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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
اإلسرائيلي في المدة بين  1تموز /يوليو  31 -آب /أغسطس .2017
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli conflict.
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ربمتبس  /لوليأوليأ

 2017/7/2قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية يف قطاع
غزة أرشف القدرة ،إن الحكومة يف رام الله ما زالت تحتجز مئات
التحويالت لدى دائرة العالج بالخارج ،والتي تحولت إىل مقربة أرقام
جديدة ملرىض غزة.
(وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم)2017/7/2 ،

 2017/7/2كشف الناطق باسم حركة حامس؛ فوزي برهوم ،عن
أن وف ًدا قياديًا من الحركة غادر إىل القاهرة ،برئاسة عضو املكتب
السيايس للحركة روحي مشتهى ،الستكامل التفاهامت التي جرت مع
مرص خالل حزيران /يونيو  2017ومتابعتها ،وأشار إىل أن الوفد يضم
فريقًا فن ًيا من الوزارات.
(موقع حركة حامس)2017/7/2 ،

 2017/7/2أقدمت قوات االحتالل عىل مداهمة بيت النائب يف
املجلس الترشيعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
خالدة جرار ،واعتقالها.
(وكالة وفا)2017/7/2 ،

 2017/7/2حذر وزير الدفاع اإلرسائييل أفيجدور ليربمان حزب الله
قائل" :نعرف ما يتعني القيام به" .وقال ليربمان للصحافيني يف
اللبناين ً
قاعدة كريا العسكرية" :لسنا مهتمني بالرشوع يف التصعيد يف الشامل
أو الجنوب" ،مؤك ًدا أن إرسائيل تتمتع بتفوق كبري عىل حزب الله.
(وكالة وفا)2017/7/2 ،

 2017/7/3دعا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس،
يف خطابه أمام قمة االتحاد األفريقي يف دورته  29املنعقدة يف أديس
أبابا ،قادة أفريقيا إىل ربط أي تقدم يف عالقة القارة بإرسائيل ،وذلك
مبدى التزامها بإنهاء احتاللها لألرايض الفلسطينية املحتلة منذ .1967
(وكالة األناضول لألنباء)2017/7/3 ،

 2017/7/3بعثت مندوبة الواليات املتحددة يف األمم املتحدة نييك
هايل ،برسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريس ،طالبت
بانضامم الواليات املتحدة إىل معارضة محاولة الفلسطينيني مترير
قرار يف اليونسكو ،والذي يعد الخليل واملسجد اإلبراهيمي إرث ًا عامل ًيا
يتبع للفلسطينيني ،ويتعرض لخطر الدمار.
(املستقبل)2017/7/3 ،

 2017/7/4قال املتحدث باسم وزارة الصحة يف قطاع غزة أرشف
القدرة ،إن هناك نحو  2500مريض يف خطر ،من جراء وقف وزارة
الصحة يف رام الله تحويالت العالج إىل الخارج.
(وكالة األناضول لألنباء)2017/7/4 ،

 2017/7/4تبنت لجنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو ،يف
دورتها الـ  ،41والتي انعقدت يف بولندا ،قرار "بلدة القدس القدمية
وأسوارها" ،الذي أع ّده األردن وفلسطني ،واملقدم من املجموعة
رش دول ،وعارضته ثالث ،عىل الرغم من
العربية ،وتبنى القرا َر ع ُ
الضغوط اإلرسائيلية إلفشال القرار.
(وكالة وفا)2017/7/4 ،

 2017/7/4وصول مئتي مهاجر يهودي إىل تل أبيب عىل منت طائرة
خاصة ،وقد قدم املهاجرون من الواليات املتحدة األمريكية وكندا،
ومن املتوقع أن يصل اآلالف من املهاجرين اليهود هذه السنة من
أمريكا الشاملية.
(القدس)2017/7/4 ،

 2017/7/4وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،إىل إرسائيل
يف زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام ،ورصح رئيس الوزراء الهندي بأن
الزيارة هي احتفال بقوة روابط متتد قرونًا بني مجتمعينا.
(وكالة األناضول لألنباء)2017/7/4 ،

