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 فلسطينيةاليوميات ال
 2016حزيران/ يونيو 

 1/6/2016األربعاء، 

  في الحكومة  ا  شريك ،"البيت اليهودي" ،إنه ما دام حزبها إيليت شاكيد ةاإلسرائيلي عدلالوزيرة قالت
لن يتم نقل أي مساحة من األرض إلى  كما"فلن تقوم دولة فلسطينية أو إخالء تجمعات سكنية 

أن  بنيامينات عمر خالل جولة قامت بها في تجمع مست ،شاكيدوأضافت  .قولها العدو"، على حد  
إقامة حماستان وداعشستان  وضد   ،"حزبها هو الوحيد الذي يناضل من أجل المشروع االستيطاني

 .1بالقرب من الحدود مع إسرائيل"
  ق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينو اتهم حزب  فالمنس 

إن  له، في بيان ،مالدينوفبـ"قتل األمل" في التوصل إلى تسوية سلمية. وقال  "البيت اليهودي"
"إصرار بعض الوزراء في إسرائيل على عرقلة التقدم وقتل األمل عبر الترويج للمستوطنات غير 

 .2الشرعية ورفض دولة فلسطينية أمر مثير للقلق"
 دى طقوسا  وشعائر أو  ،دور ليبرمان الحرم القدسي الشريففيجأ اإلسرائيلي دفاعاقتحم وزير ال

 .3الخاصة اإلسرائيليتلمودية عند حائط البراق، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة االحتالل 
  ا  فلسطيني ال  طف 2,079أفادت معطيات فلسطينية رسمية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت ،

، حتى نهاية أيار/ 28/9/2000في ة انتفاضة األقصى خرين؛ منذ بدايألف آ 13وجرحت أكثر من 
ألف حالة اعتقال خالل الفترة  12وأشارت وزارة اإلعالم الفلسطينية إلى أكثر من  .2016مايو 

 .4طفال   420ذاتها بحق األطفال، مبينة أن سلطات االحتالل تواصل اعتقال 
 كار لتبادل أراض مصرية في ، ما تردد عن وجود أفالمصري وزير الخارجية ،سامح شكري ىنف

 .5لفلسطينيين واإلسرائيليينبين ا التسوية السلميةإطار المبادرة الفرنسية لعملية 

  ص لسداد قيمة إيجارات اسهحماس عن قرارها اإل حركةأعلنت م في توفير مساعدات مالية ُتخص 
 الهادي، أوضح أحمد عبدو  ، شمالي لبنان.نهر الباردمنازل الالجئين الفلسطينيين المدمر ة في مخيم 

عائلة فلسطينية  1,880شمل دفع بدل إيجارات لـ يس الحركة ماهسإنائب ممثل الحركة في لبنان، أن 
2007 في سنة، بعد تدمير منازلها في مخيم نهر البارد لم يشملها مشروع إعادة اإلعمار

6.  

 بعد ، الفحم أممن مدينة  على عالء زيود عاما   25السجن  إسرائيلية في مدينة حيفا محكمة قضت
إدانته بتنفيذ عملية في مدينة الخضيرة، وأدت إلى إصابة جندية إسرائيلية بجراح صعبة في حين 

تصرف للمصابين األربعة  فرض غرامة مالية عليه كما تم   .أصيب ثالثة آخرون بجراح متوسطة
 .7على شكل تعويضات
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 وثيقة عهد القدس "و مؤسسات من مدينة القدس أعلنت عائالت بلدة القدس القديمة وشخصيات وممثل
الهادفة إلى حماية واسترجاع العقارات الفلسطينية المسربة والمصادرة من قبل االحتالل  "وميثاقها

اإلعالن عنها في  التي تم   ،الوثيقة وجاء في نص   .اإلسرائيلي بالقدس عامة والبلدة القديمة خاصة
 "عن الصف الوطني خارجا  "ُيعتبر " :ب المجلس في البلدة القديمةامؤتمر بمقر الجالية اإلفريقية في ب

من تسول له نفسه بيع عرضه ووطنه وضميره لالحتالل، سواء بطريقة مباشرة  "هلل ورسوله خائنا  "و
أو غير مباشرة، وال مكان له في صفوف الشعب الفلسطيني، وتعلن العائالت المقدسية براءتها منه، 

 .8"سي وال يدفن في مقابرنا وال يصلى عليه في مساجدنا وال عزاء لهله على مقد وال حق  

  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يعيد الوضع في مدينة القدس إلى ما كان
عاما  على  49مناسبة ب في جلسة في الكنيست اإلسرائيلي، وقال .1967عليه قبل حرب حزيران 

ن القدس ستبقى عاصمة موحدة لإلسرائيليين وستبقى كذلك لألبد، وهو ما "إالقدس: شرقي احتالل 
 .9أوضحته حرب األيام الستة ألعدائنا بأننا باقون هنا"

  والدول التي يشارك وزراء  ،مبادرة السالم الفرنسية بنيامين نتنياهو اإلسرائيليرئيس الوزراء هاجم
نياهو "إن الطريق إلى السالم ال يمر من وقال نت خارجيتها في المؤتمر الذي دعت له باريس.

خالل المؤتمرات الدولية التي تحاول فرض تسوية، وتزيد من تطرف وجمود المطالب الفلسطينية، 
 .10وبالتالي نبتعد أكثر من تحقيق السالم"

  في حوار له مع صحيفة يهودا جليكاإلسرائيلي عن حزب الليكود الحاخام  الكنيستعضو هدد ،
األوقاف اإلسالمية بالقدس، أنها "ستخسر كل شيء، وأنه سيهدم قبة الصخرة  هآرتس، دائرة

وكامل المسجد األقصى؛ حال أصرت على موقفها بالتمسك بكامل المسجد األقصى، ورفضت 
 .11تقسميه"

 2016مارس آذار/ لما بعد إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل في  تسجيل مصور أظهر 
جنود بتقريب السكين من الشهيد بعد أن لفظ القيام أحد ، االحتالل برصاص جندي من جيش

قرب، ما برر تصفيته باإلعدام عن  ،وذلك في محاولة لبيان وجود خطورة من الشهيد ،أنفاسه
التسجيل وجود جثمان الشهيد على الشارع فيما بدت السكين بعيدة عنه حيث مرت سيارة  وبين

 .12دهم بدفع السكين برجله نحو جثة الشهيدوبعدها قام أح ،إسعاف من المكان
 معهد القدس الغربية لدراسات إسرائيل"معطيات نشرها  أظهرت" Jerusalem Institute for Israel 

Studies (JIIS)2.7بلغت  2014 سنةأن نسبة الزيادة لدى العرب في  على الرغم منه ، أن% ،
 خيرين انخفاض في نسبة الزيادة لدىلدى اليهود، فإنه طرأ خالل العقدين األ %2.2مقابل 

قبل عقدين  %1.7، بينما ارتفعت الزيادة لدى اليهود من %3.1العرب، والتي بلغت قبل عقدين 
إلى  2012 سنةفي  23.1وقد ارتفعت نسبة الزيادة الطبيعية لدى اليهود من  .2014في  %2.2إلى 
23.4إلى  23.7ة ذاتها، من لدى العرب، في الفتر  مقابل انخفاض النسبة ،2014في  23.7

13. 
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 2/6/2016، الخميس

 قرب  إسرائيليين محاولتها طعن جنود عداستشهدت فتاة فلسطينية برصاص االحتالل اإلسرائيلي ب
بأن جنود االحتالل منعوا طواقم الصحة الفلسطينية وأفادت وزارة  حاجز عناب شرق طولكرم.

 .14قديم اإلسعافات للفتاة عند إصابتهاالهالل األحمر الفلسطيني من الوصول للمنطقة وت
  حذر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر من المبادرات التي تطلقها بعض الدول

المبادرات التي تطلقها بعض الدول والقوى "وقال بحر إن  الغربية من أجل إحياء مسيرة التسوية.
 .15وميتة وال تخدم إال االحتالل الصهيوني"الغربية إلعادة المفاوضات ما هي إال مبادرات باهتة 

 الفقر  ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط   320مأمون أبو شهال إن  الفلسطيني قال وزير العمل
في كلمته خالل مؤتمر العمل الدولي في جنيف، إلى أن نسبة  ،وأشار .الفلسطينية السلطةداخل 

في أوساط الشباب والخريجين، وبين  %55غزة، وأكثر من قطاع في  %40 إلى البطالة وصلت
 .16%73 حون البطالة بلغت نسبة عاما   29إلى  عاما   16 الشباب من سن  

  من منفذي العمليات الفلسطينية في األشهر السبعة  %73اإلسرائيلي أن الشاباك جهاز كشف
عطيات مالالشاباك قدم و  األخيرة يحملون هويات إسرائيلية، مما يمكنهم من الوصول ألهدافهم.

إلى أن إجراءات لم   شدد خاللها ،لم  شمل العائالت الفلسطينيةناقشت  خالل جلسة للكنيست
 .17شمل تسفر عن مخاطر أمنية على دولة االحتاللال
  في مدينة القدس  االستعماراإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة حكومية لتعزيز  الوزراءأقر  رئيس

 .18مليون دوالر( 022حو نمليون شيكل ) 850 بـ المحتلة
  خالل أيار/ مايو  فلسطينيا   471قالت مؤسسات تعنى بشؤون األسرى إن سلطات االحتالل اعتقلت

في تشرين األول/  نتفاضةن الذين جرى اعتقالهم منذ بداية االفلسطينيي، ليترفع بذلك عدد ال2016
 84 (مايو /أيارخالل )وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين  فلسطيني. 5,805 إلى 2015أكتوبر 
 .19فتيات قاصرات، والنائب في المجلس التشريعي عبد الجابر فقهاء 5سيدة و 15طفال ، و

  خالل  األقصىاقتحموا المسجد  إسرائيليا   975قال المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى إن
 .20مستوطنا   656من بينهم ، 2016أيار/ مايو 

  قدت التي عُ  2016 سنةاعي التابع لألمم المتحدة في دورته لاالقتصادي واالجتم المجلساعتمد
بمقر األمم المتحدة في نيويورك، وبناء  على توصية لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، 

دولة لصالح  27وصوتت  مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
ويؤكد . دولة عن التصويت 19ت المتحدة، وأستراليا، كما امتنعت القرار، فيما عارضته الواليا

يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء  امأن االحتالل اإلسرائيلي  القرار مجددا  
 .21الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن
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 3/6/2016، الجمعة

 الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيدة لتحقيق  ر باريس أن حل  البيان الختامي لمؤتم أكد
 وأضافإلى جنب في سالم وأمن.  وفلسطين، تعيشان جنبا   "إسرائيل"سالم دائم، بقيام دولتين، 

وال سيما استمرار أعمال  األرض،على  المشاركين "يشعرون بالقلق من أن أفعاال   أن: البيان
على  بيانوشدد ال الدولتين للخطر". المستمر، إنما يعرضان آفاق حل   العنف والنشاط االستيطاني

من خالل السياسات  الجانبين،على أهمية إظهار و أن الوضع الراهن غير قابل لالستمرار، 
يجادو بحل الدولتين من أجل إعادة بناء الثقة  صادقا   واإلجراءات، التزاما   الظروف إلنهاء كامل  ا 

1967 سنة بدأ فيلذي لالحتالل اإلسرائيلي ا
22. 

  تدخلت كي ال يتضمن البيان المشترك  ن دوال  إ الفلسطينيقال رياض المالكي، وزير الخارجية
سيما بما يتعلق  ، الالتسوية السلميةباريس مواقف محددة بشأن عملية  الصادر عن مؤتمر

باريس  لمؤتمرلختامي وأشار المالكي إلى خلو البيان ا .واالستيطانبالسقف الزمني وفرق المتابعة 
وعن تشكيل فرق لمتابعة المفاوضات  االتفاق،ولتنفيذ  ،المفاوضات الستكمالمن جداول زمنية 

اإلسرائيلية في  االستيطانيةالنشاطات  إلى خطرعن عدم إشارة البيان  ، فضال  استئنافهاحال 
 .23كل كامللوقفها بش الدولتين والدعوة األراضي الفلسطينية وتأثيرها على مجمل حل  

 نقدر مواقف الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، "الناطق الرسمي باسم الرئاسة،  ةقال نبيل أبو ردين
 وسعيه لإلعداد لمؤتمر دولي شامل في الخريف المقبل من أجل إنهاء الوضع الخطير القائم حاليا  

سالم عادل وشامل وفق التزام الجانب الفلسطيني ب" ةأبو ردين وأكد ."بسبب االستيطان واالحتالل
 .24"يحافظ على مقدساتنا وحقوقنا وتاريخنا حل  

 .الجهاد و حماس  تيوأضافت فصائل حرك أعلنت قوى وفصائل فلسطينية رفضها المبادرة الفرنسية
قراطية، في بيان مشترك أصدرته بالتزامن مع انعقاد و اإلسالمي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديم

 وتمس بالثوابت والمصالح الوطنية الفلسطينية". ،ادرة الفرنسية، مرفوضةالمب"ن أباريس،  مؤتمر
المبادرة تهدف لعودة المفاوضات العبثية، وتوفير الغطاء لتهويد مدينة القدس، "وذكر البيان أن 

 .25الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم" وتصفية حق  
 االحتالل إلنهاء  سعيهاتتنازل عن  فتح أسامة القواسمي أن الحركة لن أكد المتحدث باسم حركة

اإلسرائيلي العسكري وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من 
 .26، وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية1967حزيران 

 يعي والقيادية في عضو المجلس التشر  ،أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن خالدة جرار
أجل ستناضل من  أنها وأكدت جرار .شهرا   14الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد اعتقال دام 

 .27تحرير كافة األسيرات واألسرى
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  على التمسك بمطلب إقامة ميناء  السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةأكد نائب رئيس المكتب
خالل خطبة الجمعة في مسجد ميناء غزة،  ،نيةه شددو  في قطاع غزة لكسر الحصار اإلسرائيلي.

 .28عب الفلسطيني لكسر الحصار عن غزةن إقامة ميناء غزة هو أمل الشعلى أ
 أطلقت الجامعة األمريكية في بيروت American University of Beirut – AUB،  وبالتعاون مع

ن، برهنت فيها أن أعدادهم دراسة جديدة حول واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنا، وكالة األونروا
ألفا ، مع ارتفاع ضئيل ال ُيذكر. يعيش  280ألفا  و 260، وهي تتراوح بين 2010 سنةلم تتبد ل منذ 

ة األكبر منهم 63%  .%52أي  ،منهم داخل المخيمات، بينما تستقبل منطقتا صيدا وصور الحص 
جئي فلسطين في لبنان من ال %65يعيش و  .ةفلسطيني قادم من سوريألف  42وُيضاف إليهم 

من المجموعة  %99فيما يعيش  ،في الفقر ةمن الجئي فلسطين القادمين من سوري %90حو نو 
أم ا  وهم غير قادرون حتى على تأمين المتطلبات الغذائية األساسية. ،األخيرة في الفقر المدقع

ي صفوف ف %52.5و ،في صفوف الجئي فلسطين في لبنان %23.2نسب البطالة فتتراوح بين 
 .29ةالجئي فلسطين القادمين من سوري

  خطة سالم مستقبلية بين الجانبين  إن أساس أي   دي عادل الجبيرقال وزير الخارجية السعو
 ،على قبولها "إسرائيل" وحث  ، 2002 سنةالفلسطيني واإلسرائيلي ما زال يتمثل في المبادرة العربية ل

 .30ناصر المطلوبة لتسوية نهائيةالع أن مبادرة السالم العربية بها كل مضيفا  
 4/6/2016، السبت

  أصــيب ضــابط بجــيش االحــتالل اإلســرائيلي بجــراح خطيــرة جــراء تعرضــه للــدهس مــن قبــل ســائق
 وأطلـقوتمكن سائق الشاحنة من االنسـحاب،  شرقي بيت لحم. "مزموريا"شاحنة بعد اقتحام حاجز 

كمــا أصــيب إســرائيليان بجــراح  بــأذى. جنــود االحــتالل النــار علــى الشــاحنة دون أن يصــاب الســائق
 .31بعد تعرضهما للطعن، وسط تل أبيب بالغة

  عن حصول تراجع في عدد المعتقلين الفلسطينيين سخاروف إآفي  عبريال الاتحدث مراسل موقع و
مع السلطة الفلسـطينية، وحالـة الهـدوء  "إسرائيل"بالضفة الغربية، وذلك بعد تفاهمات توصلت إليها 

إن إحصــائيات أصــدرها الجــيش إســخاروف وقــال  اإلســرائيليين. تراجــع الهجمــات ضــد   تعقبــالتــي أ 
فـــي عـــدد اجتياحـــات الجـــيش  ملحوظـــا   تفيـــد بـــأن الضـــفة الغربيـــة شـــهدت تراجعـــا   اإلســـرائيلي مـــؤخرا  

ل أن هنـــاك زيـــادة ملحوظـــة فـــي االعتقـــاالت التـــي تقـــوم بهـــا وســـج   ،اإلســـرائيلي للمـــدن الفلســـطينية
في القرى الفلسـطينية المحيطـة  خصوصا   ،المشتبه في تخطيطهم لهجمات ضد   السلطة الفلسطينية

 .32بالقدس
  قـــادة أمنيـــون إســـرائيليون ســـابقون مبـــادرة سياســـية تتضـــمن خطـــة عمـــل، لمواجهـــة المبـــادرات أطلـــق

وقالــت منظمــة "قــادة مــن  ."إســرائيل"عمليــة التســوية بــين الســلطة الفلســطينية و جمــودالدوليــة لكســر 
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ائيل"، إن الحــديث يــدور حــول "خطــة تــدمج بــين خطــوات أمنيــة ومدنيــة واقتصــادية أجــل أمــن إســر 
وسياســية، تحــول مســألة وجــود الشــريك إلــى أمـــر هامشــي وتحــافظ فــي الوقــت ذاتــه علــى خيـــارات 

"أنـه ال توجـد اليـوم  مـن بينهـا ،علـى عـدة فرضـيات "الخطـة المسـماة "األمـن أوال  تعتمـد و  للمستقبل".
ق دائم يقوم على مبدأ الـدولتين، وال يمكـن القضـاء علـى اإلرهـاب بوسـائل القـوة إمكانية لتحقيق اتفا

 .33فقط، وأن استمرار الجمود السياسي سيقود إلى جوالت عنف أخرى"
  مؤسسة أوروبية  25انطلقت فعاليات األسبوع العالمي لكسر الحصار عن غزة، بمشاركة أكثر من

 .34يةعاملة لفلسطين، على امتداد القارة األوروب
 5/6/2016، األحد

  رئيس المكتب السياسـي لحركـة حمـاس إسـماعيل هنيـة مصـر بفـتح معبـر رفـح بصـورة  نائبطالب
 دائمــة، داعيــا  الســلطات المصــرية إلــى تفهــم احتياجــات القطــاع اإلنســانية واالقتصــادية والسياســية.

