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 فلسطينيةاليوميات ال
 2015آب/ أغسطس 

 1/8/2015السبت، 

  هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "عربدة المستوطنين في  إسماعيلقال
ها إال وقف التنسيق األمني، ورفع يد األجهزة األمنية للسلطة عن الضفة المحتلة ال يرد  

 .1المقاومة"

  سمامي في فلسطين رمضان عبد  هلل شلح  كافة فاائل لحركة الجهاد اإل العامدعا األمين
، وفي مقدمتها سرايا القدس إلى تاعيد المقاومة، والرد على الجريمة العسكريةوأجنحتها  المقاومة

31/7/2015دوابشة في  يالبشعة التي راح ضحيتها الطفل الرضيع عل
2. 

  نسيق األمني مع إسرائيل"، ردًا فلسطينية قيادة السلطة الفلسطينية إلى "وقف الت فاائلدعت
حماس، والجهاد —اإلسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين". وطالبت الفاائل  االعتداءاتعلى "

في مؤتمر احفي عقد في مدينة غزة، األجهزة األمنية في الضفة الغربية  —واألحرار، اإلسمامي
 .3سرائيلية المتكررة"الشعب الفلسطيني أمام االعتداءات اإل ألبناءبـ"توفير حماية 

  فلسطينيًا خمال شهر  330للدراسات إن سلطات االحتمال اعتقلت  فلسطين أسرىقال مركز
من الخليل، وأشارت إلى أن من بين المعتقلين  90و من القدس 130، منهم 2015تموز/ يوليو 

 .4فتاة وسيدة 16و طفماً  70

  برلمانية تطالب بحظر دخول قادة أطلق "مجلس العماقات الفلسطينية األوروبية" عريضة
 .5المستوطنين اليهود إلى دول االتحاد األوروبي

  هشام جنينة، رئيس "الجهاز المركزي للمحاسبات" في مار، إن لديه معلومات  المستشارقال
 .6تفيد أن جهات مارية تحاول تلفيق قضية تخابر له مع حركة حماس ألن زوجته فلسطينية

 2/8/2015األحد، 

  اإلسرائيلي في رام  هلل،  ميرتسالفلسطينية محمود عباس، أمام وفد من حزب  السلطةرئيس تعهد
بعدم السماح بـ"اإلرهاب" أو "العنف"، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لكل األحداث اإلجرامية التي 

"نحن نقول باراحة كفى، فنحن ال  عباس تقع ضد  الشعب الفلسطيني هو االحتمال. وقال
أن نابر، ولكن خذوها كلمة مني، نحن لن نتبنى اإلرهاب، ولن نتبنى العنف، وستبقى نستطيع 

سياستنا وأيدينا ممدودة للسمام، ولكن إذا استمر الوضع على حاله، وبهذا الشهر بالذات سيكون 
 .7لنا موقف مختلف"
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  السماح اإلسرائيلي بعدم  ميرتسنددت حركة حماس بتعهد رئيس السلطة محمود عباس لوفد حزب
بـ"العنف"، في إشارة إلى منع المقاومة المسلحة. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن 
تعهد عباس يعكس اهتمامه بحماية أمن االحتمال على حساب أمن أطفالنا الذين يتعرضون للحرق 

 .8على أيدي المستوطنين

  عملية إحراق أو  15تم  توثيق  2008يش دين اإلسرائيلية الحقوقية إنه منذ سنة  منظمةقالت
محاولة إلضرام النيران في منازل مواطنين فلسطينيين من قبل مستوطنين يهود في الضفة الغربية 

تقديم شكاوى والمطالبة ب هاحالة من 12المحتلة. وأوضحت المنظمة أن الفلسطينيين توجهوا في 
دون تقديم لوائ  اتهام، بينما فات مل 10انتهت بإغماق السلطات اإلسرائيلية،  دىلبفت  تحقيقات 

 .9خريناآلملفين التتواال عمليات التحقيق في 

 3/8/2015اإلثنين، 

  التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بوزير الخارجية
ارة الروسي سيرغي الفروف في العاامة القطرية الدوحة. ووجه الفروف دعوة لقيادة الحركة لزي

 .10الحقاً  الزيارة وسيحدد موعد ،موسكو، وهو ما قبلته الحركة

  فاتو بنسودام وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سلح ،
 .11في مقر المحكمة في الهاي، مذكرة تكميلية حول إرهاب المستوطنين

 لشرطة الجنائية الدولية "اإلنتربول"تقدمت دولة فلسطين بطلب انضمام رسمي ل International 

Criminal Police Organization "Interpol" وقعه رئيس الوزراء رامي الحمد  هلل بافته وزيرًا ،
 .12للداخلية

  مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو على حجم ميزانية موشيه كحلون اتفق وزير المالية اإلسرائيلي
. كما جرى زيادةمليار دوالر(، قابلة لل 14.7مليار شيكل )نحو  56 بنحو 2016الجيش لسنة 

االتفاق على اشتراط أي إضافات مالية على ميزانية األمن بتطبيق جزئي لتوايات لجنة لوكر 
 .13التوايات المتعلقة بشفافية الميزانيةوخاواًا العسكرية 

 4/8/2015الثالثاء، 

  ى أبو مرزوق رفض الحركة للتعديل الوزاري المكتب السياسي لحركة حماس موس عضوجدد
، أبو مرزوق على حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن حماس لن تتعامل مع هؤالء الوزراء. وقال

في حوار مع الموقع الرسمي لحركة حماس، "ليس هناك أفكار مبلورة حول قضية التهدئة مع 
ن كانت المعادلة المطروحة مقبولة، وهي تثبيت مشاكل  وقف إطماق النار مقابل حل   إسرائيل، وا 
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وشدد على أن محالة ما سُيطرح "يجب أن يكون في إطار وطني، وأال  يتضمن فال "، غزة
 . 14غزة عن الضفة الغربية، فهما كيان جغرافي واحد، وأن ال يكون هناك ثمن سياسي"

 وب، في مقابلة مع أكد القيادي في حركة فت ، رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرج
، على أن السلطة الفلسطينية لن تدعم ارتكاب اعتداءات على أهداف إسرائيلية "اوت إسرائيل"

انتقامًا لمقتل الطفل علي دوابشة، وأنها ستواال مكافحة كل من يحاول إفشال توجهها 
 .15السياسي

  معارضة االتفاق النووي مع دعا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو اليهود األمريكيين إلى
إلى  Video Conference أكد، في خطاب موجه عبر الفيديو كونفرانسو  ،إيران بشكل علني

اليهود في الواليات المتحدة، على أن الكونجرس سيرفض االتفاق، وأن إيران ستعود إلى طاولة 
 .16المفاوضات

   داري بحق يهودي، وذلك بعد مقتل ع وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون أول أمر اعتقال إوق
رضيع فلسطيني حرقًا في الضفة الغربية، بحسب بيان لوزارة الدفاع. ومدة هذا االعتقال اإلداري 

، وهو مستوطن اعتقل بسبب "ضلوعه Mordechai Meyer ستة أشهر وسينفذ بحق مردخاي ماير
 .17لبيانفي أنشطة عنيفة وهجمات إرهابية وقعت في اآلونة األخيرة"، وفق ا

  ذكرت القناة الثانية اإلسرائيلية أن االستيطان في الضفة الغربية هو أكثر ما يستحوذ على
زيارة لمناطق في الضفة خمال  خمسيناهتمام وزراء الحكومة اإلسرائيلية، والذين نظموا نحو 

 .18شهر وناف فقط

 التقرير الخاص للمفوض  أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في رسالة له يحيل فيها
العام لوكالة األونروا إلى الجمعية العامة، عن قلقه العميق إزاء الوضع المالي الذي تواجهه 
األونروا، والعواقب اإلنسانية والسياسية واألمنية التي قد تنتج عنه، إذا لم يتم توفير التمويل الكافي 

 .19، على الفوراوما بعده 2015والمستدام لسنة 

 5/8/2015اء، األربع

  حذرت وكالة األونروا، في تقرير تم  رفعه لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، من أنه
"ما لم يتم الحاول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 

ة بتعليق مليون دوالر بحلول منتاف الشهر الجاري، فإن األزمة المالية قد تجبر الوكال 101
 .20الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم  تأمين المبلغ بأسره"
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   أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن تثبيت وقف إطماق النار، الذي تم
 .21على قطاع غزة، ثمنه رفع الحاار عن قطاع غزة 2014سنة االتفاق عليه عقب عدوان 

 اآلالف من المشاركين في مخيمات طمائع التحرير، التي أطلقتها مؤخرًا في  خر جت كتائب القسام
ألف متقدم لها من مختلف المحافظات. ونظمت الكتائب مهرجانًا  25قطاع غزة لتدريب أكثر من 

تخلله عروض عسكرية وفنية أعدها  ،ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة، بمشاركة اآلالف فيمركزيًا 
 .22الفئات العمريةمختلف مات من المشاركون في المخي

  أعلنت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس، في بيان لها، حالة النفير العام في كافة
ردًا على "الحرب المسعورة التي تشنها إدارة السجون اإلسرائيلية على األسرى في  ،السجون
 .23السجون"

  وزير وزيرًا وامتناع  20، بغالبية 2016-2015لسنتي أقرت الحكومة اإلسرائيلية ميزانيتها العامة
مليار دوالر(  86.5مليار شيكل )نحو  329.5عن التاويت. وبلغت الميزانية الدفاع موشيه يعلون 

. وشهدت الميزانية زيادة 2016لسنة مليار دوالر(  90.1مليار شيكل )نحو 343.3، و2015لسنة 
 2016-2015 سنتيديد قيمة العجز في الميزانية ل. فيما تم  تح2014عن ميزانية سنة  %7.2بنسبة 
 .24من مجمل اإلنتاج المحلي %9.2بنسبة 

  أطلقت الهيئة اإلسمامية العليا "وثيقة المسجد األقاى المبارك"، في مؤتمر احفي عقد في
شرقي القدس، دفاعًا عن المسجد من المحاوالت اإلسرائيلية لتهويده وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا. 

