




 2019 مايو/ أيار __________________________________________________________

  1       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 اليوميات الفلسطينية
 2019 مايو/ أيار

 1/5/2019 ،األربعاء

 صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، إن االتحاد األوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، اقترحا  قالت
وحسب المقترح  على جزء من الضرائب الفلسطينية. "إسرائيل"أزمة استيالء  ، لحل  وسطيةصيغة 

واتب عائالت األسرى والشهداء الفلسطينيين، ال يجب أن تكون األوروبي، فإن معايير صرف ر 
مرتبطة بمدة الحكم وخطورة التهم أو النشاط الذي نفذه األسير أو الشهيد، بل بناء على وضع 

ونقلت هآرتس عن مسؤولين مشاركين في منتدى الدول المانحة في بروكسل  عائلته االجتماعي.
 1موذج مشابه لنظام التأمين الوطني اإلسرائيلي.قولهم، إن ما عرضه األوروبيون هو ن

  مجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم االقتصاد اشتية محمد الفلسطيني الوزراء رئيسطالب ،
 The International Donor Coordination Group In Support Of The Palestinian الفلسطيني

Economy  واالتفاقاتالمستمرة للقوانين الدولية  ئيل""إسراالخروج بتوصيات تدين انتهاكات 
 ،ودعا اشتية إجراءات للضغط عليها لإلفراج عن األموال الفلسطينية المقتطعة. وباتخاذالموقعة، 

 The Ad Hoc Liaison Committeeفي كلمة فلسطين أمام اجتماع لجنة االتصال المخصصة 

(AHLC) والتدخل إليجاد مدققين  "إسرائيل"ى في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى الضغط عل
وأضاف: إن  .من أموال المقاصة بغير وجه حق   "إسرائيل"دوليين على الفواتير التي تقتطعها 

والشهداء، رغم األزمة  األسرىالرفض الفلسطيني الستالم أموال المقاصة المقتطعة منها رواتب "
 2الخانقة، له أسباب سياسية ووطنية وقانونية".

 رئيس مجلس إدارة صندوق  ،االقتصادية للشؤون رئيس السلطة الفلسطينيةتشار أعلن مس
عن بدء العمل من أجل تغيير بروتوكول باريس واالنفكاك التدريجي  ،االستثمار محمد مصطفى

 3.اإلسرائيليعن االقتصاد 
 سرائيلإـ"ن عدم االعتراف بإ غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث  قال،" 

خالل  غرينبالت، وشدد وبالشعب اليهودي وحقهم في الوجود يمثل معاداة للسامية. ،وبشرعيتها
مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية، على أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

روايات التي "يجب أال نقبل أبدًا ال غرينبالت: وقال ستواصل محاربة معاداة السامية بال هوادة.
 4في الوجود". عي أن إسرائيل ليس لها الحق  تد  

  للصراع  الدولتين ن حل  إ كوشنر، جاريدمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره قال
 ،مما يتطلب التخلي عن هذا السياق ،الفلسطيني اإلسرائيلي وجلب السالم لم ينجح في السابق

ه على في إطار رد   ،وقال كوشنر قد تؤدي لتحقيق السالم.وتجربة أفكار خالقة "خارج الصندوق" 
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الدولتين(  ذلك )حل   إننا سنطرح"لم نقل  :الدولتين عن مصير حل   Timeسؤال من مجلة تايم 
 القديمة،"أعتقد أنه إذا ركز الناس على نقاط الحوار التقليدية  :موضحاً  ،بوضوح كجزء من الخطة"

والتي أعتقد أنها كانت  ،2002مبادرة السالم العربية في عام فلن نحقق أي تقدم. فقد كان لديك 
لكننا حاولنا صنع السالم منذ زمن طويل على هذا  سينجح،محاولة جيدة للغاية. لو أن ذلك كان 
 5".مختلفاً  األساس ولم ننجح، إذًا سنطرح شيئاً 

  رت إعادة تعيين مئات ن األونروا قر إحسنة،  عدنان أبو األونروالوكالة  اإلعالميقال المستشار
وأوضح  دوام جزئي بسبب األزمة المالية التي مرت بها الوكالة. إلىتحويلهم  الموظفين الذين تم  

، سيتم إعادة تعيين ما يقارب 1/5/2019من  حسنة في تصريح خاص لـ"الرأي"، أنه واعتباراً  أبو
 6دوام كلي. إلىمن دوام جزئي  األونروامن موظفي  500
 2/5/2019 ،الخميس

  أن  خطته المنتظرة للسالم في  كوشنر جاريدمستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب وصهره أعلن
خالل مؤتمر نظ مه و  ."إسرائيلـ"عاصمة ل القدسسمى "صفقة القرن"، ستكر س يالشرق األوسط، ما 

 ل كوشنرقا ،Washington Institute for Near East Policy سياسة الشرق األدنىمعهد واشنطن ل
الدولتين،  حل   على سؤال بشأن إصرار اإلدارة األمريكية على عدم اتخاذ موقف مع أو ضد   رداً 

، ولذلك تقرر للفلسطينيآخر  لإلسرائيليين، ويعني شيئاً بالنسبة  واحداً  إن هذا مصطلح يعني شيئاً 
 .اتفاق نهائي من أي جزءاً  سيكون "إسرائيلـ"لأن االعتراف بالقدس عاصمة  ، مؤكداً عدم قوله

 بضم   "إسرائيل"على سؤال بشأن إمكانية قيام  ورداً  إلى تقديم تنازالت. "إسرائيل"دعا كوشنر و 
بخطوات من  "إسرائيل"أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إليها، قال كوشنر إنه يأمل أال تقوم 

 7جانب واحد قبل عرض صفقة القرن األمريكية.

 عالم نبيل أبو ردينة: "هنالك مشاريع مشبوهة في ، وزير اإلطينيالفلس قال نائب رئيس الوزراء
لم يوافق عليه الشعب،  إعطاء شرعية ألي مشروع أو خطة ما ، ولن يتم  جميعاً  رفضها المنطقة تم  

"لن يسمح ألحد بالتكلم باسم  على أنه خالل مؤتمر صحفي، ،أبو ردينة شددو  ."والقيادة، والرئيس
أننا لن نحضر أي مؤتمر ال تكون الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية الشعب الفلسطيني، كما 

 8أساسه".

  محمد زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين أسامة الفلسطيني واإلسكان  العامةأعلن وزير األشغال
  9.زراعيًا تنمويًا في قطاع غزة، بتمويل من االتحاد األوروبي مشروعاً  217السعداوي، عن إطالق 

 أي مساس بأفراد المقاومة "إن  ،زياد النخالة الجهاد اإلسالمي في فلسطين قال األمين العام لحركة
 ،تة، سنرد عليها بكل قوةوالمبي   المنظمةمهما كانت مواقعهم التنظيمية عبر االغتياالت 

أو سوف تبرم، ولن  ،بغض النظر عن أي تفاهمات أبرمت ،كبرى مقابل ذلك وسنستهدف مدناً 
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أن وجود المقاومة على في تصريحات صحفية،  ،النخالة شددو  يكون أمامنا أي خطوط حمراء".
، وأن فصائل المقاومة في حالة مواجهة مستمرة مع االحتالل، وأن هذه "إسرائيل"مرتبط بوجود 

 10المواجهة لن تتوقف إال بزواله.

  قتلى معارك إسرائيل"، وذلك  إلى تعداد القتلى الذين تطلق عليهم قتيالً  56 "إسرائيل"أضافت"
ويشمل تعداد القتلى، منذ حفل إحياء ذكرى  .دفاع اإلسرائيليةبموجب معطيات نشرتها وزارة ال

"معاقي الجيش" الذين توفوا نتيجة "اإلعاقة"، واعترف بهم ضمن من  قتيالً  40، 2018في سنة القتلى 
منذ  ،قتيالً  23,741ك إسرائيل" وصل إلى وزارة، فإن عدد "قتلى معار الوبحسب معطيات  قتلى الجيش.

 ،والشاباك ،تجدر اإلشارة إلى أن تعداد "قتلى معارك إسرائيل" يشمل قتلى الجيش .1860 سنة
 11وقتلى الخاليا السرية و"اللواء اليهودي". ،ومصلحة السجون ،والشرطة ،والموساد

   استيطانياً  مشروعاً  53لسطيني عن مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والف صادرق تقرير وث 
لتقرير المركز، فقد شملت المشاريع  ووفقاً  .2019أبريل  في الضفة الغربية المحتلة خالل نيسان/

خطار  هدم، فيما صادقت على بناء آالف الوحدات  اتواألنشطة االستيطانية مصادرة أراضي وا 
راضي مواطنين وشق طرق السكنية االستيطانية في مستعمرات الضفة بعد مصادرة وتجريف أ

ا زالت تحتل المرتبة األولى في قائمة مالقدس المحتلة،  أنوذكر المركز  استيطانية.
 12.االستهداف

  على اللبنانيين أن ال يسمحوا ألحد بالتهويل عليهم : األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللاقال"
أجدد لكم باسم " وأضاف قائاًل: جادة".وهذه القوة حقيقية و  ،ألن لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته

في المقاومة اإلسالمية، أن الفرق واأللوية اإلسرائيلية التي ستفك ر في الدخول إلى جنوب  إخوانكم
 13وأمام شاشات التلفزة العالمية". ،لبنان ستدم ر وتحطم

 ه ، ظفي األونرواومو  يينفلسطينال نلالجئية بيير كرينبول رسالألونروا وكالة ال العامالمفوض  وج 
على استمرار عمل وكالة األونروا في  هوتأكيد ،شعب الفلسطينياللحقوق  هدعم أعرب فيها عن

 14وانضباط مالي. ،تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين بإرادة قوية
 بامهـالاليونان  عمالاتحاد  أحيا" PAME األول من أيار "عيد العمال العالمي" باحتفال جماهيري "

ألف شخص، وأخذ  50حو نمقابل البرلمان اليوناني بحضور  ،الساحة الرئيسية بأثينا أقيم في
وشعارات التضامن مع  ،الفلسطينية األعالمطابع التضامن مع الشعب الفلسطيني رفعت فيه 

15شعب الفلسطيني.ال
 

  القضية األمة الكويتي مرزوق الغانم إن مكافحة اإلرهاب يجب أن تبدأ بحل   مجلسقال رئيس 
خالل لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع اإلخبارية  الغانم،وأكد  .الفلسطينية

لطرد  يالمصرية بمقر البرلمان بالعاصمة الكويتية، أن هناك محاوالت جادة يقوم فيها بدور رئيس
لدول وحول التطبيع مع االحتالل، قال: "إن هناك بعض ا الدولي. ي"إسرائيل" من االتحاد البرلمان
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عبي لها عالقات سياسية مع إسرائيل. نتفهم ظروفها بالطبع، لكن ال يوجد أي تطبيع برلماني أو ش
 16عربي مع تل أبيب".

 3/5/2019 ،الجمعة

  آخرون، في قطاع غزة، جراء قصف الجيش اإلسرائيلي  51فلسطينيين، وُأصيب أربعة استشهد
المشاركين في فعاليات مسيرة العودة، شرقي  لحركة حماس، واعتداء قواته على المتظاهرين موقعاً 

 17القطاع.
 .ونشرت وزارة  أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن زيارة وفد يهودي للمملكة العربية السعودية

الخارجية اإلسرائيلية على صفحتها الرسمية على تويتر، والمعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة 
رة األولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من جديدة، جاء فيها أنه للم
ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" على لسان أمين عام رابطة العالم اإلسالمي،  رابطة العالم اإلسالمي.

 2020.18يناير  /إن الزيارة ستقام في كانون الثانيقوله الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى، 
 المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك  األممعا منسق د

Jimmy Mcgoldrick  إلى وقف ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من تدمير لممتلكات
مكتب وقال ماكغولدريك، في بيان صحفي صادر عن  القدس على الفور.شرقي الفلسطينيين في 

إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت  :(أوتشا) دة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةاألمم المتح
ارتفاعًا بوتيرة مذهلة خالل الشهر المنصرم، ما أد ى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان 

نه أوجاء في البيان،  آخرين لُسبل عيشهم بين عشي ة وُضحاها. إن هذا أمر ال بد  أن يتوق ف".
وقد ُهدم ما  ،2019مبًنى يملكه فلسطينيون في شرقي القدس خالل  111، ُدم ِّر 30/4/2019حتى 
ارتفع أبريل. وبذلك،  مبًنى( خالل شهر نيسان/ 111من بين  63من هذه المباني ) %57نسبته 

 2019.19عملية في  214العدد الكلي لعمليات الهدم في الضفة الغربية إلى 

 4/5/2019 ،السبت

  مستعمرات غالف  هالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة رشقات صاروخية تجائل فصاأطلقت
وقالت وسائل إعالم عبرية إن عشرات  زراعية شرق بيت حانون. غزة، فيما قصف االحتالل أرض  

وذكرت  وشعر هنيغف. ،وعسقالن ،الصواريخ تساقطت خالل ربع ساعة على مستعمرات نتيفوت
تفعيل القبة الحديدية  في عدة مناطق في مستعمرات الغالف، حيث تم  ت دو   اإلنذارت اأن صفار 

قررت سلطات و  قة من القطاع تجاه المستعمرات.لالتي حاولت التصدي لرشقات الصواريخ المنط
إلى  1948 سنةاالحتالل إغالق كافة المعابر الحدودية التي تربط قطاع غزة باألراضي المحتلة 

 20ل إلى البحر.جانب منع الصيادين من النزو 
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 محمود عباس، "إن أصغر شاب وأكبر شيخ في هذا الشعب يرفض  السلطة الفلسطينية قال رئيس
مستشار الرئيس األمريكي وردًا على سؤال حول تصريحات  كل الرفض ما يسمى بصفقة القرن".

ل ن كل ما يقوله كوشنر، نحن ال نقبله، وكذلك كإ، قال: ""صفقة القرن"بخصوص  كوشنر جاريد
 21."أو المستعمرات أو غيرها ،أو الحدود ،أو الالجئين ،ما قدموه سواء فيما يتعلق بالقدس

 5/5/2019 ،األحد

   المقاومة مرتبط بمستوى العدوان  أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن رد
ظة عليها مرهونة والمحاف ،على أن العودة لحالة الهدوء ممكنة واالستهداف الصهيوني، مشدداً 

 22بالتزام االحتالل بوقف تام إلطالق النار وتنفيذ التفاهمات.
 الجناح المسلح لحركة الجهاد  ،الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس ،كتائب القسام تأعلن

وذكر الفصيالن العسكريان، في إعالن  جند إسرائيلية شرق غزة. لناقلةاإلسالمي، استهدافهما 
، للمرة Kornet هداف ناقلة جند لالحتالل شرق المحافظة الوسطى بصاروخ كورنيتاست ،مشترك

، استهداف مركبة من ذلكوكانت المقاومة الفلسطينية، أعلنت قبل ساعات  الثانية خالل ساعات.
 23شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. ،هلالحتالل بصاروخ كورنيت موج  

 جراء عدوان فلسطينيًا مواطنًا  24ة عن استشهاد غز في قطاع  الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة
وذكرت أن من بين  .4/5/2019 السبت يوماالحتالل المتواصل على قطاع غزة منذ صباح 

أعلنت وزارة األشغال و بجروح. فلسطينيًا  146 إلصابةالشهداء سيدة وجنينها ورضيعة، إضافة 
إضافة إلى  ،70 وحدات المهدمة كلياً وبلغ عدد ال وحدة سكنية، 600العامة واإلسكان عن تضرر 

إضافة لتضرر عشرات المحالت التجارية والمؤسسات  ،وحدة تضررت بشكل جزئي 530
في قطاع غزة أن طائرات االحتالل قصفت المقر  الفلسطينيأعلنت وزارة الداخلية كما  .اإلعالمية

إن ، باسم الوزارة، إياد البزم وقال المتحدث لقيادة جهاز األمن الداخلي، غربي مدينة غزة. يالرئيس
 24"القصف اإلسرائيلي أدى إلى تدمير المقر بشكل كامل".

  إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على عسقالن وبئر السبع  أربعةقتل
وأسدود، وأوقفت السلطات اإلسرائيلية حركة القطار في بئر السبع بعد إصابة مباشرة لسكة 

 25الحديد.

