب  �ملقد�صية  �الأحياء  من  م�صري�ت  عدة  و�نطلقت  �الأق�صى.  بامل�صجد  �ل�صالة  من  �لتو�يل 

�لقد�ص �لقدية، و�صط �إجر�ء�ت �أمنية م�صددة لقو�ت �الحتالل �لتي منعت �مل�صري�ت من �لتقدم 

.
102

وقامت بقمعها

�أكد �أحمد حل�ص، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ت�صكيل �حلركة لهيئة قيادية عليا جديدة   •

لقيادة �لتنظيم يف قطاع غزة، تتاألف من 19 قيادياً، ي�صاف �إليها جمل�ص ��صت�صاري يتاألف من 

.
103

نحو 60 �صخ�صية، لدعمها، بهدف �إعادة بناء �لتنظيم من جديد و�إعادته للو�جهة



303

متوز/ يوليو 2017

قالت �صلطة جودة �لبيئة يف قطاع غزة �إن نتائج �لفح�ص �جلديد جلودة مياه �صاطئ قطاع غزة   •

73l% من طول  �إىل  �مللوث بدرجة كبرية، حيث و�صلت  �ل�صاطئ  ن�صبة طول  �رتفاع  �أظهرت 

�أزمة �نقطاع  �إىل ��صتمر�ر وتفاقم  �أن �ل�صبب يف هذ� �لتلوث يعود  �ل�صاطئ �لكلي. و�أو�صحت 

�إىل   من مياه �ل�رشف �ل�صحي 
3
110 �آالف م �أكرث من  �لتيار �لكهربائي، ما ت�صبب بت�رشيف 

.
104

�صاطئ �لبحر دون معاجلة

االأحد، 2017/7/16

�صاحة  يف  �ملر�بطني  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  العتد�ء  نتيجة  فل�صطينيني  عدة  �صيب 
ُ
�أ  •

�الأق�صى  �مل�صجد  دخول  رف�صهم  من  �صاعات  بعد  منها،  بطردهم  وقامت  �الأ�صباط،  باب 

عندما  �ل�صاحة  يف  مو�جهات  �ندلعت  كما  برتكيبها.  قامت  �لتي  �الإلكرتونية  �لبو�بات  من 

�ملقتحمات �الإ�رش�ئيليات  �مل�صتوِطنات  لبع�ص  �حلماية  بتوفري  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة   قامت 

.
105

للم�صجد �الأق�صى

�أكدت �حلكومة �لفل�صطينية �أن كل ما تقوم به �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص   •

وُتعّد  والغية،  باطلة  �حتاللية  �إجر�ء�ت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  منها  �لقلب  ويف  �ملحتلة، 

م�صا�صاً بقد�صية �مل�صجد �الأق�صى. وطالب �ملتحدث �لر�صمي با�صم �حلكومة يو�صف �ملحمود 

وزير  وقال  �ملرفو�صة.  �الحتالل  �إجر�ء�ت  لوقف  عاجل  و�إ�صالمي  وعربي  دويل  بتدخل 

ن�صمح  ولن  �مل�صلمني،  عقيدة  من  جزء  “�الأق�صى  �إن  �دعي�ص  يو�صف  �لفل�صطيني  �الأوقاف 

.
حلكومة �الحتالل بالعبث فيه و�النتقا�ص من �ل�صيادة �لفل�صطينية عليه“106

�صادقت �للجنة �لوز�رية للت�رشيع �الإ�رش�ئيلية على م�رشوع قانون �أ�صا�ص “�لقد�ص �ملوحدة“،   •

�إىل  �لقد�ص منوطة مب�صادقة غالبية ت�صل  �أي مفاو�صات حول تق�صيم  �أن  و�لذي ين�ص على 

.
107

ثمانني ع�صو كني�صت

فح�ص  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  على  “�إن  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  قال   •

�لعمليات  منفذي  منازل  هدم  �إىل  �أرد�ن  ودعا  �الأق�صى“.  عملية  منفذي  منازل  هدم  �إمكانية 

منازل  لهدم  معار�صته  نف�صه  �لوقت  يف  مبدياً  �الإ�رش�ئيلية،  �جلن�صية  يحملون  ممن  �لعرب 

�ملخربني �ليهود ممن ينفذون عمليات �إرهابية �صّد فل�صطينيني، ز�عماً باأن �حلديث ال يدور 

.
108

على ظاهرة و��صعة �لنطاق

�أكد نقيب موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة عارف �أبو جر�د �أنه مّت فعلياً �إحالة قر�بة  • 

�إىل  تق�صيمهم  يتم  �أنه  جر�د  �أبو  و�أو�صح  �ملبكر.  �لتقاعد  �إىل  ع�صكري  موظف  �ألف   11 �لـ 

.
109

جمموعات يف د�ئرة هيئة �لتقاعد للبدء يف تنفيذ �الإجر�ء�ت بحقهم
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تر�جع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، بنيامني نتنياهو، عن تاأييد حكومته التفاق وقف �إطالق   •

�لنار يف �صورية، �لذي تو�صلت �إليه �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ورو�صيا، بدعوى �أنه “�صيعزز 

.
من قوة �إير�ن“110

االإثنني، 2017/7/17

�الإفتاء  جمل�ص  �جتماع  وبعد  ح�صني،  حممد  �ل�صيخ  �ملقد�صة  و�لديار  �لقد�ص  مفتي  �أعلن   •

�إىل �الأق�صى من �لبو�بات �الإلكرتونية �أن �لدخول  “تقرر باالإجماع  �أنه   �الإ�صالمي يف �لقد�ص، 

�إىل  �لرحال  “�صّد  �لفل�صطينيني  ونا�صد  باطلة“.  “�صالته  منها  يدخل  من  وكل  يجوز“،  ال 

�الأق�صى“ و“رف�ص �إجر�ء�ت �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �جلائرة، �ملتمثلة يف تغيري �لو�صع �لتاريخي 

�لقائم ومقاطعتها“. كما عقدت �لقوى و�لهيئات �لوطنية �جتماعات يف ر�م �هلل و�لقد�ص، �أعلنت 

.
111

يف ختامها رف�صها قبول �لتغري�ت �لتي �أدخلتها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف �مل�صجد

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن “�صعبنا �لفل�صطيني ومقاومته   •

لن ي�صمحا بتمرير خمططات �الحتالل يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك“. وقال هنية، يف ت�رشيح 

�ل�صماء،  بو�بة  �الأوىل  �مل�صلمني  قبلة  فهو  مفتوحة،  معركة  �الأق�صى  �مل�صجد  “�إن  �صحفي، 

�أهل  هنية  وخاطب  �الأرو�ح“.  وتهون  �لدماء  ترخ�ص  دونه  ق�صية  وعنو�ن  هوية،  ومعركة 

�لقد�ص بالقول: “نحن يف معركة و�حدة، وحما�ص لن ت�صلمكم ولن تخذلكم، و�أبناوؤها يعرفون 

 .
طريقهم لن�رشة �الأق�صى“112

�أمر  به  و�مل�صا�ص  �أحمر  خّط  �الأق�صى  �مل�صجد  �أن  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتا  �أكدت   •

�إىل وقف  بيان م�صرتك،  �الأحو�ل. ودعت �حلركتان، يف  باأي حال من  �ل�صكوت عنه  ال ُيكن 

�إجر�ء�ت �الحتالل ورفع يد �حلكومة �ملتطرفة عن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وعودة �ل�صيادة 

عليه لد�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية كما كانت، ووقف �قتحامات �مل�صتوطنني ل�صاحاته �ل�رشيفة، 

ذ�ته.  �لعدو  على  ذلك  عو�قب  من  حمذرين  هناك،  و�ملر�بطني  �مل�صلني  مالحقة  عن  و�لكّف 

.
113

و�أكدت �حلركتان �أن ما جرى من عدو�ن خالل �الأيام �ملا�صية لن ير مرور �لكر�م

�مل�صجد  حميط  على  فر�صتها  �لتي  �الأخرية  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  فتح  حركة  رف�صت   •

�الأق�صى �ملبارك، وخ�صو�صاً نقاط �لتفتي�ص �الإلكرتونية، و�ل�صماح لليهود باقتحام ودخول 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وباحاته، م�صددة على �أن هذه �الإجر�ء�ت باطلة ولن ُتوجد حقاً مهما 

طال �لزمن. و�صدد �ملتحدث با�صم حركة فتح �أ�صامه �لقو��صمي، يف بيان للحركة، على �أن كل 

 .
114

�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية باطلة و�صتف�صل

�الأ�صباط  باب  عند  �الحتالل  قو�ت  مع  مو�جهات  يف  �الأقل  على  فل�صطينياً،  خم�صون  �أ�صيب   •

�مل�صابني،  �عتقال  حماولني  �ملقا�صد  م�صت�صفى  �جلنود  �قتحم  فيما  �ملحتلة،  �لقد�ص  مبدينة 
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�إال �أنهم مل ينجحو� بذلك. و�أعلنت جمعية �لهالل �الأحمر �إ�صابة �لنائب م�صطفى �لبغوثي، 

�الأ�صباط بر�صا�صة مطاطية  باب  �ملو�جهات يف  �لوطنية، خالل  �ملبادرة  �لعام حلركة  �الأمني 

.
115

بالر�أ�ص

�نطلق يف ر�م �هلل �ملحتلة �ملوؤمتر �ل�صبابي �لعربي �لتطوعي �الأول يف �ل�صلطة �لفل�صطينية برعاية   •

 �لرئي�ص حممود عبا�ص ومب�صاركة 13 دولة عربية، على �أن ت�صتمر ن�صاطاته على مد�ر �صتة �أيام.

و�أكد حممود �لعالول، نائب رئي�ص حركة فتح، يف كلمته ممثالً عبا�ص، على �أن ما يتعر�ص له 

.
116

�مل�صجد �الأق�صى ما هو �إال حماولة من �الحتالل لتحويل �ل�رش�ع �إىل �رش�ع ديني

باإعد�م  �إد�نته  بعد  عز�ريا،  �إيلور  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  عن  �الإفر�ج  �لع�صكرية  �ملحكمة  ق�صت   •

�ل�صاب �لفل�صطيني عبد �لفتاح �ل�رشيف يف مدينة �خلليل �ملحتلة يف �آذ�ر/ مار�ص 2016. وقررت 

هيئة �ملحكمة �الإبقاء عليه رهن �العتقال �ملنزيل �إىل حني �لبّت يف �ال�صتئناف �لذي تقدم به على 

.
117ً

قر�ر �حلكم �لذي �صدر �صّده بال�صجن ملدة 18 �صهر�

الثالثاء، 2017/7/18

ك�صف وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن �لنقاب عن �أن �صلطات �الحتالل ن�صقت   •

�لنظر  الفتاً  �الأق�صى،  �مل�صجد  قبالة  �الإلكرتونية  �لبو�بات  لن�صب  و�إ�صالمية  عربية  دول  مع 

�أو عن طريق طرف ثالث مع �الأخرى. وقد  �أن ذلك كان عب �ت�صال مبا�رش مع بع�صها،  �إىل 

تر�فقت ت�رشيحات �أرد�ن مع ما نقلته و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية عن م�صادر �إعالمية �أجنبية، 

.
118

حول وجود تفاهمات �صعودية �إ�رش�ئيلية حيال تلك �الإجر�ء�ت

��صت�صهد �صاب فل�صطيني، بعد �أن �أطلق جنود �الحتالل �لنار جتاه �صيارة كان ي�صتقلها قرب   •

جنود  ثالثة  الإ�صابة  �أدى  ما  دع�ص،  عملية  تنفيذ  بحجة  �خلليل،  يف  �أربع  كريات  م�صتعمرة 

.
119

بجر�ح

�أمام  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �أيدي  على  قمعهم  جر�ء  �ملقد�ص،  من  فل�صطينياً   34 �أ�صيب   •

خطيب  �مل�صابني  بني  من  وكان  �لع�صاء.  �صالة  �أد�ء  عقب  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  بو�بات 

عليه  و�عتدت  �الحتالل،  قو�ت  هاجمته  �لذي  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �الأق�صى  �مل�صجد 

.
120

بالهر�و�ت، و�أ�صابته بر�صا�صة مطاطية

�صمن  �ملحالة،  �ملياه  من  �لفل�صطينية  �حل�صة  �أن  غنيم  مازن  �لوزير  �ملياه  �صلطة  رئي�ص  �أكد   •

م�رشوع “ناقل �لبحرين“ لن حتل �أزمة �ملياه �خلانقة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ولكنها 

خالله  من  يكن  �صيا�صي  حّل  �إىل  �لتو�صل  حلني  �الأزمة،  حدة  من  “�لتخفيف  يف  �صت�صهم 

�الحتالل  ل�صيطرة  �خلا�صعة  �جلوفية  �الأحو��ص  يف  �لفل�صطينية  �ملائية  �حلقوق  ��صتعادة 

.
�الإ�رش�ئيلي“121
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�لف�صاد  �لتطور�ت يف حتقيقات  “�إ�رش�ئيل“، وذلك ب�صبب  �لغو��صات مع  �أملانيا �صفقة  �أجلت   •

.
�لتي جتريها �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية مبلف �صفقة �لغو��صات و�ملعروفة بـ“�لق�صية 3000“122

26 لبنانياً بجرم �لتعامل مع  �أ�صدرت �ملحكمة �لع�صكرية �لد�ئمة �للبنانية حكماً غيابياً بحق   •

�لعدو �الإ�رش�ئيلي و�ال�صتح�صال على جن�صيته. وق�صى �حلكم بو�صع �ملتهمني يف �الأ�صغال 

�لتوقيف  مذكر�ت  وو�صع  �ملدنية،  حقوقهم  من  جميعاً  وجتريدهم  عاماً،   15 مدة  �ل�صاقة 

�لغيابية �ل�صادرة بحقهم مو�صع �لتنفيذ، وكذلك تغرمي كل منهم مبلغ مليوين لرية لبنانية 

.
123

)نحو 1,333 دوالر(

�أكد نائب �لرئي�ص �الأمريكي مايك بن�ص، خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي ملنظمة “م�صيحيون متحدون   •

نقل  �أن  �لعا�صمة،  و��صنطن  يف  �ملنعقد   “Christians United for Israel �إ�رش�ئيل  �أجل  من 

.
124

�ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، هي م�صاألة وقت

االأربعاء، 2017/7/19

�لبو�بات  الإز�لة  تتبلور  �صفقًة  �إن  �لقادر  عبد  حامت  فتح  حركة  يف  �لقد�ص  ملف  م�صوؤول  قال   •

�ل�صعودية  مار�صته  كبري�ً  �صغطاً  �أن  موؤكد�ً  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أبو�ب  على  من  �الإلكرتونية 

و�الأردن، م�صحوباً بزخم �صعبي مت�صاعد و�صاغط على “�إ�رش�ئيل“، �أدى �إىل تدخل �أمريكي 

عطيت �إ�رش�ئيل مهلة حتى م�صاء �خلمي�ص 
ُ
مبا�رش. وتابع: “ح�صب �ملعلومات �ملتوفرة لدينا، �أ

�أفادت باأن  “�لتقارير �لتي  �أن  �إىل  الإز�لة �لبو�بات“. و�أ�صار مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

وذكر  �لو�قع“،  ت�صوه  �الإلكرتونية  �لبو�بات  �إز�لة  بهدف  م�صاور�ت  يجري  �لوزر�ء  رئي�ص 

تقييمهم  قدمو�  �لذين  �الأمنية  �الأجهزة  قادة  مع  هاتفية  م�صاور�ت  �أجرى  نتنياهو  �أن  �ملكتب 

للموقف وعبو� عن �آر�ئهم. وكانت �لقناة �لثانية يف �لتلفزيون �الإ�رش�ئيلي قد ذكرت �أن جهاز 

.
125

�ل�صاباك يطالب باإز�لة �لبو�بات يف حني �أن �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية تعار�ص �إز�لتها

و�لتوجه  �لقد�ص  م�صاجد  جميع  باإغالق  قر�ر�ً  بالقد�ص  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  �أ�صدرت   •

�إليه  2017/7/21، وهو ما دعا  خلطبة و�صالة �جلمعة على بو�بات �مل�صجد �الأق�صى �جلمعة 

.
126

�أي�صاً مفتي �لقد�ص و�لديار �لفل�صطينية حممد ح�صني

�لثالث  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  برئي�صه  ممثالً  �لقد�ص،  يف  �لكنائ�ص  روؤ�صاء  جمل�ص  ��صتنكر   •

�أع�صاء  وكافة  و�الأردن،  فل�صطني  �أعمال  و�صائر  �ملقد�صة  �ملدينة  بطريرك   ،Theophilos III

�لكنائ�ص، �أعمال �لعنف �لتي جرت يف �صاحة �مل�صجد �الأق�صى. و�أكد �ملجل�ص، يف بيان �أ�صدره، 

�لقد�ص  يف  �ملقد�صة  و�الأماكن  �الأق�صى  �مل�صجد  على  �لها�صمية  للو�صاية  وتثمينه  دعمه 

و�الأر��صي �ملقد�صة، و�أن �حلرم �ل�رشيف يجب �أن يبقى �صمن �الإطار �لتاريخي، و�أال ي�صه 

.
127

�أي تغيري
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على  �ملرتتبة  �لتد�عيات  خطورة  من  �خلارجية،  وز�رة  عن  �صادر  بيان  يف  م�رش،  حذرت   •

بوقف  “�إ�رش�ئيل“  �لبيان  وطالب  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الأمني  �لت�صعيد 

ممار�صة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وحّق  �لدينية،  و�ملقد�صات  �لعبادة  حرية  و�حرت�م  �لعنف، 

تاأجيج  �صاأنها  من  �لتي  �الإجر�ء�ت  من  مزيد  �تخاذ  وعدم  و�أمان،  حرية  يف  �لدينية  �صعائره 

�ل�رش�ع، و��صتثارة �مل�صاعر �لدينية وزيادة حالة �الحتقان بني �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، مبا 

 .
128

يقّو�ص من فر�ص �لتو�صل �إىل “�صالم“ عادل و�صامل تاأ�صي�صاً على حّل �لدولتني

 Mohammad Salah قال �ملفتي �لعام جلمهورية �ل�صي�صان �ل�صيخ حممد �صالح ماجيدوف  •

�ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  لزيارة  �لدخول  حرية  لتقييد  “نظر�ً  �صحفي،  بيان  يف   ،Majidov

فاإننا ننبه �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية باأننا وجميع �مل�صلمني يف �لعامل �ل�صائرين على منهج �صليم، 

باأن  �آخر  �أحد  والأي  لكم  ن�صمح  لن  و�الإرهاب  �لتطّرف  �أنو�ع  من  نوع  �أي  �صّد  و�لو�قفني 

تتالعبو� ب�صعور �ملوؤمنني، �أو �أن تقومو� باإهانتهم و�حتقارهم با�صتعمال �أ�صاليبكم �مل�صتفزة 

و�ملتنوعة جتاه �ملقد�صات“. وتابع: “لن ن�صمح الأي كان �أن يت�رشف مع �مل�صلمني كما بد� له، 

ومن و�جبنا �أن ند�فع عن مقد�صاتنا ولو باأرو�حنا، وحتى �لنََّف�ص �الأخري �صنكون يف حماية �أمة 

.
�لنبي حممد ] ونحن م�صتعدون لذلك“129

قال رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع: “لن يحظى �الإ�رش�ئيليون ب�صالم   •

وخمالفات  حرب  جر�ئم  يار�صون  وحمتلنّي،  �صّجانني  د�مو�  ما  بتعاي�ص،  وال  �صعبنا  مع 

ج�صيمة بحّق �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني“. وقال �إن “ملف �الأ�رشى هو �ل�صندوق �الأ�صود �ملليء 

�لذين  �ملحتلني  ونالحق  �ل�صندوق  هذ�  نفتح  و�صوف  �الحتالل.  لدولة  و�لفظائع  باجلر�ئم 

للمحتلني  مقاومته  و�رشعية  و�آدميته  �إن�صانيته  من  �لفل�صطيني  �الإن�صان  جتريد  ي�صتهدفون 

.
و�مل�صتوطنني“130

يطالب  �لقد�ص،  يف  �ملركزية  �ملحكمة  من  ق�صائي  قر�ر  عن  �ل�صابعة  �لعبية  �لقناة  ك�صفت   •

مع  �لتخابر  بتهمة  ل�صنو�ت  �عتقلو�  فل�صطينياً   52 لـ  تعوي�صات  بدفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

فاإن  �لقناة،  وح�صب  �ل�صلطة.  �صجون  يف  قا�ٍص  لتعذيب  وتعر�صو�  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

�لق�صية �لتي ��صتمرت �أعو�م طويلة مّت �لبّت فيها بعد در��صة 1,800 ورقة، ت�صمل �لعديد من 

�الأدلة و�ل�صهاد�ت للمعتقلني حول ظروف �عتقالهم وتعر�صهم لتعذيب قا�ص ٍجد�ً يف �صجون 

�ل�صلطة ما بني �صنو�ت 1997 و2002، قبل متكنهم من �لفر�ر من �صجون �ل�صلطة، عقب عملية 

.
131

�ل�صور �لو�قي Operation Defensive Shield للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �آنذ�ك

وّجه رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �نتقاد�ت الذعة لالحتاد �الأوروبي، يف �أثناء   •

بطريق  �أذ�عها،  “�مليكرفون“  لكن  بود�ب�صت،  يف  �ملجري  �لوزر�ء  رئي�ص  مع  ثنائية  حمادثة 
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�الحتاد  �إ�رش�ئيل...  �الأوروبي  �الحتاد  يعامل  كيف  �جلنون  “من  نتنياهو:  وقال  �خلطاأ. 

ب�رشوط  �إ�رش�ئيل  مع  عالقاته  يربط  �لذي  �لعامل،  يف  للدول  �لوحيد  �الحتاد  هو  �الأوروبي 

ب�صبب  للخطر  �إ�رش�ئيل  مع  عالقاته  يعّر�ص  �الأوروبي  “�الحتاد  قائالً:  وتابع  �صيا�صية“. 

.
حماولته و�صع �رشوط، لتحقيق �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، وهذ� يهدد تطّوره“132

ن�رش �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قائمة مبا �أ�صماها “�مل�صاعد�ت“، �لتي قدمها خالل عام و�حد لنحو   •

ما  وت�صم  ي�صّمها،  مل  معار�صة  ف�صائل  ل�صيطرة  خا�صعة  �صورية،  جنوب  يف  قرية  ثمانني 

بعمق متتد  “�مل�صاعد�ت“  لها  ير�صل  �لتي  �ملنطقة  �إن  �جلي�ص  وقال  ن�صمة.  �ألف   200  يقارب 

15 كم من خّط وقف �إطالق �لنار يف �جلوالن، وبعر�ص 40 كم. و�أ�صار �جلي�ص �إىل معاجلة �أكرث 

من ثالثة �آالف م�صاب، وتوزيع 360 طناً من �ملو�د �لغذ�ئية، و77 طناً من �ملالب�ص و�الأحذية، 

.
133

ون�صف مليون لرت من �ل�صوالر، وع�رش�ت من �ملولد�ت �لكهربائية و�أجهزة �صّخ �ملياه

فازت �لطالبة �لفل�صطينية من قطاع غزة فاطمة �لزهر�ء �صبري باجلائزة �لكبى �خلا�صة يف   •

م�صابقة نا�صيونال جيوغر�فيك National Geographic �لدولية عن فئة �لت�صوير �لوثائقي، 

.
على جمموعة �صور حول “�لزفاف �لفل�صطيني – ليلة �حلناء“134

خليفة  بن  حمد  �ل�صيخ  مدينة  من  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �لبدء  عن  للتنمية  قطر  �صندوق  �أعلن   •

بناء  �إ�صكاين يف حمافظة خانيون�ص جنوب قطاع غزة، و�لتي ت�صهد  �أكب م�رشوع  �ل�صكنية، 

بيان  �ل�صندوق، يف  �أمريكي. وذكر  43 مليون دوالر  تبلغ  �إجمالية  بتكلفة  700 �صقة �صكنية 

له، �أنه مّت �النتهاء من �ملرحلتني �الأوىل و�لثانية بالتعاون مع جلنة �إعادة �إعمار غزة، مبجموع 

1,060 �صقة �صكنية للمرحلة �الأوىل و1,264 �صقة للثانية، وبقيمة �إجمالية للم�رشوع ت�صل �إىل 

.
135

113,895,600 دوالر

اخلمي�س، 2017/7/20

م�صت�صاري كبري  مع  هاتفي  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  طالب   • 

�لبيت �الأبي�ص جاريد كو�صرن، من �الإد�رة �الأمريكية و�لرئي�ص دونالد تر�مب بالتدخل �لعاجل 

الإلز�م “�إ�رش�ئيل“ بالرت�جع عن خطو�تها يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، ومبا فيها �إز�لة �لبو�بات 

.
136

�الإلكرتونية

�جلمعة  يوم  غ�صب  يوم  �إىل  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •

نقطة  ليكون  و�الإ�صالمية؛  �لعربية  و�الأمة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  م�صتوى  على   ،2017/7/21

.
137

حتول مهمة يف م�صرية �لدفاع عن �لقد�ص و�الأق�صى

�لوقائع  يغري  جديد  �تفاق  مترير  حماوالت  من  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  من  عدد  حّذر   •

مقابل  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �صيادة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ويعطي  �الأر�ص،  على 
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�ل�صعبية، و�جلبهة  حما�ص،  حركة  وهي  �لف�صائل،  هذه  و�أكدت  �الإلكرتونية.  �لبو�بات   رفعه 

�أن  غزة،  مدينة  يف  عقدتها  �صحفي  موؤمتر  يف  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  �لديوقر�طية،  و�جلبهة 

.
138

�مل�صا�ص باملر�بطني يف �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك �صي�صع �ملقاومة �أمام و�جباتها

�أ�صيب 78 مقد�صياً بالر�صا�ص �ملعدين �ملغلف باملطاط، بينهم �ثنان �إ�صابتهما خطرية، خالل   •

.
139

قمع �رشطة �الحتالل �آالف �مل�صلني يف منطقة باب �الأ�صباط يف �رشقي �لقد�ص

قررت �لهيئة �الإ�صالمية يف يافا �إغالق جميع م�صاجد يافا يوم �جلمعة 2017/7/21، و�ل�صالة   •

يف �مل�صجد �الأق�صى. و�أعلنت �لهيئة �الإ�صالمية، يف بيان لها، عن وجوب �إغالق جميع م�صاجد 

.
140

يافا، تاأكيد�ً للقا�صي و�لد�ين �أن �الأق�صى للم�صلمني ولن يتخلو� عنه

�صّدد �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، يف مكاملة هاتفية مع نظريه �الإ�رش�ئيلي روؤوفني   •

ريفلني، على �رشورة �ل�صماح بدخول �مل�صلمني للم�صجد �الأق�صى دون قيود، يف �إطار حرية 

�لدين و�لعبادة. وذكرت م�صادر يف �لرئا�صة �لرتكية �أن �أردوغان عّب يف �الت�صال عن قلقه �إز�ء 

�حلادث �لذي وقع يف �مل�صجد �الأق�صى يف 2017/7/14، وت�صبب بخ�صائر ب�رشية، و�صدد على 

�أنه ال يكن تاأييد �لعنف. كما �صّدد على �أهمية �إنهاء �لتوتر و�لتخلي عن تفتي�ص �لد�خلني �إىل 

.
141

�الأق�صى

قال وزير �لدولة ل�صوؤون �الإعالم، �لناطق �لر�صمي با�صم �حلكومة �الأردنية حممد �ملومني:   •

“نعيد تذكري �إ�رش�ئيل باأنها قوة حمتلة، وال يجوز لها �أن تغريِّ يف �صكل �أو و�صع �الأر��صي �لتي 
وقع عليها �الحتالل“. و�أ�صاف �ملومني “�أن �أي تغيري يف �لو�صع �لقائم يف �لقد�ص و�الأق�صى 

ح�صب  بذلك  بالقيام  خمولة  لي�صت  وهي  باالحتالل،  قائمة  كقوة  �إ�رش�ئيل  �لتز�مات  يخالف 

.
�لقانون �لدويل“142

�رشق تقوع  بلدة  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  فل�صطيني  �صاب  ��صت�صهد   • 

.
143

بيت حلم، بعد حماولته تنفيذ عملية طعن

�رتفع عدد �ل�صحايا �ملر�صى �لذين ��صت�صهدو� يف قطاع غزة ب�صبب وقف �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

�ل�صفاء  جممع  ح�صانة  يف  ر�صيع  وفاة  بعد  مري�صاً،   19 �إىل  �لطبية  �لتحويالت  �هلل  ر�م  يف 

.
144

�لطبي

�للجوء  لق�صايا  �ملوحدة  �للبنانية  “�لروؤية  ��صم  حتمل  وثيقة  �للبنانية  �ل�صلطات  �أطلقت   •

ممثلني  وم�صاركة  �حلريري،  �صعد  �للبنانية  �حلكومة  رئي�ص  برعاية  لبنان“،  يف  �لفل�صطيني 

�لعمل  “جمموعة  �أحالتها  �لتي  �لوثيقة  هذه  عن  �الإعالن  ومتَّ  �للبنانية.  �ل�صيا�صية  �لقوى  عن 

حول ق�صايا �لالجئني �لفل�صطينيني“ �ملنبثقة عن “جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني“، بعد 

نحو عامني من �إحالتها �إىل حكومة �لرئي�ص �ل�صابق متام �صالم )يف �صنة 2015(، �لذي عرقلت 
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�خلالفات �ل�صيا�صية يف عهده �إقر�ر �لعديد من �لبنود �ملُهمة، �لتي تتناول كافة �ملُقيمني يف لبنان 

.
145

ومنهم �لالجئون �لفل�صطينيون

اجلمعة، 2017/7/21

�إز�لة  قرر �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت( عدم   •

�متدت  ليلية  مباحثات  بعد  �أنه  وُعلم  �الأق�صى.  �مل�صجد  مد�خل  من  �الإلكرتونية  �لبو�بات 

�أن  �دعى  2017/7/21، ن�رش مكتب رئي�ص �حلكومة بياناً  �أربع �صاعات و�نتهت فجر �جلمعة 

�إىل  �لو�صول  وحرية  �ملقد�صي،  �حلرم  يف  �لر�هن  �لو�صع  على  باحلفاظ  ملتزمة  “�إ�رش�ئيل 
�الأماكن �ملقد�صة“. و�أ�صاف �لبيان �أن “�ملجل�ص �لوز�ري خّول �ل�رشطة �تخاذ �أي قر�ر من �أجل 

.
�صمان حرية �لو�صول �إىل �الأماكن �ملقد�صة، من خالل �حلفاظ على �الأمن و�لنظام �لعام“146

ُقتل ثالثة م�صتوطنني و�أ�صيب ر�بع بجر�ح خطرية، يف عملية طعن نفذها �صاب فل�صطيني يف   •

.
147

م�صتعمرة حلمي�ص، �صمايل غربي مدينة ر�م �هلل

يف  �لفل�صطينيني  ع�رش�ت  �أ�صيب  فيما  �جلمعة،  �صالة  �نتهاء  مع  فل�صطينيني  ثالثة  ��صت�صهد   •

�لقد�ص و�أنحاء �ل�صفة �لغربية يف “جمعة �لغ�صب“ �حتجاجاً على �إبقاء �لبو�بات �الإلكرتونية 

عند مد�خل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وقام �صكان �لقد�ص بتهريب جثامني �ل�صهد�ء من فوق 

.
148

�أ�صو�ر �مل�صايف، لدفنها قبل قيام �صلطات �الحتالل باحتجازها

�ملركزية  للقيادة  �جتماع  له عقب  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف خطاب  �ل�صلطة  �أعلن رئي�ص   •

يف فتح  حلركة  �ملركزية  و�للجنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء   �صّم 

ر�م �هلل، “جتميد“ كافة �الت�صاالت مع “�إ�رش�ئيل“، حتى ترت�جع عن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها 

يف �مل�صجد �الأق�صى. كما �أعلن عبا�ص تخ�صي�ص مبلغ 25 مليون دوالر جديدة لتعزيز �صمود 

.
149

�أهل �لقد�ص

�إىل �جتماع  �إ�صماعيل هنية �لف�صائل �لفل�صطينية  دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص   •

يف  �جلمعة  خطبة  خالل  هنية،  وقال  �الحتالل.  ملو�جهة  ��صرت�تيجية  على  لالتفاق  عاجل 

�مل�صجد �لعمري مبدينة غزة: �أدعو �إىل �جتماع جلنة �لف�صائل �لوطنية و�الإ�صالمية يف بريوت 

�أو �لقاهرة، للت�صدي وو�صع �ل�صيا�صات ملو�جهة �صيا�صات �الحتالل �لر�مية لال�صتيالء على 

�الأق�صى. وحّذر هنية �لدول �لعربية �لتي حتث �خلطى لالعرت�ف و�لت�صوية مع �الحتالل من 

خذالن �ل�صعب �لفل�صطيني بالتطبيع مع �الحتالل، معب�ً عن رف�صه ل�صفقة �لقرن و�العرت�ف 

بدولة �الحتالل. و�أكد هنية �أن �ملقاومة يف غزة ُتطور نف�صها �إعد�د�ً لتحرير �لقد�ص و�لرجوع 

.
150

�إىل كل فل�صطني �ملباركة



311

متوز/ يوليو 2017

وؤ �لعدو على �الأق�صى وحربه �صّد �لقد�ص  قال �لناطق با�صم كتائب �لق�صام �أبو عبيدة �إن جترُّ  •

�أبو عبيدة، يف تغريد�ت على ح�صابه على موقع تويرت،  �صيحرك �جلمر حتت �لرماد. و�صدد 

على �أن حرب �الحتالل �صّد �الأق�صى �صي�صعل �نتفا�صة �لقد�ص. و�أ�صاف �أن �صدى عدو�ن 

.
151

�ل�صهاينة على �الأق�صى و�لقد�ص �صيق�ّص م�صاجع قادة �لعدو و�صيفجر بطوالت متجددة

�ل�صعب  “ت�صامن قطر مع  �آل ثاين، يف خطاب له، عن  �ل�صيخ متيم بن حمد  �أمري قطر  �أعرب   •

.
�لفل�صطيني وال �صيّما �أهل �لقد�ص، و��صتنكر �إغالق �مل�صجد �الأق�صى“152

�تخاذ  عدم  �إىل   Heather Nauert ناورت  هيذر  �الأمريكية  �خلارجية  با�صم  �ملتحدثة  دعت   •

يف �لقائم  �لو�صع  على  للحفاظ  تاأييدها  عن  معربة  بالقد�ص،  �لتوتر  ت�صّعد   �إجر�ء�ت 

.
153

�مل�صجد �الأق�صى

�ملمار�صات  على  �حتجاجاً  �جلمعة،  �صالة  عقب  حا�صدة،  مظاهر�ت  تركية  مدن  عدة  �صهدت   •

معار�صون  نظمها  حمدودة  فعاليات  م�رش  �صهدت  كما  �الأق�صى.  �مل�صجد  جتاه  �الإ�رش�ئيلية 

.
154

للنظام �مل�رشي، �حتجاجاً على �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية حيال �مل�صجد �الأق�صى

�أعلنت موؤ�ص�صة �أوروبيون من �أجل �لقد�ص عن �نطالق �صل�صلة فعاليات يف �أكرث من ع�رشين   •

مدينة وعا�صمة �أوروبية بدء�ً من يوم �جلمعة 2017/7/21، وذلك يف ظّل �الأو�صاع �خلطرية 

�لتي ت�صهدها مدينة �لقد�ص ومقد�صاتها �الإ�صالمية و�مل�صيحية. و�أو�صحت �ملوؤ�ص�صة، يف بيان 

لها، �أن �حلملة �صت�صتمر حتى يوم �الأحد 2017/7/23، يف كل من �أملانيا، و�ل�صويد، و�لدمنارك، 

.
155

وهولند�، و�لنم�صا، وبريطانيا، و�إيطاليا، و�صوي�رش�، و�إيرلند�، و�إ�صبانيا

تفاعل رو�د موقع تويرت مع دعو�ت �لنفري للم�صجد �الأق�صى حتت ها�صتاج #جمعة_�الأق�صى،   •

عن  �لو�صول  وز�د  �آالف،   104 من  �أكرث  بلغت  قد  �ملوقع  على  �لتغريد�ت  عدد  �أن  ظهر  حيث 

 Trend �لرت�ند  قائمة  �إىل  �لو�صول  #جمعة_�الأق�صى  ها�صتاج  بذلك  و��صتطاع  مليون.   915

.
156

�لعاملية

ك�صف ديبلوما�صيان غربيان كبري�ن عن �جتماع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو،   •

.
157

�رش�ً، يف 2012/9/28، يف نيويورك، مع وزير �خلارجية �الإمار�تي عبد �هلل بن ز�يد

و�لديوقر�طي �جلمهوري  �حلزبني  من  �الأمريكي،  �لنو�ب  جمل�ص  �أع�صاء  من   237 �أعلن   •

دعمهم  عن   ،Senate �ل�صيوخ  جمل�ص  �أع�صاء  من   45 �إىل  باالإ�صافة   ،Democratic Party

مل�رشوع قانون يفر�ص غر�مة مالية قدرها ن�صف مليون دوالر على �أي جهة �أو فرد “يدعم 

.
مقاطعة ب�صائع ومنتوجات �إ�رش�ئيلية“158

يف  فل�صطينيني  ثالثة  وفاة  ب�صدة،  غوتريي�ص،  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �صجب   •

�إىل  با�صمه،  للمتحدث  من�صوب  بيان  يف  غوتريي�ص،  ودعا  �الإ�رش�ئيلية.  �لقو�ت  مع  ��صتباكات 
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�إجر�ء حتقيق كامل يف هذه �حلو�دث، و�أر�صل فيه بتعازيه و�صلو�ته �حلارة لعائالت �ل�صحايا. 

يكن  �لتي  باالأعمال  �لقيام  عن  �المتناع  على  و�لفل�صطينيني  �الإ�رش�ئيليني  �لزعماء  حّث  كما 

�أماكن  �أنه ينبغي �حرت�م حرمة �الأماكن �لدينية بو�صفها  �أن تزيد من ت�صعيد �لو�صع. و�أكد 

.
159

للتاأمل، ولي�ص للعنف

ال�صبت، 2017/7/22

هناك  �إن  مردخاي،  يو�آف  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمليات  من�صق  قال   •

�حتماالً الإدخال تعديالت على �الإجر�ء�ت �الأمنية عند مدخل �مل�صجد �الأق�صى. وقال: “ندر�ص 

.
خيار�ت وبد�ئل �أخرى �صت�صمن �الأمن“160

�لقيود  لوقف  �لفوري  �لتحرك  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  دعا   •

�أبيب على مو��صلة  �الإ�رش�ئيلية على حرية �لعبادة يف �مل�صجد �الأق�صى، فيما د�ن �إ�رش�ر تل 

تلك �الإجر�ء�ت. و�صدد �لرئي�ص �لرتكي على �أنه ال يكن �لقبول باخلطو�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتعلقة 

يكن  ال  �أنه  “كما  و�أ�صاف:  نوؤيدها“.  مل  موؤ�صفة  حادثة  بـ“ذريعة  �الأق�صى  �مل�صجد  باإغالق 

بو�بات  ذلك  يف  مبا  �الأق�صى،  �مل�صجد  مد�خل  يف  �مل�صلمني  على  جديدة  قيود  بو�صع  �لقبول 

.
�لفح�ص �الإلكرتونية“161

�لقد�ص  يف  بالو�صع  �ملعنية  �الأطر�ف  جميع  �الأو�صط  لل�رشق  �لدولية  �لرباعية  �للجنة  دعت   •

�ملحتلة �إىل �صبط �لنف�ص الأق�صى حّد، وطالبت �للجنة، يف بيان لها، بتجنب �الأعمال �ال�صتفز�زية 

و�لعمل يف �صبيل خف�ص م�صتوى �لتوتر. كما دعت �للجنة “�إ�رش�ئيل“ و�الأردن �إىل �لعمل �صوياً 

من �أجل �إبقاء �لو�صع �لقائم يف باحة �الأق�صى، و�لذي يتاح مبوجبه للم�صلمني دخول �ملوقع يف 

.
162

�أي وقت، ويتيح لليهود دخوله يف �أوقات حمددة من دون �أن يتمكنو� من �ل�صالة فيه

�أعرب �حلاخام �ل�صفاردي Safardi �الأكب لـ“�إ�رش�ئيل“ يت�صحاق يو�صف Yitzhak Yosef عن   •

ح�رشته على عدم قتل منفذ عملية �لطعن يف م�صتعمرة حلمي�ص عمر �لعبد، و�الكتفاء باإ�صابته. 

كما دعا وزير �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص �إىل تنفيذ حكم �الإعد�م 

.
163

مبنفذ �لعملية

االأحد، 2017/7/23

“�إننا لن ن�صمح برتكيب �لبو�بات �الإلكرتونية  قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص   •

�مل�صجد من حقنا، ونحن من يجب  �ل�صيادة على  �ملبارك، الأن  �الأق�صى  �مل�صجد  على بو�بات 

“لذلك عندما �تخذو� هذه  �أبو�به“. و�أ�صاف قائالً:  �أن يقف على  �أن ير�قب، ونحن من يجب 
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�أنو�ع  �أخذنا موقفاً حا�صماً وحازماً، وخا�صة فيما يتعلق بالتن�صيق �الأمني، وكل  �لقر�ر�ت، 

.
�لتن�صيق بيننا وبينهم“164

�جلهد  ت�صافر  على  �هلل،  ر�م  يف  �جتماعه  عقب  بيانه  يف  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  �صدد   •

�لوطني مع منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، ودعوة حركة حما�ص اللتقاط هذ� �لتوقيت �لوطني 

وهذه �لوحدة �جلماهريية، دفاعاً عن �الأر�ص و�ملقد�صات، للتجاوب مع مبادرة �لرئي�ص عبا�ص 

.
165

ال�صتعادة �لوحدة �لوطنية

�رّشح �لقيادي يف حركة حما�ص �إ�صماعيل ر�صو�ن باأن �الأيام �لقادمة �صت�صهد �نطالقة عملية   •

وقال  وتعوي�صهم.  �لد�خلي  �النق�صام  �صحايا  ق�صية  الإنهاء  �ملجتمعية“،  �مل�صاحلة  لـ“جلنة 

�للجنة،  تفعيل  ملناق�صة  غزة  يف  خا�صاً  �جتماعاً  عقدت  فل�صطينية  ف�صائل  عدة  �إن  ر�صو�ن 

�مل�صاحلة  �تفاق  وفق  �ملجتمعية،  �مل�صاحلة  جلنة  بتفعيل  �لبدء  على  �ملجتمعون  و“�تفق 

�لوطنية �ملوقع يف �لقاهرة عام 2011“. و�أ�صار ر�صو�ن �إىل �أنه قد “تقرر دعوة باقي �لف�صائل 

�الأول �الجتماع  وح�صور  �مل�صاحلة،  جلنة  �أعمال  يف  للم�صاركة  �لقاهرة  �تفاق  على   �ملوقعة 

.
للجنة �ملجتمعية �لذي �صيعقد خالل �أيام“166

عقَّب وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان على قر�ر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود   •

�لتن�صيق  و�صاأنهم،  قر�رهم  “هذ�  بقوله:  با�صتخفاف  “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتن�صيق  وقف  عبا�ص 

�الأمني لي�ص �رشورة ملحة الإ�رش�ئيل، فهو حيوي ومهم لل�صلطة �لفل�صطينية ذ�تها، فاإذ� كان 

قر�رهم وقف �لتن�صيق �الأمني، فلن ن�صتجديهم ولن نتخذ �أي خطو�ت، و�صنتدبر �أمورنا من 

 دون �لتن�صيق �الأمني“. كما دعا ليبمان �إىل حظر حزب �لتجمع �لوطني �لديوقر�طي )بلد(

�لقائمة  يف  �لعرب  �لنو�ب  على  حتري�صه  من  �صعد  فيما  �صالح،  ر�ئد  �ل�صيخ  �عتقال  و�إىل 

.
167

�مل�صرتكة، على خلفية �أحد�ث �مل�صجد �الأق�صى

مد�خل  يف  �الإلكرتونية  �لبو�بات  و�صع  �إن  جاالنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  قال   •

ع�رش�ت  �إدخال  �ملمكن  غري  من  الأنه  فنياً  و��صرت�تيجياً:  فنياً  “خطاأ  كان  �الأق�صى  �مل�صجد 

�الآالف عب �لبو�بات، و��صرت�تيجياً الأن من �تخذ �لقر�ر مل يفهم ح�صا�صية �ملو�صوع بالن�صبة 

.
�إىل �مل�صلمني، �إنهم يرون �الأمور ب�صكل مغاير عما نر�ه“168

للمرة  )كابينت(  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �نعقد   •

ق�صية  من  لـ“�إ�رش�ئيل“  م�رّشف“  “خمرج  �إيجاد  كيفية  يف  للتد�ول  �أيام،  ثالثة  خالل  �لثانية 

�إىل  قوي  تلميح  و�صط  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  مد�خل  على  �الإلكرتونية  �لبو�بات  ن�صب 

 .
�حتمال �إز�لتها قريباً “بعد �إيجاد بد�ئل منا�صبة ت�صمن �الأمن و�الأمان“169
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قال �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط �إن �لقد�ص خّط �أحمر ال يقبل �لعرب   •

لفر�ص  حماولة  هو  �الحتالل  دولة  قبل  من  �ليوم  يحدث  ما  و�إن  به،  �مل�صا�ص  و�مل�صلمون 

و�قع جديد يف �ملدينة �ملقد�صة، موؤكد�ً �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية تدخل �ملنطقة �إىل منحنى بالغ 

و�إمنا  وحدهم،  �لفل�صطينيني  ت�صتهدف  ال  و�إجر�ء�ت  ل�صيا�صات  تبنيها  خالل  من  �خلطورة 

�أبو �لغيط  ت�صتفز م�صاعر كل عربي وم�صلم، بات�صاع �لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي. وو�صف 

�لعاملني  مع  كبى  �أزمة  فتيل  باإ�صعال  وتغامر  بالنار“  “تلعب  باأنها  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

.
170

�لعربي و�الإ�صالمي، وتعمل على ��صتدعاء �لبعد �لديني يف �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني

يف  طفالً   11 قتلت  �الحتالل  قو�ت  �إن  فل�صطني،   – �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة  قالت   •

.
171

�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص وقطاع غزة، منذ بد�ية 2017، منهم 10 بالر�صا�ص �حلي

�لر�بية يف عّمان،  �الإ�رش�ئيلية مبنطقة  �ل�صفارة  �إ�رش�ئيلي د�خل مبنى  �أردنيان و�أ�صيب  تويف   •

.
172

جر�ء �إطالق نار، بح�صب م�صدر �أمني

االإثنني، 2017/7/24

تو�صيات  على  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  �صادق   •

�أجهزة �الأمن باإز�لة �لبو�بات �الإلكرتونية �لتي ن�صبت على �أبو�ب �الأق�صى، وو�صع كامري�ت 

ذكية مكانها، حيث �رشع بن�صبها عند باب �الأ�صباط. وتاأتي �إز�لة �لبو�بات بعد قر�ر �ملجل�ص 

�لبو�بات،  من  بدالً  متقدمة“  “تكنولوجيات  على  مبنية  �أمنية  باإجر�ء�ت  �لقيام  �لوز�ري 

.
173

وخ�ص�ص للخطة نحو 100 مليون �صيكل )نحو 28 مليون دوالر(، خالل فرتة �صتة �أ�صهر

�لتي  �ملغلقة  �جلل�صة  �أن  من�صور  ريا�ص  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �لد�ئم  فل�صطني  مندوب  �أعلن   •

�إىل �صيغة عملية مفيدة ومقبولة للت�صدي  �لتو�صل  عقدها جمل�ص �الأمن �لدويل �نتهت بعدم 

“�إن ما  لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص. وقال من�صور، يف ت�رشيحات لـ �صوت فل�صطني: 

جرى خالل جل�صة جمل�ص �الأمن �لدويل، ال يرتقي مل�صتوى ما يحدث يف �لقد�ص، م�صري�ً �إىل �أنهم 

بعر�ص  ت�رشب  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �لغطر�صة  لهذه  للت�صدي  عملي  موقف  الأي  يتو�صلو�  مل 

�حلائط جمل�ص �الأمن �لدويل وقر�ر�ته“. وبنّي من�صور �أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية رف�صت 

خالل جل�صة جمل�ص �الأمن �ملغلقة �إد�نة ما يجري يف �لقد�ص �ملحتلة، ورف�صت جمرد �صدور 

.
174

�إعالن بيان حول �أحد�ث �الأق�صى

�أحمر خطاً  ُت�صكل  �ل�رشيف  �لقد�صي  �حلرم  ق�صية  �أن  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  �أكدت   • 

له  �صيكون  �الأق�صى  بامل�صجد  �مل�صا�ص  و�أن  �الإطالق،  على  تهاون  �أو  ت�صاهل  �أي  يحتمل  ال 

�الأع�صاء  �لدول  �ملنظمة،  ودعت  �ملنطقة.  يف  �ال�صتقر�ر  زعزعة  �صاأنها  من  خطرية  تد�عيات 
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كافة، �إىل �لتدخل �لعاجل بالوقوف يف وجه �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ال�صتعمارية بحق �ملكانة 

.
175

�لدينية و�لتاريخية للم�صجد �الأق�صى، و�إلز�م “�إ�رش�ئيل“ بالرت�جع عنها

علّق �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي على �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية د�خل م�صجد �الأق�صى،   •

�ل�صي�صي، خالل  �لتجاوز. ووّجه  �أحد يقبل بهذ�  �أحد�ث موؤ�صفة، وال  �أن ما ح�صل  مو�صحاً 

باالإ�صكندرية،  �لر�بع  �ل�صباب  مبوؤمتر  �الأول  �ليوم  فعاليات  �صمن  �لرئي�ص“،  “��صاأل  فقرة 

هذ�  �أهو،  ف�صلكم  من  بقول  �أنا  ف�صلكم...  “من  �الإ�رش�ئيلي:  و�ل�صعب  �لقيادة  �إىل  ر�صالة 

مقد�ص �أمر  هذ�  مقد�صاتهم،  جتاه  �مل�صلمني  م�صاعر  �حرت�م  ويجب  يتوقف  �أن  يجب   �الأمر 

.
جد�ً جد�ً“176

�الأق�صى؛  �مل�صجد  حيال  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  جل�صته،  خالل  �لرتكي،  �لبملان  ناق�ص   •

قهرمان �إ�صماعيل  �لبملان  رئي�ص  و�ألقى  لها.  ��صتنكارهم  عن  �ملتحدثون  �أعرب   حيث 

�النتهاكات  �صّد  كلمات  لالأحز�ب  �لنيابية  �لكتل  روؤ�صاء  ونو�ب   İsmail Kahraman

 .
177

�الإ�رش�ئيلية حيال �الأق�صى يف �لقد�ص

قال �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم“ يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف   •

�إن “ق�صية �الأق�صى قد تكون لها تكلفة كارثية تتجاوز �ملدينة �لقدية“، م�صدد�ً على �أنه “من 

.
�ل�رشوري للغاية �إيجاد حّل لالأزمة �حلالية قبل يوم �جلمعة 2017/7/28“178

رئي�ص  لقيام  وغ�صبها  ��صتيائها  عن  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  يف  قياد�ت  عّبت   •

�لتنفيذية �للجنة  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  ممثل  �إىل  باالإ�صاءة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية   �ل�صلطة 

ملنظمة �لتحرير عمر �صحادة، يف �جتماع �لقيادة �لطارئ يف 2017/7/21. وقال ع�صو �للجنة 

�ملركزية للجبهة �ل�صعبية عبد �لعليم دعنا: “لقد متت �الإ�صاءة ل�صحادة �إ�صاءة لفظية ومادية، 

.
حيث �صتمه �لرئي�ص عبا�ص، وقام حر�صه بدفعه ج�صدياً“179

Einat Schlein �صالين  عينات  �ل�صفرية  برئا�صة  عّمان  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  طاقم  عاد   • 

.
�إىل “�إ�رش�ئيل“180

الثالثاء، 2017/7/25

ل�صلب حماولة  هو  “�إ�رش�ئيل“  به  تقوم  ما  �إن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   • 

�مل�صجد �الأق�صى من �أيدي �مل�صلمني. وقال يف كلمة �أمام �لكتلة �لنيابية حلزب �لعد�لة و�لتنمية 

The Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi—AKP)l: “�إذ� 

كان �جلنود �الإ�رش�ئيليون �ليوم، يدن�صون ب�صكل �صارخ باحة �مل�صجد �الأق�صى باأحذيتهم، 

م�صاندتنا  عدم  هو  ذلك  �صبب  فاإن  ب�صيطة،  بحو�دث  متذرعني  �مل�صلمني،  دماء  وي�صفكون 
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لالأق�صى مبا يكفي“. ونّوه �أردوغان �أن حماية �الأماكن �ملباركة للم�صلمني تعّد م�صاألة �إيان 

.
ولي�ص �إمكان“181

“ال متت  �أقو�له  �إن  �لرئي�ص �لرتكي، وقالت  �صنّت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية هجوماً على   •

للو�قع ب�صلة، وال �أ�صا�ص لها من �ل�صحة وم�صّوهة. حرٌي به �أن ي�صب �هتمامه على �مل�صاكل 

.
و�ل�صعوبات �لتي تو�جهها دولته. �إن عهد �الإمب�طورية �لعثمانية قد وىّل دون عودة“182

قبل عليه  كانت  ما  �إىل  �الأمور  تعد  مل  ما  �إنه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   • 

14 متوز/ يوليو يف �لقد�ص فلن تكون هناك �أي تغيري�ت. و�أ�صاف عبا�ص قائالً: “ما قررناه هو 

�أن ندر�ص ماذ�  �لتن�صيق �الأمني وهذ� قائم، و�لدفاع عن �ملقد�صات وهذ� قائم، ونريد  جتميد 

جرى منذ ذلك �ليوم �إىل يومنا هذ� لرنى ماذ� �صنفعل“. و�أكدت �حلكومة �لفل�صطينية تاأييدها 

�الت�صاالت  كافة  وجتميد  �ملبارك،  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص  ب�صاأن  عبا�ص  ملو�قف  �لكامل 

�لذي  �ملبلغ  �أ�صل  من  دوالر  مليون   15 ر�صد  �حلكومة  قررت  كما  �الإ�رش�ئيلي.  �جلانب  مع 

�أقره عبا�ص لدعم �لقد�ص )25 مليون دوالر(، لدعم قطاع �الإ�صكان وترميم �لبيوت يف مدينة 

.
183

�لقد�ص

�أعلن �ل�صيخ عكرمة �صبي، رئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا يف مدينة �لقد�ص، بعد �نتهاء �جتماع   •

عقدته “�ملرجعيات �لدينية“، �أن “�ملرجعيات �الإ�صالمية“ يف �ملدينة، قررت عدم دخول �مل�صلني 

.
184

�إىل �مل�صجد �الأق�صى، حتى َتلّقي تقرير من د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية، عن حالة �مل�صجد

3(، على  33 مقابل معار�صة  �لليكود �الإ�رش�ئيلي، بغالبية كبرية )تاأييد  �صادق مكتب حزب   •

.
185

معار�صة قيام دولة فل�صطينية غرب نهر �الأردن

االأربعاء، 2017/7/26

�مل�صلني  بتفتي�ص  �ل�رشطة  �إىل  تعليماته  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أ�صدر   •

�لد�خلني �إىل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وذلك عقب �صاعات على قر�ر �إز�لة �لبو�بات �الإلكرتونية 

و��صتبد�لها بنظام �لكامري�ت �لذكية �لتي �صيتم ن�صبها خالل �صتة �أ�صهر. وبح�صب موقع و�ال 

فاإن �لقر�ر �تخذ عقب �الت�صال و�لت�صاور �لهاتفي ما بني نتنياهو ووزير �الأمن �لد�خلي جلعاد 

“تو��صل  الأنها  �لقد�ص،  يف  �لقطرية  �جلزيرة  قناة  مكتب  باإغالق  نتنياهو  توعد  كما  �أرد�ن. 

.
186

�لتحري�ص على �لعنف“ يف �مل�صجد �الأق�صى

ُيار�ص  �ل�صهيوين  �الحتالل  �إن  �لت�رشيعي:  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر؛  �أحمد  قال   •

�مل�صكلة. و�صدد بحر على  بانتهاء هذه  �الإلكرتونية لالإيحاء  �لبو�بات  خد�عاً، من خالل رفع 

�أبو�ب  عن  �أزيلت  �لتي  �الإلكرتونية  �لبو�بات  من  بكثري  �أخطر  �لذكية  �لكامري�ت  “ن�صب  �أن 

.
ومد�خل �مل�صجد �الأق�صى بالقد�ص �ملحتلة“187
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قال و��صل �أبو يو�صف، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية: “موقفنا و��صح   •

جد�ً، كل �لتغيري�ت �الإ�رش�ئيلية يف �مل�صجد �الأق�صى وحميطه بعد 14 متوز/ يوليو مرفو�صة 

متاماً؛ الأنها تهدف �إىل فر�ص �صيطرة �حتاللية على �مل�صجد“. و�أ�صاف �أبو يو�صف: “�لبو�بات 

�الإلكرتونية وبد�ئلها مرفو�صة“. وتابع: “�لكامري�ت �لذكية و�ملج�ّصات و�جل�صور و�مل�صار�ت 

�أمنية، وهي تبقي �أز�لت �لبو�بات، لكنها تعمل على بد�ئل  �إ�رش�ئيل  �أن   لن نقبل بها، �صحيح 

.
7 �أبو�ب من �أ�صل 9 مغلقة“188

�ألفي  مب�صاركة  ع�صكرياً،  ��صتعر��صاً  غزة  قطاع  يف  �لوطني  و�الأمن  �لد�خلية  وز�رة  مت  نَظّ  •

مع �لت�صامنية  �لفعاليات  �صمن  �ملختلفة،  و�إد�رتها  �أجهزتها  منت�صبي  من  وفرد   �صابط 

�مل�صجد �الأق�صى، وتنديد�ً باإجر�ء�ت �الحتالل بحقه. و�نطلق �ال�صتعر��ص من �صاحة �ل�رش�يا 

و�صط مدينة غزة باجتاه �لبو�بة �ل�صمالية للمجل�ص �لت�رشيعي، خمتتماً بوقفة ت�صامنية �صارك 

.
189

فيها نو�ب �ملجل�ص �لت�رشيعي وقيادة وز�رة �لد�خلية

وّجه �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، ر�صائل �إىل عدد من قادة �لدول   •

�لعربية و�الإ�صالمية حول �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. و�أكد هنية �أن 

هذه �العتد�ء�ت مل ي�صهد لها �مل�صجد مثيالً منذ �حتالله قبل نحو خم�صني عاماً، و�أن �الحتالل 

على  �لكاملة  �صيطرته  باإطباق  خّطته  تنفيذ  على  م�صى  وقت  �أي  من  �أكرث  عازم  �الإ�رش�ئيلّي 

�عتد�ء�ته  �إىل وقف  لدفع �الحتالل  تاريخية  �أمام فر�صة  �ليوم  “�إننا  �الأق�صى. وقال  �مل�صجد 

على �الأق�صى، وعدم �لتدخل يف �صوؤونه عب تكامل �جلهود �لر�صمية و�ل�صعبية �ل�صاغطة على 

.
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي“190

Court of Justice of the European Union )CJEU( �الأوروبية  �لعدل  حمكمة  �أ�صدرت   •

�إىل �الأوروبية  �الإرهاب  لو�ئح  من  حما�ص  حركة  ��صم  رفع  ق�صية  باإعادة  يق�صي  قر�ر�ً   l 

يف  �صدر  �لعامة  للمحكمة  ر�أياً  �لعدل  حمكمة  ق�صاة  و�ألغى  �الأوروبية،  �البتد�ئية  �ملحكمة 

�الأوروبية  �لعدل  �الإرهاب. وقالت حمكمة  لو�ئح  ��صم حما�ص من  باإز�لة  2014 يق�صي  �صنة 

للمنظمات  �الأوروبية  �لقائمة  من  حما�ص  ت�صحب  �أن  ينبغي  يكن  “مل  �البتد�ئية  �ملحكمة  �إن 

�الأوروبي  �ملجل�ص  قر�ر�ت  فاإن  وبالتايل  لغي، 
ُ
�أ �لقر�ر  �أن  على  �ملحكمة  و�صددت  �الإرهابية“. 

�أنها �صتم�صي  �أكدت حما�ص  �لقر�ر،  �صارية. ويف ردها على  تز�ل  ما  �أ�صول حما�ص  بتجميد 

قدماً يف حتدي �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية �لظاملة بحقها وبحق �ل�صعب �لفل�صطيني قانونياً، موؤكدة 

�أنها �صتبقى وفيّة خلطها �ل�صيا�صي �ملد�فع عن حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني. وقالت �حلركة، يف 

بيان لها، �إنها َتعّد �لق�صاء �لدويل �صاحة من �صاحات �لن�صال، “�لتي ال بّد من خو�ص معركتها 

.
للدفاع عن حقوق �صعبنا �صّد �الفرت�ء�ت �ل�صهيونية ومن يدعمها“191
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قانون  تعديل  قانون  مقرتح  على   ،41 مقابل   51 باأغلبية  �الأوىل،  بالقر�ءة  �لكني�صت  �صادق   •

ي�صبح  �أن  قبل  قر�ءتني  يف  �لن�ص  هذ�  �إقر�ر  يتعني  يز�ل  وما  �إ�رش�ئيل“.  عا�صمة  “�لقد�ص 
.
192ً

قانونا

�أردين، يعملون   700 �إىل   500 �أن هناك ما بني  ك�صف وزير �لعمل �الأردين علي �لغز�وي عن   •

 .
193

يومياً يف فنادق وموؤ�ص�صات �إ�رش�ئيلية باإيالت على حدود مدينة �لعقبة

�إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ت�صتمد قوتها من ت�صتت  قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان   •

باب  �إغالق  يكن  “ال  و�أ�صاف:  بالقد�ص،  �الإ�صالمية  �لهوية  تغيري  على  وتعمل  �مل�صلمني، 

�الأق�صى يف وجه م�صلمي �لعامل“. و�أ�صار �إىل �أن �إز�لة “�إ�رش�ئيل“ لبو�بات �لتفتي�ص �الإلكرتونية 

.
�مل�صيئة للم�صلمني يف حميط �الأق�صى، “خطوة �صحيحة لكنها غري كافية“194

�النتهاكات  لر�صد  عربية  جلنة  ت�صكيل  �الإن�صان  حلقوق  �لد�ئمة  �لعربية  �للجنة  قررت   •

�الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ل�رشيف، وتقدمي تقريرها خالل ثالثة �أ�صهر. وحثت �للجنة، يف ختام 

�أعمال دورتها �لـ 42، �لتي ��صتمرت ثالثة �أيام يف مقر �جلامعة �لعربية، �ملدعي �لعام للمحكمة 

.
195

�جلنائية �لدولية باالإ�رش�ع يف مالحقة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني

اخلمي�س، 2017/7/27

�الأ�صباط  باب  �صاحة  من  �حلديدية  و�جل�صور  �ملمر�ت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أز�لت   •

وو�فقت  عليها.  ذكية  كامري�ت  تعليق  بهدف  ن�صبتها  و�لتي  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  قرب 

كانت  وقد  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إىل  �مل�صلني  دخول  على  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لدينية  �ملرجعيات 

�ل�صالة �الأوىل �لتي �أد�ها �مل�صلون يف �مل�صجد �الأق�صى هي �صالة �لع�رش. وقالت �ملرجعيات، 

يف بيان تاله �ل�صيخ عبد �لعظيم �صلهب، رئي�ص �ملجل�ص �الأعلى لالأوقاف يف �لقد�ص، �إن �ملو�فقة 

مد�خله.  على  و�صعتها  قد  كانت  �لتي  �لتد�بري  لكافة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  رفع  بعد  جاءت 

و�قتحمت قو�ت �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى و�عتدت على �لفل�صطينيني �لذين دخلوه، و�ندلعت 

 .
196

مو�جهات عند باب حطة، و�أعلن �لهالل �الأحمر �لفل�صطيني وقوع 113 �إ�صابة

مع  �الت�صاالت  جتميد  قر�ر  ��صتمر�ر  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أعلن   •

عبا�ص:  قال  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  �جتماع  بدء  قبيل  له  كلمة  ويف  “�إ�رش�ئيل“، 
“�صن�صتمع من مفتي �لقد�ص و�لديار �ملقد�صة )�ل�صيخ حممد ح�صني( ل�صورة �لو�صع، ومن ثّم 

.
�صندر�ص ما �تخذ من قر�ر�ت بهذ� �خل�صو�ص“197

�صيّع �أكرث من 10 �آالف من �أبناء مدينة �أّم �لفحم وفل�صطينيي 1948 جثامني �ل�صهد�ء �لثالثة   •

.
من �آل جبارين، �لذي نفذو� عملية �مل�صجد �الأق�صى يف 1982017/7/14
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وثباتهم  �لقد�ص  �أهل  �صمود  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  حيّا   •

وبد�ية  �النت�صار  �صفحات  من  م�رشقة  �صفحة  يثل  جرى  ما  �أن  موؤكد�ً  �الحتالل،  وجه  يف 

و�أهل  “�صعبنا  �أن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  هنية،  و�أكد  و�الأق�صى.  �لقد�ص  عن  �الحتالل  �ندحار 

�أنهم �الأمناء على �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات  �أثبتو�  �لقد�ص، كبار�ً و�صغار�ً، رجاالً ون�صاًء، 

�الإ�صالمية و�مل�صيحية“، مبيناً �أن ما حدث “يوؤكد قدرة �صعبنا على �نتز�ع حقوقنا يف �لقد�ص 

.
و�الأق�صى“199

مبقر  �لقد�ص،  يف  �الأحد�ث  تطور�ت  ب�صاأن  طارئة  جل�صة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  عقد   •

�ملجل�ص مبدينة غزة، مب�صاركة نو�ب من كتلة فتح �لبملانية، وم�صتقلني. و��صتهل �فتتاحية 

�جلل�صة �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �أحمد بحر باحلديث عن �الإجناز �لذي حققه �ملقد�صيون 

من  �لقد�ص  يف  �لدينية  �ملرجعيات  و�صمود  وثباتهم،  ب�صمودهم،  م�صيد�ً  �الحتالل،  على 

خلفهم. من جهته، �صدد �لنائب حممد دحالن، عب �لفيديو كونفر�ن�ص، على �أن حترير �لقد�ص 

ال يتم بالكالم بل باالأفعال، من خالل ح�صد �لُكل، مبا فيهم �لعرب من �الأ�صقاء، وال يتم ذلك 

.
200

�إال بتوحيد �لفل�صطينيني

يف  �الإخوة  مع  م�صرتكة  جهود�ً  “بذلنا  دحالن:  حممد  فتح  حركة  من  �ملف�صول  �لنائب  قال   •

حما�ص قد متكننا من �إعادة �الأمل الأهل غزة �الأبطال“. وقال خالل م�صاركته يف جل�صة �ملجل�ص 

�لت�رشيعي يف غزة عب �لفيديو كونفر�ن�ص: “وجدنا لدى حما�ص كما وجدو� لدينا كل �ال�صتعد�د 

و�لتفهم و�الإيجابية، وهذه �لتفاهمات تعطي ثمارها ولكننا يف بد�ية �لطريق، �صنعمل بال كلل 

من �أجل تعميق هذه �لتفاهمات لعلها تعطي منوذجاً لقوى �صعبنا للتالحم، يف �إطار موؤ�ص�صات 

.
وطنية منتخبة ويف �إطار منظمة �لتحرير بعد هيكلتها للكل �لفل�صطيني فعالً ولي�ص قوالً“201

�إىل �قرت�حاً  قّدم  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �لثانية  �لقناة  ذكرت   • 

�إليها،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  “�إ�رش�ئيل“  ت�صّم  مبوجبه  و�لذي  �ملتحدة،  �لواليات 

.
202

وتتخلى يف �ملقابل عن بع�ص �ملدن �لعربية يف “�إ�رش�ئيل“ لت�صبح حتت �ل�صيطرة �لفل�صطينية

�لثالثة  �الإ�رش�ئيليني  لعائلة  زيارته  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

“�آن   :2017/7/21 يف  حلمي�ص  م�صتعمرة  د�خل  فل�صطيني  نفذها  طعن  عملية  يف  قتلو�  �لذين 

بالقانون. يجب �حل�صول على  �إر�صاء ذلك  مّت  �الإرهابيني.  �الإعد�م على  لفر�ص حكم  �الأو�ن 

�أن يعلمو� ما هو موقف �حلكومة من هذ� �الأمر.  �أي�صاً  �إجماع من �لق�صاة، ولكنهم يريدون 

وموقفي ب�صفتي رئي�ص �لوزر�ء هو باأن يف هذه �حلالة عندما يخ�ص �الأمر قاتل �صافل لهذه 

.
�لدرجة يجب �إعد�مه. يجب على هذ� �الإرهابي �أال يبت�صم“203
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طريقة  على  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �لثاين  �هلل  عبد  �الأردين  �مللك  هاجم   •

تعامله مع �أحد�ث �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية يف عّمان، حيث قتل �أردنيان بر�صا�ص حار�ص �أمني. 

ت�صمن  �لتي  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ  م�صوؤولياته  بالتز�م  “مطالب  نتنياهو  �إن  وقال 

�ال�صتعر��ص  باأ�صلوب  �جلرية  هذه  مع  �لتعامل  من  بدالً  �لعد�لة  وحتقيق  �لقاتل  حماكمة 

.
�ل�صيا�صي، بغية حتقيق مكا�صب �صيا�صية �صخ�صية“204

�ل�صيادة  من  لالنتقا�ص  حماولة  �أي  �لطارئ  �جتماعهم  يف  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  رف�ص   •

�الأر�ص  من  يتجز�أ  ال  جزء  �ملقد�صة  �ملدينة  �أن  و�أكدو�  �ل�رشيف،  �لقد�ص  على  �لفل�صطينية 

رف�ص  على  �صددو�  كما  �مل�صتقلة،  فل�صطني  دولة  وعا�صمة   1967 منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �الأخرية �خلا�صة بامل�صجد �الأق�صى، وحذرو� �ملجتمع �لدويل من مغبة 

.
205

تكر�ر �لت�رشفات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص

اجلمعة، 2017/7/28

�الحتالل  جي�ص  قو�ت  �إن  �لعا�رشة،  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  يف  �لع�صكرية  �ل�صوؤون  حملل  قال   •

.
“�أحبطت 19 هجوماً خطري�ً“، منذ عملية �الأق�صى يف 2062017/7/14

�النت�صار  حققو�  من  هم  عموماً  و�لفل�صطينيني  �ملقد�صيني  �أن  �صبي  عكرمة  �ل�صيخ  �أكد   •

قبل  من  �النت�صار  هذ�  تبني  �إىل  �إ�صارة  ويف  للم�صلني.  �الأق�صى  �مل�صجد  �أبو�ب  فتح  باإعادة 

بع�ص �لزعماء �لعرب، ت�صاءل متعجباً، “غريب �أن بع�صهم تبنى �النت�صار بعد حدوثه، بينما 

�لذي �صنع �النت�صار هو �صعبنا �لفل�صطيني، وهم �أهل بيت �ملقد�ص �لذين ت�صامنو� وتر�بطو� 

وتكاتفو� وقررو� �أن يوؤدو� ما عليهم من و�جبات ملدينتهم وللم�صجد �الأق�صى، ��صتجابة لند�ء 

.
�ملرجعيات �لدينية“207

��صتعد�د  على  �إنه   Ramzan Kadyrov قاديروف  رم�صان  �ل�صي�صان  جمهورية  رئي�ص  قال   •

لال�صتقالة من من�صبه، و�لتوجه �إىل �مل�صجد �الأق�صى للم�صاركة يف حمايته. كما دعا قاديروف، 

�الأق�صى  �مل�صجد  ت�صليم  �إىل  �لرو�صية،   Izvestia �إزفي�صتيا  �صحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  يف 

بـ“�ملتهورين“  �أن تدفع من و�صفهم  “�إ�رش�ئيل“ من �صاأنها  �إجر�ء�ت  �أن  �إىل  لالأردن، م�صري�ً 

.
208

الإ�صعال �ل�رش�ع يف �ملنطقة

�ل�رشيف  للحرم  �لر�هن  “�لو�صع“  لعودة  �رتياحها  عن  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  عّبت   •

�الإلكرتونية،  �لبو�بات  �إز�لة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قررت  �أن  بعد  �الأق�صى  و�مل�صجد 

و�حلو�جز �حلديدية، و�لكامري�ت �لذكية، و�ل�صماح للم�صلني بدخول �صاحات �الأق�صى دون 

.
209

قيود
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ال�صبت، 2017/7/29

لل�صلطة  �لتابعة  �الأمن  �أجهزة  باأن  فل�صطينية،  �أمنية  م�صادر  عن  �لعبي  و�ال  موقع  نقل   •

حما�ص،  حركة  من  ن�صطاء  مالحقة  و�الأق�صى  �لقد�ص  �أحد�ث  وخالل  و��صلت  �لفل�صطينية 

.
210

و�عتقال �لعديد من كو�در �حلركة باجلامعات �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية

�القرت�ع  عملية  �نتهاء  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  �أعلنت   •

14 هيئة  �لكلي يف  �إن عدد �ملقرتعني  2017. وقالت  �لتكميلية،  )�لبلديات(  لالنتخابات �ملحلية 

حملية جرت فيها �النتخابات، بلغ 27,255 مقرتعاً من �أ�صل 42,844 ناخباً وناخبة، بحيث 

.
211

بلغ متو�صط ن�صبة �القرت�ع 63.6l% من �أ�صحاب حّق �القرت�ع

ن�رشت كتائب �لق�صام فيديو م�صّور مل�صاهد من عملية ناحال عوز �لفد�ئية �لتي نفذت خالل   •

�حلرب على قطاع غزة يف �صيف 2014. وقال �أبو حمزة، �أحد قادة كتائب �لق�صام، �إن “عملية 

�ل�صجاعية  حي  تدمري  �أن  �أهمها  �ل�صهيوين؛  للعدو  ر�صائل  عدة  حتمل  كانت  عوز  ناحال 

هذه  و�أن  �لع�صكرية،  ومو�قعك  جنودك  يحمي  لن  فيه  �رتكبها  �لتي  �ملجزرة  بعد  و�حتالله 

�أ�صبوع من هذه �ملجزرة �نطلقت من حي �ل�صجاعية و�الحتالل يف  �لعملية و�لتي جاءت بعد 

.
د�خله“212

�إيهود بار�ك رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو باأنه  �ل�صابق  و�صف وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي   •

كان “خائفاً مذعور�ً، وتابعاً، وفاقد�ً للقدرة على تقدير �ملوقف“ يف �أد�ئه �أمام �الأحد�ث �الأخرية 

بار�ك، يف ر�صالة م�صجلة ن�رشها على �صفحته يف  �الأق�صى. ودعا  �مل�صجد  �لقد�ص وحول  يف 

نتنياهو كان  �إن  �مل�صغر“، وقال  �لوز�ري  �ملجل�ص  باإ�صقاطه ومعه  “�الإ�رش�ع  �إىل  �لفي�صبوك، 

�لتحقيقات“،  نف�صه من خطر  �إنقاذ  �أجل  �لبالد، من  “و�إ�صعال  �ملنطقة  لتفجري  ��صتعد�د  على 

.
213

�لتي تالحقه يف ملفات �لف�صاد

�الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  بوجه  �حلر�ك  مو��صلة  �إىل  �لفل�صطينيني  ُم�َصلّم  مانويل  �الأب  دعا   •

�ل�صعب  ُم�َصلّم  وطالب  �لقد�ص.  يف  �الإ�صالمية  و�ملقد�صات  �الأق�صى  للم�صجد  �مل�صتهدفة 

�لفل�صطيني باالإعالن عن “�لع�صيان �ملدين“ بوجه “�إ�رش�ئيل“، ور�أى �أنه “هو �لفعل �حلقيقي 

�لذي ي�صاوي �الحتالل، وما جرى يف �الأق�صى من رباط و�صمود هو بد�ية للتحرير �حلقيقي، 

“�لوحدة وبناء منظمة حترير  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وهو ع�صيان مدين موحد“. كما دعا 

.
جديدة، كي تقود �لفل�صطينيني �إىل م�صتقبل بال �حتالل“214

االأحد، 2017/7/30

�الإلكرتونية  �لبو�بات  تفكيك  قر�ر  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

باالأق�صى لي�ص �صهالً. و�أ�صار، خالل جل�صة �حلكومة �الأ�صبوعية، �إىل �أنه “كرئي�ص للحكومة 
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�لذي يحمل على عاتقه �مل�صوؤولية عن �صمان �أمن �إ�رش�ئيل، يجب علّي �أن �أتخذ قر�ر�ت بر�صد، 

نو�جهها،  �لتي  و�لتهديد�ت  �لتحديات  وجميع  باأكملها  �خلريطة  باحل�صبان  �آخذ�ً  بذلك  �أقوم 

عن  �أف�صح  �أن  �أ�صتطيع  ال  �حلال  وبطبيعة  للجمهور،  معروفة  لي�صت  بع�صها  طبيعة  حيث 

.
تفا�صيلها“215

�لرئي�ص  م�صت�صار  �صعث،  نبيل  عن  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �لر�صمية  �الإذ�عة  نقلت   •

بدولة  باالعرت�ف  يبد�أ  فعلياً،  �الأر��صي  تبادل  “�إن  قوله  �خلارجية،  لل�صوؤون  عبا�ص  حممود 

د�خل يف  باأخرى  �لقد�ص  يف  �أر��ٍص  تبادل  خالل  من  ولي�ص   67 �لعام  حدود  على   فل�صطني 

.
�خلط �الأخ�رش“216

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حما�ص �إ�صماعيل هنية “�إن معركة �لقد�ص مل تنتِه بعد، وحتتاج   •

منا للن�رشة �صيا�صياً و�صعبياً ومادياً“. و�أ�صاف هنية، خالل كلمة مبا�رشة �ألقاها على جموع 

�أن  ب�صمودهم  يوؤكدون  �ملقد�صيني  “�إن  قائالً:  لالأق�صى  ن�رشة  خرجت  تركيا  يف  مليونية 

�لقد�ص و�الأق�صى حّق �أبدي للم�صلمني“. ودعا هنية لتوفري �لدعم �لكامل الأهل �لقد�ص وتعزيز 

.
217

�صمودهم بوجه �الحتالل

�ل�صادر  �لكني�صت،  يف  و�ال�صتيطان  لالحتالل  و�لد�عمة  �لعن�رشية  �لقو�نني  تقرير  بنّي   •

وحتى   ،2015 �نتخابات  منذ  �أنه  )مد�ر(،  و�الأبحاث  للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  عن 

من  قانون،  وم�رشوع  قانوناً   156 �لكني�صت  عالج   ،2017/7/26 يف  �ل�صيفية  �لدورة  �ختتام 

�ختتام لدى  �أ�صهر،  �أربعة  قبل  حتى  كان  عما  قانوناً   20 بزيادة  نهائياً،  �أقر  قانوناً   25  بينها 

.
218

�لدورة �ل�صتوية

جثامني حتتجز  تز�ل  ما  �الحتالل  قو�ت  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  ملركز  تقرير  �أورد   • 

.
219

249 �صهيد�ً فل�صطينياً، بع�صهم منذ �صتينيات �لقرن �لع�رشين

بعد  �الأق�صى(،  �مل�صجد  �أبو�ب  )�أحد  �ملطهرة  باب  فتح  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أعادت   •

�إغالقه لنحو �أ�صبوعني. وبافتتاح باب �ملطهرة تكون جميع �أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى قد عادت 

.
�إىل ما كانت عليه قبل 2202017/7/14

“�إ�رش�ئيل“ و�لواليات �ملتحدة مار�صتا �صغطاً  �إن  قال �ملر��صل �ل�صيا�صي ملوقع و�ال �لعبي   •

�أن و�أ�صاف  �الأونرو�.  وكالة  مو�زنة  لزيادة  �ملتحدة  �الأمم  يف  م�رشوع  �إحباط  عن   �أ�صفر 

م�رشوع   2017/7/28 �جلمعة  يوم  �أعمالها  جدول  من  �صطبت  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

.
221

قر�ر قدمه �لفل�صطينيون وحتالف �لدول �لنامية، لزيادة مو�زنة �الأونرو�
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االإثنني، 2017/7/31

�أجل  من  �صيعمل  �إنه  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  نائب   ،Eli Ben Dahan دهان  بن  �إيلي  قال   •

�لعبية  �لقناة  موقع  ونقل  �لغربية.  بال�صفة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  على  �ل�صيادة  فر�ص 

�لدفاع  �إن وز�رة  �إىل م�صتعمرة غو�ص عت�صيون،  �ل�صابعة، عن بن دهان قوله خالل زيارته 

�الأحياء  من  �لقريبة  وخ�صو�صاً  �مل�صتعمر�ت،  لكافة  �الأمنية  �حلماية  تعزيز  على  �صتعمل 

.
222

�لعربية ملنع �أي هجمات

حكومة  به  تقدمت  مقرتح  عن  خالد  تي�صري  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  ك�صف   •

مقابل  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �مل�صتعمر�ت  ل�صم  �الأمريكية  �الإد�رة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

 منح بلد�ت يف و�دي عارة، باالأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، لل�صلطة �لفل�صطينية، وذلك �صمن

.
223

“�تفاق �صالم“ نهائي
على  �لقد�ص  جتربة  بتعميم  زعبي  حنني  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  �لعربي  �لع�صو  طالبت   •

ت�صهد  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �الحتالل  باإجر�ء�ت  يتعلق  فيما  �ملقد�صة  باملدينة  �صيا�صية  مطالب 

تر�جعاً، مبا ي�صمن عدم �لرجوع �إىل حالة “تدني�ص“ �مل�صجد �الأق�صى من قبل �ملتطرفني �لذين 

.
224

يقتحمونه

حت�صري  قر�  �أيوب  �ت�صاالته  وزير  من  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  طلب   •

.
225

م�رشوع قانون بغية �إغالق مكتب قناة �جلزيرة بالقد�ص �ملحتلة

�صكلتها  متخ�ص�صة،  جلان  بدء  عن  �لك�صو�ين  عمر  �ل�صيخ  �الأق�صى  �مل�صجد  مدير  �أعلن   •

و�مل�صتند�ت  �ملخطوطات  يف  �ل�صهيوين  �لعبث  لفح�ص  �لقد�ص،  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �إد�رة 

و�أ�صاف  �أ�صبوعني.  ملدة  �مل�صجد  على  �صيطرته  �إبان  �الأق�صى،  �مل�صجد  مر�فق  يف  و�لوثائق 

�ل�صيخ �لك�صو�ين �أن عملية �لفح�ص حتتاج وقتاً، و�للجان �صت�صدر �أكرث من تقرير حول ما 

�أقفالها وزر�فيلها،  �أبو�ب �ملكاتب ك�رشت  “جميع  حلق يف �ملكتبات و�ملكاتب و�الآبار، كا�صفاً: 

 وكذلك �الآبار، و�لقبة �لنحوية، و�ملحكمة �ل�رشعية، و�ملكتب �خلا�ص، ومكتب �ملفتي، و�ملكاتب

.
ب�صكل عام“226

�أعلنت �لنيابة �لعامة �الإ�رش�ئيلية �أن حمكمة يف �لنم�صا ق�صت خالل �صهر متوز/ يوليو 2017   •

�إطار  يف  “�إ�رش�ئيل“  عنه  �أفرجت  حما�ص  حركة  ن�صطاء  من  فل�صطيني  على  �ملوؤبد  بال�صجن 

�حلكم  �أن  فل�صطينية  �إعالمية  و�صائل  وذكرت   .2011 �صنة  �الأ�رشى  لتبادل  �صاليط  �صفقة 

.
227

�صدر بحق �ل�صاب عبد �لكرمي �أبو حبل
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الثالثاء، 2017/8/1

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، مبقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، وفد�ً من حركة   •

�ل�صاعر  قال  �ملحلية  �لقد�ص  لف�صائية  ت�رشيحات  ويف  �ل�صاعر.  �لدين  نا�رش  برئا�صة  حما�ص 

�إن “�لرئي�ص عبا�ص �أبدى مو�فقة على �أن يتم تنفيذ بنود �مل�صاحلة �لفل�صطينية رزمة و�حدة، 

وزر�ء  من  �صخ�صية  مبادرة  عن  عبارة  كان  �للقاء  �أن  �ل�صاعر  و�أو�صح  ��صرت�طات“.  ودون 

بعد  عبا�ص،  �صحة  على  �الطمئنان  بهدف  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  نو�ب  من  وثالثة  �صابقني، 

.
1
�لوعكة �ل�صحية �لتي �أملت به

نا�صد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل �لعرب تقدمي �لدعم �ملادي للقد�ص؛ فاملدينة   •

مليار�ت  �أ�صل  من  و�صل،  ما  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  فقط،  فل�صطينية  ولي�صت  �إ�صالمية  عربية 

�صيكل مليون   9 “دفعنا  وقال:  فقط.  دوالر  مليون   39 هو  �لقد�ص،  لدعم  بها  �لعرب   وعد 

�لتحويالت  من   %70l و�إن  �لقد�ص،  يف  �ملتعرثة  �ملد�ر�ص  مل�صاعدة  دوالر[  مليون   2.52 ]نحو 

 .
�لطبية تذهب مل�صت�صفيات �لقد�ص لدعم �لقطاع �ل�صحي فيها، و�إننا م�صتمرون يف ذلك“2

.
هدمت جر�فات معززة بقو�ت من �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية قرية �لعر�قيب بالنقب للمرة �لـ 3116  •

قالت كتائب �لق�صام �إن �لغمو�ص ما ز�ل يلف ق�صية فقد�ن �ل�صابط هد�ر جولدن، مو�صحة   •

على  �لعدو�ن  خالل  رفح،  �رشق  �لرو�ص،  �أبو  كمني  تفا�صيل  �أن  �الإلكرتوين،  موقعها  عب 

�أن  �إىل  �لكتائب  و�أ�صارت  غام�صة.  ز�لت  ما  جولدن،  فيه  ُفقد  �لذي   ،2014 �صيف  غزة  قطاع 

�أي معلومة عن �جلنود �الأ�رشى يف غزة لن يحلم بها �الحتالل حتى ير�صخ للمقاومة، ويدفع 

.
4
�أثماناً مقابلها، و�أنها �صرت�صم مبا يف يديها فجر �حلرية لالأ�رشى �لبو��صل

�أن وفد�ً من قيادة حركة فتح، برئا�صة نائب رئي�ص  �أعلنت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني   •

�حلركة حممود �لعالول، قدم لها �عتذ�ر�ً عن تهجم �لرئي�ص حممود عبا�ص على ممثلها يف �جتماع 

.
�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير عمر �صحادة، يف �جتماع �لقيادة �لطارئ يف 52017/7/21

.
6
�قتحم 1,079 م�صتعمر�ً �إ�رش�ئيلياً �مل�صجد �الأق�صى  •

ر�صدت وكالة قد�ص بر�ص �إنرتنا�صيونال لالأنباء �قتحام 3,361 م�صتعمر�ً وجندياً �إ�رش�ئيلياً   •

.
لباحات �مل�صجد �الأق�صى خالل �صهر متوز/ يوليو 72017

�أردين  ملكي  قر�ر  �صدور  عن  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  د�خل  م�صادر  ك�صفت   •

.
8
بتعيني 130 موظفاً جديد�ً خلدمة �مل�صجد �الأق�صى
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�ال�صتفز�زية  �ملمار�صات  بـ“�صّدة“  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  دول  خارجية  وزر�ء  د�ن   •

ل�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى خالل متوز/ يوليو 2017. ورف�ص 

�لبيان �خلتامي، �لذي �أ�صدرته �للجنة �لتنفيذية لوزر�ء خارجية دول �ملنظمة، عقب �الجتماع 

�إىل  �لّر�مية  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  تركيا،  من  بدعوة  �إ�صطنبول  يف  عقدته  �لذي  �ال�صتثنائي 

.
9
تغيري ديوجر�يف بالقد�ص

ب فيها �رشعاً، �إذ�  قال جممع �لفقه �الإ�صالمي �لدويل �إن زيارة �مل�صجد �الأق�صى مندوبة ومرغَّ  •

�قت�صتها �مل�صلحة. وحّذر �ملجمع، وهو �أحد �الأجهزة �لتابعة ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، من 

خماطر �مل�ّص بحرمة �مل�صجد �الأق�صى، حممالً �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �مل�صوؤولية �لكاملة 

.
عن �الأحد�ث �لتي حدثت خالل متوز/ يوليو 102017

قال �ل�صفري �لرو�صي يف �إير�ن �إن حركة حما�ص �أحد �ملمثلني �لرئي�صيني لل�صعب �لفل�صطيني،   •

وهي حركة وطنية، و�إن مو�صكو ال تعدها �إرهابية. و�أكد، خالل لقائه مع ممثل حركة حما�ص 

باعتبارها  �لفل�صطينية  و�لق�صية  �لفل�صطيني  لل�صعب  بالده  دعم  �لقدومي،  خالد  �إير�ن  يف 

.
11

ق�صية عادلة

�ملر�قبة  �الأو�صط، عن دعمه الأجهزة  �الأمريكي لل�رشق  �لرئي�ص  عّب جاريد كو�صرن، مبعوث   •

�لتي و�صعتها �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أمام بو�بات �مل�صجد �الأق�صى، ثّم �أز�لتها. وقال 

كو�صرن �إن �أجهزة �لك�صف عن �ملعادن �أمام �حلرم �ل�رشيف “تبدو منطقية“. كما �أعرب كو�صرن 

.
12

عن �صعوره باالإحباط �إز�ء “عملية �ل�صالم“ بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني

االأربعاء، 2017/8/2

�لدولية،  و�لعالقات  �خلارجية  لل�صوؤون  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  م�صت�صار  �صعث،  نبيل  و�صف   •

�ملوقف �الأمريكي من �أحد�ث �الأق�صى بـ“�ل�صيء للغاية“. وقال �صعث، يف مقابلة مع �الأنا�صول، 

�إن �لرئي�ص حممود عبا�ص لن يغادر ر�م �هلل يف �لوقت �حلايل، ب�صبب جتميده كافة �الت�صاالت 

�لغربية  �ل�صفة  خارج  للرئي�ص  جولة  �أي  هناك  يكون  “لن  قائالً:  و��صتطرد  “�إ�رش�ئيل“،  مع 

ر�أ�صها  وعلى  �الت�صاالت  �أ�صكال  كافة  جتميد  قال  “�لرئي�ص  �صعث:  وقال  �ل�صبب“.  لذ�ت 

.
�لتن�صيق �الأمني، �إىل �أجل غري م�صمى“13

عقد وفد قيادي من حركة حما�ص، برئا�صة ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي �صالح �لعاروري و�لقياديني   •

�أ�صامة حمد�ن وعلي بركة، لقاًء يف مقر �ل�صفارة �الإير�نية يف بريوت مع �مل�صت�صار �ل�صيا�صي 

Hossein Amir-Abdollahian �للهيان  �أمري عبد  �ل�صورى �الإير�ين ح�صني   لرئي�ص جمل�ص 

و�ل�صفري �الإير�ين يف بريوت حممد فتح علي Mohammad Fathali. وقدم وفد �حلركة �رشحاً 
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�ملبارك،  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص  يف  وخ�صو�صاً  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �الأو�صاع  حول  و�فياً 

بدوره  يلك.  ما  بكل  عنها  و�صيد�فع  مقد�صاته  عن  يتخلى  لن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  و�أكد 

رحب عبد �للهيان بوفد حما�ص، وجدد دعم �إير�ن لل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته و�نتفا�صته، 

و�أكد �أن هذ� �لتز�م ر�صمي و�صعبي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، م�صيد�ً بدور حما�ص يف مو�جهة 

.
14

�الحتالل �ل�صهيوين وحماية �لق�صية �لفل�صطينية

�أ�صيب �إ�رش�ئيلي بجر�ح خطرية، جر�ء طعنه د�خل �صوبرماركت مبدينة يبنا �ملحتلة جنوب   •

�عتقال  �أنه جرى  �لعبي  �لغربية. وذكر موقع و�ال  �ل�صفة  فل�صطيني من  يد  �أبيب، على  تل 

.
15

�ملهاجم

�أعلنت �لنائبة نافا بوكر Nava Boker، من حزب �لليكود، �أنها ُتعد م�رشوع قانون �صتطرحه   •

على طاولة �لكني�صت، بتاأييد من رئي�ص �لوزر�ء، بنيامني نتنياهو، يتّم مبوجبه تعديل قانون 

�لعقوبات وقانون مكافحة �الإرهاب، “بحيث ي�صمحان للمحكمة بفر�ص عقوبة �الإعد�م على 

.
من يرتكبون �أعماالً �إرهابية ويقتلون �أبرياء“16

�ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �لعربية  �لدر��صات  جمعية  يف  �خلر�ئط  ق�صم  مدير  �لتفكجي  خليل  ك�صف   •

�لكني�صة  (، وكانت 
2
)20 كم �ألف دومن  1945 كانت نحو ع�رشين  �صنة  �لقد�ص يف  �أن م�صاحة 

�أخطر ما يحدث �الآن بعد معركة �الأق�صى هو  15l%. لكن  متتلك من هذه �مل�صاحة ما ن�صبته 

بيع �لكني�صة �الأرثوذك�صية لعقار يف �ملُعظمية عند باب حطة. وقال �لتفكجي، يف ندوة نظمتها 

�ملوؤ�ص�صات �الأرثوذك�صية يف بيت �صاحور، �إن �خلطر �الأكب �الآن يكمن يف منطقة باب �خلليل، 

�أن  2000 و2011 ليتبني  حيث مّت عمل م�صح للبلدة �لقدية خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني �صنة 

 .
17

�لكني�صة �الأرثوذك�صية متتلك ما ن�صبته 33l% من �لبلدة �لقدية

42 كم بني ترقوميا وميرت من  �أنها �أجنزت بناء جزء بطول  �أعلنت وز�رة �الأمن �الإ�رش�ئيلية   •

.
18

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي �لذي ير باأر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

وجه �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين حكومته بالتبع مببلغ مليون دينار �أردين )نحو 1.4 مليون   •

.
19

دوالر( لد�ئرة �أوقاف �لقد�ص و�صوؤون �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

�أكدت زوجة مهند�ص �لبجميات �لفل�صطيني با�صل �صفدي، �لذي �أطلق يف دم�صق �صنة 2010   •

�أن  و�لتو��صل“،  للتعبري  جديدة  �أدو�ت  للنا�ص  “منحت  �لتي  للتقنيات   Aiki �آيكي  برنامج 

�ل�صلطات �ل�صورية نفذت حكم �الإعد�م بحق زوجها يف �صنة 2015، وذلك بعد ثالث �صنو�ت 

عب  �ل�صوريني  �ملعتقلني  الأجل  �لعمل  جمموعة  �أكدت  كما  �ل�صلطات.  قبل  من  توقيفه  على 

.
20

�صفحتها على �لفي�صبوك �إعد�م �صفدي
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اخلمي�س، 2017/8/3

�أعلنت حركة حما�ص ��صتعد�دها الإنهاء �للجنة �الإد�رية �حلكومية يف قطاع غزة فور ��صتالم   •

�صالح  �حلركة  يف  �لقيادي  وطالب  غزة.  قطاع  يف  كافة  م�صوؤولياتها  �هلل  �حلمد  حكومة 

�لبدويل، يف بيان له، باالإلغاء �لفوري لكل �الإجر�ء�ت �لتي فر�صت على غزة بحجة ت�صكيل 

�للجنة �حلكومية. ودعا �لبدويل �إىل �ل�رشوع �لفوري يف حو�ر وطني، وم�صاور�ت؛ لت�صكيل 

حكومة وحدة وطنية، وتفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي بالتو�فق، الأد�ء مهامه �ملنوطة به. ويف هذ� 

�ل�صياق، قالت حركة فتح �إن ت�رشيحات �لبدويل ال يكن و�صفها باملبادرة، وهي لالأ�صف 

بيان  و�أكدت فتح، يف  �ل�صيا�صية.  للحقائق  �ل�صيا�صي“، وجتاهل  بـ“�ال�صتهبال  �ل�صديد مليئة 

لها، �أن �ملبادرة �لوحيدة �ملعقولة و�ملطروحة هي مبادرة �لرئي�ص حممود عبا�ص، د�عية حما�ص 

فيها  �لبدويل  �صالح  “ت�رشيحات  �صحفية:  ت�رشيحات  يف  �الأحمد،  عز�م  وقال  لقبولها. 

مغالطات؛ الأن �الإجر�ء�ت �الأخرية �جتاه �النقالب يف غزة مل تكن قبل ت�صكيل �للجنة �الإد�رية 

حما�ص  “على  و�أ�صاف:  نتائجه“.  باإز�لة  كفيل  �ل�صبب  زو�ل  فاإن  ولذلك  حلما�ص،  �لتابعة 

�اللتز�م مبا و�فقو� عليه، و�أن يحلو� �للجنة �الإد�رية، �لتي هي حكومة ظّل، وبعدها ب�صاعات 

 .
�صت�صتلم حكومة �لوفاق �لوطني �إد�رة قطاع غزة ب�صكل طبيعي“21

�أقرت جلنة �ل�صوؤون �خلارجية يف جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي م�صودة قانون توقف �مل�صاعد�ت   •

�حلزبني  كال  من  ع�صو�ً   17 و�صّوت  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  تقدمها  �لتي 

رف�صهم.  �آخرون   4 �أعلن  فيما  �لقانون،  م�صودة  على  باملو�فقة  و�لديوقر�طي،  �جلمهوري 

�حلالية  �الأمريكية  �الإد�رة  خ�ص�صت  �الأبي�ص،  للبيت  �ملقرتحة  �مليز�نية  م�صودة  وبح�صب 

فر�ص  وبر�مج  �القت�صادي  للنمو  دوالر  مليون   260 بقيمة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  م�صاعد�ت 

.
22

�لقانون يف �ل�صفة �لغربية وغزة

قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر �إن حديث �لرئي�ص حممود   •

عبا�ص حول �مل�صاحلة �لوطنية هو لال�صتهالك �الإعالمي و�ملحلي، وغري مبني على قناعات. 

�لقاهرة  يف  وّقعت  �لتي  �مل�صاحلة  �تفاقات  تطبيق  �إىل  �هلل  �حلمد  وحكومة  عبا�ص  بحر  ودعا 

.
23

و�ل�صاطئ �أوالً، وقيام حكومة �لوحدة بكافة �لتز�ماتها جتاه قطاع غزة

�صمح جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي بالك�صف عن �عتقال خلية من حركة حما�ص، بدعوى نقلها   •

�أمو�الً من تركيا، تعتمد �أ�صا�صاً على �لتجارة و�رش�ء �لب�صائع من تركيا و�صحنها �إىل �خلليل، 

�ملجل�ص  ع�صو  يقودها  كان  �خللية  �أن  �ل�صاباك  وزعم  بال�صفة.  �حلركة  ن�صاطات  لتمويل 

�لت�رشيعي عن حما�ص و�أبرز قياد�تها يف �خلليل حممد ماهر بدر. وك�صف حتقيق �ل�صاباك �أن 

ما مّت نقله يقدر بنحو 200 �ألف دوالر، و�أنهم خططو� لتجهيز م�صنع خر��صاين بهدف غ�صل 
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�الأمو�ل. و�أ�صاف �أن ك�صف هذه �خللية يوؤكد ��صتمر�ر حما�ص يف ن�صاطاتها من خالل تركيا. 

بالطريقة  �حلركة  لتمويل  بال�صفة  �أ�صخا�ص  جتنيد  يف  �ملحررين  �الأ�رشى  دور  �إىل  م�صري�ً 

.
24

نف�صها

دعت �صخ�صيات فل�صطينية مقد�صية �ملو�طنني �لفل�صطينيني ممن ي�صتطيع �لو�صول �إىل �لقد�ص   •

ع�صابات  �قتحامات  على  رد�ً  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �لرحال  �صّد  من  باملزيد  �ملحتلة، 

.
�مل�صتوطنني �ملكثفة، عقب �النت�صار يف ثورة �الأق�صى متوز/ يوليو 252017

لبناء  �الأ�صا�ص  نتنياهو يف مر��صيم و�صع حجر  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �صارك رئي�ص �حلكومة   •

مبلكية  �أر��صي  على  �ملقامة  عيليت،  بيتار  م�صتعمرة  يف  للم�صتوطنني  �صكنية  وحدة   1,200

خا�صة للفل�صطينيني قرب بيت حلم. وقال نتنياهو �إن حكومته تعمل جاهدة يف �صبيل تعزيز 

�ال�صتيطان، مبيناً �أن �جلهود �لتي تبذلها من �أجل تو�صيع �مل�رشوع �ال�صتيطاين مل ت�صبقها فيه 

.
26

�أي حكومة

جرَي بني 25 و2017/7/27، باإ�رش�ف جامعة تل �أبيب 
ُ
يف ��صتطالع “موؤ�رش �ل�صالم“، �لذي �أ  •

و�صمل   ،The Israel Democracy Institute )IDI(l للديوقر�طية  �الإ�رش�ئيلي  و�ملعهد 

�ليهود �الإ�رش�ئيليني عن تاأييدهم لفر�ص عقوبة �الإعد�م على  70l% من  �إ�رش�ئيلي، عّب   600

66l% فر�ص عقوبة  فل�صطينيني �أدينو� بقتل مو�طنني �إ�رش�ئيليني على خلفية قومية، كما �أيد 

�الإعد�م على فل�صطينيني �أدينو� بقتل جنود �إ�رش�ئيليني على �خللفية نف�صها. ور�أى 60l% من 

�ل�صاحقة  وبغالبيتها  �الإ�رش�ئيلية،  �ملحاكم  تفر�صها  �لتي  �لعقوبات  �أن  �الإ�رش�ئيليني  �ليهود 

.
27

حماكم ع�صكرية، على �لفل�صطينيني �ملد�نني بتنفيذ عمليات، هي �أحكام خمففة

وّقع 82 نائباً �أردنياً )من �أ�صل 130 نائباً يف �لغرفة �الأوىل للبملان( على مذكرة ُتطالب بطرد   •

يد  �أردنينَي على  �إىل مقتل مو�طننَي  �أدت  �لتي  �لبالد، على خلفية �حلادثة  �أبيب من  �صفري تل 

.
حار�ص �إ�رش�ئيلي يف عّمان، يف نهاية متوز/ يوليو 282017

دعمه  �إطار  يف  �ل�صنة  لهذه  �لثالثة  �ل�صنوية  �إ�صهاماته  بدفع  يقوم  �إنه  �الأوروبي  �الحتاد  قال   •

 2017 “لقد قمنا خالل عام  �ملايل �ملبا�رش لل�صلطة �لفل�صطينية. و�أ�صاف �الحتاد، يف بيان له: 

لدعم  دوالر[  مليون   163.8 ]نحو  يورو  مليون   138 �إىل  جمموعه  ي�صل  مبلغ  بتخ�صي�ص 

و�ملخ�ص�صات  تقاعد،  وخم�ص�صات  رو�تب،  بدفع  قيامها  يف  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة 

.
�الجتماعية، و�لتحويالت �لطبية �إىل م�صت�صفيات �لقد�ص �ل�رشقية“29

اجلمعة، 2017/8/4

�حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  عن  �ل�صادر  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  حول  �لدوري  �لتقرير  �أظهر   •

بينهم  من  �صهيد�ً،  ع�رشين  �صقوط  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتابع  و�لتوثيق  للدر��صات 
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خم�صة �أطفال، باالإ�صافة �إىل مئات �جلرحى و�ملعتقلني، ب�صبب �أحد�ث �مل�صجد �الأق�صى خالل 

على ذ�تها  �لفرتة  خالل  �الحتالل  �صلطات  �صادقت  �لتقرير،  ووفق   .2017 يوليو   متوز/ 

.
30

1,935 وحدة ��صتيطانية جديدة موزعة على م�صتعمر�ت مدينة �لقد�ص �ملحتلة

و�صل وفد قيادي من �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إىل �لعا�صمة �الإير�نية طهر�ن؛ حل�صور   •

روحاين.  ح�صن   ،12 �لـ  للدورة  �ملنتخب  �الإير�ين  للرئي�ص  �لد�صتورية  �ليمني  �أد�ء  مر��صم 

وتر�أ�ص �لوفد عزت �لّر�صق، و�صّم كالً من �صالح �لعاروري، وز�هر جبارين، و�أ�صامة حمد�ن. 

