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محليًا وعربيًا  :المتعلقة بالشأن الفلسطيني ،يسعى لتغطية كافة األحداث والتطورات اليومية
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 اليوميات الفلسطينية
 2014 يوما/ أيار

 1/5/2014، الخميس
 ستحافظ دومًا على مساواة كاملة في الحقوق الفردية  إسرائيلدولة "إن  امين نتنياهوبني قال

سن قانون أساسي  وذكر أنه ينوي ."والمدنية لجميع المواطنين، يهودًا وغير يهود على حد سواء
الدولة القومية للشعب اليهودي على الصعيد باعتبارها  "إسرائيل"في الكنيست يضمن مكانة 

 .1القانوني

  قطاع  إلىسيرت الحكومة في رام هللا قافلة جديدة من األدوية والمواد المخبرية والمستلزمات الطبية
غزة، وقال رئيس الحكومة في رام هللا رامي الحمد هللا مخاطبًا أهل غزة: "لستم وحدكم في مواجهة 

 . 2معاناتكم" نهاءإالحصار وتداعياته، فنحن معكم وشعبنا بأكمله خلفكم، وسنبقى موحدين حتى 
  ذكرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن قطاع غزة أن أعداد العمال العاطلين من العمل بسبب

ألفًا ضمن فئة العمال في قطاع  330ألف عامل من أصل  170ظروف الحصار وصلت إلى 
 .3غزة

  قى سيب"موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حال األجهزة األمنية قال
إلى حين تشكيل الحكومة التي سيتم تشكيلها  ،في الضفة الغربية وقطاع غزة "على ما هو عليه

 .4بعد إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية

  الذكرى السنوية بلغ عشية  "إسرائيل"إن عدد سكان اإلسرائيلي قال المكتب المركزي لإلحصاء
 العام الماضيعن ف أن عدد السكان ارتفع وأضا ،نسمة 8,180,000 نحو لتأسيس "إسرائيل"

مع العلم أن هذا اإلحصاء  بعدد مواٍز تقريبًا لليهود والعرب. %2ألف شخص، أو  157( 2013)
 .5يضيف فلسطينيي شرق القدس وأبناء الجوالن السوري

 فترة"ي جون كيري أن الوقت قد حان لكي تأخذ الواليات المتحدة مريكوزير الخارجية األ قال 
 .6والفلسطينيين بعد تعثر المحادثات "إسرائيل"في محادثات السالم بين  "قفتو 

 2/5/2014، الجمعة

  قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، خالل خطبة الجمعة، إّن حركة حماس
نهاء االنقسام، محذرًا من وجود جهات خارجية وداخلية  ستمضي في طريق المصالحة الوطنية وا 

قلي  .7مية تحاول إفشالهاوا 
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  خمسةلى انضمت إ فلسطينإن علن الناطق باسم المفوضية العليا لألمم المتحدة روبرت كولفيل أ 
ن ، اإلنسانحقوق ب متعلقةات لألمم المتحدة ياتفاق لغاء ا  هي ضد التعذيب، و االتفاقات  هذهوا 

 .8المعوقين، وحقوق الطفلنواع التمييز ضد المرأة، ولحماية حقوق ألغاء جميع ا  التمييز العرقي، و 

 عطائي شيليش أّن الفصائل الفلسطينية سرائيلي قائد كتيبة الهندسة القتالية في الجيش اإل ذكر
وأّن ذلك مؤشر  ،تطور عملياتها العسكرية داخل أنفاق أنشأتها في عدد من مدن الضفة الغربّية

 .9"إسرائيل"على استعداداتها لخوض حرب مع 

  يين منذ سرائيلي إحصائية رسمية حول عدد قتلى الجنود اإلسرائيلمي اإلنشر مكتب األمن القو
 .10جندياً  23,169 وأظهرت اإلحصائية أن عدد القتلى من العسكريين بلغ نحو احتالل فلسطين،

 رفضت بموجبه  ية الرئيسة هذا األسبوع تصويتاً مريكأجرت منظمة تضم الجماعات اليهودية األ
مما أشاع حالة من اإلحباط لدى  ؛لليبرالية االنضمام إلى عضويتهاا "ستريت "جيمحاولة جماعة 

ومؤيدة لحل الدولتين الفلسطينية  ،ومؤيدة للسالم ،سرائيلالجماعة التي تصف نفسها بأنها مؤيدة إل
  .11يةسرائيلواإل

 3/5/2014السبت، 

 إسرائيل""لن نعترف بـ سي في حركة حماس موسى أبو مرزوق إن حركتهقال عضو المكتب السيا 
موقف حماس قد " نأذكر و ، وستبقى وفية لحق العودة لالجئين وللتحرير "،الرباعية"وال بشروط 

عتذار حركته بًا عدم ا غلّ ، مُ "اتخذ بالمشاركة في كل االنتخابات إال الرئاسة لم يتم اتخاذ قرار فيها
 .12عن خوض أي انتخابات

  إن معدل دخل  ة النائب جمال الخضريالشعبية لرفع الحصار عن قطاع غز رئيس اللجنة قال
 .13"إسرائيل"من معدل نظيره في  %3الفرد في غزة يصل إلى 

 يائير لبيد، إن التصريحات التي نسبت إليه  "يش عتيد"ي، رئيس حزب سرائيلقال وزير المالية اإل
 ،بأنه ال يستبعد إجراء مفاوضات مع حماس في يوم ما "وول ستريت جورنال"من قبل صحيفة 

قد تم  "،إرهابية"التي كانت تعد  ،ى غرار المفاوضات التي جرت مع منظمة التحريرعل
 .14تحريفها

 ن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس لن إي السابق شاؤول موفاز سرائيلقال وزير الدفاع اإل
 .15يرةيصمد، وسينهار بسرعة كب

 ة )تدفيع الثمن(، ولكن يمكن وضع حد لظاهر ": األسبق شبتاي شافيت "الموساد"رئيس جهاز  قال
 .16"دولة قانون ال تقوم بفرض القوانين بما فيه الكفاية إسرائيل
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  دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا، في ختام دورته الثانية عشرة، إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير عبر
يفرز قيادة تمثل إرادة ومطالب "تشكيل مجلس وطني فلسطيني منتخب في الداخل والخارج 

رسالة إلى الدول العربية وكافة األطراف المعنية بالشأن الفلسطيني  المؤتمر. ووّجه "أكملهالشعب ب
عامًة والدول المضيفة لالجئين خاصًة، دعاهم من خاللها إلى إحسان معاملة الفلسطينيين لديها 

 .17وتخفيف معاناتهم ورفع الجور عنهم

  د السالم واالتصاالت والمفاوضات تصبح ن كل جهو إ عبد هللا النسور األردني الوزراءرئيس قال
 .18إذا لم تدعمها الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمثل ضمير الشعب الفلسطيني عبثاً 

  الداخلية اللبنانية أصدرت إن في بيان صحفي،  "،العمل من أجل فلسطينيي سورية"مجموعة قال
لسلطات السورية المعنية بوقف وأوعزت إلى ا ،قرارًا يمنع دخول الفلسطيني السوري إلى لبنان

لبنان ألصحاب الهوية الفلسطينية السورية، وضرورة طلب موافقة  إلىإعطاء تصاريح السفر 
 .19مسبقة من األمن العام اللبناني قبل منح التصريح

 4/5/2014، األحد

  انون في سن ق عاقد العزم على المضي قدماً  أنهي بنيامين نتنياهو، سرائيلرئيس الوزراء اإلأكد
 .20"دولة يهودية"على أنها  "إسرائيل"جديد يصنف 

  ن ترتيبات إدارية الفلسطيني في قطاع غزة عبد السالم صيام، إ أمين عام مجلس الوزراءقال
تجري لعودة ثالثة آالف عنصر من األجهزة األمنية التابعة لرام هللا للعمل باألجهزة األمنية في 

 .21غزة على ما هو عليه في الفترة االنتقالية غزة، مع بقاء الوضع األمني في قطاع

  ،في محاولة أخرى لتطبيق مبادرة  سوريةإلى  تحرير توجهمنظمة الأن وفدًا من أعلن زكريا اآلغا
 .22، عن الصراع السوري الدائر هناكمخيم اليرموك تحييد المخيمات الفلسطينية، خصوصاً 

 5/5/2014الشرق األوسط، لندن، 
  ن حركته نجحت في الجمع بين المقاومة والعمل إ كة حماس حسن يوسفقال القيادي في حر

عبر تنفيذ برنامجها الذي استطاع حماية تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية، وتوفير "السياسي، 
 .23"متطلبات الحياة الكريمة له

 قال مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن أعداد األسرى 
ي في ارتفاع مستمر، حيث ارتفع عددهم مع نهاية سرائيلوالمعتقلين في سجون االحتالل اإل

 .24منهم هم من سكان الضفة الغربية %84.5وأن  معتقاًل، 5,100 إلى 2014نيسان/ أبريل 
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  أقدمت جماعات إرهابية يهودية على انتهاك حرمة مقبرة القسام وتلطيخ أضرحتها وضريح
تدفيع "عت بـقّ  وُ  ،الدين القسام في بلد الشيخ قضاء حيفا بشعارات عنصرية المجاهد الراحل عز

 .25رسمة نجمة داوودبو  "الثمن

 تبين أنها  ،تعمل لصالح الموساد متهماً  12شبكة تجسس مكونة من  كشفت المخابرات المصرية
ر كانوا يجمعون معلومات عن األوضاع في مص، و 2014مارس  /آذار 25تعمل في البالد منذ 

منها خالل فترة االنتخابات الرئاسية وتوصيلها أواًل بأول إلى مخابرات عدد من الدول األجنبية، 
 .26"يةمريكية واألسرائيلاإل"

  142زاد بنسبة  إسرائيل إلىأن عدد المهاجرين من األوكرانيين اليهود  "الوكالة اليهودية"أعلنت% 
2013ارنة مع الفترة نفسها من العام األولى من السنة الحالية مق األربعةخالل األشهر 

27. 

 5/5/2014اإلثنين، 

 في كتب السياسي لحركة حماس خال مشعلاجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الم ،
استعادة الوحدة الفلسطينية وتكريس األجواء "، وأكدا على ضرورة "الدوحة"العاصمة القطرية 
 .28"اإليجابية للمصالحة

 لوزراء الفلسطيني للشؤون االقتصادية محمد مصطفى أن الحكومة ال تستطيع أكد نائب رئيس ا
 .29ألف فرصة عمل خالل السنوات العشر المقبلة 30 إلى 20توفير أكثر من 

 ي الذي يطلق عليه سرائيلنشرت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو يحاكي النشيد الوطني اإل
 .30اللغة العبرية، مع رسوم كرتونيةي بسرائيلتضمن رسالة للمجتمع اإل "األمل"

  الحياة مقاومة وصمود وتحد  إنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي
 أنالمصالحة مع حركة حماس أكد الطيراوي  وبخصوصي وليست مفاوضات، سرائيللالحتالل اإل

 .31فتحل اً عدو  تحماس خصم سياسي وليس

  يين سرائيل، خالل مراسم تخليد ذكرى الجنود اإليلي بنيامين نتنياهوراء اإلسرائأعلن رئيس الوز
"إسرائيل" مشابها ي وشجاعة جنوده لكان مصير سرائيلالذين قتلوا في الحروب، أنه لوال الجيش اإل

 .32لمصير سورية

 ن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منع قبل ثالث سنوات إشيمون بيريز  قال الرئيس اإلسرائيلي
بعد مفاوضات سرية  محمود عباسليه مع الرئيس الفلسطيني إيع على اتفاق توصل التوق

 . 33تنسيق مع نتنياهوالاستغرقت تسعة أ شهر، ب
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 المقدسة واألردن، رفضه لدعوات  األراضيبطريرك القدس وسائر  ،أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث
 .34اإلسرائيليالمسيحيين بالجيش  الفلسطينيينتجنيد 

 فيه، الفتوى التي صدرت عن العلماء المشاركين" الطريق إلى القدس"مؤتمر ل اميتان الخأكد البي 
 :ك في القدس الشريف للفئات اآلتيةال حرج في زيارة المسجد األقصى المبار " :والتي تنص على

للفلسطينيين أينما كانوا في فلسطين أو خارجها مهما كانت جنسياتهم، وللمسلمين من حملة 
ومن هذه الضوابط أال يترتب على ذلك  .دان خارج العالم اإلسالمي، ضمن ضوابطجنسيات بل

تطبيع مع االحتالل يترتب عليه ضرر بالقضية الفلسطينية، وأن تحقق الزيارة الدعم والعون 
للفلسطينيين دون المحتلين، ومن هنا نؤكد على وجوب كون البيع والشراء والتعامل والمبيت 

