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اجلمعة، 2017/9/1

دعا رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي باالإنابة �أحمد بحر “�أبناء �أمتنا و�صعبنا �لفل�صطيني �إىل توحيد   •

يف  �الأ�صحى  عيد  خطبة  خالل  بحر،  ودعا  �الإ�رش�ئيلي“.  �الحتالل  �إنهاء  �أجل  من  �ل�صفوف 

قال  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  �إىل  ر�صالة  ووجه  حقيقية،  م�صاحلة  �إىل  غزة،  بقطاع  �ل�رش�يا  �صاحة 

فيها: “ندعوكم يف يوم �لعيد �أن تتوجهو� لوحدة �أبناء �صعبنا و�أن ترتكو� �لتن�صيق �الأمني و�أال 

.
تالحقو� �ملقاومة، و�أن تفكو� �حل�صار، و�أال تالحقو� �ملر�صى و�أبناء �ل�صعب يف �أرز�قه“1

قال مفتي لبنان �ل�صيخ عبد �للطيف دريان �إن “�لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى يتعر�صان لهجمة   •

تهويدية �رش�صة من قبل �لعدو �الإ�رش�ئيلي“. ودعا دريان، يف خطبة عيد �الأ�صحى يف بريوت، 

“�مل�صلمني �إىل عدم ترك ق�صيتهم �الأ�صا�صية وهي ق�صية فل�صطني“، وقال: “�علمو� �أن ال كر�مة 
 .

للعرب و�مل�صلمني ما د�مت �أر�ص فل�صطني حمتلة“2

ال�صبت، 2017/9/2

منح   2017/8/29 يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قر�ر  حميد  كامل  �خلليل  حمافظ  و�صف   •

.
�مل�صتوطنني يف �ملدينة �صلطة �إد�رة �صوؤونهم “باأنه �الأخطر منذ عام 1967“3

�أحد  قرب  طعن  لعملية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �إحباط  �لعا�رشة  �لعبية  �لقناة  زعمت   •

�إن  �الإلكرتوين،  موقعها  عب  �لقناة،  وقالت  �هلل.  ر�م  غربي  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلو�جز 

ح�صمونئيم،  حاجز  قرب  عمرها،  من  �ل�صتني  يف  فل�صطينية  �صيدة  �عتقلت  �جلي�ص  من  قو�ت 

.
�لقريب من م�صتعمرة موديعني، عقب تقدمها باجتاه �جلنود وهي حتمل “�صكيناً“4

االأحد، 2017/9/3

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على تخ�صي�ص مو�زنة قدرها 60 مليون �صيكل )نحو 17 مليون  • 

دوالر( بهدف ��صتئناف �أعمال �لبنى �لتحتية الإقامة م�صتعمرة جديدة �صمال �رشق ر�م �هلل، 

.
5
حتت ��صم عميحاي، الإ�صكان م�صتوطني �لبوؤرة �ال�صتيطانية عمونا

طالب �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �ملجتمع �لدويل،   •

وعلى ر�أ�صه �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتاد �الأوروبي ورو�صيا و�الأمم �ملتحدة، بالتحرك 

�لعاجل و�لفوري التخاذ �إجر�ء�ت عملية وملمو�صة الإلز�م “�إ�رش�ئيل“ بالرت�جع �لفوري عن 
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�مل�صتوطنني  �صوؤون  �إد�رة  جمل�ص  ت�صكيل  ب�صاأن  �تخذته  �لذي  �لعن�رشي  �لع�صكري  �لقر�ر 

�إد�رة �صوؤونهم  “�صلطة  Municipal Services Administration يف مدينة �خلليل ومنحهم 

.
�لبلدية“6

�صّد  �لفل�صطينيني  �ل�صبان  ع�رش�ت  نظمها  م�صرية  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمعت   •

�ال�صتيطان يف �لبلدة �لقدية من مدينة �خلليل، �حتجاجاً على قر�ر �صلطات �الحتالل �ل�صماح 

.
7
للم�صتوطنني يف �ملدينة بت�صكيل جمل�ص الإد�رة �صوؤونهم

االإثنني، 2017/9/4

قال �ل�صيخ عكرمة �صبي، خطيب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك ورئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا،   •

�الحتالل  �نتهاكات  من  يالقونها  �لتي  �ملعاناة  نتيجة  �جلمر  على  يقب�صون  �ملقد�صيني  �إن 

ففيهم  �صعبة؛  ظروف  يف  �لفل�صطينيني  على  ير  �الأ�صحى  عيد  �إن  �صبي  وقال  �لظاملة. 

�ملناطق  �صائر  عن  ومعزولة  حما�رشة  �ملقد�صة  و�ملدينة  و�الأ�رشى،  و�جلرحى  �ل�صهد�ء 

�لفل�صطينية �ملحتلة وال فرحة للعيد، الفتاً �لنظر �إىل �أنه �كتُفي باأد�ء �ل�صعائر �لدينية من �ل�صالة 

.
8
و�الأ�صاحي، م�صدد�ً على �أن فرحة �لعيد لن تكتمل �إال بزو�ل �الحتالل

�لرئي�ص  �إعالن  عند  معروفة  تكن  مل  جديدة،  معلومات  عن  تركيا  يف  فل�صطني  �صفارة  �أعلنت   •

�لفل�صطيني  �جلو�ز  حملة  منح  عن   ،2017 �أغ�صط�ص  �آب/  نهاية  يف  �أردوغان  طيب  رجب 

تاأ�صري�ت دخول �إلكرتونية. وقال فائد م�صطفى، �ل�صفري �لفل�صطيني يف �أنقرة، �إن قر�ر منح 

�لفيز�  حلاملي  و�إمنا  �لفل�صطيني  �جلو�ز  حاملي  جلميع  يكون  لن  �الإلكرتونية  �لتاأ�صري�ت 

�الأمريكية، و�الأوروبية )�ل�صنجن Schengen(، و�لبيطانية و�الإيرلندية، �أو من معهم �إقامات 

.
9
يف تلك �لدول

�لوقائي  �الأمن  جهاز  �ملظامل“  “ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة  طالبت   •

�لفوري  وباالإفر�ج  و�ل�صحفيني،  �ملو�طنني  ��صتدعاء  عن  بالتوقف  لها،  بيان  يف  �لفل�صطيني، 

“جتمع  �إذ�عة منب �حلرية مبدينة �خلليل �أين �لقو��صمي، ورئي�ص  �إد�رة  عن رئي�ص جمل�ص 

.
10

�صباب �صّد �ال�صتيطان“ يف حمافظة �خلليل عي�صى عمرو

�الأ�صري  فتح  حركة  يف  �لقيادي  زوجة  �لبغوثي،  فدوى  �ملحامية  �الحتالل  �صلطات  َمنعت   •

دعمها  ب�صبب  �الأمني،  �ملنع  بحجة   ،2019 �صنة  حتى  زوجها  زيارة  من  �لبغوثي،  مرو�ن 

.
11

ملوقف �الأ�رشى يف �الإ�رش�ب عن �لطعام، بح�صب ما كتبت عب ح�صابها على �لفي�صبوك

 Avichai مندلبليت  �أفيحاي  �لعام  و�لنائب  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لق�صائي  �مل�صت�صار  و�فق   •

يف  معه  للتحقيق  �صتاينتز  يوفال  �لطاقة  وزير  ��صتدعاء  �ل�رشطة  طلب  على   Mandelblit
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�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  قامت  �الأملانية. كما  �لغو��صات  بق�صية �صفقة  تتعلق  ف�صاد“  “�صبهات 
باحتجاز �صتة م�صوؤولني على خلفية �لتحقيقات يف �لق�صية ذ�تها، بينهم مقربون من رئي�ص 

.
12

�لوزر�ء بنيامني نتنياهو، وقادة ع�صكريون �صابقون

�جلريح  �الأ�صري  ��صت�صهاد  و�ملـحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قر�قع،  عي�صى  �أعلن   •

“هد��صا عني كارم“ يف �لقد�ص، مـتاأثر�ً  ر�ئد �ل�صاحلي يف ق�صم �لعناية �ملـكثفة فـي م�صت�صفى 

“�إ�رش�ئيل“  قر�قع  وحّمل   .2017/8/6 يف  �عتقاله  لـحظة  بـها  �أ�صيب  �لتي  �حلرجة  بجروحه 

�مل�صوؤولية عن ��صت�صهاد �ل�صاحلي، و�تهمها باإعد�مه باإطالق �لر�صا�ص �حلي عند �عتقاله من 

.
13

م�صافة �صفر

الثالثاء، 2017/9/5

�أم هارون  ُكبّانيّة  طردت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بالقوة عائلة �صما�صنة من منزلها يف   •

يف حي �ل�صيخ جر�ح و�صط مدينة �لقد�ص �ملحتلة، بعد �صدور قر�ر باال�صتيالء عليه، ل�صالح 

.
14

جمعيات ��صتيطانية متطرفة

�لتقى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، يف مكتبه مبدينة   •

Peter Maurer. وتطرق �ل�صنو�ر  غزة، رئي�ص �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر بيرت ماورير 

�لفل�صطينيني.  �الأ�رشى  معاناة  وبنّي  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �ل�صعبة  �الإن�صانية  لالأو�صاع 

معايري تطبيق  من  للتاأكد  �الأحمر  �ل�صليب  �أمام  �ملوؤ�ص�صات  جميع  فتح  على  �ل�صنو�ر   و�أكد 

.
15

�لقانون �لدويل �الإن�صاين

�أجرى رئي�ص �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر بيرت ماورير، خالل زيارته لقطاع غزة، لقاء�ت   •

مع �أهايل �الأ�رشى، ومز�رعني، و�صيادين، وحقوقيني، و�أكادييني جامعيني، وذلك لالطالع 

.
16

على �لو�صع �الإن�صاين يف �لقطاع

�صجون  يف  �الأ�رشى  �إن  يو�صف:  ح�صن  �ملحرر،  �الأ�صري  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  �لنائب  قال   •

�الأحر�ر“،  “وفاء  �صفقة  غر�ر  على  “م�رشفة“  تبادل  ب�صفقة  ياأملون  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�ملوؤ�ص�صة  قبل  من  و��صحاً  تق�صري�ً  هناك  �أن  على  و�صدد  �ل�صجان.  قيد  من  مع�صمهم  تفك 

.
17

�لر�صمية �لفل�صطينية �لتي متثلها �ل�صلطة يف �ل�صفة جتاه ق�صية �عتقال �لنو�ب

�لوقائي  �الأمن  جهاز  م�صوؤول  مكتب  مدير  �عتقال  عن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  ك�صف   •

�لفل�صطيني يف جنني �ل�صابط جالل ناجي �ل�صويطي، يف 2017/8/17، بتهمة �لتحري�ص عب 

.
18

�لفي�صبوك �صّد �الإ�رش�ئيليني

�إن  �مل�صرتكة،  �لعربية  �لقائمة  يف  �لقد�ص  جلنة  رئي�ص  �لطيبي،  �أحمد  �لكني�صت  يف  �لنائب  قال   •

�ملقد�صيني،  �إر�دة  لك�رش  �ملتطّرفة،  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�صنّها  �لتي  �لبائ�صة  “�ملحاوالت 
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�لبيت  على  لليهود  ملكية  بوجود  �الدعاء  “�إن  قائالً:  وتابع  و�لزو�ل“.  �لف�صل  �إىل  م�صريها 

الأ�صحابها  تابعة  �لغربية  �لقد�ص  يف  �ملنازل  مئات  �إن  بالقول  يقابل  �أن  يجب   48 نكبة  قبل 

�لفل�صطينيني قبل �لنكبة، و�ُصلبت منهم بعدها، وما ز�لو� يتلكون �أور�قاً ثبوتية وطابو بهذه 

.
�ملنازل“19

�أ�صدرت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية تقرير�ً حول �أعد�د �ل�صحايا و�ملعتقلني   •

و�ملحا�رشين �لفل�صطينيني منذ بدء �الأحد�ث يف �صورية �صنة 2011. ووفق �لتقرير فاإن ح�صيلة 

3,571، بينهم  �إىل  �لعمل من توثيقهم و�صلت  �لذين متكنت جمموعة  �لفل�صطينيني  �ل�صحايا 

198 الجئاً والجئة فل�صطينياً ق�صو� يف �صورية  �أّن  �إىل  �لعمل  �مر�أة. و�أ�صارت جمموعة   462

يف  �ملعتقلون  �أما  �ملحا�رش.  �لريموك  خميم  من  �أغلبهم  �لطبية،  و�لرعاية  �لغذ�ء  نق�ص  نتيجة 

.
20

�صجون �لنظام من �لفل�صطينيني فو�صل عددهم �إىل 1,633، بينهم 103 ن�صاء

�حل�صور  �إ�صعاف  �إىل  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �لقد�ص،  يف  �مل�صيحية  �لكنائ�ص  روؤ�صاء  قال   •

“�نتهاكات  ب�صاأن  قلقهم  عن  م�صرتك،  بيان  يف  �لكنائ�ص،  روؤ�صاء  وعّب  �ملدينة.  يف  �مل�صيحي 

�لكنائ�ص  �ملقد�صة وي�صمن حقوق  �ملو�قع  �لذي يحكم  )�ل�صتاتيكو(  �لر�هن  للو�صع  �إ�رش�ئيل 

.
و�متياز�تها“21

ر�أي،  ق�صايا  يف  مو�طنني  العتقال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دولية  حقوقية  منظمات  �نتقدت   •

�الإن�صان حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية  وذكرت  فور�ً.  عنهم  باالإفر�ج   وطالبت 

Office of the High Commissioner for Human Rights )OHCHR(l، يف بيان لها: “�إن 

�ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من   19 �ملادة  مبوجب  مكفول  �لتعبري  حرية  يف  �حلّق 

 .“2014 و�ل�صيا�صية، وهي معاهدة ملزمة حلقوق �الإن�صان �صدقت عليها فل�صطني طوعاً يف 

�الإن�صان  حقوق  مد�فعي  �أحد  “�عتقال  فيه  عدَّت  بياناً  �لدولية  �لعفو  منظمة  �أ�صدرت  كما 

�لفل�صطينيني النتقاده �ل�صلطات �لفل�صطينية على �لفي�صبوك مبثابة هجوم م�صني على حرية 

.
�لتعبري“22

�أكد وزير �القت�صاد �لفرن�صي برونو لومري Bruno Le Maire �أن فرن�صا تنوي �الإبقاء على   •

م�صاعد�تها �ملقدمة لل�صلطة �لفل�صطينية ل�صنة 2018، كما كانت عليه يف �صنة 2017، على �لرغم 

.
23

من �لقيود يف �مليز�نية �لوطنية

رئي�صة   Esther Hayut حيوت  �إ�صتري  �لقا�صية  �الإ�رش�ئيلية  �لق�صاة  تعيني  جلنة  �نتُخبت   •

حيوت  و�صتبد�أ   .Miriam Naor ناوؤور  مرمي  للقا�صية  خلفاً  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  للمحكمة 

ملدة  �لعليا  �ملحكمة  رئا�صة  و�صتتوىل   ،2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  باأو�خر  مهامها  مبز�ولة 

.
24

�صتة �أعو�م
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ووزيرة  �لدفاع،  ووزير  �حلكومة،  رئي�ص  �إىل  �للهجة  �صديد  خطاباً  بت�صيلم  منظمة  �أر�صلت   •

�لهدم  �أن  من  فيه  حذرت  �الإ�رش�ئيليني،  �ملدنية  �الإد�رة  ورئي�ص  �الأركان،  وورئي�ص  �لعدل، 

فاإنهم  تنفيذه  مّت  ما  �إذ�  و�أنه  حرب،  جرية  هي  �الأحمر  وخان  �صو�صيا  لتجمعات  �ملُخطط 

.
25

يتحملون �مل�صوؤولية �ل�صخ�صية عن تنفيذه

االأربعاء، 2017/9/6

قال �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �إن �لبناء �ال�صتيطاين   •

مع مقارنة   %85l بن�صبة   2017 �صنة  بد�ية  منذ  �رتفع  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف   �الإ�رش�ئيلي 

56 خطة  “�إ�رش�ئيل“ طرحت ما ال يقل عن  2016. وذكر عريقات، يف بيان �صحفي، �أن  �صنة 

.
لبناء 4,909 وحد�ت ��صتيطانية بني كانون �لثاين/ يناير و�آب/ �أغ�صط�ص 262017

�صدد �لقيادي يف حركة حما�ص حممود �لزهار على �أن حركته لن تتدخل يف �ل�صوؤون �لعربية   •

جانبنا  �إىل  وقف  ملن  �أوفياء  “نحن  وقال:  �جلهادية،  بو�صلتها  تنحرف  ال  حتى  �لد�خلية 

و�صاعدنا“. و�أ�صاف �لزهار، خالل لقاء مع ف�صائية �مليادين، �أن هناك �أنظمة حتيط بفل�صطني 

�لعرب و�لرئي�ص حممود  �لزعماء  �لفل�صطينيني وتعتقل من ي�صاعدهم، و�أن بع�ص  ال ت�صاعد 

.
27

عبا�ص ير�هنون على خروج �أهل غّزة بوجه �ملقاومة

�صادق رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، وباإجماع �للجنة �ملركزية حلركة فتح، على   •

ف�صل 35 من قياد�ت فتح نهائياً؛ من بينهم قادة ونو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي ممن ينا�رشون 

�لف�صل طردهم من وظائفهم يف  �ملف�صول من �حلركة حممد دحالن. وي�صمل قر�ر  �لقيادي 

 .
28

�خلدمة �لع�صكرية و�ملدنية، و�إلغاء �صفاتهم �لت�رشيعية ومهامهم �لتنظيمية

�صالح  قطعة   30 م�صادرة  جرت  �إنه  �أدرعي  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  با�صم  �لناطق  قال   •

من خمتلف �الأنو�ع، مبا فيها �صبع بنادق هو�ئية يف ر�م �هلل. و�أ�صاف قائالً: “يف �ملعركة �صّد 

4,218 دوالر[ و�صيارتني من جمعية خريية يف  ]نحو  �آالف دينار   3 حما�ص متت م�صادرة 

قطعة   250 م�صادرة  جرت  �إنه  �أدرعي  وقال  �إرهابية“.  ن�صاطات  لتمويل  ��صتعملت  �خلليل، 

.
�صالح منذ بد�ية 292017

 Bezalel Smotrich �صموتريت�ص  بت�صلئيل  �ليهودي  �لبيت  حزب  عن  �لكني�صت  ع�صو  قدم   •

�قرت�حاً خلطة حكومية “تق�صي على �لتطلعات �لوطنية �لفل�صطينية �إىل �الأبد“، على حّد قوله. 

