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ال�سبت:2015/8/1 ،
• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن “عربدة امل�ستوطنني
يف ال�ضفة املحتلة ال ير ّدها �إال وقف التن�سيق الأمني ،ورفع يد الأجهزة الأمنية لل�سلطة عن
املقاومة”.1

• دعا الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني رم�ضان عبد اهلل �شلَّح كافة ف�صائل
املقاومة و�أجنحتها الع�سكرية ،ويف مقدمتها �رسايا القد�س �إىل ت�صعيد املقاومة ،والرد على
اجلرمية الب�شعة التي راح �ضحيتها الطفل الر�ضيع علي دواب�شة يف .22015/7/31
• دعت ف�صائل فل�سطينية قيادة ال�سلطة الفل�سطينية �إىل “وقف التن�سيق الأمني مع �إ�رسائيل”،
ردا ً على “االعتداءات الإ�رسائيلية املتكررة بحق الفل�سطينيني” .وطالبت الف�صائل ،حما�س
واجلهاد الإ�سالمي والأحرار ،يف م�ؤمتر �صحفي عقد يف مدينة غزة ،الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة
الغربية بـ”توفري حماية لأبناء ال�شعب الفل�سطيني �أمام االعتداءات الإ�رسائيلية املتكررة”.3
• قال مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات �إن �سلطات االحتالل اعتقلت  330فل�سطينيا ً خالل �شهر
متوز /يوليو  ،2015منهم  130من القد�س و 90من اخلليل ،و�أ�شارت �إىل �أن من بني املعتقلني
 70طفالً و 16فتاة و�سيدة.4
• �أطلق “جمل�س العالقات الفل�سطينية الأوروبية” عري�ضة برملانية تطالب بحظر دخول قادة
امل�ستوطنني اليهود �إىل دول االحتاد الأوروبي.5
• قال امل�ست�شار ه�شام جنينة ،رئي�س “اجلهاز املركزي للمحا�سبات” يف م�رص� ،إن لديه معلومات
تفيد �أن جهات م�رصية حتاول تلفيق ق�ضية تخابر له مع حركة حما�س لأن زوجته فل�سطينية.6
الأحد2015/8/2 ،

• تعهد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س� ،أمام وفد من حزب مريت�س الإ�رسائيلي يف
رام اهلل ،بعدم ال�سماح بـ”الإرهاب” �أو “العنف” ،م�شريا ً �إىل �أن ال�سبب الرئي�سي لكل الأحداث
الإجرامية التي تقع �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني هو االحتالل .وقال عبا�س “نحن نقول ب�رصاحة
كفى ،فنحن ال ن�ستطيع �أن ن�صرب ،ولكن خذوها كلمة مني ،نحن لن نتبنى الإرهاب ،ولن
نتبنى العنف ،و�ستبقى �سيا�ستنا و�أيدينا ممدودة لل�سالم ،ولكن �إذا ا�ستمر الو�ضع على
حاله ،وبهذا ال�شهر بالذات �سيكون لنا موقف خمتلف”.7
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• نددت حركة حما�س بتعهد رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س لوفد حزب مريت�س الإ�رسائيلي
بعدم ال�سماح بـ”العنف” ،يف �إ�شارة �إىل منع املقاومة امل�سلحة .وقال الناطق با�سم احلركة
�سامي �أبو زهري �إن تعهد عبا�س يعك�س اهتمامه بحماية �أمن االحتالل على ح�ساب �أمن
�أطفالنا الذين يتعر�ضون للحرق على �أيدي امل�ستوطنني.8
• قالت منظمة ي�ش دين الإ�رسائيلية احلقوقية �إنه منذ �سنة ّ 2008
مت توثيق  15عملية �إحراق �أو
حماولة لإ�رضام النريان يف منازل مواطنني فل�سطينيني من قبل م�ستوطنني يهود يف ال�ضفة
الغربية املحتلة .و�أو�ضحت املنظمة �أن الفل�سطينيني توجهوا يف  12حالة منها بتقدمي �شكاوى
واملطالبة بفتح حتقيقات لدى ال�سلطات الإ�رسائيلية ،انتهت ب�إغالق  10ملفات دون تقدمي
لوائح اتهام ،بينما تتوا�صل عمليات التحقيق يف امللفني الآخرين.9
الإثنني2015/8/3 ،

• التقى وفد من قيادة حركة حما�س برئا�سة رئي�س املكتب ال�سيا�سي خالد م�شعل بوزير
اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف  Sergey Lavroيف العا�صمة القطرية الدوحة .ووجه
الفروف دعوة لقيادة احلركة لزيارة مو�سكو ،وهو ما قبلته احلركة ،و�سيحدد موعد الزيارة
الحقا ً.10

• �سلَّم وزير اخلارجية الفل�سطينية ريا�ض املالكي املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو
بن�سودا ،يف مقر املحكمة يف الهاي ،مذكرة تكميلية حول �إرهاب امل�ستوطنني.11
• تقدمت دولة فل�سطني بطلب ان�ضمام ر�سمي لل�رشطة اجلنائية الدولية (الإنرتبول)

) ،International Criminal Police Organization (Interpolوقعه رئي�س الوزراء رامي
احلمد اهلل ب�صفته وزيرا ً للداخلية.12
• اتفق وزير املالية الإ�رسائيلي مو�شيه كحلون مع رئي�س وزرائه بنيامني نتنياهو على حجم
ميزانية اجلي�ش ل�سنة  2016بنحو  56مليار �شيكل (نحو  14.7مليار دوالر) قابلة للزيادة .كما
جرى االتفاق على ا�شرتاط �أي �إ�ضافات مالية على ميزانية الأمن بتطبيق جزئي لتو�صيات
جلنة لوكر الع�سكرية وخ�صو�صا ً التو�صيات املتعلقة ب�شفافية امليزانية.13
الثالثاء2015/8/4 ،

• جدد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق رف�ض احلركة للتعديل
الوزاري على حكومة الوفاق الوطني ،م�ؤكدا ً �أن حما�س لن تتعامل مع ه�ؤالء الوزراء .وقال
�أبو مرزوق ،يف حوار مع املوقع الر�سمي حلركة حما�س“ ،لي�س هناك �أفكار مبلورة حول
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ق�ضية التهدئة مع �إ�رسائيل ،و�إن كانت املعادلة املطروحة مقبولة ،وهي تثبيت وقف �إطالق
النار مقابل ح ّل م�شاكل غزة” ،و�شدد على �أن حم�صلة ما �سيُطرح “يجب �أن يكون يف �إطار
وطني ،و� ّأل يت�ضمن ف�صل غزة عن ال�ضفة الغربية ،فهما كيان جغرايف واحد ،و�أن ال يكون

هناك ثمن �سيا�سي”.14
•	�أكد القيادي يف حركة فتح ،رئي�س االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم ،جربيل الرجوب ،يف مقابلة
مع �صوت “�إ�رسائيل” والتلفزيون الإ�رسائيلي (عربيل)  Arabilعلى �أن ال�سلطة الفل�سطينية
لن تدعم ارتكاب اعتداءات على �أهداف �إ�رسائيلية انتقاما ً ملقتل الطفل علي دواب�شة ،و�أنها
�ستوا�صل مكافحة كل من يحاول �إف�شال توجهها ال�سيا�سي.15
• دعا رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو اليهود ا لأمريكيني �إىل معار�ضة
االتفاق النووي مع �إيران ب�شكل علني ،و �أكد ،يف خطاب موجه عرب الفيديو كونفران�س
� Video Conferenceإىل اليهود يف الواليات املتحدة ،على �أن الكوجنر�س �سريف�ض االتفاق،
و�أن �إيران �ستعود �إىل طاولة املفاو�ضات.16
• و ّقع وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �أول �أمر اعتقال �إداري بحق يهودي ،وذلك
بعد مقتل ر�ضيع فل�سطيني حرقا ً يف ال�ضفة الغربية ،بح�سب بيان لوزارة الدفاع .ومدة
هذا االعتقال الإداري �ستة �أ�شهر و�سينفذ بحق مردخاي ماير ،Mordechai Meyer
وهو م�ستوطن اعتقل ب�سبب “�ضلوعه يف �أن�شطة عنيفة وهجمات �إرهابية وقعت يف الآونة
الأخرية” ،وفق البيان.17
• ذكرت القناة الثانية الإ�رسائيلية �أن اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية هو �أكرث ما ي�ستحوذ على
اهتمام وزراء احلكومة الإ�رسائيلية ،والذين نظموا نحو خم�سني زيارة ملناطق يف ال�ضفة
خالل �شهر ون�صف فقط.18
•	�أعرب الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،يف ر�سالة له يحيل فيها التقرير اخلا�ص
للمفو�ض العام لوكالة الأونروا �إىل اجلمعية العامة ،عن قلقه العميق �إزاء الو�ضع املايل الذي
تواجهه الأونروا ،والعواقب الإن�سانية وال�سيا�سية والأمنية التي قد تنتج عنه� ،إذا مل يتم
توفري التمويل الكايف وامل�ستدام ل�سنة  2015وما بعدها ،على الفور.19
الأربعاء2015/8/5 ،

• حذرت وكالة الأونروا ،يف تقرير ّ
مت رفعه للأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،من �أنه
“ما مل يتم احل�صول على متويل بكامل قيمة العجز املايل الذي تعاين منه الوكالة والبالغ
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 101مليون دوالر بحلول منت�صف ال�شهر اجلاري ،ف�إن الأزمة املالية قد جترب الوكالة بتعليق
اخلدمات املتعلقة بربناجمها التعليمي �إىل �أن يت ّم ت�أمني املبلغ ب�أ�رسه”.20

•	�أعلن ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س حممود الزهار �أن تثبيت وقف �إطالق النار ،الذي
ّ
مت االتفاق عليه عقب عدوان �سنة  2014على قطاع غزة ،ثمنه رفع احل�صار عن قطاع غزة.21

• خ ّرجت كتائب الق�سام الآالف من امل�شاركني يف خميمات طالئع التحرير ،التي �أطلقتها م�ؤخرا ً
يف قطاع غزة لتدريب �أكرث من � 25ألف متقدم لها من خمتلف املحافظات .ونظمت الكتائب
مهرجانا ً مركزيا ً يف �ساحة الكتيبة و�سط مدينة غزة ،مب�شاركة الآالف ،تخلله عرو�ض

ع�سكرية وفنية �أعدها امل�شاركون يف املخيمات من خمتلف الفئات العمرية.22
•	�أعلنت الهيئة القيادية العليا لأ�رسى حركة حما�س ،يف بيان لها ،حالة النفري العام يف كافة
ال�سجون ،ردا ً على “احلرب امل�سعورة التي ت�شنها �إدارة ال�سجون الإ�رسائيلية على الأ�رسى
يف ال�سجون”.23

•	�أقرت احلكومة الإ�رسائيلية ميزانيتها العامة ل�سنتي  ،2016-2015بغالبية  20وزيرا ً وامتناع
وزير الدفاع مو�شيه يعلون عن الت�صويت .وبلغت امليزانية  329.5مليار �شيكل (نحو
 86.5مليار دوالر) ل�سنة  ،2015و 343.3مليار �شيكل (نحو 90.1مليار دوالر) ل�سنة .2016
و�شهدت امليزانية زيادة بن�سبة  %7.2عن ميزانية �سنة  .2014فيما ّ
مت حتديد قيمة العجز يف
امليزانية ل�سنتي  2016-2015بن�سبة  %2.9من جممل الإنتاج املحلي.24

