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الأحد، 2016/5/1

قالت وزارة الداخلية الفل�سطينية يف قطاع غزة اإن ال�سلطات امل�رصية فتحت معرب رفح الربي   •

“اأ�سواأ  2015 و2016 �سهدتا  اأن �سنتي  الوزارة  16 �سهراً. واأو�سحت  27 يوماً فقط، خالل 

اإح�سائية لعمل املعرب على مدار تاريخه”. واأ�سافت اأنه منذ بداية 2016 مل يفتح معرب رفح 

.
�سوى ثالثة اأيام فقط، مقابل 24 يوماً يف 12015

الأمن  جهاز  اإن  فتح،  حلركة  الثوري  املجل�س  وع�سو  رفح،  مدينة  حمافظ  ن�رص،  اأحمد  قال   •

الداخلي يف غزة طلب منه اأخذ احتياطاته، لوجود خمطط يتهدد حياته، يف اإطار عملية اغتيال. 

.
2
واأكد الن�رص اأنه تعر�س قبل اأ�سبوعني ملحاولة اعتداء يف مدينة رفح

دانت حركة حما�س، وب�سدة، املجازر الدموية، التي تتعر�س لها مدينة حلب ال�سورية. وقال   •

حركته  اإن  الأنا�سول،  لوكالة  خا�س  ت�رصيح  يف  احلركة  با�سم  املتحدث  زهري،  اأبو  �سامي 

“جمازر دموية راح �سحيتها ع�رصات  ال�سورية من  له مدينة حلب  تدين ب�سدة ما تتعر�س 

ال�سهداء واجلرحى”. واأ�ساف اأبو زهري: “حما�س تعرب عن اأملها اإزاء ا�ستمرار نزيف دماء 

.
ال�سعب ال�سوري العزيز، دم اأهل حلب دمنا، واأملهم اأملنا”3

و�سع  خالل  الإ�رصائيلي،  والتكنولوجيا  العلوم  وزير   ،Ofir Akunis اأكوني�س  اأوفري  قال   •

يف  اأريل  م�ستعمرة  يف   Ariel University اأرئيل  جامعة  يف  م�رصح  لبناء  الأ�سا�س  احلجر 

نحن  الفل�سطينيني،  مع  للت�سوية  مبادرات  يطرحون  للذين  ر�سالة  “اأوجه  الغربية:  ال�سفة 

�سنبقى هنا واأرئيل هي عا�سمة �سمال ال�سفة”. واأ�ساف: “نحن نبني م�ستوطنات ول نخلي 

.
م�ستوطنات”4

يف  القانون  بني  امل�ساواة  اإدخال  يتوّجب  اإنه  �ساكيد  اأييلت  الإ�رصائيلية  العدل  وزيرة  قالت   •

ل  الأ�سا�سية  القوانني  اإن  �ساكيد  وقالت  الأخ�رص.  اخلّط  داخل  نظريه  مع  الغربية  ال�سفة 

عرب وذلك  واحد،  عام  خالل  م�ساواة  حت�سيل  يف  يكمن  وهدفها  الغربية،  ال�سفة  يف   تطبق 

.
5
اأمر ع�سكري، اأو عرب امل�ساواة يف القوانني

Hatrurim الإ�رصائيلية عن اكت�ساف حقل نفطي بالقرب من منطقة  اأعلنت �رصكة هرتورمي   •

البحر امليت �رصقي ال�سفة الغربية، يعتقد باأنه يحتوي على كمية ترتاوح بني 7 و11 مليون 

.
6 

برميل، باإجمايل اإيرادات متوقعة تبلغ نحو 1.2 مليار �سيكل )نحو 318 مليون دولر(
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1,908 اإ�رصائيليني اقتحموا امل�سجد  ذكر املركز الإعالمي ل�سوؤون القد�س والأق�سى اأن نحو   •

املقتحمني  ليبلغ عدد   .2016 الأعلى خالل  العدد  2016، وهو  اأبريل  الأق�سى خالل ني�سان/ 

خالل الثلث الأول من 2016 )كانون الثاين/ يناير - ني�سان/ اأبريل( 4,840 م�ستوطناً، وهو 

.
7
الأعلى مقارنة بال�سنوات ال�سابقة

قال الحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني يف غزة اإن 70% من عمال القطاع يقبعون حتت خّط   •

الفقر والفقر املدقع، لفتاً النظر اإىل اأن ن�سبة البطالة يف �سفوفهم و�سلت اإىل 60%. واأو�سح 

العمال  اأعداد  ارتفاع  بعد  بفل�سطني،  العمالية  احلركة  تاريخ  يف  الأ�سواأ  كانت   2016 �سنة  اأن 

.
8
املتعطلني عن العمل لنحو 213 األف عامل يف قطاع غزة

اأكد من�سق الأمم املتحدة للم�ساعدات الإن�سانية والأن�سطة الإمنائية يف الأرا�سي الفل�سطينية   •

غزة  تدخل  التي  البناء  مواد  ا�ستخدام  على  واحداً  دليالً  جتد  مل  منظمته  اأن  بايرب  روبرت 

قناة عر�سته  غزة  اإعمار  عن  فيلم  خالل  واأ�سار،  ع�سكرية”.  لـ“اأغرا�س  منظمته   عرب 

 �سكاي نيوز العربية، اإىل اأن منظمته اأدخلت اإىل غزة قرابة 1.2 مليون طن )1.2 مليار كغ( من

.
9
مواد البناء

الإثنني، 2016/5/2

اأفاد موقع وال العربي باأن م�ستوطناً اإ�رصائيلياً اأ�سيب بجروح خطرية، بعد تعر�سه للطعن،   •

قرب باب العمود يف القد�س، و�رصعت قوات الحتالل بحملة بحث عن املنفذ، الذي متكن من 

.
10

الن�سحاب

طالب رئي�س املجل�س القت�سادي للتنمية والإعمار الفل�سطيني “بكدار” حممد ا�ستية حكومة   •

الحتالل بوقف ا�ستغالل البرتول من البئر املكت�سف قرب البحر امليت، كونه يقع يف حدود 

اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية، ح�سب ال�رصعية الدولية. وقال اإن املنطقة التي اكت�سف فيها بئر 

البرتول هي مناطق ج من ال�سفة الغربية. كما اأ�سار ا�ستية اإىل اأن املانحني مل ي�رصفوا املبالغ 

التي مّت الإعالن عنها خالل موؤمتر القاهرة لإعادة اإعمار قطاع غزة يف ت�رصين الأول/ اأكتوبر 

.
112014

من  حزبه  بان�سحاب  بينت  نفتايل  اليهودي،  البيت  رئي�س  الإ�رصائيلي،  التعليم  وزير  هدد   •

الئتالف احلكومي يف حال نقلت حقيبة وزارة العدل، التي تراأ�سها اأييلت �ساكيد، من حزبه 

.
12

ل�سالح املع�سكر ال�سهيوين الذي جتري مفاو�سات معه لإدخاله يف الئتالف احلكومي

اأفادت �سحيفة معاريف الإ�رصائيلية اأن الوليات املتحدة الأمريكية تعهدت لـ“اإ�رصائيل” بعدم   •

اجليل  من   F–35 اأو  اأف–35  بطائرات  العربي،  اخلليج  دول  فيها  مبا  العربية،  الدول  تزويد 
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اخلام�س. وذكرت ال�سحيفة اأن وا�سنطن اأكدت لتل اأبيب باأن هذا النوع من الطائرات “�سيكون 

.
ح�رصياً لإ�رصائيل يف منطقة ال�رصق الأو�سط”13

الثالثاء، 2016/5/3

ا�ست�سهد الفل�سطيني اأحمد ريا�س عبد العزيز �سحادة، يف اأعقاب اإطالق جنود الحتالل النار   •

.
14

عليه وهو بداخل �سيارته عند املدخل الغربي ملدينة رام اهلل، بعد ده�سه ثالثة جنود

الثنائية  اللقاءات  انتهاء  عريقات  �سائب  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �رص  اأمني  اأعلن   •

من  وا�سحاً  جواباً  ت�سلموا  الفل�سطينيني  اإن  قائالً  اتفاق،  اأّي  دون  الإ�رصائيلي  اجلانب  مع 

املناطق  اقتحام  عن  التوقف  رف�س  اإىل  اإ�سارة  يف  بالتفاقيات،  اللتزام  بعدم  الإ�رصائيليني 

.
15

الفل�سطينية التي تقع حتت �سيطرة ال�سلطة، والإ�رصار على حرية العمل يف تلك املناطق

ك�سف املتحدث با�سم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطيني اإياد البزم عن اعتقال خلية   •

.
16

تهدف لالإخالل بالأمن وال�ستقرار يف قطاع غزة

دعا اأحمد بحر، النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رصيعي الفل�سطيني، اإىل وقف “حمام الدم”   •

وال�رصاع  احلرب  “ويالت  الأبرياء  املدنيني  جتنيب  اإىل  بحر  ودعا  ال�سورية.  حلب  مدينة  يف 

“نزيف الدم يف  الدامي”. وانتقد بحر ما و�سفه بـ“ل مبالة” املحيط الإقليمي والدويل جتاه 

.
�سورية”17

عن  الدفاع  يف  ترى  احلركة  اإن  اهلل  عبد  رم�سان  الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  العام  الأمني  قال   •

ت�سخي�س جممع  رئي�س  لقائه  خالل  اهلل،  عبد  واأ�سار  الإ�سالم.  عن  الدفاع  مبثابة   اإيران 

ها�سمي  اأكرب   ،Expediency Discernment Council of the System النظام  م�سلحة 

اإىل امل�ستجدات الأخرية على ال�ساحة  Akbar Hashemi Rafsanjani، بطهران،  رف�سنجاين 

الفل�سطينية قائالً، اإن التحولت يف بع�س الدول الإ�سالمية اأتاحت الفر�سة للكيان ال�سهيوين 

.
18

باأن ميار�س ما ي�ساء من اجلرائم بحق ال�سعب الفل�سطيني املظلوم دون اأن يتعر�س له اأحد

اندلعت  التي  القد�س،  انتفا�سة  اأن  الإ�رصائيلي  ال�ساباك  جهاز  عن  �سادرة  معطيات  اأظهرت   •

الحتالل  قوات  �سّد  مقاومة  عملية   282 تنفيذ  �سهدت   ،2015 اأكتوبر  الأول/  ت�رصين  يف 

عملية  و82  طعن،  عملية   166 تنفيذ  مّت  املقاومة  عمليات  بني  من  اأن  وبينت  وم�ستوطنيه. 

اإطالق نار، و29 عملية ده�س، و5 عمليات مّت خاللها ا�ستخدام مواد متفجرة وعبوات نا�سفة. 

اإحباط مّت   2016 بداية  منذ  اأنه  ال�ساباك  وذكر  اإ�رصائيلياً.   34 قتل  مّت  اأنه  ال�ساباك   واأ�ساف 

“انتحارية”، و7 حماولت خطف،  21 عملية طعن وده�س، و5 عمليات  77 عملية، من بينها 

 .
19

و10 عمليات بعبوات نا�سفة، و34 عملية اإطالق نار
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اللجنة  اإن   Jens Modvig مودفيغ  جينز  التعذيب  ملكافحة  املتحدة  الأمم  جلنة  رئي�س  قال   •

ت�ساعف  الإ�رصائيلية  ال�سجون  يف  النفرادي  ال�سجن  ا�ستخدام  باأن  تفيد  تقارير  “ت�سلمت 
الذين يحتجزون يف زنزانات  الأ�سخا�س  ارتفع عدد  2014”، حيث  اإىل   2012 الأعوام من  يف 

انفرادية من 390 اإىل 755 �سجيناً. وطلب مودفيغ —الذي مل يك�سف عن اأرقام �سنة 2015— 

اأ�سباب  ذلك  يف  مبا  النفرادي  ال�سجن  عقوبة  انت�سار  حول  تفا�سيل  توفري  “اإ�رصائيل”  من 

.
20

ارتفاعه ب�سكل كبري

اأ�سدرت املحكمة املركزية الإ�رصائيلية يف القد�س Jerusalem District Court قرارها بال�سجن   •

املوؤبد وع�رصين عاماً تراكمياً على يو�سيف حاييم بن دافيد، القاتل الرئي�سي لل�سهيد حممد 

اأبو خ�سري، بعد اأن كانت قررت �سابقاً اإدانته، واأنه م�سوؤول، جنائياً، عن تنفيذ عملية القتل. 

وقال حمامي عائلة اأبو خ�سري مهند جبارة: “اأدانته املحكمة بتنفيذ اأربع جرائم، وهي القتل 

وخطف ال�سهيد اأبو خ�سري، وحماولة خطف الفتى زلوم، واإحراق �سيارتني، وحكمت عليه 

دولر[  األف   39.9 ]نحو  �سيكل  األف   150 غرامة  ودفع  بالرتاكم،  عاماً  و20  املوؤبد  بال�سجن 

لعائلة اأبو خ�سري، و20 األف �سيكل ]نحو 5.3 اآلف دولر[ لعائلة زلوم، وم�سادرة ال�سيارة 

.
التي مّت فيها تنفيذ عملية اخلطف والقتل”21

اأعلنت ال�سلطات الإ�رصائيلية اأنها �سبطت، داخل �سحنة، 40 طناً )40 األف كغ( من ملح الطعام   •

واأربعة اأطنان )اأربعة اآلف كيلوجرام( من مادة كلوريد الأمونيوم، والتي ت�ستخدم يف �سناعة 

اإن هذه كمية قادرة على  اإىل قطاع غزة، وقالت  املدى، متوجهة  ال�ساروخية بعيدة  القذائف 

غزة  قطاع  من  فل�سطينياً  تاجراً  الإ�رصائيلي  ال�ساباك  جهاز  واتهم  ال�سواريخ.  مئات  اإنتاج 

.
22

با�سترياد الب�ساعة، ل�سالح ف�سائل مقاومة بينها حركة حما�س

الرئا�سية الأمريكية دونالد ترامب،  قال املر�سح املفرت�س للحزب اجلمهوري يف النتخابات   •

The Daily Mail Online الربيطانية، رداً على  اأون لين  يف مقابلة مع �سحيفة دايلي ميل 

ت�ستمر  اأن  اإ�رصائيل  “على  الغربية:  ال�سفة  يف  الإ�رصائيلي  ال�ستيطاين  ع  التو�سُّ حول  �سوؤال 

.
فيه. عليهم اأن يثابروا على ذلك ول اأعتقد باأن عليهم اأن يتوقفوا”23

الأربعاء، 2016/5/4

اأكدت كتائب الق�سام اأنها لن ت�سمح با�ستمرار العدوان ال�سهيوين على قطاع غزة. وقالت، يف   •

بيان ع�سكري �سادر عنها: “على العدو األ يتذرع باأي �سبب كان، واأن يغادر قطاع غزة فوراً، 

واملدفعية  الطائرات  وكانت  الزائل”.  اخلط  خارج  مغت�سبيه  وخماوف  خماوفه  يعالج  واأن 

له: بيان  يف  الإ�رصائيلي،  اجلي�س  وقال  غزة.  قطاع  يف  مواقع  عدة  ق�سفت  قد   الإ�رصائيلية 
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يف  ال�سياج  من  بالقرب  ميدانية  مبهام  تقوم  كانت  ع�سكرية  قوة  على  هاون  قذيفة  طلقت 
ُ
“اأ

جنوب قطاع غزة”، واإنه “مل ُت�سجل اإ�سابات، وردت القوة بنريان دبابة على م�سدر اإطالق 

النار”. وقال القيادي يف حما�س مو�سى اأبو مرزوق، يف بيان �سحفي، اإن ما جرى على حدود 

قطاع غزة كان “حماولة �سهيونية لفر�س وقائع جديدة على احلدود، مل�سافة يزيد عمقها عن 

اإجراء”.  باأي  القيام  اأو  اآلياتهم من ال�ستقرار  املواجهة، ملنع  اإىل  150 مرتاً، ما دفع مقاومينا 

ا�ستجابة اجلانب امل�رصي كانت  اأن  اإىل  “مّت الت�سال بالإخوة امل�رصيني”، م�سرياً  اأنه  وذكر 

.
24

فورية وجادة، ما اأعاد الأمور اإىل ما كانت عليه

املجل�س  قرارات  تنفيذ  يف  الفوري  البدء  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  قررت   •

املركزي الفل�سطيني اخلا�سة بتحديد العالقات ال�سيا�سية والقت�سادية والأمنية مع �سلطة 

الحتالل الإ�رصائيلي، على �سوء تنكر احلكومة الإ�رصائيلية لالتفاقيات املوقعة، واإ�رصارها 

ال�ستمرار  التنفيذية  اللجنة  وقررت  ذلك.  تنفيذ  اآليات  وو�سع  الدولتني،  خيار  تدمري  على 

اإىل  ال�ستيطان  نقل ملف  اأجل  ال�سقيقة وال�سديقة” من  “الدول  بالعمل والتعاون مع جميع 

.
25

جمل�س الأمن الدويل

اإن هناك م�ساورات مع حركة حما�س لإنهاء  الفل�سطينية حممود عبا�س  ال�سلطة  قال رئي�س   •

على  تعمل  وطنية  وحدة  حكومة  ت�سكيل  اأ�سا�س  على  الوطنية  الوحدة  وا�ستعادة  النق�سام، 

مفاو�سات  يريد  ل  الإ�رصائيلي  “اجلانب  عبا�س:  وقال  العامة.  النتخابات  لإجراء  الإعداد 

�سيا�سية معنا، ونحن نريد اأن جنربهم باأن يكون هناك موقف �سيا�سي، مبعنى اأن ق�سيتنا 

�سيا�سية، ولي�ست حقوق دينية ومدنية كما حاولوا اأن ي�سوِّقوها منذ وعد بلفور، نحن نريد 

.
حالً �سيا�سياً”26

قدم كبار ال�سباط يف قيادة املركز يف اجلي�س الإ�رصائيلي للم�ستوى ال�سيا�سي معطيات بينت   •

اأن اأجهزة الأمن الفل�سطينية هي امل�سوؤولة عن اعتقال نحو 40% من امل�ستبهني بـ“الإرهاب” 

.
27

يف ال�سفة الغربية يف ال�سهور الثالثة الأخرية

ووزير  يعلون  مو�سيه  الدفاع  لوزير  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  اأعطى   •

الأمن العام جلعاد اأردان حرية الت�رصف ب�ساأن احتجاز جثامني �سهداء النتفا�سة، منفذي 

.
28

العمليات

ذكرى  اإحياء  حفل  يف  جولن،  يائري  اجلرنال  الإ�رصائيلي  اجلي�س  اأركان  رئي�س  نائب  قال   •

على  تبعث  اأمور  ت�سخي�س  هو  املحرقة  ذكرى  يف  يقلقه  ما  اإن   ،Holocaust الهولوكو�ست 

الغثيان كانت قد ح�سلت يف اأوروبا عامة، واأملانيا خا�سة، قبل 70 اأو 80 اأو 90 �سنة، واأن هناك 

.
اأدلة ح�سول مثل هذه الأمور يف “اإ�رصائيل” يف �سنة 292016
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اإنه   North Atlantic Treaty Organization )NATO( )الناتو( قال حلف �سمال الأطل�سي   •

لها مبقره يف بروك�سل.  الع�سو يف احللف، بعثة متثيل  “اإ�رصائيل”، غري  اأن تقيم  وافق على 

 David وقال احللف، يف بيان له، اإن �سفري “اإ�رصائيل” لدى الحتاد الأوروبي دافيد فالت�سري

.
30

Walzer �سي�سبح رئي�ساً لبعثتها يف مقر احللف

اخلمي�س، 2016/5/5

اإىل  غزة  قطاع  جنوب  يف  منطقة  من  ميتد  هجومياً  نفقاً  اكت�ساف  عن  “اإ�رصائيل”  اأعلنت   •

الأرا�سي املحتلة �سنة 1948، بعمق نحو 28م. وقالت م�سادر ع�سكرية اإن الهدف منه القيام 

بعملية هجومية داخل الأرا�سي الإ�رصائيلية. وذكرت اأن النفق يبعد مئات الأمتار اإىل كيلومرت 

واحد عن بيوت م�ستوطني غالف غزة. وح�سب “اإ�رصائيل” فاإن النفق كان بحالة جيدة، واأن 

كتائب الق�سام حاولت الت�سوي�س على عمل القوات الهند�سية التي عرثت على النفق، باإطالق 

ذات  “هو  النفق  اإن  لها،  بيان  يف  الق�سام،  كتائب  قالت  جهتها  ومن   .Mortar الهاون  قذائف 

املاأكول  الع�سف  معركة  يف  اخلطوط  خلف  الإنزال  عمليات  اأوىل  الق�سام  منه  نفذ  الذي  النفق 

التي نفذت خاللها الكتائب عملية ا�ستطالع بالقوة بتاريخ 2014/07/17”. واأكدت الكتائب اأن 

العدو ال�سهيوين لن يجد على اأر�س غزة اإل ما ي�سووؤه، م�سددة على اأن املقاومة �ستكون له 

.
31

باملر�ساد

رفح.  مدينة  �رصقي  الّرو�س،  اأبو  منطقة  ق�سف  على  الإ�رصائيلية  احلربية  طائرات  اأقدمت   •

