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 فلسطينيةاليوميات ال
 2015حزيران/ يونيو 

 1/6/2015اإلثنين، 

  لم يتغير منذ تشكيل  إن شيئا   ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،هنية إسماعيلقال
ن األوضاع اإلنسانية واالقتصادية ظلت كما هي دون إحراز ا  حكومة التوافق الوطني قبل عام، و 
نو ، ومة إيجاد حلول عملية وسريعة لهاجب على الحكأي تقدم في الملفات التي كان يتو  مشاكل  ا 

 .1غزة ظلت كما هي

  إنه ال يمكن تحقيق األمن واإلعمار في  ،وزير الخارجية األلماني ،فالتر شتاينماير-فرانكقال
يخ ألن التنمية واألمن وقف إطالق الصوار "دعا إلى لكنه و قطاع غزة إال بعد فتح المعابر، 

 .2إلطالق الصواريخ من غزة ه من الصعب إنجاز ذلك دون وقفعلى أن شددو  ،"مترابطان

  أطلقت الحكومة الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، االستراتيجية الوطنية للتصدير
، وتقليل %13وبمعدل نمو سنوي يبلغ  %67لألعوام الخمس القادمة، لرفع حجم الصادرات بنسبة 

اري السلعي، وتقليل االعتماد المفرط على "إسرائيل" في التصدير، العجز في الميزان التج
 .3والحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة

 الجئا  فلسطينيا  قضوا خالل  38وطني من أجل فلسطينيي سورية أن مجموعة العمل ال تأعلن
 .4السوريت التعذيب في سجون النظام الجئين قضوا تح عشرة، بينهم 2015شهر أيار/ مايو 

 وهو  ،في مدينة القدس من مشروع "كيدم يروشليم" الباحث في شؤون القدس جمال عمرو حذر
لسيطرة على بوابة وادي لمن خالله  "إسرائيل" سعىلـ"التلفريك"، والذي ت مشروعا   13واحد من 

خصصت له حكومة وقد ألف فلسطيني من حي سلوان وحي الثوري،  60حلوة، وحبس ما يقارب 
 .5منظمة يهودية 25مليون دوالر، وتدعمه  100الل االحت

  ن الرئيس التركي رجب طيب ، أوكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"قورقماز، ممثل  بولنتأعلن
 .6ن دوالرو يمل 3.5وافق على تمويل إنشاء إستاد رياضي في قطاع غزة بقيمة  أردوغان

  تحديات غير مسبوقة"من أن األونروا تواجه ل ألونروا بيير كرينبو وكالة االعام ل المفوضحذر" 
 علىواألردن، قد تؤثر  ةغزة والضفة الغربية ولبنان سوري في مناطق عملياتها الخمس بقطاع

 نحوهناك عجزا  ماليا  حادا  يقدر ب"إن كرينبول خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين. وقال 
 وقف خدمات األونروا هو ما يمكن أن يؤدي إلىو  [2015] مليون دوالر في العام الحالي 106.7
 .7"المقبل / سبتمبرأي بحلول أيلول ،أشهر من اآلن ثالثةخالل 
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 2/6/2015الثالثاء، 

   الشعب حماس مسؤولية استمرار االنقسام والمعاناة ألبناء  حركة   الفلسطينية التوافق لت حكومة  حم
من أداء مهامها في  ،لة عام كامل من تشكيلهاطي ،في قطاع غزة، متهمة إياها بمنعهاالفلسطيني 
السماح بعودة الموظفين إلى بعدم برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، و وذلك قطاع غزة، 

خال مواد البناء الحكومة من اإلسراع في إداألمر الذي يمّكن  ،أماكن عملهم وتسليم المعابر
أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على  ا،له في بيان ت الحكومة،وشدد إلعادة اإلعمار.

وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها غير آبهة بمعاناة أبناء 
 .8في قطاع غزةالشعب الفلسطيني 

  فيسبوك: "إن ال على في تصريح عبر صفحته ،باسم حركة حماس فوزي برهوم المتحدثقال
في توفير الحد األدنى من  ذريعا   عام على تشكيلها قد فشلت فشال   حكومة التوافق الوطني بعد
 .9متطلبات واحتياجات شعبنا"

  مخططات لبناء مواقع متقاربة،  ستةحذر اتحاد لجان العمل الزراعي من طرح اإلدارة المدنية لالحتالل
بأريحا،  "و ازحيمانالنويعمة وأب"ويعرف المخطط باسم  .لتشكل قرية جديدة بالقرب من منطقة النويعمة

نقل سكان التجمعات البدوية التي تقع ما بين القدس واألغوار إليها، تمهيدا  للسيطرة على ويهدف 
، بدأ تنفيذه فعليا   الذي ،أن المخطط "العمل الزراعي"ن وبيّ  .E1"إي وان" المنطقة االستيطانية المسماة 

ناطق تدريب وم مستعمراتذه المناطق إلى بدوي من جديد، وسيتم تحويل ه 12,500يهدف إلى تهجير 
 .10عسكري ومحميات طبيعية

  مسؤوليتها عن إطالق صواريخ تجاه ، غزة سابقا  قطاع غير معروفة في  ،سلفية مجموعةأعلنت
مطالبة بإطالق سراح معتقليها من  ،وتوعدت بإطالق المزيد منها األراضي الفلسطينية المحتلة،

 .11القطاعسجون 

 بنيامين  سرائيليةحكومة اإلالرئيس لدى  إنه ليس إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمانرئيس حزب " قال
أنه ال يمكن التوصل ليبرمان وأكد  .وحيال قطاع غزة ،نتنياهو سياسة واضحة حيال الفلسطينيين

 .12الدولتين إال من خالل تسوية إقليمية شاملة مع الدول العربية األخرى إلى حلّ 

  اإلسرائيلية أن عدد المهاجرين من اليهود الفرنسيين الذين وصلوا إلى أعلنت وزارة الهجرة
 .2014 سنةنة بالفترة نفسها من مقار  ،2015 سنةمنذ بداية  %15.1 بنسبةتراجع  "إسرائيل"

في  فرنسيا   يهوديا   1,398أقام  2015األولى من وأوضحت الوزارة أنه خالل األشهر األربعة 
2014سنة في  1,647مقابل  "إسرائيل"

13. 
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  كعضو ذي صفة استشارية في المجلس  "مركز العودة الفلسطيني" المتحدةاعتمدت األمم
من ٌل كوامتنعت  ،دولة لصالح الطلب 12صوتت و . واالجتماعي التابع لألمم المتحدةاالقتصادي 

 تابوغ، واألوروجواي "إسرائيل"فيما رفضته أمريكا و، روسيا واليونان والهند عن التصويت
 . 14عن التصويت هورية بورونديجم

 تدشين عدة  عن ة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العماديرئيس اللجن أعلن"
مليون دوالر أمريكي، فيما بلغت  32المنحة القطرية، بقيمة تصل إلى  مشاريع جديدة من مشاريع

العمادي أن قطر ستتيح  أّكدو  يكي".مليون دوالر أمر  180المنّفذة والجاري تنفيذها  المشاريعميزانية 
ّلم رئيس سلطة الطاقة العمادي أنه س علنأ  كما عمل في المدارس القطرية.وظائف  مدرس 200لـ 

خط غاز من  يتضمن موافقة قطر على تمويل مشروع مدّ  رسميا   كتابا   الفلسطينية عمر كتانة
 .15واط من التيار الكهربائيميغا 340لمحطة الكهرباء في غزة، لتوليد  الجانب اإلسرائيلي

  إن مصداقية  ،في مقابلة مع تلفزيون القناة الثانية اإلسرائيلي ،باراك أوباما األمريكيقال الرئيس
بسبب شروط رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  يمكن أن تصبح موضع شكّ  "إسرائيل"

 .16للخوض في عملية دبلوماسية يمكن أن تقود إلى دولة فلسطينية

 انضمامه لحركة  ماليين عضو، 7، الذي يضم نحو أعلن االتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا
وأقر المجلس التنفيذي  .وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "إسرائيل"مقاطعة 
 .17معارضا   12مقابل  صوتا   19بأغلبية القرار  لالتحاد

 في مجريات الحرب  اإلسرائيلي جيشالتدخل إلى يعلون  هالدفاع اإلسرائيلي موشي وزير أشار
 ، لكنه حصر هذا التدّخل بحاالت يتّم فيها تجاوز ما أسماه بـ"الخطوط الحمراء".ةسوريالدائرة في 

 .18وأكد يعلون أن "سياستنا من جهة هي عدم التدخل، ومن جهة أخرى المحافظة على مصالحنا"

 الصراع في الصيف الماضي في غزة تسبب في "إن  قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
 ،"والبنية التحتية المدنية ،والمستشفيات ،والمدارس ،في األرواح وتدمير المنازل فادحةخسائر 

"نحن نعرف أين وأضاف:  األطراف على استكمال ترتيبات إعادة بناء المنازل المدمرة. وحثّ 
قد رأينا ذلك المرة تلو المرة. غزة عبارة عن سيؤدي الفشل في معالجة هذه القضايا وغيرها. ل

من  ومن المؤكد أن يؤدي تصاعد حالة اليأس والغضب إلى إشعال الفتيل. ال بدّ  ،برميل بارود
 .19التحرك اآلن"

 3/6/2015األربعاء، 

  إيجادب وسلطتهرئيس السلطة محمود عباس  أحمد بحر التشريعي باإلنابة المجلس رئيساتهم 
ورفعت نسبة البطالة والفقر إلى  ،ومالية في قطاع غزة، زادت من شدة الحصار أزمات اقتصادية
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في كلمة له خالل جلسة للتشريعي لمناقشة تقرير  ،مستويات اعتبرت األعلى في العالم. وقال بحر
الرقابة العامة: "إن أموال إعادة اإلعمار التي خصصت لقطاع غزة، لم تسلم من السياسات 

 .20عباس وسلطته، وبقي الفساد بكل أنواعه وامتد إلى كل مكونات سلطته"المالية الفاسدة ل

  السلطة حقوق اإلنسان في المجلس التشريعي يحيى العبادسةالرقابة و  لجنةطالب رئيس 
باإلفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالموازنة العامة والدين العام وما يتعلق  الفلسطينية

خالل جلسة للمجلس التشريعي  ،الرقابةلجنة وأوصت  لغاز.بصندوق االستثمار وصفقات ا
والخطة العامة  ،لمناقشة تقرير الرقابة العامة، بضرورة التزام السلطة بعرض الموازنة العامة

. كما دعت اللجنة لممارسة الضغط مي على المجلس التشريعي إلقرارهاوالحساب الختا ،للتنمية
ال سيما صرف رواتب الموظفين والموازنات  ،ا تجاه قطاع غزةعلى حكومة التوافق للقيام بواجباته

 .21واإلسراع بصرف األموال المخصصة لمشاريع إعادة اإلعمار في غزة ،التشغيلية

  إن حركة حماس ما زالت تحتجز اثنين من الجنود اإلسرائيليين  اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيسالقال
خالل اجتماعه مع  ،ريفلين ادعى. و 2014في صيف سنة  غزةقطاع اللذين قتال خالل العدوان على 

"إسرائيل"  أن، Nikolay Mladenovنيكوالي مالدينوف إلى الشرق األوسط المبعوث األممي الخاص 
حماس لعملية إعادة  "استغالل"ولكن شريطة عدم  ،تبذل قصارى جهدها لتحسين الوضع في غزة

 .22اإلعمار بهدف التسلح

  ليست معنية بحل  "إسرائيل"أن المنظمات التي تسعى لمقاطعة ليت شاكيد إيالعدل  وزيرةصرحت
معتبرة أنها تعمل  ،طةيعن الخر  "إسرائيل"بل إنها تريد محو  ،"رض إسرائيل"أالدولتين وبتقسيم 

 . 23بدافع الالسامية متجلببة بأهداف أخرى

 من أن استمرار النمو 2059 سنةحول توّقعات  لها حّذرت وزارة المالية اإلسرائيلية في تقرير ،
، باإلضافة إلى استمرار ارتفاع معدل األعمار، "إسرائيل"غرافي للسّكان العرب والحريديم في و الديم

