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الأربعاء:2015/7/1 ،
• �أبلغ الرئي�س حممود عبا�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أنه قرر تنحية
يا�رس عبد ربه من �أمانة �رس اللجنة التنفيذية للمنظمة ب�سبب “تق�صريه يف �أداء مهامه”.1
• ر�أت حركة حما�س يف قرار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س تكليف رامي احلمد اهلل
ب�إجراء تعديل وزاري على احلكومة “انقالبا ً على اتفاق امل�صاحلة” .وقال الناطق با�سم
احلركة �سامي �أبو زهري “�إن احلركة ترف�ض قرار عبا�س ب�إجراء تعديالت وزارية غري
متوافق عليها”.2
• �أعلنت م�صادر �إ�رسائيلية عن قيام جهاز ال�شاباك بالتعاون مع اجلي�ش وال�رشطة الإ�رسائيليني
باعتقال �شبكة يبلغ عددها �أربعني فل�سطينياً ،تابعة حلركة حما�س يف منطقة نابل�س خالل
ال�شهرين املا�ضيني.3
• قال رئي�س ال�شاباك يورام كوهني � Yoram Cohenإن ارتفاعا ً �سنويا ً بن�سبة  %50طر�أ على
عدد ما �سماه “عمليات الإرهاب ال�شعبي” �ض ّد “�إ�رسائيل” منذ �سنة  .2012وقال �إن عدد
العمليات بلغ  683عملية يف  ،2011مقابل  1,834عملية يف  ،2014م�شريا ً �إىل �أن القفزة الكبرية
حدثت خالل احلرب على غزة .وح�سب �أقواله ،فقد جرى يف � 2014إحباط نحو  130خلية،
غالبيتها من حما�س.4
• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن “الإرهاب يدقّ على حدودنا ،وداع�ش
لي�س فقط قبالة ه�ضبة اجلوالن ،و�إمنا �أي�ضا ً يف م�رص وقرب رفح� ،أي على طول حدودنا”.
و�أ�ضاف نتنياهو “�إننا �رشكاء مع م�رص ومع دول كثرية �أخرى يف ال�رشق الأو�سط ويف
العامل يف الن�ضال �ض ّد الإرهاب الإ�سالمي املتط ِّرف” ،كما و�أ�ضاف �أن �إيران وتنظيم الدولة
الإ�سالمية وحركة حما�س هي التي ترعى “الإرهاب”.5
• �أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي ،ت�أ�سي�س كتيبة خا�صة با�سم “�أ�سود الأردن” (�أريوت هريدين)
 Oriot Heerdenحلماية حدودها مع اململكة الها�شمية.6

• قالت وزارة اخلارجية الأمريكية ،يف بيان لها� ،إنها لن تت�صدى حلمالت مقاطعة امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية املحتلة حيث �أن “هناك فرقا ً بني �إ�رسائيل والأرا�ضي املحتلة”.
وقال الناطق با�سمها جون كريبي � John Kirbyإن مواقف الإدارات الأمريكية املتعاقبة
وا�ضح وهو �أن اال�ستيطان غري �رشعي.7
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• قال املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان �إن عملية ا�ستيالء البحرية الإ�رسائيلية على
�سفينة ماريان ال�سويدية يف املياه الدولية بالبحر املتو�سط ،واالعتداء بال�صعق على �أفراد
طاقمها ،ميثل �صورة من �صور الغطر�سة الإ�رسائيلية ،التي ال تكرتث بالقانون الدويل
ومعاهداته ،وال تلقي باالً حلقوق الإن�سان .ودعا املر�صد “�إ�رسائيل” �إىل الإفراج الفوري عن
الن�شطاء امل�ساملني الذين قدموا �إىل غزة لتقدمي امل�ساعدة الإن�سانية.8
• �أمر رئي�س بلدية االحتالل يف القد�س نري بركات مب�صادرة  600دومن ( 0.6كم )2من �أرا�ضي
بلدة العي�سوية �شمال القد�س “ب�شكل م�ؤقت لأغرا�ض الب�ستنة”.9

اخلمي�س2015/7/2 ،

• ر�أى رئي�س الهيئة ال�سيا�سية والأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عامو�س جلعاد الرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ب�أنه “الزعيم القوي” ،الذي يبذل ق�صارى جهده يف حماربة
“الإرهاب الديني” .وقال جلعاد ،يف مقابلة مع موقع واال العربي�“ ،إن داع�ش يرغب يف طرد
حما�س من غزة؛ لأنه يعترب حما�س منظمة معتدلة” ،لكنه عاد وقال �إن “حما�س غري منزعجة
من التعاون مع داع�ش ،لأن لهما �أعداء م�شرتكني”.10
• رف�ض القيادي يف حركة حما�س زياد الظاظا ما زعمته �صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية حول
عالقة احلركة مب�سلحي “والية �سيناء” التابعة لتنظيم الدولة الإ�سالمية .و�أكد الظاظا �أن
حركته “ال عالقة لها وال تتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لأي دولة عربية �أو �إ�سالمية يف العامل ،ال
�سلبا ً وال �إيجابا ً”.11
• قال وزير االقت�صاد الإ�رسائيلي �أرييه درعي ،للإذاعة الإ�رسائيلية العامة“ :يف �أعقاب
االعتداءات الإرهابية �ض ّد قوات الأمن امل�رصية يف �سيناء ،يجب على �إ�رسائيل والدول العربية
املعتدلة ت�شكيل حتالف ملحاربة الإرهاب الإ�سالمي” .و�أ�ضاف قائالً“ :من احلري مب�رص
والأردن ودول اخلليج املعتدلة� ،أن تدرك �رضورة التعاون مع �إ�رسائيل يف هذا املجال”.12
• ذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإ�رسائيلي �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي قرر املوافقة على كل طلبات
م�رص بتعزيز قواتها يف �شبه جزيرة �سيناء ،بعد قيام م�سلحني على �صلة بتنظيم داع�ش ب�شن
هجمات على القوات امل�رصية �شمال �سيناء.13

• ذكر تقرير �إح�صائي �أ�صدره مركز �أحرار للأ�رسى وحقوق الإن�سان� ،أن  22فل�سطينيا ً
ا�ست�شهدوا واعتقل � 2,456آخرين على الأقل خالل الن�صف الأول من العام اجلاري يف القد�س
وال�ضفة وقطاع غزة و�أرا�ضي  .48وجاء يف التقرير �أن الن�صيب الأكرب من االعتقاالت كان يف
القد�س ،حيث بلغ عدد املعتقلني منها  752فل�سطينياً ،تتبعها اخلليل بـ  538معتقالً.14
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• ذكرت �صحيفة ذا �إندبندنت  The Independentالربيطانية �أنها اطلعت على تقرير جاء فيه
�أنه ّ
مت �إبرام �صفقة لبيع �أ�سلحة بريطانية لـ”�إ�رسائيل” بقيمة �أربعة ماليني جنيه �إ�سرتليني
(نحو  6.26مليون دوالر) ،خالل �أ�سابيع من العدوان على قطاع غزة يف �صيف  ،2014بالرغم
من �إمكانية ا�ستعمالها �ض ّد املدنيني بغزة .وقد متت املوافقة على ت�صدير ع�رشات ال�شحنات
الع�سكرية مبا فيها قطع غيار لطائرات بال طيار و�صواريخ جو �أر�ض ،بعد العدوان.15
اجلمعة2015/7/3 ،

•	�أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن التعديالت الوزارية على
حكومة التوافق فاقدة لل�رشعية .وقال �أبو مرزوق ،خالل مقابلة تلفزيونية مع قناة القد�س
الف�ضائية� ،إن �أي تعديل على احلكومة يجب �أن يت ّم الرجوع فيه حلما�س ،و”ال اعرتاف
باحلكومة طاملا مل تتم ا�ست�شارتنا”.16
• قال الناطق با�سم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان ال�ضمريي �إن الع�رشات من حركة حما�س يف
ال�ضفة اعتقلوا ،و�أ�ضاف قائالً“ :ال نعتربها حملة ..هاي م�س�ؤوليتنا الوطنية للحفاظ على
ال�سلم الأهلي واال�ستقرار الداخلي واحلفاظ على �أمن بلدنا من �أي �أيد ٍ عابثة تريد �أن جتر
مدننا وقرانا وفل�سطني بالكامل �إىل الدمار ...نحن لن ن�سمح لأحد حتت �أي �شعار كان �أن
يعمل هدنة يف غزة وفو�ضى يف ال�ضفة”.17
• حذرت حركة حما�س من تداعيات ما و�صفته بـ”حملة االعتقاالت امل�سعورة واملمار�سات
الال وطنية” التي ا�ستهدفت �أكرث من مئة من م�ؤيديها وعنا�رصها يف ال�ضفة الغربية .ور�أت
احلركة يف هذه احلملة “امل�سعورة” ت�صعيدا ً خطريا ً يق ّو�ض جهود امل�صاحلة ويهدف �إىل حتقيق
التعاون الأمني بني �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية مع االحتالل ال�صهيوين ل�رضب بنية املقاومة
وت�صفيتها .و�أكد الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري �أن ممار�سات هذه الأجهزة ،التي
و�صفها بـ”العميلة” ،لن تفلح يف ك�رس �شوكة حركة حما�س� ،أو �إ�ضعاف م�رشوع املقاومة.18
• و ّقع وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان مفيد احل�ساينة عطاءات بناء لعدد من امل�شاريع
احلكومية ب�أكرث من  200مليون �شيكل (نحو  52.8مليون دوالر) للمحافظات ال�شمالية
(ال�ضفة الغربية) .وت�شمل العطاءات م�شاريع ل�صالح وزارتي الرتبية والتعليم وال�صحة،
وم�شاريع ت�أهيل مرافق حكومية �أخرى.19
• اقرتح نائب وزير الدفاع الإ�رسائيلي �إيلي بن دهان � Eli Ben-Dahanإبعاد منفذي العمليات
الفل�سطينيني و�أفراد عائالتهم من الدرجة ا لأوىل ،من فل�سطني املحتلة� ،إىل ا لأبد .وقال
بن دهان ،يف حديث مع الإذاعة الإ�رسائيلية� ،إنه طلب من وزيرة العدل �إيليت �شاكيد درا�سة
هذا االقرتاح.20
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• تبنى جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة يف جنيف تقرير جلنة تق�صي احلقائق ب�ش�أن
العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة �صيف  .2014ونال القرار الذي اقرتحته باك�ستان ت�أييد
 45دولة ،من بينها فرن�سا و�أملانيا وبريطانيا ،يف حني عار�ضته الواليات املتحدة ،كما امتنعت
خم�س دول عن الت�صويت من بينها الهند وكينيا.21

ال�سبت2015/7/4 ،

• ا�ستنكرت حركة حما�س اتهامات وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي لها بالتورط يف
الهجمات التي ا�ستهدفت قوات اجلي�ش وال�رشطة امل�رصية ،يف حمافظة �شمال �سيناء ،الأربعاء
 .2015/7/1وقال �سامي �أبو زهري ،املتحدث الر�سمي با�سم احلركة ،يف بيان له� ،إن “اتهامات
املالكي ادعاءات كاذبة ال �أ�سا�س لها من ال�صحة” ،و�إنها ت�رصيحات “فئوية”.
كما نفت كتائب الق�سام �أي عالقة لها بالهجمات ،وقال �أبو عبيدة ،املتحدث الر�سمي با�سم
كتائب الق�سام ،يف ت�رصيح له�“ ،إن جهتنا ومق�صدنا هي فل�سطني املحتلة ،ال غريها ،و�أجندتنا
داخلها”.
	�إال �أن وزارة اخلارجية الفل�سطينية نفت ما ن�سب �إىل الوزير ريا�ض املالكي من ت�رصيحات
حول �أحداث �سيناء ودور حركة حما�س فيها.22

•	�أ�صدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س قرارا ً بتكليف �صائب عريقات قائما ً ب�أعمال
�أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية.23

• هاجم رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني
نتنياهو وحكومته ،التي قال �إنها لن ت�ستطيع البقاء حتى نهاية العام احلايل .وقال ليربمان �إن
“اندالع حرب جديدة يف قطاع غزة هي م�س�ألة وقت لي�س � ّإل� ،إ�رسائيل الآن مرتبطة بحما�س يف
الوقت الذي كانت فيه حما�س مرتبطة ب�إ�رسائيل”.24

الأحد2015/7/5 ،

• اتهمت حركة حما�س ،يف بيان لها� ،أجهزة الأمن الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية باالعتداء على
ع�رشات املواطنني و�أهايل معتقلني �سيا�سيني خالل اعت�صام ُن ّظم برام اهلل رف�ضا ً لالعتقال
ال�سيا�سي.25

• قال ع�ضو اللجنة املركزية يف حركة فتح عزام الأحمد“ :ال م�صلحة لنا يف التحري�ض على
حما�س يف م�رص ،ونحن نعترب �أي فل�سطيني �سواء كان فردا ً �أو ف�صيالً يتدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية لأي دولة ،نعترب ذلك �ض ّد امل�صلحة الوطنية الفل�سطينية ،ونحن نثق بال�سلطات
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امل�رصية التي جتري حتقيقاتها يف هذه اجلرائم �أن تقول كلمتها .ومل ي�صدر �أي اتهام منا يف
حركة فتح �أو يف منظمة التحرير الفل�سطينية �أو يف ال�سلطة حلركة حما�س ب�أنها متورطة يف
�أحداث �سيناء” .و�أ�ضاف الأحمد“ :غزة جزء من فل�سطني وكل ما يجري فيها ب�أدق تفا�صيله
يهمنا ونتابعه”.26

• قال اجلي�ش الإ�رسائيلي يف بيان له� ،إن  322جنديا ً ممن �شاركوا يف العدوان الأخري على قطاع
غزة �أ�صيبوا ب�إعاقة دائمة .واعرتف اجلي�ش يف بيانه ب�أن  177جنديا ً من امل�صابني� ،أ�صبحوا

معاقني بدرجة �إعاقة �أكرث من  ،%20يف حني ّ
مت االعرتاف ب�إ�صابة  8جنود ب�إعاقات كاملة
و�صلت ن�سبتها �إىل  .%100كذلك �أعطي  72جنديا ً ن�سب �إعاقة ما بني  ،%19–10و 73جنديا ً
بن�سبة و�صلت �إىل  ،%9بينما ما زالت طلبات �أخرى لت�صنيفها بالإعاقة قيد الدرا�سة.27

• دعا وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ال�سابق �أفيجدور ليربمان �إىل تعزيز التعاون بني “�إ�رسائيل”

