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 فلسطينيةاليوميات ال
 2016 مايو/ أيار

 1/5/2016، األحد

  27إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري  الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة وزارةقالت 
ا "أسوأ إحصائية لعمل تشهد 2016و 2015 سنتين أ وأوضحت الوزارة شهرًا. 16يومًا فقط، خالل 

لم يفتح معبر رفح سوى ثالثة أيام فقط،  2016ه منذ بداية وأضافت أن المعبر على مدار تاريخه".
2015في  يوماً  24مقابل 

1. 
  أحمد نصر، محافظ مدينة رفح، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن جهاز األمن الداخلي قال

وأكد  في غزة طلب منه أخذ احتياطاته، لوجود مخطط يتهدد حياته، في إطار عملية اغتيال.
 .2عين لمحاولة اعتداء في مدينة رفحتعرض قبل أسبو  أنه النصر

 وقال سامي  التي تتعرض لها مدينة حلب السورية. ،وبشدة، المجازر الدموية ،دانت حركة حماس
أبو زهري، المتحدث باسم الحركة في تصريح خاص لوكالة األناضول، إن حركته تدين بشدة ما 

 راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى". تتعرض له مدينة حلب السورية من "مجازر دموية
وأضاف أبو زهري: "حماس تعرب عن ألمها إزاء استمرار نزيف دماء الشعب السوري العزيز، دم 

 .3هل حلب دمنا، وألمهم ألمنا"أ 
  أكونيس  أوفيرقالOfir Akunis الحجر  عوض، خالل اإلسرائيلي، وزير العلوم والتكنولوجيا

ة أريل في الضفة الغربية: مستعمر في  Ariel Universityأرئيل  ةجامعاألساس لبناء مسرح في 
"أوجه رسالة للذين يطرحون مبادرات للتسوية مع الفلسطينيين، نحن سنبقى هنا وأرئيل هي 

 .4وأضاف: "نحن نبني مستوطنات وال نخلي مستوطنات" عاصمة شمال الضفة".
 بين القانون في الضفة الغربية مع  ب إدخال المساواةه يتوج  نإإيليت شاكيد  ةاإلسرائيلي عدلالوزيرة  قالت

القوانين األساسية ال تطبق في الضفة الغربية، وهدفي ن إشاكيد وقالت  نظيره داخل الخط  األخضر.
 .5أو عبر المساواة في القوانين، رييكمن في تحصيل مساواة خالل سنة واحدة، وذلك عبر أمر عسك

  هتروريم شركة أعلنتHatrurim عن اكتشاف حقل نفطي بالقرب من منطقة البحر سرائيلية اإل
، مليون برميل 11و 7بين  تتراوحالميت شرقي الضفة الغربية، يعتقد بأنه يحتوي على كمية 

 .6 مليون دوالر( 318نحو مليار شيكل ) 2.1 نحو بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ
 اقتحموا  إسرائيليين 1,908أن نحو  ز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصىذكر المرك

بلغ عدد لي .2016خالل وهو العدد األعلى ، 2016أبريل  خالل نيسان/ األقصى المسجد
، مستوطناً  4,840( أبريلنيسان/  - ينايركانون الثاني/ ) 2016المقتحمين خالل الثلث األول من 

 .7السابقة سنواتوهو األعلى مقارنة بال
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 من عمال القطاع يقبعون تحت خط   %70طين في غزة إن قال االتحاد العام لنقابات عمال فلس 
. وأوضح أن %60أن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى  النظر إلى الفقر والفقر المدقع، الفتاً 

بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين  ،األسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين تكان 2016سنة 
 .8اع غزةألف عامل في قط 213عن العمل لنحو 

  منسق األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانية واألنشطة اإلنمائية في األراضي الفلسطينية أكد
على استخدام مواد البناء التي تدخل غزة عبر  اً واحد أن منظمته لم تجد دليالً روبرت بايبر 

، عربيةخالل فيلم عن إعمار غزة عرضته قناة سكاي نيوز ال ،وأشار "أغراض عسكرية".منظمته لـ
 .9من مواد البناء مليار كغ( 2.1) طنمليون  2.1إلى أن منظمته أدخلت إلى غزة قرابة 

 2/5/2016، اإلثنين

  العمود باب، قرب رضه للطعنأصيب بجروح خطيرة، بعد تع إسرائيلياً  العبري بأن مستوطناً  الاأفاد موقع و 
 .10تمكن من االنسحابقوات االحتالل بحملة بحث عن المنفذ، الذي وشرعت في القدس، 

  طالب رئيس المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار الفلسطيني "بكدار" محمد اشتية حكومة االحتالل
قرب البحر الميت، كونه يقع في حدود أراضي السلطة  المكتشفبوقف استغالل البترول من البئر 

ل هي مناطق ج بئر البترو  حسب الشرعية الدولية. وقال إن المنطقة التي اكتشف فيها ،الفلسطينية
اإلعالن عنها  ن المانحين لم يصرفوا المبالغ التي تم  إلى أ كما أشار اشتية .غربيةمن الضفة ال

2014 أكتوبر /في تشرين األول إلعادة إعمار قطاع غزة خالل مؤتمر القاهرة
11. 

  ه من االئتالف بانسحاب حزبنفتالي بينت  ،رئيس البيت اليهودي ،وزير التعليم اإلسرائيليهدد
من حزبه لصالح  ،إيليت شاكيدالتي ترأسها  عدل،الحكومي في حال نقلت حقيبة وزارة ال

 .12الذي تجري مفاوضات معه إلدخاله في االئتالف الحكومي الصهيوني المعسكر
  أن الواليات المتحدة األمريكية تعهدت لـ"إسرائيل" بعدم تزويد  سرائيليةمعاريف اإل صحيفةأفادت

 من الجيل الخامس. F35أو  35أف  العربية، بما فيها دول الخليج العربي، بطائرات الدول
 "سيكون حصرياً  بأن هذا النوع من الطائرات تل أبيبلأن واشنطن أكدت ت الصحيفة وذكر 

 .13إلسرائيل في منطقة الشرق األوسط"
 3/5/2016، الثالثاء

  عقاب إطالق جنود االحتالل النـار عليـه ، في أ أحمد رياض عبد العزيز شحادة الفلسطينياستشهد
 .14ثالثة جنود هد دهسعوهو بداخل سيارته عند المدخل الغربي لمدينة رام هللا، ب

 انتهـــاء اللقـــاءات الثنائيـــة مـــع  يذيـــة لمنظمـــة التحريـــر صـــائب عريقـــاتأعلـــن أمـــين ســـر اللجنـــة التنف
مــن اإلســـرائيليين  واضــحاً  جوابــاً  إن الفلســطينيين تســلموا اتفــاق، قــائالً  الجانــب اإلســرائيلي دون أي  
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بعـدم االلتـزام باالتفاقيـات، فـي إشــارة إلـى رفـض التوقـف عـن اقتحــام المنـاطق الفلسـطينية التـي تقــع 
 .15على حرية العمل في تلك المناطق تحت سيطرة السلطة، واإلصرار

 خليـة تهـدف إيـاد البـزم عـن اعتقـال  الفلسـطيني كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمـن الـوطني
 .16لإلخالل باألمن واالستقرار في قطاع غزة

 مــام الــدم" فــي دعــا أحمــد بحــر، النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي الفلســطيني، إلــى وقــف "ح
 ودعــا بحــر إلــى تجنيــب المــدنيين األبريــاء "ويــالت الحــرب والصــراع الــدامي". .الســوريةمدينــة حلــب 

 .17"ةيط اإلقليمي والدولي تجاه "نزيف الدم في سوريوانتقد بحر ما وصفه بـ"ال مباالة" المح
 بمثابـة  إيـرانالدفاع عـن  رى فيالحركة ت نإرمضان عبد هللا  اإلسالميلحركة الجهاد  العام األمين قال

 هاشـمي أكبـرلقائـه رئـيس مجمـع تشـخيص مصـلحة النظـام ، خالل عبد هللا وأشار .اإلسالمالدفاع عن 
الســــاحة  علــــى األخيــــرةالمســــتجدات  إلــــى ،بطهــــران Akbar Hashemi Rafsanjaniرفســــنجاني 

الفرصـة للكيـان الصـهيوني بـأن  أتاحـت اإلسـالميةالتحوالت في بعـض الـدول  إن، الفلسطينية قائالً 
 .18أحديتعرض له  أنيمارس ما يشاء من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني المظلوم دون 

  التـــي انـــدلعت فـــي  ،ن انتفاضـــة القـــدسأ اإلســـرائيلي عـــن جهـــاز الشـــاباك ةدر اصـــأظهــرت معطيـــات
ـــوبر /ولاألتشـــرين  ـــذ 2015 أكت  قـــوات االحـــتالل ومســـتوطنيه. عمليـــة مقاومـــة ضـــد   282، شـــهدت تنفي
عمليـة  29عمليـة إطـالق نـار، و 82عمليـة طعـن، و 166تنفيـذ  أن من بين عمليـات المقاومـة تـم  وبينت 

قتـل  نـه تـم  أناسـفة. وأضـاف الشـاباك خاللها اسـتخدام مـواد متفجـرة وعبـوات  عمليات تم   5دهس، و
عمليـــة طعـــن  21 ابينهـــعمليـــة، مـــن  77إحبـــاط  تـــم   2016وذكـــر الشـــاباك أنـــه منـــذ بدايـــة  .ياً إســـرائيل 34

عمليــــة  34عمليــــات بعبــــوات ناســــفة، و 10و ،محــــاوالت خطــــف 7و ،عمليــــات "انتحاريــــة" 5ودهــــس، و
 .  19إطالق نار

  جينـز مودفيـغب المتحـدة لمكافحـة التعـذي األمـم لجنـةرئـيس قال Jens Modvig تسـلمت "اللجنـة  إن
مـن  األعـوامتضـاعف فـي  اإلسـرائيليةن اسـتخدام السـجن االنفـرادي فـي السـجون أتقارير تفيد بـ

 390الذين يحتجزون في زنزانـات انفراديـة مـن  األشخاصحيث ارتفع عدد  ،"2014 إلى 2012
تـــوفير  "إســـرائيل"، مـــن 2015 نةســـ أرقــامالــذي لـــم يكشـــف عـــن  ،وطلـــب مودفيـــغ .ســـجيناً  755 إلــى

 .20ارتفاعه بشكل كبير أسبابتفاصيل حول انتشار عقوبة السجن االنفرادي بما في ذلك 
  يوســيف علـى  تراكميـاً  عامـاً  عشــرينو المركزيـة اإلســرائيلية قرارهـا بالسـجن المؤبـد  المحكمـةأصـدرت

نـه أو  ،إدانتـه ت قـررت سـابقاً لشهيد محمد أبو خضير، بعـد أن كانـل ي، القاتل الرئيسحاييم بن دافيد
ـــة القتـــل. مســـؤول جنائيـــاً  ـــه ": محـــامي عائلـــة أبـــو خضـــير مهنـــد جبـــارةوقـــال  عـــن تنفيـــذ عملي أدانت
 ،ومحاولـة خطـف الفتـى زلـوم ،وهـي القتـل وخطـف الشـهيد أبـو خضـير ،جرائم أربعالمحكمة بتنفيذ 
حراق سيارتين ألـف شـيكل  150ع غرامـة ودفـ ،بـالتراكم عامـاً  20ووحكمـت عليـه بالسـجن المؤبـد  ،وا 
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 ،لعائلـة زلـوم دوالر[آالف  5.3و ]نحـ ألـف شـيكل 20و ،لعائلة أبـو خضـيردوالر[  ألف 39.9 ]نحو
 .21"فيها تنفيذ عملية الخطف والقتل ومصادرة السيارة التي تم  

  مــن ملــح الطعــامألــف كــغ(  40) طنــاً  40داخــل شــحنة أنهــا ضــبطت الســلطات اإلســرائيلية أعلنــت 
التـي و ، Ammonium Chloride األمونيـوممـن مـادة كلوريـد )أربعـة آالف كيلـو غـرام( أطنان  أربعة

هــذه قالــت إن تســتخدم فــي صــناعة القــذائف الصــاروخية بعيــدة المــدى، متوجهــة إلــى قطــاع غــزة، و 
مـن قطـاع  فلسـطينياً  تـاجراً اإلسرائيلي  جهاز الشاباكواتهم  مئات الصواريخ. إنتاجكمية قادرة على 

 .22البضاعة، لصالح فصائل مقاومة بينها حركة حماس دباستيراغزة 
  فـي مقابلـة ، يـة دونالـد ترامـبمريكجمهوري في االنتخابات الرئاسية األحزب الالمفترض لل المرشحقال

ـع االسـتيطاني اإلسـرائيلي فـي الضــفة  ،مـع صـحيفة دايلـي ميـل البريطانيـة ردًا علـى ســؤال حـول التوسال
مر فيــــه. علــــيهم أن يثــــابروا علــــى ذلــــك وال أعتقــــد بــــأن علـــــيهم أن علــــى إســــرائيل أن تســــت"الغربيــــة: 

 .23"يتوقفوا

 4/5/2016، األربعاء

  وقالت، في بيـان  كتائب القسام أنها لن تسمح باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.أكدت
وأن  ،وأن يغــادر قطــاع غــزة فــوراً  ،"علــى العــدو أال يتــذرع بــأي ســبب كــان در عنهــا:اعســكري صــ

قــد سـرائيلية اإلوالمدفعيـة طــائرات الوكانـت  لج مخاوفـه ومخــاوف مغتصـبيه خـارج الخــط الزائـل".يعـا
، "ُأطلقت قذيفة هاون علـى له في بيان ،جيش اإلسرائيليالوقال  .قطاع غزة قصفت عدة موقع في

نـه "لـم ُتسـجل و  ،مـن السـياج فـي جنـوب قطـاع غـزة" بـالقربقوة عسكرية كانت تقوم بمهام ميدانية  ا 
قـال القيـادي فـي حمـاس موسـى و  .صابات، وردت القوة بنيران دبابة على مصدر إطـالق النـار"إ

محاولة صـهيونية لفـرض "، كان ما جرى على حدود قطاع غزةن إ، في بيان صحفي، مرزوق أبو
، ما دفع مقاومينا إلى المواجهة، لمنع متراً  150وقائع جديدة على الحدود، لمسافة يزيد عمقها عن 

 إلـى االتصال باإلخوة المصـريين"، مشـيراً  نه "تم  وذكر أ م من االستقرار أو القيام بأي إجراء".آلياته
 .24أن استجابة الجانب المصري كانت فورية وجادة، ما أعاد األمور إلى ما كانت عليه

  ي قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البدء الفوري فـي تنفيـذ قـرارات المجلـس المركـز
الفلســـــطيني الخاصـــــة بتحديـــــد العالقـــــات السياســـــية واالقتصـــــادية واألمنيـــــة مـــــع ســـــلطة االحـــــتالل 

صـرارها علـى تـدمير خيـار يسرائيلاإل ، على ضوء تنكر الحكومة اإلسرائيلية لالتفاقيات الموقعة، وا 
ميـع قـررت اللجنـة التنفيذيـة االسـتمرار بالعمـل والتعـاون مـع جو  الدولتين، ووضع آليـات تنفيـذ ذلـك.

 .25االستيطان إلى مجلس األمن الدولي من أجل نقل ملف "الدول الشقيقة والصديقة"

  حماس إلنهاء االنقسام، حركة هناك مشاورات مع  إن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينيةقال
واســـتعادة الوحـــدة الوطنيـــة علـــى أســـاس تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة تعمـــل علـــى اإلعـــداد إلجـــراء 
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الجانب اإلسرائيلي ال يريد مفاوضـات سياسـية معنـا، ونحـن نريـد ": عباسوقال  امة.االنتخابات الع
وليســـت حقـــوق دينيـــة  ،أن نجبـــرهم بـــأن يكـــون هنـــاك موقـــف سياســـي، بمعنـــى أن قضـــيتنا سياســـية

 .26"سياسياً  ومدنية كما حاولوا أن يسوقوها منذ وعد بلفور نحن نريد حالً 
 معطيــات بينــت أن  جــيش اإلســرائيلي للمســتوى السياســيقــدم كبــار الضــباط فــي قيــادة المركــز فــي ال

مـــن المشـــتبهين بــــ"اإلرهاب" فـــي  %40أجهـــزة األمـــن الفلســـطينية هـــي المســـؤولة عـــن اعتقـــال نحـــو 
 .27األخيرة الثالثة الضفة الغربية في الشهور

 موشــيه يعلــون ووزيــر األمــن العــام دفاعرئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو لــوزير الــ أعطــى 
 .28منفذي العمليات االنتفاضة، جلعاد أردان حرية التصرف بشأن احتجاز جثامين شهداء

  فـــــي حفـــــل إحيـــــاء ذكـــــرى  ،والنجـــــنائـــــب رئـــــيس أركـــــان الجـــــيش اإلســـــرائيلي الجنـــــرال يـــــائير قـــــال
إن مــا يقلقــه فــي ذكــرى المحرقــة هــو تشــخيص أمــور تبعــث علــى الغثيــان كانــت قــد  "الهولوكوســت"،

، وأن هنــاك أدلــة حصــول ســنة 90أو  80أو  70وألمانيــا خاصــة، قبــل حصــلت فــي أوروبــا عامــة، 
2016 سنةفي  "إسرائيل"مثل هذه األمور في 

29. 
  النــاتو األطلســي شــمالقــال حلــف( NATO ) غيــر العضــو فــي  "،إســرائيل"إنــه وافــق علــى أن تقــيم

لــدى  "ئيلإســرا"إن ســفير  لــه، فــي بيــان ،حلــفالوقــال  بعثــة تمثيــل لهــا بمقــره فــي بروكســل. ،الحلــف
 .30لبعثتها في مقر الحلف سيصبح رئيساً  David Walzer االتحاد األوروبي ديفيد فالتسير

 5/5/2016، الخميس

  األراضــي يمتـد مــن منطقــة فـي جنــوب قطــاع غـزة إلــى  هجوميــاً  نفقــاً  فااكتشـعــن  "إســرائيل"أعلنـت
ه القيــام بعمليــة . وقالــت مصــادر عســكرية إن الهــدف منــمتــراً  28حــو نبعمــق ، 1948المحتلــة ســنة 

عـن  واحـد هجومية داخل األراضي اإلسرائيلية. وذكرت أن النفـق يبعـد مئـات األمتـار إلـى كيلـومتر
 كتائــب القســامفــإن النفــق كــان بحالــة جيــدة، وأن  "إســرائيل"وحســب  بيــوت مســتوطني غــالف غــزة.