وتشير توقعات دائرة اإلحصاء  .2059 سنة في "إسرائيل"سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفالس 
من مجمل  %49.7نسبة  2059 ةسنالمركزية اإلسرائيلية إلى أن العرب والحريديم سيشّكلون حتى 

ويتبين من معطيات دائرة اإلحصاء ودراسة أجراها الباحث االقتصادي الرئيسي في وزارة  السّكان.
نفاقها حتى  "إسرائيل"، وقارن فيها بين دخل Assaf Geva يفاعجالمالية أساف  ، أن 2059 سنةوا 

يفاع إن النسبة جوقال  .%0.4بة ، ودخل الحكومة سيزداد بنس%1.2إنفاق الحكومة سيزداد بنسبة 
ستبدأ بالتدهور ومن  2030 سنة، ويؤكد أنه ومنذ %67هي  "إسرائيل"بين اإلنتاج والديون في 

. وتضيف الدراسة أنه في حال لم تتم معالجة هذه 2059 سنةفي  %88إلى  تصلالممكن أن 
الحكومة تجاه العرب  وفي حال عدم تغيير سياسة .%135حو نالقضايا، سترتفع نسبة الفرق إلى 
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يفاع إنه لن يستطيع توّقع نسبة الديون، ولكنه يؤكد أنها ستكون أكثر جوالحريديم تحديدا ، يقول 
 .24من الناتج المحلي %170من 

  أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على  ،البرغوثيقال عمر
 وترفض رفضا   ،دولي والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان، "إن الحركة ترتكز على القانون ال"إسرائيل"

وواقع ازدياد الدعم اليهودي للحركة في  ،كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية قاطعا  
"الحقيقة أن الحركة ال تستهدف  :البرغوثي وأضاف للحركة".الغرب هو نتيجة االنسجام األخالقي 

 .25"بارتهايدستيطان االستعماري واألام االحتالل اإلسرائيلي، واالنظ اليهود، ألنها تستهدف أصال  

  الخارجية البريطاني فيليب هاموند وزيردعا Philip Hammond  السلطات المصرية لتسهيل حركة
وفتحه بشكل عاجل، وتوسيعه على المدى البعيد لدخول  رفح، معبرنين عبر عبور المواط

بعض اآلثار اإلنسانية المعبر سوف يساعد  على تخفيف البضائع اإلنسانية، مؤكدا  أن فتح 
 .26للمرضى والفئات المحتاجة خصوصا  للحصار اإلسرائيلي للمنطقة، 

 4/6/2015الخميس، 

  الحربية اإلسرائيلية، فجر الخميس، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية  الطائراتشنت
 .27غ عن وقوع إصاباتبل  في مناطق متفرقة من قطاع غزة، دون أن ي  

 صائب عريقات ما أشيع حول وجود مفاوضات سرية بين  الفلسطينيين المفاوضينفى كبير ن
ال توجد مؤشرات الستئناف المفاوضات بالوقت القريب "الفلسطينيين واإلسرائيليين. وقال عريقات: 

ض، ورفض مع الحكومة اإلسرائيلية الماضية في بناء المستوطنات وفرض الحقائق على األر 
 .28"االتفاقيات الموقعة والوفاء بالتزاماتها

  مقترحات رئيس الوزراء  لية في منظمة التحرير وبشكل قاطعالعالقات الدو  دائرةرفضت
القاضية بالتفاوض على حدود الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة  ،اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

 .29المحتلةالقدس  شرقيكتل الغربية بما فيها 

  نه حتى إذا كانت عصابة من المحسوبين على حركات أاإلسرائيلي موشيه يعلون  الدفاعأكد وزير
 "إسرائيل"إال أن  من قطاع غزة، هي المسؤولة عن إطالق القذيفتين الصاروخيتين العالميالجهاد 

 .30قطاعالحركة حماس المسؤولة عما يجري في  دّ تع

  إن قوات  ة في األغوار الشمالية عارف دراغمةارب البدويالمالح والمض مجلسقال رئيس
في األغوار، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص  "المكسر"منطقة بمنشأة   30بهدم  قامتاالحتالل 

 .31في المنطقة المصنفة ج
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  على الغارات التي استهدفت قطاع غزة:  ا  تعقيب ،، القيادي في حركة حماسرضوانإسماعيل قال
لتفاهمات التهدئة، واالحتالل يتحمل المسؤولية عن هذا  ا  ل خرقلي يمثّ هذا التصعيد اإلسرائي"

 .32"مصر والجهات الدولية إلى إلزام االحتالل بتفاهمات التهدئة" رضوان دعاالتصعيد". و 

  إن الرئيس محمود عباس رفض وساطة المملكة  حركة حماس صالح البردويل فيقال القيادي"
حة الوطنية، بعد محاولة من الرئيس األمريكي السابق جيمي لتفعيل المصال السعوديةالعربية 

المصالحة عبر السعودية، كارتر لذلك". وأشار البردويل إلى وجود مساٍع يبذلها كارتر لتفعيل 
 .33وجود موافقة مبدئية من حماس ا  مؤكد

 ة سرق"بـ السلطة الفلسطينية ،في تصريح صحفي ،حركة حماس صالح البردويل في القيادي اتهم
في األموال التي تدفعها  الدول المانحة إلى التدقيق االمخصصة لقطاع غزة، ودع "لمانحينأموال ا
 .34للسلطة

  صيادا   60قال االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن قوات البحرية اإلسرائيلية اعتقلت
ة بين قارب صيد، منذ اإلعالن عن وقف إطالق النار في قطاع غز  30فلسطينيا ، وصادرت 

26/8/2014الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في 
35. 

  بان كي مون بإدراج الكيان  األمين العام لألمم المتحدةهيومن رايتس ووتش  منظمةطالبت
اإلسرائيلي على "الئحة العار" التي تتضمن منتهكي حقوق األطفال خالل النزاعات المسلحة، 

طفل  500إلى أن أكثر من النظر ، الفتة 2014 في صيف سنة عدوان على قطاع غزةوذلك إثر ال
 .36طلبت المنظمة إضافة حركة حماس إلى هذه الالئحةكما  .األخير قتلوا خالل عدوان غزة

  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن بدء عودة العالقات "الشرعية" بين  ،زكيكشف عباس
وقال  .1983 سنةأي منذ  ،تقريبا   ما  عا 32حركة فتح والنظام السوري بعد انقطاع استمر أكثر من 

، كانت ناجحة جدا   ةسوري ن الزيارة التي قام بها وفد حركة فتح إلىإ ،في حديث لوكالة معا   ،زكي
 .37خالل الفترة المقبلة ةيتم فتح مكاتب لحركة فتح في سورينه سأ مؤكدا  

 5/6/2015الجمعة، 

  يين، في ختام أعماله برام هللا، بضرورة القضائي السادس لقضاة فلسطين النظام المؤتمرأوصى
 .38الحفاظ على استقالل السلطة القضائية، وضرورة تعزيز الموارد البشرية القضائية واإلدارية

  لعقد مؤتمر دولي  ذية في منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربهالتنفي اللجنةدعا أمين سر
 .39اء االحتالللبحث خطوات التسوية وتحديد موعد زمني إلنه ،مصغر
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  خالل حفل افتتاح ملعب  ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماسهنية،  إسماعيلقال
إن  ،الصداقة المعشب صناعيا  والذي أقيم بتمويل قطري ويحمل اسم الشهيد إسماعيل أبو شنب

 .40ا لصمود الشعب الفلسطينيقطر واجهت الكثير من الضغوطات والصعوبات مقابل دعمه

 أن 1967 حربل 48 ن لمناسبة الذكرى الـهيئة شؤون األسرى والمحرري أصدرتهر كشف تقري ،
وكشف ألف مواطن فلسطيني.  850نحو  1967 / يونيواالحتالل اإلسرائيلي قد اعتقل منذ حزيران

ا يزال يعتقل موأن االحتالل ، 1967 سنةأسرى قد استشهدوا بعد االعتقال منذ  206التقرير أن 
 .41أسيرة 25طفل، و 200أسير، بينهم قرابة  6,000أكثر من 

  هّدد األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا قادة كيان االحتالل اإلسرائيلي بتهجير ماليين
ستهّجر مليون ونصف مليون  "إسرائيل"بأن  إسرائيليينقادة  تصريحاتاإلسرائيليين، رّدا  على 

الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تدمر بيوتنا " أن وأكد نصر هللااني في الحرب المقبلة مع لبنان. لبن
 .42"2006وتبقى بيوتها، وتهجر أهلنا ويبقى مستوطنوها، انتهى عام 

  إذا كان يعود لرئيس مجموعة أورانجله في بيان ،لوران فابيوسالفرنسي  الخارجيةقال وزير" : [Orange ]
 بحزم مقاطعة إسرائيل".أن يحدد االستراتيجية التجارية لشركته، فإن فرنسا تعارض 

 .43الفرنسية لالتصاالت وقف تعاملها مع شريكها اإلسرائيلي إعالن شركة أورانججاء ذلك بعد 

  ستيفان ريشار  الفرنسية مجموعة أورانج إدارةقال رئيسStephane Richard  إن قرار االنسحاب
هذا ال عالقة له بإسرائيل، وأوضح قائال : " ،ال عالقة له بدعوات المقاطعة اإلسرائيليةمن السوق 

نحن نحب إسرائيل، نحن موجودون في إسرائيل وفي سوق الشركات، ونستثمر في االبتكار في 
إسرائيل، نحن أصدقاء إسرائيل، بالتالي هذا ليس له بالمطلق عالقة بأي جدل سياسي ال أريد 

التجارية من جانب  : "إنها مسألة تجارية بحتة تتعلق باستخدام عالمتناريشار وأضاف خوضه".
 .44الشركة اإلسرائيلية بارتنر، بموجب عقد ترخيص العالمة"

  مساعدات اإليواء التي تقدمها  2015 / يوليوتموز أنها ستوقف ابتداء من األونروا وكالةأعلنت
 .45إلى الالجئين الفلسطينيين القادمين إلى لبنان من مخيم اليرموك

  المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي  ،دة الخاصمقرر األمم المتحمكارم ويبيسونو أكد
إلى التخلي والكف عن تنفيذ خطط قد "إسرائيل" دعوته لحكومة  ،1967 سنةالفلسطينية المحتلة 

 .46تؤدي إلى النقل القسري للسكان البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية

  ع الشرعية عن إسرائيل تشكل تحديا  إن الحملة لنز "اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  الوزراء رئيسقال
. وشدد في كلمة متلفزة وجهها إلى مؤتمر مضاد لحركة "يواجهه الشعب اليهودي والدولة اليهودية
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يجب مكافحة الحملة لنزع "نه أية، على مريك( في مدينة الس فيغاس األبي دي أسالمقاطعة )
 .47"إسرائيل وأنتم تقفون في الواجهةالشرعية عن 

 6/6/2015السبت، 

  إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول  المصرية مستأنف األمور المستعجلة بعابدينقررت محكمة
 .48الدعوىبنظر بال، لعدم اختصاص المحكمة "منظمة إرهابية"درجة باعتبار حركة حماس 

  ،"وقال رحبت حركة حماس بقرار القضاء المصري إلغاء الحكم السابق باعتبارها "منظمة إرهابية
ابية على صعيد العالقة سيكون له آثار إيج ذلك نإحركة، الي أبو زهري، الناطق باسم سام

 .49لخطأ سابق" تصحيح" القرارأن ، مشددا  على المشتركة

  يجابية لتحسين عالقتها ، إن حركته "تلقت إشارات إحماسقال أسامة حمدان، القيادي في حركة
 ا  : "الحركة التقت مؤخر قصى الفضائيةقناة األمع خالل لقاء  ،وأضاف حمدانمع مصر". 

