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 يوميات فلسطينيةال
 2016تموز/ يوليو 

 1/7/2016الجمعة، 

 بدم بارد، على مدخل الحرم اإلبراهيمي في مدينة  سارة طرايرة فلسطينيةأعدمت قوات االحتالل ال
عند جراء اختناقه بالغاز المسيل للدموع،  فلسطينياستشهاد  عن أعلنت وزارة الصحةكما الخليل. 

 .1حاجز قلنديا جنوب رام هللا
  ميخائيل ماركُقتل Michael Mark، ييشيفا( حاخام المدرسة الدينية Yeshiva في مستعمرة )

جروح أحدهما حرجة إثر انقالب  نيآخر  ثالثةوأصيب  قيادات اليمين االستيطاني، أحد ،عتنئيل
 .2جنوب مدينة الخليل سيارة، جّراء إطالق نار عليها في منطقة بلدة دورا،

  إسرائيل"بضرورة توقف  ،لها في تقرير ،في الشرق األوسط للسالمالدولية أوصت اللجنة الرباعية" 
وتخصيص أراض يسعى الفلسطينيون إلقامة  ،ات وعرقلة التنمية الفلسطينيةمستعمر عن بناء ال

لدوام إمكانية ض على اوذكر تقرير اللجنة أن السياسة اإلسرائيلية "تقوّ  دولة عليها في المستقبل.
وأضافت "هذا يطرح تساؤالت مشروعة عن نوايا إسرائيل على المدى البعيد  ."ينالدولت نجاح حلّ 

دولة فلسطينية  والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء اإلسرائيليين بأنه يجب أال تكون هناك أيّ 
وانتقدت اللجنة الرباعية القادة الفلسطينيين "ألنهم لم ينددوا بشكل ثابت وواضح  ."على اإلطالق
وطالبت بالتصدي لزيادة األسلحة غير المشروعة ونشاط المسلحين في قطاع  ،ابية"بهجمات إره

هي: تواصل العنف  صراعوحدد التقرير ثالثة جوانب لل غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
توسع االستيطان اإلسرائيلي، وعدم سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة و واإلرهاب والتحريض، 
 .3ةالغربية على قطاع غز 

  قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن تقرير اللجنة
الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي،  توقعاتالرباعية ال يلبي 

 .4حيث يساوي البيان بين شعب تحت االحتالل والمحتل
  تتعرض لحالة من الخذالن والحصار والتنسيق األمني قالت حركة حماس إن المقاومة الفلسطينية

مع االحتالل اإلسرائيلي، داعيًة إلى دعمها بالمال والسالح ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. 
وطالبت الحركة في بيان صحفي، يوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع القدس، 

وتوجيه كل البنادق نحو صدر  ،فاتها والتئام الصفزعامات األمة العربية واإلسالمية بتجاوز خال
 . 5أعداء األمة الصهاينة وكل من يدعمهم بالمال والسالح والقرار
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  باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي أوفير جندلمان المتحدثأعلن Ofir Gendelman أن رئيس ،
رادات الضرائب التي الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز إلى الجهات المختصة باقتطاع أموال من إي

 .6"تحول شهريًا للفلسطينيين )إيرادات المقاصة(، بزعم "دعم السلطة الفلسطينية لإلرهابيين
  أمير إيشل ، الجنرال اإلسرائيليقال قائد سالح الجوAmir Eshel ،تصر على  "إسرائيل"ن إ

ة في الجيش معارضة بعض القيادات العسكري من رغمبالعالقات أمنية جيدة مع مصر واألردن 
 .7اإلسرائيلي لذلك

  مليون دوالر(  4.46نحو مليون كرون ) 30ًا بقيمة أنها تلقت من الدنمارك تبرع األونرواأعلنت
 .8ةلدعم مناشدات األونروا الطارئة لسوري

 2/7/2016السبت، 

  ّأو  16ف أالطيران الحربي اإلسرائيلي من نوع  شنF16 وطائرات بدون طيار، سلسلة غارات ،
في شمال القطاع، وفي حي الزيتون جنوب ة على أهداف مدنية ومواقع تدريب لكتائب القسام جوي

 .9شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات في األرواح
 شهد ارتفاعًا في حجم خسائر  / يونيوحزيرانصادر عن حركة حماس، إلى أن شهر  ،أشار تقرير

 مولوتوف)والقنابل اليدوية الصنع  عمليات إطالق النار والعبوات الناسفة بفعلاالحتالل 
Molotov).  عملية ُنفذت خالل الشهر التاسع لـ"انتفاضة القدس"، من بينها  23وبين أن أكثر من

ة وعشر عمليات إلقاء عمليتا طعن وعشر عمليات إطالق نار، باإلضافة إلى عملية دهس واحد
ن، في يآخر  44فيما أصيب سبعة فلسطينيين، حزيران/ يونيو . وارتقى خالل عبوات ناسفة

قتل خمسة مستوطنين، وهو أكبر إلى م التقريرأشار و انخفاض جديد على صعيد عدد الجرحى. 
 .10اً مستوطن 11، والذي شهد مقتل 5102ثاني/ نوفمبر العدد من القتلى منذ شهر تشرين 

 تالل منذ قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن عدد حاالت االعتقال التي نفذتها قوات االح
 ،وأشارت الهيئة حالة. 6,730بلغ  2016/ يونيو نهاية حزيران وحتى 2015تشرين األول/ أكتوبر 

وحتى  5102ًا منذ مطلع فلسطيني 3,445في تقريرها نصف السنوي، إلى أن االحتالل اعتقل 
2016/ يونيو نهاية حزيران

11. 
  تي يتوقع كثير من المسلمين أنهاليلة السابع والعشرين من رمضان، ال مصلألف  400أحيا نحو 

 .12في رحاب المسجد األقصى المبارك ليلة القدر
  ًمن فصائل فلسطينية بالتدخل لدى النظام السوري  رفض كل من إيران وحزب هللا اللبناني طلبا

ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي  إلطالق أكثر من ألف معتقل فلسطيني داخل سجونه.
يران رفضا حتى مناقشة أسماء المعتقلينعن مصادر فل ةسوري أو العمل  ،سطينية أن حزب هللا وا 
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وتشير  بحجة عدم رغبتهما في تعكير عالقتهما مع النظام السوري. ،على كشف مصيرهم
 .13الجئًا فلسطينيًا معتقاًل في سجون النظام السوري 1,086 هناك الموثقة أن اإلحصائيات

 3/7/2016األحد، 

 نفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن التقرير األخير للرباعية الصادر في األول قالت اللجنة الت
عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات  فاضحاً  الجاري، يشكل خروجاً  / يوليومن شهر تموز
طة الطريق، ومبادرة السالم العربية، واالتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف يالعالقة، وخر 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة رفضها الحازم الدولي من 

وشددت اللجنة التنفيذية على أن جوهر المشكلة يتمثل  للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
باالحتالل اإلسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين )سلطة االحتالل( 

 .14أخالقياً  إفالساً  دّ عوالشعب الفلسطيني تحت االحتالل يُ  "يلإسرائ"
 جمعية في بيت لحم، وأريحا، وجنوب الخليل،  16قرارًا بإلغاء  الفلسطينية أصدرت وزارة الداخلية

 .15إلجراءات المنصوص عليها بالقانونبعد استنفاد كافة ا، وطولكرم، وجنين، وسلفيت
 وزارة الخارجية الفلسطينية أنها "ُتعطل" الجهود الشعبية  ينالجبهة الشعبية لتحرير فلسط اتهمت

 وقال القيادي في الجبهة التي تُبذل من أجل تدويل قضية األسرى؛ ال سيما في األمم المتحدة.
في، إن وزير الخارجية في تصريح صح ،منسق شبكة "صامدون" في أوروبامحمد الخطيب، 

ة األسرى واألسيرات في سجون االحتالل رياض المالكي ال يكترث لمعانا الفلسطيني
 .16الصهيوني

 1,360أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على بناء  كشفت القناة العبرية السابعة 
وبحسب القناة،  ات أخرى من القدس.مستعمر ة معاليه أدوميم و مستعمر وحدة استيطانية جديدة في 

أخرى في هار حوما وبسغات زئيف وراموت  200أدوميم و وحدة في معاليه 560ه سيتم بناء فإن
 .17شقة سكنية في حي بيت صفافا في القدس 600، وبالقدس

 المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر خالل جلسة  ،دور ليبرمانيجاإلسرائيلي أف دفاعهدد وزير ال
عادة إطالق إ  بتوجيه ضربة لحركة حماس في حال تمّ  ،(كابينت)للشؤون السياسية واألمنية 

 .18جديداً  تصعيداً  مع قطاع غزة وشهدت الحدود ،واتسعت المواجهة مجدداً  ،الصواريخ
  تسيبي القضائية البريطانية باستدعاء عضو الكنيست من المعسكر الصهيوني،  السلطاتقامت

 " خاللإسرائيل"، للمثول أمامها للتحقيق في دورها في جرائم حرب ارتكبتها Tzipi Livniليفني 
 ىتل أبيب أدتدخل ولكن  ت وزيرة للخارجية.كان، حينما 2008 سنةفي  على قطاع غزةعدوان لا

 .19إلى منح ليفني حصانة تمنع مثولها أمام القضاء البريطاني
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  فريقية اإل، أن تكلفة الجولة لهأعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان و
القناة الثانية العبرية  توقال .(دوالر أمريكي ماليين 3.25 )نحو كلشي مليون 12.5المرتقبة، تبلغ 

على ما تناقلته وسائل إعالم عبرية عن  من التلفزيون اإلسرائيلي إن "بيان مكتب نتنياهو، جاء رداً 
 .20(ماليين دوالر 2.7 )نحو مليون شيكل 28أن تكلفة الزيارة ستصل إلى 

 مخيم خان الشيح لالجئين لطيران الحربي الروسي ثالثة فلسطينيين نتيجة قصف ال استشهد
لحاق كما أسفر  الفلسطينيين بريف دمشق. القصف الروسي عن تدمير مركز حماية الطفل، وا 

 .21الضرر بعدد من منازل أهالي المخيم
 وصلت السفينة ليدي ليلى Lady Leilaدود س، التي تحمل على متنها مساعدات إنسانية، ميناء أ

وتشمل المساعدات، التي ُجمعت بواسطة منظمة الهالل  .لنقلها إلى قطاع غزة اً هيداإلسرائيلي، تم
دارة الكوارث والطوارئ التركية )آفاد آالف  5طرد غذائي، وألف  AFAD ،)13,775 األحمر التركي وا 

ألف قطعة  100طن زيت عباد الشمس، و 500رز، وأطنان سكر، وطّنين من األ 3وطن طحين، 
 .عبوة حفاظات أطفال 1,500ألف لعبة أطفال، و 13.1حذاء، و ألف 20مالبس، و
 ،حماس على حدود قطاع غزةحركة لدى  أسرىتظاهرت عائالت جنود إسرائيليين وبالمقابل 
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن عائلة  على "استمرار احتجاز حركة حماس أبناءهم". احتجاجاً 
كانت قررت األسبوع الماضي البدء بسلسلة خطوات  التي تزعمت االحتجاجشاؤول آرون الجندي 

وتركيا ألن االتفاق بين البلدين لم  "إسرائيل"اتفاق المصالحة بين  تصعيدية احتجاجية ضدّ 
 .22يتضمن إعادة ابنها كما كانت تأمل

  قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن حكومته بحثت مسألة رفع الحصار عن قطاع
، "إسرائيل"دة حركتي حماس وفتح، والرئيس محمود عباس، قبل تطبيع العالقات مع غزة، مع قا
 .23منهم في هذا الشأن اً قوي اً ولقيت دعم

 4/7/2016اإلثنين، 

 .وجاء القرار الذي اتخذه  قررت السلطة الفلسطينية وقف التعامل مع اللجنة الرباعية الدولية
لمركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير، في الرئيس محمود عباس، وأبلغه إلى اللجنتْين ا

 في بداية تموز/ يوليو الجاريأعقاب سلسلة من "الخيبات" الفلسطينية من اللجنة، وآخرها تقريرها 
شارته إلى العنف والتحريض الفلسطيني قبل ذكر االستيطان  عن أسباب فشل العملية السياسية، وا 

 .24عملية التسوية السلميةللعنف وفشل  يالرئيس المجتمع الدولي السبب يعّدهالذي 
  نفت حركة حماس ما تردد عن إجراء اتصاالت غير مباشرة مع "إسرائيل" إلبرام صفقة جديدة

في تصريح إلذاعة صوت األقصى: "ال  ،في الحركة صالح البردويل القياديوقال  لتبادل أسرى.
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برام صفقة تبادل لألسرى بين المقاومة علم لدينا بأي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة حول إ
 . 25واالحتالل"

 بات يهدد كافة أنحاء المعمورة "اإلرهاب"ن إرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  قال، 
وأضاف، خالل مشاركته في المراسم التي أقيمت في مطار عنتيبي األوغندي بمناسبة مرور 

يجب التصدي له كما جرى في مطار  ،هناك يليينإسرائ على عملية تحرير رهائن عاماً  أربعين
فريقية التي كمباال في مستهل جولته اإل العاصمة األوغندية كان نتنياهو قد وصل إلىو  عنتيبي.

 .26فريقيةإدول سبعة  مع رؤساء وزعماءوأن يجتمع  ،ثيوبياا  من رواندا وكينيا و  كالً  ستشمل أيضاً 
  شموئيل إلياهواليهودي األكبر لمدينة صفد  الحاخامأكد Shmuel Eliyahu  أنه يجب االنتقام من

وقال في حديث نقله موقع القناة العبرية السابعة إن  .الفلسطينيين ردًا على العمليات الفدائية
"االنتقام من هؤالء الوحوش فريضة ينص عليها التوراة، ويجب على دولة إسرائيل تطبيقها". 

 . 27ء الحكومة، كيف يعطون العرب األموال والحديد؟"وأضاف: "يجب أن نوجه سؤااًل إلى أعضا
  للجيش اإلسرائيلي من مخيم قلنديا جنوب رام هللا، خالل عملية اقتحام واسعة فلسطينياً  22أصيب 

 استشهداي الشهيدين عنان أبو حبسة، وعيسى عساف، اللذين ي عائلت  للمخيم، تخللها هدم منزل  
 .28عن في القدس، بعد أن نفذا عملية ط23/12/2015في 

 5/7/2016الثالثاء، 

 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن القضية الفلسطينية تمر بوضع  ،قال خالد مشعل
ما يحدث في اإلقليم من مشاكل وتداخالت كثيرة حتى أصبحت من غير أولويات  صعب في ظلّ 

ية كبيرة باعتبارها القضية تفرض نفسها على كل المعطيات بما لها من أهم البعض، ولكن دائماً 
أنها أياد ال تمت  مؤكداً  ،في المدينة المنورة تحدثالتفجيرات التي بمشعل وندد  القضية األبرز.