ومن  لهاون.التشويش على عمل القوات الهندسية التي عثرت على النفق، بإطالق قذائف ا تلحاو 
، إن النفــق "هــو ذات النفــق الــذي نفــذ منــه القســام أولــى لهــا فــي بيــان ،قالــت كتائــب القســامجهتهــا 

عمليــات اإلنــزال خلــف الخطــوط فــي معركــة العصــف المــأكول التــي نفــذت خاللهــا الكتائــب عمليــة 
رض كتائــب أن العــدو الصــهيوني لــن يجــد علــى أالأكــدت و  ".17/07/2014اســتطالع بــالقوة بتــاريخ 

 .31غزة إال ما يسوؤه، مشددة على أن المقاومة ستكون له بالمرصاد
 وس، شــرقي  مدينــة رفــحأقــدمت طــائرات الحربيــة اإلســرائيلية علــى قصــف من واد عــت  .طقــة أبــو الــر 

 شـريطة كانـت بـالقرب مـن الة عسكرية إسـرائيليجاه قو ئيلية سقوط عد ة قذائف هاون باتمصادر إسرا
 .32ةالحدودي مع غز 
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  خالل زيارتـه إلـى حـدود قطـاع غـزة، إن جيشـه لـن تردعـه  ،اإلسرائيلي موشيه يعلون الدفاعير وز قال
نـــه سيواصـــل عمليـــات بحثـــه عـــن  : "لـــن تردعنـــا قـــائالً  وأضـــاف .األنفـــاقتهديـــدات حركـــة حمـــاس، وا 

 .33خرق سيادتنا حتى كشف آخر نفق" ظل  عمليات في التهديدات حركة حماس، وسوف نواصل 
 بأن يتم تسليم تسعة من جثامين شـهداء القـدس المحتجـزة بشـكل  اإلسرائيلية ياأوصت المحكمة العل

يـــتم التســـليم قبـــل شـــهر  أنوأن تبـــذل شـــرطة االحـــتالل كافـــة جهودهـــا علـــى  ،تـــدريجي ومتواصـــل
سـاعة لكـي  48عائالت الشهداء بموعد التسليم قبل  عالمإ رمضان. كما وأوصت المحكمة بأن يتم 

 .34بات الالزمةالقيام بالترتي ايتسنى له
  دعا رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح الفلسطينيين لتصعيد الدفاع

وناشـد عن القدس والمسجد األقصى، قبل ثالثة أيام من بدء فترة سجنه الممتـدة إلـى تسـعة أشـهر. 
س والصــمود الرحــال للقــد ، جميــع الفلســطينيين "شــد  وكبــيس فــعبــر صــفحته علــى  ،الشــيخ صــالح

وشـدد الشـيخ صـالح علـى أنـه  .وجـه المسـتوطنين صـعاليك االحـتالل"بساحات األقصى والوقوف ب
لهمـا، وقـال "فـور مغـادرتي السـجن  سيدخل السجن وهو محب للقـدس واألقصـى وسـيخرج منـه وفيـاً 

 .35سأكرر بالروح بالدم نفديك يا أقصى"
 وجـاء فـي تقريـر .اً جنـدي 23,447بلـغ  1860 سنةى منذ عدد جنودها القتل أن ةاإلسرائيلي دفاعوزارة ال رتذك 

فــي ذكرى الــإحيــاء قُتلــوا منــذ  إســرائيلياً  جنــدياً  68أن  اإلســرائيليين، القتلــىالجنــود إحيــاء ذكــرى ، فــي للــوزارة
متــأثرين بإصــاباتهم  جنــدياً  59، دون ذكــر أي تفاصــيل عــن ســبب مقــتلهم، باإلضــافة إلــى وفــاة 2015 ســنة

 .36جندياً  127إلى  نفسها خالل الفترةي، ليرتفع عدد قتلى الجيش اإلسرائيلي خالل العمل العسكر 
  إلــى أن رئــيس الحكومــة بنيــامين يوســف شــابيرا تشــير مســودة تقريــر أعــده مراقــب الدولــة اإلســرائيلي

فـي يعلون أخفيا معلومات عن الوزراء فـي المجلـس الـوزاري المصـغر  هموشي دفاعنتنياهو ووزير ال
إن  ت مصــادر اطلعــت علــى مســودة التقريــروقالــ .2014لــى قطــاع غــزة فــي صــيف أثنــاء الحــرب ع

غالبية مجريات الحرب لوحدهما،  ناثناال أدارحيث  ،انتقادات شديدة لنتنياهو ويعلون شابيرا يوجه
لطريقــة  المســودة انتقــادات عامــة تتضــمنكمــا  مــن التفاصــيل عــن بــاقي الــوزراء. كبيــراً  وأخفيــا جــزءاً 

فـــي الشـــهور التـــي ســـبقت الحـــرب، ولغيـــاب  الـــوزارينفـــاق" علـــى وزراء المجلـــس عـــرض "تهديـــد األ
 .37الجاهزية والخطط العمالنية الكافية لمواجهة تهديد األنفاق الهجومية في حال اندالع مواجهات

  لـدعم  ألـف دوالر( 305.65)نحـو  يوروألف  267تقديم منحة جديدة قدرها  اليابانيةأعلنت الحكومة
 .38للصناعة والتجارة التي تعمل في مدينة أريحا FMH شأتش أم أت شركة
 6/5/2016، الجمعة

  لكنهـا  ،إن الحركـة ال تريـد الحـرب إسـماعيل هنيـة لحركة حمـاس السياسيقال نائب رئيس المكتب
 .39لن تسمح بإنشاء االحتالل منطقة عازلة على حدود قطاع غزة وفرض معادلته على األرض
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  فـي ، موسـع لمجلـس األمـن اجتمـاعائمة لدى األمم المتحـدة مـذكرة قبـل زعت البعثة الفلسطينية الدو
بشــــأن حمايـــة المــــدنيين الفلســـطينيين فــــي األراضــــي  formula-Arria"40 صــــيغة آريـــا"مـــا يعــــرف بــــ

 نتهاكــــاتالأعربــــت فيهـــا عـــن القلـــق إزاء احيـــث مفهـــوم الحمايـــة، ، وكـــان محـــور المــــذكرة المحتلـــة
عـــن االنتهاكـــات المتكـــررة  قـــانون حقـــوق اإلنســـان، فضـــالً للي و لقـــانون اإلنســـاني الـــدو ل اإلســـرائيلية

الوضـع فـي  خصوصـاً لقرارات مجلس األمن التي تهدف إلى حماية المدنيين في حاالت الصـراع، و 
1967سنة  األراضي الفلسطينية المحتلة

41. 

 صــابة والــدتهم واثنــ ،أعلنــت المصــادر الطبيــة الفلســطينية الليلــة وفــاة ثالثــة أطفــال أشــقاء ين مــن وا 
 مدينــة غــزة. قــربهنــدي فــي مخــيم الشــاط   أبــوفــي حريــق انــدلع فــي منــزل يعــود لعائلــة  ،همئأشــقا

ع التيار بسبب انقطا تهايلجأ سكان قطاع غزة لإلنارة بواسط، التي الحريق ناجم عن سقوط شمعةو 
  .42اندالع النيران في محتوياته إلىمما أدى  ،على أثاث المنزل ،الكهربائي لفترات طويلة

  النقاب عن تنفيذ المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية  يسرائيلاإل الشاباككشفت معطيات جهاز
 18، أسفرت عـن جـرح 2016خالل نيسان/ أبريل  ةإسرائيليأهداف  ضد   اً هجوم 115بـ  وقطاع غزة
 .18/4/2016 فـي جراء عملية تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في القدس منهم 16إسرائيليًا، 

لـــم يســـجل وقـــوع قتلـــى  2015تشـــرين األول/ أكتـــوبر أنـــه ألول مـــرة منـــذ  الشـــاباكوبينـــت معطيـــات 
 .43؛ خالل العمليات الفلسطينيةإسرائيليين

  إلــى حضــور نــدوة عــن  "إســرائيل"كــل العــاملين بــاألمم المتحــدة فــي  اإلســرائيليدعــا رئــيس الــوزراء
 .مســجد األقصــىالعتــراف بــأي صــلة يهوديــة بالالتــاريخ اليهــودي بعــد قــرار منظمــة اليونســكو عــدم ا

ينفـي أي  "شـعرت بالصـدمة لسـماع أن اليونسـكو اتخـذت قـراراً  لـه، فـي بيـان ،وقال بنيـامين نتنيـاهو
 وأضــاف نتنيــاهو "مــن الصــعب تصــديق أن شخصــاً  ."صــلة يهوديــة بجبــل الهيكــل موقعنــا األقــدس

عـن منظمـة تتـولى مهمـة الحفـاظ علـى يمكن أن ينفي هذه الصلة التي تمتـد الالف السـنين ناهيـك 
 .44"التاريخ

  ،ن إقال عبد الناصر فروانـة، رئـيس وحـدة الدراسـات والتوثيـق فـي هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين
أكتوبر  ول/األ، منذ اندالع انتفاضة القدس في تشرين فلسطينياً  5,677االحتالل اإلسرائيلي اعتقل 

الضـفة فروانـة أن غالبيـة االعتقـاالت سـجلت فـي  ضحوأو  .2016 أبريل وحتى نهاية نيسان/ 2015
فـي حالـة  169حالـة اعتقـال، و 1,872بــ  اعتقال، يليها محافظة القدس حاالت 3,508بواقع  الغربية

 .45قطاع غزةحالة في  128، و1948 سنةالمناطق المحتلة 
 7/5/2016، السبت

  جريمـة حـرق األطفـال الثالثـة أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس إسـماعيل هنيـة، أن
 في مخيم الشاط  بسـبب انقطـاع التيـار الكهربـائي والحصـار ال تقـل عـن جـرائم العـدو اإلسـرائيلي.
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أن النظـــر إلـــى  ولفـــت غـــزة وشـــعبها. علـــى أن الجريمـــة جـــاءت إثـــر التواطـــؤ والمـــؤامرة ضـــد  شـــدد و 
ألطـراف وصـلت إلـى نقـاط أن امـن رغم بالالسلطة في رام هللا ترفض إنشاء ميناء على ساحل غزة 

 .46متقدمة في ذلك
 فـتح  حركـةفـي تصـريح صـحفي، إنـه لـيس ل ،قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسـن

وأكـد أن  في مخيم الشـاط . حرقاً  األطفال الثالثة األشقاءوفاة دخل في  أو للسلطة الفلسطينية أي  
مختلفـة، ألنـه لـم يعـالج الملفـات العالقـة  االنقسام الفلسطيني هو الذي يؤدي إلى مشكالت وحـوادث

إصـــرار حمـــاس علـــى االنقســـام هـــو الـــذي يقـــف وراء أزمـــة إن "وأزمـــات غـــزة بشـــكل جـــذري، وقـــال 
 .47"الكهرباء وما يترتب عليها من المآسي

 فلسـطينيو"في مدينـة مـالمو السـويدية، تحـت شـعار  14الـ فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا  عقدت 
، على أن "الشعب في البيان الختامي ،فلسطينيو أوروباد شد  و ، "حتمية وعودةية الشتات ركيزة وطن

الفلسطيني لن يقبَل بأي ِّ تجاوز لثوابته المؤكـدة وحقوقِّـه غيـر القابلـة للتصـر ف ومطالبـه المشـروعة، 
متها حق  العودة" ، ط واالتحادات المهنية الفلسـطينيةاجتمعت الرواب. وعلى هامش المؤتمر وفي مقد ِّ

مهندسـًا فلسـطينيًا مـن قطـاع غـزة، كمـا اجتمـع عـدد مـن رجـال األعمـال  ثالثينوأعلنت عن تشغيل 
 -غرفــة التجــارة الفلســطينية  االتفــاق علــى إطــالق بيــة، وتــم  و األور الفلســطينيين والعــرب فــي القــارة 

 .48لفلسطيني في سوق العمل األوروبيةبية بهدف تعزيز الحضور او األور 

 8/5/2016، األحد

 تنفيــذ حكــم بالســجن مدتــه 1948فلسـطين رئـيس الحركــة اإلســالمية داخــل  ،أ الشــيخ رائــد صــالحبـد ،
: إنـه لـدى مغادرتـه أم الفحـم مبتسـمًا أمـام أنصـاره الشيخ رائـد،تسعة أشهر؛ بتهمة التحريض، وقال 

  .49"شرف لي ولألمة أن أدخل السجن من أجل الحفاظ على األقصى والقدس الشريف"

 السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس رفـض المصـادقة علـى  رئـيسعاشرة اإلسـرائيلية إن قالت القناة ال
قطاع غزة  سلطات االحتالل وافقت على مد   أن ت القناةذكر و  مشروع لمد قطاع غزة بخط كهرباء.

 .50أنه بدون تصريح من عباس لن يتم المشروعإلى ت القناة أشار و ، خط كهرباءب
 إلســالمية أن تكــون قــد أعطــت موافقتهــا، خــالل مباحثــات التهدئــة نفــت القــوى والفصــائل الوطنيــة وا

على قطاع غزة، على بناء منطقة عازلة داخل حدود القطاع يحـق  اإلسرائيليالتي أعقبت العدوان 
 .51ترم مئةالتوغل فيها لمسافة  "إسرائيلـ"ل
  علـــى  هملياتـــواصـــل عيس الجـــيش اإلســـرائيليأن  اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو راءالـــوز أعلـــن رئـــيس

للصـحفيين فـي مسـتهل االجتمـاع األسـبوعي لمجلـس  قـالو ، الحدود مع قطاع غزة بحثـًا عـن أنفـاق
 .52لكن ال شيء يمنعنا من القيام بما يجب حفاظًا على األمن" ،الوزراء: "ال نسعى إلى التصعيد
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 تقـديرات تعليقـه عـن دور ليبرمـان جـنقلت القناة اإلسرائيلية العاشرة عن رئـيس حـزب "إسـرائيل بيتنـا" أفي
 مـــع مـــن الحـــرب التجهيـــز لجولـــة أخـــرى غـــزة نيـــة حمـــاس فـــي قطـــاع حـــول اإلســـرائيلي جهـــاز األمـــن

بينمـا نحـن نتحـدث، هـم فـي غـزة ُينتجـون الصـواريخ، إنهـم يواصـلون بنــاء ": "، التـي قـال فيهـاإسـرائيل"
نيـة  تشـير إلـىلتقـديرات افـإن وحسـب ادعائـه،  ."القوة، ونحن نعطيهم امتياز اختيار المواجهة القادمـة

 "إسـرائيل"أن  ، موضـحاً "إسـرائيل" حماس السيطرة على مستعمرتين أو ثالث في هجوم مستقبلي ضـد  
 .53تريد شراء الهدوء، إنها سياسات انهزامية وضعيفة "إسرائيل"تدير مفاوضات مع حماس، حكومة 

  مسـر ب يتعلـق بــ"إخفاقات"  في الكنيست اإلسرائيلي رئاسـته بمناقشـة مسـودة تقريـر عضواً  53طالب
ـــى غـــزة، بحســـب إحـــدى البرلمانيـــات. 2014حـــرب  ـــت  عل ـــدة تومـــا إن  عضـــووقال الكنيســـت عاي

عضو كنيست موزعين على القائمة العربية المشتركة، وحزب ميرتس،  53الطلب مقدم من "
 .54والمعسكر الصهيوني" ،مستقبل ويوجد

  1,435تعمرة رامـوت فـي القـدس بإضـافة اسـتيطاني إسـرائيلي لتوسـيع مسـ مخططكشف النقاب عن 
ة علـى ة ومبـاني عامـوحدة استيطانية سكنية خاصة، لتشمل مناطق تجاري 240و ،وحدة استيطانية

غلبيتها من األراضي التاريخية لقرية لفتا المهجرة وأراضي قرية أ  (2ألف م 419)دونمًا  419مساحة 
األهلــي لحقــوق الفلســطينيين فــي القــدس،  وتوجــه مركــز عدالــة، بالتعــاون مــع االئــتالف بيــت إكســا.

باسم جمعية أبناء لفتا المقدسية والجئي قرية لفتـا والمجلـس القـروي بيـت إكسـا، إلـى "لجنـة تخطـيط 
واالمتنـاع عـن  ،المجمعات السكنية ذات األفضلية" اإلسرائيلية باعتراضات تطالب بإلغـاء المخطـط

ع المستعمرة  .55المضي بهذا المخطط الذي يوس 
 في مقال له بصحيفة معـاريف ،األسبق باسم الجيش اإلسرائيلي آفي بنياهو العسكريالناطق  قال، 

خدمـة المصـالح اإلسـرائيلية ى لـعإن الرئيس المصري عبد الفتـاح السيسـي يعمـل مـن خـالل جيشـه 
التـــي تتقـــاطع مـــع المصـــلحة المصـــرية، ويواصـــل بنجـــاح وقـــف عمليـــات تهريـــب األســـلحة، وعرقلـــة 

 . 56في غزة إنشاء األنفاق
 والدولـــة لشـــؤون الشـــباب فـــي الكويـــت، ووزيـــرة  اإلعـــالموزيـــر  ،زار الشـــيخ ســـلمان الحمـــود الصـــباح

 .57المبارك األقصى، المسجد الهاشمية النا مامكغ األردنيةالثقافة في المملكة 
  لألمــم المتحــدة إلــى الشــرق األوســط نيكــوالي مالدينــوف فكــرة طرحهــا رئــيس  الخــاصرفــض الموفــد

وقـال  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنظيم مؤتمر عن تاريخ اليهودية لموظفي األمم المتحدة.الوزراء 
ــــان ،مالدينــــوف ــــدول لــــه فــــي بي ــــى بــــاريس وســــفراء ال : "إذا أراد أحــــد إرســــال دعــــوات، فليوجههــــا إل

هنــاك". وأضــاف أن "العــاملين فــي األمــم المتحــدة فــي القــدس ملمــون جيــدًا اليونســكو األعضــاء فــي 
 .58المنطقة وشعوبها ودياناتها" بتاريخ

  مؤسسات دولية ومحلية فلسطينية ولبنانيـة فـي بيـروت مـن ارتفـاع نسـبة البطالـة  أعدتهاحذرت تقارير
إلـــى أن  النظـــر ولفتـــت التقـــارير والفقـــر داخـــل مخيمـــات وتجمعـــات الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي لبنـــان.
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فلســـطينيون تشـــكلت بســـبب ارتفـــاع نســـبة الظـــروف العامـــة والمأســـاوية التـــي يتعـــرض لهـــا الالجئـــون ال
فـي  ،ناشـطون فلسـطينيونوأكـد  فـي أوسـاط الشـباب والشـابات. خصوصـاً البطالة وحالـة الفقـر المـدقع 

 .59في لبنان %2.8 مقارنة بـ %48إلى أن نسبة البطالة في المخيمات الفلسطينية تتجاوز  ،تقريرال
 9/5/2016، اإلثنين

 ـــال النـــاطق الرســـمي باســـم الرئاســـة ـــة إن القمـــة التـــي عقـــدتنبيـــ ق ـــين  ل أبـــو ردين رئـــيس الســـلطة ب
خاللهـا علـى كثيـر مـن االتفاق  المصري عبد الفتاح السيسي تم   الرئيسمحمود عباس و  الفلسطينية

"التفاهمات حول الحركة  عدة قضايا نوقشت في اللقاء، أهمها: أن وأضاف أبو ردينة من القضايا.
مجلــس  إلــىمــا يتعلــق بالمبــادرة الفرنســية، أو توقيــت الــذهاب  السياســية فــي المرحلــة القادمــة ســواء

األوضـاع  إلـىوأشار أبو ردينة، إلى أن القمة تطرقـت  األمن لطرح مشروع قرار حول االستيطان".
 وضـرورة العمـل علـى وحــدة الصـف الفلسـطيني والعربـي فـي كافـة المجـاالت دعمــاً ، فـي قطـاع غـزة

عهـــــد السيســـــي تنســـــيق الجهـــــود العربيـــــة لـــــدعم القضـــــية تومـــــن جهتـــــه، فقـــــد  .لســـــطينيةللقضـــــية الف
أكــد كمــا ، 2016خــالل أيــار/ مــايو الفلســطينية، خصوصــًا مــع تــولي مصــر رئاســة مجلــس األمــن 

 .60اهتمام بالده بـ"تفعيل المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية"

  المركزيـة اإلسـرائيلية  اإلحصـاءت دائـرة ذكـرThe Central Bureau of Statistics (Israel)  أن عـدد
 %74.8 أي ما نسبته ،ماليين يهودي 6.377بينهم ، ماليين 8.522" يبلغ نحو إسرائيلالسكان في "

فقدرتـه الـدائرة  أمـا عـدد السـكان العـرب، ومـن ضـمنهم سـكان شـرقي القـدس والجـوالن، .سـكانالمن 
ــدائرة عــدد و  .الســكانمــن  %20.8 مليــون، أي مــا نســبته 1.771 بنحــو هم أتبــاع مــن تســميقــدرت ال

 .61من السكان %4.4 أي ما نسبته، ألفاً  374بنحو  الديانات األخرى وغير المصنفين دينياً 
 كـــاهن جبرائيـــل نـــداف، رئـــيس منتـــدى تجنيـــد لالحـــارس الشخصـــي الســـابق ل ،كشـــف ســـامر جـــوزين

وحصـل  بقضـايا تبيـيض أمـوال وتزويـر مسـتندات. نـداف، تـورط فـي الجـيش اإلسـرائيليالمسيحيين 
علـى تســجيل صــوتي يقـر فيــه جــوزين بـأن نــداف متــورط بقضـايا ماليــة، باإلضــافة  48موقـع عــرب 

إلى قضايا جنسية، وأن بحوزته وثائق ومراسالت مكتوبة بخصوص فضائحه الجنسية، وعن عمله 
 .62من أموال التبرعات للمجندين "كله سرقة بسرقة"في المنتدى قال إنه 

 لـد بلـومأطلق القنصل األمريكي العام في القدس دونا Donald Blume  مبـادرة إنسـانية جديـدة لـدعم
مليون دوالر أمريكي، خالل استضافته  50"، بقيمة 2020قطاع غزة تحت عنوان "تصور غزة عام 

فعالية "زرع في غزة"، التي جمعت صـانعي السياسـة والمـزارعين الفلسـطينيين والصـحفيين، لتسـليط 
 .63الضوء على إمكانات قطاع الزراعة في غزة
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 حيــث ســرائيليةقــررت رابطــة الطــالب "اتحــاد الطــالب" فــي جامعــات تشــيلي مقاطعــة الجامعــات اإل ،
 العبريـة ريشـيت بيـت اإلذاعـةلمـا نشـرته  من طـالب الجامعـات لصـالح المقاطعـة وفقـاً  %56صوت 

Reshet Bet
64. 

 تحـاد نشر منتدى التواصـل األوروبـي الفلسـطيني خالصـة تقريـر أصـدره عـن اللـوبي اإلسـرائيلي باال
ويوضح التقرير كيفية تمكن هذا اللوبي من التغلغل في عـدد  األوروبي، وهو يعد األول من نوعه.

