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االإثنني، 2017/5/1

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل �أن وثيقة �حلركة �ل�صيا�صية “وثيقة   •

�ملبادئ و�ل�صيا�صات �لعامة“ تعك�ص �الإجماع و�لرت��صي �لعام يف �حلركة. وقال م�صعل، خالل 

موؤمتر �صحفي يف �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة لالإعالن عن وثيقة حما�ص، �إن �لوثيقة تقوم على 

لل�صعب  و�حلقوق  بالثو�بت  �الإخالل  دون  و�لتجدد  و�لتطور  �النفتاح  بني  متو�زنة  منهجية 

�لفل�صطيني. و�صدد على �أن �لوثيقة تعدُّ جزء�ً من �أدبيات �حلركة، مبا يعك�ص �لتطور �لطبيعي 

و�لتجدد يف م�صريتها لالأمام. و��صتعر�ص م�صعل �أبرز بنود �لوثيقة، مبيناً �أن �حلركة �ختارت 

�أن تقدم منوذج �جلمع بني �ملقاومة �ل�صلبة يف مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لفكر �لو�صطي 

�ملعتدل، و�لعقل �ل�صيا�صي �ملنفتح. و�أكد م�صعل �أن حما�ص هي حركة حتّرر ومقاومة وطنية 

مرجعيتها  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  ومو�جهة  فل�صطني  حترير  هدفها  �إ�صالمية،  فل�صطينية 

.
1
�الإ�صالم يف منطلقاتها و�أهد�فها وو�صائلها

�لعامل  خد�ع  حتاول  حما�ص  حركة  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

وت�صليله، لكنها لن تفلح يف ذلك. و�أ�صاف نتنياهو، تعقيباً على �إعالن وثيقة حما�ص �جلديدة، 

�أن  على  و�صدد  “�إ�رش�ئيل“.  وتدمري  �ليهود  جميع  �إبادة  �إىل  يومياً  يدعون  �حلركة  قادة  �أن 

حركة حما�ص �حلقيقية هي تلك �لتي حتفر “�أنفاق �الإرهاب“، وتطلق �آالف �ل�صو�ريخ باجتاه 

“�ملدنيني �الإ�رش�ئيليني“، وتعلّم يف مد�ر�صها وجو�معها �أن �ليهود هم قردة وخنازير، على حّد 
.
2
و�صفه

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إنه يتعهد بعودة جنوده �الأ�رشى بغزة هد�ر   •

قتلى  ذكرى  �إحياء  مر��صم  خالل  نتنياهو،  وقال  “�إ�رش�ئيل“.  �إىل  �آرون  و�صاوؤول  جولدن 

.
معارك “�إ�رش�ئيل“، باأنه لن يهد�أ لدولته بال حتى يعيد “جنوده �الأعز�ء“3

�ملقاومة  نفذتها  �لتي  �لعمليات  يف  �صقطو�  �لذين  �لقتلى  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �لتقارير  ت�صري   •

بني  فاإن  �لتقارير  وبح�صب  قتيالً.   3,117 �إىل  و�صل  “�إ�رش�ئيل“  �إقامة  منذ  �لفل�صطينية، 

�لقتلى 122 �أجنبياً قتلو� يف عمليات نفذت يف “�إ�رش�ئيل“، وكذلك 100 �إ�رش�ئيلي قتلو� خارج 

.
“�إ�رش�ئيل“4

�الأ�رشى  مطالب  مع  �لكامل  ووقوفها  ت�صامنها  �الأردن  يف  �مل�صلمني  �الإخو�ن  جماعة  �أعلنت   •

غطر�صة  ملو�جهة  �لكر�مة“،  “معركة  يخو�صون  �لذين  �الحتالل،  �صجون  يف  �لفل�صطينيني 
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�ل�صّجان وبط�صه، د�عية يف �ل�صياق ذ�ته �حلكومة �الأردنية، للتحرك �لفوري و�ل�رشيع لوقف 

.
5
معاناة �الأ�رشى ب�صكل عام و�الأ�رشى �الأردنيني ب�صكل خا�ص

الثالثاء، 2017/5/2

24 �صاعة لال�صتجابة ملطالب �الأ�رشى، حمذرًة من  �أمهلت كتائب �لق�صام �لقيادة �الإ�رش�ئيلية   •

جتاهل مطالب �الأ�رشى �لعادلة و�مل�رشوعة. وقال �لناطق �لع�صكري با�صم �لكتائب �أبو عبيدة، 

يف ت�رشيح متلفز، �إن كتائب �لق�صام قررت باأن تدّفع �لعدّو ثمن كل يوم تاأخري يف �ال�صتجابة 

ملطالبهم، حيث �صتقوم بتحديث �لقو�ئم �ملرتبطة ب�صفقة تبادل �الأ�رشى، بزيادة ثالثني �أ�صري�ً 

و�لعادلة  �مل�رشوعة  �الأ�رشى  مطالب  تلبية  عن  �لعدو  فيه  يتاأخر  يوم  كل  مقابل  �لقو�ئم  على 

.
6
و�الإن�صانية

قال �إ�صماعيل هنية، نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف �أثناء م�صاركته يف خيمة   •

مع  �الأ�رشى  تبادل  �صفقة  �إن  غزة،  مبدينة  �لطعام،  عن  �مل�رشبني  �الأ�رشى  مع  �لت�صامن 

.
7
�الحتالل موجودة على �لطاولة، وهي مرتبطة مبدى ��صتجابة �الحتالل ملطالب �ملقاومة

“�إ�رش�ئيل“ حمتلة للقد�ص. و�صّوت �أع�صاء  جددت منظمة �ليون�صكو، يف قر�ر جديد، �عتبار   •

�ملجل�ص �لتنفيذي لليون�صكو، يف جل�صة خا�صة ومغلقة مبقر �ملنظمة يف باري�ص، ل�صالح تاأكيد 

�لقر�ر�ت �ل�صابقة للمنظمة باعتبار “�إ�رش�ئيل“ حمتلة للقد�ص، ورف�ص �صيادة �الأخرية عليها. 

�لدول  تغيّب  �أو  و�متناع  �أ�صو�ت،   10 ومعار�صة  �صوتاً،   22 باأغلبية  �لقر�ر  مترير  وجرى 

.
8
�لباقية

قال خالد م�صعل، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، يف مقابلة مع تلفزيون �لعربي �إن   •

ظروف  مع  وتكيّف  ومنفتحة  منطقية  لغة  من  تقدمه  وما  خطابها  وتطوير  حما�ص  “تطور 
نافياً وجود متاه ٍيف  نعلنها �صباح م�صاء“،  �لتي  �ال�صرت�تيجية  �صعبنا، كل ذلك من�صجم مع 

هذ� �لتطوير مع جتربة حركة فتح يف تعديل مو�قفها وتغيري �صيا�صاتها، م�صري�ً �إىل �أنها ذهبت 

�إىل �لتكتيك على ح�صاب �ال�صرت�تيجية، وناق�صتها ثم تز�وجتها. و�صدد م�صعل على �أن هذه 

�لوثيقة لي�صت حتوالً ��صرت�تيجياً؛ �إمنا تعبري�ً عن �لتطور �لطبيعي يف فكر حما�ص �ل�صيا�صي 

و�أد�ئها �ل�صيا�صي خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية. وقال: “�حلركات �حلية هي �لتي تتطور وتتقدم 

.
لالأمام. قدمنا منوذجاً للتطور و�لتقدم دون �الن�صالخ عن �لثو�بت و�أ�صل �مل�رشوع“9

�إىل  �أوالً  �أن تذهب حما�ص  �إنه كان �الأوىل  �إعالن وثيقة حما�ص،  قالت حركة فتح، تعقيباً على   •

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، وتخرج موقفها يف �إطار وحدة وطنية حقيقية، ولي�ص من خالل 

حماوالت فا�صلة لتقدمي �أور�ق �عتماد. و�أكدت فتح �أن حما�ص مل تاأت ب�صيء جديد، و�أن قبولها 
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1967 يتناق�ص مع ممار�صاتها على �الأر�ص، �لر�مية لف�صل �لقطاع،  بدولة على حدود �صنة 

�أو قبولها بدولة ذ�ت حدود موؤقتة. و�أو�صحت فتح �أن �لو�قعية �ل�صيا�صية �أمر جيد، �إذ� كانت 

يف �إطار �لوحدة و�لتو�فق �لوطني، و�إذ� كانت �ملو�قف تن�صجم مع �ل�رشعية �لدولية، ولي�صت 

.
10

مو�قف ملتب�صة ومتناق�صة

حتريف“،  بـ“م�رشحية  حما�ص  وثيقة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�صف   •

و�أ�صاف �أنها “تو��صل ��صتثمار مو�ردها، لي�ص لالإعد�د للحرب فقط، بل لتن�صئة �أطفال غزة 

على تدمري �إ�رش�ئيل، ويف �ليوم �لذي تتوقف فيه حما�ص عن حفر �الأنفاق، وتوجه مو�ردها 

وطاقاتها للبنية �لتحتية �ملدنيّة، وتتوقف عن تربية �الأجيال على قتل �الإ�رش�ئيليني، �صيكون 

.
ذلك تغيري�ً جوهرياً، وهذ� ما مل يح�صل“11

عا�صمة  �صتبقى  “�لقد�ص  �إن  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  يف  حقيبة  بال  �لوزير  قر�،  �أيوب  قال   •

قبل  كانت  كما  �أبدية  عا�صمة  �صتبقى  �لقد�ص  �صنة...   3,000 منذ  كانت  كما  الإ�رش�ئيل 

�ليوني�صكو، و�صتكون كما كانت بعد �ليوني�صكو“. و�أ�صاف “�ألف منظمة مثل �ليوني�صكو لن 

.
تكون قادرة على حمو �صلة �ل�صعب �ليهودي بالقد�ص“12

�إىل �لقد�ص رد�ً على  �إىل نقل �صفار�تها  دعا �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني جميع �لدول   •

قر�ر منظمة �ليون�صكو. وقال ريفلني: “�لقد�ص كانت د�ئماً مركز �لعامل �ليهودي... لقد حان 

�لوقت لالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة ر�صمية لدولة  �لوقت لو�صع حّد لهذه �حلماقة. لقد حان 

.
�إ�رش�ئيل. كاأمر و�قع، ولي�ص فقط كاأمر قانوين“13

�لع�صكري، “حزما“  حاجز  على  �إ�رش�ئيلياً  م�صتوطناً  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  قوة  قتلت   • 

�ل�رشطة  بل�صان  �لناطقة  ذكرت  ح�صبما  طعن،  عملية  تنفيذ  حماولة  بدعوى  �لقد�ص،  �رشقي 

.
14Luba Samri الإ�رش�ئيلية لوبا �ل�صمري�

بتو�صعة  �أبلغتهم  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �إن  عيا�ص  نز�ر  �لفل�صطينيني  �ل�صيادين  نقيب  قال   •

.
15

م�صاحة �ل�صيد من �صتة �أميال �إىل ت�صعة �أميال

يوم  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  �إىل  زيارته  �لكويتية  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وفد  �ختتم   •

�لثالثاء 2017/5/2، بعد �إمتام كافة �إجر�ء�ت �بتعاث �ملعلمني �لفل�صطينيني �ملتقدمني للتدري�ص 

.
يف دولة �لكويت، حيث بلغ عدد �لذين مّت �لتعاقد معهم 16103

االأربعاء، 2017/5/3

�لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم“  “عملية  �نطالق  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �أعلن   •

تفاوؤالً  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتقباله  خالل  مبدياً،  و�الإ�رش�ئيليني، 
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بالو�صول �إىل �تفاق بني �جلانبني، م�صري�ً �إىل �أن هذ� �لهدف “قد ال يكون �صعباً مثلما يت�صور 

�الإ�رش�ئيليني  بني  �الأمنية  �ل�رش�كة  على  بعبا�ص،  ترحيبه  خالل  تر�مب  وركز  �لبع�ص“. 

و�ل�صلطة �لفل�صطينية من جهة، وبني �ل�صلطة �لفل�صطينية وو��صنطن من جهة �أخرى. وقال: 

“�إنهم يعملون ب�صكل جيد جيد�ً، ونحن �صنو��صل بناء �رش�كتنا مع قو�ت �الأمن �لفل�صطينية 
.
ملو�جهة �الإرهاب وهزيته“17

�أكد رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع �لرئي�ص �الأمريكي   •

دونالد تر�مب يف �لبيت �الأبي�ص، �لتز�مه بالعمل من �أجل �لتو�صل �إىل “�صفقة �صالم“ تاريخية. 

و�أكد عبا�ص، �أن “خيارنا �ال�صرت�تيجي �لوحيد، هو حتقيق مبد�أ حّل �لدولتني، فل�صطني على 

حدود 1967 بعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية، لتعي�ص باأمن و�صالم و��صتقر�ر، مع دولة �إ�رش�ئيل“. 

و�أكد عبا�ص على “�أننا نربي �أطفالنا و�أحفادنا و�أوالدنا على ثقافة �ل�صالم، ون�صعى ليعي�صو� 

و�أ�صاف  �الإ�رش�ئيليون“.  �الأطفال  فيهم  مبن  �لعامل،  �أطفال  باقي  مثل  و�صالم  وحرية  باأمن 

.
عبا�ص �أن “جميع ق�صايا �لو�صع �لنهائي قابلة للحل مبا ي�صمل �لالجئني و�الأ�رشى...“18

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل �إد�رة تر�مب و�لعو��صم �لدولية �إىل   •

�لتقاط �لفر�صة و�لتعامل بجدية مع حركة حما�ص بعد �الإعالن عن �لوثيقة �ل�صيا�صية �جلديدة 

للحركة. وقال م�صعل، خالل مقابلة مع قناة �صبكة �صي �أن �أن �الأمريكية، �إن ما ورد يف وثيقة 

و�أن  �لفر�صة،  يلتقط  �أن  �لدولية  �لعو��صم  خ�صو�صاً  �لعامل  يف  من�صف  الأي  يكفي  حما�ص 

يتعامل بجدية معها، ومع �لفل�صطينيني و�لعرب، و�أن ي�صغط على �جلانب �الإ�رش�ئيلي. ودعا 

�أن تتعظ باملقاربات �خلاطئة �لتي كانت يف �ملا�صي، و�لتقاط فر�صة  �إىل  �إد�رة تر�مب  م�صعل 

.
19

�ملوقف �الإيجابي �حلم�صاوي و�لفل�صطيني و�لعربي لعمل مقاربات جديدة

“�عتمدت  �حلكومة:  جل�صة  م�صتهل  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

منظمة �ليون�صكو �أم�ص مرة �أخرى قر�ر�ً �صخيفاً يتعلق مبكانة �إ�رش�ئيل باأور�صليم، عا�صمة 

 �ل�صعب �ليهودي منذ 3,000 عام“. وذكر �أنه �أوعز ملدير عام وز�رة �خلارجية يوفال روتيم

�إىل “�إ�رش�ئيل“  حتولها  �لتي  �الأمو�ل  من  �آخر  دوالر  مليون  بتقلي�ص   Yuval Rotem 

�إىل  تدعو  �ملنظمة  هذه  بينما  �الأيدي  مكتوفة  تقف  لن  “�إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ملتحدة،  �الأمم 

.
رف�ص �صيادتنا على �أور�صليم“20

�أن �أحد�ً مل يفو�ص رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص للحديث با�صم �ل�صعب  �أكدت حركة حما�ص   •

�لناطق با�صم  �أحد�ً. وقال  �أن كل ما �صدر عنه من مو�قف ال تلزم  �لفل�صطيني، م�صددة على 

�حلركة �صامي �أبو زهري �إن حركته ترف�ص ت�رشيحات عبا�ص، خالل لقائه �لرئي�ص �الأمريكي، 

.
21

باأن جميع ق�صايا �حلل �لنهائي قابلة للحل
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ك�صف تقرير �صدر عن مكتب �الإح�صاء �ملركزي �الإ�رش�ئيلي، مبنا�صبة �لذكرى 69 لالإعالن   •

عن “�إ�رش�ئيل“، �أن وز�رة �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلية بنت خالل �صنة 2016 يف �مل�صتعمر�ت �ملقامة 

.
22

يف �ل�صفة 2,630 وحدة �صكنية

�ملجموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �إن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  قالت   •

وثق �أ�صماء 17 �إعالمياً فل�صطينياً من ذوي �الخت�صا�صات �ملختلفة قتلو� يف مناطق متعددة يف 

 .
�صورية، يف �أثناء تغطيتهم �الإعالمية لالأحد�ث �ملتو��صلة منذ �آذ�ر/ مار�ص 232011

�إن  �صاكيد، معلقة على وثيقة حركة حما�ص �جلديدة،  �أييلت  �الإ�رش�ئيلية  �لعدل  قالت وزيرة   •

�صاكيد  و�أ�صارت  مو�قفها“.  يف  مرونة  �أي  توجد  وال  �رش�صة  �إرهابية  منظمة  حما�ص  “حركة 
وحلفر  �لع�صكرية  �حلركة  قوة  زيادة  يف  تنفقها  حما�ص  عليها  حت�صل  �لتي  �الأمو�ل  �أن  �إىل 

.
24

�الأنفاق

اخلمي�س، 2017/5/4

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل، يف مقابلة مع وكالة �الأنا�صول، �إن   •

�لتفاو�ص �ملبا�رش مع “�إ�رش�ئيل“ يف �لفرتة �حلالية غري جمد وخماطرة كبرية، معرباً عن ثقته 

يف �أن �لوثيقة �ل�صيا�صية �لتي �أ�صدرتها �حلركة تخدم �مل�صلحة �لوطنية و�صورة �لق�صية يف 

�لعامل، وت�صاعد يف �إي�صال موقف �حلركة و�ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �رشيحة �أكب على �مل�صتوى 

.
25

�لدويل

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف حديث خا�ص ل�صحيفة �الأيام، �إن �إجر�ء�ت   •

.
26

�ل�صلطة �لفل�صطينية يف غزة ال ت�صتهدف �صكان غزة و�إمنا حركة حما�ص

لتقدمي  مك�صوفة  “حماولة  حما�ص  وثيقة  �صحفي،  بيان  يف  فتح،  حلركة  �لثوري  �ملجل�ص  عدَّ   •

نف�صها وتنظيمها �لدويل كبديل ملا هو وطني باملنطقة“، و“كبديل ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

.
وم�رشوعها �لوطني �جلامع و�ملقاوم لالحتالل، و�ملطالب باال�صتقالل و�ل�صيادة“27

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص   •

يخطط لقطع �لكهرباء و�ملاء و�لرو�تب عن قطاع غزة. و�أ�صاف ليبمان، يف مقابلة مع �إذ�عة 

�لرو�تب  �صيقطع  فيما  غزة،  لقطاع  و�ملاء  �لكهرباء  متويل  وقف  يف  جاّد  “عبا�ص  �أن  �جلي�ص 

.
�أي�صاً“28

ذكرت �صحيفة هاآرت�ص �لعبية �أن �مليز�نية �ملقررة جلهازي �ملو�صاد و�ل�صاباك �الإ�رش�ئيليني،   •

ل�صنة 2018 تبلغ 8.6 مليار�ت �صيكل )نحو 2.38 مليار دوالر(، �أي �صعف �مليز�نية �لتي كان 

�أعلى �صتكون   2018 ميز�نية  �أن  �ل�صحيفة  وذكرت   .2012 �صنة  يف  �جلهاز�ن  عليها   يح�صل 
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بـ 10l% منها يف �صنة 2017، و�لتي حددت بـ 7.839 مليار�ت �صيكل )نحو 2.16 مليار دوالر(. 

