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الإثنني:2015/6/1 ،

• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن �شيئا ً مل يتغري منذ
ت�شكيل حكومة التوافق الوطني قبل عام ،و�إن الأو�ضاع الإن�سانية واالقت�صادية ظلت كما هي
دون �إحراز �أي تقدم يف امللفات التي كان يتوجب على احلكومة �إيجاد حلول عملية و�رسيعة
لها ،و�إن م�شاكل غزة ظلت كما هي.1
• قال فرانك-فالرت �شتاينماير ،وزير اخلارجية الأملاين� ،إنه ال ميكن حتقيق الأمن والإعمار
يف قطاع غزة �إال بعد فتح املعابر ،ولكنه دعا �إىل “وقف �إطالق ال�صواريخ لأن التنمية والأمن
مرتابطان” ،و�شدد على �أنه من ال�صعب �إجناز ذلك دون وقف لإطالق ال�صواريخ من غزة.2
• �أطلقت احلكومة الفل�سطينية ومركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) ،اال�سرتاتيجية الوطنية
للت�صدير للأعوام اخلم�س القادمة ،لرفع حجم ال�صادرات بن�سبة  %67ومبعدل منو �سنوي

يبلغ  ،%13وتقليل العجز يف امليزان التجاري ال�سلعي ،وتقليل االعتماد املفرط على “�إ�رسائيل”

يف الت�صدير ،واحل�صول على املواد اخلام واملواد الو�سيطة.3

• �أعلنت جمموعة العمل الوطني من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن  38الجئا ً فل�سطينيا ً ق�ضوا
خالل �شهر �أيار /مايو  ،2015بينهم ع�رشة الجئني ق�ضوا حتت التعذيب يف �سجون النظام
ال�سوري.4
• حذر الباحث يف �ش�ؤون القد�س جمال عمرو من م�رشوع “ كيدم يرو�شليم ”

 Kedem Yerushalayimيف مدينة القد�س ،وهو واحد من  13م�رشوعا ً لـ”التلفريك” ،والذي
ت�سعى “�إ�رسائيل” من خالله لل�سيطرة على بوابة وادي حلوة ،وحب�س ما يقارب � 60ألف
فل�سطيني من حي �سلوان وحي الثوري ،وقد خ�ص�صت له حكومة االحتالل  100مليون
دوالر ،وتدعمه  25منظمة يهودية.5

• �أعلن بولنت قورقماز ،ممثل وكالة التعاون والتن�سيق الرتكية (تيكا)� ،أن الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغان وافق على متويل �إن�شاء �إ�ستاد ريا�ضي يف قطاع غزة بقيمة  3.5مليون
دوالر.6
• حذر املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول من �أن الأونروا تواجه “حتديات غري
م�سبوقة” يف مناطق عملياتها اخلم�س بقطاع غزة وال�ضفة الغربية ولبنان �سورية والأردن،
قد ت�ؤثر على خدماتها املقدمة لالجئني الفل�سطينيني .وقال كرينبول �إن “هناك عجزا ً ماليا ً
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حادا ً يقدر بنحو  106.7مليون دوالر يف العام احلايل [ ]2015وهو ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل وقف
خدمات الأونروا خالل ثالثة �أ�شهر من الآن� ،أي بحلول �أيلول� /سبتمرب املقبل”.7

الثالثاء2015/6/2 ،

• ح َّملت حكوم ُة التوافق الفل�سطينية حرك َة حما�س م�س�ؤولية ا�ستمرار االنق�سام واملعاناة لأبناء
ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة ،متهمة �إياها مبنعها ،طيلة عام كامل من ت�شكيلها ،من �أداء
مهامها يف قطاع غزة ،وذلك برف�ضها ت�سليم الوزارات والدوائر احلكومية ،وبعدم ال�سماح
بعودة املوظفني �إىل �أماكن عملهم وت�سليم املعابر ،الأمر الذي مي ّكن احلكومة من الإ�رساع يف
�إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار .و�شددت احلكومة ،يف بيان لها� ،أن حركة حما�س �أ�رصت
طيلة عام كامل على و�ضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون متكني احلكومة من �أداء مهامها
غري �آبهة مبعاناة �أبناء ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة.8
• قال املتحدث با�سم حركة حما�س فوزي برهوم ،يف ت�رصيح عرب �صفحته على الفي�س بوك:

“�إن حكومة التوافق الوطني بعد عام على ت�شكيلها قد ف�شلت ف�شالً ذريعا ً يف توفري احلد

الأدنى من متطلبات واحتياجات �شعبنا”.9

• حذر احتاد جلان العمل الزراعي من طرح الإدارة املدنية لالحتالل �ستة خمططات لبناء مواقع
متقاربة ،لت�شكل قرية جديدة بالقرب من منطقة النويعمة .ويعرف املخطط با�سم “النويعمة
و�أبو ازحيمان” ب�أريحا ،ويهدف نقل �سكان التجمعات البدوية التي تقع ما بني القد�س والأغوار
وبي احتاد جلان
�إليها ،متهيدا ً لل�سيطرة على املنطقة اال�ستيطانية امل�سماة “�إي واحد” ّ .E1
العمل الزراعي �أن املخطط ،الذي بد�أ تنفيذه فعلياً ،يهدف �إىل تهجري  12,500بدوي من جديد،

و�سيتم حتويل هذه املناطق �إىل م�ستعمرات ومناطق تدريب ع�سكري وحمميات طبيعية.10

•	�أعلنت جمموعة �سلفية ،غري معروفة يف قطاع غزة �سابقاً ،م�س�ؤوليتها عن �إطالق �صواريخ
جتاه الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وتوعدت ب�إطالق املزيد منها ،مطالبة ب�إطالق �رساح
معتقليها من �سجون القطاع.11

• قال رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان �إنه لي�س لدى رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية
بنيامني نتنياهو �سيا�سة وا�ضحة حيال الفل�سطينيني ،وحيال قطاع غزة .و�أكد ليربمان �أنه
ال ميكن التو�صل �إىل ح ّل الدولتني �إال من خالل ت�سوية �إقليمية �شاملة مع الدول العربية
الأخرى.12
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• �أعلنت وزارة الهجرة الإ�رسائيلية �أن عدد املهاجرين من اليهود الفرن�سيني الذين و�صلوا �إىل
“�إ�رسائيل” تراجع بن�سبة  %15.1منذ بداية �سنة  ،2015مقارنة بالفرتة نف�سها من �سنة
 .2014و�أو�ضحت الوزارة �أنه خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل من � 2015أقام  1,398يهوديا ً
فرن�سيا ً يف “�إ�رسائيل” مقابل  1,647يف �سنة .132014
• اعتمدت الأمم املتحدة “مركز العودة الفل�سطيني” كع�ضو ذي �صفة ا�ست�شارية يف املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة United Nations Economic And Social
) .Council (ECOSOCو�صوتت  12دولة ل�صالح الطلب ،وامتنعت ك ٌل من رو�سيا واليونان
والهند عن الت�صويت ،فيما رف�ضته �أمريكا و”�إ�رسائيل” والأوروجواي ،وغابت جمهورية
بوروندي عن الت�صويت.14
• �أعلن رئي�س اللجنة القطرية لإعادة �إعمار قطاع غزة ال�سفري حممد العمادي عن “تد�شني عدة
م�شاريع جديدة من م�شاريع املنحة القطرية ،بقيمة ت�صل �إىل  32مليون دوالر �أمريكي ،فيما
بلغت ميزانية امل�شاريع املن ّفذة واجلاري تنفيذها  180مليون دوالر �أمريكي” .و�أ ّكد العمادي
�أن قطر �ستتيح لـ  200مدر�س وظائف عمل يف املدار�س القطرية .كما �أعلن العمادي �أنه �سلّم
رئي�س �سلطة الطاقة الفل�سطينية عمر كتانة كتابا ً ر�سميا ً يت�ضمن موافقة قطر على متويل
م�رشوع م ّد خط غاز من اجلانب الإ�رسائيلي ملحطة الكهرباء يف غزة ،لتوليد  340ميغاواط من
التيار الكهربائي.15
• قال الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،يف مقابلة مع تلفزيون القناة الثانية الإ�رسائيلي� ،إن
م�صداقية “�إ�رسائيل” ميكن �أن ت�صبح مو�ضع �ش ّك ب�سبب �رشوط رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو للخو�ض يف عملية دبلوما�سية ميكن �أن تقود �إىل دولة فل�سطينية.16
• �أعلن االحتاد الوطني للطلبة يف بريطانيا ،الذي ي�ضم نحو  7ماليني ع�ضو ،ان�ضمامه حلركة
مقاطعة “�إ�رسائيل” و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات عليها .و�أقر املجل�س
التنفيذي لالحتاد القرار ب�أغلبية � 19صوتا ً مقابل  12معار�ضا ً.17
• �أ�شار وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إىل تدخل اجلي�ش الإ�رسائيلي يف جمريات احلرب
ّ
التدخل بحاالت يت ّم فيها جتاوز ما �أ�سماه بـ”اخلطوط
الدائرة يف �سورية ،لكنه ح�رص هذا
احلمراء” .و�أكد يعلون �أن “�سيا�ستنا من جهة هي عدم التدخل ،ومن جهة �أخرى املحافظة
على م�صاحلنا”.18
• قال الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون �إن “ال�رصاع يف ال�صيف املا�ضي يف غزة ت�سبب يف
خ�سائر فادحة يف الأرواح وتدمري املنازل ،واملدار�س ،وامل�ست�شفيات ،والبنية التحتية املدنية”،
وحثّ الأطراف على ا�ستكمال ترتيبات �إعادة بناء املنازل املدمرة .و�أ�ضاف“ :نحن نعرف �أين
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�سي�ؤدي الف�شل يف معاجلة هذه الق�ضايا وغريها .لقد ر�أينا ذلك املرة تلو املرة .غزة عبارة عن
برميل بارود ،ومن امل�ؤكد �أن ي�ؤدي ت�صاعد حالة الي�أ�س والغ�ضب �إىل �إ�شعال الفتيل .ال ب ّد من
التحرك الآن”.19
الأربعاء2015/6/3 ،

• اتهم رئي�س املجل�س الت�رشيعي بالإنابة �أحمد بحر رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س و�سلطته
ب�إيجاد �أزمات اقت�صادية ومالية يف قطاع غزة ،زادت من �شدة احل�صار ،ورفعت ن�سبة البطالة
والفقر �إىل م�ستويات اعتربت الأعلى يف العامل .وقال بحر ،يف كلمة له خالل جل�سة للت�رشيعي
ملناق�شة تقرير الرقابة العامة�“ :إن �أموال �إعادة الإعمار التي خ�ص�صت لقطاع غزة ،مل ت�سلم
من ال�سيا�سات املالية الفا�سدة لعبا�س و�سلطته ،وبقي الف�ساد بكل �أنواعه وامتد �إىل كل مكونات
�سلطته”.20
• طالب رئي�س جلنة الرقابة وحقوق الإن�سان يف املجل�س الت�رشيعي يحيى العباد�سة ال�سلطة
الفل�سطينية بالإف�صاح عن البيانات املالية املتعلقة باملوازنة العامة والدين العام وما يتعلق
ب�صندوق اال�ستثمار و�صفقات الغاز .و�أو�صت جلنة الرقابة ،خالل جل�سة للمجل�س
الت�رشيعي ملناق�شة تقرير الرقابة العامة ،ب�رضورة التزام ال�سلطة بعر�ض املوازنة العامة،
واخلطة العامة للتنمية ،واحل�ساب اخلتامي على املجل�س الت�رشيعي لإقرارها .كما دعت اللجنة
ملمار�سة ال�ضغط على حكومة التوافق للقيام بواجباتها جتاه قطاع غزة ،ال �سيّما �رصف
رواتب املوظفني واملوازنات الت�شغيلية ،والإ�رساع ب�رصف الأموال املخ�ص�صة مل�شاريع �إعادة
الإعمار يف غزة.21
• قال الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني �إن حركة حما�س ما زالت حتتجز اثنني من اجلنود
الإ�رسائيليني اللذين قتال خالل العدوان على قطاع غزة يف �صيف �سنة  .2014وادعى ريفلني،
خالل اجتماعه مع املبعوث الأممي اخلا�ص �إىل ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف� ،أن
“�إ�رسائيل” تبذل ق�صارى جهدها لتح�سني الو�ضع يف غزة ،ولكن �رشيطة عدم “ا�ستغالل”
حما�س لعملية �إعادة الإعمار بهدف الت�سلح.22
• �رصحت وزيرة العدل �إيليت �شاكيد �أن املنظمات التي ت�سعى ملقاطعة “�إ�رسائيل” لي�ست
معنية بحل الدولتني وبتق�سيم “�أر�ض �إ�رسائيل” ،بل �إنها تريد حمو “�إ�رسائيل” عن اخلريطة،
معتربة �أنها تعمل بدافع الال �سامية متجلببة ب�أهداف �أخرى.23
• ح ّذرت وزارة املالية الإ�رسائيلية يف تقرير لها حول توقعات �سنة  ،2059من �أن ا�ستمرار النمو
الدميوغرايف لل�سكان العرب واحلريدمي  Haredimيف “�إ�رسائيل” ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار
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ارتفاع معدل الأعمار� ،سي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل �إفال�س “�إ�رسائيل” يف �سنة  .2059وت�شري
توقعات دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية �إىل �أن العرب واحلريدمي �سي�شكلون حتى �سنة
 2059ن�سبة  %49.7من جممل ال�س ّكان .ويتبني من معطيات دائرة الإح�صاء ودرا�سة �أجراها
الباحث االقت�صادي الرئي�سي يف وزارة املالية �أ�ساف جيفاع  ،Assaf Gevaوقارن فيها بني
دخل “�إ�رسائيل” و�إنفاقها حتى �سنة � ،2059أن �إنفاق احلكومة �سيزداد بن�سبة  ،%1.2ودخل
احلكومة �سيزداد بن�سبة  .%0.4وقال جيفاع �إن الن�سبة بني الإنتاج والديون يف “�إ�رسائيل”