نبذله حتى  متواصالً  ن هناك عمالً إووجه مشعل كلمة لألسرى بمناسبة العيد وقال  لإلسالم.
 .29شعبهمإياهم إلى أن يثقوا بقيادتهم وبحركتهم وب ، داعياً تتحقق لهم الحرية

  دانت حركة حماس التفجيرات اإلجرامية التي استهدفت المصلين في المسجد النبوي وفي منطقة
وأكدت الحركة وقوفها إلى جانب المملكة السعودية في مواجهة هذا  القطيف شرق السعودية.

، وتقدمت بالتعزية للمملكة والشعب السعودي وأسر الضحايا اإلجرام واالستهداف لعقيدة األمة.
داعيًة هللا أن يحفظ السعودية من كل سوء وأن يقدر لها ولسائر بالد العرب والمسلمين األمن 

 .30والخير واالستقرار
 لرباعية الدوليةرسائل متطابقة إلى ممثلي اللجنة ا لسلطة الفلسطينية محمود عباسبعث رئيس ا ،

 ة الفلسطينية على حدود الرابع منطالبهم فيها بدعم المبادرة الفرنسية. كما طالب بدعم إقامة الدول
 .31القدس شرقيوعاصمتها  ،1967يونيو / حزيران
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  بالقرب من سلفيت شمال  ،ة أريئيلمستعمر االحتالل النار على فتاة فلسطينية، قرب  قواتأطلقت
ن قوات االحتالل إوقال الهالل األحمر الفلسطيني  محاولتها تنفيذ عملية طعن. عدالضفة الغربية، ب

أو نقلها إلى أحد المستشفيات الفلسطينية، بل  ،السماح لطواقمه بتقديم العالج الميداني للفتاةرفضت 
 .32نقلتها إلى أحد المستشفيات اإلسرائيلية في سيارة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء

 خالل مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكيني،  قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
الذي قال في أوضح التعبيرات إنه  ،ي نيروبي، "سمعنا تصريحات مهمة جدًا من الرئيس الكينيف

هو ورفاقه )الزعماء األفارقة( الذين التقيت بهم أمس، سيعملون على إعادة إسرائيل إلى مكانة 
بة لنا. وأضاف نتنياهو أنه "توجد لذلك أهمية كبيرة جدًا بالنس .مراقب في منظمة الوحدة اإلفريقية"

دولة. إن اإلمكانية لتغيير توجهها ومعاملتها حيال إسرائيل تشكل  54إفريقيا هي قارة تنطوي على 
 . 33"تغيرًا استراتيجيًا بما يتعلق بمكانة إسرائيل الدولية

 6/7/2016، بربعاءاأل 

  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قضية األسرى هي على أعلى
أولويات الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأنها قضية دائمة وهي من الثوابت، موضحًا أن  سلم

المقاومة قادرة على تحقيق صفقة جديدة كما في صفقة وفاء األحرار. وقال هنية إن االحتالل 
خماد انتفاضة القدس، مضيفًا "واهم من يظن أن في فشل في محاوالته  تركيع أهل الضفة وا 

خماد االنتفاضة"االحتالل والتن  .34سيق األمني قادران على تركيع وتصفية وا 
  ُكية واإلسرائيلية، أجرت مناورة صاروخية يشف النقاب في تل أبيب عن أن األجهزة األمنية األمر ك

تحاكي سقوط آالف الصواريخ من إيران ولبنان على بلدات إسرائيلية، وذلك بهدف فحص مدى 
وحملت المناورة اسم  .المضادة للصواريخ األمريكية واإلسرائيليةالتنسيق واالرتباط بين المنظومات 

 واستمرت لمدة خمسة أيام، 17/6/2016والتي انطلقت في  "كيشوريت" أو "حلقة وصل" بالعربية،
 وهدفت إلى فحص مدى التنسيق بين ستّ  ،وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إنها األولى من نوعها

سرا  .35ئيليةمنظومات دفاعية أمريكية وا 
  رفض رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو االنتقادات األمريكية واألوروبية لنية حكومته إقامة

وقال نتنياهو في مؤتمر  القدس.شرقي ات بالضفة و عمر مئات الوحدات االستيطانية في المست
لرسمية في العاصمة كيغالي، نقلته اإلذاعة ا Paul Kagame صحفي مع رئيس رواندا بول كاغامي

نما ما أسماه "التحريض المستمر ضدّ   اإلسرائيلية، األربعاء، إن ما ُيبعد السالم ليس االستيطان، وا 
 .36دولة إسرائيل ورفض جيراننا خوض مفاوضات سلمية معنا"
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  نحو مليون شيكل 50عن أن الحكومة اإلسرائيلية خصصت مبلغ  السابعةكشفت القناة العبرية( 
ة كريات أربع عمر عزيز البنية التحتية واألمن و"صمود المستوطنين" في مستلت دوالر( مليون 91.21

 .37بالخليل
 7/7/2016الخميس، 

  بنيامين نتنياهو جولته اإلفريقية بإجراء محادثات مع الرئيس  اإلسرائيليالوزراء  رئيساختتم
إلذاعة ، في أديس أبابا. وذكرت اHailemariam Desalegnهايله مريم ديساليغنه  اإلثيوبي

اإلسرائيلية أن نتنياهو كان قد اجتمع في وقت سابق مع نظيره اإلثيوبي، دون إعطاء أي تفاصيل 
عما دار في هذين االجتماعين. وقال نتنياهو إن "إسرائيل" تعمل على جلب اليهود الباقين في 

 .38إثيوبيا والبالغ عددهم تسعة آالف شخص
  تفاهم في مجاالت عدة، عقب لقاء رئيس الحكومة  ومذكرةوقعت إثيوبيا و"إسرائيل"، اتفاقية تعاون

كما  .، في أديس أباباهايله مريم ديساليغنهاإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
وقع الجانبان على مذكرة تفاهم حول الثقافة والسياحة، وقعها كل من وزيرة الثقافة والسياحة 

وقال نتنياهو إن "إسرائيل ستعمل مع إثيوبيا في ". إسرائيل"فيرة اإلثيوبية، عائشة محمد، وس
بالده ستدعم إثيوبيا في المجاالت االقتصادية أن مجاالت السلم واألمن ومكافحة اإلرهاب"، و 

والتحول التكنولوجي والتعليم والصحة، وستسعى إلى تحديث الزراعة، والثروة الحيوانية، ودعم 
  .39ستفادة من خبرات بالده في هذه المجاالتمشاريع التنمية فيها باال

 8/7/2016الجمعة، 

 في حوار مع صحيفة حرييت ،قال الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز Hurriyet التركية، 
ذا كان أردوغان يريد مساعدة األذى بإسرائيل بمن في ذلك حماس "إننا ال نريد أن يلحق أحد . وا 

ريد المساعدة فعاًل، فعليه أن يمنع حماس من أن تضربنا. وكما غزة فهذا جيد. ولكن إذا كان ي
اإلرهاب في  تعكس تركيا حساسية ضّد اإلرهاب في داخلها، فعليها أن تعكسه أيضًا ضدّ 

 . 40الخارج"
  ،حيث قررت وزارة الدفاع اإلسرائيلية اإلسراع في عملية تنفيذ مشروع مواجهة أنفاق قطاع غزة

االتفاق على  ، وتمّ لقيادة الجنوبية في جيش االحتاللاع مع ضباط االتقى مندوبو وزارة الدف
مشروع عناصر الويضم  .دوالر(مليون  550)نحو  شيكل مليار 2.2تخصيص موازنة له تقدر بـ 

قامة جدار ذكي على طول الحدود مع  عدة، من بينها تكنولوجيا لكشف األنفاق تحت األرض، وا 
كما يضم منظومة لإلنذار المبكر  ،مصر مععلى الحدود  قطاع غزة، مثل ذلك الموجود حالياً 

 .41لقذائف الهاون والصواريخ
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  تحقق الشرطة اإلسرائيلية بشكل سري في إمكانية تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عملية
علق و . كشفت عنه القناة العبرية العاشرةلما  غسيل أموال على نطاق واسع وكبير، وذلك وفقاً 

مكتب نتنياهو بالقول، إن رئيس الوزراء لم يخضع ألي تحقيق جنائي، وأن الهدف من  مصدر في
 . 42إثارة هذه القضايا سياسي

  ُوحدة استيطانية في  169شف النقاب عن قيام السلطات اإلسرائيلية بنشر ثالثة مخططات لبناء ك
 .43القدسشرقي 

 دفعه حتى اآلن  مجمل ما تمّ أن  له، في تقرير غزة، أعلن الفريق الوطني الفلسطيني إلعمار قطاع
إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي دمرته قبل  فيم اسهمن تعهدات الدول المانحة التي تعهدت اإل

 . 44ماليين دوالر" 3,507من مجمل التعهدات، وتبقى  %40مليون دوالر بنسبة  1,409بلغ "سنتين، 
 9/7/2016السبت، 

  ًياريف عزراجيش اإلسرائيلي الفي الضابط عن  كشف موقع واال نقال Yariv Ezra  عن قيام أجهزة
خلية فلسطينية كانت تنوي تنفيذ عمليات أسر لجنود ومستوطنين  19ل ااعتقاالحتالل األمنية ب
 .45خالل الشهور الثمانية الماضية من االنتفاضة الجارية ،في الضفة المحتلة

  تشهد غزة قريبًا كسرًا كاماًل للحصار، رجح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن
في كلمة له  مشعل، وأوضح عن القطاع. الحصار مثمنًا جهود قطر وتركيا المتواصلة في رفع

عبر الهاتف في فعالية أقامتها حماس بمخيم النصيرات، أن قيادة حماس لن تستدرج لحروب 
أن غزة تقدم صورة قوية  جديدة؛ ألن مشروعها مشروع تحرير وليس مشروع حروب، مشيرًا إلى

 .46في الصبر والتمسك بوحدة الصف الوطني الفلسطيني
  كشفت كتائب القسام عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "زكيم البحرية" التي نفذتها وحدة

واستعرضت  .2014في سنة لها، خالل الحرب على قطاع غزة  التابعة"الضفادع البشرية" 
دقيقة، دوافع تشكيل هذه الوحدة والعمليات التي نفذتها  13 في فيلم مصور قصير مدته ،الكتائب

انتقائهم بعناية  منذ تشكيلها، إلى جانب التدريبات الشاقة التي يتلقاها مقاتلو هذه الوحدة الذين يتم
وعرض الفيلم وصية المقاتلين األربعة قبل انطالق العملية، وكذلك تعليق  "القسام".لـ فائقة، وفقاً 

 .47حتالل على هذه العملية النوعيةقادة دولة اال
  لقد تبين " ،في بيان صحفي ،الجمعية الخيرية األرثوذكسية في األراضي المقدسة والمهجرقالت

السنود "، أن البطريرك ثيوفيولوس الثالث وبمساندة وحسب وثائق وحقائق ال لبس فيها وال شكّ 
ر المركزية بجانب دوار الساعة في قد قام ببيع جميع حقوق الملكية لوقفية سوق الدي "المقدس

 اتدونم 6.5بيع هذه القطعة ومساحتها  لقد تمّ "وأضافت  ."اً وال تأجير  اً ال حكر  اً نهائي اً مدينة يافا بيع
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آالف من المباني األثرية والحوانيت والبيوت العريقة بمبلغ زهيد يقارب  6وفيها ما يقارب 
 .48"يأمريكمليون دوالر  1.5

 إسرائيل"أن مطالبة بعض الدول اإلفريقية بانضمام "غندور،  إبراهيمية السوداني أكد وزير الخارج" 
 .49"إلى عضوية االتحاد اإلفريقي، غير واردة قانونيًا، وهي مجرد استهالك إعالمي ليس إال

 قال نائب رئيس مجلس النواب اإليطالي لويجي دي مايو Luigi de Mayo إنه ال يمكن تحقيق ،
 .50على األرض الفلسطينيةوالمستعمرات جود جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي و  السالم في ظلّ 

 10/7/2016األحد، 

 في أول  ،التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو  ،وقال شكري .ة أعواممنذ تسع مصريزيارة لوزير خارجية 

 إن زيارته "تأتي في توقيت مهم وحرج تمر به منطقة الشرق األوسط". ،بدء لقائهما في القدس قبل
اإلسرائيلي سيكون له "آثار إيجابية على منطقة الشرق  -الصراع الفلسطيني  وأكد شكري أن حلّ 

في  ،أعلن نتنياهوكما  أن مصر مستعدة "لإلسهام بفاعلية" في تحقيق هذا الهدف. األوسط" مؤكداً 
على التغيير الذي حدث في العالقات اإلسرائيلية  "تشكل دليالً  الزيارة نأ ته،اجتماع لحكوم

بما في ذلك دعوة الرئيس السيسي المهمة إلى دفع عملية السالم مع الفلسطينيين ومع  ،المصرية
 .51سواء" الدول العربية على حدّ 

 ه خالل زيارته أن ،لحكومة اإلسرائيليةلة أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلس
 إفريقية، سبعة زعماء دولالتقى ب مليون نسمة، 260يصل عدد سكانها نحو  ألربع دول إفريقية،

على أنهم  ،على تعزيز عالقاتنا مع دول إفريقية أخرى. إنهم وافقوا وحتى أعلنوا ذلك"وافقوا 
 .52"دولة 25ي االتحاد اإلفريقي الذي يضم سيعملون من أجل إعادة إسرائيل إلى مكانة مراقب ف

 اليئور ليفيفيها تقريرًا لمحرر الشؤون الفلسطينية  رت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريةنش Elior 
Levy،  إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد عامين من الحرب األخيرة على في حول قدرة كتائب القسام

فادت من أخطاء الحرب األخيرة، وستعتمد في المعركة قطاع غزة. وحسب التقرير، فإن الحركة است
المقبلة على نقل المعركة إلى داخل "إسرائيل"؛ من خالل إدخال عشرات المسلحين عبر األنفاق 

أنتجت وأصبح بحيازتها أسلحة جديدة، لكن ذلك ال يزال غير "حماس  إنويقول التقرير،  الهجومية.
 .53جديدة في الحرب المقبلة تظهرها بالمنتصر العظيم" كاٍف بالنسبة للحركة التي تسعى لصورة

 11/7/2016اإلثنين، 

 أمنياً  "إسرائيلـ"ن التعاون مع مصر هو ذخر لإرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  قال 
أن قيام وزير خارجية مصري بزيارة للبالد ألول ، جلسة كتلة الليكود البرلمانية ت. وأوضحودولياً 

 .54بين الدولتين المهمسعة أعوام يدل على التقارب مرة منذ ت
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  وقع وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أمرًا عسكريًا أعلن بمقتضاه "الحراك الشبابي
الفلسطيني" في القدس وسائر مدن الضفة الغربية المحتلة، منظمة خارجة عن القانون ومحظورة 

 .55الشاباكوارئ، وذلك بناء على توصيات في "إسرائيل"، وذلك استنادًا لقانون الط
 شرق  ،أعلن جهاز الشاباك اإلسرائيلي اعتقال خلية تابعة للمقاومة الفلسطينية، في بلدة عوريف

. وقال الشاباك إن من بين به رتجااالنابلس، اتهمتها بتصنيع السالح للمقاومة الفلسطينية و 
 .56يأعضاء الخلية أفرادًا في جهاز المخابرات الفلسطين

  أقّرت الهيئة العامة للكنيست، قانون الجمعيات بالقراءة الثالثة واألخيرة، بعد مداوالت ماراثونية
عضوًا آخرين. وقانون الجمعيات يلزم الجمعيات التي تحصل  48عضوًا ومعارضة  57بموافقة 

(، 2017) ةلالمقب ةالمالي السنةعلى تبرعات من خارج البالد على تقديم تفاصيل الدعم، بدءًا من 
ولن يكون بأثر رجعي كما كان مقّررًا له من قبل، حيث أن التقرير األول يقّدم لمسّجل الجمعيات 

 .57بعد مرور عام ونصف العام بعد إقرار القانون
 بالسجن ثالث  ،من القدس المحتلة ،حكمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية على بالل أبو غانم

ألف دوالر( بعد إدانته  400مليون شيكل )نحو  1.45بقيمة وتعويضات  ،عاماً  ستينمؤبدات و 
طالق نار على حافلة إسرائيلية في  ،مع شريكه بهاء عليان ،بتنفيذ عملية طعن وا 

13/10/2015
58. 

