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تموز  /يوليو 2015

 2015/07/1اعتربت حركة حامس قرار الرئيس الفلسطيني محمود
عباس بتكليف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري
عىل حكومة الوفاق مبنزلة "انقالب" عىل اتفاق املصالحة.
(القدس العريب)2015/07/1 ،

 2015/07/1رفضت اإلدارة األمريكية محاولة ،من خالل قانون أق ّره
الكونغرس ،لجعل مقاطعة املستوطنات مساوية ملقاطعة إرسائيل.
وقالت اإلدارة األمريكية ،إ ّن بن ًدا يف قانون يلزم الواليات املتحدة
يغي سياسة واشنطن تجاه
بالعمل ضد مقاطعة املستوطنات لن ّ
األرايض الفلسطينية املحتلة عام  .1967وبحسب هذا البند الوارد
يف قرار الكونغرس بخصوص التجارة الحرة مع أوروبا ،املوجه ضد
مقاطعة إرسائيل ،يُلزم املسؤولون األمريكيون باالحتجاج عىل محاوالت
فرض مقاطعة عىل إرسائيل وعىل إرسائيليني ينشطون يف األرايض
الفلسطينية ،يف اتصاالتهم مع الدول األوروبية.
(األيام الفلسطينية)2015/07/2 ،

 2015/07/2أقــرت اللجنة القانونية يف الكنيست اإلرسائييل
اق ـراح ما يسمى وزيــر األمــن الداخيل اإلرسائييل جلعاد اردان،
مبنع األرسى السياسيني مــن التحدث بالهاتف مــع عائالتهم،
عــى الــرغــم مــن أنّـــه يــحـ ّـق لــكـ ّـل معتقل التحدث بالهاتف.
وادعى الوزير يف اقرتاحه أ ّن منع األرسى من استعامل التلفون جاء "ملنع
تنفيذ عمليات أو إصدار تعليامت من األرسى إىل نشطاء يف الخارج".
(الحياة الجديدة)2015/07/3 ،

 2015/07/3دان منسق األمم املتحدة لعملية السالم يف الرشق
األوسط نيقوالي مالدينوف ،قتل قوات االحتالل اإلرسائييل الفتى
محمد كسبة بالقرب من حاجز قلنديا ،خالل محاولته الدخول إىل
القدس للصالة .وقال املبعوث األممي "إنني أدين إطالق النار املميت
اليوم من قبل القوات اإلرسائيلية عىل فلسطيني يبلغ من العمر 17
عا ًما خالل حادث مزعوم للرشق بالحجارة".
(وكالة وفا)2015/07/3 ،

 2015/07/3اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قرار
فلسطني بشأن ضامن املساءلة والعدالة لجميع االنتهاكات يف األرايض
الفلسطينية املحتلة .وصوتت الدول األعضاء ضمن الــدورة الـ29
للمجلس التي انعقدت يف جنيف بأغلبية ساحقة؛ إذ أقرت  41دولة
من مجموع  47دولة عض ًوا يف املجلس بـ"نعم" ،فيام امتنعت  5دول
هي الهند وأثيوبيا ومقدونيا وكينيا وبارغواي عن التصويت ،وصوتت

الواليات املتحدة األمريكية ضد القرار .ويدعو هذا القرار جميع الجهات،
وهيئات األمم املتحدة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة ،كام
يدعو جميع الدول لالمتثال اللتزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان ،وجميع
األطراف السامية املتعاقدة عىل اتفاقية جنيف الرابعة الحرتام وضامن
احرتام القانون الدويل اإلنساين يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها
القدس الرشقية ،وفقًا للامدة  1املشرتكة بني اتفاقيات جنيف ،والوفاء
بالتزاماتها مبوجب املواد  146و 147و 148من االتفاقية املذكورة يف
ما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التي تنتهك هذه االتفاقية،
ومسؤوليات األطراف السامية املتعاقدة.
(روسيا اليوم)2015/07/3 ،