�آلية حكومية تتوىل عملية تقدمي تعوي�صات �صخمة لتحفيز  وحتدث فيها عن مقرتح الإقامة 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  “حّل  �خلطة:  بنود  يف  وجاء  �لغربية.  �ل�صفة  من  �لهجرة  على  �لعرب 

وفر�ص �لقانون �الإ�رش�ئيلي على كافة مناطق يهود� و�ل�صامرة، وزيادة �ال�صتيطان وم�صاعفة 
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عدد �ل�صكان �ليهود يف يهود� و�ل�صامرة بثالثة �أ�صعاف على �الأقل“، د�عياً �إىل “�لق�صاء على 

.
�أي �أمل لقيام دولة فل�صطينية“30

�لدولية �للجنة  رئي�ص  مع  لقائه  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   • 

حركة  لدى  �الإ�رش�ئيليني  �الأ�رشى  عن  متحدثاً  �لقد�ص،  يف  ماورير  بيرت  �الأحمر  لل�صليب 

“نحن نتعامل مع وح�صية ال حتتمل؛ �حتجاز جثتي جنديني دون توفري معلومات  حما�ص: 

عن م�صريهما. ولي�ص �أقل �أهمية من ذلك، لدينا �إ�رش�ئيليان بريئان حمتجز�ن يف غزة، و�أنت 

.
طلبت بزيارتهما، ونحن طلبنا معلومات عن م�صريهما، ولكن مّت رف�ص �لطلبات“31

يوماً  تكن  مل  �لعربي  �لعامل  مع  “�إ�رش�ئيل“  عالقات  �إن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�أف�صل حاالً مما هي عليه �ليوم، و�أ�صاد بـ“�النفر�ج“ يف عالقة “�إ�رش�ئيل“ مع �لدول �ل�صنية 

�ملعتدلة يف �ملنطقة، �لتي �أقر نتنياهو باأن هذه �لعالقات مل ت�صل بعد �إىل مرحلة �عرت�ف �لدول 

بها ب�صكل علني. وقال نتنياهو لدبلوما�صيني �إ�رش�ئيليني، خالل حفل “رفع نخب“ مبنا�صبة 

عيد ر�أ�ص �ل�صنة �ليهودية يف وز�رة �خلارجية يف �لقد�ص، �إن �لتعاون بني “�إ�رش�ئيل“ و�لبلد�ن 

.
�لعربية قائم “بطرق عدة وعلى م�صتويات خمتلفة“32

قررت حمكمة �ل�صلح يف مدينة حيفا متديد �عتقال �ل�صيخ ر�ئد �صالح حتى �نتهاء �الإجر�ء�ت   •

تهم  فيها  له  ن�صبت  �صّده  �تهام  الئحة  �لنيابة  قدمت  �أن  بعد  �لقر�ر  وجاء  بحقه.  �لقانونية 

“�لتحري�ص على �لعنف و�الإرهاب يف ت�رشيحات �ألقاها عقب عملية �لقد�ص �لتي نفذها ثالثة 
يف  حمتجز�ً  ز�ل  ما  �إّنه  �ملحكمة،  يف  �صالح،  ر�ئد  �ل�صيخ  وقال  �لفحم“.  �أم  مدينة  من  �صبان 

يكن  وال  عليا،  جهات  من  قر�ر�ً  “هناك  �أن  و�أخبه  به  �لتقى  �ل�صجن  مدير  و�إن  مرحا�ص، 

.
نقلك“33

اخلمي�س، 2017/9/7

�الأجو�ء  من  ق�صفت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جلي�ص  تابعة  طائرة  �أن  �ل�صوري  �جلي�ص  �أعلن   •

�إىل  �أدى  ما  حماة،  ريف  يف  م�صياف  مدينة  من  بالقرب  له،  تابعاً  ع�صكرياً  موقعاً  �للبنانية 

�أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  ومَلّح  مادية.  خ�صائر  ووقوع  �ثنني،  عن�رشين  مقتل 

�لعا�رشة  �لقناة  نقلتها  ت�رشيحات  يف  وقال  �لهجوم،  عن  “�إ�رش�ئيل“  م�صوؤولية  �إىل  ليبمان 

�صيء  كل  و�صتفعل  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �صيناريو  لكل  م�صتعدة  “�إ�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلية: 

�خلطوط بتعدي  كانت  جهة  الأي  ت�صمح  لن  دم�صق...  �إىل  �إير�ن  من  �صيعي  ممر  وجود   ملنع 

.
�حلمر�ء“34
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قال رئي�ص �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر بيرت ماورير، يف موؤمتر �صحفي عقده يف �لقد�ص   •

�لنا�ص؛  لدى  �الأمل  فقد�ن  �لغربية  ولل�صفة  لغزة  زيارتي  خالل  �صعقني  “ما  �إن  �ملحتلة، 

�مل�صتوطنات  ب�صبب  �ل�صفة  يف  وفقد�نه  �ل�صعبة،  �الإن�صانية  �الأو�صاع  ب�صبب  غزة  يف  فقد�نه 

.
و�ال�صتيطان“35

و�لعاجل  �ل�رشيع  �لتحرك  ب�رشورة  �لدويل  �ملجتمع  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  طالب   •

�أغ�صط�ص  �آب/  �لروهينغا يف بورما بعد تعر�صهم ملجازر م�صتمرة منذ نهاية  لنجدة م�صلمي 

2017، على يد جي�ص ميامنار. و�صدد �أحمد بحر، �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي، يف 

وقفة ت�صامنية نظمها �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي يف قطاع غزة، �أن ما يح�صل يف بورما “عملية 

.
�إبادة جماعية للم�صلمني حتت �صمع وب�رش �لعامل“36

�لبلدة �لقدية  �إد�رة  �إن منح �مل�صتوطنني �صلطة  قال نائب رئي�ص حركة فتح حممود �لعالول   •

يف �خلليل حماولة من نتنياهو ال�صتثمار �ملناخ �ل�صائد لفر�ص �ملزيد من �لوقائع على �الأر�ص، 

.
37

م�صدد�ً على �أن �لباب �لفل�صطيني مغلق �أمام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

بـ“�للجنة  ُت�صمى  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، خالل �جلل�صة �الأوىل ملا   •

�إىل خارج  �الأفارقة  �ألف الجئ من   20 مّت طرد نحو  �إنه  �ملت�صللني“،  �لوز�رية ملعاجلة ظاهرة 

.
“�لبالد“38

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  �الأميني  عدد  باأن  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  معطيات  �أفادت   •

�لفل�صطينية بلغ نحو 90 �ألفاً يف �لفئة �لعمرية 15 عاماً فاأكرث، �أي بن�صبة 3.1l%. وذكر �جلهاز 

�أن هناك حتوالت و��صحة طر�أت على معدالت �الأمية خالل �لـ 19 عاماً �ملا�صية، حيث �أ�صارت 

�لبيانات �إىل �نخفا�ص كبري يف معدل �الأمية منذ �صنة 1997، �لتي بلغت 13.9l%. وقال �جلهاز 

�إن معدالت �الأمية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ُتعّد من �أقل �ملعدالت يف �لعامل، حيث بلغ معدل �الأمية 

عاملياً  �الأمية  معدل  وبلغ   ،2016 �صنة  يف   %24.8l �لعربية  �لدول  يف  فاأكرث  عاماً   15 �أفر�د  بني 

UNESCO لالإح�صاء  �ليون�صكو  معهد  بيانات  ح�صب   ،%13.8l فاأكرث  عاماً   15 �أفر�د   بني 

.
39Institute for Statistic (UIS)l

قال موقع �أن �آر جي �الإ�رش�ئيلي �إن �حلكومة �مل�رشية بد�أت م�رشوعاً لرتميم كني�ص يهودي   •

مالية  بكلفة  �الإ�صكندرية،  مدينة  يف  ميالدية   1354 �صنة  يف  بناوؤه  مّت  �إلياهو“،  “�لنبي  ُي�صمى 

تقدر مباليني �لدوالر�ت، على �لرغم من �أن �ملدينة ال ت�صم �صوى ثمانية يهود فقط معظمهم 

.
40

من �مل�صنني



386

اليوميات الفل�سطينية

اجلمعة، 2017/9/8

قال �لنائب جمال �خل�رشي، رئي�ص �للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، �إن �حل�صار �الإ�رش�ئيلي   •

ت�رشيح  يف  �خل�رشي،  وقال  �حلياة.  مناحي  كل  ي�صيب  �خلطرية  باآثاره  غزة  قطاع  �صّد 

�صحفي، �إن 80l% من �صكان �لقطاع يعي�صون حتت خّط �لفقر، ومعدالت �لبطالة بني �ل�صباب 

.
41ً

جتاوزت �لـ 60l%، وهما �لن�صبتان �الأعلى عامليا

�لوطني  باملجل�ص  تعرتف  ال  حركته  �إن  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  �لزهار،  حممود  قال   •

�صتكون  حما�ص  م�صاركة  دون  من  جديدة  تنفيذية  جلنة  ت�صكيل  و�إن  �حلايل،  �لفل�صطيني 

“فا�صلة“. ودعا لعقد جل�صة جديدة للمجل�ص وفق �التفاق �لذي �أبرم يف �لقاهرة �صنة 2011. 
دول  مع  عالقات  باإقامة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  تفاخر  �أن  و�أ�صاف 

.
42

عربية، يثل “مرحلة �صاذة“ من مر�حل تاريخ �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية

طالبت �لف�صائل �لفل�صطينية �ملجتمع �لدويل بالتدخل �لعاجل لوقف جر�ئم �الإبادة �لتي يرتكبها   •

جي�ص ميامنار. فقد طالب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية بو�صع حّد 

للجر�ئم �لتي ترتكب بحقهم، موؤكد�ً وقوف �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل جانبهم. كما دعت حركة 

�إىل حماية م�صلمي �لروهينغا. بدورها د�نت  �لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي  �جلهاد �الإ�صالمي، 

.
حركة فتح “�ملذ�بح �صّد �مل�صلمني يف ميامنار“43

دعت حركة �جلهاد �الإ�صالمي حركتي حما�ص وفتح �إىل �لرت�جع عن خطو�تهما �الأخرية من   •

�أجل حتقيق �مل�صاحلة. وقال �لقيادي يف �جلهاد خالد �لبط�ص: “ندعو �إخو�ننا يف حما�ص ل�صحب 

�لذر�ئع بحّل �للجنة �الإد�رية كبادرة ح�صن نية، وكا�صتجابة ملطلب �لقوى و�لنخب �لوطنية يف 

فل�صطني“. كما حّث �لبط�ص حركة فتح و�لرئي�ص حممود عبا�ص على “�لعودة عن �الإجر�ء�ت 

�لعقابية �ملفرو�صة بحّق �أبناء قطاع غزة كبادرة ح�صن نية من طرفهم“ جتاه جهود حتقيق 

.
44

�مل�صاحلة

�أبلغ حمامي �صارة نتنياهو  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �لنائب  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  قال بيان لوز�رة   •

��صتخد�م  ب�صوء  �تهامها  ب�صبب  للمحاكمة  تقديها  �إمكانية  يدر�ص  �أنه   Sara Netanyahu

�الئتمان  و�إ�صاءة  “�الحتيال  عب  �صخ�صية  منافع  على  ح�صولها  وب�صبب  �لعامة،  �الأمو�ل 

رئي�ص  مكتب  ميز�نية  من  عليها  �أنفقت  خا�صة،  ملاآدب  ثمينة  طعام  وجبات  طلب  ق�صية  يف 

�إقامة  مقري  يف  دوالر،  �ألف   102 نحو  �أي  �صيكل،  �ألف   359 نحو  قيمتها  وبلغت  �حلكومة، 

.
�لزوجني �لر�صمي و�خلا�ص“45

�أقيم يف مدينة رفح �لفل�صطينية حفل زفاف ملئتي �صاب و�صابة فل�صطينية، مببادرة جمتمعية،   •

.
46

وبرعاية حركة حما�ص
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�لعائدين  غزة  حجاج  لدخول  “��صتثنائياً“،  �حلدودي،  رفح  معب  �مل�رشية  �ل�صلطات  فتحت   •

من �ل�صعودية؛ بعد �أد�ء فري�صة �حلج. وقالت هيئة �ملعابر و�حلدود، �لتابعة لوز�رة �لد�خلية 

بغزة، يف بيان �صحفي: “�صيكون فتح �ملعب فقط لعودة 500 حاج دفعة و�حدة، ولن ي�صمح 

.
بعودة �لفل�صطينيني �لعالقني يف �جلانب �مل�رشي“47

�إخالء عائلة �صما�صنة من  �لقد�ص ور�م �هلل، بقوة،  �الأوروبي يف  �صجبت بعثات دول �الحتاد   •

بيتها يف حي �ل�صيخ جر�ح �لفل�صطيني يف �رشقي �لقد�ص يف 2017/9/5، م�صرية �إىل �أنه �الإخالء 

.
48

�الأول يف �ل�صيخ جر�ح منذ ثمانية �أعو�م

ال�صبت، 2017/9/9

�ل�صيا�صي  �ملكتب  ورئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  و�صل   •

للحركة يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إىل �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة، على ر�أ�ص وفد رفيع من 

قياد�ت �حلركة يف �لد�خل و�خلارج، الإجر�ء حمادثات مع م�صوؤولني م�رشيني يف �صاأن �لعديد 

من �لق�صايا. وير�فق هنية، �إ�صافة �إىل �ل�صنو�ر، ع�صو� �ملكتب �ل�صيا�صي خليل �حلية وروحي 

�إىل �لوفد من قياد�ت  �لق�صام مرو�ن عي�صى. و�صين�صم  �لعام لكتائب  �لقائد  م�صتهى، ونائب 

.
49

�خلارج ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة مو�صى �أبو مرزوق

�أوقفت �ل�صلطة �لفل�صطينية خم�ص�صات موؤ�ص�صة نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، بقر�ر من رئي�ص   •

.
50

�ل�صلطة حممود عبا�ص، دون تقدمي �أ�صباب لذلك

قال ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و��صل �أبو يو�صف، �إن ما يدور حول   •

خطة خريطة طريق �أمريكية �صيتم تقديها للجانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، قريباً، تدعو 

�إىل �إقامة حكم ذ�تي حمدود للفل�صطينيني، مقابل ن�صف “حّل �لدولتني“. و�أ�صاف �أبو يو�صف 

“�حلّل  �إطار  يف  للفل�صطينيني،  �القت�صادية“  “�لت�صهيالت  تقدمي  �أي�صاً،  تت�صمن،  �خلطة  �أن 

.
�الإقليمي“51

�ملتمثلة بتقلي�ص  �الأونرو�  �لرد على �صيا�صة وكالة  بحث �جتماع عقد يف مدينة قلقيلية �صبل   •

خدماتها �ملقدمة يف �لقطاع �ل�صحي، خ�صو�صاً م�صت�صفى �لوكالة. وقرر �ملجتمعون ت�صكيل 

جلنة الإعد�د برنامج فعاليات للت�صدي لقر�ر�ت �لوكالة �لدولية، و�أكدو� مقاطعة مدير عمليات 

�الأونرو� بال�صفة �لغربية. و�أجمعو� على �رشورة توجيه ر�صائل للمفو�ص �لعام لالأمم �ملتحدة 

.
52

يف منطقة �ل�رشق �الأو�صط، يعربون فيها عن �حتجاجهم على �صيا�صة �الأونرو� يف �ل�صفة

للتحر�ص  تعر�صن  جمند�ت  �صّت  كل  بني  من  و�حدة  جمندة  �أن  �إ�رش�ئيلية  در��صة  �أظهرت   •

60l% من  �جلن�صي يف �أثناء خدمتهن �لع�صكرية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. و�أظهرت �لدر��صة �أن 

.
53

�مل�صتطلعة �آر�وؤهن �صهدت وحد�تهن �لع�صكرية عمليات حتر�ص جن�صي
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يف  �الأرثوذك�صية  �ليونانية  �لبطريركية  خارج  م�صيحي  فل�صطيني  متظاهر  مئتا  نحو  جتّمع   •