وم�رص ودعم الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ومنحه كافة الإمكانيات يف ما و�صفها
بحربه على “الإرهاب” يف �سيناء ،كما �أكد �أنه من املحظور على “�إ�رسائيل” التورط يف �سيناء.28

• �صادقت جلنة التخطيط والبناء املحلية يف بلدية االحتالل يف القد�س على م�سار جديد ل�سكة
القطار اخلفيف ،ي�شق �شمال املدينة �إىل جنوبها ويربط بني م�ستعمرة جيلو جنوبا ً وبني
منطقة جبل امل�شارف �شمال القد�س املحتلة ،كما مير ب�أحياء ا�ستيطانية يف القد�س املحتلة بطول
 19.6كم ،بالإ�ضافة �إىل امل�صادقة على خط فرعي بطول  3كم ي�صل �إىل املنطقة ال�صناعية يف
م�ستعمرة تلبيوت ،مع وجود درا�سة لإ�ضافة تفرع �آخر ي�صل �إىل م�ستعمرة املاحلة غرب
جنوبي القد�س.29

•	�أ�صدر مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية تقريره
الن�صفي حول االنتهاكات الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�سطيني خالل الن�صف الأول من
�سنة  .2015وذكر �أن عدد �شهداء الن�صف الأول من ال�سنة بلغ � 23شهيداً ،وعدد املعتقلني
كان �أكرث من  .2,156وبلغ عدد املباين التي ّ
مت هدمها يف القد�س والأغوار واملناطق امل�صنفة ج
نحو  131مبنى ،و 40برك�ساً ،بالإ�ضافة �إىل عدد من �آبار املياه .كما اقتلعت جرافات االحتالل
وامل�ستوطنني ما يزيد عن � 9,440شجرة يف ال�ضفة الغربية.30

• ك�شف م�س�ؤولون �إ�رسائيليون �أن الهند ُت ِع ُد م�رشوعا ً مع “�إ�رسائيل” لتطوير �صواريخ
ومنظومة دفاعية .و�شدد امل�س�ؤولون �أن امتناع الهند عن الت�صويت يف جمل�س حقوق الإن�سان
�ض ّد ممار�سات “�إ�رسائيل”ُ ،ي َع ُّد “نقطة حتول دراماتيكية وتاريخية” يف العالقات بني
الدولتني.31
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الإثنني2015/7/6 ،

• تعهد ك ّل من رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ووزير الدفاع مو�شيه يعلون ب�إعادة
جثث اجلنديني املختط َفني ،يف قطاع غزة� ،شا�ؤول �آرون وهدار غولدن للدفن يف “�إ�رسائيل”.32
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد �إن “خطوات �إنهاء االنق�سام الفل�سطيني
و�صلت �إىل طريق م�سدود ب�سبب �رشوط حركة حما�س وعراقيلها �أمام ت�شكيل حكومة وحدة
وطنية” .و�أ�شار الأحمد �إىل �أن “امل�شاورات توقفت ،بني اللجنة امل�شكلة من اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير للحوار مع حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،حول ت�شكيل حكومة الوحدة
الوطنية”.33
• ا�ستنكر حتالف ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف لبنان حملة االعتقاالت التي ت�شنها �أجهزة
�أمن ال�سلطة يف ال�ضفة الغربية ،والتي طالت اعتقال قيادات وكوادر وعنا�رص من حركة
حما�س وف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،وعددا ً من الأ�رسى املحررين .ور�أى التحالف ،يف بيان
�صحفي� ،أن هذه االعتقاالت متثل طعنة لل�شعب الفل�سطيني ومقاومته ،وتقدم خدمة جمانية
لالحتالل.34
• قال مفيد احل�ساينة ،وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني�“ ،إن �إ�رسائيل وافقت
على �إدخال مواد البناء الالزمة لإعادة �إعمار  663وحدة �سكنية تهدمت كليا ً خالل احلرب
الأخرية على قطاع غزة� ،صيف العام املا�ضي” .و�أو�ضح احل�ساينة �أن ال�سلطات الفل�سطينية
والإ�رسائيلية ومكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�شاريع تو�صلت التفاق حول �آلية �إدخال مواد
البناء ،دون �أن يك�شف طبيعة هذا االتفاق.35
• �صادق وزير الداخلية الإ�رسائيلي �سيلفان �شالوم على خطة بلورتها �سلطة ت�سجيل النفو�س
والهجرة وتق�ضي بت�شغيل  1,500م�ستخدم من الأردن يف جمال الفندقة يف مدينة �إيالت.
ومبوجب هذه اخلطة �سيح�صل امل�ستخدمون الأردنيون على ت�أ�شرية دخول يومية �إىل �إيالت،
على �أن يعودوا �إىل منازلهم يف الأردن بعد انتهاء يوم عملهم.36
• قرر رئي�س هيئة الأركان الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت ت�شكيل وحدة كوماندوز جديدة حتت
قيادة لواء االحتياط ل�سالح املظليني.37
•	�أكد رئي�س اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار النائب جمال اخل�رضي� ،أن قطاع غزة يدخل
عامه الثاين فيما �إعمار ما دمرته “�إ�رسائيل” خالل العدوان يف �صيف  2014مل يبد�أ بعد،
و�آالف الوحدات والتجمعات ال�سكنية ما زالت ركاما ً ودماراً .و�أ�شار اخل�رضي �إىل �أن �أكرث من
 %70ما يزالون يعي�شون حتت خط الفقر ،و�أن معدل البطالة و�صل �إىل  ،%50و�أن  %80من
م�صانع غزة متعطلة ب�شكل كلي �أو جزئي.38
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• تبنى جمل�سا النواب التابعان لواليتي بن�سلفانيا ونيويورك الأمريكيتني قوانني حتظر ن�شاط
منظمة املقاطعة الدولية �ض ّد “�إ�رسائيل” املعروفة اخت�صارا ً بـ”بي دي �أ�س”.39
الثالثاء2015/7/7 ،

• دعا خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،العامل �إىل و�ضع ح ّد مل�أ�ساة قطاع
غزة و�إنهاء احل�صار ،وك�شف عن لقاءات مع �أطراف �أوروبية ودولية ،جرى بع�ضها يف
العا�صمة ال َق َطرية الدوحة ،بهدف دفع جهود �إعمار القطاع .ونفى م�شعل وجود حتركات
من حما�س باجتاه هدنة طويلة الأمد مع االحتالل ،وقال �إن حما�س مل تطرح �أي م�رشوع
�سيا�سي� ،أو هدنة طويلة املدى ،و�إن اجلهود التي تتم هي من �أجل تثبيت وقف �إطالق النار
الذي جرى يف �صيف .2014
وقال م�شعل �إن �أجندة حما�س يف ال�ضفة الغربية تكمن يف تثبيت ال�شعب الفل�سطيني،
وتعزيز �صموده ،واحلفاظ على الوحدة الوطنية ،ومقاومة االحتالل .وحثّ م�شعل حركة
فتح وال�سلطة الفل�سطينية على الإ�رساع بخطوات امل�صاحلة ،م�ؤكدا ً �أن اال�ستقواء بالعامل
اخلارجي �أو انتظار املتغريات الإقليمية غري مقبول ،ولن يحقق امل�صاحلة ،واملطلوب �رشاكة
يف قرار احلرب وال�سلم.40
• قال ريا�ض املالكي ،وزير اخلارجية الفل�سطيني� ،إن فرن�سا تراجعت عن مبادرتها ال�سيا�سية
الرامية �إىل تقدمي م�رشوع قرار �إىل جمل�س الأمن لإعادة �إحياء العملية ال�سيا�سية بني
الفل�سطينيني و”�إ�رسائيل” و�إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي ،مرجحا ً �أن يكون ال�سبب �ضغوطا ً
�أمريكية و�إ�رسائيلية.41
• قال الأمني العام حلركة املبادرة الوطنية الفل�سطينية ،م�صطفى الربغوثي� ،إن قطاع غزة
ما زال ينتظر �إعادة الإعمار“ ،بعد �أن ات�ضح �أن م�ؤمتر �إعادة الإعمار مل يكن �سوى خدعة
كبرية”.42
• قالت حركة حما�س �إن حملة االعتقاالت التي متار�سها ال�سلطة �ض ّد كوادر و�أبناء احلركة
يف ال�ضفة الغربية ،ت�أتي يف �سياق م�رشوع منظم يهدف �إىل ا�ستئ�صالها وت�صفية م�رشوع
املقاومة ،وتركيع ال�شعب الفل�سطيني خدمة لأمن االحتالل ،وجت�سيدا ً للتعاون الأمني.
وذكرت احلركة ،يف بيان لها� ،أنه منذ الثاين من متوز /يوليو ّ
مت اعتقال ما يزيد عن املئتي
معتقل .و�أ�شارت احلركة �إىل �أن معظم املعتقلني يتعر�ضون لعمليات تعذيب قا�سية.43
• �أطلق ع�صام �صالح ،القيادي ال�سلفي املقرب من تنظيم “جي�ش الإ�سالم” يف قطاع غزة،
مبادرة حلل الأزمة بني املجموعات “ال�سلفية” من جهة وحركة حما�س من جهة �أخرى .وقال
269

اليوميات الفل�سطينية
�صالح ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقده يف غزة� ،إنه ّ
مت ت�شكيل جلنة و�ساطة بني الطرفني “لتحكيم
العقل وال�رشيعة”.44
• �صادقت الهيئة العامة للكني�ست الإ�رسائيلي على �إجراءات لت�رسيع �س ّن قانون “التغذية
الق�رسية” للأ�رسى الفل�سطينيني امل�رضبني عن الطعام ،و�أ ّيد  53ع�ضو كني�ست م�رشوع
القانون ،وعار�ضه  50ع�ضوا ً.45
•	�أبلغت املحكمة العليا الإ�رسائيلية رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �أنه ال ميكنه
تويل من�صب وزاري �إىل جانب من�صبه كرئي�س للحكومة.46
ن�ص االتفاق الذي وقعته مع دولة
• رف�ضت دولة الفاتيكان طلبا ً �إ�رسائيليا ً للح�صول على ّ
فل�سطني ،خالل حزيران /يونيو .472015
• قال روبرت بايرب  ،Robert Piperمن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
التابع للأمم املتحدة� ،إن “الفل�سطينيني يف غزة بحاجة �إىل االنت�شال من هذه الدورة امل�ستدامة
من الأزمة” .و�أعرب بايرب عن “القلق امل�ستمر ب�ش�أن ا�ستمرار �صعوبة الو�ضع الإن�ساين
وبطء وترية �إعادة الإعمار يف قطاع غزة”.48
الأربعاء2015/7/8 ،
•

•

•

•

ك�شف رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل عن �أن “�إ�رسائيل” طلبت من
حما�س ،عرب و�سيط �أوروبي ،الإفراج عن جنديني وجثتني لديها منذ العدوان على قطاع غزة
�صيف  .2014و�أفاد م�شعل �أنّ حما�س امتنعت عن تقدمي �أي ر ّد على هذا املو�ضوع ،و�أبلغت
الو�سيط �أنها لن تبد�أ �أي �شكل من التفاو�ض يف �ش�أن ما لديها من �أ�رسى �إ�رسائيليني ،وب�ش�أن
عددهم و�أحوالهم ،موتى كانوا �أم �أحياء� ،أو تقدمي �أي معلومة يف هذا اخل�صو�ص ،قبل �أن
تفرج “�إ�رسائيل” عن �أ�رسى فل�سطينيني حتتجزهم ،بعد �أن ّ
مت الإفراج عنهم مبوجب �صفقة
�شاليط.49
رفعت حمكمة العدل العليا الفل�سطينية احلجز على �أموال م�ؤ�س�سة “فل�سطني الغد” ،التي
ير�أ�سها رئي�س الوزراء ال�سابق �سالم فيا�ض ،وذلك بعد نحو �أ�سبوعني على قرار النائب العام
الفل�سطيني باحلجز على �أموال امل�ؤ�س�سة ب�شبهة ا�ستخدام املال ال�سيا�سي.50
ردت حمكمة اال�ستئناف الفل�سطينية طلب اال�ستئناف املقدم من النيابة العامة ،و�صادقت على
قرار حمكمة الف�ساد التي ر�أت �أن حماكمة النائب حممد دحالن غري �صحيحة ،لأنه ما يزال
يتمتع باحل�صانة كونه نائبا ً يف املجل�س الت�رشيعي.51
قالت كتائب الق�سام ،يف ر�سالة وجهت �إىل االحتالل الإ�رسائيلي“ ،على ال�صديق قبل العدو �أن
يعلم �أن �أوراقَ معركة الع�صف امل�أكول وا�ستحقاقاتِها ال تزال مفتوحة ،وعلى ر�أ�سها ملف
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الأ�رسى” .وك�شف �أبو عبيدة ،الناطق با�سم الق�سام ،عن دخول �صاروخني جديدين للخدمة
الع�سكرية لدى الق�سام ،يحمل الأول الرمز “�أ�س �أت�ش”  SHتيمنا ً بال�شهيد حممد �أبو �شمالة،
يف حني يحمل الآخر الرمز “�أي”  Aتيمنا ً بال�شهيد رائد العطار ،م�شريا ً �إىل �أن ال�صاروخني
“يحمالن موا�صفات متطورة”.52
• قال مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات �إن �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت  139امر�أة
وفتاة فل�سطينية يف الأ�شهر ال�ست الأوىل من �سنة .532015
• قال املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول �إنه بعد مرور عام على العدوان املدمر على
القطاع “ف�إن الأ�سباب اجلذرية للنزاع ال تزال غري معاجلة” .وقال كرينبول ،يف بيان �صحفي،
�إن “الي�أ�س والعوز واحلرمان من الكرامة ،الناجتة من احلرب التي دارت يف العام املا�ضي وعن
احل�صار� ،أ�صبحت واقع احلياة بالن�سبة للأ�شخا�ص العاديني يف غزة”.54