ويسرد الطريقة التي اتبعها اللوبي للضـغط علـى السـلطات األوروبيـة لـدفعها  من المواقع األوروبية.
لشــــعب انتهاكاتهــــا الصــــريحة لحقــــوق ا مــــن رغمبــــال "إســــرائيل"عقوبــــات علــــى  إلــــى عــــدم فــــرض أي  

ويكشـــف التقريـــر عـــن االرتباطـــات التنظيميـــة والماليـــة للهيئــــات  الفلســـطيني فـــي شـــتى المجـــاالت.
شـاملة حـول  رؤيـةكمـا يقـدم التقريـر  فـي أوروبـا بنظيراتهـا المتواجـدة فـي أمريكـا. "إسرائيلـ"الداعمة ل

 .65طرق عمل اللوبي اإلسرائيلي وكيفية تأثيره على صانعي القرار
 10/5/2016، الثالثاء

  ُبـالقرب مـن جبـل  ء طعنهمـا مـن قبـل شـابين فلسـطينيينبجـراح جـرا ن إسرائيليتانانتصيبت مستوطِّ أ
الفلسطينيين انسحبا من مكان تنفيذ العبري إن  0404وقال موقع  المكبر في مدينة القدس المحتلة.

  .66اهمبحثًا عن اإلسرائيليين للشرطة والجيش اً مكثف اً شهدت انتشار  العملية، وأن المنطقة
 انفجـار عبـوة قـرب حـاجز حزمـا العسـكري شـمال  بعـد ، بينهم ضابط،أصيب ثالثة جنود إسرائيليين

عبريـة إن المصـابين هـم خبـراء متفجـرات حـاولوا تفكيـك عبـوة بدائيـة  مصـادروقالت  شرقي القدس.
 .67انفجرت في وجوههم أنها إال

 ن الســـلطات المصـــرية إيـــاد البـــزم غـــزة إ قطـــاع فـــي الفلســـطينية المتحـــدث باســـم وزارة الداخليـــة قـــال
نــه ســيتم إوقــال البــزم  " للســفر عبــر معبــر رفــح.التنســيقأبلغــتهم بقرارهــا إلغــاء مــا يعــرف بـــ"كشوفات 

وأشار إلـى أن ذلـك  االعتماد على كشوفات المسافرين الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية فقط.
طنين؛ ويساعد على السماح بسـفر أكبـر يمثل خطوة إيجابية في إطار وقف استغالل حاجات الموا

 .68عدد ممكن من الحاالت اإلنسانية المستحقة للسفر
 ســنة، إن المجلــس أصــدر منــذ الفلســطينيالنائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي  ،قــال أحمــد بحــر 

علــــى األقــــل لهــــا عالقــــة مباشــــرة بعمــــل ومهــــام وزارة  عشــــرة، منهــــا قانونــــاً  خمســــينأكثــــر مــــن  2006
 .69الداخلية

  أن "البيئـة مـن مـن صـعوبة األوضـاع بقطـاع غـزة، و  مأمون أبو شهال الفلسطينيحذ ر وزير العمل
وأكـد  لحظة، وقد تؤدي إلى تدمير منطقـة الشـرق األوسـط بأكملهـا". في غزة قابلة لالنفجار في أي  

 .70وجود تعطيل مقصود من "إسرائيل" لعملية إعادة اإلعمار
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  خــالل حفــل تــأبين قتلــى وزارة الخارجيــة بالقــدس نيــامين نتنيــاهو، ب ةاإلســرائيليحكومــة الرئــيس قــال
الشاباك لحمايـة جميـع مسـتخدمي و الموساد  يبذل الجهود، عن طريق جهاز ت الحكومة إن، المحتلة

السـفارة اإلسـرائيلية فـي  . وأشـار إلـى حادثـة حصـاروزارة الخارجية والممثلين اإلسرائيليين فـي العـالم
ــدينا، " واقــد اســتخدموذكــر أنهــم ، 2011فــي ســنة  القــاهرة فــي ذلــك المســاء كافــة الوســائل المتــوفرة ل

القـــوات ولكنـــه لفـــت النظـــر إلـــى أن تـــدخل ، "ومنهــا التهديـــد بإقـــدام جـــيش الـــدفاع علـــى عمليـــة إنقـــاذ
 .71الحصار أسهم بإنهاء، "التنسيق الدقيق مع غرفة العمليات هناـ"ب ،المصرية

  شـاب لقتـل واالنتمـاء إلـى الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس لتهمـة محاولـة ا إسرائيليةوجهت محكمة
 .اإلسـرائيلي الشـاباك، وفق جهـاز 1948، دخل إلى األراضي المحتلة سنة من قطاع غزة فلسطيني

معلومــات "، قــدم للمحققــين 6/4/2016الــذي اعتقــل فـي  شــاب،إن ال الشـاباكوقـال بيــان صــادر عــن 
 .72"إسرائيليتسلل مقاتلو حماس إلى كثيرة عن نشاط حركة حماس في حفر األنفاق ل

 عامــًا(،  14بإدانــة الطفــل أحمــد مناصــرة ) ســرائيلية فــي القــدس المحتلــةقضــت المحكمــة المركزيــة اإل
 .73وحيازة سكين ،2015أكتوبر تشرين األول/ ْين في بمحاولة تنفيذ عملية طعن لقتل مستوطنَ 

  قــر األمــم المتحـدة غــرب مدينــة غــزة فــي تظـاهرة أمــام م ،مبعــدًا مــن مبعـدي كنيســة المهــد 26طالـب
العـــام لألمـــم المتحـــدة بـــان كـــي مـــون بـــالوقوف إلـــى جـــانبهم،  إلبعـــادهم، األمـــينَ  15الــــ فـــي الـــذكرى 

استمرار جريمة اإلبعـاد  واالنتصار لحقوق اإلنسان، والضغط من أجل إعادتهم إلى بيوتهم في ظل  
 .74بعةالمخالفة للقانون الدولي اإلنساني والتفاقية جنيف الرا

 مستشـــار الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس  ي،عينـــت منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي أحمـــد الرويضـــ
 .75ألول مكتب تمثيل للمنظمة لدى فلسطين مديراً  ،لشؤون القدس

 ديديه ريندرز وصف Didier Reynders ،جولـة  عـدب ،نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكـي
 مشــدداً  ،عمليــة إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بالبطيئــة جــداً ، ة غــزةمنطقــة الشــجاعية شــرق مدينــلتفقديــة 

عــادة النظــر فــي طبيعـــة األوضــاع الصــعبة للمــواطنين فـــي  علــى ضــرورة تفعيــل حركــة اإلعمـــار وا 
 .76القطاع بما يكفل العمل على تحسينها

 11/5/2016، األربعاء

  عضــاء المجتمــع قــال وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري إن "مصــر منفتحــة للتعــاون مــع كــل أ
فــي تصــريح للصــحفيين  ،ورفــض شــكري الـدولي بمــا فــي ذلــك إســرائيل مــن أجــل مواجهــة اإلرهــاب".

"بشــدة" الـدعوات المتكـررة التــي تحـث فيهـا األمــم المتحـدة مصــر  ،فـي نيويـورك مـم المتحــدةبمقـر األ
 تـزال وقـال: "أرجـو أال ننسـى أن غـزة ال ،على فتح معبر رفح الحـدودي مـع قطـاع غـزة بشـكل دائـم

وهـــو المســـؤول عـــن وصـــول المســـاعدات التجاريـــة واإلنســـانية إلـــى  ،تخضـــع لالحـــتالل اإلســـرائيلي
 .77الفلسطينيين في القطاع"
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  إن الشرطة الفلسطينية يزيدون ال اإلخباري آفي إسخاروف االفلسطينية بموقع و  الشؤونمراسل قال
يعملـــون فـــي منـــاطق خاضـــعة  او شـــرقي القـــدس، وبـــاتفـــي مـــن نفـــوذهم فـــي القـــرى واألحيـــاء العربيـــة 

بتصريح وموافقة إسرائيلية، وأشار إلى أنـه وبـالرغم مـن أن عمـل أفـراد  ،للسيطرة األمنية اإلسرائيلية
فـــإنهم يقومـــون بمهـــام أمنيـــة لمالحقـــة  ،الشـــرطة الفلســـطينية يتركـــز فـــي المجـــال الجنـــائي والشـــرطي

 .78"إسرائيل"لـ يةمعاد ُتعد  عناصر 
 بحــق  اإلســرائيلية اإلجــراءات، لوضــع خطــة لمواجهــة فلســطينية وزاريــةعــن تشــكيل لجنــة  اإلعــالن

وتضــم اللجنــة: هيئــة مقاومــة الجــدار، ووزارات الحكــم المحلــي،  التجمعــات البدويــة، ودعــم ســكانها.
، وممثلـــين عـــن وأريحـــاوالزراعـــة، والتربيـــة والتعلـــيم، والصـــحة، وســـلطة الميـــاه، ومحـــافظتي القـــدس 

 .79التجمعات البدوية
 لمخالفتهــــا قــــانون  ،جمعيــــة بمحافظــــة رام هللا خمســــينبإلغــــاء  قــــراراً  الفلســــطينية وزارة الداخليــــة أصــــدرت

تحـل الجمعيـة إذا لـم تباشـر أعمالهـا أن "والتي تنص علـى ، 37من المادة  2سيما النقطة ال  ،الجمعيات
رة خارجـة عـن عـن ظـروف قـاه اً مـا لـم يكـن التوقـف ناشـئ ،الفعلية خالل العام األول من تاريخ تسـجيلها

 .80"وفي هذه الحالة يلغي تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً  ،أو الهيئة ،إرادة الجمعية
  قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن السفير السويسري لـدى السـلطة

وكشـف  لفلسـطينية الداخليـة.الفلسطينية بول غـارنير، أبلغـه بنيـة بـالده عقـد مـؤتمر حـول المصـالحة ا
10/5/2016في هنية النقاب عن لقاء جمعه بالسفير السويسري خالل زيارة األخير لقطاع غزة 

81. 
  اعتقلت قوات االحتالل طبيبين تتهمهما بالمسؤولية عن تفجير العبوات الناسفة التي أصابت ثالثة

 .82، قرب بلدة حزما شمال شرقي القدس10/5/2016في جنود 
  غـــزة خـــاللفـــي  2014الـــذي أعلـــن عـــن مقتلـــه فـــي حـــرب  ،الجنـــدي اإلســـرائيلي شـــون والـــدةطالبـــت 

وأيــن هــي  ،بمعرفــة مــاذا حــدث لــه بالضــبط ،معــارك دارت فــي الشــجاعية دون العثــور علــى جثتــه
 كان داخل ناقلـة جنـد تـم  " هاابنإن  ،في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع واال العبري ،وقالت جثته االن.
 .83أثر" م يظهر لجثته أي  تفجيرها ول

  إن  كمـال الخطيـب 1948األراضي الفلسطينية المحتلة سـنة الحركة اإلسالمية في  رئيسقال نائب
"، وُيمنـــع رئـــيس الحركـــة رائـــد صـــالح "معـــزول فـــي زنزانـــة انفراديـــة داخـــل ســـجن نفحـــة الصـــحراوي

المية، واعتقـــال "كـــل مـــا فعلتـــه إســـرائيل تجـــاه الحركـــة اإلســـ أن ،وأضـــاف الخطيـــب .التواصـــل معـــه
الشــيخ، جــاء للضــغط علينــا فــي موقفنــا مــن الــدفاع عــن المســجد األقصــى، لكــن قلناهــا ونقولهــا إن 

 .84الدفاع عن األقصى هو الهدف والغاية من وجودنا"
  قــال رئــيس االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين ســامي العمصــي إن إقــدام وكالــة األونــروا علــى

 ،سياسة التضـييق علـى أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع غـزةهو إمعان في  مهندساً  120فصل 
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معان في زيادة نسبة البطالة. ومخـالف لألعـراف الدوليـة  ،القـرار غيـر إنسـانيإن  العمصـي قالو  وا 
 .85وقوانين العمل في فلسطين

  مانويـل فـالس الفرنسـيوزراء رئـيس الـأعرب Manuel Valls  ًأصـدرته  عـن أسـفه لتأييـد بـاريس قـرارا
صـياغات مؤسـفة، فـي غيـر  اليونسـكو"هنـاك فـي قـرار وقـال فـالس ة اليونسـكو حـول القـدس. منظم

لــن تنكــر الوجــود و لــم أن فرنســا " مؤكــداً تفاديهــا"،  وكــان ينبغــي مــن دون شــك   ،محلهـا، تلحــق ضــرراً 
"، وأشــار فــي الوقــت نفســه إلــى تمســك بــاريس بسياســتها تجــاه اليهــودي فــي القــدس ال اليــوم وال غــداً 

 .86اإلسرائيلي الفلسطينيع صرا ال
 هيـومن أبيـل انترناشـونال جمعيـة بـدأت Human Appeal International بريطانيـة مشـروعًا كبيـرًا ال

فــي قطــاع غــزة لتــوفير اإلنــارة االمنــة للعــائالت الفقيــرة والمنــازل المحتاجــة، وذلــك بعــد العديــد مــن 
 .87زةالحوادث والحرائق التي أدت إلى وفيات في أوساط أبناء قطاع غ

 12/5/2016، الخميس

   علـى أسـئلة ُوجهـت إليـه عبـر موقـع التواصـل  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو فـي رد
كمــا تجنــب نتنيــاهو اإلجابــة  االجتمــاعي تــويتر إنــه "يمكــن لكــل يهــودي أن يســمي إســرائيل وطنــه".

 .88جئين الفلسطينيينالعودة لال حق   "إسرائيل"العديد من األشخاص حول رفض على أسئلة 
  أو مبـادرات ،مفاوضات في فلسطين خالد البطش أن أي   اإلسالميأكد القيادي في حركة الجهاد، 

علـى أن فلسـطين مـن نهرهـا إلـى  في فلسطين، مشدداً  ال يمكن أن تعطي االحتالل حقاً  ،أو تسوية
 .89أو شعبين بحرها ملك ألبناء الشعب الفلسطيني وال يمكن أن تقبل القسمة على دولتين

  مـــن  لصـــهيوني صـــع د خـــالل انتفاضـــة القـــدسللدراســـات أن االحـــتالل ا فلســـطينأكـــد مركـــز أســـرى
، اً عامـ 18إلى توثيق ألفي حالة اعتقـال ألطفـال دون  النظر استهداف األطفال بشكل خاص، الفتاً 

2015في تشرين األول/ أكتوبر  منذ بداية االنتفاضة
90. 

  منــذ  الســجون اإلســرائيليةأعــداد المعتقلــين اإلداريــين هــي األكبــر فــي إن  الفلســطينيقــال نــادي األســير
فلســـطينيًا تحـــت بنـــد  647، أن ســـلطات االحـــتالل اعتقلـــت لـــه فـــي بيـــان ،وذكـــر النـــادي .2008 ســـنة

ـــذ  ـــال اإلداري من ـــوبر تشـــرين األول/ االعتق ـــًا إلـــى 2015أكت ـــين إداري ـــذلك عـــدد المعتقل  750، ليرتفـــع ب
 .91أسيراً 

   فلسـطينيين فـي عن الالجئين الالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا ادر عن صن تقرير بي
، تعـــرض الالجئـــون الفلســـطينيون 2003 ســـنةاألمريكـــي للعـــراق  االحـــتاللفـــي أعقـــاب  أنـــه ،العـــراق

لعملية اجتثاث منظمة من قبل قوات االحتالل والحكومات العراقيـة المتعاقبـة والميليشـيات الطائفيـة 
التعسـفي والتعـذيب واألحكـام  واالعتقـاللها، وكانت أبرز مظاهر االجتثـاث القتـل والتهجيـر  التابعة

إلـى تقلـيص عـدد الفلســطينيين  االنتهاكــاتأسـفرت تلـك و  ملفقـة. الجـائرة بموجـب ملفـات حـوت تهمــاً 
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ن من مجموع الالجئين الفلسطينيي حيث لم يتبق  ، %90المقيمين في العراق خالل تلك الفترة بنسبة 
500,3ألف إبان الغزو سوى  40الذي وصل تعدادهم إلى أكثر من 

92. 
  قضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعابدين بعدم االختصاص بنظر الدعوى القضائية المطالبة

 .93إليها ينتميعضو  أي  ، وحظر نشاطها والقبض على "منظمة إرهابيةـ"بإدراج حركة حماس ك
  مـن  %20دمشـق، أن أكثـر مـن خـالل زيارتـه ل، ونـروا بييـر كرينبـولألوكالـة ال العـامالمفوض أعلن

ألف  560"قبل الحرب أقام  كرينبولوقال  غادروها بسبب الحرب. ةالالجئين الفلسطينيين في سوري
ألفـًا  45 ، مـنهم نحـوألفـًا مـنهم غـادروا الـبالد" 120إلـى  110، ونقدر أن ةالج  فلسطيني في سوري

 .94بلدان أخرى عبر تركيا إلىفترض أن الباقين توجهوا او  ،لى األردنألفًا إ 15و ،إلى لبنان
  الحرية اسمي "أمل" و"الزيتونة" على سفينتين تحمالن متضامنات مـن بلـدان  أسطولأطلق تحالف

مختلفة من العالم، مقرر إبحارهما تجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي منتصـف 
 .95في األول من تشرين األول/ أكتوبر صالعلى أن ت، 2016 / سبتمبرشهر أيلول

 13/5/2016، الجمعة

  اإلســـرائيلي النقـــاب عـــن غرفـــة عمليـــات الجـــيش ةســـرائيلياإلكشـــف تقريـــر نشـــرته صـــحيفة معـــاريف 
، حيــث وصــف التقريــر مــا 2014فــي صــيف  والتــي شــكلها بعــد الحــرب علــى قطــاع غــزة ،بــالجنوب

ن التقرير أن غرفة العمليات تتواجد بمقر قيـادة وبي   اس.يجري فيها بصراع العقول بين الجيش وحم
المنطقــة الجنوبيــة بــالجيش بالنقــب، وأن دورهــا يتمثــل بمتابعــة مــا يــدور فــي القطــاع وبشــكل خــاص 

 .96القسامكتائب حركة قيادات حماس و 
  ،لتبــدأ فصــول أزمــة كبيــرة الالف بعــد تشــغيله لمــدة يــومين، أغلقــت الســلطات المصــرية معبــر رفــح

خمســة أيــام  2016المعبــر يكــون قــد فــتح منــذ بدايــة  وأن خصوصــاً ســكان مــن أصــحاب الحاجــة، ال
كامل أبو ماضي للطلب من المسؤولين للبحث عن  فقط، وهو ما دعا وكيل وزارة الداخلية في غزة

وقـال أبـو ماضــي إن "فـتح المعبـر هـذه المــرة يعتبـر األسـوأ"، ولــم  بـديل، كونـه بـات "محطــة إذالل".
أن المعبـر  وأكدالمصري، حاالت اإلنسانية التي تحدث عنها بعض المسؤولين في الجانب يخدم ال
 .97فته األساسية في خدمة المواطنين""فقد وظي

  ودول  "إســرائيل" تابعــة لألمــم المتحــدة مالحظاتهــا الختاميــة عــنالمكافحــة التعــذيب  لجنــةأصــدرت
ظــات عــن "إســرائيل"، مشــيرة إلــى صــفحة مالح 12أخــرى، فــي إطــار مراجعــة دوريــة. وتناولــت فــي 

استخدامها المفرط للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، مـن قبـل قـوات األمـن خـالل التظـاهرات، وذلـك 
اإلســـرائيليين. وانتقـــدت اللجنـــة سياســـة االعتقـــال  ردًا علـــى هجمـــات أو مـــزاعم وقـــوع هجمـــات ضـــد  

وقـال النـاطق باسـم  ،كليـًا"" التقرير رفضنها تأ "إسرائيلأعلنت " في المقابل، ."إسرائيل"اإلداري في 
ــــل ن وزارة الخارجيــــة اإلســــرائيلية ــــر الضــــرورية". شــــون حعمانوئي إن "إســــرائيل ال تســــتخدم القــــوة غي
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ونــرد وفــق مــا تحــدده القــوانين اإلســرائيلية  ،وأضــاف: "إننــا نواجــه موجــة غيــر مســبوقة مــن اإلرهــاب
 .98والدولية"

  يس ماكـدونوالبيت األبيض دن موظفيقال رئيس طاقم Denis McDonough  إن الواليـات المتحـدة
لمنحهــــا حزمــــة مســــاعدات عســــكرية هــــي األكبــــر التــــي ســــتتلقاها  "إســــرائيل"تجــــري اتصــــاالت مــــع 

أن إدارة الرئيس باراك أوبامـا ملتزمـة بمنـع إيـران مـن امـتالك  من واشنطن. وأكد ماكدونو"إسرائيل" 
 .99"إسرائيل" السالح النووي والحفاظ على أمن

