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 يوميات فلسطينية
  2015تموز/ يوليو 

 1/7/2015األربعاء، 

  ياسر تنحية  قررأنه  لمنظمة التحرير الفلسطينيةعباس اللجنة التنفيذية الرئيس محمود أبلغ
 .1بسبب "تقصيره في أداء مهامه"لمنظمة لسر اللجنة التنفيذية أمانة  منعبد ربه 

 تكليف رامي الحمد هللا ة محمود عباس السلطة الفلسطيني سرئيقرار  في حركة حماس رأت
 على اتفاق المصالحة". وقال الناطق باسم الحركة ا  تعديل وزاري على الحكومة "انقالببإجراء 

 .2"عديالت وزارية غير متوافق عليها"إن الحركة ترفض قرار عباس بإجراء ت سامي أبو زهري

  ع الجيش والشرطة اإلسرائيليينن معن قيام جهاز الشاباك بالتعاو  إسرائيلية مصادرأعلنت 
قة نابلس خالل الشهرين تابعة لحركة حماس في منط ،فلسطينيا   40 يبلغ عددها باعتقال شبكة

 .3الماضيين

  رئيس الشاباك يورام كوهينقال Yoram Cohen   على عدد طرأ  %50بنسبة  سنويا   إن ارتفاعا
وقال إن عدد العمليات بلغ . 2012 نةسمنذ  ضّد "إسرائيل" ما سماه "عمليات اإلرهاب الشعبي"

أن القفزة الكبيرة حدثت خالل الحرب مشيرا  إلى ، 2014في  1,834مقابل  ،2011عملية في  683
 .4غالبيتها من حماس ،خلية 130إحباط نحو  2014على غزة. وحسب أقواله، فقد جرى في 

  وداعش ليس فقط  ،على حدودنا "اإلرهاب يدقّ  إنالحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  رئيسقال
نَّما أيضا  في مصر وقرب رفح، أي على طول حدودنا". وأضاف  نتنياهو قبالة هضبة الجوالن، وا 

"إننا شركاء مع مصر ومع دول كثيرة أخرى في الشرق األوسط وفي العالم في النضال ضّد 
سالمية وحركة حماس هي وأضاف أن إيران وتنظيم الدولة اإل ، كما"اإلرهاب اإلسالمي المتطرِّف

 .5التي ترعى اإلرهاب

 أريوت هيردين "أسود األردن"، تأسيس كتيبة خاصة باسم أعلن الجيش اإلسرائيلي"" 
Oriot Heerden 6لحماية حدودها مع المملكة الهاشمية. 

 المستعمراتإنها لن تتصدى لحمالت مقاطعة  لها، في بيان ،يةمريكقالت وزارة الخارجية األ 
وقال  .يلية في الضفة الغربية المحتلة حيث أن "هناك فرقا  بين إسرائيل واألراضي المحتلة"اإلسرائ
واضح أن  مريكية المتعاقبةإن مواقف اإلدارات األ John Kirbyجون كيربي  باسمها الناطق

 .7االستيطان غير شرعي
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  سفينة لى لحقوق اإلنسان إن عملية استيالء البحرية اإلسرائيلية ع األورومتوسطيقال المرصد
السويدية في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واالعتداء بالصعق على أفراد طاقمها، يمثل  ماريان

التي ال تكترث بالقانون الدولي ومعاهداته، وال تلقي باال   ،صورة من صور الغطرسة اإلسرائيلية
لمسالمين الذين قدموا إلى اإلفراج الفوري عن النشطاء ا "إسرائيل"لحقوق اإلنسان. ودعا المرصد 

 .8إلى غزة لتقديم المساعدة اإلنسانية

  دونم من أراضي بلدة العيسوية  600القدس نير بركات بمصادرة االحتالل في أمر رئيس بلدية
 .9قدس "بشكل مؤقت ألغراض البستنة"شمال ال

 2/7/2015الخميس، 

 المصري عاموس جلعاد الرئيس يةنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلرئيس الهيئة السياسية واألم دّ ع 
عبد الفتاح السيسي بأنه "الزعيم القوي"، الذي يبذل قصارى جهده في محاربة اإلرهاب الديني. 

"إن داعش يرغب في طرد حماس من غزة؛ ألنه  عبري،مقابلة مع موقع واال ال في ،وقال جلعاد
من التعاون مع داعش،  حماس غير منزعجة"، لكنه عاد وقال إن "يعتبر حماس منظمة معتدلة

 .10ألن لهما أعداء مشتركين"

  ما زعمته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية حول عالقة  زياد الظاظا حماس حركةفي رفض القيادي
أن حركته "ال عالقة الظاظا . وأكد اإلسالمية الحركة بمسلحي "والية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة

 .11"وال إيجابا   دولة عربية أو إسالمية في العالم، ال سلبا  لها وال تتدخل في الشؤون الداخلية ألي 

  إلذاعة اإلسرائيلية العامة: "في أعقاب االعتداءات ل، أرييه درعيقال وزير االقتصاد اإلسرائيلي
قوات األمن المصرية في سيناء، يجب على إسرائيل والدول العربية المعتدلة تشكيل  اإلرهابية ضدّ 

: "من الحري بمصر واألردن ودول الخليج قائال   ب اإلسالمي". وأضافتحالف لمحاربة اإلرها
 .12المعتدلة، أن تدرك ضرورة التعاون مع إسرائيل في هذا المجال"

  الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي أن الجيش اإلسرائيلي قرر الموافقة على كل طلبات مصر  القناةذكرت
مسلحين على صلة بتنظيم داعش بشن هجمات قيام ، بعد عزيز قواتها في شبه جزيرة سيناءبت

 .13على القوات المصرية شمال سيناء

  استشهدوا  فلسطينيا   22أصدره مركز أحرار لألسرى وحقوق اإلنسان، أن  إحصائيذكر تقرير
آخرين على األقل خالل النصف األول من العام الجاري في القدس والضفة  2,456واعتقل 

، لقدسفي ا كان التقرير أن النصيب األكبر من االعتقاالت وجاء في .48وقطاع غزة وأراضي 
 .14معتقال   538 بـ، تتبعها الخليل ا  فلسطيني 752بلغ عدد المعتقلين منها  حيث
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  إندبندنت صحيفةذكرت Independent إبرام تمّ  البريطانية أنها اطلعت على تقرير جاء فيه أنه 
، دوالر(مليون  6.26 )نحو ماليين جنيه إسترليني أربعة"إسرائيل" بقيمة لـبريطانية صفقة لبيع أسلحة 

 بالرغم من إمكانية استعمالها ضدّ ، 2014على قطاع غزة في صيف  خالل أسابيع من العدوان
الموافقة على تصدير عشرات الشحنات العسكرية بما فيها قطع غيار لطائرات  تمّ وقد المدنيين بغزة. 

 .15دوانبال طيار، وصواريخ جو أرض، بعد الع

 3/7/2015الجمعة، 

 أن التعديالت الوزارية على حكومة  حركة حماس موسى أبو مرزوقلعضو المكتب السياسي  أكد
خالل مقابلة تلفزيونية مع قناة القدس الفضائية، إن أي  ،وقال أبو مرزوق التوافق فاقدة للشرعية.

بالحكومة طالما لم تتم ال اعتراف "و ،الرجوع فيه لحماس تعديل على الحكومة يجب أن يتمّ 
 .16استشارتنا"

  قال الناطق باسم األجهزة األمنية اللواء عدنان الضميري إن العشرات من حركة حماس في الضفة
"ال نعتبرها حملة.. هاي مسؤوليتنا الوطنية للحفاظ على السلم األهلي  قائال :اعتقلوا، وأضاف 

أيد عابثة تريد أن تجر مدننا وقرانا وفلسطين واالستقرار الداخلي والحفاظ على أمن بلدنا من أي 
يعمل هدنة في غزة وفوضى في نحن لن نسمح ألحد تحت أي شعار كان أن  ..بالكامل إلى الدمار.

 .17"الضفة

  "حذرت حركة حماس من تداعيات ما وصفته بـ"حملة االعتقاالت المسعورة والممارسات الال وطنية
في هذه الحركة ورأت  ا وعناصرها في الضفة الغربية.من مؤيديه مئةالتي استهدفت أكثر من 

الحملة "المسعورة" تصعيدا  خطيرا  يقوض جهود المصالحة ويهدف إلى تحقيق التعاون األمني بين 
الناطق وأكد  مع االحتالل الصهيوني لضرب بنية المقاومة وتصفيتها. السلطة الفلسطينيةأجهزة 

لن تفلح في كسر  ،العميلة"التي وصفها بـ" ،ت هذه األجهزةرساأبو زهري أن مماباسم الحركة سامي 
 . 18أو إضعاف مشروع المقاومة ،شوكة حركة حماس

  ّع وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة عطاءات بناء لعدد من المشاريع الحكومية بأكثر وق
. وتشمل الغربية()الضفة  للمحافظات الشمالية مليون دوالر( 52.8)نحو  مليون شيكل 200من 

 .19مشاريع تأهيل مرافق حكومية أخرى، و الصحةو  التربية والتعليم تييع لصالح وزار العطاءات مشار 

  اقترح نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي إيلي بن دهانEli Ben-Dahan  إبعاد منفذي العمليات
، بن دهان قالألبد. و الفلسطينيين وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى، من فلسطين المحتلة، إلى ا

 .20يليت شاكيد دراسة هذا االقتراحإنه طلب من وزيرة العدل إ، إلسرائيليةذاعة ااإل في حديث مع
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  اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن  حقوقتبنى مجلس
باكستان تأييد ونال القرار الذي اقترحته  .2014العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة صيف 

بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الواليات المتحدة، كما من دولة،  45
 .21بينها الهند وكينيامن امتنعت خمس دول عن التصويت 

 4/7/2015السبت، 

  استنكرت حركة حماس اتهامات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لها بالتورط في
فت قوات الجيش والشرطة المصرية، في محافظة شمال سيناء، األربعاء الهجمات التي استهد

، إن "اتهامات له حدث الرسمي باسم الحركة، في بيانوقال سامي أبو زهري، المت .1/7/2015
 .نها تصريحات "فئوية"ا  ن الصحة"، و المالكي ادعاءات كاذبة ال أساس لها م

كتائب وقال أبو عبيدة، المتحدث الرسمي باسم ، القسام أي عالقة لها بالهجمات كتائبنفت كما 
 لة، ال غيرها، وأجندتنا داخلها".، "إن جهتنا ومقصدنا هي فلسطين المحتله القسام، في تصريح

وزارة الخارجية نفت ما نسب إلى الوزير رياض المالكي من تصريحات حول أحداث سيناء إال أن 
 .22ودور حركة حماس فيها

  بأعمال  قائما   صائب عريقاتبتكليف  قرارا   محمود عباس طينيةالسلطة الفلس رئيسأصدر
 .23أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  أفيجدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا"رئيس حزب هاجم
الي. وقال ليبرمان إن "اندالع التي قال إنها لن تستطيع البقاء حتى نهاية العام الح ،وحكومته

حماس في الوقت بحرب جديدة في قطاع غزة هي مسألة وقت ليس إاّل، إسرائيل اآلن مرتبطة 
 .24إسرائيل"بالذي كانت فيه حماس مرتبطة 

 5/7/2015األحد، 

 باالعتداء على  في الضفة الغربية ، أجهزة األمن الفلسطينيةلها في بيان ،اتهمت حركة حماس
لالعتقال  ا  برام هللا رفضوأهالي معتقلين سياسيين خالل اعتصام ُنّظم  واطنينالمعشرات 
 .25السياسي

  قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األحمد: "ال مصلحة لنا في التحريض على حماس
يتدخل في الشؤون الداخلية ألي  أو فصيال   في مصر، ونحن نعتبر أي فلسطيني سواء كان فردا  

نعتبر ذلك ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية، ونحن نثق بالسلطات المصرية التي تجري دولة، 
فتح أو في منظمة ولم يصدر أي اتهام منا في حركة  تحقيقاتها في هذه الجرائم أن تقول كلمتها.
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 التحرير الفلسطينية أو في السلطة لحركة حماس بأنها متورطة في أحداث سيناء". وأضاف
 .26جزء من فلسطين وكل ما يجري فيها بأدق تفاصيله يهمنا ونتابعه": "غزة األحمد

  جنديا  ممن شاركوا في العدوان األخير على قطاع  322قال الجيش اإلسرائيلي في بيان له، إن
من المصابين، أصبحوا  جنديا   177عترف الجيش في بيانه بأن ا غزة أصيبوا بإعاقة دائمة. و 

