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• �أعدمت قوات االحتالل الفل�سطينية �سارة طرايرة بدم بارد ،على مدخل احلرم الإبراهيمي يف
مدينة اخلليل .كما �أعلنت وزارة ال�صحة عن ا�ست�شهاد فل�سطيني جراء اختناقه بالغاز امل�سيل
للدموع ،عند حاجز قلنديا جنوب رام اهلل.1
• ُقتل ميخائيل مارك  ،Michael Markحاخام املدر�سة الدينية (يي�شيفا  )Yeshivaيف م�ستعمرة
عتنئيل� ،أحد قيادات اليمني اال�ستيطاين ،و�أ�صيب ثالثة �آخرون ،جروح �أحدهم حرجة� ،إثر
انقالب �سيارتهم ،ج ّراء �إطالق نار عليها يف منطقة بلدة دورا ،جنوب مدينة اخلليل.2

• �أو�صت اللجنة الرباعية الدولية لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،يف تقرير لها ،ب�رضورة توقف
“�إ�رسائيل” عن بناء امل�ستعمرات وعرقلة التنمية الفل�سطينية ،وتخ�صي�ص �أرا�ض ٍ ي�سعى
الفل�سطينيون لإقامة دولة عليها يف امل�ستقبل .وذكر تقرير اللجنة �أن ال�سيا�سة الإ�رسائيلية
“تق ّو�ض على الدوام �إمكانية جناح ح ّل الدولتني” .و�أ�ضافت“ :هذا يطرح ت�سا�ؤالت م�رشوعة
عن نوايا �إ�رسائيل على املدى البعيد واملقرونة بت�رصيحات بع�ض الوزراء الإ�رسائيليني ب�أنه

يجب �أال تكون هناك � ّأي دولة فل�سطينية على الإطالق” .وانتقدت اللجنة الرباعية القادة
الفل�سطينيني “لأنهم مل ينددوا ب�شكل ثابت ووا�ضح بهجمات �إرهابية” ،وطالبت بالت�صدي

لزيادة الأ�سلحة غري امل�رشوعة ،ون�شاط امل�سلحني يف قطاع غزة الذي ت�سيطر عليه حركة
حما�س .وحدد التقرير ثالثة جوانب لل�رصاع ،هي :توا�صل العنف والإرهاب والتحري�ض،
وتو�سع اال�ستيطان الإ�رسائيلي ،وعدم �سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية على
قطاع غزة.3
• قال �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات� ،إن تقرير
اللجنة الرباعية ال يلبي توقعات ال�شعب الفل�سطيني الذي يعي�ش حتت االحتالل الع�سكري
الإ�رسائيلي ،حيث ي�ساوي البيان بني �شعب حتت االحتالل واملحتل.4
• قالت حركة حما�س �إن املقاومة الفل�سطينية تتعر�ض حلالة من اخلذالن واحل�صار والتن�سيق
الأمني مع االحتالل الإ�رسائيلي ،داعي ًة �إىل دعمها باملال وال�سالح ورفع احل�صار عن ال�شعب
الفل�سطيني .وطالبت احلركة يف بيان �صحفي ،يوم اجلمعة ،مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن
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مع القد�س ،زعامات الأمة العربية والإ�سالمية بتجاوز خالفاتها والتئام ال�صف ،وتوجيه كل
البنادق نحو �صدر �أعداء الأمة ال�صهاينة وكل من يدعمهم باملال وال�سالح والقرار.5
• �أعلن املتحدث با�سم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �أوفري جندملان � ،Ofir Gendelmanأن رئي�س
الوزراء بنيامني نتنياهو� ،أوعز �إىل اجلهات املخت�صة باقتطاع �أموال من �إيرادات ال�رضائب
التي حتول �شهريا ً للفل�سطينيني (�إيرادات املقا�صة) ،بزعم “دعم ال�سلطة الفل�سطينية
للإرهابيني”.6
• قال قائد �سالح اجلو الإ�رسائيلي ،اجلرنال �أمري �إي�شل � ،Amir Eshelإن “�إ�رسائيل” ت�رص
على عالقات �أمنية جيدة مع م�رص والأردن بالرغم من معار�ضة بع�ض القيادات الع�سكرية يف
اجلي�ش الإ�رسائيلي لذلك.7

• �أعلنت الأونروا �أنها تلقت من الدمنارك تربعا ً بقيمة  30مليون كرون (نحو  4.46ماليني
دوالر) لدعم منا�شدات الأونروا الطارئة ل�سورية.8
ال�سبت2016/7/2 ،

• �ش ّن الطريان احلربي الإ�رسائيلي من نوع �أف � 16أو  ،F16وطائرات بدون طيار� ،سل�سلة
غارات جوية على �أهداف مدنية ومواقع تدريب لكتائب الق�سام يف �شمال القطاع ،ويف
حي الزيتون جنوب �رشق مدينة غزة ،دون وقوع �إ�صابات يف الأرواح.9

• �أ�شار تقرير� ،صادر عن حركة حما�س� ،إىل �أن �شهر حزيران /يونيو �شهد ارتفاعا ً يف حجم
خ�سائر االحتالل بفعل عمليات �إطالق النار والعبوات النا�سفة والقنابل اليدوية ال�صنع
وبي التقرير �أن �أكرث من  23عملية ُنفذت خالل ال�شهر التا�سع
(مولوتوف ّ .)Molotov
لـ“انتفا�ضة القد�س” ،من بينها عمليتا طعن وع�رش عمليات �إطالق نار ،بالإ�ضافة �إىل عملية
دع�س واحدة وع�رش عمليات �إلقاء عبوات نا�سفة .وارتقى خالل حزيران /يونيو  7فل�سطينيني،
فيما �أ�صيب � 44آخرون ،يف انخفا�ض جديد على �صعيد عدد اجلرحى .و�أ�شار التقرير �إىل مقتل
 5م�ستوطنني ،وهو �أكرب عدد من القتلى منذ �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2015والذي �شهد
مقتل  11م�ستوطنا ً.10
• قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين �إن عدد حاالت االعتقال التي نفذتها قوات االحتالل
منذ ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015وحتى نهاية حزيران /يونيو  2016بلغ  6,730حالة.
و�أ�شارت الهيئة ،يف تقريرها ن�صف ال�سنوي� ،إىل �أن االحتالل اعتقل  3,445فل�سطينيا ً منذ
مطلع  2016وحتى نهاية حزيران /يونيو .112016
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• �أحيا نحو � 400ألف م�صل ليلة الـ  27من رم�ضان ،التي يتوقع كثري من امل�سلمني �أنها ليلة
القدر ،يف رحاب امل�سجد الأق�صى املبارك.12
• رف�ض كل من �إيران وحزب اهلل اللبناين طلبا ً من ف�صائل فل�سطينية بالتدخل لدى النظام
ال�سوري لإطالق �أكرث من �ألف معتقل فل�سطيني داخل �سجونه .ونقلت جمموعة العمل من
�أجل فل�سطينيي �سورية عن م�صادر فل�سطينية �أن حزب اهلل و�إيران رف�ضا حتى مناق�شة
�أ�سماء املعتقلني� ،أو العمل على ك�شف م�صريهم ،بحجة عدم رغبتهما يف تعكري عالقتهما مع
النظام ال�سوري .وت�شري الإح�صائيات املوثقة �أن هناك  1,086الجئا ً فل�سطينيا ً معتقالً يف
�سجون النظام ال�سوري.13
الأحد2016/7/3 ،

• قالت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �إن التقرير الأخري للرباعية ال�صادر يف الأول
من �شهر متوز /يوليو اجلاري ،ي�شكل خروجا ً فا�ضحا ً عن القانون الدويل وال�رشعية الدولية
ذات العالقة ،وخريطة الطريق ،و“مبادرة ال�سالم العربية” ،واالتفاقات املوقعة ،ويخف�ض
�سقف املوقف الدويل من قرارات ال�رشعية الدولية ذات ال�صلة بالق�ضية الفل�سطينية ،م�ؤكدة
رف�ضها احلازم للمقاربات التي ت�ضمنتها تو�صيات التقرير .و�شددت اللجنة التنفيذية على
�أن جوهر امل�شكلة يتمثل باالحتالل الإ�رسائيلي وجرائمه وعدوانه املتوا�صل ،و�أن �أي حماولة

للم�ساواة بني (�سلطة االحتالل) “�إ�رسائيل” وال�شعب الفل�سطيني حتت االحتالل ُيع ّد �إفال�سا ً

�أخالقيا ً.14

• �أ�صدرت وزارة الداخلية الفل�سطينية قرارا ً ب�إلغاء  16جمعية يف بيت حلم ،و�أريحا ،وجنوب
اخلليل ،وطولكرم ،وجنني ،و�سلفيت ،بعد ا�ستنفاد كافة الإجراءات املن�صو�ص عليها
بالقانون.15
• اتهمت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني وزارة اخلارجية الفل�سطينية �أنها “ ُتعطل” اجلهود
ال�شعبية التي ُتبذل من �أجل تدويل ق�ضية الأ�رسى؛ ال �سيما يف الأمم املتحدة .وقال القيادي
يف اجلبهة حممد اخلطيب ،من�سق �شبكة “�صامدون” يف �أوروبا ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن
وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي ال يكرتث ملعاناة الأ�رسى والأ�سريات يف �سجون
االحتالل ال�صهيوين.16
• ك�شفت القناة العربية ال�سابعة �أن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو وافق على بناء
 1,360وحدة ا�ستيطانية جديدة يف م�ستعمرة معاليه �أدوميم وم�ستعمرات �أخرى يف القد�س.
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وبح�سب القناة ،ف�إنه �سيتم بناء  560وحدة يف معاليه �أدوميم ،و 200وحدة يف هار حوما
وب�سجات زئيف وراموت بالقد�س ،و� 600شقة �سكنية يف حي بيت �صفافا يف القد�س.17
• هدد وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان ،خالل جل�سة املجل�س الوزاري الإ�رسائيلي
امل�صغر لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية (كابينت) ،بتوجيه �رضبة حلركة حما�س يف حال ّ
مت
�إعادة �إطالق ال�صواريخ وات�سعت املواجهة جمدداً ،و�شهدت احلدود مع قطاع غزة ت�صعيدا ً
جديدا ً.18
• قامت ال�سلطات الق�ضائية الربيطانية با�ستدعاء ع�ضو الكني�ست من املع�سكر ال�صهيوين،
ت�سيبي ليفني  ،Tzipi Livniللمثول �أمامها للتحقيق يف دورها يف جرائم حرب ارتكبتها
“�إ�رسائيل” خالل العدوان على قطاع غزة يف �سنة  ،2008حينما كانت وزيرة للخارجية.
ولكن ّ
تدخل تل �أبيب �أدى �إىل منح ليفني ح�صانة متنع مثولها �أمام الق�ضاء الربيطاين.19
• �أعلن مكتب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف بيان له� ،أن تكلفة اجلولة الإفريقية
املرتقبة تبلغ  12.5مليون �شيكل (نحو  3.25ماليني دوالر �أمريكي) .وقالت القناة الثانية
العربية من التلفزيون الإ�رسائيلي �إن “بيان مكتب نتنياهو ،جاء ردا ً على ما تناقلته و�سائل
�إعالم عربية عن �أن تكلفة الزيارة �ست�صل �إىل  28مليون �شيكل (نحو  7.2ماليني دوالر).20
• ا�ست�شهد ثالثة فل�سطينيني نتيجة ق�صف الطريان احلربي الرو�سي ملخيم خان ال�شيح
لالجئني الفل�سطينيني بريف دم�شق .كما �أ�سفر الق�صف الرو�سي عن تدمري مركز حماية
الطفل ،و�إحلاق ال�رضر بعدد من منازل �أهايل املخيم.21
• و�صلت ال�سفينة ليدي ليلى  ،Lady Leylaالتي حتمل على متنها م�ساعدات �إن�سانية،

ميناء �أ�سدود الإ�رسائيلي ،متهيدا ً لنقلها �إىل قطاع غزة .وت�شمل امل�ساعدات ،التي ُجمعت
بوا�سطة منظمة الهالل الأحمر الرتكي و�إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية “�آفاد”
”،The Disaster and Emergency Management Presidency of Turkey “AFAD
� 13.775ألف طرد غذائي ،و� 5آالف طن طحني (الطن ي�ساوي �ألف كيلوغرام)،
و� 3أطنان �سكر ،وطنَّني من الأرز ،و 500طن زيت عباد ال�شم�س ،و� 100ألف قطعة
مالب�س ،و� 20ألف حذاء ،و� 13.1ألف لعبة �أطفال ،و 1,500عبوة حفا�ضات �أطفال.
وباملقابل تظاهرت عائالت جنود �إ�رسائيليني �أ�رسى لدى حركة حما�س على حدود قطاع غزة،
احتجاجا ً على “ا�ستمرار احتجاز حركة حما�س �أبناءهم” .وقالت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية �إن
عائلة اجلندي �شا�ؤول �آرون التي تزعمت االحتجاج ،كانت قررت الأ�سبوع املا�ضي البدء
ب�سل�سلة خطوات ت�صعيدية احتجاجية �ض ّد اتفاق امل�صاحلة بني “�إ�رسائيل” وتركيا ،لأن
االتفاق بني البلدين مل يت�ضمن �إعادة ابنها كما كانت ت�أمل.22
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• قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو �إن حكومته بحثت م�س�ألة رفع احل�صار
عن قطاع غزة ،مع قادة حركتي حما�س وفتح والرئي�س حممود عبا�س ،قبل تطبيع العالقات
مع “�إ�رسائيل” ،ولقيت دعما ً قويا ً منهم يف هذا ال�ش�أن.23
الإثنني2016/7/4 ،

• قررت ال�سلطة الفل�سطينية وقف التعامل مع اللجنة الرباعية الدولية .وجاء القرار الذي اتخذه
اللجنتي املركزية حلركة فتح ،والتنفيذية ملنظمة التحرير،
الرئي�س حممود عبا�س ،و�أبلغه �إىل
ْ
يف �أعقاب �سل�سلة من “اخليبات” الفل�سطينية من اللجنة الرباعية ،و�آخرها تقريرها يف بداية
متوز /يوليو اجلاري عن �أ�سباب ف�شل العملية ال�سيا�سية ،و�إ�شارته �إىل العنف والتحري�ض
الفل�سطيني قبل ذكر اال�ستيطان الذي يع ّده املجتمع الدويل ال�سبب الرئي�سي للعنف وف�شل