•	�أطلقت الهيئة الإ�سالمية العليا “وثيقة امل�سجد الأق�صى املبارك” ،يف م�ؤمتر �صحفي عقد يف
�رشقي القد�س ،دفاعا ً عن امل�سجد من املحاوالت الإ�رسائيلية لتهويده وتق�سيمه زمانيا ً ومكانياً.
ووقعت �شخ�صيات �إ�سالمية وم�سيحية ووطنية و�شعبية يف القد�س والداخل الفل�سطيني
( )1948على الوثيقة .و�أكدت الوثيقة ،التي قر�أ ن�صها رئي�س الهيئة ال�شيخ عكرمة �صربي،
على �أن “امل�سجد الأق�صى املبارك —كل ما دار عليه ال�سور— بكامل م�ساحته ،وم�صلياته،
و�ساحاته� ،سواء كانت حتت الأر�ض �أم فوقها ،هو مقد�س �إ�سالمي خال�ص وح�رصي ،وال
يوجد لليهود �أو �أي طرف �آخر حقّ ولو يف ذرة تراب منه” .و�شددت الوثيقة على �أن “الوجود
الإ�رسائيلي يف القد�س هو احتالل باطل وغري �رشعي وال يوجد له �أي �سيادة على امل�سجد
الأق�صى املبارك”.25
• ح َّملت جلنة مبادرة ال�سالم العربية احلكومة الإ�رسائيلية امل�س�ؤولية املبا�رشة على اجلرائم
الإرهابية املنظمة التي ترتكبها املجموعات اال�ستيطانية الإ�رسائيلية بحق املواطنني
الفل�سطينيني.26
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اخلمي�س2015/8/6 ،

• �أبدى رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف ختام اجتماع جلنة مبادرة ال�سالم العربية
باجلامعة العربية على امل�ستوى الوزاري ،ا�ستعداده للتعامل مع �أي و�ساطة مع حركة
حما�س لت�شكيل حكومة وحدة وطنية ت�شارك فيها احلركة ،ثم �إجراء االنتخابات الت�رشيعية
والرئا�سية.27
• و ّقع وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان مفيد احل�ساينة عطاءات بقيمة  25مليون �شيكل (نحو
 6.5مليون دوالر) ،مل�شاريع بناء وت�أهيل مرافق حكومية خا�صة يف املحافظات ال�شمالية� ،أي
ال�ضفة الغربية.28
• �أعلنت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �أن � 120أ�سريا ً يف �سجن نفحة ال�صحراوي �رشعوا يف
�إ�رضاب مفتوح عن الطعام احتجاجا ً على موا�صلة تنكيل م�صلحة ال�سجن الإ�رسائيلية بهم.29
• ا�ست�شهد �أربعة فل�سطينيني ،و�أ�صيب � 43آخرين بجراح ،يف انفجار غام�ض داخل منزل يف
خميم ال�شابورة مبدينة رفح جنوب قطاع غزة.30
• �أعلنت م�ؤ�س�سة التعاون ،خالل احتفال مزدوج �أقيم يف مدينتي غزة ورام اهلل ،عن �إطالق
م�رشوع “وجد” خلدمة ورعاية �أيتام العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �صيف ،2014
بتمويل يبلغ  15مليون دوالر من �صندوق قطر للتنمية ،وبنك فل�سطني ،و�صندوق احلاج
ها�شم ال�شوا للوقف اخلريي .وقالت تفيدة اجلرباوي ،املدير العام مل�ؤ�س�سة التعاون� ،إن
امل�رشوع ي�ستهدف  2,100يتيم.31
• قالت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،يف تقرير لها� ،إن عدد الفل�سطينيات
الالتي ّ
مت اعتقالهن يف �سجون النظام ال�سوري منذ الأزمة ،قد بلغ  52الجئة ،من بينهن 13
من دم�شق ،و 15من ريفها ،و�أربع من حم�ص ،و� 20أخريات من مناطق متفرقة يف �سورية.
وقالت املجموعة �إنها و ّثقت �أ�سماء  37الجئة فل�سطينية ّ
مت فقدانها داخل الأرا�ضي ال�سورية
وخارجها.
كما ذكرت املجموعة �أن عدد املعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون ال�سورية بلغ  933معتقالً ،و�أن
ما ال يقل عن  408فل�سطيني ق�ضوا حتت التعذيب يف تلك ال�سجون.32
اجلمعة2015/8/7 ،

• اقرتح الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني �إقامة احتاد فيدرايل �إ�رسائيلي  -فل�سطيني حلل
ال�رصاع بني الطرفني ،وقال “ال �أرى �أي �إمكانية لتحقيق ال�سالم �إذا مل تكن هناك حدود
مفتوحة بيننا وجرياننا” .و�شدد ريفلني على �أن ح ّل الدولتني غري قابل للتحقيق ،لأن
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الفل�سطينيني لن يقبلوا بالدولة التي تعر�ضها “�إ�رسائيل”“ ،دولة منقو�صة �إىل جانب دولة
عظمى هي �إ�رسائيل”.33
• قال قائد فرقة غزة ا لأ�سبق يف جي�ش االحتالل ا لإ�رسائيلي ميكي �أدلي�شتاين
 ،Mickey Edelsteinيف الذكرى ال�سنوية الأوىل للعدوان على غزة“ ،تكمن اخلطورة يف قتال
العدو لنا داخل بيوتنا ،وهذا مل يح�صل منذ العام  ،73وللت�أقلم مع هذا علينا تغيري نظرية
الدفاع”.34
• ذكر مرا�سل قناة اجلزيرة يف القد�س املحتلة �إليا�س كرام �أن وزير العلوم والتكنولوجيا
والف�ضاء الإ�رسائيلي داين دانون  Danny Danonقام بزيارة �رسية �إىل الأردن لالطالع على
م�رشوع م�رسع اجلزيئات الإلكرتونية (�سيزامي) Synchrotron-light for Experimental
) ،Science and Applications in the Middle East (SESAMEوالذي تديره “�إ�رسائيل”
بالتعاون مع عدة دول يف املنطقة .ورافق دانون يف زيارته مدير امل�رشوع خالد طوقان ،وزير
الرتبية والتعليم الأردين الأ�سبق.35
• ا�ست�شهد �سعد دواب�شة ،من قرية دوما بنابل�س ،مت�أثرا ًبحروقه التي �أ�صيب بها يف ،2015/7/31
بعد �أن �أقدم م�ستوطنون على حرق منزله فيما كان وعائلته بداخله ،ليلتحق بابنه الر�ضيع
علي.36
ال�سبت2015/8/8 ،

• قال الناطق با�سم حركة حما�س ح�سام بدران �إن املقاومة يف ال�ضفة الغربية �أ�صبحت حقا ً
وواجبا ً و�سبيالً للدفاع عن النف�س .ويف تعليقه على ا�ست�شهاد �سعد دواب�شة ،دعا بدران �أهايل
ال�ضفة �إىل البدء مبواجهة مفتوحة و�شاملة مع االحتالل دون انتظار قرار من �أحد �أو �أخذ �إذن
من �أي جهة كانت.37
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �إن احلركة تنظر �إىل �إجراءات وكالة
الأونروا بخطورة بالغة ،و�أ�ضاف �أن م�شكلة الأونروا �سيا�سية ولي�ست مالية ،وتهدف من
خالل تقلي�ص خدماتها �إىل امل�س بق�ضية الالجئني الفل�سطينيني .و�أ�شار احلية �إىل �أن حما�س قد
�أعدت مع الف�صائل الوطنية خطة متكاملة للوقوف يف وجه �إجراءات الأونروا �إن ّ
مت تنفيذها.38
• �أ�شارت معطيات ن�رشها موقع �أن �آر جي الإخباري العربي �أن الن�صف الأول من �سنة 2015

�شهدت ت�سجيل ارتكاب  141عملية �إرهابية يهودية ا�ستهدفت مواطنني فل�سطينيني على
خلفية “قومية” ،مقابل  328عملية �إرهابية �سجلتها الفرتة ذاتها من �سنة  ،2014و 568عملية
يف الفرتة ذاتها من �سنة .392011
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• قالت وزارة الداخلية الفل�سطينية يف قطاع غزة �إن نحو � 20ألف حالة �إن�سانية م�سجلة لديها
حتتاج لل�سفر عرب معرب رفح احلدودي الوا�صل بني القطاع وم�رص .و�أ�شارت الوزارة ،يف
بيان �صحفي� ،إىل �أن ال�سلطات امل�رصية �أغلقت معرب رفح � 204أيام منذ مطلع  ،2015وفتحته
 15يوما ً فقط.40
• ارتفعت ن�سبة وفيات الر�ضع يف قطاع غزة للمرة الأوىل منذ خم�سني �سنة ،وفق ما �أعلنت
وكالة الأونروا ،التي عزت ذلك �إىل احل�صار املفرو�ض على القطاع منذ نحو ت�سع �سنوات.
ففي  1960كان ميوت  127طفالً يف غزة قبل �إنهاء عامهم الأول من �أ�صل كل �ألف مولود ،ويف
 2008تراجع هذا العدد �إىل  20.2ر�ضيعا ً من كل �ألف .لكن يف  ،2013يف �آخر �إح�صاء للوكالة
التي تقوم ب�إح�صاء كل خم�س �سنوات ،ارتفعت ن�سبة الوفيات هذه �إىل  22.4ر�ضيعاً .كما
ارتفع عدد الر�ضع الذين ميوتون قبل �أ�سبوعهم الرابع من  12لكل �ألف يف � ،2008إىل  20.3لكل
�ألف يف .412013
الأحد2015/8/9 ،

• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع� ،إن � 32أ�سريا ً من حركة اجلهاد
الإ�سالمي ان�ضموا �إىل �إ�رضاب الأ�رسى املفتوح عن الطعام ،م�شريا ً �إىل �أن عدد الأ�رسى
امل�رضبني يف �سجون االحتالل ارتفع �إىل .42180
• �أ�صدرت الهيئة القيادية العليا لأ�رسى حركة حما�س يف �سجون االحتالل ،بيانها رقم (،)3
تعلن فيه بدء املعركة مع �إدارة �سجون االحتالل ،بعدما كانت قد علّقت خطواتها الت�صعيدية.43
• و ّقع وزير الدفاع مو�شيه يعلون �أم َري اعتقال �إداريني ملدة �ستة �أ�شهر بحق نا�شطي اليمني
املتطرف �إفياتار �سلونيم  Eviatar Slonimومئري �إيتينغر ( Meir Ettingerحفيد احلاخام
مئري كهانا  ،)Meir Kahaneامل�شتبه فيهما بال�ضلوع يف �أعمال عنف �ض ّد فل�سطينيني.44

• قال املركز الإعالمي ل�ش�ؤون القد�س والأق�صى �إن االحتالل ر�صد مبلغ  150مليون �شيكل
(نحو  39.1مليون دوالر) لتنفيذ م�شاريع متزامنة يف حي ال�رشف يف البلدة القدمية يف
القد�س ،والذي ي�سميه اليهود “احلي اليهودي” ،ترعاها ما ي�سمى بـ”ال�رشكة لتطوير احلي
اليهودي”.45
• قال ك ّل من روبرت بايرب ،من�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة التابع
للأمم املتحدة ،وجيم�س توربني  ،James Turpinرئي�س مكتب املفو�ض الأممي الأعلى حلقوق
الإن�سان يف الأرا�ضي املحتلة ،وجريالد روكين�شواب  ،Gerald Rockenschaubرئي�س منظمة
ال�صحة العاملية ) World Health Organization (WHOيف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،يف
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بيان م�شرتك� ،إن قانون التغذية الق�رسية الإ�رسائيلي “هو مدعاة للقلق لأولئك الذين يعملون
على حماية احلق يف ال�صحة للفل�سطينيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة”.46
الإثنني2015/8/10 ،