• ك�شفت احلركة العاملية للدفاع عن �أطفال فل�سطني عن �أن “�إ�رسائيل” قتلت  164طفالً
وبي
با�ستخدام الطائرات من دون طيار ،خالل عدوانها على قطاع غزة يف �صيف ّ .2014
مدير عام احلركة خالد قزمار �أن  535طفالً من �أ�صل ُ 547قتلوا ب�شكل مبا�رش جراء الهجمات
الإ�رسائيلية ،بلغت �أعمار نحو  %68منهم  12عاما ً �أو �أقل.55
• قالت منظمة �أوك�سفام الدولية �إن م�ستقبالً مظلما ً ينتظر الأجيال القادمة يف قطاع غزة يف ظ ّل
الأو�ضاع ال�سائدة بعد مرور عام على عدوان الإ�رسائيلي .وبينت املنظمة ،يف بيان �صحفي
لها� ،أنه مل يبذل من اجلهود �إال القليل ملنع حدوث مواجهة �أخرى ،ول�ضمان حدوث التنمية
املطلوبة لي�ستعيد قطاع غزة عافيته بعد االنهيار االقت�صادي الذي ح ّل به.56
• �أعدت منظمة العفو الدولية خريطة رقمية على �شبكة الإنرتنت توثق الهجمات الإ�رسائيلية
على قطاع غزة يف �صيف  ،2014وتهدف �إىل �إمكانية املحا�سبة عن جرائم احلرب وك�شف
انتهاكات حقوق الإن�سان .وحتمل اخلريطة ا�سم “من�صة غزة” .وقال فيليب لوثر ،مدير
“برنامج ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا” يف املنظمة� ،إن “من�صة غزة هي �أو�سع �سجل
للمعلومات للهجمات الإ�رسائيلية على قطاع غزة يف العام  ،2014وتظهر هذه املن�صة الهجمات
الإ�رسائيلية على غزة ،والتي بلغت �أكرث من  2,500هجوما ً خالل  50يوماً� ،إ�ضافة �إىل الدمار
الذي خلفته”.57
• �أعلنت منظمة �أطباء بال حدود � Doctors Without Bordersأن غالبية امل�صابني جراء العدوان
الإ�رسائيلي على غزة يف �صيف  ،2014والذين ما زالوا يتلقون العالج من املنظمة “هم من
الأطفال”.58
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اخلمي�س2015/7/9 ،

• �أمر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س با�ستدعاء �سفري دولة فل�سطني لدى ت�شيلي
عماد جدع على خلفية ما ن�سب �إليه من ت�رصيحات عن ال�صهيونية .حيث نقلت و�سائل �إعالم
�إ�رسائيلية عن ال�سفري قوله �إن “ال�صهيونية وجدت كي ت�سيطر على العامل ،وما الوطن القومي
لليهود �سوى جمرد غطاء” ،كما تطرق ال�سفري لـ”بروتوكوالت حكماء �صهيون” ،وقال:
“قررت جمموعة من املثقفني واملمولني اليهود ت�أ�سي�س احلركة ال�صهيونية ،رغبة يف �إن�شاء
وطن قومي لليهود ،ولكن يف احلقيقة ،كان هدفهم تقدمي الدعم خلطة اليهود يف ال�سيطرة على
العامل”.59

•	�أعلنت �رسايا القد�س الذراع الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ،عن �إقامتها لربج
“مراقبة” بارتفاع ع�رشة �أمتار ،على بعد  500م من احلدود ال�رشقية ملدينة خانيون�س جنوبي
قطاع غزة ،لر�صد حتركات �آليات وجنود اجلي�ش الإ�رسائيلي.60
• ك�شف القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل النقاب عن وجود جهود و�صفها بـ”املكثفة”

من �أجل تثبيت اتفاق وقف �إطالق النار بني املقاومة واالحتالل مقابل رفع احل�صار عن غزة،
وفتح املعابر ،و�إن�شاء امليناء واملطار ،و�إعادة الإعمار .ونفى الربدويل وجود �أي مفاو�ضات
من �أجل اتفاق تهدئة جديد �أو �أي مفاو�ضات �سيا�سية.61

• دعا البيان اخلتامي لزعماء جمموعة دول الربيك�س ( BRICSالربازيل ،ورو�سيا ،والهند،
وال�صني ،وجنوب �إفريقيا) ،يف ختام اجتماعهم يف مدينة �أوفا الرو�سية�“ ،إ�رسائيل وفل�سطني
�إىل ا�ستئناف املفاو�ضات التي يجب �أن ت�ؤدي �إىل �إقرار ح ّل الدولتني ،وقيام دولة فل�سطينية

مت�صلة الأطراف وقابلة للحياة ،عا�صمتها القد�س ال�رشقية ،وتعي�ش جنبا ً �إىل جنب مع
�إ�رسائيل ،يف حدود متفق عليها ومعرتف بها دولياً ،على �أ�سا�س حدود عام  .”1967و�أبدت
جمموعة الربيك�س معار�ضتها “للن�شاط اال�ستيطاين الإ�رسائيلي املتوا�صل”.62

املواطني الإ�رسائيليني
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو�“ :إننا نعمل على �إعادة
ْ
نت
اللذين اجتازا اجلدار احلدودي �إىل غزة ،ونعترب حما�س م�س�ؤول ًة عن �سالمتهما .ولقد عيّ ُ
الكولونيل احتياط ليئور لوتان  Lior Lotanمندوبا ً �شخ�صيا ً للعمل على تن�سيق الن�شاطات

املتعلقة بهذه الق�ضية واالت�صال مع العائالت” .وقال من�سق �أعمال احلكومة يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة يو�آف مردخاي� ،إن “مواطنني �إ�رسائيليني موجودان حاليا ً يف قطاع غزة،
و�إن حركة حما�س حتتجز �أحدهما ،وهو رجل من مواليد �إثيوبيا يدعى �أفراهام منغي�ستو
 ،Avraham Mengistuيبلغ من العمر  29عاماً ،من �سكان �أ�شكلون (ع�سقالن)”.63
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• �أ�صدر وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان �أمرا ً يق�ضي بحظر قناة “فل�سطني ”48

املوجهة لفل�سطينيي  .1948وقال �أردان “لن �أ�سمح ب�إحلاق �رضر ب�سيادة �إ�رسائيل ،و�إعطاء
ال�سلطة الفل�سطينية �أي ح�ضور يف �أي مكان ب�إ�رسائيل”.64
• ارتفع عدد البيوت التي ّ
مت هدمها يف النقب بذريعة كونها غري مرخ�صة يف �سنة  2014بن�سبة
 %54مقارنة ب�سنة  .2013وح�سب ما جاء يف تقرير ن�رشته وزارة الأمن الداخلي الإ�رسائيلية
فقد ّ
مت يف  2014هدم و�إخالء  1,073مبنى يف النقب ،مقابل  697مبنى يف  .2013كما طر�أ ارتفاع
يف عدد املباين التي هدمها �أ�صحابها بعد ت�سلمهم لأوامر الهدم ،حيث ّ
مت هدم  718بناية يف
 ،2014مقابل  376بناية يف  .2013كما قامت “�إ�رسائيل” بتدمري  12,982دومنا ً (حوايل  13كم)2
من الأرا�ضي العربية ،بحجة زرعها ب�شكل غري قانوين ،مقابل تدمري  7,500دومن ( 7.5كم)2
يف .652013
اجلمعة2015/7/10 ،

• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س“ ،احل�صار لن يطول،
وبف�ضل اجلهود الفل�سطينية الكبرية التي ُتبذل على عدة �صعد واجتاهات� ،سيزول ونقرتب
من مرحلة االنفراج و�إنهاء احل�صار ،وذلك دون ثمن �سيا�سي” .و�أ�ضاف هنية قائالً “ال نريد
الذهاب �إىل حرب جديدة مع االحتالل الإ�رسائيلي ،ون�سعى لإبقاء كلمة املقاومة [هي] العليا،
ودعمها ملواجهة املخاطر ،ورفع احل�صار ،ودعم �سكان القطاع”.66
•	�أعلنت كتائب الق�سام �أن حترير الأ�رسى “بات م�س�ألة وقت” .ويف ت�سجيل م�صور بعنوان
“حرية الأ�رسى ،م�س�ألة وقت فقط” ،قال �أبو عبيدة ،الناطق با�سم الق�سام ،موجها ً حديثه
للأ�رسى “�إن اليوم الذي �سرتون فيه نور احلرية ،بات �أقرب من �أي وقت م�ضى”.67
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن “�إ�رسائيل” لن تفاو�ض “حما�س على الأ�سريين
املحتجزين لديها يف قطاع غزة” .ونقلت القناة العا�رشة عن يعلون قوله “�إننا نعتربهم حالة
�إن�سانية ويجب �أن يفرج عنهم لأجل ذلك ،لن نتعامل مع حما�س ولن نفاو�ضها” .و�أ�شارت
القناة �إىل �أن يعلون �أبلغ هذا الكالم �شخ�صيا ً �إىل عائلة الأثيوبي املفقود يف غزة �أفراهام
منغي�ستو.68
• ذكرت �صحيفة معاريف� ،إن احتاد املعلمني يف “�إ�رسائيل” ،الذي ي�ضم نحو � 150ألف معلم
ومعلمة ،و ّقع م�ؤخرا ً على وثيقة دولية تدعو ملقاطعة امل�ستعمرات املقامة يف ال�ضفة الغربية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن الوثيقة متت �صياغتها ا�ستعدادا ً مل�ؤمتر احتاد املعلمني العاملي
الذي يعقد مرة واحدة كل �أربعة �أعوام ،ومن املقرر �أن يعقد يف  7/20يف �أوتاوا يف كندا .وبرر
احتاد املعلمني الإ�رسائيليني توقيعه على هذه الوثيقة ب�أنه جاء لتاليف �صيغة �أكرث تطرفا ً �ض ّد
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“�إ�رسائيل” كانت بع�ض منظمات املعلمني الدولية (على ر�أ�سها منظمتي املعلمني يف بريطانيا
وجنوب �إفريقيا) ت�سعى لتمريرها يف امل�ؤمتر.69
• قال الأمني العام حلزب اهلل اللبناين ح�سن ن�رص اهلل ،يف احتفال ملنا�سبة يوم القد�س العاملي،
�إن “�إ�رسائيل هي �أم الإرهاب و�أ�صله ،وهي ارتكبت جرائم حرب ،وتقدم نف�سها على �أنها
جزء من م�رشوع احلرب �ض ّد الإرهاب� ،إ�رسائيل املنافقة تدعي دعم م�رص يف مواجهة �أحداث
�سيناء ،وتفنت بني م�رص وغزة وحما�س” .وقال ن�رص اهلل“ :ال ت�ستطيع �أن تكون مع فل�سطني
�إال �إذا كنت مع �إيران وال ميكن �أن تكون عدوا ً لإيران ومع فل�سطني ،لأن �إيران هي الأمل
الوحيد املتبقي لتحرير القد�س” .وذكر ن�رص اهلل �أنه يف املا�ضي “قيل �إن طريق القد�س مير
يف جونية ،ونحن ال نقول ذلك لأننا ل�سنا طالب �سلطة �أو هيمنة ،ولكن طريق القد�س مير
يف القلمون والزبداين واحل�سكة وال�سويداء ،لأنه �إذا ذهبت �سورية ذهبت فل�سطني و�ضاعت
القد�س”.70
• �أفاد تقرير للمكتب املركزي الإ�رسائيلي للإح�صاء �أن املبادالت التجارية بني املغرب
و”�إ�رسائيل” �سجلت منوا ً بنحو  %66.67خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من �سنة  ،2015مقارنة
مع الفرتة نف�سها من �سنة  ،2014حيث بلغت  16.8مليون دوالر ،مقابل  11.2مليون دوالر يف
الفرتة نف�سها من �سنة  ،2014حيث ا�ستورد املغرب ما قيمته  10.4مليون دوالر ،و�ص ّدر ما
قيمته  6.4ماليني دوالر.71
ال�سبت2015/7/11 ،

• �أكد م�س�ؤول ال�ش�ؤون اخلارجية يف حركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن �أزمة موظفي قطاع
غزة هي �إحدى �أدوات احلرب الال �أخالقية �ض ّد احلركة .وقال �أبو مرزوق �إن حركته و�ضعت
�رشطا ً لأي حكومة وحدة وطنية �أن تتعامل ب�إن�صاف وعدالة مع ق�ضية املوظفني.72
• قالت دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات يف منظمة التحرير الفل�سطينية �إنه بعد مرور  11عاما ً على
�صدور الر�أي اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية الراف�ض جلدار الف�صل العن�رصي الذي
تقيمه “�إ�رسائيل” على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،مبا فيها �رشقي القد�س ،ف�إن “�إ�رسائيل”
�أقامت  %62من اجلدار فيما �أن  %10قيد الإن�شاء و %28من املزمع �إقامته .و�أ�شارت دائرة
�ش�ؤون املفاو�ضات ،يف تقرير لها� ،إىل �أنه مير  %85من م�سار اجلدار داخل ال�ضفة ،و�أ�شارت
�إىل �أن طول اجلدار املخطط هو  712كم ،وهو ميثل �ضعف خط حدود  1967الذي يبلغ  323كم.73
• �أملح وزير الأمن العام الإ�رسائيلي جلعاد �أردان �إىل �أن الإ�رسائيليني املفقودين يف غزة
جنديان يف اجلي�ش الإ�رسائيلي .وقال �أردان يف مقابلة مع القناة العربية الثانية� ،أنه يتوجب
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على “�إ�رسائيل” عدم الإفراج عن الأ�رسى وممار�سة ال�ضغوط على حركة حما�س لإعادة
الإ�رسائيليني اللذين و�صفهما ب�أنهما “جنديان” ،وذلك قبل �أن يرتاجع عن ت�رصيحاته.
و�أ�شار �أردان �إىل �أنه مل يكن يعرف �أن الإ�رسائيليني حمتجزين لدى حما�س يف غزة قبل الإعالن
عن ذلك ر�سميا ً.74
• ق ّررت وحدة التحقيقات الع�سكرية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،إحالة �ضابط م�س�ؤول يف اجلي�ش
�إىل التحقيق .وات�ضح �أنه من �أ�سباب هذه الدعوة �أن ال�ضابط امل�س�ؤول عن وحدة الدبابات
التي تواجدت �شمال قطاع غزة املحا�رص خالل العدوان يف �صيف � 2014أمر بق�صف عيادة
يف حي ال�شجاعية بعد �أن ُقتل جندي من ذات الكتيبة بنريان قنّا�صة املقاومة الفل�سطينية يف
غزة.75
• ذكر موقع كالكالي�ست  Calcalistالإ�رسائيلي �أن ال�رضر الذي �سيلحق باالقت�صاد الإ�رسائيلي
نتيجة املقاطعة من املمكن �أن يرتاوح بني  1.5مليار �شيكل (نحو  397مليون دوالر) و 40مليار
�شيكل (نحو  10.5مليار دوالر) يف ال�سنة.76
الأحد2015/7/12 ،