 2017/7/5أعلن رئيس املكتب السيايس لحركة حامس إسامعيل
هنية ،يف أول خطاب له منذ تر ّؤسه املكتب السيايس ،عن رؤية الحركة
أولويات عملها خالل املراحل القادمة ،واستعرض هنية أولويات الحركة
التي تتمثل مبواجهة االحتالل الغاشم ،وعرب هنية عن رفض الحركة
نسبة حائط الرباق إىل الصهاينة املحتلني ،وأكد أن أي حلول أو تسويات
تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني يف الحرية واالستقالل وإقامة
دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الرشيف ،لن يكتب
له النجاح.
(القدس اإلخبارية)2017/7/5 ،

 2017/7/5أظهر استطالع إرسائييل ،نرش عرب موقع القناة العربية
الثانية ،أن غالبية إرسائيلية ترى وتعتقد أن الحرب املقبلة ستكون
وجهتها قطاع غــزة ،وبحسب االستطالع فــإن  56يف املئة من
اإلرسائيليني يعتقدون أن هناك فرصة كبرية ألن تندلع الحرب بني
إرسائيل وحامس يف غزة ،يف حني يرى  35يف املئة أن الفرصة ملثل ذلك
منخفضة ،وأعرب  35يف املئة عن اعتقادهم أن الحرب قد تكون مع
حزب الله ،و 9يف املئة إيران.
(القدس)2017/7/5 ،

 2017/7/5قال وزير العمل الفلسطيني؛ مأمون أبو شهال ،إن السلطة
الفلسطينية تعاين معدالت بطالة وفقر متزايدة؛ إذ يوجد نحو 400
ألف عاطل عن العمل ،معظمهم من الخريجني والشباب ،و 320ألف
أرسة تعيش تحت خط الفقر ،ولفت النظر إىل أن عدد العاطلني عن
العمل سريتفع إىل  900ألف بحلول سنة  ،2013يف حال استمر الوضع
من دون إيجاد حلول عملية وحقيقية.
(وكالة وفا)2017/7/5 ،

 2017/7/6وقع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،مع رئيس
الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،سبع اتفاقيات تعاون بني البلدين،
بينهام مذكرة تفاهم بني دائرة العلوم والتكنولوجيا الهندية وسلطة
التعاون اإلرسائيلية؛ إلقامة صندوق للتطوير والبحث الصناعي
بقيمة  40مليون دوالر ،وثالث اتفاقيات يف مجال الفضاء ،إضافة
إىل اتفاقيتني يف مجال املياه ،واتفاقية يف املجال الزراعي ،واتفاقية

التوثيق

135

الوقائع الفلسطينية

لبيع منظومة القبة الحديدة اإلرسائيلية املضادة للصواريخ والطائرات
بقميه مليا َري دوالر.
(الرشق األوسط)2017/7/6 ،

 2017/7/6قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن
آل ثاين ،يف مقابلة مع شبكة يس أن أن األمريكية ،إن حركة حامس
متمثلة يف الدوحة مبكتب سيايس ،وليس لديها أي متثيل عسكري
يف دولة قطر ،مش ًريا إىل أن بعض قادة حامس جاؤوا للمشاركة يف
مفاوضات املصالحة الوطنية التي تؤدي قطر دور الوسيط فيها ،وهي
مفاوضات مدعومة من جانب املجتمع الدويل ،وتتم بالتنسيق مع
الواليات املتحدة ،مؤك ًدا أن دولة قطر ال تدعم حامس ،بل تدعم
أهل غزة.
(الجزيرة نت)2017/7/6 ،

 2017/7/7قال رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة السفري
القطري محمد العامدي ،إن قطر لن تخذل الشعب الفلسطيني،
وستواصل جهود إعامر قطاع غزة من دون توقف.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2017/7/7 ،

 2017/7/7حجبت السعودية موقع عرب  48عن املتصحفني فيها،
من دون اإلعالن عن أسباب الحجب .وذكر املوقع أن ما ميكن أن
يفرس الحجب السعودي هو نرشه تقارير صحافية أجنبية غربية
وإرسائيلية ،عن العالقات اإلرسائيلية  -السعودية الرسية ،والفرحة
اإلرسائيلية بتعيني محمد بن سلامن ول ًيا للعهد.
(موقع عرب )2017/7/7 ،48