به  تقوم  ملا  تقدير  هو  �مل�صتوى  عايل  بوفد  �مل�صاركة  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �حلركة  وقالت 

 �إير�ن من دور كبري يف دعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني ومنا�رشة حقوقه، و�إ�صناد مقاومته

.
31

�لبا�صلة

يف �ل�صحفيني  من  عدد  مع  لقاء  يف  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لقدوة،  نا�رش  قال   • 

.
32

ر�م �هلل، �إن عودة �لتن�صيق �الأمني مرهونة بروؤية “مو�قف خمتلفة“ من �جلانب �الإ�رش�ئيلي

�قتحام منزله  �أبو طري بعد  �ملبعد حممد  �ملقد�صي  �لنائب  �الإ�رش�ئيلي  �عتقلت قو�ت �الحتالل   •

�ملجل�ص  نو�ب  عدد  يرتفع  طري  �أبو  �لنائب  وباعتقال  �هلل.  ر�م  جنوب  �ل�رش�يط  �أم  ب�صاحية 

.
33

�لت�رشيعي �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل �إىل 13 نائباً، بح�صب نادي �الأ�صري �لفل�صطيني

حّذر �لنائب جمال �خل�رشي رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، يف ت�رشيح �صحفي،   •

ب�صبب �حل�صار  �ل�صوء،  �الإن�صانية يف غزة تدخل مرحلة غري م�صبوقة من  �الأو�صاع  �أن  من 

.
34

�مل�صتمر الأكرث من ع�رش �صنو�ت، وثالث حروب �صنتها “�إ�رش�ئيل“، و�النق�صام �لفل�صطيني

�لتي  �لعمليات  عدد  يف  كبري  تر�جع  �إىل  فيه  �أ�صار  تقرير�ً  �الإ�رش�ئيلي  جي  �آر  �أن  موقع  ن�رش   •

للموؤ�ص�صة  تقدير�ت  �إىل  �لنظر  لفت  �أنه  �إال  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  جتاه  غزة  قطاع  من  تنطلق 

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية ت�صري �إىل �أن حركة حما�ص قد تدفعها �الأو�صاع �القت�صادية �ملرتدية �إىل 

�ملبادرة ملو�جهة ع�صكرية. وح�صب م�صادر يف �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، فاإن �حلركة 

بعد ثالثة �أعو�م من حرب 2014، ما ز�لت تر�كم من قوتها وحت�ّصن من قدر�تها �ل�صاروخية 

.
35

و�لع�صكرية

يف �أول رّد فعل لبنيامني نتنياهو على توقيع �لنيابة �لعامة �الإ�رش�ئيلية، �تفاق “�صاهد ملك“ مع   •

�أنه م�صتبه مبخالفات ر�صوة و�حتيال  �ملدير �ل�صابق ملكتبه، ومذكرة �ل�رشطة �لتي جاء فيها 

تفكيك  �إىل  �الئتالف  �أحز�ب  فيه  دعا  �لذي  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  بيان  وكذلك  �الأمانة،  وخيانة 

حكومته و�لذهاب �إىل �نتخابات مبكرة، �ختار نتنياهو �أن يظهر لالإعالم، وكاأنه “م�صتخف ال 

يويل �الأمر �أي وزن“. ففي ر�صالة م�صورة ُن�رشت على �صفحة �لفي�صبوك �خلا�صة به، تطرق 

�أ�صبوع  �أن ير  �مل�صتحيل  �إن كان من  �إنه  بالقول  �أن يختتمها  “ق�صايا يومية“، قبل  �إىل  فيها 
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دون ف�صائح، وال بّد، فاإنه يقول لـ“�ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني“ �إنه “ال يعري �الهتمام لل�صو�صاء 

.
36

يف �خللفية“، على حّد و�صفه

بينها  �لو�قعة  �حلدودية  �ملنطقة  يف  �الأر�ص  حتت  حاجز  �إقامة  �إمكانية  “�إ�رش�ئيل“  تدر�ص   •

وبني م�رش وقطاع غزة، وذلك بد�فع �خل�صية من �الأنفاق، و�ملخاوف �ملت�صاعدة من �جلانب 

.
37

�مل�رشي من �حلدود

ال�صبت، 2017/8/5

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: “�صن�صتمر يف وقف حتويل �ملخ�ص�صات �ملالية   •

�إىل وجود  �مل�صاحلة“، م�صري�ً  با�صتحقاقات  تلتزم حركة حما�ص  ما مل  لقطاع غزة تدريجياً 

.
38

جهات ت�صعى الإد�مة �نف�صال قطاع غزة حتى ال تقوم دولة فل�صطينية

علمت �صحيفة �حلياة �أن �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي طرح مبادرة الإنهاء �النق�صام   •

�أن يطرح  �لرئي�ص حممود عبا�ص وحركة حما�ص و�فقا عليها، قبل  �لفل�صطيني، و�أن كالً من 

عبا�ص مبادرة بديلة رف�صتها �حلركة باعتبارها جديدة - قدية. وك�صف �لقيادي يف حما�ص 

�أن  �إىل  م�صري�ً  �النق�صام،  الإنهاء  �ل�صي�صي  مبادرة  على  و�فقت  حركته  �أن  �لبدويل  �صالح 

عبا�ص �أهملها بعدما عر�صت عليه. فيما نفى ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد 

لقائه  خالل  �لفل�صطيني،  �النق�صام  الإنهاء  �قرت�ح  �أو  مبادرة  �أي  قدم  قد  �ل�صي�صي  يكون  �أن 

.
عبا�ص يف �لقاهرة يف 392017/7/9

حما�ص،  على  �لهجومية  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  ت�رشيحات  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

يف  �حلركة،  وبينت  �مل�صاحلة.  جلهود  ن�صف  هي  �لعقوبات  من  مبزيد  غزة  الأهل  وتهديد�ته 

ت�رشيح �صحفي، �أن ت�رشيحات عبا�ص تعك�ص �صوء نو�ياه جتاه �صكان �لقطاع، وكذب حديثه 

�أنها تك�صف عن دوره �لتكاملي و�ملتقاطع مع �لعدو  عن �لوحدة و�إنهاء �النق�صام. و�أ�صافت 

�ل�صهيوين يف عزل غزة وح�صارها، و�رشب مقومات �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني وثباته على 

.
40

�أر�صه

حممود  رئي�صها  و�إعالن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حديث  �إن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت   •

�لطرفني م�صتمر  فالتن�صيق بني  “�إ�رش�ئيل“ حم�ص خد�ع،  �الأمني مع  �لتن�صيق  عبا�ص وقف 

ومل يتوقف للحظة و�حدة. كما �أن �أن�صطة �الأجهزة �الأمنية يف �ملناطق �مل�صنفة ج مل تتوقف، 

وهذه �الأن�صطة ال تتم، �إال بالتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، كما �أن عمليات ت�صليم 

�مل�صتوطنني �لتائهني يف مناطق �ل�صلطة مل تتوقف، و�لتي تتم بالتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية 

.
41

�الإ�رش�ئيلية
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يف  وقالت،  بـ“�الإرهابية“،  للحركة  �ل�صعودية  �لريا�ص  �صحيفة  و�صف  حما�ص  حركة  د�نت   •

.
ت�رشيح �صحفي، �إن هذ� �لو�صف �خلطري يثل �إ�صاءة لـ“مقاومة �صعبنا �لبا�صلة“42

�حلكومي  �الئتالف  حلّل  �ل�صديدة  معار�صتها  �صاكيد  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وزيرة  �أبدت   •

و�إجر�ء �نتخابات مبكرة للكني�صت، يف حال قدمت لو�ئح �تهام �صّد رئي�ص �حلكومة بنيامني 

.
43

نتنياهو

االأحد، 2017/8/6

�أعلن وزير �الت�صاالت �الإ�رش�ئيلي �أيوب قر� �أنه �أمر باتخاذ �إجر�ء�ت لوقف عمل قناة �جلزيرة   •

موؤمتر  يف  قر�،  و�أ�صاف  قوله.  ح�صب  للـ“�إرهاب“،  دعمها  بحجة  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لقطرية 

لديها وحظر عملها، وهي  �إغالق دول عربية مكاتب �جلزيرة  �إىل  ��صتند  �لقر�ر  �أن  �صحفي، 

“�إ�رش�ئيل“ عقد حتالفات وحتقيق �رش�كة �قت�صادية  دول و�صفها باأنها �ُصـنية معتدلة تريد 

مكاتب  �إغالق  �لد�خلي  �الأمن  وزير  من  قر�  وطلب  تعبريه.  حّد  على  معها،  “�صالم“  و�إبر�م 

�لقناة يف “�إ�رش�ئيل“، كما طلب �أي�صاً من �جلهات �الأخرى �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة للحد من 

.
44

بثها، وقال �إن قانوناً �صيُ�صن لتحقيق ذلك

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلزب �ل�صعب �لفل�صطيني وليد �لعو�ص �إن �حلزب ينوي �إعادة   •

طرح فكرة ت�صكيل جمل�ص تاأ�صي�صي للدولة �لفل�صطينية من �أجل جتاوز �لو�صع �لر�هن من 

.
45

�النق�صام �ل�صيا�صي �حلاد

�صارك ع�رش�ت �الآالف يف �أطول �صل�صلة ب�رشية يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى. ومتيزت �لفعالية   •

�مل�صجد و�ال�صتعد�د حلمايته، ورف�ص جر�ئم  �لذين هتفو� لن�رشة  �الأطفال،  �آالف  مب�صاركة 

.
46

�الحتالل بحقه

يبيعون  “�لذين  �إن  �الأرثوذك�ص،  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  حنا،  �هلل  عطا  �ملطر�ن  قال   •

ويفرطون بعقار�تنا و�أوقافنا �الأرثوذك�صية ال يثلون كني�صتنا، وتر�ثها، وهويتها، وعر�قة 

ح�صورها يف هذه �الأر�ص �ملقد�صة“. وطالب حنا و�صائل �الإعالم �ملختلفة “�أال تقول �إن �لكني�صة 

�الأرثوذك�صية تبيع �أوقافها، الأن �لكني�صة بر�ء من هذه �الأفعال �لتي يقوم بها �أ�صخا�ص نعرف 

ويقف  �أعمالهم  ويبر  ويوؤ�زرهم  يدعمهم  �لذي  ومن  و�أجند�تهم،  �أهد�فهم  هي  ما  جيد�ً 

 .
خلفهم“47

�لنفق  وبهذ�  غزة.  قطاع  مع  �حلدودي  �ل�رشيط  على  نفق  تدمري  عن  �مل�رشي  �جلي�ص  �أعلن   •

يكون �جلي�ص �مل�رشي قد دمر 42 نفقاً على �حلدود مع قطاع غزة منذ بد�ية �صنة 2017، وفق 

.
48

�إح�صاء مر��صل �الأنا�صول، طبقاً لبيانات ر�صمية
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رف�ص حزب �ملوؤمتر �لوطني �حلاكم يف جنوب �إفريقيا لقاء وفد �إ�رش�ئيلي يعتزم زيارة �لبالد   •

.
خالل �آب/ �أغ�صط�ص 492017

�صادقت حمكمة �ل�صلح يف حيفا على �صحب �جلن�صية من عالء زيود، من فل�صطينيي 1948،   •

�لذي نفذ، بح�صب �لنيابة �لعامة يف تل �أبيب، هجوم دع�ص وطعن �أ�صيبت فيه جندية بجروح 

.
خطرية بينما �أ�صيب ثالثة �آخرون بجروح متو�صطة يف 502015/10/11

االإثنني، 2017/8/7

قام �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين بزيارة ر�م �هلل، و�صفها م�صوؤولون فل�صطينيون باأنها ر�صالة   •

�الأق�صى  بامل�صجد  �ملتعلقة  تلك  خ�صو�صاً  و�إجر�ء�تها،  “�إ�رش�ئيل“  مو�جهة  يف  لل�صلطة  دعم 

عقب  ت�رشيح،  يف  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  وك�صف  و�لقد�ص.  �ملبارك 

�للقاء بني �مللك ورئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص، �أن �جلانبني �الأردين و�لفل�صطيني �تفقا على 

“ت�صكيل خلية �أزمة م�صرتكة تتو��صل فيما بينها لتقومي �ملرحلة �ملا�صية و�لدرو�ص و�لعب، 
.
و�أي حتديات قد نو�جهها يف �الأق�صى“51

�أكّد �ملتحدث با�صم �حلكومة �لفل�صطينية طارق ر�صماوي �أن حكومته ب�صدد �تخاذ �ملزيد من   •

و�لتي  �حلكومة  �تخذتها  �لتي  “�الإجر�ء�ت  �إن  ر�صماوي  وقال  غزة.  �صّد  �لعقابية  �خلطو�ت 

.
�صتتخذها، هي مرتبطة با�صتجابة حركة حما�ص ملبادرة �لرئي�ص حممود عبا�ص“52

و�صعت  �للجنة  �أن  �صيام  �ل�صالم  عبد  غزة  قطاع  يف  �حلكومية  �الإد�رية  �للجنة  رئي�ص  �أكد   •

�لق�رشي  �لت�رشيح  ب�صاأن  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  لقر�ر�ت  تد�عيات  �أي  ملو�جهة  خطة 

للموظفني �لعموميني. وقال �إن �لوز�ر�ت يف قطاع غزة �صت�صتمر يف تقدمي �خلدمات للمو�طنني 

.
53

يف حال مّت تنفيذ �لت�رشيح �لق�رشي للموظفني

“من �أجل عقد �ملجل�ص �لوطني  طرح ع�صو �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني نبيل عمرو مبادرة   •

�لفل�صطيني، كاإطار �أكرث مالءمًة لوقف �لتدهور يف �حلالة �لفل�صطينية، وتن�صيط دور �ملنظمة 

يف �لو�صع �لد�خلي و�ل�صيا�صي“. ووّجه عمرو �القرت�ح �إىل �لرئي�ص حممود عبا�ص، وهو يرى 

“�أن �الإمكانيات �لفعلية لعقد �ملجل�ص يف دورة عادية وبن�صاب قانوين، متوفرة بن�صبة عالية، 
 .

وهذ� ما يحتاج �إىل قر�ر �صيا�صي، وخطو�ت عملية فورية“54

 Mohammad لتقى وفد من قيادة حركة حما�ص وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف�  •

�لق�صية  من  �إير�ن  موقف  �أن  ظريف  �أكد  حيث  طهر�ن،  �الإير�نية  �لعا�صمة  يف   Javad Zarif

.
55

�لفل�صطينية ثابت وغري قابل للتغيري، ولن ي�صهد هذ� �لدعم �أي تبدل

�الحتالل  قو�ت  طلب  �إن  �لقادر  عبد  حامت  فتح  حركة  يف  �ملحتلة  �لقد�ص  ملف  م�صوؤول  قال   •

“حر��ص �الأق�صى“، مقدمة ل�صحب �لو�صاية �الأردنية عن �مل�صجد. وكانت  تزويدها باأ�صماء 
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�صلطات �الحتالل قد طلبت من �الأوقاف �الإ�صالمية تزويدها باأ�صماء حر��ص �مل�صجد �الأق�صى 

.
56

�جلدد للتعرف عليهم والإعطاء �ملو�فقة عليهم

ُقتل طيار يف جي�ص �الحتالل �إ�رش�ئيلي و�أ�صيب �آخر بجر�ح بليغة، جر�ء حتطم مروحية قبيل   •

.
57

هبوطها باإحدى �لقو�عد �لع�صكرية بالنقب

�صعدت معدالت �لبطالة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �إىل 29l% يف �لربع �لثاين من �صنة 2017،   •

لتبلغ �أعلى م�صتوياتها منذ �لربع �لثالث من 2014. وكانت ن�صبة �لبطالة يف �ل�صفة و�لقطاع قد 

بلغت 27.1l% يف �لربع �الأول من 2017، و26.9l% يف �لربع �الأول من 2016، و29l% يف �لربع 

�لثالث من 2014. وقال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني يف تقرير �لقوى �لعاملة، �إن عدد 

.
58

�لعاطلني عن �لعمل يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بلغ 396,400 فرد

الثالثاء، 2017/8/8

حذرت حركة حما�ص �الحتالل من ��صتمر�ره يف جتارب �أ�صلحته على قطاع غزة. و�صدد فوزي   •

برهوم، �ملتحدث �لر�صمي با�صم حركة حما�ص، تعقيباً على ق�صف �الحتالل �ل�صهيوين لغزة، 

د �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ق�صف مو�قع �ملقاومة يف غزة هو متادي، وجتاوز خطري  على �أن “تعمُّ

.
يتحمل �لعدو تبعاته كافة“59

قال م�صطفى �لبغوثي، رئي�ص �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، �إن �ل�صعب �لفل�صطيني يعي�ص   •

�أجو�ء �نتفا�صة حقيقية �نطلقت يوم �أغلق �الأق�صى. فقد بلغ عدد �ل�صهد�ء �أكرث من 20 �صهيد�ً، 

.
60

وال ير يوم و�حد دون مو�جهات و�عتقاالت و�قتحامات

نائبة  �صّد  �أبيب  تل  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �إىل  �تهام  الئحة  �الإ�رش�ئيلية،  �لعامة  �لنيابة  قدمت   •

ون�صبت   ،Faina Kirschenbaum كري�صنباوم  فاينا  �ل�صابقة،  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير 

وتبيي�ص  �الأمانة،  وخيانة  و�الحتيال،  ر�صاوي،  و�إعطاء  تلقي  بينها:  من  تهماً،  �إليها  فيها 

�أ�صخا�ص  �تهام �صّد ت�صعة  لو�ئح  �ملحكمة  �إىل  �لنيابة  �أمو�ل، وخمالفات �رش�ئب. كما قدمت 

بيتنا“.  “�إ�رش�ئيل  حزب  ق�صية  با�صم  تعرف  �لتي  �لكبى  �لف�صاد  ق�صية  �إطار  يف  �آخرين 

 ويتوقع تقدمي لو�ئح �تهام �صّد �آخرين، بينهم وزير �ل�صياحة �ل�صابق �صتا�ص مي�صيجنيكوف

.
61ً

Stas Misezhnikov، من “�إ�رش�ئيل بيتنا“ �أي�صا

�ملر�صى  ع�رش�ت  �أن  �الأخ�رش،  �خلط  د�خل  �الإن�صان،  حقوق  �أجل  من  �أطباء  وفد  ك�صف   •

�لفل�صطينيني يف غزة، يحت�رشون ب�صبب نق�ص �لعالج لهم، و�أن هناك �أكرث من 1,300 مري�ص، 

معظمهم مر�صى �رشطان وكلى، ترف�ص “�إ�رش�ئيل“ �إدخالهم عب معب بيت حانون )�إيريز( 

.
62

للعالج
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قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص �إن “�إ�رش�ئيل“ جّردت نحو 15 �ألف مقد�صي من حقهم يف   •

�الإقامة يف �ملدينة منذ �صنة 1967، حمذرة من �أن هذ� قد يكون “جرية حرب“. وقالت مديرة 

ق�صم �ل�رشق �الأو�صط يف �ملنظمة �صارة ليا ويت�صن Sarah Leah Whitson: “تّدعي �إ�رش�ئيل 

معاملة �لقد�ص كمدينة موحدة، لكنها حتدد قو�نني خمتلفة لليهود و�لفل�صطينيني. �إن �لتمييز 

�ملتعمد بحق �ملقد�صيني، مبا يف ذلك �صيا�صات �الإقامة �لتي تهدد و�صعهم �لقانوين، يزيد من 

.
�ن�صالخهم عن �ملدينة“63

االأربعاء، 2017/8/9

�للبابيدي،  �لفل�صطيني مرو�ن  �إن �لالجئ  �أجل فل�صطينيي �صورية  �لعمل من  قالت جمموعة   •

من �أبناء خميم �لعائدين يف حم�ص، ��صت�صهد يف �أثناء �عتقاله يف �صجون �لنظام �ل�صوري، مما 

يرفع عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ��صت�صهدو� حتت �لتعذيب يف �صجون �لنظام �ل�صوري 

.
�إىل 64469

�نتقد �لرئي�ص �ل�صود�ين �ل�صابق �صو�ر �لذهب، يف ت�رشيحات خا�صة لـ قد�ص بر�ص، م�صعى   •

حركة  حما�ص  باأن  قال  “من  وقال:  بـ“�الإرهاب“،  حما�ص  حركة  لو�صف  خليجية  �أطر�ف 

.
�إرهابية خمطئ متاماً، فحما�ص حركة حترر وطني مدعومة من كل �أحر�ر �لعامل“65

اخلمي�س، 2017/8/10

يهدف  حدودي  جد�ر  �إقامة  �إحباط  حماولة  من  غزة  يف  حما�ص  حركة  “�إ�رش�ئيل“  حّذرت   •

�أنفاق خمباأة حتت  �أنها ر�صدت فتحات  �لقطاع و“�إ�رش�ئيل“، معلنة  �أنفاق بني  �إىل منع حفر 

�إيال  �ملنطقة �جلنوبية بجي�ص �الحتالل  باإمكان ق�صفها. وقال قائد  منازل مدنيني، وملِوّحة 

ز�مري: “يف �الأ�صهر �ملقبلة �صن�رّشع بناء هذ� �حلاجز وناأمل يف �إجنازه خالل �صنتني“. و�أ�صاف 

و�أ�صاف:  �جلد�ر“.  بناء  �صوء  يف  �ملوقف  تقييم  �إعادة  �الآخر  �لطرف  على  �أن  “�أعتقد  ز�مري: 

“�إذ� �ختارت حما�ص خو�ص حرب ب�صبب �جلد�ر ف�صيكون ذلك �صبباً كافياً خلو�ص حرب لكن 
.
�جلد�ر �صيبنى“66

�أكد �ملتحدث با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم �أن �ملقاومة يف قطاع غزة �صتو��صل �متالك كل   •

�لفل�صطينيني من �عتد�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وقال  �لتي متّكنها من حماية  �لقوة  �أدو�ت 

قا�صم: “�إن تهديد�ت �الحتالل ال تخيف �ملقاومة، ورغم �أن �ملقاومة ال ت�صعى للت�صعيد �إال �أنها 

.
ال تخ�صى من �ملو�جهة، و�صتقاوم �الحتالل بكل ب�صالة فيما لو �عتدى على �صعبنا“67

قال �صالح �لبدويل، �لقيادي يف حركة حما�ص، خالل ندوة، �إن �القتتال �لد�خلي �لذي جرى   •

�أخرى. وك�صف �لبدويل  �أي جهة  2007، كان بني تيار دحالن وحما�ص ولي�ص مع  يف �صنة 



344

اليوميات الفل�سطينية

عن لقاء �صابق عقد بني قياد�ت من حما�ص و�لقيادي حممد دحالن يف �الإمار�ت ال�صتعر��ص 

لذلك  �إر�دة  لوجود  ناجح  ب�صكل  غالبيتها  وحتقق  عليها،  �لتو�فق  مّت  �لتي  �لتفاهمات  تلك 

�إنهم  �الإ�صالحي“،  “تيار فتح  قياد�ت  �أبو ز�يدة، من  �لطرفني. ومن جهته، قال �صفيان  من 

ينظرون باإيجابية لتطور �لعالقات مع م�رش موؤخر�ً. م�صري�ً �إىل �أن ذلك �صينتج عنه فتح معب 

.
68

رفح ب�صكل �أف�صل مما كان عليه

قال ممثل حركة حما�ص يف �إير�ن خالد �لقدومي �إن زيارة وفد حركته للعا�صمة طهر�ن �أثمرت   •

بفتح �صفحة جديدة يف �لعالقة بني �لطرفني، قائمة على �أ�صا�ص مو�جهة �الحتالل �ال�رش�ئيلي 

ودعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني، الفتاً �لنظر �إىل �أنه �صيكون هناك زيار�ت ومناق�صات قادمة 

.
69

حول دعم �لق�صية �لفل�صطينية ومقاومتها

�جتمعت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، برئا�صة حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، و�أكدت على �رشورة   •

�لعمل لتعزيز موؤ�ص�صاتها مبا يف ذلك �لتو�صية لعقد جل�صة للمجل�ص �لوطني النتخاب جلنة 

�لقادمة،  �ملرحلة  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  برنامج  على  و�مل�صادقة  مركزي،  وجمل�ص  تنفيذية 

و�ل�صتات  �لوطن  يف  �صعبنا  ومكونات  �لوطني،  �لعمل  وف�صائل  �الأطر�ف،  كافة  و“دعوة 

على  و�حلفاظ  و�لوحيد،  �ل�رشعي  وممثلنا  �لتحرري  م�رشوعنا  حماية  لقر�ر  ينت�رشو�  �أن 

.
��صتقاللية �إر�دتنا �لوطنية“70

وقال  �لغربية،  �ل�صفة  يف  ر�بعاً  و�أغلقت  منازل  ثالثة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت   •

�صليمان �لوعري، مدير مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات يف �ل�صفة �لغربية، �إن عدد �ملنازل 

 �لتي هدمها �الحتالل منذ بدء �النتفا�صة �ل�صعبية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 و�صل �إىل

بد�خلها،  �جلاهز  �مل�صلح  �الإ�صمنت  �صّب  طريق  عن  منازل  �أربعة  �أغلقت  فيما  منزالً،   36

.
71

باالإ�صافة �إىل �إغالق منزل و�حد عن طريق حلام �الأبو�ب و�ل�صبابيك لتعذر هدمه

�أقدم م�صتوطن على دع�ص �أربعة �أطفال من �صكان بلدة �صلو�ن جنوب �مل�صجد �الأق�صى. وقال   •

.
72

�صهود عيان �إن �الأطفال �أ�صيبو� بر�صو�ص وجروح خمتلفة

�لعلي  �إبر�هيم  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  �الأبحاث  ق�صم  رئي�ص  قال   •

جد�ً،  ق�صري  وقت  يف  قفزت،  �ل�صوري  �لنظام  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  �أرقام  �إن 

�أبنائهم عن  و�الإبالغ  �الأهايل  مع  �لتو��صل  تيح 
ُ
�أ �أن  بعد  معتقالً،   1,620 �إىل   1,100 نحو   من 

.
73

�ملعتقلني

د�خل  �لفل�صطيني  �ل�صباب  و�قع  عن  جديدة  �إح�صاء�ت  �لفل�صطيني  �الإح�صاء  مركز  ن�رش   •

�الأولوية  ذ�ت  �لق�صايا  وحول  لل�صباب.  �لعاملي  �ليوم  ع�صية  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي 

�إنهاء  �أن  يرون  �ل�صباب  من   %79l �أن  �إىل  �مل�صح  نتائج  �أ�صارت  �لفل�صطيني،  �ل�صباب  لدى 
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�لفل�صطيني.  �ملجتمع  �الأوىل لدى  �الأولوية  �لرئي�صية ذ�ت  �لق�صية  �لدولة هو  �الحتالل وبناء 

وك�صفت بيانات نتائج م�صح �ل�صباب �لفل�صطيني 2015، �أن نحو 24l% من �ل�صباب يف �ل�صلطة 

�ل�صفة  يف   %15l مقابل  غزة  قطاع  يف   %37l �خلارج؛  �إىل  للهجرة  �لرغبة  لديهم  �لفل�صطينية 

.
74

�لغربية

اجلمعة، 2017/8/11

�لقاهرة،  �إىل  متوجهاً  �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  قيادي  وفد  رفح  معب  عب  غزة  قطاع  غادر   •

حلول  �صاأن  يف  للتباحث  دحالن،  حممد  �لنائب  تيار  من  و�آخرين  م�رشيني  م�صوؤولني  للقاء 

عاجلة مل�صكالت قطاع غزة �ملتفاقمة، خ�صو�صاً معب رفح، وم�صاريع �لكهرباء، و�ل�صحة، 

�لبدويل،  و�صالح  م�صتهى،  روحي  من  كالً  �لوفد  و�صّم  وغريها.  �الجتماعية  و�ل�صوؤون 

و�إ�صماعيل �الأ�صقر، وفتحي �ل�صيخ خليل من حما�ص، وخالد �لبط�ص من �جلهاد �الإ�صالمي، 

.
75

وكالً من ماجد �أبو �صمالة و�أ�رشف جمعة من تيار حممد دحالن

�لوطني  للمجل�ص  جل�صة  عقد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  تو�صية  حما�ص  حركة  رف�صت   •

النتخاب جلنة تنفيذية وجمل�ص مركزي للمنظمة و�مل�صادقة على برناجمها �ل�صيا�صي. وقال 

قبل  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  �إن  له،  بيان  يف  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  قا�صم،  حازم 

جتديده “يعني �أن هذ� �ملجل�ص ال يثل �أحد�ً �إال قيادة حركة فتح، و�أن قر�ر�ته �صتكون فاقدة 

.
�مل�صمون �لوطني وغري ملزمة الأحد“76

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص عزت �لر�صق �إن “حركته جتاوزت مرحلة �لفتور   •

يف �لعالقة مع �إير�ن وهي تزد�د تطّور�ً ور�صوخاً، و�أ�صبحت �ليوم يف �أح�صن �أحو�لها، وهذه 

�أن حركته دخلت مرحلة جديدة ومتطورة يف  �لزيارة هي ر�صالة وتاأكيد على ذلك“، موؤكد�ً 

.
77

عالقاتها �خلارجية خ�صو�صاً على �صوء �لتطور يف �لعالقة مع طهر�ن و�لقاهرة

نقل مر��صل موقع و�ال �الإخباري �الإ�رش�ئيلي عن وزير �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص   •

“�إ�رش�ئيل“ عقيدة قتالية جديدة مفادها  كتلة �لبيت �ليهودي نفتايل بينيت، مطالبته باأْن تعّد 

ي�صاوي  لبنان  �إن  بينيت  وقال  �لعنو�ن.  هو  كلّه  لبنان  يكون  �أْن  يجب  �لقادمة  �حلرب  يف  �أنه 

“�إ�رش�ئيل“  �أن  خاطئاً  �عتقاد�ً  يعتقدون  �للبنانيني  الأن  لبنان،  ي�صاوي  �هلل  وحزب  �هلل،  حزب 

.
78

تفرق بني حزب �هلل و�حلكومة �للبنانية يف �أّي مو�جهة قادمة، على حّد تعبريه

ملوث  نتنياهو  باأن  قناعة  على  �مل�صتطلعني  من   %60l �إن  معاريف  ل�صحيفة  ��صتطالع  قال   •

تبير�ته  يف  نتنياهو  ي�صدقون  ال  �إنهم   %56l وقال  هذ�.  يرف�صون   %27l مقابل  بالف�صاد، 

.
79

لدح�ص �صبهات �لف�صاد، مقابل 31l% ي�صدقون نتنياهو
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�لفل�صطينيني  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ص  قال   •

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  بحق  �ل�صادرة  �الأحكام  من   %92l من  �أكرث  �إن  فرو�نة  �لنا�رش  عبد 

حمامو  وثقه  ملا  و��صتناد�ً  �أنه  فرو�نة  وك�صف  �لباهظة.  �ملالية  بالغر�مات  مقرونة  تكون 

�الأ�رشى  �لتي فر�صت على  �ملالية  �لغر�مات  فاإن جمموع  �الأ�رشى و�ملحررين،  هيئة �صوؤون 

 �الأطفال �لقابعني يف �صجن عوفر فقط، منذ مطلع �صنة 2017، قد بلغت 359 �ألف �صيكل )نحو

87 �ألف �صيكل 2017، مبقد�ر   100 �ألف دوالر(. و�أن �أعالها كانت خالل �صهر متوز/ يوليو 

.
80

)نحو 24 �ألف دوالر(

 – �الإفريقية  �لقمة  �صتقاطع  دولته  �أن  ولبنان  �صورية  يف  �إفريقيا  جنوب  دولة  �صفري  �أكد   •

�الإ�رش�ئيلية، �لتي تعّدها خطوة لتطبيع �لكيان �ل�صهيوين مع �لدول �الإفريقية. و�صدد �ل�صفري 

خالل لقائه وفد�ً من �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج يف بريوت �أن دولته 

ترف�ص �مل�صاركة يف �لقمة، و�صتعمل على �لتو��صل مع �ل�صفار�ت و�لدول �ل�صديقة حلثها على 

.
81

عدم �مل�صاركة

يف و�ل�صلطات  �لفل�صطينية  و�حلكومة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  لها،  بيان  يف  �ملتحدة،  �الأمم  قالت   • 

جتاه  قلقها  عن  و�أعربت  �لقطاع“.  �صكان  جتاه  بالتز�ماتهم  بالوفاء  يقومون  “ال  غزة  قطاع 

�لتدهور �مل�صتمر لالأو�صاع �الإن�صانية يف غزة. كما دعا مكتب حقوق �الإن�صان �الأممي �ملجتمع 

�لدويل �إىل �ال�صتجابة لند�ء �الأمم �ملتحدة �الإن�صاين �لعاجل لتوفري �مل�صاعد�ت �الإن�صانية و�لوفاء 

بااللتز�مات �ملعلنة لدعم �إعادة �لبناء و�لتنمية يف غزة، و�لعمل مع كافة �الأطر�ف حلل �الأزمة 

.
82

�لر�هنة

ال�صبت، 2017/8/12

فيما  �لقد�ص،  مبدينة  طعن  عملية  يف  بجر�ح  �أ�صيب  �صخ�صاً  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قالت   •

.
83

�عتقلت �لفتاة �ملنفذة

�جتماعها عقب  �صدر  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  قررت   • 

بر�م �هلل برئا�صة حممود عبا�ص، بناًء على تو�صيات �للجنة �لتح�صريية، برئا�صة رئي�ص �ملجل�ص 

�ل�صيا�صية  �لقوى  بني  و�حلو�ر�ت  �مل�صاور�ت  مو��صلة  �لزعنون،  �صليم  �لفل�صطيني  �لوطني 

.
84

و�ل�صعبية و�ملجتمعية لعقد �ملجل�ص �لوطني باأ�رشع وقت مُمكن

�أن   Assaf Gibor غيبور  �آ�صاف  �الإ�رش�ئيلي  جي  �آر  �أن  موقع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �خلبري  ذكر   •

�إعالن  عقب  “�إ�رش�ئيل“؛  من  متز�يد�ً  �صغطاً  تعي�ص  �أنها  توؤكد  غزة  حتياها  �لتي  �لظروف 

�جلد�ر �أن  غيبور  و�أو�صح  �لقطاع.  �رشق  �الأر�ص  حتت  جد�ر  ببناء  �ل�رشوع   �الأخرية 
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مزود�ً  و�صيكون  40–100م،  وبعمق  6م،  بارتفاع  �لقطاع  حدود  طول  على  كم   64 �صيمتد 

�إقامته  بو�صائل تكنولوجية لت�صخي�ص �الأنفاق، وبو�صائل دفاعية وهجومية، و�صي�صارك يف 

�ألف عامل. ويفرت�ص �أن ينتهي �مل�رشوع خالل عام ون�صف �أو عامني، وبكلفة 3.34 مليار�ت 

.
85

�صيكل )نحو 920 مليون دوالر(

�صادرة  �إح�صائية  وبح�صب  �الأق�صى،  للم�صجد  �قتحامها  من  �ال�صتيطانية  �جلمعيات  كثفت   •

.
عن جماعات �لهيكل �ملزعوم، فاإن 19 �ألف م�صتوطن �قتحمو� �مل�صجد منذ بد�ية �صنة 862017

�أكد بطريرك �لقد�ص و�صائر �أعمال فل�صطني و�الأردن ثيوفيلو�ص �لثالث رف�صه لقر�ر �ملحكمة   •

�لكني�صت يهدف  “باب �خلليل“، كما رف�ص مقرتح قانون يف  �الإ�رش�ئيلية يف ق�صية  �ملركزية 

مل�صادرة �أر��صي �مل�صيحيني يف �لقد�ص. و�أعلن �لبطريرك، خالل موؤمتر �صحفي عقد يف عّمان، 

�إن  �لبطريركية لقلب حكم �ملحكمة، وقال  �لتي �صتتخذها  �لقانونية  عن جملة من �الإجر�ء�ت 

�أمام حمكمة �لعدل �لعليا، و�صت�صتنفد �لبطريركية كل ما  �لبطريركية �صتبد�أ عملية ��صتئناف 

.
87

بو�صعها لقلب �حلكم

االأحد، 2017/8/13

�أعلن �أمني �رش �أقاليم حركة فتح يف غزة زيادة مطر عن “جتميد �أن�صطة“ �أقاليم �حلركة كافة،   •

�ل�صلطة  موظفي  حّق  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �إجر�ء�ت  على  �حتجاجاً 

.
88

�لفل�صطينية يف قطاع غزة

�صينخو�،  �أنباء  لوكالة  حديث  يف  �لقانوع،  �للطيف  عبد  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  �نتقد   •

�أن  �إىل  �لفل�صطيني دون تو�فق فل�صطيني م�صبق، م�صري�ً  حت�صري�ت �نعقاد �ملجل�ص �لوطني 

�أي دعوة النعقاده برتكيبته �حلالية من �صاأنه �رشب م�صرية حتقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية. 

فيما دعا �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي �أحمد �ملدلل، يف حديث لـ �صينخو�، �إىل وجوب �أن 

يتم عقد �ملجل�ص �لوطني �صمن تو�فق فل�صطيني �صامل و�لتز�ماً بالتفاهمات �لوطنية �لتي كان 

قد مّت �لتو�صل �إليها ولي�ص ب�صورة �أحادية �جلانب، �الأمر �لذي من �صاأنه �أن يكر�ص �النق�صام 

.
89

�لد�خلي

�لتي  �ملمنهجة  �الإجر�ء�ت  �أن  �لقدرة  �أ�رشف  غزة  قطاع  يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  ر�أى   •

�تخذتها �ل�صلطة �لفل�صطينية تهدف �إىل “تقوي�ص �ملنظومة �ل�صحية“. وقال �لقدرة �إن “مثلث 

�ملوت �لذي ر�صمه عبا�ص قاتل �الأطفال �كتمل، بدء�ً من وقف توريد �الأدوية، ومنع �لتحويالت 

.
�لطبية للخارج، و�صوالً �إىل �رشب �لكادر �لطبي وت�رشيحه ق�رش�ً“90
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يف  �الإير�ين  �لنفوذ  تعاظم  من   Yossi Cohen كوهني  يو�صي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  حّذر   •

�لنظر �إىل �أن طهر�ن ما ز�لت ت�صكل �خلطر �الأكب على �الأمن �لقومي  �ل�رشق �الأو�صط، الفتاً 

.
91

�الإ�رش�ئيلي

جديدة  بيع  “�صفقات“  عن  وفل�صطني  باالأردن  �الأرثوذك�صية  �لهيئات  يف  م�صوؤولون  ك�صف   •

�إىل  �الأرثوذك�صية  للكني�صة  �لتابعة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من   )
2
كم  0.6( دومن   600 لزهاء 

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لتي جرى عقدها مع �لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث، بطريرك 

.
92

�ملدينة �ملقد�صة و�صائر �أعمال �الأردن وفل�صطني، بقيمة تزيد عن 15 مليون دوالر

ن�رشت �لهند على طول حدودها مع باك�صتان نظام �صياج ذكي مّت تطويره من قبل “�إ�رش�ئيل“   •

لديه �آلية “��صتجابة �رشيعة“، ملنع حماوالت �لت�صلل، حيث يتم ك�صفها عب غرفة �لتحكم من 

.
93

خالل كامري�ت تلفزيونية

�أثار كالم �لبطريرك �ملاروين �لكاردينال مار ب�صارة بطر�ص �لر�عي، يف �أثناء زيارته بلدة درب   •

�ل�صيم يف منطقة �صيد�، ��صتياًء عارماً يف �الأو�صاط �لفل�صطينية و�ل�صيد�وية. وقد كان �لر�عي 

خميم من  �مل�صتمرة  �الأمنية  �لتهديد�ت  عن  �ل�صيم،  درب  يف  �حتفايل  قد��ص  خالل  حتدث،   قد 

.
94

عني �حللوة �لفل�صطيني ل�صكان درب �ل�صيم

باجتاه  ي�صغط  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

تعديل قانون �أ�صا�صي يتيح له �إعالن �حلرب، �أو تنفيذ عملية ع�صكرية، بدون �أن يرجع يف ذلك 

.
95

للحكومة �الإ�رش�ئيلية

االإثنني، 2017/8/14

بت�صليمه  قامت  ثم  �لفحم،  �أم  يف  منزله  من  �صالح  ر�ئد  �ل�صيخ  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �عتقلت   •

.
96

جلهاز �ل�صاباك للتحقيق معه

�ملجل�ص  نو�ب  من  وفد�ً  �هلل،  ر�م  يف  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  ��صتقبل   •

�النق�صام،  �إنهاء  و�صبل  �لتطور�ت،  �آخر  معهم  بحث  حيث  حما�ص،  حركة  عن  �لت�رشيعي 

وتعزيز �لوحدة �لوطنية. وجدد رئي�ص �لوزر�ء دعوته حلما�ص قبول مبادرة �لرئي�ص حممود 

عبا�ص، و�إنهاء �للجنة �الإد�رية �لتي تديرها يف قطاع غزة، ومتكني حكومة �لوفاق �لوطني من 

.
97

�أد�ء مهامها يف �لقطاع، باالإ�صافة �إىل �ملو�فقة على عقد �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية

�أكد ع�صو �الأمانة �لعامة يف نقابة �ل�صحفيني بال�صفة �لغربية عمر نز�ل �أن �أجهزة �أمن �ل�صفة   •

�أفرجت عن �ل�صحفيني �خلم�صة �ملعتقلني بال�صفة منذ 2017/8/9، بادعاء ت�رشيب معلومات 

�ملق�صودة.  �ملعادية  نقلته وكالة وفا، ودون حتديد �جلهة  ح�صا�صة جلهات معادية، وفق ما 
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وقال نز�ل �إن �الإفر�ج عن �ل�صحفيني ياأتي بعد تر�جع �لنيابة عن �عتبار �التهامات �ملوجهة 

�لتي بذلت  لل�صغوط و�لتحركات  ��صتجابة  �الإلكرتونية،  لقانون �جلر�ئم  �أنها م�صتندة  �إليهم 

.
98

من �أجل �ل�صحفيني

�أكد حممود �لزهار، رئي�ص كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لبملانية، �أن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني   •

ال يثّل �لكل �لفل�صطيني ب�صكله �حلايل، وهو ُيثل ف�صائل مل يبَق منها �صيء، و�أن هدف عقده 

�إىل �أن �أّي  يف هذ� �لتوقيت هو �لتاأكيد على �رشعية عبا�ص �لز�ئفة و�ملنتهية منذ 2009، م�صري�ً 

.
99

قر�ر�ت ت�صدر عنه غري �رشعية وباطلة

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية يف حديث متلفز عب “ف�صائية فل�صطني   •

من  حالة  باإحد�ث  فيها  طالبت  و�لتي  �لق�صام،  كتائب  قدمتها  �لتي  �خلطة  �أن  �ملحلية،  �ليوم“ 

�لفر�غ �الأمني و�ل�صيا�صي يف قطاع غزة، مطروحة على طاولة �لبحث، و�صتتخذ �حلركة فيها 

.
100

قر�ر�ً بعد �أن تدر�صها

رف�صت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني عقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف ر�م �هلل بعيد�ً من   •

�لتو�فق �لوطني. و�صدد ع�صو �للجنة �ملركزية �ل�صعبية هاين �لثو�بتة على �أن “�ملجل�ص يجب 

�أن يكون توحيدياً على قاعدة �لتو�فق مبا يتالءم وين�صجم مع خمرجات وتفاهمات �لقاهرة 

.
عام 2011، وخمرجات �جتماع �للجنة �لتح�صريية يف بريوت“ �صنة 1012017

�أعلن رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع �أن رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص   •

�إىل �أن  قرر �إعادة رو�تب �الأ�رشى �ملحررين �ملقطوعة رو�تبهم بال�صفة �لغربية فقط، م�صري�ً 

.
102

�لقر�ر ال ي�صمل �أ�رشى قطاع غزة �ملقطوعة رو�تبهم

لتمكني حجاج بيت �هلل �حلر�م من  �ل�صلطات �مل�رشية معب رفح �حلدودي ��صتثنائياً  فتحت   •

�مل�رشية  �ل�صلطات  قررت  كما  �حلج.  فري�صة  الأد�ء  �حلجازية  �لديار  �إىل  م�رش  عب  �لتوجه 

.
103

�ل�صماح ملئات �لعالقني �لفل�صطينيني يف م�رش وخارجها من �لعودة �إىل �لقطاع

�الأعو�م  �أن   World Health Organization )WHO(l �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  تقرير  �أكد   •

لتلقي  غزة  قطاع  فل�صطينيي  طلبات  قبول  ن�صبة  يف  جدياً  تر�جعاً  �صهدت  �الأخرية  �خلم�صة 

�لعالج يف “�إ�رش�ئيل“ �أو يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلتني، �إذ تر�جعت من 92l% �صنة 2012 

.
�إىل 62l% فقط �صنة 1042016

الثالثاء، 2017/8/15

�أعلن رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �صليم �لزعنون �أنه مّت تكليف ع�صو �للجنة �ملركزية   •

حلركة فتح م�صوؤول ملف �مل�صاحلة فيها عز�م �الأحمد، مبتابعة ملف �مل�صاور�ت مع �لف�صائل 
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حما�ص  حركتا  ��صتمرت  حال  “يف  �أنه  �لزعنون  وك�صف  �لوطني.  للمجل�ص  �جتماعات  لعقد 

و�جلهاد �الإ�صالمي برف�ص �مل�صاركة يف جل�صة �ملجل�ص �لوطني، فاإنه �صيُ�صار �إىل �إيجاد �صيغة 

.
تبحث �صبل �لذهاب لعقد �جلل�صة متجاوزين �لعقبات �لتي ت�صعها بع�ص �لف�صائل“105

حتت  �لوطني  �ملجل�ص  لعقد  دعوة  �أي  رف�صها  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أعلنت   •

حر�ب �الحتالل يف ر�م �هلل، ور�أت يف ذلك مقدمة ال�صتبعاد قوى �ملقاومة و�ال�صتمر�ر يف �رتهان 

�ملنظمة وموؤ�ص�صاتها مل�رشوع �صيا�صي فا�صل مل يجلب لل�صعب �لفل�صطيني �إال �ملوت و�إ�صاعة 

.
106

ما تبقى من حقوق

�الأرو�ح  بالعربية:  )تعني  �الإ�رش�ئيلية   Nefesh B’Nefesh بنيفي�ص  نيفي�ص  منظمة  قالت   •

�ليهودية �ملتحدة( يف ت�رشيح مكتوب، �إن 233 مهاجر�ً من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�صلو� 

�إىل “�إ�رش�ئيل“، بينهم �بنة �ل�صفري �الأمريكي يف “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان. و�أ�صارت �إىل �أن 

من بينهم 68 �صاباً و�صابة �صيتطّوعون يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بعد �أن يح�صلو� على �جلن�صية 

.
107

�الإ�رش�ئيلية

هدمت �لبلدية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص منزلني وثالث من�صاآت جتارية تعود لفل�صطينيني بد�عي   •

�لعي�صاوية،  بلدة  عن  �لدفاع  جلنة  ع�صو  �حلم�ص،  �أبو  حممد  ولفت  �ملرخ�ص“.  غري  “�لبناء 
منزالً   16 وجتريف  هدم  “مّت  وقال:  بالهدم.  مهددة  �لبلدة  يف  �صقة   200 نحو  �أن  �إىل  �لنظر 

.
ومن�صاأة منذ بد�ية �لعام �جلاري ]2017[ يف �لبلدة بد�عي �لبناء غري �ملرخ�ص“108

�لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  �لعام جلامعة  �الأمني  باأن  ديبلوما�صية عربية  �أفادت م�صادر   •

وّجه ر�صالة �إىل �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص. وتناول �أبو �لغيط، يف �لر�صالة، 

.
109

�رشوط �لت�صوية �ل�صلمية بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني كما تر�ها �جلامعة �لعربية

�لالجئني  بخدمة  �لكامل  �لتز�مها  تكرر  �لوكالة  �أن  لبنان  يف  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملدير  �أكد   •

�إياها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. و�صدد �ملدير  �لفل�صطينيني مبوجب �لوالية �لتي منحتها 

�لعام على �أن �الأونرو� تنفي جملة وتف�صيالً �ملعلومات �لتي مّت تد�ولها عب و�صائل �لتو��صل 

�الجتماعي، وتّدعي �أن �الأونرو�، بالتعاون مع منظمات �أخرى تابعة لالأمم �ملتحدة ومع �لدول 

�ملانحة، قررت �لقيام عب مكاتبها يف لبنان باإح�صاء �لالجئني �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان 

.
110

ت�صهيالً لهجرتهم

االأربعاء، 2017/8/16

�لعمل  �أهمية  على  �ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�مل�صرتك من كل �لقوى �لفل�صطينية للنهو�ص بامل�رشوع �لوطني، م�صدد�ً على �رشورة ت�صافر 
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جهود �لكل �لفل�صطيني لتحقيق �الأهد�ف �لوطنية �لكبى. وجدد �ل�صنو�ر تاأكيد �حلركة على 

�نفتاحها على كل مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة للتخفيف عن �أهل قطاع غزة. وبنّي �أن 

حما�ص تهتم بتطوير قدر�ت �ملقاومة يف �إطار �لفهم �ل�صامل لها �صيا�صياً، وع�صكرياً، وقانونياً، 

.
111

و�إعالمياً، تز�مناً مع حر�صها على توفري �صبل �لعي�ص �لكرمي للمو�طنني

�أحمد  �ل�صعبي  �لن�صال  جلبهة  �لعام  �الأمني  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  ك�صف   •

جمدالين، �أن �لف�صيل �لذي يعار�ص حتى �للحظة عقد �ملجل�ص �لوطني هو �جلبهة �ل�صعبية، 

و�مل�صكلة لديهم لي�صت يف مكان �نعقاده، و�إمنا حول �رشورة عقد جمل�ص جديد ت�صارك فيه 

�إىل  جمدالين  و�أ�صار  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  فيها  مبا  �لوطنية  �لف�صائل  جميع 

�أن تنفيذية �ملنظمة مل توّجه �أي دعوة حلركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي للم�صاركة يف عقد 

.
112

�ملجل�ص �لوطني

�صهد�ء  دفن  قرر  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  باأن  عبية  م�صادر  �أفادت   •

يحملون �لهوية �الإ�رش�ئيلية يف مقابر �الأرقام. وجاء قر�ر ليبمان ��صتجابة لطلب وزير �الأمن 

�لد�خلي جلعاد �أرد�ن، �لذي طلب �أن يتم دفن جثماين �ل�صهيد م�صباح �أبو �صبيح، و�ل�صهيد 

فادي �لقنب، وكالهما من �لقد�ص، ونفذ� عمليتني منف�صلتني قتال فيها عدد من �مل�صتوطنني. 

�أيلول/ منذ  �لقر�ر  هذ�  مثل  فيها  ُيتّخذ  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هي  هذه  �أن  �مل�صادر   و�أو�صحت 

.
�صبتمب 1132015

جاهزية  مدى  فح�ص  �إىل  تهدف  كانت  �صاروخية  جتربة  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �أجرى   •

ومّت  جنحت،  �لتجربة  فاإن  �جلي�ص  وبح�صب  جوية“.  “تهديد�ت  مقابل  �جلوية  �لدفاعات 

�عرت��ص �لطائرة �مل�صرية ب�صو�ريخ باتريوت Patriot. وحتدث �صكان من منطقة �ملركز عن 

.
114

�صماع دوي �نفجار�ت

�أعلن �ملكتب �ل�صحفي يف “�إ�رش�ئيل“ �أنه �أ�صدر قر�ر�ً �أولياً ب�صحب �عتماد مر��صل قناة �جلزيرة   •

“�إن  فيها  قال  له،  �صابقة  �صحفية  ت�رشيحات  ب�صبب  �لقد�ص،  مدينة  يف  كّر�م  �إليا�ص  �لقطرية 

عمل �ل�صحفي جزء ال يتجز�أ من عمل �ملقاوم“. وقال �ملكتب �ل�صحفي �الإ�رش�ئيلي �إنه قر�ر 

.
�أويل، لكن �لقر�ر �لنهائي �صيُتخذ بعد جل�صة ��صتماع ُدعي �إليها كّر�م، �الإثنني 1152017/8/21

حركة  ت�صكيل  عن  �لعي�صة  �صوقي  �ل�صابق  �لفل�صطيني  �الجتماعية  �ل�صوؤون  وزير  �أعلن   •

�صيا�صية جديدة حتمل ��صم حركة �ال�صتقالل �لفل�صطيني - حقي، م�صدد�ً على �أن هذه �حلركة 

ما ز�لت قيد در��صة بيانات �لتاأ�صي�ص و�لبيان �ل�صيا�صي �الأول لها، وحني �نتهاء كافة �الأمور 

.
116

�ملطلوبة فاإنه �صيتم �الإعالن عن تاأ�صي�ص �حلركة ب�صكل ر�صمي
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اخلمي�س، 2017/8/17

ن�صال  �لفل�صطيني  �الأمن  رجل  باأن  غزة  قطاع  يف  فل�صطينية  وحملية  طبية  م�صادر  �أفادت   •

�جلعفري ��صت�صهد فجر�ً، و�أ�صيب �آخرون، عقب تفجري “�نتحاري“ ُيدعى م�صطفى جمال 

كالب )ُي�صتبه بانتمائه لتنظيم د�ع�ص( نف�صه، قرب �ل�رشيط �حلدودي مع م�رش �رشقي رفح 

�أي�صاً  �أ�صفرت  �حلادثة  �إن  �لنجار  يو�صف  �أبو  م�صفى  يف  طبية  م�صادر  وقالت  �أمنية.  قوة  يف 

عن مقتل �النتحاري. و�أكدت كتائب �لق�صام، يف بيان لها نعت فيه �جلعفري، وهو �أحد قادتها 

م�رشوع  وحماية  و�أر�صنا  �صعبنا  عن  �لدفاع  يف  تتو�نى  “لن  �أنها  رفح،  مدينة  من  �مليد�نيني 

�ملقاوم  �جلهادي  بالفكر  �لدخيل  �ملنحرف  �لفكر  ومو�جهة  �لتهديد�ت،  كافة  من  �ملقاومة 

.
�الأ�صيل“117

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطيني مفيد �حل�صاينة عن طرح عطاء�ت لتطوير   •

�لبنية �لتحتية لقطاع غزة �صمن �ملنحة �لكويتية الإعادة �الإعمار بقيمة 15 مليون دوالر، منها 

.
118

11 مليون دوالر ملدينة غزة، و4 ماليني دوالر للمحافظات �لو�صطى

�لع�صكري  عوز“  “ناحال  موقع  �الحتالل  تفكيك  يظهر  فيديو  مقطع  �لق�صام  كتائب  ن�رشت   •

.
119

�ملحاذي لقطاع غزة

يف  جديدة  م�صتعمرة  الإن�صاء  “ر�صمي“  خمطط  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلية   20 �لقناة  ك�صفت   •

تخطط  �الإ�رش�ئيلية  و�الإ�صكان  �لبناء  وز�رة  �إن  �لقناة،  وقالت  �الأردن.  غور  �صمال  منطقة 

الإقامة �مل�صتعمرة �جلديدة يف موقع يطلق عليه “برو�ص“، وحالياً مقام فيه م�صتعمرة �صبابية 

.
120

يهودية. وذكرت �لقناة �أن �ملخطط ي�صمل بناء مئة وحدة ��صتيطانية

لغاية  وذلك  �لثانية،  للمرة  �صالح،  ر�ئد  �ل�صيخ  �عتقال  متديد  �إ�رش�ئيلية  حمكمة  قررت   •

“قبل يومني، عندما عدت من  2017/8/21. وقال �ل�صيخ �صالح للقا�صي يف جل�صة �ملحكمة: 

�ملحكمة تعر�صت ل�صتائم من �صجناء يهود و�أحدهم ب�صق علي“. و�أ�صاف: “�أحّمل نتنياهو 

.
تبعات ما قد يحدث يل، مع تاأكيدي �أنني ال �أخاف �إال �هلل“121

اجلمعة، 2017/8/18

�صادت �أجو�ء من �لهدوء �حلذر، خميم عني �حللوة يف �صيد�، بعد توقف ��صتباكات �ندلعت بعد   •

مهاجمة بالل �لعرقوب وعنا�رش �أخرى مقر �لقوة �مل�صرتكة يف قاعة �ليو�صف يف حي �لطريي، 

و�لذي �أدى �إىل �إ�صابة �أحد عنا�رشها، روحي �صالمة، و�صخ�ص �آخر. و�أدت �ال�صتباكات �أي�صاً 

�إىل �صقوط قتيلني هما عبيدة �لعرقوب، و�أبو علي طالل �أحد عنا�رش �لقوة �مل�صرتكة. وتو�فقت 

.
122

�لقيادة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية �مل�صرتكة على �صحب �مل�صلحني وت�صليم منزل �لعرقوب
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�لبوؤر  ي�رشع  قانون  تطبيق  جتميد  موؤقتة  ب�صورة  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  قررت   •

�ال�صتيطانية �لع�صو�ئية �ملقامة على �أر��ص ٍفل�صطينية، وخ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

.
123

رد�ً على �لتما�ص �أ�صحاب �الأر��صي

نابل�ص.  قرب  نقل،  حافالت  �أربع  �أ�صبوع،  خالل  �ل�صهيوين،  �الحتالل  قو�ت  �صادرت   •

وزعم جي�ص �الحتالل، يف بيان له، �إن م�صادرة �حلافالت �ململوكة ل�رشكة �لنقل �لفل�صطينية 

عدة  منذ  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  لنا�صطي  جماناً،  �خلدمة  تقدم  الأنها  جاءت  “�لتميمي“ 
�صنو�ت. كما زعم جي�ص �الحتالل �أن �ل�رشكة ت�صهم يف نقل طالب ونا�صطي حما�ص �إىل “نقاط 

.
124

�لتما�ص“ مع �جلي�ص

�أفادت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �حلقوقية باأن الجئاً فل�صطينياً ق�صى حتت   •

�لتعذيب يف �ل�صجون �ل�صورية يف وقت يو��صل فيه �لنظام �عتقال �أكرث من 1,600 فل�صطيني. 

�أربعة  بعد  �ل�صورية  �لنظام  �صجون  يف  �حلياة  فارق  هيثم  جنلهم  �إن  �لقا�صي،  عائلة  وقالت 

�أعو�م من �عتقاله، وبذلك يرتفع عدد �صحايا �لتعذيب من �لفل�صطينيني ممن وثقتهم جمموعة 

.
125

�لعمل �إىل 468 �صحية

قال تقرير ملوؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، �إنه خالل �الأ�صهر �ل�صبعة �الأوىل من �صنة 2017، و�جهت   •

قو�ت  �إن  �لتقرير  وقال  �الحتالل.  حكومة  من  و��صتيطانياً  دموياً  ت�صعيد�ً  �ملحتلة،  �لقد�ص 

�الحتالل قتلت خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير 17 مقد�صياً، و�عتقلت نحو 1,458 �آخرين. 

وبنّي �لتقرير �أن قو�ت �الحتالل هدمت نحو 105 منازل ومن�صاآت �صكنية وجتارية مبختلف 

.
126

قرى وبلد�ت �لقد�ص �ملحتلة، و�أخطرت بالهدم 214 منزالً ومن�صاأة، يف �لفرتة نف�صها

�أعربت هيئة �حلر�ك �لوطني لك�رش �حل�صار عن قطاع غزة عن �أ�صفها للموقف �مل�رشي مبنع   •

قافلة �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �جلز�ئرية من �لدخول لقطاع غزة. وكانت �لقافلة قد �نتظرت �أربعة 

م�صاعد�ت  حتمل  حيث  غزة،  قطاع  �إىل  بالدخول  لها  ي�صمح  لكي  رفح  معب  بو�بة  على  �أيام 

.
127

وم�صتلزمات طبية و�أدوية خمتلفة؛ �لقطاع �لطبي بحاجة ما�صة �إليها، وفق �لهيئة

موقف  �أن   Maria Zakharova ز�خاروفا  ماريا  �لرو�صية  �خلارجية  با�صم  �لناطقة  �أعلنت   •

ترميم  �إعادة  م�رشوع  يف  رو�صيا  مب�صاركة  �ل�صماح  عدم  على  تعرت�ص  مل  �لتي  “�إ�رش�ئيل“ 
�لن�صب �لتذكاري يف مع�صكر �العتقال “�صوبيبور Sobibór“ يف بولند� ي�صل �إىل حّد �خليانة 

.
128

�لتاريخية

ثالثة  �إن  عثمان:  �صادي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأوروبي  �الحتاد  با�صم  �ملتحدث  قال   •

م�صاريع ��صرت�تيجية يعكف �الحتاد على تنفيذها يف قطاع غزة. و�أو�صح �أن �مل�رشوع �الأول 

كان  �لثاين  و�مل�رشوع  خانيون�ص.  حمافظة  يف  �ملياه  حتلية  حمطات  من  جمموعة  يف  يتمثل 
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�الحتاد قد �أطلقه خالل زيارته �الأخرية �إىل غزة قبل يومني، ويتمثل يف تد�صني م�رشوع مكب 

�لثالث،  �مل�رشوع  وحول  رفح.  حمافظة  من  �ل�رشق  �إىل  �لفخاري  منطقة  يف  للنفايات  �صوفا 

�أو�صح عثمان �أن �الحتاد �الأوروبي “يوفر مبلغ 10 ماليني يورو ]نحو 11.76 مليون دوالر[ 

.
لبنامج �إعادة تاأهيل �ملنطقة �ل�صناعية �صمال قطاع غزة“129

ال�صبت، 2017/8/19

�لت�صاور  �آلية  �إطار  يف  �لقاهرة،  يف  �جتماعاً  وفل�صطني  و�الأردن  م�رش  خارجية  وزر�ء  عقد   •

�لثالثية �لتي �أطلقها �إعالن عّمان يف �أيار/ مايو 2017، حيث عقد �الجتماع �الأول لالآلية. ومّت 

خالل �جتماع �لقاهرة تد�ول روؤية �لدول �لثالث حول تطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية و�صبل 

للتعاطي مع زيارة  �لثالثة على موقف موّحد وثابت  �لوزر�ء  �ل�صالم“. و�تفق  “عملية  دعم 

.
130

�لوفد �الأمريكي �ملرتقبة �إىل �ملنطقة

�إىل  للعودة  جمال  ال  �إنه  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  يو�صف،  �أبو  و��صل  قال   •

�ملفاو�صات �لثنائية برعاية �الإد�رة �الأمريكية �حلالية؛ وذلك ب�صبب �نحيازها �لكبري و�لو��صح 

.
131

لـ“�إ�رش�ئيل“، موؤكد�ً �أن �لقيادة �لفل�صطينية تدر�ص �صل�صلة �إجر�ء�ت �أخرى بديلة

االأحد، 2017/8/20

مريت�ص  حزب  من  وفد  مع  لقائه  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�الإ�رش�ئيلي يف ر�م �هلل، �إنه ي�صعى ال�صتئناف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل“، لكن “�إ�رش�ئيل“ 

مل ترد على توجهه بهذ� �خل�صو�ص. ومن جهة �أخرى �أكد عبا�ص �أنه �صيو��صل تقلي�ص حتويل 

.
132

�مليز�نيات �إىل قطاع غزة

�أعلن �أحمد بحر، �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، يف كلمة له خالل حفل   •

�إ�صد�ر كتاب يوثق �صرية �ل�صهيد مازن فقهاء يف غزة، �أن �ملقاومة �ليوم �أ�صبحت “�أكرث قوة 

قطاع  جتاه  حماقة  �أي  �الحتالل  �رتكب  حال  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عن  للدفاع  وجهوزية“ 

.
133

غزة

عاد �لهدوء �إىل خميم عني �حللوة �لفل�صطيني، قرب �صيد�، بعد ليلة ثالثة من �ال�صتباكات هي   •

�مل�صرتكة وحركة فتح من جهة، وجمموعات  �لقوة  �الأخرية بني  �الأحد�ث  بد�ية  �الأعنف منذ 

م�صلحة تابعة للمطلوبني �لبارزين بالل بدر وبالل �لعرقوب، و�لتي �أ�صفرت يف ح�صيلة �أولية 

 .
134ً

عن �صقوط �أربعة قتلى ونحو 18 جريحا

�لدول  جامعة  لدى  �لد�ئم  ومندوبها  �ل�صعودية  �صفري  قطان،  �لعزيز  عبد  بن  �أحمد  �رّشح   •

�أمريكي،  دوالر  مليون   30.08 يعادل  ما  حّول  للتنمية،  �ل�صعودي  �ل�صندوق  باأن  �لعربية، 
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�إىل ح�صاب وز�رة �ملالية �لفل�صطينية، قيمة �إ�صهامات �ململكة �ل�صهرية، لدعم مو�زنة �ل�صلطة 

7.7 ماليني  2017، بو�قع  �لفل�صطينية الأربعة �أ�صهر؛ من ني�صان/ �أبريل وحتى متوز/ يوليو 

.
135ً

دوالر �صهريا

ذكرت �صحيفة ذ� ماركر �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية �أن �رشكات �لبناء �الأجنبية ترف�ص �مل�صاركة   •

يف �أعمال وم�صاريع بناء �جلد�ر �الأمني �لفا�صل �لذي تقيمه دولة �الحتالل على طول 65 كم 

�أربع  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  �لرغم من ن�رش وز�رة  �إنه على  �ل�صحيفة  حول قطاع غزة. وقالت 

مناق�صات الإقامة مقاطع خمتلفة من �مل�رشوع، �إال �أن �ل�رشكات �الأجنبية مل تتقدم الأي من هذه 

.
136

�ملناق�صات، وذلك بفعل �لتعقيد�ت و�الأبعاد �ل�صيا�صية للم�رشوع

بالده  بني  عالقات  �إقامة  يدعم  �إنه  �ملهدي  �لفا�صل  مبارك  �ل�صود�ين  �ال�صتثمار  وزير  قال   •

حما�ص  حركة  �أن�صاأت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  ز�عماً  بينهما،  �لثنائية  �لعالقات  وتطبيع  و“�إ�رش�ئيل“ 

يف حينه ملعار�صة �لتيار �لوطني و�لقومي. و�أ�صاف �لفا�صل لدى حديثه يف �صالون برنامج 

“حال �لبلد“ يف قناة “�صود�نية 24“، �أنه ال يرى مانعاً من �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، ز�عماً �أن 
�لفل�صطينيني باعو� �أر��صيهم، و�أنهم “بحفرو�“ لل�صود�نيني يف دول �خلليج، م�صري�ً �إىل �أن �أي 

موؤ�ص�صة يكون مديرها فل�صطينياً “يحفر“ لل�صود�نيني �لعاملني حتت �إمرته، على حّد زعمه. 

وقال �إن �لق�صية �لفل�صطينية “�أخرت �لعامل �لعربي جد�ً“، و��صتغلتها بع�ص �الأنظمة �لعربية 

.
137

ذريعة وتاجرت بها

االإثنني، 2017/8/21

تكر�ر  �الأردن ملنع  �لعمل مع  �إن بالده �صتو��صل  �أردوغان  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�ص  قال   •

�العتد�ء�ت و�النتهاكات �لتي وقعت يف �حلرم �ل�رشيف بالقد�ص. و�أ�صاف �أردوغان، يف كلمة له 

خالل �جتماعه مع �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين يف عّمان: “�أدرك جيد�ً �حل�صا�صية �لتي يظهرها 

�الأردين  �لدور  )�مللك عبد �هلل(، وحتديد�ً بخ�صو�ص فل�صطني، و�صنو��صل دعم  �لعزيز  �أخي 

.
فيما يتعلق بحمايتها لالأماكن �ملقد�صة �الإ�صالمية يف �لقد�ص“138

�لعربية  �الأنظمة  بع�ص  ب�صبب  غربة  من  يعاين  �الأق�صى  �مل�صجد  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

و�الإ�صالمية �لتي ت�صارع �خلطى نحو �لتطبيع مع �لعدو. ونّوهت �حلركة، مبنا�صبة �لذكرى 

�لـ 48 الإحر�ق �الأق�صى، �إىل �أن �أنظمة عربية و�إ�صالمية ما تز�ل يف غفلة من �أمرها جتاه �ملخاطر 

�لتي حتيط بامل�صجد �الأق�صى �ل�صليب، وهو �أمر لن يجر على �لعرب و�مل�صلمني �إال كل م�صيبة 

�خلطرية  �لتطبيع  م�صاريع  مع  �لت�صاوق  عن  ويتوقفو�  غفلتهم،  من  ي�صحو�  مل  �إن  ووبال 

.
139

و�لهرولة لك�صب ر�صا �ل�صهاينة
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“�إ�رش�ئيل“ قوة �حتالل و�أن ال �صيادة لها على �رشقي �لقد�ص مبا فيها  �أن  �أكدت حركة فتح   •

�الأق�صى،  الإحر�ق   48 �لـ  �لذكرى  مبنا�صبة  لها  بيان  يف  فتح،  وحّذرت  �الأق�صى.  �مل�صجد 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية من �أي حماوالت قد ت�صتهدف �مل�صجد �الأق�صى فوق �أو حتت �الأر�ص، 

�أو تق�صيمه زمانياً �أو مكانياً، موؤكدة مت�صكها باملحافظة على �لو�صع �لتاريخي و�لقانوين يف 

.
140

�حلرم �لقد�صي �ل�رشيف

و�الأجهزة  �الأ�صلحة  ��صتري�د  �صاعفت  �أوروبا  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  تقارير  دلّت   •

�الإرهاب فيها. و�أ�صبحت دول  �ندالع موجات  “�إ�رش�ئيل“، منذ  �حلربية و�ال�صتخبارية من 

�أوروبا ثاين �أكب م�صتورد لالأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية بعد �آ�صيا. فقد بلغت قيمة �الأ�صلحة �مل�صتوردة 

من “�إ�رش�ئيل“ 724 مليون دوالر يف �صنة 2014، وت�صاعفت يف �صنة 2015 لت�صبح 1.6 مليار 

دوالر، وز�دت يف �صنة 2016 �إىل 1.8 مليار دوالر. وت�صري �الإح�صائيات �إىل �أن هذ� �لنهج م�صتمر 

1.265 مليار بلغ  �ل�صمالية  �أمريكا  �لت�صدير لدول  فاإن  �أي�صاً. وللمقارنة،   2017  خالل �صنة 

دوالر يف �صنة 2016، والأمريكا �لالتينية 550 مليون دوالر، والإفريقيا 275 مليوناً، فيما ظلت 

.
141

�آ�صيا ترتبع على عر�ص م�صرتيات �ل�صالح �الإ�رش�ئيلي مببلغ 2.6 مليار دوالر

�أكدت �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار قطاع غزة �أن م�رشوعاتها يف �لقطاع م�صتمرة على “قدم   •

�ملو�طنني يف قطاع غزة.  للتخفيف عن  �إىل تد�صني م�رشوعات جديدة  و�أنها ت�صتعد  و�صاق“، 

وقال م�صت�صار رئي�ص �للجنة يو�صف �لغريز، �إنه “يجري �الآن تنفيذ م�صاريع بتكلفة �إجمالية 

و�أوقات  �مل�صاريع  طبيعة  ح�صب  تتفاوت  �إجنازها  ون�صب  دوالر،  مليون   85 بحو�يل  ُتقّدر 

.
بدئها“142

له  يتيح  بحيث  �ملو�طنة،  قانون  تعديل  �إىل  درعي،  �أرييه  �الإ�رش�ئيلية،  �لد�خلية  وزير  بادر   •

�صحب مو�طنة كل من يحمل �ملو�طنة �الإ�رش�ئيلية وي�ص باأمن �لدولة، وذلك بذريعة �الإ�صهام 

يف �حلرب على تو��صل �ن�صمام من يحملون �ملو�طنة �الإ�رش�ئيلية �إىل �صفوف تنظيم د�ع�ص. 

وبناًء على ذلك قدم جهاز �ل�صاباك لوز�رة �لد�خلية قائمة باأ�صماء ع�رشين �صخ�صاً يحملون 

�ملو�طنة �الإ�رش�ئيلية، �ن�صمو� للقتال يف �صورية �إىل جانب د�ع�ص، وبد�أ وزير �لد�خلية باإجر�ء�ت 

.
143

�صحب �ملو�طنة لكل من يظهر فيها

الثالثاء، 2017/8/22

حذرت �الأمم �ملتحدة من خطورة م�رشوع قانون “�لقد�ص �ملوحدة“ �لذي �صّدق عليه �لكني�صت   •

�ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �لعام  �الأمني  م�صاعد  وقال   .2017 يوليو  متوز/  منت�صف  �الإ�رش�ئيلي 

مريو�صالف جينكا Miroslav Jenèa �إن “م�رشوع �لقانون �لذي يجعل من �لقد�ص عا�صمة 
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الإ�رش�ئيل، �صيعمل يف حالة �إقر�ره على تعزيز �صيطرة �إ�رش�ئيل على �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، 

و�صيحد من قدرة �لطرفني على �لتو�صل �إىل حّل تفاو�صي يتو�فق مع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة 

و�التفاقات �ل�صابقة �ملوقعة بني �لطرفني“. و�أ�صاف جينكا �إن “�لتد�بري �لعقابية �لتي �تخذتها 

�ل�صعب  �الإن�صاين  �الأثر  تزيد   ]2017[ �أبريل  ني�صان/  منذ  غزة  �صّد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
لالإغالق �الإ�رش�ئيلي على �ل�صكان“144

لزيارة  �لقادم  �الأمريكي  �لوفد  حمي�صن  جمال  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  هاجم   •

“�إ�رش�ئيل“ ومناطق �ل�صلطة وو�صفه بـ“�ل�صهيوين“. وقال حمي�صن �إن هذ� �لوفد “�صيعمل 
�لق�صايا  �لذي ال يتحدث فيه عن  �لوقت  �لفل�صطينية يف  �لقيادة  �ل�صغوط على  على ممار�صة 

�جلوهرية مثل وقف �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي وحّل �لدولتني“. و�أ�صاف: “نحن ال نعقد �آماالً 

.
كبرية على زيارة هذ� �لوفد �ل�صهيوين �لذي يحمل وجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية“145

�ل�صلطة م�صتمرة يف  �إن  �أحمد بحر،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �الأول لرئي�ص �ملجل�ص  �لنائب  قال   •

.
146

حماوالتها لعرقلة �لتفاهمات �لتي جرت يف م�رش

لوعد  م�صابه  بوعد  بريطانيا  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  طالب   •

بلفور، عب �العرت�ف بدولة فل�صطني. وقال �ملالكي: “لقد �أ�صبح بلفور م�صهور�ً بوعده لليهود 

�حلايل  بريطانيا  خارجية  وزير  يكون  �أن  طالب 
ُ
�أ و�أنا  فل�صطني،  �أر�ص  على  لهم  دولة  باإقامة 

.
م�صهور�ً باإعطاء وعد للفل�صطينيني ي�صمى وعد جون�صون، عب �عرت�فه بدولة فل�صطني“147

فر�غ  باإحد�ث  �لق�صام  كتائب  “مبادرة  �إن  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  �لبدويل،  �صالح  قال   •

�أمني و�صيا�صي بغزة ما تز�ل مطروحة على طاولة �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة“. وقال �إن جلنة 

�لتكافل �لتي �ُصكلت من �لف�صائل �لفل�صطينية، قدمت م�صاريع للم�رشيني لتخفيف �حل�صار 

مع  �الأخرية  �لزيارة  يف  جمعهم  لقاء  خالل  م�رشوعاً   17 �أقر  �أنه  �إىل  م�صري�ً  غزة،  قطاع  عن 

�أبلغتهم �أن �ملعب لن  �إن �ملخابر�ت �مل�رشية  �لقيادة �مل�رشية الإغاثة �أهل �لقطاع. وتابع قائالً 

يفتح ب�صكل كامل �إال حال ��صتتباب �الأمن يف �صيناء. وقال �لبدويل: “تلقينا �لكثري من �لوعود 

.
بتح�صني �أو�صاع �لقطاع من �الإخوة �مل�رشيني، لكني ل�صت �صامناً“148

�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد �أنه “ال حو�ر مع حركة حما�ص قبيل قيامها   •

�أ�صوة  غزة،  قطاع  يف  دورها  �أد�ء  من  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ومتكني  �الإد�رية،  �للجنة  بحّل 

.
بال�صفة �لغربية“149

وحد�تها �إحدى  متّكن  عن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  م�صطفى،  علي  �أبو  �ل�صهيد  كتائب  ك�صفت   • 

�لكني�صت �أع�صاء  بيانات  قاعدة  �خرت�ق  من  �الإلكرتوين“  �الأمني  “�لفريق  يف   �لعاملة 

.
150

�الإ�رش�ئيلي، و�حل�صول منها على معلومات مهمة لالأع�صاء
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�لبلدية  �إن  له،  تقرير  )�أوت�صا( يف  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  تن�صيق  قال مكتب   •

عدم  بد�عي   2017 بد�ية  منذ  �لقد�ص  �رشقي  يف  منازل   103 هدمت  �لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلية 

هدمت   ،2016 �صنة  يف  �أنه  �لتقرير  و�أ�صاف  فل�صطينياً.   171 تهجري  �إىل  �أدى  ما  �لرتخي�ص، 

.
151ً

�لبلدية 190 منزالً يف �رشقي �لقد�ص مت�صببًة بتهجري 254 فل�صطينيا

�صياد�ً   229 �عتقلت  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �إن  عيا�ص  نز�ر  �لفل�صطينيني  �ل�صيادين  نقيب  قال   •

�أن  عيا�ص  و�أ�صاف   .2014 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  �نتهاء  منذ  غزة،  بحر  من  فل�صطينياً 

�أربعة �صيادين ما يز�لون رهن �العتقال، و�أن 11 �آخرين �أ�صيبو� جر�ء �إطالق قو�ت �لبحرية 

�الإ�رش�ئيلية �لنار على قو�رب �ل�صيد �لفل�صطينية، و�أنه مّت �ال�صتيالء على 74 منها على �متد�د 

.
152

�لفرتة �ملذكورة

�أكدت موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية �أن عدد �حلفريات �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى �لتي بلغت 64 حفرية   •

تقريرها  يف  �ملوؤ�ص�صة،  وقالت  �مل�صجد.  بانهيار  تهدد  �الأربع  جهاته  على  وتوزعت  ونفقاً 

�ل�صنوي �ل�صادر حتت عنو�ن “عني على �الأق�صى“، �إن �جتماع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �أحد 

�الأنفاق �لتي تبعد �أمتار�ً قليلة عن �الأق�صى غرباً خالل �أيار/ مايو  2017، بالتز�من مع �لذكرى 

�خلم�صني الحتالل كامل �لقد�ص، كان ر�صالة و��صحة باأن هذه �حلفريات يتبناها �أعلى ر�أ�ص 

.
153

يف �لهرم �ل�صيا�صي لتوظيفها يف �لرتويج لتاريخ يهودي خمتلق

و�صائل  تد�ولته  ما  غزة،  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  نفى   •

�إعالم حول توقف م�صاريع �للجنة يف قطاع غزة، و�أنه غادر غزة دون عودة، موؤكد�ً ��صتمر�ر 

.
154

م�صاريع �للجنة بغزة بالرغم من �حل�صار �ملفرو�ص على دولة قطر

على  ت�صغطان  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لعا�رشة  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

�الأمم �ملتحدة، حتى ال تقوم بن�رش ما يعرف بـ“�لقائمة �ل�صود�ء“ �خلا�صة بال�رشكات �لدولية 

.
155

�لتي تربطها عالقة عمل بامل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية، و�لقد�ص، و�جلوالن

االأربعاء، 2017/8/23

ك�صف رئي�ص جلنة �الإغاثة يف جمعية �لعلماء �مل�صلمني �جلز�ئريني يحيى �صاري �لنقاب عن �أن   •

�ملفاو�صات مع �ل�صلطات �مل�رشية الإدخال قافلة �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إىل قطاع غزة و�صلت 

ت�رشيحات  يف  �صاري،  وقال  �جلز�ئر.  �إىل  للعودة  ت�صتعد  �لقافلة  و�أن  م�صدود،  طريق  �إىل 

�صحفية، �إن “�لقافلة �الآن حمملة على �ل�صاحنات خارج ميناء بور �صعيد �مل�رشي، ونحن �الآن 

.
جهدنا كله من�صب على �إعادة هذه �لقافلة �إىل �جلز�ئر“156

“وز�رة  �أن  �أبو نعيم،  �للو�ء توفيق  �للجنة �الإد�رية يف قطاع غزة  �أعلن رئي�ص قطاع �الأمن يف   •

�صعبنا  �أو مت�صول، وحماية  �أّي عابث  ملنع  �مل�رشية  �إجر�ء�تها على �حلدود  �صددت  �لد�خلية 
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�أبو نعيم، خالل موؤمتر �صحفي عقده يف �ملكان  �أّي عمل �إرهابي“. و�صدد  و�صعب م�رش من 

�لقومي �مل�رشي  “�الأمن  �أن  2017/8/17، على  �لذي فجر فيه م�صطفى كالّب نف�صه يف  ذ�ته 

�الأمن على �حلدود على رغم �صعوبة  �أمن قطاع غزة، و�لوز�رة م�صتمرة يف حفظ  جزء من 

.
�الإمكانات و�صحها“157

بد�أت وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة ��صتكمال �إقامة �ملنطقة �الأمنية بني قطاع غزة وم�رش من   •

خالل و�صع �أ�صالك �صائكة على طول �ل�رشيط �حلدودي. وقالت �لوز�رة �إّن و�صع �الأ�صالك 

�إقامة  مر�حل  يف  �لثانية  �ملرحلة  مبثابة  هو  �مل�رشية  �لفل�صطينية  �حلدود  طول  على  �ل�صائكة 

.
158

�ملنطقة �لعازلة �لتي تهدف لتعزيز �الأمن

عّبت حركة حما�ص عن بالغ �الأ�صف و�ال�صتهجان ملا �صدر عن وزير �ال�صتثمار �ل�صود�ين   •

مبارك �لفا�صل من “ت�رشيحات حتري�صية وعن�رشية �صّد �صعبنا �لفل�صطيني، و�صّد حما�ص 

�لت�رشيحات غريبة عن قيم  �لبا�صلة“. وعّدت حما�ص، يف ت�رشيح �صحفي، هذه  ومقاومتنا 

ومبادئ و�أ�صالة �ل�صعب �ل�صود�ين �ملحب لفل�صطني و�لد�عم للمقاومة، وهي م�صتهجنة من 

.
159

�صليل عائلة �ملهدي �ملجاهدة، وخارجة عن �أعر�ف �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية

تب�أت �حلكومة �ل�صود�نية من دعوة �إىل �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ �أطلقها نائب رئي�ص �لوزر�ء،   •

�إىل  بالل  �أحمد  �ل�صود�ين  �الإعالم  وزير  و�صارع  �ملهدي.  �لفا�صل  مبارك  �ال�صتثمار  وزير 

�لر�صمي  �ملوقف  عن  يعّب  وال  وحده،  يخ�صه  �صخ�صي  “ر�أي  �لوزير  موقف  �أن  �لتاأكيد 

.
160

للحكومة �أو �لبالد“. كما �أفتت هيئة علماء �ل�صود�ن ببطالن دعوة �لفا�صل

باأن  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغ   •

“�إ�رش�ئيل“ م�صتعدة للتحرك منفردة ملنع �إير�ن من �إقامة وجود ع�صكري مو�صع يف �صورية. 
�إير�ن  �إن  نتنياهو  قال  �الأ�صود،  �لبحر  Sochi على  ببوتني يف منتجع �صوت�صي  لقائه  وخالل 

عدو “�إ�رش�ئيل“ �للدود، تقاتل لتعزيز قو�ص من �لنفوذ من �خلليج �إىل �لبحر �ملتو�صط. وقال 

بدرجة  وت�صيطر  و�ليمن،  �لعر�ق  على  لل�صيطرة  بالفعل  طريقها  يف  “�إير�ن  لبوتني:  نتنياهو 

�إير�ن تهدد كل  �أن  �أن نن�صى للحظة و�حدة  “ال يكننا  كبرية بالفعل على لبنان“. و�أ�صاف: 

يوم باإبادة �إ�رش�ئيل... �إ�رش�ئيل تعار�ص مو��صلة �إير�ن تر�صيخ وجودها يف �صورية. �صند�فع 

.
بالتاأكيد عن �أنف�صنا �صّد هذ� �لتهديد و�أي تهديد �آخر“161

و�فق رئي�ص وزر�ء حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو على �ل�صماح الأع�صاء �لكني�صت باقتحام   •

�الأق�صى خالل �الأ�صبوع �الأخري من �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2017. و�أكدت �لقناة �لعبية �لثانية �أن 

�الإجر�ء ياأتي يف �إطار خطة بايلوت Pilot؛ لفح�ص �إمكانية ��صتئناف دخول �أع�صاء �لكني�صت 

.
162

�ليهود، و�لعودة جمدد�ً القتحام �الأق�صى
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3,455 وحدة  �عرتفت ما ي�صمى �الإد�رة �ملدنية �لتابعة ل�صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بوجود   •

��صتيطانية بال�صفة �لغربية �أقيمت فوق �أر��ص مٍبلكية خا�صة ملو�طنني فل�صطينيني، دون �أن 

.
163

حت�صل على تر�خي�ص من �الإد�رة �ملدنية

اخلمي�س، 2017/8/24

�فتتح وزر�ء، و�أع�صاء كني�صت، وحاخامات كني�صاً يهودياً يف حي بطن �لهوى ببلدة �صلو�ن،   •

جنوب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�صط �إغالق وح�صار م�صدد. و�أو�صح جو�د �صيام، مدير 

.
164

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، �أن هذ� �لكني�ص يعّد �الأول يف بلدة �صلو�ن

جارد  برئا�صة  �أمريكياً  وفد�ً  �هلل  ر�م  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل   •

كو�صرن. وقال عبا�ص �إنه يقدر عالياً جهود �لرئي�ص تر�مب، �لذي �أعلن منذ �لبد�ية �أنه �صيعمل 

على عقد “�صفقة �صالم“ تاريخية، وكرر هذ� �لكالم �أكرث من مرة خالل لقاء�ته مع عبا�ص، 

“تر�مب  �إن  �أم بيت حلم. بدوره قال كو�صرن  �لريا�ص  �أم يف  �لتي ح�صلت �صو�ء يف و��صنطن 

�أن  وناأمل  �الإ�رش�ئيلي،  و�ل�صعب  �لفل�صطيني  لل�صعب  �أف�صل  مب�صتقبل  وياأمل  جد�ً،  متفائل 

.
ي�صتطيعو� �لعمل معاً، و�لعي�ص معاً ل�صنو�ت عديدة، و�أن يحظو� بحياة �أف�صل بكثري“165

�أفق  وجود  بعدم  ر�أفت  �صالح  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  �رّشح   •

ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، متهماً �الإد�رة �الأمريكية �حلالية بـ“�النحياز 

�حلالية �الأمريكية  باالإد�رة  �ل�صابقة  �للقاء�ت  �أن  له،  بيان  يف  ر�أفت،  و�أو�صح   الإ�رش�ئيل“. 

“مل ت�صفر عن نتائج �إيجابية“، الفتاً �لنظر �إىل �أن و��صنطن “مُتاطل“ يف �لرد على طلب �جلانب 
�الأمريكية  �الإد�ر�ت  عنها  �أعلنت  �أن  �صبق  �لتي  باملو�قف  مت�صكها  عن  باالإعالن  �لفل�صطيني؛ 

 .
166

�ل�صابقة

قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول �إن جزء�ً كبري�ً من �الإجر�ء�ت �ملُعلن عنها يف غزة   •

مل يتم تطبيقها ويتم �إعادة در��صتها، منوهاً �إىل �أن �إجر�ء�ت �لقيادة ال تعني تخليها عن �صعبها 

دعوة  �إىل  لال�صتجابة  حما�ص  حركة  على  �ل�صغط  ملمار�صة  حماولة  هي  و�إمنا  غزة،  قطاع  يف 

.
167

�لرئي�ص حممود عبا�ص الإنهاء �النق�صام

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم �إن ت�رشيحات نائب رئي�ص حركة فتح حممود   •

�لعالول بخ�صو�ص �الإجر�ء�ت �لعقابية �صّد غزة وتبيرها، “ال م�صوؤولة وال وطنية“. و�صدد 

برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، على �أن تلك �لت�رشيحات تتقاطع ب�صكل كامل مع �إجر�ء�ت �لعدو 

.
168

�الإ�رش�ئيلي �صّد �لفل�صطينيني يف �لقطاع
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ك�صف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عن �عتقال �أجمد حممد جبارين من مدينة �أم �لفحم، بتهمة   •

و�لتي   ،2017 يوليو  متوز/  منت�صف  وقعت  �لتي  �الأق�صى  �مل�صجد  عملية  منفذي  م�صاعدة 

�أ�صفرت عن مقتل �ثنني من �رشطة �الحتالل. وذكر موقع 0404 �لعبي �أن جبارين �عرتف 

�أثناء �لتحقيق معه حول عالقته بالعملية. و�دعى �ملوقع باأن منفذي �لعملية �لثالثة كانت  يف 

 .
169

تربطهم عالقات مبا�رشة وغري مبا�رشة باحلركة �الإ�صالمية “�ملحظورة“، وحركة حما�ص

�لنف�ص  �صبط  تعتزم  ال  باأنها  بالده  تهديد  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  كرر   •

.
170

حيال �لوجود �الإير�ين يف �صورية، و�أنها لن تكتفي بلعب دور �ملتفرج �حليادي

طلب من�صق �صوؤون �الأ�رشى و�ملفقودين يف مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �لعقيد �حتياط   •

هذ�  يف  �أعو�م  ثالثة  نحو  ق�صى  �أن  بعد  عمله  �إنهاء  نتنياهو  من   Lior Lotan لوتان  ليئور 

�ملن�صب. وقال لوتان �إن هذ� �لدور يتطلب �لكثري على �ل�صعيدين �ملهني و�الإن�صاين، ولذ� من 

�إليعازر  �لعميد  �لع�صكري  ل�صكرتريه  نتنياهو  و�أوعز  �أعوم.  عدة  به  يقوم  من  تبديل  �جلدير 

.
171

توليد�نو Eliezer Toledano بتويل �مل�صوؤولية عن هذ� �مللف

 .
172

هدمت جر�فات و�آليات �الحتالل قرية �لعر�قيب، وذلك للمرة �لـ 117 على �لتو�يل  •

��صتنكر زعيم حزب �الأمة �ل�صود�ين �ل�صادق �ملهدي ت�رشيحات وزير �ال�صتثمار �ل�صود�ين   •

“�إ�رش�ئيل“.  مع  بالده  عالقات  تطبيع  ممانعته  عدم  عن  فيها  �أعرب  �لتي  �لفا�صل  مبارك 

و�أعرب �ملهدي، خالل لقائه يف �خلرطوم، وفد�ً من جمعية “�الأخوة �ل�صود�نية - �لفل�صطينية“ 

�لتي و�صفها  �لوزير،  �أ�صفه و��صتهجانه لت�رشيحات  �ل�صود�ن، عن  �لفل�صطينية يف  و�جلالية 

“�إ�رش�ئيل“  مع  �خلالف  �أن  و�أكد  �لفل�صطيني“.  �ل�صعب  �صّد  و�لعن�رشية  بـ“�لتحري�صية 

.
م�صريي، م�صدد�ً على �أنه “لن يكون هناك �أي تطبيع معها �إال بعد رّد �حلقوق الأ�صحابها“173

�إ�صافياً  مبلغاً  بايب،  روبرت  و�الإمنائية،  �الإن�صانية  للم�صاعد�ت  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  �أطلق   •

قدره 2.5 مليون دوالر من �صندوق �لتبع �الإن�صاين لالأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، �ملخ�ّص�ص 

.
174

لتغطية �الحتياجات �لعاجلة يف قطاع غزة

اجلمعة، 2017/8/25

ر�أت �حلكومة �لفل�صطينية قيام م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني بامل�صاركة فيما ي�صمى “�فتتاح كني�ص“   •

لهم جنوبي �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، عدو�ناً جديد�ً على مدينة �لقد�ص، وم�ّصاً خطري�ً بالو�صع 

.
175

�لطبيعي و�ملعامل �لعربية �الإ�صالمية للمدينة

ك�صف تقرير ل�صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية �أن �ملئات من فل�صطينيي �لنقب مّت يف �لفرتة �الأخرية   •

�صحب �ملو�طنة و�جلن�صية �الإ�رش�ئيلية منهم، بحجج وذر�ئع خمتلفة، �صمن م�صل�صل �لتطهري 
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�لعرقي �لذي تنتهجه حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لنقب، �صعياً لل�صيطرة على �الأر��صي 

وح�رش �لفل�صطينيني يف عدة بلد�ت تقيمها لهم. وبنّي �لتقرير �أن �أكرث من 2,600 فل�صطيني يف 

�لنقب معر�صون ل�صحب �جلن�صية، على �لرغم من �أنهم ولدو� لو�لدين يحمالن هذه �جلن�صية، 

.
176

ويعي�صون يف بلد�تهم منذ ع�رش�ت �ل�صنني، و�لبع�ص يتم �إلغاء جن�صية �أبنائه فقط

ك�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لنقاب عما ي�صمى “كتيبة �لتجميع رقم 636“ ، �لتي تخت�ص مبهمة   •

�لت�صوير يف �ملظاهر�ت. وقال بيان �صادر عن �ملتحدث بل�صان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه مبوجب 

،2017 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  خمتلفة  مناطق  يف  متظاهر   600 ت�صوير  مّت  �الآلية   هذه 

.
177

ومّت �عتقال 200 منهم ح�صب �ل�صور، و��صتخد�مها يف حماكمتهم �أمام �ملحاكم �لع�صكرية

�أملح قائد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي �ملنتهية واليته، �أمري �إي�صل Amir Eshel، �إىل وجود تعاون   •

بني �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي و�أ�صلحة جّو عربية، وقال �إن “�لو�صع تغرّي، ويوجد لقاء م�صالح 

بني �إ�رش�ئيل ودول �أخرى يف �ملنطقة. ونحن نرى �الأعد�ء �أنف�صهم بتطابق. و�لتعاون يف �جلو 

.
�أ�صهل، وهو �أقرب من �لتعاون على �الأر�ص“178

�أكد مدير �خلر�ئط يف جمعية �لدر��صات �لعربية �خلبري يف �صوؤون �ال�صتيطان خليل �لتفكجي   •

�لغربية  �ل�صفة  يف  �ألفاً،   470 �إىل  م�صتوطن  �آالف   105 من  �رتفع  �ليهود  �مل�صتوطنني  عدد  �أن 

�أفاد  كما  �ملا�صي.  �لقرن  ت�صعينيات  يف  �لت�صوية  عملية  بدء  منذ  �لقد�ص،  �رشقي  با�صتثناء 

.
179

�لتفكجي بارتفاع عدد �مل�صتوطنني يف �رشقي �لقد�ص من 136 �ألف �إىل 210 �آالف

قالت �صلطة جودة �لبيئة يف قطاع غزة )حكومية(، �إن �لتلّوث يطال 63l% من �صاطئ �لقطاع،   •

.
180

جّر�ء مو��صلة �صّخ مياه �ل�رشف �ل�صحي دون معاجلة، بفعل �أزمة �لكهرباء

ال�صبت، 2017/8/26

حممود  �لرئي�ص  مع  وبالت�صاور  “قررنا،  �هلل:  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

للتقاعد موؤخر�ً  �إحالتهم  مّت  �لذين  �ل�صحة و�لتعليم  �ل�صماح ملوظفي قطاع  عبا�ص ومو�فقته، 

يف قطاع غزة، �ال�صتمر�ر بالعمل يف وز�ر�تهم من �أجل �صمان تقدمي �خلدمات للمو�طنني يف 

.
�لقطاع“181

قال �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة �إياد �لبُزم �إن �لتحقيقات �ملكثفة �لتي �أجرتها   •

�أن  �أظهرت  م�رش،  مع  �حلدود  على  رفح  يف  �النتحاري  �لتفجري  ق�صية  يف  �الأمنية  �الأجهزة 

�أثبتت  �أن �لتحقيقات  �لبزم  “تفجري �ملدعو م�صطفى كاّلب نف�صه مل يكن خمططاً“. و�أ�صاف 
عب  �مل�رشية  رفح  مدينة  �إىل  للت�صلل  طريقهما  يف  يبدو،  ما  على  كانا،  رفاقه  و�أحد  كاّلب  �أن 
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�ل�رشيط �حلدودي �لفا�صل بني �ملدينتني عندما ر�صدتهما قوة �أمنية وحاولت �إيقافهما، قبل 

بجروح  رفيقه  �إ�صابة  عن  �أ�صفر  ما  نف�صه،  ويفجر  �لنا�صف  �حلز�م  على  كاّلب  ي�صغط  �أن 

.
182

خطرية، و��صت�صهاد �صابط، و�إ�صابة �أربعة �آخرين بجروح متفاوتة

طالبت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �ل�صلطة �لفل�صطينية بـ“�لتكفري عن خطيئتها“ �ملتمثلة   •

�لرئي�ص حممود عبا�ص على قطاع غزة، و�لعمل على  �لتي فر�صها  �لعقوبات و�الإجر�ء�ت  يف 

تعزيز  على  مبا�رشة  و�لعمل  و�ملقاومة،  �لوحدة،  قاعدة  على  وطنية  “��صرت�تيجية  �إجناز 

�صمود �صعبنا“. وح�ّص ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي وم�صوؤول فرعها يف قطاع غزة جميل مزهر، 

بـ“حّل  �ملقابل،  يف  حما�ص،  حركة  مطالباً  و�الإجر�ء�ت“،  �لعقوبات  هذه  “وقف  على  �ل�صلطة 

.
�للجنة �الإد�رية لنزع �لذر�ئع ومنع مزيد من �الإجر�ء�ت يف حّق �لقطاع“183

�لتمرد“.  لتنظيم  ٍ ثان  “جيل  وجود  ر�صد  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  يف  م�صادر  قالت   •

ويتجمع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �إرهابي  يهودي  تنظيم  هو   “Rebellion Movement و“�لتمرد 

“�جليل  Bladim Settlement“. وكان  “بالدمي  �أفر�ده يف بوؤرة ��صتيطانية يطلق عليها ��صم 

�الأول“ من هذ� �لتنظيم م�صوؤوالً عن جر�ئم، من بينها �إحر�ق بيت عائلة دو�ب�صة يف قرية دوما 

.
184

وقتل ثالثة من �أفر�دها، و�إحر�ق كني�صة “�خلبز و�ل�صمك“ على �صفاف بحرية طبية

��صت�صهدت طفلة تبلغ من �لعمر ثمانية �أعو�م، بعد �أن دع�صها م�صتوطن ب�صيارته، يف منطقة   •

.
185

فرو�ص بيت دجن �لقريبة من حاجز �حلمر� باالأغو�ر �ل�صمالية

االأحد، 2017/8/27

�أعلى  �أن قائد حركة حما�ص يف غزة يحيى �ل�صنو�ر قدم مطالب  ك�صفت �لقناة �لعبية �لثانية   •

و�أكب من �ملطالب �لتي كانت قدمتها حركته خالل مفاو�صات �صفقة �جلندي جلعاد �صاليط 

مت�صددة  حما�ص  �إن  قولها  �إ�رش�ئيلية  �صيا�صية  م�صادر  عن  �لقناة  ونقلت   .Gilad Shalit

مبو�قفها وقدم �ل�صنو�ر مطالب كبرية جد�ً، منها �إطالق �آالف �الأ�رشى �لفل�صطينيني �لذين مّت 

.
�عتقالهم بعد خطف �مل�صتوطنني �لثالثة قرب �خلليل يف �صنة 1862014

�الأخطاء  تكر�ر  بعدم  مطالبة  �حلكومة  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

حتريرهم  مّت  ممن  و�الأ�رشى  حما�ص  قادة  �إن  وقال  �صاليط.  �صفقة  خالل  �رتكبت  �لتي 

�ل�صنو�ر،  يحيى  و�أن  “�إ�رش�ئيل“،  �صّد  �ملقاومة  عمليات  و��صلو�  �صاليط،  �صفقة  مبوجب 

تعجيزية  �رشوطاً  وي�صع  �ل�صفقة  حمرري  من  هو  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  يرت�أ�ص  �لذي 

“علينا  �الأ�رشى. وقال ليبمان:  �أي تقدم جوهري يف مفاو�صات تبادل  حتول دون حدوث 

جلنة تو�صيات  تبني  وعلينا  �صاليط،  �صفقة  خالل  �رتكبت  �لتي  لالأخطاء  �لعودة   عدم 



364

اليوميات الفل�سطينية

�صمغار Shamgar Commission حول �صفقات تبادل �أ�رشى، قبل �أن يعني �أي �صخ�ص خلفاً 

.
ملن�صق �الأ�رشى و�ملفقودين لوتن“187

للمجل�ص  �جلديدة  �لدورة  �إن  �إ�صماعيل  حممود  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�لوطني لن تعقد يف �أيلول/ �صبتمب 2017، نظر�ً لطلب �لف�صائل مو��صلة �مل�صاور�ت �ملتعلقة 

.
188

بعقد جل�صة �ملجل�ص و�لعمل على �إقناع حما�ص بامل�صاركة

جمال  �ل�صفري  �لعربية،  باجلامعة  �لد�ئم  ومندوبها  م�رش  لدى  �لفل�صطيني  �ل�صفري  وّقع   •

 .
189

�ل�صوبكي، على مذكرة �لتفاهم الإن�صاء �صوق عربية م�صرتكة للكهرباء

�قتحم وزير �الأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن �رشق �لقد�ص �ملحتلة، ونفذ جولة ��صتفز�زية يف بلدة   •

�صلو�ن و�أحياء �ملنطقة، مطلقاً ت�رشيحات د�عمة لال�صتيطان، وتعّب عن توجهات �الحتالل 

لل�صيطرة على �ملدينة �ملقد�صة بحجج تلمودية. ووفق �لقناة �ل�صابعة �لعبية فقد تعهد �أرد�ن 

333 مليون  )نحو  1.2 مليار �صيكل  �لقد�ص“ مببلغ  �أمن  “تعزيز  ي�صمى  ما  بامل�صي يف خطة 

دوالر(، �لتي ت�صمل �إ�صافة 1,250 �صابط �رشطة يف �ملدينة �ملحتلة، مع حت�صني كبري يف رو�تب 

�لذكية  �لكامري�ت  �آالف  “مر�قبة وطني“ ي�صم  �لذين يخدمون فيها، و�إن�صاء مركز  �ل�رشطة 

�الحتالل  خلطط  ��صتكمال  يف  �لقدية،  �لبلدة  منطقة  ت�صمل  كاملة،  �ملدينة  يف  �صرتّكب  �لتي 

.
190

لفر�ص �ل�صيطرة على �ملدينة

 F35 �أو   35 �أف  17 طائرة من طر�ز  و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �صفقة جديدة ل�رش�ء   •

.
191

�الأمريكية

االإثنني، 2017/8/28

�لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  �إن  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �ل�صنو�ر،  يحيي  قال   •

“م�صتعدون  قائالً:  وتابع  �حلا�صل.  �ل�صيا�صي  �النق�صام  ��صتمر�ر  جر�ء  حمدق،  خطر  يف 

للم�صاحلة و�صنكون مرنني للغاية والأبعد �حلدود“، و“ل�صنا معنيني با�صتمر�ر حكم حركة 

حما�ص، فهو �أتفه من موت طفل و�حد يف �مل�صفى“. كما �أكد �ل�صنو�ر �أن حما�ص ت�صعى جاهدة 

�أكد  �إير�ن،  مع  حما�ص  عالقات  وبخ�صو�ص  غزة.  قطاع  على  جديدة  حرب  حدوث  منع  �إىل 

�ل�صنو�ر �أنها “�أكرث من جيدة“، و�أنها تتطور. و�أ�صار �ل�صنو�ر �إىل �أن “هناك �آفاق �نفر�جة يف 

�الأزمة �ل�صورية وهذ� �صيفتح �الآفاق لرتميم �لعالقات وعودتها“. وك�صف �ل�صنو�ر عن �لعمل 

�لق�صام،  كتائب  من  مقاتلني  ي�صم  �لذي  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لتحرير  “جي�ص  ت�صكيل  على 

.
و�رش�يا �لقد�ص، وكتائب �أبو علي م�صطفى، وكتائب �الأق�صى وغريها جنباً �إىل جنب“192
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من �أكرث  �صبط  من  متكنت  �الحتالل  �جلي�ص  قو�ت  �أن  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  متحدث  �أعلن   • 

�أن قو�ت �جلي�ص متكنت من �صبط  �إىل  2017، ولفت �لنظر  220 قطعة �صالح منذ بد�ية �صنة 

من  فيها  ما  كل  وم�صادرة  �لغربية،  �ل�صفة  �أنحاء  يف  �الأ�صلحة  لت�صنيع  ور�صة   35 و�إغالق 

�أدو�ت لت�صنيع تلك �الأ�صلحة، خالل تلك �لفرتة. كما مّت �عتقال ثمانية فل�صطينيني �أحدهم من 

.
193

حركة حما�ص

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: “�إننا ن�صعى الأن يعي�ص �صعبنا بكر�مة و�صيادة   •

يف دولته �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود �لعام 1967 بعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية“. و�أ�صاف: 

قر�ر�تها  لتطبيق  �الإ�صالمية،  للقمة  �حلالية  �لدورة  تر�أ�ص  �لتي  تركيا  دور  على  “نعول 
�خلا�صة بالقد�ص وبت�صويت جميع دول منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف �ملحافل �لدولية ل�صالح 

.
194

فل�صطني“. كما ثّمن عبا�ص �لدعم �القت�صادي �لرتكي للعديد من �مل�رشوعات

�إعمار  �إعادة  مّت  �إنه  �حل�صاينة  حممد  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  قال   •

75l% من �ملنازل �لتي دمرت خالل حرب 2014 على قطاع غزة. و�أ�صاف �حل�صاينة، خالل 

موؤمتر �صحفي عقده يف مقر �لوز�رة بغزة، �أنه “يف حال توفر مبلغ 150 مليون دوالر، فاإننا 

خالل �صتة �أ�صهر �صننتهي ب�صكل كامل من ملف �إعمار �ملنازل �ملهدمة يف �لعدو�ن �الأخري على 

 .
غزة“195

�أفرجت �ل�رشطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة عن خم�صمئة �صجني �صمن م�رشوع فّك �لغارمني   •

�للجنة  و�إ�رش�ف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  الإغاثة  �الإمار�تية   - �مل�رشية  �للجنة  من  بدعم   ،2017

.
�لوطنية للتنمية و�لتكافل �الجتماعي “تكافل“196

�أعلن وزير �لثقافة �لفل�صطيني �إيهاب ب�صي�صو عن �إطالق م�رشوع �ملكتبة �لوطنية �لفل�صطينية   •

من ق�رش �ل�صيافة يف ر�م �هلل، م�صدد�ً على حيوية هذه �ملبادرة �لثقافية �لوطنية. وك�صف �لوزير 

�أن من بني �أهد�ف �ملكتبة �لوطنية، �لعمل على ��صتعادة �الأمالك و�حلقوق �لثقافية �لفل�صطينية 

.
197

�لتي نهبها �الحتالل منذ 1948، ومنها �لكتب و�لوثائق و�ل�صحف �لفل�صطينية

�خلم�صني  �لذكرى  الإحياء  �حتفال  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

وبعقالنية  بر�صد  يتحلى  ب�صكل  بذلك  ونقوم  ونعززه،  �ال�صتيطان  “ن�صون  لال�صتيطان: 

يتم  لالأبد، ولن  “�إىل هنا، و�صنبقى هنا  قد عادو�  �مل�صتوطنني  �أن  ومب�صوؤولية“. و�صدد على 

�لقيام باقتالع بلد�ت يف �أر�ص �إ�رش�ئيل بعد �ليوم، وعلى فكرة، قد ثبت �صابقاً باأن هذ� )�قتالع 

بلد�ت �إ�رش�ئيلية( ال ي�صاعد يف حتقيق �ل�صالم“، م�صري�ً �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ قد �قتلعت “بلد�ت 

وعلى ماذ� ح�صلنا باملقابل؟ ح�صلنا على �صو�ريخ �أطلقت علينا. هذ� لن يتكرر. وهناك �صبب 

.
�آخر لقيامنا ب�صون وبرعاية هذ� �ملكان، وهو الأن هذ� �ملكان ي�صوننا“198
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2014 �أظهرت قدر�ت  قال قائد �ملدر�صة �لع�صكرية لل�صباط بجي�ص �الحتالل، �إن حرب غزة   •

�لبحر،  �لت�صلل عب  �لبحري، مما مّكن مقاتليها من  �ملجال  يف  �لع�صكرية، خ�صو�صاً  حما�ص 

ويف �الأعو�م �لثالث �ملا�صية �لتي �أعقبت �حلرب تز�يدت خطورة �لتهديد�ت على “�إ�رش�ئيل“، 

و�أ�صاف: “و�صلنا لقناعة مفادها �أن ميز�ن �لقوى �لذي �صاد بني �إ�رش�ئيل وحما�ص قد تغري 

.
فعالً“199

�أجرى �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص حمادثات مع �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني،   •

يف �إطار زيارته �الأوىل �إىل �ل�رشق �الأو�صط، ودعا �إىل �إقر�ر حّل �لدولتني، متحدثاً عن “حلمه“ 

.
200

بال�صالم، وقال �إن �ال�صتيطان �أحد �أهم �لعر�قيل �لتي تقف �أمام �إمتامه

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، خالل �جتماعه باالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة:   •

�إ�رش�ئيليني، وت�صع �رشوطاً غري و�قعية قبالة �حلكومة  “حما�ص تتم�صك بجنديني ومدنيني 
�ل�صلطة  �إىل �صفقة جديدة“. و�تهم ليبمان رئي�ص  �لتو�صل  �الإ�رش�ئيلية، و�لتي حتول دون 

�لفل�صطينية حممود عبا�ص بال�صلوع يف تفاقم �الأو�صاع �الإن�صانية يف غزة، وهي �الإجر�ء�ت 

�لتي من �صاأنها �أن توؤدي �إىل تدهور �الأو�صاع و�ملو�جهة �لع�صكرية بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل“، 

�لد�خلية ل�صاحله، وم�صتعد لتقدمي  �لفل�صطينية  �أن عبا�ص يوظف �ل�رش�عات  �إىل  �لنظر  الفتاً 

.
201

�أهايل غزة لهذه �لغاية

حّد  و�صع  �الإ�رش�ئيلية  �الإد�رة  على  ينبغي  �إنه  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

للمحاوالت �لر�مية لتقوي�ص حّل �لدولتني. و�أكد �لرئي�ص �لرتكي �أن طريق “�ل�صالم“ �لد�ئم يف 

�ملنطقة ير من خالل �إقامة دولة فل�صطني م�صتقلة ذ�ت �صيادة. و�أ�صار �أردوغان �إىل �أنه �عتبار�ً 

للفل�صطينيني  �الإلكرتونية  �لتاأ�صرية  منح  بالده  �صتتيح   2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  من 

.
202

لدخول �الأر��صي �لرتكية

الثالثاء، 2017/8/29

�الأق�صى  �مل�صجد   ،Shuli Mualem معلم  و�صويل  جليك  يهود�  �لكني�صت،  ع�صو�  �قتحم   •

�ملبارك، بحر��صة من قو�ت �الحتالل �خلا�صة و�أفر�د �رشطة �الحتالل. وقال ع�صو �لكني�صت 

�إن �ملخطط �الإ�رش�ئيلي لتق�صيم �مل�صجد �الأق�صى زمانياً ومكانياً ما ز�ل قائماً.  �أحمد �لطيبي 

وقال �لطيبي، يف موؤمتر �صحفي عقده يف �رشقي �لقد�ص تعقيباً على �قتحام ع�صَوْي �لكني�صت 

للم�صجد: “هم يريدون تهويد �لقد�ص وتق�صيم �مل�صجد �الأق�صى زماناً ومكاناً، وعندما يفعلون 

وتابع  و�لعامل“.  �لدويل  �ملجتمع  ي�صللون  و�إمنا  �حلقيقة،  يقولون  ال  فاإنهم  وينكرون،  ذلك 

“هذه ر�صالة من نتنياهو للعامل و�لفل�صطينيني ولالأردن، �صاحبة �لرعاية، وعندما  �لطيبي: 
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�الأق�صى  �مل�صجد  تق�صيم  باجتاه  وي�صعون  يريدون  حكومته  يف  ووزر�ء  نتنياهو  �إن  نقول 

.
زمانياً ومكانياً، فاإن هذ� هو �لدليل �ليوم“203

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ت�رشيحات  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  د�ن   •

و�صماحه  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  با�صتمر�ر  فيها  تعهد  �لتي  نتنياهو، 

.
204

الأع�صاء �لكني�صت �الإ�رش�ئيلية �قتحام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

غزة،  لقطاع  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  بزيارة  حما�ص  حركة  رحبت   •

وطالبته ببذل كل �جلهد �ملمكن لرفع �حل�صار عن �لقطاع، و�عتماد �لب�مج �الإغاثية و�لتنموية 

.
205

ومتويلها الإنقاذ �لقطاع من �ملاأ�صاة �الإن�صانية �لتي يعي�صها

قال وزير �لدفاع �أفيجدور ليبمان �إن جتميد خطة �لبناء للفل�صطينيني يف قلقيلية كان خطاأ،   •

�الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  يف  جديد  من  للنقا�ص  لطرحها  موعد  حتديد  بعد  يتم  مل  و�إنه 

�لقانون  مل�رشوع  رف�صه  ليبمان  و�أكد  )كابينت(.  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر 

�ال�صتيطاين  بامل�رشوع  �صي�رش  الأنه  �مل�صتعمر�ت،  لبع�ص  �لقانوين  �لو�صع  بتنظيم  �خلا�ص 

�ل�رشعية  �صبغة  �صي�صفي  �لقانون  هذ�  م�رشوع  �أن  �إىل  و�أ�صار  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �ليهودي 

.
206

على ع�رشة �آالف مبنى فل�صطيني، وعلى �ألفي مبنى فقط يف �مل�صتعمر�ت

15 مري�صاً من �صكان قطاع غزة، منذ  �أظهرت معطيات ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان وفاة   •

.
207

بد�ية �صنة 2017؛ بعدما حرمتهم قو�ت �الحتالل �لت�صاريح �لالزمة لل�صفر وتلقي �لعالج

ح�صل 174 من �صكان �رشقي �لقد�ص على �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية منذ بد�ية �صنة 2017، من بني   •

530 طلباً مقدماً، وفقاً ملعطيات �صلطة �ل�صكان و�لهجرة �لتابعة لوز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية، 

.
مقابل ح�صول 9 من بني 1,102 �صخ�صاً قامو� بتقدمي طلب للجن�صية يف �صنة 2082016

و�صل �إىل �لقاهرة �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى م�رش ديفيد غوفرين David Govrin ال�صتئناف   •

.
209

ن�صاطه ب�صكل د�ئم، بعد غياب نحو ثمانية �أ�صهر

رئي�ص  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  قال   •

�لكامل  �ملتحدة  �الأمم  �لتز�م  عن  بقوة  �أعّب  �أن  “�أريد  �هلل:  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء 

و�نتقد  �لدولتني“.  حّل  حتقيق  �أجل  من  �صيء  بكل  بالقيام  �لكامل،  �ل�صخ�صي  و�لتز�مي 

.
غوتريي�ص �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية قائالً، �إنها “غري قانونية مبوجب �لقانون �لدويل“210

�أعادت قيادة مكافحة �الإرهاب يف �ل�رشطة �لبيطانية فتح �لتحقيق، يف مقتل ر�صام �لكاريكاتري   •

�لفل�صطيني ناجي �لعلي، قبل ثالثني عاماً باإطالق �لنار عليه يف �أحد �صو�رع لندن. وطلبت من 

�أّي �صخ�ص لديه معلومات حول �مل�صلح ورجل ثان ٍ�صوهد الحقاً يبتعد ب�صيارته عن �ملكان، 
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�أن يتقدم بها. وت�صعر �ل�رشطة �لبيطانية �أنه مع تغري �لتحالفات مبرور �لوقت فاإن �أ�صخا�صاً 

.
211

لديهم معلومات ومل يتمكنو� من �الإدالء بها يف 1987، رمبا يتقدمون بها �الآن

مدينة  و�صط  يف  م�صتوطن  �ألف  نحو  منح  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قرر   •

للم�صتوطنني  ي�صمح  �جلديد  و�لرتتيب  �ملدينة.  يف  �لفل�صطينية  �لبلدية  عن  ��صتقالالً  �خلليل 

باحل�صول على خدماتهم، و�لتي ت�صمل �ملياه و�خلدمات �لبلدية، مبا�رشة من �الإد�رة �ملدنية 

.
212

�الإ�رش�ئيلية، �لذر�ع �ملدين لوز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية

االأربعاء، 2017/8/30

�ملتحدة يف حال  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  �الأمريكية بوقف متويل جمل�ص حقوق  �الإد�رة  هددت   •

ن�رش “�لقائمة �ل�صود�ء“ لل�رشكات �لعاملية �لتي تعمل يف �مل�صتعمر�ت يف �الأر��صي �لتي �حتلتها 

 .
“�إ�رش�ئيل“ �صنة 2131967

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف �حلركة، عز�م �الأحمد �إن   •

قاعدة  على  �مل�صاحلة،  تنفيذ  و�رشعة  �النق�صام  الإنهاء  �لرتكية  باالأفكار  رحبت  فتح  حركة 

 .2011/5/4 �لقاهرة يف  مّت بني حركتي فتح وحما�ص برعاية م�رشية ووّقع يف  �لذي  �التفاق 

هنالك �أن  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أبلغ  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  “�لرئي�ص  �إن  �الأحمد   وقال 

5 ماليني دوالر �صتقدم لل�صعب �لفل�صطيني لتغطية ثمن �لكهرباء يف قطاع غزة، ونحن رحبنا 

.
بذلك، الأنه م�صاعدة من تركيا لل�صعب �لفل�صطيني ولي�ص ل�صلطة �النقالب“214

“�أعلم �أن  قال وزير �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص كتلة �لبيت �ليهودي، نفتايل بينيت:   •

لن  هذ�  باأن  للجميع  �ليوم  �لو��صح  من  ولكن  فل�صطينية،  دولة  روؤية  عن  حتدثو�  من  هناك 

�أن ذلك لن يحدث فقد حان �لوقت لتغيري �لو�قع“. وقال بينيت، خالل موؤمتر  يحدث، ومبا 

ُنظم مبنا�صبة مرور �أربعني عاماً على �إن�صاء م�صتعمرة بيت �إيل: “لن يوقفنا �أحد: روؤيتنا هي 

.
مليون �صخ�ص يف يهود� و�ل�صامرة )�ل�صفة �لغربية(“215

يف يقبعون  �أ�صري   6,500 �إن  قر�قع  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قال   • 

24 �صجناً ومع�صكر�ً ومركز توقيف لالحتالل. و�أو�صح �أن حاالت �العتقال منذ بد�ية �صنة 

4,000 حالة  �إىل  2017 كانت غري م�صبوقة ومت�صاعدة عن �ل�صنو�ت �ل�صابقة، حيث و�صلت 

.
216

�عتقال، منهم �أكرث من 850 حالة يف �صفوف �لقا�رشين

ت�صري معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي �إىل �أن عدد �مل�صلمني يف �الأر��صي �ملحتلة   •

ن�صمة،   1,534,000 �إىل   2016 �صنة  يف  و�صل  �لقد�ص،  �رشقي  �إىل  باالإ�صافة   ،1948 �صنة 

ي�صكلون ما ن�صبته 17.7l% من �صكان “�إ�رش�ئيل“. وبح�صب �ملعطيات فاإن �لقد�ص هي �ملدينة 
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�لتي يعي�ص فيها �أكب عدد من �مل�صلمني، حيث ي�صل عددهم �إىل 320 �ألفاً، ي�صكلون ما ن�صبته 

36.2l% من �صكان �ملدينة، و21l% من جممل عدد �ل�صكان �مل�صلمني، ويلي �لقد�ص مدينة رهط 

.
217

يف �لنقب، و�لتي ي�صل عدد �صكانها �إىل 64.3 �ألف م�صلم

�هلل  ر�م  يف  �لبغوثي  حممد  �لفل�صطيني  �ل�صعبي  �ملغني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

على خلفية �أد�ئه و�صلة غنائية ت�صيد بعمر �لعبد منفذ عملية حلمي�ص يف متوز/ يوليو 2017، 

.
218

و�لتي �أدت �إىل مقتل ثالثة م�صتوطنني

�ملفرو�ص  �حل�صار  برفع  “�إ�رش�ئيل“  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  طالب   •

على قطاع غزة، وحت�صني ظروف حياة �ل�صكان. وقال غوتريي�ص، يف موؤمتر �صحفي عقده 

�أطالب  �أنا  “غزة تريد حلوالً مل�صاكلها، ولكن يف نف�ص �لوقت  يف بيت الهيا �صمال قطاع غزة: 

�ملجتمع �لدويل بالدعم �الإن�صاين لقطاع غزة، و�أقول �إنه بالن�صبة لالأو�صاع يف قطاع غزة، فعالً 

.
219

ماأ�صاوية“، و�أعلن عن �لتبع باأربعة ماليني دوالر ملوظفي �الأونرو� ولب�جمها �لطارئة

يف �إطار �لتعاون �الأمني و�لع�صكري �ملطرد بني “�إ�رش�ئيل“ و�لهند، ت�صلّم وزير �لدفاع �لهندي   •

�أرون جايتلي Arun Jaitley �أول �صاروخ من طر�ز �أل �آر �أ�ص �أي �أم LRSAM، وهو �صاروخ 

بر�ك 8 �أو Barak 8 �مل�صمم ل�صالح �لبحرية، وذلك يف �حتفال نظم يف مدينة حيدر �أباد. ويف 

كلمته يف �الحتفال، �متدح �لوزير �لهندي �لتعاون مع “�إ�رش�ئيل“ يف تطوير �لتكنولوجيا، وقال 

.
220

�إنه “يوم تاريخي“ بالن�صبة للهند

�أعلنت كبى �لنقابات �لعمالية يف �لقطاع �خلا�ص يف كند� )يونيفور Unifor(، و�لتي متثل �أكرث   •

حلّق  وتاأييدها  “�إ�رش�ئيل“،  ملقاطعة  م�صاندتها  �لقطاعات،  خمتلف  يف  ع�صو  �آالف   310 من 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري. جاء هذ� �لقر�ر خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي للنقابة �لذي ُعقد 

.
221

يف مقاطعة مانيتوبا يف كند�

اخلمي�س، 2017/8/31

نفى مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �صحة �الأنباء �لتي حتدثت   •

عن ت�صليم �للجنة �الإد�رية بغزة للجنة �لتكافل �لوطني و�الإ�صالمي، م�صري�ً �إىل �أن حما�ص لي�ص 

�أبو مرزوق  �إد�رة غزة حلكومة فل�صطينية متفق عليها. و�صدد  مطروحاً لديها �صوى ت�صليم 

�أن حركته لي�صت مع �أي �إجر�ء ُيعمق �النق�صام �لفل�صطيني، و�أن عمل جلنة �لتكافل �لوطني 

.
222

و�الإ�صالمي حم�صور يف جانب من �خلدمات �الإن�صانية و�الإغاثية

�صحايا  من  لعائالت  دم“  “ق�صايا  ت�صوية  غزة  قطاع  يف  �ملجتمعية  �مل�صاحلة  جلنة  �أنهت   •

.
�النق�صام �لذين كانو� �صقطو� خالل �أحد�ث �القتتال بني �صنتي 2006 و2232007
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�إ�رش�ئيلية  �إىل د�خل قاعدة ع�صكرية  �أن جمهولني متكنو� من �لت�صلل  ذكر موقع و�ال �لعبي   •

يف �لنقب، و�رشقة 15 �ألف ر�صا�صة. و�أ�صار �ملوقع �إىل تكر�ر عمليات �ل�رشقة د�خل �لقو�عد 

.
224

�لع�صكرية بالنقب و�ل�صمال، ما دفع قادة �جلي�ص لتعزيز �إجر�ء�ت �الأمن فيها

�ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  م�صوؤول  بت�رشيحات  �ملتحدة  �لواليات  نددت   •

�ل�صفرية  وقالت  �الأ�صلحة.  ت�صدير  حظر  بانتهاك  �عرت�فاً  وعدَّته  للحركة،  �إير�ن  “دعم“  عن 

�الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إن �إير�ن �أظهرت “وجهها �حلقيقي“ من خالل �إ�صالح 

.
225

عالقاتها مع حما�ص، وعلى �ملجتمع �لدويل حما�صبتها، وفق تعبريها



https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114

https://books.google.com.lb/books/about?id=-
8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar

https://www.2checkout.com/checkout/purchase?
sid=1558119&quantity=1&product_id=189

https://play.google.com/store/books/details?id=-
8thDwAAQBAJ

للح�سول على الن�سخة الكاملة من الكتاب

https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ


https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114

https://books.google.com.lb/books/about?id=-
8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar

https://www.2checkout.com/checkout/purchase?
sid=1558119&quantity=1&product_id=189

https://play.google.com/store/books/details?id=-
8thDwAAQBAJ

للح�سول على الن�سخة الكاملة من الكتاب

https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ


https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114

https://books.google.com.lb/books/about?id=-
8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar

https://www.2checkout.com/checkout/purchase?
sid=1558119&quantity=1&product_id=189

https://play.google.com/store/books/details?id=-
8thDwAAQBAJ

للح�سول على الن�سخة الكاملة من الكتاب

https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ


https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114

https://books.google.com.lb/books/about?id=-
8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar

https://www.2checkout.com/checkout/purchase?
sid=1558119&quantity=1&product_id=189

https://play.google.com/store/books/details?id=-
8thDwAAQBAJ

للح�سول على الن�سخة الكاملة من الكتاب

https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ


https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114

https://books.google.com.lb/books/about?id=-
8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar

https://www.2checkout.com/checkout/purchase?
sid=1558119&quantity=1&product_id=189

https://play.google.com/store/books/details?id=-
8thDwAAQBAJ

للح�سول على الن�سخة الكاملة من الكتاب

https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ


https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114

https://books.google.com.lb/books/about?id=-
8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar

https://www.2checkout.com/checkout/purchase?
sid=1558119&quantity=1&product_id=189

https://play.google.com/store/books/details?id=-
8thDwAAQBAJ

للح�سول على الن�سخة الكاملة من الكتاب

https://itunes.apple.com/us/book/id1403696114
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://books.google.com.lb/books/about?id=-8thDwAAQBAJ&redir_esc=y&hl=ar
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1558119&quantity=1&product_id=189
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=-8thDwAAQBAJ


اليوميات الفل�سطينية

اأيلول/ �شبتمرب 2017





379

�أيلول/ �سبتمرب 2017

اأيلول/ �سبتمرب 2017

اجلمعة، 2017/9/1

دعا رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي باالإنابة �أحمد بحر “�أبناء �أمتنا و�صعبنا �لفل�صطيني �إىل توحيد   •

يف  �الأ�صحى  عيد  خطبة  خالل  بحر،  ودعا  �الإ�رش�ئيلي“.  �الحتالل  �إنهاء  �أجل  من  �ل�صفوف 

قال  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  �إىل  ر�صالة  ووجه  حقيقية،  م�صاحلة  �إىل  غزة،  بقطاع  �ل�رش�يا  �صاحة 

فيها: “ندعوكم يف يوم �لعيد �أن تتوجهو� لوحدة �أبناء �صعبنا و�أن ترتكو� �لتن�صيق �الأمني و�أال 

.
تالحقو� �ملقاومة، و�أن تفكو� �حل�صار، و�أال تالحقو� �ملر�صى و�أبناء �ل�صعب يف �أرز�قه“1

قال مفتي لبنان �ل�صيخ عبد �للطيف دريان �إن “�لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى يتعر�صان لهجمة   •

تهويدية �رش�صة من قبل �لعدو �الإ�رش�ئيلي“. ودعا دريان، يف خطبة عيد �الأ�صحى يف بريوت، 

“�مل�صلمني �إىل عدم ترك ق�صيتهم �الأ�صا�صية وهي ق�صية فل�صطني“، وقال: “�علمو� �أن ال كر�مة 
 .

