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 2016/7/1استشهد مواطنان وقتلت مستوطنة وأصيب ثالثة آخرون
يف عمليتي طعن قرب الخليل .ويف نتانيا استشهد شابان ،عقب
تنفيذهام عمليتي طعن ،األوىل يف مستوطنة "كريات أربع" الواقعة
يف أرايض الخليل حيث قتلت مستوطنة ،والثانية يف مدينة نتانيا.
(األيام الفلسطينية)2016/7/1 ،

 2016/7/1قال صائب عريقات أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،إ ّن تقرير اللجنة الرباعية (نرش يف العدد
السابق من سياسات عربية) ال يلبّي توقعات الشعب الفلسطيني
الذي يعيش تحت االحتالل العسكري اإلرسائييل ،إذ يساوي البيان
بني شعب تحت االحتالل واملحتل.
(األيام الفلسطينية)2016/7/2 ،

 2016/7/1قتل مستوطن وأصيب ثالثة آخرون بإطالق نار قرب
مستوطنة "عتنائيل" قرب السموع جنوب مدينة الخليل .املستوطن
القتيل هو ميخائيل مارك ،وهو حاخام املدرسة الدينية (ييشيفا)
يف مستوطنة عتنئيل ،جنويب جبل الخليل .وفرض جيش االحتالل
حصا ًرا مشد ًدا عىل بلدات محافظة الخليل كافة ومحيطها ،يف عقاب
جامعي يشمل  700ألف مواطن .وقرر رئيس حكومة االحتالل
بنيامني نتنياهو اقتطاع جزء من عائدات الرضائب التي تحولها
للسلطة الوطنية ،بدعوى أ ّن جز ًءا من هذه األموال يذهب لتمويل
منفذي العمليات وعائالتهم.
(الحياة الجديدة)2016/7/2 ،

 2016/7/2قرر رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،ووزير
الحرب أفيغدور ليربمان ،إقامة  42وحدة استيطانية جديدة يف
مستوطنة "كريات أربع" ،املقامة عىل أرايض الفلسطينيني مبدينة
الخليل ،جنويب الضفة الغربية ،وذلك ر ًدا عىل مقتل إرسائيليني اثنني،
يف هجامت نفذها فلسطينيون.
(القدس العريب)2016/7/2 ،

 2016/7/3وافق رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو عىل
بناء  1360وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنة "معاليه أدوميم"
ومستوطنات أخرى من القدس .كام وقّع عىل القرار مع وزير الحرب
أفغيدور ليربمان عىل مخطط بناء الوحدات الجديدة .إذ سيتم
بناء  650وحدة يف "معاليه أدوميم" ،و 200أخرى يف "هار حوما"
و"بسغات زئيف" و"راموت" بالقدس .كام وافق نتنياهو وليربمان
عىل بناء  600شقة سكنية يف حي بيت صفافا يف القدس.
(القدس)2016/7/4 ،

 2016/7/3أقدم مستوطنون إرسائيل ّيون ،من مستوطنة "نغوهوت"
املقامة جنو ّيب مدينة الخليل ،عىل إنشاء ما أسموه "نقطة مراقبة

ميخائيل" ،عىل اسم القتيل ميخائيل مارك الذي قتل ،يف األول من
متوز /يوليو  ،2016جنو ّيب الخليل ،بالقرب من مستوطنة "أدورا".
(األيام الفلسطينية)2016/7/4 ،

 2016/7/3أعلن نادي األسري الفلسطيني أ ّن األسري جالل الرشاونة
( 17عا ًما) من محافظة الخليل بدأ إرضابًا عن الطعام ،احتجا ًجا
عىل استمرار سلطات االحتالل اإلرسائييل باعتقاله يف ظروف حياتية
قاسية ،عىل الرغم من وضعه الصحي الصعب.
(الحياة الجديدة)2016/7/3 ،

 2016/7/4أصيب  22مواط ًنا من سكان مخيم قلنديا جنوب رام الله
بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات االحتالل اإلرسائييل ،خالل عملية
اقتحام واسعة للمخيم ،تخللها هدم منزيل عائلتي الشهيدين عنان
أبو حبسة ،وعيىس عساف اللذين استشهدا يف الثالث والعرشين
من كانون األول /ديسمرب  ،2015بعد أن نفذا عملية طعن يف
مدينة القدس.
(األيام الفلسطينية)2016/7/5 ،