 الحربية  المقاتالت، إن له متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيانقال ال
لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في مناطق  تابعاً  هدفاً  40اإلسرائيلية استكملت استهداف نحو 

، نحو 4/5/2019 إلى أن الجيش اإلسرائيلي هاجم منذ صباح السبت اً ر يشم ،متفرقة من غزة
 26صائل الفلسطينية.للف اً هدفًا تابع 320
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  تحظى بدعم واشنطن الكامل بعدما قصفت  "إسرائيل"أك د الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أن
وكتب ترامب على تويتر "مرة جديدة، ُتواجه إسرائيل  قطاع غزة. اإلسرائيلي ةالطائرات والمدفعية 

لجهاد اإلسالمي اإلرهابي تين. من الهجمات الصاروخي ة القاتلة من جانب حركَتي حماس وا وابالً 
هذه األعمال  -: "لشعب غز ة قائالً  وأضاف في دفاعها عن مواطنيها". %100نحن ندعم إسرائيل 

سوى مزيد من البؤس. أنهوا العنف واعملوا من أجل  اإلرهابي ة ضد  إسرائيل لن تجلب لُكم شيئاً 
الم   27هذا يمكن أن يحدث!". -الس 

 6/5/2019 ،اإلثنين

 في وقت باكر  "إسرائيل"القادة الفلسطيني ون في قطاع غز ة على وقف إلطالق النار مع  وافق
طت مصر في ات فاق لوقف إطالق النار دخل حيز التنفيذ الساعة  اإلثنين.  فجراً  4:30وقد توس 

بتوقيت غرينتش( بحسب ما قال مسؤول في حركة حماس وآَخر في حركة الجهاد  01:30)
وقال مسؤول فلسطيني لفرانس برس إن "وقف إطالق  م كشف هويتيهما.اإلسالمي اشترطا عد

، وبشرط أن يقوم االحتالل بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار ومتزامناً  بشرط أن يكون متبادالً  النار تم  
فإن من بين الخطوات "سيتم إعادة مساحة الصيد  ،وبحسب المسؤول الفلسطيني عن قطاع غزة".

وتحسين  ،واستيراد البضائع ،والوقود ،تكمال تحسين الكهرباءمياًل، واس 15إلى  6من 
 28التصدير".

  الفلسطينية إنهاء عمل موظفي مؤسسة الضمان االجتماعي، بعد نحو  العملقررت وزارة
أربعة أشهر على قرار الرئيس محمود عباس بإيقاف إنفاذ قانون الضمان على خلفية 

 29في عدة مدن. ،القانون ضد   ،القطاع الخاص احتجاجات نفذها آالف العمال والموظفين في
   ه ضربة قاسية لحركتي قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الجيش اإلسرائيلي وج

هنا ضربة قوية لحماس والجهاد : "باليومين الماضيين وج  قائالً وأضاف  حماس والجهاد اإلسالمي.
تدمير أبراج  ستهدفنا قادة ونشطاء إرهابيين، كما تم  ، واهدفاً  350اإلسالمي، لقد هاجمنا نحو 

: "الحملة لم تنته وتتطلب الصبر قائالً  وتابع اإلرهاب، فالحملة تتطلب الصبر والحكمة التقديرية".
والحكمة والمداوالت، ونحن نستعد للمتابعة، والهدف كان وال يزال ضمان السالم واألمن لسكان 

 30الجنوب".
  المصري محمد مختار جمعة أن الفتوى الشرعية المرتبطة بحكم زيارة المسجد  األوقافأعلن وزير

أن تلك المصلحة  وضعه الراهن يجب أن تقف على المصلحة الوطنية، موضحاً  األقصى في ظل  
 31يقدرها الحاكم أكثر مما يقدرها العالم.

  وحسبائيل"، "إسر نشرت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية معطيات حول عدد السكان في 
، البالغ ضمنهم سكان شرقي القدسمن نسمة،  9,021,000 المعطيات، فإن عدد السكان بلغ



 2019 مايو/ أيار __________________________________________________________

  7       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 ألف. 20الذين يقدر عددهم بأكثر من  ،والسوريين في هضبة الجوالن، لفاً أ 300حو نعددهم 

، 1,890,000عدد العرب و ، %74.2يشكلون  ،6,697,000 بلغوأضافت المعطيات أن عدد اليهود 
نه منذ الفترة أ ويتضح أيضاً  .والجوالن ضمنهم سكان شرقي القدسمن ، %20.9لون يشك

، وخالل تلك %2بزيادة قدرها ألف  177 "إسرائيل"زاد عدد سكان  2018سنة الموازية من 
، ومنذ النكبة ألف 47مهاجر يهودي، كما توفي ألف  31طفل، ووصل ألف  188الفترة، ولد 

قامة  . 1990 سنةمنهم بعد  %43استقدام  ن مهاجر، تم  ييمال 3.2 "إسرائيل"وصل إلى  "إسرائيل"وا 
 32."إسرائيل"من اليهود حول العالم يعيشون في  %45وأظهرت معطيات دائرة اإلحصاء، أن 

 7/5/2019 ،الثالثاء

  نه "لو إ ،الميادين قناة في حوار خاص مع ،األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالةقال
رت المعركة األخيرة في غزة كان سيفصلنا عن قصف تل أبيب وكل المدن اإلسرائيلية استم

اتفاقات ضمنية بين قوى المقاومة الفلسطينية بالرد على اعتداءات  يوجد" ًا أنهؤكدمساعات قليلة"، 
البرنامج القادم في مواجهة  حول"متفقون مع األخوة في حماس  النخالة: قالو  االحتالل فورًا".

وخاصة قيادتها لقطاع  ،نحن متفقون مع حماس على كل شيء ...رائيل والرد على اعتداءاتهاإس
أشار النخالة إلى أن "الرئيس محمود عباس و  ألنها حركة مقاومة". ،وهو أمر يريحنا كثيراً  ،غزة
 وكشف النخالة أن مضمونها تجريد غزة من السالح واعتبار المقاومة مليشيا". ،ه رسالة عربيةوج  

 33مصر لن تعود إلى رعاية المصالحة الفلسطينية ألسباب عدة.
 خالل يومي  ،غزة أطلقتقطاع في  الفلسطينية قالت القناة العبرية الثانية، إن فصائل المقاومة

إسرائيليين، وتدمير  4صاروخًا تجاه عدة مناطق في "إسرائيل"، تسببت في مقتل  690التصعيد، 
وزعمت القناة أن القبة الحديدية نجحت في  .أضر ت بعدة مركباتو صابة العشرات، ا  ، و منزالً  21

أفادت القناة بأن  فقد أما فيما بتعلق بهجمات االحتالل على القطاع، فقط. صاروخاً  240اعتراض 
هدفًا بقطاع غزة، وقام بتصفية اثنين من القادة  350الجيش هاجم خالل يومي التصعيد، 

 34.واحداً  منازل، وعدة أبراج، ونفقاً  6العسكريين الميدانيين، واستهدف 
 إن الحصيلة النهائية لألضرار الناتجة عن الفلسطينية قالت وزارة األشغال العامة واإلسكان ،

وحدة  100 من بينها وحدة سكنية، 700التصعيد األخير على قطاع غزة، بلغت تدمير أكثر من 
 دوالر ألفساعدة مالية عاجلة بقيمة وأعلن وكيل الوزارة ناجي سرحان، عن تقديم م بشكل كامل.

أن االحتالل دمر الوزارة  توذكر  من خالل المؤسسات الخيرية لكل منزل مهدم بشكل كامل.
مدرسة  13ضرر عيادة الصوراني في الشجاعية، وتضرر تمركبات وسيارات إسعاف، إضافة ل

 35ة للقطاع.وتضرر شبكات الكهرباء والخطوط الرئيسية المغذي ،بأضرار جزئية متفرقة
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  من اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك،  كثفواقال مركز معلومات وادي حلوة إن المستوطنين
ورصد مركز  من المستوطنين والطالب اليهود. 3,658، حيث اقتحمه 2019نيسان/ أبريل خالل 

قضي ، كما أصدر االحتالل قرارًا يأحدها لسيدةقرار إبعاد عن األقصى،  18المعلومات إصدار 
 / أبريلبأن قوات االحتالل نفذت خالل نيسانالمركز وأفاد  ين من السفر.ين مقدسيَ بمنع شابَ 

 36حالة اعتقال في القدس. 130
 " على موقعها على الشبكة تفاصيل بنود وثيقة قالت إنه يتم العبرية يوم"السرائيل إنشرت صحيفة ،

أن يعرف أحد مصدرها"، ودون أن تكون ، "دون اإلسرائيليةتداولها بين موظفي وزارة الخارجية 
عة بشكل رسمي من أي طرف، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة الرئيس موق  

وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة مفصلة بشكل  الفلسطينية. القضيةاألمريكي دونالد ترامب بشأن 
 ع احتمال أن تكون مزورة.يوحي بمصداقية ما جاء فيها، لكن من يقف وراءها مجهول الهوية، م

حركة ومنظمة التحرير الفلسطينية و  "إسرائيلعليه كل من "وقع تفاق يُ الاوأشارت الصحيفة إلى أن 
غزة قطاع قام دولة فلسطينية تدعى "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية و وتُ . حماس

ات عمر إليها المست ، وستضم  "إسرائيل"ستبقى الكتل االستيطانية بأيدي و  ت.عمراباستثناء المست
 "إسرائيلـ"مشتركة ل"، وتبقى القدس عاصمة إسرائيل"يبقى غور األردن بأيدي ، و المعزولة

وتشير الوثيقة إلى أن . "فلسطين الجديدة"يكون السكان العرب مواطني و  "،فلسطين الجديدة"و
التجارة والزراعة بدون  إلقامة مطار، ومصانع، وألغراض أراض   "فلسطين الجديدةـ"ؤجر لتُ مصر س

 ه، وسيسمح بإقامة خط لنقل المياوالقطاعشق طريق سريع بين الضفة يُ كما سمناطق للسكن. 
ع حماس كل سالحها، بما في ذلك ْودِّ تُ  مع التوقيع على االتفاقو  .والقطاعالضفة بين المحالة 

لسالح الوحيد او  ،بتشكيل جيش "فلسطين الجديدةـ"لن يسمح لو  السالح الشخصي، لدى مصر.
فلسطين " ستدعم الواليات المتحدةومن ناحية اقتصادية،  سيكون أسلحة خفيفة بحوزة الشرطة.

ترصد ميزانية ، و %70بنسبة  ، ودول الخليج%10بنسبة  االتحاد األوروبيو ، %20" بنسبة الجديدة
 37."فلسطين الجديدةـ"مليار دوالر على مدار خمس سنوات لمشاريع قومية ل 30قدرها 
 8/5/2019 ،األربعاء

  إلىالمتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك  األمممنسق دعا 
نقاذمليون دوالر بشكل عاجل لتمويل خطة للطوارئ في غزة، ودعم المنشآت الطبية،  20توفير   وا 
 األمميية. وقال المسؤول بجروح خطيرة في مظاهرات مسيرة العودة األسبوع أصيبواشخص  1,700

ن ا  دوالر، و  400بينما متوسط الرواتب يبلغ  ،آالف دوالر 4في غزة يبلغ  األسرةمتوسط ديون  إن
 األممنداء  أنإلى ماكغولدريك وأشار . الوضع يزداد سوءًا بسبب االرتفاع المزمن لمعدالت البطالة

 38.منه فقط %14ل سوى مو  مليون دوالر لم ي 350البالغ  2019 سنةل اإلنسانيالمتحدة 
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  في تغريدة على تويتر: "ال غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث كتب ،
زلُت أسمع عن تقارير مغلوطة"، ليكرر تغريدة قديمة له، تفيد حرفيًا بالتالي: "أسمع عن تقارير 

هذا ليس صحيحًا. رجاًء،  تتحدث عن أن خطتنا تتضمن إعطاء جزء من سيناء )المصرية( لغزة.
ال تصدقوا كل ما تقرؤون. من المفاجئ والمحزن رؤية كيف أن الناس الذين ال يعرفون ما 

 39تتضمنه الخطة، تنشر تقارير مغلوطة".
  مب سواء اتر  إدارةسياسة االبتزاز التي تقوم بها "محمد اشتية، إن الفلسطيني  الوزراءقال رئيس

القدس، وتجفيف المصادر المالية  إلى، أو نقل السفارة األمريكية بإغالق مكتب المنظمة التحرير
ذا إشتية، "اوأضاف  لألونروا وللسلطة الوطنية، لن تجبرنا على االستسالم والقبول بصفقة القرن".

لم تحتو صفقة القرن على القدس وال الحدود وحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، فلماذا سنقبل 
 40من النص المكتوب لصفقة القرن". أسوأ األرضى عل أفعاالً بها؟ رأينا 

  قائماً  في قطاع غزة السياسي لحركة حماس خليل الحية إنه ما دام الحصار المكتبقال عضو 
أنه لم ولن يكون سالح  الحية على وشدد فلن ينعم االحتالل وال المنطقة بالهدوء أو االستقرار.

وأكد الحية أن وجود وفود للحركة في  بأي شيء.على طاولة البحث للمقايضة  المقاومة معروضاً 
االحتالل واهم إن ": قالو ، على جرائم االحتالل ل أيدينا في الرد  أي مكان بالعالم ال يعني أن تكب  

 أن وجود قيادات من حماس والجهاد في مصر أو غيرها سيؤثر على قرار المقاومة بالرد   ظن  
 41."على جرائمه

   انتهاكًا لقوات  2,457رة اإلعالمية لحركة حماس بالضفة المحتلة، ق تقرير صادر عن الدائوث
 42 .2019 / أبريلاالحتالل اإلسرائيلي في الضفة والقدس خالل شهر نيسان

 9/5/2019 ،الخميس

  حديث إلى مطبوعة أول في ، غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيالمبعوث قال
بشأن رفض السلطة الفلسطينية  ،شرق األوسط" ملخصًا له بالتزامنوتنشر "ال ،"المجلة" هي عربية

"من الصعب فهم لماذا قد ترفض السلطة : اللقاء معه ورفضها خطته قبل صدورها، قال غرينبالت
 وأعرب. "وأسلوب حياة أفضل ،وفرصة ،الفلسطينية خطة لم ترها. يستحق الفلسطينيون كرامة

ة الفلسطينية بمهنية وتلقي نظرة جادة على الخطة، وتحكم تتصرف السلط"أن  هأملعن  غرينبالت
عتقد أن على أنه ي غرينبالتشدد . و "عليها وفقًا ألسس موضوعية، وأن تتناولها بأسلوب بن اء

التاريخ سوف ُيصدر حكمًا قاسيًا على السلطة الفلسطينية لرفضها فرصة يمكن أن تعطي "
 43إيجابيًا للغاية، مقارنًة بما لديهم اليوم". للفلسطينيين شيئًا مختلفًا تمامًا، شيئاً 

  مجلس األمن في الفلسطيني رياض المالكي، في كلمة ألقاها خالل جلسة  الخارجيةقال وزير
الدولي، إن "الطريق الوحيد لتحقيق السالم العادل والدائم في الشرق األوسط، يستند إلى المعايير 
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وأضاف المالكي، أنه "عندما تد عي  امة لألمم المتحدة".الدولية وقرارات مجلس األمن والجمعية الع
للقانون الدولي، فال  الواليات المتحدة أن القدس عاصمة إلسرائيل، وتد عي أن ذلك ال يعد خرقاً 

.. وخطة .بما ستقوم به "ال نعترف أصالً  قائاًل: وتابع يمكن لنا أن ننخرط في خطتها للسالم".
 44تسالم بالنسبة لنا، وال يمكن قبولها".السالم التي ستطرحها وثيقة اس

  في عدة 1948فلسطينيي  منالف اآلالدفاع عن حقوق المهجرين، شارك  جمعيةبدعوة من ،
مسيرات إلى القرى الفلسطينية المهجرة منذ نكبة فلسطين، وفي مركزها مسيرة العودة إلى قرية 

دات الحركات واألحزاب السياسية وتقدمت المسيرة قيا خبيزة، معلنين تمسكهم بحقوق الالجئين.
 45ولجنة المتابعة العليا. ،والنواب العرب في الكنيست ،والقوى الوطنية

  قطاع غزة يحيى السنوار زيارته لمصر، والتي رافقه فيها عضو في اختتم رئيس حركة حماس
وأجرى وفد حماس العديد من اللقاءات مع وزير  روحي مشتهى. للحركةالمكتب السياسي 

ابرات المصرية اللواء عباس كامل، وقيادة جهاز المخابرات العامة، وفي مقدمتها المباحثات المخ
 46.قطاع غزةالخاصة بوقف العدوان الصهيوني على 

  بـ"مساعدة لبنان في  األوسطعون مجلس كنائس الشرق  ميشالطالب رئيس الجمهورية اللبنانية
سرع وقت ممكن أدول الغربية بقبول عودتهم في ال إقناعمن خالل  ،مسألة النازحين السوريين حل  
الالجئين الفلسطينيين سيبقون حيث هم اآلن.  أن أعلنت إسرائيل" أن إلى النظر بلدهم"، الفتاً  إلى

نازح سوري،  ألف 600بقوا عندنا مع مليون و إذافلسطيني،  الجئفي لبنان هناك نصف مليون 
 47الخاصة به تتغير بالكامل".ال يعود للبنان من وجود، ألن الديموغرافيا 

  بقطاع القطارات من مناقصة خاصة بنظام القطارات  عاملةشركات عالمية  ثالثانسحبت
محلية وعالمية، فإن  لوكاالتووفقًا  اإلسرائيلية الخفيفة التي تربط المستعمرات ببعضها وبالقدس.