 2015/07/6قال مصدر سيايس إرسائييل ،إ ّن املبادرة الفرنسية
ملجلس األمن مل تعد اليوم عىل جدول األعامل ،وأ ّن التهديد السيايس
عىل إرسائيل متّت إزالته يف هذه املرحلة .وأضاف أ ّن هذا التقدير
يأيت استمرا ًرا لتقييم األروقة السياسية يف واشنطن وإرسائيل ،والتي
تشري إىل أ ّن احتاملية نجاح املبادرة الفرنسية يف مجلس األمن
ضئيلة ج ًدا ،وخلصت الدبلوماسية اإلرسائيلية لرتاجع املبادرة
الفرنسية بعد الترصيحات التي صدرت عن وزير خارجية فرنسا
لوران فابيوس يف نيويورك ،يف لقائه مع مجموعة من الصحافيني يف
مقر األمم املتحدة ،والتي قال فيها" ،نحن يف حاجة إىل جسم داعم
لهذه املبادرة أوسع من الرباعية الدولية ،يف حاجة إىل دعم أوروبا
والدول العربية" .وأضاف أ ّن قضية ثانية أث ّرت يف املبادرة الفرنسية
وتراجعها تتمثل مبوقف املستشارة األملانية أنجيال مريكل ورئيس
الوزراء الربيطاين دافيد كامريون اللذين رفضا هذه املبادرة ،ويبدو
أ ّن املوقف األملاين والربيطاين الرافض كونهام ق ّدرا بأ ّن دور فرنسا
يسعى من خالل هذه املبادرة لزيادة نفوذها يف الرشق األوسط
أكرث من سعيها للتوصل إىل سالم.
(وكالة معا اإلخبارية)2015/07/6 ،

 2015/07/9االحتالل اإلرسائييل يعرتف بوجود أسريين لدى حركة
املقاومة اإلسالمية (حامس) يف قطاع غزة ،بينام امتنعت حامس عن
التعليق عىل هذه املعلومات .ووفق معلومات إرسائيلية ،فإ ّن األسري
األول إثيويب األصل يدعى إفرام مانغيستو وهو بالـ 28من عمره.
وقد وقع يف األرس يف أيلول  /سبتمرب  2014بعد أن عرب إىل قطاع
غزة بنفسه بح ًرا .أما بالنسبة إىل األسري الثاين فهو من عرب ،48
وأشارت املعلومات إىل أنّه من البدو ،غري أنّه مل يُعلن عن اسمه
أو تاريخ أرسه .وأقرت وزارة الحرب اإلرسائيلية أ ّن إرسائيليني اثنني
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أيلول  /سبتمبر 2015

أحدهام عريب مفقودان بغزة .وقالت الوزارة يف بيان "وفقًا ملعلومات
استخباراتية موثوقة" فإ ّن اإلرسائييل اإلثيويب "تحتجزه حركة حامس
رغم إرادته يف غزة".
(الجزيرة .نت)2015/07/9 ،

 2015/07/12أفرج االحتالل اإلرسائييل عن األسري الشيخ خرض عدنان،
بعد إرضاب عن الطعام دام  55يو ًما ،رفضً ا لالعتقال اإلداري.
(العريب الجديد)2015/07/12 ،

 2015/07/12قرر رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو تشكيل
لجنة وزارية مصغرة لبحث مرشوع قانون إعدام األرسى الفلسطينيني
قبل املصادقة عليه يف لجنة الترشيعات الحكومية التي كان من
املفروض أن تلتئم للتصويت عىل القانون الذي بادر إىل طرحه عضو
الكنيست ،شارون غال من حزب "يرسائيل بيتينو" املعارض ،الذي
يتزعمه أفيغدور ليربمان ،ويحظى بتأييد وزراء يف الحكومة .وجاء
تدخل نتنياهو عقب إعالن ستة وزراء من أصل عرشة أعضاء يف
اللجنة الوزارية دعمهم للقانون وأنّهم سيصوتون لفائدته ،إذ أعلن
وزراء حزب الليكود يف اللجنة الوزارية للترشيعات مريي رغيف،
أوفري أكونيس ،داين دانون ،زاف الكيان دعمهم لهذا القانون ،كذلك
بالنسبة إىل وزيري حزب "البيت اليهودي" يف اللجنة أعلنا دعمهام
للقانون ،وهذا ما دفع نتنياهو لإلرساع لتشكيل لجنة خاصة لدراسة
هذا القانون قبل التصويت عليه .وينص القانون القائم يف إرسائيل
عىل رسيانه يف املحاكم العسكرية فقط ،ويف حال قرار صادر بإجامع
هيئة قضاة عسكريني ،ويسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه .بينام ينص
التعديل الجديد الذي يطرح تحت عنوان "عقوبة اإلعدام عىل مدانني
بالقتل لدوافع قومية" أنّه باإلمكان فرض عقوبة اإلعدام بقرار يصدر
عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجامعها ،ويسمح بصدور
حكم كهذا عن محكمة مركزية وال يكون باإلمكان إلغاؤه.
(األيام الفلسطينية)2015/07/13 ،

