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 2014/6/30أعلنت إرسائيل أنها عرثت عىل جثث املستوطنني الثالثة
الذين فُقدوا جنوب الضفة الغربية املحتلة بعد البحث عنهم عىل
مدى ثالثة أسابيع ،وسارعت إىل اتهام حركة حامس بقتلهم.
(الحياة الجديدة)2014/7/1 ،

 2014/6/30ش ّن الطريان الحريب اإلرسائييل أكرث من ثالثني غارة جوية
عىل قطاع غزة ،استهدفت مواقع تابعة لحركة حامس ،كام شاركت
املدفعية اإلرسائيلية والزوارق الحربية يف عمليات القصف.
(الحياة الجديدة)2014/7/1 ،

 2014/7/2خُطف الفتى الفلسطيني محمد حسني أبو خضري من قبل
مستوطنني أمام متجر والده يف مخيم شعفاط ،و ُعرث عىل جثته محروقة.
(العريب الجديد)2014/7/2 ،

 2014/7/2أصدرت السلطة الفلسطينية بيانًا يدين األعامل اإلجرامية
والعنرصية التي يقوم املستوطنون بها ر ًدا عىل خطف الطفل محمد
أبو خضري وحرقه .وطالبت السلطة بالحامية الدولية للشعب
الفلسطيني من اعتداءات املستوطنني وقوات جيش االحتالل.
(الحياة الجديدة)2014/7/3 ،

 2014/7/3أعلنت عائلة الشهيد محمد حسني أبو خضري أنها لن
تستلم جثامن ابنها من دون إقرار الحكومة اإلرسائيلية بأ ّن قتله كان
عىل خلفية قومية وليست جنائية.
(وكالة وفا)2014/7/3 ،

 2014/7/3ش ّن الطريان الحريب اإلرسائييل  11غارة جديدة عىل قطاع
غزة ،وذلك بعد إطالق  25قذيفة صاروخية وقذائف هاون من القطاع.
(يب يب يس عريب)2014/7/3 ،

 2014/7/4أبلغت حركة حامس إرسائيل عن طريق ممثل األمم املتحدة
يف القدس روبرت رسي أنها غري مسؤولة عن عملية خطف املستوطنني
الثالثة وقتلهم ،ورجحت بعض املصادر الفلسطينية أن تكون هذه
العملية قامت بها مجموعة من أنصار حركة حامس من دون معرفتها.
(الحياة)2014/7/4 ،

 2014/7/4ر ًدا عىل قتل املستوطنني الثالثة ،أقرت سلطات االحتالل
اإلرسائييل إقامة حي استيطاين جديد يف مستوطنة كريات أربع يف
الخليل .باإلضافة إىل إقامة بؤرتني استيطانيتني يف مستوطنة غوش
عتصيون يف الضفة الغربية.
(وكالة وفا)2014/7/4 ،

 2014/7/6اعتقلت رشطة االحتالل اإلرسائييل  40شابًا من النارصة
خالل املواجهات التي اندلعت بني الشبان والرشطة عىل خلفية قتل
الفتى محمد أبو خضري.
(وكالة وفا)2014/7/6 ،

 2014/7/7أعلنت حركة حامس عىل لسان الناطق الرسمي باسمها
فوزي برهوم أنّها "مل تبدأ العدوان ،والذي بدأه العدو الصهيوين
وسيكتوي بناره ولن يعرف نهايته" .وأضاف أن "العدو الصهيوين هو
الذي مارس كل أشكال العدوان عىل أهلنا وشعبنا الفلسطيني يف غزة
والضفة والقدس وداخل الخط األخرض [أرايض  ]48وال يزال يواصل
حصاره لقطاع غزة ويغلق املعابر ويعتقل األرسى املحررين يف صفقة
وفاء األحرار ،ويستخدم سياسة الغدر والقتل املمنهج الذي يعكس
الذهنية والعقلية التي يفكر بها العدو".
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2014/7/7 ،

 2014/7/7تواصلت املظاهرات داخل الخط األخرض .وق ّدرت مصادر
حقوقية أ ّن عدد املعتقلني تجاوز  110معتقلني ،فيام أعلنت الرشطة
أنها مستمرة يف حمالت االعتقال .وبرز من بني املعتقلني عضو املكتب
السيايس للتجمع الوطني الدميقراطي مراد حداد ،والقيادي يف "أبناء
البلد" رجا إغبارية ،ويواجه كل منهام تهمة التحريض.
(موقع عرب )2014/7/7 ،48

 2014/7/7أعلن وزير الخارجية اإلرسائييل ،أفيغدور ليربمان ،يف مؤمتر
صحفي عقده يف مقر الكنيست اإلرسائييل يف القدس الغربية ،انفصال
حزبه "إرسائيل بيتنا" عن كتلة الليكود الربملانية برئاسة رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو .وذلك بعد الخالفات بني ليربمان ونتنياهو
حول الرد اإلرسائييل عىل القصف الصاروخي املنطلق من قطاع غزة.
(القدس العريب)2014/7/7 ،

