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 اليوميات الفلسطينية
 2014 حزيران/ يونيو

 1/6/2014األحد، 

 له تعهد  جون كيريي مريكية بنيامين نتنياهو إن وزير الخارجية األسرائيلل رئيس الحكومة اإلقا
ودعا نتنياهو في مستهل  بأن ال تعترف الواليات المتحدة بحكومة التوافق الفلسطينية فور تشكيلها.

سطينية جلسة للحكومة اإلسرائيلية، "المجتمع الدولي إلى عدم التسرع إلى االعتراف بحكومة فل
 .1تشمل حماس وتعتمد عليها"، مؤكدًا على أن "هذا لن يعزز السالم بل يعزز اإلرهاب"

  أكد سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، في تصريٍح خاص لـ"المركز الفلسطيني
أن حركته أبلغت حركة فتح رسميًا بأنها ترفض أي إعالن عن تشكيلة للحكومة دون أن  ،لإلعالم"

سنادها إلى أحد الوزراءتشتمل على   .2وزارة لألسرى وا 

 في تصريحات خاصة لوكالة  ،أكد مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان
أن الضغوط التي مورست وال تزال على المقاومة من أجل دفعها للتنازل عن التمسك  قدس برس،

"لم ولن تنجح في إخماد األسرى سواء بالقدس أو الالجئين أو المتعلقة  بالثوابت الفلسطينية
 .3المقاومة أو دفعها لتغيير مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية"

 نه نت على نسخة منه، أ.حصلت الجزيرة في بيان ،ي )الشاباك(سرائيلاإل العام زعم جهاز األمن
طف جنود "لخ مخططاً  11بالتعاون مع إدارة السجون النقاب عن  2013أيلول  كشف منذ سبتمبر/

 .4يين على يد خاليا إرهابية"إسرائيلومواطنين 

  ،رأى القيادي المفصول من حركة فتح د. سفيان أبو زايدة، في بيان صحفي تلقته وكالة قدس برس
أن قرار الرئيس محمود عباس بفصله ومجموعة من القياديين في الحركة، بأنه قرار باطل، مشيرًا 

باستقالته طوعًا من المجلس الثوري للحركة،  2014مارس  إلى أنه تقدم في منتصف شهر آذار/
 .5وقرر تجميد نشاطاته الحركية احتجاجًا على السياسة "التدميرية" التي يتبعها رئيس الحركة

 االتجاهات التي أدت  ةسادر إلى الدول األوروبية جدور ليبرمان ي أفيسرائيلوزير الخارجية اإل دعا
 .6النازية الجديدة والعنصرية )صعود اليمين المتطرف(إلى ظهور األحزاب التي تتسم ب

  ذكرت القناة العاشرة على موقعها اإللكتروني أن الحكومة اإلسرائيلية وافقت على إغالق وزارة حماية
الجبهة الداخلية، ونقل صالحياتها إلى وزارة الدفاع، عماًل بتوصية جلعاد أردان، وزير حماية 

 .7بعد خالفات حول صالحيات الوزارة ودورها 22/4/2014ال في الجبهة الداخلية، الذي استق



يوميات الفلسطينية ال ___________________________________________________________   

2 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                       

  وروبي كاثرين وزيرة خارجية االتحاد األ إلىالة ية وفلسطينية رسإسرائيلحقوقية  منظمة 17وجهت
سرائيلية في السجون اإل فلسطينياً  معتقالً  125جل أياها "بالتدخل العاجل" من آشتون مطالبة إ

 .8احتجاجًا على سياسة االعتقال اإلداري ،عن الطعام ضراباً إيخوضون 

  إسرائيليًا للمسجد  312أصدرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث بيانًا كشفت فيه عن اقتحام
1/6/2014يوم األحد  األقصى

9. 

 2/6/2014اإلثنين، 

  أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني
 .10مي الحمد هللابرئاسة را

  رئيس محمود عباس، الأدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد هللا، اليمين الدستورية أمام
 .11في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا

 وطني بعد أدائها اليمين الدستوري، ، االجتماع األول لحكومة الوفاق الترأس الرئيس محمود عباس
ملتزمة بمبدأ الدولتين  وشدد على أن الحكومة ،لة االنتخاباتمهمة الحكومة تسهيل مسأوذكر أن 

واحترام االتفاقات  ،ونبذ العنف إسرائيل"،دولة ـ"، كما أنها ملتزمة باالعتراف ب1967على حدود 
وبين إسرائيل التنسيق األمني بيننا بـ" فيها قرارات الرباعية الدولية. كما أكد التزامه الموقعة، بما

 .12عبنا"حماية لمصالح ش

  نحن ملتزمون بشكل مطلق هللا بعد أدائه اليمين الدستورية: "قال رئيس الوزراء رامي الحمد
بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، هذا هو التزامنا، فالبرنامج السياسي هو من اختصاص 

  .13وأكد الحمد هللا على أن الحكومة ستولي "اهتمامًا كبيرًا بقطاع غزة" ."الرئيس والمنظمة

 ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة  ،السابق الحكومة الفلسطينيةرئيس  ،أكد إسماعيل هنية
هزية رجال الحكومة السابقة على التعاون مع الحكومة اعلى ج ،خالل مؤتمر صحفي حماس،

الجديدة بكافة وزراءها، قائاًل:" سنحتضنها وسنتعاون مع الوزراء وسنقدم لهم اإلنجازات لكي يبنوا 
عادة  ،ودعا هنية الحكومة إلى رفع الحصار عليها". والتحضير لالنتخابات  إعمار القطاع،وا 

نجاز ملف المصالحة االجتماعية التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني،  .14وا 

 بإعالن حكومة  ،لقيادي في الحركة خالد البطشفي تصريحات ل رحبت حركة الجهاد اإلسالمي
نهاء االنقسام، وبداية لتجاوز مرحلةالتوافق الفلسطي  نية، باعتبارها مدخاًل لتحقيق المصالحة وا 

 .15سوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني
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 ي مفاوضات مع أجراء إعدم  اإلسرائيلي قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية
نياهو صالحية فرض امين نتوتخويل رئيس الوزراء بنيحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة 

كما قرر المجلس اعتبار الحكومة الفلسطينية مسؤولة إضافية على السلطة الفلسطينية.  عقوبات
 .16قطاع غزة أوة من الضفة الغربية والمنطلق "إسرائيل"عمال التي تمس بأمن عن جميع األ

  الوزاري المصغر  بنيامين نتنياهو، في ختام اجتماع المجلس اإلسرائيليحكومة الأمر رئيس
، بتشكيل لجنة وزارية للبحث في ضم مناطق في الضفة اإلسرائيلي األمنية والسياسية للشؤون

 .17على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ، رداً "إسرائيل"الغربية إلى 

 ة ثبت مر "أعباس  السلطة الفلسطينية محمود رئيسإن  اإلسكان اإلسرائيلي،وزير  ،رئيلآوري أ قال
اتفاق حكومة مع القتلة السفلة الذي "وّقع إسرائيل"، ألنه أخرى بأنه غير معني بالسالم مع دولة 

 .18سرائيليين"قتلوا العشرات من اإل

 مليون  49]نحو  شيكلمليون  170ي، تحويل مبلغ سرائيلأقرت اللجنة المالية التابعة للكنيست اإل
ذراع الحكومي الذي يقوم باألعمال السوداء فيما لما يسمى "لواء االستيطان"، ال دوالر أمريكي[

48 يتعلق بالبناء االستيطاني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ
19. 

 الجئًا فلسطينيًا  2,990تقريرًا أكدت فيه أن  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نشرت
 بينهم ،2014يو/ أيار وحتى نهاية ما 2011في آذار/ مارس  الصراع في سورية ايةقضوا منذ بد

 .20جهاالجئًا فلسطينيًا خار  34و ،الجئًا قضوا داخل سورية 2,256

  باتفاق المصالحة في بيانه الختامي،  ي،وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجمجلس رحب
الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا وقوف دول المجلس ودعمها للشعب 

 .21ا من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعةالفلسطيني في كل م

 ي أفيجدور ليبرمان، في خطاب ألقاه أمام طالب "المركز متعدد سرائيلشدد وزير الخارجية اإل
المجاالت" في هرتسليا، على أن التركيز يجب أن يكون على إمكانية تحسين العالقات الخارجية 

الفرصة متاحة اليوم إلبرام معاهدات في المنطقة بين  " مع العالم العربي، وقال إنإسرائيللـ"
وادعى  ي.سرائيل" وبعض الدول العربية، حسب ما نقل عنه موقع "واي نت" اإلخباري اإلإسرائيل"

ليبرمان أن أي حل دبلوماسي هو للعالقات مع االتحاد األوروبي وليس للفلسطينيين أو العرب، إذ 
ورأى  ور في فلسطين، وقال "ال يهتم العرب بالفلسطينيين أبدًا".أن الدول العربية ال ُتعنى بما يد
" والدول العربية المعتدلة في كل ما يخص قضية إيران، إسرائيلأن هناك مصلحة مشتركة بين "

و"الصراع" مع اإلخوان المسلمين والحرب األهلية في سورية. وقال إن كل ما يمنع إقامة اتفاقيات 
 .22إال "حاجز نفسي" يقف أمام الدول العربيةفي المنطقة اليوم ما هو 
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 السلطة  ن واشنطن تعتقد أن رئيسإ مريكية جنيفر بساكيقالت المتحدثة باسم الخارجية األ
ية ال تشمل عناصر مرتبطة بحماس...، محمود عباس "شكل حكومة تكنوقراط انتقال الفلسطينية

ن، فإننا نعتزم العمل مع ا نعرفه اآلو"سنحكم على هذه الحكومة من خالل أفعالها. وبناء على م
 . 23هذه الحكومة"

  في حديث لصحيفة أبو عبيدة كتائب الشهيد عز الدين القسامنفى المتحدث الرسمي باسم ،
: "قرارنا أن يبقى وأضافدمج عناصرهم في تشكيلة جديدة لألجهزة األمنية.  األخبار اللبنانية،

اقبة، كذلك سيظل موجهًا إلى العدو ومدافعًا عن سالح المقاومة منفصاًل عن الحكومات المتع
قطوا الضفة إلى أنهم لن يس وأشارالشعب واألرض، فعلى أي حكومة أن تنسجم مع المقاومة". 

 .24المحتلة من حساباتهم

 3/6/2014الثالثاء، 

 سالمية العليا في القدسخالل مؤتمر صحفي نظمته الهيئة اإل ،حّذرت قيادات دينية مقدسية 
ن االحتالل إلى أمن خطورة الوضع في المسجد األقصى، وأشاروا  اإلسالمية،األوقاف  ودائرة

خاذ لى ضرورة اتزماني على المسجد األقصى، ودعوا إي بدأ فرض مخطط التقسيم السرائيلاإل
 .25قرارات وتحركات تحمي المسجد

 ن السابقين في رامي الحمد هللا إن حكومته ستدعو الموظفي .د الفلسطيني قال رئيس الوزراء
قال الحمد هللا إن موازنة الحكومة للعام الحالي و  السلطة في قطاع غزة للعودة إلى أماكن عملهم.

