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الثالثاء، 2017/8/1

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، مبقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، وفد�ً من حركة   •

�ل�صاعر  قال  �ملحلية  �لقد�ص  لف�صائية  ت�رشيحات  ويف  �ل�صاعر.  �لدين  نا�رش  برئا�صة  حما�ص 

�إن “�لرئي�ص عبا�ص �أبدى مو�فقة على �أن يتم تنفيذ بنود �مل�صاحلة �لفل�صطينية رزمة و�حدة، 

وزر�ء  من  �صخ�صية  مبادرة  عن  عبارة  كان  �للقاء  �أن  �ل�صاعر  و�أو�صح  ��صرت�طات“.  ودون 

بعد  عبا�ص،  �صحة  على  �الطمئنان  بهدف  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  نو�ب  من  وثالثة  �صابقني، 

.
1
�لوعكة �ل�صحية �لتي �أملت به

نا�صد رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل �لعرب تقدمي �لدعم �ملادي للقد�ص؛ فاملدينة   •

مليار�ت  �أ�صل  من  و�صل،  ما  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  فقط،  فل�صطينية  ولي�صت  �إ�صالمية  عربية 

�صيكل مليون   9 “دفعنا  وقال:  فقط.  دوالر  مليون   39 هو  �لقد�ص،  لدعم  بها  �لعرب   وعد 

�لتحويالت  من   %70l و�إن  �لقد�ص،  يف  �ملتعرثة  �ملد�ر�ص  مل�صاعدة  دوالر[  مليون   2.52 ]نحو 

 .
�لطبية تذهب مل�صت�صفيات �لقد�ص لدعم �لقطاع �ل�صحي فيها، و�إننا م�صتمرون يف ذلك“2

.
هدمت جر�فات معززة بقو�ت من �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية قرية �لعر�قيب بالنقب للمرة �لـ 3116  •

قالت كتائب �لق�صام �إن �لغمو�ص ما ز�ل يلف ق�صية فقد�ن �ل�صابط هد�ر جولدن، مو�صحة   •

على  �لعدو�ن  خالل  رفح،  �رشق  �لرو�ص،  �أبو  كمني  تفا�صيل  �أن  �الإلكرتوين،  موقعها  عب 

�أن  �إىل  �لكتائب  و�أ�صارت  غام�صة.  ز�لت  ما  جولدن،  فيه  ُفقد  �لذي   ،2014 �صيف  غزة  قطاع 

�أي معلومة عن �جلنود �الأ�رشى يف غزة لن يحلم بها �الحتالل حتى ير�صخ للمقاومة، ويدفع 

.
4
�أثماناً مقابلها، و�أنها �صرت�صم مبا يف يديها فجر �حلرية لالأ�رشى �لبو��صل

�أن وفد�ً من قيادة حركة فتح، برئا�صة نائب رئي�ص  �أعلنت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني   •

�حلركة حممود �لعالول، قدم لها �عتذ�ر�ً عن تهجم �لرئي�ص حممود عبا�ص على ممثلها يف �جتماع 

.
�للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير عمر �صحادة، يف �جتماع �لقيادة �لطارئ يف 52017/7/21

.
6
�قتحم 1,079 م�صتعمر�ً �إ�رش�ئيلياً �مل�صجد �الأق�صى  •

ر�صدت وكالة قد�ص بر�ص �إنرتنا�صيونال لالأنباء �قتحام 3,361 م�صتعمر�ً وجندياً �إ�رش�ئيلياً   •

.
لباحات �مل�صجد �الأق�صى خالل �صهر متوز/ يوليو 72017

�أردين  ملكي  قر�ر  �صدور  عن  �لقد�ص  يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة  د�خل  م�صادر  ك�صفت   •

.
8
بتعيني 130 موظفاً جديد�ً خلدمة �مل�صجد �الأق�صى
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�ال�صتفز�زية  �ملمار�صات  بـ“�صّدة“  �الإ�صالمي  �لتعاون  منظمة  دول  خارجية  وزر�ء  د�ن   •

ل�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى خالل متوز/ يوليو 2017. ورف�ص 

�لبيان �خلتامي، �لذي �أ�صدرته �للجنة �لتنفيذية لوزر�ء خارجية دول �ملنظمة، عقب �الجتماع 

�إىل  �لّر�مية  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  تركيا،  من  بدعوة  �إ�صطنبول  يف  عقدته  �لذي  �ال�صتثنائي 

.
9
تغيري ديوجر�يف بالقد�ص

ب فيها �رشعاً، �إذ�  قال جممع �لفقه �الإ�صالمي �لدويل �إن زيارة �مل�صجد �الأق�صى مندوبة ومرغَّ  •

�قت�صتها �مل�صلحة. وحّذر �ملجمع، وهو �أحد �الأجهزة �لتابعة ملنظمة �لتعاون �الإ�صالمي، من 

خماطر �مل�ّص بحرمة �مل�صجد �الأق�صى، حممالً �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �مل�صوؤولية �لكاملة 

.
عن �الأحد�ث �لتي حدثت خالل متوز/ يوليو 102017

قال �ل�صفري �لرو�صي يف �إير�ن �إن حركة حما�ص �أحد �ملمثلني �لرئي�صيني لل�صعب �لفل�صطيني،   •

وهي حركة وطنية، و�إن مو�صكو ال تعدها �إرهابية. و�أكد، خالل لقائه مع ممثل حركة حما�ص 

باعتبارها  �لفل�صطينية  و�لق�صية  �لفل�صطيني  لل�صعب  بالده  دعم  �لقدومي،  خالد  �إير�ن  يف 

.
11

ق�صية عادلة

�ملر�قبة  �الأو�صط، عن دعمه الأجهزة  �الأمريكي لل�رشق  �لرئي�ص  عّب جاريد كو�صرن، مبعوث   •

�لتي و�صعتها �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أمام بو�بات �مل�صجد �الأق�صى، ثّم �أز�لتها. وقال 

كو�صرن �إن �أجهزة �لك�صف عن �ملعادن �أمام �حلرم �ل�رشيف “تبدو منطقية“. كما �أعرب كو�صرن 

.
12

عن �صعوره باالإحباط �إز�ء “عملية �ل�صالم“ بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني

االأربعاء، 2017/8/2

�لدولية،  و�لعالقات  �خلارجية  لل�صوؤون  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  م�صت�صار  �صعث،  نبيل  و�صف   •

�ملوقف �الأمريكي من �أحد�ث �الأق�صى بـ“�ل�صيء للغاية“. وقال �صعث، يف مقابلة مع �الأنا�صول، 

�إن �لرئي�ص حممود عبا�ص لن يغادر ر�م �هلل يف �لوقت �حلايل، ب�صبب جتميده كافة �الت�صاالت 

�لغربية  �ل�صفة  خارج  للرئي�ص  جولة  �أي  هناك  يكون  “لن  قائالً:  و��صتطرد  “�إ�رش�ئيل“،  مع 

ر�أ�صها  وعلى  �الت�صاالت  �أ�صكال  كافة  جتميد  قال  “�لرئي�ص  �صعث:  وقال  �ل�صبب“.  لذ�ت 

.
�لتن�صيق �الأمني، �إىل �أجل غري م�صمى“13

عقد وفد قيادي من حركة حما�ص، برئا�صة ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي �صالح �لعاروري و�لقياديني   •

�أ�صامة حمد�ن وعلي بركة، لقاًء يف مقر �ل�صفارة �الإير�نية يف بريوت مع �مل�صت�صار �ل�صيا�صي 

Hossein Amir-Abdollahian �للهيان  �أمري عبد  �ل�صورى �الإير�ين ح�صني   لرئي�ص جمل�ص 

و�ل�صفري �الإير�ين يف بريوت حممد فتح علي Mohammad Fathali. وقدم وفد �حلركة �رشحاً 



335

�آب/ �أغ�سط�س 2017

�ملبارك،  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص  يف  وخ�صو�صاً  �ملحتلة  فل�صطني  يف  �الأو�صاع  حول  و�فياً 

بدوره  يلك.  ما  بكل  عنها  و�صيد�فع  مقد�صاته  عن  يتخلى  لن  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  و�أكد 

رحب عبد �للهيان بوفد حما�ص، وجدد دعم �إير�ن لل�صعب �لفل�صطيني ومقاومته و�نتفا�صته، 

و�أكد �أن هذ� �لتز�م ر�صمي و�صعبي جتاه �لق�صية �لفل�صطينية، م�صيد�ً بدور حما�ص يف مو�جهة 

.
14

�الحتالل �ل�صهيوين وحماية �لق�صية �لفل�صطينية

�أ�صيب �إ�رش�ئيلي بجر�ح خطرية، جر�ء طعنه د�خل �صوبرماركت مبدينة يبنا �ملحتلة جنوب   •

�عتقال  �أنه جرى  �لعبي  �لغربية. وذكر موقع و�ال  �ل�صفة  فل�صطيني من  يد  �أبيب، على  تل 

.
15

�ملهاجم

�أعلنت �لنائبة نافا بوكر Nava Boker، من حزب �لليكود، �أنها ُتعد م�رشوع قانون �صتطرحه   •

على طاولة �لكني�صت، بتاأييد من رئي�ص �لوزر�ء، بنيامني نتنياهو، يتّم مبوجبه تعديل قانون 

�لعقوبات وقانون مكافحة �الإرهاب، “بحيث ي�صمحان للمحكمة بفر�ص عقوبة �الإعد�م على 

.
من يرتكبون �أعماالً �إرهابية ويقتلون �أبرياء“16

�ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �لعربية  �لدر��صات  جمعية  يف  �خلر�ئط  ق�صم  مدير  �لتفكجي  خليل  ك�صف   •

�لكني�صة  (، وكانت 
2
)20 كم �ألف دومن  1945 كانت نحو ع�رشين  �صنة  �لقد�ص يف  �أن م�صاحة 

�أخطر ما يحدث �الآن بعد معركة �الأق�صى هو  15l%. لكن  متتلك من هذه �مل�صاحة ما ن�صبته 

بيع �لكني�صة �الأرثوذك�صية لعقار يف �ملُعظمية عند باب حطة. وقال �لتفكجي، يف ندوة نظمتها 

�ملوؤ�ص�صات �الأرثوذك�صية يف بيت �صاحور، �إن �خلطر �الأكب �الآن يكمن يف منطقة باب �خلليل، 

�أن  2000 و2011 ليتبني  حيث مّت عمل م�صح للبلدة �لقدية خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني �صنة 

 .
17

�لكني�صة �الأرثوذك�صية متتلك ما ن�صبته 33l% من �لبلدة �لقدية

42 كم بني ترقوميا وميرت من  �أنها �أجنزت بناء جزء بطول  �أعلنت وز�رة �الأمن �الإ�رش�ئيلية   •

.
18

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي �لذي ير باأر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

وجه �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين حكومته بالتبع مببلغ مليون دينار �أردين )نحو 1.4 مليون   •

.
19

دوالر( لد�ئرة �أوقاف �لقد�ص و�صوؤون �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

�أكدت زوجة مهند�ص �لبجميات �لفل�صطيني با�صل �صفدي، �لذي �أطلق يف دم�صق �صنة 2010   •

�أن  و�لتو��صل“،  للتعبري  جديدة  �أدو�ت  للنا�ص  “منحت  �لتي  للتقنيات   Aiki �آيكي  برنامج 

�ل�صلطات �ل�صورية نفذت حكم �الإعد�م بحق زوجها يف �صنة 2015، وذلك بعد ثالث �صنو�ت 

عب  �ل�صوريني  �ملعتقلني  الأجل  �لعمل  جمموعة  �أكدت  كما  �ل�صلطات.  قبل  من  توقيفه  على 

.
20

�صفحتها على �لفي�صبوك �إعد�م �صفدي
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اخلمي�س، 2017/8/3

�أعلنت حركة حما�ص ��صتعد�دها الإنهاء �للجنة �الإد�رية �حلكومية يف قطاع غزة فور ��صتالم   •

�صالح  �حلركة  يف  �لقيادي  وطالب  غزة.  قطاع  يف  كافة  م�صوؤولياتها  �هلل  �حلمد  حكومة 

�لبدويل، يف بيان له، باالإلغاء �لفوري لكل �الإجر�ء�ت �لتي فر�صت على غزة بحجة ت�صكيل 

�للجنة �حلكومية. ودعا �لبدويل �إىل �ل�رشوع �لفوري يف حو�ر وطني، وم�صاور�ت؛ لت�صكيل 

حكومة وحدة وطنية، وتفعيل �ملجل�ص �لت�رشيعي بالتو�فق، الأد�ء مهامه �ملنوطة به. ويف هذ� 

�ل�صياق، قالت حركة فتح �إن ت�رشيحات �لبدويل ال يكن و�صفها باملبادرة، وهي لالأ�صف 

بيان  و�أكدت فتح، يف  �ل�صيا�صية.  للحقائق  �ل�صيا�صي“، وجتاهل  بـ“�ال�صتهبال  �ل�صديد مليئة 

لها، �أن �ملبادرة �لوحيدة �ملعقولة و�ملطروحة هي مبادرة �لرئي�ص حممود عبا�ص، د�عية حما�ص 

فيها  �لبدويل  �صالح  “ت�رشيحات  �صحفية:  ت�رشيحات  يف  �الأحمد،  عز�م  وقال  لقبولها. 

مغالطات؛ الأن �الإجر�ء�ت �الأخرية �جتاه �النقالب يف غزة مل تكن قبل ت�صكيل �للجنة �الإد�رية 

حما�ص  “على  و�أ�صاف:  نتائجه“.  باإز�لة  كفيل  �ل�صبب  زو�ل  فاإن  ولذلك  حلما�ص،  �لتابعة 

�اللتز�م مبا و�فقو� عليه، و�أن يحلو� �للجنة �الإد�رية، �لتي هي حكومة ظّل، وبعدها ب�صاعات 

 .
�صت�صتلم حكومة �لوفاق �لوطني �إد�رة قطاع غزة ب�صكل طبيعي“21

�أقرت جلنة �ل�صوؤون �خلارجية يف جمل�ص �ل�صيوخ �الأمريكي م�صودة قانون توقف �مل�صاعد�ت   •

�حلزبني  كال  من  ع�صو�ً   17 و�صّوت  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  تقدمها  �لتي 

رف�صهم.  �آخرون   4 �أعلن  فيما  �لقانون،  م�صودة  على  باملو�فقة  و�لديوقر�طي،  �جلمهوري 

�حلالية  �الأمريكية  �الإد�رة  خ�ص�صت  �الأبي�ص،  للبيت  �ملقرتحة  �مليز�نية  م�صودة  وبح�صب 

فر�ص  وبر�مج  �القت�صادي  للنمو  دوالر  مليون   260 بقيمة  �لفل�صطينية  لل�صلطة  م�صاعد�ت 

.
22

�لقانون يف �ل�صفة �لغربية وغزة

قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر �إن حديث �لرئي�ص حممود   •

عبا�ص حول �مل�صاحلة �لوطنية هو لال�صتهالك �الإعالمي و�ملحلي، وغري مبني على قناعات. 

�لقاهرة  يف  وّقعت  �لتي  �مل�صاحلة  �تفاقات  تطبيق  �إىل  �هلل  �حلمد  وحكومة  عبا�ص  بحر  ودعا 

.
23

و�ل�صاطئ �أوالً، وقيام حكومة �لوحدة بكافة �لتز�ماتها جتاه قطاع غزة

�صمح جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي بالك�صف عن �عتقال خلية من حركة حما�ص، بدعوى نقلها   •

�أمو�الً من تركيا، تعتمد �أ�صا�صاً على �لتجارة و�رش�ء �لب�صائع من تركيا و�صحنها �إىل �خلليل، 

�ملجل�ص  ع�صو  يقودها  كان  �خللية  �أن  �ل�صاباك  وزعم  بال�صفة.  �حلركة  ن�صاطات  لتمويل 

�لت�رشيعي عن حما�ص و�أبرز قياد�تها يف �خلليل حممد ماهر بدر. وك�صف حتقيق �ل�صاباك �أن 

ما مّت نقله يقدر بنحو 200 �ألف دوالر، و�أنهم خططو� لتجهيز م�صنع خر��صاين بهدف غ�صل 
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�الأمو�ل. و�أ�صاف �أن ك�صف هذه �خللية يوؤكد ��صتمر�ر حما�ص يف ن�صاطاتها من خالل تركيا. 