جنود بإعاقات كاملة  8االعتراف بإصابة  ، في حين تمّ %20معاقين بدرجة إعاقة أكثر من 
 جنديا   73، و%19-10نسب إعاقة ما بين  جنديا   72. كذلك أعطي %100وصلت نسبتها إلى 
 .27ا زالت طلبات أخرى لإلعاقة قيد الدراسةم، بينما %9بنسبة وصلت إلى 

  ومصر  "إسرائيل"ز التعاون بين ليبرمان إلى تعزي أفيجدوراإلسرائيلي السابق  الخارجيةدعا وزير
ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومنحه كافة اإلمكانيات في ما وصفها بحربه على 

 .28التورط في سيناء "إسرائيل"كما أكد أنه من المحظور على  ،اإلرهاب في سيناء

 يد لسكة القطار صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية االحتالل في القدس على مسار جد
ة جيلو جنوبا  وبين منطقة جبل المشارف عمر الخفيف، يشق شمال المدينة إلى جنوبها ويربط بين مست

كم، باإلضافة إلى  19.6شمال القدس المحتلة، كما يمر بأحياء استيطانية في القدس المحتلة بطول 
تلبيوت، مع وجود ة مر عمستكم يصل إلى المنطقة الصناعية في  3المصادقة على خط فرعي بطول 

 . 29غرب جنوبي القدس –المالحة ة عمر مستدراسة إلضافة تفرع آخر يصل إلى 

  أصدر مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره النصفي
وذكر أن  .2015 سنةحول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خالل النصف األول من 

وبلغ عدد المباني  .2,156أكثر من كان شهيدا ، وعدد المعتقلين  23 بلغعدد شهداء النصف األول 
باإلضافة  ،بركسا   40و ،مبنى 131حو ن في القدس واألغوار والمناطق المصنفة جهدمها  التي تمّ 
شجرة في  9,440ن اقتلعت جرافات االحتالل والمستوطنين ما يزيد عكما  .من آبار المياهعدد إلى 

 .30الضفة الغربية

 إسرائيليون أن الهند تعُد مشروعا  مع "إسرائيل" لتطوير صواريخ ومنظومة دفاعية.  ولونؤ مس كشف
ممارسات  وشدد المسؤولون أن امتناع الهند عن التصويت في مجلس حقوق اإلنسان ضدّ 

 .31بين الدولتين"نقطة تحول دراماتيكية وتاريخية" في العالقات  عدّ "إسرائيل"، يُ 

 6/7/2015اإلثنين، 

  بإعادة جثث  يعلون هموشي دفاعالرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير كّل من تعهد
 .32"إسرائيل"وهدار غولدن للدفن في  نديين المختطَفين، في قطاع غزة، شاؤول آرونالج
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  إنهاء االنقسام الفلسطيني وصلتعزام األحمد إن "خطوات  فتحقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
شار وأ حماس وعراقيلها أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية".إلى طريق مسدود بسبب شروط حركة 

"المشاورات توقفت، بين اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  إلى أناألحمد 
 .33طنية"للحوار مع حماس والجهاد اإلسالمي، حول تشكيل حكومة الوحدة الو 

  هزة أمن حملة االعتقاالت التي تشنها أج مة الفلسطينية في لبناناستنكر تحالف فصائل المقاو
، والتي طالت اعتقال قيادات وكوادر وعناصر من حركة حماس السلطة في الضفة الغربية

، أن في بيان صحفي ،التحالف دّ من األسرى المحررين. وع وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعددا  
 .34مته، وتقدم خدمة مجانية لالحتاللهذه االعتقاالت تمثل طعنة للشعب الفلسطيني ومقاو 

  وزير األشغال العامة واإلسكان الفلسطيني، "إن إسرائيل وافقت على إدخال مواد نةالحسايقال مفيد ،
زة، خالل الحرب األخيرة على قطاع غ ا  وحدة سكنية تهدمت كلي 663البناء الالزمة إلعادة إعمار 

مكتب األمم المتحدة أن السلطات الفلسطينية واإلسرائيلية و الماضي". وأوضح الحساينة صيف العام 
 .35توصلت التفاق حول آلية إدخال مواد البناء، دون أن يكشف طبيعة هذا االتفاق لخدمات المشاريع

  وس والهجرة على خطة بلورتها سلطة تسجيل النفلفان شالوم يساإلسرائيلي صادق وزير الداخلية
مستخدم من األردن في مجال الفندقة في مدينة إيالت. وبموجب هذه  1,500وتقضي بتشغيل 

على أن يعودوا إلى  ،المستخدمون األردنيون على تأشيرة دخول يومية إلى إيالت سيحصلالخطة 
 .36في األردن بعد انتهاء يوم عملهممنازلهم 

  تشكيل وحدة كوماندو جديدة تحت قيادة لواء نكوت يز آغادي  اإلسرائيليقرر رئيس هيئة األركان
 .37االحتياط لسالح المظليين

  أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أن قطاع غزة يدخل عامه
آالف الوحدات و لم يبدأ بعد،  2014صيف في خالل العدوان  "إسرائيل"إعمار ما دمرته  فيماالثاني 

ا يزالون م %70إلى أن أكثر من الخضري  شاروأ ية ما زالت ركاما  ودمارا .والتجمعات السكن
من مصانع غزة متعطلة  %80أن و ، %50 إلى وصلمعدل البطالة  وأن، يعيشون تحت خط الفقر

 .38بشكل كلي أو جزئي

 قوانين تحظر نشاط منظمة  األمريكيتين تبنى مجلسا النواب التابعان لواليتي بنسلفانيا ونيويورك
 .39"ـ"بي دي أسب "إسرائيل" المعروفة اختصارا   المقاطعة الدولية ضدّ 
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 7/7/2015الثالثاء، 

  غزة قطاع لمأساة  العالم إلى وضع حدّ ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،خالد مشعلدعا
نهاء  العاصمة جرى بعضها في  ،، وكشف عن لقاءات مع أطراف أوروبية ودوليةالحصاروا 
ونفى مشعل وجود تحركات من حماس باتجاه  .بهدف دفع جهود إعمار القطاع ،دوحةالالقطرية 

أو هدنة طويلة  ،هدنة طويلة األمد مع االحتالل، وقال إن حماس لم تطرح أي مشروع سياسي
 .2014في صيف جل تثبيت وقف إطالق النار الذي جرى أمن هي ن الجهود التي تتم ا  و  ،المدى

وتعزيز  ،تكمن في تثبيت الشعب الفلسطينيالغربية لضفة قال مشعل إن أجندة حماس في او 
حركة فتح والسلطة  مشعل وحثّ  ومقاومة االحتالل. ،والحفاظ على الوحدة الوطنية ،صموده

أن االستقواء بالعامل الخارجي أو انتظار  على اإلسراع بخطوات المصالحة، مؤكدا  الفلسطينية 
 .40والمطلوب شراكة في قرار الحرب والسلم ،المصالحة ولن يحقق ،المتغيرات اإلقليمية غير مقبول

  إن فرنسا تراجعت عن مبادرتها السياسية الرامية يفلسطينالخارجية القال رياض المالكي، وزير ،
إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس األمن إلعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين 

نهاء االحتالل اإلسرائيليو"إسرائ سرائيليةيل" وا   .41، مرجحا  أن يكون السبب ضغوطا  أمريكية وا 

  قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن قطاع غزة ما زال
 . 42بعد أن اتضح أن مؤتمر إعادة اإلعمار لم يكن سوى خدعة كبيرة""، عماراإلينتظر إعادة 

 لتي تمارسها السلطة ضد كوادر وأبناء الحركة في قالت حركة حماس إن حملة االعتقاالت ا
الضفة الغربية، تأتي في سياق مشروع منظم يهدف إلى استئصالها وتصفية مشروع المقاومة، 

في  ،الحركةذكرت و  للتعاون األمني. وتركيع الشعب الفلسطيني خدمة ألمن االحتالل، وتجسيدا  
وأشارت الحركة  .عتقال ما يزيد عن المئتي معتقلا  تمّ  يوليوأنه منذ الثاني من تموز/  بيان لها،

 .43ين يتعرضون لعمليات تعذيب قاسيةأن معظم المعتقل إلى

  في قطاع غزة، مبادرة  "جيش اإلسالم"، القيادي السلفي المقرب من تنظيم صالحأطلق عصام
 ،صالحوقال  لحل األزمة بين المجموعات "السلفية" من جهة وحركة حماس من جهة أخرى.

لتحكيم العقل "تشكيل لجنة وساطة بين الطرفين  إنه تمّ  ،الل مؤتمر صحفي عقده في غزةخ
 .44"والشريعة

  ّلألسرى  "التغذية القسرية"قانون  صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي على إجراءات لتسريع سن
 .45عضوا   50 وعارضه ،قانونالعضو كنيست مشروع  53الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وأّيد 

 أنه ال يمكنه تولي  بنيامين نتنياهو ليةسرائياإلحكومة الاإلسرائيلية رئيس  العلياالمحكمة  أبلغت
 .46ي إلى جانب منصبه كرئيس للحكومةمنصب وزار 
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 ه مع دولة فلسطينتلحصول على نص االتفاق الذي وقعل إسرائيليا   طلبا   الفاتيكان ت دولةرفض ،
2015خالل حزيران/ يونيو 

47. 

 قال روبرت بايبر Robert Piper،  منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التابع
إن "الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى االنتشال من هذه الدورة المستدامة من  ،لألمم المتحدة

رة يعن "القلق المستمر بشأن استمرار صعوبة الوضع اإلنساني وبطء وتبايبر وأعرب  األزمة".
 .48إعادة اإلعمار في قطاع غزة"

 8/7/2015األربعاء، 

 حماسطلبت من  "إسرائيل"أن  عن كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ،
. 2014على قطاع غزة صيف  العدوانعبر وسيط أوروبي، اإلفراج عن جنديين وجثتين لديها منذ 

هذا الموضوع، وأبلغت الوسيط أنها لن تبدأ على  وأفاد مشعل أّن حماس امتنعت عن تقديم أي ردّ 
أي شكل من التفاوض في شأن ما لديها من أسرى إسرائيليين، وبشأن عددهم وأحوالهم، موتى 

عن أسرى  "إسرائيل"كانوا أم أحياء، أو تقديم أي معلومة في هذا الخصوص، قبل أن تفرج 
 .49اليطش ةاإلفراج عنهم بموجب صفق فلسطينيين تحتجزهم، بعد أن تمّ 

 "التي يرأسها  ،رفعت محكمة العدل العليا الفلسطينية الحجز على أموال مؤسسة "فلسطين الغد
رئيس الوزراء السابق سالم فياض، وذلك بعد نحو أسبوعين على قرار النائب العام الفلسطيني 

 .50بالحجز على أموال المؤسسة بشبهة استخدام المال السياسي

  طلب االستئناف المقدم من النيابة العامة، وصادقت على قرار ينية الفلسطردت محكمة االستئناف
ا يزال يتمتع مائب محمد دحالن غير صحيحة، ألنه أن محاكمة الن رأتمحكمة الفساد التي 

 .51كونه نائبا  في المجلس التشريعيبالحصانة 

  العدو أن يعلم  "على الصديق قبل ،رسالة وجهت إلى االحتالل اإلسرائيلي في ،كتائب القسامقالت
 أن أوراَق معركة العصف المأكول واستحقاقاتِّها ال تزال مفتوحة، وعلى رأسها ملف األسرى".