ن األمر يتطلب تشكيل لجان مختصة لبحث  1.3تعاني من عجز مالي قدره  بليون دوالر، وا 
 .26األمر

  م بخصوص تحويل وزارة ما تناقلته وسائل اإلعال الفلسطينية رامي الحمد هللاحكومة الرئيس نفى
"تحويل وزارة األسرى إلى هيئة من اختصاص منظمة التحرير  شدد على أناألسرى إلى "هيئة"، و 

وليست من اختصاص الحكومة. ووزارة األسرى التزال قائمة ويدير شؤونها وزير الشؤون 
 .27االجتماعية شوقي العيسة"

 مستهل حملة دولية ضد الحكومة الفلسطينية  في ،ية بنيامين نتنياهوسرائيلقال رئيس الحكومة اإل
محمود  السلطة الفلسطينية )رئيس إّن "على الواليات المتحدة أن تبين بوضوح ألبو مازن :الجديدة

 .28و بالمطلق أمر ال يتقبله العقل"عباس( أن االتفاق مع حماس ه

 موا المسجد األقصى اقتح إسرائيلياً  6,311إن  في بيان لها قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث
3/6/2014تى وح 2014 سنةمنذ بداية 

29. 
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  سرائيلّي، إّن انتخاب عبد الفتاح ّية صادرة عن مركز أبحاث األمن القومّي اإلإسرائيلقالت دراسة
الدراسة، أّن انتخاب  زادتو لمصر هو اإلمكانّية األنسب واألحسن للدولة العبرّية،  اً السيسي رئيس

وأعلن  "إسرائيل"صباحي، ذلك ألّن األخير عّبر عن عدم رضاه من من حمدين  السيسي أحسن
 .30حركة حماس منظمة إرهابّيةه لحركة حماس، فيما يرى السيسي أن تأييد

  رحب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في بيان، بإعالن تشكيل حكومة الوفاق
بتجديد التأكيد من الرئيس محمود عباس ونوه األمين العام  الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد هللا.

ونبذ العنف وما يتعلق  ـ"إسرائيل"على أن الحكومة ستواصل االمتثال اللتزامات االعتراف ب
 .31باالتفاقات السابقة

 عباس أن  السلطة الفلسطينية محمود إعالن رئيستحاد األوروبي، في بيان له، باال رحب
.. وباالعتراف بحق 1967ين بناء على حدود عام حكومته الجديدة ملتزمة بمبدأ حل الدولت"

"تعامل االتحاد األوروبي مع الحكومة أكد البيان على أن المشروع في الوجود". و  إسرائيل
 .32الفلسطينية الجديدة سيكون على أساس تمسكها بتلك السياسات وااللتزامات"

 من المساعدات، حاليًا أو وع ، إنها لن تزود حركة حماس بأي نالت الواليات المتحدة األمريكيةق
ية، ماري هارف، خالل مؤتمر مريكوأشارت نائبة المتحدثة الرسمية باسم الخارجية األمستقباًل. 

 .33لى أنها "منظمة إرهابية أجنبية"صحفي، إلى تصنيف بالدها لحماس ع

 4/6/2014األربعاء، 

 االنتخابات المركزية حنا إلى رئيس لجنة  محمود عباس، كتاباً  السلطة الفلسطينية وجه رئيس
ناصر، طلب فيه مباشرة اللجنة إجراءاتها الفورية لتكون على أتم االستعداد والجاهزية إلجراء 

 .34االنتخابات الرئاسية والتشريعية بعد فترة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ هذا الكتاب
  لتوافق الوطني "إن حكومة اق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: موسى أبو مرزو  .دقال

 اً على أنه ال يجوز أن تكون استمرار  اً مشدد عنهما، ألي من الحكومتين ولكنها بديالً  اً يست خلفل
وجدد  لحكومة الحمد هللا وال يجوز أن تعتبر نفسها استمرارًا لحكومة رام هللا، واألخرى يفتح هللا".

األمر ويتعامل بسوية ومسؤولية هل من عاقٍل يتدارك ": ته لعدم الفرقة والتمييز، متسائالً دعو 
 .35"وطنية

 "حفي ليلى خالد، في تصريح ص قالت عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
"إن الحكومة التي شّكلت بتوافق ثنائي بين حركتي فتح وحماس نشره المكتب اإلعالمي للجبهة، 

 .36عبنا في الوطن والشتات"ال تؤشر إلى إمكانية أن تكون بمستوى تطلعات وطموحات ش
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  قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، في بيان صحفي: إن التفويض "الساحق الذي أعطاه
الشعب المصري للرئيس ]عبد الفتاح[ السيسي ليقود مصر في السنوات القادمة، يبشر بدخول 

ها على الساحتين مصر واألمة العربية في مرحلة تاريخية جديدة ستستعيد خاللها دورها ومكانت
 .37والدولية" اإلقليمية

 وحدة استيطانية يقع  1,500ية عن البدء بالتسويق لبناء سرائيلأعلنت وزارة البناء واإلسكان اإل
 .38وشرقي القدسأغلبها داخل الضفة الغربية 

 سرى المضربين عن الطعام لليوم الثاني واألربعين رامي العلمي أن األ األسرىي وزارة أفاد محام
 . 39صبحوا في حالة خطر شديد وبين الحياة والموتأ

  الضفة الغربية قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني القائمة في بلغت
 .40يأمريكمليون دوالر  913.1حو ن 2013 سنةفي  وقطاع غزة

 ات المتحدة ال تعترف "الواليبيروت: إن خالل زيارته ل ،ي جون كيريمريكقال وزير الخارجية األ
بحكومة في فلسطين ألن هذا يعني اعترافًا بدولة وليس هناك أي دولة، والمسألة ليست مسألة 

ية هناك تواصل مع هذه الحكومة في إطار مريكاعتراف بالحكومة، وقد يكون وفقًا للقوانين األ
وسنوّضح ما  معين، وقد تحدثت مع عباس ونتنياهو في األيام الماضية وسنبقى على اتصال

 .41نفعله"

  يون مل 335نحو مليون يورو ) 246 ـاتفاقًا تبرع بموجبه ب األونرواوكالة مع وقع االتحاد األوروبي
2016-2014من أجل خدماتها الرئيسة خالل األعوام  دوالر(، للموازنة العامة لـألونروا

42. 

 5/6/2014الخميس، 

 أخرى بعد ساعات من وحدة سكنية استيطانية  1,800لبناء  مراً أية سرائيلصدرت الحكومة اإلأ
 .43تيطانية جديدة في الضفة والقدسوحدة سكنية اس 1,500عالن عن بناء اإل

 ن أمير دولة قطر إنت .وكيل وزارة اإلعالم في الحكومة الفلسطينية إيهاب الغصين للجزيرة قال
بدعم  ،في اتصال هاتفي ،الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد لرئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية

 .44حكومة التوافق ودفع االلتزامات المالية للموظفين

 أن الشرطة الفلسطينية لم  الفلسطينية، المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني ،أكد إياد البزم
، على خلفية ما حدث بين عدد من أو إصدار قرار بإغالقها تقدم على إغالق البنوك في غزة

أن عمل هذه البنوك  ،عبر صفحته بموقع فيسبوك ،البزم أكدو  لدى استالمهم رواتبهم.الموظفين 
 .45الفلسطينية متروك إلدارتها ولسلطة النقد
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 د. إيهاب بسيسو إن الحكومة تعمل على توفير الرواتب  الفلسطينية قال الناطق باسم الحكومة
أن "المرحلة  اتفاق القاهرة، مؤكداً  لجميع الموظفين في قطاع غزة ضمن اآلليات التي استند عليها

 .46صعبة والتحديات كبيرة والمهام غير سهلة"

 ن قطر تعهدت بدفع إ ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عضو ،قال موسى أبو مرزوق
وقال إن القاعدة  رواتب هذا الشهر لموظفي غزة مع االلتزام بدعم الحكومة خالل هذا العام.

التوافق الوطني هي ليست استمرارا لحكومة غزة أو الضفة وتتحمل المتفق عليها أن حكومة 
 .47مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني

 بأنه يتعين على رئيس السلطة في تصريح،  ،موشيه يعالوناإلسرائيلي وزير الدفاع  قال
الفلسطينية محمود عباس فرض حكمه على قطاع غزة ونزع سالح حركة حماس إذا ما تصالح 

ال فإن المصالحة ال تعدو ،هاحقًا مع  .48كونها خدعة لتضليل الرأي العام وا 

  ية تطبيق خطة ترمي إلى دفع يهود من سرائيلالحكومة اإلبقررت وزارة استيعاب المهاجرين
بادعاء تنامي مظاهر العداء للسامية في  "إسرائيل"أوروبا، وخاصة من أوكرانيا، إلى الهجرة إلى 

رصدت  اإلسرائيليةحكومة الن أ صحيفة يديعوت أحرونوتي خبر نشرته وجاء ف القارة األوروبية.
تشمل الخطة منح و . مليون دوالر أمريكي( 29)نحو  مليون شيكل 100لهذه الخطة ميزانية بمبلغ 

لكل عائلة يهودية تفر من مناطق نزاع مسلح مثل  دوالر أمريكي( 4,300)نحو  ألف شيكل 15
 .49أوكرانيا

 أعدها "المرصد األورومتوسطي  ،مة حقوقية حول العالم على عريضةوقعت نحو سبعين منظ
إلنهاء "الملف السرّي" الذي  "إسرائيل"لحقوق اإلنسان"، تطالب العالم بالتحرك للضغط على 

 .50يحتجز به االحتالل األسرى اإلداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة

 حولت  "إسرائيل"إن حديث لإلذاعة اإلسرائيلية، في دان شابيرو  أبيبي في تل مريكالسفير األ قال
من أموال الضرائب يوم  مليون دوالر أمريكي( 144)نحو  للسلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل

 .51أداء الحكومة اليمين الدستورية

 الشيوخفي بيان خالل جلسة لمجلس  ،المستشار القضائي للحكومة األسترالية جورج برندايس ذكر 
 .52عتبر "القدس الشرقية" منطقة محتلةن الحكومة األسترالية ال تأاألسترالي، 

  فريقي المتقاعد الحائز من ضمنهم األسقف الجنوب أأطلقت شخصيات دينية وقانونية وفنية بارزة
ي نعوم تشومسكي، والمحامي البريطاني مريكعلى جائزة نوبل للسالم دزموند توتو، والفيلسوف األ

 بريطانيةالمن األحملة ضد شركة ين مايك لي وكين لوتش وآخرين، مايكل مانسفيلد، والمخرج
 .53اإلسرائيلية، بسبب دورها في صيانة وتجهيز السجون ومراكز االحتجاز إس( 4شركة )جي 
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 6/6/2014الجمعة، 

  حكومة التوافق الوطني الفلسطيني د. أحمد بحرطالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
 .54ودفع رواتب كل الموظفين الفلسطينيين في القطاع العامبتأمين الفلسطيني 

  إسماعيل هنية بعدم التفريط بسالح المقاومة  حماستعهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
أمام آالف وقال  .سرائيليالفلسطينية، ومواصلة النضال حتى تحرير فلسطين من االحتالل اإل

األسرى "إن المقاومة  اً نحو القدس" بمدينة غزة، مخاطب يةالمشاركين في فعاليات "المسيرة العالم
 .55ونحن معكم على الموت والكرامة" لن تخذلكم..