 14/5/2016، السبت

  دعا رئيس المكتب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل إلـى اسـتراتيجية وطنيـة فلسـطينية مشـتركة
الشعب الفلسـطيني فـي  قائمة على الثوابت، )التمسك باألرض وبالوحدة والمقاومة(، وأكد على حق  

خــالل المــؤتمر  فــي كلمــة تلفزيونيــة ،مشــعل شــددو  تحريــر أرضــه ومقدســاته اإلســالمية والمســيحية.
مشــروع  ، أن مقاومــة االحــتالل حــق  للنكبــة 68 الـــ الــذكرى الــوطني للحفــاظ علــى الثوابــت بغــزة، فــي

 .100وواجب وطني وديني، والطريق االستراتيجي لتحرير فلسطين
  نإللنكبــة،  68 محمــود عبــاس، فــي كلمــة متلفــزة لمناســبة الــذكرى الـــ رئــيس الســلطة الفلســطينيةقــال 

الحالية تقـوم بكـل مـا مـن شـأنه إنكـار وجودنـا الـوطني، ورفـض قيـام دولتنـا علـى  حكومة االحتالل"
علـى  عبـاسوشـدد ". الدولتين، واالستمرار في سياسة االستيطان وغطرسة القوة ترابنا، وتدمير حل  

عادتهــا إلــى األمــم المتحــدة، آملــين أن يــتمخض عــن إطــالق " أننــا سنســعى إلــى تــدويل قضــيتنا، وا 
 .101"لدولتين ومبادرة السالم العربيةا يقية تستند إلى حل  عملية سياسية حق

  حركـة حمـاس محمـود الزهـار إن المقاومـة الفلسـطينية لـن تسـمح لالحـتالل بتغييـر قيـادي فـي لاقـال
، لكـن إن ُفرضـت علينـا فسـندافع إسـرائيلمـع  : "نحـن ال نريـد حربـاً مضـيفاً ، المعادلة في قطاع غـزة

 وحــل  " إســرائيل"مربــع االعتــراف بـــ إلــىدوليــة تريــد جــر  حمــاس  افــاً وبــي ن أن هنــاك أطر  عــن أنفســنا".
 .102مر لن نقبل به"أالدولتين، "وهذا 

  الوطني للحفاظ على الثوابت في دورته العاشرة، إلى ضـرورة تبنـي اسـتراتيجية وطنيـة  المؤتمردعا
ـــق الشـــراكة الوطنيـــة الحقي ـــى أســـاس حمايـــة المقاومـــة وتحقي وتـــال  قيـــة.تســـتعيد الوحـــدة الوطنيـــة عل

القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي  ،الذي ُعقد بغزة بعنوان "االنتفاضة طريقنا" ،المؤتمر توصيات
 ولســنامؤكــدًا أن الشــعب ال ولــن يتنــازل عــن أرضــه، وقــال: "ومــن يتنــازل فلــيس منــا  ،خالــد الــبطش

أن المقاومــة  علــى الــبطشوشــدد  وهــو حالــة شــاذة فـي تاريخنــا وموروثنــا التــاريخي واألصـيل". ،منـه
الشـعب  حـق  علـى مشروع للشعب الفلسطيني مهما كلفت من تضـحيات، مؤكـدًا  بكافة أشكالها حق  

 .103في الدفاع عن أرضه ومقدساته وعقيدته بكل الوسائل المشروعة
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  عمــا وصــفه  بــوك، نقــالً  فــيسعلــى قــال الكاتــب والمحلــل السياســي فــايز أبــو شــمالة، علــى صــفحته
فـي "الفتـرة األخيـرة نجحنـا فـي حفـر أنفـاق هجوميـة  هكتائب القسام، أنفي  "جداً "قائد كبير عسكري 

 غـزة قطـاعفـي منـاطق معينـة فـي " واعثـر  قد وأشار إلى أنهمتحت األرض"،  على عمق خمسين متراً 
 .104سمنت"لى بهذه األنفاق عن نقص اإللقد عوضنا هللا تعا... على تربة طينية تشبه الفخار

  وأطلقـت  إنارة لمئـات منـازل الفقـراء فـي محافظـة رفـح جنـوب قطـاع غـزة. القسام بحملة كتائبشرعت
"، LED حملة اسم "نور القسام للشعب المقدام"، وُتركب فيها شبكات إنارة بديلة "لـداتالالكتائب على 

 .105االنقطاع المستمر للكهرباء عن قطاع غزة وتشديد الحصار لبيوت الفقراء في ظل   وملحقاتها
 تطـور  ية المصري سامح شكري أن العالقات المصرية مع حركـة حمـاس لـم تشـهد أي  وزير الخارج أكد

 .106صحة ما تردد عن وجود مساع للتهدئة بين القاهرة والحركة بوساطة من السعودية إيجابي، نافياً 
 15/5/2016، األحد

  فــي مــارك أيرولــت  محمــود عبــاس وزيـر الخارجيــة الفرنســية جــان الســلطة الفلســطينية رئــيساسـتقبل
رام هللا، وقــال النــاطق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة إنــه جــرى الحــديث خــالل اللقــاء عــن 
االســـتعدادات الفرنســـية الجاريـــة لعقـــد المـــؤتمر الـــدولي للســـالم، والجهـــود التـــي تبـــذلها فرنســـا لعقـــده، 

ـــع  الـــوزير الفرنســـي نأوأضـــاف  وذلـــك إلخـــراج العمليـــة السياســـية مـــن الجمـــود الـــذي يعتريهـــا. أطل
 .107الرئيس عباس على نتائج لقائه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

 لتقيـت صـباح اليـوم وزيـر ا": لحكومـةلجلسـة  خـالل ،قال رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو
 اعتماده في اليونسـكو بـدعم فرنسـا الـذي ال تم   ذيوقلت له إن القرار الفاضح ال ،الخارجية الفرنسي

يلقــي ظاللــه علــى  ،التــي تمتــد علــى آالف الســنين ،يعتــرف بعالقــة الشــعب اليهــودي بجبــل الهيكــل
قـال لـي إن هـذا القـرار نبـع مـن سـوء تفـاهم وأضـاف أنـه فعدالة المؤتمر الذي تحاول فرنسـا عقـده. 

علــى عــدم تكــراره. قلــت لــه إن الطريقــة الوحيــدة لــدفع الســالم الحقيقــي بيننــا وبــين  ســيعمل شخصــياً 
 .108الفلسطينيين هي التفاوض المباشر بيننا وبينهم دون شروط مسبقة"

  ًونسبت للشاب شبهة  من منطقة المثلث بشبهات أمنية. 1948من فلسطينيي  اعتقلت الشرطة شابا
كــان قــد  وادعــت الشــرطة أن "المشــتبه بــه "التخطــيط لتنفيــذ عمليــة تفجيريــة داخــل الخــط األخضــر".

لى نفس الخلفية، وأفرج عنه لعـدم وجـود أدلـة كافيـة إلدانتـه، واعتقـل اعتقل قبل نحو ثالثة شهور ع
 .109بعد ورود بالغ بأنه يحضر لتنفيذ عملية تفجيرية في البالد"

 أبيـب،  فـي مقـر  قيـادة الجـيش اإلسـرائيلي فـي تـل موشيه يعلون خطاباً  اإلسرائيلي دفاعألقى وزير ال
ن جـاءت  بـاً ، مطال"إسـرائيل"انتقد فيه القيادة السياسية في  قيـادة الجـيش االسـتمرار بـإدالء آرائهـا، وا 

ا يـزال يلقـي مـلـه. وفيمـا كـان يعلـون  نتنيـاهو أقـوال يعلـون تحـدياً  د  وع .الراء القيادة السياسية اً الفخ
جـاء فيـه إن "رئــيس الـوزراء بنيـامين نتنيــاهو يمـنح إســنادًا  كلمتـه، نشـر ديــوان رئاسـة الحكومـة بيانــاً 
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لالجتمــاع بـــه، بهـــدف  دفاعاســـتدعى نتنيــاهو وزيـــر الـــو  ."، قادتــه وجنـــودهائيلياإلســـر كــاماًل للجـــيش 
 .110االستيضاح منه بشأن أقواله

  بيـــل كلينتـــون األســـبق األمريكـــيالـــرئيس عـــن موقـــع واال العبـــري نقـــل Bill Clinton  خـــالل قولـــه
بيـة لزوجتـه ، فـي إطـار الحملـة االنتخااألمريكيـة نيـو جيـرزيواليـة أمام نـاخبين فـي  محاضرة ألقاها

عبارة "قتلت نفسـي" لوصـف جهـوده الحثيثـة المزعومـة لمـنح الفلسـطينيين دولـة،  استخدامه هيالري،
 .111، "لكنهم رفضوا جميع المقترحات التي ُعرضت عليهم، فما الذي يريدونه؟"مضيفاً 

 ليـة نفى السفير النرويجي لدى السلطة الفلسطينية أن تكون النرويج قد قـررت قطـع مسـاعداتها الما
 "إســرائيل"أبلغــت  إن النــرويجكــان النــاطق بلســان الخارجيــة اإلســرائيلية قــد قــال قــد و  للفلســطينيين.
تصل إلـى المخـربين أو "والتي يمكن أن  ،المالية التي تقدمها للفلسطينيين المساعداتقرارها بوقف 
 .112"أبناء عائالتهم

 16/5/2016، اإلثنين

  يـل عـن وجـود مخطـط يقـف خلفـه توفيـق الطيـراويكشف القيادي فـي حركـة حمـاس صـالح البردو، 
ورئـــيس جهـــاز المخـــابرات الســـابق، يهـــدد باســـتهداف قيـــادات  ،اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح عضـــو

ستقدم بالوثـائق "إن حركته  البردويلوقال  مصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيره.
لهـا توجيـه تهديـدات بالمسـاس بـاألمن القـومي والمعلومات اعترافات ألعضاء خلية، حاولوا مـن خال

ن أن المخطـــط يتضـــمن تهديـــدات بمحاولـــة اســـتهداف واغتيـــال السيســـي ومســـؤولين ، وبـــي  "المصـــري
لحاق التهمة بحماسمص  .113ريين، وا 

  قــال رئــيس الــوزراء الفلســطيني رامــي الحمــد هللا إن التنســيق األمنــي مــع الجانــب اإلســرائيلي مســتمر
الفلســطينية قــرار مــن منظمــة التحريــر  أخيــراً "كــان هنــاك  ،فيي مــؤتمر صــحفــ ،وأوضــحكمــا كــان. 

، ونحــن بانتظــار وضــع االليــات لــذلك. أعتقــد أنــه ســيتم وضــع آليــات لــذلك، بوقــف التنســيق األمنــي
إن الفتـرة الماضـية شـهدت "سـتة لقـاءات  هللالكن لغاية االن األمور كمـا كانـت عليـه". وقـال الحمـد 

منيــة مــع رؤســاء األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية. طلبــوا مــنهم وقــف اقتحامــات بــين رؤســاء أجهزتنــا األ
 .114مناطق أ... اإلسرائيليون حتى االن رفضوا"

 فـي المجلـس التشـريعي عن حركـة حمـاسال النائب على اعتق أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
رب المبرح، في أعقاب اقت اعتدتعبد الجابر فقهاء، بعد أن   .115حام منزله في رام هللاعليه بالض 

  ًوأصابه بجروح طفيفة فـي شـارع األنبيـاء القريـب مـن البلـدة القديمـة  ،طعن شاب فلسطيني إسرائيليا
 .116في القدس المحتلة، قبل أن تعتقله الشرطة اإلسرائيلية

  إن عدد الفلسطينيين تضاعف ما يقرب مـن تسـع مـرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني قال
ر عــدد الفلســطينيين فــي العــالم نهايــة عــام أنــه "قــد   ،فــي بيــان لــه ،الجهــاز وأوضــح .1948 ســنةمنــذ 
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مــرة  8.9مليــون نســمة، وهــذا يعنــي أن عــدد الفلســطينيين فــي العــالم تضــاعف  12.4بحــوالي  2015
قريـــة  1,300مليـــون نســـمة يقيمـــون فـــي  1.4حـــين كـــان عـــدد الفلســـطينيين  1948منـــذ أحـــداث نكبـــة 
فـــي فلســـطين التاريخيـــة فـــإن  وفيمـــا يتعلـــق بعـــدد الفلســـطينيين المقيمـــين حاليـــاً ، "ومدينـــة فلســـطينية

 .117نسمة ماليين 2.6حو ن 2015 سنةة البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاي
  لقتــل  او دعــ عشــرات الحاخامــات اليهــود أن المقربــة مــن المســتوطنين الســابعةذكــرت القنــاة العبريــة

"كـل مخـرب عربـي خـرج  أن وجـاء فـي الـدعوة فـي ختـام اجتمـاع لهـم. الفلسطينيين "بدون حسـاب"،
ـــه دون حســـابات  ـــار علي ـــاليهود يفقـــد حقـــه فـــي الوجـــود، ويجـــب إطـــالق الن ـــة المـــس  ب ـــه بني مـــن بيت

 .118زائدة"
  بولنت يلدريمفهمي قال Fehmi Bülent Yıldırım هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقـوق اإلنسـان ، رئيس

 Human Rights and Freedoms and Humanitarian Reliefوالحريــات )آي أتــش أتــش( 

Foundation (IHH) النصـف، مـع ارتفـاع معـدالت  إلـى، إن الدخل القومي في قطاع غزة انخفض
إلــى أن أكثــر مــن  النظــر ولفــت .جــراء الحصــار اإلســرائيلي %80، والفقــر إلــى %50البطالــة إلــى 

 .، وثلث القطاع يتشكل من النازحينأقاربهمألف شخص ال يوجد لديهم منازل، ويقيمون لدى  100
علــــى المســــاعدات  %80مــــن الســــكان يفتقــــرون لألمــــن الغــــذائي، فيمــــا يعتمــــد  %44وأضــــاف أن "

 .119اإلنسانية التي ترسل إليهم من خارج القطاع"
 هللا النسـور فـي رسـالة بعثتهـا إلـى رئـيس الـوزراء األردنـي عبـد ،هيـومن رايـتس ووتـش منظمة قالت، 

ان تخفيـف إجـراءات السـفر المفروضـة علـى الفلسـطينيين الـراغبين فـي السـفر مـن غـزة إن على عم  
طـــرأت فـــي االونـــة األخيـــرة علـــى مـــا يبـــدو إجـــراءات مشـــددة علـــى مســـافري  ، حيـــثإلـــى دول أخـــرى

هيـومن رايـتس  ودعـت الترانزيت، أدت إلى حجب فـرص مهنيـة وتعليميـة بالخـارج عـن شـباب غـزة.
 .120األراضي األردنيةعن طريق ى تيسير عبور سكان غزة ووتش السلطات األردنية إل

  افتــتح فــي العاصـــمة العراقيــة بغــداد مهرجـــان فلســطين الـــدولي للفــن المعاصــر، الـــذي يقيمــه مركـــز
دول عربيـة إضـافة  ثمـانيبـالتزامن فـي  قـام، والـذي ي"من أجل القدس"رواسي فلسطين تحت شعار 

ـــد ـــى الهن ـــان :وهـــي ،إل ـــرو  ،المغـــربو  ،مصـــرو  ة،ســـوريو  ،فلســـطينو  ،األردنو  ،لبن  ،تـــونسو  ،الجزائ
 كبيـراً  وأقامت مديرية الفن التشكيلي بوزارة الثقافة العراقية معرضاً  للقدس وفلسطين. ودعماً  تضامناً 
عـــن تضـــامنهم ودفـــاعهم عـــن  وفنانـــة عراقيـــة بلوحـــاتهم تعبيـــراً  فنانـــاً  24، شـــارك بـــه التشـــكيليللفـــن 
 .121القدس

  ــــرر وزراء الشــــباب والرياضــــة ــــة ألــــف دوالر لألنشــــطة الرياضــــية للشــــباب ق العــــرب تخصــــيص مئ
 .122في مدينة رام هللا بمشاركة وفود شبابية عربية 2016الفلسطيني، على أن تقام خالل 

  الخارجية األمريكية إن جون كيـري لـن يكـون بإمكانـه الحضـور إذا عقـد اجتمـاع بـاريس وزارة قالت
النــاطق ، وأوضــح 30/5/2016ينية اإلســرائيلية فــي الــدولي إلعــادة إطــالق مباحثــات الســالم الفلســط
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أن واشنطن "تبحث حاليًا مع الفرنسيين تاريخًا بدياًل يناسب أكثر وزارة جون كيربي الالرسمي باسم 
 .123وزير الخارجية" األمريكي

 17/5/2016، الثالثاء

 ــــ ــــرئيسوج  ــــاح  المصــــري ه ال ــــد الفت ــــي رســــالة السيســــيعب ــــاه ف  ،محافظــــة أســــيوط، فــــي خطــــاب ألق
إلــى أن  للقضــية الفلســطينية، مشــيراً  حقيقــي للفلســطينيين واإلســرائيليين بضــرورة التوصــل إلــى حــل  

سـالم أكثـر  سـيتحققإنـه  السيسيوقال  .المبادرات الساعية لتحقيق السالممصر مستعدة لدعم كل 
 فـيجـازه إن وستكتب صفحة أخرى جديدة ال تقل أهمية عما تـم   ،القضية الفلسطينية حل   إذا تم   دفئاً 

 تأكيده استعداد مصر لتقـديم كـل الضـمانات الممكنـة. ، مكرراً "إسرائيل"معاهدة السالم بين مصر و
أن تســمح القيــادة اإلســرائيلية أن يـذاع هــذا الخطــاب فــي إســرائيل مــرة واثنتــين.  أرجــووقـال السيســي "

لفلسـطينيين ا كما طالب السيسـي رغم ما تمر به المنطقة من ظروف".هناك فرصة حقيقية للسالم 
 .124الخالفاتبتوحيد الصف وتجنب 

 وقــال النــاطق باســم  ،رحبــت حركــة حمــاس بالتصــريحات المصــرية لتحقيــق المصــالحة الفلســطينية
الحركــة ســامي أبــو زهــري إن الحركــة تؤكــد جاهزيتهــا للتعــاطي مــع كــل الجهــود إلنجــاز المصــالحة 

 .125واستعادة الوحدة الوطنية
  للعمل مع دول عربية من  استعدادعلى  "إسرائيلإن "بنيامين نتنياهو  رئيس الوزراء اإلسرائيليقال

الرئيس المصري  تصريحاتورحب نتنياهو ب أجل التقدم نحو تحقيق اتفاقية سالم مع الفلسطينيين.
أقـد ر مـا " :قـال نتنيـاهوو  .ينفلسـطينيال عملية "التسوية السـلمية" مـع بخصوصعبد الفتاح السيسي 
رئـــيس المعســـكر رحـــب كمـــا  ."وأتشـــجع مـــن روح القيـــادة التـــي يبـــديها ،يســـييقـــوم بـــه الـــرئيس الس

"إمكانيـة عمليـة تاريخيـة.  ويظهـر مهـمقـائاًل إنـه إعـالن  ،بدعوة السيسيإسحق هرتسوغ  الصهيوني
ال ســـنجد أنفســـنا نفعـــل ذلـــك بعــد الجنـــازة المقبلـــة. مـــن المهـــم  مــن واجبنـــا فحصـــها بصـــورة جديــة؛ وا 

 .126والنظر بجدية ومسؤولية إلى هذه الفرصة" ،رياالستماع إلى الرئيس المص
  محمـود عبـاس إن الجانـب الفلسـطيني "يسـتطيع الجلـوس إلـى طاولـة  رئيس السلطة الفلسـطينيةقال

ســــرائيل"، داعيــــاً  الحكومــــة اإلســــرائيلية للقبــــول بحــــل  المفاوضــــات لتحديــــد )رســــم( حــــدود فلســــطين وا 
 مــن حــزب ميــرتس خــالل اســتقباله وفــداً ، عبــاس وقــال .بعمليــة "التســوية الســلمية"الــدولتين للمضــي 

Meretz  :وأنـتم، نريـد حيـاة طبيعيـة كبـاقي شـعوب العـالم، بشر —الفلسطينيين—نحن "اإلسرائيلي 
زالــــة  اإلرهــــابومكافحــــة  األمــــننتعــــاون فــــي  أناألمــــن، لــــذلك علينــــا  تريــــدون —اإلســــرائيليين— وا 

 .127"التحريض



 2016 يوما/ أيار ____________________________________________________________

  21       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 باإلعــدام بحــق  حكمــاً  13إن ياســي لحركــة حمــاس، المكتــب الس قــال إســماعيل هنيــة، نائــب رئــيس
مـع وجهـاء ورجـال  ئـهوأضـاف هنيـة، خـالل لقا .قتـل، جـاهزة للتنفيـذ فـي محـاكم غـزةمدانين بجـرائم 

 .128لن نسمح بفقدان األمن في القطاع"" في غزة، إصالح
 صـيات ورئيس تجمـع الشخ ،عضو اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ياسر الوادية أعلن

 :قـائالً وأضـاف عن بدء تشكيل لوبي فلسطيني ضاغط فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة.  ،المستقلة
ف نحن منشغلون عن "يوجد ظلم كبير ومتواصل على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ولألس

 .129"اً هذا األمر تمام
  ن مـــن المقـــرر عقـــده فـــي تأجيـــل المـــؤتمر الـــدولي، الـــذي كـــا فرانســـوا هوالنـــدأعلـــن الـــرئيس الفرنســـي

اإلســـرائيلية الفلســـطينية إلـــى عمليـــة "التســـوية الســـلمية" مـــايو لمحاولـــة إحيـــاء  أيـــار/ 30بـــاريس فـــي 
قــــرار منظمــــة  هوالنــــدوشــــجب  ، لتعــــذر مشــــاركة وزيــــر الخارجيــــة األمريكــــي جــــون كيــــري.الصــــيف

نه سيعمل من أجل إعادة صياغتهإ وقالاليونسكو حول القدس،   .130نه "مؤسف"، وا 
 هــم،ســيارة مدنيــة كانــت تقلجــيش النظــام الســوري جــراء اســتهداف  فلســطينيينتشــهد ســتة الجئــين اس 

 .131ومركز العاصمة دمشقمخيم خان الشيح ط بين مرورهم عبر المنفذ المتبقي الذي يرب خالل
 18/5/2016، األربعاء

 يلي بنيـامين عـرض رئـيس الـوزراء اإلسـرائعلـى فيجـدور ليبرمـان أ رئـيس حـزب "إسـرائيل بيتنـا" وافق
 .132الحكومة وتولي منصب وزير الدفاع نتنياهو باالنضمام إلى

  المجلس التشريعي الفلسـطيني أحمـد بحـر أن المجلـس التشـريعي سـيعمل،  لرئيسأفاد النائب األول
 بعد التشاور مع كل المعنيين، لإلسراع في تطبيق أحكام اإلعدام الصادرة "بحـق المجـرمين القتلـة".