با�صتقالته  مطالبني  �لثالث،  ثيوفيلو�ص  �لبطريرك  على  �حتجاجاً  �لقد�ص،  يف  �لقدية  �لبلدة 

بالبطريرك  تندد  الفتات  بع�صهم  ورفع  لالإ�رش�ئيليني،  للكني�صة  تابعة  �أر��ص ٍ ببيع  التهامه 

.
54

وتتهمه بعدم �الأمانة

االأحد، 2017/9/10

�لو�صع يف قطاع غزة بقوله  �أرغمان  �الإ�رش�ئيلي ند�ف  �ل�صاباك  و�صف رئي�ص رئي�ص جهاز   •

يف  تعاظم  عمليات  جانب  �إىل  �أمنياً،  م�صتقرة  منظومة  هي  �لقطاع،  يف  �ل�صائدة  �ملنظومة  “�إن 
و�دعى  “م�صلل“.  هدوء  هو  حالياً  �ل�صائد  �لهدوء  �إن  وقال  حما�ص“،  قبل  من  وبنائها  �لقوة 

�أرغمان �أن “حما�ص ت�صتثمر مو�رد كبرية يف ��صتعد�دها للمعركة �لقادمة على ح�صاب رفاهية 

عالقاتها  تعزيز  تو��صل  فيما  ع�صكرية،  ملو�جهة  �الآن  من  م�صتعدة  “�حلركة  و�أن  �ملو�طن“، 

�ال�صرت�تيجية مع �ملحور �ل�صيعي، وتقوم ببناء مركز لها يف لبنان“. وقال �أرغمان �إن �لو�صع 

�الأمني يف �ل�صفة �لغربية �أ�صبح “ه�صاً“، و�دعى �أنه مّت �إحباط �أكرث من مئتي هجوم فل�صطيني 

.
55

منذ بد�ية �صنة 2017، من بينها حماوالت خطف �إ�رش�ئيليني

�أكد �لقيادي يف حركة حما�ص �أ�صامة حمد�ن �أن زيارة رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص   •

�إقامة عالقات جيدة  �إىل  �ل�صاعية  �لقاهرة، هي جزء من �صيا�صات �حلركة  �إىل  �إ�صماعيل هنية 

.
56

ومتو�زنة مع حميطها �لعربي و�الإ�صالمي

�ل�صابق مو�صيه يعلون هجوماً الذعاً �صّد وزر�ء يف �حلكومة  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  �صّن وزير   •

“�إ�رش�ئيل“. وقال يعلون:  و�أع�صاء حزب �لليكود، يف موؤمتر ُعِقد يف �إحدى �ملدن �ملركزية يف 

Henkin �للذين  “�أيدينا ُملطخة بدماء عائلة �لدو�ب�صة يف قرية دوما، وبقتل �لزوجني هنكني 
.
ُقتاِل �نتقاماً على ما حدث يف دوما“57

قرب  �جلديدة  عميحاي  م�صتعمرة  بناء  بعملية  �لبدء  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صابعة  �لقناة  ك�صفت   •

.
نابل�ص، و�لتي �صتخ�ص�ص مل�صتوطني بوؤرة عمونا �لتي مّت �إخالوؤها بد�ية �صنة 582017

�أعلنت “جمعية �لعلماء �مل�صلمني يف �جلز�ئر“ �أنها تنتظر وعد�ً من �ل�صلطات �مل�رشية لل�صماح   •

بدخول قافلة م�صاعد�ت لقطاع غزة، حمتجزة بالقاهرة، منذ منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2017، 

.
59

معربة عن تخوفها من تعر�ص حمتويات �لقافلة من �أدوية و�أجهزة �لطبية للتلف

�لتح�صريي  �لد�ئمني  �ملندوبني  �جتماع  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعامة  �الأمانة  مبقر  ُعقد   •

الجتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب يف دورتهم ن�صف �ل�صنوية �لعادية. وو�فق جمل�ص �جلامعة 

على مقرتح فل�صطيني بت�صكيل جلنة خما�صية ت�صم رئا�صة �لقمة )�الأردن(، ورئا�صة �ملجل�ص 
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�لع�صو  �لعربية  و�لدولة  للجامعة،  �لعام  و�الأمني  فل�صطني،  ودولة  )جيبوتي(،  �لوز�ري 

يف د�ئمة  غري  ع�صوية  نيل  “�إ�رش�ئيل“  ملحاولة  للت�صدي  وذلك  )م�رش(،  �الأمن  جمل�ص   يف 

.
جمل�ص �الأمن ل�صنتي 2019–602020

قال وزير �خلارجية �لرو�صي �صريجي الفروف �إن قطاع غزة ي�صهد �أو�صاعاً ماأ�صاوية نتيجة   •

�صحفي  موؤمتر  خالل  الفروف،  و�أ�صاف  عليه.  �ملفرو�ص  �الإ�رش�ئيلي  �حل�صار  ��صتمر�ر 

خالل زيارة �ل�صعودية، �أن مو�صكو حتاول �لتو�صط بني حركتي حما�ص وفتح لتحريك ملف 

.
61

�مل�صاحلة �لفل�صطينية وتطبيق �تفاقياتها

االإثنني، 2017/9/11

�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ وتوغو �إلغاء �لقمة �الإفريقية �الإ�رش�ئيلية �لتي كانت مقررة يف ت�رشين �الأول/   •

�أكتوبر 2017 يف توغو، بناء على طلب رئي�صها فور جنا�صينجبي Faure Gnassingbé. وقال 

ناطق با�صم �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �إن “نتنياهو ��صتجاب لطلب جنا�صينجبي، باإرجاء موعد 

�لقمة �الإفريقية - �الإ�رش�ئيلية �إىل موعد يجري �التفاق عليه بني �لبلدين“. وقال جنا�صينجبي 

�الإفريقية  �لقمة  �إرجاء  �أن  ويبدو  لها“.  وو��صعاً  جدياً  “�إعد�د�ً  يتطلب  �لقمة  جناح  �إن 

�الإ�رش�ئيلية، جرى حتت �صغوط فل�صطينية وعربية و�إفريقية، �صّد “�لتوغل �الإ�رش�ئيلي يف 

.
�لدول �الإفريقية“62

�لوطني  �ملجل�ص  �نعقاد  “قر�ر  �إن  �الأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

على �ملوعد  نقرتح  “نحن  �الأحمد:  قال  �ملوؤمتر،  �نعقاد  موعد  وحول  عنه“.  رجعة  وال   قائم، 

.
�للجنة �لتنفيذية كونها �صاحبة قر�ر، تر�صل �قرت�حها للرئي�ص بعد عودته من �الأمم �ملتحدة“63

يف  �ملكتب  �أع�صاء  من  وعدد  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �لتقى   •

يف  �لوفد،  و�أكد  فوزي.  خالد  �لوزير  �مل�رشية  �لعامة  �ملخابر�ت  رئي�ص  و�خلارج،  �لد�خل 

با�صتخد�م �ل�صماح  وعدم  م�رش،  و��صتقر�ر  �أمن  على  حما�ص  حر�ص  �صحفي،   ت�رشيح 

لعقد  ��صتعد�ده  على  �لوفد  و�أكد  م�رش.  باأمن  للم�صا�ص  �ل�صور  من  �صورة  باأي  غزة  قطاع 

موؤكد�ً  تنفيذه،  �آليات  وحتديد  �تفاق  الإبر�م  فور�ً،  �لقاهرة  يف  فتح  حركة  مع  حو�ر  جل�صات 

على ��صتعد�د حما�ص حلّل �للجنة �الإد�رية فور�ً، ومتكني حكومة �لوفاق �لوطني من ممار�صة 

.
64

مهامها و�إجر�ء �النتخابات

�لفل�صطينيني بدالً من  �قت�صادي مع  �إىل �صالم  �أييلت �صاكيد  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  دعت وزيرة   •

“مكافحة  موؤمتر  خالل  �صاكيد،  وقالت  فا�صلة.  �صيا�صية  عملية  يف  �لدويل  �ملجتمع  دخول 

جهود�ً  نبذل  �أن  يجب  هرت�صليا،  يف   World Summit on Counter-Terrorism �الإرهاب“ 
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كبرية لتطوير �القت�صاد �لفل�صطيني. ودعت �أرباب �لعمل �الإ�رش�ئيليني لت�صغيل �لفل�صطينيني 

.
65

�لذين يلكون ت�صاريح عمل بدالً من �الأفارقة �ملت�صللني

و�لتقنيات  للبيئة  �ل�صديقة  �خل�رش�ء  �لطاقة  تكنولوجيا  لتوريد  �تفاقاً  �ل�صني  وّقعت   •

�ملالية  �أعلنته وز�رة  300 مليون دوالر، بح�صب ما  “�إ�رش�ئيل“، بقيمة  �ملتقدمة من  �لزر�عية 

.
66

�الإ�رش�ئيلية

�الإعالن عن �إنهاء �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تدريبات حتاكي �صيناريوهات عدة؛ للتّعامل مع عملية   •

وتعر�ص  م�صتعمر�ت،  �إخالء  وعملية  للحدود،  حماذية  �إ�رش�ئيلية  ملناطق  م�صلحني  �قتحام 

.
67

مناطق �إ�رش�ئيلية لو�بل من �ل�صو�ريخ

هدمت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي جد�ر�ً ونفذت �أعمال جتريٍف يف مقبة �ل�صهد�ء �ملال�صقة   •

.
68

ملقبة �ليو�صفية، �ملال�صقة ل�صور �لقد�ص �لتاريخي من جهة باب �الأ�صــباط

على  �حتجاجاً  �آيري�ص،  بوين�ص  �الأرجنتينية،  �لعا�صمة  يف  �الأرجنتينيني  من  �الآالف  تظاهر   •

زيارة رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، �لذي و�صل �إىل �الأرجنتني، يف بد�ية جولة 

نتنياهو  فيها  �صبهو�  �لعا�صمة،  جدر�ن  على  الفتات  �لنا�صطون  وعلّق  �لالتينية.  �أمريكا  يف 

.
69Hitler بهتلر

فازت �رشكة �إ�رش�ئيلية باأول مناق�صة �أعلنتها هيئة �جلمارك �الأمريكية لبناء جد�ر عازل على   •

�لفرع   ،Elta North America �أمريكا  نورث  �إلتا  �رشكة  درجت 
ُ
�أ فقد  �ملك�صيك.  مع  �حلدود 

�الأمريكي لـ“�إ�رش�ئيل �إيرو�صبي�ص �إند��صرتيز Israel Aerospace Industries“، على �لقائمة 

.
70

�لق�صرية لل�رشكات �ملر�صحة لتنفيذ م�رشوع بناء �جلد�ر

الثالثاء، 2017/9/12

�أبدت مرونة وجهوزية  �أن حركته  �أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي بحركة حما�ص ح�صام بدر�ن   •

و��صتعد�د�ً كامالً وو��صحاً خالل �للقاء�ت �جلارية مع �مل�صوؤولني �مل�رشيني بالقاهرة لتقدمي 

كل ما يلزم من �أجل �إجناح �مل�صاحلة. و�أعرب عن �أمله باأن ترد �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة 

.
71

فتح وقياد�تها باإيجابية تتنا�صب مع مرونة حما�ص

قال �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح ماجد �لفتياين، رد�ً على �لبيان �لذي �أ�صدرته حركة   •

يف  و�لبدء  �لوطني،  �لوفاق  حكومة  ومتكني  �الإد�رية،  �للجنة  حلّل  ��صتعد�دها  حول  حما�ص 

حو�ر فوري مع فتح يف �لقاهرة، قائالً: “مل نطلع على فحوى �لبيان، ولكن �الأخوة يف حما�ص 

.
يعلمون جيد�ً �أن م�صرية �حلو�ر�ت طالت و�ل�صعب �لفل�صطيني ينتظر“72
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�إ�رش�ئيلية،  عدو�نية  نو�يا  من  مرة  ر�أفت  بلبنان  حما�ص  حركة  يف  �الإعالمي  �مل�صوؤول  حّذر   •

عززتها تهديد�ت �الحتالل ومناور�ت �صمال فل�صطني �ملحتلة، موؤكد�ً مت�صك حركته مب�رشوع 

.
73

�ملقاومة و�لدفاع عن �الأر�ص و�الإن�صان يف فل�صطني ولبنان

�إن له،  م�صجلة  متلفزة  كلمة  خالل  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  نتنياهو،  بنيامني  قال   • 

�ل�صفة �لغربية مثل �أي منطقة تقع يف “�إ�رش�ئيل“، و�إنه لدى �صكانها �حلّق يف �لعي�ص بها. وقال 

�صنو�ت  بعد  �إليها  عودتنا  ومنذ  مهجورة،  �الأر�ص  هذه  كانت  قليلة  �صنو�ت  “قبل  نتنياهو: 

.
طويلة و�أجيال عا�صت يف �ملنفى، عادت �أر�ص �إ�رش�ئيل لتزدهر“74

�لعام  148، �الأمني  كلّف وزر�ء �خلارجية �لعرب، يف قر�ر�تهم �خلتامية عقب �ختتام �لدورة   •

لت�صكيل  �الأع�صاء  �لدول  مع  �لالزمة  �مل�صاور�ت  باإجر�ء  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  للجامعة 

�الأمن جمل�ص  يف  د�ئم  غري  مقعد  ل�صغل  “�إ�رش�ئيل“  تر�صيح  رف�ص  ب�صاأن  وز�رية   جلنة 

.
ل�صنتي 2019–752020

قالت منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، يف تقرير لها، �إن �مل�صارف �الإ�رش�ئيلية �لكبى غري ملَزمة   •

مبوجب �لقانون �ملحلي بتمويل �مل�صتعمر�ت غري �ل�رشعية، وتاأمني �خلدمات �لتي ت�صاعد على 

دعمها و�حلفاظ عليها وتو�ّصعها يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بعك�ص ما تّدعي. وذكرت �ملنظمة 

وطالبت  �لدولية.  �لقانونية  م�صوؤولياتها  �مل�صارف  هذه  تنتهك  �الأعمال،  هذه  خالل  من  �أنه 

.
76

�ملنظمة �مل�صارف �الإ�رش�ئيلية �إيقاف �أعمالها �ملت�صلة باال�صتيطان

�ل�صنة  هذه  تو�جه  �لدولية  �لوكالة  �أن  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  ك�صف   •

عجز�ً يف ميز�نيتها يبلغ 126 مليون دوالر، ما يعني �أنه “لن يكون لديها �أي �أمو�ل بنهاية هذ� 

�ل�صهر“. ودعا كرينبول، يف كلمته �أمام �جلل�صة �الفتتاحية ملجل�ص وزر�ء �خلارجية �لعرب يف 

.
77

�لقاهرة، �لدول �لعربية �إىل دعم �لوكالة بقوة لتتمكن من �ملحافظة على دورها �حليوي

�الإ�رش�ئيلية  بال�رشكات  �صود�ء“  “قائمة  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �أ�صدر   •

�لعاملة يف �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �رشقي �لقد�ص، وه�صبة �جلوالن. وتلقت وز�رة �خلارجية 

�الإ�رش�ئيلية �لقائمة، وفيها �أ�صماء �رشكات �أمريكية و�إ�رش�ئيلية تعمل يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 

1967. وبح�صب �لوز�رة فال�رشكات �الإ�رش�ئيلية �لتي �صتطالها �لعقوبات هي بنك هبوعليم 

وبيزك   ،Bezeq وبيزك   ،Leumi ليئومي  وبنك   ،Tefa’e وطيفاع   ،Bank Hapoalim

 Coca كوال  وكوكا   ،Elbit Marochet معرخوت  و�إلبيت   ،Bezeq Benoomi بينلوئومي 

ومكوروت   ،Egid و�إيجيد   ،IDP بي  دي  و�آي   ،“Afrika Israel �إ�رش�ئيل  و“�أفريقيا   ،Cola

منها  �أمريكية،  �رشكات  كذلك  �لعقوبات  و�صتطال  وغريها.   Netfim ونطفيم   ،McCorrot

.
78

�...Caterpillar وكاتربيالر ،Airbnb و�إير بي �إن بي ،TripAdvisor تريب �أدفايزور
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�ملتبعني  من  �ل�رشيبية  �المتياز�ت  �صحب  كحلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية  وزير  يدر�ص   •

ملنظمة �لعفو �لدولية، وذلك بو��صطة تفعيل “قانون �ملقاطعة“ �لتي �صادقت عليه �لكني�صت يف 

.
�صنة 792011

االأربعاء، 2017/9/13

�لعمود يف  ر�أ�ص  �لقد�ص مبنى �صكنياً مكوناً من طابقني يف حي  �الإ�رش�ئيلية يف  �لبلدية  هدمت   •

�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  وقال  �ملرخ�ص.  غري  �لبناء  بد�عي  �لقد�ص،  �رشقي 

بد�ية منذ  �لقد�ص  �رشقي  يف  منزالً   112 هدمت  �لبلدية  �إن  له،  تقرير  يف  )�أوت�صا(،   �الإن�صانية 

.
80ً

�صنة 2017 وحتى نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2017، ما �أدى �إىل تهجري 179 فل�صطينيا

جددت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، خالل �جتماعها يف ر�م �هلل، �لتاأكيد على   •

رف�صها �ملطلق للحلول �النتقالية، �لتي ت�صمل ما ي�صمى �لدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة، �أو �لدولة 

بنظامني، �أو �حلكم �لذ�تي �ملو�صع، وكذلك �حلل �الإقليمي، وما ي�صمى �لتح�صينات �الإن�صانية. 