طينيين والمقادسة دون غيرهم، وأن يدخل الزائر ضمن األفواج السياحية والتنقل لصالح الفلس
الفلسطينية أو األردنية بعيدًا عن برامج المحتل، ويفضل أن يكون مسار رحلة األقصى ضمن 
رحالت العمرة والحج قدر اإلمكان وبشكل جماعي مؤثر يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة ويدعم 

 .35بهدف حماية األقصى والمقدسات" سي تحديدًا، وسياسياً االقتصاد الفلسطيني والمقد

 6/5/2014الثالثاء، 

  لم  "إسرائيل"قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن باب مفاوضات السالم مع
نه   .36من السابق ألوانه الحديث عن ذلكيغلق وا 

 أمر بوقف  لية بنيامين نتنياهورئيس الحكومة اإلسرائيّن قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إ
، قبيل قبل ثالث سنوات االتصاالت التي أجراها مع رئيس السلطة الفلسطينّية محمود عّباس

عباس وافق إلى أن  ،في حديث للقناة اإلسرائيلية الثانية بيريز، ، وأشارالتوّصل التفاق تاريخيّ 
، مقابل الموافقة على قيام دولة قضية الالجئينحل دولة يهودية، و  "إسرائيلـ"االعتراف بعلى 

 .37فلسطينية

 في االنتخابات الفلسطينية  حماسفيجدور ليبرمان فوز حركة أي سرائيلرجح وزير الخارجية اإل
 .38القادمة

 ية يوسي كوهين رسائل احتجاج سرائيلبعث المستشار لألمن القومي في مكتب رئيس الحكومة اإل
لى عدد من الدول ال غربية، اتهم فيها السلطة الفلسطينية بأنها خدعت وزير إلى البيت األبيض وا 

 .39"إسرائيل"ية جون كيري بكل ما يتصل بجدية نواياها في المفاوضات مع مريكالخارجية األ

  ل شبه كامل من المصلينبشك تهفرغأو  ي المسجد األقصىسرائيلاالحتالل اإلقوات  تحاصر ،
 .40هيدنسقيامهم بتو  جهة باب المغاربة من المسجد مستوطناً  60م نحو ااقتحبالتزامن مع 
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  في مسيرة توجهت إلى قرية لوبية الفلسطينية  48شارك أكثر من عشرة آالف من فلسطينيي
 .41على النكبة عاماً  66المهجرة في قضاء طبريا رافعين األعالم الفلسطينية بمناسبة مرور 

  لى تأمين كافة الحدود إنه سيعمل ع مصرقال المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة
موقفكم من القضية  ما تحملوه تجاه حماس ال يؤثر على" قائاًل: لمصريينا خاطبالمصرية، و 

عاصمتها إال عندما نرى دولة فلسطينية  إسرائيللن يزور "أشار إلى أنه الفلسطينية"، و 
  .42["القدس]

  طبيعي مذكرة تفاهم لبيع ي للغاز السرائيلالشركات المالكة لحق استغالل حقل تمار اإلوقعت
بأنه أول  االقتصادية اإلسرائيلية االتفاق "كالكاليست"وصفت صحيفة و  ،لمصرالغاز الطبيعي 

 مليار دوالر، بواقع نحو 20وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ قد لبيع الغاز اإلسرائيلي لمصر، ع
 .43مليار دوالر سنوياً  1.3

 البضائع  تستخدم في التهريب نفقاً  13تدمير ب حبمدينة رف الثانيالمصري قوات الجيش  قامت
 .44نفقاً  1,633تم تدميره  ، ليصبح إجمالي مالقطاع غزة

 أن يكون في  "واجباته"ن من إالبطريرك الماروني اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  قال
، إسرائيل"أي عالقة مع  ليس لديّ ": قائالً  وتابع ،لدى زيارته مدينة القدس الفاتيكان استقبال بابا

أال تريدون الحفاظ على أرضنا تنا نحن المسيحيين قبل كل الناس... القدس مدين" شدد على أنو 
المقدسة وعدم تهويدها؟ أال تريدون دعم القضية الفلسطينية؟ نحن سنذهب لنقول هذه أرضنا 

 .45"والقدس مدينتنا. فكفى مزايدات. هذا عيب

  مليون يورو لصالح دفعات رواتب ومخصصات  16.4يقرب من  بما األوروبيأسهم االتحاد
ألف موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في  70أبريل إلى ما يقرب من  /التقاعد لشهر نيسان

 .46الضفة الغربية وقطاع غزة

 سورية قادمين من الفلسطينيين الالحكومة اللبنانية بمنع دخول  اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش
سورية، وتعريضهم لـ"خطر فلسطينيًا على العودة إلى  36أكثر من  و"إجبار""بشكل تعسفي"، 

 .47جسيم"

 7/5/2014األربعاء، 

 اإلخوة األشقاء في مصر، بإلزام "إسماعيل هنية  دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة
يذ المطالب ية لتنفسرائيلوأن يتم الضغط على السلطات اإل ،بتنفيذ ما وعدت به، سابقاً  إسرائيل

 .48"المشروعة لألسرى المضربين عن الطعام
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 عقب لقاء جمعه برئيس جهاز  ،رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى سورية ،قال زكريا اآلغا
، الفلسطينيين األمن السوري العام علي مملوك، بأنه تم التركيز على تأمين الحماية لالجئين

 .49حين إلى مخيماتهموتسوية أوضاع المعتقلين، وعودة الناز 

 فلسطين، ودعمها  العرب إلى زيارة دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في رام هللا رامي الحمد هللا
 .50ماديًا ومعنوياً 

 إنه سيدعو لجنة الدستور لالنعقاد في " :قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
، بهدف االنتهاء من صياغة دستور أقرب وقت ممكن بمشاركة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

 .51"دولة فلسطين

  ًبالمساعدة في تأمين اإلفراج عن  ،لألردن خاصاً  قدم مدير المخابرات الفلسطيني ماجد فرج عرضا
 . 52السفير المختطف األردني المختطف في ليبيا فواز العيطان

  اثنين مع االحتالل حكم اإلعدام بحق متخابرين  في غزةنفذت وزارة الداخلية واألمن الوطني
 . 53عدة لهما اً الصهيوني بعد توجيه المحكمة العسكرية تهم

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن حكومة التوافق الوطني لن
عمار غزة أبرزها إعادة ا  ،مهام ستلها و  ،شهرأ ستةتكون مدتها سيكون لها أي برنامج سياسي، و 

نهاء الحصار نهاء ملف المة إلى تهيئة األجواء لالنتخابات، ف، باإلضاوا  صالحة المجتمعية وا 
 .54والحريات العامة

 ات مجلس الطلبة في انتخابفي  مقعداً  23على  )حركة فتح( كتلة الشهيد ياسر عرفات تحصل
، وحصل القطب مقعداً  20على  (حركة حماس)، في حين حصلت كتلة الوفاء جامعة بير زيت
 (الجبهة الديمقراطية)مقاعد، وكتلة الوحدة الطالبية  سبعةعلى  (جبهة الشعبيةل)ا الطالبي التقدمي
 .55على مقعد واحد

  الذين ساروا مع أعالم " 1948جية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان فلسطيني وزير الخار وصف
فلسطينية مطالبين بعدم التخّلي عن حق العودة هم جزء من طابور خامس يسعى لتدمير دولة 

 .56ل"إسرائي

  أن المشاريع اإلنشائية المتوقفة جراء  عن اتحاد المقاولين الفلسطينيينأظهر تقرير رسمي صادر
مليون  800حو نإدخال مواد البناء إلى في قطاع غزة تبلغ قيمتها اإلجمالية  "إسرائيل"منع 
 .57دوالر
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 اس، التي تقوم قال األمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى إنه يتعين على حركة حم
بعملية مصالحة مع السلطة الفلسطينية، أن تقبل بالمبادرة العربية، وباالعتراف بوجود 

 . 58"إسرائيل"

  عن قلقه الشديد من التقارير الواردة بشأن قيام  "المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان"أعرب
مشيرة إلى ترحيل اضيها، السلطات اللبنانية بمنع الالجئين الفلسطينيين في سورية من دخول أر 

جبارهم على العودة إلى سورية اً نحو ثالثين الجئ  .59كانوا قدموا إلى لبنان هربًا من الموت، وا 

 إيرز"بإدخال صحيفة القدس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون  سمحت سلطات االحتالل" ،
  .200760سنة وذلك للمرة األولى منذ االنقسام الفلسطيني في 

 8/5/2014الخميس، 

 شدد على أن ذلك و بالبناء االستيطاني في الضفة الغربية،  أنديكي مارتن مريكندد المبعوث األ
المسؤولية  السلطة الفلسطينيةنديك أل حمّ كما . "كدولة يهودية "إسرائيليمس بشكل خطير بفكرة 

 .61دثات السالم"محا"عن انهيار 

 ة تلفزيونية، التأكيد على مسؤولية "إسرائيل" جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مقابل
عن تعثر عملية السالم؛ بسبب عدم التزامها بإطالق سراح الفوج الرابع من األسرى القدامى، 
وعدم التزامها بوقف االستيطان. وحث عباس الدول العربية على االلتزام بتوفير شبكة األمان 

حكومة التكنوقراط يعني ليس من فتح وال المالي. وقال إن المصالحة تمت على أساس تشكيل 
 .62حماس والجبهة

 في تقريرها السنوي أنها سجلت ارتفاعًا في شكاوى التعذيب  أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
في منها  150، شكوى 497نها تلقت إوقالت الهيئة  ؛2013سنة في السجون الفلسطينية في 

 2012سنة ًا بأن عدد الشكاوى المماثلة التي تلقتها في علمقطاع غزة، في  347والضفة الغربية 
 .63شكوى 294بلغت 

  ي تزّود مؤخرًا سرائيلن سالح البحرية اإلأ رونياإللكت يديعوت أحرونوتصحيفة كشف موقع
وقالت اإلسرائيلية، الصناعات الجوية  إنتاجمن  "أدير"بأجهزة رادار متطورة جدًا من طراز 

 .64" الروسيةياخونت"ستشكل ردًا ناجعًا على صواريخ  جهزةاألمصادر عسكرية إن هذه 

  تناول  مطوالً  روني بن يشاي تحليال وتقريراً  " أحرونوتيديعوت "نشر المحلل العسكري لصحيفة
لطريقة التعامل مع الحرب ي ونظرته سرائيلفيه التغيرات البنيوية التي طرأت على سالح الجو اإل

 .65وسيقصر زمن الحرب القادمة ،لجو سيدمر آالف األهداف يومياً سالح امشيرًا إلى أن  القادمة،
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  اقتحمت المسجد قوات االحتالل ن أسلوان في تقريره الشهري  –رصد مركز معلومات وادي حلوة
 1,300ن م أكثرم ااقتحكما رصد  ،2014 أبريل /نيسانشهر األقصى ثالث مرات خالل 

 .66للمسجد من المخابرات وأفرادٍ  مستوطنٍ 

 ن المجمع أ، باألراضي المقدسة األب عيسى مصلح في األرثوذكسيةالناطق باسم الكنيسة  صرح
ب جبرائيل نداف األ األرثوذكسجردا كاهن كنيسة الروم  األرثوذكسيةالمقدس والمحكمة الكنسية 

ي والعمل سرائيلن الكهنوت يتعارض مع الدعوة لتجنيد المسيحيين بالجيش اإلأل ،من صالحياته
 .67ةبالسياس

  وجهت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا رسالة إلى برلمانيين أوروبيين وسياسيين في
ي الذين سرائيلالعالم طالبتهم فيها بالتدخل السريع إلنقاذ حياة المعتقلين اإلداريين لدى االحتالل اإل

 .68[23/4/2014 ]في يوماً  14عن الطعام منذ  مفتوحاً  بدأوا إضراباً 

  أنال يمكن ": ة لعملية السالم في الشرق األوسطوني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدوليتقال 
 .69المفاوضات وتقويتها ودعمها" مر ضروري إلنجاحأنعارض عملية المصالحة الفلسطينية ألنها 

  إنه سوف يقطع يد كل من يسعى للعبث بأمن  حمدين صباحي المصري المرشح الرئاسيقال
عندما تمس في حديث لفضائية "سي بي سي": "حماس  ، وقالحركة حماس مصر، بمن فيهم

 .70قطع يد من يمس أمن مصر"أمن مصر فليس لها مني إال أن أ

  على نائب  ةيإسرائيلمحاوالت تجسس  عنيتحدث  اً نشر موقع مجلة نيوزويك األسبوعية تقرير
1998 سنةفي  ـ"إسرائيل"زيارته ل خاللي األسبق آل غور مريكالرئيس األ

71. 