 .133المغدورين ببحث تنفيذ أحكام اإلعدام "في أقصر وقت ممكن وأقرب فرصة" هاليأ  ووعد بحر
  الفتـاح عبـدبخطاب الـرئيس المصـري  ،على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي ،فتحرحبت حركة 

ر عــــن حــــرص مصــــر األكيــــد والثابــــت علــــى مصــــلحة الشــــعب ن مــــا قالــــه يعب ــــوقالــــت إ ،السيســــي
 .134والعالم بأسره المنطقةوعلى السالم واالستقرار في  ،يةالفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطن

  ــد  للجنــديدانــت المحكمــة المركزيــة اإلســرائيلية فــي تــل أبيــب نــور الــدين أبــو حاشــية بالقتــل المتعم 
، في عملية طعن قرب محطة للقطار في تل أبيب، في Almog Shiloni اإلسرائيلي ألموغ شيلوني

2014 / نوفمبرتشرين الثاني
135. 

 أن حزبـــه سيناضـــل بـــال هـــوادة مـــن أجـــل إســـقاط  إســـحق هرتســـوغالمعســـكر الصـــهيوني  رئـــيس أكـــد
 لوحَمــــ الجديــــد. ليبرمــــان -نتنيــــاهو "حكومــــة الجنــــون" االخــــذة بــــالتبلور، فــــي إشــــارة إلــــى تحــــالف 

 Shellyالعمــال شــيلي يحيمــوفيتش عــن حــزب بشــدة علــى النائبــة  ،فــي مــؤتمر صــحفي ،هرتســوغ
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Yachimovichتحمــــل المســــؤولية عــــن عرقلــــة انضــــمام المعســــكر الصــــهيوني إلـــــى ، فقــــال إنهــــا ت
 .136دفاعليبرمان حقيبة التولي  عن الحكومة، وبالتالي

 بريـــة الســـابعة؛ إن منظمـــة المـــاغورقالـــت القنـــاة الع Almagor
وزراء الـــرئيس لـــ اً أرســـلت خطابـــ ،137

 الف الحكـومي.إلـى االئـت لقهـا مـن انضـمام المعسـكر الصـهيونيبنيامين نتنياهو، أعربت فيه عن ق
تعنــي إطـــالق  إســـحق هرتســوغالمعســكر الصــهيوني  رئــيسوادعــت أن التصــريحات الصــادرة عـــن 
 .138سراح المزيد من األسرى الفلسطينيين

  اإلســالمية العليــا فــي القــدس الشــيخ عكرمــة صــبري إن "النكبــات" التــي يعيشــها  الهيئــةقــال رئــيس
مدينة القدس المحتلة "متعددة ومتسلسلة  في خصوصاً و الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، 

اتفاقيــــــة أوســــــلو بأنهــــــا "إحــــــدى نكبــــــات  ومتصــــــلة مــــــع بعضــــــها الــــــبعض، ولــــــم تتوقــــــف"، واصــــــفاً 
 .139الفلسطينيين"

  أعلــن بنــك فلســطين عــن إطــالق خــدمات ماليــة واستشــارية واســتثمارية للفلســطينيين المغتــربين فــي
ول مكتـب تمثيلـي لـه خـارج فلسـطين فـي إمـارة منطقة الخليج العربي، وذلك خالل افتتاح وتدشـين أ
 .140دبي، ليتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا له

 لتحقيــق  السيســيعبــد الفتــاح  المصــري أعلنــت جامعــة الــدول العربيــة عــن ترحيبهــا بمبــادرة الــرئيس
 .141واإلسرائيلي الفلسطينيبين الجانبين  السالم

 ــــدولي ــــات مــــؤتمر منتــــدى فلســــطين ال ــــة 2لإلعــــالم واالتصــــال "تواصــــل  انطلقــــت فعالي "، فــــي مدين
التركيــــة، تحــــت عنــــوان "فلســــطين فــــي اإلعــــالم.. فــــرص وتحــــديات"، بمشــــاركة مئــــات  إســــطنبول

منتـــدى هشـــام قاســـم إن العـــالم يعـــيش تحـــوالت كبيـــرة فـــي مجـــال لاإلعالميـــين. وقـــال األمـــين العـــام ل
 اً المتغيـــرات فرضـــت فرصـــؤتمر، إن تلـــك افتتـــاح أعمـــال المـــ خـــالل ،وأضـــاف .واالتصـــالاإلعـــالم 

وتحــديات علــى وســائل اإلعــالم الفلســطينية، األمــر الــذي جعــل مــن الضــروري بحــث ســبل تحقيــق 
 .142أكبر فائدة ممكنة من ذلك

 وزارة الخارجيــة األمريكيــة مــارك تـونر، إن وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري  باســم قـال النــاطق
سيســي فــي القــاهرة، "أهميــة دور مصــر كشـــريك خــالل لقائــه الــرئيس المصــري عبــد الفتــاح ال أكــد،

إقليمي والتزام الواليات المتحدة مسـاعدتها فـي مجـال مكافحـة اإلرهـاب والنمـو االقتصـادي، وتعزيـز 
كمــا أعــرب عــن "تقــديره لبيــان السيســي األخيــر الــداعم  قراطيــة واألمــن اإلقليمــي".و المؤسســات الديم

سرائيل"  .143لدفع عملية السالم بين العرب وا 
   رســالة وجههــا البرلمــان البلجيكــي للجنــة جــائزة نوبــل جــاء فــي نــص Nobel Prize نحــن  :للســالم"

نعلـن  ،أعضاء البرلمان البلجيكي، من مختلف ألوان الطيف السياسـي فـي مجلسـي النـواب والشـيو 
 .144ترشيح مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسالم"
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 زة ونصـرة فلسـطين عـن إطـالق "الحملـة العالميـة أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غ
/ مــايو لنصــرة القــوارب النســائية المتجهــة لغــزة"، وذلــك ابتــداًء مــن األســبوع األخيــر مــن شــهر أيــار

 .145، وحتى انتهاء مهمة القوارب النسائية بنجاح2016

  وكالة بلومبيرغذكرت Bloomberg  يلإسـرائ"مصر اقتربت من التوصـل إلـى اتفـاق تسـوية مـع أن" 
 ،شــــهراً  14مليـــون دوالر أمريكـــي علـــى مـــدار  865ســـتدفع بموجبـــه القـــاهرة لتـــل أبيـــب مبلغـــًا قـــدره 

عسـقالن منـذ شـباط/ فبرايـر  - أنابيـب العـريش بالغاز عبـر خـط   "إسرائيل" كتعويض على وقف مد  
 .146مليار دوالر إلى النصف 73.1 منوكالة أن قيمة الغرامة الدولية ستنخفض ذكرت ال. و 2011

 19/5/2016، لخميسا

   يــاريف ليفــينو  دور ليبرمــانيجــأف، بحضــور بــين ممثلــي حــزب الليكــود و"إســرائيل بيتنــا" توافــقالتــم 
Yariv Levin  ًـــاهو  عـــنممـــثال ـــر لحكومـــة  ،نتني ـــة الشـــروط الخاصـــة بانضـــمام األخي علـــى غالبي

قتــــــل  بعمليــــــات همـــــيننتنيـــــاهو، ومنهــــــا دعـــــم مشــــــروع قـــــانون "إعــــــدام األســـــرى" الفلســــــطينيين المت
 .147إسرائيليين

 دور جــــبيتنــــا" برئاســــة المتطــــرف أفي إســــرائيلإن انضــــمام حــــزب " الفلســــطينية قالــــت وزارة الخارجيــــة
ليبرمان إلى حكومة بنيامين نتنيـاهو "تأكيـد جديـد علـى غيـاب شـريك السـالم الحقيقـي فـي إسـرائيل، 

 .148وعلى صحة التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية"

 ا يـــزال تحـــت ســـيطرة مـــمخـــيم اليرمـــوك  نأأنـــور عبـــد الهـــادي  فلســـطيني فـــي ســـوريةالســـفير ال ركـــذ
ن التعــذيب والقتــل مســتمر بحــق مــا أو  ،ن االشــتباكات المســلحة مســتمرةأو  ،عناصــر تنظــيم داعــش

في مخـيم اليرمـوك تتحصـن بـه عناصـر  اً بسيطًا قسم أن إلى عبد الهاديشار وأ تبقى من ساكنيه.
 .149بينهم وبين عناصر داعش ةكات يوميويوجد اشتبا ،النصرةجبهة 

  مـن  ليسـت جـزءاً  الفلسطينية في الكنيست اإلسرائيلي حنين زعبي أن السلطة العربيذكرت العضو
قــادة مــن قبــل شــخص واحــد، أن "الســلطة مُ  زعبــيوأضــافت  النضــال وال تقــود الشــعب الفلســطيني.

دة "الســلطة مــن الوضــع القــائم، إلــى اسـتفا ام نضــال الشـعب الفلســطيني"، مشــيرةأمــ وأصـبحت عائقــاً 
 .150الذي ال تريد إسرائيل تغييره والتي تطمح ببقاء السلطة"

 إن مــا تــوفر لــدى الحركــة مــن معلومــات مــن خــالل األجهــزة األمنيــة فــي غــزة  قالــت حركــة حمــاس
والتهديد بالمسـاس بـاألمن فـي بعـض  ،خلية تستهدف إثارة الفوضى في قطاع غزةوجود يشير إلى 

ربيــــة، وقــــد جــــرى إطــــالع بعــــض الفصــــائل الفلســــطينية علــــى فحــــوى ومضــــمون هــــذه الســــاحات الع
 علــى مضــمون مــا ورد فــي تصــريح ،فــي تصــريح صــحفي ،وأكــدت الحركــة المعلومــات وخطورتهــا.

16/5/2016في  البردويلصالح 
151. 
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 فــي مســائل أساســية،  ةأخالقيــإنــه "يوجــد فقــدان بوصــلة  اإلســرائيلي موشــيه يعلــون دفاعوزيــر الــ لقــا
 ،لــدي. ولــو تعــين علــي  إعطــاء نصــيحة ذهبيــة، فهــي الســير بموجــب بوصــلة مفهومــة تلقائيــاً  وهــي

نائـب رئـيس أركـان الجـيش وأشار يعلـون إلـى أقـوال  .الريحالتي تدل على اتجاه  ،وليس وفق دوارة"
، وقــال إنــه "ال يمكننــي ، والهجــوم عليــه، مــن جانــب نتنيــاهو أيضــاً والنجــاإلســرائيلي الجنــرال يــائير 

 .152صوت مرتفع على القيم األساسية"قول إنني لم أفاجأ من أولئك الذين يتهجمون وبال

  ن المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط بـين إمارك أيرولت  وزير الخارجية الفرنسية جانقال
في بـاريس، سـيعقد فـي الثالـث  2016 مايو أيار/ أواخر الفلسطينيين واإلسرائيليين، الذي كان مقرراً 

 "نحــن فــي أزمــة تثيــر قلقــاً أيرولــت وقــال  الجميــع مــن المشــاركة". يــتمكنيونيــو لكــي " حزيــران/ مــن
وزير الخارجية األمريكي جون  قالوبدوره  بشكل يومي". . فالوضع على األرض يشهد تدهوراً بالغاً 
 ،وسأعمل مع المجتمع العربي بنية حسنة ،وسأعمل مع المصريين ،"سأعمل مع الفرنسيين: كيري
محاولـــة ألرى إذا مــا كـــان بإمكاننـــا التوصــل إلـــى طريقــة لمســـاعدة الطـــرفين علــى رؤيـــة ســـبيل  فــي

 .153للعودة" للمفاوضات

  مبنـى فـي  600قالت األمم المتحـدة إن السـلطات اإلسـرائيلية قامـت بهـدم أو مصـادرة مـا يزيـد علـى
 ســنةوالمصـادرة ل ، وهـو يتجـاوز بكثيـر إجمـالي عمليـات الهـدم2016سـنة  الضـفة الغربيـة منـذ بدايـة

ــابرمتهــ 2015 وتضـــررت  ،شــخص مــن منــازلهم 900ر ، مشــيرة إلــى أنــه بســبب هــذه العمليــات ُهج 
منســق األمــم المتحــدة للمســاعدات اإلنســانية ودان  شــخص آخــر. 2,500مصــادر كســب الــرزق لـــ 

قيــــام الســــلطات اإلســــرائيلية بهــــدم روبــــرت بــــايبر واألنشــــطة اإلنمائيــــة فــــي األراضــــي الفلســــطينية 
 .154مصادرة المساعدات اإلنسانية الممولة من الجهات المانحة في تجمع جبل البابا الفلسطينيو 
  الــذي نــاقش علــى مــدار  ،فعاليــات مــؤتمره الثــاني فلســطين الــدولي لإلعــالم واالتصــالمنتــدى اختــتم

وبحث المشاركون  يومين الفرص والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في المجال اإلعالمي.
، الفــرص والتحــديات التــي تواجــه دولــة 52يمثلــون  إعالميــاً  620والــذين فــاق عــددهم  ،ي المــؤتمرفــ

ر الكبير والتحوالت التي يشهدها عالم اإلعالم، وكيفيـة النهـوض التغي   القضية الفلسطينية، في ظل  
 .155ائيلية، إضافة إلى مناقشة سبل مواجهة األساطير والروايات اإلسر اً بالقضية الفلسطينية إعالمي

 عـن  الـذي خـاض إضـراباً  ،أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن األسير الصـحفي محمـد القيـق
19/5/2016 فيوانتهى باتفاق يقضي باإلفراج عنه  يوماً  94لمدة  الطعام

156. 
 20/5/2016، الجمعة

 ــاد قيــادي فــي حركــة حمــاسقــال ال إحيــاء  فــي مســيرة دعــت لهــا حمــاس تهخــالل مشــارك ،فتحــي حم 
"نقــول لــه لســنا دعــاة  ن،فــي رســالة وجههــا لليبرمــا ،نتفاضــة القــدسًا الودعمــ للنكبــة 68ذكرى الـــ للــ

 .157للحرب، ولكن إذا ُفرضت علينا فنحن لها، والحرب بالحرب"
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   األمانـة العامـة  عبـد الهـاديلت القائمة باألعمال فـي البعثـة الفلسـطينية فـي األمـم المتحـدة فـدى حم
فــي قاعـة داخــل مقــر  ،لقــدسشـرقي ال صــورلل مســؤولية إقامـة معــرض لألمـم المتحــدة بشـكل مباشــر

علــى " إســرائيل" بعــدما حصــلت ،"عاصــمة إســرائيل الروحيــة والماديــة"تصــفها بأنهــا  ،األمــم المتحــدة
مـن وصـف للقـدس بأنهـا عاصـمة  المعـرض ن ما يتضمنهوقالت إ .على ذلكموافقة األمم المتحدة 

 .158"ووثائق األمم المتحدة وقراراتها ،ن من األمين العاميتعارض مع الموقف المعل" "إسرائيل"

 في مهرجان "انتصار اإلرادة" الذي دعـت لـه عائلـة األسـير المحـرر  شارك المئات من الفلسطينيين
رئـيس المكتـب السياســي  ،وقـال خالــد مشـعل محمـد القيـق فـي دورا بالخليـل جنــوب الضـفة المحتلـة.

ل للمقاومــــة، وللحركــــة ســــج  إن "هــــذا االنتصــــار يُ  ،فخــــالل كلمــــة لــــه عبــــر الهــــات ،لحركــــة حمــــاس
أكد مشعل أن حركتـه سـتكون وفيـة ألسـراها وأسـرى و  الفلسطينية األسيرة، ولكل األحرار في العالم".

 .159ض السجون في القريب العاجلالشعب الفلسطيني، وأنها ستبي ِّ 
 أكثـــر مـــن  توقـــف اســـتمر قـــررت الســـلطات اإلســـرائيلية اســـتئناف إدخـــال اإلســـمنت إلـــى قطـــاع غـــزة، بعـــد

 .160شهر
 ـــدفاع اإلســـرائيلي موشـــي ـــر ال ـــوزاري هقـــدم وزي ـــون اســـتقالته مـــن منصـــبه ال ومـــن عضـــويته فـــي  ،يعل

بوك: "أبلغت رئيس الحكومة هذا الصباح أنه إثر  وكتب يعلون على صفحته على فيس .الكنيست
لحكومـة والكنيسـت وأخـرج وجراء انعدام الثقة به، أقدم اسـتقالتي مـن ا ،سلوكه في التطورات األخيرة
خطيــرة ومتطرفــة، باتــت تســيطر علــى حــزب الليكــود  عناصــرقــال إن و  لفتــرة مــن الحيــاة السياســية".