“عملية ال�سالم”.24

• نفت حركة حما�س ما تردد عن �إجراء ات�صاالت غري مبا�رشة مع “�إ�رسائيل” لإبرام �صفقة
جديدة لتبادل �أ�رسى .وقال القيادي يف احلركة �صالح الربدويل ،يف ت�رصيح لإذاعة �صوت
الأق�صى“ :ال علم لدينا ب�أي مفاو�ضات مبا�رشة �أو غري مبا�رشة حول �إبرام �صفقة تبادل
للأ�رسى بني املقاومة واالحتالل”.25
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن “الإرهاب” بات يهدد كافة �أنحاء املعمورة،
و�أ�ضاف خالل م�شاركته يف املرا�سم التي �أقيمت يف مطار عنتيبي الأوغندي مبنا�سبة مرور
�أربعني عاما ً على عملية حترير رهائن �إ�رسائيليني هناك� ،أنه يجب الت�صدي لـ“الإرهاب” كما
جرى يف مطار عنتيبي .وكان نتنياهو قد و�صل �إىل العا�صمة الأوغندية كمباال يف م�ستهل
جولته الإفريقية التي �ست�شمل �أي�ضا ً كالً من رواندا وكينيا و�إثيوبيا ،و�سوف يجتمع مع
ر�ؤ�ساء وزعماء �سبعة دول �إفريقية.26
• �أكد احلاخام اليهودي الأكرب ملدينة �صفد �شموئيل �إلياهو � Shmuel Eliyahuأنه يجب االنتقام
من الفل�سطينيني ردا ً على العمليات الفدائية .وقال يف حديث نقله موقع القناة العربية ال�سابعة،
�إن “االنتقام من ه�ؤالء الوحو�ش فري�ضة ين�ص عليها التوراة ،ويجب على دولة �إ�رسائيل
تطبيقها” .و�أ�ضاف“ :يجب �أن نوجه �س�ؤاالً �إىل �أع�ضاء احلكومة ،كيف يعطون العرب الأموال
واحلديد؟”.27
• �أ�صيب  22فل�سطينيا ً من خميم قلنديا جنوب رام اهلل ،خالل عملية اقتحام وا�سعة للجي�ش
َ
منزل عائلتَي ال�شهيدين عنان �أبو حب�سة وعي�سى ع�ساف،
الإ�رسائيلي للمخيم ،تخللها هدم
28
اللذين ا�ست�شهدا يف  ،2015/12/23بعد �أن نفذا عملية طعن يف القد�س .
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الثالثاء2016/7/5 ،

•

•

•

•

•

قال خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن الق�ضية الفل�سطينية متر بو�ضع
�صعب يف ظ ّل ما يحدث يف الإقليم من م�شاكل وتداخالت كثرية حتى �أ�صبحت من خارج
�أولويات البع�ض ،ولكن دائما ً الق�ضية تفر�ض نف�سها على كل املعطيات مبا لها من �أهمية
كبرية ،باعتبارها الق�ضية الأبرز .وندد م�شعل بالتفجريات التي حدثت يف املدينة املنورة،
م�ؤكدا ً �أنها �أياد ال متت للإ�سالم .ووجه م�شعل كلمة للأ�رسى مبنا�سبة العيد ،وقال �إن هناك
عمالً متوا�صالً نبذله حتى تتحقق لهم احلرية ،داعيا ً �إياهم �إىل �أن يثقوا بقيادتهم وبحركتهم
وب�شعبهم.29
دانت حركة حما�س التفجريات الإجرامية التي ا�ستهدفت امل�صلني يف امل�سجد النبوي ويف منطقة
القطيف �رشق ال�سعودية .و�أكدت احلركة وقوفها �إىل جانب اململكة ال�سعودية يف مواجهة هذا
الإجرام واال�ستهداف لعقيدة الأمة .وتقدمت بالتعزية للمملكة وال�شعب ال�سعودي و�أ�رس
ال�ضحايا ،داعي ًة اهلل �أن يحفظ ال�سعودية من كل �سوء ،و�أن يقدر لها ول�سائر بالد العرب
وامل�سلمني الأمن واخلري واال�ستقرار.30
بعث رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ر�سائل متطابقة �إىل ممثلي اللجنة الرباعية
الدولية ،طالبهم فيها بدعم املبادرة الفرن�سية .كما طالب بدعم �إقامة الدولة الفل�سطينية على
حدود الرابع من حزيران /يونيو  ،1967وعا�صمتها �رشقي القد�س.31
�أطلقت قوات االحتالل النار على فتاة فل�سطينية ،قرب م�ستعمرة �أريل ،بالقرب من �سلفيت
�شمال ال�ضفة الغربية ،بعد حماولتها تنفيذ عملية طعن .وقال الهالل الأحمر الفل�سطيني
�إن قوات االحتالل رف�ضت ال�سماح لطواقمه بتقدمي العالج امليداين للفتاة� ،أو نقلها �إىل �أحد
امل�ست�شفيات الفل�سطينية ،بل نقلتها �إىل �أحد امل�ست�شفيات الإ�رسائيلية يف �سيارة �إ�سعاف تابعة
لنجمة داود احلمراء.32
قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع الرئي�س
الكيني ،يف نريوبي�“ :سمعنا ت�رصيحات مهمة جدا ً من الرئي�س الكيني ،الذي قال يف �أو�ضح
التعبريات �إنه هو ورفاقه (الزعماء الأفارقة) الذين التقيت بهم �أم�س� ،سيعملون على �إعادة
�إ�رسائيل �إىل مكانة مراقب يف منظمة الوحدة الإفريقية” .و�أ�ضاف نتنياهو �أنه “توجد لذلك
�أهمية كبرية جدا ً بالن�سبة لنا� .إفريقيا هي قارة تنطوي على  54دولة� .إن الإمكانية لتغيري
توجهها ومعاملتها حيال �إ�رسائيل ت�شكل تغريا ً ا�سرتاتيجيا ً مبا يتعلق مبكانة �إ�رسائيل
الدولية”.33
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الأربعاء2016/7/6 ،

• �أكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �أن ق�ضية الأ�رسى هي على
�أعلى �سلّم �أولويات ال�شعب الفل�سطيني ومقاومته ،و�أنها ق�ضية دائمة ،وهي من الثوابت،
مو�ضحا ً �أن املقاومة قادرة على حتقيق �صفقة جديدة كما يف �صفقة وفاء الأحرار .وقال
هنية“ :واهم من يظن �أن االحتالل والتن�سيق الأمني قادران على تركيع وت�صفية و�إخماد
االنتفا�ضة”.34
• ُك�شف النقاب يف تل �أبيب عن �أن الأجهزة الأمنية الأمريكية والإ�رسائيلية� ،أجرت مناورة
�صاروخية حتاكي �سقوط �آالف ال�صواريخ من �إيران ولبنان على بلدات �إ�رسائيلية ،وذلك
بهدف فح�ص مدى التن�سيق واالرتباط بني املنظومات امل�ضادة لل�صواريخ الأمريكية
والإ�رسائيلية .وحملت املناورة ا�سم “كي�شوريت” �أو “حلقة و�صل” بالعربية ،والتي قد
انطلقت يف  2016/6/17وا�ستمرت ملدة خم�سة �أيام ،وقالت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية �إنها الأوىل
�ست منظومات دفاعية �أمريكية و�إ�رسائيلية.35
من نوعها ،وهدفت �إىل فح�ص مدى التن�سيق بني ّ
• رف�ض رئي�س حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو االنتقادات الأمريكية والأوروبية لنية حكومته
�إقامة مئات الوحدات اال�ستيطانية يف امل�ستعمرات بال�ضفة و�رشقي القد�س .وقال نتنياهو يف
م�ؤمتر �صحفي مع رئي�س رواندا ،بول كاغامي  ،Paul Kagameيف العا�صمة كيغايل ،نقلته
�إذاعة “�صوت �إ�رسائيل”� ،إن ما ُيبعد “ال�سالم” لي�س اال�ستيطان ،و�إمنا ما �أ�سماه “التحري�ض
امل�ستمر �ض ّد دولة �إ�رسائيل ،ورف�ض جرياننا خو�ض مفاو�ضات �سلمية معنا”.36
• ك�شفت القناة العربية ال�سابعة عن �أن احلكومة الإ�رسائيلية خ�ص�صت مبلغ  50مليون
�شيكل (نحو  12.91مليون دوالر) لتعزيز البنية التحتية والأمن و“�صمود امل�ستوطنني” يف
م�ستعمرة كريات �أربع باخلليل.37

اخلمي�س2016/7/7 ،

• اختتم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو جولته الإفريقية ب�إجراء حمادثات
مع رئي�س الوزراء الإثيوبي هايله مرمي دي�ساليغنه ،Hailemariam Desalegn
يف �أدي�س �أبابا .وذكرت �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” �أن نتنياهو كان قد اجتمع يف وقت �سابق
مع نظريه الإثيوبي ،دون �إعطاء �أي تفا�صيل عما دار يف هذين االجتماعني .وقال نتنياهو �إن
“�إ�رسائيل” تعمل على جلب اليهود الباقني يف �إثيوبيا والبالغ عددهم ت�سعة �آالف �شخ�ص.38
• و ّقعت �إثيوبيا و“�إ�رسائيل” اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم يف جماالت عدة ،عقب لقاء رئي�س
احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو مع رئي�س الوزراء الإثيوبي ،هايله مرمي دي�ساليغنه،
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يف �أدي�س �أبابا .كما و ّقع اجلانبان على مذكرة تفاهم حول الثقافة وال�سياحة ،و ّقعها كل من
وزيرة الثقافة وال�سياحة الإثيوبية ،عائ�شة حممد ،و�سفرية “�إ�رسائيل” .وقال نتنياهو
�إن “�إ�رسائيل �ستعمل مع �إثيوبيا يف جماالت ال�سلم والأمن ومكافحة الإرهاب” ،و�أن بالده
�ستدعم �إثيوبيا يف املجاالت االقت�صادية والتحول التكنولوجي والتعليم وال�صحة ،و�ست�سعى
�إىل حتديث الزراعة والرثوة احليوانية ،ودعم م�شاريع التنمية فيها باال�ستفادة من خربات
بالده يف هذه املجاالت.39
اجلمعة2016/7/8 ،
• قال الرئي�س الإ�رسائيلي ال�سابق �شمعون برييز ،يف حوار مع �صحيفة حرييت Hurriyet

الرتكية�“ ،إننا ال نريد �أن يلحق �أحد الأذى ب�إ�رسائيل مبن يف ذلك حما�س .و�إذا كان �أردوغان
يريد م�ساعدة غزة فهذا جيد .ولكن �إذا كان يريد امل�ساعدة فعالً ،فعليه �أن مينع حما�س من �أن

ت�رضبنا .وكما تعك�س تركيا ح�سا�سية �ض ّد الإرهاب يف داخلها ،فعليها �أن تعك�سه �أي�ضا ً �ض ّد
الإرهاب يف اخلارج”.40
• قررت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية الإ�رساع يف عملية تنفيذ م�رشوع مواجهة �أنفاق قطاع غزة،
حيث التقى مندوبو وزارة الدفاع مع �ضباط القيادة اجلنوبية يف جي�ش االحتالل ،و ّ
مت االتفاق
على تخ�صي�ص موازنة له تقدر بـ  2.2مليار �شيكل (نحو  550مليون دوالر) .وي�ضم امل�رشوع
عنا�رص عدة ،من بينها تكنولوجيا لك�شف الأنفاق حتت الأر�ض ،و�إقامة جدار ذكي على طول
احلدود مع قطاع غزة ،مثل ذلك املوجود حاليا ً على احلدود مع م�رص ،كما ي�ضم منظومة
للإنذار املبكر لقذائف الهاون وال�صواريخ.41
• حتقق ال�رشطة الإ�رسائيلية ب�شكل �رسي يف �إمكانية تورط رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو يف
عملية غ�سيل �أموال على نطاق وا�سع وكبري ،وذلك وفقا ً ملا ك�شفت عنه القناة العربية العا�رشة.
وعلق م�صدر يف مكتب نتنياهو بالقول� ،إن رئي�س الوزراء مل يخ�ضع لأي حتقيق جنائي ،و�إن
الهدف من �إثارة هذه الق�ضايا �سيا�سي.42
• ُك�شف النقاب عن قيام ال�سلطات الإ�رسائيلية بن�رش ثالثة خمططات لبناء  169وحدة ا�ستيطانية
يف �رشقي القد�س.43
• �أعلن الفريق الوطني الفل�سطيني لإعمار قطاع غزة ،يف تقرير له� ،أن جممل ما ّ
مت دفعه حتى
الآن من تعهدات الدول املانحة التي تعهدت الإ�سهام يف �إعمار قطاع غزة بعد احلرب التي
دمرته قبل �سنتني“ ،بلغ  1,409مليون دوالر ،بن�سبة  %40من جممل التعهدات ،وتبقى
 3,507ماليني دوالر”.44
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ال�سبت2016/7/9 ،

• ك�شف موقع واال نقالً عن ال�ضابط يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ياريف بن عزرا Yariv Ben Ezra

عن قيام �أجهزة االحتالل الأمنية باعتقال  19خلية فل�سطينية كانت تنوي تنفيذ عمليات
�أ�رس جلنود وم�ستوطنني يف ال�ضفة املحتلة ،خالل ال�شهور الثمانية املا�ضية من االنتفا�ضة
اجلارية.45
• رجح رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �أن ت�شهد غزة قريبا ً ك�رسا ً كامالً
للح�صار ،مثمنا ً جهود قطر وتركيا املتوا�صلة يف رفع احل�صار عن القطاع .و�أو�ضح م�شعل ،يف
كلمة له عرب الهاتف يف فعالية �أقامتها حما�س مبخيم الن�صريات� ،أن قيادة حما�س لن ت�ستدرج
حلروب جديدة؛ لأن م�رشوعها م�رشوع حترير ولي�س م�رشوع حروب ،م�شريا ً �إىل �أن غزة
تقدم �صورة قوية يف ال�صرب والتم�سك بوحدة ال�صف الوطني الفل�سطيني.46
• ك�شفت كتائب الق�سام عن تفا�صيل جديدة بخ�صو�ص عملية زكيم البحرية التي نفذتها وحدة
ال�ضفادع الب�رشية التابعة لها ،خالل احلرب على قطاع غزة يف �سنة  .2014وا�ستعر�ضت
الكتائب ،يف فيلم م�صور ق�صري مدته  13دقيقة ،دوافع ت�شكيل هذه الوحدة والعمليات التي
نفذتها منذ ت�شكيلها� ،إىل جانب التدريبات ال�شاقة التي يتلقاها مقاتلو هذه الوحدة الذين يتم
انتقا�ؤهم بعناية فائقة ،وفقا ً لـ“الق�سام” .وعر�ض الفيلم و�صية املقاتلني الأربعة قبل انطالق
العملية ،وكذلك تعليق قادة دولة االحتالل على هذه العملية النوعية.47
• قالت اجلمعية اخلريية الأرثوذك�سية يف الأرا�ضي املقد�سة واملهجر ،يف بيان �صحفي“ :لقد
تبني وح�سب وثائق وحقائق ال لب�س فيها وال �ش ّك� ،أن البطريرك ثيوفيلو�س الثالث ومب�ساندة
“ال�سنود املقد�س” قد قام ببيع جميع حقوق امللكية لوقفية �سوق الدير املركزية بجانب
دوار ال�ساعة يف مدينة يافا بيعا ً نهائيا ً ال حكرا ً وال ت�أجريا ً” .و�أ�ضافت“ :لقد ّ
مت بيع هذه
القطعة وم�ساحتها  6.5دومنات [نحو 6,500م ]2وفيها ما يقارب � 6آالف من املباين الأثرية
واحلوانيت والبيوت العريقة مببلغ زهيد يقارب  1.5مليون دوالر �أمريكي”.48
• �أكد وزير اخلارجية ال�سوداين �إبراهيم غندور�“ ،أن مطالبة بع�ض الدول الإفريقية بان�ضمام
“�إ�رسائيل” �إىل ع�ضوية االحتاد الإفريقي ،غري واردة قانونياً ،وهي جمرد ا�ستهالك �إعالمي
لي�س �إال”.49
• قال نائب رئي�س جمل�س النواب الإيطايل لويجي دي مايو � ،Luigi Di Maioإنه ال ميكن حتقيق
“ال�سالم” يف ظ ّل وجود جدار الف�صل العن�رصي الإ�رسائيلي وامل�ستعمرات على الأر�ض
الفل�سطينية.50
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الأحد2016/7/10 ،