 9/5/2014الجمعة، 

 ىحماس والحكومة لن تتخل حركةإسماعيل هنية، إن  في قطاع غزة قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
 .72عن األسرى أو تتركهم وحدهم في معركة األمعاء الخاوية

 ن المصالحة مع حماس تمت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مقابلة تلفزيونية، إ قال
تشكيل حكومة التكنوقراط، يعني ليس من فتح وال حماس والجبهة، هي حكومة من على أساس "

وتعترف بالشرعية الدولية  ،إسرائيلوتعترف ب ،المستقلين والتكنوقراط وهذه الحكومة تنبذ العنف
ألنها ليست  إسرائيلليس مطلوبًا من حماس أن تعترف ب"وقال إنه  ."وتؤمن بالمقاومة الشعبية

 .73ا معارضة"نسبة لنهي بال ،حكومة

 التي تنظم  "2005اتفاقية "عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن  ،موسى أبو مرزوق قال
 .74"قديمة وغير صالحة للعمل"عمل معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة 
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  مة الفلسطينية إلى تفعيل فصائل المقاو  الجهاد اإلسالمي،القيادي في حركة  ،حمد المدللأدعا
 .75يةسرائيللمبادلتهم باألسرى الفلسطينيين في السجون اإل "يينسرائيلخطف الجنود اإليات "عمل

 ي موشيه يعالون إرجاء المناورة السنوية للجبهة الداخلية المعروفة سرائيلقرر وزير الدفاع اإل
 سبب العجز الذي تعانيب، خالل شهر حزيران/ يونيوإجراؤها  المقررالتي كان  "،نقطة تحول"بـ

 .76منه موازنة الجيش

  باراك الواليات المتحدة لدعم المرشح الرئاسي في مصر عبد الفتاح السيسي خالل  إيهوددعا
 فات معه إلى ما بعد توليه السلطة،المرحلة الحالية وعدم انتقاده بشكل علني، وتأجيل أي اختال

وأخرج حسنى  ،مرسيواعتقل الرئيس محمد  المصري، نه شعر بالفرح بعد أن تدخل الجيشقال إو 
 .77مبارك من السجن

  التي تستهدف العرب وممتلكاتهم والمقدسات اإلسالمية  "تدفيع الثمن"ارتفعت جرائم عصابة
إلى أنه الفترة الواقعة ما بين الثاني نشرته صحيفة "هآرتس" ويشير تقرير  .%200والمسيحية، إلى 

جريمة  61ريمة عنصرية، مقابل ج 61من نيسان/ أبريل وحتى الخامس من أيار/ مايو نفذ 
 .201478سنة مماثلة نفذت خالل الشهور الثالثة األولى من 

 لنكسر الصمت... ولننتصر ألسرى "، حملة الشباب اإلعالميين الفلسطينيين أطلقت مجموعة من
مواقع شبكات التواصل االجتماعي،  لغات على عشر، بأكثر من "الحرية.. ولنسقط الملف السري

 .79"مي وملح"، بتغريدة "تويتر"لة عبر موقع الحم وبدأت

  أن المرشح النتخابات الرئاسة المصرية عبد  ،في تقرير ،يسرائيلاإلخباري اإل "واال"كشف موقع
 .ادة األجهزة األمنية اإلسرائيليةعلى إجراء اتصاالت مع كبار ق الفتاح السيسي يحافظ شخصياً 

قادة األجهزة األمنية المصرية بتعزيز التعاون  اً إلى أن السيسي أمر مؤخر النظر  ولفت التقرير
 .80يينسرائيلوالتنسيق مع نظرائهم اإل

  مقالة، المعارض كمال اللبواني  "االئتالف الوطني السوري"كتب العضو في الهيئة السياسية في
جل إلحاق أمن  "إسرائيل"نه يجب التحالف مع أ، اعتبر فيها نشرت في موقع "ديلي بيست"

يجاد منطقة عازلةالهزيمة ب  .81النظام السوري وا 

 على في بيان ،حث المقرر الخاص لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية ريتشارد فولك ،
ي الطويل وعملية سرائيلاالنضمام إلى حركة التضامن العالمية المتنامية لمقاومة االحتالل اإل"

التضامن العالمية مع الفلسطيني يجب تعزيز حركة "وقال في بيانه إنه  ."ضم فلسطين الزاحفة
التي تشمل مبادرة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات فيما يتعلق بالشركات التي 

 .82"عن أشكال أخرى من المقاومة غير العنيفة تستفيد من المستوطنات، فضالً 
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 10/5/2014السبت، 

  نديك الجانبين أسالم مارتن لي لعملية امريكردًا على تحميل المبعوث األ ،صائب عريقاتقال
العالم أجمع يدرك أن الفشل يقع على عاتق "ي مسؤولية فشل المفاوضات إن سرائيلالفلسطيني واإل
وفرض اإلمالءات واالعتداءات  ،ية التي استمرت في سياسة االستيطانسرائيلالحكومة اإل

 .83"والحقائق على األرض

  اليهود المسؤولين عن هجمات عنصرية عاموس عوز المتطرفين اإلسرائيلي  الكاتبوصف
 .84"النازيين الجدد"تستهدف المسيحيين والمسلمين بـ

  دعا التحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين إلى تدويل قضية األسرى لتصل إلى مسامع
 .85السياسيين والبرلمانيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمحبين للعدل والسالم

 مبنى فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري من  237ية هدمت سرائيلطات اإلقال مكتب أوتشا إن السل
وذلك بمقابل قة المصنفة )ج( في الضفة الغربية، والباقي في المنط ،القدسشرقي في  27بينها 

 .86ابأكمله 2013سنة مبنى طوال  663

 .11/5/2014األحد، 

 على مشروع قانون مثير للجدل،  "معنية بشؤون التشريع في "إسرائيلصادقت اللجنة الوزارية ال
 .87يينإسرائيلكبيرة أمام اإلفراج عن معتقلين فلسطينيين أدينوا بقتل  يضع قيوداً 

  وصف وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع مشروع قانون حظر
أن  ورأى، "يالعنصر "ية بـسرائيلالعفو عن األسرى المحكومين بالسجن المؤبد في السجون اإل

 .88ربة جديدة وتقويضًا لجهود السالمالقانون الجديد يمثل ض
 ليص عدد المتخابرين مع االحتالل، كشفت وزارة الداخلية في الحكومة في غزة عن قدرتها في تق

 .89في جمع المعلومات "إسرائيل"وكشفت عن عدة شبكات تجسس، وأجهزة ومعدات تستخدمها 

  آن األوان لنا كفلسطينيين أن "في حركة حماس أسامة حمدان: قال مسؤول العالقات الدولية
 .90"نستعيد مشروعنا الوطني األصيل المتمثل في مشروع التحرير والعودة

  الحكومة المقبلة ستكون حكومة مهمات "صالح البردويل على أن  حماسشدَّد القيادي في حركة
يناط الشأن السياسي بمنظمة "، بينما "فقط، ولن تحمل أي برنامج سياسي في أي إطار كان

 .91"من أجل تحقيق التوافق الوطني ،التحرير، في ظل قرار بإعادة تشكيلها من جديد
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  كشف األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والمسؤول عن المفاوضات حول المصالحة
السورية، بعد  عهدة الدولةفي مجيد أن قضية مخيم اليرموك باتت في مخيم اليرموك خالد عبد ال

 .92رفض مجموعات مسلحة مساعي الجهات الفلسطينية إلنهاء أزمة المخيم

  القيود المفروضة "طالب مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس السلطات اللبنانية بالتخفيف من
 .93"على الالجئ الفلسطيني السوري ومراعاة القوانين الدولية في معاملة الالجئين

 الرئيس المصري  ة فتح أسامة القواسمي إن رفع أعضاء حماس لصورقال المتحدث باسم حرك
مرسي في مسيرة دعم األسرى الفلسطينيين بمدينة الخليل إساءة لقضية األسرى،  المعزول محمد

ساءة كبيرة  واستفزاز لمشاعر المواطنين المتضامنين مع األسرى من كافة التيارات الوطنية، وا 
 .94للشعب الفلسطيني

 يعد خطة للسنوات العشر و إن المجلس اإلقليمي لغور األردن  "الجيروزاليم بوست" قالت صحيفة
 .95دف إلى زيادة سكانه بثالثة أضعافالمقبلة ته

  دارة مصلحة السجون أنهما أحبطا خطة شارك فيها عدد من اإلسرائيلي الشاباك جهاز ادعى وا 
كما عملوا على سطينيين، "إسرائيل" لمبادلته بأسرى فلاألسرى الفلسطينيين لخطف جندي 

 .96الحصول على مصادر لتمويلها، فأجروا اتصاالت مع حركة حماس في قطاع غزة

 في حوار لقناة سكاي نيوز عربية  ،عبد الفتاح السيسي ةالمصري المرشح النتخابات الرئاسة قال
 .97ذلك إذا تطلب األمر "إسرائيل"تعديل اتفاقية السالم مع سيطالب ب ، إنهالفضائية

 12/5/2014إلثنين، ا

 ية مريكقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الواليات المتحدة األ
في  23/4/2014المصالحة الفلسطينية منذ اللحظة األولى لتوقيع اتفاقها في  "حاولت إفشال"

 .98محاولة إلبقاء الشعب الفلسطيني في دائرة االنقسام

 الفيس "في صفحته على موقع لمكتب السياسي لحركة حماس، عضو اموسى أبو مرزوق  كتب
بها  هددحمدين صباحي التي  ةالمصري ةرئاسالنتخابات اللمرشح ا على خلفية تصريحات، "بوك

الصديق حمدين صباحي كان بوسعه أن ال يكون مع فريق مكسري أرجل وأيدي " :حركة حماس
 .99"وعظام الفلسطينيين

 تسعى إلى أن تكون "حركته  ة في حركة حماس أسامة حمدان على أنلدوليأكد مسؤول العالقات ا
 .100تبار لمشروع المقاومة والتحرير"المصالحة الفلسطينية دائمة ومستقرة، وأن تعيد االع
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 بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية مقربين منه أن  سرائيلي شيمون بيريزأبلغ الرئيس اإل
في محاولة إلقامة ديكتاتورية وأنه لن يكون راضيًا حتى يكون  يخطط لتقليص صالحيات الرئيس"

 .101"حاكمًا مطلقاً 

 تأجيل طرح قانون منع العفو عن أسرى المؤبدات على الكنيست لعدة أشهر بعد اعتراض حزب مّ ت 
 .102عليه "هناك مستقبل" يش عتيد

 م يحصل على ميزانية بوقف تدريبات القوات البرية وقوات سالح الجو ما ل يسرائيلهدد الجيش اإل
يديعوت "صحيفة أشارت . و مليون دوالر أمريكي[ 579]نحو  مليار شيكل 2إضافية بقيمة 

جندي نظامي،  ألفضمن فصل نحو تتأن الجيش قام بإجراءات تقشف ملموسة، و إلى  أحرونوت"
جندي نظامي خالل عام، وأنه تم وقف أحد األسراب الجوية  4,500في إطار مخطط لفصل 

 .103ألوية مدرعة وكتيبتي مدفعية وكتيبتين لوجستيتين ستةو 

 قرار غير معلن يتم تداوله في أروقة  من "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" حذرت
األمن اللبناني يقضي بتوقيف كل من لم يجدد إقامته ورقيًا من الالجئين الفلسطينيين السوريين 

 . 104العام المسموح بهحتى الذين لم تتجاوز مدة إقامتهم في لبنان 

  كشفت معطيات نشرها ناشطون فلسطينيون في مخيمات الالجئين الفلسطينيين بسورية النقاب عن
الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ بداية األحداث قبل  188أن 

 .105نحو ثالث سنوات

  نحو قد بلغ 1948عام ضي المحتلة في األراتشير المعطيات اإلحصائية أن عدد الفلسطينيين 
مليون  11.8بحوالي  2013 سنةفي حين قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية ، مليون نسمة 1.4

1948مرة منذ أحداث نكبة  8.4نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 
106 . 