هي  ،%67وي�ؤكد �أنه ومنذ �سنة � 2030ستبد�أ بالتدهور ومن املمكن �أن ت�صل �إىل  %88يف
�سنة  .2059وت�ضيف الدرا�سة �أنه يف حال مل تتم معاجلة هذه الق�ضايا� ،سرتتفع ن�سبة الفرق
�إىل نحو  .%135ويف حال عدم تغيري �سيا�سة احلكومة جتاه العرب واحلريدمي حتديداً ،يقول
جيفاع �إنه لن ي�ستطيع تو ّقع ن�سبة الديون ،ولكنه ي�ؤكد �أنها �ستكون �أكرث من  %170من الناجت
املحلي.24
• قال عمر الربغوثي� ،أحد م�ؤ�س�سي حركة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات
على “�إ�رسائيل”�“ ،إن احلركة ترتكز على القانون الدويل واملبادئ العاملية حلقوق الإن�سان،
وترف�ض رف�ضا ً قاطعا ً كل �أ�شكال العن�رصية ،مبا يف ذلك معاداة ال�سامية ،وواقع ازدياد الدعم
اليهودي للحركة يف الغرب هو نتيجة االن�سجام الأخالقي للحركة” .و�أ�ضاف الربغوثي:
“احلقيقة �أن احلركة ال ت�ستهدف اليهود ،لأنها ت�ستهدف �أ�صالً نظام االحتالل الإ�رسائيلي،
واال�ستيطان اال�ستعماري والأبارتهايد”.25
• دعا وزير اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند  Philip Hammondال�سلطات امل�رصية
لت�سهيل حركة عبور املواطنني عرب معرب رفح ،وفتحه ب�شكل عاجل ،وتو�سيعه على املدى
البعيد لدخول الب�ضائع الإن�سانية ،م�ؤكدا ً �أن فتح املعرب �سوف ي�ساعد على تخفيف بع�ض
الآثار الإن�سانية للح�صار الإ�رسائيلي للمنطقة ،خ�صو�صا ً للمر�ضى والفئات املحتاجة.26
اخلمي�س2015/6/4 ،

• �شنت الطائرات احلربية الإ�رسائيلية ،فجر اخلمي�س� ،سل�سلة غارات على مواقع للمقاومة
الفل�سطينية يف مناطق متفرقة من قطاع غزة ،دون �أن ُيبلَّغ عن وقوع �إ�صابات.27
• نفى كبري املفاو�ضني الفل�سطينيني �صائب عريقات ما �أ�شيع حول وجود مفاو�ضات �رسية
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني .وقال عريقات“ :ال توجد م�ؤ�رشات ال�ستئناف املفاو�ضات
بالوقت القريب مع احلكومة الإ�رسائيلية املا�ضية يف بناء امل�ستوطنات وفر�ض احلقائق على
الأر�ض ،ورف�ض االتفاقيات املوقعة والوفاء بالتزاماتها”.28
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• رف�ضت دائرة العالقات الدولية يف منظمة التحرير وب�شكل قاطع مقرتحات رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،القا�ضية بالتفاو�ض على حدود الكتل اال�ستيطانية الكبرية يف
ال�ضفة الغربية مبا فيها كتل �رشقي القد�س املحتلة.29
• �أكد وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أنه حتى �إذا كانت ع�صابة من املح�سوبني على
حركات اجلهاد العاملي هي امل�س�ؤولة عن �إطالق القذيفتني ال�صاروخيتني من قطاع غزة� ،إال
�أن “�إ�رسائيل” تع ّد حركة حما�س امل�س�ؤولة عما يجري يف القطاع.30
• قال رئي�س جمل�س املالح وامل�ضارب البدوية يف الأغوار ال�شمالية عارف دراغمة �إن قوات
االحتالل قامت بهدم  30من�ش�أة مبنطقة “املك�رس” يف الأغوار ،وذلك بذريعة البناء دون
ترخي�ص يف املنطقة امل�صنفة ج.31
• قال �إ�سماعيل ر�ضوان ،القيادي يف حركة حما�س ،تعقيبا ً على الغارات التي ا�ستهدفت قطاع
غزة“ :هذا الت�صعيد الإ�رسائيلي ميثّل خرقا ً لتفاهمات التهدئة ،واالحتالل يتحمل امل�س�ؤولية
عن هذا الت�صعيد” .ودعا ر�ضوان “م�رص واجلهات الدولية �إىل �إلزام االحتالل بتفاهمات
التهدئة”.32
• قال القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل “�إن الرئي�س حممود عبا�س رف�ض و�ساطة
اململكة العربية ال�سعودية لتفعيل امل�صاحلة الوطنية ،بعد حماولة من الرئي�س الأمريكي
م�ساع يبذلها كارتر لتفعيل امل�صاحلة
ال�سابق جيمي كارتر لذلك” .و�أ�شار الربدويل �إىل وجود
ٍ
عرب ال�سعودية ،م�ؤكدا ً وجود موافقة مبدئية من حما�س.33
• اتهم القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل ،يف ت�رصيح �صحفي ،ال�سلطة الفل�سطينية
بـ”�رسقة �أموال املانحني” املخ�ص�صة لقطاع غزة ،ودعا الدول املانحة �إىل التدقيق يف الأموال
التي تدفعها لل�سلطة.34

• قال االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني� ،إن قوات البحرية الإ�رسائيلية اعتقلت � 60صيادا ً
فل�سطينياً ،و�صادرت  30قارب �صيد ،منذ الإعالن عن وقف �إطالق النار يف قطاع غزة بني
اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي يف .352014/8/26

• طالبت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ب�إدراج الكيان
الإ�رسائيلي على “الئحة العار” التي تت�ضمن منتهكي حقوق الأطفال خالل النزاعات امل�سلحة،
وذلك �إثر العدوان على قطاع غزة يف �صيف �سنة  ،2014الفتة النظر �إىل �أن �أكرث من  500طفل
قتلوا خالل عدوان غزة الأخري .كما طلبت املنظمة �إ�ضافة حركة حما�س �إىل هذه الالئحة.36
• ك�شف عبا�س زكي ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،عن بدء عودة العالقات “ال�رشعية” بني
حركة فتح والنظام ال�سوري بعد انقطاع ا�ستمر �أكرث من  32عاما ً تقريباً� ،أي منذ �سنة .1983
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وقال زكي ،يف حديث لوكالة معاً� ،إن الزيارة التي قام بها وفد حركة فتح �إىل �سورية كانت
ناجحة جداً ،م�ؤكدا ً �أنه �سيتم فتح مكاتب حلركة فتح يف �سورية خالل الفرتة املقبلة.37
اجلمعة2015/6/5 ،

• �أو�صى امل�ؤمتر الق�ضائي ال�ساد�س لق�ضاة فل�سطني النظاميني ،يف ختام �أعماله برام اهلل،
ب�رضورة احلفاظ على ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،و�رضورة تعزيز املوارد الب�رشية
الق�ضائية والإدارية.38
• دعا �أمني �رس اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفل�سطينية يا�رس عبد ربه لعقد م�ؤمتر دويل
م�صغر ،لبحث خطوات الت�سوية وحتديد موعد زمني لإنهاء االحتالل.39
• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،خالل حفل افتتاح ملعب
ال�صداقة املع�شب �صناعيا ً والذي �أقيم بتمويل قطري ويحمل ا�سم ال�شهيد �إ�سماعيل �أبو �شنب،
�إن قطر واجهت الكثري من ال�ضغوطات وال�صعوبات مقابل دعمها ل�صمود ال�شعب الفل�سطيني.40
• ك�شف تقرير �أ�صدرته هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ملنا�سبة الذكرى الـ  48حلرب � ،1967أن
االحتالل الإ�رسائيلي قد اعتقل منذ حزيران /يونيو  1967نحو � 850ألف مواطن فل�سطيني.
وك�شف التقرير �أن � 206أ�رسى قد ا�ست�شهدوا بعد االعتقال منذ �سنة  ،1967و�أن االحتالل
ما يزال يعتقل �أكرث من � 6,000أ�سري ،بينهم قرابة  200طفل و� 25أ�سرية.41
• ه ّدد الأمني العام حلزب اهلل ح�سن ن�رص اهلل قادة كيان االحتالل الإ�رسائيلي بتهجري ماليني
�ستهجر مليون ون�صف
الإ�رسائيليني ،ر ّدا ً على ت�رصيحات قادة �إ�رسائيليني ب�أن “�إ�رسائيل”
ّ
مليون لبناين يف احلرب املقبلة مع لبنان .و�أكد ن�رص اهلل �أن “الزمن الذي كانت فيه �إ�رسائيل
تدمر بيوتنا وتبقى بيوتها ،وتهجر �أهلنا ويبقى م�ستوطنوها ،انتهى عام .42”2006
• قال وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س ،يف بيان له�“ :إذا كان يعود لرئي�س جمموعة
�أوراجن [� ]Orangeأن يحدد اال�سرتاتيجية التجارية ل�رشكته ،ف�إن فرن�سا تعار�ض بحزم
مقاطعة �إ�رسائيل”.
جاء ذلك بعد �إعالن �رشكة �أوراجن الفرن�سية لالت�صاالت وقف تعاملها مع �رشيكها
الإ�رسائيلي.43
• قال رئي�س �إدارة جمموعة �أوراجن الفرن�سية �ستيفان ري�شار � Stéphane Richardإن قرار
االن�سحاب من ال�سوق الإ�رسائيلية ال عالقة له بدعوات املقاطعة ،و�أو�ضح قائالً“ :هذا ال عالقة
له ب�إ�رسائيل ،نحن نحب �إ�رسائيل ،نحن موجودون يف �إ�رسائيل ويف �سوق ال�رشكات ،ون�ستثمر
يف االبتكار يف �إ�رسائيل ،نحن �أ�صدقاء �إ�رسائيل ،بالتايل هذا لي�س له باملطلق عالقة ب�أي جدل
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�سيا�سي ال �أريد خو�ضه” .و�أ�ضاف ري�شار�“ :إنها م�س�ألة جتارية بحتة تتعلق با�ستخدام
عالمتنا التجارية من جانب ال�رشكة الإ�رسائيلية بارترن [،]Partner Communications
مبوجب عقد ترخي�ص العالمة”.44
•	�أعلنت وكالة الأونروا �أنها �ستوقف ابتداء من متوز /يوليو  2015م�ساعدات الإيواء التي
تقدمها �إىل الالجئني الفل�سطينيني القادمني �إىل لبنان من خميم الريموك.45
•	�أكد مكارم ويبي�سونو مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص ،املعني بحالة حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة �سنة  ،1967دعوته حلكومة “�إ�رسائيل” �إىل التخلي والكف عن تنفيذ خطط
قد ت�ؤدي �إىل النقل الق�رسي لل�سكان البدو الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية.46
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو “�إن احلملة لنزع ال�رشعية عن �إ�رسائيل ت�شكل
حتديا ً يواجهه ال�شعب اليهودي والدولة اليهودية” .و�شدد يف كلمة متلفزة وجهها �إىل م�ؤمتر
م�ضاد حلركة املقاطعة (بي دي �أ�س) يف مدينة ال�س فيغا�س الأمريكية ،على �أنه “يجب مكافحة
احلملة لنزع ال�رشعية عن �إ�رسائيل و�أنتم تقفون يف الواجهة”.47
ال�سبت2015/6/6 ،
•

•

•

•

قررت حمكمة م�ست�أنف الأمور امل�ستعجلة بعابدين امل�رصية �إلغاء احلكم ال�صادر من حمكمة
�أول درجة باعتبار حركة حما�س “منظمة �إرهابية” ،لعدم اخت�صا�ص املحكمة بالنظر
بالدعوى.48
رحبت حركة حما�س بقرار الق�ضاء امل�رصي �إلغاء احلكم ال�سابق باعتبارها “منظمة �إرهابية”،
وقال �سامي �أبو زهري ،الناطق با�سم احلركة� ،إن ذلك �سيكون له �آثار �إيجابية على �صعيد
العالقة امل�شرتكة ،م�شددا ً على �أن القرار “ت�صحيح خلط�أ �سابق”.49
قال �أ�سامة حمدان ،القيادي يف حركة حما�س� ،إن حركته “تلقت �إ�شارات �إيجابية لتح�سني
عالقتها مع م�رص” .و�أ�ضاف حمدان ،خالل لقاء مع قناة الأق�صى الف�ضائية“ :احلركة التقت
م�ؤخرا ً مب�س�ؤول م�رصي رفيع امل�ستوى (مل يك�شف هويته) ،و�أكد الطرفان على �رضورة
حت�سني العالقة الثنائية بينهما”.50
قالت وثيقة للأمم املتحدة �إن وكاالت الأمم املتحدة يف “�إ�رسائيل” والأرا�ضي الفل�سطينية
حتدثت يف تقرير �رسي م�ؤلف من � 22صفحة ،عن �سقوط عدد مفزع من ال�ضحايا من الأطفال
يف احلرب التي وقعت يف �سنة  2014يف قطاع غزة ،ولكنها انق�سمت فيما بينها ب�ش�أن ما �إذا كان
يجب �إدراج “�إ�رسائيل” يف قائمة منتهكي حقوق الأطفال.
كما �أبقى تقرير �أ�صدرته الأمم املتحدة يف �“ 2015/6/8إ�رسائيل” وحركة حما�س خارج
“القائمة ال�سوداء” للدول واجلماعات امل�سلحة التي تنتهك حقوق الطفل خالل ال�رصاعات.51
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الأحد2015/6/7 ،

