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الثالثاء، 2018/5/1

ت�رشيعية  �نتخابات  الإجر�ء  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  دعا   •
�لتم�صك  من  �نطالقاً  و�لب�مج،  �ل�رشعيات  لتجديد  فورية  وطني  وجمل�ص  ورئا�صية 

بالثو�بت �لوطنية. وحول �نعقاد �ملجل�ص �لوطني دون تو�فق، عّب هنية خالل كلمة له عن 

رف�ص حما�ص للمجل�ص �لوطني �ملنعقد، مبيناً �أن �لقر�ر�ت �لتي ت�صدر عنه ال متثل �ل�صعب 

1
�لفل�صطيني، و�أن �نعقاده بهذه �لطريقة ال حتّل �أزمة �ل�رشعية �لتي تعاين منها قيادتها.

�فتتاحية  خالل  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  خطاب  �أن  حما�ص  حركة  �أكدت   •
جل�صة �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف دورته �لـ 23، يزيد من متزيق �ل�صف �لوطني، ويعطي 

فر�صة �أكب لالحتالل و�لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب لتمرير خمططاتهما. وقال �لقيادي 

خالل  من  للم�صاحلة،  رف�صه  على  �أكد  عبا�ص  خطاب  “�إن  زهري:  �أبو  �صامي  �حلركة  يف 

2
��صتخد�م معادلة �إما �لتمكني �أو حتميل حما�ص م�صوؤولية �لقطاع“.

قال رئي�ص هيئة �الأركان �لعامة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي غادي �آيزنكوت �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي   •
�أحبط يف �لفرتة �الأخرية حماوالت �أ�رش جنود �إ�رش�ئيليني على حدود قطاع غزة، وذلك حتت 

غطاء فعاليات م�صري�ت �لعودة �ملتو��صلة منذ 2018/3/30. و�أ�صاف �آيزنكوت �أن “�جلي�ص 

3
�الآن يف فرتة معقدة مع حتديات كبرية من �ل�صمال و�جلنوب“.

“�إ�رش�ئيل دولة  �أ�صا�ص  �صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت بالقر�ءة �الأوىل على �قرت�ح قانون   •
قومية لل�صعب �ليهودي“، بعد ت�صويت 64 نائباً مل�صلحته، مقابل معار�صة 50. ومبوجب 

على  للدولة  �ليهودي  �لطابع  �لعليا  �ملحكمة  �صتف�ّصل  �لقانون،  مل�رشوع  �جلديدة  �ل�صيغة 

ي�صمح  بند�ً  �لقانون  م�رشوع  ويت�صمن  بينهما.  تناق�ص  ح�صل  متى  �لديوقر�طية  �لقيم 

�لقانون �صمن  �قرت�ح  �ل�صكن فيها. ويقر  �ليهود من  لليهود فقط ومنع غري  بلد�ت  باإقامة 

قانون “�أ�صا�ص مكانة دولة �إ�رش�ئيل كدولة قومية لل�صعب �ليهودي، وحّق �ل�صعب �ليهودي 

و�لقد�ص  �لدولة،  رموز  و�أي�صاً  �ليهودي  لل�صعب  خا�ص  كحّق  بالده  يف  م�صريه  تقرير  يف 

�ل�صمل“. كما يقر �قرت�ح  مّل  �لعبية كلغة ر�صمية، ومبد�أ  �إ�رش�ئيل، و�للغة  كعا�صمة لدولة 

�صكان  جميع  تر�ث  على  �حلفاظ  وحّق  �ل�صتات،  مع  �ليهودي  �ل�صعب  “عالقة  �لقانون 
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�لعبية كالئحة ر�صمية  �ل�صنة  �أو بالقومية، و�إدر�ج الئحة  �أي فرق بالدين  �إ�رش�ئيل بدون 

4
للدولة باالإ�صافة �إىل يوم �ال�صتقالل، �أعياد ومو�عيد �إ�رش�ئيل و�أيام �لذكرى“.