ووفقاً لل�صحيفة، فاإن هذه �مليز�نية ال ت�صمل ما يدفعه �جلهاز�ن كرو�تب للمتقاعدين، و�لتي 

.
29ً

ي�صل حجمها �إىل نحو مليار �صيكل )نحو 279.5 مليون دوالر( �صنويا

لـ“معركة  �الإعالمية  �للجنة  يون�ص  متيم  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  حمامي  �أبلغ   •

�لكر�مة“، و�لذي �أجرى �أول زيارة لعميد �الأ�رشى كرمي يون�ص، �أنه متكن من زيارة كرمي يف 

معتقل �جللمة، موؤكد�ً �أن �إد�رة �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مل جتِر �أي مفاو�صات جدية مع 

.
30

�الأ�رشى حتى �الآن

�أ�صدر مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق �لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية تقريره   •

�أبريل  ني�صان/  �لفل�صطيني خالل �صهر  �ل�صعب  �الإ�رش�ئيلية بحق  �النتهاكات  �ل�صهري حول 

2017. ور�صد ��صت�صهاد �أربعة فل�صطينيني من بينهم طفالن. و�عتقلت قو�ت �الحتالل نحو 

.
31ً

460 فل�صطينيا

 European Parliament فل�صطني  مع  �الأوروبية  �لبملانية  �لعالقات  جلنة  رئي�ص  قال   •

 ،Neoklis Sylikiotis نيوكلي�ص �صيلكيوتي�صان Delegation for Relations with Palestine

�إن “وثيقة �ملبادئ“، �لتي �أعلنتها حركة حما�ص، ت�صاعد يف �لعمل على رفع �حل�صار عن قطاع 

غزة. و�أ�صاف �صيلكيوتي�صان �أن �لوثيقة ُتعّد مبثابة “حتول هام“، و“نطمح �أن ي�صاعد ذلك 

على �لتو�صل �إىل وحدة وطنية بني �لفل�صطينيني من ناحية، وبلوغ حّل �لدولتني �ملن�صود من 

.
ناحية ثانية“32

اجلمعة، 2017/5/5

�إنه  و��صنطن،  يف  �لعرب  �ل�صفر�ء  مع  لقاء  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •

�إلغاء حكومتها يف غزة،  �إىل  باإجر�ء�ت غري م�صبوقة يف غزة بهدف دفع حركة حما�ص  �رشع 

و�لذهاب �إىل �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية. وتابع عبا�ص قائالً: “بد�أنا �الإجر�ء�ت وال ندري �إىل 

�أين �صت�صل، ولكن �صتكون �الأمور موؤملة �إذ� مل تلغ حما�ص حكومتها، وت�صمح حلكومة �لوفاق 

.
�لوطني �أن تعمل، ونذهب �إىل �نتخابات،... نحن ال نطلب �مل�صتحيل“33

�أكدت حركة حما�ص �أن �لتهديد�ت �لتي �أطلقها رئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص �صّد قطاع غزة   •

“تعك�ص �صوء نو�ياه جتاه �حلركة، وتوؤكد على نهجه �لفئوي �الإق�صائي �ملقيت“. وعدَّ �لناطق 
با�صم �حلركة فوزي برهوم، يف بيان �صحفي، �أن “�أي تهديد�ت يجب �أن تكون الأعد�ء �لوطن، 

.
ولي�ص لل�رشكاء فيه“34

�أكد نائب �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة �أن تهديد�ت حممود   •

عبا�ص لقطاع غزة جادة، ومطلب �إقليمي ودويل، و�لهدف منها �إحد�ث حالة من �لفو�صى تقود 
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�إىل �نهيار �لو�صع يف �لقطاع. وقال �لنخالة “�إن موقفنا من هذه �لتهديد�ت �أنها حماولة عقاب 

جماعي لل�صعب �لفل�صطيني، و�نتقال رئا�صة �ل�صلطة من دعم �حل�صار �لظامل لقطاع غزة �إىل 

.
�مل�صاركة �ملبا�رشة فيه باأق�صى درجاته“35

حّذر وزير �ل�صحة �لفل�صطيني جو�د عو�د من خطورة نية �صلطات �الحتالل تغذية �الأ�رشى   •

حكماً  ويثل  �مل�رشبني،  حياة  يهدد  �الإجر�ء  هذ�  �أن  موؤكد�ً  ق�رشياً،  �لطعام  عن  �مل�رشبني 

.
36

باإعد�مهم

يف  م�صرتك  �إ�رش�ئيلي   – فل�صطيني  وز�ري  لقاء  عن  �لنقاب  �لعامة  �لعبية  �الإذ�عة  ك�صفت   •

�لعا�صمة �لبلجيكية بروك�صل. وقالت �الإذ�عة �إن وزير �لتعاون �الإقليمي �الإ�رش�ئيلي ت�صاحي 

�لدول  “موؤمتر  هام�ص  على  فل�صطينيني،  وزر�ء  بثالثة  �جتمع   Tzachi Hanegbi هنغبي 

�ملانحة“ �لذي بد�أ �أعماله يف بروك�صل يف 2017/5/4. و�أو�صحت �أن وزر�ء �ملالية و�لبنى �لتحتية 

.
37

و�ملياه مثّلو� �ل�صلطة �لفل�صطينية يف هذ� �للقاء

�أكد �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، �لذي يقود �إ�رش�ب “معركة �لكر�مة“ يف �صجون �الحتالل، �أن   •

�الأ�رشى ير�هنون على �ل�صعب �لفل�صطيني يف دعمهم وم�صاندتهم، م�صدد�ً على �أنها “معركة 

�لفل�صطينيني ككل من �أجل �حلرية و�لكر�مة“. و�أ�صار �لبغوثي، يف ر�صالة جديدة من د�خل 

�مل�صتمرة  �الحتالل  ل�صيا�صات  للت�صدي  ياأتي  �لطعام  عن  �الأ�رشى  �إ�رش�ب  �أن  �إىل  �صجنه، 

.
38

و�ملت�صاعدة �صّد �الأ�رشى وذويهم

ذكرت �أييلت �صاكيد، وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية، �أنها تنوي �إعد�د م�رشوع قانون يق�صي باأن   •

تتطرق كل “�لقو�نني �حلكومية �لتي �صت�صن يف �لفرتة �ملقبلة �إىل �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية 

.
39Yariv Levin و�لقد�ص �ملحتلة“، وذلك بالتعاون مع وزير �ل�صياحة ياريف ليفني

قالت �لغرفة �لتجارية بغزة، �إن �مل�صانع يف قطاع غزة تعمل بن�صف طاقتها، جر�ء ��صتمر�ر   •

�لغرفة  يف  �لعامة  �لعالقات  مدير  و�أ�صار   .2017 �أبريل  ني�صان/  منت�صف  منذ  �لكهرباء  �أزمة 

.
40

ماهر �لطباع، �إىل ت�رشر ثالثة �آالف م�صنع يف �لقطاع ب�صبب �أزمة �لكهرباء

قال �أمري قطر �ل�صيخ متيم بن حمد �آل ثاين �إن �الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن �لدويل مق�رّش�ن يف   •

حّل ق�صية فل�صطني، د�عياً، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك يف و�ر�صو مع رئي�ص بولند� �أندجي 

.
41

دود� Andrzej Duda، �إىل �إيجاد ت�صوية عادلة للق�صية �لفل�صطينية يف �أ�رشع وقت

خالل  �تخذها  �لتي  �لقر�ر�ت  جميع  نهائي  ب�صكل  �ليون�صكو  ملنظمة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  �عتمد   •

“�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�لثقافية يف  “فل�صطني �ملحتلة“، وقر�ر  201، مبا يف ذلك قر�ر  �لدورة 

�الأر��صي �لعربية �ملحتلة“، �للذ�ن �أعاد� �لتنديد بانتهاكات قوة �الحتالل يف جماالت �خت�صا�ص 

 .
42

�ليون�صكو، وطالب �ملجل�ص بالكف �لفوري لهذه �النتهاكات
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ال�صبت، 2017/5/6

�أعلن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل فوز �إ�صماعيل هنية برئا�صة �ملكتب   •

ظّل  “يف  م�صورة:  كلمة  يف  م�صعل،  وقال  �جلديدة.  �النتخابية  دورتها  يف  للحركة  �ل�صيا�صي 

�أجو�ء ديوقر�طية، و�صورية ر��صخة، و�أجو�ء �أخوية عميقة، �جتمع جمل�ص �ل�صورى �لعام 

�جلديد للحركة على �أكرث من �صعيد ب�صبب ظروفنا �ال�صتثنائية، و�نتخب هنية رئي�صاً للمكتب 

.
43

�ل�صيا�صي للحركة“، م�صري�ً �إىل �أن �حلركة �صتعلن �أي �أ�صماء �أخرى يف �لوقت �ملنا�صب

�لفل�صطينيني يف قطاع  بقانون يعفي  �لفل�صطينية حممود عبا�ص قر�ر�ً  �ل�صلطة  �أ�صدر رئي�ص   •

غزة من دفع �ل�رش�ئب ور�صوم �خلدمات. و�صمل �لقر�ر �إعفاًء كامالً من كافة ر�صوم �خلدمات 

�لتي تقدمها �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات، مبا فيها �خلدمات �لتي تقدم الأول مرة، و�إعفاء 

كافة مكلفي �ل�رش�ئب �إعفاًء كامالً من �رشيبة �لقيمة �مل�صافة على �الأن�صطة �ملحلية.

ولكن وكيل وز�رة �ملالية �لفل�صطينية، م�صوؤول قطاع �ملالية يف �للجنة �الإد�رية �لعليا يف غزة، 

.
44

يو�صف �لكيايل �أكد �أن �لقر�ر “لن يطبق �إطالقاً“، لعدم م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي عليه

مدينة  يف  لالحتالل  دورية  ��صتهدفت  عملية  تفا�صيل  عن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  ك�صفت   •

من  �ملقرب   ،0404 موقع  و�أو�صح  �ال�صتقالل“.  “يوم  ي�صمى  مبا  �الحتفال  خالل  قلقيلية، 

�جلد�ر  قرب  ع�صكرية  قوة  و��صتهدفت   ،2017/5/2 يف  وقعت  �لعملية  �أن  �الحتالل،  جي�ص 

�أن �لعملية جريئة ومتطورة مل ت�صهدها �ل�صفة منذ �صنو�ت،  �إىل  �لفا�صل يف قلقيلية، م�صري�ً 

عبوتني تفجري  ثّم  �لع�صكرية،  �لدوريات  ال�صتدر�ج  �لنار  باإطالق  �ملقاومون  قام   حيث 

.
45

نا�صفتني

�إ�رش�ب  بقلق  “يتابعون  �إنهم  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الأوروبي  �الحتاد  بعثات  روؤ�صاء  قال   •

�الأ�رشى �لفل�صطينيني عن �لطعام، �ملتو��صل يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، �حتجاجاً على ظروف 

.
�عتقالهم“46

االأحد، 2017/5/7

�ل�صيا�صية �جلديدة،  �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو وثيقة حركة حما�ص  �لوزر�ء  هاجم رئي�ص   •

قبل �أن يقدم على متزيقها ويلقيها يف �صلة مهمالت. وقال نتنياهو، يف فيلم م�صجل )فيديو(، 

�إن “وثيقة حما�ص �جلديدة تلفيق كامل للحقيقة“. و�أ�صاف: “�لوثيقة �جلديدة تن�ص على �أنه 

لي�ص الإ�رش�ئيل �أي حّق بالوجود، و�أن كل �صنتيمرت من �أر�صنا يعود للفل�صطينيني، و�أنه ال حّل 

مقبول �إال بزو�ل �إ�رش�ئيل“. و�تهم نتنياهو حما�ص باأنها تريد “��صتخد�م �لدولة �لفل�صطينية 

.
لتدمري �إ�رش�ئيل“47
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قال �لنائب �الأول لرئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أحمد بحر �إن �ملر�صوم �لذي �أ�صدره   •

�لرئي�ص حممود عبا�ص �خلا�ص باإعفاء �ملو�طنني يف قطاع غزة من �ل�رش�ئب غري قانوين ولي�ص 

.
48

له قيمة

�لد�خل و�خلارج، يف  ملوؤ�ص�صاتها يف  �النتخابات  “�أنهت كل مر�حل  �أنها  �أعلنت حركة حما�ص   •

ظّل معاين �الأخوة �ملتينة و�مل�صوؤولية �لّر��صخة، ويف �أجو�ء من �لتو�فق“، ومتَّ خاللها �نتخاب 

�ل�صورى،  جمل�ص  يف  �إخو�نه  ثقة  على  حاز  حيث  �ل�صيا�صي،  للمكتب  رئي�صاً  هنية  �إ�صماعيل 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أكدو� على ��صطفافهم خلفه يف حتّمل �مل�صوؤولية لتحقيق تطلّعات  �لذين 

مو�صى  �أبرزهم:  ومن  �ل�صيا�صي،  �ملكتب  �أع�صاء  �حلركة  �نتخبت  وقد  و�لعودة.  �لتحرير  يف 

د نز�ل، وماهر عبيد،  �أبو مرزوق، ويحيى �ل�صنو�ر، و�صالح �لعاروري، وخليل �حليّة، وحممَّ

.
49

وعّزت �لّر�صق، وفتحي حّماد

�إ�صماعيل هنية رئي�صاً  �نتخاب  على  �لقو��صمي، معلقاً  �أ�صامة  با�صم حركة فتح  �ملتحدث  قال   •

�مل�صاحلة  �إجناز  على  وتعمل  �الأوىل  بالدرجة  تهتم  فتح  “�إن  حلما�ص:  �ل�صيا�صي  للمكتب 

مكتبها  ير�أ�ص  من  ولي�ص  �النق�صام،  و�إنهاء  �الجتاه  هذ�  يف  حما�ص  �صري  ويهمها  �لوطنية، 

.
�ل�صيا�صي“50

�أن �أطلق عليها جنود �الحتالل �لر�صا�ص، عند باب �لعمود  ��صت�صهدت فتاة فل�صطينية، بعد   •

.
51

مبدينة �لقد�ص، بدعوى حماولتها تنفيذ عملية طعن

�لقومية“  لـ“قانون  �جلديد  �لن�ص  على  “�إ�رش�ئيل“  يف  للت�رشيع  �لوز�رية  �للجنة  �صادقت   •

مببادرة �لنائب �آيف ديخرت، و�صيعر�ص قريباً على �لكني�صت للت�صويت عليه بالقر�ءة �لتمهيدية، 

“�إ�رش�ئيل  �أن  �لقانون �جلديد على  �لوز�رية ملناق�صته. وين�ص �قرت�ح  و�صيحول ثانية للجنة 

هي �لبيت �لقومي لل�صعب �ليهودي“ و�أن “حّق تقرير �مل�صري يف دولة �إ�رش�ئيل يقت�رش على 

�ل�صعب �ليهودي“. كما ين�ص �قرت�ح �لقانون على �أن “لغة �لدولة هي �لعبية“، وتغيري مكانة 

�للغة �لعربية من لغة ر�صمية �إىل “لغة لها مكانة خا�صة يف �لدولة، وللمتحدثني بها �حلق يف نيل 

.
خدمات �لدولة �للغوية“52

عدة  م�صاحة  على  جديد  �أمني  جد�ر  �إقامة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �ل�صمالية  �لقيادة  قررت   •

عن  �لعبية  هاآرت�ص  ل�صحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع  ونقل  لبنان.  مع  �حلدود  على  كيلومرت�ت 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �جلد�ر، �لذي من �ملنتظر �أن يبلغ �رتفاعه �صتة �أمتار، �صيقام على طول 

�حلدود مع لبنان. و�أ�صار �إىل �أن تكلفة �جلد�ر �صت�صل �إىل 100 مليون �صيكل )نحو 28 مليون 

.
53

دوالر(، و�صيبد�أ �إن�صاوؤه يف مناطق قرب ر�أ�ص �لناقورة �ملطلة على �حلدود مع لبنان
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�إن �صلطات  �لبغوثي،  �الأ�صري مرو�ن  �لقيادي يف حركة فتح  �لبغوثي، زوجة  قالت فدوى   •

ملفق  )فيديو(  م�صور  فيلم  بن�رش  وقذر�ً  دنيئاً  �أ�صلوباً  ��صتخدمت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

.
54

لزوجها، �لذي يقبع يف �صجن �جللمة معزوالً، ب�صبب قيادته لالإ�رش�ب عن �لطعام

�نطلقت من حيفا م�صرية ر�جلة يقودها رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية بالد�خل �ل�صيخ ر�ئد �صالح   •