 2017/7/8أعلنت سلطة الطاقة يف قطاع غزة عن توقف مولدين يف
محطة الكهرباء عن العمل ،بسبب قيام سلطة النقد برام الله بوقف
كل التحويالت املالية عرب البنوك إىل مرص لرشاء الوقود.
(فلسطني أون الين)2017/7/8 ،

 2017/7/8قال أمني رس اللجنة القطرية الدامئة لدعم القدس حاتم
دعم
عبد القادر ،إن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقدم ً
دعم بحسب
دامئًا للقدس ،بخالف املؤسسات األخرى ،والتي تقدم ً
إمكاناتها ،وتحدث عبد القادر عن أبرز املشاريع التي تحتاجها
املدينة املحتلة.
(الجزيرة نت)2017/7/8 ،

 2017/7/9قطعت السلطة الفلسطينية يف رام الله رواتب 37
نائ ًبا من نواب كتلة التغيري واإلصالح يف الضفة الغربية لشهر
حزيران /يونيو رسم ًيا ،يف حني رفضت وزارة املالية إعطاء أي مربر
لهذه الخطوة.
(العريب الجديد)2017/7/9 ،

 2017/7/9أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،رضورة إلغاء
حركة حامس اللجنة اإلداريــة يف غزة ،والسامح لحكومة الوفاق
الوطني مبامرسة مهامتها يف قطاع غزة والذهاب إىل االنتخابات.
(وكالة معا اإلخبارية)2017/7/9 ،

 2017/7/10طالبت القوى الوطنية واإلسالمية رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية محمود عباس ،بإخراج القطاع الصحي يف غزة
من املناكفات السياسية ،فالوضع الصحي يف غزة هو مسؤولية وطنية
شكل من أشكال املناكفات السياسية.
وإنسانية قبل أن تكون ً
(وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم)2017/7/10 ،

 2017/7/10طرح وزير االستخبارات واملواصالت اإلرسائييل يرسائيل
كاتس ،قانونًا جدي ًدا عىل جدول أعامل الكنيست ،باسم "القدس
الكربى" ،والذي يقيض بتغري الرتكيبة الدميوغرافية يف القدس ،من
خالل ضم خمس مستعمرات يف محيطها ،يف مقابل إخراج بلدات
فلسطينية خارج نفوذ البلدية.
(الحياة)2017/7/10 ،

 2017/7/11جدد وزير االستخبارات واملواصالت اإلرسائييل؛ يرسائيل
كاتس ،اقرتاح مرشوع لتأسيس شبكة سكة حديد إقليمية عابرة
ملنطقة الرشق األوسط ،تربط إرسائيل بدول الخليج ،مرو ًرا باألردن
والسعودية ،موض ًحا أن الخطة التي تعمل إرسائيل عىل تنفيذها ،هي
إعادة إحياء خط قطار كان موجو ًدا بالفعل ،يربط حيفا باألردن عرب
الضفة الغربية ،ومنها إىل السعودية ودول الخليج.
(الجزيرة نت)2017/7/11 ،

 2017/7/11اعرتفت وزارة الدفاع اإلرسائييل بـ  481جنديًا بوصفهم
معاقني ،وذلك نتيجة للحرب العدوانية عىل قطاع غزة يف صيف
 ،2014وبينهم  143جنديًا تم االعرتاف بهم بوصفهم مصابني بـ
"صدمة الحرب".
(موقع عرب )2017/7/11 ،48

 2017/7/11أظهر تقرير مشرتك أصدره الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني واللجنة الوطنية للسكان ،مبناسبة اليوم العاملي للسكان،
أن عدد السكان املقدر يف منتصف  2017يف مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية بلغ نحو  4.95ماليني نسمة ،منهم  2.52مليون من
الذكور 1.48 ،مليون من اإلناث ،بينام قدر سكان قطاع غزة بنحو
 1.94مليون نسمة ،منهم  988ألف ذكر و 956ألف أنثى.
(موقع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني)2017/7/11 ،