بمسؤول مصري رفيع المستوى )لم يكشف هويته(، وأكد الطرفان على ضرورة تحسين العالقة 
 .50الثنائية بينهما"

  واألراضي الفلسطينية تحدثت  "إسرائيل"قالت وثيقة لألمم المتحدة إن وكاالت األمم المتحدة في
وط عدد مفزع من الضحايا من األطفال في الحرب صفحة، عن سق 22في تقرير سري مؤلف من 

ولكنها انقسمت فيما بينها بشأن ما إذا كان يجب إدراج  ،في قطاع غزة 2014في سنة التي وقعت 
 في قائمة منتهكي حقوق األطفال.  "إسرائيل"

القائمة "وحركة حماس خارج  "إسرائيل" 8/6/2015في أبقى تقرير أصدرته األمم المتحدة كما 
 .51للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الطفل خالل الصراعات "وداءالس

 7/6/2015األحد، 

  .قصفت طائرات حربية إسرائيلية موقعا  للتدريب العسكري تابع لكتائب القسام، في بلدة بيت الهيا
اع شمال قطعلى األحد  -غارة ليلة السبت  الطيران شنّ  سالح وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن أن

 .قطاعالمن  السبت غزة؛ ردا  على إطالق صاروخ مساء
 .52"أنصار الدولة اإلسالمية في بيت المقدس" السلفية المتشددة إطالق الصاروخ جماعةوتبنت 

  ه ة لفي كلم ،التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين زكريا األغا لمنظمةأكد عضو اللجنة التنفيذية
شرفين على شؤون الفلسطينيين بمقر األمانة العامة للجامعة لمؤتمر الم 94الـ بافتتاح الدورة 

العربية في القاهرة، أن قطاع غزة بات على حافة االنفجار إن لم يتحرك العالم لرفع الحصار 
 .53وتقديم األموال الالزمة لحكومة الوفاق للبدء في عملية إعادة اإلعمار ،عنه
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  عن أمله أن تستأنف مصر  ،حماسكة أعرب موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحر
دورها في الملف الفلسطيني، وأن يتم فتح صفحة جديدة معها، وذلك بعد إلغاء محكمة مصرية 

في تصريح له على  ،أبو مرزوق وكشف ".ا  يإرهاب ا  ابق على الحركة باعتبارها "تنظيمحكمها الس
ها مع القاهرة، ولكن حال أن حركته سعت بكل طاقتها لتحسين عالقات ،فيسبوكالصفحته على 

 .54دون ذلك اإلعالم والقضاء

  ،ال يمكننا كسر قواعد "قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي سامي ترجمان
زالة إنجازات عملية الجرف الصامد ،وخوض حرب أخرى في قطاع غزة ،اللعبة بسبب إقدام  ،وا 

"إن  ترجمان: . وأضاف"عدة قذائف صاروخيةتنظيم إرهابي صغير في القطاع على إطالق 
 .55إسرائيل ال تزال تعتبر حركة حماس المسؤولة عن استتباب الهدوء وضبط األمن في القطاع"

  عقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا  موسعا  مع أعضاء في حكومته لبحث
بخنق "إسرائيل"، وتعهد نتنياهو خالل الطرق والوسائل لمحاربة المقاطعة الدولية التي تهدد 

 .56( لبدء حملة مناهضة للمقاطعةمليون دوالر 25.8 حو)نمليون شيكل  100االجتماع بتوفير 

  اصطدمت خطة وزير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون القاضية باستقدام عدد كبير من العمال
الحكومة الصينية وافقت حيث  ،ماسيةالصينيين لدفع وتسريع وتيرة بناء الشقق السكنية بعقبة دبلو 

فقط، وأن تدفع  "إسرائيل"، لكن اشترطت تشغيلهم داخل "إسرائيل"على إرسال آالف العمال إلى 
مبلغ الحكومة اإلسرائيلية على دفع وافقت ، وقد قد عملع كلآالف دوالر عن  ستةمبلغ  "إسرائيل"

 .57المستعمراتمل في ، إال أنها رفضت الشرط الذي يمنع العمال من العالمال

 8/6/2015اإلثنين، 

 ع اإلسرائيلية، في كلمته بمؤتمر قال عاموس جلعاد، مدير الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفا
ن "مصر تساعد إسرائيل في مكافحة اإلرهاب، وهدم األنفاق التي إالسنوي،  Herzliyaهرتسليا 

س المصري عبد الفتاح السيسي "حقق معجزة بإنقاذ أن الرئيإلى  وأشارتستخدم ألغراض إرهابية"، 
 .58مصر من اإلخوان المسلمين"

 ولين في ؤ لحركة حماس: "ما يردده بعض المس قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي
مباشرة أو غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، أو أن  مفاوضاتالسلطة الفلسطينية، عن وجود 

"حينما نقرر الذهاب إلى : أبو مرزوق محض افتراء". وأضافه اللقاءات هناك محاضر لهذ
، وكذلك في فقة وفاء األحرار، وفعلنا ذلك إبان صا  ت غير مباشرة لن يكون األمر سريّ مفاوضا

 .59العصف المأكول"
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 مضيفا  "إسرائيل"أن حماس ال تريد التصعيد مع  ،القيادي في حركة حماس ،ح البردويلأكد صال ، 
بسبب حالة االنشغال التي تمر بها المنطقة العربية، وكذلك الوضع  بالتهدئة حركة معنيةالأن 

على ضرورة  أن جميع فصائل المقاومة متفقة شدد علىو  الميداني في قطاع غزة والضفة الغربية.
ألسباب  ،، لكن هناك بعض األفراد يمارسون حالة من االنتقام من حماسالتهدئة وعدم التصعيد

 .60من أجل الظهور على الساحة "إسرائيل"فيقومون بإطالق الصواريخ على  ،ريةلوجية أو فكيو أيد

 األضرار المحتملة لحمالت المقاطعة على االقتصاد  ،تناول تقرير سري أعدته وزارة المالية اإلسرائيلية
اد حواالت "إسرائيل"اإلسرائيلي، والتي قد تصل في أشد الحاالت إلى إلغاء المعاهدات االقتصادية بين 

تطرق التقرير للتطورات التي طرأت على االقتصاد اإلسرائيلي في السنوات األخيرة نتيجة األوروبي. و 
 .61ويعرض عدة سيناريوهات محتملة تتفاوت في شدتها المقاطعة،لنشاطات حركة 

  بحيث  ،الدولتين للشعبين ترغب في حلّ  "إسرائيل"أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن
إال  ،ولة فلسطينية منزوعة السالحبسالم إلى جانب د "،إسرائيل"وهي  ،يهوديةتعيش دولة قومية 

 .62عملية التفاوض بل يتهربون منها ن الفلسطينيين ال يخوضونقال إنه أ

  من المستحيل منع عملية عسكرية جديدة في "إسرائيل بيتنا"حزب  رئيس، أفيجدور ليبرمانقال" ،
"إن قوة حركة حماس تزداد، فهي تقوم بإعادة بناء  :يف القادم"، مضيفا  قطاع غزة، خالل الص

 .ومية، دون أن يمنعها أحد من ذلك"البنى التحتية اإلرهابية، واألنفاق الهج
2015سنة نهاية  في نتنياهووتوقع ليبرمان سقوط الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة 

63. 

   يسمح للمواطنين األمريكيين المولودين في القدس بتسجيل  ألغت المحكمة العليا األمريكية قانونا
 من هو مكانا  للميالد في جوازات سفرهم، وشددت على أن تحديد وضع مدينة القدس "إسرائيل"

 .64صالحيات رئيس الواليات المتحدة

  راند نشر مركزRand ألبحاث األمريكي بحثا  عن سيناريوهات التسوية وأبعادها االقتصادية. ل
، إن )عشر سنوات( مليار دوالر في عقد واحد 123يمكن أن تكسب  "إسرائيل"ظهر البحث أن وي  

، فيما سيكسب %5.2هي تبنت "حل الدولتين لشعبين"، فناتجها القومي الخام سيزداد بنسبة 
سيزداد الناتج القومي  . وعموما  نفسه عقدالمليار دوالر في  50الفلسطينيون من هذا الحل 

 .65%48.8فرد بنسبة الفلسطيني لل

 9/6/2015ثاء، الثال 

  في كلمة خالل مؤتمر هرتسليا، إنه ال يرى إمكانية  ،يعلون هوزير الدفاع اإلسرائيلي موشيقال
لتحقيق تسوية مستقرة مع الفلسطينيين في حياته، وأضاف: "يجب علينا اتخاذ خطوات واقعية 

 رأىلباب في وجهنا وفي وجه السالم". و مدعيا  أن "الفلسطينيين أغلقوا ا ،لخلق تسوية مؤقتة"
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 ،نه إذا انسحبت "إسرائيل" من الضفة فإن ذلك قد يؤدي إلى سقوطها بأيدي حماسأيعلون 
 .66أيضا   األردنوسيشكل خطرا  على 

 يز دويك، بعد أن عز  ئيس المجلس التشريعي الفلسطينيعن ر  أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي
. وأكد دويك أن االعتقاالت اإلسرائيلية هي "محاولة إذالل لهم"، ا  شهر  12بالسجن  ا  أمضى حكم

 .67مطالبا  بوقفة من الجميع صفا  واحدا  لمساندة قضية األسرى

  مع ، خالل اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،هنية إسماعيلقال
ماس وفصائل المقاومة ن "حإ ،خضر عدناناألسير الفلسطيني المضرب عن الطعام زوجة 

الفلسطينية تضع قضية األسرى على رأس أولوياتها، وتعمل بكل إمكانياتها من أجل تحريرهم من 
 .68سجون االحتالل"

 ن واشنطن ستعمل على تخفيف إ، مارتن ديمبسيي الجنرال مريكرئيس أركان الجيش األ قال
إذا أبــرم اتفــاق فلدينا عمل نقوم به، " ديمبسي المخاطر المرتبطة بإيران باتفاق أو من دونه. وقال

ذا لم يبرم اتفاق فلدينا أيضا  عمل نقوم به. أنا أعتقد أننا بنيــنا ما يكفي من الثقة بين بعضنا  وا 
ستحتفظ بتفوقها العسكري حتى مع تعزيز قـوة  "إسرائيل"البعض للقيام بهذا العمل". وشدد على أن 

 .69الجيوش الخليجية

 أسرة الجئة في مختلف أنحاء قطاع غزة ستتلقى هذا األسبوع  565أن  ونرواأعلنت وكالة األ
دوالر  21,800سيخصص  ،دوالر أمريكي 2,097,225مساعدات نقدية بعد توفر تمويل بقيمة 

 ،الر أمريكي إلصالح األضرار الجسيمةدو  1,897,329ولمخصصات بدل اإليجار،  أمريكي
الح األضرار إلص دوالر أمريكي 96,798و ،الكبيرة دوالر أمريكي إلصالح األضرار 72,298و

دوالر  500لمنح إعادة اإلدماج البالغ قيمتها  دوالر أمريكيآالف  9البسيطة، إضافة إلى 
 .70لتعويض اللوازم المنزلية التي خسرتها لكل أسرة أمريكي

 إلنسان والشعوب كشفت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أن اللجنة اإلفريقية لحقوق ا
وتحالف دعم  ،واالتحاد العالمي للحريات والحقوق ،مصر تقدمت بها المنظمة قبلت شكوى ضدّ 

ومنظمات أخرى حول انتهاك السلطات المصرية اللتزاماتها الدولية على معبر رفح  ،فلسطين
2014 صيفعلى قطاع غزة في  "إسرائيل"خالل الحرب التي شنتها 

71. 

