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 اليوميات الفلسطينية
 2015 مايو/ أيار

 1/5/2015الجمعة، 

  دعا إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السعودية إلى تجديد مساعيها
إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتنفيذ المصالحة الوطنية، ووضع استراتيجية للتصدي لسياسات 

 االحتالل التي تستهدف المسجد األقصى.
ك دعا محمود الزهار، القيادي بحماس، السعودية لجمع حركتي حماس وفتح مجددًا، والعمل كذل

"، شريطة تشكيل لجنة عربية لتطبيق تنفيذ بنود االتفاق وتحميل 2على صياغة اتفاق "مكة 
 .1الطرف المعّطل له المسؤولية عن ذلك

  أنها ستحقق "بحياد تام" في دا فاتو بنسو أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية
جرائم حرب قد يكون ارتكبها اإلسرائيليون أو الفلسطينيون، في حال قررت المحكمة فتح تحقيق 

، والذي من بينها العدوان 2014في األحداث بين اإلسرائيليين والفلسطينيين منذ حزيران/ يونيو 
 .2اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة

  إفريقيا إلى قرية لوبيا المهجرة من قضاء طبريا، حيث أقيم "طقس وصل وفد من يهود جنوب
اعتذار علني" للمهجرين والالجئين الفلسطينيين من قرية لوبيا، بحضور عدد كبير من مهجري 

 . 3البلدة في الداخل الفلسطيني

 2/5/2015السبت، 

 كي صادقت هذا األسبوع قال موقع واال اإلسرائيلي إن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ األمري
مليون دوالر، لتمويل منظومات الدفاع:  474مساعدة مالية لـ"إسرائيل" بقيمة  تخصيصعلى 

"القبة الحديدية"، و"العصا السحرية" وصواريخ السهم )حيتس(، كما أقرت تمويل مشروع إسرائيلي 
الر لـ"القبة مليون دو  41.4أمريكي مشترك لتطوير منظومة للكشف عن األنفاق. حيث خصصت 

وباقي المبلغ ألبحاث تطوير  ،مليون دوالر لـ"العصا السحرية" وصواريخ حيتس 165الحديدية"، و
 .4منظومة الكشف عن األنفاق

  الفلسطينية محمود عباس، في مدينة رام هللا، وفد مجموعة الحكماء الدوليين  السلطةاستقبل رئيس
The Elders جيمي كارتر. وأشار عباس إلى أهمية اإلسراع في ، برئاسة الرئيس األمريكي األسبق

إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ الدول المانحة اللتزاماتها التي أقرت في مؤتمر شرم الشيخ في 
. وأكد عباس ضرورة إنهاء االنقسام الداخلي، وتحقيق المصالحة 2014تشرين األول/ أكتوبر 
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من القيام بواجباتها، والتحضير إلجراء الوطنية، من خالل تمكين حكومة الوفاق الوطني 
 .5االنتخابات الرئاسية والتشريعية

  دعا عضو مجلس الحكماء الدوليين الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، خالل لقائه رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام هللا، إلى تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح 

 .6إجراء انتخابات في األراضي الفلسطينية وحماس، والعمل على

  لواء المظليين في جيش االحتالل اإلسرائيلي إليعازر توليدانو  قائداعترفEliezer Toledano 
بتعرض عناصر لوائه الشتباكات أصعب من اشتباك حي الشجاعية شرق مدينة غزة، خالل 

توليدانو عن خطورة أنفاق  ، وذلك شرقي محافظة خانيونس. كما تحدث2014العدوان في صيف 
 .7قطاع غزة

 3/5/2015األحد، 

  قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف إدعيس، في بيان له، إن القوات اإلسرائيلية
2015مرة خالل شهر نيسان/ أبريل  126اعتدت على مسجدي األقصى واإلبراهيمي أكثر من 

8. 

  ألسير مروان البرغوثي، إلى عقد المؤتمر السابع للحركة، اللجنة المركزية لحركة فتح ا عضودعا
في مسعى لضمان وحدة فتح الداخلية وتحقيق طموحات كوادرها، بحسب قوله. وأكد البرغوثي، 
في رسالة بعث بها من داخل معتقل هداريم الصهيوني، على "إيمانه المطلق بالجهود التي تبذلها 

ت التي تحتاج الحكمة ورحابة الصدر والمسؤولية والشجاعة حركة فتح، وعلى إدراكه التام للتحديا
 .9لتجاوزها، مع الحفاظ على النظافة الوطنية والفتحاوية"

 فشلت،  3 اإلعالم العبرّية أن تجربة إطالق الصاروخ اإلسرائيلي السهم )حيتس( ذكرت وسائل
من أن معايير اإلطالق وأصدرت وزارة الحرب اإلسرائيلية بيانًا أكدت أن التجربة فشلت بالرغم 

 .10كانت صحيحة

  نكسر الصمت" اإلسرائيلية شهادات أدلى بها أكثر من ستين جنديًا وضابطًا  منظمةنشرت"
، يكشفون فيها عن جرائم ارتكبت 2014إسرائيليًا شاركوا في العدوان على قطاع غزة في صيف 

اسة اإلسرائيلية أدت إلى "مّس بحق المدنيين الفلسطينيين. وجاء في تقرير المنظمة أن هذه السي
 .11هائل وغير مسبوق بالسكان والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة"

  إسرائيليًا بجروح، غالبيتهم من عناصر الشرطة اإلسرائيلية، في صدامات دارت في  53أصيب
، خالل تظاهرة احتجاجية على عنف الشرطة والتمييز العنصري الذي يتعرض له أبيبوسط تل 

 . 12سرائيليون من أصول أثيوبيةاإل
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  داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلية عدة محالت للصرافة في الضفة الغربية، تركزت المداهمات في
مدينة الخليل، وأسفرت عن مصادرة أموال ووثائق، وتدمير أجهزة ومعدات. وادعت سلطات 

ء من حركة حماس، وهو ما االحتالل ورود معلومات حول قيام هذه المحال بنقل أموال إلى نشطا
 .13نفاه أصحاب المحالت

 يين في مدينة غزة عن تأسيس إطار صحفي جديد فأعلن عشرات الصحفيين في مقر نقابة الصح
أطلقوا عليه اسم "التيار الصحافي المهني )أصل(". وقالت عضو الهيئة اإلدارية للتيار، الصحفية 

 .14ة الصحافيين الفلسطينيين"مها أبو الكاس، إن التيار "سيعمل تحت سقف نقاب

  مليون دوالر  135قال الناطق الرسمي باسم وكالة األونروا سامي مشعشع إن الوكالة حصلت على
صالح المنازل التي تضررت في قطاع  720من إجمالي  مليون دوالر، تمثل تكلفة إعادة إعمار وا 

2014غزة، خالل الحرب اإلسرائيلية على القطاع في صيف 
15. 

 إن مفاوضات  ،الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر ،مجلس الحكماء الدوليين قال عضو
الفلسطينية "قضية ميتة"، ألن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو غير  -السالم اإلسرائيلية 

وأشار كارتر إلى أن "نفوذ الواليات المتحدة في القدس ورام هللا  مستعد لقبول قيام دولة فلسطينية.
 .16في أدنى مستوياته اآلن"

 4/5/2015اإلثنين، 

  قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مخاطبًا المشاركين في مؤتمر "المستثمرين
الفلسطينيين في الوطن والشتات" في رام هللا، "إن االستثمار هو الطريق الوحيد لبناء الوطن 

 .17وحمايته، وليس هناك طريق آخر"

  ائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، خالل اجتماع لكتلة "إسرائيل بيتنا" في حزب "إسر  رئيسأعلن
حكومة نتنياهو، وقال "لقد اخترنا المبادئ وتنازلنا عن الكراسي.  المشاركة فيالكنيست عدم نيته 

فليس من الصائب لنا أن ننضم إلى االئتالف الحالي. ما رأيناه في االتفاقيات قادني إلى استنتاج 
نما حكومة تجسد االنتهازية"بأن ما سيت  .18شكل ليس حكومة قومية، وا 

  هددت جماعة "أنصار الدولة اإلسالمية في بيت المقدس" في قطاع غزة بأن "كافة الخيارات
مفتوحة" إذا لم تطلق حركة حماس المعتقلين السلفيين في سجونها. وأضافت الجماعة، في بيان 

داف المرصودة بعد انتهاء المهلة المذكورة. نحذر لها، "نستنفر جميع جنودنا للعمل على األه
حكومة الردة في غزة وأجهزة حماس من التمادي في غيهم وحملتهم ضّد الموحدين". واتهمت 

 الجماعة األجهزة األمنية بهدم مسجد في دير البلح وسط قطاع غزة تتخذه الجماعة مقرًا لها.
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وقال إنه كان  هدم المسجد ،داخلية في غزةمن جهة أخرى، نفى كامل أبو ماضي، وكيل وزارة ال
أشبه بخيمة يرتادها عناصر تابعون لجماعة سلفية تؤيد تنظيم داعش، وحذر من أن وزارته لن 

 .19تسمح ألي جهة بالعبث في الساحة الداخلية والقيام بنشر األفكار المتطرفة

 وافق. وقال الناطق أعلنت حركة حماس رفضها أي تعديالت على حكومة الوفاق الوطني بدون ت
باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن مثل هذه التعديالت من شأنها أن تنزع 

 .20الشرعية عن هذه الحكومة وتحّولها إلى حكومة حزبية

  أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عملية المصالحة "ال تحتاج إلى اتفاقات جديدة أو
على خطها كبديل لدور القاهرة". وقال جميل مزهر، عضو المكتب  دخول جهات عربية أو دولية

السياسي للجبهة الشعبية، إن هناك اتفاقًا واضحًا تّم اإلجماع عليه من كل الفصائل الفلسطينية، 
، وطالب بتنفيذ بنوده "وليس البحث عن 2011وهو اتفاق القاهرة الذي وقع في أيار/ مايو 

 .21اتفاقيات جديدة"

  المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس حزب شاس أرييه درعي  اإلسرائيليالوزراء وقع رئيسAryeh Deri 
اتفاقًا ستسند بموجبه إلى حزب شاس حقائب االقتصاد، والشؤون الدينية، وتطوير النقب والجليل، 

كما سيحصل الحزب على منصب نائب وزير المالية، يكون مسؤواًل عن  في الحكومة الجديدة.
 .22وعلى رئاسة لجنة التربية والتعليم البرلمانية طيطخمديرية الت

  أعلنت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في تقريرها الشهري المعنون بـ"شعب
بجروح، واعتقل ما يزيد  173فلسطينيين، وأصاب  7تحت االحتالل"، أن االحتالل اإلسرائيلي قتل 

2015ان/ أبريل خالل نيس 266، واحتجز 375على 
23. 