بالطريقة  �حلركة  لتمويل  بال�صفة  �أ�صخا�ص  جتنيد  يف  �ملحررين  �الأ�رشى  دور  �إىل  م�صري�ً 

.
24

نف�صها

دعت �صخ�صيات فل�صطينية مقد�صية �ملو�طنني �لفل�صطينيني ممن ي�صتطيع �لو�صول �إىل �لقد�ص   •

ع�صابات  �قتحامات  على  رد�ً  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل  �لرحال  �صّد  من  باملزيد  �ملحتلة، 

.
�مل�صتوطنني �ملكثفة، عقب �النت�صار يف ثورة �الأق�صى متوز/ يوليو 252017

لبناء  �الأ�صا�ص  نتنياهو يف مر��صيم و�صع حجر  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �صارك رئي�ص �حلكومة   •

مبلكية  �أر��صي  على  �ملقامة  عيليت،  بيتار  م�صتعمرة  يف  للم�صتوطنني  �صكنية  وحدة   1,200

خا�صة للفل�صطينيني قرب بيت حلم. وقال نتنياهو �إن حكومته تعمل جاهدة يف �صبيل تعزيز 

�ال�صتيطان، مبيناً �أن �جلهود �لتي تبذلها من �أجل تو�صيع �مل�رشوع �ال�صتيطاين مل ت�صبقها فيه 

.
26

�أي حكومة

جرَي بني 25 و2017/7/27، باإ�رش�ف جامعة تل �أبيب 
ُ
يف ��صتطالع “موؤ�رش �ل�صالم“، �لذي �أ  •

و�صمل   ،The Israel Democracy Institute )IDI(l للديوقر�طية  �الإ�رش�ئيلي  و�ملعهد 

�ليهود �الإ�رش�ئيليني عن تاأييدهم لفر�ص عقوبة �الإعد�م على  70l% من  �إ�رش�ئيلي، عّب   600

66l% فر�ص عقوبة  فل�صطينيني �أدينو� بقتل مو�طنني �إ�رش�ئيليني على خلفية قومية، كما �أيد 

�الإعد�م على فل�صطينيني �أدينو� بقتل جنود �إ�رش�ئيليني على �خللفية نف�صها. ور�أى 60l% من 

�ل�صاحقة  وبغالبيتها  �الإ�رش�ئيلية،  �ملحاكم  تفر�صها  �لتي  �لعقوبات  �أن  �الإ�رش�ئيليني  �ليهود 

.
27

حماكم ع�صكرية، على �لفل�صطينيني �ملد�نني بتنفيذ عمليات، هي �أحكام خمففة

وّقع 82 نائباً �أردنياً )من �أ�صل 130 نائباً يف �لغرفة �الأوىل للبملان( على مذكرة ُتطالب بطرد   •

يد  �أردنينَي على  �إىل مقتل مو�طننَي  �أدت  �لتي  �لبالد، على خلفية �حلادثة  �أبيب من  �صفري تل 

.
حار�ص �إ�رش�ئيلي يف عّمان، يف نهاية متوز/ يوليو 282017

دعمه  �إطار  يف  �ل�صنة  لهذه  �لثالثة  �ل�صنوية  �إ�صهاماته  بدفع  يقوم  �إنه  �الأوروبي  �الحتاد  قال   •

 2017 “لقد قمنا خالل عام  �ملايل �ملبا�رش لل�صلطة �لفل�صطينية. و�أ�صاف �الحتاد، يف بيان له: 

لدعم  دوالر[  مليون   163.8 ]نحو  يورو  مليون   138 �إىل  جمموعه  ي�صل  مبلغ  بتخ�صي�ص 

و�ملخ�ص�صات  تقاعد،  وخم�ص�صات  رو�تب،  بدفع  قيامها  يف  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة 

.
�الجتماعية، و�لتحويالت �لطبية �إىل م�صت�صفيات �لقد�ص �ل�رشقية“29

اجلمعة، 2017/8/4

�حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  عن  �ل�صادر  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  حول  �لدوري  �لتقرير  �أظهر   •

بينهم  من  �صهيد�ً،  ع�رشين  �صقوط  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتابع  و�لتوثيق  للدر��صات 
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خم�صة �أطفال، باالإ�صافة �إىل مئات �جلرحى و�ملعتقلني، ب�صبب �أحد�ث �مل�صجد �الأق�صى خالل 

على ذ�تها  �لفرتة  خالل  �الحتالل  �صلطات  �صادقت  �لتقرير،  ووفق   .2017 يوليو   متوز/ 

.
30

1,935 وحدة ��صتيطانية جديدة موزعة على م�صتعمر�ت مدينة �لقد�ص �ملحتلة

و�صل وفد قيادي من �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إىل �لعا�صمة �الإير�نية طهر�ن؛ حل�صور   •

روحاين.  ح�صن   ،12 �لـ  للدورة  �ملنتخب  �الإير�ين  للرئي�ص  �لد�صتورية  �ليمني  �أد�ء  مر��صم 

وتر�أ�ص �لوفد عزت �لّر�صق، و�صّم كالً من �صالح �لعاروري، وز�هر جبارين، و�أ�صامة حمد�ن. 

به  تقوم  ملا  تقدير  هو  �مل�صتوى  عايل  بوفد  �مل�صاركة  �إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �حلركة  وقالت 

 �إير�ن من دور كبري يف دعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني ومنا�رشة حقوقه، و�إ�صناد مقاومته

.
31

�لبا�صلة

يف �ل�صحفيني  من  عدد  مع  لقاء  يف  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لقدوة،  نا�رش  قال   • 

.
32

ر�م �هلل، �إن عودة �لتن�صيق �الأمني مرهونة بروؤية “مو�قف خمتلفة“ من �جلانب �الإ�رش�ئيلي

�قتحام منزله  �أبو طري بعد  �ملبعد حممد  �ملقد�صي  �لنائب  �الإ�رش�ئيلي  �عتقلت قو�ت �الحتالل   •

�ملجل�ص  نو�ب  عدد  يرتفع  طري  �أبو  �لنائب  وباعتقال  �هلل.  ر�م  جنوب  �ل�رش�يط  �أم  ب�صاحية 

.
33

�لت�رشيعي �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل �إىل 13 نائباً، بح�صب نادي �الأ�صري �لفل�صطيني

حّذر �لنائب جمال �خل�رشي رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، يف ت�رشيح �صحفي،   •

ب�صبب �حل�صار  �ل�صوء،  �الإن�صانية يف غزة تدخل مرحلة غري م�صبوقة من  �الأو�صاع  �أن  من 

.
34

�مل�صتمر الأكرث من ع�رش �صنو�ت، وثالث حروب �صنتها “�إ�رش�ئيل“، و�النق�صام �لفل�صطيني

�لتي  �لعمليات  عدد  يف  كبري  تر�جع  �إىل  فيه  �أ�صار  تقرير�ً  �الإ�رش�ئيلي  جي  �آر  �أن  موقع  ن�رش   •

للموؤ�ص�صة  تقدير�ت  �إىل  �لنظر  لفت  �أنه  �إال  �إ�رش�ئيلية،  �أهد�ف  جتاه  غزة  قطاع  من  تنطلق 

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية ت�صري �إىل �أن حركة حما�ص قد تدفعها �الأو�صاع �القت�صادية �ملرتدية �إىل 

�ملبادرة ملو�جهة ع�صكرية. وح�صب م�صادر يف �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، فاإن �حلركة 

بعد ثالثة �أعو�م من حرب 2014، ما ز�لت تر�كم من قوتها وحت�ّصن من قدر�تها �ل�صاروخية 

.
35

و�لع�صكرية

يف �أول رّد فعل لبنيامني نتنياهو على توقيع �لنيابة �لعامة �الإ�رش�ئيلية، �تفاق “�صاهد ملك“ مع   •

�أنه م�صتبه مبخالفات ر�صوة و�حتيال  �ملدير �ل�صابق ملكتبه، ومذكرة �ل�رشطة �لتي جاء فيها 

تفكيك  �إىل  �الئتالف  �أحز�ب  فيه  دعا  �لذي  �ل�صهيوين  �ملع�صكر  بيان  وكذلك  �الأمانة،  وخيانة 

حكومته و�لذهاب �إىل �نتخابات مبكرة، �ختار نتنياهو �أن يظهر لالإعالم، وكاأنه “م�صتخف ال 

يويل �الأمر �أي وزن“. ففي ر�صالة م�صورة ُن�رشت على �صفحة �لفي�صبوك �خلا�صة به، تطرق 

�أ�صبوع  �أن ير  �مل�صتحيل  �إن كان من  �إنه  بالقول  �أن يختتمها  “ق�صايا يومية“، قبل  �إىل  فيها 
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دون ف�صائح، وال بّد، فاإنه يقول لـ“�ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني“ �إنه “ال يعري �الهتمام لل�صو�صاء 

.
36

يف �خللفية“، على حّد و�صفه

بينها  �لو�قعة  �حلدودية  �ملنطقة  يف  �الأر�ص  حتت  حاجز  �إقامة  �إمكانية  “�إ�رش�ئيل“  تدر�ص   •

وبني م�رش وقطاع غزة، وذلك بد�فع �خل�صية من �الأنفاق، و�ملخاوف �ملت�صاعدة من �جلانب 

.
37

�مل�رشي من �حلدود

ال�صبت، 2017/8/5

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: “�صن�صتمر يف وقف حتويل �ملخ�ص�صات �ملالية   •

�إىل وجود  �مل�صاحلة“، م�صري�ً  با�صتحقاقات  تلتزم حركة حما�ص  ما مل  لقطاع غزة تدريجياً 

.
38

جهات ت�صعى الإد�مة �نف�صال قطاع غزة حتى ال تقوم دولة فل�صطينية

علمت �صحيفة �حلياة �أن �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي طرح مبادرة الإنهاء �النق�صام   •

�أن يطرح  �لرئي�ص حممود عبا�ص وحركة حما�ص و�فقا عليها، قبل  �لفل�صطيني، و�أن كالً من 

عبا�ص مبادرة بديلة رف�صتها �حلركة باعتبارها جديدة - قدية. وك�صف �لقيادي يف حما�ص 

�أن  �إىل  م�صري�ً  �النق�صام،  الإنهاء  �ل�صي�صي  مبادرة  على  و�فقت  حركته  �أن  �لبدويل  �صالح 

عبا�ص �أهملها بعدما عر�صت عليه. فيما نفى ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد 

لقائه  خالل  �لفل�صطيني،  �النق�صام  الإنهاء  �قرت�ح  �أو  مبادرة  �أي  قدم  قد  �ل�صي�صي  يكون  �أن 

.
عبا�ص يف �لقاهرة يف 392017/7/9

حما�ص،  على  �لهجومية  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  ت�رشيحات  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

يف  �حلركة،  وبينت  �مل�صاحلة.  جلهود  ن�صف  هي  �لعقوبات  من  مبزيد  غزة  الأهل  وتهديد�ته 

ت�رشيح �صحفي، �أن ت�رشيحات عبا�ص تعك�ص �صوء نو�ياه جتاه �صكان �لقطاع، وكذب حديثه 

�أنها تك�صف عن دوره �لتكاملي و�ملتقاطع مع �لعدو  عن �لوحدة و�إنهاء �النق�صام. و�أ�صافت 

�ل�صهيوين يف عزل غزة وح�صارها، و�رشب مقومات �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني وثباته على 

.
40

�أر�صه

حممود  رئي�صها  و�إعالن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حديث  �إن  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  قالت   •

�لطرفني م�صتمر  فالتن�صيق بني  “�إ�رش�ئيل“ حم�ص خد�ع،  �الأمني مع  �لتن�صيق  عبا�ص وقف 

ومل يتوقف للحظة و�حدة. كما �أن �أن�صطة �الأجهزة �الأمنية يف �ملناطق �مل�صنفة ج مل تتوقف، 

وهذه �الأن�صطة ال تتم، �إال بالتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، كما �أن عمليات ت�صليم 

�مل�صتوطنني �لتائهني يف مناطق �ل�صلطة مل تتوقف، و�لتي تتم بالتن�صيق مع �الأجهزة �الأمنية 

.
41

�الإ�رش�ئيلية
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يف  وقالت،  بـ“�الإرهابية“،  للحركة  �ل�صعودية  �لريا�ص  �صحيفة  و�صف  حما�ص  حركة  د�نت   •

.
ت�رشيح �صحفي، �إن هذ� �لو�صف �خلطري يثل �إ�صاءة لـ“مقاومة �صعبنا �لبا�صلة“42

�حلكومي  �الئتالف  حلّل  �ل�صديدة  معار�صتها  �صاكيد  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  وزيرة  �أبدت   •

و�إجر�ء �نتخابات مبكرة للكني�صت، يف حال قدمت لو�ئح �تهام �صّد رئي�ص �حلكومة بنيامني 

.
43

نتنياهو

االأحد، 2017/8/6

�أعلن وزير �الت�صاالت �الإ�رش�ئيلي �أيوب قر� �أنه �أمر باتخاذ �إجر�ء�ت لوقف عمل قناة �جلزيرة   •

موؤمتر  يف  قر�،  و�أ�صاف  قوله.  ح�صب  للـ“�إرهاب“،  دعمها  بحجة  “�إ�رش�ئيل“  يف  �لقطرية 

لديها وحظر عملها، وهي  �إغالق دول عربية مكاتب �جلزيرة  �إىل  ��صتند  �لقر�ر  �أن  �صحفي، 

“�إ�رش�ئيل“ عقد حتالفات وحتقيق �رش�كة �قت�صادية  دول و�صفها باأنها �ُصـنية معتدلة تريد 

مكاتب  �إغالق  �لد�خلي  �الأمن  وزير  من  قر�  وطلب  تعبريه.  حّد  على  معها،  “�صالم“  و�إبر�م 

�لقناة يف “�إ�رش�ئيل“، كما طلب �أي�صاً من �جلهات �الأخرى �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة للحد من 

.
44

بثها، وقال �إن قانوناً �صيُ�صن لتحقيق ذلك

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلزب �ل�صعب �لفل�صطيني وليد �لعو�ص �إن �حلزب ينوي �إعادة   •

طرح فكرة ت�صكيل جمل�ص تاأ�صي�صي للدولة �لفل�صطينية من �أجل جتاوز �لو�صع �لر�هن من 

.
45

�النق�صام �ل�صيا�صي �حلاد

�صارك ع�رش�ت �الآالف يف �أطول �صل�صلة ب�رشية يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى. ومتيزت �لفعالية   •

�مل�صجد و�ال�صتعد�د حلمايته، ورف�ص جر�ئم  �لذين هتفو� لن�رشة  �الأطفال،  �آالف  مب�صاركة 

.
46

�الحتالل بحقه

يبيعون  “�لذين  �إن  �الأرثوذك�ص،  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ص  حنا،  �هلل  عطا  �ملطر�ن  قال   •

ويفرطون بعقار�تنا و�أوقافنا �الأرثوذك�صية ال يثلون كني�صتنا، وتر�ثها، وهويتها، وعر�قة 

ح�صورها يف هذه �الأر�ص �ملقد�صة“. وطالب حنا و�صائل �الإعالم �ملختلفة “�أال تقول �إن �لكني�صة 

�الأرثوذك�صية تبيع �أوقافها، الأن �لكني�صة بر�ء من هذه �الأفعال �لتي يقوم بها �أ�صخا�ص نعرف 

ويقف  �أعمالهم  ويبر  ويوؤ�زرهم  يدعمهم  �لذي  ومن  و�أجند�تهم،  �أهد�فهم  هي  ما  جيد�ً 

 .
خلفهم“47

�لنفق  وبهذ�  غزة.  قطاع  مع  �حلدودي  �ل�رشيط  على  نفق  تدمري  عن  �مل�رشي  �جلي�ص  �أعلن   •

يكون �جلي�ص �مل�رشي قد دمر 42 نفقاً على �حلدود مع قطاع غزة منذ بد�ية �صنة 2017، وفق 

.
48

�إح�صاء مر��صل �الأنا�صول، طبقاً لبيانات ر�صمية
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رف�ص حزب �ملوؤمتر �لوطني �حلاكم يف جنوب �إفريقيا لقاء وفد �إ�رش�ئيلي يعتزم زيارة �لبالد   •

.
خالل �آب/ �أغ�صط�ص 492017

�صادقت حمكمة �ل�صلح يف حيفا على �صحب �جلن�صية من عالء زيود، من فل�صطينيي 1948،   •

�لذي نفذ، بح�صب �لنيابة �لعامة يف تل �أبيب، هجوم دع�ص وطعن �أ�صيبت فيه جندية بجروح 

.
خطرية بينما �أ�صيب ثالثة �آخرون بجروح متو�صطة يف 502015/10/11

االإثنني، 2017/8/7

قام �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين بزيارة ر�م �هلل، و�صفها م�صوؤولون فل�صطينيون باأنها ر�صالة   •

�الأق�صى  بامل�صجد  �ملتعلقة  تلك  خ�صو�صاً  و�إجر�ء�تها،  “�إ�رش�ئيل“  مو�جهة  يف  لل�صلطة  دعم 

عقب  ت�رشيح،  يف  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  �خلارجية  وزير  وك�صف  و�لقد�ص.  �ملبارك 

�للقاء بني �مللك ورئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص، �أن �جلانبني �الأردين و�لفل�صطيني �تفقا على 

“ت�صكيل خلية �أزمة م�صرتكة تتو��صل فيما بينها لتقومي �ملرحلة �ملا�صية و�لدرو�ص و�لعب، 
.
و�أي حتديات قد نو�جهها يف �الأق�صى“51

�أكّد �ملتحدث با�صم �حلكومة �لفل�صطينية طارق ر�صماوي �أن حكومته ب�صدد �تخاذ �ملزيد من   •

و�لتي  �حلكومة  �تخذتها  �لتي  “�الإجر�ء�ت  �إن  ر�صماوي  وقال  غزة.  �صّد  �لعقابية  �خلطو�ت 

.
�صتتخذها، هي مرتبطة با�صتجابة حركة حما�ص ملبادرة �لرئي�ص حممود عبا�ص“52

و�صعت  �للجنة  �أن  �صيام  �ل�صالم  عبد  غزة  قطاع  يف  �حلكومية  �الإد�رية  �للجنة  رئي�ص  �أكد   •

�لق�رشي  �لت�رشيح  ب�صاأن  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  لقر�ر�ت  تد�عيات  �أي  ملو�جهة  خطة 

للموظفني �لعموميني. وقال �إن �لوز�ر�ت يف قطاع غزة �صت�صتمر يف تقدمي �خلدمات للمو�طنني 

.
53

يف حال مّت تنفيذ �لت�رشيح �لق�رشي للموظفني

“من �أجل عقد �ملجل�ص �لوطني  طرح ع�صو �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني نبيل عمرو مبادرة   •

�لفل�صطيني، كاإطار �أكرث مالءمًة لوقف �لتدهور يف �حلالة �لفل�صطينية، وتن�صيط دور �ملنظمة 

يف �لو�صع �لد�خلي و�ل�صيا�صي“. ووّجه عمرو �القرت�ح �إىل �لرئي�ص حممود عبا�ص، وهو يرى 

“�أن �الإمكانيات �لفعلية لعقد �ملجل�ص يف دورة عادية وبن�صاب قانوين، متوفرة بن�صبة عالية، 
 .