.
55

نحو �الأق�صى �ملبارك، ويتوقع �أن ت�صل هدفها بعد ثالثة �أيام

“1,500 نا�صطة �إن  �أجل فل�صطني ومناه�صة �لتطبيع، يف بيان له،  قال �الئتالف �ملغربي من   • 

�الأ�رشى  مع  للت�صامن  مدينة،   50 من  �أكرث  يف  �لطعام  عن  ي�رشبون  مغربي  ونا�صط 

.
56

�لفل�صطينيني“. وذكر �لبيان �أن �الإ�رش�ب عن �لطعام ي�صتمر 24 �صاعة

االإثنني، 2017/5/8

�أوىل  هي  “�لقد�ص  �إن   Recep Tayyip Erdoğan �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •

�لقبلتني ومدينة �الأنبياء، وهي �رشف وعّز كل �مل�صلمني“. و�أو�صح �أردوغان، يف كلمة �ألقاها 

على  �أنه  �إ�صطنبول،  مبدينة  ينعقد  �لذي  �لقد�ص،  الأوقاف  �لدويل  �مللتقى  يف  م�صاركته  خالل 

تركيا  �أن  �أردوغان،  و�صدد  �الأق�صى“.  و�مل�صجد  �لقد�ص  زيارة  من  �الإكثار  �مل�صلمني  “كافة 
“لن ت�صمح بحظر �الأذ�ن يف �لقد�ص“. كما تطرق �أردوغان �إىل وثيقة حركة حما�ص �ل�صيا�صية 
�جلديدة قائالً: “�أعتب وثيقة حما�ص �ل�صيا�صية �جلديدة خطوة هامة �صو�ء من �أجل �لق�صية 

.
�لفل�صطينية �أو �لتو�فق بني حركتي حما�ص وفتح“57

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أن ق�صية �الأ�رشى كانت وما ز�لت   •

�نتخابه رئي�صاً  له بعد  �أول كلمة  �أولويات قيادة �حلركة. وقال هنية، يف  و�صتبقى على ر�أ�ص 

للمكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، من د�خل خيمة “�لت�صامن مع �الأ�رشى“ �ملقامة يف �صاحة �ل�رش�يا، 

�إن قاعدة �لن�رش هي �صب �صاعة. و�أ�صاف �أن حرية �الأ�رشى و�جب وطني، وال نقبل �أن تهان 

.
58

كر�متهم، وال نقبل �أن يبقو� خلف �لق�صبان

نفى خالد م�صعل، �لرئي�ص �ل�صابق للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، �أن يكون قد تلّقى عر�صاً   •

لرئا�صة �لتنظيم �لدويل لالإخو�ن �مل�صلمني. وذكر م�صعل �أن رئا�صة �لتنظيم �لدويل لالإخو�ن مل 

ُتعر�ص عليه، وقال “من �لبديهي �أال يعر�ص علي ذلك، وبالتاأكيد لن �أكون، الأن حما�ص حركة 

.
فل�صطينية حت�رش عملها يف �إطار �لق�صية �لفل�صطينية“59

طرحت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني مبادرة حّل وطني؛ للخروج من �الأزمة �لتي يعي�صها   •

�ل�صيا�صي للجبهة جميل مزهر، خالل ور�صة عمل  �لفل�صطيني. و�أفاد ع�صو �ملكتب  �ل�صعب 

�جلبهة  مبادرة  باأن  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  معظم  عن  ممثلني  بح�صور  غزة  مبدينة  عقدتها 
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�إجماع  حمل  تكون  �أن  �إىل  و�صوالً  و�القرت�ح،  و�لتعديل  و�لبحث  للنقا�ص  مفتوحة  “�أفكار 
.
و�تفاق فل�صطيني“60

“قانون  �أن  �لليكود،  لكتلة  جل�صة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �دعى   •

“�إ�رش�ئيل“. وقال نتنياهو،  �ملو�طنني يف  �مل�صاو�ة يف �حلقوق لكافة  �لقومية“ ال يتناق�ص مع 

�لدفع به يوؤ�ص�ص من  �لذي يجري  �لقومية  “قانون  �إن  للكني�صت،  �ل�صيفية  �لدورة  �فتتاح  يف 

.
�لناحية �لقانونية مكانة دولة �إ�رش�ئيل كدولة يهودية“61

�لطعام،  �إ�رش�به عن  �هلل حنا  �ملطر�ن عطا  �الأرثوذك�ص  للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  �أعلن رئي�ص   •

.
62

ت�صامناً مع �الأ�رشى �مل�رشبني يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

�الإح�صاء�ت  �أن  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أكد   •

.
63

�خلا�صة باملعتقلني �أ�صارت �إىل وجود 1,600 معتقل فل�صطيني يف �صجون �لنظام �ل�صوري

الثالثاء، 2017/5/9

�أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �أدلي�صتاين  يويل  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  رئي�ص  و�صف   •

�إىل للتوجه  �مل�صلمني  به  دعا  �لذي  ت�رشيحه  �أعقاب  يف  وذلك  لـ“�إ�رش�ئيل“،  عدو   باأنه 

.
�مل�صجد �الأق�صى. وقال �أدلي�صتاين �إن “�أردوغان كان عدو�ً و�صيبقى عدو�ً الإ�رش�ئيل“64

�الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  للقاء  ��صتعد�ده  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أبدى   •

بنيامني نتنياهو حتت رعاية �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، خالل زيارته �ملقبلة “�إ�رش�ئيل“ 

.
و�ل�صلطة �لفل�صطينية قبل نهاية �أيار/ مايو 652017

�أعلنت وز�رة �ل�صحة بغزة �أن وز�رة �ل�صحة يف ر�م �هلل �أوقفت توريد �لدو�ء وحليب �الأطفال   •

.
لقطاع غزة. وقال مدير عام �ل�صيدلة بالوز�رة منري �لب�ص �إن “ذلك جاء بقر�ر �صيا�صي“66

على  عر�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �إن  قوله  فل�صطيني  م�صوؤول  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  نقلت   •

�لتي  باملحادثات  �ملتعلقة  و�لوثائق  �خلر�ئط  من  جمموعة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص 

�أجر�ها مع رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق �إيهود �أوملرت Ehud Olmert، و�لتي مبوجبها 

�إىل �عتماد هذه �لتفاهمات  تقلّ�ص �خلالف بني �جلانبني �إىل حّد كبري يف �صاأن �حلدود، ودعاه 

 .
67

كنقطة �نطالق للمفاو�صات �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية

�أفرجت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �صمرية �حلاليقة، بعد   •

.
68

�عتقال د�م �صهرين

��صتعر�ص رئي�ص جلنة �لقد�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لنائب �أحمد �أبو حلبية �أبرز �النتهاكات   •

موؤمتر  خالل  حلبية،  �أبو  وبنّي   .2017 �صنة  من  �الأول  للربع  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �ل�صهيونية 
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بينهم   ،6,920 نحو  �إىل  �لفرتة  هذه  خالل  و�صل  �الأق�صى  مقتحمي  عدد  �أن  بغزة،  �صحفي 

�صلطات  �أن  حلبية  �أبو  و�أكد  �صهيونياً.  و�أمنياً  ع�صكرياً  عن�رش�ً  و518  م�صتوطناً   4,565

�الحتالل هدمت �أكرث من 40 منزالً ومن�صاأة حيوية و�صكنية، كما �أجبت ثالثة مقد�صيني على 

هدم منازلهم باأيديهم، فيما هددت بهدم 1,600 منزل يف �لقد�ص، ووزعت نحو 85 �أمر هدم يف 

.
69

حي جبل �ملكب

�صخ�ص  �ألف   300 نحو  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  لد�ئرة  جديدة  معطيات  �أظهرت   •

�ملهاجرين  من  هم  منهم   %38l و�أن   ،2014–1990 �لفرتة  يف  عودة  دون  “�إ�رش�ئيل“  غادرو� 

 .
70

�لرو�ص

�الإ�رش�ئيلية ت�صعى  �إن �حلكومة  �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع  قال رئي�ص هيئة �صوؤون   •

�ل�صحي  �لو�صع  �أن  وذكر  �لطعام.  عن  �مل�رشبني  �الأ�رشى  �صّد  جماعية  جرية  الرتكاب 

.
71

لالأ�رشى �مل�رشبني عن �لطعام يزد�د �صوء�ً ودخل مرحلة �خلطر �ل�صديد

�الأ�رشى  الإ�رش�ب  �مل�صيء  �الإعالن  عن  �لعاملية   Pizza Hut هت  بيتز�  �رشكة  �عتذرت   •

.
72

�لفل�صطينيني، �لذي ظهر على �لن�صخة �الإ�رش�ئيلية من �صفحتها على موقع �لفي�صبوك

وقف  الإن�صاء  �إ�صطنبول،  يف  ُعقد  �لذي  �لقد�ص،  الأوقاف  �لدويل  للملتقى  �خلتامي  �لبيان  دعا   •

قو�نني  �صّن  و�إىل  �الإ�صالمية،  للدول  �لر�صمية  �جلهات  باإ�رش�ف  �ملدينة  ل�صالح  ��صتثماري 

.
73

وت�رشيعات ت�صجع �مل�صلمني على �لوقف ل�صالح �لقد�ص

االأربعاء، 2017/5/10

�صادق �لكني�صت، بالقر�ءة �لتمهيدية، على ما ي�صمى “قانون �لقومية“، �لذي بادر �إليه ع�صو   •

48 ع�صو كني�صت، مقابل معار�صة �إىل جانب �قرت�ح �لقانون  �آيف ديخرت. و�صّوت   �لكني�صت 

.
74ً

41 ع�صو�

قررت �ملحكمة �الإد�رية �لفل�صطينية وباالأغلبية وقف �لعمل بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني   •

الإجر�ء �نتخابات جمال�ص �لهيئات �ملحلية. وبح�صب ت�رشيح �صحفي مقت�صب فاإن �ملحكمة 

)17/137/80/م.و/ر.ح(  رقم  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  جمل�ص  عن  �ل�صادر  بالقر�ر  �لعمل  �أوقفت 

.
75

ل�صنة 2017 �خلا�ص باإجر�ء �نتخابات جمال�ص �لهيئات �ملحلية

فازت كتلة �لوفاء �الإ�صالمية، �لذر�ع �لطالبي حلركة حما�ص، يف �نتخابات جمل�ص طلبة جامعة   •

عرفات،  يا�رش  �ل�صهيد  كتلة  على  متقدمة  �صوتاً،   3,778 مبجموع  مقعد�ً،   25 بـ  بريزيت 

وجاء  �صوتاً.   3,340 مبجموع  مقعد�ً،   22 على  ح�صلت  �لتي  فتح،  حلركة  �لطالبي  �لذر�ع 

�لثالثة، �ملرتبة  يف  �ل�صعبية،  للجبهة  �لطالبي  �لذر�ع  �لتقدمي،  �لديقر�طي  �لطالبي   �لقطب 
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�ملتناف�صة  �لطالبية  �لكتل  بقية  615 �صوتاً، فيما مل حت�صل  4 مقاعد مبجموع  على  حا�صالً 

 .
76

على �أي مقاعد

�أكد حممد ح�صنة، مدير مكتب منظمة �لتعاون �الإ�صالمي يف قطاع غزة، �إغالق مكتب �ملنظمة   •

�ل�صلطة  �صحفي،  بيان  يف  ح�صنة،  و�تهم  �هلل.  ر�م  يف  ملكتبها  �صالحياته  وحتويل  �لقطاع،  يف 

�إن  ح�صنة:  وقال  الإغالقه.  �صيا�صياً  �صغطاً  ممار�صتها  عب  �ملكتب،  �إغالق  عن  بامل�صوؤولية 

�إغالق �ملكتب ياأتي �صمن �صل�صلة حمالت �لت�صييق �لتي متار�صها �ل�صلطة �صّد قطاع غزة، 

�أي  �إر�صال  بعدم  �الإ�صالمي  �لت�صامن  �صندوق  �ل�صعودية  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  طالب  فقد 

.
77

حو�الت مالية مل�صاريع يف �لقطاع حتت �أي بند �أو ظرف

بند  يف  �لتد�ول  عدم  �لبحرين،  يف  �ملنعقد   FIFAl فيفا  �لقدم  لكرة  �لدويل  �الحتاد  جمل�ص  قرر   •

تقرر  بحيث  �ملحتلة،  �لغربية  بال�صفة  �ملقامة  �مل�صتعمر�ت  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لقدم  كرة  فرق 

لتفاهمات بني �جلانبني  �لتو�صل  �ملوؤمتر، وذلك ب�صبب عدم  �أعمال  �لق�صية عن جدول  �إز�لة 

.
78

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي

اخلمي�س، 2017/5/11

�الأمنية  �الأجهزة  متكن  عن  هنية،  �إ�صماعيل  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ك�صف   •

من �عتقال �لقاتل �ملبا�رش �لذي نفذ عملية �غتيال �ل�صهيد مازن فقهاء يف �آذ�ر/ مار�ص 2017. 

و�أو�صح هنية، خالل موؤمتر �صحفي عقده �أمام منزل �ل�صهيد فقهاء، �أن �ملجرم �أدىل لالأجهزة 

�الأمنية باعرت�فات و��صحة وكاملة، الفتاً �إىل �أن وز�رة �لد�خلية �صتعقد موؤمتر�ً �صحفياً ت�رشح 

.
79

فيه كل �لتفا�صيل �لتي تتعلق بهذه �جلرية

تر�جعت حركة فتح عن قر�رها �إلز�م �أ�رشى �حلركة يف جميع �ملعتقالت �الإ�رش�ئيلية بالدخول   •

�مل�صوؤولية“،  طائلة  و“حتت  “�إلز�مية“  كلمة  ت�صببت  حيث  �لطعام،  عن  �ملفتوح  �الإ�رش�ب  يف 

�حلركة  رئي�ص  نائب  برئا�صة  �جتمعت  �لتي  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  د�خل  حاد  بنقا�ص 

.
80

حممود �لعالول، و��صتمر �الجتماع ملدة ثالث �صاعات

�صاغت وز�رة �الإ�صكان �الإ�رش�ئيلية وبلدية �لقد�ص �تفاقاً، ُيعّد �الأكب من نوعه، لبناء �أكرث من   •

28 �ألف وحدة �صكنية يف �لقد�ص خالل �لعقد �لقادم )2017–2027(، و�صيتم عر�ص هذ� �التفاق 

�لذي ي�صتمل على بناء 15 �ألف وحدة �صكنية يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية �أمام �لرئي�ص �الأمريكي 

.
81

دونالد تر�مب خالل زيارته �ملرتقبة �إىل تل �أبيب

 Macro Center for Political �ل�صيا�صي  لالقت�صاد  ماكرو  مركز  �أجر�ه  لبحث  وفقاً   •

Economics بالتعاون مع �صندوق فريدريك �إبرت Friedrich Ebert، فاإن 67l% من �ل�صبان 
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�أنف�صهم  يعرفون  فقط   %16l بينما  يينيون،  باأنهم  �أنف�صهم  يعّرفون  “�إ�رش�ئيل“  يف  �ليهود 

�أنف�صهم كعلمانيني و9l% كحريدمي. كذلك تبني  ي�صاريني. وفيما عّرف قر�بة ن�صف �ل�صبان 

من �لبحث �حلايل تر�جع حالة �لتفاوؤل بني �ل�صبان �ليهود، �إذ قال 56l% منهم �إنهم متفائلون 

.
حيال حتقيق تطلعاتهم يف “�إ�رش�ئيل“82

�إز�ء حرية  �إىل م�رش للتعبري عن قلقها  “�إ�رش�ئيل“ نقلت ر�صائل  �أفاد موقع و�ال �لعبي باأن   •

حلركة  �ل�صيا�صي  للمكتب  رئي�صاً  �نتخابه  بعد  غزة،  قطاع  و�إىل  من  هنية  �إ�صماعيل  تنقل 

.
83

حما�ص

تقدمت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عب وز�رة خارجيتها بقائمة طلبات �إىل مندوبة و��صنطن يف هيئة   •

�الأمم �ملتحدة نيكي هايل، و�لتي من بينها �إبطال قر�ر جمل�ص �الأمن 2334، و�حلّد من �أن�صطة 

خف�ص  جانب  �إىل  �لفل�صطينية،  �لق�صية  جتاه  كبرية  جهود  تكر�ص  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  هيئات 

�مليز�نية و�لقوة �لب�رشية �ملخ�ص�صة لهذه �الأن�صطة. وطالبت �أي�صاً باحلّد من عدد �ملناق�صات 

.
84ً

�لتي يجريها جمل�ص �الأمن �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية، و�لتي جُترى مرة و�حدة �صهريا

قال �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�صن ن�رش �هلل، �إن قر�ر “�إ�رش�ئيل“ بناء جد�ر �إ�صمنتي   •

�لكبى  �إ�رش�ئيل  م�رشوع  وب�صقوط  بالهزية  “�عرت�ف  هو  جنوباً،  لبنان  مع  �حلدود  عند 

“د�خل  حت�صل  قد  “�إ�رش�ئيل“  مع  م�صتقبلية  مو�جهة  �أي  �إن  �هلل  ن�رش  وقال  و�لعظمى“. 