أن  علـــى، كـــةالحر مهرجـــان "القـــدس واألقصـــى" الـــذي نظمتـــه دائـــرة القـــدس فـــي هنيـــة، خـــالل وأكـــد 
ـــة بـــالتوطين أو التـــدويل ـــه إلـــى أن المشـــروع  ،حمـــاس لـــن تتعـــاطى مـــع أي مبـــادرات لهـــا عالق ونب 

الفرنســي إعــادة لنشــر الــوهم والســراب، موضــحا  أن مشــروع التســوية الــذي فشــل لــن تقــوم لــه قائمــة 
 .35المبادرات واللقاءات من رغمبال

 أن شعبنا لن يقبل بأقـل  على 1967لحرب  49في الذكرى  محمود عباس السلطة الفلسطينية أكد رئيس"
قامـة الدولـة الفلسـطينية  1967من إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ في حرب حزيران  إنهـاء  كـامال ، وا 

 .36"1967المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران لعام 
 ي لحركــة الجهــاد اإلســالمي، كــل المبــادرات والتســريبات عضــو المكتــب السياســ ،محمــد الهنــدي دان

هويــد وقمــع االنتفاضــة التــي تقــدم تنــازالت للعــدو الصــهيوني، مبينــا  أنهــا تــأتي كغطــاء لمزيــد مــن الت
قصـــى" الـــذي نظمتـــه دائـــرة القـــدس فـــي خـــالل مهرجـــان "القـــدس واأل ،ووصـــف الهنـــدي الفلســـطينية.

"أوسلو" كانت غطاء  لكل الشرور نوضحا  أعملية التسوية بـ"الوهم"، م، حماس
37. 

  ـــه علـــى رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلي بنيـــامين  ا  نقـــدنفتـــالي بينـــت  ""البيـــت اليهـــوديحـــزب  رئـــيسوج 
ــدة"، والــذي يحيــي  "إســرائيل"نتنيــاهو، خــالل مراســم احتفــال رســمي  بمــا تســم يه  بـــ"يوم القــدس الموح 

ون مـع أرض إسـرائيل بالعبريـة، فـي الوقـت "ال يمكـن أن نكـ ، قائال  1967ذكرى احتالل القدس عام 
م يقســلت ةمبــادر علــى أنــه ســيعارض أي بينــت  شــددو  .لســطين، باإلنجليزيــة"الــذي ننشــه فيــه دولــة ف

"ألن العـــالم يضـــغط، بينـــت وواصـــل  .1967إلـــى حـــدود عـــام  دةو العـــأو القـــدس، أو تقســـيم  الـــبالد،
مثل جرف صـامد . كل نا نقف ا  ذلك بتاتوهناك حاجة لمراضاته. ولهم أقول في هذا المساء، لن يتم  

 .38"نتلعثم ، لنمن أجل وحدة بالدنا
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 القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي فيلما  وثائقيـا  أكـد الـدور الـذي لعبتـه البطريركيـة األرثوذكسـية  تبث
مســاك  ،اليونانيــة فــي القــدس بمفتــاح تعيــين  "إســرائيل"ومــا زالــت، تحــت إغــراءات المــال اليهــودي وا 

مـن خـالل بيـع عقـارات تمتلكهـا فـي شـطري  االسـتعمارطريرك، في تغيير معالم المدينة وتوسيع الب
المدينــة، أو تأجيرهــا لمئــات الســنين للحكومــة اإلســرائيلية، وحتــى لجمعيــات اســتيطانية تنشــط علنــا  

 .39لتهويد البلدة القديمة في القدس
  أســير يقبعــون  زال هنــاك ســبعة آالفيــ مــاقالــت وزارة شــؤون األســرى والمحــررين الفلســطينيين إنــه

أســيرا  مضـــى علـــى  41، إلــى وجـــود لهـــا فـــي بيــان النظـــر، ولفتـــت الــوزارة .داخــل ســـجون االحــتالل
ــاير كــانون الثــاني/ أقــدمهم األســير كــريم يــونس المعتقــل منــذ  ،اعتقــالهم أكثــر مــن عشــرين عامــا   ين

ــا الجربــوني المعتقلــة منــذ  70، و1983 ، وأكثــر مــن 2002بريــل نيســان/ أأســيرة أقــدمهن األســيرة لين
 1,500، وسبعة نواب في المجلس التشريعي، باإلضافة إلى وزيـرين سـابقين، وأكثـر مـن طفال   450

 .40األسرى حالة مرضية في صفوف
  41أيام أربعةد فترة تشغيل تواصلت لمدة بع رفحق معبر غالإ. 

 للسـالم بـاريس مـؤتمرعـن بعـض مـا حصـل داخـل  كشف أمين عام الجامعة العربية نبيـل العربـي ،
توصــــيات أقــــوى عــــن  الــــدور "غيــــر الســــوي" الــــذي لعبــــه الــــوزير جــــون كيــــري لمنــــع صــــدور وأهمــــه

مــــن  إلــــى أن واشــــنطن وعــــددا   العربــــيالمجتمعــــين كــــان يمكــــن تضــــمينها البيــــان الختــــامي. وأشــــار 
حيـث تـدفع بمعنـى تسلسـل مـا يتعـين القيـام بـه ب ،العربيـة" العواصم األوروبيـة يريـدون "قلـب المبـادرة

وهــو مــا رفضــه  ،علــى التحــرك باتجــاه الحــل "إســرائيل"الــدول العربيــة للقيــام بخطــوات أولــى لحــث 
 .42الطرف العربي

  حـاكم واليـة نيويـورك أنـدرو كومـوات خـذ Andrew Cuomo  المقاطعـة مناهضـة لحركـة عـد ة قـرارات
 Boycott, Divestment and Sanctions وســحب االســتثمارات وفــرض العقوبــات )بــي دي أس(

(BDS) campaign وســتفع ل "إسـرائيل"، وقضـت القــرارات بمقاطعـة واليـة نيويـورك كــل  مـن يقـاطع ،
 فيهـا. ا، متمث لـة بسـحب أمـوال اسـتثماراتهضد  كل  مـن يتبن ـى نهـج المقاطعـة والية نيويورك عقوبات

وســيأمر كــل  ،ةجاريــة الداعمــة لحركــة المقاطعــوأعلــن كومــو أنــه ســيقوم بتركيــز قائمــة للمصــالح الت
ـــد الصـــفقات  ـــة، أال تعق ـــه، مـــن وكـــاالت وشـــركات حكومي ـــات الخاضـــعة لواليت  المنظمـــاتمـــع الهيئ

ـــى ســـحب األمـــوال المســـتثمرة فيهـــا، والتنـــازل عـــن الخـــدمات التـــي  والمصـــالح التجاريـــة، إضـــافة  إل
 .43"إسرائيلـ"تشتريها الوالية من المنظمات المقاِطعة ل

 6/6/2016، اإلثنين

  األورومتوسطي لحقوق اإلنسـان إن أعمـال الهـدم والمصـادرة اإلسـرائيلية فـي األراضـي قال المرصد
المشـــاريع الممولـــة مـــن االتحـــاد األوروبـــي تصـــاعدت بشـــكل كبيـــر بعـــد التحـــرك  الفلســـطينية ضـــد  
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فـــي  ،وأوضـــح األورومتوســـطي ت اإلســـرائيلية.عمرالوســـم منتجـــات المســـت 2015ســـنة األوروبــي فـــي 
، ارتفـع عـدد 2016 سـنةدات مهدرة"، أنه وفي األشهر الثالثة األولى مـن تقرير حمل عنوان "مساع

عمليــة هــدم مــا بــين  50مقارنــة بمعــدل شــهري  ،عمليــة هــدم 165عمليــات الهــدم شــهريا  إلــى معــدل 
 ســنةوقــد ر األورومتوســطي إجمــالي قيمــة أمــوال المســاعدات األوروبيــة المهــدرة منــذ  .2015–2012
 مليـــون دوالر( 31)نحـــو  مليـــون يـــورو 23 ،مليـــون دوالر( 88نحـــو ) مليـــون يـــورو 65حـــو نب 2001

2014منها كانت فقط خسائر أوروبية خالل الهجوم اإلسرائيلي على غزة صيف 
44. 

  الـرئيس محمـود عبـاس إلـى قـرارات المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبـو مـرزوق  عضودعا
 توصــل إليهــا إلــى سياســة علــى األرض.ال وتحيــل االتفاقــات التــي تــم   ،جريئــة تنهــي مرحلــة الخــالف

المرتقب مع حركة فـتح لطـي  االجتماعأكد أبو مرزوق أن هناك فرصة في شهر رمضان، خالل و 
نهاء كافة المشاكل العالقة وترسيخ المصالحة  .45صفحة االنقسام وا 

  ســؤال حــول خــالل مــؤتمر صــحفي لــه، ردا  علــى  ،دور ليبرمــانجــوزيــر الــدفاع اإلســرائيلي أفيقــال
 48هـــده الســـابق باغتيـــال نائـــب رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس إســـماعيل هنيـــة خـــالل تع

 .46دفاعإن الحكم على هكذا وعود يتم بنهاية فترة واليته في وزارة ال ،ساعة
  الحـادث أعـدم الشـهيد رمـزي القصـراوي، فـي  سـرائيلين االحـتالل اإلإ الحقوقيـةمنظمة بتسـيلم قالت

2016مارس / آذارفي الخليل في  هانفس الشهيد عبد الفتاح الشريف إعدام فيه نفسه الذي تم  
47. 

  إن عــدم عــودة  الممثــل األعلــى للسياســة الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي فيــديريكا مــوغيرينيقالــت
الفلســـطينيين واإلســـرائيليين "اىن" إلـــى مفاوضـــات مباشـــرة "ذات معنـــى ســـيؤدي إلـــى نشـــوب حـــرب 

، علــى أن "التهديــدات اإلرهابيــة فــي كلمــة أمــام مجلــس األمــن ،ينيمــوغير وشــددت  جديــدة" بينهمــا.
 - الفلســطينيالجديـدة فــي الشــرق األوســط يجـب أن تــدفع الجميــع إلــى تجديـد الجهــود إلنهــاء النــزاع 

الـدولتين  ". وحذرت مـن أن "السياسـات االسـتيطانية تـؤدي بشـكل منهجـي إلـى تآكـل حـل  اإلسرائيلي
هــداف الحقيقيــة للقيــادة اإلســرائيلية"، معتبــرة فــي الوقــت نفســه أن وتطــرح أســئلة جديــة فــي شــأن األ

 .48"االفتقاد إلى الوحدة بين الفلسطينيين ال يزال عقبة أساسية"
  نترنــتاإل ، فــي اجتمــاع لمحاربــة التحــريض فــي شــبكةإيليــت شــاكيد ةاإلســرائيلي عــدلالوزيــرة قالــت 

 ، "تعمــل إســرائيل مــع جوجــلLászló Trócsányiالزلــو تروكســاني  بمبــادرة وزيــر العــدل الهنغــاري
[Google]؛، فيس بوك، وتويتر على إزالـة المحتويـات التحريضـية. وقـد نجحنـا فـي تحقيـق مطالبنـا 

مـــن الطلبـــات تـــتم معالجتهـــا، كمـــا ونجحنـــا فـــي إزالـــة محتويـــات تحريضـــية تـــدعو إلـــى  %70 نحـــو
لعمــل المشــترك مــع أوروبــا، وقالــت شــاكيد إنهــا تســعى إلــى ا ."المــوت، العنــف، والقتــل فــي الشــبكات

 .49أستراليا، والواليات المتحدة حول هذا الموضوع
  ات شـرق رام ،، فـي خطـوة هـي األولـى مـن عمر مجلـس مسـت رؤوفين ريفلـينزار الرئيس اإلسرائيلي

 .50ت من رئيس إسرائيليعمرانوعها تجاه هذه المست
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 يــسي لشــؤون األمــن القــومي ســوزان رامريكــمستشــارة الــرئيس األ قالــت Susan E. Rice ، أمــام اللجنــة
إن "حمـالت  ،American Jewish Committee Global Forum المنتـدى العـالمي -يـة مريكاليهودية األ

المقاطعة القبيحة التي تتعر ض لها دولة إسرائيل في الفترة األخيرة يجب أن تتوقـف، نحـن نعـي بـأن كـل 
 .51صورة متواصلة كما يفعلون مع إسرائيل"لالنتقادات، ولكن ليس بهذا الشكل وب ةدولة معر ض

 زعمـاء عـددم مـن الـدول العربيـة المعتدلـة،  بشجاعة إسحق هرتسوغرئيس المعسكر الصهيوني  أشاد
يجاد مسـار لمـا  "،إسرائيل"بلوماسي مع يبالتعاون الد ا  ملحوظ ا  والتي أبدت، بحسب أقواله، اهتمام وا 

 ا  وتقـيم سـالم ،نهايـة المطـاف إلـى إنهـاء حالـة الصـراع أسماها بالتسوية اإلقليمية، التي ستؤد ي فـي
النقـاب عـن أن الـدول ، خالل مؤتمر يهود أمريكا في واشـنطن، هرتسوغ كشفو . مع الدول العربية

 ،بمــا أسـماها بالعمليــة الســلمية اإلقليميـة، هــي مصــر ا  العربيـة التــي جـرى التواصــل معهــا للـدفع قــدم
بـــــالرئيس  هرتســـــوغأشــــاد كمـــــا  والمغـــــرب. ،والبحــــرين ،مـــــاراتواإل ،والكويـــــت ،والســــعودية ،واألردن

 .52المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفه بالقائد الشجاع
  دوغـو هااسـم إسرائيليون دبابة جديدة فريدة مـن نوعهـا، عسكريونطو ر خبراء Dogo،  تعمـل بـدون

وفــي الوقــت ذاتـــه ســائق ويــتم الــتحكم بهـــا عــن بعــد ومتناهيـــة الصــغر مقارنــة بالــدبابات التقليديـــة، 
 .53غتيال الشخصياتا  خصوصا  و مزودة بسالح آلي يجعلها قادرة على تنفيذ مهمات قتالية، 

 7/6/2016، الثالثاء

 أن  ،خــالل لقائــه رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو ،أكــد الــرئيس الروســي فالديميــر بــوتين
، مؤكــدا  علــى أن عزيزهــا فــي المســتقبلوتتوقــع ت "،إســرائيل"روســيا تــولي أهميــة كبيــرة للعالقــات مــع 

"شــددنا علــى ضــرورة التســوية العادلــة وتــابع قــائال :  ."اإلرهــابشــريك لنــا فــي الحــرب علــى  إسـرائيل"
 إلـــىيهــدف  ةالتنســـيق العســكري بيننــا فـــي ســوري إننتنيــاهو "قــال و  .والشــاملة للقضــية الفلســـطينية"
 .54اإلرهاب"تحقيق نجاح في الحرب على 

  الفلســطينية فــي لبنــان أهميــة تعزيــز األمــن واالســتقرار فــي المخيمــات ومــع الجــوار أكــدت الفصــائل
خــــالل اجتمــــاع لهــــا فــــي مقــــر ســــفارة دولــــة  ،وناقشــــت الفصــــائل بالتعــــاون مــــع األشــــقاء اللبنــــانيين.
وآخــر التطــورات المتعلقــة باألوضــاع الفلســطينية فــي الــوطن  العامــةفلســطين، األوضــاع السياســية 

 .55العامة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، األمنية والمعيشية واالقتصاديةوالشتات، واألوضاع 
 ويظهــر فيــه عناصــر مــن وحــدة األنفــاق  ،بثــت كتائــب القســام فيــديو ينشــر ألول مــرة ألذان المغــرب

مــن المــرابطين  ا  وهــم يحفــرون األنفــاق، ويتنــاولون طعــام اإلفطــار بــداخلها، كمــا أظهــر الفيــديو عــدد
من عناصر وحدة المدفعية في الكتائب وهم يتناولون اإلفطـار فـي الميـدان،  ا  عددو على حدود غزة 

 .56وقالت الكتائب إن جميع المشاهد التي عرضتها تكشف ألول مرة
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 إن الحكومة اإلسرائيلية "معنيـة  بالحفـاظ علـى الهـدوء"  ليبرمان دورجقال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي
جولـة علـى قيـادة المنطقـة الشـمالية حـذ ر خاللهـا مـن "اختبـار  على الحـدود مـع لبنـان، وذلـك خـالل

 .57في هذا الشأن" إسرائيل
   حول انتهاكات االحتالل اإلسـرائيلي بحـق الفلسطينية ن تقرير أصدرته وزارة التربية والتعليم العاليبي ،

109جرح ، و 90، واعتقال طالبا   15، استشهاد 2015/2016طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 
58. 