  قال محمد المقادمة، مدير اإلعالم في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية: "بعد جهود
التفاق  2007وصلنا مع السلطات اإلسرائيلية، وألول مرة منذ عام حثيثة بذلتها الشؤون المدنية ت

يتم بموجبه إدخال المركبات الصغيرة )سيارات( والحافالت )باصات( والشاحنات )نصف نقل( 
 .59"(إيريز)إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون 

 ي للشعب تقف في الخط األمام"حركة حماس  ، إنله في بيان ،قال الحرس الثوري اإليراني
الحركة،  ، نافيًا أي تصريحات نسبت إليه ضدّ "الفلسطيني في مقاومة ومواجهة الكيان الصهيوني

الولي "أو عبر القائد العام للحرس وممثل  ،أنه يعبر عن مواقفه عبر بيانات رسميةعلى ًا شددم
 والعالقات العامة. "الفقيه

هاجم حركة  Khosro Orouj خسرو عروج وكان المستشار األعلى للحرس الثوري اإليراني العميد
عبر تركيا، مضيفًا بأن حماس تجلس في  "إسرائيل"حماس واتهمها بالسعي لتوقيع معاهدات مع 

 .60، وتريد أن توقع معها عدة معاهدات"إسرائيل"تركيا لتفاوض 
 12/7/2016الثالثاء، 

  للكنيستواألمن التابعة ، خالل اجتماع للجنة الخارجية أرغماننداف قال رئيس جهاز الشاباك ،
إن الفلسطينيين  أرغمانقال و  انخفض. نتفاضةإن عدد العمليات التي ينفذها فلسطينيون خالل اال
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 10عملية تفجيرية، و 11إحباط  نه تمّ أو ، 2015 / أكتوبرولاألهجومًا منذ تشرين  240نّفذوا 
 180، وأشار إلى تنفيذ محاولة تنفيذ عمليات إطالق نار 60وما يزيد عن  ،محاوالت اختطاف

حماس بمحاولة إثارة القالقل في الضفة  أرغمانواتهم  عملية إطالق نار. 90عملية طعن و
أنه أشار إلى أن غالبية العمليات نفذت بشكل فردي ولم تكن بشكل من رغم بال ،الغربية والقدس

ية، التي تعمل بشكل إنه يوجد تنسيق أمني وثيق مع أجهزة األمن الفلسطين أرغمانقال و تنظيمي. 
مكثف ضّد نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية، "وذلك ألن مصلحتهم تقضي بمحاربة هذه 

 .61الحركة"
 من اقتحامات  ،حركة أسامة القواسمياللمتحدث باسم لفي تصريح صحفي  ،حذرت حركة فتح

 .62المستوطنين شبه اليومية للمسجد األقصى، األمر الذي ينذر بعواقب وخيمة
 على عاماً  30ت محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية بالسجن المؤبد لمرتين، إضافة إلى حكم ،

األسير راغب عليوي من نابلس، بتهمة االنتماء لخلية تابعة لحركة حماس، نفذت عملية 
 .63ين، وأسفرت عن مقتل مستوطن2015 / أكتوبرولاألفوريك مطلع تشرين  بيت

  يال كريم إحملًة واسعًة لمنع تعيين الحاخام العقيد ائيلية إسر شّنت مجموعات نسائية وسياسية
Eyal Karim  في منصب الحاخام األكبر للجيش اإلسرائيلي، بعدما أظهرت تحقيقات صحفية أنه

، وحظر تجنيد البنات في الجيش ،من يدعون إلى اغتصاب "نساء العدو" في زمن الحربم
 . 64وحقوقهامن الفتاوى المناهضة للمرأة عمومًا، وغيرها 

  قال الجيش اإلسرائيلي إن إسرائيليًا من البدو عبر الحدود بشكل غير قانوني إلى قطاع غزة، في
واقعة قد تؤثر على تبادل أسرى مقترح مع سلطة حماس في قطاع غزة. وقالت متحدثة باسم 

 .65غزةالجيش إن الرجل الذي دخل قطاع غزة لم يكن مصرحًا له بذلك، ويعتقد أنه داخل 
  في نهاية سمحت الشرطة اإلسرائيلية لمئات المستوطنين بتأبين مستوطنة قتلت في الخليل

 313سمحت الشرطة اإلسرائيلية لنحو حيث  في ساحات المسجد األقصى. 5102حزيران/ يونيو 
 ،شخصاً  ثالثينكل منها من تتشكل بدخول ساحات المسجد على شكل مجموعات  مستوطناً 

 .66من الشرطة اإلسرائيليةبمرافقة وحماية عناصر 
  قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن كان هناك اتفاق يعود بالفائدة على أشقائنا

، في معرض تعليقه على اتفاق التطبيع مع إلبرامه، فمستعدون يزيل عزلتهم الدوليةو  الفلسطينيين
اق، وأرسلت سفينة ليدي ليلى، أن تركيا جنت أولى ثمرات االتف النظر إلى ولفت يلدريم ."إسرائيل"

لسكان غزة قبيل عيد الفطر المبارك، مضيفًا "عقب هذه المرحلة ستكون تركيا الرائدة في تنمية 
شار إلى وأ غزة التي توقفت فيها الصناعة، وتضررت البنية التحتية، والمرافق الخدمية والصحية".

لفلسطينيين، فيما تشرع تيكا )وكالة "توكي )مؤسسة اإلسكان التركية(، تقيم مباٍن سكنية ل أن
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التعاون والتنسيق التركية( في إنشاء مستشفى في القطاع، فضاًل عن إنشاء منطقة صناعية في 
 .67منطقة عنزة بالضفة الغربية"

  توقيعها سابقًا مع الجيش السوري بتنفيذ المرحلة التنفيذية للهدنة التي تمّ  النصرةبدأت جبهة، 
 .68مع من يريد من المدنيين من مخيم اليرموك جنوبي دمشقوالتي تقضي بخروجها 

  المتحدة بان كي مون مجلس األمن إلى "دعم جهود اللجنة الرباعية  لألممدعا األمين العام
الدولية الراعية لعملية السالم بالشرق األوسط، بهدف العمل مع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي 

في التوسع في  "إسرائيل"مواصلة  بانوانتقد  فع العملية".ودول المنطقة وأصحاب المصلحة في د
وحدة سكنية في الضفة الغربية  560بناء المستعمرات، وقال إنها "أعلنت قبل أيام عن تعزيز بناء 

 .69وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة في تجاهل صارخ للقانون الدولي" 240وأكثر من 
 13/7/2016األبربعاء، 

 كومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل حفل تخريج دفعة من كلية األمن القومي، قال رئيس الح
. إننا في أوج تحول كبير للغاية يطرأ في عالقاتنا مع دول عربية .."إسرائيل تخترق المنطقةإن 

بالنسبة  السالم مع مصر واألردن الذي يتم الحفاظ عليه يعتبر حيوياً  مهمة في المنطقة.
دول إقليمية تفهم أن على خلفية صعود اإلسالم المتطرف سواء كان وشدد على أن " ."لمستقبلنا
بقيادة داعش، إسرائيل ليست عدوتها  سنياً  متطرفاً  أو إسالماً  ،بقيادة إيران شيعياً  طرفاً تم إسالماً 

 .70"بل حليفتها وركيزة رئيسية لها في وجه التهديد المشترك الذي يهددنا جميعاً 
  إن الجانب الفلسطيني لم يطلع "الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور  لفلسطينياقال المراقب

2016في األول من تموز/ يوليو  "قبل نشره على التقرير ]تقرير الرباعية[ كامالً 
71. 

  منظمة أهلية فلسطينية بإجراء انتخابات موحدة للمجالس المحلية للبلديات تشمل كل  120طالبت
 .72بما فيها قطاع غزة الفلسطينيةاألراضي 

 عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن مصير االحتالل اإلسرائيلي سيكون  ،أكد خليل الحية
وشدد على أن الكيان الصهيوني ال بقاء له على  من كل األنظمة. دعماً  القىإلى زوال، حتى لو 

فاهلل قد  ،قاءأرض فلسطين ولو مدت له كل األنظمة الحياة، ولو مدت له كل شعوب األرض الب
 .73كتب عليه الزوال وكتب عليه الفناء

  المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أن أي لقاء سيجمع رئيس السلطة  اللجنةأكد عضو
وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يكون إال بعد استجابة الالفلسطينية محمود عباس، برئيس 

، 10/7/2016في  إلى رام هللاته خالل زيار المصري تل أبيب، للرسالة التي حملها وزير الخارجية 
الدولتين على األراضي المحتلة  موقف فلسطيني يشمل اإلعالن عن قبول إسرائيل بمبدأ حلّ "من 
 .74على أن "أي تحرك سياسي يجب أن يكون في إطار المبادرة الفرنسية" مشدداً ، "1967عام 
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 د إن من يسعى لنيل اعتراف حكومة الوفاق قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحم
آليات إلنهاء  6حماس" ال يريد إنهاء االنقسام. وأضاف: "بحثنا في الدوحة  موظفيـ"الوطني ب

ولو  ،لكن عدم جاهزية حماس إلنهاء االنقسام أعاقنا بالتقدم ،االنقسام خالل ثالثة لقاءات عقدناها
 .75فاقيات جديدة"بحرف واحد، وقلنا لهم لسنا على استعداد الت

  يال أعن دعمه لتعيين العقيد  رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوتأعلن
وقال بيان صادر عن  أكبر للجيش، وذلك في أعقاب لقاء بينهما بمبادرة آيزنكوت. كريم حاخاماً 

ون أقوال كريم التي رئيس هيئة األركان العامة يتحفظ من مضم"الناطق العسكري اإلسرائيلي إن 
 .76"نشرها وال تعكس موقف الجيش. لكنه يؤكد على التعيين تمّ 
  كوهين آفي كشف مدير عام وزارة المساواة االجتماعية اإلسرائيليةAvi Cohen خالل اجتماع في ،

توجد عملية حكومية سرية، استثمرت فيها ماليين، من أجل استعادة أمالك " أنهالكنيست، عن 
 .77"ة، وستظهر نتائجها خالل شهرينمن دول عربي

 في تشرين األول/  نتفاضةأعلن الهالل األحمر الفلسطيني أن حصيلة الشهداء منذ اندالع اال
أو  ،أو دهس ،استشهدوا إثر تنفيذ عمليات طعن 139شهيدًا، من بينهم  218بلغت  2015أكتوبر 

 40أسفرت العمليات عن مقتل ألف جريح، وفي المقابل،  17إضافة إلى أكثر من  ،اشتباه بذلك
 .78آخرون 425وأصيب  ،إسرائيلياً 

  كشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن عدد اليهود المغاربة في الكيان اإلسرائيلي يتراوح
 .79ألف شخص 800إلى  700ما بين 

 فيتالي شوركين في األمم المتحدة قال الممثل الدائم لالتحاد الروسي Vitaly Churkinاً ، معلق 
هناك  وطبعاً  ،كبيرة لصياغة التقرير إن الرباعية بذلت جهوداً "صياغة تقرير الرباعية  على

الكثيرون غير راضين عن التقرير ويوجهون له انتقادات عديدة. الشيء المهم أن يكون هناك 
تقرير، وأن الرباعية استطاعت أن تقدم مجموعة من التوصيات لألطراف المعنية بغض النظر 

تقرير مشترك يعكس "على أنه شوركين وشدد  ."االنتقادات التي تعرض لها التقرير عن مدى
ولكن كان هناك نوع من  ،الموقف الروسي وجهات النظر داخل الرباعية. والتقرير ال يعكس تماماً 

 .80"المساومات والمفاوضات للتوصل إلى هذا التقرير
 14/7/2016الخميس، 

 دور ليبرمان أنه أعطى تعليماته لقيادة المؤسسة العسـكرية بوجـوب جأكد وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي
واعتماد مبدأ عـدم إنهـاء مواجهـة عسـكرية بـال حسـم، وأنـه يجـب تحقيـق الحسـم فـي  ،تغيير عقيدتها

كل المواجهات، وأكد أنه لم يغير موقفه مـن رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس "الـذي أنهـى 
كسبيت، فإن ليبرمـان أصـدر الصحفي بن ووفق  و ألد أعداء إسرائيل".واليته وعليه االنصراف، وه
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ـــه إلـــى قيـــادة الجـــيش بإعـــداد خطـــة عســـكرية لـــدحر حمـــاس ســـقاطها "فـــي جولـــة القتـــال  ،تعليمات وا 
 .81المقبلة"

 أعلن بار كوهين Bar-Cohen،  رئيس دائرة الجبهة الداخلية في شعبة العمليات في الجيش
 64بلدة،  93سكان من العلى إعداد خطة طوارئ تقضي بإجالء أن الجيش يعكف  ،اإلسرائيلي

 .82قطاع غزة أو لبنانمع في الجنوب، في حال نشوب حروب  29في الشمال و
  قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور إن الجهود الفلسـطينية

 ،فــي وقــف إصــدار بيــان مــن المجلــسوالعربيــة وجهــود الــدول الصــديقة فــي مجلــس األمــن نجحــت 
 .83يرحب بتقرير اللجنة الرباعية ويتبنى توصياته ،تقدمت به الواليات المتحدة

 الحــــر اعتــــداء قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي علــــى األراضــــي  الســــوري فصــــياًل مــــن الجــــيش 45ن اد
تـل سـيبقى عربيـًا خرقًا لالتفاقيات ذات الصلة، وأكـدت أن الجـوالن المحُيعّد ذلك  قال إنالسورية، و 

 .84، ودعت مجلس األمن وجامعة الدول العربية لردع االحتالل عن مثل هذه الخروقاتسورياً 
  ــــة  68أعلنــــت الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة عــــن تبــــرع إضــــافي بقيمــــة مليــــون دوالر أمريكــــي لوكال

 .85األونروا
 15/7/2016الجمعة، 

 مصـورة للـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس  خصص رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة
وبــــدأ نتنيــــاهو رســــالته التــــي تاللهــــا باللغــــة  دعــــاه فيهــــا للقيــــام بخمــــس خطــــوات لـــــ"تحقيق الســــالم".