( على 1948شخايات إسمامية ومسيحية ووطنية وشعبية في القدس والداخل الفلسطيني )ووقعت 
الوثيقة. وأكدت الوثيقة، التي قرأ ناها رئيس الهيئة الشيخ عكرمة ابري، على أن "المسجد 

بكامل مساحته، ومالياته، وساحاته، سواء كانت  —كل ما دار عليه السور—األقاى المبارك 
ا، هو مقدس إسمامي خالص وحاري، وال يوجد لليهود أو أي طرف آخر تحت األرض أم فوقه

ولو في ذرة تراب منه". وشددت الوثيقة على أن "الوجود اإلسرائيلي في القدس هو احتمال  حق  
 .25باطل وغير شرعي وال يوجد له أي سيادة على المسجد األقاى المبارك"

  رائيلية المسؤولية المباشرة على الجرائم اإلرهابية لت لجنة مبادرة السمام العربية الحكومة اإلسحمح
 . 26المنظمة التي ترتكبها المجموعات االستيطانية اإلسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين

 6/8/2015، الخميس

  أبدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في ختام اجتماع لجنة مبادرة السمام العربية
ستوى الوزاري، استعداده للتعامل مع أي وساطة مع حركة حماس بالجامعة العربية على الم

 .27لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الحركة، ثم إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية
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   مليون شيكل )نحو  25ع وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة عطاءات بقيمة وق
يل مرافق حكومية خااة في المحافظات الشمالية، أي مليون دوالر(، لمشاريع بناء وتأه 6.5

 .28الضفة الغربية

  أسيرًا في سجن نفحة الاحراوي شرعوا في  120أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين أن
 .29إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على مواالة تنكيل مالحة السجن اإلسرائيلية بهم

  بجراح، في انفجار غامض داخل منزل في مخيم  آخرين 43استشهد أربعة فلسطينيين، وأايب
 .30الشابورة بمدينة رف  جنوب قطاع غزة

  "أعلنت مؤسسة التعاون، خمال احتفال مزدوج أقيم في مدينتي غزة ورام  هلل، عن إطماق مشروع "وجد
ر مليون دوال 15، بتمويل يبلغ 2014لخدمة ورعاية أيتام العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ايف 

واندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخيري. وقالت تفيدة  ،وبنك فلسطين ،من اندوق قطر للتنمية
 .31يتيم 100,2الجرباوي، المدير العام لمؤسسة التعاون، إن المشروع يستهدف 

   قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في تقرير لها، إن عدد الفلسطينيات الماتي تم
من دمشق،  13الجئة، من بينهن  52ون النظام السوري منذ األزمة، قد بلغ اعتقالهن في سج

أخريات من مناطق متفرقة في سورية. وقالت  20من ريفها، وأربع من حمص، و 15و
 الجئة فلسطينية تم  فقدانها داخل األراضي السورية وخارجها. 37المجموعة إنها وث قت أسماء 

معتقمًا، وأن ما  933ين الفلسطينيين في السجون السورية بلغ كما ذكرت المجموعة أن عدد المعتقل
 .32قضوا تحت التعذيب في تلك السجونفلسطيني  408ال يقل عن 

 7/8/2015الجمعة، 

  فلسطيني لحل الاراع  -درالي إسرائيلي يإقامة اتحاد فرؤوفين ريفلين اقترح الرئيس اإلسرائيلي
حقيق السمام إذا لم تكن هناك حدود مفتوحة بيننا وقال "ال أرى أي إمكانية لت ،بين الطرفين

الدولتين غير قابل للتحقيق، ألن الفلسطينيين لن يقبلوا  على أن حل  ريفلين وجيراننا". وشدد 
 .33بالدولة التي تعرضها "إسرائيل"، "دولة منقواة إلى جانب دولة عظمى هي إسرائيل"

  ميكي أدليشتاين ائيلي قال قائد فرقة غزة األسبق في جيش االحتمال اإلسرMickey Edelstein ،
وهذا  ،الذكرى السنوية األولى للعدوان على غزة، "تكمن الخطورة في قتال العدو لنا داخل بيوتنا في

 .34وللتأقلم مع هذا علينا تغيير نظرية الدفاع" ،73لم يحال منذ العام 

  العلوم والتكنولوجيا والفضاء الجزيرة في القدس المحتلة إلياس كرام أن وزير قناة ذكر مراسل
قام بزيارة سرية إلى األردن لماطماع على مشروع مسرع  Danny Danonداني دانون اإلسرائيلي 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  6 راسات واالستشارات            مركز الزيتونة للد        

، والذي تديره "إسرائيل" بالتعاون مع عدة دول في SESAME" سيزامي"الجزيئات اإللكترونية 
التربية والتعليم األردني المنطقة. ورافق دانون في زيارته مدير المشروع خالد طوقان، وزير 

 .35األسبق

  بعد 31/7/2015في استشهد سعد دوابشة، من قرية دوما بنابلس، متأثرًا بحروقه التي أايب بها ،
 .36وعائلته بداخله، ليلتحق بابنه الرضيع عليفيما كان أن أقدم مستوطنون على حرق منزله 

 8/8/2015السبت، 

  إن المقاومة في الضفة الغربية أابحت حقًا وواجبًا قال الناطق باسم حركة حماس حسام بدران
دعا بدران أهالي الضفة إلى  ،وسبيمًا للدفاع عن النفس. وفي تعليقه على استشهاد سعد دوابشة

البدء بمواجهة مفتوحة وشاملة مع االحتمال دون انتظار قرار من أحد أو أخذ إذن من أي جهة 
 .37كانت

 اس خليل الحية إن الحركة تنظر إلى إجراءات وكالة قال عضو المكتب السياسي لحركة حم
وأضاف أن مشكلة األونروا سياسية وليست مالية، وتهدف من خمال  ،األونروا بخطورة بالغة

إلى أن حماس قد أعدت الحية تقليص خدماتها إلى المس بقضية الماجئين الفلسطينيين. وأشار 
تم  تنفيذهاإن إجراءات األونروا مع الفاائل الوطنية خطة متكاملة للوقوف في وجه 

38. 

  أشارت معطيات نشرها موقع أن.آر.جيN.R.G.  اإلخباري العبري أن الناف األول من سنة
عملية إرهابية يهودية استهدفت مواطنين فلسطينيين على  141شهدت تسجيل ارتكاب  2015

عملية في  568، و2014من سنة ذاتها عملية إرهابية سجلتها الفترة  328خلفية "قومية"، مقابل 
2011من سنة ذاتها الفترة 

39. 

  الفلسطينية في قطاع غزة إن نحو عشرين ألف حالة إنسانية مسجلة لديها تحتاج  الداخليةقالت وزارة
للسفر عبر معبر رف  الحدودي الواال بين القطاع ومار. وأشارت الوزارة، في بيان احفي، إلى 

 .40يومًا فقط 15، وفتحته 2015أيام منذ مطلع  204 أن السلطات المارية أغلقت معبر رف 

  ارتفعت نسبة وفيات الرضع في قطاع غزة للمرة األولى منذ خمسين سنة، وفق ما أعلنت وكالة
 1960األونروا، التي عزت ذلك إلى الحاار المفروض على القطاع منذ نحو تسع سنوات. ففي 

تراجع  2008ول من أال كل ألف مولود، وفي طفمًا في غزة قبل إنهاء عامهم األ 127كان يموت 
، في آخر إحااء للوكالة التي تقوم 2013رضيعًا من كل ألف. لكن في  20.2هذا العدد إلى 

رضيعًا. كما ارتفع عدد الرضع  22.4بإحااء كل خمس سنوات، ارتفعت نسبة الوفيات هذه إلى 
2013لكل ألف في  3.20إلى  ،2008لكل ألف في  12الذين يموتون قبل أسبوعهم الرابع من 

41. 
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 9/8/2015األحد، 

  أسيرًا من حركة الجهاد اإلسمامي  32قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن
انضموا إلى إضراب األسرى المفتوح عن الطعام، مشيرًا إلى أن عدد األسرى المضربين في 

180سجون االحتمال ارتفع إلى 
42. 

 (، تعلن فيه 3ادية العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتمال، بيانها رقم )أادرت الهيئة القي
 .43بدء المعركة مع إدارة سجون االحتمال، بعدما كانت قد عل قت خطواتها التاعيدية

   شهر بحق ناشطي اليمين أ ستةع وزير الدفاع موشيه يعلون أمري اعتقال إداريين لمدة وق
حفيد الحاخام مئير ) Meir Ettinger ومئير إيتينغر Eviatar Slonim المتطرف إفياتار سلونيم

 .44المشتبه فيهما بالضلوع في أعمال عنف ضد  فلسطينيين ،(Meir Kahane كهانا

  مليون شيكل )نحو  150قال المركز اإلعمامي لشؤون القدس واألقاى إن االحتمال راد مبلغ
شرف في البلدة القديمة في القدس، والذي مليون دوالر( لتنفيذ مشاريع متزامنة في حي ال 39.1

 .45يسميه اليهود "الحي اليهودي"، ترعاها ما يسمى بـ"الشركة لتطوير الحي اليهودي"

   منسق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التابع لألمم ، روبرت بايبرمن  قال كل
األممي األعلى لحقوق اإلنسان في  ، رئيس مكتب المفوضJames Turpin، وجيمس توربين المتحدة

، رئيس مكتب منظمة الاحة Gerald Rockenschaubاألراضي المحتلة، وجيرالد روكينشواب 
العالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان مشترك، إن قانون التغذية القسرية اإلسرائيلي "هو 

لاحة للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية مدعاة للقلق ألولئك الذين يعملون على حماية الحق في ا
 .46المحتلة"