وهذ� ما يحتاج �إىل قر�ر �صيا�صي، وخطو�ت عملية فورية“54

 Mohammad لتقى وفد من قيادة حركة حما�ص وزير �خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف�  •

�لق�صية  من  �إير�ن  موقف  �أن  ظريف  �أكد  حيث  طهر�ن،  �الإير�نية  �لعا�صمة  يف   Javad Zarif

.
55

�لفل�صطينية ثابت وغري قابل للتغيري، ولن ي�صهد هذ� �لدعم �أي تبدل

�الحتالل  قو�ت  طلب  �إن  �لقادر  عبد  حامت  فتح  حركة  يف  �ملحتلة  �لقد�ص  ملف  م�صوؤول  قال   •

“حر��ص �الأق�صى“، مقدمة ل�صحب �لو�صاية �الأردنية عن �مل�صجد. وكانت  تزويدها باأ�صماء 
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�صلطات �الحتالل قد طلبت من �الأوقاف �الإ�صالمية تزويدها باأ�صماء حر��ص �مل�صجد �الأق�صى 

.
56

�جلدد للتعرف عليهم والإعطاء �ملو�فقة عليهم

ُقتل طيار يف جي�ص �الحتالل �إ�رش�ئيلي و�أ�صيب �آخر بجر�ح بليغة، جر�ء حتطم مروحية قبيل   •

.
57

هبوطها باإحدى �لقو�عد �لع�صكرية بالنقب

�صعدت معدالت �لبطالة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �إىل 29l% يف �لربع �لثاين من �صنة 2017،   •

لتبلغ �أعلى م�صتوياتها منذ �لربع �لثالث من 2014. وكانت ن�صبة �لبطالة يف �ل�صفة و�لقطاع قد 

بلغت 27.1l% يف �لربع �الأول من 2017، و26.9l% يف �لربع �الأول من 2016، و29l% يف �لربع 

�لثالث من 2014. وقال �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني يف تقرير �لقوى �لعاملة، �إن عدد 

.
58

�لعاطلني عن �لعمل يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بلغ 396,400 فرد

الثالثاء، 2017/8/8

حذرت حركة حما�ص �الحتالل من ��صتمر�ره يف جتارب �أ�صلحته على قطاع غزة. و�صدد فوزي   •

برهوم، �ملتحدث �لر�صمي با�صم حركة حما�ص، تعقيباً على ق�صف �الحتالل �ل�صهيوين لغزة، 

د �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ق�صف مو�قع �ملقاومة يف غزة هو متادي، وجتاوز خطري  على �أن “تعمُّ

.
يتحمل �لعدو تبعاته كافة“59

قال م�صطفى �لبغوثي، رئي�ص �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، �إن �ل�صعب �لفل�صطيني يعي�ص   •

�أجو�ء �نتفا�صة حقيقية �نطلقت يوم �أغلق �الأق�صى. فقد بلغ عدد �ل�صهد�ء �أكرث من 20 �صهيد�ً، 

.
60

وال ير يوم و�حد دون مو�جهات و�عتقاالت و�قتحامات

نائبة  �صّد  �أبيب  تل  يف  �ملركزية  �ملحكمة  �إىل  �تهام  الئحة  �الإ�رش�ئيلية،  �لعامة  �لنيابة  قدمت   •

ون�صبت   ،Faina Kirschenbaum كري�صنباوم  فاينا  �ل�صابقة،  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير 

وتبيي�ص  �الأمانة،  وخيانة  و�الحتيال،  ر�صاوي،  و�إعطاء  تلقي  بينها:  من  تهماً،  �إليها  فيها 

�أ�صخا�ص  �تهام �صّد ت�صعة  لو�ئح  �ملحكمة  �إىل  �لنيابة  �أمو�ل، وخمالفات �رش�ئب. كما قدمت 

بيتنا“.  “�إ�رش�ئيل  حزب  ق�صية  با�صم  تعرف  �لتي  �لكبى  �لف�صاد  ق�صية  �إطار  يف  �آخرين 

 ويتوقع تقدمي لو�ئح �تهام �صّد �آخرين، بينهم وزير �ل�صياحة �ل�صابق �صتا�ص مي�صيجنيكوف

.
61ً

Stas Misezhnikov، من “�إ�رش�ئيل بيتنا“ �أي�صا

�ملر�صى  ع�رش�ت  �أن  �الأخ�رش،  �خلط  د�خل  �الإن�صان،  حقوق  �أجل  من  �أطباء  وفد  ك�صف   •

�لفل�صطينيني يف غزة، يحت�رشون ب�صبب نق�ص �لعالج لهم، و�أن هناك �أكرث من 1,300 مري�ص، 

معظمهم مر�صى �رشطان وكلى، ترف�ص “�إ�رش�ئيل“ �إدخالهم عب معب بيت حانون )�إيريز( 

.
62

للعالج
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قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص �إن “�إ�رش�ئيل“ جّردت نحو 15 �ألف مقد�صي من حقهم يف   •

�الإقامة يف �ملدينة منذ �صنة 1967، حمذرة من �أن هذ� قد يكون “جرية حرب“. وقالت مديرة 

ق�صم �ل�رشق �الأو�صط يف �ملنظمة �صارة ليا ويت�صن Sarah Leah Whitson: “تّدعي �إ�رش�ئيل 

معاملة �لقد�ص كمدينة موحدة، لكنها حتدد قو�نني خمتلفة لليهود و�لفل�صطينيني. �إن �لتمييز 

�ملتعمد بحق �ملقد�صيني، مبا يف ذلك �صيا�صات �الإقامة �لتي تهدد و�صعهم �لقانوين، يزيد من 

.
�ن�صالخهم عن �ملدينة“63

االأربعاء، 2017/8/9

�للبابيدي،  �لفل�صطيني مرو�ن  �إن �لالجئ  �أجل فل�صطينيي �صورية  �لعمل من  قالت جمموعة   •

من �أبناء خميم �لعائدين يف حم�ص، ��صت�صهد يف �أثناء �عتقاله يف �صجون �لنظام �ل�صوري، مما 

يرفع عدد �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ��صت�صهدو� حتت �لتعذيب يف �صجون �لنظام �ل�صوري 

.
�إىل 64469

�نتقد �لرئي�ص �ل�صود�ين �ل�صابق �صو�ر �لذهب، يف ت�رشيحات خا�صة لـ قد�ص بر�ص، م�صعى   •

حركة  حما�ص  باأن  قال  “من  وقال:  بـ“�الإرهاب“،  حما�ص  حركة  لو�صف  خليجية  �أطر�ف 

.
�إرهابية خمطئ متاماً، فحما�ص حركة حترر وطني مدعومة من كل �أحر�ر �لعامل“65

اخلمي�س، 2017/8/10

يهدف  حدودي  جد�ر  �إقامة  �إحباط  حماولة  من  غزة  يف  حما�ص  حركة  “�إ�رش�ئيل“  حّذرت   •

�أنفاق خمباأة حتت  �أنها ر�صدت فتحات  �لقطاع و“�إ�رش�ئيل“، معلنة  �أنفاق بني  �إىل منع حفر 

�إيال  �ملنطقة �جلنوبية بجي�ص �الحتالل  باإمكان ق�صفها. وقال قائد  منازل مدنيني، وملِوّحة 

ز�مري: “يف �الأ�صهر �ملقبلة �صن�رّشع بناء هذ� �حلاجز وناأمل يف �إجنازه خالل �صنتني“. و�أ�صاف 

و�أ�صاف:  �جلد�ر“.  بناء  �صوء  يف  �ملوقف  تقييم  �إعادة  �الآخر  �لطرف  على  �أن  “�أعتقد  ز�مري: 

“�إذ� �ختارت حما�ص خو�ص حرب ب�صبب �جلد�ر ف�صيكون ذلك �صبباً كافياً خلو�ص حرب لكن 
.
�جلد�ر �صيبنى“66

�أكد �ملتحدث با�صم حركة حما�ص حازم قا�صم �أن �ملقاومة يف قطاع غزة �صتو��صل �متالك كل   •

�لفل�صطينيني من �عتد�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وقال  �لتي متّكنها من حماية  �لقوة  �أدو�ت 

قا�صم: “�إن تهديد�ت �الحتالل ال تخيف �ملقاومة، ورغم �أن �ملقاومة ال ت�صعى للت�صعيد �إال �أنها 

.
ال تخ�صى من �ملو�جهة، و�صتقاوم �الحتالل بكل ب�صالة فيما لو �عتدى على �صعبنا“67

قال �صالح �لبدويل، �لقيادي يف حركة حما�ص، خالل ندوة، �إن �القتتال �لد�خلي �لذي جرى   •

�أخرى. وك�صف �لبدويل  �أي جهة  2007، كان بني تيار دحالن وحما�ص ولي�ص مع  يف �صنة 
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عن لقاء �صابق عقد بني قياد�ت من حما�ص و�لقيادي حممد دحالن يف �الإمار�ت ال�صتعر��ص 

لذلك  �إر�دة  لوجود  ناجح  ب�صكل  غالبيتها  وحتقق  عليها،  �لتو�فق  مّت  �لتي  �لتفاهمات  تلك 

�إنهم  �الإ�صالحي“،  “تيار فتح  قياد�ت  �أبو ز�يدة، من  �لطرفني. ومن جهته، قال �صفيان  من 

ينظرون باإيجابية لتطور �لعالقات مع م�رش موؤخر�ً. م�صري�ً �إىل �أن ذلك �صينتج عنه فتح معب 

.
68

رفح ب�صكل �أف�صل مما كان عليه

قال ممثل حركة حما�ص يف �إير�ن خالد �لقدومي �إن زيارة وفد حركته للعا�صمة طهر�ن �أثمرت   •

بفتح �صفحة جديدة يف �لعالقة بني �لطرفني، قائمة على �أ�صا�ص مو�جهة �الحتالل �ال�رش�ئيلي 

ودعم �صمود �ل�صعب �لفل�صطيني، الفتاً �لنظر �إىل �أنه �صيكون هناك زيار�ت ومناق�صات قادمة 

.
69

حول دعم �لق�صية �لفل�صطينية ومقاومتها

�جتمعت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، برئا�صة حممود عبا�ص، يف ر�م �هلل، و�أكدت على �رشورة   •

�لعمل لتعزيز موؤ�ص�صاتها مبا يف ذلك �لتو�صية لعقد جل�صة للمجل�ص �لوطني النتخاب جلنة 

�لقادمة،  �ملرحلة  يف  �ل�صيا�صي  �لعمل  برنامج  على  و�مل�صادقة  مركزي،  وجمل�ص  تنفيذية 

و�ل�صتات  �لوطن  يف  �صعبنا  ومكونات  �لوطني،  �لعمل  وف�صائل  �الأطر�ف،  كافة  و“دعوة 

على  و�حلفاظ  و�لوحيد،  �ل�رشعي  وممثلنا  �لتحرري  م�رشوعنا  حماية  لقر�ر  ينت�رشو�  �أن 

.
��صتقاللية �إر�دتنا �لوطنية“70

وقال  �لغربية،  �ل�صفة  يف  ر�بعاً  و�أغلقت  منازل  ثالثة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  هدمت   •

�صليمان �لوعري، مدير مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات يف �ل�صفة �لغربية، �إن عدد �ملنازل 

 �لتي هدمها �الحتالل منذ بدء �النتفا�صة �ل�صعبية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 و�صل �إىل

بد�خلها،  �جلاهز  �مل�صلح  �الإ�صمنت  �صّب  طريق  عن  منازل  �أربعة  �أغلقت  فيما  منزالً،   36

.
71

باالإ�صافة �إىل �إغالق منزل و�حد عن طريق حلام �الأبو�ب و�ل�صبابيك لتعذر هدمه

�أقدم م�صتوطن على دع�ص �أربعة �أطفال من �صكان بلدة �صلو�ن جنوب �مل�صجد �الأق�صى. وقال   •

.
72

�صهود عيان �إن �الأطفال �أ�صيبو� بر�صو�ص وجروح خمتلفة

�لعلي  �إبر�هيم  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  �الأبحاث  ق�صم  رئي�ص  قال   •

جد�ً،  ق�صري  وقت  يف  قفزت،  �ل�صوري  �لنظام  �صجون  يف  �لفل�صطينيني  �ملعتقلني  �أرقام  �إن 

�أبنائهم عن  و�الإبالغ  �الأهايل  مع  �لتو��صل  تيح 
ُ
�أ �أن  بعد  معتقالً،   1,620 �إىل   1,100 نحو   من 

.
73

�ملعتقلني

د�خل  �لفل�صطيني  �ل�صباب  و�قع  عن  جديدة  �إح�صاء�ت  �لفل�صطيني  �الإح�صاء  مركز  ن�رش   •

�الأولوية  ذ�ت  �لق�صايا  وحول  لل�صباب.  �لعاملي  �ليوم  ع�صية  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي 

�إنهاء  �أن  يرون  �ل�صباب  من   %79l �أن  �إىل  �مل�صح  نتائج  �أ�صارت  �لفل�صطيني،  �ل�صباب  لدى 
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�لفل�صطيني.  �ملجتمع  �الأوىل لدى  �الأولوية  �لرئي�صية ذ�ت  �لق�صية  �لدولة هو  �الحتالل وبناء 

وك�صفت بيانات نتائج م�صح �ل�صباب �لفل�صطيني 2015، �أن نحو 24l% من �ل�صباب يف �ل�صلطة 

�ل�صفة  يف   %15l مقابل  غزة  قطاع  يف   %37l �خلارج؛  �إىل  للهجرة  �لرغبة  لديهم  �لفل�صطينية 

.
74

�لغربية

اجلمعة، 2017/8/11

�لقاهرة،  �إىل  متوجهاً  �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  قيادي  وفد  رفح  معب  عب  غزة  قطاع  غادر   •

حلول  �صاأن  يف  للتباحث  دحالن،  حممد  �لنائب  تيار  من  و�آخرين  م�رشيني  م�صوؤولني  للقاء 

عاجلة مل�صكالت قطاع غزة �ملتفاقمة، خ�صو�صاً معب رفح، وم�صاريع �لكهرباء، و�ل�صحة، 

�لبدويل،  و�صالح  م�صتهى،  روحي  من  كالً  �لوفد  و�صّم  وغريها.  �الجتماعية  و�ل�صوؤون 

و�إ�صماعيل �الأ�صقر، وفتحي �ل�صيخ خليل من حما�ص، وخالد �لبط�ص من �جلهاد �الإ�صالمي، 

.
75

وكالً من ماجد �أبو �صمالة و�أ�رشف جمعة من تيار حممد دحالن

�لوطني  للمجل�ص  جل�صة  عقد  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  تو�صية  حما�ص  حركة  رف�صت   •

النتخاب جلنة تنفيذية وجمل�ص مركزي للمنظمة و�مل�صادقة على برناجمها �ل�صيا�صي. وقال 

قبل  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عقد  �إن  له،  بيان  يف  �حلركة،  با�صم  �ملتحدث  قا�صم،  حازم 

جتديده “يعني �أن هذ� �ملجل�ص ال يثل �أحد�ً �إال قيادة حركة فتح، و�أن قر�ر�ته �صتكون فاقدة 

.
�مل�صمون �لوطني وغري ملزمة الأحد“76

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص عزت �لر�صق �إن “حركته جتاوزت مرحلة �لفتور   •

يف �لعالقة مع �إير�ن وهي تزد�د تطّور�ً ور�صوخاً، و�أ�صبحت �ليوم يف �أح�صن �أحو�لها، وهذه 

�أن حركته دخلت مرحلة جديدة ومتطورة يف  �لزيارة هي ر�صالة وتاأكيد على ذلك“، موؤكد�ً 

.
77

عالقاتها �خلارجية خ�صو�صاً على �صوء �لتطور يف �لعالقة مع طهر�ن و�لقاهرة

نقل مر��صل موقع و�ال �الإخباري �الإ�رش�ئيلي عن وزير �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص   •

“�إ�رش�ئيل“ عقيدة قتالية جديدة مفادها  كتلة �لبيت �ليهودي نفتايل بينيت، مطالبته باأْن تعّد 

ي�صاوي  لبنان  �إن  بينيت  وقال  �لعنو�ن.  هو  كلّه  لبنان  يكون  �أْن  يجب  �لقادمة  �حلرب  يف  �أنه 

“�إ�رش�ئيل“  �أن  خاطئاً  �عتقاد�ً  يعتقدون  �للبنانيني  الأن  لبنان،  ي�صاوي  �هلل  وحزب  �هلل،  حزب 

.
78

تفرق بني حزب �هلل و�حلكومة �للبنانية يف �أّي مو�جهة قادمة، على حّد تعبريه

ملوث  نتنياهو  باأن  قناعة  على  �مل�صتطلعني  من   %60l �إن  معاريف  ل�صحيفة  ��صتطالع  قال   •

تبير�ته  يف  نتنياهو  ي�صدقون  ال  �إنهم   %56l وقال  هذ�.  يرف�صون   %27l مقابل  بالف�صاد، 

.
79

لدح�ص �صبهات �لف�صاد، مقابل 31l% ي�صدقون نتنياهو
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�لفل�صطينيني  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ص  قال   •

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  بحق  �ل�صادرة  �الأحكام  من   %92l من  �أكرث  �إن  فرو�نة  �لنا�رش  عبد 

حمامو  وثقه  ملا  و��صتناد�ً  �أنه  فرو�نة  وك�صف  �لباهظة.  �ملالية  بالغر�مات  مقرونة  تكون 

�الأ�رشى  �لتي فر�صت على  �ملالية  �لغر�مات  فاإن جمموع  �الأ�رشى و�ملحررين،  هيئة �صوؤون 

 �الأطفال �لقابعني يف �صجن عوفر فقط، منذ مطلع �صنة 2017، قد بلغت 359 �ألف �صيكل )نحو

87 �ألف �صيكل 2017، مبقد�ر   100 �ألف دوالر(. و�أن �أعالها كانت خالل �صهر متوز/ يوليو 

.
80

)نحو 24 �ألف دوالر(

 – �الإفريقية  �لقمة  �صتقاطع  دولته  �أن  ولبنان  �صورية  يف  �إفريقيا  جنوب  دولة  �صفري  �أكد   •

�الإ�رش�ئيلية، �لتي تعّدها خطوة لتطبيع �لكيان �ل�صهيوين مع �لدول �الإفريقية. و�صدد �ل�صفري 

خالل لقائه وفد�ً من �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج يف بريوت �أن دولته 

ترف�ص �مل�صاركة يف �لقمة، و�صتعمل على �لتو��صل مع �ل�صفار�ت و�لدول �ل�صديقة حلثها على 

.
81

عدم �مل�صاركة

يف و�ل�صلطات  �لفل�صطينية  و�حلكومة  “�إ�رش�ئيل“  �إن  لها،  بيان  يف  �ملتحدة،  �الأمم  قالت   • 

جتاه  قلقها  عن  و�أعربت  �لقطاع“.  �صكان  جتاه  بالتز�ماتهم  بالوفاء  يقومون  “ال  غزة  قطاع 

�لتدهور �مل�صتمر لالأو�صاع �الإن�صانية يف غزة. كما دعا مكتب حقوق �الإن�صان �الأممي �ملجتمع 

�لدويل �إىل �ال�صتجابة لند�ء �الأمم �ملتحدة �الإن�صاين �لعاجل لتوفري �مل�صاعد�ت �الإن�صانية و�لوفاء 

بااللتز�مات �ملعلنة لدعم �إعادة �لبناء و�لتنمية يف غزة، و�لعمل مع كافة �الأطر�ف حلل �الأزمة 

.
82

�لر�هنة

ال�صبت، 2017/8/12

فيما  �لقد�ص،  مبدينة  طعن  عملية  يف  بجر�ح  �أ�صيب  �صخ�صاً  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قالت   •

.
83

�عتقلت �لفتاة �ملنفذة

�جتماعها عقب  �صدر  بيان  يف  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  قررت   • 

بر�م �هلل برئا�صة حممود عبا�ص، بناًء على تو�صيات �للجنة �لتح�صريية، برئا�صة رئي�ص �ملجل�ص 

�ل�صيا�صية  �لقوى  بني  و�حلو�ر�ت  �مل�صاور�ت  مو��صلة  �لزعنون،  �صليم  �لفل�صطيني  �لوطني 

.
84

و�ل�صعبية و�ملجتمعية لعقد �ملجل�ص �لوطني باأ�رشع وقت مُمكن

�أن   Assaf Gibor غيبور  �آ�صاف  �الإ�رش�ئيلي  جي  �آر  �أن  موقع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �خلبري  ذكر   •