عن دخول صاروخين جديدين للخدمة العسكرية لدى ، الناطق باسم القسام ،أبو عبيدةوكشف 
اآلخر تيمنا  بالشهيد محمد أبو شمالة، في حين يحمل  SH أس أتش القسام، يحمل األول الرمز

اروخين "يحمالن مواصفات تيمنا  بالشهيد رائد العطار، مشيرا  إلى أن الص A "أي" الرمز
 .52"متطورة

  امرأة وفتاة  139للدراسات إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت  فلسطينقال مركز أسرى
2015سنة من  األولىست األشهر الفي فلسطينية 

53. 
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 نه بعد مرور عام على العدوان المدمر على إبيير كرينبول  اونرو وكالة األالمفوض العام ل قال
إن  ،في بيان صحفي ،كرينبولالقطاع "فإن األسباب الجذرية للنزاع ال تزال غير معالجة". وقال 

"اليأس والعوز والحرمان من الكرامة الناتجة من الحرب، التي دارت في العام الماضي وعن 
 .54لألشخاص العاديين في غزة"الحصار أصبحت واقع الحياة بالنسبة 

  باستخدام  طفال   164قتلت أن "إسرائيل"  عن العالمية للدفاع عن أطفال فلسطينكشفت الحركة
ن مدير عام وبيّ  .2014صيف  في طيار، خالل عدوانها على قطاع غزة دون من لطائراتا

مات اإلسرائيلية، قتلوا بشكل مباشر جراء الهج 547طفال  من أصل  535أن  الحركة خالد قزمار
 .55عاما  أو أقل 12منهم  %68أعمار نحو 

 ال  مظلما  ينتظر األجيال القادمة في قطاع غزة في ظلّ بالدولية إن مستق قالت منظمة أوكسفام 
 ،في بيان صحفي لها ،ت المنظمةنوبي .اإلسرائيليبعد مرور عام على عدوان  السائدةاألوضاع 

ولضمان حدوث التنمية المطلوبة  ،ل لمنع حدوث مواجهة أخرىأنه لم يبذل من الجهود إال القلي
 .56به االنهيار االقتصادي الذي حلّ ليستعيد قطاع غزة عافيته بعد 

 جمات اإلسرائيلية على أعدت منظمة العفو الدولية خريطة رقمية على شبكة اإلنترنت توثق اله
الحرب وكشف انتهاكات  ، وتهدف إلى إمكانية المحاسبة عن جرائم2014صيف في قطاع غزة 

مدير "برنامج الشرق  ،وقال فيليب لوثر وتحمل الخريطة اسم "منصة غزة". حقوق اإلنسان.
إن "منصة غزة هي أوسع سجل للمعلومات للهجمات  ،األوسط وشمال أفريقيا" في المنظمة
 ،لى غزة، وتظهر هذه المنصة الهجمات اإلسرائيلية ع2014اإلسرائيلية على قطاع غزة في العام 

 .57يوما ، إضافة إلى الدمار الذي خلفته" 50هجوما  خالل  500,2والتي بلغت أكثر من 

  أطباء بال حدود منظمةأعلنت Doctors Without Borders  أن غالبية المصابين جراء العدوان
عالج من المنظمة "هم من ا زالوا يتلقون الموالذين ، 2014في صيف اإلسرائيلي على غزة 

 .58"األطفال

 9/7/2015الخميس، 

  محمود عباس باستدعاء سفير دولة فلسطين لدى تشيلي عماد جدع  يةفلسطينال السلطةأمر رئيس
نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن حيث  .عن الصهيونيةعلى خلفية ما نسب إليه من تصريحات 

يهود سوى مجرد الصهيونية وجدت كي تسيطر على العالم، وما الوطن القومي لل"السفير قوله إن 
قررت مجموعة من المثقفين "، وقال: "بروتوكوالت حكماء صهيون"لـتطرق السفير كما  ،"غطاء

والممولين اليهود تأسيس الحركة الصهيونية، رغبة في إنشاء وطن قومي لليهود، ولكن في 
 .59"الحقيقة، كان هدفهم تقديم الدعم لخطة اليهود في السيطرة على العالم
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  القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، عن إقامتها لبرج أعلنت سرايا
متر من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي  500أمتار، على بعد  عشرةبارتفاع  "مراقبة"

 .60، لرصد تحركات آليات وجنود الجيش اإلسرائيليقطاع غزة

  المكثفة" من وجود جهود وصفها بـ يل النقاب عنكشف القيادي في حركة حماس صالح البردو"
وفتح  ،أجل تثبيت اتفاق وقف إطالق النار بين المقاومة واالحتالل مقابل رفع الحصار عن غزة

نشاء الميناء والمطار ،المعابر عادة اإلعمار. ،وا  ونفى البردويل وجود أي مفاوضات من أجل  وا 
 .61هدئة جديد أو أي مفاوضات سياسيةاتفاق ت

 بريكسالدول مجموعة ختامي لزعماء دعا البيان ال BRICS والصين ،والهند ،وروسيا ،)البرازيل، 
في ختام اجتماعهم في مدينة أوفا الروسية، "إسرائيل وفلسطين إلى استئناف  ،فريقيا(إوجنوب 

الدولتين، وقيام دولة فلسطينية متصلة األطراف  المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى إقرار حلّ 
، عاصمتها القدس الشرقية، وتعيش جنبا  إلى جنب مع إسرائيل، في حدود متفق وقابلة للحياة

بريكس معارضتها ال". وأبدت مجموعة 1967بها دوليا ، على أساس حدود عام  ومعترفعليها 
 .62"لي المتواصلللنشاط االستيطاني اإلسرائي"

  ة المواطنْين اإلسرائيليْين اللذين اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إننا نعمل على إعاد الوزراءقال رئيس
اجتازا الجدار الحدودي إلى غزة، ونعتبر حماس مسؤولة  عن سالمتهما. ولقد عّينُت الكولونيل احتياط 

عّني للعمل على تنسيق النشاطات المتعلقة بهذه القضية  شخصيا   مندوبا   Lior Lotanليئور لوتان 
مردخاي، يوآف  غزة وقطاع الغربية لحكومة في الضفةقال منسق أعمال او  واالتصال مع العائالت".

ن حركة حماس تحتجز أحدهما، وهو رجل  مواطنين إسرائيليين موجودان حاليا  "إن  في قطاع غزة، وا 
من سكان  ،عاما   29يبلغ من العمر  ،Avraham Mengistu من مواليد إثيوبيا يدعى أفراهام منغيستو

 .63"أشكلون )عسقالن(

 الموجهة  "48فلسطين "يقضي بحظر قناة  ن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان أمرا  أصدر وزير األم
لحاق ضرر بسيادة إسرائيل، وا عطاء السلطة إلن أسمح ب". وقال أردان 1948فلسطينيي ل

 .64"الفلسطينية أي حضور في أي مكاٍن بإسرائيل

  نسبة ب 2014سنة ة في هدمها في النقب بذريعة كونها غير مرخص عدد البيوت التي تمّ ارتفع
 فقد تمّ  ليةسرائياإلتقرير نشرته وزارة األمن الداخلي . وحسب ما جاء في 2013 سنةمقارنة ب 54%
خالء  2014في  . كما طرأ ارتفاع في 2013مبنى في  697مبنى في النقب، مقابل  1,073هدم وا 

، 2014بناية في  718دم ه عدد المباني التي هدمها أصحابها بعد تسلمهم ألوامر الهدم، حيث تمّ 



 2015 يوليو/ تموز______ _____________________________________________________

 11       ونة للدراسات واالستشاراتمركز الزيت               

بحجة  ،دونم من األراضي العربية 12,982بتدمير  "إسرائيل" كما قامت. 2013في  376مقابل 
2013دونم في  500,7مقابل تدمير  ،زرعها بشكل غير قانوني

65. 

 10/7/2015الجمعة، 

 الحصار لن يطول، وبفضل  ،قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"
الجهود الفلسطينية الكبيرة التي تُبذل على عدة صعد واتجاهات، سيزول ونقترب من مرحلة 

نهاء الحصار، وذلك دون ثمن سياسي". "ال نريد الذهاب إلى حرب  قائال   وأضاف هنية االنفراج وا 
ودعمها لمواجهة  ،العليا]هي[ جديدة مع االحتالل اإلسرائيلي، ونسعى إلبقاء كلمة المقاومة 

 .66خاطر، ورفع الحصار، ودعم سكان القطاع"الم

  أعلنت كتائب القسام أن تحرير األسرى "بات مسألة وقت". وفي تسجيل مصور بعنوان "حرية
حديثه لألسرى "إن اليوم  موجها   ،الناطق باسم القسام ،أبو عبيدة قالاألسرى، مسألة وقت فقط"، 

 .67ى"الذي سترون فيه نور الحرية، بات أقرب من أي وقت مض

  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون إن "إسرائيل" لن تفاوض "حماس على األسيرين
. ونقلت القناة العاشرة عن يعلون قوله "إننا نعتبرهم حالة إنسانية "المحتجزين لديها في قطاع غزة

ن يعلون وأشارت القناة إلى أ ويجب أن يفرج عنهم ألجل ذلك، لن نتعامل مع حماس ولن نفاوضها".
 .68أفراهام منغيستوأبلغ هذا الكالم شخصيا  إلى عائلة األثيوبي المفقود في غزة 

 "ألف معلم  150الذي يضم نحو  ،ذكرت صحيفة معاريف، إن اتحاد المعلمين في "إسرائيل
 ومعلمة، وّقع مؤخرا  على وثيقة دولية تدعو لمقاطعة المستعمرات المقامة في الضفة الغربية.

ن العالمي الذي حيفة إلى أن الوثيقة تمت صياغتها استعدادا  لمؤتمر اتحاد المعلميوأشارت الص
وبرر اتحاد  في أوتاوا في كندا. 20/7ومن المقرر أن يعقد في  ،سنواتأربع  يعقد مرة واحد كل

المعلمين اإلسرائيليين توقيعه على هذه الوثيقة بأنه جاء لتالفي صيغة أكثر تطرفا  ضّد 
انت بعض منظمات المعلمين الدولية )على رأسها منظمتي المعلمين في بريطانيا "إسرائيل" ك

 . 69فريقيا( تسعى لتمريرها في المؤتمرإوجنوب 

 ن إ ،حتفال لمناسبة يوم القدس العالمي، في انصر هللاحسن اللبناني حزب هللا قال األمين العام ل
وتقدم نفسها على أنها جزء من إسرائيل هي أم اإلرهاب وأصله، وهي ارتكبت جرائم حرب، "

وتفتن  ،يناءاإلرهاب، إسرائيل المنافقة تدعي دعم مصر في مواجهة أحداث س مشروع الحرب ضدّ 
ال تستطيع أن تكون مع فلسطين إال إذا كنت مع ": نصر هللا وقال. "بين مصر وغزة وحماس

مل الوحيد المتبقي لتحرير إيران وال يمكن أن تكون عدوا  إليران ومع فلسطين، ألن إيران هي األ
ونحن ال نقول  ،قيل إن طريق القدس يمر في جونية"أنه في الماضي نصر هللا وذكر  ."القدس
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ذلك ألننا لسنا طالب سلطة أو هيمنة، ولكن طريق القدس يمر في القلمون والزبداني والحسكة 
 .70"والسويداء، ألنه إذا ذهبت سورية ذهبت فلسطين وضاعت القدس

  إسرائيل"للمكتب المركزي اإلسرائيلي لإلحصاء أن المبادالت التجارية بين المغرب و ريرتقأفاد" 
 هانفس، مقارنة مع الفترة 2015ة األولى من سنة تشهر السخالل األ %66.67 بنحو سجلت نموا  
من  هانفسمليون دوالر في الفترة  11.2مليون دوالر، مقابل  16.8حيث بلغت ، 2014من سنة 

 .71ماليين دوالر 4.6مليون دوالر، وصّدر  4.10حيث استورد المغرب ما قيمته ، 2014سنة 

 11/7/2015السبت، 

 ون الخارجية في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن أزمة موظفي قطاع غزة ؤ أكد مسؤول الش
 إن حركته وضعت شرطا   الحركة. وقال أبو مرزوق أخالقية ضدّ  هي إحدى أدوات الحرب الال

 .72ضية الموظفينوحدة وطنية أن تتعامل بإنصاف وعدالة مع قألي حكومة 

  على صدور  عاما   11نه بعد مرور إمنظمة التحرير الفلسطينية دائرة شؤون المفاوضات في قالت
 "إسرائيل"الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الرافض لجدار الفصل العنصري الذي تقيمه 

من الجدار فيما  %62أقامت  "إسرائيل"ن إ، فالقدس ا شرقيعلى أراضي الضفة الغربية، بما فيه
لها،  في تقرير ،دائرة شؤون المفاوضات وأشارت من المزمع إقامته. %28قيد اإلنشاء و %10أن 

طول الجدار المخطط هو إلى أن ت شار وأ ،من مسار الجدار داخل الضفة %85يمر  إلى أنه
 .73مك 323 بلغالذي ي 1967وهو يمثل ضعف خط حدود  م،ك 712

  ألمح وزير األمن العام اإلسرائيلي جلعاد أردان إلى أن اإلسرائيليين المفقودين في غزة جنديان في
عدم  "إسرائيل"اإلسرائيلي. وقال أردان في مقابلة مع القناة العبرية الثانية، أنه يتوجب على  الجيش

سرائيليين اللذين وصفهما اإلفراج عن األسرى وممارسة الضغوط على حركة حماس إلعادة اإل
وأشار أردان إلى أنه لم يكن يعرف أن  ، وذلك قبل أن يتراجع عن تصريحاته."جنديان"بأنهما 

 .74اإلسرائيليين محتجزين لدى حماس في غزة قبل اإلعالن عن ذلك رسميا  

  قّررت وحدة التحقيقات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، إحالة ضابط مسؤول في الجيش إلى
من أسباب دعوة الضابط المسؤول عن وحدة الدبابات التي تواجدت شمال  واتضح أنه .تحقيقال

، أن الضابط أمر الوحدة بقصف عيادة في 2014عدوان في صيف قطاع غزة المحاصر خالل ال
 .75حي الشجاعية بعد أن ُقتل جندي من ذات الكتيبة بنيران قّناصة المقاومة الفلسطينية في غزة