 10/8/2015اإلثنين، 

 عن جميع الذين اعتقلتهم في إطار التحقيق في حريق أدى إلى  ةأفرجت أجهزة االحتمال اإلسرائيلي
اابة أمه وشقيقه بحروق خطيرة، بينما مددت محكمة  استشهاد الطفل علي دوابشة ووالده سعد وا 

لمدة خمسة أيام بتهمة التظاهر ضد   48تقال خمسة شبان من أراضي الال  في عكا اع
 .47الحريق

  أعلن محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، خمال االجتماع األول للجنة الشعبية لمواجهة
 ،االستيطان، عن تشكيل أربع لجان شعبية لمواجهة المستوطنين في مواقع التماس في المحافظة

 . 48، وسيلة الظهر، وبرطعةيعبد، وعرابة :وهي بلدات
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  كشف محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فت ، أن الرئيس محمود عباس سيبقى على
أن البرنامج السياسي الذي سيتبناه المؤتمر العالول رأس قيادة الحركة في المرحلة المقبلة. وأكد 

 .49حتمالالسابع للحركة سيتبنى خيار "المقاومة بكل أشكالها" لمواجهة اال

 ر بناء وحدة في  ومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهوذكرت وسائل اإلعمام اإلسرائيلية أن رئيس الحك قر 
طعامهم قسريًا، كي ال لت، Barzilai ماييمستشفى برز  تعامل مع األسرى المضربين عن الطعام وا 

، وط  .50طبية أخرىواقم يرغم على التعامل مع نقابة األطباء التي ترفض تنفيذ اإلطعام القسري 

  برزيماي حيزي ليفي  مستشفىأعلن مديرHezi Levy  أن الطاقم الطبي في المستشفى لن يقوم
اراره على مواالة اإلضراب عن  بتغذية قسرية لألسير محمد عمان، بعد رفضه تلقي العماج، وا 

 .51الطعام

  وذلك من 2015ة من الماجئين الفلسطينيين في سورية خمال الناف األول من سن 303استشهد ،
2015ضحايا قضوا حتى نهاية حزيران/ يونيو  2,910أال 

52. 

 11/8/2015الثالثاء، 

  قال أبو حمزة، أحد قادة كتائب القسام، خمال مهرجان وعرض عسكري أقيما في بلدة بيت حانون
شمال قطاع غزة، مخاطبًا األسرى، إن فجر الحرية أاب  قريبًا، وأيام أسركم ستاب  من 

إلى أن العدو اإلسرائيلي ترك الكثير من أبو حمزة ي، و"القسام" لن تنسى أسراها. وأشار الماض
2014أشماء جنوده في شوارع بيت حانون خمال عدوان ايف 

53. 

  اب  تمسمى الكتائب ل تأكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن كتائب القسام تجاوز
ج فوج "فتيات جيش القدس" الذي نظمته الحركة جيشًا للتحرير. وقال الزهار، خمال حفل تخري

ه ؤ أبنا االنسائية في حماس في مركز رشاد الشوا بغزة، إن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة ُيعدُّ فيه
 .54وبناته لمواجهة االحتمال اإلسرائيلي في معركة التحرير

 عملية انتحارية"  17طت ذكر تقرير لموقع واال العبري أن أجهزة األمن اإلسرائيلية أعلنت أنها أحب"
في الشهور السبعة األخيرة في الضفة الغربية، معظم مخططيها من حركة حماس. كما ذكر 

عملية، بما فيها عمليات  111التقرير أن األجهزة األمنية الفلسطينية أحبطت في الفترة ذاتها 
من ناف هذه  إطماق نار، وزرع عبوات ناسفة، وأسر جنود، و"عمليات انتحارية"، وأن أكثر

 .55(%55عملية، أو  62العمليات خططت لها حركة حماس )

  أفادت محامية مؤسسة الضمير فرح بيادسة أن أسرى الجبهة الشعبية والجهاد اإلسمامي في سجن
 .56نفحة علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام
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 مهاجرين غير  ألغت المحكمة اإلسرائيلية العليا بندًا في قانون أقره الكنيست يسم  باحتجاز
 .57شرعيين حتى عشرين شهرًا من دون محاكمة

  قال المركز اإلعمامي لشؤون القدس واألقاى إن االحتمال اإلسرائيلي يعتزم نشر مناقاة لبناء
مترًا، على ست  طبقات، منها اثنتان  23كنيس ضخم في البلدة القديمة من القدس، مقبب بنحو 

، وبدعم مباشر من الحكومة 2م 400,1 إجمالية قدرها تحت األرض وأربع فوقها، بمساحة بناء
 .58مليون دوالر( 1.13مليون شيكل )نحو  50اإلسرائيلية، بتكلفة نحو 

  وحدة  171,085ذكرت وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية أن آلة الحرب اإلسرائيلية دم رت
وحدة ُهدمت  12,558نها ، م2014سكنية فلسطينية خمال العدوان على قطاع غزة في ايف 

 وحدة تضررت 145,806وتضررت بشكل جزئي وغير االحة للسكن،  12,721وبشكل كلي، 
 .59بشكل جزئي

  ألف  112.2أظهر تقرير القوى العاملة، الاادر عن الجهاز المركزي لإلحااء الفلسطيني، أن
الغربية، حتى نهاية  عامل وعاملة يعملون في "إسرائيل" والمستعمرات المقامة على أراضي الضفة

 .60ألف في نهاية الربع األول 3.110، مقارنة مع 2015الربع الثاني من سنة 

  وكالة األونروا في األردن وليم لي عملياتأكد مدير William Lee  أن هناك بوادر انفراج في
 .61األزمة المالية التي تواجه الوكالة

  أمريكيًا إلى أن يأخذ في الحسبان الوضع المالي دعت إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما قاضيًا
للسلطة الفلسطينية عند تحديد قيمة أي كفالة يجب أن تدفعها لماستئناف على حكم هيئة محلفين 

 .62قضى بأنها دعمت هجمات إرهابية داخل "إسرائيل"

 12/8/2015األربعاء، 

 ت باالستيماء على طائرة قالت كتائب القسام، في بيان لها، إن وحدة خااة من الكتائب قام
، وأنها أجرت الفحواات األمنية والفنية skylark1 أو 1 استطماع اهيونية من نوع سكاي الرك

المازمة، وتم  تفكيك الطائرة ودراسة النظم والتقنيات التي تعمل بموجبها. وذكرت الكتائب أن وحدة 
دخالها للخدمة ل  .63دى كتائب القسامالقسام الخااة قامت بإعادة تركيب الطائرة وا 

  قالت حركة حماس إن لقاء وفد الحركة برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان كان إيجابيًا
، في تاري  احفي، أن الوفد، بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد وذكرتومثمرًا؛ 

ع العام في مشعل، التقى في العاامة التركية أنقرة الرئيس أردوغان، وناقش الطرفان الوض
  .64المنطقة والقضية الفلسطينية والدور التركي في دعم القضية الفلسطينية
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  ،خمال لقائه في رام  هلل وفدًا من الحزب الجمهوري دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد  هلل
يضم أربعين عضوًا، برئاسة زعيم األغلبية في مجلس النواب  األمريكيةمن الواليات المتحدة 

لزام ألمريكي السيناتور كيفين مكارثيا ، اإلدارة األمريكية إلى تفعيل دورها في دعم حل  الدولتين وا 
قامة دولة مستقلة  "إسرائيل" بوقف االستيطان، في إادار قرار يحدد سقفًا زمنيًا إلنهاء االحتمال وا 

 .65مرات، المتواالة جغرافيًا، والقابلة للحياة، والخالية من المستع1967على حدود 

  المجلس التشريعي أحمد بحر من مضي وكالة األونروا في تطبيق  فيحذر النائب األول
وحم ل بحر، في اعتاام للنواب الفلسطينيين، االحتمال  مخططاتها التي تمس بحقوق الماجئين.

أن واألمين العام لألمم المتحدة شخايًا واإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبي، مسؤولية ما يمكن 
ينجم عن هذه األزمة الخطيرة من عواقب بالغة السلبية قد تطال االحتمال على وجه 

 .66الخاوص

  مليون دوالر،  35وكالة األونروا بأنها وافقت على حزمة مساعدات بقيمة  بإعمامقامت السعودية
اكز المدارس والمر  مستوياتغالبيتها ستوظف لدعم برامج التربية والتعليم في قطاع غزة، ورفع 

الاحية في األردن، وبناء ثماث مراكز احية في الضفة الغربية، وايانة منشآت األونروا في 
 .67سائر المناطق التي تعمل بها الوكالة

  ألف شخص، حكومة بمادهم باعتقال رئيس  40، في عريضة وقعها البريطانيينطالب آالف
رب، وذلك خمال الزيارة التي يعتزم الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم ح

2015القيام بها إلى لندن خمال شهر أيلول/ سبتمبر 
68. 