 2014/7/8أعلن جيش االحتالل اإلرسائييل بدء عملية عسكرية
واسعة ضد قطاع غزة أطلق عليها عملية "الجرف الصامد" .وقال
املتحدث باسم الجيش "إ ّن العملية تستهدف مصالح حركة حامس
وقدراتها ،وأنها تأيت ر ًدا عىل إطالق حامس صواريخ عىل بلدات
الجنوب".
(يب يب يس عريب)2014/7/8 ،

 2014/7/8استشهد  24مواط ًنا فلسطين ًيا وأصيب أكرث من  152يف
سلسلة غارات جوية وبحرية وبرية إرسائيلية عىل مختلف أنحاء
قطاع غزة ،وكان أعنفها وأكرثها دموية عىل منزل عائلة كوارع والتي
استشهد فيها  8أشخاص بينهم  4أطفال ،وعىل منزل عائلة حمد يف
بيت حانون التي استشهد فيها  6مواطنني .كام استشهد  5عنارص
من كتائب عز الدين القسام خالل قيامهم بعمليتني استهدفتا قاعدة
بحرية وموق ًعا عسكريًا لالحتالل اإلرسائييل.
(األيام)2014/7/9 ،
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 2014/7/9أعلنت كتائب عز الدين القسام اقتحامها قاعدة لسالح
البحرية اإلرسائيلية يف عسقالن ،ونفى الناطق باسم الجيش اإلرسائييل
افيخاي ادرعي ذلك.
(يب يب يس عريب)2014/7/9 ،

 2014/7/10حذّر األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون خالل كلمته
يف جلسة ملجلس األمن ،من أن الوضع يف غزة وإرسائيل يواجه خطر
التصعيد الشامل ،وأ ّن احتامالت تنفيذ عملية عسكرية برية ما زالت
قامئة ،وأنه من املمكن تجنبها إذا أوقفت حركة حامس إطالق الصواريخ.
(مركز أنباء األمم املتحدة)2014/7/10 ،

 2014/7/11أعلن رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أ ّن
الضغوط الدولية لن متنع إرسائيل من التحرك بكل القوة ضد غزة،
وهي مستعدة لكل االحتامالت .وعىل الرغم من عرض الرئيس
األمرييك باراك أوباما املساعدة يف التفاوض ،فإ ّن البنتاجون أصدر
بيانًا أعلن فيه حق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها ،وأبلغ وزير الدفاع
األمرييك تشاك هاجل نظريه اإلرسائييل موشيه يعلون عن قلقه من
احتامل تصعيد أكرب ،وأكد عىل أهمية تعاون جميع األطراف لحامية
املدنيني .ويف املقابل ،أكد نتنياهو عىل أ ّن الهجوم اإلرسائييل سيستمر
حتى يتأكد من أ ّن الهدوء عاد إىل "مواطني إرسائيل".
(رويرتز)2014/7/11 ،

 2014/7/12ارتفع عدد شهداء العدوان اإلرسائييل عىل غزة إىل 161
شهي ًدا ،وأكرث من  1170جري ًحا ،كام استهدف االحتالل بيوت املدنيني
ودمر أكرث من  50منزلً .
(العريب الجديد)2014/7/12 ،

 2014/7/13سلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة رسمية
ملمثل األمم املتحدة يف األرايض الفلسطينية روبرت سريي لينقلها إىل
األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون .وطالب عباس بتوفري الحامية
الدولية لشعب فلسطني وأرضها.
(الحياة)2014/7/13 ،

 2014/7/14قال إسامعيل هنية ،نائب رئيس املكتب السيايس لحركة
حامس ،خالل كلمة تلفزيونية مسجلة إ ّن القوة التي متلكها حامس
هي قوى كل الشعب الفلسطيني ،واملقاومة ال ترغب كام يدعي
بعضهم يف إقامة دولة ،بل الدفاع عن شعبها وقدسها وأرضها.
(اليوم السابع)2014/7/14 ،

نص مبادرتها لوقف ما
 2014/7/14نرشت وزارة الخارجية املرصيةّ ،
أسمته "األعامل العدائية" ،وتهيئة املناخ الستئناف مفاوضات جادة،
ضمن إطار زمني محدد وعىل األسس واملبادئ الدولية املتفق عليها.
وتنص املبادرة عىل اآليت:

 -1انطالقًا من املسؤولية التاريخية ملرص ...وإميانًا منها بأهمية تحقيق
وحرصا عىل أرواح األبرياء وحق ًنا للدماء ،تدعو
السالم يف املنطقة
ً
كل من إرسائيل والفصائل الفلسطينية إىل وقف فوري إلطالق
مرص ًّ
النار ،نظ ًرا ألن تصعيد املواقف والعنف والعنف املضاد وما سيسفر
أي من الطرفني .ومن هذا املنطلق
عنه من ضحايا لن يكون يف صالح ٍ
يلتزم الطرفان خالل فرتة وقف إطالق النار اآليت:
أ -تقوم إرسائيل بوقف جميع األعامل العدائية ( )Hostilitiesعىل
قطاع غزة ب ًرا وبح ًرا وج ًوا ،مع التأكيد عىل عدم تنفيذ أي عمليات
اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف املدنيني.
ب -تقوم كافة الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة بإيقاف جميع
األعامل العدائية ( )Hostilitiesمن قطاع غزة تجاه إرسائيل ج ًوا
وبح ًرا وب ًرا وتحت األرض ،مع التأكيد عىل إيقاف إطالق الصواريخ
مبختلف أنواعها والهجامت عىل الحدود أو استهداف املدنيني.
ج -فتح املعابر وتسهيل حركة عبور األشخاص والبضائع عرب املعابر
الحدودية يف ضوء استقرار األوضاع األمنية عىل األرض.
د -أما باقي القضايا مبا يف ذلك موضوع األمن ،سيتم بحثها مع
الطرفني.
 -2أسلوب تنفيذ املبادرة:
أ -تحددت الساعة  0600يوم ( 2014/7/15طبقًا للتوقيت العاملي)
لبدء تنفيذ تفاهامت التهدئة بني الطرفني ،عىل أن يتم إيقاف إطالق
النار خالل  12ساعة من إعالن املبادرة املرصية وقبول الطرفني بها
دون رشوط مسبقة.
ب -يتم استقبال وفود رفيعة املستوى من الحكومة اإلرسائيلية
والفصائل الفلسطينية يف القاهرة خالل  48ساعة منذ بدء تنفيذ
املبادرة الستكامل مباحثات تثبيت وقف إطالق النار واستكامل
إجراءات بناء الثقة بني الطرفني ،عىل أن تتم املباحثات مع الطرفني
كل عىل حدة (طبقًا لتفاهامت تثبيت التهدئة بالقاهرة عام .)2012
جـ -يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعامل من شأنها التأثري بالسلب
عىل تنفيذ التفاهامت ،وتحصل مرص عىل ضامنات من الطرفني
بااللتزام مبا يتم االتفاق عليه ،ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من
الطرفني حال القيام بأي أعامل تعرقل استقرارها.
(موقع وزارة الخارجية املرصية)2014/7/14 ،

 2014/7/15وافقت إرسائيل عىل املبادرة املرصية التي تقيض بوقف
إطالق النار .وقال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف مؤمتر
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صحفي مشرتك مع وزير الخارجية األملاين فرانك شتاينامير يف تل
أبيب إ ّن إرسائيل سيكون لديها الرشعية الدولية لتوسيع العملية
العسكرية يف حال رفضت حامس مبادرة وقف إطالق النار واستمرت
بإطالق الصواريخ عرب الحدود.
(يب يب يس عريب)2014/7/15 ،

 2014/7/15رفضت حامس وباقي حركات املقاومة مبادرة التهدئة
التي أعلنتها مرص ألنها "تخدم أهداف إرسائيل" .وقالت الحركة إنها
مل تتلق أي مبادرة بعد ،وأنه تم استثناؤها من املشاورات ،ومن ث ّم
فهي يف حلٍ من أي التزام تجاهها ،مؤكدة رفضها وقف إطالق النار
من دون اتفاق واضح.
(الجزيرة نت)2014/7/15 ،

 2014/7/15ر ّحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باملبادرة
املرصية للتهدئة ،ومث ّن الجهد الذي بذلته مرص لحامية الشعب
الفلسطيني .ودعا جميع األطراف إىل التزامها.
(وكالة وفا)2014/7/15 ،

 2014/7/15وجه املراقب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة يف
نيويورك ،رياض منصور ،رسائل إىل األمني العام لألمم املتحدة ورئيس
مجلس األمن ورئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ج ّدد فيها املطالبة
بشكل عاجل باتخاذ جميع التدابري املمكنة من قبل املجتمع الدويل
لتوفري الحامية الفورية للسكان املدنيني الفلسطينيني يف جميع أنحاء
دولة فلسطني املحتلة ،وبخاصة يف قطاع غزة املحارص من العدوان
العسكري الوحيش الذي تشنه إرسائيل ،وجرائم الحرب وأعامل اإلرهاب
التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني .كام تطرق إىل أعامل اإلرهاب
وجرائم الكراهية العنرصية التي ترتكب من قبل املستوطنني غري
الرشعيني واملتطرفني اإلرسائيليني ضد املدنيني الفلسطينيني.
(وكالة وفا)2014/7/15 ،