 2016/7/4قــررت املحكمة العليا اإلرسائيلية تحويل قضية
احتجاز جثامني الشهداء الفلسطينيني املحتجزين خالل انتفاضة
القدس الحالية إىل املستشار القانوين لدولة االحتالل للنظر يف طلب
امللتمسني .وقالت النيابة يف بيان لها إ ّن "املحكمة أمهلت النيابة
حتى تاريخ  11متوز /يوليو  2016للرد ،وللملتمسني حتى تاريخ 12
من الشهر نفسه".
(العريب الجديد)2016/7/5 ،

 2016/7/4قالت الحملة الوطنية السرتداد جثامني الشهداء ،إ ّن قرار
سلطات االحتالل اإلرسائييل تحويل جثامني  12شهي ًدا محتجزة يف
ثالجات معهد أبو كبري يهدف إىل إخفاء أدلة تدين القتلة .وأضافت
الحملة ،يف بيان لها ،أ ّن سلطات االحتالل ترفض الكشف عن نتائج
التحقيق أو تسليم مقاطع الفيديو التي صورتها كامريات املراقبة
املحيطة مبكان إطالق النار يف العديد من الحاالت.
(وفا)2016/7/4 ،

 2016/7/4أعلن األسريان الشقيقان محمد ومحمود البلبول اإلرضاب
املفتوح عن الطعام ،بعد قرار سلطات االحتالل تحويلهام لالعتقال
اإلداري ،ملدة ستة أشهر ملحمد ،وخمسة أشهر لشقيقه محمود.
(الحياة الجديدة)2016/7/5 ،

 2016/7/8قبلت محكمة إرسائيلية طع ًنا تقدم به محامي أحد
املتهمني بقتل عائلة دوابشة حرقًا يف نابلس قبل نحو عام ،لإلفراج
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عنه تحت اإلقامة الجربية؛ إذ اتخذ القرار بعد أن قبلت املحكمة
الطلب بادعاء أ ّن املتهم "قارص".
(القدس)2016/7/8 ،

 2016/7/10أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو تصديق
الحكومة اإلرسائيلية عىل تخصيص  50مليون شيكل لتعزيز
االستيطان يف الخليل .وتهدف الخطة إىل تعزيز مستوطنة "كريات
أربع" و"البلدة اليهودية" يف الخليل.
(األيام الفلسطينية)2016/7/11 ،

 2016/7/12أقر الربملان اإلرسائييل "الكنيست" قانونًا يرغم املنظامت
غري الحكومية التي تتلقى القسم األكرب من متويلها من حكومات
أجنبية بالترصيح عنه رسميًا .وجر التصديق عىل القانون الذي يقول
منتقدوه إنه يستهدف الجمعيات اليسارية املناهضة لالستيطان يف
األرايض الفلسطينية والناشطة من أجل حقوق اإلنسان ،بـ  57صوت ًا
مقابل  48بعد مناقشات طويلة .وجاء يف مقدمة القانون أنه يهدف
إىل "معالجة ظاهرة املنظامت غري الحكومية التي متثّل مصالح أجنبية
لدول أجنبية ،فيام تتحرك تحت ستار منظامت محلية تسعى لخدمة
مصالح اإلرسائيليني".
(األيام الفلسطينية)2016/7/13 ،

 2016/7/13قال مبعوث األمم املتحدة للسالم يف الرشق األوسط
نيكوالي مالدينوف إ ّن حل الدولتني للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني
صار أبعد من أي وقت مىض مع خطر االنزالق يف العنف والتشدد
ألجيال ما مل يتحرك القادة .فيام وصف مالدينوف املستوطنات التي
تبنيها إرسائيل والعنف من جانب الفلسطينيني بأنهام من بني أكرث
العقبات املثرية للقلق.
(رويرتز)2016/7/13 ،