• ق�صفت طائرات حربية �إ�رسائيلية موقعا ً للتدريب الع�سكري تابع لكتائب الق�سام ،يف بلدة
بيت الهيا .وكان اجلي�ش الإ�رسائيلي �أعلن �أن �سالح الطريان �ش ّن غارة ليلة ال�سبت  -الأحد
على �شمال قطاع غزة؛ ردا ً على �إطالق �صاروخ م�ساء ال�سبت من القطاع.
وتبنت جماعة “�أن�صار الدولة الإ�سالمية يف بيت املقد�س” ال�سلفية املت�شددة �إطالق
ال�صاروخ.52

•	�أكد ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ورئي�س دائرة �ش�ؤون الالجئني زكريا الأغا ،يف
كلمة له بافتتاح الدورة الـ  94مل�ؤمتر امل�رشفني على �ش�ؤون الفل�سطينيني مبقر الأمانة العامة
للجامعة العربية يف القاهرة� ،أن قطاع غزة بات على حافة االنفجار �إن مل يتحرك العامل لرفع
احل�صار عنه ،وتقدمي الأموال الالزمة حلكومة الوفاق للبدء يف عملية �إعادة الإعمار.53

•	�أعرب مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،عن �أمله �أن ت�ست�أنف م�رص
دورها يف امللف الفل�سطيني ،و�أن يتم فتح �صفحة جديدة معها ،وذلك بعد �إلغاء حمكمة م�رصية
حكمها ال�سابق على احلركة باعتبارها “تنظيما ً �إرهابيا ً” .وك�شف �أبو مرزوق ،يف ت�رصيح له
على �صفحته على الفي�س بوك� ،أن حركته �سعت بكل طاقتها لتح�سني عالقاتها مع القاهرة،
ولكن حال دون ذلك الإعالم والق�ضاء.54

• قال قائد املنطقة اجلنوبية يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �سامي ترجمان“ :ال ميكننا ك�رس
قواعد اللعبة ،وخو�ض حرب �أخرى يف قطاع غزة ،و�إزالة �إجنازات عملية اجلرف ال�صامد،
ب�سبب �إقدام تنظيم �إرهابي �صغري يف القطاع على �إطالق عدة قذائف �صاروخية” .و�أ�ضاف
ترجمان�“ :إن �إ�رسائيل ال تزال تعترب حركة حما�س امل�س�ؤولة عن ا�ستتباب الهدوء و�ضبط
الأمن يف القطاع”.55

• عقد رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو اجتماعا ً مو�سعا ً مع �أع�ضاء يف حكومته
لبحث الطرق والو�سائل ملحاربة املقاطعة الدولية التي تهدد بخنق “�إ�رسائيل” ،وتعهد نتنياهو
خالل االجتماع بتوفري  100مليون �شيكل (نحو  25.8مليون دوالر) لبدء حملة مناه�ضة
للمقاطعة.56
• ا�صطدمت خطة وزير املالية الإ�رسائيلي مو�شيه كحلون القا�ضية با�ستقدام عدد كبري من
العمال ال�صينيني لدفع وت�رسيع وترية بناء ال�شقق ال�سكنية بعقبة دبلوما�سية ،حيث وافقت
احلكومة ال�صينية على �إر�سال �آالف العمال �إىل “�إ�رسائيل” ،لكن ا�شرتطت ت�شغيلهم داخل
“�إ�رسائيل” فقط ،و�أن تدفع “�إ�رسائيل” مبلغ �ستة �آالف دوالر عن كل عقد عمل ،وقد وافقت
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احلكومة الإ�رسائيلية على دفع مبلغ املال� ،إال �أنها رف�ضت ال�رشط الذي مينع العمال من العمل
يف امل�ستعمرات.57
الإثنني2015/6/8 ،

• قال عامو�س جلعاد ،مدير الدائرة ال�سيا�سية والأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية ،يف كلمته
مب�ؤمتر هرت�سليا  Herzliyaال�سنوي� ،إن “م�رص ت�ساعد �إ�رسائيل يف مكافحة الإرهاب ،وهدم
الأنفاق التي ت�ستخدم لأغرا�ض �إرهابية” ،و�أ�شار �إىل �أن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي
“حقق معجزة ب�إنقاذ م�رص من الإخوان امل�سلمني”.58

• قال مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س“ :ما يردده بع�ض امل�س�ؤولني
يف ال�سلطة الفل�سطينية ،عن وجود مفاو�ضات مبا�رشة �أو غري مبا�رشة بني �إ�رسائيل وحما�س،
�أو �أن هناك حما�رض لهذه اللقاءات حم�ض افرتاء” .و�أ�ضاف �أبو مرزوق“ :حينما نقرر الذهاب
�إىل مفاو�ضات غري مبا�رشة لن يكون الأمر �رس ّياً ،وفعلنا ذلك �إبان �صفقة وفاء الأحرار،
وكذلك يف الع�صف امل�أكول”.59
• �أكد �صالح الربدويل ،القيادي يف حركة حما�س� ،أن حما�س ال تريد الت�صعيد مع “�إ�رسائيل”،
م�ضيفا ً �أن احلركة معنية بالتهدئة ب�سبب حالة االن�شغال التي متر بها املنطقة العربية ،وكذلك
الو�ضع امليداين يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية .و�شدد على �أن جميع ف�صائل املقاومة متفقة
على �رضورة التهدئة وعدم الت�صعيد ،لكن هناك بع�ض الأفراد ميار�سون حالة من االنتقام
من حما�س ،لأ�سباب �أيديولوجية �أو فكرية ،فيقومون ب�إطالق ال�صواريخ على “�إ�رسائيل” من
�أجل الظهور على ال�ساحة.60
• تناول تقرير �رسي �أعدته وزارة املالية الإ�رسائيلية ،الأ�رضار املحتملة حلمالت املقاطعة
على االقت�صاد الإ�رسائيلي ،والتي قد ت�صل يف �أ�شد احلاالت �إىل �إلغاء املعاهدات االقت�صادية
بني “�إ�رسائيل” واالحتاد الأوروبي .وتطرق التقرير للتطورات التي طر�أت على االقت�صاد
الإ�رسائيلي يف ال�سنوات الأخرية نتيجة لن�شاطات حركة املقاطعة ،ويعر�ض عدة �سيناريوهات
حمتملة تتفاوت يف �شدتها.61
• �أكد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أن “�إ�رسائيل” ترغب يف ح ّل الدولتني لل�شعبني،
بحيث تعي�ش دولة قومية يهودية ،وهي “�إ�رسائيل” ،ب�سالم �إىل جانب دولة فل�سطينية منزوعة
ال�سالح� ،إال �أنه قال �إن الفل�سطينيني ال يخو�ضون عملية التفاو�ض بل يتهربون منها.62
• قال �أفيجدور ليربمان ،رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا”“ ،من امل�ستحيل منع عملية ع�سكرية
جديدة يف قطاع غزة ،خالل ال�صيف القادم” ،م�ضيفا ً�“ :إن قوة حركة حما�س تزداد ،فهي
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تقوم ب�إعادة بناء البنى التحتية الإرهابية ،والأنفاق الهجومية ،دون �أن مينعها �أحد من ذلك”.
وتوقع ليربمان �سقوط احلكومة الإ�رسائيلية احلالية برئا�سة نتنياهو يف نهاية �سنة .632015

• �ألغت املحكمة العليا الأمريكية قانونا ً ي�سمح للمواطنني الأمريكيني املولودين يف القد�س
بت�سجيل “�إ�رسائيل” مكانا ً للميالد يف جوازات �سفرهم ،و�شددت على �أن حتديد و�ضع مدينة
القد�س هو من �صالحيات رئي�س الواليات املتحدة.64
• ن�رشت م�ؤ�س�سة راند  Randالأمريكية بحثا ً عن �سيناريوهات الت�سوية و�أبعادها االقت�صادية.
و ُيظهر البحث �أن “�إ�رسائيل” ميكن �أن تك�سب  123مليار دوالر يف عقد واحد (ع�رش �سنوات)،
�إن هي تبنت “حل الدولتني ل�شعبني” ،فناجتها القومي اخلام �سيزداد بن�سبة  ،%5.2فيما
�سيك�سب الفل�سطينيون من هذا احلل  50مليار دوالر يف العقد نف�سه .وعموما ً �سيزداد الناجت
القومي الفل�سطيني للفرد بن�سبة .65%48.8
الثالثاء2015/6/9 ،

• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون ،يف كلمة خالل م�ؤمتر هرت�سليا� ،إنه ال يرى
�إمكانية لتحقيق ت�سوية م�ستقرة مع الفل�سطينيني يف حياته ،و�أ�ضاف“ :يجب علينا اتخاذ
خطوات واقعية خللق ت�سوية م�ؤقتة” ،مدعيا ً �أن “الفل�سطينيني �أغلقوا الباب يف وجهنا ويف
وجه ال�سالم” .ور�أى يعلون �أنه �إذا ان�سحبت “�إ�رسائيل” من ال�ضفة ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إىل
�سقوطها ب�أيدي حما�س ،و�سي�شكل خطرا ً على الأردن �أي�ضا ً.66
• �أفرجت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي عن رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني عزيز دويك،
بعد �أن �أم�ضى حكما ً بال�سجن � 12شهراً .و�أكد دويك �أن االعتقاالت الإ�رسائيلية هي “حماولة
�إذالل لهم” ،مطالبا ً بوقفة من اجلميع �صفا ً واحدا ً مل�ساندة ق�ضية الأ�رسى.67
• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،خالل ات�صال هاتفي �أجراه
مع زوجة الأ�سري الفل�سطيني امل�رضب عن الطعام خ�رض عدنان� ،إن “حما�س وف�صائل
املقاومة الفل�سطينية ت�ضع ق�ضية الأ�رسى على ر�أ�س �أولوياتها ،وتعمل بكل �إمكانياتها من
�أجل حتريرهم من �سجون االحتالل”.68
• قال رئي�س �أركان اجلي�ش الأمريكي اجلرنال مارتن دميب�سي� ،إن وا�شنطن �ستعمل على
تخفيف املخاطر املرتبطة ب�إيران باتفاق �أو من دونه .وقال دميب�سي “�إذا �أبرم اتفاق فلدينا
عمل نقوم به ،و�إذا مل يربم اتفاق فلدينا �أي�ضا ً عمل نقوم به� .أنا �أعتقد �أننا بنينا ما يكفي من
الثقة بني بع�ضنا البع�ض للقيام بهذا العمل” .و�شدد على �أن “�إ�رسائيل” �ستحتفظ بتفوقها
الع�سكري حتى مع تعزيز قـوة اجليو�ش اخلليجية.69
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• �أعلنت وكالة الأونروا �أن � 565أ�رسة الجئة يف خمتلف �أنحاء قطاع غزة �ستتلقى هذا الأ�سبوع
م�ساعدات نقدية بعد توفر متويل بقيمة  2,097,225دوالر �أمريكي� ،سيخ�ص�ص 21,800

دوالر �أمريكي ملخ�ص�صات بدل الإيجار ،و 1,897,329دوالر �أمريكي لإ�صالح الأ�رضار
اجل�سيمة ،و 72,298دوالر �أمريكي لإ�صالح الأ�رضار الكبرية ،و 96,798دوالر �أمريكي
لإ�صالح الأ�رضار الب�سيطة� ،إ�ضافة �إىل  9,000دوالر �أمريكي ملنح �إعادة الإدماج البالغ قيمتها
 500دوالر �أمريكي لكل �أ�رسة لتعوي�ض اللوازم املنزلية التي خ�رستها.70

• ك�شفت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا �أن اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان
وال�شعوب قبلت �شكوى �ض ّد م�رص تقدمت بها املنظمة ،واالحتاد العاملي للحريات واحلقوق،
وحتالف دعم فل�سطني ،ومنظمات �أخرى حول انتهاك ال�سلطات امل�رصية اللتزاماتها الدولية
على معرب رفح خالل احلرب التي �شنتها “�إ�رسائيل” على قطاع غزة يف �صيف .712014

• ذكرت م�صادر فل�سطينية م�رصية لوكالة �سما �أن مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توين بلري
التقى رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل يف الدوحة قبل عدة �أ�سابيع ،وناق�ش
معه الأو�ضاع اخلطرية يف قطاع غزة ،وكيفية التعامل مع الأو�ضاع هناك .كما ناق�ش بلري
مع م�شعل التهدئة واحل�صار املفرو�ض على قطاع غزة ،وعملية الإعمار ،و�سبل عدم تفجر
الأو�ضاع املتدهورة.72

الأربعاء2015/6/10 ،

•	�أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطينية يف قطاع غزة �أن معظم عمليات الإخالل
بالأمن يف قطاع غزة يقف خل َفها جهاتٌ �أمنية و�سيا�سية يف ال�سلطة الفل�سطينية برام اهلل،
ح�سب حتقيقات الأجهزة الأمنية.73

• طالب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل م�ؤمتر �صحفي مع الرئي�س ال�رصبي،
مبراجعة االتفاقيات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية مع “�إ�رسائيل”.74

• قال رئي�س الوزراء يف حكومة التوافق رامي احلمد اهلل�“ ،إن القيادة واحلكومة على ا�ستعداد
حلل ق�ضية موظفي قطاع غزة ،ولكن ب�شكل متواز مع ت�سلم احلكومة ملعابر القطاع”.75