  "ي سرائيلالسابقة لرئيس الحكومة اإل اإلعالميةالمستشارة  أنذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت
وضعه شرط االعتراف بيهودية الدولة الذي تسوكر قالت إن " أوريتسنوات بنيامين نتنياهو 

 .56المفاوضات إلى المجهول" إيصالنتنياهو في بداية المفاوضات مع الفلسطينيين، كانت غايته 

  اعتدى عناصر جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية بعد صالة الجمعة على عشرات
عن اثنين من المعتقلين المعتصمين أمام مقر المخابرات بطولكرم؛ للمطالبة باإلفراج 

 .57السياسيين

 1967س أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، في ذكرى حرب رئي ،قال المطران عطا هللا حنا :
نجدد تعلقنا وانتماءنا بالقدس ورفضنا لكل المشاريع التهويدية اإلقصائية العنصرية التي تستهدف "

 كما في كل يوم نجدد موقفنا اليوموقال "إننا فلسطيني في هذه المدينة المقدسة". الحضور ال
الرافض لالحتالل وسنبقى مسيحيين ومسلمين ندافع عن مدينتنا وعن مقدساتنا رغم كل 

 .58المضايقات والضغوطات التي تمارس علينا"

  منتخب، إنه تلقى الالمصري قالت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
 س الوزراء بنيامين نتنياهو، للتهنئةي شيمون بيريز ورئيسرائيلمن الرئيس اإل اتصالين هاتفيين

السيسي أعرب عن تقديره لحرصهما  بالفوز في االنتخابات الرئاسية. وحسب بيان للحملة فإن
 .59نئته بالفوز في انتخابات الرئاسةعلى التواصل معه، وته

  أعلنت مجموعة من النواب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي )البرلمان( عن تأسيس جمعية
 .60وقية باسم "برلمانيون من أجل القدس"حق

  السفارديم، الذين طردوا في سنة مشروع قانون يسهل تجنيس أحفاد اليهود  اإلسبانيةأقرت الحكومة
1492

61. 
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 7/6/2014السبت، 

 إن اتفاق  بلة مع قناة "صدى البلد" المصرية،في مقا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال
شدد على أن ، كان "على أرضيتنا وشروطنا"، و (23/4/2014) سحركة حماالمصالحة مع 

للمقاومة في قطاع  اً عباس اعتبار أن هناك وجودكما رفض  وقف التنسيق األمني.تلن  السلطة
طالب عباس حماس بتحّمل و  .ك تنسيق أمني حديدي مع إسرائيل"في غزة "هنان أ ادعىغزة، و 

"عندما يكون قال: يما يتعلق بمعابر قطاع غزة؛ رواتب الموظفين في حكومة غزة السابقة، وف
 .62ك مصالحة، وبدون ذلك ال مصالحة"هناك الحرس الرئاسي، عندها يكون هنا

  رامي الحمد هللا إن حكومته ستعمل على توفير رواتب الموظفين  الفلسطينيةحكومة القال رئيس
 .63في قطاع غزة، داعيًا إلى الصبر والتروي

 ال بديل عن مشروع تحرير  هالسياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن قال نائب رئيس المكتب"
قامة الدولة الفلسطينية على تراب فلسطين سواء كنا داخل الحكومة أو  ،فلسطين واألسرى وا 

 .64خارجها"

  في سخنين )الجليل( المؤتمر الوطني العام 48نظمت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الـ ،
أرفض، "تحت شعار  ،وكافة أشكال التجنيد في الجيش اإلسرائيلي لعسكريةلمناهضة الخدمة ا

. وانتهى المؤتمر بالتوقيع على وثيقة وطنية ترفض التجنيد والخدمة المدنية "لست خادماً 
48وتؤكد على االنتماء الوطني والقومي لفلسطيني الـ  ،والعسكرية

65. 

 في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر  ،ل كيرتسر" دانياإسرائيلي السابق لدى "مريكقال السفير األ
 "إسرائيل"، بأن العالقات بين الواليات المتحدة ومنظمة جي ستريت في سان فرانسيسكوالمحلي ل
خيرة تدخلت عوام األقال "أنا اعتقد أنه في األو في الوقت الحالي.  اإلطالقوأ على هي األس
 .66ات المتحدة"وبدرجة كبيرة في الشؤون الداخلية للواليإسرائيل، 

 8/6/2014األحد، 

  إلى اعتدال حماس كان "الوحدة بين فتح وحماس  ؤديتيأمل أن  ن من كانإبنيامين نتنياهو قال
مشيرًا الغربية،  هناك مؤشرات تدل على أن حماس ستسيطر على الضفةوحذر من أن  ."مخطئاً 

رأسها  زاماته السابقة، والتي علىبتنفيذ كافة الت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تعهد
 .67قطاع غزة نزع السالح في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك

  استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية في مقرها في رام هللا ممثل أستراليا لدى فلسطين توماس
ومة األسترالية جورج المستشار القضائي للحكويلسون بسبب التصريحات األخيرة التي أدلى بها 
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بأنها أراض  "القدس الشرقية"أمام مجلس الشيوخ، ودعا فيها إلى التوقف عن وصف  برندايس
األخيرة لن تغير على اإلطالق من موقفها  بالده"محتلة"، في وقت أكد ممثل أستراليا أن مواقف 

 .68تجاه فلسطين
  مين العام لجبهة النضال ألا ير،منظمة التحر عضو اللجنة التنفيذية ل د. أحمد مجدالني،قال

[ من شأنه رئيسًا لمصر] ن انتخاب وتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسيإ: "الشعبي الفلسطيني
مال المصريين الشعوب آالمسلمين، ويعزز  اإلخوانالثورة التي اقتلعت حركة  تصحيح مسار

نهاءقراطية و العربية في نيل حريته وكرامته وتعزيز الديم  .69مع الحريات"سياسة ق وا 

 بيد، خالل كلمة له في مؤتمر ي ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير السرائيلطرح وزير المالية اإل
إلى أن استمرار الحكومة في سياستها  النظر هرتسليا، خطة لالنفصال عن الفلسطينيين، الفتاً 

أواًل من  إسرائيلحب بموجب الخطة "ستنسو  .إلى "كارثة الدولة ثنائية القومية" ـ"إسرائيل"يدفع ب
مناطق الضفة الغربية الخالية من المستوطنات، ثم يتم إخالء المستوطنات المعزولة وتجميعها في 
الكتل االستيطانية الكبرى بالتوازي مع إرساء تدابير أمنية جديدة، والتفاوض مع الفلسطينيين حول 

 .70الحدود الدائمة"

 عبء المستوطنات  إن مام مؤتمر هرتسليا السنوي،أ يتسيبي ليفن ةيسرائيلاإل عدلوزيرة ال قالت
جل صاالت مع الحكومة الفلسطينية من أوقالت: "يجب إجراء االتأخالقي وأمني على "إسرائيل". 

بو مازن كرئيس لمنظمة التحرير التي ال يوجد لحماس فيها أتحقيق التقّدم في العملية السلمية مع 
 .71موطئ قدم"

 يمنع العفو عن أسرى فلسطينيين  مقدم للكنيست مشروع قانونل لية دعمهاأعلنت الحكومة اإلسرائي
ية، بغرض تقييد عملية إطالق سراح معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات سرائيلفي السجون اإل

 .72تبادل أو في إطار إبداء حسن النية

  لتعذيب معتقل فلسطيني قضوا تحت ا 200قالت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سورية" إن
2011في آذار/ مارس  في سجون النظام السوري منذ بداية األحداث هناك

73. 

 جبرائيل نداف " إن لقدس وسائر أعمال فلسطين واألردنبطريرك ا ،قال البطريرك ثيوفيلوس الثالث
ي ال سرائيلن مواقفه المنادية باالنخراط بالجيش اإلا  يمثل حالة شاذة بين رجال الدين األرثوذكس، و 

 .74"ما ينادي به نداف قاطعاً  ن الكنيسة األرثوذوكسية ترفض رفضاً ا  إال شخصه، و  تمثل

 تهدف إلى توحيد جهود البرلمانيين  ،مبادرة جديدة في تونس النهضة زبأطلق عدد من نواب ح
 . 75يسرائيلفي العالم للدفاع عن مدينة القدس ضد التهويد واالستيطان اإل
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 إلى التحّلي بـ"الشجاعة" لصنع السالم، وذلك خالل صالة  ن،، بابا الفاتيكادعا البابا فرنسيس
 ي شمعون بيريزسرائيل، مع الرئيسين اإل9/6/2014 مشتركة من أجل السالم، يوم األحد

 .76في الفاتيكان والفلسطيني محمود عباس

 9/6/2014اإلثنين، 

 لرفع  "إسرائيل"لى المجتمع الدولي إلى الضغط ع دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا
 .77حصارها عن قطاع غزة

 ن "الحكومة ملتزمة ببنود المصالحة، على أ، الفلسطينية الناطق باسم الحكومة ،إيهاب بسيسو أكد
 .78"القاهرة التي أفرزت هذه الحكومةوما تمخض عن اتفاقات 

 س السلطة أن تصريحات رئي ،األمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني ،نافذ المدهون .أكد د
 فيهاطالب التي و  ،الفلسطينية محمود عباس بخصوص موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة

ساسي، وقانون الخدمة المدنية، ومخالفة لكافة مخالفة ألحكام القانون األ هم،حماس بتحّمل رواتب
 .79أخالق العمل الحكومي

 صحفي في غزة، الرئيس  ، في مؤتمرحماس طالب خليل الحّية، عضو المكتب السياسي لحركة
 ."رواتب موظفي حكومة غزة السابقة"محمود عباس، بإصدار أوامره للحكومة باإلسراع في دفع 

 .80األولى في تطبيق اتفاق المصالحة"لم نكن نتوقع أبدًا أن تكون العقبة " وقال:

  لوطنيعزام األحمد، القيادي في حركة فتح ورئيس ملف المصالحة الفلسطينية والحوار اطالب ،
 أن تتخلى عن عالقة العضوية باإلخوانبـ"حماس  في حوار مع صحيفة الشرق األوسط، حركة

من هذه  وعليها أن تلتزم ببرنامج الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها جزءاً  ]المسلمين[،
 . 81الحركة"

 هودي" الوزير إن حديث زعيم حزب "البيت اليأفيجدور ليبرمان، ية سرائيلاإل قال وزير الخارجية
أنه ال  وأضافنفتالي بينيت عن ضم مستوطنات "فكرة ليست سيئة، لكننا لسنا جاهزين لها"، 

 .82"عليها المبادرةأن تبقى "عالقة" باتفاقات أوسلو، و" إسرائيليمكن 

 إن سورية مام مؤتمر هرتسليا السنوي،أي بيني غانتز سرائيلقال رئيس أركان جيش االحتالل اإل 
إذا أراد حزب هللا محاربتنا "إنه  ،وفي رسالة تحذير وتهديد قال غانتز. رويداً  هيار رويداً تأخذ باالن

 .83"وحركة حماس تفهم ماذا تعني حالة قتال معنا ،سنعيد لبنان عشرات السنين للخلف

 في "أمان"ية سرائيل، رئيس شعبة األبحاث في هيئة االستخبارات العسكرية اإلقال ايتاي برون ،
وأضاف ". في غزة ولبنان إسرائيلألف صاروخ موجهة إلى  170ثمة "ؤتمر هرتسليا، إن كلمته بم
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هي التخلص من األسلحة الكيميائية من  سرائيلبالنسبة إل اإليجابيةمن بين التطورات "برون أنه 
ضعاف حركة اإلخوان المسلمين سورية  .84ؤشرات على ظهور محور عربي معتدل"وبروز م ،وا 