�إعالن  عقب  “�إ�رش�ئيل“؛  من  متز�يد�ً  �صغطاً  تعي�ص  �أنها  توؤكد  غزة  حتياها  �لتي  �لظروف 

�جلد�ر �أن  غيبور  و�أو�صح  �لقطاع.  �رشق  �الأر�ص  حتت  جد�ر  ببناء  �ل�رشوع   �الأخرية 
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مزود�ً  و�صيكون  40–100م،  وبعمق  6م،  بارتفاع  �لقطاع  حدود  طول  على  كم   64 �صيمتد 

�إقامته  بو�صائل تكنولوجية لت�صخي�ص �الأنفاق، وبو�صائل دفاعية وهجومية، و�صي�صارك يف 

�ألف عامل. ويفرت�ص �أن ينتهي �مل�رشوع خالل عام ون�صف �أو عامني، وبكلفة 3.34 مليار�ت 

.
85

�صيكل )نحو 920 مليون دوالر(

�صادرة  �إح�صائية  وبح�صب  �الأق�صى،  للم�صجد  �قتحامها  من  �ال�صتيطانية  �جلمعيات  كثفت   •

.
عن جماعات �لهيكل �ملزعوم، فاإن 19 �ألف م�صتوطن �قتحمو� �مل�صجد منذ بد�ية �صنة 862017

�أكد بطريرك �لقد�ص و�صائر �أعمال فل�صطني و�الأردن ثيوفيلو�ص �لثالث رف�صه لقر�ر �ملحكمة   •

�لكني�صت يهدف  “باب �خلليل“، كما رف�ص مقرتح قانون يف  �الإ�رش�ئيلية يف ق�صية  �ملركزية 

مل�صادرة �أر��صي �مل�صيحيني يف �لقد�ص. و�أعلن �لبطريرك، خالل موؤمتر �صحفي عقد يف عّمان، 

�إن  �لبطريركية لقلب حكم �ملحكمة، وقال  �لتي �صتتخذها  �لقانونية  عن جملة من �الإجر�ء�ت 

�أمام حمكمة �لعدل �لعليا، و�صت�صتنفد �لبطريركية كل ما  �لبطريركية �صتبد�أ عملية ��صتئناف 

.
87

بو�صعها لقلب �حلكم

االأحد، 2017/8/13

�أعلن �أمني �رش �أقاليم حركة فتح يف غزة زيادة مطر عن “جتميد �أن�صطة“ �أقاليم �حلركة كافة،   •

�ل�صلطة  موظفي  حّق  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �إجر�ء�ت  على  �حتجاجاً 

.
88

�لفل�صطينية يف قطاع غزة

�صينخو�،  �أنباء  لوكالة  حديث  يف  �لقانوع،  �للطيف  عبد  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  �نتقد   •

�أن  �إىل  �لفل�صطيني دون تو�فق فل�صطيني م�صبق، م�صري�ً  حت�صري�ت �نعقاد �ملجل�ص �لوطني 

�أي دعوة النعقاده برتكيبته �حلالية من �صاأنه �رشب م�صرية حتقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية. 

فيما دعا �لقيادي يف حركة �جلهاد �الإ�صالمي �أحمد �ملدلل، يف حديث لـ �صينخو�، �إىل وجوب �أن 

يتم عقد �ملجل�ص �لوطني �صمن تو�فق فل�صطيني �صامل و�لتز�ماً بالتفاهمات �لوطنية �لتي كان 

قد مّت �لتو�صل �إليها ولي�ص ب�صورة �أحادية �جلانب، �الأمر �لذي من �صاأنه �أن يكر�ص �النق�صام 

.
89

�لد�خلي

�لتي  �ملمنهجة  �الإجر�ء�ت  �أن  �لقدرة  �أ�رشف  غزة  قطاع  يف  �ل�صحة  وز�رة  با�صم  �لناطق  ر�أى   •

�تخذتها �ل�صلطة �لفل�صطينية تهدف �إىل “تقوي�ص �ملنظومة �ل�صحية“. وقال �لقدرة �إن “مثلث 

�ملوت �لذي ر�صمه عبا�ص قاتل �الأطفال �كتمل، بدء�ً من وقف توريد �الأدوية، ومنع �لتحويالت 

.
�لطبية للخارج، و�صوالً �إىل �رشب �لكادر �لطبي وت�رشيحه ق�رش�ً“90
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يف  �الإير�ين  �لنفوذ  تعاظم  من   Yossi Cohen كوهني  يو�صي  �ملو�صاد  جهاز  رئي�ص  حّذر   •

�لنظر �إىل �أن طهر�ن ما ز�لت ت�صكل �خلطر �الأكب على �الأمن �لقومي  �ل�رشق �الأو�صط، الفتاً 

.
91

�الإ�رش�ئيلي

جديدة  بيع  “�صفقات“  عن  وفل�صطني  باالأردن  �الأرثوذك�صية  �لهيئات  يف  م�صوؤولون  ك�صف   •

�إىل  �الأرثوذك�صية  للكني�صة  �لتابعة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من   )
2
كم  0.6( دومن   600 لزهاء 

�صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لتي جرى عقدها مع �لبطريرك ثيوفيلو�ص �لثالث، بطريرك 

.
92

�ملدينة �ملقد�صة و�صائر �أعمال �الأردن وفل�صطني، بقيمة تزيد عن 15 مليون دوالر

ن�رشت �لهند على طول حدودها مع باك�صتان نظام �صياج ذكي مّت تطويره من قبل “�إ�رش�ئيل“   •

لديه �آلية “��صتجابة �رشيعة“، ملنع حماوالت �لت�صلل، حيث يتم ك�صفها عب غرفة �لتحكم من 

.
93

خالل كامري�ت تلفزيونية

�أثار كالم �لبطريرك �ملاروين �لكاردينال مار ب�صارة بطر�ص �لر�عي، يف �أثناء زيارته بلدة درب   •

�ل�صيم يف منطقة �صيد�، ��صتياًء عارماً يف �الأو�صاط �لفل�صطينية و�ل�صيد�وية. وقد كان �لر�عي 

خميم من  �مل�صتمرة  �الأمنية  �لتهديد�ت  عن  �ل�صيم،  درب  يف  �حتفايل  قد��ص  خالل  حتدث،   قد 

.
94

عني �حللوة �لفل�صطيني ل�صكان درب �ل�صيم

باجتاه  ي�صغط  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

تعديل قانون �أ�صا�صي يتيح له �إعالن �حلرب، �أو تنفيذ عملية ع�صكرية، بدون �أن يرجع يف ذلك 

.
95

للحكومة �الإ�رش�ئيلية

االإثنني، 2017/8/14

بت�صليمه  قامت  ثم  �لفحم،  �أم  يف  منزله  من  �صالح  ر�ئد  �ل�صيخ  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �عتقلت   •

.
96

جلهاز �ل�صاباك للتحقيق معه

�ملجل�ص  نو�ب  من  وفد�ً  �هلل،  ر�م  يف  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  ��صتقبل   •

�النق�صام،  �إنهاء  و�صبل  �لتطور�ت،  �آخر  معهم  بحث  حيث  حما�ص،  حركة  عن  �لت�رشيعي 

وتعزيز �لوحدة �لوطنية. وجدد رئي�ص �لوزر�ء دعوته حلما�ص قبول مبادرة �لرئي�ص حممود 

عبا�ص، و�إنهاء �للجنة �الإد�رية �لتي تديرها يف قطاع غزة، ومتكني حكومة �لوفاق �لوطني من 

.
97

�أد�ء مهامها يف �لقطاع، باالإ�صافة �إىل �ملو�فقة على عقد �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية

�أكد ع�صو �الأمانة �لعامة يف نقابة �ل�صحفيني بال�صفة �لغربية عمر نز�ل �أن �أجهزة �أمن �ل�صفة   •

�أفرجت عن �ل�صحفيني �خلم�صة �ملعتقلني بال�صفة منذ 2017/8/9، بادعاء ت�رشيب معلومات 

�ملق�صودة.  �ملعادية  نقلته وكالة وفا، ودون حتديد �جلهة  ح�صا�صة جلهات معادية، وفق ما 
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وقال نز�ل �إن �الإفر�ج عن �ل�صحفيني ياأتي بعد تر�جع �لنيابة عن �عتبار �التهامات �ملوجهة 

�لتي بذلت  لل�صغوط و�لتحركات  ��صتجابة  �الإلكرتونية،  لقانون �جلر�ئم  �أنها م�صتندة  �إليهم 

.
98

من �أجل �ل�صحفيني

�أكد حممود �لزهار، رئي�ص كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لبملانية، �أن �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني   •

ال يثّل �لكل �لفل�صطيني ب�صكله �حلايل، وهو ُيثل ف�صائل مل يبَق منها �صيء، و�أن هدف عقده 

�إىل �أن �أّي  يف هذ� �لتوقيت هو �لتاأكيد على �رشعية عبا�ص �لز�ئفة و�ملنتهية منذ 2009، م�صري�ً 

.
99

قر�ر�ت ت�صدر عنه غري �رشعية وباطلة

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية يف حديث متلفز عب “ف�صائية فل�صطني   •

من  حالة  باإحد�ث  فيها  طالبت  و�لتي  �لق�صام،  كتائب  قدمتها  �لتي  �خلطة  �أن  �ملحلية،  �ليوم“ 

�لفر�غ �الأمني و�ل�صيا�صي يف قطاع غزة، مطروحة على طاولة �لبحث، و�صتتخذ �حلركة فيها 

.
100

قر�ر�ً بعد �أن تدر�صها

رف�صت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني عقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف ر�م �هلل بعيد�ً من   •

�لتو�فق �لوطني. و�صدد ع�صو �للجنة �ملركزية �ل�صعبية هاين �لثو�بتة على �أن “�ملجل�ص يجب 

�أن يكون توحيدياً على قاعدة �لتو�فق مبا يتالءم وين�صجم مع خمرجات وتفاهمات �لقاهرة 

.
عام 2011، وخمرجات �جتماع �للجنة �لتح�صريية يف بريوت“ �صنة 1012017

�أعلن رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع �أن رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص   •

�إىل �أن  قرر �إعادة رو�تب �الأ�رشى �ملحررين �ملقطوعة رو�تبهم بال�صفة �لغربية فقط، م�صري�ً 

.
102

�لقر�ر ال ي�صمل �أ�رشى قطاع غزة �ملقطوعة رو�تبهم

لتمكني حجاج بيت �هلل �حلر�م من  �ل�صلطات �مل�رشية معب رفح �حلدودي ��صتثنائياً  فتحت   •

�مل�رشية  �ل�صلطات  قررت  كما  �حلج.  فري�صة  الأد�ء  �حلجازية  �لديار  �إىل  م�رش  عب  �لتوجه 

.
103

�ل�صماح ملئات �لعالقني �لفل�صطينيني يف م�رش وخارجها من �لعودة �إىل �لقطاع

�الأعو�م  �أن   World Health Organization )WHO(l �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  تقرير  �أكد   •

لتلقي  غزة  قطاع  فل�صطينيي  طلبات  قبول  ن�صبة  يف  جدياً  تر�جعاً  �صهدت  �الأخرية  �خلم�صة 

�لعالج يف “�إ�رش�ئيل“ �أو يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلتني، �إذ تر�جعت من 92l% �صنة 2012 

.
�إىل 62l% فقط �صنة 1042016

الثالثاء، 2017/8/15

�أعلن رئي�ص �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �صليم �لزعنون �أنه مّت تكليف ع�صو �للجنة �ملركزية   •

حلركة فتح م�صوؤول ملف �مل�صاحلة فيها عز�م �الأحمد، مبتابعة ملف �مل�صاور�ت مع �لف�صائل 
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حما�ص  حركتا  ��صتمرت  حال  “يف  �أنه  �لزعنون  وك�صف  �لوطني.  للمجل�ص  �جتماعات  لعقد 

و�جلهاد �الإ�صالمي برف�ص �مل�صاركة يف جل�صة �ملجل�ص �لوطني، فاإنه �صيُ�صار �إىل �إيجاد �صيغة 

.
تبحث �صبل �لذهاب لعقد �جلل�صة متجاوزين �لعقبات �لتي ت�صعها بع�ص �لف�صائل“105

حتت  �لوطني  �ملجل�ص  لعقد  دعوة  �أي  رف�صها  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أعلنت   •

حر�ب �الحتالل يف ر�م �هلل، ور�أت يف ذلك مقدمة ال�صتبعاد قوى �ملقاومة و�ال�صتمر�ر يف �رتهان 

�ملنظمة وموؤ�ص�صاتها مل�رشوع �صيا�صي فا�صل مل يجلب لل�صعب �لفل�صطيني �إال �ملوت و�إ�صاعة 

.
106

ما تبقى من حقوق

�الأرو�ح  بالعربية:  )تعني  �الإ�رش�ئيلية   Nefesh B’Nefesh بنيفي�ص  نيفي�ص  منظمة  قالت   •

�ليهودية �ملتحدة( يف ت�رشيح مكتوب، �إن 233 مهاجر�ً من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�صلو� 

�إىل “�إ�رش�ئيل“، بينهم �بنة �ل�صفري �الأمريكي يف “�إ�رش�ئيل“ ديفيد فريدمان. و�أ�صارت �إىل �أن 

من بينهم 68 �صاباً و�صابة �صيتطّوعون يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بعد �أن يح�صلو� على �جلن�صية 

.
107

�الإ�رش�ئيلية

هدمت �لبلدية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص منزلني وثالث من�صاآت جتارية تعود لفل�صطينيني بد�عي   •

�لعي�صاوية،  بلدة  عن  �لدفاع  جلنة  ع�صو  �حلم�ص،  �أبو  حممد  ولفت  �ملرخ�ص“.  غري  “�لبناء 
منزالً   16 وجتريف  هدم  “مّت  وقال:  بالهدم.  مهددة  �لبلدة  يف  �صقة   200 نحو  �أن  �إىل  �لنظر 

.
ومن�صاأة منذ بد�ية �لعام �جلاري ]2017[ يف �لبلدة بد�عي �لبناء غري �ملرخ�ص“108

�لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  �لعام جلامعة  �الأمني  باأن  ديبلوما�صية عربية  �أفادت م�صادر   •

وّجه ر�صالة �إىل �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص. وتناول �أبو �لغيط، يف �لر�صالة، 

.
109

�رشوط �لت�صوية �ل�صلمية بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني كما تر�ها �جلامعة �لعربية

�لالجئني  بخدمة  �لكامل  �لتز�مها  تكرر  �لوكالة  �أن  لبنان  يف  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملدير  �أكد   •

�إياها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. و�صدد �ملدير  �لفل�صطينيني مبوجب �لوالية �لتي منحتها 

�لعام على �أن �الأونرو� تنفي جملة وتف�صيالً �ملعلومات �لتي مّت تد�ولها عب و�صائل �لتو��صل 

�الجتماعي، وتّدعي �أن �الأونرو�، بالتعاون مع منظمات �أخرى تابعة لالأمم �ملتحدة ومع �لدول 

�ملانحة، قررت �لقيام عب مكاتبها يف لبنان باإح�صاء �لالجئني �لفل�صطينيني �ملقيمني يف لبنان 

.
110

ت�صهيالً لهجرتهم

االأربعاء، 2017/8/16

�لعمل  �أهمية  على  �ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

�مل�صرتك من كل �لقوى �لفل�صطينية للنهو�ص بامل�رشوع �لوطني، م�صدد�ً على �رشورة ت�صافر 
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جهود �لكل �لفل�صطيني لتحقيق �الأهد�ف �لوطنية �لكبى. وجدد �ل�صنو�ر تاأكيد �حلركة على 

�نفتاحها على كل مكونات �ل�صعب �لفل�صطيني و�الأمة للتخفيف عن �أهل قطاع غزة. وبنّي �أن 

حما�ص تهتم بتطوير قدر�ت �ملقاومة يف �إطار �لفهم �ل�صامل لها �صيا�صياً، وع�صكرياً، وقانونياً، 

.
111

و�إعالمياً، تز�مناً مع حر�صها على توفري �صبل �لعي�ص �لكرمي للمو�طنني

�أحمد  �ل�صعبي  �لن�صال  جلبهة  �لعام  �الأمني  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  ك�صف   •

جمدالين، �أن �لف�صيل �لذي يعار�ص حتى �للحظة عقد �ملجل�ص �لوطني هو �جلبهة �ل�صعبية، 

و�مل�صكلة لديهم لي�صت يف مكان �نعقاده، و�إمنا حول �رشورة عقد جمل�ص جديد ت�صارك فيه 

�إىل  جمدالين  و�أ�صار  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  فيها  مبا  �لوطنية  �لف�صائل  جميع 

�أن تنفيذية �ملنظمة مل توّجه �أي دعوة حلركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي للم�صاركة يف عقد 

.
112

�ملجل�ص �لوطني

�صهد�ء  دفن  قرر  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  باأن  عبية  م�صادر  �أفادت   •

يحملون �لهوية �الإ�رش�ئيلية يف مقابر �الأرقام. وجاء قر�ر ليبمان ��صتجابة لطلب وزير �الأمن 

�لد�خلي جلعاد �أرد�ن، �لذي طلب �أن يتم دفن جثماين �ل�صهيد م�صباح �أبو �صبيح، و�ل�صهيد 

فادي �لقنب، وكالهما من �لقد�ص، ونفذ� عمليتني منف�صلتني قتال فيها عدد من �مل�صتوطنني. 