•	�أفرجت �أجهزة االحتالل الإ�رسائيلية عن جميع الذين اعتقلتهم يف �إطار التحقيق يف احلريق
الذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد الطفل علي دواب�شة ووالده �سعد و�إ�صابة �أمه و�شقيقه بحروق
خطرية ،بينما مددت حمكمة ال�صلح يف عكا اعتقال خم�سة �شبان من �أرا�ضي  48ملدة خم�سة
�أيام بتهمة التظاهر �ض ّد احلريق.47
•	�أعلن حمافظ جنني اللواء �إبراهيم رم�ضان ،خالل االجتماع الأول للجنة ال�شعبية ملواجهة
اال�ستيطان ،عن ت�شكيل �أربع جلان �شعبية ملواجهة امل�ستوطنني يف مواقع التما�س يف املحافظة،
وهي بلدات :يعبد ،وعرابة ،و�سيلة الظهر ،وبرطعة.48
• ك�شف حممود العالول ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح� ،أن الرئي�س حممود عبا�س �سيبقى
على ر�أ�س قيادة احلركة يف املرحلة املقبلة .و�أكد العالول �أن الربنامج ال�سيا�سي الذي �سيتبناه
امل�ؤمتر ال�سابع للحركة �سيتبنى خيار “املقاومة بكل �أ�شكالها” ملواجهة االحتالل.49
• ذكرت و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية �أن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ق ّرر بناء
وحدة يف م�ست�شفى برزيالي ،لتتعامل مع الأ�رسى امل�رضبني عن الطعام و�إطعامهم ق�رسياً،
الق�رسي ،وطواقم طبية
كي ال يرغم على التعامل مع نقابة الأطباء التي ترف�ض تنفيذ الإطعام
ّ

�أخرى.50

•	�أعلن مدير م�ست�شفى برزيالي حيزي ليفي � Hezi Levyأن الطاقم الطبي يف امل�ست�شفى لن
يقوم بتغذية ق�رسية للأ�سري حممد عالن ،بعد رف�ضه تلقي العالج ،و�إ�رصاره على موا�صلة
الإ�رضاب عن الطعام.51
• ا�ست�شهد  303من الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية خالل الن�صف الأول من �سنة ،2015
وذلك من �أ�صل � 2,910ضحايا ق�ضوا حتى نهاية حزيران /يونيو .522015
الثالثاء2015/8/11 ،

• قال �أبو حمزة� ،أحد قادة كتائب الق�سام ،خالل مهرجان وعر�ض ع�سكري �أقيما يف بلدة
بيت حانون �شمال قطاع غزة ،خماطبا ً الأ�رسى� ،إن فجر احلرية �أ�صبح قريباً ،و�أيام �أ�رسكم
�ست�صبح من املا�ضي ،و”الق�سام” لن تن�سى �أ�رساها .و�أ�شار �أبو حمزة �إىل �أن العدو الإ�رسائيلي
ترك الكثري من �أ�شالء جنوده يف �شوارع بيت حانون خالل عدوان �صيف .532014
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• �أكد القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار �أن كتائب الق�سام جتاوزت م�سمى الكتائب
لت�صبح جي�شا ً للتحرير .وقال الزهار ،خالل حفل تخريج فوج “فتيات جي�ش القد�س” الذي
نظمته احلركة الن�سائية يف حما�س يف مركز ر�شاد ال�شوا بغزة� ،إن ال�شعب الفل�سطيني �أمام
مرحلة ُيع ُّد فيها �أبنا�ؤه وبناته ملواجهة االحتالل الإ�رسائيلي يف معركة التحرير.54
• ذكر تقرير ملوقع واال العربي �أن �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية �أعلنت �أنها �أحبطت “ 17عملية
انتحارية” يف ال�شهور ال�سبعة الأخرية يف ال�ضفة الغربية ،معظم خمططيها من حركة حما�س.
كما ذكر التقرير �أن الأجهزة الأمنية الفل�سطينية �أحبطت يف الفرتة ذاتها  111عملية ،مبا فيها
عمليات �إطالق نار ،وزرع عبوات نا�سفة ،و�أ�رس جنود ،و”عمليات انتحارية” ،و�أن �أكرث من
ن�صف هذه العمليات خططت لها حركة حما�س ( 62عملية� ،أو .55)%55
• �أفادت حمامية م�ؤ�س�سة ال�ضمري فرح بياد�سة �أن �أ�رسى اجلبهة ال�شعبية واجلهاد الإ�سالمي
يف �سجن نفحة علقوا �إ�رضابهم املفتوح عن الطعام.56
• �ألغت املحكمة الإ�رسائيلية العليا بندا ً يف قانون �أقره الكني�ست ي�سمح باحتجاز مهاجرين غري
�رشعيني حتى ع�رشين �شهرا ً من دون حماكمة.57
• قال املركز الإعالمي ل�ش�ؤون القد�س والأق�صى �إن االحتالل الإ�رسائيلي يعتزم ن�رش مناق�صة
�ست طبقات ،منها
لبناء كني�س �ضخم يف البلدة القدمية من القد�س ،مقبب بنحو  23مرتا ً على ّ
اثنتان حتت الأر�ض و�أربع فوقها ،مب�ساحة بناء �إجمالية قدرها  1,400م ،2وبدعم مبا�رش من
احلكومة الإ�رسائيلية ،بتكلفة نحو  50مليون �شيكل (نحو  13.1مليون دوالر).58
• ذكرت وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطينية �أن �آلة احلرب الإ�رسائيلية د ّمرت
 171,085وحدة �سكنية فل�سطينية خالل العدوان على قطاع غزة يف �صيف  ،2014منها
 12,558وحدة هُدمت ب�شكل كلي ،و 12,721ت�رضرت ب�شكل جزئي وغري �صاحلة لل�سكن،
و 145,806وحدة ت�رضرت ب�شكل جزئي.59
• �أظهر تقرير القوى العاملة ،ال�صادر عن اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،أن � 112.2ألف
عامل وعاملة يعملون يف “�إ�رسائيل” وامل�ستعمرات املقامة على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،حتى
نهاية الربع الثاين من �سنة  ،2015مقارنة مع � 110.3ألف يف نهاية الربع الأول.60
• �أكد مدير عمليات وكالة الأونروا يف الأردن وليم يل � William Leeأن هناك بوادر انفراج يف
الأزمة املالية التي تواجه الوكالة.61
• دعت �إدارة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما قا�ضيا ً �أمريكيا ً �إىل �أن ي�أخذ يف احل�سبان الو�ضع
املايل لل�سلطة الفل�سطينية عند حتديد قيمة �أي كفالة يجب �أن تدفعها لال�ستئناف على حكم
هيئة حملفني ق�ضى ب�أنها دعمت هجمات “�إرهابية” داخل “�إ�رسائيل”.62
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الأربعاء2015/8/12 ،

• قالت كتائب الق�سام ،يف بيان لها� ،إن وحدة خا�صة من الكتائب قامت باال�ستيالء على طائرة
ا�ستطالع �صهيونية من نوع �سكاي الرك � 1أو  ،skylark 1و�أنها �أجرت الفحو�صات الأمنية
والفنية الالزمة ،و ّ
مت تفكيك الطائرة ودرا�سة النظم والتقنيات التي تعمل مبوجبها .وذكرت
الكتائب �أن وحدة الق�سام اخلا�صة قامت ب�إعادة تركيب الطائرة و�إدخالها للخدمة لدى كتائب
الق�سام.63
• قالت حركة حما�س �إن لقاء وفد احلركة برئي�س اجلمهورية الرتكية رجب طيب �أردوغان
كان �إيجابيا ً ومثمراً؛ وذكرت ،يف ت�رصيح �صحفي� ،أن الوفد ،بقيادة رئي�س املكتب ال�سيا�سي
للحركة خالد م�شعل ،التقى يف العا�صمة الرتكية �أنقرة الرئي�س �أردوغان ،وناق�ش الطرفان
الو�ضع العام يف املنطقة والق�ضية الفل�سطينية والدور الرتكي يف دعم الق�ضية الفل�سطينية.64
• دعا رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل ،خالل لقائه يف رام اهلل وفدا ً من احلزب
اجلمهوري من الواليات املتحدة الأمريكية ي�ضم �أربعني ع�ضواً ،برئا�سة زعيم الأغلبية يف
جمل�س النواب الأمريكي ال�سيناتور كيفن مكارثي  ،Kevin McCarthyالإدارة الأمريكية
�إىل تفعيل دورها يف دعم ح ّل الدولتني و�إلزام “�إ�رسائيل” بوقف اال�ستيطان ،ب�إ�صدار قرار

يحدد �سقفا ً زمنيا ً لإنهاء االحتالل و�إقامة دولة م�ستقلة على حدود  ،1967املتوا�صلة جغرافيا ً
والقابلة للحياة واخلالية من امل�ستعمرات.65
• حذر النائب الأول يف املجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر من م�ضي وكالة الأونروا يف تطبيق
خمططاتها التي مت�س بحقوق الالجئني .وح ّمل بحر ،يف اعت�صام للنواب الفل�سطينيني،
االحتالل والأمني العام للأمم املتحدة �شخ�صيا ً والإدارة الأمريكية واالحتاد الأوروبي،
م�س�ؤولية ما ميكن �أن ينجم عن هذه الأزمة اخلطرية من عواقب بالغة ال�سلبية قد تطال
االحتالل على وجه اخل�صو�ص.66
• قامت ال�سعودية ب�إعالم وكالة الأونروا ب�أنها وافقت على حزمة م�ساعدات بقيمة  35مليون
دوالر ،غالبيتها �ستوظف لدعم برامج الرتبية والتعليم يف قطاع غزة ،ورفع م�ستويات
املدار�س واملراكز ال�صحية يف الأردن ،وبناء ثالث مراكز �صحية يف ال�ضفة الغربية ،و�صيانة
من�ش�آت الأونروا يف �سائر املناطق التي تعمل بها الوكالة.67
• طالب �آالف الربيطانيني ،يف عري�ضة وقعها � 40ألف �شخ�ص ،حكومة بالدهم باعتقال رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،بتهمة ارتكاب جرائم حرب ،وذلك خالل الزيارة التي
يعتزم القيام بها �إىل لندن خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب .682015
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اخلمي�س2015/8/13 ،

• نفى رئي�س املكتب ال�سيا�سي يف حما�س خالد م�شعل ،يف مقابلة مع هيئة الإذاعة الربيطانية،
التقارير التي تفيد بتدخل احلركة يف �ش�ؤون م�رص و�سورية .وقال م�شعل �إن العالقات
التي تبنيها حما�س مع عدد من الدول العربية هدفها “ح�شد الأمة العربية من �أجل معركة
فل�سطني” ،و�أكد �أن احلركة ال ميكن �أن تتفاهم مع �أي دولة عربية للدخول يف معارك جانبية.
و�أ�شار م�شعل �إىل �أن ال�سعودية متثل دولة حمورية يف املنطقة العربية ،و�أنه يجري العمل
حاليا ً على بناء �صفحة جديدة معها.69
• قال املتحدث الر�سمي با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن حركته عقدت يف الأيام
الأخرية عدة لقاءات وات�صاالت مع ف�صائل وقوى فل�سطينية؛ من بينها حركة فتح ،واجلهاد
الإ�سالمي ،واجلبهة ال�شعبية ،واجلبهة الدميوقراطية واملبادرة الوطنية ،حيث “قدمت
احلركة �رشحا ً للقاءات مع الأطراف الأوروبية والدولية ،ولقاءات احلركة مع توين بلري
ب�ش�أن التهدئة”.70
•	�أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية جميل مزهر رف�ض “اجلبهة” مبد�أ توقيع �أي
اتفاق تهدئة طويل الأمد مع االحتالل الإ�رسائيلي طاملا �أن االحتالل قائم .و�شدد مزهر على
�أن “ملف التهدئة يتعلق بف�صائل املقاومة ،ويجب �أن ُيبحث يف �إطار وطني وجبهة مقاومة
موحدة ،انطالقا ً من م�صالح ال�شعب الفل�سطيني وبعيدا ً من �أي التزام �إ�رسائيلي” .وقال