 وحدة استيطانية جديدة في حي "رمات شلومو"  400حتالل عن "عطاءات إقامة أعلنت سلطات اال
 .85البناء في خمسة مواقع استيطانية"في مدينة القدس المحتلة، تضمنت 

  خطوة مهمة "رحب مجلس الوزراء السعودي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعدها
لدولي توفير سبل النجاح والدعم لهذه الحكومة المجتمع ا ، مناشداً "لدعم وحدة الشعب الفلسطيني

 .86لتتمكن من القيام بمهامها من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

 س ووتش، هيومن رايتا بمنظمة مديرة إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقي ،قالت سارة لي ويتسون
اج بالضفة الغربية المحتلة قد خالل احتج 15/5/2014في ، إن قتل صبيين فلسطينيين في بيان

 .87يةإسرائيلينطوي على جريمة حرب 

 10/6/2014الثالثاء، 

  بمؤتمر هرتسليا، إن الوحدة بين الفلسطينيين  تهكلمفي ي موشيه يعلون، سرائيلوزير الدفاع اإلقال
 "إسرائيل""ستجلب حماس للسيطرة على الضفة الغربية"، واعتبر أن من األخطار القائمة حول 

 .88جود الجماعات الجهادية في سوريةو 

  تشكيل اللجنة القانونية اإلدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل  الفلسطينيةحكومة القررت
 .89اإلدارية الناجمة عن االنقسام

 أن المصالحة الفلسطينية في خطر "إذا استمرت  د. عزيز دويك أكد رئيس المجلس التشريعي
الذي يقلقنا امنين مع األسرى من كل الفصائل... ي الضفة على المتضاعتداءات أجهزة السلطة ف

 .90هو أن االعتداءات ممنهجة ومتكررة"

 في مؤتمر صحفي عقده في رام هللا "إن  ،قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد
عداه فهي ، وما 2009 / مايوللمصالحة هو اتفاق القاهرة الموقع في أيار واحداً  هناك اتفاقاً 

إعالنات عن خطوات لتنفيذ المصالحة أو توضيح بنود االتفاق، وبالتالي فال يوجد شيء اسمه 
 .91اتفاق الشاطئ"

  بشدة اعتداء أجهزة أمن السلطة في الضفة على النائبين في ، في بيان لها، حركة حماسدانت
وبعض المشاركين في المجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف برام هللا وفتحي القرعاوي بطولكرم، 

وعماًل غير مبرر  خطيراً  اً ى اإلداريين، وعّدت ذلك انتهاكالمسيرات التضامنية مع إضراب األسر 
 .92من شأنه تهديد اللحمة الوطنية
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 لشيمون بيريز خلفاً  كيان اإلسرائيليلل عاشراً  رؤوفين ريفلين رئيساً  انتخب الكنيست اإلسرائيلي ،
 صوتاً  36على الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  حزبينتمي لوحصل ريفلين، الذي 

 .93منافسه النائب الوسطي مئير شطريتحصل عليها  صوتاً  36مقابل 

 إن أجهزة السلطة الفلسطينية في فرع فلسطين،  -للدفاع عن األطفال  قال تقرير للحركة العالمية
ن إوقالت ُمعدة التقرير يسيكا بوركيس  .2013خالل العام  قاصراً  2,455الضفة الغربية اعتقلت 

األطفال الذين تعرضوا لالعتقال بالضفة جوبهوا باالحتجاز والضرب واإلهمال والتهديد بأموٍر 
 .94أخرى

  في حوار مع  هايل عبد الحفيظ داود، وزير األوقاف وشؤون المقدسات اإلسالمية في األردن،قال
ية، ونحن سرائيلكثيرًا من االنتهاكات اإل دَّ ردنية ح  "الشرق األوسط" إن "وجود وزارة األوقاف األ

ألن هذه أكبر من طاقة  ،وحدنا ال نستطيع إنهاء كل االنتهاكات للمسجد األقصى من االحتالل
  .95وأكبر من طاقات األردن وفلسطين" وزارة األوقاف

  الرسمّية )ريشت  في حديث لإلذاعة العبرّية "إسرائيل" كايبر فالدكامبقال السفير الهولندي في
سالمّية ال تربطها بReshet Betبيت  عالقات دبلوماسّية مثل  ـ"إسرائيل"(، أّن دواًل عربّية وا 

 .96بوساطة هولندا "إسرائيل"إندونيسيا، وماليزيا، وعدد من دول الخليج، تقيم عالقات تجارّية مع 

 11/6/2014األربعاء، 

 ستمر بطرد المزيد من الفلسطينيينإن حكومته ست ي داني دانونسرائيلاإل دفاعقال نائب وزير ال ،
إعالن  بعدجاء ذلك . وستهدم المنازل في المناطق التي أعلن عنها مناطق عسكرية للتدريبات

)ج( في الضفة الغربية "مناطق عسكرية  المصنفة مناطقأن بعض العن  اإلسرائيليجيش ال
 .97وت القائمة فيها والسيطرة على أراضيهامغلقة"، وتهجير السكان الفلسطينيين منها، وهدم البي

 ية سرائيلي بـ"القراءة التمهيدية" على مشروع قانون يخول المحاكم اإلسرائيلصادق الكنيست اإل
 .98يينإسرائيلصالحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى قتلوا 

 صائب فاوضات د. وّجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الم
إللغاء  "إسرائيل"دولة طالبها فيها بالتدخل الفوري والضغط على  192رسائل إلى  عريقات

 .99االعتقال اإلداري
 صائب  .عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المفاوضات د نفى

 ،ليهإ عي "الفيسبوك" منسوباً على صفحات التواصل االجتما متداوالً  صوتياً  عريقات تسجيالً 
فيه يكشف و  المفاوضات.وعن موقفه من  يتحدث فيه بغضب شديد على الرئيس محمود عباس



يوميات الفلسطينية ال ___________________________________________________________   

14 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                       

لرفضه  ،يين كمجرمي حربسرائيللعباس في المطالبة بمحاكمة القادة اإل "المواقف المتساهلة"
نتقد . كما يعليامحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل ال ىلا  معاهدة روما و  ىلإاالنضمام 

 .100"إسرائيل"التنسيق األمني مع  عريقات، خالل التسجيل،

  ي "الشاباك" عن اعتقال الالعب في المنتخب الفلسطيني لكرة سرائيلجهاز األمن العام اإلأعلن
في  وذلك بادعاء أنه قام بنشاط لصالح حركة حماس، القدم سامح مراعبة، وهو من سكان قلقيلية

 .101قلقيلية

 من أن األطباء الذين يشاركون في إطعام األسرى والمعتقلين إسرائيلابة األطباء في "حذرت نق "
 ،الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة قد يحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي

 .102وأن النقابة لن تتمكن من الدفاع عنهم

 (، في تقرير وصل صحيفة يش دين)ي اإلسرائيلية قالت منظمة متطوعين من أجل حقوق اإلنسان
 خالل على الفلسطينيين هجوماً  132ن جماعات "دفع الثمن" اإلرهابية اليهودية نفذت "األيام"، إ

 .103اعتداء جسديحالة  41و ،عملية إرهاب زراعي 77و ،عملية حرق 28من بينها  ،أقل من سنة

  إن ممارسات أجهزة أمن السلطة ، لها ، في بيانالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانياقالت
بل زادت وتيرة االعتقاالت  (23/4/2014) الفلسطينية لم يطرأ عليها أي تغيير بعد المصالحة

 .104ضراب األسرى اإلدارييننشطة المساندة إلواالستدعاءات في ظل األ

 الغربية فةصادق ما يسمى المجلس األعلى للبناء والتنظيم التابع إلدارة االحتالل المدنية في الض 
في  وحدة استيطانية 1500بناء ن المشاريع االستيطانية تشمل وبشكل نهائي على سلسلة م

 .105الضفة

 12/6/2014الخميس، 

 رامي الحمد هللا إنه سيتم فتح تحقيق حول حادثة اعتداء عناصر من  الفلسطيني قال رئيس الوزراء
سبة المسؤولين كافة عن هذا وسيتم محا ،11/6/2014يوم األربعاء األمن على الصحفيين 

 .106االعتداء وفق القانون

 ية أن أسرى من حركة الجهاد اإلسالمي حاولوا الهروب من سرائيلكشفت مصلحة السجون اإل
 .107سجن شطة عن طريق حفر نفق بطول أربعة أمتار، وذلك في حمام أحد الزنازين

  لن يتوقف عن توجيه الضربات  ياإلسرائيل الجيشبأن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون هدد
ط العسكرية التي تستهدف قطاع غزة، مدعيًا أن هذه االعتداءات تصب في خدمة "وقف النشا

 .108اإلرهابي" للمقاومة الفلسطينية
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  تسلم العقيد الدرزي غسان نايف علّيان منصب قائد "لواء غوالني" للمشاة، بعد سبعة أشهر على
صب ومصادقة وزير الدفاع نرال بيني غانتز تعيينه لهذا المنقرار رئيس هيئة أركان الجيش الج

 .109اإلسرائيلي لون عليه الحقًا، ليكون أول درزي يقود اللواء في تاريخ الجيشموشيه يع

 بشكل  في عدد المقتحمين للمسجد األقصى بأن هناك تصعيد وزيادة ملحوظة إحصاء توثيقي ذكر
حزيران/  12و 1خالل الفترة الممتدة ما بين  الياإلجموصل عددهم فقد الفت، وبحسب اإلحصاء 

 137عنصر مخابرات،  62مستوطنًا،  1,197، على النحو التالي: )مقتحماً  1,396 يونيو الجاري
 .110جنديًا بلباس عسكري(

 70 ـمساكن الفلسطينيين المقامة على أراضي قرية العراقيب للمرة ال هدمت السلطات اإلسرائيلية 
 .111على التوالي

  ز رئيس قسم الجراحة الهضمية والمناظير في مستشفى بوجن هاوزن في مدينة ميونيخ أحر
، ، في مجال جراحة الغدة الدرقيةعالمياً  طبياً  األلمانية، البروفيسور الفلسطيني أيمن اآلغا، سبقاً 

 .112أجرى عملية جراحية تعتبر األولى من نوعها لزراعة أحد فصوص الغّدةحيث 

 فارين "فادي صوان عقوبة اإلعدام لواحد وثالثين فلسطينيًا  اللبناني عسكريطلب قاضي التحقيق ال
وعلى القتل  ،في قرار اتهامي النتمائهم لتنظيم "كتائب عبد هللا عزام" و"القاعدة" "من وجه العدالة

مخيم المية ومية بتاريخ أثناء االشتباكات التي وقعت في في ومحاولة القتل والسرقة بقوة السالح 
 . 113قتل خاللها ثمانية أشخاص وجرح تسعة آخرون، 7/4/2014

  نشر "المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان" شريط فيديو يوّثق قيام قوة عسكرية من الجيش
، يقطنه مسنان فلسطينيان، حيث قامت القوة نزل في قرية سلواد قضاء رام هللاي باقتحام مسرائيلاإل

بشرية"، بعد أن حّولت المنزل لثكنة  اً خدامهما "دروعالست باحتجازهما في المنزل تمهيداً 
 .114عسكرية

 13/6/2014الجمعة، 

  قالت إنهم فتية  ،12/6/2014منذ مساء يوم الخميس  مستوطنين ثالثة" عن اختفاء إسرائيلأعلنت
التاسعة عشر من أعمارهم، يدرسون في مدرسة للمتدينين اليهود في مجمع و ما بين السابعة عشرة 