  لكاليستكا موقعذكر Calcalist نتيجة ن الضرر الذي سيلحق باالقتصاد اإلسرائيلي أسرائيلي اإل
مليار شيكل  40ومليون دوالر(  397)نحو  مليار شيكل 1.5من الممكن أن يتراوح بين المقاطعة 

 .76في السنةمليار دوالر(  5.10)نحو 
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 12/7/2015األحد، 

  في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن القيادي
وذلك وقبل أن ينتهي أمر التمديد اإلداري الحالي.  ،من االعتقال اإلداري شهرا   11بعد  ،عدنان
 .77يوما   55عن الطعام استمر  خضر إضرابا   خاض الشيخأن بعد 

  ن باب ينبغي لنا م، "عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ياسر عبد ربهقال
تطوير كفاحنا في المستقبل أن نعترف صراحة، بأن خطتنا السياسية منذ  آفاقالمراجعة التي تفتح 

 .78"ن، قد فشلت فشال  ذريعا  وتاما  )اتفاق( أوسلو حتى اآل

 رئيس اللجنة الرباعية الدولية السابق، هو  ،أن توني بلير كشف مصدر مسؤول في حركة حماس
 .79اإلسرائيليةحكومة الرى بين حركته و الوسيط في قضية تبادل األس

  قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة وزارية مصغرة لبحث مشروع قانون
الذي طرحه و  ،قبل المصادقة عليه في لجنة التشريعات الحكومية ،إعدام األسرى الفلسطينيين

 .80للتصويت عليه "اتنسرائيل بيإ"من حزب  Sharon Galشارون غال  عضو الكنيست

 ني يصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون األساسي الذي قدمه النائب ب
بالدولة القومية للشعب  "إسرائيل"والذي ينص على تعريف  ،من الليكود Benny Beginين جب

لرؤيا  السالم وفقا  قراطية تقوم على مبادئ الحرية والعدالة و و اليهودي إلى جانب كونها دولة ديم
 . 81متساوية تمنح جميع مواطنيها حقوقا   "إسرائيل" أنويؤكد مشروع القانون  ."إسرائيل"أنبياء 

 13/7/2015اإلثنين، 

  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمانة سر اللجنة  ،عريقات صائبتسّلم
 .82مة في رام هللابه، في مقر المنظالتنفيذية للمنظمة من ياسر عبد ر 

  حذرت حركة حماس من استمرار حملة االعتقاالت الواسعة التي تمارسها أجهزة السلطة بحق
ودعت  أنصارها، مؤكدة أن استمرارها قد يضطر الحركة التخاذ مواقف إلنهاء هذه الحملة.

إلى  في تصريح للناطق باسمها سامي أبو زهري، األطراف العربية والفصائل الفلسطينية ،حماس
تحمل مسؤولياتها لوقف حملة االستئصال التي تتعرض لها الحركة في الضفة، لتجنب المزيد من 

 .83التدهور والتداعيات على الساحة الفلسطينية

 سيوفر الدعم لضباط  اإلسرائيلي غادي آيزنكوت إن الجيش ركان الجيش اإلسرائيليقال رئيس أ
يادة طبية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الجيش الذين يجري التحقيق معهم بشبهة قصف ع

2014خالل العدوان على قطاع غزة في صيف 
84. 
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 14/7/2015الثالثاء، 

  اتهم النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر رئيس هيئة مكافحة الفساد
التقرير السنوي في أعقاب تسليم النتشة ؛ وذلك الفساد الحكومي بممارسةالنتشة  الفلسطينية رفيق

ذلك "فسادا  سياسّيا  دستورّيا  يستوجب  ا  عادّ لرئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد،  2014سنة لللهيئة 
 .85اإلدانة"

  على أن حكومة الحمد هللا فشلت في القيام  سامي أبو زهري حماسحركة  باسمشدد الناطق
وتورطت في أبشع عملية  ،أهل غزة حكومة انفصالية مارست التمييز ضدّ قال إنها بمهامها، و 

بعد أن حرمت أكثر من أربعين ألف عائلة فلسطينية من حقها في الراتب  ،تجويع في المنطقة
حكومة ظل في غزة هي  عن وجودهللا  تصريحات رامي الحمدأبو زهري  دّ وع تحت دواعي فارغة.

 .86محاولة لتبرير فشله وتقصيره تجاه غزةبأنها 

  حركة فتح أسامه القواسمي، في بيان صحفي، إن حكومة رامي الحمد هللا،  باسمقال المتحدث
من أجل تحقيق األهداف التي أوكلت إليها، وفي المقابل بذلت حماس كل  مضنيا   بذلت جهدا  

 .87جهد ممكن لوضع العراقيل أمامها ومنعها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بقرار مسبق

 ة حماس موسى أبو مرزوق بعقد اإلطار القيادي المؤقت عضو المكتب السياسي لحرك طالب
وقال أبو مرزوق إن  الفلسطينية؛ للنظر في كل الملفات على الساحة الفلسطينية. التحريرلمنظمة 

ونّبه أبو مرزوق إلى أن اللجنة التنفيذية . في عقد اإلطار القيادي مصلحة فلسطينية راجحة
 .88ونات الفعل الفلسطينيلمنظمة التحرير لم تعد جامعا  لكل مك

  على األسير الفلسطيني ضرار  حكما   اإلسرائيلية في مدينة بئر السبعأصدرت المحكمة المركزية
 .89، بعد إدانته بتطوير صواريخ ضمن نشاطه في حركة حماسعاما   21 بالسجنأبو سيسي 

 يران النووي بينتوقيع االتفاق  إنرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  قال  الدول الغربية وا 
نه سيعمل كل ما بوسعه لكبح مطامح إيران النووية. وقال أب متعهدا   ،تاريخيةله أبعاد  ،سيء

التي ستمكنها من  ،إن إيران ستتلقى بفضل هذا االتفاق اآلالف من مليارات الدوالراتنتنياهو 
رهابها في المنطقة والمعمورة جمعاء  .90مواصلة عدوانها وا 

  صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين أن خمسة عشر أسيرا  كشف تقرير 
 . 91الشاباك جهازيعيشون في زنازين العزل االنفرادي بقرار من 

  1948فلسطيني  حادثة عنصرية ضدّ  231ذكر مركز مناهضة العنصرية في فلسطين المحتلة أنه وثق 
 .92ا  عنصري ا  حادث 161 تدشه 2014سنة وأوضح المركز أن  .ةالجاري سنةالالل خ
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  دعا األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون الفلسطينيين في قطاع غزة الذين لديهم معلومات
إلفصاح عن مصيرهما او  ،عن المواطنين اإلسرائيليين المفقودين إلى نشر هذه المعلومات

بان كي مون يدعو إلى  وحالتهما الصحية. وقال الناطق بلسان األمين العام للمنظمة األممية إن
 .93اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلعادة االثنين إلى ديارهما

  التي لم يسبق لها  ،أوباما على أن اإلدارة األمريكية ستواصل جهودها األمريكي باراك الرئيسشدد
 ،وستواصل كذلك العمل على تطوير عالقاتها مع دول الخليج "،إسرائيل"من ألتعزيز  ،مثيل

 .94جماعات إرهابية مثل داعش م منأ ،قدراتها على مواجهة التهديدات سواء من إيران وتعزيز

 لصالح الدفعات الفصلية للمخصصات االجتماعية  سنةال هالثاني لهذ إسهامهاد األوروبي خصص االتح
غزة. قطاع في الضفة الغربية و  مدقعا   التابعة للسلطة الفلسطينية إلى العائالت الفلسطينية التي تعيش فقرا  

ممول من قبل  مليون دوالر( 15)نحو  مليون يورو 13.6إلى مبلغ صل ي الذي اإلسهام اتسيير هذ وتمّ 
 وحكومة إسبانيا بقيمة مليون يورومليون دوالر(  13.9)نحو مليون يورو  12.6االتحاد األوروبي بواقع 

 .95اسغ، عبر ما يسمى بآلية بيمليون دوالر( 1.1)نحو 

 15/7/2015، األربعاء

  وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل العاصمة السعودية الرياض في زيارة
 .96ى منذ ثالث سنوات، تستغرق يومينرسمية هي األول

  أدت إلى  ،عن وجود لقاءات سرية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليموقع واال العبري كشف
 .97لجانبين على أن تستمر هذه اللقاءاتالتوصل إلى ما وصفها بـ"التفاهمات" بين ا

  حقائب. 5-4أنه سيكون هناك تعديل وزاري، سيشمل  هللا امي الحمدر  الفلسطيني الوزراءأكد رئيس 
، وقال: "ليس للحكومة غزةحركة حماس على تمكين الحكومة من أداء مهامها في هللا  الحمد وحثّ 

 .98ن يديرها هي حكومة ظل بقيادة الظاظا"وم ،وجود فعلي في غزة من ناحية سياسية أو حكومية

  بركة إلى وضع "استراتيجية فلسطينية لبنانية عربية"؛  يحماس في لبنان عل حركةدعا ممثل
لمواجهة مخاطر إجراءات األونروا، مطالبا  الحكومة اللبنانية بتسهيل إقامة اعتصامات شعبية 

لى التمسك بحق العودة وتفعيل وكالة األونروا. لالجئين على الحدود الفلسطينية اللبنانية، تأكيدا  ع
وحذر بركة من خطورة تنفيذ القرارات األخيرة الصادرة عن وكالة األونروا، وتقليصها خدماتها 

 .99اإلنسانية والتعليمية والصحية واالجتماعية واإلغاثية، تجاه الالجئين الفلسطينيين

 بمشاركة وحدات من الجيش اعتقل، نه إ ،له في بيان ،قال جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي
خلية عسكرية مكونة من خمسة أعضاء تابعة لحركة فتح، قاموا بسلسلة هجمات  ،اإلسرائيلي
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شمال غرب مدينة  ،دولييف عمرةبالقرب من مست 19/6/2015عسكرية من بينها هجوم نفذ في 
صابة آخر ،القدس  .100وأدى إلى مقتل إسرائيلي وا 

  قوبة اإلعدام على أسرى فلسطينيينمشروع قانون يسمح بفرض ع للكنيست العامة الهيئةأسقطت. 
"إسرائيل  ، جميعهم منأعضاء ستةفيما أيده  ،عضو كنيست 94وصوت ضّد مشروع القانون 

 .101تنا"بي

  صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون أساسي ينص على تعريف
 .102لقومية للشعب اليهودي"ـ"الدولة االمؤسسة اإلسرائيلية ب

  على إعادة النظر في أسعار الطاقة الموردة لقطاع غزة لتتواكب مع المصري وافق مجلس الوزراء
، والخاص بزيادة أسعار بيع الطاقة 2014لسنة  1257الزيادات المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 

ارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلعادة هيكلة لخطة وز  وفقا   ،لمدة خمس سنوات الكهربائية تدريجيا  
 .103التعريفة الكهربائية

 المعروفة باسم  يةسرائيلاإل كشفت وثيقة سرية أمريكية النقاب عن أن وحدة الكوماندوس البحري
المستشار األمني للرئيس  ،، هي من اغتالت العميد محمد سليمانShayetet 13 "13شييطت "

2/8/2008طئ مدينة طرطوس السورية في السوري بشار األسد، عند شا
104. 