 2015/07/13أبلغت إرسائيل االتحاد األورويب استعدادها إلجراء
محادثات حول األوضــاع يف الضفة الغربية ،رشيطة عدم مناقشة
"االستيطان اإلرسائييل" فيها ،وأن ال تتطرق إىل قضايا الحل النهايئ بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني وأنّها ستكون مستعدة لبحث طرق لتحسني
األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
(القدس العريب)2015/07/13 ،

 2015/07/15وصل وفد من حركة حامس يرتأسه خالد مشعل إىل
األرايض املقدسة ألداء مناسك العمرة ،وإجراء سلسلة من اللقاءات

الرسمية ،ومقابلة امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود .ويرافق
رئيس املكتب السيايس للحركة وفد رفيع يضم عزت الرشق ومحمد
نرص املكلف بالشؤون العربية وأعضاء قياديني يف الحركة .وذلك
لتأدية مناسك العمرة ثم مقابلة املسؤولني السعوديني.
(القدس العريب)2015/07/16 ،

 2015/07/15رفض الكنيست اإلرسائييل(الربملان) وبالقراءة التمهيدية
قانون "إعدام املسلحني الفلسطينيني" الذي ق ّدمه عضو الكنيست
شارون غال من حزب "إرسائيل بيتنا" ،والقايض بفرض عقوبة اإلعدام
دون غريها عىل النشطاء الفلسطينيني الذين ينفذون عمليات مسلحة
تؤدي ملقتل إرسائيليني دون حاجة إىل اجتامع القضاة الذين يشكّلون
هيئة املحكمة التي تبحث القضية .وص ّوت  94عضو كنيست ضد
هذا القانون مقابل  6أعضاء صوتوا ملصلحته؛ ما يعني أ ّن حزب
"إرسائيل بيتنا" مل ينجح يف تجنيد عضو كنيست واحد من خارج
صفوفه لتأييد هذا القانون.
(األيام الفلسطينية)2015/07/16 ،

 2015/07/15قال مصدر أمني إرسائييل إ ّن حركة املقاومة اإلسالمية
(حامس) طالبت بثمن مقابل الكشف عن مصري اإلرسائييل من
أصول إثيوبية أبراهام مانغيستو وشخص آخر مل يُكشف عن اسمه،
وهام اللذان تتهم إرسائيل حامس باحتجازهام يف قطاع غزة .وأ ّن
إرسائيل كانت عرضت عىل حامس ،خالل املحادثات غري املبارشة يف
القاهرة  ،2014أن تعيد جثث عرشين فلسطين ًيا استشهدوا خالل
الحرب األخرية عىل غزة صيف  ،2014مقابل جثتني بحوزة حامس
تعودان لجنديني هــا أورون شــاؤول وهــدار غولدين .وأضاف
"هذا االقرتاح ما زال مطرو ًحا عىل الطاولة اليوم" ،مؤك ًدا أ ّن قضية
اإلرسائيليني االثنني املفقودين يف غزة يتم التعامل معها عىل نحو
تتلق بعد
منفصل عن قضية جثتي الجنديني ،مؤك ًدا أ ّن إرسائيل مل َّ
معلومات عن املحتجزين.
(الجزيرة .نت)2015/07/16 ،