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  775 مليون دوالر مع  بقيمة  15 عاماً  مدته  �تفاقاً  “�إ�رش�ئيل“  وقعت   •
ت�صلّم مبوجبه لل�صلطة �لفل�صطينية عملية توزيع �لكهرباء للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية، 

�ل�صلطة  �صت�صدد  �التفاق،  ومبوجب  �لغر�ص.  لهذ�  كهرباء  حمطات  �أربع  �ل�صلطة  وتبني 

�الإ�رش�ئيلية  �لكهرباء  ل�رشكة  دوالر(  مليون   254.4 )نحو  �صيكل  مليون   915 بقيمة  ديناً 

5
�حلكومية، على �أن تتوىل توزيع �لكهرباء على �لفل�صطينيني يف �ل�صفة.

�أعلنت وز�رة �ل�صحة يف قطاع غزة عن ��صت�صهاد 44 �صهيد�ً، و�إ�صابة 6,793 بجر�ح خمتلفة   •
م�صى  �لتي  �لعودة  م�صرية  يف  �مل�صاركني  على  �الحتالل  �عتد�ء�ت  نتيجة  بالغاز،  و�ختناق 

6
�صهر على �نطالقها ب�صكل �أ�صبوعي كل يوم جمعة )�نطلقت يف 2018/3/30(.

�أعلن �ل�صفري �لقطري حممد �لعمادي، رئي�ص جلنة �إعادة �الإعمار �لقطرية بغزة، خالل حفل   •
عقود  توقيع  عن  غزة،  مدينة  غرب  �مل�صتل  بفندق  مبقرها  �لقطرية  �للجنة  نظمته  توقيع 

7
م�صاريع جديدة يف قطاع غزة بتكلفة �إجمالية تقدر باأكرث من خم�صة ماليني دوالر.

قال وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو Mike Pompeo �إن �لرئي�ص �الأمريكي �أكد حني   •
موقفاً  تتخذ  “ال  بالده  باأن  لـ“�إ�رش�ئيل“  عا�صمة  بالقد�ص  �ملتحدة  �لواليات  �عرت�ف  �أعلن 

�حلدود  تعريف  و�إن  ذلك،  على  �لطرفان  �تفق  �إذ�  �لدولتني  حّل  و�صتدعم  �حلدود،  حول 

 و�ل�صيادة يف �لقد�ص مرتوك للتفاو�ص بني �لطرفني“. وقال بومبيو، يف رّد على �صوؤ�ل حول

“�صفقة �لقرن“، �إن �لواليات �ملتحدة تدرك �أنه يف �لنهاية هذه �ل�صفقة يجب �أن يتم �لتو�فق 
عليها بني �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني، “لكن من �ملوؤكد �أن �لواليات �ملتحدة �صتكون منخرطة 

8
يف جهود �لتو�صل لهذه �ل�صفقة“.

�أعلنت �حلكومة �ليابانية عن تقدمي تبع بقيمة ع�رشة ماليني دوالر لوكالة �الأونرو�، وذلك   •
9

من �أجل �مل�صاعدة يف تقدمي �ملعونة �حليوية لالجئي فل�صطني يف �صورية.

�أكد رئي�ص �لوزر�ء �لياباين �صينزو �آبي Shinzō Abe دعم بالده للعملية �ل�صيا�صية �لقائمة   •
على مبد�أ حّل �لدولتني، و��صتعد�دها لالإ�صهام يف �أي جهد من �أجل حتقيق “�ل�صالم“. كما �أكد 

10
رئي�ص �لوزر�ء �لياباين �أن بالده لن تنقل �صفارتها �إىل �لقد�ص.

بلغ عدد �لعاطلني عن �لعمل يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية يف 2017 نحو 364 �ألف �صخ�ص،   •
بو�قع 146 �ألفاً يف �ل�صفة �لغربية، و218 �ألفاً يف قطاع غزة. وبلغ معدل �لبطالة 27.7% بو�قع 

11
43.9% يف قطاع غزة، و17.9% يف �ل�صفة �لغربية.
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االأربعاء، 2018/5/2

ك�صف �ملتحدث �لر�صمي با�صم �لقطب �لق�صائي ملكافحة �الإرهاب يف تون�ص �صفيان �ل�صليطي   •
�أنه مّت �لتعرف على منفذي عملية �غتيال مهند�ص �لطري�ن �لتون�صي حممد �لزو�ري، الفتاً 

�لنظر �إىل �أنهما من �لبو�صنة، و�أنه قب�ص على �أحدهما يف كرو�تيا يف 2018/3/13، يف حني �أن 

“�لقانون يف �لبو�صنة يرف�ص ت�صليم �لرعايا لدول �أخرى، لذلك �ل�صلطات �لبو�صنية رف�صت 
12

ت�صليمه �إىل تون�ص“.