 2016/7/14منذ مطلع عام  ،2016فتحت السلطات املرصية معرب
رفح  14يو ًما فقط .فيام أفادت الجهات الرسمية يف قطاع غزة أ ّن ما
يزيد عىل  30000شخص مسجلني وينتظرون العبور عند فتح املعرب.
(أوتشا ،التقرير األسبوعي 11-5 ،متوز /يوليو)2016/7/14 ،

 2016/7/14قال السفري رياض منصور ،املراقب الدائم لدولة
فلسطني لدى األمم املتحدة ،إ ّن الجهد الفلسطيني والعريب وجهد
الدول الصديقة يف مجلس األمن نجحا يف وقف إصدار بيان من
املجلس تقدمت به الواليات املتحدة يرحب بتقرير اللجنة الرباعية
ويتبنى توصياته .وأكد منصور أ ّن رفض الوفد األمرييك للتعديالت
التي طلبت املجموعة العربية إدخالها عىل مرشوع البيان ،ومنها
علم بالتقرير وليس الرتحيب به ،وكذلك التعديل الذي يرحب
األخذ ً

مببادرة السالم العربية وببيان االجتامع الوزاري الذي عقد يف باريس
يف  3حزيران /يونيو  ،2016أدت بالوفد األمرييك لسحبه.
(األيام الفلسطينية)2016/7/15 ،

 2016/7/17دعا مؤمتر الربملانيني األرثوذكس الذي اختتم أعامله
يف مدينة سالونيك اليونانية ،يف توصياته النهائية ،إىل رضورة إنهاء
االحتالل اإلرسائييل مع دعوة حكومات الدول إىل االعرتاف بالدولة
الفلسطينية عىل حدود  67وعاصمتها القدس الرشقية ،وتطبيق
قرارات الرشعية الدولية .وشارك يف املؤمتر الذي تواصلت جلساته
ثالثة أيام ،مندوبون عن  28دولة.
(وفا)2016/7/17 ،

 2016/7/18أقر الكنيست اإلرسائييل (الربملان) قانونًا يسمح بإقصاء
أعضاء فيه ،إذا ما وافق ثالثة أرباع األعضاء عىل ذلك ،وهو قانون
يرى النواب العرب أنه يستهدفهم .أقر القانون بأغلبية  62عض ًوا
ومعارضة  ،47األمر الذي يعني أ ّن القانون أصبح نافذًا .ويستهدف
القانون الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو النواب العرب،
وخاصة نواب حزب التجمع الوطني الدميقراطي :جامل زحالقة
وحنني زعبي وباسل غطاس ،عىل خلفية اجتامعهم بعائالت الشهداء
املقدسيني الذين تحتجز إرسائيل جثامينهم.
(الجزيرة .نت)2016/7/20 ،

 2016/7/18أقر رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية ،بنيامني نتنياهو ،خالل
ر ّده عىل استجوابات أعضاء الكنيست ،بفشل مخطط برافر االقتالعي،
إذ قال "حاولنا برصاحة ،لكن فشلنا بع ّدة طرق يف الوصول إىل تسوية
لألرايض مع البدو ،منها خطة الوزير بيغني (مخطط برافر)" .وكانت
حكومة إرسائيل ج ّمدت قانون برافر االقتالعي بعد مظاهرات وأيام
غضب جابت البالد احتجا ًجا عىل سلب أرايض املواطنني العرب
يف النقب ،إذ ينص القانون عىل سلب البدو يف النقب أراضيهم
وحرص وجودهم يف مدن جديدة .وكان الكنيست قد ص ّدق ،بتاريخ
 24حزيران /يونيو  ،2013عىل قانون برافر  -بيغني العنرصي بأغلبيّة
 43مؤيّ ًدا للقانون مقابل  40معارضً ا.
(عرب )2016/7/18 ،48

 2016/7/20ص ّدقت "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية االحتالل
يف القدس ،عىل خطة لبناء آالف الوحدات االستيطانية وأماكن تجارية
وفنادق ،عىل طول مسار القطار الخفيف يف القدس املحتلة.
(وفا)2016/7/20 ،