 2014/7/15أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام رفضها للمبادرة
املقدمة بشأن وقف إطالق النار ،مش ّددة عىل أ ّن املعركة مع العدو
مستمرة وستزداد رضاوة وش ّدة .وأضافت" :إن صح محتوى هذه
املبادرة ،فإنها مبادرة ركوع وخنوع ،نرفضها نحن يف كتائب القسام
وتفصيل ،وهي بالنسبة لنا ال تساوي الحرب الذي كتبت به".
ً
جمل ًة
(يس إن إن بالعربية)2014/7/15 ،

 2014/7/14سمحت محكمة إرسائيلية بنرش بعض تفاصيل التحقيق
الذي أجرته الرشطة اإلرسائيلية مع اإلرسائيليني الثالثة املشتبه
بقيامهم بخطف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضري وقتله حرقًا وهو
حي ،ومنها أ ّن الجرمية اقرتفت "عىل خلفية قومية" انتقا ًما ملقتل
املستوطنني الثالثة الذين عرث عىل جثثهم يف الخليل.
(الحياة)2014/7/15 ،

 2014/7/14أكدت جامعة الدول العربية رضورة التحرك الرسيع
التخاذ التدابري الالزمة للوقف الفوري إلطالق النار وتوفري الحامية
للفلسطينيني ودعم الجهد املبذول لفرض التزام بنود اتفاق الهدنة
الذي جرى يف ترشين الثاين /نوفمرب  2012بني الجانبني الفلسطيني
واإلرسائييل .واعتربت الجامعة أ ّن التصعيد العسكري اإلرسائييل األخري
ضد الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،أصبح أم ًرا ال
يجب الصمت تجاهه ويتطلب تدخل املجتمع الدويل.
(الرشق)2014/7/15 ،

 2014/7/14قال الزعيم اإليراين عيل خامنئي" :عىل الشعوب والدول
اإلسالمية أن تعود إىل نفسها ،وتستيقظ من غفلتها إزاء الفاجعة التي
تحدث يف غزة" ،يف تعليق منه عىل العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة.
(القدس العريب)2014/7/15 ،

 2014/7/15شارك مئات املواطنني يف مدينتي الخليل ونابلس وبلدة
يعبد يف جنني يف مسريات تضامنية مع قطاع غزة.
(القدس)2014/7/15 ،

 2014/7/17أعلن عن هدنة إنسانية بني املقاومة وإرسائيل ملدة
خمس ساعات.
(فرانس برس)2014/7/17 ،

 2014/7/19نرشت العريب الجديد نص مبادرة التهدئة التي قدمتها
املقاومة الفلسطينية ،والتي حصلت عىل مباركة قطرية وتركية.
وذكرت مصادر مطلعة أ ّن قطر سلّمت مبادرة املقاومة الفلسطينية
إىل وزير الخارجية األمرييك جون كريي ،ومنه إىل إرسائيل .ونصت
املبادرة عىل النقاط اآلتية :
أولً  :وقف إطالق نار فوري وشامل من الجانبني.
ثان ًيا :وقف االستهداف العسكري واألمني املتبادل بكافة أشكاله.
ثالثًا :تتعهد إرسائيل بفك الحصار ال ّربي والبحري عن قطاع غ ّزة بشكل
كامل ،مبا يف ذلك فتح جميع املعابر وتشغيل ميناء غزة ،مبا يتيح
إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات
الفلسطينيني ،وفك الحصار االقتصادي واملايل ،وضامن حرية الصيد
ميل بحريًا (املياه اإلقليمية) ،وحرية الحركة يف
واملالحة حتى ً 12
املناطق الحدودية لقطاع غ ّزة وعدم وجود منطقة عازلة ،واملبارشة
بتنفيذ برنامج إلعادة إعامر قطاع غزة.
راب ًعا :تقوم إرسائيل بإمتام تنفيذ االتفاق املربم يف القاهرة بني حركة
"حامس" والجانب اإلرسائييل بتاريخ  2011/10/11حول صفقة
التبادل ،ويشمل ذلك األرسى الفلسطينيني الذين تم االفراج عنهم،
ثم اعتقلوا مرة أُخرى ،وإلغاء جميع االجراءات والعقوبات الجامعية
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بحق الفلسطينيني يف الضفة الغربية التي اتخذت بعد ،2014/6/12
مبا فيها اإلفراج عن جميع املعتقلني ،وبخاصة رئيس وأعضاء املجلس
الترشيعي ،وفتح املؤسسات وإعادة املمتلكات الخاصة والعامة
التي متت مصادرتها ،ووقف سياسة االعتقال اإلداري املتكرر ،ورفع
العقوبات عن األرسى الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية.
أما بالنسبة إىل آلية تنفيذ هذه البنود ،فأشارت املبادرة إىل ما ييل:
تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهامت التهدئة حيز النفاذ.
تعمل الواليات املتحدة األمريكية عىل ضامن تنفيذ هذا االتفاق وفق
جدول زمني محدد ،والحفاظ عىل التهدئة ومنع حدوث أي قصور يف
تطبيق هذا االتفاق ،ويف حالة وجود أي مالحظات من قبل أي طرف
يجري الرجوع إىل الواليات املتحدة األمريكية راعية هذه التفاهامت
ملتابعة ذلك.
يتعهد الجانبان اإلرسائييل والفلسطيني بوقف إطالق النار خالل 6
ساعات من قبول الطرفني لهذا االتفاق.
(العريب الجديد)2014/7/19 ،