  وني بلير التقى رئيس تاللجنة الرباعية الدولية  مبعوثأن  مصرية لوكالة سما سطينيةفلت مصادر ذكر
وناقش معه األوضاع  ،المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة قبل عدة أسابيع

بلير مع مشعل التهدئة  كما ناقش وكيفية التعامل مع األوضاع هناك. ،الخطيرة في قطاع غزة
 .72عدم تفجر األوضاع المتدهورة بلوس ،وعملية اإلعمار ،طاع غزةوالحصار المفروض على ق
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 10/6/2015األربعاء، 

 أن معظم عمليات اإلخالل باألمن  في قطاع غزة أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينية
حسب تحقيقات  ،في قطاع غزة يقف خلف ها جهاٌت أمنية وسياسية في السلطة الفلسطينية برام هللا

 .73جهزة األمنيةاأل

 مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي، خالل يس السلطة الفلسطينية محمود عباسطالب رئ، 
 .74"إسرائيل"بمراجعة االتفاقيات السياسية واالقتصادية واألمنية مع 

  قال رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد هللا، "إن القيادة والحكومة على استعداد لحل
 .75مع تسلم الحكومة لمعابر القطاع"غزة، ولكن بشكل متواز  قضية موظفي قطاع

 دعا المدير السابق للمخابرات اإلسرائيلية )الموساد( إفريام هليفي Efraim Halevy إلى حوار ،
ماتية تجاه جمع حركة حماس؛ من أجل تشجيعها على تبني موقف أقل عدائية وأكثر برا مباشر

إطالق نار طويل األمد مع وقف يفضل التوصل إلى اتفاق ليفي إنه وأضاف ه الدولة اليهودية.
 .76حركة حماس

   بدراسة خيار إقامة ميناء بحري  كشف موقع واال العبري عن توصية للجيش اإلسرائيلي مؤخرا
إن  Eli Ben-Meir يلي بن مئيرإبة األبحاث في الجيش اإلسرائيلي قال رئيس شعو لقطاع غزة. 

 ،وأكد مئير ."لقادمة مع الفصائل المسلحة فيهمنع المواجهة ا إلعمار قطاع غزة دور كبير في"
هدوء ل ا  اسأس يشكل أن إعمار القطاع ،خالل حديثه أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست

 .77طويل األمد في المنطقة

 منظمة ميليتاري كورت ووتش  أعلنتMilitary Court Watch  األمنن قوات ، أحكوميةالغير 
صادر عن المنظمة أن في تقرير  وجاءالفلسطينيين "بشكل منتظم"،  األطفالتسيء معاملة  ئيليةاإلسرا

 .78ألف طفل فلسطيني 95نحو  1967 في سنةلضفة الغربية امنذ احتالل اعتقل الجيش اإلسرائيلي 

  ألف جندي إسرائيلي يدخلون  20حو نالنقاب عن أن يديعوت أحرونوت العبرية  صحيفةكشفت
من هؤالء الجنود يحاكمون  %71صحيفة إن الإلى السجون والمعتقالت العسكرية. وقالت سنويا  

، والبقية منهم يحاكمون بتهم خرق االنضباط %21، وأن عنهوالتغيب  ن الخدمةم بتهمة التهّرب
 .79بتهم جنائية

  تشن شينغ شونغ إن السوق الصيني خال من منتجات  في رام هللا يسفير الصينالقال
ن الصين اإلسرائيلية، و  مراتالمستع  المستعمراتبقرارات الشرعية الدولية باعتبار ة ملتزما 

 .80غير شرعية 1967اإلسرائيلية المقامة على أراضي 
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 في مداخالت خالل جلسة استماع في لجنة الشؤون  ،قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
إنه "إن  ،األيام صحيفةطفات منها للقدس مقتأرسلت القنصلية الفرنسية في ا ،الخارجّية الفرنسية

سرائيل  أردنا، بكّل تأكيد، حاّل   ّنه في حال اقتنعنا إ، ال بّد أن أقول -حّل الدولتين–في فلسطين وا 
ّن االستيطان غير مقبول. فإن تجاهلنا لالستيطان ألّن أبحل الدولتين، ينبغي البدء بالقول ب حّقا  

 .81عتقد بإمكانّية الحديث عن دولتين"أ  هذا األمر ال يعجب العامة، ال

 11/6/2015الخميس، 

  أن روسيا "أعربت عن استعدادها الستضافة لقاء  حركة حماس زياد الظاظاب القياديكشف
بحضور  حركتي حماس وفتح. وأكد أن المبادرة الروسية "تقضي أيضا   بينللمصالحة الفلسطينية" 

رحبت بالمبادرة الروسية، "مع التأكيد على أن الشقيقة  أن حماس الكل الفلسطيني لّلقاء"، موضحا  
 .82مصر هي مدخل رئيس في موضوع رعاية الوفاق الوطني الفلسطيني"

 فتح باب التسجيل لمخيمات طالئع  ،أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس
 .83التحرير العسكرية في محافظات غزة

 لي السابق دان حالوتسيش اإلسرائيقال رئيس هيئة أركان الج Dan Halutz نه يجب أن يكون إ
للقناة العاشرة في  ،هناك قناة اتصال بين الحكومة اإلسرائيلية وحركة حماس. وكشف حالوتس

ن هناك إف التلفزيون اإلسرائيلي، عن وجود "بعض االتصاالت غير المباشرة مع حماس، وبال شكّ 
 .84حاجة إلى قناة اتصال"

 حول مقتل أربعة أطفال فلسطينيين تتراوح  تحقيقا   امة العسكرية اإلسرائيليةعأغلقت النيابة ال
خالل الحرب التي شهدها القطاع  عاما  في قصف إسرائيلي على شاطئ غزة 11و 9أعمارهم بين 

2014سنة صيف 
85. 

 12/6/2015الجمعة، 

 صبح "ال يحتمل"، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان إن الوضع في جنوب البالد أ
هجوم واسع على قطاع  باإليعاز إلى الجيش لـ"شنّ  ،بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة ،وطالب

 .86غزة وفق الخطط المعد ة سلفا  إلنهاء حكم اإلرهاب فيه"

  إن مصر توقفت منذ فترة عن  ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،الحية خليلقال
اع غزة الموقع بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في متابعة اتفاق وقف إطالق النار في قط

2014أغسطس / آب
87. 
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  اإلسباني على قانون يسمح ألحفاد اليهود "السفارديم" بالحصول على الجنسية بعد  البرلمانوافق
ن القانون اإلسباني ال يسمح بالجنسية أأكثر من خمسة قرون على طرد أجدادهم من البالد، علما  

 .88أو المستعمرات السابقة ،أو البرتغال ،ستثناء مواطني أندوراالمزدوجة با

  بنيامين  يسرائيلاإلوزراء الستيفان ريشار لرئيس  وعة أورانج الفرنسية لالتصاالتمجم رئيسأعرب
، إثر تصريحه برغبة الشركة في سحب "إسرائيل"عن أسفه "العميق" للجدال الذي أثير في  نتنياهو

ريشار "أريد أن أوضح بشكل تام أن أورانج كشركة لم تؤيد  قال. و "إسرائيل"عالمتها التجارية من 
 .89ولن تؤيد أبدا  أي نوع من المقاطعة إلسرائيل"

  أعلنت شركة التأمين العمالقة في النرويجKommunal Landspensjonskasse "KLP"  أنها قررت
اطهما في الضفة بسبب نش سحب استثماراتها من شركتين دوليتين كبيرتين لتصنيع مواد بناء،

أن بحوزتها أسهم في الشركتين  لها، في بيان ،وذكرت الشركة النرويجية الغربية المحتلة.
المذكورتين بقيمة خمسة ماليين دوالر، وأنها باعت هذه األسهم وأنهت استثماراتها في الشركتين 

2015يونيو  /في مطلع حزيران
90. 

 13/6/2015السبت، 

 الل اإلسرائيلي على مشروع سياحي صهيوني لجمعية "إلعاد" االستيطانية صادقت سلطات االحت
 .91حو عشرين مترا  من سور المسجد األقصى المباركنعلى بعد  ،قبالة باب المغاربةالمتطرفة 

  ارتفاع في  ،التابع لحركة حماس ،نبض الضفة" -"أمامة مركز صادر عن إحصائي  تقريرأظهر
مواقع وأهداف تابعة لالحتالل اإلسرائيلي  مقاومون فلسطينيون ضدّ منسوب العمليات التي نفذها 

خالل األسبوع األول من  ،والقدس والضفة الغربية المحتلتين 1948 سنةفي األراضي المحتلة 
وأوضح التقرير أن المواجهات مع قوات  .2014سنة ، مقارنة بذات الفترة من 2015 يونيو /حزيران

 .92ة تماسنقط 67االحتالل اندلعت في 

  إن "العالقات  له، في مقال، يائير البيداإلسرائيلي "يش عتيد" "يوجد مستقبل" حزب  رئيسقال
إصبع  بيدووجه ال لم تكن أسوأ مما هي عليه اآلن". يةمريكالمتحدة األ والوالياتبين إسرائيل 

 .93ي هذا المضمار"االتهام إلى حكومة بنيامين نتنياهو، قائال : "إنها تتصرف بانعدام المسؤولية ف

  شخصية برلمانية أوروبية  100كشفت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة عن توقيع نحو
على العريضة التي رفعها تحالف أسطول الحرية إلى البرلمان األوروبي في وقت سابق من شهر 

سطول وعدم التعرض أل ،، والتي تطالب بإنهاء حصار قطاع غزة بشكٍل كامل2015مايو  أيار/
وقالت الحملة األوروبية إن من بين الموقعين نائب  فير الحماية الدولية الالزمة له.وتو  3الحرية 

Demetris Papadamolis ديمتريس باباديموليسبي رئيس البرلمان األورو 
94. 
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 ي على صيغة تشريع للدفع بإقامة مسار سريع للتجارة الحرة بين مريكصادق مجلس النواب األ
لدول االتحاد األوروبي ينص على تجنب أي نوع  ملزما   متحدة وأوروبا، يتضمن شرطا  الواليات ال

لم أن صيغتين مختلفتين للقانون قد صودق عليهما في من المقاطعة للبضائع اإلسرائيلية. وع  
 .95"إسرائيل"مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأن كلتيهما تتضمنان البند المتصل بمنع مقاطعة 

 14/6/2015، األحد

  دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته بمؤتمر قمة االتحاد اإلفريقي في دورته
المنعقدة في جوهانسبورغ بجمهورية جنوب إفريقيا، االتحاد اإلفريقي إلى اتخاذ خطوات  25الـ 

مشابهة للخطوات التي شرع بها االتحاد األوروبي بوضع عالمات تمييزية على منتجات 
 .96اإلسرائيلية مراتالمستع

  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن األسرى في سجون االحتالل
 .97األهالي المحاصرين في قطاع غزة ألف دوالر لصالح 300تبرعوا بمبلغ 

  يلإسرائ"إعداده لعرض موقف  بعد تسلمه تقريرا  تمّ  ،رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوقال" 
، إن هذا التقرير ينطوي على أهمية خاصة ألن 2014في صيف قطاع غزة  العدوان علىمن 

يدل التقرير  شدد أنو  أصبحت تتعرض لهجوم غير مسبوق يستهدف نزع شرعيتها. "دولة إسرائيل"
 الجرف الصامد بشكل قاطع على أن اإلجراءات التي اتخذها الجيش وقوات األمن خالل عملية"

 .98"ا  مع القانون الدوليتمت انسجام

 لعدوان ا تقرير جيش االحتالل عن إن زت الرشق،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ع قال
أكذوبة يرّوج لها للتغطية على جرائمه، ومحاولة مكشوفة لاللتفاف " 2014على قطاع غزة صيف 

 .99والتأثير على الرواية الدولية التي تدينه"

  سمح بموجبه بانتهاج أسلوب التغذية القسرية قانون ي  لى مشروع عالحكومة اإلسرائيلية صادقت
 عن الطعام ويعرضون حياتهم للخطر. واحتج رئيس نقابة األطباء يضربونحيال سجناء 

وقال إن التغذية القسرية تعرض  ،قرارالعلى  Leonid Edelmanليونيد أدلمان  اإلسرائيليين
أكد ب يتنافى وقواعد السلوك الطبية المتبعة. و ن هذا األسلو ا  و  ،المضربين عن الطعام للخطر

أن نقابة األطباء ستصدر تعليماتها إلى األطباء بعدم إجبار المضربين عن الطعام  علىأدلمان 
 .100إلرادتهم على تناول الطعام خالفا  