  مواقف حماس أفقدتها التعاطف  إن تاح السيسيعبد الفالمرشح النتخابات الرئاسة المصرية قال
إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية سيتواصل  النظر ولفتمن جانب الشعب المصري، 

إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق السالم  اً الل دعم السلطة الفلسطينية، مشير وسيستمر من خ
لمبادرة المنطقة من خالل قبولها بافي بشكل طبيعي  "إسرائيل"وأن تعيش  ،في المنطقة

 .107العربية

  قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن الحكومة اللبنانية اتخذت مؤخرًا عدة قرارات من
مين إلى لبنان أو المقيمين القاد سوريةتضييق الخناق على الالجئين الفلسطينيين من "شأنها 
ات قامت بها ، وأضاف األورومتوسطي في بيان صدر عنه أن طواقمه وثقت عدة انتهاكفيها"

 .108لبنانيةالسلطات ال
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 13/5/2014الثالثاء، 

 ةالفلسطينيالسلطة ذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أنه إذا تمسك رئيس ح 
سيتوجب علينا أن نحاسبه على كل "محمود عباس باتفاق المصالحة مع حركة حماس فإنه 

 .109"صاروخ يطلق من قطاع غزة على إسرائيل

  بشأن تشكيل مجلس إدارة وكالة األنباء  قراراً  ية محمود عباسفلسطينال السلطةرئيس أصدر
 .110، برئاسة علي حسين(وفا)والمعلومات الفلسطينية 

 عين مخيم اإلشكاالت األمنية المتكررة في  منير المقدح في لبنان رد قائد كتائب شهداء األقصى
أنها فقدت السيطرة  النظر إلى لسطينية، الفتاً تراجع دور حركة فتح في المخيمات الفى لإالحلوة 

على وجوب إعادة ترتيب  األوسط"،الشرق "في تصريح لـ ،وشدد المقدح. %80بنسبة فاقت الـ 
 .111وضع فتح كمرجعية داخل عين الحلوة

  ن وزارته تعتزم البناء في كل أريئيل أوري أ اإلسرائيليةفي حكومة  واإلسكانصّرح وزير البناء
 .112العبري اإلخباري "والال"ورد ذلك موقع لقدس، وذلك حسبما أكان في ام

 أولمرت إيهودي السابق سرائيلأصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكمها على رئيس الوزراء اإل
  بعد إدانته في ألف دوالر أمريكي(،  330يون شيكل )مبلغ مل، وتغريمه سنوات ستبالسجن الفعلي

 .113"هوليالند"ني العقاري قضية فساد في المشروع السك

 إسرائيل"جريمة ارتكبت في  365,137 ية أنسرائيلأظهر التقرير اإلحصائي السنوي للشرطة اإل" 
. وبّينت إحصاءات التقرير أن المعدل الوسطي لعدد الجرائم يوميًا هو ألف 2013 سنةخالل 

قال التقرير إن ونصف. و ما تنفذ محاولة قتل كل يوم جريمة، وأن شخصًا يقتل كل ثالثة أيام، في
مليار دوالر، وأن حجم األضرار  4.15 بلغ 2013حجم األضرار االقتصادية من عالم الجريمة في 

 .114مليار دوالر 61بلغ قرابة  2013وحتى العام  2001المتراكمة منذ العام 

 ةيقفأسرئيس  12حمل توقيع  في بيان ،أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في القدس ،
 .115في الجيش اإلسرائيلي فضهم لمحاوالت تجنيد الشباب المسيحيين في الداخل الفلسطينير 

  مليار دوالر منذ فرض  10قالت غرفة التجارة والصناعة في غزة إن خسائر القطاع الخاص بلغت
 .116حو ثمانية سنواتنالحصار الصهيوني على قطاع غزة، من 

  تسيبي ليفني الحصانة الدبلوماسية اإلسرائيلية  وزير العدلمنحت الحكومة البريطانية مؤخرًا
المؤقتة عشية زيارتها المتوقعة للعاصمة لندن خالل األسبوع الحالي، وذلك خشية إصدار 

 .117لليفني بشبهة ارتكاب جرائم حرب السلطات القضائية مذكرة اعتقال
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  فراج عن هذه ومع اإل .نيةيطفلسي إلى السلطة الأمريكمليون دوالر  30حّول البنك الدولي
متعدد المانحين لخطة اإلصالح والتنمية  االئتمانيالشريحة االئتمانية، سيكون الصندوق 

 .118ي للسلطةأمريكمليار دوالر  1.19 حونالفلسطينية قد صرف مبلغ 

 14/5/2014األربعاء، 

 ال بأس به  ة إن حركتي فتح وحماس قطعتا شوطاً رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هني قال
 .119تا على أعتاب تشكيل حكومة الوحدةامشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، وبفي 

 ،إنه للنكبة،  66في خطاب متلفز لمناسبة الذكرى الـ  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
نثبت، إعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا، دولة وف أثبتنا وس"على النكبة  عاماً  66بعد مرور 

برنامج الحكومة المقبلة  أكد عباس أنو  ."سيدة على أرضها بعاصمتها القدس الشرقية مستقلة
سيكون برنامجه السياسي واألمني لنزع الذرائع وتجنب فرض عقوبات اقتصادية، وتوفير متطلبات 
نهاء حصار غزة، والحفاظ على أمن المواطن، وتسهيل حركته، وتشجيع  الصمود، وا 

 .120االستثمار

 لف المصالحة بحركة فتح عزام األحمد إن مصر وعدت بفتح معبر رفح البري على قال مسؤول م
 . 121مصراعيه فور تشكيل حكومة التوافق

  ال مستقبل "نه إ"، نكبة فلسطين"لـ  66مناسبة الذكرى الـ بقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام
بي، وسيزول عند رسم لالحتالل على أرض فلسطين، فهو خط وهمي على خريطة الوطن العر 

 .122"مستقبل هذه األمة

  في عملية التسوية  قلق من الجمود السياسي"إنه زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال رئيس الو[
 أعتقد أن الوضع القائم ليس أمراً "وأضاف:  .إسرائيل"وتداعياته على  السلمية للقضية الفلسطينية[،

تالف وجهات أخرى لدراسة ئرات مع شركائي في االأجري مشاو  نا غير معني به.أ، و مرغوباً 
 .123"خطوات بديلة، ألنني ال أعتقد أن الوضع القائم جيد، فأنا ال أريد دولة ثنائية القومية

  أفاد مدير دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، أن نحو
ي، منذ النكبة عام سرائيلقبل االحتالل اإلتعرضوا لالعتقال من "من الفلسطينيين  20%

1948"124. 
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 15/5/2014الخميس، 

 وأقيمت مسيرات ومهرجانات في  للنكبة، 66والشتات الذكرى الـ  الضفة وغزةفي  يونأحيا الفلسطين
ثانية عند منتصف  66التجمعات السكانية المختلفة، وُأطلقت صافرات الحداد من المساجد لمدة 

66نوات النكبة الـ النهار لتمثل س
125. 

  قال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة، إّن لجنة عربية برئاسة مصر ستتولى
اإلشراف على إعادة بناء األجهزة األمنية في قطاع غزة والضفة الغربية بعد تشكيل حكومة 

 .126التوافق الوطني

  دة تدرس بجدية وقف التنسيق األمني ن القياأأعلن الناطق باسم األجهزة األمنية عدنان الضميري
 .127خالل تظاهرات ذكرى النكبة ي، عقب استشهاد شابينسرائيلمع الجانب اإل

 ن قرار مغادرة الحكومة جاء من موقع بارز في حركة حماس محمود الزهار أأكد القيادي ال
للقدس واألراضي نحو إنهاء االنقسام ألجل فلسطين، مؤكدًا بقاءهم أوفياء لفلسطين و  اً عياقتدار، س

 .128المحتلة والضفة الغربية والالجئين واألسرى وكافة الثوابت

 ننا أهو الرد اإلسرائيلي على إحياء يوم النكبة "ن إ :ي بنيامين نتنياهوسرائيلقال رئيس الوزراء اإل
سنواصل بناء دولتنا وعاصمتنا الموحدة القدس وسنواصل إقرار قانون الوطنية الذي يثبت بصورة 

 .129"دولة الشعب اليهودي إسرائيلة حقيقة كون قاطع

 يقضي بتجميد الحسبات البنكية والعقارات الخاصة بشركة ية قراراً سرائيلأصدرت المحكمة اإل 
لصالح  مليون دوالر أمريكي[ 110]نحو  مليون شيكل 380لضمان سداد ما قيمته  "كهرباء القدس"

رفعت قضية على الشركة للحجز على  إسرائيل"كهرباء "ية، حيث كانت سرائيلالشركة القطرية اإل
 .130مليون دوالر أمريكي[ 165]نحو  مليون شيكل 530ما قيمته 

  أن نسبة البطالة بين الشباب هي من بين أعلى النسب  الفلسطيني المركزي اإلحصاءأعلن جهاز
 .131%37ي ن الشباب الفلسطينتبلغ نسبة البطالة بي إذفي المنطقة، ال سيما بالنسبة للشابات، 

  هاشتاغ"، وسمًا "تويتر"و "فيسبوك"أطلق نشطاء فلسطينيون على مواقعي التواصل االجتماعي" 
 .132"للنكبة الفلسطينية 66#آباء_يموتون_وأبناء_ال_ينسون في الذكرى الـ"تحت اسم 

  قال بيير كرينبول المفوض العام لألونروا بأن الجئي فلسطين في سورية يواجهون صعوبات
 .133دجة النزاع المسلح الدائر في البالشديدة نتي
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 16/5/2014الجمعة، 

 السلطة رئيس تسيبي ليفني التقت  وزيرة العدل اإلسرائيلية أن ية الثانية،سرائيلالقناة اإل كشفت
شددت أمام "ونقلت القناة الثانية أن ليفني في العاصمة البريطانية لندن،  محمود عباس ةالفلسطيني

من الصعب للغاية استئناف المفاوضات بوجود حكومة وحدة مع حركة أبو مازن أنه سيكون 
 .134"حماس

 حكومة التوافق" إسماعيل هنية أن مشاورات تشكيل  في قطاع غزة أكد رئيس الوزراء الفلسطيني"
، مضيفًا أنه تم االتفاق بين حركتي حماس وفتح على إنشاء صندوق وطني تسير بشكل إيجابي

ي لتعويض أهالي ضحايا أحداث أمريكمليون دوالر  60-50غ للمصالحة المجتمعية بمبل
 .135االنقسام

  واعتباره عطلة رسمية  ،اليهودي "يوم الغفران"باالعتراف بعيد  مم المتحدةاأل "إسرائيل"طالبت
 .136سوة بأعياد المسيحيين والمسلمينأبالنسبة للمنظمة الدولية 

 المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة إن عدد  ريئيلأوري أ يسرائيلقال وزير اإلسكان اإل
2019بحلول عام  %50يمكن أن يزيد بنسبة 

137. 

 في بيان صحفي، بأن سلطات  "،جمعية الدراسات العربية"أفاد مركز أبحاث األراضي التابع لـ
مسكنًا ومنشأة فلسطينية خالل أشهر  567ي نّفذت عمليات هدم استهدفت سرائيلاالحتالل اإل

ألف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين  14ت التسعة، كما صادرت أكثر من المفاوضا
 .138وسّجلت بعضها رسميًا بأسماء شركات استيطانية يهودية

 17/5/2014السبت، 

  المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عن التوصل إلى تشكيلة حكومة  عضوكشف
وهي الورقة التي  ؛وفدي حركتي فتح وحماس في غزة الوفاق في المشاورات األخيرة التي تمت بين

 .139عزام األحمد للتشاور بشأنها مع الرئيس محمود عباس فتححملها رئيس وفد 

 ،وقعت السلطة الفلسطينية وفنزويال اتفاقات تعاون بين حكومتيهما في مجالي الطاقة والتمويل 
من وقود الديزل الخام للمساعدة  الً ألف برمي 240ويقضي االتفاق بأن تقدم فنزويال للفلسطينيين 

 .140في بناء االقتصاد المحلي

 أن حالة الركود  ،ماهر الطّباع، مدير العالقات العامة بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أكد
االقتصادي التي يعاني منها قطاع غزة المحاصر تعود في األساس إلى انخفاض الواردات من 
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في بعض  %60بشكل كبير يصل إلى  2014األول من عام البضائع والمساعدات خالل الثلث 
 .141األحيان

 أن الحكومة االنتقالية ستكون حكومة تكنوقراط  الزهار أكد القيادي في حركة حماس محمود
توافقية، قد يكون رئيسها الرئيس محمود عباس أو ال يكون، مبينًا بأن هذه الحكومة ليست حكومة 

نما حكومة مهنية أحد، وليست مخولة بالتفاوض على  أي قضية فلسطينية، فهي ليست سياسية، وا 
 .142مسيرة ألعمال الضفة والقطاع

 المصالحة خيار استراتيجي لكل الشعب "إن  :قال فايز أبو عيطة، المتحدث باسم حركة فتح
المصالحة شيء والمفاوضات شيء، لكن لو خيرنا سنختار ": قائالً  . وأضاف"الفلسطيني
 .143"المصالحة

  عباس لرئيس محمود ل "إسرائيل"إن تهديدات  ،في بيان ،حماسي برهوم الناطق باسم ز قال فو
تأكيد على أن السبب الرئيسي في شق الصف الفلسطيني "وتخييره بين المصالحة أو السالم 

ية، مريكي، ومن خلفه اإلدارة األسرائيلوتدمير الخيار الديمقراطي واالنقسام هو العدو اإل
 .144رة في الشأن الداخلي الفلسطيني"شوتدخالتهما المبا

 لى إالبطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي ، في بيان ،دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
لمدينتي القدس وعدم مرافقة البابا في زيارته زيارة األراضي الفلسطينية المحتلة، العدول عن قراره 

ن تكون بعيدة عن االستغالل السياسي لها، وعن لما قد ينجم عن الزيارة من نتائج لوبيت لحم، 
 .145التطبيع

  تكرس جهودها على تطوير صاروخ  "تاعاس"إن الصناعات العسكرية  موقع "والال" اإلسرائيليقال
 150ب أهداف على بعد ، قادر على ضر "صاروخ إكسترا"مستقبلي لسالح المدفعية، يطلق عليه 

 .146كيلومتراً 

 أجري قبيل مؤتمر ضباط أمن  ،ية خالل استطالعسرائيلحلية اإلأبدى ثلث ضباط المجالس الم
عدم استعدادهم لمواجهة أي حرب مقبلة على إحدى  ،المجالس المحلية في كلية بيت بيرل المنوي

أو في الجنوب مع قطاع  سوريةجبهات القتال على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان و 
 .147غزة

  في تقرير أصدرته عن األطفال في "فلسطين فرع –لدفاع عن األطفال الحركة العالمية ل"قالت ،
فلسطين، إن عدد حاالت عزل األطفال الفلسطينيين انفراديًا في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

وبينت أن ما  .[2013و 2012] ألغراض التحقيق معهم، شهد ارتفاعًا خالل العامين الماضيين
، أفاد فيها األطفال 2013 سنةالتي وثقتها الحركة في من حاالت األطفال  %21.4نسبته 
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المعتقلون في نظام االحتجاز العسكري اإلسرائيلي بأنهم وضعوا في الحبس االنفرادي كجزء من 
 .2012 سنةعن  %2عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 

مشفوعة بالقسم من إفادة  98ويشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن األطفال كانت جمعت 
2013 سنة، خالل عاماً  17و 12أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 

148. 