  مخططون من أجل حقوق اإلنسان -قالت منظمة بمكوم Bimkom – Planners for Planning 

Rights  رخصة بناء  2014اإلسرائيلية، غير الحكومية، إن الحكومة اإلسرائيلية منحت في سنة
نية إلى واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مما يدفع آالف العائالت الفلسطي

البناء دون ترخيص. علمًا أن األمم المتحدة أشارت إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت 
 .24بذريعة البناء دون ترخيص 2014منزاًل ومبنى في الضفة خالل سنة  493

  منظمات عربية وعالمية، من خالل مذكرة بعثتها إلى المفوض السامي لحقوق  608طالبت
تحدة، بالتحرك العاجل لإلفراج عن األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلنسان في األمم الم

 .25اإلسرائيلي
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  أعلن قادة الطالب في خمس جامعات بجنوب إفريقيا، هي: جامعة جنوب إفريقيا، وجامعة شبه
جزيرة كيب للتكنولوجيا، وجامعة ديربان للتكنولوجيا، وجامعة مانجاسوتو للتكنولوجيا، وجامعة 

 .26ة، االنضمام إلى حملة المقاطعة األكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل"الكاب الغربي

 5/5/2015الثالثاء، 

  قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر، خالل مهرجان بمناسبة ذكرى
"النكبة" نظمته دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس في أحد مواقع كتائب القسام المالصق 

صل، شمال قطاع غزة، "إن المقاومة ستظل رافعة السالح، ولن تتخلى عن أرضنا للسياج الفا
 .27وقدسنا، وعلى االحتالل اإلسرائيلي أن يرحل"

  بحث زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس وفد المنظمة إلى
ري فيصل المقداد، أزمة مخيم سورية، خالل لقائه مع نائب وزير الخارجية والمغتربين السو 

خراج المسلحين منه، وفّك  اليرموك، وكيفية العمل على "تحييد المخيم" عن النزاع العسكري وا 
الحصار عنه، وفتح ممرات آمنة لتسهيل إدخال المساعدات، كما ناقشا ملف المعتقلين 

 .28الفلسطينيين في سورية وتسوية أوضاعهم

  حركة حماس، مطالبة حركة فتح لحركته بتقديم كتاب تحدد  ، الناطق باسمزهريوصف سامي أبو
فيه موقفها من االنتخابات، بـ"فذلكات سياسية"، وشدد على ضرورة االلتزام بالنص الصريح 

 .29والواضح في إعالن الشاطئ بشأن االنتخابات

 سلطة قال أمين عام الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، إن "فرنسا تبحث مع ال
الفلسطينية ودول عربية، بالتفاهم مع اإلدارة األمريكية، تقديم مشروع تسوية سلمية إلى مجلس 

اإلسرائيلية قريبًا". وأوضح أن "المبادرة  –األمن الدولي يقوم على استئناف المفاوضات الفلسطينية 
لقدس عاصمة الفرنسية تقوم على حّل الدولتين، عبر إنهاء االحتالل مع تبادل األراضي، وا

 .30لدولتين، وتجاوز قضية الالجئين الفلسطينيين"

 العميد علي شحرور، أمام وفد "الفصائل"  ،جدد رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب
و"القوى الفلسطينية واإلسالمية"، في االجتماع الذي عقد في ثكنة الجيش في صيدا، تأكيده على 

د يطاق، بعدما تمكنت فئة قليلة من تحويل عين الحلوة إلى بؤرة أن "الوضع في عين الحلوة لم يع
 .31أمنية ومسرحًا لالغتياالت دون أدنى رادع"

  أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، خالل افتتاح القمة الخليجية التشاورية، أن القضية
إلى ما يعانيه الشعب الفلسطينية تظل هي القضية المحورية لألمتين العربية واإلسالمية، نظرًا 

الفلسطيني الشقيق من مأساة، ولما يمثله االحتالل اإلسرائيلي من تهديد للسلم واألمن الدوليين، 
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وأنه قد حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته وتفعيل دوره من خالل إصدار قرار من 
 .32جاه القبول بهامجلس األمن الدولي يتبنى مبادرة السالم العربية ووضع ِثقله في ات

  عطلت روسيا صدور بيان عن مجلس األمن اقترحته الواليات المتحدة، يدين القصف على مخيم
اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، و"يدعو األطراف إلى االنسحاب من المخيم ورفع 

 .33الحصار عنه"

  تحقيقًا حول وفاة الرئيس  أن القضاة الفرنسيين الذين يجرون —قرب باريس—أعلنت نيابة نانتير
بشبهة حصول "اغتيال" أنهوا عملهم القضائي، وفي  2004الراحل ياسر عرفات في سنة 

 .34تمت إحالة الملف على النيابة، التي أمامها ثالثة أشهر التخاذ إجراءاتها 30/4/2015

 إن قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العالقات الدولية بالحركة، نبيل شعث ،
أرمينيا قررت السماح لحملة جواز السفر الفلسطيني بدخول أراضيها، بعد أن كانت ترفض 

 .35التعامل مع هذه الوثيقة الفلسطينية

  قال مصدر في األمم المتحدة، اشترط عدم ذكر اسمه، لموقع ميدل إيست آيMiddle East Eye 
سيين أشاروا عليه بوضع اسم جيش إن مستشاري األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الرئي

 االحتالل اإلسرائيلي في "قائمة العار"؛ كونه مرتكبًا لالنتهاكات الخطيرة لحقوق األطفال.
وكانت جماعات مناصرة للفلسطينيين قد لجأت مؤخرًا إلى مواقع التواصل االجتماعي، وقامت 

لتضمين اسم "إسرائيل"  للضغط على بان كي مون Palkidsبتكوين مجموعة أسمتها "بالكيدس" 
 .36في القائمة

 6/5/2015األربعاء، 

  عضو  61تشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
كنيست، بعد توصله إلى اتفاق مع رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت حول انضمام حزبه 

 .37إلى الحكومة

  حركة حماس بأنها منية في الضفة الغربية، اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األاتهم
تحاول تصدير أزمتها الداخلية في قطاع غزة، عبر تأليب الرأي العام في الضفة، بالحديث عن 
"االعتقاالت السياسية" على خلفية االنتماء والمقاومة. وقال الضميري إن أجهزة األمن اكتشفت 

ة لحماس، وأشخاصًا يتّم توجيههم لجمع معلومات حول السلطة الفلسطينية مؤخرًا خاليا مالية تابع
واألجهزة األمنية، وأشار إلى أن عدد المعتقلين في سجون األجهزة األمنية في الضفة أقل من 

 .38ال بسبب االنتماء السياسي، حسب تعبيره ستين، وهم معتقلون وفقًا للقانون



 5102 مايو/ أيار___________________________________ _______________________

 7       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  زهري، في تصريح له، تصريحات الناطق باسم  حركة حماس سامي أبو باسموصف الناطق
األجهزة األمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري حول االعتقال السياسي، بأنها "محاولة 
بائسة إلخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة أمن السلطة ألبناء حركتي حماس والجهاد 

 .39اإلسالمي"

  ي بيان صحفي، بتصريحات الناطق باسم األجهزة اإلسالمي في فلسطين، ف الجهادنددت حركة
األمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، بخصوص االعتقاالت السياسية التي تمت في 
صفوف الحركة، ورأتها تأتي في سياق التضليل اإلعالمي ومحاولة التغطية على جريمة االعتقال 

 .40السياسي واستمرار التنسيق األمني

  الطيراوي، رئيس التحقيق بوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في تصريحات قال توفيق
يومًا يطلبون التعهد  20إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، "جاءتنا رسالة من قبل الفرنسيين قبل 

 .41يومًا للرد على ذلك" 15وحددوا مهلة  ،قاتل عرفات إعدامبعدم الحكم أو 

 انية تّمام سالم عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، التقى رئيس الحكومة اللبن
من الحركة في لبنان. وقال أبو مرزوق للصحفيين إنه بحث مع سالم  قياديينعلى رأس وفد ضّم 

 ،أم الالجئين في مخيم نهر البارد أوضاع الالجئين الفلسطينيين، سواء النازحين من سورية
ك ]الالجئين الفلسطينيين من سورية[ بالالجئين السوريين، وباستئناف وأضاف: "أكدنا على مساواة ذل
 .42إعادة إعمار مخيم نهر البارد"

  قال مدير دائرة اإلحصاء بهيئة شؤون األسرى والمحررين في قطاع غزة عبد الناصر فروانة إن
2015فلسطينيًا منذ مطلع سنة  1,545قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 

43. 

 الدولة اإلسرائيلي يوسف شابيرا أن ستة آالف طفل يتعرضون  لمراقبرير السنوي أظهر التق
 .44ألف طفل يتعرضون للعنف 13للتحرش سنويًا في "إسرائيل"، باإلضافة إلى 

 إن مضادات  ،قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد
سم ضوئي متحرك" في سماء منطقة "وادي سيدنا" شمال الدفاع الجوي تصدت لما قال إنه "ج

أم درمان. ولم يفصح المسؤول العسكري السوداني عن هوية "الجسم الضوئي" الذي تّم 
التصدي له، في حين تواترت أنباء عن تعرض قاعدة عسكرية شمال العاصمة السودانية 

 .45لهجوم من طائرات إسرائيلية

  قال المحامي جهاد غوكدميرJihad Gukdmir —إن  —ضحايا سفينة مافي مرمرة يأحد محام
مكتب التحقيقات األولية التابع لمحكمة الجنايات الدولية قِبل الدعوى التي تقدمت بها لجنة الدفاع 

2010عن ضحايا الهجوم اإلسرائيلي على السفينة في سنة 
46. 
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  من النساء ضحية  382أفادت إحصائية لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن
الجئة قضت  34وتبين اإلحصائية أن  الفلسطينيات سقطن منذ بداية األحداث الدائرة في سورية.