كانت  اإ�رصائيلية  ع�سكرية  قوة  باجتاه  هاون  قذائف  عدة  �سقوط  اإ�رصائيلية  م�سادر  واّدعت 

.
32

بالقرب من ال�رصيط احلدودي مع غزة

قال وزير الدفاع الإ�رصائيلي مو�سيه يعلون، خالل زيارته اإىل حدود قطاع غزة، اإن جي�سه لن   •

تردعه تهديدات حركة حما�س، واإنه �سيوا�سل عمليات بحثه عن الأنفاق. واأ�ساف قائالً: “لن 

تردعنا تهديدات حركة حما�س، و�سوف نوا�سل العمليات يف ظّل خرق �سيادتنا حتى ك�سف 

.
اآخر نفق”33

اأو�ست املحكمة العليا الإ�رصائيلية باأن يتم ت�سليم ت�سعة من جثامني �سهداء القد�س املحتجزة   •

الت�سليم  يتم  اأن  كافة جهودها على  الحتالل  تبذل �رصطة  واأن  ب�سكل تدريجي ومتوا�سل، 

 قبل �سهر رم�سان. كما واأو�ست املحكمة باأن يتم اإعالم عائالت ال�سهداء مبوعد الت�سليم قبل

.
34

48 �ساعة لكي يت�سنى لها القيام بالرتتيبات الالزمة

دعا رئي�س احلركة الإ�سالمية يف الداخل الفل�سطيني ال�سيخ رائد �سالح الفل�سطينيني لت�سعيد   •

ت�سعة  اإىل  املمتدة  �سجنه  فرتة  بدء  من  اأيام  ثالثة  قبل  الأق�سى،  وامل�سجد  القد�س  عن  الدفاع 

اأ�سهر. ونا�سد ال�سيخ �سالح، عرب �سفحته على الفي�سبوك، جميع الفل�سطينيني “�سّد الرحال 
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الحتالل”.  �سعاليك  امل�ستوطنني  بوجه  والوقوف  الأق�سى،  ب�ساحات  وال�سمود  للقد�س، 

اأنه �سيدخل ال�سجن وهو حمب للقد�س والأق�سى و�سيخرج منه  و�سدد ال�سيخ �سالح على 

.
وفياً لهما، وقال: “فور مغادرتي ال�سجن �ساأكرر بالروح بالدم نفديك يا اأق�سى”35

ذكرت وزارة الدفاع الإ�رصائيلية اأن عدد جنودها القتلى منذ �سنة 1860 بلغ 23,447 جندياً.   •

وجاء يف تقرير للوزارة، يف اإحياء ذكرى اجلنود القتلى الإ�رصائيليني، اأن 68 جندياً اإ�رصائيلياً 

اأي تفا�سيل عن �سبب مقتلهم، بالإ�سافة  2015، دون ذكر  اإحياء الذكرى يف �سنة  ُقتلوا منذ 

اجلي�س  قتلى  عدد  لريتفع  الع�سكري،  العمل  خالل  باإ�ساباتهم  متاأثرين  جندياً   59 وفاة  اإىل 

.
36ً

الإ�رصائيلي خالل الفرتة نف�سها اإىل 127 جنديا

اأن رئي�س احلكومة  اإىل  اأعده مراقب الدولة الإ�رصائيلي يو�سف �سابريا  ت�سري م�سودة تقرير   •

بنيامني نتنياهو ووزير الدفاع مو�سيه يعلون اأخفيا معلومات عن الوزراء يف املجل�س الوزاري 

امل�سغر يف اأثناء احلرب على قطاع غزة يف �سيف 2014. وقالت م�سادر اطلعت على م�سودة 

التقرير اإن �سابريا يوجه انتقادات �سديدة لنتنياهو ويعلون، حيث اأدار الثنان غالبية جمريات 

احلرب لوحدهما، واأخفيا جزءاً كبرياً من التفا�سيل عن باقي الوزراء. كما تت�سمن امل�سودة 

انتقادات عامة لطريقة عر�س “تهديد الأنفاق” على وزراء املجل�س الوزاري يف ال�سهور التي 

�سبقت احلرب، ولغياب اجلاهزية واخلطط العمالنية الكافية ملواجهة تهديد الأنفاق الهجومية 

.
37

يف حال اندلع مواجهات

اآلف   305.65 )نحو  يورو  األف   267 قدرها  جديدة  منحة  تقدمي  اليابانية  احلكومة  اأعلنت   •

.
38

دولر( لدعم �رصكة اأف اأم اإت�س FMH لل�سناعة والتجارة التي تعمل يف مدينة اأريحا

اجلمعة، 2016/5/6

اإ�سماعيل هنية اإن احلركة ل تريد احلرب،  قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س   •

لكنها لن ت�سمح باإن�ساء الحتالل منطقة عازلة على حدود قطاع غزة وفر�س معادلته على 

.
39

الأر�س

ملجل�س  مو�سع  اجتماع  قبل  مذكرة  املتحدة  الأمم  لدى  الدائمة  الفل�سطينية  البعثة  وزعت   •

الفل�سطينيني  املدنيني  حماية  ب�ساأن   40
Arria-formula”ا اآريا  بـ“�سيغة  يعرف  فيما  الأمن، 

اإزاء  القلق  فيها عن  اأعربت  املذكرة مفهوم احلماية، حيث  املحتلة، وكان حمور  الأرا�سي  يف 

اإىل  اإ�سافة  الإن�سان،  حقوق  ولقانون  الدويل  الإن�ساين  للقانون  الإ�رصائيلية  النتهاكات 

النتهاكات املتكررة لقرارات جمل�س الأمن التي تهدف اإىل حماية املدنيني يف حالت ال�رصاع، 

.
وخ�سو�ساً الو�سع يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 411967
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واثنني  والدتهم  واإ�سابة  اأ�سقاء،  اأطفال  ثالثة  وفاة  الليلة  الفل�سطينية  الطبية  امل�سادر  اأعلنت   •

من اأ�سقائهم بحروق، اإثر حريق اندلع يف منزل عائلة اأبو هندي يف خميم ال�ساطئ قرب مدينة 

غزة. وجنم احلريق عن �سقوط �سمعة على اأثاث املنزل؛ حيث يلجاأ �سكان قطاع غزة لالإنارة 

 .
42

بوا�سطة ال�سمع ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة

يف الفل�سطينية  املقاومة  تنفيذ  عن  النقاب  الإ�رصائيلي  ال�ساباك  جهاز  معطيات  ك�سفت   • 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة 115 هجوماً �سّد اأهداف اإ�رصائيلية خالل ني�سان/ اأبريل 2016، 

اأ�سفرت عن جرح 18 اإ�رصائيلياً، 16 منهم جراء عملية تفجري عبوة نا�سفة داخل حافلة ركاب 

يف القد�س يف 2016/4/18. وبينت معطيات ال�ساباك اأنه لأول مرة منذ ت�رصين الأول/ اأكتوبر 

.
43

2015 مل ي�سجل وقوع قتلى اإ�رصائيليني؛ خالل العمليات الفل�سطينية

ندوة  ح�سور  اإىل  “اإ�رصائيل”  يف  املتحدة  بالأمم  العاملني  كل  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  دعا   •

عن التاريخ اليهودي بعد قرار منظمة اليون�سكو عدم العرتاف باأي �سلة يهودية بامل�سجد 

الأق�سى. وقال بنيامني نتنياهو، يف بيان له، “�سعرت بال�سدمة ل�سماع اأن اليون�سكو اتخذت 

قراراً ينفي اأي �سلة يهودية بجبل الهيكل موقعنا الأقد�س”. واأ�ساف نتنياهو: “من ال�سعب 

ال�سنني، ناهيك عن منظمة  التي متتد لآلف  ال�سلة  اأن ينفي هذه  اأن �سخ�ساً ميكن  ت�سديق 

.
تتوىل مهمة احلفاظ على التاريخ”44

الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  رئي�س  فروانة،  النا�رص  عبد  قال   •

واملحررين، اإن الحتالل الإ�رصائيلي اعتقل 5,677 فل�سطينياً، منذ اندلع انتفا�سة القد�س يف 

اأن غالبية  2016. واأو�سح فروانة  اأبريل  2015 وحتى نهاية ني�سان/  اأكتوبر  ت�رصين الأول/ 

القد�س حمافظة  تليها  اعتقال،  حالت   3,508 بواقع  الغربية  ال�سفة  يف  �سجلت   العتقالت 

.
45

بـ 1,872 حالة اعتقال، و169 حالة يف املناطق املحتلة �سنة 1948، و128 حالة يف قطاع غزة

ال�سبت، 2016/5/7

اأكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س اإ�سماعيل هنية، اأن جرمية احرتاق الأطفال   •

الثالثة يف خميم ال�ساطئ ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي واحل�سار ل تقل عن جرائم العدو 

الإ�رصائيلي. و�سدد على اأن اجلرمية جاءت اإثر التواطوؤ واملوؤامرة �سّد غزة و�سعبها. ولفت 

النظر اإىل اأن ال�سلطة يف رام اهلل ترف�س اإن�ساء ميناء على �ساحل غزة بالرغم من اأن الأطراف 

.
46

و�سلت اإىل نقاط متقدمة يف ذلك

قال ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح جمال حمي�سن، يف ت�رصيح �سحفي، اإنه لي�س حلركة   •

فتح اأو لل�سلطة الفل�سطينية اأّي دخل يف وفاة الأطفال الثالثة الأ�سقاء حرقاً يف خميم ال�ساطئ. 
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واأكد اأن النق�سام الفل�سطيني هو الذي يوؤدي اإىل م�سكالت وحوادث خمتلفة، لأنه مل يعالج 

امللفات العالقة واأزمات غزة ب�سكل جذري، وقال اإن “اإ�رصار حما�س على النق�سام هو الذي 

.
يقف وراء اأزمة الكهرباء وما يرتتب عليها من املاآ�سي”47

ُعِقد موؤمتر فل�سطينيي اأوروبا الـ 14 يف مدينة ماملو ال�سويدية، حتت �سعار “فل�سطينيو ال�ستات   •

للموؤمتر، على  البيان اخلتامي  اأوروبا، يف  فل�سطينيو  ركيزة وطنية وعودة حتمية”، و�سدَّد 

اأن “ال�سعب الفل�سطيني لن يقبَل باأيِّ جتاوز لثوابته املوؤكدة، وحقوِقه غري القابلة للت�رّصف، 

الروابط  اجتمعت  املوؤمتر،  هام�س  وعلى  العودة”.  حّق  مقدِّمتها  ويف  امل�رصوعة،  ومطالبه 

والحتادات املهنية الفل�سطينية، واأعلنت عن ت�سغيل ثالثني مهند�ساً فل�سطينياً من قطاع غزة، 

كما اجتمع عدد من رجال الأعمال الفل�سطينيني والعرب يف القارة الأوروبية، ومّت التفاق على 

اإطالق غرفة التجارة الفل�سطينية – الأوروبية، بهدف تعزيز احل�سور الفل�سطيني يف �سوق 

.
48

العمل الأوروبية

الأحد، 2016/5/8

بداأ ال�سيخ رائد �سالح، رئي�س احلركة الإ�سالمية داخل فل�سطني 1948، تنفيذ حكم بال�سجن   •

مدته ت�سعة اأ�سهر؛ بتهمة التحري�س. وقال ال�سيخ رائد، مبت�سماً اأمام اأن�ساره لدى مغادرته 

والقد�س  الأق�سى  على  احلفاظ  اأجل  من  ال�سجن  اأدخل  اأن  ولالأمة  يل  “�رصف  اإنه  الفحم:  اأم 

 .
ال�رصيف”49

قالت القناة العا�رصة الإ�رصائيلية اإن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س رف�س امل�سادقة   •

على م�رصوع ملد قطاع غزة بخط كهرباء. وذكرت القناة اأن �سلطات الحتالل وافقت على مّد 

.
50

قطاع غزة بخط كهرباء، م�سرية اإىل اأنه بدون ت�رصيح من عبا�س لن يتم امل�رصوع

مباحثات  خالل  موافقتها،  اأعطت  قد  تكون  اأن  والإ�سالمية  الوطنية  والف�سائل  القوى  نفت   •

التهدئة التي اأعقبت العدوان الإ�رصائيلي على قطاع غزة، على بناء منطقة عازلة داخل حدود 

.
51

القطاع تعطي فيها احلق لـ“اإ�رصائيل” التوغل فيها مل�سافة مئة مرت

الإ�رصائيلي �سيوا�سل عملياته  اأن اجلي�س  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  اأعلن رئي�س   •

على احلدود مع قطاع غزة بحثاً عن اأنفاق، وقال لل�سحفيني يف م�ستهل الجتماع الأ�سبوعي 

ملجل�س الوزراء: “ل ن�سعى اإىل الت�سعيد، لكن ل �سيء مينعنا من القيام مبا يجب، حفاظاً على 

.
الأمن”52

نقلت القناة الإ�رصائيلية العا�رصة عن رئي�س حزب “اإ�رصائيل بيتنا” اأفيجدور ليربمان تعليقه   •

عن تقديرات جهاز الأمن الإ�رصائيلي حول نية حما�س يف قطاع غزة التجهيز جلولة اأخرى من 

احلرب مع “اإ�رصائيل”، التي قال فيها: “بينما نحن نتحدث، هم يف غزة ُينتجون ال�سواريخ، 
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اإنهم يوا�سلون بناء القوة، ونحن نعطيهم امتياز اختيار املواجهة القادمة”. وح�سب ادعائه، 

فاإن التقديرات ت�سري اإىل نية حما�س ال�سيطرة على م�ستعمرتني اأو ثالث يف هجوم م�ستقبلي 

“اإ�رصائيل”  تدير مفاو�سات مع حما�س، حكومة  “اإ�رصائيل”  اأن  “اإ�رصائيل”، مو�سحاً  �سّد 

.
53

تريد �رصاء الهدوء، اإنها �سيا�سات انهزامية و�سعيفة

يتعلق  م�رّصب،  تقرير  م�سودة  مبناق�سة  رئا�سته  الإ�رصائيلي  الكني�ست  يف  ع�سواً   53 طالب   •

بـ“اإخفاقات” حرب 2014 على غزة، بح�سب اإحدى الربملانيات. وقالت ع�سو الكني�ست عايدة 

توما اإن الطلب مقدم من “53 ع�سو كني�ست موزعني على القائمة العربية امل�سرتكة، وحزب 

.
مريت�س ]Meretz[، ويوجد م�ستقبل، واملع�سكر ال�سهيوين”54

ك�سف النقاب عن خمطط ا�ستيطاين اإ�رصائيلي لتو�سيع م�ستعمرة راموت يف القد�س باإ�سافة   •

جتارية  مناطق  لت�سمل  خا�سة،  �سكنية  ا�ستيطانية  وحدة  و240  ا�ستيطانية،  وحدة   1,435

( اأغلبيتها من الأرا�سي التاريخية لقرية لفتا 
2
ومباين عامة على م�ساحة 419 دومناً )419 األف م

املهجرة واأرا�سي قرية بيت اإك�سا. وتوجه مركز عدالة، بالتعاون مع الئتالف الأهلي حلقوق 

الفل�سطينيني يف القد�س، با�سم جمعية اأبناء لفتا املقد�سية، ولجئي قرية لفتا، واملجل�س القروي 

باعرتا�سات  الإ�رصائيلية  الأف�سلية”  ذات  ال�سكنية  املجمعات  تخطيط  “جلنة  اإىل  اإك�سا،  بيت 

.
55

تطالب باإلغاء املخطط، والمتناع عن امل�سي بهذا املخطط الذي يو�ّسع امل�ستعمرة

قال الناطق الع�سكري الأ�سبق با�سم اجلي�س الإ�رصائيلي اآيف بنياهو Avi Benayahu، يف مقال   •

له ب�سحيفة معاريف، اإن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي يعمل من خالل جي�سه على 

خدمة امل�سالح الإ�رصائيلية التي تتقاطع مع امل�سلحة امل�رصية، ويوا�سل بنجاح وقف عمليات 

 .
56

تهريب الأ�سلحة، وعرقلة اإن�ساء الأنفاق يف غزة

الكويت،  يف  ال�سباب  ل�سوؤون  والدولة  الإعالم  وزير  ال�سباح،  احلمود  �سلمان  ال�سيخ  زار   •

.
57

ووزيرة الثقافة يف اململكة الأردنية الها�سمية لنا مامكغ، امل�سجد الأق�سى املبارك

طرحها  فكرة  مالدينوف  نيكولي  الأو�سط  ال�رصق  اإىل  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املوفد  رف�س   •

ملوظفي اليهودية  تاريخ  عن  موؤمتر  لتنظيم  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء   رئي�س 

الأمم املتحدة. وقال مالدينوف، يف بيان له: “اإذا اأراد اأحد اإر�سال دعوات، فليوجهها اإىل باري�س 

و�سفراء الدول الأع�ساء يف اليون�سكو هناك”. واأ�ساف اأن “العاملني يف الأمم املتحدة يف القد�س 

.
ملمون جيداً بتاريخ املنطقة و�سعوبها ودياناتها”58

حذرت تقارير اأعدتها موؤ�س�سات دولية وحملية فل�سطينية ولبنانية يف بريوت من ارتفاع ن�سبة   •

التقارير  ولفتت  لبنان.  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وجتمعات  خميمات  داخل  والفقر  البطالة 

ت�سكلت  الفل�سطينيون  الالجئون  لها  يتعر�س  التي  العامة واملاأ�ساوية  الظروف  اأن  اإىل  النظر 



211

�أيار/ مايو 2016

ب�سبب ارتفاع ن�سبة البطالة وحالة الفقر املدقع خ�سو�ساً يف اأو�ساط ال�سباب وال�سابات. واأكد 

 %48 تتجاوز  الفل�سطينية  املخيمات  يف  البطالة  ن�سبة  اأن  التقرير،  يف  فل�سطينيون،  نا�سطون 

.
59

مقارنة بـ 8.2% يف لبنان

الإثنني، 2016/5/9

قال الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة نبيل اأبو ردينة، اإن القمة التي عقدت بني رئي�س ال�سلطة   •

الفل�سطينية حممود عبا�س والرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي مّت التفاق من خاللها على 

“التفاهمات  اأهمها:  اللقاء،  اأن عدة ق�سايا نوق�ست يف  اأبو ردينة  الق�سايا. واأ�ساف  كثري من 

توقيت  اأو  الفرن�سية،  باملبادرة  يتعلق  ما  �سواء  القادمة  املرحلة  يف  ال�سيا�سية  احلركة  حول 

الذهاب اإىل جمل�س الأمن لطرح م�رصوع قرار حول ال�ستيطان”. واأ�سار اأبو ردينة، اإىل اأن القمة 

تطرقت اإىل الأو�ساع يف قطاع غزة، و�رصورة العمل على وحدة ال�سف الفل�سطيني والعربي 

يف كافة املجالت دعماً للق�سية الفل�سطينية. ومن جهته، فقد تعهد ال�سي�سي تن�سيق اجلهود 

العربية لدعم الق�سية الفل�سطينية، خ�سو�ساً مع تويل م�رص رئا�سة جمل�س الأمن خالل اأيار/ 

.
مايو 2016، كما اأكد اهتمام بالده بـ“تفعيل امل�ساحلة الفل�سطينية برعاية م�رصية”60

نحو يبلغ  “اإ�رصائيل”  يف  ال�سكان  عدد  اأن  الإ�رصائيلية  املركزية  الإح�ساء  دائرة  ذكرت   • 

عدد  اأما  ال�سكان.  من   %74.8 ن�سبته  ما  اأي  يهودي،  ماليني   6.377 بينهم  ماليني،   8.522

بنحو الدائرة  فقدرته  واجلولن،  القد�س  �رصقي  �سكان  �سمنهم  ومن  العرب،   ال�سكان 

اأتباع  ت�سميهم  من  عدد  الدائرة  وقدرت  ال�سكان.  من   %20.8 ن�سبته  ما  اأي  مليون،   1.771

.
61

الديانات الأخرى وغري امل�سنفني دينياً بنحو 374 األفاً، اأي ما ن�سبته 4.4% من ال�سكان

منتدى  رئي�س  نداف،  جربائيل  للكاهن  ال�سابق  ال�سخ�سي  احلار�س  جوزين،  �سامر  ك�سف   •

وتزوير  اأموال  تبيي�س  بق�سايا  نداف  تورط  الإ�رصائيلي،  اجلي�س  يف  امل�سيحيني  جتنيد 

م�ستندات. وح�سل موقع عرب 48 على ت�سجيل �سوتي يقر فيه جوزين باأن نداف متورط 

مكتوبة  ومرا�سالت  وثائق  بحوزته  واأن  جن�سية،  ق�سايا  اإىل  بالإ�سافة  مالية،  بق�سايا 

بخ�سو�س ف�سائحه اجلن�سية، وعن عمله يف املنتدى قال اإنه “كله �رصقة ب�رصقة” من اأموال 

.
62

التربعات للمجندين

اأطلق القن�سل الأمريكي العام يف القد�س دونالد بلوم Donald Blome مبادرة اإن�سانية جديدة   •