كما �أكدت “�لتنفيذية“ مت�صكها بالقانون �لدويل، و�ل�رشعية �لدولية، وحّق �ل�صعب �لفل�صطيني 

وبحّل   ،1967 حدود  على  �ل�رشقية“  “�لقد�ص  وعا�صمتها  �مل�صتقلة  فل�صطني  دولة  �إقامة  يف 

كاأ�صا�ص  �لعالقة،  ذ�ت  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  �لد�ئم،  �لو�صع  ق�صايا  جميع 

وحيد لت�صوية �صيا�صية لل�رش�ع �لفل�صطيني و�لعربي – �الإ�رش�ئيلي، من خالل موؤمتر دويل 

.
81

كامل �ل�صالحيات

علقت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية قر�ر وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي من �صنة 2006 ب�صحب �إقامة   •

�أربعة مقد�صيني، نو�ب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني. و�ألغت �ملحكمة �لعليا، بغالبية �صتة 

.
82

ق�صاة مقابل ثالثة ق�صاة، �لقر�ر، من باب �أنه مل يكن لدى �لوزير �صالحية �صحب �الإقامة

قالت حركة حما�ص �إنها قدمت للقيادة �مل�رشية روؤيتها �خلا�صة باإنهاء �النق�صام �لفل�صطيني،   •

لوكالة  �حلركة،  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  قا�صم،  حازم  و�أو�صح  �مل�صاحلة.  ملف  و�إجناز 

�لفل�صطيني،  �لرئي�ص  من  بقر�ر  يتعلق  �مل�صاحلة  �إجناز  �أن   ،Anadolu Agency �الأنا�صول 

ورئي�ص حركة فتح حممود عبا�ص. و�أ�صاف: “على �لرئي�ص عبا�ص �لتقاط هذه �لفر�صة الإنهاء 

.
�النق�صام وحتقيق �مل�صاحلة“83

�حلزب  نظمه  موؤمتر  خالل  �الإ�رش�ئيلي،   National Union �لقومي  �الحتاد  حزب  �صادق   •

�صيا�صية  كخطة  �الأبارتهايد  وطرح  للفل�صطينيني،  �لرت�ن�صفري  خطة  على  برناجمه،  لطرح 

�حلزب.  ملوؤمتر  م�صجلة  بتهنئة  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  وبعث  للحزب.  ر�صمية 

 وقد �صادق �حلزب على �خلطة �لتي �أعدها �لنائب بت�صلئيل �صموتريت�ص، و�أطلق عليها ��صم
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عن  �لتخلي  �إ�رش�ئيل–  �أر�ص  عرب  �أمام  خيارين  “طرح  على  وتن�ص  �حل�صم“؛  “خطة 
طموحاتهم �لقومية �أو تلقي �مل�صاعدة و�لهجرة �إىل �إحدى �لدول �لعربية“، و“من ي�رش على 

�أعمال �لعنف، يتم معاجلته بعزم من قبل قو�ت �الأمن بقوة  �لثالث، مو��صلة  �ختيار �خليار 

.
�صخمة، كما نفعل �ليوم“84

قال �أفيجدور ليبمان، وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي، �إن حكومته و�فقت على بناء 1,400 وحدة   •

��صتيطانية خالل �لن�صف �الأول من �صنة 2017. و�أو�صح ليبمان، خالل خطاب له يف حفل 

حلزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �أنه يتم �لت�صويق لبناء ع�رشة �آالف وحدة ��صتيطانية �أخرى، متفاخر�ً 

 .
85

باأن �حلكومة �حلالية هي �أكرث حكومة عملت من �أجل �ال�صتيطان

اخلمي�س، 2017/9/14

�أمو�ل من  بتنفيذ تهديدها بخ�صم  �أنها �صتقوم قريباً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل“  �أبلغت   •

�ل�رش�ئب �لتي جتمعها لل�صلطة �لفل�صطينية بهدف تغطية تكاليف �إمد�د قطاع غزة بالكهرباء. 

�الإ�رش�ئيلية  �أبلغ من�صق عمليات �حلكومة  �إ�رش�ئيل“،  �أوف  “تايز  �طلعت عليها  ويف ر�صالة 

�لفل�صطينية ح�صني  �ل�صلطة  �ملدنية يف  �ل�صوؤون  �لفل�صطينية يو�آف مردخاي وزير  �ملناطق  يف 

�أو  بطريقة  �لكهرباء  �إمد�د�ت  ��صتعادة  يجب  خطرية،  �إن�صانية  العتبار�ت  نظر�ً  �أنه  �ل�صيخ، 

.
86

باأخرى

قالت وز�رة �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطينية، �إن وفد فل�صطني و�فق على تاأجيل �لت�صويت   •

 ،World Tourism Organization �لعاملية  �ل�صياحة  منظمة  لع�صوية  �الن�صمام  طلب  على 

بعد مر�جعة �لقيادة �لفل�صطينية على مقرتح �الأمني �لعام ملنظمة �ل�صياحة �لعاملية، �لذي قوبل 

�إعادة  يف  بحقها  �الحتفاظ  �أ�صا�ص  على  فل�صطني،  لدولة  �ملنا�رشة  �لدول  قبل  من  باالرتياح، 

.
87

تفعيل �لطلب يف �الجتماع �لقادم للجمعية �لعمومية ملنظمة �ل�صياحة �لعاملية

�أن  متاماً  �لو�رد  “من  �لوطن:  دنيا  لـ  �لبط�ص  خالد  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

نذهب �إىل عملية )ك�رش �ل�صمت 2(“، و�صدد على �أنه من غري �ملمكن �أن يبقى كل �صيء �صاكناً يف 

قطاع غزة، و�أن تبقى �الأمور معطلة يف �ل�صفة و�لقطاع، لذلك “�جلهاد �الإ�صالمي كما بادرت 

�صابقاً يف تنفيذ عملية ك�رش �ل�صمت مع �الحتالل ]يف �صنة 2014[، ممكن �أن تلجاأ مرة �أخرى 

للحركة، وكذلك  �ل�صيا�صية  �لقيادة  ُتقدره  �الأمر  �لر�هنة، وهذ�  �لظروف  �ال�صتباك يف ظّل  �إىل 

.
وفق متطلبات �ملرحلة“88

عقدت جلنة �مل�صاحلة �ملجتمعية، مهرجان �صلح وطني �صمن �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وذلك   •

من  قادة  �ملهرجان  وح�رش  غزة.  قطاع  يف   2007–2006 �أحد�ث  خالل  �صقطو�  �صهيد�ً   14 لـ 
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خمتلف �لف�صائل و�لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية، حيث جرى ت�صليم عو�ئل �ل�صهد�ء �لـ 14 �صيكاً 

.
89

بقيمة 50 �ألف دوالر لكل عائلة �صهيد، بدعم �إمار�تي

�لتقى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف م�صتهل زيارة لكولومبيا، مع �لرئي�ص   •

�لكولومبي، وقال مكتب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، يف ت�رشيح مكتوب، �إن نتنياهو تطرق �إىل 

�أوجَد  �لتهديد  “هذ�  “�الإ�صالم �ملتطرف“. و�أ�صاف:  �حلديث عّما و�صفه باخلطر �لذي يثله 

عالقات جديدة بني �إ�رش�ئيل و�لدول �لعربية �لتي مل تعد تعتب �إ�رش�ئيل عدو�ً بل حليفاً حيوياً 

ما�ص ٍوح�صي“. �إىل  باهر  م�صتقبل  من  �لب�رشية  �إعادة  �إىل  ت�صعى  �لتي  �لقوى  تلك  �صّد   لها، 

�إىل ذلك  يف  مبا  مكان  كل  �إىل  �الإرهابية  “�أذرعها  �إير�ن  تر�صل  �أن  من  نتنياهو   وحّذر 

.
�أمريكا �لالتينية“90

�أعلن وزير �لرتبية و�لتعليم �الإ�رش�ئيلي، رئي�ص كتلة �لبيت �ليهودي، نفتايل بينيت، ووزيرة   •

�لعدل �الإ�رش�ئيلية �أييلت �صاكيد �أنهما “و�صعا برناجماً قانونياً يهدف �إىل �إكمال د�صتوري“. 

يف  �لناق�صتني  �لفقرتني  ي�صمل  “�لبنامج  �أن  �لقانون  �قرت�ح  تف�صري  يف  �لوزير�ن  وكتب 

�لد�صتور �الإ�رش�ئيلي؛ قانون �أ�صا�ص �لقومية، �لذي ي�صكل �لقيم �لد�صتورية، وهو يف �لطريق 

�لد�صتور  �ملتعلق بالنظام يف  �لذي �صيكمل �جلزء  �لت�رشيع،  �أ�صا�ص  للم�صادقة عليه، وقانون 

.
�الإ�رش�ئيلي، و�صي�صاف �إىل قو�نني �أ�صا�ص: �لكني�صت، �حلكومة و�لق�صاء“91

لتقدمي  جديدة  خطة  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  و�صع   •

حو�فز جديدة للجنود لت�صجيعهم على �الن�صمام للوحد�ت �لقتالية، بعد �لرت�جع �لذي �صجل 

�إىل �أن  �آيزنكوت  �إليها. و�أ�صار  يف �ل�صنو�ت �لثالثة �الأخرية )2015–2017(، باأعد�د �ملن�صمني 

.
92Golani هذه �حلو�فز �صت�صتهدف باالأ�صا�ص �جلنود �ملقاتلني، مثل لو�ء جوالين

قال عمر خماي�صي، حمامي �ل�صيخ ر�ئد �صالح، �إن �ل�صيخ يرف�ص مبد�أ �الإفر�ج عنه ب�رشوط   •

مقيدة من حب�ص منزيل، �أو �إبعاد عن بيته وتقييد حركته، ومنع من �لتحدث لالإعالم �أو �اللتقاء 

خالل  له  �أكد  �صالح  �ل�صيخ  �أن  �إىل  �صهاب،  لوكالة  ت�رشيح  يف  خماي�صي،  و�أ�صار  بجمهوره. 

زيارة �أن ظروف �العتقال ما ز�لت �صعبة ومهينة، م�صيفاً �أنه مّت متديد �لعزل �النفر�دي ملدة 

�أمام  �الأ�صا�صي  �مللف  للتجديد، كما مّت حتديد جل�صة �ال�صتماع لالئحة �التهام يف  �صهر قابل 

.
قا�صي حمكمة �ل�صلح يف حيفا يوم 932017/9/24

تعر�ص �ملطر�ن عطا �هلل حنا، رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص، العتد�ء ج�صدي من   •

طرف جمموعة من �مل�صتوطنني �ليهود يف �لقد�ص. وقد وقع �العتد�ء بينما كان �ملطر�ن ي�صري 

.
94

من دير حب�ص �مل�صيح باجتاه طريق �الآالم، بعد ��صتقبال وفد �أ�صرت�يل ز�ر �ملدينة �ملقد�صة

.
95

�أعادت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هدم قرية �لعر�قيب للمرة �لـ 118 على �لتو�يل  •
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�رّشح رئي�ص جلنة �خلارجية و�الأمن يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي �آيف ديخرت باأن �تفاقات �أو�صلو   •

منيت بالف�صل، وباأن �الإرهاب �لفل�صطيني بات يهدد “�إ�رش�ئيل“ �ليوم �أكرث مما كان �لو�صع 

.
عليه قبل توقيعها يف �صنة 961993

اجلمعة، 2017/9/15

�أكدت حركة حما�ص �أن �مل�صوؤولني �مل�رشيني طرحو� يف �ملباحثات �جلارية يف �لقاهرة مع وفد   •

حما�ص با�صم  �لناطق  وقال  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع  �أ�رشى  تبادل  �صفقة  ملف   �حلركة، 

عبد �للطيف �لقانوع �إنه بالفعل عر�ص �مل�صوؤولون �مل�رشيون “على �حلركة مو�صوع �صفقة 

.
97

تبادل“ يف �للقاء�ت �الأخرية، مبيناً �أن حركته �أبدت �رشوطها وطرحت ما لديها

موؤمتر  يف  �لعجرمي،  �أ�رشف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  يف  �الأ�رشى  ل�صوؤون  �ل�صابق  �لوزير  قال   •

مب�صاركة  �أو�صلو،  �تفاق  على  عاماً   24 مرور  مبنا�صبة  بالقد�ص  ُعقد  �الحتالل  مع  تطبيعي 

�صباط يف جي�ص �الحتالل، “�إن رو�تب �الأ�رشى ت�صجع على �لعنف“. و�أ�صاف �لعجرمي “�أنه 

عندما كان وزير�ً ل�صوؤون �الأ�رشى مل يكن يلتزم بقو�نني �صنّتها حركة حما�ص عقب فوزها 

باالنتخابات �لت�رشيعية، ت�صمح بدفع مبالغ مالية الأ�رش منفذي �لعمليات“. وتابع: “مل �ألتزم 

�لرو�تب لالأ�رشى  �أرغب به... ودفع  �لعنف، وهو ما مل  �لقو�نني الأن ذلك ي�صجع على  بهذه 

�لفل�صطينيني من قبل �حلكومة �لفل�صطينية هي مري�ث من منظمة �لتحرير منذ تاأ�صي�صها يف 

.
�خلارج، وبالتايل مل يكن مبقدوري منع هذ� ب�صكل كبري“98

مل�رش  زيارة  يف  �لقاهرة  �إىل  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  �أع�صاء  من  ثالثة  ي�صم  وفد  و�صل   •

.
99

ت�صتغرق يومني. وي�صم �لوفد كالً من عز�م �الأحمد، وروحي فتوح، وح�صني �ل�صيخ

مطلع منذ  فل�صطينياً   19 قتلت  �الحتالل  قو�ت  �إن  �أوت�صا  مكتب  عن  �صادر  تقرير  قال   • 

�صنة 2017، بينهم 6 �أطفال. و�أ�صدرت �صلطات �الحتالل ما ال يقل عن 25 �أمر هدم ووقف بناء 

�صّد مباٍن �صكنية وجتارية يف �أربعة جتمعات �صكانية تقع يف �ملنطقة ج كذلك. ولفت �لتقرير 

�لنظر �إىل �أن معب رفح ُفتح ملدة ثالثة �أيام ويف �جتاه و�حد، خالل �لفرتة 8/29–2017/9/11، 

حيث �ُصمح لـ 2,055 حاجاً فل�صطينياً بالعودة �إىل قطاع غزة، م�صري�ً �إىل �أن �ملعب قد ُفتح جزئياً 

.
لفرتة مل تتجاوز 26 يوماً خالل �صنة 1002017

ال�صبت، 2017/9/16

�إليها �لفعاليات �ل�صيا�صية  1948 يف يافا يف �لتظاهرة �لتي دعت  �صارك �ملئات من فل�صطينيي   •

مع �ملفرط  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �رشطة  لعنف  رف�صاً  باملدينة،  �لنا�صطة   و�لهيئات 

.
101

فل�صطينيي 1948 عامة، ويف يافا خا�صة
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�صمحت �ل�صلطات �مل�رشية باإدخال عدة �صاحنات من �لوقود �مل�رشي �لالزم لت�صغيل حمطة   •

توليد �لكهرباء �لوحيدة يف قطاع غزة، عب معب رفح �لبي. وقالت م�صادر �إنه مّت �إدخال عدة 

.
102

�صاحنات حتمل 600 �ألف لرت من �لوقود ملحطة توليد �لكهرباء، الإعادة ت�صغيلها

قال �لديبلوما�صي �الأمريكي �ل�صابق دني�ص رو�ص Dennis Ross، �إن �إحد�ث �نطالقة يف �جلهود   •

�لهادفة لت�صوية �ل�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني �صلمياً يتوقف على مبادرة �ل�صعودية بتطبيع 

عالقاتها مع “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف رو�ص �أن �خلطوة �الأوىل �لتي يتوجب على �ل�صعودية �لقيام 

.
بها تتمثل بوجوب “�إر�صال وفد ر�صمي ب�صكل علني لزيارة �إ�رش�ئيل“103

االأحد، 2017/9/17

�لفل�صطينية  �لوفاق  حكومة  د�عيًة  غزة،  قطاع  يف  �الإد�رية  �للجنة  حّل  حما�ص  حركة  �أعلنت   •

يف  �حلركة،  وقالت  فور�ً.  بو�جباتها  و�لقيام  مهامها  ملمار�صة  غزة؛  قطاع  �إىل  للقدوم 

جهاز بقيادة  �لكرية،  �مل�رشية  للجهود  ��صتجابة  ياأتي  �الإعالن  هذ�  �إن  �صحفي،   بيان 

�ملخابر�ت �لعامة �مل�رشية، و�لتي جاءت تعبري�ً عن �حلر�ص �مل�رشي على حتقيق �مل�صاحلة 

�صعبنا  �أمل  حتقيق  على  حر�صاً  ياأتي  ذلك  �إن  و�أ�صافت  �النق�صام.  و�إنهاء  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني بتحقيق �لوحدة �لوطنية. وبيّنت �حلركة مو�فقتها على �إجر�ء �النتخابات �لعامة، 

�آليات تنفيذ �تفاق  �أبدت ��صتعد�دها لتلبية �لدعوة �مل�رشية للحو�ر مع حركة فتح، حول  كما 

�لقاهرة 2011 وملحقاته، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية يف �إطار حو�ر ت�صارك فيه �لف�صائل 