نتيجة الحصار ونقص الرعاية  59بسبب القصف، و 199، والسوريةتحت التعذيب في السجون 
إثر التفجيرات، فيما قضت  19جراء استهدافهن برصاص قنص، و 25الطبية في مخيم اليرموك، و

 .47ألسباب أخرى 13الجئات ميدانيًا، و 5غرقًا، في حين أُعدمت  13ضحية بطلق ناري، و 51

 7/5/2015الخميس، 

  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن الرئيس األمريكي األسبق
" للمصالحة من دون تحديد موعد لذلك، 2جيمي كارتر طرح على حماس فكرة عقد مؤتمر "مكة 

أبو مرزوق شدد على أن ما ُتريده حماس هو تنفيذ االلتزامات السابقة، وليس عقد اتفاقات لكن 
 .48جديدة

  عّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي لها، أن "تشكيل حكومة
ل اليمين المتطرف في إسرائيل مؤشرًا واضحًا على سير إسرائيل نحو اعتماد نهج تأبيد االحتال

والتوسع واالستيطان، وتصعيد النهج العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية 
 .49وأرضه"

  ّمليار يورو  5.7ر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا حجم الدعم األوروبي لفلسطين بنحو قد
ه على هامش افتتاحه . وأضاف الحمد هللا، خالل كلمة ل1993مليار دوالر(، منذ سنة  6.45نحو )

 .50"يوم أوروبا في فلسطين"، إن االتحاد األوروبي هو أكبر ممول جماعي لدولة فلسطين سنوياً 

  عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اجتماعًا مشتركًا بين وفدين قياديين من حركتي فتح
لمصالحة وتعزيز وحماس، برئاسة عزام األحمد وموسى أبو مرزوق، تمحور حول سبل تحقيق ا

لقيت  ،الوحدة الوطنية. وطرح بري جملة من األفكار واقتراحات لدفع قطار المصالحة إلى األمام
 .51ترحيبًا من الطرفين

  قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن تشكيلة الحكومة اإلسرائيلية تعكس ازدياد
نهاء الروح العنصرية والتطرف بين اإلسرائيليين، وهذا يستدع ي ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وا 

 .52مشروع التسوية مع االحتالل

  ّقت اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي لثالثين من أبنائها المحررين من قالت حركة حماس إنها وث
2015سجون أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خالل شهر نيسان/ أبريل 

53. 
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 وحدة استيطانية جديدة في  900سرائيلية في القدس على بناء صادقت لجنة التنظيم والبناء اإل
 .54مستعمرة رامات شلومو المقامة على أراضي بلدة شعفاط شرقي القدس المحتلة

  رأى نواب عرب في الكنيست اإلسرائيلي أن االئتالف الحكومي الذي أعلنه بنيامين نتنياهو سيكّون
1948على القضية الفلسطينية وعلى فلسطينيي تشكل خطرًا  ،"حكومة يمينية عنصرية متطرفة"

55. 

  قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت على األقل أربعة
طالب في الضفة الغربية خالل األشهر الستة الماضية، بسبب انتمائهم إلى حماس أو النتقاداتهم 

إلى أن اثنين منهم صرحا أنهما تعرضا لسوء المعاملة في أثناء  المنظمةالسياسية، فيما يبدو. وأشارت 
، مديرة قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا Sarah Leah Whitsonاالحتجاز. وقالت سارة ليا ويتسن 

في بيان لها، "إنه ألمر مقلق للغاية أن يتعرض الطالب لالعتقال على يد القوات الفلسطينية من دون 
 .56قتهم بحماس أو آلرائهم"سبب واضح سوى لعال

 8/5/2015الجمعة، 

  الفلسطينية محمود عباس زيارة رسمية إلى موسكو، وذلك للمشاركة في  السلطةبدأ رئيس
 .57احتفاالت روسيا بالذكرى السبعين "للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى"

 مشاركة قوات برية من جميع أنهى الجيش اإلسرائيلي أسبوعًا كاماًل من التدريبات الضخمة، ب
األلوية، تساندها قوات سالح الجو والبحرية. وفي الوقت الذي شدد فيه الناطق العسكري على 
أنها مجرد تدريبات عادية مخططة لها سلفًا، قال مراقبون عسكريون إنها شملت إجراء تجارب 

 .58على مهمات غير عادية، بينها اجتياز الحدود مع األردن وسورية

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لحزب "البيت اليهودي" بتحويل كافة البؤر االستيطانية  تعهد
على شبكة  ،ونشر أحد الناشطين في "البيت اليهودي" في الضفة الغربية إلى مستعمرات كاملة.

 .59لكما يدعم ذ نشرت الحقًا إذاعة جيش االحتالل تويتر، مقاطع من االتفاقية المبرمة، كما

  دعت المجموعة البرلمانية األوروبية ألحزاب اليسار إلى وقف العمل باتفاقيات الشراكة مع
"إسرائيل"، وذلك بعد شهادة سبعين من العسكريين اإلسرائيليين الذين أكدوا أن الهجوم الذي استهدف 

 .60لم يميز بين المدنيين والعسكريين بل استهدفهم بشكل متعمد 2014قطاع غزة في صيف 

 9/5/2015السبت، 

  ،صادق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على نظام عمل هيئة شؤون األسرى والمحررين
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع في بيان له: "إن نظام العمل يشكل دستورًا داخليًا ومرجعية لعمل 

 .61الهيئة في كافة المجاالت والخدمات المتعلقة باألسرى"
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 ثل حركة حماس في لبنان، عن تقديم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كشف علي بركة، مم
"مبادرة" حلول جديدة للملفات الفلسطينية العالقة، والتي تعيق تنفيذ باقي بنود اتفاقات المصالحة 
األخيرة، وأبرزها اتفاق الشاطئ. وأكد بركة، في تصريحات إعالمية، أن الحلول الثالثة التي قدمها 

فدي حركتي فتح وحماس، خالل اللقاء الذي جمعهم في العاصمة اللبنانية، تتعلق بملفات بري لو 
 .62"الموظفين، والحكومة واإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية"

 تقرير المحكمة  ي اجتماع لها، مشروع قرار بعنواناعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، ف"
 .63ضمام دولة فلسطين للجنائيةالجنائية الدولية"، يرحب بان

 10/5/2015األحد، 

  قررت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية إعادة األحكام السابقة، ومنها مؤبدات وفترات سجن
طويلة، لعدد من محرري صفقة وفاء األحرار الذين أعيد اعتقالهم. ووفق مدير مركز أحرار لدراسات 

من محرري صفقة  60اعتقال أكثر من  2014ي سنة األسرى فؤاد الخفش، فقد أعاد االحتالل ف
 .64أسيراً  46"وفاء األحرار"، وقال إن مجموع من أعاد االحتالل لهم األحكام السابقة ارتفع إلى 

  السياسي لحركة حماس خليل الحية أي وجود واقعي لتنظيم الدولة اإلسالمية  المكتبنفى عضو
 .65مطلقًا ألي جهة كانت باإلخالل بأمن غزة داعش في قطاع غزة، مشددًا على أنه لن ُيسمح

  طالب مبعدو كنيسة المهد الحكومة الفلسطينية بضرورة تخصيص جهة رسمية للتعامل مع
على التخفيف من معاناتهم، إلى أن يتّم إنهاء ملفهم بعودتهم إلى  والعملقضاياهم ومعاناتهم، 

مؤتمر صحفي، المقاومة الفلسطينية بيت لحم. ودعا الناطق باسم المبعدين فهمي كنعان، خالل 
وعلى رأسها كتائب القسام بإدراج قضية مبعدي المهد في أي مفاوضات تتعلق بالجنود المأسورين 

 .66وعدم استثنائهم في أي صفقة قادمة كما حدث معهم في صفقة شاليط ،في غزة

 ن نتنياهو تعهد سرًا أعلنت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي
مليون دوالر(،  77.4مليون شيكل )نحو  300ألحزاب يمينية ومسؤولين في المستعمرات بتحويل 

 .67لتمويل مشاريع بناء استيطانية في الضفة الغربية

  مخططون من أجل حقوق اإلنسان -أكدت منظمة بمكوم Bimkom – Planners for Planning 

Rights  في تقرير لها، أن سلطات االحتالل أصدرت أكثر من (يليةاإلسرائ)غير الحكومية ،
، وتّم حتى اآلن هدم 1993أمر هدم لمنشآت فلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو في سنة  14,600
منشأة. وأوضحت أن كل أمر هدم يشمل منشأتين اثنتين كمعدل، ما يعني أن سلطات  2,925

 ؛ف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيينأل 30م لنحو االحتالل أصدرت خالل العقد الماضي أوامر هد
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بسبب عدم وجود تراخيص بناء، كما ما زال هناك أكثر  2014هدم في سنة  أمر 911فيما صدر 
 .68أمر هدم معلق يمكن تنفيذه في أي وقت 9,100من 

  أعلن رئيس بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةThe United States Agency for 

International Development (USAID) ديفيد هاردن  ،في الضفة الغربية وقطاع غزةDavid 

Harden69، عن استئناف عمل الوكالة في قطاع غزة من خالل القطاع الخاص. 

 11/5/2015اإلثنين، 

  قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي سامي ترجمان، إن حماس حصلت على
ي كانت تبحث عنه، من خالل مشاهد النزوح الجماعية التي حصلت في صورة النصر الذ

. 2014كيبوتسات غالف قطاع غزة، خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في صيف سنة 
 .70ر في المجتمع اإلسرائيلي أكثر من الصواريخ المضادة للدروعوأضاف ترجمان أن هذا المشهد أثّ 

  اس عزت الرشق أن الحديث عن تباينات بين القيادتين السياسي لحركة حم المكتبأكد عضو
العسكرية والسياسية في حركة حماس مجرد تشويش وتشويه للحركة، ومحاولة إليهام الرأي العام 

 .71بوجود انقسامات في حماس، وهذا أمٌر "ال أساس له من الصحة في شيء"

 حف حصل المتحف الفلسطيني رسميًا على عضوية المجلس العالمي للمتاThe International 

Council of Museums (ICOM) حيث تّم إدراجه على خريطة المتاحف العالمية، ليكون بذلك ،
 .72أول متحف فلسطيني يحصل على عضوية المجلس

 بالقراءة األولى على مشروع قانون يتيح زيادة عدد الوزراء ونواب  اإلسرائيلي صادق الكنيست
 .73الوزراء في الحكومة الجديدة

  أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية أنها تعاقدت مع ألمانيا على شراء أربعة زوارق حربية سريعة لحماية
 ThyssenKrupp Marine Systemsحقولها الغازية البحرية. وقالت الوزارة إن شركة ثايسن غروب 

ون دوالر(، والتي ملي 481.5مليون يورو )نحو  430األلمانية ستتولى بناء الزوارق التي تبلغ قيمتها 
ستسلم للبحرية اإلسرائيلية في غضون خمس سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة األلمانية ستتحمل 

 مليون دوالر( من كلفة الصفقة. 128.7مليون يورو )نحو  115
كما ذكر وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع 

، أن ألمانيا قدمت لـ"إسرائيل" Ursula Von Der Leyenن دير الين األلمانية أوروسوال فو 
 .74في إطار المساعدات األمنية الجارية Patriot missile أربع بطاريات صواريخ باتريوت
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  قالت وزيرة الدفاع األلمانية أوروسوال فون دير الين، في مؤتمر صحفي ُعقد في تل أبيب بمناسبة
عالقات بين "إسرائيل" وألمانيا، "إن إسرائيل هي الصديق األكبر  مرور خمسين عامًا على إقامة

ن العالقات  ن هناك نحو سبعين مشروعًا أللمانيا مع إسرائيل، وا  أللمانيا في الشرق األوسط، وا 
األمنية الثنائية كبيرة معها بشكل ال يوجد له مثيل مع دولة أخرى في العالم، وكذلك على مستوى 

 .75بلدين"التعاون بين جيشي ال

  في عدد لوائح  %75أظهر تقرير صادر عن النيابة العسكرية اإلسرائيلية ارتفاعًا بنسبة
االتهام المتعلقة بحاالت تحرش جنسي تّم تسجيلها في صفوف الجيش اإلسرائيلي. وأوضح 

الئحة اتهام متعلقة بحاالت تحرش جنسي تّم  35موقع واال العبري الذي نشر التقرير، أن 
 2014. وأشار الموقع إلى أن سنة 2013الئحة في سنة  20، مقابل 2014في سنة تقديمها 

الئحة اتهام متعلقة بتعاطي المخدرات واالتجار بها في أوساط الجيش،  508شهدت تقديم 
2013الئحة في  388، مقابل %30بارتفاع بلغت نسبته 

76. 