 2015/07/16طائرات حربية إرسائيلية من نوع إف 16قصفت
بصاروخني عىل األقل املوقع املعروف باسم اإلدارة املدنية شامل رشق
بلدة جباليا شامل القطاع ،مام أدى إىل وقوع أرضار مادية يف املكان
دون أن يبلغ عن وقوع إصابات يف صفوف املواطنني .ويف مخيم الربيج
وسط القطاع ،استهدفت الطائرات الحربية موق ًعا ،مام أدى إىل تدمريه،
وإلحاق أرضار باملنازل املجاورة .وزعم جيش االحتالل أ ّن صاروخني
أطلقا فج ًرا من القطاع باتجاه املستوطنات اإلرسائيلية املتاخمة لغزة.
(وكالة وفا)2015/07/16 ،
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 2015/07/16كشف مسؤول العالقات الدولية يف حركة "حامس"
أسامة حمدان ،عن تسلّم حركته ألفكار "مكتوبة" تتعلق مبلف
التهدئة مع إرسائيل .وقال حمدان إ ّن "قيادة حركة حامس تدرس
تلك األفكار املطروحة ،متوق ًعا أن يكون الرد عىل الجهة املرسلة (مل
يكشف عنها)" .وأوضح أ ّن األفكار تتعلق مبوضوع استكامل "ملف
التهدئة" مع إرسائيل ،والذي أنهى حربًا استمرت  51يو ًما عىل قطاع
أي جهة "ال يخرج عن
غزة صيف عام  ،2014مؤك ًدا أ ّن رد حركته عىل ّ
خدمة العمل الجاد إلنهاء الحصار عن غزة ،وفتح املعابر جميعها،
مبا فيها ميناء غزة البحري" .يف حني قال القيادي يف حركة املقاومة
اإلسالمية (حامس) ،خليل الحية ،إ ّن "كرثة الحديث عن اتفاق جديد
للتهدئة مع إرسائيل يف قطاع غزة ،هو إلشغال الرأي العام ،وإيهام
ستحل بهذا االتفاق".
ّ
الفلسطينيني بأ ّن مشاكل وأزمات القطاع
(العريب الجديد)2015/07/16 ،

 2015/07/19يف تقرير لها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إ ّن
قوات "األمن اإلرسائيلية استخدمت القوة غري املربرة العتقال أطفال
فلسطينيني تصل أعامر بعضهم إىل  11عا ًما ،فقامت بخنق األطفال،
وإلقاء القنابل الصاعقة عليهم ،ورضبهم أثناء االحتجاز ،وتهديدهم
واستجوابهم يف غياب آبائهم أو محاميهم ،كام أخفقت يف إخطار
آبائهم مبكانهم" .وقالت سارة ليا ويتسن ،املديرة التنفيذية لقسم
الرشق األوسط وشامل أفريقيا" :إ ّن قيام القوات اإلرسائيلية بإساءة
معاملة أطفال فلسطينيني هو أمر مروع ،يتعارض مع مزاعمها
باحرتام حقوق األطفال .وعىل الواليات املتحدة ،بصفتها أكرب املانحني
العسكريني إلرسائيل ،أن تتشدد يف الضغط من أجل إنهاء تلك
املامرسات املسيئة ،ويف سبيل إجراء إصالحات".
(هيومن رايتس ووتش)2015/07/19 ،

 2015/07/20طالب وزراء خارجية االتحاد األورويب بعد اجتامع
عقد يف بروكسل ،إرسائيل "بـوقف الخطة لتنفيذ ترانسفري قرسي
للسكان وهدم البيوت والبنى التحتية" يف قرية سوسيا جنوب جبال
الخليل .يف املقابل ،نقل عن مسؤولني إرسائيليني قولهم إ ّن إرسائيل
تنظر بخطورة كبرية إىل استخدام مصطلح مثل "ترانسفري" من جانب
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ( 28دولة) .كام ضمنت مسودة
اقرتاح القرار األولية انتقادات حادة لسياسة الحكومة اإلرسائيلية،
حيث طالبت دول مثل فرنسا والسويد ومالطا وإيرلندا بتوجيه
انتقادات حادة لتجميد "عملية السالم" وللبناء يف املستوطنات،
والعمليات التي تقوم بها إرسائيل يف مناطق "ج/يس" يف الضفة

الغربية .كام شدد وزراء خارجية االتحاد يف قرارهم عىل الحفاظ
عىل إمكانية تطبيق حل الدولتني يف أعىل سلّم األولويات ،وع ّد البناء
يف املستوطنات يهدد حل الدولتني بشكل خطري .ويف هذا السياق
كل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ملتزمة
شدد القرار عىل أ ّن ّ
ببلورة تعليامت لوضع عالمات عىل منتجات املستوطنات يف شبكات
أي اتفاق مع إرسائيل ال يرسي عىل
التسويق األوروبية ،وعىل أ ّن ّ
األرايض املحتلة عام .1967
(األيام الفلسطينية)2015/07/21 ،

