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 اليوميات الفلسطينية
 2017 يويون/ حزيران

 1/6/2017، الخميس

  ية من تل أبيب إلى  القىدسم مىن مريكقرار تأجيل نقل السفارة األ ع الرئيس األمريكي دونالد ترامبق  و
قىا  ترامىب إنىد يىدرس و  .يناإلسىرائيليو أجل تحسين فرص التوصل إل  اتفاق سالم بين الفلسطينيين 

وصف رئىيس و  الذي قدمد خال  حملتد االنتخابية بنقل سفارة بالده إل  القدس.كيفية االلتزام بوعده 
فىىي بيىىان صىىادر وقىىا   ."مخيىىب لامىا "الحكومىة اإلسىىرائيلية بنيىىامين نتنيىىا و قىرار ترامىىب بأنىىد قىىرار 

إسىىىىرائيل تىىىى من  المرحلىىىىة خيبىىىىة األمىىىىل مىىىىن عىىىىدم نقىىىىل السىىىىفارة فىىىىي  ىىىىذه مىىىىن "رغم : بىىىىالعىىىىن مكتبىىىىد
ي  .1"ة التي أدل  بها الرئيس ترامب والتزامد بنقل السفارة في المستقبلالتصريحات الود 

  موشىىيد كحلىىون  بح ىىور  اإلسىىرائيليوزيىىر الماليىىة  رامىىي الحمىىد ه الفلسىىطيني التقىى  رئىىيس الىىوزرا
 نىىىد تىىىم  إ وقىىىا  المتحىىىدم الرسىىىمي باسىىىم الحكومىىىة وزيىىىر الشىىىمون المدنيىىىة حسىىىين الشىىىي  فىىىي رام ه.

 20/6/2017واسىىتمرار العمىىل بىىد علىى  مىىدار السىىاعة ابتىىدا  مىىن   عبىىر الارامىىةاالتفىىاق علىى  فىىت  م
  االتفاق عل  تفعيل اللجنة االقتصادية المشىتركة كما تم   .2017 / أاتوبرو األوحت  شهر تشرين 

فىىىي  الفلسىىىطينيةتوسىىىيع صىىىالحيات السىىىلطة و النظىىىر فىىىي اتفىىىاق بىىىاريس االقتصىىىادي   إعىىىادةوكىىىذل  
يقىىىام عمليىىىات  ىىىدم المبىىىاني والمنشىىى ت   جوالمصىىىنفة  "إسىىىرائيل"ليهىىىا التىىىي تسىىىيطر ع األرا ىىىي وا 

قامىىة منطقىىة صىىناعية   و ات االحىىتال  تحىىت حجىىا عىىدم التىىرخيصالفلسىىطينية التىىي تقىىوم بهىىا سىىلط ا 
 .2في ترقوميا بمحافظة الخليل ت م منطقة تخليص جمركي ومخازن للبترو  والغاز

 ا   جديىىد عامىىا    ىىيا  الىىدين المىىد ون نائبىىا  يىىين صىىادق المجلىىس التشىىريعي  فىىي قطىىا  غىىزة  علىى  تع
. وقىا  بيىان صىادر عىن المجلىس إن المصىادقة على  تعيىين عن النائب السابق إسماعيل جبر بدال  

المد ون "جا ت بنا   عل  تنسيب من مجلس الق ا  األعل "
3. 

 ض العمىال  مىع إيىاد البىزم أن بعى فىي قطىا  غىزة أاد المتحدم باسىم وزارة الداخليىة واألمىن الىوطني
االحىىتال  اإلسىىرائيلي سىىلموا أنفسىىهم خىىال  الفتىىرة الما ىىية ليجهىىزة األمنيىىة فىىي قطىىا  غىىزة  "والتىىي 

وقىىا  البىىىزم: "إنىىد منىىذ اغتيىىا  القيىىىادي فىىي كتائىىب القسىىىام  قامىىت بىىدور ا بمعالجىىة ملفىىىاتهم بسىىرية".
قىوم على  الحسىم والمبىادرة  الشهيد مازن فقها بدأت وزارة الداخلية مرحلة جديدة فىي العمىل األمنىي ت

 .4من كافة محافظات قطا  غزة" عميال   45والتي أسفرت عن اعتقا  
 على  موقعهىا  2017 سىنةأعلنت لجنة االنتخابات المركزيىة عىن نتىائا االنتخابىات المحليىة النهائيىة ل

 ونظىىرت المحكمىىة   وذلىى  بعىىد انتهىىا  مرحلىىة الطعىىون لىىدا محكمىىة ق ىىايا االنتخابىىات.اإللاترونىىي
 .5دت ستا  منها  وقبلت أربعة طعون في عشرة طعون عل  النتائا األولية قدمت إليها  ر 
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  دعت مناشير جرا تعليقها في األحيا  الحريدية في القدس  وحملت عنوان "فتوا" يهودية  الجنىود
 . 6يتم تجنيد م إل  الجيش اإلسرائيلي عنوة  إل  قتل ال باط المسمولين عنهم نالحريديم الذي

 إن الح ىور المسىيحي فىي   سبسىطية للىروم األر ىوذوكس أسىاقفةرئيس     المطران عطا ه حناقا
نساني ووطني عريق  داعيا   للحفىا  على   ىذا الح ىور  مدينة القدس  و ح ور تاريخي روحي وا 

المسىىيحيين الموجىىودين فىىي  أنوأاىىد حنىىا  التىىي ت ىىا   فىىي السىىنوات األخيىىرة بشىىكل غيىىر مسىىبوق.
لخطىىىورة  ومىىىن مختلىىىف الانىىىائس المسىىىيحية  منبهىىىا    العشىىىرة  الم اوز عىىىدد م حاليىىىا  القىىىدس ال يتجىىى

 .7استمرار  جرة مسيحية منها ومن غير ا من المحافظات الفلسطينية
  لباحىىات المسىىجد األقصىى   ا  إسىىرائيلي 3,093قىىدس بىىرس إنترناشىىيونا  لينبىىا  اقتحىىام رصىىدت وكالىىة

2017مايو  خال  شهر أيار/ المبار 
8. 

 34  مقتىىل مركىىز "عبىىد ه الحىىوراني للدراسىىات والتو يىىق"  صىىادر عىىن رسىىمي إحصىىائيق تقريىىر و  ىى 
 8  مىىىن بيىىىنهم 2017سىىىنة بنيىىىران قىىىوات االحىىىتال  خىىىال  الشىىىهور األربعىىىة األولىىى  مىىىن  ا  فلسىىىطيني

 .9أطفا   وسيدة واحدةتسعة الشهدا  تقرير أن من بين الن وبي   مايو. استشهدوا خال  أيار/
  أن االدعىىا  العىىام السويسىىري ينظىىر   صىىحيفة سويسىىرية  نقىىال  عىىن اة العاشىىرة اإلسىىرائيليةالقنىى تذكىىر

توجيىىد الئحىىة ب يطالىىب  نشىىطا  فىىي العاصىىمة السويسىىرية جنيىىففىىي طلىىب مقىىدم مىىن قبىىل مجموعىىة 
تسيبي ليفني  بتهمة ارتااب جرائم حرب إبان الحىروب على  اإلسرائيلي ع و الانيست  اتهام  د  
 .10  والتي كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية2008/2009 قطا  غزة

 2/6/2017، الجمعة

 ذ عمليىىة يىىنفت بعىىد محاولتهىىا  1/6/2017فىىي بهىىا  تمتىىأ رة بجىىروي أصىىيب فلسىىطينيةفتىىاة  استشىىهدت
 .11مستعمرة ميفو دوتان  جنوب بلدة يعبدطعن عل  حاجز إسرائيلي عل  مدخل 

 مىد ال ىيف يقىوم بتجهيىز وتهيئىة الو ىع لخىوض زعم موقىع واال العبىري أن قائىد كتائىب القسىام مح
عىىدم رغبىىة حمىىاس فىىي مواجهىىة عسىىكرية جديىىدة مىىع مىىن رغم علىى  الىى  حىىرب جديىىدة مىىع "إسىىرائيل"

 سىىتةمقاتىىل مىىوزعين علىى   ألىىف 27بلىى  يووفقىىا  لمىىزاعم الموقىىع فىىقن عىىدد مقىىاتلي القسىىام  "إسىىرائيل".
و لىى هم   مقاتىىل  ىىمن "وحىىدة النخبىىة" 2,500  مىىن بيىىنهم اتسىىري 106وكتيبىىة   25و  إقليميىىة أقسىىام
 .12ام قتالية  جومية داخل "إسرائيل"ن عل  القيام بمهو ن ومدربو مجهز 

  إسرائيلية أن كتائب القسام أطلقت قرابة ألفي صىارو  تجريبىي منىذ انتهىا  العىدوان  إحصائيةزعمت
 فقى  2017 سىنةإلى  أنىد خىال   Mivzak Live موقع مفزا  اليفوأشار  .2014اإلسرائيلي صيف 

 .13صارو  في البحر خمسمئةأطلقت حماس أا ر من 
 رفيع المستوا سىيزور  ا  فلسطيني ا  أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فت  جبريل الرجوب أن وفد

وقىىىا     كمقدمىىىة باتجىىىاه بىىىد  مفاو ىىىات الو ىىىع النهىىىائي مىىىع الجانىىىب اإلسىىىرائيلي.ا  واشىىىنطن قريبىىى
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مىن الىرئيس األمريكىي دونالىد ترامىب  خىال  الزيىارة التىي قىام  زيارة تأتي برغبىة وطلىبالالرجوب إن 
2017بها إل  المنطقة في أيار/ مايو 

14. 
  صىىالة الجمعىىة األولىى  مىىن شىىهر أدوا  فلسىىطينيقالىىت مديريىىة أوقىىام القىىدس إن نحىىو ربىىع مليىىون

 .15رم ان الاريم في رحاب المسجد األقص  المبار 
 الجئىىين فلسىىطينيين قتلىىوا منىىذ  3,506ي سىىورية أن ذكىىر تقريىىر لمجموعىىة العمىىل مىىن أجىىل فلسىىطيني

ق ىوا جىرا  الحصىار المفىروض على   الجئىا   196  مىن بيىنهم 2011 سنةبداية األحدام في سورية 
مىىىن بىىىين  ىىىمال   سىىىيدة فلسىىىطينية كىىىن   462التقريىىىر أن  وأو ىىى  يومىىىا . 1,411مخىىىيم اليرمىىىو  منىىىذ 

مىن  %26)لتهم الهجىرة عبىر البحىر إلى  أوروبىا أ نىا  محىاو فىي غرقىا  ماتوا  ا  الجئ 96 وأنال حايا  
 99فلسىطينيين  بيىىنهم  1,603 أنإلى  وأشىار التقريىر  .(مىن النسىا  %40 ىمال   ىم مىن األطفىا   و

 .16سيدة  يقبعون في سجون األجهزة األمنية التابعة للنظام السوري 
  مشىىاركتد فىىي   لغىىأ سأن الملىى  محمىىد السىىاد  لهىىا فىىي بيىىان  المغربيىىةذكىىرت وزارة الشىىمون الخارجيىىة

 التىىىي سىىىتعقد األحىىىد  ECOWAS (إاىىىواس)للمجموعىىىة االقتصىىىادية لىىىدو  غىىىرب إفريقيىىىا  51 القمىىىة الىىىى
 .17مونروفياالعاصمة الليبيرية في  ي بنيامين نتنيا وسرائيلاإلوزرا  الللقا  رئيس  تفاديا    4/6/2017
  بيسىىت ديلىىيذا أفىىادت صىىحيفة The daily beast  عىىة مىىن قراصىىنة اإلنترنىىت كيىىة بىىأن مجمو ياألمر

اخترقىت البريىد اإللاترونىي للسىفير اإلمىاراتي  Global Leaks تطلق عل  نفسىها اسىم غلوبىا  لىيكس
وأاىىىدت  سىىىربوا بع ىىىها إلىىى  الصىىىحيفة.    ىىىم  دعلىىى  و ائقىىى واسىىىتولوافىىىي واشىىىنطن يوسىىىف العتيبىىىة  

كشىفت و  و ىائق وتسىريبها.لاالمتحد ة باسم السفارة اإلماراتية بواشنطن لميا  جباري االسىتيال  على  
الرسائل  إحداإذ تبين  م"إسرائيلى"عن وجود عالقة و يقة بين اإلمارات وممسسة موالية ل تسريباتال

 عل  رأسهم ولي عهىد أبىو ظبىي  جدو  أعما  مفصل الجتما  بين مسمولين من الحكومة اإلماراتية
 Foundation for Defense of الشىي  محمىد بىن زايىد  ومىدير ممسسىة الىدفا  عىن الىديمقراطيات

Democracies مىب  اكىي دونالىد تر ي  و ي ممسسىة نافىذة لىدا إدارة الىرئيس األمر "إسرائيلى"الموالية ل
 .18حيم طلبت الممسسة من العتيبة لقا  مع القيادي السابق بحركة فت  محمد دحالن

 3/6/2017، السبت

   العبريىة مىع القنىاة ال انيىة اللغىة بفىي مقابلىة   أمين سر اللجنة المركزية لحركة فت  جبريىل الرجىوبقا
إن "حىىائ  البىىراق لىىد مكانىىة وقدسىىية لىىدا الشىىعب اليهىىودي  وعليىىد يجىىب أن يبقىى  تحىىت   اإلسىىرائيلية

خىىالص  السىىيادة اليهوديىىة  فىىال خىىالم علىى  ذلىى . فىىي المقابىىل  فىىقن المسىىجد األقصىى  وسىىاحاتد حىىق  
بأنهىا "جريمىة وطنيىة تحمىل  الرجىوبتصىريحات حماس  حركةعد ت و  للمسلمين وللشعب الفلسطيني".

النىىىىاطق باسىىىىم حمىىىىاس: "إن   وقىىىىا  حىىىىازم قاسىىىىم فىىىىي طياتهىىىىا إسىىىىا ة للشىىىىعب الفلسىىىىطيني ومقدسىىىىاتد".
التصىىريحات رسىىالة وا ىىحة لالحىىتال  بالتنىىاز  رسىىميا  عىىن  ابىىت مقىىدس ووطنىىي وتىىاريخي طمعىىا  فىىي 
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حالىىة االنحىىدار الىىوطني واألخالقىىي ن  ىىذه التصىىريحات "تاشىىف إقاسىىم قىىا  و  الحصىىو  علىى  الفتىىات".
 .19الذي وصلت إليد بعض قيادات فت  بعد انقالبهم عل  المشرو  الوطني الفلسطيني"

   ن  نىا  فرصىة تاريخيىة للتوصىل التفىاق سىالم إاألسىبق  اإلسىرائيلي  دفا وزير الى  بارا  إيهودقا
مىىىة الن لتحريىىى  العمليىىىة ن الفرصىىىة قائإبىىىارا    اوقىىى مىىىع الفلسىىىطينيين بمسىىىاعدة الىىىدو  العربيىىىة.

فىي  ىو  تفشىي "اإلر ىاب"  "إسرائيلى"أن  ذه فرصة تاريخية سىانحة الن بالنسىبة لىورأا السياسية  
 .20إيران وما يحدم في المنطقة من تحالف أمريكي دولي عربي  د  

  وقىىىف بىىىالده تمويىىىل الممسسىىىات والمرااىىىز الفلسىىىطينية غيىىىر  "إسىىىرائيل"أعلىىىن السىىىفير الىىىدنماركي لىىىدا
إلىى  أن حكومتىىد سىىتطلب مىىن تلىى   السىىفيروأشىىار  بىىزعم أنهىىا "تمجىىد اإلر ىىاب واإلر ىىابيين".  حكوميىىةال

 .21الممسسات إعادة األموا  التي صرفت عليها
  للمجموعىة االقتصىادية لىدو  غىرب  51 فريقية مقاطعتهىا أعمىا  القمىة الىىمن الدو  اإل العديدأعلنت

كمىىىا  بنيىىىامين نتنيىىىا و بأعمىىىا  القمىىىة.   اإلسىىىرائيليرئىىىيس الىىىوزرا بسىىىبب مشىىىاركة  (إاىىىواس)إفريقيىىىا 
بعىىد الىىدعوة   قىىررت بلىىدان وازنىىة فىىي المجموعىىة تقلىىيص مسىىتوا تم يلهىىا فىىي القمىىة إلىى  الحىىد األدنىى 

 .22التي وجهتها رئيسة جمهورية ليبيريا إل  نتنيا و لح ور القمة
 4/6/2017، األحد

  المحىررين الىذين يتولىون مواقىع قياديىة فىي  دفىع رواتىب عىدد مىن األسىرا  الفلسىطينيةأوقفت السىلطة
وقىىىا  أسىىىرا  حركىىىة حمىىىاس  بيىىىنهم رئىىىيس المكتىىىب السياسىىىي للحركىىىة فىىىي القطىىىا  يحيىىى  السىىىنوار.