•	�أفرجت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلية عن القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي ال�شيخ
خ�رض عدنان ،بعد � 11شهرا ً من االعتقال الإداري ،وقبل �أن ينتهي �أمر التمديد الإداري
احلايل .وذلك بعد �أن خا�ض ال�شيخ خ�رض �إ�رضابا ً عن الطعام ا�ستمر  55يوما ً.77
• قال يا�رس عبد ربه ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية“ ،ينبغي لنا من باب
املراجعة التي تفتح �آفاق تطوير كفاحنا يف امل�ستقبل �أن نعرتف �رصاحة ،ب�أن خطتنا ال�سيا�سية
منذ (اتفاق) �أو�سلو حتى الآن ،قد ف�شلت ف�شالً ذريعا ً وتاما ً”.78
• ك�شف م�صدر م�س�ؤول يف حركة حما�س �أن توين بلري ،رئي�س اللجنة الرباعية الدولية ال�سابق،
هو الو�سيط يف ق�ضية تبادل الأ�رسى بني حركته واحلكومة الإ�رسائيلية.79
• قرر رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ت�شكيل جلنة وزارية م�صغرة لبحث م�رشوع
قانون �إعدام الأ�رسى الفل�سطينيني ،قبل امل�صادقة عليه يف جلنة الت�رشيعات احلكومية ،والذي
طرحه ع�ضو الكني�ست �شارون جال من حزب “�إ�رسائيل بيتنا” للت�صويت عليه.80
• �صادقت اللجنة الوزارية ل�ش�ؤون الت�رشيع على م�رشوع القانون الأ�سا�سي الذي قدمه النائب
بيني بجني  Benny Beginمن الليكود ،والذي ين�ص على تعريف “�إ�رسائيل” بالدولة القومية
لل�شعب اليهودي �إىل جانب كونها دولة دميوقراطية تقوم على مبادئ احلرية والعدالة
وال�سالم وفقا ً لر�ؤية �أنبياء “�إ�رسائيل” .وي�ؤكد م�رشوع القانون �أن “�إ�رسائيل” متنح جميع
مواطنيها حقوقا ً مت�ساوية.81
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الإثنني2015/7/13 ،

• ت�سلّم �صائب عريقات ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،أمانة �رس اللجنة
التنفيذية للمنظمة من يا�رس عبد ربه ،يف مقر املنظمة يف رام اهلل.82
• حذرت حركة حما�س من ا�ستمرار حملة االعتقاالت الوا�سعة التي متار�سها �أجهزة ال�سلطة
بحق �أن�صارها ،م�ؤكدة �أن ا�ستمرارها قد ي�ضطر احلركة التخاذ مواقف لإنهاء هذه احلملة.
ودعت حما�س ،يف ت�رصيح للناطق با�سمها �سامي �أبو زهري ،الأطراف العربية والف�صائل
الفل�سطينية �إىل حتمل م�س�ؤولياتها لوقف حملة اال�ستئ�صال التي تتعر�ض لها احلركة يف
ال�ضفة ،لتجنب املزيد من التدهور والتداعيات على ال�ساحة الفل�سطينية.83
• قال رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت �إن اجلي�ش الإ�رسائيلي �سيوفر الدعم
ل�ضباط اجلي�ش الذين يجري التحقيق معهم ب�شبهة ق�صف عيادة طبية يف حي ال�شجاعية
�رشق مدينة غزة خالل العدوان على قطاع غزة يف �صيف .842014

الثالثاء2015/7/14 ،

• اتهم النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أحمد بحر رئي�س هيئة مكافحة
الف�ساد الفل�سطينية رفيق النت�شة مبمار�سة الف�ساد احلكومي؛ وذلك يف �أعقاب ت�سليم النت�شة
التقرير ال�سنوي للهيئة ل�سنة  2014لرئي�س كتلة فتح الربملانية عزام الأحمد ،عا ّدا ً ذلك “ف�سادا ً
�سيا�سيا ً د�ستوريا ً ي�ستوجب الإدانة”.85
• �شدد الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري على �أن حكومة احلمد اهلل ف�شلت يف القيام
مبهامها ،وقال �إنها حكومة انف�صالية مار�ست التمييز �ض ّد �أهل غزة ،وتورطت يف �أب�شع عملية
جتويع يف املنطقة ،بعد �أن حرمت �أكرث من �أربعني �ألف عائلة فل�سطينية من حقها يف الراتب
حتت دواعي فارغة .ور�أى �أبو زهري ت�رصيحات رامي احلمد اهلل عن وجود حكومة ظ ّل يف
غزة ،ب�أنها حماولة لتربير ف�شله وتق�صريه جتاه غزة.86

• قال املتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامه القوا�سمي ،يف بيان �صحفي� ،إن حكومة رامي احلمد اهلل،
بذلت جهدا ً م�ضنيا ً من �أجل حتقيق الأهداف التي �أوكلت �إليها ،ويف املقابل بذلت حما�س كل
جهد ممكن لو�ضع العراقيل �أمامها ومنعها من تنفيذ املهام املوكلة �إليها بقرار م�سبق.87
• طالب ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق بعقد الإطار القيادي امل�ؤقت
ملنظمة التحرير الفل�سطينية؛ للنظر يف كل امللفات على ال�ساحة الفل�سطينية .وقال �أبو مرزوق
�إن يف عقد الإطار القيادي م�صلحة فل�سطينية راجحة .ونبّه �أبو مرزوق �إىل �أن اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير مل تعد جامعا ً لكل مكونات الفعل الفل�سطيني.88
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•
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•

�أ�صدرت املحكمة املركزية الإ�رسائيلية يف مدينة بئر ال�سبع حكما ً على الأ�سري الفل�سطيني
�رضار �أبو �سي�سي بال�سجن  21عاماً ،بعد �إدانته بتطوير �صواريخ �ضمن ن�شاطه يف حركة
حما�س.89
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن توقيع االتفاق النووي بني الدول
الغربية و�إيران �سيء ،له �أبعاد تاريخية ،متعهدا ً ب�أنه �سيعمل كل ما بو�سعه لكبح مطامح
�إيران النووية .وقال نتنياهو �إن �إيران �ستتلقى بف�ضل هذا االتفاق مليارات الدوالرات ،التي
“�ستمكنها من موا�صلة عدوانها و�إرهابها يف املنطقة واملعمورة جمعاء”.90
ك�شف تقرير �صادر عن هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينيني �أن � 15أ�سريا ً يعي�شون
يف زنازين العزل االنفرادي بقرار من جهاز ال�شاباك.91
ذكر مركز مناه�ضة العن�رصية يف فل�سطني املحتلة �أنه وثق  231حادثة عن�رصية �ض ّد
فل�سطينيي  1948خالل ال�سنة اجلارية .و�أو�ضح املركز �أن �سنة � 2014شهدت  161حادثا ً
عن�رصيا ً.92
دعا الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون الفل�سطينيني يف قطاع غزة الذين لديهم معلومات
عن املواطنني الإ�رسائيليني املفقودين� ،إىل ن�رش هذه املعلومات ،والإف�صاح عن م�صريهما
وحالتهما ال�صحية .وقال الناطق بل�سان الأمني العام للمنظمة الأممية �إن بان كي مون يدعو
�إىل اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لإعادة االثنني �إىل ديارهما.93
�شدد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما على �أن الإدارة الأمريكية �ستوا�صل جهودها ،التي
مل ي�سبق لها مثيل ،لتعزيز �أمن “�إ�رسائيل” ،و�ستوا�صل كذلك العمل على تطوير عالقاتها
مع دول اخلليج ،وتعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات �سواء من �إيران� ،أم من جماعات
�إرهابية مثل داع�ش.94
خ�ص�ص االحتاد الأوروبي �إ�سهامه الثاين لهذه ال�سنة ل�صالح الدفعات الف�صلية للمخ�ص�صات
االجتماعية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية �إىل العائالت الفل�سطينية التي تعي�ش فقرا ً مدقعا ً يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .و ّ
مت ت�سيري هذا الإ�سهام الذي ي�صل �إىل مبلغ  13.6مليون يورو
(نحو  15مليون دوالر) ممول من قبل االحتاد الأوروبي بواقع  12.6مليون يورو (نحو
 13.9مليون دوالر) وحكومة �إ�سبانيا بقيمة مليون يورو (نحو  1.1مليون دوالر) ،عرب ما
ي�سمى ب�آلية بيغا�س.95

الأربعاء2015/7/15 ،

• و�صل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل العا�صمة ال�سعودية الريا�ض يف
زيارة ر�سمية هي الأوىل منذ ثالث �سنوات ،ت�ستغرق يومني.96
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• ك�شف موقع واال العربي عن وجود لقاءات �رسية بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي،
�أدت �إىل التو�صل �إىل ما و�صفها بـ”التفاهمات” بني اجلانبني على �أن ت�ستمر هذه اللقاءات.97
• �أكد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل �أنه �سيكون هناك تعديل وزاري� ،سي�شمل
 5–4حقائب .وحثّ احلمد اهلل حركة حما�س على متكني احلكومة من �أداء مهامها يف غزة،
وقال“ :لي�س للحكومة وجود فعلي يف غزة من ناحية �سيا�سية �أو حكومية ،ومن يديرها هي
حكومة ظل بقيادة الظاظا”.98
• دعا ممثل حركة حما�س يف لبنان علي بركة �إىل و�ضع “ا�سرتاتيجية فل�سطينية لبنانية عربية”؛
ملواجهة خماطر �إجراءات الأونروا ،مطالبا ً احلكومة اللبنانية بت�سهيل �إقامة اعت�صامات �شعبية
لالجئني على احلدود الفل�سطينية اللبنانية ،ت�أكيدا ً على التم�سك بحق العودة وتفعيل وكالة
الأونروا .وحذر بركة من خطورة تنفيذ القرارات الأخرية ال�صادرة عن وكالة الأونروا،
وتقلي�ص خدماتها الإن�سانية والتعليمية وال�صحية واالجتماعية والإغاثية ،جتاه الالجئني
الفل�سطينيني.99
• قال جهاز الأمن الداخلي الإ�رسائيلي ،يف بيان له� ،إنه اعتقل ،مب�شاركة وحدات من اجلي�ش
الإ�رسائيلي ،خلية ع�سكرية مكونة من خم�سة �أع�ضاء تابعة حلركة فتح ،قاموا ب�سل�سلة
هجمات ع�سكرية من بينها هجوم نفذ يف  2015/6/19بالقرب من م�ستعمرة دولييف،
�شمال غرب مدينة القد�س ،و�أدى �إىل مقتل �إ�رسائيلي و�إ�صابة �آخر.100
• �أ�سقطت الهيئة العامة للكني�ست م�رشوع قانون ي�سمح بفر�ض عقوبة الإعدام على �أ�رسى
فل�سطينيني .و�ص ّوت �ض ّد م�رشوع القانون  94ع�ضو كني�ست ،فيما �أيده �ستة �أع�ضاء،
جميعهم من “�إ�رسائيل بيتنا”.101
• �صادقت اللجنة الوزارية الإ�رسائيلية ل�ش�ؤون الت�رشيع على م�رشوع قانون �أ�سا�سي ين�ص
على تعريف امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية بـ”الدولة القومية لل�شعب اليهودي”.102
• وافق جمل�س الوزراء امل�رصي على �إعادة النظر يف �أ�سعار الطاقة املوردة لقطاع غزة لتتواكب
مع الزيادات املقررة بقرار جمل�س الوزراء رقم  1257ل�سنة  ،2014واخلا�ص بزيادة �أ�سعار
بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا ً ملدة خم�س �سنوات ،وفقا ً خلطة وزارة الكهرباء والطاقة
املتجددة لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية.103
• ك�شفت وثيقة �رسية �أمريكية النقاب عن �أن وحدة الكوماندو�س البحري الإ�رسائيلية املعروفة
با�سم �شييطت � 13أو  ،Shayetet 13هي من اغتالت العميد حممد �سليمان ،امل�ست�شار الأمني
للرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،عند �شاطئ مدينة طرطو�س ال�سورية يف .1042008/8/2
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اخلمي�س2015/7/16 ،

• دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إىل التفكري ب�إطار دويل حلل ال�رصاع العربي
الإ�رسائيلي على غرار جناح مفاو�ضات الدول الكربى مع �إيران لت�سوية ملفها النووي.105
• نفى ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات ما تناقلته و�سائل
الإعالم العربية عن “ات�صاالت �رسية” جارية منذ �شهور بني م�س�ؤولني فل�سطينيني
و�إ�رسائيليني كبار ،ووقف توجه ال�سلطة �إىل م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة ،م�ؤكدا ً م�ضي القيادة
يف رام اهلل بخطواتها الثابتة نحو م�ساءلة االحتالل وحما�سبته على خروقاته املنظمة لقواعد
القانون الدويل وحقوق الإن�سان الفل�سطيني.106
• انتقد ع�ضوا اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية وا�صل �أبو يو�سف و�صالح ر�أفت،
دعوة ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق الإطار القيادي يف املنظمة� ،إىل
االجتماع لدرا�سة الو�ضع الفل�سطيني واخلروج من امل�أزق ال�سيا�سي والوطني احلايل ،وقاال
�إن الدعوة تت�ضمن ت�شكيكا ً يف �رشعية املنظمة.107
•	�أمرت املحكمة اجلنائية الدولية املدعية العامة للمحكمة فاتو بن�سودا مبراجعة قرارها يف عدم
التحقيق يف الهجوم الإ�رسائيلي الدامي على �أ�سطول احلرية ،والذي كان متوجها ً �إىل قطاع
غزة يف �سنة  ،2010بحجة �أنها “ارتكبت �أخطاء”.108

اجلمعة2015/7/17 ،
•

•

•

•

ك�شفت حركة حما�س عن لقاء وفد احلركة ،الذي يزور ال�سعودية ويرت�أ�سه رئي�س املكتب
ال�سيا�سي خالد م�شعل ،بخادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،وويل عهده
الأمري حممد بن نايف ،وويل ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان.109
قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية “ال توجد �أي قوة يف الأر�ض
ميكن لها �أن تتجاوز املقاومة على فل�سطني ،وحما�س �أ�صبحت العبا ً �إقليميا ً و�أ�سا�سيا ً باملنطقة
وبوابة �أ�صيلة للق�ضية الفل�سطينية” .ولفت هنية النظر �إىل �أن غزة على م�شارف �إنهاء احل�صار
وبناء ميناء و�إعادة الإعمار؛ لأن اجلميع يخ�شى االنفجار جمددا ً.110
ات�صل رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو برئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
لتهنئته بحلول عيد الفطر .وبح�سب بيان �صادر عن مكتب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ف�إن
نتنياهو قال لعبا�س “�إن الإ�رسائيليني يريدون ال�سالم واال�ستقرار”.111
ن�رش موقع واال العربي �أن نائبة وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ت�سيبي حوتوفيلي وجهت
ر�سالة تعليمات جديدة ملوظفي الوزراء ،وذلك لو�ضع البلدة القدمية من القد�س املحتلة
وامل�سجد الأق�صى املبارك على برامج زيارات الدبلوما�سيني الغربيني لـ”�إ�رسائيل”.112
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ال�سبت2015/7/18 ،