للعرب و�مل�صلمني ما د�مت �أر�ص فل�صطني حمتلة“2

ال�صبت، 2017/9/2

منح   2017/8/29 يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قر�ر  حميد  كامل  �خلليل  حمافظ  و�صف   •

.
�مل�صتوطنني يف �ملدينة �صلطة �إد�رة �صوؤونهم “باأنه �الأخطر منذ عام 1967“3

�أحد  قرب  طعن  لعملية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إحباط  �لعا�رشة  �لعبية  �لقناة  زعمت   •

�إن  �الإلكرتوين،  موقعها  عب  �لقناة،  وقالت  �هلل.  ر�م  غربي  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلو�جز 

ح�صمونئيم،  حاجز  قرب  عمرها،  من  �ل�صتني  يف  فل�صطينية  �صيدة  �عتقلت  �جلي�ص  من  قو�ت 

.
�لقريب من م�صتعمرة موديعني، عقب تقدمها باجتاه �جلنود وهي حتمل “�صكيناً“4

االأحد، 2017/9/3

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على تخ�صي�ص مو�زنة قدرها 60 مليون �صيكل )نحو 17 مليون  • 

دوالر( بهدف ��صتئناف �أعمال �لبنى �لتحتية الإقامة م�صتعمرة جديدة �صمال �رشق ر�م �هلل، 

.
5
حتت ��صم عميحاي، الإ�صكان م�صتوطني �لبوؤرة �ال�صتيطانية عمونا

طالب �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �ملجتمع �لدويل،   •

وعلى ر�أ�صه �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتاد �الأوروبي ورو�صيا و�الأمم �ملتحدة، بالتحرك 

�لعاجل و�لفوري التخاذ �إجر�ء�ت عملية وملمو�صة الإلز�م “�إ�رش�ئيل“ بالرت�جع �لفوري عن 
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�مل�صتوطنني  �صوؤون  �إد�رة  جمل�ص  ت�صكيل  ب�صاأن  �تخذته  �لذي  �لعن�رشي  �لع�صكري  �لقر�ر 

�إد�رة �صوؤونهم  “�صلطة  Municipal Services Administration يف مدينة �خلليل ومنحهم 

.
�لبلدية“6

�صّد  �لفل�صطينيني  �ل�صبان  ع�رش�ت  نظمها  م�صرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمعت   •

�ال�صتيطان يف �لبلدة �لقدية من مدينة �خلليل، �حتجاجاً على قر�ر �صلطات �الحتالل �ل�صماح 

.
7
للم�صتوطنني يف �ملدينة بت�صكيل جمل�ص الإد�رة �صوؤونهم

االإثنني، 2017/9/4

قال �ل�صيخ عكرمة �صبي، خطيب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك ورئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا،   •

�الحتالل  �نتهاكات  من  يالقونها  �لتي  �ملعاناة  نتيجة  �جلمر  على  يقب�صون  �ملقد�صيني  �إن 

ففيهم  �صعبة؛  ظروف  يف  �لفل�صطينيني  على  ير  �الأ�صحى  عيد  �إن  �صبي  وقال  �لظاملة. 

�ملناطق  �صائر  عن  ومعزولة  حما�رشة  �ملقد�صة  و�ملدينة  و�الأ�رشى،  و�جلرحى  �ل�صهد�ء 

�لفل�صطينية �ملحتلة وال فرحة للعيد، الفتاً �لنظر �إىل �أنه �كتُفي باأد�ء �ل�صعائر �لدينية من �ل�صالة 

.
8
و�الأ�صاحي، م�صدد�ً على �أن فرحة �لعيد لن تكتمل �إال بزو�ل �الحتالل

�لرئي�ص  �إعالن  عند  معروفة  تكن  مل  جديدة،  معلومات  عن  تركيا  يف  فل�صطني  �صفارة  �أعلنت   •

�لفل�صطيني  �جلو�ز  حملة  منح  عن   ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  نهاية  يف  �أردوغان  طيب  رجب 

تاأ�صري�ت دخول �إلكرتونية. وقال فائد م�صطفى، �ل�صفري �لفل�صطيني يف �أنقرة، �إن قر�ر منح 

�لفيز�  حلاملي  و�إمنا  �لفل�صطيني  �جلو�ز  حاملي  جلميع  يكون  لن  �الإلكرتونية  �لتاأ�صري�ت 

�الأمريكية، و�الأوروبية )�ل�صنجن Schengen(، و�لبيطانية و�الإيرلندية، �أو من معهم �إقامات 

.
9
يف تلك �لدول

�لوقائي  �الأمن  جهاز  �ملظامل“  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة  طالبت   •

�لفوري  وباالإفر�ج  و�ل�صحفيني،  �ملو�طنني  ��صتدعاء  عن  بالتوقف  لها،  بيان  يف  �لفل�صطيني، 

“جتمع  �إذ�عة منب �حلرية مبدينة �خلليل �أين �لقو��صمي، ورئي�ص  �إد�رة  عن رئي�ص جمل�ص 

.
10

�صباب �صّد �ال�صتيطان“ يف حمافظة �خلليل عي�صى عمرو

�الأ�صري  فتح  حركة  يف  �لقيادي  زوجة  �لبغوثي،  فدوى  �ملحامية  �الحتالل  �صلطات  َمنعت   •

دعمها  ب�صبب  �الأمني،  �ملنع  بحجة   ،2019 �صنة  حتى  زوجها  زيارة  من  �لبغوثي،  مرو�ن 

.
11

ملوقف �الأ�رشى يف �الإ�رش�ب عن �لطعام، بح�صب ما كتبت عب ح�صابها على �لفي�صبوك

 Avichai مندلبليت  �أفيحاي  �لعام  و�لنائب  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  و�فق   •

يف  معه  للتحقيق  �صتاينتز  يوفال  �لطاقة  وزير  ��صتدعاء  �ل�رشطة  طلب  على   Mandelblit
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�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قامت  �الأملانية. كما  �لغو��صات  بق�صية �صفقة  تتعلق  ف�صاد“  “�صبهات 
باحتجاز �صتة م�صوؤولني على خلفية �لتحقيقات يف �لق�صية ذ�تها، بينهم مقربون من رئي�ص 

.
12

�لوزر�ء بنيامني نتنياهو، وقادة ع�صكريون �صابقون

�جلريح  �الأ�صري  ��صت�صهاد  و�ملـحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قر�قع،  عي�صى  �أعلن   •

“هد��صا عني كارم“ يف �لقد�ص، مـتاأثر�ً  ر�ئد �ل�صاحلي يف ق�صم �لعناية �ملـكثفة فـي م�صت�صفى 

“�إ�رش�ئيل“  قر�قع  وحّمل   .2017/8/6 يف  �عتقاله  لـحظة  بـها  �أ�صيب  �لتي  �حلرجة  بجروحه 

�مل�صوؤولية عن ��صت�صهاد �ل�صاحلي، و�تهمها باإعد�مه باإطالق �لر�صا�ص �حلي عند �عتقاله من 

.
13

م�صافة �صفر

الثالثاء، 2017/9/5

�أم هارون  ُكبّانيّة  طردت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بالقوة عائلة �صما�صنة من منزلها يف   •

يف حي �ل�صيخ جر�ح و�صط مدينة �لقد�ص �ملحتلة، بعد �صدور قر�ر باال�صتيالء عليه، ل�صالح 

.
14

جمعيات ��صتيطانية متطرفة

�لتقى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، يف مكتبه مبدينة   •

Peter Maurer. وتطرق �ل�صنو�ر  غزة، رئي�ص �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر بيرت ماورير 

�لفل�صطينيني.  �الأ�رشى  معاناة  وبنّي  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ل�صعبة  �الإن�صانية  لالأو�صاع 

معايري تطبيق  من  للتاأكد  �الأحمر  �ل�صليب  �أمام  �ملوؤ�ص�صات  جميع  فتح  على  �ل�صنو�ر   و�أكد 

.
15

�لقانون �لدويل �الإن�صاين

�أجرى رئي�ص �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر بيرت ماورير، خالل زيارته لقطاع غزة، لقاء�ت   •

مع �أهايل �الأ�رشى، ومز�رعني، و�صيادين، وحقوقيني، و�أكادييني جامعيني، وذلك لالطالع 

.
16

على �لو�صع �الإن�صاين يف �لقطاع

�صجون  يف  �الأ�رشى  �إن  يو�صف:  ح�صن  �ملحرر،  �الأ�صري  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  �لنائب  قال   •

�الأحر�ر“،  “وفاء  �صفقة  غر�ر  على  “م�رشفة“  تبادل  ب�صفقة  ياأملون  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�ملوؤ�ص�صة  قبل  من  و��صحاً  تق�صري�ً  هناك  �أن  على  و�صدد  �ل�صجان.  قيد  من  مع�صمهم  تفك 

.
17

�لر�صمية �لفل�صطينية �لتي متثلها �ل�صلطة يف �ل�صفة جتاه ق�صية �عتقال �لنو�ب

�لوقائي  �الأمن  جهاز  م�صوؤول  مكتب  مدير  �عتقال  عن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  ك�صف   •

�لفل�صطيني يف جنني �ل�صابط جالل ناجي �ل�صويطي، يف 2017/8/17، بتهمة �لتحري�ص عب 

.
18

�لفي�صبوك �صّد �الإ�رش�ئيليني

�إن  �مل�صرتكة،  �لعربية  �لقائمة  يف  �لقد�ص  جلنة  رئي�ص  �لطيبي،  �أحمد  �لكني�صت  يف  �لنائب  قال   •

�ملقد�صيني،  �إر�دة  لك�رش  �ملتطّرفة،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صنّها  �لتي  �لبائ�صة  “�ملحاوالت 
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�لبيت  على  لليهود  ملكية  بوجود  �الدعاء  “�إن  قائالً:  وتابع  و�لزو�ل“.  �لف�صل  �إىل  م�صريها 

الأ�صحابها  تابعة  �لغربية  �لقد�ص  يف  �ملنازل  مئات  �إن  بالقول  يقابل  �أن  يجب   48 نكبة  قبل 

�لفل�صطينيني قبل �لنكبة، و�ُصلبت منهم بعدها، وما ز�لو� يتلكون �أور�قاً ثبوتية وطابو بهذه 

.
�ملنازل“19

�أ�صدرت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية تقرير�ً حول �أعد�د �ل�صحايا و�ملعتقلني   •

و�ملحا�رشين �لفل�صطينيني منذ بدء �الأحد�ث يف �صورية �صنة 2011. ووفق �لتقرير فاإن ح�صيلة 

3,571، بينهم  �إىل  �لعمل من توثيقهم و�صلت  �لذين متكنت جمموعة  �لفل�صطينيني  �ل�صحايا 

198 الجئاً والجئة فل�صطينياً ق�صو� يف �صورية  �أّن  �إىل  �لعمل  �مر�أة. و�أ�صارت جمموعة   462

يف  �ملعتقلون  �أما  �ملحا�رش.  �لريموك  خميم  من  �أغلبهم  �لطبية،  و�لرعاية  �لغذ�ء  نق�ص  نتيجة 

.
20

�صجون �لنظام من �لفل�صطينيني فو�صل عددهم �إىل 1,633، بينهم 103 ن�صاء

�حل�صور  �إ�صعاف  �إىل  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لقد�ص،  يف  �مل�صيحية  �لكنائ�ص  روؤ�صاء  قال   •

“�نتهاكات  ب�صاأن  قلقهم  عن  م�صرتك،  بيان  يف  �لكنائ�ص،  روؤ�صاء  وعّب  �ملدينة.  يف  �مل�صيحي 

�لكنائ�ص  �ملقد�صة وي�صمن حقوق  �ملو�قع  �لذي يحكم  )�ل�صتاتيكو(  �لر�هن  للو�صع  �إ�رش�ئيل 

.
و�متياز�تها“21

ر�أي،  ق�صايا  يف  مو�طنني  العتقال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دولية  حقوقية  منظمات  �نتقدت   •

�الإن�صان حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية  وذكرت  فور�ً.  عنهم  باالإفر�ج   وطالبت 

Office of the High Commissioner for Human Rights )OHCHR(l، يف بيان لها: “�إن 

�ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من   19 �ملادة  مبوجب  مكفول  �لتعبري  حرية  يف  �حلّق 

 .“2014 و�ل�صيا�صية، وهي معاهدة ملزمة حلقوق �الإن�صان �صدقت عليها فل�صطني طوعاً يف 

�الإن�صان  حقوق  مد�فعي  �أحد  “�عتقال  فيه  عدَّت  بياناً  �لدولية  �لعفو  منظمة  �أ�صدرت  كما 

�لفل�صطينيني النتقاده �ل�صلطات �لفل�صطينية على �لفي�صبوك مبثابة هجوم م�صني على حرية 

.
�لتعبري“22

�أكد وزير �القت�صاد �لفرن�صي برونو لومري Bruno Le Maire �أن فرن�صا تنوي �الإبقاء على   •

م�صاعد�تها �ملقدمة لل�صلطة �لفل�صطينية ل�صنة 2018، كما كانت عليه يف �صنة 2017، على �لرغم 

.
23

من �لقيود يف �مليز�نية �لوطنية

رئي�صة   Esther Hayut حيوت  �إ�صتري  �لقا�صية  �الإ�رش�ئيلية  �لق�صاة  تعيني  جلنة  �نتُخبت   •

حيوت  و�صتبد�أ   .Miriam Naor ناوؤور  مرمي  للقا�صية  خلفاً  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  للمحكمة 

ملدة  �لعليا  �ملحكمة  رئا�صة  و�صتتوىل   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  باأو�خر  مهامها  مبز�ولة 

.
24

�صتة �أعو�م
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ووزيرة  �لدفاع،  ووزير  �حلكومة،  رئي�ص  �إىل  �للهجة  �صديد  خطاباً  بت�صيلم  منظمة  �أر�صلت   •

�لهدم  �أن  من  فيه  حذرت  �الإ�رش�ئيليني،  �ملدنية  �الإد�رة  ورئي�ص  �الأركان،  وورئي�ص  �لعدل، 

فاإنهم  تنفيذه  مّت  ما  �إذ�  و�أنه  حرب،  جرية  هي  �الأحمر  وخان  �صو�صيا  لتجمعات  �ملُخطط 

.
25

يتحملون �مل�صوؤولية �ل�صخ�صية عن تنفيذه

االأربعاء، 2017/9/6

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �إن �لبناء �ال�صتيطاين   •

مع مقارنة   %85l بن�صبة   2017 �صنة  بد�ية  منذ  �رتفع  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف   �الإ�رش�ئيلي 

56 خطة  “�إ�رش�ئيل“ طرحت ما ال يقل عن  2016. وذكر عريقات، يف بيان �صحفي، �أن  �صنة 

.
لبناء 4,909 وحد�ت ��صتيطانية بني كانون �لثاين/ يناير و�آب/ �أغ�صط�ص 262017

�صدد �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار على �أن حركته لن تتدخل يف �ل�صوؤون �لعربية   •

جانبنا  �إىل  وقف  ملن  �أوفياء  “نحن  وقال:  �جلهادية،  بو�صلتها  تنحرف  ال  حتى  �لد�خلية 

و�صاعدنا“. و�أ�صاف �لزهار، خالل لقاء مع ف�صائية �مليادين، �أن هناك �أنظمة حتيط بفل�صطني 

�لعرب و�لرئي�ص حممود  �لزعماء  �لفل�صطينيني وتعتقل من ي�صاعدهم، و�أن بع�ص  ال ت�صاعد 

.
27

عبا�ص ير�هنون على خروج �أهل غّزة بوجه �ملقاومة

�صادق رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، وباإجماع �للجنة �ملركزية حلركة فتح، على   •

ف�صل 35 من قياد�ت فتح نهائياً؛ من بينهم قادة ونو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي ممن ينا�رشون 

�لف�صل طردهم من وظائفهم يف  �ملف�صول من �حلركة حممد دحالن. وي�صمل قر�ر  �لقيادي 

 .
28

�خلدمة �لع�صكرية و�ملدنية، و�إلغاء �صفاتهم �لت�رشيعية ومهامهم �لتنظيمية

�صالح  قطعة   30 م�صادرة  جرت  �إنه  �أدرعي  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  با�صم  �لناطق  قال   •

من خمتلف �الأنو�ع، مبا فيها �صبع بنادق هو�ئية يف ر�م �هلل. و�أ�صاف قائالً: “يف �ملعركة �صّد 

4,218 دوالر[ و�صيارتني من جمعية خريية يف  ]نحو  �آالف دينار   3 حما�ص متت م�صادرة 

قطعة   250 م�صادرة  جرت  �إنه  �أدرعي  وقال  �إرهابية“.  ن�صاطات  لتمويل  ��صتعملت  �خلليل، 

.
�صالح منذ بد�ية 292017

 Bezalel Smotrich �صموتريت�ص  بت�صلئيل  �ليهودي  �لبيت  حزب  عن  �لكني�صت  ع�صو  قدم   •

�قرت�حاً خلطة حكومية “تق�صي على �لتطلعات �لوطنية �لفل�صطينية �إىل �الأبد“، على حّد قوله. 

�آلية حكومية تتوىل عملية تقدمي تعوي�صات �صخمة لتحفيز  وحتدث فيها عن مقرتح الإقامة 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  “حّل  �خلطة:  بنود  يف  وجاء  �لغربية.  �ل�صفة  من  �لهجرة  على  �لعرب 

وفر�ص �لقانون �الإ�رش�ئيلي على كافة مناطق يهود� و�ل�صامرة، وزيادة �ال�صتيطان وم�صاعفة 
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عدد �ل�صكان �ليهود يف يهود� و�ل�صامرة بثالثة �أ�صعاف على �الأقل“، د�عياً �إىل “�لق�صاء على 

.
�أي �أمل لقيام دولة فل�صطينية“30

�لدولية �للجنة  رئي�ص  مع  لقائه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   • 

حركة  لدى  �الإ�رش�ئيليني  �الأ�رشى  عن  متحدثاً  �لقد�ص،  يف  ماورير  بيرت  �الأحمر  لل�صليب 

“نحن نتعامل مع وح�صية ال حتتمل؛ �حتجاز جثتي جنديني دون توفري معلومات  حما�ص: 

عن م�صريهما. ولي�ص �أقل �أهمية من ذلك، لدينا �إ�رش�ئيليان بريئان حمتجز�ن يف غزة، و�أنت 

.
طلبت بزيارتهما، ونحن طلبنا معلومات عن م�صريهما، ولكن مّت رف�ص �لطلبات“31

يوماً  تكن  مل  �لعربي  �لعامل  مع  “�إ�رش�ئيل“  عالقات  �إن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�أف�صل حاالً مما هي عليه �ليوم، و�أ�صاد بـ“�النفر�ج“ يف عالقة “�إ�رش�ئيل“ مع �لدول �ل�صنية 

�ملعتدلة يف �ملنطقة، �لتي �أقر نتنياهو باأن هذه �لعالقات مل ت�صل بعد �إىل مرحلة �عرت�ف �لدول 

بها ب�صكل علني. وقال نتنياهو لدبلوما�صيني �إ�رش�ئيليني، خالل حفل “رفع نخب“ مبنا�صبة 

عيد ر�أ�ص �ل�صنة �ليهودية يف وز�رة �خلارجية يف �لقد�ص، �إن �لتعاون بني “�إ�رش�ئيل“ و�لبلد�ن 

.
�لعربية قائم “بطرق عدة وعلى م�صتويات خمتلفة“32

قررت حمكمة �ل�صلح يف مدينة حيفا متديد �عتقال �ل�صيخ ر�ئد �صالح حتى �نتهاء �الإجر�ء�ت   •

تهم  فيها  له  ن�صبت  �صّده  �تهام  الئحة  �لنيابة  قدمت  �أن  بعد  �لقر�ر  وجاء  بحقه.  �لقانونية 

“�لتحري�ص على �لعنف و�الإرهاب يف ت�رشيحات �ألقاها عقب عملية �لقد�ص �لتي نفذها ثالثة 
يف  حمتجز�ً  ز�ل  ما  �إّنه  �ملحكمة،  يف  �صالح،  ر�ئد  �ل�صيخ  وقال  �لفحم“.  �أم  مدينة  من  �صبان 

يكن  وال  عليا،  جهات  من  قر�ر�ً  “هناك  �أن  و�أخبه  به  �لتقى  �ل�صجن  مدير  و�إن  مرحا�ص، 

.
نقلك“33

اخلمي�س، 2017/9/7

�الأجو�ء  من  ق�صفت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جلي�ص  تابعة  طائرة  �أن  �ل�صوري  �جلي�ص  �أعلن   •

�إىل  �أدى  ما  حماة،  ريف  يف  م�صياف  مدينة  من  بالقرب  له،  تابعاً  ع�صكرياً  موقعاً  �للبنانية 

�أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  ومَلّح  مادية.  خ�صائر  ووقوع  �ثنني،  عن�رشين  مقتل 

�لعا�رشة  �لقناة  نقلتها  ت�رشيحات  يف  وقال  �لهجوم،  عن  “�إ�رش�ئيل“  م�صوؤولية  �إىل  ليبمان 

�صيء  كل  و�صتفعل  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �صيناريو  لكل  م�صتعدة  “�إ�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلية: 

�خلطوط بتعدي  كانت  جهة  الأي  ت�صمح  لن  دم�صق...  �إىل  �إير�ن  من  �صيعي  ممر  وجود   ملنع 

.
�حلمر�ء“34
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قال رئي�ص �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر بيرت ماورير، يف موؤمتر �صحفي عقده يف �لقد�ص   •

�لنا�ص؛  لدى  �الأمل  فقد�ن  �لغربية  ولل�صفة  لغزة  زيارتي  خالل  �صعقني  “ما  �إن  �ملحتلة، 

�مل�صتوطنات  ب�صبب  �ل�صفة  يف  وفقد�نه  �ل�صعبة،  �الإن�صانية  �الأو�صاع  ب�صبب  غزة  يف  فقد�نه 

.
و�ال�صتيطان“35

و�لعاجل  �ل�رشيع  �لتحرك  ب�رشورة  �لدويل  �ملجتمع  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  طالب   •

�أغ�صط�ص  �آب/  �لروهينغا يف بورما بعد تعر�صهم ملجازر م�صتمرة منذ نهاية  لنجدة م�صلمي 

2017، على يد جي�ص ميامنار. و�صدد �أحمد بحر، �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، يف 

وقفة ت�صامنية نظمها �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي يف قطاع غزة، �أن ما يح�صل يف بورما “عملية 

.
�إبادة جماعية للم�صلمني حتت �صمع وب�رش �لعامل“36

�لبلدة �لقدية  �إد�رة  �إن منح �مل�صتوطنني �صلطة  قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول   •

يف �خلليل حماولة من نتنياهو ال�صتثمار �ملناخ �ل�صائد لفر�ص �ملزيد من �لوقائع على �الأر�ص، 

.
37

م�صدد�ً على �أن �لباب �لفل�صطيني مغلق �أمام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

بـ“�للجنة  ُت�صمى  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل �جلل�صة �الأوىل ملا   •

�إىل خارج  �الأفارقة  �ألف الجئ من   20 مّت طرد نحو  �إنه  �ملت�صللني“،  �لوز�رية ملعاجلة ظاهرة 

.
“�لبالد“38

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  �الأميني  عدد  باأن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  معطيات  �أفادت   •

�لفل�صطينية بلغ نحو 90 �ألفاً يف �لفئة �لعمرية 15 عاماً فاأكرث، �أي بن�صبة 3.1l%. وذكر �جلهاز 

�أن هناك حتوالت و��صحة طر�أت على معدالت �الأمية خالل �لـ 19 عاماً �ملا�صية، حيث �أ�صارت 

�لبيانات �إىل �نخفا�ص كبري يف معدل �الأمية منذ �صنة 1997، �لتي بلغت 13.9l%. وقال �جلهاز 

�إن معدالت �الأمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ُتعّد من �أقل �ملعدالت يف �لعامل، حيث بلغ معدل �الأمية 

عاملياً  �الأمية  معدل  وبلغ   ،2016 �صنة  يف   %24.8l �لعربية  �لدول  يف  فاأكرث  عاماً   15 �أفر�د  بني 

UNESCO لالإح�صاء  �ليون�صكو  معهد  بيانات  ح�صب   ،%13.8l فاأكرث  عاماً   15 �أفر�د   بني 

.
39Institute for Statistic (UIS)l

قال موقع �أن �آر جي �الإ�رش�ئيلي �إن �حلكومة �مل�رشية بد�أت م�رشوعاً لرتميم كني�ص يهودي   •

مالية  بكلفة  �الإ�صكندرية،  مدينة  يف  ميالدية   1354 �صنة  يف  بناوؤه  مّت  �إلياهو“،  “�لنبي  ُي�صمى 

تقدر مباليني �لدوالر�ت، على �لرغم من �أن �ملدينة ال ت�صم �صوى ثمانية يهود فقط معظمهم 

.
40

من �مل�صنني
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اجلمعة، 2017/9/8

قال �لنائب جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، �إن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي   •

ت�رشيح  يف  �خل�رشي،  وقال  �حلياة.  مناحي  كل  ي�صيب  �خلطرية  باآثاره  غزة  قطاع  �صّد 

�صحفي، �إن 80l% من �صكان �لقطاع يعي�صون حتت خّط �لفقر، ومعدالت �لبطالة بني �ل�صباب 

.
41ً

جتاوزت �لـ 60l%، وهما �لن�صبتان �الأعلى عامليا

�لوطني  باملجل�ص  تعرتف  ال  حركته  �إن  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  �لزهار،  حممود  قال   •

�صتكون  حما�ص  م�صاركة  دون  من  جديدة  تنفيذية  جلنة  ت�صكيل  و�إن  �حلايل،  �لفل�صطيني 

“فا�صلة“. ودعا لعقد جل�صة جديدة للمجل�ص وفق �التفاق �لذي �أبرم يف �لقاهرة �صنة 2011. 
دول  مع  عالقات  باإقامة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  تفاخر  �أن  و�أ�صاف 

.
42

عربية، يثل “مرحلة �صاذة“ من مر�حل تاريخ �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية

طالبت �لف�صائل �لفل�صطينية �ملجتمع �لدويل بالتدخل �لعاجل لوقف جر�ئم �الإبادة �لتي يرتكبها   •

جي�ص ميامنار. فقد طالب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية بو�صع حّد 

للجر�ئم �لتي ترتكب بحقهم، موؤكد�ً وقوف �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل جانبهم. كما دعت حركة 

�إىل حماية م�صلمي �لروهينغا. بدورها د�نت  �لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي  �جلهاد �الإ�صالمي، 

.
حركة فتح “�ملذ�بح �صّد �مل�صلمني يف ميامنار“43

دعت حركة �جلهاد �الإ�صالمي حركتي حما�ص وفتح �إىل �لرت�جع عن خطو�تهما �الأخرية من   •

�أجل حتقيق �مل�صاحلة. وقال �لقيادي يف �جلهاد خالد �لبط�ص: “ندعو �إخو�ننا يف حما�ص ل�صحب 

�لذر�ئع بحّل �للجنة �الإد�رية كبادرة ح�صن نية، وكا�صتجابة ملطلب �لقوى و�لنخب �لوطنية يف 

فل�صطني“. كما حّث �لبط�ص حركة فتح و�لرئي�ص حممود عبا�ص على “�لعودة عن �الإجر�ء�ت 

�لعقابية �ملفرو�صة بحّق �أبناء قطاع غزة كبادرة ح�صن نية من طرفهم“ جتاه جهود حتقيق 

.
44

�مل�صاحلة

�أبلغ حمامي �صارة نتنياهو  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �لنائب  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  قال بيان لوز�رة   •

��صتخد�م  ب�صوء  �تهامها  ب�صبب  للمحاكمة  تقديها  �إمكانية  يدر�ص  �أنه   Sara Netanyahu

�الئتمان  و�إ�صاءة  “�الحتيال  عب  �صخ�صية  منافع  على  ح�صولها  وب�صبب  �لعامة،  �الأمو�ل 

رئي�ص  مكتب  ميز�نية  من  عليها  �أنفقت  خا�صة،  ملاآدب  ثمينة  طعام  وجبات  طلب  ق�صية  يف 

�إقامة  مقري  يف  دوالر،  �ألف   102 نحو  �أي  �صيكل،  �ألف   359 نحو  قيمتها  وبلغت  �حلكومة، 

.
�لزوجني �لر�صمي و�خلا�ص“45

�أقيم يف مدينة رفح �لفل�صطينية حفل زفاف ملئتي �صاب و�صابة فل�صطينية، مببادرة جمتمعية،   •

.
46

وبرعاية حركة حما�ص
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�لعائدين  غزة  حجاج  لدخول  “��صتثنائياً“،  �حلدودي،  رفح  معب  �مل�رشية  �ل�صلطات  فتحت   •

من �ل�صعودية؛ بعد �أد�ء فري�صة �حلج. وقالت هيئة �ملعابر و�حلدود، �لتابعة لوز�رة �لد�خلية 

بغزة، يف بيان �صحفي: “�صيكون فتح �ملعب فقط لعودة 500 حاج دفعة و�حدة، ولن ي�صمح 

.
بعودة �لفل�صطينيني �لعالقني يف �جلانب �مل�رشي“47

�إخالء عائلة �صما�صنة من  �لقد�ص ور�م �هلل، بقوة،  �الأوروبي يف  �صجبت بعثات دول �الحتاد   •

بيتها يف حي �ل�صيخ جر�ح �لفل�صطيني يف �رشقي �لقد�ص يف 2017/9/5، م�صرية �إىل �أنه �الإخالء 

.
48

�الأول يف �ل�صيخ جر�ح منذ ثمانية �أعو�م

ال�صبت، 2017/9/9

�ل�صيا�صي  �ملكتب  ورئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�صل   •

للحركة يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إىل �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة، على ر�أ�ص وفد رفيع من 

قياد�ت �حلركة يف �لد�خل و�خلارج، الإجر�ء حمادثات مع م�صوؤولني م�رشيني يف �صاأن �لعديد 

من �لق�صايا. وير�فق هنية، �إ�صافة �إىل �ل�صنو�ر، ع�صو� �ملكتب �ل�صيا�صي خليل �حلية وروحي 

�إىل �لوفد من قياد�ت  �لق�صام مرو�ن عي�صى. و�صين�صم  �لعام لكتائب  �لقائد  م�صتهى، ونائب 

.
49

�خلارج ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة مو�صى �أبو مرزوق

�أوقفت �ل�صلطة �لفل�صطينية خم�ص�صات موؤ�ص�صة نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، بقر�ر من رئي�ص   •

.
50

�ل�صلطة حممود عبا�ص، دون تقدمي �أ�صباب لذلك

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و��صل �أبو يو�صف، �إن ما يدور حول   •

خطة خريطة طريق �أمريكية �صيتم تقديها للجانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، قريباً، تدعو 

�إىل �إقامة حكم ذ�تي حمدود للفل�صطينيني، مقابل ن�صف “حّل �لدولتني“. و�أ�صاف �أبو يو�صف 

“�حلّل  �إطار  يف  للفل�صطينيني،  �القت�صادية“  “�لت�صهيالت  تقدمي  �أي�صاً،  تت�صمن،  �خلطة  �أن 

.
�الإقليمي“51

�ملتمثلة بتقلي�ص  �الأونرو�  �لرد على �صيا�صة وكالة  بحث �جتماع عقد يف مدينة قلقيلية �صبل   •

خدماتها �ملقدمة يف �لقطاع �ل�صحي، خ�صو�صاً م�صت�صفى �لوكالة. وقرر �ملجتمعون ت�صكيل 

جلنة الإعد�د برنامج فعاليات للت�صدي لقر�ر�ت �لوكالة �لدولية، و�أكدو� مقاطعة مدير عمليات 

�الأونرو� بال�صفة �لغربية. و�أجمعو� على �رشورة توجيه ر�صائل للمفو�ص �لعام لالأمم �ملتحدة 

.
52

يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، يعربون فيها عن �حتجاجهم على �صيا�صة �الأونرو� يف �ل�صفة

للتحر�ص  تعر�صن  جمند�ت  �صّت  كل  بني  من  و�حدة  جمندة  �أن  �إ�رش�ئيلية  در��صة  �أظهرت   •

60l% من  �جلن�صي يف �أثناء خدمتهن �لع�صكرية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. و�أظهرت �لدر��صة �أن 

.
53

�مل�صتطلعة �آر�وؤهن �صهدت وحد�تهن �لع�صكرية عمليات حتر�ص جن�صي
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يف  �الأرثوذك�صية  �ليونانية  �لبطريركية  خارج  م�صيحي  فل�صطيني  متظاهر  مئتا  نحو  جتّمع   •

با�صتقالته  مطالبني  �لثالث،  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  على  �حتجاجاً  �لقد�ص،  يف  �لقدية  �لبلدة 

بالبطريرك  تندد  الفتات  بع�صهم  ورفع  لالإ�رش�ئيليني،  للكني�صة  تابعة  �أر��ص ٍ ببيع  التهامه 

.
54

وتتهمه بعدم �الأمانة

االأحد، 2017/9/10

�لو�صع يف قطاع غزة بقوله  �أرغمان  �الإ�رش�ئيلي ند�ف  �ل�صاباك  و�صف رئي�ص رئي�ص جهاز   •

يف  تعاظم  عمليات  جانب  �إىل  �أمنياً،  م�صتقرة  منظومة  هي  �لقطاع،  يف  �ل�صائدة  �ملنظومة  “�إن 
و�دعى  “م�صلل“.  هدوء  هو  حالياً  �ل�صائد  �لهدوء  �إن  وقال  حما�ص“،  قبل  من  وبنائها  �لقوة 

�أرغمان �أن “حما�ص ت�صتثمر مو�رد كبرية يف ��صتعد�دها للمعركة �لقادمة على ح�صاب رفاهية 

عالقاتها  تعزيز  تو��صل  فيما  ع�صكرية،  ملو�جهة  �الآن  من  م�صتعدة  “�حلركة  و�أن  �ملو�طن“، 

�ال�صرت�تيجية مع �ملحور �ل�صيعي، وتقوم ببناء مركز لها يف لبنان“. وقال �أرغمان �إن �لو�صع 

�الأمني يف �ل�صفة �لغربية �أ�صبح “ه�صاً“، و�دعى �أنه مّت �إحباط �أكرث من مئتي هجوم فل�صطيني 

.
55

منذ بد�ية �صنة 2017، من بينها حماوالت خطف �إ�رش�ئيليني

�أكد �لقيادي يف حركة حما�ص �أ�صامة حمد�ن �أن زيارة رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص   •

�إقامة عالقات جيدة  �إىل  �ل�صاعية  �لقاهرة، هي جزء من �صيا�صات �حلركة  �إىل  �إ�صماعيل هنية 

.
56

ومتو�زنة مع حميطها �لعربي و�الإ�صالمي

�ل�صابق مو�صيه يعلون هجوماً الذعاً �صّد وزر�ء يف �حلكومة  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �صّن وزير   •

“�إ�رش�ئيل“. وقال يعلون:  و�أع�صاء حزب �لليكود، يف موؤمتر ُعِقد يف �إحدى �ملدن �ملركزية يف 

Henkin �للذين  “�أيدينا ُملطخة بدماء عائلة �لدو�ب�صة يف قرية دوما، وبقتل �لزوجني هنكني 
.
ُقتاِل �نتقاماً على ما حدث يف دوما“57

قرب  �جلديدة  عميحاي  م�صتعمرة  بناء  بعملية  �لبدء  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صابعة  �لقناة  ك�صفت   •

.
نابل�ص، و�لتي �صتخ�ص�ص مل�صتوطني بوؤرة عمونا �لتي مّت �إخالوؤها بد�ية �صنة 582017

�أعلنت “جمعية �لعلماء �مل�صلمني يف �جلز�ئر“ �أنها تنتظر وعد�ً من �ل�صلطات �مل�رشية لل�صماح   •

بدخول قافلة م�صاعد�ت لقطاع غزة، حمتجزة بالقاهرة، منذ منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2017، 

.
59

معربة عن تخوفها من تعر�ص حمتويات �لقافلة من �أدوية و�أجهزة �لطبية للتلف

�لتح�صريي  �لد�ئمني  �ملندوبني  �جتماع  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعامة  �الأمانة  مبقر  ُعقد   •

الجتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب يف دورتهم ن�صف �ل�صنوية �لعادية. وو�فق جمل�ص �جلامعة 

على مقرتح فل�صطيني بت�صكيل جلنة خما�صية ت�صم رئا�صة �لقمة )�الأردن(، ورئا�صة �ملجل�ص 
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�لع�صو  �لعربية  و�لدولة  للجامعة،  �لعام  و�الأمني  فل�صطني،  ودولة  )جيبوتي(،  �لوز�ري 

يف د�ئمة  غري  ع�صوية  نيل  “�إ�رش�ئيل“  ملحاولة  للت�صدي  وذلك  )م�رش(،  �الأمن  جمل�ص   يف 

.
جمل�ص �الأمن ل�صنتي 2019–602020

قال وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف �إن قطاع غزة ي�صهد �أو�صاعاً ماأ�صاوية نتيجة   •

�صحفي  موؤمتر  خالل  الفروف،  و�أ�صاف  عليه.  �ملفرو�ص  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ��صتمر�ر 

خالل زيارة �ل�صعودية، �أن مو�صكو حتاول �لتو�صط بني حركتي حما�ص وفتح لتحريك ملف 

.
61

�مل�صاحلة �لفل�صطينية وتطبيق �تفاقياتها

االإثنني، 2017/9/11

�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ وتوغو �إلغاء �لقمة �الإفريقية �الإ�رش�ئيلية �لتي كانت مقررة يف ت�رشين �الأول/   •

�أكتوبر 2017 يف توغو، بناء على طلب رئي�صها فور جنا�صينجبي Faure Gnassingbé. وقال 

ناطق با�صم �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �إن “نتنياهو ��صتجاب لطلب جنا�صينجبي، باإرجاء موعد 

�لقمة �الإفريقية - �الإ�رش�ئيلية �إىل موعد يجري �التفاق عليه بني �لبلدين“. وقال جنا�صينجبي 

�الإفريقية  �لقمة  �إرجاء  �أن  ويبدو  لها“.  وو��صعاً  جدياً  “�إعد�د�ً  يتطلب  �لقمة  جناح  �إن 

�الإ�رش�ئيلية، جرى حتت �صغوط فل�صطينية وعربية و�إفريقية، �صّد “�لتوغل �الإ�رش�ئيلي يف 

.
�لدول �الإفريقية“62

�لوطني  �ملجل�ص  �نعقاد  “قر�ر  �إن  �الأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

على �ملوعد  نقرتح  “نحن  �الأحمد:  قال  �ملوؤمتر،  �نعقاد  موعد  وحول  عنه“.  رجعة  وال   قائم، 

.
�للجنة �لتنفيذية كونها �صاحبة قر�ر، تر�صل �قرت�حها للرئي�ص بعد عودته من �الأمم �ملتحدة“63

يف  �ملكتب  �أع�صاء  من  وعدد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �لتقى   •

يف  �لوفد،  و�أكد  فوزي.  خالد  �لوزير  �مل�رشية  �لعامة  �ملخابر�ت  رئي�ص  و�خلارج،  �لد�خل 

با�صتخد�م �ل�صماح  وعدم  م�رش،  و��صتقر�ر  �أمن  على  حما�ص  حر�ص  �صحفي،   ت�رشيح 

لعقد  ��صتعد�ده  على  �لوفد  و�أكد  م�رش.  باأمن  للم�صا�ص  �ل�صور  من  �صورة  باأي  غزة  قطاع 

موؤكد�ً  تنفيذه،  �آليات  وحتديد  �تفاق  الإبر�م  فور�ً،  �لقاهرة  يف  فتح  حركة  مع  حو�ر  جل�صات 

على ��صتعد�د حما�ص حلّل �للجنة �الإد�رية فور�ً، ومتكني حكومة �لوفاق �لوطني من ممار�صة 

.
64

مهامها و�إجر�ء �النتخابات

�لفل�صطينيني بدالً من  �قت�صادي مع  �إىل �صالم  �أييلت �صاكيد  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  دعت وزيرة   •

“مكافحة  موؤمتر  خالل  �صاكيد،  وقالت  فا�صلة.  �صيا�صية  عملية  يف  �لدويل  �ملجتمع  دخول 

جهود�ً  نبذل  �أن  يجب  هرت�صليا،  يف   World Summit on Counter-Terrorism �الإرهاب“ 
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كبرية لتطوير �القت�صاد �لفل�صطيني. ودعت �أرباب �لعمل �الإ�رش�ئيليني لت�صغيل �لفل�صطينيني 

.
65

�لذين يلكون ت�صاريح عمل بدالً من �الأفارقة �ملت�صللني

و�لتقنيات  للبيئة  �ل�صديقة  �خل�رش�ء  �لطاقة  تكنولوجيا  لتوريد  �تفاقاً  �ل�صني  وّقعت   •

�ملالية  �أعلنته وز�رة  300 مليون دوالر، بح�صب ما  “�إ�رش�ئيل“، بقيمة  �ملتقدمة من  �لزر�عية 

.
66

�الإ�رش�ئيلية

�الإعالن عن �إنهاء �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تدريبات حتاكي �صيناريوهات عدة؛ للتّعامل مع عملية   •

وتعر�ص  م�صتعمر�ت،  �إخالء  وعملية  للحدود،  حماذية  �إ�رش�ئيلية  ملناطق  م�صلحني  �قتحام 

.
67

مناطق �إ�رش�ئيلية لو�بل من �ل�صو�ريخ

هدمت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي جد�ر�ً ونفذت �أعمال جتريٍف يف مقبة �ل�صهد�ء �ملال�صقة   •

.
68

ملقبة �ليو�صفية، �ملال�صقة ل�صور �لقد�ص �لتاريخي من جهة باب �الأ�صــباط

على  �حتجاجاً  �آيري�ص،  بوين�ص  �الأرجنتينية،  �لعا�صمة  يف  �الأرجنتينيني  من  �الآالف  تظاهر   •

زيارة رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، �لذي و�صل �إىل �الأرجنتني، يف بد�ية جولة 

نتنياهو  فيها  �صبهو�  �لعا�صمة،  جدر�ن  على  الفتات  �لنا�صطون  وعلّق  �لالتينية.  �أمريكا  يف 

.
69Hitler بهتلر

فازت �رشكة �إ�رش�ئيلية باأول مناق�صة �أعلنتها هيئة �جلمارك �الأمريكية لبناء جد�ر عازل على   •

�لفرع   ،Elta North America �أمريكا  نورث  �إلتا  �رشكة  درجت 
ُ
�أ فقد  �ملك�صيك.  مع  �حلدود 

�الأمريكي لـ“�إ�رش�ئيل �إيرو�صبي�ص �إند��صرتيز Israel Aerospace Industries“، على �لقائمة 

.
70

�لق�صرية لل�رشكات �ملر�صحة لتنفيذ م�رشوع بناء �جلد�ر

الثالثاء، 2017/9/12

�أبدت مرونة وجهوزية  �أن حركته  �أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي بحركة حما�ص ح�صام بدر�ن   •

و��صتعد�د�ً كامالً وو��صحاً خالل �للقاء�ت �جلارية مع �مل�صوؤولني �مل�رشيني بالقاهرة لتقدمي 

كل ما يلزم من �أجل �إجناح �مل�صاحلة. و�أعرب عن �أمله باأن ترد �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة 

.
71

فتح وقياد�تها باإيجابية تتنا�صب مع مرونة حما�ص

قال �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح ماجد �لفتياين، رد�ً على �لبيان �لذي �أ�صدرته حركة   •

يف  و�لبدء  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  ومتكني  �الإد�رية،  �للجنة  حلّل  ��صتعد�دها  حول  حما�ص 

حو�ر فوري مع فتح يف �لقاهرة، قائالً: “مل نطلع على فحوى �لبيان، ولكن �الأخوة يف حما�ص 

.
يعلمون جيد�ً �أن م�صرية �حلو�ر�ت طالت و�ل�صعب �لفل�صطيني ينتظر“72
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�إ�رش�ئيلية،  عدو�نية  نو�يا  من  مرة  ر�أفت  بلبنان  حما�ص  حركة  يف  �الإعالمي  �مل�صوؤول  حّذر   •

عززتها تهديد�ت �الحتالل ومناور�ت �صمال فل�صطني �ملحتلة، موؤكد�ً مت�صك حركته مب�رشوع 

.
73

�ملقاومة و�لدفاع عن �الأر�ص و�الإن�صان يف فل�صطني ولبنان

�إن له،  م�صجلة  متلفزة  كلمة  خالل  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  قال   • 

�ل�صفة �لغربية مثل �أي منطقة تقع يف “�إ�رش�ئيل“، و�إنه لدى �صكانها �حلّق يف �لعي�ص بها. وقال 

�صنو�ت  بعد  �إليها  عودتنا  ومنذ  مهجورة،  �الأر�ص  هذه  كانت  قليلة  �صنو�ت  “قبل  نتنياهو: 

.
طويلة و�أجيال عا�صت يف �ملنفى، عادت �أر�ص �إ�رش�ئيل لتزدهر“74

�لعام  148، �الأمني  كلّف وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف قر�ر�تهم �خلتامية عقب �ختتام �لدورة   •

لت�صكيل  �الأع�صاء  �لدول  مع  �لالزمة  �مل�صاور�ت  باإجر�ء  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  للجامعة 

�الأمن جمل�ص  يف  د�ئم  غري  مقعد  ل�صغل  “�إ�رش�ئيل“  تر�صيح  رف�ص  ب�صاأن  وز�رية   جلنة 

.
ل�صنتي 2019–752020

قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، يف تقرير لها، �إن �مل�صارف �الإ�رش�ئيلية �لكبى غري ملَزمة   •

مبوجب �لقانون �ملحلي بتمويل �مل�صتعمر�ت غري �ل�رشعية، وتاأمني �خلدمات �لتي ت�صاعد على 

دعمها و�حلفاظ عليها وتو�ّصعها يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بعك�ص ما تّدعي. وذكرت �ملنظمة 

وطالبت  �لدولية.  �لقانونية  م�صوؤولياتها  �مل�صارف  هذه  تنتهك  �الأعمال،  هذه  خالل  من  �أنه 

.
76

�ملنظمة �مل�صارف �الإ�رش�ئيلية �إيقاف �أعمالها �ملت�صلة باال�صتيطان

�ل�صنة  هذه  تو�جه  �لدولية  �لوكالة  �أن  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  ك�صف   •

عجز�ً يف ميز�نيتها يبلغ 126 مليون دوالر، ما يعني �أنه “لن يكون لديها �أي �أمو�ل بنهاية هذ� 

�ل�صهر“. ودعا كرينبول، يف كلمته �أمام �جلل�صة �الفتتاحية ملجل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب يف 

.
77

�لقاهرة، �لدول �لعربية �إىل دعم �لوكالة بقوة لتتمكن من �ملحافظة على دورها �حليوي

�الإ�رش�ئيلية  بال�رشكات  �صود�ء“  “قائمة  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �أ�صدر   •

�لعاملة يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وه�صبة �جلوالن. وتلقت وز�رة �خلارجية 

�الإ�رش�ئيلية �لقائمة، وفيها �أ�صماء �رشكات �أمريكية و�إ�رش�ئيلية تعمل يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 

1967. وبح�صب �لوز�رة فال�رشكات �الإ�رش�ئيلية �لتي �صتطالها �لعقوبات هي بنك هبوعليم 

وبيزك   ،Bezeq وبيزك   ،Leumi ليئومي  وبنك   ،Tefa’e وطيفاع   ،Bank Hapoalim

 Coca كوال  وكوكا   ،Elbit Marochet معرخوت  و�إلبيت   ،Bezeq Benoomi بينلوئومي 

ومكوروت   ،Egid و�إيجيد   ،IDP بي  دي  و�آي   ،“Afrika Israel �إ�رش�ئيل  و“�أفريقيا   ،Cola

منها  �أمريكية،  �رشكات  كذلك  �لعقوبات  و�صتطال  وغريها.   Netfim ونطفيم   ،McCorrot

.
78

�...Caterpillar وكاتربيالر ،Airbnb و�إير بي �إن بي ،TripAdvisor تريب �أدفايزور
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�ملتبعني  من  �ل�رشيبية  �المتياز�ت  �صحب  كحلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  يدر�ص   •

ملنظمة �لعفو �لدولية، وذلك بو��صطة تفعيل “قانون �ملقاطعة“ �لتي �صادقت عليه �لكني�صت يف 

.
�صنة 792011

االأربعاء، 2017/9/13

�لعمود يف  ر�أ�ص  �لقد�ص مبنى �صكنياً مكوناً من طابقني يف حي  �الإ�رش�ئيلية يف  �لبلدية  هدمت   •

�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  وقال  �ملرخ�ص.  غري  �لبناء  بد�عي  �لقد�ص،  �رشقي 

بد�ية منذ  �لقد�ص  �رشقي  يف  منزالً   112 هدمت  �لبلدية  �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،   �الإن�صانية 

.
80ً

�صنة 2017 وحتى نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2017، ما �أدى �إىل تهجري 179 فل�صطينيا

جددت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، خالل �جتماعها يف ر�م �هلل، �لتاأكيد على   •

رف�صها �ملطلق للحلول �النتقالية، �لتي ت�صمل ما ي�صمى �لدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة، �أو �لدولة 

بنظامني، �أو �حلكم �لذ�تي �ملو�صع، وكذلك �حلل �الإقليمي، وما ي�صمى �لتح�صينات �الإن�صانية. 

كما �أكدت “�لتنفيذية“ مت�صكها بالقانون �لدويل، و�ل�رشعية �لدولية، وحّق �ل�صعب �لفل�صطيني 

وبحّل   ،1967 حدود  على  �ل�رشقية“  “�لقد�ص  وعا�صمتها  �مل�صتقلة  فل�صطني  دولة  �إقامة  يف 

كاأ�صا�ص  �لعالقة،  ذ�ت  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  �لد�ئم،  �لو�صع  ق�صايا  جميع 

وحيد لت�صوية �صيا�صية لل�رش�ع �لفل�صطيني و�لعربي – �الإ�رش�ئيلي، من خالل موؤمتر دويل 

.
81

كامل �ل�صالحيات

علقت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية قر�ر وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي من �صنة 2006 ب�صحب �إقامة   •

�أربعة مقد�صيني، نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. و�ألغت �ملحكمة �لعليا، بغالبية �صتة 

.
82

ق�صاة مقابل ثالثة ق�صاة، �لقر�ر، من باب �أنه مل يكن لدى �لوزير �صالحية �صحب �الإقامة

قالت حركة حما�ص �إنها قدمت للقيادة �مل�رشية روؤيتها �خلا�صة باإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني،   •

لوكالة  �حلركة،  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  قا�صم،  حازم  و�أو�صح  �مل�صاحلة.  ملف  و�إجناز 

�لفل�صطيني،  �لرئي�ص  من  بقر�ر  يتعلق  �مل�صاحلة  �إجناز  �أن   ،Anadolu Agency �الأنا�صول 

ورئي�ص حركة فتح حممود عبا�ص. و�أ�صاف: “على �لرئي�ص عبا�ص �لتقاط هذه �لفر�صة الإنهاء 

.
�النق�صام وحتقيق �مل�صاحلة“83

�حلزب  نظمه  موؤمتر  خالل  �الإ�رش�ئيلي،   National Union �لقومي  �الحتاد  حزب  �صادق   •

�صيا�صية  كخطة  �الأبارتهايد  وطرح  للفل�صطينيني،  �لرت�ن�صفري  خطة  على  برناجمه،  لطرح 

�حلزب.  ملوؤمتر  م�صجلة  بتهنئة  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  وبعث  للحزب.  ر�صمية 

 وقد �صادق �حلزب على �خلطة �لتي �أعدها �لنائب بت�صلئيل �صموتريت�ص، و�أطلق عليها ��صم
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عن  �لتخلي  �إ�رش�ئيل–  �أر�ص  عرب  �أمام  خيارين  “طرح  على  وتن�ص  �حل�صم“؛  “خطة 
طموحاتهم �لقومية �أو تلقي �مل�صاعدة و�لهجرة �إىل �إحدى �لدول �لعربية“، و“من ي�رش على 

�أعمال �لعنف، يتم معاجلته بعزم من قبل قو�ت �الأمن بقوة  �لثالث، مو��صلة  �ختيار �خليار 

.
�صخمة، كما نفعل �ليوم“84

قال �أفيجدور ليبمان، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �إن حكومته و�فقت على بناء 1,400 وحدة   •

��صتيطانية خالل �لن�صف �الأول من �صنة 2017. و�أو�صح ليبمان، خالل خطاب له يف حفل 

حلزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �أنه يتم �لت�صويق لبناء ع�رشة �آالف وحدة ��صتيطانية �أخرى، متفاخر�ً 

 .
85

باأن �حلكومة �حلالية هي �أكرث حكومة عملت من �أجل �ال�صتيطان

اخلمي�س، 2017/9/14

�أمو�ل من  بتنفيذ تهديدها بخ�صم  �أنها �صتقوم قريباً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  �أبلغت   •

�ل�رش�ئب �لتي جتمعها لل�صلطة �لفل�صطينية بهدف تغطية تكاليف �إمد�د قطاع غزة بالكهرباء. 

�الإ�رش�ئيلية  �أبلغ من�صق عمليات �حلكومة  �إ�رش�ئيل“،  �أوف  “تايز  �طلعت عليها  ويف ر�صالة 

�لفل�صطينية ح�صني  �ل�صلطة  �ملدنية يف  �ل�صوؤون  �لفل�صطينية يو�آف مردخاي وزير  �ملناطق  يف 

�أو  بطريقة  �لكهرباء  �إمد�د�ت  ��صتعادة  يجب  خطرية،  �إن�صانية  العتبار�ت  نظر�ً  �أنه  �ل�صيخ، 

.
86

باأخرى

قالت وز�رة �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطينية، �إن وفد فل�صطني و�فق على تاأجيل �لت�صويت   •

 ،World Tourism Organization �لعاملية  �ل�صياحة  منظمة  لع�صوية  �الن�صمام  طلب  على 

بعد مر�جعة �لقيادة �لفل�صطينية على مقرتح �الأمني �لعام ملنظمة �ل�صياحة �لعاملية، �لذي قوبل 

�إعادة  يف  بحقها  �الحتفاظ  �أ�صا�ص  على  فل�صطني،  لدولة  �ملنا�رشة  �لدول  قبل  من  باالرتياح، 

.
87

تفعيل �لطلب يف �الجتماع �لقادم للجمعية �لعمومية ملنظمة �ل�صياحة �لعاملية

�أن  متاماً  �لو�رد  “من  �لوطن:  دنيا  لـ  �لبط�ص  خالد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

نذهب �إىل عملية )ك�رش �ل�صمت 2(“، و�صدد على �أنه من غري �ملمكن �أن يبقى كل �صيء �صاكناً يف 

قطاع غزة، و�أن تبقى �الأمور معطلة يف �ل�صفة و�لقطاع، لذلك “�جلهاد �الإ�صالمي كما بادرت 

�صابقاً يف تنفيذ عملية ك�رش �ل�صمت مع �الحتالل ]يف �صنة 2014[، ممكن �أن تلجاأ مرة �أخرى 

للحركة، وكذلك  �ل�صيا�صية  �لقيادة  ُتقدره  �الأمر  �لر�هنة، وهذ�  �لظروف  �ال�صتباك يف ظّل  �إىل 

.
وفق متطلبات �ملرحلة“88

عقدت جلنة �مل�صاحلة �ملجتمعية، مهرجان �صلح وطني �صمن �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وذلك   •

من  قادة  �ملهرجان  وح�رش  غزة.  قطاع  يف   2007–2006 �أحد�ث  خالل  �صقطو�  �صهيد�ً   14 لـ 
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خمتلف �لف�صائل و�لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية، حيث جرى ت�صليم عو�ئل �ل�صهد�ء �لـ 14 �صيكاً 

.
89

بقيمة 50 �ألف دوالر لكل عائلة �صهيد، بدعم �إمار�تي

�لتقى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف م�صتهل زيارة لكولومبيا، مع �لرئي�ص   •

�لكولومبي، وقال مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، يف ت�رشيح مكتوب، �إن نتنياهو تطرق �إىل 

�أوجَد  �لتهديد  “هذ�  “�الإ�صالم �ملتطرف“. و�أ�صاف:  �حلديث عّما و�صفه باخلطر �لذي يثله 

عالقات جديدة بني �إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية �لتي مل تعد تعتب �إ�رش�ئيل عدو�ً بل حليفاً حيوياً 

ما�ص ٍوح�صي“. �إىل  باهر  م�صتقبل  من  �لب�رشية  �إعادة  �إىل  ت�صعى  �لتي  �لقوى  تلك  �صّد   لها، 

�إىل ذلك  يف  مبا  مكان  كل  �إىل  �الإرهابية  “�أذرعها  �إير�ن  تر�صل  �أن  من  نتنياهو   وحّذر 

.
�أمريكا �لالتينية“90

�أعلن وزير �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص كتلة �لبيت �ليهودي، نفتايل بينيت، ووزيرة   •

�لعدل �الإ�رش�ئيلية �أييلت �صاكيد �أنهما “و�صعا برناجماً قانونياً يهدف �إىل �إكمال د�صتوري“. 

يف  �لناق�صتني  �لفقرتني  ي�صمل  “�لبنامج  �أن  �لقانون  �قرت�ح  تف�صري  يف  �لوزير�ن  وكتب 

�لد�صتور �الإ�رش�ئيلي؛ قانون �أ�صا�ص �لقومية، �لذي ي�صكل �لقيم �لد�صتورية، وهو يف �لطريق 

�لد�صتور  �ملتعلق بالنظام يف  �لذي �صيكمل �جلزء  �لت�رشيع،  �أ�صا�ص  للم�صادقة عليه، وقانون 

.
�الإ�رش�ئيلي، و�صي�صاف �إىل قو�نني �أ�صا�ص: �لكني�صت، �حلكومة و�لق�صاء“91

لتقدمي  جديدة  خطة  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  و�صع   •

حو�فز جديدة للجنود لت�صجيعهم على �الن�صمام للوحد�ت �لقتالية، بعد �لرت�جع �لذي �صجل 

�إىل �أن  �آيزنكوت  �إليها. و�أ�صار  يف �ل�صنو�ت �لثالثة �الأخرية )2015–2017(، باأعد�د �ملن�صمني 

.
92Golani هذه �حلو�فز �صت�صتهدف باالأ�صا�ص �جلنود �ملقاتلني، مثل لو�ء جوالين

قال عمر خماي�صي، حمامي �ل�صيخ ر�ئد �صالح، �إن �ل�صيخ يرف�ص مبد�أ �الإفر�ج عنه ب�رشوط   •

مقيدة من حب�ص منزيل، �أو �إبعاد عن بيته وتقييد حركته، ومنع من �لتحدث لالإعالم �أو �اللتقاء 

خالل  له  �أكد  �صالح  �ل�صيخ  �أن  �إىل  �صهاب،  لوكالة  ت�رشيح  يف  خماي�صي،  و�أ�صار  بجمهوره. 

زيارة �أن ظروف �العتقال ما ز�لت �صعبة ومهينة، م�صيفاً �أنه مّت متديد �لعزل �النفر�دي ملدة 

�أمام  �الأ�صا�صي  �مللف  للتجديد، كما مّت حتديد جل�صة �ال�صتماع لالئحة �التهام يف  �صهر قابل 

.
قا�صي حمكمة �ل�صلح يف حيفا يوم 932017/9/24

تعر�ص �ملطر�ن عطا �هلل حنا، رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص، العتد�ء ج�صدي من   •

طرف جمموعة من �مل�صتوطنني �ليهود يف �لقد�ص. وقد وقع �العتد�ء بينما كان �ملطر�ن ي�صري 

.
94

من دير حب�ص �مل�صيح باجتاه طريق �الآالم، بعد ��صتقبال وفد �أ�صرت�يل ز�ر �ملدينة �ملقد�صة

.
95

�أعادت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدم قرية �لعر�قيب للمرة �لـ 118 على �لتو�يل  •
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�رّشح رئي�ص جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �آيف ديخرت باأن �تفاقات �أو�صلو   •

منيت بالف�صل، وباأن �الإرهاب �لفل�صطيني بات يهدد “�إ�رش�ئيل“ �ليوم �أكرث مما كان �لو�صع 

.
عليه قبل توقيعها يف �صنة 961993

اجلمعة، 2017/9/15

�أكدت حركة حما�ص �أن �مل�صوؤولني �مل�رشيني طرحو� يف �ملباحثات �جلارية يف �لقاهرة مع وفد   •

حما�ص با�صم  �لناطق  وقال  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  �أ�رشى  تبادل  �صفقة  ملف   �حلركة، 

عبد �للطيف �لقانوع �إنه بالفعل عر�ص �مل�صوؤولون �مل�رشيون “على �حلركة مو�صوع �صفقة 

.
97

تبادل“ يف �للقاء�ت �الأخرية، مبيناً �أن حركته �أبدت �رشوطها وطرحت ما لديها

موؤمتر  يف  �لعجرمي،  �أ�رشف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �الأ�رشى  ل�صوؤون  �ل�صابق  �لوزير  قال   •

مب�صاركة  �أو�صلو،  �تفاق  على  عاماً   24 مرور  مبنا�صبة  بالقد�ص  ُعقد  �الحتالل  مع  تطبيعي 

�صباط يف جي�ص �الحتالل، “�إن رو�تب �الأ�رشى ت�صجع على �لعنف“. و�أ�صاف �لعجرمي “�أنه 

عندما كان وزير�ً ل�صوؤون �الأ�رشى مل يكن يلتزم بقو�نني �صنّتها حركة حما�ص عقب فوزها 

باالنتخابات �لت�رشيعية، ت�صمح بدفع مبالغ مالية الأ�رش منفذي �لعمليات“. وتابع: “مل �ألتزم 

�لرو�تب لالأ�رشى  �أرغب به... ودفع  �لعنف، وهو ما مل  �لقو�نني الأن ذلك ي�صجع على  بهذه 

�لفل�صطينيني من قبل �حلكومة �لفل�صطينية هي مري�ث من منظمة �لتحرير منذ تاأ�صي�صها يف 

.
�خلارج، وبالتايل مل يكن مبقدوري منع هذ� ب�صكل كبري“98

مل�رش  زيارة  يف  �لقاهرة  �إىل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �أع�صاء  من  ثالثة  ي�صم  وفد  و�صل   •

.
99

ت�صتغرق يومني. وي�صم �لوفد كالً من عز�م �الأحمد، وروحي فتوح، وح�صني �ل�صيخ

مطلع منذ  فل�صطينياً   19 قتلت  �الحتالل  قو�ت  �إن  �أوت�صا  مكتب  عن  �صادر  تقرير  قال   • 

�صنة 2017، بينهم 6 �أطفال. و�أ�صدرت �صلطات �الحتالل ما ال يقل عن 25 �أمر هدم ووقف بناء 

�صّد مباٍن �صكنية وجتارية يف �أربعة جتمعات �صكانية تقع يف �ملنطقة ج كذلك. ولفت �لتقرير 

�لنظر �إىل �أن معب رفح ُفتح ملدة ثالثة �أيام ويف �جتاه و�حد، خالل �لفرتة 8/29–2017/9/11، 

حيث �ُصمح لـ 2,055 حاجاً فل�صطينياً بالعودة �إىل قطاع غزة، م�صري�ً �إىل �أن �ملعب قد ُفتح جزئياً 

.
لفرتة مل تتجاوز 26 يوماً خالل �صنة 1002017

ال�صبت، 2017/9/16

�إليها �لفعاليات �ل�صيا�صية  1948 يف يافا يف �لتظاهرة �لتي دعت  �صارك �ملئات من فل�صطينيي   •

مع �ملفرط  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �رشطة  لعنف  رف�صاً  باملدينة،  �لنا�صطة   و�لهيئات 

.
101

فل�صطينيي 1948 عامة، ويف يافا خا�صة
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�صمحت �ل�صلطات �مل�رشية باإدخال عدة �صاحنات من �لوقود �مل�رشي �لالزم لت�صغيل حمطة   •

توليد �لكهرباء �لوحيدة يف قطاع غزة، عب معب رفح �لبي. وقالت م�صادر �إنه مّت �إدخال عدة 

.
102

�صاحنات حتمل 600 �ألف لرت من �لوقود ملحطة توليد �لكهرباء، الإعادة ت�صغيلها

قال �لديبلوما�صي �الأمريكي �ل�صابق دني�ص رو�ص Dennis Ross، �إن �إحد�ث �نطالقة يف �جلهود   •

�لهادفة لت�صوية �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني �صلمياً يتوقف على مبادرة �ل�صعودية بتطبيع 

عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف رو�ص �أن �خلطوة �الأوىل �لتي يتوجب على �ل�صعودية �لقيام 

.
بها تتمثل بوجوب “�إر�صال وفد ر�صمي ب�صكل علني لزيارة �إ�رش�ئيل“103

االأحد، 2017/9/17

�لفل�صطينية  �لوفاق  حكومة  د�عيًة  غزة،  قطاع  يف  �الإد�رية  �للجنة  حّل  حما�ص  حركة  �أعلنت   •

يف  �حلركة،  وقالت  فور�ً.  بو�جباتها  و�لقيام  مهامها  ملمار�صة  غزة؛  قطاع  �إىل  للقدوم 

جهاز بقيادة  �لكرية،  �مل�رشية  للجهود  ��صتجابة  ياأتي  �الإعالن  هذ�  �إن  �صحفي،   بيان 

�ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية، و�لتي جاءت تعبري�ً عن �حلر�ص �مل�رشي على حتقيق �مل�صاحلة 

�صعبنا  �أمل  حتقيق  على  حر�صاً  ياأتي  ذلك  �إن  و�أ�صافت  �النق�صام.  و�إنهاء  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني بتحقيق �لوحدة �لوطنية. وبيّنت �حلركة مو�فقتها على �إجر�ء �النتخابات �لعامة، 

�آليات تنفيذ �تفاق  �أبدت ��صتعد�دها لتلبية �لدعوة �مل�رشية للحو�ر مع حركة فتح، حول  كما 

�لقاهرة 2011 وملحقاته، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية يف �إطار حو�ر ت�صارك فيه �لف�صائل 

.
104

�لفل�صطينية �ملوقعة على �تفاق 2011، كافة

�لذي  �لهائل  �إ�صادته باجلهد  �أبو مرزوق  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  �أكد ع�صو   •

يبذله جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية ال�صتعادة �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية. وك�صف �أبو مرزوق 

�لنقاب، يف مقابلة مع �صحيفة �لقد�ص، عن معلومة بالغة �الأهمية �أطلع �حلركَة عليها �أكرث من 

م�صوؤول عربي، وهي �أن �لفيتو �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي على �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية 

.
105

مل يعد قائماً، حيث مّت رفعه

رحبت حكومة �لوفاق �لوطني �لفل�صطينية باجلهود �مل�رشية �ملبذولة من �أجل �إنهاء �النق�صام   •

يو�صف  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  وقال  �لوطنية.  �لوحدة  وحتقيق  �لفل�صطيني 

�ل�صحيح“. و�صدد  �الإد�رية خطوة يف �الجتاه  �للجنة  “�إن قر�ر حركة حما�ص بحّل  �ملحمود، 

.
106

على ��صتعد�د �حلكومة للتوجه �إىل قطاع غزة وحتّمل كافة �مل�صوؤوليات

مع  �لقاهرة  يف  �جتماع  بعد  �الإد�رية،  �للجنة  بحّل  حما�ص  حركة  بخطوة  فتح  حركة  رحبت   •

ما  “�أن  �جلاغوب  منري  فتح  با�صم  �لناطق  و�أكد  �صاعات.  لثماين  ��صتمر  �مل�رشية  �ملخابر�ت 

�أن حركة حما�ص �صت�صمح  ر�أينا  �إن  �لقادمة،  �لرتّوي و�نتظار �خلطو�ت  �الآن هو  به  �صنقوم 
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حلكومة �لوفاق �لوطني مبمار�صة جميع مهامها وخا�صة �ملتعلقة بال�رشطة و�الأمن و�ملحاكم، 

�أو �صتقت�رش على  �الأر�ص،  �لوفاق مبمار�صة كل مهامها فعلياً على  و�أنها �صت�صمح حلكومة 

للعودة �صادقة  نو�يا  هناك  �أن  ونتاأكد  ونرتوى  �صننتظر  موظفيها،  بدمج  فقط  يتعلق   ما 

.
للوحدة �لوطنية“107

ثمنت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية حر�ص حركة حما�ص على �إنهاء �النق�صام و�صعيها لتقدمي   •

كل  وبذل  حتقيقها  يجب  و�رشعية  وطنية  ك�رشورة  �مل�صاحلة  �إمتام  �صبيل  يف  �أمكن  ما  كل 

�جلهود لذلك. ورحبت، عقب �جتماع لها يف قطاع غزة، بحّل حما�ص للجنة �الإد�رية، ودعوتها 

حلكومة �لوفاق �لوطني ملمار�صة مهامها فور�ً ثّم �إجر�ء �النتخابات، د�عيًة قيادة فتح و�لرئي�ص 

�لفل�صطيني اللتقاط هذه �ملبادرة، و�لتجاوب معها، و�لتوجه �لفعلي بنو�يا �صادقة وبخطو�ت 

.
108

عملية لتحقيق ذلك

قال وزير �لقد�ص وحمافظها عدنان �حل�صيني، �إن “حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تعزل كافة   •

حنينا،  بيت  وخا�صة  منها،  �ملو�طنني  وتهجري  خنقها  على  وتعمل  بالقد�ص،  �ملحيطة  �لقرى 

�ل�رشوري  “من  �إنه  �حل�صيني  وقال  �ملقد�صية“.  �لقرى  من  وغريها  و�لوجلة  �إك�صا،  وبيت 

و�صع ��صرت�تيجية لتعزيز �صمود �ملو�طنني“، م�صري�ً �إىل نية �الحتالل “عمل �صبكة من �الأنفاق 

.
لت�صهيل حركة �مل�صتعمرين، وت�صهيل تهويد �لقد�ص و�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة“109

�لزق، عن  �لثوري حلركة فتح، رئي�ص جلنة �لالجئني يف �حلركة �صالح  �ملجل�ص  �أعلن ع�صو   •

ت�صكيل جلنة تن�صيق عليا موحدة للمخيمات وجتمعات �لالجئني يف �لوطن و�ل�صتات. وقال 

ت�صكيل  قر�ر  �إن  �لالجئني،  و�أطر  �ملخيمات  للجان  عقدت  متو��صلة  �جتماعات  خالل  �لزق، 

�للجنة جاء يف ظّل ��صتمر�ر موؤ�مرة ت�صفية �أعمال وخدمات وكالة �الأونرو�، متهيد�ً لت�صفية 

.
110

ق�صية �لالجئني

قالت تقرير�ً،  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  و�لدفاع“  �خلارجية  �ل�صوؤون  “جلنة  �أ�صدرت   • 

�لقناة �لثانية يف �لتلفزيون �لعبي عنه، �إنه “يحّذر من �أن �جلي�ص غري م�صتعد مبا فيه �لكفاية 

�إىل  �للهجة“  بـ“�صديد  و�صفته  �لذي  �لتقرير  رفع  �ملتوقع  فمن  �لقناة  وبح�صب  للحرب“. 

.
111

�لكني�صت ملناق�صة فحو�ه

�قتحم ثالثة �آالف م�صتوطن �مل�صجد �الإبر�هيمي يف مدينة �خلليل، مبنا�صبة �الأعياد �ليهودية.   •

بحر��صة  �مل�صجد  يف  لل�صالة  �مل�صتوطنني  دخول  ن  �أمَّ �جلي�ص  �أن  �لعبي   0404 موقع  وذكر 

 .
112

م�صددة

د�ن ملك �لبحرين �ل�صيخ حمد بن عي�صى �آل خليفة �ملقاطعة �لعربية �ملفرو�صة على “�إ�رش�ئيل“   •

�أجنلو�ص،  لو�ص  يف   Simon Wiesenthal Center فيزنتال  �صيمون  مركز  يف  جرى  حفل  يف 
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�أكدها مدير مركز �صيمون  “�إ�رش�ئيل“. هذه �لتفا�صيل  �إنه يكن ملو�طني بالده زيارة  قائالً 

فيزنتال، و�أو�صح �أن هذ� �لتطور جرى يف �أعقاب زيارة م�صبقة هذه �ل�صنة قام بها مدير �ملركز 

مارفني  �ملركز  يف  و�رشيكه   Abraham Cooper كوبر  �أبر�هام  �حلاخام  �أجنلو�ص  لو�ص  يف 

هري Marvin Hier �إىل �لعا�صمة �لبحرينية، �ملنامة. كما �أن هذه �لت�رشيحات قالها �مللك على 

�لعنف  “�أعمال  يدين  �إعالن  على  خالله  �بنه  وّقع  تبع،  حفل  خالل  كوبر  �حلاخام  م�صامع 

.
و�لكر�هية �لدينية“113

Abdul Rahim �ملو�صوي  �لرحيم  عبد  �للو�ء  �الإير�ين  للجي�ص  �جلديد  �لقائد  حّذر   • 

�أي  �رتكابها  حال  يف  باالأر�ص  �أبيب  وتل  حيفا  مدينتي  بت�صوية  “�إ�رش�ئيل“   al-Musawi

ً عاما  25 من  �أكرث  يطول  لن  “�إ�رش�ئيل“  عمر  �أن  موؤكد�ً  تعبريه،  ح�صب  �إير�ن،  جتاه   حماقة 

.
114

�أخرى

يوم �لفل�صطينية،  �الأر��صي  زيارة  يعتزم  �أوروبي  برملاين  وفد  منح  “�إ�رش�ئيل“  رف�صت   • 

و�ملعتقلني  �لقد�ص  مدينة  و�صكان  �لفل�صطينيني  �أو�صاع  على  لالطالع   ،2017/9/18 �الإثنني 

�ملوحد “�لي�صار  تكتل  ود�ن  غزة.  قطاع  لدخول  ت�صاريح  �الإ�رش�ئيلية،   بال�صجون 

.
115

Left Unity“ د�خل �لبملان �الأوروبي، يف بيان له، �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي

�لبيطاين،  �ملحلي  و�حلكم  �ملجتمعات  �صوؤون  وزير   ،Sajid Javid جاويد  �صاجد  قال   •

قناة  �أبد�ً. وح�صب  لن يح�صل  و�إن مثل هذ�  بلفور  �عتذ�ر عن وعد  �أي  ُتقدم  لن  �إن حكومته 

 World Jewish �لعاملي  �ليهودي  �أقو�ل جاويد جاءت خالل �ملوؤمتر  Kan �لعبية، فاإن  كان 

Congress، ونقلت عنه قوله “�لبع�ص يطالبنا باالعتذ�ر عن وعد بلفور، ذلك لن يحدث. مثل 

.
هذ� �العتذ�ر يعني �العتذ�ر عن وجود �إ�رش�ئيل وتقوي�ص حقها يف �لوجود“116

االإثنني، 2017/9/18

�لتقى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بالرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف   •

نيويورك، على هام�ص م�صاركتهما يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، كاأول لقاء ر�صمي بينهما. 

وعّب �ل�صي�صي “عن رغبته �مل�صاعدة يف �ملبادر�ت لتحقيق �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني 

و�ملنطقة“. كما �لتقى �ل�صي�صي مع جمموعة قادة يهود �أمريكيني، وقال خالل �للقاء �إنه متفائل 

.
117

من مبادر�ت �إد�رة تر�مب يف �لتو�صط التفاق “�صالم“ �إ�رش�ئيلي فل�صطيني

وخالفاً  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�لتن�صيق  �إن  وقال   .2017/7/14 يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �أحد�ث  منذ  جممد�ً  يز�ل  ما  ي�صاع،  ملا 

تابع  �مل�صائل  هذه  يف  �لتن�صيق  الأن  �لفل�صطينيني،  �مل�صوؤولني  بتحركات  له  عالقة  ال  �الأمني 
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للتن�صيق يف �ل�صوؤون �ملدنية. و�أكد �أن �لتن�صيق لن يعود �إىل �صابق عهده قبل �لتو�صل �إىل �أ�ص�ص 

�إنه �صيعمل  �لتي قيل  �ل�صهد�ء و�الأ�رشى  �أ�رش  جديدة. وح�صم عبا�ص مو�صوع خم�ص�صات 

على وقفها، بالقول �إن �أ�رش �ل�صهد�ء و�الأ�رشى �صيت�صلمون خم�ص�صاتهم كاملة بالرغم من 

�لتحري�ص �الإ�رش�ئيلي و�ل�صغوط �الأمريكية. و�أعلن عبا�ص معار�صته �ملطلقة للتطبيع �لعربي 

“�حللول  رف�صه  على  م�صدد�ً  �لعربية،  �ل�صالم  مبادرة  مع  يتناق�ص  د�م  ما  “�إ�رش�ئيل“  مع 

.
�القت�صادية و�الأمنية قبل �ل�صيا�صية“118

م�صادر  وك�صفت  ونهائي.  ر�صمي  ب�صكل  مهامها  غزة  يف  �حلكومية  �الإد�رية  �للجنة  �أنهت   •

فل�صطينية مطلعة لوكالة قد�ص بر�ص، �لنقاب عن �أن �للجنة �الإد�رية عقدت �جتماعاتها �الأخرية 

�أن يكون كل  مع وكالء �لوز�ر�ت يف غزة، وقامت بت�صليمهم مهام عملهم ب�صكل كامل، على 

.
119

وكيل مفو�ص ومكلف باإد�رة �صوؤون وز�رته ب�صكل كامل

�ت�صال هاتفي مع رئي�ص  �إ�صماعيل هنية، خالل  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  �أكد رئي�ص   •

�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، عزم �حلركة على �مل�صي قدماً يف خطو�ت �إنهاء �النق�صام 

بكل �إر�دة و�إ�رش�ر؛ بهدف توحيد �ل�صعب �لفل�صطيني يف مو�جهة �ملخاطر و�لتحديات �ملحيطة 

.
120

بالق�صية �لفل�صطينية

بال�صماح  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  طالب   •

فور�ً حلكومة �حلمد �هلل بتحمل مهامها وم�صوؤولياتها كافة يف غزة دون تعطيل �أو ت�صويف. 

قر�ر�ته  جميع  باإلغاء  عاجلة  خطوة  “�تخاذ  �إىل  عبا�ص  �صحفي،  ت�رشيح  يف  برهوم،  ودعا 

 و�إجر�ء�ته �لعقابية �صّد �أهلنا يف �لقطاع، خا�صًة بعد ��صتجابة حما�ص للجهود �مل�رشية وحلّها

.
للجنة �الإد�رية“121

�إىل و�صل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ل�صكان  عدد  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزي  �الإح�صاء  د�ئرة  قالت   • 

�ملعطيات  وبح�صب   .2016 �صنة  عن  �ألفاً   156 �إىل  و�صلت  بزيادة  �أي  ن�صمة،  ماليني   8.743

�ل�صكان،  عدد  من   %74.6l ي�صكلون  ماليني،   6.523 �إىل  و�صل  �ليهود  عدد  فاإن  �الإ�رش�ئيلية 

و�جلوالن،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان  ذلك  يف  مبا  مليون،   1.824 �إىل  �لعرب  عدد  و�صل  حني  يف 

20.9l% من عدد �ل�صكان. ومّت ت�صنيف 396 �ألفاً كـ“�آخرين“، ي�صكلون  وي�صكلون ما ن�صبته 

.
122

4.5l% من عدد �ل�صكان

�أكد �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، خالل لقائه روؤ�صاء �جلاليات �ليهودية �الأمريكية يف نيويورك،   •

بهدف   ،2017/7/23 يف  وقع  �لذي  عّمان  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  حادث  ملف  طّي  �رشورة 

.
123

�إعادة �لعالقات بني �لبلدين �إىل ن�صابها
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للدفاع  قاعدة  وهي  “�إ�رش�ئيل“،  يف  ر�صمية  د�ئمة  ع�صكرية  قاعدة  �ملتحدة  �لواليات  �أقامت   •

�جلوية   Mashabim م�صابيم  قاعدة  د�خل  �لقاعدة  وتوجد  �لنقب.  �صحر�ء  قلب  يف  �جلوي 

.
124

�الإ�رش�ئيلية �لقائمة بالفعل غربي بلدتي ديونا ويرو�صام

فاز �خلريج زكريا �لع�صار، من ق�صم �لهند�صة �ملعمارية بكلية �لهند�صة باجلامعة �الإ�صالمية   •

�لبيطانية  �لعا�صمة  يف  فل�صطني  �أر�ص  هيئة  نظمتها  دولية  م�صابقة  يف  �لثاين  باملركز  بغزة، 

�لقرى  �إعمار  الإعادة  ت�صميم  �أف�صل  حول  �مل�صابقة  وكانت  �صتة.  �أبو  �صلمان  برئا�صة  لندن 

�لفل�صطينية �ملدمرة 1947–1949، وقد �ختار �لع�صار �إعادة ت�صميم وتخطيط قرية �لطنطورة 

ومن و�إيرلند�،  و�أملانيا،  �إجنلرت�،  من:  خب�ء  من  �مل�صابقة  حتكيم  جلنة  وت�صكلت   بحيفا. 

.
125

دول عربية

الثالثاء، 2017/9/19

�صخماً  جهد�ً  بذلت  “�حلركة  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

وهائالً وحتركت يف كل �الجتاهات من �أجل �لتخفيف عن �أهلنا يف غزة عب بو�بة �مل�صاحلة؛ 

ثغرة  تفتح  �أن  �أجل  من  وخارجية  د�خلية  فل�صطينية  باجتاهات  وحتركت  مل�رش،  فتوجهت 

�أمام معب  يف هذ� �جلد�ر وك�رش حلقات �حل�صار“. وقال هنية، خالل موؤمتر �صحفي عقده 

�إن زيارة وفد �حلركة مل�رش كانت موفقة  �إىل قطاع غزة بعد زيارة م�رش،  رفح فور عودته 

 ومهمة وذ�ت نتائج كبرية. وذكر هنية �أن زيارة وفد حما�ص تناولت �إىل جانب ملف �مل�صاحلة

.
126

خم�صة ملفات �أخرى رئي�صية

لت�صلم  �حلكومة  “��صتعد�د  �الأ�صبوعية،  جل�صته  خالل  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  جمل�ص  �أكد   •

م�صوؤولياتها يف قطاع غزة، و�أن لديها �خلطط �جلاهزة و�خلطو�ت �لعملية لت�صلم كافة مناحي 

�أهلنا يف قطاع غزة و�لتخفيف  �لقيام بو�جباتها جتاه  �حلياة يف قطاع غزة، ومبا يكنها من 

من �أكرث  منذ  غزة  قطاع  على  �ملفرو�ص  ح�صارها  برفع  �إ�رش�ئيل  مطالباً  معاناتهم،   من 

.
ع�رش �صنو�ت“127

على مقابلة  خالل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �أكد   • 

قناة �آر تي RT عن �ملو��صيع �لتي ناق�صها وفد حما�ص يف زيارته �إىل مو�صكو، �أن حركته طلبت 

�مل�صاعدة من رو�صيا يف فّك �حل�صار عن قطاع غزة، وتقدمي �مل�صاعد�ت �الإن�صانية، و�الإ�صهام 

.
128

يف �مل�صاحلة �لفل�صطينية

�لقد�ص �صكان  من  عنا�رشها  خلية  �عتقال  عن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �أعلن   • 

وفل�صطينيي 1948، بزعم تخطيطها لهجمات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية. وبح�صب بيان �ل�صاباك 

�الأق�صى،  �مل�صجد  �أ�صخا�ص كانو� يعملون يف حي �صلو�ن جنوب  فاإن عنا�رش �خللية ثمانية 
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�إ�رش�ئيلية،  �صكنية  ومناطق  �صيار�ت  جتاه  نار  �إطالق  لعمليات  خططو�  �أنهم  �إىل  م�صريًة 

وخططو� ل�رش�ء �أ�صلحة ومو�د متفجرة. و�أ�صار �إىل �أنه مّت �عتقال م�صوؤول �خللية، وهو يحمل 

�لهوية �الإ�رش�ئيلية، ويدعى حممد فروخ. و�دعى �ل�صاباك �أن فروخ كان على �ت�صال بعنا�رش 

.
129

من قطاع غزة ولبنان، كانو� �صيُمّولون ن�صاطاته �لع�صكرية

�أعلن �لناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيخاي �أدرعي �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �عرت�ص طائرة   •

�هلل  حزب  ويقوم  �إير�ين  �إنتاج  من  وهي  دم�صق،  مطار  من  تنطلق  معاينتها  “بعد  طيار  بال 

بتفعيلها، ومتكن من �إ�صقاطها ب�صاروخ من طر�ز باتريوت بعد �أن جتاوزت �ملنطقة منزوعة 

 .
�ل�صالح، يف �جلوالن، �ملحظور فيها �أي حترك ع�صكري“130

�أعلنت وز�رة حماية �لبيئة �الإ�رش�ئيلية �أنه مّت تفريغ خز�ن �الأمونيا يف حيفا نهائياً، �صو�ء من   •

�الأمونيا �ل�صائلة �أو �الأمونيا �لغازية. و�أعلن وزير حماية �لبيئة زئيف �ألكني �نتهاء عمل خز�ن 

.
131

�الأمونيا يف خليج حيفا

بينهن �الحتالل،  �صجون  يف  يقبعن  �أ�صرية   58 �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   • 

.
132

10 �أ�صري�ت قا�رش�ت

م�رش  يف  “لدينا  �الإ�رش�ئيلي:  �ل�صعب  �إىل  كلمة  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  وّجه   •

�لر�ئعة،  �لتجربة  �أن نكرر تلك  40 �صنة، ويكن  �ل�صالم معكم منذ  جتربة ر�ئعة وعظيمة يف 

يف  �ل�صي�صي،  و�أ�صاف  �لفل�صطيني“.  مع  جنب  �إىل  جنباً  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�طن  �أمن  يكون  و�أن 

كلمته �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �أنه “يجب عليكم �لوقوف خلف قياد�تكم �ل�صيا�صية 

وال ترتدو�، ونحن معكم جميعاً من �أجل �إجناح جتربة �ل�صالم“، موؤكد�ً: “حري�صون على �أمن 

�إىل جنب مع �لفل�صطيني. و�أنا�صد �لر�أي �لعام �الإ�رش�ئيلي �لوقوف  �ملو�طن �الإ�رش�ئيلي جنباً 

.
خلف قياد�ته �ل�صيا�صية“133

�لعامة �جلمعية  �أمام  كلمته  خالل  ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  دولة  �أمري  جدد   • 

لالأمم �ملتحدة، منا�صدته لـ“�الأ�صقاء �لفل�صطينيني الإمتام �مل�صاحلة وتوحيد �ملو�قف“، و�تهم 

�لد�ئم و�لعادل، وتو��صل نهجها  �ل�صالم  �أمام حتقيق  باأنها ما تز�ل تقف حائالً  “�إ�رش�ئيل“ 
.
134

�ملتعنت، و�إيجاد حقائق على �الأر�ص

�لدويل  �ملجتمع  على  يتعني  �إنه  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �الأمريكي  �ملوفد  قال   •

�لعمل من �أجل �إعادة �ل�صيطرة على قطاع غزة لل�صلطة �لفل�صطينية. و�أ�صاف غرينبالت قائالً: 

“لقد حان �لوقت لوقف مر�قبة �لو�صع يف غزة، و�لبدء يف تغيري �لو�صع هناك“. وزعم �ملوفد 
مل�صاعدة  �ملعنية  �الأطر�ف  جميع  تتّحد  عندما  �إال  تنتهي  لن  غزة  �صكان  معاناة  �أن  �الأمريكي 

.
135

�ل�صعب �لفل�صطيني وعزل حما�ص



402

اليوميات الفل�سطينية

حمد بن  نا�رش  �ل�صيخ  ح�رشها  منا�صبة  خالل  �أنه  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  ذكرت   • 

�آل خليفة، ويل عهد �لبحرين، يف مركز �صيمون فيزنتال يف لو�ص �أجنلو�ص، عزفت �أورك�صرت� 

.
136

�“Hatikvah لبحرين �لوطنية �لن�صيد �لوطني �الإ�رش�ئيلي “هتكفاه�

االأربعاء، 2017/9/20

72 �لدورة  �جتماع  �أمام  له  خطاب  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �صدد   • 

يعتب  فل�صطني  دولة  الأر�صي  �الحتالل  “��صتمر�ر  �أن  على  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية 

و�صمة عار يف جبني �إ�رش�ئيل �أوالً، ويف جبني �ملجتمع �لدويل ثانياً“. وقال عبا�ص: “لقد �عرتفنا 

بدولة �إ�رش�ئيل على حدود �لعام 1967، لكن ��صتمر�ر رف�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �العرت�ف 

بهذه �حلدود يجعل من �العرت�ف �ملتبادل �لذي وقعناه يف �أو�صلو عام 1993 مو�صع ت�صاوؤل“. 

و�صدد عبا�ص على �أن “حّل �لدولتني �ليوم يف خطر“، “وقد جند �أنف�صنا م�صطرين �إىل �تخاذ 

�أو �لبحث يف حلول بديلة لكي نحافظ على وجودنا �لوطني، ويف ذ�ت �لوقت ُنبقي  خطو�ت، 

�الآفاق مفتوحة لتحقيق �ل�صالم و�الأمن“. وقال: “فمن حقنا يف هذه �حلال �أن ننظر يف �لبد�ئل 

.
�لتي ت�صون لنا حقوقنا وحتمي �أر�صنا و�صعبنا، من تكري�ص نظام �الأبرتهايد“137

عقدت قيادة ف�صائل منظمة �لتحرير يف لبنان �جتماعاً يف مقر �صفارة دولة فل�صطني يف بريوت،   •

برئا�صة �أمني �رش حركة فتح وف�صائل منظمة �لتحرير يف لبنان فتحي �أبو �لعرد�ت وح�صور 

م�صوؤويل �لف�صائل. و�أكد �ملجتمعون، يف بيان لهم، “�أهمية و�أولوية �لعمل �لفل�صطيني �ملوحد 

�أ�صقائنا  مع  �لكامل  �لتعاون  و�أهمية  �ملخيمات،  د�خل  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  وتدعيم  و�مل�صرتك، 

لل�صعبني  �لوطنية  �مل�صلحة  يخدم  مبا  و�الأمنية،  �ل�صيا�صية  �مل�صتويات  كافة  على  �للبنانيني 

.
�ل�صقيقني“138

حمل  تر�خي�ص  منح  نظام  “تو�صيع  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  قرر   •

�لعمليات  على  �لرد  ل�رشعة  “�صماناً  ي�صكل  ذلك  �أن  بدعوى  لالإ�رش�ئيليني،  �ل�صالح“ 

�الإرهابية“، كما جاء يف بيان لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية. وي�صمل �لقر�ر خريجي �لوحد�ت 

�لقتالية يف جي�ص �الحتالل، على �لرغم من �نتهاء خدمتهم �لع�صكرية. وقال �أرد�ن: “�إن هذه 

�ل�صيا�صة تعزز قدرتنا على �إحباط �لهجمات“. وقال �أرد�ن �إن قر�ره �صي�صاعد على �ال�صتجابة 

.
�إىل �صيناريوهات، و�لرد على هجمات و“عمليات �إرهابية حمتملة“139

قال رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت �إن جي�صه يعّد حزب �هلل   •

�أخطر عدو له، و�إن �جلبهة �ل�صمالية �أكرث خطورة من غريها، مع �رتفاع �حتماالت �ملو�جهة. 