 2014/7/20هاجم رئيس الوزراء الرتيك رجب طيب أردوغان إرسائيل
بسبب عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة .واستغرب العقلية العنرصية
لدى إرسائيل "اإلرهابية" التي تجاوزت فظائع هتلر من خالل عملياتها
بغزة واالنتهاكات يف الضفة الغربية .وأضاف أ ّن تركيا لن تبقى صامتة
حيال الفظائع التي ترتكبها إرسائيل ،أل ّن الدولة العظيمة ال ميكنها البقاء
مكتوفة األيدي بل تتحرك من أجل السالم ،وأ ّن غضب تركيا ليس تجاه
الشعب اليهودي وإمنا تجاه القمع اإلرسائييل.
(يس إن إن بالعربية)2014/7/20 ،

 2014/7/20ارتكب جيش االحتالل اإلرسائييل مجزرة جديدة يف حي
فضل
الشجاعية يف قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد  60فلسطينيًا ً
عن إصابة العرشات.
(العريب الجديد)2014/7/20 ،

 2014/7/20أعلنت كتائب عز الدين القسام متكنها من أرس الجندي
الصهيوين شاؤول أرون صاحب الرقم " "6092065وذلك خالل العملية
األخرية التي نفذتها الكتائب يف حي التفاح رشقي مدينة غزة ،والتي
قتل فيها  14جنديًا وأصيب أكرث من  50بينهم قائد لواء جوالين.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2014/7/20 ،

 2014/7/22رصح وزير الخارجية األمرييك جون كريي يف القاهرة أ ّن
املبادرة املرصية هي اإلطار األمثل إلنهاء العنف ،وذلك أثناء املؤمتر
الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية املرصي سامح شكري.
(رويرتز)2014/7/22 ،

 2014/7/23عارضت الواليات املتحدة قرار مجلس حقوق اإلنسان
يف األمم املتحدة الذي طرحته فلسطني بتشكيل لجنة دولية عاجلة
للتحقيق بشأن االنتهاكات املرتكبة يف الهجوم اإلرسائييل عىل قطاع
غزة .ونال القرار أغلبية  29صوتًا بينها الصني وروسيا ودول أمريكا
الالتينية ودول أفريقية والدول العربية ،وامتنعت  17دولة عن
التصويت من بينها فرنسا وأملانيا وبريطانيا واليابان ،بينام كانت
الواليات املتحدة الدولة الوحيدة التي عارضت هذا القرار.
(الرشق األوسط)2014/7/24 ،

 2014/7/26أعلنت حركة حامس موافقتها عىل الهدنة اإلنسانية
بوقف القتال ملدة  12ساعة ،تبدأ يوم  26متوز /يوليو من الساعة
الثامنة صبا ًحا وحتى الثامنة مساء .وقال سامي أبو زهري إن الحركة
وجميع فصائل املقاومة يف غزة وافقوا عىل الهدنة اإلنسانية املؤقتة
التي جاءت بوساطة من قبل األمم املتحدة .كام أكد الجيش اإلرسائييل
يف بيان له أنه سيلتزم الهدنة اإلنسانية يف قطاع غزة.
(سكاي نيوز)2014/7/26 ،

 2014/7/27ش ّدد الرئيس األمرييك باراك أوباما يف اتصال هاتفي
مع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عىل الحاجة إىل هدنة
إنسانية فورية وغري مرشوطة يف غزة .ودعا إىل رضورة وقف دائم
للعمليات العسكرية عىل أساس اتفاق وقف إطالق النار عام .2012
(الدستور)2014/7/28 ،

 2014/7/29طلبت إرسائيل من واشنطن التوسط لوقف إطالق النار
يف غزة ،إذ ذكر وزير الخارجية األمرييك جون كريي ،أ ّن رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو طلب املساعدة من واشنطن يف محاولة
التوسط لحل هذه األزمة.
(روسيا اليوم)2014/7/29 ،