 13/8/2015الخميس، 

  ابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانيةالسياسي في حماس خالد مشعل، في مق المكتبنفى رئيس ،
التي تبنيها التقارير التي تفيد بتدخل الحركة في شؤون مار وسورية. وقال مشعل إن العماقات 

حماس مع عدد من الدول العربية هدفها "حشد األمة العربية من أجل معركة فلسطين"، وأكد أن 
الحركة ال يمكن أن تتفاهم مع أي دولة عربية للدخول في معارك جانبية. وأشار مشعل إلى أن 

ء افحة جديدة السعودية تمثل دولة محورية في المنطقة العربية، وأنه يجري العمل حاليًا على بنا
 .69معها

  قال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن حركته عقدت في األيام األخيرة
عدة لقاءات واتااالت مع فاائل وقوى فلسطينية؛ من بينها حركة فت ، والجهاد اإلسمامي، 

رحًا للقاءات مع والجبهة الشعبية، والجبهة الديموقراطية والمبادرة الوطنية، حيث "قدمت الحركة ش
 .70األطراف األوروبية والدولية، ولقاءات الحركة مع توني بلير بشأن التهدئة"
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  للجبهة الشعبية جميل مزهر رفض "الجبهة" مبدأ توقيع أي اتفاق  السياسيأكد عضو المكتب
على أن "ملف مزهر تهدئة طويل األمد مع االحتمال اإلسرائيلي طالما أن االحتمال قائم. وشدد 

، ويجب أن ُيبحث في إطار وطني وجبهة مقاومة موحدة، انطماقًا المقاومةلتهدئة يتعلق بفاائل ا
من ماال  الشعب الفلسطيني وبعيدًا من أي التزام إسرائيلي". وقال مزهر إن "الحديث عن 

 .71التهدئة سيكون أمرًا خطيرًا وسُيلحق ضررًا بالمقاومة"

  لشيخ يوسف ادعيس أنه تم  االتفاق مع الوزارة الداخلية والشؤون الدينية ا األوقافأعلن وزير
دنانير  10األردنية على إعفاء الحجاج الفلسطينيين من رسوم الدخول لألردن، والبالغة قيمتها 

دوالر(، ورسوم حدود المدو رة، والرسوم المتعلقة بالترانزيت 14)نحو 
72. 

  لتوال التفاق الستخراج الغاز اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عن ا الحكومةأعلن رئيس
الطبيعي قبالة سواحل البحر األبيض المتوسط. وقال إن االتفاق سيوفر الدخل لـ"إسرائيل" 

 .73بقيمة مئات مليارات الدوالرات في السنوات المقبلة

  وثيقة رسمية، كانت تانف بأنها سرية جدًا، وتحمل عنوان "استراتيجية  اإلسرائيلينشر الجيش
نت تبن ي مبادئ "الردع، اإلنذار، الدفاع )عن الجبهة الداخلية( والحسم". وتناولت الجيش"، تضم

افحة التهديدات التي تحيط بـ"إسرائيل"، والتعديمات التي يحتاج إليها الجيش في ضوء  33في 
تحديات المستقبل والتغير في مزايا الجهات المعادية لـ"إسرائيل". ويستدل من الوثيقة، أن الجيش 

جم في حال اندالع مواجهة عسكرية على الحدود الشمالية عشرات اآلالف من األهداف في سيها
 .74لبنان، وفي حال اندالع مواجهة مع حماس في قطاع غزة سيهاجم الجيش آالف األهداف فيه

  على إعادة فت  مكتب حركة فت  في دمشق، واعتماد سمير الرفاعي  السوريةوافقت الحكومة
وقد أبلغ نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيال المقداد  السورية. معتمدًا للحركة في

 .75الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق بهذا القرار

 14/8/2015الجمعة، 

  السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن وفد الحركة الزائر لتركيا وجد  المكتبقال عضو
لكافة القضايا التي ُطرحت خمال لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس  تجاوبًا وتعاونًا وتفهماً 

 .76الوزراء داوود أوغلو وعدد من الوزراء

  في فلسطين التابعة لحركة الجهاد اإلسمامي بإنهاء التزامها بالتهدئة مع  القدسهددت سرايا
ن  .77"إسرائيل" في حال استشهد األسير المضرب عن الطعام محمد عما 
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  حركة حماس باتخاذ خطوات أكثر ارامة تجبر الجهات المسؤولة عن قضية الماجئين هددت
بالتراجع عن قرارتها المتعقلة بتقليص خدمات األونروا. وقال القيادي في الحركة مشير الماري 

 .78إن تقلياات الوكالة تشكل حربًا مفتوحة على قضية الماجئين

  مادها تتفاوض مع "إسرائيل" بشأن عزم األخيرة إنشاء األردنية لينا شبيب إن ب النقلقالت وزيرة
 .79مطار تمناع، الذي تتحفظ عم ان على بنائه لقربه من مطار الملك حسين الدولي في العقبة

  التفاق من أجل تسوية دعوى في الواليات المتحدة اتهم البنك فيها بتسهيل  العربيتوال البنك
بعد نحو عام من قرار للمحلفين حم ل البنك هجمات حركة حماس في "إسرائيل"، جاء هذا 

مسؤولية قانونية. أكد التوال للتسوية المتحدث باسم البنك العربي، وممثل المدعين المحامي 
 .80، لكن دون الكشف عن تفاايل االتفاقMichael Alsnr مايكل إلسنر

 15/8/2015السبت، 

  مد مجدالني، الذي زار طهران في التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أح اللجنةقال عضو
، حيث التقى وزير الخارجية جواد ظريف وعدد من المسؤولين اإليرانيين، إن طهران 8/8/2015

رحبت بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقال إنه تم  تحديد موعد مبدئي لزيارة 
لتشاور السياسي تجتمع عباس. وأضاف مجدالني أنه جرى االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ل

مرة كل ستة أشهر، وأكد أنه اتفق مع المسؤولين اإليرانيين على تشكيل مجلس للتعاون 
 . 81االقتاادي المشترك، وعلى التعاون في المجالين الثقافي واألكاديمي

  خمال افتتاح مؤتمر لماجئين في مخيم عايدة ، المركزية لحركة فت  محمد اشتية اللجنةقال عضو
إن السلطة هي مجرد اسم وفي حقيقة األمر ما هي إال بلدية موسعة، حيث كان من ، لحمببيت 

، لكن "إسرائيل" دمرت كل شيء، وسعت لتدمير السلطة 1999المفترض أن تتحول لدولة منذ سنة 
لغائها من خمال اعتداءاتها، خاواًا في مرحلة االنتفاضة الثانية  .82وا 

  تأجيل اإلعمان عن ماير العام الدراسي القادم بيير كرينبول ا قرر المفوض العام لوكالة األونرو
 .83مليون دوالر 101في مدارس الوكالة ألسبوع، بهدف إعطاء فراة للدول المانحة لتأمين مبلغ 

  المارية فت  معبر رف  البري أمام حركة التنقل بين مار وقطاع غزة بدءًا من  السلطاتقررت
دخال المساعداتولمدة أ 17/8/2015يوم اإلثنين   .84ربعة أيام، لعبور العالقين والحاالت اإلنسانية وا 

 16/8/2015األحد، 

  مشعل في  -ذكرت حركة فت ، في بيان ادر عنها، أن الهدف الحقيقي من لقاءات بلير
الدوحة، هو تكريس االنقسام الفلسطيني، وفال قطاع غزة عن باقي أراضي الدولة الفلسطينية 
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ب وحدانية التمثيل الفلسطينية، ما ينسجم مع أهداف "إسرائيل" بعدم قيام وضر  1967على حدود 
 .85دولة فلسطينية مستقلة وعاامتها شرقي القدس

  الديموقراطية لتحرير فلسطين مؤتمرها العام السابع في محافظة شمال غزة. وبدأ  الجبهةعقدت
نت الجبهة الديموقراطية قد المؤتمر أعماله بانتخاب هيئة رئاسية من ستة أعضاء قياديين. وكا

ستوى المناطق والقطاعات، على مؤتمرًا على م 41عقدت سلسلة من المؤتمرات المحلية بلغت 
مؤتمرًا نسائيًا، وسبعة مؤتمرات محلية لطلبة المرحلة  23مؤتمرًا محليًا وعماليًا، و 11 نحو

 .86الثانوية

  الطبيعي في البحر المتوسط مع شركة  اإلسرائيلية على اتفاقية استخراج الغاز الحكومةاادقت
 وزيرًا، وعارضه وزير البيئة آفي غاباي 17ت لاال  االتفاق . واو  Noble Energyنوبل إنرجي 
Avi Gabai87، فيما امتنع عن التاويت ثماثة وزراء، من بينهم وزير المالية موشيه كحلون. 

 نيست آفي ديختر قال موقع القناة السابعة للتلفزيون اإلسرائيلي إن عضو الكAvi Dichter  اقترح
"حمًا" لمواجهة عمليات الطعن، وذلك من خمال الفال بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على 

 .88طرقات الضفة الغربية

  نفى المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أي  عماقة ألي جهة فلسطينية أو
حمد األسير، وأوض  إبراهيم أن األسير وال إلى المطار على الشيخ أ القبضسياسية بإلقاء 

 .89بسيارة أجرة استقلها في طريقه من مخيم عين الحلوة إلى المطار وكان بمفرده

 17/8/2015اإلثنين، 

  المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تأكيده على رفض الحركة القبول  رئيسجدد نائب
وقال هنية: "واهمون من  التخلي عن باقي فلسطين المحتلة.بإقامة دولة في قطاع غزة، مقابل 

يفكرون أن حماس ترضى بالقليل"، مشددًا على أن "استراتيجية ومشروع حماس أبعد من ذلك 
بكثير"، ومبينًا أن "شمولية االستراتيجية تعني تحرير كل فلسطين، وأما مرحلية التحرير فغزة التي 

 .90لك"لم نحررها بالمفاوضات مثال على ذ

  قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة إن "هناك توجهًا لعقد اجتماع للمجلس
الوطني قبل منتاف الشهر القادم، بهدف تغيير بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
ادار بيان سياسي قوي  حول الوضع الراهن". وأشار قبعة إلى أن االجتماع سيضم  اللجنة  وا 
التنفيذية لمنظمة التحرير ومكتب المجلس الوطني ومن حضر من أعضاء المجلس، "سواء أكان 

 .91عضو فقط" 500أعضاء أم  10عددهم 
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  حركة فت  عزام األحمد "إن قرارًا اتخذته اللجنة المركزية للحركة بضرورة عقد  فيقال القيادي
في أسرع وقت، وجرى تكليفي من قبل  اجتماع للمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية

 .92الرئيس محمود عباس بإجراء اتااالت مع كل الفاائل الفلسطينية دون استثناء"

  أنه أجرى تدريبًا عسكريًا واسع النطاق في هضبة الجوالن خمال األسبوع  اإلسرائيليذكر الجيش
لرد على هجمات ااروخية الماضي، يحاكي اجتياحًا بريًا محدودًا في األراضي السورية، بهدف ا

 .93مكثفة من األراضي السورية باتجاه الجوالن

  حاخام يهودي في الواليات المتحدة بعثوا رسالة  300ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن أكثر من
 . 94إلى أعضاء الكونجرس األمريكي من أجل حثهم على دعم االتفاق النووي لطهران

 18/8/2015الثالثاء، 

 إنه اتفق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود  إسحق هرتسوغحزب العمل اإلسرائيلي  قال رئيس
عباس، خمال لقائهما في رام  هلل، "على ضرورة منع اندالع انتفاضة ثالثة، من خمال محاربة 

 .95اإلرهاب، والمضي قدمًا في مفاوضات السمام"

 إن تاريحات عضو اللجنة قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تاري  احفي ،
مزايدة رخياة  ،فت  جمال محيسن بأن حماس تسعى لتوقيع "اتفاق عار مع إسرائيل" لحركةالمركزية 

 الفلسطيني شعبالعار تعاونها األمني مع االحتمال اإلسرائيلي ضد   علىمن قيادة فت  للتغطية 
 ومقاومته.