 2015/07/20عاد املستوطنون اإلرسائيليون القتحام املسجد األقىص
وسط دعوات القتحامات جامعية للمسجد مبناسبة ذكرى خراب
الهيكل املزعوم .وكانت الرشطة اإلرسائيلية أوقفت اقتحامات
املستوطنني يف فرتة العرش األواخر من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.
وسمحت الرشطة اإلرسائيلية للمستوطنني باقتحام املسجد عرب باب
املغاربة وبحراسة أفرادها ،مع وجود العرشات من املصلني املسلمني
يف ساحات املسجد والذين اعتقلت الرشطة اإلرسائيلية اثنني منهم
بحجة محاولة عرقلة االقتحامات .من جانب آخر ج ّددت منظامت
وجامعات الهيكل املزعوم دعواتها ألنصارها للمشاركة الواسعة يف
فعاليات خاصة تستهدف املسجد األقىص تنظّمها تزام ًنا مع ما يسمى
"ذكرى خراب الهيكل".
(األيام الفلسطينية)2015/07/21 ،

 2015/07/21وافق الربملان اإلرسائييل (الكنيست) عىل تشديد
العقوبة عىل من يلقون الحجارة عىل العربات والطرق لتصل إىل
السجن  20عا ًما يف خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنّها عنرصية
ومغاىل فيها .ووافق الكنيست بأغلبية  69صوت ًا ضد  17صوتًا عىل
تشديد العقوبة بنا ًء عىل ترشيع طرح عقب سلسلة من االحتجاجات
الفلسطينية يف القدس الرشقية العام املايض .وقالت وزيرة العدل
اإلرسائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقىص
اليمني يف بيان" :التسامح مع اإلرهاب ينتهي اليوم .من يلقي حج ًرا
هو إرهايب والعقوبة املناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة".
(رويرتز)2015/07/21 ،

 2015/07/23قالت هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية
السابقة إ ّن حل الدولتني هو الحل الوحيد للرصاع بني إرسائيل
والفلسطينيني .وإ ّن الحل القائم عىل الدولتني سيكون "أفضل نتيجة"
لكلٍ من اإلرسائيليني والفلسطينيني.
(رويرتز)2015/07/23 ،
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 2015/07/27اغتالت قوات االحتالل ،الشاب محمد أبو لطيفة
( 18عا ًما) ،من مخيم قلنديا شامل القدس املحتلة ،خالل مداهمة
عنارصها املخيم بحثًا عن مطلوبني ،حيث قامت مبطاردة عدد من
الشبان ،مام أدى إىل اندالع مواجهات بني شبان املخيم وعنارص
االحتالل .وكان جيش االحتالل ،اعتقل أبو لطيفة بعد إصابته،
وسقوطه عن سطح أحد املنازل يف املخيم ،حيث احتجزته ساعات
عدة قبل أن تسلّمه لـ"االرتباط الفلسطيني" ،ومن ثم إىل الهالل
األحمر الفلسطيني ،حيث تسود أنباء عن أ ّن جيش االحتالل أعدم
أبو لطيفة بعد اعتقاله.
(العريب الجديد)2015/07/27،

 2015/07/30أقر الكنيست اإلرسائييل ،يف آخر يوم لدورته الصيفية،
بالقراءتني الثانية والثالثة ،قانون فرض التغذية القرسية عىل األرسى
املرضبني عن الطعام ،لكرس إرضابهم ،ومنع الرتويج اإلعالمي الناجم
عن إرضاب األرسى ،كام حصل يف حالة األسري ،خرض عدنان .وقد
ص ّدق عىل القانون  46عض ًوا يف الكنيست ،يف حني عارضه .40
ويسمح القانون الجديد لسلطات االحتالل ،بعد الحصول عىل إذن
رغم عنهم ،بحجة
من املحكمة ،بتغذية األرسى املرضبني عن الطعام ً
الحفاظ عىل حياتهم ،ومنع األرضار الناجمة عن اإلرضاب .وجاء إقرار
منسجم مع ترشيعات عنرصية تصعيدية ،ملواجهة مختلف
القانون
ً
أنواع مقاومة االحتالل ،إذ أقر الكنيست أيضً ا قانون تشديد العقوبة
املفروضة عىل راشقي الجيش بالحجارة ،وتحديد عقوبة بالسجن
الفعيل لغاية  20عا ًما ،حتى دون الحاجة إىل إثبات وجود النية
املسبقة عند راشقي الحجارة.
(العريب الجديد)2015/07/30 ،
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رصح إبراهيم خريشة سفري فلسطني لدى األمم املتحدة
ّ 2015/08/1
بجنيف ،إ ّن وزير الخارجية رياض املاليك سيقدم شكوى ضد إرسائيل
عىل قيام املستوطنني بحرق عائلة دوابشة ،والذي يص ّنف يف القانون
كامل
الدويل جرمية ضد اإلنسانية .وأضاف أ ّن املاليك سيقدم ملفًا ً
إىل املدعي العام ملحكمة الجنايات الدولية يوم اإلثنني عن تفاصيل
جرمية دوما بنابلس ،واملطالبة بفتح تحقيق شامل ومحاسبة الفاعلني.
(وكالة معا)2015/08/1 ،