 2014/7/30أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس ،عن قرار إدراج
إرسائيل عىل قامئتها للدول اإلرهابية ،معت ًربا أ ّن الهجوم الذي شنته
إرسائيل عىل غزة يظهر أ ّن "إرسائيل ال تحرتم مبادئ احرتام الحياة
والحقوق األساسية التي تراعي التعايش املشرتك السلمي واملتآلف
ألرستنا الدولية" .وأعلنت تشييل وبريو والسلفادور استدعاء سفرائها
يف إرسائيل "للتشاور" ،وكذلك فعلت الربازيل واإلكوادور.
(الرشوق)2014/7/30 ،

 2014/7/30أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة
منطقة كارثة إنسانية .وطالب األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون
بتح ّمل مسؤولياته مع املجتمع الدويل ،واتخاذ جميع ما يلزم من
إجراءات إلعالن غزة منطقة كارثة انسانية.
(وكالة وفا)2014/7/30 ،
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 2014/7/31أصدر رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بيانًا أكد
فيه عىل أ ّن إرسائيل سوف تستمر يف تدمري جميع األنفاق يف غزة،
بغض النظر عن أي اتفاق محتمل لوقف إطالق النار .ورفض أي قرا ٍر
ال ميكّن الجيش اإلرسائييل من مواصلة الحفاظ عىل أمن إرسائيل.
(يب يب يس عريب)2014/7/31 ،

 2014/8/1أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تشكيل الوفد
الفلسطيني للذهاب إىل القاهرة إلجراء الحوار من أجل تثبيت وقف
إطالق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة ،والذي ض ّم عد ًدا من ممثيل
الفصائل واألحزاب الفلسطينية ،وهم:
رئيسا
 1.1عزام األحمد ً
 3.3موىس أبو مرزوق
 5.5عزت الرشق
 7.7عامد العلمي
 9.9زياد نخالة
 1111خالد البطش

 2.2ماجد فرج رئيس املخابرات العامة
 4.4خليل الحية
 6.6محمد نرص
 8.8بسام الصالحي
 1010قيس عبد الكريم "أبو ليىل"
 1212ماهر الطاهر
(وكالة وفا)2014/8/1 ،

 2014/8/3أكد بيان للجيش اإلرسائييل مقتل املالزم أول هدار غولدن
الذي فُقد خالل العمليات يف قطاع غزة بعد أن اتهمت إرسائيل يف
وقت سابق املقاومة الفلسطينية بخطفه .وقال البيان إ ّن لجنة خاصة
بالجيش اإلرسائييل أعلنت مقتل ضابط املشاة من لواء جيفعايت هدار
غولدن خالل معركة جنويب قطاع غزة ومل يتحدث البيان إن كانت
جثة الضابط القتيل قد متت استعادتها أم ال.
(الجزيرة نت)2014/8/3 ،

 2014/8/5أعلن عزت الرشق عضو املكتب السيايس لحركة حامس
التوصل إىل اتفاق التهدئة ملدة  72ساعة ،وأ ّن الوفد الفلسطيني
توجه إىل القاهرة إلجراء مفاوضات مع إرسائيل بوساطة مرصية،
وقال" :نحن كوفد فلسطيني اتفقنا عىل املطالب الفلسطينية،
وهذه املفاوضات وهذا الجهد يتم عىل أساس املطالب الفلسطينية
وليس عىل أي أساس آخر .واملطالب الفلسطينية أصبحت مطالب
موحدة للشعب الفلسطيني ،وعىل رأسها وقف العدوان الصهيوين
بكل أشكاله ،ووقف االغتياالت ،ووقف الطريان ،ووقف االجتياحات
وغريها .واألمر اآلخر كرس الحصار بكل أشكاله ،ويشمل :فتح املعابر
بشكل كامل ،والصيد البحري وأن يكون لنا ميناء بحري ،وكذلك قضية
إلغاء كل العقوبات واإلجراءات الصهيونية بعد  12حزيران ."2014
(موقع حركة املقاومة اإلسالمية "حامس")2014/8/5 ،

 2014/8/5أعرب إسامعيل هنية عن دعم حركة حامس للوفد
الفلسطيني املوحد يف القاهرة ،مشد ًدا عىل أ ّن ما عجز عنه االحتالل
يف ميدان الحرب ال ميكن أن يحصل عليه يف ميدان السياسة.
(موقع حركة املقاومة اإلسالمية "حامس")2014/8/5 ،

 2014/8/5دعا األمني العام لجامعة الدول العربية ،نبيل العريب،
الدول واملؤسسات العربية والدولية إىل رسعة دعم جهد إعادة تعمري
ما دمرته آلة الحرب اإلرسائيلية الغاشمة خالل عدوانها الوحيش عىل
قطاع غزة ،ورحب باتفاق التهدئة الذي نجحت مرص يف التوصل إليه
لوقف العدوان.
(وكالة وفا)2014/8/5 ،