• �أكد القيادي يف حركة حما�س �صالح الربدويل �أن الأزمة بني حركة حما�س وال�سعودية �شهدت
انفراجة كبرية بعد زيارة رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إىل الريا�ض.
و�أكد �أن االنفراجة ال�سعودية تعني �إعطاء احلرية للم�ؤ�س�سات ال�سعودية ال�شعبية بتقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية للفل�سطينيني وخا�صة يف قطاع غزة .و�أكد �أن ال�سعودية �أفرجت خالل
الزيارة عن �أربعة �أ�شخا�ص من حما�س كانوا موقوفني منذ عدة �أ�شهر “�إثر �سوء تفاهم” يف
ال�سعودية .وقال الربدويل �إن ال�سعودية �ستلعب دورا ً يف دعم امل�صاحلة.113
• ك�شفت كتائب الق�سام عن تفا�صيل عملية اقتحام عدد من �أفرادها موقع �أبو مطيبق الع�سكري
الإ�رسائيلي �رشق قطاع غزة خالل العدوان على القطاع يف �صيف  ،2014وذلك �ضمن فيلم
حمل ا�سم “خلف اخلطوط”.114
• �أكدت جمموعة العمل الوطني من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن الدول املحيطة ب�سورية ما زالت
م�ستمرة مبنع دخول الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني �إىل �أرا�ضيها ،وذلك بالرغم من �سوء
الأو�ضاع الأمنية يف �سورية ،وبالرغم �أي�ضا ً مما قد يعر�ض حياة الالجئني الفارين من احلرب
واحل�صار خلطر املوت.115
الأحد2015/7/19 ،

�ست �سيارات يف �شمال مدينة غزة ،تعود �أربع منها لقياديني يف كتائب الق�سام ،واثنتان
• ُف ِّجرت ّ
لقياديني يف �رسايا القد�س .ومل ُتعلن � ّأي جهة م�س�ؤوليتها عن حملة التفجريات .وقال �إياد
البزم ،املتحدث با�سم وزارة الداخلية والأمن الوطني� ،إن الأجهزة الأمنية �أوقفت عنا�رص
م�شتبه ب�ضلوعها يف التفجريات.
كما �أكدت كتائب الق�سام و�رسايا القد�س �أنهما لن تتهاونا يف مالحقة ما �أ�سموهم “الأيادي
الآثمة” ،التي ا�ستهدفت مركبات املجاهدين .وقالت الكتائب وال�رسايا ،يف بيان م�شرتك لهما،
“�إن هذه الأفعال الإجرامية حتمل عنوانا ً واحداً ،وهو الت�ساوق مع االحتالل وخدمة �أهدافه،
و�أن الأدوات امل�أجورة املن ّفذة ت�ضع نف�سها يف مربع اخليانة”.116

• �أعلنت ال�سلطات الإ�رسائيلية عن اعتقال خلية تابعة حلركة حما�س يف ال�ضفة الغربية ،م�س�ؤولة
عن تنفيذ عمليات �ض ّد �إ�رسائيليني ،مبا يف ذلك عملية قتل م�ستوطن وجرح ثالثة �آخرين يف
 ،2015/6/29عند تقاطع �شفوت راحيل جنوب نابل�س.117
• نفت حركة حما�س “ب�شكل مطلق” ما ورد يف وكالة �أنباء فار�س ،و”التي زعمت ب�أن هناك
اتفاقا ً �سعوديا ً حم�ساويا ً على م�شاركة املئات من مقاتلي حما�س يف عا�صفة احلزم [يف اليمن].
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وقال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن “احلركة ت�ؤكد �أن هذه جمرد �أكاذيب؛
فال القيادة ال�سعودية طلبت ذلك ،وال حما�س ميكن �أن تفكر يف مثل هذا الأمر ،وهذه الأكاذيب
تهدف �إىل الت�شوي�ش على زيارة حما�س الناجحة �إىل ال�سعودية وحماولة التحري�ض على
احلركة”.118
• قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينيني ،يف بيان لها� ،إن عدد الأ�رسى الفل�سطينيني
يف �سجون االحتالل زاد عن � 6آالف �أ�سري و�أ�سرية ،بينهم � 480أ�سريا ً من �أ�صحاب امل�ؤبدات،
وثمانية نواب ،و� 24أ�سرية ،منهن � 5أمهات متزوجات .و�أ�شارت الهيئة بقلق �إىل م�ضاعفة
االعتقال الإداري ثالث مرات خالل �سنتني؛ فمن � 145أ�سريا ً �إداريا ً يف نهاية  ،2013ارتفع
العدد �إىل � 484أ�سريا ً يف �سنة  .2015و �أو�ضحت الهيئة �أن  1,500حالة مر�ضية يف
�سجون االحتالل منها  18حالة �صعبة ،و�أن عدد ال�شهداء الأ�رسى منذ �سنة  1967قد و�صل
�إىل � 109شهداء.119
• اتهمت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي با�ستخدام “القوة غري
املربرة” العتقال �أطفال فل�سطينيني ت�صل �أعمار بع�ضهم �إىل  11عاماً� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام
التهديد لإجبارهم بالتوقيع على اعرتافات .وحتدثت املنظمة ،يف تقرير لها ،عن تفا�صيل
تتعلق “بعمليات اعتقال م�سيئة” ل�ستة �أطفال .و�أ�شار التقرير �إىل �أن قوات االحتالل “قامت
بخنق الأطفال ،و�إلقاء القنابل ال�صاعقة عليهم ،و�رضبهم �أثناء االحتجاز ،وتهديدهم،
وا�ستجوابهم يف غياب �آبائهم �أو حماميهم ،كما �أخفقت يف �إخطار �آبائهم مبكانهم”.120
الإثنني2015/7/20 ،

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن ما �سمي من ت�رسيبات
حول زيارة قيادة حما�س لل�سعودية هو جهل بطبيعة التغريات الكبرية يف املنطقة؛ حيث �أن
�سيا�سة الواليات املتحدة مراجعة حتالفاتها القدمية ،والتغيريات التي طر�أت على �أولويات
م�صاحلها كثرية ،لقد �أغ�ضبت الكثريين يف املنطقة و�أعطت فر�صة لآخرين ،يف حني ظلت
حما�س اال�ستثناء من هذه ال�سيا�سية ،و�أبقت عداوتها للحركة قائمة .و�أكد �أبو مرزوق على
�أن بو�صلة حما�س �ستبقى متجهة �إىل القد�س ،وحترير فل�سطني �أ�سا�س ا�سرتاتيجيتها ،و�أنها
�ستحافظ على عالقاتها مع اجلميع.121
• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع “�إن مقاطعة حماكم االعتقال
الإداري �ستت�سع ابتداء من مطلع �آب� /أغ�سط�س املقبل برف�ض � 480أ�سريا ً �إداريا ً املثول �أمام
هذه املحاكم باعتبارها حماكم �صورية و�شكلية وال تلتزم مبعايري املحاكمات العادلة”.122
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• قالت كتائب عز الدين الق�سام ،مبنا�سبة مرور عام على �أ�رس اجلندي الإ�رسائيلي �شا�ؤول
�آرون خالل العدوان الإ�رسائيلية على قطاع غزة“ ،اليوم يتجدد الأمل للأ�رسى باحلرية
القريبة ،فيما يبقى العدو يف حرية من �أمره ،و�سيبقى عاجزا ً رغم ا�ستخدامه كل ما ميلك من
و�سائل ا�ستخباراتية ،من الو�صول �إىل �أي معلومة عن جند ِّيه الأ�سري”.123

• قدم ع�ضو الكني�ست عن حزب البيت اليهودي ني�سان �سلوميان�سكي Nissan Solomianski

م�رشوع قانون جديد �أمام الكني�ست يهدف مل�ضاعفة �أحكام �أ�رسى �صفقة وفاء الأحرار،
الذين �أعيد اعتقالهم بتهمة الوقوف خلف هجمات �ض ّد الإ�رسائيليني.124

• ر�أى عزت الر�شق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،م�رشوع القانون الذي قدمه ع�ضو
الكني�ست عن حزب البيت اليهودي ني�سان �سلوميان�سكي ،القا�ضي بفر�ض عقوبة م�ضاعفة
على حمرري �صفقة وفاء الأحرار ،ب�أنه �إجرام �صهيوين جديد لن يجلب لالحتالل الأمن
املزعوم.125

• �صادق الكني�ست ،بالقراءتني الثانية والثالثة ،على ت�شديد عقوبة الر�شق باحلجارة باجتاه
املركبات ،بحيث ميكن �أن ترتاوح العقوبة ما بني � 10أعوام �إىل  20عاما ً من ال�سجن الفعلي،
دون �أن ت�ضطر الدولة �إىل �إثبات نوايا امل�س باملركبة �أو ركابها .كما ي�سهل القانون �إدانة
“را�شقي احلجارة” باجتاه مركبات ال�رشطة .وقد �صودق على اقرتاح القانون ب�أغلبية
 61ع�ضو كني�ست مقابل معار�ضة  17ع�ضوا ً .126
• طالبت جمعية حقوق املواطن يف �إ�رسائيل The Association for Civil Rights in

)� Israel (ACRIرشطة االحتالل بالتوقف عن ا�ستخدام الر�صا�ص الإ�سفنجي الأ�سود يف
القد�س ،بعد الك�شف عن فقد  12فل�سطينيا ً �أب�صارهم ،بينهم �سبعة �أطفال ،منذ بدء ا�ستخدامه
قبل نحو عام.127

• و�ضعت زوجة �أ�سري فل�سطيني من قطاع غزة طفلني تو�أمني ،حملت بهما عن طريق “نطف
منوية” ،جنحت بتهريبها من زوجها املعتقل يف �أحد �سجون االحتالل الإ�رسائيلي .وقال
الناطق الإعالمي با�سم جمعية واعد املخت�صة ب�ش�ؤون الأ�رسى عبد اهلل قنديل �إن نحو خم�سني
طفالً ولدوا بوا�سطة “نطف مهربة” من داخل �سجون االحتالل؛ ع�رشة �أطفال يف قطاع غزة،
و�أربعون يف ال�ضفة الغربية.128

• قال بيان �صدر عن جمل�س وزراء اخلارجية الأوروبيني �إن االحتاد الأوروبي يعتزم �إن�شاء
“جمموعة دعم دولية” لتحريك عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،والتي و�صلت �إىل طريق
م�سدود منذ ف�شل املبادرة الأمريكية الأخرية يف .1292014
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• �أقرت الأمم املتحدة منح مكانة م�ست�شار ر�سمي ملركز العودة الفل�سطيني يف لندن ،وذلك
بالرغم من حماولة “�إ�رسائيل” �إحباط هذه اخلطوة حيث عر�ضت على ممثلي الدول الأع�ضاء
يف اللجنة �أدلة تع ّدها �إثباتا ً على عالقات مركز العودة بحركة حما�س .كما قدمت “�إ�رسائيل”
م�رشوع قرار للمجل�س ين�ص على عدم اعتماد مركز العودة الفل�سطيني ،ورف�ض التو�صية
املمنوحة له .ونتيجة لعدم وجود توافق على االدعاءات الإ�رسائيلية ،فقد �أحال رئي�س املجل�س
م�رشوع القرار للت�صويت ،حيث ف�شل يف �إحراز الأ�صوات املطلوبة لتمريره ،بعد �أن �صوتت
 16دولة �ض ّد القرار ،و�صوتت  13دولة ل�صالح م�رشوع القرار ،فيما امتنعت  18دولة عن
الت�صويت.130
الثالثاء2015/7/21 ،

•	�أعلنت النيابة العامة يف ال�ضاحية الفرن�سية نانتري �أنه ال وجه حقّ للدعوى املرفوعة يف ق�ضية
تعر�ض الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات لـ”االغتيال” عرب ال�سم ،كما ت�ؤكد �أرملته
�سهى عرفات .وطالب املدعي العام الفرن�سي ،الذي كان م�س�ؤوالً عن التحقيق ،ب�إغالق امللف
يف ق�ضية اال�شتباه بوفاة �أبو عمار م�سموماً ،وقدمت النيابة العامة الفرن�سية قرارها النهائي
نظرا ً لعدم �صدور قرار االتهام.131
• عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح اجتماعا ً لها يف مدينة رام اهلل ،برئا�سة حممود عبا�س،
وبحثت �آخر امل�ستجدات ال�سيا�سية والداخلية الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل الو�ضع احلركي .وقال
الناطق الر�سمي با�سم حركة فتح ،ع�ضو جلنتها املركزية نبيل �أبو ردينة� ،إن اللجنة املركزية
جددت ترحيبها باجلهود الفرن�سية والأوروبية ال�ستئناف امل�سرية ال�سيا�سية .وقال �أبو ردينة
�إن مركزية فتح تبدي ا�ستغرابها من رف�ض حركة حما�س امل�شاركة يف حكومة وحدة وطنية
بالرغم من مطالبتها املتكررة لهذا املطلب.132
• ك�شف موقع كتائب الق�سام تفا�صيل جديدة حول عملية الإنزال خلف خطوط االحتالل على
املوقع الع�سكري املعروف بـ”� ”16رشق بيت حانون �شمال قطاع غزة ،والتي متكن فيها
عنا�رص من كتائب الق�سام من قتل �سبعة جنود بجي�ش االحتالل بينهم قائد كتيبة.133
• اقرتح تقرير جلنة لوكر  Lockerالإ�رسائيلية حتديد ميزانية الأمن بـ  59مليار �شيكل
(نحو 15.4مليار دوالر) لل�سنوات اخلم�س القادمة ،و�إجراء تغيريات تنظيمية �شاملة يف
اجلي�ش ،فيما عار�ضه وزير الدفاع مو�شيه يعلون وع ّده “�سطحيا ً ومنعزالً عن الواقع” .كما
تو�صي اللجنة ب�أن يقوم اجلهاز الأمني على ميزانيتني منف�صلتني :الأوىل لتدريبات اجلي�ش،
والثانية للأبحاث والتطوير .وجاء يف التو�صيات تق�صري مدة اخلدمة الع�سكرية للرجال
والن�ساء �إىل عامني حتى �سنة .1342020
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الأربعاء2015/7/22 ،