 .96بلير "اتفاق عار مع إسرائيل"، برعاية تونيوكان محيسن قد اتهم حماس بسعيها لتوقيع ما أسماه 

  لاحيفة معاريف أن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون وق ع أوامر هدم  اإللكترونيذكر الموقع
 .97منازل لمتهمين بتنفيذ عمليات ضد  الجيش اإلسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس

  أن الجيش اإلسرائيلي يعاني من "ظاهرة مقلقة آخذة في ائيلي أفادت القناة الثانية في التلفزيون اإلسر
في توجه أكثر من ُربع جنوده خمال خدمتهم العسكرية إلى العماج النفسي، فيما يتم  تتمثلاالتساع" 

سنويًا تسري  آالف الجنود "على خلفية نفسية". وأشارت القناة إلى أن نسبة المتوجهين للعيادات 
 .98، إذ إنه من حق  الجنود إخفاء حقيقة توجههم للعماج عن قيادة الجيشالنفسية قد يكون أكثر

 19/8/2015األربعاء، 

  السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة تنظر باهتمام إلى  المكتبأكد عضو
الموقف اإليراني من فلسطين. وقال أبو مرزوق إنه بعد االتفاق النووي ستدخل إيران العبًا 
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أزمات المنطقة، مشيرًا إلى أن حالة التوتر الماطنع الذي تمر بها عماقات حماس  أساسيًا في
 .99والجهاد مع إيران ال داعي لها، على الرغم من كل الذرائع التي سيقت لتبرير ذلك في اإلعمام

  اإلعمام الفلسطيني محمود خليفة إن الرئيس محمود عباس أادر مرسومًا يقضي  وزارةقال وكيل
كز فلسطيني للسمام، الذي يرأسه ياسر عبد ربه، وتحويل ما يخاه من أاول بإغماق مر 

 .100وممتلكات إلى وزارة اإلعمام

  نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فت  عزام األحمد تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المجلس الوطني
ل أو الفلسطيني، وأن يكون قد اتخذ مثل هذا القرار. وأكد األحمد حق  حركة فت  وأي فاي

مجموعة من أعضاء المجلس الوطني اقتراح عقد دورة للمجلس الوطني، وفق النظام األساسي 
 .101لمنظمة التحرير

  مقربة من كتائب القسام أن الضفادع البشرية التابعة للكتائب تمكنت من إحباط  ماادركشفت
الت إنه تم  الكشف عن عملية خااة لقوات البحرية اإلسرائيلية قبالة سواحل غزة منذ أيام قليلة، وق

تحركات غريبة لـ"دولفين" قبالة المنطقة الساحلية المجاورة لميناء غزة، قبل أن تقوم مجموعة من 
الضفادع البشرية بمتابعته حيث ظهر عليه جهاز مثبت لمتابعة أي حركة تحت الماء 

 .102ومراقبتها

  سطيني بمجرد شعورهم بالخطر. اإلسرائيلي موشيه يعلون جنود جيشه لقتل أي فل الدفاعدعا وزير
ن، هدار غولدو شاؤول آرون ونقلت القناة السابعة عن يعلون قوله "لن يهدأ لنا بال حتى إعادة 

 .103والمواطنين اإلسرائيليين والجنود المفقودين في غزة"

  أن ابنها أوقف إضرابه عن يومًا محمد عمان  65األسير المضرب عن الطعام منذ أعلنت عائلة
وذلك بعد أن أادر قضاة المحكمة اإلسرائيلية العليا قرارهم بشأن التماس عمان وقف  الطعام،

 .104االعتقال اإلداري الذي يخضع له

  مبنى، بينها أكواخ للسكنى وحظائر في أربعة مجمعات بدوية  22اإلسرائيلي  الجيشهدمت قوات
مبنى في قرية فاايل  17بالقرب من مستعمرة معاليه أدوميم، شرق القدس المحتلة، كما هدمت 

 . 105في غور األردن

  ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن العدد اإلجمالي للضحايا الفلسطينيين في سورية
 .2015حتى نهاية حزيران/ يونيو  2011الجئين منذ اندالع األزمة في آذار/ مارس  2,910بلغ 

 رجماً  254الجئين، ) 303بلغ  2015من عام  وأشارت المجموعة أن عدد الضحايا خمال الناف األول
فلسطينيًا،  461شهد استشهاد  2014امرأة(، ولفتت النظر إلى أن الناف األول من سنة  49و

 .106فلسطينياً  262شهد استشهاد  2014والناف الثاني من سنة 
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  ة إن مسلحين مجهولين خطفوا أربعة فلسطينيين قادمين من قطاع غز  ماريةقالت ماادر أمنية
 .107بعدما استوقفوا حافلة كانت تقلهم في منطقة بشمال سيناء

  في موعده، وذلك  2015/2016عن بدء العام الدراسي بيير كرينبول  لألونرواأعلن المفوض العام
، مؤكدًا مليون دوالر أمريكي 101مليون دوالر أمريكي من العجز اإلجمالي البالغ  78.9بعد توفير 

آب/ أغسطس، ووفقًا للخطة  24الدراسية في فلسطين في  للخطةقًا عودة الطلبة لمدارسهم وف
أيلول/ سبتمبر، وفي إقليم سورية  7أيلول/ سبتمبر، وفي إقليم لبنان في  1الدراسية في األردن في 

 أيلول/ سبتمبر. 13في 
 الكويت، و 12/8/2015 في لألونروا مليون دوالر 19قد أعلنت عن إسهامها بـ  السعوديةوكانت 

الواليات ، و 18/8/2015 فيمليون دوالر  15 بـاإلمارات ، و 17/8/2015 فيمليون دوالر  15 ـب
 فيمليون دوالر  5.15 بـ سويسرا، و 18/8/2015 فيمليون دوالر  15 بـ مريكيةالمتحدة األ

مليون  2.44 بـ النرويج، و 12/8/2015في مليون دوالر  4.68 بـ المملكة المتحدة، و 30/7/2015
مليون  0.05 بـ سلوفاكيا، و 19/8/2015 فيمليون دوالر  1.7 بـالسويد ، و 6/8/2015 يف دوالر
حكومة منطقة ، و 20/7/2015 فيمليون دوالر  0.72 بـ مؤسسة الخير، و 25/7/2015 فيدوالر 
30/7/2015 فيمليون دوالر  11.0 بـ الباسك إقليم

108. 

  هوكابيأعلن مايك Mike Huckabee ريين لمانتخابات الرئاسية ، أحد المرشحين الجمهو
األمريكية، خمال زيارته مدينة القدس، أنه يعد  الضفة الغربية جزءًا من "إسرائيل"، وقال "ال أراها 
بمثابة أرض محتلة، ألن هذا األمر يعطي االنطباع بأن أحدًا ما استولى بشكل غير شرعي على 

 .109أرض"

 20/8/2015الخميس، 

  الفكر السياسي اإلسمامي في لندن، إن خالد مشعل، رئيس قال عزام التميمي، رئيس معهد
المكتب السياسي لحركة حماس، رفض دعوة من توني بلير، الوسيط في "اتفاق التهدئة طويلة 
األمد" مع "إسرائيل"، لزيارة لندن، وذلك لمواالة بحث موضوع التهدئة في إطار عملية السمام. 

ن بالمطلق بل ألن بلير طلب إادار بيان في نهاية وأشار التميمي إلى أن رفض الدعوة لم يك
المفاوضات حول عملية السمام. وتابع التميمي أن مشعل قال له: "نحن ال عماقة لنا بعملية 

 .110السمام واتفاق أوسلو". وحسب التميمي فإن الدعوة وجهت قبل أكثر من شهرين

 ت الخااة بجهود بعض كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن االتااال
وقال مشعل  الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة، "تبدو إيجابية، لكْن حتى اآلن لم نال إلى اتفاق".