 2014/8/10قال القيادي يف حامس ،وعضو الوفد الفلسطيني املوحد
للتفاوض يف القاهرة ,عزت الرشق ،إن الوسيط املرصي أبلغ الوفد
الفلسطيني أ ّن اإلرسائيليني وافقوا عىل تهدئة الـ  72ساعة دون
رشوط .وأوضح أنه أثناء التهدئة "سيتم التفاوض بصورة متواصلة
بهدف إنجاز املطالب الفلسطينية".
(وكالة قدس برس)2014/8/10 ،

 2014/8/11أعلنت األمم املتحدة عن تشكيل لجنة من ثالثة
أعضاء للنظر يف االنتهاكات املحتملة للقوانني اإلنسانية يف قطاع غزة
واألرايض الفلسطينية املحتلة.
(العريب الجديد)2014/8/11 ،

 2014/8/13أعلنت مرص ورئيس الوفد الفلسطيني املفاوض باالتفاق
مع الجانب اإلرسائييل عىل متديد اتفاق التهدئة يف قطاع غزة ملدة
خمسة أيام إضافية.
(األيام)2014/8/14 ،

 2014/8/15اندلعت مواجهات بني قــوات الجيش اإلرسائييل
ومتظاهرين فلسطينيني يف مدينتي بيت لحم ونابلس ،وذلك عقب
مسريات خرجت لالحتجاج عىل العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة.
(األيام)2014/8/16 ،

 2014/8/17أكّد عزت الرشق عضو املكتب السيايس لحركة حامس
إرصار الوفد الفلسطيني ،املشارك يف مفاوضات القاهرة غري املبارشة
أي اتفاق لوقف
مع اإلرسائيليني ،عىل وقف العدوان وإنهاء الحصار يف ّ
إطالق النار يف غزة ،مشد ًدا عىل التمسك بسالح املقاومة.
(الجزيرة نت)2014/8/17 ،

 2014/8/18أعلنت الرنويج أ ّن الجهات الدولية املانحة لفلسطني
ستعقد مؤمت ًرا يف القاهرة لتمويل عملية إعادة إعامر قطاع غزة ،فور
التوصل إىل اتفاق وقف إطالق نار دائم بني إرسائيل والفلسطينيني.
واتفقت حكومتا مرص والرنويج ،وبدعم من الرئيس الفلسطيني
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محمود عباس ،عىل استضافة مؤمتر يف القاهرة حول فلسطني يعقد يف
 22أيلول /سبتمرب ،ويركز عىل إعادة إعامر قطاع غزة.
(القدس العريب)2014/8/18 ،

 2014/8/19أعلن رئيس الوفد الفلسطيني إىل مباحثات القاهرة،
عزام األحمد" ،أ ّن كل ما نرش عرب الفضائيات غري صحيح ومل يحصل
تقدم يف أي نقطة يف مفاوضات التهدئة ،لكن تم االتفاق عىل متديد
الهدنة  24ساعة" .وأكد عىل أ ّن هناك أصابع خفية تحاول وضع
العراقيل أمام املبادرة املرصية.
(وكالة وفا)2014/8/19 ،

 2014/8/20أعلن رئيس الوفد الفلسطيني املفاوض عزام األحمد
انهيار املفاوضات غري املبارشة يف القاهرة ،وأ ّن الوفد الفلسطيني
سيغادر إىل رام الله ،للتشاور مع القيادة الفلسطينية وهو بانتظار
تعليامتها .وح ّمل األحمد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
مسؤولية انتهاء املفاوضات من دون التوصل إىل حل.
(العريب الجديد)2014/8/20 ،

 2014/8/21ص ّعد الجيش اإلرسائييل من عدوانه عىل قطاع غزة ،ما
أدى إىل سقوط  36شهي ًدا ،بينهم ثالثة من أبرز قيادات كتائب القسام
يف منطقة جنوب قطاع غزة ،وهم :رائد العطار ومحمد أبو شاملة
ومحمد برهوم.
(األيام)2014/8/22 ،

 201/8/21أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يف تقريرها عن الوضع يف
قطاع غزة أ ّن عدد ضحايا العدوان اإلرسائييل عىل القطاع بلغ ،2083
طفل و 98مس ًنا ،وأكرث من 10482جري ًحا ،وأ ّن  %27من
منهم ً 561
الشهداء و %30من الجرحى هم من األطفال.
(وزارة الصحة الفلسطينية)2014/8/21 ،

 2014/8/22أكد كل من أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
والرئيس الفلسطيني محمود عباس ،ورئيس املكتب السيايس لحركة
حامس خالد مشعل خالل اجتامع لهم يف الدوحة عىل رضورة
"التح ّرك للحصول عىل قرار أممي لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل
وإقامة دولة فلسطني املستقلة وفق حدود  ،1967وعاصمتها القدس
الرشقية" .وأكد عباس ومشعل خالل االجتامع عىل أ ّن "حكومة الوحدة
الوطنية هي ممثل لكافة الشعب الفلسطيني وراعية ملصالحه".
(العريب الجديد)2014/8/22 ،