  نمًا التي صادرها الجيش دو  2,923كشف تحقيق أجرته إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن أن الـ
اإلسرائيلي في الضفة الغربية لـ"أغراض عسكرية" وعّرفها كـ"مناطق إطالق نار"، وزعت على 

 .77المستوطنين للزراعة ورعاية المواشي

  دعا مسؤولون أوروبيون سابقون االتحاد األوروبي، في رسالة أرسلوها إلى الممثل األعلى
بالصراع  ، لتبني موقف جديد فيما يتعلقفيديريكا موغيرينيد للسياسة الخارجية واألمن في االتحا

وقالوا إنهم مقتنعون بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ال  ؛الفلسطيني –اإلسرائيلي 
فهم يقترحون توسيع نطاق وسم منتجات  ،يعتزم البدء بمفاوضات جدية مع الفلسطينيين، وعليه

جدًا، وأن  اً حّذروا من أن الوضع في المنطقة سوف يصبح خطير ما كالمستعمرات اإلسرائيلية. 
 .78أمن "إسرائيل" على المدى البعيد معرض للخطر، وكذلك سمعتها الدولية

 12/5/2015الثالثاء، 

  ،طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في نهاية زيارته إلى لبنان
لغاء القوانين غير الجهات اللبنانية باإلسراع في إعما ر ما تبقى من مخيم نهر البارد المدمر، وا 

 .79العادلة بمنع الفلسطيني من العمل والتوارث، "مما يخلق التطرف ويشجع على اإلرهاب"

  عن جهاز اإلحصاء الفلسطيني، حول أوضاع الشعب الفلسطيني من خالل األرقام  صدرأظهر تقرير
 .80مليون نسمة 12.1قدر بنحو  2014يين في العالم نهاية سنة والحقائق اإلحصائية، أن عدد الفلسطين

  قال أحمد حرب، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم"، إن حقوق
شهدت تراجعًا كبيرًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، واصفًا  2014اإلنسان في سنة 
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يه رئاسة مفوضية الهيئة قبل أربع سنوات. وأشار إلى بأنها "األكثر سوءًا" منذ تول 2014سنة 
أن غالبية المحتجزين في الضفة الغربية ينتمون لحركة حماس، وأن غالبية المحتجزين في 

 قطاع غزة ينتمون لحركة فتح.
وجاء في تقرير "ديوان المظالم" السنوي الـعشرين الذي يتناول "وضع حقوق اإلنسان في فلسطين" لسنة 

من المسنين،  104امرأة، و 267طفاًل، و 573فلسطينيًا، بينهم  2,280دولة االحتالل قتلت  ، إن2014
 طفاًل. 1,266فلسطينيًا، بينهم  6,059فلسطينيًا، واعتقلت  12,300وأصابت 

وذكرت الهيئة المستقلة أن عدد حاالت االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسية بلغت 
شكوى في قطاع غزة. كما تلقت الهيئة  171في الضفة الغربية، وشكوى  432شكاوى؛  603

في  1,745شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، واالعتداء على حرياته العامة؛  3,251
ادعاء بالتعرض للتعذيب و/أو إساءة  1,274في القطاع. وتلقت الهيئة  1,506الضفة، و
 . 81في الضفة 278في القطاع، و 996المعاملة؛ 

  عبد الفتاح السيسي، في كلمة متلفزة له، أنه تّم التوسع في تدمير األنفاق في  المصريعلن الرئيس أ
 .82" منها%80المنطقة العازلة في رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، وأكد "تدمير نحو 

  أيأس أبدًا أكد الرئيس األمريكي باراك أوباما التزامه بعملية السالم في الشرق األوسط، وقال: "لن
وأضاف قائاًل إن "الفلسطينيين يستحقون  ،بين اإلسرائيليين والفلسطينيين" من أمل تحقيق السالم

 .83نهاية لالحتالل واإلذالل اليومي الذي يصاحبه"

  مورينغ  فروديهطالبFrode Mauring الممثل الخاص لمدير عام برنامج األمم المتحدة ،
عادة فتح المعابر اإلنمائي، في مؤتمر صحفي، برفع ال حصار المفروض على قطاع غزة، وا 

 .84لتسهيل عملية إعمار القطاع، منتقدًا في هذا السياق اآللية المتبعة في إدخال مواد البناء

 13/5/2015األربعاء، 

  ،أعلن القيادي في حركة حماس عيسى النشار عن استئناف االتصاالت مع الجانب المصري
من جديد، وقال: "لم نعترض على تدخل أي جهة عربية في إنهاء  ووجود حراك لفتح باب الحوار

الخالف وتقريب وجهات النظر بين حماس وفتح، وكنا وال زلنا نقدر ونحترم الدور المصري في 
أن يكون لهم دور بحكم الجيرة واألخوة، لكننا ظلمنا من مصر بادعاء إعالمهم أننا نتدخل في 

 .85ونهم"ؤ ش

  اإلسرائيلية دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي ضّد  شورات هدينرفعت منظمة
فلسطينيًا  38رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تتهمه فيها بالمسؤولية عن إعدام 
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، وذلك بتهمة التخابر مع 2014خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في صيف سنة 
 .86"إسرائيل"

 الجئًا فلسطينيًا أُعدموا ميدانيًا منذ بداية  91عمل من أجل فلسطينيي سورية أن أعلنت مجموعة ال
سورية، على يد النظام السوري وعلى يد المجموعات المسلحة المعارضة،  فياألحداث الدائرة 

 .87مجندًا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني 17بينهم 

  والثالثة، على تعديل قانون أساس الحكومة، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية
والذي يتيح تعيين وزراء بدون حقيبة، كما ينص على أنه ومن خالل حكم مؤقت، تتم إزالة القيود 

 .88المفروضة على عدد الوزراء وعدد نواب الوزراء

  قيع متبادل ينتظر نصه النهائي التو  عن اتفاقه والجانب الفلسطيني على اعتراف الفاتيكانأعلن
 .89عليه من قبل السلطات المختصة في البلدين

  حذرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي فاتو بنسودا "إسرائيل" من مغبة
موثوق بها بشأن أحداث الحرب األخيرة على قطاع غزة في صيف  بمعلوماتعدم تزويدها 

إلى فتح تحقيق شامل بشبهة  . وحذرت من أن عدم تقديم المعلومات سوف يضطرها2014
ارتكاب جرائم حرب من قبل "إسرائيل"، استنادًا إلى ادعاءات الفلسطينيين. وأشارت بنسودا إلى 

 .90أنها لم تحصل على معلومات من جهات رسمية من كال الطرفين بشأن الحرب

  من أجل مليون دوالر(  41.4مليون يورو )نحو  37تبرع جديد بقيمة  تقديمأعلنت ألمانيا عن
مليون يورو )نحو  80وبإجمالي تبرعات بلغت قيمتها  ،للمساعدات السكنية في غزة برنامج األونروا

تصبح ألمانيا ثاني أكبر داعم الستجابة لمليون دوالر( لبرنامج األونروا في غزة حتى اآلن،  89.6
2014صيف األونروا لألزمة اإلنسانية الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي على القطاع في 

91. 

 14/5/2015الخميس، 

 وقع في مركز تابع لكتائب  أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة إصابة خمسين شخصًا بانفجار
من  F-16 أو 16–شمال قطاع غزة، "نجم عن محاولة تفكيك صاروخ أطلق من طائرة أف القسام

تائب القسام، في . وقالت ك2014مخلفات عدوان االحتالل اإلسرائيلي على القطاع في صيف 
بيان لها، إنها كانت تقوم بواجبها، وتضع كل ما في حدود إمكانياتها لتجنيب الشعب الفلسطيني 

 .92األخطار

 59صوتًا مقابل  61بلغت  ،حصلت حكومة نتنياهو على ثقة الكنيست بأغلبية ضئيلة
93. 



 5102 مايو/ أيار___________________________________ _______________________

 15       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 ن من مكونات العالم  قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار إن "ما يحدد قربنا من أي مكوِّ
اإلسالمي هو دعمه لبرنامج المقاومة"، وأشار إلى أن مشاركة حماس في السلطة جاء بهدف 

 .94تحويلها ألداة داعمة للمقاومة

  "نشر موقع واال العبري تحقيقات أجراها جيش االحتالل حول كيفية تسلل خلية "الضفادع البشرية
يكيم العسكري اإلسرائيلي خالل العدوان على غزة في البحرية التابعة لكتائب القسام إلى موقع ز 

. وذكر الموقع أنه استنادًا للتحقيقات التي أجراها جيش االحتالل، تبين أن عملية 2014صيف 
االستطالع، التي تقوم بها مجندات إسرائيليات من خالل شاشات البالزما، لم تتمكن من كشف 

اتلي القسام إلى زيكيم، كذلك عندما تسلل اثنان منهم دقيقة من دخول مق 20عملية التسلل إال بعد 
 .95كان باستطاعتهم أن يدخلوا إلى عمق األراضي المحتلة، حسب تقديرهم ؛إلى الشاطئ

  األقصى مسؤوليتي" إلى المسجد األقصى المبارك، بعد ستة أيام من السير على  مسيرةوصلت"
كم. وانطلقت المسيرة  187ا المشاركون ، قطع خالله1948األقدام من مدينة حيفا داخل أراضي 

، يتقدمها رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح، لكنه اضطر لتركها قبل 9/5/2015السبت 
 .96وصولها للقدس بسبب قرار احتاللي يمنعه من دخول المدينة

  مان مليون دوالر من أجل ض 20أعلنت الواليات المتحدة األمريكية عن تقديم تبرع جديد بقيمة
استمرار األونروا بتقديم خدمات التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية لالجئين 

تكون الواليات  ضفة الغربية، وغزة. وبهذا التبرعالفلسطينيين في سورية، ولبنان، واألردن، وال
2015مليون دوالر من أصل تعهداتها لسنة  183المتحدة قد قدمت لألونروا أكثر من 

97. 