 18/5/2014األحد، 

  ًبالمصادقة على المخطط الهيكلي إلقامة  مرحلياً  أصدر المجلس القطري للتخطيط والبناء قرارا
سيؤدي إلى  القدس، األمر الذي يعلى أراضي قريتي العيسوية والطور في شرق "حديقة وطنية"

 .149دونم من أراضي القريتين 700مصادرة قرابة 

 بحبس عدد من أفراد قواتها األمنية على خلفية اعتداءاتهم  وزارة الداخلية في الحكومة بغزة قضت
القطاع  على متظاهرين وصحافيين بالضرب بالهراوات، عندما كانوا ينوون التظاهر قرب حدود

 .150فلسطين ، في ذكرى نكبةاألراضي المحتلةمع 

  الحكومة القادمة ستكون "قال أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن
اتفاق الحركتين "، منتقدًا "، ولن تعيش طويالً "الوفاق الوطني"وحماس تحت عنوان  فتححكومة 

 .151"على تأجيل موعد إجراء االنتخابات، بما يخالف اإلجماع الوطني

 من أكثر المناطق "ية، السلطة الفلسطينية، وعّدها سرائيلياهو رئيس الحكومة اإلهاجم بنيامين نتن
من يعّد إقامة دولة "إن  لنكبةل 66إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ  منتقداً  وقال ."معاداة للسامية

 .152"كارثة ال يريد السالم إسرائيل

 ن اقتراح ضم إ "،يت اليهوديالب"ورئيس حزب  ،يسرائيلوزير االقتصاد اإل ،قال نفتالي بينيت
 .153يسرائيلفي الرأي العام اإل يكتسب زخمًا كبيراً  "إسرائيل"الضفة الغربية إلى 

 وذلك في إطار  ،ية مناورة مشتركة للتصدي للصواريخمريكوالواليات المتحدة األ "إسرائيل" بدأت
 .154ة ضد الصواريخفحص نشاط منظومات الدفاع الفاعلل "، وذلكجنيفر كوبراـ"التمرين المسمى ب

 2غزة  -الجزائر"نائب رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار، إن قافلتي  ،قال عالء البطة" 
بعد عبر معبر رفح، الفتًا إلى أن األولى قطاع غزة  إلى، وصلتا "27أميال من االبتسامات "و

 .155آخرين أغلبيتهم من األردن 20متضامنًا والثانية قرابة  14تضم 

  مساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية،  ،حسين الريديأعلن اللواء
من أفراد عائلته تم رفعه  11أن قرار سحب الجنسية من القيادي في حركة حماس محمود الزهار و

 .156إلى مجلس الوزراء المصري للمصادقة عليه
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 ي اتفاقيات جنيف إلى التداعي دعا المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان األطراف المتعاقدة ف
االعتقال "لعقد اجتماع طارئ، لبحث أوضاع المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين تحت إطار 

الخامس والعشرين في إضرابهم  همي، بعد دخولهم يومسرائيلفي سجون االحتالل اإل "اإلداري
23/4/2014المفتوح عن الطعام الذي بدأ يوم 

157. 

 19/5/2014اإلثنين، 

  إتمامجل أتقديم أي تنازالت من  إنسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إقال 
 .158مكاسب تستحقها القضية الفلسطينيةالمصالحة 

  ًلسنة  12من قانون العقوبات رقم  98بقانون معدل للمادة  أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا
مضمون تعديل هذه المادة هو إلغاء  المستشار القانوني للرئيس، إن ،. وقال حسن العوري1960

 .159"قضايا الشرف"العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى 

  الجانب الفلسطيني "قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن
 .160"ية استعداده الستئناف المفاوضات بشروطمريكأبلغ اإلدارة األ

  لى انتفاضة إ ،للشؤون االقتصاديةالفلسطيني نائب رئيس الوزراء  ،مصطفىدعا محمد
 .161ية التي قال إنها تهدف لتدمير االقتصاد الفلسطينيسرائيلاإل اإلجراءاتلمواجهة  "اقتصادية"

 خالل لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة  عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ،محمود الزهار قال
 .162صاالت مستمرة مع أجهزة المخابرات المصرية ولم تنقطعمصر مباشر إن االت

 لن تشارك في  "الجهاد"ن اد اإلسالمي رمضان عبد هللا شلح إالجه قال األمين العام لحركة
سس سياسية وتنظيمية على أ"االنتخابات، لكنها مستعدة لدخول منظمة التحرير الفلسطينية 

الوضع  "سيفجر"النتخابات ببرنامجها السياسي وحذر من أن دخول كل من فتح وحماس ا جديدة"،
 .163الفلسطيني

 يعلى وزير  كبيراً  القائد السابق لجهاز المخابرات الفلسطيني، هجوماً  ،شن اللواء توفيق الطيراوي 
، وأبدى محمود عباس الخارجية رياض المالكي، واألوقاف محمود الهباش، المقربان من الرئيس

تي كشف أنه لم يتشاور حولها اسة حكومة التوافق الفلسطينية، الاعتراضه على تولي أبو مازن رئ
 .164فتح حركةمع 

  ن من مصلحة ا  ال يمكن تجاهل الفلسطينيين و إنه تسيبي ليفني وزير العدل اإلسرائيلية قالت
الذي  الحركة نحن في هاتنوعاة )حزب"حل سلمي للصراع. وتابعت  إلىالتوصل  "إسرائيل"
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، . الصراع يتواصل، ومن مصلحتنا حلهإسرائيلن أجل مصلحة تقوده(، سنواصل العمل م
 .165والتصرف كالنعامة ليس خيارنا"

 ي بيني غانتز عن وقف تدريبات قوات االحتياط سرائيلأعلن رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإل
الحالية، في خطوة تهدف على ما يبدو للضغط على الحكومة إللغاء تقليصات ميزانيات  للسنة
 .166األمن

 ية في القدس على رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر سرائيلحكمت محكمة الصلح اإل
دوالر بعد إدانته بعرقلة عمل  2,500الشيخ رائد صالح بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وتغريمه 

 .167طةالشر 
  حواره  منفي الجزء الثاني  ،المشير عبد الفتاح السيسي ة المصريةالرئاسالنتخابات قال المرشح

، إنه ليس هناك ما يمنع من تعديل اتفاقية كامب ديفيد إذا فضائيات "الحياة ودريم والنهار"مع 
 .168حتاجت مصر إلى تعديلهاا

 20/5/2014الثالثاء، 

  حماس خالد مشعل إن الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية قال رئيس المكتب السياسي لحركة
ن صفحة ، وأبل هي تعزيز ودعم لها ،يسرائيلعن خيار المقاومة ضد االحتالل اإل ليست بديالً 
ن لن يرضوا بحكم ذاتي وال دويلة وال وأضاف مشعل أن الفلسطينيي .قد طويت وانتهتاالنقسام 

حماس " أن ويح بالتوطين هنا أو هناك، مضيفاً وال تلمشاريع اقتصادية أو انتعاش اقتصادي 
 .169"ستكمل مسؤوليتها ولن يطول الزمن حتى نحرر أسرانا

  تسلم الحكم في قطاع غزة  في غزة إسماعيل هنية أن حركة حماسأكد رئيس الحكومة الفلسطينية
ات الوطنية طواعية من أجل الشعب الفلسطيني ووحدته، وليتفرغ شعبنا من ملف االنقسام للملف"

الكبيرة، في مقدمتها القدس واألسرى واألرض والعودة والحرية، ألن المشروع الوطني الفلسطيني 
 .170"اً ا لم ينجز ذلك يبقى المشروع معلقهو تحرير وعودة، وم

 ن المصالحة الفلسطينية قال صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات مع "إسرائيل"، إ
ال يمكن الحديث عن عملية سالم تقود إلى تحقيق مبدأ "نه ية عليا"، وأمثل "مصلحة فلسطينت

دون تحقيق المصالحة، على اعتبار الضفة الغربية، بما فيها القدس  1967الدولتين على حدود 
الشرقية وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ال يمكن تجزئتها، وال يمكن أن تكون دولة فلسطين في 

 .171"قطاع غزة
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 أن البترول الفنزويلي سيبدأ الفلسطينية في الضفة الغربية ض المالكي، وزير الخارجيةأعلن ريا ،
 .172ية خالل العام الجاريبالوصول إلى األراضي الفلسطين

  قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا إن السلطة الفلسطينية لم توقف عمليات
 .173اتفاق المصالحةمن رغم بال ،بيةفي الضفة الغر  "التعذيب"االعتقال السياسي و

  لى إزيارة رسمية  ،حرمضان عبد هللا شلّ  بقيادة ،الفلسطينية "اإلسالميالجهاد "اختتم وفد من حركة
جرى خاللها مناقشة تطورات المصالحة الفلسطينية وكيفية  ،القاهرة بدعوة من السلطات المصرية

 .174المحتلة ياألراضفي  وضاعتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطورات األ

  في مدينة أم الفحم  مؤتمرًا صحافياً  داخل الخط األخضر )الشمالية( اإلسالميةعقدت الحركة
، الشيخ وقال نائب رئيس الحركة .ة تنصت مزروعة في مكاتبهاعثرت على أجهز  هاكشفت فيها أن

وا بزرع أجهزة كمال خطيب، إن الحركة اكتشفت مؤخرًا أن تقنيي شركة بيزك لالتصاالت قام
 .175تنصت لصالح األجهزة األمنية

 وللمرة الثانية خالل الشهر الجاريفي سجون االحتالل اإلسرائيلي شرع األسرى الفلسطينيون ،، 
 27ن إداريًا المضربين منذ بخوض إضراب عن الطعام ليوم واحد تضامنًا مع زمالئهم المعتقلي

 .176يوماً 

 يظهر كيفية استشهاد  مصوراً  ، شريطاً فلسطين –فال نشرت الحركة العالمية للدفاع عن األط
( في عاماً  16( ومحمد محمود عودة أبو الظاهر )عاماً  17الطفلين نديم صيام نوارة )

عسكري في ال "عوفر"ي قرب سجن سرائيل، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإل15/5/2014
 .177بيتونيا، غرب رام هللا

  تدرك  "إسرائيلن قال فيها إتصريحات لعبد الفتاح السيسي،  يديعوت أحرونوتصحيفة أبرز موقع
 .178"عليها قبل المصريين أن عدم تواجد الجيش المصري في سيناء يشكل خطراً 

  مليون دوالر لدعم أولويات  40وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة
 .179اإلصالح االستراتيجية للسلطة الفلسطينية

  منظمات لحقوق اإلنسان، في توقيع بيان للتضامن مع الالجئين الفلسطينيين من  ثمانيشاركت
 .180"فوراً  سوريةالسلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل إلى "، وحضت سورية

  ًلمساعدة الفلسطينيين خلف  ،في القدس قانونياً  ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنها افتتحت مركزا
 . 181الجدار
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 ضابط كبير في جيش االحتالل اإلسرائيلي، إن التدريبات العسكرية التي يجريها جيش  قال
االحتالل في الضفة الغربية تعتبر وسيلة لتهجير سكان فلسطينيين من المنطقة والحد من البناء 

 .182الفلسطيني فيها بدون ترخيص

 21/5/2014األربعاء، 

  بتهمة القدح والذم  ،ن بالسجن لمدة عامينعلى محمد دحال حكماً  محكمة صلح رام هللاأصدرت
 .183تحقير مؤسسات الدولة الفلسطينيةو 