.
�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة“85

�أكد �لرئي�ص �لرو�صي فالديري بوتني، خالل موؤمتر �صحفي م�صرتك مع �لرئي�ص �لفل�صطيني   •

حممود عبا�ص، عدم وجود بديل عن �حلل على �أ�صا�ص حّل �لدولتني، و�صدد على �أنه ال يكن 

�إىل  �ل�صياق  �لفل�صطينية، د�عياً يف هذ�  �لق�صية  �صمان �الأمن و�ال�صتقر�ر يف �ملنطقة دون حّل 

.
86

�البتعاد عن �خلطو�ت �أحادية �جلانب

رف�صت �حلكومة �لبيطانية �العتذ�ر عن �إ�صد�ر وعد بلفور، بل ر�أت �أن �لوعد “تاريخي“،   •

�لبملانيني  من  جلنة  وكانت  “�ل�صالم“.  نحو  �لتحرك  ت�صجيع  هو  �الآن  �مل�صعى  �إن  وقالت 

�لبيطانيني من �الأحز�ب �ملختلفة، يف �حلكومة و�ملعار�صة، قد �أر�صلت عري�صة �إىل �حلكومة 

.
جاء فيها: “على �ململكة �ملتحدة �العتذ�ر عن وعد بلفور ودفع جهود �ل�صالم يف فل�صطني“87

اجلمعة، 2017/5/12

�أعلنت وز�رة �لد�خلية يف غزة �أن �لنيابة �لع�صكرية �نتهت من متثيل م�رشح جرية قتل �الأ�صري   •

�ملحرر مازن فقهاء. وعلمت �جلزيرة.نت، من م�صادر مطلعة، �أن قاتل فقهاء كان ع�صو�ً يف 

ب�صبب  �لق�صام  مّت ف�صله قبل �صنو�ت من كتائب  �لقاتل  �أن  �مل�صادر  �لق�صام. وذكرت  كتائب 
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�أن يجنده  جتاوز�ت �صلوكية و�أخالقية، و�أنه �ن�صم بعد ف�صله جلماعة �صلفية متطرفة قبل 

.
88

�ملو�صاد �الإ�رش�ئيلي

وثق �أنه  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أكد   • 

1,602 معتقالً  �إىل  �ملعتقلني  �ل�صوري؛ لريتفع عدد  �لنظام  فل�صطينياً يف �صجون  450 معتقالً 

 .
89

وثقتهم �ملجموعة خالل �ل�صنو�ت �ل�صت �ملا�صية

�أجل  من  كامل  ب�صكل  “�إ�رش�ئيل“  مقاطعة  على  �لرنويج  يف  �لعّمالية  �لنقابات  كبى  و�فقت   •

.
90

حتقيق حقوق �لفل�صطينيني يف �إطار �لقانون �لدويل

مبانيها،  على  �لفل�صطيني  �لعلم  رفع  دبلن،  �لعا�صمة  بينها  �إيرلندية،  بلديات  ثالث  قررت   •

.
تز�مناً مع �إحياء �لفل�صطينيني ذكرى �لنكبة �لـ 9169

ال�صبت، 2017/5/13

�أردين بر�صا�ص قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف منطقة باب �ل�صل�صلة )�أحد  ��صت�صهد مو�طن   •

�أبو�ب �لقد�ص �لقدية(، بعد طعنه عن�رش�ً من �رشطة �الحتالل. وقالت �حلكومة �الأردنية �إن 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية ب�صفتها �لقوة �لقائمة باالحتالل تتحمل �مل�صوؤولية عن �إطالق �لنار على 

�ملو�طن �الأردين. وهاجم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �الأردن، ب�صبب حتميلها 

 .
92

“�إ�رش�ئيل“ �مل�صوؤولية عن مقتل �أحد مو�طنيها يف �لقد�ص
قال رئي�ص جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية حنا نا�رش �إن ن�صبة �القرت�ع يف �النتخابات   •

.
�ملحلية �لتي جرت يف �ل�صفة �لغربية بلغت نحو �لـ 93%50

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �الأ�صلحة  جتار  �صّد  و��صعة  حملة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �أطلقت   •

�الأمنية  �الأجهزة  �إن  فل�صطينية  �أمنية  م�صادر  وقالت  �الأ�صلحة.  قطع  من  مئات  وجمعت 

و�أمريكية �إ�رش�ئيلية  بنادق  بينها  من  �الأ�صلحة،  من  خمتلف  نوع  �صبعمئة  من  �أكرث   جمعت 

.
94

وحملية �ل�صنع

�ملحلية  ]�النتخابات  �النتخابات  “هذه  �إن  با�صم حركة حما�ص،  �ملتحدث  قال فوزي برهوم،   •

�ل�صفة دون غزة  �إجماع وطني، و�إجر�وؤها يف  �أو  �لغربية[ جتري من دون تو�فق  �ل�صفة  يف 

يعزز �النق�صام، خا�صة �أن حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية ال ت�صارك“. و�نتقد 

�صامي �أبو زهري، وهو متحدث �آخر با�صم حما�ص، �إجر�ء �النتخابات �ملحلية يف �ل�صفة دون 

.
95

�لقطاع

�أ�صبحو� يعي�صون يف �لقد�ص  �أن عدد �ليهود �لذين  “�إ�رش�ئيل“  �أو�صحت معطيات ر�صمية يف   •

1967. حيث �رتفع من  �أن مّت �حتالل �جلزء �ل�رشقي منها �صنة  ت�صاعف مرتني تقريباً منذ 
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 Jerusalem 197,700 �إىل 542,000 يهودي. ووفقاً ملعطيات معهد �لقد�ص لبحث �ل�صيا�صات

�إىل  ي�صل  معاً  وغربها  ب�رشقها  �لقد�ص  �صكان  عدد  فاإن   Institute for Policy Research

.
96

865,700 ن�صمة

�الأو�صاع  تدهور  �إن  �خل�رشي،  جمال  �لنائب  �حل�صار  ملو�جهة  �ل�صعبية  �للجنة  رئي�ص  قال   •

�القت�صادية يف قطاع غزة ت�صبب برفع معدل �لفقر �إىل �أكرث من 80l%، وت�صبب بوجود �أكرث من 

.
97

ربع مليون عاطل عن �لعمل

�أكدت وزيرة �خلارجية �الأمريكية �ل�صابقة كوندوليز� ر�ي�ص Condoleezza Rice �أن من �أكب   •

�الأخطاء �لتي حدثت هو فوز حركة حما�ص يف �النتخابات �لفل�صطينية قبل ع�رش �صنو�ت، و�لذي 

“�أحد �الأخطاء �لتي �رتكبناها هي �النتخابات  �أن  “كارثة“. و�أكدت يف لقاء متلفز  كان مبثابة 

�أن ت�صارك يف  �أر�دت حما�ص  �إذ�  �أنه  �لدولية كانت خلف فكرة  �لرباعية  �لفل�صطينية، فاللجنة 

.
�النتخابات، عليها �إلقاء �صالحها، لكن �لرئي�ص حممود عبا�ص رف�ص تلك �ل�رشوط“98

االأحد، 2017/5/14

�الأولية  �لر�صمية  �لنتائج  �لفل�صطينية،  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  رئي�ص  نا�رش،  حنا  �أعلن   •

�الأ�صو�ت  عدد  وت�صمنت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  جرت  و�لتي   ،2017 ل�صنة  �ملحلية  لالنتخابات 

و�ملقاعد �لتي فازت بها كل قائمة �إ�صافة �إىل �أ�صماء �لفائزين. وقال نا�رش �إن �لن�صبة �لنهائية 

لالقرت�ع بلغت 53.4l% من �أ�صحاب حّق �القرت�ع يف 145 هيئة حملية، ويتبني من هذه �لنتائج 

للمقاعد  �لكلي  �لعدد  من   %65l بلغت  �مل�صتقلة  �لقو�ئم  عليها  ح�صلت  �لتي  �ملقاعد  ن�صبة  �أن 

�ملتناف�ص عليها، بينما حازت �لقو�ئم �حلزبية على 35l% منها. �إ�صافة �إىل قو�ئم فازت بالتزكية 

.
99

يف 181 هيئة حملية

�لطعام  عن  �الإ�رش�ب  �إن  �لبغوثي،  مرو�ن  �الأ�صري  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�لذي يخو�صه �الأ�رشى م�صتمر حتى حتقيق كافة مطالبهم �مل�رشوعة. ونقل �ملحامي خ�رش 

.
100

�صقري�ت عن �لبغوثي، بعد زيارته، �أنه ال يوجد �أي �صكل من �أ�صكال �لتفاو�ص حتى �للحظة

عدمو� ميد�نياً منذ 
ُ
�أعلنت جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية �أن 89 الجئاً فل�صطينياً �أ  •

مرتبات  من  جمند�ً   17 �أعدمو�  من  بني  من  �أن  و�أو�صحت  �صورية.  يف  �لد�ئرة  �الأحد�ث  بد�ية 

 .
 جي�ص �لتحرير �لفل�صطيني مّت خطفهم يف منت�صف �صنة 1012012

ال�صتئناف  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  على  باالأردن،  ثالثي  عربي  �جتماع  عّول   •

عن  �مل�رشية  للخارجية  بيان  بح�صب  وذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �لفل�صطينية  “�ل�صالم“  مباحثات 

�لعا�صمة عّمان، و�صّم كالً من وزيري خارجية م�رش �صامح �صكري،  �للقاء �لذي جرى يف 
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و�الأردن �أين �ل�صفدي، �إىل جانب كبري �ملفاو�صني �لفل�صطينيني �صائب عريقات. فيما ذكر 

بيان �آخر م�صرتك، �صدر من عّمان عن �الأطر�ف �مل�صاركة باالجتماع، �أن �ملجتمعني �صددو� 

على �أن “حّل �لدولتني مبا يت�صمن قيام دولة فل�صطينية م�صتقلة عا�صمتها �لقد�ص �ل�رشقية 

.
�إىل جانب دولة �إ�رش�ئيل يثل �ل�صبيل �لوحيد لتحقيق �ل�صالم �ل�صامل“102

مدى  يدر�ص  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  �إن  تيلر�صون  ريك�ص  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   •

�لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“.  �ل�صالم بني  �لقد�ص يف م�صاعي  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  تاأثري نقل 

“�لرئي�ص يعتمد �حلذر يف  �أن  NBC �الأمريكي،  �أن بي �صي  و�أو�صح يف مقابلة على تلفزيون 

حماولته فهم تاأثري هذ� �لقر�ر يف عملية �ل�صالم“، م�صيفاً �أن قر�ر تر�مب �صياأخذ يف �العتبار 

�ل�صالم مبادرة  ي�صاعد  �لنقل  �أن  تعتب  �إ�رش�ئيل  كانت  “�إن  فيها  مبا  �ملختلفة،  �الأطر�ف   �آر�ء 

.
�أم يعرقلها“103

االإثنني، 2017/5/15

�أكد رم�صان عبد �هلل �صلّح، �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، �أن حركة �جلهاد لن تقف   •

مكتوفة �الأيدي، وترتك �الأ�رشى يف �صجون �الحتالل فري�صة �ملوت نتيجة عناد �ل�صهيونية 

و�لعن�رشية �ملتوح�صة، م�صدد�ً على �أن للمقاومة كلمة و�أن خيار�تها مفتوحة. و�صدد، يف كلمة 

متلفزة له مبنا�صبة �لذكرى �لـ 69 لنكبة فل�صطني، �أن حركة �جلهاد �صتبقى متمرت�صة عند خيار 

“�لتحرير �لكامل“، مهما كان �لثمن و�لت�صحيات. وقال: “�إننا لن نلقي �ل�صالح، ولن نعرتف 
بالوجود �ل�صهيوين على �أي �صب من �أر�ص فل�صطني، ولن ن�صاوم على ذرة من تر�ب �لقد�ص، 

.
الأن �العرت�ف باإ�رش�ئيل يعني لنا �العرت�ف باإلغاء فل�صطني و�أ�صحابها �الأ�صليني“104

بقتل  �لثالثة  �ملتهمني  حماكمة  جل�صات  �أوىل  �إن  �جلديلي  ف�صل  �لع�صكري  �لعام  �لنائب  قال   •

�ل�صهيد مازن فقهاء بد�أت يوم �الإثنني 2017/5/15، وكانت �أوالها للمتهم �ملبا�رش بتنفيذ عملية 

.
105

�الغتيال �ملدعو �أ�رشف �أبو ليلة

�لذكرى يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  الأبناء  كلمة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  وجه   • 

�لـ 69 للنكبة، ولالأ�رشى �لذين يخو�صون “معركة �لكر�مة“. وطالب عبا�ص بريطانيا باالعتذ�ر 

لل�صعب �لفل�صطيني، عن �إ�صد�رها وعد بلفور، وقال �إن “�لظلم �لتاريخي �لذي حلق ب�صعبنا 

 .
وما ز�ل يتفاقم، قد بد�أ من �لناحية �لعملية مع وعد بلفور �مل�صوؤوم“106

�الأ�رشى  مت�ّصك  �صعد�ت  �أحمد  �الأ�صري  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني  �أّكد   •

مبطالبهم �جلماعية و�رشعية �إ�رش�بهم حتى حتقيقها. و�صدد �صعد�ت على �أن �إر�دة �مل�رشبني 

.
107

هي من �إر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني �لتي مل تهزم ولن تهزم ب�صمودها وحتماً �صتنت�رش
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�رشحت وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية �أييلت �صاكيد �أنه “على نتنياهو �إخبار تر�مب �أنه لن تقوم   •

دولة فل�صطينية“. وقالت �صاكيد �إن “�لفجو�ت بيننا وبني �لفل�صطينيني كبرية جد�ً، ال يكن �أن 

.
تقوم دولة فل�صطينية على حدود 67، على نتنياهو قول هذ� لرت�مب“108

�كتفت حمكمة �ل�صلح �الإ�رش�ئيلية باحلكم على �أحد عنا�رش �رشطة حر�ص �حلدود �الإ�رش�ئيلية،   •

�لذي �أطلق �لنار على عامل فل�صطيني دخل �خلط �الأخ�رش للعمل بدون ت�رشيح، بال�صجن ملدة 

�صبعة �صهور فقط. وحكمت �ملحكمة على �ملتطوع يف �رشطة حر�ص �حلدود، بدفع تعوي�ص مايل 

بقيمة 100 �ألف �صيكل )نحو 27.7 �ألف دوالر(، بتهمة “�لت�صبب باملوت عن طريق �الإهمال“ 

.
لل�صهيد عنرت �الأقرع يف �صنة 1092013

International Committee of the Red Cross (ICRC)l أكدت �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر�  • 

باأن �صّح �لطاقة و�لنق�ص �حلاد للوقود يف غزة و�صل �إىل م�صتوى حرج، ما يهدد توفري خدمات 

�أ�صا�صية، مبا فيها �لرعاية �ل�صحية، ومعاجلة مياه �ل�رشف �ل�صحي، و�إمد�د�ت �ملياه �لنقية. 

و�أو�صحت �للجنة، يف ت�رشيح �صادر عنها، باأن هناك �أزمة يف قطاعي �ل�صحة �لعامة و�لبيئة 

.
110

تلوح يف �الأفق �إذ� مل يحدث تدخل فوري

الثالثاء، 2017/5/16

�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني توجيه �رشبة �أمنية كبرية الأجهزة خمابر�ت �الحتالل   •

وك�صف   .2017/3/24 يف  فقهاء  مازن  �ملحرر  �الأ�صري  �غتيال  جرية  �أعقاب  يف  �الإ�رش�ئيلي، 

و�أعلن  �الغتيال،  جرية  منذ  لالحتالل  عميالً   45 �عتقال  عن  �لنقاب  نعيم  �أبو  توفيق  �للو�ء 

فقهاء،  مازن  �ل�صهيد  �غتيال  لعملية  �ملبا�رش  �ملُنفذ  �عتقال  من  متكنت  �الأمنية  “�الأجهزة  �أن 

خمابر�ت  باأجهزة  و�رتباطه  �جلرية  بارتكاب  �عرتف  و�لذي  عاماً،   38 )�أ.ل(  �لقاتل  وهو 

�الحتالل“، كما “مّت �عتقال �ثنني من عمالء �الحتالل �عرتفا بدور ٍ�أ�صا�صي يف عملية �الغتيال 

و)ع.ن( عاماً،   44 )هـ.ع(  وهما  �جلرية،  مل�رشح  و�لت�صوير  و�ملتابعة  �لر�صد  خالل   من 

.
38 عاماً“111

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع رئي�ص �لوزر�ء   •

تطبيق  �أمام  �لطريق  �صيمهد  لبالدنا  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  “�إنهاء  �إن  نيودلهي،  يف  �لهندي 

مبادرة �ل�صالم �لعربية، �الأمر �لذي �صي�صاعد �جلهود �ملبذولة ملحاربة �الإرهاب و�لتطرف يف 

.
منطقتنا و�لعامل“112

�أن  جر�د،  �أبو  عارف  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  بال�صلطة  �لعموميني  �ملوظفني  نقيب  ك�صف   •

.
113

�ل�صلطة �ُصتحيل ما ن�صبته 55l–45% من موظفيها �لع�صكريني يف غزة للتقاعد �ملبكر
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�أ�صدر يو�صف �صابري�، مر�قب �لدولة �الإ�رش�ئيلية و�لقا�صي �ملتقاعد، تقرير�ً يدين فيه �أوري   •

يف  خطري  “خلل  وجود  عن  فيه  وحتدث  �ملايل،  �أد�ئه  على  �لزر�عة،  وزير   ،Uri Ariel �أرئيل 

توزيع ور�صد �مليز�نيات يف وز�رته، وتوزيعها بغري �أهد�فها عن طريق جمعيات مقربة من 

)نحو  �صيكل  ماليني   110 نحو  على  يدور  �حلديث  فاإن  �لتقرير،  وبح�صب  وحزبه“.  �لوزير 

دينية  جلمعيات  خل�صة  �لوزير  وحّولها  خ�ص�صها  ميز�نيات  وهي  دوالر(،  مليون   30.5

.
114

و��صتيطانية بال�صفة �لغربية

قال جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �إنه �عتقل �أربعة من فل�صطينيي 1948، بزعم �لتخطيط لتنفيذ   •

عن  �الإ�رش�ئيلية  �الإذ�عة  ونقلت  �لقانون.  عن  �الإ�صالمية  �حلركة  �إخر�ج  على  رد�ً  هجمات، 

�لنقب  منطقة  يف  �إ�رش�ئيليني  جنود  �صّد  هجمات  لتنفيذ  “خططو�  �الأربعة  �إن  قوله  �ل�صاباك 

 .
)جنوب(“115

�أعلن قادة �للجنة �لوطنية �لعليا ملنا�رشة �إ�رش�ب �الأ�رشى يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية �أن �الأ�صري   •

�ليوم  �لطعام، و�لذي دخل  �ملفتوح عن  �إ�رش�به  �تخذ خطوة ت�صعيدية يف  �لبغوثي  مرو�ن 