.
104

�لفل�صطينية �ملوقعة على �تفاق 2011، كافة

�لذي  �لهائل  �إ�صادته باجلهد  �أبو مرزوق  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى  �ملكتب  �أكد ع�صو   •

يبذله جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية ال�صتعادة �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية. وك�صف �أبو مرزوق 

�لنقاب، يف مقابلة مع �صحيفة �لقد�ص، عن معلومة بالغة �الأهمية �أطلع �حلركَة عليها �أكرث من 

م�صوؤول عربي، وهي �أن �لفيتو �الأمريكي - �الإ�رش�ئيلي على �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية 

.
105

مل يعد قائماً، حيث مّت رفعه

رحبت حكومة �لوفاق �لوطني �لفل�صطينية باجلهود �مل�رشية �ملبذولة من �أجل �إنهاء �النق�صام   •

يو�صف  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  وقال  �لوطنية.  �لوحدة  وحتقيق  �لفل�صطيني 

�ل�صحيح“. و�صدد  �الإد�رية خطوة يف �الجتاه  �للجنة  “�إن قر�ر حركة حما�ص بحّل  �ملحمود، 

.
106

على ��صتعد�د �حلكومة للتوجه �إىل قطاع غزة وحتّمل كافة �مل�صوؤوليات

مع  �لقاهرة  يف  �جتماع  بعد  �الإد�رية،  �للجنة  بحّل  حما�ص  حركة  بخطوة  فتح  حركة  رحبت   •

ما  “�أن  �جلاغوب  منري  فتح  با�صم  �لناطق  و�أكد  �صاعات.  لثماين  ��صتمر  �مل�رشية  �ملخابر�ت 

�أن حركة حما�ص �صت�صمح  ر�أينا  �إن  �لقادمة،  �لرتّوي و�نتظار �خلطو�ت  �الآن هو  به  �صنقوم 
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حلكومة �لوفاق �لوطني مبمار�صة جميع مهامها وخا�صة �ملتعلقة بال�رشطة و�الأمن و�ملحاكم، 

�أو �صتقت�رش على  �الأر�ص،  �لوفاق مبمار�صة كل مهامها فعلياً على  و�أنها �صت�صمح حلكومة 

للعودة �صادقة  نو�يا  هناك  �أن  ونتاأكد  ونرتوى  �صننتظر  موظفيها،  بدمج  فقط  يتعلق   ما 

.
للوحدة �لوطنية“107

ثمنت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية حر�ص حركة حما�ص على �إنهاء �النق�صام و�صعيها لتقدمي   •

كل  وبذل  حتقيقها  يجب  و�رشعية  وطنية  ك�رشورة  �مل�صاحلة  �إمتام  �صبيل  يف  �أمكن  ما  كل 

�جلهود لذلك. ورحبت، عقب �جتماع لها يف قطاع غزة، بحّل حما�ص للجنة �الإد�رية، ودعوتها 

حلكومة �لوفاق �لوطني ملمار�صة مهامها فور�ً ثّم �إجر�ء �النتخابات، د�عيًة قيادة فتح و�لرئي�ص 

�لفل�صطيني اللتقاط هذه �ملبادرة، و�لتجاوب معها، و�لتوجه �لفعلي بنو�يا �صادقة وبخطو�ت 

.
108

عملية لتحقيق ذلك

قال وزير �لقد�ص وحمافظها عدنان �حل�صيني، �إن “حكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تعزل كافة   •

حنينا،  بيت  وخا�صة  منها،  �ملو�طنني  وتهجري  خنقها  على  وتعمل  بالقد�ص،  �ملحيطة  �لقرى 

�ل�رشوري  “من  �إنه  �حل�صيني  وقال  �ملقد�صية“.  �لقرى  من  وغريها  و�لوجلة  �إك�صا،  وبيت 

و�صع ��صرت�تيجية لتعزيز �صمود �ملو�طنني“، م�صري�ً �إىل نية �الحتالل “عمل �صبكة من �الأنفاق 

.
لت�صهيل حركة �مل�صتعمرين، وت�صهيل تهويد �لقد�ص و�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة“109

�لزق، عن  �لثوري حلركة فتح، رئي�ص جلنة �لالجئني يف �حلركة �صالح  �ملجل�ص  �أعلن ع�صو   •

ت�صكيل جلنة تن�صيق عليا موحدة للمخيمات وجتمعات �لالجئني يف �لوطن و�ل�صتات. وقال 

ت�صكيل  قر�ر  �إن  �لالجئني،  و�أطر  �ملخيمات  للجان  عقدت  متو��صلة  �جتماعات  خالل  �لزق، 

�للجنة جاء يف ظّل ��صتمر�ر موؤ�مرة ت�صفية �أعمال وخدمات وكالة �الأونرو�، متهيد�ً لت�صفية 

.
110

ق�صية �لالجئني

قالت تقرير�ً،  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يف  و�لدفاع“  �خلارجية  �ل�صوؤون  “جلنة  �أ�صدرت   • 

�لقناة �لثانية يف �لتلفزيون �لعبي عنه، �إنه “يحّذر من �أن �جلي�ص غري م�صتعد مبا فيه �لكفاية 

�إىل  �للهجة“  بـ“�صديد  و�صفته  �لذي  �لتقرير  رفع  �ملتوقع  فمن  �لقناة  وبح�صب  للحرب“. 

.
111

�لكني�صت ملناق�صة فحو�ه

�قتحم ثالثة �آالف م�صتوطن �مل�صجد �الإبر�هيمي يف مدينة �خلليل، مبنا�صبة �الأعياد �ليهودية.   •

بحر��صة  �مل�صجد  يف  لل�صالة  �مل�صتوطنني  دخول  ن  �أمَّ �جلي�ص  �أن  �لعبي   0404 موقع  وذكر 

 .
112

م�صددة

د�ن ملك �لبحرين �ل�صيخ حمد بن عي�صى �آل خليفة �ملقاطعة �لعربية �ملفرو�صة على “�إ�رش�ئيل“   •

�أجنلو�ص،  لو�ص  يف   Simon Wiesenthal Center فيزنتال  �صيمون  مركز  يف  جرى  حفل  يف 



398

اليوميات الفل�سطينية

�أكدها مدير مركز �صيمون  “�إ�رش�ئيل“. هذه �لتفا�صيل  �إنه يكن ملو�طني بالده زيارة  قائالً 

فيزنتال، و�أو�صح �أن هذ� �لتطور جرى يف �أعقاب زيارة م�صبقة هذه �ل�صنة قام بها مدير �ملركز 

مارفني  �ملركز  يف  و�رشيكه   Abraham Cooper كوبر  �أبر�هام  �حلاخام  �أجنلو�ص  لو�ص  يف 

هري Marvin Hier �إىل �لعا�صمة �لبحرينية، �ملنامة. كما �أن هذه �لت�رشيحات قالها �مللك على 

�لعنف  “�أعمال  يدين  �إعالن  على  خالله  �بنه  وّقع  تبع،  حفل  خالل  كوبر  �حلاخام  م�صامع 

.
و�لكر�هية �لدينية“113

Abdul Rahim �ملو�صوي  �لرحيم  عبد  �للو�ء  �الإير�ين  للجي�ص  �جلديد  �لقائد  حّذر   • 

�أي  �رتكابها  حال  يف  باالأر�ص  �أبيب  وتل  حيفا  مدينتي  بت�صوية  “�إ�رش�ئيل“   al-Musawi

ً عاما  25 من  �أكرث  يطول  لن  “�إ�رش�ئيل“  عمر  �أن  موؤكد�ً  تعبريه،  ح�صب  �إير�ن،  جتاه   حماقة 

.
114

�أخرى

يوم �لفل�صطينية،  �الأر��صي  زيارة  يعتزم  �أوروبي  برملاين  وفد  منح  “�إ�رش�ئيل“  رف�صت   • 

و�ملعتقلني  �لقد�ص  مدينة  و�صكان  �لفل�صطينيني  �أو�صاع  على  لالطالع   ،2017/9/18 �الإثنني 

�ملوحد “�لي�صار  تكتل  ود�ن  غزة.  قطاع  لدخول  ت�صاريح  �الإ�رش�ئيلية،   بال�صجون 

.
115

Left Unity“ د�خل �لبملان �الأوروبي، يف بيان له، �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي

�لبيطاين،  �ملحلي  و�حلكم  �ملجتمعات  �صوؤون  وزير   ،Sajid Javid جاويد  �صاجد  قال   •

قناة  �أبد�ً. وح�صب  لن يح�صل  و�إن مثل هذ�  بلفور  �عتذ�ر عن وعد  �أي  ُتقدم  لن  �إن حكومته 

 World Jewish �لعاملي  �ليهودي  �أقو�ل جاويد جاءت خالل �ملوؤمتر  Kan �لعبية، فاإن  كان 

Congress، ونقلت عنه قوله “�لبع�ص يطالبنا باالعتذ�ر عن وعد بلفور، ذلك لن يحدث. مثل 

.
هذ� �العتذ�ر يعني �العتذ�ر عن وجود �إ�رش�ئيل وتقوي�ص حقها يف �لوجود“116

االإثنني، 2017/9/18

�لتقى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو بالرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف   •

نيويورك، على هام�ص م�صاركتهما يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، كاأول لقاء ر�صمي بينهما. 

وعّب �ل�صي�صي “عن رغبته �مل�صاعدة يف �ملبادر�ت لتحقيق �ل�صالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني 

و�ملنطقة“. كما �لتقى �ل�صي�صي مع جمموعة قادة يهود �أمريكيني، وقال خالل �للقاء �إنه متفائل 

.
117

من مبادر�ت �إد�رة تر�مب يف �لتو�صط التفاق “�صالم“ �إ�رش�ئيلي فل�صطيني

وخالفاً  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �الأمني  �لتن�صيق  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�لتن�صيق  �إن  وقال   .2017/7/14 يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �أحد�ث  منذ  جممد�ً  يز�ل  ما  ي�صاع،  ملا 

تابع  �مل�صائل  هذه  يف  �لتن�صيق  الأن  �لفل�صطينيني،  �مل�صوؤولني  بتحركات  له  عالقة  ال  �الأمني 
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للتن�صيق يف �ل�صوؤون �ملدنية. و�أكد �أن �لتن�صيق لن يعود �إىل �صابق عهده قبل �لتو�صل �إىل �أ�ص�ص 

�إنه �صيعمل  �لتي قيل  �ل�صهد�ء و�الأ�رشى  �أ�رش  جديدة. وح�صم عبا�ص مو�صوع خم�ص�صات 

على وقفها، بالقول �إن �أ�رش �ل�صهد�ء و�الأ�رشى �صيت�صلمون خم�ص�صاتهم كاملة بالرغم من 

�لتحري�ص �الإ�رش�ئيلي و�ل�صغوط �الأمريكية. و�أعلن عبا�ص معار�صته �ملطلقة للتطبيع �لعربي 

“�حللول  رف�صه  على  م�صدد�ً  �لعربية،  �ل�صالم  مبادرة  مع  يتناق�ص  د�م  ما  “�إ�رش�ئيل“  مع 

.
�القت�صادية و�الأمنية قبل �ل�صيا�صية“118

م�صادر  وك�صفت  ونهائي.  ر�صمي  ب�صكل  مهامها  غزة  يف  �حلكومية  �الإد�رية  �للجنة  �أنهت   •

فل�صطينية مطلعة لوكالة قد�ص بر�ص، �لنقاب عن �أن �للجنة �الإد�رية عقدت �جتماعاتها �الأخرية 

�أن يكون كل  مع وكالء �لوز�ر�ت يف غزة، وقامت بت�صليمهم مهام عملهم ب�صكل كامل، على 

.
119

وكيل مفو�ص ومكلف باإد�رة �صوؤون وز�رته ب�صكل كامل

�ت�صال هاتفي مع رئي�ص  �إ�صماعيل هنية، خالل  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  �أكد رئي�ص   •

�ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، عزم �حلركة على �مل�صي قدماً يف خطو�ت �إنهاء �النق�صام 

بكل �إر�دة و�إ�رش�ر؛ بهدف توحيد �ل�صعب �لفل�صطيني يف مو�جهة �ملخاطر و�لتحديات �ملحيطة 

.
120

بالق�صية �لفل�صطينية

بال�صماح  عبا�ص  حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  طالب   •

فور�ً حلكومة �حلمد �هلل بتحمل مهامها وم�صوؤولياتها كافة يف غزة دون تعطيل �أو ت�صويف. 

قر�ر�ته  جميع  باإلغاء  عاجلة  خطوة  “�تخاذ  �إىل  عبا�ص  �صحفي،  ت�رشيح  يف  برهوم،  ودعا 

 و�إجر�ء�ته �لعقابية �صّد �أهلنا يف �لقطاع، خا�صًة بعد ��صتجابة حما�ص للجهود �مل�رشية وحلّها

.
للجنة �الإد�رية“121

�إىل و�صل  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ل�صكان  عدد  �إن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزي  �الإح�صاء  د�ئرة  قالت   • 

�ملعطيات  وبح�صب   .2016 �صنة  عن  �ألفاً   156 �إىل  و�صلت  بزيادة  �أي  ن�صمة،  ماليني   8.743

�ل�صكان،  عدد  من   %74.6l ي�صكلون  ماليني،   6.523 �إىل  و�صل  �ليهود  عدد  فاإن  �الإ�رش�ئيلية 

و�جلوالن،  �لقد�ص  �رشقي  �صكان  ذلك  يف  مبا  مليون،   1.824 �إىل  �لعرب  عدد  و�صل  حني  يف 

20.9l% من عدد �ل�صكان. ومّت ت�صنيف 396 �ألفاً كـ“�آخرين“، ي�صكلون  وي�صكلون ما ن�صبته 

.
122

4.5l% من عدد �ل�صكان

�أكد �مللك �الأردين عبد �هلل �لثاين، خالل لقائه روؤ�صاء �جلاليات �ليهودية �الأمريكية يف نيويورك،   •

بهدف   ،2017/7/23 يف  وقع  �لذي  عّمان  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صفارة  حادث  ملف  طّي  �رشورة 

.
123

�إعادة �لعالقات بني �لبلدين �إىل ن�صابها
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للدفاع  قاعدة  وهي  “�إ�رش�ئيل“،  يف  ر�صمية  د�ئمة  ع�صكرية  قاعدة  �ملتحدة  �لواليات  �أقامت   •

�جلوية   Mashabim م�صابيم  قاعدة  د�خل  �لقاعدة  وتوجد  �لنقب.  �صحر�ء  قلب  يف  �جلوي 

.
124

�الإ�رش�ئيلية �لقائمة بالفعل غربي بلدتي ديونا ويرو�صام

فاز �خلريج زكريا �لع�صار، من ق�صم �لهند�صة �ملعمارية بكلية �لهند�صة باجلامعة �الإ�صالمية   •

�لبيطانية  �لعا�صمة  يف  فل�صطني  �أر�ص  هيئة  نظمتها  دولية  م�صابقة  يف  �لثاين  باملركز  بغزة، 

�لقرى  �إعمار  الإعادة  ت�صميم  �أف�صل  حول  �مل�صابقة  وكانت  �صتة.  �أبو  �صلمان  برئا�صة  لندن 

�لفل�صطينية �ملدمرة 1947–1949، وقد �ختار �لع�صار �إعادة ت�صميم وتخطيط قرية �لطنطورة 

ومن و�إيرلند�،  و�أملانيا،  �إجنلرت�،  من:  خب�ء  من  �مل�صابقة  حتكيم  جلنة  وت�صكلت   بحيفا. 