�أيلول/ منذ  �لقر�ر  هذ�  مثل  فيها  ُيتّخذ  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هي  هذه  �أن  �مل�صادر   و�أو�صحت 

.
�صبتمب 1132015

جاهزية  مدى  فح�ص  �إىل  تهدف  كانت  �صاروخية  جتربة  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �أجرى   •

ومّت  جنحت،  �لتجربة  فاإن  �جلي�ص  وبح�صب  جوية“.  “تهديد�ت  مقابل  �جلوية  �لدفاعات 

�عرت��ص �لطائرة �مل�صرية ب�صو�ريخ باتريوت Patriot. وحتدث �صكان من منطقة �ملركز عن 

.
114

�صماع دوي �نفجار�ت

�أعلن �ملكتب �ل�صحفي يف “�إ�رش�ئيل“ �أنه �أ�صدر قر�ر�ً �أولياً ب�صحب �عتماد مر��صل قناة �جلزيرة   •

“�إن  فيها  قال  له،  �صابقة  �صحفية  ت�رشيحات  ب�صبب  �لقد�ص،  مدينة  يف  كّر�م  �إليا�ص  �لقطرية 

عمل �ل�صحفي جزء ال يتجز�أ من عمل �ملقاوم“. وقال �ملكتب �ل�صحفي �الإ�رش�ئيلي �إنه قر�ر 

.
�أويل، لكن �لقر�ر �لنهائي �صيُتخذ بعد جل�صة ��صتماع ُدعي �إليها كّر�م، �الإثنني 1152017/8/21

حركة  ت�صكيل  عن  �لعي�صة  �صوقي  �ل�صابق  �لفل�صطيني  �الجتماعية  �ل�صوؤون  وزير  �أعلن   •

�صيا�صية جديدة حتمل ��صم حركة �ال�صتقالل �لفل�صطيني - حقي، م�صدد�ً على �أن هذه �حلركة 

ما ز�لت قيد در��صة بيانات �لتاأ�صي�ص و�لبيان �ل�صيا�صي �الأول لها، وحني �نتهاء كافة �الأمور 

.
116

�ملطلوبة فاإنه �صيتم �الإعالن عن تاأ�صي�ص �حلركة ب�صكل ر�صمي
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اخلمي�س، 2017/8/17

ن�صال  �لفل�صطيني  �الأمن  رجل  باأن  غزة  قطاع  يف  فل�صطينية  وحملية  طبية  م�صادر  �أفادت   •

�جلعفري ��صت�صهد فجر�ً، و�أ�صيب �آخرون، عقب تفجري “�نتحاري“ ُيدعى م�صطفى جمال 

كالب )ُي�صتبه بانتمائه لتنظيم د�ع�ص( نف�صه، قرب �ل�رشيط �حلدودي مع م�رش �رشقي رفح 

�أي�صاً  �أ�صفرت  �حلادثة  �إن  �لنجار  يو�صف  �أبو  م�صفى  يف  طبية  م�صادر  وقالت  �أمنية.  قوة  يف 

عن مقتل �النتحاري. و�أكدت كتائب �لق�صام، يف بيان لها نعت فيه �جلعفري، وهو �أحد قادتها 

م�رشوع  وحماية  و�أر�صنا  �صعبنا  عن  �لدفاع  يف  تتو�نى  “لن  �أنها  رفح،  مدينة  من  �مليد�نيني 

�ملقاوم  �جلهادي  بالفكر  �لدخيل  �ملنحرف  �لفكر  ومو�جهة  �لتهديد�ت،  كافة  من  �ملقاومة 

.
�الأ�صيل“117

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطيني مفيد �حل�صاينة عن طرح عطاء�ت لتطوير   •

�لبنية �لتحتية لقطاع غزة �صمن �ملنحة �لكويتية الإعادة �الإعمار بقيمة 15 مليون دوالر، منها 

.
118

11 مليون دوالر ملدينة غزة، و4 ماليني دوالر للمحافظات �لو�صطى

�لع�صكري  عوز“  “ناحال  موقع  �الحتالل  تفكيك  يظهر  فيديو  مقطع  �لق�صام  كتائب  ن�رشت   •

.
119

�ملحاذي لقطاع غزة

يف  جديدة  م�صتعمرة  الإن�صاء  “ر�صمي“  خمطط  عن  �لنقاب  �الإ�رش�ئيلية   20 �لقناة  ك�صفت   •

تخطط  �الإ�رش�ئيلية  و�الإ�صكان  �لبناء  وز�رة  �إن  �لقناة،  وقالت  �الأردن.  غور  �صمال  منطقة 

الإقامة �مل�صتعمرة �جلديدة يف موقع يطلق عليه “برو�ص“، وحالياً مقام فيه م�صتعمرة �صبابية 

.
120

يهودية. وذكرت �لقناة �أن �ملخطط ي�صمل بناء مئة وحدة ��صتيطانية

لغاية  وذلك  �لثانية،  للمرة  �صالح،  ر�ئد  �ل�صيخ  �عتقال  متديد  �إ�رش�ئيلية  حمكمة  قررت   •

“قبل يومني، عندما عدت من  2017/8/21. وقال �ل�صيخ �صالح للقا�صي يف جل�صة �ملحكمة: 

�ملحكمة تعر�صت ل�صتائم من �صجناء يهود و�أحدهم ب�صق علي“. و�أ�صاف: “�أحّمل نتنياهو 

.
تبعات ما قد يحدث يل، مع تاأكيدي �أنني ال �أخاف �إال �هلل“121

اجلمعة، 2017/8/18

�صادت �أجو�ء من �لهدوء �حلذر، خميم عني �حللوة يف �صيد�، بعد توقف ��صتباكات �ندلعت بعد   •

مهاجمة بالل �لعرقوب وعنا�رش �أخرى مقر �لقوة �مل�صرتكة يف قاعة �ليو�صف يف حي �لطريي، 

و�لذي �أدى �إىل �إ�صابة �أحد عنا�رشها، روحي �صالمة، و�صخ�ص �آخر. و�أدت �ال�صتباكات �أي�صاً 

�إىل �صقوط قتيلني هما عبيدة �لعرقوب، و�أبو علي طالل �أحد عنا�رش �لقوة �مل�صرتكة. وتو�فقت 

.
122

�لقيادة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية �مل�صرتكة على �صحب �مل�صلحني وت�صليم منزل �لعرقوب



353

�آب/ �أغ�سط�س 2017

�لبوؤر  ي�رشع  قانون  تطبيق  جتميد  موؤقتة  ب�صورة  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  قررت   •

�ال�صتيطانية �لع�صو�ئية �ملقامة على �أر��ص ٍفل�صطينية، وخ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 

.
123

رد�ً على �لتما�ص �أ�صحاب �الأر��صي

نابل�ص.  قرب  نقل،  حافالت  �أربع  �أ�صبوع،  خالل  �ل�صهيوين،  �الحتالل  قو�ت  �صادرت   •

وزعم جي�ص �الحتالل، يف بيان له، �إن م�صادرة �حلافالت �ململوكة ل�رشكة �لنقل �لفل�صطينية 

عدة  منذ  �ل�صفة  يف  حما�ص  حركة  لنا�صطي  جماناً،  �خلدمة  تقدم  الأنها  جاءت  “�لتميمي“ 
�صنو�ت. كما زعم جي�ص �الحتالل �أن �ل�رشكة ت�صهم يف نقل طالب ونا�صطي حما�ص �إىل “نقاط 

.
124

�لتما�ص“ مع �جلي�ص

�أفادت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �حلقوقية باأن الجئاً فل�صطينياً ق�صى حتت   •

�لتعذيب يف �ل�صجون �ل�صورية يف وقت يو��صل فيه �لنظام �عتقال �أكرث من 1,600 فل�صطيني. 

�أربعة  بعد  �ل�صورية  �لنظام  �صجون  يف  �حلياة  فارق  هيثم  جنلهم  �إن  �لقا�صي،  عائلة  وقالت 

�أعو�م من �عتقاله، وبذلك يرتفع عدد �صحايا �لتعذيب من �لفل�صطينيني ممن وثقتهم جمموعة 

.
125

�لعمل �إىل 468 �صحية

قال تقرير ملوؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، �إنه خالل �الأ�صهر �ل�صبعة �الأوىل من �صنة 2017، و�جهت   •

قو�ت  �إن  �لتقرير  وقال  �الحتالل.  حكومة  من  و��صتيطانياً  دموياً  ت�صعيد�ً  �ملحتلة،  �لقد�ص 

�الحتالل قتلت خالل �لفرتة �لتي يغطيها �لتقرير 17 مقد�صياً، و�عتقلت نحو 1,458 �آخرين. 

وبنّي �لتقرير �أن قو�ت �الحتالل هدمت نحو 105 منازل ومن�صاآت �صكنية وجتارية مبختلف 

.
126

قرى وبلد�ت �لقد�ص �ملحتلة، و�أخطرت بالهدم 214 منزالً ومن�صاأة، يف �لفرتة نف�صها

�أعربت هيئة �حلر�ك �لوطني لك�رش �حل�صار عن قطاع غزة عن �أ�صفها للموقف �مل�رشي مبنع   •

قافلة �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �جلز�ئرية من �لدخول لقطاع غزة. وكانت �لقافلة قد �نتظرت �أربعة 

م�صاعد�ت  حتمل  حيث  غزة،  قطاع  �إىل  بالدخول  لها  ي�صمح  لكي  رفح  معب  بو�بة  على  �أيام 

.
127

وم�صتلزمات طبية و�أدوية خمتلفة؛ �لقطاع �لطبي بحاجة ما�صة �إليها، وفق �لهيئة

موقف  �أن   Maria Zakharova ز�خاروفا  ماريا  �لرو�صية  �خلارجية  با�صم  �لناطقة  �أعلنت   •

ترميم  �إعادة  م�رشوع  يف  رو�صيا  مب�صاركة  �ل�صماح  عدم  على  تعرت�ص  مل  �لتي  “�إ�رش�ئيل“ 
�لن�صب �لتذكاري يف مع�صكر �العتقال “�صوبيبور Sobibór“ يف بولند� ي�صل �إىل حّد �خليانة 

.
128

�لتاريخية

ثالثة  �إن  عثمان:  �صادي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الأوروبي  �الحتاد  با�صم  �ملتحدث  قال   •

م�صاريع ��صرت�تيجية يعكف �الحتاد على تنفيذها يف قطاع غزة. و�أو�صح �أن �مل�رشوع �الأول 

كان  �لثاين  و�مل�رشوع  خانيون�ص.  حمافظة  يف  �ملياه  حتلية  حمطات  من  جمموعة  يف  يتمثل 
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�الحتاد قد �أطلقه خالل زيارته �الأخرية �إىل غزة قبل يومني، ويتمثل يف تد�صني م�رشوع مكب 

�لثالث،  �مل�رشوع  وحول  رفح.  حمافظة  من  �ل�رشق  �إىل  �لفخاري  منطقة  يف  للنفايات  �صوفا 

�أو�صح عثمان �أن �الحتاد �الأوروبي “يوفر مبلغ 10 ماليني يورو ]نحو 11.76 مليون دوالر[ 

.
لبنامج �إعادة تاأهيل �ملنطقة �ل�صناعية �صمال قطاع غزة“129

ال�صبت، 2017/8/19

�لت�صاور  �آلية  �إطار  يف  �لقاهرة،  يف  �جتماعاً  وفل�صطني  و�الأردن  م�رش  خارجية  وزر�ء  عقد   •

�لثالثية �لتي �أطلقها �إعالن عّمان يف �أيار/ مايو 2017، حيث عقد �الجتماع �الأول لالآلية. ومّت 

خالل �جتماع �لقاهرة تد�ول روؤية �لدول �لثالث حول تطور�ت �لق�صية �لفل�صطينية و�صبل 

للتعاطي مع زيارة  �لثالثة على موقف موّحد وثابت  �لوزر�ء  �ل�صالم“. و�تفق  “عملية  دعم 

.
130

�لوفد �الأمريكي �ملرتقبة �إىل �ملنطقة

�إىل  للعودة  جمال  ال  �إنه  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  يو�صف،  �أبو  و��صل  قال   •

�ملفاو�صات �لثنائية برعاية �الإد�رة �الأمريكية �حلالية؛ وذلك ب�صبب �نحيازها �لكبري و�لو��صح 

.
131

لـ“�إ�رش�ئيل“، موؤكد�ً �أن �لقيادة �لفل�صطينية تدر�ص �صل�صلة �إجر�ء�ت �أخرى بديلة

االأحد، 2017/8/20

مريت�ص  حزب  من  وفد  مع  لقائه  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�الإ�رش�ئيلي يف ر�م �هلل، �إنه ي�صعى ال�صتئناف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل“، لكن “�إ�رش�ئيل“ 

مل ترد على توجهه بهذ� �خل�صو�ص. ومن جهة �أخرى �أكد عبا�ص �أنه �صيو��صل تقلي�ص حتويل 

.
132

�مليز�نيات �إىل قطاع غزة

�أعلن �أحمد بحر، �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، يف كلمة له خالل حفل   •

�إ�صد�ر كتاب يوثق �صرية �ل�صهيد مازن فقهاء يف غزة، �أن �ملقاومة �ليوم �أ�صبحت “�أكرث قوة 

قطاع  جتاه  حماقة  �أي  �الحتالل  �رتكب  حال  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عن  للدفاع  وجهوزية“ 

.
133

غزة

عاد �لهدوء �إىل خميم عني �حللوة �لفل�صطيني، قرب �صيد�، بعد ليلة ثالثة من �ال�صتباكات هي   •

�مل�صرتكة وحركة فتح من جهة، وجمموعات  �لقوة  �الأخرية بني  �الأحد�ث  بد�ية  �الأعنف منذ 

م�صلحة تابعة للمطلوبني �لبارزين بالل بدر وبالل �لعرقوب، و�لتي �أ�صفرت يف ح�صيلة �أولية 

 .
134ً

عن �صقوط �أربعة قتلى ونحو 18 جريحا

�لدول  جامعة  لدى  �لد�ئم  ومندوبها  �ل�صعودية  �صفري  قطان،  �لعزيز  عبد  بن  �أحمد  �رّشح   •

�أمريكي،  دوالر  مليون   30.08 يعادل  ما  حّول  للتنمية،  �ل�صعودي  �ل�صندوق  باأن  �لعربية، 
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�إىل ح�صاب وز�رة �ملالية �لفل�صطينية، قيمة �إ�صهامات �ململكة �ل�صهرية، لدعم مو�زنة �ل�صلطة 

7.7 ماليني  2017، بو�قع  �لفل�صطينية الأربعة �أ�صهر؛ من ني�صان/ �أبريل وحتى متوز/ يوليو 

.
135ً

دوالر �صهريا

ذكرت �صحيفة ذ� ماركر �القت�صادية �الإ�رش�ئيلية �أن �رشكات �لبناء �الأجنبية ترف�ص �مل�صاركة   •

يف �أعمال وم�صاريع بناء �جلد�ر �الأمني �لفا�صل �لذي تقيمه دولة �الحتالل على طول 65 كم 

�أربع  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  �لرغم من ن�رش وز�رة  �إنه على  �ل�صحيفة  حول قطاع غزة. وقالت 

مناق�صات الإقامة مقاطع خمتلفة من �مل�رشوع، �إال �أن �ل�رشكات �الأجنبية مل تتقدم الأي من هذه 

.
136

�ملناق�صات، وذلك بفعل �لتعقيد�ت و�الأبعاد �ل�صيا�صية للم�رشوع

بالده  بني  عالقات  �إقامة  يدعم  �إنه  �ملهدي  �لفا�صل  مبارك  �ل�صود�ين  �ال�صتثمار  وزير  قال   •

حما�ص  حركة  �أن�صاأت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  ز�عماً  بينهما،  �لثنائية  �لعالقات  وتطبيع  و“�إ�رش�ئيل“ 

يف حينه ملعار�صة �لتيار �لوطني و�لقومي. و�أ�صاف �لفا�صل لدى حديثه يف �صالون برنامج 

“حال �لبلد“ يف قناة “�صود�نية 24“، �أنه ال يرى مانعاً من �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“، ز�عماً �أن 
�لفل�صطينيني باعو� �أر��صيهم، و�أنهم “بحفرو�“ لل�صود�نيني يف دول �خلليج، م�صري�ً �إىل �أن �أي 

موؤ�ص�صة يكون مديرها فل�صطينياً “يحفر“ لل�صود�نيني �لعاملني حتت �إمرته، على حّد زعمه. 

وقال �إن �لق�صية �لفل�صطينية “�أخرت �لعامل �لعربي جد�ً“، و��صتغلتها بع�ص �الأنظمة �لعربية 

.
137

ذريعة وتاجرت بها

االإثنني، 2017/8/21

تكر�ر  �الأردن ملنع  �لعمل مع  �إن بالده �صتو��صل  �أردوغان  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�ص  قال   •

�العتد�ء�ت و�النتهاكات �لتي وقعت يف �حلرم �ل�رشيف بالقد�ص. و�أ�صاف �أردوغان، يف كلمة له 

خالل �جتماعه مع �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين يف عّمان: “�أدرك جيد�ً �حل�صا�صية �لتي يظهرها 

�الأردين  �لدور  )�مللك عبد �هلل(، وحتديد�ً بخ�صو�ص فل�صطني، و�صنو��صل دعم  �لعزيز  �أخي 

.
فيما يتعلق بحمايتها لالأماكن �ملقد�صة �الإ�صالمية يف �لقد�ص“138

�لعربية  �الأنظمة  بع�ص  ب�صبب  غربة  من  يعاين  �الأق�صى  �مل�صجد  �إن  حما�ص  حركة  قالت   •

و�الإ�صالمية �لتي ت�صارع �خلطى نحو �لتطبيع مع �لعدو. ونّوهت �حلركة، مبنا�صبة �لذكرى 

�لـ 48 الإحر�ق �الأق�صى، �إىل �أن �أنظمة عربية و�إ�صالمية ما تز�ل يف غفلة من �أمرها جتاه �ملخاطر 

�لتي حتيط بامل�صجد �الأق�صى �ل�صليب، وهو �أمر لن يجر على �لعرب و�مل�صلمني �إال كل م�صيبة 

�خلطرية  �لتطبيع  م�صاريع  مع  �لت�صاوق  عن  ويتوقفو�  غفلتهم،  من  ي�صحو�  مل  �إن  ووبال 

.
139

و�لهرولة لك�صب ر�صا �ل�صهاينة
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“�إ�رش�ئيل“ قوة �حتالل و�أن ال �صيادة لها على �رشقي �لقد�ص مبا فيها  �أن  �أكدت حركة فتح   •

�الأق�صى،  الإحر�ق   48 �لـ  �لذكرى  مبنا�صبة  لها  بيان  يف  فتح،  وحّذرت  �الأق�صى.  �مل�صجد 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية من �أي حماوالت قد ت�صتهدف �مل�صجد �الأق�صى فوق �أو حتت �الأر�ص، 

�أو تق�صيمه زمانياً �أو مكانياً، موؤكدة مت�صكها باملحافظة على �لو�صع �لتاريخي و�لقانوين يف 

.
140

�حلرم �لقد�صي �ل�رشيف

و�الأجهزة  �الأ�صلحة  ��صتري�د  �صاعفت  �أوروبا  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  تقارير  دلّت   •

�الإرهاب فيها. و�أ�صبحت دول  �ندالع موجات  “�إ�رش�ئيل“، منذ  �حلربية و�ال�صتخبارية من 

�أوروبا ثاين �أكب م�صتورد لالأ�صلحة �الإ�رش�ئيلية بعد �آ�صيا. فقد بلغت قيمة �الأ�صلحة �مل�صتوردة 

من “�إ�رش�ئيل“ 724 مليون دوالر يف �صنة 2014، وت�صاعفت يف �صنة 2015 لت�صبح 1.6 مليار 

دوالر، وز�دت يف �صنة 2016 �إىل 1.8 مليار دوالر. وت�صري �الإح�صائيات �إىل �أن هذ� �لنهج م�صتمر 

1.265 مليار بلغ  �ل�صمالية  �أمريكا  �لت�صدير لدول  فاإن  �أي�صاً. وللمقارنة،   2017  خالل �صنة 

دوالر يف �صنة 2016، والأمريكا �لالتينية 550 مليون دوالر، والإفريقيا 275 مليوناً، فيما ظلت 

.
141

�آ�صيا ترتبع على عر�ص م�صرتيات �ل�صالح �الإ�رش�ئيلي مببلغ 2.6 مليار دوالر

�أكدت �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار قطاع غزة �أن م�رشوعاتها يف �لقطاع م�صتمرة على “قدم   •

�ملو�طنني يف قطاع غزة.  للتخفيف عن  �إىل تد�صني م�رشوعات جديدة  و�أنها ت�صتعد  و�صاق“، 

وقال م�صت�صار رئي�ص �للجنة يو�صف �لغريز، �إنه “يجري �الآن تنفيذ م�صاريع بتكلفة �إجمالية 

و�أوقات  �مل�صاريع  طبيعة  ح�صب  تتفاوت  �إجنازها  ون�صب  دوالر،  مليون   85 بحو�يل  ُتقّدر 

.
بدئها“142

له  يتيح  بحيث  �ملو�طنة،  قانون  تعديل  �إىل  درعي،  �أرييه  �الإ�رش�ئيلية،  �لد�خلية  وزير  بادر   •

�صحب مو�طنة كل من يحمل �ملو�طنة �الإ�رش�ئيلية وي�ص باأمن �لدولة، وذلك بذريعة �الإ�صهام 

يف �حلرب على تو��صل �ن�صمام من يحملون �ملو�طنة �الإ�رش�ئيلية �إىل �صفوف تنظيم د�ع�ص. 