• التقى وزير اخلارجية امل�رصي �سامح �شكري رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،
يف �أول زيارة لوزير خارجية م�رصي منذ ت�سعة �أعوام .وقال �شكري ،يف م�ؤمتر �صحفي
م�شرتك مع نتنياهو قبل بدء لقائهما يف القد�س� ،إن زيارته “ت�أتي يف توقيت مهم وحرج متر
به منطقة ال�رشق الأو�سط” .و�أكد �شكري �أن ح ّل ال�رصاع الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي �سيكون

له “�آثار �إيجابية على منطقة ال�رشق الأو�سط” ،م�ؤكدا ً �أن م�رص م�ستعدة “للإ�سهام بفاعلية”
يف حتقيق هذا الهدف .كما �أعلن نتنياهو ،يف اجتماع حلكومته� ،أن الزيارة “ت�شكل دليالً على
التغيري الذي حدث يف العالقات الإ�رسائيلية امل�رصية ،مبا يف ذلك دعوة الرئي�س ال�سي�سي املهمة
�إىل دفع عملية ال�سالم مع الفل�سطينيني ومع الدول العربية على ح ّد �سواء”.51
• �أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف جل�سة للحكومة الإ�رسائيلية� ،أنه خالل
زيارته لأربع دول �إفريقية ،ي�صل عدد �سكانها لنحو  260مليون ن�سمة ،التقى ب�سبعة زعماء
دول �إفريقية ،وافقوا “على تعزيز عالقاتنا مع دول �إفريقية �أخرى� .إنهم وافقوا وحتى �أعلنوا
ذلك ،على �أنهم �سيعملون من �أجل �إعادة �إ�رسائيل �إىل مكانة مراقب يف االحتاد الإفريقي الذي
ي�ضم  54دولة”.52

• ن�رشت �صحيفة يديعوت �أحرونوت العربية تقريرا ً ملحرر ال�ش�ؤون الفل�سطينية فيها �إليئور
ليفي  ،Elior Levyحول قدرة كتائب الق�سام يف �إعادة بناء قدراتها الع�سكرية بعد عامني من
احلرب الأخرية على قطاع غزة .وح�سب التقرير ،ف�إن احلركة ا�ستفادت من �أخطاء احلرب
الأخرية ،و�ستعتمد يف املعركة املقبلة على نقل املعركة �إىل داخل “�إ�رسائيل”؛ من خالل �إدخال
ع�رشات امل�سلحني عرب الأنفاق الهجومية .ويقول التقرير� ،إن حما�س “�أنتجت و�أ�صبح
بحيازتها �أ�سلحة جديدة ،لكن ذلك ال يزال غري ٍ
كاف بالن�سبة للحركة التي ت�سعى ل�صورة
جديدة يف احلرب املقبلة ،تظهرها باملنت�رص العظيم”.53
الإثنني2016/7/11 ،

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن التعاون مع م�رص هو ذخر لـ“�إ�رسائيل”
�أمنيا ً ودولياً .و�أو�ضحت جل�سة كتلة الليكود الربملانية �أن قيام وزير اخلارجية امل�رصي
بزيارة للبالد لأول مرة منذ ت�سعة �أعوام يدل على التقارب املهم بني الدولتني.54
• و ّقع وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �أمرا ً ع�سكريا ً �أعلن مبقت�ضاه “احلراك
ال�شبابي الفل�سطيني” يف القد�س و�سائر مدن ال�ضفة الغربية املحتلة ،منظمة خارجة عن
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•

•

•

•

•

القانون وحمظورة يف “�إ�رسائيل” ،وذلك ا�ستنادا ً لقانون الطوارئ ،وبناء على تو�صيات
ال�شاباك.55
�أعلن جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي اعتقال خلية تابعة للمقاومة الفل�سطينية ،يف بلدة عوريف،
�رشق نابل�س ،اتهمتها بت�صنيع ال�سالح للمقاومة الفل�سطينية واالجتار به .وقال ال�شاباك �إن
من بني �أع�ضاء اخللية �أفرادا ً يف جهاز املخابرات الفل�سطيني.56
�أق ّرت الهيئة العامة للكني�ست قانون اجلمعيات ،بالقراءة الثالثة والأخرية ،بعد مداوالت
ماراثونية ،مبوافقة  57ع�ضوا ً ومعار�ضة  48ع�ضوا ً �آخرين .وقانون اجلمعيات يلزم
اجلمعيات التي حت�صل على تربعات من خارج البالد على تقدمي تفا�صيل الدعم ،بدءا ً من
ال�سنة املالية املقبلة ( ،)2017ولن يكون ب�أثر رجعي كما كان مق ّررا ً له من قبل ،حيث �إن
مل�سجل اجلمعيات بعد مرور عام ون�صف العام بعد �إقرار القانون.57
التقرير الأول يق ّدم
ّ
حكمت املحكمة املركزية الإ�رسائيلية على بالل �أبو غامن ،من القد�س املحتلة ،بال�سجن ثالث
م�ؤبدات و�ستني عاماً ،وتعوي�ضات بقيمة  1.45مليون �شيكل (نحو � 400ألف دوالر) ،بعد
�إدانته بتنفيذ عملية طعن و�إطالق نار على حافلة �إ�رسائيلية ،مع �رشيكه بهاء عليان ،يف
.582015/10/13
قال حممد املقادمة ،مدير الإعالم يف وزارة ال�ش�ؤون املدنية يف ال�سلطة الفل�سطينية“ :بعد جهود
حثيثة بذلتها ال�ش�ؤون املدنية ،تو�صلنا مع ال�سلطات الإ�رسائيلية ولأول مرة منذ عام ،2007
التفاق يتم مبوجبه �إدخال املركبات ال�صغرية (�سيارات) ،واحلافالت (با�صات) ،وال�شاحنات
(ن�صف نقل) �إىل قطاع غزة ،عرب معرب بيت حانون (�إيريز)”.59
قال احلر�س الثوري الإيراين  ،Islamic Revolutionary Guard Corpsيف بيان له� ،إن حركة
حما�س “تقف يف اخلط الأمامي لل�شعب الفل�سطيني يف مقاومة ومواجهة الكيان ال�صهيوين”،
يعب عن مواقفه عرب بيانات
نافيا ً �أي ت�رصيحات ن�سبت �إليه �ض ّد احلركة ،م�شددا ً على �أنه ّ
ر�سمية� ،أو عرب القائد العام للحر�س وممثل “الويل الفقيه” والعالقات العامة.
وكان امل�ست�شار الأعلى للحر�س الثوري الإيراين العميد خ�رسو عروج  Khosro Oroujهاجم
حركة حما�س واتهمها بال�سعي لتوقيع معاهدات مع “�إ�رسائيل” عرب تركيا ،م�ضيفا ً ب�أن
حما�س جتل�س يف تركيا لتفاو�ض “�إ�رسائيل” ،وتريد �أن توقع معها عدة معاهدات.60

الثالثاء2016/7/12 ،

• �أ�شار رئي�س جهاز ال�شاباك نداف �أرغمان ،خالل اجتماع للجنة اخلارجية والأمن التابعة
للكني�ست� ،إىل انخفا�ض عدد العمليات التي ينفذها فل�سطينيون خالل االنتفا�ضة .وقال
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�أرغمان �إن الفل�سطينيني ن ّفذوا  240هجوما ً منذ ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015و�أنه ّ
مت �إحباط
 11عملية تفجريية ،و 10حماوالت اختطاف ،وما يزيد عن  60حماولة تنفيذ عمليات �إطالق
نار .و�أ�شار �إىل تنفيذ  180عملية طعن و 90عملية �إطالق نار .واتهم �أرغمان حما�س مبحاولة
�إثارة القالقل يف ال�ضفة الغربية والقد�س ،بالرغم من �أنه �أ�شار �إىل �أن غالبية العمليات نفذت
ب�شكل فردي ومل تكن ب�شكل تنظيمي .وقال �أرغمان �إنه يوجد تن�سيق �أمني وثيق مع �أجهزة
الأمن الفل�سطينية ،التي تعمل ب�شكل مكثف �ض ّد ن�شطاء حركة حما�س يف ال�ضفة الغربية،
“وذلك لأن م�صلحتهم تق�ضي مبحاربة هذه احلركة”.61
حذرت حركة فتح ،يف ت�رصيح �صحفي للمتحدث با�سم احلركة �أ�سامة القوا�سمي ،من
اقتحامات امل�ستوطنني �شبه اليومية للم�سجد الأق�صى ،الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة.62
حكمت حمكمة �سامل الع�سكرية الإ�رسائيلية بال�سجن امل�ؤبد ملرتني� ،إ�ضافة �إىل  30عاماً ،على
الأ�سري راغب عليوي من نابل�س ،بتهمة االنتماء خللية تابعة حلركة حما�س ،نفذت عملية
بيت فوريك مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015و�أ�سفرت عن مقتل م�ستوطنني.63
�شنّت جمموعات ن�سائية و�سيا�سية �إ�رسائيلية حمل ًة وا�سع ًة ملنع تعيني احلاخام العقيد �إيال
كرمي  Eyal Karimيف من�صب احلاخام الأكرب للجي�ش الإ�رسائيلي ،بعدما �أظهرت حتقيقات
�صحفية �أنه ممن يدعون �إىل اغت�صاب “ن�ساء العدو” يف زمن احلرب ،وحظر جتنيد البنات يف
اجلي�ش ،وغريها من الفتاوى املناه�ضة للمر�أة عموماً ،وحقوقها.64
قال اجلي�ش الإ�رسائيلي �إن �إ�رسائيليا ً من البدو عرب احلدود ب�شكل غري قانوين �إىل قطاع غزة،
يف واقعة قد ت�ؤثر على تبادل �أ�رسى مقرتح مع �سلطة حما�س يف قطاع غزة .وقالت متحدثة
با�سم اجلي�ش �إن الرجل الذي دخل قطاع غزة مل يكن م�رصحا ً له بذلك ،ويعتقد �أنه داخل
غزة.65
�سمحت ال�رشطة الإ�رسائيلية ملئات امل�ستوطنني بت�أبني م�ستوطنة قتلت يف اخلليل يف نهاية
حزيران /يونيو  ،2016يف �ساحات امل�سجد الأق�صى؛ حيث �سمحت ال�رشطة الإ�رسائيلية لنحو
 313م�ستوطنا ً بدخول �ساحات امل�سجد على �شكل جمموعات تت�شكل كل منها من ثالثني
�شخ�صاً ،مبرافقة وحماية عنا�رص من ال�رشطة الإ�رسائيلية.66

• قال رئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي �إن كان هناك اتفاق يعود بالفائدة على �أ�شقائنا
الفل�سطينيني ويزيل عزلتهم الدولية ،فم�ستعدون لإبرامه ،يف معر�ض تعليقه على اتفاق
التطبيع مع “�إ�رسائيل” .ولفت يلدرمي النظر �إىل �أن تركيا جنت �أوىل ثمرات االتفاق ،و�أر�سلت
�سفينة ليدي ليلى ،ل�سكان غزة قبيل عيد الفطر املبارك ،م�ضيفاً“ :عقب هذه املرحلة �ستكون
تركيا الرائدة يف تنمية غزة التي توقفت فيها ال�صناعة ،وت�رضرت البنية التحتية واملرافق
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اخلدمية وال�صحية” .و�أ�شار �إىل �أن “توكي [( ]TOKİم�ؤ�س�سة الإ�سكان الرتكية) تقيم مبانٍ
�سكنية للفل�سطينيني ،فيما ت�رشع تيكا [( ]TİKAوكالة التعاون والتن�سيق الرتكية) يف �إن�شاء
م�ست�شفى يف القطاع ،ف�ضالً عن �إن�شاء منطقة �صناعية يف منطقة عنزة بال�ضفة الغربية”.67

• بد�أت جبهة الن�رصة بتنفيذ املرحلة التنفيذية للهدنة التي ّ
مت توقيعها �سابقا ً مع اجلي�ش
ال�سوري ،والتي تق�ضي بخروجها مع من يريد من املدنيني من خميم الريموك جنوبي
دم�شق.68
• دعا الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون جمل�س الأمن �إىل “دعم جهود اللجنة الرباعية
الدولية الراعية لعملية ال�سالم بال�رشق الأو�سط ،بهدف العمل مع الطرفني الفل�سطيني
والإ�رسائيلي ودول املنطقة و�أ�صحاب امل�صلحة يف دفع العملية” .وانتقد بان موا�صلة
“�إ�رسائيل” يف التو�سع يف بناء امل�ستعمرات ،وقال �إنها “�أعلنت قبل �أيام عن تعزيز بناء
 560وحدة �سكنية يف ال�ضفة الغربية و�أكرث من  240وحدة �سكنية يف القد�س ال�رشقية املحتلة،
يف جتاهل �صارخ للقانون الدويل”.69
الأربعاء2016/7/13 ،

• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،خالل حفل تخريج دفعة من كلية الأمن
القومي � ،National Security Collegeإن “�إ�رسائيل تخرتق املنطقة� ...إننا يف �أوج حتول
كبري للغاية يطر�أ يف عالقاتنا مع دول عربية مهمة يف املنطقة .ال�سالم مع م�رص والأردن الذي
يتم احلفاظ عليه يعترب حيويا ً بالن�سبة مل�ستقبلنا” .و�شدد على �أن “دول �إقليمية تفهم �أن على

خلفية �صعود الإ�سالم املتطرف �سواء كان �إ�سالما ً متطرفا ً �شيعيا ً بقيادة �إيران� ،أو �إ�سالما ً
متطرفا ً �سنيا ً بقيادة داع�ش� ،إ�رسائيل لي�ست عدوتها بل حليفتها وركيزة رئي�سية لها يف وجه
التهديد امل�شرتك الذي يهددنا جميعا ً”.70

• قال املراقب الفل�سطيني الدائم لدى الأمم املتحدة ريا�ض من�صور�“ :إن اجلانب الفل�سطيني مل
يطلع على التقرير [تقرير الرباعية] كامالً قبل ن�رشه” ،يف .712016/7/1
• طالبت  120منظمة �أهلية فل�سطينية ب�إجراء انتخابات موحدة للمجال�س املحلية للبلديات،
ت�شمل كل الأرا�ضي الفل�سطينية مبا فيها قطاع غزة.72
• �أكد خليل احلية ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن م�صري االحتالل الإ�رسائيلي
�سيكون �إىل زوال ،حتى لو القى دعما ً من كل الأنظمة .و�شدد على �أن الكيان ال�صهيوين ال
بقاء له على �أر�ض فل�سطني ولو مدت له كل الأنظمة احلياة ،ولو مدت له كل �شعوب الأر�ض
البقاء ،فاهلل قد كتب عليه الزوال وكتب عليه الفناء.73
313