 .23لم يتسلموا راتبهم  ذا الشهر محررا   أسيرا   277ن إ غزة محررون مبعدون إل  قطا 
   تحىارب  "إسىرائيل"إن   ف  البرغىو يالعام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصط األمينقا

وأ ىىام  رافيىىا مىىن خىىال  التمىىدد االسىىتيطاني المسىىتمر لنهىىب األرض الفلسىىطينية.جو الفلسىىطينيين ديم
مىىىىن أرا ىىىىي ال ىىىىفة الغربيىىىىة لصىىىىال  التوسىىىىع والتمىىىىدد االسىىىىتيطاني  %42تخصىىىىص  "إسىىىرائيل"أن 

ن عىىىدد أ إلىىى و ي البرغىىى وأشىىىار مىىىن أرا ىىىي المنىىىاطق المصىىىنفة ج. %62المسىىىتمر  مىىىن  ىىىمنها 
بعىىد  حاليىىا   مسىىتوطنألىىف  750المسىىتوطنين اإلسىىرائيليين فىىي ال ىىفة الغربيىىة وشىىرق القىىدس يتجىىاوز 

 .24عند توقيع اتفاق أوسلوألفا   120أن كان يقتصر عل  أقل من 
   فىىي سىىياق التواصىىل والتنسىىيق المسىىتمر مىىع إنىىد "  حركىىة حمىىاس القيىىادي فىىي  صىىالي البردويىىلقىىا

م وصىىل وفىىد قيىىادي مىىن حركىىة حمىىاس برئاسىىة األ  يحيىى  السىىنوار إلىى  القىىا رة األشىىقا  المصىىريين
  وذلىىىى  بهىىىىدم تطىىىىوير العالقىىىىات ال نائيىىىىة وبحىىىىم  فىىىىاق الق ىىىىية [4/6/2017] مسىىىىا  يىىىىوم األحىىىىد

 .25"الفلسطينية في  و  التطورات اإلقليمية
   درة قطىىىر قيىىىادات فىىىي الحركىىىة مغىىىادولىىىة طلىىىب   حمىىىاسحركىىىة النىىىاطق باسىىىم   حسىىىام بىىىدراننفىىى

مىىن تقىىارير مغلوطىىىة  "إن مىىا تناقلتىىىد بعىىض وسىىائل اإلعىىالم مىىىمخرا  لىىد   قىىا   فىىي بيىىىانو أرا ىىيها  
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وأنهىا طلبىت مغادرتهىا األرا ىي   ومزاعم حو  الئحة قدمتها قطر بأسما  عىدد مىن قيىادات حمىاس
 .26القطرية  و كالم يجافي حقيقة الواقع"

  مااي سا  السنغا ع رئيس نتنيا و م اإلسرائيلي بنيامين الوزرا  رئيس التق Macky Sall   امشعل  
ريىا. وأعلىن يالتىي عقىدت فىي ليب  (إاىواس)للمجموعىة االقتصىادية لىدو  غىرب إفريقيىا  51 أعما  القمة الى

  ستعيد سفير ا إل  السىنغا  "إسرائيل  وأن "هما عن إنها  األزمة بين البلديننتنيا و وسا  في ختام لقائ
تعىىاون فىىي العلىى   ااتفقىىكمىىا لمكانىىة مراقىىب فىىي االتحىىاد اإلفريقىىي.  "إسىىرائيل"  يالسىىنغا  سىىتدعم ترشىىأن و 

 .27"إسرائيل"ووجد نتنيا و دعوة إل  وزير خارجية السنغا  للقيام بزيارة إل    مجالي األمن والزراعة
   الحىتال  اإلسىرائيلي نفىذ خىال  يوسىف ادعىيس إن ا الفلسىطينيةاألوقىام والشىمون الدينيىة  وزيىرقا

 .28اعتدا  عل  المقدسات ودور العبادة مئةأا ر من  2017مايو  /أيار شهر
  وطالبتهىا بقعىادة لفنية لشمون المرأة الفلسىطينية"الدنماركية قطع عالقتها بى"اللجنة ا الحكومةأعلنت  

وقالىىىت وزارة  كافىىىة المسىىىاعدات التىىىي تلقتهىىىا مىىىن كوبنهىىىاغن  وذلىىى  تحىىىت وطىىىأة  ىىىغوط إسىىىرائيلية.
  إن المنظمىىة الفلسىىطينية أخفىىت عنهىىا معلومىىات بشىىأن مركىىز لهىىا اركيىىة  فىىي بيىىانالخارجيىىة الدنم

تعتبر ىا الىدنمار     حيم "أطلقىت اسىم امىرأة )الشىهيدة دال  المغربىي(نابلسنسوي في منطقة برقة ب
 .29"إر ابية عل  المركز  واعتبرت  ذه المرأة نموذجا  حسنا  

 5/6/2017، اإلثنين

  قىا  و   بلوماسىية بدولىة قطىريقطىع عالقتهىا الدومصىر البحرين و  ماراتواإل السعوديةكل من أعلنت
ن الدو  العربية التي قطعت عالقاتهىا إمعلقا  عل  القرار  دور ليبرمان جاإلسرائيلي أفي دفا وزير ال

نما بسىبب المخىاوم مىن  " إسرائيل"مع قطر لم تفعل ذل  بسبب  إر ىاب "وال الق ية الفلسطينية  وا 
لتعىاون فىي وقا  إن قطع العالقات مع قطر يفت  المجا  أمام إمكانيىات ك يىرة ل ."إسالمي متطرم

منفتحة عل  التعاون مع  ىذه الىدو  العربيىة  وأن  "إسرائيل"ن إ قائال  وتابع   "الحرب عل  اإلر اب"
وأ ام أن "كل محاولة للىرب  بىين الق ىية الفلسىطينية وبىين  الارة باتت في ملعب الطرم ال اني.

 .30"العربية المعتدلة  و توجد خاطئ ت إسرائيل ال نائية مع الدو عالقا
   السفير اإلسرائيلي السابق بواشنطن مايكل أوريىنقا Michael Oren :فىي تدوينىة لىد على  تىويتر  

بىل إسىرائيل والعىرب ال إسىرائيل  ىد العىرب بعىد اليىومم "خ  جديد ُيرسم في رمىل الشىرق األوسى   
 .31من قطر" د اإلر اب الُممو   

 علىى  القنىىاة اإلسىىرائيلية ال انيىىة  فىىي  الحميىىد حكىىيم ظهىىر مىىدير مركىىز أبحىىام مىىن جىىدة ُيىىدع  عبىىد
حىديم تطبيعىي يحصىل للمىرة األولى  مباشىرة  مىن السىعودية  للحىديم عىن قطىع العالقىات مىع دولىة 

م ودعىىا إلىى  بنىىا  شىىرق أوسىى  جديىىد قىىائ  وحىىر ض حكىىيم علىى  الحركىىات الفلسىىطينية المقاومىىة قطىىر.
وقىا  حكىيم إنىد لىن يكىون  نىا  أي مكىان فىي سياسىات  دولىة قطىر. عل  السالم  كما حر ض  ىد  
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  سياسىىىية م ىىىل السىىىعودية واإلمىىىارات وغير ىىىا للر ىىىاب أو للجماعىىىات التىىىي تسىىىتخدم الىىىدين لمصىىىال
 .32الجهاد وحركة حماس

   مىن تىل أبيىب إلى   "ائيلإسىر "يىدعو إلى  نقىل السىفارة األمريكيىة لىدا  الشيو  األمريكي قىرارا   مجلستبن
  إن " ىذه الخطىوة Mitch McConnell زعيم األغلبية في مجلس الشىيو  ميىتش مااونيىلوقا  القدس  

لحلفائنىىا وأصىىدقائنا فىىي إسىىرائيل علىى  التىىزام الواليىىات المتحىىدة بىىالوقوم إلىى   دلىىيال   سىىتقدمالتىىي اتخىىذت 
جلىىىس الشىىىيو  لمصىىىلحة القىىىرار  وأ ىىىام مااونيىىىل لقىىىد "جىىىا  تصىىىويت العديىىىد مىىىن أع ىىىا  م جىىىانبهم".
 .33(  التي تحتفل بها حليفتنا المقربة"1967للذكرا الخمسين إلعادة توحيد القدس )احتال   تاريما  

 الىىذكرا الخمسىىين لبىىد  بمناسىىبة   فىىي كلمىىة سىىتيفان دوجاريىى باسىىم األمىىم المتحىىدة  المتحىىدم شىىدد
 وتحقيىق حىل    1967 سىنة  الذي بىدأ االحتال إنها ن عل  أ  1967 سنةالحرب العربية اإلسرائيلية 

الىىدولتين المتفىىاوض عليىىد   ىىو السىىبيل الوحيىىد لو ىىع أسىىس السىىالم الىىدائم الىىذي يلبىىي االحتياجىىات 
و ىىىو السىىىبيل الوحيىىىد لافالىىىة   األمنيىىىة اإلسىىىرائيلية  والتطلعىىىات الفلسىىىطينية إلقامىىىة الدولىىىة والسىىىيادة

 .34الحقوق غير القابلة للتصرم للشعب الفلسطيني
 ت ممسسىىىة أسىىىر الشىىىهدا  والجرحىىى  مكاتبهىىىا فىىىي قطىىىا  غىىىزة  بذريعىىىة وجىىىود أزمىىىة ماليىىىة لىىىدا أغلقىىى

 إغىىالقوأاىىد  رئىىيس الممسسىىة فىىي غىىزة محمىىد النحىىا  أنىىد جىىرا  المكتىىب. إيجىىاراتالسىىلطة فىىي دفىىع 
 .35المكتب لوجود إشكالية مع المستأجرم لعدم دفع مستحقاتد

 6/6/2017، الثالثاء

 عاد  الجبير إن عل  قطر القيام بعدة خطوات تت من إنهىا  دعمهىا لحمىاس  قا  وزير الخارجية السعودي
فىي مىمتمر   وقا  الجبير عربية كبرا أخرا.   من أجل إعادة العالقات مع دو المسلمين وجماعة اإلخوان

قىىد فىىي بىىاريس: "قررنىىا اتخىىاذ خطىىوات لتو ىىي  أن الايىىل فىىاض... ال أحىىد يريىىد اإل ىىرار بقطىىر  صىىحفي عُ 
فىىي مسىىار  أم مسىىار  خىىر". وأ ىىام الجبيىىر أن قطىىر  ستم ىىي قىىدما   طىىر أن تختىىار إن كانىىتلاىىن علىى  ق

ض السىىلطة الفلسىىطينية ومصىىر بىىدعمها حمىىاس واإلخىىوان المسىىلمين "وا عىىالم معىىاد"  وشىىدد الجبيىىر بىىأن تقىىو  
 .36و"وسائل اإلعالم المعادية"  والاف عن دعم "المجموعات المتطرفة"  قطر "تغيير سياستها" عل 

  فىىي حركىىة حمىىاس عىىن بىىال  األسىىف واالسىىتهجان لمىىا صىىدر عىىن وزيىىر الخارجيىىة السىىعودي  تعبىىر
غريبىىة علىى  مواقىىف المملاىىة إنهىىا قالىىت عنهىىا   والتىىي يهىىاعىىاد  الجبيىىر مىىن تصىىريحات ُتحىىرض عل

وأ ىىىافت  وحقىىىد فىىىي الن ىىىا . الفلسىىىطيني شىىىعبالالعربيىىىة السىىىعودية التىىىي اتسىىىمت بىىىدعم ق ىىىية 
 ىىىىذه التصىىىىريحات تم ىىىىل صىىىىدمة لشىىىىعبنا الفلسىىىىطيني وأمتنىىىىا العربيىىىىة إن "  فىىىىي بيىىىىان لهىىىىا  الحركىىىىة

ال يخفى  على  أحىد كيىف . وبينت أند ""واإلسالمية التي تعتبر الق ية الفلسطينية ق يتها المركزية
يستغل العدو الصهيوني م ل  ذه التصريحات الرتااب المزيد من االنتهااات والجرائم بحق شىعبنا 

 .37"قدس والمسجد األقص  المبار وأر نا ومقدساتنا وبحق ال
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  أادت نجاة أبو بكر  النائب عن حركة فت  في المجلىس التشىريعي  أن السىلطة الفلسىطينية قطعىت
نها تفاجأت خال  ذ ابها للبن  السىتالم راتبهىا إ وقالت أبو بكر راتبها  وجمدت رصيد ا في البن .
 .38تبها  بقرار سياسي من السلطةتجميده  وكذل  سحب را الشهري  أن رصيد ا البنكي قد تم  

  أادت  يئىة شىمون األسىرا والمحىررين إقىدام وزارة الماليىة الفلسىطينية فىي رام ه على  قطىع رواتىب
 النىاطق باسىم الهيئىة حسىن عبىد ربىد وأو ى  عشرات المحررين من معتقالت االحتال  اإلسرائيلي.

إجىرا  مىرتب  بىوزارة الماليىة والحكومىة      ىوا  محىرر  ا  فلسىطيني ا  أسىير  277أن توقيف أو قطىع رواتىب 
 .39ال عالقة لهيئة األسرا بالمو و ""و 
  قا  رئيس الوزرا  الفلسطيني رامي الحمد ه إن وزير ماليىة االحىتال  اإلسىرائيلي أبلغىد بىالخطوات

تخفىىىىف مىىىىن ال ىىىىغوط المفرو ىىىىة علىىىى  حيىىىىاة   التىىىىي قررتهىىىىا حكومتىىىىد بشىىىىأن "تسىىىىهيالت" مزمعىىىىة
 .40ل فة الغربية  من بينها فت  معبر الارامة الحدودي مع األردن بشكل دائمالفلسطينيين في ا

  نهىا ا  و   اتمسىتعمر حكومتىد ستواصىل البنىا  فىي ال إن زرا  اإلسىرائيلي بنيىامين نتنيىا وقا  رئىيس الىو
نتنيىىا و "سنواصىىل الحفىىا  وقىىا   تخطىى  لمزيىىد مىىن عمليىىات البنىىا  فىىي كافىىة أنحىىا  ال ىىفة الغربيىىة.

ن. أتشرم بأنني رئيس الوزرا  األو  الىذي سىيبني مسىتوطنة جديىدة فىي ال ىفة منىذ عل  االستيطا
 .41عشرات السنين"

   ستبق    بة  جولة قام بها في مرتفعات الجوالن:خالل الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنيا و   رئيسقا"
 .42 ذه األرض لنا"الجوالن ليبد تحت السيادة اإلسرائيلية". وأ ام:" لن ننز  من   بة الجوالن  

  فىي غىزة  اإلنسىانين الو ع أب أاددور ليبرمان جفيأ دفا وزير ال أن  رتس العبرية  صحيفةذكرت
 .43لدا حماس اإلسرائيليين األسرا بزيارة  األحمريتم السماي للصليب  أنلن يتحسن قبل 

  المتحىدة  منتقىدة أعلنت الواليات المتحدة إنها تراجىع دور ىا فىي مجلىس حقىوق اإلنسىان التىابع ليمىم
سىىفيرة الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة فىىي األمىىم المتحىىدة نيكىىي وقالىىت  إسىىرائيل". دوره "المتحيىىز  ىىد  

إند "من الصعب القبو  بتبني المجلس لقىرارات  ىد إسىرائيل  الحليىف الرئيسىي ألمريكىا  فىي لي ا 
المجلىىس مواقىىف كافيىىة  أنىىد "لىىم يتخىىذلي ا ىىوأ ىىافت  فنىىزويال". الوقىىت الىىذي لىىم يتخىىذ أي قىىرار  ىىد  

 .44تنتقد إيران "الدولة التي لديها سجل حافل بانتها  حقوق اإلنسان"
   نحىنالسفير القطري لدا واشنطن مشعل بن حمد     اني في مقابلة مع موقىع ديلىي بيسىت: "قا 

ال نمىىىىو  حمىىىىاس  بىىىىل نعمىىىىل فىىىىي غىىىىزة فىىىىي إطىىىىار جهىىىىود إعىىىىادة إعمىىىىار القطىىىىا   ونبنىىىىي منىىىىاز  
سرائيل".ومستشفيات بالتن : "من أجىل التوصىل إلى  السىالم يجىب وتابع قائال   سيق مع الفلسطينيين وا 

أن تاىىون الخطىىىوة األولىىى   ىىىي المصىىىالحة فىىىي صىىفوم الفلسىىىطينيين. وحمىىىاس  ىىىي أحىىىد األطىىىرام 
: "لقد طلب منا األمريكيون أن نعمل مىع حمىاس فىي سىياق عمليىة السىالم. وشدد قائال   الفلسطينية".

 .45عل  نفس الطريق السياسي أو األيديولوجي )مع حماس("ننا أوذل  ال يعني 
 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  8 زيتونة للدراسات واالستشارات            مركز ال        

 7/6/2017، األربعاء

  دان غىوشة  ىدفها تخفيىف  ىائقة اإلسىكان فىي عىن "خطى يو م جاالنىت اإلسرائيلي اإلسكانأعلن وزير". 
  وم ىمونها "إجىرا  مسى  2017 ات في مطلع سىنةمستعمر وتقوم  ذه الخطة عل  دعوة أطلقها مجلس ال

 ة كرني شىومرون  مىرورا  عمر يمكن البنا  فيها  في كل المنطقة الممتدة من مست الخالية التي لال المناطق
المىىىذكورة أن  . وحسىىىب  ىىىذه الىىىدعوة يمكىىىن للمنطقىىىةة مىىىوديعين عيليىىىتعمر مسىىىت ريىىىل  وحتىىى  ة عمر مسىىىتب

 .46ألف مستوطن جديد 340ألف وحدة سكنية  ويمكن أن يقيم فيها ما ال يقل عن  67تستوعب نحو 
 تصىىريحات وزيىىر الخارجيىىة   النائىىب األو  لىىرئيس المجلىىس التشىىريعي الفلسىىطيني  أحمىىد بحىىر دان

السىىعودية للعىىودة إلىى   السىىعودي عىىاد  الجبيىىر الىىذي وصىىف فيهىىا حركىىة حمىىاس باإلر ىىاب  داعيىىا  
وأاىىد أن سىىالي المقاومىىة وحركىىة  رشىىد ا  ووقىىف تلىى  التصىىريحات المسىىيئة لىىدور المملاىىة العربيىىة.

مىن يصىف ها  وتىابع "شىعب أبنىا االحىتال  فقى   وأنهىا حركىة مقاومىة تىدافع عىن  حماس موجد  ىد  
 .47حماس باإلر اب ال يعرم معن  اإلر اب"

  زعم وزير الدولة للشمون الخارجية في اإلمارات أنور قرقاش أن "وجىود قىادة مىن حركىة حمىاس فىي
للمقاومىىة الفلسىىطينية  المعاديىىة "قالىىت حمىىاس إن تصىىريحات قرقىىاش و  قطىىر يم ىىل مشىىكلة للمنطقىىة".