قال نائب رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ح�صن خري�صة، �إن �ملجل�ص �لوطني �جتمع يف   •
�ل�صيا�صي  �لن�صاب  “ماذ� عن  �لفو�صى و�للغط، مت�صائالً:  ر�م �هلل، مبن ح�رش، يف جّو من 

“كلنا  في�صبوك:  عب  له  ت�رشيح  يف  خري�صة،  و�أ�صاف  �لوطني؟“.  و�جلمعي  و�الأخالقي 

نعلم �أن حما�ص ح�صلت على �أكرث من 62% من �أ�صو�ت �ل�صفة وغزة و�لقد�ص يف �نتخابات 

عن  معرباً  �الأ�صو�ت“،  من   %38 على  ح�صلو�  �الآخرين  وكل   ،)2006 )عام  �لت�رشيعي 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  با�صم  يتحدث   %38 �لـ  هذ�  �أن  �لبع�ص  عند  مقبوالً  كان  “�إن  ��صتغر�به 

ويقود منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وجمل�صها �لوطني، و�أن �لـ 62% ممنوع عليهم �لتحدث 

13
�إال با�صمهم فقط!“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف تغريدة له على تويرت: “�إذ�   •
كان غري ممكن تطبيق �تفاقات �مل�صاحلة، �ملوقعة يف عام 2005، و2011، و2014، و2017، 

فاإننا م�صتعدون للذهاب �إىل �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية وجمل�ص وطني فور�ً“، الفتاً �لنظر 

�إىل �أن �حلركة �صتلتزم بنتائجها مهما كانت. و�أ�صاف: “عر�صنا ذلك على �الإخوة �مل�رشيني، 

14
ونوؤكد عليه �ليوم“.

�تهم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص مبعاد�ة   •
نتنياهو  ودعا   .)The Holocaust )�لهولوك�صت  �ليهودية  �ملحرقة  وقوع  و�إنكار  �ل�صامية 

15
�ملجتمع �لدويل �إىل �إد�نة ما و�صفه بالعد�ء لل�صامية �خلطري من جانب عبا�ص.

قال نائب �ملتحدث �لر�صمي با�صم �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة فرحان حق Farhan Haq �إن   •
�ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف �أكد �أن 

ت�رشيحات �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص حول �لهولوكو�صت “غري مقبولة ومزعجة 

16
للغاية، وال تخدم م�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني �أو �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“.
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�رتفعت �ل�صادر�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية خالل �صنة 2017 بن�صبة 40%، بح�صب ما ذكرت   •
Sibat. و�أ�صارت �لوحدة �إىل �أن  وحدة �ل�صادر�ت �لع�صكرية �لتابعة لوز�رة �لدفاع �صيبات 

قيمة �لعقود �ملبمة بلغت 9.2 مليار�ت دوالر، وهو ما يثل زيادة للعام �لثالث على �لتو�يل. 

و�أو�صحت �أن �أكب توزيع لل�صادر�ت كان يف منطقة �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ، حيث بلغت %58. 

�أنظمة �ل�صو�ريخ   2017 ووفقاً لوحدة �صيبات، �صّدرت �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية خالل �صنة 

�لدفاعية �جلوية بن�صبة 31%، و�أنظمة �لر�د�ر 17%، و�إلكرتونيات �لطري�ن 14%، و�لذخرية 

 �جلافة 9%، و�أنظمة �الت�صاالت 9%، و�ملر�قبة و�لب�رشيات 8%، و�لطائر�ت دون طيار %2،

17
و�الأنظمة �لبحرية 1%، و�الأقمار �ل�صناعية و�مل�صاحة 1%، و�صناعات �أخرى %8.