 .115القريبة من الخليل "غوش عتصيون"ت مستوطنا
  إن صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية، في مقابلة مع  الفلسطيني رامي الحمد هللاقال رئيس وزراء

لن  حكومته في الوقت ذاته أن اً " في السيطرة على قطاع غزة، معلنحكومته تفتقر "ألي صالحية
 .116في القطاعألف موظف عينتهم الحكومة السابقة  40تدفع رواتب 
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  مليون دوالر  20ن قطر تعهدت بتحويل ومة الفلسطينية د. إيهاب بسيسو أالناطق باسم الحكأعلن
 .117من أجل صرف رواتب موظفي غزةالفلسطينية أشهر إلى السلطة  ثالثةلمدة 

 14/6/2014السبت، 

 لتلفزيونذاعة واعلى اإل ثَّ بُ ي بنيامين نتنياهو في تصريح سرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل 
مر ال شك فيه". وطالب بأن تقوم أرهابية، هذا إن شبابنا خطفوا بواسطة منظمة أ" اإلسرائيليين

ألن  ،المخطوفين"السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بكل ما يلزم للمساعدة على عودة 
 .118ذلك من مسؤوليتهم"

  محمد المدني،  ،يينسرائيلاإل مسؤول لجنة التواصل مع ،عضو اللجنة المركزية لحركة فتحأصدر
"السلطة الفلسطينية تعرب عن )عميق أملها( بعودة المستوطنين الثالثة الذين  إن بيانًا قال فيه

فقدت آثارهم جنوب الضفة إلى أسرهم بسالم". وشدد على أن "األجهزة األمنية بالضفة لن تدخر 
 .119ى أسرهم بسالم"أي جهد يساعد في العثور على الفتيان الثالثة وا عادتهم إل

 على الضفة الغربية، وأعلن منطقة الخليل "منطقة  شامالً  ي طوقاً سرائيلفرض جيش االحتالل اإل
 اإلعالن عن وقطاع غزة، وذلك في أعقاب "إسرائيل"، وأغلق المعابر بين "عسكرية مغلقة

 .120اختطاف ثالثة مستوطنين

 إن "االحتالل لن يهنأ  :لحركة حماس ، الذراع العسكريةقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام
نار أن "االحتالل سيكتوي ب كتائب القسام على توشددباألمن في الضفة ما بقي مقاوم فيها"، 

 .121جرائمه تجاه األسرى واألقصى"

  ًلكتائب القسام يقع في بلدة بني سهيال شرق خان يونس جنوب  قصفت طائرات االحتالل موقعا
سرائيلية حربية عدة غارات على أراٍض زراعية وأخرى خالية غرب شنت طائرات إكما  قطاع غزة.

جسيمة في بعض منازل المواطنين المجاورة لمكان  وشمال مدينة غزة، وأحدثت الغارات أضراراً 
 .122القصف

 15/6/2014األحد، 

 كومة اإلسرائيلية، عناصر لحلفي مستهل جلسة  ،ي بنيامين نتنياهوسرائيلرئيس الوزراء اإل اتهم
، وذلك عقب حملة اعتقاالت 12/6/2014حركة حماس بالقيام بخطف ثالثة مستوطنين في  من

واسعة ألعضاء حماس في الضفة الغربية، وأكد على أن جهودهم تركز على إعادة المختطفين 
 .123إلى منازلهم
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 الرئيس محمود عباس لجنة معنية بمتابعة قضية األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام  شكل
محمود إسماعيل وواصل أبو يوسف ، وبعضوية كل من: حنان عشراوي ندتهم برئاسة د.ومسا

ووزير شؤون األسرى شوقي العيسة، وحسين الشيخ، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، وأيمن 
 .124ضراغمة، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمحررين أمين شومان

 عزيز دويك من منزله  رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي
 .125يل المحتلةفي مدينة الخل

  في الساق عملية جراحية ل ،الفلسطيني محمود عباس السلطة قرينة رئيس ،مينة عباسأخضعت
 .126اإلسرائيلي أسوتافي مستشفى 

  ي بنيامين يلسرائالناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري تصريحات رئيس الوزراء اإلوصف
والتي اتهم فيها الحركة بالوقوف وراء عملية اختطاف المستوطنين الثالثة في الخليل،  ،نتنياهو

 . 127بالغبية، وقال إنها "ذات طابع استخباراتي"

 إلعادة  ،عسكريةال "عودة األخوة" ي تنفيذ عمليةسرائيلبدأت قوات من جنود جيش االحتالل اإل
 .128الخليلبمدينة  خطفهمحماس بثالثة مستوطنين اتهمت 

 يين رفيعي المستوى إسرائيلعن مسؤولين عسكريين  ة العبرية على موقعها اإللكترونينقلت اإلذاع
مشيرين  ؛قولهم "إن عمليات التنسيق األمني مع أجهزة األمن الفلسطينية قوية جدًا وغير مسبوقة"

ته األمنية بتوفير كافة الفلسطينية محمود عباس أصدر أوامره ألجهز  إلى أن رئيس السلطة
 .129يسرائيلالتسهيالت للجيش اإل

 ي جون كيري في بيان "ما زلنا نسعى للحصول على تفاصيل عن مريكوزير الخارجية األ قال
 ]خطف المستوطنين الثالثة في الخليل[، األطراف المسؤولة عن هذا العمل اإلرهابي الخسيس
حماس منظمة إرهابية معروفة بهجماتها  ...رغم أن كثيرا من الدالالت تشير إلى تورط حماس

 .130على المدنيين األبرياء واستخدمت الخطف في الماضي"

 16/6/2014اإلثنين، 

 محمود عباس  ةالفلسطيني السلطة ي بنيامين نتنياهو، من رئيسسرائيلطلب رئيس الوزراء اإل
أن تساعد في إعادة الشبان وقال: "أتوقع منك ، يين المفقودينسرائيلالمساعدة في إعادة الشبان اإل

المخطوفين وفي إلقاء القبض على الخاطفين. لقد انطلق الخاطفون وهم ينتمون لحماس من 
منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وهم عادوا إلى منطقة تخضع لسيطرتها. وهذا الحادث 

 .131يكشف وجه اإلرهاب الذي نحاربه"
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 يدات االحتالل ال تخيف حركة حماس،ري، أن تهدالناطق باسم حركة حماس سامي أبو زه أكد 
 .132و"على نتنياهو أن يدرك عواقب جرائمه قبل اإلقدام عليها"

  تمارس "عدوانًا شرسًا" ضد المدنيين أبيبأكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن تل ،
ن حالة االحتقان العزل في الخليل، وقال إن "عدوانها هذا لن يجلب السالم لشعبها بل سيزيد م

ودعا القواسمي الحكومة طريق محتوم بالدمار".  والكراهية، وسيؤجج المنطقة وسيوصلها إلى
 .133الحتكام إلى الشرعية الدوليةلية سرائيلاإل

 يحرم بموجبه األسرى الفلسطينيين من أراضي  قانوناً  سرائيليأقرت لجنة العمل في الكنيست اإل
من مخصصات التأمين الوطني أو أي مخصص قانوني في حال إطالق سراحهم قبل  48الـ 

 .134انتهاء فترة محكوميتهم

 نحن في الطريق إلى عملية عسكرية : ي بيني غانتزسرائيلأركان الجيش اإل هيئة قال رئيس"
 .135هامة" على خلفية عملية خطف المستوطنين الثالثة

  بهدف تمكين الجئي فلسطين  ،مليون دوالر 27بقيمة مناشدة رمضانية  األونرواأطلقت وكالة
 .136المحاصرين في سورية من شراء الطعام في رمضان

  أفاد مراسل الجزيرة تامر المسحال بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على مواقع
ة عن جرح أربع تتابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفر 

 .137أشخاص

 17/6/2014الثالثاء، 

  دعا مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف التصعيد
، وما ترتكبه قوات الفلسطيني شعبالي الخطير والُممنهج ضد أبناء سرائيلالعسكري األمني اإل

 . 138االحتالل من جرائم بشعة بحق المدنيين

 ن "خطف قوات : إمحمد فرج الغول لتغيير واإلصالح البرلمانية )حماس(كتلة ارئيس  قال
ية مكشوفة لمحاولة إسرائيلاالحتالل رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني يشكل خطوة 

تعكير مسار المصالحة الوطنية، والتأثير في المعادلة السياسية الداخلية، ومحاوالته البائسة 
 .139لتعطيل عمل التشريعي"

 من حملتها العسكرية في الضفة، ونفذت حمالت اعتقاالت واسعة في نابلس  "إسرائيل"عت وس
 .140المختطفين وبيت لحم ومناطق أخرى إلى جانب الخليل في إطار البحث عن المستوطنين
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 لقت صاروخًا تجريبيًا في عرض البحر، أفاد موقع "ولال" اإلخبارّي العبرّي أن حركة حماس أط
 .141ساعة عدة تجارب صاروخية 48أجرت خالل  حماسوقال الموقع إّن 

 وقاعات جديدة أسفل وفي محيط المسجد األقصى المبارك،  اً سرائيلي أنفاقافتتح االحتالل اإل
 .142سفل باب المطهرة ووقف حمام العينأ اً وتحديد

 هر نه في الوقت الذي "ُتظإية جنيفر بساكي مريكقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األ
فإنه ليس لدى  ،الدالئل األولية ضلوع حركة حماس في اختطاف المستوطنين الشبان الثالثة"

ية دالئل على تورط حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة في "عملية مريكالحكومة األ
 .143االختطاف"

  غارات على أهداف بغزة دون أن يبلغ عن وقوع أربع شنت طائرات االحتالل اإلسرائيلي
 .144إصابات

 18/6/2014األربعاء، 

 الدورة الحادية واألربعين لمجلس خالل في كلمة  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
أن السلطة الفلسطينية تبذل ، وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي في مدينة جدة السعودية

إلى عائالتهم، وسنحاسب  جهودها "للمساعدة في العثور على المستوطنين الثالثة حتى نعيدهم
 .145ن قام باختطافهم كائنًا من كان"م

 ييق وتض سرائيلي المصغر تصعيد الضغط العسكري على حركة حماسقرر المجلس الوزاري اإل
 .146الخناق على أسراها المعتقلين

 ية رون بن يشاي في مقالهسرائيلقال الكاتب والمحلل العسكري بصحيفة "يديعوت احرونوت" اإل 
 كرية واسعة لتوجيه ضربة قاصمة لحماسية قررت االستمرار بحملة عسسرائيلاإل الحكومة، إن له
ن ما فعله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باإلخوان المسلمين منذ إ قالو الضفة الغربية.  في

يقوم بمثله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون تجاه  ٣١٠٢تموز/ يوليو 
 .147اسحم

 ي من إبعاد سرائيلرفضها القاطع ما يخّطط له االحتالل اإل ،في بيان لها ،أكدت حركة حماس
قيادات ورموز فلسطينية إلى غزة، وعّدت ذلك جريمة حرب وتجاوزًا لكل الخطوط الحمر التي ال 
 يمكن السكوت عنها، وحذرت االحتالل من اإلقدام على ذلك ألنه سيكون لها تداعيات خطيرة ال

 .148حدود لها
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 ي وأجهزته األمنية ما زالت سرائيلقالت اإلذاعة العبرية إن عشرة ألوية من جيش االحتالل اإل
وأوضحت أن قوات ، تواصل البحث لليوم السادس على التوالي عن المستوطنين المفقودين

 .149اء الضفة معظمهم في مدينة الخليلمنزل بأنح 800االحتالل فتشت حتى اآلن ما يزيد عن 

  150أسيرًا محررًا من محرري صفقة شاليط 51اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي. 