• دعا املدير ال�سابق للمخابرات الإ�رسائيلية (املو�ساد) �إفريام هليفي � ،Efraim Halevyإىل حوار
مبا�رش مع حركة حما�س؛ من �أجل ت�شجيعها على تبني موقف �أقل عدائية و�أكرث براجماتية
جتاه الدولة اليهودية .و�أ�ضاف هليفي �إنه يف�ضل التو�صل �إىل اتفاق وقف �إطالق نار طويل
الأمد مع حركة حما�س.76
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• ك�شف موقع واال العربي عن تو�صية للجي�ش الإ�رسائيلي م�ؤخرا ً بدرا�سة خيار �إقامة ميناء
بحري لقطاع غزة .وقال رئي�س �شعبة الأبحاث يف اجلي�ش ا لإ�رسائيلي �إيلي بن مئري
� Eli Ben-Meirإن “لإعمار قطاع غزة دور كبري يف منع املواجهة القادمة مع الف�صائل
امل�سلحة فيه” .و�أكد بن مئري ،خالل حديثه �أمام جلنة اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست� ،أن
�إعمار القطاع ي�شكل �أ�سا�سا ً لهدوء طويل الأمد يف املنطقة.77
• �أعلنت منظمة ميليتاري كورت ووت�ش  Military Court Watchغري احلكومية� ،أن قوات
الأمن الإ�رسائيلية ت�سيء معاملة الأطفال الفل�سطينيني “ب�شكل منتظم” ،وجاء يف تقرير
�صادر عن املنظمة �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي اعتقل منذ احتالل ال�ضفة الغربية يف �سنة 1967
نحو � 95ألف طفل فل�سطيني.78
• ك�شفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت العربية النقاب عن �أن نحو � 20ألف جندي �إ�رسائيلي
يدخلون �سنويا ً �إىل ال�سجون واملعتقالت الع�سكرية .وقالت ال�صحيفة �إن  %71من ه�ؤالء
اجلنود يحاكمون بتهمة الته ّرب من اخلدمة والتغيب عنها ،و�أن  %21منهم يحاكمون بتهم
خرق االن�ضباط ،والبقية بتهم جنائية.79
• قال ال�سفري ال�صيني يف رام اهلل ت�شن �شينغ �شونغ � Chen Xingzhongإن ال�سوق ال�صيني
خال من منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية ،و�إن ال�صني ملتزمة بقرارات ال�رشعية الدولية
باعتبار امل�ستعمرات الإ�رسائيلية املقامة على �أرا�ضي  1967غري �رشعية.80
• قال وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س ،يف مداخالت خالل جل�سة ا�ستماع يف جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية الفرن�سية� ،أر�سلت القن�صلية الفرن�سية يف القد�س مقتطفات منها ل�صحيفة
الأيام� ،إنه “�إن �أردنا ،بك ّل ت�أكيد ،حالً يف فل�سطني و�إ�رسائيل—ح ّل الدولتني ،ال ب ّد �أن �أقول
�إ ّنه يف حال اقتنعنا حقا ً بحل الدولتني ،ينبغي البدء بالقول ب�أنّ اال�ستيطان غري مقبول .ف�إن
جتاهلنا لال�ستيطان لأنّ هذا الأمر ال يعجب العامة ،ال �أعتقد ب�إمكانية احلديث عن دولتني”.81
اخلمي�س2015/6/11 ،

• ك�شف القيادي بحركة حما�س زياد الظاظا �أن رو�سيا “�أعربت عن ا�ستعدادها ال�ست�ضافة لقاء
للم�صاحلة الفل�سطينية” بني حركتي حما�س وفتح .و�أكد �أن املبادرة الرو�سية “تق�ضي �أي�ضا ً
بح�ضور الكل الفل�سطيني للقاء” ،مو�ضحا ً �أن حما�س رحبت باملبادرة الرو�سية“ ،مع الت�أكيد
على �أن ال�شقيقة م�رص هي مدخل رئي�س يف مو�ضوع رعاية الوفاق الوطني الفل�سطيني”.82
• �أعلنت كتائب الق�سام ،اجلناح الع�سكري حلركة حما�س ،فتح باب الت�سجيل ملخيمات طالئع
التحرير الع�سكرية يف حمافظات غزة.83
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• قال رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي ال�سابق دان حالوت�س � Dan Halutzإنه يجب �أن
يكون هناك قناة ات�صال بني احلكومة الإ�رسائيلية وحركة حما�س .وك�شف حالوت�س ،للقناة
العا�رشة يف التلفزيون الإ�رسائيلي ،عن وجود “بع�ض االت�صاالت غري املبا�رشة مع حما�س،
وبال �ش ّك ف�إن هناك حاجة �إىل قناة ات�صال”.84

•	�أغلقت النيابة العامة الع�سكرية الإ�رسائيلية حتقيقا ً حول مقتل �أربعة �أطفال فل�سطينيني
ترتاوح �أعمارهم بني  9و 11عاما ً يف ق�صف �إ�رسائيلي على �شاطئ غزة خالل احلرب التي
�شهدها القطاع �صيف �سنة .852014

اجلمعة2015/6/12 ،

• قال رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان �إن الو�ضع يف جنوب البالد �أ�صبح
“ال يحتمل” ،وطالب ،بعد �سقوط �صاروخ �أطلق من غزة ،بالإيعاز �إىل اجلي�ش لـ”�ش ّن هجوم
وا�سع على قطاع غزة وفق اخلطط املع َّدة �سلفا ً لإنهاء حكم الإرهاب فيه”.86
• قال خليل احلية ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن م�رص توقفت منذ فرتة عن
متابعة اتفاق وقف �إطالق النار يف قطاع غزة املوقع بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي يف
�آب� /أغ�سط�س .872014

• وافق الربملان الإ�سباين على قانون ي�سمح لأحفاد اليهود ال�سفاردمي  Sephardimباحل�صول
على اجلن�سية بعد �أكرث من خم�سة قرون على طرد �أجدادهم من البالد ،علما ً �أن القانون
الإ�سباين ال ي�سمح باجلن�سية املزدوجة با�ستثناء مواطني �أندورا� ،أو الربتغال� ،أو امل�ستعمرات
ال�سابقة.88

•	�أعرب رئي�س جمموعة �أوراجن الفرن�سية لالت�صاالت �ستيفان ري�شار لرئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو عن �أ�سفه “العميق” للجدال الذي �أثري يف “�إ�رسائيل”� ،إثر ت�رصيحه
برغبة ال�رشكة يف �سحب عالمتها التجارية من “�إ�رسائيل” .وقال ري�شار “�أريد �أن �أو�ضح
ب�شكل تام �أن �أوراجن ك�رشكة مل ت�ؤيد ولن ت�ؤيد �أبد ا ً �أي نوع من املقاطعة لإ�رسائيل ” .89
•	�أعلنت �رشكة الت�أمني العمالقة يف الرنويج كومونال لوند�سبيى ن�شونكي�س Kommunal

)� Landspensjonskasse (KLPأنها قررت �سحب ا�ستثماراتها من �رشكتني دوليتني كبريتني
لت�صنيع مواد بناء ،ب�سبب ن�شاطهما يف ال�ضفة الغربية املحتلة .وذكرت ال�رشكة الرنويجية ،يف
بيان لها� ،أن بحوزتها �أ�سهم يف ال�رشكتني املذكورتني بقيمة خم�سة ماليني دوالر ،و�أنها باعت
هذه الأ�سهم و�أنهت ا�ستثماراتها يف ال�رشكتني يف مطلع حزيران /يونيو .902015

236

حزيران /يونيو 2015

ال�سبت2015/6/13 ،

• �صادقت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي على م�رشوع �سياحي �صهيوين جلمعية �إلعاد
 Elad Associationاال�ستيطانية املتطرفة قبالة باب املغاربة ،على بعد نحو ع�رشين مرتا ً من
�سور امل�سجد الأق�صى املبارك.91
•	�أظهر تقرير �إح�صائي �صادر عن مركز “�أمامة  -نب�ض ال�ضفة” ،التابع حلركة حما�س ،ارتفاع
يف من�سوب العمليات التي نفذها مقاومون فل�سطينيون �ض ّد مواقع و�أهداف تابعة لالحتالل
الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  1948والقد�س وال�ضفة الغربية املحتلتني ،خالل
الأ�سبوع الأول من حزيران /يونيو  ،2015مقارنة بالفرتة ذاتها من �سنة  .2014و�أو�ضح
التقرير �أن املواجهات مع قوات االحتالل اندلعت يف  67نقطة متا�س.92
• قال رئي�س حزب ي�ش عتيد الإ�رسائيلي يائري البيد ،يف مقال له� ،إن “العالقات بني �إ�رسائيل
والواليات املتحدة الأمريكية مل تكن �أ�سو�أ مما هي عليه الآن” .ووجه البيد �إ�صبع االتهام �إىل
حكومة بنيامني نتنياهو ،قائالً�“ :إنها تت�رصف بانعدام امل�س�ؤولية يف هذا امل�ضمار”.93
• ك�شفت احلملة الأوروبية لرفع احل�صار عن غزة عن توقيع نحو مئة �شخ�صية برملانية
�أوروبية على العري�ضة التي رفعها حتالف �أ�سطول احلرية �إىل الربملان الأوروبي يف وقت
�سابق من �شهر �أيار /مايو  ،2015والتي تطالب ب�إنهاء ح�صار قطاع غزة ب�شك ٍل كامل،
وعدم التعر�ض لأ�سطول احلرية  3وتوفري احلماية الدولية الالزمة له .وقالت احلملة
الأوروبية �إن من بني املوقعني نائب رئي�س الربملان الأوروبي دميرتي�س بابادميولي�س
.94Demetris Papadamolis

• �صادق جمل�س النواب الأمريكي على �صيغة ت�رشيع للدفع ب�إقامة م�سار �رسيع للتجارة
احلرة بني الواليات املتحدة و�أوروبا ،يت�ضمن �رشطا ً ملزما ً لدول االحتاد الأوروبي ين�ص
على جتنب �أي نوع من املقاطعة للب�ضائع الإ�رسائيلية .و ُعلم �أن �صيغتني خمتلفتني للقانون قد
�صودق عليهما يف جمل�س النواب وجمل�س ال�شيوخ ،و�أن كلتيهما تت�ضمنان البند املت�صل مبنع
مقاطعة “�إ�رسائيل”.95
الأحد2015/6/14 ،

• دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س يف كلمته مب�ؤمتر قمة االحتاد الإفريقي يف
دورته الـ  25املنعقدة يف جوهان�سبورغ بجمهورية جنوب �إفريقيا ،االحتاد الإفريقي �إىل اتخاذ
خطوات م�شابهة للخطوات التي �رشع بها االحتاد الأوروبي بو�ضع عالمات متييزية على
منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية.96
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• �أكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إ�سماعيل هنية� ،أن الأ�رسى يف �سجون
االحتالل تربعوا مببلغ � 300ألف دوالر ل�صالح الأهايل املحا�رصين يف قطاع غزة.97
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،بعد ت�سلمه تقريرا ً ّ
مت �إعداده لعر�ض موقف
“�إ�رسائيل” من العدوان على قطاع غزة يف �صيف � ،2014إن هذا التقرير ينطوي على �أهمية
خا�صة لأن “دولة �إ�رسائيل” �أ�صبحت تتعر�ض لهجوم غري م�سبوق ي�ستهدف نزع �رشعيتها.
و�شدد �أن التقرير يدل “ب�شكل قاطع على �أن الإجراءات التي اتخذها اجلي�ش وقوات الأمن
خالل عملية اجلرف ال�صامد متت ان�سجاما ً مع القانون الدويل”.98
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س عزت الر�شق� ،إن تقرير جي�ش االحتالل عن
العدوان على قطاع غزة �صيف �“ 2014أكذوبة ير ّوج لها للتغطية على جرائمه ،وحماولة
مك�شوفة لاللتفاف والت�أثري على الرواية الدولية التي تدينه”.99
• �صادقت احلكومة الإ�رسائيلية على م�رشوع قانون ُي�سمح مبوجبه بانتهاج �أ�سلوب التغذية
الق�رسية حيال �سجناء ي�رضبون عن الطعام ويعر�ضون حياتهم للخطر .واحتج رئي�س نقابة
الأطباء الإ�رسائيليني ليونيد �أدملان  Leonid Edelmanعلى القرار ،وقال �إن التغذية الق�رسية
تعر�ض امل�رضبني عن الطعام للخطر ،و�إن هذا الأ�سلوب يتنافى وقواعد ال�سلوك الطبية
املتبعة .و�أكد �أدملان على �أن نقابة الأطباء �ست�صدر تعليماتها �إىل الأطباء بعدم �إجبار امل�رضبني
عن الطعام على تناول الطعام خالفا ً لإرادتهم.100
• قال اجلي�ش امل�رصي ،يف بيان له� ،إنه دمر  1,429نفقا ً بني م�رص وقطاع غزة على مدار العام
ون�صف املا�ضيني.101