 حركىة سىامي أبىو ز ىري الوأاىد النىاطق باسىم  ."مرفو ة  ولن تفل  فىي خلى  األمىور وتزييىف الحقىائق
أن  وأ ىىىىامفىىىىي تصىىىىري  صىىىىحفي  أن االحىىىىتال  اإلسىىىىرائيلي  ىىىىو عنىىىىوان اإلر ىىىىاب فىىىىي العىىىىالم  

 .48تصريحات قرقاش لن تفل  في خل  األمور وتزييف الحقائق
 فىىي  106أمىىام مىىمتمر العمىىل الىىدولي الىىدورة  فىىي كلمتىىد  مىىأمون أبىىو شىىهال طينيالفلسىى العمىىل قىىا  وزيىىر

العاصىىىمة السويسىىىرية جنيىىىف  "إن فلسىىىطين تعىىىاني مىىىن  ىىىغ  وحصىىىار اقتصىىىادي ممىىىنها  أدا إلىىى  
ألف عاطل عن العمل أا ر م من حملة الشهادات  400ن  نا  إتنامي معدالت الفقر والبطالة  حيم 

 .49 لم القوا العاملة وعدد السكان"تحت خ  الفقر  وكال الرقمين يم ل  أسرة تعيش 320الجامعية  و
 .كمىا  أعلنت كتائب القسام استشهاد أحد قادتها العسكريين في مدينة رف   فىي مواقىع التىدريب واإلعىداد

 .50أادت وزارة الصحة بغزة إصابة  ال ة  خرين في انفجار عر ي وقع في موقع للمقاومة غرب رف 
 أاتىوبر/ األو  تشىرين بدايىة فىي نتفا ةاال اندال  منذ سقطوا الذين الفلسطينيين لشهدا ا عدد ارتفع 

 اإلسىىىرائيلي الشىىىأن لدراسىىىات القىىىدس مركىىىز أعىىىد ا إحصىىىائية وفىىىق وذلىىى   شىىىهيدا   319 إلىىى   2015
 منىىذ شىىهيدا   38 ارتقىىا  اإلحصىىائية وسىىجلت. غىىزة قطىىا  مىىن جديىىد شىىهيد ارتقىىا  بعىىد والفلسىىطيني 

2017 مطلع
51. 

  األمىم المتحىدة بىالتحيز  ىد  لي اسفيرة الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة نيكي  اتهمت 
أ نىىا  لقائهىىا فىىي لي   ىىاوقالىىت  .  ووعىىدت بىىأن واشىىنطن لىىن تسىىم  بتاىىرار ذلىى  مسىىتقبال  "إسىىرائيل"

مىا   إلى  حىد  : "أشىعر بالىذنب "إسىرائيل"  فىي مسىتهل زيارتهىا إلى  رموفىين ريفلىينالرئيس اإلسىرائيلي 
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واتهمىىت المسىىمولة األمريكيىىة  ألن كىىل مىىا فعلتىىد فىىي األمىىم المتحىىدة لىىم يكىىن سىىوا إعىىالن الحقيقىىة".
 .52عل  مدا سنين طويلةالمنظمة العالمية بى"إخافة إسرائيل" 

  األونىروالوكالىة  (مليون دوالر 92.3نحو ) مليون يورو 82تعهد االتحاد األوروبي بمساعدات بقيمة 
المم ىىىىل األعلىىىى  للسياسىىىىة الخارجيىىىىة فىىىىي االتحىىىىاد األوروبىىىىي فيىىىىديريكا ووقعىىىىت . ةلجاريىىىىا السىىىىنةخىىىىال  

 ينص عل  مساعدة االتحاد األوروبي  األونروا بيير كرينبو وكالة المفوض العام لمع  اتفاقا  موغيريني 
 .53مستشف  140مدرسة و 700في تمويل نحو 

  استيراد السلع التي تنتجها يحظر أن الدولي يجب  المجتمعقالت منظمة العفو الدولية إن
لحقوق اإلنسان لجني أرباي بماليين الدوالرات أجَّجت انتهااات جماعية  ات  وو ع حد  مستعمر ال

وقطا  غزة  أطلقت  حتال  اإلسرائيلي لل فة الغربية. وبمناسبة الذكرا الخمسين لالالفلسطيني
ات مستعمر عالم إل  منع إدخا  سلع المنظمة العفو الدولية حملة جديدة تدعو فيها سائر دو  ال

 .54ات أو االتجار بسلعهامستعمر إل  أسواقها  ومنع شركاتها من العمل في ال
 8/6/2017، الخميس

 إسىىىرائيل قريبىىىة جىىىدا  مىىىن التوصىىىل إلىىى  تسىىىوية "دور ليبرمىىىان إن جىىىاإلسىىىرائيلي أفي دفا قىىىا  وزيىىىر الىىى
خىال  مقابلىة أجرتهىا معىد القنىاة  النظىر  ا    الفتى"إقليمية مع العالم العربي أا ر من أي وقىت م ى 

إل  أن رئيس الحكومة بنيامين نتنيا و يبىذ  قصىارا جهىوده مىن أجىل التوصىل ال انية اإلسرائيلية  
 .55والتي تمهد لتسوية مع الفلسطينيين  للتسوية مع العالم العربي المعتد 

  ة جلجوليىىا بالىىداخل المحتىىل  عىىن اعتقىىا  خليىىة فلسىىطينية مىىن بلىىد اإلسىىرائيلية الشىىابا كشىىف جهىىاز
الخليىىىة كانىىىت تنىىىوي تنفيىىىذ  أنوزعىىىم الشىىىابا   الغتيىىىا   ىىىاب  إسىىىرائيلي. بىىىدعوا تخطىىىي  أفراد ىىىا

الخليىة  أن  االشاب وأو   المحرر مازن فقها . واألسيرعل  اغتيا  الشهيد القسامي  العملية  ردا  
 .56ينتمون لحركة حماسأربعة 4مكونة من سبعة أشخاص  من بينهم 

  1,500فىىي خطىىة لبنىىا   قىىررت أن تسىىير قىىدما   "إسىىرائيل"أن  اإلسىىرائيليةحركىىة السىىالم الن أعلنىىت 
  3,000وحدة سكنية للمستوطنين في ال فة الغربيىة المحتلىة  مىا يرفىع عىدد الوحىدات السىكنية إلى  

 .57التي حصلت عل  موافقة للم ي باإلجرا ات المتعلقة بها  خال  يومين

  اللجنىىة البرلمانيىىة" فىىي وزارة الهجىىرة واالسىىتيعاب اإلسىىرائيلية عىىن اتسىىا  عىىن صىىادرة بيانىىات كشىىفت"
نسىىبة المهىىاجرين الىىروس  أن حيىىم جىىا  فيهىىا  "إسىىرائيل"فىىي الهجىىرة الم ىىادة لليهىىود الىىروس مىىن 

 مىىىن مجمىىىل %38 ىىىي األخيىىىرة   14الىىىى دون عىىىودة فىىىي غ ىىىون السىىىنوات  "إسىىىرائيل"غىىىادروا الىىىذين 
 .58مهاجر 300,290

 25,977 وصىىلحيىىم  "إسىىرائيل"  إلىى  المهىىاجرين أعىىدادفىىي  بشىىكل عىىام تراجعىىا   2016 ت سىىنةسىىجل 
مىن  األابىروكىان التراجىع  .%7بنسبة  ما يعني تراجعا    2015 سنةب 27,908وصو   بلمقا مهاجرا  
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وفيمىا يتعلىق بتوزيىع  .%36بنسبة  2016في سنة   منصيب المهاجرين الفرنسيين حيم تراجع عدد
حيىم  األابىركانت روسيا صاحبة النصىيب  2016 في سنة "إسرائيل" إل  اجروا  المهاجرين الذين

 .59%11 األمريكيةوالواليات المتحدة   %17وفرنسا   %23بى  أوكرانيا  و %27 تهمبلغت نسب
  أو  35-أم صادقت الحكومة اإلسرائيلية عل  شرا  دفعة إ افية من طائرات الشبF-35.  وذكىر

أرسىىلت و يقىىة تفىىا م حىىو  شىىرا  الطىىائرات لنظيرتهىىا األمريكيىىة   دفا رة الىىواال العبىىري أن وزاموقىىع 
 .60خمسينليصل مجمو  الطائرات التي ستصل "إسرائيل" خال  العقد القادم إل  

 إن المباح ىات الجاريىة بىين الوفىد رفيىع  ق حسىين  ريىديقا  مساعد وزير الخارجيىة المصىري السىاب
 صىىريين تىىدور حىىو  كيفيىىة تىىوفير تىىأمين عىىا   إذا مىىا تىىم  المسىىتوا مىىن حركىىة حمىىاس والمسىىمولين الم

وأ ىام  ريىدي بىأن المباح ىات فىي القىا رة تسىير  االتفاق عل  فت  معبىر رفى  بصىفة شىبد دائمىة.
باتجىىاه ير ىىي الطىىرفين ويصىىب بمصىىلحة الشىىعب الفلسىىطيني  ويىىوفر أابىىر قىىدر ممكىىن مىىن األمىىن 

تعىاون بىين مصىر وحمىاس حىو  كيفيىة إدارة  عن أملد أن يكون نتيجة اللقىا  حىدوم لمصر  معربا  
   .61معبر رف  بصورة مستمرة

 9/6/2017، الجمعة

 سىفيرة الواليىات المتحىدة األمريكيىة دور ليبرمان  خىال  لقائىد مىع جفيأاإلسرائيلي  دفا طالب وزير ال
حمىىاس    بىىأن تسىىع  الواليىىات المتحىىدة لىىدا لبنىىان كىىي تعمىىل  ىىد  ليافىىي األمىىم المتحىىدة نيكىىي  ىى

وبحسىىىب ليبرمىىىان  فىىىقن القيىىىادي فىىىي حمىىىاس صىىىالي  د قيىىىاديين فىىىي الحركىىىة مىىىن أرا ىىىيها.وتطىىىر 
إلى  لبنىان سىوية مىع ناشىطين  خىرين فىي حمىاس   العاروري غىادر تركيىا إلى  قطىر  ووصىل مىمخرا  

 .62أ دام إسرائيلية  جمات  د   ند يخط  من  نا  لشن  ا  و 
 وقا  المتحدم باسم الحركىة  وتها".ن تحريض ليبرمان  د  ا "لن يم ر عل  قإحركة حماس  قالت

سىىامي أبىىو ز ىىري  فىىي تغريىىدة لىىد علىى  تىىويتر: "التحىىريض اإلسىىرائيلي علىى  حمىىاس لىىن يىىم ر علىى  
إلىىى   ورأا أبىىىو ز ىىىري  أن تصىىىريحات الىىىوزير اإلسىىىرائيلي تشىىىكل "اسىىىتفزاز ليمىىىة"  داعيىىىا   قوتهىىىا".

 .63استنها ها لطرد االحتال  من األرا ي الفلسطينية

  ن وفىىدا  مىىن الحركىة برئاسىىة رئىىيس إوليىىة فىىي حركىة حمىىاس أسىىامة حمىدان الد لعالقىاتامسىىمو   قىا
 المكتب السياسي إسماعيل  نية سيزور إيران قريبا  فىي إطىار جولىة ستشىمل دوال  أخىرا لىم يسىم ها.

أن تصىىىريحات وزيىىىر الخارجيىىىة السىىىعودي عىىىاد  الجبيىىىر التىىىي وصىىىف فيهىىىا المقاومىىىة حمىىىدان وأاىىىد 
نهىىىا لىىىم تشىىىكل صىىىدمة للشىىىعب الفلسىىىطيني لجهىىىة إ وقىىىا عىىىن سياسىىىة السىىىعودية  باإلر ابيىىىة تعب ىىىر 

  وأاد حمدان مغادرة قيادات من حماس للدوحىة عل  نحو علني. ابهم مونها بل لجهة المجا رة 
ن األمىىر سىىبق مىىا و   قىىائال  إن األمىىر مىىرتب  بترتيىىب البيىىت الىىداخلي للحركىىة فىىي أعقىىاب االنتخابىىات ا 
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ال مىانع  بىأنقىا   در مىن بينهىا مىا  ىو مىرتب  بعالقتهىا بحمىاس  لانىأعلن عن شروط و ىعت لقطى
 .64م في تخفيف ال غ  عن قطراسهلدا حركتد اإل

  لشىمون الداخليىة القواسمي إن عل  حركة حماس وقف التدخل با ةحركة فت  أسام باسمقا  المتحدم
 .65الوطنية الشعب الفلسطيني وق يتد   لما يشكلد ذل  من  رر مباشر عل للدو  العربية

  لماليزيىا حمىاس حركىة قىادة زيىارة فىي مشىكلة توجىد ال إنىد بكىر أبىو خالىد الماليزيىة الشىرطة قائد قا 
 عىن إسىرائيلية صىحفية تقىارير الشىرطة قائىد ونف  .سلمي إطار في يتم ذل  دام ما الماليزيين ولقا 

 صىحفي مىمتمر يفى وتسىا   الماليزيىة  األرا ىي إلى  العىاروري  صىال  حمىاس فىي القيادي وصو 
 .66"المشكلة؟ فأين  مشكلة إ ارة ودون   سلمي و ع في يأتون  كانوا إذا" كوااللمبور في عقده

  أاد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية استخدام النظام السىوري للقنابىل الفسىفورية
 وأظهىىرتحيطىىة بىىد  المحرمىىة دوليىىا  خىىال  اسىىتهدافد لمخىىيم درعىىا لالجئىىين الفلسىىطينيين والبلىىدات الم

فىي درعىا احتىراق عىدد مىن المنىاز  بسىبب البراميىل المتفجىرة المحملىة  إعالميةصورا  ب تها صفحات 
 .67بمادة النابالم الحارق 

 10/6/2017، السبت

   قىىا  موسىى  أبىىو مىىرزوق إن "الخالفىىات العربيىىة شىىأن داخلىىي  وسىىتبق  الق ىىية الفلسىىطينية عنوانىىا 
ن "بوصىىلة حمىىاس سىىتبق  نحىىو فلسىىطين والقىىدس وعروبتهىىا  ونحىىو وأاىىد أ وقبلىىة سياسىىية للجميىىع".

"المفىىىروض أال  يختلىىىف أحىىىد حىىىو  دعىىىم  :وأ ىىىام الوحىىىدة الوطنيىىىة وتماسىىى  الشىىىعب الفلسىىىطيني".
د أبىو مىرزوق على   وأال يكون في الخندق الخىر مهمىا كانىت األو ىا ".  الق ية الفلسطينية وشىد 

ر نحو العدو الصهيوني  وستبق  ال تتدخل بأي شأن أن "بندقية حماس لن توجد إل  أي اتجاه غي
 .68عربي مهما كانت ال غوط واألحدام والتغيرات"

 ىى اإلجىىرا ات والمخالفىىات  علىى مىىن كتلىىة فىىت  البرلمانيىىة المسىىمولية والنتىىائا المترتبىىة  نائبىىا   15ل حم 
د عبىىىاس القىىىانون والممسسىىىات التىىىي أقىىىدمت عليهىىىا السىىىلطة التنفيذيىىىة للىىىرئيس محمىىىو  علىىى والتغىىىو  
وقا  النواب فىي  الموظفين المدنيين. وقطع رواتبالتي كان  خر ا وقف رواتب األسرا   وحكومتد
  إن عباس بهىذه اإلجىرا ات  ىرب بعىرض الحىائ  قىانون الخدمىة المدنيىة إ ىافة لمخافىة لهمبيان 

  لىىموخصىىم   قىىانون الخدمىىة فىىي أجهىىزة األمىىن للمىىوظفين العسىىكريين والمىىس برواتىىب مىىوظفي غىىزة
فىي  الفلسىطيني شىعبالي غ  عل  حماس من خال  معاقبة أبنىا  بذل  أند  ا  مدعي  رواتبهم تقريبا  

 .69قطا  غزة بشكل عام وأبنا  فت  منهم بشكل خاص
  النائىىىب محمىىىد دحىىىالن التقىىى  وفىىىد حركىىىة  أنيوسىىىف عىىىن  أحمىىىدكشىىىف القيىىىادي فىىىي حركىىىة حمىىىاس

   .70حماس الذي يزور القا رة برئاسة يحي  السنوار
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 ماليىين أربعىةوزير األشغا  العامة واإلسكان مفيد محمد الحساينة الموافقة عل  تحويل مبلى   أعلن 
دوالر  ماليىىين 3.5ي  ىىمن المنحىىة الاويتيىىة إلعىىادة إعمىىار غىىزة مقسىىمة إلىى  جىىزأين  أمريكىىدوالر 
 .71للقطا  الزراعي ونصف مليون دوالر دعما    للمنش ت الصناعية دعما  

  إسىرائيل" إن ال انيىة  العبريىة القناة مع مقابلة خال  اإلسرائيلي  الدفا  زيرو  ليبرمان  دورجأفي قا" 
 الهىىىدو  بحالىىىة مشىىىيدا   .غىىىزة قطىىا  مىىىع جديىىىدة عسىىىكرية ومواجهىىىة حىىرب انىىىدال  منىىىع علىىى  سىىتعمل
 .72غزة قطا  حدود عند السائدة الابيرة

  ة فىىي الالئحىىة منظمىىة إر ابيىى حمىىاسرف ىىد تصىىنيف حركىىة  المىىمتمر الشىىعبي السىىودانيأعلىىن حىىزب
إدراج اسىىىم الشىىىي  يوسىىىف  إ ىىىافة إلىىى التىىىي أعلنىىىت عنهىىىا السىىىعودية واإلمىىىارات والبحىىىرين ومصىىىر  

وانتقىد األمىين العىام لحىزب  القر اوي  رئيس االتحىاد العىالمي لعلمىا  المسىلمين  فىي تلى  الالئحىة.
معىىىايير التىىىي عىىىن ال المىىىمتمر الشىىىعبي  علىىىي الحىىىاج  القائمىىىة التىىىي أصىىىدرتها تلىىى  الىىىدو   متسىىىائال  

 .73صنفت بها الشخصيات والدو  "إر ابيين ومنظمات إر ابية"
  نحىن ال نىدعم اإلخىوان المسىلمينقطىر   وزيىر خارجيىة  الىرحمن     ىاني الشي  محمد بىن عبىد قا"  

دولىىة قطىىر تىىدعم الحكومىىات وتقىىيم عالقاتهىىا مىىع الحكومىىات  فىىنحن دولىىة ولسىىنا حزبىىا  سياسىىيا   كىىذل  
س المدرجة عل  قوائم اإلر اب في الواليات المتحدة  لانهىا بالنسىبة للىدو  العربيىة بالنسبة لحركة حما

دعم الشىىىعب تىىىدعم حمىىىاس  بىىىل تىىىال  وشىىىدد الىىىوزير القطريىىىة علىىى  أن بىىىالده  "حركىىىة مقاومىىىة شىىىرعية
وجىىود حمىىاس فىىي قطىىر  ىىو تم يىىل ذكىىر أن "و   تعىىاون مىىع السىىلطة الفلسىىطينية الرسىىميةتالفلسىىطيني و 

قطر مكلفة من قبل شركائها الدوليين بأن تعمىل على  المصىالحة الفلسىطينية  لىذل  سياسي للحركة  و 
ونستغرب كيف أصبحت حماس تهمىة مىن قبىل دو  عربيىة"     نا  قيادات من حركتي فت  وحماس

 .74مذكرا  بأن "حماس غير مدرجة عل  قوائم إر اب مجلس التعاون الخليجي"
 11/6/2017، األحد

  بالقىىدساألسىىبوعية التىىي عقىىدت  تىىدفىىي مسىىتهل جلسىىة حكوم  امين نتنيىىا ورئىىيس الىىوزرا  بنيىى قىىا: 
ىىاتُ ا" رتىىد حمىىاس تحىىت مدرسىىتين فىىي غىىزة. حمىىاس تسىىتخدم أطفىىا  فف فىىي األيىىام األخيىىرة نفىىق حش 

لها و ذا  و العدو الذي نحاربىد منىذ سىنوات طويلىة. أوعىزت لمىدير عىام وزارة  بشريا   المدارس درعا  
بالسىىفيرة وذكىىر نتنيىىا و أنىىد التقىى   ."حمىىاس إلىى  مجلىىس األمىىن مية  ىىد  الخارجيىىة بتقىىديم شىىكوا رسىى

إنىىد  ن األوان ليمىىم المتحىىدة أن تنظىىر  لهىىا أي ىىا  "  اقىى  و ليااألمريكيىىة فىىي األمىىم المتحىىدة نيكىىي  ىى
بسىبب  كبيىر بسىبب وجود ىا وألسىفي الشىديد أي ىا   إلى  حىد   .. األونىروا في استمرار عمل األونىروا.