• ر�أى رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل زيارته �إىل ال�سعودية قبل �أيام
“خطوة على الطريق يف االجتاه ال�صحيح” ،م�ؤكدا ً �أن “حما�س طرقت وما زالت تطرق كل
الأبواب العربية والإ�سالمية من �أجل فل�سطني” ،مو�ضحا ً �أن “حما�س ال ت�ستغني عن �أحد ،وال
تخو�ض لعبة املحاور” .وانتقد م�شعل “ال�صخب واملزايدة والإ�شاعة” التي �صاحبت زيارته
�إىل ال�سعودية ،ور�أى �أن “حما�س ال تالم �إن طرقت باب ال�سعودية ،كما ال يجوز لومها عندما
تطرق باب �أي ُقطر عربي و�إ�سالمي.135
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إنه يعمل على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية
على �أ�سا�س برناجمه ال�سيا�سي ،والذهاب لالنتخابات .و�أ�ضاف عبا�س� :إن “�أيدينا ما زالت
ممدودة لل�سالم وجلرياننا الإ�رسائيليني ،وذلك من خالل تنفيذ قرارات ال�رشعية الدولية،
ومبادرة ال�سالم العربية ،ولكن ا�ستمرار االحتالل واال�ستيطان ،وعدم تطبيق االتفاقات
املوقعة بيننا ميثل �أكرب تهديد لفر�ص حتقيق ال�سالم ،ويبدد الأمل لدى �شعبنا الفل�سطيني
الذي ينتظر العدل واحلرية واال�ستقالل منذ قرابة �سبعة عقود”.136

• و�ضع وزير الإ�سكان والأ�شغال العامة الفل�سطيني مفيد احل�ساينة حجر الأ�سا�س لأول بيت
دمره اجلي�ش الإ�رسائيلي خالل العدوان يف �صيف  2014يف حي ال�شجاعية �رشق قطاع غزة،
معلنا ً بدء عملية �إعمار البيوت املدمرة كليا ً.137
• قالت اللجنة الوطنية للتحقيق يف ا�ست�شهاد يا�رس عرفات �إنها كانت ،وما زالت ،و�ست�ستمر يف
عملها املهني اخلال�ص يف عملية التحقيق ،ب�رصف النظر عن �أي حتقيقات� ،أو �إجراءات قانونية
�أخرى جتري خارج اللجنة� ،أو �أي قرارات ق�ضائية يف دول �أخرى.138

• قال رئي�س حزب العمل الإ�رسائيلي �إ�سحق هرت�سوغ يف ندوة مبنا�سبة مرور ع�رش �سنوات
على �إخالء م�ستعمرات قطاع غزة� ،إن �إخالء م�ستعمرات قطاع غزة ،يف �صيف “ 2005كان
خط�أ �أمنياً ،لأنه يف تلك احلالة ،مل يكن بالإمكان تطبيق اتفاقيات ثنائية”.139
• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رسائيل” “قامت ب�إخالء مناطق يف
املا�ضي� ،سيطرت عليها العنا�رص الإرهابية واملتطرفة ،وهو ما يجعلنا منتنع عن تكرار تلك
التجربة اخلاطئة مرة �أخرى” .و�أ�ضاف نتنياهو “�أن ال�سالم مع الفل�سطينيني ممكن يف حال
يكون �سالما ً حقيقياً ،فمثلما يطالبنا الفل�سطينيون باالعرتاف بهم عليهم االعرتاف بحق
ال�شعب اليهودي ب�إقامة دولته اليهودية ،و�أن يوافقوا على نزع ال�سالح يف املناطق الفل�سطينية،
وهو ما ي�ستوجب تواجدا ً �أمنيا ً �إ�رسائيليا ً بعيد املدى يف هذه املناطق”.140
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• �أعلنت وزيرة العدل الإ�رسائيلية �إيليت �شاكيد عن ت�شكيل جلنة تهدف �إىل �رشعنة الب�ؤر
اال�ستيطانية املقامة على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،برئا�سة �سكرتري احلكومة �أفيخاي مندلبليت
 .Avichai Mandelblitوقالت �شاكيد �إنه “يوجد يف ال�ضفة الغربية ب�ؤر ا�ستيطانية كثرية
مل تتم ت�سوية مكانتها بعد ،و�أنه حان الوقت لإزالة ال�ضباب الق�ضائي عنها ،و�إتاحة املجال
للم�ستوطنني فيها للتخل�ص من اخلوف من التهديد الدائم على جمرد ملكيتهم لبيوتهم”.141
• قال املجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية �إن االحتاد الأوروبي يخالف قوانينه ،و�إن عليه
�أن يتخذ خطوات �أ�شد �رصامة للتمييز بني تعامالته مع “�إ�رسائيل” ،و�أن�شطة “�إ�رسائيل” يف
ال�ضفة الغربية و�رشقي القد�س الواقعتني حتت االحتالل الإ�رسائيلي.142
• قال رئي�س الوزراء الإيطايل ماتيو رينزي  ،Matteo Renziخالل خطاب له يف الكني�ست
الإ�رسائيلي�“ :أي �شخ�ص يف ِّكر يف مقاطعة �إ�رسائيل ال يفهم �أنه ال يقاطع �سوى نف�سه ويخون
م�ستقبله .يجب �أن يعرف الكني�ست �أن �إيطاليا لن ت�ؤيد املقاطعة �أبداً .فاملقاطعة هي �أمر �سخيف
وغري جمدي” .وتطرق رينزي �إىل االتفاق النووي مع �إيران قائالً“ :ميكن عدم املوافقة على
الت�سوية مع �إيران ،ولكنه لن تتم �أبدا ً امل�ساومة على م�ستقبل �إ�رسائيل� .أمن �إ�رسائيل هو �أمننا
�أي�ضا ً”.143
اخلمي�س2015/7/23 ،

• قال �سامي �أبو زهري ،الناطق با�سم حركة حما�س�“ ،أي حكومة ي�شكلها حممود عبا�س من
طرف واحد لن حتظى ب�أي �رشعية ،و�سيمثل ذلك انقالبا ً على اتفاق امل�صاحلة ،وعليه �أن
يتحمل امل�س�ؤولية عن التداعيات املرتتبة على ذلك” .و�أ�ضاف �أبو زهري “�أن حركة حما�س
معنية بت�شكيل حكومة جديدة ولكن ذلك يجب �أن ي�أتي من خالل حوار وطني”.144
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س “�إن اجلانب الفل�سطيني منفتح على كل الأفكار
الهادفة لإنقاذ عملية ال�سالم ،و�إن اجلانب الإ�رسائيلي �إذا �أراد �إجناح هذه اجلهود فعليه وقف
اال�ستيطان وتنفيذ التزاماته يف االتفاقيات املوقعة بيننا” .و�أكد عبا�س �أن الأفكار التي طرحها
اجلانب الفرن�سي ت�صلح كقاعدة لإطالق املفاو�ضات .واتهم عبا�س حما�س ب�أنها جتري
مفاو�ضات �سيا�سية مع “�إ�رسائيل” حول الهدنة امل�ؤقتة يف قطاع غزة.145
• قال النائب يف املجل�س الت�رشيعي عن حركة حما�س ح�سن يو�سف �أن اال�ستدعاءات واالعتقاالت
ال�سيا�سية يف ال�ضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية ما زالت م�ستمرة ،بالرغم من الإفراج
عن بع�ض املعتقلني م�ؤخرا ً بكفالة ،م�شريا ً لوجود قرابة مئة معتقل �سيا�سي يف �سجون ال�سلطة
حتى الآن.146
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• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن املقاومة يف ال�ضفة الغربية

املحتلة ممار�سة طبيعية حلق ال�شعب الفل�سطيني يف جمابهة االحتالل بكافة �أ�شكاله ،م�ؤكدا ً

�أنها لن تتوقف �إال بزوال االحتالل و�إعادة احلقوق لأ�صحابها.147

• نفت حركة حما�س ما تناولته بع�ض ال�صحف العربية حول طلبها و�ساطة ال�سعودية بينها
وبني م�رص .وقال �إ�سماعيل ر�ضوان ،القيادي يف احلركة“ ،احلركة تتوا�صل ب�شكل
مبا�رش مع ال�سلطات امل�رصية ،والعالقة بيننا وبني اجلانب امل�رصي جيدة ،وال حتتاج �إىل �أي
و�ساطة”.148

• �صادق الكني�ست الإ�رسائيلي يف القراءة التمهيدية على قانون ينظم العالقات بني احلكومة
و�شعبة اال�ستيطان ،وي�سمح ب�إعادة حتويل الأموال بني اجلانبني .ودعم  65نائبا ً يف الكني�ست
م�رشوع القانون ،وعار�ضه  41نائبا ً.149

•	�أفاد وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري ب�أن زيارة وفد حركة حما�س برئا�سة خالد م�شعل،
رئي�س املكتب ال�سيا�سي� ،إىل ال�سعودية يف الآونة الأخرية ،كانت من �أجل �أداء منا�سك العمرة،
و�أن موقف ال�سعودية جتاه حما�س وجتاه دعم ال�سلطة الفل�سطينية مل يتغري.150

•	�أطلقت الأمم املتحدة ندا ًء عاجالً للمانحني لتمويل وكالة الأونروا ،والتي تعاين من “�أزمة مالية
غري م�سبوقة” .وقال املن�سق اخلا�ص لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف
حمذرا ً“ :يف حال مل يتم يف غ�ضون الأ�سابيع املقبلة �س ّد الثغرة احلالية التي توازي  100مليون
دوالر (يف متويل الوكالة) ...فهناك تهديد كبري ب�أن ال تتمكن مدار�س الأونروا ،التي ت�ستقبل
� 500ألف طفل يف �سائر �أرجاء ال�رشق الأو�سط ،من فتح �أبوابها”.151

• قال من�سق الأمم املتحدة اخلا�ص لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط نيكوالي مالدينوف� ،أمام
�أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل�“ ،إن دعم الفل�سطينيني والإ�رسائيليني حلل الدولتني يتال�شى”،
وقال �إن الأمم املتحدة تقف على �أهبة اال�ستعداد لدعم الرئي�س الفل�سطيني واحلكومة وجميع
الف�صائل يف جهودها الرامية �إىل �إعادة توحيد ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك متا�شيا ً مع
اتفاق الوحدة بني الفل�سطينيني يف .1522014/4/23

• قدمت حكومة الواليات املتحدة الأمريكية تربعا ً جديدا ً بقيمة  13مليون دوالر ل�صالح
ا�ستجابة الأونروا للأزمة ال�سورية .و�سيخ�ص�ص مبلغ  3.9مليون دوالر من هذا التربع لدعم
االحتياجات الإن�سانية ملا جمموعه � 45ألف الجئ فل�سطيني من �سورية ممن فروا �إىل لبنان،
و�أكرث من  15,500الجئ فل�سطيني من �سورية م�سجلني لدى الأونروا يف الأردن.153
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اجلمعة2015/7/24 ،

• دعا ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�شتية حما�س ،يف كلمة �ألقاها خالل حفل تخريج
اجلامعة العربية الأمريكية نيابة عن الرئي�س حممود عبا�س� ،إىل املوافقة الفورية على حكومة
وحدة وطنية تلتحق فيها كل الف�صائل الفل�سطينية.154
• ك�شفت تقارير �صادرة عن وزارة املالية الفل�سطينية �أن �إجمايل املنح وامل�ساعدات املالية
التي تلقتها احلكومة خالل الن�صف الأول من �سنة  2015تعادل  %24فقط مما تبحث عنه
يف موازنة ال�سنة اجلارية .وبح�سب التقارير بلغ �إجمايل املنح املالية التي تلقتها احلكومة،
منذ مطلع  2015للموازنتني العامة واال�ستثمارية (التطويرية)  1.776مليار �شيكل
(نحو  464مليون دوالر).155
• انطلقت خميمات طالئع التحرير ،التي ت�رشف عليها كتائب الق�سام ،مب�شاركة �أكرث من � 25ألف
منت�سب من الفئات العمرية املختلفة من  60–15عاماً .و�أكدت الكتائب �أن الهدف من املخيمات
الع�سكرية ت�أهيل جيل التحرير من ال�شباب الفل�سطيني روحيا ً وعقليا ً وبدنيا ً و�سلوكياً؛
ليكون قادرا ً وم�ستعدا ً لأداء دوره املن�شود يف معركة التحرير.156
• ك�شفت القناة العربية الثانية النقاب عن �أن �أجهزة الأمن الربيطانية اعتقلت يف 2015/7/21

اجلرنال احتياط يف اجلي�ش الإ�رسائيلي عامو�س يادلني  ،Amos Yadlinوبع�ض امل�س�ؤولني
الأمنيني ،من بينهم ر�ؤ�ساء الأركان ال�سابقني دان حالوت�س وجابي �أ�شكنازي Gabi Ashkenazi
وم�ست�شار الأمن القومي ال�سابق يعقوب عميدرور ،لدى و�صولهم �إىل مطار لندن ،ثم �أفرجت
عنهم يف وقت الحق.157
ال�سبت2015/7/25 ،