و�صدد �آيزنكوت، يف حديث مطول مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �أن ح�صن ن�رش �هلل �صيكون 

.
140

هدفاً رئي�صياً لالغتيال يف �أي مو�جهة مقبلة على جبهة لبنان
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قدمت �أربع منظمات فل�صطينية ُتعنى بحقوق �الإن�صان، هي موؤ�ص�صة “�حلق“، و“�ل�صمري“   •

�الإن�صان؛  حلقوق  �مليز�ن  ومركز  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  و�ملركز  �الإن�صان،  حلقوق 

�أن  فيه  جاء  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  �إىل  �لر�بع،  �ملو�صوعي“  “بالغها 
جر�ئم  �رتكاب  على  �أقدمو�  �مل�صتوى  رفيعي  �إ�رش�ئيليني  وع�صكريني  مدنيني  “م�صوؤولني 

.
حرب، وجر�ئم �صّد �الإن�صانية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية“141

اخلمي�س، 2017/9/21

�لتي  �ل�صود�ء  �لقائمة  �صمن  “�إ�رش�ئيل“  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �أدرج   •

ت�صم 29 دولة، ب�صبب �نتهاجها �صيا�صات �نتقام �صّد نا�صطي حقوق �الإن�صان �لذين يتعاونون 

.
142

مع �الأمم �ملتحدة

يف  جاء  ح�صبما  وعربية،  �إ�صالمية  دولة   50“ �إن  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  قال   •

�ملبادرة �لعربية، �صيكون لها تبادل دبلوما�صي مع �إ�رش�ئيل، و�صتكون هناك حدود مفتوحة 

طبعاً يف حال �لو�صول للحّل �ملن�صود“. و�أ�صاف قائالً: “لقد �أبلغت �لرئي�ص �الأمريكي دونالد 

تر�مب �أن لديه فر�صة حلّل ق�صية �لقرن، فهذه هي ق�صية �لقرن ف�صالً عن كونها �إحدى �أكب 

.
ذر�ئع �الإرهاب“143

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إنه مل�ص حما�صة رو�صية للعب   •

�لقيادة  من  مقابلة“  “�إجر�ء�ت  تنتظر  حركته  �أن  �إىل  م�صري�ً  �مل�صاحلة،  ملف  يف  �أن�صط  دور 

�ملقاومة  �صالح  مو�صوع  �أن  على  مرزوق  �أبو  و�صدد  و�حلو�ر.  �مل�صاحلة  لدفع  �لفل�صطينية 

“لن يكون مطروحاً على طاولة �حلو�ر“ و“ال يكن �لعبث به“، لكنه �أكد �أن �حلركة “م�صتعدة 
لتقا�صم �مل�صوؤولية عن قر�ر �حلرب و�ل�صالم يف �صكل �إيجابي“ مع �لقيادة �لفل�صطينية، ومبا 

.
144

يخدم �مل�صلحة �لوطنية

ح�صل �لقيادي يف حركة حما�ص روحي م�صتهى على �إذن �الإقامة �لد�ئمة يف م�رش بعد �صل�صلة   •

�مل�صاحلة،  �إجناز  ملف  �صمن  حما�ص  بقياد�ت  �مل�رشية  �ملخابر�ت  جمعت  �لتي  �مل�صاور�ت 

�إقامة  �للجنة �الإد�رية يف قطاع غزة. وح�صل م�صتهى على مو�فقة �مل�رشيني على  وبعد حّل 

.
145

مكتب �صغري للتن�صيق و�الرتباط يف �لقاهرة

�الإ�رش�ئيلية �لقيادة  �أن  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أكد   • 

ال متلك �أي معلومات جديدة عن جنودها �الأ�رشى يف قطاع غزة، م�صري�ً �إىل �أن جي�ص �الحتالل 

�إن  �آيزنكوت  وقال  �جلنود.  با�صتعادة  لالإ�رش�ع  �آخرين  بجنود  �ملخاطرة  �إىل  ي�صطر  رمبا 

�أمنية  معلومات  على  للح�صول  �خل�صو�ص،  بهذ�  م�صار�ت  بعدة  جهود�ً  تبذل  �جلي�ص  قيادة 

.
146

و��صتخبارية
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الإخفائها  �ملتحدة  �لواليات  من  بعدت 
ُ
�أ بعدما  �الأردن  �إىل  عودة  ر�صمية  �لفل�صطينية  و�صلت   •

.
147

�إد�نتها يف تفجري وقع يف �لقد�ص يف �صنة 1970، و�صجنها لدى �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

 “Jerusalem District Planning and Building Committee �للو�ئية  “�للجان  �صادقت   •

عبارة  هي  �ملدينة،  حول  �الأنفاق  من  �صبكة  الإقامة  خمطط  على  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  يف 

حركة  وت�صهل  م�صتقبلية،  ��صتيطانية  مب�صاريع  ترتبط  حيوية  حتتية  لبنية  ت�صهيالت  عن 

�نتقال �مل�صتوطنني من م�صتعمر�ت �رشق �ملدينة و�صمالها يف معاليه �أدوميم، ونيفي يعقوب، 

�لقد�ص  �رشق  �ملروري  �الزدحام  تخفيف  “بذريعة  �ملدينة،  مركز  �إىل  زئيف  وب�صجات 

.
و�صمالها“148

جمل�ص  �جتماعات  هام�ص  على  له  كلمة  يف  �الأ�رشى،  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قر�قع،  عي�صى  قال   •

�الحتالل  د�خل  ��صت�صهدو�  �أ�صري�ً   71 �إن  جنيف،  يف  �ملتحدة  �الأمم  مقر  يف  �الإن�صان  حقوق 

ت�صبب  �آخرين  مئات  �إىل  باالإ�صافة   ،1967 �صنة  منذ  �لتعذيب  ممار�صة  جر�ء  �الإ�رش�ئيلي 

�لفل�صطينيني منذ ت�رشين �الأول/  �أن عدد �ل�صهد�ء  �إىل  �لتعذيب لهم باإعاقات ج�صدية. و�أ�صار 

�أكتوبر 2015 بلغ 345 �صهيد�ً، من بينهم 83 طفالً، و32 �مر�أة وفتاة، وح�صب تقارير حقوقية 

موثقة فقد �أعدم 183 �صهيد�ً على يد جنود �الحتالل خالل مظاهر�ت و�أحد�ث ر�صق حجارة، 

�أن �الحتالل ما يز�ل يحتجز �لنقاب عن  بليغٍة. كما ك�صف  �ملئات بجروٍح  �إ�صابة  �إىل   �إ�صافًة 

251 جثماناً ل�صهد�ء فل�صطينيني فيما ُي�ّصمى مقابر �الأرقام �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، بع�صهم 

.
149

منذ �صتينيات �لقرن �ملا�صي

�إىل  و�لنازحني  �لالجئني  عودة  لتنظيم  �مللحة  �حلاجة  على  عون  مي�صال  �للبناين  �لرئي�ص  �أكد   •

�أن جرية  “ال �صّك  �أماكن �صكنهم �الأوىل. و�أ�صاف:  �أن ��صتقر �لو�صع يف معظم  وطنهم بعد 

�أن ت�صحح بجرية �أخرى ترتكب بحّق  �أر�صهم وتهجريهم ال يكن  طرد �لفل�صطينيني من 

�للبنانيني عب فر�ص �لتوطني عليهم، كما بحق �لفل�صطينيني، عب �إنكار حّق �لعودة عليهم“. 

وتابع: “لي�ص تعطيل دور موؤ�ص�صة �الأونرو� �إال خطوة على هذه �لطريق، تهدف �إىل نزع �صفة 

�لثمن،  لنازح، مهما كان  �أو  لبنان، ال لالجئ  به  للتوطني، وهو ما لن ي�صمح  �لالجئ متهيد�ً 

.
و�لقر�ر يف هذ� �ل�صاأن يعود لنا ولي�ص لغرينا“150

�عرتف ع�صو جلنة �ل�صوؤون �خلارجية بالبملان �مل�رشي عماد جاد باأن “�إ�رش�ئيل“ �أدت دور�ً   •

“هاماً“ يف دعم ما و�صفه بثورة �ل�صعب �مل�رشي يف 2013/6/30. وك�صف، يف مقال له، عن �أن 
رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �أر�صل وفود�ً للواليات �ملتحدة �الأمريكية لدعم ما 

جرى يف 2013/6/30، موؤكد�ً �أن تلك �لوفود �الإ�رش�ئيلية مار�صت �صغوطاً كبرية على �أع�صاء 

.
151

يف �لكوجنر�ص، من �أجل تبني روؤى زعم �أنها “مو�صوعية“ جتاه �الأحد�ث يف م�رش
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اجلمعة، 2017/9/22

�الأوروبية �لفل�صطينية  �ل�صد�قة  جلنة  من  �الأوروبيني  �لبملانيني  من  عدد  طالب   • 

مع  �ل�رش�كة  �تفاقية  بتعليق   The Palestinian-European Friendship Committee

“�إ�رش�ئيل“ ب�صبب متاديها يف �نتهاكات حقوق �الإن�صان. وقال �لوفد �لنيابي يف بيانه: “نعّب 
�أجل �حلرية  �مل�صتمر منذ عقود من  �لفل�صطيني، ون�صاله  �ل�صعب  �ملخل�ص مع  عن ت�صامننا 

و�لعد�لة و�مل�صاو�ة، ونحن ندعم �حلق �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري، ونعار�ص نظام �الحتالل 

.
و�ال�صتعمار و�الأبارتهايد �الإ�رش�ئيلي“152

�لت�رشيعي، �ملجل�ص  يف  �ل�صيا�صية  �لكتلة  رئي�ص  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  قال   • 

عبد �هلل عبد �هلل، �إن �لوفد �مل�رشي، �لذي و�صل قطاع غزة، �صيقيم ب�صكل �صبه د�ئم يف �لقطاع، 

على  �صيعمل  و�إد�ريني  �أمنيني  �أع�صاء  من  يتكون  �لذي  �لوفد  �أن  مو�صحاً  �مل�صاحلة،  لتنفيذ 

ترتيب �الأجو�ء ال�صتقبال حكومة �لوفاق �لوطني، بقيادة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني 

ر�مي �حلمد �هلل، ويرتب مع حما�ص يف غزة كيفية ت�صليم �لوز�ر�ت و�إز�لة �لعقبات �لتي تقوِّ�ص 

.
153

�مل�صاحلة

 Austrian Development قدمت �حلكومة �لنم�صاوية، من خالل �لوكالة �لنم�صاوية للتنمية  •

لدعم  �الأونرو�  لوكالة  دوالر(  مليون   1.8 )نحو  يورو  مليون   1.5 بقيمة  تبعاً   ،Agency

.
برنامج �لوكالة �ل�صحي يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1541967

ال�صبت، 2017/9/23

قال وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري، يف كلمة له �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة،   •

�إن �لريا�ص متم�صكة بدولة فل�صطينية م�صتقلة عا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“. وبنّي �جلبري �أن 

.
155

�لنز�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي �أطول نز�ع يف �لوقت �حلا�رش، وال يوجد مبر ال�صتمر�ره

ناق�صت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �لتطور�ت �ملتعلقة بالو�صع يف قطاع غزة، ودعت �للجنة   •

حكومة �لوفاق �لوطني للذهاب �إىل قطاع غزة يف خطوة �أوىل لتقييم �لو�صع، و�لبدء يف عملية 

متكني حقيقية وممار�صة �ل�صالحيات يف كل �ملجاالت. و�أبدت مركزية فتح ��صتعد�دها ملزيد 

.
156

من �حلو�ر�ت بهدف �لتو�صل لروؤية تف�صيلية لتنفيذ �تفاق �مل�صاحلة و��صتعادة �لوحدة

بالي�صتي  ل�صاروخ  �إير�ن  جتربة  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  ليبمان،  �أفيجدور  قال   •

و�ل�صلم  �لعامل  دول  ملختلف  تهديد�ً  ي�صكل  ونووية  حربية  روؤو�ص  يحمل  �أن  يكن  جديد 

 �لعاملي. وقال ليبمان، يف تغريدة عب �لفي�صبوك، �إن هذه �خلطوة ��صتفز�زية ومتثل حتدياً

.
157

للواليات �ملتحدة وحلفائها
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من  �صاعفت  �الحتالل  دولة  �أن  حمدونة،  ر�أفت  للدر��صات  �الأ�رشى  مركز  مدير  ك�صف   •

�عتقاالتها لالأطفال �لفل�صطينيني دون �صن 18 عاماً. و�أ�صار حمدونة �إىل �أن �صلطات �الحتالل 

تعتقل ما معدله 120 طفالً فل�صطينياً �صهرياً، حيث �إن �لتقارير �صجلت �عتقال نحو 75 طفالً 

.
يف حزير�ن/ يونيو، و150 طفالً يف متوز/ يوليو، و135 طفالً يف �آب/ �أغ�صط�ص 1582017

الجئي  ن�صيان  عدم  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  دعا   •

فل�صطني، �لذين قال �إنهم �صهدو� نحو �صبعة عقود من �لظلم بدون ت�صوية �صيا�صية حتى �الآن. 

وقال كرينبول: “�إن جمتمع �لالجئني ال يرى �أي م�صتقبل �صيا�صي. ال توجد عملية �صيا�صية 

حمددة ذ�ت م�صد�قية لو�صع حّد لل�رش�ع بني فل�صطني و�إ�رش�ئيل. �إنه جمتمع يو�جه �أي�صاً 

عر�قيل كبرية، وقيود�ً، و�أ�صكاالً من �ال�صتبعاد، ويعّر�ص �أي�صاً للعنف، و�ل�رش�ع، و�الحتالل، 

.
و�الإغالق باأ�صكال متعددة ت�صكل حياتهم يف كل بعد يكن تخيله“159

االأحد، 2017/9/24

عقدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �جتماعاً يف ر�م �هلل برئا�صة حممود عبا�ص.   •

ودعت �للجنة �حلكومة �لفل�صطينية �إىل �ملبا�رشة فور�ً بتحمل م�صوؤولياتها كاملة وفق �لقانون 

ودون عر�قيل، كما تدعو �للجنة �لتنفيذية كافة �لدول �ل�صقيقة و�ل�صديقة �إىل تعزيز م�صاعد�تها 

�ل�رشعية  باعتبارها �جلهة  �لوطني  �لوفاق  �إىل حكومة  �مل�صاعد�ت  لقطاع غزة، وتوجيه هذه 

�لتطهري  وملف  حرب،  جرية  باعتباره  �ال�صتيطان  ملف  �إحالة  �للجنة  قررت  كما  �لوحيدة. 

�إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية بدعوى م�صتعجلة، لفتح  �لعرقي و�لتمييز و�لف�صل �لعن�رشي، 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  “�إ�رش�ئيل“ يف  �لتي ترتكبها  حتقيق ق�صائي يف جر�ئم �حلرب 

.
بعدو�ن 1601967

�أكد رئي�ص هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان وليد ع�صاف �أن “�إ�رش�ئيل“ �أقرت �إقامة 11,700   •

وحدة ��صتيطانية منذ بد�ية �صنة 2017، لكنها ت�صعى �إىل �إقامة وحد�ت ��صتيطانية �أخرى من 

خالل �صماحها للم�صتوطنني باإقامة �مل�صتعمر�ت دون �لرجوع �إليها. وقال ع�صاف �إن �حلكومة 

�الإ�رش�ئيلية �أقرت خمططات هيكلية لـ 122 م�صتعمرة خالل �ل�صتة �أ�صهر �ملا�صية، م�صري�ً �إىل 

.
161

�أن هناك خمططات �أخرى تخ�ص �لقد�ص و�خلليل ل�صّم �مل�صتعمر�ت �ملقامة عليها

��صتغربت حركة حما�ص خلو بيان مركزية فتح من �أي مو�قف، �أو قر�ر�ت، تتعلق باإجر�ء�ت   •

رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �صّد قطاع غزة، و�لتي من �ملفرت�ص �إلغاوؤها مبجرد 

�إعالن حما�ص من �لقاهرة خطو�تها �لوطنية و�مل�صوؤولة، �ملتعلقة مبجريات �مل�صاحلة و�إنهاء 

�النق�صام. وطالب �لناطق با�صم �حلركة فوزي برهوم �لرئي�ص عبا�ص باتخاذ قر�ر�ت �إيجابية 
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وم�صوؤولة باإلغاء هذه �الإجر�ء�ت كافة، موؤكد�ً �أنه مل يعد �أي تعطيل �أو ت�صويف مبر�ً، ال �صيّما 

.
162

�أن هذه �الإجر�ء�ت ت�صببت ب�رشر كبري يف حياة �لنا�ص وم�صاحلهم

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، ملوقع �أن �آر جي �لعبي، �إن �لو�صع �الأمني   •

�لقائم، �ملحيط بـ“�إ�رش�ئيل“، يتطلب توجيه حتذير �إىل �لدول �ملجاورة لها من مغبة حتديها. 

وزعم �أن “�إ�رش�ئيل“ خا�صت مع حما�ص يف غزة ثالث حروب يف �الأعو�م �الأخرية، لكن �لنتيجة 

�لو�صع  هذ�  ي�صتمر  ورمبا  عامني،  كل  جديدة  حرب  خلو�ص  م�صطرة  باتت  “�إ�رش�ئيل“  �أن 

“بالن�صبة للجنود  �إن مل يتم �إجناز مرحلة �حل�صم مع حما�ص. وختم ليبمان قائالً:  يف غزة 

�الأ�رشى لدى حما�ص يف غزة فاإن �إ�رش�ئيل لديها �ليوم خيار�ن، �إما �لذهاب الحتالل �لقطاع، 

.
�أو �ال�صتجابة ملطالب حما�ص، و�أي خيار�ت �أخرى تتطلب مزيد�ً من �لوقت“163

قال رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل �ل�صيخ ر�ئد �صالح، يف كلمة له بعد   •

.
164

جل�صة ملحاكمته، �إن �الحتالل يعاقبه من خالل و�صع قيود ثالثية يف �أثناء تنقله يف �ل�صجن

 22,552 �أن  �ملتطرفة  �ليمنية  �لهيكل“  جبل  “منظمات  ت�صمى  ما  ن�رشتها  �إح�صائية  �أظهرت   •

يف  �نتهت  �لتي  �ملن�رشمة،  �ليهودية  �ل�صنة  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  م�صتوطناً 

2017/9/20، بزيادة ت�صل �إىل 60l% مقارنة بال�صنة �ليهودية �لتي �صبقتها، و�لذي و�صل فيها 

.
عدد �ملقتحمني �إىل 16514,094

�أكد وزير �خلارجية �للبنانية جب�ن با�صيل �أن “قانون �إعادة �جلن�صية فتح �لطريق ل�صل�صلة   •

ما  �أكان  �للبنانية،  هويته  وم�صتحق  �أ�صيل  لبناين  كل  لنعطي  عليها  �صنعمل  �الإجر�ء�ت  من 

�لالجئني  �إىل  �إ�صارة  )يف  بالتوطني  لبنان  تهديد  دون  من  لبنانية  الأم  �بناً  كان  �أو   ،1921 قبل 

�لفل�صطينيني من �أّم لبنانية(، �أو كان �صاحب خدمات جليلة للبنان“. و�صدد با�صيل، يف �جلل�صة 

�الفتتاحية ملوؤمتر �لطاقة �الغرت�بية يف ال�ص فيجا�ص، على “�أننا �صنعمل على نزع �جلن�صية عن 

كل �أجنبي غري م�صتحق لها، ق�صت ظروف �لتق�صري �ل�صيا�صي �إعطاءه �إياها، و�صنبقى نو�جه 

 .
موجات �للجوء و�لنزوح �لتي جتتاح هويتنا �لوطنية لنحميها من �لتوطني“166

االإثنني، 2017/9/25

و�مل�صوؤول  �جلاد  بالعمل  �لدويل  �ملجتمع  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  طالب   •

وفق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تنهي  جادة  �صيا�صية  عملية  باجتاه  و�لدفع  �لدولتني،  حّل  الإنقاذ 

جدول زمني حمدد، وقال: “لن نقبل باأن�صاف �حللول، وال بحلول �أمنية �أو �قت�صادية جمز�أة، 

�إمنا بحّل �صيا�صي متو�زن يّكن �صعبنا من �لعي�ص بحرية وكر�مة على �أر�ص دولته �مل�صتقلة 

.
كاملة �ل�صيادة، على حدود عام 1967، وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية“167
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�أ�صدرت حركة �جلهاد �الإ�صالمي بياناً د�نت فيه كافة �أ�صكال �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،   •

.
168

كما حّذرت من دعو�ت بع�ص �لعرب الإنهاء مقاطعة �الحتالل

قرر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تعليق عمل طائر�ت من دون طيار، من نوع ر�كب �ل�صماء، موؤقتاً،   •

.
169

بعد تكر�ر �صقوطها

يف  “�نتحرو�“  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  من  جنود  �صتة  باأن  �لعبي   0404 موقع  �أفاد   •

�صفوف  يف  �النتحار  حاالت  لت�صاعد  �لنظر  الفتاً  مقاتلون،  جنود  بينهم  �صهرين؛  غ�صون 

.
170

جي�ص �الحتالل

�أكد �ل�صيخ عكرمة �صبي، مفتي �لقد�ص �ل�صابق وخطيب �مل�صجد �الأق�صى �حلايل، �أن �لدعوة   •

�رشعياً  غطاًء  ويعطي  حدين،  ذو  �صالح  �لعرب  لالأ�صقاء  �الأق�صى  �مل�صجد  زيارة  باب  لفتح 

�أنه يدعو �مل�صلمني غري �لعرب لزيارة  �إىل  �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، م�صري�ً  جلرية 

.
171

�الأق�صى ودعم �ملقد�صيني

قال �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف   •

�أخرية“ الإنهاء �النق�صام،  “فر�صة  �لقاهرة �الأخري بني حركتي فتح وحما�ص يثل  �تفاق  �إن 

“قد ال تتكرر“. و�تهم مالدينوف “�إ�رش�ئيل“ مبو��صلة بناء �مل�صتعمر�ت “بوترية مرتفعة“. 
و�تهم مالدينوف، يف تقرير �إىل جمل�ص �الأمن، حكومة نتنياهو با�صتخد�م خطاب حتري�صي 

�إىل  يونيو  حزير�ن/  من  تركز  �مل�صتعمر�ت  بناء  �إن  وقال  �جلديدة؛  �مل�صتعمر�ت  حملة  لدعم 

 �أيلول/ �صبتمب 2017 يف �رشقي �لقد�ص ب�صكل �أ�صا�صي، مع خمططات ملا يقارب 3,200 وحدة

تدمري مّت  عام  ب�صكل  �إنه  مالدينوف  وقال   .2016 �صنة  عن   %30l قدرها  بزيادة   جديدة، 

.
172

344 بناء، ثلثهم يف �رشقي �لقد�ص، ما ت�صبب بنزوح �أكرث من 500 �صخ�ص

الثالثاء، 2017/9/26

قام �ل�صاب �لفل�صطيني منر جمل، من بيت �صوريك، بقتل جندي وحار�صْي �أمن �إ�رش�ئيليني   •

و�إ�صابة ر�بع، قبل �أن ي�صت�صهد يف عملية �إطالق نار على بو�بة تابعة مل�صتعمرة هار �أد�ر، �لتي 

تقع بني قريتي بّدو وقطنة �صمال غرب �لقد�ص �ملحتلة، وقرية �أبو غو�ص على �أطر�ف غربي 

.
173

�ملدينة

�لرئي�ص، قررت  بناء على توجيهات من  �إنه  �هلل  �لفل�صطيني ر�مي �حلمد  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •

�حلكومة �لتوجه �إىل قطاع غزة يوم �الإثنني 2017/10/2 لت�صلم مهامها، وحتّمل م�صوؤولياتها 

.
174

وفقاً للقانون �الأ�صا�صي و�لقو�نني �لنافذة

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن �إد�رة �الإقليم �لكردي �صمايل �لعر�ق �أ�رشت على   •

�إجر�ء ��صتفتاء �النف�صال بالرغم من كل �لتحذير�ت؛ فاال�صتفتاء باالأ�صا�ص باطل وفقاً للد�صتور 
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�لعر�قي، ومل يلَق دعماً من �أي بلد، �أو منظمة دولية �صوى “�إ�رش�ئيل“. وتابع �أردوغان قائالً: 

“يا �إد�رة �صمايل �لعر�ق ماذ� �صتجنون من دعم �إ�رش�ئيل وحدها، هوؤالء )م�صوؤولو �الإقليم( ال 
�أنهم �صي�صبحون دولة فقط  �لدولة، ويعتقدون  �ل�صيا�صة وال يعرفون كيف تكون  يعرفون 

.
بالكالم... مل ولن تكونو� �أ�صا�صاً“175

االأربعاء، 2017/9/27

تقبل  لن  حركته  �إن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  قال   •

 مبناق�صة ق�صية “�صالح جناحها �لع�صكري“، خالل جل�صات �لتفاو�ص مع حركة فتح. وذكر

�إن هذه �لق�صية مل تطرح على طاولة مناق�صات  �أبو مرزوق، يف حو�ر مع وكالة �الأنا�صول، 

“هذ� �مللف غري مطروح  �ملا�صية. وقال:  �لفرتة  �مل�صوؤولني �مل�رشيني خالل  وفد �حلركة مع 

�ل�صعب  حلماية  موجود  �ملقاومة  “�صالح  و�أ�صاف:  م�صتقبالً“.  وال  �صابقاً،  ال  للنقا�ص، 

�لفل�صطيني، وال يعقل �أن تلقي �ملقاومة �لفل�صطينية �صالحها وال ز�لت �أر�صها حمتلة و�صعبها 

نتنياهو طلب من رو�صيا وم�رش وتركيا وقطر وغريها من  �أن  �أبو مرزوق  م�رشد“. وذكر 

مرزوق  �أبو  لكن  حركته.  مع  جديدة  �أ�رشى  تبادل  �صفقة  �إبر�م  بغر�ص  �لتدخل  �الأطر�ف، 

�أكد �أن حما�ص لن تقبل بفتح هذ� �مللف قبل �إفر�ج “�إ�رش�ئيل“ عن �ملعتقلني يف �صفقة �لتبادل 

خليل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  قال  كما  �حتجازهم.  �أعادت  �لذين  �ل�صابقة، 

�حلية، خالل مقابلة تلفزيونية عب قناة �جلزيرة، �إن �صالح �ملقاومة خارج كل �ملعادالت و�إنه 

.
176

مل ُيطرح يوماً للنقا�ص، ولن تقبل حما�ص �أن يطرح على طاولة �ملفاو�صات

ال�صتقبال  تام  ��صتعد�د  على  غزة  قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  �إن  نعيم  �أبو  توفيق  �للو�ء  قال   •

جزء  �لد�خلية  وز�رة  ترتيبات  �أن  �إىل  م�صري�ً  �هلل،  بحكومة �حلمد  �ملختلفة  و�للجان  �لوزر�ء 

.
177

من �لرتتيبات �لعامة ال�صتقبال �لو�صع �لقادم للتو�فق �لفل�صطيني

�أقيم لذكرى مرور  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف كلمة خالل �حتفال   •

�أتينا  “لقد  �الأردن:  وغور  و�جلوالن،  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  على  عاماً  خم�صني 

با�صتيطان فاخر �إىل يهود� و�ل�صامرة ونحن نحافظ عليه ونقّويه، ب�صورة م�صوؤولة وبحكمة 

�أيها �الأ�صدقاء �الأعز�ء بقدر ما هو  “�ال�صتيطان مهم لكم  �أن  ومثابرة“. و�صدد نتنياهو على 

�أر�ص  �أي م�صتوطنات يف  �إز�لة  �أقول قبل كل �صيء وب�صكل و��صح: لن تتم  مهم يل، فبالتايل 

�لطريق الإحالل �صالم. فلن ن�رشد  لي�صت  �إنها  “قبل كل �صيء،  �إ�رش�ئيل م�صتقبالً!“. وقال: 

.
�ليهود �أو �لعرب. مل ننل �صالماً، بل نلنا �إرهاباً و�صو�ريخ! فلن نرتكب ذلك �خلطاأ جمدد�ً“178
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�ل�صالم“  لـ“عملية  �الأمريكي  باملوفد  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �لتقى   •

جاي�صون غرينبالت، وطرح نتنياهو خالل �للقاء رف�ص �لفل�صطينيني الإد�نة عملية م�صتعمرة 

الهاي،  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  يف  �إ�رش�ئيليني  ملحاكمة  �لفل�صطينية  و�ملنا�صدة  �أد�ر،  هار 

“�الإنرتبول  لل�رشطة  �لعاملية  للمنظمة  �لعامة  �جلمعية  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�ن�صمام 

INTERPOL“ �لذي يخالف �التفاقيات �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل“. وقال نتنياهو �إن ممار�صات 

�حلرب  �أن  على  و�أكد  �ل�صالم،  لتحقيق  بالفر�ص  كبري�ً  �رشر�ً  تلحق  �لفل�صطينية  �لقيادة 

.
179

�لديبلوما�صية �لفل�صطينية لن متر مرور �لكر�م

ذكرت �لقناة �لثانية �لعبية �أن جنديني �إ�رش�ئيليني �أحدهما برتبة �صابط من �لكتيبة 411 قتال،   •

جر�ء �نقالب مدرعة يف �جلوالن. و�أوقف جي�ص �الحتالل �لتدريب عقب �حلادث �إىل يوم �الأحد 

.
180

2017/10/1، للوقوف على ظروف �نقالبها

رئي�ص  عن  �لدفاع  حمامي  فريق  قدمه  �لذي  �ال�صتئناف  حيفا  يف  �الحتالل  حمكمة  رف�صت   •

�لق�صائية بحقه. وقال  �الإجر�ء�ت  �النتهاء من  �ل�صيخ ر�ئد �صالح، حتى  �الإ�صالمية  �حلركة 

�ل�صيخ �صالح عند دخوله قاعة �ملحكمة: “�إنه بالرغم من كل �لظروف �ل�صعبة �لتي �أمّر بها، 

و��صح يل �أنني يف موقف ال تنازل فيه عن �أّي �آية من �لقر�آن �لكرمي وال عن حديث نبوي �رشيف، 

وال تنازل عن حجر من �الأق�صى، وال تنازل عن �أي ثو�بت �إ�صالمية، عربية وفل�صطينية، ال 

.
تنازل حتى نلقى �هلل تعاىل“181

�لتي  �ملنظمة،  ع�صوية  �إىل  فل�صطني  دولة  �ن�صمام  على  لالإنرتبول  �لعامة  �جلمعية  �صّوتت   •

�أ�صبحت ت�صم 192 بلد�ً، بت�صويت جتاوز �لثلثني خالل �جتماع �جلمعية �لعامة لالإنرتبول 

يف بكني، يف دورتها �ل�صنوية �لـ 86. وقال وكيل وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية تي�صري جر�د�ت 

�إن فل�صطني فازت بع�صوية �ملنظمة بت�صويت 75 دولة، ومعار�صة 24، و�متناع 34 دولة عن 

.
182

�لت�صويت

�حل�صني بن  رعد  بن  زيد  �الأمري  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامي  �ملتحدة  �الأمم  مفو�ص  حّذر   • 

150 �رشكة �إ�رش�ئيلية وعاملية تعمل د�خل �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، باأنه “على و�صك �إدر�جها 

.
على �لقائمة �ل�صود�ء للمنظمة“183

اخلمي�س، 2017/9/28

�ل�صنو�ر، خالل لقاء عقدته  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى  قال رئي�ص �ملكتب   •

عنه،  رجعة  ال  ��صرت�تيجي  �مل�صاحلة  “قر�ر  �إن  �صبابية:  نخب  مع  غزة  مبدينة  حما�ص 

�إن حما�ص لن تبقى بعد �الآن  �ل�صنو�ر  �إجنازه“. وقال  �أجل  �لتنازالت من  و�صنو��صل تقدمي 
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بـ“�إعاقة  ي�صّمهم(  )مل  طرف  �أي  �أو  �أحد  الأي  ت�صمح  لن  حركته  �أن  و�أكد  �النق�صام،  يف  طرفاً 

حما�ص  من  كان  �صو�ء  �مل�صاحلة،  يريد  ال  من  كل  عنق  بـ“ك�رش  مهدد�ً  �مل�صاحلة“،  م�صو�ر 

�مل�صاحلة وهي قوية جد�ً، و�حلركة بنت قوتها  �إىل  “حما�ص تذهب  �أن  �أو غريها“. و�أ�صاف 

لي�ص من �أجل حكم غزة، بل من �أجل حلم �صعبنا بالتحرير“. و�أكد �ل�صنو�ر �أن حركته �صتقدم 

تنازالت كبرية جد�ً الإجناح �مل�صاحلة �لفل�صطينية، مو�صحاً �إىل �أن كل تنازل �صاعق �صيكون 

�أكب من قبله؛ “حتى يتحقق �أحد �خليارين: �إما �إنهاء �النق�صام، وهو �أقل �صيء، �أو �مل�صاحلة 

�ل�صنو�ر:  وقال  �لتحرري“.  �لوطني  م�رشوعنا  لرتتيب  نتفرغ  حتى  �الأف�صل،  وهو  �لوطنية 

ي�ّص  �أن  الأحد  ن�صمح  ولن  وطنية،  ووحدة  قوة  يلزمه  �لتحرير  م�رشوع  ��صتكمال  “�صعار 
.
�صالح �ملقاومة وال عملية تطويره“184

يف  �جلمل  منر  �ل�صهيد  نفذها  �لتي  �لعملية  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  د�ن   •

نبيل �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  و�أكد  �أد�ر.  هار  م�صتعمرة  مدخل  على   2017/9/26 

�أبو ردينة يف ت�رشيح الإذ�عة “�صوت فل�صطني“، �أن موقف �لرئي�ص �لد�ئم هو “�إد�نة كل �أعمال 

.
�لعنف مبا فيها هذه �لعملية، و�إد�نة �أية عمليات عنف �أياً كان م�صدرها“185

قطاع  من  و�صلت  �لتي  وخ�صو�صاً  �خلريية  �مل�صاعد�ت  بتوزيع  دولية،  موؤ�ص�صات  �رشعت   •

غزة، مل�صلمي �لروهينغا �لفارين �إىل بنغالد�ص، من �ملجازر �لب�صعة �لتي ترتكب بحقهم على 

.
186

�أيدي �صلطات بالدهم

�عتُقلو�  �لذين  �الأطفال  من   %95l“ �إن  �لفل�صطينية،  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   •

ودخلو� �صجن عوفر �الإ�رش�ئيلي يف �الأ�صهر �الأخرية تعر�صو� لل�رشب �ل�صديد و�ملبح على 

باالأيدي  �ل�رشب  نتيجة  عيونهم  يف  بكدمات  �أ�صيب  قد  معظمهم  و�إن  و�ملحققني،  �جلنود  يد 

.
و�أعقاب �لبنادق“187

قال �ل�صفري �الأمريكي يف تل �أبيب ديفيد فريدمان ملوقع و�ال �لعبي �إن �مل�صتعمر�ت جزء من   •

“�إ�رش�ئيل“. وتابع قائالً �إنه يف ت�صوية م�صتقبلية “�صتحتفظ �إ�رش�ئيل بجزء كبري من �ل�صفة 
�أن “�إ�رش�ئيل ت�صيطر  �لغربية، لكنها �صتعيد مناطق غري مطلوبة للحفاظ على �أمنها“، ز�عماً 

على 2l% فقط من �ل�صفة �لغربية“. وعلقت �ملتحدثة با�صم �خلارجية �الأمريكية هيذر ناورت 

.
188

على كالم فريدمان قائلة �إن مالحظاته ال يجب �أن تعّد تغيري�ً يف �ل�صيا�صة �الأمريكية

اجلمعة، 2017/9/29

�حلكومة  رئي�ص  مع  �ت�صاالً  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أجرى   •

�لفل�صطينية ر�مي �حلمد �هلل، �أكد فيه �أن حما�ص تريد تطبيق �مل�صاحلة، ومتكني �حلكومة من 
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�لوفد �حلكومي  بت�صهيل مهمة  �ملخت�صني  �ملوظفني  لكافة  �أو�مر  �أعطت  و�أنها  �لعمل يف غزة، 

.
189

�لز�ئر لغزة ب�صاأن ت�صلم �إد�رة �لوز�ر�ت

خطة  جتميد  قرر  باأنه  حكومته  يف  وزر�ء  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغ   •

.
190

“تو�صيع“ مدينة قلقيلية حتى �إ�صعار �آخر
حّذرت �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج يف بريوت من �لدعو�ت �مل�صبوهة   •

�لعامة  �الأمانة  �لفل�صطيني حتت حر�ب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وعقدت  �لوطني  لعقد �ملجل�ص 

�لعام  �مل�صار  لتقييم  بريوت،  يف  للموؤمتر  �لعامة  �لهيئة  رئا�صة  مع  م�صرتكاً  �جتماعاً  للموؤمتر 

و�لتطور�ت  �الأو�صاع  خ�صو�صاً  �أعمالها،  جدول  على  �ملدرجة  �لنقاط  وبحث  للموؤمتر 

�لتطبيع  مقاومة  �إىل  �لعامة  �الأمانة  ودعت  �لفل�صطينية.  �لق�صية  بها  متر  �لتي  �ل�صيا�صية 

و�الإ�صالمية  �لعربية  �جلماهري  دعت  كما  �ملنطقة،  يف  و�قع  كاأمر  �الحتالل  وجود  وتكري�ص 

.
191

و�أحر�ر �لعامل للوقوف يف وجه ذلك و�إجها�ص كل �ملحاوالت ومو�جهتها

�صحيفة  مع  �أجر�ها  مقابلة  يف   ،Zvi Zamir ز�مري  ت�صفي  �الأ�صبق  �ملو�صاد  رئي�ص  ك�صف   •

مع  تز�من  و�لذي   ،Yom Kippur �ليهودي  �لغفر�ن  يوم  حلول  مبنا�صبة  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل 
�الإ�رش�ئيلي،  للمو�صاد  ذهبية“،  “معلومة  مهم  م�رشي  م�صوؤول  تقدمي  عن   ،1973 حرب 

.
192

�أ�صهمت يف تغري م�صري �حلرب

بعث 18 ع�صو�ً يهودياً يف �لكوجنر�ص �الأمريكي بر�صالة �إىل رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو،   •

حذروه فيها من �أن قر�ر�ته �الأخرية يف مو�صوع حائط �لب�ق و�لتهويد مت�ص بوحدة �ل�صعب 

�لر�صالة،  يف  وجاء  �الأمريكية.  �ليهودية  �جلالية  �أو�صاط  يف  “�إ�رش�ئيل“  ومكانة  �ليهودي 

قدماء  كد�عمني  �أنهم  �لديوقر�طي،  �حلزب  من  وجميعهم  �لكوجنر�ص،  �أع�صاء  كتبها  �لتي 

�لتيار�ت غري  �صلوك �حلكومة �صّد  �إز�ء  �لعميق“  “قلقهم  �الإعر�ب عن  لـ“�إ�رش�ئيل“، بودهم 

.
�الأرثوذك�صية يف “�إ�رش�ئيل“193

ال�صبت، 2017/9/30

�إر�دة وقر�ر ت�صمل  �أن �مل�صاحلة  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �أكد رئي�ص �ملكتب   •

�لو�قع  من  و�النتقال  للم�صاحلة  حقيقية  �أجو�ء  �إيجاد  على  حر�صه  م�صدد�ً  وغزة،  �ل�صفة 

ر�صالة  يف  هنية،  وقال  خمتلف.  و�قع  �إىل  �النق�صام  ومر�رة  �ل�صنني  باأثقال  �ملحكوم  �لر�هن 

وجهها لل�صعب �لفل�صطيني ب�صاأن �مل�صاحلة: �إننا ذ�هبون للم�صاحلة للتفرغ للملفات �لوطنية 

للق�صية  �العتبار  و�إعادة  �ملقاومة،  خيار  وحماية  �لت�صفية،  مل�صاريع  و�لت�صدي  �لكبى 

.
194

�لفل�صطينية
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 2017 �صبتمب  �أيلول/  خالل  �أنه  �لنقاب  �النتفا�صة  موقع  عن  �صادر  توثيقي  تقرير  ك�صف   •

وتفجري حجارة،  ر�صق  عملية  و12  نار،  �إطالق  عمليتي  بني  ما  توزعت  عملية،   23  ُنفذت 

متفجرة،  و�أكو�ع  حارقة  زجاجات  �إلقاء  حادثة   41 من  �أكرث  �ملوقع  ووثق  نا�صفة.  عبو�ت   9

 يف �أكرث من 286 نقطة مو�جهة مع قو�ت �الحتالل. و�أ�صفرت �لعمليات �لفل�صطينية عن مقتل

.
195ً

3 �إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة 15 �آخرين، و��صت�صهاد 5 فل�صطينيني، و�إ�صابة 76 فل�صطينيا

قال ممثلون عن موؤ�ص�صات حكومية فل�صطينية و�أخرى �أهلية حملية ودولية، �إن �لو�صع �ملائي   •

.
196

�%98l يف قطاع غزة “كارثي“؛ حيث و�صلت ن�صبة �لتلّوث فيه �إىل نحو

�إن جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي لعب دور�ً يف تنظيم  �أردوغان  قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب   •

�ال�صتفتاء حول ��صتقالل �إقليم كرد�صتان �لعر�ق. وبعدما �نتقد رفع �الأكر�د �لعر�قيني �أعالم 

“�إ�رش�ئيل“ خالل �حتفالهم بنتيجة �ال�صتفتاء، قال �أردوغان “هذ� يثبت �أمر�ً: �إن لهذه �الإد�رة 
�لقادة �الأكر�د  �أردوغان خماطباً  �إنهما ي�صري�ن يد�ً بيد“. وقال  تاريخاً م�صرتكاً مع �ملو�صاد. 

�لعر�قيني خالل خطاب متلفز �ألقاه يف �أر�رشوم �رشقي تركيا: “هل تدركون ما تقومون به؟ 

.
وحدها �إ�رش�ئيل تدعمكم“197

49 مليون  �أعلنت وكالة �الأونرو� ح�صولها على تعهد�ت دولية بتبعات مالية قدرت مببلغ   •

“�إن  �صحفي:  بيان  يف  بريوت،  يف  �لوكالة  مكتب  وقال  �لفل�صطينيني.  لالجئني  دعماً  دوالر 

�لعديد من �ملندوبني �مل�صاركني يف �جتماع ��صت�صافته منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي يف نيويورك، 

�إ�صافية تعمل على تقليل عجز �ملو�زنة �لذي تعاين منه �لوكالة، من  تعهدو� بتقدمي تبعات 

.
126.5 مليون دوالر لي�صل �إىل 77.5 مليون دوالر“198
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ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2017

ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2017

االأحد، 2017/10/1

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هاتف   •

حممود عبا�ص؛ حيث ناق�صا �لرتتيبات ال�صتقبال �حلكومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة. وجرى 

يف  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  ي�صود  �لذي  �لو�عد  �الإيجابي  �ملناخ  ��صتعر��ص  �الت�صال،  خالل 

�ل�صعب  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  و�صوالً  �لوطنية  �لوحدة  ��صتعادة  يف  و��صتثمارها  �الأوقات،  هذه 

.
1
�لفل�صطيني يف �إقامة دولته وعا�صمتها �لقد�ص

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، �إننا “ذ�هبون �إىل قطاع غزة، بروح �إيجابية،   •

وعاقدون �لعزم على �لقيام بدورنا يف دعم جهود �مل�صاحلة، وطّي �صفحة �النق�صام، ليعود 

�أن �حلكومة �صت�صهم ب�صكل  �إىل  �لوزر�ء  ب�صعبه وموؤ�ص�صاته“. و�أ�صار رئي�ص  �لوطن موحد�ً 

�أمام تنفيذ �تفاقات �مل�صاحلة  تدريجي، يف حّل �لق�صايا �لعالقة، �لتي وقفت يف �ل�صابق عائقاً 

�ملعابر،  جلنة  وهي:  جلان،  ثالث  ت�صكيل  عن  �هلل  �حلمد  و�أعلن  وحما�ص.  فتح  حركتي  بني 

.
2
وجلنة �لوز�ر�ت و�ملوظفني، و�للجنة �الأمنية؛ لتتوىل ��صتالم قطاع غزة

كل  “�أنهت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �لبزم  �إياد  غزة  قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �لناطق  �أعلن   •

�إن  �لبزم  وقال  �لقطاع.  �إىل  �لتو�فق“  حكومة  قدوم  لتاأمني  �الأمنية  خطتها  �إطار  يف  �إجر�ء�تها 

�لتو�فق يف قطاع غزة،  �إجناح مهمة حكومة  �لتي من �صاأنها  “�تخذت كل �الإجر�ء�ت  �لوز�رة 

.
ومنع �أي معوقات“3

�لقد�ص  عن  �لفل�صطينيني  وعزل  لف�صل  خطة  وجود  عن  �لنقاب  معاريف  �صحيفة  ك�صفت   •

�ملحتلة، �أ�رشفت عليها ع�صو �لكني�صت من حزب �لليكود عنات باركو Anat Berko، باإيعاز 

بناء جد�ر  بالقد�ص، عب   %95l �إىل  �أغلبية يهودية ت�صل  نتنياهو، وذلك ل�صمان  بنيامني  من 

فا�صل يعزل �لتجمعات و�الأحياء �ل�صكنية �لفل�صطينية عن “�لقد�ص �لكبى“، �لتي تخطط لها 

.
4
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية

يف  �الأول  باملركز  �صحادة  وروؤى  حميّد  حممد  لبنان  �إىل  �لالجئان  �لفل�صطينيان  �لطالبان  فاز   •

.
5
�مل�صابقة �لعاملية للح�صاب �لعقلي، و�لتي �أقيمت يف دولة تايلند

بد�أ وفد �أمني م�رشي زيارة �إىل قطاع غزة. وكان يف ��صتقبال �لوفد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي   •

عب  �لقطاع  و�صلو�  �مل�رشيني  �مل�صوؤولني  �إن  �حلركة  وقالت  هنية،  �إ�صماعيل  حلما�ص 
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حكومة وت�صلّم  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  ترتيبات  ملف  ملتابعة  )�إيريز(؛  حانون  بيت   حاجز 

.
6
�لوفاق �لوطني م�صوؤولياتها كافة يف �لقطاع دون �أي عائق

�جلا�صو�ص  بتجنيد  يتعلق  فيما  معلومات  عن  ز�مري  ت�صفي  �الأ�صبق  �ملو�صاد  رئي�ص  ك�صف   •

ز�مري  ك�صف  جي،  �آر  �أن  موقع  مع  حو�ر  ويف  “�إ�رش�ئيل“.  ل�صالح  مرو�ن  �أ�رشف  �مل�رشي 

عن �لتقائه مبرو�ن عدة مر�ت يف �أوروبا، “حيث كانت فرحتنا بنجاحنا يف جتنيد عميل كهذ� 

1973، من  ال تو�صف“. و�أ�صاف زمري �أن مرو�ن هو من نبّه �ملو�صاد لتوقيت �ندالع حرب 

خالل �طالعه على خطة �حلرب �لتي بد�أها �جلي�صان يف م�رش و�صورية، على جبهتي �جلوالن 

.
7
و�ل�صوي�ص

�ليهود  �لعا�رش من حمرم، كل  �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل، يف ختام م�صرية  �الأمني  دعا   •

�لذين جاوؤو� �إىل فل�صطني �ملحتلة �إىل مغادرتها، و�لعودة �إىل �لبلد�ن �لتي جاوؤو� منها، “حتى ال 

يكونو� وقود�ً يف �أي حرب تاأخذهم �إليها حكومة نتنياهو �حلمقاء، الأن نتنياهو �إذ� �صّن حرباً يف 

هذه �ملنطقة قد ال يكون لدى هوؤالء وقت حتى ملغادرة فل�صطني، ولن يكون لهم �أي مكان �آمٍن 

.
يف فل�صطني �ملحتلة“8

االإثنني، 2017/10/2

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل لقاء مع ف�صائية �صي بي �صي �مل�رشية،   •

�إن �ل�صلطة لن ت�صمح الأي كان، با�صتثناء م�رش، �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للفل�صطينيني، 

و�إنه لن يكون يف غزة �أي �صالح و�صفه بـ“غري �ل�رشعي“، باالإ�صارة �إىل �صالح �ملقاومة، و�إنه 

لن ي�صمح �أن يكون يف �لقطاع منوذج وجتربة حزب �هلل يف لبنان. وقال �إنه على غري عجلة من 

�أمره يف رفع �الإجر�ء�ت �لعقابية �الأخرية �لتي �تخذها �صّد غزة. وقال عبا�ص: “حينما تتمكن 

�حلكومة ب�صكل كامل من �ملعابر و�الأجهزة �الأمنية و�لوز�ر�ت �صرنفع �إجر�ء�تنا �الأخرية، و�أنا 

.
ِم�ْص م�صتعجل“9

معب يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  قال   • 

بيت حانون )�إيريز( فور و�صوله قطاع غزة، �إن “�حلكومة بد�أت مبمار�صة مهماتها يف غزة 

و�إنهاء  �مل�صاحلة،  حتقيق  �أجل  من  “جاءت  غزة  �إىل  �حلكومة  عودة  و�إن  �ليوم“،  من  �بتد�ء 

تد�عيات �النق�صام �ملوؤملة، لينطلق �جلميع للوحدة“. وتعهد باأن تعمل �حلكومة على “توفري 

�ملقومات الأبناء غزة �لذين عانو� خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية“، م�صدد�ً على �أن “�أولوياتنا �ليوم 

هي �لتخفيف من معاناة غزة و�أن تبقى غزة د�ئماً حامية �لهوية �لفل�صطينية“، مطالباً �ملجتمع 

.
�لدويل “باالنخر�ط يف عملية بناء غزة و�إنهاء �الأزمات“10
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دعت قوى �لي�صار �لفل�صطينية �إىل عقد لقاء فوري و�صامل لكافة �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية،   •

بهدف ت�رشيع خطو�ت تطبيق تفاهمات �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص. و�أبدت �لقوى 

وحركة  وفد�  �ل�صعب  وحزب  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتني  ت�صم  �لتي  �لي�صارية، 

ال�صتئناف  �لباب  فتحت  �لتي  �الأخرية  بالتطور�ت  ترحيبها  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ملبادرة 

ذلك  يف  مبا  غزة؛  قطاع  �أهايل  معاناة  تخفيف  على  �لعمل  تعجيل  �إىل  د�عية  �مل�صاحلة،  جهود 

تر�جع �ل�صلطة عن �إجر�ء�تها �لعقابية �لتي طالت رو�تب �ملوظفني �حلكوميني وخم�ص�صات 

.
11

�لكهرباء

حال  يف  �ل�صكنية  �لتجمعات  قلب  ب�رشب  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  هدد   •

بـ“�ملعادية“ و�صفها  وحركات  تنظيمات  �أي  مع  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  م�صتقبلية   مو�جهة 

.
لـ“�إ�رش�ئيل“12

قال رئي�ص جهاز �ملو�صاد يو�صي كوهني: “�إننا ننفذ مئات و�آالف �لعمليات �صنوياً، وبع�صها   •

معقدة وجريئة يف قلب دول �لعدو، وهي �لدول �لهدف“. و�دعى تركيز �ملو�صاد لن�صاطه �صّد 

�لرتكيز  �إىل  �إ�صافة  �صورية،  يف  �لع�صكري  وتو�جدها  �إير�ن“،  جانب  من  �ملتجددة  “�ملخاطر 
�للبنانية و�لفل�صطينية، وخ�صو�صاً حركتي حما�ص وحزب �هلل، و�صّد �صناعة  على �ل�صاحة 

.
13

�ل�صو�ريخ لديهما، وكذلك �صّد تنظيم د�ع�ص

الثالثاء، 2017/10/3

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن قر�ر �حلركة هو �أن تذهب �إىل   •

�أبعد نقطة من �أجل �إنهاء �النق�صام، وتقدمي �أي ثمن من �أجل �أن تنجح �مل�صاحلة. وحول ق�صية 

بالتاأكيد �صالح و�حد،  �الأمن، هذ�  و�أجهزة  �إن �صالح �حلكومة و�ل�رشطة  قال هنية  �ل�صالح، 

يجب �أن يخ�صع لقر�ر �حلكومة و�لدولة. و�أكد هنية �أنه طاملا هناك �حتالل فمن حّق �صعبنا �أن 

يتلك �صالحه، و�أن يقاوم هذ� �الحتالل بكل �أ�صكال �ملقاومة، وهذ� لي�ص �صيئاً جديد�ً �بتدعته 

حركة حما�ص. و�أكد هنية �أن حما�ص مل تلجاأ للم�صاحلة حتت �ل�صغط �أو من موقف �صعف، 

مبيناً �أن قر�ر �مل�صاحلة جاء يف �إطار روؤية و��صرت�تيجية، ويف �صياق ��صت�صعار �خلطر �لكبري 

.
14

�لد�هم على �لق�صية �لفل�صطينية

وقال  �الإد�رية،  �للجنة  حّل  بعد  غزة،  قطاع  يف  لها  �جتماع  �أول  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أنهت   •

�أن  رئي�صها ر�مي �حلمد �هلل �إن كل �لق�صايا �لعالقة �صتحّل وفقاً التفاق �لقاهرة، و�صدد على 

�ل�صعب �لفل�صطيني �ليوم �أمام حلظة تاريخية مهمة، لكي ي�صمو فيها على �جلر�ح، ويرتقي 

مبا  �لعليا،  �لوطنية  �مل�صلحة  ويغلّب  و�النق�صام،  و�خلالف  �لتجاذبات  عن  بعيد�ً  بوحدته 
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“يحقق تطلعات �صعبنا �لفل�صطيني يف قطاع غزة، ويف كل �صب من �أر�صنا، يحدونا �الأمل، باأن 
تتو�فر جميع �لعو�مل و�لظروف لتمكني حكومة �لوفاق �لوطني من ت�صلّم �صالحياتها كاملة، 

بامل�صمون ال بال�صكل، وبالفعل ال بالقول“. وو�صف �لناطق با�صم �حلكومة يو�صف �ملحمود، 

�لو�صع يف قطاع غزة باملاأ�صاوي، موؤكد�ً على �أن �حلكومة قررت ت�صكيل ثالث جلان ملتابعة 

.
15

جميع �مللفات �لعالقة

عّبت بع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية عن ��صتغر�بها من عدم �تخاذ �حلكومة �لفل�صطينية خطو�ت   •

برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  وقال  غزة.  قطاع  عن  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  لرفع 

�لفل�صطينية خالل �جتماعها �الأ�صبوعي يف غزة،  “كان من �ملفرت�ص على حكومة �لوفاق  �إنه 

�لفل�صطيني يف قطاع غزة وق�صاياه  �ل�صعب  �تخاذ قر�ر�ت م�صوؤولة وفورية تالم�ص معاناة 

�لغول،  كايد  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وقال  �الإن�صانية“. 

بالقاهرة،  وحما�ص  فتح  حركتي  �جتماع  بعد  ملا  غزة  قطاع  �صّد  �الإجر�ء�ت  رفع  تاأجيل  �إن 

�الإجر�ء�ت  باأنه �صيتم رفع  يتناق�ص عملياً مع ت�رشيحات �صابقة للحكومة و�لرئي�ص عبا�ص 

 عن غزة مبجرد حّل �للجنة �الإد�رية. وقال ع�صو �للجنة �ملركزية للجبهة �لديوقر�طية طالل

لدى  و�ملحاذير  �ملخاوف  من  تعزز  �لتي  هي  �لعقوبات  لرفع  �حلكومة  تاأجيل  �إن  ظريفة  �أبو 

.
16

�ملو�طن �لفل�صطيني من عدم جدية �الأطر�ف يف حتقيق �مل�صاحلة

�لفل�صطيني  لل�صعب  وجهها  م�صجلة  ر�صالة  يف  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  قال   •

خالل �جتماع �حلكومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، �إن م�رش حري�صة على تقدمي جميع �أ�صكال 

ويجب  �ملنطقة،  يف  “�ل�صالم“  لتحقيق  �صانحة  فر�صة  هناك  و�إن  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لدعم 

لديه  �أن  �ل�صي�صي  و�أ�صاف  �ل�صالم.  نحو  �لفل�صطيني  �ل�صعب  توجه  �صدق  لتاأكيد  �لتعاون 

�إياناً كامالً باأن �الختالفات بني مكونات �ملجتمع �لفل�صطيني يجب �أن يتم حلّها د�خل �لبيت 

يف خارجية  قوى  �أي  تدخل  قبول  عدم  مع  �لعرب،  �الأ�صقاء  من  وم�صاندة  بدعم   �لفل�صطيني 

.
17

هذ� �ل�صاأن

خاطب وزير �ملخابر�ت �مل�رشية خالد فوزي قيادة حركة حما�ص، خالل لقاء يف غزة، بالقول   •

يف  بانتظاركم  “نحن  فوزي:  وقال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  وحدمت  �أنكم  �صي�صجل  �لتاريخ  �إن 

.
18

�الأيام �ملقبلة يف �لقاهرة، ونحن متاأكدين �أنكم �صتفعلونها“، �أي �إمتام �مل�صاحلة

ببدء   Mouloud Jawish Ihsanoglu �أوغلو  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  رّحب   •

�أوغلو  وحّذر  �لتاريخية“.  بـ“�خلطوة  وو�صفها  غزة،  قطاع  يف  عملها  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�ل�صلطة  �ملنطقة على تغيري  “وجود مكائد حتاك جتاه فل�صطني؛ حيث تعمل بع�ص دول  من 

.
�لفل�صطينية، وتن�صيب دمى تابعة لها على ر�أ�صها“19
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�إنه �صيكون على  �لفل�صطينية، وقال  رف�ص رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو جهود �مل�صاحلة   •

�أي حكومة فل�صطينية م�صتقبلية تفكيك �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص، وقطع كل �لعالقات 

يتحدث  من  كل  من  “نتوقع  �لليكود:  حلزب  خا�صة  جل�صة  خالل  نتنياهو،  وقال  �إير�ن.  مع 

نقبل  ولن  �ليهودية،  بالدولة  �العرت�ف  وبالطبع  باإ�رش�ئيل،  �العرت�ف  �ل�صلمية  �لعملية  عن 

.
مب�صاحلات مزيفة يت�صالح فيها �جلانب �لفل�صطيني على ح�صاب وجودنا“20

�أدوميم معاليه  م�صتعمرة  تطوير  بدء  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   • 

�لوحد�ت  �آالف  هنا  “�صنبني  للم�صتعمرة:  زيارته  �أثناء  يف  نتنياهو،  وقال  عالية“،  بـ“وترية 

�أجل  من  �لالزمة  �الأر�ص  قطع  �ملدينة  �إىل  و�صن�صيف  �صناعية،  مناطق  �صنقيم  �ل�صكنية. 

تطويرها بوترية مت�صارعة، هذ� �ملكان �صيكون جزء�ً من دولة �إ�رش�ئيل“. و�صدد نتنياهو على 

بالتطور  لها  �ملتاخمة  �لذي �صي�صمح الأور�صليم وللمدن  �لكبى  �أور�صليم  “قانون  يدعم  �أنه 

.
على �أ�صعدة عديدة. هذه هي ب�رشى كبرية وهامة“21

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، خالل مقابلة �أجر�ها معه موقع و�ال �لعبي،   •

�إنه ال يعرف خطة �أو مبادرة �أمريكية ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني. و�صّدد ليبمان 

�إليه هو �تفاق  �أن نكون و��صحني، و�حلّد �الأق�صى �لذي باالإمكان �لتو�صل  “ينبغي  �أنه  على 

من  فقط  ممكنة  �لفل�صطينيني  مع  �لت�صوية  يل،  “بالن�صبة  و�أ�صاف:  �الأمد“.  طويل  مرحلي 

�لفل�صطينيني، فهذ�  بيننا وبني  ثنائياً  �تفاقاً  �إقليمية �صاملة. و�صاأعار�ص ب�صدة  خالل ت�صوية 

�لعامل  مع  و�إمنا  �لفل�صطينيني،  مع  ت�صوية  ق�صية  لي�صت  و�لق�صية  له،  �أمل  وال  ينجح،  لن 

“هذ� ي�صمل ثالثة مركبات: �لدول �لعربية، عرب �إ�رش�ئيل،  �لعربي“. و�أ�صار ليبمان �إىل �أن 

.
و�لفل�صطينيني“22

لها،  قر�ر  يف  حظرت،  �لعليا  �الحتالل  حمكمة  �أن  عن  �لنقاب  �ل�صابعة  �لعبية  �لقناة  ك�صفت   •

لَعب �أطفال �لقد�ص يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى، ولفتت �لنظر �إىل �أن هذ� �لقر�ر جاء يف �أعقاب 

.
23

�لتما�ص تقدمت به منظمات يهودية، ��صتكت فيه من لعب �الأطفال بالكرة يف باحات �مل�صجد

وهدمت  �لعر�قيب،  قرية  �ل�رشطة،  من  بحماية  �الإ�رش�ئيلية  و�جلر�فات  �الآليات  �قتحمت   •

.
24

م�صاكنها للمرة �لـ 119 على �لتو�يل

�لفل�صطينيني يف  �لالجئني  3,594 من  �أن  �أجل فل�صطينيي �صورية  �لعمل من  ذكرت جمموعة   •

�أثناء  يف  و�لغرق  و�لتعذيب،  و�ال�صتباكات،  و�حل�صار،  �لق�صف،  ب�صبب  ��صت�صهدو�  �صورية 

و�ختفاء  �عتقال  حالة   1,639 �إىل  باالإ�صافة  �مر�أة،   462 بينهم  �حلرب؛  من  �لفر�ر  حماوالت 

.
25

ق�رشي، بينهم 105 ن�صوة
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االأربعاء، 2017/10/4

�أن  يف  جنحنا  �أننا...  لنا  �رشف  “هذ�   :Reuters رويرتز  مع  له  مقابلة  يف  دحالن،  حممد  قال   •

مع  للم�صاحلة  م�صتعد  �إنه  وقال  وم�رش“،  حما�ص  حركة  بني  �لتفاهمات  هذه  هناك  تكون 

�أبو مازن ووقتما  “�لكرة يف ملعب  �أن  �إىل  �لرئي�ص حممود عبا�ص لتوحيد حركة فتح، م�صري�ً 

يريد نحن جاهزون“. وباملقابل �صّدد دحالن على �أن “�لفر�ص �أمام ما �أطلق عليه ق�صية �لقرن 

�أو �صفقة �لقرن هو �صفر، الأن نتنياهو ال يريد �صالماً، وفر�ص �أمر�ً و�قعاً من �مل�صتوطنات 

يف �ل�صفة و�لقد�ص“. و�أ�صاف دحالن قائالً: “هناك تهويد �صامل لل�صفة �لغربية ولي�ص فقط 

 .
للقد�ص، و�أ�صبح من �مل�صتحيل تنفيذ حّل �لدولتني... وبالتايل ال يوجد �أفق �صيا�صي“26

�أجل  من  �خلطط  كافة  �أعّدت  حكومته  �أن  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  �أكد   •

يف  �لقاهرة  يف  وفتح  حما�ص  وفدي  �جتماع  تنتظر  لكنها  غزة،  قطاع  يف  �حلكم  مقاليد  ت�صلم 

.
272017/10/10

�أن �رشكة جديدة �صت�صتثمر يف  �لنقاب عن  �لفل�صطيني عبري عودة  �القت�صاد  ك�صفت وزيرة   •

ت�رشيح  يف  عودة،  وقالت  مارين“.  “غزة  �لطبيعي  �لغاز  حقل  �حتياطات  ��صتخر�ج  عمليات 

مل  �إذ�  �حلايل  �لعام  خالل  �ال�صتخر�ج  عمليات  �صتبد�أ  �ل�رشكة  “�إن  �لقد�ص:  ب�صحيفة  خا�ص 

تو�جهها �أي عو�ئق وقيود �إ�رش�ئيلية“، م�صريًة �إىل �أن خم�ص �رشكات كانت تنوي �ال�صتثمار 

.
28

يف �حلقل لكنها �ن�صحبت ب�صبب �لقيود �الإ�رش�ئيلية

�أكد �صالح �لبدويل، �لقيادي يف حركة حما�ص، �أن حركته ما�صية بكل �إر�دة نحو �مل�صاحلة   •

دعوة  بعد  �ملقبلة  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  يف  �صت�صارك  حما�ص  و�أن  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

.
�لقاهرة لذلك، م�صدد�ً على �أن �حلركة “لن تغادر �مل�صهد �ل�صيا�صي“29

نفى �لقيادي يف حركة حما�ص، م�صري �مل�رشي، يف حديث مع قد�ص بر�ص، �أي عالقة للم�صاحلة   •

�ملقاومة،  ر�أ�ص حربة  �صتبقى  �أحمر، وحما�ص  �ملقاومة خّط  “�صالح  �ملقاومة، وقال:  ب�صالح 

و�أ�صاف  �ملقاومة“.  وم�رشوع  لالإعد�د  لتتفرغ  �حلكومية  �لد�ئرة  من  �ن�رشفت  �إمنا  وهي 

�صعبها،  ح�صاب  على  ولي�ص  �صعبها،  ل�صالح  تتنازل  �إمنا  �ليوم  تتنازل  �إذ  “حما�ص  قائالً: 

فاحلقوق و�لثو�بت �لتي ت�صكل �الإرث �لثوري ل�صعبنا �صتبقى خيارنا �ال�صرت�تيجي، وعندما 

�لتي قررتها موؤ�ص�صات �حلركة و��صتناد�ً  �لقو��صم �مل�صرتكة  �إمنا نلتقي على  نلتقي مع فتح 

.
لوثيقة �لوفاق �لوطني“30

باإخالء  �لثالثة  �ملرحلة  تنفيذ  بدء  �صيناء،  �صمال  حمافظ  حرحور،  �لفتاح  عبد  �للو�ء  �أعلن   •

غزة قطاع  مع  �لدولية  �حلدود  من  و�حد  كيلومرت  بعد  على  �لو�قعة  و�ملن�صاآت   �ملباين 
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�ملقررة على �حلدود  �لعازلة  �ملنطقة  الإقامة  ومل�صافة خم�صمئة مرت، و�إز�لتها، وذلك متهيد�ً 

.
31

بني م�رش وقطاع غزة

�أردوغان، يف موؤمتر �صحفي عقب �جتماع مغلق مع نظريه  �أكد �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب   •

�الإير�ين يف طهر�ن، �أن “هناك �إجماعاً دولياً، با�صتثناء �إ�رش�ئيل، على رف�ص �نف�صال كرد�صتان 

�لعر�ق“، مت�صائالً: “ما هذ� �ال�صتفتاء �لذي ال تعرتف به دولة يف �لعامل �صوى �إ�رش�ئيل؟ عندما 

.
ي�صدر قر�ر كهذ� عقب �لتباحث مع �ملو�صاد... فال �صنَد قانونياً له“32

�ملحتلة  �لقد�ص  يف  �الأوروبي  �الحتاد  دول  بعثات  وروؤ�صاء  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �أ�صدر   •

ور�م �هلل بياناً، عّبو� فيه عن �لرتحيب بذهاب رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل �إىل 

غزة، وعقده �جتماعاً لكامل حكومته هناك. وقالو� �إن هذ� �لقر�ر هو �إ�صارة مهمة و�إيجابية، 

�أعلن  كما  غزة.  يف  م�صوؤولياتها  لتويل  وم�صتعدة  جاهزة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل  ت�صري 

�الحتاد �الأوروبي تقدمي 20 مليون يورو )نحو 23.5 مليون دوالر( ل�صالح دفعات �لرو�تب 

وخم�ص�صات �لتقاعد ل�صهر �أيلول/ �صبتمب 2017 لنحو 56 �ألف موظف حكومي فل�صطيني 

.
33

ومتقاعد يف �ل�صفة �لغربية

اخلمي�س، 2017/10/5

�أكدت م�صادر يف حركة حما�ص لوكالتي قد�ص بر�ص و�الأنا�صول وللقد�ص �لعربي، �أن �ملكتب   •

�ل�صيا�صي للحركة �نتخب يف �جتماعه يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة، �صالح �لعاروري، نائباً 

�أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي الإد�رة ملفات  �إىل تكليف عدد من  �إ�صافة  لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي، 

“�لعالقات  ملف  �إد�رة  توىل  �لذي  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �أبرزهم  �حلركة،  يف  ومركزية  مهمة 

�لدولية“، وخليل �حلية م�صوؤوالً عن ملف �الإعالم. ويف 2017/10/9، �أعلنت حما�ص، يف بيان 

.
34

�صحفي، �نتخاب �لعاروري نائباً لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة

و�نتخاب  تعيني  عن  �الإعالن  �إن  دهان  بن  �إيلي  �ليميني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  نائب  قال   •

�صالح �لعاروري ليكون نائباً لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يعك�ص حقيقة “�حلركة 

.
35

�الإرهابية“ حما�ص، و�أنها غري معنية بتحقيق �ل�صالم وال �لتقدم بالو�صع �ل�صيا�صي

بد�أت يف مقر �لرئا�صة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، �أعمال �لدورة �لثانية للمجل�ص �لثوري حلركة فتح،   •

بح�صور �لرئي�ص حممود عبا�ص، و�أع�صاء �للجنة �ملركزية للحركة. و�أكد عبا�ص �أن �مل�صاحلة 

�لوطنية هي �أولوية فل�صطينية، “ن�صعى لتحقيقها بكل �ل�صبل �ملمكنة، وذلك حلماية �مل�رشوع 

عبا�ص  و�صدد  و�ال�صتقالل“.  باحلرية  �صعبنا  وتطلعات  �آمال  وحتقيق  �لفل�صطيني،  �لوطني 

�صاحبة  �لفل�صطينية،  �حلكومة  عب  متر  �أن  يجب  لغزة  �صتقدم  �لتي  �مل�صاعد�ت  كل  �أن  على 
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�لوالية على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 1967. كما قررت مركزية فتح �ال�صتجابة للدعوة 

.
�مل�رشية للحو�ر بني فتح وحما�ص و�إر�صال وفدها �إىل �لقاهرة يوم �لثالثاء 362017/10/10

�الأمريكي  �لقر�ر  جتديد  على  تعقيباً  لها  بيان  يف  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قالت   •

جديد�ً  “لي�ص  �إنه  �ملطلوبني،  قائمة  على  �صلّح  �هلل  عبد  رم�صان  للحركة  �لعام  �الأمني  باإدر�ج 

بل مّت منذ �صنو�ت طويلة، ويتكرر كل عام تقريباً، ما يدلل على �أن �أمريكا ت�صتخدم �صلطتها 

.
و�أذرعها خلدمة �الإرهاب �لذي تغذيه يف كل �لعامل، ويف مقدمته �الإرهاب �الإ�رش�ئيلي“37

�أعد �خلبري يف بناء �ملو�نئ �الإ�رش�ئيلي �أ�صاف �أ�صار Asaf Ashar، وهو بروفي�صور يف جامعة   •

نيو �أوليانز �الأمريكية University of New Orleans، خمططاً جديد�ً، لبناء ميناء د�خلي يف 

غزة، “يخدم قطاع غزة دون �أن ي�ّص باأمن �إ�رش�ئيل“. ويقرتح حتويل معب كرم �أبو �صامل 

من معب للب�صائع �إىل غزة، �إىل ميناء د�خلي مع منطقة �صناعية مرتبطة به، ت�صبح على �ملدى 

.
38

�لبعيد مركز�ً جتارياً وم�صدر�ً للت�صغيل

قال خبري �صوؤون �ال�صتيطان و�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �الأغو�ر �ل�صمالية، عارف در�غمة،   •

�إن �صلطات �الحتالل �أ�صدرت خالل �ل�صنو�ت �لثالث �الأخرية، 350 �إخطار�ً لوقف ومنع �لبناء 

�أنحاء متفرقة من منطقة �الأغو�ر؛ �صملت وقف �لبناء ملن�صاآت وخيام وبرك�صات وحظائر  يف 

.
39

لالأغنام وم�صاكن مقامة على �أر��ص ٍذ�ت ملكية فل�صطينية

اجلمعة، 2017/10/6

 ،Itzik Turjeman قال قائد �لعمليات يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لعقيد �إيت�صيك ترجمان  •

يف مقابلة مع يديعوت �أحرونوت، ون�رشت على موقع �ل�صحيفة يف 2017/10/14، �إن “�لنا�ص 

عموماً ال يعلمون عن ن�صاطنا، ولكن ق�صم �لعمليات يعمل على مد�ر 24 �صاعة يومياً، �صبعة 

عن  نتحدث  نحن  �حلروب.  بني  �ملعركة  عن  �مل�صوؤول  �لق�صم  عملياً  فنحن  �الأ�صبوع،  يف  �أيام 

مئات �لعمليات �لتي نفذنا يف �لعام �الأخري، وقد تكون هذه �لعمليات مثالً تفجري�ً يف مكان ما، 

�إن  ترجمان  قال  �الحتالل،  نظر  وجهة  من  �الأمنية  �لتهديد�ت  �صياق  ويف  �أخرى“.  �أمور�ً  �أو 

�أو �خلطر �الأكرث و�قعية ياأتي بالذ�ت من  لبنان ي�صكل م�صدر �لتهديد �ملركزي، لكن �لتهديد 

.
40

قطاع غزة

�أكد مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي يف غزة، �للو�ء توفيق �أبو نعيم، يف حو�ر مع �ليوم �ل�صابع،   •

.
41

�أن وز�رة �لد�خلية بغزة �نتهت من بناء �ملنطقة �لعازلة بني �صيناء وغزة ب�صكل كامل

قال �لقيادّي يف حركة فتح جبيل �لرجوب، ملوقع و�ال �لعبي، �إن فتح وحما�ص �أمام م�صاحلٍة   •

الأغر��ص  جي�صاً  ُتن�صئ  لن  �صتقوم،  �لتي  �لفل�صطينية،  �لدولة  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  تاريخيٍة، 
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تاريخيًة  فر�صًة  ُيهدر  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �إىل  و�أ�صار  �حلرب. 

.
42

للتو�ّصل لـ“�تفاق �صالم“ مع �لعامل �لعربي، الأنه ُيريد �الحتفاظ مبن�صبه، على حّد تعبريه

�صادق كل من �ملجل�ص �لثوري و�للجنة �ملركزية حلركة فتح على �رشوط �مل�صاحلة �لفل�صطينية   •

.
43

ودعم خطو�تها

و�صعت �للجنة �ل�صعبية لرفع �حل�صار عن غزة خم�صة حمدد�ت لرفع �حل�صار �الإ�رش�ئيلي   •

عن �لقطاع، وذلك عقب ت�صلم حكومة �لتو�فق �لفل�صطينية مهامها يف �لقطاع؛ تتمثل يف ت�صغيل 

�لبحري،  �لطوق  �لتجارية، ورفع  �ملعابر  �لغربية، وفتح  �الآمن بني قطاع غزة و�ل�صفة  �ملمر 

.
44

وت�صغيل �مليناء �لبحري، و�إعادة بناء �ملطار

قال وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري، �إن �أي ق�صايا و�تهامات منظورة يف �لق�صاء بحّق   •

حركة حما�ص �صتاأخذ جمر�ها �لق�صائي. و�أ�صاف، يف حو�ر مع �صحيفة �الأهر�م، �أن من يثبت 

.
45

تورطه يف �أعمال ت�صيب �ل�صعب �مل�رشي باالأذى يجب �أن يلقى كل �لعقاب

�أ�صخا�ص  ثالثة  من  موؤلفة  خلية  فّككت  �أنها  �للبناين  �لعام  �الأمن  يف  �ملعلومات  �صعبة  �أعلنت   •

ي�صتبه يف �رتباطها بالعدو �الإ�رش�ئيلي، تن�صط بني منطقة برج �لب�جنة، بالقرب من �لعا�صمة 

.
46

بريوت، ودير قوبل، يف حمافظة جبل لبنان

ال�صبت، 2017/10/7

�مل�صاحلة  �إف�صال  �أن من يفكر يف  نائب رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة، خليل �حلية،  �أكد   •

وي�صع �لعرث�ت �أمامها قبل �لذهاب �إىل �لقاهرة خمطئ. و�صّدد �حلية، خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي 

�ل�صاد�ص، بعنو�ن “فل�صطني.. روؤى ��صرت�تيجية �صيا�صية“، على �أن �صالح �ملقاومة خارج �أي 

�تفاق، وحما�ص تريد ف�صالً طبيعياً ل�صالح �ملقاومة و�صالح �الأجهزة �الأمنية. وبنّي �حلية �أنه 

من �خلطاأ �أن ن�صع �صالح �ملقاومة يف �أي �تفاق قادم، مت�صائالً: ملاذ� نعود �ليوم �إليه، لت�صميم 

؟!
47

�الأجو�ء

�أن  فل�صطني،  يف  �ل�صعبية  �ملقاومة  وحركة  �لعامودي،  لو�ء   – �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  �أكدت   •

�صالح �ملقاومة خارج كل �لنقا�صات و�حلو�ر�ت �لفل�صطينية �أو �لدولية، وهو �صالح كفلته كافة 

.
48

�لقو�نني �لدولية؛ الأنه �رشف �ل�صعب ودرعه �حل�صني �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

حاكم  معه  �أجر�ها  تلفزيونية  مقابلة  خالل  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  �أ�صار   •

�صبكة على  هاكابي  برنامج  يف   ،Mike Huckabee هاكابي  مايك  �ل�صابق  �أركن�صو   والية 

“�ل�صالم“ بني �جلانبني �لفل�صطيني  �إد�رته تعمل على خطة الإحالل  TBN، �إىل �أن  تي بي �أن 

و�الإ�رش�ئيلي. و�صدد على �أنه يريد �أن يعطي “ذلك فر�صة قبل حتى �أن �أفكر يف نقل �ل�صفارة 
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�إىل �لقد�ص“. وب�صوؤ�له عما �إذ� كان قد و�صع �إطار�ً زمنياً لنقل �ل�صفارة، قال تر�مب: “�صنقوم 

.
باتخاذ قر�ر يف �مل�صتقبل غري �لبعيد“49

�أربعة من قادة ما  �أن �الأجهزة �الأمنية �عتقلت  ذكرت م�صادر حملية و�أمنية فل�صطينية بغزة   •

يعرف با�صم “�ل�صلفية �جلهادية“، و�أفاد �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية يف غزة، 

.
50

�إياد �لبُزم، باأن �الأجهزة �الأمنية �عتقلت �ملدعو نور عي�صى �أحد �لقادة �ملطلوبني

قوله  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  يف  �مل�صتوى  رفيع  موظف  عن  هاآرت�ص،  �صحيفة  نقلت   •

رئي�ص  بني  ديبلوما�صية  �ت�صاالت  �أعقاب  يف  قر�ر  م�صاريع  �صحب  قررت  �لعربية  �لدول  �إن 

 �للجنة �الإد�رية لليون�صكو مايكل وورب�ص Michael Worbs، و�ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف �ملنظمة

مكرم  �ليون�صكو  يف  �الأردين  و�ل�صفري   ،Carmel Shama Hacohen هكوهني  �صاما  كرمل 

قي�صي. و�أ�صاف �ملوظف �الإ�رش�ئيلي �أنه �صاركت يف هذه �الت�صاالت �لديبلوما�صية عدة دول 

غربية، على ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة، و�أن �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص، جاي�صون غرينبالت، 

.
51

كان �صالعاً يف هذه �الت�صاالت ب�صكل �صخ�صي

150 حالة  �إنها �صجلت ما يزيد عن  �لغربية  �ل�صفة  �ل�صيا�صيني يف  �ملعتقلني  �أهايل  قالت جلنة   •

على  �لد�خلية  للم�صاحلة  �لتح�صري�ت  بدء  منذ  �ل�صفة،  يف  �الأمنية  �الأجهزة  �رتكبتها  �نتهاك 

�ل�صاحة �لفل�صطينية. وطالبت �للجنة، يف بيان لها، باالإفر�ج عن �ملعتقلني �ل�صيا�صيني كافة، يف 

.
52

ظّل �حلديث عن �أجو�ء �مل�صاحلة، ولقاء�تها �ملرتقبة يف �لقاهرة

�أكد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أوجدت، منذ �ندالع �نتفا�صة   •

�لقد�ص، ذر�ئع جديدة العتقال �لفل�صطينيني، بينها �لكتابة على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، 

وحتديد�ً �لفي�صبوك. ور�صد �ملركز 450 حالة �عتقال على خلفية “�لتحري�ص على �الحتالل“، 

.
53

بينها ن�صاء و�أطفال

االأحد، 2017/10/8

وفد  ذهاب  قبل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  ت�صاورياً  لقاء  حما�ص  حركة  عقدت   •

و�أكد  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  جمريات  و��صتكمال  فتح  حركة  وفد  للقاء  �لقاهرة  �إىل  �حلركة 

م�صاعيها  يف  �حلركة  جدية  على  �للقاء،  خالل  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص 

من  حال  باأي  �النق�صام  �إىل  نعود  “لن  مردفاً:  �لقاهرة،  يف  �مل�صاحلة  ملفات  جميع  الإجناز 

.
�الأحو�ل“54

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إن حمطة �حلو�ر بالقاهرة يف   •

منتهى �الأهمية خ�صو�صاً يف ظّل �لتوقعات �ل�صعبية �لكبرية. و�أ�صار �أبو مرزوق، يف تغريدة له 
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عب موقع تويرت، �إىل �أن جناح هذه �ملحطة مرهون بيد �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، و�أن 

.
55

عليه تقدمي ما تقت�صيه �حلالة

طالب �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �الإد�رة �الأمريكية   •

عدم نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، “الأن نقل �ل�صفارة �صيهدم كل �جلهود �لر�مية لتحقيق 

.
�ل�صالم“56

ق�صفت مدفعية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي موقعاً للمقاومة �لفل�صطينية �رشق خميم �ملغازي و�صط   •

با�صم جي�ص  �إ�صابات. وزعم متحدث  يبلَّغ عن وقوع  �أن  لتدمريه، دون  �أدى  ما  قطاع غزة، 

من  �صاروخية  قذيفة  �إطالق  حماولة  على  رد�ً  �ملوقع  ق�صف  �ملدفعية  �صالح  �أن  �الحتالل 

.
57

�لقطاع

و�الإمار�ت  م�رش  مع  وع�صكرياً  �أمنياً  تعاوناً  هناك  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  �أفادت   •

ودول �أخرى مثرية للجدل يف �آ�صيا و�إفريقيا �أو �أمريكا، وي�صمل ذلك �لتعاون توفري معلومات 

��صتخبار�تية و�مل�صاركة يف عمليات ع�صكرية، وعقد �صفقات �صالح، لكن تل �أبيب متنع ن�رش 

.
58

معلومات عن ذلك

�صهد �لبملان �ملغربي مال�صنات بني م�صت�صاَرين برملانينَي )�لغرفة �لثانية من �لبملان(، ووفد   •

�إ�رش�ئيلي يرت�أ�صه وزير �لدفاع �ل�صابق عمري بريت�ص، ح�رش �إىل �لرباط للم�صاركة يف �ملناظرة 

رفع  �إىل  �أدى  ما  �ملتو�صطية،  �لبملانية  و�جلمعية  �مل�صت�صارين،  جمل�ص  ينظمها  �لتي  �لدولية، 

�جلل�صة. و�أكدت منظمة �لعمل �لوطنية من �أجل فل�صطني، يف بيان لها، �أن “�ل�صعب �ملغربي ما 

.
فتئ يعّب عن رف�صه �ملطلق ومو�جهته لكل �أ�صـكال ومظاهر �لتطبيع �ل�صهيوين“59

االإثنني، 2017/10/9

قالت �لقناة �لعبية �لعا�رشة �إن رئي�ص جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي ند�ف �أرغمان قّدم تقرير�ً   •

للحكومة �الإ�رش�ئيلية، عن و�صع حركة حما�ص يف لبنان. وقال �أرغمان يف تقريره �إن حما�ص 

تزد�د قوة يف جنوب لبنان، وتقوي عالقاتها مع حزب �هلل، ز�عماً �أن �حلركة قد حت�صل على 

.
دعم من �إير�ن، و“بذلك هي ت�صكل تهديد�ً جديد�ً الإ�رش�ئيل يف �صمال �لبالد“60

�أكد وكيل وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة �للو�ء توفيق �أبو نعيم، يف حو�ر مع �صحيفة فل�صطني،   •

�لت�صلل و�لتهريب عب  �أنهت عملية  �أن �خلطة �الأمنية ل�صبط �حلدود بني م�رش وقطاع غزة 

�حلدود ب�صكل كامل، وو�صلت لن�صبة “�صفر“، م�صري�ً �إىل �أن �لد�خلية �رشعت باملرحلة �لثانية 

.
61

من عملية �لتاأمني متمثلة بتاأمني حمافظة رفح بكاملها
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نقل موقع 0404 �لعبي عن وزير �لزر�عة �الإ�رش�ئيلي �أوري �أرئيل قوله �إنه “لن تقوم دولة   •

بال�صفة  �مل�صتوطنني  �لنظر ملخطط ي�صتهدف رفع عدد  �لغربية“، الفتاً  �ل�صفة  فل�صطينية يف 

ملليون. و�أ�صار �ملوقع �لعبي �إىل �أن ت�رشيحات �أرئيل �صدرت خالل �حتفال مبنا�صبة مرور 

.
62

�أربعني عاماً على �إن�صاء م�صتعمرة كارين �صومرون، �ملقامة �رشقي قلقيلية

“�صورة  �أن   Kobi Barak �لقو�ت �لبية يف جي�ص �الحتالل �جلرن�ل كوبي بار�ك  �أعلن قائد   •

على  �لقب�ص  �إلقاء  يف  تكمن  �لقادمة  �حلرب  خالل  “�إ�رش�ئيل“  عنها  تبحث  �لتي  �النت�صار“ 

حو�ر  يف  بار�ك،  وو�صف  للردع.  هائلة  نارية  كثافة  ��صتخد�م  مع  وقتلهم،  �لعدو،  مقاتلي 

نظيفة  �صتكون  كانت  جبهة  �أي  على  �لقادمة  �حلرب  باأن  يعتقد  من  معاريف،  �صحيفة  مع 

وتكنولوجية فقط باأنه خمطئ، مو�صحاً �أنه يف حال ق�صفت تل �أبيب يف �ليوم �الأخري للحرب 

.
فاإن ذلك يعني “�أننا مل ننجز �ملهمة �ملطلوبة منا بعد“63

�حلكومة  رئي�ص  مع  هاتفية  مكاملة  خالل  ماي،  ترييز�  �لبيطانية  �حلكومة  رئي�صة  قالت   •

�إير�ن  بني  �ملوقع  �لنووي  �التفاق  �إلغاء  تعار�ص  بالدها  �إن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية 

�أهمية م�صريية على �الأمن يف  �أن �التفاق ذو  �إنها تعتقد  و�لدول �لعظمى �ل�صت. وقالت ماي 

.
64

�ل�رشق �الأو�صط

الثالثاء، 2017/10/10

تو�جه  قد  وجودية  خماطر  �أي  من  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  حّذر   •

�لتي  للتهديد�ت  �ال�صتعد�د  �أهبة  على  �لدولة  تكون  �أن  �رشورة  على  و�صدد  “�إ�رش�ئيل“، 
وذكر  لـ“�لدولة“.  �ملئة  �ال�صتقالل  بيوم  �الحتفال  عقود  ثالثة  بعد  ليت�صنى  وجودها،  تهدد 

نتنياهو �أن مملكة �حل�صمونيني Hasmonean ��صتمرت ثمانني عاماً، و�أنه يعمل على �صمان 

“على كل من  �إىل مئة عام. وقال نتنياهو:  �ملرة بالو�صول  “�إ�رش�ئيل“ �صوف تنجح هذه  �أن 

بدولة  �العرت�ف  �رشورة  عن  �صيء  كل  وقبل  �أوالً  يتحدث  �أن  �صالم،  عملية  عن  يتحدث 

تت�صالح  �لتي  �لوهمية،  بامل�صاحلة  مهتمني  ل�صنا  ونحن  �ليهودي،  �ل�صعب  ودولة  �إ�رش�ئيل، 

.
فيها �لف�صائل �لفل�صطينية مع بع�صها �لبع�ص على ح�صاب وجودنا“65

�ل�صمالية  �جلبهة  يف  �ملقبلة  �حلرب  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

وقال  �أي�صاً.  �صورية  �صت�صمل  و�إمنا  فقط،  لبنان  يف  �هلل  حزب  �صّد  تكون  لن  لـ“�إ�رش�ئيل“ 

�جلنوب  يف  وال  �ل�صمال  يف  ال  �الآن،  بعد  و�حدة  جبهة  يف  حرٌب  هناك  تكون  “لن  �إنه  ليبمان 

.
)قطاع غزة(، و�حلرب �ملقبلة �صتدور يف جبهتني“66
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�لقاهرة  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  للحو�ر  �الأوىل  �جلل�صة  فتح،  وحركة  حما�ص  حركة  �ختتمت   •

�مل�رشية  للقيادة  و�المتنان  بال�صكر  �صحفي،  بيان  يف  �حلركتان،  وتقدمت  م�رشية.  برعاية 

.
67

لرعايتها جهود �إنهاء �النق�صام و�إمتام �مل�صاحلة

قال موقع 0404 �الإخباري �لعبي �إن جندية �إ�رش�ئيلية �أقدمت على �النتحار، باإطالق عيار   •

.
68

ناري على ر�أ�صها يف قاعدة حت�صور Hatsur �لع�صكرية

ر�عي  �ملقد�صات،  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  ع�صو  م�صلم،  مانويل  �الأب  قال   •

�أن  �أو  للنقا�ص  خا�صعاً  يكون  �أن  يجب  ال  �ملقاومة  �صالح  �إن  �صابقاً،  غزة  يف  �لالتني  كني�صة 

كل  �صت�صقط  فيه  �لتد�ول  وجرى  �لطاولة  ]على[  ُو�صع  “فاإن  �لبحث،  طاولة  على  ُيفتح 

م�صلم،  ووّجه  لنا“.  �أمل  �آخر  و�صن�صقط  فل�صطني،  وحترير  �لعودة  حّق  و�أولها  حقوقنا، 

�ملقاوم  �صالح  �صلّم  “�إذ�  وفتح:  حما�ص  حلركتي  خطابه  نت،  للر�صالة  خا�ص  ت�رشيح  يف 

 للمفاو�صني، فعلى ق�صتينا �ل�صالم، و�صتكون حياتنا و��صتقاللنا وقر�رنا وفل�صطني كلها يف

.
مهب �لريح“69

�أ�صدر �ملدير �لعام ملديرية �الأحو�ل �ل�صخ�صية �للبنانية، �لعميد �إليا�ص خوري، مذكرة خا�صة   •

وثائق  لتنفيذ  �الإجر�ء�ت  تب�صيط  على  تن�ص  �صورية،  من  �لقادمني  �لفل�صطينيني  بالالجئني 

.
70

�لزو�ج و�لوالدة �لعائدة للفل�صطينيني �ل�صوريني و�جلارية على �الأر��صي �للبنانية

وّقع �الحتاد �الأوروبي على تبع �إ�صايف بقيمة 9.5 ماليني يورو )نحو 11.15 مليون دوالر(   •

.
71

للمو�زنة �لب�جمية لوكالة �الأونرو�، ��صتجابة لند�ء �مل�صاعدة بج�رش هوة �لعجز �ملايل

مدينة  قرب  مدر�صة  �أن  موؤخر�ً  علمت  �إنها  لها،  بيان  يف  �لبلجيكية،  �خلارجية  وز�رة  قالت   •

�خلليل �لفل�صطينية، كانت مّولت بلجيكا بناءها يف �صنتي 2012 و2013، �أطلق عليها “الحقاً“ 

ت�صمية مدر�صة دالل �ملغربي، دون �إبالغ بروك�صل. و�أ�صافت �أن وزيري �خلارجية و�لتعاون 

“مّت تعليق م�رشوعني  �أنه  �إىل  �لت�صمية غري مقبول، م�صرية  �لتغيري يف  و�لتنمية يعتب�ن هذ� 

.
جاريني بقيمة 3.3 مليون يورو ]نحو 3.88 ماليني دوالر[ لبناء مد�ر�ص فل�صطينية“72

االأربعاء، 2017/10/11

لـ“خطة  �صلطته  �إجناز  عن  �لفل�صطينية،  �لطاقة  �صلطة  باأعمال  �لقائم  ملحم،  ظافر  ك�صف   •

�لفل�صطينية  �حلكومة  متكنت  حال  يف  غزة،  قطاع  يف  �لكهرباء  �إمد�د�ت  لتح�صني  عاجلة“ 

تقدر غزة  قطاع  يف  �لكهرباء  �حتياجات  �أن  و�أو�صح  عو�ئق.  دون  مبهامها  �لقيام   من 

يبلغ بعجز  ميجاو�ط،   147 �صوى  حالياً  منها  يتوفر  ال  و�أنه  ميجاو�ط،   450–400  بـ 

.
نحو 73%70
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زكي  عبا�ص  باحلركة،  �لعربية  �لعالقات  ومفو�ص  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

بالن�صبة  و�رد  غري  �آخر،  ف�صيل  �أي  �أو  حما�ص  عن  �ل�صالح  نزع  مبد�أ  �إن  �الأو�صط،  �ل�رشق  لـ 

لل�صلطة �لفل�صطينية. و�أ�صاف: “نحن نرى �ل�صالح �رشورة و�ملقاومة و�جباً، ولكننا ن�صعى 

�إىل �أن يكون قر�ر ��صتخد�مه مبوجب قر�ر جماعي وطني، و�أن ي�صدر من )ر�أ�ص و�حد ولي�ص 

.
من ر�أ�صني(“74

Gideon Sa‘ar، ل�صحيفة معاريف،  قال وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق جدعون �صاعر   •

منح  يوؤيد  �أنه  �صاعر  وذكر  �حلكومة.  رئي�ص  ملن�صب  نف�صه  ير�ّصح  كي  جاهز�ً  �أ�صبح  �إنه 

�لفل�صطينيني يف “�مل�صتقبل �صالحية حكم كهذه �أو تلك. ويكن �أن يكون حلكم ذ�تي �أ�صكاٌل 

خمتلفة مع �أو بدون عالقة باالأردن، ومن خالل تعاون �قت�صادي معنّي مع �إ�رش�ئيل. وثمة 

�أمر و�حد و��صح: ال يكن �أن تكون هناك دولة فل�صطينية مع كل �حلقوق �لتي متنح لدولة 

.
�صيادية يف �أر�ص �إ�رش�ئيل �لغربية“75

�ليهود،  �مل�صتوطنني  عدد  باأن  تفيد  جديدة  معطيات  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  حركة  ن�رشت   •

.
76ً

�لذين يعي�صون يف م�صتعمر�ت متفرقة خارج �لكتل �ال�صتيطانية، بلغ 172,185 م�صتوطنا

�لنا�رش  عبد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ص  قال   •

فرو�نة، �إن 212 فل�صطينياً ��صت�صهدو� بعد �العتقال، 6 منهم خالل �نتفا�صة �لقد�ص. و�أ�صاف 

فرو�نة �أن 71 معتقالً ��صت�صهدو� ب�صبب �لتعذيب �لقا�صي و�ملميت، و59 نتيجة �الإهمال �لطبي 

�ملتعمد، و7 جر�ء �إ�صابتهم بر�صا�صات قاتلة وهم د�خل �ملعتقل، و74 جر�ء قتلهم عمد�ً بعد 

.
77

�عتقالهم

تبنى �ملجل�ص �لتنفيذي ملنظمة �ليون�صكو يف دورته رقم 202، وباالإجماع، م�رشوع قر�ر الأول   •

�أعمال  �أعو�م، مقدم من رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي، ُيبقي بند �لقد�ص على جدول  مرة منذ عدة 

.
78

�ملجل�ص

�أو  �إد�رة تر�مب ال ت�صرتط وقف  �إن  �الأمريكية هيذر ناورت  �ملتحدثة با�صم �خلارجية  قالت   •

حتقيق  �أجل  من  و“�إ�رش�ئيل“  �لفل�صطينيني  بني  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �ال�صتيطان  جتميد 

“�ل�صالم“ بينهما. و�أ�صافت ناورت �إن �الإد�رة ُتقر باأن �ملطالبة �ل�صابقة بتجميد �ال�صتيطان مل 
.
79

تكن مثمرة بال�رشورة، ومل ت�صاعد على دفع �آفاق “�ل�صالم“ يف �ملا�صي

بحّق  �ملرتكبة  �جلر�ئم  ير�صد  تقرير�ً  بريطانيا  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  �أ�صدرت   •

�ملو�طنني �لفل�صطينيني من قبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية وقو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

يف �لربع �لثالث من �صنة 2017. وذكر �لتقرير �أن �لتعاون �الأمني من قبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية مع قو�ت �الحتالل جرية حرب. وبيّنت �ملنظمة �أنه يف �لربع �لثالث من �صنة 2017 
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�لقد�ص و�ل�صفة.  261 مو�طناً من بع�ص مناطق  �لفل�صطينية باعتقال  �الأمنية  �الأجهزة  قامت 

ولفتت �ملنظمة �لنظر �إىل �أن �الأ�رشى �ملحررين من �صجون �الحتالل وطالب �جلامعات كانو� 

�الحتالل  قو�ت  قيام  �لتقرير  وذكر  �ال�صتدعاء.  �أو  باالعتقال  باال�صتهد�ف  �الأكب  �ل�رشيحة 

.
80

بقتل 15 فل�صطينياً، و�عتقال 1,802 فل�صطينياً، بينهم 329 قا�رش�ً و42 �مر�أة

اخلمي�س، 2017/10/12

بني  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  مّت  �أنه  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعلن   •

ووّقع  كرية“.  م�رشية  بـ“رعاية  بالقاهرة  �مل�صاحلة  حو�ر�ت  يف  وحما�ص  فتح  حركتي 

وفد� �حلركتني ر�صمياً، يف �لقاهرة، على �تفاق �مل�صاحلة، بح�صور وزير �ملخابر�ت �مل�رشية 

خالد فوزي. و�أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، ورئي�ص وفدها �إىل �لقاهرة، �صالح 

�لعاروري �أن �حلركتني ملتزمتان باتفاقيات �مل�صاحلة �لتي وّقعت يف �لقاهرة يف �صنة 2011، 

مبيناً �أنهما مل يعقد� �تفاقات جديدة. وبنّي �لعاروري �أن حو�ر�ت �لقاهرة رّكزت على متكني 

وفد  رئي�ص  قال  �ل�صياق،  هذ�  ويف  وغزة.  �ل�صفة  يف  �صالحياتها  بكامل  بالعمل  �حلكومة 

وعودة  �حلكومة  متكني  مفهوم  على  �لكامل  “�التفاق  مّت  �إنه  �الأحمد،  عز�م  للم�صاحلة  فتح 

 �ل�رشعية �لفل�صطينية، حكومة �لوفاق �لوطني، لتعمل ب�صكل طبيعي وفق �صالحياتها وفق

�لقانون �الأ�صا�صي و�الأنظمة �ملعمولة يف �ملوؤ�ص�صات و�لوز�ر�ت و�لهيئات كافة بال ��صتثناء، يف 

قطاع غزة، كذلك �الإ�رش�ف �لكامل على �إد�رة �ملعابر كافة“.

وقد ن�ّص �التفاق بني �حلركتني على �لتايل:

ب�صكل  مهامها  ممار�صة  من  �لوطني  �لوفاق  حكومة  متكني  �إجر�ء�ت  من  �النتهاء   .1

�لنظام  وفق  �لغربية  �ل�صفة  كما  �لقطاع  �إد�رة  يف  مب�صوؤولياتها  و�لقيام  كامل 

و�لقانون بحّد �أق�صى 2017/12/1.

�لوفاق  حكومة  قبل  من  �مل�صّكلة  �الإد�رية،  �لقانونية/  �للجنة  �إجناز  �رشعة   .2

�الأول من �صهر  �لقطاع، ملهامها قبل  �لوطني الإيجاد حّل ملو�صوع موظفي 

ومتخ�ص�صني  خب�ء  م�صاركة  مع  �أق�صى،  كحد   2018 فب�ير  ]�صباط[ 

وتقوم  عملها،  يف  ]�أعاله[  عاليه  �ملذكورة  للجنة  غزة  قطاع  من  ومّطلعني 

حالياً  لهم  تدفع  �لتي  لرو�تبهم  �ملوظفني  ��صتالم  ��صتمر�ر  على  �حلكومة 

خالل عمل �للجنة �عتبار�ً من ر�تب �صهر ]ت�رشين �لثاين[ نوفمب 2017، فور 

 متكني �حلكومة من �لقيام ب�صالحياتها �الإد�رية و�ملالية مبا يف ذلك �لتح�صيل

و�جلباية.
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“�لوفاق �لوطني“ لكافة معابر قطاع  �إجر�ء�ت ��صتالم حكومة  �النتهاء من   .3

غزة، مبا يف ذلك متكني �أطقم �ل�صلطة �لفل�صطينية من �إد�رة تلك �ملعابر ب�صكل 

كامل، وذلك بحّد �أق�صى يوم 2017/11/1.

�إىل قطاع  فل�صطني  �لعاملة يف دولة  �لر�صمية  �الأمنية  �الأجهزة  قياد�ت  توجه   .4

غزة لبحث �صبل و�آليات �إعادة بناء �الأجهزة �الأمنية مع ذوي �الخت�صا�ص.

�الأول[  ]كانون  �صهر  من  �الأول  �الأ�صبوع  خالل  بالقاهرة  �جتماع  عقد   .5

دي�صمب 2017 لتقييم ما مّت �إجنازه يف �لق�صايا �لتي مّت �التفاق عليها كافة.

�لفل�صطينية �ملوقعة بالقاهرة  2017/11/14 لكافة �لف�صائل  عقد �جتماع يوم   .6

على �تفاقية “�لوفاق �لوطني �لفل�صطيني“ يف 2011/5/4، وذلك لبحث جميع 

.
81

بنود �مل�صاحلة �لو�ردة يف �التفاق �ملذكور

�مل�صاحلة  باتفاق  للقبول  مطالب  �أربعة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صرت�ط  حما�ص  حركة  ر�أت   •

�لفل�صطينية �ملوقع يف م�رش، “تدخل �صافر“ يف �ل�صاأن �لفل�صطيني �لد�خلي. وكانت �حلكومة 

�اللتز�م  ت�صمل  �لفل�صطينية،  بامل�صاحلة  للقبول  �رشوط  عدة  و�صعت  قد  �الإ�رش�ئيلية 

باالتفاقيات �لدولية، وب�رشوط �لرباعية �لدولية وعلى ر�أ�صها �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“، ونزع 

�آرون، وهد�ر  �صاوؤول  �لفوري عن  باالإفر�ج  �ملوجودة بحوزة حما�ص. كما طالبت  �الأ�صلحة 

�ل�صلطة  متنع  �أن  �رشورة  على  �صددت  كما  �ل�صيد.  وه�صام  منغي�صتو،  و�أفر�هام  جولدن، 

�لفل�صطينية حما�ص من �إطالق �أي عملية من �أر��صي �ل�صلطة، �إذ� ��صتلمت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

.
82

�مل�صوؤولية عن �لقطاع

رّحبت وز�رة �خلارجية �لرتكية باتفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية بني حركتي فتح وحما�ص. وقال   •

بيان �صادر عن �خلارجية �لرتكية: “تركيا �صتو��صل دعم �الأ�صقاء �لفل�صطينيني جميعهم، من 

�أجل �لتقدم بنجاح يف م�صرية �مل�صاحلة �لوطنية �لتي نر�ها �رشورة من �أجل �صالم و��صتقر�ر 

.
�ملنطقة“83

“معادية  باأنها  �ملوؤ�ص�صة  هذه  متهمة  �ليون�صكو،  منظمة  من  �ن�صحابها  و��صنطن  �أعلنت   •

�ملتحدة  �لواليات  �إن  ناورت  هيذر  �الأمريكية  �خلارجية  با�صم  �ملتحدثة  وقالت  الإ�رش�ئيل“. 