.
125

دول عربية

الثالثاء، 2017/9/19

�صخماً  جهد�ً  بذلت  “�حلركة  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أكد   •

وهائالً وحتركت يف كل �الجتاهات من �أجل �لتخفيف عن �أهلنا يف غزة عب بو�بة �مل�صاحلة؛ 

ثغرة  تفتح  �أن  �أجل  من  وخارجية  د�خلية  فل�صطينية  باجتاهات  وحتركت  مل�رش،  فتوجهت 

�أمام معب  يف هذ� �جلد�ر وك�رش حلقات �حل�صار“. وقال هنية، خالل موؤمتر �صحفي عقده 

�إن زيارة وفد �حلركة مل�رش كانت موفقة  �إىل قطاع غزة بعد زيارة م�رش،  رفح فور عودته 

 ومهمة وذ�ت نتائج كبرية. وذكر هنية �أن زيارة وفد حما�ص تناولت �إىل جانب ملف �مل�صاحلة

.
126

خم�صة ملفات �أخرى رئي�صية

لت�صلم  �حلكومة  “��صتعد�د  �الأ�صبوعية،  جل�صته  خالل  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  جمل�ص  �أكد   •

م�صوؤولياتها يف قطاع غزة، و�أن لديها �خلطط �جلاهزة و�خلطو�ت �لعملية لت�صلم كافة مناحي 

�أهلنا يف قطاع غزة و�لتخفيف  �لقيام بو�جباتها جتاه  �حلياة يف قطاع غزة، ومبا يكنها من 

من �أكرث  منذ  غزة  قطاع  على  �ملفرو�ص  ح�صارها  برفع  �إ�رش�ئيل  مطالباً  معاناتهم،   من 

.
ع�رش �صنو�ت“127

على مقابلة  خالل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �أكد   • 

قناة �آر تي RT عن �ملو��صيع �لتي ناق�صها وفد حما�ص يف زيارته �إىل مو�صكو، �أن حركته طلبت 

�مل�صاعدة من رو�صيا يف فّك �حل�صار عن قطاع غزة، وتقدمي �مل�صاعد�ت �الإن�صانية، و�الإ�صهام 

.
128

يف �مل�صاحلة �لفل�صطينية

�لقد�ص �صكان  من  عنا�رشها  خلية  �عتقال  عن  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صاباك  جهاز  �أعلن   • 

وفل�صطينيي 1948، بزعم تخطيطها لهجمات �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية. وبح�صب بيان �ل�صاباك 

�الأق�صى،  �مل�صجد  �أ�صخا�ص كانو� يعملون يف حي �صلو�ن جنوب  فاإن عنا�رش �خللية ثمانية 
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�إ�رش�ئيلية،  �صكنية  ومناطق  �صيار�ت  جتاه  نار  �إطالق  لعمليات  خططو�  �أنهم  �إىل  م�صريًة 

وخططو� ل�رش�ء �أ�صلحة ومو�د متفجرة. و�أ�صار �إىل �أنه مّت �عتقال م�صوؤول �خللية، وهو يحمل 

�لهوية �الإ�رش�ئيلية، ويدعى حممد فروخ. و�دعى �ل�صاباك �أن فروخ كان على �ت�صال بعنا�رش 

.
129

من قطاع غزة ولبنان، كانو� �صيُمّولون ن�صاطاته �لع�صكرية

�أعلن �لناطق با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أفيخاي �أدرعي �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �عرت�ص طائرة   •

�هلل  حزب  ويقوم  �إير�ين  �إنتاج  من  وهي  دم�صق،  مطار  من  تنطلق  معاينتها  “بعد  طيار  بال 

بتفعيلها، ومتكن من �إ�صقاطها ب�صاروخ من طر�ز باتريوت بعد �أن جتاوزت �ملنطقة منزوعة 

 .
�ل�صالح، يف �جلوالن، �ملحظور فيها �أي حترك ع�صكري“130

�أعلنت وز�رة حماية �لبيئة �الإ�رش�ئيلية �أنه مّت تفريغ خز�ن �الأمونيا يف حيفا نهائياً، �صو�ء من   •

�الأمونيا �ل�صائلة �أو �الأمونيا �لغازية. و�أعلن وزير حماية �لبيئة زئيف �ألكني �نتهاء عمل خز�ن 

.
131

�الأمونيا يف خليج حيفا

بينهن �الحتالل،  �صجون  يف  يقبعن  �أ�صرية   58 �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   • 

.
132

10 �أ�صري�ت قا�رش�ت

م�رش  يف  “لدينا  �الإ�رش�ئيلي:  �ل�صعب  �إىل  كلمة  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  وّجه   •

�لر�ئعة،  �لتجربة  �أن نكرر تلك  40 �صنة، ويكن  �ل�صالم معكم منذ  جتربة ر�ئعة وعظيمة يف 

يف  �ل�صي�صي،  و�أ�صاف  �لفل�صطيني“.  مع  جنب  �إىل  جنباً  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�طن  �أمن  يكون  و�أن 

كلمته �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، �أنه “يجب عليكم �لوقوف خلف قياد�تكم �ل�صيا�صية 

وال ترتدو�، ونحن معكم جميعاً من �أجل �إجناح جتربة �ل�صالم“، موؤكد�ً: “حري�صون على �أمن 

�إىل جنب مع �لفل�صطيني. و�أنا�صد �لر�أي �لعام �الإ�رش�ئيلي �لوقوف  �ملو�طن �الإ�رش�ئيلي جنباً 

.
خلف قياد�ته �ل�صيا�صية“133

�لعامة �جلمعية  �أمام  كلمته  خالل  ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  دولة  �أمري  جدد   • 

لالأمم �ملتحدة، منا�صدته لـ“�الأ�صقاء �لفل�صطينيني الإمتام �مل�صاحلة وتوحيد �ملو�قف“، و�تهم 

�لد�ئم و�لعادل، وتو��صل نهجها  �ل�صالم  �أمام حتقيق  باأنها ما تز�ل تقف حائالً  “�إ�رش�ئيل“ 
.
134

�ملتعنت، و�إيجاد حقائق على �الأر�ص

�لدويل  �ملجتمع  على  يتعني  �إنه  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �الأمريكي  �ملوفد  قال   •

�لعمل من �أجل �إعادة �ل�صيطرة على قطاع غزة لل�صلطة �لفل�صطينية. و�أ�صاف غرينبالت قائالً: 

“لقد حان �لوقت لوقف مر�قبة �لو�صع يف غزة، و�لبدء يف تغيري �لو�صع هناك“. وزعم �ملوفد 
مل�صاعدة  �ملعنية  �الأطر�ف  جميع  تتّحد  عندما  �إال  تنتهي  لن  غزة  �صكان  معاناة  �أن  �الأمريكي 

.
135

�ل�صعب �لفل�صطيني وعزل حما�ص
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حمد بن  نا�رش  �ل�صيخ  ح�رشها  منا�صبة  خالل  �أنه  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  ذكرت   • 

�آل خليفة، ويل عهد �لبحرين، يف مركز �صيمون فيزنتال يف لو�ص �أجنلو�ص، عزفت �أورك�صرت� 

.
136

�“Hatikvah لبحرين �لوطنية �لن�صيد �لوطني �الإ�رش�ئيلي “هتكفاه�

االأربعاء، 2017/9/20

72 �لدورة  �جتماع  �أمام  له  خطاب  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �صدد   • 

يعتب  فل�صطني  دولة  الأر�صي  �الحتالل  “��صتمر�ر  �أن  على  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  للجمعية 

و�صمة عار يف جبني �إ�رش�ئيل �أوالً، ويف جبني �ملجتمع �لدويل ثانياً“. وقال عبا�ص: “لقد �عرتفنا 

بدولة �إ�رش�ئيل على حدود �لعام 1967، لكن ��صتمر�ر رف�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �العرت�ف 

بهذه �حلدود يجعل من �العرت�ف �ملتبادل �لذي وقعناه يف �أو�صلو عام 1993 مو�صع ت�صاوؤل“. 

و�صدد عبا�ص على �أن “حّل �لدولتني �ليوم يف خطر“، “وقد جند �أنف�صنا م�صطرين �إىل �تخاذ 

�أو �لبحث يف حلول بديلة لكي نحافظ على وجودنا �لوطني، ويف ذ�ت �لوقت ُنبقي  خطو�ت، 

�الآفاق مفتوحة لتحقيق �ل�صالم و�الأمن“. وقال: “فمن حقنا يف هذه �حلال �أن ننظر يف �لبد�ئل 

.
�لتي ت�صون لنا حقوقنا وحتمي �أر�صنا و�صعبنا، من تكري�ص نظام �الأبرتهايد“137

عقدت قيادة ف�صائل منظمة �لتحرير يف لبنان �جتماعاً يف مقر �صفارة دولة فل�صطني يف بريوت،   •

برئا�صة �أمني �رش حركة فتح وف�صائل منظمة �لتحرير يف لبنان فتحي �أبو �لعرد�ت وح�صور 

م�صوؤويل �لف�صائل. و�أكد �ملجتمعون، يف بيان لهم، “�أهمية و�أولوية �لعمل �لفل�صطيني �ملوحد 

�أ�صقائنا  مع  �لكامل  �لتعاون  و�أهمية  �ملخيمات،  د�خل  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  وتدعيم  و�مل�صرتك، 

لل�صعبني  �لوطنية  �مل�صلحة  يخدم  مبا  و�الأمنية،  �ل�صيا�صية  �مل�صتويات  كافة  على  �للبنانيني 

.
�ل�صقيقني“138

حمل  تر�خي�ص  منح  نظام  “تو�صيع  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  قرر   •

�لعمليات  على  �لرد  ل�رشعة  “�صماناً  ي�صكل  ذلك  �أن  بدعوى  لالإ�رش�ئيليني،  �ل�صالح“ 

�الإرهابية“، كما جاء يف بيان لوز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية. وي�صمل �لقر�ر خريجي �لوحد�ت 

�لقتالية يف جي�ص �الحتالل، على �لرغم من �نتهاء خدمتهم �لع�صكرية. وقال �أرد�ن: “�إن هذه 

�ل�صيا�صة تعزز قدرتنا على �إحباط �لهجمات“. وقال �أرد�ن �إن قر�ره �صي�صاعد على �ال�صتجابة 

.
�إىل �صيناريوهات، و�لرد على هجمات و“عمليات �إرهابية حمتملة“139

قال رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت �إن جي�صه يعّد حزب �هلل   •

�أخطر عدو له، و�إن �جلبهة �ل�صمالية �أكرث خطورة من غريها، مع �رتفاع �حتماالت �ملو�جهة. 

و�صدد �آيزنكوت، يف حديث مطول مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �أن ح�صن ن�رش �هلل �صيكون 

.
140

هدفاً رئي�صياً لالغتيال يف �أي مو�جهة مقبلة على جبهة لبنان
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قدمت �أربع منظمات فل�صطينية ُتعنى بحقوق �الإن�صان، هي موؤ�ص�صة “�حلق“، و“�ل�صمري“   •

�الإن�صان؛  حلقوق  �مليز�ن  ومركز  �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  و�ملركز  �الإن�صان،  حلقوق 

�أن  فيه  جاء  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �لعامة  �ملدعية  �إىل  �لر�بع،  �ملو�صوعي“  “بالغها 
جر�ئم  �رتكاب  على  �أقدمو�  �مل�صتوى  رفيعي  �إ�رش�ئيليني  وع�صكريني  مدنيني  “م�صوؤولني 

.
حرب، وجر�ئم �صّد �الإن�صانية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية“141

اخلمي�س، 2017/9/21

�لتي  �ل�صود�ء  �لقائمة  �صمن  “�إ�رش�ئيل“  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  �أدرج   •

ت�صم 29 دولة، ب�صبب �نتهاجها �صيا�صات �نتقام �صّد نا�صطي حقوق �الإن�صان �لذين يتعاونون 

.
142

مع �الأمم �ملتحدة

يف  جاء  ح�صبما  وعربية،  �إ�صالمية  دولة   50“ �إن  �ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  قال   •

�ملبادرة �لعربية، �صيكون لها تبادل دبلوما�صي مع �إ�رش�ئيل، و�صتكون هناك حدود مفتوحة 

طبعاً يف حال �لو�صول للحّل �ملن�صود“. و�أ�صاف قائالً: “لقد �أبلغت �لرئي�ص �الأمريكي دونالد 

تر�مب �أن لديه فر�صة حلّل ق�صية �لقرن، فهذه هي ق�صية �لقرن ف�صالً عن كونها �إحدى �أكب 

.
ذر�ئع �الإرهاب“143

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إنه مل�ص حما�صة رو�صية للعب   •

�لقيادة  من  مقابلة“  “�إجر�ء�ت  تنتظر  حركته  �أن  �إىل  م�صري�ً  �مل�صاحلة،  ملف  يف  �أن�صط  دور 

�ملقاومة  �صالح  مو�صوع  �أن  على  مرزوق  �أبو  و�صدد  و�حلو�ر.  �مل�صاحلة  لدفع  �لفل�صطينية 

“لن يكون مطروحاً على طاولة �حلو�ر“ و“ال يكن �لعبث به“، لكنه �أكد �أن �حلركة “م�صتعدة 
لتقا�صم �مل�صوؤولية عن قر�ر �حلرب و�ل�صالم يف �صكل �إيجابي“ مع �لقيادة �لفل�صطينية، ومبا 

.
144

يخدم �مل�صلحة �لوطنية

ح�صل �لقيادي يف حركة حما�ص روحي م�صتهى على �إذن �الإقامة �لد�ئمة يف م�رش بعد �صل�صلة   •

�مل�صاحلة،  �إجناز  ملف  �صمن  حما�ص  بقياد�ت  �مل�رشية  �ملخابر�ت  جمعت  �لتي  �مل�صاور�ت 

�إقامة  �للجنة �الإد�رية يف قطاع غزة. وح�صل م�صتهى على مو�فقة �مل�رشيني على  وبعد حّل 

.
145

مكتب �صغري للتن�صيق و�الرتباط يف �لقاهرة

�الإ�رش�ئيلية �لقيادة  �أن  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �أكد   • 

ال متلك �أي معلومات جديدة عن جنودها �الأ�رشى يف قطاع غزة، م�صري�ً �إىل �أن جي�ص �الحتالل 

�إن  �آيزنكوت  وقال  �جلنود.  با�صتعادة  لالإ�رش�ع  �آخرين  بجنود  �ملخاطرة  �إىل  ي�صطر  رمبا 

�أمنية  معلومات  على  للح�صول  �خل�صو�ص،  بهذ�  م�صار�ت  بعدة  جهود�ً  تبذل  �جلي�ص  قيادة 

.
146

و��صتخبارية
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الإخفائها  �ملتحدة  �لواليات  من  بعدت 
ُ
�أ بعدما  �الأردن  �إىل  عودة  ر�صمية  �لفل�صطينية  و�صلت   •

.
147

�إد�نتها يف تفجري وقع يف �لقد�ص يف �صنة 1970، و�صجنها لدى �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

 “Jerusalem District Planning and Building Committee �للو�ئية  “�للجان  �صادقت   •

عبارة  هي  �ملدينة،  حول  �الأنفاق  من  �صبكة  الإقامة  خمطط  على  �لقد�ص  يف  �الحتالل  بلدية  يف 

حركة  وت�صهل  م�صتقبلية،  ��صتيطانية  مب�صاريع  ترتبط  حيوية  حتتية  لبنية  ت�صهيالت  عن 

�نتقال �مل�صتوطنني من م�صتعمر�ت �رشق �ملدينة و�صمالها يف معاليه �أدوميم، ونيفي يعقوب، 

�لقد�ص  �رشق  �ملروري  �الزدحام  تخفيف  “بذريعة  �ملدينة،  مركز  �إىل  زئيف  وب�صجات 

.
و�صمالها“148

جمل�ص  �جتماعات  هام�ص  على  له  كلمة  يف  �الأ�رشى،  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قر�قع،  عي�صى  قال   •

�الحتالل  د�خل  ��صت�صهدو�  �أ�صري�ً   71 �إن  جنيف،  يف  �ملتحدة  �الأمم  مقر  يف  �الإن�صان  حقوق 

ت�صبب  �آخرين  مئات  �إىل  باالإ�صافة   ،1967 �صنة  منذ  �لتعذيب  ممار�صة  جر�ء  �الإ�رش�ئيلي 

�لفل�صطينيني منذ ت�رشين �الأول/  �أن عدد �ل�صهد�ء  �إىل  �لتعذيب لهم باإعاقات ج�صدية. و�أ�صار 

�أكتوبر 2015 بلغ 345 �صهيد�ً، من بينهم 83 طفالً، و32 �مر�أة وفتاة، وح�صب تقارير حقوقية 

موثقة فقد �أعدم 183 �صهيد�ً على يد جنود �الحتالل خالل مظاهر�ت و�أحد�ث ر�صق حجارة، 

�أن �الحتالل ما يز�ل يحتجز �لنقاب عن  بليغٍة. كما ك�صف  �ملئات بجروٍح  �إ�صابة  �إىل   �إ�صافًة 

251 جثماناً ل�صهد�ء فل�صطينيني فيما ُي�ّصمى مقابر �الأرقام �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، بع�صهم 

.
149

منذ �صتينيات �لقرن �ملا�صي

�إىل  و�لنازحني  �لالجئني  عودة  لتنظيم  �مللحة  �حلاجة  على  عون  مي�صال  �للبناين  �لرئي�ص  �أكد   •

�أن جرية  “ال �صّك  �أماكن �صكنهم �الأوىل. و�أ�صاف:  �أن ��صتقر �لو�صع يف معظم  وطنهم بعد 

�أن ت�صحح بجرية �أخرى ترتكب بحّق  �أر�صهم وتهجريهم ال يكن  طرد �لفل�صطينيني من 

�للبنانيني عب فر�ص �لتوطني عليهم، كما بحق �لفل�صطينيني، عب �إنكار حّق �لعودة عليهم“. 