الإثنني2015/6/15 ،

• طالبت حركة حما�س املجتمع الدويل بعدم االلتفات �إىل التقارير الإ�رسائيلية الكاذبة حول
احلرب على غزة ،والعمل على حما�سبة قادة االحتالل على اجلرائم التي ارتكبها طبقا ً ملا ورد
يف التقارير الدولية امل�ستقلة.102
• �أكد �صالح الربدويل ،القيادي يف حركة حما�س� ،أن حركته ترف�ض �أي خطوة انفرادية من
حركة فتح جتاه التعديل الوزاري دون موافقة حما�سً ،
قائل“ :هذه اخلطوة تعني الق�ضاء
على التوافق الوطني ،و�سيكون لنا حديثا ً يتعلق بدورنا يف هذه احلكومة والوزراء الذين
ُر ّ
�شحوا من طرفنا”.103
• قرر رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت �إعادة تنظيم بنية احلرب الإلكرتونية يف
اجلي�ش الإ�رسائيلي (�سايرب) جمددا ً.104
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• �أعلن املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول عن و�صول عجز الوكالة لل�سنة احلالية �إىل
 101مليون دوالر ،و�أن هذا هو �أكرب عجز تواجهه الوكالة على الإطالق.105
• انتهت �أعمال امل�ؤمتر القانوين الدويل للدفاع عن حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،والذي عقد يف
العا�صمة الإيطالية روما على مدار يومني ،بدعوة من احتاد اجلاليات الفل�سطينية يف �أوروبا،
بالدعوة �إىل حماكمة “�إ�رسائيل” على جرائمها بحق الأ�رسى ،وم�ساندة ال�شعب الفل�سطيني
يف دفاعه عن حقوقه امل�رشوعة ب�إنهاء االحتالل ،ومتكينه من �إقامة دولته احلرة وامل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�رشيف.106

• �س ّفه املر�شح الرئا�سي امل�رصي ال�سابق الفريق �أحمد �شفيق ،خالل حوار تلفزيوين ،من
الروايات الأمنية التي تداولتها و�سائل �إعالم م�رصية حول وجود �آالف امل�سلحني الذين
ت�سللوا من غزة يف �سيناء ،و�أنهم على �أهبة اال�ستعداد لقتال اجلي�ش امل�رصي هناك و�إعالن
انف�صال �سيناء عن م�رص مب�ساعدة قطرية وتركية� ،إذا ّ
مت �إعالن فوز �شفيق باالنتخابات.
وقال �شفيق �إن هذه الرواية �ساذجة ومفربكة ،و�إذا �صحت ف�إنها تدين قادة اجلي�ش امل�رصي
واملجل�س الع�سكري ال�سابق الذين �سمحوا بت�سلل ه�ؤالء املقاتلني �إىل �سيناء.107
الثالثاء2015/6/16 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف كلمته خالل اجتماع املجل�س الثوري حلركة
فتح يف دورته العادية الـ  15برام اهلل�“ :إذا �أن�ضج امل�رشوع الفرن�سي يف جمل�س الأمن وفيه ما
نريد� ،سرنحب به ونقبله ،و�إذا لي�س فيه ما نريد ال نريده ،و�إذا فيه ما ال نرغب لن نقبل به،
والأمور وا�ضحة”.108
• قال ع�ضو اللجنة املركزية ،الناطق با�سم حركة فتح نبيل �أبو ردينة� :إن “اللجنة املركزية
حلركة فتح ت�ؤكد االلتزام باتفاق القاهرة للتهدئة الذي �أعقب العدوان الإ�رسائيلي الأخري
على �أهلنا يف قطاع غزة ،ووقف جميع �أ�شكال العدوان على �شعبنا و�أر�ضنا يف كل الأرا�ضي
الفل�سطينية” .و�أكد �أبو ردينة موقف حركة فتح الراف�ض لأي اتفاقيات جزئية ،حتت �أي
ذرائع �أو م�سوغات ،ت�صب يف خانة ف�صل القطاع عن ال�ضفة الغربية ،وهو هدف �إ�رسائيلي
لي�س بحاجة �إىل برهان.109
• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن حركته مل تت�سلّم �أي �أفكارا ً
مكتوبة للتهدئة مع االحتالل الإ�رسائيلي من جهات �أوروبية .وقال �أبو مرزوق “لي�س هناك
ما ي�ستوجب الرد على �أي �أفكار للتهدئة مع االحتالل” .و�أو�ضح �أبو مرزوق �أن هناك �أفكارا ً
متداولة حول م�شاريع غري متبلورة للتهدئة يتحدث عنها الأوروبيون ،م�شددا ً على �أن موقف
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حركته حول �أي طرح ب�ش�أن تهدئة مع االحتالل يجب �أن يكون وطنيا ً ولي�س على م�ستوى
ف�صائلي ،و�أن ال يكون �رسيا ً.110
• دعا رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو �إىل عدم
التو�صل �إىل �أي تفاهم مع حركة حما�س ،وذلك على خلفية الأنباء عن �إجراء ات�صاالت غري
مبا�رشة مع احلركة حول التو�صل �إىل هدنة يف قطاع غزة.111
• �شارك الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني يف احتفال نظمته ال�سفارة الأردنية يف “�إ�رسائيل”

بالذكرى الـ  69ال�ستقالل الأردن .وقال ريفلني �إن الأردن واحة من اال�ستقرار يف منطقة
ت�شهد تقلبات وا�ضطرابات ،كما �أ�ضاف �أن التعاون بني البلدين يزداد يف خمتلف املجاالت.
وهنّ�أ ريفلني الأردن حكومة و�شعبا ً بهذه املنا�سبة.112
• ق�ضت حمكمة جنايات القاهرة بت�أييد حكم الإعدام على الرئي�س مر�سي ،واملر�شد العام
جلماعة الإخوان امل�سلمني حممد بديع ،وعدد من قيادات الإخوان ،و�أع�ضاء من حركتي
حما�س وحزب اهلل ،يف الق�ضية املعروفة �إعالميا ً بق�ضية الهروب من �سجن وادي النطرون
�إبان ثورة  25يناير .1132011
• قالت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطني ،يف تقرير �صدر عنها� ،إن الأطفال
املقد�سيني ما زالوا يعانون جراء االعتداءات املختلفة التي متار�س �ضدهم من قبل امل�ستوطنني،
و�سط تواط�ؤ �أجهزة االحتالل الر�سمية .ووثقت احلركة حاالت ت�سعة �أطفال مقد�سيني
تعر�ضوا العتداءات من قبل امل�ستوطنني ،منذ بداية .1142015
الأربعاء2015/6/17 ،

• نفى الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة ما تردد عن تقدمي رئي�س
الوزراء رامي احلمد اهلل ا�ستقالته.115
• قال مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،يف تغريدات له على موقع
تويرت�“ :إن الأحاديث التي �أجرتها احلركة مع املبعوثني الأمميني و�سفراء الدول الأوروبية،
الذين زاروا غزة بعد انتهاء احلرب ،كانت �شفوية ،وجمعت يف م�ضمونها التنمية مقابل
الأمن”.116
• �أعلن املتحدث با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �أن احلركة ترف�ض �إعالن الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س �إجراء تعديالت وزارية يف احلكومة الفل�سطينية “من دون التوافق”.
و�أكد �أبو زهري �أنه “مل يتم �إطالعنا ،ومل ت�ست�رش احلركة من �أي جهة على �أي تعديالت
وزارية ،وكل ما يجري يتم برتتيبات منفردة من حركة فتح”.117
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• دعا القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي خالد البط�ش الرئي�س عبا�س �إىل عدم اتخاذ �أي خطوات
من جانب واحد بعيدا ً عن التوافق.118
• ك�شفت بيانات و�أرقام �صادرة عن دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية �أن العجز التجاري
بلغ  12.865مليار �شيكل (نحو  3.352مليار دوالر �أمريكي) .و�أو�ضحت املعلومات بلوغ
�إجمايل قيمة الواردات الإ�رسائيلية من اخلارج  89.021مليار �شيكل (نحو  23.2مليار دوالر)،
مقارنة مع  24.397مليار دوالر خالل الفرتة نف�سها من �سنة .1192014

• تقدمت جامعة بريزيت اجلامعات الفل�سطينية يف �آخر نتائج لت�صنيف كيو �أ�س
(كواكواريلي �سيموند�س) ) QS (Quacquarelli Symondsلأف�ضل  100جامعة يف املنطقة
العربية �سنة  .2015وح�صلت اجلامعة على ت�صنيف  70–61من �أ�صل  100جامعة ،متقدمة
اجلامعات الفل�سطينية بنتيجة بلغت .12027.1
• نقل موقع واال الإخباري الإ�رسائيلي عن معهد �أبحاث �سويدي قوله �إن بحوزة “�إ�رسائيل”

 80قنبلة نووية ،وك�شف معهد الأبحاث ال�سويدي لأبحاث ال�سالم يف ا�ستوكهومل يف
تقريره ال�سنوي �أن “ �إ�رسائيل ” قامت �أي�ضا ً بتجربة �إطالق �صواريخ بالي�ستية
.121Ballistic Rockets

اخلمي�س2015/6/18 ،

• ك�شف �صائب عريقات ،رئي�س الوفد الفل�سطيني املفاو�ض ،النقاب عن �إجنازه درا�سة قانونية
و�سيا�سية مف�صلة حتمل الرقم  ،15تو�صي بدرا�سة منظمة التحرير الفل�سطينية �سحب
اعرتافها بـ”دولة �إ�رسائيل” ،وت�شمل تقييما ً �شامالً للحراك العربي والإ�رسائيلي والدويل
والأوروبي يف املنطقة قبل وبعد ت�شكيل نتنياهو حلكومته اجلديدة .و�أكد عريقات �أن هذه
“لي�ست دعوة حلل ال�سلطة ،و�إمنا تو�ضيحا ً قاطعا ً �أن دور ال�سلطة لن يكون بالتن�سيق الأمني
مع االحتالل وتوزيع الرواتب”.122
•	�أكدت �صحيفة يديعوت �أحرونوت العربية �أن الواليات املتحدة ت�شارك مع “�إ�رسائيل”

وت�ستثمر  40مليون دوالر بالبحث والتطوير يف عملية البحث عما �أ�سمتها “�أنفاق الإرهاب”،
م�شرية �إىل �أنهم “يف الكوجنر�س الأمريكي يرون �أن الأنفاق تهديد على الواليات املتحدة
مت الك�شف عن  150نفقا ً
وحلفائها يف �أنحاء العامل” .وذكرت ال�صحيفة� ،أنه “منذ ّ 2009
على الأقل ،ا�ستخدمت لتهريب مهاجرين غري �رشعيني وخمدرات ،و�أنفاق �أخرى للإ�رضار
بالقوات الأمريكية جنوب كوريا”.123
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• �أ�سفر ا�شتباك واقتتال يف خميم عني احللوة ،بني حركة فتح وعنا�رص حم�سوبة على قوى
�إ�سالمية ،عن �سقوط قتيلني و�أكرث من ثمانية جرحى.124
• دعا الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون “�إ�رسائيل” ،خالل �إفادته يف اجلل�سة املفتوحة
ملجل�س الأمن الدويل ملناق�شة تقريره املتعلق بالأطفال يف النزاعات امل�سلحة ل�سنة ،2014
�إىل “اتخاذ خطوات ملمو�سة وفورية ،مبا يف ذلك مراجعة ال�سيا�سات واملمار�سات القائمة،
حلماية ومنع قتل الأطفال الفل�سطينيني”.125
• هاجم رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو الأمم املتحدة ،بعد اتهام بان كي مون
لـ”�إ�رسائيل” با�ستهداف الأطفال الفل�سطينيني ،مدعيا ً �أنه “ال ح ّد للتلون” .وقال نتنياهو �إن
الأمم املتحدة اختارت تقدمي مواعظ �أخالقية لـ”�إ�رسائيل” ،بدالً من الإ�شارة �إىل �أن “حركة
حما�س جعلت �أطفال غزة رهائن ،عندما �أطلقت النار من داخل ح�ضانات الأطفال باجتاه
الأطفال الإ�رسائيليني ،وحفرت �أنفاقا ً �إرهابية باجتاه ح�ضانات الأطفال يف �إ�رسائيل”.126
• قدم رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان م�رشوع قانون يق�ضي ب�سحب متويل
الأحزاب من حزب �أو ع�ضو كني�ست ي�شجع �أو يدعو �إىل مقاطعة “�إ�رسائيل” وامل�ستعمرات
ومنتجاتها.127
• �أغلقت وكالة الأونروا �آخر مراكز الإيواء يف مدار�سها ،والتي كانت ت�ضم العائالت التي
تهدمت منازلها خالل احلرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة يف �صيف .1282014
• �ألغت ثالث حمال جتارية يف �شمال ال�سويد ،وهي �ضمن �شبكة ت�ضم  655فرعا ً يف كافة
�أنحاء ال�سويد ،قرارا ً مبقاطعة املنتجات الإ�رسائيلية .وي�أتي هذا الإلغاء بعد تدخل ال�سفارة
الإ�رسائيلية يف العا�صمة �ستوكهومل ،وتدخل ما ي�سمى “�أ�صدقاء �إ�رسائيل يف ال�سويد”.129