 2015/08/2أذن وزير الحرب اإلرسائييل موشيه يعالون ،باستخدام
االعتقال اإلداري ،ضد املتطرفني اليهود الذين أحرقوا الرضيع عيل
دوابشة البالغ من العمر  18شه ًرا ح ًيا الجمعة املايض ،بعدما أرضموا

النار يف منزل عائلته .وأعلن متحدث باسم وزارة الحرب اإلرسائيلية،
إنّه "يجب التعامل مع اإلرهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يت ّم
التعامل فيها مع اإلرهاب العريب ،مبا يف ذلك أساليب االستجواب
املالمئة واالعتقال اإلداري" .وبحسب القانون اإلرسائييل املوروث من
االنتداب الربيطاين ،ميكن اعتقال مشتبه فيه لستة أشهر من دون
توجيه تهمة إليه ،مبوجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفرتة غري
محددة زمنيًا من جانب السلطات العسكرية.
(السفري)2015/08/2 ،

 2015/08/2دانت جامعة الدول العربية إقرار الكنيست (الربملان
اإلرسائييل) ،قانون "اإلطعام القرسي" للمعتقلني الفلسطينيني
املرضبني عن الطعام يف السجون اإلرسائيلية.
(العريب الجديد)2015/08/2 ،

 2015/08/8أطلقت حركة حامس صاروخًا عىل جنوب النقب .ور ّد
الجيش اإلرسائييل بغارة عىل أحد مواقع حركة حامس يف القطاع.
وأصدر الجيش اإلرسائييل بيانًا يؤكد أ ّن الصاروخ الذي أطلق من
قطاع غزة سقط من دون وقوع إصابات .كام أكّد مسؤولون أمنيون
يف حركة "حامس" إ ّن "الجيش اإلرسائييل رد خالل ساعات عىل عملية
إطالق الصاروخني بغارة عىل موقع تدريب لكتائب عز الدين القسام
قرب مخيم الربيج لالجئني يف وسط قطاع غزة".
(الحياة)2015/08/8 ،

 2015/08/10أفرجت السلطات اإلرسائيلية عن عدد من املستوطنني
املتطرفني ،اعتقلوا يف الضفة الغربية املحتلة .لكن السلطات
أي شخص عىل صلة مبارشة بالهجوم.
اإلرسائيلية مل تقبض بعد عىل ّ
وألقي القبض عىل سبعة من املتشددين يف مداهامت قامت بها
السلطات اإلرسائيلية داخل مناطق استيطانية يف الضفة الغربية
املحتلة .كام وضعت إرسائيل ثالثة يهود رهن االعتقال اإلداري
منذ حادث إحراق منزل عائلة دوابشة يف دوما قرب نابلس .وكان
الهجوم عىل املنزل مشاب ًها العتداءات سابقة قام بها املتطرفون ر ًدا
عىل إجراءات اتخذتها الحكومة اإلرسائيلية ضد املستوطنات غري
املرخص لها يف الضفة الغربية .وترى الواليات املتحدة والدول الكربى
املستوطنات غري القانونية مبوجب القانون الدويل عقبة رئيسة أمام
التوصل إىل سالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
ّ
(يب .يب .يس)2015/08/10 ،

 2015/08/11كشف بيان صادر عن املركز اإلعالمي لشؤون القدس
واألقىص عن نية الحكومة اإلرسائيلية ،طرح مناقصة لبناء كنيس
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يهودي ،قرب املسجد األقىص .وأشار البيان ،أ ّن الخرائط التي حصل
عليها املركز تبني أ ّن الحكومة اإلرسائيلية ستطرح قريبًا مناقصة لبناء
كنيس "جوهرة إرسائيل" .وأضاف املصدر أ ّن الحكومة اإلرسائيلية،
"أمتّت إجراءات املصادقة عىل ميزانية البناء واملخططات ذات الصلة
يتبق سوى اإلعالن عن املناقصة ،للبدء
من قبل الجهات املعن ّية ،ومل َّ
يف تنفيذ املرشوع".
(الغد)2015/08/11 ،