  استهدفت فيها مواقع تابعة سلسلة غارات جوية على قطاع غزة اإلسرائيليشن الطيران الحربي ،
 .151موقع يتبع أللوية الناصر صالح الدينو  ،لشرطة البحريةتابعة لموقع و  ،لكتائب القسام

 19/6/2014الخميس، 

 الدورة الحادية خالل  ،عباسالرئيس محمود بتصريحات  ،حماس في بيان صحفيحركة ددت ن
"الصادمة  ،واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي في مدينة جدة السعودية

 .152من يتخل عن االنتفاضة ال يعزل إال نفسه"أكدت أن "و  "،عن االنتفاضة والتنسيق األمني

 ،السلطة الفلسطينية إلى اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين  ،لها في بيان دعت حركة حماس
 .153السياسيين، داعية إلى "الّتوحد في وجهة الهجمة الصهيونية وتعزيز اللحمة الداخلية"

  أثناء في إن خمسة من مقاوميها استشهدوا ، لها بيانفي  كتائب الشهيد عز الدين القسام،قالت
 .154ة شرق مدينة غزةعملهم في نفق للمقاوم

  قضية "باتت تعرف أكثر عن  "إسرائيل"إن  ،بنيامين نتنياهوي سرائيلاإلقال رئيس الوزراء
دعوة رئيس السلطة  نتنياهوالشبان الثالثة لكنها ملزمة بالتحلي بضبط النفس. وكرر  "اختطاف

عن عملية  محماًل الحركة المسؤولية ،الفلسطينية محمود عباس إلى إقصاء حماس من حكومته
 . 155االختطاف

 بإعالن منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية  ي موشيه يعلون، قراراً سرائيلأصدر وزير الدفاع اإل
 "إسرائيل"وعدت  .وفي مناطق الضفة الغربية "إسرائيل"وحظر نشاطها في  ""منظمة غير شرعية

   .156يل الرئيسة والكبيرة لحركة حماسهذه المنظمة من مصادر التمو 

 الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في خالل لقائه  دور ليبرمان،جي أفيسرائيلل وزير الخارجية اإلقا
يواجهون "محور شر" يمتد من الشرق األوسط  "إسرائيل" والدول األفريقيةإن  مة الكينية،العاص
، أنه سيعمل فيس بوكعلى صفحته الرسمية على موقع  وأضاف .أفريقيا الشرقية والغربيةوحتى 

 .157يةسرائيلعلى إدراج جماعة "بوكو حرام" وحركة "الشباب" الصومالية، على قائمة اإلرهاب اإل
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 في مقابلة أجرتها  ،يةسرائيلاإلمنية في وزارة الدفاع قال عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية األ
ضد معه اإلذاعة العبرية، إن الحرب التي تخوضها مصر والسعودية ودول الخليج بشكل عام 

 .158يان الصهيوني إدارة حربه ضد حماس"اإلخوان المسلمين" تسهل على الك

 دول أوروبا واالتحاد األوربي بدعم حماس وسلطتها التي تعمل  في إيطاليا، يسرائيلاتهم السفير اإل
في  ،يسرائيلاإل السفيرانتقد و دنيين اإلسرائيليين، على حد زعمه. على خطف األطفال والم

اعتراف االتحاد األوربي بحكومة الوحدة  إيطالية، إعالمرتها عدة وسائل أحاديث صحفية نش
 .159الفلسطينية التي تضم حماس

 بالتنصل من شروط صفقات تبادل األسرى،  ـ"إسرائيل"قدم أعضاء كنيست اقتراح قانون يسمح ل
 .160حيث يتيح ألجهزة األمن إعادة سجن األسرى الذين أطلق سراحهم في صفقات تبادل

  زيرة الخارجية األسترالية جولي بيشوب، في رسالة إلى نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، أكدت و
 .161رض الفلسطينية، بما فيها القدسعدم تغير موقفها الرسمي من الوضع القانوني لأل

 20/6/2014الجمعة، 

  ي إن الرئيس محمود عباس سيمنع أي انتفاضة فالخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال وزير
وحذر المالكي من أن اتفاق المصالحة يدة مع "إسرائيل"، التوترات المتزامن رغم بالالضفة الغربية 

إذا كانت الحركة مسؤولة عن خطف الشبان الثالثة قرب  األخير مع حماس سيكون مهدداً 
 .162الخليل

  رياض الفلسطيني وصف الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري تصريحات وزير الخارجية
، وتحذيره من أن ثبوت اختطافهم من الخليلالمالكي حول اختفاء ثالثة مستوطنين صهاينة في 
 .163حركة حماس يهدد بانهيار حكومة التوافق بـ"المشبوهة"

  لن إسرائيلإن "العبري، موقع ولال  ما نشر حسبب ،ي موشيه يعلونسرائيلاإل وزير الدفاعقال "
 شعر بأنها قد استنفذتتة لها حتى تحتية التابعتوقف العملية ضد حركة حماس والبنى ال

 .164أغراضها

  إنه على قناعة قال ، رؤوفين ريفلين المنتخب يسرائيلالرئيس اإل، أن موقع صحيفة معاريفذكر
سيصل إلى أكثر من عشرة ماليين خالل خمس عشرة سنة، وهذا  "إسرائيل"بأن عدد اليهود في 

مع الفلسطينيين، بدولة واحدة يهودية وديمقراطية يعيش ما سيسمح بتطبيق الحل الواقعي للصراع 
فيها الفلسطينيون "المسلمون والمسيحيون" واليهود، بحقوق متساوية، وسيشعر الجميع بأن هذه 

 .165الدولة هي دولتهم
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  تخوض اآلن معركة " "إسرائيلقال رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست زئيف الكين إن
أن المطلوب تسديد كل ضربة ممكن لها، وبضمن ذلك االغتياالت مع حركة حماس، و 

 .166الموضعية، وذلك لخلق عامل الردع في وسط الحركة

  أمر إطالق سراح األسرى المشروط الخاص اإلسرائيليةسلطات الألغت لجنة خاصة شكلتها ،
 . 167بالمحررين في صفقة التبادل مؤقتًا، وأجلت النظر في قضيتهم مؤقتاً 

 جديد من كردستان العراق للمرة األولى في  ابيبلة شحنة من النفط الخام عبر خط أنسلمت ناق
 . 168تهديدات بغداد بأخذ إجراءات قانونية بحق أي مشتر من رغم"إسرائيل"، على ال

  صوتت لجنة االستثمار التابعة للكنيسة البروسبتارية في الواليات المتحدة، على قرارات تاريخية
ية أمريكواعتبارها دولة فصل عنصري، وسحب استثماراتها من ثالث شركات  ،"إسرائيل"لمقاطعة 

 .169و"هيوليت باكارد"، و"موتوروال" ،تتعامل مع االحتالل هي: "كاتربلر"

  ية والثقافة والعلوم )اليونيسكو(المتحدة للترب األمممنظمة التابعة لأعلنت لجنة التراث العالمي 
على  ،يسرائيلاإل العنصري والتي يهددها جدار الفصل ،حمقرية بتير غرب مدينة بيت ل إدراج

 .170قائمة "التراث العالمي المهدد"

 21/6/2014السبت، 

 ّن أجهزة األمن إ صحيفة "هآرتس"، في مقابلة معمحمود عّباس،  قال رئيس السلطة الفلسطينّية
محاولة  43 يقل عن الماضي إحباط ما ال 2013 سنةالتابعة للسلطة الفلسطينّية تمكّنت منذ بداية 

 .171خطف واستهداف إسرائيليين

 التنسيق ي حوار مع "الشرق األوسط"، إن ف لمالكي، وزير الخارجية الفلسطيني،قال رياض ا
ض النظر عن وجود ية، بغسرائيلاألمني موجود باستمرار بين األجهزة األمنية الفلسطينية واإل

 .172مفقودين من عدمه

 على أن تحرير األسرى من  ،المكتب السياسي لحركة حماسعضو  ،موسى أبو مرزوق .أكد د
 .173أولويات النضال الوطني الفلسطينيأهم 

 ستواصل حفر األنفاق"ن الحركة أعلى  خليل الحية شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
 .174"وصنع الصواريخ وسنعبر البحار حتى ننتصر بإذن هللا لشهدائنا

  ي حنين زعبي، في حديث لبرنامج "واجه الصحافة" سرائيلاإل العضو العربي في الكنيستقالت
عبر ما يسمى  ،إن "عباس يمارس الخيانة بحق الشعب الفلسطيني :على القناة العبرية الثانية

 .175بالتنسيق األمني"
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 ن "قصة المستوطنين المفقودين إ :قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
ية مخططة سلفًا من أجل فرض عقوبات جماعية ضد الشعب إسرائيلعة لحملة ما هي إال ذري

 .176الفلسطيني"

  يسلط الضوء على اآلثار  جديداً  فلسطين تقريراً  -أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
ية والبؤر سرائيلالمدمرة على األطفال الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات اإل

، 2000 سنةي اعتقل أكثر من ثمانية آالف طفل منذ سرائيلوتقدر الحركة أن الجيش اإل. ةالعسكري
2000 سنةطفل منذ  1,405بقتل  قاموا ي والمستوطنينسرائيلالجيش اإل وقال التقرير إن

177. 

 ي باراك أوباما والعاهل مريكي بنيامين نتنياهو رسائل إلى الرئيس األسرائيلأرسل رئيس الوزراء اإل
إن  :محمود عباس، قال فيها ةالفلسطيني السلطة ردني الملك عبد هللا بن الحسين، ورئيساأل

التطورات األخيرة في العراق تشير إلى أن القوة العسكرية الوحيدة الموجودة في المنطقة والقادرة 
س على مواجهة خطر "القاعدة" في العراق، وضمان استمرار حكم الملك عبد هللا في األردن والرئي

  .178يسرائيلمحمود عباس في رام هللا، هي الجيش اإل

 22/6/2014األحد، 

  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن االنتفاضة الفلسطينية هي
وقال إن تحرك شباب الحجارة بالضفة الغربية المحتلة وفي عظم ظاهرة عرفها التاريخ المعاصر، أ 

 .179ار لمفهوم االنتفاضة الحقيقيخليل الرحمن يعيد االعتب

 لقاها في الجلسة أ ةخالل كلم ،غاتنفيذية لمنظمة التحرير زكريا اآلطالب عضو اللجنة ال
( لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية 92االفتتاحية الجتماعات الدورة )

بإعادة النظر في قراراتهما التي ردن ولبنان األ، انالمضيفة المنعقدة في العاصمة األردنية عمّ 
م بدخول راضيهما والسماح لهألى إ سوريةاتخذت لمنع دخول الالجئين الفلسطينيين النازحين من 

 .180راضيهماأ

 على سؤال حول إدانة الرئيس الفلسطيني محمود  ي شمعون بيريز، رداً سرائيلقال الرئيس اإل
، وأفضل سرائيلازن هو أفضل شريك كان إلعباس، لعملية اختطاف المستوطنين الثالثة: "أبو م