مزهر �إن “احلديث عن التهدئة �سيكون �أمرا ً خطريا ً و�سيُلحق �رضرا ً باملقاومة”.71
•	�أعلن وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ال�شيخ يو�سف ادعي�س �أنه ّ
مت االتفاق مع الوزارة
الداخلية الأردنية على �إعفاء احلجاج الفل�سطينيني من ر�سوم الدخول للأردن ،والبالغة
قيمتها  10دنانري (نحو  14دوالر) ،ور�سوم حدود املد ّورة ،والر�سوم املتعلقة بالرتانزيت.72

•	�أعلن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو عن التو�صل التفاق ال�ستخراج الغاز

الطبيعي قبالة �سواحل البحر الأبي�ض املتو�سط .وقال �إن االتفاق �سيوفر الدخل لـ”�إ�رسائيل”

بقيمة مئات مليارات الدوالرات يف ال�سنوات املقبلة.73

• ن�رش اجلي�ش الإ�رسائيلي وثيقة ر�سمية ،كانت ت�صنف ب�أنها �رسية جداً ،وحتمل عنوان
“ا�سرتاتيجية اجلي�ش” ،ت�ضمنت تبنّي مبادئ “الردع ،الإنذار ،الدفاع (عن اجلبهة الداخلية)
واحل�سم” .وتناولت يف � 33صفحة التهديدات التي حتيط بـ”�إ�رسائيل” ،والتعديالت التي
يحتاج �إليها اجلي�ش يف �ضوء حتديات امل�ستقبل والتغري يف مزايا اجلهات املعادية لـ”�إ�رسائيل”.
وي�ستدل من الوثيقة� ،أن اجلي�ش �سيهاجم يف حال اندالع مواجهة ع�سكرية على احلدود
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ال�شمالية ع�رشات الآالف من الأهداف يف لبنان ،ويف حال اندالع مواجهة مع حما�س يف قطاع
غزة �سيهاجم اجلي�ش �آالف الأهداف فيه.74
• وافقت احلكومة ال�سورية على �إعادة فتح مكتب حركة فتح يف دم�شق ،واعتماد �سمري الرفاعي
معتمدا ً للحركة يف ال�سورية .وقد �أبلغ نائب وزير اخلارجية واملغرتبني ال�سوري في�صل املقداد
الدائرة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف دم�شق بهذا القرار.75
اجلمعة2015/8/14 ،
•

•
•

•

•

قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن وفد احلركة الزائر لرتكيا
وجد جتاوبا ً وتعاونا ً وتفهما ً لكافة الق�ضايا التي ُطرحت خالل لقائه الرئي�س رجب طيب
�أردوغان ورئي�س الوزراء داوود �أوغلو وعدد من الوزراء.76
هددت �رسايا القد�س يف فل�سطني التابعة حلركة اجلهاد الإ�سالمي ب�إنهاء التزامها بالتهدئة مع
“�إ�رسائيل” يف حال ا�ست�شهد الأ�سري امل�رضب عن الطعام حممد ّ
علن.77
هددت حركة حما�س باتخاذ خطوات �أكرث �رصامة جترب اجلهات امل�س�ؤولة عن ق�ضية الالجئني
بالرتاجع عن قرارتها املتعقلة بتقلي�ص خدمات الأونروا .وقال القيادي يف احلركة م�شري
امل�رصي �إن تقلي�صات الوكالة ت�شكل حربا ً مفتوحة على ق�ضية الالجئني.78
قالت وزيرة النقل الأردنية لينا �شبيب �إن بالدها تتفاو�ض مع “�إ�رسائيل” ب�ش�أن عزم الأخرية
�إن�شاء مطار متناع ،الذي تتحفظ ع ّمان على بنائه لقربه من مطار امللك ح�سني الدويل يف
العقبة.79
تو�صل البنك العربي التفاق من �أجل ت�سوية دعوى يف الواليات املتحدة اتهم البنك فيها
بت�سهيل هجمات حركة حما�س يف “�إ�رسائيل” ،جاء هذا بعد نحو عام من قرار للمحلفني ح ّمل
البنك م�س�ؤولية قانونية� .أكد التو�صل للت�سوية املتحدث با�سم البنك العربي ،وممثل املدعني
املحامي مايكل �إل�سرن  ،Michael Alsnrلكن دون الك�شف عن تفا�صيل االتفاق.80

ال�سبت2015/8/15 ،

• قال ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أحمد جمدالين ،الذي زار طهران يف
 ،2015/8/8حيث التقى وزير اخلارجية جواد ظريف وعدد من امل�س�ؤولني الإيرانيني� ،إن
طهران رحبت بزيارة رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،وقال �إنه ّ
مت حتديد موعد
مبدئي لزيارة عبا�س .و�أ�ضاف جمدالين �أنه جرى االتفاق على ت�شكيل جلنة م�شرتكة
للت�شاور ال�سيا�سي جتتمع مرة كل �ستة �أ�شهر ،و�أكد �أنه اتفق مع امل�س�ؤولني الإيرانيني على
ت�شكيل جمل�س للتعاون االقت�صادي امل�شرتك ،وعلى التعاون يف املجالني الثقايف والأكادميي.81
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• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�شتية ،خالل افتتاح م�ؤمتر لالجئني يف خميم
عايدة ببيت حلم� ،إن ال�سلطة هي جمرد ا�سم ويف حقيقة الأمر ما هي �إال بلدية مو�سعة ،حيث
كان من املفرت�ض �أن تتحول لدولة منذ �سنة  ،1999لكن “�إ�رسائيل” دمرت كل �شيء ،و�سعت
لتدمري ال�سلطة و�إلغائها من خالل اعتداءاتها ،خ�صو�صا ً يف مرحلة االنتفا�ضة الثانية.82
• قرر املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول ت�أجيل الإعالن عن م�صري العام الدرا�سي
القادم يف مدار�س الوكالة لأ�سبوع ،بهدف �إعطاء فر�صة للدول املانحة لت�أمني مبلغ  101مليون
دوالر.83

• قررت ال�سلطات امل�رصية فتح معرب رفح الربي �أمام حركة التنقل بني م�رص وقطاع غزة بدءا ً
من يوم الإثنني  2015/8/17وملدة �أربعة �أيام ،لعبور العالقني واحلاالت الإن�سانية و�إدخال
امل�ساعدات.84
الأحد2015/8/16 ،

• ذكرت حركة فتح ،يف بيان �صدر عنها� ،أن الهدف احلقيقي من لقاءات بلري  -م�شعل يف الدوحة،
هو تكري�س االنق�سام الفل�سطيني ،وف�صل قطاع غزة عن باقي �أرا�ضي الدولة الفل�سطينية
على حدود  1967و�رضب وحدانية التمثيل الفل�سطينية ،ما ين�سجم مع �أهداف “�إ�رسائيل”

بعدم قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة وعا�صمتها �رشقي القد�س.85
• عقدت اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني م�ؤمترها العام ال�سابع يف حمافظة �شمال
غزة .وبد�أ امل�ؤمتر �أعماله بانتخاب هيئة رئا�سية من �ستة �أع�ضاء قياديني .وكانت اجلبهة
الدميوقراطية قد عقدت �سل�سلة من امل�ؤمترات املحلية بلغت  41م�ؤمترا ً على م�ستوى املناطق
والقطاعات ،على نحو  11م�ؤمترا ً حمليا ً وعمالياً ،و 23م�ؤمترا ً ن�سائياً ،و�سبعة م�ؤمترات

حملية لطلبة املرحلة الثانوية.86
• �صادقت احلكومة الإ�رسائيلية على اتفاقية ا�ستخراج الغاز الطبيعي يف البحر املتو�سط مع
�رشكة نوبل �إنرجي  .Noble Energyو�ص ّوت ل�صالح االتفاق  17وزيراً ،وعار�ضه وزير
البيئة �آيف غاباي  ،Avi Gabaiفيما امتنع عن الت�صويت ثالثة وزراء ،من بينهم وزير املالية
مو�شيه كحلون.87
• قال موقع القناة ال�سابعة للتلفزيون الإ�رسائيلي �إن ع�ضو الكني�ست �آيف ديخرت Avi Dichter

اقرتح “حالً” ملواجهة عمليات الطعن ،وذلك من خالل الف�صل بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني

على طرقات ال�ضفة الغربية.88
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• نفى املدير العام للأمن العام اللبناين اللواء عبا�س �إبراهيم � ّأي عالقة لأي جهة فل�سطينية �أو
�سيا�سية ب�إلقاء القب�ض على ال�شيخ �أحمد الأ�سري ،و�أو�ضح �إبراهيم �أن الأ�سري و�صل �إىل املطار

ب�سيارة �أجرة ا�ستقلها يف طريقه من خميم عني احللوة �إىل املطار وكان مبفرده.89
الإثنني2015/8/17 ،

• جدد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ت�أكيده على رف�ض احلركة
القبول ب�إقامة دولة يف قطاع غزة ،مقابل التخلي عن باقي فل�سطني املحتلة .وقال هنية:
“واهمون من يفكرون �أن حما�س تر�ضى بالقليل” ،م�شددا ً على �أن “ا�سرتاتيجية وم�رشوع
حما�س �أبعد من ذلك بكثري” ،ومبينا ً �أن “�شمولية اال�سرتاتيجية تعني حترير كل فل�سطني،

و�أما مرحلية التحرير فغزة التي مل نحررها باملفاو�ضات مثال على ذلك”.90

• قال نائب رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني تي�سري قبعة �إن “هناك توجها ً لعقد اجتماع
للمجل�س الوطني قبل منت�صف ال�شهر القادم ،بهدف تغيري بع�ض �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
قوي حول الو�ضع الراهن” .و�أ�شار قبعة �إىل �أن
ملنظمة التحرير ،و�إ�صدار بيان �سيا�سي
ّ
االجتماع �سي�ض ّم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ومكتب املجل�س الوطني ومن ح�رض من

�أع�ضاء املجل�س�“ ،سواء �أكان عددهم � 10أع�ضاء �أم  500ع�ضو فقط”.91
• قال القيادي يف حركة فتح عزام الأحمد “�إن قرارا ً اتخذته اللجنة املركزية للحركة ب�رضورة
عقد اجتماع للمجل�س الوطني التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف �أ�رسع وقت ،وجرى
تكليفي من قبل الرئي�س حممود عبا�س ب�إجراء ات�صاالت مع كل الف�صائل الفل�سطينية دون
ا�ستثناء”.92