 2015/08/16أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية سعيها السيايس
والدبلومايس تحت عنوان "إسقاط االعتقال اإلداري" ،ومطالبة
املجتمع الدويل بالضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية لوقف عدوانها
املتواصل عىل حقوق األرسى يف السجون اإلرسائيلية ،ورضورة توفري
حامية دولية لهم.
(العريب الجديد)2015/08/16 ،

 2015/08/17أعلن إسامعيل هنية نائب رئيس املكتب السيايس
لحركة حامس ،خالل احتفال الحركة بتخريج مخيامت صيفية ،أ ّن
كل
حركته لن تقيم دولة يف قطاع غزة ،وأنّها تعمل عىل تحرير ّ
فلسطني وإقامة الدولة عليها وعاصمتها القدس ،ر ًدا عىل االتهامات
التي تو ّجهها حركة فتح والرئيس محمود عباس لحركته ،بأنّها
والكل
تسعى إىل إقامة تهدئة مع إرسائيل يف غزة بعي ًدا عن الضفة ّ
الفلسطيني متهي ًدا لفصلها عن باقي الوطن .وأكّد هنية يف كلمته
إ ّن حامس لن تقبل "بدولة عىل  %2اسمها غزة عىل أرض فلسطني،
كل فلسطني لنا ،وبوصلتنا ثابتة نحو القدس" .وتشهد
ففلسطني ّ
الحركة استعدادات كبرية عىل مستوى القيادة يف قطاع غزة ،لخروج
وفد رفيع إىل مرص من معرب رفح ،للمشاركة يف اجتامع موسع لقيادة
الحركة يف الداخل والخارج ،لبحث عدة ملفات ،منها مناقشة أفكار
"التهدئة طويلة األمد" مع إرسائيل بشكل موسع.
(القدس العريب)2015/08/17 ،

 2015/08/19أعلن جيفري فيلتامن نائب األمني العام لألمم املتحدة
للشؤون السياسية أثناء اجتامع ملجلس األمن الدويل الخاص بالوضع
يف الرشق األوسط ،أ ّن تسوية الرصاع يف الرشق األوسط تتطلب تغيري
تل أبيب سياستها إزاء فلسطني .وقال النائب إ ّن "عرشين عا ًما من
املفاوضات التي مل تتكلل بنجاح ولدت عدم الثقة ،بل واجتثت آمال
الناس .يف هذه األجواء يجب إعادة الثقة قبل الرجوع إىل املفاوضات
الواقعية" .وأشار فيلتامن إىل رضورة العمل الشامل من أجل التغيري
التام للسري السلبي الجاري ،والبدء يف إنشاء "سبيل واضح وإيجايب
نحو السالم" .ويرى فيلتامن أنّه يتعني عىل إرسائيل إجراء "تغريات

ملموسة يف سياستها من أجل السامح بتطور االقتصاد واألمن
والسيادة الفلسطينية" ،وأ ّما بالنسبة إىل فلسطني ،فأكّد فيلتامن
توصلها إىل وحدة الصف ،وأ ّن "سلطة رشعية يجب أن متثّل
رضورة ّ
فلسطني بأرسها ،وجميع الفلسطينيني".
(روسيا اليوم)2015/08/19 ،

 2015/08/20أعلن األسري محمد عالن قراره بفكإرضابه املفتوح عن
الطعام ،والذي استمر  64يو ًما ،احتجا ًجا عىل اعتقاله اإلداري .وذلك
بعد إعالن املحكمةالعليا اإلرسائيلية تعليق اعتقاله اإلداري.
(العريب الجديد)2015/08/20 ،

 2015/08/22دعت بلقيس جراح ،املستشارة الرئيسة يف برنامج
العدالة الدولية ،مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية إىل النظر
بعناية يف عمليات الهدم غري القانونية اإلرسائيلية ،كجزء من الفحص
األويل يف الجرائم الخطرية التي ارتُكبت يف فلسطني أو انطالقًا
منها .وجاء هذا الترصيح بعد هدم الجيش اإلرسائييل بصورة غري
مرشوعة ما ال يقل عن  39مبنى يف املجتمعات البدوية الفلسطينية
يف الضفة الغربية يومي  17و 18آب  /أغسطس  .2015وأسفرت
طفل .تستهدف
شخصا بال مأوى ،بينهم ً 80
عمليات الهدم عن ً 126
خطة الحكومة اإلرسائيلية "إعادة التوطني" القرسي لـ  7000بدوي
من  4تجمعات حيث جرى الهدم .ويع ّد هذا التدمري للممتلكات
الفلسطينية الخاصة وإعادة التوطني القرسي للفلسطينيني انتهاكًا
واض ًحا اللتزامات إرسائيل بحقوق اإلنسان وقوانني االحتالل .وتحظر
اتفاقية جنيف الرابعة عىل سلطة االحتالل تدمري املمتلكات الخاصة
أو إعادة التوطني القرسي للسكان املحميني.
(هيومن رايتس ووتش)2015/08/22 ،