وز�رة  �إن  ناورت  وقالت  �لوكالة.  يف  بعثتها  حمل  لتحّل  مر�قب“  ب�صفة  “بعثة  �صت�صكل 

�ن�صحابها.  بقر�ر   Irena Bokova بوكوفا  �إيرينا  للمنظمة  �لعامة  �ملديرة  �أبلغت  �خلارجية 

و�أ�صافت يف بيان، �أن “هذ� �لقر�ر مل يتخذ باال�صتخفاف، بل يعك�ص قلق �لواليات �ملتحدة من 

متاأخر�ت �لدفع �ملتز�يدة يف يوني�صكو، و�حلاجة �إىل �إ�صالحات �أ�صا�صية يف �لوكالة، ومو��صلة 

“هذ�  �نحياز يوني�صكو �صّد �إ�رش�ئيل“. ومن جهته، رّحب نتنياهو بقر�ر �الن�صحاب، وقال: 
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�حلفاظ  من  وبدالً  عبث،  م�رشح  �أ�صبحت  �ليون�صكو  منظمة  الأن  و�أخالقي  �صجاع  قر�ر  هو 

�ن�صحاب  بتح�صري  �خلارجية  لوز�رة  نتنياهو  و�أوعز  بت�صويهه“.  قامت  هي  �لتاريخ  على 

.
84

“�إ�رش�ئيل“ من �ليون�صكو بالتو�زي مع �لواليات �ملتحدة

اجلمعة، 2017/10/13

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري، يف لقاء خا�ص ب�صحيفة   •

�الأول  �لتحدي  هو  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ومتكني  حقيقة،  �أ�صبحت  �مل�صاحلة  باأن  �لقد�ص، 

“�إن جلنة خمت�صة من �صباط يف �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية  �لذي يجب �إجنازه. و�أ�صاف: 

�لو�صع  من ر�م �هلل و�صباط من قطاع غزة �صيعملون على و�صع وتقدمي ت�صور، وترتيب 

تكون �أن  �التفاق  من  جزء�ً  �أن  �لعاروري  وبنّي  �لفل�صطينية“.  �الأمنية  لالأجهزة   �لنهائي 

منظمة �لتحرير ممثالً �رشعياً ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني بكافة ف�صائله، تالزماً مع ��صتيعاب 

.
85

�ملنظمة لكل �لف�صائل مبا فيها حما�ص و�جلهاد

�أفرجت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عن حممد �لطل، �لنائب من حركة حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي   •

.
86

�لفل�صطيني

يف لالإنرتبول  �لوطني  للمكتب  مدير�ً  �لدين  �صالح  حممود  �لعقيد  تعيني  عن  �الإعالن   • 

.
87

فل�صطني

يقوده �لذي  �لتيار  من  قياد�ت  مع  �ل�صنو�ر،  يحيى  برئا�صة  حما�ص،  حركة  وفد  �لتقى   • 

.
88

حممد دحالن، برئا�صة �صمري �مل�صهر�وي، لبحث �صبل دعم �مل�صاحلة �لفل�صطينية

�أحمد  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �مل�صرتكة يف  �لقائمة  �لقد�ص يف  �لعربي، رئي�ص جلنة  �لنائب  قال   •

على  يطرح  مل  �للحظة  هذه  حتى  �أنه  �إال  يتوقف،  ال  �لقرن  �صفقة  عن  �حلديث  “�إن  �لطيبي: 

�لفل�صطينيني �أي عر�ص جّدي“. و�أكد �لطيبي �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

لي�ص معنياً بالتو�صل �إىل �أي “�تفاق �صالم“ مع �لفل�صطينيني. و�أ�صاف قائالً: “لن نقبل باأي 

ونحن  �الأ�صليني،  �الأر�ص  �صكان  فنحن  قاطعاً،  رف�صاً  مرفو�ص  �الأمر  هذ�  �صكاين،  تبادل 

نعي�ص على �أر�صنا، وال يكن مقاي�صتنا �أو مبادلتنا بامل�صتوطنني...، فهوؤالء �رشقو� �الأر��صي 

.
�لفل�صطينية“89

رد�ً  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لعالقات  قطع  �إىل  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  دعا   •

على توقيع �تفاق �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص. ونقل موقع 0404 �لعبي عن بينيت 

قوله “�إن �لتعاون مع �أبو مازن هو تعاون مع حما�ص... و�لفل�صطينيون �ختارو� �إقامة حكومة 

.
�إرهابية“90
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�لبطريرك قيادة  حتت  �ليونانية  �الأرثوذك�صية  �لبطريركية  �أن  على  وثائق  ثالث  �أكدت   • 

( يف منطقة دو�ر �ل�صاعة يف يافا، وت�صمل ع�رش�ت 
2
ثيوفيلو�ص �لثالث باعت 6 دومنات )6 �آالف م

( يف قي�صارية، ت�صمل 
2
�حلو�نيت، مقابل مبلغ 1.5 مليون دوالر فقط، و430 دومناً )430 �ألف م

ك�صفت  كما  فقط.  دوالر  مليون  مقابل  �لروماين،  و�ملدرج  �الأثرية  �حلديقة  من  كبرية  �أجز�ء 

(، مبنٌي عليها نحو 240 �صقة ومركز�ً 
2
�لوثائق عن �أن �لبطريركية باعت 27 دومناً )27 �ألف م

جتارياً كبري�ً يف حي جفعات �أور�نيم يف �لقد�ص، ل�رشكة م�صجلة يف “جزر �لعذر�ء“، �ملعروفة 

.
91

باأنها ملجاأ لل�رشكات �ملتهربة من �ل�رش�ئب، وذلك مقابل 3.3 ماليني دوالر

��صت�صهد قد  �أنه  له،  )�أوت�صا(، يف تقرير  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  َ مكتب  َبنيَّ  • 

�أفر�د �الأمن و�جلي�ص، منذ بد�ية  9 من  6 �أطفال، و14 �إ�رش�ئيلياً، بينهم  23 فل�صطينياً، بينهم 

.
�صنة 922017

ال�صبت، 2017/10/14

�لقاهرة �الأخرية بني فتح  �أن لقاء�ت  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية  �ملكتب  �أكد ع�صو   •

وحما�ص جاءت من �أجل و�صع �الأ�ص�ص لقيام حكومة �لوفاق مب�صوؤولياتها يف قطاع غزة، الفتاً 

�لنظر �إىل �أنه ال يوجد ما يعيق عملها. وب�صاأن رفع �الإجر�ء�ت �لعقابية �لتي فر�صتها �ل�صلطة 

�إن م�صوؤولية �لقطاع كاملة  على قطاع غزة قال �حلية، يف لقاء متلفز على ف�صائية �الأق�صى، 

.
93

تقع على عاتق حكومة ر�مي �حلمد �هلل

�إد�رية  �أن �حلكومة �صكلت جلنة  �لفل�صطينية،  �أكد طارق ر�صماوي، �ملتحدث با�صم �حلكومة   •

وفنية �صت�صتلم �ملوؤ�ص�صات و�ملعابر و�الأمن، كما �صتعمل على حّل �مللفات �لعالقة بناء على ما 

.
94

مّت �لتو�فق عليه يف �لقاهرة، و�نطالقاً من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني

�تفاقية  توقيع  بعد  �إنه  �حل�صاينة،  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  قال   •

�مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص تلقى وعود�ً من جهات مانحة الإعمار غزة، عب �ت�صاالت 

�أجر�ها وزر�ء وم�صوؤولون من هذه �لدول، بالعمل �ل�رشيع ال�صتكمال عملية �إعادة �إعمار ما 

.
95

دمره �الحتالل يف قطاع غزة

بت�رشيب  و�تهمها  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  هاجم   •

معلومات “غري دقيقة“ لالإعالم �لعبي، ب�صاأن �لتحقيق معه يف ق�صايا ف�صاد ي�صتبه بتورطه 

.
96

فيها

على  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ترتكز  �أن  �رشورة  �إىل  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  دعا   •

حترير �لوطن، و�حلّق �مل�رشوع يف مقاومة �الحتالل، و�أولوية حتقيق حّق �لعودة لالجئني. 
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للمجل�ص  ديقر�طية  �نتخابات  الإجر�ء  �لعمل  “�رشورة  على  له،  بيان  يف  “�ملوؤمتر“،  و�صدد 

�مليثاق  على  بناء  و�خلارج،  �لد�خل  يف  فل�صطيني  مليون   13 �لـ  ت�صمل  �لفل�صطيني،  �لوطني 

.
�لوطني يف �إطار منظمة �لتحرير �لفل�صطينية“97

�إنها  �ليون�صكو،  �لفائزة برئا�صة منظمة   Audrey Azoulay �أزوالي  �أودري  �لفرن�صية  قالت   •

�أزوالي،  و�نتقدت  �ملنظمة“.  لع�صوية  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  �إعادة  يف  بالنجاح  “و�ثقة 
من  باالن�صحاب  و�الإ�رش�ئيلي  �الأمريكي  �لقر�رين  معاريف،  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف 

 �ملنظمة، قائلة �إنه “يف هذه �للحظات يجب �أن ن�صارك ونوؤيد �ملنظمة، ونعمل الإ�صالحها بدل

.
تركها“98

زعماء  من  وغريه  باأنه،   Tony Blair بلري  توين  �الأ�صبق  �لبيطاين  �لوزر�ء  رئي�ص  �رّشح   •

�لعامل، �أخطاأو� بر�صوخهم لل�صغوط �الإ�رش�ئيلية �لتي �أدت �إىل مقاطعة حركة حما�ص �لفائزة 

“�إ�رش�ئيل“ مار�صت عليهم �صغوطاً و�أجبتهم على مقاطعة  �أن  باالنتخابات. و�أ�صاف بلري 

.
حما�ص ب�صكل فوري، وذلك بعد فوزها يف �النتخابات �لفل�صطينية يف �صنة 992006

االأحد، 2017/10/15

طالب ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف تغريدة له عب �صفحته   •

حما�ص،  مبقاطعة  �أخطاأو�  باأنهم  بلري  توين  ت�رشيحات  على  تعقيباً  تويرت،  على  �لر�صمية 

و�حلروب �لظامل،  �حل�صار  �آثار  ومبعاجلة  حما�ص،  على  �ل�رشوط  باإلغاء  �لدويل   �ملجتمع 

 .
100

�لال �إن�صانية �لتي �صنّها �الحتالل على قطاع غزة

�ملركزية حلركة فتح يف للجنة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل �جتماع  �ل�صلطة  �أكد رئي�ص   • 

حتدق  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة  حتقيقها  يجب  وطنية  �رشورة  �مل�صاحلة  �أن  على  �هلل،  ر�م 

بالق�صية �لفل�صطينية، وحتقيقاً الآمال وتطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إنهاء �النق�صام وتعزيز 

�جلبهة �لد�خلية، وحتقيق �لوحدة �لوطنية من �أجل �إجناز �مل�رشوع �لوطني و�إنهاء �الحتالل، 

 1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كافة  على  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة 

.
وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“101

بني  �ملوقع  �مل�صاحلة  �تفاق  �إن  عيطة،  �أبو  فايز  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •

حركته وحركة حما�ص، هو �تفاق جزئي ولي�ص �صامالً، و�صيتم ��صتكمال �التفاق على �لكثري 

جدول  على  �التفاق  مّت  بعدما   ،2017 دي�صمب  �الأول/  كانون  بد�ية  �الأخرى،  �ملو��صيع  من 

.
102

زمني لعمل �حلكومة، وذلك خالل زيارة �أخرى مل�رش
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و�صّد  �صّدها  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  تهجمات  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  رّدت   •

من  لها  �أ�صا�ص  ال  نتنياهو  �أقو�ل  �أن  و�أعلنت   ،Roni Alsheikh �أل�صيخ  روين  �لعام،  مفت�صها 

.
103

�ل�صحة، و�أن غايتها ت�صوي�ص جمرى �لتحقيق يف �صبهات ف�صاد �صّد نتنياهو

قال �لقيادي يف حركة حما�ص ح�صن يو�صف �إن �تفاق �مل�صاحلة مع حركة فتح ال يت�صمن بند�ً   •

.
104

بوقف هجمات �حلركة يف �ل�صفة �لغربية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية

منها  �لهدف  و�أن  مرفو�صة،  غزة  قطاع  على  �لعقوبات  �أن  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أكّدت   •

�ل�صيا�صي �ملكتب  ع�صو  �أكّد  كما  ر�أ�صها.  و��صتهد�ف  غزة  يف  �ملقاومة  م�رشوع   تطويع 

ُت�صعر  وال  لها،  مبر  ال  غزة  على  “�لعقوبات  �أن  ظريفة،  �أبو  طالل  �لديوقر�طية  للجبهة 

وجود  عدم  �إىل  وت�صري  بالقاهرة،  �جلارية  �حلو�ر�ت  رغم  �مل�صاحلة  بثمار  �ملو�طن 

يف �ملركزي  �الإعالم  م�صوؤول  وو�صف  رفعها“.  حول  �لتو�فق  حكومة  من  جاد   موقف 

بـ“جر�ئم  غزة  قطاع  على  �لعقوبات  ��صتمر�ر  رجا،  �أنور  �لعامة  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة 

�أمني �رّش حتالف قوى �ملقاومة يف  �أكد  ترتكب �صدّ �صكان �لقطاع“. كما  �لتي  و�الإبادة  �حلرب 

�مل�صاحلة �ل�صلطة �صّد  �لعقوبات وت�رشيحات قياد�ت  ��صتمر�ر  �أن   دم�صق خالد عبد �ملجيد، 

.
“ال معنى لها �صوى حماولة تخريبها، و�ال�صطد�م باجلهد �مل�رشي“105

وعمل  ن�صطاء،  لفح�ص  برملانية  حتقيق  جلنة  �إقامة  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت   •

�جلمعيات �ملناه�صة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، وم�صادر متويلها، ودور �لدول بتمويلها و�لتاأثري 

.
106

على عملها

�أن �لعديد من  Goal ون�رشته �صحيفة معاريف،  �أجر�ه موقع جول  ك�صف ��صتطالع للر�أي،   •

�ل�صعوبات  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل“  مبغادرة  ويرغبون  بالهجرة،  يفكرون  �الإ�رش�ئيليني  �لطالب 

�إىل  �ال�صتطالع،  �صملهم  ممن  �لطالب  من   %58l �أ�صار  فقد  �أف�صل.  بديل  عن  وللبحث  �ملالية، 

 %24l أنهم يفكرون يف �النتقال �إىل �أوروبا بحال توفرت ظروف عمل جذ�بة. وكان من بينهم�

متاأكدين من �أنهم �صوف يهاجرون �لبالد، و34l% �صوف يفح�صون �إمكانية �لهجرة ومغادرة 

.
107

�لبالد

االإثنني، 2017/10/16

على  وّقع  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أن  �ل�صيخ  ح�صني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أعلن   •

�إعادة هيكلة �ملوؤ�ص�صة �الأمنية. و�أكد �ل�صيخ، يف  قر�ر فتح باب �لتجنيد يف قطاع غزة؛ باجتاه 

.
108

ت�رشيحات لتلفزيون فل�صطني، �أن جزء�ً من قادة �الأجهزة �الأمنية بال�صفة �صيتوّجه لغزة
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�أكدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، خالل �جتماع لها يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل   •

برئا�صة حممود عبا�ص، دعمها التفاق �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص، وخ�صو�صاً متكني 

حكومة �لتو�فق �لوطني من ممار�صة �صالحياتها وم�صوؤولياتها يف قطاع غزة، وفق �جلدول 

.
109

�لزمني �ملحدد

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطيني مفيد �حل�صاينة �نطالق عمل جلنة ��صتالم   •

.
110

�ملعابر

حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتجابة  “عدم  �أن  برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  ر�أى   •

عبا�ص للمطالب �ل�صعبية و�لوطنية باإلغاء �إجر�ء�ته �لتع�صفية �صّد �أهلنا يف غزة غري مبر“. كما 

ر�أى، يف تغريدة على ح�صابه على �لفي�صبوك، �أن عدم ��صتجابة عبا�ص “تنّكر و��صح ملتطلبات 

�أزمات  تفاقم  م�صوؤولية  “يتحمل  �أن  عبا�ص  على  �أن  على  و�صدد  و��صتحقاقاتها“.  �مل�صاحلة 

.
111

�لنا�ص ومعاناتهم“ يف �لقطاع

�مل�صاحلة  باتفاق  تعرتف  ال  حكومته  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

على  تعمل  لن  حكومته  �أن  �إىل  �لنظر  ولفت  به،  تلتزم  ولن  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �ملبم 

عرقلة تطبيق �تفاق �مل�صاحلة على �أر�ص �لو�قع، و�أو�صح باأن “�إ�رش�ئيل“ لن تقطع �ت�صاالتها 

.
112

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية

قال رئي�ص حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي �آيف غباي، يف مقابلة مع �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لثانية، �إنه لن   •

يخلي �مل�صتعمر�ت يف �إطار “�تفاق �صالم“، مو�صحاً: “�إذ� كنت ت�صنع �ل�صالم، فلماذ� يجب �أن 

.
يتم �الإخالء؟“113

قال �الإعالم �حلربي �لتابع حلزب �هلل، �إن �الأمن �لعام �للبناين �ألقى �لقب�ص على ثالثة �أ�صخا�ص   •

لال�صتباه بتعاملهم مع “�إ�رش�ئيل“، هم عبا�ص م�صطفى �صالمة، وكرم كرم �إدري�ص، وكمال 

.
114

�أجود ح�صن

�الإ�رش�ئيلي  للطري�ن  ت�صدت  �جلوي  دفاعه  قو�ت  �أن  له،  بيان  يف  �ل�صوري،  �جلي�ص  �أعلن   •

و�أ�صابت �إحدى طائر�ته ب�صكل مبا�رش. ونفت “�إ�رش�ئيل“ �إ�صابة �أّي من طائر�تها حيث قالت 

.
115

�إن �لنري�ن �ل�صورية �أخطاأتها

31 وحدة ��صتيطانية يف مدينة �خلليل �ملحتلة، للمرة �الأوىل منذ  “�إ�رش�ئيل“ على بناء  و�فقت   •

.
�صنة 1162002

الثالثاء، 2017/10/17

�أعلن ديو�ن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف بيان �صادر عن �ملجل�ص �لوز�ري   •

جتري  لن  �الإ�رش�ئيلية  “�حلكومة  �أن  و�الأمنية،  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي 
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مفاو�صات مع حكومة فل�صطينية ت�صارك فيها حما�ص، وهي منظمة �إرهابية تدعو �إىل تدمري 

�لكابينت قيام حما�ص باالعرت�ف  لذلك“. و��صرتط  �لالزمة  ِ�ل�رشوط  تلب  �إ�رش�ئيل، طاملا مل 

بـ“�إ�رش�ئيل“، ونبذ “�الإرهاب“ وفقاً ل�رشوط �لرباعية �لدولية، ونزع �صالح حما�ص، و�إعادة 

�جلنود و�ملدنيني �الإ�رش�ئيليني �ملحتجزين يف غزة، ومنح �ل�صيطرة �لكاملة لل�صلطة �لفل�صطينية 

قالت  ما  �ل�صلطة  تو��صل  و�أن  �الأ�صلحة،  تهريب  ومنع  �ملعابر،  ذلك  يف  مبا  غزة  قطاع  على 

تكون  و�أن  باإير�ن،  حما�ص  عالقات  وقطع  �ل�صفة،  يف  حلما�ص“  �لتحتية  �لبنية  “�إحباط  عنه 

.
117

�الإمد�د�ت �الإن�صانية لغزة عب “�ل�صلطة �ل�رشعية“ فقط، وفق �آليات و��صحة وحمددة

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة، رد�ً على �ل�رشوط �لتي   •

و�صعتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بخ�صو�ص �مل�صاحلة �لفل�صطينية، �إن �مل�صاحلة �لوطنية هي 

.
118

م�صلحة فل�صطينية عليا

�أكد ممثل �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية،   •

طلباً  رف�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أن  الين،  �أون  لفل�صطني  ت�رشيحات  يف  �صحادة،  عمر 

�لتنفيذية  �للجنة  �جتماع  خالل  وذلك  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  برفع  للف�صائل 

.
119

للمنظمة يف ر�م �هلل

�لتقى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف �لقد�ص بوزير �لدفاع �لرو�صي �صريغي   •

�إنه يجب  �أفيجدور ليبمان. وقال نتنياهو  Sergey Shoygu، بح�رش وزير �لدفاع  �صويغو 

.
120

على �إير�ن �أن تدرك باأن “�إ�رش�ئيل“ لن ت�صمح لها بالتمو�صع ع�صكرياً يف �صورية

بلدة  من  �لعي�صاوي  �صريين  �ملحامية  �الأ�صرية  عن  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صطات  �أفرجت   •

.
121

�لعي�صوية جنوب مدينة �لقد�ص �ملحتلة، بعد ق�صائها 43 �صهر�ً د�خل �صجون �الحتالل

 ،Ronald Lauder أكد �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، خالل ��صتقباله رونالد الودر�  •

رئي�ص �ملوؤمتر �ليهودي �لعاملي، يف �لقاهرة، �أن حر�ص بالده على حتقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية، 

باأهمية تلك  منها  �قتناعاً  ياأتي  �إىل تويل م�صوؤولياتها يف قطاع غزة،  �ل�رشعية  �ل�صلطة  وعودة 

.
122

�خلطوة يف دفع م�صاعي �إحياء �ملفاو�صات بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي

االأربعاء، 2017/10/18

ت�صدى رئي�ص جمل�ص �الأمة �لكويتي مرزوق �لغامن، خالل �ملوؤمتر �لبملاين �لدويل يف �صانت   •

�لنو�ب  عن  �الأخري  حديث  لدى  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  وفد  لرئي�ص  �لرو�صية،  بطر�صبورغ 

�لفل�صطينيني �ملعتقلني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية وو�صفهم باالإرهابيني، موؤكد�ً �أن كالم ممثل 

�لبملان �ملغت�ِصب ينطبق عليه �ملثل �ملعروف “�إذ� مل ت�صتِح فافعل ما �صئت“. و�أ�صاف موجهاً 
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�أن ر�أيت ردة  �أن حتمل حقائبك وتخرج من �لقاعة بعد  “عليك  حديثه للمندوب �الإ�رش�ئيلي: 

�لفعل من كل �لبملانات �ل�رشيفة بالعامل... �خرج �الآن من �لقاعة �إن كانت لديك ذرة من كر�مة 

�أنو�ع  �أخطر  “يثل  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  رئي�ص  ذكره  ما  �أن  و�أكد  �الأطفال“،  قاتل  يا  حمتل،  يا 

�ن�صحب  �لغامن ومد�خالت وفود عربية عدة،  �لدولة“. وعقب مد�خلة  �إرهاب  �الإرهاب وهو 

.
123

�لوفد �الإ�رش�ئيلي من �لقاعة

�تهم مر�قب فل�صطني �لد�ئم لدى �الأمم �ملتحدة ريا�ص من�صور جمل�ص �الأمن �لدويل بـ“�ل�صلل“   •

عندما يتعلق �الأمر بـ“�إ�رش�ئيل“. وقال من�صور، يف �الإفادة �لتي قدمها خالل �جلل�صة �لدورية 

�صعبنا  توحيد  �إعادة  �إن  بدورنا،  قمنا  “لقد  �لفل�صطينية:  �لق�صية  حول  �لدويل  �الأمن  ملجل�ص 

.
و�أر�صنا ونظامنا �ل�صيا�صي من بني �أولوياتنا �لوطنية �لعليا“124

�الأجهزة  با�صم  �لر�صمي  و�لناطق  �لعام  �ل�صيا�صي  �ملفو�ص  �ل�صمريي،  عدنان  �للو�ء  قال   •

�الأمنية �لفل�صطينية، يف ت�رشيحات له على �صفحته على �لفي�صبوك: “�ملوؤ�ص�صة �الأمنية قررت 

�إىل �لتقاعد، و�صتفتح  6,145 �صابطاً من عنا�رشها يف �ملحافظات �ل�صمالية و�جلنوبية  �إحالة 

�الإد�ري  �لهرم  يف  �خللل  لت�صويب  �صو�ء،  حّد  على  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  ل�صبابنا  �لتجنيد  باب 

.
للموؤ�ص�صة �الأمنية“125

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف حو�ر مع �لعربي �جلديد،   •

برفع  معنية  فتح  حركة  �أن  معتب�ً  �النق�صام،  باإنهاء  عنه  عودة  ال  قر�ر�ً  �تخذت  حما�ص  �أن 

�ملقاومة مل يكن مطروحاً على طاولة �حلو�ر،  �أن �صالح  �أبو مرزوق على  �لعقوبات. و�صدد 

ولن يكون كذلك، موؤكد�ً على �أن �حلركة لن تتنازل عن �حلّق �مل�رشوع مبقاومة �الحتالل. كما 

�أعلن �أبو مرزوق �أن حركته �صت�صارك يف حكومة �لوحدة، �لتي تريدها قوية قادرة على �إد�رة 

.
126

�ل�صاأن �لفل�صطيني بطريقة �صحيحة

قالت حركة حما�ص �إنها لن ت�صمح لـ“�إ�رش�ئيل“ بفر�ص �أي �رشوط على �ل�صعب �لفل�صطيني،   •

“ولن ن�صمح بتخريب خيارنا نحو �مل�صاحلة“. وقالت �حلركة على ل�صان �ملتحدث با�صمها 
حازم قا�صم، يف بيان �صحفي، “قر�ر�ت �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر، حماولة يائ�صة 

.
لتخريب جهود �مل�صاحلة �لفل�صطينية، �لتي تقدمت خطو�ت كبرية بالفرتة �الأخرية“127

�أكد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �أن “�لوترية �حلالية يف �ل�صنة �الأخرية لعمليات   •

�لبناء و�لتو�صع يف �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، ال جتد لها مثيالً منذ عام 2000“. 

2017، وعمليات  �لعام �جلاري  “ومنذ بد�ية  �إنه  �أن ليبمان قال  وجاء يف �صحيفة معاريف 
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�لبناء تتو��صل يف نحو 3,000 وحدة �صكنية“، و�إن “هناك نحو 7,500 خمطط بناء �إ�صايف، يف 

.
هذه �ملرحلة �أو تلك، من �لتنفيذ“128

للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  �أ�صدرها  �ل�صمالية،  �الأغو�ر  عن  حقائق“  “ورقة  ك�صفت   •

و�لتوثيق �لتابع ملنظمة �لتحرير، عن قيام قو�ت �الحتالل بهدم نحو 350 بيتاً، و719 من�صاأة، 

خالل �لفرتة 2009–2017، بينها 41 بيتاً و100 من�صاأة يف �صنة 2016، بينما هدمت 4 بيوت، 

.
و18 من�صاأة منذ بد�ية �صنة 1292017

��صتعد�د  عن   Ralph Tarraf طر�ف  ر�لف  فل�صطني  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �أعرب   •

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  قيادة  حتت  وفتح  حما�ص  حركتي  بني  �مل�صاحلة  جهود  لدعم  منظمته 

“وقفنا  و�إغاثية:  تنموية  �أوروبية  م�صاريع  لتفقد  غزة  قطاع  زيارته  خالل  طر�ف،  وقال 

لهم �حلق مب�صتقبل فاأهايل غزة  �إىل جانبه،  �لوقوف  �ملا�صي، و�صوف ن�صتمر يف   مع غزة يف 

.
�أف�صل“130

�أيلول/  خالل  كلياً  مدمر�ً  م�صكناً   54 �إعمار  �إعادة  من  �النتهاء  مّت  �إنه  �الأونرو�  وكالة  قالت   •

�رشفت �إنها  وقالت  �صكنية.  وحدة   112 يف  �الإ�صالحات  �أعمال  ومّتت   ،2017  �صبتمب 

الإعادة  دوالر�ً   2,536,116 �ملبلغ:  ت�صّمن  حيث  لالإيو�ء،  كم�صاعد�ت  دوالر  مليون   2.91

.
131

�الإعمار، و372,569 دوالر�ً الأعمال �الإ�صالحات

�رشطة  قيام  �إن  جمدالين،  �أحمد  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�الحتالل بن�رش منظومة “تن�صت“ يف مدينة �لقد�ص، و�لتي �صيتم �لبدء بتجربتها يف �صو�رع 

وفر�ص  �لتهويد  مل�رشوع  و��صتكمال  �خلطورة،  غاية  يف  �أمر  كافة،  �لقد�ص  وحار�ت  و�أزقة 

.
132

�صيا�صة �الأمر �لو�قع

اخلمي�س، 2017/10/19

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر: “ال �أحد له �لقدرة على �نتز�ع �عرت�فنا   •

باالحتالل، وم�صاألة �عرت�فنا باإ�رش�ئيل ولّت، و�ليوم نتحدث عن متى �صنم�صح �إ�رش�ئيل من 

�لوجود“. ونقل �ل�صنو�ر، خالل لقاء جمعه بـ“نخب �صبابية“، عن قائد كتائب �لق�صام حممد 

�ل�صيف قوله: “�إذ� فكر �لعدو بارتكاب حماقة �صّد �صعبنا ومقد�صاتنا، فاإننا �صنك�رش جي�صه 

�إننا ن�صتطيع �رشب  “�أقول من موقع قوة،  �ل�صنو�ر:  قائمة“. وتابع  له بعده  ال تقوم  ك�رش�ً 

�إ�رش�ئيل خالل خم�ص دقائق مبا �أطلقناه خالل 51 يوماً )من �صو�ريخ(“. و�أعلن �أنه “دخل يف 

عامي 2015 و2016 من �ل�صالح ما يفوق ما دخل خالل ع�رش �صنو�ت“، م�صيفاً �أنه �صتتحقق 

�إجناز�ت كبرية �إذ� فكر �أبو مازن باأن يدير �لعملية �ل�صيا�صية ��صتناد�ً �إىل هذ� �ل�صالح. وفيما 
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يخ�ص ملف موظفي غزة، قال �ل�صنو�ر �إن حركة فتح طلبت من حما�ص جلب �أمو�ل من قطر 

لتغطية �ملوظفني خالل �ملرحلة �النتقالية، لكنه رّد عليهم باأن “عالقتنا مع قطر لي�صت جيدة، 

.
و�لقطريون غري ر��صني عن بع�ص خطو�تنا“133

�لالجئني،  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  رف�ص   •

�ملئوية بالذكرى  �الحتفال  �لبيطانية  �حلكومة  �إعالن  �صحفي،  بيان  يف  �الأغا،   زكريا 

.
134

لوعد بلفور ودعوتها م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني حل�صور �الحتفال

باإعادة  �أ�صدرت قر�ر�ً، ب�صكل تو�فقي،  �إنها  �لفل�صطينية  �لعايل  �لرتبية و�لتعليم  قالت وز�رة   •

.
135

150 معلماً م�صتنكفاً للعمل يف مد�ر�ص قطاع غزة، ل�صّد �لعجز �حلا�صل يف عدد �ملعلمني

قال م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف حركة فتح عز�م �الأحمد، يف مقابلة مع موقع رو�صيا �ليوم،   •

عن  �الأحمد  وحتدث  فيه.  �لتدخل  الأحد  يحق  وال  فل�صطيني،  �صاأن  حما�ص  حركة  �صالح  �إن 

.
136

�ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية الإف�صال �مل�صاحلة

يف  �ل�صوري  للجي�ص  موقعاً  ق�صف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  باأن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  �أفادت   •

رد�ً  حرجة،  حالة  يف  �أحدهم  جنود  ثالثة  الإ�صابة  �أدى  مما  �لغربي،  �جلنوبي  دم�صق  ريف 

�جلوالن  ه�صبة  يف  و�صقطت  �ل�صوري  �جلانب  من  �أطلقت   Mortar Shell هاون  قذيفة  على 

.
137

�ملحتلة

على  يجب  �إنه  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •

بـ“�إ�رش�ئيل“.  تعرتف  و�أن  �لعنف،  نبذ  تتعهد  �أن  �لعتيدة“  �لفل�صطينية  �لوحدة  “حكومة 
مببادئ �لتقيد  �أهمية  جديد  من  توؤكد  �ملتحدة  �لواليات  �أن  له،  بيان  يف  غرينبالت،   و�أ�صاف 

فل�صطينية،  حكومة  يف  دور  باأي  معنية  حما�ص  كانت  “�إذ�  �أنه  على  و�صدد  �لرباعية.  �للجنة 

.
فيجب عليها �أن تقبل هذه �ملتطلبات �الأ�صا�صية“138

اجلمعة، 2017/10/20

�صبكة مع  مقابلة  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �أكد   • 

مائدة  على  تطرح  مل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  حما�ص  �أ�صلحة  ت�صليم  ق�صية  �أن  �أن،  �أن  �صي 

�ملفاو�صات مع حركة فتح خالل مفاو�صات �تفاق �مل�صاحلة. وقال �أبو مرزوق �إنه ال يوجد 

متهمون حم�صوبون على حما�ص �أمام �ملحاكم �مل�رشية، و�التهامات �لتي مّت ذكرها يف جمملها 

.
139

هي كالٌم مر�صٌل

و�صل وفد من حما�ص، برئا�صة نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �صالح �لعاروري، �إىل   •

�أياماً. وي�صم �لوفد، �إىل  طهر�ن، للقاء م�صوؤولني �إير�نيني رفيعي �مل�صتوى، يف زيارة ت�صتمر 
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و�صامي جبارين،  وز�هر  حمد�ن،  و�أ�صامة  ن�رش،  وحممد  �لر�صق،  عزت  �لعاروري،   جانب 

.
140

�أبو زهري، وخالد �لفاهوم

�ل�صعب  �أهد�ف  لتحقيق  �ل�صلمي“  �لكفاح  “مو��صلة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أكد   •

�لفل�صطيني، يف ر�صالة تالها �ل�صفري �لفل�صطيني لدى �لواليات �ملتحدة ح�صام زملط، عند بدء 

�لالتينية )كوبالك(،  للكاريبي و�أمريكا  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  �لر�بع الحتاد  �ملوؤمتر  �أعمال 

.
141

�لذي يعقد �جتماعاً يف ماناغو�، عا�صمة نيكار�غو�

قال رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج ماهر �صالح، �إن حركته “لن تكون �لطرف �لذي يف�صل   •

�مل�صاحلة �لفل�صطينية“. وحول وجود حما�ص يف �صورية، قال �صالح �إن �حلركة “كانت �أقامت 

يف �صورية مدة 10 �أعو�م، قدم خاللها �ل�صعب �ل�صوري، و�صورية �لدولة �ل�صيء �لكثري، ولكن 

�إال للحّق  �أنف�صنا يف موقع ال نح�صد عليه خرجنا من �صورية، ونحن ال ننحاز  عندما وجدنا 

.
و�لعدل، و�حلّق د�ئماً مع �ل�صعوب“142

�إ�رش�ئيل  دولة  من  جزء�ً  “�صيبقى  �الأردن  غور  �أن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

يف �ال�صتيطان  على  عاماً  خم�صني  مرور  مبنا�صبة  �أقيم  حفل  يف  نتنياهو،  وقال  �الأبد“.   �إىل 

غور �الأردن، “�إن خّط �لدفاع �ل�رشقي لنا يبد�أ من هذ� �ملكان، و�إذ� مل نكن نحن هنا، فاإن طهر�ن 

.
وحما�ص �صيكونان هنا، ولن ن�صمح بحدوث ذلك“143

�ملتحدة:  �لواليات  يف  �لر�عوية“  “زيارته  خالل  �لر�عي،  ب�صارة  �ملاروين  �لبطريرك  قال   •

�ملليون،  ون�صف  مليون  من  �أكرث  وهم  �صورية،  من  لبنان  �إىل  جلاأو�  �لذين  �إىل  “بالن�صبة 
خطر�ً  بل  لبنان  على  كبري�ً  عبئاً  باتو�  �للبناين،  �ل�صعب  ن�صف  �أ�صبحو�  �لفل�صطينيني  ومع 

�أ�صبحت و�جبة  “عودتهم  �أن  و�أمنياً“. ور�أى  ديوغر�فياً، و�قت�صادياً، و�صيا�صياً، وثقافياً، 

�إىل �الأماكن �الآمنة يف �صورية، من دون �أن نتخلى عن ت�صامننا �الإن�صاين معهم، و�الجتماعي 

.
مع ق�صيتهم“144

�مل�صوؤول  �إن  �لفرن�صية  �ل�صحافة  لوكالة  ��صمه،  عن  �لك�صف  رف�ص  �إ�رش�ئيلي،  م�صوؤول  قال   •

�ل�صعودي �لذي ز�ر “�إ�رش�ئيل“ �رش�ً يف �صهر �أيلول/ �صبتمب 2017 هو ويل �لعهد �الأمري حممد 

.
145

بن �صلمان

دعا �ملفكر �الإ�صالمي �لتون�صي عبد �لفتاح مورو، يف �إحدى جل�صات �مللتقى �لتا�صع لـ“رو�د بيت   •

�ل�صباب  �لتحرير“،  “مقومات ومتطلبات  �إ�صطنبول، بعنو�ن  �نطلق يف مدينة  �لذي  �ملقد�ص“، 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  �أجل  من  �لدولية  �ملنظمات  لت�صخري  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لعاملني  يف 

.
باعتبارها “ق�صية حّق“146
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من  �أكرث  ي�صتغل  �الإ�رش�ئيلي  “�الحتالل  �إن  عو�ص،  عال  �لفل�صطيني  �الإح�صاء  رئي�ص  قالت   •

85l% من م�صاحة فل�صطني �لتاريخية، �إذ مل يتبَق للفل�صطينيني �صوى نحو 15l% من م�صاحة 

�الأر��صي فقط، وبلغت ن�صبة �لفل�صطينيني 48l% من �إجمايل �ل�صكان يف فل�صطني �لتاريخية“. 

فقد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  و�لقو�عد  �ال�صتعمارية  باملو�قع  يتعلق  وفيما 

��صتعمارية؛  150 م�صتعمرة، و119 بوؤرة  413 موقعاً، منها  بلغ  �أن عددها  �أو�صحت عو�ص 

نحو �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  �إىل  �مل�صتعمرين  ن�صبة  وت�صّكل  م�صتعمر�ً.   617,291  يقطنها 

نحو �لقد�ص(  )�رشقي  �لقد�ص  حمافظة  يف  وبلغت  فل�صطيني،   100 كل  مقابل  م�صتعمر�ً   21 

.
147

69 م�صتعمر�ً مقابل كل 100 فل�صطيني

ال�صبت، 2017/10/21

�عتب نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري وجود وفد برئا�صته من   •

�حلركة يف �لعا�صمة �الإير�نية طهر�ن رف�صاً عملياً للطلب �الإ�رش�ئيلي بقطع �لعالقات معها. 

ترك  يجب  �أنه  ونعتقد  �خلا�صة،  مو�قفنا  “لدينا  قوله،  �لعاروري  عن  �مليادين  قناة  ونقلت 

�خلالفات جانباً، ولكن ب�صاأن �ملقاومة يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين لن نتنازل عن موقفنا“. 

حقاً  ذلك  ونرى  �أيدينا،  يف  �صيبقى  “�صالحنا  فاإن  �حتالل  هناك  د�م  ما  �أنه  �إىل  �لنظر  ولفت 

.
م�رشوعاً لنا“148

�إن مردخاي  يو�آف  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمليات  من�صق  قال   • 

�أن  و�أ�صاف  �الإير�ين“.  �لنظام  مع  عالقاتها  ال�صتمر�ر  باهظاً  ثمناً  �صتدفع  حما�ص  “حركة 
“قادة حما�ص �لذين ز�رو� ويزورون طهر�ن ال يكلفون �أنف�صهم باإخفاء زيار�تهم �إير�ن، �لتي 
تو��صل �لتحري�ص على دولة �إ�رش�ئيل يف �صكل عن�رشي“. وتابع مردخاي قائالً، �إن “حما�ص 

.
ما تز�ل تتلقى دعماً مالياً وع�صكرياً من �إير�ن، وهي ال تقوم باإخفاء ذلك بل على �لعك�ص“149

Yaron Blum، من�صقاً جديد�ً  عنّي رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو يرون بلوم   •

مللف �ملفقودين �الإ�رش�ئيليني. ونقل موقع و�ال �لعبي عن بلوم قوله يف �أول ت�رشيح له عقب 

.
تعيينه: “يجب قلب كل حجر لتحقيق ذلك، و�أنا �صاأقوم بهذه �ملهمة حتى �إجنازها“150

 Expediency أ�صاد رئي�ص مركز �لدر��صات �ال�صرت�تيجية يف جممع ت�صخي�ص م�صلحة �لنظام�  •

 ،Ali Akbar Velayati يف �إير�ن علي �أكب واليتي Discernment Council of the System

�صالح  �ل�صيا�صي  مكتبها  رئي�ص  نائب  برئا�صة  حما�ص  حركة  من  وفد�ً  ��صتقباله  خالل 

.
151

�لعاروري، يف طهر�ن، برف�ص حما�ص �لتخلي عن �صالح �ملقاومة
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ُطلب من �ل�صكان يف مدينة ديكين�صون، يف �صاحية هيو�صنت يف والية تك�صا�ص، �لتي �رشبها   •

“�إ�رش�ئيل“، وذلك  Harvey، تعبئة منوذج يتعهدون مبوجبه بعدم مقاطعة  �الإع�صار هاريف 

�ملباين  �إعمار  �إعادة  بهدف  تبعات  �صندوق  من  م�صاعدة  على  �حل�صول  �صمان  �أجل  من 

�أ�صبح موؤخر�ً  �لنموذج ب�صبب قانون جديد  �إىل  �لطلب  �أ�صيف هذ�  �ملدينة. وقد  و�مل�صالح يف 

�صاري �ملفعول يف تك�صا�ص، و�لذي ينع �ل�صلطات من �لعمل �أو �ال�صتثمار مع �رشكات تقاطع 

.
“�إ�رش�ئيل“152

االأحد، 2017/10/22

و�صائل  بع�ص  تناقلته  ما  باأن  �ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  مكتب  �أفاد   •

�لوطنية  �مل�صاحلة  تعار�ص  قطر  باأن  �ل�صبابية  �الأطر  مع  �ل�صنو�ر  حديث  عن  �الإعالم 

�لفل�صطينية، �أو �أنها م�صتاءة من �لتقارب يف �لعالقة بني حما�ص وم�رش �ل�صقيقة، �أو �أن هناك 

.
153ً

توتر�ً يف �لعالقة بني �حلركة وقطر، �أمر عاٍر عن �ل�صحة متاما

مع  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �الأوىل  للمرة  ي�صارك   •

“�إ�رش�ئيل“. وقال  لديها عالقات ديبلوما�صية مع  لي�صت  �أركان جيو�ص دول عربية  روؤ�صاء 

موقع �آي 24 �أو I24 �الإ�رش�ئيلي، �إن روؤ�صاء �أركان جيو�ص �ل�صعودية، و�الإمار�ت، و�الأردن، 

وم�رش، و“�إ�رش�ئيل“ �صيجتمعون مع نظر�ئهم من دول غربية ومن حلف �صمال �الأطل�صي، 

.
154

و�أ�صرت�ليا وغريها، يف �جتماع لقادة هيئة �الأركان �لكبري و�لدويل �لذي يعقد يف و��صنطن

�أي  �إىل عقد وتفعيل �ملجل�ص، لتجاوز  �لفل�صطيني عزيز دويك  �لت�رشيعي  دعا رئي�ص �ملجل�ص   •

حممود  �ل�صلطة  “رئي�ص  دويك  ودعا  �لفل�صطينية.  و�لقانونية  �ل�صيا�صية  �ملنظومة  يف  خلل 

�لتئام �ملجل�ص لدور�ت الحقة يف  عبا�ص لعقد دورة طارئة للمجل�ص، تكون مبثابة فتح بو�بة 

 .
�إطار عمله ومهامه“155

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �إن طهر�ن تقدم دعماً مميز�ً   •

للمقاومة �لفل�صطينية يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين، موؤكد�ً �أن عالقة حركته باإير�ن “تتعافى 

رفع  �أن  طهر�ن،  من  �لعامل،  قناة  مع  مقابلة  يف  �لعاروري،  و�أ�صاف  كافة“.  �مل�صتويات  على 

.
156

وترية �لدعم �الإير�ين هو �مللف �الأبرز �لذي يبحثه وفد حما�ص و�مل�صوؤولون �الإير�نيون

تريد  �إير�ن  �أن  واليتي  �أكب  علي  �الإير�نية  �لدولية  لل�صوؤون  �لثورة  قائد  م�صت�صار  �صدد   •

بحما�ص �ملتمثلة  �لفل�صطينية  و�ملقاومة  �إير�ن  بني  �لعالقات  �أن  �ل�صهيوين  للكيان  تثبت   �أن 

و�جلهاد �الإ�صالمي عالقة ��صرت�تيجية لن تنقطع مطلقاً، بل �إن دعم �إير�ن للمقاومة �صيزد�د 

حما�ص،  وحركة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بدعم  نفتخر  “نحن  قائالً:  وتابع  يوم.  بعد  يوماً 
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وعلى  فل�صطني  يف  �ملقاومة  و�صتدعم  دعمت  و�صعباً  قائد�ً  �إير�ن،  يف  �الإ�صالمية  و�جلمهورية 

�أمينة على  باأن حما�ص  �إير�ن و�ثقون  �أنهم يف  �الإ�صالمي“. و�أ�صاف  ر�أ�صها حما�ص و�جلهاد 

حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، وهي كذلك ال يكن �أن تتخلى عن �لثو�بت �لفل�صطينية و�ملقاومة 

.
157

و�صالحها

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق مو�صيه يعلون �إنه ي�صتحيل حتقيق �أي ت�صوية �صيا�صية   •

مع �لفل�صطينيني، ب�صبب �لفو�رق باملو�قف ووجهات �لنظر، موؤكد�ً على �رشورة �لعمل على 

تعزيز �مل�رشوع �ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية. و�صدد يعلون على معار�صته �ل�صديدة الإخالء 

.
158

�مل�صتعمر�ت من �ل�صفة، ودعا �إىل توطني مليون م�صتوطن �إ�صايف

�حتاد  ورئي�ص  �لفل�صطينية،  لل�صناعات  �لعام  �الحتاد  �صندوق  �أمني  ب�صي�صو،  و�ّصاح  �أعلن   •

�ل�صناعات �خل�صبية يف غزة، �أن خ�صائر �ل�صناعات �خل�صبية و�الأثاث يف قطاع غزة، منذ بدء 

�النق�صام و�حل�صار �لذي فر�ص على �لقطاع، بلغت نحو 120 مليون دوالر. و�أو�صح �أنه كان 

يعمل يف جمال �ل�صناعات �خل�صبية نحو 11 �ألف عامل، �إال �أن �لعدد تقل�ص وو�صل الألف عامل 

 .
159

فقط

�أعلن مدير مركز �الأ�رشى للدر��صات يف غزة ر�أفت حمدونة �أن ما يقارب 540 �أ�صري�ً و�أ�صرية   •

.
160

فل�صطينية، �أي 8.3l% من جمموع �الأ�رشى، يعانون من �أمر��ص �لعيون �ملختلفة

االإثنني، 2017/10/23

رئي�ص  ت�رشيحات  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �نتقد   •

حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �لتي قال فيها �إن �حلركة “�صتم�صح �إ�رش�ئيل عن 

فندق يف  غزة  قطاع  من  �صخ�صيات  �أربع  مع  عقده  لقاء  خالل  غرينبالت،  وقال   �لوجود“. 

وجود  وتنفي  �ملوقف،  تفجري  “ُتعيد  �ل�صنو�ر  ت�رشيحات  �إن  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  د�ود  �مللك 

لدعمها  ��صتعد�د  �مل�صاحلة، ولدينا  “ندعم  لدى حركة حما�ص“. وقال غرينبالت:  �أي تغيري 

�صيا�صياً ومالياً“، معتب�ً عودة �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل قطاع غزة “يتفق مع �لروؤية �الأمريكية 

.
يف �لتعاطي مع ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط“161

للكني�صت،  �ل�صتوية  �لدورة  �فتتاح  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  كرر   •

موقف حكومته �ملعار�ص للم�صاحلة �لفل�صطينية، مع توجيه ر�صائل تهديد لكل من يهدد �أمن 

“مند يدنا ل�صنع �ل�صالم، ونحن م�صتعدون للتفاو�ص  “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف نتنياهو قائالً: 
يف  ت�صتمر  �لتي  حما�ص  حركة  �إىل  هذه  ت�صتند  مل  طاملا  فل�صطينية،  حكومة  مع  �ل�صالم  على 

.
دعوتها لتدمري دولة �إ�رش�ئيل“162
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�إعالمية  جهات  �إن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �لعاروري،  �صالح  قال   •

للدوحة  �تهامات  خالل  من  قطر  ودولة  �حلركة  بني  �لعالقة  �رشب  حتاول  عربية  و�أطر�فاً 

�أن  لقاء خا�ص مع �جلزيرة،  �لعاروري، يف  �لفل�صطينية. و�أ�صاف  �مل�صاحلة  باأنها تقف �صّد 

�أم يف  �إجنازها، �صو�ء كان يف م�رش  �لنظر عن مكان  �لفل�صطينية بغ�ص  �مل�صاحلة  قطر تدعم 

غريها. وب�صاأن عالقة حما�ص مع �إير�ن، قال �لعاروري �إن هناك �ختالفات وتبايناً يف �لر�أي 

بني طهر�ن و�حلركة، لكنه �أ�صاف �أن �لطرفني جتاوز� هذه �خلالفات على قاعدة دعم �لق�صية 

�لفل�صطينية و�لتم�صك بخيار �ملقاومة و�صالحها، دون �لطلب من حما�ص �تخاذ مو�قف ب�صاأن 

.
163

�ل�رش�عات �الإقليمية و�خلالفات بني دول �ملنطقة

�أو فر�ن�ص24  ف�صائية  مع  مقابلة  يف  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  قال   • 

France24، فيما يتعلق مب�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية، �إن �لهدف من �تفاق �مل�صاحلة “تهيئة 

�الإ�رش�ئيلية  �لدولتني  الإقامة  مو�تية  نر�ها  لفر�صة  وتهيئة  غزة،  قطاع  ��صتعال  ومنع  �ملناخ 

.
و�لفل�صطينية“164

مت�صي  �للبنانية  �حلكومة  �أن  منيمنة  ح�صن  �لفل�صطيني  �للبناين  �حلو�ر  جلنة  رئي�ص  ك�صف   •

يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لعي�ص  متطلبات  من  �الأدنى  �حلد  لتوفري  �صيا�صة  و�صع  باجتاه 

لبنانياً �صادر�ً عن  �للبناين �لفل�صطيني تو�فقاً  “�أجنزنا يف جلنة �حلو�ر  لبنان. وقال منيمنة: 

جتمع �لقوى �ل�صيا�صية �للبنانية ي�صمن روؤية ووثيقة موحدة لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، 

.
متهيد�ً الإقر�رها من جمل�ص �لوزر�ء“165

�صارك رئي�ص �ال�صتخبار�ت �ل�صعودية �ل�صابق �الأمري تركي �لفي�صل يف موؤمتر نظمه “منتدى   •

 Center for a New ومركز �الأمن �الأمريكي �جلديد “Israel Policy Forum صيا�صة �إ�رش�ئيل�

نيويورك، بح�صور  �إ�رش�ئيل“، يف والية  �أمن  �أجل  “قادة من  American Security ومركز 

رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الأ�صبق �إفريام هليفي Efraim Halevy، �إ�صافة �إىل �إ�رش�ئيليني �آخرين، 

بينهم جرن�ل متقاعد. و��صتبعد تركي �لفي�صل �أن تكون بالده قد دخلت يف �صفقة �رشية مع 

�أن ��صتمر�ر �لق�صية �لفل�صطينية ي�صيع  �أكد  “�إ�رش�ئيل“ ب�صبب �لعد�ء �مل�صرتك الإير�ن، لكنه 
على �ملنطقة فر�صة تعاون كبرية بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاد هليفي بجهود �ل�صعودية يف 

.
166

تقريب وجهات �لنظر �الإ�رش�ئيلية �لعربية

قال �لناطق با�صم �حلكومة �الأملانية �صتيفن ز�يبت Steffen Seibert �إن �أملانيا �صتقدم دعماً   •

مالياً ي�صل �إىل 540 مليون يورو )نحو 636 مليون دوالر( للم�صاعدة يف متويل �صفقة ت�صرتي 

“�إ�رش�ئيل“ مبوجبها ثالث غو��صات من �صنع �رشكة تي�صن غروب Thyssenkrupp، �أو ما 
.
167

يو�زي نحو ثلث �لقيمة �ملقدرة لل�صفقة
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الثالثاء، 2017/10/24

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف مقابلة خا�صة مع و�صائل �الإعالم �ل�صينية:   •

ال  الأننا  �لد�خلية  �صوؤوننا  يف  �أحد  يتدخل  ال  و�أن  �لوحدة،  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  من  “نريد 
نتدخل يف �صوؤون �أحد، ونريد �أي دولة يف �لعامل تقدم م�صاعدة �أن يتم ذلك من خالل �ل�صلطة 

و�حد،  وقانون  و�حدة،  �صلطة  هناك  تكون  �أن  “يجب  قائالً:  عبا�ص  و�أ�صاف  �لفل�صطينية“. 

وبندقية و�صالح و�حد، بحيث ال تكون هناك ميل�صيات وغريها، و�أن نكون مثل باقي دول 

�لعامل، وال نريد �أن ناأخذ مناذج �مليل�صيات الأنها غري ناجحة، وهذ� ما نق�صد به من �مل�صاحلة 

.
وما نعمل عليه“168

جل�صة  �فتتاح  خالل  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  قال   •

مقاومة  الأن  �مل�صلحة،  وخا�صة  باملقاومة  �إال  �ال�صتيطان  الإنهاء  �صبيل  ال  “�إنه  للمجل�ص: 

�أن  جميعاً  �لفل�صطينيني  على  و�أخالقي.  وديني  وطني  وو�جب  وحّق  �رشورة  �ال�صتيطان 

يعملو� �صفاً و�حد�ً الإز�لة هذ� �ل�رشطان �ال�صتيطاين، وتطبيق حّق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني 

.
�إىل مدنهم وقر�هم“169

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، خالل لقاء جمعه مع �لنقابات �ملهنية   •

و�حد. ويف رده  �أن ي�صتمر، و�صتنهيه ولو من طرف ٍ  لن ت�صمح لالنق�صام  �إن حما�ص  بغزة، 

 على �رشوط �الحتالل حول �مل�صاحلة، �أكد �ل�صنو�ر �أن �رشوط �الحتالل مرفو�صة بالكامل،

قائالً:  ثو�بتنا؛  من  ثابت  �أي  �أو  �صالحنا،  عن  نتنازل  �أو  بـ“�إ�رش�ئيل“،  نعرتف  �أن  يكن  وال 

.
“نحن جاهزون �أن نتنازل وطنياً ود�خلياً الأبعد حّد، �أما �أمام �لعدو لن نتنازل“170

�أعلن بنيامني نتنياهو �أن لدى “�إ�رش�ئيل“ “تعاطفاً كبري�ً“ مع تطلعات �الأكر�د، مطالباً �لعامل   •

ب�رشورة �الهتمام باأمنهم وم�صتقبلهم. وك�صف نتنياهو �أن وزير �ل�صياحة �الأ�صبق رحبعام 

مهمة  يف  �لعر�ق  كرد�صتان  �إىل  توجه   ،2001 �صنة  يف  �غتيل  �لذي   Rehavam Ze’evi زئيفي 

�أقامه �جلي�ص  �إن�صاء م�صت�صفى ميد�ين  �لع�رشين، و�أ�رشف على  �لقرن  �إبان �صتينيات  �رشية 

 .
171

�الإ�رش�ئيلي

بد�أت طو�قم من �لدفاع �ملدين �لفل�صطينية، و�الإ�رش�ئيلية، و�الأردنية، و�الأوروبية، متريناً يف   •

.
172

“�إ�رش�ئيل“ ملو�جهة �حلر�ئق
2017 يف �أحد�ث  �إ�رش�ئيلياً قتلو� باخلطاأ منذ بد�ية  11 جندياً  �أن  �أظهرت �إح�صائية �إ�رش�ئيلية   •

�رتفاعاً  هناك  فاإن  �الإح�صائية،  وبح�صب  ع�صكرية.  قو�عد  د�خل  وقعت  غالبيتها  خمتلفة، 

ملحوظاً يف عدد �لقتلى �لذين و�صل عددهم يف �صنة 2016 �إىل 10، و6 يف �صنة 2015، و4 جنود 

.
173

فقط يف �صنة 2014، وذلك وفقاً ملوقع �لقناة �لعبية �ل�صابعة
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هذ�  يف  مهمة  �ليوم  “زيارتنا  �لعمادي:  حممد  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  قال   •

�أو  �أو �لريا�ص  �لفل�صطينية، �صو�ء متت يف �لقاهرة  �أن قطر تقف مع �مل�صاحلة  �لوقت، لنوؤكد 

غريها“. وتابع �لعمادي قائالً: “جاءنا طلب من �لرئي�ص �لفل�صطيني �أن تعمل قطر فعلياً على 

�أر�ص �لو�قع، لتاأمني بناء مقار حلكومة �لوفاق بغزة، ونحن و�فقنا على �لفور وجئنا للقطاع 

.
بناء على طلبه“174

�إن نحو ثلثي �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان  �أ�رشف دبور  قال �ل�صفري �لفل�صطيني يف لبنان   •

�إلكرتونية بعنو�ن  �إطالق جمعية م�صار حملة  يعي�صون حتت خّط �لفقر، وقال دبور، خالل 

“�إن�صان من فل�صطني“، بال�رش�كة مع �ل�صفارة �ل�صوي�رشية يف لبنان، وبالتعاون مع �ل�صفارة 
�لفل�صطينية يف لبنان: “�أتعلمون كم هو �لعدد �ملتبقي من �لفل�صطينيني يف لبنان �ليوم، ��صاألو� 

�ملتبقي،  �لعدد  من  �صتفاجوؤون  �أنكم  من  متاأكد  و�أنا  �لفل�صطيني   – �للبناين  �حلو�ر  جلنة 

.
�لفل�صطينيون ركبو� �لبحر و�لكثري منهم �أكلته �الأ�صماك“175

االأربعاء، 2017/10/25

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص �صالح �لعاروري، خالل مقابلة مع �صحيفة   •

�رشق �الإير�نية، �إن حما�ص لي�صت لديها عالقات مع �صورية، م�صيفاً: “�صورية يف حالة حرب، 

.
وناأمل �أن تنتهي هذه �حلرب يف �أ�رشع وقت، و�أن يعود �الأمن و�ل�صالم“176

�أكد رئي�ص هيئة �لتقاعد �لفل�صطينية ماجد �حللو �أنه �صيتم �إحالة �صبعة �آالف من عنا�رش �الأمن   •

�الأجهزة  و�إ�صالح  �أد�ء  حت�صني  �إطار  يف  وذلك  �لتقاعد،  �إىل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

.
177

�الأمنية

�لثاين.  �هلل  عبد  �الأردن  مبلك  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �ت�صل   •

 و�أكد هنية على رف�ص حما�ص لكل موؤ�مر�ت وطروحات �لوطن �لبديل. ومن جانبه، �أكد �مللك

عبد �هلل على مو��صلة �الأردن مو�قفه بدعم كل �لفل�صطينيني خ�صو�صاً �أمام �لتحديات �لر�هنة. 

.
178

وتوّجه بالتهنئة لل�صعب �لفل�صطيني على هذ� �الإجناز بتحقيق �مل�صاحلة

�صيكل مليون   800 �صت�صتثمر  حكومته  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  قال   • 

�لبنى �لتحتية يف م�صتعمر�ت �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بدء�ً  230 مليون دوالر( لتطوير  )نحو 

.
من �صنة 1792018

�نتقاد�ت  بعد  ��صتقالته،  �إ�صحق موخلو  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  لرئي�ص  �مل�صت�صار �خلا�ص  �أعلن   •

.
180

طاولت طبيعة مهمته
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�ملقامة  ت�صيون  نوف  م�صتعمرة  يف  ��صتيطانية  وحدة   176 �إقامة  على  �لقد�ص  بلدية  �صادقت   •

يف  �خلر�ئط  د�ئرة  مدير  �لتفكجي،  خليل  وقال  �لقد�ص.  �رشقي  يف  �ملكب  جبل  �أر��صي  على 

جمعية �لدر��صات �لعربية، �إن “�مل�رشوع باالأ�صا�ص ي�صمل 602 وحدة ��صتيطانية، و�أخذ�ً بعني 

�لوحد�ت  عدد  �صي�صاعف  �لقر�ر  فهذ�  �مل�صتوطنة،  يف  ��صتيطانية  وحدة   91 وجود  �العتبار 

.
�ال�صتيطانية لت�صبح �أكب م�صتوطنة يف د�خل حي فل�صطيني يف �لقد�ص �ل�رشقية“181

بالذكرى �ملئوية لوعد بلفور  “�صنحتفل حتماً  قالت رئي�صة �حلكومة �لبيطانية ترييز� ماي   •

�لبيطاين �لعموم  جمل�ص  يف  �لنو�ب  �أ�صئلة  على  ردها  معر�ص  يف  ذلك  جاء  فخر“.   بكل 

House of Commons، حيث قالت “نفتخر لدورنا يف تاأ�صي�ص دولة �إ�رش�ئيل“. و�أعربت ماي 

عن �متنانها الإقامة بالدها عالقات مع “�إ�رش�ئيل“، وتطور تلك �لعالقات يف �ملجال �لتجاري 

.
182

و�ملجاالت �الأخرى

�إن فتح معب رفح بني �جلانبني  �الأوروبي،  �الإعالم يف �الحتاد  قال �صادي عثمان، م�صوؤول   •

2005، مع وجود بعثة لالحتاد  �لفل�صطيني و�مل�رشي يف قطاع غزة، �صيجري وفقاً التفاق 

.
183

مقيمة ب�صكل د�ئم هناك

و�أ�صرت�ليا،  و�أملانيا،  وفرن�صا،  بريطانيا،  يف  �الأمن  �أجهزة  يف  �صابقون  م�صوؤولون  و�صع   •

و�إيطاليا، و�إ�صبانيا، و�لواليات �ملتحدة، تقرير�ً، يحذرون فيه من مو�جهات ع�صكرية خطرية 

�لع�صكريني  �مل�صوؤولني  وبح�صب  قريباً.  حت�صل  �أن  يتوقع  �هلل،  وحزب  “�إ�رش�ئيل“  بني 

�ل�صابقني، فاإن حزب �هلل قام بتخزين نحو 100 �ألف �صاروخ يف خمازن �ل�صالح �خلا�صة به 

.
منذ �لعدو�ن على لبنان يف �صيف 1842006

اخلمي�س، 2017/10/26

�لتفكري  عن  �لكّف  يجب  �إنه  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�إىل حتقيق  �لنهج، و�ل�صعي لتكامل �لبنامج و�صوالً  �أو حتجيم هذ�  يف نزع �صالح �ملقاومة، 

�أهد�ف م�صرتكة تو�َفقنا عليها فل�صطينياً. ودعا �أبو مرزوق قيادة حركة فتح �إىل �ل�صري قدماً يف 

�مل�صاحلة. و�صّدد على �أنه ما ز�ل هناك ما هو مطلوب من فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أولها 

من  �الأمني  �مللف  �أن  �إىل  مرزوق  �أبو  و�أ�صار  غزة.  قطاع  على  فر�صت  �لتي  �لعقوبات  �إنهاء 

�أكرث �مللفات �ل�صائكة؛ نظر�ً لوجود موؤ�ص�صتني �أمنيتني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بهياكل 

فيها متايز وعقيدة �أمنية خمتلفة، م�صري�ً �إىل �أن م�رش �صتتابع �صري �لعمل بامللف �أوالً باأول، 

�الأطر�ف  تدخل  عدم  �مللف  هذ�  يف  �لنجاح  �رشط  �إن  وقال  فيه.  حموري  دور  لها  و�صيكون 

.
185

�خلارجية، ال �صيّما �الحتالل و�الأمريكان
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�أعلنت كتائب �لق�صام عن تطويرها �صو�ريخ حملية �ل�صنع ي�صل مد�ها �إىل �أكرث من 160 كم.   •

وعر�صت كتائب �لق�صام على موقعها �الإلكرتوين ما قالت �إنه “تطور تر�صانتها من �ل�صو�ريخ 

.
حملية �ل�صنع“، وذلك يف ذكرى �إطالقها �أول �صاروخ �صنة 1862001

�ل�صلطة  �أن  �ملالكي  �لفل�صطينية ريا�ص  �ل�صلطة  �ل�صوؤون �خلارجية و�ملغرتبني يف  �أعلن وزير   •

�لفل�صطينية �صتقا�صي بريطانيا على خلفية عزمها �إحياء مئوية وعد بلفور. وندد �ملالكي، يف 

ت�رشيحات لالإذ�عة �لفل�صطينية �لر�صمية، مبا و�صفه “متادي �حلكومة �لبيطانية باالإ�رش�ر 

.
على �الحتفال مبئوية وعد بلفور، بدالً من �ال�صتجابة للمطالب �لفل�صطينية باالعتذ�ر عنه“187

و�صف �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري يف حركة فتح ماجد �لفتياين “�صالح �ملقاومة باملقد�ص �لذي   •

مل نطرح جتريده �أو جتريه، لكننا نريد مرجعية موحدة حرباً و�صلماً“، نافياً �أن يكون هناك 

.
188

بطء بتطبيق تفاهمات �مل�صاحلة �لتي �تفق على جد�ولها �لزمنية مع حركة حما�ص

فيها  جنحت  بالكبرية،  و�صفتها  تن�صت،  عملية  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لثانية  �لقناة  ك�صفت   •

مع  �حلدود  على  �ملنت�رشة  �الحتالل  جي�ص  قو�ت  على  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

تردد�ت  �ملقاومة  �خرت�ق  حول  حتقيقاً  فتح  �الحتالل  جي�ص  �أن  �لقناة  و�أو�صحت  غزة. 

.
189

�لتابعة للجي�ص �لال�صلكي  موجة 

Grand Slam �صالم  غر�ند  ببطولة   Tal Flicker فليكر  تال  �الإ�رش�ئيلي  �جلودو  العب  فاز   • 

كما  كغ،   66 حتت  وزن  لفئة  �الإمار�تية،  �لعا�صمة  يف  �ملقامة   ،2017 ل�صنة  للجودو  ظبي  �أبو 

وزن  لفئة  �لبونزية  بامليد�لية   Gili Cohen كوهني  جيلي  �الإ�رش�ئيلية  �لالعبة  �أي�صاً  فازت 

حتت 52 كغ. وي�صارك يف �لبطولة �صتّة العبني �إ�رش�ئيليني، وكان جمل�ص �أبو ظبي �لريا�صي قد 

��صرتط على �لبعثة �الإ�رش�ئيلية بعدم رفع �صعار�ت دولتهم. ومن جانبها قالت وزيرة �لثقافة 

ذهبية  مبيد�لية  �الإ�رش�ئيلي  �لريا�صي  �لفريق  فوز  �إن  ريغف  مريي  �الإ�رش�ئيلية  و�لريا�صة 

قيمت يف �الإمار�ت، هو �إ�صبع بعني �أبو ظبي �لتي 
ُ
و�أخرى برونزية، �صمن م�صابقات ريا�صية �أ

فر�صت “تعتيماً“ على �لبعثة �الإ�رش�ئيلية، ومنعت رفع علمها و�أد�ء ن�صيدها �لقومي. وقالت 

.
190

ريغف �إن فوز ريا�صيني من “�إ�رش�ئيل“ يف �أبو ظبي �نت�صار �أي�صاً عليها

�أن  لينك  مايكل  �ملحتلة  �لفل�صطينية  باالأر��صي  �ملعني  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملقرر  �أكد   •

“�إ�رش�ئيل“ �نتهكت �لقو�نني �لدولية �خلا�صة بعمليات �الحتالل، و�لتي تن�ص على �رشورة 
�دعاء  �أر��ص ٍيف ملكيتها، وعدم  �أنها  �ل�صيطرة على  �لو�قعة حتت  �الأر��صي  �لتعامل مع  عدم 

�إد�رة �الأر��صي  لـ“�إ�رش�ئيل“ يف  �لثابت  �أن ذلك كان منط �لتعامل  �ل�صيادة عليها. وذكر لينك 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 على مدى �ل�صنو�ت �خلم�صني �ملا�صية. وقال لينك �إنه يو�صي 
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�ملجتمع �لدويل باعتبار �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 عملية 

.
191

غري �رشعية

و�صل �الأر��صي �لفل�صطينية وفد من �ملت�صامنني �لبيطانيني �لذين �صارو� على �الأقد�م �أكرث   •

�لدويل،  �ملجتمع  و�إىل  بالدهم  حكومة  �إىل  كر�صالة  �لقد�ص،  �إىل  بريطانيا  من  يوماً،   135 من 

�إليا�ص دعي�ص،  �ملئوية، ورف�صاً لالحتالل �الإ�رش�ئيلي. وك�صف  تنديد�ً بوعد بلفور يف ذكر�ه 

نظمت  �لتي  حلم  بيت  يف  �ملقد�صة  �الأر��صي  �أمانة  موؤ�ص�صة  يف  و�ملعرفة  �ل�صياحة  ق�صم  مدير 

�لرحلة، �أن �لوفد �ملكون من �صتني مت�صامناً �صار من لندن عب فرن�صا، و�صوي�رش�، و�إيطاليا، 

�إىل  �لكر�مة و�صوالً  �إىل عّمان، و�أكملو� �مل�صي باجتاه معب  �لطائرة  و�ليونان، وتركيا، ثّم يف 

 .
192

فل�صطني

اجلمعة، 2017/10/27

جنا �للو�ء توفيق �أبو نعيم، مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي يف قطاع غزة، من حماولة �غتيال   •

الإ�صابته  �أدى  غزة،  مدينة  و�صط  �لن�صري�ت  مبخيم  لتفجري  �صيارته  تعر�ص  �إثر  فا�صلة، 

بجر�ح متو�صطة. وقال �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف غزة �إياد 

�لبزم، �إن �الأجهزة �الأمنية با�رشت على �لفور حتقيقاتها ملعرفة مالب�صات �حلادث و�لو�صول 

.
193

للجناة

قال �لناطق با�صم حما�ص فوزي برهوم، �إن حماولة ��صتهد�ف �للو�ء توفيق �أبو نعيم، مدير   •

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أعد�ء  �إال  يرتكبه  ال  جبان  عمل  غزة،  قطاع  يف  �لد�خلي  �الأمن  قوى  عام 

و�أعد�ء �لوطن. ونبّه برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، �إىل �أن حماولة �غتيال �أبو نعيم هي ��صتهد�ف 

الأمن غزة و��صتقر�رها ووحدة �ل�صعب �لفل�صطيني وم�صاحله �لوطنية. وقال ع�صو �ملكتب 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن �إن حماولة �الغتيال ُتعّد عمالً جباناً، تهدف �إىل زعزعة 

.
194

�الأمن و�ال�صتقر�ر يف �لقطاع

د�ن فايز �أبو عيطة، نائب �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، حماولة �غتيال �للو�ء توفيق   •

�أبو نعيم، مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي يف قطاع غزة، وقال �إنها تاأتي يف �صياق خلط �الأور�ق 

على �ل�صاحة �لفل�صطينية ال�صتهد�ف �مل�صاحلة. و�أكد �أبو عيطة �أن فتح ترف�ص ب�صكل قاطع 

كافة �أ�صاليب �الغتيال �ل�صيا�صي، م�صري�ً �إىل �أن �ملت�رشرين من �مل�صاحلة هم من يقفون خلف 

�غتيال حماولة  حل�ص  �أحمد  لفتح  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ��صتنكر  كما  �لفا�صلة.  �ملحاولة   هذه 

.
195

�أبو نعيم
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�ملالية  �ملخ�ّص�صات  بتحويل  قامت  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  باأن  عبية  �إعالمية  م�صادر  �أفادت   •

ُتخ�ّص�ص  �صكنية  وحدة  �آالف  ع�رشة  ي�ّصم  جديد  ��صتيطاين  حي  بناء  مل�رشوع  �لالزمة 

ماليني  بع�رش�ت  ُتقّدر  و�لتي  وحميطه،  )قلنديا(  �لقد�ص  مطار  منطقة  يف  �ليهود،  للمتدينني 

.
196

�لدوالر�ت

�أعلن �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم )�لفيفا( �أن �الحتاد لن يتدخل فيما �أ�صماه “�لنز�ع“ �الإ�رش�ئيلي   •

�لنهائي  �لو�صع  �أن  �إىل  “بالنظر  �الإلكرتوين:  �لفيفا  موقع  على  بيان  يف  وجاء  �لفل�صطيني. 

الأر��صي �ل�صفة �لغربية هو م�صدر قلق �صلطات �لقانون �لعام �لدويل �ملخت�صة، يو�فق جمل�ص 

فيفا، على �أنه يجب عليه وفقاً للمبد�أ �لعام �ملن�صو�ص عليه يف نظامه �الأ�صا�صي، �أن يظل حمايد�ً 

�أي  فر�ص  عن  �المتناع  “قرر  �لفيفا  جمل�ص  �أن  �إىل  و�أ�صار  �ل�صيا�صية“.  بامل�صائل  يتعلق  فيما 

عقوبات �أو تد�بري �أخرى على �الحتاد �الإ�رش�ئيلي �أو �الحتاد �لفل�صطيني، ويعلن �أن �مل�صاألة 

.
مغلقة ولن تكون مو�صع مزيد من �ملناق�صة حتى يتغري �الإطار �لقانوين �أو �لو�قعي“197

ال�صبت، 2017/10/28

�أكد �للو�ء توفيق �أبو نعيم، مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي يف قطاع غزة، �إ�رش�ره على حتقيق   •

�لوحدة و�إنهاء �النق�صام. وقال �أبو نعيم، يف �أول ت�رشيح له عقب حماولة �الغتيال �لفا�صلة، 

�إن “�أهد�ف من نفذو� هذ� �لعمل �خل�صي�ص لن تتحقق، و�صتتحطم كل حماوالتهم على �صخرة 

.
�إ�رش�ر �ل�صعب �لفل�صطيني على �لوحدة و�إنهاء �النق�صام“198

�ل�صيا�صي �ملكتب  برئي�ص  �ت�صل  �إنه  �الأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   • 

تفا�صيل  على  لالطالع  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  من  بتكليف  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة 

حماولة �غتيال �للو�ء توفيق �أبو نعيم. و�أو�صح �الأحمد �أنه �أكد خالل �الت�صال �أن هذه �ملحاولة 

�الأجو�ء،  وتوتري  �لفو�صى،  و�إثارة  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  �الأور�ق  خللط  تهدف  �لفا�صلة 

.
199

وتعطيل �تفاق �مل�صاحلة

بدعم  لقطر  �ل�صابقة  �تهاماتها  عن  هايل  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الأمريكية  �ملندوبة  تر�جعت   •

حركة حما�ص. وقالت هايل، يف رّد مكتوب على ��صتف�صار من �لكوجنر�ص، �إن قطر قدمت فقط 

�لدعم �ل�صيا�صي حلما�ص من خالل وجود قياد�ت حما�ص على �أر��صيها بهدف قطع �لطريق 

على نفوذ �إير�ن على �حلركة. و�أ�صافت �أن قطر قدمت م�صاعد�ت لقطاع غزة تنفيذ�ً لتعهد�تها يف 

موؤمتر �إعادة �إعمار �لقطاع، �لذي عقد يف �لقاهرة �صنة 2014. و�أو�صحت هايل �أن تلك �مل�صاعد�ت 

تركزت يف جمال �الإ�صكان و�لرعاية �ل�صحية ل�صكان �لقطاع. و�أكدت هايل �أن �لرت�جع يف موقفها 

.
200

�الأخري جاء الأنه ال يتوفر �أي دليل لدى �حلكومة �الأمريكية على �تهاماتها �ل�صابقة
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ك�صف وزير �صوؤون �لقد�ص يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية زئيف �ألكني عن خطة تق�صي بف�صل �أحياء   •

يف �لقد�ص �ملحتلة �لو�قعة ور�ء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي عن غربي �لقد�ص. وهذه �الأحياء كلها 

هذه  بف�صل  �خلطة  وتق�صي  “مقيمون“،  مبكانة  فل�صطينيون  ي�صكنها  فل�صطينية  �أحياء  هي 

�الأحياء عن منطقة نفوذ بلدية �لقد�ص و�إقامة �صلطة حملية، �أي بلدية، و�حدة �أو �أكرث الإد�رتها. 

وقال �ألكني �إن �لهدف من هذه �خلطوة هو “�لتو�زن �لديوجر�يف“ بني �ليهود و�لعرب، بحيث 

.
201

تكون �الأغلبية �لكبى من �صكان �لقد�ص، ب�صقيها �لغربي و�ل�رشقي، من �ليهود

االأحد، 2017/10/29

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص وفد�ً �إ�رش�ئيلياً يف ر�م �هلل، و�أعلن �أمام �لوفد   •

�أنه لن يعنّي يف �حلكومة �ملزمع ت�صكيلها يف �أعقاب �تفاق �مل�صاحلة بني فتح وحما�ص، وزر�ء من 

حما�ص ال يعرتفون بوجود “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل و��صح وعلني، ح�صبما نقل �أع�صاء �لوفد عن 

.
202

عبا�ص

طلب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل جل�صة لوزر�ء حزب �لليكود، �إرجاء   •

�أن يعر�صه �صاحب  �لذي كان يفرت�ص  �لقد�ص �لكبى“،  بـ“قانون  �لت�صويت على ما ُعرف 

�للجنة  على  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  �مل�رشوع، 

�إلينا وطلبو�  “حلفاوؤنا �الأمريكيون توجهو�  �لوز�رية للت�رشيع. وقال نتنياهو مف�رش�ً طلبه: 

تو�صيحات حول جوهر �لقانون، وكما تعاونو� معنا علينا نحن �ليوم �أن نتعاون معهم. فمن 

.
�ملفيد �لتحدث و�لتن�صيق، حتى لو كان �حلديث حول ق�صية د�خلية كهذه“203

وز�رته،  يف  �لق�صائية  للجهات  �أوعز  �أنه  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن   •

بدر��صة �إمكانية هدم منازل فل�صطينيني ت�صببو� يف �إ�صابة �إ�رش�ئيليني بجروح خطرية، ولي�ص 

�لفل�صطينيني،  منازل  هدم  “�صيا�صة  �أن  ليبمان  ور�أى  �إ�رش�ئيليني.  مبقتل  ت�صببو�  من  فقط 

.
منفذي �لعمليات، ُتعّد من �أكرث �الأدو�ت جناعة يف معركة �لق�صاء على �الإرهاب“204

�الإ�رش�ئيلية  �لرموز  وجود  على  �التفاق  مّت  �أنه  �الإلكرتوين  �أحرونوت  يديعوت  موقع  ذكر   •

�صارك  لقاء  خالل  من  �ملقبلة،  �لدور�ت  يف  ظبي  �أبو  يف  جتري  �لتي  �صالم  غر�ند  مباريات  يف 

و�يزر ماريو�ص   ،International Judo Federation �لعاملي  �جلودو  �حتاد  رئي�ص   فيه 

Marius Wieser، ورئي�ص �حتاد �جلودو �الإ�رش�ئيلي مو�صيه بونتي Moshe Ponte، ورئي�ص 

نا�رش  �الإمار�تي  �جلودو  �حتاد  عام  و�صكرتري  ثعلوب،  بن  حممد  �الإمار�تي  �جلودو  �حتاد 

�لرموز  حتت  �ملقبلة  �لدور�ت  يف  �الإ�رش�ئيليني  �لالعبني  م�صاركة  �إن  بونتي  وقال  �لتميمي. 

.
205ً

�لقومية �الإ�رش�ئيلية بات و�صيكا
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تقيمه  ر�صمي  ع�صاء  حفل  ح�صور  �لبيطاين،  �لعمال  حزب  رئي�ص  كوربن،  جريمي  رف�ص   •

.
206

�حلكومة �لبيطانية لالحتفال بالذكرى �ملئوية ل�صدور وعد بلفور

ذكر تقرير لوكالة �الأونرو� �أنه يف �الأ�صهر �لت�صعة �الأوىل من �صنة 2017، وفرت �الأونرو� فر�ص   •

عمل لـ 16,515 م�صتفيد�ً عب برنامج �إيجاد فر�ص �لعمل، وهو ما �صّخ 12.4 مليون دوالر يف 

.
207

�قت�صاد قطاع غزة

االإثنني، 2017/10/30

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية ��صت�صهاد 7 فل�صطينيني، و�إ�صابة 14 �آخرين على �الأقل، يف   •

�إ�رش�ئيلي ��صتهدف نفقاً �رشق خانيون�ص جنوب قطاع غزة. و�أعلنت �رش�يا �لقد�ص،  ق�صف 

5 من عنا�رشها يف ق�صف �الحتالل  �جلناح �لع�صكري حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، ��صت�صهاد 

خيار�ت  جميع  و�أن  هدر�ً،  تذهب  لن  �ل�صهد�ء  دماء  �أن  لها،  بيان  يف  �ل�رش�يا،  و�أكدت  للنفق. 

�لرد �صتكون مفتوحة. من جهتها، �أعلنت كتائب �لق�صام، يف بيان لها، ��صت�صهاد عن�رشين من 

�لذين  �لقد�ص  �لق�صام الإخو�نهم يف �رش�يا  �لتي نفذها جماهدو  �الإنقاذ  “عملية  �لكتائب خالل 

.
كانو� حمتجزين يف �لنفق �مل�صتهدف �رشق خانيون�ص“208

د�نت حركة فتح �جلرية �الإ�رش�ئيلية �لتي ��صتهدفت �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة،   •

و�أ�صفرت عن ��صت�صهاد 7 مو�طنني و�إ�صابة 14 �آخرين. و�أكدت فتح، يف بيان �صدر عنها، �أن 

.
209

هذه �لدماء �لزكية لن تذهب هدر�ً، ولن يفلت مرتكبو هذه �جلر�ئم من �ملحاكمة

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ��صتخدم “تكنولوجيا   •

متطورة للك�صف عن �لنفق �أ�صفل �حلدود بني قطاع غزة و�إ�رش�ئيل“. ومل يك�صف ليبمان عن 

طبيعة هذه �لتكنولوجيا �ملتطورة. وقال ليبمان �إن تدمري �لنفق جاء “نتيجة الرتفاع م�صتوى 

�لعمليات، وحتقيق تقدم تكنولوجي كبري يتيح لنا �لتعامل ب�صكل �أف�صل مع تهديد �الأنفاق“. 

�جلي�ص  بل�صان  �ملتحدث  وقال  بالت�صعيد.  معنية  لي�صت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  ليبمان  �أعلن  كما 

يكن  مل  �الإ�صالمي(  �جلهاد  )يف  قياديني  نا�صطني  قتل  �إن   Ronen Manelis مانيلي�ص  رونني 

“�إ�رش�ئيل“  “�إمنا نتيجة مر�ِفقة للعملية وغري متوقعة“. و�أ�صاف �أن وجهة  خمططاً م�صبقاً، 

.
لي�صت نحو �لت�صعيد، و�أن تدمري �لنفق يف �لوقت �حلايل “مّت العتبار�ت عملياتية“210

وزيَر  �ل�صلطة،  يف  كبار  وم�صوؤولون  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتقى   •

�قت�صادية  مبادر�ت  لقائهم  يف  تناولو�  �هلل،  ر�م  يف  كحلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية 

فل�صطينيون فيها  يعمل  م�صرتكة  �صناعية  مناطق  �إقامة  ذلك  وي�صمل  قدماً،  دفعها   وكيفية 

.
211

و�إ�رش�ئيليون
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�صادق �لكني�صت، باالإجماع، وبالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، على �قرت�ح قانون رفع �حلّد �الأدنى   •

لالأجور من 5 �آالف �صيكل )نحو 1,413 دوالر �أمريكي( �إىل 5,300 �صيكل )نحو 1,498 دوالر 

�أمريكي(. وبح�صب �لقانون، �لذي �صّوت عليه 59 ع�صو كني�صت، فاإن �لزيادة ت�صبح �صارية 

.
�ملفعول مع مطلع كانون �الأول/ دي�صمب 2017، وتدفع للعمال يف مطلع �صنة 2122018

يف  �أبيب،  تل  �إىل   Malcolm Turnbull ترينبل  مالكومل  �الأ�صرت�لية  �حلكومة  رئي�ص  و�صل   •

زيارة ت�صتغرق يومني، وتهدف �إىل تطوير �لتعاون �الأمني و�لعالقات �لدفاعية. وقال ترينبل 

�لتعاون �الأمني و�ال�صرت�تيجي  “تعزيز  �إنه �صيبحث مع كبار �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني �صبل 

.
و�لعالقات �لدفاعية، و�صنناق�ص �صبل تنفيذ م�صاريع حلماية �ملناطق �ملاأهولة بال�صكان“213

 Communist Party of �لهندي  �ل�صيوعي  للحزب  �لتابعة  �لهندية  �لفالحني  منظمة  �أعلنت   •

India، �أحد �أكب �حتاد�ت �ملز�رعني و�لعمال يف قطاع �لزر�عة، و�لتي متثل �أكرث من 21 والية 

هندية، وت�صم يف ع�صويتها 16 مليون مز�رع، �ن�صمامها وتاأييدها حلركة �ملقاطعة و�صحب 

.
214

�ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(

لل�صلطة  دوالر(  مليون   23.2 )نحو  يورو  مليون   20 تقدمي  عن  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن   •

�لفل�صطينية �صمن برنامج �إ�صهاماته يف �ملخ�ص�صات �الجتماعية لالأ�رش �لفل�صطينية �لفقرية 

.
215

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

الثالثاء، 2017/10/31

و�أن  �ملقاومة �رشفنا،  “�صالح  �أن  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  �أكد رئي�ص   •

�القرت�ب منه خيانة لفل�صطني و�الأمة“، د�عياً �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل وقف �لتن�صيق �الأمني. 

وقال هنية، خالل م�صاركته يف مر��صم ت�صييع �صهد�ء نفق خانيون�ص، �إن “�ملقاومة و�صالحها، 

هنية  وخاطب  به“.  �مل�صا�ص  م�صموح  غري  �أحمر  خّط  وموروثها  ومكت�صباتها،  و�إمكاناتها، 

قيادة حركة �جلهاد �الإ�صالمي بالقول: “�لدم بالدم، و�لهدم بالهدم“، م�صدد�ً على �أن “حما�ص 

.
وف�صائل �صعبنا �أقدر على تنظيم �ل�رش�ع و�إد�رته مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي“216

ت�صلمت �حلكومة �لفل�صطينية ر�صمياً �أق�صام �جلباية يف معابر قطاع غزة، فيما �صيتم ت�صلمها   •

ه�صام  �ملعابر  هيئة  با�صم  �لناطق  و�أفاد   .2017/11/1 �الأربعاء  يوم  ر�صمي  ب�صكٍل  للمعابر 

يف للمعابر  �لتابعة  �جلباية  مكاتب  فل�صطني،  بنك  خالل  ومن  ت�صلمت،  �حلكومة  �أن   عدو�ن 

.
217

قطاع غزة

م�صرتكة  فل�صطينية   - بريطانية  جلنة  �أن  �حلياة  ل�صحيفة  فل�صطينيون  م�صوؤولون  ك�صف   •

بحثت خالل �الأ�صهر �الأخرية مطالب فل�صطينية لـ“�إعادة �لتو�زن“ �إىل �لدور �لبيطاين. وقال 
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وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �إن �جلانب �لفل�صطيني طالب بريطانيا خالل هذه 

بدولة  و�العرت�ف  مالياً،  وتعوي�صه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إىل  �العتذ�ر  بتقدمي  �الجتماعات 

فل�صطني، لكن �الأخرية رف�صت �القرت�حات �لثالثة، و�أ�رشت على �الحتفال بالذكرى �ملئوية 

.
لوعد بلفور، �الأمر �لذي عّده �جلانب �لفل�صطيني “�َصلَفاً و�إجحافاً غري مبَرين“218

�أعلن وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل �صبي �صيدم م�صادقة �حلكومة �ل�صينية على بدء تزويد   •

.
ع�رشين مدر�صة فل�صطينية بنظام �لطاقة �ل�صم�صية �صمن م�رشوع “نورنا“219

�صّوت �لبملان �لعر�قي، خالل جل�صة �عتيادية، على جترمي كل من يرفع علم “�إ�رش�ئيل“ يف   •

.
220

�الأو�صاط �جلماهريية يف �لعر�ق

�صارك رئي�ص �حلكومة �الأ�صرت�لية مالكومل ترينبل مع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني   •

نتنياهو يف �حتفال نظم مبنا�صبة مرور مئة عام على �حتالل مدينة بئر �ل�صبع من قبل �جلي�ص 

ت�صقط  مل  لو  و�أنه  �إ�رش�ئيل“،  “دولة  �إقامة  �أتاح  �حلدث  هذ�  �أن  ترينبل  و�دعى  �الأ�صرت�يل. 

على  “خطوة  كان  ذلك  �أن  و�أ�صاف  فارغة“.  “كلمات  بلفور  ت�رشيح  لظل  �لعثمانية  �ل�صلطة 

.
طريق �إقامة �إ�رش�ئيل“221
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االأربعاء، 2017/11/1

�لثالثة ب�صورة ر�صمية، بح�صور وم�صاركة  �لفل�صطينية معابر قطاع غزة  �ل�صلطة  ت�صلمت   •

�ملعابر:  كل  ت�صلمت  �ل�صلطة  �أن  و�حلدود،  �ملعابر  هيئة  رئي�ص  مهنا،  نظمي  و�أكد  م�رشية. 

�أبو �صامل. ووّقع مهنا وممثل حركة حما�ص غازي حمد  رفح، وبيت حانون )�إيريز(، وكرم 

�إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�أكد كل من  وثيقة تن�ص على نقل م�صوؤولية �الإ�رش�ف على �ملعابر 

�ملدنية  لل�صوؤون  �لعامة  �لهيئة  ورئي�ص  �حل�صاينة،  مفيد  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير 

�لعمل �صارياً  كان  �لتي  و�جلبايات  �لر�صوم  كافة  وقف  قررت  �حلكومة  �أن  �ل�صيخ،   ح�صني 

.
1ً
بها �صابقا

تويرت: عب  تغريدة  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   • 

“�إن �لطريقة �لتي مّت ��صتالم معب رفح فيها غري الئقة، ومل نتفق عليها، و�أي �تفاق يخلو من 
�أن �أبو مرزوق  �لنجاح“. وذكر  له  �لتوقيع عليه لن يكتب  مّت   �لعد�لة و�الإن�صاف ويحرتم ما 

��صتجابة  ��صتبد�ل،  هو  ح�صل  وما  طرفني،  بني  فالوحدة  بالوحدة،  عالقة  له  لي�ص  مّت  “ما 
.
ل�رشوط �إ�رش�ئيل: معابر بال حما�ص“2

�لعلني  باالعتذ�ر  �لبيطانية  �حلكومة  ر�صمي،  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئا�صة  طالبت   •

مطالبته  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  كرر  كما  فل�صطني.  بدولة  و�العرت�ف  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

�لفل�صطيني.  �ل�صعب  بحّق  �رتكبته  �لذي  �لتاريخي“  �خلطاأ  بـ“ت�صحيح  بالقيام  لبيطانيا 

ويف مقال ُن�رش يف �صحيفة �لغارديان The Guardian مبنا�صبة �لذكرى �ملئوية الإ�صد�ر وعد 

و�تخاذ  بها،  �ملنوط  بدورها  �لقيام  �لبيطانية  للحكومة  �الأو�ن  �آن  لقد  عبا�ص:  قال  بلفور، 

 1967 حدود  على  فل�صطني  بدولة  و�العرت�ف  �الحتالل،  �إنهاء  �إىل  تهدف  ملمو�صة  خطو�ت 

.
وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“3

للكيان  م�صتقبل  �أاّل  على  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �صّدد   •

يف  و�أمتنا  �صعبنا  حقوق  من  تنتق�ص  �صفقة  �أي  �أن  موؤكد�ً  فل�صطني،  �أر�ص  على  �الإ�رش�ئيلي 

حقائق  يغري  �أن  يكن  ال  �مل�صوؤوم  بلفور  وعد  �إن  هنية  وقال  �لنجاح.  لها  يكتب  لن  فل�صطني 

�لتاريخ و�جلغر�فيا �لتي ُتثبت حقنا يف �أر�صنا. ونبّه �إىل �أن �ملقاومة �لفل�صطينية بخري، موؤكد�ً 

.
4
�أن خيار �ملقاومة هو �الأقرب وهو �خليار �ال�صرت�تيجي لدحر �الحتالل
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عن  و�لتنقيب  �لبحث  �أعمال  وقف  عن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �ملدين  �لدفاع  جهاز  �أعلن   •

يف  �إ�رش�ئيلي  لق�صف  تعّر�ص  �لذي  �ملقاومة  �أنفاق  �أحد  يف  �آثارهم  ُفقدت  فل�صطينيني  خم�صة 

.
52017/10/30

�لتقى نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �أمني عام حزب �هلل ح�صن   •

ن�رش �هلل يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت. وبحث �لعاروري ون�رش �هلل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �لذي 

��صتهدف نفقاً �رشق خانيون�ص جنوب قطاع غزة، وتد�عياته، و�أكد� على �لتالقي بني �حلركات 

�أجرى ن�رش �هلل �ت�صاالً برئي�ص �ملكتب  �ملقاومة و�لتن�صيق فيما بينها ملو�جهة �الحتالل. كما 

و�أكد  �لنفق،  ب�صهد�ء  �حلزب  تعازي  عن  فيه  عّب  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي 

ف�صائل  وبقية  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص،  حركة  يف  �الإخوة  جانب  �إىل  �هلل  حزب  “وقوف 
.
�ملقاومة �لفل�صطينية، يف مو�جهة �لعدو�نية �ل�صهيونية وكل ما ي�صتهدف �ملقاومني يف �ملنطقة“6

يف  �صيا�صي  �غتيال  تنفيذ  �حتمال  من  يعلون  مو�صيه  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  حذر   •

كل حلظة، كما �تهم يعلون، يف مقابلة مع موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت، رئي�ص �حلكومة 

�مل�صالح  �الأمو�ل على  “حفنة من  بنيامني نتنياهو و�أعو�نه بامل�ص بالديوقر�طية، وتف�صيل 

�الأمنية للدولة“. وبح�صب يعلون، فاإنه ال يرى �حتماالت م�صاحلة حقيقية بني حركتي فتح 

�أن تتخلى  �أو  �أ�صلحة حما�ص،  �أن �مل�صاحلة �صتنزع  “يف نهاية �ملطاف ال يرى  وحما�ص، و�أنه 

.
طو�عية عن �صالحها. ولذلك فاإن �مل�صاحلة م�صريها �لف�صل“7

�الأول/  ت�رشين  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  باحات  �إ�رش�ئيلياً  وجندياً  م�صتوطناً   3,871 �قتحم   •

.
8
�أكتوبر 2017، كما �عتقل �أكرث من 160 فل�صطينياً، وهدمت �صبع من�صاآت �صكنية يف �لقد�ص

.
9
نفذ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي غارة جوية يف �صورية، ��صتهدفت من�صاأة ع�صكرية يف ريف حم�ص  •

�إن �صفري �الإمار�ت يف  Middle East Monitor �لبيطاين،  �إي�صت مونيتور  قال موقع ميدل   •

و��صنطن يو�صف �لعتيبة بحث مع �ملبعوث �الأمريكي �ل�صابق لل�رشق �الأو�صط دني�ص رو�ص 

.
10

كيفية معاقبة قطر، ب�صبب دعمها حلركة مقاطعة “�إ�رش�ئيل“ �ملعروفة با�صم بي دي �أ�ص

اخلمي�س، 2017/11/2

“�ململكة �ملتحدة فخورة بدورها �لذي لعبته  قالت رئي�صة �لوزر�ء �لبيطانية ترييز� ماي �إن   •

يف تاأ�صي�ص دولة �إ�رش�ئيل“. وذكر بيان �صادر عن رئا�صة �لوزر�ء �لبيطانية، بعد لقاء ماي 

مع نظريها �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف لندن، �لتي يزورها �الأخري للم�صاركة يف �حتفاالت 

�ل�رشعية  غري  �مل�صتوطنات  �إز�ء  قلقها  عن  �أعربت  “ماي  �أن  بلفور،  لوعد  �ملئوية  �لذكرى 

.
الإ�رش�ئيل“11
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�حتفاالتها  �إلغاء  �إىل  �لبيطانية  �حلكومة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  دعا   •

بالذكرى �ملئوية لوعد بلفور. جاء ذلك يف كلمة �ألقاها ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح حممد 

تتبجح  �أن  �لبيطانية  �حلكومة  على  �لعار  “من  �إنه  ��صتية:  وقال  عبا�ص.  عن  نيابة  ��صتية 

بقيام وليدتها �إ�رش�ئيل، و�أن حتتفل يف هذه �لذكرى �الأليمة و�ملاأ�صاوية �لتي حلقت بال�صعب 

�لفل�صطيني“. كما َوّجه عبا�ص �أمر�ً بتحريك دعوى قانونية �صّد بريطانيا ب�صبب وعد بلفور، 

.
12

بو�صفه جريًة �صيا�صيًة بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني

خطو�ت  يف  �الإ�رش�ع  �إىل  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صابق  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •

وتخفيف  �لفر�صة،  ت�صييع  وعدم  �أ�صبابها،  عالج  على  و�لعمل  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة 

�حل�صار عن قطاع غزة ورفع �لعقوبات عنه. و�أكد م�صعل حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة 

بكل �أ�صكالها، مبا فيها �ملقاومة �مل�صلحة، لكنه �أبدى ��صتعد�د حما�ص ملمار�صة �ملقاومة �ل�صعبية 

.
13

الإنهاء �الحتالل

قال �صامي �أبو زهري، �ملتحدث با�صم حركة حما�ص، �إن م�رشوع حركته يتمثل يف “�ال�صتمر�ر   •

بتطوير �ملقاومة �صّد �الحتالل و�حل�صول على �ل�صالح لتحقيق ذلك“. و�أ�صاف �أبو زهري، 

يف كلمة له خالل ندوة يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية يف �لذكرى �ملئوية لوعد بلفور، “م�رشوعنا 

يتج�صد بالتم�صك يف مقاومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ونحن م�صتمرون يف �لتدريب على �ل�صالح، 

 .
وت�صنيع بع�ص �أ�صكاله، الأن معظم �ل�صو�ريخ �لتي ن�صتخدمها ت�صنع يف غزة“14

�صهدت ع�رش�ت �ملدن �الأوروبية مظاهر�ت �حتجاجية �أمام �ل�صفار�ت و�لقن�صليات �لبيطانية،   •

.
15

تنديد�ً بوعد بلفور. ورفع �ملتظاهرون �الأعالم �لفل�صطينية، ويافطات تدعو لندن لالعتذ�ر

قال كري�ص روز Chris Rose، مدير موؤ�ص�صة �أمو�ص تر�صت Amos Trust �لبيطانية، �لتي   •

عن  لنعتذر  فل�صطني  �إىل  لندن  من  �الأقد�م  على  �صري�ً  جئنا  �لت�صامنية،  �لفعالية  تنظيم  تتوىل 

�خلطاأ �لتاريخي �لذي �رتكبته بريطانيا بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني. وقال مدير موؤ�ص�صة “�أمانة 

�صملت  لفل�صطني  �لبيطانيني  �ملت�صامنني  م�صرية  �إن  عو�ص،  �صامي  �ملقد�صة“  �الأر��صي 

فيها �صارك  يوماً؛   147 و��صتغرقت  �الأقد�م،  على  �صري�ً  كم   3,300 فيها  قطعو�  دول،   ع�رش 

جر�ء ماأ�صاته  عن  �لفل�صطيني  لل�صعب  �عتذ�رهم  عن  ليعبو�  بريطانياً  مت�صامناً   55 

.
16

وعد بلفور

قال �الحتاد �الأوروبي �إن ��صتالم �ل�صلطة �لفل�صطينية م�صوؤولية معابر قطاع غزة، ُيعد خطوة   •

مهمة على �صعيد تنفيذ �التفاقية �ملوقعة يف �لقاهرة يف 2017/10/12. وقالت مايا كو�صيجان�صيك 

Maya Kusigansik، �ملتحدثة با�صم �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي 

فيديريكا موغرييني، يف بيان �صحفي، �إن �الحتاد �الأوروبي لَيُوؤَِكد من جديد ��صتعد�ده لتقدمي 

“حتت قيادة  �إعادة �لوحدة بني قطاع غزة و�ل�صفة �لغربية  �إىل  �لدعم �لكامل للجهود �لر�مية 
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بعثة  ن�رش  الإعادة  �الحتاد  ��صتعد�د  عن  �أعربت  كما  �ل�رشعية“.  �لو�حدة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
�حلدود �الأوروبية يف رفح “�إذ� طلبتها �الأطر�ف، ومبجرد �أن ت�صمح �لظروف بذلك“17

طالب �الأمني �لعام للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني نايف حو�متة �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

بت�صكيل مرجعية وطنية عليا موحدة للمفاو�صات، من كل �لقوى، تدعو حلّل �صيا�صي �صامل 

متو�زن، عمالً بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ومبادرة �لت�صوية �لعربية، وال�صتعادة �لغائب �الأكب 

وحذر  و�لعودة“.  و�لدولة  �مل�صري  تقرير  م�رشوع   – �ملوحد  �لفل�صطيني  �لوطني  “�مل�رشوع 
�إد�رة  حو�متة، يف مقال ن�رشته وكالة معا، من �الندفاع نحو �ملوؤمتر �الإقليمي �لذي تعمل له 

.
18

تر�مب وحكومة نتنياهو

ُعقد يف ر�م �هلل موؤمتر دويل، رف�صاً لوعد بلفور يف ذكر�ه �ملئوية، بح�صور مئة �صخ�صية من   •

17 دولة حول �لعامل، على �لرغم من منع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�صول �لوفود �لعربية وعدة 

�لبيطانية  �ملوؤمتر مبطالبة �حلكومة  تاأ�صري�ت دخول. وخرج  �آ�صيا؛ بعدم منحهم  دول من 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  و�أن  �لبيطاين،  �ل�صعب  متثل  ال  ماي  ترييز�  حكومة  و�أن  باالعتذ�ر، 

.
19

ي�صتحق �حلياة

�عرتفت وز�رة �لدفاع �ل�صوي�رشية بزيارة م�صوؤولني �صوي�رشيني قاعدة جوية �إ�رش�ئيلية يف   •

ه�صبة �جلوالن �ملحتل، يف ثالث منا�صبات يف �صنو�ت 2012 و2013 و2015، ملر�قبة �ختبار�ت 

�رش�ءها �صوي�رش�  تعتزم  �لتي  �الإ�رش�ئيلية،   Hermes 900 �أو   900 هريمي�ص  طائرة   على 

�خلارجية  وز�رة  علم  دون  جرت  �لزيار�ت  �إن  �لوز�رة  وقالت  دوالر.  مليون   265 بـ 

.
20

�ل�صوي�رشية، ومل جتِر زيار�ت �أخرى منذ �لك�صف عنها

با�صم  جديدة  تكنولوجية  منظومة  تطوير  من  �نتهى  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �صالح  �أعلن   •

�صيمبا Simba، هدفها مو�جهة كوماندوز حما�ص وعنا�رش �ملقاومة �لفل�صطينية بغزة، �إذ يتّم 

�لتّعرف ب�رشعة وبدقة على  �إىل  �لعامل، ويهدف  �حلديث عن جهاز متنقل فريد من نوعه يف 

�أن  �لت�صلل عن طريق �لبحر، وخ�صو�صاً من قطاع غزة. وذكر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلية  عمليات 

.
21

�جلهاز �جلديد ي�صتطيع حتديد �أي مقاتل د�خل د�ئرة يف �لبحر قطرها ن�صف كيلومرت

اجلمعة، 2017/11/3

�أن  لها،  بيان  يف  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �مل�صلح  �جلناح  �لقد�ص،  �رش�يا  �أعلنت   •

 ،2017/10/30 “�إ�رش�ئيل“ يف  �لذي دمرته  �لنفق  �لذين ظلّو� عالقني د�خل  �لن�صطاء �خلم�صة 

ل�رش�يا  ينتمون  منهم   10 �صهيد�ً،   12 �إىل  �ل�صهد�ء  عدد  لريتفع  �لعملية،  تلك  يف  ��صت�صهدو� 

.
22

�لقد�ص، و�ثنان ينتميان لكتائب �لق�صام
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ك�صفت م�صادر �إعالمية عبية مزيد�ً من �لتفا�صيل حول قر�ر �رشطة �الحتالل �إقامة وحدة   •

�رشطية خا�صة، وذلك بذريعة ما و�صفتها بـ“�ال�صطر�بات“ �لتي �ندلعت يف �مل�صجد �الأق�صى 

مركز�ً   15 �إقامة  �الحتالل  �رشطة  قر�ر  عن  ك�صفت  كما   .2017 يوليو  متوز/  خالل  �ملبارك 

.
23

جديد�ً لها يف �لقد�ص �ملحتلة، و�إ�صافة مئات من �لرجال �إىل قو�ت �ل�رشطة �لعاملة يف �ملدينة

�الإذ�عة  هيئة  لر�ديو  حديث  يف  حوتوفيلي  ت�صيبي  �الإ�رش�ئيلي  �خلارجية  وزير  نائب  قالت   •

British Broadcasting Corporation (BBC)l، مبنا�صبة مئوية  �لبيطانية )بي بي �صي( 

�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  حتت  يقبعون  �لفل�صطينيني  �أن  م�صطلح  ترف�ص  �إنها  بلفور،  وعد 

 The Independent و��صتخدمت بدالً من ذلك تعبري “يهود� و�ل�صامرة“. و�أ�صافت �الندبندنت

�أن حوتوفيلي قالت �إن “�لدولة �الإ�رش�ئيلية متنح �الإ�رش�ئيليني و�لعرب نف�ص �حلقوق، وهو 

�الأمر �لذي حتد�ها فيه مذيع �لـ بي بي �صي نيك روبن�صون ]Nick Robinso[، و�أكد لها �أنه ال 

توجد م�صاو�ة بني حقوق �لعرب و�الإ�رش�ئيليني يف �ل�صفة �لغربية، و�أن �أغلب �لدول تعتب �أن 

 .
�ل�صفة �لغربية جزء من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“24

قال رئي�ص جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �آيف ديخرت، يف حديث مع موقع و�ال   •

�أ�صغر من حما�ص  تاأ�صي�صها، وهي منظمة  �إنه يعرف حركة �جلهاد �الإ�صالمي منذ  �لعبي، 

وجدية  فتاكة  منظمة  لكنّها  نا�صط،  �آالف   10 نحو  عددها  ويبلغ  و�حلجم،  �لقدرة  ناحية  من 

جد�ً، وهي نفذت عمليات كثرية يف �ل�صابق. و�أ�صاف ديخرت قائالً �إنه من �خلطاأ �العتقاد باأن 

�أنحاء �ل�صفة �لغربية،  �أي�صاً يف  رّدها �صيكون فقط من غزة، فهم لديهم قدر�ت وبنية حتتية 

.
25ً

و�لو�صع يف �ل�صفة ُيتيح لها �إمكانية ��صتهد�ف �أ�صخا�ص د�خل �خلط �الأخ�رش �أي�صا

�الأول/  ت�رشين  خالل  �صعدت  �الحتالل  �صلطات  �أن  للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  �أكد   •

2017 من حمالت �العتقال �لتع�صفية �صّد �لفل�صطينيني، حيث ر�صد خم�صمئة حالة  �أكتوبر 

.
26

�عتقال، من بينها �صبعني طفالً قا�رش�ً، وت�صع ن�صاء

قال م�صت�صار مر�صد �لثورة �الإير�نية لل�صوؤون �لدولية علي �أكب واليتي: “�إن حركة حما�ص   •

رف�صت �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية كافة الإمتام عملية �مل�صاحلة، و�لتي كانت متمثلة باإلقاء حما�ص 

لل�صالح و�العرت�ف باإ�رش�ئيل وقطع �لعالقات مع �إير�ن“. و�أّكد واليتي �أن زيارة وفد حما�ص 

.
27

�إىل �إير�ن كانت رد�ً عملياً على رف�ص �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية، على حّد تعبريه

رحبت �الإد�رة �الأمريكية بانت�صار �ل�صلطة �لفل�صطينية على �ملعابر يف قطاع غزة. وقال �ملبعوث   •

�ملتحدة  �لواليات  �إن  له،  بيان  يف  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �خلا�ص  �الأمريكي 

ترى �أنه من �ل�رشوري �أن تتمكن �ل�صلطة �لفل�صطينية من تويّل م�صوؤولياتها �لكاملة يف غزة. 