 .181شريك في الوقت الراهن. هو رجل صاحب كلمة، وأدلى بتصريحات جريئة وواضحة"

 لبيع حصتها في مبنى البريد في شارع صالح الدين في  عطاءً  أصدرت سلطة البريد اإلسرائيلية
على جزء منه بعد أن  يةسرائيلاالستيطانية اإل "عطيرت كوهانيم"والذي سيطرت جمعية  ،القدس

ية )بيزك( ببيعها هذا الجزء في صفقة أعلن عنها قبل بضعة سرائيلقامت شركة االتصاالت اإل
 .182أشهر
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  شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية الجديدة استهدفت مناطق متفرقة في
والجهاد محافظتي رفح وخان يونس، إضافة إلى مواقع تدريب تابعة لحركتي حماس 

 .183اإلسالمي

 23/6/2014اإلثنين، 

 في حوار لـ"الوطن"، إنه مستعد للموت تمامًا وال قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،
، حتى لو وصل إلى أن يلقى مصير "إسرائيل"يخافه، موضحًا أنه أعد نفسه ألى تصرف تقوم به 

 .184ُسلطة، وهو ما ال يمكن قبوله مطلقاً تريد ُسلطة بال  "إسرائيل"ن إ قال. و "عمار أبو"سلفه 

  إنه ال يمتلك معلومات مؤكدة بشأن ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعلقال
يين الثالثة المختطفين في الضفة الغربية، لكنه أكد أنه يبارك كل عملية سرائيلالمستوطنين اإل

 .185فع ثمن الغطرسة والتفاخر بالقوةي، الذي قال إن عليه أن يدسرائيلمقاومة ضد االحتالل اإل

  رامي الحمد هللا إن حكومته ال تستطيع دفع رواتب موظفي غزة  الفلسطينيةحكومة الرئيس قال
مليون  800نظرًا ألنها تمر بأزمة وعجز مالي في موازنة العام الحالي تقدر بحوالي مليار و

 .186دوالر

 في  ية اعتقلت قبل شهر عضواً إسرائيلقوات  ي بنيامين نتنياهو أنسرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل
رته في ية في هجوم مسلح على سياسرائيلفي الشرطة اإل حركة حماس يشتبه بأنه قتل ضابطاً 

مير منزل اإلرهابي الذي فعل "بتد إلى أنه أمرنتنياهو شار . وأ14/4/2014الضفة الغربية في 
 .187ذلك"

   طينّية لطة الفلسلسق دُِّر التَّصريحاِت التي أ ْدلى بها رئيُس االوزراء بنيامين نتنياهو ِإّنُه يُ  رئيُس قال
الدورة الحادية واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي خالل  محمود عباس،

باِن اإل ،في مدينة جدة السعودية ّيين  الّثالثة، وأضاف  أ نَّ سرائيلوالتي اْنت ق د  ِخالل ها اْختطاف  الشُّ
راكة مع  حركِة حماس إذا كان   عباسلوب  ِمْن المط رَّح  ِبه ف ضُّ الشَّ ّقًا ما ص   .188ي ْقِصُد ح 

  ي سرائيلن لجنة فرعية للجنة الداخلية في الكنيست اإلأ صحيفة "معاريف" اإلسرائيليةذكرت
وعدم تقسيم الحرم  ،1967 سنةأوصت بإبقاء الوضع في الحرم القدسي الشريف كما هو عليه منذ 

 . 189صالة اليهود كما هو الحال في الحرم اإلبراهيمي في الخليلو 
  الجئًا فلسطينيًا، قضوا تحت التعذيب  214كشفت مجموعة العمل في تقريرها التوثيقي اليومي أن

2011منذ بدء الصراع الدائر في سورية في آذار/ مارس 
190. 
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 الجيش السوري قتلوا في فراد على األقل من أ عشرةن نسان إقال المرصد السوري لحقوق اإل
عن مقتل صبي  "إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية، بعد يوم من إعالن إسرائيلضربات جوية 

 .191سوريةي بهضبة الجوالن المحتلة في هجوم من داخل إسرائيل

  في  ية والثقافة والعلوم )اليونيسكو(المتحدة للترب األمممنظمة التابعة للجنة التراث العالمي صادقت
ورتها الثامنة والثالثين المنعقدة في الدوحة على قرار أردني فلسطيني يطالب السلطات د
ية بالوقف الفوري لكل حفرياتها غير القانونية وانتهاكاتها ضد تراث البلدة القديمة في سرائيلاإل

 .192القدس

 عام منذ من إطعام األسرى المضربين عن الط ألحمر الدولي األطباء في "إسرائيل"حذر الصليب ا
 .193على التوالي بالقوة، ألنهم سيتعرضون إلى االعتقال في دول عديدة من العالم يوماً  61

 وزير الصحة الفلسطيني السابق مفيد المخلالتي بعد تعرضه لجلطة في القلب أثناء إجرائه  توفي
 .194عملية قلب مفتوح في المستشفى األوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة

 24/6/2014الثالثاء، 

 بدأت في خفض وتيرة عملية االعتقاالت  "إسرائيل"ن أي موشيه يعلون سرائيلأعلن وزير الدفاع اإل
ي ضد سرائيليعلون لإلذاعة العامة بأن "العملية التي يشنها الجيش اإل وقال في الضفة الغربية.

 .195"حماس قد اكتملت تقريباً 

 كتائب الشهيد عز الدين القسام،أسها وعلى ر  ،"اليوم تستطيع المقاومة . محمود الزهار:قال د 
ضرب أي مدينة محتلة في فلسطين"، الفتًا إلى أن االحتالل "جربنا في معركة حجارة السجيل 

 .196الماضية"

 وأعربت  ،الخاصة بمعبر رفح 2005العودة للعمل باتفاقية  لتحرير فلسطين رفضت الجبهة الشعبية
ك بهذه االتفاقية الظالمة والمجحفة بحق الشعب في بيان صحفي، عن استغرابها الستمرار التمس

 .197الفلسطيني

  إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد  زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهورئيس الو قال
وجميع مواطنيها، كما هي ملتزمة  إسرائيلمرة أخرى على أن حماس ملتزمة بمحاربة أكد "مشعل 

"، وذلك بعد مباركة مشعل لعملية اختطاف المستوطنين لعالمبمحاربة أي يهودي أينما تواجد في ا
  .198الثالثة
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  بلدًا من الدول الغنية  20للنادي، ليتضمن اآلن  "إسرائيل"أعلن نادي باريس للدول الدائنة عضوية
 للنادي يمثل اعترافاً  "إسرائيل"ي يائير البيد إن انضمام سرائيلوقال وزير المالية اإلفي العالم. 

 .199في العالم ـ"إسرائيل"بالمكانة االقتصادية ل إضافياً 

 من سكان القطاع  %70أن  ية المناهضة للحصار اإلسرائيليأكدت اللجنة الشعبية الفلسطين
في تقرير، أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة من  ،وذكرت اللجنة يعيشون تحت خط الفقر.

وصول اللجنة  تقرير ، ورصدئيةيعتمدون على المساعدات الغذا ألف نسمة 800أصل مليون و
 .200خل الفرد اليومي دوالرين فقط، فيما يبلغ معدل د%50معدالت البطالة إلى 

  المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بثمانية صواريخ  الفلسطينية المقاومةقصفت فصائل
منطقة النقب ذكرت مصادر إعالمية عبرية أن صافرات اإلنذار دوت في ، و قذائف هاونعد من و 

 .201الغربي وأشكلون والمجلس اإلقليمي حوف أشكول

 25/6/2014األربعاء، 

 يومًا، بعد اتفاق  63األسرى اإلداريون عن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر  أعلن
 .202ية حقق بعض مطالبهمسرائيلجرى بين لجنة ممثلة لهم، ومصلحة السجون اإل

 ين القسام كشف التفاصيل الكاملة والدقيقة لعملية "الوهم المتبدد" والتي بدأت كتائب الشهيد عز الد
 .203ي جلعاد شاليط من موقع "كرم أبو سالم" قبل ثمانية أعوامسرائيلأسرت خاللها الجندي اإل

  األسرى اإلداريين عن الطعام، جاء  نتيجًة  إضرابأكد  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أ ن انتهاء
ذ ْتها الحكومة، وشدد على أن الحكومة برئاسته تعتزم مباِشرة لخطو  اٍت واِضحة وغيِر متهاِونة، اتَّخ 

 .204األسرى اإلداريين إضرابات، لتقليل عدد إضافيةاتخاذ خطوات واضحة وحازمة 

 إن العملية أفيخاي أدرعي في حديث لوكالة معًا اإلخبارية، ي سرائيلقال الناطق باسم الجيش اإل
إلى أن شهر رمضان لن يكون  ضفة الغربية ستتواصل ولكن بوتيرة مختلفة، مشيراً العسكرية في ال

 .205في وجه النشاط العسكري الذي سيتواصل بال حدود أحمراً  خطاً 

 في بيان، جوان مينديز،  طالب المقرر الخاص في األمم المتحدة المعني بموضوع التعذيب
ن التغذية القسرية لألسرى المضربين عن ي بعدم المصادقة على مشروع قانو سرائيلالكنيست اإل

 .206مالطعام، وعدم إلزامهم بتلقي أي عالج طبي بخالف رغبته

  13/3األربعاء  – 12/3 غارة على قطاع غزة ليل الثالثاء 21 اإلسرائيليشن سالح الجو، 
 .207إصاباتواستهدفت الغارات مواقع للتدريب تستخدمها فصائل فلسطينية، ولم تسفر عن 
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 26/6/2014 الخميس،

 ياتهم جهاز الشاباك بشكل رسمي األسيرين المحررين في صفقة "وفاء األحرار" مروان القواسم 
بالوقوف خلف عملية خطف الجنود الصهاينة  ،اللذين ينتميان لحركة حماس ،وعمار أبو عيشة
12/6/2014في الثالثة في الخليل 

208. 