لدعم قطاع غزة حتت عنوان “ت�سور غزة عام 2020”، بقيمة 50 مليون دولر اأمريكي، خالل 

الفل�سطينيني  واملزارعني  ال�سيا�سة  �سانعي  جمعت  التي  غزة”،  يف  “زرع  فعالية  ا�ست�سافته 

.
63

وال�سحفيني، لت�سليط ال�سوء على اإمكانات قطاع الزراعة يف غزة
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�سّوت  حيث  الإ�رصائيلية،  اجلامعات  مقاطعة  ت�سيلي  جامعات  يف  الطالب”  “احتاد  قرر   •

اإ�رصائيل” “�سوت  اإذاعة  ن�رصته  ملا  وفقاً  املقاطعة،  ل�سالح  اجلامعات  طالب  من   %56 

.
64

العربية

خال�سة   EuroPal Forum فورام  يوروبال  الفل�سطيني  الأوروبي  التوا�سل  منتدى  ن�رص   •

نوعه. من  الأول  يعد  وهو  الأوروبي،  بالحتاد  الإ�رصائيلي  اللوبي  عن  اأ�سدره   تقرير 

الأوروبية. املواقع  من  عدد  يف  التغلغل  من  اللوبي  هذا  متكن  كيفية  التقرير   ويو�سح 

وي�رصد الطريقة التي اتبعها اللوبي لل�سغط على ال�سلطات الأوروبية لدفعها اإىل عدم فر�س 

الفل�سطيني  ال�سعب  حلقوق  ال�رصيحة  انتهاكاتها  من  بالرغم  “اإ�رصائيل”  على  عقوبات  اأّي 

الداعمة  للهيئات  واملالية  التنظيمية  الرتباطات  عن  التقرير  ويك�سف  املجالت.  �ستى  يف 

لـ“اإ�رصائيل” يف اأوروبا بنظرياتها املتواجدة يف اأمريكا. كما يقدم روؤية �ساملة حول طرق عمل 

.
65

اللوبي الإ�رصائيلي وكيفية تاأثريه على �سانعي القرار

الثالثاء، 2016/5/10

ِقبل �ساَبني فل�سطينينَي بالقرب  اإ�رصائيليتان بجراح جراء طعنهما من  �سيبت م�ستوِطنتان 
ُ
اأ  •

من جبل املكرب يف مدينة القد�س املحتلة. وقال موقع 0404 العربي اإن الفل�سطينيني ان�سحبا من 

مكان تنفيذ العملية، واأن املنطقة �سهدت انت�ساراً مكثفاً لل�رصطة واجلي�س الإ�رصائيليني بحثاً 

 .
66

عنهما

اأ�سيب ثالثة جنود اإ�رصائيليني، بينهم �سابط، بعد انفجار عبوة قرب حاجز حزما الع�سكري   •

�سمال �رصقي القد�س. وقالت م�سادر عربية اإن امل�سابني هم خرباء متفجرات حاولوا تفكيك 

.
67

عبوة بدائية اإل اأنها انفجرت يف وجوههم

قال املتحدث با�سم وزارة الداخلية الفل�سطينية يف قطاع غزة اإياد البزم اإن ال�سلطات امل�رصية   •

البزم  لل�سفر عرب معرب رفح. وقال  التن�سيق”  بـ“ك�سوفات  اإلغاء ما يعرف  اأبلغتهم بقرارها 

اإنه �سيتم العتماد على ك�سوفات امل�سافرين ال�سادرة عن وزارة الداخلية الفل�سطينية فقط. 

املواطنني؛ وي�ساعد  ا�ستغالل حاجات  اإطار وقف  اإيجابية يف  اأن ذلك ميثل خطوة  اإىل  واأ�سار 

.
68

على ال�سماح ب�سفر اأكرب عدد ممكن من احلالت الإن�سانية امل�ستحقة لل�سفر

اأ�سدر منذ  اإن املجل�س  الفل�سطيني،  الت�رصيعي  النائب الأول لرئي�س املجل�س  اأحمد بحر،  قال   •

�سنة 2006 اأكرث من خم�سني قانوناً، منها ع�رصة على الأقل لها عالقة مبا�رصة بعمل ومهام 

.
69

وزارة الداخلية
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اأن  اأبو �سهال من �سعوبة الأو�ساع بقطاع غزة، ومن  حّذر وزير العمل الفل�سطيني ماأمون   •

الأو�سط  ال�رصق  منطقة  تدمري  اإىل  توؤدي  وقد  حلظة،  اأّي  يف  لالنفجار  قابلة  غزة  يف  “البيئة 
.
70

باأكملها”. واأكد وجود تعطيل مق�سود من “اإ�رصائيل” لعملية اإعادة الإعمار

تاأبني قتلى وزارة اخلارجية  نتنياهو، خالل حفل  بنيامني  الإ�رصائيلية  قال رئي�س احلكومة   •

حلماية  وال�ساباك  املو�ساد  جهازي  طريق  عن  اجلهود،  تبذل  احلكومة  اإن  املحتلة،  بالقد�س 

جميع م�ستخدمي وزارة اخلارجية واملمثلني الإ�رصائيليني يف العامل. واأ�سار اإىل حادثة ح�سار 

ال�سفارة الإ�رصائيلية يف القاهرة يف �سنة 2011، وذكر اأنهم قد ا�ستخدموا “يف ذلك امل�ساء كافة 

لفت  ولكنه  اإنقاذ”،  عملية  على  الدفاع  جي�س  باإقدام  التهديد  ومنها  لدينا،  املتوفرة  الو�سائل 

النظر اإىل اأن تدخل القوات امل�رصية، بـ“التن�سيق الدقيق مع غرفة العمليات هنا”، اأ�سهم باإنهاء 

.
71

احل�سار

اإىل اجلناح الع�سكري حلركة حما�س  وجهت حمكمة اإ�رصائيلية تهمة حماولة القتل والنتماء   •

ل�ساب فل�سطيني من قطاع غزة، دخل اإىل الأرا�سي املحتلة �سنة 1948، وفق جهاز ال�ساباك 

قدم   ،2016/4/6 يف  اعتقل  الذي  ال�ساب،  اإن  ال�ساباك  عن  �سادر  بيان  وقال  الإ�رصائيلي. 

للمحققني “معلومات كثرية عن ن�ساط حركة حما�س يف حفر الأنفاق ليت�سلل مقاتلو حما�س 

.
اإىل اإ�رصائيل”72

منا�رصة اأحمد  الطفل  باإدانة  املحتلة  القد�س  يف  الإ�رصائيلية  املركزية  املحكمة  ق�ست   • 

 ،2015 اأكتوبر  الأول/  ت�رصين  يف  م�ستوطننَْي  لقتل  طعن  عملية  تنفيذ  مبحاولة  عاماً(،   14(

.
73

وحيازة �سكني

طالب 26 مبعداً من مبعدي كني�سة املهد، يف تظاهرة اأمام مقر الأمم املتحدة غرب مدينة غزة   •

جانبهم،  اإىل  بالوقوف  مون  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  الأمنَي  لإبعادهم،   15 الـ  الذكرى  يف 

والنت�سار حلقوق الإن�سان، وال�سغط من اأجل اإعادتهم اإىل بيوتهم يف ظّل ا�ستمرار جرمية 

 Fourth Geneva الرابعة  جنيف  ولتفاقية  الإن�ساين  الدويل  للقانون  املخالفة  الإبعاد 

.
74Convention

حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  م�ست�سار  الروي�سي،  اأحمد  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  عينت   •

.
75

عبا�س ل�سوؤون القد�س، مديراً لأول مكتب متثيلي للمنظمة لدى فل�سطني

اخلارجية ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب   ،Didier Reynders ريندرز  ديدييه  و�سف   • 

البلجيكي، بعد جولة تفقدية ملنطقة ال�سجاعية �رصق مدينة غزة، عملية اإعادة اإعمار قطاع غزة 

النظر يف طبيعة الأو�ساع  بالبطيئة جداً، م�سدداً على �رصورة تفعيل حركة الإعمار واإعادة 

.
76

ال�سعبة للمواطنني يف القطاع مبا يكفل العمل على حت�سينها
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الأربعاء، 2016/5/11

اأع�ساء  كل  مع  للتعاون  منفتحة  “م�رص  اإن  �سكري  �سامح  امل�رصي  اخلارجية  وزير  قال   •

املجتمع الدويل مبا يف ذلك اإ�رصائيل من اأجل مواجهة الإرهاب”. ورف�س �سكري، يف ت�رصيح 

لل�سحفيني مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك، “ب�سدة”، الدعوات املتكررة التي حتث فيها الأمم 

األ  “اأرجو  وقال:  دائم،  ب�سكل  غزة  قطاع  مع  احلدودي  رفح  معرب  فتح  على  م�رص  املتحدة 

نن�سى اأن غزة ل تزال تخ�سع لالحتالل الإ�رصائيلي، وهو امل�سوؤول عن و�سول امل�ساعدات 

.
التجارية والإن�سانية اإىل الفل�سطينيني يف القطاع”77

قال مرا�سل ال�سوؤون الفل�سطينية مبوقع وال الإخباري اآيف ي�سخاروف اإن ال�رصطة الفل�سطينية   •

يزيدون من نفوذهم يف القرى والأحياء العربية يف �رصقي القد�س، وباتوا يعملون يف مناطق 

خا�سعة لل�سيطرة الأمنية الإ�رصائيلية، بت�رصيح وموافقة اإ�رصائيلية، واأ�سار اإىل اأنه وبالرغم 

الفل�سطينية يرتكز يف املجال اجلنائي وال�رصطي، فاإنهم يقومون  ال�رصطة  اأفراد  اأن عمل  من 

.
مبهام اأمنية ملالحقة عنا�رص ُتعّد معادية لـ“اإ�رصائيل”78

الإ�رصائيلية  الإجراءات  ملواجهة  خطة  لو�سع  فل�سطينية،  وزارية  جلنة  ت�سكيل  عن  الإعالن   •

بحق التجمعات البدوية، ودعم �سكانها. وت�سم اللجنة: هيئة مقاومة اجلدار، ووزارات احلكم 

واأريحا،  القد�س  املياه، وحمافظتي  املحلي، والزراعة، والرتبية والتعليم، وال�سحة، و�سلطة 

.
79

وممثلني عن التجمعات البدوية

اأ�سدرت وزارة الداخلية الفل�سطينية قراراً باإلغاء خم�سني جمعية مبحافظة رام اهلل، ملخالفتها   •

قانون اجلمعيات، ل �سيّما النقطة 2 من املادة 37، والتي تن�س على اأن “حتل اجلمعية اإذا مل 

اأعمالها الفعلية خالل العام الأول من تاريخ ت�سجيلها، ما مل يكن التوقف نا�سئاً عن  تبا�رص 

ظروف قاهرة خارجة عن اإرادة اجلمعية، اأو الهيئة، ويف هذه احلالة يلغى ت�سجيلها من قبل 

.
الوزارة بعد اإنذارها بذلك خطياً”80

قال اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، اإن ال�سفري ال�سوي�رصي لدى   •

ال�سلطة الفل�سطينية بول غارنييه Paul Garnier، اأبلغه بنيّة بالده عقد موؤمتر حول امل�ساحلة 

الفل�سطينية الداخلية. وك�سف هنية النقاب عن لقاء جمعه بال�سفري ال�سوي�رصي خالل زيارة 

.
الأخري لقطاع غزة يف 812016/5/10

اعتقلت قوات الحتالل طبيبني تتهمهما بامل�سوؤولية عن تفجري العبوات النا�سفة التي اأ�سابت   •

.
82

ثالثة جنود يف 2016/5/10، قرب بلدة حزما �سمال �رصقي القد�س

عن  اأعلن  الذي   ،Sean Mondschein موجني�سني  �سون  الإ�رصائيلي  اجلندي  والدة  طالبت   •

مقتله يف حرب 2014 يف غزة خالل معارك دارت يف ال�سجاعية دون العثور على جثته، مبعرفة 
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وال  موقع  نقلها  تلفزيونية  مقابلة  يف  وقالت،  الآن.  جثته  هي  واأين  بال�سبط،  له  حدث  ماذا 

.
العربي، اإن ابنها “كان داخل ناقلة جند مّت تفجريها ومل يظهر جلثته اأّي اأثر”83

قال نائب رئي�س احلركة الإ�سالمية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �سنة 1948 كمال اخلطيب   •

اإن رئي�س احلركة رائد �سالح “معزول يف زنزانة انفرادية داخل �سجن نفحة ال�سحراوي”، 

ومُينع التوا�سل معه. واأ�ساف اخلطيب اأن “كل ما فعلته اإ�رصائيل جتاه احلركة الإ�سالمية، 

قلناها  لكن  الأق�سى،  امل�سجد  عن  الدفاع  من  موقفنا  يف  علينا  لل�سغط  جاء  ال�سيخ،  واعتقال 

.
ونقولها: اإن الدفاع عن الأق�سى هو الهدف والغاية من وجودنا”84

الأونروا  وكالة  اإقدام  اإن  العم�سي  �سامي  فل�سطني  عمال  لنقابات  العام  الحتاد  رئي�س  قال   •

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  على  الت�سييق  �سيا�سة  يف  اإمعان  هو  مهند�ساً   120 ف�سل  على 

قطاع غزة، واإمعان يف زيادة ن�سبة البطالة. وقال العم�سي اإن القرار غري اإن�ساين، وخمالف 

.
85

لالأعراف الدولية وقوانني العمل يف فل�سطني

اأعرب رئي�س الوزراء الفرن�سي مانويل فال�س Manuel Valls عن اأ�سفه لتاأييد باري�س قراراً   •

�سياغات  اليون�سكو  قرار  يف  “هناك  فال�س  وقال  القد�س.  حول  اليون�سكو  منظمة  اأ�سدرته 

موؤ�سفة، يف غري حملها، تلحق �رصراً، وكان ينبغي من دون �سّك تفاديها”، موؤكداً اأن فرن�سا 

“مل ولن تنكر الوجود اليهودي يف القد�س ل اليوم ول غداً”، واأ�سار يف الوقت نف�سه اإىل مت�سك 
.
86

باري�س ب�سيا�ستها جتاه ال�رصاع الإ�رصائيلي الفل�سطيني

م�رصوعاً  الربيطانية   Human Appeal International اخلريية  الأعمال  هيئة  جمعية  بداأت   •

كبرياً يف قطاع غزة لتوفري الإنارة الآمنة للعائالت الفقرية واملنازل املحتاجة، وذلك بعد العديد 

.
87

من احلوادث واحلرائق التي اأدت اإىل وفيات يف اأو�ساط اأبناء قطاع غزة

اخلمي�س، 2016/5/12

موقع  عرب  اإليه  ُوجهت  اأ�سئلة  على  رّد  يف  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

اإ�رصائيل وطنه”. كما جتنب  اأن ي�سمي  “ميكن لكل يهودي  اإنه  التوا�سل الجتماعي تويرت، 

العودة  حّق  “اإ�رصائيل”  رف�س  حول  الأ�سخا�س  من  العديد  اأ�سئلة  على  الإجابة  نتنياهو 

.
88

لالجئني الفل�سطينيني

اأو  مفاو�سات،  اأّي  اأن  البط�س  خالد  فل�سطني  يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  يف  القيادي  اأكد   •

اأن فل�سطني  اأن تعطي الحتالل حقاً يف فل�سطني، م�سدداً على  اأو ت�سوية، ل ميكن  مبادرات، 

من نهرها اإىل بحرها ملك لأبناء ال�سعب الفل�سطيني ول ميكن اأن تقبل الق�سمة على دولتني اأو 

.
89

�سعبني
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القد�س  انتفا�سة  ال�سهيوين �سّعد خالل  اأن الحتالل  للدرا�سات  اأ�رصى فل�سطني  اأكد مركز   •

من ا�ستهداف الأطفال ب�سكل خا�س، لفتاً النظر اإىل توثيق األفي حالة اعتقال لأطفال دون 18 

.
عاماً، منذ بداية النتفا�سة يف ت�رصين الأول/ اأكتوبر 902015

قال نادي الأ�سري الفل�سطيني اإن اأعداد املعتقلني الإداريني هي الأكرب يف ال�سجون الإ�رصائيلية   •

منذ �سنة 2008. وذكر النادي، يف بيان له، اأن �سلطات الحتالل اعتقلت 647 فل�سطينياً حتت 

بند العتقال الإداري منذ ت�رصين الأول/  اأكتوبر 2015، لريتفع بذلك عدد املعتقلني اإدارياً اإىل 

.
91ً

750 اأ�سريا

بنيَّ تقرير �سادر عن املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا عن الالجئني الفل�سطينيني يف   •

العراق، اأنه يف اأعقاب الحتالل الأمريكي للعراق �سنة 2003، تعر�س الالجئون الفل�سطينيون 

وامليلي�سيات  املتعاقبة  العراقية  واحلكومات  الحتالل  قوات  قبل  من  منظمة  اجتثاث  لعملية 

التع�سفي،  والعتقال  والتهجري،  القتل،  الجتثاث  مظاهر  اأبرز  وكانت  لها،  التابعة  الطائفية 

والتعذيب، والأحكام اجلائرة مبوجب ملفات َحَوْت تهماً ملفقة. واأ�سفرت تلك النتهاكات اإىل 

تقلي�س عدد الفل�سطينيني املقيمني يف العراق خالل تلك الفرتة بن�سبة 90%، حيث مل يتبقَّ من 

جمموع الالجئني الفل�سطينيني الذي و�سل تعدادهم اإىل اأكرث من 40 األف اإبان الغزو، �سوى 

.
92

3,500 لجئ 

ق�ست حمكمة القاهرة لالأمور امل�ستعجلة بعابدين بعدم الخت�سا�س بنظر الدعوى الق�سائية   •

اأّي ع�سو  اإرهابية”، وحظر ن�ساطها والقب�س على  كـ“منظمة  باإدراج حركة حما�س  املطالبة 

.
93

ينتمي اإليها

من اأكرث  اأن  لدم�سق،  زيارته  خالل  كرينبول،  بيري  الأونروا  لوكالة  العام  املفو�س  اأعلن   • 

“قبل  كرينبول  وقال  احلرب.  ب�سبب  غادروها  �سورية  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  من   %20

احلرب اأقام 560 األف لجئ فل�سطيني يف �سورية، ونقدر اأن 110 اإىل 120 األفاً منهم غادروا 

اإىل  الباقني توجهوا  اأن  الأردن، وافرت�س  اإىل  األفاً  لبنان، و15  اإىل  األفاً   45 البالد”، منهم نحو 

.
94

بلدان اأخرى عرب تركيا

اأطلق حتالف اأ�سطول احلرية ا�سمي “اأمل” و“الزيتونة” على �سفينتني حتمالن مت�سامنات   •

احل�سار  لك�رص  حماولة  يف  غزة  قطاع  جتاه  اإبحارهما  مقرر  العامل،  من  خمتلفة  بلدان  من 

الإ�رصائيلي منت�سف �سهر اأيلول/ �سبتمرب 2016، على اأن ت�سال يف الأول من ت�رصين الأول/ 

.
95

اأكتوبر
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اجلمعة، 2016/5/13

اجلي�س  عمليات  غرفة  عن  النقاب  الإ�رصائيلية  معاريف  �سحيفة  ن�رصته  تقرير  ك�سف   •

الإ�رصائيلي باجلنوب، والتي �سكلها بعد احلرب على قطاع غزة يف �سيف 2014، حيث و�سف 

التقرير ما يجري فيها ب�رصاع العقول بني اجلي�س وحما�س. وبنيَّ التقرير اأن غرفة العمليات 

تتواجد مبقر قيادة املنطقة اجلنوبية باجلي�س بالنقب، واأن دورها يتمثل مبتابعة ما يدور يف 

.
96

القطاع وب�سكل خا�س حركة قيادات حما�س وكتائب الق�سام

اأغلقت ال�سلطات امل�رصية معرب رفح، بعد ت�سغيله ملدة يومني، لتبداأ ف�سول اأزمة كبرية لآلف   •

ال�سكان من اأ�سحاب احلاجة، خ�سو�ساً واأن املعرب يكون قد فتح منذ بداية 2016 خم�سة اأيام 

فقط، وهو ما دعا وكيل وزارة الداخلية يف غزة كامل اأبو ما�سي للطلب من امل�سوؤولني للبحث 

 ،” عن بديل، كونه بات “حمطة اإذلل”. وقال اأبو ما�سي اإن “فتح املعرب هذه املرة يعترب الأ�سواأ

ومل يخدم احلالت الإن�سانية التي حتدث عنها بع�س امل�سوؤولني يف اجلانب امل�رصي، واأكد اأن 

.
املعرب “فقَد وظيفته الأ�سا�سية يف خدمة املواطنني”97

“اإ�رصائيل”  عن  اخلتامية  مالحظاتها  املتحدة  لالأمم  التابعة  التعذيب  مكافحة  جلنة  اأ�سدرت   •

“اإ�رصائيل”،  عن  مالحظات  �سفحة   12 يف  وتناولت  دورية.  مراجعة  اإطار  يف  اأخرى،  ودول 

خالل  الأمن  قوات  قبل  من  املميتة،  القوة  ذلك  يف  مبا  للقوة،  املفرط  ا�ستخدامها  اإىل  م�سرية 

وانتقدت  الإ�رصائيليني.  �سّد  هجمات  وقوع  مزاعم  اأو  هجمات  على  رداً  وذلك  التظاهرات، 

ترف�س  اأنها  “اإ�رصائيل”  اأعلنت  املقابل،  يف  “اإ�رصائيل”.  يف  الإداري  العتقال  �سيا�سة  اللجنة 

اإن  نح�سون  عمانوئيل  الإ�رصائيلية  اخلارجية  وزارة  با�سم  الناطق  وقال  “كلياً”،  التقرير 

“اإ�رصائيل ل ت�ستخدم القوة غري ال�رصورية”. واأ�ساف: “اإننا نواجه موجة غري م�سبوقة من 
.
الإرهاب، ونرد وفق ما حتدده القوانني الإ�رصائيلية والدولية”98

قال رئي�س طاقم موظفي البيت الأبي�س دني�س ماكدونو Denis McDonough اإن الوليات   •

التي  الأكرب  هي  ع�سكرية  م�ساعدات  حزمة  ملنحها  “اإ�رصائيل”  مع  ات�سالت  جتري  املتحدة 

�ستتلقاها دولة من وا�سنطن. واأكد ماكدونو اأن اإدارة الرئي�س باراك اأوباما ملتزمة مبنع اإيران 

.
من امتالك ال�سالح النووي واحلفاظ على اأمن “اإ�رصائيل”99

ال�سبت، 2016/5/14

فل�سطينية  وطنية  ا�سرتاتيجية  اإىل  م�سعل  خالد  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س  دعا   •

م�سرتكة قائمة على الثوابت؛ التم�سك بالأر�س، وبالوحدة، واملقاومة، واأكد على حّق ال�سعب 

كلمة  يف  م�سعل،  و�سدد  وامل�سيحية.  الإ�سالمية  ومقد�ساته  اأر�سه  حترير  يف  الفل�سطيني 
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تلفزيونية خالل املوؤمتر الوطني للحفاظ على الثوابت بغزة، يف الذكرى الـ 68 للنكبة، اأن مقاومة 

.
100

الحتالل حّق م�رصوع وواجب وطني وديني، والطريق ال�سرتاتيجي لتحرير فل�سطني

قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س، يف كلمة متلفزة ملنا�سبة الذكرى الـ 68 للنكبة،   •

قيام  ورف�س  الوطني،  وجودنا  اإنكار  �ساأنه  من  ما  بكل  تقوم  احلالية  الحتالل  “حكومة  اإن 

وغطر�سة  ال�ستيطان  �سيا�سة  يف  وال�ستمرار  الدولتني،  حّل  وتدمري  ترابنا،  على  دولتنا 

املتحدة،  الأمم  اإىل  واإعادتها  ق�سيتنا،  تدويل  اإىل  �سن�سعى  “اأننا  على  عبا�س  و�سدد  القوة”. 