�إىل  �أثينا  �ليونانية  �لعا�صمة  يف  �لعاملي  �لعمال  يوم  ملنا�صبة  �أيار  من  �الأول  مهرجان  حتول   •
تظاهرة ت�صامن مع �لق�صية �لفل�صطينية. و�صارك يف �ملهرجان �لذي دعا �إليه �حتاد نقابات 

جانب  �إىل  �لفل�صطينية  �الأعالم  رفعو�  �ألفاً،   50 من  �أكرث   “PAME “�لبامة  �ليوناين  �لعمال 

�الأعالم �ليونانية. و�أعرب رئي�ص �الحتاد جورج بريو�ص George Parros عن �إد�نته جلر�ئم 

18
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي وت�صامنه �لكامل مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

اخلمي�س، 2018/5/3

�أحبطت  قد  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لتابعة  �الأمن  �أجهزة  �إن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  قالت   •
40% من جميع �لهجمات �ملخطط لها �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �أمن 

يف  �لعام  �لنظام  على  و�حلفاظ  �لفل�صطينية  �ملظاهر�ت  “كبح  يف  ُي�صهم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�ل�صفة �لغربية“. و�دعت باأن �لتن�صيق �الأمني بني تل �أبيب ور�م �هلل “ياأخذ وجهاً �آخر، �إذ �إن 

�ملعلومات �لتي تقدمها �إ�رش�ئيل لل�صلطة �لفل�صطينية ت�صاعدها يف ن�صالها �صّد حركة حما�ص 

19
�ملناف�صة لها“.

من  �ملزيد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فر�ص  �أن  على  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �صددت   •
“�الإجر�ء�ت �لعقابية“ �صّد قطاع غزة، يثل “�نحد�ر�ً �أخالقياً ووطنياً، ويدفع �لقطاع نحو 
�النهيار �ل�صامل“. وقالت �جلبهة، يف بيان لها، �إن “�الإجر�ء�ت �لعقابية �صّد غزة ُتعّد جرية 

�ل�صاحة  يف  و�ل�رشخ  �النق�صام  حالة  من  وتعزز  و�الإن�صاين،  �لدويل  �لقانون  مع  تتعار�ص 

20
�لفل�صطينية“.

نقلت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لثانية عن م�صوؤول ع�صكري، قوله �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صيتعامل   •
�إىل  و�أ�صار  �ل�صاروخية،  �لقذ�ئف  كاإطالق  غزة  من  �حلارقة  �لورقية  �لطائر�ت  �إطالق  مع 
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جلي�ص  �جلنوبية  �لقيادة  مع  هاتفية  �ت�صاالت  �أجرى  ليبمان  �أفيجدور  �لدفاع  وزير  �أن 

�الحتالل، و�لذين طالبو� برد �إ�رش�ئيلي ر�دٍع على ما ر�أوه “ظاهرة خطرية“. بدوره، طالب 

وزير �لزر�عة �الإ�رش�ئيلي �أوري �أريل �جلي�ص باإطالق �لر�صا�ص �حلي على �جلزء �ل�صفلي 

21
الأج�صاد مطلقي �لطائر�ت.

�أطلقت دولة قطر حملة تهدف الإفطار مليون �صائم يف قطاع غزة خالل �صهر رم�صان.   •
غذ�ئية  طرود  لتوزيع  يهدف  �مل�رشوع  �أن  �لعمادي  حممد  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  وذكر 

22
�أ�رشة يف �لقطاع. �ألف   30 الأكرث من 

�أعلنت حركة حما�ص عن �رشف م�صاعدة مالية عالجية جديدة لـ 187 من م�صابي م�صرية   •
�لعودة. وبينت �حلركة، يف بيان لها، �أن �ل�رشف مّت لـ 61 �إ�صابة خطرية بقيمة 500 دوالر، 

و126 �إ�صابة متو�صطة بقيمة 200 دوالر، ح�صب تقارير وز�رة �ل�صحة، الفتًة �لنظر �إىل �أن 

23
جمموع ما مّت �رشفه مل�صابي م�صرية �لعودة يزيد عن 300 �ألف دوالر.