وسيمنز  ،ألستراليةا Macquarie Groupالكندية، وماكواري  Bombardierبومباردييه  شركة
Siemens  األلمانية انسحبت من مناقصة القطارات، بعد ضغط مستمر من منظمات حقوقية

 48وحركات المقاطعة.
  لألناضول: "إن االحتالل أبلغنا بإعادة فتح البحر أمام الصيادينقال نزار عياش، نقيب ،

من ميناء غزة وحتى رفح  ياً بحر  ميالً  12وتزيد لـ  ،أميال من شمالي غزة 6الصيادين على مساحة 
 49".جنوباً 
 10/5/2019 ،الجمعة

  آخرون جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي آالف الفلسطينيين الذين  30وأصيب  فلسطينياستشهد
العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في  مسيراتشاركوا في فعاليات "

فلسطينيين  304ت حصيلة رسمية نشرتها وزارة الصحة في غزة بأن أفادو  للمسيرات. 59الجمعة الـ 
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، أن من بين لها في بيان ،وذكرت الوزارة .شهراً  13استشهدوا منذ انطالق مسيرات العودة قبل 
 50ألف آخرين بجروح. 17سيدات، مشيرة إلى إصابة أكثر من  10و طفالً  59 شهداءإجمالي ال

 س خليل الحية إن زمن فرض االحتالل للمعادالت وزمن قال عضو المكتب السياسي لحركة حما
نقول لالحتالل إن ما رأيته هي صورة مصغرة من حرب مصغرة، ": قائالً  وتابع الضعف انتهى.

شعبنا ومقاومته تنتزع حقوقنا بأيديها وسالحها، "أن  الحية وأكد ."وكما قال قائد القسام لو زدتم لزدنا
ستمرة، وأن المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام ستبقى درع هذه مشددًا على أن مسيرات العودة م

 51."المسيرات، وستكون حاميًة لها وللمتظاهرين
 أطلقـت وزارة التربيـة والتعلـيم الفلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة ُكتيبـًا بعنـوان  ،في خطـوة غيـر مسـبوقة

اســمة والحساســة فــي تــاريخ عبــاس وأهــم القــرارات الح"قــدوتنا رئيســنا" يتنــاول ســيرة الــرئيس محمــود 
أثــارت موجــة عارمــة ؛ ، ضــمن مبــادرة "ألجــل فلسـطين نــتعلم"الشـعب الفلســطيني تخليــدًا وتمجيــدًا لـه

 52.يةفلسطينأراضي السلطة المن االنتقادات والسخرية في 
 ــ بــأن سياســة االبتــزاز التــي  ،سبســطية للــروم األرثــوذكس أســاقفةرئــيس  ،اقــال المطــران عطــا هللا حن 

المشؤومة لن تجبرهم على االستسـالم  "صفقة القرن"ا الفلسطينيون كي يقبلوا بما يسمى يتعرض له
أن "صــفقة القــرن" تهــدف باألســاس لتصــفية  ،خــالل اســتقبال صــحفيين ،اوالقبــول بهــا. وأوضــح حن ــ

 53وسرقة مدينة القدس بشكل كامل. ،القضية الفلسطينية بشكل كلي

 فـــي مخــيم الميــة وميــة لالجئـــين  ز والدشــم والتحصــيناتاشــرت الفصــائل الفلســطينية إزالـــة الحــواجب
ًا أشارت فيه التوجيه بيان مديرية -اللبناني  صدر عن قيادة الجيشو . الفلسطينيين في جنوب لبنان

حرصـها الـدائم علـى تـأمين االسـتقرار إلى أن تلك الخطوة جاءت بتنسيق كامل معها، مؤكـدة علـى 
 54على جميع األراضي اللبنانية.

  أعضــاء القيــادة الفلســطينية  غــرينبالت جايســون "عملية الســالمـ"الخــاص لــ األمريكــيلمبعــوث ااتهــم
 حتـى قبـل الكشـف عنهـا. ،الفلسـطينية التـي يرعاهـا ترامـب - بالسعي لوأد خطـة السـالم اإلسـرائيلية

المسؤولين الفلسطينيين على االنتظار حتى يروا تفاصيل  ،في مقابلة مع رويترز غرينبالت، وحث  
 55إن من الخطأ إعالن "وفاتها فور وصولها". قائالً  ،خطةال

 11/5/2019 ،السبت

  التــي تجــاوزت كــل  ،قبــل بـــ"صفقة العصــر"يلــن  إنــه محمــود عبــاس الســلطة الفلســطينية رئــيسقــال
ل: "إنـه لـم تعـد هنـاك صـفقة لتطـرح ا، وقـاألمريكية قريباً  اإلدارةالشرعيات الدولية، والتي ستطرحها 

صــبحت مكشــوفة للجميــع، مــن خــالل االعتــراف بالقــدس عاصــمة إلســرائيل، ونقــل فأغلــب بنودهــا أ
لغاء، األونرواليها، ومحاولة القضاء على وكالة إارة األمريكية فالس وغيرهـا مـن  ،قضية الالجئـين وا 

 56."عمىأ القرارات المنحازة لالحتالل بشكل 
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 ـــيس المك ـــانوع، إن رئ ـــد اللطيـــف الق ـــال المتحـــدث باســـم حركـــة حمـــاس عب تـــب السياســـي للحركـــة، ق
ق الخاص لألمم المتحدة ل، من 9/5/2019 الخميسيوم إسماعيل هنية، تلقى اتصااًل  عملية ـ"المنس 
األخيــر علــى ســير التفاهمــات التــي هــذا ، أكــد فيــه نيكــوالي مالدينــوف "الســالم فــي الشــرق األوســط

الخمــيس، أبلــغ حمــاس  يــوم وأشــار القــانوع إلــى أن وفــد المخــابرات المصــرية الــذي زار غــزة، تمــت.
 57بتنفيذها. "إسرائيل"بسير تفاهمات التهدئة والتزام 

 12/5/2019 ،األحد

  أيــام  ثمانيــةأعــادت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي فــتح معــابر قطــاع غــزة مجــددًا، بعــد إغــالق دام
 58بسبب التصعيد العسكري واألعياد اليهودية.

  قة المكشوفة على السياج األمني شـمال قطـاع في إقامة جدار خرساني في المنط "إسرائيل"شرعت
باسـتخدام  ف سيارة عسكرية إسرائيلية بشـكل مباشـرافي استهد الفلسطينيةغزة، بعد نجاح المقاومة 

مدمج بتقنيات ذكيـة، الوبحسب وسائل إعالم عبرية فإن الجدار الخرساني  ه.صاروخ كورنيت موج  
وســيتم بنــاؤه علــى طــول مســارات  ،ون دوالر(مليــ 27.8نحــو مليــون شــيكل ) 100 حــونتبلــغ كلفتــه 

مـن  ،الذي يسـير فـي المنطقـة المكشـوفة مـن جهـة قطـاع غـزة ،السكة الحديد، بهدف حماية القطار
 59أي استهداف لفصائل المقاومة في أي جولة تصعيد مقبلة.

  ن مدالاإلسرائيلية معطيات الخسائر التي لحقت ب الضرائبنشر صندوق التعويضات التابع لسلطة
ن و مهندسـخالل التصعيد األخير من صواريخ المقاومـة الفلسـطينية، وقـام بتقـدير الخسـائر  ةحتلمال

حصــائيون وأفــاد تقريــر ســلطة الضــرائب بــأن مــدينتي أســدود وعســقالن، كانتــا األكثــر تضــررًا، إذ  .وا 
حالـة تلـف للمركبـات، أمـا عسـقالن فسـجلت  90مبنـى بشـكل مباشـر، و 166شهدت أسـدود تضـرر 

 صــندوق، فقــد تــم  لل ووفقــاً  حالــة ضــرر فــي المركبــات. 50و ،حالــة ضــرر مباشــر فــي المبــاني 182
ــــام الماضــــية رفــــع  طلبــــًا للتعــــويض عــــن األضــــرار المباشــــرة التــــي أعقبــــت ســــقوط  754خــــالل األي

 60من األضرار. %95فحص  الصواريخ، معظمها من أسدود وعسقالن، كما تم  
 فلســطينيين مــن ســكان مدينــة القــدس المحتلــة  ثالثــةس اتهمــت محكمــة االحــتالل المركزيــة فــي القــد

ينتمون لحركة حماس بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات إسرائيلية، وتنفيـذ عمليـة إطـالق 
 61نار كبيرة في تل أبيب.

  ،قالــــت الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين إن حقوقهــــا الماليــــة مــــن الصــــندوق القــــومي الفلســــطيني
فــي بيــان لهــا، علــى إدانــة هــذه السياســة، القديمــة الجديــدة،  ،وأكــدت الجبهــة شــهرًا. 18مصــادرة منــذ 

واعتبرتهــا تجــاوزًا ومصــادرة لصــالحيات المجلــس الــوطني، الــذي أقــر هــذه الحقــوق لمختلــف القــوى 
وأضــافت  المنضــوية فــي إطــاره، وأنهــا تعكــس تغــواًل للقــرار الفــردي علــى قــرار المؤسســة ومكوناتهــا.
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م االبتزاز للجبهة ومواقفها ال زال الـدافع لصـاحب القـرار، رغـم أنـه يـدرك يقينـًا الجبهة: "يبدو أن وه
 62".ومن واقع تجربته أن الجبهة ومواقفها ال تخضع للمساومة واالبتزاز

  أعلن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، عـن العثـور علـى المكـان المحـدد إلقامـة مسـتعمرة
جــوالن الســـورية المحتلــة، تحمـــل اســم الـــرئيس األمريكــي دونالـــد يهوديــة جديـــدة فــي أرض هضـــبة ال

مـــب، علـــى قـــراره بخصـــوص االجميـــل" إلـــى تر  المســـتعمرة شـــيئًا مـــن "رد   هـــذهنتنيـــاهو  د  وعـــ مـــب.اتر 
االعتـــراف ، و ، ونقـــل الســـفارة األمريكيـــة إليهـــا مـــن تـــل أبيـــب"إسرائيلـ"االعتـــراف بالقـــدس عاصـــمة لـــ

 63جوالن.ة اإلسرائيلية على هضبة البالسياد
  يزنكـــوت الــذي انتهــت واليتـــه آأن رئــيس أركــان الجـــيش اإلســرائيلي غــادي  العبريـــة 13كشــفت قنــاة

ر البيت األبيض من تفجر األوضاع في الضفة الغربية قبيل أو بعد نشـر خطـة ترامـب ، حذ  مؤخراً 
غلقـة وبحسب القناة، فإن تحـذيرات آيزنكـوت جـاءت خـالل جلسـة م للتسوية المسماة "صفقة القرن".

 64عقدت األسبوع الماضي في البيت األبيض بمشاركة شخصيات إسرائيلية وأمريكية.
  األمريكيـــــة لتصـــــفية القضـــــية  "خطـــــة الســـــالم"أن  نشـــــرته شـــــركة "األخبـــــار" اإلســـــرائيليةأفـــــاد تقريـــــر

الفلســـطينية، والتـــي يطلـــق عليهـــا "صـــفقة القـــرن"، تتضـــمن إحـــالل الســـيادة اإلســـرائيلية علـــى جميـــع 
 65المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.المستعمرات 

  المركزية فـي مدينـة اللـد علـى صـفقة ادعـاء بـين نيابـة االحـتالل العامـة،  االحتاللصادقت محكمة
وفتى قاصـر يهـودي مشـتبه بـه بالمشـاركة فـي العمليـة اإلرهابيـة، التـي أسـفرت عـن استشـهاد ثالثـة 

وتقضي صفقة االدعاء  جنوب شرق مدينة نابلس. ، في قرية دومامواطنين من عائلة دوابشة حرقاً 
شـــطب اتهامـــه بـــأن لـــه عالقـــة مباشـــرة  بـــأن يعتـــرف الفتـــى بالتـــآمر علـــى ارتكـــاب جريمـــة، لكـــن تـــم  

حــراق منــزل عائلــة دوابشــة، وذلــك بادعــاء أنــه لــم يصــل إلــى منــزل  بــالتخطيط للعمليــة اإلرهابيــة وا 
 66العائلة وأنه "توجد صعوبة في إثبات النية".

 إن هناك شـيئًا واحـدًا واضـحًا غرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيلمبعوث قال ا ،
فـــي الخطـــة األمريكيـــة لتســـوية القضـــية الفلســـطينية، المعروفـــة باســـم "صـــفقة القـــرن"، هـــو أن "إدارة 

غـــرينبالت خــالل لقـــاء مـــع شـــبكة  وأضـــاف الــرئيس دونالـــد ترامـــب لــن تســـاوم علـــى أمـــن إســرائيل".
وأنــه "لــيس  ،كافــة "قضــايا الحــل  الــدائم"لأن الصــفقة ســتطر ق  ،األمريكيــة Fox News يــوزفــوكس ن

 67."صحيحًا أن الخط ة اقتصادية. إنها خط ة سياسية واقتصادية، تتطر ق لكافة قضايا الحل  الدائم
 13/5/2019 ،اإلثنين

  ق الخاص لألمم المتحدة لقال خـالل  ،والي مالدينـوفنيكـ "عملية السالم في الشرق األوسـطـ"المنس 
جنـوب قطـاع غـزة: "نهايـة األسـبوع الماضـي كنـا أقـرب مـا يكـون  ،مؤتمر صحفي عقده في خانيونس

لحرب رابعة. كنا متوترين والوضع هش، لكن إذا ما كـان علينـا إنقـاذ غـزة مـن الحـرب والـدمار واأللـم 
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"أتمنـى أن يكـون الجميـع فهـم  :قـائالً  وأضـاف فعلينا أن نبدأ بتثبيت التفاهمات والحفاظ على الهـدوء".
أن أي مواجهة مقبلة يمكن أن تكون وشيكة وقد تكون قاسية. ال يوجد أي طرف يريد الحـرب؛ ألنهـا 

 68ستجلب الدمار على اإلسرائيليين والفلسطينيين".

  ألـف دوالر( 561)نحـو  معاريف العبرية أن السـلطة الفلسـطينية سـتدفع مليـوني شـيكل صحيفةذكرت 
داخــل منطقــة عطــاروت  2002 ســنةتوطن إســرائيلي قتــل علــى يــد شــاب فلســطيني فــي لعائلــة مســ
وزعمــت الصـحيفة، أن منفــذ العمليـة عمــل تحــت إشـراف وتوجيــه أحـد كبــار المســاعدين  الصـناعية.