طفل ،عىل يد
 2016/7/21أصيب  44فلسطين ًيا ،من بينهم ً 13
القوات اإلرسائيلية يف أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة .ووقعت 42
إصابة من هذه اإلصابات يف الضفة الغربية ،من بينها عرشة يف الرام
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وقباطية ،و 29إصابة خالل عمليات تفتيش واعتقال وقع أكربها يف
املزرعة القبلية (رام الله) ومخيم عايدة لالجئني (بيت لحم) .وأصيب
فلسطينيان رم ًيا بالرصاص عىل يد القوات اإلرسائيلية يف املناطق
املقيد الوصول إليها يف قطاع غزة ،وأصيب آخر خالل مظاهرة وآخر
خالل صيده للطيور.
(أوتشا ،التقرير األسبوعي 18-12 ،متوز /يوليو)2016/7/21 ،

 2016/7/22أطلق جهاز الشاباك رساح املستوطن بنحاس بندوروف
من مستوطنة "نحالئيل" عىل الرغم من اعرتافاته بتنفيذ العديد من
عمليات "تدفيع الثمن" ضد الفلسطينيني .من بني اعرتافات بندوروف،
إحراق مركبات ،وإلقاء حجارة ،وإلقاء قنبلة غاز عىل بيت يف قرية بيتلو.
(الحياة الجديدة)2016/7/22 ،

 2016/7/25دانت األمم املتحدة ،خطط إرسائيل بناء  770وحدة
سكنية يف مستوطنة "جيلو" ،املقامة عىل أرايض بلدات وقرى
فلسطينية محتلة ،بني بيت لحم والقدس .وقال منسق األمم املتحدة
الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط ،نيكوالي مالدينوف" ،إ ّن
املستوطنات غري رشعية مبوجب القانون الدويل".
(القدس)2016/7/25 ،

 2016/7/26ر ّحب البيان الختامي لجامعة الدول العربية للقمة التي
عقدت بالعاصمة املوريتانية نواكشوط باملبادرة الفرنسية الداعية إىل
عقد مؤمتر دويل للسالم ،ميهد له بوقف جميع األنشطة االستيطانية
اإلرسائيلية ،مبا يكفل حق الشعب الفلسطيني ،وفق إطار زمني يف
إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.
(يس إن إن بالعربية)2016/7/26 ،

 2016/7/26قال رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلرسائييل غادي
أيزنكوت إ ّن جيش االحتالل قتل خالل األشهر العرشة األخرية مئة
وستة وستني فلسطينيًا يف الضفة الغربية ،وهذا العدد يعادل عدد
الذين قتلوا خالل السنوات السبع املاضية .كام تم اعتقال أكرث من
ثالثة آالف ومئتي فلسطيني ،وضبط مئتي قطعة سالح ،وتدمري
عرشين آلة خراطة استخدمت إلنتاج األسلحة.
(األيام الفلسطينية)2016/7/27 ،

 2016/7/26أغلق قسم التحقيقات مع أفراد الرشطة (ماحاش)
التابع لوزارة القضاء اإلرسائيلية ملف التحقيق ضد أفراد رشطة
جرى توثيق إقدامهم عىل إعدام محمد أبو خلف عند باب العامود
يف القدس املحتلة بإطالق النار عليه عىل الرغم من أنه كان مصابًا
ومستلقيًا عىل األرض وال يقوى عىل القيام بحركة.
(عرب )2016/7/26 ،48

 2016/7/27أعلنت سلطات االحتالل اإلرسائييل اغتيال محمد الفقيه،
إىل جانب اعتقال الضابط يف األمن الوطني الفلسطيني محمد عبد
املجيد بريوش ،وابن عم آخر من عائلة الفقيه ،خالل عملية عسكرية
يف بلدة صوريف شامل غرب الخليل ،وذلك بادعاء تنفيذهم عملية
أدت إىل مقتل أحد قادة املستوطنني اإلرسائيليني مطلع .2016
(العريب الجديد)2016/7/27 ،

حساسة
 2016/7/28أنهت سلطات االحتالل تركيب كامريات مراقبة ّ
وجديدة ،بحوش بالل بحي راس العامود يف بلدة سلوان ،جنوب
املسجد األقىص املبارك الذي يشهد مواجهات شبه ليلية بني الشبان
علم أ ّن املواجهات قريبة من بؤر استيطانية متطرفة.
وقوات االحتاللً ،
(وفا)2016/7/28 ،