 8/6/2016، األربعاء

  ُمقـر في هجوم نفذه شابان فلسطينيان بمركز تجـاري قـرب  وجرح ستة آخرون ل أربعة إسرائيليينتِ ق
الشـــرطة اإلســـرائيلية اعتقلـــت و  وســـط تـــل أبيـــب. الـــدفاعوزارة  ومجمـــعالقيـــادة العســـكرية اإلســـرائيلية 

باسـم حركــة حمـاس حســام بــدران  قـال النــاطقو  .بالرصــاصمنفـذي الهجــوم بعـدما أصــابت أحـدهما 
إن عمليــة تـــل أبيــب البطوليـــة تعــد  أولـــى بشــائر الشـــهر الفضــيل لشـــعبنا ومقاومتــه الباســـلة، وأولـــى 

فــي بيــان صــدر عــن  ،قالــت حركــة فــتحو  المفاجــآت التــي تنتظــر االحــتالل خــالل شــهر رمضــان.
بيعـي لواقـع خيـار القـوة فعل فردي وتلقـائي ط هي رد   أبيبعملية تل  إن ،مفوضية التعبئة والتنظيم

فــــي كــــل  الفلســــطيني شــــعبالبحــــق  االحتالليــــةاالنتهاكــــات  وارتفــــاع وتيــــرة "،إســــرائيل"الــــذي تتبــــاه 
 .59مكان

 زار رئـيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيـامين نتنيــاهو، موقــع الهجـوم الــذي نفــذه فلسـطينيان فــي تــل أبيــب، 
من اإلجراءات الهجوميـة والدفاعيـة بحثنا سلسلة " ،بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في وقال،

جريمـة إرهابيـة نفـذت "ن مـا حصـل إ وقـالمن الهجمـات،  "هذه الظاهرة التي سنتخذها للتحرك ضد  
ســتكون هنــاك إجــراءات مكثفــة للشــرطة والجــيش واألجهــزة األمنيــة األخــرى، " :وأضــاف ."بــدم بــارد

شــدد وزيــر و  ."داث مماثلــةلمنــع أحــ لــيس فقــط للقــبض علــى كــل مــن شــارك فــي الجريمــة، بــل أيضــا  
قـال الواقـع. و  لألمـرولـن تـذعن  ،سترد بمنتهى الصـرامة "إسرائيل" أندور ليبرمان على جفيأ الدفاع
ـــــر  ـــــداخلي  األمـــــنوزي  األمـــــاكنالشـــــرطة ســـــتعزز قواتهـــــا وتنتشـــــر بكثافـــــة فـــــي  إن جلعـــــاد أردانال

 .60الحساسة
 ـــر الخارجيـــة الروســـي ـــوزراء اإلســـرائيلي إن  Sergey Lavrov ســـيرغي الفـــروف قـــال وزي رئـــيس ال

وأوضـح  لقبـول مبـادرة السـالم العربيـة. بنيـامين نتنيـاهو أبـدى، خـالل زيارتـه إلـى موسـكو، اسـتعدادا  
الفــروف، خـــالل مـــؤتمر صـــحفي مشــترك مـــع نظيـــره الفلســـطيني ريــاض المـــالكي فـــي موســـكو، أن 

: "إننـي وشـدد قـائال   لجميـع.نتنياهو ذكر مبادرة السالم العربية أكثر من مرة ووصفها بأنهـا مقبولـة ل
لــــم أتلمــــس فــــي تصــــريحات بنيــــامين نتنيــــاهو أي مطالــــب بإدخــــال تعــــديالت علــــى مبــــادرة الســــالم 

 .61"العربية
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 9/6/2016، الخميس

  سلســـلة إجـــراءات  )كابينـــت( المصـــغر للشـــؤون السياســـية واألمنيـــة اإلســـرائيليالمجلـــس الـــوزاري قـــرر
مسـقط  ،إحكام الحصـار علـى بلـدة يطـا جنـوب الخليـل على عملية تل أبيب، وتتضمن انتقامية ردا  

إن السـلطات اإلسـرائيلية  له، وقال ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، في بيان .رأس منفذي العملية
كـان قـد سـمح لهـم بالـدخول إلـى المنـاطق داخـل  ،ألـف فلسـطيني 83تصـاريح يـوم الخمـيس جمدت 

إطــالع الــوزراء علــى أن الميزانيــة  كمــا تــم   .رمضــانشــهر الخــط األخضــر والقــدس المحتلــة خــالل 
لت-التي خصصت لسد الفجوات في الجدار األمني في منطقة ترقوميا وأن األعمال  ،ميتار قد حو 

28/6/2016ستبدأ يوم 
62. 

   إنهـا أكــدت وقالـت ،"مهمـا كانـت المبـررات"المــدنيين  أكـدت الرئاسـة الفلسـطينية رفضـها للعنـف ضـد" ،
ا لكـــــل العمليـــــات التـــــي تطـــــال المـــــدنيين مـــــن أي جهـــــة كانـــــت، ومهمـــــا كانـــــت رفضـــــه وتكـــــرارا   مـــــرارا  

 .63المبررات"
   طبيعي على  أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري بأن عملية تل أبيب البطولية هي رد

وقــال أبــو زهــري، فــي تصــريح  جــرائم االحــتالل وتدنيســه للمســجد األقصــى والمقدســات اإلســالمية.
ـــى اســـتمرار االنتفاضـــة وفشـــل االحـــ العمليـــةصـــحفي، إن  ـــل عل تالل وأجهـــزة أمـــن الســـلطة فـــي دلي

 .64قمعها
  بمعاقبـة الفلسـطينيين بشـكل جمـاعي فـي  "إسـرائيل"أعربت الواليات المتحدة عـن أملهـا فـي أال تقـوم

قـــال المتحـــدث باســـم ، حيـــث أعقـــاب عمليـــة إطـــالق نـــار نفـــذها فلســـطينيان وســـط مدينـــة تـــل أبيـــب
عقب العمليـة "مسـألة  اإلسرائيليةارك تونر إن الموقف الذي اتخذته السلطات الخارجية األمريكية م

 .65لكن "يجب أن يتم بطريقة ال تؤدي لعقاب فلسطينيين أبرياء" ؛داخلية"
  ولـــدايهانتقـــد رون Ron Huldai أربعـــة، رئـــيس بلديـــة تـــل أبيـــب، الهجـــوم الـــذي أدى إلـــى مقتـــل 

وقـــال  الوقـــت نفســـه االحـــتالل اإلســـرائيلي للفلســـطينيين.إســـرائيليين فـــي المدينـــة، إال أنـــه انتقـــد فـــي 
ــذين يعــيش شــعب آخــر ه ولــداي إلذاعــة الجــيش اإلســرائيلي، "نحــن كدولــة، الوحيــدون فــي العــالم ال

 .66تحت احتاللنا، ويحرمون من أي حقوق مدنية"
  الدوليـةالة وكالاألونروا في لبنان استمرار احتجاجاتها على سياسة وكالة أكدت خلية إدارة األزمة مع 

وقالـت  عرض الحائط اإليجابيات التي تحققت خالل جلسات الحوار. ولضربها ،في تقليص خدماتها
في لبنان، إن األزمة مع األونروا مـا  اونرو ألخالل مؤتمر صحفي عقدته أمام المقر الرئيس ل ،اللجنة

 .67اللجان الفنية نها وبيتزال قائمة إلى يومنا هذا، على الرغم من انتهاء جلسات الحوار بين
  ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي أن منســـق اللجنـــة الوطنيـــة لمقاومـــة االســـتيطان أحمـــد صـــالحأعلـــن 

؛ منذ عدة أيام، بعمليات تجريف أراضم فلسطينية في بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحـم، شرعت
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ر كنــيس بــاني أكإلقامــة ثــ تمهيــدا  ، (2كــم 0.08) دونمــا   80قــام بمصــادرتها قبــل نحــو عــام، بمســاحة 
 .68باسم "يشيفا ثاني" ،ومدرسة دينية يهودية في الضفة الغربية

 10/6/2016، الجمعة

  أكــدت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، بعــد انتهــاء مراســم دفــن عمــر النــايف، أحــد قادتهــا والــذي
 قضــى فــي عمليــة اغتيــال غامضــة فــي مقــر الســفارة الفلســطينية فــي رومانيــا، أنهــا ســترد علــى تلــك

الجريمـة مـن رغم بـالأنه  ،في بيان لها ،وشددت الجبهة المسؤولية عنها. االحتالللت العملية، وحم  
المحـاوالت المسـتميتة مـن بعـض األطـراف إلغـالق قضـية اغتيالـه، إال  من رغمبالالغادرة النكراء، و 

 .69أن قضية رفيقنا النايف ستبقى قضية مفتوحة
 مـن منـاطق مختلفـة  تجريبيـا   صـاروخا   32أطلقـت  ب القسامجيش اإلسرائيلي أن كتائذكرت إذاعة ال

 .70المتوسط األبيضفي قطاع غزة باتجاه البحر 
 فقـدا اللـذين، شـاؤول آرونو  هدار غولـدناإلسرائيلية عن تغيير مكانة الجنديين  دفاعأعلنت وزارة ال 

شــهيد . وبحســب المكانــة الجديــدة فــإن جولــدن هــو "2014 صــيفخــالل العــدوان علــى قطــاع غــزة 
وتعني  مكان دفنه بمكانة أسير ومفقود". وشاؤول بمكانة "شهيد ليس معروفا   ،بمكانة أسير ومفقود"

 .71مكانة أسير ومفقود" أن على الدولة بذل كل ما بوسعها من أجل استعادة الجثتين"
   سـريا   كشفت القناة العبرية الثانيـة أن وحـدة التحقيـق الخاصـة فـي الشـرطة اإلسـرائيلية تجـري تحقيقـا 

وأوضـــحت القنـــاة أن التحقيـــق يجـــري فـــي ســـرية تامـــة بشـــأن  رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهو. ضـــد  
ــم يســمح بنشــرها ــم يــتم  ،قضــايا ل بعــد علــى تفاصــيلها، مشــيرة  إلــى أن مــا يجــري هــو  االطــالعأو ل

 . 72تورط نتنياهو بقضايا جنائية سرية لم يفصح عنها إمكانيةفحص 
 أسـيرا  محـررا ،  57تـزال تعتقـل  امإن قوات االحتالل  كز أسرى فلسطيندة الدراسات في مر قالت وح

 .73"صفقة شاليط"بينهم أسيرة واحدة، من الذين أطلق سراحهم ضمن 
  الفقـر  مـن عمـال قطـاع غـزة يقبعـون تحـت خـط   %70لنقابات عمال فلسطين إن  العامقال االتحاد

. وأوضـح االتحـاد %60صـفوفهم وصـلت إلـى  أن نسبة البطالة فيالنظر إلى  والفقر المدقع، الفتا  
األسـوأ فـي تــاريخ الحركـة العماليــة ُتعــد   2015 سـنةأن  ،فـي تقريــر أصـدره حـول واقــع العمـال ،العـام

 .74ألف عامل في قطاع غزة 213بفلسطين بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 

 إســـرائيلحـــدة زيـــد رعـــد الحســـين: "إن منـــع قـــال المفـــوض العـــام لحقـــوق اإلنســـان التـــابع لألمـــم المت 
: "القرار الذي اتخذته إسرائيل لهالفلسطينيين من دخول إسرائيل عقاب جماعي". وأضاف في بيان 

بفرض طوق أمني وا غالق المناطق بعد عملية إطـالق النـار فـي مدينـة تـل أبيـب، مخـالف للقـانون 
 .75الدولي كونه عقابا  جماعيا  للفلسطينيين كافة"



 2016 يونيو/ حزيران __________________________________________________________

   13       الستشاراتمركز الزيتونة للدراسات وا               

 فـي مسـار تشـريع هـي والية أمريكيـة أقـرت قـوانين وأنظمـة، أو  عشرينتقرير إسرائيلي إن نحو  قال
مــــن المشـــاركة فـــي عطـــاءات المشــــاريع  "إســـرائيل"قـــوانين، تمنـــع بموجبهـــا الشــــركات التـــي تقـــاطع 

االقتصـــادية فـــي تلـــك الواليـــات. وهـــذا ينـــدرل فـــي صـــراع الحركـــة الصـــهيونية ومجموعـــات الضـــغط 
 . 76س"أحركة المقاطعة العالمية إلسرائيل "بي دي  ضد  التابعة لها، 

 11/6/2016، السبت

  مـن بلـدة بيـت عمـره  ،(عامـا   15قوات االحتالل الصهيوني منزل الطفل األسير مراد بـدر ادعـيس )هدمت
، أدت 19/1/2016فـــي  بـــدعوى تنفيـــذه عمليـــة طعـــن ،العقـــاب الجمـــاعي سياســـةضـــمن  جنـــوب الخليـــل؛

 .77وطنلمقتل مست
  حركة حماس إلى عدم وضع شروط  ،عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة ،شهال أبوفيصل دعا

لقــــاءات مرتقبــــة بــــين الحــــركتين إلنهــــاء االنقســــام، منوهــــا  إلــــى أن تكــــرار وضــــع  مســــبقة علــــى أي  
 .78االشتراطات سيفشل لقاءات المصالحة قبل أن تبدأ

 سناد األسر الفقيرة في  ،ة"أطلقت حركة حماس في منطقة جنوب غزة حملة "القلوب الرحيم لدعم وا 
وتســتهدف الحملـة توزيــع  .(مليـون دوالر 1.04 )نحـو شــيكل ماليـين أربعـةرمضـان بقيمــة شـهر 

 .79قسيمة شرائية وألفيألف طرد غذائي،  12
   األول مـن شـهر خـالل األسـبوع  ةفلسطينيالفي عمليات المقاومة  أظهرت معطيات إسرائيلية تصاعدا

ورصــد تقريــر نشــره موقــع "الصــوت  .إســرائيليينأربعــة قتلــى وتســعة مصــابين والتــي خلفــت  رمضــان،
 .80في األسبوع الذي سبقهعملية  ستينعملية، مقارنة مع  مئةاليهودي" العبري، تنفيذ المقاومة ل

 12/6/2016، األحد

  محمـــود عبــاس، خــالل اســـتقباله حــراس المســـجد األقصــى المبـــارك  يةفلســطينالســـلطة الأكــد رئــيس
ن مــن قبــل قــوات االحــتالل، ضــرورة وقــف االنتهاكــات التــي يتعــرض لهــا المســجد األقصــى المبعــدي

علــــى أنــــه خــــط أحمــــر ال يمكــــن الســــكوت أمــــام مــــا يتعــــرض لــــه مــــن اعتــــداءات  المبــــارك، مشــــددا  
 .81وانتهاكات يومية من قبل االحتالل ومستوطنيه

  ــــ الناشــــطينقــــد مت مجموعــــة مــــن ن يحملــــون الجنســــية السياســــيين واالجتمــــاعيين الفلســــطينيين مم 
األمريكية، فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، دعـوى قضـائي ة ضـد  ثلـة مـن األثريـاء األمـريكيين ممـن 

ــخون وجــوده وســلب أراضــي الفلســطينيين، كمــا جــاء فــي الئحــة االتهــام. ،يــدعمون االحــتالل  ويرس 
مت لمبتسي اويرتكز المترافعون في قضي تهم على وثائق ومستندات أعدتها منظمت  .82وكسر الص 
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 13/6/2016، اإلثنين

 فـــي قـــال قـــد  غـــادي آيزنكـــوترئـــيس هيئـــة أركـــان الجـــيش اإلســـرائيلي صـــحيفة هـــآرتس أن  تكشـــف
"إن فــي وقــت ســابق،  )كابينـت( اجتمـاع عقــده المجلــس الــوزاري اإلسـرائيلي المصــغر لشــؤون األمــن
تضم شبانا  تـدور حـولهم شـبهات الجيش اإلسرائيلي يقوم بمحاصرة القرى والبلدات الفلسطينية التي 

إســرائيل، فــي حــين تقــوم األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة فــي الوقــت  التخطــيط لتنفيــذ عمليــات ضــد  
 .83ذاته بحمالت اعتقال داخل هذه القرى وتلك البلدات"

  إطـار سـري يحـيط باالتفاقيـة مـع كـل مـن  أي  مـازن غنـيم وجـود الفلسطينية نفى رئيس سلطة المياه
 واألردن الخاصـة بإنشـاء قنـاة تـربط البحــر األحمـر بـالبحر الميـت )قنـاة البحـرين(، مؤكــدا   "يلإسـرائ"

البحـر الميـت  إنقـاذعن تفاصيلها بشكل كامل أكثر مـن مـرة، وأن الهـدف منهـا هـو  اإلعالن أنه تم  
 .84من الجفاف

 نــه لــن يقبــل إكــود، الليحــزب خــالل اجتمــاع لــوزراء  ،قــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو
للمفاوضـــات مـــع الفلســـطينيين ألن هـــذه المبـــادرة تتضـــمن  كأســـاسبالمبـــادرة العربيـــة للســـالم  مطلقـــا  
بحاجـة  نهاأتفهمت الدول العربية  إذا: نتنياهووقال  .1967حدود  إلىوهو االنسحاب  ،سلبيا   جانبا  

يمكـــن ، وحينهـــا فقـــط "إســـرائيل"هـــا للتغيـــرات التـــي ترا  لتعـــديل مبـــادرة الســـالم العربيـــة فلتعـــدلها وفقـــا  
 . 85بشأنها تحدثال
  لحركــة فــتح ومســؤول ملــف المصــالحة فيهــا عــزام األحمــد علــى رأس  المركزيــةوصــل عضــو اللجنــة