.
116

�صهره �لثاين، �إذ �متنع عن تناول �ملاء

وذلك �أهلها  وت�رشيد  �لنقب  يف  �لعر�قيب  قرية  هدم  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أقدمت   • 

.
للمرة 117113

�لتهديد�ت  “ب�صبب  �هلل  ر�م  يف  ن�صاطاتها  تعليق  عن  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �أعلنت   •

باقتحام  �الأ�صخا�ص  من  جمموعة  “قامت  بعدما  وذلك  ومكتبنا“،  موظفينا  �صّد  �خلطرية 

�ملكتب وتهديد �صالمة �ملوظفني و�ملكتب، ومطالبتهم بطريقة عنيفة، بوقف �لعمل ومغادرة 

.
�ملكتب“118

االأربعاء، 2017/5/17

قال �أحمد جمدالين، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير، �إن “�لتعديل على �ملبادرة �لعربية   •

“كان  �أنه  كان م�رشوع جون كريي وعمل عليه خالل �لعام �ملا�صي“، و�صدد جمدالين على 

ي�صعى الإجر�ء تعديالت ت�صمح باإقامة عالقات عربية - �إ�رش�ئيلية ب�صكل متو�زٍ، مع �إطالق 

عملية �صالم، مما قد يوؤدي �إىل �إف�صاح �ملجال الإجناح �لت�صوية، كان منطقه يقوم على تقدمي 

.
حمفز�ت لالإ�رش�ئيليني. لكن هذ� �لو�صع مل ينجح، ونحن و�جهناه بكل قوة و�أف�صلناه“119

�الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون  �ملالية  لقاء �رشياً عقد بني وزير  �أن  �لثانية  �لعبية  �لقناة  ذكرت   •

على  كان  نتنياهو  بنيامني  �أن  �إىل  و�أ�صارت  �لقد�ص.  يف  ب�صارة  �صكري  �لفل�صطيني  ونظريه 

�صتقدم  �قت�صادية  “ت�صهيالت  ب�صاأن  التفاق  �لتو�صل  خالله  جرى  �لذي  �للقاء،  بهذ�  علم 



216

اليوميات الفل�سطينية

للفل�صطينيني“. ووفقاً للقناة �لتلفزيونية �الإ�رش�ئيلية فاإن من بني ما مّت �لتو�فق عليه، فتح معب 

.
120

�للنبي على مد�ر �ل�صاعة، وتطوير �ملناطق �ل�صناعية وتنميتها يف مناطق �خلليل وجنني

حّذر ممثل حركة حما�ص يف لبنان علي بركة من موؤ�مرة �أمريكية �إ�رش�ئيلية كبرية ت�صتهدف   •

.
121

ق�صية �لالجئني باعتبارها �أ�صبحت عقبة �أمام عملية �لت�صوية من وجهة نظر �الحتالل

��صتجوبت حمكمة �أمريكية �الأ�صري �لق�صامي عبد �هلل �لبغوثي، عب تقنية �لفيديو كونفرن�ص   •

Video Conference يف قاعة حمكمة �الحتالل بالقد�ص؛ بزعم م�صوؤوليته عن قتل مو�طنني 

�أمريكيني. و��صتمرت �ملحاكمة نحو خم�ص �صاعات، مل يتجاوب خاللها �لبغوثي مع �ملحكمة 

بالتهم  �العرت�ف  �أو  بها،  �العرت�ف  رف�صه  بعد  تاأجيلها  ومّت  �الأمريكان،  �ملحققني  و�أ�صئلة 

جل�صة  خالل  �لبغوثي،  وتعر�ص  للمحققني.  با�صمه  �الإقر�ر  رف�ص  �أنه  كما  له،  �ملوجهة 

�ملحاكمة، �إىل �العتد�ء بال�رشب �ملبح؛ لعدم جتاوبه مع �ملحكمة، قبل �أن يتم عزله يف زنازين 

.
122

�لعزل �النفر�دي ب�صجن جلبوع

وّقع �أع�صاء �للجنة �ملركزية حلزب �لليكود �الإ�رش�ئيلي على عري�صة تطالب بتطبيق �ل�صيادة   •

مّت  �أنه  �لعبية،  �ل�صابعة  �لقناة  موقع  و�أ�صار  �لغربية.  �ل�صفة  م�صتعمر�ت  على  �الإ�رش�ئيلية 

يف  �صيتقرر  حيث   ،Haim Katz كات�ص  حاييم  �ملركزية  �للجنة  رئي�ص  �إىل  �لعري�صة  ت�صليم 

.
123

غ�صون ثالثني يوماً عقد جل�صة للت�صويت على م�رشوع �لقر�ر

�تهمت �ملحامية فدوى �لبغوثي، زوجة �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، �أطر�فاً د�خل حركة فتح   •

و�ل�صلطة �لفل�صطينية مبحاولة �إف�صال �خلطوة �لن�صالية لالأ�رشى �مل�رشبني عن �لطعام د�خل 

و“ب�صكل  �الإ�رش�ب  الإجها�ص  �صيا�صية  بتحّركات  علمت  �أنها  �لبغوثي  و�أّكدت  �ل�صجون. 

.
عاجل“124

��صتقبل �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي روؤوفني ريفلني بع�ص روؤ�صاء �لع�صائر يف �الأردن ممن يقومون   •

بيان  وقال  �الإ�رش�ئيليني.  على  قرب  عن  �لتعرف  �أجل  من  �أيام،  خلم�صة  “�إ�رش�ئيل“  بزيارة 

�صادر عن ديو�ن ريفلني �إن �مل�صاركني يف �لوفد يثلّون عدة قبائل يف �الأردن من منطقة �إربد 

و�لزرقاء وعّمان، و�أنهم يّطلعون على ت�صكيلة و��صعة من �الإ�رش�ئيليني “لتعميق �ملعرفة بني 

.
�ل�صعوب“125

غزة،  قطاع  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  �لعمادي  �إ�صماعيل  حممد  �ل�صفري  و�صل   •

�إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  و�أعلنت  �لقطاع.  �صمال  حانون  بيت  معب  عب  �لقطاع  �إىل 

مليون  12 نحو  تبلغ  �إجمالية  بتكلفة  جديدة  م�صاريع  عقود  �صيوقع  �لعمادي  �أن   غزة 

.
126

دوالر �أمريكي
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�الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  �إنه يجب  �ملتحدة نيكي هايل  �الأمم  �ملتحدة يف  �لواليات  قالت مندوبة   •

�إىل �لقد�ص، و�أعربت عن �عتقادها باأن “حائط �لب�ق“ هو منطقة �إ�رش�ئيلية. و�أكدت هايل، يف 

مقابلة مع “�صبكة م�صيحية“ على �الإنرتنت، حم�صوبة على �ليمني �لديني يف �لواليات �ملتحدة، 

�أن  �إىل  �الأمريكية، م�صرية  �ل�صفارة  �لقد�ص، ولي�ص فقط  �إىل مدينة  �ل�صفار�ت  �أنه يتوجب نقل 

“مدينة �لقد�ص عا�صمة دولة �إ�رش�ئيل، وفيها مقر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ومركز �لقر�ر، وعلينا 
.
�أن نكون يف �لقد�ص“127

اخلمي�س، 2017/5/18

قال �لقيادي يف حركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إن “�لق�صية �لفل�صطينية تعي�ص �ليوم حالة   •

من  �لدويل  و�لتاآمر  جهة،  من  عنها  و�الإقليمي  �لعربي  �الن�رش�ف  حيث  وحرجة؛  ��صتثنائية 

موؤكد�ً  وللعامل“،  ل�صعبنا  و�حد  خطاب  لديها  “حما�ص  �أن  مرزوق  �أبو  و�صدد  �أخرى“.  جهة 

�أن “�لوثيقة مل ولن تفتح باب �لتنازالت“، م�صيفاً: “ال نطرح �أنف�صنا بديالً عن �أحد، ونوؤمن 

على  “�لع�صكر“  �صيطرة  من  �لبع�ص  خ�صية  وب�صاأن  �مل�صرتك“.  و�لعمل  �لوطنية  بال�رش�كة 

�ملفا�صل �لرئي�صية يف حما�ص؛ بنّي �أبو مرزوق �أن كتائب �لق�صام لي�صت فوق �لقر�ر �ل�صيا�صي 

.
128

�ل�صادر عن موؤ�ص�صات �حلركة �ل�صورية و�لتنفيذية

�أكد �الأ�صري عبا�ص �ل�صيد �أن �الأ�رشى ما�صون يف �الإ�رش�ب �ملفتوح عن �لطعام �إ�صناد�ً لـ“معركة   •

.
129

�لكر�مة“ حتى حتقيق مطالبهم وال تر�جع عن ذلك، حتى لو ��صت�صهدو�

�مل�رشية:  �لقومية  �ل�صحف  مع  مقابلة  يف  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  قال   •

�أنه  ترى  و�إ�رش�ئيل  لل�صالم...  م�صتعدون  و�لعرب  لل�صالم...  م�صتعدون  “�لفل�صطينيون 
يوفر فر�صة، وبالفعل هناك فر�صة �إذ� �أح�صن �غتنامها ف�صن�صل �إىل حّل و�صي�صبح �ل�رش�ع 

�أنه ال  “�لرئي�ص تر�مب هو �لرقم �حلا�صم يف هذ� �حلل... وتقديري  �أن  تاريخاً“. و�صدد على 

لديكم  �إن  �الإ�رش�ئيلي  و�ل�صعب  �لعام  للر�أي  و�أقول  �لق�صايا...  ح�صم  يف  طويلة  �أوقاتاً  ياأخذ 

فر�صة لل�صالم، ولدينا جميعاً فر�صة لنعي�ص معاً ونوفر م�صتقبالً �أف�صل ل�صعوبنا بعيد�ً عن 

.
�لكر�هية، ومن �خلطاأ �ل�صديد �إهد�ر هذه �لفر�صة“130

 Festival كان  مهرجان  ح�رشت  �لتي  ريغف،  مريي  �الإ�رش�ئيلية  �لثقافة  وزيرة  �ختارت   •

�رتد�ء ف�صتان عليه �صورة �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص �ملحتلة، وتبز فيه �صاحات  ،de Cannes 

50 عاماً على  “نحن نحتفل مبرور  �ل�صخرة. وقالت ريغف:  �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف وقبة 

�أن  للت�صديد على  �لفن و�ملو�صة،  للتعبري عن ذلك هي  �أف�صل طريقة  �لقد�ص، ور�أيت  توحيد 

.
�لقد�ص هي عا�صمتنا �الأبدية“131
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وّقعت �لدمنارك �تفاقية دعم ل�صالح �ل�صلطة �لفل�صطينية بقيمة 80 مليون دوالر على �متد�د   •

�أربع �صنو�ت، ووقع �التفاقية رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل مع وزير �خلارجية 

.
132

�لدمناركي يف ر�م �هلل

قالت وز�رة �خلارجية �لرو�صية �إن عدد�ً من �ملبادئ �لتوجيهية �لتي تت�صمنها وثيقة حما�ص   •

�ل�صيا�صية �جلديدة، مبا فيها �لقبول بدولة فل�صطينية بحدود 1967، متثل خطوة يف �الجتاه 

�ل�صحيح. وجاء يف بيان �صدر عن �خلارجية �لرو�صية: “�إننا ننطلق من �أن مهمة حتقيق �لوحدة 

�لوطنية �صتتطلب من حما�ص و�لف�صائل �لفل�صطينية �الأخرى �تخاذ �ملزيد من �خلطو�ت كهذه. 

.
�إن رو�صيا عازمة على مو��صلة دعمها للفل�صطينيني يف هذه �مل�صاألة“133

اجلمعة، 2017/5/19

كبرية  باأولوية  حتظى  �الأ�رشى  ق�صية  �إن  زهري  �أبو  �صامي  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

ونبّه  ق�صيتهم.  خلف  و�ل�صتات  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وقوف  موؤكد�ً  �حلركة،  لدى 

لبنان  جنوبي  �لر�صيدية  خميم  يف  ُعقد  جماهريي  لقاء  �صمن  �ألقاها  كلمة  خالل  زهري،  �أبو 

يف �لذكرى �لـ 69 للنكبة، �إىل �أن هدف حما�ص هو حترير كل �أر�ص فل�صطني، معتب�ً �أن ق�صية 

�لالجئني هي م�صاألة وقت و�صيعودون �إىل �أر�صهم. وجدد �لتاأكيد على عدم �عرت�ف حما�ص 

بدولة �الحتالل، وعلى ��صتمر�رها يف بذل كل ما بو�صعها من �أجل حترير فل�صطني من �لبحر 

.
134

�إىل �لنهر

يف  غ�صباً   ،1967 �صنة  بحدود  لـ“�إ�رش�ئيل“  �الأمريكي  �الأبي�ص  �لبيت  عممها  خريطة  �أثارت   •

67. ونقلت  �لـ  “�إ�رش�ئيل“ منذ تلك حرب  “�إ�رش�ئيل“، الأنها ال ت�صمل �الأر��صي �لتي حتتلها 
و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية عن وزير �ملو��صالت و�ال�صتخبار�ت، ي�رش�ئيل كات�ص، و�صفه لهذه 

�خلريطة بـ“�الأقو�ل �ملثرية للغ�صب و�خلر�ئط �مل�صوهة“، وزعمه �أن “حائط �ملبكى لنا وكذلك 

.
جبل �لهيكل، وهكذ� �صيكون �إىل �الأبد“135

يف  معزولون  �لطعام  عن  م�رشباً  �أ�صري�ً  ثمانني  �أن  و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أكدت   •

كٍل  يف  �أ�رشى  �أربعة  وت�صّم  �الآدمية  للحياة  ت�صلح  ال  زنازين  يف  تكفا،  بيتح  ي�صمى  �صجن 

.
136

منها

�نطلقت يف �لعا�صمة �للبنانية بريوت �أعمال �الجتماع �لثاين لالأمانة �لعامة للموؤمتر �ل�صعبي   •

�خلطة  ومناق�صة  �ملوؤمتر  للجان  �لعملية  �مل�صار�ت  حتديد  �أجل  من  �خلارج،  لفل�صطينيي 

�لكلمة  يف  �صفيق،  منري  للموؤمتر  �لعام  �الأمني  و�أكد  �ملوؤمتر.  م�صار  حتدد  �لتي  �ال�صرت�تيجية 

�الفتتاحية، �رشورة �الهتمام بق�صية �الأ�رشى �مل�رشبني عن �لطعام يف �صجون �الحتالل منذ 
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�أكرث من �صهر و�إ�صنادها، م�صري�ً �إىل �أن �ملوؤمتر ومنذ بد�ية �الإ�رش�ب “كان همه �أن ينبي يف 

.
كل �ملجاالت لدعم هذ� �الإ�رش�ب ليح�صد �لعامل لدعمه“137

وّثق مركز �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق، �لتابع ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، يف �إح�صائية،   •

�رتقاء 311 �صهيد�ً، بينهم 23 �مر�أة، و83 طفالً، منذ بدء �نتفا�صة �لقد�ص مطلع ت�رشين �الأول/ 

�ل�صفة و�لقد�ص،  270 عملية هدم يف  2017 �صهدت  �أن �صنة  �إىل  �ملركز  2015. و�أ�صار  �أكتوبر 

بح�صب هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�صتيطان. ولفتت �لهيئة �لنظر �إىل بناء 6,090 وحدة ��صتيطانية 

على �أر��صي �ل�صفة مبا فيها �لقد�ص، �إ�صافة لبناء بوؤرتني يف حمافظتي نابل�ص وطوبا�ص، منذ 

�الأق�صى  للم�صجد  و�قتحام  �عتد�ء  مئتي  من  �أكرث  �صجلها،  يف  �لهيئة  و�أوردت   .2017 بد�ية 

.
138

بالقد�ص، و�حلرم �الإبر�هيمي مبدينة �خلليل

�أنا  �تفاق،  �إىل  للتو�صل  �إمكانية كبرية  �أن هناك  “�أعتقد  �الأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�ص  قال   •

�أخري�ً حتقيق �ل�صالم بني  �أن يكون ممكناً  �أجل  �أعمل بجد كبري من  �أنا  �إ�رش�ئيل،  �أحب �صعب 

�أبكر مما يتوقعه �جلميع“. ورف�ص  �أن يتحقق ذلك  �آمل  �إ�رش�ئيل و�لفل�صطينيني، و�أنا  �صعب 

تر�مب �لقول ما �إذ� كان �صياأمر بنقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، وقال: “هناك 

.
�لكثري من �الأمور �ملهمة �لتي نعمل عليها، �صنتحدث عنها الحقاً“139

ر�أى مايكل لينك Michael Lynk، �ملقرر �خلا�ص لالأمم �ملتحدة ب�صاأن و�صع حقوق �الإن�صان   •

�الأر��صي.  لهذه  �حتاللها  لتكري�ص  ت�صعى  “�إ�رش�ئيل“  �أن  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف 

.
وذكر لينك �أنه قلق جد�ً على م�صتقبل قطاع غزة نظر�ً حلالته “�ل�صيئة جد�ً“140

ال�صبت، 2017/5/20

�ل�صابقة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  بوزيرة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �لتقى   •

World Economic Forum �ملنعقد  �لعاملي  ت�صيبي ليفني، على هام�ص �ملنتدى �القت�صادي 

يف �لبحر �مليت )�الأردن(. وبح�صب موقع و�ال �لعبي، فاإن عبا�ص �أكد خالل �للقاء �إنه م�صتعد 

للقاء رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو للتباحث حول م�صتقبل �لت�صوية ولل�صري 

.
141

قدماً باملفاو�صات

�ل�صغوطات  �إن  عريقات  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رّش  �أمني  قال   •

على  له  ندوة  يف  عريقات  و�أكد  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  بطلب  لي�صت  حما�ص  على  �ملالية 

هام�ص �أعمال �ملنتدى �القت�صادي �لعاملي يف �لبحر �مليت، �أن �لغر�ص من �أي �صغوطات على 

.
142

حما�ص، هي �صمان وحدة فل�صطني

�لتعليم  �إطالق �صندوق لدعم  �لفل�صطيني �صبي �صيدم  �أعلن وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل   •

100 مليون دوالر، من �أجل تطوير �لتعليم و�لنهو�ص به، و�إدخال  �لفل�صطيني، بقيمة بلغت 
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�لتعليمية  �لعملية  خمرجات  وحت�صني  �لرتبوية،  �ملنظومة  خدمة  �صاأنها  من  حديثة  �أ�صاليب 

.
143

�لتعلمية ب�صكل �صمويل

يف  فل�صطيني  الجئ   3,500 با�صت�صهاد  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  �أفادت   •

يف  �ملجموعة  و�أو�صحت   .2011 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �صورية  يف  �لد�ئر  �ل�رش�ع  بدء  منذ  �صورية 

تقرير لها، �أن �لق�صف �ملتو��صل على �صورية �أدى �إىل مقتل 1,441 الجئاً فل�صطينياً، فيما ُقتل 

872 الجئاً ب�صبب �ال�صتباكات �ملتبادلة بني �جلي�ص �لنظامي وجمموعات �ملعار�صة �ل�صورية 

.
144

�مل�صلحة، يف حني ُقتِل 461 الجئاً حتت �لتعذيب يف �صجون ومعتقالت �لنظام

�أعلن �جلي�ص �مل�رشي، تدمري نفقني على �ل�رشيط �حلدودي مبحافظة �صمال �صيناء �ملحاذي   •

لقطاع غزة. وبهذين �لنفقني، يكون �جلي�ص �مل�رشي دمر 27 نفقاً على �حلدود مع قطاع غزة 

.
145

منذ منت�صف كانون �لثاين/ يناير 2017، وفق بيانات ر�صمية

االأحد، 2017/5/21

��صتنكرت حركة حما�ص ما ورد من �فرت�ء�ت على ل�صان �لرئي�ص �الأمريكي تر�مب �أمام �مللوك   •

و�لزعماء �لعرب و�مل�صلمني، �لتي زّج فيها حركة حما�ص يف قائمته لـ“�الإرهاب“، و�أنكر فيها 

حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ملقاومة، وهو حّق م�رشوع ومقد�ص لتحرير �الأر�ص و�ملقد�صات. 