 2014/8/23استهدفت طائرات الجيش اإلرسائييل بشكل غري مسبوق،
منذ بدء عدوانها عىل غزة ،األبراج السكنية ،إذ قصفت بصاروخني
برج الظافر املؤلف من  14طابقًا ويضم أكرث من  45شقة سكنية
ودمرته كل ًيا .كام دمرت طائرات االحتالل مرك ًزا تجاريًا مؤلفًا من

أربعة طوابق يف وسط مدينة رفح .وقد استُشهد مواطن وجرح أكرث
من  150مواط ًنا فلسطين ًيا ،لتصل حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان
اإلرسائييل عىل القطاع إىل  2103شهي ًدا ،وأكرث من  10630جري ًحا.
(األيام)2014/8/24 ،

 2014/8/23أكد الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يف لقاء مشرتك
مع الرئيس املرصي ،عبد الفتاح السييس ،عىل أ ّن مرص هي الوحيدة
الراعية لبحث التهدئة ووقف إطالق النار يف قطاع غزة ،وأنها ستوجه
الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام األحمد ،ويشمل هذا الوفد
كل األطياف مبا يف ذلك حركة حامس ،للعودة إىل املفاوضات لبحث
تهدئة طويلة ومناقشة باقي القضايا.
(وكالة وفا)2014/8/23 ،

 2014/8/23أعلن موىس أبو مرزوق القيادي يف حركة حامس أ ّن
الحركة وافقت عىل خطوة السلطة الفلسطينية التوقيع عىل ميثاق
روما املم ِّهد لعضوية فلسطني يف محكمة الجنايات الدولية ،وذلك بناء
عىل طلب الرئيس محمود عباس توقيع الفصائل الفلسطينية كافة
عىل ورقة تفوضه التوقيع عىل ميثاق روما.
(يب يب يس عريب)2014/8/23 ،

 2014/8/26أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التوصل
إىل وقف إلطالق النار اعتبا ًرا من الساعة السابعة من مساء 26
آب /أغسطس  .2014عىل أن يتزامن مع فتح املعابر بني قطاع غزة
وإرسائيل مبا يُحقق رسعة إدخال املساعدات اإلنسانية واإلغاثية
ومستلزمات إعادة اإلعامر والصيد البحري انطالقًا من  6أميال بحرية،
واستمرار املفاوضات غري املبارشة بني الطرفني بشأن املوضوعات
األخرى (األرسى ،وامليناء ،واملطار) خالل شهر من بدء تثبيت وقف
إطالق النار.
(وكالة وفا)2014/8/26 ،

 2014/8/26وصلت حصيلة العدوان اإلرسائييل عىل غزة منذ الثامن
طفل ،و 260سيدة،
من متوز /يوليو إىل  2143شهي ًدا ،منهم ً 577
و 101من املسنني ،وبلغ عدد الجرحى أكرث من .10870
(وكالة وفا)2014/8/26 ،

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :مجموعة باحثين

إصالح صناعة اإلنشاءات في األقطار العربية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع المنظمة العربية لمكافحة الفساد ،كتاب "إصالح
صناعة اإلنشاءات في األقطار العربية" ( 480صفحة من القطع الكبير) .ويضم النصوص الكاملة لألبحاث والمناقشات
التي قدمت في ندوة "إصالح قطاع اإلنشاءات في األقطار العربية" التي نظمتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد
في بيروت في الفترة  7-6حزيران  /يونيو  .2013وشاركت في الندوة نخبة من المهندسين والباحثين واالقتصاديين
والخبراء المهتمين بقطاع اإلنشاءات ودوره في العملية التنموية في البلدان العربي وما يعيق تطويره من فساد
وغياب الحوكمة في اإلدارات العامة كما على صعيد الشركات الهندسية والمكاتب الخاصة.
يس ّلط الكتاب الضوء على دور قطاع اإلنشاءات  -بما في ذلك البناء والتشييد  -في تنمية المجتمع وأثره في الدورة
االقتصادية وتكوين الثروة ،وكذا تبيان أثره في المواطنين من خالل معالجة السياسات السكنية والنشاط العقاري
والقضايا المتعلقة باستمالك األراضي واستغاللها .ويعالج الكتاب أيضا قضايا متعلقة بوسائل الحفاظ على البيئة
والتراث الجمالي للطبيعة واإلرث الحضاري والثقافي للبناء الموروث وطراز العمارة .كما يسعى الكتاب كما سعت
الندوة إلى بحث كافة المعالم التي يؤثر فيها هذا القطاع والمعطيات التي تؤثر في مساره واقتراح السبل الكفيلة
بتأديته دورا بارزا في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والبشرية في األقطار العربية.