 2017/7/11اتهم السفري السعودي لدى الجزائر سامي بن عبد الله
الصالح ،حركة حامس بأنها "إرهابية" تسعى إلحالل املشكالت يف
املنطقة ،وأشار السفري السعودي إىل أن املقاومة مكفولة ملنظمة
التحرير الفلسطينية.
(وكالة شهاب لألنباء)2017/7/11 ،

 2017/7/12قال مايكل لينك املقرر الخاص لألم املتحددة ،بشأن
وضع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،وهو واحد من
الخرباء السبعة الذين أصدروا البيان" ،إن إرسائيل بوصفها املحتل
املسيطر عىل الدخول والخروج للبضائع واألشخاص تتحمل املسؤولية
الرئيسة يف تدهور الحالة اإلنسانية يف قطاع غزة".
(موقع مركز أنباء األمم املتحدة)2017/7/12 ،
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 2017/7/13أصدرت محكمة عسكرية إرسائيلية يف الضفة الغربية
أمر اعتقال إداري يف حق النائب يف املجلس الترشيعي الفلسطيني،
والقيادية يف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ خالدة جرار ،ملدة
ستة أشهر.
(الغد األردنية)2017/7/13 ،

 2017/7/13أكد القيادي يف حركة حامس يف غزة محمود الزهار،
زعيم لقطاع غزة يتم من خالل
أن قضية تعيني محمد دحالن ً
االنتخابات ،وقال الزهار إن التفاهامت التي أجرتها حامس مع
دحالن تركزت يف ثالث قضايا؛ وهي تفعيل املجلس الترشيعي،
وإنجاز املصلحة املجتمعية ،وتفعيل لجنة التكافل الوطني اإلسالمي
ومشاريع الفقراء.
(الغد األردنية)2017/7/13 ،

 2017/8/15اندالع مواجهات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل
التي منعتهم ،لليوم الثاين عىل التوايل ،من الصالة يف املسجد األقىص،
وانطلقت عدة مسريات من األحياء املقدسية صوب القدس القدمية،
وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات االحتالل التي منعت املسريات
من التقدم وقامت بقمعها.
(األيام)2017/8/15 ،

 2017/7/17أعلن مفتي القدس والديار املقدسة الشيخ محمد
حسني ،بعد اجتامع مجلس اإلفتاء اإلسالمي يف القدس ،أنه تقرر
باإلجامع أن الدخول إىل األقىص من البوابات اإللكرتونية ال يجوز،
وكل من يدخل منها فـ "صالته باطلة" ،وناشد الفلسطينيني شد
الرحال إىل األقىص.
(الحياة)2017/7/17 ،

 2017/7/18كشف وزير األمن الداخيل اإلرسائييل؛ جلعاد أردان،
النقاب عن أن سلطات االحتالل نسقت مع دول عربية وإسالمية،
لنصب البوابات اإللكرتونية قبالة املسجد األقىص ،وقد ترافقت
ترصيحات أردان حول وجود تفاهامت سعودية إرسائيلية حيال
تلك اإلجراءات.
(الجزيرة نت)2017/7/18 ،

 2017/7/19أعلن صندوق قطر للتنمية عن البدء يف املرحلة الثالثة
من مدينة الشيخ حمد بن خليفة السكنية ،أكرب مرشوع إسكاين يف
محافظة خانيونس يف جنوب قطاع غزة ،والتي تشهد بناء  700شقة
سكنية ،بتكلفة إجاملية تبلغ  43مليون دوالر أمرييك.
(صحيفة الراية القطرية)2017/7/19 ،

 2017/7/22دعت اللجنة الرباعية الدولية للرشق األوسط ،جميع
األطراف املعنية بالوضع يف القدس املحتل ،إىل ضبط النفس إىل أقىص
حد ،كام دعت اللجنة األردن وإرسائيل إىل العمل م ًعا من أجل إبقاء
الوضع بعي ًدا عن التوتر.
(مركز أنباء األمم املتحدة)2017/7/22 ،