• ذكر اجلي�ش الإ�رسائيلي �أنه �أجرى تدريبا ً ع�سكريا ً وا�سع النطاق يف ه�ضبة اجلوالن خالل
الأ�سبوع املا�ضي ،يحاكي اجتياحا ً بريا ً حمدودا ً يف الأرا�ضي ال�سورية ،بهدف الرد على
هجمات �صاروخية مكثفة من الأرا�ضي ال�سورية باجتاه اجلوالن.93
• ذكرت الإذاعة الإ�رسائيلية العامة �أن �أكرث من  300حاخام يهودي يف الواليات املتحدة بعثوا
ر�سالة �إىل �أع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي من �أجل حثهم على دعم االتفاق النووي مع طهران.94
الثالثاء2015/8/18 ،

• قال رئي�س حزب العمل الإ�رسائيلي �إ�سحق هرت�سوغ �إنه اتفق مع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س ،خالل لقائهما يف رام اهلل“ ،على �رضورة منع اندالع انتفا�ضة ثالثة ،من خالل
حماربة الإرهاب ،وامل�ضي قدما ً يف مفاو�ضات ال�سالم”.95
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• قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن ت�رصيحات
ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح جمال حمي�سن ب�أن حما�س ت�سعى لتوقيع “اتفاق عار مع
�إ�رسائيل” ،مزايدة رخي�صة من قيادة فتح للتغطية على عار تعاونها الأمني مع االحتالل
الإ�رسائيلي �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته.
وكان حمي�سن قد اتهم حما�س ب�سعيها لتوقيع ما �أ�سماه “اتفاق عار مع �إ�رسائيل” ،برعاية
توين بلري.96
• ذكر املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة معاريف �أن وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون و ّقع
�أوامر هدم منازل ملتهمني بتنفيذ عمليات �ض ّد اجلي�ش ا لإ�رسائيلي وم�ستوطنيه يف
ال�ضفة الغربية والقد�س.97
• �أفادت القناة الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي يعاين من “ظاهرة مقلقة
�آخذة يف االت�ساع” تتمثل يف توجه �أكرث من ُربع جنوده خالل خدمتهم الع�سكرية �إىل العالج
النف�سي ،فيما يتم �سنويا ً ت�رسيح �آالف اجلنود “على خلفية نف�سية” .و�أ�شارت القناة �إىل �أن
ن�سبة املتوجهني للعيادات النف�سية قد يكون �أكرث� ،إذ �إنه من حقّ اجلنود �إخفاء حقيقة توجههم
للعالج عن قيادة اجلي�ش.98
الأربعاء2015/8/19 ،

• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن احلركة تنظر باهتمام �إىل
املوقف الإيراين من فل�سطني .وقال �أبو مرزوق �إنه بعد االتفاق النووي �ستدخل �إيران العبا ً
�أ�سا�سيا ً يف �أزمات املنطقة ،م�شريا ً �إىل �أن حالة التوتر امل�صطنع الذي متر بها عالقات حما�س
واجلهاد مع �إيران ال داعي لها ،على الرغم من كل الذرائع التي �سيقت لتربير ذلك يف الإعالم.99
• قال وكيل وزارة الإعالم الفل�سطيني حممود خليفة �إن الرئي�س حممود عبا�س �أ�صدر مر�سوما ً
يق�ضي ب�إغالق مركز حتالف ال�سالم الفل�سطيني ،الذي ير�أ�سه يا�رس عبد ربه ،وحتويل ما
يخ�صه من �أ�صول وممتلكات �إىل وزارة الإعالم.100
• نفى ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد ت�شكيل جلنة حت�ضريية لعقد املجل�س
الوطني الفل�سطيني ،و�أن يكون قد اتخذ مثل هذا القرار .و�أكد الأحمد حقّ حركة فتح و�أي
ف�صيل �أو جمموعة من �أع�ضاء املجل�س الوطني اقرتاح عقد دورة للمجل�س الوطني ،وفق
النظام الأ�سا�سي ملنظمة التحرير.101
• ك�شفت م�صادر مقربة من كتائب الق�سام �أن ال�ضفادع الب�رشية التابعة للكتائب متكنت من
�إحباط عملية خا�صة لقوات البحرية الإ�رسائيلية قبالة �سواحل غزة منذ �أيام قليلة ،وقالت �إنه
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ّ
مت الك�شف عن حتركات غريبة لـ”دولفني” قبالة املنطقة ال�ساحلية املجاورة مليناء غزة ،قبل �أن
تقوم جمموعة من ال�ضفادع الب�رشية مبتابعته حيث ظهر عليه جهاز مثبت ملتابعة �أي حركة
حتت املاء ومراقبتها.102
• دعا وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون جنود جي�شه لقتل �أي فل�سطيني مبجرد �شعورهم
باخلطر .ونقلت القناة ال�سابعة عن يعلون قوله “لن يهد�أ لنا بال حتى �إعادة �شا�ؤول �آرون
وهدار غولدن ،واملواطنني الإ�رسائيليني واجلنود املفقودين يف غزة”.103
• �أعلنت عائلة الأ�سري امل�رضب عن الطعام منذ  65يوما ً حممد عالن �أن ابنها �أوقف �إ�رضابه عن
الطعام ،وذلك بعد �أن �أ�صدر ق�ضاة املحكمة الإ�رسائيلية العليا قرارهم ب�ش�أن التما�س عالن
وقف االعتقال الإداري الذي يخ�ضع له.104
• هدمت قوات اجلي�ش الإ�رسائيلي  22مبنى ،بينها �أكواخ لل�سكنى وحظائر يف �أربعة جممعات
بدوية بالقرب من م�ستعمرة معاليه �أدوميم� ،رشق القد�س املحتلة ،كما هدمت  17مبنى يف
قرية ف�صايل يف غور الأردن.105
• ذكرت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن العدد الإجمايل لل�ضحايا الفل�سطينيني
يف �سورية بلغ  2,910الجئني منذ اندالع الأزمة يف �آذار /مار�س  2011حتى نهاية حزيران/
يونيو  .2015و�أ�شارت املجموعة �أن عدد ال�ضحايا خالل الن�صف الأول من عام  2015بلغ
 303الجئني ( 254رجالً و 49امر�أة) ،ولفتت النظر �إىل �أن الن�صف الأول من �سنة � 2014شهد
ا�ست�شهاد  461فل�سطينياً ،والن�صف الثاين من �سنة � 2014شهد ا�ست�شهاد  262فل�سطينيا ً.106
• قالت م�صادر �أمنية م�رصية �إن م�سلحني جمهولني خطفوا �أربعة فل�سطينيني قادمني من قطاع
غزة بعدما ا�ستوقفوا حافلة كانت تقلهم يف منطقة ب�شمال �سيناء.107
• �أعلن املفو�ض العام للأونروا بيري كرينبول عن بدء العام الدرا�سي  2016/2015يف موعده،
وذلك بعد توفري  78.9مليون دوالر �أمريكي من العجز الإجمايل البالغ  101مليون دوالر
�أمريكي ،م�ؤكدا ً عودة الطلبة ملدار�سهم وفقا ً للخطة الدرا�سية يف فل�سطني يف � 24آب� /أغ�سط�س،
ووفقا ً للخطة الدرا�سية يف الأردن يف � 1أيلول� /سبتمرب ،ويف �إقليم لبنان يف � 7أيلول� /سبتمرب،
ويف �إقليم �سورية يف � 13أيلول� /سبتمرب.
وكانت ال�سعودية قد �أعلنت عن �إ�سهامها بـ  19مليون دوالر للأونروا يف ،2015/8/12
والكويت بـ  15مليون دوالر يف  ،2015/8/17والإمارات بـ  15مليون دوالر يف ،2015/8/18
والواليات املتحدة الأمريكية بـ  15مليون دوالر يف  ،2015/8/18و�سوي�رسا بـ  5.15مليون
دوالر يف  ،2015/7/30واململكة املتحدة بـ  4.68مليون دوالر يف  ،2015/8/12والرنويج
بـ  2.44مليون دوالر يف  ،2015/8/6وال�سويد بـ  1.7مليون دوالر يف  ،2015/8/19و�سلوفاكيا
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بـ  0.05مليون دوالر يف  ،2015/7/25وم�ؤ�س�سة اخلري بـ  0.72مليون دوالر يف ،2015/7/20
وحكومة منطقة �إقليم البا�سك بـ  0.11مليون دوالر يف .1082015/7/30
• �أعلن مايك هوكابي � ،Mike Huckabeeأحد املر�شحني اجلمهوريني لالنتخابات الرئا�سية
الأمريكية ،خالل زيارته مدينة القد�س� ،أنه يع ّد ال�ضفة الغربية جزءا ً من “�إ�رسائيل” ،وقال:
“ال �أراها مبثابة �أر�ض حمتلة ،لأن هذا الأمر يعطي االنطباع ب�أن �أحدا ً ما ا�ستوىل ب�شكل غري
�رشعي على �أر�ض”.109
اخلمي�س2015/8/20 ،