اآملني اأن يتمخ�س عن اإطالق عملية �سيا�سية حقيقية ت�ستند اإىل حّل الدولتني ومبادرة ال�سالم 

.
العربية”101

لالحتالل  ت�سمح  لن  الفل�سطينية  املقاومة  اإن  الزهار  حممود  حما�س  حركة  يف  القيادي  قال   •

ُفر�ست  اإن  لكن  اإ�رصائيل،  مع  حرباً  نريد  ل  “نحن  م�سيفاً:  غزة،  قطاع  يف  املعادلة  بتغيري 

علينا ف�سندافع عن اأنف�سنا”. وبنّي اأن هناك اأطرافاً دولية تريد جّر حما�س اإىل مربع العرتاف 

.
بـ“اإ�رصائيل” وحّل الدولتني، “وهذا اأمر لن نقبل به”102

دعا املوؤمتر الوطني للحفاظ على الثوابت يف دورته العا�رصة، اإىل �رصورة تبني ا�سرتاتيجية   •

الوطنية  ال�رصاكة  وحتقيق  املقاومة  حماية  اأ�سا�س  على  الوطنية  الوحدة  ت�ستعيد  وطنية 

احلقيقية. وتال تو�سيات املوؤمتر، الذي ُعقد بغزة بعنوان “النتفا�سة طريقنا”، القيادي يف 

اأر�سه، وقال:  ال�سعب ل ولن يتنازل عن  اأن  البط�س، موؤكداً  الإ�سالمي خالد  حركة اجلهاد 

التاريخي  وموروثنا  تاريخنا  يف  �ساذة  حالة  وهو  منه،  ول�سنا  منا  فلي�س  يتنازل  “ومن 
والأ�سيل”. و�سدد البط�س على اأن املقاومة بكافة اأ�سكالها حّق م�رصوع لل�سعب الفل�سطيني 

مهما كلفت من ت�سحيات، موؤكداً على حّق ال�سعب يف الدفاع عن اأر�سه ومقد�ساته وعقيدته 

.
103

بكل الو�سائل امل�رصوعة

قال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي فايز اأبو �سمالة، على �سفحته على الفي�سبوك، نقالً عما و�سفه   •

اأنفاق  حفر  يف  جنحنا  الأخرية  “الفرتة  يف  اإنه  الق�سام،  كتائب  يف  جداً”  ع�سكري  كبري  “قائد 
هجومية على عمق خم�سني مرتاً حتت الأر�س”، واأ�سار اإىل اأنهم قد عرثوا “يف مناطق معينة 

يف قطاع غزة على تربة طينية ت�سبه الفخار... لقد عو�سنا اهلل تعاىل بهذه الأنفاق عن نق�س 

.
الإ�سمنت”104

الفقراء يف حمافظة رفح جنوب قطاع غزة.  اإنارة ملئات منازل  الق�سام بحملة  �رصعت كتائب   •

واأطلقت الكتائب على احلملة ا�سم “نور الق�سام لل�سعب املقدام”، وُتركب فيها �سبكات اإنارة 

LED”، وملحقاتها لبيوت الفقراء يف ظّل النقطاع امل�ستمر للكهرباء عن قطاع  “لدات  بديلة 

.
105

غزة وت�سديد احل�سار
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اأكد وزير اخلارجية امل�رصي �سامح �سكري اأن العالقات امل�رصية مع حركة حما�س مل ت�سهد   •

واحلركة  القاهرة  بني  للتهدئة  م�ساع  وجود  عن  تردد  ما  �سحة  نافياً  اإيجابي،  تطور  اأّي 

.
106

بو�ساطة من ال�سعودية

الأحد، 2016/5/15

مارك  جان  الفرن�سية  اخلارجية  وزير  عبا�س  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  ا�ستقبل   •

اإنه جرى احلديث  اأبو ردينة  نبيل  الرئا�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اهلل، وقال  اأيرولت يف رام 

خالل اللقاء عن ال�ستعدادات الفرن�سية اجلارية لعقد “املوؤمتر الدويل لل�سالم”، واجلهود التي 

تبذلها فرن�سا لعقده، وذلك لإخراج العملية ال�سيا�سية من اجلمود الذي يعرتيها. واأ�ساف اأن 

الوزير الفرن�سي اأطلع الرئي�س عبا�س على نتائج لقائه مع رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني 

.
107

نتنياهو

قال رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو، خالل جل�سة للحكومة: “التقيت �سباح اليوم   •

اليون�سكو بدعم  مّت اعتماده يف  الذي  الفا�سح  القرار  اإن  له  الفرن�سي، وقلت  وزير اخلارجية 

فرن�سا الذي ل يعرتف بعالقة ال�سعب اليهودي بجبل الهيكل، التي متتد على اآلف ال�سنني، 

يلقي ظالله على عدالة املوؤمتر الذي حتاول فرن�سا عقده. فقال يل اإن هذا القرار نبع من �سوء 

لدفع  الوحيدة  الطريقة  اإن  له  قلت  تكراره.  عدم  على  �سخ�سياً  �سيعمل  اأنه  واأ�ساف  تفاهم 

�رصوط  دون  وبينهم  بيننا  املبا�رص  التفاو�س  هي  الفل�سطينيني  وبني  بيننا  احلقيقي  ال�سالم 

.
م�سبقة”108

اعتقلت ال�رصطة �ساباً من فل�سطينيي 1948 من منطقة املثلث ب�سبهات اأمنية. ون�سبت لل�ساب   •

�سبهة “التخطيط لتنفيذ عملية تفجريية داخل اخلط الأخ�رص”. وادعت ال�رصطة اأن “امل�ستبه 

به كان قد اعتقل قبل نحو ثالثة �سهور على نف�س اخللفية، واأفرج عنه لعدم وجود اأدلة كافية 

.
لإدانته، واعتقل بعد ورود بالغ باأنه يح�رص لتنفيذ عملية تفجريية يف البالد”109

يف الإ�رصائيلي  اجلي�س  قيادة  مقّر  يف  خطاباً  يعلون  مو�سيه  الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  األقى   • 

“اإ�رصائيل”، مطالباً قيادة اجلي�س ال�ستمرار باإدلء  اأبيب، انتقد فيه القيادة ال�سيا�سية يف  تل 

اآرائها، واإن جاءت خالفاً لآراء القيادة ال�سيا�سية. وعّد نتنياهو اأقوال يعلون حتدياً له. وفيما 

كان يعلون ما يزال يلقي كلمته، ن�رص ديوان رئا�سة احلكومة بياناً جاء فيه اإن “رئي�س الوزراء 

بنيامني نتنياهو مينح اإ�سناداً كامالً للجي�س الإ�رصائيلي، قادته وجنوده”. وا�ستدعى نتنياهو 

.
110

وزير الدفاع لالجتماع به، بهدف ال�ستي�ساح منه ب�ساأن اأقواله
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نقل موقع وال العربي عن الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون Bill Clinton قوله خالل   •

النتخابية  احلملة  اإطار  يف  الأمريكية،  جريزي  نيو  ولية  يف  ناخبني  اأمام  األقاها  حما�رصة 

ملنح  املزعومة  احلثيثة  جهوده  لو�سف  نف�سي”  “قتلت  عبارة  ا�ستخدامه  هيالري،  لزوجته 

الفل�سطينيني دولة، م�سيفاً: “لكنهم رف�سوا جميع املقرتحات التي ُعر�ست عليهم، فما الذي 

.
يريدونه؟”111

نفى ال�سفري الرنويجي لدى ال�سلطة الفل�سطينية اأن تكون الرنويج قد قررت قطع م�ساعداتها   •

اأبلغت  الرنويج  اإن  قال  قد  الإ�رصائيلية  اخلارجية  بل�سان  الناطق  وكان  للفل�سطينيني.  املالية 

“اإ�رصائيل” قرارها بوقف امل�ساعدات املالية التي تقدمها للفل�سطينيني، والتي ميكن اأن “ت�سل 
.
اإىل املخربني اأو اأبناء عائالتهم”112

الإثنني، 2016/5/16

ك�سف القيادي يف حركة حما�س �سالح الربدويل عن وجود خمطط يقف خلفه توفيق الطرياوي،   •

ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح، ورئي�س جهاز املخابرات ال�سابق، يهدد با�ستهداف قيادات 

حركته  اإن  الربدويل  وقال  وغريه.  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  مقدمتها  ويف  م�رصية 

“�ستقدم بالوثائق واملعلومات اعرتافات لأع�ساء خلية، حاولوا من خاللها توجيه تهديدات 
ا�ستهداف  املخطط يت�سمن تهديدات مبحاولة  اأن  القومي امل�رصي”، وبنيَّ  بالأمن  بامل�سا�س 

.
113

واغتيال ال�سي�سي وم�سوؤولني م�رصيني، واإحلاق التهمة بحما�س

الإ�رصائيلي  الأمني مع اجلانب  التن�سيق  اإن  اهلل  الفل�سطيني رامي احلمد  الوزراء  قال رئي�س   •

التحرير  قرار من منظمة  اأخرياً  “كان هناك  واأو�سح، يف موؤمتر �سحفي،  م�ستمر كما كان. 

�سيتم  اأنه  اأعتقد  لذلك.  الآليات  و�سع  بانتظار  ونحن  الأمني،  التن�سيق  بوقف  الفل�سطينية 

و�سع اآليات لذلك، لكن لغاية الآن الأمور كما كانت عليه”. وقال احلمد اهلل اإن الفرتة املا�سية 

اأجهزتنا الأمنية مع روؤ�ساء الأجهزة الأمنية الإ�رصائيلية.  “�ستة لقاءات بني روؤ�ساء  �سهدت 

.
طلبوا منهم وقف اقتحامات مناطق اأ... الإ�رصائيليون حتى الآن رف�سوا”114

املجل�س  يف  حما�س  حركة  عن  النائب  اعتقال  على  الإ�رصائيلي  الحتالل  �سلطات  اأقدمت   •

الت�رصيعي عبد اجلابر فقهاء، بعد اأن اعتدت عليه بال�رّصب املربح، يف اأعقاب اقتحام منزله يف 

.
115

رام اهلل

طعن �ساب فل�سطيني اإ�رصائيلياً، واأ�سابه بجروح طفيفة يف �سارع الأنبياء القريب من البلدة   •

.
116

القدمية يف القد�س املحتلة، قبل اأن تعتقله ال�رصطة الإ�رصائيلية
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قال اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني اإن عدد الفل�سطينيني ت�ساعف ما يقرب من ت�سع   •

العامل  يف  الفل�سطينيني  عدد  “قدَّر  اأنه  له،  بيان  يف  اجلهاز،  واأو�سح   .1948 �سنة  منذ  مرات 

العامل  يف  الفل�سطينيني  عدد  اأن  يعني  وهذا  ن�سمة،  مليون   12.4 بحوايل   2015 عام  نهاية 

1.4 مليون ن�سمة،  الفل�سطينيني  1948، حني كان عدد  اأحداث نكبة  8.9 مرات منذ  ت�ساعف 

املقيمني حالياً  الفل�سطينيني  1,300 قرية ومدينة فل�سطينية”، وفيما يتعلق بعدد  يقيمون يف 

نحو  2015 �سنة  نهاية  يف  بلغ  قد  عددهم  اأن  اإىل  ت�سري  البيانات  فاإن  التاريخية  فل�سطني   يف 

.
117

6.2 ماليني ن�سمة

دعوا  اليهود  احلاخامات  ع�رصات  اأن  امل�ستوطنني،  من  املقربة  ال�سابعة  العربية  القناة  ذكرت   •

خمرب  “كل  اأن  الدعوة  يف  وجاء  لهم.  اجتماع  ختام  يف  ح�ساب”،  “بدون  الفل�سطينيني  لقتل 

عربي خرج من بيته بنية امل�ّس باليهود يفقد حقه يف الوجود، ويجب اإطالق النار عليه دون 

.
ح�سابات زائدة”118

قال فهمي بولنت يلدرمي Fehmi Bülent Yıldırım، رئي�س هيئة الإغاثة الإن�سانية وحقوق   •

 Human Rights and Freedoms and Humanitarian )الإن�سان واحلريات )اآي اأت�س اأت�س

)Relief Foundation )IHH، اإن الدخل القومي يف قطاع غزة انخف�س اإىل الن�سف، مع ارتفاع 

معدلت البطالة اإىل 50%، والفقر اإىل 80% جراء احل�سار الإ�رصائيلي. ولفت النظر اإىل اأن اأكرث 

القطاع يت�سكل  اأقاربهم، وثلث  األف �سخ�س ل يوجد لديهم منازل، ويقيمون لدى   100 من 

من النازحني. واأ�ساف اأن “44% من ال�سكان يفتقرون لالأمن الغذائي، فيما يعتمد 80% على 

.
امل�ساعدات الإن�سانية التي تر�سل اإليهم من خارج القطاع”119

اهلل  عبد  الأردين  الوزراء  رئي�س  اإىل  بعثتها  ر�سالة  يف  ووت�س،  رايت�س  هيومن  منظمة  قالت   •

يف  الراغبني  الفل�سطينيني  على  املفرو�سة  ال�سفر  اإجراءات  تخفيف  عّمان  على  اإن  الن�سور، 

ال�سفر من غزة اإىل دول اأخرى، حيث طراأت يف الآونة الأخرية على ما يبدو اإجراءات م�سددة 

غزة.  �سباب  عن  باخلارج  وتعليمية  مهنية  فر�س  حجب  اإىل  اأدت  الرتانزيت،  م�سافري  على 

طريق  عن  غزة  �سكان  عبور  تي�سري  اإىل  الأردنية  ال�سلطات  ووت�س  رايت�س  هيومن  ودعت 

.
120

الأرا�سي الأردنية

افتتح يف العا�سمة العراقية بغداد مهرجان فل�سطني الدويل للفن املعا�رص، الذي يقيمه مركز   •

روا�سي فل�سطني حتت �سعار “من اأجل القد�س”، والذي يقام بالتزامن يف ثماين دول عربية 

اإ�سافة اإىل الهند، وهي: لبنان، والأردن، وفل�سطني، و�سورية، وم�رص، واملغرب، واجلزائر، 

الثقافة  الت�سكيلي بوزارة  الفن  واأقامت مديرية  للقد�س وفل�سطني.  وتون�س، ت�سامناً ودعماً 
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العراقية معر�ساً كبرياً للفن الت�سكيلي، �سارك به 24 فناناً وفنانة عراقية بلوحاتهم، تعبرياً 

.
121

عن ت�سامنهم ودفاعهم عن القد�س

قرر وزراء ال�سباب والريا�سة العرب تخ�سي�س 100 األف دولر لالأن�سطة الريا�سية لل�سباب   •

.
122

الفل�سطيني، على اأن تقام خالل 2016 يف مدينة رام اهلل مب�ساركة وفود �سبابية عربية

قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإن جون كريي لن يكون باإمكانه احل�سور اإذا عقد اجتماع   •

“ال�سالم”  مباحثات  اإطالق  لإعادة   Paris Peace Conference لـ“ال�سالم”  الدويل  باري�س 

جون  الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأو�سح   ،2016/5/30 يف  الإ�رصائيلية  الفل�سطينية 

كريبي اأن وا�سنطن “تبحث حالياً مع الفرن�سيني تاريخاً بديالً ينا�سب اأكرث وزير اخلارجية” 

.
123

الأمريكي

الثالثاء، 2016/5/17

اأ�سيوط،  حمافظة  يف  األقاه  خطاب  يف  ر�سالة،  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�س  وّجه   •

للفل�سطينيني والإ�رصائيليني ب�رصورة التو�سل اإىل حّل حقيقي للق�سية الفل�سطينية، م�سرياً 

اإنه  ال�سي�سي  وقال  “ال�سالم”.  لتحقيق  ال�ساعية  املبادرات  كل  لدعم  م�ستعدة  م�رص  اأن  اإىل 

�سيتحقق “�سالم” اأكرث دفئاً اإذا مّت حّل الق�سية الفل�سطينية، و�ستكتب �سفحة اأخرى جديدة 

تاأكيده  مكرراً  و“اإ�رصائيل”،  م�رص  بني  ال�سالم”  “معاهدة  يف  اإجنازه  مّت  عما  اأهمية  تقل  ل 

القيادة  ت�سمح  اأن  “اأرجو  ال�سي�سي:  وقال  املمكنة.  ال�سمانات  كل  لتقدمي  م�رص  ا�ستعداد 

الإ�رصائيلية اأن يذاع هذا اخلطاب يف اإ�رصائيل مرة واثنتني. هناك فر�سة حقيقية لل�سالم رغم 

وجتنب ال�سف  بتوحيد  الفل�سطينيني  ال�سي�سي  طالب  كما  ظروف”.  من  املنطقة  به  متر   ما 

.
124

اخلالفات

الناطق  وقال  الفل�سطينية،  امل�ساحلة  لتحقيق  امل�رصية  بالت�رصيحات  حما�س  حركة  رحبت   •

با�سم احلركة �سامي اأبو زهري، اإن احلركة توؤكد جاهزيتها للتعاطي مع كل اجلهود لإجناز 

.
125

امل�ساحلة وا�ستعادة الوحدة الوطنية

مع  للعمل  ا�ستعداد  على  “اإ�رصائيل”  اإن  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  قال   •

الفل�سطينيني. ورحب نتنياهو  “اتفاقية �سالم” مع  التقدم نحو حتقيق  اأجل  دول عربية من 

بت�رصيحات الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي بخ�سو�س عملية “الت�سوية ال�سلمية” مع 

الفل�سطينيني. وقال نتنياهو: “اأقّدر ما يقوم به الرئي�س ال�سي�سي، واأت�سجع من روح القيادة 

التي يبديها”. كما رحب رئي�س املع�سكر ال�سهيوين اإ�سحق هرت�سوغ بدعوة ال�سي�سي، قائالً 

واإل  جدية؛  ب�سورة  فح�سها  واجبنا  من  تاريخية.  عملية  “اإمكانية  وُيظهر  مهم  اإعالن  اإنه 
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�سنجد اأنف�سنا نفعل ذلك بعد اجلنازة املقبلة. من املهم ال�ستماع اإىل الرئي�س امل�رصي، والنظر 

.
بجدية وم�سوؤولية اإىل هذه الفر�سة”126

قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س اإن اجلانب الفل�سطيني “ي�ستطيع اجللو�س اإىل   •

