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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
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“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
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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
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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