�أن تلتزم ب�صكل و��صح ال لب�ص  �أي حكومة فل�صطينية  �أنه يجب على  و�صدد غرينبالت على 
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�ل�صابقة  و�اللتز�مات  باالتفاقيات  و�لقبول  �إ�رش�ئيل“،  بـ“دولة  و�العرت�ف  �لعنف،  بنبذ  فيه 

�ل�صلمية. و�أ�صار  “�الإرهابيني“، و�اللتز�م باملفاو�صات  بني �لطرفني، مبا يف ذلك نزع �صالح 

�أي حكومة فل�صطينية فيجب عليها  �أي دور يف  تلعب  �أن  �أر�دت حما�ص  �إذ�  �أنه  �إىل  غرينبالت 

.
28

�لقبول بهذه �ملتطلبات �الأ�صا�صية

ال�صبت، 2017/11/4

)حول   2005 “�تفاقية  �إن  مرزوق،  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

و��صتغرب  منها“.  جزء�ً  لي�صت  وم�رش  �حلو�ر�ت،  يف  تطرح  ومل  �نتهت،  غزة(  يف  �ملعابر 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إ�رش�ر  من  تويرت،  على  �صفحته  عب  له  ت�رشيحات  يف  مرزوق،  �أبو 

�ملر�قبني  بعودة  �ملطالبة  خالل  “من  �لبي  رفح  معب  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  وجود  على 

“�إد�رة معب رفح باتت وطنية، فلماذ� �الإ�رش�ر على �لوجود  �الأوروبيني للمعب“. وقال �إن 

.
�الإ�رش�ئيلي بعودة �الأوروبيني؟“29

جديدة  ومناذج  موديالت  عن  “يبحث  �إنه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�مل�صتوطنني“. وتابع  بقاء  �الأر�ص مبا فيها دولة بدون حدود مع  �لفل�صطينية على  لل�صيادة 

قائالً: “�أبحث عن موديالت ت�صمل �حلدود �ملفتوحة دون �ل�صيطرة على �ملجال �جلوي“. ولفت 

�لنظر �إىل �أن �لعديد من �لدول �لعربية تلتف حول “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل مل يكن يتوقعه، موؤكد�ً �أن 

“�إ�رش�ئيل“ تبذل جهود�ً كبرية لت�صكيل حتالف مع دول �صنية —مل ي�صمها— �صّد �إير�ن. 
وقال نتنياهو، يف تغريدة له على تويرت، �إن ��صتقالة رئي�ص �حلكومة �للبنانية �صعد �حلريري، 

وما قاله يف خطاب �ال�صتقالة، “هو مبثابة دعوة للمجتمع �لدويل من �أجل �ال�صتيقاظ و�لقيام 

.
باإجر�ء�ت �صّد �لعدو�ن �الإير�ين �لذي يحاول جعل �صورية لبنان �آخر“30

 Israeli Public Broadcasting Corporation (Kan)l ك�صفت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية )كان(   •

يف تقرير م�رشب لها من جهات ع�صكرية، عن �أن 15 جمند�ً يف �صفوف جي�ص �الحتالل �نتحرو� 

.
خالل �صنة 312017

�صهدت �صنو�ت 2015 و2016 و2017 �رتفاعاً ملحوظاً يف ن�صب ت�صوهات �الأجنة يف �ملناطق   •

�ل�رشقية لقطاع غزة، و�لتي كانت تعر�صت لعمليات ق�صف و��صعة خالل �عتد�ء�ت �الحتالل 

�ملتكررة لقطاع غزة. وربط �أطباء وخمت�صون ت�صوهات �الأجنة با�صتخد�م “�إ�رش�ئيل“ �أ�صلحة 

�أ�صدرتها وز�رة �ل�صحة يف غزة، فقد كانت  حمرمة دولياً خالل �عتد�ء�تها. ووفق در��صات 

ن�صبة ت�صوهات �الأجنة قبل �صنة 2006 ثابتة وتتما�صى مع �لن�صب �لعاملية، �أي نحو 40 حالة 

50l%، فاأ�صبحت نحو 63 حالة ت�صوه  لكل �ألف مولود، لكنها �رتفعت بعد �صنة 2010 بنحو 
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 ،2014 2012، وزيادة �أكب بعد عدو�ن  لكل �ألف مولود، ثّم حدثت زيادة �أخرى بعد عدو�ن 

.
32

حيث �قرتبت �الأرقام من 100 حالة ت�صوه لكل �ألف مولود

االأحد، 2017/11/5

رف�ص رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو حّل �لدولتني متاماً، وقال يف مقابلة مع �لـ بي بي �صي،   •

�إن د�عمي حّل �لدولتني ال يحددون �لق�صد من �مل�صطلح. و�أكد نتنياهو �أن �مل�صتعمر�ت “م�صاألة 

جانبية“ يف �لنز�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني، و�أن �مل�صاألة �ملركزية هي رف�ص �لفل�صطينيني قبول 

وجود دولة يهودية �صمن �أي حدود. و�أ�صاف: “�أعتقد باأن فكرة عدم قدرة �ليهود �ل�صكن يف 

.
يهود� جنوناً“33

�أنه يحتجز جثامني خم�صة فل�صطينيني ��صت�صهدو� يف تفجري �لنفق  �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

.
على حدود قطاع غزة يف 342017/10/30

�صّدد �أحمد حل�ص، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح ومفو�ص عام �لتعبئة و�لتنظيم يف قطاع   •

�لفل�صطينية  �أيدي �ملوؤ�ص�صة �الأمنية  “يف  �أن تكون  �أن جميع �ملعابر و�حلدود يجب  غزة، على 

�لو�حدة“. وك�صف حل�ص عن دور مٍل�رش يف �إعادة تدريب �ملوؤ�ص�صة �الأمنية وبنائها وتاأهيلها يف 

.
35

قطاع غزة

�صادقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون �لت�رشيع على م�رشوع �لقانون �لذي �أطلق عليه   •

“قانون �ملقاطعة Boycott Bill“، و�لذي تفر�ص مبوجبه، على كل من يدعو �أو يدعم مقاطعة 
)قر�بة  �صيكل  �ألف  �ألف–500   100 بني  ترت�وح  مالية  غر�مة  �إ�رش�ئيلية،  وموؤ�ص�صات  جهات 

.
36

28.5 �ألف–142.3 �ألف دوالر(

�ل�صيخ يو�صف �دعي�ص ت�صاعد �قتحامات  �لفل�صطينية  �لدينية  �أكد وزير �الأوقاف و�ل�صوؤون   •

يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد  بحّق  �العتد�ء�ت  وتو��صل  �الأق�صى،  للم�صجد  �ملتطرفني  �مل�صتوطنني 

�خلليل. و�أ�صار �دعي�ص، يف تقرير �صدر عن �لوز�رة، �إىل �أن �القتحامات و�ل�صلو�ت �لتلمودية 

وطرد  �الأق�صى،  لهدم  �ملتطرفة  و�لدعو�ت  �ل�صاخبة،  و�الحتفاالت  �الأق�صى،  �صاحات  يف 

.
�مل�صلمني، جتاوزت 125 �عتد�ًء و�نتهاكاً خالل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 372017

ر�صدت هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين 483 حالة �عتقال نفّذتها قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية   •

2017. وقالت �لهيئة �إن جمموع �لغر�مات  يف �صفوف �الأطفال �لفل�صطينيني، منذ بد�ية �صنة 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  خالل  �ملعتقلني  �الأطفال  على  �الحتالل  �صلطات  فر�صتها  �لتي  �ملالية 

.
38

2017 بلغ 78 �ألف �صيكل )نحو 22.2 �ألف دوالر(
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قالت �لقناة �لعبية �لعا�رشة، �إن وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن �أعد خطة �أمنية   •

ملنع ما و�صفته بـ“�لهجمات �لفل�صطينية“ يف �لبلدة �لقدية من �لقد�ص. وذكرت �لقناة �أن هذه 

�خلطة تهدف �إىل ت�صديد �حلز�م �الأمني يف منطقة باب �لعمود و�لبلدة �لقدية، من خالل �إقامة 

مر�كز ونقاط تفتي�ص كبرية ت�صبه �لنقاط �لع�صكرية. و�أ�صارت �لقناة �إىل �أن �خلطة ت�صمل ن�رش 

.
39

�أربعني �آلة ت�صوير )كامري�( �أمنية ذكية، لتمكني �ل�رشطة من مر�قبة ما يحدث يف �ملنطقة

�فتُتحت يف قطاع غزة مدر�صة “�جلز�ئر للرتبية �خلا�صة“، وهي �أول مدر�صة خا�صة بتعليم   •

 .
40

�الأطفال من ذوي �الحتياجات �خلا�صة، ودجمهم يف �ملجتمع

�صاركت �ملندوبة �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل يف موؤمتر �للوبي �ليهودي �الأمريكي   •

Israeli American Council )IAC(l يف و��صنطن، و�رشحت فيه �أن عهد�ً جديد�ً بد�أ يف �الأمم 

�ملتحدة، و�أن �لواليات �ملتحدة لن تخون “�إ�رش�ئيل“، ولن تدعها وحيدة. وتعهدت هايل بعدم 

تكر�ر �متناع بالدها عن ��صتعمال حّق �لنق�ص “�لفيتو“ كما حدث خالل �لت�صويت على �لقر�ر 

2334 �صّد �ال�صتيطان. و��صتعر�صت هايل �صل�صلة من �خلطو�ت �لتي �تخذتها ملحاربة “�لعد�ء 

.
41

الإ�رش�ئيل“ يف �الأمم �ملتحدة

االإثنني، 2017/11/6

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل �إن مو�صوع �الأمن مل ُيحل بعد يف قطاع غزة،   •

على  لرويرتز  ت�رشيح  يف  �هلل،  �حلمد  و�أ�صاف  للمعابر.  �حلكومة  ��صتالم  من  �لرغم  على 

�أمن  “�ملعابر بدون  �لبرية:  �لوطنية يف مدينة  �ل�صناعات  �فتتاح معر�ص  هام�ص م�صاركته يف 

،2017 �لقاهرة  �تفاق  �الأمن مل يبحث يف  �إن مو�صوع  �هلل  �إد�رتها“. وقال �حلمد   م�ْص ممكن 

.
42

ومّت تاأجيله

ت�رشيحات  �إن  مهنا،  رباح  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

ر�مي �حلمد �هلل، حول �رشورة توفري �الأمن للمعابر �صحيحة لكن �أهد�فه م�صبوهة. وكتب 

مهنا، على �صفحته يف �لفي�صبوك، �أن ت�رشيح �حلمد �هلل “يزيد من �ل�صكوك يف جدية“ �لرئي�ص 

حممود عبا�ص يف �إمتام �مل�صاحلة. و�صدد مهنا على �أن “كل من يعتقد �أن حركة حما�ص جاءت 

.
للم�صاحلة مهزومة، وال �أور�ق قوة لديها، خمطئ“43

�أبو مرزوق، يف حو�ر مع وكالة �صهاب:  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  قال ع�صو �ملكتب   •

“مل نتحدث يف حو�ر�ت �مل�صاحلة عن �إد�رة من خالل �تفاقيات منتهية كاتفاقية 2005، فنحن 
عن  “وحتدثنا  قائالً:  و�أ�صاف  فيه“.  لالإ�رش�ئيلي  عالقة  ال  ومعب  وطنية  �إد�رة  عن  نتحدث 
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تطبيق ما مّت �لتو�فق عليه، ومع ذلك نرى كالماً من جممل �ملعنيني ال يليق، وطريقة ت�صليم 

.
�ملعابر غري الئقة، و�تفقنا �أن تكون على �أ�صا�ص �ل�رش�كة �لوطنية يف كل �مللفات“44

�إن فتح معب رفح وفق  �أحمد بحر،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �الأول لرئي�ص �ملجل�ص  �لنائب  قال   •

�تفاقية 2005 مرفو�ص وطنياً وف�صائلياً. كما عّب بحر عن رف�صه مل�صاومة �الحتالل للمقاومة 

على ت�صليم جثث �صهد�ء �لنفق يف �إطار �صفقة ُتغرّي مبادئ �ملقاومة، �أو تقلل من �أهمية �ل�صفقة، 

.
45

م�صدد�ً على �أن �ملقاومة �صتعمل على ��صرتد�د جثامني �ل�صهد�ء بالطريق �لذي تعرفه

�أعلن وزير �لنقل و�ملو��صالت �لفل�صطيني �صميح طبيلة توحيد ر�صوم �لرتخي�ص بني �ل�صفة   •

.
46

�لغربية وقطاع غزة

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أن وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي جلعاد �أرد�ن   •

قّرر تو�صيع �صالحيات “حر��ص �الأمن“ يف مر�كز �لت�صوق، و�أماكن �لرتفيه، و�صكك �حلديد 

وغريها، وذلك “منعاً لوقوع �أي عمليات �صّد �الإ�رش�ئيليني“. و�صي�صمح �لقر�ر حلر��ص �الأمن 

 .
47

باعتقال �أو منع �أي �صخ�ص م�صتبه فيه من �لدخول لتلك �ملناطق، �أو طلب هويته

�لفل�صطيني، ممثلة برئي�صها يون�ص �خلطيب، بع�صوية جمل�ص  �لهالل �الأحمر  فازت جمعية   •

 The International �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر  �ل�صليب  جلمعيات  �لدويل  �الحتاد  �إد�رة 

�لدورة �نعقاد  خالل  وذلك   ،Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

.
48

�لـ 21 للجمعية �لعامة لالحتاد �ملنعقدة يف مدينة �أنطاليا يف تركيا

�أطلق �الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، يف مدينة �إ�صطنبول �لرتكية، حملة عاملية ملنا�رشة �ل�صيخ   •

.
49

ر�ئد �صالح، �ملعتقل يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية

�عتذرت وزيرة �لتنمية �لدولية �لبيطانية بريتي باتيل Priti Patel، ب�صبب عقدها لقاء�ت غري   •

م�رشح بها مع م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني خالل عطلة خا�صة، يف �صهري �آب/ �أغ�صط�ص و�أيلول/ 

�صبتمب 2017. ومّت �لك�صف عن �أن باتيل مل ُتخب رئي�صة �لوزر�ء ب�صاأن خططها ملنح مبالغ 

�الإ�رش�ئيلي ملعاجلة الجئني �صوريني  �إىل �جلي�ص  �لبيطانيني“  �ل�رش�ئب  د�فعي  �أمو�ل  “من 
قدمت   2017/11/8 ويف  �جلوالن.  مرتفعات  من  “�إ�رش�ئيل“  حتتلها  �لتي  �ملنطقة  يف  جرحى 

باتيل ��صتقالتها، وكتبت يف ر�صالة �إىل رئي�صة �لوزر�ء ترييز� ماي: “�أقدم �عتذ�ري �لكامل لك 

.
وللحكومة ملا ح�صل، و�أقدم ��صتقالتي“50

الثالثاء، 2017/11/7

�ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �إن  �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة  ملوقع  فل�صطيني  �أمني  م�صدر  قال   •

خالل �لغربية  �ل�صفة  يف  �إ�رش�ئيلية  �أهد�ف  �صّد  عمليات  �صبع  �أحبطت   �لفل�صطينية 
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�عتقلت �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  فاإن  �مل�صدر،  وبح�صب   .2017 �أكتوبر  �الأول/   ت�رشين 

.
51

46 من �أع�صاء حركة حما�ص يف �ل�صفة �لغربية، باالإ�صافة �إىل �لع�رش�ت من �لف�صائل �الأخرى

�الأمنية“ على  “�مل�صكلة  �ل�صبب يف ظهور  �إن  �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم،  قال   •

�صيطرة  فرتة  موجودة  كانت  �لتي  �الأمنية  �لعنا�رش  �حلكومة  �إخالء  لقر�ر  يعود  �ملعابر، 

.
52

حركته

��صتالم  على  مالحظات  هناك  �إن  �لبط�ص،  خالد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�حلكومة �لفل�صطينية ملهامها يف قطاع غزة. وبنّي �لبط�ص �أن “�الأمور غري مطمئنة، و�لت�صليم 

مل يكن مريحاً، وحما�ص ملتزمة باتفاق �مل�صاحلة، ونحن بانتظار �ملرحلة �لثانية من �التفاق، 

.
وهناك مالحظات على ت�صليم �ملعابر“53

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  خرق  تو��صل  حما�ص  �إن  ريفلني  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  قال   •

هذه  �إز�ء  �الأيدي  مكتوفة  جتل�ص  لن  “�إ�رش�ئيل“  و�إن  باملدنيني،  �مل�ّص  بهدف  �أنفاقاً  وحتفر 

.
54

�ال�صتفز�ز�ت

�مل�صجد  مد�خل  جميع  عند  جديدة  مر�قبة  كامري�ت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �رشطة  ن�صبت   •

�الأق�صى “�ملخ�ص�صة للم�صلني �مل�صلمني“، با�صتثناء باب �الأ�صباط، بح�صب ما ك�صفت �لقناة 

�الأوقاف  يف  كبري  م�صوؤول  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  ونقلت  �الإ�رش�ئيلي.  للتلفزيون  �لعا�رشة 

.
�الإ�صالمية قوله �إن “�أحد�ً مل يبلغنا باأنه مّت ن�صب �لكامري�ت، مّت تركيبها يف �صمت تام“55

�أعلنت موؤ�ص�صات فل�صطينية تعنى ب�صوؤون �ملعتقلني وحقوق �الإن�صان، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •

�لتقرير  و�أو�صح  طفالً.   125 بينهم   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  فل�صطينياً   483 �عتقل 

�الإد�ريني �ملعتقلني  عدد  بذلك  لي�صل  �إد�رياً،  �أمر�ً   86 �أ�صدرت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات   �أن 

نحو 450. كما �أ�صار �لتقرير �أن �إجمايل عدد �ملعتقلني �لفل�صطينيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية بلغ 

.
56

نحو 6,300 معتقل، بينهم نحو 250 طفالً، و59 �مر�أة، بينهن 11 فتاة قا�رش

�ال�صتيطان،  حول  �الأول  �الأوروبي  �ملوؤمتر  بروك�صل،  �الأوروبي  �الحتاد  عا�صمة  يف  �ختتم   •

�الأر�ص ومقاومة �ال�صتيطان، ود�ئرة �صوؤون  للدفاع عن  �لوطني  �ملكتب  �لذي نظمه كل من 

�الأوروبية  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  مع  بالتعاون  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  يف  �ملغرتبني 

وقرر  �أوروبية.  دولة   24 من  و��صع  �أوروبي  بح�صور  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ملنا�رشة 

�لتو�صيات،  �ال�صتيطان ملتابعة  �أوروبية ملناه�صة  باملوؤمتر ت�صكيل جلنة تن�صيق  �مل�صاركون 

ملناه�صة  باأوروبا  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  دور  ت�صتنه�ص  عمل  وخطة  برنامج  وو�صع 

.
57

�ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي
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االأربعاء، 2017/11/8

�أعلن مدير عام �ل�رشطة �لفل�صطينية حازم عطا �هلل عن ��صتئناف �لتن�صيق �الأمني مع �جلانب   •

�الإ�رش�ئيلي قبل نحو �أ�صبوعني، بجميع �الأ�صكال، بعد وقفه جزئياً يف متوز/ يوليو 2017. كما 

قال عطا �هلل، خالل موؤمتر �صحفي، �إنه يجب على حركة حما�ص �أن تنزع �صالحها، من �أجل 

“�صلطة و�حدة، وقانون و�حد، و�صالح  �أنه يتحدث عن  �إجناح �تفاق �مل�صاحلة، م�صدد�ً على 

و�حد“، و�أنه يرف�ص �أن حتتفظ كتائب �لق�صام ب�صالحها. وقال: “هذ� م�صتحيل. كيف يكنني 

.
تويل �الأمن عندما يوجد هناك كل تلك �ل�صو�ريخ و�مل�صد�صات وغريها؟ هل هذ� ممكن؟“58

“�إن �مل�صاحلة خيار ��صرت�تيجي ال رجعة فيه“، جمدد�ً  قال رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل:   •

تاأكيده �أن �ملعابر حتتاج �إىل �أمن. وعّب �حلمد �هلل، خالل كلمته يف “موؤمتر �لرت�ث �ل�صعبي يف 

حمافظة جنني و�جلليل.. ُهوّية و�نتماء“، عن �أمله �أن جتد �لف�صائل يف �جتماعها يف �لقاهرة، 

.
59

هذ� �ل�صهر، حالً لق�صية �الأمن، مبا يّكن �حلكومة ب�صكل كامل يف غزة

عادو�  غزة  موظفي  من  ع�رشة  �إن  �لبا�صا،  عوين  غزة  يف  �ملالية  لوز�رة  �مل�صاعد  �لوكيل  قال   •

.
60

للعمل مبعب كرم �أبو �صامل �لتجاري

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف قطاع غزة خليل �حلية، �إن �ملرحلة �لقادمة   •

حتتاج �إىل حكومة وحدة وطنية ي�صرتك فيها �لكل �لوطني؛ حتى تقوم باأعباء �ملرحلة، ويكن 

�أن تكون حكومة �إنقاذ حتى �إجر�ء �النتخابات. و�أ�صاف �حلية، يف حو�ر تلفزيوين مع ف�صائية 

�الأق�صى، �أن حما�ص ترى باأن تلتزم �حلكومة �لقادمة ببنامج وثيقة �لوفاق �لوطني، �أو تكون 

.
61

حكومة بال برنامج �صيا�صي

�لبي  رفح  مبعب  �خلا�صة   2005 �تفاقية  �إن  و�الإ�صالمية،  �لوطنية  و�لقوى  �لف�صائل  قالت   •

�لفل�صطينية،  �لوطنية  لل�صيادة  �نتهاكاً  “يعدُّ  بها  �لعمل  �أن  موؤكدة  �ل�صالحية“،  “منتهية 
رفح معب  �أن  لها،  بيان  يف  �لف�صائل،  و�أكدت  �الأجنبية“.  �لو�صاية  د�ئرة  �إىل   ويعيدنا 

�إىل تعيدنا  ال  م�صرتكة،  تو�فقية  �صيغة  عن  �لبحث  ي�صتدعي  م�رشي،   -  فل�صطيني 

�لديوقر�طية،  و�جلبهة  �جلهاد،  وحركة  حما�ص،  )حركة  �لف�صائل  و�أكدت   .2005 �تفاقية 

و�جلبهة �ل�صعبية، وجبهة �لتحرير �لفل�صطينية، و�جلبهة �ل�صعبية – �لقيادة �لعامة، ومنظمة 

�ل�صاعقة، وحركة �ملبادرة �لوطنية، وحزب فد�( �ملوقعة على �لبيان، على �رشورة �أن ي�صع 

.
62

�الجتماع �الآليات �لالزمة لذلك دون تبديل �أو تغيري

قر�قع،  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  برئي�ص  ممثلة  �لوطنية  �ل�صلطة  وّقعت   •

زيارة  لتنظيم  فنية  �تفاقية  �لقد�ص،  يف  �لبعثة  مبدير  ممثلة  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  و�للجنة 

.
63

عائلية �إ�صافية لالأ�رشى، بح�صور ورعاية رئي�ص �لوزر�ء ر�مي �حلمد �هلل
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بينهم فل�صطينيني،  الجئني   3,607 �إن  �صورية،  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  قالت   • 

�ل�صوري  �جلي�ص  قو�ت  هجمات  نتيجة   ،2011 مار�ص  �آذ�ر/  منذ  حياتهم  فقدو�  �مر�أة،   462

105 ن�صاء، ما يز�لون  1,640 �صخ�صاً، بينهم  �أن  عليهم. و�أ�صافت �ملجموعة، يف تقرير لها، 

د�خل �صجون �لنظام �ل�صوري، و�أن خميم �لريموك يخ�صع حل�صار خانق منذ 1,575 يوماً، 

.
64

فقد خاللها نحو 200 �صخ�ص حياتهم ب�صبب �جلوع ونق�ص �ملو�د �لطبية

قالت حنان ع�رش�وي، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �إن �لبيت �الأبي�ص   •

�أدنى �صّك  ي�صهد جتمعاً كبري�ً ملن لهم تاريخ طويل يف دعم �ل�صهيونية و�ال�صتيطان، ودون 

فاإن �لنفوذ �الإ�رش�ئيلي يف �لبيت �الأبي�ص �أ�صبح كبري�ً، وكذلك يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية، 

.
65

هذ� عد� عن �ملندوبة �الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل

�لعامل  بطولة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لبعثة  الأع�صاء  �أر��صيه،  لدخول  تاأ�صري�ت  منَح  �ملغرب  رف�ص   •

.
66

للجودو، بح�صب ما ذكرت �لقناة �ل�صابعة للتلفزيون �الإ�رش�ئيلي

�نتُخب كرمي قدورة، من �أ�صول فل�صطينية، رئي�صاً لبلدية دمناركية عن فئة �لنا�صئة و�ل�صباب،   •

.
67

يف �صابقة هي �الأوىل من نوعها

اخلمي�س، 2017/11/9

�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عبا�ص زكي، يف مقابلة ن�رشها “ر�ديو علم“ �لذي يبث   •

�صالح  ي�ّص  ومن  للذبح،  نقاد  خر�ف  نكون  ولن  نظيف،  �ملقاومة  �صالح  “�أن  �ل�صفة:  من 

�أن  �إ�رش�ئيل“، على حّد تعبريه. و�أكد زكي  �ملقاومة لي�ص وطنياً، و�حلديث عنه يت�صاوق مع 

“لدينا كتائب يف غزة و�الآن �صنعود لن�صلحها“، وقال بلهجة حادة: “هذه لغة �إ�رش�ئيل د�ئماً 
يف �ملطالبة ب�صحب �صالحنا، ونحن ل�صنا عبيد�ً، ولن ن�صحب هذ� �ل�صالح، وممنوع �حلديث يف 

�أن يكون طرحه يف  �إ�رش�ئيل، ممكن  �أو �ن�صحاب  “يف حال �ل�صالم  هذ� �ملو�صوع“. و�أ�صاف: 

.
�لو�جهة“68

عرفات،  يا�رش  موؤ�ص�صة  ورئي�ص  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لقدوة،  نا�رش  قال   •

فاإنه ال جمال لالنتقا�ص من م�صوؤولية  �لرئي�ص يا�رش عرفات،  �غتيال  13 عاماً من  �إنه وبعد 

 .
69

“�إ�رش�ئيل“ �لكاملة، �ل�صيا�صية و�جلنائية، حول عملية �غتياله
جلنة  �أجرتها  �لتي  �النتخابات  يف  �ليون�صكو،  يف  جلنة  مقرر  مبقعد  فل�صطني  دولة  فازت   •

ممثلة  فل�صطني  وفازت  �حلالية.  دورتها  يف  �لدولية  للمنظمة  �لعام  للموؤمتر  �لتابعة  �لثقافة 

وفاز  �إيطاليا،  �إىل  �لرئا�صة  �آلت  فيما  �للجنة،  مقرر  مبقعد  �أن�صطا�ص  منري  �ملناوب  بال�صفري 

خالل  �للجنة  �عتمدت  كما  وز�مبيا.  و�لفلبني،  و�ألبانيا،  فنزويال،  ممثلي  من  كل  بالع�صوية 
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�جتماعاتها، باإجماع �أع�صائها ودون �حلاجة لت�صويت، قر�ر�ً يتعلق ب�صْون �لرت�ث �لثقايف 

.
70

يف مدينة �لقد�ص �لقدية

 13 �لـ  �ل�صنوية  �لذكرى  “�لتيار �الإ�صالحي بحركة فتح“ بقيادة حممد دحالن،  �أحيا موؤيدو   •

لوفاة �لرئي�ص �لفل�صطيني �ل�صابق يا�رش عرفات، مبهرجان جماهريي يف غزة. وقال �لنائب 

ماجد �أبو �صمالة، �إن “�لتيار �الإ�صالحي“ م�صمم على �مل�صي يف تفاهمات �مل�صاحلة �ملجتمعية 

�لقتلى  �إعالن م�صاحلة جمتمعية ملئة عائلة قتيل؛  مع حركة حما�ص. كما مّت خالل �ملهرجان 

.
�لذين ق�صو� يف �أحد�ث �القتتال �لد�خلي، يف قطاع غزة منت�صف 712007

قال قائد �جلبهة �لد�خلية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تامري يدعي Tamir Yadai �إنه على قناعة باأن   •

حركة �جلهاد �الإ�صالمي �صرتد ع�صكرياً على عملية ق�صف �لنفق �لتي وقعت يف 2017/10/30، 

.
72

خ�صو�صاً بعد �حتجاز جثامني خم�صة �صهد�ء

 ،CNBC رف�ص وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري، يف مقابلة مع قناة �صي �أن بي �صي  •

�أنه مو�صحاً  لبنان،  يف  �هلل  حزب  �صّد  و“�إ�رش�ئيل“  بالده  بني  تعاون  وجود  تاأكيد  �أو   نفي 

.
“ال يكنه �لتعليق على �ل�صائعات“73

م�رشوع  �إطار  يف  �لقد�ص،  مدينة  �إىل  �لرتكية  قونية  والية  يف  مر�م  بلدية  من  فريق  و�صل   •

من �ملكّون  �لفريق  وقام  �لقد�ص.  و�أزقة  �لعثمانية  �الآثار  لتنظيف  �حلميد“،  عبد  “خطى   على 

�لذي  �لورد،  ماء  ب�صكب   ،Fatma Toru طورو  فاطمة  �لبلدية  رئي�صة  بينهم  �أ�صخا�ص،   110

�إنهم  طورو  وقالت  �الأق�صى.  �مل�صجد  حميط  يف  �لرتكية،  �إ�صبارطة  والية  من  معهم  جلبوه 

�لقد�ص.  بزيارة  لالأتر�ك  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرئي�ص  لدعوة  ��صتجابة  �لقد�ص  �إىل  جاوؤو� 

و�أ�صافت طورو �أنهم ز�رو� مدينتي �لقد�ص و�خلليل، ونظفو� نحو �صتني من �الآثار �لعثمانية، 

.
74

من �لد�خل و�خلارج

اجلمعة، 2017/11/10

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، يف لقاء مع قناة �لعربية، �إن جناح �مل�صاحلة   •

��صتيعاب جزء من موظفي حكومة غزة  �الأمن، و�إن حكومته تعمل على  مرهون بحّل ملف 

.
75

�ل�صابقة

�تفاق  لتح�صني  عاجل،  �صكل  ويف  وطنياً  “�لعمل  �إىل  لها،  بيان  يف  �ل�صعبية،  �جلبهة  دعت   •

�مل�صاحلة، ومو�جهة جملة من �لعر�قيل طفت على �ل�صطح يف �الأيام �الأخرية، وتز�منت معها 

ت�رشيحات َتْوِتريية تهدد طريق �مل�صاحلة، وتعود بنا من جديد �إىل �ملربع �الأول لالنق�صام“. 

“��صتمر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ملر�وغة و�ملماطلة يف �لقيام  �إنه  و�نتقدت �ل�صعبية ما قالت 

.
مب�صوؤولياتها، على رغم �الأجو�ء �الإيجابية �لتي تخللت ��صتالم �لوز�ر�ت و�ملعابر“76
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باإعالن  �ل�صعودية  متلفزة،  كلمة  يف  �هلل،  ن�رش  ح�صن  �للبناين  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  �تهم   •

�أن  �حلرب على لبنان وحزبه، كما �تهم �ل�صعودية بتحري�ص دول �لعامل على لبنان، م�صيفاً 

.
77

لديه معلومات باأن �ل�صعودية طلبت من “�إ�رش�ئيل“ �رشب لبنان

�أعلن �الحتاد �الأوروبي �أنه قرر تقدمي دعم �إ�صايف لوكالة �الأونرو� بقيمة 10.5 ماليني يورو   •

.
78

)نحو 12.23 مليون دوالر(، دعماً التفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية

ال�صبت، 2017/11/11

�إحياء  مهرجان  يف  بثت  م�صجلة  كلمة  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

ذكرى يا�رش عرفات يف �صاحة �ل�رش�يا مبدينة غزة، “�إننا ما�صون قدماً يف م�صرية �مل�صاحلة 

.
�لفل�صطينية، و�صوالً ل�صلطة و�حدة، وقانون و�حد، و�صالح �رشعي و�حد“79

�أن  “ما نريده،  قال �ملتحدث با�صم �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة عدنان �ل�صمريي:   •

بامللف  يتعلق  وفيما  �لع�صكرية“.  �خلدمة  قانون  �أر�صية  على  وموحد�ً  و�حد�ً  �الأمن  يكون 

�الأمني يف �ل�صفة، و�آلية �ختبار �لع�صكريني �لذين تقاعدو� موؤخر�ً، وعددهم �صبعة �آالف، قال 

.
80

�ل�صمريي �إنه �صيتم جتنيد 17 �ألف ع�صكري جديد بدالً من �لذين تقاعدو�

طالب ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف ندوة مبدينة �إ�صطنبول،   •

�أن  �أنه ال مانع  �لفل�صطينية، موؤكد�ً  �ل�صلطة  �لتحرير ورئا�صة  بالف�صل ما بني رئا�صة منظمة 

يكون  “�أن  ب�رشط  ولكن  فتح،  حركة  من  �لتحرير،  منظمة  ورئي�ص  �ل�صلطة،  رئي�ص  يكون 

حقيقي  غياب  “هناك  مرزوق:  �أبو  وقال  �ل�صتات“.  من  و�لثاين  فل�صطني،  د�خل  من  �الأول 

مل�رشوع وطني و�حد منذ زمن طويل، ما ترك تاأثري�ً بليغاً يف �لق�صية �لفل�صطينية“، و“�لنظام 

�ل�صيا�صي“ قائم على موؤ�ص�صتني )�ل�صلطة، ومنظمة �لتحرير(، ومن �ملمكن �أن تتطور �الأمور 

�تفاقية  عليه  ن�صت  كما  لي�صت  “�ل�صلطة  لكن  �مل�صتقبل،  يف  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �إعالن  �إىل 

�لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  يتطور  �أن  �ملمكن  ومن  �إيجابياً،  تطور�ً  تطورت  فهي  �أو�صلو، 

.
�أف�صل مما هو عليه يف �لوقت �حلايل“81

�لقومي  �الأمن  موؤمتر  خالل  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •

�لتحديات  للتعامل مع  �إىل بناء روؤية فل�صطينية و��صرت�تيجية متكاملة  �لفل�صطيني �خلام�ص، 

و�لفر�ص، على ر�أ�صها جتميع �لقوى �لوطنية، و��صتعادة �لوحدة �لفل�صطينية، و�إمتام م�رشوع 

�مل�صاحلة. و�أكد على مت�صك حما�ص باتفاق �لقاهرة 2011، وعدم �خلروج عنه، و�أكد هنية على 

�أن �مل�صاحلة �صاأن وطني، ولي�صت ملفاً غز�وياً، و�أن �ل�صفة يجب �أن تنعم كما غزة بامل�صاحلة 

.
82

و�آثارها
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عن  ُتعّب  “�إ�رش�ئيل“  تبثها  �لتي  �لتهديد�ت  �إن  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قالت   •

�صدر  �صحفي  بيان  يف  ذلك  جاء  �لفل�صطينية“.  �ملقاومة  فعل  ردة  من  وقلق  خوف  “حالة 
�لفل�صطينية �ملناطق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمليات  ملن�صق  فيديو  على  تعقيباً  �حلركة   عن 

.
83

يو�آف مردخاي، ن�رشه على �صفحته على �لفي�صبوك، وهدد فيه �ملقاومة �لفل�صطينية

االأحد، 2017/11/12

ن�صري  �لتي  �ال�صرت�تيجية  “�إن  هنية:  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

عن  تر�جع  وال  �ملقاومة،  م�رشوع  وبناء  حفظ  يف  �ال�صتمر�ر  هي  �لوطنية  �لوحدة  بعد  عليها 

م�رشوع �ملقاومة، وال م�صاومة عليه“. وتابع: “�إنه ومن خالل قر�ءتنا للم�صهد �لفل�صطيني، 

و�ل�صهيوين، و�الإقليمي، و�لدويل باإ�رش�ف �الإد�رة �الأمريكية، فال بديل �أمامنا �صوى �لذهاب 

.
للم�صاحلة �لفل�صطينية لت�صبح فري�صة �رشعية و�رشورية وطنية“84

حول  �لدويل  �ملوؤمتر  �فتتاح  خالل  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�الإ�رش�ئيلي  �إجر�ء�ت �الحتالل  �إن  �لكويت،  �لكويتية،  �لعا�صمة  �لفل�صطيني يف  �لطفل  معاناة 

�لذين  �الأطفال  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  فئات  من  عمرية  فئة  �أي  ِ ت�صتثن  مل  �لقمعية 

�الجتماعية  �ل�صوؤون  وزيرة  وقالت  �الإن�صان.  حلقوق  و�صارخ  و��صح  النتهاك  يتعر�صون 

و�لعمل، �لكويتية هند �ل�صبيح، يف كلمة لها خالل �ملوؤمتر، �إن “�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

.
تعمد �إىل حتطيم �لو�قع �لنف�صي و�لوجد�ين للطفل �لفل�صطيني“85

وّقع وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل �لفل�صطيني �صبي �صيدم �تفاقيات مع روؤ�صاء �جلامعات   •

5.66 ماليني  20 مليون �صيكل )نحو  �لوز�رة مبوجبها مبلغ  �لعامة و�حلكومية؛ َخ�ص�صت 

1.43 مليون دوالر( جلامعات  5.1 ماليني �صيكل )نحو  �لعلمي؛ منها  �لبحث  لدعم  دوالر(؛ 

.
86

قطاع غزة

“الأنه  �أحمر؛  خّط  �الأمني  �مللف  �إن  �حلية  خليل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�أمن �ملو�طن، ور�فع مل�رشوع �لتحرير؛ ولي�ص م�رشوعاً حامياً  م�رشوع وطني، يحافظ على 

لالحتالل بالتن�صيق �الأمني“، م�صري�ً �إىل �أن �لف�صائل وّقعت يف �تفاقية �لقاهرة 2011 على �أن 

.
“�لتن�صيق �الأمني جرية، وخيانة عظمى يحا�صب عليها �لقانون �لفل�صطيني“87

هجوم  �أي  عن  �مل�صوؤولية  حما�ص  حركة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حّمل   •

بـ“�رش�مة كبرية جد�ً على كل من  “�إ�رش�ئيل“ �صرتد  �أن  ينطلق من قطاع غزة، م�صدد�ً على 

.
يحاول �أن يعتدي علينا من �أي جبهة كانت“88
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�أطلق �أكرث من ثمامنئة ع�صو يف �للجنة �ملركزية حلزب �لليكود �الإ�رش�ئيلي دعوة �إىل عقد موؤمتر   •

عام للحزب، تتخلّله �مل�صادقة على �قرت�ح تطبيق �لقانون �الإ�رش�ئيلي على جميع �مل�صتعمر�ت 

.
89

�لو�قعة يف �ل�صفة �لغربية

حّذر �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف،   •

يف تغريدة ن�رشها على تويرت، من بيانات و�صفها بـ“�ملتهورة“ للف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع 

�لديوقر�طية  و�جلبهة  حما�ص  حركة  من  كل  و�أعلنت  خطري.  ت�صعيد  يف  تت�صبب  قد  غزة، 

لتحرير فل�صطني رف�صهما لت�رشيحات مالدينوف، و�أكدتا �أن عليه توجيه �نتقاده لالحتالل 

.
90

�الإ�رش�ئيلي �لذي ت�صبب يف حالة �لتوتر

االإثنني، 2017/11/13

�حلديث  �لكني�صت،  �أمام  له  خطاب  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  كرر   •

مكانة  �أن  مدعياً  �ملنطقة،  يف  عربية  ودول  “�إ�رش�ئيل“  بني  �لعالقات  يف  متو��صل  تقدم  عن 

“�إ�رش�ئيل“ �لدولية يف “حت�صن د�ئم“، و�أن �لدول �الأجنبية “ت�صطف يف رتل ٍلتعزيز عالقاتها 
مع �إ�رش�ئيل“، م�صري�ً �إىل �أن �لتبادل �لتجاري مع �ليابان، مثالً، ت�صاعف يف �ل�صنو�ت �الأخرية 

لزيارة  دعوة  وتلّقيه  �ل�صني،  مع  �لعالقات  حت�صن  �إىل  �أي�صاً  نتنياهو  و�أ�صار  مرة.  ع�رشين 

.
91

�لهند

�أعلن رئي�ص �صلطة �لطاقة ظافر ملحم، �أن “�لعمل جار ٍعلى �إعد�د خطة الإعادة تاأهيل �صبكات   •

�لطاقة  يف  �لعجز  �إن  فل�صطني،  �صوت  الإذ�عة  ملحم،  وقال  غزة“.  قطاع  يف  �لكهرباء  توزيع 

�لكهربائية �لالزمة لقطاع غزة ي�صل �إىل 68l%، و�لعمل جار ٍلتاأمني �لكهرباء يف �لقطاع لثماين 

�صي�صتغرق   %100l بن�صبة  �لكهرباء  عمل  عودة  �أن  �إىل  م�صري�ً  �الأدنى،  باحلد  يومياً  �صاعات 

.
92

�صنو�ت

�لقاهرة  �إىل  متوجهة  حما�ص  �أن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

مبلفاته   ،2011 التفاق  �الأمني  �لتطبيق  يحقق  مبا  و�إجناحها،  �مل�صاحلة  الإمتام  �جلدية  بكل 

�ملختلفة. و�أ�صاد هنية، خالل ��صتقباله وفد�ً �صوي�رشياً، بدور �صوي�رش� خالل �ملرحلة �ل�صابقة 

يف حماولة حتقيق تقاربات وخ�صو�صاً يف ملف �ملوظفني، مرحباً بالدور �ل�صوي�رشي يف دعم 

.
93

�جلهود �مل�رشية لتحقيق �مل�صاحلة

��صتمر�ر  �أن  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مهنا،  رباح  �أكد   •

.
94

�الإجر�ء�ت �لعقابية �صّد قطاع غزة ال يخدم �مل�صاحلة
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�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه �عتقل ليل �الأحد 2017/11/12 – �الإثنني 2017/11/13 �أحد كبار   •

�جلهاد  حركة  يف  م�صدر  و�أكد  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قياديي 

 .
95

�عتقال طارق قعد�ن، �أحد قادته �صمن حملة �العتقاالت

للت�صويت  �ال�صتعد�د�ت  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  و�الأمن  �خلارجية  �ل�صوؤون  جلنة  ناق�صت   •

يف �لقر�ءة �الأوىل، على م�رشوع قانون يطالب “�إ�رش�ئيل“ باقتطاع مبلغ من �أمو�ل �ل�رش�ئب 

�ملعتقلني  لالأ�رشى  و�متياز�ت  كرو�تب  تدفعه  ما  ي�صاوي  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  حتولها  �لتي 

يف �صجونها، و�ملخ�ص�صات �لتي تدفعها الأ�رش �ل�صهد�ء و�جلرحى، وتقدر بنحو 300 مليون 

.
96ً

دوالر �صنويا

�أّكدت جميع �الأحز�ب و�ل�صخ�صيات و�لهيئات �الأوروبية �لتي �لتقى بها وفد �لقائمة �لعربية   •

رف�صها  بروك�صل،  يف  �الأوروبي  �الحتاد  مقر  ز�ر  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  يف  �مل�صرتكة 

.
97

�لقاطع مل�رشوع “تبادل �ل�صكان“ �لذي تطرحه جهات �إ�رش�ئيلية

عملية  �أكب  لتنفيذ  �رّشي  خمطط  تنفيذ  على  تعكف  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لعبية  كان  قناة  ذكرت   •

�لقد�ص، و�لتي تقع خارج �جلد�ر.  هدم �صت�صتهدف مبان ٍ�صكنية يف منطقة كفر عقب �صمال 

�لعملية �صتت�صبب  �أبر�ج �صكنية، و�أن هذه  �إىل هدم �صتة  �أن �ملخطط يهدف  �لقناة  و�أو�صحت 

لفل�صطينيني  كاملة  “حارة“  متثل  �الأبر�ج  تلك  �أن  �إىل  م�صرية  �لفل�صطينيني،  مئات  �إخالء  يف 

.
98

يحملون �لهوية �لزرقاء

�صوؤ�ل  على  رد�ً  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •

لـ�صحيفة �الأيام عب �لبيد �الإلكرتوين، عن موعد تقدمي �خلطة �الأمريكية لتحريك �ملفاو�صات 

�ملجمدة: “لقد �أم�صينا �لكثري من �لوقت يف �ال�صتماع و�لتعامل مع �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني 

و�لزعماء �الإقليميني �لرئي�صيني، على مدى �الأ�صهر �لقليلة �ملا�صية، للم�صاعدة يف �لتو�صل �إىل 

�أو  لتطوير  م�صطنعاً  زمنياً  جدوالً  ن�صع  لن  “�إننا  غرينبالت:  و�أ�صاف  د�ئم“.  �صالم  �تفاق 

عر�ص �أي �أفكار حمددة، ولن نفر�ص �أي �صفقة �أبد�ً، هدفنا هو ت�صهيل، ولي�ص �إمالء، �تفاق 

.
�صالم د�ئم لتح�صني حياة �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني و�الأمن عب �ملنطقة“99

ن�رشت �صحيفة ذ� د�يلي ميل The Daily Mail ر�صالة لويل �لعهد �لبيطاين �الأمري ت�صارلز   •

 Laurens van der Post بعثها ل�صديقه �لباحث لورن�ص فان دير بو�صت Prince Charles

يف �صنة 1986، �أكد فيها “�أن هجرة �ليهود �الأوروبيني �إىل فل�صطني ت�صببت يف �ال�صطر�بات 

على  و��صنطن  “حّث  �رشورة  على  ت�صارلز  و�صّدد  �الأو�صط“.  �ل�رشق  منطقة  عرفتها  �لتي 

و�أن  �أ�صا�صاً،  �صاميان  �صعبان  هما  و�ليهود  “�لعرب  �أن  وكتب  �ليهودي“،  للّوبي  �لت�صدي 
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�مل�صاكل،  �أكب  يف  ت�صبب  بولند�(  من  )وبالذ�ت  �أوروبا  من  وخا�صة  �الأجانب  �ليهود  قدوم 

.
�لتي تعرفها منطقة �ل�رشق �الأو�صط“100

�خلم�ص،  �ملناطق  يف  �لوكالة  عمليات  الإد�رة  �لعادية  �لوكالة  ميز�نية  �إن  �الأونرو�  وكالة  قالت   •

ل�صنة 2017، قد بلغت 700 مليون دوالر، و�إنها عانت من عجز مايل ُيقدر بنحو 115 مليون 

.
101

دوالر، �نخف�ص �إىل نحو 77 مليون دوالر

ن�رش �لنائب �ل�صابق عن حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي �إيريل مرجاليت �صور�ً له خالل م�صاركته   •

 Enriching the Middle East’s “�إثر�ء �مل�صتقبل �القت�صادي يف �ل�رشق �الأو�صط  يف موؤمتر 

Economic Future Conference“، �لذي �ختتم �أعماله يف �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة. وعلّق على 

�ل�صور قائالً: يجب على “�إ�رش�ئيل“ �أن تكون ر�ئدة يف جمال �لتعاون �القت�صادي يف �ملنطقة. 

مبادر�ت  �أ�صبوع  خالل  عربية،  دول  عن  ممثلني  جانب  �إىل  يجل�ص  �أنه  �إىل  مرجاليت  و�أ�صار 

.
102

�لهايتك �لدويل يف �لدوحة، و�لهدف �مل�صرتك هو �إيجاد �صبل لتعزيز �لتعاون �مل�صرتك

الثالثاء، 2017/11/14

�إقليمية كثرية تريد  �أن هناك قوى  �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد من  حّذر ع�صو   •

م�صاركته  خالل  موؤكد�ً،  �لد�خلية،  �للبنانية  باخلالفات  لبنان  يف  �لفل�صطينية  �ملخيمات  زّج 

�أعلى  على  �ت�صاالت  “جرى  �أنه  �الأملاين،   DW دبليو  دي  تلفزيون  مع  حو�ري  برنامج  يف 

.
�مل�صتويات، و�أكدنا �أننا ل�صنا طرفاً يف �الأزمة �للبنانية“103

�ملقاومة هو  “�صالح  �أن  �أحمد بحر،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �الأول لرئي�ص �ملجل�ص  �لنائب  �أكد   •

�الإ�رش�ئيلي... من يحاول نزع  �عتد�ء�ت �الحتالل  �لذي يحمي �صعبنا من  �ل�رشعي  �ل�صالح 

.
�صالح �ملقاومة يلعب بالنار“104

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح نا�رش �لقدوة، �إن ق�صية حتييد �ل�صالح و�صبطه ق�صية   •

جوهرية مهمة، و�أكد �لقدوة �أنه يجب �إخ�صاع �ل�صالح �إىل قيادة فل�صطينية وطنية و�صيا�صية 

�صالح  �إد�رة  ملف  يكون  �أن  على  و�حدة،  حكومة  �صلطة  حتت  يكون  �أن  و�رشورة  و�حدة، 

�ل�رش�كة  ي�صتند على مبد�أ  �إجماع وطني،  �ملعرتف بها �صمن برنامج  �لفل�صطينية،  �لف�صائل 

.
105

�ل�صيا�صية �لكاملة بني جميع �الأطر�ف �لفل�صطينية

مل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أن  ��صتية  حممد  فتح،  حلركة  �الأمريكية  �للجنة  ع�صو  �أكد   •

تقدم حتى �للحظة �أي �أفكار حول �خلطة �لتي تعكف على �إعد�دها الإنهاء �ل�رش�ع يف �ل�رشق 

�الأو�صط، وذلك على �لرغم من �إجر�ء �مل�صوؤولني �الأمريكيني لـ 17 لقاء مع �جلانبني �لفل�صطيني 

.
106

و�الإ�رش�ئيلي فيما يتعلق بهذ� �خل�صو�ص
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�لو�حد  عبد  حممد  �لقطري  نظريه  مع  �صيدم  �صبي  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  وّقع   •

�حلمادي، �أول �تفاقية تعاون بني فل�صطني وقطر مبجاالت �لرتبية و�لتعليم �لعايل، مبا ي�صمل 

.
107

�لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا

قال �صامي �أبو زهري، �لناطق با�صم حركة حما�ص، خالل �جلل�صة �الفتتاحية للموؤمتر �لعاملي   •

من  �ملقاومة،  بتحويل  حما�ص  “جنحت  �إ�صطنبول:  يف  �الإ�صالمية،  �لتجمعات  الحتاد   26 �لـ 

مقاومة حم�صورة بحزب، �إىل ثقافة �صعب، يتباهى بها، �أهل �لبلد“. وتابع قائالً: “لذلك، �لذين 

تتحول  لن  �الأحالم  وهذه  و�همون،  �صالحها،  ونزع  �ملقاومة،  وقف  يريدون  �إنهم  يقولون 

.
لو�قع، و�ملقاومة قوية وقادرة“108

لزيارة �ل�صيخ  �آل  �لعزيز  عبد  �ل�صعودية  مفتي  قر�  �أيوب  �الإ�رش�ئيلي  �الت�صاالت  وزير  دعا   • 

تل �أبيب. وقال قر�، يف تغريدة له على تويرت، �إنه يبارك للمفتي �ل�صعودي فتو�ه �صّد �حلرب، 

�لفل�صطينيني، و�إن كلَّ مظاهر�ت  �إرهابية ت�رش  �إن حما�ص منظمة  �ليهود، وقولَه  و�صّد قتل 

.
109

�)Demagogy الأق�صى دعاية رخي�صة )دياغوجيا�

قادة  من  عدد�ً  لقائه  خالل  �ألكني،  زئيف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  يف  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  �أعلن   •

يف  ج  �مل�صنفة  �ملنطقة  يف  �ليهود  �مل�صتوطنني  عدد  لزيادة  م�رشوع  �إطالق  عن  �مل�صتوطنني، 

.
110

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة �إىل مليون يهودي

االأربعاء، 2017/11/15

 Taylor فور�ص  تايلور  قانون  �الأمريكي  �لنو�ب  مبجل�ص  �خلارجية  �لعالقات  جلنة  �أقرت   •

دعماً  يقدمون  �لذين  و�الأفر�د  �حلكومات  �صّد  عقوبات  فر�ص  على  ين�ص  �لذي   Force Act

ومتنح  حلما�ص،  كبري�ً  مالياً  دعماً  تقدم  قطر  �إن  �للجنة  وقالت  حما�ص.  حلركة  ومادياً  مالياً 

قدرها م�صاعد�ت  يخف�ص  �أن  �صاأنه  من  قانون  م�رشوع  �للجنة  �أقرت  كما  لقيادتها.   �للجوء 

�ل�صلطة  تتوقف  مل  ما  للفل�صطينيني،  �صنوياً  �ملتحدة  �لواليات  تقدمها  دوالر  مليون   300

�لفل�صطينية عما و�صفته �للجنة بـ“�ملكافاأة على جر�ئم �لعنف“. وقد �أيدت �للجنة �لقانون �جلديد 

��صتمر�ر  مثل  با�صتثناء�ت  لي�صمح  �لت�رشيع،  على  �صابق  تعديل  بعد  وذلك  معار�صة،  دون 

�ل�صلطة �لت�رشيع منع  �الأطفال. وي�صتهدف  �ل�صحي ولقاحات   �لتمويل مل�رشوعات �ل�رشف 

.
111

من دفع رو�تب، يكن �أن ت�صل �إىل 3,500 دوالر يف �ل�صهر، الأ�رش �ل�صهد�ء و�الأ�رشى

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف ذكرى �إعالن �ال�صتقالل، �إن دولة فل�صطني   •

�حلرة و�مل�صتقلة على حدود �لر�بع من حزير�ن �صنة 1967، وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية �آتية 

.
112

ال حمالة
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�لوزر�ء  رئي�ص  “�صخ�صية  �إن  �لبدويل  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

ر�مي �حلمد �هلل غري مرغوبة لدى حما�ص لتويل �أي حكومة فل�صطينية قادمة“، م�صدد�ً، خالل 

حديث لـ“�صبكة �صو� للجميع“، على �أن حّل حكومة �لوفاق �لوطني وت�صكيل حكومة وحدة 

.
113

وطنية �أكرث قوة ونز�هة، �أ�صبح مطلباً جلميع �لف�صائل

�تهم د�ود �صهاب م�صوؤول �ملكتب �الإعالمي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي “�إ�رش�ئيل“ بـ“ممار�صة   •

2014 مئات  �أنها قامت بخرق �تفاق �لتهدئة ل�صنة  �إىل  �لنظر  �لعدو�ن“ على قطاع غزة، الفتاً 

.
114

�ملر�ت، و�أكد �أن �ملقاومة، مبا فيها �رش�يا �لقد�ص، ت�صتعد جيد�ً لكل �الحتماالت

�أفيجدور ليبمان، يف بيان له عقب جولة ميد�نية �أجر�ها على  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي   •

�الإير�ين يف �صورية، ولن ت�صمح  �لنفوذ  “�إ�رش�ئيل“ لن ت�صمح بتعزيز  �إن  �ل�صمالية،  �حلدود 

.
ل�صورية باأن ت�صبح جبهة �أمامية �صّد “�إ�رش�ئيل“115

ب�رشعية  مندلبليت  �أفيحاي  �لعام  و�لنائب  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  �أفتى   •

.
116

م�صادرة �أر��ص ٍفل�صطينية مبلكية خا�صة، بزعم �الحتياجات �لعامة يف �مل�صتعمر�ت

�أفادت معطيات مكتب �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي، يف تقرير له مبنا�صبة يوم �لطفل �لعاملي،   •

باأنه يف نهاية �صنة 2016، و�صل عدد �الأطفال يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل 2.852 مليون طفل، ي�صكلون 

25.3l% من جممل عدد  1948 ما ن�صبته  �أطفال فل�صطينيي  �ل�صكان، وي�صكل  33l% من عدد 

.
117

�الأطفال

فّجرت قو�ت �الحتالل منزل �ل�صهيد منر �جلمل، من بلدة بيت �صوريك �صمال غرب �لقد�ص   •

.
�ملحتلة، و�لذي قام بعملية بالقرب من مدخل م�صتعمرة هار �أد�ر، يف �أيلول/ �صبتمب 1182017

وقعت فل�صطني وتون�ص �أربع �تفاقيات للتعاون �ملايل يف قطاع �لبنوك، يف مقر �لبنك �ملركزي   •

.
119

�لتون�صي، يف �لعا�صمة تون�ص

ُعنّي ملحق ع�صكري يف �ل�صفارة �لقب�صية يف تل �أبيب، للم�صاعدة يف تطوير �لعالقات �لع�صكرية   •

و�لتعاون �ال�صرت�تيجي، وذلك للمرة �الأوىل يف تاريخ �لعالقات �لديبلوما�صية بني “�إ�رش�ئيل“ 

.
120

وقب�ص

اخلمي�س، 2017/11/16

قال رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت، خالل مقابلة مع موقع   •

�صّد  م�صرتكة  م�صالح  و“�إ�رش�ئيل“  لل�صعودية  �إن  عربية،  �صحيفة  مع  �الأوىل  هي  �إيالف، 

�لتعامل مع �إير�ن. ونفى وجود �أي نية لدى جي�ص بالده ملهاجمة حزب �هلل يف لبنان، لكن لن 

تقبل “�إ�رش�ئيل“ باأي تهديد ��صرت�تيجي لها. وعّب �آيزنكوت عن �رشوره بهذه �لفر�صة �لتي 

.
121ً

تتيح له �لتحدث عب �الإعالم �لعربي عن “�إ�رش�ئيل“ ع�صكرياً و�صيا�صيا
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�أن  �مل�صاحلة، مبيناً  �أنه ال رجعة عن  �ل�صنو�ر  �أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى   •

�الحتالل  �إال  منه  ي�صتفيد  وال  �لفل�صطيني،  �لوطني  للم�رشوع  دمار  �النق�صام  ��صتمر�ر 

“�إن مل ن�صتطع ح�صد جهودنا لطّي �صفحة �النق�صام،  �أنه  �ل�صنو�ر على  �ل�صهيوين. و�صدد 

.
فاإن �صعبنا بعد عام �صيع�ّص �أ�صابع �لندم على �صياع هذه �لفر�صة �لتاريخية“122

يف  �لتحقيق  نتائج  عن  بريوت،  �للبنانية  بالعا�صمة  �صحفي  موؤمتر  يف  حما�ص،  حركة  �أعلنت   •

�إن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص حممد نز�ل،  �لزو�ري. وقال ع�صو �ملكتب  ق�صية �غتيال حممد 

�حلركة �صكلت جلنة حتقيق من خمتلف �أجهزتها، وبا�رشت عملها فور وقوع عملية �الغتيال 

جهاز  �أن  وهي  قاطعة،  حقيقة  �إىل  خلُ�صت  �لتحقيق  جلنة  باأن  نز�ل  و�أكد   .2016/12/15 يف 

�ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي هو �جلهة �مل�صوؤولة عن عملية �الغتيال. و�أو�صح نز�ل باأن حما�ص لديها 

�لكيان  ملو�جهة  �ملمكنة  �خليار�ت  كل  لدر��صة  يديها  بني  �لتقرير  هذ�  �صت�صع  قانونية  جهة 

�ل�صهيوين. وقال باأن �لهدف من هذ� �لتحقيق هو �أال ُتقيَّد ق�صية �غتيال �ل�صهيد �لزو�ري �صّد 

.
123

جمهول

دعا رئي�ص حزب �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صام �ل�صاحلي �لف�صائل �لفل�صطينية للقفز عن �تفاق   •

.
�أو�صلو، وبناء �إطار �صيا�صي جديد، يعتمد على “�العرت�ف �لعاملي بالدولة �لفل�صطينية“124

للرئي�ص حممود  �أكدت  �ل�صعودية  �أن  ��صتية  �ملركزية حلركة فتح حممد  �للجنة  ك�صف ع�صو   •

عبا�ص دعمها جهود �مل�صاحلة، و�أنها رفعت دعمها �ملايل لل�صلطة �لفل�صطينية من 7.5 ماليني 

الإنهاء  منا�صبة  �أر�صية  ي�صكل   2011 �تفاق  �إن  وقال  دوالر.  مليون   20 �إىل  �صهرياً  دوالر 

.
125

�النق�صام، لكن رمبا يكون بحاجة �إىل حتديث ملر�عاة �لتطور�ت

�نتقد �أين �ل�ص�صنية، �الأمني �لعام للجان �ملقاومة �ل�صعبية، �لرئي�ص حممود عبا�ص، وذلك يف   •

�ليوم �الأول �لذي ك�صف فيه تنظيمه عن �صخ�صيته، بعد توليه �ملن�صب قبل خم�ص �صنو�ت؛ 

وقال �ل�ص�صنية: “�إن �لرئي�ص عبا�ص ي�صتخدم �مل�صاحلة �لفل�صطينية لتعزيز �صيا�صات �لتفرد 

.
و�الإق�صاء، بعيد�ً عن �لروح �حلقيقية للم�صاحلة �ملرجوة بني �أبناء �ل�صعب �لو�حد“126

فيها  يعي�ص  �لتي  “�لبيوت“  باإخالء  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �أمر   •

�صارع من  بالقرب  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  مبحيط  جتمعات  يف  �لبدو،  من   فل�صطينيون 

“منتدى  ُي�صمى  ما  ممثلي  مع  عقدها  جل�صة  ختام  يف  ذلك  جاء  �مليت.  �لبحر  باجتاه   1 رقم 

�ملمثل   ،Jerusalem Belt Forum )Forum Otef Yerushalayim(l �ليميني  �لقد�ص“  غالف 

لتيار �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني، باالإ�صافة �إىل ممثلني عن �ملجل�ص �الإقليمي مل�صتوطني ماطيه 

.
127

بنيامني
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�لعيزرية  قرب  �لبابا،  جبل  منطقة  يف  �لبدو  �لفل�صطينيني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �صلّم   •

�رشقي �لقد�ص، و�لقريبة �أي�صاً من م�صتعمرة معاليه �أدوميم، �أو�مر باإخالء بيوتهم، ومغادرة 

�ملنطقة �لتي يعي�صون فيها منذ نحو خم�صة عقود، وذلك متهيد�ً لهدمها. ويقطن هذه �ملنطقة 

.
128

فل�صطينيون من عرب �جلهالني، بعد �أن و�صلو� �إليها، �إثر تهجريهم من �لنقب عام �لنكبة

.
129

هدمت جر�فات و�آليات �إ�رش�ئيلية قرية �لعر�قيب بالنقب للمرة 121 على �لتو�يل  •

�أ�صدرت حمكمة والية فر�نكفورت �الأملانية حكماً يوؤيد حّق �خلطوط �جلوية �لكويتية يف عدم   •

.
130

نقل �إ�رش�ئيليني، على �عتبار �أن �ل�رشكة �صتو�جه تد�عيات ق�صائية �إذ� ما و�فقت على ذلك

�ملناطق  �إىل  ديبلوما�صية  بعثة  الإر�صال  يجريها  ترتيبات  وجود  عن  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن   •

�لفل�صطينية، لبحث تطور�ت �مل�صاحلة يف قطاع غزة. و�أبدى �الحتاد ��صتعد�ده الإعادة ن�رش 

.
131

بعثته �خلا�صة على معب رفح �لفا�صل عن م�رش، بهدف �إعادة �فتتاحه من جديد

اجلمعة، 2017/11/17

�أجرى �للو�ء ماجد فرج، رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية، مباحثات يف مدينة غزة   •

�ل�صنو�ر،  �لقطاع يحيى  �لغربية، مع رئي�ص حركة حما�ص يف  �ل�صفة  من  قادماً  �لتي و�صلها 

.
ركزت على بحث ترتيبات “�مللف �الأمني“132

�إن قر�ر حكومة  �لفل�صطينية طارق ر�صماوي، يف بيان �صحفي،  �لناطق با�صم �حلكومة  قال   •

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي باإخالء “�لبيوت“ �لتي يعي�ص فيها فل�صطينيون من �لبدو يف حميط مدينة 

.
133

�لقد�ص، هو �نتهاك �صارخ لكافة �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية

عر�ص �ملعهد �لوطني لل�صحة �لعامة يف ر�م �هلل نتائج در��صة خا�صة مبدى �نت�صار وتعاطي   •

�لفل�صطينية،  �ل�صحة  وز�رة  مع  بالتعاون  �أعدها  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �ملخدر�ت 

�ملتحدة  �الأمم  World Health Organization يف فل�صطني، ومكتب  �لعاملية  �ل�صحة  ومنظمة 

و�لوكالة   ،United Nations Office on Drugs and Crime و�جلرية  باملخدر�ت  �ملعني 

Korean International Cooperation Agency. وك�صفت �لنتائج  �لكورية للتعاون �لدويل 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  خطر  ب�صكل  �ملخدر�ت  يتعاطون  �صخ�ص   26,500 نحو  �أن 

.
134

بينهم 16,453 يف �ل�صفة، و10,047 يف غزة

طالب بطريرك �ملدينة �ملقد�صية و�صائر �أعمال فل�صطني و�الأردن، �لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث،   •

 World Council of �لعامل  كنائ�ص  ملجل�ص  �لتنفيذية  �للجنة  ملمثلي  عّمان  يف  �جتماع  خالل 

�إىل جانب  350 كني�صة يف �لعامل، جمل�ص �لكنائ�ص �لعاملي بالوقوف  Churches، و�لذي يثل 

مدينة  يف  تاريخياً  �لقائم  �لو�صع  على  و�ملحافظة  �خلليل،  باب  ق�صية  ��صتئناف  يف  �لكني�صة 

.
135

�لقد�ص
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�لقد�ص  �لعام يف  �لقن�صل �الأمريكي  بّث تلفزيون وطن �ملحلي يف ر�م �هلل، مقطع فيديو لنائب   •

“نحن  قائالً:  �لعربية  باللغة  �لفيديو  يف  وحتدث   ،Michael Hankey هانكي  مايكل  �ملحتلة 

م�صتمرون يف تركيزنا على دعم �لقطاع �خلا�ص، الأننا ندرك �أنه لن يكون هناك �أي حّل د�ئم 

حلل �ل�رش�ع �إال يف �ل�صّق �القت�صادي، ونريد �أن نرى لدى �لفل�صطينيني فر�ص عمل ليوفرو� 

 .
حياة كرية لعائالتهم“136

يف  موؤمتر�ً   )BDS Gulf غولف  �أ�ص  دي  )بي  �خلليج  يف  “�إ�رش�ئيل“  مقاطعة  حركة  نظمت   •

�لكويت ملقاومة �لتطبيع يف �خلليج �لعربي، حتت رعاية رئي�ص جمل�ص �الأمة �لكويتي مرزوق 

 .
137

�لغامن

ال�صبت، 2017/11/18

�أنه تلقى ر�صالة  �لفل�صطينية �صائب عريقات  �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير  �للجنة  �أمني �رش  ذكر   •

منظمة  مكتب  فتح  متديد  ي�صتطيعو�  مل  باأنهم  تفيد  �الأمريكية،  �خلارجية  وز�رة  من  خطية 

�لتحرير يف و��صنطن. و�أ�صار عريقات �إىل �أن �لقيادة �لفل�صطينية ردت على �الإد�رة �الأمريكية 

كما  �ملكتب.  فتح  �إعادة  حلني  �أ�صكالها  بكل  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  �الت�صاالت  �صتعلق  باأنها 

نقلت وكالة �أ�صو�صيتد بر�ص The Associated Press عن وزير �خلارجية �الأمريكية ريك�ص 

�رشورة  على  ين�ص  �أمريكياً  قانوناً  يخالفون  �لفل�صطينيني  باأن  قرر  �إنه  قوله،  تيلر�صون 

ملحاكمة  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  بدفع  �لفل�صطينيون  قام  ما  �إذ�  �لتحرير،  منظمة  بعثة  غلق 

.
138

“�إ�رش�ئيل“ على جر�ئم بحّق �لفل�صطينيني
�أيام،  �ل�صلطات �مل�رشية معب رفح �حلدودي مع قطاع غزة يف كال �الجتاهني لثالثة  فتحت   •

.
139

للمرة �الأوىل، حتت م�صوؤولية حكومة �لتو�فق �لوطني �لفل�صطيني

�لرئي�ص  نهج  متابعة  �إىل  �ملنطقة،  “زعماء  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  دعا   •

�مل�رشي �الأ�صبق �أنور �ل�صاد�ت و�ل�صري على خطاه، و�لقدوم �إىل �لقد�ص وفتح �صفحة جديدة 

لي�ص فقط يف عالقات �إ�رش�ئيل مع �لعامل �لعربي بل يف �ملنطقة باأ�رشها“. و�أ�صاف يف تغريدة 

�لدول  �ئتالف من  �إىل  �أي وقت م�صى  �أكرث من  �الأو�صط يحتاج  “�ل�رشق  �لفي�صبوك:  له على 

.
�ملعتدلة �صّد �إير�ن“140

االأحد، 2017/11/19

عربية  دول  مع  عالقات  تقيم  �أبيب  تل  �أن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  ك�صف   •

�إ�صالمية “معتدلة“ مبا فيها �ل�صعودية، ت�صاعد “�إ�رش�ئيل“ على كبح جماح �إير�ن يف �ملنطقة. 

عن  �لك�صف  من  تخجل  ال  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الحتالل،  جي�ص  الإذ�عة  حديث  يف  �صتاينتز،  وقال 
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�لذي يخجل من ذلك، و�إن  �الآخر هو  �لطرف  �لعالقات مع دول عربية و�إ�صالمية، لكن  هذه 

�أن  �صتاينتز  و�أ�صاف  �رشية.  �لعالقات  على  �الإبقاء  يف  �لدول  هذه  رغبة  حترتم  “�إ�رش�ئيل“ 
�ل�صعودية تعمل مع “�إ�رش�ئيل“ �صّد متدد وعدو�نية �إير�ن يف �ملنطقة. كما �أكد �ثنان من كبار 

Ram Ben-Barak ويعكوف  رجال �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقني، هما ر�م بن بر�ك 

�ال�صتخبارية  باملعلومات  �ل�صعودية  “�إ�رش�ئيل“ تزود  �أن   ،Yaakov Amidror عامي درور 

.
�لالزمة ملو�جهة �إير�ن و“�الإ�صالم �ملتطرف“141

�أن  لها  يكن  ال  �إنه  �هلل،  ر�م  يف  طارئ  �جتماع  بعد  لها  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �حلكومة  قالت   •

كافة  يف  �لقانونية  وواليتها  �صيادتها  ب�صط  من  بتمكينها  �إال  وم�صوؤولياتها،  مبهامها  تقوم 

�ملجاالت �الأمنية و�ملدنية. و�أ�صافت �حلكومة �أنه “مل يتم ت�صلم �لوز�ر�ت و�لدو�ئر �حلكومية 

�نتهاء  حني  �إىل  �النتظار  بحجة  باملوظفني،  �ملتعلقة  �خلالفية  �لق�صايا  نتيجة  فاعل،  ب�صكل 

�للجنة �لقانونية �الإد�رية من �إجناز �أعمالها يف معاجلة �لق�صايا �ملدنية و�الإد�رية �لناجمة عن 

.
�النق�صام، كما هو مقرر يف موعد �أق�صاه �الأول من �صباط/ فب�ير 2018“142

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية، “�إن حكومة �لوفاق �لوطني ت�صلمت   •

مهامها كاملة يف قطاع غزة، و�حلو�ر �لوطني �لف�صائلي �لذي �صيبد�أ بعد غد �لثالثاء بالقاهرة 

.
�صيبحث عدة ملفات هامة“143

بدفع  �أ�رشى  و�صتة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يلزم  قر�ر�ً  �لقد�ص  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �أ�صدرت   •

تعوي�صات مالية بقيمة 62 مليون �صيكل )نحو 17.6 مليون دوالر( �إىل �صحايا ثالث عائالت 

يهودية قتلو� مع بدء �النتفا�صة �لثانية، خالل عملية م�صلحة على �صارع رقم 443، �أ�صفرت 

.
144

عن مقتل ثالثة �إ�رش�ئيليني

رف�ص �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني طلب �لعفو �لذي تقدمت به هيئة �لدفاع عن �جلندي   •

.
145

قاتل �ل�صهيد �ل�رشيف من �خلليل، �إيلور عز�ريا

دعا جمل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف بيان له، �الإد�رة �الأمريكية �إىل �إعادة �لنظر يف قر�رها   •

.
146

�خلا�ص باإغالق مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية بو��صنطن

�إنه  �ليوم،  �مل�رشي  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف  �ل�صعودي،  �خلارجية  وزير  �جلبري،  عادل  قال   •

“لدينا ما هو �أهم من قطر، وهو �الإرهاب يف �إير�ن ولبنان و�ليمن، وال ينبغي �أال ن�صغل بالنا 
�إال  �أ�صا�صية، ورغم خطاب �لقطريني و�ل�صوت �لعايل  6 مطالب  مبا يقوله �لقطريون، ولدينا 

عن  و�لتخلي  �أمريكا،  مع  �الإرهاب  مكافحة  �تفاقية  توقيع  مثل  لنا؛  ملطالب  ��صتجابو�  �أنهم 

.
حما�ص من �أجل �إمتام �جلهود �مل�رشية يف جناح �مل�صاحلة“147
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االإثنني، 2017/11/20

�أعرب �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف   •

�لفل�صطينيني يف قطاع غزة، بالرغم من بدء  �أو�صاع  �أي حت�ّصن“ يف  “لعدم حدوث  �أ�صفه  عن 

تنفيذ �تفاق �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص. ورّحب مالدينوف، يف �الإفادة �لتي قدمها 

با�صتئناف  �الأو�صط“،  �ل�رشق  يف  “�حلالة  ب�صاأن  عقدت  �لتي  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  جل�صة  يف 

.
148

�لتن�صيق �الأمني �لكامل بني “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صلطة �لفل�صطينية

خالل  �إ�رش�ئيليني  قتلى  لعائالت  مالية  تعوي�صات  �أي  دفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رف�صت   •

ال  “�إننا  و�ملحررين:  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قر�قع،  عي�صى  وقال  �الأق�صى.  �نتفا�صة 

ندفع للمحتلني وقتلة �أبناء �صعبنا �لفل�صطيني، ومقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني لالحتالل مقاومة 

.
م�رشوعة وفق �لقانون �لدويل“149

بيار  �لفرن�صي  �لعام  �لقن�صل  مع  ب�صارة  �صكري  �لفل�صطيني  و�لتخطيط  �ملالية  وزير  وّقع   •

Pierre Kochar �تفاقية لدعم �ملو�زنة �لفل�صطينية بقيمة ثمانية ماليني يورو )نحو  كو�صار 

.
150

9.4 ماليني دوالر(

�فتتح ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد، نيابة عن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

.
151

حممود عبا�ص، مكتب هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون �لفل�صطينية بالقاهرة

رف�صت حركة حما�ص و�صف حزب �هلل �للبناين وحركات �ملقاومة باالإرهاب، موؤكدًة �أن �لذي   •

�ل�صعب  به حكومة �الحتالل �صّد  �الإ�رش�ئيلي وما تقوم  �إرهاب �الحتالل  يد�ن هو  �أن  يجب 

الجتماع  �خلتامي  �لبيان  بخلو  تفاجاأت  �إنها  بيان،  يف  �حلركة  وقالت  �الأعزل.  �لفل�صطيني 

وزر�ء �خلارجية �لعرب �لطارئ، من �الإ�صارة �إىل �الإرهاب �ل�صهيوين �لذي يتعّر�ص له يومياً 

ة  �ل�صعب �لفل�صطيني و�أر�صه ومقد�صاته. ودعت �حلركة �إىل توحيد كّل جهود ومقدر�ت �الأمَّ

�لعربية و�الإ�صالمية يف مو�جهة �لعدّو �ل�صهيوين، و�إىل م�صاعدة �ل�صعب �لفل�صطيني يف �نتز�ع 

.
152

حقوقه وحترير �أر�صه

�الأمن ميز�نية  بزيادة  �ملالية  وز�رة  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  طالب   • 

بـ 4.8 مليار�ت �صيكل )نحو 1.362 مليار دوالر( يف �ل�صنو�ت �لثالث �لقادمة. ويدعي ليبمان 

“�لتغيري �لنوعي“،  �أن �لتطور�ت �الإقليمية وعدم �ال�صتقر�ر �مل�صتمر يف �ملنطقة تدخل �صمن 

.
153

م�صيفاً: “و�صلنا �إىل حّد جند فيه �صعوبة يف تلبية �الحتياجات �الأمنية“، على حّد قوله

�أ�صدرت د�ئرة فح�ص �لطعون باملحكمة �الإد�رية �لعليا �مل�رشية، حكماً ق�صائياً برف�ص طعن   •

�إبر�هيم ي�رشي، �لذي طالب فيه بوقف ت�صدير �لغاز �مل�رشي لـ“�إ�رش�ئيل“. وكانت �لدعوى 
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�ملقامة، �لتي حملت رقم 11885 ل�صنة 55 ق�صائية، تخت�صم رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لبرتول، 

.
ب�صفاتهما، مل�صوؤوليتهما عن ت�صدير �لغاز �مل�رشي لـ“�إ�رش�ئيل“154

قال وزير �خلارجية �لقطري �ل�صيخ حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين، �إن دول �حل�صار تقّو�ص   •

��صتقر�ر �ملنطقة وتقامر بحياة �ل�صعوب. وفيما يتعلق بحركة حما�ص، �أو�صح �أن قطر مل ولن 

تدعم �حلركة، لكنها تدعم ب�صورة �صفافة �صكان قطاع غزة �لذي ُدمر ب�صبب �حلرب، م�صري�ً 

.
155

�إىل �أن �التهامات ب�صاأن دعم حما�ص جاءت يف �صياق حملة دعائية �صّد قطر

RAFAEL رفائيل  �الأ�صلحة  تطوير  �صلطة  مع  ع�صكرية  �صفقة  �لهندية  �لدفاع  وز�رة  �ألغت   • 

l�الإ�رش�ئيلية ت�صل قيمتها �إىل �أكرث من ن�صف مليار دوالر، �لتي كان من �ملفرت�ص �أن حت�صل 

مبوجبها على ثمانية �آالف �صاروخ م�صاد للدبابات من طر�ز �صبايك Spike وثالثمئة قاذفة 

�صو�ريخ. وح�صب ما نقلت و�صائل �إعالم عن م�صادر هندية، فاإن �أ�صباب �إلغاء �ل�صفقة، تعود 

لرغبة هندية يف تعزيز �ل�صناعات �لدفاعية �ملحلية. ووفقاً مل�صدر �لقناة �لثانية، فاإن “�جلي�ص 

لتطوير  طويالً  وقتاً  ي�صتغرق  �صوف  �أنه  يعرفون  الأنهم  �لدفاع،  وز�رة  قر�ر  �نتقد  �لهندي 

�صو�ريخ حملية �ل�صنع“. كما �أ�صار �إىل �أن “�إلغاء �ل�صفقة قد يوؤجل ب�صكل كبري زيارة نتنياهو 

.
�ملقررة للهند، يف كانون �لثاين/ يناير �ملقبل“156

دعا رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل لقائه �مللك �الإ�صباين يف مدريد، �حلكومة   •

�ل�صالم  حتقيق  فر�ص  دعم  يف  �أهمية  من  له  “ملا  فل�صطني  بدولة  �العرت�ف  �إىل  �الإ�صبانية 

.
باملنطقة“157

الثالثاء، 2017/11/21

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بوقف �الت�صاالت مع �جلانب �الأمريكي،   •

يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  عمل  ترخي�ص  جتديد  عدم  و��صنطن  قر�ر  على  رد�ً 

و��صنطن. وقال �ملتحدث با�صم �لرئي�ص �لفل�صطيني نبيل �أبو ردينة، يف �ت�صال هاتفي مع قناة 

عالقتهم  ت�صويب  الإعادة  �لفل�صطينيني  �أمام  فر�صة  �صت�صكل  �لقادمة  �ملرحلة  �إن  �جلزيرة، 

مع �الإد�رة �الأمريكية، كما ت�صكل فر�صة حلركة حما�ص لتعيد ح�صاباتها و“تعود �إىل �ملوقف 

.
�لوطني“158

قال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، يف �لذكرى �الأربعني لزيارة �أنور �ل�صاد�ت �إىل “�إ�رش�ئيل“:   •

عن  لالإعالن  ��صتعد�د  على  �لذي  �لفل�صطيني،  بال�صاد�ت  �ألتِق  مل  �إنني  �أقول  �أن  “يوؤ�صفني 
رغبته باإنهاء �ل�رش�ع، وعلى ��صتعد�د لالعرت�ف بدولة �إ�رش�ئيل يف �أي حدود وحقنا باالأمن 

.
و�ل�صالم“159
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�الإ�رش�ئيلي  �عتد�ء�ت �الحتالل  باأن  �أفاد تقرير �صدر عن هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان   •

وم�صتوطنيه على �أر��صي �لفل�صطينيني �ملزروعة بالزيتون، ومز�رعيها، خالل مو�صم قطف 

�لزيتون، �أ�صجار  على  �عتد�ء   44 منها  �عتد�ء؛  مئة  يقارب  ما  بلغت   ،2017 ل�صنة   �لزيتون 

.
160

و56 �عتد�ء على �ملز�رعني �لفل�صطينيني �لذين يقومون بقطف �لثمار

نفى وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري وجود �أي عالقة بني بالده و“�إ�رش�ئيل“، وقال   •

�جلبري، يف مقابلة مع قناة �صي بي �صي �مل�رشية، “�إن مبادرة �ل�صالم �لعربية ت�صكل خارطة 

.
طريق للو�صول لل�صالم، وللبدء يف تطبيع �لعالقات بني �إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية“161

قالت �ملتحدثة با�صم �خلارجية �الأمريكية هيذر ناورت، �إن مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية   •

“نحن على �ت�صال مع  يف و��صنطن مفتوح، ويعمل على حّد علمها. و�أ�صافت ناورت قائلة: 

�أن  �أريد  ال  هذ�.  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  و�صع  ب�صاأن  �لفل�صطينيني  �مل�صوؤولني 

�ملكتب  �إغالق  عن  �حلديث  �أن  �إىل  م�صرية  لالأمر“،  تغطيتهم  يف  �الأحد�ث  �ل�صحفيون  ي�صتبق 

.
رمبا يكون �صابقاً الأو�نه. و�أ�صافت: “نود �أن يتمكنو� من �إبقائه مفتوحاً“162

االأربعاء، 2017/11/22

تطبيق  �آلية  لبحث  يومني  مد�ر  على  �لقاهرة  يف  �جتمع  �لذي  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وفد  �أكد   •

�تفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية، على �رشورة �لتنفيذ �الأمني و�لدقيق لكل بنوده، وفق �لتو�ريخ 

للقانون  وفقاً  كاملة،  وو�جباتها  مب�صوؤولياتها  �حلكومة  ال�صطالع  و�صوالً  فيه،  �ملحددة 

�الأ�صا�صي و�الأنظمة �لفل�صطينية �ملعمول بها يف فل�صطني. و�أكد �لبيان �خلتامي لالجتماع، على 

�أهمية �لوحدة �لوطنية، كما مّت �التفاق على �إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية، ورئا�صية، وللمجل�ص 

2018، كما قرر �مل�صاركون �لعودة �إىل جولة جديدة من �ملفاو�صات  �لوطني قبل نهاية �صنة 

�أبرزها  �لبيان �صتة بنود رئي�صية،  2018. وت�صّمن  ب�صاأن �مل�صاحلة يف مطلع �صباط/ فب�ير 

�لن�ص على �أن منظمة �لتحرير هي �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد للفل�صطينيني، و�رشورة ممار�صة 

.
163

�حلكومة مهام عملها كاملة يف قطاع غزة

�إىل  لي�صل  �الحتالل  لدى  �ملختطفني  �لفل�صطينيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  نو�ب  عدد  �نخف�ص   •

�أربعة �صهور يف �العتقال  �أم�صى  �أن  �لر�زق، بعد  �لنائب عمر عبد  �الإفر�ج عن  نائباً، بعد   11

.
164

�الإد�ري

�أفيحاي  �أن �مل�صت�صار �لق�صائي للحكومة �الإ�رش�ئيلية و�لنائب �لعام  ذكرت �صحيفة هاآرت�ص   •

مندلبليت يعمل على م�صادرة �أر��ص ٍفل�صطينية خا�صة، وذلك بهدف ترخي�ص 1,048 وحدة 

.
165

�صكنية، على �الأقل، يف �مل�صتعمر�ت �ملقامة على �أر��صي �ل�صفة �لغربية
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 ،Path to Life Association �أجل �حلياة“ �الإ�رش�ئيلية  “من  بيّنت معطيات جمعتها جمعية   •

عر�صت يف �لكني�صت، �أن و�حد�ً من كل خم�صة فتية يفكر جدياً باالنتحار، كما بينت �أن معدل 

عدد حاالت �النتحار قد �رتفع من 103 حاالت لكل 100 �ألف ن�صمة �صنة 2006 �إىل 110 حاالت 

.
يف �صنة 1662016

هدمت جر�فات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، يوم �الأربعاء 2017/11/22، �صبعة منازل لفل�صطينيني   •

.
167

يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية �ملحتلتني، بذريعة عدم �لرتخي�ص

ملن “�إ�رش�ئيل،  �إن   ،Dries van Agt �أغت  فان  دري�ص  �الأ�صبق  هولند�  وزر�ء  رئي�ص  قال   • 

ال يعرف، متتلك جمموعة من �لقنابل �لنووية، فهي دون �صّك �أخطر دولة يف منطقة �ل�رشق 

�الإ�رش�ئيلية،   - �لفل�صطينية  �لق�صية  حول  نقا�صية  جل�صة  خالل  �أغت،  فان  وقال  �الأو�صط“. 

نظمتها “جمعية �ل�صباب �الإ�صرت�كيني Socialist Youth Association“ مبدينة �أوترخت، �إن 

“�لعامل باأ�رشه يغ�ص �لطرف عن �حل�صار �ملفرو�ص على قطاع غزة �لفل�صطيني، مبا يف ذلك 
.
هولند� �أي�صاً“168

�إد�رة  �إىل  م�صرتكة  ر�صالة  �الأمريكيني  و�لديوقر�طي  �جلمهوري  �حلزبني  من  �أع�صاء  وّجه   •

الإعالنه  �نتقاد  فيها  �الأمريكي،  �خلزينة  وزير  �إىل  ت�صليمها  وجرى  تر�مب،  دونالد  �لرئي�ص 

مكافحة  جمال  يف  قطر  مع  تفاهم  مذكرة  �إىل  �لتو�صل  عن   2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف 

�الإرهاب. وجاء يف �لر�صالة: “ن�صعر بقلق عميق حيال �الإعالن �مل�صرتك �لذي يتجنب �أي ذكر 

حلركة حما�ص“. و�أ�صاف �ملوقعون على �لر�صالة �أن �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة باتت “مالذ�ً 

.
للم�صوؤولني �الإرهابيني من حركة حما�ص“169

اخلمي�س، 2017/11/23

�الهتمام  تر�جع  من  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  للمكتب  �ل�صابق  �لرئي�ص  حّذر   •

�لعربي بالق�صية �لفل�صطينية �إىل م�صتوى غري م�صبوق، لدرجة �أن بع�ص �الأنظمة باتت ال متانع 

يف �لت�صحية بالق�صية يف �صبيل �صمان ��صتمر�ريتها باحلكم. وتطرق م�صعل، يف جل�صة نقا�ص 

“هناك موؤ�رش�ت  �إن  “�صفقة �لقرن“، وقال  �إىل  نظمها مركز �جلزيرة للدر��صات يف �لدوحة، 

على �أنها �صفقة باالأ�صا�ص من �إنتاج �أنظمة عربية هدفها �إر�صاء �أمريكا و�لكيان، ل�صمان هذه 

�لنظر عما تقرتفه يف بلد�نها من جتاوز�ت يف جمال حقوق  �الأنظمة مو��صلة �حلكم، ولغ�ص 

�الإن�صان، و�إن �لواليات �ملتحدة تلقفت �ل�صفقة وتعيد �إنتاجها وتغليفها وعر�صها كم�رشوع 

.
�أمريكي لل�صالم“170
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�ل�صعودي �لعهد  ويلّ  �إن  �جلديد  �لعربي  ل�صحيفة  �مل�صتوى  رفيع  فل�صطيني  م�صوؤول  قال   • 

حممد بن �صلمان �أبلغ �لرئي�ص حممود عبا�ص، �لذي �لتقاه يف �لريا�ص، ��صتعد�د �ل�صعودية لدفع 

خ�صو�صاً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  دخول  مقابل  �ملالية،  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ��صتحقاقات 

حركة حما�ص، يف تهدئة طويلة �الأمد مع “�إ�رش�ئيل“، و�صمان حتييد غزة عن �ل�رش�ع �لد�ئر 

يف �ملنطقة �لعربية و�الإ�صالمية. و�أ�صاف �مل�صوؤول، �لذي ��صرتط عدم ذكر ��صمه، �أن �ل�صعودية 

طلبت �أي�صاً من عبا�ص �لعمل على �إبعاد حما�ص عن �إير�ن وحزب �هلل، و�أنها م�صتعدة للم�صاركة 

 .
171

يف �أي جهد ي�صاعد يف هذ� �الأمر

حتقيقها  حال  حركته  �أع�صاء  من  حكومة  بت�صكيل  �النفر�د  بعدم  �لبدويل  �صالح  تعهد   •

�لبدويل،  وقال   .2018 نهاية  قبل  �إجر�ئها  على  �ملتفق  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �الأغلبية 

�لفل�صطينية �لتحرير  منظمة  يف  �حلركة  م�صاركة  �إن  �الأو�صط:  �ل�رشق  �صحيفة  مع  حو�ر   يف 

.
ال يعني �لقبول ببناجمها �حلايل، �لذي و�صفه باأنه “�أ�صاع 78l% من �أر�ص فل�صطني“172

�أكد جميل مزهر، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �ل�صعبية، وع�صو وفد �مل�صاحلة يف �لقاهرة،   •

.
173

�أن �لف�صائل مل حتقق �أي تقدم يف ملفات �مل�صاحلة �لتي جرى بحثها يف �لعا�صمة �مل�رشية

�أكّد ممثل حركة �جلهاد �الإ�صالمي يف طهر�ن نا�رش �أبو �رشيف، �أن موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية   •

ورئي�صها حممود عبا�ص هو �لذي يعطل جهود �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وخ�صو�صاً ��صتجابتهم 

بع�ص  عليهم  متار�صها  �لتي  و�ل�صغوط  و�الأمريكية،  �ل�صهيونية  و�مل�صاريع  للمخططات 

.
174

�الأطر�ف �الإقليمية

�ت�صال  نتنياهو هّدد يف  بنيامني  �إن رئي�ص �حلكومة  �لعا�رشة،  �الإ�رش�ئيلية  للقناة  تقرير  قال   •

هاتفي مع �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون Emmanuel Macron �الأحد 2017/11/19، 

باأنه “يدر�ص مهاجمة �أهد�ف �إير�نية يف �صورية“، مو�صحاً �أن ماكرون “حاول تهدئة نتنياهو 

.
وثنيه عن فعل ذلك“175

ر�أى وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �أن حمادثات �مل�صاحلة �جلارية بني �ل�صلطة   •

ي�صعل  �أن  “�نفجارها  �صاأن  من  و�أن  �صيء“،  �جتاه  يف  “تذهب  حما�ص  وحركة  �لفل�صطينية 

“�الأو�صاع يف قطاع  �إن  �إ�رش�ئيلية عنه قوله،  �إعالم  �ملنطقة“، على حّد قوله. ونقلت و�صائل 

غزة ما ز�لت متوترة على �لرغم من مرور وقت“ على تفجري “�إ�رش�ئيل“ لنفق يتبع �ملقاومة 

.
�لفل�صطينية، و�إن “�إ�رش�ئيل ت�صتعد للرد على �لهجوم“176

 Asian �الآ�صيوية  �لبملانية  �جلمعية  �جتماعات  ختام  يف  �ل�صادر  �إ�صطنبول،  �إعالن  �أكد   •

�لفل�صطينية  �لدولة  �إقامة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على   ،Parliamentary Assembly

�الأن�صطة  لكافة  �إد�نته  عن  �الإعالن  وعّب  �لقد�ص.  وعا�صمتها   ،1967 حدود  على  �مل�صتقلة 
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كذلك  �إد�نته  عن  و�أعرب  �لفل�صطينية،  �ملباين  �صّد  �لهدم  وعمليات  �الإ�رش�ئيلية،  �ال�صتيطانية 

.
177

لكافة �النتهاكات �لتي متار�صها قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

عّب �لناطق بل�صان �ل�رشطة �لفل�صطينية بغزة �أين �لبطنيجي عن رف�صهم �ملطلق �إعادة بناء   •

�أ�صكال  من  �صكل  �أي  يرف�صون  �أنهم  على  م�صدد�ً  فقط،  و�حد  بلون  بغزة  �الأمنية  �الأجهزة 

.
178

�الإق�صاء لعنا�رش �الأمن يف قطاع غزة �لبعيد عن �لتن�صيق �الأمني

قدمت نائب وزير �خلارجية �الإ�رش�ئيلي ت�صيبي حوتوفيلي �عتذ�ر�ً لليهود �الأمريكيني، بعد   •

الأنهم  �الأو�صط  �ل�رشق  فهم  يف  �صعوبة  يجدون  �إنهم  مقابلة،  خالل  بقولها  �إليهم  �أ�صاءت  �أن 

يعي�صون حياة مريحة، وال يقومون بتاأدية �خلدمة �لع�صكرية، وال يعرفون ما معنى �حلياة يف 

.
179

ظّل هجمات م�صتمرة

اجلمعة، 2017/11/24

قال �ملتحدث با�صم �خلارجية �الأمريكية �إدغار فا�صكيز Edgar Vasquez، �إن �لواليات �ملتحدة   •

“ن�صحت مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية باأن يق�رش ن�صاطه على ما يخ�ص حتقيق �صالم 
د�ئم و�صامل بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني“. وقال فا�صكيز �إنه بدالً من قر�ر �الإغالق �صيتم 

.
180

فر�ص “قيود“ على �ملكتب، دون �أن يحدد طبيعتها

حكومة  متكني  �إن  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  قال   •

�لتو�فق �لوطني يف غزة يتحقق من خالل رفع �حل�صار عن �لقطاع، ووقف �لتن�صيق �الأمني 

.
181

بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي

��صتهدف م�صجد�ً  �لذي  �الإرهابي“  “�لتفجري  �لفل�صطينية حممود عبا�ص  �ل�صلطة  د�ن رئي�ص   •

ع�رش�ت  ب�صقوط  وت�صبب  �صيناء،  �صمال  حمافظة  يف  �لعري�ص  من  �لقريبة  �لرو�صة  قرية  يف 

�ل�صحايا و�إ�صابة مدنيني م�رشيني. كما د�ن �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني يف 

قطاع غزة �إياد �لبزم “�لعمل �الإجر�مي“ �لذي ��صتهدف م�صجد �لرو�صة. ومن جهتها د�نت 

 .
182

حركة حما�ص �لتفجري

يعقوب  �ل�صحة  وزير  باإعالن  متثلت  �ليمينية،  “�إ�رش�ئيل“  بحكومة  �ئتالفية  �أزمة  �نفجرت   •

لت�صليح  عمل  ت�رشيح  �إ�صد�ر  على  �حتجاجاً  ��صتقالته   ،Yaakov Litzman ليت�صمان 

و�أبلغه  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتقى  �إنه  ليت�صمان  وقال  �ل�صبت.  يوم  �لقطار�ت 

.
183

��صتقالته من من�صبه، الأنه لي�ص م�صتعد�ً للجلو�ص يف حكومة ال حترتم حرمة يوم �ل�صبت

حلم، بيت  مدن  يف  �لوطنية  و�لقوى  �الأرثوذك�صية  �لعربية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  قررت   • 

خالل  عنه،  ينوب  من  �أو  �لثالث  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  مقاطعة  �صاحور،  وبيت  جاال،  وبيت 
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�صاحور،  بيت  يف  و�الأجد�د  �الآباء  كني�صة  وعيد  جاال،  بيت  �صفيع  نيقوال  مار  بعيد  �الحتفال 

�أر��صي �لوقف �لعربي �الأرثوذك�صي  ويف عيد �مليالد، وذلك رد�ً على عمليات بيع وت�رشيب 

.
184

لل�رشكات �الإ�رش�ئيلية و�ال�صتيطانية

قال مكتب تن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية �لتابع لالأمم �ملتحدة )�أوت�صا(، �إن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية   •

.
185ً

هدمت 119 منزالً يف �رشقي �لقد�ص، منذ بد�ية 2017، ما �أدى �إىل تهجري 211 فل�صطينيا

�إبر�م �صفقة مع �رشكة تطوير �لو�صائل �لقتالية رفائيل  �أعلنت وز�رة �لدفاع �لبيطانية عن   •

قيمة  وبلغت  �لدفاعية،  �حلديدية  �لقبة  منظومة  لندن  �صت�صرتي  مبوجبها  �الإ�رش�ئيلية، 

�لثانية �لقناة  �أفادت  ما  بح�صب  دوالر(،  ماليني   104 )نحو  �إ�صرتليني  مليون   78  �ل�صفقة 

.
186

�الإ�رش�ئيلية

ال�صبت، 2017/11/25

جددت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، يف بيان �صدر عقب �جتماعها يف ر�م �هلل، برئا�صة حممود   •

عبا�ص، تقديرها للجهود �مل�رشية يف جمال �مل�صاحلة و��صتعادة �لوحدة، و�أكدت �لتز�مها بكل 

�إجناز  بهدف  عليها،  �ملتفق  �لقادمة  �الجتماعات  يف  �لفّعالة  م�صاركتها  وعلى  عليه،  �تفق  ما 

�لتقدم �ملطلوب. كما �أكدت �أهمية متكني �حلكومة و�رشورة �إجناز ذلك بالكامل، كخطوة �أوىل 

.
187

ال بّد منها

�الأمن  �أبحاث  �ل�صابق مو�صيه يعلون، خالل ندوة، يف معهد  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  تباهى وزير   •

�لقومي �الإ�رش�ئيلي، باأنه ال يوجد بني روؤ�صاء �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �أو �أع�صاء �لكني�صت من 

.
188

َقتََل �أكرث منه، وذلك يف �إ�صارة، على ما يبدو، �إىل �جلر�ئم �ملرتكبة بحّق �لفل�صطينيني

�أعلن وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل �لفل�صطيني �صبي �صيدم عن مو�فقة بريطانيا على �رشف   •

�إ�صهاماتها �ل�صنوية �لبالغة 20 مليون جنيه �إ�صرتليني )نحو 26.4 مليون دوالر( و�ملخ�ص�صة 

.
189

لدعم �ملو�زنة �لعامة لفل�صطني، مبا ي�صمل تخ�صي�ص جزء منها ل�صالح �لتعليم

االأحد، 2017/11/26

�جتماع  عقب  �لر�صمي،  فل�صطني  لتلفزيون  �ل�صيخ،  ح�صني  لفتح  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

حتى  يتعد  “مل  غزة  يف  �صالحياتها  ممار�صة  من  �لوفاق  حكومة  متكني  �إن  �ملركزية،  �للجنة 

�الآن 5l%“. وقال عز�م �الأحمد �إن “كل �لف�صائل يف �جتماع �لقاهرة �أجمعت على �أن �حلكومة 

حركة  قالت  جهتها،  ومن  غزة“.  يف  قائمة  �ملو�زية  �حلكومة  و�أن  �لتمكني،  يف  عر�قيل  �أمامها 

حما�ص �إنها �صهلت ت�صلّم �حلكومة �لفل�صطينية ملهامها يف قطاع غزة، تنفيذ�ً التفاق �مل�صاحلة. 

وقال �لقيادي يف حما�ص �صامي �أبو زهري، �إن فتح و�حلكومة و�ل�صلطة، حتى �للحظة، مل تنفذ 
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�أن �لعقوبات مل ترفع عن غزة بعد، بل يتم  �أي �صيء من ��صتحقاقات �تفاق �مل�صاحلة. و�أكد 

.
190

��صتخد�م تلك �لعقوبات مبنطق �البتز�ز الأهل غزة وفر�ص �أجندة عليهم

�أعقاب  يف  �حلريدية،  و�حلركة  �حلاكم  �لليكود  حزب  بني  �حلكومي  �الئتالف  �أزمة  �نتهت   •

�ملتطرفة“،  �الأرثوذك�صية  “�لف�صائل  وروؤ�صاء  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  بني  �جتماع 

�أيام  يف  �حلديد  �صكة  يف  �الأعمال  باأزمة  يتعلق  فيما  و�صطّي  حلٍّ  �إىل  �جلانبان  خالله  تو�صل 

�إغالق  عدم  “على  �لثانية،  �الإخبارية  �الإ�رش�ئيلية  �لقناة  بح�صب  �الأطر�ف،  و�تفق  �ل�صبت. 

�ملحال �لتجارية يف تل �أبيب خالل �أيام �ل�صبت، و�أن حركة �لقطار�ت خالل �أيام �الأ�صبوع لن 

تتاأثر“. ومّت تبني �قرت�ح باأن “ُي�صمح لوزير �لعمل باأن ياأخذ يف عني �العتبار �ل�صالمة �لعامة، 

يتعلق  فيما  �لعام“،  �حليّز  على  �ل�رشر  ودرجة  �ملوظف،  ورفاهية  �الإ�رش�ئيلية،  و�لتقاليد 

.
191

باأعمال �صيانة �صكة �حلديد

•  للمرة �الأوىل �صت�صغل جمند�ت مقاتالت �إ�رش�ئيليات ثالث دبابات. فقد بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

 .
192

بتدريب 13 جمندة كمقاتالت ل�صالح �ملدّرعات لت�صغيل دبابات

�الأقد�م،  على  �صري�ً  عبوره  يكن  �صياحي  م�صار  بناء  متويل  على  �الحتالل  حكومة  و�فقت   •

ياريف  �ل�صياحة  وزير  �أعلن  ما  بح�صب  �جلوالن،  وه�صبة  �ملحتلة  �لغربية  بال�صفة  وير 

ليفني. ورّحب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بالقر�ر �لذي ر�آه “�أ�صا�صياً“ لتعزيز 

�ل�صياحة. وقال ليفني �إن “�مل�صار �جلديد �صيعب مدينة �لقد�ص �لقدية و�أماكن حافلة بالتاريخ 

�ليهودي“. وبعد مو�فقة �حلكومة على �لتمويل، �صيتعني على جلنة موؤلفة من عدد من �لوزر�ء 

.
193

تقدمي �ملقرتحات للم�رشوع �لذي تبلغ ميز�نيته 10 ماليني �صيكل )نحو 2.8 مليون دوالر(

�رشطة  عنا�رش  �أن  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  �أجرته  �لذي  �لتحقيق  �أكد   •

“عاثو�  2017؛  يوليو  متوز/  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

وخربو�  �لرخام،  وحطمو�  حمتوياتها،  بع�ص  و�صادرو�  �الأذ�ن،  بغرفة  وعبثو�  فيه،  خر�باً 

�ملكلفة  جلانها  �إليها  تو�صلت  �لتي  �لفح�ص  نتائج  �إن  لها،  بيان  يف  �لد�ئرة،  وقالت  �ل�صجاد“. 

“دلت   ،2017/7/27–14 �لفرتة  �الأق�صى خالل  �مل�صجد  �الإ�رش�ئيلية بحّق  �النتهاكات  متابعة 

على وجود عبث وتخريب من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف معظم م�صليات ومر�فق �مل�صجد 

.
�الأق�صى خالل تلك �لفرتة“194

م�صاعد�ت  مل�رش  تقدم  “�إ�رش�ئيل“  �إن  يعلون  مو�صيه  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

متنوعة، منوهاً �إىل �أن م�رش و�الأردن تعلمان على من تعتمد�ن يف مو�جهة �الإرهاب ويف ق�صايا 

�إنه  يعلون  وقال  �الأمر“.  “حل�صا�صية  تفا�صيل  تقدمي  دون  بذلك  يكتفي  �أنه  مو�صحاً  �أمنية، 

.
195

يجب عدم �لك�صف عالنية عن م�صاعد�ت “�إ�رش�ئيل“ �إىل م�رش
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�أثناء �لتحقيق معه  قال جهاز �أمن �لدولة �للبناين �إن �ملمثل �مل�رشحي زياد عيتاين �عرتف يف   •

بجرم �لتخابر و�لتعامل مع “�إ�رش�ئيل“، بعد �إلقاء �لقب�ص عليه يوم �جلمعة 2017/11/24 يف 

.
196

�لعا�صمة بريوت

االإثنني، 2017/11/27

قال خليل �حلية ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف موؤمتر �صحفي، �إن �حلالة �الإعالمية   •

“ال تطمئن“. و�نتقد ت�رشيحات �صحفية لقياد�ت كبرية من فتح، قال �إنها “و�صعت �رشوطاً 
جديدة“ الإمتام �مل�صاحلة، م�صري�ً �إىل �أن “هناك �أطر�فاً تريد �النقالب على �مل�صاحلة“. ورف�ص 

ما يوّجه حلركته من قبل قياد�ت فتح من �تهامات، تتعلق باإعاقتها عملية “�لتمكني“. وحدد 

�ملقاومة“،  “�صالح  �لنقا�ص، وهي ملفات  “ملفات حمر�ء“ ال تقبل  ُتعّد  �إنها  ثالثة ملفات قال 

.
و“�ملوظفني“، و“�الأمن“197

نفت حركة فتح �أن تكون طرحت نزع �صالح �ملقاومة خالل جل�صات �حلو�ر �لفل�صطيني. وقال   •

�لناطق با�صم فتح �أ�صامة �لقو��صمي، للجزيرة، �إن �صالح �ملقاومة فعالً خط �أحمر، و�إن حركته 

مل تطرح �أبد�ً مو�صوع نزعه على طاولة �حلو�ر، موؤكد�ً �أن فتح حركة مقاومة، وتعرف قيمة 

ذلك �ل�صالح، على حّد تعبريه. و�أو�صح �لقو��صمي �أن فتح مل ت�صمع عن نزع �صالح �ملقاومة 

 .
198

�إال يف و�صائل �الإعالم من قادة حما�ص

�أكد حممد ��صتيه، ع�صو مركزية فتح، �أن حكومة �لوفاق �لوطني ��صتلمت �ملعابر يف قطاع غزة   •

على �أكمل وجه. وقال ��صتيه: “�إخو�ننا يف حركة حما�ص متعاونون على �أكمل وجه يف كل ما 

.
يتعلق مبفا�صل �مل�صاحلة يف قطاع غزة“199

يف  �ملوجودة   ،Gila Gamliel جملئيل  جيال  �الإ�رش�ئيلية  �الجتماعية  �مل�صاو�ة  وزيرة  قالت   •

م�رش للم�صاركة يف موؤمتر ن�صائي تابع لالأمم �ملتحدة، ووفقاً للقناة �لعبية �لثانية، يف حو�ر 

فيه  ليقيمو�  للفل�صطينيني  مكان  �أف�صل  �إن   ،Sovereignty Magazine �ل�صيادة  جملة  مع 

دولتهم هو �صيناء. وبح�صب �لقناة �لعبية، فاإن �خلارجية �مل�رشية طلبت ب�صكل ر�صمي من 

.
200

نظريتها �الإ�رش�ئيلية تو�صيح تلك �لت�رشيحات

قال د�ين د�نون، مندوب “�إ�رش�ئيل“ لدى �الأمم �ملتحدة، باأن لديه ن�صاطات ذ�ت طابع حو�ري   •

مع نظر�ء له من 12 دولة �إ�صالمية وعربية ممن ال تقيم عالقات ديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“. 

وقال �إن “بع�ص هوؤالء �ل�صفر�ء كانو� يتنقلون من مكان الآخر مبجرد م�صاهدتهم يل يف �أروقة 

.
�الأمم �ملتحدة، �أما �ليوم في�صافحوين ويتبادلون �لعناق معي“201
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�إىل  “�لقبة �حلديدية �لبحرية“  �أعلن �صالحا �جلو و�لبحرية �الإ�رش�ئيليان عن حتول منظومة   •

عمالنية، بعد �صل�صلة من جتارب �العرت��ص �لناجحة �لتي �أجريت يف عر�ص �لبحر، ��صتغرقت 

.
202

نحو عام ون�صف �لعام من �الإعد�د و�لفح�ص

 The Meir Amit �ال�صتخبار�تية  للمعلومات  عميت  مئري  مركز  عن  �صادر  تقرير  قال   •

Intelligence and Terrorism Information Center، �لتابع لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، 

ما.  بطريقة  حليفني  ود�ع�ص  “�إ�رش�ئيل“  �صيجعل  �صورية  يف  �الإير�ين  �لوجود  مو�جهة  �إن 

و�أ�صار �لتقرير، �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ مل تعد تخ�صى د�ع�ص بعد �صقوط م�رشوعها، و�الآن �لقلق 

.
203

�لرئي�صي يف تل �أبيب يتمحور حول �لوجود �الإير�ين يف �صورية

فل�صطني  �إن   ،Mandela Mandela مانديال  مانديال  �إفريقيا،  جنوب  يف  �لبملان  ع�صو  قال   •

.
204

تتعر�ص الأ�صوء �أنو�ع �لف�صل �لعن�رشي

الثالثاء، 2017/11/28

دعت �حلكومة �لفل�صطينية، خالل جل�صتها �الأ�صبوعية يف ر�م �هلل، �ملوظفني �لتابعني لل�صلطة   •

وقالت  �صنو�ت.  ع�رش  منذ  مرة  الأول  وذلك  �لوز�ر�ت،  يف  عملهم  �إىل  �لعودة  �إىل  �لفل�صطينية 

�لوطنية،  �مل�صاحلة  حتقيق  خلطو�ت  و��صح  ��صتباق  �حلكومة  قر�ر  �إن  فل�صطينية  ف�صائل 

يعيق  �لقر�ر  �أن  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  و�أكدت  �لوطني.  �لكّل  ت�رش  ومناكفات 

�مل�صاحلة ويهدف الإرباك �ل�صاحة �لفل�صطينية. و�صددت حركة حما�ص على �أن �لقر�ر خمالف 

“��صتعجال يف  �أ�صارت حركة �جلهاد �الإ�صالمي �إىل �أن �لقر�ر هو  2011. فيما  التفاق �لقاهرة 

.
غري مو�صعه، قد تعك�ص تد�عيات �صلبية على �إجر�ء�ت تطبيق �مل�صاحلة“205

�لتمكني  ��صتخد�م م�صطلح  �أن  ح�صن خري�صة،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �لثاين  �لنائب  �أكد   •

.
206

و�الإ�رش�ر عليه، يهدف �إىل تاأجيل �مل�صاحلة وتعطيلها

 Paul كاغامي  �لرو�ندي بول  بالرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �لتقى رئي�ص �حلكومة   •

من  “كجزء  كيغايل،  يف  جديدة  �إ�رش�ئيلية  �صفارة  �فتتاح  عن  و�أعلن  نريوبي،  يف   ،Kagame

بحث  كما  �الإفريقي.  �الإ�رش�ئيلي  �لتعاون  وتعميق  �إفريقيا  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتو�جد  تو�صيع 

.
نتنياهو وكاغامي �إمكانية فتح خّط طري�ن مبا�رش بني “�لبلدين“207

�إىل  �لدخول  من  �ل�صوي�رشية  �لوفود  منع  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قرر   •

توين  جوليان  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لدى  �ل�صوي�رشي  �ل�صفري  عقدها  لقاء�ت  بعد  غزة،  قطاع 

Julian Toni مع قياد�ت حركة حما�ص. وبح�صب �لقناة �لعبية �لثانية، فاإن من�صق عمليات 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �ملناطق �لفل�صطينية يو�آف مردخاي، توّجه بتو�صية �إىل ليبمان ملنع 

.
208

دخول �لوفود �ل�صوي�رشية �إىل قطاع غزة عب �ملعابر �الإ�رش�ئيلية
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�صادقت �للجنة �لوز�رية �الإ�رش�ئيلية ل�صوؤون �لت�رشيع، على تعديل “قانون �أ�صا�ص: �لقد�ص  •

Basic Law: Jerusalem the Capital of Israel“، مبا ي�صمح بف�صل خميم �صعفاط لالجئني 

�لثانية  للقر�ءتني  �لكني�صت،  يف  للت�صويت  لعر�صه  متهيد�ً  وذلك  �لقد�ص،  عن  عقب  وكفر 

.
209

و�لثالثة. و�أيد ت�صعة �أع�صاء كني�صت �قرت�ح �لقانون مقابل معار�صة �صبعة

 Agence لوكالة فر�ن�ص بر�ص Israel Chess Federation أعلن �الحتاد �الإ�رش�ئيلي لل�صطرجن�  •

France-Presse )AFP(l �أن �صبعة العبني قدمو� طلبات للح�صول على تاأ�صري�ت دخول �إىل 

26–2017/12/30، بعد �أن  �ل�صعودية للم�صاركة يف بطولة �صتجري يف �لريا�ص خالل �لفرتة 

.
210

�أعلن �الحتاد �لعاملي للعبة �أنه ي�صعى لت�صهيل ذلك

ك�صف مدير مركز �لتخطيط �لبديل �ملتخ�ص�ص يف �صوؤون �لبناء و�لتخطيط حنا �صويد �لنقاب   •

وقرية،  بلدة  �ألف  نحو  يف  �ل�صكن  من   1948 فل�صطينيي  ينع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  عن 

.
211

بحجة �أنها مبنية لليهود فقط

�أقامته �لبعثة �الإ�رش�ئيلية لدى �الأمم  قال نائب �لرئي�ص �الأمريكي مايك بين�ص، خالل �حتفال   •

�ل�صفارة  نقل  وكيفية  موعد  بجدية  يدر�ص  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  �إن  بنيويورك،  �ملتحدة 

�الأمريكية يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل �لقد�ص. و�أ�صاف بين�ص، يف �لوقت نف�صه، �أن تر�مب “ملتزم �أي�صاً 

.
باإحالل �ل�صالم يف �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني“212

االأربعاء، 2017/11/29

�أعلنت �لف�صائل �لفل�صطينية �تفاقها على تاأجيل عملية ت�صلم �حلكومة ملهامها يف قطاع غزة.   •

حركتا  �إن  �صحفي،  موؤمتر  خالل  عيطة،  �أبو  فايز  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  وقال 

من غزة  يف  ملهامها  �حلكومة  ت�صلم  عملية  ��صتكمال  تاأجيل  م�رش  من  طلبتا  وحما�ص   فتح 

خطو�ت  ل�صمان  �لرتتيبات  ��صتكمال  بهدف  وذلك   ،2017 دي�صمب  �الأول/  كانون   10 �إىل   1

.
213

�إجناز �مل�صاحلة

�أ�صدر رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً بوقف “جميع �لت�رشيحات �لتي تتناول   •

�مل�صاحلة �لوطنية و�ملت�صببني يف عرقلتها فور�ً، وذلك من �أجل �مل�صلحة �لوطنية �لفل�صطينية، 

.
وعالقاتنا مع �الأ�صقاء �مل�رشيني، مع �لتقيد �لفوري بالقر�ر، ولل�رشورة �لق�صوى“214

�أ�صدرت حمكمة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف تل �أبيب حكماً بال�صجن �ملوؤبد �أربع مر�ت و60 عاماً،   •

يف  نفذو�  �لذين  زين؛  ويون�ص  خمامرة،  وخالد  خمامرة،  حممد  �لفل�صطينيني:  �الأ�رشى  بحق 

جنود  �أربعة  مقتل  عن  �أ�صفرت  �أبيب،  بتل  جتاري  مركز  د�خل  نار  �إطالق  عملية   2016/6/8

.
215

و�إ�صابة �آخرين
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قال رئي�ص وفد �لبملان �الأوروبي ل�صوؤون �لعالقات مع فل�صطني، �إن �لوقت قد حان العرت�ف   •

�لدول �الأع�صاء يف �الحتاد بدولة فل�صطني م�صتقلة على حدود �صنة 1967، وعا�صمتها �لقد�ص. 