الإ�رصائيلية  احلكومة  داعياً  واإ�رصائيل”،  فل�سطني  حدود  )ر�سم(  لتحديد  املفاو�سات  طاولة 

للقبول بحل الدولتني للم�سي بعملية الت�سوية ال�سلمية. وقال عبا�س، خالل ا�ستقباله وفداً من 

حزب مريت�س الإ�رصائيلي: “نحن —الفل�سطينيني— ب�رص، نريد حياة طبيعية كباقي �سعوب 

ومكافحة  الأمن  يف  نتعاون  اأن  علينا  لذلك  الأمن،  تريدون  —الإ�رصائيليني—  واأنتم  العامل، 

.
الإرهاب واإزالة التحري�س”127

قال اإ�سماعيل هنية، نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س، اإن 13 حكماً بالإعدام بحق   •

وجهاء  مع  لقائه  خالل  هنية،  واأ�ساف  غزة.  حماكم  يف  للتنفيذ  جاهزة  قتل،  بجرائم  مدانني 

.
ورجال اإ�سالح يف غزة، “لن ن�سمح بفقدان الأمن يف القطاع”128

جتمع  ورئي�س  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  القيادي  الإطار  ع�سو  الوادية،  يا�رص  اأعلن   •

ال�سخ�سيات امل�ستقلة، عن بدء ت�سكيل لوبي فل�سطيني �ساغط يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

الوطنية،  وق�سيته  الفل�سطيني  ال�سعب  على  ومتوا�سل  كبري  ظلم  “يوجد  قائالً:  واأ�ساف 

.
ولالأ�سف نحن من�سغلون عن هذا الأمر متاماً”129

عقده  املقرر  من  كان  الذي  الدويل،  املوؤمتر  تاأجيل  هولند  فران�سوا  الفرن�سي  الرئي�س  اأعلن   •

الفل�سطينية  الإ�رصائيلية  ال�سلمية  الت�سوية  عملية  اإحياء  ملحاولة  مايو  اأيار/   30 يف  باري�س  يف 

هولند  و�سجب  كريي.  جون  الأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ساركة  لتعذر  ال�سيف،  اإىل 

اإعادة اأجل  من  �سيعمل  واإنه  “موؤ�سف”،  اإنه  وقال  القد�س،  حول  اليون�سكو  منظمة   قرار 

.
130

�سياغته

ا�ست�سهد �ستة لجئني فل�سطينيني جراء ا�ستهداف جي�س النظام ال�سوري �سيارة مدنية كانت   •

تقلهم، خالل مرورهم عرب املنفذ املتبقي الذي يربط بني خميم خان ال�سيح ومركز العا�سمة 

.
131

دم�سق

الأربعاء، 2016/5/18

وافق رئي�س حزب “اإ�رصائيل بيتنا” اأفيجدور ليربمان على عر�س رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي   •

.
132

بنيامني نتنياهو بالن�سمام اإىل احلكومة وتويل من�سب وزير الدفاع

الت�رصيعي  املجل�س  اأن  بحر  اأحمد  الفل�سطيني  الت�رصيعي  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  اأفاد   •

“بحق  ال�سادرة  الإعدام  اأحكام  تطبيق  يف  لالإ�رصاع  املعنيني،  كل  مع  الت�ساور  بعد  �سيعمل، 
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وقت  اأق�رص  “يف  الإعدام  اأحكام  تنفيذ  ببحث  املغدورين  اأهايل  بحر  ووعد  القتلة”.  املجرمني 

.
ممكن واأقرب فر�سة”133

رحبت حركة فتح، على ل�سان املتحدث با�سمها اأ�سامة القوا�سمي، بخطاب الرئي�س امل�رصي   •

عبد الفتاح ال�سي�سي، وقالت اإن ما قاله يعرّب عن حر�س م�رص الأكيد والثابت على م�سلحة 

ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته وحقوقه الوطنية، وعلى ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة والعامل 

.
134

باأ�رصه

اأبو حا�سية بالقتل املتعّمد للجندي  اأبيب نور الدين  دانت املحكمة املركزية الإ�رصائيلية يف تل   •

الإ�رصائيلي اأملوج �سيلوين Almog Shiloni، يف عملية طعن قرب حمطة للقطار يف تل اأبيب، يف 

.
ت�رصين الثاين/ نوفمرب 1352014

اأجل  من  هوادة  بال  �سينا�سل  حزبه  اأن  هرت�سوغ  اإ�سحق  ال�سهيوين  املع�سكر  رئي�س  اأكد   •

اإ�سقاط “حكومة اجلنون” الآخذة بالتبلور، يف اإ�سارة اإىل حتالف نتنياهو - ليربمان اجلديد. 

وحَمل هرت�سوغ، يف موؤمتر �سحفي، ب�سدة على النائب عن حزب العمل �سيلي يحيموفيت�س 

Shelly Yachimovich، فقال اإنها تتحمل امل�سوؤولية عن عرقلة ان�سمام املع�سكر ال�سهيوين 

.
136

اإىل احلكومة، وبالتايل عن تويل ليربمان حقيبة الدفاع

لرئي�س  خطاباً  اأر�سلت   ،
137Almagor املاغور  منظمة  اإن  ال�سابعة؛  العربية  القناة  قالت   •

الوزراء بنيامني نتنياهو، اأعربت فيه عن قلقها من ان�سمام املع�سكر ال�سهيوين اإىل الئتالف 

احلكومي. وادعت اأن الت�رصيحات ال�سادرة عن رئي�س املع�سكر ال�سهيوين اإ�سحق هرت�سوغ 

.
138

تعني اإطالق �رصاح املزيد من الأ�رصى الفل�سطينيني

التي  “النكبات”  اإن  �سربي،  عكرمة  ال�سيخ  القد�س  يف  العليا  الإ�سالمية  الهيئة  رئي�س  قال   •

املحتلة  القد�س  مدينة  يف  وخ�سو�ساً  تواجده،  اأماكن  كافة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  يعي�سها 

“متعددة ومت�سل�سلة ومت�سلة مع بع�سها البع�س، ومل تتوقف”، وا�سفاً اتفاقية اأو�سلو باأنها 
.
“اإحدى نكبات الفل�سطينيني”139

اأعلن بنك فل�سطني عن اإطالق خدمات مالية وا�ست�سارية وا�ستثمارية للفل�سطينيني املغرتبني   •

يف منطقة اخلليج العربي، وذلك خالل افتتاح وتد�سني اأول مكتب متثيلي له خارج فل�سطني يف 

.
140

اإمارة دبي، ليتخذ من مركز دبي املايل العاملي مقراً له

ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�س  مببادرة  ترحيبها  عن  العربية  الدول  جامعة  اأعلنت   •

.
141

لتحقيق “ال�سالم” بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رصائيلي

مدينة  يف   ،”2 “توا�سل  والت�سال  لالإعالم  الدويل  فل�سطني  منتدى  موؤمتر  فعاليات  انطلقت   •

مئات  مب�ساركة  وحتديات”،  فر�س  الإعالم..  يف  “فل�سطني  عنوان  حتت  الرتكية،  اإ�سطنبول 
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الإعالميني. وقال الأمني العام للمنتدى ه�سام قا�سم اإن العامل يعي�س حتولت كبرية يف جمال 

اإن تلك املتغريات فر�ست فر�ساً  اأعمال املوؤمتر،  الإعالم والت�سال. واأ�ساف، خالل افتتاح 

�سبل  بحث  ال�رصوري  من  جعل  الذي  الأمر  الفل�سطينية،  الإعالم  و�سائل  على  وحتديات 

.
142

حتقيق اأكرب فائدة ممكنة من ذلك

الأمريكي  اخلارجية  وزير  اإن  تونر،  مارك  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  الناطق  قال   •

“اأهمية دور  اأكد، خالل لقائه الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي يف القاهرة،  جون كريي 

م�رص ك�رصيك اإقليمي والتزام الوليات املتحدة م�ساعدتها يف جمال مكافحة الإرهاب والنمو 

“تقديره  عن  اأعرب  كما  الإقليمي”.  والأمن  الدميوقراطية  املوؤ�س�سات  وتعزيز  القت�سادي، 

.
لبيان ال�سي�سي الأخري الداعم لدفع عملية ال�سالم بني العرب واإ�رصائيل”143

جاء يف ن�ّس ر�سالة وجهها الربملان البلجيكي للجنة جائزة نوبل Nobel Prize لل�سالم: “نحن   •

اأع�ساء الربملان البلجيكي، من خمتلف األوان الطيف ال�سيا�سي يف جمل�سي النواب وال�سيوخ، 

.
نعلن تر�سيح مروان الربغوثي لنيل جائزة نوبل لل�سالم”144

 International Committee for Breaking الدولية لك�رص احل�سار عن غزة  اللجنة  اأعلنت   •

)the Siege of Gaza )ICBSG عن اإطالق “احلملة العاملية لن�رصة القوارب الن�سائية املتجهة 

مهمة  انتهاء  وحتى   ،2016 مايو  اأيار/  �سهر  من  الأخري  الأ�سبوع  من  ابتداًء  وذلك  لغزة”، 

.
145

القوارب الن�سائية بنجاح

مع  ت�سوية  اتفاق  اإىل  التو�سل  من  اقرتبت  م�رص  اأن   Bloomberg بلومبريغ  وكالة  ذكرت   •

“اإ�رصائيل” �ستدفع مبوجبه القاهرة لتل اأبيب مبلغاً قدره 865 مليون دولر اأمريكي على مدار 
العري�س - ع�سقالن  اأنابيب  بالغاز عرب خّط  “اإ�رصائيل”  مّد  14 �سهراً، كتعوي�س على وقف 

منذ �سباط/ فرباير 2011. وذكرت الوكالة اأن قيمة الغرامة الدولية �ستنخف�س من 1.73 مليار 

.
146

دولر اإىل الن�سف

اخلمي�س، 2016/5/19

مّت التوافق بني ممثلي حزب الليكود و“اإ�رصائيل بيتنا”، بح�سور اأفيجدور ليربمان وياريف   •

الأخري  بان�سمام  اخلا�سة  ال�رصوط  غالبية  على  نتنياهو،  عن  ممثالً   Yariv Levin ليفني 

حلكومة نتنياهو، ومنها دعم م�رصوع قانون “اإعدام الأ�رصى” الفل�سطينيني املتهمني بعمليات 

.
147

قتل اإ�رصائيليني

املتطرف  برئا�سة  بيتنا”  “اإ�رصائيل  حزب  ان�سمام  اإن  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  قالت   •

اأفيجدور ليربمان اإىل حكومة بنيامني نتنياهو “تاأكيد جديد على غياب �رصيك ال�سالم احلقيقي 

.
يف اإ�رصائيل، وعلى �سحة التوجه الفل�سطيني لتدويل الق�سية الفل�سطينية”148
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ذكر ال�سفري الفل�سطيني يف �سورية اأنور عبد الهادي اأن خميم الريموك ما يزال حتت �سيطرة   •

عنا�رص تنظيم داع�س، واأن ال�ستباكات امل�سلحة م�ستمرة، واأن التعذيب والقتل م�ستمر بحق 

اأن ق�سماً ب�سيطاً يف خميم الريموك تتح�سن به  اإىل  ما تبقى من �ساكنيه. واأ�سار عبد الهادي 

.
149

عنا�رص جبهة الن�رصة، ويوجد ا�ستباكات يومية بينهم وبني عنا�رص داع�س

لي�ست  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  زعبي  حنني  الإ�رصائيلي  الكني�ست  يف  العربي  الع�سو  ذكرت   •

ُمقادة  “ال�سلطة  اأن  زعبي  واأ�سافت  الفل�سطيني.  ال�سعب  تقود  ول  الن�سال  من  جزءاً 

اإىل  م�سرية  الفل�سطيني”،  ال�سعب  ن�سال  اأمام  عائقاً  واأ�سبحت  واحد،  �سخ�س  قبل  من 

ببقاء تطمح  والتي  تغيريه  اإ�رصائيل  تريد  ل  الذي  القائم،  الو�سع  من  “ال�سلطة   ا�ستفادة 

.
ال�سلطة”150

قالت حركة حما�س اإن ما توفر لدى احلركة من معلومات من خالل الأجهزة الأمنية يف غزة   •

الفو�سى يف قطاع غزة، والتهديد بامل�سا�س بالأمن يف  اإثارة  اإىل وجود خلية ت�ستهدف  ي�سري 

بع�س ال�ساحات العربية، وقد جرى اإطالع بع�س الف�سائل الفل�سطينية على فحوى وم�سمون 

يف  ورد  ما  م�سمون  على  �سحفي،  ت�رصيح  يف  احلركة،  واأكدت  وخطورتها.  املعلومات  هذه 

.
ت�رصيح �سالح الربدويل يف 1512016/5/16

م�سائل  يف  اأخالقية  بو�سلة  فقدان  “يوجد  اإنه  يعلون  مو�سيه  الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  قال   •

ال�سري  فهي  ذهبية،  ن�سيحة  اإعطاء  علّي  تعني  ولو  لدي.  تلقائياً  مفهومة  وهي  اأ�سا�سية، 

اإىل  يعلون  واأ�سار  الريح.  اجتاه  على  تدل  التي  دوارة”،  وفق  ولي�س  بو�سلة،  مبوجب 

عليه، والهجوم  جولن،  يائري  اجلرنال  الإ�رصائيلي  اجلي�س  اأركان  رئي�س  نائب   اأقوال 

الذين  اأولئك  من  اأفاجاأ  مل  اإنني  القول  ميكنني  “ل  اإنه  وقال  اأي�ساً،  نتنياهو  جانب  من 

.
يتهجمون وب�سوت مرتفع على القيم الأ�سا�سية”152

ال�رصق  يف  لل�سالم”  الدويل  “املوؤمتر  اإن  اأيرولت  مارك  جان  الفرن�سية  اخلارجية  وزير  قال   •

الأو�سط بني الفل�سطينيني والإ�رصائيليني، الذي كان مقرراً اأواخر اأيار/ مايو 2016 يف باري�س، 

اأيرولت  وقال  امل�ساركة”.  من  اجلميع  “يتمكن  لكي  يونيو  حزيران/  من  الثالث  يف  �سيعقد 

“نحن يف اأزمة تثري قلقاً بالغاً. فالو�سع على الأر�س ي�سهد تدهوراً ب�سكل يومي”. وبدوره 
قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي: “�ساأعمل مع الفرن�سيني، و�ساأعمل مع امل�رصيني، 

اإىل  التو�سل  باإمكاننا  اإذا ما كان  العربي بنية ح�سنة، يف حماولة لأرى  و�ساأعمل مع املجتمع 

.
153

طريقة مل�ساعدة الطرفني على روؤية �سبيل للعودة” للمفاو�سات

على يزيد  ما  م�سادرة  اأو  بهدم  قامت  الإ�رصائيلية  ال�سلطات  اإن  املتحدة  الأمم  قالت   • 

600 مبنى يف ال�سفة الغربية منذ بداية �سنة 2016، وهو يتجاوز بكثري اإجمايل عمليات الهدم 
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900 �سخ�س من  اأنه ب�سبب هذه العمليات ُهّجر  اإىل  2015 برمتها، م�سرية  وامل�سادرة ل�سنة 

منازلهم، وت�رصرت م�سادر ك�سب الرزق لـ 2,500 �سخ�س اآخر. ودان من�سق الأمم املتحدة 

قيام  بايرب  روبرت  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإمنائية  والأن�سطة  الإن�سانية  للم�ساعدات 

يف  املانحة  اجلهات  من  املمولة  الإن�سانية  امل�ساعدات  وم�سادرة  بهدم  الإ�رصائيلية  ال�سلطات 

.
154

جتمع جبل البابا الفل�سطيني

الذي ناق�س على  الثاين،  الدويل لالإعالم والت�سال فعاليات موؤمتره  اختتم منتدى فل�سطني   •

مدار يومني الفر�س والتحديات التي تواجه الق�سية الفل�سطينية يف املجال الإعالمي. وبحث 

امل�ساركون يف املوؤمتر، والذين فاق عددهم 620 اإعالمياً ميثلون 52 دولة، الفر�س والتحديات 

التي تواجه الق�سية الفل�سطينية، يف ظّل التغرّي الكبري والتحولت التي ي�سهدها عامل الإعالم، 

اإىل مناق�سة �سبل مواجهة الأ�ساطري  اإ�سافة  اإعالمياً،  الفل�سطينية  النهو�س بالق�سية  وكيفية 

.
155

والروايات الإ�رصائيلية

اأفرجت �سلطات الحتالل الإ�رصائيلي عن الأ�سري ال�سحفي حممد القيق، الذي خا�س اإ�رصاباً   •

.
عن الطعام ملدة 94 يوماً وانتهى باتفاق يق�سي بالإفراج عنه يف 1562016/5/19

اجلمعة، 2016/5/20

قال القيادي يف حركة حما�س فتحي حّماد، خالل م�ساركته يف م�سرية دعت لها حما�س اإحياء   •

ل�سنا  له  “نقول  لليربمان،  القد�س، يف ر�سالة وجهها  للنكبة ودعماً لنتفا�سة   68 الـ  للذكرى 

.
دعاة للحرب، ولكن اإذا ُفر�ست علينا فنحن لها، واحلرب باحلرب”157

الأمانة  الهادي،  عبد  فدى  املتحدة  الأمم  يف  الفل�سطينية  البعثة  يف  بالأعمال  القائمة  حّملت   •

العامة لالأمم املتحدة ب�سكل مبا�رص، م�سوؤولية اإقامة معر�س لل�سور ل�رصقي القد�س، يف قاعة 

داخل مقر الأمم املتحدة، ت�سفها باأنها “عا�سمة اإ�رصائيل الروحية واملادية”، بعدما ح�سلت 

املعر�س من و�سف  اإن ما يت�سمنه  املتحدة على ذلك. وقالت  الأمم  “اإ�رصائيل” على موافقة 
للقد�س باأنها عا�سمة “اإ�رصائيل” “يتعار�س مع املوقف املعلن من الأمني العام، ووثائق الأمم 

.
املتحدة وقراراتها”158

الأ�سري  عائلة  له  دعت  الذي  الإرادة”  “انت�سار  مهرجان  يف  الفل�سطينيني  من  املئات  �سارك   •

املحرر حممد القيق يف دورا باخلليل جنوب ال�سفة املحتلة. وقال خالد م�سعل، رئي�س املكتب 

للمقاومة،  ل  ُي�سجَّ النت�سار  “هذا  اإن  الهاتف،  له عرب  ال�سيا�سي حلركة حما�س، خالل كلمة 

وللحركة الفل�سطينية الأ�سرية، ولكل الأحرار يف العامل”. واأكد م�سعل اأن حركته �ستكون وفية 

.
159

لأ�رصاها واأ�رصى ال�سعب الفل�سطيني، واأنها �ستبيِّ�س ال�سجون يف القريب العاجل
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قررت ال�سلطات الإ�رصائيلية ا�ستئناف اإدخال الإ�سمنت اإىل قطاع غزة، بعد توقف ا�ستمر اأكرث   •

.
160

من �سهر

قدم وزير الدفاع الإ�رصائيلي مو�سيه يعلون ا�ستقالته من من�سبه الوزاري، ومن ع�سويته يف   •

الكني�ست. وكتب يعلون على �سفحته على الفي�سبوك: “اأبلغت رئي�س احلكومة هذا ال�سباح 

احلكومة  من  ا�ستقالتي  اأقدم  به،  الثقة  انعدام  وجراء  الأخرية،  التطورات  يف  �سلوكه  اإثر  اأنه 

اإن عنا�رص خطرية ومتطرفة، باتت  ال�سيا�سية”. وقال  والكني�ست واأخرج لفرتة من احلياة 

انتقادات  رّد فيه على  بياناً  نتنياهو  واأ�سدر  اإ�رصائيل”.  الليكود و“دولة  ت�سيطر على حزب 

واأو�سح:  رف�س.  لكنه  يعلون،  على  الأرفع  الديبلوما�سي  املن�سب  عر�س  اإنه  وقال  يعلون، 

لتو�سيع  احلاجة  نتيجة  بل  بيننا،  ثقة  اأزمة  نتيجة  يكن  مل  الوزارية  احلقائب  يف  “التغيري 
احلكومة حتى نحقق ال�ستقرار لإ�رصائيل يف ظّل التحديات الكبرية التي تواجهها”. واأ�ساف: 

“اأعتقد اأنه لو مل ُيطلب منه مغادرة وزارة الدفاع والنتقال اإىل اخلارجية ملا تطور ما ي�سفه 
.
باأنه اأزمة ثقة بيننا، وملا ا�ستقال”161

اأفيجدور ليربمان  “اإ�رصائيل بيتنا”  “�سوت اإ�رصائيل” العربية عن رئي�س حزب  اإذاعة  نقلت   •

ال�سلطة  قيادات  على  والت�سييق  غزة،  قطاع  يف  حما�س  حركة  حكم  على  بالق�ساء  تعهده 

الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، اإذا توىل حقيبة الدفاع يف حكومة نتنياهو. وذكرت الإذاعة اأن 

ليربمان طلب من اإ�سماعيل هنية، ويحيى ال�سنوار، ومروان عي�سى، البحث عن قبور لهم اإذا 