• �أعلنت �سلطة الطاقة يف قطاع غزة توقف حمطة توليد الكهرباء الوحيدة يف قطاع غزة ب�سبب
�أزمة جديدة مع ال�سلطة الفل�سطينية حول ال�رضيبة املفرو�ضة على الوقود ال�صناعي.158
• دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إىل اجتماع للف�صائل
الفل�سطينية املوقعة على اتفاقية القاهرة  ،2011لت�شكيل حكومة الوحدة الوطنية على �أ�سا�س
موافقة الرئي�س حممود عبا�س ،و�أخذها الثقة من املجل�س الت�رشيعي.159
• ق ّدم حماميا �أرملة الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات طعنا ً �أمام الق�ضاء الفرن�سي
ب�صحة تقرير ا�ستندت �إليه النيابة العامة يف ال�ضاحية الفرن�سية نانتري ،يف رف�ضها دعوى
موكلتهما ب�أن زوجها ق�ضى م�سموماً .وقال املحاميان �إنهما تقدما بطلب “�إعالن بطالن”
التقرير الذي “ا�ستند �إليه الق�ضاة لإعالن �أن يا�رس عرفات مل يتم ت�سميمه” .و�أ�ضاف
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املحاميان �أنه “خالل �سري الق�ضية ،ظهرت عنا�رص جديدة كانت قد �أُخفيت عنا �أو قيل لنا �إنها
دمرت” ،لذا ع ّدا �أن ما جرى ميثل “انتهاكا ً حلقوق الطرف املدين”.160
• نظمت الف�صائل الفل�سطينية وقفة احتجاجية �أمام مقر جمل�س الوزراء مبدينة غزة ،احتجاجا ً
على ا�ستمرار االعتقاالت ال�سيا�سية التي متار�سها الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
وقال القيادي يف حركة حما�س �إ�سماعيل ر�ضوان �إن االعتقال ال�سيا�سي بحق �أن�صار عنا�رص
املقاومة يف ال�ضفة جتاوز كل الأعراف والقوانني الإن�سانية.
وقال املتحدث با�سم القوى الوطنية والإ�سالمية حممد طومان �إن “التن�سيق الأمني مبثابة
ال�رسطان للق�ضية الفل�سطينية ،مبينا ً �أن جميع القوى الفل�سطينية طالبت ب�إيقافه واتخذت
قرارا ً ب�ش�أنه ولكنه مل يطبق وال زال قائما ً حتى الآن”.161
•	�أكد املجل�س اال�ست�شاري حلركة فتح ،يف بيان يف ختام دورة اجتماعاته التا�سعة� ،أهمية انعقاد
امل�ؤمتر العام ال�سابع يف موعده ،وفق تو�صيات حمددة حول تطبيق النظام الأ�سا�سي ،لي�ضمن
فعالية الأطر و�إدماج الأع�ضاء والكفاءات والقيادات ال�سابقة مبجال�س حركية ت�ضمن ا�ستمرار
عطائهم واال�ستفادة من جتاربهم.162
• ن�رشت كتائب الق�سام قالدة ع�سكرية وبطاقات لثالثة جنود �إ�رسائيليني ،وعتاد ع�سكري
غنمه بعد ا�شتباك وكمني يف بيت حانون �أق�صى �شمال قطاع غزة قبل عام.163
• اغتيال قائد كتيبة �شهداء �شاتيال العقيد يف حركة فتح طالل البالونة ،امللقب بطالل الأردين،
يف خميم عني احللوة يف لبنان.164
• قالت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�سطني �إن هناك ارتفاعا ً يف م�ستوى العنف
اجل�سدي املمار�س �ض ّد الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي.
وبينت احلركة �أن الأدلة ،التي جمعتها خالل الن�صف الأول من �سنة � ،2015أظهرت �أن %86
من الأطفال املعتقلني تعر�ضوا لنوع �أو �أكرث من العنف اجل�سدي خالل عملية االعتقال �أو
التحقيق ،يف زيادة بن�سبة  %10مقارنة ب�سنة .1652014
الأحد2015/7/26 ،

• طالب ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ال�سلطة الفل�سطينية بتغيري
�سلوكها جتاه الق�ضايا الوطنية امل�صريية .وقال �أبو مرزوق �إن ال�سلطة التي تواجه املقاومني
واملحتجني من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني على االحتالل وم�ستوطنيه بكل ق�ساوة و�أدوات
قمع و�سالح ،ولو �أدى ذلك �إىل القتل ،تقف متفرجة عندما يتعلق االعتداء بامل�سجد الأق�صى
واقتحامه ب�شكل متوايل ،وال ت�ستطيع �أن حترك �ساكنا ً مع ه�ؤالء بالرغم من خمالفتهم
لالتفاقات التي وقعتها معهم.166
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• ر�أت رئا�سة املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني التوجهات اجلديدة لوكالة الأونروا خطرية،
ومثرية للقلق ال�شديد ،كما قالت �إن “�سلوكها اجلديد �سلوك �سيا�سي بامتياز” .وقالت رئا�سة
الت�رشيعي ،يف بيان �صحفي� ،إن “كل الأحاديث واملربرات التي ت ّدعي نق�ص املوارد املالية ما
هي �إال حجج واهية وغري مقنعة” معربة عن خ�شيتها من �إعادة “�إنتاج م�رشوع التوطني الذي
حاولت الوكالة تنفيذه يف بداية اخلم�سينات ،وقوبل بالرف�ض وقتها”.167

• قال �صالح العاروري ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن زيارة وفد حما�س لل�سعودية
“متت بطلب م�سبق من احلركة للقاء القيادة ال�سعودية و�أداء فري�ضة العمرة” ،م�شريا ً �إىل �أن
الوفد التقى برئي�س املخابرات ال�سعودية ،تاله لقاء مع امللك ال�سعودي امللك �سلمان ،وويل
عهده ،ووزير الدفاع حممد بن �سلمان و�أركان من الدولة ال�سعودية .و�أو�ضح العاروري
�أن النقا�شات تركزت حول جهود اململكة يف رفع احل�صار عن قطاع غزة ودعم جهود �إعادة
الإعمار وم�ؤازرة �سكان غزة ،كا�شفا ً عن وعد قطعه لهم ويل العهد حممد بن �سلمان بتقدمي
“دعم لغزة �أف�ضل مما تتوقعوه وتقدروه”.168

• �ش ّن رئي�س القائمة امل�شرتكة ،ع�ضو الكني�ست �أمين عودة ،هجوما ً على الي�سار الإ�رسائيلي،
وقال �إنه �أكرث خطورة من اليمني .وذكر ب�أن بع�ض اليمينيني يهتفون “املوت للعرب” ولكن
“الي�ساريني” هم �أكرث من مار�س “املوت للعرب” تاريخيا ً .و�أ�شار �إىل �أن ت�أييد الي�سار لدولة

فل�سطينية ينم عن �أ�سباب دميوغرافية تعك�س توجها ً عن�رصيا ً جتاه العرب.169

•	�أ�صدرت وزارة الأمن الداخلي الإ�رسائيلية تقريرا ً حول الأ�رضار املالية املرتتبة على مظاهر
الإجرام املختلفة يف “�إ�رسائيل” ،ي�ستدل منه �أن حجم هذه الأ�رضار �سجل يف �سنة 2014

ارتفاعا ً حادا ً بن�سبة  ،%9وبلغ نحو  16مليار �شيكل [نحو  4.1مليار دوالر].170

• قالت وزارة ال�صحة �إن م�ست�شفيات قطاع غزة تعاين من فقدان  %32من الأدوية ،و %38من
امل�ستهلكات الطبية ب�سبب احل�صار و�إغالق املعابر.171
الإثنني2015/7/27 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س خالل م�شاركته �سفارة م�رص لدى فل�سطني
احتفالية العيد الوطني مل�رص ،برام اهلل�“ :إن ال�شعب امل�رصي قام مبعجزة ،وهي  30يونيو؛
عندما خرج �أكرث من  30مليون �إن�سان دون �أن يدفعهم �أحد ،خرجوا متطوعني لي�صححوا
امل�سار وامل�سرية ،ويخل�صوا البلد من الظالمية والظالم ،واحلمد هلل هذه املعجزة حتققت ،وال
قدر اهلل لو مل حت�صل لكنا جميعا ً يف مهب الريح ،كل الأمة العربية والأمة الإ�سالمية”.172
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•	�أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد على �أن ما ورد يف بع�ض و�سائل الإعالم
حول “�أن الرئي�س حممود عبا�س ينوي تقدمي ا�ستقالته يف �شهر �أيلول� /سبتمرب املقبل” �أو
“�أنه قد �أبلغ اللجنة املركزية حلركة فتح �أنه �سيتقدم با�ستقالته يف امل�ؤمتر ال�سابع ،ال �صحة له
�إطالقاً ،وب�أنها �إ�شاعات مغر�ضة هدفها �إثارة البلبلة”.173
• حذرت حركة حما�س من �أن وكالة الأونروا متهد للتخلي عن دورها يف تقدمي اخلدمات
لالجئني ،من خالل ت�رسيب توجهاتها بتقلي�ص خدماتها لالجئني الفل�سطينيني .وذكرت
حما�س ،يف بيان �صحفي� ،أنها ترى يف مثل هذا التوجهات خطوة على طريق �إنهاء ق�ضية
ُجروا �إليها ق�رسا ً.174
الالجئني بتوطينهم يف املناطق التي ه ّ
• طالبت القوى والف�صائل الإ�سالمية والوطنية الفل�سطينية يف رام اهلل بوقف نهج املفاو�ضات
ال�سيا�سية مع االحتالل الإ�رسائيلي ب�شكل نهائي ،ردا ً على جرائمه املتوا�صلة بحق
الفل�سطينيني .وقالت الف�صائل ،يف بيان م�شرتك�“ ،إننا ندعو لتو�سيع املقاومة ال�شعبية
بكل �أ�شكالها �ض ّد االحتالل وم�ستوطنيه ،وو�ضع ا�سرتاتيجية موحدة ،ومغادرة طريق
املفاو�ضات العبثية ،و�إعادة الق�ضية الوطنية للهيئات الدولية”.175

• ك�شفت م�صادر �إ�رسائيلية عن لقاء �رسي ّ
مت بني نائب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية �سيلفان
�شالوم املكلف مبلف املفاو�ضات مع الفل�سطينيني مع نظريه الفل�سطيني �صائب عريقات،
خالل الأ�سبوع املا�ضي يف الأردن ،بهدف حتريك العملية ال�سلمية.176

• �صادقت اللجنة الوزارية الإ�رسائيلية ل�ش�ؤون الت�رشيع على ما يعرف بـ”م�رشوع قانون
الإرهاب” ،الذي ينظم طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع املنظمات ”الإرهابية” ون�شطائها.177

• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى عي�سى قراقع� :إنه خالل الفرتة املمتدة بني  2015–2013بلغ
عدد الأطفال القا�رصين الذين ّ
مت �إ�صدار عقوبات عليهم من قبل املحاكم الإ�رسائيلية باحلب�س
املنزيل �أكرث من  230طفالً.178
•	�أعلن ال�سفري ال�سعودي لدى م�رص �أحمد قطان �أن ال�صندوق ال�سعودي للتنمية قام بتحويل
�أق�ساط �أ�شهر ني�سان� /أبريل ،و�أيار /مايو ،وحزيران /يونيو ،بواقع  20مليون دوالر �شهرياً،
ب�إجمايل  60مليون دوالر �أمريكي� ،إىل ح�ساب وزارة املالية الفل�سطينية ،وهي قيمة �إ�سهامات
اململكة ال�شهرية لدعم امليزانية.179

• نفى مدير عمليات الوكالة يف الأردن روجر ديفيز � Roger Daviesأن تكون وكالة الأونروا
قد اتخذت قرارات بخ�صو�ص ت�أجيل العام الدرا�سي املقبل ،مبينا ً �أن الوكالة تواجه �أزمة
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مالية حقيقية حيث تعاين من عجز مايل يف ميزانيتها االعتيادية ي�صل �إىل  101مليون دوالر،
و�أ�ضاف ب�أنه لن ير�ضى �أن يكون طالب مدار�س وكالة الغوث يف ال�شارع حيث يوجد �أكرث من
� 500ألف طالب يف الدول امل�ضيفة ،منهم � 120ألفا ً يف الأردن.180
• قال نبيل �أبو زنيد� ،سفري فل�سطني يف هولندا� ،إن حمكمة اجلنايات الدولية �أبلغت احلكومة
الفل�سطينية ت�أجيل زيارتها لل�سلطة الفل�سطينية التي كانت مقررة نهاية ال�شهر اجلاري،
حتى اخلريف القادم .و�أ�شار �أبو زنيد �إىل �أن املحكمة �أرجعت ت�أجيل الزيارة �إىل �سبب “تقني
و�إجرائي”.181

• ك�شفت �صحيفة ه�آرت�س عن وجود مذكرة �إ�رسائيلية ر�سمية لدى الإدارة املدنية تثبت �صحة
رواية �أهايل قرية �سو�سيا الفل�سطينية ،جنوب اخلليل ،ب�ش�أن ملكيتهم اخلا�صة للأرا�ضي،
والتي ي�سعى االحتالل �إىل �إخراجهم منها ،بذريعة ملكيتها للدولة .وت�ؤكد املذكرة ،وجود
وثائق عثمانية تعود �إىل �سنة  1881تثبت ملكية �أهايل �سو�سيا لأرا�ضيهم.182

الثالثاء2015/7/28 ،

•	�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �أن وحدة القمع اخلا�صة باقتحام ال�سجون والتنكيل
بالأ�رسى اعتدت بال�رضب على الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني الأ�سري �أحمد
�سعدات ،املوجود يف �سجن نفحة.183

•	�أعلنت حكومة التوافق الوطني الفل�سطينية عن جتديد �إعفاء الوقود املزود ملحطة غزة لتوليد
الكهرباء ،من �رضيبة ُيطلق عليها “بلو”  ،Blueحتى نهاية �شهر �آب� /أغ�سط�س .1842015

• دعت حركة حما�س �إىل �إعالن يوم اجلمعة  2015/7/31يوم نفري وغ�ضب ن�رصة ملدينة القد�س
وامل�سجد الأق�صى املبارك ،انطالقا ً من كافة املدن واملخيمات بال�ضفة الغربية ومدينة القد�س
املحتلتني ،داعية لأن يكون ال�شعار يف ذاك اليوم “�أق�صانا لي�س نهبا ً العتداءاتهم ..و�أن دونه

الأرواح منا واملهج”.185

• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية تي�سري خالد �إن لقاءات �رسية
فل�سطينية – �إ�رسائيلية جتري يف عوا�صم �أوروبية وعربية منها باري�س ،و�آخرها يف ع ّمان،
و�إن لقاء �صائب عريقات مع �سيلفان �شالوم يف ع ّمان مل يكن الأول .وطالب خالد بوقف هذه
اللقاءات التفاو�ضية متهما ً احلكومة الإ�رسائيلية با�ستخدامها و�سيلة لفك عزلتها الدولية.186