• قال عزام التميمي ،رئي�س معهد الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي يف لندن� ،إن خالد م�شعل ،رئي�س
املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،رف�ض دعوة من توين بلري ،الو�سيط يف “اتفاق التهدئة طويلة
الأمد” مع “�إ�رسائيل” ،لزيارة لندن ،وذلك ملوا�صلة بحث مو�ضوع التهدئة يف �إطار عملية
ال�سالم .و�أ�شار التميمي �إىل �أن رف�ض الدعوة مل يكن باملطلق بل لأن بلري طلب �إ�صدار بيان
يف نهاية املفاو�ضات حول عملية ال�سالم .وتابع التميمي �أن م�شعل قال له“ :نحن ال عالقة لنا
بعملية ال�سالم واتفاق �أو�سلو” .وح�سب التميمي ف�إن الدعوة وجهت قبل �أكرث من �شهرين.110
• ك�شف رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �أن االت�صاالت اخلا�صة بجهود
بع�ض الو�سطاء للتهدئة يف قطاع غزة“ ،تبدو �إيجابية ،لك ْن حتى الآن مل ن�صل �إىل اتفاق” .وقال
م�شعل �إن احلديث يدور حول امل�شاكل اخلم�س التي يعاين منها القطاع ،وهي :الإعمار ،ورفع
احل�صار وفتح املعابر ،وم�شكلة الـ � 50ألف موظف ،وامليناء واملطار ،و�أخريا ً البُنى التحتية من
مياه وكهرباء وطرق .و�أو�ضح م�شعل �أن توين بلري وغريه طرحوا بالفعل على حركته فكرة
التهدئة “لبع�ض �سنوات ،و�سموها هدنة ،وكان جوابنا :ال نحتاج ال �إىل تهدئة وال �إىل هدنة،
ال نحتاج �إىل م�صطلحات جديدة ،فنحن ال نريد حروباً ،لكن هناك مقاومة م�رشوعة �ستظل
م�ستمرة �ض ّد االحتالل طاملا هناك احتالل وا�ستيطان ،لك ْن ال ن�سعى �إىل حروب”.111
• نفت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني االدعاءات ال�صهيونية التي حتدثت عن م�س�ؤولية
احلركة عن �إطالق �صواريخ نحو اجلليل املحتلة ،من الأرا�ضي ال�سورية .وقال م�س�ؤول
املكتب الإعالمي للحركة داود �شهاب �إن �رسايا القد�س وجودها وعملياتها و�سالحها داخل
فل�سطني املحتلة ،والعدو يعرف كيف و�أين �سرتد ال�رسايا عندما تقرر.112
• طالبت حركة حما�س اجلانب امل�رصي ب�رسعة الإفراج عن الأربعة املختطفني يف �سيناء
منذ الأربعاء  ،2015/8/19م�شددة على �أن االختطاف حدث خطري ال ميكن ال�سكوت عنه.
و�أكدت احلركة يف بيان �صحفي لها ،حر�صها على ا�ستمرار العالقات الإيجابية مع م�رص،
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وا�ستمرار االت�صاالت ومتابعة التطورات مع اجلهات الر�سمية امل�رصية لتدارك الأمر و�إعادة
املخطوفني ،م�شرية �إىل �أنها �أبلغت هذه اجلهات الأمنية باملعلومات املتوفرة لديها حول عملية
االختطاف.113
• ذكرت م�صادر �أمنية م�رصية رفيعة �أن التحقيقات التي �أجراها جهاز اال�ستخبارات امل�رصي
�أكدت �أن تنظيم “�أن�صار بيت املقد�س” خطف �أربعة م�سافرين فل�سطينيني يف رفح امل�رصية
بهدف ال�ضغط على حما�س لدفعها للإفراج عن نحو خم�سني عن�رصا ً ينتمون �إىل ال�سلفية
اجلهادية يف قطاع غزة ،والتعهد بعدم الت�ضييق عليهم م�ستقبالً.114
• قال �أنور عبد الهادي ،مدير الدائرة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير الفل�سطينية بدم�شق� ،إن
الدول العربية قررت ،على هام�ش امل�ؤمتر الـ  89ل�ضباط ات�صال املكاتب الإقليمية ملقاطعة
“�إ�رسائيل” ،حظر �رشكات تتعامل مع “�إ�رسائيل” ،يف �إطار تعزيز املقاطعة االقت�صادية لها.115
•	�أكدت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا على �أن التعذيب يف ال�سجون التابعة
لل�سلطة الفل�سطينية يت ّم بطريقة منهجية ،و�أ�شارت املنظمة ،يف بيان �صادر عنها� ،إىل �أن القيادة
ال�سيا�سية “مل تتقدم �أي خطوة لوقف ومنع التعذيب ،على الرغم من علمها بذلك ،الأمر الذي
قد يكون له تبعات ق�ضائية دولية” .و�أكدت �أن �أجهزة الأمن التابعة لل�سلطة الفل�سطينية
ما تزال تقوم بحمالت اعتقال �ض ّد الن�شطاء وطالب اجلامعات ،حيث تقوم بتعذيبهم بـ”�شكل
وح�شي دون �أي اعتبار للمواثيق الدولية �أو اتفاقية روما املن�شئة للمحكمة اجلنائية الدولية،
التي وقعت عليها ال�سلطة حديثاً ،والتي تعترب مثل هذه االنتهاكات جرمية حرب” .وقالت
املنظمة �إنَّ مقر جهاز املخابرات مبدينة بيت حلم حت ّول “�إىل م�سلخ للتعذيب” ،وفق م�صادر
من داخل املقر و�شهادات ال�ضحايا الذين �أفرج عنهم ،و ّ
مت توثيقها.116
اجلمعة2015/8/21 ،

• �شدد متحدث با�سم كتائب الق�سام على �أن الكتائب لن متر مرور الكرام على حادثة اختطاف
�أربعة �شبان فل�سطينيني يف �سيناء قبل يومني ،خالل �سفرهم عرب معرب رفح الربي باجتاه
القاهرة ،م�ؤكدا ً �أن احلدث بتفا�صيله وجزئياته بني يدي قيادة الكتائب.117
• ا�ستهدف �سالح اجلو الإ�رسائيلي �سيارة يف منطقة القنيطرة ال�سورية ،قالت �إنها تقل ن�شطاء
من حركة اجلهاد الإ�سالمي ،وقتلت ركابها اخلم�سة .غري �أن احلركة يف غزة نفت �أن تكون
لها عالقة بركاب ال�سيارة� ،أو ب�إطالق �صواريخ من تلك املنطقة على املناطق الفل�سطينية
املحتلة ،كما تزعم “�إ�رسائيل” .و�أكد حممد الهندي ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد،
�أن حركته “تقاوم على �أر�ض فل�سطني ويف فل�سطني ،و�أن اتهامات االحتالل باطلة هدفها خلط
الأوراق”.118
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• ك�شفت القناة الإ�رسائيلية الثانية ت�سجيالت �صوتية لوزير الدفاع الإ�رسائيلي ال�سابق �إيهود
مت جتهيز ّ
باراك تظهر �أنه ّ
خطة ع�سكرية �سيا�سية ملهاجمة �إيران ثالث م ّرات .وبح�سب
الت�سجيالت ،ف�إن املرة الأوىل كانت يف �سنة  ،2010واملرة الثانية كانت يف �سنة  ،2011واملرة
الثالثة كانت يف �سنة  .2013وحت ّدث باراك عن اعرتا�ض رئي�س هيئة الأركان جابي �أ�شكنازي
يف  ،2010واعرتا�ض يوفال �شتاينت�س ومو�شيه يعلون يف  ،2011وذكر �أن تدريب ع�سكري
م�شرتك بني اجلي�ش الأمريكي واجلي�ش الإ�رسائيلي منع �رضب �إيران يف �سنة .1192012
ال�سبت2015/8/22 ،

• قال غ�سان ال�شكعة ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية�“ ،إن الرئي�س
حممود عبا�س وت�سعة �آخرين قدموا ا�ستقالتهم ،خالل اجتماع اللجنة اليوم يف مقر الرئا�سة
الفل�سطينية برام اهلل ،وقدمت اال�ستقاالت لرئا�سة املجل�س الوطني ،للبدء بالتح�ضري لعقد
دورة ا�ستثنائية للمجل�س”.120
• قال عي�سى قراقع ،رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين� ،إن الهيئة ب�صدد �إعداد ا�سرتاتيجية
وطنية بالتن�سيق مع كافة القوى والف�صائل يف ال�سجون “لوقف الإ�رضابات الفردية ،وتوحيد
الر�ؤية اجلماعية الت�ضامنية يف الربامج الن�ضالية واالحتجاجية يف ال�سجون ،وذلك ملواجهة
الإجراءات والقوانني الإ�رسائيلية التي ت�ستهدف كافة الأ�رسى”.121
• ح ّمل ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ال�سلطات امل�رصية م�س�ؤولية
�أمن و�سالمة الفل�سطينيني الذين اختطفوا يوم الأربعاء  2015/8/19يف �سيناء ،وقال �إن “هناك
�شكوكاً ،وعالمات ا�ستفهام كثرية ،وتف�سريات عدة حول مالب�سات حادثة االختطاف”.122
• قتل عن�رصان من حركة فتح ،وجرح نحو � 18آخرين معظمهم من احلركة ،يف ا�شتباكات هي
الأعنف التي �شهدها خميم عني احللوة منذ فرتة طويلة ،اندلعت بني فتح وتنظيم جند ال�شام.123
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن الأثمان التي تطلبها حركة حما�س لقاء تهدئة
طويلة الأمد يف قطاع غزة غري مقبولة وال ميكن املوافقة عليها ،م�شريا ً �إىل �أن الواقع احلايل
قابل لال�ستمرار.124
• قال رئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلي عامو�س جلعاد �إن “�إ�رسائيل” ال
جتري �أي مفاو�ضات مع حركة حما�س ب�ش�أن التهدئة� ،سواء �أمنية �أم �سيا�سية .و�أ�ضاف
جلعاد ،يف ت�رصيحات للقناة العا�رشة الإ�رسائيلية� ،أن “هناك وقف �إطالق نار ثابت يف غزة
وموجود بالفعل ،لكنه على �أ�سا�س قوة الردع الإ�رسائيلية فقط التي ّ
مت �إيجادها وخلقها يف
�أعقاب عملية اجلرف ال�صامد” ،ح�سب زعمه.125
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• قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �إن عدد الأ�سريات الفل�سطينيات املعتقالت لدى �سلطات
االحتالل ال�صهيوين ارتفع م�ؤخرا ً �إىل � 25أ�سرية ،يقبعن جميعهن يف �سجن ه�شارون.126
• قالت وكالة الأونروا �إن �أكرث من � 100ألف الجئ فل�سطيني جل�أوا من �سورية �إىل دول عربية
و�أوروبية منذ اندالع الأزمة ال�سورية .وقالت الأونروا ،يف بيان لها� ،إن عدد الذين ف ّروا �إىل
الأردن بلغ �أكرث من � 15.5ألف الجئ ،يف حني نزح � 45ألف �إىل لبنان ،ونحو � 6آالف �إىل م�رص،
و� 36ألف �إىل الدول الأوروبية.127
• تع ّهد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،يف ر�سالة وجهها لأع�ضاء الكوجنر�س املعار�ضني
لالتفاق النووي مع �إيران ،بدعم اجلي�ش الإ�رسائيلي ،وتزويده مبنظومة متطورة لك�شف
الأنفاق ،وتعزيز التعاون الع�سكري واال�ستخباراتي بني وا�شنطن وتل �أبيب.128
الأحد2015/8/23 ،
•
•

•

•

قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �إنه ق ّدم ا�ستقالته من اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير مع ت�سعة �أو ع�رشة من �أع�ضائها.129
قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن تقدمي �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية ا�ستقالتهم يهدف �إىل �إتاحة الفر�صة لرئي�س ال�سلطة حممود عبا�س لت�شكيل اللجنة
من جديد للتفرد يف القرار ال�سيا�سي ،والنتخاب جلنة تنفيذية جديدة خالية من كل املعار�ضني
له .وحول احلديث عن االت�صاالت واللقاءات ب�ش�أن وقف �إطالق النار ،ن ّوه �أبو مرزوق �إىل �أن
قطاع غزة ذاهب نحو تثبيت وقف �إطالق النار ،ولي�س لتهدئة ق�صرية �أو طويلة الأمد.
وقال الناطق با�سم حما�س �سامي �أبو زهري �إن �إعادة ت�شكيل اللجنة التنفيذية هي خطوة
ا�ستباقية ملنع �أي جهد حقيقي لإعادة بناء املنظمة ،و�أ�ضاف �أن هذه اخلطوة متثل تراجعا ً
وانقالبا ً على اتفاق امل�صاحلة ،ودعوة �رصيحة لإبقاء حالة االنق�سام ان�سجاما ً مع �سيا�سة
نتنياهو.130
ن�رشت القناة الإ�رسائيلية الثانية ت�رسيبات �صوتية لوزير الدفاع الإ�رسائيلي ال�سابق �إيهود
باراك ،ي�صف رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو فيها ب�أنه “جبان و�ضعيف ،ال
يقوم بخطوات جريئة � ّإل �إذا كان مرغما ً على ذلك” .وقال مكتب نتنياهو ،ردا ً على الت�سجيالت
ال�صوتية� ،إنه “حان الوقت لإيقاف الت�رسيبات غري امل�س�ؤولة ،والتي ت�رض ب�أمن �إ�رسائيل”.131
ذكر مرا�سلو �صحيفة الفاينن�شال تاميز  Financial Timesالربيطانية �أن نحو  %77من
متو�سط الطلب الإ�رسائيلي على النفط ،والذي يقدر بنحو � 240ألف برميل يومياً ،ي�أتي من
�إقليم كرد�ستان العراقي ،حيث ا�شرتت “�إ�رسائيل” نحو  19مليون برميل نفط من الأكراد
خالل الفرتة .1322015/8/11–5/1
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• �أكدت القيادة ال�سيا�سية املوحدة للف�صائل والقوى الإ�سالمية والوطنية الفل�سطينية يف لبنان
تثبيت وقف �إطالق النار يف خميّم عني احللوة ،الذي تو�صلت �إليه اللجنة الأمنية العليا،
والت�شديد على �سحب امل�سلحني من ال�شوارع .كما �أكدت القيادة ال�سيا�سية املوحدة ،خالل
اجتماع طارئ عقدته يف مق ّر �سفارة فل�سطني يف بريوت ،ن�رش القوة الأمنية امل�شرتكة للمحافظة