إن الحديث يدور حول المشاكل الخمس التي يعاني منها القطاع، وهي: اإلعمار، ورفع الحاار 
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ُبنى التحتية من مياه وفت  المعابر، ومشكلة الخمسين ألف موظف، والميناء والمطار، وأخيرًا ال
وكهرباء وطرق. وأوض  مشعل أن توني بلير وغيره طرحوا بالفعل على حركته فكرة التهدئة 
"لبعض سنوات، وسموها هدنة، وكان جوابنا: ال نحتاج ال إلى تهدئة وال إلى هدنة، ال نحتاج إلى 

مرة ضد  ماطلحات جديدة، فنحن ال نريد حروبًا، لكن هناك مقاومة مشروعة ستظل مست
 . 111االحتمال طالما هناك احتمال واستيطان، لكْن ال نسعى إلى حروب"

  نفت حركة الجهاد اإلسمامي في فلسطين االدعاءات الاهيونية التي تحدثت عن مسؤولية
الحركة عن إطماق اواريخ نحو الجليل المحتلة، من األراضي السورية. وقال مسؤول المكتب 

ن سرايا القدس وجودها وعملياتها وسماحها داخل فلسطين اإلعمامي للحركة داود شهاب إ
 .112المحتلة، والعدو يعرف كيف وأين سترد السرايا عندما تقرر

  طالبت حركة حماس الجانب الماري بسرعة اإلفراج عن األربعة المختطفين في سيناء منذ
الحركة  ، مشددة على أن االختطاف حدث خطير ال يمكن السكوت عنه. وأكدت19/8األربعاء 

في بيان احفي لها، حراها على استمرار العماقات اإليجابية مع مار، واستمرار االتااالت 
عادة المخطوفين، مشيرة إلى أنها  ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المارية لتدارك األمر وا 

 .113أبلغت هذه الجهات األمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية االختطاف
  ماادر أمنية مارية رفيعة أن التحقيقات التي أجراها جهاز االستخبارات الماري أكدت ذكرت

أن تنظيم "أناار بيت المقدس" خطف أربعة مسافرين فلسطينيين في رف  المارية بهدف 
عنارًا ينتمون إلى السلفية الجهادية في  خمسينإلفراج عن نحو لالضغط على حماس لدفعها 

 .114م التضييق عليهم مستقبماً قطاع غزة، والتعهد بعد

  قال أنور عبد الهادي، مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، إن الدول
لضباط اتاال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة "إسرائيل"،  89العربية قررت، على هامش المؤتمر الـ 

 .115قتاادية لهاحظر شركات تتعامل مع "إسرائيل"، في إطار تعزيز المقاطعة اال

  أكدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا على أن التعذيب في السجون التابعة للسلطة
إلى أن القيادة السياسية المنظمة، في بيان اادر عنها،  الفلسطينية يتم  بطريقة منهجية، وأشارت

مر الذي قد يكون له "لم تتقدم أي خطوة لوقف ومنع التعذيب، على الرغم من علمها بذلك، األ
أكدت أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية ما تزال تقوم بحممات و  تبعات قضائية دولية".

وحشي دون أي اعتبار شكل ـ"اعتقال ضد  النشطاء وطماب الجامعات، حيث تقوم بتعذيبهم ب
ي وقعت عليها السلطة للمواثيق الدولية أو اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، الت

إنح مقر جهاز المخابرات  ". وقالت المنظمةجريمة حرب االنتهاكاتحديثًا، والتي تعتبر مثل هذه 
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ل "إلى مسلخ للتعذيب"، وفق ماادر من داخل المقر وشهادات الضحايا  بمدينة بيت لحم تحو 
الذين أفرج عنهم، وتم  توثيقها

116. 

 21/8/2015الجمعة، 

  تائب القسام على أن الكتائب لن تمر مرور الكرام على حادثة اختطاف ك باسمشدد متحدث
رف  البري باتجاه القاهرة،  أربعة شبان فلسطينيين في سيناء قبل يومين، خمال سفرهم عبر معبر

 .117أن الحدث بتفاايله وجزئياته بين يدي قيادة الكتائب مؤكداً 

 طرة السورية، قالت إنها تقل نشطاء من استهدف سماح الجو اإلسرائيلي سيارة في منطقة القني
وقتلت ركابها الخمسة. غير أن الحركة في غزة نفت أن تكون لها عماقة  ،حركة الجهاد اإلسمامي

بركاب السيارة، أو بإطماق اواريخ من تلك المنطقة على المناطق الفلسطينية المحتلة، كما تزعم 
ي لحركة الجهاد، أن حركته "تقاوم على محمد الهندي، عضو المكتب السياس"إسرائيل". وأكد 

 .118أرض فلسطين وفي فلسطين، وأن اتهامات االحتمال باطلة هدفها خلط األوراق"

  إيهود باراك  اإلسرائيلي السابق دفاعاإلسرائيلية الثانية تسجيمات اوتية لوزير الالقناة كشفت
وبحسب التسجيمات، فإن  ات.تجهيز خط ة عسكرية سياسية لمهاجمة إيران ثماث مر   تظهر أنه تم  

في  كانت ، والمرة الثالثة0200والمرة الثانية كانت في سنة ، 0202 سنةالمرة األولى كانت في 
 ،0202في جابي أشكنازي هيئة األركان عن اعتراض رئيس  تحد ث باراك. و 0202سنة 

بين تدريب عسكري مشترك وذكر أن  ،0200في  وموشيه يعالونيوفال شتاينتس واعتراض 
 .0200119 سنةاإلسرائيلي منع ضرب إيران في  والجيش الجيش األمريكي

 22/8/2015السبت، 

  إن الرئيس محمود "عباس الفلسطينيةقال غسان الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،
، وتسعة آخرين قدموا استقالتهم، خمال اجتماع اللجنة اليوم في مقر الرئاسة الفلسطينية برام  هلل

 .120وقدمت االستقاالت لرئاسة المجلس الوطني، للبدء بالتحضير لعقد دورة استثنائية للمجلس"

  قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن الهيئة بادد إعداد استراتيجية وطنية
بالتنسيق مع كافة القوى والفاائل في السجون "لوقف اإلضرابات الفردية، وتوحيد الرؤية 
الجماعية التضامنية في البرامج النضالية واالحتجاجية في السجون، وذلك لمواجهة اإلجراءات 

 .121والقوانين اإلسرائيلية التي تستهدف كافة األسرى"
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  حم ل عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق السلطات المارية مسؤولية أمن
وقال إن "هناك شكوكًا،  ،في سيناء 19/8/2015ء وسمامة الفلسطينيين الذين اختطفوا يوم األربعا

 .122وعمامات استفهام كثيرة، وتفسيرات عدة حول ممابسات حادثة االختطاف"

  هي  ن معظمهم من الحركة، في اشتباكاتآخري 18قتل عناران من حركة فت ، وجرح نحو
 .123جند الشام األعنف التي شهدها مخيم عين الحلوة منذ فترة طويلة، اندلعت بين فت  وتنظيم

  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون إن األثمان التي تطلبها حركة حماس لقاء تهدئة طويلة
األمد في قطاع غزة غير مقبولة وال يمكن الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن الواقع الحالي قابل 

 .124لماستمرار

  إن "إسرائيل" ال تجري أي موس جلعاد عاقال رئيس الدائرة السياسية في وزارة الدفاع اإلسرائيلي
. وأضاف جلعاد، في تاريحات ةأم سياسي ةسواء أمني ،مفاوضات مع حركة حماس بشأن التهدئة

للقناة العاشرة اإلسرائيلية، أن "هناك وقف إطماق نار ثابت في غزة وموجود بالفعل، لكنه على 
في أعقاب عملية الجرف الاامد"،  أساس قوة الردع اإلسرائيلية فقط التي تم  إيجادها وخلقها

 .125حسب زعمه

  قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن عدد األسيرات الفلسطينيات المعتقمات لدى سلطات
 .126أسيرة، يقبعن جميعهن في سجن هشارون 25االحتمال الاهيوني ارتفع مؤخرًا إلى 

  سورية إلى دول عربية  ألف الجئ فلسطيني لجأوا من 100قالت وكالة األونروا إن أكثر من
وا إلى  وأوروبية منذ اندالع األزمة السورية. وقالت األونروا، في بيان لها، إن عدد الذين فر 

آالف إلى  6ألف إلى لبنان، ونحو  45ألف الجئ، في حين نزح  15.5األردن بلغ أكثر من 
 .127ألف إلى الدول األوروبية 36مار، و

 ا، في رسالة وجهها ألعضاء الكونجرس المعارضين لماتفاق تعه د الرئيس األمريكي باراك أوبام
النووي مع إيران، بدعم الجيش اإلسرائيلي، وتزويده بمنظومة متطورة لكشف األنفاق، وتعزيز 

 .128التعاون العسكري واالستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب

 23/8/2015األحد، 

  الته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس إنه قد م استق السلطةقال رئيس
 .129مع تسعة أو عشرة من أعضائها

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن تقديم أعضاء اللجنة التنفيذية
استقالتهم يهدف إلى إتاحة الفراة لرئيس السلطة محمود عباس لتشكيل اللجنة من جديد للتفرد 
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نتخاب لجنة تنفيذية جديدة خالية من كل المعارضين له. وحول الحديث في القرار السياسي، وال
واللقاءات بشأن وقف إطماق النار، نو ه أبو مرزوق إلى أن قطاع غزة ذاهب نحو  االتااالتعن 

 تثبيت وقف إطماق النار، وليس لتهدئة قايرة أو طويلة األمد.
اللجنة التنفيذية هي خطوة استباقية  وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن إعادة تشكيل

لمنع أي جهد حقيقي إلعادة بناء المنظمة، وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا وانقمابًا على 
 . 130االنقسام انسجامًا مع سياسة نتنياهوحالة اتفاق الماالحة، ودعوة اريحة إلبقاء 

  إيهود باراكع اإلسرائيلي السابق الثانية تسريبات اوتية لوزير الدفا اإلسرائيليةنشرت القناة، 
ياف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو فيها بأنه "جبان وضعيف، ال يقوم بخطوات 

وقال مكتب نتنياهو، ردًا على التسجيمات الاوتية، إنه  جريئة إال  إذا كان مرغمًا على ذلك".
 .131أمن إسرائيل""حان الوقت إليقاف التسريبات غير المسؤولة، والتي تضر ب

  تايمز  الفايننشال احيفةذكر مراسلوFinancial Times  من متوسط  %77البريطانية أن نحو
ألف برميل يوميًا، يأتي من إقليم  240الطلب اإلسرائيلي على النفط، والذي يقدر بنحو 

رة مليون برميل نفط من األكراد خمال الفت 19كردستان العراقي، حيث اشترت "إسرائيل" نحو 
1/5–11/8/2015

132. 