توىل وزارة الدفاع. وقالت الإذاعة العربية اإن ليربمان تعهد بتغيري طريقة التعاطي مع حما�س 

التجمعات  �سوب  �سواريخ  اإطالق  عملية  اأّي  على  الرد  واأن  جذرية،  بطريقة  غزة  قطاع  يف 

.
162ً

ال�سكنية الإ�رصائيلية �سيكون خمتلفا

ان�سم احلاخام اليميني املتطرف يهودا جليك للكني�ست الإ�رصائيلي بديالً عن مو�سيه يعلون   •

الكبرية  اللحظة  بهذه  “اأرحب  جليك:  وقال  ال�سيا�سية.  احلياة  واعتزل  ا�ستقالته  قدم  الذي 

التي اأ�سعر فيها بالذعر، لأنني ذاهب كي اأكون ر�سولً لبني اإ�رصائيل. اأرجو اأن اأكون اإ�سافة 

اأ�سفه لعتزال يعلون احلياة  مهمة، واهلل �سوف ي�ساعدين يف هذه املهمة”. واأعرب جليك عن 

ال�سيا�سية، قائالً: “اإنه رجل مهم �ساهم كثرياً يف اأمن اإ�رصائيل واأمن ال�سفة الغربية، واآمل اأن 

.
ي�سهم اأي�ساً بعيداً عن ال�سيا�سة”163

اأعلن رئي�س الوزراء الفرن�سي مانويل فال�س، يف مقابلة مع التلفزيون الإ�رصائيلي، اأن “فرن�سا   •

اإر�ساء �سالم دائم بني الإ�رصائيليني والفل�سطينيني”. وفيما  غري منحازة، وكل ما تريده هو 

يتعلق مبطالبة “اإ�رصائيل” بالعرتاف بها كـ“دولة يهودية”، ذّكر فال�س بتحفظات بالده وقال: 

.
“نعلم اأن اإ�رصائيل دولة دميوقراطية كربى، واأنها بلد لليهود، لكن لي�س لهم ح�رصاً”164
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ال�سبت، 2016/5/21

الفل�سطيني مّل  ال�سعب  اأن  ال�سيا�سي حلركة حما�س،  اأبو مرزوق، ع�سو املكتب  اأكد مو�سى   •

اأبو مرزوق، خالل لقاء نظمه مركز روؤية للتنمية  من احلديث عن امل�ساحلة الداخلية. وقال 

ال�سيا�سية يف اإ�سطنبول بني عدد من القيادات الفل�سطينية حتت عنوان “تعرث امل�ساحلة وفر�س 

ال�سيا�سية،  الإرادة  يف  حقيقية  رغبة  هنالك  تكون  اأن  للوحدة  البديهي  “ال�رصط  حتقيقها”، 

احلكم،  يف  اأحد  اأّي  يتفرد  اأن  يجب  اأنه  نعتقد  ول  �سهلة،  �ستكون  العقبات  كل  فاإن  وبالتايل 

ال�سفري  وقال  حقيقية”.  وطنية  �رصاكة  هنالك  يكون  اأن  بّد  ول  �سحيحاً،  اأ�سلوباً  لي�س  وهذا 

الفل�سطيني،  املجتمع  كل  يوؤرق  امل�ساحلة  مو�سوع  اإن  فايد  م�سطفى  تركيا  يف  الفل�سطيني 

و“اإذا نظرنا اإىل واقعنا الفل�سطيني فاإنه �سعب جداً، وما يزيد من �سعوبته هو النق�سام الذي 

يدمر اأحالم �سعبنا، وا�ستمرار ذلك هو خيانة لدماء ال�سهداء”. ومن جهته اأكد ع�سو املكتب 

النق�سام،  اإنهاء  اإل  “لي�س هناك خيار  اأنه  ليلى  اأبو  الدميوقراطية قي�س  ال�سيا�سي يف اجلبهة 

يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  ممثل  اأما  وفتح(”.  )حما�س  احلركتني  من  اأي  اإلغاء  ميكن  ول 

 لبنان اأبو عماد الرفاعي فقد طالب بـ“انعقاد اإطار قيادي، ومنذ العام 2005 مل يجتمع الإطار

وباقي  وحما�س،  فتح  بني  فقط  النق�سام  م�سكلة  وكاأن  مرتني،  اإل  التحرير  ملنظمة  القيادي 

.
الأطياف ال�سيا�سية ل يعنيها الأمر”165

قلل القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار من اأهمية و�سول رئي�س حزب “اإ�رصائيل بيتنا”   •

اأفيجدور ليربمان وزيراً للدفاع يف حكومة الحتالل، وقال اإن كل الت�رصيحات التي �سدرت 

عنه حول �رصورة تدمري حما�س واإعادة احتالل غزة جمرد ت�سويق اإعالمي، واإن ليربمان لن 

يجروؤ على القيام باأي عمل ع�سكري �سّد غزة. واأ�ساف الزهار “لو كان هو )ليربمان( رجل 

.
يقّرب من هذه املنطقة )غزة(”166

طراز  من  طيار  دون  من  طائرات  الإ�رصائيلي  اجلي�س  جتهيز  عن  العربي  وال  موقع  ك�سف   •

هريم�س 450 اأو Hermes 450، مهمتها مالحقة عنا�رص كتائب الق�سام، الذين يخرجون من 

.
167

الأنفاق على حدود قطاع غزة

اأعلنت حركة حما�س عن البدء باإنارة 6,500 منزل وذلك �سمن “حملة اإنارة البيوت امل�ستورة”   •

.
168

يف خمتلف مناطق قطاع غزة

حذر رئي�س الوزراء الفرن�سي مانويل فال�س من خطر ال�ستيطان على م�رصوع حّل الدولتني،   •

وقال: “ت�سطدم دميومة الدولة الفل�سطينية ب�سكل اأكرب بتقدم ال�ستيطان”. واأ�ساف قائالً: 

القادة  اإيقاف ال�ستيطان واأنا�سد الإح�سا�س بامل�سوؤولية لدى  “اأقولها ب�رصاحة: نعم ينبغي 



230

اليوميات الفل�سطينية

الإ�رصائيليني”. و�سدد فال�س على “�رصورة اإ�رصاك الدول العربية ب�سكل وثيق يف اأية مبادرة 

.
لإعادة اإطالق عملية ال�سالم”169

الأحد، 2016/5/22

حماورة  �رصورة  اإىل   Efraim Halevy هليفي  اإفريام  الأ�سبق  املو�ساد  جهاز  رئي�س  دعا   •

حما�س والبتعاد عن احللول الع�سكرية معها، لأن جميع احلروب التي �سنت عليها مل تغرّي 

 The Jerusalem بو�ست  جريوزاليم  مبوؤمتر  األقاها  كلمة  خالل  هليفي،  وقال  مواقفها.  من 

لنتفا�ستني،  بالإ�سافة  حما�س،  على  حروب  خم�س  �سنت  “اإ�رصائيل”  اإن  بنيويورك:   Post

هدفها،  حتقق  مل  احلروب  هذه  باأن  يعني  ذلك  اأن  اإىل  منوهاً  احلركة،  يك�رص  مل  ذلك  ولكن 

وبالتايل وجوب التفكري جمدداً يف طريقة التعامل مع احلركة. واأ�سار اإىل اأنه لن يتفاجاأ اإذا ما 

.
170

قام اأفيجدور ليربمان مبحاورة حما�س

العالقة  ترتيب  لإعادة  التدخل  املتحدة  الوليات  من  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  طلبت   •

 Paris القت�سادي  باري�س  بروتوكول  مراجعة  خ�سو�ساً  “اإ�رصائيل”،  مع  القت�سادية 

اأمام  الإ�رصائيلية  احلكومة  ت�سعها  التي  املدمرة  للعراقيل  حّد  و�سع  ي�سمن  مبا   ،Protocol

.
171

القت�ساد الفل�سطيني

املرحلة  بتنفيذ  قريباً  �ست�رصع  وزارته  اأن  �سهال  اأبو  ماأمون  الفل�سطيني  العمل  وزير  اأعلن   •

مليون   60 بقيمة  احلكومة  متوله  الذي  عمل،  فر�سة  اآلف   10 ت�سغيل  م�رصوع  من  الأوىل 

التخفيف  15.5 مليون دولر(، بواقع �ستة �سهور لكل دورة ت�سغيلية، بهدف  �سيكل )نحو 

اآلف فر�سة   4 اأن املرحلة الأوىل �ستوفر  اأبو �سهال  البطالة يف قطاع غزة. واأو�سح  من حدة 

عمل، موزعة منا�سفة على األفي خريج واألفي عامل ومهني اآخرين، وذلك يف قطاعات ال�سحة 

واأ�سار الأخرية على غزة.  املت�رصرة من احلرب  القت�سادية  واملن�ساآت  والبلديات   والتعليم 

.
اأبو �سهال اإىل اأن ن�سبة البطالة يف ال�سلطة الفل�سطينية بلغت 41% يف �سنة 1722015

اأقرت  اإن احلكومة الإ�رصائيلية  له،  الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو، يف بيان  قال رئي�س   •

خطة معدَّلة ب�ساأن الغاز، م�سرياً بذلك اإىل التفاق املعدل الذي تو�سلت اإليه احلكومة مع ممثلي 

�رصكات الغاز اخلا�سة ب�ساأن �سّخ الغاز من احلقول البحرية، حيث انطوى التفاق اجلديد 

.
173

على املالحظات التي كانت املحكمة العليا الإ�رصائيلية قد قدمتها للحكومة

قيادة  تخوفات  ب�سبب  “اإنه  قولها:  الحتالل  جي�س  يف  م�سادر  عن  العربي  وال  موقع  نقل   •

القريبة  الطرق  اأ�سجار على جانبي  للدبابات، �رصع بزراعة  امل�سادة  ال�سواريخ  اجلي�س من 
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التحرك  باإمكانها  والآليات  الع�سكرية  املركبات  اأن  العربي  املوقع  واأ�ساف  غزة”.  قطاع  من 

.
بحرية، “لعل الأمر ي�سعب على مطلقي ال�سواريخ امل�سادة للدبابات املهمة”174

من  �سياداً،   65 اعتقلت  الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات  اإن  الإن�سان  حلقوق  امليزان  مركز  قال   •

.
175

بينهم ع�رصة اأطفال خالل 17 حادثاً، منذ مطلع 2016 يف قطاع غزة

م�رصوع  لإقرار  النواب  جمل�س  جل�سة  ح�رصوا  نائباً   92 اأ�سل  من  اأردنياً  نائباً   60 نحو  اأقر   •

بعد  الأردن،  داخل  ال�ستثمار  الإ�رصائيلية  ال�رصكات  اأحقية   ،2016 ل�سنة  ال�ستثمار  قانون 

اإعادة تعريف م�سمى ال�رصكات. ومبوجب ذلك يحق لل�رصكات الإ�رصائيلية اأن تاأخذ عطاءات 

.
176

�سمن �سندوق ال�ستثمار الأردين

التي  “اإ�رصائيل”  ملقاطعة  الداعية  باحلمالت  فال�س  مانويل  الفرن�سية  احلكومة  رئي�س  ندد   •

تخفي بح�سب تعبريه “كراهية” نابعة من معاداة لل�سامية. ودعا فال�س، خالل كلمة األقاها يف 

.
177

جامعة تل اأبيب، الطالب الإ�رصائيليني للمجيء اإىل فرن�سا لتلقي تعليمهم

رف�ست باحثة بريطانية قبول جائزة بـ 330 األف دولر، اأ�سندتها لها هيئة جائزة دان ديفيد   •

Dan David، التابعة جلامعة تل اأبيب، تقديراً جلهودها العلمية. وقالت الباحثة يف كلية لندن 

اجلامعية، كاثرين هال Catherine Hall، يف بيان لها، اإنها رف�ست اجلائزة العلمية واملكافاأة 

.
178

املالية التي ترافقها ب�سبب ال�سيا�سة الإ�رصائيلية الر�سمية �سّد الفل�سطينيني

الإثنني، 2016/5/23

اإك�سا  بيت  حاجز  قرب  الحتالل  بر�سا�س  فل�سطينية  فتاة  ا�ست�سهاد  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   •

.
179

غرب مدينة القد�س، بعد حماولتها طعن اأحد اجلنود

كرر رئي�س الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو رف�سه للمبادرة الفرن�سية لعقد موؤمتر دويل   •

لقاء  ذلك  من  بدلً  واقرتح  الفل�سطينيني،  مع  املتعرثة  ال�سلمية  الت�سوية  عملية  اإطالق  لإعادة 

الرئي�س حممود عبا�س يف باري�س. وقال نتنياهو، خالل لقائه نظريه الفرن�سي مانويل فال�س 

ال�سالم”، ولي�ست  للم�سي قدماً يف مفاو�سات  الوحيد  “الطريق  الثنائية هي  املفاو�سات  اإن 

“املوؤمترات الدولية على طريقة الأمم املتحدة” اأو “الإمالءات الدولية” هي التي تقرر م�سري 
.
180

الإ�رصائيليني والفل�سطينيني

التجاري  املُ�رصارة  الأنبياء يف حي  ُم�سلى  القد�س  الحتالل يف  لبلدية  تابعة  هدمت جرافات   •

.
181

القريب من باب العمود، بحجة البناء دون ترخي�س

البلدة  هي  القد�س  معركة  “اإن  املدينة،  وحمافظ  القد�س  �سوؤون  وزير  احل�سيني،  عدنان  قال   •

75 بوؤرة ا�ستيطانية يف البلدة تهدف اإىل تفريغ الأحياء  اإىل وجود  القدمية يف املدينة”، م�سرياً 
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الإ�سالمية وامل�سيحية وكل البلدة من ال�سكان الفل�سطينيني. وقال اإن عدد ال�سكان الفل�سطينيني 

مقارنة مع عدد  قليل جداً  امل�ستوطنني  فاإن عدد  باملقابل  األفاً،   37 اإىل  القدمية ي�سل  البلدة  يف 

.
182

الفل�سطينيني

قال علي بركة، ممثل حركة حما�س يف لبنان، اإن قبول ال�سلطة الفل�سطينية باملبادرة الفرن�سية   •

ل�ستئناف املفاو�سات مع الحتالل الإ�رصائيلي يعني ن�سف ق�سية الالجئني. واأ�سار بركة، 

يف ت�رصيح �سحفي، اإىل اأن هذه املبادرة تن�س على اإلغاء فكرة عودة الالجئني، وتطرح فكرة 

التعوي�س بديالً عنها. واأكد اأن املبادرة تن�س على �رصورة نزع اأ�سلحة املقاومة الفل�سطينية، 

 .
183

والعمل على تاأمني حدود الدولة العربية

اأكد ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح �سلطان اأبو العينني اأن القيادة الفل�سطينية لن تقبل اأّي   •

�رصراً  اأحلقت  وموؤذية  وعقيمة  مريرة  جتربة  بعد  الإ�رصائيلي  اجلانب  مع  ثنائية  حمادثات 

اإىل  اأر�سنا  على  الحتالل  يتحول  اأن  الأوان  “اآن  العينني:  اأبو  وقال  الفل�سطينية.  الق�سية  يف 

احتالل مكلف وموؤمل وباهظ الثمن، ول يجوز اأن نقول مقاومة ونحن يف مكان واملقاومة يف 

.
مكان اآخر”184

اإ�سهار  عن  الوحدة”  وا�ستعادة  النق�سام  لإنهاء  لـ“وطنيون  التابعة  املوؤقتة  اللجنة  اأعلنت   •

احلملة بالتزامن يف ال�سفة وقطاع غزة، واملبا�رصة بجمع توقيعات على نداء اإنهاء النق�سام. 

واأو�سح من�سق احلملة يف ال�سفة علي عامر، خالل موؤمتر �سحفي، اأن احلملة لي�ست حزباً 

وممثلي  م�ستقلة،  وطنية  �سخ�سيات  من  ع  جتمُّ هي  واإمنا  موؤ�س�سة،  لأي  بديالً  اأو  جديداً 

واملهنية،  والن�سوية،  ال�سبابية،  والفعاليات  الهيئات  من  والعديد  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

باأ�سلوب  الوا�سع،  اجلماهريي  للتحرك  ي�سعى  الت�رصيعي؛  املجل�س  يف  واأع�ساء  والعمالية، 

النق�سام  باإنهاء  املطالبني  الآلف من تواقيع  نداء يجمع مئات  يبداأ من  دميوقراطي �سلمي، 

.
185

وا�ستعادة الوحدة

رف�س رئي�س املع�سكر ال�سهيوين اإ�سحق هرت�سوغ دعوة وجهها رئي�س احلكومة الإ�رصائيلية   •

وتو�سيع  للحكومة  لالن�سمام  فيها  يدعوه  الكني�ست،  اأمام  األقاها  كلمة  يف  نتنياهو،  بنيامني 

.
186

الئتالف احلكومي

رحب املوفد اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل ال�رصق الأو�سط نيكولي مالدينوف با�ستئناف عملية   •

اإدخال �سحنات الإ�سمنت لقطاع غزة. فقد اأعلن م�سوؤول اللجنة الرئا�سية لإدخال الب�سائع اإىل 

القطاع رائد فتوح ا�ستئناف عملية اإدخال الإ�سمنت، واأعلن اأن اإجمايل كمية الإ�سمنت التي من 

املفرت�س اإدخالها تقدر بحمولة ت�سعني �ساحنة، منها حمولة ثمانني �ساحنة لالأفراد والقطاع 

اخلا�س “نحو ثالثة اآلف طن ]ثالثة ماليني كيلوغرام[”، وحمولة ع�رص �ساحنات مل�ساريع 

.
187

اللجنة القطرية
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اإ�سطنبول، تاأثر نحو  الدولية املنعقدة يف  القمة الإن�سانية  اأعلنت وكالة الأونروا، على هام�س   •

692 مدر�سة تابعة للوكالة يف  ن�سف عدد املدار�س التي تديرها ب�سبب النزاعات، فمن اأ�سل 

�سورية ولبنان وقطاع غزة وال�سفة الغربية، حلقت اأ�رصار بـ 302 منها جراء النزاعات خالل 

.
188

ال�سنوات اخلم�س الأخرية

الثالثاء، 2016/5/24

اإن  �سابريا،  يو�سف  املتقاعد  القا�سي  الإ�رصائيلي  الدولة  ملراقب  ال�سنوي  التقرير  قال   •

“اإ�رصائيل” ل تعمل ب�سكل ناجع ملواجهة ظاهرة املقاطعة الدولية وجهود نزع ال�رصعية عن 
“اإ�رصائيل” يف ال�ساحة الدولية، وذلك بالرغم من امليزانيات الكبرية التي ر�سدتها لهذه الغاية 
ووجود وزارات حكومية من مهامها الأ�سا�سية مواجهة هذه الظواهر وحماربتها. وجاء يف 

التقرير اأن احلكومة الإ�رصائيلية قررت اأن تتوىل وزارة ال�سوؤون ال�سرتاتيجية مهمة مواجهة 

حركة مقاطعة و�سحب ال�ستثمارات وفر�س العقوبات )بي دي اأ�س(، بالرغم من اأن الوزارة 

الأكرث مالءمة لهذه املهمة هي اخلارجية، بح�سب التقرير، والذي اأ�سار اإىل اأن وزارة ال�سوؤون 

.
189

ال�سرتاتيجية تفتقد للخربة والأدوات والت�سكيالت التي متتلكها وزارة اخلارجية

تقوم  والأهلية،  احلكومية  موؤ�س�ساتنا  “اإن  عبا�س:  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  قال   •

بتحمل م�سوؤولياتها يف الإغاثة الإن�سانية الدولية، ونر�سل وفود اإغاثة للعديد من دول العامل 

وجدد  املوارد”.  و�سّح  الحتالل  وجود  رغم  احلاجة،  وعند  الطبيعية،  الكوارث  اأوقات  يف 

عبا�س تاأكيد ا�ستعداد ال�سلطة الفل�سطينية ل�ستقبال اآلف الالجئني، ب�سبب احلروب الدائرة 

.
190

يف �سورية واملنطقة، م�سرياً اإىل اأن احلكومة الإ�رصائيلية ما زالت ترف�س هذا الطلب

�سلطات  احتجاز  بعد  منا�رصة،  وح�سن  جمل  اأبو  عالء  ال�سهيدين  املقد�سيني  ع�رصات  �سيَّع   •

الحتالل جثمانيهما اأكرث من �سبعة اأ�سهر. وكانت خمابرات الحتالل قررت ت�سليم جثماين 

املكرب  وجبل  الأ�سباط  باب  مقربتي  يف  لدفنهما  الليل  منت�سف  بعد  لعائالتهما  ال�سهيدين 

ب�رصوط، كما فر�ست على عائلة اأبو جمل دفع مبلغ 40 األف �سيكل )نحو 10.3 اآلف دولر(، 

.
191

ومنا�رصة 20 األف �سيكل )نحو 5.15 اآلف دولر(، ل�سمان اللتزام بال�رصوط

اأكد م�سوؤول العالقات العربية يف حركة حما�س اأ�سامة حمدان ترحيب حما�س بجهود القاهرة   •

لالنق�سام  حّد  و�سع  اأجل  من  القاهرة  دعوة  لتلبية  احلركة  وا�ستعداد  النق�سام،  لإنهاء 