 غزة على مدار العام قطاع بين مصر و  نفقا   1,429، إنه دمر له في بيان ،قال الجيش المصري
 .101اضيينونصف الم



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 16 راسات واالستشارات            مركز الزيتونة للد        

 15/6/2015، اإلثنين

  الكاذبة حول الحرب  لتفات إلى التقارير اإلسرائيليةحماس المجتمع الدولي بعدم اال حركةطالبت
على غزة، والعمل على محاسبة قادة االحتالل على الجرائم التي ارتكبها طبقا  لما ورد في التقارير 

 .102الدولية المستقلة

 حركته ترفض أي خطوة انفرادية من حركة  حركة حماس، أن القيادي في ،صالح البردويل أكد
التوافق ، قائال  "هذه الخطوة تعني القضاء على جاه التعديل الوزاري دون موافقة حماسفتح ت

 .103حوا من طرفنا"شّ يتعلق بدورنا في هذه الحكومة والوزراء الذين ر   ا  الوطني، وسيكون لنا حديث

  إعادة تنظيم بنية الحرب اإللكترونية في غادي آيزنكوت قرر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي
 .104الجيش اإلسرائيلي )سايبر( مجددا  

  إلى للسنة الحالية عن وصول عجز الوكالة بيير كرينبول  ونروااألأعلن المفوض العام لوكالة
 .105عجز تواجهه الوكالة على اإلطالق مليون دوالر، وأن هذا هو أكبر 101

  القانوني الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والذي عقد في العاصمة انتهت أعمال المؤتمر
اإليطالية روما على مدار يومين، بدعوة من اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، بالدعوة إلى 

، ومساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه على جرائمها بحق األسرى "إسرائيل"محاكمة 
 .106وتمكينه من إقامة دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف ،االحتالل المشروعة بإنهاء

 خالل حوار تلفزيوني، من الروايات  ،السابق الفريق أحمد شفيق المصري سّفه المرشح الرئاسي
األمنية التي تداولتها وسائل إعالم مصرية حول وجود آالف المسلحين الذين تسللوا من غزة في 

على أهبة االستعداد لقتال الجيش المصري هناك وا عالن انفصال سيناء عن مصر  سيناء، وأنهم
وقال شفيق إن هذه الرواية ساذجة  إعالن فوز شفيق باالنتخابات. إذا تمّ  ،بمساعدة قطرية وتركية

ذا صحت فإنها تدين قادة الجيش المصري والمجلس العسكري السابق الذين سمحوا  ومفبركة، وا 
 .107مقاتلين إلى سيناءبتسلل هؤالء ال

 16/6/2015، الثالثاء

 في كلمته خالل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في ، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
سنرحب  ،إذا أنضج المشروع الفرنسي في مجلس األمن وفيه ما نريد": برام هللا 15 دورته العادية الـ

ذا ليس فيه ما نريد ال نر  ذا فيه ما ال نرغب لنبه ونقبله، وا   .108"نقبل به، واألمور واضحة يده، وا 

  إن "اللجنة المركزية لحركة عضو اللجنة المركزية، الناطق باسم حركة فتح نبيل أبو ردينةقال :
فتح تؤكد االلتزام باتفاق القاهرة للتهدئة الذي أعقب العدوان اإلسرائيلي األخير على أهلنا في 
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 وأكد رضنا في كل األراضي الفلسطينية".ل العدوان على شعبنا وأقطاع غزة، ووقف جميع أشكا
تحت أي ذرائع أو مسوغات، تصب في  ،موقف حركة فتح الرافض ألي اتفاقيات جزئيةأبو ردينة 

 .109نخانة فصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو هدف إسرائيلي ليس بحاجة إلى برها

 مكتوبة  ا  زوق أن حركته لم تتسّلم أي أفكار مر  أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو
من جهات أوروبية. وقال أبو مرزوق "ليس هناك ما يستوجب الرد  االحتالل اإلسرائيلي معللتهدئة 

متداولة حول مشاريع  ا  أن هناك أفكار أبو مرزوق على أي أفكار للتهدئة مع االحتالل". وأوضح 
على أن موقف حركته حول أي طرح بشأن  ا  ن، مشددو يدئة يتحدث عنها األوروبغير متبلورة للته

 .110ا  ى مستوى فصائلي، وأن ال يكون سريوليس عل ا  ئة مع االحتالل يجب أن يكون وطنيتهد

 إلى عدم التوصل  بنيامين نتنياهو دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان رئيس الوزراء
األنباء عن أجراء اتصاالت غير مباشرة مع  وذلك على خلفية ،إلى أي تفاهم مع حركة حماس

 .111ول التوصل إلى هدنة في قطاع غزةالحركة ح

  بالذكرى  "إسرائيل"في احتفال نظمته السفارة األردنية في رؤوفين ريفلين اإلسرائيلي  الرئيسشارك
 إن األردن واحة من االستقرار في منطقة تشهد تقلبات وقال ريفلين الستقالل األردن. 69الـ 

ردن األريفلين  وهّنأ .أضاف أن التعاون بين البلدين يزداد في مختلف المجاالتكما  ،واضطرابات
 .112بهذه المناسبة حكومة وشعبا  

 المرشد العام لجماعة و  ،قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد حكم اإلعدام على الرئيس مرسي
 ،من حركتي حماس وحزب هللا اءوأعض ،وعدد من قيادات اإلخوانمحمد بديع، اإلخوان المسلمين 

2011يناير  25النطرون إبان ثورة بقضية الهروب من سجن وادي  ا  في القضية المعروفة إعالمي
113. 

  فلسطين، في تقرير صدر عنها، إن األطفال  –قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
ضدهم من قبل المستوطنين، المقدسيين ما زالوا يعانون جراء االعتداءات المختلفة التي تمارس 

ووثقت الحركة حاالت تسعة أطفال مقدسيين تعرضوا  وسط تواطؤ أجهزة االحتالل الرسمية.
2015العتداءات من قبل المستوطنين، منذ بداية 

114. 

 17/6/2015، األربعاء

  يم رئيس الوزراء ما تردد عن تقد نبيل أبو ردينة الفلسطينية سمي باسم الرئاسةنفى الناطق الر
 .115رامي الحمد هللا استقالته
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 عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تغريدات له على موقع قال موسى أبو مرزوق ،
أجرتها الحركة مع المبعوثين األمميين وسفراء الدول األوروبية، الذين  التيإن األحاديث " :تويتر

 .116"، كانت شفوية، وجمعت في مضمونها التنمية مقابل األمنزاروا غزة بعد انتهاء الحرب

  أن الحركة ترفض إعالن الرئيس الفلسطيني  حماس سامي أبو زهريحركة أعلن المتحدث باسم
أبو زهري محمود عباس إجراء تعديالت وزارية في الحكومة الفلسطينية "من دون التوافق". وأكد 

ة من أي جهة على أي تعديالت وزارية، وكل ما يجري ولم تستشر الحرك ،طالعناإأنه "لم يتم 
 .117يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح"

  خالد البطش الرئيس عباس إلى عدم اتخاذ أي خطوات في حركة الجهاد اإلسالمي القياديدعا 
 .118من جانب واحد بعيدا  عن التوافق

  العجز التجاري بلغ  أن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيليكشفت بيانات وأرقام صادرة عن
. وأوضحت المعلومات بلوغ إجمالي قيمة (يأمريكمليار دوالر  3.352 )نحو مليار شيكل 12.865

مليار دوالر(، مقارنة مع  23.2نحو مليار شيكل ) 89.021الواردات اإلسرائيلية من الخارج 
2014سنة من نفسها مليار دوالر خالل الفترة  24.397

119. 

  كيو أس يت الجامعات الفلسطينية في آخر نتائج لتصنيفبيرز  جامعةتقدمت QS ( كواكواريلي
. 2015جامعة في المنطقة العربية سنة  100ألفضل ( Quacquarelli Symondsسيموندس 

جامعة، متقدمة الجامعات الفلسطينية  100من أصل  70-61وحصلت الجامعة على تصنيف 
1.27بنتيجة بلغت 

120. 

  قنبلة  80 "إسرائيل"ن بحوزة اإلسرائيلي عن معهد أبحاث سويدي قوله إ اإلخباري واال موقعنقل
 وكشف معهد األبحاث السويدي ألبحاث السالم في استوكهولم في تقريره السنوي أن نووية،

 .121بتجربة إطالق صواريخ باليستية قامت أيضا   "إسرائيل"

 18/6/2015الخميس، 

 فاوض، النقاب عن إنجازه دراسة قانونية رئيس الوفد الفلسطيني الم ،كشف صائب عريقات
دولة ـ"سحب اعترافها ب التحرير الفلسطينية منظمةتوصي بدراسة  ،15صلة تحمل الرقم وسياسية مف

واألوروبي في المنطقة قبل والدولي  واإلسرائيليللحراك العربي  شامال   وتشمل تقييما   "،إسرائيل
نما  ،ليست دعوة لحل السلطة"أن هذه ريقات عوأكد  وبعد تشكيل نتنياهو لحكومته الجديدة. وا 

 .122"دور السلطة لن يكون بالتنسيق األمني مع االحتالل وتوزيع الرواتب أن قاطعا   توضيحا  
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  مليون  40وتستثمر  "إسرائيل"مع تشارك حرونوت العبرية أن الواليات المتحدة أأكدت صحيفة يديعوت
في "، مشيرة إلى أنهم "أنفاق اإلرهاب"أسمتها  عماالبحث والتطوير في عملية البحث دوالر ب

وذكرت  ."رس األمريكي يرون أن األنفاق تهديد على الواليات المتحدة وحلفائها في أنحاء العالمجالكون
على األقل، استخدمت لتهريب مهاجرين غير  نفقا   150الكشف عن  تمّ  2009نذ "مالصحيفة، أنه 

 .123"بالقوات األمريكية جنوب كوريا شرعيين ومخدرات، وأنفاق أخرى لإلضرار

  بين حركة فتح وعناصر محسوبة على قوى إسالمية ،مخيم عين الحلوةواقتتال في  اشتباكأسفر، 
 .124عن سقوط قتيلين وأكثر من ثمانية جرحى

 في الجلسة المفتوحة لمجلس  تهإفاد ، خالل"إسرائيل" دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
إلى "اتخاذ  ،2014 لسنة ي لمناقشة تقريره المتعلق باألطفال في النزاعات المسلحةاألمن الدول

خطوات ملموسة وفورية، بما في ذلك مراجعة السياسات والممارسات القائمة، لحماية ومنع قتل 
 .125األطفال الفلسطينيين"

 إسرائيلـ"ن كي مون لبعد اتهام با ،األمم المتحدة ومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهوهاجم رئيس الحك" 
للتلون". وقال نتنياهو إن األمم المتحدة  أنه "ال حدّ  باستهداف األطفال الفلسطينيين، مدعيا  

من اإلشارة إلى أن "حركة حماس جعلت أطفال  ، بدال  "إسرائيلـ"اختارت تقديم مواعظ أخالقية ل
طفال اإلسرائيليين، وحفرت عندما أطلقت النار من داخل حضانات األطفال باتجاه األ ،غزة رهائن

 .126إرهابية باتجاه حضانات األطفال في إسرائيل" أنفاقا  

  مشروع قانون يقضي بسحب تمويل األحزاب من  دور ليبرمانجأفي "اسرائيل بيتنإ"قدم رئيس حزب
 .127ومنتجاتها والمستعمرات "إسرائيل"حزب أو عضو كنيست يشجع أو يدعو إلى مقاطعة 

  والتي كانت تضم العائالت التي تهدمت  ،آخر مراكز اإليواء في مدارسها ااألونرو  وكالةأغلقت
2014في صيف  الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزةمنازلها خالل 

128. 