 16/7/2015الخميس، 

  الفلسطينية محمود عباس إلى التفكير بإطار دولي لحل الصراع العربي  السلطةدعا رئيس
 .105رى مع إيران لتسوية ملفها النووياإلسرائيلي على غرار نجاح مفاوضات الدول الكب

  طينية صائب عريقات ما تناقلته وسائل اإلعالم التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس اللجنةنفى عضو
سرائيليين كبار، ووقف  "اتصاالت سرية"العبرية عن  جارية منذ شهور بين مسؤولين فلسطينيين وا 

توجه السلطة إلى مؤسسات األمم المتحدة، مؤكدا  مضي القيادة في رام هللا بخطواتها الثابتة نحو 
المنظمة لقواعد القانون الدولي وحقوق اإلنسان مساءلة االحتالل ومحاسبته على خروقاته 

 .106الفلسطيني
  دعوة  صالح رأفتو انتقد عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف

عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اإلطار القيادي في المنظمة إلى 
ن إوقاال ن المأزق السياسي والوطني الحالي، االجتماع لدراسة الوضع الفلسطيني والخروج م

 .107في شرعية المنظمة الدعوة تتضمن تشكيكا  
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  في عدمبمراجعة قرارها  فاتو بنسوداللمحكمة المدعية العامة الجنائية الدولية  المحكمةأمرت 
 فيإلى قطاع غزة  متوجها  الذي كان و الحرية، التحقيق في الهجوم اإلسرائيلي الدامي على أسطول 

 .108، بحجة أنها "ارتكبت أخطاء"2010 سنة

 17/7/2015الجمعة، 

  ترأسه رئيس المكتب السياسي وي يزور السعودية الذي ،حماس عن لقاء وفد الحركة حركةكشفت
وولي عهده األمير محمد  ،بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،خالد مشعل

 .109بن سلمانوولي ولي عهده األمير محمد  ،بن نايف

  ال توجد أي قوة في األرض يمكن " المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيسنائب قال
لها أن تتجاوز المقاومة على فلسطين، وحماس أصبحت العبا  إقليميا  وأساسيا  بالمنطقة وبوابة 

ر وبناء إلى أن غزة على مشارف إنهاء الحصاالنظر . ولفت هنية "أصيلة للقضية الفلسطينية
عادة اإلعمار؛ ألن الجميع يخشى االنفجار مجددا    .110ميناء وا 

 لتهنئته  محمود عّباسرئيس السلطة الفلسطينية ب ومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهورئيس الحك اتصل
 قالإن نتنياهو ف اإلسرائيليةحكومة البحسب بيان صادر عن مكتب رئيس و  .الفطربحلول عيد 

 .111"يين يريدون السالم واالستقرارإن اإلسرائيل"لعّباس 

  وجهت رسالة تعليمات تسيبي حوتوفيلي العبري أن نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي  الوانشر موقع
وذلك لوضع البلدة القديمة من القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك  ،جديدة لموظفي الوزراء

 .112"لإسرائيلـ"على برامج زيارات الدبلوماسيين الغربيين 

 18/7/2015السبت، 

  أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن األزمة بين حركة حماس والسعودية شهدت
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى الرياض. وأكد أن  زيارةانفراجة كبيرة بعد 

لمساعدات اإلنسانية االنفراجة السعودية تعني إعطاء الحرية للمؤسسات السعودية الشعبية بتقديم ا
 أربع أشخاص كد أن السعودية أفرجت خالل الزيارة عنأو  للفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.

إن البردويل وقال  "إثر سوء تفاهم" في السعودية. أشهرمن حماس كانوا موقوفين منذ عدة 
 .113في دعم المصالحة السعودية ستلعب دورا  

 موقع أبو مطيبق العسكري تحام عدد من أفرادها كشفت كتائب القسام عن تفاصيل عملية اق
ضمن فيلم حمل  ، وذلك2014في صيف قطاع العلى  عدوانخالل السرائيلي شرق قطاع غزة اإل

 .114اسم "خلف الخطوط"
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 زالت  أكدت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية أن الدول المحيطة بسورية ما
ن السوريين إلى أراضيها، وذلك بالرغم من سوء األوضاع الالجئين الفلسطينيي دخولمستمرة بمنع 

األمنية في سورية، وبالرغم أيضا  مما قد يعرض حياة الالجئين الفارين من الحرب والحصار 
 .115لخطر الموت

 19/7/2015األحد، 

  ّرت ست سيارات في شمال مدينة غزة، تعود أربع منها لقياديين في كتائب القسام، واثنتان  ُفجِّّ
 ،إياد البزموقال  جهة مسؤوليتها عن حملة التفجيرات. يين في سرايا القدس. ولم ُتعلن أيّ لقياد

ن األجهزة األمنية أوقفت عناصر مشتبه بضلوعها إ ،المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني
 في التفجيرات.

م "األيـادي اآلثمـة"، أنهما لـن تتهاونـا فـي مالحقـة مـا أسـموه سرايا القدسو  كتائب القسامأكدت كما 
"إن هـــذه  ،فـــي بيـــان مشـــترك لهمـــا ،وقالـــت الكتائـــب والســـرايا التـــي اســـتهدفت مركبـــات المجاهـــدين.

، وهــو التســاوق مــع االحــتالل وخدمــة أهدافــه، وأن األدوات واحــدا   ا  نــاألفعــال اإلجراميــة تحمــل عنوا
 .116المأجورة المنّفذة تضع نفسها في مربع الخيانة"

  عن اعتقال خلية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية، مسؤولة عن  سرائيليةاإل السلطاتأعلنت
في إسرائيليين، بما في ذلك عملية قتل مستوطن وجرح ثالثة آخرين  تنفيذ عمليات ضدّ 

 .117، عند تقاطع شفوت راحيل جنوب نابلس29/6/2015

 بأن هناك اتفاقا   التي زعمتو" ،ما ورد في وكالة أنباء فارس "بشكل مطلق"حركة حماس  تنف
قال . و ]في اليمن[ سعوديا  حمساويا  على مشاركة المئات من مقاتلي حماس في عاصفة الحزم

الحركة تؤكد أن هذه مجرد أكاذيب؛ فال القيادة " إن الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري
تهدف إلى  وال حماس يمكن أن تفكر في مثل هذا األمر، وهذه األكاذيب ،السعودية طلبت ذلك

 .118التشويش على زيارة حماس الناجحة إلى السعودية ومحاولة التحريض على الحركة"

  إن عدد األسرى الفلسطينيين  لها، في بيان ،األسرى والمحررين الفلسطينيين شؤونقالت هيئة
ات، أصحاب المؤبد من أسيرا   480بينهم آالف أسير وأسيرة،  6 نفي سجون االحتالل زاد ع

هيئة بقلق إلى مضاعفة الوأشارت  .أمهات متزوجات 5منهن  ،أسيرة 24و ،نوابوثمانية 
، ارتفع العدد 2013في نهاية  إداريا   أسيرا   145فمن  ؛االعتقال اإلداري ثالث مرات خالل سنتين

حالة مرضية في سجون االحتالل  1,500وأوضحت الهيئة أن  .2015 في سنة أسيرا   484إلى 
 .119شهداء 109قد وصل إلى  1967 سنةوأن عدد الشهداء األسرى منذ ، حالة صعبة 18منها 
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  سلطات االحتالل اإلسرائيلي باستخدام "القوة غير المبررة" هيومن رايتس ووتش اتهمت منظمة
إضافة إلى استخدام التهديد  ،عاما   11العتقال أطفال فلسطينيين تصل أعمار بعضهم إلى 

عن تفاصيل تتعلق "بعمليات  لها، تقريرفي  ،منظمةال تتحدثو  إلجبارهم بالتوقيع على اعترافات.
لقاء  ،اعتقال مسيئة" لستة أطفال. وأشار التقرير إلى أن قوات االحتالل "قامت بخنق األطفال وا 

واستجوابهم في غياب آبائهم أو  ،وتهديدهم ،وضربهم أثناء االحتجاز ،القنابل الصاعقة عليهم
 .120محاميهم، كما أخفقت في إخطار آبائهم بمكانهم"

 20/7/2015اإلثنين، 

  ن ما سمي من تسريبات حول إ مرزوق أبوموسى  حماس حركةعضو المكتب السياسي لقال
حيث أن سياسة  ؛زيارة قيادة حماس للسعودية هو جهل بطبيعة التغيرات الكبيرة في المنطقة

يات المتحدة مراجعة تحالفاتها القديمة، والتغييرات التي طرأت على أولويات مصالحها كثيرة، الوال
أغضبت الكثيرين في المنطقة وأعطت فرصة آلخرين، في حين ظلت حماس االستثناء من لقد 

ستبقى بوصلة حماس  على أنأبو مرزوق كد وأ هذه السياسية، وأبقت عداوتها للحركة قائمة.
مع  هاحافظ على عالقاتتسأنها ، و لقدس، وتحرير فلسطين أساس استراتيجيتهامتجهة إلى ا

 .121الجميع

 إن مقاطعة محاكم االعتقال اإلداري  ؤون األسرى والمحررين عيسى قراقعقال رئيس هيئة ش"
المثول أمام هذه المحاكم  إداريا   أسيرا   480ستتسع ابتداء من مطلع آب/ أغسطس المقبل برفض 

 .122اكم صورية وشكلية وال تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة"باعتبارها مح
  شاؤول آرونقالت كتائب عز الدين القسام، بمناسبة مرور عام على أسر الجندي اإلسرائيلي 

"اليوم يتجدد األمل لألسرى بالحرية القريبة، فيما يبقى  ،إلسرائيلية على قطاع غزةا عدوانخالل ال
بقى عاجزا  رغم استخدامه كل ما يملك من وسائل استخباراتية، من العدو في حيرة من أمره، وسي

 . 123األسير"ه أي معلومة عن جنديِّ  إلىالوصول 

  قدم عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي نيسان سلوميانسكيNissan Solomianski  مشروع
عيد اعتقالهم الذين أ  ،قانون جديد أمام الكنيست يهدف لمضاعفة أحكام أسرى صفقة وفاء األحرار

 .124اإلسرائيليين بتهمة الوقوف خلف هجمات ضدّ 

  مشروع القانون الذي قدمه عضو  ،ماسحعضو المكتب السياسي لحركة  ،الرشقعّد عزت
القاضي بفرض عقوبة مضاعفة على  ،نيسان سلوميانسكيالكنيست عن حزب البيت اليهودي 

 .125يجلب لالحتالل األمن المزعومبأنه إجرام صهيوني جديد لن  ،محرري صفقة وفاء األحرار



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 20 راسات واالستشارات            مركز الزيتونة للد        

 على تشديد عقوبة الرشق بالحجارة باتجاه المركبات،  ،صادق الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة
عاما  من السجن الفعلي، دون أن تضطر  20أعوام إلى  10بحيث يمكن أن تتراوح العقوبة ما بين 

ما يسهل القانون إدانة "راشقي الحجارة" باتجاه الدولة إلى إثبات نوايا المس بالمركبة أو ركابها. ك
17عضو كنيست مقابل معارضة  61وقد صودق على اقتراح القانون بأغلبية  مركبات الشرطة.

126. 

 الرصاص سرائيلية شرطة االحتالل بالتوقف عن استخداماإلحقوق المواطن جمعية  تطالب 
منذ  ،بينهم سبعة أطفال، يا  أبصارهمفلسطين 12بعد الكشف عن فقد  ،اإلسفنجي األسود في القدس
 .127بدء استخدامه قبل نحو عام

  وضعت زوجة أسير فلسطيني من قطاع غزة طفلين توأمين، حملت بهما عن طريق
"نطف منوية"، نجحت بتهريبها من زوجها المعتقل في أحد سجون االحتالل اإلسرائيلي. 

عبد هللا قنديل إّن  األسرى جمعية واعد المختصة بشؤونوقال الناطق اإلعالمي باسم 
أطفال عشرة  ؛ولدوا بواسطة "نطف مهربة" من داخل سجون االحتالل نحو خمسين طفال  

 .128في قطاع غزة، وأربعون في الضفة الغربية

  إنشاء  يعتزم االتحاد األوروبين إقال بيان صدر عن مجلس وزراء الخارجية األوروبيين
التي وصلت إلى طريق مسدود و  ،الم في الشرق األوسط"مجموعة دعم دولية" لتحريك عملية الس
2014منذ فشل المبادرة األمريكية األخيرة في 

129. 

  من رغم باللندن، وذلك  -أقرت األمم المتحدة منح مكانة مستشار رسمي لمركز العودة الفلسطيني
أدلة  عرضت على ممثلي الدول األعضاء في اللجنةحيث ؛ إحباط هذه الخطوة "إسرائيل"محاولة 

مشروع قرار للمجلس  "إسرائيل"قدمت  كما على عالقات مركز العودة بحركة حماس. إثباتا   ّدهاتع
ونتيجة لعدم وجود  ينص على عدم اعتماد مركز العودة الفلسطيني، ورفض التوصية الممنوحة له.

ث فشل توافق على االدعاءات اإلسرائيلية، فقد أحال رئيس المجلس مشروع القرار للتصويت، حي
دولة  13صوتت و القرار،  دولة ضدّ  16في إحراز األصوات المطلوبة لتمريره، حيث صوتت 

 .130دولة عن التصويت 18، فيما امتنعت لصالح مشروع القرار

 21/7/2015الثالثاء، 

  أعلنت النيابة العامة في الضاحية الفرنسية نانتير أنه ال وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية
كما تؤكد أرملته سهى  ،الراحل ياسر عرفات "لالغتيال" عبر السم لفلسطينياتعرض الرئيس 

عرفات. وطالب المدعي العام الفرنسي، الذي كان مسؤوال  عن التحقيق، بإغالق الملف في قضية 
لعدم صدور  االشتباه بوفاة أبو عمار مسموما ، وقدمت النيابة العامة الفرنسية قرارها النهائي نظرا  

 .131هامقرار االت
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   لها في مدينة رام هللا، برئاسة محمود عباس، وبحثت  عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا
وقال الناطق  آخر المستجدات السياسية والداخلية الفلسطينية، إضافة إلى الوضع الحركي.