الفل�سطيني، واأ�سار اإىل اأن احلركة حتى الآن مل ت�ستلم “اأّي دعوة ر�سمية، اأو مبادرة م�رصية 

.
وا�سحة املعامل ب�ساأن اإمتام امل�ساحلة الفل�سطينية”192

و�سف �سابط اإ�رصائيلي كتائب الق�سام باأنها “عدو ذكي جداً.. الكتائب تفاجئنا دائماً، واأنها   •

ت�ستخل�س الدرو�س ب�سورة �رصيعة”. واأ�ساف ال�سابط باجلبهة اجلنوبية جلي�س الحتالل 
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على  الأخري  العدوان  منذ  تن�سط  الق�سام  “كتائب  اأن  �سحفيني،  مع  لقاء  خالل  الإ�رصائيلي 

الكمية والنوعية  اإىل  الع�سكرية، لكنّها مل ت�سل بعد  2014 يف ترميم قوتها  العام  غزة �سيف 

التي كانت لديها قبل العدوان، وهذا بف�سل املجهود امل�رصي الوا�سع لإحباط اإدخال اأ�سلحة 

لديها  الق�سام  كتائب  اأن  هويته،  عن  يك�سف  مل  الذي  ال�سابط،  واأو�سح  غزة”.  قطاع  اإىل 

اإىل ازداد لي�سل  الوحدة  املقاتلني يف هذه  الدفاعية والهجومية، واأن عدد  للمهام   وحدة نخبة 

.
193

خم�سة اآلف

قررت اللجنة املركزية حلركة فتح ب�سكل ر�سمي قبول ا�ستقالة زكريا الأغا من مهمة الإ�رصاف   •

ب�سي�سو،  �سخر  اللجنة  ع�سو  اإىل  املهمة  واإ�سناد  غزة،  قطاع  يف  والتنظيم  التعبئة  ملف  على 

غري اأن الأخري نفى ما ورد يف تقارير �سحفية عن وجود قرار جديد داخل احلركة لت�سفية 

ا�ستكمال  �ستكون  غزة  قطاع  يف  املقبلة  املهمة  اأن  ب�سي�سو  واأكد  دحالن”.  بـ“تيار  يعرف  ما 

.
194

النتخابات يف الأقاليم، على اأن يتم النتهاء من ذلك خالل ثالثة اأ�سابيع

الع�سكرية  النيابة  مع  تعاملها  اأوقفت  اأنها  �سحفي،  بيان  يف  بت�سيلم،  منظمة  اأعلنت   •

يقدمها التي  ال�سكاوى  يخ�س  ما  كّل  يف  معها  التعامل  جدوى  لعدم   الإ�رصائيلية، 

الإ�رصائيلي،  اجلي�س  بها  يقوم  اإن�سانية  وخمالفات  وخروقات،  انتهاكات،  �سّد  فل�سطينيون 

باأ�سكال خمتلفة. وقالت املنظمة اإن هذا القرار ياأتي بعد 25 عاماً من تعامل مع النيابة الع�سكرية 

الإ�رصائيلية، تو�سلت يف نهايتها اإىل اأن هذا التعاون، ل يف�سي اإىل ت�سهيالت على الفل�سطينيني 

 .
195

اأو م�ساعدات قانونية اإن�سانية

“القوانني  “مدار” حتت عنوان  اأعّده املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�رصائيلية  ك�سف تقرير   •

العن�رصية واملناه�سة حلل ال�رصاع بعد عام على حكومة نتنياهو الرابعة”، عن اأنه مّت اإدراج 

اإجراء  على  عام  خالل  الكني�ست  يف  ال�رصاع  حلل  ومناه�ساً  عن�رصياً  قانوناً   66 ومعاجلة 

القوانني  اإىل طرح هذه  بادر  2015، وقد  اآذار/ مار�س  “اإ�رصائيل” يف  الربملانية يف  النتخابات 

مع  متواطئة  املعار�سة  اأحزاب  اأن  التقرير  وذكر  الكني�ست،  اأع�ساء  من   %67 فيها  و�سارك 

.
196

عملية �سّن هذا النوع من القوانني

الفل�سطينية  لل�سلطة  زيارته  ختام  يف  الفرن�سي،  الوزراء  رئي�س  فال�س  مانويل  اأكد   •

و“اإ�رصائيل”، اأن فرن�سا لي�ست م�ستعدة لإعادة النظر يف خطة اأعمالها بعد اقرتاح “اإ�رصائيل” 

اأن  الإ�رصائيليون  “يعلم  فال�س:  وقال  منها.  بدلً  الفل�سطينيني  مع  مبا�رصة  حمادثات  عقد 

املوؤمتر الدويل �سيعقد يف 3 من حزيران/ يونيو يف باري�س، ويعلمون اأن الأمريكيني �سيكونون 

هناك مع وزير اخلارجية جون كريي، ويعلمون اأي�ساً اأنه يجب احلوار مع الدول العربية باأي 

.
ثمن”197
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جدد املخرج الربيطاين الكبري كني لوت�س Ken Loach دعوته ملقاطعة “اإ�رصائيل”، وذلك يف   •

افتتاح الدورة الثانية من مهرجان ال�سينما الفل�سطينية يف باري�س، بعد يوم من ح�سوله على 

.
198Cannes Festival جائزة ال�سعفة الذهبية ملهرجان كان ال�سينمائي الدويل

الأربعاء، 2016/5/25

اأعلن رئي�س احلكومة الإ�رصائيلية بنيامني نتنياهو التو�سل لتفاق مع حزب “اإ�رصائيل بيتنا”   •

لالن�سمام للحكومة، كما اأعلن نتنياهو، يف موؤمتر �سحفي عقد يف الكني�ست، تعيني ليربمان 

وزيراً للدفاع. ومن جهته، قال ليربمان اإن “اأمن مواطني اإ�رصائيل، يف نهاية املطاف، هو الأمر 

الت�سوية  لدفع  دعمه  عن  معرباً  متعّقلة”،  اأمنية  بـ“�سيا�سة  ليربمان  ووعد  اأهمية”،  الأكرث 

.
199ً

ال�سلمية ُقدما

على تعقيبه  يف  ردينة،  اأبو  نبيل  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئا�سة  با�سم  الر�سمي  الناطق  قال   • 

التغيريات اجلديدة يف احلكومة الإ�رصائيلية، “اإن املطلوب هو تغيري �سيا�سة الحتالل، ولي�س 

.
تغيري الأ�سخا�س، فالأهم اأن تكون هناك حكومة توؤمن بحل الدولتني ووقف ال�ستيطان”200

موؤخراً  �سدرت  “اإعدام”،  اأحكام  على  غزة  قطاع  يف  الفل�سطيني  الت�رصيعي  املجل�س  �سادق   •

بحق عدد من ال�سجناء اجلنائيني. ودعت حركة حما�س اجلهات القانونية املخت�سة اإىل القيام 

بواجبها وتنفيذ اأحكام الق�ساء حفاظاً على ال�ستقرار الأمني. وطالبت احلركة، يف ت�رصيح 

ت�رصيحات  اإن  حما�س  وقالت  املواطنني.  باأمن  مت�س  اأن  ميكن  جتاوزات  اأي  بردع  �سحفي، 

وت�سجيع  الفو�سى  من  حالة  اإيجاد  اإىل  تهدف  غزة  يف  الق�ساء  اأحكام  تنفيذ  �سّد  فتح  قيادة 

اجلرمية. اأما رئي�س كتلة فتح الربملانية عزام الأحمد فقال اإن الإجراء ال�سادر با�سم املجل�س 

ال�سلطات  بني  الف�سل  ومبداأ  والد�ستور،  للقانون  ج�سيمة  خمالفة  ي�سكل  غزة  يف  الت�رصيعي 

.
201ً

�سكالً وم�سمونا

بذلت  حركته  اأن  النخالة  زياد  فل�سطني  يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  العام  الأمني  نائب  اأكد   •

اإىل اأن املعرب �سي�سهد  جهوداً كبرية مع القيادة امل�رصية حلل اأزمة معرب رفح الربي، م�سرياً 

مع  ات�سالت  اأجرى  �سلح  رم�سان  للحركة  العام  “الأمني  اإن  النخالة  وقال  قريبة.  انفراجة 

.
قيادة حركة حما�س لتذليل العقبات التي حتول دون فتح معرب رفح”202

اأ�سيبت جنديتان اإ�رصائيليتان ب�سورة طفيفة جراء ا�ستن�ساقهما دخان نتيجة اإلقاء زجاجة   •

.
203

حارقة على مع�سكر يف �رصقي القد�س املحتلة

البناء  عمليات  �ستوا�سل  حكومتها  اإن  �ساكيد  اأييلت  الإ�رصائيلية  العدل  وزيرة  قالت   •

والتو�سع ال�ستيطاين يف ال�سفة الغربية املحتلة. واأ�سافت، خالل افتتاحها تو�سعة املدر�سة 
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وال�سامرة يهودا  يف  ال�ستيطاين  البناء  �ستقود  “احلكومة  اإيتمار،  م�ستعمرة  يف   اليهودية 

)ال�سفة الغربية(، و�سن�ستمر يف بناء املزيد من الوحدات ال�سكنية...، واملزيد من امل�ستوطنني 

.
�سوف يعي�سون فيها”204

اختارت جلنة حتكيم م�سابقة اخلطابة يف موؤمتر الأطفال ال�سنوي يف لندن الطفلة الفل�سطينية   •

متكنت  اأن  بعد  ومعاناتهم،  فل�سطني  اأطفال  ق�سية  تنقل  متحدثة  كاأف�سل  علي  حممد  ليان 

الطفلة الفل�سطينية من نقل معاناة الالجئني الفل�سطينيني الذين ُهّجروا من اأر�سهم منذ نحو 

.
205

�سبعة عقود بلغة اإجنليزية وا�سحة

هي  اإ�رصائيل  باأن  نتذكر  اأن  “يجب  اهلل:  ن�رص  ح�سن  اللبناين  اهلل”  لـ“حزب  العام  الأمني  قال   •

الذين ي�ستغلون  “من كل  الفل�سطيني  ال�سعب  العدو احلقيقي والأ�سا�سي”. وحذر ن�رص اهلل 

�سديق  اإىل  اإ�رصائيل  حتويل  ويريدون  احلايل  ال�رصاع  يف  املنطقة  يف  املوجودة  اللتبا�سات 

عاماً،   70 خالل  خذلوكم  الذين  على  تراهنوا  ل  فل�سطني  يف  اأهلنا  “يا  وقال:  وحليف”. 

املقاومة  من  معكم  كانوا  والذين  و�سمودكم،  ومقاومتكم  وحدتكم  يف  الوحيد  وخال�سكم 

.
و�سورية واإيران �سيبقون معكم”206

اإن هناك تقارير اإ�رصائيلية ت�سف  قال الناطق با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية مارك تونر   •

“اإ�رصائيل”، واإن الكثري من  الئتالف الإ�رصائيلي احلاكم باأنه اليمني الأكرث تطرفاً يف تاريخ 

وزرائه يقولون اإنهم يعار�سون حّل الدولتني. واأ�ساف تونر اأن هذا يثري ت�ساوؤلت م�رصوعة 

عن الجتاه الذي قد مي�سي فيه الئتالف، ونوع ال�سيا�سات التي قد يتبناها، لكن الوليات 

.
207

املتحدة �ستحكم على احلكومة اجلديدة من خالل اأفعالها

“عا�سمة  القد�س  اعتماد   ،47 الـ  دورته  اأعمال  ختام  يف  العرب،  الإعالم  وزراء  جمل�س  قرر   •

.
لالإعالم العربي”208

معاملة  يدين  فل�سطيني  قرار  م�رصوع   ،69 الـ  دورتها  يف  العاملية،  ال�سحة  منظمة  اعتمدت   •

“اإ�رصائيل” لالأ�رصى، واعتداءاتها على الطواقم الطبية و�سيارات الإ�سعاف، واقتحام املراكز 
الطبية. واأو�سح وزير ال�سحة الفل�سطيني جواد عواد اأن 107 دول �سوتت ل�سالح القرار، 

الت�سويت الت�سويت، يف حني تغيبت عن  اأخرى عن   8 8 دول �سّده، وامتنعت   فيما �سوتت 

.
209

61 دولة

اخلمي�س، 2016/5/26

ك�سف م�سوؤول العالقات العربية يف حركة حما�س اأ�سامة حمدان اأن “حركة فتح تراجعت عن   •

امل�ساحلة بعد اعرتا�س الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س على التفاق الذي مّت بني احلركتنَي 
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اأن  اإىل  حمدان  واأ�سار  الدوحة”.  يف   ]2016[ املا�سي  اآذار  مار�س/  �سهر  يف  الثانية  باجلولة 

ت�رصيبات و�سلت حلما�س تقول اإنه “جرى العرتا�س يف اجتماع اللجنة املركزية حلركة فتح 

.
على ما مّت التوافق عليه”210

ك�سفت هيئة �سوؤون الأ�رصى واملحررين اأن اإدارة �سجون الحتالل الإ�رصائيلي نقلت الأ�سري   •

اأيام من  النائب مروان الربغوثي من �سجن رميون اإىل جهة غري معلومة، وذلك بعد خم�سة 

رميون  يف  وجوده  خالل  الربغوثي  “اإن  �سحفي  بيان  يف  الهيئة  وقالت  لل�سجن.  و�سوله 

التنقل بني الأق�سام والتوا�سل مع الأ�رصى، وذلك �سمن ت�سديدات مق�سودة على  منع من 

.
حركته”211

ارتفع عدد اليهود القادمني اإىل “اإ�رصائيل” خالل �سنة 2015 مبا ن�سبته 16%، مقارنة بعدد   •

فاإن  الإ�رصائيلية  املركزية  الإح�ساء  دائرة  لبيانات  فطبقاً   ،2014 �سنة  خالل  قدموا  الذين 

53% من دول الحتاد  2015، منهم  27,908” يف  اإىل  ارتفع  اإ�رصائيل  اليهود اجلدد يف  “عدد 
.
212

ال�سوفييتي ال�سابق، و24% من فرن�سا، و9% من الوليات املتحدة الأمريكية

اأظهر تقرير حقوقي باأن جرافات الحتالل هدمت اأكرث من 120 من�ساأة اأوروبية التمويل يف   •

ال�سفة الغربية خالل الأ�سهر الثالثة الأوىل من �سنة 2016. واأ�سار املر�سد الأورومتو�سطي 

2015 كاملة من تدمري ملنازل  اأن العدد املذكور يفوق عدد خ�سائر �سنة  اإىل  حلقوق الإن�سان 

والتواطوؤ  بـ“ال�سمت  اأوروبية  اأطرافاً  املر�سد  واتهم  اأوروبية.  مب�ساعدة  بنيت  حتتية  وبنى 

.
جتاه النتهاكات الإ�رصائيلية”213

قال جهاز ال�ساباك الإ�رصائيلي اإنه “مّت اإحباط حماولة كبرية لتهريب موا�سري لت�سنيع مدافع   •

اأنفاق  حفر  يف  ا�ستخدامها  يتم  التي  الكهربائية  املحركات  وع�رصات  وال�سواريخ،  الهاون 

.
حما�س يف قطاع غزة”214

 Im Tirtzu ترت�سو  اإم  حركة  يف   Shahar Golan جولن  �ساحار  الإ�رصائيلي  الباحث  ذكر   •

مقاطعة  توجهات  يدعمون  اإ�رصائيلياً  اأكادميياً  ع�رصين  هناك  اأن  الإ�رصائيلية  اليمينية 

.
215

“اإ�رصائيل”، ومعظمهم من املحا�رصين يف اجلامعات واملعاهد الإ�رصائيلية

اجلمعة، 2016/5/27

�سقط �ساروخان اأطلقا من قطاع غزة قبل اأن ينفجرا قرب اجلدار الأمني داخل حدود القطاع،   •

.
216

دون اأن ي�رصبا اأي من الكيبوت�سات kibbutz الإ�رصائيلية

نظم ع�رصات الإ�رصائيليني، معظمهم من امل�ستعمرات املتاخمة لقطاع غزة، م�سرية اإىل معرب   •

ودعا  غزة.  على  جديدة  حرب  �سّن  بعدم  للمطالبة   ،)Erez Crossing )اإيريز  حانون  بيت 
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يف  الأمد  طويلة  هدنة  حتقيق  اإىل  ت�سعى  �سلح  جلنة  ت�سكيل  اإىل  الدويل  املجتمع  املتظاهرون 

�ستكون  غزة  يف  ال�سكان  يعي�سها  التي  البوؤ�س  وحياة  احل�سار  ا�ستمرار  اأن  واأكدوا  املنطقة. 

.
217

الوقود جلولة اأخرى من احلروب

اأفاد مركز اأ�رصى فل�سطني للدرا�سات باأن الحتالل الإ�رصائيلي �سّعد خالل �سنة 2016 من   •

2016، معظمها  بداية  منذ  اإدارياً  729 قراراً  اأ�سدر  الإداري، حيث  العتقال  اإ�سدار قرارات 

بالفرتة  مقارنة   %35 بن�سبة  ارتفاعاً  ت�سكل  الأعداد  هذه  اأن  املركز  واأو�سح  اعتقال.  جتديد 

.
218ً

ذاتها من �سنة 2015، والتي بلغت فيها القرارات الإدارية 493 قرارا

يف  والده  بح�سور  ال�رصيف  الفتاح  عبد  ال�سهيد  جثمان  الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات  �سلّمت   •

.
219

اخلليل

وم�رص  الإمارات  دول  اأن   David Hirst هري�ست  ديفيد  الربيطاين  ال�سحفي  ك�سف   •

للقيادي  �رصية،  خطط  وفق  الطريق،  ومتهد  عبا�س،  حممود  بعد  ما  ملرحلة  تخطط  والأردن 

املف�سول من حركة فتح حممد دحالن، والذي و�سفه هري�ست باأنه “العدو اللدود لعبا�س”. 

اإن  قولهم  وفل�سطني،  الأردن  من  كل  يف  امل�ستوى  رفيعي  م�سوؤولني  عن  هري�ست  ونقل 

اأن يحل دحالن مكان املبداأ  من حيث  اتفاقاً  اأن هناك  اإل  الثالث،  الدول  اختالفات بني   هناك 

.
220

عبا�س

ال�سبت، 2016/5/28

لل�سالم” الدويل  “موؤمتر باري�س  اإن مرجعية  الفل�سطينية حممود عبا�س  ال�سلطة  قال رئي�س   • 

�ستكون القرارات الدولية، و“املبادرة العربية لل�سالم”، وخطة خريطة الطريق، والتفاقات 

املوقعة �سابقاً بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رصائيلي. واأ�ساف، يف كلمته اأمام الجتماع غري 

العادي ملجل�س اجلامعة العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية، “يجب اأن يكون هدف املبادرة 

الفرن�سية حتقيق روؤية الدولتني على اأ�سا�س حدود 1967، واأن تكون القد�س ال�رصقية عا�سمة 

دولة فل�سطني، واأن يخرج املوؤمتر مبفهوم اأن املفاو�سات لها �سقف زمني والتطبيق له اأي�ساً 

.
�سقف زمني، واأن هنالك اآلية ملتابعة املفاو�سات والتنفيذ”221

عقدت القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف لبنان اجتماعاً مع مدير عام وكالة الأونروا يف لبنان   •

خالل  ومّت  الأونروا.  م�سوؤويل  من  عدد  بح�سور  فل�سطني،  �سفارة  مقر  يف  �سمايل  ماتيا�س 

الجتماع بحث مطالب الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان بعد قيام الأونروا بتخفي�س خدماتها 

ال�سحية والتعليمية ووقف التقدميات للنازحني الفل�سطينيني من �سورية، والتوقف عن اإعادة 

بيان �سدر عقب الجتماع.  الطوارئ، ح�سب  العمل بنظام  البارد وجتميد  اإعمار خميم نهر 
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خطوة  اأّي  برف�س  ومت�سكت  واحدة،  رزمة  مبطالبها  التم�سك  الفل�سطينية  القيادات  واأكدت 

.
222

منفردة من الأونروا

تهدئة  ر�سالة  نقلت  احلركة  اإن  قالت  التي  الإ�رصائيلية  الدعاءات  حما�س  حركة  نفت   •

باإطالق  �سالعني  اأ�سخا�س  عدة  اعتقلت  اأنها  فيها  اأكدت  القطري  الو�سيط  عرب  لـ“اإ�رصائيل” 

�سامي حما�س  با�سم  املتحدث  وقال  غزة.  قطاع  من   ،2016/5/25 الأربعاء  يوم   ال�سواريخ 

اأبو زهري اإن “امل�سكلة هي يف العدوان، و�سعبنا يف حالة دفاع عن النف�س”، واأن �سبط املقاومة 

.
223

هو �ساأن فل�سطيني داخلي غري مرتبط بالحتالل الإ�رصائيلي

وال�ستخبارات  الإ�رصائيلي  اجلي�س  اأفراد  من  مئتني  من  اأكرث  من  مكونة  جمموعة  انتقدت   •

ال�رصاع  حلل  اإجراءات  اتخاذها  لعدم  نتنياهو  بنيامني  حكومة  ال�سابقني  الإ�رصائيلية 

اأجل  من  “قادة  با�سم  تعرف  التي  املجموعة،  احلركة  واأ�سدرت  الفل�سطيني.   - الإ�رصائيلي 

Commanders for Israel’s Security، خطة مف�سلة و�سفتها باأنها قادرة  اإ�رصائيل”  اأمن 

على و�سع حّد لالأزمة. وتدعو اخلطة اإىل ان�سحاب اإ�رصائيلي اأو�سع من الأرا�سي الفل�سطينية 

.
224

التي احتلتها يف حرب 1967، واإىل ال�سماح للفل�سطينيني باإقامة دولتهم

اخلطيب  كمال  ال�سيخ  املحتل  الفل�سطيني  الداخل  يف  الإ�سالمية  احلركة  رئي�س  نائب  اأكد   •

تعمل،  زالت  ما  املحتلة؛  القد�س  مدينة  يف  تعبث  �رصيرة  خفية  اأيدٍ  تقودها  التي  “املوؤامرة  اأن 

اإىل  دفع  الذي  التهويل  من  “جزءاً  اأن  اخلطيب  وك�سف  اخلبيث”.  خمططها  عن  تتوقف  ولن 

واأل�سن اأيدٍ  وراءه  كانت  القانون؛  عن  باإخراجها  والتعجيل  الإ�سالمية،  احلركة   �سيطنة 

.
عربية”225

الفل�سطيني  الرئي�س  اأن  ال�سفري عالء يو�سف  الرئا�سة امل�رصية  الر�سمي با�سم  ذكر املتحدث   •

م�رص  دور  اأهمية  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�س  لقائه  خالل  اأكد،  عبا�س  حممود 

الأر�س وال�سعب والقرار  اأجل حماية وحدة  الفل�سطينية، من  امل�ساحلة  املحوري يف حتقيق 

امل�ساحلة  بتحقيق  اهتماماً  تويل  م�رص  اأن  اأكد  ال�سي�سي  اإن  يو�سف  وقال  الفل�سطيني. 