  جديداً  أحرونوت" كتاباً يديعوت "أصدر رونين بيرغمان، المحلل للشؤون االستراتيجية في صحيفة 
يكشف المؤلف النقاب عن وثيقة تقع في و  .إسرائيل السرّية الستعادة أسراها"عنوان معارك "تحت 

مرشد "وزعتها حركة حماس على المستويات الميدانية في كتائب القسام تحت عنوان صفحة،  18
ف ياها العاملة في مفصاًل عن عملية الخطف، وتبدو أّنها أعدت لخال اً وتضمنت شرح ؛"للمخَتط 

  .184الضفة الغربّية

 في لبنان علي بركة أن حماس وجميع القوى الفلسطينية مصممة على  أكد ممثل حركة حماس
الفتًا  ؛جاح المبادرة الموحدة لمنع أي اقتتال فلسطيني أو التورط في أي فتنة مذهبية في لبنانإن

في عين  األمنيةإلى أن هناك خطوات عملية لإلشراف على أمن المخيمات واعتماد الخطة النظر 
طالق قوة أمنية مشتركة من  ،الحلوة  .185عنصرًا ستشارك بها حماس 150وا 

  مسؤوليتها عن  ح لتنظيم لجان المقاومة الشعبية،صالح الدين، الجناح المسلأعلنت ألوية الناصر
 .186بآلية عسكرية احتاللية جنوبي قطاع غزة "عبوة ناسفة كبيرة الحجم"تفجير 

  إقالة وزير العدل اإلسرائيلية  كان ينوي بنيامين نتنياهوأن  " اإلسرائيليةمعاريفصحيفة "أفادت
عباس في  ي لندن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمودبسبب اجتماعها فتسيبي ليفني 

ليفين، حذراه من لكن وزير المالية يائير البيد، ورئيس االئتالف الحكومي باريف ، 16/5/2014
 .187انهيار االئتالف

 تفاصيل خطته البديلة للمفاوضات مع ي نفتالي بينيت سرائيلاستعرض وزير االقتصاد اإل
 "إسرائيل"لـ "C"طة تشمل هدم الجدار الفاصل وضم المناطق ، حيث قال إن الخالفلسطينيين

وتشمل ، سيتمتعون بحكم ذاتي A+Bأن سكان مناطق ، و والسماح لسكان الضفة بحرية التجول
ألف  700 ـية على قرابة السرائيلوعرض الجنسية اإل "C"خطة ضم مساحات واسعة من مناطق ال

 .188فلسطيني يقطنون فيها
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 ية ارتفعت بنسبة سرائيلية أن ميزانية أجهزة االستخبارات اإلسرائيللمالية اإلبينت معطيات وزارة ا
وبينت المعطيات مليار دوالر أمريكي[.  1.9]نحو مليار شيكل  6.63وبلغت  2013عام  10%

، بلغ "الموسادو"، "الشاباك"أن الميزانية الجارية لجهازي  "هآرتس"التي نشرت ملخصها صحيفة 
لى جانب هذا المبلغ أضيف مبلغ مشمليار دوالر أمريكي[ 1.85نحو ] مليار شيكل 6.48 روط ، وا 

  .189مليون دوالر أمريكي[ 45مليون شيكل ]نحو  156بالدخل بقيمة 

  نادي أن اللمصلحة سجون االحتالل، وأوضح  حول األسرى وفقاً  إحصائياتنشر نادي األسير
طفل أعمارهم ما بين  202، ودارياً إ 191م ، منهأسيراً  5,271 إلىأعداد األسرى الفلسطينيين وصل 

، ومن 377، ومن غزة 4,471أن أعداد األسرى من الضفة  إلى اإلحصائيةوتشير  ،عاماً  18و 14
 .190أسيراً  28( ومن خارج فلسطين 222) 48، ومن األراضي المحتلة عام 173القدس 

 جز الجاري ري، ارتفاع نسبة العأظهرت بيانات الثلث األول لميزانية السلطة الفلسطينية للعام الجا
وبلغ إجمالي صافي اإليرادات التي قامت الحكومة الفلسطينية بتحصيلها ماليين دوالر،  404إلى 

مليون دوالر(، مقابل نفقات جارية  983مليار شيكل ) 3.442خالل األربعة شهور الماضية، نحو 
 .191مليار دوالر( 1.387مليار شيكل ) 4.856بلغت 

  من  اً إن مصر أكبر دولة دفعت ثمنعبد الفتاح السيسي  ة المصريةلرئاستخابات انمرشح اقال
وأضاف و األفضل لحل القضية الفلسطينية، أجل فلسطين وهذا لن يتغير، كما أن هذا الوقت ه

أنه يشجع أي جهود تساعد على حل  ن تسعى إلى تصحيح أخطائها، موضحاً أنه على حماس أ
 .192لى الجميع إعطاء الفلسطينيين أماًل حقيقياً ويجب ع ،القضية الفلسطينية

 22/5/2014الخميس، 

  قر "رابطة علماء إسماعيل هنية، في كلمة له خالل افتتاح مرئيس الوزراء في قطاع غزة قال
رير األسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، هو أمانة في أعناق تح" إن :فلسطين" في غزة

سرائيلية، سرى اإلداريين المضربين عن الطعام في السجون اإلرسالة األ": قائالً  وأضافحماس"، 
 .193وصلت لـكتائب القسام"

  ،ول الملف الفلسطيني في منظمة ؤ في مصر، مساألسبق سفير فلسطين قال سعيد كمال
الحكومة الفلسطينية القادمة ليست حكومة إن  التضامن األفريقية األسيوية في حوار مع األهرام،

نما هي حكومة خبراء ليس لها عالقة بأي فصيل أي ائتالفية، وليست  حكومة وحدة وطنية، وا 
 ات التي وقعتهافاقيتالعلى ا كل شخص سيشارك في هذه الحكومة البد أن يكون موافقاً ، وأن كان

 .194منظمة التحرير مع "إسرائيل"
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  من قطاع أعده المركز الفلسطيني الستطالع الرأي أن غالبية من الضفة و أظهر استطالع للرأي
 غزة يعتقدون أن األسير مروان البرغوثي هو المرشح األكثر حظاً في االنتخابات الرئاسية المقبلة

 . 195في حالة اإلفراج عنه

 الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إذاعة محلية ناطقة باسمها، حملت افتتحت وزارة الداخلية ب
 .196اسم "إذاعة التحرير"

  لجنة تفعيل "ن هناك توجهًا مبدئيًا لعقد اجتماع لـعلي بركة إ في لبنان حماسقال ممثل حركة
ّذر ذلك حال تعفي برئاسة الرئيس محمود عباس في الكويت  "وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية

 .197عالن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدةفي القاهرة، تزامنًا مع إ 

  ن ال أحد يستطيع لتحرير فلسطين، إ يةجميل مزهر عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبقال
الجبهة ال تقبل إن "وقال مؤسسة لـ"الكل الوطني".  ن منظمة التحرير الفلسطينيةا  ، و الجبهةابتزاز 

الخضوع ألي ابتزاز أو ضغوط يمكن أن تنال منها أو من مواقفها وسياساتها المنحازة لعموم 
 .198"شعبنا وقضيته الوطنية

  نشر حول إصدار قرار من  ما" إن :اللجنة المركزية لحركة فتحمحمود العالول، عضو قال
بقطع العالقات مع الجبهة الشعبية، على خلفية مواقف الحركة السياسية أمر غير الرئيس "

 .199"صحيح، وننفيه بشكل قاطع

  مع  "خطوات أحادية الجانب" إنه يدرس اتخاذية بنيامين نتنياهو سرائيلرئيس الحكومة اإلقال
ملمحًا إلى  ؛"يسرائيلتضرب جذورًا عميقة في الشارع اإل"لفلسطينية بداعي أن هذه الفكرة السلطة ا

يين سرائيلاحتمال انسحاب جيش االحتالل من مناطق في الضفة الغربية، لكنه أشار إلى تحفظ اإل
 . 200"بعد أن تحّول قطاع غزة إلى حماستان"من ذلك 

 ق طال"إسرائيل" من إ يمنع اقتراح قانونب، "ركةحزب الح"قدم عضو الكنيست إلعاد شطيرن، من ت
إطالق سراح  ي مختطف، وأال يتم إطالقاً إسرائيلسراح أكثر من أسير واحد مقابل كل جندي 

 .201يينإسرائيلأسرى مقابل جثث جنود 

 األمم المتحدة للضغط على المحتلة  خ من الطائفة الدرزية في هضبة الجوالن السوريدعا مشاي
 .202حزيران / يونيو 3 فياح للدروز بالتصويت في االنتخابات الرئاسية السورية للسم "إسرائيل"

  ي أوشك على االنتهاء من تنفيذ سرائيلأن االحتالل اإل "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت
حفريات واسعة ومتشعبة أسفل منطقة باب المطهرة تتضمن عملية حفر وتفريغ ترابي واسع، حفر 

 .203أنفاق الجدار الغربي لألقصى بكةأنفاق ترتبط بش
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  12الذي كان قد ُعقد في  "،مذكرة بكركي.. مشروع وطن"صدر تقرير مفصل حول مؤتمر 
" في لبنان، تضمن توصيات الهيئة المدنية لدعم مذكرة بكركي الوطنية"بدعوة من  13/5/2014و

ب وُعنصري ال يَ  "إسرائيلوأكدت المقترحات على أن  .ومقترحات ن َكيان غاص  َتعاَيش َمع أي مكوّ 
ه  . 204"ديني مختل ف، وهَو َينمو من خ الل َشرَذَمة ُمحيط 

  ًكانوا عالقين بفضاء العبور في مطار  منحت السلطات التونسية تأشيرات دخول لثالثين فلسطينيا
قرطاج، بعد أن تعذر عليهم مواصلة سفرهم إلى مدينة بنغازي الليبية. وقال المتحدث باسم -تونس
، بالتنسيق مع سفارة طيلة شهر ئهمالداخلية التونسية إن سلطات بالده ستتكفل إيواوزارة 

 .205فلسطين

  إنها تعارض ما  ن والحريات )آي اتش اتش( التركيةوحقوق اإلنسا اإلنسانية اإلغاثةهيئة قالت
 جوم شنته وحدة خاصة على قافلة سفينةي وشيك بدفع تعويض عن هإسرائيلقالت إنه عرض 

قضائية مقابل إسقاط دعوى ، 2010مايو  /التي كانت متجهة إلى غزة في أيار ،مرمرة تمساعداال
 .206بسبب الهجوم على القافلة

 إسرائيل"ي على تمويل منظومات اعتراض الصواريخ التي تعمل مريكصادق مجلس النواب األ" 
 .207ليون دوالرم 600، وذلك بقيمة "3حيتس "و "العصا السحرية"و "القبة الحديدية"على تطويرها 

 23/5/2014الجمعة، 

 بموقف بابا الفاتيكان الذي رفض "غزة إسماعيل هنية قطاع رئيس الحكومة الفلسطينية في  أشاد
داعيًا المسيحيين في كل  ،سرائيلية"أن تكون زيارته المعتزمة إلى فلسطين المحتلة عبر األجواء اإل

والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لى إعادة النظر في العالقات مع االحتالل، العالم إ
 .208ومطالبه العادلة بالعودة واالستقالل

 المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن حكومة التوافق الوطني المقبلة  عضو قال
 .209ستعيد توحيد الوزارات بين كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة باستثناء وزارة الداخلية

 ية على قرار وزارة المالية يقضي بمنح إعفاء ضريبي سرائيللقضائي للحكومة اإلصادق المستشار ا
)ضريبة القيمة المضافة( لمن يشتري شقة سكنية جديدة يصل ثمنها حتى خمسمائة ألف دوالر، 

 .210يسرائيلشريطة أن يكون قد خدم في الجيش اإل

 اذ خطوات أحادية الجانب في ، إنها لن تسمح باتخة العدل اإلسرائيلية تسيبي ليفنيوزير  قالت
 .211الضفة الغربية، ما دامت تشغل منصب وزيرة والمسؤولة عن ملف المفاوضات
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  لبنان تمنع دخول الالجئين "أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا بعنوان
ورية، كما رصد تبعات القرارات اللبنانية بحق فلسطينيي س "الفلسطينيين السوريين والغطاء قانوني

  .212أشار التقرير إلى المشاكل التي تعترض فلسطينيي سورية في لبنان أثناء تجديدهم إلقاماتهم

 24/5/2014السبت، 

 إن اللجنة الحركةحركة فتح والناطق الرسمي باسم ل عضو اللجنة المركزية ،قال نبيل أبو ردينة ،
نفيذ ما تم االتفاق عليه بشأن المركزية تجدد تأكيدها على أن أي عودة للمفاوضات تتطلب ت