خالل السنوات األخيرة قـد رفضـت االلتقـاء معـي للتفـاوض مـن ... "الرئيس عباس قائالً  اإلنجليزية،
 .86الية"أجل تحقيق السالم وآمل أنك ستستمع إلى الرسالة الت

  فــي  وأهميتهــا ،ضــرورة إجــراء االنتخابــات المحليــة فــي الضــفة والقطــاععلــى أكــدت حركــة حمــاس
الشــعبية الحــرة عبــر صــناديق االقتــراع، بمــا يــؤدي إلــى  اإلرادةإلــى  اســتناداً  الهيئــات المحليــةتجديــد 

هـــا وقالــت الحركـــة فـــي بيـــان صـــحفي، إن لشـــعب الفلســـطيني وتحســـينها.لتطــوير الخـــدمات المقدمـــة 
وعلـى أسـاس  الشـعب وقضـيته،ستعمل على إنجاح االنتخابات وتسهيل إجرائها بما يخدم مصـلحة 

 .87واحترام نتائجهافيها، توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص 
  مليـون  40ذكرت القناة العبرية السابعة، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقف نقل مبلـغ

 .88لصالح مستعمرات المجلس اإلقليمي لجنوب الخليل ن دوالر(مليو  10.4شيكل )نحو 
 شـرق مدينـة  ،استأنفت قوات االحتالل اإلسـرائيلي أعمـال البحـث عـن أنفـاق علـى الشـريط الحـدودي

 .89رفح جنوب قطاع غزة
  أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل تمسك بالده بحق عودة الالجئين الفلسطينيين

وأشـــار باســـيل، فـــي رســـالة إلـــى  علـــى أن الدســـتور اللبنـــاني يحظـــر تـــوطينهم. ارهم، مشـــدداً إلـــى ديـــ
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، يستضـــيف لبنـــان األشـــقاء 1948، أنـــه "ومنـــذ عـــام بييـــر كرينبـــولالمفـــوض العـــام لوكالـــة األونـــروا 
 ولفـــت باســـيل فـــي تقـــديم كـــل التســـهيالت المتاحـــة لألونـــروا". الفلســـطينيين مـــن دون أن يـــألو جهـــداً 

 2003 سـنةإلى أن قيمة متوجبات الوكالة المترتبـة لصـالح الدولـة اللبنانيـة منـذ  ،رسالتهفي  النظر،
 .90مليون دوالر أمريكي 162ناهزت الـ 

 16/7/2016السبت، 

  قال مسـؤول أردنـي رفيـع المسـتوى، فـي تصـريح خـاص لــ"العربي الجديـد"، إن "إسـرائيل سـتنفذ قريبـًا
ة تقـــدر بنحـــو مليـــار دوالر"، بهـــدف تعزيـــز حركـــة النقـــل مشـــروعًا للـــربط الســـككي مـــع األردن بتكلفـــ

ـــذي طلـــب عـــدم ذكـــر اســـمه، أن  ـــي، ال وشـــحن البضـــائع بـــين الجـــانبين. وأضـــاف المســـؤول األردن
المرحلة األولى من المشروع ستمتد من مدينة حيفا المحتلة في فلسطين إلى الحدود األردنية، على 

 .91ألردني جنوب البالدالشبكة إلى ميناء العقبة ا مدّ  أن يتم الحقاً 
 ــديم" اســتنكرت حركــة حمــاس قراطي للشــعب التركــي و المحاولــة اآلثمــة لالنقضــاض علــى الخيــار ال

وقيادتــه  ،في، إنهــا تتقــدم بالتهنئــة للشــعب التركــي العظــيمافــي بيــان صــح ،وقالــت الحركــة ."الشــقيق
ه المخلـــص علـــى المنتخبـــة وعلـــى رأســـها الـــرئيس أردوغـــان، وأحزابـــه األصـــيلة وقـــوات األمـــن وجيشـــ

واسـتذكر البيـان مواقـف تركيـا  انتصارهم العزيز في الحفـاظ علـى الديموقراطيـة والحريـة واالسـتقرار.
وقيادتهــا الحكيمــة فـــي دعــم الشـــعب الفلســطيني وقضـــيته العادلــة والعمـــل علــى رفـــع الحصــار عـــن 

 .92قطاع غزة
 ان هـو غـرجـب طيـب أردو  ن البديل عن الرئيس التركيإفي فلسطين  اإلسالميحركة الجهاد  قالت

وهنأ القيادي في الحركة، خالد البطش، في تصـريح صـحفي، الشـعب التركـي  ".ورجاالتها"إسرائيل 
ـــ"انتصاره علــى فكــر وتــاريخ االنقالبــات المشــين الــذي اتبعــه قــادة العســكر فــي تركيــا منــذ إســقاط  ب

 .93"سنه تقريباً  100الخالفة العثمانية منذ 
 عمليـة للمقاومـة  مئـةصوت اليهودي" العبـري أن األسـبوع الماضـي شـهد أظهر تقرير نشره موقع "ال

 .94استهدفت قوات االحتالل ومستوطنيه ،الفلسطينيةفي األراضي 
  قطــاع غــزة مســيرات جماهيريــة حاشــدة دعــت إليهــا حركــة حمــاس؛ احتفــاًء  ومحافظــاتشــهدت مــدن

 .95بفشل االنقالب العسكري في تركيا
  اولة االنقالبية الفاشلة في تركيا، قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن لها على المح فعلفي أول رّد

"إســـرائيل تحتـــرم المســـار الـــديموقراطي التركـــي، وتأمـــل أن يســـتمر مســـار المصـــالحة بـــين البلـــدين". 
وكانت الخارجية اإلسرائيلية اكتفت بالطلب من مواطنيها البقاء فـي الفنـادق وعـدم النـزول للشـوارع، 

 .96لق رسميًا على األحداث الجارية في البالدلكنها لم تع
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 17/7/2016األحد، 

  دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس االتحـاد اإلفريقـي ودولـه األعضـاء، إلـى دعـم المبـادرة
وقـال  الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسالم، بما يضع حلواًل جذرية للصـراع الفلسـطيني اإلسـرائيلي.

الطريــق  خريطــةرباعيــة الدوليــة فشــلت مــرة أخــرى فــي القيــام بواجباتهــا وفــق خطــة إن آليــة اللجنــة ال
2003 سنةالصادرة منذ 

97. 
  قــال رئــيس الــوزراء رامــي الحمــد هللا "إن هنــاك بعــض القــوانين والتشــريعات بحاجــة لتعــديل، خاصــة

كيل محكمـة ، ونحن بصـدد تشـجداً  قانون العقوبات، ونسعى لتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون قريباً 
 .98"جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها

 لقائــه وفــدًا مــن  بعــدرئــيس لجنــة االنتخابــات المركزيــة، خــالل مــؤتمر صــحفي عقــده  ،أكــد حنــا ناصــر
حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، أن اللجنة حصلت على ضمانات كافية من جميع الجهـات فـي 

8/10/2016الحترام نتائج االنتخابات المحلية، المقرر إقامتها في  الضفة الغربية وقطاع غزة؛
99. 

 ــا[ قــال النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي أحمــد بحــر إن "فشــل وانــدحار االنقــالب  ]فــي تركي
وهنـأ  قراطيـة وحقـوق الشـعوب فـي العـالم".و يشكل انتصارًا لشـعبنا الفلسـطيني ولكـل المـؤمنين بالديم

باالنتصار  ،رئيس التركي أردوغان والحكومة التركية واألحزاب والشعب التركي، الله بحر في بيان
بعادهــا عــن دورهــا الريــادي فــي  علــى االنقالبــين "الــذين أرادوا مســح وتــدمير الديموقراطيــة التركيــة وا 

 .100خدمة القضية الفلسطينية وقضايا األمة"
  ن الشــعب الفلســطيني يقــف هنيــة، نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، إ إســماعيلقــال

وأكـد أن غـزة  تركيـا، فـي مواجهـة محاولـة االنقـالب العسـكري الفاشـلة.بكافة "فئاته" و"مكوناتـه" مـع 
 . 101بشكل خاص تقف مع تركيا، وبقائها دولة "عزيزة" وقوية في اإلقليم والمشهد السياسي

 االنقـالب العسـكري  محاولـة" ،دانت حركة فتح، علـى لسـان عضـو لجنتهـا المركزيـة جمـال محيسـن
قراطيـة و ": "نحـن كحركـة ديم21 وقـال محيسـن لــ"عربي على النظام الديموقراطي الحاكم في تركيا".

فــي  نــدين أي عمــل غيــر ديمــوقراطي، أو أي انقــالب عســكري علــى أي بلــد فــي العــالم، وخصوصــاً 
 .102تركيا الصديقة للشعب الفلسطيني"

 جلسـة الحكومـة اإلسـرائيلية  خـاللتنيـاهو، فـي تصـريح لـه عّبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيـامين ن
 .103محاولة االنقالب الفاشلةمن رغم الباستمرار االتفاق التركي اإلسرائيلي، ب ثقتهعن  ،األسبوعية

 فــي اتصــال هــاتفي مــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي  ،قــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو
ئيس المصـري عبـد الفتـاح السيسـي علـى المبـادرة الفرنسـية، فيمـا جون كيري، إنه يفضـل مبـادرة الـر 

وقـال نتنيـاهو: "هنـاك رغبـة لـدى السيسـي فـي  يتعلق بعملية السالم بين اإلسرائيليين والفلسـطينيين.
 .104دفع عملية السالم، وبالنسبة لنا، فإن هذا شيء إيجابي"
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  ،صابة ثالثة آخرين، إثر انفجار قنبلـة أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين وا 
دون أن يقـدم المزيـد ة، ، قرب قاعدة عسكرية في جبل الشـيخ شـمال فلسـطين المحتلـصباحاً يدوية، 

 .105من التفاصيل عن سبب انفجار القنبلة
 18/7/2016اإلثنين، 

 ة القيـــادة التركيـــة إلـــى مواصـــلة العنايـــ ،دعـــا رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس خالـــد مشـــعل
انشغالها بهمها الداخلي، مشددًا على أن "مسؤوليتها كبيرة تجاه  من رغمبالبقضايا األمة والمنطقة، 

 وقــال مشــعل، فــي لقــاء تلفزيــوني عبــر قنــاة تــي آر تــي العربيــة، إنــه مــن حــقّ  القضــية الفلســطينية".
لــة االنقــالب القيــادة التركيــة وشــعبها أن يتفرغــوا مــن أجــل مصــالح تركيــا والتعــافي مــن تبعــات محاو 

قليميًا. وأضاف أن االنقالب في تركيا لو  اآلثمة، مع تأكيده على الدور التركي المحوري إسالميًا وا 
 .106نجح سيكون الفلسطينيون في مقدمة الخاسرين

  أمــام  ،للنيابــة العامــة اليمــين القانونيــة فــي المعهــد القضــائي الفلســطيني فــي رام هللا معاونــاً  44أدى
 .107بو دياك، بحضور النائب العام أحمد براكوزير العدل علي أ

  أنهى وفد لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية زيارته إلى قطاع غزة، بعد سلسلة من اللقاءات مع
بعـد اجتمـاع مـع وفـد لجنـة االنتخابـات، عـن توصـلها ، أعلنت الفصـائلحيث  الفلسطينية، الفصائل

، تتعلـــق بنــداً  19يـــة. ويحتــوي "ميثــاق الشــرف" علــى لـــ"ميثاق شــرف" لــدعم عمليــة االنتخابــات البلد
بـــاحترام نتـــائج االنتخابـــات والمرشـــحين والمنافســـة بـــين الفصـــائل والشخصـــيات، وعـــدم إحـــداث أي 

 .108عقبات تحول دون العملية االنتخابية
  عيـة، بـالقرب مـن مسـتعمرة د، فـي عمليـة طعـن نفـذها مصـطفى براإسـرائيليان جنـديانأصيب

 .109في الحركة عضو عيةدالشهيد برا أنحركة حماس وأعلنت  الخليل.شمالي  غوش عتصوين
 110استشهد مقاوم من سرايا القدس، وأصيب اثنان، جراء انهيار نفق بخان يونس. 
  إننــا علــى أعتــاب انتفاضــة  ،إســحق هرتســو  العمــل الصــهيوني رئــيس حــزب المعســكررئــيس قــال

تفشي الكراهيـة والعنصـرية فـي إسـرائيل"، وحذر مما أسماه "ب كراهية وعنصرية وظالم وحرب أهلية.
 النسـاء، شـرقيين ضـدّ  حاخامات عسكريين ضـدّ  ،"نسمع الكراهية من كل حدب وصوب قائالً  ابعوت

، العـــرب واليهـــود وهكـــذا المثليـــين جنســـياً  الغـــربيين، حاخامـــات المـــدارس العســـكرية التمهيديـــة ضـــدّ 
إلى الحرب األهلية التـي  ور الفوضى وصوالً انتفاضة الكراهية هذه تزرع بذر من أن "حذّ و  ".دواليك

، وهـــــذه الكراهيـــــة تجـــــري بـــــدعم وغطـــــاء كامـــــل ممـــــن يجلســـــون فـــــي مســـــتقبالً  سنحصـــــدها جميعـــــاً 
 .111الحكومة"

  مشــــروع قــــانون إلــــى جــــدول أعمــــال  ،مــــن االئــــتالف الحكــــومي اإلســــرائيلي ،كنيســــتقــــدم أعضــــاء
ه أدومـــيم الواقعــة شــرق القـــدس القــانون اإلســرائيلي علـــى مســتعمرة معاليــ بفـــرضالكنيســت، يقضــي 
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وقـــدم مشـــروع القـــانون مـــا يســـمى "اللـــوبي مـــن أجـــل أرض  ."إســـرائيل"المحتلـــة، بـــزعم ضـــمها إلـــى 
 ع على مشروع القانون خمسة رؤساء كتل في االئتالف، هي الليكود وكوالنـوإسرائيل الكبرى". ووقّ 

Kulanu  "يهــود التــوراة )يهــدوت س كتلــة "، بينمــا امتنــع رئــياســرائيل بيتنــإوالبيــت اليهــودي وشــاس و
عـن التوقيـع علـى مشـروع القـانون، حسـبما  United Torah Judaism (Yahadut Hatorah) هتـوراة(

 .112أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت
 فـي  ،يضم تسعة نواب من عدد من الـدول العربيـة واإلسـالمية، بالتوافـد إلـى لنـدن ،بدأ وفد برلماني

وواجــب بريطانيــا تجــاه  ،يبحــث خاللهــا تطــورات القضــية الفلســطينيةزيــارة تســتمر لمــدة ثالثــة أيــام 
وقــــال زاهــــر بيــــراوي، رئــــيس منتــــدى التواصــــل  إنهــــاء االحــــتالل اإلســــرائيلي لألراضــــي الفلســــطينية.