وبناًء على ذلك قدم جهاز �ل�صاباك لوز�رة �لد�خلية قائمة باأ�صماء ع�رشين �صخ�صاً يحملون 

�ملو�طنة �الإ�رش�ئيلية، �ن�صمو� للقتال يف �صورية �إىل جانب د�ع�ص، وبد�أ وزير �لد�خلية باإجر�ء�ت 

.
143

�صحب �ملو�طنة لكل من يظهر فيها

الثالثاء، 2017/8/22

حذرت �الأمم �ملتحدة من خطورة م�رشوع قانون “�لقد�ص �ملوحدة“ �لذي �صّدق عليه �لكني�صت   •

�ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �لعام  �الأمني  م�صاعد  وقال   .2017 يوليو  متوز/  منت�صف  �الإ�رش�ئيلي 

مريو�صالف جينكا Miroslav Jenèa �إن “م�رشوع �لقانون �لذي يجعل من �لقد�ص عا�صمة 



357

�آب/ �أغ�سط�س 2017

الإ�رش�ئيل، �صيعمل يف حالة �إقر�ره على تعزيز �صيطرة �إ�رش�ئيل على �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، 

و�صيحد من قدرة �لطرفني على �لتو�صل �إىل حّل تفاو�صي يتو�فق مع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة 

و�التفاقات �ل�صابقة �ملوقعة بني �لطرفني“. و�أ�صاف جينكا �إن “�لتد�بري �لعقابية �لتي �تخذتها 

�ل�صعب  �الإن�صاين  �الأثر  تزيد   ]2017[ �أبريل  ني�صان/  منذ  غزة  �صّد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

.
لالإغالق �الإ�رش�ئيلي على �ل�صكان“144

لزيارة  �لقادم  �الأمريكي  �لوفد  حمي�صن  جمال  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  هاجم   •

“�إ�رش�ئيل“ ومناطق �ل�صلطة وو�صفه بـ“�ل�صهيوين“. وقال حمي�صن �إن هذ� �لوفد “�صيعمل 
�لق�صايا  �لذي ال يتحدث فيه عن  �لوقت  �لفل�صطينية يف  �لقيادة  �ل�صغوط على  على ممار�صة 

�جلوهرية مثل وقف �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي وحّل �لدولتني“. و�أ�صاف: “نحن ال نعقد �آماالً 

.
كبرية على زيارة هذ� �لوفد �ل�صهيوين �لذي يحمل وجهة �لنظر �الإ�رش�ئيلية“145

�ل�صلطة م�صتمرة يف  �إن  �أحمد بحر،  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �الأول لرئي�ص �ملجل�ص  �لنائب  قال   •

.
146

حماوالتها لعرقلة �لتفاهمات �لتي جرت يف م�رش

لوعد  م�صابه  بوعد  بريطانيا  �ملالكي  ريا�ص  �لفل�صطيني  و�ملغرتبني  �خلارجية  وزير  طالب   •

بلفور، عب �العرت�ف بدولة فل�صطني. وقال �ملالكي: “لقد �أ�صبح بلفور م�صهور�ً بوعده لليهود 

�حلايل  بريطانيا  خارجية  وزير  يكون  �أن  طالب 
ُ
�أ و�أنا  فل�صطني،  �أر�ص  على  لهم  دولة  باإقامة 

.
م�صهور�ً باإعطاء وعد للفل�صطينيني ي�صمى وعد جون�صون، عب �عرت�فه بدولة فل�صطني“147

فر�غ  باإحد�ث  �لق�صام  كتائب  “مبادرة  �إن  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  �لبدويل،  �صالح  قال   •

�أمني و�صيا�صي بغزة ما تز�ل مطروحة على طاولة �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة“. وقال �إن جلنة 

�لتكافل �لتي �ُصكلت من �لف�صائل �لفل�صطينية، قدمت م�صاريع للم�رشيني لتخفيف �حل�صار 

مع  �الأخرية  �لزيارة  يف  جمعهم  لقاء  خالل  م�رشوعاً   17 �أقر  �أنه  �إىل  م�صري�ً  غزة،  قطاع  عن 

�أبلغتهم �أن �ملعب لن  �إن �ملخابر�ت �مل�رشية  �لقيادة �مل�رشية الإغاثة �أهل �لقطاع. وتابع قائالً 

يفتح ب�صكل كامل �إال حال ��صتتباب �الأمن يف �صيناء. وقال �لبدويل: “تلقينا �لكثري من �لوعود 

.
بتح�صني �أو�صاع �لقطاع من �الإخوة �مل�رشيني، لكني ل�صت �صامناً“148

�أكد ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح عز�م �الأحمد �أنه “ال حو�ر مع حركة حما�ص قبيل قيامها   •

�أ�صوة  غزة،  قطاع  يف  دورها  �أد�ء  من  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ومتكني  �الإد�رية،  �للجنة  بحّل 

.
بال�صفة �لغربية“149

وحد�تها �إحدى  متّكن  عن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  م�صطفى،  علي  �أبو  �ل�صهيد  كتائب  ك�صفت   • 

�لكني�صت �أع�صاء  بيانات  قاعدة  �خرت�ق  من  �الإلكرتوين“  �الأمني  “�لفريق  يف   �لعاملة 

.
150

�الإ�رش�ئيلي، و�حل�صول منها على معلومات مهمة لالأع�صاء
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�لبلدية  �إن  له،  تقرير  )�أوت�صا( يف  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  تن�صيق  قال مكتب   •

عدم  بد�عي   2017 بد�ية  منذ  �لقد�ص  �رشقي  يف  منازل   103 هدمت  �لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلية 

هدمت   ،2016 �صنة  يف  �أنه  �لتقرير  و�أ�صاف  فل�صطينياً.   171 تهجري  �إىل  �أدى  ما  �لرتخي�ص، 

.
151ً

�لبلدية 190 منزالً يف �رشقي �لقد�ص مت�صببًة بتهجري 254 فل�صطينيا

�صياد�ً   229 �عتقلت  �الإ�رش�ئيلية  �لبحرية  �إن  عيا�ص  نز�ر  �لفل�صطينيني  �ل�صيادين  نقيب  قال   •

�أن  عيا�ص  و�أ�صاف   .2014 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  �نتهاء  منذ  غزة،  بحر  من  فل�صطينياً 

�أربعة �صيادين ما يز�لون رهن �العتقال، و�أن 11 �آخرين �أ�صيبو� جر�ء �إطالق قو�ت �لبحرية 

�الإ�رش�ئيلية �لنار على قو�رب �ل�صيد �لفل�صطينية، و�أنه مّت �ال�صتيالء على 74 منها على �متد�د 

.
152

�لفرتة �ملذكورة

�أكدت موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية �أن عدد �حلفريات �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى �لتي بلغت 64 حفرية   •

تقريرها  يف  �ملوؤ�ص�صة،  وقالت  �مل�صجد.  بانهيار  تهدد  �الأربع  جهاته  على  وتوزعت  ونفقاً 

�ل�صنوي �ل�صادر حتت عنو�ن “عني على �الأق�صى“، �إن �جتماع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف �أحد 

�الأنفاق �لتي تبعد �أمتار�ً قليلة عن �الأق�صى غرباً خالل �أيار/ مايو  2017، بالتز�من مع �لذكرى 

�خلم�صني الحتالل كامل �لقد�ص، كان ر�صالة و��صحة باأن هذه �حلفريات يتبناها �أعلى ر�أ�ص 

.
153

يف �لهرم �ل�صيا�صي لتوظيفها يف �لرتويج لتاريخ يهودي خمتلق

و�صائل  تد�ولته  ما  غزة،  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �لعمادي،  حممد  �ل�صفري  نفى   •

�إعالم حول توقف م�صاريع �للجنة يف قطاع غزة، و�أنه غادر غزة دون عودة، موؤكد�ً ��صتمر�ر 

.
154

م�صاريع �للجنة بغزة بالرغم من �حل�صار �ملفرو�ص على دولة قطر

على  ت�صغطان  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �لعا�رشة  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

�الأمم �ملتحدة، حتى ال تقوم بن�رش ما يعرف بـ“�لقائمة �ل�صود�ء“ �خلا�صة بال�رشكات �لدولية 

.
155

�لتي تربطها عالقة عمل بامل�صتعمر�ت يف �ل�صفة �لغربية، و�لقد�ص، و�جلوالن

االأربعاء، 2017/8/23

ك�صف رئي�ص جلنة �الإغاثة يف جمعية �لعلماء �مل�صلمني �جلز�ئريني يحيى �صاري �لنقاب عن �أن   •

�ملفاو�صات مع �ل�صلطات �مل�رشية الإدخال قافلة �مل�صاعد�ت �الإن�صانية �إىل قطاع غزة و�صلت 

ت�رشيحات  يف  �صاري،  وقال  �جلز�ئر.  �إىل  للعودة  ت�صتعد  �لقافلة  و�أن  م�صدود،  طريق  �إىل 

�صحفية، �إن “�لقافلة �الآن حمملة على �ل�صاحنات خارج ميناء بور �صعيد �مل�رشي، ونحن �الآن 

.
جهدنا كله من�صب على �إعادة هذه �لقافلة �إىل �جلز�ئر“156

“وز�رة  �أن  �أبو نعيم،  �للو�ء توفيق  �للجنة �الإد�رية يف قطاع غزة  �أعلن رئي�ص قطاع �الأمن يف   •

�صعبنا  �أو مت�صول، وحماية  �أّي عابث  ملنع  �مل�رشية  �إجر�ء�تها على �حلدود  �صددت  �لد�خلية 
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�أبو نعيم، خالل موؤمتر �صحفي عقده يف �ملكان  �أّي عمل �إرهابي“. و�صدد  و�صعب م�رش من 

�لقومي �مل�رشي  “�الأمن  �أن  2017/8/17، على  �لذي فجر فيه م�صطفى كالّب نف�صه يف  ذ�ته 

�الأمن على �حلدود على رغم �صعوبة  �أمن قطاع غزة، و�لوز�رة م�صتمرة يف حفظ  جزء من 

.
�الإمكانات و�صحها“157

بد�أت وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة ��صتكمال �إقامة �ملنطقة �الأمنية بني قطاع غزة وم�رش من   •

خالل و�صع �أ�صالك �صائكة على طول �ل�رشيط �حلدودي. وقالت �لوز�رة �إّن و�صع �الأ�صالك 

�إقامة  مر�حل  يف  �لثانية  �ملرحلة  مبثابة  هو  �مل�رشية  �لفل�صطينية  �حلدود  طول  على  �ل�صائكة 

.
158

�ملنطقة �لعازلة �لتي تهدف لتعزيز �الأمن

عّبت حركة حما�ص عن بالغ �الأ�صف و�ال�صتهجان ملا �صدر عن وزير �ال�صتثمار �ل�صود�ين   •

مبارك �لفا�صل من “ت�رشيحات حتري�صية وعن�رشية �صّد �صعبنا �لفل�صطيني، و�صّد حما�ص 

�لت�رشيحات غريبة عن قيم  �لبا�صلة“. وعّدت حما�ص، يف ت�رشيح �صحفي، هذه  ومقاومتنا 

ومبادئ و�أ�صالة �ل�صعب �ل�صود�ين �ملحب لفل�صطني و�لد�عم للمقاومة، وهي م�صتهجنة من 

.
159

�صليل عائلة �ملهدي �ملجاهدة، وخارجة عن �أعر�ف �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية

تب�أت �حلكومة �ل�صود�نية من دعوة �إىل �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل“ �أطلقها نائب رئي�ص �لوزر�ء،   •

�إىل  بالل  �أحمد  �ل�صود�ين  �الإعالم  وزير  و�صارع  �ملهدي.  �لفا�صل  مبارك  �ال�صتثمار  وزير 

�لر�صمي  �ملوقف  عن  يعّب  وال  وحده،  يخ�صه  �صخ�صي  “ر�أي  �لوزير  موقف  �أن  �لتاأكيد 

.
160

للحكومة �أو �لبالد“. كما �أفتت هيئة علماء �ل�صود�ن ببطالن دعوة �لفا�صل

باأن  بوتني  فالديري  �لرو�صي  �لرئي�ص  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغ   •

“�إ�رش�ئيل“ م�صتعدة للتحرك منفردة ملنع �إير�ن من �إقامة وجود ع�صكري مو�صع يف �صورية. 
�إير�ن  �إن  نتنياهو  قال  �الأ�صود،  �لبحر  Sochi على  ببوتني يف منتجع �صوت�صي  لقائه  وخالل 

عدو “�إ�رش�ئيل“ �للدود، تقاتل لتعزيز قو�ص من �لنفوذ من �خلليج �إىل �لبحر �ملتو�صط. وقال 

بدرجة  وت�صيطر  و�ليمن،  �لعر�ق  على  لل�صيطرة  بالفعل  طريقها  يف  “�إير�ن  لبوتني:  نتنياهو 

�إير�ن تهدد كل  �أن  �أن نن�صى للحظة و�حدة  “ال يكننا  كبرية بالفعل على لبنان“. و�أ�صاف: 

يوم باإبادة �إ�رش�ئيل... �إ�رش�ئيل تعار�ص مو��صلة �إير�ن تر�صيخ وجودها يف �صورية. �صند�فع 

.
بالتاأكيد عن �أنف�صنا �صّد هذ� �لتهديد و�أي تهديد �آخر“161

و�فق رئي�ص وزر�ء حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو على �ل�صماح الأع�صاء �لكني�صت باقتحام   •

�الأق�صى خالل �الأ�صبوع �الأخري من �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2017. و�أكدت �لقناة �لعبية �لثانية �أن 

�الإجر�ء ياأتي يف �إطار خطة بايلوت Pilot؛ لفح�ص �إمكانية ��صتئناف دخول �أع�صاء �لكني�صت 

.
162

�ليهود، و�لعودة جمدد�ً القتحام �الأق�صى
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3,455 وحدة  �عرتفت ما ي�صمى �الإد�رة �ملدنية �لتابعة ل�صلطة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بوجود   •

��صتيطانية بال�صفة �لغربية �أقيمت فوق �أر��ص مٍبلكية خا�صة ملو�طنني فل�صطينيني، دون �أن 

.
163

حت�صل على تر�خي�ص من �الإد�رة �ملدنية

اخلمي�س، 2017/8/24

�فتتح وزر�ء، و�أع�صاء كني�صت، وحاخامات كني�صاً يهودياً يف حي بطن �لهوى ببلدة �صلو�ن،   •

جنوب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�صط �إغالق وح�صار م�صدد. و�أو�صح جو�د �صيام، مدير 

.
164

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، �أن هذ� �لكني�ص يعّد �الأول يف بلدة �صلو�ن

جارد  برئا�صة  �أمريكياً  وفد�ً  �هلل  ر�م  يف  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقبل   •

كو�صرن. وقال عبا�ص �إنه يقدر عالياً جهود �لرئي�ص تر�مب، �لذي �أعلن منذ �لبد�ية �أنه �صيعمل 

على عقد “�صفقة �صالم“ تاريخية، وكرر هذ� �لكالم �أكرث من مرة خالل لقاء�ته مع عبا�ص، 

“تر�مب  �إن  �أم بيت حلم. بدوره قال كو�صرن  �لريا�ص  �أم يف  �لتي ح�صلت �صو�ء يف و��صنطن 

�أن  وناأمل  �الإ�رش�ئيلي،  و�ل�صعب  �لفل�صطيني  لل�صعب  �أف�صل  مب�صتقبل  وياأمل  جد�ً،  متفائل 

.
ي�صتطيعو� �لعمل معاً، و�لعي�ص معاً ل�صنو�ت عديدة، و�أن يحظو� بحياة �أف�صل بكثري“165

�أفق  وجود  بعدم  ر�أفت  �صالح  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  �رّشح   •

ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �جلانب �الإ�رش�ئيلي، متهماً �الإد�رة �الأمريكية �حلالية بـ“�النحياز 

�حلالية �الأمريكية  باالإد�رة  �ل�صابقة  �للقاء�ت  �أن  له،  بيان  يف  ر�أفت،  و�أو�صح   الإ�رش�ئيل“. 