  أكدت القيادة السياسية الموحدة للفاائل والقوى اإلسمامية والوطنية الفلسطينية في لبنان تثبيت
وقف إطماق النار في مخي م عين الحلوة، الذي توالت إليه اللجنة األمنية العليا، والتشديد على 

، خمال اجتماع طارئ عقدته سحب المسلحين من الشوارع. كما أكدت القيادة السياسية الموحدة
في مقر  سفارة فلسطين في بيروت، نشر القوة األمنية المشتركة للمحافظة على أمن المخي م 

 . 133واستقراره، ومتابعة تطبيق وقف إطماق النار ومحاسبة المخلي ن بأمنه

  اهو قوله إن حكومة نتنيإسحق هرتسوغ نقل موقع واال العبري عن رئيس حزب العمال اإلسرائيلي
يوم في السلطة، افر من العار، افر من األمن، افر في الدبلوماسية، افر ضد   100بعد "

 . 134إيران، افر في افقة الغاز، وافر في الثقافة السياسية"

 24/8/2015اإلثنين، 

  كشف القيادي في حركة حماس محمود الزهار عن رفض حركته طلب توني بلير زيارة لندن، فيما
فلسطينية ترفض الميناء البحري لغزة ألسباب مادية وشخاية، مشيرًا إلى أنها أكد أن السلطة ال

 .135سبب في منع استمرار اتفاق التهدئة األخير
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  سل م أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اائب عريقات في اجتماع مع رئيس
مود عباس من رئاسة اللجنة المجلس الوطني سليم الزعنون في رام  هلل استقاالت الرئيس مح

 .136أعضاء من اللجنة عشرةالتنفيذية للمنظمة إضافة إلى 

  إن لـ"إسرائيل" الحق في "السيادة" على الضفة الغربية  رؤوفين ريفلينقال الرئيس اإلسرائيلي
المحتلة وبناء المستعمرات، وقال، خمال لقائه ممثلين للمستوطنين، "بالنسبة إلي  فإن حقنا بهذه 

 .137رض ال يخضع ألي نقاش سياسي، إنه معطى أساسي للاهيونية الحديثة"األ

  طالب وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان وزير الدفاع موشيه يعلون باإلعمان عن
جمعية المرابطين والمرابطات اللتين تنشطان في الحرم القدسي الشريف تنظيمين محظورين. وقال 

 . 138ن بإيحاء من الجناح الشمالي للحركة اإلسماميةأردان إن التنظيمين يعمما

  ذكر مجلس األمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في بيان له، أنه من غير
القانوني لإلسرائيليين التوجه إلى بلدان محددة، منها إيران، وسورية، ولبنان، واليمن، والعراق، 

 .139لعربية "خطيرة"، بما فيها مار واألردنوالسعودية. وقال المجلس إن البلدان ا

  شهد مخيم عين الحلوة اشتباكات عنيفة باألسلحة الااروخية والرشاشة بين حركة فت  وتنظيم
 .140جند الشام. وشهد المخيم، نتيجة لذلك، حاالت نزوح كثيفة من المخيم إلى مدينة ايدا

  باعتقال رئيس الوزراء  ها، حكومة بمادهمو ألف بريطاني، في عريضة وقع 80طالب نحو
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك خمال الزيارة التي يعتزم القيام بها 

2015إلى لندن خمال شهر أيلول/ سبتمبر 
141. 

  الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بإيداع عشرة ممايين دوالر نقدًا  السلطةأمر قاض أمريكي
ة، في أثناء النظر في استئناف ضد  قرار محلفين باعتبار الجهتين )السلطة أو كفالة مالي

 George Daniels والمنظمة( داعمتين لهجمات نفذت في "إسرائيل". وقال القاضي جورج دانيلز
ئية األمريكية في مانهاتن إنح على المدحعى عليهم أيضًا إيداع مليون دوالر افي المحكمة الجز 

ين الفال في دعوى استئناف ضد  حكم ادر في شباط/ فبراير قضى أخرى كل شهر، لح
 .142مليون دوالر لاال  عشر أسر أمريكية 655بتعويض قدره 

 25/8/2015الثالثاء، 

  نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "خوف إسرائيل من انفجار هنيةقال إسماعيل ،
لمقاومة الفلسطينية في القطاع". وقال هنية، قطاع غزة، دفعها إلرسال مبعوثين لبحث تهدئة مع ا
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خمال حفل إادار رواية "العاف المأكول"، إن الضفة الغربية هي مركز استراتيجي في مشروع 
 .143التحرير

  إن جهاز الشاباك اإلسرائيلي كشف عن خلية للمقاومة الفلسطينية تضم  العبريةقالت اإلذاعة
المحتلة، كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد  أهداف أربعة فلسطينيين في شمال الضفة الغربية 

 .144إسرائيلية

  واإلسمامية في قطاع غزة الجهات الرسمية المارية بالعمل من أجل  الوطنيةطالبت القوى
 .145اإلفراج عن الشباب األربعة المختطفين في سيناء وتأمين سمامتهم

  باتفاق التهدئة الذي تم  التوال حركة الجهاد اإلسمامي نافذ عزام التزام حركته  فيأكد القيادي
، موضحًا أنه "ال 2014إليه مع االحتمال اإلسرائيلي في أعقاب الحرب على غزة في ايف 

مالحة للفلسطينيين بالذهاب إلى حرب جديدة". وكشف عزام أن حركته تعاني من "أزمة مالية"، 
 .146الشعب الفلسطيني"بالتقاير في دعم  ،متهمًا الدول العربية واإلسمامية "بما استثناء

  الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بـ"قانونية" دعوة الرئيس محمود عباس لعقد  المجلسشكك رئيس
 .147دورة استثنائية للمجلس بهدف إعادة انتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير

  العامة واإلسكان الفلسطيني مفيد الحساينة موافقة سلطات االحتمال  األشغالأعلن وزير
سرائيلي على ارف مواد البناء الخااة بأعمال التشطيبات الداخلية واإلاماحات للوحدات اإل

 .148السكنية لجميع المواطنين في قطاع غزة
  ردان تعيين ضابط الجيش السابق والمتهم بالتقاير أقرر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد

  .149عامًا جديدًا للشرطة اإلسرائيلية، مفتشًا Gal Hirschفي حرب لبنان األخيرة، غال هيرش 

 26/8/2015األربعاء، 

  شروط وقف إطماق النار عقب عدوانه  من االحتمال اإلسرائيلي من تناله القسامحذرت كتائب
. وقال متحدث عسكري باسم القسام خمال افتتاح ناب تذكاري، 2014على قطاع غزة ايف 

للكتائب قبالة ميناء غزة البحري، إن ابر المقاومة  الضفادع البشرية التابعة وحدةتخليدًا لشهداء 
 .150لن يطول وسينفجر براكين غضب في وجه االحتمال والشعب الفلسطيني

  قالت وزارة اإلعمام الفلسطينية في قطاع غزة إن الشبان الفلسطينيين األربعة الذين اختطفوا في
ئل إعمام مارية "قائم على معلومات شمال سيناء "خرجوا للعلم والعماج"، وما يتم  تناوله في وسا

 .151مغلوطة"
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  وضع المجلس االقتاادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار "بكدار" مشروع بناء قار رئاسي
مليون دوالر، على موقعه الرسمي تحت عنوان: "قار الضيوف  13فلسطيني، بتكلفة تال إلى 

رق عامين، دون اإلعمان عن موعد الرئاسي في سردا، رام  هلل"، معلنًا أن إتمام المشروع يستغ
، 2م 700,4البدء الرسمي للبناء. وتوقع أن يضم المجمع الرئاسي قارًا للضيوف بمساحة 

، كما سيبنى على مساحة 2م 000,4ومهبطين للطائرات المروحية، باإلضافة لمبنى إداري بمساحة 
 .152وزارة المالية الفلسطينيةأوض  أن المشروع سيتم تمويله من قبل و ، 2م 000,27إجمالية تتجاوز 

  إسرائيلية رسمية عن ارتفاع واض  في عدد الهجمات التي ينفذها فلسطينيون  معطياتكشفت
ضد  األهداف اإلسرائيلية في القدس؛ حيث تم  خمال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس تسجيل 

 .153حارقةحادثة إلقاء زجاجات  28حادثة برشق الحجارة، و 477هجومًا، منها  580نحو 

  حماس في لبنان علي بركة إن الفاائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل خطة  حركةقال ممثل
أمنية لتفادي تكرار أحداث "مؤسفة" داخل مخيم عين الحلوة لماجئين الفلسطينيين في لبنان. 
وأضاف بركة أن "الخطة بدأ تنفيذها فعلي ًا عبر نشر قوى تنفيذية مشتركة ضاربة، مكونة من 

عنارًا، مهمتها محاارة أي إشكال قد يحدث مستقبمًا، عوضًا عن محاسبة أي جهة  80
 .154تحاول العبث في أمن المخيم"

  حسنة، المتحدث باسم وكالة األونروا، في بيان له، إن الوكالة ستعمل على بناء  أبوقال عدنان
 .155زةمدرسة في قطاع غ 40مدرسة إضافية في األراضي الفلسطينية، من بينها  60

  منظمة غير حكومية قادة العالم إلى الضغط على "إسرائيل" من أجل رفع الحاار عن  35دعت
. وأفاد بيان مشترك للمنظمات، 2014غزة، الذي يمنع إعادة إعمار القطاع بعد عام على حرب 

فقط من  %5، بأنه "بعد عام على النزاع، سم  بإدخال Ava بينها أوكسفام وعمل ضد  الجوع وآفا
ذا استمرت هذه الوتيرة، فإن إعادة البناء في غزة قد تستغرق م  .156عامًا" 17واد البناء إلى غزة. وا 

 27/8/2015الخميس، 

  قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إنه اتفق مع الرئيس محمود عباس على
إلى انتخاب رئيس  تستمر يومين، ياار خمالها 15/9/2015الدعوة لعقد دورة عادية للمجلس في 