 2017/7/24صدق املسجد الوزاري اإلرسائييل للشؤون السياسية
واألمنية "الكابينت" عىل توصيات أجهزة األمن بإزالة البوابات
اإللكرتونية التي نصبت عىل أبواب األقىص.
(الجزيرة نت)2017/7/24 ،

 2017/7/25أصدرت محكمة العدل األوربية قرا ًرا يقيض بإعادة
قضية رفع اسم حركة حامس من لوائح اإلرهــاب األوروبية إىل
املحكمة االبتدائية األوروبية.
(القدس العريب)2017/7/25 ،

 2017/7/27قال النائب العام املفصول من حركة فتح محمد دحالن:
"بذلنا جهو ًدا مشرتكة مع اإلخوة يف حامس قد متكننا من إعادة األمل
ألهل غزة".
(القدس)20147/7/27 ،

 2017/7/28أكد الشيخ عكرمة صربي أن املقدسيني والفلسطينيني
هم من حققوا االنتصار بإعادة فتح أبواب املسجد األقىص للمصلني،
وليس ما يتناوله زعامء العرب يف تبني هذا االنتصار.
(القدس العريب)2017/7/28 ،

 2017/7/29دعا األب مانويل مسلم الفلسطينيني إىل مواصلة
الحراك يف وجه اإلجراءات اإلرسائيلية املستهدفة للمسجد األقىص،
ورصح مانويل بالعصيان املدين يف وجه إرسائيل.
(وكالة األناضول لألنباء)2017/7/29 ،

 2017/7/31طالبت العضو العريب يف الكنيست اإلرسائييل حنني
الزعبي ،بتعميم تجربة القدس عىل مطالب سياسية باملدينة املقدسة
يف ما يتعلق بإجراءات االحتالل التي من املمكن أن تشهد تراج ًعا ،مبا
يضمن عدم الرجوع إىل حالة تدنيس املسجد األقىص من املتطرفني
الذين يقتحمونه.
(فلسطني أون الين)2017/7/31 ،

 2017/8/2كشف خليل التفكجي مدير قسم الخرائط يف جمعية
الدراسات العربية يف القدس املحتلة ،أن مساحة القدس يف سنة
 1945كانت نحو عرشين ألف دونم ،وكانت الكنيسة متتلك من هذه
املساحة ما نسبته  15يف املئة ،عىل مساحة  2.473كيلومرت مربع.
لكن أخطر ما يحدث اآلن ،بعد معركة األقىص ،هو بيع الكنيسة
األرثوذكسية لعقار يف املعظمية عند باب حطة .وقال التفكجي يف
ندوة نظمتها املؤسسات األرثوذكسية يف بيت ساحور ،أن الخطر
األكرب اآلن يكمن يف نقطة باب الخليل؛ حيث تم عمل مسح للبلدة
القدمية خالل الفرتة  ،2011-2000ليتبني أن الكنيسة األرثوذكسية
متتلك ما نسبته  33يف املئة من البلدة القدمية.
(القدس العريب)2017/8/2 ،

 2017/8/3أعلنت حركة حامس استعدادها إلنهاء اإلدارة الحكومية
يف قطاع غزة فور استالم حكومة الحمدالله مسؤولياتها كافة يف قطاع
غزة .وطالب القيادي يف الحركة؛ صالح الربدويل يف بيان له ،باإللغاء
الفوري لكل اإلجراءات التي فرضت عىل غزة ،بحجة تشكيل اللجنة
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الحومية .ودعا الربدويل إىل الرشوع الفوري يف حوار وطني ومشاورات
لتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وتفعيل املجلس الترشيعي.
(وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم)2017/8/3 ،

 2017/8/3شارك رئيس الحكومة اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،يف وضع
حجر األساس لبناء  1200وحدة استيطانية يف مستعمرة بيتار عيلت،
عىل أر ٍ
اض ذات ملكية خاصة للفلسطينيني قرب بيت لحم.
(موقع عرب )2017/8/3 ،48