 قانون سلطة  -لجنتا المالية في مجلسي الشيوخ والنواب األمريكي بقانون "الجمارك والتجارة  تقدمت
 (HR 1907) 1907و أتش آر  (HR 1890) 1890و أتش آر  (S 995) 995تشجيع التجارة" الجديد إس 

نون للبدء بمناقشته في الكونجرس األمريكي بعد أن أدخلتا عليه تعديالت تربط المصادقة على القا
بشرعنة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة التي تسميها في القانون الجديد بـ"أراض 
تحت السيطرة اإلسرائيلية"، وفرض العقوبات على كل من يلتزم بمقاطعة "إسرائيل"، أو بضائع 

 .98المستعمرات، أو المقاطعة األكاديمية أو التجارية لـ"إسرائيل" بأي درجة

 جديد لمجلة "إسرائيل ديفنس"  تقريرف كشIsrael Defense  عن ارتفاع حجم مبيعات األسلحة
فريقيا، وأن ارتفاع المبيعات يتمحور أكثر  اإلسرائيلية في األسواق العالمية، خصوصًا في آسيا وا 

نية في سوق بيع الصواريخ التي تنتجها "إسرائيل". وذكر التقرير أن "إسرائيل" احتلت المرتبة الثا
 .99في قائمة الدول المصدرة للسالح إلى الهند، بعد روسيا
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 15/5/2015الجمعة، 

  اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز اتصااًل برئيس االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الرئيسأجرى، 
لقضية المسعى  ، وطلب منه العمل على إيجاد حلّ Joseph Sepp Blatterجوزيف سيب بالتر 

لتعليق عضوية "إسرائيل" في "الفيفا". وحسب اإلذاعة اإلسرائيلية فإن بيريز أكد لبالتر  الفلسطيني
 .100أنه ال يجوز أن تتأثر الرياضة بـ"األزمات السياسية"

  بثت قناة مكملين الفضائية تسريبًا جديدًا منسوبًا لرئيس أركان الجيش المصري السابق سامي
ن حركة حماس أو حزب هللا اللبناني قد اقتحمت عنان، ينفي فيه علمه بأن تكون عناصر م

 .101، وذلك في أثناء شهادته في محكمة2011سجونًا في مصر خالل ثورة يناير 

  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها بمناسبة اإلسراء والمعراج: "لألسف! نحن
صبحت ال ترى، وقلوبنا التي المسلمون فقدنا توجهنا صوب القدس، فأعيننا التي تجمد ماؤها أ

يتعين عليها أن تخفق من أجل القدس، باتت في حالة تناحر، بل في حالة حرب مع بعضها 
البعض". وأعرب أردوغان عن أسفه الشديد لألحوال التي وصل إليها المسلمون في الوقت الراهن، 

 .102وغفلتهم الكاملة عن المسجد األقصى والقدس

  الشيخ محمد قورماز التركي  األوقافقال وزيرMohammed Kormaz في خطبة الجمعة في ،
المسجد األقصى، "ال نقبل ولن نقبل التقسيم المكاني والزماني للمصلين في المسجد األقصى من 
لى يوم الدين، ومن باب أولى أن  غير المسلمين، فالمسجد األقصى مسجد إسالمي منذ نشأته وا 

 .103لليهود أو اإلسرائيليين"ال نقبل أن تكون القدس عاصمة أبدية 

 16/5/2015السبت، 

  متهمين، من بينهم الرئيس المصري المعزول  107قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق
بينهم شهداء —محمد مرسي وقيادات في جماعة اإلخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية 

الهروب من سجن وادي النطرون  في قضية ،متهماً  129وحزب هللا اللبناني، من أصل  —وأسرى
على مفتي الديار المصرية، الستطالع الرأي الشرعي في  ،2011خالل األيام األولى لثورة يناير 

للنطق بالحكم في القضية عقب ورود  2/6/2015شأن إصدار حكم بإعدامهم. وحددت المحكمة 
 .104رأي المفتي

  بإحالة أوراق عدد من عناصرها رة محكمة جنايات القاهأعربت حركة حماس عن أسفها لقضاء
الهروب من سجن وادي النطرون خالل ثورة إلى المفتي، إلبداء الرأي في إعدامهم، في قضية 
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. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن "القضية مسيسة، والحكم 2011يناير 
 .105بينهم شهداء وأسرى" نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تّم الحكم على مقاومين،

  الفلسطينية محمود عباس أهمية تزامن إعالن تقديس الراهبتين الفلسطينيتين  السلطةأكد رئيس
مع  ،من قبل بابا الفاتيكان فرنسيس (سلطانة دانيل غطاس)مريم بواردي حداد وماري ألفونسين 

 .106ذكرى نكبة فلسطين

 لثقافة والرياضة من تل أبيب للقدس، لمحت بعد ساعات من قرارها السياسي نقل مكاتب وزارة ا
، لدى تسلمها منصبها الجديد، إلى أن الوالء لـ"إسرائيل" سيكون المعيار لدعم ميري ريغفالوزيرة 

الرياضة واإلنتاج الفني، وقالت "لن أسمح بالمس بصورة إسرائيل باسم التعددية، أو بجنود الجيش 
 .107أو بقيمنا كدولة يهودية وديموقراطية"

 17/5/2015األحد، 

  رّد األسير الفلسطيني من حركة حماس حسن سالمة، على حكم اإلعدام الصادر عن محكمة
جنايات القاهرة ضّده وضّد عدد آخر من أعضاء حماس، برسالة كتب في مطلعها: "شكرًا لمصر 

ذي يوم أن الحبيبة على هذا الكرم، فقد كنتم أرحم بإعدامكم هذا من هذا العدو )يقصد إسرائيل( ال
 .108رفض إعدامي" اً أصدر حكمه علي قبل عشرين عام

  شدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن "القدس ستبقى موحدة تحت السيادة
 .109اإلسرائيلية"، وزعم أن القدس هي "أساس وجودنا منذ حقبة التوراة حتى يومنا هذا"

  امتين شمال شرقي بلدة الشيوخ، في شمال شرقي مستعمرتي أصفر وبني كديم المق مستوطنوأقدم
2015غرسة زيتون ثم سرقتها، وذلك للمرة الرابعة خالل سنة  800الخليل، على اقتالع نحو 

110. 

  تفقد وزير األوقاف التركي الشيخ محمد قورماز الدمار الذي خلفته قوات االحتالل اإلسرائيلي في
المساجد المدمرة، وأعلن عن استعداد تركيا ، وزار 2014العدوان األخير على غزة في صيف 

 .111إلعادة إعمار هذه المساجد

  في بيان له، إن البابا فرنسيس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحدثا عن  الفاتيكانقال
عملية السالم مع "إسرائيل"، وعبرا عن األمل في استئناف االتصاالت المباشرة بين "إسرائيل" 

بًا. ومنح البابا فرنسيس الرئيس عباس وسامًا يمثل مالك سالم، وقال للرئيس والفلسطينيين قري
 .112عباس إنه يعتقد أنه "مالك سالم"
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  هما مريم بواردي ومريم أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس قداسة أربع راهبات، بينهن فلسطينيتان؛
ي التاريخ ، اللتان أصبحتا أول قديستين مشرقيتين ف(سلطانة دانيل غطاس)الفونسين 
 .113المعاصر

  ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة معاريف اإلسرائيلية أن توترًا يسود العالقات اإلسرائيلية- 
 Jewish National Fund (يمتاالكيرن ك)الفنلندية، في أعقاب منع الصندوق القومي اليهودي 

(Keren Kayemeth LeIsrael)ة، يعقد سنويًا ، من المشاركة في معرض للمنظمات غير الحكومي
 .114في العاصمة هلسنكي

 18/5/2015اإلثنين، 

  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكنيست اإلسرائيلي، إن "القدس  رئيسقال
رئيس "المعسكر الصهيوني"، إسحق هرتسوغ، الموحدة ستبقى عاصمة إلسرائيل". وخاطب نتنياهو 

معارضة موقفنا، يجب أن نبني المزيد في القدس، وحان الوقت قائاًل "حان الوقت ليسمع زعيم ال
 لتعلن إذا كنت مؤيدًا للبناء في القدس أم ال". وشدد على أن القدس لن تقسم.

ورّد هرتسوغ مخاطبًا نتنياهو "إن سياسة النعامة التي تعتمدها ستفكك القدس، مناوراتك وسياستك 
د تحقق لك مكاسب سياسية لكن القدس من تشكل خطرًا على وحدة القدس، هذه السياسة ق

 .115تعاني"

  قال الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنه لن يكون هناك سالم وال
 .116استقرار في منطقة الشرق األوسط بدون شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية

 ار المانحين في فلسطين يجب أن يكون أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا أن استثم
لإلسهام في مشروع بناء دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومزدهرة، وإلنهاء االحتالل، وليس 

 .117االستمرار في تقديم المساعدات إلبقاء "السلطة الفلسطينية" على وضعها القائم

 ر الداخلية سيلفان شالوم، مسؤولية كلف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نائبه األول، وزي
وملف العالقات مع الواليات  —في حال استئنافها—إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين 

 .118المتحدة

  ّكتيبة حيرف  قرر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكوت حلHerev  الدرزية، بعد
، على أن 2015تموز/ يوليو  عامًا على إنشائها، قائاًل إن قراره سيدخل حيز التنفيذ في 41

 .119يتفرق جنود الكتيبة على الوحدات العسكرية المختلفة في الجيش اإلسرائيلي
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 ،خالل مشاركته  أكد مستشار مرشد الثورة اإلسالمية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر واليتي
شعار رفع  الذي أقيم في بيروت، على "ضرورة أن يكون "الملتقى العلمائي ألجل فلسطين" في

 .120الحصار عن غزة، والدفاع عن المقاومة، أول األولويات للشعوب العربية واإلسالمية"

  عشية أول فيديريكا موغيرينيقالت الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي ،
في إعادة زيارة لها إلى الشرق األوسط، إن االتحاد األوروبي جاهز وراغب في لعب دور رئيسي 

 .121الدولتين إطالق عملية السالم بين "إسرائيل" والفلسطينيين على أساس حلّ 

 19/5/2015الثالثاء، 

  اعتمد مجلس الوزراء اإلسرائيلي سلسلة من القرارات الهادفة لتهويد مدينة القدس في ذكرى
لتطوير احتاللها. وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن القرارات تشمل "وضع خطة خماسية 

". وتشمل "وضع خطة لتحديث البنى 2020-2016القدس اقتصاديًا في الفترة ما بين عامي 
التحتية، وتشجيع الزيارات لباحة حائط المبكى )البراق("، و"تخصيص بعض المباني العامة في 