وفد فتحاوي إلى القاهرة، لبحـث ملـف المصـالحة مـع مسـؤولين مصـريين قبـل أن يتجـه إلـى الدوحـة 
 .86المصالحة مع وفد من حركة حماس حيث من المقرر عقد مباحثات جولة جديدة لتفعيل ملف

  لتـرأس اللجنـة السادسـة، وهـي لجنـة قانونيـة، ومـن  "إسـرائيل"انتخبت الجمعية العامة لألمـم المتحـدة
للجمعيــة العامــة. وقــد تقــد مت مجموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى  التابعــةة اللجــان الســت   أهــم

وقـد حصـل المنـدوب الـدائم  يخ المنظمـة الدوليـة.لهذا المنصب، ألول مرة في تـار  "إسرائيل"بترشيح 
 4و ،أصــــوات لممثــــل الســــويد 10لصــــالحه مقابــــل أصــــوات  109، دانــــي دانــــون، علــــى "إسرائيلـ"لــــ

 .87أصوات لممثل إيطاليا 4و ،أصوات لممثلة اليونان

  ألف دوالر( على من يقوم  15نحو ألف شيكل ) 58أقرت لجنة الداخلية في الكنيست فرض غرامة
 .88" العلم اإلسرائيلي، فيما كانت الغرامة السابقة أقل من نصف شيكلتخريبنيس" أو "بـ"تد

  تتجـــه الكنيســـت إلـــى إلغـــاء قـــرار حظـــر زيـــارة أعضـــاء الكنيســـت اليهـــود والعـــرب للمســـجد األقصـــى
 المشـــتركة باســـل غطـــاس أي محاولـــة لـــربط حـــق   العربيـــة المبــارك، فيمـــا رفـــض النائـــب فـــي القائمـــة

 .89وبين السماح ألعضاء الكنيست اليهود باقتحام باحات المسجد ،ول األقصىالنواب العرب بدخ
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 )أكــد تقريــر أعــده معهــد ســتوكهولم ألبحــاث الســالم )ســيبري Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI)،  ،وقـال معهـد  .نوويـا   رأسـا   ثمـانينتمتلـك  "إسـرائيل"ن أومقـره السـويد
من األسلحة النووية الموجودة  %90وتين النوويتين األكبر في العالم تمتلكان نحو ستوكهولم إن الق

فيمــا  ،رأس حربــي نــووي 7,000تمتلــك الواليــات المتحــدة مــا يقــدر بنحــو ، حيــث علــى مســتوى العــالم
 ،وفرنســا ،مـن بريطانيـا وتشـمل الـدول النوويـة السـبع األخـرى كـال   .نوويـا   رأسـا   7,290تمتلـك روسـيا 

 .90وكوريا الشمالية ،"إسرائيل"و ،وباكستان ،والهند ،نوالصي
 (أوتشا)الذي صدر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ،استعرض التقرير السنوي، 

، حيـاة مجـزأة"، األثـر المـدمر النتهاكـات 2015بعنوان "نظرة عامة على الوضـع اإلنسـاني فـي عـام 
وأشـــار  نســـان والقـــانون الـــدولي اإلنســـاني، علـــى الفلســـطينيين.االحـــتالل للقـــانون الـــدولي لحقـــوق اإل

التقريـــر إلـــى أن عـــدد الشـــهداء والجرحـــى فـــي صـــفوف الفلســـطينيين مـــن الضـــفة الغربيـــة بلـــ  أعلـــى 
ن أ جـاء فـي التقريـرو  .2005 سـنةتسـجيل هـذه األعـداد فـي اليهـود والعـرب، مستوى منذ بدأ مكتـب 

2006على منذ األ ، وهيشجرة 11,254 ، بل و اقتلعتأ ،أو ُسرقت ،عدد األشجار التي ُأتلفت
91. 

 اجتماعـــــا ، لمتابعـــــة تطـــــورات القضـــــية  المصـــــري ون العربيـــــة بمجلـــــس النـــــوابؤ عقـــــدت لجنـــــة الشـــــ
ـــد فـــيالفلســـطينية،  ـــداء الـــرئيس عب ـــاح  ضـــوء ن ـــدة لحـــل القضـــية السيســـيالفت ـــرؤى جدي ، وتقديمـــه ل
ة يــأن هنــاك فرصــة حقيق فــياب اإلســرائيلية ووجــه أعضــاء اللجنــة رســالة للقيــادة واألحــز  .الفلســطينية

نمـا ،للسالم للجميع، مشيرين إلى أن غياب السالم ال يهـدد شـعوب الشـرق األوسـط وحـدهم ينـذر  وا 
 .92بصفة خاصة األوروبيواألمن  العالميبخطر مستطير يهدد األمن واالستقرار 

 14/6/2016، الثالثاء

 أنـــا :التلفزيونيـــة شـــبكة معـــا   إدارة الهاســـتقب قـــال رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عبـــاس، خـــالل" 
لتســليم الرئاســة لغيــري  بانتخابــاتوطالبــت وأطالــب  ،2009أنهيــت فتــرة واليتــي الرئاســية فــي العــام 

 ،صـناديق االقتـراع إلـىحركة حماس وباقي التنظيمات للتوجه  أدعوممن يستحقها، وكنت وال أزال 
 .93"فهي التي تقرر من يكون على هذا الكرسي

  حكومة الفلسطينية رامي الحمد ، مـن تـدهور األوضـاع األمنيـة فـي المنطقـة، نتيجـة الحذر رئيس
طالب الحمـد ،، خـالل اسـتقباله المفـوض و  على التصعيد ورفض جهود السالم. "إسرائيل"إصرار 

ل وهـدم المنـاز  ،لوقف سياسـة مصـادرة األراضـي "إسرائيل"األوروبي لسياسة الجوار، بالضغط على 
والمنشآت في المناطق المسـماة ل، ال سـيما الممولـة مـن االتحـاد األوروبـي، وتمكـين الحكومـة مـن 

قامة المشاريع التنموية واالستثمارية ،والبناء بها ،استغالل الموارد الطبيعية في هذه المناطق  .94وا 
  ــــس التشــــريعي ــــب السياســــي للجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين وعضــــو المجل ــــت عضــــو المكت قال

ــدة جــرار إن  المــدخل الحقيقــي لحــل  إشــكالية الــرئيس الفلســطيني المقبــل يكمــن فــي "الفلســطيني خال
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أو التوافق، بعيدا  عن  االنتخاباتالفلسطيني إلى خيار  واالحتكامتفعيل منظ مة التحرير الفلسطينية 
مـع األردن  يرفضـون خيـارات الكونفدرالي ـة الفلسـطينيينوأشـارت جـرار إلـى أن  ."الصراعات الحزبيـة

 .95االحتاللأو ضم  غز ة إلى مصر، ويؤك دون مطالبهم المشروعة بإنهاء 
  ُ2016ينـاير  نـه منـذ كـانون الثـاني/أل من المعطيات التي وفرتها الشرطة والجيش اإلسـرائيلي ستد  ي 

مخـــارط فقـــط خـــالل  5ضـــبط  بينمـــا تـــم   الغربيـــة، مخرطـــة فـــي أراضـــي الضـــفة 13ضـــبط  فقـــط تـــم  
فـي  3و ،في منطقـة الخليـل وقراهـا هامخارط من 10العثور على  تم  قد و الماضية. السنوات الخمس 

 .96قطعة سالح منذ بداية السنة 161ضبط  كما تم   الضفة.
  القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي إن نتائج حـوار الفلسـطينيين  عضوقال

أن األونروا مارست خالل الفترة  جعة"، مؤكدا  ونروا بشأن تقليصات خدماتها "غير مشاألمع وكالة 
 ها".وتنفــيس التحركـــات الشــعبية االحتجاجيــة ضـــد   ،والتضــليل ،والخـــداع ،الماضــية سياســة "الكــذب

 .97عودة االحتجاجات عبد الهاديورجح 
  شمل العائالت الفلسطينية المعـروف  على تمديد سريان منع طلبات لم ِ  اإلسرائيليصادق الكنيست

اعتمـاد قـرار  وقـال الكنيسـت إنـه تـم   إضـافي. عـامنون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" لمدة باسم "قا
14عضوا  مقابل  65التمديد بأغلبية 

98. 
  فــي الكنيســت اإلســرائيلي علــى اإلبقــاء علــى قــرار حظــر دخــول أعضــاء  األخالقيــاتصــوتت لجنــة

 .99كنيست إلى المسجد األقصىال
  أس كيـو" األولى على الجامعات الفلسطينية فـي تصـنيفحازت جامعة بيرزيت على المرتبة QS "

 الجامعـة وتقـدمت ، للعام الثـاني علـى التـوالي.2016لسنة جامعة في المنطقة العربية  100ألفضل 
عــام واحــد فقـــط، ونجحــت فـــي دخــول قائمــة الجامعـــات الخمســين األوائـــل  خـــاللمرتبــة لألمــام  11

، وجامعــة النجــاح المحتلــة فــي مدينــة القــدسالواقعــة ية فيمــا حلــت جامعــة القــدس الفلســطين ،عربيــا  
، 81الجامعـــة اإلســـالمية فـــي غـــزة بالمرتبـــة  حلـــتو جامعـــة،  100ألفضـــل  61بالمرتبـــة  الحكوميـــة،

91وجامعة بيت لحم بالمرتبة 
100. 

  اإلصــدار  –تقريرهـا الــدوري تحــت عنـوان "الوضــع الطــارغ فـي قطــاع غــزة  األونــرواوكالــة أصـدرت
التقرير، وصـل معـدل البطالـة فـي قطـاع غـزة إلـى مسـتويات عاليـة جـدا  كنتيجـة  وحسب ."147رقم 

 .101مباشرة من تكرر الصراعات والقيود المتعاقبة على حركة األفراد والبضائع بفعل الحصار
 افتتح مفوض االتحاد األوروبي للشؤون السياسـية مـع دول الجـوار يوهـانس هـان Johannes Hahn 

المرحلة األولى من محطة التحلية تـوفر "ن إوقال هان  وسط قطاع غزة. محطة لتحلية مياه البحر
ل بنـــاء بـــي مـــو  و وأشـــار، أن االتحـــاد األور  ".آالف متـــر مكعـــب مـــن ميـــاه البحـــر المحـــالة يوميـــا   6

)نحـو  ماليـين يـورو 10ألف فلسطيني، بقيمـة  75المرحلة األولى من المحطة، التي سيستفيد منها 
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 القيمــةبأعلــن أن أوروبــا ســتمول إنشــاء المرحلــة الثانيــة مــن محطــة التحليــة و  .مليــون دوالر( 11.26
 .102من المياه في غزة غير صالحة لالستخدام البشري %95 مشيرا  إلى أن، نفسها
 15/6/2016، األربعاء

  ثـــالثعلـــى إقامــة مبنــى مــن الصــهيونية صــادقت لجنــة التنظــيم والبنــاء فـــي بلديــة القــدس الغربيــة 
 .103قق في بلدة سلوان في شرقي القدس المحتلةش عشرطبقات يضم 

  المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس موســـى أبـــو مـــرزوق إن مـــا قدمتـــه إيـــران مـــن دعـــم  عضـــوقـــال
ال يوازيــه ســقف آخــر، وال  ،المـال مأ ،التــدريب مأ ،ســواء علـى صــعيد اإلمــداد ،للمقاومـة الفلســطينية

إن موقـف إيـران "ضائية األقصى فل تصريح له خالل ،وأضاف أبو مرزوق معظم الدول. هعيتستط
وأكد أن موقـف إيـران  ."محل شكر وتقدير واحترام، وهو موقفنا مع كل من يدعم قضيتنا ومقاومتنا

الـــــداعم والمســـــاند للمقاومـــــة والقضـــــية الفلســـــطينية واضـــــح ومعلـــــوم، خصوصـــــا  أنـــــه معلـــــن وفـــــوق 
 .104الطاولة

  ــدفاعقــررت وزارة ــ ال د إلــى مــا فــوق ســطح األرض، علــى اإلســرائيلية بنــاء جــدار تحــت األرض يمت
 تشــيدها حركــة حمــاس. التــينهــائي" لألنفــاق الهجوميــة  الحــدود اإلســرائيلية مــع قطــاع غــزة، كـــ"حل  

 قفـــو ، دوالر(مليـــون  567.7نحـــو مليـــار شــيكل ) 2.2يد هـــذا الجـــدار بتكلفــة تصـــل إلـــى يتشـــيتم ســو 
 .105أقرتها وزارة الدفاع اإلسرائيلية التي الجديدةالخطة 

 ــــواقالــــت وك ــــة الجئــــين فلســــطينيين جــــدد قتل ــــة األونــــروا إن "ثالث نتيجــــة العنــــف المتواصــــل فــــي  ،ال
 .106"ةسوري

   سيذكرون بفخر وامتنـان يـوم  أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويل أن الفلسطينيين جميعا
وأوضــح البردويــل  يونيــو فــي غــزة باعتبــاره محطـة لوقــف االنقــالب علــى الشــرعية. /مـن حزيــران 14
ولوقــف  ،عــن الــدم الفلســطيني دفاعــا   حمـاس اضــطرت إلــى الحســم العســكري فــي غــزة اضــطرارا   "أن

وأشار البردويل إلى أن "حركة فـتح هـي التـي انقلبـت  قراطية".و الفلتان األمني وحماية التجربة الديم
 ، ورفضـها تسـليم السـلطة وال سـيما الماليـة2006برفضـها االعتـراف بنتـائج انتخابـات  الشرعيةعلى 

واإلعـالم والداخليــة، وعملـت علــى إحــداث مـا ُيعــرف بالفوضـى الخالقــة، مــن خـالل تشــجيع الفلتــان 
  .107من أبناء الشعب الفلسطيني ومنهم أبناء حماس" األبرياءاألمني وقتل 

   وزيـــرة العـــدل اإلســرائيلية إيليـــت شـــاكيدالـــذي طرحتــه  ،اإلســـرائيلي "قــانون اإلرهـــاب" الكنيســـتأقــر، 
 .108"إسرائيل" ضد   "نشاطات إرهابيةـ"العقوبات على الضالعين ب ديويهدف إلى تشد

   فــي مــؤتمر هرتســليا ،هليفــي هرتــزلر رئــيس شــعبة االســتخبارات العســكرية الجنــرال حــذ Herzliya ،
من أن الحرب المقبلة مع "حزب ، لن تكون بسيطة"، وأن "تجارب الجبهة الداخليـة فـي المواجهـة 
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". كمـــــا أن الجـــــيش اإلســـــرائيلي يراجـــــع اســـــتعدادات قواتـــــه النظاميـــــة المقبلـــــة ســـــتكون بالغـــــة الشـــــدة
 .109لحرب لبنان الثالثة تحسبا   ،واالحتياطية ومنظوماته النارية

 المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري جولد إقامـة عالقـات مـع عـدد مـن الـدول العربيـة  أكد
أن الموضـوع الفلسـطيني لـم يعـد  ورأى جولـد ليد.إياها بسيول مياه دافئة تحت الج واصفا   ،المعتدلة

مــن الســعي إلــى إيجــاد  ل م "أننــا فــي ِحــ نــه أضــاف أن ذلــك ال يعنــيأم األولويــات، غيــر ل  يتصــدر ُســ
 .110انطالقة في العملية التفاوضية مع الفلسطينيين"

  قدمـة المسـاعدات العسـكرية الم فـي األمريكـيأقرهـا الكـونجرس  التـيالبيـت األبـيض الزيـادة عارض
أنه قـد يضـطر السـتخدام  ، موضحا  2017 سنةمليون دوالر لميزانية  455تقدر بـ  والتي "،إسرائيلـ"ل

 .111ك أوباماا" من قبل الرئيس بار  veto الفيتو" النقض حق  
 16/6/2016، الخميس

  بــاراك إيهــوددعــا Ehud Barak  إلــى إســقاط رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، خــالل
 .112هرتسلياألقاه في مؤتمر خطاب 

  أكــــد عضــــو اللجنـــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريـــــر أحمــــد مجــــدالني مشـــــاركته فــــي مــــؤتمر هرتســـــليا
وساســة ومفكــرين،  أكــاديميين أمــامكلمــة  إللقــاءوقــال "لــم أتــردد للحظــة عــن المشــاركة  .يســرائيلاإل

ليـه ولـو كـان فـي إب يـذه أنن من يبحث عن السالم العـادل والشـامل يجـب أمن قناعتي ب انطالقا  
ــ ،وقــال آخــر العــالم". الجميــع  أمــام إن" ،ز فيهــا علــى الســالم العــادل والشــاملخــالل كلمتــه التــي رك 

فرصــة تاريخيــة علينــا اســتغاللها واســتثمارها، واســتغالل المتغيــرات التــي تعصــف مــن أجــل الســالم 
 .113والعدل"

 فـي قطـاع غـزة موجـودة فـي كـل ميـدانم القسـام، أن كتائـب القسـا الناطق باسم كتائب ،أعلن أبو عبيدة ،
وكتــب تغريــدة علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي تــويتر يقــول "القســام  عــن الحقــوق الفلســطينية. دفاعــا  

 ."مــن آالم الظلــم والحصــار فــي كــل ميــدان، يــد علــى الزنــاد ويــد تخفــف عــن الشــعب المعطــاء شــيئا  
منــاطق قطــاع غــزة، عــن مشــروع  وجـاءت تصــريحات أبــو عبيــدة بعــد إعــالن كتائــب القسـام فــي كــل

 .114"اإلنارة اىمنة"، الذي يأتي ضمن "حملة النور والوفاء" إلضاءة بيوت الفقراء في القطاع
  إلـى بنــاء  ، خـالل مـؤتمر هرتسـليا،يسـرائيل كـاتسوزيـر المواصـالت واالسـتخبارات اإلسـرائيلي دعـا

ومحطــات تحليــة ميــاه فــي جزيــرة اصــطناعية قبالــة ســواحل قطــاع غــزة، تشــمل بنــاء مينــاء ومطــار 
 .115عن القطاع "إسرائيل"ارتباط  المستقبل، وجسر يتيح تنقل األفراد، وذلك لتعزيز فك  

 أمام مؤتمر هرتسليا، أنه ال يوجد له اإلسرائيلي السابق موشيه يعلون، في مداخلة  دفاعأكد وزير ال
المـــواطنين وحســـب،  وأن رئـــيس الحكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو يخيـــف "،إســـرائيل"تهديـــد وجـــودي علـــى 

 .116"على القيادة في إسرائيل في االنتخابات المقبلة"المنافسة وكرر اإلعالن عن عزمه 
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  مركـز للـدفاع عـن حري ـة التنقـل— مسـلك"–يشـاه"چقالـت جمعيـة— Gisha – Legal Center for 

Freedom of Movement  قطـاع ب كبيـرا   ، فـي تقريـر لهـا: إن الممارسـات اإلسـرائيلية ألحقـت ضـرارا
لـى ارتفـاع نسـب البطالـة فـي  غزة، وهـذاالصيد في قطاع  مـا أدى إلـى تـدهور أوضـاع الصـي ادين وا 

 .117أوساطهم
   هنــري كيســنجر حــل Henry Kissinger، ضــيف شــرف  ،وزيــر خارجيــة الواليــات المتحــدة األســبق

. فـــي علـــى أعمـــال مـــؤتمر هرتســـليا، وقـــال فـــي مداخلتـــه "أنـــا مـــذعور إزاء مســـتقبل إســـرائيل واليهـــود
المدى المنظور إسرائيل هي األقوى في المنطقة، لكنها ستواجه تحديات كبيـرة علـى المـدى البعيـد، 

معها في بعض الجوانب  إلى جانب وجود فرص جديدة مع بعض الدول العربية التي تتعاون حاليا  
 .118الخاصة"

 17/6/2016، الجمعة

  جانــب الفلســطيني بــدأ مباحثــات مــع ال"قــال ســفير فلســطين لــدى األمــم المتحــدة ريــاض منصــور إن
 مصــر لترســيم الحــدود البحريــة لــدولتهم المســتقبلية والمــوارد التــي يمكــن لهــم اســتثمارها فــي البحــر".