 2008 سـنةوأشارت إلى أن عائلـة المسـتوطن رفعـت فـي  للقيادي في فتح األسير مروان البرغوثي.
)نحــو  مليــون شــيكل 130ية والبرغــوثي، مطالبــًة بتعــويض يصــل إلــى الســلطة الفلســطين دعــوى ضــد  

 69، وبعد سنوات عدة من المفاوضات قررت السلطة دفع المبلغ.مليون دوالر( 36.5
 حــزب "إســرائيل  إنــه لــن يوافــق علــى انضــمام أفيجــدور ليبرمــان بقااإلســرائيلي الســ دفاعقــال وزيــر الــ

ديــدة قبــل ضــمان تحقيــق مطالبــه، وفــي مقــدمتها احتــرام نتنيــاهو الجبرئاســة بنيــامين لحكومــة  بيتنــا"
نــه لــن ا  "انتهــاج سياســة حســم فــي غــزة"، و  فيهــا يشــترط التــيو ، تلــك المتعلقــة بغــزة خصوصــاً قراراتــه و 

 70يكون شريكًا ألي تسوية هناك.
  أن أصــــحاب مصــــانع إســــرائيلية يعملــــون فــــي مســــتعمرات غــــالف غــــزة 12ذكــــرت القنــــاة العبريــــة ،

ونقلــت القنــاة عــن أصــحاب المصــانع قــولهم إن اســتمرار  النهيــار واإلفــالس.أصــبحوا علــى وشــك ا
طــالق مئــات الصــواريخ مــن غــزة باتجــاه تلــك المســتعمرات ســيدفعهم نحــو االنهيــار  جــوالت القتــال وا 

 71.واإلفالس إلى جانب استمرار حرائق البالونات واالضطرابات على الحدود
  نشر موقع بازامBazam قتـال واحـد مـن أيـام جولـة التصـعيد األخيـرة مـع غـزة  العبري أن تكلفة يـوم

للمتحــدث  ووفقــاً  .(مليــون دوالر 25.25نحــو ) لكمليــون شــي 90أكثــر مــن  اإلســرائيليكلــف الجــيش 
في غزة، حيث تبلـغ تكلفـة سـاعة الطيـران  هدفاً  350فقد هاجم سالح الجو اإلسرائيلي جيش الباسم 

ألـــف دوالر، فـــي حـــين تبلـــغ  22المختلفـــة أكثـــر مـــن  بأنواعهـــا F-15أو  15–أفالواحـــدة لمقـــاتالت 
الف دوالر، وتصـل تكلفـة سـاعة آ 9للسـاعة الواحـدة إلـى أكثـر مـن  F-16أو  16–أفتكلفة طيـران 

دوالر للسـاعة الواحـدة، إضـافة إلـى آالف  5مأهولة إلى أكثـر مـن الالطيران الواحدة للطائرات غير 
أمـا فيمـا يتعلـق بالصـواريخ  تتميـز بتكلفتهـا العاليـة. المروحيات التي شاركت فـي هـذه الجولـة والتـي

 20والـذخيرة التـي أطلقتهـا الطـائرات بمختلــف أنواعهـا فيصـل تكلفـة الصــاروخ الواحـد إلـى أكثـر مــن 
صــاروخ مــن قطــاع غــزة تجــاه المســتعمرات خــالل الجولــة  800أكثــر مــن  إطــالق تــم  و ألــف دوالر. 

صـل تكلفـة صـاروخ تبر من الصواريخ االعتراضـية، حيـث أك اً األخيرة، وأطلقت القبة الحديدية عدد
 72ألف دوالر. 100القبة الحديدية الواحد إلى أكثر من 

 إن عـدد الشـهداء فلسـطين لنكبـة 71 قال الجهاز المركـزي لإلحصـاء، فـي تقريـر عشـية الـذكرى الــ ،
شهيد، فيمـا  ألف 100)داخل وخارج فلسطين( بلغ نحو  1948 سنةالفلسطينيين والعرب منذ النكبة 
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إلـــى أن عــدد األســـرى فــي ســـجون االحـــتالل  وأشــار مليـــون حالــة اعتقـــال. 1967 ســنةســجلت منـــذ 
امـرأة، أمـا عـدد حـاالت االعتقـال فبلغـت  47و ،طفـالً  250مـنهم  ،أسـير 5,700حـو نبلغ  اإلسرائيلي

 73امرأة. 140، وطفالً  1,063حالة، من بينهم  6,500حو ن 2018 سنةخالل 
  ســيجعل  2019حزيــران/ يونيــو مليــون دوالر بحلــول شــهر  60ن عــدم تــوفير إونــروا األقالــت وكالــة

 وأضــافت حــو مليــون الجــئ فــي قطــاع غــزة عرضــة لتحــديات كبيــرة.نمقــدرتها علــى تقــديم الغــذاء ل
هي حالة من و ) ألف شخص يعانون من فقر مدقع 620حو نأن ذلك يشمل  لها، في بيان الوكالة،

األدنــى مــن الحاجــات الغذائيــة  ع اإلنســان معهــا الحصــول علــى الحــد  حــاالت الفقــر التــي ال يســتطي
يــزاول نشــاطاته  األدنــى مــن الســعرات الحراريــة لبقائــه حيــاً  األساســية الالزمــة للحصــول علــى الحــد  

هي حالة من حـاالت الفقـر التـي ال و ) ألف شخص يعانون من فقر مطلق 390حو نو ، (االعتيادية
سـية الغذائيـة وغيـر الغذائيـة األدنـى مـن الحاجـات األسا لى الحد  يستطيع اإلنسان معها الحصول ع

ألــف الجــئ مــن فلســطين كــانوا يتلقــون المعونــة  80"مــن أقــل مــن  :وقالــت الوكالــة فــي بيانهــا .(معــاً 
، هنالك اليوم أكثر من مليون شخص بحاجة إلـى 2000ونروا في غزة في العام األاالجتماعية من 

 74نهم بدونها أن يعيشوا يومهم ذلك".معونة غذائية طارئة وال يمك

 إن وارســو "قــررت إلغــاء زيــارة  اإللكترونــي،فــي بيــان علــى موقعهــا  ،قالــت وزارة الخارجيــة البولنديــة
بعــد أن أجــرى الجانــب اإلســرائيلي تغييــرات فــي اللحظــة األخيــرة فــي تركيبــة  ،مســؤولين إســرائيليين

 75مسائل متعلقة بإعادة ممتلكات".أن تركز المحادثات بشكل أساس على  مقترحاً  ،الوفد

 14/5/2019 ،الثالثاء

  قالت جهات اسـتخبارية إسـرائيلية، إنهـا تعتقـد أن التنسـيق األمنـي مـع أجهـزة األمـن التابعـة للسـلطة
وتشــير  الفلســطينية قــد يتضــرر خــالل ثالثــة شــهور بســبب الوضــع االقتصــادي المتــدهور للســلطة.

، ةالفلســطيني الســلطة إلــى أن رئـيس، بحســب صـحيفة هــآرتس ،تقـديرات األجهــزة األمنيـة اإلســرائيلية
األمنــي، فــي حــين أن حركتــي حمــاس  التعــاونمحمــود عبــاس، محــبط بســبب "عــدم مكافأتــه علــى 

جـاء فـي و  يـة القتصـاد قطـاع غـزة".ن تحاربـان إسـرائيل تحققـان إنجـازات جد  اوالجهاد اإلسالمي اللت
، على محاولة لحماس الستغالل وضع السلطة مؤخراً ، أن الجيش اإلسرائيلي وقف، التقرير، أيضاً 

 ســنةوبحســب معطيــات الجــيش اإلســرائيلي، ففــي  الفلســطينية لتشــكيل خاليــا تابعــة لهــا فــي الضــفة.
 76حماس.بحركة  لها عالقة"خلية إرهابية" في الضفة، نصفها  820أحبط الجيش والشاباك  2018

 جتمـاع عقـد بـين الجـانبْين الفلسـطيني واإلسـرائيلي، النقاب عن ا)مكان(  كشفت هيئة البث اإلسرائيلية
الحـــالي، للبحـــث فـــي موضـــوع عائـــدات الضـــرائب الفلســـطينية التـــي تجبيهـــا إســـرائيلي  األســـبوعخـــالل 

على قيام تل أبيـب بخصـم قيمـة  لصالح السلطة )المقاصة(، والتي ترفض األخيرة استالمها احتجاجاً 
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إنــــه شــــارك فــــي االجتمــــاع كــــل مــــن وزيــــر الماليــــة ذاعــــة اإلوقالــــت  مخصصــــات الشــــهداء واألســــرى.
 77، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ.موشيه كحلوناإلسرائيلي، 

  قــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، إن "هنــاك ازدهــارًا جديــدًا ونهضــة جديــدة للعالقــات
لـم يسـمها. وأضـاف نتنيـاهو: "نحـن موحــدون  "،ســالميةبـين إسـرائيل والكثيـر مـن الـدول العربيـة واإل

 78في الرغبة لصد العدوان اإليراني".
 خــرون فــي مخــيم النيــرب فــي حلــب آ 14وجــرح  ،غــالبيتهم مــن األطفــال يين،ستشـهد ثمانيــة فلســطينا

Grad.79 استهدفت جبهة النصرة المخيم بعدد من صواريخ غراد أنبعد  ة،شمال سوري
 

 للمسـتوطنين  اً جديد منزالً  19,346قامت بتشييد  "إسرائيل"أن  اإلسرائيليةآلن" أفادت حركة "السالم ا
 2018.80وحتى نهاية  2009 سنةفي الضفة الغربية، منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة 

  قال رئيس اللجنة القطرية إلعـادة إعمـار غـزة، محمـد العمـادي، إن التصـعيد العسـكري األخيـر بـين
دخل المنطقـــة بالكامـــل فـــي موجـــة تصـــعيد ال لفصـــائل الفلســـطينية بالقطـــاع، كـــاد أن ُيـــوا "إســـرائيل"

والجولــة األخيــرة كانــت  ،ال ترغبــان بالتصــعيد"و"إســرائيل" وأكــد العمــادي أن حمــاس  تعــرف نتائجــه.
ومــن جهــة أخــرى، تطــرق العمــادي إلــى  مشــكلة بســبب تنظــيم عســكري )لــم يحــدده( علــى الحــدود".

مليـون دوالر للضـفة الغربيـة وقطـاع  480وقـال "إن قيمـة المنحـة ، ريـة األخيـرةتفاصيل المنحة القط
مليـــون دوالر منحـــة ماليـــة،  50منهـــا  ،مليـــون دوالر للســـلطة الفلســـطينية 300تخصـــيص  تـــم   ،غـــزة
 تـم  " هوأضـاف أنـ مليون دوالر على شكل قروض مباشرة لدعم ميزانية الحكومة الفلسطينية". 250و

الر لتقديم الـدعم اإلغـاثي واإلنسـاني العاجـل ودعـم بـرامج األمـم المتحـدة، مليون دو  180تخصيص 
 81يد محطة الكهرباء بالوقود حتى نهاية العام الحالي".و ودعم وتطوير قطاع الكهرباء بتز 

  أراضـي الفلسـطينيين فــي الضـفة الغربيـة، منـذ تـولي الـرئيس األمريكــي  "إسـرائيل"تسـارعت وتيـرة سـلب
؛ لصــالح مســتعمرات يهوديــة، بشــكل غيــر مســبوق؛ حســب 2017 ســنةمطلــع  دونالــد ترامــب منصــبه،

وأفاد التقرير، استنادًا إلى بيانات إسرائيلية رسـمية، أن  برس األمريكية. سوشيتداألتقرير نشرته وكالة 
اســتثمارات تــل أبيــب فــي مجــال الطــرق والمــدارس والمؤسســات الحكوميــة فــي الضــفة الغربيــة ارتفعــت 

ـــة، تشـــير إلـــى ارتفـــاع االســـتثمارات فـــي وأشـــا .%39بنســـبة  ر أن البيانـــات الصـــادرة عـــن وزارة المالي
 2017.82 سنةمليون دوالر  459، إلى 2016 سنةمليون دوالر  333المستعمرات غير القانونية من 

 15/5/2019 ،األربعاء

  الكتـل شـبه مسـتحيل، ألن جميـع  أصـبحالتفـاوض االئتالفـي  إنقال رئيس الوزراء بنيـامين نتنيـاهو
ــاً  نــه قــد ال يســتطيع تشــكيل أر مــن تطــرح متطلبــات تعجيزيــة تعــارض بعضــها الــبعض. وحــذ   تقريب

 83لم تنزل هذه األحزاب عن الشجرة. إذاالحكومة المقبلة 
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   ريـــــاض المـــــالكي، مســـــجل محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة  الفلســـــطيني م وزيـــــر الخارجيـــــة والمغتـــــربينســـــل
International Court of Justice الهولندية، الئحة الدعوى القضـائية التـي أعـدتها  في الهاي

 84الواليات المتحدة األمريكية لنقلها سفارتها إلى مدينة القدس. دولة فلسطين ضد  

 شــعب الفلســطيني فــي مقاومــة االحــتالل ال علــى حــق   ،71الـــ فــي ذكــرى النكبــة  ،شـددت حركــة حمــاس
شـعب الفلسـطيني الخيـارًا اسـتراتيجيًا لحمايـة  عـد  التـي تُ  ،بكل الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة

شــعب الفلســطيني ال أحمــر، وأنــه مــن حــق   أن ســالح المقاومــة خــط  الحركــة وأكــدت  واســترداد حقوقــه.
العمــــل علــــى تطــــويره، وأن عمليــــة إدارة المقاومــــة تنــــدرج ضــــمن عمليــــة إدارة الصــــراع مــــع االحــــتالل 

لح شــــعبنا والــــدفاع عنــــه واســــترداد حقوقــــه بمــــا يضــــمن كســــر معادالتــــه وحمايــــة مصــــا ،اإلســــرائيلي
 85المسلوبة.

  رد  القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس، صـــالح البردويـــل، علـــى رئـــيس ائـــتالف الوطنيـــة فـــي العـــراق، إيـــاد
قـد إياد عـالوي وكان  ه سالحنا إلى صدرنا يا عالوي".ال نوج   نحن، بالقول "نافيًا ادعاءاته عالوي
الواليات المتحدة بصـور منصـات إطـالق صـواريخ باليسـتية  اإلسرائيلية زو دت إن المخابرات ادَّعى

 86."إسرائيل"هة إلى دول الخليج وموجودة في غزة وسورية ومدينة البصرة جنوب العراق، وموج  

  ًا بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش االحتالل اإلسـرائيلي، علـى المشـاركين فـي فلسطيني 65ُأصيب
 87طاع غزة.مليونية العودة وكسر الحصار، شرقي ق

 ن إ ،فــي لقــاء مــع صــحفيين فــي دبــي ،وزيــر الدولــة اإلمــاراتي للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش قــال
ــــة فلســــطينية مســــتقلة  مضــــيفاً شــــيء إيجــــابي،  "إســــرائيل"الحــــوار مــــع  ــــد أن تــــرى دول إن بــــالده تري
تفــق واســتدرك قرقــاش بــالقول إن "الحــوار مــع إســرائيل ال يعنــي أننــا ن ."القــدس الشــرقية"عاصــمتها 

 88الفلسطينية اإلسرائيلية. "عملية السالم"الدعم للمشاركة األمريكية في  "، مبدياً معهم سياسياً 
  أغلقــت النيابــة العســكرية اإلســرائيلية، ملــف التحقيــق فــي استشــهاد إبــراهيم أبــو ثريــا، وهــو مقعــد قتــل

اع غـزة فـي أثنـاء مشـاركته بفعاليـات مسـيرات العـودة قـرب حـدود قطـفي برصاص قوات االحتالل، 
 .أي مـــن الجنـــود والضـــباط دون اتخـــاذ أي إجـــراءات قضـــائية ضـــد  ، 2017كـــانون األول/ ديســـمبر 

ســمى "وحــدة التحقيــق الجنــائي" فــي الجــيش اإلســرائيلي، ادعاءهــا يونقلــت صــحيفة هــآرتس عــن مــا 
لـم يـتم إيجـاد أي دليـل علـى أن  ،بأنه وبعد "استجواب الجنود ومراجعـة شـرائط الفيـديو للحـادث

 89ثريا قتل بنيران مباشرة من الجيش اإلسرائيلي". بوأ
 قـــال يوســـي دغـــان Yossi Dagan رئـــيس المجلـــس اإلقليمـــي لمســـتعمرات شـــومرون فـــي الضـــفة ،

إفطـار جمـاعي مشـترك أقـيم فـي مدينـة الخليـل بحضـور شخصـيات  خـالللقاها أفي كلمة ، الغربية
نـه سـتخرج مـن هنـا بشـائر أ أدركلكنـي مختلفـة، و  معروفة مـن المسـتوطنين: "يحمـل كـل منـا أفكـاراً 