 .122القدس للفعاليات الثقافية والترفيهية"

 ين الحلوة ثالثين عنصرًا من مختلف القوى نشرت القوة األمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم ع
الوطنية واإلسالمية على حاجز مدخل حي الطوارئ، الذي يعد معقاًل لـ"تجمع الشباب المسلم"، 

 .123وأربعين عنصرًا عند حاجز الشارع التحتاني للمخيم

  نفى القيادي في حماس صالح البردويل وجود مفاوضات مباشرة بين الحركة و"إسرائيل"، وقال
هذا كالم سمعناه مرارًا وهو محاولة لزج حماس في الطريق نفسه الذي سلكته منظمة التحرير". "

وأعلن البردويل أن برنامج حماس واضح وال يقوم على إجراء مفاوضات مع االحتالل، وأشار إلى 
أن مفاوضات سابقة جرت بين الحركة و"إسرائيل" ولكنها كانت غير مباشرة ومن أجل تحرير 

 .124األسرى

  رؤوفين ريفلينقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، خالل لقائه مع الرئيس اإلسرائيلي ،
إن "هذه الحكومة تشكلت في فترة مليئة بالتحديات، وأولها ضمان أمن إسرائيل. واإلسالم 

سياسية المتطرف موجود عند حدودنا كلها تقريبًا". وأشار نتنياهو إلى أنه سيحاول "صنع تسوية 
 .125مع الفلسطينيين تحافظ على مصالح الواليات المتحدة"

  بينت معطيات دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيليةThe Central Bureau of Statistics (Israel) 
. وجاء 2013مقارنة بسنة  %43بنسبة  2014أن عدد المهاجرين اليهود إليها قد ارتفع في سنة 

في  16,884. بينما بلغ 2014ألفًا في سنة  24"إسرائيل" وصل إلى  فيها أن عدد المهاجرين إلى
 .126(%24وأوكرانيا ) ،(%27. وجاءت غالبيتهم من فرنسا )2013سنة 
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  رأى صندوق النقد الدولي أن "عملية إعادة اإلعمار في غزة تتحرك بشكل أبطأ بكثير مما كان
مواد البناء، وعدم تحقق التعهدات التي  متوقعًا"، وقال "هذا يعكس القيود المفروضة على استيراد

وسط عدم إحراز تقدم في  2014أعلن عنها المانحون في مؤتمر القاهرة في تشرين األول/ أكتوبر 
مليار دوالر، تّم التعهد بها خالل  3.5المصالحة بين فتح وحماس". وقال الصندوق إنه من أصل 

2014واسط نيسان/ أبريل من هذا المبلغ حتى أ %27مؤتمر القاهرة، تّم صرف 
127. 

 20/5/2015األربعاء، 

  كشف نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم أن إجمالي االقتطاعات التي نفذتها
 .128مليار دوالر( 2.2مليار شيكل )نحو  8.5، بلغت 2002"إسرائيل" على ديون الكهرباء، منذ سنة 

  رجوب سحب الطلب الفلسطيني المتعلق بتجميد رفض رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل
. وقال الرجوب، خالل لقائه رئيس الـ"فيفا" "عضوية "إسرائيل" في االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا

جوزيف سيب بالتر، "لن يكون هناك أي تسوية في ما يتعلق بحرية حركة رياضيينا 
 .129ومسؤولينا"

 تنياهو، خالل لقائه بالممثل األعلى للسياسة الخارجية قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن
هي الصراع نهائيًا وعلى نحو "نريد سالمًا ين فيديريكا موغيريني،واألمن في االتحاد األوروبي 

... إنني ال أؤيد حّل دولة واحدة، وأنا ال أعتقد أن هذا حّل على اإلطالق.. أنا أؤيد رؤية حاسم
 .130دولتين لشعبين"

 لوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيق خطة تجريبية للفصل بين الركاب علق رئيس ا
اإلسرائيليين والفلسطينيين داخل الحافالت التي تسير في شوارع الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات 

 .131على بدء تطبيق الخطة

 مليار  1.8يمة وافق الكونجرس األمريكي على صفقة أسلحة وصواريخ متطورة لبيعها إلى "إسرائيل" بق
، BLU-113 أو 113-قنبلة خارقة للحصون من طراز بي أل يو 50دوالر أمريكي. وتشمل الصفقة 

، وثالثة آالف صاروخ من طراز BLU-109أو  109-قنبلة خارقة لألنفاق من طراز بي أل يو 700و
GPSجي بي أس  لمروحية وقنابل أخرى موجهة بنظامللطائرات ا Hellfireهيلفاير 

132. 

 لن المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، في تقرير حمل عنوان "اختناق: غزة في قبضة أع
من الوقت منذ  %70األزمة اإلنسانية"، أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح لفترة تقدر بنحو 

، مغلقًا 2014، فيما بقي المعبر في سنة 2006فرض الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة في سنة 
 .133من الوقت %66لنحو 
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  مليون دوالر من  111.5وقعت الحكومة السعودية مع وكالة األونروا سبع اتفاقيات بقيمة
 .134المساعدات الخاصة بالالجئين الفلسطينيين

 21/5/2015الخميس، 

  قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن "المسجد األقصى لنا إلى األبد، وليشهد هللا
بقى ملكنا لألبد... لن نكون أصدقاء لمن دنسوا األقصى ببياداتهم والتاريخ على ذلك، سي

 .135نوا معهم صداقات كيفما شاؤوا"[، فليذهبوا هم وليكوّ ةالعسكري يتهمحذبأ]

  الجهود والتحركات األوروبية مسؤول العالقات العربية في حركة حماس أسامة حمدان وصف
تمام اتفاق تبادل أسرى مع االحتالل اإلسرائيلي، بأنها "تفتقد لمضمون  لرفع الحصار عن غزة، وا 

سياسي حقيقي". وقال حمدان إن "هناك تحركات من جهات أوروبية تحاول تقديم أفكار؛ تظن 
أنها قد تساعد على إنهاء حصار غزة"، مشيرًا إلى أنه "ال نتيجة حتى اآلن لهذه التحركات؛ بسبب 

 .136عجز الوسيط، وتعنت االحتالل"

 ان قال أوفير جندلمOfir Gendelman ،المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،
إن نتنياهو التقى في مكتبه بالقدس برئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، وبحث معه السبل 

، وأن نتنياهو أكد على "ضرورة 1948لتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية لفلسطينيي 
 .137على تقليص الفجوات التي ال تزال موجودة في المجتمع اإلسرائيلي"مواصلة العمل 

  قالت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي تسيبي حوتوفيليTzipi Hotovely  نحن ملزمون بالعودة"
إلى الحقيقية األساسية، حقنا بأرض إسرائيل، األرض لنا، كلها لنا، ولم نأِت إلى هنا كي نعتذر 

التأكيد إن العالم يتفهم احتياجات األمن إلسرائيل، ولكن في نفس الوقت، فإن عن هذه الحقيقة. وب
 .138األسس األخالقية والعدالة، تسبق أسس األمن"

  دعا رئيس "القائمة المشتركة"، النائب في الكنيست اإلسرائيلي أيمن عودة، اإلسرائيليين لالعتراف
على أن "هذه هي الطريق الوحيدة لتحقيق  بالغبن التاريخي وتحمل مسؤولية نكبة فلسطين، مشدداً 

 .139السالم"

  أعلنت النيابة اإلسرائيلية رسميًا أن غرشون مسيكاGershon Mesika رئيس المجلس اإلقليمي ،
للمستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، اعترف بأنه شريك في إحدى أضخم عمليات الفساد 

ة إلى شاهد ملك ضّد رفاقه الذين يبلغ تعدادهم المالي في تاريخ "إسرائيل". وقد حولته الشرط
 .140أربعين مشبوهًا، ويتوقع أن يزيد العدد، ومعظمهم من حزب "إسرائيل بيتنا"
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  أشار 2014أصدرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية تقريرًا حول الصادرات العسكرية اإلسرائيلية لسنة ،
؛ حيث 2013التكنولوجية مقارنة بسنة  إلى تراجع بنحو مليار دوالر في حجم المبيعات التسليحية

مليارات دوالر في  6.5مليارات دوالر، بينما كانت  5.66توقيع صفقات بقيمة  2014تّم في سنة 
 .141%40. ومع ذلك الحظ التقرير زيادة مبيعات السالح إلى الدول اإلفريقية بنسبة 2013سنة 

  ّأعماله في بيت لحم، العرب  المقدس اإلسالمي الدولي السادس، في ختام بيتمؤتمر  حث
لى زيارة مدينة القدس وكسر الحصار  والمسلمين على شّد الرحال إلى المسجد األقصى وا 
المفروض عليها، تنفيذًا لقرارات مجمع الفقه اإلسالمي وغيرها من الدعوات في سبيل ذلك. ودعا 

ي مدينة القدس بكافة المؤتمر رجال األعمال الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى االستثمار ف
لى تخصيص جزء من زكاة أموال العرب والمسلمين وصدقاتهم إلقامة وتنفيذ مشاريع  أشكاله، وا 

 .142استثمارية وتنموية تدعم صمود المقدسيين

 22/5/2015الجمعة، 

  قال الرئيس األمريكي باراك أوباما إن الواليات المتحدة و"إسرائيل" تتفقان على ضرورة عدم
 .143ران بامتالك سالح نووي، لكنه قال إنه يوجد جدل بشأن كيفية تحقيق ذلكالسماح إلي

  السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز على  رئيساجتمع
 .144هامش أعمال المنتدى االقتصادي العالمي الذي يعقد في منطقة البحر الميت في األردن

 مساعدتها النقدية الشهرية لبدل اإليواء والغذاء، التي تقدمها لالجئين  أعلنت وكالة األونروا وقف
2015الفلسطينيين الفارين من سورية إلى لبنان، ابتداًء من شهر تموز/ يوليو 

145. 