  ن الحكومة لم تجد في بيان صحفي، إسو، د. إيهاب بسي الفلسطينيةحكومة القال الناطق باسم
ندوق إليصال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي حكومة غزة السابقة إال عن طريق ص حالً 

 .209لجنة إعمار قطاع غزة القطري

  ،بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل برسالة للرئيس اإليراني حسن روحاني
 .210ني في مواجهة الغطرسة الصهيونيةالشعب الفلسطي طالبه فيها بدعم صمود ومقاومة

 في باريس وزير الخارجية األمريكي  ئهخالل لقا ،دور ليبرمانجفيسرائيلي أأكد وزير الخارجية اإل
" التي تواجه تهديدات الدول العربية المعتدلة"لمساعدة  "إسرائيل"استعداد  ،جون كيري
 .211المتطرفين

 رئيس  أمرًا يقضي بمنع الشيخ رائد صالح،، الجيش اإلسرائيلي ة الداخلية فيأصدر قائد الجبه
أشهر  ستةمن دخول كامل مدينة القدس لمدة  ،في الداخل الفلسطيني اإلسالميةالحركة 

 .212ضافيةإ

 جري، إن بعض السفراء اقال سفير الكويت لدى أثيوبيا ومندوبها الدائم باالتحاد األفريقي، راشد اله
ي، عن مقر اجتماعات القمة األفريقية، التي انطلقت في إسرائيلوفد  العرب تمكنوا من إبعاد

 .213وتستمر يومين ،ماالبو، عاصمة غينيا االستوائية

  تحدت  سفناً  2012و 2010 سنتي في "إسرائيل"أعلن القضاء السويدي فتح تحقيق حول اعتراض
 .214الحصار المفروض على قطاع غزة وكان على متنها سويديون

 27/6/2014الجمعة، 

 سترد بحزم على أي إطالق " "إسرائيل"أن  له، في بيان ،وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعالون أكد
نعتبر حماس "وأضاف  ."إسرائيليين نار على أراضيها وعلى أي هجوم يستهدف مدنيين أو جنوداً 

 .215"مسؤولة عن كل ما يحصل في قطاع غزة وننصحها بعدم اختبار صبرنا وتصميمنا

 ئات المصلين غرفة دار اإلفتاء في المسجد األقصى والتي تواجد فيها محمود الهباش، حاصر م
السابق وقاضي قضاة فلسطين، الذي جاء بمصادقة االحتالل لتحري  الفلسطيني وزير األوقاف

 .216رمضان وطالبوه بالخروج من المسجد هالل
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 النتخابات من المشاركة في ااإلسرائيلية تسيبي ليفني، إلى منع حركة حماس  عدلدعت وزيرة ال
وزعمت  تشديد رفضها لهذه الحركة. إلى، كما دعت دول العالم المقبلة التشريعية الفلسطينية

منظمة  أبناءفي مقال لها نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" تحت عنوان: "ثالثة  ،ليفني
 أنطينية، ولكنها ادعت أنها ال تعارض الوحدة الفلس ،واحدة ورسالة لكل الديمقراطيات" إرهابية

واعتبرت أن االنتخابات التي جرت في السلطة  اإلرهاب". ستعززة هي وحدة "وهمية الوحدة القائم
 .217كانت "خطأ تاريخيا محظور تكراره" 1003الفلسطينية في 

  بيانًا، حذرتا فيه مواطنيهما من التعامل مع المستوطنات  واإليطالية اإلسبانية الحكومتانأصدرت
الشرقية والجوالن  القدسشرقي المحتلة في الضفة الغربية و  األراضيودية المقامة على اليه

 .218السوري المحتل

 ية أن مبعوث الواليات المتحدة إلى الشرق األوسط مارتن إنديك، مريكأعلنت وزارة الخارجية األ
، ةفلسطينيالمنظمة التحرير و  "إسرائيل"الذي عمل على تحريك مفاوضات السالم المتعثرة بين 

إنديك، فرنك لوينستاين سيحل أن مساعد  ،لها في بيان ،استقال من منصبه. وأوضحت الوزارة
 .219محله

  استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون بجراح مختلفة جراء استهداف طائرات االحتالل
 .اإلسرائيلي لسيارٍة مدنية كانت تسير على الشريط الساحلي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

بجراح إثر إطالق مدفعية االحتالل عدة قذائف تجاه منازل المواطنين  فلسطينيينصيب سبعة وأُ 
 .220وأراضيهم شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس

  صواريخ، باتجاه مدينة  سبعةذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت
 .221ة القبة الحديدية اإلسرائيلية اثنين منهاعسقالن جنوب فلسطين المحتلة، أسقطت منظوم

 28/6/2014السبت، 

  جنوب البالد"جيش يعمل على إعادة الهدوء إلى الموشيه يعالون إن قال وزير الدفاع اإلسرائيلي،" 
في قطاع غزة لتشويش مجرى  "المنظمات اإلرهابية"لن تطيق محاوالت  "إسرائيل"على أن  مشدداً 

 . 222"الجنوب"الحياة لسكان 

 دخول بعض  غزة إياد البزم، في تصريٍح له،قطاع ب الفلسطينية وزارة الداخليةالناطق باسم  نفى"
أن قام  بعدمغلقة وأكد أن كافة األنفاق  "،عناصر ما يسمى "داعش" لسيناء عبر أنفاق من غزة

 .223الجيش المصري بتدميرها
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  حويل قطر منحة رواتب موسى أبو مرزوق عن تد. حركة حماس عضو المكتب السياسي لكشف
 .224موظفي غزة إلى "البنك العربي"، لكن البنك رفض استالمها

  حذر القيادي في حركة فتح قدورة فارس من انتفاضة الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد السلطة
وأضاف فارس في حديث نقلته صحيفة منية، ثم التوجه نحو "إسرائيل". الفلسطينية وأجهزتها األ

يرفض تصريحات أبو مازن المنددة بعملية الخطف  فلسطينياً  إن "هناك إجماعاً  :ريةمعاريف العب
 .225)خطف المستوطنين الثالثة(، ولذلك فال يوجد شك في أن موقعه قد تضرر"

 إن رئيس السلطة الفلسطينية  هرتسوغ قعارض يتسحاي المسرائيلقال رئيس حزب العمل اإل
 .226الثالثةالمختطفين ور على المستوطنين تعهد له بالمساعدة في العثمحمود عباس 

 شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية سلسلة غارات على أهداف متفرقة في أنحاء قطاع غزة، 
للشرطة البحرية على الطريق الساحلي لبلدة "الزوايدة"  موقعاً و قع التابع لكتائب القسام ااستهدفت مو 
 .227وسط القطاع

 سديروت.مستوطنة في  يفة أطلقت من قطاع غزة سببت حريقاً أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أن قذ 
الناطق باسم  وقال زوأصابت القذيفة مصنعًا يضم مكاتب في المنطقة الصناعية في سديروت

 .228ن قذيفة ثانية سقطت في حقل من دون التسبب بأضرارإميكي روزنفلد اإلسرائيلية الشرطة 

 29/6/2014األحد، 

 الفلسطينية مواقف رئيس السلطة لحركة حماس موسى أبو مرزوق انتقد عضو المكتب السياسي 
من  اً نذ إعالن تفاهمات المصالحة، محذر محمود عباس وحكومة الوفاق تجاه قطاع غزة م

 .229اضطرار الحركة للعودة إلدارة القطاع الذي أكد أنه "لن يعيش في فراغ"

  منية الوطنيبحاث األمام معهد األأاإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في خطابه حكومة الرئيس قال 
ن أمن الضفة  إسرائيلمن شأن انسحاب اإلسرائيلية: "إن  صحيفة "معاريف"بحسب ما أوردت 

"إبقاء  إلىودعا نتنياهو  ".سالميين للسلطةقوط السلطة الفلسطينية، وصعود اإلس إلىيؤدي 
جل سرة الدولية من أهود األن ندعم جأ"يجب وقال:  ".إسرائيلردن هي الحدود مع الحدود مع األ

 .230كراد باالستقالل"ردن ودعم تطلعات األتعزيز األ

  أردني بالقدوم للعمل في  1,500سمحت لمجموعة مؤلفة من إنها ية سرائيلوزارة السياحة اإلقالت
 .231حمرالسياحية الواقعة على البحر األ تإيالفنادق مدينة 

 ويتضمن القرار عدة ز السيطرة على القدسخماسية لتعزي، خطة قررت الحكومة اإلسرائيلية ،
بات: جانب اقتصادي، وجانب أمني وآخر تربوي. وبموجب الخطة التي تنفذ خالل خمس كَّ ر  مُ 
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في سلسلة مشاريع  مليون دوالر أمريكي( 87)نحو  مليون شيكل 300 "إسرائيل"سنوات تستثمر 
 .232فاق سياسي"م القدس في إطار أي اتإمكانية لتقسي أيةإحباط "تهدف إلى 

  233" اإلغاثية عبر معبر رفح البري28وصلت قطاع غزة قافلة "أميال من االبتسامات. 

 ( قالت الغرفة التجارية في غزة)ألف شخص في قطاع غزة بال  600إن ما يزيد عن  قطاع خاص
 .234من إجمالي السكان %30ما يشكل  دخل يومي، في شهر رمضان، وهو

 مع مجموعة بي.جي  أولياً  ي للغاز الطبيعي اتفاقاً سرائيلإلالشركاء في حقل ليفيتان ا وقع
البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في 

 .235إدكو بمصر
 رارة شرق استشهد شاب وأصيب آخر بجراح في قصف مدفعي استهدف مجموعة مقاومين في الق

 .236خان يونس جنوب قطاع غزة

  237قطاع غزة وسقطت في النقب الغربي سقوط ستة صواريخ انطلقت من "إسرائيل"أعلنت. 

 30/6/2014اإلثنين، 

  على  يوماً  122بعد ه عن الطعام من مستشفى إيخليوف إضرابأيمن اطبيش  اإلدارياألسير علق
حديد سقف بعدما توصل التفاق بت، على اعتقاله اإلداري اإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً 
  .238اعتقاله اإلداري وتلبية مطالبه الحياتية

  أعلنت "إسرائيل" أنها عثرت على جثث المستوطنين الثالثة، الذين فقدوا في الخليل في
. وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشبان خطفوا واغتيلوا "بدم بارد 12/4/2014

 .239ي المسؤولة وحماس ستدفع الثمن"بأيدي حيوانات بأشكال بشر... حماس ه

 الصواريخ  إطالقزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس إذا استمرت عملية رئيس الو  هدد
ن توقف أإما  :"إذا تواصل إطالق الصواريخ فسيكون هناك احتماالن من قطاع غزة، وقال:

ال فسوف نوقفها ن  .240حن"حماس ذلك فهي المسؤولة عما يحدث على األرض وا 

 ي بالقراءتين الثانية والثالثة سرائيلصادقت لجنة الشؤون الداخلية والبيئة البرلمانية في الكنيست اإل
 .241ربين عن الطعام في السجون بالقوةعلى مشروع قانون يسمح بتغذية المعتقلين المض

  لقطاع قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "إن التهديدات الصهيونية
 .242غزة ولحماس ال تخيفنا، وسنتصدى ألي محاولة إسرائيلية لالعتداء على شعبنا الفلسطيني"
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 المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، من تنفيذ رئيس حكومة اإلسرائيلية  حذر عضو
بنيامين نتنياهو تهديداته ضد قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، مشددًا على أن ذلك "قد يجر 

 .243قة إلى مربع ملتهب"المنط

  القدس العربيفي تصريحات لـ"كشفت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري" 
، "بحث اآللية المناسبة"أنها ستتشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، لـ
عن القطاع، واتهمت  لدراسة الوضع في قطاع غزة، في ظل عدم تسلم حكومة التوافق مسؤولياتها

من الرد على االتصاالت األخيرة لبحث ملف تطبيق باقي بنود  "التهرب"حركة فتح بـ
 .244المصالحة

 ي بنيامين نتنياهو تعليماته ألعضاء حكومته بتسريع البدء بتنفيذ سرائيلأعطى رئيس الوزراء اإل
يم الدولة اإلسالمية بناء جدار أمني على طول الحدود مع األردن، تحت ذريعة "صّد خطر تنظ

 .245كيلومتر 400جدار، بطول يزيد على ويمتد ال في العراق والشام )داعش("
  أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في

2014يونيو  /الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر حزيران 43سورية قد بلغ 
246. 

 ذية التحاد الصحفيين الدولي، خالل اجتماعها في العاصمة البلجيكية قررت اللجنة التنفي
بروكسل، طرد "إسرائيل" من عضوية االتحاد لعدم التزام النقابات اإلسرائيلية بقوانين االتحاد. 

عضوًا من أعضاء اللجنة التنفيذية وعارضه عضوان، فيما امتنع  11وصوت إلى جانب القرار 
 .247أربعة أعضاء عن التصويت
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