اليوميات الفل�سطينية
• �أكد ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،جمال حمي�سن� ،أن �أي لقاء �سيجمع رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س ،برئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،لن يكون �إال بعد
ا�ستجابة تل �أبيب ،للر�سالة التي حملها وزير اخلارجية امل�رصي خالل زيارته �إىل رام اهلل يف
 ،2016/7/10من “موقف فل�سطيني ي�شمل الإعالن عن قبول �إ�رسائيل مببد�أ ح ّل الدولتني
على الأرا�ضي املحتلة عام  ،”1967م�شددا ً على �أن “�أي حترك �سيا�سي يجب �أن يكون يف �إطار
املبادرة الفرن�سية”.74
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عزام الأحمد �إن من ي�سعى لنيل اعرتاف حكومة الوفاق
الوطني بـ“موظفي حما�س” ال يريد �إنهاء االنق�سام .و�أ�ضاف“ :بحثنا يف الدوحة � 6آليات
لإنهاء االنق�سام خالل ثالثة لقاءات عقدناها ،لكن عدم جاهزية حما�س لإنهاء االنق�سام �أعاقنا
بالتقدم ،ولو بحرف واحد ،وقلنا لهم ل�سنا على ا�ستعداد التفاقيات جديدة”.75
• �أعلن رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت عن دعمه لتعيني
العقيد �أيال كرمي حاخاما ً �أكرب للجي�ش ،وذلك يف �أعقاب لقاء بينهما مببادرة �آيزنكوت .وقال
بيان �صادر عن الناطق الع�سكري الإ�رسائيلي� ،إن “رئي�س هيئة الأركان العامة يتحفظ من
م�ضمون �أقوال كرمي التي ّ
مت ن�رشها وال تعك�س موقف اجلي�ش .لكنه ي�ؤكد على التعيني”.76
• ك�شف مدير عام وزارة امل�ساواة االجتماعية الإ�رسائيلية �أيف كوهني  ،Avi Cohenخالل
اجتماع يف الكني�ست ،عن �أنه “توجد عملية حكومية �رسية ،ا�ستثمرت فيها ماليني ،من �أجل
ا�ستعادة �أمالك من دول عربية ،و�ستظهر نتائجها خالل �شهرين”.77
• �أعلن الهالل الأحمر الفل�سطيني �أن ح�صيلة ال�شهداء منذ اندالع االنتفا�ضة يف ت�رشين الأول/

�أكتوبر  2015بلغت � 218شهيداً ،من بينهم  139ا�ست�شهدوا �إثر تنفيذ عمليات طعن �أو دع�س

�أو ا�شتباه بذلك� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من � 17ألف جريح .ويف املقابل� ،أ�سفرت العمليات عن مقتل 40

�إ�رسائيلياً ،و�أ�صيب � 425آخرون.78

• ك�شف وزير الداخلية املغربي حممد ح�صاد �أن عدد اليهود املغاربة يف الكيان الإ�رسائيلي
يرتاوح ما بني � 700إىل � 800ألف �شخ�ص.79

• قال مندوب رو�سيا الدائم يف الأمم املتحدة فيتايل ت�شوركني  ،Vitaly Churkinمعلقا ً على
�صياغة تقرير الرباعية�“ :إن الرباعية بذلت جهودا ً كبرية ل�صياغة التقرير ،وطبعا ً هناك
الكثريون غري را�ضني عن التقرير ويوجهون له انتقادات عديدة .ال�شيء املهم �أن يكون هناك
تقرير ،و�أن الرباعية ا�ستطاعت �أن تقدم جمموعة من التو�صيات للأطراف املعنية بغ�ض النظر
عن مدى االنتقادات التي تعر�ض لها التقرير” .و�شدد ت�شوركني على �أنه “تقرير م�شرتك
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يعك�س وجهات النظر داخل الرباعية .والتقرير ال يعك�س متاما ً املوقف الرو�سي ،ولكن كان
هناك نوع من امل�ساومات واملفاو�ضات للتو�صل �إىل هذا التقرير”.80
اخلمي�س2016/7/14 ،

• �أكد وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان �أنه �أعطى تعليماته لقيادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
بوجوب تغيري عقيدتها ،واعتماد مبد�أ عدم �إنهاء مواجهة ع�سكرية بال ح�سم ،و�أنه يجب حتقيق

•

•

•

•

احل�سم يف كل املواجهات ،و�أكد �أنه مل يغري موقفه من رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
“الذي �أنهى واليته وعليه االن�رصاف ،وهو �ألد �أعداء �إ�رسائيل” .ووفق ال�صحفي بن ك�سبيت
 ،Ben Caspitف�إن ليربمان �أ�صدر تعليماته �إىل قيادة اجلي�ش ب�إعداد خطة ع�سكرية لدحر
حما�س و�إ�سقاطها “يف جولة القتال املقبلة”.81
�أعلن بار كوهني  ،Bar Cohenرئي�س دائرة اجلبهة الداخلية يف �شعبة العمليات يف اجلي�ش
الإ�رسائيلي� ،أن اجلي�ش يعكف على �إعداد خطة طوارئ تق�ضي ب�إجالء ال�سكان من  93بلدة،
 64يف ال�شمال و 29يف اجلنوب ،يف حال ن�شوب حروب مع قطاع غزة �أو لبنان.82
قال املراقب الدائم لدولة فل�سطني لدى الأمم املتحدة ال�سفري ريا�ض من�صور �إن اجلهود
الفل�سطينية والعربية وجهود الدول ال�صديقة يف جمل�س الأمن جنحت يف وقف �إ�صدار بيان
من املجل�س ،تقدمت به الواليات املتحدة ،يرحب بتقرير اللجنة الرباعية ويتبنى تو�صياته.83
دان  45ف�صيالً من اجلي�ش ال�سوري احلر اعتداء قوات االحتالل الإ�رسائيلي على الأرا�ضي
ال�سورية ،وقالت هذه الف�صائل �إن ذلك ُيع ّد خرقا ً لالتفاقيات ذات ال�صلة ،و�أكدت �أن اجلوالن
املحتل �سيبقى عربيا ً �سورياً ،ودعت جمل�س الأمن وجامعة الدول العربية لردع االحتالل عن
مثل هذه اخلروقات.84
�أعلنت الواليات املتحدة الأمريكية عن تربع �إ�ضايف بقيمة  68مليون دوالر �أمريكي لوكالة
الأونروا.85

اجلمعة2016/7/15 ،

• خ�ص�ص رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو كلمة م�صورة للرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ،دعاه فيها للقيام بخم�س خطوات لـ“حتقيق ال�سالم” .وبد�أ نتنياهو ر�سالته
التي تاللها باللغة الإجنليزية ،قائالً“ :الرئي�س عبا�س ...خالل ال�سنوات الأخرية قد رف�ضت
االلتقاء معي للتفاو�ض من �أجل حتقيق ال�سالم ،و�آمل �أنك �ست�ستمع �إىل الر�سالة التالية”.86
• �أكدت حركة حما�س على �رضورة �إجراء االنتخابات املحلية يف ال�ضفة والقطاع ،و�أهميتها يف
جتديد الهيئات املحلية ا�ستنادا ً �إىل الإرادة ال�شعبية احلرة عرب �صناديق االقرتاع ،مبا ي�ؤدي �إىل
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تطوير اخلدمات املقدمة لل�شعب الفل�سطيني وحت�سينها .وقالت احلركة يف بيان �صحفي� ،إنها
�ستعمل على �إجناح االنتخابات وت�سهيل �إجرائها مبا يخدم م�صلحة ال�شعب وق�ضيته ،وعلى
�أ�سا�س توفري �ضمانات النزاهة وتكاف�ؤ الفر�ص فيها ،واحرتام نتائجها.87
• ذكرت القناة العربية ال�سابعة� ،أن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أوقف نقل مبلغ
 40مليون �شيكل (نحو  10.4ماليني دوالر) ل�صالح م�ستعمرات املجل�س الإقليمي جلنوب
اخلليل.88
• ا�ست�أنفت قوات االحتالل الإ�رسائيلي �أعمال البحث عن �أنفاق على ال�رشيط احلدودي� ،رشق
مدينة رفح جنوب قطاع غزة.89
• �أكد وزير اخلارجية واملغرتبني اللبناين جربان با�سيل مت�سك بالده بحق عودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل ديارهم ،م�شددا ً على �أن الد�ستور اللبناين يحظر توطينهم .و�أ�شار با�سيل،
يف ر�سالة �إىل املفو�ض العام لوكالة الأونروا بيري كرينبول� ،أنه “ومنذ عام  ،1948ي�ست�ضيف
لبنان الأ�شقاء الفل�سطينيني من دون �أن ي�ألو جهدا ً يف تقدمي كل الت�سهيالت املتاحة للأونروا”.
ولفت با�سيل النظر ،يف ر�سالته� ،إىل �أن قيمة متوجبات الوكالة املرتتبة ل�صالح الدولة اللبنانية
منذ �سنة  2003ناهزت الـ  162مليون دوالر �أمريكي.90
ال�سبت2016/7/16 ،

• قال م�س�ؤول �أردين رفيع امل�ستوى ،يف ت�رصيح خا�ص لـ“العربي اجلديد”� ،إن “�إ�رسائيل
�ستنفذ قريبا ً م�رشوعا ً للربط ال�سككي مع الأردن بتكلفة تقدر بنحو مليار دوالر” ،بهدف
تعزيز حركة النقل و�شحن الب�ضائع بني اجلانبني .و�أ�ضاف امل�س�ؤول الأردين ،الذي طلب
عدم ذكر ا�سمه� ،أن املرحلة الأوىل من امل�رشوع �ستمتد من مدينة حيفا املحتلة يف فل�سطني �إىل
احلدود الأردنية ،على �أن يتم الحقا ً م ّد ال�شبكة �إىل ميناء العقبة الأردين جنوب البالد.91
• ا�ستنكرت حركة حما�س “املحاولة الآثمة لالنق�ضا�ض على اخليار الدميوقراطي لل�شعب
الرتكي ال�شقيق” .وقالت احلركة ،يف بيان �صحفي� ،إنها تتقدم بالتهنئة لل�شعب الرتكي
العظيم ،وقيادته املنتخبة وعلى ر�أ�سها الرئي�س �أردوغان ،و�أحزابه الأ�صيلة ،وقوات الأمن،
وجي�شه املخل�ص على انت�صارهم العزيز يف احلفاظ على الدميوقراطية واحلرية واال�ستقرار.
وا�ستذكر البيان مواقف تركيا وقيادتها احلكيمة يف دعم ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته العادلة
وعمله على رفع احل�صار عن قطاع غزة.92
• قالت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني �إن البديل عن الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
هو “�إ�رسائيل ورجاالتها” .وهن�أ القيادي يف احلركة خالد البط�ش ،يف ت�رصيح �صحفي،
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ال�شعب الرتكي بـ“انت�صاره على فكر وتاريخ االنقالبات امل�شني الذي اتبعه قادة الع�سكر يف
تركيا منذ �إ�سقاط اخلالفة العثمانية منذ � 100سنة تقريبا ً”.93
• �أظهر تقرير ن�رشه موقع ال�صوت اليهودي �أن الأ�سبوع املا�ضي �شهد مئة عملية للمقاومة يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ،ا�ستهدفت قوات االحتالل وم�ستوطنيه.94
• �شهدت مدن وحمافظات قطاع غزة م�سريات جماهريية حا�شدة دعت �إليها حركة حما�س؛
احتفا ًء بف�شل االنقالب الع�سكري يف تركيا.95

• يف �أول ر ّد فعل لها على املحاولة االنقالبية الفا�شلة يف تركيا ،قالت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية
�إن “�إ�رسائيل حترتم امل�سار الدميوقراطي الرتكي ،وت�أمل �أن ي�ستمر م�سار امل�صاحلة بني

البلدين” .وكانت اخلارجية الإ�رسائيلية اكتفت بالطلب من مواطنيها البقاء يف الفنادق وعدم
النزول لل�شوارع ،لكنها مل تعلق ر�سميا ً على الأحداث اجلارية يف البالد.96
الأحد2016/7/17 ،

• دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س االحتاد الإفريقي ودوله الأع�ضاء� ،إىل دعم
املبادرة الفرن�سية لعقد “امل�ؤمتر الدويل لل�سالم” ،مبا ي�ضع حلوالً جذرية لل�رصاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي .وقال �إن �آلية اللجنة الرباعية الدولية ف�شلت مرة �أخرى يف القيام بواجباتها وفق
خطة خريطة الطريق ال�صادرة منذ �سنة .972003
• قال رئي�س الوزراء رامي احلمد اهلل �إن “هناك بع�ض القوانني والت�رشيعات بحاجة لتعديل،
خا�صة قانون العقوبات ،ون�سعى لت�شكيل جلنة لتعديل هذا القانون قريبا ً جداً ،ونحن ب�صدد
ت�شكيل حمكمة جنايات كربى للوقوف على اجلرائم التي تخت�ص املحكمة بها”.98

• �أكد حنا نا�رص ،رئي�س جلنة االنتخابات املركزية ،خالل م�ؤمتر �صحفي عقده بعد لقائه وفدا ً
من حركة حما�س برئا�سة �إ�سماعيل هنية� ،أن اللجنة ح�صلت على �ضمانات كافية من جميع
اجلهات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ الحرتام نتائج االنتخابات املحلية ،املقرر �إقامتها يف
.992016/10/8
• قال النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي �أحمد بحر� ،إن “ف�شل واندحار االنقالب [يف
تركيا] ي�شكل انت�صارا ً ل�شعبنا الفل�سطيني ولكل امل�ؤمنني بالدميوقراطية وحقوق ال�شعوب
يف العامل” .وهن�أ بحر يف بيان له ،الرئي�س الرتكي �أردوغان ،واحلكومة الرتكية ،والأحزاب،
وال�شعب الرتكي ،باالنت�صار على االنقالبني “الذين �أرادوا م�سح وتدمري الدميوقراطية
الرتكية و�إبعادها عن دورها الريادي يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية وق�ضايا الأمة”.100
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• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن ال�شعب الفل�سطيني
يقف بكافة “فئاته” و“مكوناته” معتركيا ،يف مواجهة حماولة االنقالب الع�سكري الفا�شلة.
و�أكد �أن غزة ب�شكل خا�ص تقف مع تركيا ،وبقائها دولة “عزيزة” وقوية يف الإقليم وامل�شهد
ال�سيا�سي.101
• دانت حركة فتح ،على ل�سان ع�ضو جلنتها املركزية جمال حمي�سن“ ،حماولة االنقالب
الع�سكري على النظام الدميوقراطي احلاكم يف تركيا” .وقال حمي�سن لـ“عربي “ :”21نحن
كحركة دميوقراطية ندين �أي عمل غري دميوقراطي� ،أو �أي انقالب ع�سكري على �أي بلد يف
العامل ،وخ�صو�صا ً يف تركيا ال�صديقة لل�شعب الفل�سطيني”.102
عب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،بنيامني نتنياهو ،يف ت�رصيح له خالل جل�سة احلكومة
• ّ
الإ�رسائيلية الأ�سبوعية ،عن ثقته با�ستمرار االتفاق الرتكي الإ�رسائيلي ،بالرغم من حماولة
االنقالب الفا�شلة.103
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف ات�صال هاتفي مع وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي� ،إنه يف�ضل مبادرة الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي على املبادرة
الفرن�سية ،فيما يتعلق بـ“عملية ال�سالم” بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني .وقال نتنياهو:
“هناك رغبة لدى ال�سي�سي يف دفع عملية ال�سالم ،وبالن�سبة لنا ،ف�إن هذا �شيء �إيجابي”.104
• �أعلنت قوات االحتالل الإ�رسائيلي مقتل جنديني �إ�رسائيليني ،و�إ�صابة ثالثة �آخرين� ،إثر
انفجار قنبلة يدوية� ،صباحاً ،قرب قاعدة ع�سكرية يف جبل ال�شيخ �شمال فل�سطني املحتلة،
دون �أن يقدم املزيد من التفا�صيل عن �سبب انفجار القنبلة.105
الإثنني2016/7/18 ،