 الرسمي باسم حركة فتح، عضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية جددت
وقال أبو ردينة إن مركزية فتح  .ترحيبها بالجهود الفرنسية واألوروبية الستئناف المسيرة السياسية

تبدي استغرابها من رفض حركة حماس المشاركة في حكومة وحدة وطنية بالرغم من مطالبتها 
 . 132المتكررة لهذا المطلب

 وط االحتالل على الموقع كشف موقع كتائب القسام تفاصيل جديدة حول عملية اإلنزال خلف خط
" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، والتي تمكن فيها عناصر من 16"بـالعسكري المعروف 

 .133جنود بجيش االحتالل بينهم قائد كتيبة سبعةكتائب القسام من قتل 

  اقترح تقرير لجنة لوكرLocker  دوالر(مليار  15.4)نحو مليار شيكل 59 تحديد ميزانية األمن ـباإلسرائيلية 
جراء تغييرات تنظيمية شاملة في الجيش، فيما عارضه وزير ال موشيه  دفاعللسنوات الخمس القادمة، وا 

كما توصي اللجنة بأن يقوم الجهاز األمني على ميزانيتين  "سطحيا  ومنعزال  عن الواقع". وعّدهيعلون 
في التوصيات تقصير مدة الخدمة  وجاء منفصلتين: األولى لتدريبات الجيش، والثانية لألبحاث والتطوير.

2020 سنةحتى  عامينالعسكرية للرجال والنساء إلى 
134. 

 22/7/2015األربعاء، 

  َّرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل زيارته إلى السعودية قبل أيام "خطوة على  عد
العربية  الصحيح"، مؤكدا  أن "حماس طرقت وما زالت تطرق كل األبواب االتجاهالطريق في 

واإلسالمية من أجل فلسطين"، موضحا  أن "حماس ال تستغني عن أحد، وال تخوض لعبة 
وانتقد مشعل "الصخب والمزايدة واإلشاعة" التي صاحبت زيارته إلى السعودية، ورأى  المحاور".

أن "حماس ال تالم إن طرقت باب السعودية، كما ال يجوز لومها عندما تطرق باب أي قطر 
 .135سالميعربي وا  

 عمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على ي إنه قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
أيدينا ما زالت ممدودة للسالم ": إن عباس الذهاب لالنتخابات. وأضافو السياسي،  هأساس برنامج

لعربية، ولكن ولجيراننا اإلسرائيليين، وذلك من خالل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم ا
استمرار االحتالل واالستيطان، وعدم تطبيق االتفاقات الموقعة بيننا يمثل أكبر تهديد لفرص 
تحقيق السالم، ويبدد األمل لدى شعبنا الفلسطيني الذي ينتظر العدل والحرية واالستقالل منذ 

 .136"عقود سبعةقرابة 
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 ينة حجر األساس ألول بيت دمره مفيد الحسا الفلسطيني وضع وزير اإلسكان واألشغال العامة
بدء  في حي الشجاعية شرق قطاع غزة، معلنا   2014صيف في  العدوانالجيش اإلسرائيلي خالل 

 .137عملية إعمار البيوت المدمرة كليا  

 وستستمر في  ،وما زالت ،قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في استشهاد ياسر عرفات إنها كانت
أو إجراءات قانونية  ،التحقيق، بصرف النظر عن أي تحقيقات عملها المهني الخالص في عملية

 .138أو أي قرارات قضائية في دول أخرى ،أخرى تجري خارج اللجنة

  في ندوة بمناسبة مرور عشر سنوات على  إسحاق هرتسوغقال رئيس حزب العمل اإلسرائيلي
 ،كان خطأ أمنيا  " 2005قطاع غزة، في صيف  مستعمراتقطاع غزة، إن إخالء  مستعمراتإخالء 

 .139ألنه في تلك الحالة، لم يكن باإلمكان تطبيق اتفاقيات ثنائية"

  ،قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" "قامت بإخالء مناطق في الماضي
سيطرت عليها العناصر اإلرهابية والمتطرفة، وهو ما يجعلنا نمتنع عن تكرار تلك التجربة 

"أن السالم مع الفلسطينيين ممكن في حال يكون سالما   نتنياهو رة أخرى". وأضافالخاطئة م
حقيقيا ، فمثلما يطالبنا الفلسطينيون باالعتراف بهم عليهم االعتراف بحق الشعب اليهودي بإقامة 
دولته اليهودية، وأن يوافقوا على نزع السالح في المناطق الفلسطينية، وهو ما يستوجب تواجدا  

 .140ا  إسرائيليا  بعيد المدى في هذه المناطق"أمني

  عن تشكيل لجنة تهدف إلى شرعنة البؤر يليت شاكيد إأعلنت وزيرة العدل اإلسرائيلية
االستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية، برئاسة سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليط 

Avichai Mandelblit. غربية بؤر استيطانية كثيرة لم تتم وقالت شاكيد إنه "يوجد في الضفة ال
تاحة المجال للمستوطنين  تسوية مكانتها بعد، وأنه حان الوقت إلزالة الضباب القضائي عنها، وا 

 .141فيها للتخلص من الخوف من التهديد الدائم على مجرد ملكيتهم لبيوتهم"

 ن عليه أن يتخذ ا  و  ،نهقال المجلس األوروبي للعالقات الخارجية إن االتحاد األوروبي يخالف قواني
في الضفة الغربية  "إسرائيل"وأنشطة  "،إسرائيل"خطوات أشد صرامة للتمييز بين تعامالته مع 

 .142القدس الواقعتين تحت االحتالل اإلسرائيليشرقي و 

 قال رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي Matteo Renzi ، خالل خطاب له في الكنيست
نه ال يقاطع سوى نفسه ويخون أفي مقاطعة إسرائيل ال يفهم  "أي شخص يفكِّر ،اإلسرائيلي

مر سخيف أ. فالمقاطعة هي عرف الكنيست أن إيطاليا لن تؤيد المقاطعة أبدا  يمستقبله. يجب أن 
: "يمكن عدم الموافقة على قائال   إلى االتفاق النووي مع إيرانرينزي وغير مجدي." وتطرق 
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المساومة على مستقبل إسرائيل. أمن إسرائيل هو أمننا  بدا  التسوية مع إيران، ولكنه لن تتم أ
 .143"أيضا  

 23/7/2015الخميس، 

 أي حكومة يشكلها محمود عباس من طرف  ،قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس"
وسيمثل ذلك انقالبا  على اتفاق المصالحة، وعليه أن يتحمل  ،واحد لن تحظى بأي شرعية

ن حركة حماس معنية بتشكيل أ" أبو زهري وأضاف عيات المترتبة على ذلك".المسؤولية عن التدا 
 .144حكومة جديدة ولكن ذلك يجب أن يأتي من خالل حوار وطني"

  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "إن الجانب الفلسطيني منفتح على كل األفكار
راد إنجاح هذه الجهود فعليه وقف ن الجانب اإلسرائيلي إذا أا  الهادفة إلنقاذ عملية السالم، و 

االستيطان وتنفيذ التزاماته في االتفاقيات الموقعة بيننا". وأكد عباس أن األفكار التي طرحها 
تجري مفاوضات  بأنها عباس حماساتهم و  الجانب الفرنسي تصلح كقاعدة إلطالق المفاوضات.

 .145حول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة "إسرائيل"سياسية مع 

 النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس حسن يوسف أن االستدعاءات واالعتقاالت  قال
اإلفراج عن  من رغمبالا زالت مستمرة، مالسياسية في الضفة الغربية من قبل األجهزة األمنية 

معتقل سياسي في سجون السلطة حتى  مئةلوجود قرابة  بعض المعتقلين مؤخرا  بكفالة، مشيرا  
 .146اآلن

  عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن المقاومة في الضفة الغربية قال
أنها  المحتلة ممارسة طبيعية لحق الشعب الفلسطيني في مجابهة االحتالل بكافة أشكاله، مؤكدا  

عادة الحقوق ألصحابها  .147لن تتوقف إاّل بزوال االحتالل وا 

 ة حول طلبها وساطة السعودية بينها وبين نفت حركة حماس ما تناولته بعض الصحف العربي
"الحركة تتواصل بشكل مباشر مع السلطات ، مصر. وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة

 .148المصرية، والعالقة بيننا وبين الجانب المصري جيدة، وال تحتاج إلى أي وساطة"

 عالقات بين الحكومة وشعبة صادق الكنيست اإلسرائيلي في القراءة التمهيدية على قانون ينظم ال
نائبا  في الكنيست مشروع  65ويسمح بإعادة تحويل األموال بين الجانبين. ودعم  ،االستيطان

 .149نائبا   41وعارضه  ،القانون
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  أفاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن زيارة وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعل، رئيس
آلونة األخيرة، كانت من أجل أداء مناسك العمرة، وأن المكتب السياسي، إلى السعودية في ا

 .150موقف السعودية تجاه حماس وتجاه دعم السلطة الفلسطينية لم يتغير

   والتي تعاني من "أزمة مالية  ا،ونرو األللمانحين لتمويل وكالة  عاجال   أطلقت األمم المتحدة نداء
 محذرا  نيكوالي مالدينوف  األوسطرق المنسق الخاص لعملية السالم في الشقال و  غير مسبوقة".

مليون دوالر )في  100الثغرة الحالية التي توازي  "في حال لم يتم في غضون األسابيع المقبلة سدّ 
لف طفل أ 500التي تستقبل  ،ن ال تتمكن مدارس األونرواأفهناك تهديد كبير ب… تمويل الوكالة(

 .151من فتح أبوابها" ،في سائر أرجاء الشرق األوسط

  أمام نيكوالي مالدينوفقال منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ،
أعضاء مجلس األمن الدولي، "إن دعم الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل الدولتين يتالشى". وقال إن 

والحكومة وجميع الفصائل في  الفلسطيني األمم المتحدة تقف على أهبة االستعداد لدعم الرئيس
مع اتفاق الوحدة بين  جهودها الرامية إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك تمشيا  

23/4/2014الفلسطينيين في 
152. 

   مليون دوالر لصالح استجابة  13بقيمة  جديدا   قدمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية تبرعا
ن هذا التبرع لدعم االحتياجات مليون دوالر م 3.9األونروا لألزمة السورية. وسيخصص مبلغ 

الجئ فلسطيني من سورية ممن فروا إلى لبنان، وأكثر من  45,000اإلنسانية لما مجموعه 
 . 153الجئ فلسطيني من سورية مسجلين لدى األونروا في األردن 500,15

 24/7/2015الجمعة، 

  ل حفل تخريج حماس، في كلمة ألقاها خال المركزية لحركة فتح محمد اشتية اللجنةدعا عضو
الموافقة الفورية على حكومة الجامعة العربية األمريكية نيابة عن الرئيس محمود عباس، إلى 

 .154وطنية تلتحق فيها كل الفصائل الفلسطينية وحدة

  مالية الفلسطينية أن إجمالي المنح والمساعدات المالية التي الكشفت تقارير صادرة عن وزارة
فقط مما تبحث عنه في موازنة  %24تعادل  2015 سنةاألول من تلقتها الحكومة خالل النصف 

 2015وبحسب التقارير بلغ إجمالي المنح المالية التي تلقتها الحكومة، منذ مطلع  .ةالجاري السنة
 .155مليون دوالر( 464نحو مليار شيكل ) 776.1للموازنتين العامة واالستثمارية )التطويرية( 

 ألف منتسب  25، التي تشرف عليها كتائب القسام، بمشاركة أكثر من ق مخيمات طالئع التحريرانطال
عاما . وأكدت الكتائب أن الهدف من المخيمات العسكرية تأهيل  60-15من الفئات العمرية المختلفة من 
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؛ ليكون قادرا  ومستعدا  ألداء دوره وعقليا  وبدنيا  وسلوكيا   جيل التحرير من الشباب الفلسطيني روحيا  
 .156شود في معركة التحريرالمن

  21/7/2015 فيالعبرية الثانية النقاب عن أن أجهزة األمن البريطانية اعتقلت  القناةكشفت 
من بينهم  ،وبعض المسؤولين األمنيين ،الجنرال احتياط في الجيش اإلسرائيلي عاموس يادلين

تشار األمن القومي ومس Gabi Ashkenazi جابي أشكنازيو  دان حالوتسرؤساء األركان السابقين 
 .157ثم أفرجت عنهم في وقت الحق ،إلى مطار لندن هملدى وصول ،يعقوب عميدرورالسابق 

 25/7/2015السبت، 

  أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب أزمة
 .158لصناعيجديدة مع السلطة الفلسطينية حول الضريبة المفروضة على الوقود ا

  دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى اجتماع للفصائل الفلسطينية
، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس 2011الموقعة على اتفاقية القاهرة 