اجلمعة2015/6/19 ،

الق�سام – جمموعات ال�شهيدين مروان القوا�سمة وعامر �أبو عي�شة م�س�ؤوليتها
• �أعلنت كتائب ّ
عن عملية �إطالق النار على �سيارة للم�ستوطنني قرب م�ستعمرة دولف غرب رام اهلل ،والتي
�أدت �إىل مقتل م�ستوطن �صهيوين و�إ�صابة �آخر بجراح.130
• �أ�صدر املجل�س الثوري حلركة فتح بيانا ً مف�صالً حول اجتماعه يف مقر الرئا�سة يف مدينة
رام اهلل .و ُق�سم البيان �إىل ثالثة حماور رئي�سية� :أولها ال�ش�أن ال�سيا�سي ،وثانيها ال�ش�أن
الوطني الداخلي ،وثالثها الو�ضع الفتحاوي الداخلي .واعترب املجل�س �أن “حكومة الوفاق
الوطني مل ت�ستطع �إدارة ال�ش�أن الفل�سطيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية بعد �أن عززت حما�س
مكانة “احلكومة املوازية” التي حافظت عليها يف غزة ،و�إ�ساءتها معاملة وزراء حكومة الوفاق
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والت�ضييق عليهم ملنعهم من �أداء مهماتهم .وهو ما يتطلب البحث من جديد يف �آلية ت�شكيل
حكومة جديدة”.131
• قال رئي�س جهاز ال�شاباك ال�سابق يوفال دي�سكني ،ردا ً على �س�ؤال يف مقابلة �أجراها معه
موقع واال الإخباري حول قلة �شعبية ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�شارع الفل�سطيني� ،إن هذه
ظاهرة غري جديدة و�إن هذا ف�شلها الكبري منذ ت�أ�سي�سها ب�سبب �صورة الف�ساد التي الزمتها..
و�أ�ضاف �أن “الهدوء الأمني الن�سبي ال�سائد هو بف�ضل �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية لكن ال �أحد
يعرف �أنه بدون جهاز الأمن الفل�سطيني ملا متتعنا بالهدوء الأمني منذ  ،2008وبحال ّ
مت
تفكيك ال�سلطة الفل�سطينية �سيتدهور و�ضعنا كثريا ً”.132
•	�أعلن رئي�س �شعبة العمليات يف هيئة الأركان ا لإ�رسائيلية اجلرنال ي�ؤاف هار �إيفن
 ،Yoav Har-Evenوالذي كان الرجل الثالث يف قيادة اجلي�ش ،وكان م�س�ؤوالً عن �إعداد
القوات للحرب الأخرية على غزة� ،أن “ال ح ّل ع�سكري يف غزة” .وقال �إن “امل�س�ألة لي�ست على
هذه الدرجة من الإ�شكالية .ومن يتوقع حالً تكنولوجيا ً �أو ا�ستخباراتيا ً ي�ستطيع بجرة قلم �أن
يك�شف كل نفق ،فهو خمطئ .لقد متت معاجلة معظم البنى العملياتية حلما�س والتي وجهت
�ض ّد �إ�رسائيل .ونحن جنلد �أنف�سنا يف هذه امل�س�ألة �أكرث من الالزم”.133
• وافق جمل�س املحافظني للبنك الدويل على حتويل  55مليون دوالر �أمريكي لتجديد موارد
�صندوق االئتمان املخ�ص�ص لغزة وال�ضفة الغربية ،والذي قدم من خالله البنك م�ساعدة
بلغت  970مليون دوالر ،منذ �سنة .1341993
ال�سبت2015/6/20 ،

• حذر وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س كالً من “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني من �أن عدم
فعل �شيء ب�ش�أن حتريك عملية ال�سالم املتوقفة �سيو�صل �إىل طريق م�سدود يهدد املنطقة
كلها باال�شتعال .و�شدد فابيو�س ،بعد لقاء مع الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ونظريه
امل�رصي �سامح �شكري يف القاهرة ،على �أن “�ضمان �أمن �إ�رسائيل �شيء مهم جدا ً” ،لكنه قال
�أي�ضا ً �إنه “ال �سالم دون عدالة ،وعندما يزداد اال�ستيطان يرتاجع ح ّل الدولتني”.135
• حذرت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني من “خماطر التعامل مع امل�رشوع الفرن�سي
لأنه �سيهبط بتناول احلقوق الفل�سطينية ،خا�صة يف حقّ تقرير امل�صري وحتقيق العودة،
واالن�سحاب �إىل حدود .136”1967
• �سمح وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون با�ستمرار �أعمال ينفذها م�ستوطنون يف موقع
كني�سة ا�ستولوا عليها ،وتقع يف موقع ا�سرتاتيجي على الطريق بني �رشقي القد�س املحتلة
ومدينة اخلليل.137
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• �أكد تقرير تن�رشه م�ؤ�س�سة ي�ش دين  Yesh Dinاحلقوقية الإ�رسائيلية على �أن جي�ش و�رشطة
االحتالل الإ�رسائيلي ميتنعان عن حماية الفل�سطينيني من اعتداءات ينفذها امل�ستوطنون
�ض ّدهم ،منتهكا ً بذلك القانون الدويل الذي يلزمه مبنع اعتداءات كهذه كونه قوة االحتالل
امل�سيطرة.138

•	�أعلنت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أنها وثقت مقتل  2,889الجئا ً فل�سطينيا ً
خالل احلرب الدائرة يف �سورية ،كما وثقت املجموعة اعتقال  896معتقالً يف �سجون النظام
ال�سوري ،و 276مفقوداً .فيما �أ�شارت �إح�صائيات املجموعة �أن  1,009الجئني ق�ضوا �إثر

تعر�ض منازلهم للق�صف ،يف حني ق�ضى  618الجئا ً ب�سبب اال�شتباكات ،و 397منهم ق�ضوا
حتت التعذيب يف �سجون النظام ال�سوري ،و�أن  277الجئا ً �آخرين ق�ضوا بر�صا�ص قنا�ص،

فيما ق�ضى  177الجئا ً ب�سبب احل�صار امل�شدد على خميم الريموك ،وق�ضى من تبقى منهم
لأ�سباب متعددة منها الإعدام امليداين ،والتفجريات ،واخلطف ،و�أ�سباب �أخرى.139

الأحد2015/6/21 ،

• ك�شف كامل �أبو ما�ضي ،وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني يف غزة� ،أن عدد �أفراد الأجهزة
الأمنية يف قطاع غزة ي�صل �إىل � 18ألف عن�رصا ً.140
• قال املتحدث با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن “�أي حكومة فل�سطينية تلتزم ب�رشوط
الرباعية� ،أو �أي برامج �سيا�سية غري توافقية يعني �أنها �ستكون حكومة فتح فقط ،وال عالقة
لها باتفاق امل�صاحلة” .وح ّمل �أبو زهري قيادة فتح “امل�س�ؤولية عن التداعيات املرتتبة على

التنكر التفاق امل�صاحلة” ،يف ت�شكيل �أي حكومة مقبلة.141

• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،خالل االجتماع الأ�سبوعي حلكومته� ،إن
هناك اقرتاحات دولية ال تتطرق يف �شكل حقيقي للحاجات الأمنية لـ”�إ�رسائيل” ،و�أن مثل
هذه املبادرات حتاول ح�رش “�إ�رسائيل” يف حدود لي�ست قابلة للدفاع عنها ،من خالل جتاهل
تام ملا �سيكون يف الطرف الثاين من احلدود .و�أ�ضاف نتنياهو �أن ال�سالم يتحقق فقط عرب
مفاو�ضات مبا�رشة بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني ،ت�أخذ يف االعتبار “م�صاحلنا القومية ،يف
مقدمها الأمن”.142

• و�صفت نائبة وزير اخلارجية الإ�رسائيلية ت�سيبي حوتوفيلي ،يف مقابلة مع �صحيفة
لو فيغارو  Le Figaroالفرن�سية ،املبادرة الفرن�سية بالهدامة؛ لأنها توهم الفل�سطينيني ب�أنهم
أي تنازالت.143
�سيح�صلون على مكا�سب من املجتمع الدويل دون تقدمي � ّ
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• عينت م�رص �أول �سفري لها لدى “ �إ�رسائيل ” منذ �سنة  ،2012حيث �أ�صدر الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي قرارا ً جمهوريا ً بتعيني حازم خريت �سفريا ً مل�رص يف تل �أبيب.144
• قال وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س �إن “الرئي�س عبا�س �أبلغني �أنه يحاول ت�شكيل
حكومة وحدة وطنية” .و�أ�ضاف فابيو�س �أن عبا�س “�أو�ضح يل �أن هذه احلكومة لن ت�ضم �إال
رجاالً ون�سا ًء يعرتفون ب�إ�رسائيل وينبذون العنف ويوافقون على مبادئ الرباعية”.145
• ذكر موقع ميدل �إي�ست �آي �أن مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توين بلري قابل رئي�س املكتب
ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل مرتني يف الدوحة؛ للتفاو�ض معه حول خطة لإنهاء
ح�صار غزة امل�ستمر منذ ثمانية �أعوام.146
الإثنني2015/6/22 ،

• جمدت ال�سلطة الفل�سطينية �أموال م�ؤ�س�سة “فل�سطني الغد” ،التي يديرها رئي�س الوزراء
ال�سابق �سالم فيا�ض ،وفتحت حتقيقا ً بتهمة “غ�سيل �أموال” .وقال فيا�ض “�سنحتكم �إىل
القانون ،ونتوجه �إىل الق�ضاء” ،نافيا ً التهمة التي وجهتها �إليه ال�سلطة.147
• قررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ت�شكيل جلنة من �أع�ضائها لالت�صال مع
كافة الف�صائل للت�شاور ،للو�صول �إىل حكومة وحدة وطنية خالل فرتة �أ�سبوع من تاريخه.
واتهمت اللجنة التنفيذية حركة حما�س “بو�ضع عراقيل �أمام حكومة الوفاق ،مما حال دون
متكنها من �أداء دورها” .كما حذرت اللجنة مما �أ�سمتها “حماوالت حركة حما�س �إبرام �أي
اتفاق منفرد مع دولة االحتالل بحجة التهدئة ،ملا ينطوي عليه ذلك من خماطر االنزالق نحو
حلوالً تق�ضي �إىل دولة ذات حدود م�ؤقتة لتحويل قطاع غزة �إىل كيان منف�صل ،وموا�صلة
اال�ستفراد بال�ضفة الغربية باعتبارها املجال احليوي مل�شاريع التهويد وال�ضم والتو�سع
اال�ستيطانية الإ�رسائيلية”.148

• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق رف�ض حركته للمبادرة
الفرن�سية للت�سوية .وقال �أبو مرزوق يف ت�رصيح �صحفي �إن “عودة املبادرة الفرن�سية
للتداول ووجود وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س يف املنطقة لي�س له �إال معنى واحداً؛
هو العودة ملجل�س الأمن الدويل ومب�ستوى �سيا�سي متدنٍ �أكرث”.149
• رحبت حركة حما�س ،بـ”�إدانة” الأمم املتحدة لالحتالل ال�صهيوين؛ الرتكابه جرائم حرب
خالل عدوانه الأخري على قطاع غزة �صيف  .2014وقالت احلركة يف بيان لها �إن “هذه الإدانة
ال�رصيحة لالحتالل ت�ستلزم جلب قادته �إىل حمكمة اجلنايات الدولية وكافة املحاكم الدولية،
ملحاكمتهم على جرائمهم بحق �شعبنا”.150
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• و�صف رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو تقرير الأمم املتحدة ب�أنه “منحاز” �ض ّد
“�إ�رسائيل” ،وقال �إن “�إ�رسائيل ال ترتكب جرائم حرب� ،إال �أنها تدافع عن نف�سها �ض ّد منظمة
�إرهابية تدعو �إىل تدمريها ،وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب”.151
•	�أعرب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو عن ده�شته لقيام بع�ض اجلهات ب�إر�سال
قوافل بحرية �إىل قطاع غزة وامتناعها عن �إر�سال مثل هذه القوافل �إىل �سورية .وو�صف
نتنياهو هذا الأمر بت�شويه للعدالة واغت�صاب للحقيقة .و�أكد �أن “�إ�رسائيل” هي الدولة الوحيدة
التي ت�سمح ب�إدخال مواد بناء �إىل القطاع وت�شجع الإجراءات الهادفة �إىل �إعادة �أعماره.152
الثالثاء2015/6/23 ،

•	�أقر جمل�س الوزراء الفل�سطيني ،خالل جل�سته الأ�سبوعية ،املوازنة العامة لدولة فل�سطني
لل�سنة املالية  ،2015بقيمة  5.018مليار دوالر ،منها  3.868مليار دوالر للنفقات اجلارية،
و 1.150مليار دوالر للنفقات التطويرية والتي ت�شمل  800مليون دوالر لإعادة �إعمار قطاع
غزة ،و�أحالها �إىل الرئي�س للم�صادقة عليها .وتبلغ الفجوة التمويلية  385مليون دوالر مبعدل
 32مليون دوالر �شهريا ً.153
• قال القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �إن برنامج احلكومة ال�سيا�سي كان �سبب
اخلالف الرئي�سي بني حما�س وفتح ،و�إن حركته لن تقبل الدخول يف حكومة تعلن برناجما ً
�سيا�سيا ً ال يتوافق مع مواقفها .وقال الربدويل �إن احلركة تقبل امل�شاركة يف احلكومة يف حال
تو�صل �إليها الأ�رسى �سنة  ،2006والتي �ش ّكلت �أ�سا�سا ً
العودة �إىل وثيقة الوفاق الوطني التي ّ
للتو�صل �إىل اتفاق مكة يف �سنة .1542007
ّ
•	�أعلنت القائمة العربية امل�شرتكة يف الكني�ست الإ�رسائيلي عن مباركتها لكل حتقيق جدي
وم�ستقل يف جرائم احلرب التي ارتكبها اجلي�ش الإ�رسائيلي يف قطاع غزة ،وذلك تعقيبا ً على
ن�رش الأمم املتحدة تقرير جلنة تق�صي احلقائق حول العدوان الأخري على غزة �صيف ال�سنة
املا�ضية .وطالب النواب العرب يف الكني�ست احلكومة الإ�رسائيلية بالتوقيع على معاهدة روما
ملحاكمة جمرمي احلرب.155
• ن�رشت �أربع منظمات حقوق �إن�سان فل�سطينية تقريرا ً يوثق بالأرقام والإح�صاءات اخل�سائر
والأ�رضار التي حلقت بال�سكان املدنيني وممتلكاتهم ،جراء الهجمات الع�سكرية وا�سعة النطاق
التي �شنتها قوات االحتالل الإ�رسائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة منت�صف �سنة .2014
وت�شكل املعلومات التي يعر�ضها التقرير خال�صة حلملة توثيق م�شرتكة �أطلقتها :م�ؤ�س�سة
احلق (القانون من �أجل الإن�سان) ،واملركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سة ال�ضمري
حلقوق الإن�سان ،ومركز امليزان حلقوق الإن�سان.156
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• قال �أ�سامة الغزايل حرب ،رئي�س جمل�س �أمناء حزب امل�رصيني الأحرار� ،إن م�رص يف حالة
تطبيع مع “�إ�رسائيل” من بعد معاهدة ال�سالم ،وتابع�“ :أنا ذهبت لإ�رسائيل من قبل ،ولو
ُحلت م�شكلة فل�سطني فال �أرى �أي �سبب ملنع العالقات بيننا ،وال �أرى �أن البعد عنهم غنيمة كما
يت�صور امل�رصيون”.157
• قالت القا�ضية الأمريكية ماري مكجوان ديفي�س ،رئي�سة اللجنة املنبثقة عن جمل�س حقوق
الإن�سان للتحقيق يف العدوان على قطاع غزة يف �صيف � ،2014إن �أهم ر�سالة �أرادت اللجنة
�إي�صالها �إىل “�إ�رسائيل” من خالل تقريرها هي �رضورة عدم ا�ستخدام القوة الع�سكرية التي
تنتهجها .وقالت ديفي�س �إن العملية الإ�رسائيلية �أحلقت دمارا ً غري م�سبوق يف قطاع غزة.158
الأربعاء2015/6/24 ،