مىىن حلهىىا. ولىىذل  حىىان الوقىىت  تخل ىىد مشىىكلة الالجئىىين الفلسىىطينيين بىىدال   خىىر لأنشىىطتها مىىن حىىين 
 .75ولدما أجزائها في المفو ية السامية لشمون الالجئين التابعة ليمم المتحدة"  لتفكي  األونروا
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  ونىروااألبنيىامين نتنيىا و إلى  تفكيى  وكالىة  اإلسىرائيلي نددت منظمة التحرير بدعوة رئىيس الىوزرا  
  إن بقىا  واسىتمرار لد في بيان صحفي  دير دائرة شمون الالجئين في المنظمة أحمد حنون وقا  م
عىاد  وشىامل  حىل   إيجىادلحىين  302ونروا وفق التفىويض الممنىوي لهىا بىالقرار األممىي رقىم األعمل 

شىكل  عامىا   68واستمرار ا في تقديم خدماتها لالجئىين الفلسىطينيين على  مىدار   للق ية الفلسطينية
 .76امل استقرار للمنطقةع

  قىرر  (الاابينىت)المجلس الوزاري المصغر للشمون السياسىية واألمنيىة ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن
تقلىىيص كميىىة الاهربىىا  المخصصىىة لقطىىا  غىىزة بىىأا ر مىىن ربىىع الاميىىة حاليىىا   وذلىى  اسىىتجابة لطلىىب 

أفادت صىحيفة يىديعوت أحرونىوت و  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  ومن أجل تعزيز مكانتد.
 .77بأن القرار جا  أي ا  بعد موافقة قيادة الجيش واألذر  األمنية اإلسرائيلية عل   ذه الخطوة

  أاد القيادي في حركة حماس  حسام بدران  أن كافة المباح ات واالتصاالت التي تجريهىا حركتىد مىع
مىىىا يتعلىىىق بالحصىىىار اإلسىىىرائيلي م فىىىي تحقيىىىق طموحىىىات الشىىىعب الفلسىىىطيني فياسىىىهمصىىىر  ىىىدفها اإل

المفىىىىروض علىىىى  غىىىىزة  وتىىىىوفير االحتياجىىىىات األساسىىىىية للمىىىىواطنين  وفىىىىت  معبىىىىر رفىىىى  أمىىىىام حركىىىىة 
وقىىىا  بىىىدران "إن منطلىىىق تلىىى  االتصىىىاالت والعالقىىىة يقىىىوم علىىى  أسىىىاس عىىىدم التىىىدخل فىىىي  المسىىىافرين.

الق ىية الفلسىطينية  وصىف بىدران موقىف قطىر مىن". و وال لغير ىا مىن الىدو   الشمون الداخلية لمصىر
فىىىىىي مو ىىىىىو  إعمىىىىىار قطىىىىىا  غىىىىىزة والق ىىىىىايا العربيىىىىىة واإلسىىىىىالمية بىىىىىى"المشرم والوا ىىىىى   خصوصىىىىىا  و 

 .78أن قطر تستحق الدعم والوفا  لها من قبل كل من ساندتهم في يوم من األيام ممكدا    والمعروم"
 المعار ىىىةرئىىىيس و  نتنيىىىا و بنيىىىامين اإلسىىىرائيلية الحكومىىىة رئىىىيس صىىىحيفة  ىىى رتس عىىىن أن كشىىىفت 

 شىهر فىي القا رة في السيسي  الفتاي عبد المصري  بالرئيس سرا   اجتمعا اإلسرائيلية إسحق  رتسوغ
2016 أبريل /نيسان

79. 
 قدمىد قىانون  لمشىرو  تبينهىا عىن اإلسىرائيلية الحكومىة فىي التشىريعات لشىمون  الوزاريىة اللجنىة أعلنت 

 يعىىاد  مىىا االحىتال  حكومىىة تقتطىع بىىأن ويق ىىي  (مسىتقبل يوجىىد) عتيىد يىىشحىىزب  كتلىة مىىن نائىب
 للسىىلطة" عقىىاب"كىىى الفلسىىطينية  ال ىىرائب أمىىوا  مىىن دوالر( مليىىون  280 )نحىىو شىىيكل سىىنويا  مليىىار

 .80المحررين واألسرا  األسرا  لعائالت مخصصات تدفع لاونها الفلسطينية  التحرير ومنظمة
  العىالمي االتحاد رئيس مع ت امنا   وقفة  في غزة قطا  في الفلسطينيين الدين علما  من العشرات شار 

 واإلمىىىارات ومصىىىر السىىىعودية مىىىن كىىىل أدرجتىىىد الىىىذي القر ىىىاوي  يوسىىىف الشىىىي  المسىىىلمين للعلمىىىا 
 .81بها الخاصة اإلر اب قائمة عل  والبحرين 

  لقائمىىىة بالجامعىىىة ممىىى ال   فلسىىىطين دخىىىو  إن حجلىىىة أبىىىو اللطيىىىف عبىىىد بيرزيىىىت جامعىىىة رئىىىيس قىىىا 
 فىىي مشىىيرا   كبيىىرا   إنجىىازا   يم ىىل العىىالم  جامعىىات مىىن %3 ألف ىىل يىىة العالم QS أس كيىىو تصىىنيف
  ىمن فقى  عربيىة جامعىة 32 مىن واحىدة  ىي  801 ومرتبتهىا بيرزيت  جامعة أن إل  ذاتد  الوقت

 .82العالمي التصنيف
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   قىىىا  وزيىىىر الخارجيىىىة المصىىىري سىىىام  شىىىكري إن اتفاقيىىىة ترسىىىيم الحىىىدود بىىىين مصىىىر والسىىىعودية تىىىم 
جولىىة مىىن التفىىاوض  واعتمىىدت بشىىكل رئيسىىي علىى  قىىرار الىىرئيس األسىىبق حسىىني  11توقيعهىىا بعىىد 
  بشىىأن تنظىىيم الحىىدود البحريىىة  مشىىيرا  إلىى  أن "إسىىرائيل أاىىدت التزامهىىا 1990لسىىنة  27مبىىار  رقىىم 

 .83وتفهمها لهذا االتفاق"
  حىىاديأيقىىرر بشىىكل  أنمسىىتقبل الوكالىىة ال يمكىىن  إن كىىريس جىىانيس ليونىىرواالنىىاطق الرسىىمي  قىىا 

ن ا  المتحىىىىدة  و  ليمىىىىمتتلقىىىى  تفوي ىىىىها مىىىىن الجمعيىىىىة العامىىىىة  األونىىىىروا" إن جىىىىانيسوقىىىىا   الجانىىىىب.
الجمعيىىة " أن إلىى    مشىىيرا  "الو ىىع تغييىىر بقمكانهىىا  األغلبيىىةالجمعيىىة العامىىة لوحىىد ا عبىىر تصىىويت 

 .84ية"إ افل الم سنوات  األونرواالما ي تمديد تفويض  ]ديسمبر[ األو في كانون  أقرتالعامة 
 12/6/2017، اإلثنين

   أن "إسىرائيل ال تعىد   دور ليبرمىان تهديىدات لحركىة حمىاس  مىدعيا  جىاإلسىرائيلي أفي دفا د وزير الوج
القطا "  لانها  في الوقت ذاتد  لن تتحمل  ألي مواجهة عسكرية  وال تعتزم إطالق أي حملة  د  

 .  85ما سماه "أي استفزاز من طرم حماس"
 عىن الىدور الىذي ت ىطلع بىد وكالىة األونىروا مىن أنطونيو غىوتيرس ليمم المتحدة  دافع األمين العام

عن القلق إزا  االنتقادات العلنية التىي غوتيرس وأعرب  أجل تحقيق االستقرار والسالم في المنطقة.
نائىب فىي بيىان تىاله على  الصىحفيين   غىوتيرس وأاىد إل  األونروا وسالمة عملياتهىا. وجهت ممخرا  
"الىدعم الاامىل   فرحان حق بمقر المنظمة الدولية في نيويور الرسمي باسم األمين العام المتحدم 
 .86وتقديره للدور الذي تمديد"  ليونروا

  لدولىىىىة فلسىىىىطين   1967أعلنىىىىت الحكومىىىىة البلجيكيىىىىة رف ىىىىها االعتىىىىرام بىىىىأي تغيىىىىرات علىىىى  حىىىىدود
فىي   وقا  وزير الخارجية البلجيكىي .باست نا  تل  التي اتفق عليها الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي

بيىىىىان صىىىىحفي  إن "بلجيكىىىىا كمىىىىا االتحىىىىاد األوروبىىىىي  تىىىىدين إعىىىىالن السىىىىلطات اإلسىىىىرائيلية األسىىىىبو  
وأاىىىد الىىىوزير البلجيكىىىي أن  الما ىىىي  بنىىىا   الم الوحىىىدات السىىىكنية اإل ىىىافية فىىىي المسىىىتوطنات".

كىىن ومحتمىىل لمحاد ىىات السىىالم إعىىالن إسىىرائيل عىىن بنىىا  مسىىتعمرات جديىىدة  "يهىىدد أي انتعىىاش مم
قامة سالم شامل وعاد  ودائم"  .87بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لتحقيق حل الدولتين وا 

  توصىل إلى  تفا مىات مىع  فىي قطىا  غىزة لىى"الحياة" إن وفىد حمىاس حمىاسقالت مصادر في حركىة
العالقىىة بىىين الجنىىاي النائىىب محمىىد دحىىالن  تتعلىىق بالمعىىابر واألو ىىا  االقتصىىادية فىىي القطىىا   و 

وقالىت المصىادر إن  نىا   الذي يقوده دحالن في حركة فىت  فىي قطىا  غىزة  وبىين حركىة حمىاس.
وعودا  بفت  معبر رفى  فىي غ ىون شىهرين إلى   ال ىة شىهور  بعىد إنهىا  أعمىا  البنىا  الجاريىة فىي 

جىىىىىرا  مشىىىىىاورات مىىىىىع السىىىىىلطة الفلسىىىىىطينية  وأو ىىىىىحت م أن "مصىىىىىر سىىىىىتقو  المصىىىىىادر المعبىىىىىر  وا 
 .88باتصاالت مع السلطة الفلسطينية لالتفاق عل  ترتيبات لفت  المعبر"
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  إليجىاد مصىالحة بىين  إيجابيىةقا  القيادي في حركة حماس أحمد يوسف إن " نا  مبىادرة مصىرية
حركتد والقيادي المفصو  من حركة فت   النائب محمد دحالن  قد تحقق انفراجا  حقيقيا  فىي قطىا  

وأ ىىام يوسىف  لىى"الغد"  لقىىد "جىرت لقىىا ات  لحة مىع الىرئيس محمىىود عبىاس".غىزة  وتمهيىدا  لمصىىا
  حيىم و ىع كىل طىرم صىياغة محىددة إيجابيىةوتفا مات بىين الطىرفين فىي القىا رة  وسى  أجىوا  

 .89حو  سبل بنا  عالقة  نائية متينة  وبنا  رمية جديدة  في إطار المشرو  الوطني الموحد"
 13/6/2017، الثالثاء

   خىىال  جلسىىة اسىىتما  فىىي الاىىونجرس  إن "السىىلطة ريكىىس تيلرسىىون الخارجيىىة األمريكيىىة  وزيىىرقىىا  
أنهىىا "تنىىوي  الفلسىىطينية غيىىرت سياسىىتها بشىىأن الىىدفع لعىىائالت مىىن أدينىىوا بتنفيىىذ عمليىىات"  م ىىيفا  

مىىا تدفعىىد السىىلطة علىى  سىىما  بشىىأن  وردا   قولىىد. وقىىف الىىدفع لعىىائالت مىىن اتهمىىوا بالقتىىل"  علىى  حىىد  
دينوا بتنفيذ عمليىات  قىا  تيلرسىون "أنىا أسىتطيع أن أمكىد لى  أن  ىذا المو ىو  قىد نية لمن الفلسطي

 .90طري بشكل مباشر خال  زيارة الرئيس الفلسطيني عباس. وأن الرئيس ترامب طري ذل  أمامد"

 دحىىالن  عىىن عقىىد أربعىىة لقىىا ات مىىع وفىىد حمىىاس  محمىىد كشىىف سىىمير المشىىهراوي  الىىذرا  األيمىىن ل
 إل  القا رة  شار  فيها من طرفهم كل من دحالن وماجد أبو شمالة وسليمان أبىو مطلىق خال  زيارتد

وقا  إن التفا مات بينهم وبين حمىاس يجىب أن تسىتند  .وسامي أبو سمهدانة  إ افة إليد شخصيا  
ين  مشىىيرا  إلىى  أنهىىم أصىىروا علىى  اعتمىىاد و يقىىة األسىىرا للوفىىاق الىىوطني إلىى  رميىىة ومفهىىوم وطني ىى

وفىد حمىاس على   ونفى  المشىهراوي أن يكىون فريقىد قىد اتفىق مىع لقا رة كأساس للمباح ىات.واتفاق ا
  إلىى  أنهىىم اتفقىىوا علىى  اإلخباريىىةفىىي حىىواره مىىع قنىىاة الغىىد   وأشىىار المشىىهراوي  .إقامىىة دولىىة فىىي غىىزة

االتفاق عل  وجود مباشر لهذا الملف  البد  بالمشكلة الابرا  و ي ملف الدم  ملف ال حايا  وتم  
 .91ن خال  لجنة وصندوق سيرصد بد مبال  معينة حت  تبدأ  ذه اللجنة عملها لت ميد الجرايم
 إنهىىا سىىتتخذ سلسىىلة مىىن اإلجىىرا ات  الفلسىىطينية فىىي قطىىا  غىىزة قالىىت وزارة الداخليىىة واألمىىن الىىوطني

ىىدة أنهىىا لىىن تسىىم  بىىأي تهديىىد  الجديىىدة واإل ىىافية لتعزيىىز تىىأمين حىىدود قطىىا  غىىزة مىىع مصىىر  ممك 
وأو ىى  النىىاطق باسىىم وزارة الداخليىىة إيىىاد البىىزم أن  ىىذه اإلجىىرا ات  فىىي المنطقىىة الحدوديىىة. أمنىىي
 .92عقب زيارة قام بها وكيل الوزارة توفيق أبو نعيم للحدود الجنوبية لقطا  غزة تجا 

   ماجد فرج إن القيىادة الفلسىطينية ال تقبىل التىدخل فىي  الفلسطينية جهاز المخابرات العامة رئيسقا
فىي حفىل  فىرج وأاىد  شأن عربي  وتىرفض تىدخل حمىاس "غيىر الحيىادي" فىي األزمىات العربيىة.أي 

وقوم القيادة الفلسطينية إل  جانب السعودية  واإلمىارات  والبحىرين    إفطار خيري أقيم في نابلس
 .93ومصر  ورف ها ألي مشاريع فارسية في المنطقة

 غزة قطا  في بالتصعيد معنية غير" حكومتد أن نتنيا و  بنيامين اإلسرائيلي الوزرا  رئيس أعلن"  
 معنية غير إسرائيل" :مكتوب تصري  في نتنيا و  وقا . بالاهربا  القطا  تزويد خفض قرار بعد
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 األمنية وسياستنا باألمن معنيون  ولاننا خاطئ  تفسير عن عبارة  و  خر تفسير وكل بالتصعيد 
 . 94"تتغير ولم وا حة

 فىي األع ىا  الىوزرا  غالبيىة أنات والمواصىالت اإلسىرائيلي  يسىرائيل كىاتس وزير االسىتخبار  أعلن 
 جزيىىىرة علىى  غىىىزة لقطىىا  دولىىي لبنىىا  مينىىىا  مشىىىروعد يميىىدون  المصىىغر  األمنىىىي الىىوزاري  المجلىىس
 تحىو  ليبرمىان  أفيجىدور الىدفا   وزيىر معار ىة لاىن المتوس   األبيض البحر قلب في مصطنعة

 .95المشرو   ذا إطالق دون 
  خىىال  بشىىرية دروعىىا   الفلسىىطينيين المىىدنيين باسىىتخدام االحىىتال  جىىيش فىىي سىىابق كبيىىر  ىىاب  عتىىرما 

 االحىتال  جىيش إن  "الصىمت كسىر" منظمىة ممسس شامو  يهودا السابق ال اب  وقا . المواجهات
 فىي والىذعر الخىوم زر   ىدفها مختلفىة أسىاليب عىدة يستخدم الفلسطينيين عل  يسيطر أن أجل ومن

 .96المرات عشرات تارر ذل  أن وأاد. بشرية كدور  والشباب األطفا  استخدام بينها من  صفوفهم
 الفتااىىة النيىىران إن إطىىالق: مركىىز المعلومىىات اإلسىىرائيلي لحقىىوق اإلنسىىان -منظمىىة بتسىىيلم  قالىىت 

 التقريىر  في وجا  .عاديا   أمرا   أصب  للخطر اإلسرائيليين الجنود حياة يعر  ون  ال متظا رين عل 
 مظىىا رات خىال  الناريىىة بىاألعيرة رميىا   فلسىىطينيا   42 قتىل 2015 ال ىاني/ ينىىاير كىانون  شىىهر منىذ أنىد