 2017/8/3قام االتحاد األورويب بدفع مساهمته السنوية الثالثة لهذا
العام ،ضمن إطار دعمه املايل املبارش للسلطة الفلسطينية .ولقد قام
االتحاد األورويب خالل عام  ،2017بتخصيص مبلغ يصل مجموعه إىل
 138مليون يورو ،لدعم السلطة الفلسطينية يف قيامها بدفع رواتب،
ومخصصات تقاعد ،واملخصصات االجتامعية ،والتحويالت الطبية ،إىل
مستشفيات القدس الرشقية.
(وكالة وفا)2017/8/3 ،

 2017/8/6أعلن وزير االتصاالت اإلرسائييل أيوب قرا ،أنه أمر
باتخاذ إجراءات لوقف عمل قناة الجزيرة يف إرسائيل ،بحجة دعمها
لإلرهاب ،بحسب قوله .وأضاف قرا ،يف مؤمتر صحايف ،أن القرار استند
إىل إغالق دول عربية مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها ،وهي دول
وصفها بأنها ُسـنية معتدلة تريد إرسائيل عقد تحالفات ،وتحقيق
رشاكة اقتصادية ،وإبرام سالم معها ،بحسب تعبريه ،يف إشارة إىل
الدول التي تفرض حصا ًرا عىل قطر.
(الجزيرة نت)2017/8/6 ،

 2017/8/6قال املطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم
األرثوذكس ،إن الذين يبيعون عقاراتنا ويفرطون فيها ويف أوقافنا
األرثوذكسية ال ميثلون كنيستنا وتراثها وهويتها وعراقة حضورها يف
بأل تنسب صفقات البيع
هذه األرض املقدسة .وطالب وسائل اإلعالم ّ
إىل الكنيسة األرثوذكسية ،ألن الكنيسة براء من هذه األفعال التي
يقوم بها أشخاص نعرف جي ًدا ما أهدافهم وأجنداتهم ،ومن الذي
يدعمهم ويؤازرهم ويربر أعاملهم ويقف خلفهم.
(القدس العريب)2017/8/6 ،

 2017/8/7قام العاهل األردين امللك عبد الله الثاين أمس بزيارة غري
عادية إىل رام الله ،وصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها رسالة دعم
خصوصا يف املسجد األقىص
للسلطة يف مواجهة إرسائيل وإجراءاتها،
ً
املبارك والقدس املحتلة ،وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض
املاليك ،يف ترصيح عقب اللقاء ،أن الجانبني األردين والفلسطيني اتفقا
عىل تشكيل خلية أزمة مشرتكة تتواصل يف ما بينها لتقويم املرحلة
املاضية والدروس والعرب ،وأي تحديات قد نواجهها يف األقىص .وأضاف
أن هذه الزيارة تأيت يف وقت بالغ األهمية ،من أجل إجراء تقويم
مشرتك ملشكلة االعتداءات اإلرسائيلية عىل املسجد ومحاولة تغيري
الواقع القائم فيه.
(الحياة)2017/8/7 ،

 2017/8/7أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إرسائيل جردت
نحو  15ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم يف اإلقامة يف
املدينة منذ عام  ،1967قائلة إن األمر قد يكون "جرمية حرب".
ورصحت سارة ليا ويتسن ،مديرة قسم الرشق األوسط يف املنظمة بأن
إرسائيل تدعي معاملة القدس عىل أنها مدينة موحدة ،لكنها تحدد
قوانني مختلفة لليهود والفلسطينيني .وإن التمييز املتعمد بحق
فلسطينيي القدس ،مبا يف ذلك سياسات اإلقامة التي تهدد وضعهم
القانوين ،يزيد من انسالخهم عن املدينة.
(موقع هيومن رايتس ووتش)2017/8/7 ،

 2017/8/10قال ممثل حركة حامس يف إيران خالد القومي ،إن زيارة
وفد حركته للعاصمة طهران ،أمثرت فتح صفحة جديدة يف العالقة
بني الطرفني ،قامئة عىل أساس مواجهة االحتالل اإلرسائييل ،ودعم
صمود الشعب الفلسطيني ،الفتًا النظر إىل أنه سيكون هناك زيارات
ومناقشات مقبلة ،حول دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها.
(فلسطني أون الين)2017/8/10 ،