• �أعلن مفيد احل�ساينة ،وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني ،عن التو�صل التفاق حول
�آلية �إدخال مواد البناء من اجلانب الإ�رسائيلي بني الأطراف الثالثة :وزارة الأ�شغال ،ووزارة
ال�ش�ؤون املدنية ،ومكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�شاريع The United Nations Office for
) Project Services (UNOPSامل�رشفة وامل�س�ؤولة عن مراقبة �آلية �إعادة الإعمار.159
• �أكد النائب عن كتلة التغيري والإ�صالح عاطف عدوان �أن �إقرار احلكومة الفل�سطينية ملوازنة
ال�سنة املالية  2015هي خمالفة قانونية ود�ستورية بامتياز ،م�شددا ً �أن هذه اخلطوة من
اخت�صا�ص املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.160
• �أكدت حركة حما�س �أنها ت�ؤيد ت�شكيل حكومة وحدة وطنية ،لكن يف �سياق حوار �شامل
ي�ضمن التوافق على كل النقاط املتعلقة باحلكومة ،ومعاجلة �أزماتها احلالية .وقال الناطق
با�سم احلركة �سامي �أبو زهري �إن حركته ترف�ض تدخل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية ،يف م�س�ألة ت�شكيل احلكومة الفل�سطينية .و�أ�شار �أبو زهري �إىل �أن احلركة ترى �أن
الإطار القيادي امل�ؤقت ملنظمة التحرير هو اجلهة املخولة بت�شكيل احلكومة ،باعتباره ممثالً
جلميع الف�صائل الفل�سطينية.161
• �أكد الرئي�س التون�سي ال�سابق حممد املن�صف املرزوقي �أن �أ�سطول احلرية � 3سيم�ضي يف
طريقه لك�رس احل�صار عن قطاع غزة مهما بلغت التهديدات الإ�رسائيلية باعرتا�ضه .ودعا
املرزوقي ،يف ت�رصيحات لقناة القد�س الف�ضائية ،ال�سلطات امل�رصية لفك احل�صار عن قطاع
غزة وتغيري �سيا�ستها ،و�إعادة البو�صلة يف نهج التوافق واحلوار.162
• طالب نائب وزير الداخلية الإ�رسائيلية يارون مزوز  Yaron Mazuzنواب القائمة العربية
بـ”�إعادة بطاقات الهوية الإ�رسائيلية” .و�أ�ضاف مزوز� :إننا “ن�صنع لكم معروفا ً ب�أنكم هنا
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فيما مكان الإرهابيني لي�س هنا� ...أنتم يف دولة دميوقراطية ،وعليكم احرتامها ،وال يجوز
ملن يجل�س هنا �أن ي�شارك يف �أ�سطول �إرهابي �ض ّد �إ�رسائيل”؛ يف �إ�شارة مل�شاركة النائب با�سل
غطا�س.163
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون ،ورئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي غادي
�آيزنكوت ،خالل لقاء مع وفد الطائفة العربية الدرزية يف مكتب رئي�س احلكومة بنيامني
نتنياهو� ،إن “�إ�رسائيل” ال تتعاون مع تنظيم جبهة الن�رصة.164
• قال الناطق با�سم وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية عمانوئيل نح�سون Emmanuel Nhasson
�إن بالده لن ت�سمح لأ�سطول احلرية  3بالو�صول �إىل قطاع غزة.165

• قال الوزير �أوري �أريل �إنه �أمر ب�شطب منظمة بت�سيلم احلقوقية الإ�رسائيلية ومنظمات �أخرى
“معادية” للدولة العربية من قائمة املنظمات املعتمدة لأداء اخلدمة املدنية البديلة عن اخلدمة
الع�سكرية ،وذلك بعد �أن ا�ستند �إليها تقرير �أممي عن العدوان على قطاع غزة يف �صيف
.1662014

اخلمي�س2015/6/25 ،

• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن حركته لن تعرتف ب�أي
�إجراء منفرد ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة القادمة .وقال �أبو مرزوق ،يف ت�رصيح على �صفحته
عرب الفي�س بوك� ،إنّ حما�س �ستبقى مع الإجماع الوطني ولن تعرتف ب�أي �إجراء منفرد.167
• اقرتح عزام الأحمد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح� ،إ�سناد رئا�سة حكومة الوحدة الوطنية
املقبلة �إىل الرئي�س عبا�س نف�سه .و�أ�ضاف الأحمد ،يف حديث مع تلفزيون “وطن” املحلي،
�أن �سبب اختياره لعبا�س لرئا�سة احلكومة “يعود لكونه �شخ�صا ً ال يوجد يف املجتمع الدويل
والعرب من ي�شكك فيه ،ولن يطعن �أحد بعدها باحلكومة” .ورجح الأحمد �أن تقبل حما�س
بذلك ،باعتبارها مار�ست ال�ضغط على الرئي�س بالدوحة لتويل رئا�سة احلكومة.168
• �سلمت ال�سلطة الفل�سطينية املحكمة اجلنائية الدولية ملفات �أول ق�ضية �ض ّد “�إ�رسائيل” ،وقال
وزير اخلارجية ريا�ض املالكي ،عند ت�سليم امللف �إىل املدعية العامة فاتو بن�سودا� ،إن القيادة
الفل�سطينية م�صممة على اعتماد �أدوات القانون الدويل وم�ؤ�س�ساته للو�صول �إىل الأهداف
امل�رشوعة لل�شعب الفل�سطيني يف التحرر واال�ستقالل ،مبا فيها م�ساءلة قادة دولة االحتالل
وا�ستخدام من�صة العدالة الدولية ،لالنت�صاف ل�ضحايا و�شهداء دولة فل�سطني.169
م�سية من دون طيار انطلقت من قطاع غزة �سقطت يف
• �أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي عن �أن طائرة
ّ
“�إ�رسائيل” ،يف ثالث حالة مماثلة منذ �أقل من عام.170
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• �أفاد تقرير لهيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين ب�أن  %90من الأ�رسى واملعتقلني الفل�سطينيني
تعر�ضوا لأ�صناف خمتلفة من التعذيب والتنكيل على يد جنود وحمققي االحتالل ،مبا ي�شمل
الأطفال القا�رصين.171
• قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو �إن لقاءات على م�ستوى اخلرباء بني
اجلانبني الرتكي والإ�رسائيلي ،جتري منذ فرتة طويلة ،من �أجل بحث تطبيق ال�رشوط الثالث
التي و�ضعتها تركيا لتطبيع عالقاتها مع “�إ�رسائيل” ،م�ؤكدا ً �أنه ال ميكن تنفيذ ال�رشوط
الرتكية دون �إجراء لقاءات حولها مع اجلانب الإ�رسائيلي.172

• قدمت وزارة اخلارجية الأمريكية التقرير ال�سنوي عن و�ضع حقوق الإن�سان يف العامل؛
وركزت ن�سخة  2014من التقرير على “الأطراف غري احلكومية” ،وهاجمت املقاومة يف غزة
وتنظيمات اجلهاديني و�إيران وبر�أت “�إ�رسائيل” .وقال التقرير يف ف�صله املخ�ص�ص حول
“�إ�رسائيل والأرا�ضي املحتلة” ب�أن “�أ�سو�أ االنتهاكات حلقوق الإن�سان التي تعر�ضت لها
�إ�رسائيل متثلت بال�صواريخ التي �أطلقها مقاتلون باجتاه �أهداف مدنية”.173
• قدمت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطني �شكويني �ض ّد جي�ش االحتالل
الإ�رسائيلي ،بالنيابة عن طفلني تعر�ضا للتعذيب خالل اعتقالهما.174
• �ش ّن القيادي الفل�سطيني حممد دحالن هجوما ً على رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س،
حيث ع ّده رئي�سا ً غري �رشعي و”منتهي ال�صالحية” .وقال دحالن ملوقع عمون الإخباري
“ال �أحد من ال�شعب الفل�سطيني يحرتم عبا�س” ،م�ؤكدا ً على “عدم نيته الرت�شح لرئا�سة ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية” .واتهم دحالن �أبو مازن ب�أنه “�أخفى  600مليون دوالر من �أ�صل
مليار و  400مليون دوالر بعد رحيل يا�رس عرفات ،الأمر الذي �أنكره ،مبينا ً �أنه ت�سلم
 800مليون دوالر فقط”.175
اجلمعة2015/6/26 ،

• و ّقع وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي ووزير خارجية الكر�سي الر�سويل املطران
بول جاالجر  ،Paul Gallagherاتفاقا ً �شامالً بني دولة فل�سطني ودولة الفاتيكان .ويت�ضمن
االتفاق ر�ؤية الطرفني امل�شرتكة لل�سالم والعدالة يف املنطقة ،وحماية احلريات الأ�سا�سية،
وو�ضع وحرمة الأماكن املقد�سة ،و�سبل تعزيز تواجد الكني�سة الكاثوليكية وتعزيز �أن�شطتها
يف دولة فل�سطني .وي�شتمل االتفاق على اعرتاف ر�سمي من قبل الكر�سي الر�سويل بدولة
فل�سطني ،واعرتاف بحق ال�شعب الفل�سطيني ،غري القابل للت�رصف ،يف تقرير امل�صري والعي�ش
بحرية وكرامة يف دولته امل�ستقلة ،خالية من �آثار االحتالل .كما يدعم االتفاق ر�ؤية حتقيق
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ال�سالم يف املنطقة وفقا ً للقانون الدويل ،وعلى �أ�سا�س ح ّل الدولتني اللتني تعي�شان جنبا ً �إىل
جنب يف �سالم و�أمن على �أ�سا�س حدود  .1967ويعزز االتفاق العالقة بني الطرفني بت�ضمنه
لأحكام جديدة تتعلق بو�ضع فل�سطني اخلا�ص كمهد للديانة امل�سيحية و�أر�ض الديانات
ال�سماوية.176
• ذكرت م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان ،يف ذكرى اليوم العاملي للت�ضامن مع
�ضحايا التعذيب� ،أنه ومنذ �سنة  1967ا�ست�شهد ما يقارب � 205أ�رسى يف �سجون االحتالل،
 73منهم نتيجة التعر�ض للتعذيب خالل التحقيق.177
•	�ألغت �أم�سرتدام خططا ً خا�صة باتفاق تو�أمة مع تل �أبيب لأن بع�ض الأع�ضاء يف جمل�س
املدينة عار�ض الفكرة على خلفية االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية .و�أفاد موقع
دوت�ش نيوز  Dutch Newsالهولندي ا لإخباري ب�أن العمدة ايربهارد فان دير الن
� Eberhard van der Laanسحب اخلطة بعدما �أعلنت �أحزاب :العمل ،واخل�رض ،واال�شرتاكيني،
�أنها لن ت�ؤيد هذه الرابطة.178

ال�سبت2015/6/27 ،

• دعا رئي�س حزب البيت اليهودي ،وزير التعليم الإ�رسائيلي ،نفتايل بينت �إىل تغيري ال�سيا�سة
التي تنتهجها “�إ�رسائيل” جتاه قطاع غزة قائالً�“ :إن ال�سلطة الفل�سطينية وم�رص ت�شجعان
ا�ستمرار احلرب على القطاع لأنها ال تهمهم” .ودعا بينت ،يف لقاء مع القناة العربية الثانية،
�إىل ال�سعي ملبادرة دولية ت�شمل �إعمار القطاع مقابل وقف تعاظم قوة الف�صائل امل�سلحة.179

• قال ع�ضو الكن�سيت الإ�رسائيلي عومر بار ليف  Omer Bar-Levيف ت�رصيحات ل�صحيفة
معاريف العربية �إن حالة الردع الإ�رسائيلية ُدفنت بني الكثبان الرملية يف غزة ،ونتنياهو
ويعلون عاجزان عن الرد على حما�س.180

• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ،يف الذكرى الهجرية الأوىل
ملعركة الع�صف امل�أكول� ،إن تقرير الأمم املتحدة ب�ش�أن العدوان على غزة� ،أهم من تقرير
جولد�ستون  Goldstone Reportلأنه ر�أى �أن �سالح و�سلوك املقاومة خالل املعركة �رشعي
يف مواجهة الآلة احلربية لالحتالل الإ�رسائيلي.181