من عنا�رش حركة حما�ص يف �عتقل عدد�ً  �أنه  له،  بيان  �الإ�رش�ئيلي، يف  �ل�صاباك  �أعلن جهاز   • 
ر�م �هلل، من بينهم رئي�ص جمل�ص طالب جامعة بريزيت عمر �لك�صو�ين، بتهمة “تلقي �أمو�ل“ 

“تدريب عنا�رش يف  �إىل  �أن�صطة تهدف  �أجل متويل  من �حلركة يف قطاع غزة وخارجه، من 

24
�ل�صفة �لغربية“.

اجلمعة، 2018/5/4

�ملجل�ص  تفوي�ص  �هلل،  بر�م   23 �لـ  دورته  �أعمال  ختام  يف  �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  قرر   •
�ملركزي ملنظمة �لتحرير بكافة �صالحياته بني دورتي �نعقاده. و�أعلن �ملجل�ص رف�ص �حللول 

�ملرحلية، و�لدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة، ودولة غزة، ورف�ص �إ�صقاط ملف �لقد�ص، و�لالجئني، 

و�مل�صتعمر�ت، و�حلدود، وغريها حتت �أي م�صمى، مبا يف ذلك ما يروج له كـ“�صفقة �لقرن“ 

�عرت�فها  حني  �إىل  بـ“�إ�رش�ئيل“  �العرت�ف  بتعليق  �لتنفيذية  �للجنة  �ملجل�ص  وكلف  وغريها. 

بدولة فل�صطني على حدود �لر�بع من حزير�ن 1967، و�إلغاء قر�ر �صّم “�لقد�ص �ل�رشقية“، 

25
ووقف �ال�صتيطان.

�أعمال  ختام  يف  �الأحمد،  عز�م  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  �أعلن   •
�ملجل�ص  �أع�صاء  من  ع�صو�ً   35 على  �لتو�فق  �لفل�صطيني،  �لوطني  للمجل�ص   23 �لـ  �لدورة 

26
�ملركزي. �ملجل�ص  �إىل  �لوطني لالن�صمام 
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�أوردت �صحيفة جريوز�ليم بو�صت �الإ�رش�ئيلية �أن م�صوؤولني �أمريكيني �أبلغو� وزير �لدفاع   •
�الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �أن �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب �صيطلب من “�إ�رش�ئيل“ 

�الن�صحاب من �أربعة �أحياء يف �رشقي �لقد�ص، لت�صبح �لعا�صمة �مل�صتقبلية لدولة فل�صطني. 

�الأحياء �الأربعة هي جبل �ملكب، وقرية �لعي�صاوية، وبلدتي �صعفاط و�أبو دي�ص. كما عر�ص 

تفا�صيل   ،2018 �أبريل  ني�صان/  نهاية  لو��صنطن  زيارته  خالل  ليبمان،  على  �الأمريكيون 

27
“�صفقة �لقرن“.

للمحرقة  و�إد�نته  �ليهودية  للديانة  �حرت�مه  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أكد   •
�لنازية. وقال عبا�ص: “�إذ� �صعر �لنا�ص باالإهانة من خطابي �أمام �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، 

يف  يكن  مل  �أنه  للجميع  �أوؤكد  �أن  و�أود  لهم.  �أعتذر  فاأنا  �ليهودية،  �لديانة  �أتباع  من  وخا�صة 

غريه  وكذلك  �ليهودي،  للدين  �لكامل  �حرت�مي  على  جمدد�ً  �أوؤكد  و�أنني  بذلك،  �لقيام  نيتي 

من �الأديان �ل�صماوية“. و�أ�صاف عبا�ص قائالً: “�أود �أي�صاً �أن �أكرر �إد�نتنا للمحرقة �لنازية، 

كونها �أ�صنع جرية يف �لتاريخ، و�أن �أعرب عن تعاطفنا مع �صحاياها“. وتابع: “كذلك فاإننا 

ندين معاد�ة �ل�صامية بجميع �أ�صكالها، ونوؤكد �لتز�منا بحّل �لدولتني، و�لعي�ص جنباً �إىل جنب 

28
يف �صالم و�أمن“.