، وأن تركز المفاوضات في أشهرها الثالثة األولى على ىسر األإطالق سراح الدفعة الرابعة من 
قضية الحدود، مع وقف شامل وكامل لكافة األنشطة االستيطانية في جميع أراضي الدولة 

 .213الفلسطينية

 اومة المسّلحة هي الخيار الوحيد لتحرير المق"ن إ، الناطق باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة" قال
 .214"فلسطين، وعودة الالجئين إلى أراضيهم ومدنهم

 وأصيب  ،الجهاد اإلسالميمن سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة ن ان فلسطينيُقت ل ناشطا
 .215آخران في انفجار داخلي في موقع للتدريب العسكري في خان يونس جنوب قطاع غزة

 وأصيب شخص رابع بجروح خطيرة في إطالق نار في المتحف اليهودي وسط  قتل رجالن وامرأة
 .216وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية إن الهجوم ربما تكون وراءه دوافع معادية للسامية ،بروكسل

 25/5/2014األحد، 

  في الوجود واالزدهار  إسرائيلحق دولة "إنه يدعم  :بابا فرنسيس في كلمة له في بيت لحمالقال
، وفي الوقت ذاته قال إنه من المتعين أن يكون "ي سالم وأمن ضمن حدود دولية معترف بهاف

وبحقه في العيش بكرامة وبالتمتع في  ،اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في وطن ذي سيادة"هناك 
 .217"الحق في حرية التنقل

 فلسطين على إننا نعول في " :البابا فرنسيسفي مؤتمر صحفي مع  قال الرئيس محمود عباس
ونرحب بأي مبادرة قد تتخذونها أو تصدر عن  ،جهودكم ومساعيكم الخيرة إلحقاق حقوق شعبنا

 . 218"المقدسة األرضقداستكم لجعل السالم حقيقة في 

  خالل  عبر الفيديو كونفرنس من غزة، إسماعيل هنيةفي قطاع غزة رئيس الوزراء الفلسطيني قال
والتلفزيونات اإلسالمية بطهران، إنه ال بد من إيجاد  تاإلذاعامشاركته في مهرجان اتحاد 

استراتيجية إعالمية، ومراجعة المصطلحات في وجه حمالت التشويه التي تتعرض له القضية 



يوميات الفلسطينية ال ___________________________________________________________   

28 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                       

كما دعا اإلعالم للتركيز على المشتركات بين األمة وتحييد الصراعات وعدم  .الفلسطينية
 .219تأجيجها

 تب عناصر األجهزة رُ "إياد البزم إن  لفلسطينية في قطاع غزةا قال المتحدث باسم وزارة الداخلية
األمنية في الضفة وغزة ستبقى كما هي دون تغيير؛ ألن الموظفين نالوا الرتب وهم على رأس 

عن طريق لجنة أمنية مشكلة من عدة دول  إلى أن هذا الملف سيدرس الحقاً  ، مشيراً "عملهم
 .220عربية

  ما ذهبت 25/5/2014المركز الفلسطيني لإلعالم، نشره نفت حركة حماس، في بيان صحفي ،
إليه بعض وسائل اإلعالم من تحريف بعض ما تمَّ في لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد 

في  21/5مشعل مع مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان مساء األربعاء 
قحام وفبركة عبارات على  الدوحة، وأكدت الحركة، أن "ما نسب من مواقف على لسان مشعل وا 

، قد 22/5/2014وكالة أنباء فارس، طهران، وكانت  لسانه لم ترد في اللقاء وال أساس لها".
دور إيران في القضية  ،خالل لقاء مع عبد اللهيان وصفنشرت خبرًا ذكرت فيه أن مشعل قد 

 .221السورية بأنه بناء

  ،الجناح الشمالي، بقيادة الشيخ  - اإلسالميةخراج الحركة إب نه يجإقال رئيس بنيامين نتنياهو
 .222حركة كاخ اليمينية المتطرفة إخراجرائد صالح، خارج القانون، مثلما تم 

  ن حجم الخسائر المادية التي يتكّبدها االقتصاد فإ ،إسرائيل"بنك "معطيات الصادرة عن للوفقًا
حو مليار ونصف دوالر نسة مليارات شيكل )ي سنويًا جّراء حوادث السير تبلغ خمسرائيلاإل

 .223ي(أمريك

 نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن، أن العالقة  ،زكي بني أرشيد ذكر
وتطورات إيجابية  اً وتأخذ أبعاد اً كبير  اً األردن وحركة حماس، ستشهد انفراجالرسمية بين حكومة 

 .224في المرحلة المقبلة

 في  الراعي،الكاردينال بشارة البطريرك الماروني محمود عباس،  ة الفلسطينيةطلالس قلد رئيس
في الشرق  إن "السالموقال:  شكر الراعي الرئيس عباس،و  وسام نجمة القدس.مدينة بيت لحم 

السالم في فلسطين ينعم العالم كله به، والذي ال يريد  ن حلّ إيبدأ بالقضية الفلسطينية، ف األوسط
 .225األوسط"للشرق  الفلسطينية ال يريد سالماً  سالما للقضية

 ية اإلفراج عن جميع المعتقلين سرائيل، إنه ينبغي على السلطات اإلقالت منظمة العفو الدولية
دوليًا، ويحاكموا طبقًا  اإلداريين، ما لم توجه إليهم على وجه السرعة تهما جنائية معترفا بهاً 

 .226عايير الدولية للمحاكمة العادلة"للم
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  أنها نجحت، وألول مرة، في إيصال  "حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"أعلنت
اإلنسانية والغذائية إلى الالجئين الفلسطينيين في مخيمات درعا والالذقية، إضافة إلى المساعدات 

 .227موك في العاصمة دمشقالطرود الغذائية إلى مخيم الير إدخال المزيد من 

 26/5/2014اإلثنين، 

  ي األسبق، عاموس يدلين، إن رئيس الوزراء بنيامين سرائيلرئيس المخابرات العسكرية اإلقال
 .228من أجل السالممستعد للذهاب إلى مكة أو جدة غدًا نتنياهو 

  ية تضع العقبات أمام نشاطات سرائيلمحمود عباس إن الحكومة اإل طة الفلسطينيةلالس رئيسقال
 .229"الفيفا"خالف للقوانين الدولية وقوانين االتحاد الدولي لكرة القدم اتحاد الكرة الفلسطيني بشكل م

  إن إقامة في لقائهما في القدس لبابا الفاتيكان،  سرائيلي بنيامين نتنياهورئيس الوزراء اإلقال
" اإلرهاب الفلسطيني"إلى تفادي سقوط ضحايا كثيرة أخرى خطط  الجدار األمني أدى

 . 230الستهدافها

 المسيح "في لقائهما في القدس إن لبابا الفاتيكان، ي بنيامين نتنياهو، سرائيلوزراء اإلقال رئيس ال
. فرد نتنياهو "بل اآلرامية" فقاطعه البابا قائالً . "هذه األرض. كان يتحدث العبرية كان هنا.. على

 .231"لكنه كان على دراية بالعبرية ،كان يتحدث اآلرامية"بالقول 

 المزعوم، مكان المسجد األقصى  "الهيكل"حول بناء  "ندوة"ي ئيلسراعقدت في الكنيست اإل
 .232المبارك

 وهم: رئيس  ،يينإسرائيلربعة قادة عسكريين ة في إستانبول، أوامر اعتقال ضد أأصدرت محكم
مروم، ورئيس  إليعيزر، قائد سالح البحرية، أشكنازياألركان السابق للجيش اإلسرائيلي غابي 

سابق لشعبة االستخبارات في سالح السابق، عاموس يدلين، والرئيس الاالستخبارات العسكرية 
على خلفية الهجوم على سفينة مرمرة التي شاركت في أسطول رفع الحصار  ،الجو أفيشاي ليفين
صابة العشرات 10 قتلوالذي أسفر عن م ،2010عن قطاع غزة عام   .233من ركابها وا 

 إياد بن أمين مدني، المسلمين للتوجه إلى القدس دعا األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ،
 .234والصالة في المسجد األقصى إلثبات هويته اإلسالمية

 إلىوبعدها توجه  وقام بجولة في قبة الصخرة المشرفة.، األقصىبزيارة للمسجد  قام البابا فرنسيس 
إلحياء  منصب ياش فاديزار حيث خطوة غير مقررة بوقام "حائط المبكى" حيث صلى هناك، 

 .235نتنياهو وذلك بطلب من، سرائيليينذكرى القتلى اإل
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 27/5/2014الثالثاء، 

 على إعالن الحكومة الفلسطينية الجديدة،  ، إنه جرى االتفاق نهائياً حركتا فتح وحماس قالت
محمود عباس في رام هللا، على أن يرأسها رامي الحمد  طة الفلسطينيةلالس رئيسمن مقر وسيكون 

 .236هللا

 إسماعيل هنية، أن الخروج من الحكومة ال يعني  في قطاع غزة أكد رئيس الوزراء الفلسطيني
 .237عن المقاومة مغادرة الحكم، وأن المصالحة الفلسطينية ليست بديالً 

  رامي الحمد هللا إن الحكومة المقبلة ستكون في الضفة الغربية قال رئيس الوزراء الفلسطيني
وطني شامل لمعالجة كافة القضايا الناجمة عن االنقسام، ومواجهة  انتقالية ضمن برنامج وزاري

 . 238التحديات التي يعانيها أهلنا في قطاع غزة

  طالبت السلطة الفلسطينية بعقد جلسة طارئة لمجلس األمن، لبحث ملف األسرى الفلسطينيين
 .239ضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرالم

 ي حركة حماس أسامة حمدان أن عالقة حركته السياسية أكد مسؤول مكتب العالقات الخارجية ف
مع إيران قديمة وعميقة وأنها ستظل قائمة على قاعدة دعم طهران للقضية الفلسطينية ولحقوق 

 .240الشعب الفلسطيني

 ي قرارًا بالوقف الفوري لكافة الطلعات الجوية في السالح في أعقاب سرائيلأصدر سالح الجو اإل
 .241، باستثناء األنشطة التنفيذية في مدرسة الطيرانتعصف بالجيش األزمة المالية التي

 إسرائيلعلى إن " :يائير لبيد "يوجد مستقبل"يش عتيد رئيس حزب  اإلسرائيلي قال وزير المالية 
، أصبح غير مناسب لهذه الرئيس محمود عباساآلن البحث عن شريك جديد للسالم، إذ إن 

 .242تفاقية سالم معها"در على توقيع االمهمة، وهو غير قا

 في قلب  إسرائيل"كنيس جوهرة ـ"حجر األساس ل ريئيلأوري أ يسرائيلاإل اإلسكانوزير  وضع
 .243من المسجد األقصى 200القدس القديمة على بعد 

  إلجراء  "إسرائيل"قررت الحكومة الروسية توقيع مذكرة إقامة خط اتصال مشفَّر مباشر مع
 . 244بنيامين نتنياهو يسرائيلورئيس الوزراء اإل ديمير بوتينفال مكالمات بين الرئيس الروسي
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 28/5/2014األربعاء، 

  السالم اآلن"ناشطًا في حركة  150 خالل لقائه معمحمود عباس  السلطة الفلسطينية رئيسشدد" 
 ."التنسيق األمني مقدس، سواء اتفقنا أو اختلفنا )في المفاوضات(" على ية في رام هللاسرائيلاإل
 .245ى اتفاق سالم مع "إسرائيل"على أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل إل كدأو 

  حصار غزة فشل في كسر "إن  سطينية في قطاع غزة إسماعيل هنيةحكومة الفلالقال رئيس
رادة أبناء الشعب الفلسطيني الذين التفوا حول الحكومة ودعم ها بكل ما يملكون طوال و صمود وا 

 .246"األعوام الماضية

 مع ممثلي  خاصاً  اجتماعاً  في غزة موسى أبو مرزوق لسياسي لحركة حماسعقد عضو المكتب ا
وشارك في االجتماع  ،الفصائل الفلسطينية بهدف اطالعهم على نتائج مباحثات المصالحة

ممثلين عن الجبهة الشعبية، والجبهة الديموقراطية، والجهاد اإلسالمي، وعدد من فصائل منظمة 
 .247التحرير

 ة التي تم توحيد وهي المدين ،عاماً  47توحيد القدس قبل  تمّ "إنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ل قا
 . 248"هكذا كان األمر منذئذ وهكذا سيبقى األمر إلى األبد شطريها وأحيائها،

  الجنرال في االحتياط  )أمان(اإلسرائيلية كشف الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرّية
من أبرزها  ،النقاب عن اختراق الجهاز الذي كان يترأسه لعدد من الدول العربّية نيعاموس يدل

يران وليبيا وفلسطين وسورّية  .249مصر وتونس المغرب والعراق والسودان واليمن ولبنان وا 

 بما  آالف المستوطنين وأبناء المدارس الدينية اليهودية في مسيرة رقصات األعالم، ابتهاجاً  شارك
 .250لتوحيد شطري القدس 47الل الذكرى االحت يطلق عليه