• دعا رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل ،القيادة الرتكية �إىل موا�صلة العناية
بق�ضايا الأمة واملنطقة ،بالرغم من ان�شغالها بهمها الداخلي ،م�شددا ً على �أن “م�س�ؤوليتها
كبرية جتاه الق�ضية الفل�سطينية” .وقال م�شعل ،يف لقاء تلفزيوين عرب قناة تي �آر تي العربية،
�إنه من حقّ القيادة الرتكية و�شعبها �أن يتفرغوا من �أجل م�صالح تركيا والتعايف من تبعات
حماولة االنقالب الآثمة ،م�ؤكدا ً على الدور الرتكي املحوري �إ�سالميا ً و�إقليمياً .و�أ�ضاف �أن
االنقالب يف تركيا لو جنح �سيكون الفل�سطينيون يف مقدمة اخلا�رسين.106
• �أدى  44معاونا ً للنيابة العامة اليمني القانونية يف املعهد الق�ضائي الفل�سطيني يف رام اهلل� ،أمام
وزير العدل علي �أبو دياك ،بح�ضور النائب العام �أحمد براك.107
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• �أنهى وفد جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية زيارته �إىل قطاع غزة ،بعد �سل�سلة من اللقاءات
مع الف�صائل الفل�سطينية ،حيث �أعلنت الف�صائل ،بعد اجتماع مع وفد جلنة االنتخابات ،عن
تو�صلها لـ“ميثاق �رشف” لدعم عملية االنتخابات البلدية .ويحتوي “ميثاق ال�رشف” على
 19بنداً ،تتعلق باحرتام نتائج االنتخابات واملر�شحني واملناف�سة بني الف�صائل وال�شخ�صيات،
وعدم �إحداث �أي عقبات حتول دون العملية االنتخابية.108
• �أ�صيب جنديان �إ�رسائيليان ،يف عملية طعن نفذها م�صطفى برادعية ،بالقرب من م�ستعمرة
غو�ش عت�صيون �شمايل اخلليل .و�أعلنت حركة حما�س �أن ال�شهيد برادعية ع�ضو يف احلركة.109
• ا�ست�شهد مقاوم من �رسايا القد�س ،و�أ�صيب اثنان ،جراء انهيار نفق بخانيون�س.110
• قال رئي�س املع�سكر ال�صهيوين رئي�س حزب العمل �إ�سحق هرت�سوغ� ،إننا على �أعتاب انتفا�ضة
كراهية وعن�رصية وظالم وحرب �أهلية .وحذر مما �أ�سماه “بتف�شي الكراهية والعن�رصية يف
�إ�رسائيل” ،وتابع قائالً “ن�سمع الكراهية من كل حدب و�صوب ،حاخامات ع�سكريني �ض ّد
الن�ساء� ،رشقيني �ض ّد الغربيني ،حاخامات املدار�س الع�سكرية التمهيدية �ض ّد املثليني جن�سياً،
العرب واليهود ،وهكذا دواليك” .وح ّذر من �أن “انتفا�ضة الكراهية هذه تزرع بذور الفو�ضى
و�صوالً �إىل احلرب الأهلية التي �سنح�صدها جميعا ً م�ستقبالً ،وهذه الكراهية جتري بدعم
وغطاء كامل ممن يجل�سون يف احلكومة”.111
• قدم �أع�ضاء يف الكني�ست ،من االئتالف احلكومي الإ�رسائيلي ،م�رشوع قانون �إىل جدول �أعمال
الكني�ست ،يق�ضي بفر�ض القانون الإ�رسائيلي على م�ستعمرة معاليه �أدوميم الواقعة �رشق
القد�س املحتلة ،بزعم �ضمها �إىل “�إ�رسائيل” .وقدم م�رشوع القانون ما ي�سمى “اللوبي من
�أجل �أر�ض �إ�رسائيل الكربى” .وو ّقع على م�رشوع القانون خم�سة ر�ؤ�ساء كتل يف االئتالف،
هي :الليكود ،وكلنا ،والبيت اليهودي ،و�شا�س ،و“�إ�رسائيل بيتنا” ،بينما امتنع رئي�س كتلة
يهود التوراة (يهدوت هتوراة) )United Torah Judaism (Yahadut Hatorahعن التوقيع
على م�رشوع القانون ،ح�سبما �أفادت �صحيفة يديعوت �أحرونوت.112
• بد�أ وفد برملاين ،ي�ضم ت�سعة نواب من عدد من الدول العربية والإ�سالمية ،بالتوافد �إىل لندن،
يف زيارة ت�ستمر ملدة ثالثة �أيام يبحث خاللها تطورات الق�ضية الفل�سطينية ،وواجب بريطانيا
جتاه �إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية .وقال زاهر برياوي ،رئي�س منتدى
التوا�صل الأوروبي الفل�سطيني� ،إن الهدف من الزيارة عقد اجتماعات ر�سمية و�شعبية يف
اململكة املتحدة لنقل �أهمية الق�ضية الفل�سطينية بالن�سبة للعامل العربي والإ�سالمي.113
• ذكر �ألون ليئيل  ،Alon Lielال�سفري الإ�رسائيلي ال�سابق يف �أنقرة ،يف لقاء مع معاريف،
�أن “�إ�رسائيل” كان لديها �أمل ب�أن ت�ستقبل منوذجا ً تركيا ً جديدا ً مثل الرئي�س امل�رصي
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عبد الفتاح ال�سي�سي ،عقب حماولة االنقالب الفا�شلة يف تركيا ،و�أ�شار �إىل �أن ر ّد “�إ�رسائيل”
على حماولة االنقالب الفا�شلة انتظر مرور � 14ساعة على حدوثها� ،إىل حني ات�ضاح ال�صورة
الإجمالية مل�آالت االنقالب ،بالرغم من �أن اجلمهور اليهودي بـ“�إ�رسائيل” كان ي�أمل ب�سقوط
�أردوغان ،واعتالء اجلي�ش لل�سلطة ،و�صوالً �إىل �أن يعتلي “�سي�سي جديد” احلكم يف تركيا،
فال�سي�سي يحبه الإ�رسائيليون ،ومعه يعرفون كيف يتعاونون.114
• قال وزير الداخلية الإ�رسائيلي الأ�سبق عوزي برعام “ :Uzi Baramمل يكن على �سبيل
ال�صدفة �أن كانت �إ�رسائيل �آخر الدول التي �أعلنت ت�ضامنها مع الدميوقراطية الرتكية ،فالقيادة
الإ�رسائيلية كانت معنية بنجاح االنقالب لأنها تعتقد �أنه يخدم م�صاحلها” .ويف مقابلة �أجرتها
معه �إذاعة راديو تل �أبيب ،قال برعام“ :لقد ذاقت �إ�رسائيل طعم العوائد الإيجابية الهائلة من
االنقالب الذي قاده اجلرنال ال�سي�سي ،والذي �أطاح بحكم الإخوان امل�سلمني ،لذا فلم يكن
�سيح�سن البيئة الإقليمية لإ�رسائيل
يراود �أحدا ً هنا �أي �ش ّك يف �أن جناح االنقالب يف تركيا
ّ
ب�شكل غري م�سبوق”.115
• و ّقع ع�رشون ع�ضوا ً يف الكوجنر�س الأمريكي ر�سالة تطالب الرئي�س باراك �أوباما بتعيني
مبعوث خا�ص حلماية الأطفال الفل�سطينيني .ويقول امل�رشعون الع�رشون ،موقعو الر�سالة،
�إنهم �سيتقدمون مب�رشوع قرار يطالب بتعيني مبعوث خا�ص حلماية الأطفال الفل�سطينيني
لل�ضغط على الكوجنر�س لتويل م�س�ؤولياته ،وي�أمل موقعو الر�سالة يف �إحداث تغيري يف �سيا�سة
الواليات املتحدة حيال االحتالل وحقوق الفل�سطينيني.116
الثالثاء2016/7/19 ،

• �أكد القائد البارز يف كتائب الق�سام �أبو العطار ،الذي كان �أحد قادة املقاومة خالل حرب 2014

على قطاع غزة� ،أن جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي ،بالرغم من تنفيذه “�إجراء هنيبعل” خالل
احلرب ،لكنه َف َق َد عددا ً من جنوده و�ضباطه ومل ي�ستطع �إنقاذهم �أو معرفة م�صريهم .و�رسد
�أبو العطار ،خالل حديث خا�ص للجزيرة.نت ،يف ذكرى �أ�رس اجلندي �شا�ؤول �آرون ،تفا�صيل
عن خطف اجلنود الإ�رسائيليني ،وك�شف كيف �أن جي�ش االحتالل ا�ستخدم �أ�سهل اخليارات
بالإعالن عن مقتل ه�ؤالء اجلنود ،ومل ميتلك فيما بعد ال�شجاعة للوقوف على احلقائق التي
تك�شف هذه املقابلة جزءا ً منها.117
• و ّقع وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي ،يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم� ،أربع
اتفاقيات مع عدد من امل�س�ؤولني ال�سودانيني .و�أعرب الرئي�س حممود عبا�س ،يف م�ؤمتر
�صحفي م�شرتك مع الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن الب�شري ،عن الت�ضامن مع ال�سودان يف
مواجهة العقوبات االقت�صادية الظاملة ،التي ت�ستهدف التطور االقت�صادي املن�شود.118
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• �أ�صدرت املحكمة الع�سكرية الدائمة ،التابعة لل�سلطة الق�ضائية يف قطاع غزة ،حكمها بالإعدام
رميا ً بالر�صا�ص و�شنقا ً حتى املوت على خم�سة مدانني بتهمة التخابر مع جهاز ال�شاباك
الإ�رسائيلي ،وعلى اثنني �آخرين باحلب�س الفعلي ملدة  20عاما ً و 17عاماً .وقالت وزارة
الداخلية والأمن الوطني يف قطاع غزة �إنها “ت�سعى للق�ضاء على ملف العمالء ،وتطهري قطاع
غزة من العمالء ،من خالل القيام بحمالت �أمنية وا�سعة ،وفتح باب التوبة للعمالء بني الفرتة
والأخرى”.119
•

•

•

•

•

جرت مرا�سم ت�سليم موقع م�رشوع حمطة حتلية مياه البحر ملدينة غزة ،والذي �سيتم تنفيذه
من خالل م�صلحة مياه بلديات ال�ساحل بالتعاون مع �سلطة املياه الفل�سطينية ،وبتمويل من
ال�صندوق الكويتي للتنمية عرب البنك الإ�سالمي للتنمية بقيمة  15مليون دوالر.120
قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف الكني�ست�“ :إذا �سحبنا اجلي�ش وال�شاباك
من ال�ضفة الغربية ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية �ستكون �أول ما �سينهار كما حدث يف غزة”.
و�أ�ضاف“ :ال �أريد �أن �أتربع للفل�سطينيني باالن�سحاب �إىل حدود  67من دون مقابل .من �أين
يل بال�رشيك الذي يبدي ا�ستعداده لالعرتاف بنهاية ال�رصاع ،ونهاية حقّ العودة ،يف امل�ستقبل
املنظور �ستبقى ال�سيطرة من غرب الأردن وحتى البحر يف يدينا .الدول تنهار وهناك دول
على و�شك االنهيار”.121
�أق ّر الكني�ست الإ�رسائيلي ،م�رشوع قانون يتيح عزل و�إبعاد النواب الذين يعلنون ت�أييدهم
لـ“الكفاح امل�سلّح” �ض ّد “�إ�رسائيل”� ،أو “ي�ؤيدون الإرهاب ويحر�ضون على العنف” ،يف حال
�أ ّيد اقرتاح العزل والإبعاد ت�سعون ع�ضوا ً بالكني�ست .وين�ص القانون �أنه ميكن عزل و�إبعاد
ع�ضو كني�ست من من�صبه ،حتى نهاية والية الكني�ست ،يف حال قدم طلب العزل �سبعون
ع�ضواً ،ع�رشة منهم من نواب املعار�ضة .كما يكون مبقدور النائب الذي يتم �إبعاده ،تر�شيح
نف�سه جمددا ً للكني�ست بعد انتهاء فرتة والية الكني�ست ،على �أال يتم عزل النائب يف فرتة
االنتخابات.122
طرح وزير الدفاع �أفيجدور ليربمان خطة �أمام جلنة الأمن واخلارجية يف الكني�ست ،تت�ضمن
بناء مالعب كرة قدم يف ال�ضفة الغربية ملواجهة عمليات املقاومة ،وفقا ً ملا �أفادت به �إذاعة جي�ش
االحتالل .وح�سب الإذاعة ،ف�إن خطة ليربمان تعتمد على بناء ع�رشة مالعب لكرة القدم،
لأن ذلك �سيدفع ،كما يعتقد ليربمان ،ال�شبان �إىل لعبتهم املف�ضلة (كرة القدم) بدالً من �إلقاء
احلجارة على �سيارات امل�ستوطنني واجلي�ش.123
قالت جامعة فل�سطني التقنية “خ�ضوري”� ،إن عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا يف
اجلامعة الدكتور مازن �سلمان ،فاز بجائزة الباحث العربي املتميز لهذا العام� ،ضمن برنامج
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•

•

•
•

الزماالت اجلامعية املمول من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،الذي يقدم
فر�صا ً للباحثني العرب املتميزين لإجناز بحوث علمية يف جامعات عاملية مرموقة.124
�سجلت الطالبتان الفل�سطينيتان الالجئتان من �سورية ،مايا الأ�سدي من خميم العائدين،
وفرح �شقري من خميم الريموك ،تفوقا ً كبريا ً بتحقيقهما العالمة التا ّمة يف امتحانات الثانوية
العامة يف ال�سويد .ومتكنت الأ�سدي من االلتحاق بكلية الطب يف جامعة ماملو جنوبي ال�سويد،
يف حني متكنت �شقري من االلتحاق بكلية الطب يف جامعة غوتنربغ.125
�أعلنت نائب مفو�ض عام وكالة الأونروا �ساندرا ميت�شل �أن دائرة التمويل التابعة للوكالة
مولت ،منذ ت�أ�سي�سها قبل  25عاماً� ،أكرث من � 417ألف قر�ض ،بقيمة تزيد عن  473مليون
دوالر يف مناطق عملياتها الأربع :غزة ،وال�ضفة الغربية ،والأردن ،و�سورية ،منوهة �إىل �أن
الدائرة تدير حمفظة �إقرا�ض فعالة ت�شمل �أكرث من � 41ألف قر�ض ،بقيمة تزيد على  26مليون
دوالر.126
قررت احلكومة الإ�رسائيلية بناء جدار جديد جنوبي مثلث احلدود مع الأردن و�سورية،
حت�سبا ً لهجمات ميكن �أن ي�شنها عنا�رص اجلماعات “اجلهادية”.127
ج ّددت كتائب الق�سام تعهدها بتبيي�ض ال�سجون الإ�رسائيلية من الأ�رسى الفل�سطينيني ،وذلك
بعد مرور عامني على �أ�رس اجلندي الإ�رسائيلي �شا�ؤول �آرون خالل احلرب على غزة يف
 .2014وقالت الكتائب ،يف تقرير على موقعها الإلكرتوين“ :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 �شا�ؤول �أو جنوده الآخرين الذين م�ضوا �إىل غياهب املجهول” .و�أرفقت الكتائب
مع التقرير �صورة للجنود الأربعة وخلفهم �صورة لرئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو كتبت عليها باللغتني العربية والعربية“ :جنودك ما زالوا يف غزة”.128