أن "المحادثــات تهــدف إلــى إقامــة منطقــة اقتصــادية حصــرية قبالــة ســواحل قطــاع غــزة  وأضــاف منصــور
 .119اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار" في إطار

  لرئيس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني أحمـد بحـر األجهـزة األمنيـة فـي الضـفة الغربيـة  األولائب الندعا
"لوقف مالحقة المقاومين، ووقف التنسيق األمني الذي يضر بمصلحة شعبنا الفلسطيني، والوقوف 

 .120االحتالل" إلى جانب خيار شعبنا ودعم مقاومته ضد  
  ر الفلســطينية، رئــيس بلديــة نــابلس، غســان الشــكعة: إن التنفيذيــة لمنظمــة التحريــ اللجنــةقــال عضــو

حاالت االنفالت األمني الجارية في الضفة الغربية "لم تعد تطـاق" مـن شـرائح المجتمـع الفلسـطيني 
 . 121يوميا  في كل مناطق الضفة وأضاف أن حاالت االنفالت األمني باتت حدثا   بمختلف ألوانه.

  يـق جـابر مـن جنـين، بـدعوى أنـه كـان فـي طريقـه لتنفيـذ من شرطة االحـتالل رف خاصةاعتقلت قوة
رفقة حمده  اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل كما  عملية فدائية، وفقا  لما ذكرت مصادر إسرائيلية.

 .122نمر غرايبة من جنين بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة
 الفلسـطينية أثـ رت،  نتفاضـةنيسـت أن االأظهرت معطيات أعدها مركز المعلومات واألبحاث في الك

ن بشكل غير كبير، على االقتصاد اإلسـرائيلي، الـذي تراجـع فـي مجـاالت السـياحة واالسـتهالك.  وا 
مليون  30  بلنتفاضة جراء اال "إسرائيل"ن الضرر الذي لحق بقطاع السياحة في أمركز ال أوضحو 

، وأن نسبة التراجع 2014 سنةرة نفسها من مع الفت 2015 سنةمعطيات نهاية إذا ما قورنت  ،دوالر
 نـوفمبر/ ويتبين من المعطيـات أنـه فـي شـهر تشـرين الثـاني .%1.5في دخل قطاع السياحة بلغت 

، عنـدما 2015 فـي الفتـرة نفسـها سـنة العـدد، بينما كـان سائحا   219,167 "إسرائيل"، دخل إلى 2014
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 "إســرائيل"دخــل  2014 / ديســمبرنون األول. وفــي كــاســائحا   209,123فــي أوجهــا،  نتفاضــةكانـت اال
2015 سنة في الفترة ذاتها من سائحا   197,230هذا العدد ليبل  وتراجع  ،سائحا   203,449

123. 
  إلــى فرنســا مــا يقــارب  "إســرائيل"بلــ  إجمــالي صــادرات تقنيــات الــدفاع ومعــدات األمــن الــداخلي مــن

مليـون دوالر فـي  355رقم ليصـل إلـى . بينمـا تضـاعف الـ2014 سـنةمليون دوالر أمريكي في  150
2015 سنة

124. 

   هفـي خطابـ ،أكد السفير األردني لدى "إسرائيل" وليد عبيدات، أن السـالم هـو الضـروري، مسـتطردا 
 .125"في مؤتمر "هرتسليا": "نحن في األردن ال نريد حربا  

 أكــد رئــيس الــوزراء التركــي بــن علــي يلــدريم Binali Yıldırım "اســتمرار المحادثــات مــع "إســرائيل، 
 أنه مـن المتوقـع أن يـتم التوصـل إلـى نتيجـة إيجابيـة بخصـوص هـذا األمـر فـي وقـت قريـب. كاشفا  

وتركيـا لـن  ،وقال يلدريم "الدور المحوري في هذا الملف تلعبه قضية رفـع الحصـار عـن قطـاع غـزة
 .126تقبل التنازل عن ذلك"

 18/6/2016، السبت

 ـــل المتحـــدث با فـــتح المســـؤولية عـــن فشـــل لقـــاءات  ســـم حركـــة حمـــاس ســـامي أبـــو زهـــري حركـــةحم 
االتفـاق  من خالل تراجعها عم ا تـم   ،العاصمة القطرية الدوحة فيالمصالحة المنعقدة بين الجانبين 

 واصــلتفــي تصــريحات صــحفية إن "فــتح  ،وقــال أبــو زهــري فــي العديــد مــن الملفــات. عليــه ســابقا  
أصــر ت علــى عــدم االعتــراف بشــرعيتهم، وتراجعهــا عــن االتفــاق علــى تنك رهــا لملــف مــوظفي غــزة، و 
أيضــا  القبــول ببرنــامج اإلجمــاع  فــتحوبحســب أبــو زهــري؛ فقــد رفضــت  تفعيــل المجلــس التشــريعي".

الــوطني المتمثــل فــي وثيقــة الوفــاق الــوطني، فــي حــين تصــر  علــى فــرض برنــامج منظمــة التحريــر 
 .127حماس، لكونه يعترف باالحتالل الفلسطينية، الذي ال يحظى بموافقة حركة

 إن لقـاءات الد وحـة أظهـرت  ،القواسمي، فـي تصـريح صـحفي ةأسامالمتحد ث باسم حركة فتح  قال"
ــراكة السياســية المبنيــة  بشــكل واضــح وجلــي  أن حركــة حمــاس غيــر جــاهزة بعــد للوحــدة الوطنيــة والش 

اس للوحـدة الوطنيـة، يكمـن وأضـاف القواسـمي أن "مفهـوم حمـ على أساس الوطن وليس الجماعة".
ركـة فـتح حاللواء جبريل الرجوب، عضو وفـد  وقال فقط في حل  مشكلتها من الناحية المالية فقط".

واضــــح أنــــه مطلــــوب مــــن إخواننــــا فــــي حمــــاس أن يطــــوروا مــــوقفهم باتجــــاه بنــــاء شــــراكة "للحــــوار، 
نـا فـي حمـاس مـا زالـوا لكـن إخوان"وأضـاف: و ."استراتيجية حقيقية لبناء مستقبل الشـعب الفلسـطيني

 .128"يتحدثون بمنطق الكوتا، فال يوجد مفهوم استراتيجي لدى حركة حماس باتجاه الشراكة
   والتداعيات التي تترتب  األخطارومقاومة االستيطان من  األرضللدفاع عن  الوطنير المكتب حذ

كتلـك  الفلسـطينية،ن المياه، التـي تغـذي القـرى والبلـدات والمـد تسميمعلى فتاوى تجيز للمستوطنين 
رئيس ما يسمى "مجلس حاخامات  ،Shlomo Melmed التي أصدرها الحاخام شلومو ملميد الفتوى
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الحقوقيـة اإلسـرائيلية، حيـث أفـادت  كسـر الصـمت والتي كشفت النقاب عنها منظمة ،المستوطنات"
طينية فـي أنحـاء أن المستوطنين اليهود يعكفون علـى تسـميم ميـاه الشـرب فـي القـرى والبلـدات الفلسـ

 .129الضفة الغربية

  ســة الفلســطينية أن مشــاركة عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية أحمــد ت الرئاذكــر
 .130محمود عباس السلطة مؤتمر هرتسليا جاءت بتكليف من رئيس مجدالني في

 مـين العـام قال ممثل السلطة الفلسطينية لـدى األمـم المتحـدة ريـاض منصـور، فـي رسـالة وجههـا لأل
ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، إن "إسـرائيل مصـممة  ،ورئيس مجلس األمن ،لألمم المتحدة

علــى القيــام بكــل مــا فــي وســعها لجعــل الظــروف المعيشــية الصــعبة بالفعــل للشــعب الفلســطيني ال 
ضــفة الغربيــة، عــن منــاطق واســعة فــي ال وأشــار إلــى قيــام االحــتالل بقطــع إمــدادات الميــاه عمــدا   تطــاق".

 .131حصل عليها الفلسطينيونسفر ألف تصريح  80االحتالل ألكثر من  لى إلغاءا  و 
 19/6/2016، األحد

  أقرت الحكومة اإلسرائيلية، خطة جديدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ تـدمير عشـرات اىالف مـن بيـوت
ات لجـان وتـنص الخطـة علـى نقـل صـالحي ، بزعم ما يسمى "البناء غيـر المـرخص".48فلسطينيي 

أوامـر الهـدم والتـدمير،  إصـدارالمجالس البلدية والقروية العربية، لغرض  إلى إقليميةتخطيط وبناء 
كمـا تـنص الخطــة  الحكومـة لهــذا الغـرض. أقامتهـاعمـل وحـدة الشــرطة الخاصـة، التـي  إلـى إضـافة

م التطبيـق ترصـد فـي العـا إضـافيةمليـون دوالر  1.3 إلى إضافة، ماليين دوالر سنويا   6على رصد 
 .132األول، لغرض تنفيذ التدمير

 مــن المــنح الدراســية  %10تخصــيص  صــبري صــيدم الفلســطيني قــرر وزيــر التربيــة والتعلــيم العــالي
 .133السنوية للطلبة من سكان مدينة القدس

  الجئـا  فلسـطينيا   17أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمـل مـن أجـل فلسـطينيي سـورية أن
األجهزة األمنيـة السـورية تواصـل وذكرت المجموعة أن  .2016 سنةيب منذ بداية قضوا تحت التعذ

 .134الجئا  فلسطينيا  في سجونها 1,068تكتمها على مصير أكثر من 

  أسـيرا  مـن أسـرى  سـتينت محاميـة نـادي األسـير إثـر زيارتهـا لسـجني مجـدو وجلبـوع، أن ذكر
إسـنادا  لألسـير بـالل  ،عن الطعام الجبهة الشعبية في سجن مجدو يخوضون إضرابا  مفتوحا  

 .135كايد ورفضا  لقرار سلطات االحتالل بتحويله إلى االعتقال اإلداري
 زيــد، إن مــا أثيــر فــي وســائل إعــالم محليــة  قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة المصــرية أحمــد أبــو

ريـة بـين البلـدين وغربية، عن مفاوضات تجريها القاهرة مـع السـلطة الفلسـطينية لترسـيم الحـدود البح
 .136"عار عن الصحة"
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 قــال خــالص موتلــو Khales Mutlu حيــاء الميــراث العثمــاني فــي ، المســؤول فــي جمعيــة حمايــة وا 
 قديما   منزال   70وأكثر من  ،تاريخيا   مسجدا   45القدس وجوارها )ميراثنا( التركية، إن الجمعية رممت 

آالف منــزل قــديم يحتــال  أربعــةن هنــاك أ ووأضــاف موتلــ فــي مدينــة القــدس واألراضــي الفلســطينية.
 مـن رغمبـالإلـى أن أصـحاب تلـك المنـازل رفضـوا بيعهـا  للصيانة فـي البلـدة القديمـة بالقـدس، مشـيرا  

 . 137: "تريد إسرائيل تطهير القدس من المسلمين"عرض أثمان باهظة عليهم لقاء ذلك، مضيفا  
   لصــالح  (مليــون دوالر 18.5)نحــو  مليــون شــيكل 72صــادقت الحكومــة اإلســرائيلية علــى نقــل مبلــ

وتـــرميم مبـــاني  ،وسيشـــمل المبلـــ  دعـــم بـــرامج للســـلطات المحليـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة. عمراتالمســـت
وبنــــاء فنـــــادق وغيرهــــا مـــــن المشــــاريع لتشـــــجيع الســــياحة، وأخـــــرى مــــن أجـــــل دعـــــم  ،عامــــة قديمـــــة

 .138واقتصاديا   المستوطنين أمنيا  
 20/6/2016، اإلثنين

 ســنة األوروبــي المبــادرة الفرنســية لعقــد مــؤتمر دولــي للســالم قبــل نهايــة  االتحــاد تبنــى وزراء خارجيــة
الطـــرفين الفلســـطيني واإلســـرائيليين  اجتمـــاعهمالخارجيـــة األوروبيـــين فـــي ختـــام  وزراءووعـــد  .2016

 .139ل التوصل إلى اتفاق نهائيافي ح ،وسياسية وأمنية اقتصادية ،بحوافز كبيرة جدا  
 لســــجالت وكالــــة األونــــروا فقــــد بلــــ  عــــدد الالجئــــين  نــــه اســــتنادا  أركــــزي أعلــــن جهــــاز اإلحصــــاء الم

أن نسـبة  اإلحصـاءوأوضـح  الجـه. ماليـين 5.6نحـو  1/1/2015فـي الفلسطينيين المسـجلين لـديها 
، مـــن مجمـــل الســـكان المقيمـــين، %41.6بلغـــت  يةفلســطينأراضـــي الســـلطة الالســكان الالجئـــين فـــي 
مـن السـكان فـي الضـفة الغربيـة هـم الجئـون، فـي حــين  %26.3و ،2015 سـنةوذلـك حسـب بيانـات 

 .140%67.7بلغت نسبة الالجئين في قطاع غزة 
 3,263فــي يــوم الالجــه العــالمي، أنهــا وثقــت  ،أعلنــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية 

معــتقال  فــي  1,077الجئــا  فلســطينيا  قضــوا خــالل الحــرب الــدائرة فــي ســورية، كمــا وثقــت المجموعــة 
قضـوا  الجئـا   1,081المجموعـة أن  إحصـائياتأشارت  حيثمفقودا .  285النظام السوري، وسجون 

مــنهم قضــوا تحــت التعــذيب  447الجئــا  بســبب االشــتباكات، و 719وإثــر تعــرض منــازلهم للقصــف، 
الجئــا   187الجئـا  آخــرين قضـوا برصـاص قنـاص، فيمـا قضـى  293سـجون النظـام السـوري، وأن  داخـل

اإلعـــدام كقضـــى مـــن تبقـــى مـــنهم ألســـباب متعـــددة و ، شـــدد علـــى مخـــيم اليرمـــوكبســـبب الحصـــار الم
 .141وغيرها من األسبابالميداني، والتفجيرات، والخطف، 

 المتحـــدث الرســـمي باســـم ألويـــة الناصـــر صـــالح الـــدين الجنـــاح المســـلح للجـــان  ،تعهـــد أبـــو عطايـــا
منتي علـى حــدود قطـاع غــزة، اإلســ الجـدارباســتهداف أي  طـواقم إســرائيلية سـتقوم بإنشــاء  ،المقاومـة

 .142تنفيذا  لمخطط وزارة الدفاع اإلسرائيلية التي تهدف به تدمير أنفاق المقاومة على الحدود
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  زعمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أنها تمكنت من إحباط "تهريب" مالبس عسـكرية بحريـة كانـت
هـذه المالبـس للقطـاع؛ حركـة حمـاس بمحاولـة إدخـال  االحـتاللواتهـم  في طريقهـا إلـى قطـاع غـزة.