كما ��صتنكرت �حلركة يف بيان لها، حديثه �مللغوم عن �الأديان؛ حيث ربط بني �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية و�الإ�صالم —وهذ� حق— لكنه ربط بني زيارته للقد�ص و�لديانة �ليهودية، وهو 

�لعرب  �الأر�ص  الأ�صحاب  �إال  فل�صطني  يف  حّق  فال  غريه،  �أو  تر�مب  يلكه  ال  جد�ً  خطري  �أمر 

و�مل�صلمني.

�لريا�ص:  يف  �الإ�صالمية  �لعربية  �الأمريكية  �لقمة  �أمام  �ألقاه  خطاب  يف  قال  قد  تر�مب  وكان 

على نعمل  �أن  ويجب  �الإرهاب،  �أخطار  ملو�جهة  ��صرت�تيجيتنا  بتعديل   “ملتزمون 
قطع م�صادر �لتمويل للتنظيمات �الإرهابية“، و�إن �لدول �الإ�صالمية يجب �أن تتحمل �مل�صوؤولية 

�لكبى يف هزية “�الإرهاب“. و�أ�صاف تر�مب: “�إننا نو�جه �الآن كارثة �إن�صانية و�أمنية يف هذه 

وحما�ص  �هلل  وحزب  و�لقاعدة  د�ع�ص  لتنظيم  �حلقيقي  �لتاأثري  كوكبنا...  عب  تنت�رش  �ملنطقة 

�أي�صاً  ُيقا�ص  �أن  �لقتلى، يجب  بعدد  ُيقا�ص فقط  �أن  �الأخرى، ال يجب  �لتنظيمات  و�لعديد من 

.
باأجيال من �الأحالم �ملتال�صية“146

د�نت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني “تو�صيف �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، وبع�ص   •

ُم�صايعيه يف �لقمة قوى �ملقاومة ومن يدعمها يف ن�صالها �صّد �لكيان �ل�صهيوين باالإرهاب“. 

ودعت �ل�صعبية، يف ت�رشيح �صحفي لها، قوى �ملقاومة، وقوى حركة �لتحرر �لوطني �لعربية 
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للت�صدي ملحاوالت خلط �الأور�ق يف تو�صيف قوى �الإرهاب وما يرتّتب على ذلك، حمذرة من 

.
ت�صديد �حل�صار على غزة بعد و�صف تر�مب حلما�ص بـ“�الإرهاب“147

بقــــتل  باإعد�م ثالثة مد�نني  نهائية  �أحـــكاماً  �لع�صكرية يف قطاع غزة  �مليد�ن  �أ�صدرت حمكمة   •

�لقيادي يف كتائب �لق�صام �الأ�صري �ملحرر مازن فقهاء. وقررت �ملحكمة، وفقاً لقانون �لعقوبات 

1979 �لذي و�صـــــعته منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �حلكم باإعد�م �ملد�ن )�أ.ل(  �لثوري ل�صنة 

بالر�صا�ص  باالإعد�م رمياً  )ه.ع( �صنقاً، و�حلكم  �ملد�ن  باإعد�م  �ملبا�رش �صنقاً، و�حلكم  �لقاتل 

.
148

على �ملد�ن )ع.ن(

على  عاماً   50 مرور  مبنا�صبة  له  كلمة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

�إ�رش�ئيل...  �صيادة  حتت  د�ئماً  �صيبقيان  �لغربي  و�حلائط  �لهيكل  “جبل  �إن  �لقد�ص،  �حتالل 

.
�أقول للعامل ب�صوت �صاف ٍ وو��صح؛ �إن �لقد�ص كانت و�صتكون د�ئماً عا�صمة �إ�رش�ئيل“149

�الإ�رش�ئيلي  �لبناء  من   %70l �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن“  �ل�صالم  لـ“حركة  جديد  تقرير  �أظهر   •

�ال�صتيطاين يف �الأر��صي �ملحتلة، خالل �صنة 2016، مّت يف �مل�صتعمر�ت �لو�قعة خارج ما ي�صمى 

بـ“�لكتل �ال�صتيطانية �لكبى“ �لتي يقول �الحتالل �إنها �صتبقى حتت “�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية“ 

يف كل ت�صوية م�صتقبلية مع �لفل�صطينيني. ووفقاً للمعطيات �لتي ن�رشتها �حلركة، فقد �صهدت 

.
150

�صنة 2016 �رتفاعاً بن�صبة 34l% يف �لبناء �ال�صتيطاين

�الإ�صالمية   �لعربية  �لقمة  �فتتاح  �لعزيز، يف كلمته خالل  �ل�صعودي �صلمان بن عبد  �مللك  قال   •

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم  حتقيق  �أن  على  ن�صدد  “�إننا  �لريا�ص،  يف  �الأمريكية 

�صالح  �أجل  من  �صادقة  وعزية  م�صرتكة  ت�صحيات ٍ ويتطلب  و�رشوري،  عادل  مطلب 

.
�جلميع“151

�لتي تع�صف  �الأزمات  باأن   ،Bo Schack �الأونرو� يف قطاع غزة بو �صاك  قال مدير عمليات   •

.
152

بالقطاع هي �الأ�صو�أ منذ �صنو�ت طويلة

االإثنني، 2017/5/22

“�إ�رش�ئيل“:  يف  �الأمريكي  �لرئي�ص  ��صتقبال  مر��صم  يف  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال   •

�ألقيتم يف �ل�صعودية �أم�ص كلمة قوية �ت�صمت بالو�صوح و�الإيان، حيث نا�صدمت جميع  “لقد 
�إىل جمابهة قوى �لتوح�ص“.  �إىل طرد �الإرهابيني و�ملتطرفني. نا�صدمت قوى �حل�صارة  �لدول 

قد  �أم�ص.  عنه  عبمت  �لذي  بال�صالم  �اللتز�م  �أي�صاً  ت�صاطركم  “�إ�رش�ئيل  نتنياهو:   و�أ�صاف 

�صنعنا �صالماً مع �الأردن وم�رش، ويد �إ�رش�ئيل ممدودة ل�صنع �ل�صالم مع كل جري�نها، مبا 

فيهم �لفل�صطينيون“. ومتنى �أن “ياأتي يوم حيث �صي�صتطيع رئي�ص وزر�ء �إ�رش�ئيل �أن يطري 

.
153

من تل �أبيب �إىل �لريا�ص“، كما طار تر�مب من �لريا�ص �إىل تل �أبيب
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�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  �أعلن   •

رف�صت جميع �ملطالب �لفل�صطينية �خلا�صة بتطوير �القت�صاد �لفل�صطيني، خ�صو�صاً تنفيذ 

للوالية  ج  مناطق  يف  و�ملدنية  �الأمنية  و�ل�صالحيات  �مل�صوؤوليات  بنقل  �ملتعلقة  �اللتز�مات 

 .
154

�لفل�صطينية �لكاملة، و�إعادة �لنظر يف �تفاق باري�ص Paris Protocol، وبناء مطار

�أكد ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية و��صل �أبو يو�صف �أن حماولة �لرئي�ص   •

بـ“�الإرهاب“،  �لفل�صطينية  و�ملقاومة  حما�ص  حركة  با�صم  �لزّج  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

التهام  حماولة  “لي�ص  تر�مب  حديث  �أن  يو�صف  �أبو  ور�أى  �لفل�صطيني.  �لكل  من  مرفو�ص 

من  باالإرهاب...  لو�صمه  وحماولة  �لفل�صطيني،  �لن�صال  لكل  �إ�صاءة  هو  بل  وحدها،  حما�ص 

بقر�ر�ت  مكفول  وهو  �الحتالل،  �صّد  �ملقاومة  �أ�صكال  كل  ممار�صة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق 

.
�ل�رشعية �لدولية“155

على  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  عاماً(   15( رد�يدة  �أحمد  ر�ئد  �لطفل  ��صت�صهد   •

.
156

حاجز “�لكونتيرن“ �لع�صكري، �صمال �رشق بيت حلم، بعد حماولته طعن جندي

�صجن عزل  يف  �مل�رشبني  �الأ�رشى  من  عدد�ً  �إن  �الأ�رشى  الإ�رش�ب  �الإعالمية  �للجنة  قالت   • 

نيت�صان �لرملة دخلو� مرحلة �صحية حرجة، وعلى �إثرها جرى نقل عدد منهم �إىل �مل�صت�صفيات 

.
157

�ملدنية �الإ�رش�ئيلية

نتنياهو  بنيامني  لقائه  م�صتهل  يف  تر�مب  دونالد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  رئي�ص  قال   •

بالقد�ص: “�إنه ل�رشف يل �أن �أتو�جد هنا. زيارة حائط �ملبكى كانت �أمر�ً مده�صاً وكذلك جمرد 

جتاه  هناك  و�مل�صاعر  �ل�صعودية،  من  للتو  رجعت  “لقد  قائالً:  و�أ�صاف  هنا“.  �لوقت  ق�صاء 

�لتقدم  �أن جزء�ً كبري�ً من ذلك  �إحر�ز تقدم ملمو�ص. و�أعتقد  �إيجابية للغاية. لقد مّت  �إ�رش�ئيل 

�أعمق  �أن طريقاً  “مالحظة  ��صتطاع  �أنه  على  �الإير�نية“. م�صدد�ً  �لعدو�نية  للممار�صات  يعود 

بكثري باجتاه �ل�صد�قة مع �إ�رش�ئيل مّت تعبيده. و�أعتقد �أن جزء�ً كبري�ً من ذلك يعود ملجريات 

.
�الأحد�ث يف �إير�ن. مّت �إحر�ز تقدم“158

�إز�ء تبعات مل  115 مليون دوالر،  �ل�صنة،  بلغ، هذه  “عجزها �ملايلّ  �إن  قالت وكالة �الأونرو�   •

تكن على �مل�صتوى �ملطلوب“، موؤكدة �أنها “لن تلجاأ لتخفي�ص �خلدمات �ملقدمة لالجئني، و�إمنا 

.
للتق�صف“159

الثالثاء، 2017/5/23

�لفل�صطينية، بخطاب  لـ“�إ�رش�ئيل“ و�ل�صلطة  �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب زيارته  �ختتم   •

وجهه �إىل �جلمهور �الإ�رش�ئيلي من قاعة “متحف �إ�رش�ئيل“، �أكد فيه �لتز�مه ب�صكل �صارم، 

ولكل  وللفل�صطينيني  لالإ�رش�ئيليني  “�ل�صالم“  وحتقيق  و�زدهارها،  �لعبية“  “�لدولة  باأمن 
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بهذه  �ليهودي  �ل�صعب  “عالقة  �إن  �الإ�رش�ئيليني:  مطمئناً  وقال  �الأو�صط.  �ل�رشق  �صعوب 

�الأر�ص �ملقد�صة قدية و�أبدية، وم�صتمرة منذ �آالف �ل�صنني. و�أتعهد لكم باأن �إد�رتي �صتقف 

�إىل جانب �إ�رش�ئيل د�ئماً. و�ل�رش�ع لن ي�صتمر �إىل �الأبد. و�صناعة �ل�صالم لن تكون �صهلة، لكن 

 .
هذ� ممكن مع �الإ�رش�ر و�لت�صوية و�الإيان“160

مفتاح  هو  و��صتقالله  حريته  �صعبنا  “نيل  �أن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد   •

�لرئي�ص  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  وجدد،  و�لعامل“.  منطقتنا  يف  و�ال�صتقر�ر  �ل�صالم 

مع  تاريخية  “�صالم“  �صفقة  لعقد  تر�مب  مع  بالتعاون  �لتز�مه  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي 

.
�الإ�رش�ئيليني، وكذلك �لعمل معه ك�رشكاء يف حماربة “�الإرهاب“161

قالت حركة حما�ص �إن خطاب �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب يف �لقد�ص عن�رشي بامتياز،   •

كر�هية  على  وت�صجيع  جديد،  �إ�رش�ئيلي  عن�رشي(  )ف�صل  �أبارتهايد  نظام  الأركان  وتثبيت 

�أن  تر�مب عن  �أن حديث  با�صم �حلركة فوزي برهوم  �لناطق  و�أ�صاف  �لفل�صطيني.  �ل�صعب 

منظمتي  من  كل  تقارير  ويناق�ص  للتاريخ،  تزويٌر  و�أبدية  تاريخية  �لقد�ص  يف  �ليهود  عالقة 

�أحقية وال  �لقد�ص  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أحقية  على  �أكدتا  حيث  و�الإ�صكو�؛   �ليون�صكو 

.
162

لليهود فيها

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو للرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب يف “متحف   •

يف  وقع  �لذي  �لرهيب  �لهجوم  ود�ن  �ليوم  جانبك  �إىل  عبا�ص  �لرئي�ص  وقف  “لقد  �إ�رش�ئيل“: 

مان�ص�صرت. كلي �أمل �أن ذلك يب�رّش بتغيري حقيقي، فلو كان �ملهاجم فل�صطينياً و�ل�صحايا �أطفال 

�إ�رش�ئيليني لكانت عائلة �ملخرب �ملنتحر �صتح�صل على بدل مايل من �ل�صلطة �لفل�صطينية. هذ� 

ي�صغي  �أن  �أمله  عن  نتنياهو  وعّب  �لقانون“.  ذلك  تغيري  وي�صعب  �لفل�صطيني  �لقانون  هو 

�لرئي�ص عبا�ص لـ“�ملبادئ �لو��صحة، �لقوية، �الأخالقية و�لعملية �لتي ذكرتها �ليوم، يا �صيادة 

.
�لرئي�ص تر�مب. فتوقفو� عن مكافاأة �ملخربني، وتوقفو� عن متجيد �لقتلة“163

يف �الإن�صانية  لالأو�صاع  خطري  تدهور  من  �الإن�صان  حلقوق  �مليز�ن  ملركز  تقرير  حّذر   • 

يف  �الإن�صانية  �الأو�صاع  �أن  �إىل  له،  تقرير  يف  �ملركز  و�أ�صار  م�صبوق.  غري  ب�صكل  غزة،  قطاع 

لها يخ�صع  �لتي  �الإن�صانية  غري  �الإجر�ء�ت  بفعل  م�صبوق  غري  تدهور�ً  ت�صهد  غزة،   قطاع 

.
164

قطاع غزة

�ملركزية،  �الإح�صاء  د�ئرة  ملعطيات  وفقاً  وفل�صطينية،  فل�صطيني   323,700 �لقد�ص  يف  يعي�ص   •

ي�صّكلون ما ن�صبته 37l% من جُممل �صّكان �لقد�ص. وهنالك تقدير�ت تفيد �أّن عددهم يف �لو�قع 

�أعلى. ومنذ �صنة 1967 �صلبت وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية مكانة مقيم من 14,595 فل�صطينياً 

.
165

من �صّكان �لقد�ص
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االأربعاء، 2017/5/24

على  عاماً   50 مرور  مبنا�صبة  خطابه  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

�حتالل �رشقي �لقد�ص، �إن �لقد�ص �صتبقى �لعا�صمة �الأبدية لـ“�إ�رش�ئيل“، وزعم نتنياهو �أنه 

“بدون �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية �صتندلع يف �لقد�ص حرب طائفية د�مية“. وقال �إن “هناك من يعتقد 
�أنه ي�صتطيع �إعادة �لزمن �إىل �خللف، جبل �لهيكل وحائط �ملبكى ]�لت�صمية �ليهودية للم�صجد 

�الأق�صى وحائط �لب�ق[ �صيبقيان حتت �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية لالأبد. هل هناك مبر للعودة �إىل 

مدينة ممزقة؟“. وقال نتنياهو: “ز�دت �لواليات �ملتحدة قبل 3 �أيام 75 مليون دوالر �إ�صافية 

لبنامج �لدفاع �ل�صاروخي. نثمن كثري�ً هذ� �لدعم �ملهم، ومع ذلك �أود �أن �أوؤكد مرة �أخرى، 