 لىىىم مىىىنهم 35 األقىىىل   علىىى  أنىىىد بتسىىىيلم أجرتهىىىا التىىىي االستقصىىىا ات وتظهىىىر .حجىىىارة رشىىىق وأحىىىدام
 .97األمن قوات أفراد حياة عل  خطرا   يشكلوا

   ما لم يتم توفير تمويل جديد لبرناما األغذية العىالمي  ي ستيفان دوجار باسم األمم المتحدة  المتحدمقا"
تعليىىق تقىىديم المسىىاعدات الغذائيىىة بالبطاقىىات لمىىا يقىىرب مىىن  [2017] فسىىوم يىىتم فىىي يوليىىو/ تمىىوز المقبىىل

إلى  أن  دوجاريى وأشىار . ألف فلسطيني أغلبهم من النسا  واألطفا " في قطا  غزة وال فة الغربيىة 150
ماليىىين دوالر لتىىوفير المسىىاعدات الغذائيىىة مىىن  6.6عىىالمي يحتىىاج بشىىكل عاجىىل إلىى  "برنىىاما األغذيىىة ال

 .98غير الالجئين في غزة وال فة الغربية" خال  قسائم خال  األشهر ال ال ة المقبلة ألشد األسر فقرا  
 14/6/2017، األربعاء

  ىىي الفلسىىطينية منسىىق األمىىم المتحىىدة للمسىىاعدات اإلنسىىانية واألنشىىطة اإلنمائيىىة فىىي األراحىىذر 
مىن "العواقىىب الوخيمىة على  الظىروم المعيشىية لمليىوني فلسىىطيني  Robert Piperروبىرت بىايبر 

تنفيذ  ذا القىرار  نتيجىة  وقا : "إذا تم   نتيجة زيادة التخفيض في إمدادات الاهربا  إل  قطا  غزة".
فىىىىي اإلمىىىىدادات لتعليمىىىىات السىىىىلطة الفلسىىىىطينية  فىىىىقن الو ىىىىع سيصىىىىب  كار يىىىىا   و ىىىىذا االنخفىىىىاض 

 سىىيخفض نصىىيب معظىىم األسىىر ومقىىدمي الخىىدمات إلىى  سىىاعتين أو نحىىو ذلىى  مىىن الطاقىىة يوميىىا ".
 وظيفتىد تتجىاوز بايبر تصريحات أن بدعوا  المتحدة األمم إل  اإلسرائيلية الخارجية وزارة وتوجهت
 رفىض تىتم سىوم"  بىايبر إقالىة يىتم لىم إذا أنىد إسىرائيل  ىددت كمىا .واليتد تنتهي أن مطالبة   ودوره 
 .99"البالد في للبقا  تأشيرتد تمديد
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 ." ودعىا القيىادي فىي الحركىة  حذرت حركة حماس االحتال  اإلسرائيلي من دفع غىزة باتجىاه "الحىائ
المجتمع الدولي للتحر  والتصدي لم ل  ذه السياسىة اإلسىرائيلية  لد في تصري    سامي أبو ز ري 

 .100الاار ية تجاه قطا  غزة
  الوطنيىىة فىىي حركىىة فىىت   ع ىىو اللجنىىة المركزيىىة للحركىىة  عىىزام األحمىىد  أن  لعالقىىاتاأاىىد مفىىوض

القيىىادة الفلسىىىطينية والحكومىىىة ستواصىىىالن تنفيىىذ اإلجىىىرا ات التدريجيىىىة التىىىي بىىدأتها مىىىن أجىىىل إنهىىىا  
صىفحتد السىودا  فىي تىاري   ودعا األحمد حركة حماس للعمل على  إنهىا  االنقسىام وطىي   االنقسام.
 .101سطيني  مشددا  عل   رورة أن ينتفض الفلسطينيون في وجد االنقسامالشعب الفل

 تىدفعها التىي الماليىة المخصصىات خصىم قىانون  مشىرو  التمهيديىة بىالقرا ة اإلسرائيلي الانيست أقر 
 تجبيهىا التىي ال ىرائب أمىوا  من الفلسطينيين والجرح  والشهدا  األسرا  ألسر الفلسطينية السلطة
 .102لسلطةا لمصلحة "إسرائيل"

 الحصىىىار علىىى  سىىىنوات عشىىىر بعىىىد تعقيىىىدا   يىىىزداد غىىىزة قطىىىا  واقىىىع أن الخ ىىىري  جمىىىا  النائىىىب أاىىىد 
 منشىأة  الم خمسىة مىن أا ىر أن الخ ىري  وأو ى  .حىاد بشكل اإلنسانية أزماتد وتزايد اإلسرائيلي
  نىا  وأن غىزة  على  اإلسىرائيلي االحىتال  شىن ها حىروب و ىالم الحصار جرا  ت ررت اقتصادية

عاطىل  مليىون  ربىع مىن أا ىر وجىود أاىد كمىا .الىدوالرات ماليىين بمئات مباشرة وغير مباشرة ائرخس
 مصىانع مىن %80 أن إلى  ولفىت النظىر .كبىرا  بكار ىة وينىذر مسىتمر تزايىد فىي والعىدد العمل  عن
للصىىناعة.  الالزمىىة الخىىام المىىواد دخىىو  ومنىىع الحصىىار بسىىبب كلىىي أو جزئىىي بشىىكل ت ىىررت غىىزة
ىر  %50ت الىى تعىد   حيىم البطالىة  معدالت ارتفا  في أسهمت العوامل  ذه أن ي الخ ر  وبي ن  وذك 

 .103للشرب صالحة غير غزة مياه من %95 أن من الدولية بالتحذيرات
 التوالي عل  114 الى للمرة النقب منطقة في العربية العراقيب قرية اإلسرائيلية السلطات  دمت. 
   قىىد أنجىىز علىى  طريىىق التوصىىل إلىى  صىىيغة نهائيىىة "لالتفىىاق  بيىىرا  ك أعلنىىت دولىىة الفاتيكىىان  أن تقىىدما

  1993 فىي سىنة  "إسىرائيل"األساسي المبدئي"  المبرم بين "الارسي الرسولي" )حكومىة الفاتيكىان( و
 .104"حو  تنظيم العالقة بين الدولتين  بحيم يمكن توقيع االتفاق النهائي "خال  وقت قريب جدا  

 15/6/2017، الخميس

 مىن السىعودية مىع تمهيديىة تطبيعيىد لخطىوة "إسىرائيل" تسىتعد أن أحرونىوت يديعوت يفةكشفت صح 
 سىىنة المحتلىىة األرض مىىن فلسىىطينيين ومعتمىىرين حجىىاج نقىىل بهىىدم بينهمىىا  طيىىران خىى    فىىت  خىىال 
 الفلسىىىىىطينية والسىىىىىلطة والسىىىىىعودية و"إسىىىىىرائيل" المتحىىىىىدة الواليىىىىىات أن الصىىىىىحيفة وأو ىىىىىحت. 1967

 مطىار مىن أولى  جويىة رحلىة تنسىيق أجىل من األخيرة األسابيع في سرية تاتصاال أجرت واألردن 
 الطىىائرة تتوقىىف أن علىى  فلسىىطينيين  حجىىاج لنقىىل السىىعودية مطىىارات أحىىد إلىى  الىىدولي جوريىىون  بىىن
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 الخطىة لاىن .الدولتين بين بلوماسيةيد عالقات وجود عدم عل  التفافا   وذل  ان عم   مطار في قليال  
 .105الرياضو  أبيب تل بين مباشر بخ  مستقبال   الجوية الرحالت تتم بأن تقت ي

   اللجنىىة التنفيذيىىة لمنظمىىة التحريىىر الفلسىىطينية أحمىىد مجىىدالني مىىا أوردتىىد وسىىائل إعىىالم  ع ىىونفىى
 .106عبرية حو  نية الرئيس محمود عباس إعالن غزة "قطاعا  متمردا "

  107فلسطينيا   صحفيا   لاترونيا  إ موقعا   11بحجب  العام الفلسطيني أحمد برا  قرارا   النائبأصدر. 
   لسىىنواتالفلسىطينية مىىع األمىم المتحىىدة اسىتراتيجية األمىىم المتحىدة اإلنمائيىىة الجديىدة  الحكومىىةعىت وق 

  والتىىي تت ىىمن اتفاقيىىة إطىىار عمىىل األمىىم المتحىىدة للمسىىاعدات اإلنمائيىىة فىىي فلسىىطين  2022–2018
  2022–2018 سنوات االستراتيجيةوستغطي  ذه  .تحت رعاية وح ور رئيس الوزرا  رامي الحمد ه

مليار دوالر  لتعزيز التنمية االجتماعية  ودعىم التنميىة االقتصىادية المسىتدامة   1.3بقيمة تصل إل  
 .108باإل افة إل  دعم بنا  ممسسات الدولة الفلسطينية  والعديد من القطاعات األخرا 

  أن دون  بالاهربىا  غىزة قطىا  تىزود لىن "إسىرائيل" إن نليبرمىا أفيجىدور اإلسىرائيلي الىدفا  وزيىر قا 
ن فاتورتهىىىا   مىىىن الفلسىىىطينيون  يىىىدفع ىىىل .داخليىىىة فلسىىىطينية مشىىىكلة الاهربىىىا  أزمىىىة وا   ليبرمىىىان وحم 

 داخليىىة أزمىىة" أنهىىا إلىى  مشىىيرا   غىىزة  فىىي الاهربىىا  أزمىىة عىىن المسىىمولية وحمىىاس الفلسىىطينية السىىلطة
رط ليبرمىىىان وقىىىف حمىىىاس تصىىىنيع الصىىىواري  وحفىىىر أنفىىىاق اشىىىتو  ".فيهىىىا عالقىىىة أي إلسىىىرائيل لىىىيس

  .109المقاومة مقابل إقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة
 16/6/2017، الجمعة

  بينما أعلنت السلطات اإلسىرائيلية مقتىل مجنىدة   استشهد  ال ة فلسطينيين برصاص قوات االحتال
طالق نار في صابة جنديين إسرائيليين في عمليات طعن وا  موقعين قرب بىاب العمىود فىي مدينىة  وا 

سىامي أبىو ز ىري أن العمليىة نفىذ ا مقاومىان مىن  ن النىاطق باسىم حركىة حمىاسوبي   القدس المحتلة.
 فىي أردان  جلعىاد اإلسىرائيلي الىداخلي األمىن وزيىر وقىا  الجبهة الشعبية و الم مىن حركىة حمىاس.

 بقتلهىىا األمىىن قىىوات" :بالقىىدس طعىىنال عمليىىات علىى  معلقىىا   تىىويتر  موقىىع عبىىر حسىىابد علىى  تغريىىدة
 .110"الا يرين بحياة سيودي كان كبيرا    جوما   أحبطت قد تاون  القدس في الهجوم منفذي

  الىىىذكرا  إلحيىىىا  أقيمىىىت مراسىىىم خىىىال  ألقىىىاه خطىىىاب فىىىي ريفلىىىين  رموفىىىين اإلسىىىرائيلي الىىىرئيس قىىىا 
  ىو الجىوالن بىأن العتىراما العىالم على  إن السىورية  الجىوالن   ىبة في لالستيطان 50الى  السنوية
 الجىوالن   ىبة بشىأن داخليىا   إسىرائيليا   نقاشىا    نىا  كىان إذا" نىدأ ريفلىين وادعى  ."إسرائيل" من جز 
 ال جىز   ىي الجىوالن   ىبة بىأن رسىمي بشىكل تعتىرم أن العالم أمم عل " أند م يفا    "انته  فقد

 .111"كشعب لوجودنا  رورية وأنها إسرائيل  دولة من يتجزأ
 ف الاىىونجرس األمريكىىي علىى  مناقشىىة مشىىرو  قىىرار يىىنص علىى  فىىرض عقوبىىات علىى  داعمىىي يعكىى

المشىىىرو  المشىىىار لىىىد  وفىىىي نىىىص   المقاومىىىة الفلسىىىطينية مم لىىىة بحركتىىىي حمىىىاس والجهىىىاد اإلسىىىالمي.
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"  عىدة بنىود تو ى   ليىات وتفاصىيل 2017بى"قانون مكافحة الدعم الدولي للر اب الفلسطيني لعىام 
أو أدوات لدو م تقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية    أو دو   أو أفراد  ي جهةفرض عقوبات عل  أ

 .112الذي حدد ا القانون بحماس والجهاد اإلسالمي
 17/6/2017، السبت

 عىن وقىف عمىىل  األنبىا مفيىد الحسىاينة عىدم صىحة  الفلسىطينية أعلىن وزيىر األشىغا  العامىة واإلسىكان
يواصل عملد دون عقبات  و نا  تواصل مباشىر مىع رئىيس ن الفريق أالفريق الوطني إلعمار غزة  و 

 نىا  موافقىة على  تحويىل مبلى   أنفىي تصىري  صىحفي    الحساينة وأو   الوزرا  رامي الحمد ه.
 إتمىامفيهىا  كمىا يجىري  األ ليىةغزة للممسسات  إعمارماليين دوالر من المنحة الاويتية إلعادة  ال ة 

 .113ين دوالر للمنش ت االقتصادية والقطا  الزراعيماليأربعة تحويل مبل   إجرا ات
   وقعىىا فىىي اللىىذين ين داعىىش فىىي الهجىىومتنظىىيم نفىى  القيىىادي فىىي حركىىة حمىىاس عىىزت الرشىىق  ىىلو

في تغريدة عل  تويتر  إن "الشهدا  ال ال ة أبطا  عملية القىدس ال     وقا 16/5/2017القدس في 
ة وحمىاس  وتبنىي داعىش تقىف ورا ه اسىتخبارات عالقة لهم بداعش و م ينتمون إلى  الجبهىة الشىعبي

 .114العدو بهدم خل  األوراق"
   مىىىن قيىىىادات  أفىىىاد القيىىىادي فىىىي حركىىىة فىىىت  )التيىىىار اإلصىىىالحي( عبىىىد الحميىىىد المصىىىري  بىىىأن عىىىددا

الحركىىة مىىن بيىىنهم القيىىادي سىىمير المشىىهراوي  سىىيعودون إلىى  قطىىا  غىىزة بعىىد عيىىد الفطىىر السىىعيد  
ولفت النظر إلى  وجىود تفىا م بىين حمىاس ومصىر على  مو ىو   س.لالجتما  مع قادة حركة حما

تزويد القطا  بالسوالر الصىناعي لتجىاوز مىا يمكىن مىن مشىكلة الاهربىا   مبينىا  أن التفا مىات التىي 
وأاىىد  نيىت على  أسىاس تحقيىق الوحىدة الفلسىطينية  لجعىل حيىاة القطىا  أا ىر كرامىة.تمىت بالقىا رة بُ 

  .115قريبة سيتم البد  بحل مشكالت غزةالقيادي بفت  أند خال  فترة 
   علىىى  حسىىىابد   نفتىىىالي بينيىىىت  رئىىىيس كتلىىىة البيىىىت اليهىىىوديكتىىىب وزيىىىر التربيىىىة والتعلىىىيم اإلسىىىرائيلي

الخىىاص بتىىوتير: "السىىبيل الوحيىىد لتحقيىىق السىىالم الحقيقىىي  ىىو التأايىىد والتو ىىي  منىىذ البدايىىة بىىأن 
يىىة اإلسىىرائيلية: "ال يمكىىن أن يكىىون  نىىا  أي وقىىا  الىىوزير للقنىىاة ال ان القىىدس ليسىىت للمفاو ىىات".

تسوية بشأن القدس  والمدينة يجب أن تبق  موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية  والطريق نحو تحقيىق 
 .116السالم يكون من خال  تو ي  وتأايد  ذه القاعدة"

 تىىايمز  صىىحيفة ذا كشىىفتThe Times ريىىانتج و"إسىىرائيل" السىىعودية أن لهىىا تقريىىر فىىي البريطانيىىة 
 العالقىىىات  ىىىذه أن نشىىىرتد الصىىىحيفة وجىىىا  فىىىي مقىىىا  بينهمىىىا  اقتصىىىادية عالقىىىات إلقامىىىة محاد ىىىات
 ست ىىىع دراميىىىة خطىىىوة بأنهىىىا المحاد ىىىات المقىىىا  ووصىىىف .السىىىعودية علىىى  كبيىىىرة مخىىىاطر تحمىىىل

 اإلسىىىىىالمية المشىىىىىاعر وحارسىىىىىة اإلسىىىىىالم معقىىىىىل" مىىىىىع عالقاتهىىىىىا لتطبيىىىىىع الطريىىىىىق فىىىىىي "إسىىىىىرائيل"
 .117"المقدسة
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 18/6/2017، داألح

  حركة حماس خليل الحية إل  تشىكيل جبهىة إنقىاذ وطنىي مىن كىل مكونىات الشىعب  القيادي فيدعا
  وقىا  الحيىة الفلسطيني لمواجهة إجرا ات رئيس السلطة محمود عباس  وا عال  المشرو  الىوطني.