، وقــال إنــه عــرض المنصــب يعلــونفيــه علــى انتقــادات  أصــدر نتنيــاهو بيانــًا رد  و  ."دولــة إســرائيل"و
ب الوزارية لم يكن نتيجة الديبلوماسي األرفع على يعلون، لكنه رفض. وأوضح: "التغيير في الحقائ

ـــا، بـــل نتيجـــة الحاجـــة لتوســـيع الحكومـــة حتـــى نحقـــق االســـتقرار إلســـرائيل فـــي ظـــل    أزمـــة ثقـــة بينن
التحديات الكبيرة التي تواجهها". وأضاف: "أعتقد أنه لو لم ُيطلب منه مغادرة وزارة الدفاع واالنتقال 

 .161ا استقال"إلى الخارجية لما تطور ما يصفه بأنه أزمة ثقة بيننا، ولم
  بالقضـاء علـى حكـم  هتعهـد ليبرمـانأفيجـدور  "إسـرائيل بيتنـا"حـزب  رئـيسالعبرية عن  اإلذاعةنقلت

إذا  ،والتضــييق علـى قيــادات السـلطة الفلسـطينية فــي الضـفة الغربيــة ،حركـة حمـاس فــي قطـاع غـزة
ل هنيـــة إســـماعي طلـــب مــن ليبرمـــانذكـــرت اإلذاعــة أن فـــي حكومـــة نتنيــاهو. و  دفاعالــ تــولى حقيبـــة

. وقالـت اإلذاعـة العبريـة دفاعوزارة الـ ىالسنوار ومروان عيسى البحث عن قبور لهم إذا توليحيى و 
وأن الـرد علـى  ،ر طريقـة التعـاطي مـع حمـاس فـي قطـاع غـزة بطريقـة جذريـةبتغي ـتعهد  ليبرمانإن 
 .162سيكون مختلفاً  عملية إطالق صواريخ صوب التجمعات السكنية اإلسرائيلية أي  

 الـذي  ،عـن موشـيه يعلـون بـديالً  اإلسـرائيليللكنيسـت يهودا جليـك المتطرف  اليمينيالحاخام  نضما
"أرحــب بهــذه اللحظــة الكبيــرة التــي أشــعر فيهــا  :ليــكجوقــال  السياســية. الحيــاةقــدم اســتقالته واعتــزل 

لبنــي إســرائيل. أرجــو أن أكــون إضــافة مهمــة، وهللا ســوف  بالــذعر، ألننــي ذاهــب كــي أكــون رســوالً 
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"إنه رجل  ليك عن أسفه العتزال يعلون الحياة السياسية، قائالً جوأعرب  ساعدني في هذه المهمة".ي
ــــي أمــــن إســــرائيل وأمــــن الضــــفة الغربيــــة، وآمــــل أن يســــهم أيضــــاً  مهــــم ســــاهم كثيــــراً  ــــداً  ف عــــن  بعي

 .163السياسة"
 نســـا غيـــر أن "فر  ،فـــي مقابلـــة مـــع تلفزيـــون إســـرائيلي ،مانويـــل فـــالس أعلـــن رئـــيس الـــوزراء الفرنســـي

وفيمـا يتعلـق بمطالبـة  منحازة، وكل ما تريده هو إرساء سـالم دائـم بـين اإلسـرائيليين والفلسـطينيين".
بتحفظات بالده وقال: "نعلـم أن إسـرائيل دولـة  فالسذك ر  ،"دولة يهودية"كـباالعتراف بها  "إسرائيل"

 .164ديمقراطية كبرى، وأنها بلد لليهود، لكن ليس لهم حصرًا"
 21/5/2016، السبت

 مــن  أن الشــعب الفلســطيني مــل   ،المكتــب السياســي لحركــة حمــاس عضــو ،أكــد موســى أبــو مــرزوق
للتنميـة السياسـية  ةمركز رؤينظمه وقال أبو مرزوق، خالل لقاء  .الحديث عن المصالحة الداخلية

، "تعثــر المصــالحة وفــرص تحقيقهــا"عــدد مــن القيــادات الفلســطينية تحــت عنــوان بــين فــي إســطنبول 
، وبالتـــالي فـــإن كـــل السياســـيةالشـــرط البـــديهي للوحـــدة أن تكـــون هنالـــك رغبـــة حقيقيـــة فـــي اإلرادة "

أحد في الحكم، وهذا ليس أسلوب صحيح،  العقبات ستكون سهلة، وال نعتقد أنه يجب أن يتفرد أي  
 مصـطفى فايـد إنفـي تركيـا وقـال السـفير الفلسـطيني  ."أن يكون هنالك شراكة وطنيـة حقيقـة وال بد  

إذا نظرنـا إلـى واقعنـا الفلسـطيني فإنـه صـعب "وموضوع المصالحة يؤرق كل المجتمع الفلسـطيني، 
، وما يزيد من صعوبته هو االنقسام الذي يدمر أحالم شـعبنا، واسـتمرار ذلـك هـو خيانـة لـدماء جداً 

قراطيــة قــيس أبــو ليلــى أنــه و مــن جهتــه أكــد عضــو المكتــب السياســي فــي الجبهــة الديمو  ."الشــهداء
أمـا ممثـل  ."ليس هناك خيار إال إنهاء االنقسام، وال يمكن إلغاء أي من الحـركتين )حمـاس وفـتح("

انعقـاد إطـار قيـادي، ومنـذ العـام "طالـب بــحركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبـو عمـاد الرفـاعي فقـد 
ين فـتح لم يجتمع اإلطار القيـادي لمنظمـة التحريـر إال مـرتين، وكـأن مشـكلة االنقسـام فقـط بـ 2005

 .165"وحماس، وباقي األطياف السياسية ال يعنيها األمر
  إســـرائيل بيتنـــا"حـــزب  رئـــيسحركـــة حمـــاس محمـــود الزهـــار مـــن أهميـــة وصـــول  القيـــادي فـــيقلـــل" 

ن كـل التصـريحات التـي صـدرت عنـه إ وقـالفـي حكومـة االحـتالل،  دفاعللـ دور ليبرمـان وزيـراً جأفي
ن ليبرمان لن يجـرؤ علـى ، مجرد تسويق إعالميدة احتالل غزة حول ضرورة تدمير حماس وا عا وا 
لــو كــان هــو )ليبرمــان( رجــل يقــرب مــن هــذه " وأضــاف الزهــار .غــزة القيــام بــأي عمــل عســكري ضــد  

 .166"المنطقة )غزة(
 مـن طـراز هيـرمس ن دون طيـار واال العبري عن تجهيز الجيش اإلسـرائيلي طـائرات مـف موقع كش

كتائـب القسـام، الـذين يخرجـون مـن األنفـاق علـى صـر مهمتها مالحقـة عنا، Hermes 450أو  450
 .167حدود قطاع غزة



 2016 يوما/ أيار ____________________________________________________________

  27       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  منـزل وذلـك ضـمن "حملـة إنـارة البيـوت المسـتورة" فـي  6,500أعلنت حركة حماس عـن البـدء بإنـارة
 .168مختلف مناطق قطاع غزة

  الـدولتين، وقـال حـل  مشـروع من خطر االستيطان على  مانويل فالس الفرنسيوزراء رئيس الحذر: 
أقولها بصراحة: " قائاًل: . وأضاف"دم ديمومة الدولة الفلسطيني ة بشكل أكبر بتقدم االستيطانتصط"

فــالس وشــدد  ."نعــم ينبغــي إيقــاف االســتيطان وأناشــد اإلحســاس بالمســؤولية لــدى القــادة اإلســرائيليين
 .169"ضرورة إشراك الدول العربية بشكل وثيق في أية مبادرة إلعادة إطالق عملي ة السالم"لى ع
 22/5/2016، األحد

  إفريـــام هليفـــي دعــا رئـــيس جهـــاز الموســـاد األســبقEfraim Halevy  إلـــى ضـــرورة محـــاورة حمـــاس
 ر مـن مواقفهـا.، ألن جميـع الحـروب التـي شـنت عليهـا لـم تغي ـمعهاواالبتعاد عن الحلول العسكرية 

بنيويــورك: إن  The Jerusalem Postروزاليم بوســت يــخــالل كلمــة ألقاهــا بمــؤتمر ج، هليفــيوقــال 
ولكـن ذلـك لـم يكسـر الحركـة،  ،باإلضـافة النتفاضـتين ،حـروب علـى حمـاس خمسشـنت  "إسرائيل"

وبالتــالي وجــوب التفكيــر مجــددًا فــي  ،منوهــًا إلــى أن ذلــك يعنــي بــأن هــذه الحــروب لــم تحقــق هــدفها
اورة ليبرمــــان بمحــــ دورجــــقــــام أفيفاجــــأ إذا مــــا تنــــه لــــن يأ إلــــى أشــــارو  طريقــــة التعامــــل مــــع الحركــــة.

 .170حماس
  من الواليـات المتحـدة التـدخل إلعـادة ترتيـب العالقـة االقتصـادية  السلطة الوطنية الفلسطينيةطلبت

 The Protocol on Economic مراجعـة بروتوكـول بـاريس االقتصـادي ، خصوصـاً "إسـرائيل"مـع 

Relations (Paris Protocol)  كومـــة للعراقيــل المـــدمرة التــي تضــعها الح ، بمــا يضــمن وضـــع حــد
 .171اإلسرائيلية أمام االقتصاد الفلسطيني

  مـــأمون أبـــو شـــهال أن وزارتـــه ستشـــرع قريبـــًا بتنفيـــذ المرحلـــة األولـــى مـــن  الفلســـطيني العمـــلأعلـــن وزيـــر
 مليـون 15.5)نحـو  مليـون شـيكل 60بقيمة  الذي تموله الحكومة ،آالف فرصة عمل 10مشروع تشغيل 

ــة فــي قطــاع غــزة. ،بواقــع ســتة شــهور لكــل دورة تشــغيلية دوالر(،  بهــدف التخفيــف مــن حــدة البطال
آالف فرصــة عمــل، موزعــة مناصــفة علــى  4وأوضــح أبــو شــهال أن المرحلــة األولــى ســتوفر 

خريج وألفـي عامـل ومهنـي آخـرين، وذلـك فـي قطاعـات الصـحة والتعلـيم والبلـديات والمنشـآت  ألفي
البطالــة فــي  نســبة أن إلــى هالشــأبــو  أشــارو  االقتصــادية المتضــررة مــن الحــرب األخيــرة علــى غــزة.

2015في سنة  %41بلغت  يةفلسطينالسلطة ال
172. 

  خطــة أقــرت  اإلســرائيليةالحكومــة و، فــي بيــان لــه، إن ي بنيــامين نتنيــاهاإلســرائيل الــوزراءرئــيس قــال
توصـــلت إليـــه الحكومـــة مـــع ممثلـــي الـــذي  معـــدلالتفـــاق إلـــى اال ، مشـــيرًا بـــذلكمعد لـــة بشـــأن الغـــاز
االتفـاق الجديـد علـى  ىنطـو ا ، حيـثالغـاز مـن الحقـول البحريـة اصـة بشـأن ضـخ  شركات الغـاز الخ

 .173لحكومةقد قدمتها لاإلسرائيلية المالحظات التي كانت المحكمة العليا 
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  :إنــه بسـبب تخوفــات قيــادة الجــيش "نقـل موقــع واال العبــري عـن مصــادر فــي جــيش االحـتالل قولهــا
 ."أشجار على جانبي الطـرق القريبـة مـن قطـاع غـزة شرع بزراعة ،من الصواريخ المضادة للدبابات

ن المركبـــات العســـكرية واالليـــات بإمكانهـــا التحـــرك بحريـــة، "لعـــل األمـــر أالعبـــري  الموقـــعوأضـــاف 
 .174يصعب على مطلقي الصواريخ المضادة للدبابات المهمة"

  مــن بيــنهم  ،صــياداً  65إن قــوات االحــتالل اإلســرائيلي اعتقلــت  لحقــوق اإلنســان الميــزانقــال مركــز
 .175في قطاع غزة 2016، منذ مطلع حادثاً  17أطفال خالل  عشرة

  مشــروع قــانون النــواب إلقــرار مجلــس حضــروا جلســة ، اً نائبــ 92مــن أصــل أردنيــًا  اً نائبــ 60أقــر نحــو
، بعــد إعــادة تعريــف ردناأل، األحقيــة للشــركات اإلســرائيلية االســتثمار داخــل 2016 ســنةاالســتثمار ل

تأخـــذ عطـــاءات ضـــمن صـــندوق  أنوجـــب ذلـــك يحـــق للشـــركات اإلســـرائيلي وبم مســـمى الشـــركات.
 .176األردني االستثمار

  التي تخفي بحسب  "إسرائيل"بالحمالت الداعية لمقاطعة مة الفرنسية مانويل فالس ندد رئيس الحكو
فــالس، خــالل كلمــة ألقاهــا فــي جامعــة تــل أبيــب،  دعــاو  نابعــة مــن معــاداة للســامية. "كراهيــة"تعبيــره 
 .177ب اإلسرائيليين للمجيء إلى فرنسا لتلقي تعليمهمالطال

 دوالر، أسـندتها لهــا هيئـة جــائزة دان ديفيـد  ألــف 330 ـرفضـت باحثـة بريطانيــة قبـول جــائزة بـDan 

David ،الجامعيـة لنـدن كليـةالباحثـة فـي وقالـت  تقديرًا لجهودها العلمية. ،التابعة لجامعة تل أبيب 
University College Londonرين هال، كاث Catherine Hall، رفضـت الجـائزة  في بيان لهـا، إنهـا

 .178الفلسطينيين العلمية والمكافأة المالية التي ترافقها بسبب السياسة اإلسرائيلية الرسمية ضد  
 23/5/2016، اإلثنين

  الحــتالل قــرب حــاجز بيــت اكســا غــرب برصــاص ا فلســطينيةفتــاة  استشــهاد، الصــحةأعلنــت وزارة
 .179محاولتها طعن أحد الجنود عد، بقدسمدينة ال

  لمبـادرة الفرنسـية لعقـد مـؤتمر دولـي إلعـادة ل هرئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو رفضـكرر
مع الفلسطينيين، واقترح بـداًل مـن ذلـك لقـاء الـرئيس محمـود  المتعثرة يةالسلم عملية التسويةإطالق 

ن المفاوضـات الثنائيـة إ مانويـل فـالسالفرنسي لقائه نظيره  ، خاللوقال نتنياهو عباس في باريس.
هي "الطريق الوحيد للمضي قدمًا فـي مفاوضـات السـالم"، وليسـت "المـؤتمرات الدوليـة علـى طريقـة 

 .180الدولية" هي التي تقرر مصير اإلسرائيليين والفلسطينيين اإلمالءاتاألمم المتحدة" أو "
  ة التجاري القريب صلى األنبياء في حي الُمصرار مُ  حتالل في القدسلبلدية اال تابعةهدمت جرافات

 .181بحجة البناء دون ترخيص ،من باب العمود
 إن معركــة القـدس هــي البلـدة القديمــة " ،قـال عـدنان الحســيني، وزيـر شــؤون القـدس ومحــافظ المدينـة

ة فــي البلــدة تهــدف إلــى تفريــغ األحيــاء اإلســالمي اســتيطانية ةبــؤر  75إلــى وجــود  ، مشــيراً "فــي المدينــة
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عـــدد الســـكان الفلســـطينيين فـــي البلـــدة  إن وقـــال والمســـيحية وكـــل البلـــدة مـــن الســـكان الفلســـطينيين.
مقارنــــــة مــــــع عــــــدد  ل جــــــداً بالمقابــــــل فــــــإن عــــــدد المســــــتوطنين قليــــــ ،لفــــــاً أ 37القديمــــــة يصــــــل إلــــــى 

 .182الفلسطينيين
  رنســـية إن قبـــول الســـلطة الفلســـطينية بالمبـــادرة الف فـــي لبنـــانحمـــاس  ل حركـــةممثـــ ،بركـــةقـــال علـــي

فــي  بركــة،أشــار و  الســتئناف المفاوضــات مــع االحــتالل اإلســرائيلي يعنــي نســف قضــية الالجئــين.
إلــــى أن هــــذه المبــــادرة تــــنص علــــى إلغــــاء فكــــرة عــــودة الالجئــــين، وتطــــرح فكــــرة  ،فيتصــــريح صــــح

وأكـــد أن المبـــادرة تـــنص علـــى ضـــرورة نـــزع أســـلحة المقاومـــة الفلســـطينية،  التعـــويض بـــدياًل عنهـــا.
 . 183ى تأمين حدود الدولة العبريةل علوالعم

  المركزيـــة لحركـــة فـــتح ســـلطان أبـــو العينـــين أن القيـــادة الفلســـطينية لـــن تقبـــل أي   اللجنـــةأكـــد عضـــو 
ضـررًا فـي القضـية  تبعد تجربة مريرة وعقيمة ومؤذيـة ألحقـ اإلسرائيليمحادثات ثنائية مع الجانب 

حـــتالل علـــى أرضـــنا إلـــى احـــتالل مكلـــف آن األوان أن يتحـــول اال"وقـــال أبـــو العينـــين  الفلســـطينية.
 .184"ومؤلم وباهظ الثمن، وال يجوز أن نقول مقاومة ونحن في مكان والمقاومة في مكان آخر

 ـــ عـــن إشـــهار الحملـــة  "وطنيون إلنهـــاء االنقســـام واســـتعادة الوحـــدةـ"أعلنـــت اللجنـــة المؤقتـــة التابعـــة ل
وأوضح منسـق  نداء إنهاء االنقسام. غزة والمباشرة بجمع توقيعات على وقطاعبالتزامن في الضفة 

ألي  أو بـديالً  جديـداً  خالل مؤتمر صحفي، أن الحملـة ليسـت حزبـاً  ،الحملة في الضفة علي عامر
نمـــامؤسســـة،  ـــهـــي  وا  وممثلـــي مؤسســـات المجتمـــع المـــدني  ،ع مـــن شخصـــيات وطنيـــة مســـتقلةتجمال

ــــس  ،اليــــةوالفعاليــــات الشــــبابية والنســــوية والمهنيــــة والعم الهيئــــاتوالعديــــد مــــن  وأعضــــاء فــــي المجل
يبــدأ مــن نــداء يجمــع  ،قراطي ســلميو بأســلوب ديمــ ،يســعى للتحــرك الجمــاهيري الواســع ؛التشــريعي

 .185مئات االالف من تواقيع المطالبين بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
  رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين وجههــا  وةدعــ إســحق هرتســوغ رئــيس المعســكر الصــهيونيرفــض

االئـــــتالف  وتوســـــيعالنضـــــمام للحكومـــــة ل يـــــدعوه فيهـــــا ،الكنيســـــت أمـــــاملقاهـــــا أفـــــي كلمـــــة  ،اهونتنيـــــ
 .186الحكومي

  عملية إدخال لألمم المتحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف باستئناف الخاصرحب الموفد 
رائـد مسؤول اللجنة الرئاسية إلدخال البضـائع إلـى القطـاع فقد أعلن  لقطاع غزة. اإلسمنتشحنات 

إدخـــال اإلســـمنت، وأعلـــن أن إجمـــالي كميـــة اإلســـمنت التـــي مـــن المفتـــرض عمليـــة ف ئنااســـت فتـــوح
شــاحنة لألفــراد والقطــاع الخــاص "نحــو  ثمــانينشــاحنة، منهــا حمولــة  تســعينإدخالهــا تقــدر بحمولــة 

 .187"، وحمولة عشر شاحنات لمشاريع اللجنة القطرية]ثالثة مليون كيلو غرام[ ثالثة آالف طن
 تــأثر نحــو نصــف إســطنبول، الدوليــة المنعقــدة فــي  اإلنســانيةعلــى هــامش القمــة  األونــروا،وكالــة  أعلنــت

مدرســة تابعــة للوكالــة فــي ســورية ولبنــان  692 أصــلعــدد المــدارس التــي تــديرها بســبب النزاعــات، فمــن 
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ــ  أضــــراروقطــــاع غــــزة والضــــفة الغربيــــة، لحقــــت  جــــراء النزاعــــات خــــالل الســــنوات الخمــــس منهــــا  302بـــ
 .188خيرةاأل

 24/5/2016، الثالثاء

  قال التقرير السنوي لمراقب الدولة اإلسرائيلي القاضي المتقاعد يوسف شابيرا إن "إسرائيل" ال تعمل
بشـــكل نـــاجع لمواجهـــة ظـــاهرة المقاطعـــة الدوليـــة وجهـــود نـــزع الشـــرعية عـــن "إســـرائيل" فـــي الســـاحة 

لهـذه الغايـة ووجـود وزارات حكوميـة مـن  الميزانيـات الكبيـرة التـي رصـدتها مـن رغمبـالوذلك  ،الدولية
قررت  اإلسرائيلية وجاء في التقرير أن الحكومة مهامها األساسية مواجهة هذه الظواهر ومحاربتها.