األوروبــي الفلســطيني، إن الهــدف مــن الزيــارة عقــد اجتماعــات رســمية وشــعبية فــي المملكــة المتحــدة 
 .113النسبة للعالم العربي واإلسالميلنقل أهمية القضية الفلسطينية ب

 ذكـــر ألـــون ليئيـــل Alon Liel، أن  ،فـــي لقـــاء مـــع معـــاريف ،الســـفير اإلســـرائيلي الســـابق فـــي أنقـــرة
ـــديها أمـــل بـــأن تســـتقبل نموذجـــاً  "إســـرائيل" ـــاً  كـــان ل ـــاح  جديـــداً  تركي مـــن الـــرئيس المصـــري عبـــد الفت

علـــى محاولـــة  "إســـرائيل" ر إلـــى أن ردّ فـــي تركيـــا، وأشـــا الفاشـــلةعقـــب محاولـــة االنقـــالب  السيســـي،
ساعة على حدوثها، إلى حين اتضاح الصورة اإلجمالية لمآالت  14االنقالب الفاشلة انتظر مرور 

كان يأمل بسقوط أردوغان، واعـتالء الجـيش  "إسرائيلـ"أن الجمهور اليهودي بمن رغم بالاالنقالب، 
ي تركيا، فالسيسـي يحبـه اإلسـرائيليون، ومعـه إلى أن يعتلي "سيسي جديد" الحكم ف للسلطة، وصوالً 

 .114يعرفون كيف يتعاونون
 قال وزير الداخلية اإلسرائيلي األسـبق عـوزي برعـام Uzi Baram لـم يكـن علـى سـبيل الصـدفة أن" :

التي أعلنت تضامنها مع الديموقراطية التركية، فالقيادة اإلسرائيلية كانـت  الدولكانت إسرائيل آخر 
وفـي مقابلـة أجرتهـا معـه إذاعـة "راديـو تـل  نقالب ألنها تعتقد أنه يخـدم مصـالحها".معنية بنجاح اال

أبيـــب"، قـــال برعـــام: "لقـــد ذاقـــت إســـرائيل طعـــم العوائـــد اإليجابيـــة الهائلـــة مـــن االنقـــالب الـــذي قـــاده 
فـي  هنـا أي شـكّ  والـذي أطـاح بحكـم اإلخـوان المسـلمين، لـذا فلـم يكـن يـراود أحـداً  ،الجنرال السيسي

 .115اح االنقالب في تركيا سيحّسن البيئة اإلقليمية إلسرائيل بشكل غير مسبوق"أن نج
 رس األمريكــي رســالة تطالــب الــرئيس بــاراك أوبامــا بتعيــين مبعــوث جفــي الكــون ع عشــرون عضــواً وقّــ

إنهـم سـيتقدمون  ،موقعـو الرسـالة ،خاص لحماية األطفال الفلسطينيين. ويقـول المشـرعون العشـرون
رس جب بتعيين مبعوث خاص لحماية األطفـال الفلسـطينيين للضـغط علـى الكـونبمشروع قرار يطال
ويأمـــل موقعـــو الرســـالة فـــي إحـــداث تغييـــر فـــي سياســـة الواليـــات المتحـــدة حيـــال  ،لتـــولي مســـؤولياته

 .116االحتالل وحقوق الفلسطينيين
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 19/7/2016الثالثاء، 

 2014د قـادة المقاومـة خـالل حـرب الـذي كـان أحـ ،كد القائد البـارز فـي كتائـب القسـام أبـو العطـارأ 
 ،خـالل الحـرب" إجـراء هنيبعـل"تنفيـذه  مـن رغمبـال ،، أن جيش االحتالل اإلسـرائيليغزة على قطاع

خـالل  ،وسـرد أبـو العطـار فقد عـددًا مـن جنـوده وضـباطه ولـم يسـتطع إنقـاذهم أو معرفـة مصـيرهم.
ل عــن خطــف الجنــود فــي ذكــرى أســر الجنــدي شــاؤول آرون، تفاصــي ،نــت.حــديث خــاص للجزيــرة

اإلسرائيليين، وكشف كيف أن جيش االحتالل اسـتخدم أسـهل الخيـارات بـاإلعالن عـن مقتـل هـؤالء 
 الجنـــود، ولـــم يمتلـــك فيمـــا بعـــد الشـــجاعة للوقـــوف علـــى الحقـــائق التـــي تكشـــف هـــذه المقابلـــة جـــزءاً 

 .117منها
 رطــوم، أربــع اتفاقيــات ريـاض المــالكي، فــي العاصــمة السـودانية الخالفلســطيني ع وزيــر الخارجيــة وقّـ

في مؤتمر صحفي مشترك مع  ،رئيس محمود عباسالأعرب و  مع عدد من المسؤولين السودانيين.
الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عن التضامن مع السودان في مواجهة العقوبات االقتصادية 

 .118الظالمة، التي تستهدف التطور االقتصادي المنشود
 حكمها باإلعدام رميًا  ،التابعة للسلطة القضائية في قطاع غزة ،لدائمةأصدرت المحكمة العسكرية ا

بالرصاص وشـنقًا حتـى المـوت علـى خمسـة مـدانين بتهمـة التخـابر مـع جهـاز الشـاباك اإلسـرائيلي، 
قالـت وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني فـي و  عامـًا. 17عامـًا و 20واثنين آخرين بالحبس الفعلي لمـدة 

قضــاء علــى ملــف العمــالء، وتطهيــر قطــاع غــزة مــن العمــالء، مــن خــالل القيــام نهــا "تســعى للإغــزة 
 .119بحمالت أمنية واسعة، وفتح باب التوبة للعمالء بين الفترة واألخرى"

  جــرت مراســم تســليم موقــع مشــروع محطــة تحليــة ميــاه البحــر لمدينــة غــزة، والــذي ســيتم تنفيــذه مــن
وبتمويـل مـن الصـندوق  ،لطة الميـاه الفلسـطينيةخالل مصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مـع سـ
 .120مليون دوالر 15الكويتي للتنمية عبر البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة 

  قال رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو فـي الكنيسـت إنـه "إذا سـحبنا الجـيش والشـاباك مـن
حـدث فـي غـزة". وأضـاف: "ال  الضفة الغربية فإن السـلطة الفلسـطينية سـتكون أول مـا سـينهار كمـا

مـن دون مقابـل. مـن أيـن لـي بالشـريك الـذي  67أريد أن أتبـرع للفلسـطينيين باالنسـحاب إلـى حـدود 
ـــة الصـــراع ـــراف بنهاي ـــدي اســـتعداده لالعت ـــة  ،يب فـــي المســـتقبل المنظـــور ســـتبقى  ،حـــق العـــودةونهاي

ـــــاك دول ـــــدول تنهـــــار وهن ـــــدينا. ال ـــــي ي ـــــى البحـــــر ف ـــــى وشـــــك  الســـــيطرة مـــــن غـــــرب األردن وحت عل
 .121االنهيار"

  بعــاد النــواب الــذين يعلنــون تأييــدهم لـــ"الكفاح أقــّر الكنيســت اإلســرائيلي، مشــروع قــانون يتــيح عــزل وا 
أّيـد اقتـراح العـزل فـي حـال ، أو "يؤيدون اإلرهـاب ويحرضـون علـى العنـف"، "إسرائيل" المسّلح" ضدّ 

بعـــاد عضـــو كنيســـت مـــن  ويـــنص القـــانون أنـــه يمكـــن عـــزل بالكنيســـت. عضـــواً  تســـعونواإلبعـــاد  وا 
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مــنهم مــن  عشــرةعضــوًا،  ســبعونمنصــبه، حتــى نهايــة واليــة الكنيســت، فــي حــال قــدم طلــب العــزل 
نــواب المعارضــة، كمــا يكــون بمقــدور النائــب الــذي يــتم إبعــاده، ترشــيح نفســه مجــددًا للكنيســت بعــد 

 .122انتهاء فترة والية الكنيست، على أال يتم عزل النائب في فترة االنتخابات
 دور ليبرمـان خطـة أمـام لجنـة األمـن والخارجيـة فـي الكنيسـت، تتضـمن بنـاء جطرح وزير الدفاع أفي

لمــا أفــادت بــه إذاعــة جــيش  ، وفقــاً المقاومــة مالعــب كــرة قــدم فــي الضــفة الغربيــة لمواجهــة عمليــات
مالعب لكـرة القـدم، ألن ذلـك  عشرة، فإن خطة ليبرمان تعتمد على بناء اإلذاعةوحسب  االحتالل.

مـن إلقـاء الحجـارة علــى  سـيدفع، كمـا يعتقـد ليبرمـان، الشـبان إلـى لعبـتهم المفضـلة )كـرة القـدم( بـدالً 
 .123سيارات المستوطنين والجيش

  قالــت جامعــة فلســطين التقنيــة "خضــوري"، إن عميــد البحــث العلمــي والدراســات العليــا فــي الجامعــة
هـــذا العــام، ضــمن برنــامج الزمـــاالت مــازن ســلمان، فــاز بجـــائزة الباحــث العربــي المتميــز ل الــدكتور

للباحثين  الجامعية الممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، الذي يقدم فرصاً 
 .124العرب المتميزين إلنجاز بحوث علمية في جامعات عالمية مرموقة

  وفـرح شـقير ، مايا األسدي من مخيم العائدينالالجئتان من سورية الفلسطينيتان الطالبتانسجلت ،
 من مخيم اليرموك، تفوقًا كبيرًا بتحقيقهما العالمة التاّمـة فـي امتحانـات الثانويـة العامـة فـي السـويد.
وتمكنــت األســدي مــن االلتحــاق بكليــة الطــب فــي جامعــة مــالمو جنــوبي الســويد، فــي حــين تمكنــت 

 .125شقير من االلتحاق بكلية الطب في جامعة غوتنبر 
 منـذ  ،مولـت لوكالةأن دائرة التمويل التابعة لساندرا ميتشل الة األونروا أعلنت نائب مفوض عام وك

مليـون دوالر فـي منـاطق  473عـن بقيمـة تزيـد  ،ألـف قـرض 417أكثـر مـن  ،عاماً  25تأسيسها قبل 
، منوهة إلـى أن الـدائرة تـدير محفظـة إقـراض وسورية غزة والضفة الغربية واألردن :عملياتها األربع

 .126مليون دوالر 26ألف قرض بقيمة تزيد على  41من  فعالة تشمل أكثر
  تحســـباً ةبنـــاء جـــدار جديـــد جنـــوبي مثلـــث الحـــدود مـــع األردن وســـوري اإلســـرائيليةقـــررت الحكومـــة ، 

 .127لهجمات يمكن أن يشنها عناصر الجماعات "الجهادية"
  لــك بعــد بتبيــيض الســجون اإلســرائيلية مــن األســرى الفلســطينيين، وذ تعهــدهاجــّددت كتائــب القســام

 .2014فـــي  خـــالل الحـــرب علـــى غـــزةشـــاؤول آرون مـــرور عـــامين علـــى أســـر الجنـــدي اإلســـرائيلي 
في تقرير على موقعها اإللكتروني، "يبقى العدو في حيرة من أمره، وسيبقى عاجزًا  ،وقالت الكتائب

رغم استخدامه كل ما يملك من وسائل اسـتخباراتية، مـن الوصـول إلـى أي معلومـة عـن شـاؤول أو 
وأرفقــت الكتائــب مــع التقريــر صــورة للجنــود  نــوده اآلخــرين الــذين مضــوا إلــى غياهــب المجهــول".ج

األربعـــة وخلفهـــم صـــورة لـــرئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو كتبـــت عليهـــا بـــاللغتين العربيـــة 
 .128ما زالوا في غزة" كوالعبرية: "جنود
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 20/7/2016األبربعاء، 

  لفلســطيني للتنميــة واإلعمــار "بكــدار"، عضــو اللجنــة المركزيــة ا االقتصــاديطالــب رئــيس المجلــس
لحركة فتح محمد اشتية، بإعادة فـتح وتطـوير الجسـور الثالثـة بـين الضـفة الغربيـة واألردن، لتعمـل 

 .129إلى جانب الجسر الحالي
 علــى أنظمــة قانونيــة جديــدة تلــزم كــل شــخص "غيــر إيليــت شــاكيد اإلســرائيلية  عــدلوقعــت وزيــرة ال

ي" ويريــد التوجــه إلــى محــاكم العمــل اإلســرائيلية، بــأن يــودع كفالــة ماليــة فــي المحكمــة، وهــي إســرائيل
وقالــت اإلذاعــة العبريــة إن هــذه  .ســبب كفالــة غيــر مســتردة فــي حــال رفضــت دعوتــه أو ردت أليّ 

األنظمــة تــأتي "مــن أجــل ردع فلســطينيين يعملــون لــدى أربــاب عمــل إســرائيليين عــن تقــديم دعــاوى 
 .130لى محاكم العمل اإلسرائيلية"غير مبررة إ

  صــادقت لجنــة التخطــيط والبنــاء اإلســرائيلية فــي القــدس علــى خطــط لبنــاء وحــدات ســكنية ومنشــآت
تجاريــة وفنــادق علــى طــول مســار ســكة القطــار الخفيــف الــذي يمــر فــي القــدس بشــطريها الشــرقي 

شـريطة  طابقـاً  30تصـل إلـى وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن اللجنة "وافقت على بناء أبراج  والغربي.
الحفــاظ علــى المعــايير المطلوبــة للحفــاظ علــى المنــاطق ذات األهميــة التاريخيــة فــي المدينــة والبلــدة 

 .131القديمة"
  مـــن قطـــع  عقـــود ةحـــو خمســـنبلوماســـية مـــع جمهوريـــة غينيـــا، بعـــد يعالقاتهـــا الد "إســـرائيل"جـــددت

ولد على اتفاق مع جدوري  اإلسرائيلية رجيةووّقع المدير العام لوزارة الخا .1967 سنةفي العالقات 
، فـي Alpha Condé ، رئـيس طـاقم الـرئيس ألفـا كونـديIbrahim Khalil Kaba إبـراهيم خليـل كابـا

ن "عـدد الـدول فـي القـارة اإلفريقيـة التـي مـا زالـت لـم وا  ولد: "هذا إغالق دائـرة هـام"، جوقال  باريس.
 اً ، ونحــن نأمــل بــأال يعــود هــذا الــرقم موجــوداطرادبــ[ آخــذ بالتنــاقص "إســرائيل"عالقــات مــع  ئ]تنشــ
 .132"قريباً 

 ـــة دعـــا الزعمـــاء األفارقـــة فـــي ختـــام القمـــة اإل ـــة  27الــــ فريقي ، إلـــى رفـــع اليجـــكيبالعاصـــمة الرواندي
الحصـار عـن قطـاع غـزة. كمـا شـجبوا "اسـتمرار االحـتالل اإلسـرائيلي لفلسـطين"، مؤكـدين "التــزامهم 

 .133ية"بدعم ومساندة القضية الفلسطين
 إن وزارة الـدفاع بالتعـاون مـع الجـيش، تعمـالن لـه في بيان ،قال مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،