• منع جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي املطران عطا اهلل حنا ،رئي�س �أ�ساقفة �سب�سطية الروم
الأرثوذك�س يف القد�س املحتلة ،من امل�شاركة يف فعالية �ض ّد م�صادرة جي�ش االحتالل لأرا�ضي
كني�سة بيت الربكة يف اخلليل ،حيث ا�ستدعاه للتحقيق.182
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الأحد2015/6/28 ،

•	�أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س� ،أنه �إذا مل توافق حركة حما�س حتى يوم الإثنني
 2015/6/29على االن�ضمام �إىل حكومة وحدة وطنية جديدة ،ف�إنه �سيلج�أ �إىل �إدخال تعديل
وزاري على حكومة رامي احلمد اهلل .وقال عبا�س ،يف مقابلة خا�صة مع قناة العربية“ ،لي�س
لدي مانع يف ت�شكيل حكومة وحدة وطنية مب�شاركة اجلميع ،ب�رشط �أن يكون برناجمها
ال�سيا�سي هو برناجمنا ،و�أن يلتزم به كل وزير من �أع�ضائها”.183

• قال املحامي جواد بول�س �إن “خ�رض عدنان �أنهى �إ�رضابه الليلة بعد التو�صل �إىل اتفاق مع
ال�سلطات الإ�رسائيلية لإطالق �رساحه يف الثاين ع�رش من ال�شهر املقبل” ،كما �أكد نادي الأ�سري
الفل�سطيني يف بيان له �أن عدنان “�أنهى �إ�رضابه الليلة” .وقال املكتب الإعالمي حلركة اجلهاد
الإ�سالمي �إن “املخابرات امل�رصية وجهات �أخرى خمتلفة بذلت جهودا ً من �أجل التو�صل �إىل
االتفاق”.184

• ك�شفت النيابة العامة الإ�رسائيلية عن اعتقال نا�شط من حركة حما�س يف غزة ،بتهمة نقل �أموال
لنائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س �إ�سماعيل هنية ،وكذلك نقل �أ�سلحة للقطاع من م�رص
عرب الأنفاق.185

الإثنني2015/6/29 ،

•	�أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي �أنه �سيطر على �إحدى ال�سفن التابعة لأ�سطول احلرية  ،3والتي كانت
يف طريقها �إىل قطاع غزة .و�أو�ضح اجلي�ش ،يف بيان له� ،أن عملية ال�سيطرة على ال�سفينة كانت
بناء لقرار من احلكومة الإ�رسائيلية ،و�أن عملية ال�سيطرة متت باملياه الدولية.
و�أ�شار الناطق با�سم احلملة الأوروبية لك�رس احل�صار عن قطاع غزة The European

 Campaign to End the Siege on Gazaرامي عبدو �إىل حدوث انقطاع يف االت�صاالت
وت�شوي�ش على �سفينة ماريان ،والتي على متنها الرئي�س التون�سي ال�سابق املن�صف املرزوقي
والنائب يف الكني�ست با�سل غطا�س .ودعا عبدو ال�سويد للتدخل العاجل ل�ضمان �سالمة ركاب
ال�سفينة ماريان التي حتمل علمها.186
• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن ر�سالة املت�ضامنني
على �أ�سطول احلرية  3قد و�صلت غزة ،و�إنه حقق �أهدافه املهمة بالرغم من اعرتا�ضه،
وك�شف وجه االحتالل و�أعاد ح�صار غزة �إىل الواجهة .وندد هنية بـ“القر�صنة ال�صهيونية”

باال�ستيالء على �أ�سطول احلرية .1873

251

اليوميات الفل�سطينية
• �أعلن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �أن املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي امل�صغر
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (الكابينيت)  Cabinetق َّرر �إقامة �سياج �أمني فا�صل يبلغ طوله
ثالثني كيلومرتا ً على امتداد احلدود الإ�رسائيلية الأردنية ،اعتبارا ً من مدينة �إيالت وحتى
مطار متناع .و�أكد نتنياهو �أن ال�سياج �سيقام داخل الأرا�ضي الإ�رسائيلية ولن مي�س ب�سيادة
الأردن �أو بامل�صالح القومية للمملكة.188
• وقعت احلكومة الفل�سطينية  11اتفاقية مع احلكومة الإيطالية ،وذلك خالل اجتماع اللجنة
الوزارية الفل�سطينية الإيطالية امل�شرتكة ،يف مقر وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية برام اهلل.189

• دعت حركة حما�س يف بيان لها ،لإعادة �صياغة تقرير اللجنة امل�ستقلة لتق�صي احلقائق
التابعة ملجل�س حقوق الإن�سان حول العدوان الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة �صيف
 .2014وطالبت بالإدانة ال�رصيحة والوا�ضحة لالحتالل ملنعه اللجنة من الو�صول �إىل م�رسح
اجلرمية ملعاينته و�إجراء التحقيق املهني والقانوين ال�سليم .وو�ضعت احلركة  21مالحظة
فنية على التقرير ،م�شرية �إىل �أنها “مالحظات �أولية حلني احل�صول على الرتجمة العربية
الر�سمية للتقرير التف�صيلي والنتائج التي يتو�صل �إليها جمل�س حقوق الإن�سان باخل�صو�ص،
من �أجل الرد على كافة البنود وفقا ً للأ�صول”.190
• قالت حركة حما�س �إن م�شاورات ت�شكيل حكومة وحدة وطنية “مل تبد�أ بعد حتى يتم احلكم
عليها” ،متهمة حركة فتح مبحاولة فر�ض �إمالءاتها والتفرد يف هذا الأمر .وذكر الناطق با�سم
احلركة �سامي �أبو زهري ،يف بيان �صحفي� ،أن “كل ما جرى حتى الآن هو بع�ض االت�صاالت
التي حاولت فتح من خاللها فر�ض �إمالءاتها ،انطالقا ً من �أوهامها اخلاطئة ب�أنها متلك ال�شعب
الفل�سطيني ،ومن حقها �أن تقرر منفردة ما ت�شاء يف ال�ش�أن الفل�سطيني”.191
• �أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد �أن امل�شاورات مع حركة حما�س لت�شكيل
حكومة الوحدة و�صلت �إىل طريق م�سدود حتى الآن .و�أكد الأحمد �أن كل الف�صائل موافقة
على ت�شكيل احلكومة .وقال الأحمد �إن مواقف حما�س تعك�س عدم جديتها بت�شكيل حكومة
الوحدة.192
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون “�إن �إ�رسائيل ال جتري مفاو�ضات �سيا�سية مع
حركة حما�س” ،مو�ضحا ً �أن التن�سيق معها حول �إعادة �إعمار قطاع غزة يجري عرب الأمم
املتحدة� ،أو ال�سلطة الفل�سطينية .كما نفى وجود �أي مفاو�ضات مع حما�س حول الإفراج عن
الأ�رسى.193
• ك�شف وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون النقاب عن �أن حكومته ت�شرتط تقدمي امل�ساعدات
الطبية للم�سلحني ال�سوريني ،بامتناعهم عن امل�سا�س بالدروز يف جنوب �سورية.194
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• ح ّذرت �شبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية من خطورة الأو�ضاع الإن�سانية يف قطاع غزة،
بعد م�ضي عام على احلرب الإ�رسائيلية ،وا�صف ًة �إياها بـ”امل�أ�ساوية” .وقال خليل �أبو �شمالة،
رئي�س ال�شبكة ،ومدير مركز ال�ضمري حلقوق الإن�سان“ ،الأو�ضاع الإن�سانية يف قطاع
غزة تتدهور ب�شكل مت�سارع وغري م�سبوق ،على كافة الأ�صعدة ،نتيجة تداعيات احلرب
الإ�رسائيلية الأخرية واحل�صار املتوا�صل”.195

•	�أعلنت وكالة الأونروا �أن  %85من �إجمايل عدد موظفيها الدوليني البالغ عددهم  137موظفاً،
والذين يعملون بعقود ق�صرية الأجل �سينف�صلون عن العمل وفق عملية تتم على مراحل
وت�ستمر حتى نهاية �أيلول� /سبتمرب .1962015

الق�سام – جمموعات مروان القوا�سمة وعامر �أبو عي�شة م�س�ؤوليتها عن عملية
•	�أعلنت كتائب ّ
�إطالق النار على �سيارة للجنود ال�صهاينة قرب مفرق “�شيفوت راحيل” بني مدينتي نابل�س

ورام اهلل ،و�أ�سفرت عن مقتل جندي �إ�رسائيلي و�إ�صابة ثالثة �آخرين.197

• وقع الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما قانون يفر�ض على الواليات املتحدة االعرتا�ض على
الدول وال�رشكات الأجنبية التي تنتهج مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية امل�صنوعة يف امل�ستعمرات
�أو مقاطعة “�إ�رسائيل”.198

الثالثاء2015/6/30 ،

•	�أعلم رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية،
�أنه كلف رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل ب�إجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني،
“مبا يف�سح املجال �أمامها للقيام مب�س�ؤولياتها الوطنية يف املناطق الفل�سطينية كافة”.199

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق “نريد حكومة من خالل توافق
وطني جامع ،و�إذا كان من برنامج �سيا�سي مطروح فوثيقة الوفاق الوطني كافية لأن تكون
برناجما ً �سيا�سيا ً جامعا ً �إذ وقع عليها اجلميع” .وقال بعد لقائه رئي�س املجل�س النيابي اللبناين
نبيه بري“ :توافقنا على ح ّل امل�شاكل يف املخيمات الفل�سطينية ،حيث الو�ضع الأمني غري
م�ستقر جزئياً ،عن طريق احلوار والبعد عن ا�ستخدام ال�سالح والعنف”.200

• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية� ،إن �شهر رم�ضان احلايل
�سي�شهد بداية احل�صاد لبطوالت املقاومة وكتائب الق�سام التي ا�ستب�سلت يف الدفاع عن غزة
خالل العدوان ال�صهيوين الأخري .وك�شف هنية عن �أن القوى التي �أخذت قرار احلرب �ض ّد
غزة خالل �صيف  ،2014قررت االنفتاح على حركته وقطاع غزة.201
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• قالت الإذاعة الإ�رسائيلية العامة�“ :أعادت ال�سلطة [الفل�سطينية] �إىل �إ�رسائيل � 231إ�رسائيليا ً
دخلوا املناطق الفل�سطينية عن طريق اخلط�أ �أو بدون الت�صاريح الالزمة” .ولفتت الإذاعة
النظر �إىل �أن “التن�سيق الأمني بني �إ�رسائيل وال�سلطة الفل�سطينية يجري على قدم و�ساق”.202
• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن حماوالت تنفيذ العمليات �ض ّد �إ�رسائيليني
ال تتوقف للحظة ،و�أن ال�شاباك واجلي�ش الإ�رسائيلي �أحبطا ع�رشات العمليات منذ مطلع
 ،2015و�أكرث من مئتي حماولة منذ مطلع  .2014وبح�سب نتنياهو ف�إن “حقيقة عدم �إدانة
ال�سلطة الفل�سطينية لهذه العمليات يجب �أال يقلق �إ�رسائيل فح�سب ،و�إمنا املجتمع الدويل
كله”.203
• اتهم وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون ال�سلطة الفل�سطينية بالتحري�ض ،و�أن ذلك �أدى
�إىل �ش ّن عمليات م�سلحة �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية ،و�أنه ّ
مت �إخراج هذه العمليات �إىل حيز التنفيذ
بوا�سطة تنظيم حما�س يف تركيا .وادعى يعلون �أن حما�س تنقل �أمواالً �إىل ال�ضفة الغربية ،و�أن
هذه الأموال م�صدرها �إيران ,من �أجل تنفيذ عمليات.204
• نفت م�صادر ر�سمية �أردنية �صحة ما ن�رش يف ال�صحافة الإ�رسائيلية حول وجود مباحثات
�أردنية �إ�رسائيلية “لإعادة فتح م�ساجد احلرم القد�سي وامل�سجد الأق�صى للإ�رسائيليني
وال�سياح”.205
• قررت كني�سة امل�سيح املتحدة ) United Church of Christ (UCCيف الواليات املتحدة
مقاطعة ال�رشكات التي تقدم خدمات� ،أو لديها عالقات جتارية مع امل�ستعمرات الإ�رسائيلية.
وقرر املجمع الكن�سي العام لكني�سة امل�سيح املتحدة يف اجتماع عقد يف مدينة كليفالند يف والية
�أوهايو� ،سحب اال�ستثمارات من ال�رشكات التي تعمل يف املناطق املحتلة �سنة  .1967و�أيد قرار
املقاطعة  508مندوبني ،مقابل معار�ضة  ،124وامتناع  38عن الت�صويت.206
• تو�صلت �رشكة �أوراجن الفرن�سية لالت�صاالت �إىل اتفاق مع �رشكة بارترن الإ�رسائيلية
ال�ستعادة عالمتها التجارية ،بح�سب ما �أعلنت يف بيان لها ،يف �إطار �سعيها لإنهاء خالف
دبلوما�سي بعد اتهامها بالر�ضوخ ل�ضغوط على �صلة بحملة مقاطعة “�إ�رسائيل” .و�ستدفع
�أوراجن نحو  90مليون يورو (نحو  100مليون دوالر �أمريكي) ال�ستعادة ال�سيطرة املبا�رشة
على عالمتها التجارية يف “�إ�رسائيل” يف غ�ضون عامني ،والتي كانت بارترن ت�ستخدمها
مبوجب عقد ترخي�ص ي�ستمر حتى .2072025
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