فإننــا ســنتمكن مـــن خلــق مســار آخـــر  كبيــراً  بــذلنا جهـــداً  إذاســواء.  طيبــة لليهــود وللعــرب علـــى حــد  
بعـد مــرور سـنوات طويلــة علــى اتفاقـات أوســلو، وبعــد " وأضــاف قــائاًل: ."للتفـاهم واالحتــرام المتبـادل
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نســانيدرة تنطــوي علــى تعــاون اقتصــادي المعانــاة التــي يتعــرض لهــا الجميــع، بودنــا الخــروج بمبــا  وا 
"، مشــددًا تكــون بدايــة جيــدة أنومنــاطق صــناعية مشــتركة واســتثمارات اقتصــادية، التــي مــن شــأنها 

 90السلطة الفلسطينية في رام هللا". لمسلك اإلرهاب والفساد الذي يعم   سنخلق هنا بديالً " على أنه

  إن عـدم  فلسـطين، عامًا على ذكـرى نكبـة 71ور (، بمناسبة مر )أمنستي منظمة العفو الدوليةقالت
 عد  بالعودة إليها يُ  1948ُأجبروا على الفرار من ديارهم في  الذينالفلسطينيين  لحق   "إسرائيل"احترام 

 91انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

  محمــــود عبــــاس،  الســــلطة الفلســـطينية علــــى مـــذكرة موجهــــة إلــــى رئـــيس شخصــــيًة وفـــرداً  670وق ـــع
، الفلسطيني شعبالاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقادة العمل الوطني، وأطر وهيئات وأعضاء 

حباط أهدافها". جاءت هذه المذكرة بنـاء و  تحت عنوان "الكارثة قادمة إذا لم نفعل ما يجب لمنعها وا 
على توصية لقاء وطني نظمه مركـز مسـارات، وحضـرته عشـرات الشخصـيات مـن الضـفة الغربيـة 

غــزة. وضــمت قائمــة المــوقعين سياســيين مــن مختلــف الفصــائل، وقيــادات مــن حركتــي فــتح وقطــاع 
وحماس، وأكاديميين واقتصاديين وباحثين وكت اب وأدباء، وممثلـين عـن مؤسسـات المجتمـع المـدني 

 "صــفق القــرن" كيــةيوتــرى المــذكرة أن  اإلجمــاَع الــوطنيَّ علــى رفــض الخطــة األمر  والمــرأة والشــباب.
مضــيئًا يمكـــن البنـــاء عليــه، ولكن ـــه ســـوف يتحــول إلـــى رفـــض  لفظــي  وشـــكلي  يتبعـــه  يشــك ل عنصـــراً 

اعتمــاد أســلوب التكي ــف مــع الوقــائع الجديــدة التــي ســوف تتشــكل نتيجــة لتطبيــق تلــك الخطــة، إذا لــم 
يـــرتبط بسلســـلة مـــن اإلجـــراءات والخطـــوات الجـــاد ة وعميقـــة التـــأثير علـــى الوضـــع الـــوطني المشـــتت 

ودعت المذكرة إلى سلسـلة مـن الخطـوات التـي ينبغـي  لوضَعْين اإلقليمي والدولي.والممز ق، وعلى ا
اإلسـرائيلي، وحشـد  – يمريكاألالمبادرة إلى القيام بها؛ لتهيئة مناخ مختلف في الرد على المشروع 

 92.كل الطاقات الوطنية والحليفة من أجل إسقاطه
 16/5/2019 ،الخميس

  رة )درون( تحمـل حركة حماس طورت طـائرة مسـي  اإلسرائيلية أن  صحيفة يديعوت أحرونوتذكرت
تــــدمير مركبــــة  حاولــــتذا رأس قتــــالي مضــــاد للــــدبابات. وفــــي الجولــــة القتاليــــة األخيــــرة،  صــــاروخاً 

جـــاء فـــي تقريـــر نشـــرته يـــديعوت أن الطـــائرة المســـيرة و  عســـكرية إســـرائيلية بواســـطة هـــذا الصـــاروخ.
ملــة أهــدافها، إلــى ضــرب منظومــة "القبــة الحديديــة"، المســلحة بصــاروخ كانــت تهــدف، مــن بــين ج

 93.واختراق المركبات المصفحة

  لـيس لـهإعالم االتحاد األوروبي فـي األراضـي الفلسـطينية، شـادي عثمـان، فـي بيـان  مسؤولقال" :
هناك أي تحقيق من قبل االتحاد األوروبي في الكتب المدرسية الفلسطينية. لكن هناك نيـة إلجـراء 

يميــة مسـتقلة تهــدف إلــى تقـديم تحليــل شـامل وموضــوعي لتلــك الكتـب. الدراســة ستســاعد دراسـة أكاد
علــى مراجعــة الكتــب المدرســية وفقــًا للمعــايير الدوليــة، ومنهــا معــايير منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة 
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 United Nations Educational, Scientific and Cultural] يونســـكو(الوالعلـــم والثقافـــة )

(UNESCO)] Organization ."94حول السالم والتسامح في التعليم 
  نستغرام، وصفحات اعلى منصتي فيسبوك و  مزوراً  إسرائيلياً  حساباً  265أعلن موقع فيسبوك إغالقه

 بنشــاطات منســقة بعــدة دول للتــأثير علــى سياســاتها الداخليــة واالنتخابــات فيهــا. تقــومومجموعــات 
ــــى صــــفحته الرســــمية ،وقــــال فيســــبوك ــــان عل ــــةفــــي بي ومصــــدرها  ،، إن هــــذه النشــــاطات اإللكتروني

وتـونس فـي إفريقيـا،  ،والنيجيـر وأنجـوال، ،وتوغـو ،والسـنغال ،تركزت في كـل مـن نيجيريـا "،إسرائيل"
 95وفي بعض دول أمريكا الالتينية وجنوب شرق آسيا، دون أن يحددها.

 17/5/2019 ،الجمعة

 وروبـا باتخـاذ موقـف جمـاعي إزاء "صـفقة طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، دول أ
الرئيس دونالد ترامب بـ"سائق متهور يستعد لتوجيـه سـيارته مـن جـرف إلـى  القرن" األمريكية، مقارناً 

" للدراسـات Chatham House أثناء كلمة ألقاها في معهـد "تشـاتام هـاوس ، فيوأعلن المالكي هوة".
محمود عباس يستعد إلجراء مفاوضـات مباشـرة مـع  ةالفلسطيني السلطة الدولية في لندن، أن رئيس

رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو فـــي موســـكو، تلبيـــة لـــدعوة الـــرئيس الروســـي فالديميـــر 
 96تنظيمها بصورة جيدة. إلى أن هذه القمة ستؤتي ثمارها إذا تم   بوتين، مشيراً 

  دي، عـن حـزب دنـكاإلسرائيلية سراح النائب في البرلمـان الهولنـ السلطاتأطلقت Denk توناهـان ،
ونشـر  .17/5/2019 الجمعـة يـوم صـباح إيقافـه، ذي األصول التركية، بعـد Tunahan Kuzu كوزو
أمــام قبــة الصــخرة فــي المســجد األقصــى، لــه  مصـوراً  عبــر حســابه علــى موقــع تــويتر، مقطعــاً  كـوزو

نائــب الهولنــدي: "أنــا حــر  وقــال ال أكــد خاللــه إطــالق ســراحه بعــد توقيفــه مــن الســلطات اإلســرائيلية.
 97اآلن، وفي يوم من األيام ستتحرر فلسطين".

  بصــفقات بيــع  "إســرائيل"كشــف تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة )أمنســتي( معلومــات جديــدة عــن تــورط
وفــي  ،تســتخدم فــي ارتكــاب جــرائم قتــل ،أســلحة وأجهــزة تجســس لــدول وأنظمــة اســتبدادية فــي العــالم

تقــول  "صــورة مرعبــة"المتحــدة. وتحــت عنــوان  العربيــةنهــا اإلمــارات مــن بي ،المالحقــة واالضــطهاد
تقريــر الن مضــمون إ "،أمنســتي"معظــم مــا جــاء فــي تقريــر  حصــرياً  تالتــي نشــر  ،صــحيفة هــآرتس

 ،المسـؤولية عـن المتـاجرة بالسـالح تتحمـل رسـمياً  "إسـرائيل"هـآرتس أن  رىوتـ ،عكس صورة مرعبةي
ن كانت تتم   إلى أن شـركات أمنيـة  التقريرشير وي لى يد شركات خاصة.في أحيان كثيرة ع حتى وا 

 98دولة. 130حو نإسرائيلية تصدر السالح والعتاد إلى 

  المقاطعــــة وســــحب االســــتثمارات وفــــرض العقوبــــات )بــــي دي أس(نــــدد البرلمــــان األلمــــاني بحركــــة ،
تشــارة أنجــيال الــذي قدمــه المحــافظون بقيــادة المس ،القــراروجــاء فــي  ووصـفها بأنهــا معاديــة للســامية.
ــديم  Social Democratic Party ofقراطي االجتمــاعي األلمــاني و ميركــل وشــركاؤهم الحــزب ال
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Germany وكذلك حزبا الخضـر The Greens قراطيون األحـرارو والـديم Free Democratic Party، 
 99."أن حجج الحركة واألساليب التي تستخدمها معادية للسامية"

 18/5/2019 ،السبت

 المسـجد األقصـى المبـارك، مـن الجمعـة السـبتليلة وات االحتالل اإلسرائيلي، منتصف اقتحمت ق ،
عـــن مصــادر فـــي األوقـــاف  ونقــالً  جهــة بـــاب المغاربــة، وأخرجـــت الُمصــلين المعتكفـــين فيــه بـــالقوة.

، اضطر المعتكفون للتوجه إلى مسجد المئذنـة الحمـراء فـي حـارة السـعدية بالبلـدة القديمـة اإلسالمية
 100والتعبد فيه.للمبيت 

  مليــار  2.6كشــف تقريــر صــادر عــن البنــك الــدولي أن الفلســطينيين المغتــربين قــاموا بتحويــل نحــو
البنــــك الــــدولي فــــي أحــــدث تقــــاريره،  ورتــــب. 2018خــــالل  أراضــــي الســــلطة الفلســــطينيةدوالر إلــــى 

ولي فــي . وأشــار البنــك الــد2018 ســنةفلســطين بالمرتبــة السادســة عربيــًا بحجــم حــواالت المغتــربين ل
إلى أن تحويالت الفلسطينيين المغتربين المقدرة كنسبة من  ،31موجز الهجرة والتطوير رقم  ،تقريره

 2018.101 سنةفي نهاية  %10.4الناتج المحلي اإلجمالي بلغت 
  مــن أجــل  ،الــذي أقــيم فــي تــل أبيــب، )يــوروفيجن( األوروبيــة األغنيــةالســتغالل مســابقة  "إســرائيل"ســعت

لكنهــا فوجئــت برفــع أعــالم فلســطين خاللهــا بالبــث الحــي والمباشــر ممــا تســبب  ،ئيــةتحقيــق غايــات دعا
" مــن Hatari بــادر أعضــاء فرقــة "هتــاري ،عمليــة الكشــف عــن النقــاط بعــد األغنيــةوخــالل  بحالــة إربــاك.

، التــي كانــت مــن ونشــرت الفرقــة قبــل أن يســارع الحــراس لمصــادرتها. ،للتلــويح بــأعالم فلســطينية آيســلندا
 102نستغرام.االعلم الفلسطيني في حسابها على صورة أعضائها مع  المنافسة بقوة في المسابقة،الفرق 

  فـــي أوروبـــا بمجـــال األدب، خـــالل  امـــرأةفـــازت الشـــابة الفلســـطينية أمـــاني أبـــو زهـــرة، بجـــائزة أفضـــل
وشـارك  " األلمانيـة علـى مسـتوى االتحـاد األوروبـي. Edition Fفأديشـن أمسابقة نظمتها مؤسسه "

المســابقة، أكثــر مــن ألــف ســيدة فــي شــتى المجــاالت مثــل الطــب، والهندســة، والفـــن، واألدب،  فــي
 103سيدة. 25عن فوز  متعددة، وأسفرتوغيرها من مجاالت 

  ماليــين  ثالثــةعلــى  اســتولت ســابقاً  "إســرائيل"قــال المفكــر المغربــي، أبــو زيــد المقــرئ اإلدريســي، إن
أن  ،نـدوةخـالل  ،وأوضـح اإلدريسـي ".القـدس معرفيـاً  وثيقـة مقدسـية مـن األرشـيف العثمـاني "لسـرقة

أحــدث المبــاني المقدســية تعــود إلــى العصــر العثمــاني، وأن أهاليهــا كــانوا يفضــلون البقــاء بالمدينــة 
اســتولت  "إســرائيل"إلــى أن  النظــر اإلدريســي ولفــت .األقصــىفــي التقــرب مــن المســجد  القديمــة حبــاً 

 104.مغربياً  635بها، وطردت  عقاراً  135وهدمت  ،على حارة المغاربة بالقدس

 19/5/2019 ،األحد

  حتـى  "صـفقة القـرن"اإلدارة األمريكيـة قـررت تأجيـل  أنالقدس مـن مصـادر مطلعـة صحيفة علمت
مستشـار  للصـحيفةعلى الجانب االقتصادي، وهـو مـا أكـده  سيكون حالياً  التركيزن أإشعار آخر، و 
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ــدالــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب، وصــهره  قــال مســؤول رفيــع فــي اإلدارة وبالمقابــل،  .كوشــنر جاري
البيت األبيض سُيعلن عن القسم أن  Cable News Network (CNN) سي أن أن األمريكية لشبكة

"صــفقة القــرن"، والتــي ستتضــمن مــا ُيطلــق عليــه المســؤولون األمريكيــون "ورشــة عمــل"  ناألول مــ
وســتقام الجلســة فــي العاصــمة  ة والمنطقــة،اقتصــادية لجــذب االســتثمارات إلــى الضــفة الغربيــة وغــز 

مـــــن وزراء الماليـــــة بمجموعـــــة مـــــن  ، وســـــتجمع عـــــدداً 26/6/2019و 25البحرينيـــــة، المنامـــــة، فـــــي 
عناصـر  أربعةةوقـال المصـدر األمريكـي إن الخطـة ستتضـمن  االقتصاديين البارزين في المنطقـة.

وب، باإلضــافة إلــى اإلصــالحات وهــي: البنيــة التحتيــة، والصــناعة، والتمكــين واالســتثمار فــي الشــع
 105بيئة جاذبة لالستثمار في المنطقة. إيجادالحكومية، وذلك من أجل 

  إن "ورشة العمل"  سي أن أن لشبكةالسلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رئاسة قال المتحدث باسم
أن "أي خطـة  ورأى أبـو ردينـة "عقيمـة". سـتقام بـالبحرين،والتـي  الواليات المتحدةالتي أعلنت عنها 

وعند سؤاله عما إذا كان سيحضر الفلسـطينيون  .ال آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء"اقتصادية ب
 106إن هذا القرار يعود للرئيس محمود عباس.أبو ردينة ، قال "ورشة العمل"

  ــــة لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، قــــرار البرلمــــان األلمــــاني المعــــادي لحركــــة ــــة التنفيذي دانــــت اللجن
وقالــــت اللجنــــة التنفيذيــــة  معاديــــة للســــامية وعنصــــرية. بأنهــــا(، بوصــــف الحركــــة BDSة )المقاطعــــ

لمنظمـــة التحريـــر إنهـــا ســـتعيد النظـــر فـــي العالقـــة مـــع األطـــر واألحـــزاب والمؤسســـات األلمانيـــة إن 
 .107الفلسطيني شعبالاستمرت ألمانيا بهذا التورط مع االحتالل والتورط في معاداة حقوق 

 فـي محاولـة مـن يلغي تحديد عدد وزراء الحكومةرائيلية، على مشروع قانون صادقت الحكومة اإلس ،
بمــنح حقائــب وزاريــة  ،الشــركاء المحتملــين فــي االئــتالف المقبــل إلرضــاء ،حكومــة مــن حــزب الليكــود

 108ألكبر عدد ممكن.