  في كافة أنحاء  فرعا   655ألغت ثالث محال تجارية في شمال السويد، وهي ضمن شبكة تضم
ذا اإللغاء بعد تدخل السفارة اإلسرائيلية في لمنتجات اإلسرائيلية. ويأتي هابمقاطعة  قرارا   ،السويد

 .129ما يسمى "أصدقاء إسرائيل في السويد" تدخلالعاصمة ستوكهولم، و 

 19/6/2015، الجمعة

  مسؤوليتها عن  مجموعات الشهيدين مروان القواسمة وعامر أبو عيشة - امالقسّ  كتائبأعلنت
التي أدت إلى ، و غرب رام هللا ولفة دعمر ى سيارة للمستوطنين قرب مستعملية إطالق النار عل

صابة آخر بجراح مقتل  .130مستوطن صهيوني وا 
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  الثوري لحركة فتح بيانا  مفصال  حول اجتماعه في مقر الرئاسة في مدينة رام هللا.  المجلسأصدر
أولها الشأن السياسي، وثانيها الشأن الوطني الداخلي،  :وق سم البيان إلى ثالثة محاور رئيسية

لوضع الفتحاوي الداخلي. واعتبر المجلس أن "حكومة الوفاق الوطني لم تستطع إدارة وثالثها ا
الشأن الفلسطيني في األراضي الفلسطينية بعد أن عززت حماس مكانة "الحكومة الموازية" التي 
ساءتها معاملة وزراء حكومة الوفاق والتضييق عليهم لمنعهم من أداء  حافظت عليها في غزة، وا 

 .131ل حكومة جديدة"هو ما يتطلب البحث من جديد في آلية تشكيمهماتهم. و 

  سؤال في مقابلة أجراها معه موقع واالعلى  ردا   ،يوفال ديسكينالسابق  الشاباكقال رئيس جهاز 
ن  اإلخباري حول قلة شعبية السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني، إن هذه ظاهرة غير جديدة وا 

الهدوء األمني النسبي "يسها بسبب صورة الفساد التي الزمتها.. ويضيف هذا فشلها الكبير منذ تأس
السائد هو بفضل أجهزة األمن اإلسرائيلية لكن ال أحد يعرف أنه بدون جهاز األمن الفلسطيني لما 

 .132"تفكيك السلطة الفلسطينية سيتدهور وضعنا كثيرا   وبحال تمّ  ،2008تمتعنا بالهدوء األمني منذ 

 يفنأعلن رئيس شع ، Yoav Har-Even بة العمليات في هيئة األركان اإلسرائيلية الجنرال يؤآف هارا 
القوات للحرب األخيرة على  ادعدكان مسؤوال  عن إ و  ،والذي كان الرجل الثالث في قيادة الجيش

المسألة ليست على هذه الدرجة من اإلشكالية. "في غزة". ويقول إن  عسكريا   غزة، أن "ال حلّ 
يستطيع بجرة قلم أن يكشف كل نفق، فهو مخطئ. لقد  أو استخباراتيا   تكنولوجيا   حال   ومن يتوقع

تمت معالجة معظم البنى العملياتية لحماس والتي وجهت ضد إسرائيل. ونحن نجلد أنفسنا في 
 .133"هذه المسألة أكثر من الالزم

 لتجديد موارد  مليون دوالر أمريكي 55 على تحويل فق مجلس المحافظين للبنك الدوليوا
صندوق االئتمان المخصص لغزة والضفة الغربية، والذي قدم من خالله البنك مساعدة بلغت 

1993 سنةمليون دوالر، منذ  970
134. 

 20/6/2015، السبت

   والفلسطينيين من أن عدم فعل شيء  "إسرائيل"من  حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كال
 طريق مسدود يهدد المنطقة كلها باالشتعال. إلىمتوقفة سيوصل بشأن تحريك عملية السالم ال

 بعد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري ،وشدد فابيوس
إنه "ال سالم دون  لكنه قال أيضا   ،"على أن "ضمان أمن إسرائيل شيء مهم جدا   في القاهرة،

 .135الدولتين" جع حلّ االستيطان يترا وعندما يزدادعدالة، 

  حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من "مخاطر التعامل مع المشروع الفرنسي ألنه سيهبط بتناول
 .136"1967تقرير المصير وتحقيق العودة، واالنسحاب إلى حدود  الحقوق الفلسطينية، خاصة في حقّ 
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 ستوطنون في موقع كنيسة موشيه يعلون باستمرار أعمال ينفذها م اإلسرائيلي دفاعسمح وزير ال
 .137القدس المحتلة ومدينة الخليل شرقيوتقع في موقع استراتيجي على الطريق بين  ،استولوا عليها

  يش دينمؤسسة أكد تقرير تنشره Yesh Din على أن جيش وشرطة االحتالل  الحقوقية اإلسرائيلية
 هم، منتهكا  مستوطنون ضدّ عن حماية الفلسطينيين من اعتداءات ينفذها ال اناإلسرائيلي يمتنع

 .138بذلك القانون الدولي الذي يلزمه بمنع اعتداءات كهذه كونه قوة االحتالل المسيطرة

 خالل  فلسطينيا   الجئا   2,889 مقتل ن أجل فلسطينيي سورية أنها وثقتأعلنت مجموعة العمل م
النظام السوري،  في سجون معتقال   896اعتقال الحرب الدائرة في سورية، كما وثقت المجموعة 

تعرض منازلهم الجئين قضوا إثر  1,009يما أشارت إحصائيات المجموعة أن ف مفقودا . 276و
منهم قضوا تحت التعذيب في  397الجئا  بسبب االشتباكات، و 618للقصف، في حين قضى 
الجئا   177خرين قضوا برصاص قناص، فيما قضى الجئا  آ 277 سجون النظام السوري، وأن

قضى من تبقى منهم ألسباب متعددة منها اإلعدام و لحصار المشدد على مخيم اليرموك، بسبب ا
 .139الميداني، والتفجيرات، والخطف، وأسباب أخرى

 21/6/2015، األحد

  كشف كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، أن عدد أفراد األجهزة
 .140صرا  ألف عن 18إلى األمنية في قطاع غزة يصل 

  سامي أبو زهري إن "أي حكومة فلسطينية تلتزم بشروط باسم حركة حماس  المتحدثقال
أو أي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقط، وال عالقة لها  ،الرباعية

ل أبو زهري قيادة فتح "المسؤولية عن التداعيات المترتبة على التنكر باتفاق المصالحة". وحمّ 
 .141تفاق المصالحة"، في تشكيل أي حكومة مقبلةال

 إن هناك  ،االجتماع األسبوعي لحكومته خالل ،قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
أن مثل هذه المبادرات و ، "إسرائيلـ"اقتراحات دولية ال تتطرق في شكل حقيقي للحاجات األمنية ل

من خالل تجاهل تام لما سيكون في  ،للدفاع عنهافي حدود ليست قابلة  "إسرائيل" حاول حشرت
أن السالم يتحقق فقط عبر مفاوضات مباشرة بين  وأضاف نتنياهوالطرف الثاني من الحدود. 

 .142"والفلسطينيين تأخذ في االعتبار "مصالحنا القومية، في مقدمها األمن "إسرائيل"

  ولو فيغار ي مقابلة مع صحيفة ف ،حوتوفيليتسيبي وصفت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلية 
Le Figaro ،المبادرة الفرنسية بالهدامة؛ ألنها توهم الفلسطينيين بأنهم سيحصلون  الفرنسية

 .143تنازالت ع الدولي دون تقديم أيّ على مكاسب من المجتم
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  أصدر الرئيس عبد الفتاح حيث  ،2012 سنةمنذ  "ائيلإسر "عينت مصر أول سفير لها لدى
 .144لمصر في تل أبيب سفيرا   حازم خيرت عيينتب جمهوريا   السيسي قرارا  

  ه يحاول تشكيل حكومة نأن "الرئيس عباس أبلغني إقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
أن عباس "أوضح لي أن هذه الحكومة لن تضم إال رجاال  ونساء  فابيوس ". وأضاف وحدة وطنية

 .145ن على مبادئ الرباعية"يعترفون بإسرائيل وينبذون العنف ويوافقو 

 ميدل إيست آي موقع  ذكرMiddle East Eye  قابل  وني بليرتمبعوث اللجنة الرباعية الدولية أن
حركة حماس خالد مشعل مرتين في الدوحة؛ للتفاوض معه حول خطة ل رئيس المكتب السياسي

 .146ر غزة المستمر منذ ثمانية أعوامإلنهاء حصا

 22/6/2015، اإلثنين

 التي يديرها رئيس الوزراء السابق سالم  ،لسلطة الفلسطينية أموال مؤسسة "فلسطين الغد"جمدت ا
ونتوجه إلى  ،وقال فياض "سنحتكم إلى القانون .فتحت تحقيقا  بتهمة "غسيل أموال"فياض، و 

 .147القضاء"، نافيا  التهمة التي وجهتها إليه السلطة
  تشكيل لجنة من أعضائها لالتصال مع كافة نية لمنظمة التحرير الفلسطيقررت اللجنة التنفيذية

واتهمت اللجنة  الفصائل للتشاور، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خالل فترة أسبوع من تاريخه.
 التنفيذية حركة حماس "بوضع عراقيل أمام حكومة الوفاق، مما حال دون تمكنها من أداء دورها".

حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة االحتالل كما حذرت اللجنة مما أسمتها "محاوالت حركة 
لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر االنزالق نحو حلوال  تقضي إلى دولة ذات حدود  ،بحجة التهدئة

ومواصلة االستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال  ،مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل
 .148ستيطانية اإلسرائيلية"الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع اال

 رفض حركته للمبادرة الفرنسية  المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عضود أك
للتسوية. وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي، إن "عودة المبادرة الفرنسية للتداول ووجود وزير 

عودة لمجلس األمن الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في المنطقة ليس له إال معنى واحدا ؛ هو ال
 .149دولي وبمستوى سياسي متدٍن أكثر"ال

  رحبت حركة حماس، بـ"إدانة" األمم المتحدة لالحتالل الصهيوني؛ الرتكابه جرائم حرب خالل
، إن "هذه اإلدانة لها في بيان ،. وقالت الحركة2014عدوانه األخير على قطاع غزة صيف 

 ،مة الجنايات الدولية وكافة المحاكم الدوليةالصريحة لالحتالل تستلزم جلب قادته إلى محك
 .150لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا"
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  ضدّ  "منحاز"وصف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تقرير األمم المتحدة بأنه 
منظمة إرهابية  إسرائيل ال ترتكب جرائم حرب، إال أنها تدافع عن نفسها ضدّ "، وقال إن "إسرائيل"

 .151"وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب ،لى تدميرهاتدعو إ

  أعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عن دهشته لقيام بعض الجهات بإرسال قوافل
. ووصف نتنياهو هذا ةإرسال مثل هذه القوافل إلى سوري بحرية إلى قطاع غزة وامتناعها عن

هي الدولة الوحيدة التي تسمح بإدخال  "إسرائيل"د أن كألحقيقة. و لشويه للعدالة واغتصاب األمر بت
 . 152مواد بناء إلى القطاع وتشجع اإلجراءات الهادفة إلى إعادة أعماره

 23/6/2015، الثالثاء

 الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية خالل جلسته األسبوعية الفلسطيني، أقر مجلس الوزراء ،
مليار دوالر  1.150مليار دوالر للنفقات الجارية، و 3.868ر، منها مليار دوال 5.018، بقيمة 2015

مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة، وأحالها إلى الرئيس  800للنفقات التطويرية والتي تشمل 
 .153دوالر شهريا  مليون  32مليون دوالر بمعدل  385وتبلغ الفجوة التمويلية  للمصادقة عليها.

  إن برنامج الحكومة السياسي كان سبب الخالف  صالح البردويلاس في حركة حم القياديقال
ن حركته لن تقبل الدخول في حكومة تعلن برنامجا  سياسيا  ال يتوافق بين حماس وفتح يالرئيس ، وا 

إن الحركة تقبل المشاركة في الحكومة في حال العودة إلى وثيقة البردويل وقال  مع مواقفها.
، والتي شّكلت أساسا  للتوّصل إلى اتفاق مكة 2006 سنةإليها األسرى  الوفاق الوطني التي توّصل

2007 في سنة
154. 