وطالب رئي�ص �لوفد، يف بيان ملنا�صبة �ليوم �لدويل للت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني، بتعليق 

.
216

�تفاقية �ل�رش�كة مع “�إ�رش�ئيل“، �إىل �أن تلتزم �لتز�ماً حقيقياً باحرت�م حقوق �الإن�صان

اخلمي�س، 2017/11/30

�أمنية،  جلنة  �صكلت  �لوز�رة  �إن  غزة:  بقطاع  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �لناطق  �لبزم،  �إياد  قال   •

و�صعت خاللها ت�صور�ت لدمج �الأجهزة �الأمنية �ل�صابقة مع �لقائمة يف غزة؛ موؤكد�ً �أن “�مللف 

.
�الأمني له �تفاق و��صح، وجاهزون لتطبيقه“217

قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �أحمد بحر، �إن حركة حما�ص م�صتمرة يف �إجناز   •

��صرت�تيجية وطنية لتحرير فل�صطني. و��صتهجن بحر قر�ر حكومة  بناء  �أجل  �مل�صاحلة من 

.
218

�حلمد �هلل �لقا�صي بعودة �ملوظفني �مل�صتنكفني ب�صكل ع�صو�ئي

.
219

ُقتل جندي �إ�رش�ئيلي طعناً يف عر�د ب�صحر�ء �لنقب، والذ منّفذ عملية �لطعن بالفر�ر  •

ق�صفت طائر�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عدة مو�قع للمقاومة �لفل�صطينية يف �أرجاء قطاع غزة.   •

و�أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن �صقوط جمموعة من قذ�ئف �لهاون على موقع ع�صكري �صمايل 

.
220

قطاع غزة

قال �الأمني �لعام ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي يو�صف بن �أحمد �لعثيمني، يف كلمة له بالدورة �لثالثة   •

ملوؤمتر حو�ر�ت �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط MED – Mediterranean Dialogues �لتي �نطلقت 

يكن ال  حلّها  وبدون  �ملنطقة،  يف  �الأكب  �لتحدي  ت�صكل  �لفل�صطينية  “�لق�صية  �إن  روما،   يف 

.
�حلديث عن تو�زنات �إقليمية ونظام �إقليمي جديد يحقق �الأمن و�ل�صلم و�ال�صتقر�ر“221

�حلرية  �أ�صطول  على  �العتد�ء  يف  “�إ�رش�ئيل“  حماكمة  عدم  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  قررت   •

�أعلنت �ملدعية �لعامة  2010، كما  �أيار/ مايو  �إىل غزة يف  Freedom Flotilla �لذي كان متجهاً 

�لتحقيق  باإغالق  يق�صي  �صابقاً  قر�ر�ً  موؤكدة   ،Fatou Bensouda �صودة  بن  فاتو  للمحكمة 

.
222

�الأويل

�أعلن ممثل �لهند لدى �ل�صلطة �لفل�صطينية عن تقدمي دعم بقيمة 1.25 مليون دوالر �أمريكي   •

.
223

لوكالة �الأونرو�

ك�صفت وزيرة �مل�صاو�ة �الجتماعية �الإ�رش�ئيلية جيال جملئيل عن حملة دولية تقودها تل �أبيب   •

ال�صتعادة ما تّدعي �أنها �أمالك يهود �لدول �لعربية و�إير�ن، �لذين مّت ��صتجالبهم لال�صتيطان 

.
224

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة
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�عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة م�رشوع �لقر�ر �ملعنون “�لقد�ص“؛ بتاأييد 151 ع�صو�ً،   •

مقابل �عرت��ص �صتة، و�متناع ت�صعة عن �لت�صويت. وكررت �جلمعية �لعامة يف �لقر�ر، �لتاأكيد 

على �أن �أي �إجر�ء�ت تتخذها “�إ�رش�ئيل“، لفر�ص قو�نينها وواليتها �لق�صائية و�إد�رتها على 

.
225

مدينة �لقد�ص، غري قانونية، وبالتايل فهي الغية وباطلة
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اجلمعة، 2017/12/1

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، ورئي�ص وفدها يف حو�ر�ت �مل�صاحلة، عز�م �الأحمد،   •

و�إعالن  غزة،  قطاع  �صّد  عقوبات  فر�ص  �أفكار  �قرتح  من  �أول  �إنه  �لنجاح،  قناة  عب  لقاء  يف 

�لقطاع “�إقليماً متمرد�ً“، بهدف ما و�صفه “�إخ�صاع حركة حما�ص“. وقال: “هذه �لعقوبات 

هي �حلل �الأف�صل للتعامل مع حما�ص“، م�صري�ً �إىل �أن قطاع “غزة طائرة خمطوفة وال تفاو�ص 

مع �خلاطفني، و�إذ� مل ير�صخو� يتّم مهاجمة �لطائرة، ويكون �ملخطوفون جزء�ً من �ل�صحايا. 

ويجب عدم �لر�صوخ لالإرهابيني �خلاطفني“. كما �نتقد �الأحمد حركة �جلهاد، قائالً �إن موقفها 

جتاه �مل�صاحلة “�صلبي“، و�تهم قادة �جلهاد مبحاولة �إف�صالها. وهو ما نفاه نائب �الأمني �لعام 

�الأخطاء و�لف�صل على  “�دعاء باطل، وحماولة هروب ورمي  �إنه  قائالً  �لنخالة  للحركة زياد 

.
�الآخرين“1

�إىل �لعا�صمة �الأمريكية �للو�ء ماجد فرج، مدير �ملخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية، للبحث  و�صل   •

مع �مل�صوؤولني �الأمريكيني يف �صاأن مبادرة �ل�صالم �الأمريكية، وم�صري مكتب بعثة فل�صطني، 

.
2
و�مل�صاحلة وق�صايا ثنائية

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة �إن �العرت�ف �الأمريكي   •

من  نف�صها  �لدرجة  على  ينطوي  �إليها،  �ل�صفارة  نقل  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل“،  كعا�صمة  بالقد�ص 

.
3
�خلطورة على م�صتقبل “عملية �ل�صالم“، ويدفع �ملنطقة �إىل مربع عدم �ال�صتقر�ر

ن�رشت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية تقرير�ً عن منع �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية مر�صى قطاع   •

�إعطاء  وعدم  للعالج،  �الأخ�رش  �خلط  ود�خل  و�لقد�ص  �ل�صفة  مل�صت�صفيات  �لتوجه  من  غزة 

ت�صاريح �لتنقل الأجل �لو�صول للم�صت�صفيات مما �أدى لوفاة بع�صهم. وبح�صب �ل�صحيفة، 

منحهم  رف�ص  مّت  �أن  بعد   2017 �صنة  بد�ية  منذ  توفو�  غزة  قطاع  من  مري�صاً  ع�رشين  فاإن 

.
4
ت�صاريح للعالج �لطبي يف �لوقت �ملنا�صب

“�لقد�ص  مدينة  و�صع  يف  تغيري  �أي  �أن  من  �جلبري  عادل  �ل�صعودي  �خلارجية  وزير  حّذر   •

�ل�رشقية“ �لفل�صطينية �صيوؤجج �لعامل �لعربي كله. و�أ�صاف �جلبري �أنه “ال يكن ت�صور حّل 

للنز�ع دون �إقامة دولتني تعي�صان جنباً �إىل جنب“. و�صدد �لوزير �ل�صعودي على �أن م�صائل 

.
5
�لقد�ص وعودة �لالجئني �لفل�صطينيني و�لتعوي�صات يجب �أن يكون لها حلول



516

اليوميات الفل�سطينية

ال�صبت، 2017/12/2

�لو�قعة  �لك�صوة،  مدينة  قرب  �ل�صوري  للجي�ص  مو�قع  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت  ��صتهدفت   •

�إعالمية وميد�نية، فاإن �لغارة  15 كم منها. وبح�صب م�صادر  جنوب دم�صق، على بعد نحو 

عن  �الإفادة  دون  من  �ل�صوري،  �جلي�ص  فرق  الإحدى  تابعة  خمازن  ��صتهدفت  �الإ�رش�ئيلية 

.
6
وقوع �إ�صابات ب�رشية

طالبت حركة حما�ص �حلكومة �لفل�صطينية بالقيام مب�صوؤولياتها جتاه قطاع غزة، ويف مقدمتها   •

�ملقابل قالت �حلكومة  �إنقاذ وطني. يف  ��صتقالتها وت�صكيل حكومة  �أو تقدمي  �لعقوبات،  رفع 

�إن ت�رشيحات حما�ص متثل تر�جعاً و��صحاً عن �مل�صاحلة �لوطنية، وتن�صف جميع �جلهود 

.
7
�لر�مية الإنهاء �النق�صام

و�صل �إىل �لقاهرة عز�م �الأحمد، م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف حركة فتح، يف زيارة مل�رش يبحث   •

حركة  من  وفد  و�صل  فيما  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  �تفاق  ومتابعة  �لتطور�ت  �آخر  خاللها 

حما�ص برئا�صة يحيى �ل�صنو�ر �إىل �لقاهرة للقاء م�صوؤولني م�رشيني وبحث حّل �خلالفات مع 

.
8
حركة فتح

حذر �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي خالد �لبط�ص من �أن �مل�صاحلة �لفل�صطينية يف خطر   •

حقيقي، د�عياً �لرئي�ص حممود عبا�ص �إىل �لتدخل الإنقاذ �ملوقف. كما رف�ص �لبط�ص م�صطلح 

�أن  �أخالقي ووطني ونذ�لة  “عيب  �أنه  للمماطلة، م�صيفاً  �إنه جمرد �صماعة  “�لتمكني“، وقال 
معطلني  ن�صبح  ذلك  عن  نتحدث  وعندما  غزة،  قطاع  �إىل  �لكهرباء  الإعادة  بع�صنا  ن�صتعطف 

�أن تلقي قنبلتها  “كان يفرت�ص باحلكومة قبل  �إنه  للم�صاحلة“. و�نتقد بط�ص �حلكومة قائالً 

قبل �أيام حول �ملوظفني، �أن تلتئم �للجنة �الإد�رية و�لقانونية �مل�صرتكة ملتابعة ملف �ملوظفني 

.
وت�صكينهم وهيكلتهم“9

باإن�صاء  الإير�ن  ت�صمح  لن  “�إ�رش�ئيل“  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

موؤمتر فيه  خاطب  م�صور  فيديو  �رشيط  يف  نتنياهو،  و�أكد  �صورية.  يف  ع�صكرية  قو�عد   �أي 

�صابان Saban، �أن “�إ�رش�ئيل“ لن ت�صمح الإير�ن، �لتي ت�صعى لتدمري “�إ�رش�ئيل“، بتطوير �أي 

.
10

�أ�صلحة نووية

�ملايل  �لف�صاد  ف�صائح  على  لالحتجاج  �أبيب  تل  يف  �الإ�رش�ئيليني  من  �الآالف  ع�رش�ت  تظاهر   •

�لتي تالحق م�صتويات �صيا�صية �إ�رش�ئيلية رفيعة، ويف �ملقدمة منها رئي�ص �حلكومة بنيامني 

.
11

نتنياهو

ر�صدت تقرير �أعدته حركة حما�ص 2,321 �عتد�ًء لقو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�مل�صتوطنني،   •

و�أفاد  و�لقد�ص.  �لغربية  بال�صفة  �لفل�صطينيني  بحّق   ،2017 نوفمب  �لثاين/  ت�رشين  خالل 
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 �لتقرير باأن �أبرز �النتهاكات ��صت�صهاد مو�طن فل�صطيني، و�عتقال 475 �آخرين؛ بينهم 114 يف

،335 و�خلليل  �نتهاكاً،   372 �صهدت  �لقد�ص  �أن  �ملعطيات  و�أو�صحت  وحدها.   �لقد�ص 

 وبيت حلم 291. وقد �صملت �النتهاكات نحو 830 مد�همة و�قتحام للمناطق، و�أكرث من 188 حالة

منع �صفر، وم�صادرة 24 ممتلكاً، وهدم 18 منزالً، ن�صفها يف �لقد�ص، باالإ�صافة �إىل 22 عملية 

.
12

�قتحام للم�صجد �الأق�صى نفذها 1,982 م�صتوطناً، و�إبعاد مقد�صيني �ثنني عنه

�أكد �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �رشورة   •

�أجل  من   ،1967 حدود  وفق  �ل�رشقية“  “�لقد�ص  وعا�صمتها  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  �إقامة 

�أهمية  �لرتكي على  �لرئي�ص  �الأو�صط. و�صدد  �ل�رشق  �لد�ئم و�ال�صتقر�ر يف  “�ل�صالم“  �إر�صاء 

جلميع  بالن�صبة  �لتاريخي  و�صعه  على  و�حلفاظ  �ل�رشيف،  و�حلرم  �لقد�ص  مدينة  قد�صية 

.
13

�لبلد�ن �الإ�صالمية

االأحد، 2017/12/3

�مل�صجد  يف  �ل�صخرة  قبة  م�صجد  �صحن  باحة  �إىل  �ليهود  �مل�صتوطنني  من  جمموعة  �صعدت   •

�الأق�صى �ملبارك وجتولت فيه، يف خطوة و�صفتها د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص باأنها 

.
14

��صتفز�زية وغري م�صبوقة

�ل�صفارة  بنقل  �الأمريكي  �لقر�ر  �أن  بحر  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  �أكد   •

�الأر�ص  �صي�صعل  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  عا�صمة  بالقد�ص  و�العرت�ف  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية 

حتت �أقد�م �الحتالل وقطعان �مل�صتوطنني، كما �أنه من �صاأنه �أن يقود �الأو�صاع يف �ملنطقة نحو 

.
15

�النفجار �ملحتم، وينذر بتطور�ت خطرية تهدد �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة باأ�رشها

ت�رشيح  يف  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  �أكد   •

دولية  بفو�صى  �صيت�صبب  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  �أن  �صحفي، 

.
16

خطرية

حّذر �ملتحدث با�صم حركة فتح �أ�صامة �لقو��صمي من تد�عيات �عرت�ف �أمريكا بالقد�ص عا�صمة   •

�إ�صعال  �إىل  ف�صيوؤدي  مّت  �إذ�  ذلك  �إن  وقال  �إليها،  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  �أو  �الحتالل  لدولة 

.
17

�لعنف يف �ملنطقة

�أجرى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �ت�صاالً هاتفياً مع �الأمني �لعام   •

جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو �لغيط، حّذر فيه من خطورة �لتوجهات �الأمريكية جتاه مدينة 

هذ�  تد�عيات  لبحث  �لعربية  للجامعة  طارئ  �جتماع  عقد  �رشورة  �إىل  ودعا  �ملحتلة،  �لقد�ص 

.
18

�الأمر وخطورته، م�صري�ً �أن ق�صية �لقد�ص ت�صكل عن�رش �إجماع لدى �الأمة
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بالقد�ص  �ملباين  �أحد  يف  “فعلياً“  جتري  ��صتعد�د�ت  عن  �لنقاب  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ك�صفت   •

�ملحتلة، متهيد�ً لقر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �خلا�ص بنقل �صفارة بالده من تل �أبيب 

.
19

�إىل �لقد�ص

 Ksenia �صفيتلوفا  ك�صينيا  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  عن  �لكني�صت  ع�صو  تقدمي  عن  �لك�صف   •

�أجري يف  للت�صويت عليه، خالل موؤمتر  �لكني�صت  قانون يف  �قرت�ح م�رشوع  Svetlova عن 

�لكني�صت يف 2017/11/29 حول �لعالقة بني “�إ�رش�ئيل“ و�ل�صعب �لكردي، يهدف �إىل ��صتثناء 

على  حتظر  �لتي  �لقو�نني  من  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �الأكر�د  ل�صيطرة  �خلا�صعة  �ملناطق  جميع 

.
�الإ�رش�ئيليني �ل�صفر �إىل �أو �لقيام باأعمال جتارية يف “دول عدو“20

Central Intelligence Agency )CIA(l �الأمريكية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  مدير  حتدث   • 

مايك بومبيو Mike Pompeo عما و�صفه بـ“تعاون �ل�صعودية و�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاد بومبيو يف 

ندوة له مبنتدى ريغان Reagan �ل�صنوي للدفاع جنوب كاليفورنيا، بالتحوالت �لتي طر�أت 

على �ل�صيا�صة �ل�صعودية يف �الآونة �الأخرية. وقال بومبيو: “�ل�صعودية م�صتعدة للعمل بجانب 

�رشكائنا �خلليجيني ب�صورة قوية، كما ر�أيناهم، مع �الإ�رش�ئيليني للت�صدي لالإرهاب يف جميع 

.
�أنحاء �ل�رشق �الأو�صط“21

االإثنني، 2017/12/4

�أعلن �لبيت �الأبي�ص �أن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �أّجل قر�ره ب�صاأن نقل �صفارة بالده   •

.
من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، على �أن يتخذ �لقر�ر يف هذ� �ل�صاأن “خالل �الأيام �لقليلة �لقادمة“22

عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  عن  نيابة  عمرو،  �أبو  زياد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  نائب  �أبلغ   •

بالقد�ص  �العرت�ف  �أو  �لقد�ص،  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  �أن  �لقد�ص  يف  �الأمريكي  �لقن�صل 

كعا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ من قبل �الإد�رة �الأمريكية “هو �أمر مرفو�ص وينطوي على خماطر ال 

حتمد عقباها“، م�صري�ً �إىل �أن ذلك يحرر �لقيادة �لفل�صطينية من �أي تفاهمات �صابقة مع �الإد�رة 

�لدولية نبيل  لل�صوؤون �خلارجية و�لعالقات  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �الأمريكية. وقال م�صت�صار 

�صعث �إنه يف حال �أقدم �لرئي�ص �الأمريكي على تنفيذ قر�ره ب�صاأن �لقد�ص فـ“نحن لن يكون لنا 

.
�أي ��صتعد�د للقبول باأي عملية �صالم ترعاها �لواليات �ملتحدة �الأمريكية“23

حّذرت دول عربية و�إ�صالمية من مغبة �إقد�م �لواليات �ملتحدة على �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة   •

نقل  بعدم  �ملتحدة  �لواليات  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  وطالب  لـ“�إ�رش�ئيل“. 

وذلك  �ملنطقة؛  يف  �لتوتر  تاأجيج  �إىل  �صيوؤدي  �لقر�ر  هذ�  �أن  من  حمذر�ً  �لقد�ص،  �إىل  �صفارتها 

خالل �ت�صال هاتفي �أجر�ه، مع وزير �خلارجية �الأمريكي ريك�ص تيلر�صون. كما حّذر وزير 

.
24

�خلارجية �الأردين �أين �ل�صفدي، خالل حمادثات مع تيلر�صون، من خطورة ذلك
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�أّكد �ملتحدث با�صم �حلكومة �لرتكية بكر بوزد�غ Bekir Bozdağ �أن موقف تركيا حيال و�صع   •

مدينة �لقد�ص، ثابت ولن يتغري، و�أنقرة لن تقبل باالأمر �لو�قع جتاه حماوالت تغيري �لو�صع 

�لقائم فيها. و�أعرب بوزد�غ عن �أمله يف �أال يتم �تخاذ �أي خطو�ت حيال �لو�صع يف �لقد�ص، قد 

.
25

توؤدي �إىل ��صتباكات وكو�رث جديدة يف �ملنطقة

عا�صمة  �لقد�ص  مبدينة  �العرت�ف  من  لها،  بيان  يف  �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة  حذرت   •

�أو نقلها للمدينة، باعتبار ذلك �عتد�ء  �إن�صاء �أي بعثة ديبلوما�صية يف �لقد�ص  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل“، 

و�حلقوق  و�مل�صلمني،  �مل�صيحيني  حقوق  وعلى  و�الإ�صالمية،  �لعربية  �الأمتني  على  �رشيحاً 

.
26

�لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني، مبا فيها حقه بتقرير �مل�صري

قال مكتب �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل ماكرون، يف بيان له، �إنه �أبلغ نظريه �الأمريكي دونالد   •

عا�صمة  بالقد�ص  �أحادية  ب�صورة  �ملتحدة  �لواليات  تعرتف  �أن  �إمكانية  من  قلق  باأنه  تر�مب 

.
لـ“�إ�رش�ئيل“27

�ل�صيني  �ل�صيوعي  �أعمال �حلو�ر بني �حلزب  �مل�صاركة يف موؤمتر  �لدول  153 حزباً من  وّقع   •

ووفود حزبية من خمتلف �لعامل �ملنعقد يف بكني، على بيان ت�صامني مع �ل�صعب �لفل�صطيني 

�صّد �لقر�ر �الأمريكي بنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص �ملحتلة. وقال �ملوّقعون على �لبيان: “نوؤكد باأن 

�لفل�صطيني بتقرير م�صريه و�إقامة  �لثابتة لل�صعب  ]هو[ �لذي ي�صمن �حلقوق  �لعادل  �حلّل 

.
�لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود �لر�بع من حزير�ن 1967، وعا�صمتها �لقد�ص“28

�أعلن رئي�ص مكتب متثيل جمهورية �أملانيا �الحتادية يف ر�م �هلل تقدمي حكومة بالده دعماً مادياً   •

 .
29

بقيمة 53 مليون يورو )نحو 63 مليون دوالر( للحكومة �لفل�صطينية

الثالثاء، 2017/12/5

�الأمريكي  �لرئي�ص  من  هاتفياً  �ت�صاالً  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  تلقى   •

�لقد�ص. وقال  �إىل  �أبيب  �الأمريكية من تل  �ل�صفارة  �أطلعه على نيته نقل  دونالد تر�مب، حيث 

مثل  تد�عيات  خطورة  من  حّذر  عبا�ص  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق 

�لبيت  �أعلن  كما  و�لعامل.  �ملنطقة  يف  و�ال�صتقر�ر  و�الأمن  �ل�صالم“  “عملية  على  �لقر�ر  هذ� 

�أن تر�مب حتّدث هاتفياً مع كل من �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، و�لرئي�ص �مل�رشي  �الأبي�ص 

�لو�صع معهم  وبحث  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  ورئي�ص  �ل�صي�صي،  �لفتاح   عبد 

.
30

يف �لقد�ص

�ت�صال  تر�مب، خالل  �الأمريكي دونالد  للرئي�ص  �لعزيز  �صلمان بن عبد  �ل�صعودي  �مللك  �أكد   •

هاتفي، �أن �أي �إعالن �أمريكي ب�صاأن و�صع �لقد�ص ي�صبق �لو�صول �إىل ت�صوية نهائية �صي�رش 
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�أن من �صاأن هذه �خلطوة �خلطرية  �لتوتر باملنطقة، م�صدد�ً على  �ل�صالم ويزيد  مبفاو�صات 

��صتفز�ز م�صاعر �مل�صلمني كافة حول �لعامل، نظر�ً ملكانة �لقد�ص �لعظيمة، و�مل�صجد �الأق�صى 

.
31

�لقبلة �الأوىل للم�صلمني

�لعربية  �لدول  لزعماء  ر�صالة  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بعث   •

و�الإ�صالمية، و�الأمني �لعام ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، و�الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، 

وهيئات ومنظمات عربية ودولية، �أكد فيها �أن �إقد�م �الإد�رة �الأمريكية على �العرت�ف مبدينة 

.
32

�لقد�ص عا�صمة لدولة �الحتالل، ونقل �صفارتها للقد�ص جتاوز لكل �خلطوط �حلمر�ء

يطلب  �لوزر�ء“  �إىل  بـ“تعليمات  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  مكتب  بعث   •

“�لتز�م �ل�صمت“، وجتنب �لتعقيب يف م�صاألة نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وذلك  فيها 

وبح�صب موقع و�ال �لعبي. وقال نتنياهو �إن �الأجهزة �الأمنية ت�صتعد ل�صيناريو ت�صعيد يف 

.
33

�أعقاب �الإعالن �ملحتمل

Zehava Gal-On، قولها،  نقل موقع و�ال �لعبي عن رئي�صة حزب مريت�ص زهافا غلوؤون   •

�إن �لتوقيت �حلايل لنقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص “�صيخدم حكومة نتنياهو، وقد يوؤدي 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  يثبّت  لن  �ل�صفارة  “نقل  �إن  قائلة  و�أ�صافت  له“.  مبر  ال  �نفجار  �إىل 

�لقد�ص“. وو�صفت قر�ر تر�مب بنقل �ل�صفارة باأنه قر�ر “متهور وغري م�صوؤول، ومن �صاأنه 

.
�أن يوؤدي �إىل ��صتعال �ملنطقة برمتها“34

�العرت�ف  م�صاألة  �إن  حنا  �هلل  عطا  �ملطر�ن  �الأرثوذك�ص  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  قال   •

�لفل�صطيني، و��صتفز�ز لالأمة  �ل�صعب  �لقد�ص عا�صمة لدولة �الحتالل، ��صتفز�ز لكل  مبدينة 

.
35

�لعربية، ويندرج يف �إطار �النحياز و�لدعم �لكلي لالحتالل و�صيا�صاته

�لعالقات  لقطع  توؤدي  قد  �لقد�ص  م�صاألة  �إن  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

�لديبلوما�صية مع “�إ�رش�ئيل“، ووّجه حديثه �إىل �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب قائالً خالل 

كلمة له �أمام �لكتلة �لبملانية حلزب �لعد�لة و�لتنمية: “�أقول لل�صيد تر�مب: �لقد�ص خّط �أحمر 

.
بالن�صبة لنا“36

�لقانوين  �لو�صع  تغيري  من  �لطارئ،  �جتماعه  خالل  �لعربية،  �لدول  جامعة  جمل�ص  حّذر   •

�الحتالل،  لدولة  عا�صمة  �لقد�ص  “مبدينة  �العرت�ف  �إن  وقال  �لقد�ص،  ملدينة  و�لتاريخي 

�الأمة  على  �عتد�ًء �رشيحاً  ُيعّد  �ملدينة،  �إىل  نقلها  �أو  �لقد�ص،  �أي بعثة دبلوما�صية يف  �إن�صاء  �أو 

.
�لعربية، وحقوق �ل�صعب �لفل�صطيني وجميع �مل�صلمني و�مل�صيحيني“37

فور�ص تايلور  قانون  م�رشوع  على  باالإجماع  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  �صّوت   • 

دفع  و��صلت  طاملا  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �أمريكية  م�صاعد�ت  لوقف   Taylor Force Act
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�الأمو�ل لعائالت فل�صطينيني حكمت عليهم “�إ�رش�ئيل“، �أو �عتقلتهم �إثر وقوع �عتد�ء�ت �صّد 

.
38

مو�طنني �إ�رش�ئيليني و�أمريكيني

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني “�إن �الحتاد   •

�لدولتني“.  حّل  تفعيل  بهدف  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  عملية  ��صتئناف  يدعم  �الأوروبي 

تيلر�صون:  ريك�ص  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  مع  �صحفي  موؤمتر  يف  موغرييني،  و�أ�صافت 

“نرى �رشورة جتنب �أي عمل يقو�ص هذه �جلهود، و�إيجاد و�صيلة حلّل �لو�صع �مل�صتقبلي 
م�صرتكة  عا�صمة  ت�صبح  �أن  يجب  “�لقد�ص   �أن  و�أكدت  �لدولتني“.  لكلتا  كعا�صمة  للقد�ص 

.
للدولتني“، م�صددًة على �أن “و�صع �لقد�ص يجب �أن يحّل عب �لتفاو�ص“39

�لقد�ص،  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لكندية  �ل�صفارة  تنقل  لن  �أنها  �لكندية  �لفيدر�لية  �حلكومة  �أكدت   •

عا�صمة  بالقد�ص  تعرتف  ال  ز�لت  ما  �أنها  �أكدت  كما  �أبيب،  تل  يف  �صفارتها  على  و�صتبقي 

لـ“�إ�رش�ئيل“. وقال �ملتحدث با�صم �خلارجية �لكندية، يف بيان له، “�إن موقف كند� من �لقد�ص 

مل يتغري“، مبيناً �أن موقف كند� هو �أن و�صع �لقد�ص ال يكن حله �إال كجزء من ت�صوية عامة 

.
40

للنز�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

�أكد عدنان �أبو ح�صنة، �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو�، �أن هذه �ملنظمة �لدولية، تعاين من   •

�إن  �أبو ح�صنة  عجر مايل كبري، يفوق ذلك �لعجز �لذي كان قائماً يف �ل�صنو�ت �ملا�صية، وقال 

.
41

�لعجز �ملايل �حلايل يبلغ 60 مليون دوالر

للبحوث �لعلمية قرب قرية  نّفذ �لطري�ن �حلربي �الإ�رش�ئيلي غار�ت جوية ��صتهدفت مركز�ً   •

.
42

جمر�يا، يف منطقة قد�صيا مبحافظة ريف دم�صق جنوب �صورية

االأربعاء، 2017/12/6

�أعلن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �عرت�ف �لواليات �ملتحدة بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“،   •

وقرر نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وقام تر�مب بتوقيع �ملر�صوم بح�صور ح�صد كبري من 

�ل�صحفيني وم�صاعدي �لبيت �الأبي�ص، م�صري�ً �إىل �أن �لقر�ر يعك�ص “نهجاً جديد�ً“ �إز�ء �ل�رش�ع 

�لعربي �الإ�رش�ئيلي. وقال تر�مب: “�آن �الأو�ن لالعرت�ف ر�صمياً بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل“، 

كانت  �لقد�ص  �أن  �إىل  م�صري�ً  بحقيقة“،  �الإقر�ر  من  �أقل  �أو  �أكرث  لي�ص  “هذ�  باأن  قر�ره  وبرر 

“�لعا�صمة �ملختارة لل�صعب �ليهودي يف �لع�صور �لقدية“. ودعا تر�مب “جميع �الأطر�ف �إىل 
�لذي  �لهيكل  �لر�هن على ما هو عليه يف �الأماكن �ملقد�صة بالقد�ص، وبينها جبل  �لو�صع  �إبقاء 

ي�صمى كذلك �حلرم �ل�رشيف“. ووعد تر�مب يف كلمته بـ“بذل ق�صارى جهده من �أجل �الإيفاء 

الأهم  “حا�صنة  باأنها  �لقد�ص  تر�مب  وو�صف  �لدولتني“.  حّل  �إىل  بالتو�صل  بالده  بالتز�م 

�أن تظل  �أنه من �ل�رشوري  �إىل  “�إ�رش�ئيل“، م�صيفاً  �إىل  �إ�صارة  �لديوقر�طيات يف �ملنطقة“، يف 
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“مكاناً للعبادة لليهود و�مل�صيحيني و�مل�صلمني“. وو�صفت �صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
.
يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إعالن تر�مب بـ“�لقر�ر �ل�صجاع و�خلطوة �لتي طال �نتظارها“43

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف خطاب �ألقاه تعقيباً على �إعالن تر�مب �لقد�ص   •

عا�صمة لدولة �الحتالل: �إن “هذه �الإجر�ء�ت �مل�صتنكرة و�ملرفو�صة ت�صكل تقوي�صاً متعمد�ً 

“�أجل حتقيق �ل�صالم، ومتثل �إعالناً بان�صحاب �لواليات �ملتحدة  جلميع �جلهود �ملبذولة من 

�ل�صالم“. وقال  �ملا�صية يف رعاية عملية  �لعقود  تلعبه خالل  �لذي كانت  �لدور  من ممار�صة 

�أي  �لليلة لن يغري من و�قع مدينة �لقد�ص، ولن يعطي  “�إن قر�ر �لرئي�ص تر�مب هذه  عبا�ص، 

�إ�صالمية، عا�صمة  �رشعية الإ�رش�ئيل يف هذ� �ل�صاأن، كونها مدينة فل�صطينية عربية م�صيحية 

.
دولة فل�صطني �الأبدية“44

حت�صيل  �إمكانية  “وهم“  من  �لتخلّ�ص  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  حما�ص  حركة  دعت   •

�حلقوق عب م�صار �لت�صوية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حتت رعاية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 

�لتي تعتزم نقل �صفارتها �إىل �لقد�ص، و�العرت�ف باالأخرية عا�صمة لدولة �الحتالل. وطالبت 

.
45

�حلركة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ب�صحب �عرت�فها بدولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

نّظمت �لف�صائل �لفل�صطينية يف قطاع غزة وقفة جماهريية تنديد�ً باإعالن تر�مب نقل �ل�صفارة   •

�الأمريكية �إىل �لقد�ص و�العرت�ف بها عا�صمة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي. وو�صفت �لف�صائل، مبا 

فيها حركة فتح، �الإعالن مبثابة �حتالل �أمريكي ملدينة �لقد�ص، موؤكدًة على �رشورة �الإ�رش�ع 

.
46

يف حتقيق خطو�ت �مل�صاحلة للت�صدي لذلك �لقر�ر

�ملتحدة  �لواليات  �عرت�ف  تر�مب  باإعالن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  رّحب   •

بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ ونقل �صفارة �لواليات �ملتحدة �إىل �ملدينة، وقال: “هذ� هو يوم 

تاريخي. ت�رشيحات �لرئي�ص تر�مب هي عبارة عن عالمة مهمة يف تاريخ �أور�صليم. �لرئي�ص 

�إىل �ل�صري على  �أخرى  “دوالً  تر�مب، ن�صكرك على قر�رك �لعادل و�ل�صجاع“. ودعا نتنياهو 

خطى �لواليات �ملتحدة. و�أقول لكم �إن ت�رشيحات �لرئي�ص تر�مب ت�صاعد يف دفع �ل�صالم قدماً 

الأنها تربط جميع �الأطر�ف بالو�قع على �الأر�ص“، م�صدد�ً على �أنه �صيو��صل “مّد يدنا لل�صالم 

�إىل �لفل�صطينيني و�إىل جري�ننا جميعاً. �صيدي �لرئي�ص، �لتاريخ و�ل�صعب �ليهودي �صيتذكر�ن 

.
قر�رك �ل�صجاع من هذ� �ليوم �إىل �الأبد. �صكر�ً لك“47

بني  �ل�صالم  �صيهدد  تر�مب  �إعالن  �إن  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  قال   •

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، م�صدد�ً على �أن و�صع �لقد�ص ال يكن حتديده �إال عب �لتفاو�ص. 

و�أ�صار غوتريي�ص �إىل �أنه ال بديل عن حّل �لدولتني، و�عتبار �لقد�ص عا�صمة لكل من “�إ�رش�ئيل“ 

.
48

وفل�صطني
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طفئت �أنو�ر �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك يف �لقد�ص، و�أنو�ر �صجرة عيد �مليالد يف بيت حلم، �حتجاجاً 
ُ
�أ  •

.
49

على �إعالن تر�مب، وفقاً ل�صور ن�رشها نا�صطون على �صبكات �لتو��صل �الجتماعي

�أعربت �ل�صعودية عن ��صتنكارها و�أ�صفها �ل�صديد الإعالن تر�مب، مبا يثله من �نحياز كبري   •

�صّد حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني �لتاريخية و�لثابتة يف �لقد�ص. وقال �لديو�ن �مللكي �ل�صعودي، 

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  �صديد،  باأ�صف  “تابعت،  �ل�صعودية  �ململكة  �إن  له،  بيان  يف 

تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل ونقل �صفارتها �إليها. وقد �صبق حلكومة �ململكة 

�أن حّذرت من �لعو�قب �خلطرية ملثل هذه �خلطوة غري �ملبرة وغري �مل�صوؤولة“. ومن جهتها، 

�أكدت هيئة كبار �لعلماء �ل�صعودية �ملكانة �لعظيمة للقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى يف �لدين �الإ�صالمي 

�حلنيف، موؤكدة يف ذ�ت �لوقت �أن “�ل�صالم“ )بني �لفل�صطينيني و�الحتالل �الإ�رش�ئيلي( ُيبنى 

.
على “�حلّق و�لعدل و�الإن�صاف“50

�إعالن تر�مب ب�صاأن  �إن  �آل ثاين  �ل�صيخ حممد بن عبد �لرحمن  قال وزير �خلارجية �لقطري   •

ق�صية  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ل�صالم“،  م�صاعي  كل  على  باالإعد�م  وحكم  خطري،  “ت�صعيد  �لقد�ص 

�إذ للمدينة  �لفل�صطيني فقط، بل كافة �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية،  �لقد�ص ال مت�ّص �ل�صعب 

.
51

مكانة خا�صة

�أعربت �لكويت عن �أ�صفها الإعالن تر�مب، و�أعربت عن قلقها من �لتد�عيات �خلطرية لالإعالن،   •

موؤكدة �أن �إعالن تر�مب يثل �إخالالً لعملية �لتفاو�ص �ملتو�زنة لـ“عملية �ل�صالم“ يف �ل�رشق 

.
52

�الأو�صط

د�ن وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو �إعالن تر�مب، م�صدد�ً على �أن مدينة �لقد�ص   •

ال يكن �أن ت�صبح عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ باإعالن دولة ما. و�صدد جاوي�ص �أوغلو �إىل �أن �خلطوة 

.
�لتي �تخذها تر�مب “خاطئة، وغري م�صوؤولة �إىل حّد كبري“53

دعا �لبابا فر�ن�صي�ص Pope Francis �إىل �حرت�م �لو�صع �لقائم يف �لقد�ص و�لتحلي بـ“�حلكمة   •

و�حلذر“، وقال �لبابا، قبل وقت من �إعالن تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، 

.
54

“ال يكنني �أن �أكتم قلقي �لكبري حيال �لو�صع �لذي ن�صاأ يف �الأيام �الأخرية“ حول �لقد�ص
�إعالن  على  تو�فق“  “ال  �ملتحدة  �ململكة  �أن  ماي  ترييز�  �لبيطانية  �حلكومة  رئي�صة  �أعلنت   •

تر�مب، قبل �لتو�صل �إىل �تفاق نهائي حول و�صعها. وقالت ماي، يف بيان لها: �إن هذ� �لقر�ر 

.
55

“ال ي�صاعد ب�صيء“ يف �لتو�صل �إىل “�ل�صالم“ باملنطقة
قالت �مل�صت�صارة �الأملانية �أجنيال مريكل �إن حكومتها ال تدعم �إعالن تر�مب، الأن و�صع �لقد�ص   •

.
56

ال يكن �لتفاو�ص ب�صاأنه، �إال يف �إطار حّل �لدولتني
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�أعلنت جمهورية �لت�صيك �أنها تعرتف بـ“�لقد�ص �لغربية“ عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، مع �الإ�صارة   •

نتائج  �إىل  باال�صتناد  “�صيح�صل  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �صفارتها  نقل  �أن  �إىل  ذ�ته  �لوقت  يف 

يف  �لت�صيكية،  �خلارجية  وقالت  و�لعامل“.  باملنطقة  رئي�صيني  �رشكاء  مع  جتريها  مفاو�صات 

“�ليوم، وقبل �لتوقيع على معاهدة �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، تعتب  بيان لها، �إن 

 .
جمهورية �لت�صيك �لقد�ص عا�صمة م�صتقبلية الإ�رش�ئيل وللدولة �لفل�صطينية �لتي �صتُقام“57

�أكدت وز�رة �خلارجية �ملك�صيكية �أنها لن تنقل �صفارتها يف “�إ�رش�ئيل“ �إىل �لقد�ص �ملحتلة قبل   •

.
�أن يتم �لتو�صل �إىل �تفاقية نهائية حول م�صري �ملدينة بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“58

اخلمي�س، 2017/12/7

�إىل يوم غ�صب  “جماهري �صعبنا  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  دعا رئي�ص   •

وحترك و��صع، �جلمعة، الإطالق �نتفا�صة جديدة بعنو�ن “حرية �لقد�ص و�ل�صفة“، رد�ً على 

مبدينة  عقد  له  خطاب  يف  هنية  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل“.  عا�صمة  �لقد�ص  �إعالن  �الأمريكي  �لقر�ر 

�إعالن  بعد  تاريخي  �لعربية و�الإ�صالمية متّر مبنعطف  �لفل�صطينية و�الأمة  �لق�صية  �إن  غزة، 

تر�مب. و�أ�صاف: “�إننا �ليوم �أمام حتد ٍ�صافر و��صرت�تيجي يهدد وجودنا“، د�عياً �إىل عقد قمة 

عربية عاجلة، لرتميم �مل�صهد �لعربي يف وجه �لعدو�ن �الأمريكي �الإ�رش�ئيلي. وطالب �ل�صلطة 

.
�لفل�صطينية “باأن متلك �جلر�أة و�ل�صجاعة �لوطنية و�إعالن حتللها من �تفاقية �أو�صلو“59

�أ�صيب ع�رش�ت �لفل�صطينيني بجروح وحاالت �ختناق خالل قمع قو�ت �الحتالل �لتظاهر�ت   •

مع تعاملت  طو�قمها  �إن  �لفل�صطيني  �الأحمر  �لهالل  جمعية  وقالت  تر�مب.  باإعالن   �ملنددة 

.
60

108 �إ�صابات يف حمافظات �ل�صفة وقطاع غزة

لهما يف عّمان، من  �لفل�صطيني حممود عبا�ص، خالل مباحثات  �الأردين و�لرئي�ص  �مللك  حّذر   •

�أن �أي �إجر�ء�ت مت�ّص بو�صع �لقد�ص �لقانوين و�لتاريخي، ُتعّد “باطلة“. وجرى خالل �للقاء 

 .
61

�لتاأكيد على �أن �إعالن تر�مب ي�صكل خرقاً للقانون �لدويل وقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية

�أكد عز�م �الأحمد، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، قطع �الت�صاالت بني �ل�صلطة وو��صنطن،   •

�حلدث  قناة  مع  تلفزيونية  مقابلة  يف  �الأحمد،  �أعلن  �أخرى،  جهة  ومن  تر�مب.  �إعالن  بعد 

�أمام �حلكومة يف قطاع غزة، و�أن ق�صية ��صتالم �حلكومة يف  �لعقبات كافة  �إز�لة  �ل�صعودية، 

جتاوز  على  م�صدد�ً  وز�ر�تهم،  ��صتلمو�  �لوزر�ء  ومعظم  �رشيعاً،  �صوطاً  قطعت  غزة  قطاع 

.
“م�صكلة متكني �حلكومة“62

�ل�صعبية،  للجبهة  �مل�صلّح  �جلناح  م�صطفى،  علي  �أبو  كتائب  با�صم  �لناطق  جمال،  �أبو  قال   •

�أمريكا ت�صع  �لقر�ر �الأمريكي �ملجرم، فاإن  “عقب  خالل موؤمتر �صحفي عقده مبدينة غزة: 
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ومقاومته  ل�صعبنا  �ال�صتهد�ف  مو�صع  يف  �ملحتلة  �أر�صنا  �متد�د  على  ومر�فقها  م�صاحلها 

“كل مر�فق �لعدو �الأمريكي و�ل�صهيوين  وكتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى“. وتابع قائالً: 

.
مباحة وم�صتهدفة“63

�لغار�ت  هذه  �أن  وزعمت  غزة،  قطاع  يف  مو�قع  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  طائر�ت  �أغارت   •

 .
جاءت رد�ً على قذ�ئف �أطلقت من �لقطاع باجتاه �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 641948

�أجمع لبنان بكل �أطيافه �ل�صيا�صية على ��صتنكار �إعالن تر�مب. و�أبلغ رئي�ص �جلمهورية مي�صال   •

لبنان  “وقوف  معه،  �أجر�ه  هاتفي  �ت�صال  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  عون 

رئي�صاً و�صعباً �إىل جانب �ل�صعب �لفل�صطيني يف رف�صه �خلطوة �الأمريكية“، موؤكد�ً “�رشورة 

مو�جهة هذه �خلطوة �ملرفو�صة مبوقف عربي و�حد“. كما دعا رئي�ص �ملجل�ص �لنيابي نبيه 

بري �إىل عقد جل�صة عامة للمجل�ص خم�ص�صة للبحث يف ق�صية �لقد�ص. وكان رئي�ص �حلكومة 

.
�صعد �حلريري و�صف خطوة تر�مب باأنها “تنذر مبخاطر تهّب على �ملنطقة“65

حّذر �لبيت �الأبي�ص من �أن قر�ر �ل�صلطة �لفل�صطينية �إلغاء �جتماع كان مقرر�ً بني نائب �لرئي�ص   •

�الأمريكي مايك بين�ص و�لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص �صياأتي بنتائج عك�صية، موؤكد�ً �أن 

.
�إعالن تر�مب �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ ال يعني �ن�صحاب و��صنطن من “عملية �ل�صالم“66

�أن هذ�  �إعالن تر�مب، موؤكد�ً  “ال يو�فق“ على  �أنه  �إيانويل ماكرون  �لفرن�صي  �لرئي�ص  �أعلن   •

�الإعالن “يتعار�ص مع قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل“. وقال ماكرون، خالل موؤمتر �صحفي 

�أحادي �جلانب“، م�صدد�ً  “�إنه قر�ر  �لدوحة،  �ل�صيخ متيم بن حمد يف  �أمري قطر  م�صرتك مع 

على �أن “و�صع �لقد�ص م�صاألة �أمن دويل“، و�ملدينة “يجب �أن تتمتع بو�صع حتت رعاية �الأمم 

.
�ملتحدة“67

�أعلن وزير �خلارجية �الأمريكي ريك�ص تيلر�صون �أن وز�رته �صتبد�أ فور�ً يف تطبيق قر�ر �لرئي�ص   •

دونالد تر�مب بنقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص �ملحتلة. وقال تيلر�صون، خالل 

زيارة �إىل �أملانيا، �إن تر�مب باعرت�فه بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، �إمنا كان ينفذ رغبة �ل�صعب 

.
68

�الأمريكي

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �إن �لقد�ص   •

ينبغي �أن تكون عا�صمة لكل من “�إ�رش�ئيل“ ودولة فل�صطينية م�صتقبلية، تعقيباً على �إعالن 

�أن  نعتقد  وموحد.  و��صح  موقف  �الأوروبي  “لالحتاد  قائلة:  موغرييني  و�أ�صافت  تر�مب. 

�حلّل �لو�قعي �لوحيد للنز�ع بني �إ�رش�ئيل وفل�صطني مبني على دولتني تكون �لقد�ص عا�صمة 

بيان  يف  فل�صطني،  لدى  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  طر�ف،  ر�لف  قال  جانبه،  ومن  لكلتيهما“. 

.
�صحفي: “لن ننقل �أياً من �صفار�تنا �إىل �لقد�ص، ما مل يتم �لتو�صل �إىل �حلّل �لنهائي“69
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�الأمريكية �العرت�ف  �الإد�رة  �ل�صديدين لقر�ر  �أ�صفها و��صتنكارها  �الإمار�ت عن  �أعربت دولة   •

 .
بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“70

كما  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ل�صالم“  “عملية  يهدد  �الأمريكي  �لقر�ر  باأن  �لبحرين  مملكة  �أكدت   •

قيام  يف  �مل�رشوع  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  دعم  يف  و�لر��صخ  �لثابت  مبوقفها  مت�صكها  �أعلنت 

“�لقد�ص  وعا�صمتها   ،1967 يونيو  من  �لر�بع  حدود  على  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة 

.
�ل�رشقية“71

د�نت �حلكومة �لعر�قية �إعالن تر�مب، حمذرة من “�لتد�عيات �خلطرية“ له، وطالبت �حلكومة   •

�لرئي�ص  نائب  �ملالكي،  نوري  وقال  “�الإرهاب“.  تاأجيج  لتفادي  عنه  بالرت�جع  �الأمريكية 

�لعر�قي، �إن �إعالن تر�مب هو �إعالن “حرب على �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية، وجتاوز حلقوق 

بغد�د  يف  �الأمريكي  �ل�صفري  �لعر�قية،  �خلارجية  وز�رة  ��صتدعت  كما  �لفل�صطيني“.  �ل�صعب 

.
72

�حتجاجاً على �إعالن تر�مب

بكل  �لقيام  يف  ترتدد  “لن  بالده  �إن  �ملغربية،  �حلكومة  با�صم  �لناطق  �خللفي،  م�صطفى  قال   •

كانت  �ملغرب  مو�قف  �أن  على  �خللفي  و�صدد  تر�مب.  �إعالن  بعد  �لقد�ص،  �أجل  من  يجب“  ما 

.
و��صحة وقوية و�رشيحة بخ�صو�ص رف�ص �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“73

�لفل�صطيني  للرئي�ص  وجهها  ر�صالة  يف  �ل�صب�صي،  قايد  �لباجي  �لتون�صي  �لرئي�ص  ��صتنكر   •

�حلقوق  على  �صافر�ً  �عتد�ء  وعّده  �لقد�ص،  جتاه  �الأمريكي  �الإعالن  ب�صّدة،  عبا�ص،  حممود 

.
74

�لتاريخية لل�صعب �لفل�صطيني، و��صتهد�فاً لتطلعاته �مل�رشوعة لنيل حريته و��صتقالله

�إن هذ�  �إعالن تر�مب قر�ر�ً غري م�صوؤول، وقال  �لوزر�ء �لرتكي بن علي يلدرمي  ر�أى رئي�ص   •

�لقر�ر “فتح �صندوق باندور� )�صندوق �ل�رشور( يف �ملنطقة“. و�صدد بن علي يلدرمي على �أن 

“�إعالن �لرئي�ص �الأمريكي �لقد�ص عا�صمة �إ�رش�ئيل هو و�لعدم �صو�ء بالن�صبة لرتكيا“. ور�أى 
.
يلدرمي �أن هذه �خلطوة �الأمريكية مثال على “عدم �مل�صوؤولية �لتامة“75

�أعلنت وز�رة �خلارجية �ل�صود�نية رف�صها �لقر�ر �الأمريكي ب�صاأن �لقد�ص. ومل تكتف ِ �لهيئة   •

�لقاطع  رف�صها  باإعالن  و�لواليات“  “�لوطني  مبجل�صيها  �ل�صود�ن  يف  �لقومية  �لت�رشيعية 

الإعالن تر�مب، بل طالبت �لهيئة �حلكومة �ل�صود�نية وحكومات �لدول �لعربية و�الإ�صالمية 

من  �صفر�ئها  و�صحب  بلد�نها  من  �الأمريكيني  �ل�صفر�ء  طرد  بينها  من  قوية،  خطو�ت  باتخاذ 

.
76

و��صنطن

�الأمريكي  �العرت�ف  �أن  من   Joko Widodo ويدودو  جوكو  �الإندوني�صي  �لرئي�ص  حّذر   •

�إن  جوكو  وقال  �لعاملي.  �ل�صالم  يهدد  �أن  يكن  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �الأحادي 

�أو�مره  �أ�صدر  �أنه  و�أو�صح  �لقر�ر.  �صحب  يف  بالتفكري  �ملتحدة  �لواليات  تطالب  �إندوني�صيا 
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يف  �الأمريكي  �ل�صفري  با�صتدعاء   Retno Marsudi مار�صودي  ريتنو  �خلارجية  لوزيرة 

.
77

جاكرتا الإبالغه مبوقف بالده

قال �لبملان �لليبي �إن �إعالن تر�مب ب�صاأن �لقد�ص يقّو�ص “م�صاعي �ل�صالم“ يف �ملنطقة، وذكر   •

�لعربية عا�صمة للكيان �ل�صهيوين هو �رشب جلميع �ملو�ثيق و�مل�صاعي  �لقد�ص  “�عتبار  �أن 

.
�لدولية حلل �لق�صية �لفل�صطينية“78

بيان  يف  وجاء  �لقد�ص،  ب�صاأن  �الأمريكي  �لرئي�ص  بقر�ر  ب�صدة  �جلز�ئرية  �جلمهورية  نددت   •

لوز�رة �ل�صوؤون �خلارجية �جلز�ئرية: “هذ� �لقر�ر يحمل، من ثمة، تهديد�ت خطرية على �صلم 

.
و�أمن و��صتقر�ر منطقة جّد ح�صا�صة، تعاين �أ�صالً من ويالت �حلروب“79

�أكدت  “طهر�ن  �أن  لها،  بيان  يف  و�أ�صافت،  تر�مب،  باإعالن  �الإير�نية  �خلارجية  وز�رة  نددت   •

��صتمر�ر  هو  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  و�الأمن  �ال�صتقر�ر  لزعزعة  �صبب  �أهم  باأن  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً 

�ل�صعب  وحرمان  �ل�صهيوين،  للكيان  و�ل�صامل  �ملنحاز  �الأمريكية  �حلكومة  ودعم  �الحتالل 

وعا�صمتها  �مل�صتقلة  فل�صطني  دولة  ت�صكيل  يف  �الأ�صا�صية  حقوقه  من  �ملظلوم  �لفل�صطيني 

.
�لقد�ص“80

�أكد �لقن�صل �لبيطاين �لعام يف �لقد�ص فيليب هول Philip Hall رف�ص بالده الإعالن تر�مب   •

�لقر�ر  هذ�  و��صفاً  �إليها“،  �الأمريكية  �ل�صفارة  ونقل  الإ�رش�ئيل  عا�صمة  بالقد�ص  “�العرت�ف 
لدى  �صفارتها  �صتبقي  بريطانيا  “�إن  هول:  وقال  �ل�صالم“.  “عملية  �إحياء  يف  ي�صاعد  ال  باأنه 

.
�إ�رش�ئيل يف تل �أبيب ولن تنقلها �إىل �لقد�ص“81

قال وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �الإيطايل �أجنيلينو �ألفانو Angelino Alfano �إن �صفارة   •

بالده �صتبقى يف تل �أبيب، م�صري�ً �إىل �رشورة �ل�صعي حلّل مل�صاألة �لقد�ص، كعا�صمة م�صتقبلية 

لدولتني. وقال �ألفانو، يف بيان له، �إن “�ملوقف �الإيطايل ب�صاأن �لقد�ص يبقى وال يز�ل قائماً على 

.
�ملوقف �الأوروبي، وعلى ما مّت �لتو�صل ب�صاأنه من �إجماع دويل يف نطاق �الأمم �ملتحدة“82

�أعلنت �صوي�رش� �أن �لقر�ر �لذي �تخذه �لرئي�ص �الأمريكي باعتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“   •

�لو�صع  و�أن  �لدولتنْي“،  حّل  �أ�صا�ص  على  و�لد�ئم  �لعادل  �ل�صالم  حتقيق  �أمام  “عقبة  يثل 

�لنهائي للمدينة “يجب �أن يكون جزء�ً من �أجندة �ملفاو�صات“. وجاء يف بيان �أ�صدرته وز�رة 

�إ�رش�ئيل  ب�صلطة  “ال نعرتف  باأ�رشه،  �لدويل  �ملجتمع  �إننا على غر�ر  �ل�صوي�رشية:  �خلارجية 

.
خارج حدود عام 1967“83

�نتقدت وزيرة خارجية �أ�صرت�ليا جويل بي�صوب Julie Bishop قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي بنقل   •

�ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وقالت �إن بالدها لن تنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص. و�أ�صافت �لوزيرة 

.
�أن “�أ�صرت�ليا ال تدعم خطة تر�مب �لتي ُتعد �نقالباً على عقود من �ل�صيا�صة �الأمريكية“84
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�لقد�ص، وقالت  �إعالن تر�مب ب�صاأن  �نتقدت  �لتي  �لدول  �إىل  �الإكو�دور و�أوروغو�ي  �ن�صمت   •

�لدولية  �ملتحدة يقّو�ص �جلهود  �لواليات  “�إعالن  �إن  �الإكو�دورية يف بيان،  وز�رة �خلارجية 

�لفل�صطيني“.   - �الإ�رش�ئيلي  لل�رش�ع  �ملنطقة  يف  ود�ئم  وعادل  تفاو�صي  حّل  �إىل  �ل�صاعية 

ومعار�صتها“  “قلقها  عن  فيه  �أعربت  بياناً  �أوروغو�ي  خارجية  وز�رة  �أ�صدرت  وبدورها 

.
85

للخطوة �الأمريكية

مي�صال �صارل  �لبلجيكي  �لوزر�ء  لرئي�ص  با�صتجو�ب  �لبلجيكيني  �لنو�ب  من  عدد  قام   • 

موقف  حول  �لبلجيكي،  �لفيدر�يل  للبملان  �لعامة  �الأ�صبوعية  �جلل�صة  يف   ،Charles Michel

�لرئي�ص  قر�ر  تدين  بالده  �إن  �لبلجيكي  �لوزر�ء  رئي�ص  وقال  تر�مب.  �إعالن  من  بلجيكا 

�الأمريكي، وال ترى به خطوة تخدم “عملية �ل�صالم“، مطالباً بتحرك جماعي على م�صتوى 

.
86

�لدول �الأوروبية

�أقر �لبملان �لبتغايل قر�ر�ً يدين �العرت�ف بالقد�ص كعا�صمة لدولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من   •

.
87

قبل �لرئي�ص �الأمريكي

كعا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  رف�صه  �الإ�صباين  �ملوحد  �لي�صار  حزب  �أعلن   •

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  وعنفاً  “�ل�صالم“،  على  �عتد�ء  ي�صكل  �إنه  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل“، 

يف  �لت�صكيك  رف�صه  �حلزب  و�أكد  خطرية.  تبعات  له  �صيكون  تر�مب  حكومة  من  و��صتفز�ز�ً 

�لفل�صطينية  بالدولة  �لتز�مه باالعرت�ف  لفل�صطني، جمدد�ً  �لقد�ص كعا�صمة  �لقائم يف  �لو�صع 

.
88

وعا�صمتها �لقد�ص

قال ر�ئد جر�ر، مدير برنامج �أن�صطة ك�صب �لتاأييد لل�رشق �الأو�صط، بالفرع �الأمريكي ملنظمة   •

�لعفو �لدولية، يف بيان، �إن “قر�ر �عرت�ف �لواليات �ملتحدة بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، طائ�ص 

�أن يزيد تقوي�ص حقوق  “�لقر�ر من �صاأنه  �أن  �إد�رة تر�مب“. و�أ�صاف  و��صتفز�زي من قبل 

.
�ل�صعب �لفل�صطيني، ومن �ملرجح �أن ي�صعل �لتوتر�ت يف �صتى �أنحاء �ملنطقة“89

قالت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان يف بريطانيا �إن �إعالن تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة   •

الإ�رش�ئيل “منعدم ولي�ص له �أثر، الأنه يخالف قو�عد �لقانون �لدويل �الإن�صاين �الآمرة“. ونبهت 

لـ“�إ�رش�ئيل“ يف جر�ئمها  �أ�صا�صي  �أن �لواليات �ملتحدة �رشيك  �أن هذ� �لقر�ر يوؤكد  �إىل  �ملنظمة 

.
90

بحّق �لفل�صطينيني

اجلمعة، 2017/12/8

ذكرت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية �أن فل�صطينيني �ثنني ��صت�صهد�، و�أ�صيب 1,114 فل�صطينياً،   •

يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل يف خمتلف مدن وقرى �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة يف جمعة 
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�لغ�صب، رف�صاً الإعالن تر�مب، وكذلك غار�ت نفذتها طائر�ت �الحتالل. و�أو�صحت �لوز�رة، 

.
يف بيان لها، �أن �إ�صابات �ل�صفة و�لقد�ص بلغت 935، �أما �إ�صابات غزة فبلغت 91179

لرعاية  موؤهلة  َتُعد  مل  �ملتحدة  �لواليات  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

.
“عملية �ل�صالم“ بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“92

�لقيادة  �إن  فيها،  �ل�صابق  و�ملفاو�ص  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ��صتية،  حممد  قال   •

�لقيادة  �أن  مو�صحاً   ،1990 �صنة  �نطلقت  �لتي  �ملفاو�صات  من  حّل  يف  �أ�صبحت  �لفل�صطينية 

تدر�ص  �لفل�صطينية  �لقيادة  “�إن  وقال:  �ل�صيا�صية.  �لعملية  من  جزء�ً  تعد  مل  �الأمريكية 

�لقر�ر�ت  التخاذ  �ملركزية  وللجنة  �ل�صيا�صية  للقيادة  �جتماعات  وهناك  �العتبار�ت،  كل 

 .
�ملنا�صبة“93

هذه  يف  لـ“�ال�صتمر�ر  ومقاوميه  ف�صائله  بكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أبناء  حما�ص  حركة  دعت   •

�النتفا�صة �ملباركة حتى حتقق كامل مطالبنا �لعادلة“. و�أكدت �حلركة، يف بيان لها، �أن “قوتنا 

خلف  للتوحد  �جلميع  ندعو  ولذلك  �مليد�ن،  وحدة  وخا�صة  وحدتنا،  يف  تتمثل  كفل�صطينيني 

ولن  جديد،  من  �نطلقت  قد  �ملباركة  “�النتفا�صة  �أن  على  �حلركة  و�صددت  �ملقاومة“.  ر�ية 

يوقفها �صوى ��صرتد�د �صعبنا لكامل حقوقه غري منقو�صة، وندعو �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية 

خلفها  ومن  �الحتالل  لدولة  �حلقيقي  �لوجه  وك�صف  �صعبنا،  لدعم  �لعامل  حول  و�الأحر�ر 

.
حليفتها �أمريكا“94

�صكنية  وحدة  �ألف   14 لبناء  خمطط  تقدمي  جاالنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  �أعلن   •

�لغربية  �ل�صفة  �لو�قعة يف قلب  �لقد�ص  �آالف وحدة يف م�صتعمر�ت �رشقي   7 �لقد�ص، منها  يف 

بناء على  تقوم  جاالنت  خطة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الإعالم  و�صائل  ن�رشته  نباأ  يف  وجاء   �ملحتلة. 

5 �آالف وحدة ��صتيطانية يف م�صتعمرة عطاروت، و�ألفي وحدة يف م�صتعمرة ب�صجات زئيف. 

��صتيطانية يف حي قطمون و�ألفي وحدة يف حي ريخي�ص  �آالف وحدة   5 �إقامة  �أي�صاً  وت�صمل 

.
95

لفان يف غربي �لقد�ص

�أعلن �صيخ �الأزهر �أحمد �لطيب رف�صه “يف �صكل قاطع“ طلباً ر�صمياً �صبق �أن و�فق عليه للقاء   •

بالقد�ص  و��صنطن  �عرت�ف  على  رد�ً   ،2017/12/20 يف  بين�ص  مايك  �الأمريكي  �لرئي�ص  نائب 

.
عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، و�لذي و�صفه باأنه “باطل �رشعاً وقانوناً“96

تعبري�ً  و�الإ�صالمية  �لعربية  و�ملدن  �لعو��صم  من  �لعديد  يف  �ملتظاهرين  من  ح�صود  خرجت   •

عن �لغ�صب من �إعالن تر�مب، فقد �نطلقت �ملظاهر�ت �حلا�صدة يف �الأردن، ولبنان، وم�رش، 

ويف  وموريتانيا،  طر�بل�ص،  �لليبية  �لعا�صمة  ويف  و�جلز�ئر،  وتون�ص،  و�ل�صود�ن،  و�صورية، 

�لدول �الإ�صالمية �حتجاجات غا�صبة،  �لعديد من عو��صم  �ليمن، و�ل�صومال... كما �صهدت 
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غري  �لدول  يف  �الحتجاجات  رقعة  و�ت�صعت  �آباد.  و�إ�صالم  وكو�الملبور  جاكرتا  �أبرزها  من 

�الحتجاجية  و�لوقفات  �لتظاهر�ت  �أن عدد  �لفل�صطيني ر�مي عبده  و�أفاد �حلقوقي  �لعربية، 

بلغ يف �لعامل غري �لعربي 521 تظاهرة. وبنّي عبده �أن تركيا جاءت يف �ل�صادرة؛ حيث بلغ عدد 

�لوقفات فيها 132 وقفة وتظاهرة يف 81 والية، تليها �لواليات �ملتحدة 91 تظاهرة، ثم �أملانيا 

.
97

22 تظاهرة، ثم �ل�صويد 14 تظاهرة

تر�مب.  الإعالن  رف�صه  عن  للتعبري  �لقد�ص،  عن  خا�صة  جل�صة  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  عقد   •

منا�صبة  تر�ها  �لتي  �لطريق  وخريطة  روؤيتها  حدة  على  كتلة  كل  �جلل�صة  خالل  وقّدمت 

للت�صّدي للقر�ر، و�رشح تد�عياته �ل�صيا�صية و�الإقليمية، كما و�فقت كل �لكتل باالإجماع على 

�لقر�ر  هذ�  مفاعيل  الإحباط  ودويل  و�إ�صالمي  عربي  حترك  �أو�صع  “�إىل  دعت  �لتي  �لتو�صية 

�لذي ال يخدم �ل�صالم و�لقر�ر�ت �ملتخذة يف �لعملية، و�إبالغ ذلك �إىل �الإد�رة �الأمريكية با�صم 

.
�ل�صعب �للبناين“98

تر�مب  �إعالن  �أن  �ملتحدة  �الأمم  لدى  و�إيطاليا وبريطانيا  و�أملانيا  �ل�صويد وفرن�صا  �أكد �صفر�ء   •

“�لقد�ص �ل�رشقية“  �أن  “ال يتطابق مع قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل“، موؤكدين  ب�صاأن �لقد�ص 

�جتماع  �إثر  بيان  يف  �صدر  �إعالن  يف  و�أكدو�،  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  جزء 

�لفل�صطينيني  بني  مفاو�صات  عب  يحدد  �أن  يجب  �لقد�ص  و�صع  “�أن  �الأمن،  ملجل�ص  طارئ 

�أن  “يجب  �الإطار  هذ�  يف  �أنه  و�صددو�  �لنهائي“.  �لو�صع  حول  باتفاق  تختتم  و�الإ�رش�ئيليني 

�صيادة  باأية  نعرتف  ال  �تفاق،  غياب  ويف  وفل�صطني.  �إ�رش�ئيل  لدولتي  عا�صمة  �لقد�ص  تكون 

.
على �لقد�ص“99

عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف  �إن  الفروف  �صريجي  رو�صيا  خارجية  وزير  قال   •

لـ“�إ�رش�ئيل“ يخالف �ملنطق �ل�صليم. وقال الفروف �إن �إعالن تر�مب �صيعيق خطط و��صنطن 

 .
100

لتطبيع �لعالقة مع �لعامل �لعربي

�لتابعة  للت�رشف،  �لقابلة  غري  حلقوقه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مبمار�صة  �ملعنية  �للجنة  طالبت   •

عا�صمة  �لقد�ص  �إعالنها  باإلغاء  �ملتحدة  �لواليات  حكومة  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية 

.
101

لـ“�إ�رش�ئيل“، وقر�ر نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إليها

�أ�صدرت حركة �ملقاطعة و�صحب �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص( بياناً جاء فيه �أنه   •

�إمعاناً يف �لتو�طوؤ �الأمريكي مع نظام �الحتالل و�ال�صتعمار - �ال�صتيطاين و�لف�صل �لعن�رشي 

يف  تر�مب،  �إعالن  �أتى  �لثابتة،  �لفل�صطينية  و�حلقوق  �لقد�ص  �صّد  �الإ�رش�ئيلي،  )�الأبارتهايد( 

�لنظر  خطوة حتاول �إ�صفاء �ل�رشعية �لباطلة على �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملدينة �لقد�ص، الفتاً 

.
102

�إىل �أن �لنظام �لر�صمي �لعربي يتحمل م�صوؤولية هذه �خلطوة �الأمريكية �خلطرية
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ال�صبت، 2017/12/9

231 فل�صطينياً،  ��صت�صهد فل�صطينيان �ثنان خالل غارة �إ�رش�ئيلية على قطاع غزة، و�أ�صيب   •

يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل يف خمتلف مدن وقرى �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، رف�صاً 

.
103

الإعالن تر�مب

د�ن جمل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف ختام �جتماع طارئ يف �لقاهرة، �إعالن تر�مب. وقال   •

�لوزر�ء �إن �لقر�ر �الأمريكي يهدد بدفع �ملنطقة �إىل �لهاوية، و�أكدو� �أن “�لقد�ص �ل�رشقية“ هي 

عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية. و�أ�صاف �لبيان �خلتامي لالجتماع �أن وزر�ء �خلارجية يوؤكدون 

رف�ص �لقر�ر و�إد�نته، و�عتباره “قر�ر�ً باطالً وخرقاً خطري�ً للقانون �لدويل ولقر�ر�ت جمل�ص 

�أر�ص  �ل�رشقية  �لقد�ص  �أن  �أكدت  و�لتي  �ل�صلة،  ذ�ت  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  و�جلمعية  �الأمن 

.
حمتلة“104

قال وزير خارجية لبنان جب�ن با�صيل �إنه يجب على �لدول �لعربية �لنظر يف فر�ص عقوبات   •

وقال  �لقد�ص.  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �صفارتها  نقل  من  ملنعها  �ملتحدة  �لواليات  على  �قت�صادية 

�إنه يجب �تخاذ �إجر�ء�ت �صّد �لقر�ر �الأمريكي  با�صيل، يف �جتماع لوزر�ء �خلارجية �لعرب، 

�لعقوبات  �إىل  وو�صوالً  �ل�صيا�صية،  بالتد�بري  ومرور�ً  �لدبلوما�صية،  �الإجر�ء�ت  من  “بدء�ً 
.
�القت�صادية و�ملالية“105

�أكد جمدي �خلالدي، م�صت�صار �لرئي�ص �لفل�صطيني لل�صوؤون �لديبلوما�صية، �أن �لرئي�ص حممود   •

عبا�ص لن ي�صتقبل مايك بين�ص نائب �لرئي�ص �الأمريكي. ورف�ص �خلالدي �لتحذير�ت �الأمريكية 

.
106

من تبعات �إلغاء �للقاء، م�صدد�ً على �أن �ل�صعب �لفل�صطيني وقيادته يرف�صان �أي تهديد

قال بنيامني نتنياهو، رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي يف ت�رشيح �صحفي له، �إن زيارته �صتكون   •

�أوروبا.  مع وزر�ء خارجية  مهماً  �جتماعاً  و�إنه �صيعقد يف بروك�صل  باري�ص وبروك�صل،  �إىل 

و�أ�صاف قائالً: “�أنا �أحرتم �أوروبا، ولكن �أنا ل�صت على ��صتعد�د لقبول مو�قف ذ�ت معايري 

مزدوجة، �أ�صمع �أ�صو�تاً تندد باالإعالن �لتاريخي للرئي�ص تر�مب، ولكني مل �أ�صمع �أي �إد�نة 

الإطالق �ل�صو�ريخ على �إ�رش�ئيل و�لتحري�ص �لرهيب �صّدنا“، م�صدد�ً على �أنه لن يقبل “هذ� 

.
�لنفاق، وكاملعتاد“107

قال من�صق عمليات �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �ملناطق �لفل�صطينية يو�آف مردخاي، �إن ��صتمر�ر   •

و�صفها جهات  متهماً  وموؤمل،  قا�ص  رّد  عليه  �صيرتتب  غزة  قطاع  من  �ل�صو�ريخ   �إطالق 

بالـ“ال م�صوؤولة“ �أنها ت�صتدرج �لقطاع �إىل �لت�صعيد ليكون �صكان غزة هم من يدفعون �لثمن. 

�مل�صوؤولية عما يحدث يف  �إىل عدم �ختبار قوة �جلي�ص. وحّمل حما�ص  �لف�صائل يف غزة  ودعا 

.
108

�لقطاع
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لقاء  �الأرثوذك�صية تو��رشو�ص عن عدم  �لقبطية  �لكني�صة  �الإ�صكندرية وبطريرك  بابا  �عتذر   •

�لكني�صة  2017/12/20. و�أعلنت  �الأمريكي مايك بين�ص خالل زيارته مل�رش يف  �لرئي�ص  نائب 

�لقبطية �الأرثوذك�صية �عتذ�رها �أي�صاً، حيث �رّشح �ملتحدث با�صم �لكني�صة �لق�ص بول�ص حليم 

�أن �لقر�ر ياأتي يف �أعقاب �لقر�ر �لذي �تخذته �الإد�رة �الأمريكية بخ�صو�ص �لقد�ص دون �عتبار 

.
109

مل�صاعر �ملاليني من �ل�صعوب �لعربية

ت�صتهدف  “�إ�رش�ئيل دولة �حتالل، و�رشطتها  �إن  �أردوغان  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�ص  قال   •

�ل�صباب و�الأطفال، ومقاتالتها تق�صف قطاع غزة؛ الأنها تعتب نف�صها قوية“. و�أ�صاف �لرئي�ص 

�لرتكي: “ال يكن ترك �لقد�ص حتت رحمة دولة متار�ص �إرهاب �لدولة �صّد �لفل�صطينيني منذ 

�أعو�م. وال يكن ترك م�صري �لقد�ص باأيدي دولة �حتالل تغت�صب �الأر��صي �لفل�صطينية دون 

“مبثابة  �حتالل  دولة  بيد  �لقد�ص  ترك  و�عتب   .“1967 منذ  و�الأخالق  بالقو�نني  �كرت�ث  �أي 

بالن�صبة  �أحمر  خط  “�لقد�ص  �أن  على  م�صدد�ً  متوح�ص“،  ذئب  بر�ثن  بني  مل�صريه  حمٍل  ترك 

.
110

لنا“، ولـ 1.7 مليار م�صلم حول �لعامل

�إن جي�ص بالده   Hishammuddin Hussein �لدين ح�صني  �ملاليزي ه�صام  �لدفاع  قال وزير   •

م�صتعد د�ئماً لتويل “مهمة ما من �أجل ق�صية �لقد�ص“. ويف كلمة خالل �جتماع �لكتلة �لبملانية 

بلد�ن  بو�صفنا  “نحن  و�أ�صاف:  للم�صلمني“.  “�رشبة  تر�مب  �إعالن  �أن  ح�صني  ذكر  حلزبه، 

.
111

م�صلمة، يجب �أن نكون على ��صتعد�د ملو�جهة �أي �صلبيات حمتملة

24 �صخ�صاً من جمعية  ي�صم  �إن وفد�ً بحرينياً  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  �لثانية يف  �لقناة  قالت   •

“هذه هي �لبحرين“ يزور “�إ�رش�ئيل“، وب�صكل علني للمرة �الأوىل. وقد جتول �أع�صاء �لوفد 
من  عدد  مع  مقابالت  �أجرى  �لذي  �لقناة،  مر��صل  برفقة  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �لقدية  �لبلدة  يف 

“هذه  �لز�ئر،  �لبحريني  �لوفد  �أع�صاء  �أحد  �جلمري،  ف�صل  قال  جهته،  ومن  �لوفد.  �أع�صاء 

�جلمري  و�أ�صاف  �لعامل،  �أنحاء  جلميع  �صالم  ر�صالة  حّمله  �لبحرين  ملك  �إن  �لبحرين“  هي 

على مذهب  �أو  ديانة  الأي  عد�ء  �أي  يحملون  ال  �ل�صيعة  �أن  �لتقرير  معد  مع  لقائه   خالل 

.
112

حّد تعبريه

يومني  قبل  بد�أت  �لتي  �الحتجاجات  ملوجة  ��صتكماالً  مظاهر�ت  �أوروبية  مدن  عدة  �صهدت   •

للتنديد بالقر�ر �الأمريكي �عتبار �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقل �صفارة �لواليات �ملتحدة 

�إليها، و�أبرز �ملظاهر�ت كانت يف جنيف �ل�صوي�رشية، و�لعا�صمة �لفرن�صية باري�ص، و�لعا�صمة 

.
113

�الإيطالية روما
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االأحد، 2017/12/10

�إنه لن ي�صمح بتنفيذ خمططات ال�صتهد�ف مدينة  �أردوغان  �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب  قال   •

�لقد�ص. و�صدد �أردوغان على �أن �لرئي�ص �الأمريكي “غري خُمّول“ باإلغاء �لقر�ر �الأممي �لذي 

.
114

يوؤكد جمدد�ً على عدم م�رشوعية �ال�صتيالء على �الأر�ص بالقوة

�لبا�صات  حمطة  قرب  للطعن  تعر�صه  �إثر  خطرية،  بجروح  �إ�رش�ئيلي  �أمن  حار�ص  �صيب 
ُ
�أ  •

.
115

�ملركزية مبنطقة “�صارع يافا“، يف غربي مدينة �لقد�ص

�إىل د�خل  �متد من جنوب قطاع غزة  بتدمري نفق هجومي  قام  �أنه  �الإ�رش�ئيلي  �أعلن �جلي�ص   •

�الأر��صي �الإ�رش�ئيلية، بعد تدمريه لنفق �آخر قبل نحو �صهر ون�صف. وقال �جلي�ص �إن �لنفق 

�لذي �متد مل�صافة كيلومرت و�حد مّت بناوؤه من قبل حركة حما�ص، و�متد من مدينة خان يون�ص 

يف غزة و�صوالً �إىل د�خل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة بـ“مئات �الأمتار“، وقال �إنه و�صل �إىل 

.
�أر�ص زر�عية مفتوحة، على بعد نحو كيلومرت و�حد من �أقرب “بلدة �إ�رش�ئيلية“116

�لفرن�صي  �لرئي�ص  مع  �صحفي  موؤمتر  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�إيانويل ماكرون، بعد �أن ��صتنكر �الأخري �إعالن تر�مب ب�صاأن �لقد�ص: “نحن نحرتم تاريخكم 

و�ختياركم، ونطلب منكم �حرت�م تاريخنا وخيار�تنا، كما هي باري�ص عا�صمة فرن�صا، �لقد�ص 

عا�صمة الإ�رش�ئيل“. وقال ماكرون �إنه �أبلغ نتنياهو رف�صه �عرت�ف �أمريكا بالقد�ص عا�صمة 

من  �خلروج  �أجل  من  �لفل�صطينيني  جتاه  �صجاعة  بـ“مبادر�ت  �لقيام  �إىل  د�عياً  لـ“�إ�رش�ئيل“، 

.
�ملاأزق �حلايل“117

�لتجارية  �مل�صالح  �إىل مقاطعة  �الإ�رش�ئيليني  �أفيجدور ليبمان  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  دعا وزير   •

لفل�صطيني 1948 يف �ملناطق �ل�صمالية �لتي �صهدت �حتجاجات رف�صاً الإعالن تر�مب، موؤكد�ً 

.
على �أن �صكان هذه �ملناطق ال ينتمون لـ“�إ�رش�ئيل“118

فل�صطينيني  �أربعة  قتلت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  باأن  �لفل�صطينية  �ل�صحة  وز�رة  �أفادت   •

.
و�أ�صابت 1,632 �آخرين؛ خالل �ملو�جهات �لتي �ندلعت منذ يوم �خلمي�ص 1192017/12/7

�العرت�ف  �الأمريكي  �لرئي�ص  بقر�ر  تنديد�ً  �ملغرب،  مو�طني  من  �الآالف  ع�رش�ت  تظاهر   •

بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“. و�صارك يف �مل�صرية، �لتي حملت �صعار “من �أجل �لقد�ص.. مع 

�ملقاومة“، قادة وزعماء �أحز�ب ومنظمات حقوقية ونقابات وهيئات مدنية وحركات �صبابية، 

.
120

وقّدر �ملنظمون عدد �مل�صاركني بنحو ن�صف مليون متظاهر
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االإثنني، 2017/12/11

قالت �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي فيديريكا موغرييني �إن �لتكتل   •

�قرتح  بعدما  وذلك  �لقد�ص،  �إىل  �صفار�ته  نقل  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  حذو  يحذَو  لن 

.
121

رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو على دول �أخرى �أن حتذو حذوها

وو�صفهم  �لكني�صت،  يف  �لعرب  �لنو�ب  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  هاجم   •

بـ“جمرمي حرب“. و�أ�صاف ليبمان، يف بد�ية نقا�ص برملاين ملذكرة حجب ثقة قدمتها �لالئحة 

من  لتدمرينا  ديوقر�طية  دولة  و�متياز�ت  �صعف  نقاط  ت�صتغلون  “�أنتم  �ملوحدة،  �لعربية 

.
�لد�خل... وجودكم هنا غلطة، و�صياأتي �لوقت �لذي لن تكونو� فيه هنا“122

قال �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل، خالل كلمته �أمام �ملتظاهرين يف �ل�صاحية   •

�ملقاومة و�ملو�جهة  �ل�صباقني يف  كانو�  “�لفل�صطينيون د�ئماً  �جلنوبية رف�صاً الإعالن تر�مب: 

�أن  عليهم  يجب  ما  يقررو�  �لذين  هم  �لفل�صطينيون  كبار.  ومعلمني  و�النتفا�صة  �ل�صعبية 

يفعلو�“. وقال ن�رش �هلل: “�إن �أهم رّد على قر�ر تر�مب �لعدو�ين هو �إعالن �نتفا�صة فل�صطينية 

.
ثالثة. وعلى كل �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي �أن ي�صاندهم“123

“�لواليات �ملتحدة بقر�رها حول �لقد�ص، باتت  قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن   •

مبنا�صبة  فعالية  يف  م�صاركته  خالل  كلمة  يف  �أردوغان،  وذكر  �مل�صفوكة“.  �لدماء  يف  �رشيكة 

�ليوم �لعاملي حلقوق �الإن�صان باأنقرة: “�لذين يعتقدون �ليوم �أنهم يلكون �لقد�ص؛ يجب �أن 

.
يعرفو� �أنهم لن ي�صتطيعو� غد�ً �لعثور على �صجرة لالختباء ور�ءها“124

قناة على  لقاء  يف  هايل،  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  قالت   • 

�الأر�ص  على  �صت�صقط  �ل�صماء  �إن  �جلميع  قال  بت�رشيحه،  �لرئي�ص  �أدىل  “عندما  �أن،  �أن  �صي 

ولكن مّر �خلمي�ص و�جلمعة و�الأحد و�ل�صماء يف مكانها مل ت�صقط“. وتابعت: “رمبا �لطبيعة 

�لب�رشية للبع�ص �أن قر�ر �لرئي�ص تر�مب فظيع، ولكن نقول �إن �لقد�ص هي عا�صمة �إ�رش�ئيل، 

.
ما �خلطاأ يف قول ذلك؟“125

�الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ��صتئناف  �إىل  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  دعا   •

“ال بّد من �تفاقات  “مبا فيها و�صع �لقد�ص“، وقال بوتني  فور�ً للتفاو�ص حول كل �لق�صايا 

.
)لل�صالم( عادلة وطويلة �ملدى حتقق م�صالح �لطرفني“126

�لقد�ص  مبدينة  �الأمريكية  �الإد�رة  باعرت�ف  و�لثانية،  �الأوىل  بغرفتيه  �ملغاربي،  �لبملان  ندد   •

�لفل�صطينية �ملحتلة عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقل �صفارتها للمدينة، د�عياً �إىل �لت�رشيع باإ�صد�ر 

قر�ر  “نرف�ص  �ملغربي  للبملان  بيان  يف  وجاء  �ل�صهيوين.  �لكيان  مع  �لتطبيع  يجرم  قانون 

.
�لرئي�ص �الأمريكي، باعتباره يفتقد الأي �صند قانوين، �أو �أخالقي، �أو �صيا�صي“127
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 Betty مكولوم  بيتي  ميني�صوتا  والية  عن  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  يف  �لع�صو  طالبت   •

�لقو�ت  لدعم  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�رش�ئب  د�فعي  �أمو�ل  ��صتخد�م  بعدم   McCollum

�أكب  هي  “�إ�رش�ئيل“  �إن  مكولوم  وقالت  �لفل�صطينيني.  �الأطفال  تعتقل  �لتي  �الإ�رش�ئيلية 

�العتقال  عمليات  �إىل  منها  جزء  يذهب  �لتي  �الأمريكية،  �لع�صكرية  �مل�صاعد�ت  من  م�صتفيد 

.
128

�مل�صيئة لالأطفال �لفل�صطينيني

الثالثاء، 2017/12/12

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، خالل جل�صة جمل�ص �لوزر�ء: “يتعر�ص �صعبنا   •

�ليوم لظلم تاريخي جديد وجمحف، بعد �أن �أطل �لرئي�ص �الأمريكي تر�مب، وفاجاأ �صعبنا وكل 

�صعوب �لعامل، بقر�ره �لغادر باالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل ونقل �ل�صفارة �الأمريكية 

.
�إىل �لقد�ص“، و�صدد على “�أننا نرف�ص هذ� �لقر�ر �الأمريكي �لغا�صم �لظامل“129

��صت�صهد، عن�رش�ن من �رش�يا �لقد�ص �جلناح �لع�صكري حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، يف مهمة   •

�الإعد�د  �صهد�ء  من  �أنهما  ذكرت  �لتي  لل�رش�يا،  بيان  بح�صب  غزة،  قطاع  �صمال  جهادية 

.
130

و�لتجهيز

�ُصجل  بعد،   ِ
تنته  مل  �لذي   ،2017 �صنة  وخالل  �إنه  �لعبية،  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت   •

.
131

�رتفاع بن�صبة 10l% يف تقارير �لتحر�ص �جلن�صي بوحد�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

يف  يرون   %91l �أن  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  �لعام  للر�أي  ��صتطالع  �أظهر   •

وقال  �لفل�صطينية.  للم�صالح  تهديد�ً  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �العرت�ف 

�ال�صتطالع، �لذي �أجر�ه �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، �إن 45l% من �لعينة 

باالإد�رة  �الت�صاالت  �إيقاف  هو  �الأمريكية  �خلطوة  على  �ملنا�صب  �لفل�صطيني  �لرد  �أن  تعتقد 

وقال  م�صلحة.  النتفا�صة  و�لعودة  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  ب�صكوى  و�لتقدم  �الأمريكية 

�ال�صتطالع �إن 70l% من �لعينة تقول �إنها تريد من �لرئي�ص حممود عبا�ص �ال�صتقالة، و�إنه لو 

�ثنان فقط هما عبا�ص و�إ�صماعيل هنية،  �ليوم وتر�صح فيها  جرت �نتخابات رئا�صية جديدة 

.
يح�صل هنية على 53l% من �الأ�صو�ت ويح�صل عبا�ص على 132%41

�إن   ،Qamar Javed Bajwa باجو�  جاويد  قمر  �للو�ء  �لباك�صتاين  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  قال   •

�إىل بالده عن ق�صية ك�صمري. وقال باجو�، خالل  �أهمية بالن�صبة  �لق�صية �لفل�صطينية ال تقل 

لقاء جمعه بال�صفري �لفل�صطيني لدى باك�صتان وليد �أبو علي، �إن “ق�صيتي فل�صطني وك�صمري 

.
حتظيان بدعم �صعبي و�أخالقي و�صيا�صي ال لب�ص فيه يف باك�صتان“133



536

اليوميات الفل�سطينية

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  زيارة  �الأوروبي  �لبملان  يف  نائباً   67 ��صتغل   •

باأ�صمائهم  موقعة  عري�صة  لت�صليمه  �الأوروبي  �الحتاد  خارجية  لوزر�ء  �جتماع  حل�صور 

2012 و2015  “�إ�رش�ئيل“ بقر�ر�ت �صادق عليها �لبملان �الأوروبي �صنو�ت  تطالب بالتز�م 

“�لقد�ص  و�عتبار   ،1967 بحدود  �إ�رش�ئيل  �لتز�م  �لعري�صة:  يف  �ملطالب  �أهم  ومن  و2017. 

�ل�رشقية“ مدينة حمتلة، ورفع �حل�صار ب�صكل نهائي وكامل عن قطاع غزة، و�ل�صماح بدخول 

ممتلكات  وم�صادرة  �مل�صتعمر�ت  لبناء  �لفوري  و�لوقف  و�لطبية،  �الإن�صانية  �مل�صاعد�ت 

�الأ�رشى  �ملحتلة، و�إطالق �رش�ح  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �لتو�صع د�خل  �لفل�صطينيني، ووقف 

.
134

خ�صو�صاً �لقياد�ت �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، و�إنهاء �العتقاالت �الإد�رية

االأربعاء، 2017/12/13

�العرت�ف  �إىل  �لعامل  دول  جميع  �إ�صطنبول  يف  �لطارئة  �الإ�صالمية  للقمة  �خلتامي  �لبيان  دعا   •

�لرئي�ص  قر�ر  و�إد�نته  “رف�صه  �لبيان  و�أكد  فل�صطني.  لدولة  عا�صمة  �ل�رشقية“  بـ“�لقد�ص 

�الأمريكي غري �لقانوين ب�صاأن �لقد�ص“، مبدياً ��صتعد�د دول �أع�صاء منظمة �لتعاون �الإ�صالمي 

�لدويل  �الأمن  جمل�ص  حترك  عدم  حال  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  على  �مل�صاألة  طرح 

مبثابة  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  �أن  على  �لبيان  و�صدد  �لقد�ص.  بخ�صو�ص 

.
�ن�صحاب لو��صنطن من دورها و�صيطاً يف “عملية �ل�صالم“135

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطيني حممود عبا�ص �أن �لقد�ص كانت، وما ز�لت، و�صتظل �إىل �الأبد،   •

يف  عبا�ص،  وقال  كذلك.  تكون  �أن  دون  ��صتقر�ر  وال  �صالم  ال  �لتي  فل�صطني،  دولة  عا�صمة 

كلمته �أمام موؤمتر �لقمة �الإ�صالمية �لطارئة يف �إ�صطنبول، �إن �إعالن تر�مب باأن �لقد�ص عا�صمة 

“�إ�رش�ئيل“، وتعليماته بنقل �صفارة بالده �إليها “خطيئة كبى“. و�أكد عبا�ص رف�ص �لقر�ر�ت 
�الأمريكية �الأحادية، وغري �ل�رشعية و�لباطلة، م�صري�ً �إىل �أن �لواليات �ملتحدة بذلك قد �ختارت 

.
136

�أن تفقد �أهليتها كو�صيط، و�أال يكون لها دور يف �لعملية �ل�صيا�صية

قال �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، يف كلمته �أمام موؤمتر �لقمة �الإ�صالمية �لطارئة يف �إ�صطنبول:   •

�إال بحّل لل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي على  �أن تنعم منطقتنا بال�صالم �ل�صامل،  “ال يكن 
قيام  �إىل  وو�صوالً  �لعربية،  و�ملبادرة  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  وفق  �لدولتني،  حّل  �أ�صا�ص 

هي  فالقد�ص  �ل�رشقية،  �لقد�ص  وعا�صمتها  �لفل�صطيني،  �لرت�ب  على  �لفل�صطينية  �لدولة 

.
�الأ�صا�ص �لذي ال بديل عنه الإنهاء �ل�رش�ع �لتاريخي“137

�أعلن �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �أن “عا�صمة دولة فل�صطني من �الآن ف�صاعد�ً هي   •

�لرئي�ص  مع  عقده  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  خالل  �أردوغان،  وقال  كذلك“.  و�صتبقى  �لقد�ص 
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�أحمد  بن  يو�صف  �الإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة  �لعام  و�الأمني  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني 

�لعثيمني، عقب �لقمة �الإ�صالمية �لطارئة باإ�صطنبول: “�أوؤمن باأننا �أرينا للعامل كله جمدد�ً من 

خالل هذه �لقمة �لتاريخية، وخا�صة �أ�صحاب �لقر�ر، باأن �لقد�ص لي�صت وحدها“. و�صّدد على 

.
�أن “�لو�صاطة �الأمريكية بني �إ�رش�ئيل وفل�صطني مل تعد ممكنة، وقد �نتهت هذه �لعملية“138

�لغربية،  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  يف  ونا�صطاً  وكادر�ً  قيادياً  �أربعني  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

يو�صف.  ح�صن  �لنائب  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  وع�صو  �حلركة  يف  �لقيادي  بينهم 

“تل“  قرية  من  حما�ص  من  ن�صطاء  ثالثة  �عتقال  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلية  �لرقابة  وك�صفت 

.
139

جنوبي غربي نابل�ص، بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية خطف مبنطقة نابل�ص

�لواليات  �إقد�م  �إن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �لعاروري،  �صالح  قال   •

للكيان  بالقد�ص عا�صمة  “تر�مب �ملختل“، على �العرت�ف  �الأمريكية ممثلة برئي�صها  �ملتحدة 

�ل�صهيوين، وعلى نقل �صفارتها من تل �أبيب �إىل �لقد�ص �نتهاك لل�صيادة و�حلّق �لفل�صطيني. 

قيم يف 
ُ
�أ و�أكد �لعاروري، خالل كلمة م�صجلة له يف �حتفال ذكرى �النطالقة �لثالثني حلما�ص 

جامعة بريزيت بر�م �هلل، �أن �ملوعد قد حان ملوجة جديدة وهجمة جديدة من �ملقاومة، قائالً: 

“هذه �ملرة من �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �لعزيزة، وال بّد �أن ندفع هذ� �الحتالل خطو�ت �أخرى 
.
�إىل �لور�ء“140

قال وزير �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص، يف حو�ر مع موقع �إيالف،   •

�إن هناك م�رشوعاً الإعادة �إحياء �صكة �حلديد �حلجازية لربط “�إ�رش�ئيل“ بدول �لعامل �لعربي، 

وعبها ربط ميناء حيفا باخلليج �لعربي. و�أ�صار كات�ص �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ تقرتح على دول 

عب  و�الأمريكية  �الأوروبية  �لب�صائع  و��صتقبال  حيفا،  �إىل  للو�صول  ق�صرية  طريقاً  �خلليج 

�ملتو�صط، ولي�ص عب م�صيق هرمز وباب �ملندب “غري �الآمننَي“. ويرى كات�ص �أن ذلك ينبغي 

�أكب  �صعودي  لدور  �لدعوة  كات�ص  وكرر  لـ“�إ�رش�ئيل“.  مفيد  �إقليمي  م�رشوع  �صمن  يتم  �أن 

“عملية �ل�صالم“ و�إقامة ميناء بحري على جزيرة ��صطناعية قبالة قطاع غزة،  فيما ي�صمى 

25l% من �لتجارة �لرتكية متر  �أن  �إىل  �لنظر  مبدياً �رتياحه �لكبري من مو�قف �لريا�ص، الفتاً 

.
141

عب ميناء حيفا، �إىل دول �خلليج عب �الأردن

رف�صه  غ�صية(  )�آل  �حل�صيني  جودة  �أديب  �لقد�ص  يف  �لقيامة  كني�صة  مفتاح  �أمني  �أعلن   •

�لقاطع ��صتقبال نائب �لرئي�ص �الأمريكي مايك بين�ص، خالل زيارته �ملقررة ملدينة �لقد�ص يف 

.
142

2017/12/20، ونيته زيارة كني�صة �لقيامة كما مّت �إبالغه

�أ�صبوع على  �أنحاء �لعامل، بعد مرور  ما تز�ل �لفعاليات �ل�صعبية لن�رشة �لقد�ص م�صتمرة يف   •

�إفريقيا،  جنوب  يف  تاون  كيب  مبدينة  �لبملان  مبنى  �أمام  �الآالف  تظاهر  فقد  تر�مب؛  قر�ر 
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و�صارك يف �ملظاهرة ممثلون ملنظمات �ملجتمع �ملدين ونقابات �لعمال، وحزب �ملوؤمتر �لوطني 

خرجت  كما  نا�صطني.  �إىل  باالإ�صافة  �حلاكم،   African National Congress �الإفريقي 

�أمام �ل�صفارة �الأمريكية، تلبية لدعوة عدد من منظمات �ملجتمع �ملدين.  تظاهرة يف بروك�صل 

.
143

ويف �أ�صرت�ليا، تظاهر �ملئات يف مدينة ملبورن، بدعوة من جمعية �ملجتمع �لفل�صطيني

الإقامة  طريق“  “خريطة  لديها  �لريا�ص  �إن  �جلبري  عادل  �ل�صعودي  �خلارجية  وزير  قال   •

�لفل�صطينيني،  مع  �صالم  �تفاق  هناك  كان  �إذ�  “�إ�رش�ئيل“  مع  كاملة  ديبلوما�صية  عالقات 

حتقيق  يف  جادة  تر�مب  �إد�رة  “�أن  يعتقد  �أنه  �إىل  فر�ن�ص24،  تلفزيون  مع  مقابلة  يف  م�صري�ً، 

�ململكة  فيها  مبا  �الأطر�ف  جميع  مع  يت�صاورون  فهم  و�لعرب،  �الإ�رش�ئيليني  بني  �ل�صالم 

�إىل  يحتاجون  لكنهم  �جلميع،  يطرحها  �لتي  �لنظر  وجهات  ويجمعون  �ل�صعودية،  �لعربية 

 .
�لوقت جلمعها وتقديها“144

�الإ�رش�ئيلي  �لنز�ع  �أن  �الأمريكي ريك�ص تيلر�صون  �لكاثوليك وزير �خلارجية  �الأ�صاقفة  �أبلغ   •

كما  �ل�صعبني،  لكال  �أف�صل  م�صتقبل  لبناء  حكيمة  �أمريكية  م�صاركة  يتطلب  �لفل�صطيني 

كانتو �أو�صكار  �الأ�صقف  وقال  �ل�صفارة.  نقل  جر�ء  من  للخطر  �مل�صتقبل  هذ�  يتعر�ص   قد 

 The Committee رئي�ص �للجنة �الأ�صقفية �الأمريكية لل�صالم و�لعد�لة �لدولية ،Oscar Cantú

يتطلب  �لنز�ع  حّل  �إن   ،on International Justice and Peace of the United States

“م�صاركة حا�صمة وم�صتمرة“ للتغلب على خم�صني عاماً من �ل�رش�ع، و“من �ملظامل �لفا�صحة 
.
و�أعمال �لعنف �لع�صو�ئية“145

اخلمي�س، 2017/12/14

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إننا �صن�صقط قر�ر تر�مب مرة، و�إىل   •

�لكتيبة  �لثالثني يف �صاحة  �نطالقة حركة حما�ص  و�أكد هنية، خالل كلمته يف مهرجان  �الأبد. 

�أن ينتزع منا قد�صنا، وال يكن لكائن من كان  “ال يوجد ب�رش يف هذ� �لعامل يكن  �أنه  بغزة، 

�لقد�ص  متنح  �أن  �صغرى  �أو  عظمى  قوى  الأي  يكن  “ال  �أنه  م�صدد�ً  �لقد�ص“،  هوية  يغري  �أن 

.
للمحتل، فال وجود ل�صي ��صمه دولة �إ�رش�ئيل لتكون له عا�صمة ��صمها �لقد�ص“146

تو��صلت، ولالأ�صبوع �لثاين على �لتو�يل، �ملو�جهات مع قو�ت �الحتالل، يف عدة نقاط متا�ص   •

ب�صاأن  تر�مب  بقر�ر  �ملنددة  �الحتجاجية  �مل�صري�ت  �إىل  �إ�صافة  وغزة،  �ل�صفة  مبحافظات 

.
147

�لقد�ص

�أكدت �حلكومة �للبنانية �أن قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“،   •

لدولة  عا�صمة  باملدينة  �لر�صمي  �العرت�ف  لدر��صة  خا�صة  جلنة  ت�صكيل  و�أعلنت  باطل، 



539

كانون الأول/ دي�سمرب 2017

لل�رشعية  وفاقد  وباطل  الٍغ  �الأحادي  تر�مب  “قر�ر  �إن  �للبنانية  �حلكومة  وقالت  فل�صطني. 

عا�صمة  �لقد�ص  باعتبار  �لعربية  �ل�صالم  مببادرة  “�اللتز�م  موؤكدة  يكن“،  مل  وكاأنه  �لدولية 

.
فل�صطني“148

�أعلنت �لقمة �الإ�صالمية – �مل�صيحية يف لبنان �لتي عقدت بدعوة من �لبطريرك �ملاروين ب�صارة   •

�صت ملناق�صة قر�ر تر�مب ب�صاأن �لقد�ص، رف�صها �لقر�ر وطالبته بـ“�لرجوع  �لر�عي، وخ�صِّ

عنه“. وقالت �لقمة �إنه “ي�صيء �إىل ما ترمز �إليه �لقد�ص، وهو مبني على ح�صابات �صيا�صية، 

وي�صكل حتدياً الأكرث من 3 باليني ]مليار�ت[ �صخ�ص“. ودعت �لقمة، �لتي �صارك فيها روؤ�صاء 

“�ملرجعيات �ل�صيا�صية �لعربية و�لدولية �إىل �لعمل معاً، بغية �ل�صغط على �الإد�رة  �لطو�ئف، 

.
�الأمريكية للرت�جع عن هذ� �لقر�ر“149

�أكدت قمة روؤ�صاء �لبملانات �لعربية �أن �لقد�ص هي عا�صمة دولة فل�صطني، وطالبت �حلكومات   •

و�ملوؤ�ص�صات �لعربية كافة بتفعيل هذ� �لقر�ر عملياً، م�صددة على �أن �عرت�ف �الإد�رة �الأمريكية 

مبدينة �لقد�ص �ملحتلة كعا�صمة لدولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وَنْقل �صفارتها �إليها باطل وغري 

قانوين. و�أكد �لبيان �خلتامي لقمة روؤ�صاء �ملجال�ص �لبملانية �لعربية يف �لدورة �ال�صتثنائية 

�الأخرية  �لتطور�ت  لبحث  �ملغربية  �لرباط  مدينة  يف  عقدت  �لتي  �لعربي  �لبملاين  لالحتاد 

و�مل�صا�ص  وتف�صيالً،  جملًة  �لقد�ص  حول  تر�مب  قر�ر  رف�ص  على  �لقد�ص،  بو�صع  �ملرتبطة 

.
150

باملكانة �لقانونية و�ل�صيا�صية و�لتاريخية ملدينة �لقد�ص �لفل�صطينية �ملحتلة

دول  روؤ�صاء  فيه  �صارك  بروك�صل،  يف  �الأوروبي  للمجل�ص  �جتماع  عن  �صادر  بيان  يف  جاء   •

لقر�ر  �ملعار�ص  �الأوروبي  �أن موقف �الحتاد  �الأع�صاء يف �الحتاد،   28 �لـ  �لبلد�ن  وحكومات 

.
151

تر�مب ب�صاأن �لقد�ص مل يتغرّي. كما جدد �الحتاد �لتاأكيد على �لتز�مه بحّل �لدولتني

اجلمعة، 2017/12/15

��صت�صهد �أربعة فل�صطينيني، و�أ�صيب 350 �آخرين، يف مو�جهات مع قو�ت �الحتالل يف خمتلف   •

مدن وقرى �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، رف�صاً الإعالن تر�مب. ومن بني �ل�صهد�ء �صاب نّفذ 

.
152

عملية طعن ��صتهدفت جندياً �إ�رش�ئيلياً قرب حاجز بيت �إيل �لع�صكري، �صمال مدينة �لبرية

قال م�صوؤول كبري يف �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �إن �لواليات �ملتحدة ترى �حلائط   •

�لغربي )حائط �لب�ق( كجزء من “�إ�رش�ئيل“ يف �إطار �تفاق “�صالم“ نهائي بني �الإ�رش�ئيليني 

.
153

و�لفل�صطينيني

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن �صيا�صة �لعدو �ل�صهيوين، �لتي   •

ما فتئت تالحق قياد�ت �حلركة و�أبناءها يف �ل�صفة، لن تك�رشها، الأن �حلركة �أكب من موؤ�مر�ت 
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�الحتالل، وهي قادرة على �أن مت�صي يف طريق �لتحرير مهما كلف ذلك من ت�صحيات. وقال 

قيم يف نابل�ص: “قررنا �أن ن�صقط 
ُ
هنية، يف كلمة م�صجلة بثت خالل مهرجان �نطالقة �حلركة �أ

قر�ر تر�مب ون�صقط ما ي�صمى ب�صفقة �لقرن، ونحن و�أمتنا قادرون على ذلك، و�إن �ل�صفة 

.
متثل ر�أ�ص �حلربة يف �ملقاومة“154

�إ�رش�ئيل  بني  �الأمني  “�لتن�صيق  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

و�لفل�صطينيني هو م�صلحة الأبو مازن ال تقل عن م�صلحتنا �إذ� مل يكن �أكرث“، م�صدد�ً على �أن 

.
عبا�ص “هو �الآن على قيد �حلياة بف�صل �لتن�صيق �الأمني“155

�أثار قر�ر حمكمة �لعدل �لعليا يف “�إ�رش�ئيل“ عدم �ل�صماح ل�صلطات �جلي�ص باحتجاز جثامني   •

�الئتالف  من  �ل�صهيونية،  �الأحز�ب  جميع  غ�صب  م�صلحة،  عمليات  نفذو�  فل�صطينيني 

�حلكومي و�ملعار�صة، �إذ �أعلن قادتها �أنهم �صي�رشعون يف �صّن قانون و��صح يجيز �الحتجاز، 

فيما �أعلن رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو �أن “قر�ر �ملحكمة باأن دولة �إ�رش�ئيل لي�صت خمولة 

 .
�حتجاز جثث خمربني لغر�ص �ملفاو�صات، �إ�صكايل جد�ً“156

يف  �لعديدة  �مل�صيحية  �لكنائ�ص  �إىل  �لنا�رشة،  يف  �الأرثوذك�صية  �لعربية  �لطائفة  جمل�ص  �ن�صم   •

فل�صطني �لتي قررت �إلغاء مظاهر �الحتفال باأعياد �مليالد و�إطفاء �صجرة �مليالد �لن�رش�وية. 

�لقد�ص،  عروبة  على  �لنا�رشة  يف  �الأرثوذك�صية  �لعربية  �لطائفة  جمل�ص  �أ�صدره  بيان  و�صدد 

.
157

و�أنها عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية �لعتيدة، وعلى �لرف�ص �لتام الإعالن تر�مب

حّذر �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، من �أنه “�إذ� فقدنا �لقد�ص، فلن نتمكن من حماية   •

�ملدينة �ملنورة، و�إذ� فقدنا �ملدينة، فلن ن�صتطيع حماية مكة، و�إذ� �صقطت مكة، �صنفقد �لكعبة“. 