  كشـــف رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلية بنيـــامين نتنيـــاهو، خـــالل لقـــاء لـــه مـــع مقـــربين، أن رئـــيس حـــزب
مجــددًا فــي الحكومــة المقبلــة،  دفاعيبــة الــدور ليبرمــان، الــذي يطالــب بتــولي حقجــائيل بيتنــا"، أفي"إســر 

هــو العقبــة الرئيســية أمــام تشــكيل الحكومــة، بعــدما وضــع شــروطًا صــعبة، وأعلــن أنــه غيــر مســتعد 
ذلـك حمـاس، بمـا فـي ة في التعامـل مـع حركـة للتنازل عنها، مثل: الحصول على صالحيات مطلق

قـانون تجنيـد الشـبان اليهـود للجـيش  حماس في قطـاع غـزة، وسـن  مر للجيش بتصفية حكم إعطاء أ
من دون أي تعديالت، وهو ما يتعارض مع شروط األحزاب الدينية: شاس لليهود الشرقيين وحزب 

 109يهدوت هتوراة لليهود الغربيين.

 اء غـزة، لكنـه بـدا أنـه دور ليبرمـان احتجاجـه علـى سياسـة الحكومـة إز ججدد وزير الدفاع السابق أفي
برئاسـة رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو بـإطالق حـرب  ائـتالفح إلى أنه لـن يشـترط دخولـه إلـى يلم  

فيســـبوك، قـــال فـــي منشـــور مطـــول نشـــره علـــى و  القطـــاع الـــذي تحكمـــه حركـــة حمـــاس. أخـــرى ضـــد  
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ائل متعلقـة إن هنـاك حاجـة إلـى "اتفـاق أقصـى" بـين رئـيس الـوزراء ووزيـر الـدفاع حـول مسـليبرمان 
 110في غزة. االستراتيجية، بما في ذلك "إسرائيل"بأمن 

  ألـف فلسـطيني قطـاع غــزة،  35مغـادرة  تشـهد 2018 سـنةأظهـر تقريـر نشـرته صـحيفة هـآرتس أن
عبـــر معبـــر رفـــح، مـــن دون رجعـــة، فـــي أكبـــر هجـــرة طوعيـــة مـــن نوعهـــا مـــن غـــزة خـــالل الســـنوات 

عظــم المغــادرين هــم مــن الشــباب الحاصــلين علــى وأكــد التقريــر تقــارير ســابقة حــول أن م الماضــية.
طبيبــــًا مــــن  150شــــهادات جامعيــــة، وينحــــدرون مــــن عــــائالت دخلهــــا الســــنوي مرتفــــع، بمــــن فــــيهم 

 111مستشفيات غزة.
 20/5/2019 ،اإلثنين

  تعــارض قــانون الحصــانة، الــذي يعتــزم رئــيس  "إســرائيل"أظهــر اســتطالع أن أغلبيــة الجمهــور فــي
ه بهـدف منـع محاكمتـه بشـبهات فسـاد خطيـرة. وحسـب االسـتطالع، ، سـن  الحكومة، بنيامين نتنيـاهو

يعارضـون مــنح حصـانة لــرئيس الحكومـة اإلســرائيلية  %56الـذي نشـره موقــع واال اإللكترونـي، فــإن 
إنهــم يعارضــون اســتمرار  %51وأعضــاء كنيســت تمنــع محــاكمتهم إلــى حــين انتهــاء واليــتهم. وقــال 

 112ه.ي حال تقديم الئحة اتهام ضد  والية نتنياهو في رئاسة الحكومة ف

 حول  واشنطنمحمد اشتية بخصوص ورشة العمل التي أعلنت عنها  الفلسطيني قال رئيس الوزراء
للصــراع فــي فلســطين لــن يكــون إال عبــر الحلــول السياســية المتعلقــة بإنهــاء  "إن أي حــل   ،االســتثمار
حقــاقاالحــتالل،  ســتقلة، ذات الســيادة والقابلــة للحيــاة دولتــه الم إقامــةحقــوق شــعبنا، المتمثلــة فــي  وا 

إلـى قـرارات الشـرعية الدوليـة  العودة لالجئين، اسـتناداً  وعاصمتها القدس، وحق   67على حدود عام 
وأضــاف اشــتية، خــالل جلســة مجلــس الــوزراء األســبوعية، أن الشــأن االقتصــادي  والقــانون الــدولي".
يبحـــث عـــن تحســـين شـــروط حيـــاة تحـــت  ألن الفلســـطيني وقيادتـــه ال ،السياســـي هـــو نتيجـــة للحـــل  

الورشــة ال مــن ناحيــة المــدخالت، وال  هأن مجلــس الــوزراء لــم يستشــر حــول هــذ االحــتالل، موضــحاً 
 113المخرجات، وال التوقيت، وال حتى في الشكل والمحتوى.

  النــار مــع  إطــالقإســرائيلية بشــأن التوصــل التفــاق لوقــف  إعــالمنفــت حركــة حمــاس مــزاعم وســائل
فــي تغريــدة علــى  ،وقــال النــاطق باســم حمــاس فــوزي برهــوم ســرائيلي، لمــدة ســتة أشــهر.االحــتالل اإل

 تويتر: "ال صحة لما تناقلته وسائل إعالم إسرائيلية حول التوصـل التفـاق تهدئـة لمـدة سـتة أشـهر".
وأضـــاف: "نؤكـــد أن وقـــف إطـــالق النـــار بـــين المقاومـــة واالحـــتالل كـــان مقابـــل التزامـــه بتنفيـــذ كافـــة 

 114.التفاهمات"
  العربيــــة بعــــدم تلبيــــة دعــــوات المشــــاركة، فيمــــا ســــمي "ورشــــة عمــــل  الــــدولحمــــاس حركــــة طالبــــت

فــي العاصــمة البحرينيـة المنامــة، ودعتهــا للوقــوف إلــى جانــب  2019 يونيــو /اقتصـادية" فــي حزيــران
فشــالها.  رتوحــذ   الشــعب الفلســطيني بكــل الوســائل واألدوات، ودعمــه لمواجهــة الخطــة األمريكيــة وا 
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"األهـــداف الخبيثـــة" مـــن وراء أي خطـــوات أو أنشـــطة تمثـــل بوابـــة للتطبيـــع واالنخـــراط  مـــن حمـــاس
ترامب( لما  - العربي العملي في تبني "صفقة القرن" وتطبيقها، واعتماد الرؤية اإلسرائيلية )نتنياهو

 115إلنهاء القضية الفلسطينية. "السالم االقتصادي"يسمى 
 حـــدى المســـتعمرات إي، بوضـــع ســـواتر ترابيـــة بمحـــاذاة شـــرعت الجرافـــات التابعـــة للجـــيش اإلســـرائيل

والكيبوتسات في غالف غزة، وذلك خشية التعـرض لصـواريخ كورنيـت المضـادة للـدروع والـدبابات، 
 116ه خالل التصعيد األخير.عقب استهداف فصائل المقاومة آلية عسكرية بصاروخ موج  

 21/5/2019 ،الثالثاء

 قطــاع غــزة متـأثرًا بجــروح أصــيب بهـا فــي مســيرات العــودةأحـدهما مــن  اثنــان، شـهد فلســطينياناست، 
 117وآخر من الضفة المحتلة دهسه مستوطن قرب قلقيلية.

 أن استضـافة  لـه، في بيـان ،أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
 "إســـرائيل" بـــين "الســـالم"للمـــؤتمر االقتصـــادي الـــذي أعلـــن عنـــه البيـــت األبـــيض حـــول خطـــة بـــالده 

ـــداعم للجهـــود  ،2019يونيـــو  /، فـــي حزيـــرانوالفلســـطينيين ينـــدرج ضـــمن نهـــج بـــالده "المتواصـــل وال
ـــــه ـــــة لتمكـــــين الشـــــعب الفلســـــطيني مـــــن النهـــــوض بقدرات ـــــه  ،الرامي ـــــق تطلعات ـــــز مـــــوارده لتحقي وتعزي

 118"ليس هناك أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة". ، مشددًا على أنهالمشروعة"

  أنهــا خففــت القيــود المفروضــة علــى الصــيد قبالــة شــواطئ قطــاع غــزة المحاصــر،  "يلإســرائ"أعلنــت
ــعت مســاحة الصــيد  "إســرائيل"اإلســرائيلية المشــرفة علــى المعــابر، إن دفاع وقالــت وحــدة وزارة الــ وس 

مياًل بحريـًا، وهـي المسـافة التـي سـمحت للصـيادين بالوصـول إليهـا فـي وقـت سـابق. لكـن  15حتى 
نوت، قالت: إن هذه الخطـوة تشـكل جـزءًا مـن "التفاهمـات الصـغيرة والهادئـة" و ر صحيفة يديعوت أح

 119تحقيقها بداية الشهر الحالي، في حين تستمر المفاوضات لتحقيق "تفاهمات أكبر". التي تم  
 قــــدم عضــــو الكنيســــت ميكــــي زوهــــر Miki Zohar ًلتعــــديل "قــــانون  ، مــــن كتلــــة الليكــــود، اقتراحــــا

وعقبــت  فقــط بعــد مصــادقة لجنــة الكنيســت.كنيســت العضــو قيــق مــع الحصــانة"، بحيــث يتــاح التح
 واضـحاً  عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على تقديم اقتـراح التعـديل بـالقول إن ذلـك يشـكل تأكيـداً 

على أن الهدف األسمى للمفاوضات االئتالفية هو نجاة رئيس حكومة فاسد من طائلة القانون من 
 سـبق وعضـو الكنيسـت موشـيه يعلـوناأل دفاعية. وعلم أن وزير الخالل هدم الديموقراطية اإلسرائيل

Moshe Ya'alon ،هـاجم اقتـراح تعـديل القـانون، الـذي وصـفه بأنـه يهـدف لتمكـين رئـيس الحكومـة ،
 120بنيامين نتنياهو، من النجاة بجلده من طائلة القانون.

 چيشــــاه  :حقــــوق اإلنســــانلجمعيــــات  قالــــت"Gisha –  "لميــــزان لحقــــوق "عدالــــة" و"مركــــز اومســــلك
 صــياد أســماكباســم أن احتجــاز ســفينة  العليــا، اإلســرائيلية للمحكمــة غــزة"، فــي التماســها –اإلنســان 
 ، وأنـه تـم  "إسـرائيل"غير قانوني، كما احتجاز باقي قوارب الصيد من غـزة الموجـودة لـدى من غزة، 
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الــذي  رائيلية فــي الــرد  وأعلنــت النيابــة اإلســ بشــكل مخــالف لكافــة القــوانين وبغيــر صــالحية قانونيــة.
قدمتــه للمحكمــة العليــا، أنهــا تنــوي "العمــل خــالل األشــهر القريبــة علــى إعــادة الســفينة لقطــاع غــزة، 

ولم يكن هنالك  ،احتجازها من قبل سالح البحرية وكذلك بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم  
يـــة وسياســـية ولتقـــديرات األوضـــاع وذلـــك وفقـــًا العتبـــارات أمن ،(قاربـــاً  65حاجـــة لمصـــادرتها )قرابـــة 

 121األمنية".
   مسؤول أمني إسرائيلي سابق على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنيـاهو،  مئتاع وق

بفـــرض القـــانون اإلســـرائيلي علـــى  طـــالبوه فيهـــا بـــااللتزام بـــإجراء اســـتفتاء شـــعبي قبـــل أن يتخـــذ قـــراراً 
ر الموقعون وحذ   التلفزيونية اإلسرائيلية. 12ت القناة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر 

ســيؤدي إلــى وقــف الســلطة الفلســطينية  "إسرائيلـ"منــاطق فــي الضــفة لــ علــى العريضــة مــن أن ضــم  
حركـــة حمـــاس وفصـــائل فلســـطينية  تســـتغله أمنيـــاً  فراغـــاً  سينشـــئو ، "إســـرائيل"للتنســـيق األمنـــي مـــع 

. عنــي القضــاء علــى احتمــال التســوية السياســيةالضــفة ي مســلحة أخــرى. وأكــدت العريضــة أن ضــم  
 122عريضتهم بأن "هذه خطوة غير مسبوقة من حيث تبعاتها الهدامة على أمن إسرائيل". واوختم

  تسلمت السلطة الفلسطينية في رام هللا، قبل نحو تسعة أشـهر، آليـات مصـفحة كهديـة مـن الواليـات
 دفاعاإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير ال الحكومةالمتحدة األمريكية، وذلك عقب مصادقة رئيس 

دور ليبرمـان، ورئـيس أركـان الجـيش اإلسـرائيلي السـابق، غـادي آيزنكـوت، جـاإلسرائيلي السـابق، أفي
وبحســب التقــارير الــواردة، فــإن الحكومــة اإلســرائيلية، وافقــت قبــل نحــو  .بعــد ســنوات مــن المماطلــة

، على السماح ألجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسـطينية، تسعة أشهر، تلبية لرغبة اإلدارة األمريكية
 123آليات مصفحة. عشربإدخال 

  رحبــت دولــة اإلمــارات بــاإلعالن عــن ورشــة العمــل االقتصــادية "الســالم مــن أجــل االزدهــار" التــي
ستستضــيفها مملكــة البحــرين بالشــراكة مــع الواليــات المتحــدة، مؤكــدة دعــم الورشــة والمشــاركة بوفــد 

فــي بيــان لهــا: إن اإلمــارات تقــف مــع كافــة الجهــود  ،لــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدوليوقا فيهــا.
الدوليــة الراميــة إلـــى ازدهــار المنطقـــة، وتعزيــز فــرص النمـــو االقتصــادي، والتخفيـــف مــن الظـــروف 

أبنـاء الشـعب الفلسـطيني الشـقيق. وقالـت  خصوصـاً الصعبة التي يعيشها الكثير من أبنـاء المنطقـة 
ذ ترحــب بورشــة "الســالم مــن أجــل االزدهــار"، لتؤكــد موقفهــا السياســي بشــأن الــوزارة  إن اإلمــارات، وا 

 124القدس الشرقية"."قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها 
 22/5/2019 ،األربعاء

  األونـروا  وكالـةإلـى نقـل مهـام  غـرينبالت جايسون "عملية السالمـ"الخاص ل األمريكيدعا المبعوث
مجلـس فـي فـي إحاطـة لـه  غـرينبالت،وقـال  .الفلسـطينيين ان المضـيفة لالجئـينإلى حكومـات البلـد

اســـتخدام الالجئـــين الفلســـطينيين كـــأدوات سياســـية. األونـــروا تعـــيش فـــي الرمـــق  "تـــم   الـــدولي: األمـــن
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"الفلســـطينيون سيخســـرون إذا  غـــرينبالت:فـــي البحـــرين، قـــال  ةاالقتصـــادي ورشـــةوحـــول ال األخيـــر".
 125في الورشة االقتصادية بالبحرين الشهر المقبل".امتنعوا عن المشاركة 

 وقــال النــاطق  رت مــن "أهــدافها الخبيئــة".رت حركــة فــتح عــن معارضــتها لـــ"ورشة البحــرين"، وحــذ  عب ــ
باسم فتح أسامة القواسمي، إن الهدف مـن وراء الورشـة هـو "جلـب الفلسـطينيين للبـدء بتنفيـذ صـفقة 

وشـدد القواسـمي  .واقع أفضل" إلىقل الشعب الفلسطيني حجة ن تحتالعار من البوابة االقتصادية 
على أن أي فلسطيني يشارك في هذا المؤتمر هو "خائن وعميل وجبـان"، ودعـا جميـع العـرب إلـى 

 126للحديث باسمهم. اً لوا أحدأن الفلسطينيين لم يخو ِّ  أيضاً  عدم المشاركة، مؤكداً 

  التــويجري حضــور الســعودية للمــؤتمر. محمــد بــن مزيــد  والتخطــيط الســعوديأعلــن وزيــر االقتصــاد
ـــوزير تُ  ـــة الســـعودية )واس( إن مشـــاركة ال ـــة  اســـتمراراً " عـــد  وقـــال موقـــع الوكال لمواقـــف المملكـــة الثابت

والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له االسـتقرار والنمـو والعـيش الكـريم، ويحقـق آمالـه 
 127."من واالستقرار والرخاءوطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام باأل

   ر دانــي يــاتومحــذ Danny Yatom،   رئــيس جهــاز الموســاد الســابق، مــن محــاوالت إســرائيلية لضــم 
لتلك المسـتعمرات سـيؤدي  أن أي ضم  شدد على و  الضفة الغربية أو المستعمرات في تلك المنطقة.