• زار رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو جزيرة قرب�ص حيث عقد لقاء مو�سعا ً مع
الرئي�س نيكو�س �أنا�ستا�سيادي�س � ،Nicos Anastasiadesأكد فيه الرئي�سان على تعزيز
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التعاون يف جمال التنقيب عن الغاز ،وت�سويقه يف الأ�سواق الأوروبية يف حيز �إنتاج الكهرباء
ب�شكل رئي�سي ،عرب خط �أنابيب مزمع �إن�شا�ؤه ،كما �شملت املحادثات �سبل تعزيز التعاون
الأمني على امل�ستوى الإقليمي و”مكافحة الإرهاب” ،بالإ�ضافة �إىل مبادرة قرب�صية لل�سالم
مع ال�سلطة الفل�سطينية.187
• قال خليل التفكجي ،مدير دائرة اخلرائط يف جمعية الدرا�سات العربية� ،إن معطيات وزارة
الداخلية الإ�رسائيلية ت�شري �إىل ح�صول � 24ألفا ً من �سكان �رشقي القد�س على اجلن�سية
الإ�رسائيلية ،و�أن الداخلية ما زالت تنظر يف طلبات �إ�ضافية للح�صول على هذه اجلن�سية.188
• ك�شفت الوكالة اليهودية ،يف بيان لها� ،أن �أكرث من  200م�ستوطن يهودي فرن�سي و�صلوا
“�إ�رسائيل” .وقالت الوكالة �إن �أكرث من � 20ألف يهودي فرن�سي ،غالبيتهم من ال�شباب
والعائالت ،غادروا �إىل “�إ�رسائيل” خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية؛ منهم  7,500قدموا يف
�سنة  ،2014و 4,260و�صلوا خالل �سنة  .2015ونقل البيان عن وزير الهجرة واال�ستيعاب
زئيف �ألكني قولهُ “ :نعِد يف هذا العام ال�ستقبال من � 30إىل � 35ألف مهاجر من �أنحاء العامل ،وهو
العدد الأكرب يف غ�ضون عقد من الزمن”.189
• ق�ضت حمكمة �أمن الدولة الأردنية ح�ضوريا ً على ثمانية موقوفني يف ق�ضية “دعم املقاومة –
حما�س” بال�سجن بني عام وخم�سة �أعوام ،كما حكمت غيابيا ً على �أربعة متهمني بال�سجن
 15عاماً ،بينما ب ّر�أت �أربعة موقوفني لعدم كفاية الأدلة.190
الأربعاء2015/7/29 ،

•	�أعلنت منظمة العفو الدولية �أن ما اقرتفته “�إ�رسائيل” يف �إطار ما يعرف بـ”�إجراء هنيبعل”

خالل عدوان غزة �صيف  ،2014يف مدينة رفح ،هي جرمية �ض ّد الإن�سانية .وقالت املنظمة �إن
ذلك اليوم ،الذي �أطلق عليه “يوم اجلمعة الأ�سود”� ،أ�شد �أيام احلرب انتهاكا ً للقانون الدويل
با�ستهداف اجلي�ش الإ�رسائيلي للمدنيني ب�شكل ع�شوائي وقتله ما ال يقل عن � 135شخ�صا ً
يف هذا الق�صف .وخل�صت منظمة العفو �إىل �أن ت�رصفات اجلي�ش الإ�رسائيلي �إثر عملية �أ�رس
املالزم هدار غولدن ،تنتهك القانون الدويل.191
• قالت حركة حما�س �إن �إدانة منظمة العفو الدولية للكيان الإ�رسائيلي بارتكاب جرائم حرب
يف رفح خالل حرب  ،2014وا�ستهداف املدنيني و�سيارات الإ�سعاف خالل نقل امل�صابني،
ي�ستدعي الإ�رساع يف تقدمي هذه الأدلة القاطعة للمحكمة الدولية .وطالب الناطق با�سم احلركة
فوزي برهوم باتخاذ الإجراءات الفورية والعقابية الالزمة �ض ّد قيادات االحتالل الإ�رسائيلي
وحماكمتهم على كل جرائمهم بحق ال�شعب الفل�سطيني لردع االحتالل ،وحماية �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني ودعم عدالة ق�ضيتهم و�إنهاء معاناتهم.192
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• ا�ستلمت عال عو�ض ،رئي�س اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ر�سميا ً رئا�سة الرابطة
الدولية للإح�صاءات الر�سمية )International Association for Official Statistics (IAOS

خالل الفرتة  ،2017–2015وذلك خالل �أعمال م�ؤمتر معهد الإح�صاء الدويل
) ،International Statistical Institute (ISIبدورته رقم  ،60املنعقد يف مدينة ريو دي جانريو
بالربازيل ،خالل الفرتة  ،2015/7/31–26بح�ضور وم�شاركة  120دولة ،ونحو �ألفي م�شارك
من ر�ؤ�ساء الأجهزة الإح�صائية العاملية ،والعديد من خرباء الإح�صاء ،والباحثني ،واملخططني
يف العامل.193

• �صادق رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو على بناء  300وحدة ا�ستيطانية جديدة
“فورا ً” يف م�ستعمرة بيت �إيل ،و  504وحدات ا�ستيطانية يف م�ستعمرات �إ�رسائيلية يف
�رشقي القد�س.194

• قال مدير املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان رامي عبد الرحمن �إن طائرة �إ�رسائيلية نفذت
�رضبة جوية م�ستهدفة �سيارة يف ريف القنيطرة ،جنوب �سورية ،ما ت�سبب مبقتل عن�رصين
من حزب اهلل اللبناين ،وثالثة عنا�رص من اللجان ال�شعبية املوالية للنظام ال�سوري.195

اخلمي�س2015/7/30 ،

• اتفق رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ورئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل خالل
اجتماعهما يف مقر الرئا�سة برام اهلل ،على �إجراء تعديل وتو�سيع على عمل احلكومة ،مبا
يتنا�سب مع حجم التحديات التي تواجه ال�شعب الفل�سطيني .وقال مركز الإعالم احلكومي
�إنه “ ّ
مت االتفاق على تكليف ح�سني الأعرج وزيرا ً للحكم املحلي� ،صربي �صيدم وزيرا ً للرتبية

والتعليم العايل� ،سميح طبيلة وزيرا ً للموا�صالت� ،سفيان التميمي وزيرا ً للزراعة ،وعبري
عودة وزيرا ً لالقت�صاد”.196
• ا�ستنكرت حركة حما�س ،يف بيان لها� ،إجراء حكومة الوفاق الوطني تعديالت وزارية،
وا�ستبدال خم�س وزراء دون الرجوع �إىل الف�صائل الفل�سطينية التي وقعت على اتفاق
امل�صاحلة باعتبارها مرجعية احلكومة ،حمذرة من هذه اخلطوات االنف�صالية .وقال الناطق
با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن التعديل ميثل انقالبا ً على اتفاق
امل�صاحلة ،واحلكومة �أ�صبحت حكومة انف�صالية.197

• بثت كتائب الق�سام على موقعها على الإنرتنت عددا ً كبريا ً من الت�سجيالت امل�صورة ،التي
ك�شفت عن بع�ض قدراتها الع�سكرية ،وعملياتها التي نفذتها �ض ّد جي�ش االحتالل ،خالل
عدوان قطاع غزة يف �صيف .1982014
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• وجهت النيابة العامة الإ�رسائيلية اتهامات لثالثة يهود م�شتبهني ل�صلتهم ب�إ�رضام النار يف
كني�سة �أثرية يف حزيران /يونيو  2015يف �شمال الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.199
• �صادق الكني�ست على قانون “التغذية الق�رسية” للأ�رسى ،بالقراءتني الثانية والثالثة ،وذلك
بغالبية � 46صوتا ً مقابل � 40صوتا ً.200
• قال الأمني العام للهيئة الإ�سالمية امل�سيحية لن�رصة القد�س واملقد�سات حنا عي�سى �إن جمموع
املواقع اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية بلغ  474م�ستعمرة حتى �أوا�سط �سنة 2015؛ منها

 184م�ستعمرة ،و 171ب�ؤرة ا�ستيطانية ،و 26موقع ا�ستيطاين ،و 93مبنى م�ستوىل عليه كليا ً

�أو جزئيا ً.201

• قال املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان يف تقرير له� ،إن ال�سلطات الإ�رسائيلية توا�صل �إجراءات
ح�صارها الربي والبحري امل�شدد على قطاع غزة لتعزله كليا ً عن ال�ضفة الغربية وعن العامل
اخلارجي ،منذ نحو ثماين �سنوات متوا�صلة ،ما �أدى �إىل ارتفاع ن�سبة الفقر يف قطاع غزة �إىل
 %38.8من بينهم  %21.1يعانون فقرا ً مدقعاً ،بينما ارتفعت ن�سبة البطالة يف الآونة الأخرية
�إىل .202%44
• قالت نائب املفو�ض العام لوكالة الأونروا �ساندرا ميت�شل � Sandra Mitchellأنه ال يوجد قرار
بت�أجيل العام الدرا�سي اجلديد حتى الآن ،والأمر مرتبط بجهود الدول املتربعة يف تقدمي الدعم
املايل خالل الأ�سبوعني القادمني .و�أ�شارت ميت�شل �إىل �أنه يف حال قررت الأونروا الت�أجيل ف�إنه
�سيتم التعوي�ض للطلبة.203
• �أكد القن�صل الربيطاين العام يف القد�س الي�سرت ماكفيل � Alastair McPhailأن احلكومة
الربيطانية �ستعرتف بدولة فل�سطني ،وهي تنتظر الوقت املنا�سب ،ولن تنتظر انتهاء
املفاو�ضات بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي ك�رشط لهذه اخلطوة .وقال ماكفيل“ :عدم
الأخذ بتو�صية جمل�س العموم االعرتاف بدولة فل�سطني حتى الآن ال يعني �أن املو�ضوع لي�س
مهما ً للحكومة .بالعك�س هذا �أمر تدرك احلكومة �أهميته ب�شكل كبري ،وهي بالت�أكيد �ستعرتف
بدولة فل�سطني يف الوقت املنا�سب”.204
• �أظهر تقرير امليزانية الفل�سطينية ،ال�صادر عن حكومة التوافق الوطني� ،أن �إجمايل النفقات
التي �رصفتها احلكومة وم�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية التابعة لها ،بلغت  6.38مليار �شيكل
(نحو  1.7مليار دوالر �أمريكي) خالل الن�صف الأول من �سنة ُ ،2015م�ش ِّكلة نحو  %42من
�إجمايل قيمة املوازنة ل�سنة  2015والبالغ �إجمايل قيمتها  15.085مليار �شيكل (نحو
�أربعة مليارات دوالر) .وذهب �أكرث من ن�صف النفقات لتغطية فاتورة رواتب املوظفني
العموميني ،بقيمة بلغت  3.33مليار �شيكل (نحو  880.6مليون دوالر �أمريكي).205
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اجلمعة2015/7/31 ،

• ا�ست�شهاد الر�ضيع الفل�سطيني علي دواب�شة و�إ�صابة ثالثة من عائلته ،وذلك بعد �أن �أقدم
م�ستوطنون على �إ�رضام النار يف منزل العائلة يف منطقة نابل�س .وكتب امل�ستوطنون �شعارات
عن�رصية باللغة العربية على منزل العائلة ت�شري �إىل االنتقام من العرب ،ثم �ألقوا زجاجة
حارقة على املنزل ما �أدى �إىل اندالع النريان.206

•	�أعلن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س عن �أن القيادة الفل�سطينية �ستجهز ملفا ً حول
جرائم االحتالل وجرمية قتل الطفل علي دواب�شة حرقا ً على �أيدي امل�ستوطنني ،و�ستتوجه به
فورا ً �إىل حمكمة اجلنايات الدولية.207

•	�أعلن �صائب عريقات ،القائم ب�أعمال �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير� ،أن امل�ستوطنني
يف ال�ضفة الغربية املحتلة نفذوا � 11ألف اعتداء على �أهداف فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية املحتلة
منذ �سنة .2082004

• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،خالد م�شعل� ،إن جرمية حرق الر�ضيع علي
دواب�شة وحرق منزل �أهله على �أيدي ع�صابات امل�ستوطنني هي جرمية ب�شعة بحق ال�شعب
الفل�سطيني وبحق الإن�سانية جمعاء ،تتحمل م�س�ؤوليتها قيادة االحتالل ال�صهيوين،
وهو ما ي�ؤكد من جديد على �أن جوهر ال�رصاع احلقيقي هو االحتالل واال�ستيطان .و�أكد
م�شعل �أن هذه النار الآثمة التي �أ�شعلها امل�ستوطنون يف الر�ضيع دواب�شة ومن قبله الطفل
حممد �أبو خ�ضري لن يطفئها �إال كنْ�س االحتالل واال�ستيطان عن الأرا�ضي الفل�سطينية
والقد�س واملقد�سات .كما دعا م�شعل �إىل الرد على هذه اجلرمية واالعتداءات املتكررة
على القد�س وامل�سجد الأق�صى املبارك من خالل ت�صعيد املقاومة �ض ّد االحتالل وقطعان
م�ستوطنيه ،فهي الرد احلقيقي على جرائمهم.209

• ا�ستنكرت القوى والف�صائل والفعاليات الفل�سطينية الر�سمية ال�شعبية ،اجلرمية النكراء
التي �أقدم عليها م�ستوطنون يف قرية دوما بنابل�س ،و�أدت �إىل ا�ست�شهاد الطفل علي دواب�شة
و�إ�صابة �شقيقه ووالدته ووالده بحروق بليغة.210

•	�أعرب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو عن “�صدمته” من جرمية الكراهية التي
وقعت يف قرية دوما جنوبي نابل�س ،و�أدت �إىل مقتل الطفل الفل�سطيني الر�ضيع علي دواب�شة
وجرح �آخرين .وو�صف نتنياهو اجلرمية بعمل �إرهابي ،م�ؤكدا ً �أن “�إ�رسائيل” تتعامل بيد من
حديد مع الإرهاب �أيا ً كان مرتكبوه.211
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• اقرتحت وزيرة العدل الإ�رسائيلية �إيليت �شاكيد ت�شكيل هيئة ق�ضائية تكون بديالً للمحكمة
العليا ،يرتكز عملها فيما �أ�سمته “النزاعات” على الأرا�ضي يف ال�ضفة الغربية املحتلة .و�أ�ضافت
�شاكيد �أن هذه الق�ضايا يجب �أن تكون يف “هيئة ق�ضائية مالئمة ت�ستمع فيها �إىل �شهادات
وتنظر يف الأدلة” ،و�أنها �ستحاول ت�شكيل هذه الهيئة ،و�أن احلكومة ال�سابقة بد�أت يف “�إن�شاء
حمكمة لت�سوية النزاعات على الأرا�ضي”.212
• دان الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،يف بيان �صادر عن املتحدث الر�سمي ،احلريق
املتعمد يف قرية دوما يف ال�ضفة الغربية ،والذي �أدى �إىل قتل الطفل الفل�سطيني علي دواب�شة.
وطالب البيان بتقدمي مرتكبي هذا العمل الإرهابي �إىل العدالة.213
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