  أعلن مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس رفضه إلجراءات وكالة األونروا بحق فلسطينيي
توفير األموال لميزانية وكالة األونروا ومشاريعها وحاالت سورية في لبنان. وأكد المكتب على أن 

ذا قّصرت في هذا الشأن فإنها مسؤولية الصندوق  الطوارئ فيها هي مسؤولية الوكالة نفسها، "وا 
 .146المركزي لألمم المتحدة"

  الهباش، قاضي قضاة السلطة الفلسطينية ومستشار الشؤون الدينية للرئيس محمود  محموددعا
ضّد حركة حماس وعدم التعاطف مع أعضائها، واصفًا قادتها وعناصرها  "الجهاد"ى عباس، إل

، وطالب المواطن الفلسطيني بأن يكره "الخوارج"بـ"الصغار والجهلة". وعّد الهباش حماس من 
 . 147أفعال حماس وأنصارها، واتهم قادة الحركة بالكفر في قوله: "أول قصيدتهم كفر"
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  الجئًا فلسطينيًا بعد أن قضوا أربعة أيام في البحر بدون طعام  175نانية أنقذت قوات البحرية اليو
ووقود، وكانوا قد فّروا من الحرب في سورية إلى تركيا، ودفعوا مبالغ ضخمة للمهربين الذين 

 .148وعدوهم بتهريبهم إلى إيطاليا

  القاطنين في كشفت الجيش اإلسرائيلي عن خطة "مسافة آمنة"، والتي تقضي بإخالء المستوطنين
مستعمرات غالف غزة؛ وبحسب الخطة، فإنه وعند اندالع أي حرب قادمة مع قطاع غزة سيجري 

 .149إخالء كل المستوطنين في الكيبوتسات المحاذية لغزة حتى مسافة سبعة كيلومترات

 23/5/2015السبت، 

 مفاوضات أعرب رئيس الوزراء األردني عبد هللا النسور عن خشيته من أن تتفاجأ األردن ب
إسرائيلية فلسطينية سرية تفضي إلى اتفاق "هزيل" على غرار اتفاقية أوسلو. وأكد النسور، في 
حديث لإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العربية، على ضرورة إيجاد حّل دائم وعادل للقضية الفلسطينية 

 .150يشمل كافة الملفات مع مراعاة مصالح األردن العليا

 لفلسطينية واللجان الشعبية وخلية إدارة األزمة في شمال لبنان، في بيان أعلنت فصائل المقاومة ا
مشترك لها، "إقفال جميع مراكز األونروا وا عالن اإلضراب في مخيم نهر البارد حتى إشعار آخر، 

لمدة ثالثة أيام ويستثنى منه قسم العناية البيئية، رفضًا لإلجراءات األخيرة  البداويوفي مخيم 
إلغاء بدالت اإليجار للنازحين من مخيم نهر البارد بو  ،تقليص خطة الطوارئب قامتلتي ا "لألونروا

2015ومن مخيمات سورية اعتبارًا من أول شهر تموز/ يوليو 
151. 

  أشاد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقف الواليات المتحدة في مؤتمر حظر السالح
حباطها قرارًا يجعل منط قة الشرق األوسط منطقة منزوعة السالح، وأجرى نتنياهو النووي، وا 

 .152اتصااًل هاتفيًا مع وزير الخارجية األمريكي جون كيري وتقدم له بالشكر على ذلك

 24/5/2015األحد، 

  افتتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مشروع محطة توليد الكهرباء من الخاليا الشمسية
 ل من وكالة التنمية التشيكية، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا.بقدرة سبعين كيلوواط، بتموي

مشروع لتركيب األلواح الشمسية على أسطح المنازل في طور  400وقال عباس: "لدينا 
 .153التنفيذ"

  دافع موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن األمين العام لحركة الجهاد
شّلح، بعد اتهامه من قبل وزير العدل المصري أحمد الزند بالوقوف  اإلسالمي رمضان عبد هللا

وراء اغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. ووصف أبو مرزوق، في تصريح له على 
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صفحته على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك، شّلح بـ"األخ الكبير"، مؤكدًا أنه ال يجوز وال 
بشّلح، ووصفه بأنه "راسم خّط الجهاد، والمحرض على  ينبغي اتهامه. وأشاد أبو مرزوق

 .154االستشهاد، والذي دفع بإخوانه ومريديه على هذا الدرب الطويل"

  قرر مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية الموافقة على رفع الحد األدنى لرأس المال المدفوع أو
مليون  75أمريكي إلى مليون دوالر  50المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين، من 

 .155دوالر أمريكي أو ما يعادلها من العمالت المتداولة

  وصف معهد التمويل الدولي االقتصاد الفلسطيني بأنه "ضمن األسوأ عالميًا"، بسبب ارتفاع
 .156معدالت الفقر والبطالة إلى أعلى مستوياتها

 25/5/2015اإلثنين، 

 شهرًا  12س التشريعي عزيز دويك بالسجن حكمت محكمة عوفر اإلسرائيلية على رئيس المجل
 .157دوالر( 1,540ودفع غرامة مالية قدرها ستة آالف شيكل )نحو 

  حذر مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، في تقرير له، من أن
ن الفترة "الوضع الراهن في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل لالستمرار"، مشيرًا إلى "أ

المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل عملية السالم، مع تزايد المخاوف بشأن عدم وجود أفق 
 .158الستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حّل الدولتين"

  حكمت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر على رئيس وزراء
دوالر(؛ وذلك بعد  25,700ألف شيكل )نحو  100، وغرامة بقيمة الكيان األسبق إيهود أولمرت

 .159إدانته فيما بات يعرف بقضية "المغلفات المالية"

  قضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعدم االختصاص في الدعوى القضائية التي تطالب
 .160بإدراج "إسرائيل" دولة إرهابية

 إسرائيل" دولة إرهابيةألمور المستعجلة عن اعتبار قالت حركة حماس إن امتناع محكمة القاهرة ل" 
الحقائق والبراهين. وأكد حسام بدران، الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب،  معسلوكًا يتناقض 

أن دولة االحتالل هي رمز اإلرهاب في المنطقة، مبينًا أن ذلك ال يحتاج إلى دليل أو قرار من 
 .161محكمة مصرية أو غيرها

 26/5/2015 الثالثاء،

  .قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن اتفاق أوسلو يمنعها من إصدار جواز سفر باسم دولة فلسطين
وذكر وكيل الوزارة حسن علوي، في بيان صحفي، أن الوزارة "أعدت نموذجًا لجواز سفر فلسطيني 
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الحالي صادر يحمل اسم دولة فلسطين، إال أنها لم تتمكن من إصداره كون جواز السفر بشكله 
 .162بناء على اتفاق أوسلو"

  الجئًا  1,093تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن
 .163فلسطينيًا قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في سورية

 وات حرس الحدود قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، إن ق
فتحة نفق بين  521ضبط وتدمير  30/4/2015-1/10/2014المصرية استطاعت خالل الفترة 

 .164كم 2.8إلى  كيلومتر واحد نفقًا تتراوح أطوال فتحاتها من 63مصر وقطاع غزة، منها 

  مليون دوالر مساعدات  76قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قدمنا خالل العام المنصرم
الفلسطينيين من أجل إعادة إعمار غزة". وأكد الرئيس التركي أن بالده ستواصل دعمها لقطاع  إلى

2017مليون دوالر في سنة  200غزة حتى تصل 
165. 

  قال نائب رئيس الوزراء التركي نعّمان كورتولموشNuman Kurtulmuş  إن قيمة المساعدات التي
 The Turkish Cooperation and Coordination قدمتها وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"

Agency "TİKA"  مليون دوالر، وأن  300إلى قطاع غزة خالل السنوات السبع الماضية، بلغت
 The Disaster and Emergencyقيمة المساعدات التي قدمتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" 

Management Presidency of Turkey "AFAD" مليون دوالر، هذا بخالف المساعدات  100غت بل
 .166التي قدمتها هيئات المجتمع المدني التركية بشكل مباشر

  اتهمت منظمة العفو الدولية حركة حماس بارتكاب انتهاكات فظيعة، بما في ذلك القيام بعمليات
عدامات ضّد متهمين بالتعامل مع "إسرائيل"، خالل العدوان اإلسرائيلي عل ى قطاع غزة تعذيب، وا 

2014في صيف 
167. 

 27/5/2015األربعاء، 

  ّاإلسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة. وقالت مصادر إسرائيلية: "إن  الحربيالطيران  شن
 .168على إطالق الصواريخ من قطاع غزة" اً سلسلة غارات على قطاع غزة ردً  جيش االحتالل شنّ 

 يل هنية مصر بفتح معبر رفح في كال طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماع
االتجاهين على مدار الساعة. وقال هنية، خالل حفل استقبال القياديين في الحركة موسى أبو مرزوق 
وعماد العلمي، إن خطوة مصر في فتح معبر رفح جيدة لكنها ليست كافية. وشدد هنية على حرص 

 . 169لشواهد على ذلك كثيرة"حماس على أمن مصر، قائاًل "لم ولن نعبث بأمن مصر، وا
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  حماس أن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي اتهمها بارتكاب جراء حرب خالل  حركةأكدت
، يفتقر للمهنية ويستند الدعاءات غير صحيحة. 2014عدوان االحتالل على غزة في صيف 

بشكل ينافي ودعت الحركة المنظمة، في بيان لها، العتماد أساليب مهنية قبل توزيع االتهامات 
الحقيقة، محملة االحتالل المسؤولية، بسبب تجنيده عمالء يتسببون في أعمال قتل وتخريب ضّد 

 .170الشعب الفلسطيني

  إلى بلورة مبادرة دولية لحل ضائقة سكان قطاع غزة، على رؤوفين ريفلين دعا الرئيس اإلسرائيلي
ين خالل جولة له في شمال حّد تعبيره، على خلفية سقوط صاروخ قرب أسدود. وأضاف ريفل

األراضي الفلسطينية المحتلة أنه "ال يمانع في سبيل ذلك إجراء حوار مع حركة حماس يوصل 
إلعمار القطاع"، وقال إن "إسرائيل" ال تمانع محاورة أحد، بما فيهم حماس، إذا ما تعلق األمر 

 .171بتهدئة األوضاع في قطاع غزة

 إلسالمي إياد بن أمين مدني، في كلمة ألقاها في افتتاح قال األمين العام لمنظمة التعاون ا
للمنظمة: "قد دعوت وما زلت أدعو المسلمين لزيارة المسجد األقصى لتأكيد حّق  42االجتماع الـ 

المسلمين فيه ومن أجل كسر سياسة االحتالل الرامية لعزل المدينة المقدسة من عمقها العربي 
 .172واإلسالمي"

  إسرائيل"  فيديريكا موغيرينيللسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي دعت الممثل األعلى"
والفلسطينيين إلى استئناف مفاوضات السالم، معتبرة أن "الوضع على األرض ال يحتمل". وقالت 

، خالل افتتاح الجلسة السنوية في بروكسل لمجموعة التنسيق لدى الجهات المانحة موغيريني
ننا واهمون إذا اعتقدنا أن للشعب الفلسطيني،  إن "الوضع الذي نشهده على األرض ال يحتمل وا 

لدينا خيار إبقاء الوضع على حاله". كما دعت المسؤولين الفلسطينيين إلى "إطالق عملية 
 .173مصالحة وطنية"

  إنه إذا لم تعمل حركة حماس على كبح جماح يوفال شتاينتس قال وزير الطاقة اإلسرائيلي
اإلرهابية" األخرى في القطاع فسيأتي يوم تضطر فيه "إسرائيل" إلى تقويض حكم التنظيمات "