وتابع: “لي�ص تعطيل دور موؤ�ص�صة �الأونرو� �إال خطوة على هذه �لطريق، تهدف �إىل نزع �صفة 

�لثمن،  لنازح، مهما كان  �أو  لبنان، ال لالجئ  به  للتوطني، وهو ما لن ي�صمح  �لالجئ متهيد�ً 

.
و�لقر�ر يف هذ� �ل�صاأن يعود لنا ولي�ص لغرينا“150

�عرتف ع�صو جلنة �ل�صوؤون �خلارجية بالبملان �مل�رشي عماد جاد باأن “�إ�رش�ئيل“ �أدت دور�ً   •

“هاماً“ يف دعم ما و�صفه بثورة �ل�صعب �مل�رشي يف 2013/6/30. وك�صف، يف مقال له، عن �أن 
رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �أر�صل وفود�ً للواليات �ملتحدة �الأمريكية لدعم ما 

جرى يف 2013/6/30، موؤكد�ً �أن تلك �لوفود �الإ�رش�ئيلية مار�صت �صغوطاً كبرية على �أع�صاء 

.
151

يف �لكوجنر�ص، من �أجل تبني روؤى زعم �أنها “مو�صوعية“ جتاه �الأحد�ث يف م�رش
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اجلمعة، 2017/9/22

�الأوروبية �لفل�صطينية  �ل�صد�قة  جلنة  من  �الأوروبيني  �لبملانيني  من  عدد  طالب   • 

مع  �ل�رش�كة  �تفاقية  بتعليق   The Palestinian-European Friendship Committee

“�إ�رش�ئيل“ ب�صبب متاديها يف �نتهاكات حقوق �الإن�صان. وقال �لوفد �لنيابي يف بيانه: “نعّب 
�أجل �حلرية  �مل�صتمر منذ عقود من  �لفل�صطيني، ون�صاله  �ل�صعب  �ملخل�ص مع  عن ت�صامننا 

و�لعد�لة و�مل�صاو�ة، ونحن ندعم �حلق �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري، ونعار�ص نظام �الحتالل 

.
و�ال�صتعمار و�الأبارتهايد �الإ�رش�ئيلي“152

�لت�رشيعي، �ملجل�ص  يف  �ل�صيا�صية  �لكتلة  رئي�ص  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  ع�صو  قال   • 

عبد �هلل عبد �هلل، �إن �لوفد �مل�رشي، �لذي و�صل قطاع غزة، �صيقيم ب�صكل �صبه د�ئم يف �لقطاع، 

على  �صيعمل  و�إد�ريني  �أمنيني  �أع�صاء  من  يتكون  �لذي  �لوفد  �أن  مو�صحاً  �مل�صاحلة،  لتنفيذ 

ترتيب �الأجو�ء ال�صتقبال حكومة �لوفاق �لوطني، بقيادة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني 

ر�مي �حلمد �هلل، ويرتب مع حما�ص يف غزة كيفية ت�صليم �لوز�ر�ت و�إز�لة �لعقبات �لتي تقوِّ�ص 

.
153

�مل�صاحلة

 Austrian Development قدمت �حلكومة �لنم�صاوية، من خالل �لوكالة �لنم�صاوية للتنمية  •

لدعم  �الأونرو�  لوكالة  دوالر(  مليون   1.8 )نحو  يورو  مليون   1.5 بقيمة  تبعاً   ،Agency

.
برنامج �لوكالة �ل�صحي يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1541967

ال�صبت، 2017/9/23

قال وزير �خلارجية �ل�صعودي عادل �جلبري، يف كلمة له �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة،   •

�إن �لريا�ص متم�صكة بدولة فل�صطينية م�صتقلة عا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“. وبنّي �جلبري �أن 

.
155

�لنز�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي �أطول نز�ع يف �لوقت �حلا�رش، وال يوجد مبر ال�صتمر�ره

ناق�صت �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �لتطور�ت �ملتعلقة بالو�صع يف قطاع غزة، ودعت �للجنة   •

حكومة �لوفاق �لوطني للذهاب �إىل قطاع غزة يف خطوة �أوىل لتقييم �لو�صع، و�لبدء يف عملية 

متكني حقيقية وممار�صة �ل�صالحيات يف كل �ملجاالت. و�أبدت مركزية فتح ��صتعد�دها ملزيد 

.
156

من �حلو�ر�ت بهدف �لتو�صل لروؤية تف�صيلية لتنفيذ �تفاق �مل�صاحلة و��صتعادة �لوحدة

بالي�صتي  ل�صاروخ  �إير�ن  جتربة  �إن  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  وزير  ليبمان،  �أفيجدور  قال   •

و�ل�صلم  �لعامل  دول  ملختلف  تهديد�ً  ي�صكل  ونووية  حربية  روؤو�ص  يحمل  �أن  يكن  جديد 

 �لعاملي. وقال ليبمان، يف تغريدة عب �لفي�صبوك، �إن هذه �خلطوة ��صتفز�زية ومتثل حتدياً

.
157

للواليات �ملتحدة وحلفائها



406

اليوميات الفل�سطينية

من  �صاعفت  �الحتالل  دولة  �أن  حمدونة،  ر�أفت  للدر��صات  �الأ�رشى  مركز  مدير  ك�صف   •

�عتقاالتها لالأطفال �لفل�صطينيني دون �صن 18 عاماً. و�أ�صار حمدونة �إىل �أن �صلطات �الحتالل 

تعتقل ما معدله 120 طفالً فل�صطينياً �صهرياً، حيث �إن �لتقارير �صجلت �عتقال نحو 75 طفالً 

.
يف حزير�ن/ يونيو، و150 طفالً يف متوز/ يوليو، و135 طفالً يف �آب/ �أغ�صط�ص 1582017

الجئي  ن�صيان  عدم  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  دعا   •

فل�صطني، �لذين قال �إنهم �صهدو� نحو �صبعة عقود من �لظلم بدون ت�صوية �صيا�صية حتى �الآن. 

وقال كرينبول: “�إن جمتمع �لالجئني ال يرى �أي م�صتقبل �صيا�صي. ال توجد عملية �صيا�صية 

حمددة ذ�ت م�صد�قية لو�صع حّد لل�رش�ع بني فل�صطني و�إ�رش�ئيل. �إنه جمتمع يو�جه �أي�صاً 

عر�قيل كبرية، وقيود�ً، و�أ�صكاالً من �ال�صتبعاد، ويعّر�ص �أي�صاً للعنف، و�ل�رش�ع، و�الحتالل، 

.
و�الإغالق باأ�صكال متعددة ت�صكل حياتهم يف كل بعد يكن تخيله“159

االأحد، 2017/9/24

عقدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �جتماعاً يف ر�م �هلل برئا�صة حممود عبا�ص.   •

ودعت �للجنة �حلكومة �لفل�صطينية �إىل �ملبا�رشة فور�ً بتحمل م�صوؤولياتها كاملة وفق �لقانون 

ودون عر�قيل، كما تدعو �للجنة �لتنفيذية كافة �لدول �ل�صقيقة و�ل�صديقة �إىل تعزيز م�صاعد�تها 

�ل�رشعية  باعتبارها �جلهة  �لوطني  �لوفاق  �إىل حكومة  �مل�صاعد�ت  لقطاع غزة، وتوجيه هذه 

�لتطهري  وملف  حرب،  جرية  باعتباره  �ال�صتيطان  ملف  �إحالة  �للجنة  قررت  كما  �لوحيدة. 

�إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية بدعوى م�صتعجلة، لفتح  �لعرقي و�لتمييز و�لف�صل �لعن�رشي، 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  “�إ�رش�ئيل“ يف  �لتي ترتكبها  حتقيق ق�صائي يف جر�ئم �حلرب 

.
بعدو�ن 1601967

�أكد رئي�ص هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان وليد ع�صاف �أن “�إ�رش�ئيل“ �أقرت �إقامة 11,700   •

وحدة ��صتيطانية منذ بد�ية �صنة 2017، لكنها ت�صعى �إىل �إقامة وحد�ت ��صتيطانية �أخرى من 

خالل �صماحها للم�صتوطنني باإقامة �مل�صتعمر�ت دون �لرجوع �إليها. وقال ع�صاف �إن �حلكومة 

�الإ�رش�ئيلية �أقرت خمططات هيكلية لـ 122 م�صتعمرة خالل �ل�صتة �أ�صهر �ملا�صية، م�صري�ً �إىل 

.
161

�أن هناك خمططات �أخرى تخ�ص �لقد�ص و�خلليل ل�صّم �مل�صتعمر�ت �ملقامة عليها

��صتغربت حركة حما�ص خلو بيان مركزية فتح من �أي مو�قف، �أو قر�ر�ت، تتعلق باإجر�ء�ت   •

رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �صّد قطاع غزة، و�لتي من �ملفرت�ص �إلغاوؤها مبجرد 

�إعالن حما�ص من �لقاهرة خطو�تها �لوطنية و�مل�صوؤولة، �ملتعلقة مبجريات �مل�صاحلة و�إنهاء 

�النق�صام. وطالب �لناطق با�صم �حلركة فوزي برهوم �لرئي�ص عبا�ص باتخاذ قر�ر�ت �إيجابية 
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وم�صوؤولة باإلغاء هذه �الإجر�ء�ت كافة، موؤكد�ً �أنه مل يعد �أي تعطيل �أو ت�صويف مبر�ً، ال �صيّما 

.
162

�أن هذه �الإجر�ء�ت ت�صببت ب�رشر كبري يف حياة �لنا�ص وم�صاحلهم

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، ملوقع �أن �آر جي �لعبي، �إن �لو�صع �الأمني   •

�لقائم، �ملحيط بـ“�إ�رش�ئيل“، يتطلب توجيه حتذير �إىل �لدول �ملجاورة لها من مغبة حتديها. 

وزعم �أن “�إ�رش�ئيل“ خا�صت مع حما�ص يف غزة ثالث حروب يف �الأعو�م �الأخرية، لكن �لنتيجة 

�لو�صع  هذ�  ي�صتمر  ورمبا  عامني،  كل  جديدة  حرب  خلو�ص  م�صطرة  باتت  “�إ�رش�ئيل“  �أن 

“بالن�صبة للجنود  �إن مل يتم �إجناز مرحلة �حل�صم مع حما�ص. وختم ليبمان قائالً:  يف غزة 

�الأ�رشى لدى حما�ص يف غزة فاإن �إ�رش�ئيل لديها �ليوم خيار�ن، �إما �لذهاب الحتالل �لقطاع، 

.
�أو �ال�صتجابة ملطالب حما�ص، و�أي خيار�ت �أخرى تتطلب مزيد�ً من �لوقت“163

قال رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل �ل�صيخ ر�ئد �صالح، يف كلمة له بعد   •

.
164

جل�صة ملحاكمته، �إن �الحتالل يعاقبه من خالل و�صع قيود ثالثية يف �أثناء تنقله يف �ل�صجن

 22,552 �أن  �ملتطرفة  �ليمنية  �لهيكل“  جبل  “منظمات  ت�صمى  ما  ن�رشتها  �إح�صائية  �أظهرت   •

يف  �نتهت  �لتي  �ملن�رشمة،  �ليهودية  �ل�صنة  خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  م�صتوطناً 

2017/9/20، بزيادة ت�صل �إىل 60l% مقارنة بال�صنة �ليهودية �لتي �صبقتها، و�لذي و�صل فيها 

.
عدد �ملقتحمني �إىل 16514,094

�أكد وزير �خلارجية �للبنانية جب�ن با�صيل �أن “قانون �إعادة �جلن�صية فتح �لطريق ل�صل�صلة   •

ما  �أكان  �للبنانية،  هويته  وم�صتحق  �أ�صيل  لبناين  كل  لنعطي  عليها  �صنعمل  �الإجر�ء�ت  من 

�لالجئني  �إىل  �إ�صارة  )يف  بالتوطني  لبنان  تهديد  دون  من  لبنانية  الأم  �بناً  كان  �أو   ،1921 قبل 

�لفل�صطينيني من �أّم لبنانية(، �أو كان �صاحب خدمات جليلة للبنان“. و�صدد با�صيل، يف �جلل�صة 

�الفتتاحية ملوؤمتر �لطاقة �الغرت�بية يف ال�ص فيجا�ص، على “�أننا �صنعمل على نزع �جلن�صية عن 

كل �أجنبي غري م�صتحق لها، ق�صت ظروف �لتق�صري �ل�صيا�صي �إعطاءه �إياها، و�صنبقى نو�جه 

 .
موجات �للجوء و�لنزوح �لتي جتتاح هويتنا �لوطنية لنحميها من �لتوطني“166

االإثنني، 2017/9/25

و�مل�صوؤول  �جلاد  بالعمل  �لدويل  �ملجتمع  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  طالب   •

وفق  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تنهي  جادة  �صيا�صية  عملية  باجتاه  و�لدفع  �لدولتني،  حّل  الإنقاذ 

جدول زمني حمدد، وقال: “لن نقبل باأن�صاف �حللول، وال بحلول �أمنية �أو �قت�صادية جمز�أة، 

�إمنا بحّل �صيا�صي متو�زن يّكن �صعبنا من �لعي�ص بحرية وكر�مة على �أر�ص دولته �مل�صتقلة 

.
كاملة �ل�صيادة، على حدود عام 1967، وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية“167
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�أ�صدرت حركة �جلهاد �الإ�صالمي بياناً د�نت فيه كافة �أ�صكال �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،   •

.
168

كما حّذرت من دعو�ت بع�ص �لعرب الإنهاء مقاطعة �الحتالل

قرر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تعليق عمل طائر�ت من دون طيار، من نوع ر�كب �ل�صماء، موؤقتاً،   •

.
169

بعد تكر�ر �صقوطها

يف  “�نتحرو�“  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  من  جنود  �صتة  باأن  �لعبي   0404 موقع  �أفاد   •

�صفوف  يف  �النتحار  حاالت  لت�صاعد  �لنظر  الفتاً  مقاتلون،  جنود  بينهم  �صهرين؛  غ�صون 

.
170

جي�ص �الحتالل

�أكد �ل�صيخ عكرمة �صبي، مفتي �لقد�ص �ل�صابق وخطيب �مل�صجد �الأق�صى �حلايل، �أن �لدعوة   •

�رشعياً  غطاًء  ويعطي  حدين،  ذو  �صالح  �لعرب  لالأ�صقاء  �الأق�صى  �مل�صجد  زيارة  باب  لفتح 

�أنه يدعو �مل�صلمني غري �لعرب لزيارة  �إىل  �لتطبيع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، م�صري�ً  جلرية 

.
171

�الأق�صى ودعم �ملقد�صيني

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

�أخرية“ الإنهاء �النق�صام،  “فر�صة  �لقاهرة �الأخري بني حركتي فتح وحما�ص يثل  �تفاق  �إن 

“قد ال تتكرر“. و�تهم مالدينوف “�إ�رش�ئيل“ مبو��صلة بناء �مل�صتعمر�ت “بوترية مرتفعة“. 
و�تهم مالدينوف، يف تقرير �إىل جمل�ص �الأمن، حكومة نتنياهو با�صتخد�م خطاب حتري�صي 

�إىل  يونيو  حزير�ن/  من  تركز  �مل�صتعمر�ت  بناء  �إن  وقال  �جلديدة؛  �مل�صتعمر�ت  حملة  لدعم 

 �أيلول/ �صبتمب 2017 يف �رشقي �لقد�ص ب�صكل �أ�صا�صي، مع خمططات ملا يقارب 3,200 وحدة

تدمري مّت  عام  ب�صكل  �إنه  مالدينوف  وقال   .2016 �صنة  عن   %30l قدرها  بزيادة   جديدة، 

.
172

344 بناء، ثلثهم يف �رشقي �لقد�ص، ما ت�صبب بنزوح �أكرث من 500 �صخ�ص

الثالثاء، 2017/9/26

قام �ل�صاب �لفل�صطيني منر جمل، من بيت �صوريك، بقتل جندي وحار�صْي �أمن �إ�رش�ئيليني   •

و�إ�صابة ر�بع، قبل �أن ي�صت�صهد يف عملية �إطالق نار على بو�بة تابعة مل�صتعمرة هار �أد�ر، �لتي 

تقع بني قريتي بّدو وقطنة �صمال غرب �لقد�ص �ملحتلة، وقرية �أبو غو�ص على �أطر�ف غربي 

.
173

�ملدينة

�لرئي�ص، قررت  بناء على توجيهات من  �إنه  �هلل  �لفل�صطيني ر�مي �حلمد  �لوزر�ء  قال رئي�ص   •

�حلكومة �لتوجه �إىل قطاع غزة يوم �الإثنني 2017/10/2 لت�صلم مهامها، وحتّمل م�صوؤولياتها 

.
174

وفقاً للقانون �الأ�صا�صي و�لقو�نني �لنافذة

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن �إد�رة �الإقليم �لكردي �صمايل �لعر�ق �أ�رشت على   •

�إجر�ء ��صتفتاء �النف�صال بالرغم من كل �لتحذير�ت؛ فاال�صتفتاء باالأ�صا�ص باطل وفقاً للد�صتور 
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�لعر�قي، ومل يلَق دعماً من �أي بلد، �أو منظمة دولية �صوى “�إ�رش�ئيل“. وتابع �أردوغان قائالً: 

“يا �إد�رة �صمايل �لعر�ق ماذ� �صتجنون من دعم �إ�رش�ئيل وحدها، هوؤالء )م�صوؤولو �الإقليم( ال 
�أنهم �صي�صبحون دولة فقط  �لدولة، ويعتقدون  �ل�صيا�صة وال يعرفون كيف تكون  يعرفون 

.
بالكالم... مل ولن تكونو� �أ�صا�صاً“175

االأربعاء، 2017/9/27

تقبل  لن  حركته  �إن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  قال   •

 مبناق�صة ق�صية “�صالح جناحها �لع�صكري“، خالل جل�صات �لتفاو�ص مع حركة فتح. وذكر

�إن هذه �لق�صية مل تطرح على طاولة مناق�صات  �أبو مرزوق، يف حو�ر مع وكالة �الأنا�صول، 

“هذ� �مللف غري مطروح  �ملا�صية. وقال:  �لفرتة  �مل�صوؤولني �مل�رشيني خالل  وفد �حلركة مع 

�ل�صعب  حلماية  موجود  �ملقاومة  “�صالح  و�أ�صاف:  م�صتقبالً“.  وال  �صابقاً،  ال  للنقا�ص، 

�لفل�صطيني، وال يعقل �أن تلقي �ملقاومة �لفل�صطينية �صالحها وال ز�لت �أر�صها حمتلة و�صعبها 