 2016/7/28انتقد املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية جون
كرييب الحكومة اإلرسائيلية عىل خلفية تزايد األنشطة االستيطانية يف
القدس وباقي األرايض الفلسطينية املحتلة .وقال إ ّن نهجها يق ّوض
حل الدولتني .وقال "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التقارير ،ومفادها
أ ّن الحكومة اإلرسائيلية قامت بطرح عطاءات لبناء  323وحدة يف
مستوطنات القدس الرشقية ،ويأيت ذلك بعد إعالن الحكومة اإلرسائيلية
عن مخططات لبناء  770وحدة استيطانية يف مستوطنة جيلو".
(وفا)2016/7/28 ،

 2016/7/28دعا رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو الدول
العربية إىل التفاوض مع إرسائيل بشأن مبادرة السالم العربية .جاء ذلك
يف ترصيحات أدىل بها نتنياهو خالل حفل استقبال أقيم يف منزل سفري
مرص لدى إرسائيل حازم خريت ،مبناسبة ذكرى "ثورة يوليو" يف مرص.
(األيام الفلسطينية)2016/7/30 ،

 2016/7/31قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إنه يفضل
مبادرة الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس عىل املبادرة الفرنسية
فيام يتعلق بعملية السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،يف مكاملة
هاتفية بينه ووزير الخارجية األمرييك جون كريي ،إذ أطلعه األخري
عىل لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف العاصمة
الفرنسية باريس .وقال نتنياهو" هناك رغبة السييس يف دفع عملية
السالم ،وبالنسبة لنا ،فإ ّن هذا يشء إيجايب".
(القدس)2016/8/1 ،

 2016/8/1قررت ما تسمى "لجنة السلوكيات الربملانية" التابعة
للكنيست ،توبيخ النائبة حنني زعبي ،يف إثر خطابها األخري يف
الكنيست بتاريخ  29حزيران /يونيو  ،2016وذلك تعقيبًا عىل اتفاق
املصالحة مع تركيا .وأعلنت زعبي أ ّن االعتذار اإلرسائييل لرتكيا يؤكد
أ ّن الضحايا األتراك الذين قتلوا خالل عملية اعرتاض السفينة مايف
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مرمرة ،يف أيار /مايو  ،2010بينام كانت يف طريقها لكرس الحصار
عن غزة ،هو اعرتاف بأ ّن الضحايا كانوا ناشطني سياسيني وليسوا
"إرهابيني".
(العريب الجديد)2016/8/1 ،

 2016/8/2خفض الكنيست اإلرسائييل الحد األدىن لسجن األطفال
الفلسطينيني من  14إىل  12عا ًما ،يف حال إدانتهم بارتكاب عمل
"إرهايب" بحسب زعم الكنيست.
(القدس)2016/8/3 ،

 2016/8/3أكد نادي األسري الفلسطيني أ ّن أكرث من  280أس ًريا
فلسطين ًيا من حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) رشعوا يف إرضاب
مفتوح عن الطعام ،يحتجون عىل سياسة القمع والتنكيل وعمليات
التفتيش املهينة والعزل واالقتحامات ونقل األرسى بني السجون.
(الجزيرة .نت)2016/8/3 ،

 2016/8/6أكد نادي األسري الفلسطيني أ ّن أرسى حركة املقاومة
اإلسالمية( حامس) توصلوا إىل اتفاق مع إدارة سجون االحتالل تم
مبوجبه تعليق إرضابهم املفتوح عن الطعام الذي استمر عدة أيام.
وذكر نادي األسري أ ّن االتفاق شمل وقف التفتيش العاري املهني،
وتلبية مجموعة من املطالب الحياتية ،وتحدي ًدا يف سجن "نفحة".
فيام واصل نحو أربعني أس ًريا من الجبهة الشعبية إرضابهم عن الطعام
تضام ًنا مع األسري بالل كايد املعتقل إداريًا واملرضب عن الطعام منذ
أكرث من خمسني يو ًما ،ورفضً ا لتقليص زيارات الصليب األحمر لألرسى
واحتجا ًجا عىل استمرار سياسة االعتقال اإلداري.
(الجزيرة .نت)2016/8/6 ،