الأربعاء2016/7/20 ،

• طالب رئي�س املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار “بكدار” ،ع�ضو اللجنة
املركزية حلركة فتح حممد ا�شتية ،ب�إعادة فتح وتطوير اجل�سور الثالثة بني ال�ضفة الغربية
والأردن ،لتعمل �إىل جانب ج�رس امللك ح�سني احلايل.129
• وقعت وزيرة العدل الإ�رسائيلية �أييلت �شاكيد على �أنظمة قانونية جديدة تلزم كل �شخ�ص
“غري �إ�رسائيلي” ويريد التوجه �إىل حماكم العمل الإ�رسائيلية ،ب�أن يودع كفالة مالية يف
املحكمة ،وهي كفالة غري م�سرتدة يف حال رف�ضت دعوته �أو ردت ل ّأي �سبب .وقالت �إذاعة
“�صوت �إ�رسائيل” العربية �إن هذه الأنظمة ت�أتي “من �أجل ردع فل�سطينيني يعملون لدى
�أرباب عمل �إ�رسائيليني عن تقدمي دعاوى غري مربرة �إىل حماكم العمل الإ�رسائيلية”.130
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• �صادقت جلنة التخطيط والبناء الإ�رسائيلية يف القد�س على خطط لبناء وحدات �سكنية
ومن�ش�آت جتارية وفنادق على طول م�سار �سكة القطار اخلفيف الذي مير يف القد�س ب�شطريها
ال�رشقي والغربي .وقالت �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” �إن اللجنة “وافقت على بناء �أبراج ت�صل
�إىل  30طابقا ً �رشيطة احلفاظ على املعايري املطلوبة للحفاظ على املناطق ذات الأهمية التاريخية
يف املدينة والبلدة القدمية”.131
• جددت “�إ�رسائيل” عالقاتها الديبلوما�سية مع جمهورية غينيا ،بعد نحو خم�سة عقود من
قطع العالقات ،يف �سنة  .1967وو ّقع املدير العام لوزارة اخلارجية الإ�رسائيلية دوري جولد
على اتفاق مع �إبراهيم خليل كابا  ،Ibrahima Khalil Kabaرئي�س طاقم الرئي�س �ألفا كوندي
 ،Alpha Condéيف باري�س .وقال جولد“ :هذا �إغالق دائرة هام” ،و�إن “عدد الدول يف القارة
الإفريقية التي ما زالت [مل تن�شئ عالقات مع “�إ�رسائيل”] �آخذ بالتناق�ص باطراد ،ونحن ن�أمل
ب�أال يعود هذا الرقم موجودا ً قريبا ً”.132
• دعا الزعماء الأفارقة يف ختام القمة الإفريقية الـ  27بالعا�صمة الرواندية كيغايل� ،إىل رفع
احل�صار عن قطاع غزة .كما �شجبوا “ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني” ،م�ؤكدين
“التزامهم بدعم وم�ساندة الق�ضية الفل�سطينية”.133
• قال مكتب رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ،يف بيان له� ،إن وزارة الدفاع بالتعاون مع اجلي�ش،
تعمالن على �إقامة عائق يف حميط جنوب جبل اخلليل ،يف املنطقة التي تقع بني بلدة ترقوميا
(الفل�سطينية) وميتار (م�ستعمرة �إ�رسائيلية) ،بهدف منع ت�سلل “الإرهابيني” الفل�سطينيني
و“املقيمني غري ال�رشعيني يف دولة �إ�رسائيل” .و�أ�ضاف�“ :إن جزءا ً كبريا ً من العائق اجلديد
الذي ميتد على طول  42كيلومرتاً� ،سيكون عبارة عن �سور يتم جتهيزه ب�أجهزة مراقبة،
ويتوقع �أن ينتهي العمل فيه بعد نحو عام”.134
• قالت منظمة بت�سيلم الإ�رسائيلية �إن � 1,394شخ�صاً� ،أي  %63من  2,202فل�سطيني قتلتهم
القوات الإ�رسائيلية خالل العدوان على قطاع غزة يف  ،2014مل ي�شاركوا يف القتال ،من
بينهم  526قا�رصا ً حتت �س ّن الـ � ،18أي ُربع جممل ال�شهداء .و�أ�شار التقرير �إىل �أنه من بني
� 72إ�رسائيليا ً ُقتلوا خالل العدوان هناك  6مدنيّني (�أحدهم مواطن تايلندي) ،و 62جندياً،
و 3جنود �آخرون قتلوا على يد جنود �آخرين ،وواحد قتل يف حادث.135
اخلمي�س2016/7/21 ،

• �أطلق مقاومون الر�صا�ص على �سيارة مل�ستوطنني قرب بيت حلم ،دون وقوع �إ�صابات.
وجنح منفذو العملية من االن�سحاب من املوقع ب�سالم.136
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• ا�ستقبل ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،ورئي�س جلنة التوا�صل مع املجتمع الإ�رسائيلي،
حممد املدين ،وفدا ً ميثل �أكرث من ع�رشين م�ؤ�س�سة �أهلية �إ�رسائيلية من النا�شطني يف منظمات
ال�سالم الإ�رسائيلية.137

• �أعلن حممود العالول ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،بدء احلركة فعليا ً باال�ستعداد
خلو�ض غمار االنتخابات املحلية املقررة يف  .2016/10/8و�أكد �أن احلركة �شكلت جلنة عليا
لذلك ،و�أن مر�شحيها �سيختارون بناء على “الكفاءة” .و�أبدى موافقة فتح على الدخول يف
حتالفات ،يكون �أ�سا�سها اختيار �شخ�صيات وطنية ،ولي�س قيادات تنظيمية.138
• �أقدمت قوات االحتالل الإ�رسائيلية على تدمري قرية العراقيب الفل�سطينية للمرة  103خالل
�ست �سنوات.139
ّ

• قال الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي �إن بالده تقوم بـ“حترك جاد” لت�سوية الق�ضية
الفل�سطينية وحتقيق ال�سالم.140

• �أ�صدر �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمرا ً بدفع رواتب �شهر متوز /يوليو 2016

للموظفني العاملني يف قطاع غزة ،والتي تبلغ  113مليون ريـال قطري (نحو  31مليون
دوالر).141
• و ّقع مكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�شاريع The United Nations Office for Project
) Services (UNOPSيف القد�س ،واحلكومة الأملانية بوا�سطة بنك التنمية الأملاين KfW

اتفاقية من �أجل �إعادة بناء ما يقارب مئة بيت من البيوت املدمرة كليّا ً يف قطاع غزة .و�أكد مكتب
املمثلية الأملانية “�أن هذا امل�رشوع هو جزء من التزام احلكومة الأملانية القوي جتاه �إعادة البناء

يف غزة ،وحت�سني الأو�ضاع املعي�شية للفل�سطينيني هناك”.142
اجلمعة2016/7/22 ،

• �أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �أن احلركة ال تخ�شى االنتخابات“ ،يف
وقت هناك من �أراد اختبارنا من خالل الإعالن عن االنتخابات البلدية” .و�شدد م�شعل ،يف
كلمة م�سجلة خالل حفل تخريج “طالئع التحرير” بدير البلح و�سط قطاع غزة ،على �إميان
احلركة باالنتخابات والدميوقراطية واالحتكام �إىل �إرادة ال�شعب الفل�سطيني عرب �صناديق
االقرتاع.143
• ك�شفت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية النقاب عن �أن مديرها العام دوري جولد زار ت�شاد يف
 ،2016/7/14والتقى الرئي�س �إدري�س ديبي �إتنو  ،Idriss Déby Itnoوبحث معه ا�ستئناف
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العالقات الديبلوما�سية .و�أكد جولد �أن زيارته �إىل ت�شاد ت�أتي “يف �إطار الزخم ال�سيا�سي الذي
بد�أه رئي�س احلكومة يف �إفريقيا”.144
• زار اجلرنال ال�سعودي املتقاعد �أنور ع�شقي “�إ�رسائيل” ،والتقى مبدير عام وزارة اخلارجية
دوري جولد ،ومب�س�ؤول التن�سيق الأمني يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،يو�آف مردخاي ،يف
مدينة القد�س .وقام ع�شقي ،برفقة بعثة من الأكادمييني ورجال الأعمال ال�سعوديني ،بلقاء
جمموعة من �أع�ضاء الكني�ست ،بهدف “ت�شجيع اخلطاب يف �إ�رسائيل ،حول مبادرة ال�سالم
العربية”.145
• �أعلن مايكل لينك  ،Michael Lynkاملقرر اخلا�ص حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة منذ � ،1967أن وجود وانت�شار امل�ستعمرات الإ�رسائيلية بالأرا�ضي
الفل�سطينية يرقى �إىل م�ستوى االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل ،والتي ينتج عنها جمموعة
من االنتهاكات الأخرى للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل .وطالب
املقرر ،يف تقريره ،ال�سلطات الإ�رسائيلية ب�إجراء حتقيق �شامل يف “احلاالت التي قد تكون
بلغت �إىل ح ّد اال�ستخدام املفرط للقوة �أو �إىل ح ّد القتل خارج نطاق الق�ضاء ،و�إىل �ضمان �إعطاء

�أولوية للم�ساءلة احلقيقية”.146
ال�سبت2016/7/23 ،

• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن املقاومة هي الأ�سا�س الذي
نتم�سك به ،و�أن عقدة امل�صاحلة واملجتمع الدويل هي املقاومة“ ،ولذلك نقول �إن هذه املقاومة
هي الطريق الوحيد ال�ستعادة حقوقنا؛ لأن هذا الكيان ال ولن يعطي ل�شعبنا �شيئا ً من ع�رشات
االتفاقيات التي وقعت بينه وبني ال�سلطة الفل�سطينية”.147
• �أعلنت الأمني العام للجنة االنتخابات املركزية ملي�س العلمي عن فتح مراكز الت�سجيل والن�رش
واالعرتا�ض .وقالت العلمي ،خالل م�ؤمتر �صحفي� ،إن اللجنة افتتحت  1,032مركزا ً للت�سجيل
والن�رش واالعرتا�ض ،يف  416هيئة حملية يف ال�ضفة والقد�س وغزة ،خلم�سة �أيام متتالية.
و�أ�شار املدير التنفيذي للجنة االنتخابات ه�شام كحيل �إىل �أن عدد امل�سجلني الكلي لالنتخابات
املحلية يف �سجل الناخبني البدائي حتى  ،2016/3/31بلغ  1.942مليون مواطن ومواطنة يف
ال�ضفة وغزة.148
• قالت ت�سيبي ليفني �إن “دوالً معتدلة” يف املنطقة ت�سعى �إىل التحالف مع “�إ�رسائيل” ملواجهة
حمور �إيران  -حزب اهلل .ونقلت �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” العربية العامة عن ليفني قولها�“ :إن
هذه الدول ترغب �أوالً يف قيام �إ�رسائيل ب�إجراءات حللحلة ال�رصاع مع الفل�سطينيني”.149
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• اتهم رئي�س “اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار” النائب جمال اخل�رضي املجتمع الدويل
باالمتناع عن اتخاذ خطوات عملية لرفع احل�صار الإٍ�رسائيلي عن قطاع غزة .وقال اخل�رضي،
يف ت�رصيح �صحفي� ،إن امل�ؤ�س�سات الأممية والدولية تكتفي بـ“تو�صيف احلالة والتحذير من
تداعياتها ،لكنها يف الوقت ذاته ال ت�ضع �أي خطط عملية وفعلية لإنهاء احل�صار ب�شكل كامل،
من خالل �ضغط حقيقي على االحتالل الإ�رسائيلي”.150
• قال يو�سي بيلني ،وزير العدل الإ�رسائيلي الأ�سبق� ،إن ال�ضغوط الهائلة التي ميار�سها الرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،على قيادة ال�سلطة الفل�سطينية لعدم منح فر�صة للمبادرة
الفرن�سية ،ت�أتي لأن هذه املبادرة �ستف�ضي �إىل تقدمي م�شاريع قوانني ملزمة يف جمل�س الأمن
تن�ص على وجوب قيام دولة فل�سطينية .و�أ�ضاف بيلني“ :ال�سي�سي ال يريد الظهور متماهيا ً
مع �إ�رسائيل �إىل درجة �أن ي�صوت مندوبه �ض ّد م�رشوع قانون ل�صالح الدولة الفل�سطينية،
لذا فهو يحاول احليلولة دون حتقق الظروف التي ت�سمح بتقدمي هذا امل�رشوع �إىل جمل�س
الأمن”.151
الأحد2016/7/24 ،

• و ّقعت جميع الأحزاب والف�صائل ال�سيا�سية على “ميثاق �رشف” بخ�صو�ص االنتخابات
املحلية ،التي �ستجرى يف  ،2016/10/8وذلك برعاية جلنة االنتخابات املركزية.152
• تقدمت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا ب�شكوى �إىل مكتب النائب العام يف املحكمة
اجلنائية الدولية حول ما و�صفته باالعتقال التع�سفي والتعذيب املمنهج الذي متار�سه �أجهزة
�أمن ال�سلطة الفل�سطينية يف الأرا�ضي املحتلة .وقالت املنظمة �إن ال�شكوى ت�ضمنت �أدلة ت�ؤكد
�أن جهاز املخابرات ،برئا�سة اللواء ماجد فرج ،وجهاز الأمن الوقائي برئا�سة اللواء زياد
هب الريح ،قاما يف الفرتة التي توافق  2014/6/13وما بعدها ،بحملة اعتقاالت تع�سفية،
ت�ضمنت مداهمات ليلية ،وم�صادرة مقتنيات �شخ�صية ،وتعري�ض بع�ض املعتقلني لالختفاء
الق�رسي والتعذيب الوح�شي.153
• خ ّرج جهاز الأمن واحلماية ،التابع لوزارة الداخلية يف قطاع غزة ،دورة ع�سكرية ن�سائية.
وقدمت اخلريجات ،خالل احلفل الذي �أقيم يف مدينة خانيون�س ،عرو�ضا ً ع�سكرية ت�شمل
الرماية عرب الأ�سلحة النارية .وح�رض احلفل الذي حمل عنوان “زهرات فل�سطني الثانية
حلماية عوائل ال�شخ�صيات” ،العديد من م�س�ؤويل احلكومة يف غزة وقادة حركة حما�س.154
• �أكد �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن احلركة �ستُهيئ كل
الأجواء لإجراء االنتخابات املحلية ،م�شددا ً على �أن االعتبارات وراء هذا القرار وطنية بامتياز.
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•