إلى أن "إسرائيل" امتنعت عن دحر حماس خالل عملية الجرف شتاينتس وأشار  حماس في غزة.
، واكتفت بردعها، ولكن يجب إنعاش هذا الردع بين حين وآخر، على 2014الصامد في صيف 

 .174حّد تعبيره

  عن نيته مغادرة منصبه في منتصف تيرنر  روبرتيات األونروا في غزة عمل مديرأعلن
. وقال تيرنر: "لقد كانت تلك السنوات الثالث أعظم سنوات حياتي 2015تموز/ يوليو 

المهنية من حيث اإلنجاز وحجم التحديات"، مضيفًا و"تأكدوا بأنني سأواصل الدفاع عن غزة 
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ت الروح البشرية فيه مرات ومرات بأنها ال وعن الجئي فلسطين... إن غزة مكان أثبت
 .175تقهر"

 28/5/2015الخميس، 

  عامًا، لم تعد  13الوزراء بنيامين نتنياهو إن مبادرة السالم العربية، التي أطلقت قبل  رئيسقال
 .176تتالءم والتطورات في المنطقة

  عادة االعتبار لمنظمة دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى إ
لى تجديد هيئاتها القيادية "والبدء دون تردد في اتخاذ الترتيبات الضرورية  التحرير الفلسطينية، وا 

 .177النتخاب مجلس وطني فلسطيني، خالل فترة زمنية ال تتجاوز العام في الحد األقصى"

 ران البلد المسلم عدوًا قالت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان لها، "إننا نرفض اتخاذ البعض إي
للعرب والمسلمين، ألن العدو األول والتاريخي لألمة العربية واإلسالمية هو الكيان الصهيوني 

وأضافت الحركة أن "إيران قدمت  الذي يحتل فلسطين وينكل بشعبها ويهود أرضها ومقدساتها".
ننا على ث  .178قة أنها ستستمر في ذلك"دعمًا لفلسطين وحركات المقاومة بما فيها حركة الجهاد، وا 

  وضعت وزيرة العدل اإلسرائيلي إيليت شاكيدElite Shaked  مشروع قانون يشدد العقوبات على
أطفال الحجارة الفلسطينيين. يتضمن مشروع القانون فرض عقوبة السجن حتى عشرين عامًا على 

لية والجيش، كذلك السجن كل فلسطيني يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على الشرطة اإلسرائي
الفعلي حتى عشرة أعوام على كل من يلقي الحجارة على سيارات الشرطة أو المواصالت العامة، 

 .179حتى لو لم يكن لديه نوايا بإلحاق الضرر الجسدي أو المادي

  أعلن طارق لبد، الناطق باسم وزارة االقتصاد الوطني في غزة، أن ما تلقته الوزارة فعليًا من مجمل
من  2014ما تعهدت بتقديمه الدول والجهات المانحة لمتضرري الحرب على غزة في صيف 

القطاع الخاص، اقتصر على تسعة ماليين دوالر، تّم تقديمها على دفعتين، واستفاد منها أصحاب 
 .180ماليين دوالر 203ُمنشأة، الفتًا إلى أن قيمة خسائر القطاع الخاص تبلغ نحو  3,195

 ونروا تجميد عمليات التوظيف في كافة قطاعاتها بالمناطق الخمس بسبب نقص قررت وكالة األ
التمويل. وبين المستشار اإلعالمي للوكالة في غزة، عدنان أبو حسنة، أن األونروا تعاني من عجز 
مالي وصل إلى نحو مئة مليون دوالر في الميزانية المنتظمة. وذكر أن األونروا طلبت من المانحين 

 .181مليون دوالر فقط 216دوالر لبرنامج إعادة اإلعمار، لكن وصلها حتى اليوم  مليون 724

  أكد تقرير لمنظمة العمل الدولية ارتفع إجمالي الفلسطينيين العاطلين عن العمل في الضفة
، ليصل العدد 2013مقارنًة مع سنة  %25، بنسبة تفوق الـ 2014الغربية وقطاع غزة في سنة 
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. وأشار التقرير إلى تجاوز %27العمل، وليبلغ معدل البطالة بالتالي  عاطل عن 338,300إلى 
 .182معدل البطالة في غزة ضعفي المعدل في الضفة الغربية

 29/5/2015الجمعة، 

  قرر رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب سحب الطلب الفلسطيني المتعلق بتجميد
رة القدم "الفيفا" في مؤتمر "الفيفا" في زيوريخ. وجاء سحب عضوية "إسرائيل" في االتحاد الدولي لك

االقتراح بعد أن توصل الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي على تفاهمات على قضايا إشكالية 
 بينهما.

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن الجهود التي بذلناها على الصعيد الدولي أثبتت 
فشل المحاولة التي قامت بها السلطة الفلسطينية إلقصاء إسرائيل من  نجاعتها، وأدت إلى

 .183الفيفا"

  أكد القيادي في حركة حماس فتحي حّماد أن كتائب القسام بدأت تشق طريقًا بمحاذاة السياج
األمني الصهيوني الفاصل شرق قطاع غزة، وتتحين الفرصة لالنقضاض على االحتالل، وذلك 

الشارع. وقال حماد إن هذا الطريق يمتد على طول السياج األمني  في أول إعالن رسمي عن
 .184متر من منطقة إلى أخرى 300و 250الفاصل، وعلى مسافة تتراوح بين 

  ينوي التقدم إلى الحكومة  غادي آيزنكوتأكدت مصادر الجيش اإلسرائيلي أن رئيس هيئة األركان
)نحو ثالثة مليارات دوالر(، للسنوات مليار شيكل  12بطلب زيادة ميزانية جيشه بأكثر من 

ضافة إلى المساعدات األمريكية  .185الخمس المقبلة، وذلك إضافة إلى موازنته العادية، وا 

 30/5/2015السبت، 

  دعا األسير القسامي عبد هللا البرغوثي حركة حماس وكتائب القسام إلى عدم التسرع للتوصل لحل
ي، في تصريح إلذاعة الرأي: "نحن صابرون صامدون وقال البرغوث أو صفقة لحل قضية األسرى.

كما طالب البرغوثي القسام بأال تأخذه رأفة في العدو اإلسرائيلي. وأضاف:" لن نبدل  كما عهدتمونا".
 .186ولن نغير وسنبقى ثابتين، حتى لو جرى إطالق سراحنا اليوم أو بعد ألف عام"

 الذي يسمح لـ"اإلدارة المدنية" التابعة لجيش ألغت النيابة العامة اإلسرائيلية إجراء "خط أزرق "
االحتالل باإلعالن عن أراض توصف بأنها "أراضي دولة" من دون إعالم الفلسطينيين باألمر. 

1999ويستخدم االحتالل هذا اإلجراء منذ سنة 
187. 

  متهرب من الخدمة العسكرية  1,900شهدت تسجيل نحو  2014قال الجيش اإلسرائيلي إن سنة
 .188جندي 2,700امية، كما فّر من الخدمة نحو اإللز 
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  اختتم "معسكر التواصل مع القدس"، الذي نظمته الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني؛ حيث
بيتًا في القدس القديمة، التي بدأت  73تّوج بإتمام مشاريع الترميم وتقديم اإلغاثات العاجلة لنحو 

 .189ألف دوالر( 258كل )نحو قبل أسبوعين، بتكلفة وصلت نحو مليون شي

 31/5/2015األحد، 

  قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا إن "السلطة الفلسطينية حصلت على تعهد من
األمريكيين بأنه بعد االنتهاء من االتفاق مع إيران، سيجددون المحادثات بيننا وبين اإلسرائيليين"، 

ثقون إنهم سيحترمون كلمتهم". وأكد أن القيادة الفلسطينية مضيفًا: "نحن نثق بالواليات المتحدة ووا
عازمة على إنهاء االحتالل، وأن "ال شروط مسبقة لدينا لتجديد المحادثات، لكننا نريد قرارًا من 

 .190األمم المتحدة يؤسس إلقامة دولة فلسطينية"

 مستويات عالية  قالت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة إن الفلسطينيين سوف يحتاجون إلى
من المساعدة للميزانية خالل السنوات المقبلة، ودعت، في بيان ختامي الجتماعها الذي عقدته 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجهات المانحة لالستجابة لهذه الحاجة، مشيرة إلى أنه "يجب 

وجيه المساعدات إلى أال يتّم تحويل المساعدة من الضفة الغربية إلى إعادة إعمار غزة، وينبغي ت
 .191غزة عبر السلطة الفلسطينية"

  نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي األنباء الصحفية التي تحدثت عن نية السلطة
 .192الفلسطينية تشكيل طاقم تفاوضي جديد تمهيدًا الستئناف المفاوضات السياسية مع "إسرائيل"

 سماعيل هنية الجمهورية التركية ورئيسها رجب شكر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إ
طيب أردوغان على رعايتهم لحفل زواج أربعة آالف عريس وعروس من قطاع غزة، والذي أقيم 
على أرض ملعب اليرموك في غزة. وأكد هنية على تبني استراتيجية االنفتاح على كل مكونات 

ة واإلسالمية "ألن فلسطين ومقاومتها األمة ودولها، والسعي إلى عالقات مع كافة الدول العربي
 .193وشعبها بحاجة إلى بقاء هذه الحاضنة والعمق االستراتيجي"

  كتب المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عبدهللا
 .194البرغوثي.. حريتكم واجب والتزام، وسّجانكم إلى زوال"

 سياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، سحب طلب رأى صالح زيدان، عضو المكتب ال
فلسطين تعليق عضوية "إسرائيل" في االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، خروجًا على قرارات 

 .195المجلس المركزي لمنظمة التحرير بمقاطعة دولة االحتالل ومعاقبتها
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 ،فالتر -وزير الخارجية األلماني فرانكخالل لقائه ب قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
إن التوصل إلى حّل للصراع، يستوجب اعتراف الجانب  ،Frank-Walter Steinmeierشتاينماير 

الفلسطيني بأن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي في العالم"، واالعتراف بـ"احتياجات إسرائيل 
نه "يجب عليهم التوقف عن حملة نزع األمنية". وطلب من الوزير األلماني أن يقول للفلسطينيين إ

شرعية إسرائيل والعودة إلى طاولة المفاوضات. ُقل لهم إنه يجب علينا التفاوض بدون شروط 
 .196مسبقة"

 فالتر شتاينماير إن بالده مستعدة للوساطة بين "إسرائيل" -قال وزير الخارجية األلماني فرانك
 .197منها ذلكوحركة حماس في مفاوضات تبادل أسرى عندما يطلب 

  قورقماز  بولنتأعلنBülent Korkmaz أن "تركيا وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، ممثل ،
دونمًا ألصحاب المنازل المدمرة  19شقة على مساحة  340برج سكني، بواقع  20ستمول بناء 

 .198بغزة"
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