 2016/8/7قرر وزيــر األمــن الداخيل اإلرسائييل جلعاد أردان،
بالتنسيق مع وزيــر الداخلية اإلرسائييل أرييه درعــي ،تشكيل
فريق مشرتك من الــوزارتــن لطرد ناشطي مقاطعة إرسائيل.
وقرر الوزيران أن يعمل الفريق املشرتك عىل طرد الناشطني الذين
يعملون ملقاطعة إرسائيل ومنع دخولهم.
(األيام الفلسطينية)2016/8/8 ،

 2016/8/9قررت رشطة االحتالل اإلرسائيلية ،وبعد ما اسمته بالنجاح
الكبري الذي حققته منظومة كامريات املراقبة املنترشة يف القدس
القدمية "داخل األسوار" واملرتبطة مبارشة بغرفة عمليات الرشطة،
توسيع هذا املرشوع ليشمل أرجاء املدينة املحتلة كافة إضافة ألجزاء
من القدس الغربية ،حيث سيتم نرش مئات الكامريات الجديدة
فضل عن االستفادة من كامريات
ربطها بغرفة عمليات الرشطةً ،
املراقبة املوجودة حاليًا يف محطات القطار الخفيف وتلك املنصوبة

أعىل اإلشارات الضوئية وإعادة ربطها باملنظومة الجديدة التي ترسل
صورها مبارشة إىل غرفة عمليات رشطة االحتالل.
(األيام الفلسطينية)2016/8/10 ،

 2016/8/10قالت قيادة الجبهة الشعبية فرع السجون أ ّن األمني
العام للجبهة أحمد سعدات ومجموعة من قيادة الجبهة الذين
يخوضون اإلرضاب عن الطعام منذ أسابيع قرروا تعليق إرضابهم،
ليفسحوا املجال لدفعة جديدة من قيادة الجبهة لالنضامم لإلرضاب،
ودفعة قدمية كانت قد أرضبت يف السابق وعلقت إرضابها ،لتعود
مرة أخرى لإلرضاب.
(القدس)2016/8/11 ،

 2016/8/14شهدت ساحات املسجد األقىص مواجهات مع دخول
مئات اليهود املتطرفني بحامية رشطة االحتالل إىل باحاته ،وذلك
مبناسبة إحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" .وقال الهالل األحمر
الفلسطيني إنّه عالج  15مصابًا بالرضب خالل املواجهات التي
شهدتها باحات املسجد األقىص.
(الحياة الجديدة)2016/8/15 ،

 2016/8/12منذ مطلع عام  2016هدمت السلطات اإلرسائيلية أو
شخصا ،وهو
أغلقت ألسباب عقابية  21منزلً مام أدى إىل تهجري ً 116
العدد نفسه تقريبًا يف عام  2015برمته .وأدت اشتباكات متعددة وقعت
طفل.
يف األرض الفلسطينية املحتلة إىل إصابة  65فلسطين ًيا ،من بينهم ً 15
(أوتشا ،التقرير األسبوعي 8-2 ،آب /أغسطس)2016/8/12 ،

 2016/8/17عرض وزير الحرب اإلرسائييل أفغدور ليربمان خطة مبوجبها
"سيتم تقسيم الضفة الغربية إىل مناطق ساخنة (املناطق التي انطلق
منها أكرب عدد من منفذي العمليات) ،ومناطق باردة (تتمتع بالهدوء)"،
عىل أن يصار إىل منح األوىل "تسهيالت" تتمثل يف توسيع مخططات
البناء والخرائط الهيكلية ،وإقامة مالعب رياضية وحدائق ،وزيادة عدد
ترصيحات العمل .ويف املقابل ،سيتم إلغاء ترصيحات العمل ألبناء
عائالت منفذي العمليات ،وإلغاء تصاريح الشخصيات املهمة ()VIP
للمسؤولني الفلسطينيني الذين يؤيدون املقاومة ضد االحتالل ،وزيادة
التشديد عىل فحص سيارات الفلسطينيني ،وهدم منازل فلسطينية يف
املناطق التي يخرج منها منفذو العمليات.
(العريب الجديد)2016/8/24 ،