املخلي ب�أمنه.133
على �أمن املخيّم وا�ستقراره ،ومتابعة تطبيق وقف �إطالق النار وحما�سبة
ّ

• نقل موقع واال العربي عن رئي�س حزب العمال الإ�رسائيلي �إ�سحق هرت�سوغ قوله �إن
حكومة نتنياهو بعد  100يوم يف ال�سلطة ،حققت خاللها العار�“ ،صفر من الأمن� ،صفر يف
الدبلوما�سية� ،صفر �ض ّد �إيران� ،صفر يف �صفقة الغاز ،و�صفر يف الثقافة ال�سيا�سية”.134
الإثنني2015/8/24 ،

• ك�شف القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار عن رف�ض حركته طلب توين بلري زيارة لندن،

فيما �أكد �أن ال�سلطة الفل�سطينية ترف�ض امليناء البحري لغزة لأ�سباب مادية و�شخ�صية ،م�شريا ً

�إىل �أنها �سبب يف منع ا�ستمرار اتفاق التهدئة الأخري.135
• �سلّم �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات يف اجتماع مع
رئي�س املجل�س الوطني �سليم الزعنون يف رام اهلل ا�ستقاالت الرئي�س حممود عبا�س من رئا�سة
اللجنة التنفيذية للمنظمة �إ�ضافة �إىل ع�رشة �أع�ضاء من اللجنة.136
• قال الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني �إن لـ”�إ�رسائيل” احلق يف “ال�سيادة” على ال�ضفة
الغربية املحتلة وبناء امل�ستعمرات ،وقال ،خالل لقائه ممثلني للم�ستوطنني“ ،بالن�سبة �إيلّ ف�إن
حقنا بهذه الأر�ض ال يخ�ضع لأي نقا�ش �سيا�سي� ،إنه معطى �أ�سا�سي لل�صهيونية احلديثة”.137
• طالب وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان وزير الدفاع مو�شيه يعلون بالإعالن عن
جمعية املرابطني واملرابطات اللتني تن�شطان يف احلرم القد�سي ال�رشيف تنظيمني حمظورين.
وقال �أردان �إن التنظيمني يعمالن ب�إيحاء من اجلناح ال�شمايل للحركة الإ�سالمية.138
• ذكر جمل�س الأمن القومي التابع ملكتب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،يف بيان له� ،أنه من غري
القانوين للإ�رسائيليني التوجه �إىل بلدان حمددة ،منها �إيران ،و�سورية ،ولبنان ،واليمن،
والعراق ،وال�سعودية .وقال املجل�س �إن البلدان العربية “خطرية” ،مبا فيها م�رص والأردن.139
• �شهد خميم عني احللوة ا�شتباكات عنيفة بالأ�سلحة ال�صاروخية والر�شا�شة بني حركة فتح
وتنظيم جند ال�شام .و�شهد املخيم ،نتيجة لذلك ،حاالت نزوح كثيفة من املخيم �إىل مدينة
�صيدا.140
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• طالب نحو � 80ألف بريطاين ،يف عري�ضة وقعوها ،حكومة بالدهم باعتقال رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،بتهمة ارتكاب جرائم حرب ،وذلك خالل الزيارة التي يعتزم
القيام بها �إىل لندن خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب .1412015
•	�أمر قا�ض �أمريكي ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية ب�إيداع ع�رشة ماليني
دوالر نقدا ً �أو كفالة مالية ،يف �أثناء النظر يف ا�ستئناف �ض ّد قرار حملفني باعتبار اجلهتني
(ال�سلطة واملنظمة) داعمتني لهجمات نفذت يف “�إ�رسائيل” .وقال القا�ضي جورج دانيلز
 George Danielsيف املحكمة اجلزائية الأمريكية يف مانهاتن �إنَّ على امل َّدعى عليهم �أي�ضا ً �إيداع
مليون دوالر �أخرى كل �شهر ،حلني الف�صل يف دعوى ا�ستئناف �ض ّد حكم �صدر يف �شباط/

فرباير ق�ضى بتعوي�ض قدره  655مليون دوالر ل�صالح ع�رش �أ�رس �أمريكية.142
الثالثاء2015/8/25 ،

• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن “خوف �إ�رسائيل من
انفجار قطاع غزة ،دفعها لإر�سال مبعوثني لبحث تهدئة مع املقاومة الفل�سطينية يف القطاع”.
وقال هنية ،خالل حفل �إ�صدار رواية “الع�صف امل�أكول”� ،إن ال�ضفة الغربية هي مركز
ا�سرتاتيجي يف م�رشوع التحرير.143
• قالت الإذاعة العربية �إن جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي ك�شف عن خلية للمقاومة الفل�سطينية
ت�ضم �أربعة فل�سطينيني يف �شمال ال�ضفة الغربية املحتلة ،كانت تخطط لتنفيذ عمليات �ض ّد
�أهداف �إ�رسائيلية.144
• طالبت القوى الوطنية والإ�سالمية يف قطاع غزة اجلهات الر�سمية امل�رصية بالعمل من �أجل
الإفراج عن ال�شباب الأربعة املختطفني يف �سيناء وت�أمني �سالمتهم.145
•	�أكد القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي نافذ عزام التزام حركته باتفاق التهدئة الذي ّ
مت

التو�صل �إليه مع االحتالل الإ�رسائيلي يف �أعقاب احلرب على غزة يف �صيف  ،2014مو�ضحا ً
�أنه “ال م�صلحة للفل�سطينيني بالذهاب �إىل حرب جديدة” .وك�شف عزام �أن حركته تعاين من
“�أزمة مالية” ،متهما ً الدول العربية والإ�سالمية “بال ا�ستثناء ،بالتق�صري يف دعم ال�شعب
الفل�سطيني”.146

• �شكك رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون بـ ”قانونية” دعوة الرئي�س
حممود عبا�س لعقد دورة ا�ستثنائية للمجل�س بهدف �إعادة انتخاب قيادة جديدة ملنظمة
التحرير.147
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• �أعلن وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني مفيد احل�ساينة موافقة �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي على �رصف مواد البناء اخلا�صة ب�أعمال الت�شطيبات الداخلية والإ�صالحات
للوحدات ال�سكنية جلميع املواطنني يف قطاع غزة.148
• قرر وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد �أردان تعيني �ضابط اجلي�ش ال�سابق واملتهم
بالتق�صري يف حرب لبنان الأخرية ،غال هري�ش  ،Gal Hirschمفت�شا ً عاما ً جديدا ً لل�رشطة
الإ�رسائيلية.149
الأربعاء2015/8/26 ،

• حذرت كتائب الق�سام االحتالل الإ�رسائيلي من تن�صله من �رشوط وقف �إطالق النار عقب
عدوانه على قطاع غزة �صيف  .2014وقال متحدث ع�سكري با�سم الق�سام خالل افتتاح
ن�صب تذكاري ،تخليدا ً ل�شهداء وحدة ال�ضفادع الب�رشية التابعة للكتائب قبالة ميناء غزة
البحري� ،إن �صرب املقاومة وال�شعب الفل�سطيني لن يطول و�سينفجر براكني غ�ضب يف وجه
االحتالل.150
• قالت وزارة الإعالم الفل�سطينية يف قطاع غزة �إن ال�شبان الفل�سطينيني الأربعة الذين اختطفوا
يف �شمال �سيناء “خرجوا للعلم والعالج” ،وما يت ّم تناوله يف و�سائل �إعالم م�رصية “قائم على
معلومات مغلوطة”.151
• و�ضع املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار “بكدار” م�رشوع بناء ق�رص رئا�سي
فل�سطيني ،بتكلفة ت�صل �إىل  13مليون دوالر ،على موقعه الر�سمي حتت عنوان“ :ق�رص
ال�ضيوف الرئا�سي يف �رسدا ،رام اهلل” ،معلنا ً �أن �إمتام امل�رشوع ي�ستغرق عامني ،دون الإعالن
عن موعد البدء الر�سمي للبناء .وتوقع �أن ي�ضم املجمع الرئا�سي ق�رصا ً لل�ضيوف مب�ساحة
 4,700م ،2ومهبطني للطائرات املروحية ،بالإ�ضافة ملبنى �إداري مب�ساحة  4,000م ،2كما
�سيبنى على م�ساحة �إجمالية تتجاوز  27,000م ،2و�أو�ضح �أن امل�رشوع �سيتم متويله من قبل
وزارة املالية الفل�سطينية.152
• ك�شفت معطيات �إ�رسائيلية ر�سمية عن ارتفاع وا�ضح يف عدد الهجمات التي ينفذها
فل�سطينيون �ض ّد الأهداف الإ�رسائيلية يف القد�س؛ حيث ّ
مت خالل �شهري متوز /يوليو و�آب/
�أغ�سط�س ت�سجيل نحو  580هجوماً ،منها  477حادثة بر�شق احلجارة ،و 28حادثة �إلقاء
زجاجات حارقة.153
• قال ممثل حركة حما�س يف لبنان علي بركة �إن الف�صائل الفل�سطينية اتفقت على ت�شكيل خطة
�أمنية لتفادي تكرار �أحداث “م�ؤ�سفة” داخل خميم عني احللوة لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.
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و�أ�ضاف بركة �أن “اخلطة بد�أ تنفيذها فعليّا ً عرب ن�رش قوى تنفيذية م�شرتكة �ضاربة ،مكونة
من  80عن�رصاً ،مهمتها حما�رصة �أي �إ�شكال قد يحدث م�ستقبالً ،عو�ضا ً عن حما�سبة �أي جهة
حتاول العبث يف �أمن املخيم”.154
• قال عدنان �أبو ح�سنة ،املتحدث با�سم وكالة الأونروا ،يف بيان له� ،إن الوكالة �ستعمل على بناء
 60مدر�سة �إ�ضافية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،من بينها  40مدر�سة يف قطاع غزة.155
• دعت  35منظمة غري حكومية قادة العامل �إىل ال�ضغط على “�إ�رسائيل” من �أجل رفع احل�صار
عن غزة ،الذي مينع �إعادة �إعمار القطاع بعد عام على حرب  .2014و�أفاد بيان م�شرتك
للمنظمات ،بينها �أوك�سفام و ”العمل �ض ّد اجلوع ” Action Against Hunger

) (Action Contre La Faim—ACFو�آفا  ،Avaب�أنه “بعد عام على النزاع� ،سمح ب�إدخال

 %5فقط من مواد البناء �إىل غزة .و�إذا ا�ستمرت هذه الوترية ،ف�إن �إعادة البناء يف غزة قد
ت�ستغرق  17عاما ً”.156
اخلمي�س2015/8/27 ،