يمكن أن تتسبب بحالـة مـن  ،ل المنطقة إلى حالة من الفراغإلى انهيار السلطة الفلسطينية، وسيحو  
128الصراع األمني.

 

   ر رئـــيس الـــوزراء المـــاليزي مهـــاتير محمـــد مـــن مغبـــة اتســـاع دائـــرة العنـــف والصـــراع فـــي الشـــرق حـــذ
 ،وقــال محمــد القضــية الفلســطينية وتمكــين الفلســطينيين مــن نيــل حقــوقهم. األوســط بســبب عــدم حــل  

ت هنـاك فرصـة للتوصـل إلـى سـالم عـالمي، "إذا كان :في كلمته في حفل إفطار للجالية الفلسطينية
القضــية الفلســطينية يقتضــي إيجــاد  وأضــاف مهــاتير أن حــل   القضــية الفلســطينية". مــن حــل   فــال بــد  
ــــين الفلســــطينيين حــــل   ــــى أراضــــيهم التــــي اســــتولى عليهــــا  ،لقضــــية الالجئ ــــنهم مــــن العــــودة إل وتمكي

التـــي يمارســـها االحـــتالل العســـكري لجـــرائم اإلبـــادة  اإلســـرائيليون بطـــرق غيـــر قانونيـــة، ووضـــع حـــد  
وهـــاجم مهــاتير سياســـات القـــوى الدوليـــة التــي قـــال إنهـــا صـــنعت  اإلســرائيلي لألراضـــي الفلســـطينية.

نهـــا مســـتمرة فـــي رعايتهـــا علـــى الـــرغم مـــن مخالفتهـــا جميـــع القـــوانين الدوليـــة "إســـرائيل"  ،بوقاحـــة، وا 
 129.وخرقها لحقوق اإلنسان ،اإلنسانية وارتكابها جرائم بحق  

   مـن أجـل سـلطة القـانون"،  خبيـر فـي القـانون مـن األكاديميـا اإلسـرائيلية "ائتالفـاً  مئـةل أكثر من شك
بيــان صــدر عــنهم، مــن تشــريعات الحكومــة اإلســرائيلية التــي تــدمر الجهــاز القضــائي،  فــي وحــذروا،

ــديموقراطي. وتوقــع أضــراراً  امج وجــاء فــي البيــان أنــه يســود الخبــراء إجمــاع علــى أن بــر  باإلطــار ال
ال يمكــــن إصــــالحه لإلطــــار الــــديموقراطي فــــي  التشــــريع الخاصــــة بالحكومــــة ســــوف تســــبب ضــــرراً 

 130."إسرائيل"
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 23/5/2019 ،الخميس

  نشـــرت جهـــات أمنيـــة مضـــمون تقريـــر ســـري، أعدتـــه قيـــادة الجـــيش اإلســـرائيلي، وقد متـــه مـــؤخرًا إلـــى
رفضـها الخطـة األمريكيـة  الحكومة، أعربت فيه عن تقديرها أن "السلطة الفلسطينية لن تتراجع عـن

للتسوية السياسية للصراع اإلسرائيلي العربي، ولن تتراجـع عـن رفضـها المشـاركة فـي ورشـة المنامـة 
وبحســــب تقــــديرات تقريــــر الجــــيش اإلســــرائيلي، التــــي أوردهــــا المحلــــل  االقتصــــادية لــــدعم الســــلطة".

جهـــزة األمنيـــة إن "جميـــع قـــادة األفـــ، Amos Harel العســـكري لصـــحيفة هـــآرتس، عـــاموس هرئيـــل
أشـهر".  3اإلسرائيلية يتفقون على أن السلطة الفلسطينية ستبدأ باالنهيار االقتصـادي بعـد شـهرين أو 

إن انهيار السـلطة يـأتي بسـبب إلغـاء المسـاعدات األمريكيـة مـن جهـة، وبسـبب رفـض  التقرير وقال
 131.صةناق ،("إسرائيل"التي تجبيها )م أموال الضرائب الفلسطينية السلطة تسل  

 مقعـــدًا مـــن  60علــى تشـــكيل حكومـــة ائتالفيــة بــــ  ،توافقــت أحـــزاب إســـرائيلية، بزعامــة حـــزب الليكـــود
وبحســب بيــان  دور ليبرمــان.جــأفي الــذي يتزعمــه "ســرائيل بيتنــا"إأحــزاب اليمــين بــدون مشــاركة حــزب 

واتحـــاد  ،ويهـــدوت هتـــوراة ،لحـــزب الليكـــود، فـــإن نتنيـــاهو عقـــد اجتماعـــًا مـــع رؤســـاء أحـــزاب شـــاس
وقــرر المجتمعــون باإلجمــاع تشــكيل  مقعــدًا. 60األحــزاب اليمينيــة، وتوافقــوا علــى تشــكيل حكومــة بـــ 

داعـــين ليبرمـــان إلـــى الوفـــاء بوعـــوده  ،حكومـــة يمينيـــة دون تـــأخير لصـــالح المـــواطنين اإلســـرائيليين
ردًا  وقـال حـزب ليبرمـان االنتخابية واالنضمام للحكومة اليمينية وعدم مـد يـده إلـى حكومـة يسـارية.

على ذلك إن هذه حكومة حريديم وليست حكومة يمينية، واصفًا إياها بالحكومة المتشددة، مضيفًا: 
 132"بداًل من الحفاظ على دولة يهودية، يتم تحويل إسرائيل إلى دولة دينية".

  ارتفعـــت حصـــيلة ضـــحايا التعـــذيب مـــن الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي الســـجون الســـورية ممـــن وثقـــتهم
كما وثقت  في سورية. نزاعضحايا منذ بداية ال 605من أجل فلسطينيي سورية إلى  مجموعة العمل

وكبــار فــي  ،ونســاء ،الجئــًا فلســطينيًا فــي الســجون الســورية بيــنهم أطفــال 1,757مجموعــة اعتقــال ال
ــ ،وعــائالت بأكملهـــا ،وأبنــاء ،وآبـــاء ،وأشــقاء ،الســن شـــهادات وتؤكــد  أحضـــان أمهــاتهم. ع فــيورض 

السـجون السـورية تعـرض الالجئـين الفلسـطينيين فـي األفـرع األمنيـة السـورية لكافـة لمفرج عنهم من 
 133.واالغتصاب والصعق بالكهرباءبدءًا من الضرب  ،أشكال التعذيب واإلذالل

  أن نزع الشـرعية عـن األونـروا مـن أي جهـة كانـت  بيير كرينبولألونروا وكالة ال العامالمفوض أكد
ـــن يـــنجح، مشـــدداً  ـــة العامـــة لألمـــم  عملهـــا تطبيقـــاً علـــى مواصـــلة  ل لتفويضـــها الممنـــوح مـــن الجمعي

غزة، اتهام األونـروا  ونروا فيخالل مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة األ ،ورفض كرينبول المتحدة.
أن الجانب السياسـي هـو السـبب فـي وجـود األونـروا  بأنها السبب في إدامة قضية الالجئين، معتبراً 

 134التالي مواصلة خدماتها.واستمرار قضية الالجئين، وب
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 24/5/2019 ،الجمعة

  وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي: "يجب أن تكون إسـرائيل دولـة صـديقة للفلسـطينيين، قال
ذا لــم تعــالج الخطــة األمريكيــة كــل هــذه األمــور مغتصــبةوأن تكــون دولــة شــريكة وليســت دولــة  . وا 

ونشـرته صـحيفة  "،المجلـة" مجلـةمعـه  فـي حـوار أجرتـه ،بـن علـوي وأضاف ستكون خطة ناقصة".
: "ال يمكن قبول أن تكـون إلسـرائيل دولـة وللفلسـطينيين خيـام. هـذا لـن يكـون قائالً  ،الشرق األوسط

ماليــين فــي الــداخل وفــي  10مقبــواًل. المســألة ليســت مســألة أمــوال، لكنهــا مســألة شــعب يقــدر بنحــو 
بـن علـوي: "إســرائيل وفلسـطين تقعـان فــي قــال  ،"لسالمـ"اوعـن الخطـة األمريكيــة الجديـدة لـ الشـتات".

 135أن تكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين". منطقة جغرافية واحدة، وبالتالي ال بد  

  قال زياد النخالة، األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية، إن المقاومـة "تمتلـك مـن أوراق
لــة إلــى ضــرورة "بــذل كــل الجهــود مــن أجــل ودعــا النخا القــوة مــا يمكنهــا مــن إســقاط صــفقة القــرن".

إعــادة الوحــدة الوطنيــة إلــى الصــف الفلســطيني، فــي إطــار الثوابــت الوطنيــة، وفــي مقــدمتها تحريــر 
 136فلسطين التاريخية".

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أرسل  ذكر
فــي  23/5/2019يــوم الخمــيس خمــاد موجــة الحرائــق المندلعــة منــذ إطفــاء للمســاعدة فــي إ يمروحيتَــ

كمـا  ، بفعل درجات الحرارة شديدة االرتفـاع.1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة مختلف أنحاء 
 137ي إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق.نتنياهو أن السلطة الفلسطينية أرسلت سيارتَ  ذكر
 25/5/2019 ،السبت

  اإلسرائيليةالسائقين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمخالفات سير تحررها الشرطة الحظ العديد من 
بحقهم في طرقات الضفة الغربية والشوارع االلتفافية، وبشكل مكثـف، أن قيـادة الشـرطة اإلسـرائيلية 

الوحـــدة: محافظـــة يهـــودا  -تضـــيف علـــى رأس صـــفحة هـــذه المخالفـــات عبـــارة "الشـــرطة اإلســـرائيلية
 138افظة أورشليم القدس".والسامرة/ مح

   ح رئــيس الــوزراء التشــيكي أندريــه بــابيشصــر Andrej Babis أن بــالده لــن تنقــل ســفارتها مــن تــل ،
 Parliamentary أبيـب إلـى القـدس المحتلـة، خـالل لقـاء صـحفي، أجـراه معـه موقـع "أوراق برلمانيـة

papers.قــف االتحــاد األوروبــي، وقــال بــابيش: "حكومتنــا تلتــزم بمو  "، فــي العاصــمة التشــيكية بــراغ
نقـل سـفارته، وجمهوريـة التشـيك  وبقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وال أحد في أوروبا يريد حاليـاً 

 139لن تكون البادئة".
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 26/5/2019 ،األحد

 يهــدوت هتــوراه علــى اقتــراح قدمــه رئــيس الحكومــة المكلــف بنيــامين حــزب وافقــت المرجعيــة الدينيــة ل
نفراجـــة فـــي أزمـــة تشـــكيل الحكومـــة، فيمـــا رفضـــه رئـــيس حـــزب اود إلـــى نتنيـــاهو، علـــى أمـــل أن يقـــ

 140جهود نتنياهو بتشكيل حكومته الخامسة. دور ليبرمان، لتتعثر مجدداً ج"، أفيايتنبسرائيل إ"

  ـــم   اإلســـرائيليةقـــررت الحكومـــة ـــرة تمديـــد ســـريان قـــانون "منـــع ل شـــمل" العـــائالت  فـــي جلســـتها األخي
مــر التمديــد لمصــادقة أ. وقــد قــررت طــرح 2020 / يوليــوايــة تمــوزحتــى نه "إســرائيل"الفلســطينية فــي 
 141فرصة. أقربالكنيست في 

  حاصــــرت شــــرطة االحــــتالل اإلســــرائيلي عشــــرات الفلســــطينيين المعتكفــــين بالمســــجد القبلــــي، وذلــــك
وذكـرت دائـرة األوقـاف  بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنين لسـاحات المسـجد األقصـى.

ـــة، وســـمحت للمســـتوطنين والســـياح األجانـــب اإلســـالمية أن شـــر  طة االحـــتالل فتحـــت بـــاب المغارب
وسادت حالة من التـوتر فـي سـاحات  باقتحام األقصى، مع بدء العشر األواخر من شهر رمضان.

 142المسجد األقصى.

 جنـوب بيـت  ،قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن األسرى القابعين في مركز توقيف عصـيون
بسـبب سـوء المعاملـة واالحتياجـات المقدمـة لهـم مـن قبـل إدارة  ،صعبة وقاسـية روفاً لحم، يعانون ظ

التـــي زارت أســـرى المعتقـــل، أن  ،ولفتـــت محاميـــة الهيئـــة فـــي شـــهر رمضـــان. خصوصـــاً  ،المعتقـــل
وال يتناولون سوى بعض الماء بسبب سوء األطعمة التي تقدم لهـم  ،متتالية األسرى يصومون أياماً 

 143كم والنوعية، ما يدفع المعتقلين للرفض واالحتجاج بإرجاعها وعدم تناولها.كإفطار من حيث ال
  أعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة أن إجمالي خسائر العدوان األخير على القطاع بلغ

وأوضــح نــاجي ســرحان، وكيــل الــوزارة، خــالل لقــاء نظ مــه المكتــب  ماليــين دوالر أمريكــي. 9.5 حــون
كومي بغـزة، أن "الخسـائر شـاملة مختلـف القطاعـات، الزراعـي واالقتصـادي والصـحة اإلعالمي الح

 144والتعليم والبنى التحتية".
  أهــم مســألة قــد يــؤدي إليهــا المــؤتمر  أنإلــى  هللا، حســن نصــر اللبنــاني األمــين العــام لحــزب هللاأشــار"

شــدد و  ".ان وبــاقي الــدولقــد يفــتح البــاب أمــام تــوطين الالجئــين فــي لبنــأنــه  االقتصــادي يفــي البحــرين 
ع اللبنانيون علـى جمِّ هناك أرضية مشتركة على المستوى الوطني اللبناني، حيث يُ أن نصر هللا على 

خـوة الفلسـطينيين وعلـى كـل صـعيد، وهنـاك أرضـية مشـتركة مـع اإل وسياسياً  رفض التوطين، دستورياً 
حنا فـي مرحلـة ال يكفـي أن نقـول اليـوم أصـبمؤكـدًا علـى أنـه " ،في العودة على رفض التوطين والحق  

إلــــى "لقــــاء ســــريع بــــين المســــؤولين  . ودعــــا نصــــر هللاالتــــوطين، ألن الخطــــر يقتــــرب" فيهــــا أننــــا ضــــد  
ـــانيين  ـــوم يجـــب أن ننتبـــه ألن  ،لوضـــع خطـــة لمواجهـــة خطـــر التـــوطين القـــادم والفلســـطينييناللبن والي

 145التوطين الزاحف".والمطلوب وضع خطة مشتركة لمواجهة خطر  ،البيانات لم تعد تكفي
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 27/5/2019 ،اإلثنين

  جـل أحاولـت التحايـل مـن  اإلسـرائيليةإن الحكومـة  ،فـي تقريـر لهـا ،)مكـان( هيئـة البـث اإلسـرائيليةقالت
ـــع االنهيـــار االقتصـــادي للســـلطة الفلســـطينية  مليـــون  182.8)نحـــو  مليـــون شـــيكل 660تحويـــل  عبـــرمن

كانت تأمل مـن هـذه الخطـوة  "إسرائيل" أنالهيئة  أكدتو  ذلك.ب األخيرةلحساب السلطة دون علم  دوالر(
طلبت السـلطة مـن  أيامنه وبعد عدة أ إالمشكلتها االقتصادية،  ن تحل  أو  ،تبتلع السلطة هذه الخدعة أن

 146.فعالً  "إسرائيل" إلى إعادتهاورفضت استالمها منقوصة، وتمت  "إسرائيل" إلى األموال إعادةالبنوك 

  لتصــفية  ليــه أمريكــا، باعتبــاره مــزاداً إمــؤتمر البحــرين، الــذي تــدعو  اطعــةمقدعــت حركــة فــتح، إلــى
 147القضية الفلسطينية برمتها من بوابة االقتصاد واالزدهار.