 2015/08/26أصدر الجيش اإلرسائييل بيانًا يفيد بأنّه و ّجه رضبة
جوية ملنشأة تابعة لحركة حامس يف غزة ،واستهدف الجيش منشأة
لتصنيع األسلحة تابعة لحامس وسط قطاع غزة ر ًدا عىل إطالق
أي جهة
صــاروخ عىل حدود إرسائيل مع قطاع غزة .ومل تعلن ّ
أي تقارير
فلسطينية بعد مسؤوليتها عن إطالق الصاروخ ،كام مل ترد ّ
فورية من القطاع عن وقوع إصابات أو خسائر باألرواح يف القصف
اإلرسائييل .وأضاف البيان أ ّن هذا الحادث هو الثامن من حوادث
إطالق الصواريخ من غزة منذ مطلع عام .2015
(يب .يب .يس)2015/08/27 ،

 2015/08/28حذّر مسؤولون وناشطون سياسيون يف الضفة الغربية من
إجراءات إرسائيلية تهدف إىل تعميق فصل الفلسطينيني عن املستوطنني
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يف استعامل الطرق العامة ،وذلك بذريعة حامية املستوطنني .ويرجع
الحديث يف إرسائيل إىل الرتكيز عىل رضورة تطبيق ممنهج لنظام فصل
عنرصي شامل يتيح للمستوطنني استعامل الطرق بشكل منفرد من
خالل شبكة طرق تضمن سيطرتهم عىل قرابة  60يف املئة من مساحة
الضفة .وخصصت  1400كيلومرت من الشوارع يف الضفة الغربية وبشكل
حرصي للمستوطنني ،وحظر استخدامها عىل الفلسطينيني ،وبذلك تجرب
إرسائيل الفلسطينيني عىل سلوك طرق بديلة أطول وأضيق ،والتحكم
يف حركة الفلسطينيني عىل الطرق من خالل  34حاج ًزا عسكريًا تضيق
عليهم من خاللها وتح ّول مسارات طرقهم.
(روسيا اليوم)2015/08/28 ،

 2015/08/29قالت هيئة شؤون األرسى واملحررين إ ّن خمسة أرسى
فلسطينيني يف سجن النقب الصحراوي ،يواصلون إرضابهم املفتوح
عن الطعام ،لليوم التاسع عىل التوايل ،احتجا ًجا عىل اعتقالهم اإلداري.
وأضافت الهيئة أ ّن األرسى املرضبني أمهلوا إدارة سجون االحتالل،

حتى األول من شهر سبتمرب املقبل ،للرد عىل مطالبهم بإنهاء االعتقال
االداري .ونقل عن األسري املرضب نضال أبو عكر ،واملعتقل إداريًا منذ
شهر حزيران  /يونيو  ،2014ما مفاده بأنّه وبقية األرسى املرضبني
يقاطعون محاكم االعتقال اإلداري بوصفها "صورية وغري عادلة".
وطالب بدعم خطواتهم وفضح سياسة االعتقال اإلداري واملحاكامت
الصورية التي تجري بحقهم.
(فلسطني أونالين)2015/08/29 ،

 2015/08/30و ّجهت محكمة دينية يهودية ،مك ّونة من  71حاخا ًما،
وامتدا ًدا للمحكمة الدينية العليا التي أدارت شؤون اليهود يف حقبات
تاريخية ،رسالة إىل البابا فرنسيس ،بابا الفاتيكان باالعتذار عن
اعرتافه بالدولة الفلسطينية خالل أسبوعني ،وإال ستت ّم مقاضاته أمام
هذه املحكمة يف العرشين من الشهر املقبل ،وإن مل يحرض فستت ّم
محاكمته غيابيًا.
(الدستور)2015/08/30،