مقاطعــة وســحب االســتثمارات وفــرض  أن تتــولى وزارة الشــؤون االســتراتيجية مهمــة مواجهــة حركــة
 مـن رغمبـال Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign العقوبـات )بـي دي أس(

أن وزارة  الــذي أشــار إلــىو بحســب التقريــر،  لمهمــة هــي الخارجيــة،اأن الــوزارة األكثــر مالءمــة لهــذه 
 .189الشؤون االستراتيجية تفتقد للخبرة واألدوات والتشكيالت التي تمتلكها وزارة الخارجية

 كوميـــة واألهليـــة، تقـــوم بتحمـــل قـــال رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عبـــاس: "إن مؤسســـاتنا الح
مســؤولياتها فــي اإلغاثــة اإلنســانية الدوليــة، ونرســل وفــود إغاثــة للعديــد مــن دول العــالم فــي أوقــات 

وجـدد عبـاس تأكيـد اسـتعداد  المـوارد". الكوارث الطبيعية، وعند الحاجـة، رغـم وجـود االحـتالل وشـح  
 الــدائرة فــي ســورية والمنطقــة، مشــيراً  الســتقبال آالف الالجئــين، بســبب الحــروب يةفلســطينالســلطة ال

 .190إلى أن الحكومة اإلسرائيلية ما زالت ترفض هذا الطلب
   الشهيدين عالء أبو جمل وحسن مناصـرة، بعـد احتجـاز سـلطات االحـتالل  المقدسيينع عشرات شي

وكانـــت مخـــابرات االحـــتالل قـــررت تســـليم جثمـــاني الشـــهيدين  جثمانيهمـــا أكثـــر مـــن ســـبعة أشـــهر.
بعد منتصف الليل لدفنهما في مقبرتي باب األسباط وجبل المكبر بشروط، كما فرضـت  همالعائالت

 ألـف شـيكل 20، ومناصرة (آالف دوالر 10.3)نحو  ألف شيكل 40على عائلة أبو جمل دفع مبلغ 
 .191، لضمان االلتزام بالشروط(آالف دوالر 55.1)نحو 

  دان ترحيب حماس بجهود القـاهرة إلنهـاء العربية في حركة حماس أسامة حم العالقاتأكد مسؤول
أشـار إلـى لالنقسام الفلسـطيني، و  االنقسام، واستعداد الحركة لتلبية دعوة القاهرة من أجل وضع حد  

عــالم بشــأن إتمــام مأو مبــادرة مصــرية واضــحة ال ،دعــوة رســمية ســتلم "أي  تحتــى االن لــم أن الحركــة 
 .192المصالحة الفلسطينية"

  وأنهــــا .. الكتائـــب تفاجئنـــا دائمـــاً عــــدو ذكـــي جـــداً "ائـــب القســـام بأنهـــا كت إســـرائيليوصـــف ضـــابط ،
الجبهة الجنوبية لجيش االحـتالل اإلسـرائيلي ب. وأضاف الضابط "تستخلص الدروس بصورة سريعة
كتائــب القســام تنشــط منــذ العــدوان األخيــر علــى غــزة صــيف العــام "خــالل لقــاء مــع صــحفيين، أن 

لكن هــا لــم تصــل بعــد إلــى الكميــة والنوعيــة التــي كانــت لــديها قبــل ، العســكريةفــي تــرميم قوتهــا  2014
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وأوضــح  ."العــدوان، وهــذا بفضــل المجهــود المصــري  الواســع إلحبــاط إدخــال أســلحة إلــى قطــاع غــزة
، الــــذي لــــم يكشــــف عــــن هويتــــه، أن كتائــــب القســــام لــــديها وحــــدة نخبــــة للمهــــام الدفاعيــــة الضــــابط

 .193لوحدة ازداد ليصل إلى خمسة آالفوالهجومية، وأن عدد المقاتلين في هذه ا
  قررت اللجنة المركزية لحركة فتح بشكل رسمي قبول استقالة زكريا األغا من مهمة اإلشـراف علـى

ســناد المهمــة إلــى عضــو اللجنــة صــخر بسيســو، غيــر أن  التعبئــةملــف  والتنظــيم فــي قطــاع غــزة، وا 
الحركــة لتصــفية مــا يعــرف  األخيــر نفــى مــا ورد فــي تقــارير صــحفية عــن وجــود قــرار جديــد داخــل

وأكــد بسيســو أن المهمــة المقبلــة فــي قطــاع غــزة ســتكون اســتكمال االنتخابــات فــي . "تيــار دحــالن"بـــ
 .194نتهاء من ذلك خالل ثالثة أسابيعاألقاليم، على أن يتم اال

 مركـز المعلومـات اإلسـرائيلي لحقـوق اإلنسـان -بتسـيلم  منظمـة تأعلنـ B'Tselem - The Israeli 

Information Center for Human Rights in the Occupiedتوقفـأ ا، فـي بيـان صـحفي، أنهـ 
في كل  ما يخص الشكاوى التي  امع النيابة العسكرية اإلسرائيلية، لعدم جدوى التعامل معه اتعامله

اإلســـرائيلي،  جـــيشومخالفـــات إنســـانية يقـــوم بهـــا ال ،يقـــدمها فلســـطينيون ضـــد  انتهاكـــات، وخروقـــات
ابـة العسـكرية مـن تعامـل مـع الني سـنة 25بعـد  يـأتي هـذا القـراروقالت المنظمة إن لفة. بأشكال مخت

الفلسـطينيين  عـاون، ال يفضـي إلـى تسـهيالت علـىاإلسرائيلية، توصلت فـي نهايتهـا إلـى أن هـذا الت
 . 195ةأو مساعدات قانونية إنساني

 حــت عنــوان "القــوانين العنصــرية كشــف تقريــر أعــد ه المركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية "مــدار" ت
 قانونـاً  66إدراج ومعالجـة  عن أنه تم   ،والمناهضة لحل الصراع بعد عام على حكومة نتنياهو الرابعة"

االنتخابـــات البرلمانيـــة فـــي  إجـــراء علـــى عـــاملحـــل الصـــراع فـــي الكنيســـت خـــالل  ومناهضـــاً  عنصـــرياً 
من أعضاء  %67هذه القوانين وشارك فيها ، وقد بادر إلى طرح 2015آذار/ مارس األخيرة  "إسرائيل"

 .196المعارضة متواطئة مع عملية سن  هذا النوع من القوانينأحزاب أن ذكر التقرير الكنيست، و 
 أن فرنسا  ،و"إسرائيل" يةفلسطينلسلطة الفي ختام زيارته ل ،أكد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي

مــع  د اقتــراح "إســرائيل" عقــد محادثــات مباشــرةليســت مســتعدة إلعــادة النظــر فــي خطــة أعمالهــا بعــ
مــــن  3منــــه. وقـــال فـــالس: "يعلــــم اإلســـرائيليون أن المـــؤتمر الــــدولي ســـيعقد فـــي  بـــدالً  الفلســـطينيين

 ،ويعلمون أن األمريكيين سيكونون هناك مع وزير الخارجية جون كيري ،في باريس / يونيوحزيران
 .197ة بأي ثمن"نه يجب الحوار مع الدول العربيأ ويعلمون أيضاً 

 جدد المخرج البريطاني الكبير كين لوتش Ken Loach  دعوته لمقاطعة "إسرائيل"، وذلك في افتتاح
الدورة الثانية من مهرجان السينما الفلسطينية في باريس، بعد يوم مـن حصـوله علـى جـائزة السـعفة 

Cannes Festivalالذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي 
198. 
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 25/5/2016األربعاء، 

 ابيتنــــ إســــرائيل"بنيــــامين نتنيــــاهو التوصــــل التفــــاق مــــع حــــزب  أعلــــن رئــــيس الحكومــــة اإلســــرائيلية" 
 اً الكنيست، تعيين ليبرمان وزيـر في أعلن نتنياهو، في مؤتمر صحفي عقد كما ، لالنضمام للحكومة

األكثـر  أمن مواطني إسرائيل، فـي نهايـة المطـاف، هـو األمـر"من جهته، قال ليبرمان إن و  .دفاعلل
 .199التسوية السلمية عن دعمه لدفع اً ، معرب"سياسة أمنية متعق لة"ليبرمان بـ وعدو  "أهمي ة

 نبيــل أبــو ردينــة، فــي تعقيبــه علــى التغييــرات  الســلطة الفلســطينية قــال النــاطق الرســمي باســم رئاســة
يـــــر إن المطلـــــوب هـــــو تغييـــــر سياســـــة االحـــــتالل، ولـــــيس تغي"الجديـــــدة فـــــي الحكومـــــة اإلســـــرائيلية، 

 .200"األشخاص، فاألهم أن تكون هناك حكومة تؤمن بحل الدولتين ووقف االستيطان
  بحق عـدد  ، صدرت مؤخراً "إعدام" أحكامصادق المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة على

دعت حركة حماس الجهات القانونية المختصة إلى القيـام بواجبهـا وتنفيـذ و  من السجناء الجنائيين.
وطالبــت الحركــة، فــي تصــريح صــحفي، بــردع أي  حفاظــًا علــى االســتقرار األمنــي. أحكــام القضــاء

تنفيذ أحكـام  وقالت حماس إن تصريحات قيادة فتح ضد   تجاوزات يمكن أن تمس بأمن المواطنين.
 فـــتح ةرئـــيس كتلـــأمـــا  حالـــة مـــن الفوضـــى وتشـــجيع الجريمـــة. إيجـــادالقضـــاء فـــي غـــزة تهـــدف إلـــى 

ل إن اإلجــراء الصــادر باســم المجلــس التشــريعي فــي غــزة يشــكل مخالفــة قــاف عــزام األحمــدالبرلمانيــة 
 .201جسيمة للقانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات شكاًل ومضموناً 

  أن حركتـه بـذلت جهـودًا  اإلسـالمي فـي فلسـطين زيـاد النخالـةأكد نائب األمين العام لحركـة الجهـاد
 قريبـة. نفراجةاالبري، مشيرًا إلى أن المعبر سيشهد معبر رفح  أزمةكبيرة مع القيادة المصرية لحل 

العام للحركة رمضان شلح أجرى اتصاالت مع قيادة حركة حماس لتذليل  األمين" وقال النخالة إن
 .202"العقبات التي تحول دون فتح معبر رفح

  علـى أصيبت جنديتان إسرائيليتان بصورة طفيفة جراء استنشاقهما دخان نتيجة إلقاء زجاجة حارقـة
 .203القدس المحتلةشرقي معسكر في 

  إن حكومتهـــــا ستواصـــــل عمليـــــات البنـــــاء والتوســـــع إيليـــــت شـــــاكيد  ةاإلســـــرائيلي عـــــدلالوزيـــــرة قالـــــت
خــالل افتتاحهــا توســعة المدرســة اليهوديــة فــي ، المحتلــة. وأضــافت الغربيــةاالســتيطاني فــي الضــفة 

ــــي يهــــود ،ة إيتمــــارعمر مســــت ــــاء االســــتيطاني ف ــــة(، اا والســــامرة )"الحكومــــة ســــتقود البن لضــــفة الغربي
ـــد مـــن المســـتوطنين ســـوف يعيشـــون  ـــد مـــن الوحـــدات الســـكنية...، والمزي ـــاء المزي وسنســـتمر فـــي بن

 .204فيها"
  لجنة تحكيم مسابقة الخطابة في مؤتمر األطفال السنوي في لنـدن الطفلـة الفلسـطينية ليـان اختارت

تمكنــــت الطفلــــة بعــــد أن م، محمــــد علــــي كأفضــــل متحدثــــة تنقــــل قضــــية أطفــــال فلســــطين ومعانــــاته
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ــروا مـن أرضــهم منـذ نحــو سـبعة عقــود  الفلسـطينية مــن نقـل معانــاة الالجئـين الفلســطينيين الـذين ُهج 
 .205بلغة إنجليزية واضحة

 هــي العــدو  إســرائيليجــب أن نتــذكر بــأن " نصــر هللااللبنــاني حســن  "حــزب هللا "قــال األمــين العــام لـــ
ـــذين يســـتغلون االلتباســـات " الفلســـطينيعب هللا الشـــ وحـــذر نصـــر .الحقيقـــي واألساســـي" مـــن كـــل ال

يـا "وقـال  ."صـديق وحليـف إلـى إسـرائيلالموجودة في المنطقة في الصـراع الحـالي ويريـدون تحويـل 
وخالصــكم الوحيــد فــي وحــدتكم  ،عامــاً  70أهلنــا فــي فلســطين ال تراهنــوا علــى الــذين خــذلوكم خــالل 

يرانمقاومة وسورية والذين كانوا معكم من ال ،ومقاومتكم وصمودكم  .206"سيبقون معكم وا 
  إن هنـاك تقـارير إسـرائيلية تصـف االئـتالف  وزارة الخارجية األمريكيـة مـارك تـونر باسم الناطققال

ن الكثيــر مــن وزرائــه يقولــون "إســرائيل"فــي تــاريخ  اإلســرائيلي الحــاكم بأنــه اليمــين األكثــر تطرفــاً  ، وا 
أن هـذا يثيـر تسـاؤالت مشـروعة عـن االتجـاه الـذي قـد وأضـاف تـونر  الدولتين. إنهم يعارضون حل  

ـــي قـــد يتبناهـــا، لكـــن الواليـــات المتحـــدة ســـتحكم علـــى  ،االئـــتالفيمضـــي فيـــه  ونـــوع السياســـات الت
 .207فعالهاالحكومة الجديدة من خالل أ

  ــ فـــي ختـــام أعمـــال دورتـــه  ،اإلعـــالم العـــرب وزراءقـــرر مجلـــس ــ اعتمـــاد القـــدس "عاصـــمة لإلعـــالم  ،47ال
 .208العربي"

  إسـرائيل"مشروع قرار فلسطيني يـدين معاملـة  ،69الـ الصحة العالمية، في دورتها  منظمةاعتمدت" 
وأوضــح  واقتحــام المراكــز الطبيــة. ،اإلســعافواعتــداءاتها علــى الطــواقم الطبيــة وســيارات  ،لألســرى

دول  ثمـانيدول صوتت لصـالح القـرار، فيمـا صـوتت  107جواد عواد أن الفلسطيني وزير الصحة 
 .209دولة 61أخرى عن التصويت، في حين تغيبت عن التصويت  ثمانيه، وامتنعت ضد  

 26/5/2016، الخميس

  حركـــة فـــتح تراجعـــت عـــن "أن العربيـــة فـــي حركـــة حمـــاس أســـامة حمـــدان  العالقـــاتمســـؤول كشـــف
بــين الحــركَتين  المصــالحة بعــد اعتــراض الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس علــى االتفــاق الــذي تــم  

وأشــــار حمــــدان إلــــى أن  ."فــــي الدوحــــة [2016] لثانيــــة فــــي شــــهر مــــارس/ آذار الماضــــيبالجولــــة ا
جرى االعتراض في اجتماع اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح علـى "إنه  تقول تسريبات وصلت لحماس

 .210"التوافق عليه ما تم  

 ائـب كشفت هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين أن إدارة سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي نقلـت األسـير الن
مــن ســجن ريمــون إلــى جهــة غيــر معلومــة، وذلــك بعــد خمســة أيــام مــن وصــوله  البرغــوثيمــروان 

إن البرغوثي خالل وجوده في ريمـون منـع مـن التنقـل بـين "للسجن. وقالت الهيئة في بيان صحفي 
 .211"وذلك ضمن تشديدات مقصودة على حركته ،األقسام والتواصل مع األسرى
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 لــذين ، مقارنــة بعــدد ا%16بمــا نســبته  2015ســنة خــالل  "إســرائيل"لــى ارتفــع عــدد اليهــود القــادمين إ
عـدد اليهـود الجـدد فـي "ن فـإبيانـات اإلحصـاء المركـزي اإلسـرائيلي ، فطبقـًا ل2014سنة قدموا خالل 

تي الســــابق، يمـــن دول االتحـــاد الســـوفي %53، مـــنهم 2015فــــي  ألفـــًا" 27,908إســـرائيل ارتفـــع إلـــى 
 .212اليات المتحدة األمريكيةمن الو  %9من فرنسا، و %24و
  منشـــأة أوروبيـــة التمويـــل فـــي  120أظهـــر تقريـــر حقـــوقي بـــأن جرافـــات االحـــتالل هـــدمت أكثـــر مـــن

وأشـــار المرصـــد األورومتوســـطي  .2016ســـنة الضـــفة الغربيـــة خـــالل األشـــهر الثالثـــة األولـــى مـــن 
 ىوبنير لمنازل كاملة من تدم 2015سنة لحقوق اإلنسان إلى أن العدد المذكور يفوق عدد خسائر 

الصـمت والتواطـؤ تجـاه االنتهاكـات "أوروبيـة بــ واتهم المرصد أطرافـاً  تحتية بنيت بمساعدة أوروبية.
 .213"اإلسرائيلية

  ـــه "تـــم   الشـــاباك اإلســـرائيلي جهـــازقـــال  إحبـــاط محاولـــة كبيـــرة لتهريـــب مواســـير لتصـــنيع مـــدافع الهـــاون إن
 .214"غزة قطاعم استخدامها في حفر أنفاق حماس في والصواريخ، وعشرات المحركات الكهربائية التي يت

  والن جــالباحــث اإلســرائيلي شــاحار ذكـرShahar Golan  حركــة إم ترتســوفــي Im Tirtzu  اليمينيــة
، ومعظمهـم مـن "إسـرائيل"يدعمون توجهات مقاطعـة  إسرائيلياً  اإلسرائيلية أن هناك عشرين أكاديمياً 

 .215يليةي الجامعات والمعاهد اإلسرائالمحاضرين ف
 27/5/2016، الجمعة

 دون  ،قرب الجدار األمني داخل حدود القطاعقبل أن ينفجرا ن أطلقا من قطاع غزة اصاروخ سقط
 .216اإلسرائيلية "الكيبوتسات"أن يضربا أي من 

 حـانون بيـتمسـيرة إلـى معبـر  ،ات المتاخمـة لقطـاع غـزةمسـتعمر معظمهم من ال ،نظم عشرات اإلسرائيليين 
ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى تشكيل  حرب جديدة على غزة. بة بعدم شن  ، للمطال(إيريز)

وأكـدوا أن اسـتمرار الحصـار وحيـاة  لجنة صلح تسعى إلى تحقيـق هدنـة طويلـة األمـد فـي المنطقـة.
 .217البؤس التي يعيشها السكان في غزة ستكون الوقود لجولة أخرى من الحروب

 مـن إصـدار  2016سـنة أن االحـتالل اإلسـرائيلي صـع د خـالل فاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بـأ
 معظمهـا تجديـد اعتقـال. ،2016منـذ بدايـة  إداريـاً قـرارًا  729 حيـث أصـدر ،اإلداري االعتقالقرارات 

 ،2015ســنة مــن ذاتهــا الفترة بــمقارنــة  %35أن هــذه األعــداد تشــكل ارتفاعــًا بنســبة وأوضــح المركــز 
 .218قراراً  493 اريةاإلدوالتي بلغت فيها القرارات 

  219بحضور والده في الخليل يلي جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريفاإلسرائ االحتاللسل مت قو ات. 
 ديفيـد هيرسـت في البريطـانيكشـف الصـح David Hirst  أن دول اإلمـارات ومصـر واألردن تخطـط

حركة فـتح  لمرحلة ما بعد محمود عباس، وتمهد الطريق، وفق خطط سرية، للقيادي المفصول من
ونقـــل هيرســت عـــن مســـؤولين  ."العـــدو اللــدود لعبـــاس"محمــد دحـــالن، والــذي وصـــفه هيرســـت بأنــه 
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رفيعي المستوى في كل من األردن وفلسطين، قولهم إن هناك اختالفات بين الدول الثالث، إال أن 
 .220مكان عباس دحالن أن يحلهناك اتفاقًا من حيث المبدأ 

 28/5/2016، السبت

  محمــود عبــاس إن مرجعيــة مــؤتمر بــاريس الــدولي للســالم ســتكون  يةفلســطينال لطةالســقــال رئــيس
بــين  واالتفاقــات الموقعــة ســابقاً  ،طــة الطريــقيالعربيــة للســالم وخطــة خر  والمبــادرة ،القــرارات الدوليــة

في كلمته أمام االجتماع غيـر العـادي لمجلـس الجامعـة  ،وأضاف .الفلسطيني واإلسرائيلي الجانبين
لى مستوى وزراء الخارجية، "يجب أن يكون هدف المبادرة الفرنسية تحقيق رؤية الدولتين العربية ع

، وأن تكــون القــدس الشــرقية عاصــمة دولــة فلســطين، وأن يخــرج المــؤتمر 1967 حــدودعلــى أســاس 
ســقف زمنــي، وأن هنالــك آليــة لمتابعــة  بمفهــوم أن المفاوضــات لهــا ســقف زمنــي والتطبيــق لــه أيضــاً 

 .221تنفيذ"المفاوضات وال
  ًفـــي لبنـــان  األونـــروامـــع مـــدير عـــام وكالـــة  عقـــدت القيـــادة السياســـية الفلســـطينية فـــي لبنـــان اجتماعـــا

خـالل االجتمـاع  وتـم   .األونـروا، بحضـور عـدد مـن مسـؤولي في مقـر سـفارة فلسـطينماتياس شمالي 
ية والتعليميـة بتخفيض خدماتها الصح األونروابحث مطالب الالجئين الفلسطينيين في لبنان بعد قيام 

 البـــارد نهـــرمخـــيم  إعمـــار إعـــادة، والتوقـــف عـــن ةووقـــف التقـــديمات للنـــازحين الفلســـطينيين مـــن ســـوري
وأكــدت القيــادات الفلســطينية  وتجميــد العمــل بنظــام الطــواري، حســب بيــان صــدر عقــب االجتمــاع.