عضوًا. وأضاف الزعنون: "توالنا إلى  18وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البالغ عددهم 
تسوية تنص على الدعوة إلى عقد دورة عادية للمجلس، وفي حال تعذر توفير النااب القانوني 

 .157ائية"عضوًا، جراء قيود االحتمال، سنعمل على عقد دورة استثن 450المازم، وهو 

  الفاائل الفلسطينية إلى عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني  حماسدعت حركة
الفلسطيني. وقالت الحركة، في بيان لها، "ندعو كافة الفاائل الفلسطينية إلى عدم التورط في 
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هذا العبث الذي يهدد الوحدة والماال  الفلسطينية". ووافت الحركة، الدعوة لعقد المجلس 
أنه "انقماب" على االتفاقيات الوطنية، محملًة قيادة حركة فت  المسؤولية عن التداعيات الوطني ب

 .158المترتبة على هذه الخطوة

  في مدينة هدار غولدن القسام عن تفاايل جديدة لعملية أسر الضابط اإلسرائيلي  كتائبكشفت
"، عرضته قناة الجزيرة رف . وأوض  قيادي في كتائب القسام، خمال برنامج "رف : االتاال مفقود

 .159الفضائية، أن جيش االحتمال لم يعلم بفقدان غولدن إال بعد ساعتين من أسره

  هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع النقاب عن أن عمليات تعذيب األسرى  رئيسكشف
 .160%200بنسبة  2014الفلسطينيين في سجون االحتمال اإلسرائيلي ارتفعت منذ منتاف سنة 

 28/8/2015معة، الج

  العام لحركة الجهاد اإلسمامي رمضان عبد  هلل شل  ، إن إمكانات سرايا القدس  األمينقال
وقدراتها "تضاعفت وباتت أفضل بكثير من السابق"، مهددًا "إسرائيل" بكسر الهدنة إذا تعرضت 

ه شل   انتقادات الذعة لمنظمة التحرير الفلسطيني ة، وقال إن لحياة الشعب الفلسطيني. ووج 
المنظمة "دخلت في نفق مظلم" منذ أن اعترفت بـ"إسرائيل"، واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس بالمسؤولية "شخايًا عن منع قيام انتفاضة في الضفة". وأشار شل   إلى أن كتائب القسام 

 .161تمانع إطماق الاواريخ، لكنها طلبت إبماغها مسبقًا ألخذ االحتياطات لم

 تهم محمد دحمان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ا
بأنه ال يرغب في الماالحة الوطنية بين فت  وحماس، وطالب بضم كافة الفاائل الفلسطينية، 
ومن بينها حركتي حماس والجهاد، إلى منظمة التحرير. وطالب دحمان، خمال برنامج "بما قيود" 

يعه بي بي سي العربية، بوقف التنسيق األمني مع "إسرائيل"، وقال إن اتفاقية أوسلو الذي تذ
 .162انتهت. كما نفى دحمان أن يكون له أي عماقة بـ"إسرائيل"

  "إن السلطات في تقريرقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة "أوتشا :
منطقة ج وشرقي القدس بحجة عدم حاولها على مبنى فلسطينيًا، في ال 42اإلسرائيلية هدمت 

تراخيص بناء إسرائيلية خمال األسبوع الماضي. ولفت التقرير النظر إلى أنه "حتى هذا التاريخ 
مبنى في الضفة الغربية، بما فيها  417هدمت السلطات اإلسرائيلية ما مجموعه  2015من عام 

 .163طفمًا" 277من بينهم فلسطينيًا  495القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 

  ذكرت دراسة أعدها باحثون وخبراء في جامعة أوكسفوردOxford  ألف يهودي  60البريطانية أن نحو
من العدد الكلي للمستوطنين. ويقدر  %15أمريكي يعيشون في مستعمرات الضفة الغربية، مشكلين نحو 
 .164ألف 160في ذلك عدد أبنائهم، بنحو عدد األمريكيين المهاجرين الذين يعيشون داخل "إسرائيل"، بما 
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 29/8/2015السبت، 

  كتلة التغيير واإلاماح في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، بضرورة  رئيسطالب
إلغاء الدعوة لعقد المجلس الوطني، لبطمانها قانونًا وتجاوزها التفاقات الماالحة. وأكد الغول أن 

 .165قاد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير هو اجتماع باطلأي اجتماع للمجلس الوطني قبل انع
  قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن مجموع الحاالت المرضية

 .166حالة اعبة وخطيرة جداً  85حالة في السجون، من بينها  800,1لألسرى ارتفع ليال إلى 

 اإلسرائيلي سامي ترجمان إن القائد العام لكتائب  قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتمال
خمال مقابلة تلفزيونية . وقال ترجمان، 2014القسام محمد الضيف، قاد الحرب في غزة في ايف 

إن تهديد األنفاق الهجومية التي تحفرها حماس على حدود أجرتها معه القناة العبرية األولى، 
ال إن حركة حماس تملك جيشًا منظمًا في القطاع هو األخطر على جيشه ومستوطنيه، وق

 .167القطاع يضم آالف المقاتلين موزعين على عدد من األلوية

  معتقمًا فلسطينيًا سوريًا في  961ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت وجود
، معتقماً  1,500 إلى أن العدد الحقيقي قد يتجاوز —في الوقت ذاته—مشيرة سجون تابعة للنظام السوري، 

وذلك بسبب تخوف العديد من ذوي المعتقلين من اإلفااح عن اختفاء أبنائهم في سجون النظام. كما 
 .168ضحية فلسطينية قضت تحت التعذيب في سجون النظام السوري 414ذكرت المجموعة أنها وثقت 

 30/8/2015األحد، 

  رار رئيس السلطة الفلسطينية المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إا عضوانتقد
محمود عباس على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، وقال إن هذه الدعوة تأتي في 
إطار "المناكفات السياسية". ورأى أبو مرزوق أن الجلسة المرتقبة ستعمق االنقسام، وكشف عن أن 

بطال هذا اإلجراء، حركته لن تعلن رفضها لهذا اإلجراء، مضيفًا "لكن ال بد  من إفش ال هذه الدعوة وا 
ال بد  من التنادي اإليجابي للكل الوطني حفاظًا على ما تبقى من شرعية ومؤسسية ومستقبل 

 .169القضية والوطن"

  في حركة حماس مشير الماري أن قضية تحرير الشبان المختطفين في مار  القياديأكد
عادتهم إلى مقدسة ومقدمة على كل شيء. وقال الماري إنه "لن يه دأ لنا بال حتى يتم تحريرهم وا 

أهلهم سالمين، ولن نقبل المساس بهم، وغير ذلك سيكون الغضب". وعد  الماري جريمة 
 .170االختطاف سياسية وقانونية
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  في حركة الجهاد اإلسمامي خالد البطش إلعادة الشبان المختطفين في مار سالمين  القياديدعا
لجريمة ال يمكن السكوت عنها. كما دعا البطش مار إلادار إلى أرض غزة، مشيرًا إلى أن ا

 .171موقف واض  حول قضية الشبان المختطفين

  معاريف العبرية أن "إسرائيل" تمارس ضغوطًا على الواليات المتحدة لعدم سحب  احيفةكشفت
 يدفي سيناء لمواالة الحفاظ على احترام اتفاقية كامب ديف "قوة السمام"قواتها المشاركة في 

Camp David Accords
172. 

 قررت شبكة كاكتوس Cactus التي تدير سلسلة متاجر كبرى في لوكسمبورغ في بلجيكا، وقف ،
تسويق منتجات زراعية "خضار وفواكه" مادرها "إسرائيل"، حتى ُيثبت المزود أن مادر هذه 

 .173المنتجات ليس المستعمرات في الضفة

  فيولياأعلنت شركة Veolia هاء آخر استثماراتها في المشاريع اإلسرائيلية التي تُنفذ في الفرنسية إن
األراضي الفلسطينية المحتلة، خاواًا بعد الخسائر التي لحقت بها بسبب حركة المقاطعة 

 .174العالمية بي دي أس

 31/8/2015اإلثنين، 

 حتمال أايب عدد من الفلسطينيين بجروح واختناقات بـالغاز المسيل للدموع، باقتحام قوات اال
وقال وافي قبها، القيادي في حركة حماس،  لمخيم جنين بحثًا عن "مطلوبين"، على حد  زعمها.

عامًا(، ونجله  40إن جيش االحتمال اإلسرائيلي اعتقل القيادي في حماس مجدي أبو الهيجا )
 .175عامًا(، وشقيقه عماء واقتادهم إلى جهة مجهولة خارج المخيم 15اهيب )

  السياسي لحركة حماس خالد مشعل، خمال كلمة له بالدوحة، إلى شراكة دعا رئيس المكتب
 .176فلسطينية حقيقية في القرار السياسي والعسكري والنضالي واألمني

  قال القيادي في حركة الجهاد اإلسمامي خالد البطش إن كل الشواهد تفترض أن "العدو الاهيوني
ة من عممائه من الناطقين بالعربية، هو من خطف المسافرين األربعة في سيناء عبر مجموع

سواء تنكروا بلباس عسكري للتمويه أو تكلموا بلهجه بدوية". وشدد البطش، على "ضرورة التركيز 
على دور إسرائيل في القضية أواًل وأخيرًا وقبل كل شيء"، وطالب مار بـ"البحث عنهم وا عادتهم 

 .177إسرائيل نفسها"إلى بلدهم، فهي دولة ذات سيادة وقادرة على معاقبة 

  على اإلعدام الميداني للفلسطينيين، وكتبت على ميري ريجف حر ضت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية
افحتها في موقع فيسبوك، أنه "على الجنود إطماق النار على كل من يهاجمهم"، قائلة باورة 

 .178م، أن دمه برأسه"تحريضية إنه "على كل من يحاول مهاجمة الجنود أو اإلسرائيليين عليه أن يعل
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