.
226

الفل�سطينية، وترتيب البيت الفل�سطيني من الداخل

اأكد جمل�س جامعة الدول العربية، على م�ستوى وزراء اخلارجية العرب، دعم املبادرة الفرن�سية   •

وكافة اجلهود العربية والدولية لتو�سيع امل�ساركة الدولية حلل الق�سية الفل�سطينية. كما اأكد 

املجل�س، يف ختام دورته غري العادية، على �رصورة اإيجاد اآلية متعددة الأطراف بهدف العمل 

بعا�سمتها  ال�سيادة  كاملة  امل�ستقلة  فل�سطني  دولة  واإقامة  الإ�رصائيلي،  الحتالل  اإنهاء  على 

.
“القد�س ال�رصقية”227
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الذكرى  اإحياء  م�سرية  يف  الفل�سطينية  الق�سية  مع  واملت�سامنني  الأتراك  من  الآلف  �سارك   •

ال�ساد�سة جلرمية مايف مرمرة Mavi Marmara، التي ارتكبها اجلي�س الإ�رصائيلي يف عر�س 

.
228

مياه البحر املتو�سط، واأدت ملقتل ع�رصة اأتراك وجرح اآخرين

راأى وزير الإ�سكان الإ�رصائيلي يواآف جالنت، يف ت�رصيب �سوتي ك�سفته �سحيفة هاآرت�س،   •

ال�سيطرة على مقاليد احلكم يف  ال�سي�سي متكن من  الفتاح  باأن عبد  “اإ�رصائيل” حمظوظة  اأن 

قادة  امل�سلمني. وقال جالنت، خالل جل�سة مغلقة مع  الإخوان  اأيدي  م�رص وا�ستعادها من 

“مبارك بعد عملية  اإن ال�سي�سي هو ح�سني  التنظيمات اليهودية يف �سمال الوليات املتحدة، 

جتميل”. كما راأى جالنت اأن من م�سلحة “اإ�رصائيل” والوليات املتحدة موا�سلة دعم النظام 

اأنه  ال�سحيح، غري  املوقع  ال�سحيح يف  الرجل  ال�سي�سي هو  اأن  على  احلايل يف م�رص، م�سدداً 

.
229

يواجه م�ساكل ع�سيبة

الأحد، 2016/5/29

ك�سف جهاز ال�ساباك الإ�رصائيلي النقاب عن اعتقال خلية مكونة من �ستة اأ�سخا�س من ن�سطاء   •

حركة حما�س من �سكان بيت حلم، بزعم التخطيط وتنفيذ عملية فدائية داخل حافلة يف القد�س 

يف 2016/4/18. وبح�سب مزاعم ال�ساباك فاإن بع�س اأع�ساء اخللية كانوا �سالعني يف عمليات 

.
230

اأخرى

املدار�س  عدد  زيادة  ت�سجيع  �سيدم  �سربي  الفل�سطيني  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  قرر   •

املن�سو�س  ال�رصوط  من  ا�ستثنائها  عرب  القد�س،  يف  الفل�سطينية  الأطفال  وريا�س  اخلا�سة 

غزة وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  بها  واملعمول  املدار�س،  تلك  ترخي�س  تعليمات  يف   عليها 

.
231

للعام 2017/2016، ومبا ل يتعار�س ومعايري الأمن وال�سالمة العامة للطلبة

دفع  يف  امل�رصي  بالدور  “نرحب  مقبول:  اأمني  فتح  حلركة  الثوري  املجل�س  �رص  اأمني  قال   •

الأطراف  �ستدعو  م�رص  باأن  ر�سمي  ب�سكل  نبلغ  مل  ولكن،  الفل�سطينية  امل�ساحلة  وحتقيق 

.
الفل�سطينية ل�ستئناف امل�ساحلة الفل�سطينية”232

دبابة  “اإ�رصائيل”  اإىل  �سيعيد  رئا�سي  مر�سوم  على  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  وّقع   •

اإ�رصائيلية �ساركت يف “معركة ال�سلطان يعقوب” يف لبنان �سنة 1982. ورحب رئي�س الوزراء 

لعائالت  “لي�س  قائالً:  واأ�ساف  الدبابة،  اإعادة  رو�سيا  باإعالن  نتنياهو  بنيامني  الإ�رصائيلي 

اجلنود املفقودين منذ تلك املعركة اأي قرب لتفقده منذ 34 عاماً. اإن الدبابة هي الأثر الوحيد من 

.
هذه املعركة، والآن هي تعود اإىل اإ�رصائيل بف�سل ا�ستجابة الرئي�س بوتني لطلبي”233
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ك�سف موقع القناة ال�سابعة العربية النقاب عن قيام اجلي�س الإ�رصائيلي بت�سكيل جلنة للبحث   •

جمدداً يف ت�سنيف ال�سابط هدار جولدن Hadar Goldin، الذي ُفقد خالل العدوان على قطاع 

غزة يف �سنة 2014، بناًء على طلب تقدمت به عائلته بهذا اخل�سو�س، وذلك على �سوء حقيقة 

.
234

قيام حما�س بالتفاو�س على اإعادة جثته وجثة اجلندي �ساوؤول اآرون، وفقاً للموقع

ال�سبعة  الأ�سهر  �سهدتها  جوهرية  عملية   248 بني  من  اإنه  اليوم”  “اإ�رصائيل  �سحيفة  قالت   •

هناك وكانت  اأخرى،  عملية   45 اإحباط  ومّت  فعلية،  ب�سورة  عمليات   204 وقعت   الأخرية، 

144 عملية طعن، و28 عملية دع�س، و19 عملية اإطالق نار، وقد اأ�سفرت عمليات اإطالق النار 

عن مقتل 16 اإ�رصائيلياً من بني 35 قتيالً وقعوا نتيجة الهجمات. وذكرت ال�سحيفة اأن هناك 

76 عملية وقعت يف القد�س وداخل املدن التي حتتلها “اإ�رصائيل” منذ �سنة 1948، و128 عملية 

مّت تنفيذها يف ال�سفة الغربية ول �سيّما مدينة اخلليل. واأ�سارت اإىل اأن 249 فل�سطينياً �ساركوا 

يف تلك العمليات، واأنه مّت اعتقال 59 �سخ�ساً خالل مراحل التخطيط وقبل التنفيذ، واأن هناك 

.
235

138 فل�سطينياً قتلوا خالل تنفيذ عملياتهم

املخيمات  ال�سحية والتعليمية، يف كافة  الأونروا وقف كافة خدماتها، مبا فيها  قررت وكالة   •

يف �سمال ال�سفة الغربية حتى اإ�سعار اآخر. وقال ح�سني عودة، الناطق الر�سمي با�سم جلان 

 .
املخيمات: “لقد مّت اإبالغ نابل�س ر�سمياً بقرار وكالة الغوث الدولية”236

كبرية،  كهربائية  مبولدات  لها  تابعة  مدر�سة   43 بتزويد  غزة  بقطاع  الأونروا  وكالة  بداأت   •

.
237

بتربع واإ�سهام من برنامج الفاخورة القطري التابع ملوؤ�س�سة التعليم فوق اجلميع

الإثنني، 2016/5/30

اأفيجدور  مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س  اأعلن   •

يف  للدخول  ا�ستعداده  للدفاع،  وزيراً  الأخري  تعيني  على  الكني�ست  م�سادقة  عقب  ليربمان، 

التعديالت  ال�سالم العربية”، مع بع�س  “مبادرة  اأ�سا�س  الدول العربية، على  مفاو�سات مع 

التي “تعك�س التغريات الدراماتيكية التي حدثت يف املنطقة منذ 2002، ولكن عليها اأن حتتفظ 

بالغاية املتفق عليها وهي دولتان لل�سعبني”. كما رحب نتنياهو بـ“الكلمة الأخرية التي األقاها 

الرئي�س امل�رصي ال�سي�سي، وباقرتاحه لدفع ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة”. ومن جهته قال 

“قد اأ�سغيت لكل ما تف�سلت به واأتفق متاماً مع كل ما قلته، مبا يف ذلك حول حّل  ليربمان: 

.
الدولتني لل�سعبني”238

اأعلنت ال�رصطة الإ�رصائيلية اأن جندياً اإ�رصائيلياً اأ�سيب بجروح طفيفة، يف و�سط تل اأبيب، بعد   •

الإ�رصائيلية  ال�رصطة  اأعلنت  القب�س عليه. كما  ُيلقى  اأن  اأن قام فل�سطيني بطعنه ب�سكني قبل 
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اأقدموا على طعن م�سنتني اإ�رصائيليتني يف بداية  عن اعتقال ثالثة فتية فل�سطينيني مقد�سيني 

.
اأيار/ مايو 2392016

بني  الأخرية  امل�ساحلة  لقاءات  اإن  الّر�سق  عّزت  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  قال   •

حركتي فتح وحما�س “مل تنجح”، اأمامها ق�سايا ما تزال عالقة، ول جديد حتى الآن يف هذا 

امللف. واأ�سار الر�سق اإىل اأن “هناك انفراجة وحت�سن يف العالقة مع م�رص، تريد حما�س البناء 

.
عليها وتطويرها”، فيما و�سف العالقة مع قطر بـ“املمتازة”240

املبادرة  مع  عبا�س  حممود  جتاوب  اأن  زهري  اأبو  �سامي  حما�س  حركة  با�سم  الناطق  اأكد   •

.
241

الفرن�سية هو خطوة فردية ل متثل �سعبنا الفل�سطيني ول حتظى باأي توافق وطني

جهاز  مع  بالتعاون  اأحبطت،  الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات  اأن  العربية  ال�سابعة  القناة  زعمت   •

ال�ساباك، عملية تهريب ع�رصة حمركات لطائرات �سغرية، واأجهزة تزيد من دقة ت�سوير تلك 

.
242

الطائرات، عرب رزمة بريدية كانت يف طريقها لقطاع غزة عرب معرب بيت حانون

الئتالف  تو�سيع  اتفاقية  على  اأع�سائها،  جميع  باإجماع  الإ�رصائيلية،  احلكومة  �سادقت   •

اإىل تعيني  للدفاع، بالإ�سافة  اإىل احلكومة، وتعيينه وزيراً  احلكومي، و�سّم ليربمان وحزبه 

.
243

�سوفا لندفر Sofa Landver وزيرًة لال�ستيعاب والهجرة

مليارات   3.42 )نحو  �سيكل  مليار   13.2 تخ�سي�س  على  الكني�ست  يف  املالية  جلنة  وافقت   •

 دولر( اإ�سافية للدفاع والأمن. وجرى تخ�سي�س 7.582 مليارات �سيكل )نحو 1.96 مليار

والنفقات  للجي�س  الباقي  املبلغ  و�سيخ�س�س  اأمنية.  لنفقات  الإجمايل  املبلغ  من  دولر( 

.
244

الع�سكرية الأخرى

الأع�ساء يف  الن�ساء  90% من  اأن نحو  الإ�رصائيلي  للتلفزيون  الثانية  القناة  بثته  اأظهر تقرير   •

بهما  التحر�س  باأن  اثنتان  واأفادت  جن�سي،  حتر�س  اإىل  تعر�سن   ،32 بني  من   28 الكني�ست، 

 .
245

ا�ستمر حتى بعد اأن اأ�سبحتا يف الكني�ست

اأعلنت تركيا عن دعم م�سايف قطاع غزة بـ 1.5 مليون دولر. واأعلن ال�سفري الرتكي اأن امل�رصوع   •

اإىل توفري عدة  بالإ�سافة  اأ�سهر،  القطاع ملدة �ستة  13 م�ست�سفى يف  لـ  الالزم  الوقود  �سيوفر 

.
246

اأ�سناف من الأدوية الالزمة لرعاية املر�سى

املايل  العجز  خف�س  من  متكنت  الوكالة  اأن  كرينبول  بيري  الأونروا  وكالة  عام  مفو�س  اأعلن   •

2016. واأ�سار اإىل اأن املنظمة كانت قد  74 مليون دولر ل�سنة  81 مليون دولر اإىل  لديها من 

وجهت “نداء طوارئ” للدول املانحة، للمطالبة بدعم موازنتها بنحو 415 مليون دولر، لدعم 

الدعم  50% من  اأنها ح�سلت على  الفل�سطينية، غري  عملياتها يف �سورية ولبنان والأرا�سي 

.
247

املطلوب
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البنك  مع  جديدة  اتفاقية  وّقعت  الوكالة  اإن  الأونروا،  با�سم  املتحدث  ح�سنة،  اأبو  عدنان  قال   •

واأو�سح  كلياً.  مدمراً  منزلً   260 بناء  لتمويل  دولر،  ماليني   10 بقيمة  للتنمية  الإ�سالمي 

املدمرة البيوت  من  منزل   1,300 بناء  من  النتهاء  على  اأو�سكت  الأونروا  اأن  ح�سنة   اأبو 

.
248ً

تدمرياً تاما

الثالثاء، 2016/5/31

ا�ستقبل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س، مبقر الرئا�سة يف رام اهلل، وفداً من روؤ�ساء   •

بلديات اإ�رصائيلية، و�رّصح اأمامهم “نحن نعمل من اأجل �سنع ال�سالم مع ال�سعب الإ�رصائيلي 

“نحن،  قائالً:  عبا�س  واأ�ساف  الإطار”.  هذا  يف  ياأتي  اليوم  بيننا  اللقاء  وهذا  متثلونه،  الذي 

ال�سعب  كل  مع  مفتوحة  واأبوابنا  ال�سالم،  ثقافة  ن�رص  على  نعمل  واأكرث،  �سنني  ع�رص  ومنذ 

.
الإ�رصائيلي، لأننا نريد ال�سالم والعي�س بحرية كباقي �سعوب العامل”249

اأعلنت النيابة العامة يف قطاع غزة عن تنفيذ اجلهات املخت�سة اأحكام الإعدام ال�سادرة بحق   •

ثالثة من املدانني بجرائم قتل مروعة، بعد ا�ستيفاء كافة الإجراءات الالزمة. وراأى املتحدث 

با�سم حركة فتح اأ�سامة القوا�سمي، يف بيان �سحفي، اأن تنفيذ الإعدام دون م�سادقة الرئي�س، 

مفادها  وا�سحة  ور�سالة  النق�سام،  تكري�س  يف  واإمعان  فا�سحة،  قانونية  وخمالفة  جرمية 

الفل�سطيني. كما دانت بعثات دول  بالقانون  الوطنية ول تكرتث  الوحدة  اأن حما�س ل تريد 

.
250

الحتاد الأوروبي يف القد�س ورام اهلل تنفيذ اأحكام الإعدام يف غزة

اأ�سدر النائب العام يف رام اهلل امل�ست�سار اأحمد براك قراراً باحلجز التحفظي وفقاً للقانون على   •

اأموال �رصكة ال�رصينا العاملية للتجارة وال�ستثمار، والتي تعود ملكيتها لفادي اأحمد ح�سني 

ال�رصكة تلقت حوالت  باأن  ا�ستباه تفيد  اإن تقارير  ال�سالمني. وقال براك، يف بيان �سحفي، 

من  باأكرث  تقدر  دحالن،  حممد  من  املمولة  والبحوث،  لال�ستثمارات  الرثيا  �رصكة  من  مالية 

.
251

مليوين دولر اأمريكي

)م�ستوطنون  اإ�رصائيلياً   963 اقتحام  لالأنباء  اإنرتنا�سيونال  بر�س  قد�س  وكالة  ر�سدت   •

.
وعنا�رص ع�سكرية( لباحات امل�سجد الأق�سى املبارك؛ خالل �سهر اأيار/ مايو 2522016

على يزيد  ما  اإن  احلكومي،  ال�سفاء  م�ست�سفى  يف  الأورام  ق�سم  رئي�س  ثابت،  خالد  قال   • 

احلالت  اأن  ثابت  واأكد  �سنوياً.  غزة  قطاع  يف  اكت�سافها  يتّم  جديدة  �رصطان  حالة   1,600

معينة  اأنواع  يف  ارتفاعاً  هناك  اأن  مبيناً  �رصطان،  حالة   120 على  تزيد  �سهرياً  املكت�سفة 

طريق  عن  تدخل  التي  امللوثات  ب�سبب  القولون  �رصطان  وخ�سو�ساً  ال�رصطانات،  من 

األقت خالل عدوانها على قطاع غزة “اإ�رصائيل”  اأن  اإن هناك موؤ�رصات على   الأطعمة. وقال 
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ن�سبة  رفع  الذي  الأمر  اليورانيوم،  من  كغ(  األف   70( طناً   70 على  يزيد  ما   )2009/2008(

الإ�سابة بال�رصطان، اإىل جانب بع�س املمار�سات اخلاطئة لبع�س املزارعني والتي اأ�سهمت يف 

.
253

رفع ن�سبة الإ�سابات

قالت اإذاعة “�سوت اإ�رصائيل” اإن نائب وزير التعاون الإقليمي الإ�رصائيلي اأيوب القرا اجتمع   •

اأيار/ مايو  الأردن، خالل  اإىل  له  العقبة، خالل زيارة �رصية  اأردنيني يف مدينة  مع م�سوؤولني 

هذا  خالل  جرى  فاإنه  الإ�رصائيلية  لالإذاعة  ووفقاً  البحرين”.  “قناة  م�رصوع  لبحث   ،2016

الجتماع التوقيع على اتفاق، منحت الوليات املتحدة يف اإطاره مبلغ 100 مليون دولر لتنفيذ 

.
254

املرحلة الأوىل من “قناة البحرين”. وميول البنك الدويل والدول املانحة هذا امل�رصوع

دعا الربملان العربي، الربملانات العربية، اإىل التحرك عربياً واإقليمياً ودولياً، من اأجل م�ساندة   •

.
255

ودعم الق�سية الفل�سطينية، راف�ساً كافة اأ�سكال التطبيع مع الحتالل الإ�رصائيلي

مرييدوف ر�سيد  تركمن�ستان  خارجية  وزير  اأن  اإ�رصائيل”  “�سوت  اإذاعة  ك�سفت   • 

اإن  واأ�سافت  عاماً.  ع�رصين  نحو  منذ  الأوىل  للمرة  “اإ�رصائيل”،  يزور   Raşit Meredow

نتنياهو، والقيادي بحزب  الإ�رصائيلي بنيامني  الوزراء  مرييدوف اجتمع مع كل من رئي�س 

.
256

الليكود زئيف األكني، واملدير العام لوزارة اخلارجية دوري جولد

الدويل  لـ“املوؤمتر  فرن�سا  اأعدتها  التي  الوثيقة  م�رصوع  تفا�سيل  هاآرت�س  �سحيفة  ن�رصت   •

 .2016/6/3 لل�سالم” بني الفل�سطينيني والإ�رصائيليني، الذي �سينعقد يف العا�سمة باري�س يف 

وتهدف الوثيقة الفرن�سية اإىل بلورة مبادئ حلل الق�سايا اجلوهرية، التي مبوجبها �ستجري 

الدويل  بالتفاق  معنية  الفرن�سية  احلكومة  اأن  الوثيقة  من  ويفهم  م�ستقبلية.  مفاو�سات  اأي 

اإ�رصائيل  بني  الدائم  “التفاق  حول  م�ستقبلية  مفاو�سات  لكل  زمني  جدول  حتديد  على 

.
والفل�سطينيني”257
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