و�أ�صاف �أردوغان: “بد�أ هجوٌم جديٌد ي�صتهدف �ل�رشق �الأو�صط وجميع �مل�صلمني من خالل 

.
�لقد�ص“158

ذكر �الحتاد �الأوروبي، يف تقرير �صادر عنه، �أن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أقّرت خالل   •

�ل�صفة  م�صتعمر�ت  يف  �إ�صكان  وحدة  �آالف  ثمانية  نحو  بناء   2017 �صنة  من  �الأول  �لن�صف 

�لغربية و�رشقي �لقد�ص. ووفقاً للتقرير، فاإن خم�صة �آالف وحدة منها متر يف مر�حل تخطيط، 

بينما مّت ن�رش مناق�صات لبناء ثالثة �آالف وحدة متبقية. ويقدر معدو �لتقرير �أن هذه �لوحد�ت 

وطبقاً  �صنو�ت.  عدة  خالل  �لقد�ص  و�رشقي  �ل�صفة  �إىل  م�صتوطن  �ألف   30 نحو  �صت�صيف 

و12  �ل�صفة،  يف   130 منها  موقعاً،   142 يف  م�صتوطن  �آالف   607 نحو  حالياً  يعي�ص  للتقرير، 

.
159

موقعاً يف �رشقي �لقد�ص
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ال�صبت، 2017/12/16

باأي  تقبل  “لن  فل�صطني  �أن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  �أكد   •

تغيري على حدود �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة عام 1967“. وقال �أبو ردينة، معقباً على ت�رشيحات 

“هذ�  �إن  “�إ�رش�ئيل“:  من  جزء  �لب�ق  حائط  ترى  �ملتحدة  �لواليات  باأن  �أمريكي  م�صوؤول 

�ملوقف �الأمريكي يوؤكد مرة �أخرى �أن �الإد�رة �الأمريكية �حلالية �أ�صبحت خارج عملية �ل�صالم 

يف �صكل كامل“. ومن جهته، �أعلن حممود �لعالول، نائب رئي�ص حركة فتح، �أن �تفاق �أو�صلو 

.
160

�نتهى ب�صكل عملي، و�أن �ملفاو�صات ب�صكلها �لقدمي ولّت �إىل غري رجعة

قال مر�صد جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش حممد بديع خماطباً �لق�صاة، يف جل�صة عقدتها   •

حمكمة جنايات �لقاهرة للنظر يف ق�صية ف�ّص �عت�صام ميد�ن ر�بعة عقب �النقالب �لع�صكري 

يف 2013: “فل�صطني ق�صيتنا �الأبدية... وق�صية �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية... نحن حمبو�صون 

جماعة  �أع�صاء  من  �ملعتقلني  باإخر�ج  �لقا�صي  بديع  وطالب  �لقرن“.  �صفقة  �لبع�ص  الإمتام 

�الإخو�ن �مل�صلمني حتى يقاتلو� من �أجل فل�صطني، رد�ً على �تهامات �لقا�صي له بالتحري�ص 

 .
161

بدعوى �لدفاع عن فل�صطني

�الأمم  يف  �لدوري  مبوؤمترها  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  يف  �الأع�صاء  �لدول  جمعية  �نتخبت   •

.
162

�ملتحدة يف نيويورك، دولة فل�صطني ع�صو�ً يف مكتب �جلمعية

�حلكومي“  “�لف�صاد  على  �حتجاجاً  �أبيب،  تل  مدينة  يف  �نطلقت  مظاهرة  يف  �الآالف  �صارك   •

.
163

و�ملماطلة بالتحقيق مع رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو

االأحد، 2017/12/17

عقوبة  بفر�ص  يق�صي  قانون  م�رشوع  طرح  “�إ�رش�ئيل“  يف  �حلكومي  �الئتالف  �أع�صاء  �أيد   •

ليبمان.  �أفيجدور  �لدفاع  وزير  طلب  على  بناء  �لفل�صطينيني،  عمليات  منفذي  على  �الإعد�م 

وكتلة  ليفني،  ياريف  �ل�صياحة  لوزير  �لقانون  �صياغة  مهمة  �حلكومي  �الئتالف  و�أوكل 

.
“�إ�رش�ئيل بيتنا“164

قال نبيل �صعث، م�صت�صار رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، �إن �لقيادة �لفل�صطينية   •

ذ�هبة �إىل خيار فر�ص �إطار دويل متعدد �الأقطاب، ي�صتند �إىل �ملرجعيات �لدولية وقر�ر�ت �الأمم 

�أمريكا...  على  �لدويل  �الإطار  هذ�  نفر�ص  كي  ثالثة  �أو  عامني  “نحتاج  �صعث:  وقال  �ملتحدة. 

.
�إطار دويل كان بد�أه �لرئي�ص �لفرن�صي �ل�صابق �أوالند وجمع 74 دولة“165

ع مئات �الآالف من �الإندوني�صيني يف �صاحة �ال�صتقالل و�صط �لعا�صمة جاكرتا �حتجاجاً  جتمَّ  •

على قر�ر تر�مب، بدعوة من جمل�ص علماء �إندوني�صيا حتت �صعار “�إندوني�صيا تتوحد من �أجل 
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�لقد�ص“، و�صارك يف �ملظاهرة �صخ�صيات ر�صمية و�صعبية، بينهم رئي�ص جمل�ص �الأمة ذو �لكفل 

ح�صن Zul-Kifl Hasan، ورئي�ص �لبملان ونائبه وحاكم �لعا�صمة جاكرتا �إ�صافة �إىل رئي�ص 

.
166Muhammadiyah Movement و�حلركة �ملحمدية Nahdlatul Ulama نه�صة �لعلماء

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج ماهر �صالح �أن مدينة �لقد�ص �ملوحدة ال تقبل �لق�صمة �أو   •

�لتجزئة، م�صدد�ً على �أن قر�ر تر�مب ب�صاأن �لقد�ص لن يغرّي من حقائق �لتاريخ و�جلغر�فيا. 

وقال �صالح، خالل مهرجان نظمته حما�ص يف لبنان يف ذكرى �نطالقتها �لثالثني، �إن �لقد�ص 

هي عنو�ن �ل�رش�ع و�صتبقى عا�صمة فل�صطني �الأبدية، م�صدد�ً على �أن قر�ر تر�مب �صي�صقط 

.
167

�إىل �الأبد

�أعلنت قو�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �صاباً فل�صطينياً، من �صكان خميم جنني، حاول �لدخول �إىل   •

.
168

حمكمة �صامل �لع�صكرية غرب جنني، وبحوزته عبوتان نا�صفتان من �صنع حملي بد�ئي

�صحيفة  مع  مقابلٍة  يف   ،Amiram Levin ليفني  عمري�م  �الأ�صبق  �ملو�صاد  رئي�ص  نائب  دعا   •

معاريف �لعبية، �إىل تطهرٍي عرقيٍّ للفل�صطينيني، ز�عماً �أّنهم ي�صتمّرون يف �نتهاك �التفاقيات 

�أْن ُيزقهم �إرباً يف �أّي  “�إ�رش�ئيل“. و�صدد ليفني على �أنه يتحتّم على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  مع 

�إىل  �أْي  �الأخرى،  �ل�صفة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  من  �لهجرة  على  ُيلزمهم  و�أن  ُم�صتقبليٍة،  حرٍب 

.
169

�الأردن

�ل�صفة  يف  فل�صطينياً   430 �عتقلت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  قال   •

طفالً،   231 بينهم  من   ،2017/12/6 يف  تر�مب  �إعالن  منذ  �لقد�ص،  فيها  مبا  �ملحتلة  �لغربية 

�الأحمر  �لهالل  جمعية  وقالت  �الإ�رش�ئيلية.  �مل�صت�صفيات  يف  يقبعون  جرحى  و3  ن�صاء،  و9 

�لفل�صطيني �إن طو�قمها تعاملت مع 2,809 �إ�صابات يف �ل�صفة �لغربية، و622 �إ�صابة يف قطاع 

.
170

غزة، منذ �إعالن تر�مب

و�إ�صالمية،  عربية  �صتظل  �ل�رشيف  �لقد�ص  مدينة  �أن  �لب�صري  عمر  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  �أكد   •

�إعطاء  يف  �حلّق  يلك  ال  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إن  وقال  ذلك،  عن  تنازل  وال 

بالده،  رف�ص  �ل�صود�ين  �لرئي�ص  وجدد  لـ“�إ�رش�ئيل“.  عا�صمة  �إعالنها  �أو  لليهود،  �لقد�ص 

مدينة  عن  للدفاع  �ل�صود�ين  �ل�صعب  جاهزية  �إىل  �لنظر  الفتاً  تر�مب،  قر�ر  و�صعباً،  حكومة 

�ملوىل  عطا  حممد  �ل�صود�ين  و�ملخابر�ت  �الأمن  جهاز  مدير  �أعلن  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف  �لقد�ص. 

 “��صتعد�د قو�ته لتنفيذ قر�ر �لرئي�ص عمر �لب�صري، بحماية �لقد�ص، ون�رشة �ل�صعوب �لعربية
.
و�الإ�صالمية“171

�لت�صدي  بهدف  �ُصباعي“  وز�ري  “وفد  ت�صكيل  على  �التفاق  �لعربية  �لدول  جامعة  �أعلنت   •

للقر�ر �الأمريكي ب�صاأن �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“. وقال �لوزير �ملفو�ص حممود 
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عفيفي، �ملتحدث �لر�صمي با�صم �أمني عام جامعة �لدول �لعربية، �إن �لوفد يت�صكل من وزر�ء 

خارجية كل من �الأردن، وفل�صطني، وم�رش، و�ل�صعودية، و�ملغرب، و�الإمار�ت، و�الأمني �لعام 

.
172

للجامعة �لعربية

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، يف كلمة �ألقاها يف موؤمتر حلزب �لعد�لة و�لتنمية يف   •

.
والية قره مان جنوبي �لبالد، �إن بالده �صتفتح قريباً �صفارتها يف “�لقد�ص �ل�رشقية“173

 Molana Jalal Hadar Naqvi طالب زعيم �مل�صلمني يف �لهند موالنا �صيد جالل حيدر نقوي  •

لـ“�إ�رش�ئيل“. وقال  �إعالنه �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة  �الأمم �ملتحدة مبحاكمة تر�مب ب�صبب 

من  �مل�صلمني غا�صبون جد�ً  �إن  �لو��صعة يف نيودلهي،  �لتظاهر�ت  نقوي، خالل م�صاركته يف 

�لقد�ص  تاأتي للتنديد ب�صيا�صة تر�مب جتاه فل�صطني و�إعالنه  �لتظاهر�ت  قر�ر تر�مب، وهذه 

.
174

عا�صمة للكيان �ل�صهيوين

االإثنني، 2017/12/18

�إىل  م�رش  به  تقدمت  قر�ر  م�رشوع  �صّد  )�لفيتو(  �لنق�ص  حّق  �ملتحدة  �لواليات  ��صتخدمت   •

“�أي  و�أن  �ملفاو�صات“،  خالل  من  حلها  “يتعنّي  ق�صية  �لقد�ص  �أن  على  يوؤكد  �الأمن  جمل�ص 

�أو  �لديوجر�يف،  و�صعها  �أو  �ملقد�صة،  �ملدينة  طابع  تغيري  �إىل  تهدف  �إجر�ء�ت  �أو  قر�ر�ت 

�أثر قانوين، وتعتب ملغاة وباطلة، ويجب  �أي  �أن يكون لها  تركيبتها �لديوجر�فية ال يكن 

�إلغاوؤها“. كما يدعو م�رشوع �لقر�ر، جميع �لبلد�ن �إىل �المتناع عن فتح �صفار�ت يف �لقد�ص، 

�ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  مع  تتعار�ص  �إجر�ء�ت  باأي  �العرت�ف  بعدم  �الأع�صاء  �لدول  ويطالب 

يف  �الأمريكية  �ل�صفرية  قالت  �لت�صويت  وبعد  دولة.   14 �لقر�ر  �أيد  وقد  �ملدينة،  و�صع  ب�صاأن 

.
�الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إن طرح م�رشوع �لقر�ر ُيعّد “�إهانة ال يكن ن�صيانها“175

قّدم  �لقد�ص  ب�صاأن  قر�ر  م�رشوع  �صّد  �الأمريكي  �لفيتو  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  د�نت   •

�صّد  هو  �الأمريكي  �لفيتو  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  وقال  �الأمن،  جمل�ص  �إىل 

�الإجماع �لدويل، وخمالف لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن، ويثل �نحياز�ً 

كامالً لالحتالل و�لعدو�ن. ومن جهته، جدد �لرئي�ص حممود عبا�ص رف�صه و�صاطة �أمريكا يف 

“عملية �ل�صالم“، و�أعلن عن �تخاذ “رزمة“ من �الإجر�ء�ت �صّد �إعالن تر�مب ب�صاأن �لقد�ص. 
.
176

كما وّقع عبا�ص على �الن�صمام �إىل 22 منظمة دولية جديدة

�لقر�ر  م�رشوع  �صّد  �لفيتو  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ��صتعمال  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

حّل  �إيجاد  يف  نزيه  كو�صيط  �ملتحدة  �لواليات  على  �لرهان  �أن  يوؤكد  �لقد�ص  ب�صاأن  �مل�رشي 

.
177

للق�صية �لفل�صطينية كان رهاناً خا�رش�ً وم�صيعة للوقت
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�أكد �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، يف بيان عقب �جتماعه بر�م �هلل، مب�صاركة �أع�صاء من �للجنة   •

�صعبنا“،  ��صطهاد  يف  لالحتالل  �أ�صا�صي  �رشيك  �الأمريكية  “�الإد�رة  �أن  للحركة،  �ملركزية 

و�أقر ت�صكيل قيادة عمل ميد�ين لو�صع كافة قر�ر�ت �لقيادة مو�صع �لتنفيذ، وفق متطلبات 

.
178

وتطور�ت �ملرحلة

قال �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى �الأمم �ملتحدة د�ين د�نون �إن �لدول �لتي �صّوتت ل�صالح م�رشوع   •

�ليهودية  للدولة  فالقد�ص عا�صمة  “هي دول مذنبة ومنافقة...  �الأمن دويل  �لقر�ر يف جمل�ص 

لدولتنا،  عا�صمة  بالقد�ص  �الأمريكي  �لرئي�ص  “�عرت�ف  �أن  على  م�صدد�ً  �ل�صنني“،  �آالف  منذ 

هو جمرد تعبري عن �حلقيقة... ونحن لن ن�صمح الأي �أحد، ال �صيّما �الأمم �ملتحدة، باأن يحدد 

.
م�صرينا“179

ت�صلمت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة طلباً من �ملجموعة �لعربية لعقد جل�صة طارئة العتماد   •

عا�صمة  �ملحتلة  �لقد�ص  باعتبار  �لقا�صية  �الأمريكية  �الإجر�ء�ت  �إبطال  ي�صتهدف  ملزم  قر�ر 

ت�صلّم   Miroslav Lajčák اليت�صاك  مريو�صالف  �لعامة  �جلمعية  رئي�ص  و�أكد  لـ“�إ�رش�ئيل“. 

.
180

�لطلب، وقال �إنه �صيدعو �إىل �جتماع يف �أقرب وقت ممكن

�أعلنت رو�صيا دعمها ملبد�أ �إن�صاء دولة فل�صطني وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“. و�أكد فالديري   •

�صافرونكوف Vladimir Safronkov، مندوب رو�صيا يف جمل�ص �الأمن، ��صتعد�د بالده للعب 

.
181

دور “و�صيط نزيه“ يف ت�صوية �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

قال �آيف غباي، يف كلمة له خالل �جتماع لكتلة �ملع�صكر �ل�صهيوين يف �لكني�صت: “نحن بالفعل   •

نعي�ص �الأ�صبوع �لثالث الإطالق �صو�ريخ �لق�صام باجتاه �لبلد�ت يف �جلنوب، ويجب على دولة 

�إ�رش�ئيل �أال تقبل بهذ� �لو�صع“، د�عياً �إىل ت�صديد �ل�رشبات �صّد حما�ص حتى يتم وقف �إطالق 

.
182

�ل�صو�ريخ، و�إعادة �لهدوء �إىل �لبلد�ت �ملحاذية للقطاع

مّت �فتتاح كني�ص يهودي يف �الأنفاق �لتي عملت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على حفرها حتت   •

.
183

حائط �لب�ق

طلبت وزيرة �لثقافة �الإ�رش�ئيلية مريي ريغف من حكومتها ميز�نية �إ�صافية تعادل 71 مليون   •

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  حميط  يف  �لنطاق  وو��صعة  جديدة  حفريات  باأعمال  للقيام  دوالر، 

حني  يف  �ملنطقة.  يف  �أخرى  مر�فق  �إىل  �إ�صافة  �ملزعوم،  �صليمان“  “هيكل  �أ�صا�صات  عن  بحثاً 

.
184

با�رشت �أجهزة �الحتالل يف ن�صب كامري�ت �ملر�قبة يف حميط منطقة باب �لعمود

�إن حالة ت�صعيد غري م�صبوقة  قال عي�صى قر�قع، رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين،   •

يقوم بها جي�ص �الحتالل من خالل حمالت �العتقال �ليومية. وقال �إن حاالت �العتقال منذ 
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�أكرث من ن�صفهم من  500 حالة،  �لقد�ص بلغت  �ندالع �الحتجاجات على قر�ر تر�مب ب�صاأن 

.
185

�لفتية و�لقا�رشين، �أكرثهم من �لقد�ص �ملحتلة

و�فق جمل�ص روؤ�صاء جلان فل�صطني �لبملانية يف �لدول �الأع�صاء مبنظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي،   •

خالل موؤمتر يف طهر�ن، باالإجماع، على مقرتح تقدم به رئي�ص جلنة فل�صطني �لنيابية �الأردنية 

.
186

يحيى �ل�صعود، بت�صكيل “جلان فل�صطني“ يف جميع برملانات �لدول �الأع�صاء يف �ملنظمة

�أعلن علماء يف �ل�رشيعة �الإ�صالمية من عدة دول تبني “ميثاق“ ملقاومة �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“   •

يف كافة م�صتوياته �ل�صيا�صية، و�القت�صادية، و�الجتماعية، و�لثقافية. وقال �لعلماء يف موؤمتر 

مع  �لتطبيع  ملقاومة  �الأمة  علماء  “ميثاق  عنو�ن  حتت  �لرتكية  �إ�صطنبول  مبدينة  عقدوه 

�إىل �حلد من تنامي موجة �لتطبيع �ملتز�يدة مع  �إن �إطالق �مليثاق يهدف  �لكيان �ل�صهيوين“؛ 

“�إ�رش�ئيل“ يف �لعامل �الإ�صالمي. ووقعت على �مليثاق 36 هيئة ور�بطة و�أكرث من ثالثمئة عامل 
من 26 دولة. ويتكون ميثاق مقاومة �لتطبيع من 44 مادة، تقدم �حلكم �ل�رشعي يف �لتطبيع 

وتعّده حمرماً �رشعاً، مع �رشح �أدلة حتريه ومقا�صدها، وذكر ما يرتتب عليه من “مفا�صد“، 

.
187

وفق ما ورد يف �مليثاق

الثالثاء، 2017/12/19

�إنه يتوقع توقف �لهجمات �ل�صاروخية من  قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان   •

�لهجمات بثمن �عرت�ف  �ليومية، وو�صف  �لهجمات �صبه  �أ�صبوعني من  قطاع غزة بعد نحو 

توّقف  يتوقع  �إنه  وقال  لـ“�إ�رش�ئيل“،  كعا�صمة  بالقد�ص  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�لقطاع،  من  �ل�صو�ريخ  تطلق  �لتي  �ملجموعات  �صّد  �لتحرك  حما�ص  قر�ر  ب�صبب  �لهجمات 

.
188ً

و�لتي بلغت 15 �صاروخا

“بت�صجيل  �إن �لواليات �ملتحدة �صـتقوم  قالت �ل�صفرية �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل   •

�أ�صماء“ �لدول �لتي �صتدعم م�رشوع قر�ر ين�ص على رف�ص قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي دونالد 

�جلمعية  يف  عليه  للت�صويت  طرحه  �ملقرر  لـ“�إ�رش�ئيل“،  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  تر�مب 

2017/12/21. وحذرت هايل باأنها �صتقدم تقرير�ً لرت�مب عن �لدول  �لعامة ملجل�ص �الأمن يف 

.
189

�لتي �صتدعم م�رشوع �لقر�ر

توّجه وفد�ن فل�صطينيان �إىل رو�صيا و�ل�صني موفد�ن من �لرئي�ص حممود عبا�ص، وقال ع�صو   •

�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد جمدالين �إن �لوفدين �صينقالن ر�صالة من 

�إطار �الأمم �ملتحدة، بديالً عن  �إيجاد رعاية دولية جديدة لعملية �ل�صالم ويف  “مفادها  عبا�ص 

.
�لرعاية �الأمريكية“190
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ك�صف ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح حممد ��صتية، يف لقاء على تلفزيون فل�صطني �لر�صمي،   •

.
191

عن �أن دوالً عربية �أف�صلت عقد قمة عربية طارئة، بعد قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي حول �لقد�ص

ودعمها  قطر  دولة  مبو�قف  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أ�صاد   •

�ملتو��صل لل�صعب �لفل�صطيني وق�صيته. و�أو�صح هنية �أن قطر وقفت مع غزة حني تخلى عنها 

.
192

كثري من �لنا�ص، ويف وقت �أد�ر فيه �لبع�ص لها ظهره، موؤكد�ً وقوف حما�ص �إىل جانبها

حملة  بعد  وو�لدتها،  �لتميمي  با�صم  عهد  �لفل�صطينية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

جنديني  بطرد  تقوم  وهي  م�صور  مقطع  يف  ظهورها  بعد  و��صعة،  �إ�رش�ئيلية  حتري�ص 

.
193

�إ�رش�ئيليني من �صاحة منزلها يف قرية �لنبي �صالح بالقرب من ر�م �هلل، و�رشبهما

�عت�صاماً  بريوت  يف  �الإ�صكو�  مقر  �أمام  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �للبنانية  �الأحز�ب  نظمت   •

لدولة  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  �الأمريكي  �لرئي�ص  الإعالن  ورف�صاً  �لقد�ص،  مع  ت�صامنياً 

�لفل�صطيني  و�ل�صفري  �خلطيب،  �للبناين طارق  �لبيئة  �العت�صام وزير  �الحتالل. و�صارك يف 

فتحي �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وف�صائل  فتح  حركة  �رش  و�أمني  دبور،  �أ�رشف  لبنان   يف 

.
194

�أبو �لعرد�ت، و�الأمني �لعام �مل�صاعد للجبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة طالل ناجي

�أعلن رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة �ل�صفري حممد �لعمادي �إعفاء �صكان مدينة حمد   •

�ل�صكنية يف قطاع غزة من دفع �أق�صاط �صنة 2018 بالكامل. وك�صف �لعمادي عن تخ�صي�ص 

قطر 11 مليون ريـال )نحو 3 ماليني دوالر( لدعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني، م�صري�ً �إىل �أن 

.
195

هذ� �ملبلغ �صيتم توجيهه يف دعم قطاعات �ل�صحة و�لتعليم و�لب�مج �الإن�صانية

�عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، باأغلبية �الأ�صو�ت، قر�ر�ً يوؤكد حّق �ل�صعب �لفل�صطيني   •

ريا�ص  �ل�صفري  �ملتحدة  �الأمم  لدى  فل�صطني  لدولة  �لد�ئم  �ملر�قب  وقال  م�صريه.  تقرير  يف 

من�صور �إن �جلمعية �لعامة �صوتت باأغلبية 176 دولة ل�صالح �لقر�ر، فيما �صوتت 7 دول �صّده 

ونريو،  وميكرونيزيا،  مار�صال،  وجزر  وكند�،  و“�إ�رش�ئيل“،  �الأمريكية،  �ملتحدة  )�لواليات 

.
196

وباالو( و�متنعت 4 دول عن �لت�صويت )�لكامريون، وهندور��ص، وتوغو، وتوجنا(

م�صت�صار  �صعث،  نبيل  مع  لقائه  خالل  الفروف،  �صريجي  �لرو�صي  �خلارجية  وزير  �أعلن   •

بالده  �عتز�م  مو�صكو،  يف  �خلارجية،  �ل�صيا�صة  ل�صوؤون  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص 

�لعمل من �أجل تهدئة �ملوقف يف �ل�رشق �الأو�صط بعد �إعالن تر�مب. وقال الفروف: “�صنفعل 

�أن  �أنه لي�ص م�صموحاً الأحد  �أجل توجيه �ملوقف يف م�صار�ت بناءة“، م�صيفاً  كل ما يلزم من 

.
197

ياأخذ خطو�ت �أحادية �جلانب ت�صتبق نتيجة �ملفاو�صات
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االأربعاء، 2017/12/20

هّدد �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب بقطع �مل�صاعد�ت �الأمريكية عن �أي دولة ت�صّوت ل�صالح   •

تر�مب:  وقال  �لقد�ص.  حول  قر�ره  يرف�ص  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  يف  قر�ر  م�رشوع 

�جلمعية  �أو  �الأمن  جمل�ص  يف  �صّدنا  ت�صوت  ثّم  ومن  �أمو�لنا،  تاأخذ  �لتي  �لدول  تلك  “جميع 
“ح�صناً  وتابع  �صّدنا“.  وي�صوتون  �لدوالر�ت،  ومليار�ت  مليونات  منا  ياأخذون  �لعامة... 

يهمنا  وال  �لكثري...  علينا  �صيوفر  هذ�  �صدنا،  ي�صوتون  دعوهم  �أ�صو�تهم...  نر�قب  نحن 

.
ذلك“198

لـ“خطف  ُتخطط  كانت  حما�ص  حلركة  تابعة  خلية  باأن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  زعمت   •

وقتل“ �ملتحدث با�صم جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أفيخاي �أدرعي، وع�صو �لكني�صت �ليميني 

�ملتطرف يهود� جليك. وقالت �ل�صحيفة �إن �ملحكمة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية قدمت الئحة �تهام 

.
199

�صّد �أع�صاء �خللية

�أعلنت وز�رة �لبناء و�الإ�صكان ووز�رة �لزر�عة، �الإ�رش�ئيليتان، و�ل�صندوق �لقومي �ليهودي   •

نحو تزيد  �أن  يفرت�ص  جديدة  م�صتعمر�ت  �إقامة  ت�صمل  �الأردن،  غور  لتطوير  خطة   عن 

�ل�صفة  �رشق  �لغور،  منطقة  يف  يعي�صون  �لذين  �الإ�رش�ئيليني،  �إىل  �إ�رش�ئيلي  �آالف  ع�رشة 

�عتماد  �أو  �مل�صتعمر�ت  هذه  �إن�صاء  على  �مل�صادقة  �ملرحلة  هذه  يف  يتم  مل  �أنه  غري  �لغربية. 

.
200

�مليز�نيات �لالزمة لتنفيذ �خلطة

�أ�صدرت �حلكومة �لعر�قية �لقر�ر رقم 76 ل�صنة 2017؛ �ألغت مبوجبه جملة من �لقر�ر�ت حول   •

معاملة  على  ين�ص  و�لذي   ،2001 ل�صنة   202 �لقر�ر  بينها  ومن  �لعر�ق،  يف  �ملقيمني  �الأجانب 

�لعلم، و�حلقوق  �لعر�قي با�صتثناء �جلن�صية، وخدمة  �ملو�طن  �لفل�صطيني باملثل مع  �لالجئ 

.
�ل�صيا�صية. ومن �ملقرر �أن يبد�أ �لعمل بالقر�ر مع بد�ية �صنة 2012018

قال وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو �إن بالده تنتظر دعما قوياً حول م�رشوع   •

.
202

قر�ر �لقد�ص �ملعرو�ص على �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة

ر�جيثا  �لفل�صطينية   - �ل�رشيالنكية  �لبملانية  �ل�صد�قة  جمعية  رئي�ص  �ل�صحة  وزير  قال   •

جميع  الأن  �رشعي  غري  �لقد�ص  ب�صاأن  تر�مب  �إعالن  �إن   Rajitha Senarathne �صينار�تني 

و“ب�صاأن  قائالً:  وتابع  فيها.  مرغوب  غري  م�صاكل  �أوجد  والأنه  تعار�صه،  �الأوروبية  �لدول 

�إعالن �لرئي�ص �الأمريكي بخ�صو�ص �لقد�ص، ب�صكل و��صح جد�ً رف�صت بالدنا ذلك، و�أعلنّا 

�أبيب عا�صمة الإ�رش�ئيل وهذ� هو موقف  تل  �لقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، ونقبل  لن نقبل  �أننا 

.
�الأمم �ملتحدة �أي�صاً“203
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اخلمي�س، 2017/12/21

�أو �إجر�ء�ت يق�صد بها  �أكدت فيه �أن �أي قر�ر�ت  �عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة قر�ر�ً   •

تغيري طابع مدينة �لقد�ص �أو و�صعها �أو تكوينها �لديوجر�يف لي�ص لها �أثر قانوين، وُتعّد الغية 

128 دولة،  �لقر�ر  �أيدت  �ل�صلة.  �الأمن ذ�ت  لقر�ر�ت جمل�ص  �متثاالً  �إلغاوؤها  وباطلة، ويتعني 

و“�إ�رش�ئيل“،  وهندور��ص،  جو�تيماال،  هي:   9 وعار�صته  �لت�صويت،  عن   35 �متنعت  فيما 

.
204

و�لواليات �ملتحدة، وجزر �ملار�صال، ومكروني�صيا، ونارو، وباالو، وتوغو

ووعيدها  تهديد�تها  هايل  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �صفرية  كررت   •

للمجتمع �لدويل، خالل جل�صة �لت�صويت على قر�ر �لقد�ص. وبد�أت هايل كلمتها بانتقاد مو�قف 

�لرئي�ص  قر�ر  �إن  �ل�صالم.  جهود  ي�رش  ال  “�لقر�ر  وقالت:  “�إ�رش�ئيل“.  ب�صاأن  �ملتحدة  �الأمم 

موؤكدة  �صفارتنا“،  موقع  �ختيار  يف  كدولة  وحقنا  �الأمريكي  �ل�صعب  �إر�دة  يعك�ص  )تر�مب( 

“�لواليات �ملتحدة �صتتذكر  �أن  �إىل �لقد�ص“. و�صددت هايل على  “�أمريكا �صتنقل �صفارتها  �أن 

هذ� �ليوم �لذي هوجمت فيه يف �جلمعية �لعامة ملجرد ممار�صة حّقها باعتبارها دولة تتمتع 

بال�صيادة. و�صنتذكر هذ� �ليوم عندما تتم دعوتنا لتقدمي �أكب م�صاهمة يف �لعامل لالأمم �ملتحدة. 

نفوذنا  ن�صتخدم  �أو  �الأمو�ل  لندفع  دوماً،  تفعل  كما  كثرية،  دول  تاأتينا  عندما  و�صنتذكره 

.
مل�صلحتها“205

ك�صفت م�صادر يف �ملجل�ص �لرئا�صي �لثالثي جلمهورية �لبو�صنة و�لهر�صك �أن ممثل �لب�صناق   •

�مل�صلمني بكر عزت بيجوفيت�ص Bakir Izetbegović �قرتح �لت�صويت ل�صالح �لقر�ر �لد�عم 

 .
206

للقد�ص يف �الأمم �ملتحدة، لكّن �لع�صوين �الآخرين قرر� �المتناع عن �لت�صويت

رحبت رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية بالقر�ر �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �ملتعلق   •

“�إن هذ� �لقر�ر  �أبو ردينة  �لناطق �لر�صمي با�صم �لرئا�صة نبيل  مبدينة �لقد�ص �ملحتلة. وقال 

.
يعّب جمدد�ً عن وقوف �ملجتمع �لدويل �إىل جانب �حلّق �لفل�صطيني“207

�صاحقة  باأغلبية  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  ت�صويت  �إن  لها،  بيان  يف  فتح،  حركة  قالت   •

 .
208

ل�صالح م�رشوع قر�ر ب�صاأن �لقد�ص، متثل “�صفعة“ الإعالن تر�مب

يف  “خطوة  يعّد  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  �إن  لها:  ٍ بيان  يف  حما�ص،  حركة  قالت   •

على  وتاأكيد�ً  تر�مب،  الإعالن  ون�صفاً  �لفل�صطينية،  للحقوق  و�نت�صار�ً  �ل�صحيح،  �الجتاه 

�حلّق �لفل�صطيني يف �ملدينة �ملقد�صة“. ودعت حما�ص �إىل ترجمة هذ� �لقر�ر عملياً وفعلياً على 

.
209

�الأر�ص، و�إنقاذ �لقد�ص من �لتهويد و�حلفريات و�ال�صتيطان

�ملتحدة حول  �لعامة لالأمم  �أهمية ت�صويت �جلمعية  نتنياهو من  بنيامني  �لوزر�ء  قلل رئي�ص   •

مكانة �لقد�ص، و�صدد على �أن �ملدينة �صوف تبقى عا�صمة “�إ�رش�ئيل“ بغ�ص �لنظر عما تقوله 
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�أكاذيب“. كما و�صف �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى  بـ“بيت  �الأمم �ملتحدة، وو�صف �الأمم �ملتحدة 

“�لقد�ص هي عا�صمة  �الأمم �ملتحدة د�ين د�نون �جتماع �جلمعية �لعامة بـ“�ملعيب“، وقال �إن 

للقر�ر  تاأييد�ً  �صوتو�  �لذين  �الأع�صاء  د�نون  ونعت  �ل�صطر“.  على  ونقطة  �إ�رش�ئيل  دولة 

.
بـ“�لدمى“، و�أن “م�صري �لقر�ر �إن متت �ملو�فقة عليه هو مزبلة �لتاريخ“210

د�ن حزب �ملوؤمتر �لوطني �الإفريقي �حلاكم يف جنوب �إفريقيا باالإجماع، وب�صكل ال لب�ص فيه،   •

�خلطوة �ال�صتفز�زية من قبل �لواليات �ملتحدة حول �لقد�ص، وحّث �إد�رة تر�مب على �لرت�جع 

�إىل  �إفريقيا  جنوب  يف  �حلكومة  توجيه  باالإجماع،  �حلزب،  قرر  كما  قر�رها.  عن  �لفوري 

خف�ص م�صتوى �لتمثيل �لديبلوما�صي ل�صفارة جنوب �إفريقيا بـ“�إ�رش�ئيل“ �إىل مكتب �ت�صال، 

فور�ً ودون �رشط، �ن�صجاماً مع �لقيم و�ملبادئ �لتحررية للحزب، ون�رشة ل�صعب فل�صطني 

.
211

وق�صيته �لعادلة

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إن “�مل�صاحلة �لفل�صطينية تنهار، ومن   •

يرى غري ذلك فهو �أعمى“. ودعا �ل�صنو�ر، يف لقاء له هو �لثالث مع �ل�صباب يف غزة، للتدخل 

.
212

�لفوري الإنقاذ �مل�صاحلة

و�لتجمعات  �ملخيمات  يف  و�مل�صاكن  لل�صكان  �لعام  لـ“�لتعد�د  �لر�صمية  �لنتيجة  �أظهرت   •

الجئاً.   174,422 يتجاوز  ال  لبنان  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد  �أن  لبنان“  يف  �لفل�صطينية 

 %55l ن�صبة  �أن  وتبني  �صنة.   70 منذ  فل�صطيني   - لبناين  ر�صمي  بقر�ٍر  يتم  تعد�د  �أول  وهو 

من �لالجئني �لفل�صطينيني يقيمون خارج �ملخيمات، و�أن 3,707 �أ�رشة �لزوج فيها فل�صطيني 

الجئة.  فل�صطينية  و�لزوجة  لبناين  فيها  �لزوج  �أ�رشة   1,219 و�أن  لبنانية،  و�لزوجة  الجئ 

 %18.4l ميُّون، و�أن ن�صبة �لبطالة
ُ
وت�صري �الإح�صاء�ت �إىل �أن 7.2l% من �لالجئني �لفل�صطينيني �أ

.
213

من �الأفر�د �مل�صمولني يف �لقوى �لعاملة

اجلمعة، 2017/12/22

خطرية،  حالة  يف   3 بينهم  بالر�صا�ص  �آخرين   123 و�أ�صيب  فل�صطينيان،  �صابان  ��صت�صهد   •

�الحتالل  مع  مو�جهات  خالل  للدموع،  �مل�صيل  بالغاز  �الختناق  حاالت  ع�رش�ت  �إىل  �إ�صافة 

.
214

�الإ�رش�ئيلي يف قطاع غزة

عقد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص جل�صة مباحثات مع �لرئي�ص �لفرن�صي �إيانويل   •

�لدولتني“، ورف�ص  كاأ�صا�ص حلّل  �لقد�ص  “و�صع  و�تفقا على  باري�ص،  �لعا�صمة  ماكرون يف 

�إعالن تر�مب. وَحَمَل عبا�ص على �لواليات �ملتحدة، �لتي �صدد على �أنها “مل َتعد و�صيطاً نزيهاً 

يف عملية �ل�صالم، و�أن �لفل�صطينيني لن يقبلو� �أي خطة ت�صدر عنها ب�صبب �نحيازها وخرقها 

.
�لقانون �لدويل“215
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قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو �إن “عدة دول �إ�صافية تدر�ص حالياً، وب�صكل   •

جدي، نقل �صفار�تها من تل �أبيب �إىل �لقد�ص“. و�صدد نتنياهو على �أن قر�ر �لواليات �ملتحدة 

.
�الأمريكية �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ هو �عرت�ف بـ“�حلقيقة �لتاريخية“216

�الإ�رش�ئيلية بنيامني  �ليون�صكو. و�أمر رئي�ص �حلكومة  �ن�صحابها من منظمة  �إ�رش�ئيل  �أعلنت   •

 Carmel Shama-Hacohen نتنياهو مندوب “�إ�رش�ئيل“ لدى �ملنظمة كرمل �صاما هكوهني

.
217

باأن يقدم �إخطار�ً ر�صمياً ملديرية �ليون�صكو، بقر�ر �الن�صحاب من �ملنظمة

تقّدم رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي جنيب رز�ق Najib Razak �آالف �ملتظاهرين �لذين �حت�صدو� يف   •

�لعا�صمة �الإد�رية لبالده، بوتر�جايا، وذلك ت�صامناً مع مدينة �لقد�ص، وقال �إن “بالده �صتفعل 

كل ما بو�صعها الإنقاذ �لقد�ص... لن نخاف من �لواليات �ملتحدة، وال من عالقتنا �لوثيقة مع 

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب“. وتابع قائالً: “نعم، زرت �لبيت �الأبي�ص، و�أعرف تر�مب 

.
معرفة جيدة، لكن لن نتنازل عن حرمة �الإ�صالم“218

مليون   23.15 تبلغ  �إجمالية  بقيمة  �الأملاين  �لتنمية  بنك  مع  �تفاقيتني  �الأونرو�  وكالة  وقعت   •

27.47 مليون دوالر( مقدمة من وز�رة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية �الأملانية.  يورو )نحو 

و�صيتم تخ�صي�ص 18.15 مليون يورو )نحو 21.54 مليون دوالر( لبنامج �الأونرو� الإعادة 

�إ�صافية  5.93 ماليني دوالر(  ��صتخد�م خم�صة ماليني يورو )نحو  �الإعمار يف غزة. و�صيتم 

�إىل  ت�صاف  �ملنحة،  هذه  غزة.  قطاع  يف  لالأونرو�  تابعتني  مدر�صتني  وتو�صعة  بناء  لغايات 

تبعات �صابقة مببلغ 57 مليون يورو )نحو 67.65 مليون دوالر( قدمتها �حلكومة �الحتادية 

 .
�الأملانية لبنامج �الأونرو� �لطارئ للم�صاكن و�إعادة �الإعمار منذ �صنة 2192014

ال�صبت، 2017/12/23

ولن  يقبل  لن  “�صعبنا  �إن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  قال   •

بتق�صيمها“.  �لتفريط ب�صيء منها و�لقبول  �أو  �لقد�ص و�لتنازل عنها  بالتفاو�ص على  ي�صمح 

�أن ما يقوم به �الحتالل باطل وز�ئل، وال يكن �أن يغري �حلقائق �لتاريخية  �إىل  و�أ�صار هنية 

�إىل  �لبحر  67، بل فل�صطني و�حدة موحدة من  و�جلغر�فية، و“ال نقول فل�صطني على حدود 

�لنهر وهي ]�لقد�ص[ عا�صمة فل�صطني �الأبدية“. و�أكد �أن “حما�ص م�صتمرة يف معركة �لقد�ص 

.
حتى �لنهاية مهما كلفنا ذلك من ت�صحيات“220

للرئي�ص  �أكدو�  �لفل�صطينية  �لكنائ�ص  من  مكوناً   14 �إن  �لبكري  جبين  حلم  بيت  حمافظ  قال   •

.
221

حممود عبا�ص وقوفهم �صّد �إعالن �لرئي�ص �الأمريكي ب�صاأن �لقد�ص
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قال �ملجل�ص �لع�صكري �لعام لكتائب �لق�صام �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص �إن “�صالحنا هو   •

�رشف �أمتنا و�صمام �الأمان ل�صعبنا وق�صيتنا، و�إننا �ليوم رغم كل معطيات �الإحباط و�لف�صل 

عب  �صيدناها  �لتي  �لع�صكرية  �لقوة  و�أور�ق  �ل�صالح  هذ�  نحمل  �أمتنا  يف  و�ل�صعف  و�لهو�ن 

.
�صنو�ت طويلة، وحميناها باأرو�حنا ودمائنا، و�صنظل كذلك حتى نحرر �لقد�ص“222

جي�ص  �أن  مردخاي  يو�آف  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمليات  من�صق  زعم   •

 .2017/12/15 يف  ثريا،  �أبو  �إبر�هيم  �ملقعد  �ل�صهيد  قتل  جرية  عن  م�صوؤوالً  لي�ص  �الحتالل 

وقال مردخاي، على �صفحته على �لفي�صبوك: �إنه “بعد �لتحقيق مل تظهر �أي معلومات ت�صري 

�إىل �أن �أبو ثريا مات نتيجة �إطالق �لنار عليه من قبل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ومل يتم �لعثور على 

�لنار عليه ب�صورة مبا�رشة  باإطالق  �لكاذبة حول قيام قنا�ص  للتقارير  تاأكيد�ت و�أ�ص�ص  �أي 

.
ومتعمدة“223

تقدمي  �رشوط  وت�صعيب  �ملالية،  للم�صاعد�ت  �إيقافها  �لدمناركية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت   •

قبل  من  عليها  مور�صت  �صغوط  �أعقاب  يف  �حلكومية،  غري  �لفل�صطينية  للمنظمات  �الأمو�ل 

.
224

جهات �إ�رش�ئيلية

االأحد، 2017/12/24

زعم رئي�ص جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي ند�ف �أرغمان �أنه مّت �إحباط 400 عملية نوعية منذ بد�ية   •

13 عملية تفجري، و8 عمليات خطف، و94 عملية  �أنه كان من �صمن �لعمليات  2017، وزعم 

فد�ئية. وزعم �أن �ل�صاباك قد �أحبط 1,100 عملية كان من �ملحتمل �أن ينفذها �أ�صخا�ص ب�صكل 

فردي، و�أ�صاف: “على �لرغم من �إحباط هذ� �لعدد �إال �أنه جنحت 54 عملية يف هذ� �لعام على 

.
غر�ر �لعام �ل�صابق، حيث بلغ عدد �لعمليات �لناجحة 108 عمليات“225

ي�صمها  مل  عربية  دوالً  بحر  �أحمد  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  �تهم   •

لـ“�إ�رش�ئيل“.  عا�صمة  بالقد�ص  �العرت�ف  �الأخري  بقر�رها  �الأمريكية  �الإد�رة  مع  بـ“�لتاآمر“ 

وقال بحر، خالل موؤمتر �أكاديي يف غزة، �إن �الإعالن �الأمريكي ب�صاأن �لقد�ص “يعبِّ عن حلقة 

.
�صمن خمطط �صيا�صي لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية وبتاآمر من دول عربية“226

�أن �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني  ك�صف م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف حركة فتح عز�م �الأحمد   •

�صيبحث خالل �جتماعه �ملرتقب قبل منت�صف كانون �لثاين/ يناير 2018، “�إعالن �الأر��صي 

“�صيجري  �إن �ملجل�ص �ملركزي  1967 دولة حتت �الحتالل“. وقال  �لفل�صطينية �ملحتلة عام 

ك�صف  كما  فل�صطينياً“.  �ملطلوبة  و�خلطو�ت  �ل�صالم  مل�صرية  �صاملة  �صيا�صية  مر�جعة 

بري،  نبيه  �للبناين  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  عب  حلما�ص،  طلباً  رف�صت  “�لقيادة  �أن  �الأحمد 
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�هلل،  ر�م  يف  �صيُعقد  “�الجتماع  �أن  على  م�صدد�ً  بريوت“،  يف  �ملركزي  �ملجل�ص  �جتماع  بعقد 

.
و�صتتم دعوة �جلميع �إليه“227

�أعلن وزير �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلي يو�آف جاالنت �أن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية تخطط لبناء مليون   •

منها   %30l–20 �ملقبلة،  �صنة  �لع�رشين  خالل  �لغربية،  �ل�صفة  يف  جديدة  ��صتيطانية  وحدة 

�صتقام مبدينة �لقد�ص. وقال جاالنت، يف ت�رشيحات للقناة �الإ�رش�ئيلية �لعا�رشة، �إن �لبناء لن 

ي�صمل حدود �لقد�ص �حلالية، بل مناطق يف م�رشوع “�لقد�ص �لكبى“ و�لقد�ص �لغربية، مثل 

.
228

م�صتعمر�ت معاليه �أدوميم، وغو�ص عت�صيون، وجفعات زئيف، وعناتوت

�أرييه  �لد�خلية  وزير  ملنح  قانون  م�رشوع  “�إ�رش�ئيل“  يف  للت�رشيع  �لوز�رية  �للجنة  ناق�صت   •

دينو�  �ملحتل  �جلوالن  يف  �صوريني  ومن  مقد�صيني  من  �الإقامة  ل�صحب  �صالحيات  درعي 

.
بعمليات “معادية“ �أو بـ“عدم �لوالء للدولة“229

قالت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �إنها ��صتكملت بناء نحو 90l% من �لعائق �لتكنولوجي �مل�صمم   •

.
230

الكت�صاف �أنفاق قطاع غزة، و�إنه �صيكتمل �لبناء يف غ�صون �أربعة �أ�صهر

ذكر نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �أن قّو�ت �الحتالل �عتقلت 163 قا�رش�ً على �الأقل منذ �ندالع   •

�الحتجاجات على �إعالن تر�مب، فيما �رتفع عدد �لقا�رشين يف �ملعتقالت �إىل نحو 350. و�أّكد 

بال�رّشب  �ل�صديد  للتّعذيب  تعّر�صو�  �عتقالهم  جرى  �لذين  �لقا�رشين  من   %60l �أن  �لنادي 

جميع  تعّر�ص  فيما  �أّيام،  لعّدة  �أج�صادهم  على  و��صحة  ظلت  �لتّعذيب  وعالمات  �ملبح، 

�لقا�رشين �ملعتقلني ل�صنف �أو لعّدة �أ�صناف من �لتّعذيب �لنف�صي و�نتهاك �لقو�نني �خلا�صة 

.
231

بالقا�رشين

على  �الحتالل  قو�ت  �عتد�ء�ت  ير�صد  تقرير�ً  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  نقابة  �أ�صدرت   •

 110 �العتد�ء�ت  ح�صيلة  وبلغت  �لقد�ص.  ب�صاأن  تر�مب  �إعالن  منذ  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني 

�صحفياً   68 �إ�صابة  �أبرزها  كان  �لفل�صطينية،  �ملحافظات  خمتلف  يف  ر�صدها  مّت  �عتد�ء�ت، 

.
232

ب�صكل مبا�رش خالل تغطيتهم لالحتجاجات

وّقع �مل�صاركون يف “موؤمتر حتديات مكافحة �الإرهاب و�لتعاون �الإقليمي“، �لذي ��صت�صافته   •

�لعا�صمة �لباك�صتانية �إ�صالم �آباد، بياناً م�صرتكاً �أكد على بطالن قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي ب�صاأن 

�لقد�ص. و�صارك يف �ملوؤمتر روؤ�صاء برملانات �صّت دول، هي: تركيا، وباك�صتان، و�أفغان�صتان، 

.
233

ورو�صيا، و�ل�صني، و�إير�ن
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االإثنني، 2017/12/25

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية “�إن حما�ص لي�صت نادمة على ما قدمته   •

من مرونة جتاه �مل�صاحلة، و�إنها عاقدة �لعزم على �ال�صتمر�ر بامل�صاحلة“، منبهاً �إىل �أن قطاع 

غزة �ليوم حتت حكم حكومة �حلمد �هلل بكل ما تعنيه �لكلمة، وعليها و�جبات بعد ت�صلمها كافة 

.
234

�لوز�ر�ت و�ملعابر، لكن هذه �حلالة حتتاج �إىل ت�صويب وتقومي ومر�جعة

“�إ�رش�ئيل“  يف  بالده  �صفارة  �أن   Jimmy Morales مور�لي�ص  جيمي  غو�تيماال  رئي�ص  �أعلن   •

�صتنتقل �إىل �لقد�ص. و�أورد مور�لي�ص، على �صفحته يف موقع �لفي�صبوك، �أنه بعد �إجر�ء حمادثة 

“�أحد �ملو��صيع �الأكرث �أهمية كان عودة  مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو فاإن 

�صفارة غو�تيماال �إىل �لقد�ص“ من تل �أبيب حيث هي موجودة �ليوم. ومن جهته، �أعلن نتنياهو 

 .
235

�أن مور�لي�ص �ت�صل به و�أبلغه �أن بالده قررت �ل�رشوع بنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص

ك�صف نبيل �صعث، م�صت�صار رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية للعالقات �لدولية، �لنقاب عن مو�فقة   •

�الحتكار  ينهي  �ل�صالم“  لـ“عملية  دويل  �إطار  �إن�صاء  على  ورو�صيا  �ل�صني  قبل  من  مبدئية 

.
236

�الأمريكي، ولكنهما تطالبان مبزيد من �لبحث يف �آلية هذه �لرعاية

�أكد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �أن قائد فيلق �لقد�ص يف �حلر�ص �لثوري   •

�إير�ن  وقوف  و�أكد  �لقد�ص  و�رش�يا  �لق�صام  كتائب  مع  “تو��صل  �صليماين  قا�صم  �الإير�ين 

و�حلر�ص �لثوري بكل ما يلكان �إىل جانب �ملقاومة �لفل�صطينية“. وقال �ل�صنو�ر �إن �صليماين 

“مل ي�صرتط �أي �صيء على �ملقاومة �لفل�صطينية، بالتو�زي مع تقدمي كل �لدعم �إليها يف معركة 
�لدفاع عن �لقد�ص“. كما �أعلن �ل�صنو�ر ��صتعد�د حما�ص الأي حتالف يخدم �نتفا�صة �ل�صعب 

.
237

�لفل�صطيني من دون �أي عو�ئق

غري  ��صتيطانية  بوؤرة   17 �أن�صاأو�  يهود�ً  م�صتوطنني  �أن  �الإ�رش�ئيلية  هاآرت�ص  �صحيفة  �أفادت   •

.
�رشعية يف �ل�صفة �لغربية بدعم خفي من �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية منذ �صنة 2382011

�ألغت �لطو�ئف �مل�صيحية �لفل�صطينية يف �صائر �لبلد�ت �مل�صيحية يف فل�صطني مظاهر �الحتفال   •

يف �صاحة كني�صة �ملهد و�الحتفاالت �لفنية �الأخرى مبنا�صبة �أعياد �مليالد، و�الكتفاء بال�صعائر 

عا�صمة  �لقد�ص  �عتبار  تر�مب  قر�ر  على  �حتجاجاً  وذلك  �لليل،  منت�صف  وقد��ص  �لدينية 

.
لـ“�إ�رش�ئيل“239

بادرت جمموعة من قوى �ليمني �ليهودي �ملتطرف، بقيادة ع�صو �لبملان عن حزب �لليكود   •

�أورن حز�ن Oren Hazan �إىل �عرت��ص حافالت �أهايل �الأ�رشى �لفل�صطينيني �ملتوجهني لزيارة 

�أبنائهم يف �صجن ر�مون، وذلك بدعوى �لت�صامن مع �جلنود �الإ�رش�ئيليني �الأ�رشى يف قطاع 

بـ“معلومات  �أمام حركة �حلافالت لنحو �صاعتني، مطالبني  �لطريق  غزة. وقد قامو� باإغالق 
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حول �جلنود �الإ�رش�ئيليني يف غزة“. و�صعد حز�ن �إىل �حلافلة �لتي تقل ذوي �الأ�رشى ور�ح 

زيارته  ت�صتطيعي  ولن  كلب  �بنك  “�إن  �أ�صري:  لو�لدة  وقال  وي�صتمهم.  وجوههم،  يف  ي�رشخ 

.
ثانية �إال من حتت �الأر�ص“240

�أعلنت �لواليات �ملتحدة خف�صاً يف مو�زنة �الأمم �ملتحدة، فيما بد� تنفيذ�ً لتهديد�ت �أطلقتها على   •

بلغت  مو�زنة  تبنت  �لعامة  �جلمعية  وكانت  �لقد�ص.  ب�صاأن  �لعامة  �جلمعية  ت�صويت  هام�ص 

5.396 مليار�ت دوالر ل�صنتي 2018–2019، ما ي�صكل خف�صاً ب�صيطاً عن تلك �لتي كان �الأمني 

�لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص ي�صعى �إىل �حل�صول عليها وتقدر بـ 5.4 مليار�ت دوالر. 

وبد� الفتاً للنظر �إ�صادة �ل�صفرية �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل باخلطوة �لتي عّدتها “يف 

�أن  �أو  �الأمريكي  �ل�صعب  با�صتغالل �صخاء  �الآن  “لن ن�صمح بعد  �ل�صحيح“، وقالت:  �الجتاه 

.
يبقى من دون تدقيق“241

مدينة  يف  دبلومات  فندق  �الأمريكية  �حلكومة  �رش�ء  عن  عبية  �إعالمية  م�صادر  ك�صفت   •

يقع �لفندق  �إن  �لعبية  �ل�صابعة  �لقناة  وقالت  �إليه.  �الأمريكية  �ل�صفارة  لنقل  متهيد�ً   �لقد�ص؛ 

جنوب �رشق �لقد�ص �ملحتلة، وتعمل فيه د�ئرة �لهجرة و�ال�صتيعاب �الإ�رش�ئيلية. و��صتندت 

�لقناة ملعلوماتها نقالً عن ع�صو �لكني�صت ك�صينيا �صفيتلوفا �لتي �أكدت �أن �الإد�رة �الأمريكية 

.
242

��صرتت موؤخر�ً مبنى �لفندق

الثالثاء، 2017/12/26

�الأمريكي  �لرئي�ص  قر�ر  �أن  من  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  حذر   •

دونالد تر�مب ُيعد جزء�ً من خمطط لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية، وو�صفه بـ“�صفعة �لع�رش“، 

�أي تباطوؤ بامل�صاحلة �صيكون له نتائج وخيمة. وجدد حديثه  �أن  حمذر�ً يف �لوقت نف�صه من 

ب�صاأن وجود معلومات تفيد باأن �الأمريكان يعر�صون على �ل�صلطة ومن له عالقة بالق�صية، 

مع  باالأق�صى،  يربطها  ج�رش  هناك  يكون  و�أن  دي�ص“  “�أبو  منطقة  يف  عا�صمة  ينحوهم  �أن 

بع�ص  ياأخذ  �أن  يكن  غزة  قطاع  يف  �صيا�صي  كيان  و�إيجاد  �أق�صام،  ثالثة  �إىل  �ل�صفة  تق�صيم 

.
243

�المتياز�ت �ملعينة

�أكد ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أحمد جمدالين لـ“�حلياة“، �أن �لقيادة   •

�لعملية  من  نن�صحب  “مل  جمدالين:  وقال  �أمريكية،  برعاية  �صيا�صية  عملية  �أي  �إىل  تعود  لن 

عدة،  و�إقليمية  دولية  قوى  مع  �ت�صاالت  �أجرينا  �آخر...  م�صار  عن  نبحث  لكننا  �ل�صيا�صية، 

للعملية  دولية  رعاية  يف  �مل�صاركة  على  و�فقت  �لدول  وهذه  وغريهما،  ورو�صيا  �ل�صني  مثل 

.
�ل�صيا�صية“244
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فيها:  قال  �ل�صهيوين  للعدو  ر�صالة  عبيدة  �أبو  �لق�صام  كتائب  با�صم  �لع�صكري  �لناطق  وّجه   •

تارة، ودفع عائالت �جلنود  �أفعاالً �صبيانية  ليمار�صو�  ب�صفهائكم  و�لزّج  من �خل�صة،  “بدالً 
�مل�صللة تارة ليجرتو� ما لقنتموهم من رو�يات ��صتغفلتموهم بها، لتكن لديكم �جلر�أة لفتح 

�لن�صاء“.  على  �ال�صتقو�ء  من  بدالً  ب�صجاعة  �مل�صاألة  ولتحلُّو�  �ملنا�صب،  �ملكان  يف  �مللف  هذ� 

“�أدخلتم جنودكم غزة يف معركة وتركتموهم للمجهول، وبدالً من مو�جهة  و�أ�صاف قائالً: 

�حلقيقة و�لت�رشف ب�رشف ورجولة �خرتمت طريق �جلبناء، تن�صالً من م�صوؤولياتكم وهروباً 

�الحتالل  “عنجهية  باأن  �ل�صابرة  وعائالتهم  �الأ�رشى  عبيدة  �أبو  وطماأن  �لثمن“.  دفع  من 

.
م�صريها �ل�صقوط وفجر �حلرية �آت اٍل حمالة“245

�لوز�ري  للمجل�ص  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قادة  حتذير  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لثانية  �لقناة  ك�صفت   •

�مل�صغر لل�صوؤون �ل�صيا�صية و�الأمنية )�لكابينت( من خطورة تدهور �الأو�صاع يف قطاع غزة 

�لفل�صطينية. وح�صب  �ملقاومة  �ندالع مو�جهة ع�صكرية مع ف�صائل  �إمكانية  �ملحا�رش، ومن 

�لكابينت مطلع �الأ�صبوع، حيث قّدم قادة �جلي�ص  �لتحذير�ت خالل جل�صة  �لقناة فقد جاءت 

باأن �الأو�صاع يف غزة على حافة �النفجار و�لتدهور وهي ت�صبه  ورقة تقييمات ذكرو� فيها 

.
�لظروف و�الأو�صاع ما قبل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �الأخري �صيف 2462014

ع�رشين  من  �أكرث  �إجر�ء  عن   Edy Cohen كوهني  �إيدي  �الإ�رش�ئيلي  و�لكاتب  �لباحث  ك�صف   •

.
م�صوؤول عر�قي زيارة �رشّية �إىل “�إ�رش�ئيل“247

بالده  يف  �خلارجية  وز�رة  فريدمان  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �ملتحدة  �لواليات  �صفري  طالب   •

�لغربية.  �ل�صفة  �إىل  لالإ�صارة  �لر�صمية  �لوثائق  يف  “حمتلة“  كلمة  ��صتخد�م  عن  بالتوقف 

�أنه  غري  �لطلب،  رف�صت  �الأمريكية  �خلارجية  �أن  �لعامة،  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  وذكرت 

تفا�صيل دون  قريباً،  �لق�صية  مناق�صة  على  و�فقت  عليا،  م�صتويات  من  �صغوط   ب�صبب 

.
248

�إ�صافية

االأربعاء، 2017/12/27

�أمريكي(،  11 مليون دوالر  40 مليون �صيكل )نحو  �الإ�رش�ئيلية تخ�صي�ص  قررت �حلكومة   •

للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية. وجاءت �مل�صادقة بعد يوم و�حد من لقاء نتنياهو 

.
249

مع جمموعة من �حلاخامات �ملت�صددين �لذين طلبو� منه منح �أولوية لال�صتيطان

�جلبهة  يف  �لقيادية  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  ع�صو  �عتقال  �الحتالل  �صلطات  مددت   •

�ل�صعبية لتحرير فل�صطني خالدة جر�ر ملدة �صتة �صهور �أخرى. من جهتها، د�نت �جلبهة �ل�صعبية 

.
250

لتحرير فل�صطني، يف بيان لها، قر�ر �الحتالل متديد �العتقال �الإد�ري للقيادية جر�ر
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حّذر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو حركة حما�ص من �أي “ت�صعيد“ ع�صكري،   •

مهدد�ً با�صتخد�م “كل �لو�صائل“ للدفاع عن “�إ�رش�ئيل“. كما �أعلن نتنياهو �أن “�إ�رش�ئيل“ لن 

.
ت�صمح لـ“قو�ت ع�صكرية �إير�نية باإقامة قو�عد يف �صورية ملهاجمتنا“251

�صادق وزير �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص على تو�صية من �للجنة   •

�ملوجهة يف �صلطة �لقطار�ت باإن�صاء حمطة “�جلد�ر �لغربي“ )حائط �لب�ق( يف �لبلدة �لقدية 

تكرياً  تر�مب،  جون  دونالد  ��صم  �جلديدة  �ملحطة  على  يطلق  �أن  كات�ص  وقرر  �لقد�ص.  من 

 .
للرئي�ص �الأمريكي العرت�فه بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“252

على   2017 �صنة  خالل  عملت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لعبية  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  قالت   •

�إىل فل�صطني �ملحتلة. وبح�صب  �لعامل  �أنحاء  28,651 م�صتوطناً جديد�ً من خمتلف  ��صتجالب 

�ملعطيات �لتي ن�رشتها �ل�صحيفة فاإن �لعدد �الأكب من �مل�صتوطنني �جلدد و�صل من رو�صيا 

.
253

)7,046(، تلتها �أوكر�نيا )6,881(، ثم فرن�صا )3,356(، و�لواليات �ملتحدة )3,314(

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع نظريه �لتون�صي   •

“بالده وتون�ص تعتب�ن �أن �لقد�ص خّط  �لباجي قايد �ل�صب�صي، يف ق�رش قرطاج بتون�ص، �إن 

للقد�ص  �لتاريخي  �لو�صع  تغيري  بخ�صو�ص  خطوة  �أي  قبول  يكن  وال  لنا،  بالن�صبة  �أحمر 

.
وقد�صيتها“254

�للهجة قر�ر غو�تيماال  بعبار�ت �صديدة   Evo Morales �إيفو مور�لي�ص  بوليفيا  �نتقد رئي�ص   •

نقل �صفارتها لدى “�إ�رش�ئيل“ من تل �أبيب �إىل �لقد�ص. وو�صف مور�لي�ص، يف تغريدة من�صورة 

.
255

على ح�صابه يف تويرت، خطوة غو�تيماال باأنها �إهانة �صارخة للمجتمع �لدويل

“تعزيز  على  �صيعمل  �إنه   Sebastian Kurz كورت�ص  �صبا�صتيان  �لنم�صاوي  �مل�صت�صار  قال   •

�ل�صيا�صي  “�لبنامج  �أن  على  و�صدد  �ليهودية“،  �جلالية  ومع  �إ�رش�ئيل  مع  طيبة  عالقات 

لهذه �حلكومة، حتت قيادتي، هو �الأول يف تاريخ �لنم�صا ليعرتف �رش�حة بالطابع �ليهودي 

الإ�رش�ئيل“. وقال كورت�ص �إن حكومته و�صعت هدفاً لت�صهيل ح�صول ن�صل �ل�صحايا �لنازية 

على �جلن�صية �لنم�صاوية. وقال “�إنني �أدرك متاماً �أنه ب�صبب تاريخنا، فاإننا نتحمل م�صوؤولية 

.
كبرية، �أريد �لتم�صك بها“256

اخلمي�س، 2017/12/28

مدينة  معامل  تغيري  على  يعمل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  �لدولية  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  �أكدت   •

ب�صكل  حتّكمه  �إطار  ويف  خمتلفة،  ثقافية  �أو  دينية  تغيري�ت  �إحد�ث  �إطار  يف  �ملحتلة،  �لقد�ص 

لت�صهيل عمل  �أن �خلطة تهدف  �الأمنية عليها. وبينت  �لقدية وت�صديد قب�صته  بالبلدة  �أكب 
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فد�ئية  عمليات  �أي  ومنع  �ملنطقة،  يف  و�ملو�جهات  للمظاهر�ت  �لت�صدي  يف  �الحتالل  �رشطة 

.
257

�لفل�صطينيني لل�صبان 

با�رشت وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية ت�صليم �صكوك �الن�صمام لـ 22 �تفاقية ومعاهدة دولية   •

.
258

كان �لرئي�ص حممود عبا�ص قد وّقع عليها، �إىل �جلهات �ملعنية بتلك �التفاقيات و�ملعاهد�ت

�أعلن ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، مفو�ص �لعالقات �لوطنية عز�م �الأحمد، �أنه �جتمع   •

�التفاق بني حركتي فتح وحما�ص.  �ملكلّفني مبتابعة تنفيذ  �مل�صوؤولني �مل�رشيني  مع عدد من 

وقال �الأحمد �إنه “مّت �التفاق مع �جلانب �مل�رشي على ��صتمر�ر �لتو��صل و�لتن�صيق الإجناز 

ما مّت �التفاق عليه، ونحن نقدر �لدور �مل�رشي �ملتو��صل بهذ� �ل�صاأن“. وذكر �الأحمد �أنه كان 

�أمام  و�لعقبات  �مل�صاعب  جميع  لتذليل  �لقاهرة،  يف  تو�جده  خالل  حما�ص  مع  �ت�صال  على 

.
259

م�صرية �إنهاء �النق�صام

�لعام  �لر�أي  يف  يحدث  “تغيري�ً  هناك  �أن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �دعى   •

ودولة  �ملنطقة  دول  بني  �لتعاون  حالياً  “ن�صهد  �إننا  وقال  باإ�رش�ئيل“.  يتعلق  فيما  �لعربي 

.
�إ�رش�ئيل �لذي مل ي�صبق له مثيل يف �أي فرتة م�صت“260

ووزير  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  �إىل  رفعوها  عري�صة  على  �إ�رش�ئيلياً  �صاباً   63 وّقع   •

�آيزنكوت وغريهم من  �أركان �جلي�ص �جلرن�ل غادي  �أفيجدور ليبمان ورئي�ص هيئة  �لدفاع 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  وقمع  �حتالل  يف  “�خلدمة  رف�صهم  فيها  �أعلنو�  �مل�صوؤولني، 

.
وتكري�ص هذ� �الحتالل“261

قررت جلنة �أولياء �أمور طالب مد�ر�ص �لقد�ص �إطالق حملة لتطهري مد�ر�ص �لقد�ص من �ملنهاج   •

.
262

�الإ�رش�ئيلي، من خالل خطة ي�صرتك فيها جميع �ملوؤ�ص�صات و�ملرجعيات يف مدينة �لقد�ص

.
هدمت جر�فات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قرية �لعر�قيب يف �لنقب للمرة �لـ 263123  •

�أقّر �لبملان �لعربي خطة جلنة فل�صطني للت�صدي لرت�صيح “�إ�رش�ئيل“ ملقعد يف جمل�ص �الأمن   •

�لعربي و�ملجال�ص  �لبملاين  �لتن�صيق مع �الحتاد  2019–2020، و�لتي ت�صمل  ل�صنتي  �لدويل 

و�لبملانات �لعربية، الإدر�ج بند طارئ ب�صاأن عدم �مل�صا�ص بالو�صعية �لتاريخية و�لقانونية 

ملدينة �لقد�ص على جدول �أعمال �الحتاد �لبملاين �لدويل يف دورته �ملقبلة �لـ 138، �ملقرر عقدها 

.
يف جنيف من 24–2642018/3/28

�لهادئ،  �ملحيط  يف  ناورو  جزيرة  ل�صالح  �ملجاري  مياه  ملعاجلة  نظاماً  “�إ�رش�ئيل“  ��صرتت   •

�لقد�ص.  ب�صاأن  �ملتحدة  �لعامة لالأمم  �أ�صبوعني فقط من ت�صويتها �صّد قر�ر يف �جلمعية  قبل 

فقد �صادقت جلنة �ملناق�صات يف وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية على �رش�ء حمطة معاجلة مياه 

.
265

�ل�رشف �ل�صحي بتكلفة قدرها 71.9 �ألف دوالر بدون مناق�صة
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�عرت�ف  على  �لفل�صطيني  �لرد  �أن  فريدمان  ديفيد  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �الأمريكي  �ل�صفري  �دعى   •

يتعلق  وفيما  لل�صامية“.  ومعاد  و��صتفز�زي  “قبيح  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  تر�مب 

�إنه  برف�ص �لفل�صطينيني الأي و�صاطة �أمريكية فيما ي�صمى بـ“عملية �ل�صالم“، قال فريدمان 

“لن تكون هناك عملية �صالم دون تدخل و��صنطن، ال توجد و�صيلة لتجاوز �لواليات �ملتحدة. 
ذلك،  على  وعالوة  �أخرى.  و�صاطة  �أي  حتت  مفاو�صات  جتري  لن  �أنها  �أو�صحت  �إ�رش�ئيل 

�إىل �تفاق �صالم  فاإن �لواليات �ملتحدة وحدها هي �لتي تتمتع بامل�صد�قية �الإقليمية للتو�صل 

.
تاريخي“266

اجلمعة، 2017/12/29

�أنذرت كتائب �لق�صام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بالرد بال�صو�ريخ، “يف حال مل تتوقف عنهجيته“.   •

مو�صيقى  �صتكون  منها  ت�صتكون  �لتي  �الإنذ�ر  “�صافر�ت  �إن  لها:  ر�صالة  يف  �لكتائب  وقالت 

.
�صاحرة مقارنة مبا �صت�صمعونه �إذ� مل توقفو� عنجهية �حلكومة“267

لقر�ر تر�مب ون�رشة  نظمت حركة حما�ص يف مدينة غزة م�صرية جماهريية غا�صبة رف�صاً   •

�إ�صماعيل هنية وعدد  للحركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  �الأق�صى، مب�صاركة رئي�ص  للقد�ص و�مل�صجد 

.
268

من قادة حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية

للمقاومة �رشق قطاع غزة، و�أحلقت  �الإ�رش�ئيلي، موقعني تابعني  ق�صفت مدفعية �الحتالل   •

على  رد�ً  جاء  �ملوقعني  ق�صف  �أن  �الحتالل  جي�ص  با�صم  �لناطق  وزعم  بهم.  بالغة  �أ�رش�ر�ً 

.
269

�إطالق �صو�ريخ من قطاع غزة جتاه �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية بغالف غزة

�لعامة  �ملديرة  وقالت  �ليون�صكو.  منظمة  من  لالن�صحاب  ر�صمي  بطلب  “�إ�رش�ئيل“،  تقدمت   •

للمنظمة �أودري �أزوالي “ب�صفتي مديرة عامة للمنظمة، ت�صلمت �ليوم �الإ�صعار �لر�صمي من 

.
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �ملتعلق بان�صحاب �إ�رش�ئيل �عتبار�ً من 2018/12/31“270

عمل وزير �ل�صوؤون �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية جلعاد �أرد�ن على مترير قر�ر حكومي الإقامة   •

ت�صويه  “حماوالت  �صّد  ومن�صقة  �رشيعة  �إجابات  يوفر  م�صرتك،  مدين   - حكومي  ج�صم 

تتحمل  دوالر،  مليون   75 نحو  ر�صد  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  وت�صعى  �لعامل“.  يف  �إ�رش�ئيل  �صورة 

�أرجاء  من  لـ“�إ�رش�ئيل“  وموؤّيدون  د�عمون  �الآخر  �لن�صف  يتحمل  فيما  ن�صفها،  �حلكومة 

.
�لعامل، ال �صيّما يهود �لعامل، من �أجل حت�صني �صورة “�إ�رش�ئيل“271

�أفرجت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن �الأ�صرية مالك حممد يو�صف �لغليظ )14 عاماً( من   •

.
272

خميم �جللزون. و�لغليظ هي �أ�صغر �أ�صرية، ق�صت ثمانية �صهور يف �صجون �الحتالل

�لقد�ص  �إن من يفرط يف  �الأق�صى،  �ل�صيخ عكرمة �صبي، عقب �صالة �جلمعة بامل�صجد  قال   •

�لقد�ص. هذ�  “�نقلو� عني و�ن�رشو� موقفي من  �ل�صيخ عكرمة:  يفرط يف مكة و�ملدينة، وقال 
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وال دي�ص  �أبو  ولي�ص  فل�صطني  عا�صمة  هي  �لقد�ص  �إن  �لعامل:  كل  يف  ين�رش  �أن  يجب   �لكالم 

مع  عالقاتها  قطعت  دولة  “ال  �لعربية:  �لفعل  ردود  عن  عكرمة  �ل�صيخ  وقال  حنينا“.  بيت 

�ل�صفري  ��صتدعت  حتى  دولة  وال  �لعالقات،  م�صتوى  خف�صت  دولة  وال  �ملتحدة،  �لواليات 

�لقتال. وهذ� هو  �ملوؤمنني �رش  �أو �صجب وكفى  ببيانات رف�ص  �كتفو�  �حتجاج قوي.  لتقدمي 

.
�لتفريط بالقد�ص“273

حّذر �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و“�إ�رش�ئيل“ من �تخاذ   •

خطو�ت و�إجر�ء�ت جديدة من �صاأنها ت�صعيد �لتوتر حول ق�صية �لقد�ص. و�أّكد �أردوغان، يف 

ر�صالة بعثها �إىل موؤمتر �لد�ئرة �الإ�صالمية الأمريكا �ل�صمالية و�جلمعية �الإ�صالمية �الأمريكية 

 Muslim American Society and Islamic Circle of North America )ما�ص-�إكنا( 

�أجل  من  �لكفاح  �صتو��صل  تركيا  �أن  �الأمريكية،  �صيكاغو  مبدينة  �ل�صنوي   )MAS-ICNA(l

.
274

�لقد�ص، ب�صفتها رئي�صة �لدورة �حلالية ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي

ال�صبت، 2017/12/30

فتح  حركة  قيادة  �إن  �لعاروري  �صالح  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  قال   •

�لقائمة على  غري قادرة على تطبيق �مل�صاحلة باملعايري �لوطنية �ملبنية على �لوحدة �لوطنية 

مو�جهة �الحتالل. وجدد �لعاروري، يف مقابلة تلفزيونية مع قناة �لقد�ص �لف�صائية، �لتاأكيد 

على �أن حما�ص م�رشة على خيار �مل�صاحلة وبناء �لوحدة �لوطنية �إىل ما ال نهاية، ولن ترت�جع 

�مل�صاحلة  �إجناح  �أجل  تنازالت من  لتقدمي  “م�صتعدون  �لعاروري:  �لقر�ر. و�أ�صاف  عن هذ� 

.
�لد�خلية �لفل�صطينية، لكنا لن نقبل بتقدمي تنازالت مل�صلحة �الحتالل ك�صالح �ملقاومة“275

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن “�إطالق ثالث قذ�ئف �صاروخية �أمر خطري   •

“متكنّا  وتابع  �الأنفاق.  عب  �صيناء  من  �لقطاع  �إىل  تهريبها  مّت  �لقذ�ئف  هذه  �أن  وزعم  جد�ً“، 

قدرتها  فقدت  حما�ص  �أن  �مل�صكلة  ع�صكرية،  مبو�جهة  معنيني  غري  وهم  حما�ص،  ردع  من 

على ردع جمموعات �صلفية متطرفة مدعومة من �إير�ن، هذه �ملجموعات تتلقى �لدعم �ملادي 

.
و�الأيديولوجي من ف�صائل جهادية حول �لعامل ومن �إير�ن“276

مّت تخ�صي�ص 1.5 مليون دينار �أردين )نحو 2.11 مليون دوالر( من م�رشوع قانون �ملو�زنة   •

.
ل�صنة 2018 لتنفيذ خّط �لغاز مع “�إ�رش�ئيل“277

Ahmad Zahid Hamidi �إن وقوف  قال نائب رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي �أحمد ز�هد حميدي   •

حقوقية.  العتبار�ت  �أي�صاً  بل  فح�صب،  �لدينية  ملكانتها  لي�ص  �لقد�ص  ق�صية  مع  �لعامل 

�أمام �جلمعية �لعامة  “م�رشوع �لقر�ر �ملتعلق ب�صاأن �لقد�ص، و�لذي ُطرح  و�أ�صاف حميدي 
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الأن  �لعامل،  �أقره  �إمنا  فح�صب،  �الإ�صالمية  �لبلد�ن  على  قبوله  يقت�رش  مل  �ملتحدة،  لالأمم 

.
�ملو�صوع هنا يتعلق بحقوق �الإن�صان“278

االأحد، 2017/12/31

�ل�صيادة  فر�ص  �إىل  يدعو  قر�ر  م�رشوع  ل�صالح  �الإ�رش�ئيلي  �لليكود  حزب  مركز  �صّوت   •

فيها مبا  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  كافة  على   �الإ�رش�ئيلية 

�رشقي �لقد�ص، وذلك خالل موؤمتر للحزب هو �الأول من نوعه بعد “خطة فك �الرتباط“ مع 

جميع  ُيلزم  لليكود  �ملركزية  �للجنة  قر�ر  فاإن  �حلزب،  للو�ئح  وطبقاً  �ملحا�رش.  غزة  قطاع 

ممثلي �حلزب يف �لكني�صت و�حلكومة، �لعمل من �أجل دفع �القرت�ح ل�َصنِّه كقانون. وقال رئي�ص 

�للجنة �ملركزية لليكود حاييم كات�ص �إن “�عرت�ف مركز �لليكود يف يهود� و�ل�صامرة و�لقد�ص 

جزء ال يتجز�أ من دولة �إ�رش�ئيل، �صنطبق �لقو�نني �الإ�رش�ئيلية ولن نحتاج �إىل ت�رشيح لبناء 

.
مدر�صة �أو الإنارة �مل�صابيح“279

م�صتعمر�ت  ب�صّم  �لليكود  حزب  قر�ر  �إن  حما�ص،  حركة  با�صم  �لناطق  برهوم،  فوزي  قال   •

�لفل�صطيني،  �حلّق  على  �العتد�ء  �صيا�صة  يف  �إمعان  �الإ�رش�ئيلي  للكيان  و�لقد�ص  �ل�صفة 

�صو�بية  على  تاأكيد  هذ�  �أن  و�أكد  �خلطري،  تر�مب  و�إعالن  �الأمريكية  للمو�قف  و��صتغالل 

لتنفيذ  كبرية  فر�صة  �الحتالل  منحت  �لتي  �لت�صوية  وم�صاريع  �أو�صلو  من  �حلركة  مو�قف 

.
280

�صيا�صته �لعن�رشية �ملتطرفة

عّبت حركة فتح عن رف�صها و��صتنكارها و�إد�نتها لت�صويت �أع�صاء مركز �لليكود، لب�صط   •

�ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية على �أر��صي �ل�صفة �لغربية. وقالت فتح، يف بيان لها، �إن هذه �خلطوة 

 .
281

هي مبثابة ن�صف لكل �التفاقات �ملوقعة، و��صتفز�ز ال يكن �ل�صكوت عنه

جدد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �الأحد تاأكيده �أن �لقد�ص )�ل�رشقية( هي عا�صمة   •

.
282

لل�صعب �لفل�صطيني، وذلك يف �لذكرى �لـ 53 النطالق �لثورة �لفل�صطينية وحركة فتح

�ملركزي  �ملجل�ص  �نعقاد  عن  �لزعنون،  �صليم  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  �أعلن   •

�لفل�صطيني يف دورته �لـ 28، يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل يومي �الأحد و�الإثنني 14 و2018/1/15، 

ب�صدد �إجر�ء مر�جعة �صاملة للمرحلة �ل�صابقة بكافة جو�نبها، و�لبحث يف ��صرت�تيجية عمل 

وطنية ملو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. و�أكد �لزعنون �أنه �صيقوم 

بتوجيه �لدعو�ت �لر�صمية لكافة �أع�صاء �ملجل�ص، مبن فيهم �أع�صاء حركة حما�ص، كما �صيتم 

.
283

توجيه دعوة ر�صمية حلركة �جلهاد �الإ�صالمي للم�صاركة يف �أعمال هذه �لدورة
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ك�صفت معطيات �صادرة عن مكتب �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي حول �ل�صكان يف “�إ�رش�ئيل“   •

حيث  ن�صمة،  ماليني   8.8 بلغ  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ل�صكان  عدد  �أن  عن  �لنقاب   ،2018 �صنة  ع�صية 

�صجلت نحو 180 �ألف والدة خالل �صنة 2017. ووفقاً للمعطيات، تبني �أن 74l% من �ل�صكان 

هم من �ليهود و21l% من �لعرب. فيما هاجر �إىل �لدولة خالل �صنة 2017 نحو 27 �ألف �صخ�ص، 

.
284

معظمهم من رو�صيا، و�أوكر�نيا، وفرن�صا، و�لواليات �ملتحدة

و�أردنياً،  فل�صطينياً  98 �صهيد�ً  2017 �صجلت �رتقاء  �أن �صنة  “�النتفا�صة“  ذكر تقرير ملوقع   •

�إ�رش�ئيلياً خالل عمليات ومو�جهات يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلتني وقطاع   22 ومقتل 

عملية   213 منها  و�مل�صتوطنني،  �الحتالل  �صّد  عمليات   404 �صجلت  �لتقرير  وح�صب  غزة. 

عبوة   96 وتفجري  نار،  �إطالق  و51  طعن،  عملية  و32  دع�ص،  عملية  و12  حجارة،  ر�صق 

.
285

نا�صفة

6,742 فل�صطينياً �عتقلتهم �صلطات �الحتالل  ك�صفت موؤ�ص�صات تعنى ب�صوؤون �الأ�رشى، �أن   •

�الإ�رش�ئيلي من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة خالل �صنة 2017. و�أو�صحت �ملوؤ�ص�صات، وهي 

لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  ونادي  و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة 

�الأ�صري وحقوق �الإن�صان، ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، �أن من بني �الأ�رشى 1,467 طفالً، 

عدد  �أن  وذكرت  �صحفياً.  و25  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نائباً  و14  �مر�أة،  و156 

�الأ�رشى بلغ حتى نهاية �صنة 2017 نحو 6,500 �أ�صري، منهم 350 طفالً قا�رش�ً، و58 �أ�صرية، 

.
286

بينهّن 9 فتيات قا�رش�ت، و450 معتقل �إد�ري، و22 �صحفياً، و10 نّو�ب

وثقت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية 3,628 �صحية من �لالجئني �لفل�صطينيني   •

�ل�صوريني منذ بد�ية �الأحد�ث يف �صورية �صنة 2011 وحتى نهاية �صنة 2017، بينهم 463 �مر�أة. 

.
287

وذكرت �ملجموعة �أن عدد �ملعتقلني �لفل�صطينيني بلغ 1,644 معتقالً، بينهم 106 ن�صاء

 25,628 �إىل   2017 �صنة  يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  عدد  و�صل   •

Yeraeh Organization �ل�صهيونية، �لتي ت�صجع  “يري�أه“  م�صتوطناً، وذلك بح�صب منظمة 

�قتحامات �مل�صتوطنني لباحات �الأق�صى يف �لبلدة �لقدية بالقد�ص �ملحتلة. و�صهدت �صنة 2017 

�رتفاعاً حاد�ً باقتحامات �مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى، بن�صبة و�صلت �إىل 75l%، مقارنة مع 

�صنة 2016، وبح�صب معطيات �ملنظمة �ل�صهيونية فاإن عدد �مل�صتوطنني يف �صنة 2016 و�صل 

.
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�إىل 14,626 م�صتوطنا

قال مركز �أبحاث �الأر��صي �لتابع جلمعية �لدر��صات �لعربية �إن �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي   •

يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من   )
2
كم  9.784( دومناً   9,784 على   2017 �صنة  خالل  ��صتولت 

�صحفي  موؤمتر  خالل  �لعملة  جمال  �ملركز  مدير  و�أو�صح  �لقد�ص.  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة 
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اليوميات الفل�سطينية

500 م�صكن  يف وز�رة �الإعالم باخلليل، �أن �صلطات �الحتالل هدمت خالل �ل�صنة ذ�تها نحو 

ومن�صاأة، وهددت بهدم 855 م�صكناً ومن�صاأة، و�أقامت 8 بوؤر ��صتيطانية جديدة، و�أعلنت عن 

�مل�صجد  على  �عتد�ء   900 وّثق  �ملركز  �أن  �إىل  م�صري�ً  جديدة،  ��صتيطانية  وحدة   3,122 �إن�صاء 

.
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�الأق�صى و�مل�صلني فيه

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إّن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تتبنّى �لديوقر�طية   •

.
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عندما جتري �الأمور وفقاً مل�صلحتها، وت�صتغني عنها حينما ت�صري �الأمور بعك�ص رغباتها

قال تقرير ل�صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية )�أمان( �إن “فر�ص حدوث �حتكاكات   •

و�مللي�صيات  �هلل  حزب  من  وكل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  بني  �صاملة  حرب  �إىل  تف�صي  �أن  يكن 

�ل�صيعية �ملتمركزة يف �صورية ولبنان، �أو مع حما�ص يف �جلنوب خالل 2018 تعاظمت �إىل حّد 

.
كبري“291

�ملت�صددين  �ليهود  �ملتدينني  �أعد�د  �إن  له،  تقرير  يف  للديوقر�طية،  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  قال   •

ي�صكلون �الآن  و“هم   ،2017 �صنة  نهاية  يف  �ملليون  تخطت  “�إ�رش�ئيل“  يف   )�الأرثوذك�ص( 

�الأرثوذك�صيني  قطاع  ي�صل  �أن  يتوقع   ،2030 “بحلول  و�أ�صاف:  �ل�صكان“.  عدد  من   %12l

�صكان  �إجمايل  ثلث  �لعدد  هذ�  �صي�صكل   ،2065 عام  وبحلول  �ل�صكان،  جمموع  من   %16l �إىل 

.
�إ�رش�ئيل و40l% من �صكانها �ليهود“292
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

اأوًل: الإ�شدارات باللغة العربية:

�صل�صلة التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني:

ل�صنة  الفل�صطيني  اال�صرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2016–2017، 2018.  .10

�صل�صلة الوثائق الفل�صطينية:

الفل�صطينية الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .11 

ل�صنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2006، 2008.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2007، 2009.  .13

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14

الفل�صطينية ل�صنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2009، 2012.  .15

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2010، 2015.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2011، 2017.  .17
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�صل�صلة اليوميات الفل�صطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2014، 2015.  .18

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2015، 2016.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2016، 2017.  .20

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2017، 2018.  .21

�صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�صطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .22

.2008

حتت  الفل�صطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .23

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة   .24

�أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �صجون  يف  الفل�صطيني  االأ�صري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .25

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�صعب الفل�صطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .26

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�صطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .27

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�صات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .28

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�صفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .29

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�صطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .30

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�صطيني حتت االحتالل   .31

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،  .32 

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.
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فاطمة عيتاين ونظام عطايا، معاناة البيئة والفالح الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،  .33 

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

ال�صفة  االإ�رشائيلية يف  الفل�صطينيني من احلواجز  معاناة  د�ود،  فاطمة عيتاين وحممد   .34

الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�صل�صلة تقرير معلومات:

احل�صار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .35

االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

ح�صار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�صواريخ الفل�صطينية يف ال�رشاع مع   .37

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�صار املفاو�صات الفل�صطينية االإ�رشائيلية ما   .38

 بني “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�صق )خريف 2007 – ربيع 2008(، �صل�صلة تقرير

معلومات )4(، 2008.

الف�صاد يف الطبقة ال�صيا�صية االإ�رشائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .39

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .40

الفل�صطينية واالنتهاكات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .41

.2009

غزة قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .42 

)2008/12/27-2009/1/18(، �صل�صلة تقرير معلومات )8(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، حزب كادميا، �صل�صلة تقرير معلومات )9(،   .43

.2009

الفكر  يف  الفل�صطينيني(  )طرد  الرتان�صفري  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .44

واملمار�صات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )10(، 2009.



574

الفل�صطينية  ال�صلطة  بني  االأمني  امللف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .45

واإ�رشائيل، �صل�صلة تقرير معلومات )11(، 2009.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، الالجئون الفل�صطينيون يف العراق، �صل�صلة   .46

تقرير معلومات )12(، 2009.

تقرير  �صل�صلة  البارد،  نهر  خميم  اأزمة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .47

معلومات )13(، 2010.

املجل�س الت�رشيعي الفل�صطيني يف ال�صفة  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .48

الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14(، 2010.

االأداء،  وتقييم  العمل  برامج  االأونروا:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .49

�صل�صلة تقرير معلومات )15(، 2010.

الت�صوية  م�صار  يف  االأوروبي  االحتاد  دور  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .50

ال�صلمية للق�صية الفل�صطينية، �صل�صلة تقرير معلومات )16(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، تركيا والق�صية الفل�صطينية، �صل�صلة تقرير   .51

معلومات )17(، 2010.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اإ�صكالية اإعطاء الالجئني الفل�صطينيني يف   .52

لبنان حقوقهم املدنية، �صل�صلة تقرير معلومات )18(، 2011.

تقرير  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  العمل  حزب  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .53

معلومات )19(، 2011.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، قوافل ك�رش احل�صار عن قطاع غزة، �صل�صلة   .54

تقرير معلومات )20(، 2011.

اال�صتيطان االإ�رشائيلي يف ال�صفة الغربية  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .55

1993-2011، �صل�صلة تقرير معلومات )21(، 2012.

اإىل  املتبدد”  “الوهم  عملية  من  �صاليط:  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .56

�صفقة “وفاء االأحرار”، �صل�صلة تقرير معلومات )22(، 2012.

يناير   25 ثورة  من  االإ�رشائيلي  املوقف  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .57

امل�رشية، �صل�صلة تقرير معلومات )23(، 2012.

2000-2012، �صل�صلة  اجلي�س االإ�رشائيلي  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة،   .58

تقرير معلومات )24(، 2013.



575

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، االأحزاب العربية يف فل�صطني املحتلة 1948،   .59

�صل�صلة تقرير معلومات )25(، 2014.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، املقاومة ال�صعبية يف فل�صطني، �صل�صلة تقرير   .60

معلومات )26(، 2014.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وقطاع غزة منذ ثورة 25 يناير 2011   .61

وحتى �صيف 2014، �صل�صلة تقرير معلومات )27(، 2015.

�صورية  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  واقع  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .62

2011-2015، �صل�صلة تقرير معلومات )28(، 2015.

كتب عامة:

اإ�صقاط  وحماوالت  الفل�صطيني  ال�صعب  ح�صار  حول  درا�صة  احل�صار:  �صعد،  و�ئل   .63

حكومة حما�س، 2006.

االإجنيليني  امل�صيحيني  �صعود  اأمريكا:  يف  وال�صيا�صة  الدين  �هلل،  زكاء  عارف  حممد   .64

واأثرهم، ترجمة �أمل عيتاين، 2007.

�أحمد �صعيد نوفل، دور اإ�رشائيل يف تفتيت الوطن العربي، 2007، ط 2، 2010.  .65

واإعادة  التجربة  تقييم  الفل�صطينية:  التحرير  منظمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .66

البناء، 2007.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، قراءات نقدية يف جتربة حما�س وحكومتها 2007-2006،   .67

.2007

خالد وليد حممود، اآفاق االأمن االإ�رشائيلي: الواقع وامل�صتقبل، 2007.  .68

 ،2007-2006 الفل�صطينية  ال�صلطة  يف  االأمنية  التطورات  �صعد،  وو�ئل  �بحي�ص  ح�صن   .69

ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )1(، 2008.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، �رشاع االإرادات: ال�صلوك االأمني لفتح وحما�س واالأطراف   .70

املعنية 2006-2007، ملف �الأمن يف �ل�صلطة �لفل�صطينية )2(، 2008.

الفل�صطينية  ال�صلطة  اإدارة  يف  وحما�س  فتح  بني  ال�صالحيات  �رشاع  عيتاين،  مرمي   .71

.2008 ،2007-2006

واملفاو�صات  الدولية  ال�رشعية  بني  الفل�صطينيني  الالجئني  حقوق  ح�صاوي،  جنوى   .72

الفل�صطينية – االإ�رشائيلية، 2008.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، اأو�صاع الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان، 2008، ط 2، 2012.  .73



576

�إبر�هيم غو�صة، املئذنة احلمراء، 2008، ط 2، 2015.  .74

 :)2006 الثانية )متوز  لبنان  �أبو عامر، مرتجم، درو�س م�صتخل�صة من حرب  عدنان   .75

تقرير جلنة اخلارجية واالأمن يف الكني�صت االإ�رشائيلي، 2008.

عدنان �أبو عامر، ثغرات يف جدار اجلي�س االإ�رشائيلي، 2009.  .76

ق�صي �أحمد حامد، الواليات املتحدة والتحول الدميوقراطي يف فل�صطني، 2009.  .77

�أمل عيتاين وعبد �لقادر علي ومعني منّاع، اجلماعة االإ�صالمية يف لبنان منذ الن�صاأة حتى   .78

.2009 ،1975

�صمر جودت �لبغوثي، �صمات النخبة ال�صيا�صية الفل�صطينية قبل وبعد قيام ال�صلطة   .79

الوطنية الفل�صطينية، 2009.

عملية  غزة:  قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  يف  درا�صات  حمرر،  �لكيايل،  �حلميد  عبد   .80

الر�صا�س امل�صبوب/ معركة الفرقان، 2009.

عدنان �أبو عامر، مرتجم، قراءات اإ�رشائيلية ا�صرتاتيجية: التقدير اال�صرتاتيجي ال�صادر   .81

عن معهد اأبحاث االأمن القومي االإ�رشائيلي، 2009.

�صامح خليل �لو�دية، امل�صوؤولية الدولية عن جرائم احلرب االإ�رشائيلية، 2009.  .82

واليهود(  )العرب  واالأر�س  ال�صكان  القد�س:  مدينة  �صاحلية،  عي�صى  حممد   .83

1275-1368هـ/ 1858-1948م، 2009.

لبنان:  يف  الفل�صطيني  املجتمع  يف  االإ�صالمية  والقوى  احلركات  مرة،  فهد  ر�أفت   .84

الن�صاأة – االأهداف – االإجنازات، 2010.

 2 ط  االإ�صالمية،  ال�رشيعة  مقا�صد  منظور  من  درا�صات  فل�صطني:  �ل�صالحات،  �صامي   .85

)مّت �لن�رش بالتعاون مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة(، 2010.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، درا�صات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س، 2010.  .86

مـاأمون كـيو�ن، فل�صطينيون يف وطنهم ال دولتهم، 2010.  .87

طبعة  اإ�صالمية،  روؤية  الفل�صطينية:  الق�صية  يف  وثوابت  حقائق  �صالح،  حممد  حم�صن   .88

مزيدة ومنقحة )مّت �لن�رش بالتعاون مع موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة(، 2010.

عبد �لرحمن حممد علي، حمرر، اإ�رشائيل والقانون الدويل، 2011.  .89

�أمل  ترجمة  املوؤثرة،  والعنا�رش  االآليات  االإ�رشائيلي:  القرار  �صناعة  �جلندي،  كرمي   .90

عيتاين، 2011.

و�صام �أبي عي�صى، املوقف الرو�صي جتاه حركة حما�س 2010-2006، 2011.  .91

االأوقاف االإ�صالمية يف فل�صطني ودورها يف مواجهة االحتالل  �صامي حممد �ل�صالحات،   .92

االإ�رشائيلي، 2011.



577

نادية �صعد �لدين، حق عودة الالجئني الفل�صطينيني بني حل الدولتني ويهودية الدولة،   .93

.2011

ال�صودان  اإفريقيا:  جتاه  االإ�رشائيلية  اخلارجية  ال�صيا�صة  عامر،  �أحمد  خليل  عامر   .94

منوذجاً، 2011.

�إبر�هيم �أبو جابر و�آخرون، الداخل الفل�صطيني ويهودية الدولة، 2011.  .95

العدوان على قطاع غزة: درا�صة  االإ�رشائيلية خالل  اجلرائم  �لرحمن حممد علي،  عبد   .96

قانونية، 2011.

حم�صن حممد �صالح، الق�صية الفل�صطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة،   .97

طبعة مزيدة ومنقحة، 2012. 

نائل �إ�صماعيل رم�صان، اأحكام االأ�رشى يف �صجون االحتالل االإ�رشائيلي: درا�صة فقهية   .98

مقارنة، 2012.

ح�صني حممد �لبوريني، مرج الزهور: حمطة يف تاريخ احلركة االإ�صالمية يف فل�صطني،   .99

.2012

غ�صان حممد دوعر، امل�صتوطنون ال�صهاينة يف ال�صفة الغربية: االعتداء على االأر�س   .100

واالإن�صان، 2012.

منوذجاً،  االإ�صالمية  الكتلة  فل�صطني:  يف  االإ�صالمية  الطالبية  احلركة  باج�ص،  دالل   .101

.2012

االإ�صالمية  املقاومة  حلركة  ال�صيا�صي  الفكر  يف  املعار�صة  �ملبحوح،  �حلميد  عبد  و�ئل   .102

)حما�س( 1994-2006: درا�صة حتليلية، 2012.

املحتملة،  واالآفاق  الفل�صطيني  الوطني  امل�رشوع  اأزمة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .103

.2013

بالل حممد، حمرر، اإىل املواجهة: ذكريات د. عدنان م�صودي عن االإخوان امل�صلمني يف   .104

ال�صفة الغربية وتاأ�صي�س حما�س، 2013.

الفل�صطينية  الق�صية  جتاه  االأمريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  �لو�دية،  جو�د  �أحمد   .105

.2013 ،2011-2001

الدميوقراطية الزائفة واحل�صانة امل�صلوبة: زفرات نائب  نا�رش عبد �هلل عبد �جلو�د،   .106

عن ال�صفة الغربية يف املجل�س الت�رشيعي الفل�صطيني، 2013.

حم�صن حممد �صالح، الطريق اإىل القد�س: درا�صة تاريخية يف ر�صيد التجربة االإ�صالمية   .107

على اأر�س فل�صطني منذ ع�صور االأنبياء وحتى اأواخر القرن الع�رشين، ط 5، 2014. 



578

يف  ودورهما  ال�صعبية  التحرير  وقوات  الفل�صطيني  التحرير  جي�س  عيا�ص،  �هلل  عبد   .108

مقاومة االحتالل االإ�رشائيلي 1973-1964، 2014.

حم�صن حممد �صالح، مدخل اإىل ق�صية الالجئني الفل�صطينيني )مّت �لن�رش بالتعاون مع   .109

�أكاديية در��صات �لالجئني(، 2014.

الفكر  يف  درا�صات  )حما�س(:  االإ�صالمية  املقاومة  حركة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .110

والتجربة، 2014، ط 2، 2015.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، منظمة التحرير الفل�صطينية واملجل�س الوطني الفل�صطيني:  .111 

تعريف - وثائق - قرارات، 2007، ط 2، 2014.

الفل�صطينيني يف �صجن  البناء التنظيمي والف�صائلي لالأ�رشى  ماهر ربحي منر عبيد،   .112

النقب، 2014.

حم�صن حممد �صالح، حمرر، قطاع غزة: التنمية واالإعمار يف مواجهة احل�صار والدمار،   .113

.2014

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، املوقف االإ�رشائيلي من االأحداث والتغريات   .114

 ،21 2014، ملف معلومات  – منت�صف يوليو   2013 يف م�رش يف عام: منت�صف يونيو 

.2014

غزة:  قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .115

،2014/8/26-2014/7/7 ال�صامد”  “اجلرف  عملية   – املاأكول”  “الع�صف   عملية 

ملف معلومات 22، 2015.

التجربة  يف  درا�صات  الفل�صطينية:  الوطنية  ال�صلطة  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .116

واالأداء 2013-1994، 2015.

عطا حممد زهرة، الربنامج النووي االإيراين، 2015.  .117

با�صم �لقا�صم، �صواريخ املقاومة يف غزة: �صالح الردع الفل�صطيني، 2015.  .118

االإ�صالح  اإ�صكاليات  الفل�صطيني:  ال�صيا�صي  النظام  ب�صار�ت،  و�صليمان  نعري�ت  ر�ئد   .119

واآليات التفعيل، 2016.

الفل�صطينية:  املقاومة  جتاه  الفل�صطيني  ال�صحفي  اخلطاب  خري�ص،  حممود  ر�مي   .120

درا�صة حتليلية وميدانية مقارنة، 2016.

فرحان مو�صى علقم، النزاع على ال�صيادة يف فل�صطني يف ظّل اتفاقيات اأو�صلو: املخزون   .121

املائي منوذجاً، 2016.



579

خلود ر�صاد �مل�رشي، الن�صوية االإ�صالمية ودورها يف التنمية ال�صيا�صية يف فل�صطني،   .122

.2016

با�صم �لقا�صم وربيع �لدنان، م�رش بني عهدين: مر�صي وال�صي�صي: درا�صة مقارنة، )1(   .123

التغريات الد�صتورية واالنتخابات، 2016.

با�صم �لقا�صم وربيع �لدنان، م�رش بني عهدين: مر�صي وال�صي�صي: درا�صة مقارنة، )2(   .124

االأحزاب والقوى ال�صيا�صية، 2016.

با�صم جالل �لقا�صم، م�رش بني عهدين: مر�صي وال�صي�صي: درا�صة مقارنة، )3( االأداء   .125

االقت�صادي، 2016.

با�صم جالل �لقا�صم، م�رش بني عهدين: مر�صي وال�صي�صي: درا�صة مقارنة، )4( االأداء   .126

االأمني والق�صائي، 2016.

االأداء  م�رش بني عهدين: مر�صي وال�صي�صي: درا�صة مقارنة، )5(  �لدنان،  ربيع حممد   .127

االإعالمي، 2016.

ربيع حممد �لدنان، م�رش بني عهدين: مر�صي وال�صي�صي: درا�صة مقارنة، )6( ال�صيا�صة   .128

اخلارجية، 2016.

مر�صي  عهدين:  بني  م�رش  بعنو�ن  جملد  يف  �ل�صابقة  �ل�صتة  �لكتب  جمع  مت  مالحظة:   •

وال�صي�صي: درا�صة مقارنة، و�صدر عن �ملركز يف 2016.

الثالثة،  اإ�رشائيل  عني  الفل�صطينيني:  واجلوا�صي�س  العمالء  �لبيتاوي،  حامد  �أحمد   .129

.2016

عدنان �أبو عامر، منظومة االأمن االإ�رشائيلي والثورات العربية، 2016.  .130

والتفاو�س والتوا�صل  التدافع  جدلية  وحما�س:  اإ�رشائيل  بدر،  عثمان  �أ�رشف   .131 

.2016 ،2014–1987

�أمل عيتاين ورنا �صعادة وفاطمة عيتاين، معّدون، حم�صن حممد �صالح، حمرر، اجلماعة   .132

االإ�صالمية يف لبنان 1975–2000، 2017.

املقاومة  يف  طري  اأبو  حممد  ال�صيخ  ذكريات  عمر:  �صيدي  حمرر،  �صل�ص،  حممد  بالل   .133

وثالثة وثالثني عاماً من االعتقال، 2017.

�أحمد خالد �لزعرتي، العالقات الرتكية االإ�رشائيلية 2002–2016، 2017.  .134

املقد�س  بيت  يف  االإ�رشائيلي  لالحتالل  الفل�صطينية  املقاومة  عرفة،  �أبو  �إبر�هيم  خالد   .135

.2017 ،2015–1987

لـ“اإ�رشائيل”  الدولية  املقا�صاة  “اإ�رشائيل”؟:  نقا�صي  كيف  �لده�صان،  طالل  �صعيد   .136

وقادتها على جرائمهم بحق الفل�صطينيني، 2017.



580

قتيبة وليد غامن، االأ�صولية الدينية يف اجلي�س االإ�رشائيلي: االأ�صباب والتداعيات على   .137

“الدميوقراطية يف اإ�رشائيل“ 1995–2014، 2018.
املحتلة فل�صطني  يف  االإ�صالمية  احلركة  تاريخ  يف  حوارات  هالل،  �أبو  خالد  و�ئل   .138 

�صنة 1948 مع ال�صيخ رائد �صالح، 2018.

�صورية  اخلارجية:  العالقات  يف  حما�س  حركة  منهجية  حنيني،  عزيز  �حلكيم  عبد   .139

منوذجاً 2000–2015، 2018.

ثانيًا: الإ�شدارات باللغة الإجنليزية:

The Palestinian Strategic Report Series:

140. Mohsen Mohammad Saleh and Basheer M. Nafi, editors, The Palestinian 

Strategic Report 2005, 2007.

141. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2006, 2010.

142. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2007, 2010.

143. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2008, 2010.

144. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2009/10, 2011.

145. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2010/11, 2012.

146. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 2011/12, 2013.

147. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 

2012–2013, 2015.

148. Mohsen Mohammad Saleh, editor, The Palestinian Strategic Report 

2014–2015, 2016.

Am I Not a Human? Book Series:

149. Abbas Ismail, The Israeli Racism: Palestinians in Israel: A Case Study, 

Book Series: Am I Not a Human? (1), translated by Aladdin Assaiqeli, 2009.

150. Hasan Ibhais, Mariam Itani and Sami al-Salahat, The Suffering of the 

Palestinian Woman Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not 

a Human? (2), translated by Iman Itani, 2010.



581

151. Ahmad el-Helah and Mariam Itani, The Suffering of the Palestinian 

Child Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a 

Human? (3), translated by Iman Itani, 2010.

152. Firas Abu Hilal, The Suffering of the Palestinian Prisoners & Detainees 

Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a Human? (4), 

translated by Baraah Darazi, 2011.

153. Mariam Itani and Mo‘in Manna‘, The Suffering of the Palestinian 

Refugee, Book Series: Am I Not a Human? (6), translated by Salma 

al-Houry, 2010.

154. Mohsen Mohammad Saleh, The Suffering of Jerusalem and the 

Holy Sites Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a 

Human? (7), translated by Salma al-Houry (published in collaboration 

with al-Quds International Institution (QII)), 2012.

155. Hasan Ibhais and Khaled ‘Ayed, The Separation Wall in the West Bank, 

Book Series: Am I Not a Human? (8), translated by Baraah Darazi, 2013.

156. Hayat Dada, The Suffering of the Palestinian Student Under the Israeli 

Occupation, Book Series: Am I Not a Human? (9), translated by Salma 

al-Houry, 2017.

157. Mariam Itani, Amin Abu Wardeh and Waddah Eid, The Suffering of the 

Palestinian Worker Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not 

a Human? (10), translated by Salma al-Houry, 2014.

158. Fatima Itani and Atef Daghlas, The Suffering of the Palestinian Patient 

Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a Human? (11), 

translated by Mohammed Ibrahim El-Jadili and Saja Abed Rabo El-Shami, 

2012.

159. Fatima Itani and Nitham ‘Ataya, The Suffering of Palestinian Environment 

and Farmer Under the Israeli Occupation, Book Series: Am I Not a 

Human? (12), translated by Salma al-Houry, 2016.

160. Fatima Itani and Mohammed Dawood, The Suffering of Palestinians 

From Israeli Roadblocks in the West Bank, Book Series: Am I Not a 

Human? (13), translated by Salma al-Houry, 2018.



582

Non-Serial Publications:

161. Muhammad Arif Zakaullah, Religion and Politics in America: The Rise of 

Christian Evangelists and Their Impact, 2007.

162. Mohsen Mohammad Saleh and Ziad al-Hasan, The Political Views of the 

Palestinian Refugees in Lebanon as Reflected in May 2006, 2009.

163. Ishtiaq Hossain and Mohsen Mohammad Saleh, American Foreign Policy 

& the Muslim World, 2009.

164. Karim El-Gendy, The Process of Israeli Decision Making: Mechanisms, 

Forces and Influences, 2010. (electronic book)

165. Ibrahim Ghusheh, The Red Minaret: Memoirs of Ibrahim Ghusheh 

(Ex-Spokesman of Hamas), 2013.

166. Mohsen Mohammad Saleh, The Palestinian Issue: Historical Background 

& Contemporary Developments, 2014.

167. Muslim Imran Abu Umar, Egypt, Syria and the War on Gaza: A Study on 

the Egyptian and Syrian Foreign Policy Responses to the 2008/2009 Gaza 

War, 2015.

168. Mohsen Mohammad Saleh, editor, Islamic Resistance Movement (Hamas): 

Studies of Thought & Experience, 2017.




	Blank Page
	Blank Page