 عن مباركتها لكل تحقيق جدي ومستقل في  اإلسرائيلي الكنيستفي  أعلنت القائمة العربية المشتركة
ة الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة، وذلك تعقيبا  على نشر األمم المتحد ارتكبهاجرائم الحرب التي 

وطالب النواب  .السنة الماضيةتقرير لجنة تقصي الحقائق حول العدوان األخير على غزة صيف 
 .155الحكومة اإلسرائيلية بالتوقيع على "معاهدة روما" لمحاكمة مجرمي الحرب العرب في الكنيست

  ر فلسطينية تقريرا  يوثق باألرقام واإلحصاءات الخسائر واألضرانشرت أربع منظمات حقوق إنسان
جراء الهجمات العسكرية واسعة النطاق التي شنتها  ،التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم

 .2014 سنةقوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة منتصف 
مؤسسة الحق  :وتشكل المعلومات التي يعرضها التقرير خالصة لحملة توثيق مشتركة أطلقتها

مؤسسة الضمير لحقوق و المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، و ان(، )القانون من أجل اإلنس
 . 156اإلنسان، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان
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  حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين األحرار، إن مصر في حالة تطبيع  الغزاليقال أسامة
ت مشكلة لمن بعد معاهدة السالم، وتابع: "أنا ذهبت إلسرائيل من قبل، ولو ح   "إسرائيل"مع 

فلسطين فال أرى أي سبب لمنع العالقات بيننا، وال أرى أن البعد عنهم غنيمة كما يتصور 
 .157المصريون"

 ديفيسكجوان امية ماري مريكقالت القاضية األ Mary McGowan Davis،  رئيسة اللجنة المنبثقة
م رسالة ن أهإ، 2014في صيف  للتحقيق في العدوان على قطاع غزة اإلنسانعن مجلس حقوق 

ام القوة العسكرية من خالل تقريرها هي ضرورة عدم استخد "إسرائيل"أرادت اللجنة إيصالها إلى 
 .158إن العملية اإلسرائيلية ألحقت دمارا  غير مسبوق في قطاع غزةديفيس وقالت  التي تنتهجها.

 24/6/2015، األربعاء

  عن التوصل التفاق حول آلية إدخال  يني،الفلسط واإلسكانوزير األشغال العامة  ،مفيد الحساينةأعلن
مكتب و  ،وزارة األشغال، ووزارة الشؤون المدنية :مواد البناء من الجانب اإلسرائيلي بين األطراف الثالثة

 The United Nations Office for Project Services (UNOPS)األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
 .159دة اإلعمارالمشرفة والمسؤولة عن مراقبة آلية إعا

 لموازنة السنة الفلسطينية أن إقرار الحكومة  عاطف عدوان واإلصالحتلة التغيير أكد النائب عن ك
هي مخالفة قانونية ودستورية بامتياز، مشددا  أن هذه الخطوة من اختصاص  2015المالية 

 .160المجلس التشريعي الفلسطيني

 ة، لكن في سياق حوار شامل يضمن أكدت حركة حماس أنها تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطني
لناطق باسم الحركة وقال ا حكومة، ومعالجة أزماتها الحالية.التوافق على كل النقاط المتعلقة بال

إن حركته ترفض تدخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مسألة  سامي أبو زهري
اإلطار القيادي المؤقت أن  رىحركة تإلى أن الأبو زهري تشكيل الحكومة الفلسطينية. وأشار 

لمنظمة التحرير هو الجهة المخولة بتشكيل الحكومة، باعتباره ممثال  لجميع الفصائل 
 .161الفلسطينية

  سيمضي في طريقه  3أكد الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي أن أسطول الحرية
في  ،المرزوقي دعاباعتراضه. و  يليةن قطاع غزة مهما بلغت التهديدات اإلسرائلكسر الحصار ع

السلطات المصرية لفك الحصار عن قطاع غزة وتغيير  ،الفضائية تصريحات لقناة القدس
 .162البوصلة في نهج التوافق والحوار سياستها، وا عادة

  يارون مزوزاإلسرائيلية طالب نائب وزير الداخلية Yaron Mazuz  العربية بـ"إعادة نواب القائمة
نصنع لكم معروفا  بأنكم هنا فيما مكان "ننا إ :مزوز . وأضاف"هوية اإلسرائيليةبطاقات ال
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اإلرهابيين ليس هنا... أنتم في دولة ديموقراطية، وعليكم احترامها، وال يجوز لمن يجلس هنا أن 
 .163إشارة لمشاركة النائب باسل غطاسفي  ؛"إسرائيل يشارك في أسطول إرهابي ضدّ 

  غادي آيزنكوتموشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي  ائيلياإلسر قال وزير الدفاع ،
خالل لقاء مع وفد الطائفة العربية الدرزية في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن 

 .164جبهة النصرةال تتعاون مع تنظيم  "إسرائيل"

 عمانوئيل نحسون  يليةقال الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائEmmanuel Nhasson  إن بالده لن
 .165ى قطاع غزةبالوصول إل 3 الحريةتسمح ألسطول 

  نه أمر بشطب منظمة بتسيلم الحقوقية اإلسرائيلية ومنظمات أخرى "معادية" إ أريل أوريقال الوزير
قائمة المنظمات المعتمدة ألداء الخدمة المدنية البديلة عن الخدمة العسكرية،  منللدولة العبرية 

2014في صيف  غزةقطاع  عدوان علىتقرير أممي عن الإليها ستند ا أنوذلك بعد 
166. 

 25/6/2015، الخميس

  المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته لن تعترف بأي إجراء  عضوأكد
 ،فيسبوكالفي تصريح على صفحته عبر  ،وقال أبو مرزوق منفرد بشأن تشكيل الحكومة القادمة.

 .167اإلجماع الوطني ولن تعترف بأي إجراء منفردإّن حماس ستبقى مع 

 ،إسناد رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة  اقترح عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
المحلي، أن سبب  "وطن"في حديث مع تلفزيون  ،وأضاف األحمد إلى الرئيس عباس نفسه.

ال يوجد في المجتمع الدولي والعرب من  يعود لكونه شخصا  "اختياره لعباس لرئاسة الحكومة 
. ورجح األحمد أن تقبل حماس بذلك، باعتبارها "يشكك فيه، ولن يطعن أحد بعدها بالحكومة

 .168مارست الضغط على الرئيس بالدوحة لتولي رئاسة الحكومة

 ر قال وزي، و "إسرائيل" السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية ملفات أول قضية ضدّ  تسلم
إن القيادة  إلى المدعية العامة فاتو بنسودا، الملفعند تسليم ، المالكيالخارجية رياض 

الفلسطينية مصممة على اعتماد أدوات القانون الدولي ومؤسساته للوصول إلى األهداف 
المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل، بما فيها مساءلة قادة دولة االحتالل 

 .169العدالة الدولية، لالنتصاف لضحايا وشهداء دولة فلسطين واستخدام منصة
 عن أن طائرة مسّيرة من دون طيار انطلقت من قطاع غزة سقطت في  أعلن الجيش اإلسرائيلي

 .170الث حالة مماثلة منذ أقل من عام، في ث"إسرائيل"
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 طينيين تعرضوا من األسرى والمعتقلين الفلس %90بأن  رير لهيئة شؤون األسرى والمحررينأفاد تق
ألصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل على يد جنود ومحققي االحتالل، بما يشمل األطفال 

 .171القاصرين

  بين الجانبين  إن لقاءات على مستوى الخبراء مولود جاويش أوغلو التركي الخارجيةقال وزير
ثالث التي وضعتها التركي واإلسرائيلي، تجري منذ فترة طويلة، من أجل بحث تطبيق الشروط ال

أنه ال يمكن تنفيذ الشروط التركية دون إجراء لقاءات  ، مؤكدا  "إسرائيل"تركيا لتطبيع عالقاتها مع 
 .172حولها مع الجانب اإلسرائيلي

 2014نسخة  ؛الخارجية األمريكية التقرير السنوي عن وضع حقوق اإلنسان في العالم وزارة قدمت 
ر الحكومية"، وهاجمت المقاومة في غزة وتنظيمات من التقرير ركزت على "األطراف غي

يران وبرأت  في فصله المخصص حول "إسرائيل واألراضي وقال التقرير  ."إسرائيل"الجهاديين وا 
المحتلة" بأن "أسوأ االنتهاكات لحقوق اإلنسان التي تعرضت لها إسرائيل تمثلت بالصواريخ التي 

 .173أطلقها مقاتلون باتجاه أهداف مدنية"

 جيش االحتالل اإلسرائيلي،  فلسطين شكويين ضدّ  –مت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال قد
 .174تعرضا للتعذيب خالل اعتقالهما نطفليبالنيابة عن 

  ّلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث على رئيس الس محمد دحالن هجوما   الفلسطينيالقيادي  شن
"ال أحد من  موقع عمون اإلخباريلدحالن  الوق .غير شرعي و"منتهي الصالحية" ه رئيسا  دّ ع

على "عدم نيته الترشح لرئاسة السلطة الوطنية  الشعب الفلسطيني يحترم عباس"، مؤكدا  
مليون  400مليون دوالر من أصل مليار و 600أبو مازن بأنه "أخفى  دحالن الفلسطينية". واتهم

 .175مليون دوالر فقط" 800أنه تسلم  دوالر بعد رحيل ياسر عرفات، األمر الذي أنكره، مبينا  

 26/6/2015، الجمعة

  بول الفلسطيني رياض المالكي ووزير خارجية الكرسي الرسولي المطران الخارجيةوّقع وزير 
تضمن االتفاق رؤية يو ، اتفاقا  شامال  بين دولة فلسطين ودولة الفاتيكان. Paul Gallagher رجاالج

في المنطقة، وحماية الحريات األساسية، ووضع وحرمة الطرفين المشتركة للسالم والعدالة 
 األماكن المقدسة، وسبل تعزيز تواجد الكنيسة الكاثوليكية وتعزيز أنشطتها في دولة فلسطين.

بحق  ويشتمل االتفاق على اعتراف رسمي من قبل الكرسي الرسولي بدولة فلسطين، واعترافا  
ير المصير والعيش بحرية وكرامة في دولته في تقر  ،غير القابل للتصرف ،الشعب الفلسطيني

 رؤية تحقيق السالم في المنطقة وفقا   دعم االتفاقية، خالية من آثار االحتالل. كما المستقل
إلى جنب في سالم وأمن على  ن تعيشان جنبا  يالدولتين اللت وعلى أساس حلّ  ،للقانون الدولي
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ين بتضمنه ألحكام جديدة تتعلق بوضع . ويعزز االتفاق العالقة بين الطرف1967أساس حدود 
 .176فلسطين الخاص كمهد للديانة المسيحية وأرض الديانات السماوية

  مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، في ذكرى اليوم العالمي للتضامن ذكرت
أسرى في سجون  205استشهد ما يقارب  1967 سنةأنه ومنذ مع ضحايا التعذيب، 

 .177التحقيق خاللم نتيجة التعرض للتعذيب منه 73االحتالل، 

  ألغت أمستردام خططا  خاصة باتفاق توأمة مع تل أبيب ألن بعض األعضاء في مجلس المدينة
 تش نيوزو عارض الفكرة على خلفية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. وأفاد موقع د

Dutch News ير الن الهولندي اإلخباري بأن العمدة ايبرهارد فان دEberhard van der Laan 
 .178أنها لن تؤيد هذه الرابطة ،اكيينواالشتر  ،والخضر ،العمل :سحب الخطة بعدما أعلنت أحزاب

 27/6/2015السبت، 

  ت إلى تغيير السياسة التي نفتالي بين ،حزب البيت اليهودي، وزير التعليم اإلسرائيلي رئيسدعا
: "إن السلطة الفلسطينية ومصر تشجعان استمرار الحرب تنتهجها "إسرائيل" تجاه قطاع غزة قائال  

، إلى السعي لمبادرة القناة العبرية الثانية معلقاء في  ،تبين دعاعلى القطاع ألنها ال تهمهم". و 
 .179القطاع مقابل وقف تعاظم قوة الفصائل المسلحة إعماردولية تشمل 