•

•

•

و�أعرب هنية ،عن �أمله �أن تكون االنتخابات املحلية القادمة يف قطاع غزة ،مقدمة النتخابات
رئا�سية وت�رشيعية .وقال“ :حما�س وهي تدخل هذه املناف�سة ،تريد �أن ت�ؤكد على ال�شعار :يد
تبني ويد تقاوم ،وهي تريد �أن تعيد التوازن للحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية”.155
اتفقت �أربعة ف�صائل من�ضوية حتت مظلة منظمة التحرير الفل�سطينية يف غزة؛ جبهة الن�ضال
ال�شعبي الفل�سطيني ،وجبهة التحرير الفل�سطينية ،وجبهة التحرير العربية ،واجلبهة العربية
الفل�سطينية ،على ت�شكيل قائمة موحدة خلو�ض االنتخابات املحلية.156
ذكرت �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” العربية �أن اللجنة الوزارية للت�رشيع �ستنظر يف م�رشوع
وين�ص م�رشوع
قانون ُقبيل تقدميه �إىل الكني�ست ،لو�ضع مبادئ تتعلق ب�صفقات التبادل.
ّ
القانون ،الذي تقدم به ع�ضو كني�ست من حزب ي�ش عتيد (يوجد م�ستقبل) ،على �أن �صفقات
التبادل �ستقوم على �أ�سري مقابل �أ�سري ،و�أن ال يتم �إطالق �رساح �أي �أ�رسى مقابل �أي جثث
حمتجزة لإ�رسائيليني .بالإ�ضافة لفر�ض قيود على �أ�رسى اجلهة اخلاطفة.157
قال اجلي�ش الإ�رسائيلي �إنه �ضبط ع�رشين خمرطة ومئتي قطعة �سالح خالل حمالت دهم
ملناطق يف ال�ضفة الغربية .ون�رش املتحدث بل�سان اجلي�ش الإ�رسائيلي �أفيخاي �أدرعي على
�صفحته على الفي�سبوك مقطع فيديو قال �إنه لن�شاط اجلي�ش الإ�رسائيلي خالل �ضبط و�سائل
قتالية.158
طالبت  32عائلة ُقتل �أبنا�ؤها من جنود اجلي�ش الإ�رسائيلي خالل العدوان على غزة يف �صيف
 ،2014رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو بت�شكيل جلنة حتقيق ر�سمية م�ستقلة برئا�سة قا�ض ٍ
من �أجل التحقيق يف �أداء القيادة ال�سيا�سية والع�سكرية الإ�رسائيلية قبل العدوان ،وخالله
وبعده .وقالت العائالت ،يف ر�سالة وجهتها �إىل نتنياهو ووزير الدفاع �أفيجدور ليربمان،

�إنه يجب ت�شكيل جلنة حتقيق خارجية للتحقيق يف �أحداث العدوان ،ومقتل  67جنديا ً
و 5م�ستوطنني.159
• قررت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي “�إقامة  770وحدة ا�ستيطانية جديدة ،من �إجمايل 1,200

وحدة قيد التنفيذ� ،ضمن م�ساحة  270دومنا ً [� 270ألف م ]2يف القد�س املحتلة” ،وفق مدير

التفكجي �إن
التفكجي .وقال
دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة يف بيت ال�رشق بالقد�س املحتلة خليل
ّ
ّ
“امل�رشوع اال�ستيطاين الأخري ي�شكل جزءا ً خطريا ً من خمطط ا�ستيطاين كامل لإقامة � 58ألف
وحدة ا�ستيطانية خالل املرحلة املقبلة”.160
• �أكد وكيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بغزة يو�سف �إبراهيم �أن الوزارة يف رام اهلل حجبت
� 1,297أ�رسة فقرية من �شيكات ال�ش�ؤون دون علم الوزارة .وقال �إبراهيم�“ :إن الوزارة
برام اهلل قامت بهذا الأمر ب�شكل فردي دون الرجوع لنا”.161
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الإثنني2016/7/25 ،

• حذر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف كلمته �أمام م�ؤمتر القمة العربية التي
ُعقدت يف موريتانيا ،و�ألقاها بالنيابة عنه وزير اخلارجية ريا�ض املالكي“ ،من مفهوم يت ُم
تداول ُه و ُيروج له حتت م�سمى (التعاون الإقليمي �أو الأمن الإقليمي) ،بهدف خلق تن�سيق
�أمني �إقليمي بني �إ�رسائيل والدول العربية ،يهدف �إىل تطبيع تلك العالقات قبل حتقيق هدف

�إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية والعربية” .وطلب عبا�س من الأمانة العامة
جلامعة الدول العربية “امل�ساعدة يف �إعداد ملف قانوين لرفع ق�ضية �ض ّد احلكومة الربيطانية
لإ�صدارها وعد بلفور ،Balfour Declarationوتنفيذه ك�سلطة انتداب بعد ذلك ،الأمر الذي
ت�سبب يف نكبة �شعبنا وت�رشيده ،وحرمانه من العي�ش يف وطنه ،و�إقامة دولته امل�ستقلة”.162
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،يف كلمه له خالل جل�سة للكني�ست“ ،عن
�أي عزلة يتحدثون؟” ،م�ضيفاً�“ :إ�رسائيل الآن� ،أقل عزلة من �أي وقت م�ضى ،وهذه هي
احلقيقة” .ور�أى �أن حكومته حتقق انت�صارات على جماعات املقاطعة لـ“�إ�رسائيل” يف العامل.
و�أ�شاد نتنياهو با�ستمرار تعزز العالقات مع م�رص قائالً�“ :أعتقد �أن دعم م�رص �سي�ساعدنا،

�أنا �أريد ال�سالم مع الفل�سطينيني ،ولكن �أي�ضا ً مع الدول العربية” ،جمددا ً دعوته �إىل “دولة
فل�سطينية منزوعة ال�سالح”.163
• رف�ض رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،بنيامني نتنياهو ،طلب �أهايل �إ�رسائيليني قتلوا يف احلرب
الأخرية على قطاع غزة ،بت�شكيل جلنة حتقيق ر�سمية يف جمريات احلرب ،بح�سب �إذاعة
“�صوت �إ�رسائيل” .وقالت الإذاعة �إن نتنياهو قال�“ :إن املجل�س الوزاري امل�صغر (الكابينت)،
اجتمع  8مرات وناق�ش خطر م�س�ألة الأنفاق التي ا�ستخدمتها حركة حما�س (خالل احلرب)،
كما قام بتوجيه اجلي�ش الإ�رسائيلي ملواجهة هذا التهديد” .وذكر نتنياهو ،بح�سب الإذاعة،
“�أن هذا الأمر قد عولج ،كما �أن اجلي�ش ا�ستعد للقتال يف غزة ،وملواجهة التهديدات الناجمة عن
الأنفاق”.164
• و�صف وزير الدفاع الإ�رسائيلي �أفيجدور ليربمان م�رص ب�أنها “احلليف الأكرث �أهمية والأكرث
جدية يف ال�رشق الأو�سط”.165
• اختتمت القمة العربية �أعمالها ب�إ�صدار �إعالن نواك�شوط ،و�أعلن الرئي�س املوريتاين يف ختام
االجتماعات تعهده ال�شخ�صي مبتابعة تنفيذ القرارات مبا ي�سمح با�ستعادة الدور العربي.
ففي ال�ش�أن الفل�سطيني تناولت القرارات بنودا ً لدعم امللف الفل�سطيني ودعم اجلهود الدولية
والعربية الهادفة �إىل �إنهاء االحتالل الإ�رسائيلي ،وخ�صو�صا ً املبادرة الفرن�سية .كما دعا
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القرار �أع�ضاء اللجنة الرباعية لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط �إىل مراجعة موقفها و�إعادة النظر
يف تقريرها ال�صادر يف  ،2016/7/1والذي يتناق�ض مع القانون الدويل وقرارات ال�رشعية
الدولية ،وينحاز يف كثري من م�ضامينه �إىل الرواية واملواقف الإ�رسائيلية.166
• �أعلن االحتاد الأوروبي �إطالق برنامج بقيمة  3.5ماليني يورو (نحو  3.84ماليني دوالر)،
لدعم ال�رشكات النا�شئة ،وتعزيز تطوير القطاع اخلا�ص والعمالة ،تنفذه وكالة التنمية
البلجيكية .167Belgian Development Agency
• �أعلن �صندوق النقد الدويل �أن �أموال املانحني للحكومة الفل�سطينية يف تراجع م�ستمر مقارنة
لأرقام �سنة  ،2015م�شريا ً �إىل �أن ن�سبة البطالة يف ال�سوق املحلية الفل�سطينية بلغت  %27يف
الربع الأول من �سنة  .2016و�أ�ضاف ال�صندوق ،يف بيان �أعقب اختتام زيارة قام بها ممثلون
عن امل�ؤ�س�سة الدولية ،يف الفرتة � ،2016/7/25–13أن االقت�صاد الفل�سطيني ما زال يواجه
رياحا ً معاك�سة� ،أهمها البطالة ،وتراجع املنح ،وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،واالنق�سام.168
الثالثاء2016/7/26 ،

• و�صف مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،قرار احلركة بامل�شاركة
يف االنتخابات املحلية ،ب�أنه خطوة �إ�ضافية جل�رس الهوة وفتح الآفاق وتثبيت ال�رشاكة،
م�شددا ً على �أن اعتبارات وطنية تقف وراء اتخاذ القرار .و�أعلن �أبو مرزوق �أن حما�س
�ست�شكل وتدعم قوائم من �أ�صحاب اخلربة والكفاءة ،ولن تخو�ض االنتخابات يف �أي موقع يف
ال�ضفة املحتلة ،بقوائم حزبية با�سم احلركة.169
• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو� ،إن “�إ�رسائيل حققت مكا�سب �سيا�سية جراء
عملية اجلرف ال�صامد [العدوان على قطاع غزة يف  ،]2014و�أن العملية تلك �أدت �إىل تعاون
غري م�سبوق مع �أطراف �إقليمية تع ّد حما�س ،مثلنا متاماً ،عدوا ً م�شرتكا ً”.170
• �أ�شار رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو �إىل �أنه ال يعار�ض فكرة بناء ميناء يف قطاع غزة،
�رشيطة �أن تقوم “�إ�رسائيل” بتفتي�ش كل ال�شحنات التي تدخل وتخرج من و�إىل القطاع
ال�ساحلي.171
• قال رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت �إن اجلي�ش الإ�رسائيلي
قتل خالل الأ�شهر الع�رشة الأخرية  166فل�سطينيا ً يف ال�ضفة الغربية ،وهذا العدد يعادل عدد
الذين قتلوا خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية .و�أ�ضاف ،خالل جل�سة للجنة اخلارجية والأمن
الربملانية الإ�رسائيلية� ،أنه ّ
مت اعتقال �أكرث من  3,200م�شبوه يف ال�ضلوع بـ“�أعمال �إرهابية”،
و ّ
مت �ضبط  200قطعة �سالح ،وتدمري � 20آلة خراطة ا�ستخدمت لإنتاج الأ�سلحة� .أما ب�ش�أن
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•

•

•

•

الو�ضع يف غزة فقال �آيزنكوت� :إن “�إ�رسائيل ا�ستثمرت حتى الآن �أكرث من مليار ومئتي مليون
�شيكل [نحو  312مليون دوالر] لإيجاد احلل املنا�سب لتهديد الأنفاق ،كما ّ
مت حتويل
ثالثمائة مليون �شيكل [نحو  78مليون دوالر] لغر�ض بناء احلاجز الأمني يف حميط القطاع”.
وقال�“ :إن حركة حما�س تتعاظم غري �أنها تعمل على جلم التنظيمات ال�سلفية ،وحتول دون
�إطالق القذائف باجتاه �إ�رسائيل”.172
قال مدير مركز املعلومات لن�رش وتوثيق االنتهاكات الإ�رسائيلية يف هيئة مقاومة اجلدار
واال�ستيطان قا�سم عواد� ،إن القد�س تتعر�ض ملحاولة �سيطرة من الإ�رسائيليني لإجالء النا�س
عنها باجتاه مناطق �أخرى ،وهذه حماولة لتفريغ �رشقي القد�س من الفل�سطينيني .و�أو�ضح �أن
عمليات الهدم ل�سنة  2016و�صلت �إىل  590عملية ،م�ؤكدا ً �أن هذا الرقم جتاوز جممل عمليات
الهدم طوال �سنة  ،2015التي بلغت  557حالة هدم ،يف حني �أن �إخطارات الهدم ووقف البناء
و�صلت �إىل � 444إخطارا ً منذ بداية .1732016
هدمت جرافات بلدية االحتالل الإ�رسائيلي يف القد�س  11منزالً يف بلدة قلنديا ،و 4من�ش�آت
�سكنية وجتارية يف قرية العي�سوية �شمال و�شمال �رشق القد�س املحتلة ،ومنزالً قيد الإن�شاء
يف �سلوان جنوب امل�سجد الأق�صى ،بحجة عدم الرتخي�ص.174
قامت الواليات املتحدة ا لأمريكية بالتربع بـ  25مليون دوالر لوكالة ا لأونروا
ا�ستجابة ملنا�شدة الوكالة الطارئة ل�سنة  ،2016من �أجل ا لأزمة ا لإقليمية ال�سورية.
و�ستعمل هذه الأموال على تقدمي الدعم لعمليات الطوارئ التي تقوم بها ا لأونروا يف
�سورية ،ولبنان ،والأردن .175
�أ�صدرت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية تقريرها التوثيقي بعنوان “الإح�صاءات
التف�صيلية لل�ضحايا واملعتقلني واملهجرين من الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية حتى
منت�صف ( .”)2016حيث يوثق التقرير � 3,275ضحية من الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني
الذين ا�ست�شهدوا لأ�سباب مبا�رشة ،كالق�صف واال�شتباكات والتعذيب يف املعتقالت
والتفجريات واحل�صار ،و�أ�سباب غري مبا�رشة كالغرق يف �أثناء حماوالت الو�صول �إىل
�أوروبا وذلك عرب ما بات يعرف بـ“قوارب املوت” .كما ي�شري التقرير �إىل �أن املجموعة
وثقت  1,088معتقالً فل�سطينيا ً يف ال�سجون ال�سورية ،بينهم  75امر�أة� .أما فيما يتعلق
بفل�سطينيي �سورية الذين �أجربتهم احلرب على ترك خميماتهم ،في�شري التقرير �إىل �أن �أكرث
من � 150ألف الجئ من فل�سطينيي �سورية ،قد هُجروا �إىل لبنان وتركيا والأردن وم�رص
وليبيا و�أوروبا ،حيث ي�شكل عدد من و�صلوا �إىل �أوروبا الن�سبة الأكرب ،عدد امل�سجلني منهم
وفق �إح�صاءات غري ر�سمية يزيد عن � 80ألف الجئ.176
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الأربعاء2016/7/27 ،