• قال رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم الزعنون �إنه اتفق مع الرئي�س حممود عبا�س على
الدعوة لعقد دورة عادية للمجل�س يف  2015/9/15ت�ستمر يومني ،ي�صار خاللها �إىل انتخاب
رئي�س و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير البالغ عددهم  18ع�ضواً .و�أ�ضاف الزعنون:
“تو�صلنا �إىل ت�سوية تن�ص على الدعوة �إىل عقد دورة عادية للمجل�س ،ويف حال تعذر توفري
الن�صاب القانوين الالزم ،وهو  450ع�ضواً ،جراء قيود االحتالل� ،سنعمل على عقد دورة
ا�ستثنائية”.157
• دعت حركة حما�س الف�صائل الفل�سطينية �إىل عدم امل�شاركة يف جل�سة املجل�س الوطني
الفل�سطيني .وقالت احلركة ،يف بيان لها“ ،ندعو كافة الف�صائل الفل�سطينية �إىل عدم التورط
يف هذا العبث الذي يهدد الوحدة وامل�صالح الفل�سطينية” .وو�صفت احلركة ،الدعوة لعقد
املجل�س الوطني ب�أنه “انقالب” على االتفاقيات الوطنية ،حممل ًة قيادة حركة فتح امل�س�ؤولية
عن التداعيات املرتتبة على هذه اخلطوة.158
• ك�شفت كتائب الق�سام عن تفا�صيل جديدة لعملية �أ�رس ال�ضابط الإ�رسائيلي هدار غولدن
يف مدينة رفح .و�أو�ضح قيادي يف كتائب الق�سام ،خالل برنامج “رفح :االت�صال مفقود”،
عر�ضته قناة اجلزيرة الف�ضائية� ،أن جي�ش االحتالل مل يعلم بفقدان غولدن �إال بعد �ساعتني
من �أ�رسه.159
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• ك�شف رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع النقاب عن �أن عمليات تعذيب
الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ارتفعت منذ منت�صف �سنة 2014

بن�سبة .160%200

• قال ح�سن العوري ،امل�ست�شار القانوين لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية� ،إن الرئي�س حممود عبا�س
عدل عن قرار �إغالق مركز حتالف ال�سالم الفل�سطيني.161
اجلمعة2015/8/28 ،

• قال الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان عبد اهلل �شلّح� ،إن �إمكانات �رسايا القد�س
وقدراتها “ت�ضاعفت وباتت �أف�ضل بكثري من ال�سابق” ،مهددا ً “�إ�رسائيل” بك�رس الهدنة �إذا
ووجه �شلّح انتقادات الذعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية،
تعر�ضت حلياة ال�شعب الفل�سطينيّ .

وقال �إن املنظمة “دخلت يف نفق مظلم” منذ �أن اعرتفت بـ”�إ�رسائيل” ،واتهم رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س بامل�س�ؤولية “�شخ�صيا ً عن منع قيام انتفا�ضة يف ال�ضفة” .و�أ�شار
�شلّح �إىل �أن كتائب الق�سام مل متانع �إطالق ال�صواريخ ،لكنها طلبت �إبالغها م�سبقا ً لأخذ

االحتياطات.162
• اتهم حممد دحالن ،ع�ضو املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س ب�أنه ال يرغب يف امل�صاحلة الوطنية بني فتح وحما�س ،وطالب ب�ضم كافة الف�صائل
الفل�سطينية ،ومن بينها حركتي حما�س واجلهاد� ،إىل منظمة التحرير .وطالب دحالن ،خالل
برنامج “بال قيود” الذي تذيعه بي بي �سي العربية ،بوقف التن�سيق الأمني مع “�إ�رسائيل”،
وقال �إن اتفاقية �أو�سلو انتهت .كما نفى دحالن �أن يكون له �أي عالقة بـ”�إ�رسائيل”.163
• قال مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا)  -الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
يف تقرير� :إن ال�سلطات الإ�رسائيلية هدمت  42مبنى فل�سطينيا ً يف املنطقة ج و�رشقي القد�س
بحجة عدم ح�صولها على تراخي�ص بناء �إ�رسائيلية خالل الأ�سبوع املا�ضي .ولفت التقرير
النظر �إىل �أنه “حتى هذا التاريخ من عام  2015هدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية ما جمموعه
 417مبنى يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها القد�س ال�رشقية ،ما �أدى �إىل تهجري  495فل�سطينيا ً من

بينهم  277طفالً”.164

• ذكرت درا�سة �أعدها باحثون وخرباء يف جامعة �أوك�سفورد University of Oxford

الربيطانية �أن نحو � 60ألف يهودي �أمريكي يعي�شون يف م�ستعمرات ال�ضفة الغربية ،م�شكلني
نحو  %15من العدد الكلي للم�ستوطنني .ويقدر عدد الأمريكيني املهاجرين الذين يعي�شون

داخل “�إ�رسائيل” ،مبا يف ذلك عدد �أبنائهم ،بنحو � 160ألف.165
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ال�سبت2015/8/29 ،

• طالب رئي�س كتلة التغيري والإ�صالح يف املجل�س الت�رشيعي النائب حممد فرج الغول ،ب�رضورة
�إلغاء الدعوة لعقد املجل�س الوطني ،لبطالنها قانونا ً وجتاوزها التفاقات امل�صاحلة .و�أكد
الغول �أن �أي اجتماع للمجل�س الوطني قبل انعقاد الإطار القيادي ملنظمة التحرير هو اجتماع
باطل.166
• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين الفل�سطينيني عي�سى قراقع �إن جمموع احلاالت
املر�ضية للأ�رسى ارتفع لي�صل �إىل  1,800حالة يف ال�سجون ،من بينها  85حالة �صعبة
وخطرية جدا ً.167
• قال قائد املنطقة اجلنوبية يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �سامي ترجمان �إن القائد العام
لكتائب الق�سام حممد ال�ضيف ،قاد احلرب يف غزة يف �صيف  .2014وقال ترجمان ،خالل
مقابلة تلفزيونية �أجرتها معه القناة العربية الأوىل� ،إن تهديد الأنفاق الهجومية التي حتفرها
حما�س على حدود القطاع هو الأخطر على جي�شه وم�ستوطنيه ،وقال �إن حركة حما�س متلك
جي�شا ً منظما ً يف القطاع ي�ضم �آالف املقاتلني موزعني على عدد من الألوية.168

• ذكرت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أنها وثقت وجود  961معتقالً فل�سطينيا ً
�سوريا ً يف �سجون تابعة للنظام ال�سوري ،م�شرية ،يف الوقت ذاته� ،إىل �أن العدد احلقيقي قد
يتجاوز  1,500معتقالً ،وذلك ب�سبب تخوف العديد من ذوي املعتقلني من الإف�صاح عن اختفاء

�أبنائهم يف �سجون النظام .كما ذكرت املجموعة �أنها وثقت � 414ضحية فل�سطينية ق�ضت حتت
التعذيب يف �سجون النظام ال�سوري.169
الأحد2015/8/30 ،

• انتقد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إ�رصار رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س على عقد جل�سة عادية للمجل�س الوطني الفل�سطيني ،وقال �إن هذه
الدعوة ت�أتي يف �إطار “املناكفات ال�سيا�سية” .ور�أى �أبو مرزوق �أن اجلل�سة املرتقبة �ستعمق
االنق�سام ،وك�شف عن �أن حركته لن تعلن رف�ضها لهذا الإجراء ،م�ضيفا ً “لكن ال ب ّد من �إف�شال
هذه الدعوة و�إبطال هذا الإجراء ،ال ب ّد من التنادي الإيجابي للكل الوطني حفاظا ً على ما تبقى

من �رشعية وم�ؤ�س�سية وم�ستقبل الق�ضية والوطن”.170
•	�أكد القيادي يف حركة حما�س م�شري امل�رصي �أن ق�ضية حترير ال�شبان املختطفني يف م�رص
مقد�سة ومقدمة على كل �شيء .وقال امل�رصي �إنه “لن يهد�أ لنا بال حتى يتم حتريرهم
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و�إعادتهم �إىل �أهلهم �ساملني ،ولن نقبل امل�سا�س بهم ،وغري ذلك �سيكون الغ�ضب” .وع ّد
امل�رصي جرمية االختطاف �سيا�سية وقانونية.171
• دعا القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي خالد البط�ش لإعادة ال�شبان املختطفني يف م�رص
�ساملني �إىل �أر�ض غزة ،م�شريا ً �إىل �أن اجلرمية ال ميكن ال�سكوت عنها .كما دعا البط�ش م�رص
لإ�صدار موقف وا�ضح حول ق�ضية ال�شبان املختطفني.172
• ك�شفت �صحيفة معاريف العربية �أن “�إ�رسائيل” متار�س �ضغوطا ً على الواليات املتحدة لعدم
�سحب قواتها امل�شاركة يف قوات حفظ ال�سالم الدولية يف �سيناء ،ملوا�صلة احلفاظ على احرتام
اتفاقية كامب ديفيد .173Camp David Accords
• قررت �شبكة كاكتو�س  ،Cactusالتي تدير �سل�سلة متاجر كربى يف لوك�سمبورغ يف بلجيكا،
وقف ت�سويق منتجات زراعية “خ�ضار وفواكه” م�صدرها “�إ�رسائيل” ،حتى ُيثبت املزود �أن
م�صدر هذه املنتجات لي�س امل�ستعمرات يف ال�ضفة.174
•	�أعلنت �رشكة فيوليا الفرن�سية �إنهاء �آخر ا�ستثماراتها يف امل�شاريع الإ�رسائيلية التي ُتنفذ يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،خ�صو�صا ً بعد اخل�سائر التي حلقت بها ب�سبب حركة املقاطعة
العاملية بي دي �أ�س.175
• تعيني عزام ال�شوا حمافظا ً ل�سلطة النقد الفل�سطينية خلفا ً جلهاد الوزير.176
الإثنني2015/8/31 ،

•	�أ�صيب عدد من الفل�سطينيني بجروح واختناقات بـالغاز امل�سيل للدموع ،باقتحام قوات
االحتالل ملخيم جنني بحثا ً عن “مطلوبني” ،على ح ّد زعمها .وقال و�صفي قبها ،القيادي يف
حركة حما�س� ،إن جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي اعتقل القيادي يف حما�س جمدي �أبو الهيجا
( 40عاماً) ،وجنله �صهيب ( 15عاماً) ،و�شقيقه عالء واقتادهم �إىل جهة جمهولة خارج املخيم.177
• دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل ،خالل كلمة له بالدوحة� ،إىل �رشاكة
فل�سطينية حقيقية يف القرار ال�سيا�سي والع�سكري والن�ضايل والأمني.178
• قال القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي خالد البط�ش �إن كل ال�شواهد تفرت�ض �أن “العدو
ال�صهيوين هو من خطف امل�سافرين الأربعة يف �سيناء عرب جمموعة من عمالئه من الناطقني
بالعربية� ،سواء تنكروا بلبا�س ع�سكري للتمويه �أو تكلموا بلهجه بدوية” .و�شدد البط�ش ،على
“�رضورة الرتكيز على دور �إ�رسائيل يف الق�ضية �أوالً و�أخريا ً وقبل كل �شيء” ،وطالب م�رص
بـ”البحث عنهم و�إعادتهم �إىل بلدهم ،فهي دولة ذات �سيادة وقادرة على معاقبة �إ�رسائيل
نف�سها”.179
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اليوميات الفل�سطينية
• ح ّر�ضت وزيرة الثقافة الإ�رسائيلية مريي ريجف على الإعدام امليداين للفل�سطينيني ،وكتبت
على �صفحتها يف موقع الفي�س بوك� ،أنه “على اجلنود �إطالق النار على كل من يهاجمهم”،
قائلة ب�صورة حتري�ضية �إنه “على كل من يحاول مهاجمة اجلنود �أو الإ�رسائيليني عليه �أن
يعلم� ،أن دمه بر�أ�سه”.180
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