 .159محمود عباس، وأخذها الثقة من المجلس التشريعي

 راحل ياسر عرفات طعنا  أمام القضاء الفرنسي بصحة قّدم محاميا أرملة الرئيس الفلسطيني ال
تقرير استندت إليه النيابة العامة في الضاحية الفرنسية نانتير، في رفضها دعوى موكلتهما بأن 

وقال المحاميان إنهما تقدما بطلب "إعالن بطالن" التقرير الذي "استند إليه  زوجها قضى مسموما .
أنه "خالل سير القضية،  المحاميان يتم تسميمه". وأضافالقضاة إلعالن أن ياسر عرفات لم 

أن ما جرى يمثل لذا عدا ظهرت عناصر جديدة كانت قد ُأخفيت عنا أو قيل لنا إنها دمرت"، 
 .160"انتهاكا  لحقوق الطرف المدني"

  الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، احتجاجا  على  الفصائلنظمت
 ر االعتقاالت السياسية التي تمارسها األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة.استمرا

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن االعتقال السياسي بحق أنصار عناصر 
 والقوانين اإلنسانية. األعرافالمقاومة في الضفة تجاوز كل 

طومان إن "التنسيق األمني بمثابة السرطان  واإلسالمية محمد الوطنيةقال المتحدث باسم القوى و 
بشأنه ولكنه لم  للقضية الفلسطينية، مبينا  أن جميع القوى الفلسطينية طالبت بإيقافه واتخذت قرارا  

 .161"يطبق وال زال قائما  حتى اآلن

 أهمية انعقاد  ،في بيان في ختام دورة اجتماعاته التاسعة ،أكد المجلس االستشاري لحركة فتح
موعده، وفق توصيات محددة حول تطبيق النظام األساسي، ليضمن في تمر العام السابع المؤ 
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دماج األعضاء والكفاءات والقيادات السابقة بمجالس حركية تضمن استمرار  فعالية األطر وا 
 .162عطائهم واالستفادة من تجاربهم

  عسكري غنمه بعد  جنود إسرائيليين وعتادلثالثة نشرت كتائب القسام قالدة عسكرية وبطاقات
 .163اشتباك وكمين في بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة قبل عام

 في  ،طالل األردنيالملقب ب ،ل قائد كتيبة شهداء شاتيال العقيد في حركة فتح طالل البالونةااغتي
 .164مخيم عين الحلوة في لبنان

  مستوى العنف الجسدي في  فلسطين إن هناك ارتفاعا   –قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
وبينت الحركة  األطفال الفلسطينيين المعتقلين من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي. الممارس ضدّ 

من األطفال  %86، أظهرت أن 2015سنة أن األدلة التي جمعتها خالل النصف األول من 
قيق، في زيادة المعتقلين تعرضوا لنوع أو أكثر من العنف الجسدي خالل عملية االعتقال أو التح

2014 سنةمقارنة ب %10بنسبة 
165. 

 26/7/2015األحد، 

 بتغيير  الفلسطينية طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق السلطة
وقال أبو مرزوق إن السلطة التي تواجه المقاومين  المصيرية. الوطنيةسلوكها تجاه القضايا 
ى االحتالل ومستوطنيه بكل قساوة وأدوات قمع عل الفلسطيني شعبالوالمحتجين من أبناء 

وسالح، ولو أدى ذلك إلى القتل، تقف متفرجة عندما يتعلق االعتداء بالمسجد األقصى واقتحامه 
ها تمخالفتهم لالتفاقات التي وقعمن رغم بالبشكل متوالي، وال تستطيع أن تحرك ساكنا  مع هؤالء 

 .166معهم

 ومثيرة للقلق  ،ونروا خطيرةاأليني التوجهات الجديدة لوكالة رئاسة المجلس التشريعي الفلسط رأت
في بيان  ،وقالت رئاسة التشريعي "سلوكها الجديد سلوك سياسي بامتياز". قالت إنالشديد، كما 

عي نقص الموارد المالية ما هي إاّل حجج واهية صحفي، إن "كل األحاديث والمبررات التي تدّ 
ن إعادة "إنتاج مشروع التوطين الذي حاولت الوكالة تنفيذه في وغير مقنعة" معبرة عن خشيتها م

 .167بداية الخمسينات، وقوبل بالرفض وقتها"

 حماس، إن زيارة وفد حماس للسعودية عضو المكتب السياسي لحركة ،قال صالح العاروري 
الوفد  إلى أن "تمت بطلب مسبق من الحركة للقاء القيادة السعودية وأداء فريضة العمرة"، مشيرا  

ووزير  ،وولي عهده ،السعودية، تاله لقاء مع الملك السعودي الملك سلمان المخابراتالتقى برئيس 
أن النقاشات تركزت حول العاروري وأوضح  الدفاع محمد بن سلمان وأركان من الدولة السعودية.

غزة،  جهود المملكة في رفع الحصار عن قطاع غزة ودعم جهود إعادة اإلعمار ومؤازرة سكان
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عن وعد قطعه لهم ولي العهد محمد بن سلمان بتقديم "دعم لغزة أفضل مما تتوقعوه  كاشفا  
 .168وتقدروه"

 وقال سرائيليعلى اليسار اإل هجوما   ،عضو الكنيست أيمن عودة ،شّن رئيس القائمة المشتركة ،
ن "اليساريين" إنه أكثر خطورة من اليمين. وذكر بأن بعض اليمينيين يهتفون "الموت للعرب" ولك

. وأشار إلى أن تأييد اليسار لدولة فلسطينية ينم عن هم أكثر من مارس "الموت للعرب" تاريخيا  
 .169تجاه العرب عنصريا   غرافية تعكس توجها  و أسباب ديم

  حول األضرار المالية المترتبة على مظاهر اإلجرام  تقريرا  اإلسرائيلية أصدرت وزارة األمن الداخلي
 حادا   ارتفاعا   2014سنة يستدل منه أن حجم هذه األضرار سجل في  "،إسرائيل" المختلفة في

 .170مليار دوالر[ 1.4مليار شيكل ]نحو  16حو نوبلغ  ،%9بنسبة 

  من  %38و ،من األدوية %32إن مستشفيات قطاع غزة تعاني من فقدان  الصحةقالت وزارة
 .171المستهلكات الطبية بسبب الحصار وا غالق المعابر

 27/7/2015ثنين، اإل 

  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل مشاركته سفارة مصر لدى فلسطين احتفالية
يونيو؛ عندما خرج  30وهي  ،ن الشعب المصري قام بمعجزةإالعيد الوطني لمصر، برام هللا: "

 ،يرةمليون إنسان دون أن يدفعهم أحد، خرجوا متطوعين ليصححوا المسار والمس 30أكثر من 
ويخلصوا البلد من الظالمية والظالم، والحمد هلل هذه المعجزة تحققت، وال قدر هللا لو لم تحصل 

 .172كل األمة العربية واألمة اإلسالمية" ،لكنا جميعا  في مهب الريح

 على أن ما ورد في بعض وسائل اإلعالم  أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد
نه قد "أالمقبل" أو  / سبتمبرينوي تقديم استقالته في شهر أيلول عباسود حول "أن الرئيس محم

ال صحة له إطالقا ،  ،أبلغ اللجنة المركزية لحركة فتح أنه سيتقدم باستقالته في المؤتمر السابع
 .173وبأنها إشاعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة"

  ا في تقديم الخدمات لالجئين، ونروا تمهد للتخلي عن دورهاألحذرت حركة حماس من أن وكالة
في بيان  ،من خالل تسريب توجهاتها بتقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين. وذكرت حماس

صحفي، أنها ترى في مثل هذا التوجهات خطوة على طريق إنهاء قضية الالجئين بتوطينهم في 
 .174المناطق التي ُهّجروا إليها قسرا  

 لوطنية الفلسطينية في رام هللا بوقف نهج المفاوضات طالبت القوى والفصائل اإلسالمية وا
السياسية مع االحتالل اإلسرائيلي بشكل نهائي، ردا  على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين. 
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االحتالل  "إننا ندعو لتوسيع المقاومة الشعبية بكل أشكالها ضدّ  ،في بيان مشترك ،وقالت الفصائل
وا عادة القضية  ،ومغادرة طريق المفاوضات العبثية ،دةومستوطنيه، ووضع استراتيجية موح

 .175الوطنية للهيئات الدولية"

 نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية سيلفان شالوم  كشفت مصادر إسرائيلية عن لقاء سري تّم بين
خالل األسبوع  ،المكلف بملف المفاوضات مع الفلسطينيين مع نظيره الفلسطيني صائب عريقات

 .176بهدف تحريك العملية السلمية ،ردنالماضي في األ

 الذي  ،"مشروع قانون اإلرهاب"ـلشؤون التشريع على ما يعرف ب اإلسرائيلية صادقت اللجنة الوزارية
 . 177األجهزة األمنية مع المنظمات اإلرهابية ونشطائها تعاملينظم طريقة 

  بلغ عدد  2015–2013 نبيقال رئيس هيئة شؤون األسرى عيسى قراقع: إنه خالل الفترة الممتدة
إصدار عقوبات عليهم من قبل المحاكم اإلسرائيلية بالحبس المنزلي  األطفال القاصرين الذين تمّ 

 .178طفال   230أكثر من 

  سعودي للتنمية قام بتحويل حمد قطان أن الصندوق الأسفير السعودي لدى مصر الأعلن
مليون دوالر شهريا ،  20بواقع  ،/ يونيو، وحزيران/ مايو، وأيارأبريل/ نيسانأشهر أقساط 

 إسهاماتمليون دوالر أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وهي قيمة  60بإجمالي 
 .179المملكة الشهرية لدعم الميزانية

 نفى مدير عمليات الوكالة في األردن روجر ديفيز Roger Davies قد  األونروا أن تكون وكالة
أن الوكالة تواجه أزمة مالية حقيقية  مبينا   ،لعام الدراسي المقبلاتخذت قرارات بخصوص تأجيل ا

مليون دوالر، وأضاف لن  101حيث تعاني من عجز مالي في ميزانيتها االعتيادية يصل إلى 
ألف طالب  500نرضى أن يكون طالب مدارس وكالة الغوث في الشارع حيث يوجد أكثر من 

 .180ألردنفي ا ألفا   120منهم  ،في الدول المضيفة

  قال نبيل أبو زنيد، سفير فلسطين في هولندا، إن محكمة الجنايات الدولية، أبلغت الحكومة
 أشارو  الفلسطينية تأجيل زيارتها التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، حتى الخريف القادم.

جرائي"  .181أبو زنيد إلى أن المحكمة أرجعت تأجيل الزيارة إلى سبب "تقني وا 

 وجود مذكرة إسرائيلية رسمية لدى اإلدارة المدنية تثبت صحة رواية  عن هآرتس كشفت صحيفة
أهالي قرية سوسيا الفلسطينية، جنوب الخليل، بشأن ملكيتهم الخاصة لألراضي، والتي يسعى 
االحتالل إلى إخراجهم منها، بذريعة ملكيتها للدولة. وتؤكد المذكرة، وجود وثائق عثمانية تعود إلى 

 .182تثبت ملكية أهالي سوسيا أراضيهم 1881 سنة
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 28/7/2015الثالثاء، 

  أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن وحدة القمع الخاصة باقتحام السجون والتنكيل باألسرى
حمد سعدات، أاألسير  لتحرير فلسطين اعتدت بالضرب على األمين العام للجبهة الشعبية

 .183الموجود في سجن نفحة

 فق الوطني الفلسطينية عن تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد أعلنت حكومة التوا
2015أغسطس  آب/ ، حتى نهاية شهرBlueعليه بلو  ُيطلقالكهرباء، من ضريبة 

184. 