 2016/8/20حذر املكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة
االستيطان التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ،من األخطار املرتتبة
عن استمرار سلطات االحتالل اإلرسائييل يف مخططاتها االستيطانية
االستعامرية ،بعد الكشف عن مخطط استيطاين كبري يهدف لبناء
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منشآت تجارية وسكنية يف منطقة جنوب محافظة الخليل ،من بينها
مراكز صناعية ،ومركز طبي ،ووحدات سكنية.
(العريب الجديد)2016/8/20 ،

 2016/8/20ص ّدق الربملان الرتيك عىل اتفاق بني الحكومة وإرسائيل
عىل تطبيع عالقات البلدين التي قطعت يف أعقاب اقتحام جنود
إرسائيليني سفينة مايف مرمرة الرتكية التي كانت تحاول نقل
مساعدات إنسانية إىل غزة يف عام  2010وعىل متنها ناشطون.
وينص االتفاق بني البلدين عىل أن تدفع إرسائيل مبلغ  20مليون
دوالر تعويضً ا للضحايا ،لك ّن الطرفني اتفقا عىل عدم مقاضاة أفراد
معينني سواء من الناحية القانونية أو املالية بسبب اقتحام السفينة.
ويقيض االتفاق أيضً ا بتخفيف الحصار البحري الذي تفرضه إرسائيل
عىل قطاع غزة حتى تتمكن تركيا من تسليم مساعدات إنسانية إىل
الفلسطينيني هناك.
(يب يب يس عريب)2016/8/20 ،

 2016/8/21ش ّن الطريان الحريب اإلرسائييل سلسلة غارات عنيفة عىل
مواقع للمقاومة الفلسطينية شاميل قطاع غ ّزة ،فيام قصفت املدفعية
اإلرسائيلية بعرشات القذائف أرايض زراعية فارغة ،عىل امتداد
الرشيط الحدودي الشاميل للقطاع مع األرايض املحتلة.
(العريب الجديد)2016/8/21 ،

 2016/8/24علق األسري الفلسطيني بالل كايد إرضابه املفتوح عن الطعام
 الذي استمر  71يو ًما  -مقابل اتفاق مع النيابة العسكرية اإلرسائيليةبتحديد فرتة اعتقاله اإلداري .وكان األسري كايد قد وصل إىل حالة صحية
متدهورة ج ًّدا ،وهو يقبع بقسم العناية املكثفة يف مستشفى برزالي.
(الجزيرة .نت)2016/8/24 ،

 2016/8/31قررت املخابرات اإلرسائيلية تسليم جثامن الشهيد بهاء
عليان إىل ذويه بعد منتصف هذه الليلة ،برشط الدفن يف مقربة
شخصا،
باب "املجاهدين" يف شارع صالح الدين بالقدس ،بحضور ً 25
ودفع كفالة مالية قيمتها  20ألف شيكل.
(وفا)2016/8/31 ،

صـدر حديـ ًثا

تركيا والبرنامج النووي اإليراني:
حدود االتفاق واالختالف ()2016-2002

ً
حديثا
يتناول كتاب تركيا والبرنامج النووي اإليراني  -حدود االتفاق واالختالف ( ،)2016-2002الصادر
عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ( 192صفحة بالقطع الصغير) متغيرات العالقات
التركية  -اإليرانية بعد الثورات العربية ،ويبحث المؤلفان ،عبد الفتاح علي الرشدان ورنا عبد العزيز
الخماش ،حدود تأثيرها في العالقات بين البلدين نتيجة اختالف رؤيتيهما للحوادث في بعض البلدان،
ّ
وطبيعة تحالفاتهما اإلستراتيجية اإلقليمية والدولية ،ومدى تبدل الموقف التركي من الملف النووي
اإليراني بعد الثورات العربية .وينطلقان من فرضيتين :األولى ،اتفاق الموقف التركي من البرنامج
النووي اإليراني مع التطلعات التركية اإلقليمية؛ والثانية ،دور حزب العدالة والتنمية ورؤيته اإلستراتيجية
لمكانة تركيا وأولوية مصالحها في صوغ الموقف التركي من البرنامج النووي اإليراني.