األيىدي إزا  إننىا لىن نقىف مكتىوفي "خال  لقا  إعالمي نظمد منتدا اإلعالميين الفلسطينيين بغىزة  
 .118" ذه اإلجرا ات التي وصلت إل  قطع الدوا  ومنع المر   من العالج بالخارج

 مشىىىرو  تعىىىديل قىىىانون السىىلطة الق ىىىائية  الىىىذي تبحىىىم  رفىىض مجلىىىس الق ىىىا  األعلىىى  الفلسىىطيني
لسىىنة  5لمجلىىس أنىىد "فىىي اجتماعىىد اليىىوم بالجلسىىة رقىىم لالحكومىىة الفلسىىطينية إقىىراره  وأو ىى  بيىىان 

ر المجلس رفىض مشىرو  التعىديل على  قىانون السىلطة الق ىائية المقىدم مىن وزيىر العىد    قر 2017
كوند مشوبا  بشبهة عدم الدستورية  وتمت إعادة المشرو  لىوزير العىد  ومجلىس الىوزرا  الفلسىطيني 

 .119برأي مجلس الق ا  األعل  برف د جملة وتفصيال " مشفوعا  
  بالفلسىىطينيين علىى  بيىىان حركىىة فىىت  الىىذي أشىىاد تنيىىا و بنيىىامين ن اإلسىىرائيلي الىىوزرا رئىىيس اعتىىرض

مىن إدانىة  "بىدال   :وقىا   وفيىت الحقىا  تُ  إسرائيليةال ال ة الذين استشهدوا في القدس بعد طعن شرطية 
يىدين مقىاتلي حىرس الحىدود الىذين  العملية اإلر ابية نشىرت حركىة فىت  التىي يترأسىها أبىو مىازن بيانىا  

نىد "يبىدو أنىد ال حىدود إنتنيا و  قا و   ذا البيان بالقتلة ونعتهم باألبطا ". قتلوا اإلر ابيين كما أشاد
للاىىذب وللوقاحىىة. السىىلطة الفلسىىطينية تىىرفض بطبيعىىة الحىىا  إدانىىة عمليىىة القتىىل و ىىي سىىتدفع الن 

مطالبة السىلطة الفلسىطينية بىالاف "دو  العالم إل  دعا نتنيا و كما  القتلة". ألسرتعوي ات مالية 
 .120"اإلر اباإلر ابيين   ذا فق  يشجع  ألسرن دفع المخصصات المالية ع فورا  

 التابيىىىىر بهتافىىىىات مصىىىىلين تصىىىىدي عقىىىىب المسىىىىجد األقصىىىى   الخاصىىىىة االحىىىىتال  اقتحمىىىىت قىىىىوات 
 الوحىدات مىن لعناصىر واسع اقتحام أعقبها المغاربة  باب من ليقص  جديدة استفزازية القتحامات
 قبىىىل منهىىىا  عىىىدد تخريىىىب  ىىىم   القبلىىىي  الجىىىامع بمحاصىىىرة عتشىىىر  والتىىىي االحىىىتال   بقىىىوات الخاصىىىة
 الغىىىاز قنابىىىل وإللقىىىا  المعتافىىىين  المصىىىلين لتصىىىوير أ ريىىىة  نوافىىىذ وتحطىىىيم الجىىىامع  سىىىط  اعىىىتال 
 بىىالتزامن السىىن  وكبىىار المر ىى  خصوصىىا   المصىىلين  بىىين واسىىعة بقصىىابات تسىىببت التىىي السىىامة 

 .121بال رب القبلي الجامع أمام المصلين عل  االحتال  قوات اعتدا  مع
 الصىحي  الصىرم بمياه ملو ة غزة قطا  بحر مياه أن اإلنسان لحقوق  الميزان لمركز تقرير كشف 

 .122المقاييس بكل بيئية كار ة الصحي الصرم مياه من كبير مستنقع إل  البحر تحويل وأن
 19/6/2017، اإلثنين

  أن قلصىت السىلطة الفلسىطينية مىا تدفعىد  بخفض إمدادات الاهربا  لقطا  غىزة بعىد "إسرائيل"بدأت
 منىىا  للاهربىىا   وقالىىت سىىلطة الطاقىىة الفلسىىطينية إن شىىركة الاهربىىا  اإلسىىرائيلية خف ىىت إمىىداداتها 

اواط. وأاىىدت ناطقىىة باسىىم الشىىركة اإلسىىرائيلية جىىاواط لقطىىا  غىىزة بمقىىدار  مانيىىة ميجىىمي 120البالغىىة 
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فقى  مىن الى من  %70نية فىي رام ه بتغطيىة تالفىة بد  التخفيض تمشيا  مىع قىرار الحكومىة الفلسىطي
 .123الشهري إلمدادات كهربا  قطا  غزة

  السىلطة الفلسىطينية  رئىيس لىدا نيىة وجىود قراقىع عيسى  والمحىررين األسىرا  شىمون   يئة رئيس نف
 .124بالحكومة ودمجها األسرا   يئة إللغا  محمود عباس

  حركىة محمىود عبىاسقىب اجتماعهىا برئاسىة المركزية لحركىة فىت  فىي بيىان صىدر ع اللجنةطالبت  
 األرا ىىيحمىىاس بتفكيىى  حكومىىة الظىىل  وتمكىىين حكومىىة الوفىىاق مىىن ممارسىىة سىىلطاتها فىىي كافىىة 

زالة كافة مظا ر السلطة في المحافظات الجنوبية  .125الفلسطينية  وا 
  ت فىي عىدد الوحىدا %70.4يصىل إلى   ارتفاعىا  اإلسىرائيلي المركزي  اإلحصا مكتب  معطياتبي نت

فتىرة خىال  السكنية التي بدئ العمل ببنائها فىي المسىتعمرات المقامىة على  أرا ىي ال ىفة الغربيىة  
 ذار/ مىىارس  – 2015مقارنىىة مىىع فتىىرة نيسىىان/ أبريىىل   2017مىىارس  ذار/  – 2016أبريىىل نيسىىان/ 

 .126وحدة 619,1وحدة سكنية  مقابل  758,2بنا   حيم تم   م2016

  سىىنوات تحىىت  عشىىرمىىن قطىىا  غىىزة عاشىىوا علىى  مىىدا مىىا يقىىارب  األونىىروا إن سىىكانوكالىىة قالىىت
ن جىىيال    مىىن حيىىاتهمعلىى  جوانىىب متعىىددة  أ ىىرالىىذي  القسىىوة  األمىىرحصىىار أر ىىي وجىىوي شىىديد  وا 

مىن طلبىة األونىروا إلى   %30ويحتىاج نحىو  كامال  من أطفا  غزة ال يعرفىون الحيىاة خىارج القطىا  
 .127جلسات عالج نفسية واجتماعية منظمة

 20/6/2017، ثاءالثال 

  دراجهىىا علىى  قائمىىة  بقدانىىةدعىىت واشىىنطن مجلىىس األمىىن الىىدولي إلىى  إصىىدار قىىرار حركىىة حمىىاس وا 
  خىال  لياسفيرة الواليات المتحدة األمريكية في األمم المتحدة نيكىي  ى تطالبو  المجلس للر اب.

س األمىن بىى"معاقبة الجلسة الدورية التي عقد ا مجلس األمن الدولي بشأن الق ية الفلسطينية  مجل
: "نحىىن بحاجىىة إلىى  زيىىادة ال ىىغ  ليا ىىوقالىىت  جميىىع الىىدو  والهيئىىات" التىىي تقىىدم الىىدعم للحركىىة.

وأن نقىىوم بتصىىنيفها كمنظمىىة  .حمىىاس حتىى  تنهىىي طغيانهىىا الىىذي تمارسىىد علىى  سىىكان غىىزة..  علىى
 .128ويت من تداعيات لال من يقدم الدعم لحماس"  إر ابية في قرار يصدره المجلس

 جما  محيسن  ع و اللجنة المركزية لحركة فىت   وأحىد مسىاعدي الىرئيس الفلسىطيني محمىود  أاد
على  شىعبنا وأ لنىا فىي  ينوي "القيام بخطوات تصعيدية تجاه حماس  بما ال يم ر عباسعباس  أن 

 .129قطا  غزة  ودون المساس بمصالحهم"
  بىا  التىي تىزود بهىا قطىا  غىزة   انية فىي غ ىون يىومين  مىن قىدرة الاهر المرة لل " إسرائيل"خف ت

اواط إ ىىىافية مىىىن جىىىمي 12خف ىىىت مىىىا مقىىىداره  "إسىىىرائيل"وقالىىىت سىىىلطة الطاقىىىة فىىىي قطىىىا  غىىىزة إن 
  .130اواطجمي 20الاهربا   ليصب  مجمو  ما جرا تخفي د في يومين 
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 مىىىمتمر  "الدراسىىىات متعىىىددة المجىىىاالت وممسسىىىة الدبلوماسىىىية والدراسىىىات االسىىىتراتيجية"طلىىىق مركىىىز أ
وتتم ىىل  بمشىىاركة فعالىىة لمنىىدوبين عىىن السىىلطة الفلسىىطينية وحركىىة فىىت .  17الىىى  Herzliya  رتسىىليا

المشىاركة الفلسىىطينية عبىر كلمىىات وخطابىات سىىيلقيها فىي المىىمتمر كىل مىىن مستشىار الىىرئيس محمىىود 
دوليىىة فىىي حركىىة فىىت  نبيىىل شىىعم  إلىى  جانىىب مداخلىىة عبىىاس للعالقىىات الدوليىىة ومسىىمو  العالقىىات ال

مشىاركة  إ ىافة إلى ليىاس الزنىانيري  إمن رئيس مىا يسىم  بلجنىة التواصىل مىع المجتمىع اإلسىرائيلي 
فلسطينية في جلسة مغلقة حو  أمن المياه في المنطقة وتأ يراتد  يشار  فيها إل  جانب الفلسىطينية 

 .131ردن في المملاة األردنية الهاشمية  سعد الحمرندا  جدالني  رئيس  يئة مياه وادي األ
 طعىىىن عمليىىىة تنفيىىىذ بعىىىد محاولتىىىد اإلسىىىرائيلي  االحىىىتال  قىىىوات برصىىىاص فلسىىىطيني شىىىاب استشىىىهد 

 .132المحتلة القدس شرق  شما  جبع قرية من القريب العسكري  الحاجز من بالقرب
  بىىدأ العمىىل اليىىوم علىى  تىىوتير تغريىىدة لىىد عبىىرقىىا  رئىىيس الىىوزرا  اإلسىىرائيلي بنيىىامين نتنيىىا و  فىىي" :

وأ ىىام: "بعىىد عشىىرات السىىنين   ".عمونىىااألرض  كمىىا وعىىدت  إلقامىىة تجمىىع سىىكاني جديىىد لسىىكان 
 .133من حقي أن أاون أو  رئيس وزرا  يبني مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة )ال فة الغربية("

  ب قىىرا صىىري فىىي حىىديم مىىعأن وزيىىر االتصىىاالت اإلسىىرائيلي أيىىو  اإلسىىرائيلي أن  ر جىىينقىىل موقىىع 
بىىأن تاىىون إلسىىرائيل عالقىىات مىىع مىىا  جىىدا   كبيىىرا   أن " نىىا  احتمىىاال    Bloomberg وكالىىة بلىىومبيرغ

والسىىعودية تتباح ىىان  عىىن طريىىق وسىىطا   "إسىىرائيل"وبحسىىب قىىرا  فىىقن  تسىىميد التحىىالف السىىعودي".
بلوماسىية مكشىوفة يت دأمريكيين  في مختلف األنشطة التىي ت بىت نوايىا الطىرفين فىي تطىوير عالقىا

وأ ىىام أنىىد تجىىري مناقشىىة  قولىىد. فىىي اللحظىىة التىىي يحىىل فيهىىا الصىىرا  مىىع الفلسىىطينيين  علىى  حىىد  
"إمكانيىىة فىىت  مصىىال  إسىىرائيلية فىىي السىىعودية  والسىىماي للطىىائرات اإلسىىرائيلية بىىالتحليق فىىي المجىىا  

 .134ت"الجوي للسعودية  األمر الذي يقلص الرحالت الجوية لسيا ب الم ساعا
   ق الخاص ليمم المتحدة لقا   نيكىوالي مالدينىوم "عملية السالم فىي الشىرق األوسى ى"المنس 

فىىي إفىىادة قىىدمها فىىي جلسىىة مجلىىس األمىىن الدوريىىة حىىو  الحالىىة فىىي الشىىرق األوسىى  بمىىا فىىي ذلىى  
 %5قطىا  غىزة بنسىبة  إلى إن "إسرائيل قامت بتخفيض إمداداتها من الاهربا    الق ية الفلسطينية

 .135نا  علي طلب فلسطيني"  دون تسمية الجهة التي طلبت التخفيضب
 21/6/2017، األربعاء

 جاريىد األبىيض البيت مستشاري  كبير ه  رام في عباس  محمود الفلسطينيةالسلطة  رئيس استقبل 
 باسىم النىاطق وقىا  .جيسون جىرينبالت "عملية السالمى"الموفد األمريكي لو   Jared Kushnerكوشنر 

 إلىىى  تطىىىرق  حيىىىم ومعمىىىق  وا ىىى  بشىىىكل الق ىىىايا كافىىىة بحىىىم اللقىىىا  إن ردينىىىة أبىىىو نبيىىىل ئاسىىىةالر 
 الدولىىىىة إلقامىىىة الىىىىدولتين حىىىل   مبىىىىدأ علىىى  أاىىىىد عبىىىاس وأ ىىىىام أن .كافىىىة النهىىىىائي الو ىىىع ق ىىىايا

http://alresalah.ps/ar/post/162696
http://alresalah.ps/ar/post/162696
http://alresalah.ps/ar/post/162696
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 بتحقيىق   كمىا جىدد التزامىد1967 سىنة حىدود على  الشىرقية" "القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية
 .136العربية السالم ومبادرة الدولية  الشرعية قرارات عل  القائم والشامل   العاد السالم

  سىىفيرة الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة فىىي األمىىم المتحىىدة حمىىاس عىىن رف ىىها لتصىىريحات  حركىىةعبىىرت
وقىا  النىاطق  إل  أن  ىذه التصىريحات خطيىرة.النظر حركة  الفتة ال  والتي  اجمت فيها ليانيكي  

في تصري  صحفي  إن  ذه التصريحات امتىداد لحملىة التحىريض   د اللطيف القانو باسم الحركة عب
والتىىىي تتفىىق مىىع مواقىىىف االحىىتال  اإلسىىرائيلي الىىىذي يم ىىل رأس اإلر ىىاب فىىىي   حمىىاس المتزايىىدة  ىىد  

وأاىىد القىىانو  على  أن كىىل محىىاوالت وصىم الحركىىة باإلر ىىاب سىتبو  بالفشىىل وسىىتبق  حمىىاس  المنطقىة.
 .137المشروعة الفلسطيني شعبالوتدافع عن حقوق   تقاوم االحتال حركة تحرر وطني 

   قالت حركة حماس إن دخو  الوقود المصري الخىاص بتشىغيل محطىة توليىد الاهربىا  لقطىا  غىزة
"خطىىوة مهمىىة" فىىي مواجهىىة الحصىىار اإلسىىرائيلي. وأو ىى  المتحىىدم باسىىم الحركىىة حىىازم قاسىىم  فىىي 

أند "تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة". وأ ام ن دخو  الوقود المصري  من شأ  لد بيان
" ىىذه االسىىتجابة المصىىرية لحاجىىات شىىعبنا فىىي غىىزة   ىىي خطىىوة مقىىدرة ومشىىكورة  وتعكىىس أن  قاسىىم

 .  138الدور المصري التاريخي والقومي الداعم لصمود شعبنا الفلسطيني  ولحقوقد ومطالبد العادلة"
 ارتياحىىىد لقىىىرار المحكمىىىة الفيديراليىىىة فىىىي واشىىىنطن  ر وزيىىىر الماليىىىة والتخطىىىي  شىىىكري بشىىىارة عىىىنعب ىىى

علىىىىى  السىىىىىلطة الفلسىىىىىطينية ومنظمىىىىىة التحريىىىىىر  أعىىىىىوام أربعىىىىىةبقسىىىىىقاط دعىىىىىوا إ ىىىىىافية قائمىىىىىة منىىىىىذ 
السىلطة والمنظمىة فىي المحىاام األمريكيىة  إحدا الق ايا المرفوعة  د   وكانت الدعوا  الفلسطينية.

متهمىىىة السىىىلطة والمنظمىىىة   ت ماليىىىةمىىىن قبىىىل مجموعىىىات يمينيىىىة تحىىىاو  الحصىىىو  علىىى  تعوي ىىىا
ن يحملىىىون الجنسىىىية األمريكيىىىة واإلسىىىرائيلية  و ري خاللهىىىا مواطنىىىتىىىل وُجىىىبالمسىىىمولية عىىىن عمليىىىات قُ 

 .139مليون دوالر أمريكي 900حو نحيم طالب المدعون بتعوي ات مالية وصلت لو 
 22/6/2017 الخميس

   السىلطة الفلسىطينية محمىود  رئيس  إن رتسليا في ممتمر   دور ليبرمانجأفي اإلسرائيلي وزير الدفا قا
 .140من خال  قطع اإلمدادات إل  قطا  غزة "إسرائيل"عباس يحاو  إ ارة حرب بين حركة حماس و

  أمىام عبىاس  محمىود الىرئيس باسىم خطابىا   شعم نبيل فت  حركة في الدولية العالقات مفوض ألق 
 أوسىىلو  اتفىىاق باسىىتحقاقات االلتىىزام اقبىىةالمتع االحىىتال  حكومىىات رفىىض فيىىد أبىىرز   رتسىىليا مىىمتمر
لى   2009 العىام مىن ال انيىة واليتىد في للحكم نتنيا و عودة منذ" أند النظر إل  الفتا    اليىوم  غايىة وا 

 المفاو ىات فيهىا تقتىرب جديىدة مىرة كىل فىي مسىبقة شىروط تقىديم سياسىة االحىتال  حكومىة مارست
 فىىىي والمملمىىىة الابيىىىرة تنازالتىىىد قىىىدم لفلسىىىطينيا الشىىىعب" وقىىىا  شىىىعم إن ".حقيقىىىي تقىىىدم تحقيىىىق مىىىن

 وعاصىمتها المحتلة  الغربية ال فة في فلسطينية دولة وبققامة بقسرائيل االعترام مجرد من أوسلو
 .141"التاريخية فلسطين من %22 عل  دولة إقامة يعني بما المحتلة  القدس
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  وظيفىىة مليىىون  إلىى  سىىتحتاج ةالسىىلطة الفلسىىطيني إن شىىهال أبىىو مىىأمون  العمىىل الفلسىىطيني وزيىىر قىىا 
 الشىىىباب مهىىىارات وتحسىىىين التعلىىىيم  أنظمىىىة فىىىي االسىىىت مار خىىىال  مىىىن  2030 سىىىنة بحلىىىو  جديىىىدة

 .142العمل لسوق  وتجهيز م
  باسم حركىة حمىاس سىامي أبىو ز ىري مىن شىأن تهديىدات قائىد المنطقىة الجنوبيىة بجىيش  الناطققلل

تلىى  "ا  أبىىو ز ىىري  فىىي تصىىري  صىىحفي  إن وقىى المقاومىىة الفلسىىطينية. االحىىتال  اإلسىىرائيلي بحىىق  
 وأ ام أن عل  االحتال  أن يفكر ك يرا  قبل اتخاذ أي قىرار للحىرب. ."التهديدات ال تخيف شعبنا

أطلىىق مجموعىىة مىىن قىىد  Eyal Zamir وكىىان قائىىد المنطقىىة الجنوبيىىة بجىىيش االحىىتال  إيىىا  زاميىىر
 .143طينيةالتصريحات التي يتوعد بها قطا  غزة والمقاومة الفلس

  القسىىىام أن يىىىوم القىىىدس العىىىالمي  ىىىو مناسىىىبة لىىىرص  صىىىفوم األمىىىة وتوحيىىىد جهود ىىىا  كتائىىىبأاىىىدت
علىى  أنىىد قىىد  توشىىدد وتصىىحي  بوصىىلتها ليكىىون  ىىدفها تحريىىر القىىدس وفلسىىطين وكىىنس االحىىتال .