 2017/8/10قال رئيس قسم األبحاث يف مجموعة العمل من أجل
فلسطيني سورية إبراهيم العيل ،إن أرقام املعتقلني الفلسطينيني يف
سجون النظام السوري قفزت يف وقت قصري ج ًدا ،من نحو 1200
معتقل ،بعد أن أتيح التواصل مع األهايل واإلبالغ عن
ً
إىل 1620
أبنائهم املعتقلني.
(فلسطني أون الين)2017/8/10 ،

 2017/8/11غادر وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية قطاع غزة،
عرب معرب رفح ،متوج ًها إىل القاهرة ،للقاء مسؤولني مرصيني وآخرين
من تيار النائب محمد دحالن؛ للتباحث يف شأن حلول عاجلة
خصوصا معرب رفح ومرشوعات
ملشكالت قطاع غزة املتفاقمة،
ً
كل من
الكهرباء والصحة والشؤون االجتامعية وغريها .وضم الوفد ً
روحي مشتهى ،والدكتور صالح الربدويل ،وإسامعيل األشقر ،وفتحي
وكل
الشيخ خليل (من حامس) ،وخالد البطش (الجهاد اإلسالمي)ً ،
من ماجد أبو شاملة ،وأرشف جمعة (من تيار محمد دحالن)،
وعصام أبو دقة (من الجبهة الدميوقراطية) ،وأسامة أحمد (من
الجبهة الشعبية).
(الحياة)2017/8/11 ،

 2017/8/11قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق يف هيئة شؤون
األرسى واملحررين ،وعضو اللجنة املكلفة بإدارة شؤون الهيئة يف
قطاع غزة؛ عبد النارص فروانة ،إن أكرث من  92يف املئة ،من األحكام
الصادرة يف حق األرسى الفلسطينيني ،تكون مقرونة بالغرامات املالية
الباهظة .وكشف فروانة أنه واستنا ًدا إىل ما وثقه محامو هيئة شؤون
األرسى واملحررين ،فإن مجموع الغرامات املالية التي فرضت عىل
األرسى األطفال القابعني يف سجن عوفر فقط ،منذ مطلع العام
الجاري  ،2017قد بلغت  359ألف شيكل ،أي ما يعادل  100ألف
دوالر ،وأن أعالها كانت خالل شهر متوز /يوليو املايض؛ إذ سجل
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خالله فرض غرامات مالية مبقدار  87000شيكل ،وما يعادل  24ألف
دوالر ،يف حق األطفال يف سجن عوفر فقط.
(وكالة وفا)2017/8/11 ،

 2017/8/12أكد بطريرك القدس وسائر أعامل فلسطني واألردن
ثيوفليوس الثالث ،رفضه قرار املحكمة املركزية اإلرسائيلية يف قضية
باب الخليل ،كام رفض مقرتح قانون يف الكنيست يقيض مبصادرة أرايض
املسيحيني يف القدس .وأعلن البطريرك ،خالل مؤمتر صحفي عقد يف
عمن ،عن جملة من اإلجراءات القانونية التي ستتخذها البطريركية
ّ
لقلب الحكم .وقال إن البطريركية ستبدأ عملية استئناف أمام محكمة
العدل العليا ،وستنفذ البطريركية كل ما يف وسعها لقلب الحكم.
(الرأي األردنية)2017/8/12 ،

مريوسالف جينكا ،إن مرشوع القانون ،الذي يجعل من القدس
عاصمة إلرسائيل ،سيعمل يف حالة إقراره ،عىل تعزيز سيطرة إرسائيل
عىل القدس الرشقية املحتلة ،وسيحد من قدرة الطرفني (الفلسطيني
واإلرسائييل) عىل التوصل إىل حل تفاويض ،يتوافق مع قرارات األمم
املتحدة واالتفاقات السابقة املوقعة بني الطرفني.
(مركز أنباء األمم املتحدة)2017/8/22 ،

 2017/8/22قال نقيب الصيادين؛ نزار عياش ،إن البحرية اإلرسائيلية
اعتقلت  229صيا ًدا فلسطين ًيا من بحر غزة ،منذ انتهاء حرب .2014
وأضاف نزار عياش أن أربعة صيادين ما زالوا معتقلني ،وأن 11
آخرين أصيبوا من جراء إطالق قوارب البحرية اإلرسائيلية النار عىل
قوارب الصيد الفلسطينية.