البحريــة التابعــة لكتائــب القســام، بحســب  Commandos بغــرض اســتخدامها مــن قــوات الكومانــدوز
 .143اإلسرائيلي i24أو  24 يآموقع 

  في الكنيست اشتراط الحكومة اإلسرائيلية تحويل ميزانيات للسلطات المحلية  العربيةرفضت القائمة
بـــــ"غير  "إســــرائيل"واســــع للبيــــوت العربيــــة التــــي تصــــفها العربيــــة وحــــل  أزمــــة الســــكن، مقابــــل هــــدم 

عــد ن هــذا القــرار اإلســرائيلي يُ إ ،وقالــت القائمــة العربيــة المشــتركة، فــي تصــريح مكتــوب المرخ صــة".
ســيما وأنــه يفتقــر ألي شــرعية قانونيــة ودســتورية،  "وســيلة إضــافية لتــرويض المــواطنين العــرب، ال

 .144الديمقراطية والقضائية" ويشكل عقابا  جماعيا  يناقض المبادغ
  المعســكر الصــهيوني  رئــيسكشــفت القنــاة العاشــرة اإلســرائيلية النقــاب عــن وثيقــة ســرية تبلــورت بــين

فـي آذار/ اإلسـرائيلي  الكنيسـت قبيـل انتخابـات ،اسحق هرتسوغ والرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس
 ســب الوثيقـة فــإن حـائط البــراقوبح القضـايا الجوهريــة فـي الحــل النهـائي. حــول سـبل حــل  ، 2015مـارس 

وفـي قضـية الحـدود وافـق هرتسـوغ  ، فيما سيتم تعويض الالجئين الفلسـطينيين."إسرائيل"سيبقى بيد 
مــن المســاحة التــي احتلــت فــي حزيــران  %100علــى نقــل الســيطرة علــى األرض الفلســطينية بنســبة 

. وبخصـــ %4اســـتبدال  ، ولكـــن يـــتم  1967 وص القـــدس، وافـــق منهـــا فـــي إطـــار صـــفقة تبـــادل أراضم
مــن األحيــاء العربيــة فــي شــرقي القــدس لتغــدو عاصــمة الدولــة  "إســرائيل"هرتســوغ علــى أن تنســحب 

الفلسطينية، على أن تبقى القدس، غربيها وشرقيها، مدينة موحدة يشرف على إدارتها مجلس بلدي 
دارتــه قــوة واحــد للعاصــمتين. وتقضــي الوثيقــة بأنــه فــي مــا يتعلــق بــالحرم القدســي فستشــرف علــى إ

 .145متعددة الجنسيات، ولكن يبقى حائط البراق تحت السيادة اإلسرائيلية
  نحــو تخفــيض أو إلغــاء  الوكالــةونــروا ســامي مشعشــع بتوجــه األأقــر  المتحــدث الرســمي باســم وكالــة

 .146إلى لبنان ةبدل اإليواء للنازحين الفلسطينيين من سوري
  بـي دي اقب المترتبة على استمرار نشاطات حركـة فلين من العو يحذر الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ر

ــــى مقاطعــــة  أس ــــدعو إل قــــال مصــــطفى و  ، بحســــب اإلذاعــــة اإلســــرائيلية العامــــة."إســــرائيل"التــــي ت
أمين عام المبادرة الفلسـطينية، فـي تعليقـه علـى تصـريح رفلـين، إن "حجـم التـأثير وصـل  ،البرغوثي

، إضافة [2015] مليار دوالر العام الماضي 31إلى ضرر اقتصادي قيمته المباشرة وغير المباشرة 
إلـــى أننـــا نجحنـــا فـــي خفـــض انتشـــار البضـــائع اإلســـرائيلية فـــي الســـوق الفلســـطينية إلـــى أكثـــر مـــن 

60%"147. 
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 21/6/2016، الثالثاء

 محمود رأفت بدران من قرية بيت عـور التحتـا  الفلسطيني بدم بارد، الفتى ،قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي
أثناء عودتهم إلى قريتهم مـن في عليهم،  ، بينما أصيب أربعة آخرون جراء إطالق النارغرب رام ،

بداية زعم جيش االحتالل أن عملية إطالق النـار جـرت إثـر تعـرض في ال بلدة بيت سيرا المجاورة.
اســـتهداف  أنــه تــم   مركبــات إســرائيلية للرشــق بالحجــارة والزجاجــات الحارقـــة، قبــل أن يعتــرف الحقــا  

 .148هيد ورفاقه عن طريق "الخطأ"الش
 االنتخابات المحليـة فـي  إجراءحسين األعرل إن قرار الحكومة  الفلسطيني قال وزير الحكم المحلي

 مجلــس بلــدي، 142هيئــة محليــة، منهــا  414دمــاء جديــدة فــي إدارة  وضــخ   تجديــدا   وجدســيُ  8/10/2016
في يوم واحد في كافـة الهيئـات  يجر ستلـ"وفا" أن االنتخابات  األعرلوأوضح  مجلس قروي. 272و

اعتمـاده  وفـق النظـام االنتخـابي الـذي تـم   ،غـزة، والضـفة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس قطـاعالمحلية في 
 .149في الدورة السابقة، مع قيام لجنة االنتخابات المركزية باإلشراف على إجرائها

  ي تقريـر نشـره موقـع نيـوز وان ، فـآفـي ديختـرقال رئـيس لجنـة الشـؤون الخارجيـة والـدفاع بالكنيسـت
News One  وطــن، خــالل تنظــيم مــؤتمر بشــأن قــوانين الحــرب والوضــع الحــالي فــي موقــع وترجمــه

إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سـبب اسـتقرار مصـر خـالل الفتـرة  ،منطقة الشرق األوسط
ر تبــدو مســتقرة، ا تــزال تتغيــر، لكــن مصــمــوأوضــح ديختــر أنــه يمكــن اعتبــار أن األمــور  الراهنــة.

 .150بفضل وجود رجل واحد هو الرئيس السيسي

 22/6/2016، األربعاء

  السياسي لحركة حماس خالـد مشـعل إن هنـاك مخططـات إقليميـة تسـتهدف غـزة  المكتبقال رئيس
شــعب الولــيس وفــق مصــالح  ،مقاســات إقليميــة وفــقورام ،، لمحاولــة صــياغة المشــهد الفلســطيني 

فـي العاصـمة القطريـة الدوحـة، علـى أن  عقـدخالل لقاء مع اإلعالميين  وشدد مشعل، الفلسطيني.
حماس لن تسمح ألي كان أن يعبث بالشأن الداخلي الفلسطيني، مشيرا  إلى القواسم المشـتركة بـين 
ـــالحوار  ـــنهم، ونعالجهـــا ب ـــا وبي ـــات بينن ـــاك فـــي ذات الوقـــت خالفـــات وتباين الحركـــة وفـــتح، "لكـــن هن

ــة بالحســنى". التأكيــد علــى سياســة حمــاس الثابتــة فــي عــدم التــدخل فــي  مشــعلجــدد  كمــا والمجادل
  .151شأن آخر" وال أي   ة،وال سوري ،ولم نتدخل في مصر... شؤون الدول، "

  محمــود عبــاس، فــي مــؤتمر صــحفي مشــترك عقــب مباحثاتــه مــع  الســلطة الفلســطينيةجــدد رئــيس
التأكيــد ، فــي بروكســل كا مــوغيرينيالممثــل األعلــى للسياســة الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي فيــديري
 .152على دعم القيادة الفلسطينية للجهود الفرنسية إلحالل السالم

  جــيش اإلســرائيلي إطــالق صــافرات إنــذار للكشــف عــن حــاالت التســلل القــررت الجبهــة الداخليــة فــي
اإلنـــذار الجديـــد ســـيكون مثـــيال   .1948 ســـنةعبـــر األنفـــاق فـــي قطـــاع غـــزة تجـــاه األراضـــي المحتلـــة 
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نظيره الخاص بالتحذير مـن القـذائف الصـاروخية، إل  أنـه سـيكون مصـحوبا  برسـالة نصـي ة ترسـلها ب
 .153الجهات األمنية إلى اإلسرائيليين، على هواتفهم الجوالة الخاصة

   فــي لقــاء أجــراه معــه موقــع القنــاة ، ر وزيــر المواصــالت واالســتخبارات اإلســرائيلي يســرائيل كــاتسحــذ
غبة رفض خطته الرامية إلى إنشـاء جزيـرة صـناعية قبالـة قطـاع غـزة لتشـكل من م ،العبرية السابعة

ميناء  مستقبليا  له
154. 

   2  يننـــنتالي – 35أف طـــائرة  ةاإلســـرائيلي دفاعالـــ ةر ام وز تســـل F-35 Lightning II  األولـــى ضـــمن
ث ، وذلك خالل مراسـم فـي بـورت وور "إسرائيل"مجموعة طائرات حربية من هذا الطراز، ستتسلمها 

واضــح ومعــروف لنــا ولجيراننــا أن "ليبرمــان دور جــأفي دفاعوزيــر الــفــي شــمال واليــة تكســاس. وقــال 
 .155عزز قدراتنا العسكرية لفترة طويلة مقبلة"تو  ،حدث ردعا  تس 35أف طائرة 

 القــدس ممــن يعيشــون شــرقي ذكــرت صــحيفة هــآرتس أن هنــاك قفــزة فــي عــدد الســكان الفلســطينيين ب
 The Jerusalem Institute for Israel عهد القدس للدراسات اإلسرائيليةم وبحسب الفقر. تحت خط  

Studies والتــي وصــلت حينهــا إلــى ، 2014 ســنةآخــر إحصــائية فــي  فــي %8، فــإن النســبة ارتفعــت
 2006 فـي سـنة الفقـر . مشيرة  إلى أن نسبة عـدد السـكان تحـت خـط  2013 سنةفي  %76، مقابل 82%

 اجتماعيـا   فقـط مـن األسـر الفقيـرة بالقـدس تتلقـى دعمـا   %7ى أن إلـ وأشارت الصحيفة .%66بلغت 
في  %86.6شرقي القدس  في بل  معدل الفقر بين األطفالو  من اليهود. %10من الحكومة مقابل 

2014 سنة
156. 

  معلقــا  علــى ســير المفاوضــات مــع "إســرائيل" لتطبيــع مولــود جــاويش أوغلــوالتركــي  الخارجيــةقــال وزيــر ،
بلـــدين، إن بـــالده تواصـــل لقاءاتهـــا بهـــدف تنفيـــذ شـــرطيها المتبقيـــين مـــن أجـــل تطبيــــع العالقـــات بـــين ال

"ال أعتقـــد أن هنـــاك جـــاويش أوغلـــو وأضـــاف  العالقــات مـــع تـــل أبيـــب، وستســـتمر خـــالل الفتـــرة المقبلـــة.
مشـــكلة بخصـــوص حمـــاس، فـــنحن منـــذ البدايـــة اتصـــاالتنا بحمـــاس علنيـــة، وتوصـــياتنا لزعمـــاء حمـــاس 

: "إن إسرائيل اليوم أيضا  تعترف أنـه ال يمكـن إقامـة سـالم دائـم جاويش أوغلو قالو . "ليست خفية أيضا  
من دون حماس، وكل من هـو مهـتم بهـذا الموضـوع يتقبـل هـذه الفكـرة، ولـذلك ستتواصـل اتصـاالتنا مـع 

 .157ولذلك فال يوجد شرط اسمه حماس، من أجل تطبيع العالقات مع إسرائيل، ولن يكون" ...حماس

 لقاهرة الفلسطينية فاطمة الجزار التي لقبت بـ"خنساء فلسطين" إثر استشـهاد خمسـة مـن توفيت في ا
ـــد االحـــتالل اإلســـرائيلي ـــى ي ـــين مـــن أزوال بناتهـــا ، كمـــا أبنائهـــا عل ـــة مـــن أحفادهـــا واثن قـــدمت ثالث

 .158شهداء
 23/6/2016، الخميس

  والبقاء على أرضنا، محمود عباس: "إننا عقدنا العزم على الصمود الفلسطينية السلطةرئيس قال ،
والعمــل علـــى الخـــالص مـــن االحـــتالل اإلســرائيلي، بـــالطرق السياســـية والدبلوماســـية والســـلمية، وقـــد 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 26 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

لــن نسـمح ألحـد بــأن يزيـل وجودنــا "وأضـاف:  قطعنـا شـوطا  كبيــرا ، ونجحنـا علـى المســتوى الـدولي".
إننا "وروبي في بروكسل: مخاطبا  البرلمان األ عباسوأضاف  ."من على أرضنا، وال نريد إزالة أحد

قامــة دولــة فلســطين وفــق حــدود الرابــع مــن حزيــران  مــع حــل   ، وتكــون عاصــمتها 1967الــدولتين، وا 
القدس الشـرقية، وال نمـانع مـن التبادليـة الطفيفـة والمحـدودة بالقيمـة والمثـل، وأن تـتم معالجـة قضـية 

 .159للسالم"، كما نصت على ذلك المبادرة العربية 194الالجئين وفق القرار 
   الســـلطة  علـــى خطـــاب رئـــيس فيـــه أصـــدر مكتـــب رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو بيانـــا  رد

"أبو مازن أظهر في بروكسل وجهه الحقيقي. من : قال فيه ،أمام مجلس االتحاد األوروبي الفلسطينية
يــرول لفريــة دم أمــام يــرفض االلتقــاء بــرئيس الدولــة وبــرئيس الــوزراء نتنيــاهو لمفاوضــات مباشــرة ومــن 

إســرائيل وأضــاف البيــان، أن " ."البرلمــان األوروبــي، يكــذب عنــدما هــو يــزعم بــأن يــده ممــدودة للســالم
تنتظــر اليــوم حــين يتوقــف أبــو مــازن عــن تــرويج األكاذيــب وممارســة التحــريض. لغايــة ذلــك الحــين، 

عمليــــات  شــــن  ستواصــــل إســــرائيل الــــدفاع عــــن نفســــها مــــن التحــــريض الفلســــطيني الــــذي يــــؤدي إلــــى 
 .160إرهابية"

  ـــدى األمـــم المتحـــدة الســـفير ريـــاض منصـــور ثـــالث رســـائل ـــة فلســـطين ل ـــدائم لدول بعـــث المراقـــب ال
كــل مــن األمــين العــام لألمــم المتحــدة ورئــيس مجلــس األمــن ورئــيس الجمعيــة العامــة  إلــىمتطابقــة 

 وخــص   ي.حــول تزايــد عــدد القتلــى والجرحــى فــي صــفوف أبنــاء الشــعب الفلســطين ،لألمــم المتحــدة
المســـتمرة للقـــانون الـــدولي والقـــانون  "إســـرائيل"برســـائله مـــا يتعـــرض لـــه األطفـــال، نتيجـــة النتهاكـــات 

 .161يةفلسطينال أراضي السلطةاإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في جميع أنحاء 
 بــر نظــام الــربط المركزيــة فــي المقــر العــام بمدينــة البيــرة وع الفلســطينية اجتمعــت لجنــة االنتخابــات

التلفزيوني مـع أعضـائها فـي مدينـة غـزة، فـي ضـوء قـرار مجلـس الـوزراء إجـراء االنتخابـات المحليـة 
ـــــي  ـــــة .8/10/2016ف ـــــرت اللجن ـــــانوني لمراحـــــل العمليـــــة  ،وأق فـــــي اجتماعهـــــا، الجـــــدول الزمنـــــي الق

الفتــرة  فــياالنتخابيــة، حيــث ســتبدأ العمليــة بمرحلــة التســجيل والنشــر واالعتــراض لمــدة خمســة أيــام 
. 27/8/2016–18، بينمـــا ســـيتم فـــتح بـــاب الترشـــح لمـــدة عشـــرة أيـــام خـــالل الفتـــرة 27/7/2016–23

، حيــــــث يكــــــون االقتــــــراع فــــــي 6/10/2016ولغايــــــة  24/9/2016 فــــــيوســــــتبدأ الدعايــــــة االنتخابيــــــة 
 .162، وا عالن النتائج األولية مساء اليوم التالي ليوم االقتراع8/10/2016
 بالتعـاون مـع السـفارات اإلسـرائيلية، عـن أن  اإلسـرائيليةطة السـكان والهجـرة كشف تقرير، أعدته سـل

إسرائيليين تنازلوا عن جنسيتهم من أجل الحصول على جنسـيات دول أجنبيـة هـاجروا إليهـا  8,308
ــــات  .2015–2003فتــــرة خــــالل ال الف ىكمــــا ذكــــر التقريــــر أن الســــلطات اإلســــرائيلية رفضــــت طلب
ــذين تنــازلوا عــن جنســيتهم، وبلــ   2015 ســنة تســجلو  آخــرين.  749أكبــر عــدد مــن اإلســرائيليين ال
2014 سنةفي  635، و2003 سنةفي  470، بينما بل  العدد إسرائيليا  

163 . 