“مل ت�صفر عن نتائج �إيجابية“، الفتاً �لنظر �إىل �أن و��صنطن “مُتاطل“ يف �لرد على طلب �جلانب 
�الأمريكية  �الإد�ر�ت  عنها  �أعلنت  �أن  �صبق  �لتي  باملو�قف  مت�صكها  عن  باالإعالن  �لفل�صطيني؛ 

 .
166

�ل�صابقة

قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول �إن جزء�ً كبري�ً من �الإجر�ء�ت �ملُعلن عنها يف غزة   •

مل يتم تطبيقها ويتم �إعادة در��صتها، منوهاً �إىل �أن �إجر�ء�ت �لقيادة ال تعني تخليها عن �صعبها 

دعوة  �إىل  لال�صتجابة  حما�ص  حركة  على  �ل�صغط  ملمار�صة  حماولة  هي  و�إمنا  غزة،  قطاع  يف 

.
167

�لرئي�ص حممود عبا�ص الإنهاء �النق�صام

قال �لناطق با�صم حركة حما�ص فوزي برهوم �إن ت�رشيحات نائب رئي�ص حركة فتح حممود   •

�لعالول بخ�صو�ص �الإجر�ء�ت �لعقابية �صّد غزة وتبيرها، “ال م�صوؤولة وال وطنية“. و�صدد 

برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، على �أن تلك �لت�رشيحات تتقاطع ب�صكل كامل مع �إجر�ء�ت �لعدو 

.
168

�الإ�رش�ئيلي �صّد �لفل�صطينيني يف �لقطاع
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ك�صف جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عن �عتقال �أجمد حممد جبارين من مدينة �أم �لفحم، بتهمة   •

و�لتي   ،2017 يوليو  متوز/  منت�صف  وقعت  �لتي  �الأق�صى  �مل�صجد  عملية  منفذي  م�صاعدة 

�أ�صفرت عن مقتل �ثنني من �رشطة �الحتالل. وذكر موقع 0404 �لعبي �أن جبارين �عرتف 

�أثناء �لتحقيق معه حول عالقته بالعملية. و�دعى �ملوقع باأن منفذي �لعملية �لثالثة كانت  يف 

 .
169

تربطهم عالقات مبا�رشة وغري مبا�رشة باحلركة �الإ�صالمية “�ملحظورة“، وحركة حما�ص

�لنف�ص  �صبط  تعتزم  ال  باأنها  بالده  تهديد  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  كرر   •

.
170

حيال �لوجود �الإير�ين يف �صورية، و�أنها لن تكتفي بلعب دور �ملتفرج �حليادي

طلب من�صق �صوؤون �الأ�رشى و�ملفقودين يف مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �لعقيد �حتياط   •

هذ�  يف  �أعو�م  ثالثة  نحو  ق�صى  �أن  بعد  عمله  �إنهاء  نتنياهو  من   Lior Lotan لوتان  ليئور 

�ملن�صب. وقال لوتان �إن هذ� �لدور يتطلب �لكثري على �ل�صعيدين �ملهني و�الإن�صاين، ولذ� من 

�إليعازر  �لعميد  �لع�صكري  ل�صكرتريه  نتنياهو  و�أوعز  �أعوم.  عدة  به  يقوم  من  تبديل  �جلدير 

.
171

توليد�نو Eliezer Toledano بتويل �مل�صوؤولية عن هذ� �مللف

 .
172

هدمت جر�فات و�آليات �الحتالل قرية �لعر�قيب، وذلك للمرة �لـ 117 على �لتو�يل  •

��صتنكر زعيم حزب �الأمة �ل�صود�ين �ل�صادق �ملهدي ت�رشيحات وزير �ال�صتثمار �ل�صود�ين   •

“�إ�رش�ئيل“.  مع  بالده  عالقات  تطبيع  ممانعته  عدم  عن  فيها  �أعرب  �لتي  �لفا�صل  مبارك 

و�أعرب �ملهدي، خالل لقائه يف �خلرطوم، وفد�ً من جمعية “�الأخوة �ل�صود�نية - �لفل�صطينية“ 

�لتي و�صفها  �لوزير،  �أ�صفه و��صتهجانه لت�رشيحات  �ل�صود�ن، عن  �لفل�صطينية يف  و�جلالية 

“�إ�رش�ئيل“  مع  �خلالف  �أن  و�أكد  �لفل�صطيني“.  �ل�صعب  �صّد  و�لعن�رشية  بـ“�لتحري�صية 

.
م�صريي، م�صدد�ً على �أنه “لن يكون هناك �أي تطبيع معها �إال بعد رّد �حلقوق الأ�صحابها“173

�إ�صافياً  مبلغاً  بايب،  روبرت  و�الإمنائية،  �الإن�صانية  للم�صاعد�ت  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  �أطلق   •

قدره 2.5 مليون دوالر من �صندوق �لتبع �الإن�صاين لالأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، �ملخ�ّص�ص 

.
174

لتغطية �الحتياجات �لعاجلة يف قطاع غزة

اجلمعة، 2017/8/25

ر�أت �حلكومة �لفل�صطينية قيام م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني بامل�صاركة فيما ي�صمى “�فتتاح كني�ص“   •

لهم جنوبي �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، عدو�ناً جديد�ً على مدينة �لقد�ص، وم�ّصاً خطري�ً بالو�صع 

.
175

�لطبيعي و�ملعامل �لعربية �الإ�صالمية للمدينة

ك�صف تقرير ل�صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية �أن �ملئات من فل�صطينيي �لنقب مّت يف �لفرتة �الأخرية   •

�صحب �ملو�طنة و�جلن�صية �الإ�رش�ئيلية منهم، بحجج وذر�ئع خمتلفة، �صمن م�صل�صل �لتطهري 
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�لعرقي �لذي تنتهجه حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �لنقب، �صعياً لل�صيطرة على �الأر��صي 

وح�رش �لفل�صطينيني يف عدة بلد�ت تقيمها لهم. وبنّي �لتقرير �أن �أكرث من 2,600 فل�صطيني يف 

�لنقب معر�صون ل�صحب �جلن�صية، على �لرغم من �أنهم ولدو� لو�لدين يحمالن هذه �جلن�صية، 

.
176

ويعي�صون يف بلد�تهم منذ ع�رش�ت �ل�صنني، و�لبع�ص يتم �إلغاء جن�صية �أبنائه فقط

ك�صف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لنقاب عما ي�صمى “كتيبة �لتجميع رقم 636“ ، �لتي تخت�ص مبهمة   •

�لت�صوير يف �ملظاهر�ت. وقال بيان �صادر عن �ملتحدث بل�صان �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إنه مبوجب 

،2017 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  خمتلفة  مناطق  يف  متظاهر   600 ت�صوير  مّت  �الآلية   هذه 

.
177

ومّت �عتقال 200 منهم ح�صب �ل�صور، و��صتخد�مها يف حماكمتهم �أمام �ملحاكم �لع�صكرية

�أملح قائد �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي �ملنتهية واليته، �أمري �إي�صل Amir Eshel، �إىل وجود تعاون   •

بني �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي و�أ�صلحة جّو عربية، وقال �إن “�لو�صع تغرّي، ويوجد لقاء م�صالح 

بني �إ�رش�ئيل ودول �أخرى يف �ملنطقة. ونحن نرى �الأعد�ء �أنف�صهم بتطابق. و�لتعاون يف �جلو 

.
�أ�صهل، وهو �أقرب من �لتعاون على �الأر�ص“178

�أكد مدير �خلر�ئط يف جمعية �لدر��صات �لعربية �خلبري يف �صوؤون �ال�صتيطان خليل �لتفكجي   •

�لغربية  �ل�صفة  يف  �ألفاً،   470 �إىل  م�صتوطن  �آالف   105 من  �رتفع  �ليهود  �مل�صتوطنني  عدد  �أن 

�أفاد  كما  �ملا�صي.  �لقرن  ت�صعينيات  يف  �لت�صوية  عملية  بدء  منذ  �لقد�ص،  �رشقي  با�صتثناء 

.
179

�لتفكجي بارتفاع عدد �مل�صتوطنني يف �رشقي �لقد�ص من 136 �ألف �إىل 210 �آالف

قالت �صلطة جودة �لبيئة يف قطاع غزة )حكومية(، �إن �لتلّوث يطال 63l% من �صاطئ �لقطاع،   •

.
180

جّر�ء مو��صلة �صّخ مياه �ل�رشف �ل�صحي دون معاجلة، بفعل �أزمة �لكهرباء

ال�صبت، 2017/8/26

حممود  �لرئي�ص  مع  وبالت�صاور  “قررنا،  �هلل:  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

للتقاعد موؤخر�ً  �إحالتهم  مّت  �لذين  �ل�صحة و�لتعليم  �ل�صماح ملوظفي قطاع  عبا�ص ومو�فقته، 

يف قطاع غزة، �ال�صتمر�ر بالعمل يف وز�ر�تهم من �أجل �صمان تقدمي �خلدمات للمو�طنني يف 

.
�لقطاع“181

قال �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة �إياد �لبُزم �إن �لتحقيقات �ملكثفة �لتي �أجرتها   •

�أن  �أظهرت  م�رش،  مع  �حلدود  على  رفح  يف  �النتحاري  �لتفجري  ق�صية  يف  �الأمنية  �الأجهزة 

�أثبتت  �أن �لتحقيقات  �لبزم  “تفجري �ملدعو م�صطفى كاّلب نف�صه مل يكن خمططاً“. و�أ�صاف 
عب  �مل�رشية  رفح  مدينة  �إىل  للت�صلل  طريقهما  يف  يبدو،  ما  على  كانا،  رفاقه  و�أحد  كاّلب  �أن 



363

�آب/ �أغ�سط�س 2017

�ل�رشيط �حلدودي �لفا�صل بني �ملدينتني عندما ر�صدتهما قوة �أمنية وحاولت �إيقافهما، قبل 

بجروح  رفيقه  �إ�صابة  عن  �أ�صفر  ما  نف�صه،  ويفجر  �لنا�صف  �حلز�م  على  كاّلب  ي�صغط  �أن 

.
182

خطرية، و��صت�صهاد �صابط، و�إ�صابة �أربعة �آخرين بجروح متفاوتة

طالبت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �ل�صلطة �لفل�صطينية بـ“�لتكفري عن خطيئتها“ �ملتمثلة   •

�لرئي�ص حممود عبا�ص على قطاع غزة، و�لعمل على  �لتي فر�صها  �لعقوبات و�الإجر�ء�ت  يف 

تعزيز  على  مبا�رشة  و�لعمل  و�ملقاومة،  �لوحدة،  قاعدة  على  وطنية  “��صرت�تيجية  �إجناز 

�صمود �صعبنا“. وح�ّص ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي وم�صوؤول فرعها يف قطاع غزة جميل مزهر، 

بـ“حّل  �ملقابل،  يف  حما�ص،  حركة  مطالباً  و�الإجر�ء�ت“،  �لعقوبات  هذه  “وقف  على  �ل�صلطة 

.
�للجنة �الإد�رية لنزع �لذر�ئع ومنع مزيد من �الإجر�ء�ت يف حّق �لقطاع“183

�لتمرد“.  لتنظيم  ٍ ثان  “جيل  وجود  ر�صد  �إنه  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  يف  م�صادر  قالت   •

ويتجمع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �إرهابي  يهودي  تنظيم  هو   “Rebellion Movement و“�لتمرد 

“�جليل  Bladim Settlement“. وكان  “بالدمي  �أفر�ده يف بوؤرة ��صتيطانية يطلق عليها ��صم 

�الأول“ من هذ� �لتنظيم م�صوؤوالً عن جر�ئم، من بينها �إحر�ق بيت عائلة دو�ب�صة يف قرية دوما 

.
184

وقتل ثالثة من �أفر�دها، و�إحر�ق كني�صة “�خلبز و�ل�صمك“ على �صفاف بحرية طبية

��صت�صهدت طفلة تبلغ من �لعمر ثمانية �أعو�م، بعد �أن دع�صها م�صتوطن ب�صيارته، يف منطقة   •

.
185

فرو�ص بيت دجن �لقريبة من حاجز �حلمر� باالأغو�ر �ل�صمالية

االأحد، 2017/8/27

�أعلى  �أن قائد حركة حما�ص يف غزة يحيى �ل�صنو�ر قدم مطالب  ك�صفت �لقناة �لعبية �لثانية   •

و�أكب من �ملطالب �لتي كانت قدمتها حركته خالل مفاو�صات �صفقة �جلندي جلعاد �صاليط 

مت�صددة  حما�ص  �إن  قولها  �إ�رش�ئيلية  �صيا�صية  م�صادر  عن  �لقناة  ونقلت   .Gilad Shalit

مبو�قفها وقدم �ل�صنو�ر مطالب كبرية جد�ً، منها �إطالق �آالف �الأ�رشى �لفل�صطينيني �لذين مّت 

.
�عتقالهم بعد خطف �مل�صتوطنني �لثالثة قرب �خلليل يف �صنة 1862014

�الأخطاء  تكر�ر  بعدم  مطالبة  �حلكومة  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

حتريرهم  مّت  ممن  و�الأ�رشى  حما�ص  قادة  �إن  وقال  �صاليط.  �صفقة  خالل  �رتكبت  �لتي 

�ل�صنو�ر،  يحيى  و�أن  “�إ�رش�ئيل“،  �صّد  �ملقاومة  عمليات  و��صلو�  �صاليط،  �صفقة  مبوجب 

تعجيزية  �رشوطاً  وي�صع  �ل�صفقة  حمرري  من  هو  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  يرت�أ�ص  �لذي 

“علينا  �الأ�رشى. وقال ليبمان:  �أي تقدم جوهري يف مفاو�صات تبادل  حتول دون حدوث 

جلنة تو�صيات  تبني  وعلينا  �صاليط،  �صفقة  خالل  �رتكبت  �لتي  لالأخطاء  �لعودة   عدم 
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�صمغار Shamgar Commission حول �صفقات تبادل �أ�رشى، قبل �أن يعني �أي �صخ�ص خلفاً 

.
ملن�صق �الأ�رشى و�ملفقودين لوتن“187

للمجل�ص  �جلديدة  �لدورة  �إن  �إ�صماعيل  حممود  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�لوطني لن تعقد يف �أيلول/ �صبتمب 2017، نظر�ً لطلب �لف�صائل مو��صلة �مل�صاور�ت �ملتعلقة 

.
188

بعقد جل�صة �ملجل�ص و�لعمل على �إقناع حما�ص بامل�صاركة

جمال  �ل�صفري  �لعربية،  باجلامعة  �لد�ئم  ومندوبها  م�رش  لدى  �لفل�صطيني  �ل�صفري  وّقع   •

 .
189

�ل�صوبكي، على مذكرة �لتفاهم الإن�صاء �صوق عربية م�صرتكة للكهرباء

�قتحم وزير �الأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن �رشق �لقد�ص �ملحتلة، ونفذ جولة ��صتفز�زية يف بلدة   •

�صلو�ن و�أحياء �ملنطقة، مطلقاً ت�رشيحات د�عمة لال�صتيطان، وتعّب عن توجهات �الحتالل 

لل�صيطرة على �ملدينة �ملقد�صة بحجج تلمودية. ووفق �لقناة �ل�صابعة �لعبية فقد تعهد �أرد�ن 

333 مليون  )نحو  1.2 مليار �صيكل  �لقد�ص“ مببلغ  �أمن  “تعزيز  ي�صمى  ما  بامل�صي يف خطة 

دوالر(، �لتي ت�صمل �إ�صافة 1,250 �صابط �رشطة يف �ملدينة �ملحتلة، مع حت�صني كبري يف رو�تب 

�لذكية  �لكامري�ت  �آالف  “مر�قبة وطني“ ي�صم  �لذين يخدمون فيها، و�إن�صاء مركز  �ل�رشطة 

�الحتالل  خلطط  ��صتكمال  يف  �لقدية،  �لبلدة  منطقة  ت�صمل  كاملة،  �ملدينة  يف  �صرتّكب  �لتي 

.
190

لفر�ص �ل�صيطرة على �ملدينة

 F35 �أو   35 �أف  17 طائرة من طر�ز  و�فقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �صفقة جديدة ل�رش�ء   •

.
191

�الأمريكية

االإثنني، 2017/8/28

�لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  �إن  غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  �ل�صنو�ر،  يحيي  قال   •

“م�صتعدون  قائالً:  وتابع  �حلا�صل.  �ل�صيا�صي  �النق�صام  ��صتمر�ر  جر�ء  حمدق،  خطر  يف 

للم�صاحلة و�صنكون مرنني للغاية والأبعد �حلدود“، و“ل�صنا معنيني با�صتمر�ر حكم حركة 

حما�ص، فهو �أتفه من موت طفل و�حد يف �مل�صفى“. كما �أكد �ل�صنو�ر �أن حما�ص ت�صعى جاهدة 

�أكد  �إير�ن،  مع  حما�ص  عالقات  وبخ�صو�ص  غزة.  قطاع  على  جديدة  حرب  حدوث  منع  �إىل 

�ل�صنو�ر �أنها “�أكرث من جيدة“، و�أنها تتطور. و�أ�صار �ل�صنو�ر �إىل �أن “هناك �آفاق �نفر�جة يف 

�الأزمة �ل�صورية وهذ� �صيفتح �الآفاق لرتميم �لعالقات وعودتها“. وك�صف �ل�صنو�ر عن �لعمل 

�لق�صام،  كتائب  من  مقاتلني  ي�صم  �لذي  �لفل�صطيني،  �لوطني  �لتحرير  “جي�ص  ت�صكيل  على 

.
و�رش�يا �لقد�ص، وكتائب �أبو علي م�صطفى، وكتائب �الأق�صى وغريها جنباً �إىل جنب“192
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من �أكرث  �صبط  من  متكنت  �الحتالل  �جلي�ص  قو�ت  �أن  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  متحدث  �أعلن   • 

�أن قو�ت �جلي�ص متكنت من �صبط  �إىل  2017، ولفت �لنظر  220 قطعة �صالح منذ بد�ية �صنة 

من  فيها  ما  كل  وم�صادرة  �لغربية،  �ل�صفة  �أنحاء  يف  �الأ�صلحة  لت�صنيع  ور�صة   35 و�إغالق 

�أدو�ت لت�صنيع تلك �الأ�صلحة، خالل تلك �لفرتة. كما مّت �عتقال ثمانية فل�صطينيني �أحدهم من 

.
193

حركة حما�ص

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص: “�إننا ن�صعى الأن يعي�ص �صعبنا بكر�مة و�صيادة   •

يف دولته �لفل�صطينية �مل�صتقلة على حدود �لعام 1967 بعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية“. و�أ�صاف: 

قر�ر�تها  لتطبيق  �الإ�صالمية،  للقمة  �حلالية  �لدورة  تر�أ�ص  �لتي  تركيا  دور  على  “نعول 
�خلا�صة بالقد�ص وبت�صويت جميع دول منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف �ملحافل �لدولية ل�صالح 

.
194

فل�صطني“. كما ثّمن عبا�ص �لدعم �القت�صادي �لرتكي للعديد من �مل�رشوعات

�إعمار  �إعادة  مّت  �إنه  �حل�صاينة  حممد  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  قال   •

75l% من �ملنازل �لتي دمرت خالل حرب 2014 على قطاع غزة. و�أ�صاف �حل�صاينة، خالل 

موؤمتر �صحفي عقده يف مقر �لوز�رة بغزة، �أنه “يف حال توفر مبلغ 150 مليون دوالر، فاإننا 

خالل �صتة �أ�صهر �صننتهي ب�صكل كامل من ملف �إعمار �ملنازل �ملهدمة يف �لعدو�ن �الأخري على 

 .
غزة“195

�أفرجت �ل�رشطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة عن خم�صمئة �صجني �صمن م�رشوع فّك �لغارمني   •