لقد �أثبت �لتاريخ �أن �أمن �إ�رش�ئيل يعتمد على ��صتعد�دنا وقدرتنا على �لدفاع عن �أنف�صنا بقو�نا 

.
�لذ�تية من �أي تهديد كان“166

“�لقد�ص  مدينة  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال   •

�ل�رشقية“، مبقد�صاتها �الإ�صالمية و�مل�صيحية، هي عا�صمة دولة فل�صطني، و�صتبقى كذلك �إىل 

�الأبد. وقال �أبو ردينة، يف بيان له، رد�ً على ت�رشيحات لرئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  “حتت  �لب�ق  وحائط  �لقد�ص  على  �الإبقاء  عن  فيها  حتدث  نتنياهو، 

و�إعاقة  �لقائم،  �لو�صع  وتعقيد  �الأجو�ء،  توتري  �صاأنها  من  �لت�رشيحات  هذه  �إن  �الأبد“:  �إىل 

�مل�صاعي �لتي يقوم بها �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب لتحقيق “�ل�صالم“ بني �لفل�صطينيني 

.
167

و�الإ�رش�ئيليني

دعا رئي�ص �ملعار�صة �إ�صحق هرت�صوغ �إىل تق�صيم �لقد�ص. وقال: �ليوم “�لقد�ص موحدة على   •

�الأحيان  بع�ص  ويف  �ليهود.  على  حمرم  منها  �ل�رشقي  �ل�صطر  فاإن  �لو�قع  ويف  فقط.  �لورق 

�أي �لفل�صطينيون خب�ء يف ت�صدير �الإرهابيني. فهل هذه هي  ممنوعة عن قوى �الأمن. وهم 

باأغلبية  موحدة  قد�ص  ن�صمن  “وحتى  و�أ�صاف:  )نتنياهو(“.  بها  حلم  �لتي  �لو�حدة  �ملدينة 

يهودية علينا �أن ننف�صل عن �لفل�صطينيني، �صمن �تفاق دبلوما�صي باأكب قدر ممكن وباأ�رشع 

.
168

وقت. يجب �أن ننف�صل عن �لقرى �لفل�صطينية“ يف �لقد�ص

968 عن�رش�ً من ع�صابات �مل�صتوطنني �ليهودية، يف فرتتي �القتحامات �ال�صتفز�زية  �قتحم   •

قو�ت  من  معززة  وبحر��صات  كبرية  جمموعات  عب  �ملغاربة،  باب  من  �الأق�صى،  �مل�صجد 

بطاقاتهم  و�حتجاز  �مل�صلني  دخول  على  م�صددة  باإجر�ء�ت  م�صحوبة  �خلا�صة،  �الحتالل 

.
169

�ل�صخ�صية

�رتفع �لعجز �لتجاري �لفل�صطيني مع “�إ�رش�ئيل“ 9.7l% على �أ�صا�ص �صنوي، يف �لربع �الأول  • 

�أنباء �الأنا�صول،  من �صنة 2017، مقارنة مع �لفرتة �ملناظرة من �صنة 2016. ووفق م�صح لوكالة 
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�إىل بيانات �لتجارة �خلارجية، �ل�صادرة عن �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  ��صتناد�ً 

�صنة  من  �الأول  �لربع  يف  دوالر  مليون   487.6 “�إ�رش�ئيل“  مع  �لتجاري  �لعجز  قيمة  بلغت 

 .2016 من  �الأول  �لربع  يف  دوالر  مليون   444.5 �خلارجية،  �لتجارة  عجز  بلغ  فيما   ،2017

 و�رتفعت قيمة �لو�رد�ت �لفل�صطينية من “�إ�رش�ئيل“، يف �ل�صهور �لثالثة �الأوىل من �صنة 2017،

�إىل 703 ماليني دوالر، مقارنة مع 630 مليون دوالر يف �لفرتة �ملناظرة من 2016. و�صعدت 

مع مقارنة  دوالر،  مليون   215.4 لت�صل  “�إ�رش�ئيل“،  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صادر�ت   قيمة 

.
185.5 مليون دوالر يف �لفرتة �ملقاِبلة من �صنة 1702016

مبنا�صبة  هنية  الإ�صماعيل  تهنئة  ر�صالة  يف  �صليماين  قا�صم  �جلرن�ل  �لقد�ص  فيلق  قائد  قال   •

�نتخابه رئي�صاً للمكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص، “نتطلع �إىل جهودكم لتجذير �ملقاومة �متد�د�ً 

رفاق  مع  �لتكامل  لتعزيز  “�لتطلع  عن  �صليماين  و�أعرب  حما�ص“.  حلركة  �جلهادي  للخط 

حما�ص، حلفاء �ملحور �ملقاوم، الإعادة �الألق للق�صية �لفل�صطينية“، م�صيفاً: “نرجو �أن يجري 

.
على �أيديكم كل خري مل�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني �ملجاهد“171

�صوتت �أغلبية يف �لبملان �لت�صيكي ل�صالح قر�ر يدعو لالعرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“،   •

“للم�صادقة على �لقر�ر، و�الإعالن عن �عرت�فها بالقد�ص  ودعا �لبملانيون �لت�صيك �حلكومة 

.
عا�صمة الإ�رش�ئيل“، و�لدعوة �إىل “�ملفاو�صات �ملبا�رشة دون �رشوط مع �لفل�صطينيني“172

اخلمي�س، 2017/5/25

�أكد رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، عي�صى قر�قع، �أن �لو�صع �ل�صحي لالأ�رشى بعد   •

و�صول �الإ�رش�ب عن �لطعام �إىل يومه �الأربعني خطري جد�ً. و�أعرب عن خ�صيته من �صقوط 

حو�ر  فتح  ورف�ص  مطالبهم،  مع  �لتجاوب  وعدم  �الإ�رش�ئيلي،  �لتعنت  ظّل  يف  بينهم  �صهد�ء 

.
173

حقيقي معهم

�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطينية يف قطاع غزة عن تنفيذها حكم �الإعد�م بحق   •

.
174

�لعمالء �لثالثة �ملتورطني بقتل �الأ�صري �ملحرر �ل�صهيد مازن فقهاء

من�صق  وذكر  غزة.  لقطاع  �لو�ردة  �لكهرباء  �إمد�د�ت  تقلي�ص  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قررت   •

�الأر��صي �ملحتلة يو�آف مردخاي �أن “�إ�رش�ئيل“ �صتقل�ص كميات �لكهرباء �لو�ردة لغزة عب 

�لفل�صطينية �ل�صلطة  دفع  عدم  ب�صبب  وذلك  �الآن،  من  �أ�صبوعني  بعد  �الإ�رش�ئيلية   �خلطوط 

.
175

بر�م �هلل ثمن �لكهرباء لل�رشكة �الإ�رش�ئيلية

�أعلن حزب �لعمال �لبيطاين �أنه �صوف يعرتف بالدولة �لفل�صطينية يف حال فوزه باالنتخابات   •

2017، حيث جاء يف �لبيان �النتخابي للحزب، �لذي  �لعامة �ملزمع عقدها يف حزير�ن/ يونيو 
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تر�أ�صها  حال  يف  �ملقبلة  �لبيطانية  �حلكومة  “�إن   :118 �لـ  �صفحته  يف   ،2017/5/11 يف  �صدر 

.
حزب �لعمال �لبيطاين، �صوف تعرتف فور�ً بالدولة �لفل�صطينية“176

اجلمعة، 2017/5/26

�لفل�صطينيني  �الأ�رشى  مع  ت�صامناً  حا�صدة  مظاهرة  باري�ص  �لفرن�صية  �لعا�صمة  �صهدت   •

عدة  فيه  �صاركت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صجون  يف  يوماً  �أربعني  منذ  �لطعام  عن  �مل�رشبني 

.
177

جمعيات ومنظمات حقوقية فرن�صية

ال�صبت، 2017/5/27

�الأ�صري  نادي  ورئي�ص  قر�قع،  عي�صى  �لوزير  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  �أعلن   •

بني  التفاق  �لتو�صل  بعد  �لطعام  عن  �ملفتوح  الإ�رش�بهم  �الأ�رشى  تعليق  عن  فار�ص،  قدورة 

يق�صي  �لبغوثي،  مرو�ن  �الأ�صري  بقيادة  �الإ�رش�ب  وجلنة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  م�صلحة 

نحو  ��صتمرت  مفاو�صات  بعد  جاء  �التفاق  �أن  قر�قع  و�أ�صاف  �الإن�صانية.  مطالبهم  بتلبية 

.
178

ع�رشين �صاعة

�الأوىل �لعادية  �لدورة  خالل  كلمته  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �صدد   • 

غري  “خطو�ت  �صيتخذ  �أنه  على  �هلل،  ر�م  يف  �لرئا�صة  مبقر  فتح،  حلركة  �لثوري  للمجل�ص 

من  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ومتكني  �الإد�رية  جلنتها  حّل  على  حما�ص  تقدم  مل  ما  م�صبوقة 

ممار�صة عملها و�صالحياتها كاملة يف غزة، مبا يف ذلك �ملعابر، و�الأمن، و�ملو�فقة على �إجر�ء 

�إال بتحقيق هذ� �لهدف الإنهاء �النقالب  �لرئا�صية و�لت�رشيعية، و�إننا لن نرت�جع  �النتخابات 

.
وحتقيق �لوحدة �لوطنية“179

قال م�صوؤول ق�صم �ملو�رد �لب�رشية يف جي�ص �الحتالل موتي �أملوز Moti Almoz، �إن �لعملية   •

عملية  وفل�صطينياً   “Protective Edge �ل�صامد  “�جلرف  ��صم  �إ�رش�ئيلياً  عليها  طلق 
ُ
�أ �لتي 

تنتِه.  نعم، مل  �إ�رش�ئيل.  تنتِه من جهة  “مل   ،2014 �ملاأكول“، يف قطاع غزة �صيف  “�لع�صف 
طاملا �أن هناك �إ�رش�ئيلينَي حمتجزين يف قطاع غزة، فاحلرب مل تنتِه“. ويف تعقيبه على �لوثيقة 

فهي  جتديد�ت.  �أي  �لوثيقة  تت�صمن  “ال  �أملوز  قال  حما�ص،  حركة  �أ�صدرتها  �لتي  �ل�صيا�صية 

.
تعديالت على �ل�صيغة �ل�صابقة فقط“180

�أطلق وقف �الأمة Ummet Waqf يف تركيا حملة خريية “خطوتني للقد�ص“، ال�صتقطاب د�عمني   •

وم�صهمني يف متويل �الأوقاف �ملقد�صية بطرق متعددة. وتتكون �حلملة من خطوتني، خطوة 
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مبا�رشة للتبع �لنقدي �لذي ي�صل مبا�رشة للم�صتفيد �ملقد�صي، وخطوة لتنمية �ال�صتثمار�ت 

.
181

�لتي ينفق ريعها على �أهايل �لقد�ص و�مل�صاريع يف �ملدينة

االأحد، 2017/5/28

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف م�صتهل جل�صة �حلكومة �الأ�صبوعية �لتي   •

عقدت بالقد�ص: “مبنا�صبة �إحياء �لذكرى �خلم�صني لتحرير �أور�صليم والإعادة توحيدها، نعقد 

جل�صة �حلكومة �الأ�صبوعية يف �أنفاق حائط �ملبكى“. و�أكد نتنياهو على �أن �حلكومة �صتعتمد 

�مليز�نيات  زيادة  �صتتم  �أور�صليم.  تعزيز  مو��صلة  �صاأنها  من  �لتي  �لقر�ر�ت  من  “�صل�صلة 
“م�رشوعاً  �صتقيم  �حلكومة  �أن  وذكر  �أور�صليم“.  لتطوير  �خلما�صية  للخطة  �ملخ�ص�صة 

�إىل  �لقدية  �لقطار  �إقامة قطار هو�ئي �صيمتد من حميط حمطة  ينطوي على  �صياحياً خا�صاً 

باب �ملغاربة. �صنطور حو�ص �لبلدة �لقدية و�صنح�صن �خلدمات �لطبية و�لرتبوية و�لرفاهية 

 .
و�لتعليمية يف �أور�صليم“182

�الإ�رش�ئيليني  �ملتظاهرين  من  �آالف  �إىل  كلمة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  وّجه   •

�لذين جتمعو� يف تل �أبيب، حيث قال يف كلمته: “ال �صوت يعلو فوق �ل�صوت �لد�عي لل�صالم 

�لعادل، كما �أنه ال يوجد �أعلى من �صوت حّق �ل�صعوب يف تقرير �مل�صري و�لتحرر من �الحتالل، 

�ل�رش�ع  الإنهاء  �لوحيد  فالطريق  و��صتقر�ر،  و�أمن  ب�صالم  معاً  لنعي�ص  �لوقت  حان  لقد 

جانب �إىل  فل�صطني  دولة  حزير�ن،  من  �لر�بع  بحدود  �لدولتني  حّل  هو  �الإرهاب   ومكافحة 

.
�إ�رش�ئيل“183

�أنها ��صتجابت لكل �ل�رشوط و�ملالحظات �لتي  �أكدت �صلطة �لطاقة و�ملو�رد �لطبيعية يف غزة   •

تقم  مل  ولكنها  �لقطاع،  يف  �لكهرباء  �أزمة  حّل  على  للمو�فقة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�صعتها 

مبقر �صحفي  موؤمتر  يف  خليل،  �ل�صيخ  فتحي  �لطاقة  �صلطة  رئي�ص  نائب  وقال  عليها.   بالرد 

 .
184

وز�رة �الإعالم، �إن �صلطته �صلمت ردود مكتوبة لل�صلطة عب جهات عديدة لل�صلطة

رف�ص  على  �لبغوثي  م�صطفى  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ملبادرة  حلركة  �لعام  �الأمني  �صدد   •

�لفل�صطينية،  �لق�صية  حلل  �ملطروحة  و�الأردنية  و�ل�صعودية  �مل�رشية  للحلول  �لفل�صطينيني 

من خالل ت�صفية �لق�صية ب�صكل كامل مقابل �لعودة للمفاو�صات �لثنائية. وقال �لبغوثي، 

 .
خالل ت�رشيحات متلفزة، “�إننا لن نقبل باأي م�رشوع لتبادل �الأر��صي“185

�صادقت �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية على بناء م�صتعمرة جديدة جنوب مدينة نابل�ص ل�صكان   •

.
186

بوؤرة عمونا
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�أعلن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي عن �عتقال خلية ع�صكرية فل�صطينية من قرية ذنابة وخميم   •

�لع�صكري بني طولكرم و�لطيبة، حيث �عتقل  �إطالق نار على �حلاجز  طولكرم نفذت عملية 

لهم  تن�صب  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمن  �أجهزة  يف  يخدمون  غالبيتهم  �أ�صخا�ص  عدة 

�أهد�ف  �صّد  بعمليات  للقيام  و�لتخطيط  �حلاجز،  �صوب  نار  �إطالق  عمليات  تنفيذ  �صبهات 

.
187

�إ�رش�ئيلية

قال �الأمني �لعام للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �أحمد �صعد�ت �إن �الأ�رشى �صنعو� باإر�دتهم   •

�صادر  بيان  يف  و�صدد،  ُت�صتجدى.  وال  تنتزع  �حلقوق  �أن  و�أثبتو�  جديدة،  ملحمة  �لفوالذية 

عنه من �صجن ريون، على “�أن �ملو�جهة ال تنتهي مع نهاية �الإ�رش�ب بل يجب �أن تتو��صل 

ج�صم وتوحيد  بناء  الإعادة  عليها،  و�لبناء  وتو�صيعها  �الإ�رش�ب  منجز�ت  ت�صليب  �أجل   من 

�حلركة �لوطنية �الأ�صرية وم�صاعفة دورها، ومغادرة حالة �لت�رشذم و�النق�صام“، وذلك من 

�أجل “تقدمي �لنموذج �حلي ل�صعبنا، لدفع �جلهود �ل�صادقة نحو مغادرة �لو�صع �لفل�صطيني 

.
الأزمته �لر�هنة وطّي ملف �النق�صام“188

و�رشكات  �ل�صالح  �صناعة  �رشكات  �أن  عن  �لنقاب  �القت�صادية  ماركر  ذ�  �صحيفة  ك�صفت   •

�أمنية �إ�رش�ئيلية �صتح�صل على ح�صة كبرية من عو�ئد �صفقات �ل�صالح �ل�صخمة �لتي وّقعها 

.
189

�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب مع �ل�صعودية

�الأ�رشى  مطالب  من   %80l �إن  قر�قع،  عي�صى  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  قال   •

“�مللحمي و�لبطويل �لذي خا�صوه على  �الإن�صانية و�ملعي�صية قد مّت �إجنازها خالل �إ�رش�بهم 

.
مد�ر 41 يوماً“190

يف  �لفل�صطينيني  منازل  هدم  حول  �أ�صدرته  تقرير  يف  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •

�لقد�ص �ملحتلة، “�إن 90 �ألف فل�صطيني يف �لقد�ص �ل�رشقية ي�صكنون يف منازل بدون تر�خي�ص، 

ويرف�ص �الحتالل منحهم ت�صاريح للبناء، ومل ُيخ�ص�ص لهم �صوى 12l% من م�صاحة �الأر�ص 

�ل�رشقية  �لقد�ص  �أر��صي  من   %35l �ملقابل  يف  خ�ص�صت  بينما  �لفل�صطينية،  �مل�صاكن  لبناء 

ت�صعى  �لقد�ص  بلدية �الحتالل يف  �أن وثائق خمططات  لبناء م�صتوطنات يهودية“، مو�صحة 

 الأن يكون �لفل�صطينيون �أقلية يف �ملدينة. و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن عمليات �لهدم �أدت �إىل ت�رشيد

خالل مباٍن  ت�صع  هدمت  �الحتالل  قو�ت  و�أن  تقريباً،  �الأطفال  من  ن�صفهم  فل�صطينياً   254 

.
191

�صنة 2016، وما ز�لت م�صتمرة يف عمليات �لهدم

طلبت وز�رة �خلارجية �لرنويجية من �ل�صلطة �لفل�صطينية �إعادة �أمو�ل �رشفت على تاأ�صي�ص   •