 .222األونرواخطوة منفردة من  أي  تمسكت برفض و التمسك بمطالبها رزمة واحدة، 
  عبـر  "إسرائيلـ"الحركة نقلت رسالة تهدئـة لـ إنالتي قالت  اإلسرائيليةكة حماس االدعاءات نفت حر

 األربعــاءاعتقلــت عــدة أشــخاص ضــالعين بــإطالق الصــواريخ يــوم  أنهــاالوســيط القطــري أكــدت فيهــا 
المشـكلة هـي فـي " إنزهـري  أبـووقـال المتحـدث باسـم حمـاس سـامي  .من قطاع غزة ،25/5/2016

ضـبط المقاومـة هـو شـأن فلسـطيني داخلـي غيـر  أن، و "بنا في حالة دفـاع عـن الـنفسوشع العدوان،
 .223اإلسرائيليمرتبط باالحتالل 

  ات اإلسـرائيلية انتقدت مجموعة مكونة من أكثر من مئتـين مـن أفـراد الجـيش اإلسـرائيلي واالسـتخبار
. الفلســطيني - ئيلياإلســرالعــدم اتخاذهــا إجــراءات لحــل الصــراع  ة بنيــامين نتنيــاهوالســابقين حكومــ

نهـا أخطـة مفصـلة وصـفتها ب "،مـن أجـل أمـن إسـرائيل قـادة"التي تعرف باسم  ،المجموعةدرت وأص
وتدعو الخطة إلى انسحاب إسرائيلي أوسع من األراضـي الفلسـطينية  لألزمة. قادرة على وضع حد  

 .224لى السماح للفلسطينيين بإقامة دولتهما  ، و 1967التي احتلتها في حرب 
 أن  الشــــيخ كمـــال الخطيــــبائــــب رئـــيس الحركــــة اإلســـالمية فــــي الـــداخل الفلســــطيني المحتـــل أكـــد ن

المؤامرة التي تقودها أيد خفية شريرة تعبث في مدينة القدس المحتلة؛ ما زالـت تعمـل، ولـن تتوقـف "
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مــن التهويــل الــذي دفــع إلــى شــيطنة الحركــة  جــزءاً "وكشــف الخطيــب أن  ."عــن مخططهــا الخبيــث
 .225"وألسن عربية تعجيل بإخراجها عن القانون؛ كانت وراءه أيد  اإلسالمية، وال

  محمـود  الفلسـطيني ن الـرئيسالمصرية السـفير عـالء يوسـف أ الرئاسةذكر المتحدث الرسمي باسم
أهميــة دور مصــر المحــوري فــي ، السيســيالــرئيس المصــري عبــد الفتــاح ئــه لقاخــالل  ،عبــاس أكــد

 وقــال ايــة وحــدة األرض والشــعب والقــرار الفلســطيني.تحقيــق المصــالحة الفلســطينية، مــن أجــل حم
ترتيـــب البيـــت و  ،ةيوســـف إن السيســـي أكـــد أن مصـــر تـــولي اهتمامـــًا بتحقيـــق المصـــالحة الفلســـطيني

 .226الفلسطيني من الداخل
 على مسـتوى وزراء الخارجيـة العـرب، دعـم المبـادرة الفرنسـية وكافـة  ،أكد مجلس جامعة الدول العربية

كمــا أكــد المجلــس، فــي  لدوليــة لتوســيع المشــاركة الدوليــة لحــل القضــية الفلســطينية.الجهــود العربيــة وا
ـــة،  ـــام دورتـــه غيـــر العادي ـــة متعـــددة األطـــراف بهـــدف العمـــل علـــى إنهـــاء  إيجـــادضـــرورة علـــى خت آلي

قامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها  ،االحتالل اإلسرائيلي  .227"القدس الشرقية"وا 
  فـــي مســـيرة إحيـــاء الـــذكرى  المتضـــامنين مـــع القضـــية الفلســـطينيةمـــن األتـــراك و شـــارك االالف

التــي ارتكبهــا الجــيش اإلســرائيلي فــي عــرض ، Mavi Marmaraمــافي مرمــرة السادســة لجريمــة 
 .228وأدت لمقتل عشرة أتراك وجرح آخرين ،المتوسط البحرمياه 

 أن  ،هـــآرتسه صـــحيفة فـــي تســـريب صـــوتي كشـــفت ،اإلســـرائيلي يـــوآف غالنـــت اإلســـكانوزيـــر  رأى
الفتــاح السيســي تمكــن مــن الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم فــي مصــر،  عبــدمحظوظــة بــأن  "إســرائيل"

خــالل جلســة مغلقــة مــع قــادة التنظيمــات  ،غالنــت قــالو  واســتعادها مــن أيــدي اإلخــوان المســلمين.
رأى كمـا  ."مبـارك بعـد عمليـة تجميـل"ن السيسي هو حسني إ، الواليات المتحدةاليهودية في شمال 

، مشـددًا مواصلة دعم النظام الحالي في مصـروالواليات المتحدة  "إسرائيل"أن من مصلحة  غالنت
 .229حيح، غير أنه يواجه مشاكل عصيبةالسيسي هو الرجل الصحيح في الموقع الص على أن

 29/5/2016، األحد

  نشــطاء مــن ص ســتة أشــخامكونــة مــن الشــاباك اإلســرائيلي النقــاب عــن اعتقــال خليــة  جهــازكشــف
فـي  القـدس فـي حافلـة داخللتخطيط وتنفيذ عملية فدائية ابزعم  ،حركة حماس من سكان بيت لحم

كــــانوا ضــــالعين فــــي عمليــــات  أعضــــاء الخليــــةبعــــض  نفــــإوبحســــب مــــزاعم الشــــاباك  .18/4/2016
 .230أخرى

 اصــة صــبري صــيدم تشــجيع زيــادة عــدد المــدارس الخ الفلســطيني قــرر وزيــر التربيــة والتعلــيم العــالي
من الشروط المنصوص عليها في تعليمات  استثنائهاعبر  ،ورياض األطفال الفلسطينية في القدس

 البمـا و ، 2016/2017والمعمـول بهـا فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة للعـام  ،ترخيص تلك المـدارس
 .231ير األمن والسالمة العامة للطلبةومعايتعارض ي
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 نرحـب بالـدور المصـري فـي دفـع وتحقيـق "ين مقبـول: قال أمين سر المجلس الثوري لحركـة فـتح أمـ
ولكــــن، لــــم نبلــــغ بشــــكل رســــمي بــــأن مصــــر ســــتدعو األطــــراف الفلســــطينية  المصــــالحة الفلســــطينية

 .232"الستئناف المصالحة الفلسطينية
  دبابــة إســرائيلية  "إســرائيل"وقــع الــرئيس الروســي فالديميــر بــوتين علــى مرســوم رئاســي ســيعيد إلــى

. ورحـــب رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي 1982 ســـنةلبنـــان  فـــي "ســـلطان يعقـــوبمعركـــة ال"شـــاركت فـــي 
لـيس لعـائالت الجنـود المفقـودين منـذ وأضـاف قـائاًل: " ،دبابةالبنيامين نتنياهو بإعالن روسيا إعادة 

واالن  ،. إن الدبابــة هــي األثــر الوحيــد مــن هــذه المعركــةعامــاً  34تلــك المعركــة أي قبــر لتفقــده منــذ 
 .233رائيل بفضل استجابة الرئيس بوتين لطلبي"هي تعود إلى إس

  اً السابعة العبرية النقاب عن قيـام الجـيش اإلسـرائيلي بتشـكيل لجنـة للبحـث مجـدد القناةكشف موقع 
قـد خـالل العـدوان علـى قطـاع غـزة فـي ، الـذي فُ Hadar Goldin في تصنيف الضابط هـدار غولـدن

لخصــوص، وذلــك علــى ضــوء حقيقــة قيــام بنــاًء علــى طلــب تقــدمت بــه عائلتــه بهــذا ا، 2014ســنة 
 .234للموقع اً ، وفقشاؤول آرونإعادة جثته وجثة الجندي حماس بالتفاوض على 

  عمليـــة جوهريـــة شـــهدتها األشـــهر الســـبعة األخيـــرة 248قالـــت صـــحيفة "إســـرائيل اليـــوم" إنـــه مـــن بـــين، 
 ،ليــة طعــنعم 144أخــرى، وكانــت هنــاك عمليــة  45إحبــاط  وتــم   ،عمليــات بصــورة فعليــة 204وقعــت 

مـن  إسـرائيلياً  16إطـالق نـار، وقـد أسـفرت عمليـات إطـالق النـار عـن مقتـل  19و ،عملية دعس 28و
داخـل عملية وقعت فـي القـدس و  76هناك ذكرت الصحيفة أن و  الهجمات. نتيجةوقعوا  قتيالً  35بين 
ما ربيـة، وال سـي  تنفيـذها فـي الضـفة الغ عمليـة تـم   128، و1948" منـذ سـنة إسـرائيلالتـي تحتلهـا " المدن

 شخصـاً  59ل ااعتقـتـم   وأنـهفـي تلـك العمليـات،  واشـارك فلسـطينياً  249وأشارت إلى أن  مدينة الخليل.
 .235قتلوا خالل تنفيذ عملياتهم فلسطينياً  138هناك أن خالل مراحل التخطيط وقبل التنفيذ، و 

  فــي كافــة المخيمــات فــي  ،بمــا فيهــا الصــحية والتعليميــة ،وقــف كافــة خــدماتها األونــرواقــررت وكالــة
ــــة حتــــى إشــــعار آخــــر. ــــاطق الرســــمي باســــم لجــــان  شــــمال الضــــفة الغربي وقــــال حســــني عــــودة، الن

  .236"بقرار وكالة الغوث الدولية إبالغ نابلس رسمياً  لقد تم  "المخيمات: 

  سهام  ،يرةمدرسة تابعة لها بمولدات كهربائية كب 43تزويد بغزة قطاع ب األونروابدأت وكالة بتبرع وا 
 .237لتابع لمؤسسة التعليم فوق الجميعمن برنامج الفاخورة القطري ا

 30/5/2016، اإلثنين

  فـي مـؤتمر صـحفي مشـترك مـع أفيجـدور ليبرمـان، ، نتنيـاهو بنيـامينأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
اســتعداده للــدخول فــي مفاوضــات مــع ، علــى تعيــين األخيــر وزيــرًا للــدفاع قة الكنيســتعقــب مصــاد

عكــس التغيــرات مــع بعــض التعــديالت التــي "ت ،علــى أســاس مبــادرة الســالم العربيــة ربيــة،الــدول الع
ولكن عليها أن تحتفظ بالغاية المتفـق عليهـا وهـي  ،2002الدراماتيكية التي حدثت في المنطقة منذ 
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ـــكمـــا رحـــب نتنيـــاهو  ."دولتـــان للشـــعبين ـــرئيس المصـــري السيســـيـ"ب ـــي ألقاهـــا ال  ،الكلمة األخيـــرة الت
ــدفعوباقترا قــال ليبرمــان: "قــد أصــغيت لكــل مــا مــن جهتــه و  الســالم واالســتقرار فــي المنطقــة". حــه ل

 .238"الدولتين للشعبين بما في ذلك حول حل   قلته،مع كل ما  تفضلت به وأتفق تماماً 
  أنبعــد  ،أصـيب بجــروح طفيفـة، فــي وســط تـل أبيــب إســرائيلياً  جنــدياً  أنأعلنـت الشــرطة اإلسـرائيلية 

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية عـن اعتقـال كما  ُيلقى القبض عليه. أننه بسكين قبل قام فلسطيني بطع
2016في بداية أيار/ مايو على طعن مسنتين إسرائيليتين  أقدمواثالثة فتية فلسطينيين مقدسيين 

239. 
  عضو المكتب السياسي لحركة حماس عز ت الر شق إن لقاءات المصالحة األخيرة بين حركتي قال

أشـار و  .ن فـي هـذا الملـفال جديـد حتـى االو قضايا ما تزال عالقـة،  ها"لم تنجح"، أمامفتح وحماس 
نفراجة وتحسن في العالقة مع مصر، تريد حمـاس البنـاء عليهـا وتطويرهـا"، اأن "هناك  الرشق إلى

 .240متازة"فيما وصف العالقة مع قطر بـ"الم

 المبــادرة الفرنســية مــع عبــاس  أكـد النــاطق باســم حركــة حمــاس ســامي أبــو زهـري أن تجــاوب محمــود
 .241هو خطوة فردية ال تمثل شعبنا الفلسطيني وال تحظى بأي توافق وطني

 بالتعـاون مـع جهـاز الشـاباك، زعمت القناة السابعة العبرية أن قوات االحتالل اإلسـرائيلي أحبطـت ،
، عبـر وأجهـزة تزيـد مـن دقـة تصـوير تلـك الطـائرات ،محركات لطائرات صغيرة عشرةعملية تهريب 

 .242رزمة بريدية كانت في طريقها لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون

  الحكــومي، بإجمــاع جميــع أعضــائها، علــى اتفاقيــة توســيع االئــتالف ،اإلســرائيلية الحكومــةصــادقت 
 Sofa ، باإلضافة إلى تعيـين سـوفا النـدفردفاعللليبرمان وحزبه إلى الحكومة، وتعيينه وزيرًا  وضم  

Landver 243ستيعاب والهجرةوزيرًة لال. 

  مليــارات دوالر(  3.42نحــو مليــار شــيكل ) 13.2وافقــت لجنــة الماليــة فــي الكنيســت علــى تخصــيص
من المبلغ  ،مليار دوالر( 1.96نحو ) مليار شيكل 7.582وجرى تخصيص  إضافية للدفاع واألمن.

 .244رىللجيش والنفقات العسكرية األخ وسيخصص المبلغ الباقي لنفقات أمنية. ،اإلجمالي
  ـــة للتلفزيـــون اإلســـرائيلي أن نحـــو  تقريـــرأظهـــر فـــي مـــن النســـاء األعضـــاء  %90بثتـــه القنـــاة الثاني

، تعرضـن إلـى تحـرش جنسـي، وأفـادت اثنتـان بـأن التحـرش بهمـا اسـتمر 32من بـين  28الكنيست، 
  .245حتى بعد أن أصبحتا في الكنيست

  أعلــن السـفير التركـي أن المشــروع مليـون دوالر. و  1.5عـن دعــم مشـافي قطـاع غــزة بــ  تركيـاأعلنـت
أشهر، باإلضافة إلى توفير عدة أصناف  ستةمستشفى في القطاع لمدة  13سيوفر الوقود الالزم لـ 

 .246من األدوية الالزمة لرعاية المرضى
  الوكالـة تمكنـت مـن خفـض العجـز المـالي لـديها  أن بييـر كرينبـولونروا ألعلن مفوض عام وكالة اأ

المنظمــة كانــت قــد وجهــت  أن إلــى وأشــار .2016ســنة مليــون دوالر ل 74 لــىإمليــون دوالر  81مــن 
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لـدعم عملياتهـا فـي  ،مليـون دوالر 415للمطالبة بـدعم موازنتهـا بنحـو  ،"نداء طواري" للدول المانحة
 .247من الدعم المطلوب %50حصلت على  أنهاالفلسطينية، غير  واألراضيولبنان  ةسوري

  إن الوكالــــة وق عــــت اتفاقيــــة جديــــدة مــــع البنــــك  ،ونــــروااألباســــم قــــال عــــدنان أبــــو حســــنة، المتحــــدث
وأوضـح أبـو حسـنة  .كليـاً  مـدمراً  منـزالً  260ماليـين دوالر، لتمويـل بنـاء  10اإلسالمي للتنمية بقيمة 

 .248تاماً  منزل من البيوت المدمرة تدميراً  300,1ونروا أوشكت على االنتهاء من بناء األأن 
 31/5/2016، الثالثاء

 من رؤساء بلديات  محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام هللا، وفداً  ةالفلسطينيالسلطة ل رئيس استقب
إسرائيلية، وصر ح أمامهم "نحن نعمل من أجل صنع السـالم مـع الشـعب اإلسـرائيلي الـذي تمثلونـه، 

ومنــذ عشــر ســنين  ،"نحــن أضــاف عبــاس قــائاًل:و  وهــذا اللقــاء بيننــا اليــوم يــأتي فــي هــذا اإلطــار".
نعمل على نشر ثقافة السالم، وأبوابنا مفتوحة مع كل الشعب اإلسرائيلي، ألننا نريد السـالم  ،أكثرو 

 .249والعيش بحرية كباقي شعوب العالم"
  عــن تنفيــذ الجهــات المختصــة أحكــام اإلعــدام الصــادرة بحــق  لنــت النيابــة العامــة فــي قطــاع غــزةعأ

المتحـدث باسـم  ورأى كافـة اإلجـراءات الالزمـة.ثالثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد اسـتيفاء 
فـــي بيـــان صـــحفي، بتنفيـــذ اإلعـــدام دون مصـــادقة الـــرئيس، جريمـــة  ،أســـامة القواســـمي فـــتح حركـــة
معان في تكـريس االنقسـام، ورسـالة واضـحة مفادهـا أن حمـاس ال تريـد  ةومخالف قانونية فاضحة، وا 

انت بعثات دول االتحاد األوروبي في القـدس دكما  الوحدة الوطنية وال تكترث بالقانون الفلسطيني.
 .250ورام هللا تنفيذ أحكام اإلعدام في غزة

  علــى أمــوال  ،المستشــار أحمــد بــراك قــرارًا بــالحجز التحفظــي وفقــًا للقــانون فــي رام هللاالنائــب العــام
وقـال  والتي تعود ملكيتها لفادي أحمد حسـين السـالمين. ،شركة السرينا العالمية للتجارة واالستثمار

شــركة تلقــت حــواالت ماليـة مــن شــركة الثريــا الفــي بيــان صـحفي، إن تقــارير اشــتباه تفيــد بـأن  ،بـراك
 .251دوالر أمريكي يمليونتقدر بأكثر من  ،الممولة من محمد دحالن ،لالستثمارات والبحوث

  ــــاء اقتحــــام ــــدس بــــرس إنترناشــــيونال لألنب )مســــتوطنون وعناصــــر  اً إســــرائيلي 963رصــــدت وكالــــة ق
2016ة( لباحات المسجد األقصى المبارك؛ خالل شهر أيار/ مايو عسكري

252. 
 حالـة  1,600إن مـا يزيـد علـى  ،رئـيس قسـم األورام فـي مستشـفى الشـفاء الحكـومي ،قال خالـد ثابـت

وأكــد ثابــت أن الحــاالت المكتشــفة شــهريًا تزيــد  اكتشــافها فــي قطــاع غــزة ســنويًا. ســرطان جديــدة يــتم  
خصوصـــًا و  ،ًا أن هنـــاك ارتفاعـــًا فـــي أنـــواع معينـــة مـــن الســـرطانات، مبينـــحالـــة ســـرطان 120علـــى 

وقال إن هناك مؤشرات على أن  سرطان القولون بسبب الملوثات التي تدخل عن طريق األطعمة.
ألف كغ(  70) طناً  70ما يزيد على ( 2009–2008) ألقت خالل عدوانها على قطاع غزة "إسرائيل"
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إلـى جانـب بعـض الممارسـات الخاطئـة  ،بة اإلصـابة بالسـرطانمن اليورانيـوم، األمـر الـذي رفـع نسـ
 .253سهمت في رفع نسبة اإلصاباتألبعض المزارعين والتي 

 أيـوب القـرا اجتمـع مـع  عـاون اإلقليمـي اإلسـرائيليإن نائـب وزيـر الت قالت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية
، 2016خــالل أيــار/ مــايو ن، إلــى األرد لــه فــي مدينــة العقبــة، خــالل زيــارة ســرية مســؤولين أردنيــين

لإلذاعــة اإلســرائيلية فإنــه جــرى خــالل هــذا االجتمــاع التوقيــع  ووفقــاً  ين".مشــروع "قنــاة البحــر لبحــث 
مليـون دوالر لتنفيـذ المرحلـة األولـى مـن  100مبلـغ  هعلى اتفاق، منحـت الواليـات المتحـدة فـي إطـار 

 .254المشروعويمول البنك الدولي والدول المانحة هذا  "قناة البحرين".
  ًقليمياً  دعا البرلمان العربي، البرلمانات العربية، إلى التحرك عربيا ، من أجل مساندة ودعم ودولياً  وا 

 .255التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي كافة أشكال القضية الفلسطينية، رافضاً 
  كشــفت اإلذاعــة اإلســرائيلية أن وزيــر خارجيــة تركمنســتان رشــيد مريــدوفRaşit Meredow  ر يــزو

وأضــافت إن مريــدوف اجتمــع مــع كــل مــن رئــيس  عامــًا. عشــرينللمــرة األولــى منــذ نحــو  "،إســرائيل"
والمـــدير العـــام لـــوزارة  ،الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو والقيـــادي بحـــزب الليكـــود زئيـــف ألكـــين

 .256ولدجالخارجية دوري 
 "دولي "للســالم بــين الـؤتمر مــلتفاصــيل مشــروع الوثيقـة التــي أعـدتها فرنســا ل نشـرت صــحيفة "هـآرتس

الوثيقـــة تهـــدف و  .3/6/2016فـــي الـــذي ســـينعقد فـــي العاصـــمة بـــاريس  ،"واإلســـرائيليينالفلســـطينيين 
الفرنسية إلى بلورة مبادي لحل القضايا الجوهرية، التـي بموجبهـا سـتجري أي مفاوضـات مسـتقبلية. 

ى تحديـــد جـــدول زمنـــي لكـــل ويفهـــم مـــن الوثيقـــة أن الحكومـــة الفرنســـية معنيـــة باالتفـــاق الـــدولي علـــ
 .257مفاوضات مستقبلية حول "االتفاق الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين"
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