علــــى إقامــــة عــــائق فــــي محــــيط جنــــوب جبــــل الخليــــل، فــــي المنطقــــة التــــي تقــــع بــــين بلــــدة ترقوميــــا 
مقيمــين )الفلســطينية( وميتــار )مســتعمرة إســرائيلية(، بهــدف منــع تســلل "اإلرهــابيين" الفلســطينيين و"ال

وأضــاف: "إن جــزء كبيــرًا مــن العــائق الجديــد الــذي يمتــد علــى  غيــر الشــرعيين فــي دولــة إســرائيل".
كيلومترًا، سيكون عبارة عن سور يتم تجهيزه بأجهزة مراقبة، ويتوقع أن ينتهـي العمـل فيـه  42طول 

 .134"بعد نحو عام
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 قـوات الفلسـطيني قتلـتهم  2,202مـن  %63شخصـًا، أي  1,394إن  اإلسـرائيلية بتسـيلم منظمة تقال
قاصـرًا  526، لم يشاركوا في القتال، من بيـنهم 2014العدوان على قطاع غزة في  خاللاإلسرائيلية 
خـالل إسـرائيليًا ُقتلـوا  72من بين  قرير إلى أنهتأشار الو  ، أي ُربع مجمل الشهداء.18الـ تحت سّن 

ثالثـة جنـود آخـرون قتلـوا علـى يـد و  ،ندياً ج 62مدنّيين )أحدهم مواطن تايلندي(، و 6هناك  العدوان
 .135وواحد قتل في حادث ،جنود آخرين

 21/7/2016الخميس، 

  نجـــح أطلــق مقـــاومون الرصــاص علـــى ســيارة لمســـتوطنين قـــرب بيــت لحـــم، دون وقــوع إصـــابات. و
 .136االنسحاب من الموقع بسالم منالعملية  ومنفذ

 محمـد  ،التواصـل مـع المجتمـع اإلسـرائيليورئـيس لجنـة  ،استقبل عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح
إســرائيلية مــن الناشــطين فــي منظمــات الســالم  ةأهليــ ةمؤسســ أكثــر مــن عشــرينيمثــل  المــدني وفــداً 
 .137اإلسرائيلية

 باالســتعداد لخــوض  عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، بــدء الحركــة فعليــاً  ،أعلــن محمــود العــالول
. وأكـد أن الحركـة شـكلت لجنـة عليـا لـذلك، وأن 8/10/2016غمار االنتخابـات المحليـة المقـررة فـي 

. وأبــدى موافقــة فــتح علـــى الــدخول فــي تحالفــات، يكـــون "الكفـــاءة"مرشــحيها ســيختارون بنــاء علــى 
 .138أساسها اختيار شخصيات وطنية، وليس قيادات تنظيمية

  ســتّ خــالل  103 للمــرة اإلســرائيلية علــى تــدمير قريــة العراقيــب الفلســطينية االحــتاللأقــدمت قــوات 
 .139سنوات

  قال الرئيس المصري عبد الفتـاح السيسـي إن بـالده تقـوم بــ"تحرك جـاد" لتسـوية القضـية الفلسـطينية
 .140السالموتحقيق 

 ـــر  أصـــدر ـــاني  قطـــرأمي ـــدفع رواتـــب شـــهر أمـــرًا الشـــيخ تمـــيم بـــن حمـــد آل ث ـــو ب  2016تمـــوز/ يولي
 .141مليون دوالر( 31ل قطري )نحو اـمليون ري 113التي تبلغ و للموظفين العاملين في قطاع غزة، 

 وقّـ( ع مكتــب األمــم المتحــدة لخــدمات المشـاريعUNOPS فــي القــدس، والحكومــة األلمانيــة بواســطة )
( اتفاقيـة مـن أجـل إعـادة بنـاء مـا يقـارب مئـة بيـت مـن البيـوت المـدمرة KfWبنك التنمية األلمـاني )

ذا المشـروع هـو جـزء مـن التـزام الحكومـة وأكـد مكتـب الممثليـة األلمانيـة "أن هـ .غـزةكلّيًا فـي قطـاع 
 .142وتحسين األوضاع المعيشية للفلسطينيين هناك" ،األلمانية القوي تجاه إعادة البناء في غزة

 22/7/2016، الجمعة

  ــد مشــعل أن الحركــة ال تخشــى االنتخابــات، "فــي أكــد رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس خال
فـي كلمـة  ،وشـدد مشـعل عـالن عـن االنتخابـات البلديـة".وقت هناك من أراد اختبارنا مـن خـالل اإل
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مســـجلة خـــالل حفـــل تخـــريج "طالئـــع التحريـــر" بـــدير الـــبلح وســـط قطـــاع غـــزة، علـــى إيمـــان الحركـــة 
 .143باالنتخابات والديموقراطية واالحتكام إلى إرادة الشعب الفلسطيني عبر صناديق االقتراع

  فــــــيمــــــديرها العــــــام دوري جولــــــد زار تشــــــاد اإلســــــرائيلية النقــــــاب عــــــن أن  الخارجيــــــةكشــــــفت وزارة 
ـــــرئيس إدريـــــس ديبـــــي14/7/2016 ، وبحـــــث معـــــه اســـــتئناف العالقـــــات Idriss Déby ، والتقـــــى ال
ــد  بلوماســية.يالد "فــي إطــار الــزخم السياســي الــذي بــدأه رئــيس تــأتي زيارتــه إلــى تشــاد  نأوأكــد جول

 .144فريقيا"إالحكومة في 
 والتقـــى بمـــدير عـــام وزارة الخارجيـــة دوري "إســـرائيل"قي زار الجنـــرال الّســـعودّي المتقاعـــد أنـــور عشـــ ،

 األمني في الضفة الغربية المحتلة، يوآف مردخاي، في مدينة القدس. التنسيقولد، ومع مسؤول ج
مجموعـة مـن أعضـاء  بلقـاءسـعوديين، العمـال األكاديميين ورجـال األ من بعثة ، برفقةم العشقياوق

 .145رائيل، حول مبادرة السالم العربية"الكنيست، بهدف "تشجيع الخطاب في إس
  أعلــن مايكــل لينــكMichael Lynk ، المقــرر الخــاص حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فـــي األرض

أن وجــود وانتشــار المســتعمرات اإلســرائيلية باألراضــي الفلســطينية  ،1967الفلســطينية المحتلــة منــذ 
نـتج عنهـا مجموعـة مـن االنتهاكـات يرقى إلى مسـتوى االنتهاكـات الخطيـرة للقـانون الـدولي، والتـي ي

 ،فــي تقريــره ،المقــرر طالــبو  األخــرى للقــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاني الــدولي.
االســتخدام  الســلطات اإلســرائيلية بــإجراء تحقيــق شــامل فــي "الحــاالت التــي قــد تكــون بلغــت إلــى حــدّ 

ــــى حــــدّ  لــــى  المفــــرط للقــــوة أو إل ضــــمان إعطــــاء أولويــــة للمســــاءلة القتــــل خــــارج نطــــاق القضــــاء، وا 
 .146الحقيقية"

 23/7/2016السبت، 

 عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق أن المقاومــة هــي األســاس الــذي  أكــد
نتمســك بــه، وأن عقــدة المصــالحة والمجتمــع الــدولي هــي المقاومــة، "ولــذلك نقــول إن هــذه المقاومــة 

مـــن عشـــرات  ذا الكيـــان ال ولـــن يعطــي لشـــعبنا شـــيئاً هــي الطريـــق الوحيـــد الســـتعادة حقوقنــا؛ ألن هـــ
 .147االتفاقيات التي وقعت بينه وبين السلطة الفلسطينية"

  أعلنــت األمــين العــام للجنــة االنتخابــات المركزيــة لمــيس العلمــي عــن فــتح مراكــز التســجيل والنشــر
ســـجيل مركـــزًا للت 1,032واالعتـــراض. وقالـــت العلمـــي، خـــالل مـــؤتمر صـــحفي، إن اللجنـــة افتتحـــت 

أشــار و  هيئــة محليــة فــي الضــفة والقــدس وغــزة، لخمســة أيــام متتاليــة. 416فــي  ،والنشــر واالعتــراض
النتخابـات المحليــة لالمـدير التنفيـذي للجنـة االنتخابــات هشـام كحيـل إلـى أن عــدد المسـجلين الكلـي 

ضـفة مـواطن ومواطنـة فـي الألـف  942ًا ومليونـ، بلـغ 31/3/2016في سـجل النـاخبين البـدائي حتـى 
 .148وغزة
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  قالـت تسـيبي ليفنـيTzipi Livni إسـرائيل"معتدلـة" فـي المنطقـة تسـعى إلـى التحـالف مـع  ن "دوالً إ" 
ونقلـت اإلذاعـة العبريـة العامـة عـن ليفنـي قولهـا "إن هـذه الـدول  حـزب هللا. -لمواجهة محور إيـران 

 .149في قيام إسرائيل بإجراءات لحلحلة الصراع مع الفلسطينيين" ترغب أوالً 
  لمواجهـة الحصـار" النائـب جمــال الخضـري المجتمـع الـدولي باالمتنــاع  الشــعبيةاتهـم رئـيس "اللجنـة

فـي تصـريح  ،وقـال الخضـري عن اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصـار اإٍلسـرائيلي عـن قطـاع غـزة.
توصيف الحالــة والتحــذير مــن تــداعياتها، لكنهــا بـــ"المؤسســات األمميــة والدوليــة تكتفــي إن صــحفي، 

لوقــت ذاتـه ال تضــع أي خطـط عمليــة وفعليــة إلنهـاء الحصــار بشـكل كامــل مـن خــالل ضــغط فـي ا
 .150حقيقي على االحتالل اإلسرائيلي"

 اإلســـرائيلي األســـبق، إن الضـــغوط الهائلـــة التـــي يمارســـها الـــرئيس  عـــدلقـــال يوســـي بيلـــين، وزيـــر ال
ة للمبـادرة الفرنسـية، المصـري عبـد الفتـاح السيسـي، علـى قيـادة السـلطة الفلسـطينية لعـدم مـنح فرصـ

فــي مجلــس األمــن تــنص علــى  ملزمــة تــأتي ألن هــذه المبــادرة ستفضــي إلــى تقــديم مشــاريع قــوانين
مــع إســرائيل إلــى  وأضــاف بيلــين: "السيســي ال يريــد الظهــور متماهيــاً  وجــوب قيــام دولــة فلســطينية.

حــاول الحيلولــة مشــروع قــانون لصــالح الدولــة الفلســطينية، لــذا فهــو ي درجــة أن يصــوت مندوبــه ضــدّ 
 .151دون تحقق الظروف التي تسمح بتقديم هذا المشروع إلى مجلس األمن"

 24/7/2016األحد، 

  ّبخصوص االنتخابات المحلية، التي  "ميثاق شرف"األحزاب والفصائل السياسية على  جميععت وق
 .152، وذلك برعاية لجنة االنتخابات المركزية8/10/2016ستجرى في 

 في بريطانيا بشكوى إلى مكتـب النائـب العـام فـي المحكمـة  اإلنسانية لحقوق تقدمت المنظمة العرب
الجنائيــة الدوليــة حــول مــا وصــفته باالعتقــال التعســفي والتعــذيب الممــنهج الــذي تمارســه أجهــزة أمــن 

وقالت المنظمة إن الشكوى تضمنت أدلة تؤكد أن جهاز  السلطة الفلسطينية في األراضي المحتلة.
قامـا فـي  ،وجهاز األمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هـب الـريح ،سة اللواء ماجد فرجبرئا ،المخابرات

ـــرة التـــي توافـــق  ـــاالت تعســـفية، تضـــمنت مـــداهمات ليليـــة،  13/6/2014الفت ـــة اعتق ومـــا بعـــدها بحمل
 .153ومصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين لالختفاء القسري والتعذيب الوحشي

  وقــدمت  حمايــة، التــابع لــوزارة الداخليــة فــي قطــاع غــزة، دورة عســكرية نســائية.وال األمــنخــّرج جهــاز
الخريجــات، خــالل الحفــل الــذي أقــيم فــي مدينــة خــان يــونس، عروضــًا عســكرية تشــمل الرمايــة عبــر 
ــــة عوائــــل  ــــة لحماي ــــوان "زهــــرات فلســــطين الثاني ــــذي حمــــل عن ــــل ال ــــة. وحضــــر الحف األســــلحة الناري

 .154غزة وقادة حركة حماسفي حكومة الالشخصيات"، العديد من مسؤولي 
  نائب رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، أن الحركـة سـُتهيئ كـل األجـواء هنيةأكد إسماعيل ،

وأعــرب  إلجــراء االنتخابــات المحليــة، مشــددًا علــى أن االعتبــارات وراء هــذا القــرار وطنيــة بامتيــاز.
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قطــاع غــزة، مقدمــة النتخابــات رئاســية  هنيــة، عــن أملــه أن تكــون االنتخابــات المحليــة القادمــة فــي
وقــال: "حمــاس وهــي تــدخل هــذه المنافســة، تريــد أن تؤكــد علــى الشــعار: يــد تبنــي ويــد  وتشــريعية.

 .155تقاوم، وهي تريد أن تعيد التوازن للحياة السياسية الفلسطينية"
 جبهــة النضــال، اتفقــت أربعــة فصــائل منضــوية تحــت مظلــة منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي غــزة 

الشـــــعبي الفلســـــطيني، وجبهـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية، وجبهـــــة التحريـــــر العربيـــــة، والجبهـــــة العربيـــــة 
 .156المحلية االنتخاباتعلى تشكيل قائمة موحدة لخوض  ؛الفلسطينية

  الوزارية للتشريع ستنظر في مشروع قانون ُقبيل  اللجنةأن  العبرية ريشيت بيت اإلذاعةذكرت إذاعة
الذي تقدم به  ،وينّص مشروع القانون وضع مبادئ تتعلق بصفقات التبادل.تقديمه إلى الكنيست، ل
، علــى أن صــفقات التبــادل ســتقوم علــى أســير (مســتقبل يوجــد) عتيــد يــشحــزب عضــو كنيســت مــن 

مقابــل أســير، وأن ال يــتم إطــالق ســراح أي أســرى مقابــل أي جثــث محتجــزة إلســرائيليين. باإلضــافة 
 .157فةلفرض قيود على أسرى الجهة الخاط

  قطعة سالح خـالل حمـالت دهـم لمنـاطق  مئتيو مخرطة  عشرينقال الجيش اإلسرائيلي إنه ضبط
 علـى بلسـان الجـيش اإلسـرائيلي أفيخـاي أدرعـي علـى صـفحته المتحـدثونشـر  في الضـفة الغربيـة.

 .158بوك مقطع فيديو قال إنه لنشاط الجيش اإلسرائيلي خالل ضبط وسائل قتالية الفيس
  مــن جنــود الجــيش اإلســرائيلي خــالل العــدوان علــى غــزة فــي صــيف  أبناؤهــاُقتــل عائلــة  32طالبــت

، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة برئاسة قاٍض مـن أجـل 2014
وقالــــت  التحقيـــق فــــي أداء القيــــادة السياســـية والعســــكرية اإلســــرائيلية قبــــل العـــدوان، وخاللــــه وبعــــده.