تنطلىىىق لمهمتهىىىا فىىىي استئصىىىا  السىىىرطان أن و    ن األوان أن تتوقىىىف األمىىىة عىىىن معاركهىىىا الجانبيىىىة
 .144خر أوصالها  و و االحتال الذي ين

   أصدر رئىيس الىوزرا  اإلسىرائيلي بنيىامين نتنيىا و تعليماتىد إلطىالق مشىرو  بنىا  اسىتيطاني  ىخم
مخطىى  "تعزيىىز مكانىىة القىىدس   الم وحىىدة سىىكنية جديىىدة   ىىمن سىىبعةالقىىدس  يشىىمل شىىرقي فىىي 

 Meir جمىىىىانمئيىىىىر تر وقىىىىا  نائىىىىب رئىىىىيس بلديىىىىة القىىىىدس   الموحىىىىدة كعاصىىىىمة أبديىىىىة إلسىىىىرائيل".

Turgeman الىىذي يتىىرأس لجنىىة التخطىىي  والبنىىا   إن المىىدير العىىام لىىديوان رئىىيس الحكومىىة  إيلىىي  
 .145اللجنة اللوائية للتنظيم والبنا  في القدس   أبل  " ذه البشرا" لرئيسةGroner Eli غرونر

  الملىى    اخىىال  مىىمتمر  رتسىىلي  وزيىىر االسىىتخبارات والمواصىىالت اإلسىىرائيلي يسىىرائيل كىىاتسطالىىب
للمملاىىىة ودو   السىىىعودي سىىىلمان بىىىن عبىىىد العزيىىىز بتوجيىىىد دعىىىوة لنتنيىىىا و مىىىن أجىىىل زيىىىارة األخيىىىر

 .146"مبررا   ذه الدعوة بكونها "من أجل دفع العملية السلمية في الشرق األوس   الخليا

 األقصى  المسىجد برحىاب الف ىيل رم ىان شىهر مىن 27الى  ليلة فلسطيني مواطن ألف 300 نحو أحيا 
 .147المقدسة المدينة في المشددة االحتال  إجرا ات بالرغم من مبار  ال
 التىىي المصىىري  الوقىىود بكميىىات الاهربىىا  محطىىة تشىىغيل عىىن غىىزة قطىىا  فىىي الطاقىىة سىىلطة أعلنىىت 

 بعىىد ا نىىين مولىىدين بقىىدرة الخدمىىة دخلىىت التوليىىد محطىىةوأن   رفىى  معبىىر مىىن األولىى  للمىىرة دخلىىت
 .148إليها المصري  الوقود وصو 

 23/6/2017 عةالجم

 تهىدم جديىدة  تهويديىة خطىة تطبيق عن العبري  اإلعالم تناقلد ما الخارجية الفلسطينية وزارة دانت 
 التاريخيىىىىة  ويتهىىىىا وطمىىىىس المحتلىىىىة  شىىىىرقي القىىىىدس فىىىىي العمىىىىود بىىىىاب منطقىىىىة معىىىىالم تغييىىىىر إلىىىى 

 ريةعسىىىك أبىىىراج وبنىىىا  المنطقىىىة  فىىىي والشىىىرطي العسىىىكري  التواجىىىد تا يىىىف خىىىال  مىىىن والح ىىىارية 
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 .وغير ىا وتفتيشىهم  الفلسىطينيين المىواطنين لمىرور ةتنكيليى حديديىة مسىارات وو ىع فيهىا  استفزازية
 المختصىىة المتحىىدة األمىىم ومنظمىىات الىىدولي المجتمىىع وصىىمت مبىىاالة ال لهىىا  بيىىان فىىي واسىىتهجنت 

 االنتهااىىىىات فىىىىي المسىىىىبوق  وغيىىىىر الخطيىىىىر التصىىىىعيد  ىىىىذا إزا  اليونيسىىىىكو  منظمىىىىة مقىىىىدمتها وفىىىىي
   .149كلد العالم من ومسمع مرأا عل  تتم وأنها خصوصا   الدولي  للقانون  الجسيمة اإلسرائيلية

 ألف 700 المصرية السلطات توريد شقفة خليل غزة قطا  في المالية بوزارة البترو   يئة مدير أاد 
 مىىىع ةاألخيىىىر  التفا مىىىات علىىى  بنىىىا  تىىىم   السىىىوالر توريىىىد أن شىىىقفة نوبىىىي   .المصىىىري  السىىىوالر مىىىن تىىىريل

 الاميىىىات أن وذكىىىر .غىىىزة كهربىىىا  ومحطىىىة التجىىىاري  للقطىىىا  توريىىىده ت ىىىمنت أنهىىىا ممكىىىدا   مصىىىر 
 .150تريل مليون  2.1 بلغت يومين مدار عل  غزة كهربا  لمحطة المصرية السلطات من الموردة

   أو ةسىوري على  حربىا   شن ت إذا أنها من إسرائيل" نصره حسن اللبناني "ه حزب"لى العام األمين رحذ 
 أننىىي يعنىىي ال و ىىذا إسىىرائيليا   -سىىوريا   أو إسىىرائيليا   -لبنانيىىا   القتىىا  يبقىى  أن المعلىىوم مىىن لىىيس لبنىىان 
  الم مئات بل الالم  لعشرات األجوا  تفت  قد لان مباشر  شكل في تتدخل قد دوال    نا  إن أقو 

 .151"المعركة  ذه في شركا  ونواليك واإلسالمي العربي العالم أنحا  كل من والمقاتلين المجا دين
  األسىىرا  اإلسىىرائيليين الجنىىديين بعىىائلتي جيسىىون جىىرينبالت "عملية السىىالمى"الموفىىد األمريكىىي لىى التقىى 

شىىامو  و ولىىدنج ىىدار  الجنىىديين عائلتىىا ح ىىره اللقىىا  أن العاشىىرة العبريىىة القنىىاة وذكىىرت .غىىزة فىىي
 فيمىا .الجنىود باسىتعادة غىزة تجىاه المتحىدة مليمى إنسىانية مبىادرة أي اشىتراط ب ىرورة وطالبتا   رون 
 واصىىفا   الجنىىود  باحتجىىاز حمىىاس حركىىة تصىىرفات أسىىما ا مىىا بسىىبب غ ىىبد عىىن جىىرينبالت رعب ىى

 .152العادلة مطالبها في الجنود عائالت مع يقف وأند اإلنساني  غير بالعمل الفعل
 24/6/2017 السبت

  وقىىا  مستشىىار  ون الجرائىىىم اإللاىىىىىترونية.محمىىود عبىىاس علىى  قىىان يةفلسىىىىطينال السىىلطةصىىادق رئىىيس
  اإللاترونيىىةالىىرئيس للشىىمون القانونيىىة حسىىن العىىوري إن القىىانون سىىيعمل علىى  تنظىىيم المعىىامالت 

وأ ىىىام العىىىوري أن قىىىانون    ومواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىاعي.اإلعالميىىىة اإللاترونيىىىةوعمىىىل المواقىىىع 
ه قطىا  مسىتجد  لىذل  جىا   ىذا القىانون ليعمىل   باعتبىار اإللاترونيالعقوبات لم يكن يشمل القطا  

علىىى  تنظىىىيم  ىىىذا القطىىىا  الهىىىام  مىىىن حيىىىم فىىىرض عقوبىىىات علىىى  مىىىن يخىىىل بالسىىىلو  العىىىام  أو 
 .153التحريض من خال   ذه المواقع

    قا  سفيان أبو زايدة  أحد أقطاب تيار دحالن  إن عددا  من قىادة التيىار سىيعود قريبىا  إلى  القطىا
 .154في مرحلة تالية  أن يعود دحالن عل

  قالت  يئة شمون األسرا والمحررين إن جميع من م روا بتجربة االعتقىا  مىن الفلسىطينيين  والىذين
  التعىىذيب الجسىىدي والنفسىىي أشىىكا ُيقىىدر عىىدد م بمليىىون فلسىىطيني  تعر ىىوا لشىىكل أو أا ىىر مىىن 
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الغالبيىة مىنهم ألا ىر مىن أو أفىراد العائلىة  فيمىا تعر ىت   واإل انة أمام الجمهور  واإليذا  المعنوي 
 .155والتي تجاوزت ال مانين شكال    شكل من أشكا  التعذيب

 التي نفذ ا طيران السىالي الحربىي اإلسىرائيلي على  مقىرات ومعسىكرات تابعىة لجىيش  الغاراتت سفر أ
 .156عل  األقلعن سقوط سبعة جنود قتل    مدينة البعم بمحافظة القنيطرة يف  في سوريةنظام ال
 25/6/2017 األحد

   أاد نائب رئيس حركة حماس في قطا  غزة  خليل الحية  سعي الحركة لمواجهة الحصىار على  القطىا
  وقىا  الحيىة .الفلسىطيني وكسره  منبها  إلى  أن اسىتمرار سياسىة الحصىار  ىي محاولىة لاسىر إرادة شىعب

عىن غىزة  وطرقنىا طرقنىا كىل األبىواب لاسىر الحصىار "خال  خطبة العيد فىي سىاحة السىرايا بمدينىة غىزة: 
شكرا  مصر  وغزة فرحة مسرورة بالبوابات التي "وأ ام:  ."أبواب أشقائنا في مصر فوجدنا بوابة مفتوحة

 .157  مشيرا  إل  اطمئنان الحركة لوعود مصر بى"أال يبق  الحصار عل  غزة مستمرا ""ستفت 
  دة معنيىىة بقخ ىىا  حركىىة إن الواليىىات المتحىىديفيىىد فريىىدمان  "إسىىرائيل"لىىدا  األمريكىىيقىىا  السىىفير

كلمة ألقا ىا خىال  إ ىافة اسىم  وأ ام  في حماس  واصفا  الحركة بى"المنظمة اإلر ابية الوحشية".
: "لىىدا الواليىىات المتحىىدة التىىزام بقخ ىىا  حمىىاس قىىائال   إلىى  "لوحىىة الشىىرم" بالقىىدس  ولىىدنج ىىدار 

 .158"غولدنوذل  عل   و  رفض الحركة إعادة ج ة ال اب  
  حىائ  البىراق  أمىام مساحة للنسا  والرجا  للصالة معىا   إليجاداإلسرائيلية عن خطة  الحكومةتخلت

 .159في القدس
  االسىىىىىت مارات وفىىىىىرض العقوبىىىىىات )بىىىىىي دي أس(  وسىىىىىحبحركىىىىىة المقاطعىىىىىة أعلنىىىىىتBoycott, 

Divestment and Sanctions (BDS) campaign  الحىىافالت أنهىىا تمكنىىت مىىن حرمىىان شىىركة
فىىي  مليىىون دوالر( 212.45)نحىىو  مليىىون يىىورو 190مىىن مناقصىىة بقيمىىة  Egged إيغىىد()اإلسىىرائيلية 

من المناقصة التىي طرحتهىا الحكومىة الهولنديىة  إيغدحركة إنها تمكنت من حرمان الوقالت   ولندا.
 .160إلدارة خطوط المواصالت في شما   ولندا

 26/6/2017 اإلثنين

 تال  الصىىىهيوني حىىىو  "التىىىزامهم قالىىىت حركىىىة حمىىىاس إن تصىىىريحات السىىىفير األمريكىىىي لىىىدا االحىىى
الحتجاز ا ج م الجنود األسىرا لهىا" تىدلل على  جهلىد لعوامىل صىمود  بقخ ا  حماس وو ع حد  
ووصفت الحركة عل  لسان النىاطق باسىمها فىوزي بر ىوم التصىريحات  الحركة والشعب الفلسطيني.

ىىى بىىىى"الوقحة والرعنىىىا ".   المحاصىىىرة كشىىىفت زيفكىىىم د بر ىىىوم رسىىىالة للسىىىفير األمريكىىىي قىىىائال  "غىىىزةووج 
 .161وحماس ومقاومة شعبنا الباسلة ستحطم كل معدالتام"

  نف  القيادي المقرب من النائب محمد دحالن  سفيان أبو زايدة صحة الو يقىة التىي يىتم تىداولها فىي
وأاىد أبىو زايىدة أن الو يقىة مىزورة وغيىر  وسائل اإلعالم حىو  نتىائا الحىوار مىع حمىاس فىي القىا رة.
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وكانىىت و يقىىة  ي نتىىائا حقيقىىة للحىىوار مىىع حمىىاس.أي فبركىىات إعالميىىة ال عالقىىة لهىىا بىىصىىحيحة و ىى
بنىىدا    15وتتاىىون مىىن   حمىىاس فىىي القىىا رة -نشىىرت عبىىر وسىىائل اإلعىىالم عىىن نتىىائا لقىىا  دحىىالن 

 .162تهدم إل  إغالق ملف المصالحة المجتمعية بشكل كاملو 
  ي تقريىر لهىا بمناسىبة اليىوم العىالمي لمسىاندة فى  العربيىة لحقىوق اإلنسىان فىي بريطانيىا المنظمىةقالت

مىىىىن السىىىىلطة يتعر ىىىىون لشىىىىت  أن "المعتقلىىىىين الفلسىىىىطينيين فىىىىي سىىىىجون أجهىىىىزة إ ىىىىحايا التعىىىىذيب  
نىد "خىال  سىنوات التعىذيب المنهجىي ا  أبرز ا ال رب المبري والتعليىق كالذبيحىة"  و   صنوم التعذيب

السىىلطة تمىىارس التعىىذيب علىى  نطىىاق واسىىع قتىىل سىىبعة مىىواطنين تحىىت التعىىذيب وال تىىزا  أجهىىزة أمىىن 
ال  أنىىىد وأ ىىىام التقريىىىر فىىىي ظىىىل قىىىرار سياسىىىي داعىىىم ليجهىىىزة األمنيىىىة وغيىىىاب أي رقابىىىة ق ىىىائية".

 2017 سىىنةيعىىرم علىى  وجىىد الدقىىة عىىدد المعتقلىىين فىىي سىىجون أمىىن السىىلطة  ففىىي الربىىع األو  مىىن 
تعىىىرض الا يىىىرون مىىىنهم معظمهىىىم أسىىىرا محىىىررون وطىىىالب   حالىىىة اعتقىىىا  واسىىىتدعا  1,007سىىىجل 
 .163مواطنا   224,2بى  واالستدعا  لالعتقا ر عدد من تعر وا قد   2016 سنةوفي   للتعذيب

 27/6/2017 الثالثاء

  عىىىىددا  مىىىىن المواقىىىىع حزيىىىىران/ يونيىىىىوالعىىىىام الفلسىىىىطيني أحمىىىىد بىىىىرا   خىىىىال  شىىىىهر  النائىىىىبحجىىىىب  
  من حركىة فىت  محمىد دحىالن. اإللاترونية اإلعالمية  المقربة من حركة حماس والقيادي المفصو 

قنىاة األقصى    و وكالىة قىدس بىرس اإلخباريىةو   و ذه المواقع المحجوبىة  ىي: شىبكة قىدس اإلخباريىة
وكالىة و   مركىز فلسىطين للعىالمو   وكالىة الصىحافة الفلسىطينية صىفاو   فلسطين للحوارو   الف ائية

ن و   أجنىاد اإلخبىاري و   إلخبىاري أمامىة او   وكالة شهاب لينبىا و   فلسطين أونالينو   فلسطين الن ا 
أمىىد  وفىىراس بىىرس  والارامىىة بىىرس  والاوفيىىة بىىرس  وشىىفا  وصىىوت فىىت  اإلخبىىاري  و   اليىىت بىىرس

 .164وكالة فلسطين برس لينبا و 
  ىىالم غىىارات علىى  مواقىىع فىىي قطىىا  غىىزة  لىىم تسىىفر عىىن وقىىو  إصىىابات.  إسىىرائيليةشىىن ت طىىائرات 

طىىىائرات سىىىالي الجىىىو  أغىىىارت علىىى  مىىىوقعي ن تىىىابعي ن وقىىىا  النىىىاطق باسىىىم الجىىىيش اإلسىىىرائيلي  إن 
"تىىىأتي الغىىىارات ردا  علىىى   :لىىىد لمنظمىىىة حمىىىاس فىىىي شىىىما  وجنىىىوب قطىىىا  غىىىزة. وأ ىىىام فىىىي بيىىىان

 .165إطالق قذيفة صاروخية باتجاه أرا ي المجلس اإلقليمي شاعار  انيغيف"
  نىدام أرغمىان اإلسىرائيلي الشىابا جهىاز  رئىيسكشىف Nadav Argeman 2016 سىنةايىة أنىد منىذ بد 

  وذلىىى  إسىىىرائيل فدائيىىىة  ىىىد   لعمليىىىاتمخطىىى   2,000أا ىىىر مىىىن  إلىىى "تمكىىىن الجهىىىاز مىىىن الوصىىىو  
الىذي عقىد فىي جامعىة  السىايبرخىال  مىمتمر   أرغمىان بواسطة تنسيقات تانولوجية واستخبارية". وقا 

 .166ر قسم  الموتحذي  اعتقا  المئات منهم  وتسليم قسم  خر للسلطة الفلسطينية   إند تم  أبيبتل 
  صىندوق ليبرتىاد اإلسىرائيليأطلق جهاز الموساد Libertad الىذي سيشىكل ذراعىا  إ ىافيا  فىي إطىار  

ن الموسىاد مىن إجىرا  البحىم الجهود الرامية إلى  تعزيىز القىوة التانولوجيىة للجهىاز. الصىندوق سىيمك  
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فة فىي بيئىة ابتااريىة ومليئىة وتحقيق أ دافد المختل  والتطوير بوتيرة سريعة بغية التعاظم التانولوجي
 .167بالتحديات  مع التركيز عل  المصال  ذات الصلة بنشاطد

   ر المرصىىد األورومتوسىىىطي لحقىىوق اإلنسىىىان مىىن التىىد ور الحىىىاد غيىىر المسىىىبوق فىىي األو ىىىا  حىىذ
د فىي "مىذكرة تحىديم موقىف" بشىأن األو ىا  فىي قطىا  غىزة إلى  أن ونب ى اإلنسانية في قطىا  غىزة.