  مر بار ليفو اإلسرائيلي ع الكنسيتقال عضو Omer Bar-Lev  في تصريحات لصحيفة معاريف
ن افنت بين الكثبان الرملية في غزة، ونتنياهو ويعلون عاجز العبرية إن حالة الردع اإلسرائيلية د  

 .180عن الرد على حماس

  ية األولى في الذكرى الهجر  ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نائبقال
تحدة بشأن العدوان على غزة، أهم من تقرير تقرير األمم الم نإ ،لمعركة العصف المأكول

 المعركة شرعي في خالل سالح وسلوك المقاومة رأى أنألنه  Goldstone Reportولدستون ج
 .181اإلسرائيليمواجهة اآللة الحربية لالحتالل 

  رئيس أساقفة سبسطية الروم  ،المطران عطا هللا حنا اإلسرائيلي االحتاللمنع جيش
مصادرة جيش االحتالل ألراضي  المحتلة، من المشاركة في فعالية ضدّ األرثوذكس في القدس 

 .182، حيث استدعاه للتحقيقفي الخليل كنيسة بيت البركة

 28/6/2015، األحد

  السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه إذا لم توافق حركة حماس حتى يوم  رئيسأكد
فإنه سيلجأ إلى إدخال  ،ديدةعلى االنضمام إلى حكومة وحدة وطنية ج 29/6/2015اإلثنين 
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 ،في مقابلة خاصة مع قناة العربية ،تعديل وزاري على حكومة رامي الحمد هللا. وقال عباس
ليس لدي مانع في تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع، بشرط أن يكون برنامجها "

 .183"وأن يلتزم به كل وزير من أعضائها ،السياسي هو برنامجنا

 إضرابه الليلة بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات أنهى "خضر عدنان  إن واد بولسقال المحامي ج
اإلسرائيلية إلطالق سراحه في الثاني عشر من الشهر المقبل"، كما أكد نادي األسير الفلسطيني في 

إن  ميقال المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالو  أن عدنان "أنهى إضرابه الليلة".له  بيان
 .184من أجل التوصل إلى االتفاق" رات المصرية وجهات أخرى مختلفة بذلت جهودا  "المخاب

 عن اعتقال ناشط من حركة حماس في غزة، بتهمة نقل أموال  شفت النيابة العامة اإلسرائيليةك
سلحة للقطاع من مصر عبر لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وكذلك نقل أ

 .185األنفاق

 29/6/2015اإلثنين، 

  التي كانت في و  ،3اإلسرائيلي أنه سيطر على إحدى السفن التابعة ألسطول الحرية  الجيش علنأ
، أن عملية السيطرة على السفينة كانت بناء له في بيان ،طريقها إلى قطاع غزة. وأوضح الجيش

 .تمت بالمياه الدوليةعملية السيطرة  أنّ و  ،اإلسرائيليةلقرار من الحكومة 
ناطق باسم الحملة األوروبية لكسر الحصار عن قطاع غزة رامي عبدو إلى حدوث ال وأشار

التي على متنها الرئيس التونسي السابق و ، االتصاالت وتشويش على سفينة ماريانفي انقطاع 
دعا عبدو السويد للتدخل العاجل و . المنصف المرزوقي والنائب في الكنيست باسل غطاس

 .186اريان التي تحمل علمهالضمان سالمة ركاب السفينة م

 ن رسالة المتضامنين على إهنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،  إسماعيل قال
وكشف وجه  ،اعتراضه من رغمبالحقق أهدافه المهمة  هنوا  قد وصلت غزة،  3أسطول الحرية 

تيالء على "القرصنة الصهيونية" باالسـاالحتالل وأعاد حصار غزة إلى الواجهة. وندد هنية ب
3أسطول الحرية 

187. 

  المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن
على  كيلومترا   ثالثينر إقامة سياج أمني فاصل يبلغ طوله اقر  (Cabinet كابينيت)السياسية واألمنية 

كد نتنياهو أن أو مدينة إيالت وحتى مطار تمناع.  من اعتبارا   ،امتداد الحدود اإلسرائيلية األردنية
 .188دن أو بالمصالح القومية للمملكةالسياج سيقام داخل األراضي اإلسرائيلية ولن يمس بسيادة األر 

 اتفاقية مع الحكومة اإليطالية، وذلك خالل اجتماع اللجنة الوزارية  11 وقعت الحكومة الفلسطينية
 .189في مقر وزارة الشؤون الخارجية برام هللا الفلسطينية اإليطالية المشتركة،
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  دعت حركة حماس في بيان لها، إلعادة صياغة تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة
وطالبت  .2014لمجلس حقوق اإلنسان حول العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة صيف 

جراء باإلدانة الصريحة والواضحة لالحتالل لمنعه اللجنة من  الوصول إلى مسرح الجريمة لمعاينته وا 
مالحظة فنية على التقرير، مشيرة إلى أنها  21التحقيق المهني والقانوني السليم. ووضعت الحركة 

"مالحظات أولية لحين الحصول على الترجمة العربية الرسمية للتقرير التفصيلي والنتائج التي 
 .190لألصول" ا  أجل الرد على كافة البنود وفق من ،يتوصل إليها مجلس حقوق اإلنسان بالخصوص

  ،"قالت حركة حماس إن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها
بمحاولة فرض إمالءاتها والتفرد في هذا األمر. وذكر الناطق باسم الحركة  فتحمتهمة حركة 

اآلن هو بعض االتصاالت التي في بيان صحفي، أن "كل ما جرى حتى  ،سامي أبو زهري
من أوهامها الخاطئة بأنها تملك الشعب  ا  انطالق ،حاولت فتح من خاللها فرض إمالءاتها

 .191الفلسطيني، ومن حقها أن تقرر منفردة ما تشاء في الشأن الفلسطيني"

  أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أن المشاورات مع حركة حماس لتشكيل
. وأكد األحمد أن كل الفصائل موافقة على ة وصلت إلى طريق مسدود حتى اآلنالوحد حكومة

 .192عدم جديتها بتشكيل حكومة الوحدةن مواقف حماس تعكس إاألحمد  قالتشكيل الحكومة. و 

 ال تجري مفاوضات سياسية مع حركة يعلون "إن إسرائيل  هقال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي
أو  ،نسيق معها حول إعادة إعمار قطاع غزة يجري عبر األمم المتحدةأن الت ا  حماس"، موضح

 .193كما نفى وجود أي مفاوضات مع حماس حول اإلفراج عن األسرى السلطة الفلسطينية.

 يعلون النقاب عن أن حكومته تشترط تقديم المساعدات  هكشف وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي
 .194المساس بالدروز في جنوب سورية بامتناعهم عن ،الطبية للمسلحين السوريين

  د من خطورة األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، بع المنظمات األهلية الفلسطينية بكةشحّذرت
رئيس  ،وقال خليل أبو شمالة مضي عام على الحرب اإلسرائيلية، واصفة  إياها بـ"المأساوية".

نية في قطاع غزة تتدهور بشكل "األوضاع اإلنسا، ومدير مركز الضمير لحقوق اإلنسانالشبكة، 
متسارع وغير مسبوق، على كافة األصعدة، نتيجة تداعيات الحرب اإلسرائيلية األخيرة والحصار 

 .195المتواصل"

  موظفا   137من إجمالي عدد موظفيها الدوليين البالغ عددهم  %85األونروا أن  وكالةأعلنت، 
مل وفق عملية تتم على مراحل وتستمر والذين يعملون بعقود قصيرة األجل سينفصلون عن الع

2015/ سبتمبر حتى نهاية أيلول
196. 
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  مجموعات مروان القواسمة وعامر أبو عيشة مسؤوليتها عن عملية إطالق  -أعلنت كتائب القّسام
النار على سيارة للجنود الصهاينة قرب مفرق "شيفوت راحيل" بين مدينتي نابلس ورام هللا، 

صابة ثالثة آخرين ائيليجندي إسر وأسفرت عن مقتل   .197وا 

  وقع الرئيس األمريكي باراك أوباما قانون يفرض على الواليات المتحدة االعتراض على الدول
أو مقاطعة  المستعمراتوالشركات األجنبية التي تنتهج مقاطعة البضائع اإلسرائيلية المصنوعة في 

 .198"إسرائيل"

 30/6/2015، الثالثاء

  محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه  يةنفلسطيالسلطة الأعلم رئيس
بما يفسح "كلف رئيس الوزراء رامي الحمد هللا بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، 

 .199"المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة

  نريد حكومة من خالل توافق  سى أبو مرزوقمو حماس حركة ل عضو المكتب السياسيقال"
ذا  من برنامج سياسي مطروح فوثيقة الوفاق الوطني كافية ألن تكون برنامجا   كانوطني جامع، وا 

 :سياسيا  جامعا  إذ وقع عليها الجميع". وقال بعد لقائه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري
فلسطينية، حيث الوضع األمني غير مستقر جزئيا ، "توافقنا على حّل المشاكل في المخيمات ال

 .200عن طريق الحوار والبعد عن استخدام السالح والعنف"

 دخلوا  إسرائيليا   231 إلى إسرائيل ]الفلسطينية[ "أعادت السلطة :قالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة
إلى أن النظر اعة ذالمناطق الفلسطينية عن طريق الخطأ أو بدون التصاريح الالزمة". ولفتت اإل

 .201والسلطة الفلسطينية يجري على قدم وساق" "التنسيق األمني بين إسرائيل

  ّإسرائيليين ال  قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن محاوالت تنفيذ العمليات ضد
أكثر ، و 2015تتوقف للحظة، وأن الشاباك والجيش اإلسرائيلي أحبطا عشرات العمليات منذ مطلع 

فإن "حقيقة عدم إدانة السلطة الفلسطينية  نتنياهو . وبحسب2014من مئتي محاولة منذ مطلع 
نما المجتمع الدولي كله"  .202لهذه العمليات يجب أال يقلق إسرائيل فحسب، وا 

  ّاتهم وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون السلطة الفلسطينية بالتحريض، وأن ذلك أدى إلى شن 
إخراج هذه العمليات إلى حيز التنفيذ بواسطة تنظيم  أهداف إسرائيلية، وأنه تمّ  ة ضدّ عمليات مسلح

وأن هذه األموال  ،إلى الضفة الغربية حماس في تركيا. وادعى يعلون أن حماس تنقل أمواال  
 .203من أجل تنفيذ عمليات ؛مصدرها إيران
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  حول وجود مباحثات أردنية نفت مصادر رسمية أردنية صحة ما نشر في الصحافة اإلسرائيلية
 .204األقصى لإلسرائيليين والسياح"إسرائيلية "إلعادة فتح مساجد الحرم القدسي والمسجد 

  في الواليات المتحدة  كنيسة المسيح المتحدةقررتUnited Church of Christ (UCC)  مقاطعة
. وقرر المجمع يليةاإلسرائ المستعمراتأو لديها عالقات تجارية مع  ،الشركات التي تقدم خدمات

الكنسي العام لكنيسة المسيح المتحدة في اجتماع عقد في مدينة كليفالند في والية أوهايو، 
قرار  أيدو  .1967 سنةسحب االستثمارات من الشركات التي تعمل في المناطق المحتلة 

 .205عن التصويت 38وامتناع  ،124مندوبين، مقابل معارضة  508المقاطعة 

  الفرنسية لالتصاالت إلى اتفاق مع شركة بارتنر اإلسرائيلية الستعادة عالمتها  انجأور توصلت شركة
، في إطار سعيها إلنهاء خالف دبلوماسي بعد اتهامها لهاالتجارية، بحسب ما أعلنت في بيان 

نحو مليون يورو ) 90نحو  وستدفع أورانج ."إسرائيل"بالرضوخ لضغوط على صلة بحملة مقاطعة 
في  "إسرائيل"الر أمريكي( الستعادة السيطرة المباشرة على عالمتها التجارية في مليون دو  100

2025غضون عامين، والتي كانت بارتنر تستخدمها بموجب عقد ترخيص يستمر حتى 
206. 
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