دور ليبرمـان، إنـه يجـب تشـكيل لجنـة جـة وجهتهـا إلـى نتنيـاهو ووزيـر الـدفاع أفيفـي رسـال ،العائالت
 .159جنديًا وخمسة مستوطنين 67تحقيق خارجية للتحقيق في أحداث العدوان، ومقتل 

  وحــدة  1,200وحــدة اســتيطانية جديــدة، مــن إجمــالي  770قــررت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي "إقامــة
نمـًا فـي القـدس المحتلـة"، وفـق مـدير دائـرة األراضـي والمسـاحة فـي دو  270قيد التنفيذ، ضمن مسـاحة 

وقـال التفكجـّي إن "المشـروع االسـتيطاني األخيـر يشـكل  بيت الشرق بالقـدس المحتلـة خليـل التفكجـّي.
 .160ألف وحدة استيطانية خالل المرحلة المقبلة" 58جزءًا خطيرًا من مخطط استيطاني كامل إلقامة 

  أسـرة  1,297ن االجتماعيـة بغـزة يوسـف إبـراهيم أن الـوزارة فـي رام هللا حجبـت أكد وكيل وزارة الشـؤو
وقال إبراهيم "إن الوزارة برام هللا قامت بهذا األمر بشكل  فقيرة من شيكات الشؤون دون علم الوزارة.

 .161فردي دون الرجوع لنا"
 25/7/2016اإلثنين، 

 في  تقدعُ التي مام مؤتمر القمة العربية في كلمته أ ،حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
موريتانيــا، وألقاهــا بالنيابــة عنــه وزيــر الخارجيــة ريــاض المــالكي، "مــن مفهــوم يــتُم تداولــُه وُيــروج لــه 
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، بهدف خلق تنسـيق أمنـي إقليمـي بـين إسـرائيل (أو األمن اإلقليمي اإلقليميالتعاون )تحت مسمى 
قـــات قبـــل تحقيـــق هـــدف إنهـــاء االحـــتالل اإلســـرائيلي والــدول العربيـــة، يهـــدف إلـــى تطبيـــع تلـــك العال

وطلب عباس مـن األمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة "المسـاعدة  لألراضي الفلسطينية والعربية".
الحكومة البريطانية إلصـدارها وعـد بلفـور، وتنفيـذه كسـلطة  في إعداد ملف قانوني لرفع قضية ضدّ 

نكبــة شــعبنا وتشــريده، وحرمانــه مــن العــيش فــي وطنــه، انتــداب بعــد ذلــك، األمــر الــذي تســبب فــي 
قامة دولته المستقلة"  .162وا 

  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمـه لـه خـالل جلسـة للكنيسـت، "عـن أي عزلـة
أن رأى و  "إســرائيل اآلن، أقــل عزلــة مــن أي وقــت مضــى، وهــذه هــي الحقيقــة". مضــيفاً يتحــدثون؟"، 

وأشـاد نتنيـاهو باسـتمرار  فـي العـالم. "إسرائيلـ"صـارات علـى جماعـات المقاطعـة لـحكومته تحقـق انت
 ،"أعتقد أن دعم مصر سيساعدنا، أنا أريد السالم مع الفلسطينيين قائاًل:تعزز العالقات مع مصر 

 . 163دعوته إلى "دولة فلسطينية منزوعة السالح" ولكن أيضا مع الدول العربية"، مجدداً 
 اإلسرائيلي، بنيامين نتنيـاهو، طلـب أهـالي إسـرائيليين قتلـوا فـي الحـرب األخيـرة  رفض رئيس الوزراء

، بحســب اإلذاعــة اإلســرائيلية الحــرب علــى قطــاع غــزة، بتشــكيل لجنــة تحقيــق رســمية فــي مجريــات
 8"إن المجلس الوزاري المصغر )الكابينت(، اجتمـع  قالنتنياهو  إن وقالت اإلذاعة العبرية العامة.

خطر مسألة األنفاق التي استخدمتها حركة حماس )خـالل الحـرب(، كمـا قـام بتوجيـه مرات وناقش 
ن هذا األمر قد عـولج، أالجيش اإلسرائيلي لمواجهة هذا التهديد". وذكر نتنياهو، بحسب اإلذاعة، "

 .164كما أن الجيش استعد للقتال في غزة، ولمواجهة التهديدات الناجمة عن األنفاق"
 دور ليبرمان مصـر بأنهـا "الحليـف األكثـر أهميـة واألكثـر جديـة جسرائيلي أفيوصف وزير الدفاع اإل

 .165في الشرق األوسط"
 ـــة أعمالهـــا بإصـــدار إعـــالن نواكشـــوط ـــام  ،اختتمـــت القمـــة العربي ـــرئيس الموريتـــاني فـــي خت ـــن ال وأعل

أن فـي الشـف االجتماعات تعهده الشخصي بمتابعة تنفيذ القرارات بما يسمح باستعادة الدور العربـي.
لدعم الملف الفلسطيني ودعم الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى  اً تناولت القرارات بنودالفلسطيني 

كمـا دعـا القـرار أعضـاء اللجنـة الرباعيـة  المبـادرة الفرنسـية. خصوصـاً و  ،إنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي
عـادة النظـر فـي تقريرهـا ال ، 1/7/2016صـادر فـي للسالم في الشرق األوسط إلـى مراجعـة موقفهـا وا 

وينحـاز فـي كثيـر مـن مضـامينه إلـى  ،الذي يتنـاقض مـع القـانون الـدولي وقـرارات الشـرعية الدوليـةو 
 .166الرواية والمواقف اإلسرائيلية

  لــدعم دوالر( ماليـين 3.84 )نحــو يـورو ماليــين 3.5أعلـن االتحـاد األوروبــي إطـالق برنــامج بقيمـة ،
 .167ع الخاص والعمالة، تنفذه وكالة التنمية البلجيكيةالشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطا

 مستمر مقارنة ألرقام أعلن صندوق النقد الدولي أن أموال المانحين للحكومة الفلسطينية في تراجع 
لربـــع فـــي ا %27بلغـــت  الفلســـطينية أن نســـبة البطالـــة فـــي الســـوق المحليـــةإلـــى ، مشـــيرًا 2015ســـنة 
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فـــي بيـــان أعقـــب اختتـــام زيـــارة قـــام بهـــا ممثلـــون عـــن  ،وأضـــاف الصـــندوق .2016 ســـنةاألول مـــن 
، أن االقتصـــــاد الفلســــطيني مــــا زال يواجــــه رياحـــــًا 25/7/2016–13المؤسســــة الدوليــــة، فــــي الفتــــرة 

 .168واالنقسام ،وعدم االستقرار السياسي ،وتراجع المنح ،معاكسة أهمها البطالة
 26/7/2016الثالثاء، 

 قــرار الحركــة بالمشــاركة فــي  ،ســي لحركــة حمــاسوصــف موســى أبــو مــرزوق، عضــو المكتــب السيا
الهوة وفتح اآلفاق وتثبيت الشراكة، مشـددًا علـى أن  لجسراالنتخابات المحلية، بأنه خطوة إضافية 
وأعلــن أبــو مــرزوق أن حمــاس ستشــكل وتــدعم قــوائم مــن  اعتبــارات وطنيــة تقــف وراء اتخــاذ القــرار.

في أي موقـع فـي الضـفة المحتلـة، بقـوائم حزبيـة أصحاب الخبرة والكفاءة، ولن تخوض االنتخابات 
 .169باسم الحركة

  إسـرائيل حققـت مكاسـب سياسـية جـراء عمليـة "قال رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو، إن
[، وأن العمليـــة تلـــك أدت إلـــى تعـــاون غيـــر 2014فـــي  ]العـــدوان علـــى قطـــاع غـــزة الصـــامدالجـــرف 

 .170"، عدوًا مشتركاً مثلنا تماماً مسبوق مع أطراف إقليمية تعّد حماس، 
  بنيامين نتنياهو إلى أنه ال يعارض فكرة بناء ميناء في قطاع غـزة، شـريطة أن  الوزراءأشار رئيس

لى القطاع الساحلي "إسرائيل"تقوم   .171بتفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من وا 
  الجـــيش اإلســـرائيلي قتـــل إن  رئـــيس هيئـــة األركـــان العامـــة للجـــيش اإلســـرائيلي غـــادي آيزنكـــوتقـــال

وهذا العدد يعادل عـدد الـذين قتلـوا  ،في الضفة الغربية فلسطينياً  166 األخيرةخالل األشهر العشرة 
خـــــالل جلســـــة للجنـــــة الخارجيـــــة واألمـــــن البرلمانيـــــة  ،وأضـــــاف خـــــالل الســـــنوات الســـــبع الماضـــــية.

ضـبط مئتـي  وتـمّ  ،"ل إرهابيـةأعماـ"مشـبوه فـي الضـلوع بـ 3,200اعتقال أكثر من  تمّ أنه  ،اإلسرائيلية
أمــا بشــأن الوضــع فــي غــزة  وتــدمير عشــرين آلــة خراطــة اســتخدمت إلنتــاج األســلحة. ،قطعــة ســالح

 312 ]نحــو ن أكثــر مــن مليـار ومئتــي مليـون شــيكل"إسـرائيل اســتثمرت حتـى اآلإن : آيزنكــوتفقـال 
 78]نحـو ائـة مليـون شـيكل تحويـل ثالثم إليجاد الحل المناسب لتهديد األنفاق كما تـمّ  دوالر[مليون 
"إن حركة حماس تتعاظم غير وقال  لغرض بناء الحاجز األمني في محيط القطاع".دوالر[ مليون 

 .172وتحول دون إطالق القذائف باتجاه إسرائيل" ،نها تعمل على لجم التنظيمات السلفيةأ
 ــــق االنتهاكــــات اإلســــرائيلية فــــي هيئــــة مقا ومــــة الجــــدار قــــال مــــدير مركــــز المعلومــــات لنشــــر وتوثي

القـدس تتعـرض لمحاولـة سـيطرة مـن اإلسـرائيليين إلجـالء النـاس عنهـا  إن ،واالستيطان قاسـم عـواد
وأوضــح أن عمليــات  باتجــاه منــاطق أخــرى، وهــذه محاولــة لتفريــغ شــرقي القــدس مــن الفلســطينيين.

 طـوال أن هذا الرقم تجاوز مجمل عمليات الهدم عملية، مؤكداً  590وصلت إلى  2016سنة الهدم ل
حالــة هــدم، فــي حــين أن إخطــارات الهــدم ووقــف البنــاء وصــلت إلــى  557التــي بلغــت ، 2015 ســنة
2016منذ بداية  إخطاراً  444

173. 
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  منشـآت سـكنية  4فـي بلـدة قلنـديا، و منـزالً  11هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسـرائيلي فـي القـدس
قيــد اإلنشــاء فــي ســلوان  ومنــزالً  وتجاريــة فــي قريــة العيســوية شــمال وشــمال شــرق القــدس المحتلــة،

 .174جنوب المسجد األقصى، بحجة عدم الترخيص
  اســـتجابة لمناشـــدة األونـــروا مليـــون دوالر لوكالـــة  25 ـالمتحـــدة األمريكيـــة بـــالتبرع بـــ الواليـــاتقامـــت

مــن أجـل األزمـة اإلقليميــة السـورية. وسـتعمل هــذه األمـوال علـى تقــديم  2016 سـنةوكالـة الطارئـة لال
 .175ليات الطوارئ التي تقوم بها األونروا في سورية ولبنان واألردنالدعم لعم

  ــــوان "اإلحصــــاءات ــــوثيقي بعن أصــــدرت مجموعــــة العمــــل مــــن أجــــل فلســــطينيي ســــورية تقريرهــــا الت
والمهجـــرين مــن الالجئــين الفلســطينيين فـــي ســورية حتــى منتصـــف  والمعتقلــينالتفصــيلية للضــحايا 

ا و استشـهدمـن الالجئـين الفلسـطينيين السـوريين الـذين  ضـحية 3,275يوثق التقريـر حيث  ."(2016)
ألســباب مباشــرة كالقصــف واالشــتباكات والتعــذيب فــي المعــتقالت والتفجيــرات والحصــار، وأســباب 

أثنــاء محــاوالت الوصــول إلــى أوروبــا وذلــك عبــر مــا بــات يعــرف بـــ"قوارب فــي غيــر مباشــرة كــالغرق 
معتقاًل فلسطينيًا فـي السـجون السـورية،  1,088ثقت المجموعة و  أن كما يشير التقرير إلى الموت".
أمــا فيمــا يتعلــق بفلســطينيي ســورية الــذين أجبــرتهم الحــرب علــى تــرك مخيمــاتهم،  امــرأة. 75بيــنهم 

فلســطينيي ســورية، قــد ُهجــروا إلــى لبنــان وتركيــا مــن ألــف الجــئ  150فيشــير التقريــر إلــى أن أكثــر 
عـــدد  ،دد مـــن وصـــلوا إلـــى أوروبـــا النســـبة األكبـــرواألردن ومصـــر وليبيـــا وأوروبـــا، حيـــث يشـــكل عـــ

 .176ألف الجئ 80وفق إحصاءات غير رسمية يزيد عن  منهم مسجلينال
 27/7/2016األبربعاء، 

  بعـد معركـة اسـتمرت سـبع سـاعات، آخـرينمحمـد الفقيـه واعتقـل ثالثـة الفلسطيني مقاوم الاستشهد ،
فـــي بلـــدة صـــوريف، شـــمال فقيـــه المـــع قـــوات االحـــتالل التـــي حاصـــرت المنـــزل الـــذي تحصـــن فيـــه 

 . 177أحد أعضاء كتائب القسام الشهيدحماس أن حركة أعلنت و  الخليل.
  السـابق موشـيه يعلـون إن حركـة فـتح لـن تقـوى علـى البقـاء فـي الضـفة  اإلسـرائيليقال وزير الـدفاع

الغربيـــة مـــن دون الجـــيش اإلســـرائيلي، كمـــا أن األردن مـــن دون الحمايـــة اإلســـرائيلية ســـوف يســـقط 
 .178وينهار

  2016أنهــت لجنــة االنتخابــات المركزيــة مرحلــة التســجيل والنشــر واالعتــراض لالنتخابــات المحليــة. 
ألــف  74نــه جــرى خــالل فتــرة التســجيل والنشــر واالعتــراض، اســتقبال مــا يزيــد علــى إوقالــت اللجنــة 

 طلب تسـجيل تجديـد، إضـافة إلـى سـبعة نمـاذج اعتـراض علـى تسـجيل آخـرين، وبـذلك يصـل العـدد
 فلســطيني يحــو مليــونناإلجمــالي للمســجلين فــي ســجل النــاخبين الخــاص باالنتخابــات المحليــة إلــى 