 اعة والنشر والتوزيع للصحافة والطب "األيام"ي مقر مؤسسة سرائيلداهمت قوة من جيش االحتالل اإل
ية لن تسمح بطباعة سرائيلبأن السلطات اإل "األيام"بلغ قادة القوة إدارة مؤسسة وأ .في رام هللا

 "الرسالة"و "فلسطين"ة لثالث صحف هي في إشار  ؛"إسرائيل"وتوزيع صحف تحرض ضد 
 .251ا منذ توقيع اتفاق المصالحةبطباعته "األيام"التي تقوم مطابع  "االستقالل"و

  الرئيس السابق لشعبة  ،عاموس يدلين، من بينهم يةإسرائيلدعت نخب عسكرية وأكاديمية
البرفسور يورام و  ،ياالستخبارات العسكرية "أمان" ومدير "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيل

 ،وريون"جميتال، رئيس "مركز هيرتزوغ لدراسات الشرق األوسط والدبلوماسية" في جامعة "بن 
صناع القرار في  ،البرفسور إفرايم عنبار، مدير "مركز بيغن السادات للدراسات االستراتيجية"و 
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السيسي الفتاح عبد  رالمرشح النتخابات الرئاسة في مصتل أبيب إلى عدم الرهان على عهد 
 .252والتحوط لسيناريوهات مستقبلية أكثر سوءاً 

 تواصل عرقلتها المتعنتة للتوصل  "إسرائيلن إ قال األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي
 .253"للسالم العادل، فأصبحت بحق آخر معاقل االستعمار والعنصرية في العالم

  إسرائيل"كروز بأغلبية بسيطة على مقاطعة جامعة كاليفورنيا بمدينة سانتا صوت طلبة" 
ية الكبيرة الثانية التي تقرر مريكالجامعة األ بذلك تكون يهو شركات األمريكية المتعاملة معها. وال

كبرى الجامعات الكاثوليكية في  "ديبول"والشركات المتعاملة معها بعد جامعة  "إسرائيل"مقاطعة 
 .254الواليات المتحدة

 29/5/2014الخميس، 

 بتشـكيل حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد هللا ،السلطة الفلسطينية رئيس ،كلف محمود عباس 
رامي الحمد هللا من أجل تشكيل  في هذه الرسالة تم تكليف"وقال عباس عقب كتاب التكليف: 

 .255"له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة وأتمنىالحكومة االنتقالية الجديدة، 

  هنية أبناء الشعب الفلسطيني إلى إشعال  إسماعيل الفلسطيني في قطاع غزة الوزراءدعا رئيس
ثورة في وجه االحتالل الصهيوني نصرًة لألسرى المضربين عن الطعام الذين يدفعون ثمن كرامتنا 

 .256وعزتنا

 لوحيد فتحي حماد إن الطريق ا الفلسطيني في قطاع غزة قال وزير الداخلية واألمن الوطني
 . 257ير فلسطين هو المقاومةلتحر 

 عن اعتقاله أحد قادة حركة حماس وعضو مجلس الشورى العام في النقاب شاباك الجهاز  كشف
واألردن أثناء عودته من  قبل نحو شهر عند معبر الكرامة بين الضفة الغربية محمد طعمةالخارج 
لحركة اإلسالمية إن طعمة اعترف بأن حماس تستغل ا الشاباكوقال بيان صادر عن  .الخارج

داخل الخط األخضر بقيادة الشيخ رائد صالح من أجل نقل أموال لصالح مشاريع تخص مدينة 
 .258تلةالقدس المح

  إن حركته تبارك  "الحياة" ة لصحيفةالجهاد اإلسالمي زياد النخالقال نائب األمين العام لحركة
المصالحة بل هي مستفيدة منها،  لم تكن ضد "إسرائيل"ن أمضيفًا  ؛ستشرالمصالحة، لكنها لم تُ 

. كما أكد أن "لن يعمل بشكل طبيعي"وأكد أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر 
 .259اإليرانيين لم يغلقوا األبواب في وجه حماس
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 تمام  كشف القيادي في حركة حماس صالح البردويل النقاب عن أن مشاورات تشكيل الحكومة وا 
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو إصرار الرئيس  ؛رجة للغايةالمصالحة تمر بظروف صعبة وح

غياب شبكة األمان باإلضافة إلى ، ذاته محمود عباس على أن تحمل الحكومة برنامجه السياسي
 .260المالي والسياسي العربي للمصالحة

 سماعيل هنية، حركة حماس إلى التوجه نحو إل السابق دعا أحمد يوسف، المستشار السياسي
 .261"حزب سياسي جديد يأخذ الطابع المدني ويواكب تغيرات المنطقة، للخروج من أزمتها تأسيس"

 ّية، سرائيلبيّن استطالع للرأي العام تّم إجراؤه في صفوف ضباط األمن في السلطات المحلّية اإل
بهة اإلخبارّي، أّن األغلبية الساحقة من ضباط األمن أكّدوا على أّن الج"والال"  ونشر نتائجه موقع

 .262حال تعّرض "إسرائيل" لهجوم صاروخيّ في  ،ّية ليست جاهزة بالمّرةسرائيلالداخلّية اإل

  على الرغم من  ،ية عن أن سكان القدس الفلسطينيين في ازديادإسرائيلكشفت معطيات رسمية
مركز القدس "ية المتعددة الهادفة إلى تقليص أعدادهم في المدينة. وأشار سرائيلاإلجراءات اإل

ألف نسمة من  815إلى أن عدد سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي بلغ  "إسرائيلراسات لد
 .263ألف من العرب 300ألفًا من اليهود و 515بينهم 

 خالل  69للمّرة الـ  دم قرية العراقيب في صحراء النقبعلى ه قدمت سلطات االحتالل اإلسرائيليةأ
 .264سنوات قل من أربعأ

 الواليات أكد فيها التزام ي باراك أوباما، مريكس، برقية من الرئيس األتلقى الرئيس محمود عبا
يين والفلسطينيين، تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية سرائيلبشكل معمق بمفاوضات بين اإل"المتحدة 

 .265ش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل"مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة، تعي

 لحركة عدم االنحياز، وأكد البيان  17ري الـ المؤتمر الوزا اختتمت في العاصمة الجزائرية أعمال
 .266لمؤتمر دعمه للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطينيالنهائي ل

 30/5/2014 ،الجمعة

  ،ل إعالن حكومة التوافق عط  المكتب السياسي لحركة حماس، أن تَ  عضوأكد موسى أبو مرزوق
استمرار المساعي  لغاء وزارة األسرى، مؤكداً جاء بسبب خالفات على وزير الخارجية، وا  

 .267التصاالت لتجاوز كل نقاط الخالفوا

 أن الخالفات األخيرة التي ظهرت في قطاع غزة أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني ،
مشددًا على وجود اتصاالت على  ؛تحت السيطرة هي خالفات في طريق تشكيل حكومة التوافق
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بالرغم من كد على أن طريق المصالحة يمضي أجل إنجاز هذا الملف، و مدار الساعة من أ
 .268يةأمريك-الضغوط الصهيو استمرار

  دعا نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية حركتي فتح وحماس إلى استعادة الوحدة
لى و  ،الوطنية بأسرع وقت  .269االبتعاد عن المحاصصةا 

  ى المضربين عن الطعام الذين نقلوا إلى المشافي قال محامون فلسطينيون إن عدد األسر
 .270عهم الصحية وصل إلى نحو مئة أسيرية نتيجة تدهور أوضاسرائيلاإل

 ف أل 23ية أصدرت نحو سرائيل، إن السلطات اإلستقلة لحقوق اإلنسان في بيان لهاقالت الهيئة الم
 . 271وحتى اآلن 2000أمر اعتقال إداري منذ عام 

 لتتبعه ئنابلس، بشكل مفاج ي حاجز زعترا العسكري القريب منسرائيلل اإلأغلقت قوات االحتال ،
بحزام ناسف، ولتعلن أنها بذلك منعت عملية  ، يلف جسدهاً فلسطيني اً بمعلومات تفيد باعتقالها شاب

 .272فدائية فلسطينية باعتقاله

  ُاللقاء الختامي على  بلقب بطولة التحدي بفوزه فيالفلسطيني لكرة القدم،  الوطني وج المنتخبت
راسمي دهاندو في مدينة ماليه  إستادفي اللقاء الذي أقيم على  ،منتخب الفلبين بهدف وحيد

إلى نهائيات أمم آسيا ألول مرة  الفلسطيني المنتخبتأهل نتيجة لذلك يو . عاصمة جزر المالديف
 .273في التاريخ

 المشير عبد الفتاح السيسي  ، فوزةيسرائيلوصف الكاتب تسفي برئيل في صحيفة معاريف اإل
د أنه أن السيسي بذل جهود كبيرة ليؤك إلى ، مشيراً سرائيل"خير إل ىبشر "برئاسة مصر بأنه يمثل 

  .274متمسك باتفاقات كامب ديفيد

 31/5/2014، سبتال

 ا فور تشكيل ي أبلغنا، بأنه سيقوم بمقاطعتنسرائيلقال الرئيس محمود عباس، إن الجانب اإل
 .275ية رد فعل فلسطيني مناسب لهاإسرائيل، ونحن نقول، إن لكل خطوة الوطنيحكومة الوفاق 

  ًبفوزه  هاتف الرئيس محمود عباس الرئيس المصري المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي، مهنئا
لقضية  عباس أن هذا الفوز يشكل دعماً  أىر و في االنتخابات الرئاسية المصرية.  "الكاسح"

 .276بيةمة العر فلسطين ورفعة األ

 جع عن قرار إنهاء أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، أنه ال نية للترا
 .277إلى أنه يواصل متابعة الحوارات حول إتمام تشكيل حكومة التوافق وا عالنها اً االنقسام، مشير 
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 الفلسطيني  ضربت القوى األمنية والجيش اللبناني طوقًا أمنيًا حول منزل قائد قوات األمن الوطني
 .278لمحاولة اغتيال هتعرضبعد  اللبنانية صيدا مدينةفي لبنان اللواء صبحي أبو عرب في 

  ية رفضت طلب سرائيلمن مصادر فلسطينية مطلعة أن السلطات اإل "األيامصحيفة "علمت
 السلطة الوطنية السماح لوزراء الحكومة الجديدة من قطاع غزة بالقدوم إلى رام هللا للمشاركة في

 .279مراسم أداء الحكومة اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس

  أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن حركته تتحفظ على تولي رياض المالكي وزارة
الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى أن المالكي شخص غير مرغوب فيه وطنيًا، 

 .280صوصًا تجاه قطاع غزةولديه مواقف غاية في السلبية، خ

 وهم: ماجد  من عضوية الحركة، كوادر قائد العام لحركة فتح محمود عباس فصل خمسةقرر ال
أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك. وأكد 

 .281القرار على الجهات المختصة كافة لتنفيذه

  بها أن القائد القسامي الذي تحدثت مصادر إعالمية ق وصفي حماسأكد القيادي في حركة
هو القائد في كتائب القسام  ،من قبل الشاباك قبل سنوات طويلة ،ية عن اغتياله بالسمإسرائيل

 .282" من بلدة قباطية في جنيناألتاسي"الشهيد محمد أبو معال المعروف بـ

 خلة نحلة"لسطينية على أراضي شيد نشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية، خيمة كنواة لقرية ف" 
 .283في بيت لحم بالضفة الغربية، "باالستيطان المهددة

  في حيفا، والتيمار بشارة بطرس الراعي، في عظته في كنيسة الموارنة  الماروني البطريركقال 
على أنهم  التعاطي معهم ه يرفض وصفهم أو، إنّ ميلشيات أنطوان لحد أعضاءمن عدد  احضره

 حكام عفو قضائية أو قرارات دولية،منوطة بأ للبنان تكون عودتهم مون أو أنعمالء أو مجر 
 ؟284ائاًل: ما الجرم الذي ارتكبوهوأضاف إّن الحل هو المصالحة فقط، متس

  وقعت العشرات من المؤسسات والهيئات العاملة في عموم القارة األوروبية على عريضة تطالب
 اإلسرائيليةمن أجل وقف االنتهاكات  ،بالتدخل الفوري االتحاد األوروبي والمجتمع الدوليدول 

 .285األقصى المباركبحق مدينة القدس المحتلة والمسجد 

  ُرماد المناضل الفرنسي الشهير فيرنو تويل تحت شجرة في مخيم  في مراسم غير مسبوقة، فند
ثلي الفعاليات رفات حشد من ممالوشارك في مراسم دفن ة لالجئين، وذلك تنفيذًا لوصيته. الدهيش

الوطنية والشعبية في محافظة بيت لحم، ووفد فرنسي كبير يمثل بلديات وجامعات ومؤسسات 
 .286بنائهألى زوجة الفقيد و إضافة إونقابية وشعبية،  إعالمية
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