 2017/8/14رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني عقد املجلس
الوطني يف رام الله ،بعي ًدا عن التوافق الوطني ،وشدد عضو اللجنة
املركزية للشعبية عىل أن املجلس يجب أن يكون توحيديًا عىل
قاعدة التوافق مبا يتالءم وينسجم مع مخرجات القاهرة وتفاهامتها،
ومخرجات اجتامع اللجنة التحضريية يف بريوت عام .2017

(وكالة األناضول لألنباء)2017/8/22 ،

 2017/8/18قال تقرير ملؤسسة القدس الدولية إنه خالل األشهر
السبعة األوىل من سنة  ،2017واجهت القدس املحتلة تصعي ًدا دمويًا
واستيطان ًيا من حكومة االحتالل .وقال التقرير إن قوات االحتالل
قتلت خالل الفرتة األخرية التي يغطيها التقرير  17مقدسيًا ،واعتقلت
نحو  1458آخرين ،وهدمت نحو  106منازل ومنشآت سكنية،
منزل ومنشأة يف الفرتة نفسها.
وأخطرت بهدم ً 214

(القدس العريب)2017/8/29 ،

(الحياة)2017/8/14 ،

(وكالة صفا)2017/8/18 ،

 2017/8/20قال رئيس السلطة الفلسطينية خالل لقائه مع وفد
حزب مريتش اإلرسائييل يف رام الله ،إنه يسعى الستئناف التنسيق
األمني مع إرسائيل ،لكن إرسائيل مل ترد عىل توجهه بهذا الخصوص،
ومن جهة أخرى أكد عباس أنه سيواصل تقليص تحويل امليزانيات
إىل قطاع غزة.
(موقع عرب )2017/8/20 ،48

 2017/8/22حذرت األمم املتحدة من خطورة مرشوع قانون
"القدس املوحدة" ،الذي صدق عليه الكنيست اإلرسائييل يف منتصف
متوز /يوليو املايض .وقال مساعد األمني العام للشؤون السياسية

 2017/8/29أعادت قيادة مكافحة اإلرهاب يف الرشطة الربيطانية
فتح التحقيق يف مقتل رسام الكاريكاتري ناجي العيل ،قبل  30عا ًما،
بإطالق النار عليه يف أحد شوارع لندن ،وطلبت من أي شخص لديه
معلومات حول املسلح ورجل ثان شوهد يبتعد بسيارته عن املكان،
أن يتقدم بها.
 2017/8/30قال عضو اللجنة املركزي لحركة فتح ،مسؤول ملف
املصالحة يف الحركة عزام األحمد ،إن حركة فتح رحبت باألفكار
الرتكية إلنهاء االنقسام ورسعة تنفيذ املصالحة عىل قاعدة االتفاق
الذي تم بني حركتي فتح وحامس برعاية مرصية ،ووقع يف القاهرة
يف  .2011/5/4وقال األحمد إن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان،
أبلغ القيادة الفلسطينية بأن  5ماليني دوالر ستقدم إىل الشعب
الفلسطيني لتغطية مثن الكهرباء يف قطاع غزة .ونحن رحبنا بذلك
ألنه مساعدة من تركيا للشعب الفلسطيني وليس للسلطة.
(وكالة وفا)2017/8/30 ،

 2017/8/30قال رئيس شؤون األرسى واملحررين عيىس قراقع ،إن
 6500أسري يقبعون يف  24سج ًنا ومعسك ًرا ومركز توقيف لالحتالل.
وأوضح أن حاالت االعتقال منذ بداية عام  2017كانت غري مسبوقة،
ومتصاعدة ،بالنظر إىل السنوات السابقة؛ إذ وصلت إىل  4000حالة
اعتقال .منها أكرث من  850حالة اعتقال يف صفوف القارصين.
(األيام)2017/8/30 ،