• ا�ست�شهد املقاوم الفل�سطيني حممد الفقيه واعتقل ثالثة �آخرون ،بعد معركة ا�ستمرت �سبع
�ساعات ،مع قوات االحتالل التي حا�رصت املنزل الذي حت�صن فيه الفقيه يف بلدة �صوريف،
�شمال اخلليل .و�أعلنت حركةحما�س �أن ال�شهيد �أحد �أع�ضاء كتائب الق�سام.177
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي ال�سابق مو�شيه يعلون �إن حركة فتح لن تقوى على البقاء يف
ال�ضفة الغربية من دون اجلي�ش الإ�رسائيلي ،كما �أن الأردن من دون احلماية الإ�رسائيلية
�سوف ي�سقط وينهار.178
• �أنهت جلنة االنتخابات املركزية مرحلة الت�سجيل والن�رش واالعرتا�ض لالنتخابات املحلية
 .2016وقالت اللجنة �إنه جرى خالل فرتة الت�سجيل والن�رش واالعرتا�ض ،ا�ستقبال ما يزيد
على � 74ألف طلب ت�سجيل جتديد� ،إ�ضافة �إىل �سبعة مناذج اعرتا�ض على ت�سجيل �آخرين،
وبذلك ي�صل العدد الإجمايل للم�سجلني يف �سجل الناخبني اخلا�ص باالنتخابات املحلية �إىل نحو
مليوين فل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.179
• �أعربت حركة حما�س عن �أ�سفها حلالة الرتدي وال�ضعف العربي الر�سمي الذي عك�سته قمة
جامعة الدول العربية يف نواك�شوط امل�سماة “قمة الأمل” .و�أ�شارت احلركة ،يف بيان �صحفي
لها� ،إىل �أن قمة نواك�شوط َتغيَّب عن ح�ضورها �أكرث من ثلثي ر�ؤ�ساء وملوك وزعماء الدول

العربية ،فيما اخت�رص جدولها من يومني �إىل يوم واحد لتخرج يف نهاية املطاف ببيان ال يرقى
�إىل تلبية م�صالح ال�شعب الفل�سطيني والأمة العربية.180
• قال م�س�ؤول �إ�رسائيلي ع�سكري كبري للقناة الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي� ،إن حركة حما�س
حتفر ع�رشة كيلومرتات من الأنفاق نحو احلدود الإ�رسائيلية �شهرياً .و�أ�ضاف امل�س�ؤول �أنه
بالرغم من كل االنهيارات وامل�شاكل التي واجهها ع ّمال احلفر ،خالل الأ�شهر الأخرية� ،إال �أن
احلفر ما زال ماثالً ،بل ويزداد خطور ًة.181
• �أعلنت منظمة بت�سيلم �أنه يف الن�صف الأول من  ،2016هدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية 168

م�سكنا ً يف التجمعات الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،با�ستثناء القد�س ،ف�رشدت � 740شخ�صاً،
�ص.182
 384منهم ُق ّ

• �أفادت جمعية عري عميم (مدينة ال�شعوب) � ،Ir Amimأن ال�سلطات ال�صهيونية هدمت منذ
بداية ال�سنة احلالية  78من�ش�أة فل�سطينية .وذكرت اجلمعية �أن من بني املن�ش�آت املهدمة 44

وحدة �إ�سكان ،م�شرية �إىل �أن الفرتة ذاتها من �سنة  2015كانت قد �شهدت هدم  74بناية ،فيما
كان العدد  52يف �سنة .1832014
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• انتقد �سفري االحتاد الأوروبي لدى “�إ�رسائيل” الر�س فابورغ – �أندر�سون Lars

� ،Faaborg-Andersenسيا�سة “�إ�رسائيل” املتمثلة يف هدم منازل الفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية ،وحرمانهم يف املقابل من تراخي�ص البناء .و�أ�شار �أندر�سون ،خالل اجتماع عقد يف
الكني�ست� ،إىل �أن “�إ�رسائيل” وافقت فقط على  44ت�رصيحا ً من جملة  2,000طلب فل�سطيني
للبناء باملناطق ج يف ال�ضفة بني �سنتي  2009و ،2013كما �أ�شار �إىل �أن  %70من تلك املنطقة
متت م�صادرتها .و�أ�ضاف �أن “�إ�رسائيل” هدمت يف ال�سنة اجلارية  91مبنى قام بتمويل بنائها
االحتاد الأوروبي .وقالت مديرة ق�سم املنظمات الأوروبية باخلارجية �أفيفيت بار �إيالن
� Avivit Bar-Ilanإن االحتاد الأوروبي يفكر جديا ً يف تقدمي دعاوى تعوي�ض �ض ّد “�إ�رسائيل”
ب�سبب ا�ستمرارها يف هدم املنازل الفل�سطينية التي متول بناءها دول االحتاد الأوروبي.184

اخلمي�س2016/7/28 ،

• �أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �أن ر�سالة ال�شهداء ،و�آخرهم ال�شهيد
حممد الفقيه ،تدعونا لأن نتوحد معا ً يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي .وقال م�شعل ،خالل
ات�صال له ببيت ال�شهيد الفقيه� ،إننا �سنم�ضي على هذا الطريق وننجز امل�صاحلة ،وننهي
االنق�سام ،ونرتب بيتنا الفل�سطيني على �أ�س�س دميوقراطية ،وجنري االنتخابات يف البلديات،
والت�رشيعي ،والرئا�سة ،واملجل�س الوطني ملنظمة التحرير.185
• قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل“ :لن ن�سمح لإ�رسائيل با�ستخدام جثامني
ال�شهداء كورقة ابتزاز �أو �ضغط على القيادة واحلكومة و�شعبنا ،يف وجه التحركات لنيل
حقوقنا امل�رشوعة ب�إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام
.186”1967
• �أكد قائد القوة الأمنية الفل�سطينية امل�شرتكة يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان منري املقدح
�أن “ما يدور يف و�سائل الإعالم عن املخيمات الفل�سطينية وحتديدا ً خميم عني احللوة ،هو
كذب وافرتاء ،وهو جزء من خمطط يراد منه النيل من �أمن املخيمات وتعكري الأجواء بني
الفل�سطينيني والأخوة اللبنانيني” .و�أ�ضاف املقدح“ :نحن قادرون على التعامل مع �أي
جمموعة �أو فئة حتاول امل�سا�س بالأمن اللبناين”.187

• ك�شفت �رسايا القد�س عن امتالكها �صاروخ �أ�س � 350أو  ،S350الذي ي�صيب �أهدافا ً دقيقة وذو
قوة تفجريية �ضخمة.188
• �شارك رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو وزوجته ،يف حفل اال�ستقبال الذي �أقامته
ال�سفارة امل�رصية يف تل �أبيب يف مقر �إقامة ال�سفري ،مبنا�سبة �إحياء ذكرى اليوم الوطني
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امل�رصي ،ذكرى ثورة  23يوليو  .1952وقال نتنياهو ،يف كلمته خالل احلفل“ :علينا �أن
ن�شابك الأيدي �ض ّد الإرهاب .علينا �أن ن�شابك الأيدي من �أجل ال�سالم”.189
اجلمعة2016/7/29 ،

• حذرت دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف القد�س ،يف بيان لها� ،سلطات االحتالل من “التمادي يف
غيّها”؛ يف االعتداء على ُح ّرا�س امل�سجد الأق�صى ،و�سدنته ،وموظفي الأوقاف.190

• �شدد ال�سفري الفل�سطيني لدى لبنان �أ�رشف دبور ،على �أن الفل�سطينيني لن يكونوا خنجرا ً
يف خا�رصة الأمن اللبناين ،و�أن املخيمات الفل�سطينية لن تكون ممرا ً �أو م�ستقرا ً ل�رضب
اال�ستقرار يف لبنان ال�شقيق .وطالب دبور بتطبيق القوانني التي �أقرها جمل�س النواب اللبناين
حول حقّ العمل لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.191
• بعث الأ�سري الفل�سطيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية عبد اهلل الربغوثي ر�سالة ت�أييد ودعم لرتكيا
قيادة و�شعباً ،لإف�شالهم حماولة االنقالب التي �شهدتها البالد منت�صف متوز /يوليو ،2016

م�شيدا ً بـ“عزة” هذا ال�شعب يف مواجهة ما ح�صل.192
• قالت والدة اجلندي الإ�رسائيلي الأ�سري �شا�ؤول �آرون ،يف ت�رصيحات ن�رشت يف ملحق
�صحيفة معاريف العربية الأ�سبوعي� ،إن لديها دليالً على �أن ابنها ما يزال على قيد احلياة
يف غزة.193
ال�سبت2016/7/30 ،

• قال نافذ غنيم ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب ال�شعب الفل�سطيني ،وم�س�ؤول اللجنة
امل�رشفة على احلملة االنتخابية للمجال�س املحلية يف قطاع غزة� ،إن حزب ال�شعب ،واجلبهتني
ال�شعبية والدميوقراطية ،وحزب فدا ،واملبادرة الوطنية يف قطاع غزة �أجنزوا �صيغة التحالف
الدميوقراطي الذي ي�ضم �إىل جانب هذه القوى ،ال�شخ�صيات الدميوقراطية التي تتمتع
بالكفاءة والدعم ال�شعبي وامل�صداقية ،وقد ا ُّتفق على البدء ب�آليات عمل هذا التحالف على
الأر�ض.194
• ك�شفت م�صادر �إعالمية عربية �أن رئي�س جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلية نداف �أرغمان �أ�رشف
�شخ�صيا ً على عملية مطاردة ال�شهيد حممد الفقيه على مدار �شهر كامل ،وقاد عملية االغتيال
من داخل غرفة عملية خا�صة ،كانت ت�صل �إليها �صورة حية ومبا�رشة تبثها ثالث طائرات
ا�ستطالع ،برفقة قائد منطقة اخلليل وال�ضباط امل�س�ؤولني عن دورا و�صوريف ،وبرفقة قائد
املنطقة الو�سطى باجلي�ش الإ�رسائيلي.195
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• قال موقع واال الإخباري العربي �إن جي�ش االحتالل بد�أ نهجا ً جديدا ً يف التعامل مع االنتفا�ضة
وموجة العمليات التي ت�شهدها الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة منذ ت�رشين الأول� /أكتوبر
2015؛ مو�ضحا ً �أن اجلي�ش �سريكز على مالحقة جتار الأ�سلحة وم�صنعي ال�سالح ،بالتزامن
مع م�صادرة قطع ال�سالح ومالحقة امل�سلحني.196
• ا�ستثمر اجلهاز الدفاعي الإ�رسائيلي نحو  1.2مليار �شيكل ( 300مليون دوالر) ،للعثور على
ح ّل لتهديد الأنفاق ،وفقا ً لت�رصيحات �أدىل بها رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�ش الإ�رسائيلي
غادي �آيزنكوت ل�صحيفة ه�آرت�س .وح�سب تقديرات وزارة الدفاع ،هناك حاجة �إىل نحو
 2.7مليار �أخرى (نحو  700مليون دوالر) لإقامة جدار وعائق جديدين ،بهدف �س ّد الطريق
ب�شكل فاعل �أمام الأنفاق على حدود غزة.197
• قال قائد �سالح الرب يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي اجلرنال كوبي باراك ،Kobi Barak
يف مقابلة خا�صة مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت� ،إن “احلرب املقبلة �ستبد�أ و�ستتعر�ض
�إ�رسائيل لهجوم �صاروخي و�إطالق نار ،وهو �أمر مبقدورنا مواجهته� ،إال �أن امل�شكلة
تكمن يف تعامل اجلمهور الإ�رسائيلي معها ،ومعرفة كيفية جمرى �سري ا�ستدعاء قوات
االحتياط وجتنيد القوات وحتريكها ونقلها من موقع �إىل �آخر” .و�أقر باراك ب�أن بوادر
هذه احلرب بد�أت عمليا ً يف احلرب الأخرية على غزة؛ “عندها عرفنا و�شعرنا ماذا يعني
�رضب اجلبهة الداخلية ،و�رضب العمق الإ�رسائيلي الذي متثل ب�رضب مطار بن جوريون
[ ،]Ben Gurion Airportوماذا يعني القتال يف ال�شجاعية ويف بيئة م�أهولة بال�سكان ،وماذا
يعني القتال حتت الأر�ض ،وحاالت ت�سلل قوات وعنا�رص كوماندو�س وراء خطوطنا،
و�رضب مراكز الغذاء املعدة حلاالت الطوارئ”.198
الأحد2016/7/31 ،

• �أعدم جنود االحتالل الإ�رسائيلي ،بدم بارد ،فل�سطيني عند حاجز حوارة جنوب مدينة
نابل�س ،بعد “اال�شتباه” بنيته تنفيذ عملية طعن.199
• ان�ضم الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني الأ�سري �أحمد �سعدات للإ�رضاب املفتوح
عن الطعام مع دفعة جديدة من رفاقه الأ�رسى� ،إ�سنادا ً لإ�رضاب الأ�سري الفل�سطيني بالل
كايد امل�ستمر منذ  47يوماً ،رف�ضا ً لتحويله �إىل االعتقال الإداري بعد انتهاء حكمه.200
• ذكرت �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” �أن �سلطات االحتالل �أعادت تر�سيم  1,600دومن [ 1.6كم،]2
مما �أ�سمتها “�أرا�ضي دولة” يف املنطقة الواقعة بني مدينتي رام اهلل والقد�س املحتلتني ،و�ستقام
عليها يف املرحلة الأوىل  140بيتا ً ا�ستيطانياً ،من بينها  40بيتا ً لـ  40عائلة من ع�صابات
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•

•
•

•

امل�ستوطنني الإرهابية التي ت�ستوطن يف ب�ؤرة عمونا ،القائمة منذ  1995على �أرا�ض فل�سطينية
مبلكية خا�صة.201
اعرتف الوزير الإ�رسائيلي ت�ساحي هنغبي ب�أن �آالف الأوالد خطفوا من �أمهاتهم و�آبائهم
املهاجرين اليهود من اليمن يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،و ّ
مت ت�سليمهم �أو بيعهم لعائالت من
اليهود الأ�شكناز ،و�أن ه�ؤالء الأوالد ال يعرفون �إىل اليوم من هم ذووهم احلقيقيون.202
�أُجرب املواطن املقد�سي وليد �شويكي ،على هدم منزله بيديه يف حي “الثوري” من بلدة �سلوان
جنوبي امل�سجد الأق�صى املبارك ،بحجة البناء غري املرخ�ص.203
�أفادت �إح�صائية �أع ّدها املركز الإعالمي املخت�ص ب�ش�ؤون القد�س وامل�سجد الأق�صى املبارك
“كيوبر�س” �أن  1,059م�ستوطنا ً وعن�رصا ً �أمنيا ً اقتحموا امل�سجد الأق�صى يف متوز /يوليو
.2042016
�أفاد مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق ،يف تقريره ال�شهري حول االنتهاكات
الإ�رسائيلية بحق ال�شعب الفل�سطيني خالل متوز /يوليو � ،2016أن �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي �أعلنت عن تخطيط وم�صادقة ون�رش عطاءات لبناء  2,104وحدات ا�ستيطانية
معظمها بالقد�س وحميطها .كما متت امل�صادقة على بناء  42وحدة ا�ستيطانية يف م�ستعمرة
كريات �أربع القائمة يف اخلليل.205
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