�للجنة  و�إ�رش�ف  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  الإغاثة  �الإمار�تية   - �مل�رشية  �للجنة  من  بدعم   ،2017

.
�لوطنية للتنمية و�لتكافل �الجتماعي “تكافل“196

�أعلن وزير �لثقافة �لفل�صطيني �إيهاب ب�صي�صو عن �إطالق م�رشوع �ملكتبة �لوطنية �لفل�صطينية   •

من ق�رش �ل�صيافة يف ر�م �هلل، م�صدد�ً على حيوية هذه �ملبادرة �لثقافية �لوطنية. وك�صف �لوزير 

�أن من بني �أهد�ف �ملكتبة �لوطنية، �لعمل على ��صتعادة �الأمالك و�حلقوق �لثقافية �لفل�صطينية 

.
197

�لتي نهبها �الحتالل منذ 1948، ومنها �لكتب و�لوثائق و�ل�صحف �لفل�صطينية

�خلم�صني  �لذكرى  الإحياء  �حتفال  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

وبعقالنية  بر�صد  يتحلى  ب�صكل  بذلك  ونقوم  ونعززه،  �ال�صتيطان  “ن�صون  لال�صتيطان: 

يتم  لالأبد، ولن  “�إىل هنا، و�صنبقى هنا  قد عادو�  �مل�صتوطنني  �أن  ومب�صوؤولية“. و�صدد على 

�لقيام باقتالع بلد�ت يف �أر�ص �إ�رش�ئيل بعد �ليوم، وعلى فكرة، قد ثبت �صابقاً باأن هذ� )�قتالع 

بلد�ت �إ�رش�ئيلية( ال ي�صاعد يف حتقيق �ل�صالم“، م�صري�ً �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ قد �قتلعت “بلد�ت 

وعلى ماذ� ح�صلنا باملقابل؟ ح�صلنا على �صو�ريخ �أطلقت علينا. هذ� لن يتكرر. وهناك �صبب 

.
�آخر لقيامنا ب�صون وبرعاية هذ� �ملكان، وهو الأن هذ� �ملكان ي�صوننا“198
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2014 �أظهرت قدر�ت  قال قائد �ملدر�صة �لع�صكرية لل�صباط بجي�ص �الحتالل، �إن حرب غزة   •

�لبحر،  �لت�صلل عب  �لبحري، مما مّكن مقاتليها من  �ملجال  يف  �لع�صكرية، خ�صو�صاً  حما�ص 

ويف �الأعو�م �لثالث �ملا�صية �لتي �أعقبت �حلرب تز�يدت خطورة �لتهديد�ت على “�إ�رش�ئيل“، 

و�أ�صاف: “و�صلنا لقناعة مفادها �أن ميز�ن �لقوى �لذي �صاد بني �إ�رش�ئيل وحما�ص قد تغري 

.
فعالً“199

�أجرى �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�ص حمادثات مع �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني،   •

يف �إطار زيارته �الأوىل �إىل �ل�رشق �الأو�صط، ودعا �إىل �إقر�ر حّل �لدولتني، متحدثاً عن “حلمه“ 

.
200

بال�صالم، وقال �إن �ال�صتيطان �أحد �أهم �لعر�قيل �لتي تقف �أمام �إمتامه

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، خالل �جتماعه باالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة:   •

�إ�رش�ئيليني، وت�صع �رشوطاً غري و�قعية قبالة �حلكومة  “حما�ص تتم�صك بجنديني ومدنيني 
�ل�صلطة  �إىل �صفقة جديدة“. و�تهم ليبمان رئي�ص  �لتو�صل  �الإ�رش�ئيلية، و�لتي حتول دون 

�لفل�صطينية حممود عبا�ص بال�صلوع يف تفاقم �الأو�صاع �الإن�صانية يف غزة، وهي �الإجر�ء�ت 

�لتي من �صاأنها �أن توؤدي �إىل تدهور �الأو�صاع و�ملو�جهة �لع�صكرية بني حما�ص و“�إ�رش�ئيل“، 

�لد�خلية ل�صاحله، وم�صتعد لتقدمي  �لفل�صطينية  �أن عبا�ص يوظف �ل�رش�عات  �إىل  �لنظر  الفتاً 

.
201

�أهايل غزة لهذه �لغاية

حّد  و�صع  �الإ�رش�ئيلية  �الإد�رة  على  ينبغي  �إنه  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

للمحاوالت �لر�مية لتقوي�ص حّل �لدولتني. و�أكد �لرئي�ص �لرتكي �أن طريق “�ل�صالم“ �لد�ئم يف 

�ملنطقة ير من خالل �إقامة دولة فل�صطني م�صتقلة ذ�ت �صيادة. و�أ�صار �أردوغان �إىل �أنه �عتبار�ً 

للفل�صطينيني  �الإلكرتونية  �لتاأ�صرية  منح  بالده  �صتتيح   2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  من 

.
202

لدخول �الأر��صي �لرتكية

الثالثاء، 2017/8/29

�الأق�صى  �مل�صجد   ،Shuli Mualem معلم  و�صويل  جليك  يهود�  �لكني�صت،  ع�صو�  �قتحم   •

�ملبارك، بحر��صة من قو�ت �الحتالل �خلا�صة و�أفر�د �رشطة �الحتالل. وقال ع�صو �لكني�صت 

�إن �ملخطط �الإ�رش�ئيلي لتق�صيم �مل�صجد �الأق�صى زمانياً ومكانياً ما ز�ل قائماً.  �أحمد �لطيبي 

وقال �لطيبي، يف موؤمتر �صحفي عقده يف �رشقي �لقد�ص تعقيباً على �قتحام ع�صَوْي �لكني�صت 

للم�صجد: “هم يريدون تهويد �لقد�ص وتق�صيم �مل�صجد �الأق�صى زماناً ومكاناً، وعندما يفعلون 

وتابع  و�لعامل“.  �لدويل  �ملجتمع  ي�صللون  و�إمنا  �حلقيقة،  يقولون  ال  فاإنهم  وينكرون،  ذلك 

“هذه ر�صالة من نتنياهو للعامل و�لفل�صطينيني ولالأردن، �صاحبة �لرعاية، وعندما  �لطيبي: 
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�الأق�صى  �مل�صجد  تق�صيم  باجتاه  وي�صعون  يريدون  حكومته  يف  ووزر�ء  نتنياهو  �إن  نقول 

.
زمانياً ومكانياً، فاإن هذ� هو �لدليل �ليوم“203

بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ت�رشيحات  ردينة  �أبو  نبيل  �لرئا�صة  با�صم  �لناطق  د�ن   •

و�صماحه  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  با�صتمر�ر  فيها  تعهد  �لتي  نتنياهو، 

.
204

الأع�صاء �لكني�صت �الإ�رش�ئيلية �قتحام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

غزة،  لقطاع  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  بزيارة  حما�ص  حركة  رحبت   •

وطالبته ببذل كل �جلهد �ملمكن لرفع �حل�صار عن �لقطاع، و�عتماد �لب�مج �الإغاثية و�لتنموية 

.
205

ومتويلها الإنقاذ �لقطاع من �ملاأ�صاة �الإن�صانية �لتي يعي�صها

قال وزير �لدفاع �أفيجدور ليبمان �إن جتميد خطة �لبناء للفل�صطينيني يف قلقيلية كان خطاأ،   •

�الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  يف  جديد  من  للنقا�ص  لطرحها  موعد  حتديد  بعد  يتم  مل  و�إنه 

�لقانون  مل�رشوع  رف�صه  ليبمان  و�أكد  )كابينت(.  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر 

�ال�صتيطاين  بامل�رشوع  �صي�رش  الأنه  �مل�صتعمر�ت،  لبع�ص  �لقانوين  �لو�صع  بتنظيم  �خلا�ص 

�ل�رشعية  �صبغة  �صي�صفي  �لقانون  هذ�  م�رشوع  �أن  �إىل  و�أ�صار  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �ليهودي 

.
206

على ع�رشة �آالف مبنى فل�صطيني، وعلى �ألفي مبنى فقط يف �مل�صتعمر�ت

15 مري�صاً من �صكان قطاع غزة، منذ  �أظهرت معطيات ملركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان وفاة   •

.
207

بد�ية �صنة 2017؛ بعدما حرمتهم قو�ت �الحتالل �لت�صاريح �لالزمة لل�صفر وتلقي �لعالج

ح�صل 174 من �صكان �رشقي �لقد�ص على �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية منذ بد�ية �صنة 2017، من بني   •

530 طلباً مقدماً، وفقاً ملعطيات �صلطة �ل�صكان و�لهجرة �لتابعة لوز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية، 

.
مقابل ح�صول 9 من بني 1,102 �صخ�صاً قامو� بتقدمي طلب للجن�صية يف �صنة 2082016

و�صل �إىل �لقاهرة �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى م�رش ديفيد غوفرين David Govrin ال�صتئناف   •

.
209

ن�صاطه ب�صكل د�ئم، بعد غياب نحو ثمانية �أ�صهر

رئي�ص  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  قال   •

�لكامل  �ملتحدة  �الأمم  �لتز�م  عن  بقوة  �أعّب  �أن  “�أريد  �هلل:  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء 

و�نتقد  �لدولتني“.  حّل  حتقيق  �أجل  من  �صيء  بكل  بالقيام  �لكامل،  �ل�صخ�صي  و�لتز�مي 

.
غوتريي�ص �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية قائالً، �إنها “غري قانونية مبوجب �لقانون �لدويل“210

�أعادت قيادة مكافحة �الإرهاب يف �ل�رشطة �لبيطانية فتح �لتحقيق، يف مقتل ر�صام �لكاريكاتري   •

�لفل�صطيني ناجي �لعلي، قبل ثالثني عاماً باإطالق �لنار عليه يف �أحد �صو�رع لندن. وطلبت من 

�أّي �صخ�ص لديه معلومات حول �مل�صلح ورجل ثان ٍ�صوهد الحقاً يبتعد ب�صيارته عن �ملكان، 
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�أن يتقدم بها. وت�صعر �ل�رشطة �لبيطانية �أنه مع تغري �لتحالفات مبرور �لوقت فاإن �أ�صخا�صاً 

.
211

لديهم معلومات ومل يتمكنو� من �الإدالء بها يف 1987، رمبا يتقدمون بها �الآن

مدينة  و�صط  يف  م�صتوطن  �ألف  نحو  منح  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قرر   •

للم�صتوطنني  ي�صمح  �جلديد  و�لرتتيب  �ملدينة.  يف  �لفل�صطينية  �لبلدية  عن  ��صتقالالً  �خلليل 

باحل�صول على خدماتهم، و�لتي ت�صمل �ملياه و�خلدمات �لبلدية، مبا�رشة من �الإد�رة �ملدنية 

.
212

�الإ�رش�ئيلية، �لذر�ع �ملدين لوز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية

االأربعاء، 2017/8/30

�ملتحدة يف حال  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  �الأمريكية بوقف متويل جمل�ص حقوق  �الإد�رة  هددت   •

ن�رش “�لقائمة �ل�صود�ء“ لل�رشكات �لعاملية �لتي تعمل يف �مل�صتعمر�ت يف �الأر��صي �لتي �حتلتها 

 .
“�إ�رش�ئيل“ �صنة 2131967

قال ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف �حلركة، عز�م �الأحمد �إن   •

قاعدة  على  �مل�صاحلة،  تنفيذ  و�رشعة  �النق�صام  الإنهاء  �لرتكية  باالأفكار  رحبت  فتح  حركة 

 .2011/5/4 �لقاهرة يف  مّت بني حركتي فتح وحما�ص برعاية م�رشية ووّقع يف  �لذي  �التفاق 

هنالك �أن  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أبلغ  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  “�لرئي�ص  �إن  �الأحمد   وقال 

5 ماليني دوالر �صتقدم لل�صعب �لفل�صطيني لتغطية ثمن �لكهرباء يف قطاع غزة، ونحن رحبنا 

.
بذلك، الأنه م�صاعدة من تركيا لل�صعب �لفل�صطيني ولي�ص ل�صلطة �النقالب“214

“�أعلم �أن  قال وزير �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص كتلة �لبيت �ليهودي، نفتايل بينيت:   •

لن  هذ�  باأن  للجميع  �ليوم  �لو��صح  من  ولكن  فل�صطينية،  دولة  روؤية  عن  حتدثو�  من  هناك 

�أن ذلك لن يحدث فقد حان �لوقت لتغيري �لو�قع“. وقال بينيت، خالل موؤمتر  يحدث، ومبا 

ُنظم مبنا�صبة مرور �أربعني عاماً على �إن�صاء م�صتعمرة بيت �إيل: “لن يوقفنا �أحد: روؤيتنا هي 

.
مليون �صخ�ص يف يهود� و�ل�صامرة )�ل�صفة �لغربية(“215

يف يقبعون  �أ�صري   6,500 �إن  قر�قع  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قال   • 

24 �صجناً ومع�صكر�ً ومركز توقيف لالحتالل. و�أو�صح �أن حاالت �العتقال منذ بد�ية �صنة 

4,000 حالة  �إىل  2017 كانت غري م�صبوقة ومت�صاعدة عن �ل�صنو�ت �ل�صابقة، حيث و�صلت 

.
216

�عتقال، منهم �أكرث من 850 حالة يف �صفوف �لقا�رشين

ت�صري معطيات د�ئرة �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي �إىل �أن عدد �مل�صلمني يف �الأر��صي �ملحتلة   •

ن�صمة،   1,534,000 �إىل   2016 �صنة  يف  و�صل  �لقد�ص،  �رشقي  �إىل  باالإ�صافة   ،1948 �صنة 

ي�صكلون ما ن�صبته 17.7l% من �صكان “�إ�رش�ئيل“. وبح�صب �ملعطيات فاإن �لقد�ص هي �ملدينة 
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�لتي يعي�ص فيها �أكب عدد من �مل�صلمني، حيث ي�صل عددهم �إىل 320 �ألفاً، ي�صكلون ما ن�صبته 

36.2l% من �صكان �ملدينة، و21l% من جممل عدد �ل�صكان �مل�صلمني، ويلي �لقد�ص مدينة رهط 

.
217

يف �لنقب، و�لتي ي�صل عدد �صكانها �إىل 64.3 �ألف م�صلم

�هلل  ر�م  يف  �لبغوثي  حممد  �لفل�صطيني  �ل�صعبي  �ملغني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت   •

على خلفية �أد�ئه و�صلة غنائية ت�صيد بعمر �لعبد منفذ عملية حلمي�ص يف متوز/ يوليو 2017، 

.
218

و�لتي �أدت �إىل مقتل ثالثة م�صتوطنني

�ملفرو�ص  �حل�صار  برفع  “�إ�رش�ئيل“  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  طالب   •

على قطاع غزة، وحت�صني ظروف حياة �ل�صكان. وقال غوتريي�ص، يف موؤمتر �صحفي عقده 

�أطالب  �أنا  “غزة تريد حلوالً مل�صاكلها، ولكن يف نف�ص �لوقت  يف بيت الهيا �صمال قطاع غزة: 

�ملجتمع �لدويل بالدعم �الإن�صاين لقطاع غزة، و�أقول �إنه بالن�صبة لالأو�صاع يف قطاع غزة، فعالً 

.
219

ماأ�صاوية“، و�أعلن عن �لتبع باأربعة ماليني دوالر ملوظفي �الأونرو� ولب�جمها �لطارئة

يف �إطار �لتعاون �الأمني و�لع�صكري �ملطرد بني “�إ�رش�ئيل“ و�لهند، ت�صلّم وزير �لدفاع �لهندي   •

�أرون جايتلي Arun Jaitley �أول �صاروخ من طر�ز �أل �آر �أ�ص �أي �أم LRSAM، وهو �صاروخ 

بر�ك 8 �أو Barak 8 �مل�صمم ل�صالح �لبحرية، وذلك يف �حتفال نظم يف مدينة حيدر �أباد. ويف 

كلمته يف �الحتفال، �متدح �لوزير �لهندي �لتعاون مع “�إ�رش�ئيل“ يف تطوير �لتكنولوجيا، وقال 

.
220

�إنه “يوم تاريخي“ بالن�صبة للهند

�أعلنت كبى �لنقابات �لعمالية يف �لقطاع �خلا�ص يف كند� )يونيفور Unifor(، و�لتي متثل �أكرث   •

حلّق  وتاأييدها  “�إ�رش�ئيل“،  ملقاطعة  م�صاندتها  �لقطاعات،  خمتلف  يف  ع�صو  �آالف   310 من 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري. جاء هذ� �لقر�ر خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي للنقابة �لذي ُعقد 

.
221

يف مقاطعة مانيتوبا يف كند�

اخلمي�س، 2017/8/31

نفى مو�صى �أبو مرزوق، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �صحة �الأنباء �لتي حتدثت   •

عن ت�صليم �للجنة �الإد�رية بغزة للجنة �لتكافل �لوطني و�الإ�صالمي، م�صري�ً �إىل �أن حما�ص لي�ص 

�أبو مرزوق  �إد�رة غزة حلكومة فل�صطينية متفق عليها. و�صدد  مطروحاً لديها �صوى ت�صليم 

�أن حركته لي�صت مع �أي �إجر�ء ُيعمق �النق�صام �لفل�صطيني، و�أن عمل جلنة �لتكافل �لوطني 

.
222

و�الإ�صالمي حم�صور يف جانب من �خلدمات �الإن�صانية و�الإغاثية

�صحايا  من  لعائالت  دم“  “ق�صايا  ت�صوية  غزة  قطاع  يف  �ملجتمعية  �مل�صاحلة  جلنة  �أنهت   •

.
�النق�صام �لذين كانو� �صقطو� خالل �أحد�ث �القتتال بني �صنتي 2006 و2232007



370

اليوميات الفل�سطينية

�إ�رش�ئيلية  �إىل د�خل قاعدة ع�صكرية  �أن جمهولني متكنو� من �لت�صلل  ذكر موقع و�ال �لعبي   •

يف �لنقب، و�رشقة 15 �ألف ر�صا�صة. و�أ�صار �ملوقع �إىل تكر�ر عمليات �ل�رشقة د�خل �لقو�عد 

.
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�لع�صكرية بالنقب و�ل�صمال، ما دفع قادة �جلي�ص لتعزيز �إجر�ء�ت �الأمن فيها

�ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  م�صوؤول  بت�رشيحات  �ملتحدة  �لواليات  نددت   •

�ل�صفرية  وقالت  �الأ�صلحة.  ت�صدير  حظر  بانتهاك  �عرت�فاً  وعدَّته  للحركة،  �إير�ن  “دعم“  عن 

�الأمريكية لدى �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إن �إير�ن �أظهرت “وجهها �حلقيقي“ من خالل �إ�صالح 

.
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عالقاتها مع حما�ص، وعلى �ملجتمع �لدويل حما�صبتها، وفق تعبريها