 2016 يونيو/ حزيران __________________________________________________________

   27       الستشاراتمركز الزيتونة للدراسات وا               

 24/6/2016، الجمعة

 برصــاص الجــيش  ،جنــوب الضــفة الغربيــة ،ة كريــات أربــععمر استشــهدت فلســطينية عنــد مــدخل مســت
 .164دا  سيارة أخرى، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين بجروحاإلسرائيلي، بعد أن صدمت بسيارتها عم

 بعـد أن تبـين أن األنبـاء التـي تناولـت صادر عن رئاسـة السـلطة الفلسـطينية جاء في بيان رسمي" :
التصـــريحات المزعومـــة عـــن الحاخـــام حـــول تســـميم آبـــار الميـــاه الفلســـطينية التـــي تناقلتهـــا وكـــاالت 

واســـتنادا  إلـــى احترامـــه العميـــق لجميـــع  ،محمـــود عبـــاس األنبـــاء عاريـــة عـــن الصـــحة، فـــإن الـــرئيس
الديانات بما فيها الديانة اليهودية، فإنه يؤكد أنه لم يقصد اإلساءة لليهوديـة أو أبنـاء الديانـة اليهـود 
بشكل عـام، ولكنـه يـدين فـي الوقـت ذاتـه الممارسـات واإلجـراءات غيـر الشـرعية لسـلطات االحـتالل 

 .165حقوقه" ه وضد  سطيني، بما فيها التحريض ضد  الشعب الفل ومستوطنيها ضد  
  المياه الجارية إلى عشـرات القـرى والبلـدات شـمال الضـفة منـذ بدايـة  اإلسرائيليةقل صت شركة المياه

شــهر رمضــان الكــريم بحجــة وجــود نقــص فــي إنتاجهــا مــن الميــاه، مــا اضــطر غالبيــة أهــالي هــذه 
وقــال رئــيس ســلطة الميــاه الفلســطينية مــازن  قلــة.البلــدات والقــرى إلــى شــراء الميــاه مــن صــهاريج متن

 .166%70–40غنيم إن التقليصات تتراوح بين 
 األونــروا وجــود أي مخطــط لتقلــيص خــدماتها لوكالــة المستشــار اإلعالمــي  ،عــدنان أبــو حســنة ىنفــ

المقدمــة لالجئـــين الفلســـطينيين القـــاطنين فـــي قطـــاع غــزة، وتوقـــع أن تصـــل نســـبة الحاصـــلين علـــى 
تفاقم البطالة والفقر بشكل كبير، لكنه  ية من هؤالء إلى نحو مليون الجه، في ظل  مساعدات غذائ

 .167هاوالتي تهدد مستقبل خدمات الوكالة حذر من استمرار األزمة المالية الخانقة التي تعانيها
 هـآرتس أن عشـرات ماليـين الشـواكل تنقـل إلـى المسـتعمرات والبـؤر صـحيفة كشف تحقيق صحفي ل

 ،التحقيـق جهات "وهمية" في األرجنتين ودول أمريكية جنوبية، والواليـات المتحـدة. االستيطانية من
وثمانيـة شـهور، ُيظهـر أن هـذه األمـوال التـي تنقـل ُتعـد مخالفـة  سـنةالذي استمر العمـل عليـه نحـو 

ن فـي و رجال أعمال يهود من أصول أرجنتينية وأمريكية وغيرهم متورطوذكر التحقيق أن  للقوانين.
تلــك األمــوال لــم تــدخل ضــمن نطــاق الــدعم الرســمي، وأن مؤسســات . وأشــار إلــى أن قضــيةهــذه ال

تعمـــل فـــي "إســـرائيل" لتعزيـــز البنـــاء فـــي المســـتعمرات، تـــوفر نقـــل تلـــك األمـــوال مـــن خـــالل شـــركات 
 .168استثمارية تعود لرجال األعمال بدعم من جهات سياسية في البالد

 25/6/2016، السبت

  ســطينية إن "الحكومــة اإلســرائيلية اليمينيــة المتطرفــة قــررت تنفيــذ مشــاريع الفل التحريــرقالــت منظمــة
اســتيطانية جديــدة فــي الضــفة الغربيــة، بخاصــة القــدس المحتلــة، غــداة تخصــيص الميزانيــات الماليــة 

وأشــار تقريــر صــدر عــن "المكتــب  لقيــام الدولــة الفلســطينية المنشــودة". إمكانيــةالضــخمة، لمنــع أي 
ألــف فلســطيني مــن تخــوم مدينــة القــدس المحتلــة،  200يقضــي "بطــرد  نحــو الــوطني" إن المخطــط 
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، وفصـــل %80وســحب الهويــات الزرقـــاء مــن المقدســيين، وزيـــادة نســبة المســتوطنين بالمدينـــة إلــى 
 .169القرى الفلسطينية عن المدينة المحتلة"

 لعالقات أكدت حركة حماس للقيادة التركية على مطالب الشعب الفلسطيني في مفاوضات تطبيع ا
فـي بيـان لهـا، إن "رئـيس المكتـب السياسـي خالـد مشـعل  ،وقالت الحركة بين أنقرة ودولة االحتالل.

وعـــددا  مـــن األعضـــاء، أجـــروا خـــالل اليـــومين الماضـــيين زيـــارة إلـــى تركيـــا، وقـــد أكـــد وفـــد الحركـــة 
ولين األتــــراك علــــى مطالــــب شــــعبنا وخاصــــة رفــــع الحصــــار، وتمنــــى أن تــــنجح تركيــــا بهــــذا ؤ للمســــ

 .170لشأن"ا
  شـرعت منـذ أيـام بأعمـال البنـاء فـي جـدار  سـرائيليةاإل الدفاعوزارة  إنقالت القناة الثانية اإلسرائيلية

ن منطقــة بئــر عــأمنــي جنــوب محافظــة الخليــل، وهــي المنطقــة التــي تفصــل جنــوب الضــفة الغربيــة 
، فـي حـين ذكـرت وأشارت القناة إلى أن التكلفة النهائيـة للجـدار غيـر معروفـة حتـى اللحظـة السبع.

 .171لكمصادر بجيش االحتالل أن تكلفة الجدار ستصل إلى ماليين الشوا
 فـــي تـــل أبيـــب ديفيـــد كـــوراي البريطـــانيالســـفير  قـــال David Quarrey ن بـــالده "ســـتظ ل صـــديقة إ

أوضـــح و  إلســـرائيل وســـتقف إلـــى جانبهـــا، حتـــى بعـــد خروجهـــا )بريطانيـــا( مـــن االتحـــاد األوروبـــي".
"عالقـــات إســـرائيل مـــع االتحـــاد فـــي المســـتقبل يجـــب أن يـــتم تحديـــدها دون  الســـفير البريطـــاني أن

 .172بريطانيا التي لعبت دور الوسيط"
 26/6/2016، األحد

 قتحمــــت قـــــوات االحـــــتالل اإلســــرائيلي المســـــجد األقصـــــى وأطلقـــــت قنابــــل الغـــــاز المســـــيلة للـــــدموع ا
ة مـنهم، واعتقـال والرصاص المطاطي واعتـدت بالضـرب علـى المصـلين، مـا أدى إلـى إصـابة سـبع

وقالــت الفصــائل المنضــوية تحــت لــواء  ،قتحــامالنــددت فصــائل فلســطينية باو  .أربعــة مــن المعتكفــين
 علــى"جريمــة اقتحــام األقصــى، واالعتــداء  :تجمــع "القــوى الوطنيــة واإلســالمية"، فــي بيــان أصــدرته

سؤولية الكاملة يتحمل االحتالل الم ،المصلين من قبل قوات االحتالل والمستوطنين تصعيد خطير
تجـرؤ االحـتالل الخطيـر علـى "إن  ،النـاطق باسـم حركـة حمـاس، قال فـوزي برهـومو  عن تداعياته".

واالســتهداف المــزدول النتفاضــة  ،حرمــة شــعبنا ومقدســاته، شــجعه عليهــا اســتمرار التنســيق األمنــي
ية المزريـة التـي والحالـة العربيـة واإلسـالم ،األقصـى المسجدوقمع المقاومة والمدافعين عن  ،القدس

عــــــن القضــــــية الفلســــــطينية والتمــــــاهي مــــــع العــــــدو  وصــــــلت إليهــــــا، وتخلــــــي الكثيــــــر مــــــنهم رســــــميا  
 .173"اإلسرائيلي

  دعــا رئــيس كتلــة حركــة فــتح البرلمانيــة، وعضــو لجنتهــا المركزيــة، عــزام األحمــد إلــى توســيع دائــرة
حتــى يـــتم  "إســرائيل"م مـــع توقيـــع اتفــاق ســال أنـــه لــن يــتم   المقاومــة الشــعبية نصـــرة  لألســرى، مؤكــدا  

طالق سراح جميع األسرى  .174تبييض السجون وا 
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   لتفعيـل تعـديالت كمبـاال فلسـطين انضـمام صك   وزارة الخارجية الفلسطينيةعت وق Kampala  لنظـام
ــل  International Criminal Court (ICC)رومــا  المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــذي ُيفع 

جانـب اختصاصـاتها علـى  إلـىة الدوليـة ليسـري علـى جريمـة العـدوان، اختصاص المحكمة الجنائيـ
 .175األخرىالجرائم 

 مـــأمون أبـــو شـــهال إن إجمـــالي مســـتحقات العمـــال الفلســـطينيين التـــي  الفلســـطيني قـــال وزيـــر العمـــل
 دون الفوائــد. مليــار دوالر( 7.95)نحــو  مليــار شــيكل 31تبلــ   1970 ســنةمنــذ  "إســرائيل"تحتجزهــا 
هذه مستحقات متراكمة ألكثر من ثالثة ماليين عامـل فلسـطيني مـن الضـفة  أنال شه أبووأضاف 

1970 سنةمنذ  األخضرتعاقبوا على العمل داخل الخط  ،الغربية وقطاع غزة
176. 

  المشــتركة، حنــين زعبــي، علــى توصــل  العربيــة عــن القائمــةفــي الكنيســت اإلســرائيلي عقبــت النائبــة
ينهي األزمة بين البلدين، بالقول إن "المفاوضات التـي تجـري  إلى اتفاق مصالحة "إسرائيل"تركيا و

ســـرائيل تقـــوم بنـــاء علـــى المصـــالح  تنســـيق مـــع  بـــين الطـــرفين ودون أي   االســـتراتيجيةبـــين تركيـــا وا 
 .177الفلسطينيين، أصحاب القضية وضحايا الحصار"

 لوحيـدة بالعـالم هـي الدولـة ا "إسـرائيل"إن  ،قال رئـيس هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين عيسـى قراقـع
. في التعامل مع األسرى الفلسطينيين ثابتا   وأصبح منهجا   التي شر عت التعذيب ووضعت له قوانينا  

 فـي سـنة %400، أن نسـبة التعـذيب تضـاعفت لمناهضـة التعـذيببمناسبة اليوم العالمي  ،وأضاف
ىالف مــن إن اأصــدرته، فــي بيــان  ،قالــت منظمــة أنصــار األســرىو  .2015 ســنةعنهــا فــي  2016

 منوهـة اإلسـرائيليين،المحققين  أيديالمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا إلى معاملة قاسية وعنيفة على 
 .178أسلوب تعذيب جسدي ونفسي 150مارست أكثر من  "إسرائيل"إلى أن 

 27/6/2016، اإلثنين

  تطبيـع العالقـات تفاصيل التفاهم التركـي اإلسـرائيلي بشـأن  رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريمأعلن
أن التفاهم سيسهم بشكل كبير في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني عامة ، وقطاع  بينهما، مؤكدا  

 عملية تطبيع العالقات ستبدأ عقب التوقيـع علـى نـص   أن يلدريمغزة على وجه الخصوص. وأوضح 
رة إلـــى تـــل أبيـــب، وحـــول االدعـــاءات التـــي تقـــول بـــأن  التفـــاهم يتضـــمن تعهـــدات قـــدمتها أنقـــ. التفـــاهم

: "نحن لم نوقع على يلدريم، قال اإلسرائيليةبخصوص ضمان عدم استهداف حركة حماس لألراضي 
سـرائيل، فالتفـاهم ال  اتفاقية وقف إطالق النار، نحن توصلنا إلى تفـاهم لتطبيـع العالقـات بـين تركيـا وا 

 وقـال ال صـلة لهـا بموضـوعنا".بنـد مـن شـأنه إثـارة فتيـل الحـرب، أو إيقافـه، أو أيـة مـادة  يتضمن أي  
المجــــاالت الغذائيــــة والصــــحية "الـــرئيس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان إن المســـاعدات ستصــــل فــــي 

)الفطر( سـفينة تحمـل  والسكنية واالحتياجات الرئيسية، إلى غزة عن طريق تركيا، وسنرسل قبل العيد
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روط أو ضـغوط مـن شـأنها وقـال أردوغـان "رفضـنا لغايـة اليـوم أي شـ ألف طن مـن المسـاعدات". 14
 ، ولن نقبل بذلك".مافي مرمرةاإلخالل بحقوق الفلسطينيين، أو إيذاء أرواح شهداء سفينة 

نتنيـاهو إن "إسـرائيل توصـلت التفـاق ذي أهميـة اسـتراتيجية  رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين قالو 
استقرار في الجـوار األقـرب بهزة، وسياستي هي خلق بؤر  انالشرق األوسط يمر العالم و مع تركيا، ف

"االتفــاق يحــافظ علــى الحصــار البحــري األمنــي علــى غــزة والــذي يمنــع تعــاظم وأشــار إلــى أن  ."لنــا
ــِد اســتعدادا   وتفريــ  أســدود  للســفن بالرســو فــي مينــاء سنســمح للمســاومة علــى ذلــك. حمــاس. ولــم ُأبا

ذلـك مـن قبـل، وسنواصـل علـى  ، نحن لـم نمنـعلقطاع غزة هناك لنقلهاالشحنات المدنية واإلنسانية 
 .179"األمر نفسه

  أكــد وزيــر الخارجيــة الفلســطيني ريــاض المــالكي أن البنــود المتعلقــة بقطــاع غــزة فــي اتفــاق اســتئناف
وقــال  وتركيــا يجــب أن تكــون مــن اختصــاص الســلطة الفلســطينية. "إســرائيل"تطبيــع العالقــات بــين 

غـــزة يجــب أن تمـــر عبـــر  تركيـــة فـــي قطــاع إن "أي جهــود ،لإلذاعـــة الفلســطينية الرســـمية ،المــالكي
مــع ترحيبنــا بتقــديم المســاعدات اإلنســانية إلــى القطــاع وجهــود رفــع الحصــار  ،الحكومــة الفلســطينية

 .180عنه، وكذلك استعداد تركيا للقيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية في القطاع"
 حركــة عــن ، وعبــرت الزةهــود التركيــة لرفــع الحصــار عــن غــأصــدرت حركــة حمــاس بيانــا  حــول الج

وللجهــود التركيــة الرســمية والشــعبية  ،شــكرها وتقــديرها لموقــف الــرئيس التركــي رجــب طيــب أردوغــان
فـي غـزة والتخفيـف مـن حصـارها؛ "والتـي تنسـجم مـع الموقـف  الشعب الفلسـطينيالمبذولة لمساعدة 

وف إلى جانبه"، كمـا التركي األصيل تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا الفلسطيني والوق
ـــة تجـــاه االحـــتالل اإلســـرائيلي أكـــدت وفـــي مقـــدمتها إنهـــاء  ،حمـــاس علـــى تمســـكها بمواقفهـــا المبدئي

  .181حقوق الشعب الفلسطيني االحتالل وتحقيق

  عبـــرت حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي عـــن رفضـــها التفـــاق الصـــلح والتطبيـــع مـــع االحـــتالل اإلســـرائيلي
فــي  ،وقالــت الحركــة مبــرر أو ذريعــة. المي تحــت أي  طــرف عربــي أو إســ الصــهيوني مــن قبــل أي  

اتفــاق، فــنحن نرحـــب بأيــة جهــود عربيـــة أو إســالمية لتخفيــف معانـــاة  "وبمعــزل عـــن أي  ، بيــان لهــا
 .182"شعبنا الفلسطيني، ونتطلع إلى إنهاء الحصار عن قطاع غزة بالكامل

  تقـد موافقـة حكومـة نتنيـاهو ان إسـحق هرتسـوغ اإلسـرائيليةرئيس المعارضـة  إنالعبرية  اإلذاعةقالت
ـد  و  مليون دوالر لتركيا كتعويض لعائالت شـهداء سـفينة مرمـرة التركيـة. 20على صرف   هرتسـوغ ع 

بـذل جهـود  ،بالنسبة لدولة االحتالل كما يرى األهم أندفع التعويضات سابقة خطيرة، مؤكدا  على 
 .183ذويهم إلىالمفقودين من جيش االحتالل  إلعادة

 س علــى موقفهــا اإليجــابي مــن إجــراء االنتخابــات البلديــة؛ مــع طرحهــا العديــد مــن أكــدت حركــة حمــا
وضـمان نجاحهـا ولتكـون خطـوة للخـرول مـن  ،التساؤالت أمام الفصائل لتحصين العملية االنتخابية

لقـاء  بعـدوقـال النـاطق باسـم الحركـة، سـامي أبـو زهـري، فـي تصـريح صـحفي  .تكريسـهاالنقسام ال 
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مــن الفصــائل الفلســطينية لمناقشــة ملــف االنتخابــات البلديــة، إن الفصــائل أبــدت قيــادة الحركــة بعــدد 
تفهمها لضرورة اإلجابة عـن هـذه التسـاؤالت، مشـيرا  إلـى أنهـا وعـدت بعقـد لقـاء مـع قيـادة فـتح ومـع 

 .184رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر، للتوصل إلى تفاهم بشأن هذه التساؤالت
 مـن االحـتالل كـان لهـا تـأثير  مم المتحدة بان كي مون إن "نحو خمسـين عامـا  قال األمين العام لأل

سـلمي للصـراع وهـذا لـم يجلـب  حـل   إلـىمدمر علـى حيـاة الفلسـطينيين، مـا قـوض آمـالهم بالتوصـل 
أن  "إســـرائيل" ،رؤوفـــين ريفلـــين اإلســـرائيلي، خـــالل لقائـــه الـــرئيس بـــانوناشـــد  األمـــن لإلســـرائيليين".
نه إ قائال  وتركيا  "إسرائيل"باالتفاق بين بان تعاملها مع الفلسطينيين. ورحب  تتصرف بمسؤولية في

  .185أمل مهمة الستقرار المنطقة" إشارة"

  تحويـل يونيـو / حزيـرانأ قر  مجلس المحافظين لدى مجموعة البنك الدولي فـي الرابـع والعشـرين مـن
الغربيــة. وقــد وصــلت إســهامات  غــزة والضــفة لقطــاع ئتمــانيللصــندوق االمليــون دوالر أمريكــي  55

1993 سنةمليار دوالر أمريكي منذ  1.25البنك الدولي في الصندوق إلى 
186. 