  بالشـراكة حذ رت الفصـائل الفلسـطينية الرئيسـية مـن ورشـة العمـل االقتصـادية التـي تنظمهـا البحـرين
وقالت الفصائل، في بيان صـدر عـن لجنـة  .26/6/2019و 25مع الواليات المتحدة األمريكية، في 

المتابعة )تضم القوى والفصائل الفلسطينية الرئيسية(: "مؤتمر المنامـة، ورشـة عمـل تصـفوية تحـت 
عنوان مضلل وهو )السالم من أجـل االزدهـار(، فـي محاولـة مـن اإلدارة األمريكيـة لتمريـر المرحلـة 

، ومن ضمنها حركات "فتح، وحمـاس، والجهـاد واعتبرت الفصائل األولى من مؤامرة صفقة القرن".
اإلســالمي، والجبهــة الشــعبية، والجبهــة الديموقراطيــة"، أن مــؤتمر المنامــة يهــدف لـــ"إشغال المنطقــة 
بالقضـــــــايا االقتصـــــــادية واإلنســـــــانية، والفـــــــتن الطائفيـــــــة، علـــــــى حســـــــاب حقـــــــوق وثوابـــــــت الشـــــــعب 

  148الفلسطيني".
  مـن عـدم تمك نـه نتنيـاهو، بفشـله فـي تشـكيل الحكومـة، بعـد أقر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين

ــإإقنــاع رئــيس حــزب " ونتيجــة دور ليبرمــان، بالــدخول فــي االئــتالف الحكــومي. جــ"، أفياســرائيل بيتن
إجـراء انتخابـات جديـدة، حيـث وافـق فـي تصـويت أول علـى  باتجـاهأول خطـوة  كنيستاتخذ اللذلك 

 149عن التصويت. 6، مع امتناع 43نائبًا، مقابل  65والتصويت كان بغالبية  نفسه. قانون لحل  

 .وقـال السـفير  أعلن سفير الصين لدى فلسطين، أن بالده، وروسـيا، لـن تشـاركا فـي ورشـة البحـرين
 150الصيني إن روسيا والصين، اتفقتا على عدم المشاركة في ورشة المنامة االقتصادية.

 وأصـيب  ،قتـل السـوري أن جنـديًا للنظـام (سانا) ذكرت وكالة األنباء الرسمية التابعة للنظام السوري
ومــن  آخــر، نتيجــة قصــف لجــيش االحــتالل اإلســرائيلي اســتهدف محافظــة القنيطــرة جنــوبي ســورية.

جهتــه، أعلــن الجــيش اإلســرائيلي أن القصــف جــاء ردًا علــى إطــالق نيــران مضــاد ات أرضــية ســورية 
 151ي شمالي البالد.باتجاه طائرة عسكرية إسرائيلية، كانت في تحليق اعتياد

  ية يوسي ميلماناتالشؤون االستخبار  معل قكشف Yossi Melman  في مقال بصحيفة معاريف، أن
لهــا، وســمحت بمزاولــة التجــارة  المعاديــة"الحكومــة اإلســرائيلية قــررت إزالــة دولــة العــراق مــن القائمــة 
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ث تعــديل قــانون كــان ع وزيــر الماليــة اإلســرائيلي موشــيه كحلــون علــى وثيقــة بإحــدامعهــا، حيــث وق ــ
152مع دولة معادية. تواصالً  د  عينص على أن التجارة مع العراق تُ 

 

 28/5/2019 ،الثالثاء

 أقــر  المــدعي العــام العســكري اإلســرائيلي شــارون أفيــك Sharon Afek  بوجــود قــرار مــن المســتوى
 ،ودعمهــم ،نالسياسـي والقضــائي بمــنح الحصــانة الكاملــة لجنـود االحــتالل الــذين يقتلــون الفلســطينيي

إن أي جندي يتعرض للخطر  ،في تصريحات صحفية ،وقال أوفيك وتوفير الحماية القضائية لهم.
وفــي ســياق ذي  عليــه أن يطلــق النــار دون العــودة إلــى أي أحــد فــي قــراره، ولــن يتعــرض للمســاءلة.

ه ال إنــ ،خــالل مشــاركته فــي مــؤتمر دولــي للنيابــة العســكرية بشــأن قــوانين الحــرب ،صــلة، قــال أفيــك
 ؛توجد صالحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فـي قضـايا تتصـل بالصـراع اإلسـرائيلي الفلسـطيني

 153في إشارة إلى جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
  بصــفته مــديراً  ،مــروان عورتــاني مــع البنــك اإلســالمي للتنميــةالفلســطيني وق ــع وزيــر التربيــة والتعلــيم 

مليــون دوالر لــدعم قطــاع التعلــيم فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع  12بقيمــة لصــندوق األقصــى، اتفاقيــة 
وأوضــح عورتــاني أن االتفاقيــة تهـدف إلــى إنشــاء وتجهيــز وتأثيـث وتوســعة أبنيــة مدرســية فــي  غـزة.

 154الضفة وغزة، بما يشمل بناء وتجهيز سبع مدارس في الضفة، وثالث في غزة.

  ن" للدراســات، بــأن عــدد النــواب الفلســطينيين مركــز "أســرى فلســطي نشــرهاأفــادت معطيــات حقوقيــة
 155المختطفين في سجون االحتالل قد انخفض إلى سبعة.

   الكنيســت، مــا يعنــي  صــادقت لجنــة التشــريعات فــي الكنيســت اإلســرائيلي، علــى مشــروع قــانون حــل
 156تمريره إلى القراءتين الثانية والثالثة في جلسة عامة.

  إلى إعالن طبيعة انخراط قواتها في نزاع شمال سيناء  "إسرائيل"هيومن رايتس ووتش منظمة دعت
جــاء ذلــك فــي تقريــر  المــدنيين. المصــرية، موجهــة اتهامــات إلــى القــاهرة بـــ"ارتكاب انتهاكــات" ضــد  

ت فيهـا وتيـرة الهجمـات المسـلحة، مـع اسـتمرار للمنظمة، يتطرق إلى األوضـاع فـي سـيناء، التـي قل ـ
إلــى "التحقيــق  "إســرائيل"ودعــت المنظمــة  .2018فبرايــر  /عمليــة عســكرية للجــيش فيهــا منــذ شــباط

بشــفافية فــي الحــوادث التــي أدت فيهــا غــارات الجــيش اإلســرائيلي إلــى إصــابات بــين المــدنيين فــي 
"اإلعــــالن للعمــــوم عــــن طبيعــــة انخــــراط القــــوات اإلســــرائيلية فــــي نــــزاع شــــمال إضــــافة إلــــى ســـيناء"، 
 157سيناء".

  لعقد ورشة العمل "السالم من أجل االزدهار" في البحـرين، متهمـة انتقدت روسيا المبادرة األمريكية
 الـدولتين. عـن حـل   واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسـطيني اإلسـرائيلي بعيـداً 

 إلــى أن "الســعي الــدؤوب إلــى تبــديل مهمــة تحقيــق حــل   لهــا،ت الخارجيــة الروســية، فــي بيــان أشــار و 
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 فــآت االقتصــادية، وتمييــع مبــدأ إقامــة دولتــين للشــعبين، يثيــر قلقــاً سياســي شــامل بحزمــة مــن المكا
 158".عميقاً 
 29/5/2019 ،األربعاء

   الكنيســت، بعــد منتصــف ليلــة  صــادقت الهيئــة العامــة للكنيســت بــالقراءتين الثانيــة والثالثــة علــى حــل
ــ17/9/2019للتوجــه إلــى انتخابــات عامــة ســتجري فــي  األربعــاء الخمــيس، تمهيــداً  عضــوًا  74د . وأي 

 159عضو كنيست. 45مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما عارضه 
  قتلـت  "إسـرائيل"قال عم ـار دويـك، مـدير عـام الهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان "ديـوان المظـالم"، إن

 160فلسطيني. 300,8، وجرحت ما يقرب من 2018 في سنة، طفالً  57، بينهم فلسطينياً  312

 ان، الشـيخ عبـد هللا بـن محمود عباس، في العاصمة األردنيـة عم ـ يةفلسطينال السلطة استقبل رئيس
أنـه  عبـاس علـىوأكـد  ل خليفـة.آمبعوث ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان  ،أحمد آل خليفة

 161."لن نشارك في الورشة األمريكية المقترحة في البحرين"
 يـــة  رفيعـــة المســـتوى فـــي تـــل أبيـــب، إن المؤسســـة قالــت وســـائل إعـــالم  عبري ـــة ، نقـــاًل عـــن محافـــل أمن

حمــاس علــى حركــة أعربــت عــن قلقهــا الشــديد مــن حصــول  دفاعالــالعســكرية فــي الجــيش وفــي وزارة 
إلى أن الحركة تمك نت من تهريب هذا الطـراز مـن الصـواريخ  النظر صواريخ ضد  الطائرات، الفتةً 

 162.من مخازن األسلحة في ليبيا الُمتقدم ة، الُمصنعة في روسيا، إلى قطاع غزة، وذلك

  طالبـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريــــر فلســـطين بإعـــادة االعتبـــار لمنظمــــة التحريـــر ودورهـــا وبرنامجهــــا
عامًا على تأسيس منظمة التحريـر: "إن  55بمناسبة مرور  ،وقالت الجبهة، في بيان لها التحرري.

تفـــرد والهيمنـــة وتغييـــب دورهـــا أســـيرًة لسياســـة ال —كمـــا حالهـــا اليـــوم—المنظمـــة ال يجـــب أن تبقـــى 
وطالبــت الجبهــة بضــرورة اغتنــام الفرصــة القائمــة، المتمثلــة بحالــة اإلجمــاع  الــوطني واالجتمــاعي".

الوطني الرافضة للصفقة األمريكية لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، باإلقدام سريعًا نحـو إعـادة 
 163ودورها ووظيفتها وطنيًا واجتماعيًا. ،يوبرنامجها التحرر  ،االعتبار للمنظمة بميثاقها الوطني

  رفض حزب العمل اإلسرائيلي عرضًا من حزب الليكود، تضمن أربع حقائب وزارية لالنضمام إلـى
ـــف،  ـــيس الحكومـــة المكل ـــذلها رئ ـــي يب ـــرة الت ـــك فـــي جهـــود اللحظـــات األخي ـــتالف الحكـــومي، وذل االئ

يس حـــزب العمـــل آفـــي غبـــاي، رفـــض وأعلـــن رئـــ بنيـــامين نتنيـــاهو، للتوصـــل إلـــى اتفاقـــات ائتالفيـــة.
وقــال غبـاي إن "الحـزب تلقــى العديـد مـن العــروض خـالل الشـهر الماضــي  الحـزب عـرض الليكـود،

 164للمشاركة في الحكومة، كان آخرها الليلة الماضية".

   مشروع قـرار نقـل السـفارة التشـيكية، مـن تـل أبيـب إلـى القـدس  ت مجلس النواب التشيكي، ضد  صو
فقــط لصــالحه، مــن  نائبــاً  66المشــروع باألغلبيــة الالزمــة لتمريــره، بعــد تصــويت  ظَ المحتلــة. ولــم يْحــ

 165لموقع مجلس النواب التشيكي. نائبًا حضروا الجلسة، وفقاً  178أصل 
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 30/5/2019 ،الخميس

  كلمتـــه بـــالمؤتمر الـــدولي لـــدعم خـــالل رئـــيس حركـــة حمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة يحيـــى الســـنوار، قـــال
حيــااالنتفاضـة الفلسـطينية  هــو السـعي إلــى  "صــفقة القـرن"الهــدف مـن ، إن ًء ليـوم القــدس العـالميوا 

عـادة تشـكيل وعــي  إنهـاء الصـراع فـي المنطقــة، ودمـج "إسـرائيل" فــي منطقتنـا العربيـة واإلســالمية، وا 
ـ األمة تجاه إعادة تشكيل مصفوفة جديدة لألصدقاء واألعـداء فـي المنطقـة. ه السـنوار بالشـكر وتوج 

إلــى أن إيــران دعمــت  ال دعــم إيــران للمقاومــة لمــا امتلكنــا هــذه القــدرات، منبهــاً إليــران، وأكــد أنــه لــو 
رق ينبض وقطرة لن تمر ما دام فينا عِّ  "صفقة القرن"وأكد السنوار أن  المقاومة بالسالح والخبرات.

 166".الصفقة"دم واحدة، وجاهزون ألن نكون الوقود إلسقاط 

  ،بانتهــاك وخــرق "كافــة االتفاقيــات الموقعــة،  "إســرائيل"اتهــم رئــيس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية
الــدولتين "فــي خطــر بســبب المخططــات اإلســرائيلية  إن حــل   اشــتيةوقــال  خصوصــًا اتفــاق بــاريس".

 167أجزاء من الضفة الغربية، األمر الذي يقضي على أي فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية". لضم  
 لجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين، اســتهداف آليتــين الجنــاح العســكري لحركــة ا ،أعلنــت ســرايا القــدس

وأكدت سرايا القدس أنهـا  مسيرة ألول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية. طائرةعسكريتين بواسطة 
العدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع تمكنت من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خالل 

 168على العملية وأخفى خسائره. ، وأن العدو الصهيوني تكتم2014 غزة في صيف
 روسـي  - أمريكـي – أعلن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو عقـد اجتمـاع ثالثـي إسـرائيلي

وقـال نتنيـاهو: "اقترحـت  لمناقشة القضايا األمنيـة اإلقليميـة. 2019خالل حزيران/ يونيو في القدس 
ديمير بوتين تشـكيل لجنـة ثالثيـة أمريكيـة على الرئيس األمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فال

روســية إســرائيلية تجتمــع فــي القــدس لمناقشــة الوضــع األمنــي فــي الشــرق األوســط، ووافــق الرئيســان 
 169على ذلك.. هذا أمر غير مسبوق. لقاء من هذا القبيل لم يحدث من قبل في إسرائيل، أبدًا".

  وحـــدات  805قـــررت طـــرح مناقصـــة لبنـــاء  اإلســـرائيلية اإلســـكانذكـــرت اإلذاعـــة العبريـــة، أن وزارة
وحــــدة  460زئيــــف بواقــــع ات جبســــويتــــوزع البنــــاء بــــين مســــتعمرة  اســــتيطانية فــــي القــــدس المحتلــــة.

 170وحدة استيطانية. 345استيطانية، ومستعمرة راموت بواقع 
 تسير بـوتيرة  "صفقة القرن" إنالديار  صحيفةل ،عضو قيادة فتح في لبنان ،قال اللواء منير المقدح

مقــدح بــأن المصــير الالجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان، فقــد كشــف  عــنو . رض الواقــعأســريعة علــى 
األرض البديلـة لفلسـطينيي  أولتصـبح سـيناء الدولـة  ،جنـوب مصـر ،سـيناء إلـىغالبيتهم سـينتقلون 

ن المملكـة فـي حـين سـتوط   "،صفقة القـرن"عن مقترحات  أردنيةلتسريبات من جهات  وفقاً  ،الشتات
 171.. ولم يوضح المقدح مصدر معلوماتهمن الالجئين الفلسطينيين على أراضيها %70مية الهاش
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 31/5/2019 ،الجمعة

  فــي ، وأصــيب إســرائيليان أحــدهما بجــروح خطيــرة فــي عمليــة طعــن وقعــت فلســطينياستشــهد شــاب
 Micky Rosenfeld وقـال النـاطق باسـم الشـرطة اإلسـرائيلية ميكـي روزنفيلـد مدينـة القـدس المحتلـة.

 172غة.يواآلخر يعاني من جروح بل ،في حالة خطيرة جداً  اإلسرائيليينالجريحين إن أحد 
 تمســك الــدول العربيـــة  فــي مكــة المكرمــة أكــد البيــان الختــامي الصــادر عــن القمــة العربيـــة الطارئــة

 173بقرارات قمتي الظهران وتونس بخصوص القضية الفلسطينية.
  تضــم مرتفعــات الجــوالن موقعــة  "إسرائيلـ"تنيــاهو خريطــة لــن بنيــامينرئــيس الــوزراء اإلســرائيلي حمــل

بجانـب سـهم  ، أي رائـع،"Niceنـايس من الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب. وقـد كتـب ترامـب كلمـة "
. وقــال 2019 مــارس /يشــير إلــى األرض، والتــي اعتــرف بأنهــا أرض ذات ســيادة إســرائيلية فــي آذار

 174قد قدم له الخريطة الموقعة كهدية. وشنرك جاريدمستشار ترامب، وصهره نتنياهو إن 
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