.
مركز ن�صوي �أ�ص�ص يف قرية برقة مبدينة نابل�ص، بعد �أن �أطلق عليه ��صم “دالل �ملغربي“192



229

�أيار/ مايو 2017

�إنها �صحبت دعمها ملركز ن�صوي فل�صطيني يف قرية برقة مبدينة نابل�ص،  قالت �الأمم �ملتحدة   •

�الإرهاب“.  و“متجد  “م�صيئة“  �خلطوة  �إن  وقالت  �صهرية،  هجوم  منفذة  با�صم  ت�صميته  مّت 

“ف�صلت �الأمم �ملتحدة نف�صها من �ملركز بعد �أن علمت باأمر �ال�صم �لذي مّت  و�أ�صاف �ملكتب: 

.
�ختياره، و�صوف تتخذ �إجر�ء�ت ل�صمان عدم وقوع حو�دث كهذه يف �مل�صتقبل“193

االإثنني، 2017/5/29

وفر�ص  �إد�نة  �أجل  من  قانون  م�رشوع  �الأمريكي  �لكوجنر�ص  �أع�صاء  من  جمموعة  قدمت   •

عقوبات على كل جهة �أو دولة تدعم ما �أ�صمته “�الإرهاب �لدويل �لفل�صطيني“ وحركتي حما�ص 

دولة  خا�ص  ب�صكل  �لقر�ر  م�رشوع  و��صتهدف  �خل�صو�ص.  وجه  على  �الإ�صالمي  و�جلهاد 

قطر، حيث يذكرها خم�ص مر�ت بزعم تقديها دعماً مادياً للحركة �لفل�صطينية، وعلى خلفية 

.
194

��صت�صافتها قيادة �حلركة يف �لدوحة

“مل تقدم للرئي�ص �الأمريكي  “�إ�رش�ئيل“  �إن  قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو   •

دونالد تر�مب �صيكاً على بيا�ص، على �مل�صتوى �ل�صيا�صي“. و�أ�صاف نتنياهو يف حديثه �أمام 

�أع�صاء حزب �لليكود، “نحن دولة ذ�ت �صيادة، ن�صتطيع �أن نقرر �لكثري من �الأمور و�أن نعلن 

.
�لكثري من �الأمور، وفق ما نر�ه جيد�ً لنا، لكن �صمن �إطار �التفاقات مع �لواليات �ملتحدة“195

وزوجته،  درعي  �أرييه  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  مع  حتقيقاً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �أنهت   •

�نتهى  �لتحقيق  فاإن  معاريف  �صحيفة  موقع  وح�صب  ق�صايا.  عدة  حول  �صاعة   11 ��صتمر 

مع درعي وزوجته يف ق�صايا تتعلق بغ�صل �الأمو�ل، و�الحتيال، وخيانة �الأمانة، و�ل�رشقة، 

وت�صجيل تقارير كاذبة لدى �صلطة �ل�رش�ئب. و�أ�صارت �لقناة �لعا�رشة �إىل �أن �ل�رشطة تتجه 

.
196

نحو فتح حتقيق جنائي مع درعي وزوجته وتقدمي الئحة �تهام بحقهما

خ�ص�صت جلنة �خلارجية و�الأمن �لتابعة للكني�صت، جل�صة خا�صة ملناق�صة �ملخ�ص�صات �لتي   •

مدعية  �لفل�صطينيني،  �ل�صهد�ء  وذوي  �الأ�رشى  لعائالت  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  تدفعها 

لهذه  دوالر(  مليون   279.5 )نحو  �صيكل  مليار  نحو  �صنوياً  تر�صد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن 

.
197

�ملخ�ص�صات

�إن  �لبغوثي  فدوى  �ملحامية  �لبغوثي  مرو�ن  فتح  حركة  يف  �لقيادي  �الأ�صري  زوجة  قالت   •

�أن �جلميع عاد لق�صمه قبل �الإ�رش�ب،  �إ�رش�به حتى �الآن، حتى يتاأكد من  “زوجها مل يعلق 
.
ويطمئن �أن ال �أحد مّت عقابه، ويطمئن على و�صع �الأ�رشى و�ملر�صى“198

بعد �كت�صاف �أن حمور “�لق�صية �لفل�صطينية“ ُحذف من منهاج كتاب �لتاريخ للعام �لدر��صي   •

2017/2016 بناء على قر�ر �تخذه وزير �لرتبية �للبناين �ل�صابق �إليا�ص بو �صعب، يف �أيلول/ 
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�لرتبوي  �ملركز  رئي�صة  حمادة  مرو�ن  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  كلّف   ،2016 �صبتمب 

�لتاريخ  منهج  �إىل  �لفل�صطينية“  “�لق�صية  حمور  باإعادة  عويجان  ندى  و�الإمناء  للبحوث 

2018/2017، وذلك مبوجب كتاب ر�صمّي  �ملقبل  �لدر��صي  �لتا�صع �الأ�صا�صي، للعام  لل�صف 

تكن  مل  �لفل�صطينية  بالق�صية  �ملتعلّقة  “�لدرو�ص  �أن  �صعب  بو  و�أو�صح  عويجان.  �إىل  وّجهه 

موجودة �أ�صا�صاً ليتّم �إلغاوؤها يف قر�ر وزير، ومن حدَّد �لدرو�ص �لتي ُتدّر�ص من �لعام 2000 

�إعادة حاول  �أنه  �صعب  بو  و�أّكد  بي�صون“.  حممد  �ل�صابق  �لرتبية  وزير  هو  �ليوم   وحتى 

�إقر�ر  عدم  �أن  �إاّل   ،2017/2016 �ملا�صي  �لعام  يف  �لتاريخ  درو�ص  �إىل  �لفل�صطينية  �لق�صية 

�أن �إىل  الفتاً  فر�صها،  من  يتمكن  مل  وهو  ذلك،  دون  حال  �لتاريخ  ملنهج  �لوزر�ء   جمل�ص 

.
199

�ص يف مادة �لرتبية �لق�صية �لفل�صطينية ُتدرَّ

الثالثاء، 2017/5/30

قرر جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �مل�صادقة على تو�صية وزير �حلكم �ملحلي باإجر�ء �النتخابات   •

�لتكميلية يف 66 هيئة حملية يف �ل�صفة �لغربية مل جتِر فيها �النتخابات، وذلك يف 2017/7/29، 

 ،2017/10/14 يف  غزة  قطاع  يف  �ملحلية  �لهيئات  ملجال�ص  �لثانية  �ملرحلة  �نتخابات  و�إجر�ء 

يف  �النتخابات  الإجر�ء  �ملركزية  �النتخابات  جلنة  مع  باملتابعة  �ملحلي  �حلكم  وزير  وتكليف 

.
200

�ملو�عيد �ملحددة

�نتخابات حملية يف غزة، يف ظّل تالعب حكومة  �أي  �إجر�ء  “ال يكن  �إنه  قالت حركة حما�ص   •

�حلمد �هلل بالقو�نني و�آليات �النتخابات، وت�صكيلها حماكم غري قانونية ود�صتورية، بعيدة عن 

.
�لتو�فق �لوطني“201

�أكدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية مت�صكها بالقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية   •

و�إقامة دولة فل�صطني �مل�صتقلة وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“ على حدود 1967، وحّل ق�صايا 

�لو�صع �لد�ئم كافة ��صتناد�ً لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ذ�ت �لعالقة، من خالل عقد موؤمتر دويل 

كامل �ل�صالحيات. و�صددت �للجنة �لتنفيذية على رف�صها �ملطلق للحلول �النتقالية؛ ما ي�صمى 

.
202

�لدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة �أو �لدولة بنظامني

عالقات  يف  جديد  تغيري  �أي  يطر�أ  مل  �إنه  حما�ص،  حركة  يف  �لقيادي  مرزوق،  �أبو  مو�صى  قال   •

عالقة  �أن  �إىل  مرزوق  �أبو  و�أ�صار  “خمتلق“.  �إعالمياً  ين�رش  ما  كل  و�أن  �إير�ن  مع  حركته 

�أ�صار �إىل  �إير�ن مل تنقطع وموجودة. وحول تطور�ت �الت�صاالت مع حركة فتح  حما�ص مع 

�لرئي�ص حممود عبا�ص موؤخر�ً جتاه �لتي �تخذها  �أي تطور�ت يف ظّل �الإجر�ء�ت   عدم وجود 

.
203

قطاع غزة
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قال �الأ�صري مرو�ن �لبغوثي، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح، �إن �إ�رش�ب �حلرية و�لكر�مة   •

�لذي خا�صه �الأ�رشى و��صتمر 41 يوماً متو��صالً، هو �الإ�رش�ب �لوطني �الأطول و�الأ�رش�ص 

�ل�صجون  و�صلطات  �الأ�رشى  بني  �لتعاطي  �آلية  يف  حتول  ونقطة  �الأ�صرية،  �حلركة  تاريخ  يف 

هد�رمي،  ب�صجن   28 رقم  زنز�نته  د�خل  من  عنه  �صادر  بيان  يف  و�أ�صاف،  بينهما.  و�لعالقة 

ومكت�صبات  وحقوق  باإجناز�ت  بامل�صا�ص  ن�صمح  لن  �ليوم،  وبعد  ف�صاعد�ً،  �الآن  “من  �أنه 

.
�الأ�رشى“204

قال رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �إنه على “�إ�رش�ئيل“ �حلفاظ على �صيطرتها �لع�صكرية يف   •

�ل�صفة �لغربية يف حال حتقيق �تفاق “�صالم“ مع �لفل�صطينيني، “فكرة �لتخلي عن �الأر��صي 

.
وحتقيق �ل�صالم غري �صحيحة“205

 Luis Moreno �أوكامبو  �ل�صابق للمحكمة �جلنائية �لدولية لوي�ص مورينو  �لعام  قال �ملدعي   •

�إن �لتحقيق �لذي يجريه مكتب �الدعاء �لعام يف حمكمة �جلنايات �لدولية يف ملف   Ocampo

�ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص �صيوؤدي على �الأغلب �إىل �إد�نة 

.
206

قياد�ت �إ�رش�ئيلية

االأربعاء، 2017/5/31

�الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  ملكتب  جديد  تقرير  �أكد   •

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian �ملحتلة  �لفل�صطينية 

�صيا�صات  �أن   ،2016 ل�صنة   Affairs-occupied Palestinian territories )OCHA-oPt(l

وممار�صات �الحتالل ما تز�ل �ل�صبب �لرئي�صي لالحتياجات �الإن�صانية يف �الأر�ص �لفل�صطينية 

�ملحتلة. وي�صري �لتقرير �إىل �أن �النق�صام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لد�خلي هو �أي�صاً عامل م�صهم 

خطري يف زيادة �الحتياجات �الإن�صانية. ويلحظ �لتقرير �أن �لوفيات �لفل�صطينية �لناجمة عن 

1967 و“�إ�رش�ئيل“ �نخف�صت  �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  �لعنف �ملرتبط بالنز�عات يف �الأر�ص 

�الإ�رش�ئيلية  �لوفيات  يف  �النخفا�ص  وبلغ  2015؛  ب�صنة  مقارنة   %37l بن�صبة   2016 �صنة  يف 

 2016 �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية يف �صنة  �أكب من  �إىل نزوح عدد  �لتقرير  48l%. و�أ�صار 

)1,601 مبا يف ذلك 759 طفالً( ب�صبب هدم منازلهم من قبل �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية. و��صتهدف 

�أنها  �أ�صا�ص  على  مبنى   1,094 عددها  و�لبالغ  �ملت�رشرة  �ملباين  �لهدم  من  �لعظمى  �لغالبية 

�الإ�رش�ئيلية. ومّت  �ل�صلطات  �مل�صتحيل �حل�صول عليها من  بناء، و�لتي من  �إىل رخ�ص  تفتقر 

هدم 29 مبنى �أو �إغالقها على �أ�ص�ص عقابية، و��صتهدفت منازل �أ�رش مرتكبي �لهجمات �صّد 

.
207

�الإ�رش�ئيليني
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�لفوري  �لتدخل  �لعر�قي  �لبملان  بحر  �أحمد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  نا�صد   •

حلل م�صكلة �لكهرباء يف قطاع غزة. و�أبرق بحر ر�صالة لرئي�ص جمل�ص �لنو�ب �لعر�قي �صليم 

�جلبوري دعاه فيها للتدخل حلل م�صكلة �لكهرباء، وجاءت �لر�صالة بناء على طلب ومبادرة 

فهم  بن  م�صعل  �لعربي  �لبملان  لرئي�ص  ر�صالة  بحر  وّجه  كما  �لعر�قي.  �لبملان  رئي�ص  من 

م�صكلة  حلل  للتدخل  �لعربية  �لبملانات  روؤ�صاء  ملنا�صدة  �لعربي  �لبملان  فيها  دعا  �ل�صلمي، 

�لكهرباء يف قطاع غزة، و�لعمل �لفوري لتزويد حمطة توليد �لكهرباء يف قطاع غزة بالوقود 

.
208

�لالزم لت�صغيلها

�لفل�صطينية  لل�صلطة  �ملقدم  �لعربي  �ملال  �إن  زهري  �أبو  �صامي  حما�ص  حركة  يف  �لقيادي  قال   •

�ملقاومة.  للتخلي عن  �أهلها  �لرئي�ص حممود عبا�ص خلنقها و�بتز�ز  حترم منه غزة، ويوظفه 

ذلك  حيال  موقفها  تو�صيح  �ملانحة  �لعربية  �لدول  مقت�صب،  ت�رشيح  يف  زهري  �أبو  وطالب 

.
209

�ملوقف

�إىل  �لتي تدعو  �لغربية  �لقوى  �ل�صابق مو�صيه يعلون ب�صدة،  �لدفاع �الإ�رش�ئيلي  هاجم وزير   •

م�رش  ويف  حما�ص،  فجلبت  غزة  يف  �لديوقر�طية  “جربنا  قائالً:  �لعربي،  �لعامل  “دمقرطة“ 
جلبت �الإخو�ن �مل�صلمني، لالأ�صف �لغرب ال يعرف �لذهنية �لتي تتحكم يف �ل�رشق �الأو�صط“. 

و�أعرب يعلون عن �أمله �أن تتمكن �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب من “�إحلاق هزية 

.
باالإ�صالم �ملتطرف ب�صقيه �ل�صيعي و�ل�صني“210

يف �ملدمرة  �القت�صادية  �ملن�صاآت  معظم  �أن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  للمركز  تقرير  �أكد   • 

يف  ت�صبب  ما  للقطاع،  �القت�صادي  �لن�صاط  يف  ت�صهم  تعد  ومل  �إعمارها،  يتم  مل  غزة،  قطاع 

بالعر�ص  �لتقرير  وتناول  �الإنتاجية.  طاقته  من   %23l �إىل  �ل�صناعي  �لقطاع  عمل  �نخفا�ص 

طال  حيث  �حلربي،  �لعدو�ن  خالل  �القت�صادية  �ملن�صاآت  الآالف  �لهائل  �لتدمري  �حل�رشي 

�أر�ص زر�عية  2,181 قطعة  225 من�صاأة �صناعية، و1,578 من�صاأة جتارية، وت�رشر  �لدمار 

، وتدمري 39 غرفة لل�صيادين و82 قارباً لل�صيد. ور�صد �لتقرير 
2
م�صاحتها 11,164,664م

خ�صائر �لقطاعات �القت�صادية �لناجمة عن �لعدو�ن �حلربي، و�لتي بلغت 550 مليون دوالر 

و�ل�صياحية و�خلدماتية  و�لتجارية  �ل�صناعية  �لقطاعات  خ�صائر  كالتايل:  موزعة   �أمريكي، 

.
211

284 مليون دوالر �أمريكي، وخ�صائر �لقطاع �لزر�عي 266 مليون دوالر �أمريكي

تلقى رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �ت�صاالً هاتفياً من رئي�ص �لوزر�ء   •

�لرتكي بن علي يلدرمي Binali Yıldırım حيث قدم له �لتهاين مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك، 

وكذلك �نتخابه رئي�صاً حلركة حما�ص. كما بحث هنية مع يلدرمي، �أزمة �لكهرباء �لتي يعاين 
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منها قطاع غزة، حيث وعد رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي بالعمل على �إيجاد حلول لهذه �الأزمة مع 

�الأطر�ف �ملختلفة ومن بني ذلك ��صتكمال �ملنحة �لرتكية ل�رش�ء وقود ملحطة �لتوليد يف قطاع 

.
212

غزة

International Labour Organization )ILO(l، يف تقريٍر لها،  ذكرت منظمة �لعمل �لدولية   •

يهيمن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  من  عاماً  خم�صني  عن  �لناجمة  �لعقبات  من  كبري�ً  عدد�ً  ثمة  �أن 

 .1967 على �لوقائع �ليومية للعاملني و�لعامالت و�أ�رشهم يف �الأر��صي �لعربية �ملحتلة �صنة 

ويبحث �لتقرير يف فر�ص �لعمل وظروف �صوق �لعمل وحقوق �لعمال يف �ل�صفة �لغربية مبا 

.
213

فيها �رشقي �لقد�ص، وغزة، و�جلوالن �ل�صوري �ملحتل

قال �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان �إن �لقطاع �ل�صحي يف قطاع غزة �صهد تدهور�ً   •

2017؛ حيث عانت م�صت�صفيات �لقطاع �لكبى  غري م�صبوٍق �صجله �لن�صف �الأول من �صنة 

من نق�ص ٍحاد يٍف �الأدوية و�مل�صتلزمات �لطبية ب�صبب �الإغالق �مل�صتمر ملنافذ �لقطاع �لرئي�صية، 

وقال �لعاجل.  �لتحرك  وت�صتدعي  �ل�صكان  تهدد  خطرية  �صحية  بكارثة  ينذر  ما   وهو 

غزة  �أدوية  م�صتودع  يف  بالكامل  �نعدمت  �لتي  �الأدوية  عدد  �إن  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد 

.
�ملركزي �رتفع لي�صل �إىل 170 �صنفاً، بن�صبة 214%33