 28/6/2016، الثالثاء

  خــالل زيارتــه قطــاع غــزة لســاعات، إن "الحصــار  ،المتحــدة بــان كــي مــون لألمــمقــال األمــين العــام
أن يســـتمر... فاســـتمرار يخنـــق غـــزة، نـــتكلم عـــن إذالل وحصـــار واحـــتالل، ال يمكـــن لهـــذا الوضـــع 

ســرائيل". أن  علــىبــان  شــددو  الحصــار يعنــي تصــعيد األعمــال العدائيــة مجــددا  بــين الفلســطينيين وا 
 .187الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات "يشكل عقابا  جماعيا "

 ين خـالل مـؤتمر صـحفي عقـده فـي رام ، مـع األمــ ،محمـود عبـاس السـلطة الفلسـطينية قـال رئـيس
العام لألمم المتحدة بان كي مون: "إننا نتطلع إلنهاء عقود من الظلم التاريخي ولممارسة حقنا في 
تقريــر المصــير، عبــر تطبيــق قــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصــلة، ومبــدأ األرض مقابــل الســالم، 

 .188ومبادرة السالم العربية دون تعديل"
 ألمــم المتحــدة بــان كــي لعــام المــين األخــالل لقائــه  ،وقــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاه

مون، إن حماس تحتجز رفات الجنـود اإلسـرائيليين بطريقـة "غيـر إنسـانية"، كمـا تحتجـز إسـرائيليين 
نطلــــب منــــك اســــتغالل نفــــوذك لتحقيــــق إعــــادة جنودنــــا ومواطنينــــا، كحاجــــة إنســــانية "آخــــرين، لــــذا 

 .189"ملحة
  بإلغـــاء "إجـــراء هنيبعـــل يلي غـــادي آيزنكـــوترئـــيس هيئـــة أركـــان الجـــيش اإلســـرائأمـــر Hannibal 

Directive."  هــت مســودُة تقريــر مراقــب الدولــة انتقــاداتم شــديدةم لهــذا  وجــاء هــذا اإللغــاء بعــد أن و ج 
اإلجراء، بعد إثبات وجود ثغرات خطيرة فيه، غير أن مصدرا  عسكريا  إسرائيليا  أكد أن قرار اإللغاء 

 .190مرتبط بمسودة التقرير التي لم يتم توزيعها سوى هذا األسبوع صدر قبل أسابيع، وهو غير
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  التفـــاق  البيـــت اليهـــودي عـــن معارضـــة حزبـــهنفتـــالي بينـــت اإلســـرائيلي أعلـــن وزيـــر التربيـــة والتعلـــيم
االتفــاق  سيصــوتان ضــد   إيليــت شــاكيد عــدلالمصــالحة وتطبيــع العالقــات مــع تركيــا، وأنــه ووزيــرة ال

 .191)كابينت( المصغر للشؤون السياسية واألمنيةي اإلسرائيلي المجلس الوزار خالل اجتماع 
  قـــررت قيـــادة الشـــرطة اإلســـرائيلية فـــي القـــدس المحتلـــة إغـــالق المســـجد األقصـــى أمـــام الـــزوار غيـــر

 .192"األسوأ"، خشية وقوع 30/6/2016 وحتى الخميس 28/6/2016 المسلمين من الثالثاء
  حزب الشعب الجمهوري  رئيسانتقدRepublican People's Party  كمـال قليـتش التركـي المعـارض

لتطبيــع العالقــات بينهمــا،  "إســرائيل"االتفــاق المبــرم بــين تركيــا و Kemal Kılıçdaroğlu دار أوغلــو
 وقال إن "إسرائيل حققت امتيازات هائلة من خالل االتفاقية، حيث حافظت على حصار غـزة، وتـم  

)ناتو(، وستبيع غازها الطبيعي إلى أوروبا عبر فتح الطريق أمام عضويتها لحلف شمال األطلسي 
العسـكريين اإلسـرائيليين،  وأضـاف أن االتفـاق تضـمن "إلغـاء جميـع الـدعاوى القضـائية ضـد   تركيا".

 .193هذا ليس اتفاقا ، بل هو اتفاق استسالم""واعتراف تركيا بسيادة إسرائيل على غزة" مشيرا  أن 
 ومركـز أبحـاث األراضـي، حـول (أريـج)ث الت طبيقي ـة أظهرت إحصائي ات كشف عنها معهـد األبحـا ،

، أن مســاحة القـدس وشــرقيحجـم االسـتيطان ومخططــات حكومـة االحـتالل لتهويــد الضـفة الغربيـة 
 يونيــو ، حتــى منتصــف شــهر حزيــران/2016ســنة األراضــي الفلســطينية التــي صــودرت منــذ بدايــة 

، خــالل 2015 ســنةعــن  %439ل نســبة ، أي بزيــادة تعــاد(2كــم 7.773) دونمــا   7,773، بلغــت 2016
، كــان أبرزهــا فــي كــل  مــن محافظــات أريحــا (2كــم 1.442) دونمــا   1,442الفتــرة ذاتهــا، والتــي بلغــت 
دونما   1,160و (،2كم 1.366) دونما   1,366و(، 2كم 3.887)دونما   3,887وبيت لحم وسلفيت بواقع 

منـزال   276نفسـها هـدمت سـلطات االحـتالل  وبين المعهد أنه فـي الفتـرة على الت والي.( 2كم 1.160)
 والتــي، 2015 ســنةعــن  %155فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة، بمــا فيهــا شــرقي القــدس، بزيــادة قــدرها 

 .194منازل في الفترة ذاتها 108هدم  تشهد
 29/6/2016، األربعاء

  نـه قــرر إه، لــان فــي بيـ ،)كابينـت( المصـغر للشــؤون السياسـية واألمنيــةالمجلــس الـوزاري اإلســرائيلي قـال
ــم تحــل قضــية  "عقــد نقــاش حــول ظــروف اعتقــال ســجناء حمــاس فــي الســجون اإلســرائيلية، مــا دامــت ل

 Avrahamأفراهام منغيستو وقضية المواطنيان اإلسرائيلييان شاؤول آرون و  هدار غولدنجثتي الجنديين 

Mengistu ."لـس الـوزاري المصـغر وأضاف، "إضـافة لـذلك، قـرر المج وهشام السيد المحتجزيان في غزة
ســيكلف معالجــة قضـــية األســرى والمفقــودين بشـــكل  ،تشــكيل طــاقم وزاري مـــن ضــمن أعضــاء المجلـــس

عقـد جلسـة حــول  وتـابع، "وقـرر المجلـس أيضــا   دائـم، بمـا فـي ذلــك ممارسـة الضـغوطات علـى حمــاس".
ـــة شـــمغار  ـــت سياســـة إســـرائيل فـــي شـــأن األســـرى Shamgar Commissionتوصـــيات لجن  التـــي تناول

 .195عمليات تبادل أسرى ولكن بقيود 2012 سنةفي إشارة إلى لجنة أجازت في  ،والمفقودين"
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  أُعِلـــن فـــي رام ،، االتفـــاق علـــى زيـــادة أعـــداد المـــدارس الفلســـطينية المســـتفيدة مـــن البـــرامج التعليميـــة
لشراكة لديمومة الممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بواقع ثالثة أضعاف، وتوسيع آفاق ا

 .196دعم البرامج التدريبية وبناء القدرات التربوية وزيادة حجم المدارس المستفيدة بالمناطق المسماة ل
  أعلــن المتحــدث الرســمي باســم الشــرطة الفلســطينية المقــدم لــؤي ارزيقــات عــن وفــاة اثنــين مــن أفــراد قــوات

 .197في منطقة الضاحية شرق نابلساألمن الفلسطيني، نتيجة تعرضهما إلطالق نار خالل تواجدهما 
  النائبـة حنـين زعبـي، فـي قاعـة الهيئـة العامـة للكنيسـتعلـى كنيست االعتـداء من الحاول أعضاء، 

وتركيا. وثار غضب أعضاء الكنيست  "إسرائيل"حول االتفاق بين  لهاأثناء إلقاء زعبي خطاب في 
ســقطوا خــالل هجــوم ســالح  نألن زعبــي أكــدت علــى وجــوب تعــويض عــائالت القتلــى األتــراك الــذي

 .198والسفينة مافي مرمرة ،البحرية اإلسرائيلي على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة
 جـي أر أم عبر موقعه الرسمي "آلية إعادة بناء غزة" المعروفـة باسـم  اإلسرائيليجيش االحتالل  أعلن

GRM،  تخدامها المــزدول.قطــاع غــزة بحجــة اســ إلــىعــن قائمــة جديــدة مــن المــواد الممنــوع دخولهــا 
 .199صنفا  من المواد المتعلقة بمواد البناء والمواد المساعدة 5,765وتضم القائمة الجديدة 

  ،مليـار  1.1نحـو حجم الديون في قطاع الميـاه بلغـت  إنقال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم
 سـبة قطـع الميـاه حاليـا  وأكـد غنـيم أن ن ، تتحملهـا الخزينـة العامـة.مليون دوالر( 283.1)نحو  شيكل

مياه يتم من ال 3ممليون  22أن  إلىوأشار غنيم . %50في مناطق السلطة الوطنية تصل إلى نحو 
ونحــن  ،مــن آبــار البلــديات إنتاجهــايــتم  3م مليــون 30مــن آبــار ســلطة الميــاه الفلســطينية و إنتاجهــا
 .200اإلسرائيلية Mekorot للضفة وغزة عبر خطوط شركة ميكروت 3م مليون 55 نحونشتري 

 ــ يوجــد ال هفــي مقابلــة مــع تلفزيــون فلســطين، أنــ ،وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري أكــد ه توج 
أكــد شــكري أن مصــر ستواصــل مســاعيها لتحقيــق و  .لتعــديل المبــادرة العربيــة للســالم مــع "إســرائيل"

 عتمــدا  وم رفـع الحصــار عـن قطــاع غـزة كــان واضـحا   إطــار" أنوشــدد علـى ، المصـالحة الفلسـطينية
، ويقضـــي بضـــرورة األخيـــر اإلســـرائيليغـــزة بعـــد العـــدوان  إعمـــارمـــن قبـــل مـــؤتمر القـــاهرة إلعـــادة 

اســتعادة الســلطة الوطنيــة لــدورها وســيطرتها علــى معــابر القطــاع، واســتعادة مركزهــا كســلطة شــرعية 
 ن توافقـــت عليــه أطــراف المجتمـــعكــو  تــوفر الخــدمات للمــواطنين فـــي غــزة كمــا فـــي الضــفة، وهــذا مُ 

 .201"األمرويظل هذا هو العنصر الحاكم في هذا  ،الدولي واعتمد في بيان القاهرة
  شدد األمين العام لألمـم المتحـدة بـان كـي مـون علـى أن المشـروعات االسـتيطانية اإلسـرائيلية غيـر

ويشـكل  ،ض الثقـةوأن استمرار التوسـع فـي الضـفة الغربيـة بمـا فـي ذلـك شـرقي القـدس يقـو ِ  ،قانونية
فـي رسـالة وجههـا إلـى المـؤتمر  ،وقال بـان كـي مـون لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. كبيرا   تهديدا  

اسـتمرار تعيـين األراضـي ، إن " والفلسـطينيين والمنعقـد فـي جنيـفلإسـرائيالدولي لدعم السالم بين "
 ةلحاليـا السـنةفي منطقة ل بالضفة لالستخدام الحصري اإلسرائيلي واالرتفاع المقلق في الهدم في 

 .202الدولتين يهدد حل  
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  ة عمر فـــي عمليتـــي طعـــن فـــي مســـت آخـــرون ثالثـــة وأصـــيب ،تلـــت مســـتوطنةوقُ  ،فلســـطينياناستشـــهد
 .203المتوسط رعلى البح نتانياومنتجع  ،كريات أربع، شرق مدينة الخليل

 طـــاقم وزاري  قللـــت حركـــة حمـــاس مـــن أهميـــة اإلجـــراء الـــذي اتخذتـــه الحكومـــة اإلســـرائيلية بتشـــكيل
يختص بمعالجة قضية األسرى والمفقودين اإلسرائيليين بشكل دائم، من خالل اللجوء إلـى ممارسـة 
الضغط عليها إلطالق سراح الجنود األسرى لـديها. وقـال القيـادي فـي الحركـة صـالح البردويـل إن 

ــــتح إال بتلبيــــة شــــ ــــن يف ــــف الجنــــود ل ن مل ــــائج، وا  ــــق أي نت ــــح فــــي تحقي ــــن تفل روط هــــذه الضــــغوط ل
 . 204حماس

  أو 8، تجربـة لمنظومـة بـاراك الهنـديأجرت الصناعات العسـكرية الجويـة اإلسـرائيلية وسـالح الجـو 
Barak 8  205جو. وأجريت التجربة في الهند ووصفت بأنها ناجحة –العتراض صواريخ أرض. 

  شهد أكبـر حملـة اعتقـاالت 2016سنة األسرى والمحررين إن النصف األول من  شؤونقالت هيئة 
حالة اعتقال في صفوف األطفـال  712من بينها  ؛جماعية ومن دون تمييز، نفذتها قوات االحتالل

عيســى قراقـع إن هـذا العــدد شـكل زيــادة  الهيئـةوقــال رئـيس  عامـا . 18إلـى  11القاصـرين مـن عمــر 
2015سنة عن الفترة نفسها من  %5.83كبيرة بنسبة 

206. 
  اإلســرائيلية التــي اســتهدفت المســجد األقصــى خــالل رصــدت وكالــة قــدس بــرس لألنبــاء االنتهاكــات

مـن جنسـيات مختلفـة،  مصـل م  67، والتـي أسـفرت عـن إصـابة أكثـر مـن 2016شهر حزيران/ يونيو 
وذكرت مراسـلة قـدس بـرس أن شـرطة االحـتالل باحاته. من داخل  شابا   24واعتقال ما ال يقل عن 

عنصـرا   46دء شـهر رمضـان، إلـى جانـب مستوطنا  باقتحام المسجد األقصى منـذ بـ 756سمحت لـ 
طالبــا  ومرشــدا  يهوديــا ، ليبلــ  العــدد الكلــي للمقتحمــين خــالل شــهر رمضــان  38و ،عســكريا  إســرائيليا  

 خـاللفي حـين بلـ  إجمـالي عـدد مـن شـاركوا مـن اإلسـرائيليين فـي اقتحـام األقصـى  .إسرائيليا   840
 .207إسرائيليا   1,357 / يونيوحزيران

  بأربعة آالف طـرد غـذائي للهـالل األحمـر التركـي بن علي يلدريمئيس الوزراء التركي تبر ع أبناء ر، 
 .208المحتاجة بقطاع غزة الفلسطينيةفي إطار حملة إيصال المساعدات اإلنسانية إلى العائالت 

  ـــق الخـــاص لألمـــم المتحـــدة لعمليـــة الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط نيكـــوالي مالدينـــوفقـــال إن  المنس 
كمــا ال يمكـــن قهــره بـــاإلجراءات األمنيـــة  ،طيني ال يمكــن أن يختفـــي مــن تلقـــاء ذاتـــهاإلحبــاط الفلســـ

وتــدمير البيــوت والتــدابير العقابيــة. وأضــاف أنــه ليســت هنــاك فائــدة مــن رفــض الــوزراء اإلســرائيليين 
في الوقت  ،أمام مجلس األمن قال مالدينوفو المنطقة ل.  لفكرة الدولة الفلسطينية أو محاولة ضم  

 .209الفلسطينية الدولةوالعنف الذي يزداد بسب الغضب لن يحقق  "اإلرهاب"إن  ،نفسه
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  مليـــون دوالر أمريكـــي مقدمـــة لوكالـــة  52عـــن دعـــم جديـــد بمبلـــ   األمريكيـــةالمتحـــدة  الواليـــاتأعلنـــت
ســــنة  لألراضــــي الفلســــطينية المحتلــــة 2016 ســــنةلوذلــــك اســــتجابة لنــــداء األونــــروا الطــــارغ  ،األونــــروا

1967
210  . 

 كــوربن ريمــيجي قــارن Jeremy Corbyn تنظــيمو  "إســرائيل" ، بــينالبريطــاني، رئــيس حــزب العمــال 
خـــالل خطـــاب حـــول معـــاداة الســـامية داخـــل حزبـــه، "أصـــدقاؤنا وقـــال، . (داعـــش) الدولـــة اإلســـالمية

نا المسـلمين ليسـوا ءأصـدقاأن اليهود ليسوا مسؤولين عن تصرفات إسرائيل وحكومة نتنياهو، مثلما 
 .211ظيم الدولة اإلسالمية"مسؤولين عن تن

 نشـــر مركـــز بـــيغن الســـادات Begin-Sadat التـــابع لجامعـــة تـــل أبيـــب، دراســـة جديـــدة  قـــال فيهـــا إن ،
البيـان األخيـر الـذي أصـدره مسـؤول كبيـر فـي وزارة األمـن، والـذي أك ـد فيـه علـى أن الجولـة المقبلـة 

 ."إســرائيل"حمــاس ويكشــف عــن ســوء فهــم عميــق لمواجهــة  ،يجــب أنا تكــون األخيــرة ضــد  حمــاس
غـزة مـن  تطهيـراستخدام للقوة الهائلـة فـي عمليـة عسـكرية مـرة واحـدة وللجميـع ال ُيمكنهـا  وتابع أن
. وشـد دت الدراسـة علـى أنـه حتـى لـو ُدمـر ت ا  جذور ، ألن لها حماس  عميقة في المجتمـع الفلسـطيني 

 .212موجودةاىلة العسكرية لحماس، فإن البنية التحتية المدنية للمنظمة ستبقى 
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