نتنياهو طلب من رو�صيا وم�رش وتركيا وقطر وغريها من  �أن  �أبو مرزوق  م�رشد“. وذكر 

مرزوق  �أبو  لكن  حركته.  مع  جديدة  �أ�رشى  تبادل  �صفقة  �إبر�م  بغر�ص  �لتدخل  �الأطر�ف، 

�أكد �أن حما�ص لن تقبل بفتح هذ� �مللف قبل �إفر�ج “�إ�رش�ئيل“ عن �ملعتقلني يف �صفقة �لتبادل 

خليل  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  نائب  قال  كما  �حتجازهم.  �أعادت  �لذين  �ل�صابقة، 

�حلية، خالل مقابلة تلفزيونية عب قناة �جلزيرة، �إن �صالح �ملقاومة خارج كل �ملعادالت و�إنه 

.
176

مل ُيطرح يوماً للنقا�ص، ولن تقبل حما�ص �أن يطرح على طاولة �ملفاو�صات

ال�صتقبال  تام  ��صتعد�د  على  غزة  قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  �إن  نعيم  �أبو  توفيق  �للو�ء  قال   •

جزء  �لد�خلية  وز�رة  ترتيبات  �أن  �إىل  م�صري�ً  �هلل،  بحكومة �حلمد  �ملختلفة  و�للجان  �لوزر�ء 

.
177

من �لرتتيبات �لعامة ال�صتقبال �لو�صع �لقادم للتو�فق �لفل�صطيني

�أقيم لذكرى مرور  قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو، يف كلمة خالل �حتفال   •

�أتينا  “لقد  �الأردن:  وغور  و�جلوالن،  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  على  عاماً  خم�صني 

با�صتيطان فاخر �إىل يهود� و�ل�صامرة ونحن نحافظ عليه ونقّويه، ب�صورة م�صوؤولة وبحكمة 

�أيها �الأ�صدقاء �الأعز�ء بقدر ما هو  “�ال�صتيطان مهم لكم  �أن  ومثابرة“. و�صدد نتنياهو على 

�أر�ص  �أي م�صتوطنات يف  �إز�لة  �أقول قبل كل �صيء وب�صكل و��صح: لن تتم  مهم يل، فبالتايل 

�لطريق الإحالل �صالم. فلن ن�رشد  لي�صت  �إنها  “قبل كل �صيء،  �إ�رش�ئيل م�صتقبالً!“. وقال: 

.
�ليهود �أو �لعرب. مل ننل �صالماً، بل نلنا �إرهاباً و�صو�ريخ! فلن نرتكب ذلك �خلطاأ جمدد�ً“178
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�ل�صالم“  لـ“عملية  �الأمريكي  باملوفد  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �لتقى   •

جاي�صون غرينبالت، وطرح نتنياهو خالل �للقاء رف�ص �لفل�صطينيني الإد�نة عملية م�صتعمرة 

الهاي،  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  يف  �إ�رش�ئيليني  ملحاكمة  �لفل�صطينية  و�ملنا�صدة  �أد�ر،  هار 

“�الإنرتبول  لل�رشطة  �لعاملية  للمنظمة  �لعامة  �جلمعية  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�ن�صمام 

INTERPOL“ �لذي يخالف �التفاقيات �ملوقعة مع “�إ�رش�ئيل“. وقال نتنياهو �إن ممار�صات 

�حلرب  �أن  على  و�أكد  �ل�صالم،  لتحقيق  بالفر�ص  كبري�ً  �رشر�ً  تلحق  �لفل�صطينية  �لقيادة 

.
179

�لديبلوما�صية �لفل�صطينية لن متر مرور �لكر�م

ذكرت �لقناة �لثانية �لعبية �أن جنديني �إ�رش�ئيليني �أحدهما برتبة �صابط من �لكتيبة 411 قتال،   •

جر�ء �نقالب مدرعة يف �جلوالن. و�أوقف جي�ص �الحتالل �لتدريب عقب �حلادث �إىل يوم �الأحد 

.
180

2017/10/1، للوقوف على ظروف �نقالبها

رئي�ص  عن  �لدفاع  حمامي  فريق  قدمه  �لذي  �ال�صتئناف  حيفا  يف  �الحتالل  حمكمة  رف�صت   •

�لق�صائية بحقه. وقال  �الإجر�ء�ت  �النتهاء من  �ل�صيخ ر�ئد �صالح، حتى  �الإ�صالمية  �حلركة 

�ل�صيخ �صالح عند دخوله قاعة �ملحكمة: “�إنه بالرغم من كل �لظروف �ل�صعبة �لتي �أمّر بها، 

و��صح يل �أنني يف موقف ال تنازل فيه عن �أّي �آية من �لقر�آن �لكرمي وال عن حديث نبوي �رشيف، 

وال تنازل عن حجر من �الأق�صى، وال تنازل عن �أي ثو�بت �إ�صالمية، عربية وفل�صطينية، ال 

.
تنازل حتى نلقى �هلل تعاىل“181

�لتي  �ملنظمة،  ع�صوية  �إىل  فل�صطني  دولة  �ن�صمام  على  لالإنرتبول  �لعامة  �جلمعية  �صّوتت   •

�أ�صبحت ت�صم 192 بلد�ً، بت�صويت جتاوز �لثلثني خالل �جتماع �جلمعية �لعامة لالإنرتبول 

يف بكني، يف دورتها �ل�صنوية �لـ 86. وقال وكيل وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية تي�صري جر�د�ت 

�إن فل�صطني فازت بع�صوية �ملنظمة بت�صويت 75 دولة، ومعار�صة 24، و�متناع 34 دولة عن 

.
182

�لت�صويت

�حل�صني بن  رعد  بن  زيد  �الأمري  �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامي  �ملتحدة  �الأمم  مفو�ص  حّذر   • 

150 �رشكة �إ�رش�ئيلية وعاملية تعمل د�خل �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية، باأنه “على و�صك �إدر�جها 

.
على �لقائمة �ل�صود�ء للمنظمة“183

اخلمي�س، 2017/9/28

�ل�صنو�ر، خالل لقاء عقدته  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى  قال رئي�ص �ملكتب   •

عنه،  رجعة  ال  ��صرت�تيجي  �مل�صاحلة  “قر�ر  �إن  �صبابية:  نخب  مع  غزة  مبدينة  حما�ص 

�إن حما�ص لن تبقى بعد �الآن  �ل�صنو�ر  �إجنازه“. وقال  �أجل  �لتنازالت من  و�صنو��صل تقدمي 
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بـ“�إعاقة  ي�صّمهم(  )مل  طرف  �أي  �أو  �أحد  الأي  ت�صمح  لن  حركته  �أن  و�أكد  �النق�صام،  يف  طرفاً 

حما�ص  من  كان  �صو�ء  �مل�صاحلة،  يريد  ال  من  كل  عنق  بـ“ك�رش  مهدد�ً  �مل�صاحلة“،  م�صو�ر 

�مل�صاحلة وهي قوية جد�ً، و�حلركة بنت قوتها  �إىل  “حما�ص تذهب  �أن  �أو غريها“. و�أ�صاف 

لي�ص من �أجل حكم غزة، بل من �أجل حلم �صعبنا بالتحرير“. و�أكد �ل�صنو�ر �أن حركته �صتقدم 

تنازالت كبرية جد�ً الإجناح �مل�صاحلة �لفل�صطينية، مو�صحاً �إىل �أن كل تنازل �صاعق �صيكون 

�أكب من قبله؛ “حتى يتحقق �أحد �خليارين: �إما �إنهاء �النق�صام، وهو �أقل �صيء، �أو �مل�صاحلة 

�ل�صنو�ر:  وقال  �لتحرري“.  �لوطني  م�رشوعنا  لرتتيب  نتفرغ  حتى  �الأف�صل،  وهو  �لوطنية 

ي�ّص  �أن  الأحد  ن�صمح  ولن  وطنية،  ووحدة  قوة  يلزمه  �لتحرير  م�رشوع  ��صتكمال  “�صعار 
.
�صالح �ملقاومة وال عملية تطويره“184

يف  �جلمل  منر  �ل�صهيد  نفذها  �لتي  �لعملية  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  د�ن   •

نبيل �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  و�أكد  �أد�ر.  هار  م�صتعمرة  مدخل  على   2017/9/26 

�أبو ردينة يف ت�رشيح الإذ�عة “�صوت فل�صطني“، �أن موقف �لرئي�ص �لد�ئم هو “�إد�نة كل �أعمال 

.
�لعنف مبا فيها هذه �لعملية، و�إد�نة �أية عمليات عنف �أياً كان م�صدرها“185

قطاع  من  و�صلت  �لتي  وخ�صو�صاً  �خلريية  �مل�صاعد�ت  بتوزيع  دولية،  موؤ�ص�صات  �رشعت   •

غزة، مل�صلمي �لروهينغا �لفارين �إىل بنغالد�ص، من �ملجازر �لب�صعة �لتي ترتكب بحقهم على 

.
186

�أيدي �صلطات بالدهم

�عتُقلو�  �لذين  �الأطفال  من   %95l“ �إن  �لفل�صطينية،  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت   •

ودخلو� �صجن عوفر �الإ�رش�ئيلي يف �الأ�صهر �الأخرية تعر�صو� لل�رشب �ل�صديد و�ملبح على 

باالأيدي  �ل�رشب  نتيجة  عيونهم  يف  بكدمات  �أ�صيب  قد  معظمهم  و�إن  و�ملحققني،  �جلنود  يد 

.
و�أعقاب �لبنادق“187

قال �ل�صفري �الأمريكي يف تل �أبيب ديفيد فريدمان ملوقع و�ال �لعبي �إن �مل�صتعمر�ت جزء من   •

“�إ�رش�ئيل“. وتابع قائالً �إنه يف ت�صوية م�صتقبلية “�صتحتفظ �إ�رش�ئيل بجزء كبري من �ل�صفة 
�أن “�إ�رش�ئيل ت�صيطر  �لغربية، لكنها �صتعيد مناطق غري مطلوبة للحفاظ على �أمنها“، ز�عماً 

على 2l% فقط من �ل�صفة �لغربية“. وعلقت �ملتحدثة با�صم �خلارجية �الأمريكية هيذر ناورت 

.
188

على كالم فريدمان قائلة �إن مالحظاته ال يجب �أن تعّد تغيري�ً يف �ل�صيا�صة �الأمريكية

اجلمعة، 2017/9/29

�حلكومة  رئي�ص  مع  �ت�صاالً  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أجرى   •

�لفل�صطينية ر�مي �حلمد �هلل، �أكد فيه �أن حما�ص تريد تطبيق �مل�صاحلة، ومتكني �حلكومة من 
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�لوفد �حلكومي  بت�صهيل مهمة  �ملخت�صني  �ملوظفني  لكافة  �أو�مر  �أعطت  و�أنها  �لعمل يف غزة، 

.
189

�لز�ئر لغزة ب�صاأن ت�صلم �إد�رة �لوز�ر�ت

خطة  جتميد  قرر  باأنه  حكومته  يف  وزر�ء  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أبلغ   •

.
190

“تو�صيع“ مدينة قلقيلية حتى �إ�صعار �آخر
حّذرت �الأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج يف بريوت من �لدعو�ت �مل�صبوهة   •

�لعامة  �الأمانة  �لفل�صطيني حتت حر�ب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وعقدت  �لوطني  لعقد �ملجل�ص 

�لعام  �مل�صار  لتقييم  بريوت،  يف  للموؤمتر  �لعامة  �لهيئة  رئا�صة  مع  م�صرتكاً  �جتماعاً  للموؤمتر 

و�لتطور�ت  �الأو�صاع  خ�صو�صاً  �أعمالها،  جدول  على  �ملدرجة  �لنقاط  وبحث  للموؤمتر 

�لتطبيع  مقاومة  �إىل  �لعامة  �الأمانة  ودعت  �لفل�صطينية.  �لق�صية  بها  متر  �لتي  �ل�صيا�صية 

و�الإ�صالمية  �لعربية  �جلماهري  دعت  كما  �ملنطقة،  يف  و�قع  كاأمر  �الحتالل  وجود  وتكري�ص 

.
191

و�أحر�ر �لعامل للوقوف يف وجه ذلك و�إجها�ص كل �ملحاوالت ومو�جهتها

�صحيفة  مع  �أجر�ها  مقابلة  يف   ،Zvi Zamir ز�مري  ت�صفي  �الأ�صبق  �ملو�صاد  رئي�ص  ك�صف   •

مع  تز�من  و�لذي   ،Yom Kippur �ليهودي  �لغفر�ن  يوم  حلول  مبنا�صبة  �ليوم“  “�إ�رش�ئيل 
�الإ�رش�ئيلي،  للمو�صاد  ذهبية“،  “معلومة  مهم  م�رشي  م�صوؤول  تقدمي  عن   ،1973 حرب 

.
192

�أ�صهمت يف تغري م�صري �حلرب

بعث 18 ع�صو�ً يهودياً يف �لكوجنر�ص �الأمريكي بر�صالة �إىل رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو،   •

حذروه فيها من �أن قر�ر�ته �الأخرية يف مو�صوع حائط �لب�ق و�لتهويد مت�ص بوحدة �ل�صعب 

�لر�صالة،  يف  وجاء  �الأمريكية.  �ليهودية  �جلالية  �أو�صاط  يف  “�إ�رش�ئيل“  ومكانة  �ليهودي 

قدماء  كد�عمني  �أنهم  �لديوقر�طي،  �حلزب  من  وجميعهم  �لكوجنر�ص،  �أع�صاء  كتبها  �لتي 

�لتيار�ت غري  �صلوك �حلكومة �صّد  �إز�ء  �لعميق“  “قلقهم  �الإعر�ب عن  لـ“�إ�رش�ئيل“، بودهم 

.
�الأرثوذك�صية يف “�إ�رش�ئيل“193

ال�صبت، 2017/9/30

�إر�دة وقر�ر ت�صمل  �أن �مل�صاحلة  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �أكد رئي�ص �ملكتب   •

�لو�قع  من  و�النتقال  للم�صاحلة  حقيقية  �أجو�ء  �إيجاد  على  حر�صه  م�صدد�ً  وغزة،  �ل�صفة 

ر�صالة  يف  هنية،  وقال  خمتلف.  و�قع  �إىل  �النق�صام  ومر�رة  �ل�صنني  باأثقال  �ملحكوم  �لر�هن 

وجهها لل�صعب �لفل�صطيني ب�صاأن �مل�صاحلة: �إننا ذ�هبون للم�صاحلة للتفرغ للملفات �لوطنية 

للق�صية  �العتبار  و�إعادة  �ملقاومة،  خيار  وحماية  �لت�صفية،  مل�صاريع  و�لت�صدي  �لكبى 

.
194

�لفل�صطينية
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�أيلول/ �سبتمرب 2017

 2017 �صبتمب  �أيلول/  خالل  �أنه  �لنقاب  �النتفا�صة  موقع  عن  �صادر  توثيقي  تقرير  ك�صف   •

وتفجري حجارة،  ر�صق  عملية  و12  نار،  �إطالق  عمليتي  بني  ما  توزعت  عملية،   23  ُنفذت 

متفجرة،  و�أكو�ع  حارقة  زجاجات  �إلقاء  حادثة   41 من  �أكرث  �ملوقع  ووثق  نا�صفة.  عبو�ت   9

 يف �أكرث من 286 نقطة مو�جهة مع قو�ت �الحتالل. و�أ�صفرت �لعمليات �لفل�صطينية عن مقتل

.
195ً

3 �إ�رش�ئيليني، و�إ�صابة 15 �آخرين، و��صت�صهاد 5 فل�صطينيني، و�إ�صابة 76 فل�صطينيا

قال ممثلون عن موؤ�ص�صات حكومية فل�صطينية و�أخرى �أهلية حملية ودولية، �إن �لو�صع �ملائي   •

.
196

�%98l يف قطاع غزة “كارثي“؛ حيث و�صلت ن�صبة �لتلّوث فيه �إىل نحو

�إن جهاز �ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي لعب دور�ً يف تنظيم  �أردوغان  قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب   •

�ال�صتفتاء حول ��صتقالل �إقليم كرد�صتان �لعر�ق. وبعدما �نتقد رفع �الأكر�د �لعر�قيني �أعالم 

“�إ�رش�ئيل“ خالل �حتفالهم بنتيجة �ال�صتفتاء، قال �أردوغان “هذ� يثبت �أمر�ً: �إن لهذه �الإد�رة 
�لقادة �الأكر�د  �أردوغان خماطباً  �إنهما ي�صري�ن يد�ً بيد“. وقال  تاريخاً م�صرتكاً مع �ملو�صاد. 

�لعر�قيني خالل خطاب متلفز �ألقاه يف �أر�رشوم �رشقي تركيا: “هل تدركون ما تقومون به؟ 

.
وحدها �إ�رش�ئيل تدعمكم“197

49 مليون  �أعلنت وكالة �الأونرو� ح�صولها على تعهد�ت دولية بتبعات مالية قدرت مببلغ   •

“�إن  �صحفي:  بيان  يف  بريوت،  يف  �لوكالة  مكتب  وقال  �لفل�صطينيني.  لالجئني  دعماً  دوالر 

�لعديد من �ملندوبني �مل�صاركني يف �جتماع ��صت�صافته منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي يف نيويورك، 

�إ�صافية تعمل على تقليل عجز �ملو�زنة �لذي تعاين منه �لوكالة، من  تعهدو� بتقدمي تبعات 

.
126.5 مليون دوالر لي�صل �إىل 77.5 مليون دوالر“198