 .179في الضفة الغربية وقطاع غزة
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  أعربت حركة حماس عن أسفها لحالة التردي والضـعف العربـي الرسـمي الـذي عكسـته قمـة جامعـة
يــان صــحفي لهــا، إلــى أن فــي ب ،الــدول العربيــة فــي نواكشــوط المســماة قمــة األمــل. وأشــارت الحركــة

ب عـــن حضــورها أكثـــر مـــن ثلثـــي رؤســـاء وملــوك وزعمـــاء الـــدول العربيـــة، فيمـــا غي ـــقمــة نواكشـــوط ت  
اختصــرت جــدولها مــن يــومين إلــى يــوم واحــد لتخــرج فــي نهايــة المطــاف ببيــان ال يرقــى إلــى تلبيــة 

 .180مصالح الشعب الفلسطيني واألمة العربية
 قنـاة الثانيـة فـي التلفزيـون اإلسـرائيلي إن حركـة حمـاس تحفـر قال مسؤول إسرائيلي عسـكري كبيـر لل

كـل  مـن رغمبـالوأضاف المسـؤول أنـه  .شهرياً كيلومترات من األنفاق نحو الحدود اإلسرائيلية  عشرة
زال  مـــا الحفـــر والمشـــاكل التـــي واجههـــا عّمـــال الحفـــر، خـــالل األشـــهر األخيـــرة، إال أن اتاالنهيـــار 

 .181ماثاًل، بل ويزداد خطورةً 
  فــي النصــف األول مــن  أنــه مركــز المعلومــات اإلســرائيلي لحقــوق اإلنســان -منظمــة بتســيلم علنــت أ

، مســـكنًا فـــي التجمعـــات الفلســـطينية فـــي الضـــفة الغربيـــة 168 الســـلطات اإلســـرائيليةهـــدمت ، 2016
 .182رصّ منهم قُ  384 ،شخصاً  740 باستثناء القدس، فشردت

  الســـنةالســـلطات الصـــهيونية هـــدمت منـــذ بدايـــة ، أن (مدينـــة الشـــعوب)أفـــادت جمعيـــة عيـــر عمـــيم 
وحــدة إســـكان،  44وذكــرت الجمعيــة أن مـــن بــين المنشــآت المهدمــة  منشــأة فلســطينية. 78 ةالحاليــ

 ســنةفــي  52هــدمت بنايــة، و  74كانــت قــد شــهدت هــدم  2015 ســنةمشــيرة إلــى أن الفتــرة ذاتهــا مــن 
2014

183. 
  فــابور  أندرســون الرس  "إســرائيل"انتقــد ســفير االتحــاد األوروبــي لــدىLars Faaborg-Andersen ،

المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحرمانهم في المقابل من  "إسرائيل"سياسة 
وافقـت فقـط  "إسـرائيل"إلـى أن  ،خـالل اجتمـاع عقـد فـي الكنيسـت ،وأشار أندرسـون تراخيص البناء.

 ســـنتيفـــي الضـــفة بـــين  جلبنـــاء بالمنـــاطق طلـــب فلســـطيني ل 2,000مـــن جملـــة  تصـــريحاً  44علـــى 
 "إسـرائيل"مـن تلـك المنطقـة تمـت مصـادرتها. وأضـاف أن  %70، كما أشار إلـى أن 2013و 2009

مــــديرة قســــم  وقالــــت مبنــــى قــــام بتمويــــل بنائهــــا االتحــــاد األوروبــــي. 91 ةالجاريــــ فــــي الســــنةهــــدمت 
 إن االتحـاد األوروبـي يفكـر جـدياً  Aviva Bar Ilanالمنظمات األوروبية بالخارجيـة أفيفـا بـار إيـالن 

بسـبب اسـتمرارها فـي هـدم المنـازل الفلسـطينية التـي تمـول  "إسـرائيل" في تقديم دعاوى تعويض ضـدّ 
 .184بناءها دول االتحاد األوروبي

 28/7/2016الخميس، 

  أكــد رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس خالــد مشــعل أن رســالة الشــهداء وآخــرهم الشــهيد محمــد
لـه خـالل  اتصـالوقال مشـعل، فـي  معًا في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي. نتوحدعونا ألن الفقيه تد

 ،وننهــي االنقســـام ،بيــت عــزاء الشــهيد الفقيــه، إننــا سنمضــي علـــى هــذا الطريــق وننجــز المصــالحة



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 30 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

ونجــــري االنتخابــــات فــــي البلــــديات والتشــــريعي  ،قراطيــــةو ونرتــــب بيتنــــا الفلســــطيني علــــى أســــس ديم
 .185لس الوطني لمنظمة التحريروالرئاسة والمج

  رامـــي الحمــد هللا: "لــن نســـمح إلســرائيل باســـتخدام جثــامين الشـــهداء  الفلســطينيقــال رئــيس الـــوزراء
كورقة ابتزاز أو ضغط على القيـادة والحكومـة وشـعبنا، فـي وجـه التحركـات لنيـل حقوقنـا المشـروعة 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدو   .186"1967د عام بإنهاء االحتالل وا 
 منير المقدح أن "مـا  الفلسطينية في لبنان أكد قائد القوة األمنية الفلسطينية المشتركة في المخيمات

مخـيم عـين الحلـوة، هـو كـذب وافتـراء،  يدور في وسائل اإلعالم عن المخيمات الفلسطينية وتحديـداً 
بـين الفلسـطينيين واألخـوة  وهو جزء من مخطط يراد منه النيل من أمن المخيمـات وتعكيـر األجـواء

وأضاف المقدح: "نحـن قـادرون علـى التعامـل مـع أي مجموعـة أو فئـة تحـاول المسـاس  اللبنانيين".
 . 187باألمن اللبناني"

 أو 350أس  كشفت سرايا القدس عن امتالكهـا صـاروخ S350 دقيقـة وذو قـوة  يصـيب أهـدافاً ، الـذي
 .188تفجيرية ضخمة

  فـي حفـل االسـتقبال الـذي أقامتـه السـفارة زوجتـهبنيـامين نتنيـاهو و شارك رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي ،
المصرية في تل أبيب في مقر إقامـة السـفير بمناسـبة إحيـاء ذكـرى اليـوم الـوطني المصـري، ذكـرى 

ـــا أن نشـــابك األيـــدي ضـــدّ 1952يوليـــو  23ثـــورة  ـــال نتنيـــاهو، فـــي كلمتـــه خـــالل الحفـــل: "علين  . وق
 .189ي من أجل السالم"اإلرهاب. علينا أن نشابك األيد

 29/7/2016الجمعة، 

  حــذرت دائــرة األوقــاف اإلســالمية فــي القــدس، فــي بيــان لهــا، ســلطات االحــتالل مــن "التمــادي فــي
 .190االعتداء على ُحّراس المسجد األقصى وسدنته وموظفي األوقاففي  ،غّيها"

 في خاصرة  وا خنجراً شدد السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، على أن الفلسطينيين لن يكون
لضــرب االســتقرار فــي لبنــان  أو مســتقراً  لــن تكــون ممــراً  الفلســطينية مخيمــاتالن أو  ،األمــن اللبنــاني

العمـل لالجئـين  وطالب دبور بتطبيق القوانين التي أقرها مجلس النواب اللبناني حول حقّ  الشقيق.
 .191الفلسطينيين في لبنان

  هللا البرغـوثي رسـالة تأييـد ودعـم لتركيـا قيـادة  ائيلية عبـدفلسـطيني فـي السـجون اإلسـر لا األسيربعث
، مشـيدًا بــ"عزة" 2016تمـوز/ يوليـو وشعبًا، إلفشالهم محاولة االنقالب التي شهدتها البالد منتصف 

 .192هذا الشعب في مواجهة ما حصل
  ــدة فــي تصــريحات نشــرت فــي ملحــق صــحيفة  ،شــاؤول آروناإلســرائيلي األســير  الجنــديقالــت وال

 .193ا يزال على قيد الحياة في غزةمإن لديها دلياًل على أن ابنها  ،ريف العبرية األسبوعيمعا
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 30/7/2016السبت، 

  السياسي لحـزب الشـعب الفلسـطيني، ومسـؤول اللجنـة المشـرفة علـى  المكتبقال نافذ غنيم، عضو
شـــــعبية والجبهتـــــين ال ،إن حـــــزب الشــــعب ،الحملــــة االنتخابيـــــة للمجــــالس المحليـــــة فــــي قطـــــاع غــــزة

قراطي و نجــزوا صــيغة التحــالف الــديمأوالمبــادرة الوطنيــة فــي قطــاع غــزة  ،وحــزب فــدا ،والديموقراطيــة
الــذي يضــم إلــى جانــب هــذه القــوى الشخصــيات الديموقراطيــة التــي تتمتــع بالكفــاءة والــدعم الشــعبي 

 .194ليات عمل هذا التحالف على األرضآوالمصداقية، وقد اتفق على البدء ب
  أشـرف شخصـيًا  أرغمـاننـداف المية عبرية أن رئيس جهـاز الشـاباك اإلسـرائيلية إع مصادركشفت

على عمليـة مطـاردة الشـهيد محمـد الفقيـه علـى مـدار شـهر كامـل، وقـاد عمليـة االغتيـال مـن داخـل 
غرفــة عمليــة خاصــة كانــت تصــل إليهــا صــورة حيــة ومباشــرة تبثهــا ثــالث طــائرات اســتطالع، برفقــة 

برفقة قائد المنطقة الوسطى بالجيش و اط المسؤولين عن دورا وصوريف، قائد منطقة الخليل والضب
 .195اإلسرائيلي

  قــال موقــع واال اإلخبــاري العبــري إن جــيش االحــتالل بــدأ نهجــًا جديــدًا فــي التعامــل مــع االنتفاضــة
 ؛2015ول/ أكتـــوبر األوموجـــة العمليـــات التـــي تشـــهدها األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة منـــذ تشـــرين 

الجيش سـيركز علـى مالحقـة تجـار األسـلحة ومصـنعي السـالح، بـالتزامن مـع مصـادرة  أن موضحاً 
 .196قطع السالح ومالحقة المسلحين

 مليـون دوالر(، للعثـور علـى حـلّ  300مليـار شـيكل ) 1.2نحـو اإلسـرائيلي ي دفاعاستثمر الجهاز الـ 
اإلســرائيلي غــادي  رئــيس هيئــة األركــان العامــة للجــيشأدلــى بهــا  لتصــريحاتوفقــًا  لتهديــد األنفــاق

مليـار أخـرى  2.7، هنـاك حاجـة إلـى نحـو الـدفاعوحسـب تقـديرات وزارة  .لصـحيفة هـآرتس آيزنكوت
مليـــون دوالر( إلقامـــة جـــدار وعـــائق جديـــدين، بهـــدف ســـد الطريـــق بشـــكل فاعـــل أمـــام  700نحـــو )

 .197األنفاق على حدود غزة
  راك ابي بـقال قائد سالح البر في جيش االحتالل اإلسـرائيلي الجنـرال كـوKobi Barak ، فـي مقابلـة

خاصــــة مــــع صــــحيفة يــــديعوت أحرونــــوت إن "الحــــرب المقبلــــة ســــتبدأ وســــتتعرض إســــرائيل لهجــــوم 
طــالق نــار، وهــو أمــر بمقــدورنا مواجهتــه، إال أن المشــكلة تكمــن فــي تعامــل الجمهــور  صــاروخي وا 

القــوات وتحريكهــا اإلســرائيلي معهــا، ومعرفــة كيفيــة مجــرى ســير اســتدعاء قــوات االحتيــاط وتجنيــد 
بأن بوادر هذه الحرب بدأت عمليًا في الحرب األخيرة على باراك وأقر  ونقلها من موقع إلى آخر".

"عنــدها عرفنــا وشــعرنا مــاذا يعنــي ضــرب الجبهــة الداخليــة، وضــرب العمــق اإلســرائيلي الــذي  ؛غــزة
هولــة بالســكان، وريــون، ومــاذا يعنــي القتــال فــي الشــجاعية، وفــي بيئــة مأجتمثــل بضــرب مطــار بــن 

ومــــاذا يعنــــي القتــــال تحــــت األرض، وحــــاالت تســــلل قــــوات وعناصــــر كومانــــدوس وراء خطوطنــــا، 
 .198وضرب مراكز الغذاء المعدة لحاالت الطوارئ"
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 31/7/2016األحد، 

  دعنــد حــاجز حــوارة جنــوب مدينــة نــابلس، بعــ فلســطينيأعــدم جنــود االحــتالل اإلســرائيلي بــدم بــارد 
 .199عملية طعن"االشتباه" بنيته تنفيذ 

  لجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين األسـير أحمـد سـعدات لإلضـراب المفتـوح عـن لالعـام  األمينانضم
إلضـراب األسـير الفلسـطيني بـالل كايـد المسـتمر  الطعام مع دفعة جديدة مـن رفاقـه األسـرى إسـناداً 

 .200تحويله إلى االعتقال اإلداري بعد انتهاء حكمه ضدّ  يوماً  47منذ 
  دونـم، ممـا أسـمتها "أراضـي  1,600عة اإلسرائيلية، أن سلطات االحـتالل أعـادت ترسـيم ذكرت اإلذا

دولة" في المنطقة الواقعة بين مدينتي رام هللا والقدس المحتلتين، وستقام عليها فـي المرحلـة األولـى 
ي عائلـــة مـــن عصـــابات المســـتوطنين اإلرهابيـــة التـــ 40ـ لـــ بيتـــاً  40، مـــن بينهـــا اســـتيطانياً  بيتـــاً  140

 .201على أراض فلسطينية بملكية خاصة 1995تستوطن في بؤرة عمونة، القائمة منذ 
  بـأن آالف األوالد خطفـوا مـن أمهـاتهم وآبـائهم المهـاجرين تساحي هنغبـي اإلسرائيلي  الوزيراعترف

ـــيمن فـــي خمســـين تســـليمهم أو بـــيعهم لعـــائالت مـــن اليهـــود  وتـــمّ  ،ات القـــرن الماضـــيياليهـــود مـــن ال
 .202هؤالء األوالد ال يعرفون إلى اليوم من هم ذووهم الحقيقيون وأن ،األشكناز

  ُأجبــر المــواطن المقدســي وليــد شــويكي، علــى هــدم منزلــه بيديــه فــي حــي "الثــوري" مــن بلــدة ســلوان
 .203جنوبي المسجد األقصى المبارك، بحجة البناء غير المرخص

  2016في تموز/ يوليو اقتحموا المسجد األقصى  أمنياً  وعنصراً  مستوطناً  059,1أفاد أن
204. 

  أفــاد مركــز عبــد هللا الحــوراني للدراســات والتوثيــق، فــي تقريــره الشــهري حــول االنتهاكــات اإلســرائيلية
، أن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي أعلنــت عــن 2016بحــق الشــعب الفلســطيني خــالل تمــوز/ يوليــو 

كما  القدس ومحيطها.وحدات استيطانية معظمها ب 2,104تخطيط ومصادقة ونشر عطاءات لبناء 
 .205وحدة استيطانية في مستعمرة كريات أربع القائمة في الخليل 42تمت المصادقة على بناء 
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