يشون واحدة من أا ر األزمات التي مىروا بهىا شىدة  منىذ بىد  فىرض الحصىار عليىد سكان القطا  يع
ووصل عدد األدوية التي انعدمت بالاامىل فىي "مسىتود  أدويىة غىزة المركىزي" إلى   .2006 في سنة

صىنفا   37من إجمالي عدد أصنام األدوية األساسىية  فيمىا ال يىزا  نحىو  %33صنفا   بنسبة  170
مىن الرعايىة  %70ن أدوية مرض السرطان معدومىة  و ىو مىا يعنىي أن نحىو صنفا  م 67من أصل 

 .168الطبية والخدمات المقدمة لمر   السرطان باتت متوقفة بشكل شبد كامل
  نشىىرت الوكالىىة اليهوديىىة العالميىىة فىىي مختلىىف الصىىحف اإلسىىرائيلية بيانىىا  عامىىا  اتهمىىت فيىىد حكومىىة

نهىىا "تعىىر ض مسىىتقبل الشىىعب اليهىىودي للخطىىر وتهىىدد االحىىتال  مم لىىة برئيسىىها بنيىىامين نتنيىىا و  أ
ذلىىىى  إ ىىىىر قىىىىرار الحكومىىىىة اإلسىىىىرائيلية إلغىىىىا  مخطىىىى  لتخصىىىىيص سىىىىاحة لصىىىىالة اليهىىىىود   و وحدتىىىىد"

 .169اإلصالحيين والمحافظين والليبراليين في ساحة البراق  وذل  تحت  غ  أحزاب الحريديم
 28/6/2017 األربعاء

  وأاىد   فىي رام ه الفلسىطينيةحكومىة لعبىاس جلسىة طارئىة لمحمود  يةفلسطينالة السلطترأس رئيس
اللجنىة  أ مية استمرار العمل من أجل الوصو  إل  مصالحة وطنية  من خطتد القائمة عل  حىل  

جىىرا  االنتخابىىىات قطىىا  غىىىزةحكومىىىة مىىن أدا  مهامهىىىا فىىي الاإلداريىىة فىىي قطىىىا  غىىزة  وتمكىىين    وا 
 .170الرئاسية والتشريعية

 تداولد في وسائل اإلعالم حو  اتفاق في القىا رة  أطلىق عليىد اسىم  حة ما تم  نفت حركة حماس ص
 .171"و يقة وفاق وطني لبنا  ال قة"  ممكدة عدم وجود  ذه الو يقة من األساس

   أعلىىن النىىاطق باسىىم وزارة الصىىحة فىىي غىىزة أشىىرم القىىدرة استشىىهاد الطفىىل يوسىىف األغىىا بمستشىىف
نىد الطفىل الرابىع الىذي أوأشار القىدرة إلى   .يوما   17ويلتد منذ الرنتيسي ليطفا  بغزة بعد انتظار تح

وبىذل  يرتفىع عىدد شىهدا  التحىويالت  سىاعة. 48يستشهد بسىبب التحىويالت العالجيىة فىي أقىل مىن 
 2016.172سنة منذ بداية  شهيدا   12 إل العالجية 

 ديىدة مىن إجىرا ات بتنفيىذ مرحلىة ج الفلسىطينية فىي قطىا  غىزة شرعت وزارة الداخلية واألمن الوطني
وتشىىىمل المرحلىىىة األولىىى  مىىىن  ىىىذه اإلجىىىرا ات تعبيىىىد وتسىىىوية   ىىىب  الحىىىدود الجنوبيىىىة مىىىع مصىىىر.

  إلىىى  جانىىىب نشىىىر منظومىىىة مراقبىىىة ا  كيلىىىومتر  12الطريىىىق علىىى  الشىىىري  الحىىىدودي الجنىىىوبي بطىىىو  
وكيىل   نعىيم وقا  اللىوا  توفيىق أبىو تركيب شبكة إنارة كاملة. إ افة إل بالااميرات وأبراج مراقبة  
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إند يجري حاليا  العمل عل  إنشا  منطقة عازلة على  الحىدود بعمىق   وزارة الداخلية واألمن الوطني
 .173متر داخل األرا ي الفلسطينية بحيم تصب  منطقة عسكرية مغلقة 100

  أاىىىد النىىىاطق اإلعالمىىىي لمركىىىز أسىىىرا فلسىىىطين للدراسىىىات ريىىىاض األشىىىقر أن عىىىدد نىىىواب المجلىىىس
بعىد إعىادة اختطىام   نائبىا   12االحىتال  ارتفىع إلى  سلطات سطينيين المختطفين لدا التشريعي الفل

 .174التغيير واإلصالي محمد بدر من الخليلعن كتلة  النائب
   ن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشىعل دور قطىر الابيىر فىي دعىم الق ىية  م

أن تعىىىود اللحمىىىة الخليجيىىىة لسىىىابق عهىىىد ا  ا  بجانىىىب الشىىىعب الفلسىىىطيني  راجيىىىوقوفهىىىا الفلسىىىطينية و 
فىىي لقىىا  خىىاص نظمتىىد حمىىاس فىىي   وأاىىد مشىىعل وقوتهىىا  وأن يىىتم نىىز  فتيىىل الفرقىىة بىىين األشىىقا .

  النصيرات وس  قطىا  غىزة  أن وحىدة الصىف العربىي والخليجىي مىن مصىلحة الق ىية الفلسىطينية
األمىة العربيىة واإلسىالمية بىىدور ا ومصىلحة األمىة والمنطقىة وق ىايا ا وأمنهىىا  حتى  تقىوم   وحمىاس

 .175المطلوب في مواجهة االحتال  الصهيوني وأعدا  األمة
   عنيفىا  على  حركىة حمىاس  وكىرر  االتهامىات   جومىا  يولي إدلشتاين الانيست اإلسرائيلي  رئيسشن

اإلسىىرائيلية لهىىا  بأنهىىا  ىىي التىىي "تتحمىىل مسىىمولية األو ىىا  المأسىىاوية التىىي يعيشىىها سىىكان قطىىا  
خىىال  خطىىاب ألقىىاه فىىي المجلىىس األعلىى  الفيىىدرالي الروسىىي  فىىي زيىىارة   إدلشىىتاينووصىىف  غىىزة".

حمىاس بأنهىا تسىتهتر بحيىاة سىكان "وصىف للانيسىت   رسمية  ي األول  لد لموسكو بصىفتد رئيسىا  
 .176قطا  غزة بنفس مقدار استهتار ا بحياة المواطنين اإلسرائيليين"

  فيىديو للتىرويا لخطىة إقامىة جزيىرة اإلسىرائيلي يسىرائيل كىاتس  وزير االسىتخبارات والمواصىالتنشر
ولخىىىىروج ودخىىىىو    صىىىىناعية قىىىىرب شىىىىاطئ غىىىىزة للسىىىىماي بوصىىىىو  الىىىىواردات والصىىىىادرات للقطىىىىا 

 .177مواطنيد  وذل  بعد أن كان يتحدم فق  عن  ذه الخطة
 البطريىر  م ىلوح بهىا  والتفري  المسيحية األوقام بيع الناصرة في األر وذكسية الطائفة مجلس رفض 

 إلغائهىا  على  بالعمىل طالبد كذل  الصفقات   ذه وتنفيذ تمرير عن المسمولية كامل ال الم  يوفيلوس
 يىىىىديعوت لمجموعىىىىة التابعىىىىة االقتصىىىىادية  Calcalist كلاليسىىىىت صىىىىحيفة كشىىىىف أعقىىىىاب فىىىىي وذلىىىى 

 فىىي يركيىىةالبطر  أرا ىىي مىىن دونىىمخمسىىمئة  ببيىىع األر ىىوذكس اليونىىان بطريركيىىة قيىىام عىىن أحرونىىوت 
 المدينىة  مىن الغربىي الشىطر فىي" نيىوت" وحىي العريىق الفلسطيني الطالبية حي في خصوصا   القدس 
 .178إسرائيلية جهات إل  الانيست  مبن  من القريب المصلبة دير من مقربة عل 

 ةفىىي أعقىىاب سىىقوط قىىذائف أطلقىىت مىىن سىىوري  لجىىوالنخىىال  زيارتىىد ل  قىىا  رئىىيس الىىوزرا  نتنيىىا و: 
لتأسىىيس بلىىدة كاتسىىرين عاصىىمة الجىىوالن. قلىىت  نىىا إننىىا لىىن نقبىىل بىىانزالق  40ى لىىذكرا الىى"نحتفىىل با

ننىىا سىىنرد علىى  أي إطىىالق نىىار. وخىىال  الالمىىة التىىي ألقيتهىىا سىىقطت داخىىل   النيىىران إلىى  أرا ىىينا وا 
علىىى  ذلىى . نحىىىن نهىىىاجم مىىىن  وجىىىيش الىىدفا  قىىىد رد    أرا ىىينا قىىىذائف أطلقىىىت مىىن الطىىىرم السىىىوري 

 .179سياستنا وسنستمر فيها"  ذه  ي  يهاجمنا
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 29/6/2017 الخميس

 كلمىىىة دولىىىة    خىىىال أاىىىد أمىىىين سىىىر اللجنىىىة التنفيذيىىىة لمنظمىىىة التحريىىىر الفلسىىىطينية صىىىائب عريقىىىات
 فلسطين في األمم المتحدة  أن الشعب الفلسطيني يمارس حقد المشرو  في الىدفا  عىن نفسىد  ىد  

 ده  من خال  احىتال  يسىتمر منىذ خمسىة  لياإلسرائيجرائم الحرب التي ترتابها سلطة االحتال  
رده علىى  سىىما  لصىىحفي إسىىرائيلي  يوفىى لطبيعىىة الجىىرائم اإلسىىرائيلية. وقىىدم عريقىىات عر ىىا   عقىىود.

عريقىات بالتأايىد على  أنهىا جىز  ال    رد  إر ابيىةبشأن اعتبار حركة حماس وقوا فلسطينية حركات 
 .180االحتال  يتجزأ من الشعب الفلسطيني ون الد  د  

  شدد القيادي في حماس محمود الز ار عل  أن حركتىد لىن تسىم  بوجىود أي حالىة أمنيىة وعسىكرية
خىىال  حدي ىىد لبرنىىاما " اشىىتاق" علىى  قنىىاة   ن الز ىىاروبىىي   ت ىىر ببرنىىاما المقاومىىة فىىي قطىىا  غىىزة.

مىىن حركتىىد مىىع أع ىىا  محسىىوبين علىى  النائىىب بىىالمجلس  أن  نىىا  لقىىا ات جمعىىت وفىىدا    الجزيىىرة
ه إلى  أن اللقىا  الىذي جمىع ونو   داخل قطا  غزة ممخرا .أم محمد دحالن سوا  في مصر التشريعي 

دخىا    الوفدان بمصر أسفر عن االتفاق عل  مجموعة ق ايا  أبرز ىا تفعيىل المجلىس التشىريعي وا 
نجاز المصالحة المجتمعية  والسعي لفت  معبر رف   الاهربا  والدوا  لغزة  .181وا 

  المنتمىين إلى   سىرا صليب األحمر إن السلطات اإلسرائيلية قررت منع أ الي األالدولية لل اللجنةقالت
المتحد ىة باسىم اللجنىة عىن قلقهىا مىن   سهير زقوتوأعربت حركة حماس في قطا  غزة من زيارتهم. 

 .182قرارللالقيادية العليا ألسرا حماس عل  رف ها  الهيئةشددت ومن جهتها   تداعيات  ذا القرار.
  الرئاسىىية العليىىا لشىىمون الانىىائس علىى  موقفهىىا الىىرافض لاىىل صىىفقات التىىأجير والبيىىع اللجنىىة أاىىدت

على  "صىفقة رحابيىا" فىي القىدس بىين بطريركيىة الىروم  تعقيبىا  وذلى    األر وذكسىيةلممتلاات الطائفىة 
حدا شركات االست مار  األر وذكس أادت عل  مسمولية البطريركية عل  تحمل  كمااإلسرائيلية. وا 
لمصىلحة تعزيىز الوجىود المسىيحي فىي  الحفا  عل   ذه الممتلاات  وحمايتها واسىتخدامهامسمولية 
 .183ووقف نزيف الهجرة   ذه البالد

  184أن طائرة بدون طيار سقطت في بيت لحمجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي الالمتحدم باسم أعلن. 
   اإلسىىرائيلي لفلسىىطين  ىىو "السىىبيل  إن إنهىىا  االحىىتال أنطونيىىو غىىوتيرس العىىام ليمىىم المتحىىدة  األمىىينقىىا

كلمىة ألقتهىا نيابىة عنىد نائىب األمىين فىي   غوتيرسودعا  الوحيد إلرسا  أسس السالم الدائم في المنطقة".
  خىال  افتتىىاي منتىدا األمىىم المتحىدة إلحيىىا  الىذكرا الخمسىىين Amina Mohammed العىام أمينىة محمىىد

الطىىىىرفين الفلسىىىىطيني واإلسىىىىرائيلي إلىىىى  اسىىىىتئنام     فىىىىي مقىىىىر المنظمىىىىة الدوليىىىىة بنيويىىىىور 1967حىىىىرب ل
 .185عل  أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة  النهائي مفاو ات مباشرة بشأن جميع ق ايا الحل  
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 30/6/2017 الجمعة

   لىىن تمىىر مهمىىا  "صىىفقة القىىرن "المكتىىب السياسىىي لحركىىة حمىىاس موسىى  أبىىو مىىرزوق إن  ع ىىوقىىا
وشدد أبو مىرزوق على  أن االحىتال  اإلسىرائيلي  نشغل اإلقليم بنفسد.سا ت األو ا  اإلقليمية  وا

د إل  أن دعوات التوجىد ونب   لن يكون جز ا  من المنطقة ما دامت القدس واألقص  عنوان المرحلة.
 .186نحو الصهاينة ليست بريئة  مهما كانت الذريعة

  بقيمىة  "إسرائيلى"سىكرية جديىدة لىفي الاونجرس األمريكي عل  تقديم مسىاعدات ع الميزانيةوافقت لجنة
وأفىىىىادت صىىىىحيفة  ."إسرائيلى"م فىىىىي تحسىىىىين نظىىىىام الىىىىدفا  الجىىىىوي لىىىىاسىىىىهدوالرم لل ماليىىىىين 705تبلىىىى  

  خصص  ذه األموا  لتطوير وشىرا  أنظمىة دفىا  جىوي م ىل منظومىة القبىة الحديديىةمعاريف أند ستُ 
 السىنة هسىاعدة األمنيىة بلغىت  ىذإلى  أن الم توأشىار  .2018 سىنةوذل  خال    ومقال  داود  وحيتس
2016سنة مليون دوالر من مساعدات مما لة وافقت عليها في  100حو نأعل  ب ا  مقدار 

187. 
 وفىىاة حالىىة 462 تو يقىىد سىىورية فلسىىطيني أجىىل مىىن العمىىل مجموعىىة فىىي والتو يىىق الرصىىد فريىىق أاىىد 

 فىي وكبىار أطفىا  مبيىنه السىوري  النظىام سىجون  فىي فلسىطينيين ومعتقالت لمعتقلين التعذيب تحت
 بىىاإلفراج السىىوري  النظىىام مطالبتهىىا سىىورية فلسىىطينيي أجىىل مىىن العمىىل مجموعىىة جىىددت كمىىا .السىىن

 أن ممكىدة مجهىوال   مصىير م ُيعىد   الىذين الفلسىطينيين المعتقلين من 1,613 من أا ر عن واإلفصاي
 .188"المقاييس بكل حرب جريمة"  و للفلسطينيين السورية المعتقالت داخل يجري  ما
   بنيىىامين نتنيىىىا و التوصىىىل إلىىى  اتفىىىاق ممقىىت بشىىىأن مشىىىرو  "قىىىانون اعتنىىىاق  اإلسىىىرائيليأعلىىن رئىىىيس الىىىوزرا

وقىا  نتنيىا و إنىىد عقىد لقىا  مىع "رمسىىا  أحىزاب االئىتالم )الحىاام( الىىذي أ مىر عىن توصىلنا معىىا "  اليهوديىة".
ألمىر  يتفىق الملتمسىون والحكومىة "فىي حقيقىة ا :وعن  ذا االتفاق قا  إل  اتفاق بخصوص مشرو  القانون.

اإلسىىرائيلية سىىويا  علىى  تجميىىد كافىىة اإلجىىرا ات المتعلقىىة بق ىىية اعتنىىاق الديانىىة اليهوديىىة فىىي محكمىىة العىىد  
 .189العليا  وتجميد ق ية التشريع في الحكومة والانيست في مو و  اعتناق الديانة اليهودية"

  صىالحة والحىوار بىين يهىود ليبيىا والعىرب"  الىذي رودس اليونانيىة أعمىا  "مىمتمر الم جزيرةبدأت في
بشىىىكل رسىىىمي لتطبيىىىع العالقىىىات بىىىين اليهىىىود الليبيىىىين وبىىىين الىىىدو  العربيىىىة   الليبيىىىةتقيمىىىد الحكومىىىة 

وشىىار  وزيىىر االتصىىاالت اإلسىىرائيلي    بح ىىور وزرا  إسىىرائيليين."إسىىرائيل"ة للتطبيىىع مىىع مىىكمقد
 .190  في الممتمرGila Gamliel ال جمليئيلأيوب القرا ووزيرة المساواة االجتماعية جي

 فىىي عالجىىد تحويلىىة تىىأخر جىىرا  غىىزة  قطىىا  مىىن العطىىار  صىىابر بسىىام المىىريض الشىىاب استشىىهد 
 التحىىويالت شىىهدا  عىىدد يرتفىىع وبىىذل  .ه رام فىىي السىىلطة قبىىل مىىن التحىىويالت إيقىىام بعىىد الخىىارج 
2016 بداية منذ شهيدا   13 إل  العالجية

191. 
  مليىار  1.5بقيمة " إسرائيلى"الوطني األلماني صفقة لبيع  الم غواصات نووية جديدة ل ناألمأقر  مجلس

 .192دوالر
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