  يوم نفير وغضب نصرة لمدينة القدس  31/7/2015إلى إعالن يوم الجمعة  حماسدعت حركة
المدن والمخيمات بالضفة الغربية ومدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، انطالقا  من كافة 

المحتلتين، داعية ألن يكون الشعار في ذاك اليوم "أقصانا ليس نهبا  العتداءاتهم.. وأن دونه 
 .185األرواح منا والمهج"

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إن لقاءات سرية فلسطينية -
ن لقاء صائب ا  و  ،وآخرها في عّمان ،ي عواصم أوروبية وعربية منها باريسإسرائيلية تجري ف

عريقات مع سيلفان شالوم في عّمان لم يكن األول. وطالب خالد بوقف هذه اللقاءات التفاوضية 
 .186باستخدامها وسيلة لفك عزلتها الدولية يةسرائيلاإلحكومة ال متهما  

  اهو جزيرة قبرص حيث عقد لقاء موسعا  مع الرئيس اإلسرائيلي بنيامين نتني الوزراءزار رئيس
على تعزيز التعاون في مجال  الرئيسان، أكد فيه Nicos Anastasiades نيكوس اناستاسياديس

التنقيب عن الغاز، وتسويقه في األسواق األوروبية في حيز إنتاج الكهرباء بشكل رئيسي، عبر 
ل تعزيز التعاون األمني على المستوى خط أنابيب مزمع إنشاؤه، كما شملت المحادثات سب

 .187اإلقليمي و"مكافحة اإلرهاب"، باإلضافة إلى مبادرة قبرصية للسالم مع السلطة الفلسطينية

  قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، إن معطيات وزارة الداخلية
وأن  ،اإلسرائيلية ةالقدس على الجنسي ألفا  من سكان شرقي 24اإلسرائيلية تشير إلى حصول 

 .188ةالداخلية ما زالت تنظر في طلبات إضافية للحصول على هذه الجنسي

 مستوطن يهودي فرنسي وصلوا  200، أن أكثر من لها في بيان ،كشفت الوكالة اليهودية
الت، ألف يهودي فرنسي، غالبيتهم من الشباب والعائ 20إن أكثر من الوكالة . وقالت "إسرائيل"

، 2014 سنةقدموا في  7,500منهم  ؛خالل السنوات الخمس الماضية "إسرائيل"غادروا إلى 
قوله: لكين أزئيف . ونقل البيان عن وزير الهجرة واالستيعاب 2015سنة وصلوا خالل  4,260و
وهو العدد األكبر في  ،ألف مهاجر من أنحاء العالم 35إلى  30د في هذا العام الستقبال من عِّ "نُ 

 .189غضون عقد من الزمن"
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  على ثمانية موقوفين في قضية "دعم المقاومة حضوريا  األردنية قضت محكمة أمن الدولة - 
، عاما   15على أربعة متهمين بالسجن  حماس" بالسجن بين عام وخمسة أعوام، كما حكمت غيابيا  

 .190بينما برأت أربعة موقوفين لعدم كفاية األدلة

 29/7/2015األربعاء، 

 خالل إجراء هنيبعلفي إطار ما يعرف بـ" "إسرائيل"أن ما اقترفته منظمة العفو الدولية ت أعلن "
ذلك  قالت المنظمة إناإلنسانية. و  هي جريمة ضدّ  ،رفح، في مدينة 2014صيف عدوان غزة 

أشد أيام الحرب انتهاكا  للقانون الدولي باستهداف  ،الذي أطلق عليه "يوم الجمعة األسود" ،اليوم
 في هذا القصف. شخصا   135جيش اإلسرائيلي للمدنيين بشكل عشوائي وقتله ما ال يقل عن ال

منظمة العفو إلى أن تصرفات الجيش اإلسرائيلي إثر عملية أسر المالزم هدار غولدن،  توخلص
 .191تنتهك القانون الدولي

 رائم حرب في رفح قالت حركة حماس إن إدانة منظمة العفو الدولية للكيان اإلسرائيلي بارتكاب ج
نقل المصابين، يستدعي  خالل، واستهداف المدنيين، وسيارات اإلسعاف 2014خالل حرب 

وطالب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم  اإلسراع في تقديم هذه األدلة القاطعة للمحكمة الدولية.
حاكمتهم على كل باتخاذ اإلجراءات الفورية والعقابية الالزمة ضد قيادات االحتالل اإلسرائيلي وم

ودعم عدالة شعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني لردع االحتالل، وحماية أبناء الجرائمهم بحق 
نهاء معاناتهم  .192قضيتهم وا 

  رسميا  رئاسة الرابطة الدولية الفلسطيني، استلمت عال عوض، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء
خالل  International Association for Official Statistics (IAOS) لإلحصاءات الرسمية

 International ، وذلك خالل أعمال مؤتمر معهد اإلحصاء الدولي2017–2015الفترة 

Statistical Institute (ISI) المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، خالل 60، بدورته رقم ،
ك من رؤساء األجهزة مشار  2000حو نو  ،دولة 120، بحضور ومشاركة 31/07/2015-26الفترة 

 . 193والمخططين في العالم ،والباحثين ،والعديد من خبراء اإلحصاء ،اإلحصائية العالمية

  وحدة استيطانية جديدة "فورا " في  300اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء  الوزراءصادق رئيس
 .194القدس شرقي إسرائيلية في عمراتوحدات استيطانية في مست 504و ،بيت إيل عمرةمست

  طائرة إسرائيلية نفذت ضربة إن قال مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان رامي عبد الرحمن
، ما تسبب بمقتل عنصرين من حزب هللا جنوب سورية ،في ريف القنيطرةجوية مستهدفة سيارة 

 .195السوري وثالثة عناصر من اللجان الشعبية الموالية للنظام ،اللبناني
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 30/7/2015الخميس، 

  اتفق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا خالل اجتماعهما في
برام هللا، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم  الرئاسةمقر 

االتفاق على  نه "تمّ إوقال مركز اإلعالم الحكومي  .الفلسطيني شعبالالتحديات التي تواجه 
للتربية والتعليم العالي، سميح  للحكم المحلي، صبري صيدم وزيرا   ف حسين األعرج وزيرا  تكلي

 .196لالقتصاد" للزراعة، وعبير عودة وزيرا   للمواصالت، سفيان التميمي وزيرا   طبيلة وزيرا  

 وزارية، إجراء حكومة الوفاق الوطني تعديالت  ،لها استنكرت حركة حماس، في بيان
اء دون الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق خمس وزر  واستبدال

الناطق  قالالمصالحة باعتبارها مرجعية الحكومة، محذرة من هذه الخطوات االنفصالية. و 
ن التعديل يمثل انقالبا  على اتفاق إباسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، 

 .197المصالحة، والحكومة أصبحت حكومة انفصالية

   من التسجيالت المصورة، التي كشفت  كبيرا   بثت كتائب القسام على موقعها على اإلنترنت عددا
عدوان قطاع غزة  ، خاللجيش االحتالل عن بعض قدراتها العسكرية، وعملياتها التي نفذتها ضدّ 

2014في صيف 
198. 

 ام النار في كنيسة بإضر  ملصلته ينيهود مشتبهثالثة وجهت النيابة العامة اإلسرائيلية اتهامات ل
 .199األراضي الفلسطينية المحتلةالماضي في شمال  2015 يونيو /أثرية في حزيران

  بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية قانون "التغذية القسرية" لألسرىصادق الكنيست على ،
 .200صوتا   40صوتا  مقابل  46

  القدس والمقدسات حنا عيسى إن قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة
؛ 2015 سنةحتى أواسط  عمرةمست 474مجموع المواقع االستيطانية في الضفة الغربية بلغ 

مبنى مستولى عليه  93وموقع استيطاني،  26وبؤرة استيطانية،  171ة، وعمر مست 184منها 
 .201أو جزئيا   كليا  

 لسلطات اإلسرائيلية تواصل إجراءات ، إن اله في تقرير قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة لتعزله كليا  عن الضفة الغربية وعن العالم الخارجي، 

من  %38.8منذ نحو ثماني سنوات متواصلة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 
 .202%44ة البطالة في اآلونة األخيرة إلى يعانون فقرا  مدقعا ، بينما ارتفعت نسب %1.21بينهم 
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  ونروا ساندرا ميتشلاألقالت نائب المفوض العام لوكالة Sandra Mitchell  أنه ال يوجد قرار
بتأجيل العام الدراسي الجديد حتى اآلن، واألمر مرتبط بجهود الدول المتبرعة في تقديم الدعم 

أنه في حال قررت األونروا التأجيل فإنه  لىإالمالي خالل األسبوعين القادمين. وأشارت ميتشل 
 .203سيتم التعويض للطلبة

 أكد القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل Alastair McPhail  أن الحكومة البريطانية
ستعترف بدولة فلسطين، وهي تنتظر الوقت المناسب، ولن تنتظر انتهاء المفاوضات بين 

"عدم األخذ بتوصية مجلس  :وقال ماكفيل يلي كشرط لهذه الخطوة.الجانبين الفلسطيني واإلسرائ
للحكومة. بالعكس  العموم االعتراف بدولة فلسطين حتى اآلن ال يعني أن الموضوع ليس مهما  

هذا أمر تدرك الحكومة أهميته بشكل كبير، وهي بالتأكيد ستعترف بدولة فلسطين في الوقت 
 .204المناسب"

 فلسطينية، الصادر عن حكومة التوافق الوطني، أن إجمالي النفقات أظهر تقرير الميزانية ال
 مليار شيكل 6.38ومؤسسات الدولة الرسمية التابعة لها، بلغت  الحكومةالتي صرفتها 

 %42، مشكلة نحو 2015سنة خالل النصف األول من  مليار دوالر أمريكي( 1.7)نحو 
)نحو  مليار شيكل 15.085الي قيمتها ، والبالغ إجم2015 سنةمن إجمالي قيمة الموازنة ل

. وذهب أكثر من نصف النفقات، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين أربعة مليارات دوالر(
 .205مليون دوالر أمريكي( 6.880)نحو  مليار شيكل 33.3العموميين، بقيمة بلغت 

 31/7/2015الجمعة، 

 ته، وذلك بعد أن أقدم مستوطنون ثالثة من عائل ةباصا  و  علي دوابشة فلسطينيالرضيع الد ااستشه
ن شعارات عنصرية باللغة و مستوطنال كتبفي منزل العائلة في منطقة نابلس. و  النارعلى إضرام 

العبرية على منزل العائلة تشير إلى االنتقام من العرب، ثم ألقوا زجاجة حارقة على المنزل ما 
 .206أدى إلى اندالع النيران

  حول جرائم  ستجهز ملفا   الفلسطينية عن أن القيادة محمود عباسرئيس السلطة الفلسطينية أعلن
إلى  على أيدي المستوطنين، وستتوجه به فورا   قتل الطفل علي دوابشة حرقا   وجريمةاالحتالل 

 . 207محكمة الجنايات الدولية

 القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن المستوطنين  ،أعلن صائب عريقات
ألف اعتداء على أهداف فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة  11في الضفة الغربية المحتلة نفذوا 

2004 سنةمنذ 
208. 
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  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إن جريمة حرق الرضيع علي دوابشة
 يالفلسطين شعبالوحرق منزل أهله على أيدي عصابات المستوطنين هي جريمة بشعة بحق 

وبحق اإلنسانية جمعاء، تتحمل مسؤوليتها قيادة االحتالل الصهيوني، وهو ما يؤكد من جديد 
وأكد مشعل أن هذه النار اآلثمة التي  على أن جوهر الصراع الحقيقي هو االحتالل واالستيطان.

خضير لن يطفئها إال كْنس  أشعلها المستوطنون في الرضيع دوابشة ومن قبله الطفل محمد أبو
كما دعا مشعل إلى الرد على  مقدسات.القدس و الو  ي الفلسطينيةضار األحتالل واالستيطان عن اال

هذه الجريمة واالعتداءات المتكررة على القدس والمسجد األقصى المبارك من خالل تصعيد 
 .209االحتالل وقطعان مستوطنيه، فهي الرد الحقيقي على جرائمهم المقاومة ضدّ 

 والفعاليات الفلسطينية الرسمية الشعبية، الجريمة النكراء التي أقدم عليها  استنكرت القوى والفصائل
صابة شقيقه ووالدته  مستوطنون في قرية دوما بنابلس، وأدت إلى استشهاد الطفل علي دوابشة وا 

 .210ووالده بحروق بليغة

  ي وقعت في من جريمة الكراهية الت "صدمته"أعرب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عن
وأدت إلى مقتل الطفل الفلسطيني الرضيع علي دوابشة وجرح آخرين.  ،قرية دوما جنوبي نابلس

 تتعامل بيد من حديد مع اإلرهاب أيا   "إسرائيل"أن  مؤكدا   ،ووصف نتنياهو الجريمة بعمل إرهابي
 .211كان مرتكبوه

 للمحكمة العليا،  تكون بديال   تشكيل هيئة قضائيةيليت شاكيد إاإلسرائيلية  عدلاقترحت وزيرة ال
أن شاكيد يتركز عملها فيما أسمته "النزاعات" على األراضي في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت 

هذه القضايا يجب أن تكون في "هيئة قضائية مالئمة تستمع فيها إلى شهادات وتنظر في 
دأت في "إنشاء محكمة لتسوية األدلة"، وأنها ستحاول تشكيل هذه الهيئة، وأن الحكومة السابقة ب

 .212النزاعات على األراضي"

 الحريق ، في بيان صادر عن المتحدث الرسمي ،األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون دان
المتعمد في قرية دوما في الضفة الغربية، والذي أدى إلى قتل الطفل الفلسطيني علي دوابشة. 

 .213إلرهابي إلى العدالةوطالب البيان بتقديم مرتكبي هذا العمل ا
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