�ل�صلطة  �أجهزة  �إن  لها،  تقرير  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صيا�صيني  �ملعتقلني  �أهايل  جلنة  قالت   •
�أبريل  ني�صان/  خالل  �لقد�ص  فيها  مبا  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  بحّق  �نتهاكاً   417 �رتكبت 

29
2018، منها 154 �عتقاالً و165 ��صتدعاء.

و�صفت حركة حما�ص، يف بيان لها، �نعقاد �لدورة 23 للمجل�ص �لوطني بـ“جمل�ص �ملقاطعة   •
�ل�صلطة  رئي�ص  ر�صخها  �لتي  و�لديكتاتورية  �لتفرد  حالة  م�صتنكرة  �النف�صايل“،  �ملجل�ص 

ُيعّد خمالفة  �إن عقد �ملجل�ص  �لبيان  �ملنتهية واليته بعقده هذ� �ملجل�ص. وقال  حممود عبا�ص 

يلبي  منتخب  جديد  وطني  جمل�ص  عقد  �رشورة  على  ن�صت  �لتي  �لوطنية  �التفاقات  لكل 

طموحات �صعبنا كافة، لتج�صيد �لوحدة و�ل�رش�كة ومو�جهة �لتحديات، و�لتي كان �آخرها 

خمرجات لقاء بريوت كانون �لثاين/ يناير 2017. و�صدد �لبيان على �أن خمرجات �ملجل�ص ال 

متثل �صعبنا �لفل�صطيني، “وال نعرتف بها كونها بعيدة كل �لبعد عن �لتو�فق، و�فتقرت للبعد 

30
�لقانوين، وغابت عنها �أدنى معاين �لديوقر�طية“.

�ن�صحبت “�إ�رش�ئيل“ من �صباق �لرت�صح لع�صوية غري د�ئمة مبجل�ص �الأمن �لدويل. وقالت   •
فيهم  مبن  �رشكائنا،  مع  �لت�صاور  “بعد  لها:  بيان  يف  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الإ�رش�ئيلية  �لبعثة 

31
�الأ�صدقاء، قررت دولة �إ�رش�ئيل �إرجاء تر�صحها“.
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 Alex Fishman في�صمان  �أليك�ص  �أحرونوت  يديعوت  �لع�صكري يف �صحيفة  �ملحلل  ك�صف   •
�لعربية،  �لدول  معظم  ز�ر  مردخاي  يو�آف  �ملحتلة،  �ملناطق  يف  �حلكومة  عمليات  من�صق  �أن 

“�إ�رش�ئيل“. وقال  وهو على ر�أ�ص عمله، ومن بينها دول ال متلك عالقات ديبلوما�صية مع 

وفل�صطينيني،  عرب  مب�صوؤولني  و��صعة  عالقات  �صبكة  يلك  كان  “مردخاي  �إن  في�صمان 

32
وحافظ على قنو�ت مفتوحة معهم طو�ل �لوقت، حتى يف �أ�صد �لظروف �ل�صيا�صية �صوء�ً“.

1,143 مو�طناً باالختناق وبر�صا�ص قو�ت �الحتالل  �إ�صابة  �أعلنت وز�رة �ل�صحة يف غزة   •
�لعودة  مل�صرية  �ل�صاد�صة  �جلمعة  بفعاليات  �صلمي  ب�صكل  م�صاركتهم  �أثناء  يف  �الإ�رش�ئيلي 

وك�رش �حل�صار، �رشقي قطاع غزة. ومتكن �ملتظاهرون من �قتحام �ل�صياج �الأمني �لفا�صل 

33
مع �الحتالل، كما متكن �ملتظاهرون من �إ�صقاط طائرتي ��صتطالع �إ�رش�ئيليتني باحلجارة.

�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  قدمته  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  من  بيان  �صدور  �لكويت  منعت   •
يعلن رف�ص �لت�رشيحات �ملن�صوبة لرئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص ب�صاأن حمرقة 

�ليهود “�لهولوكو�صت“. و�عرت�صت �لكويت، �لع�صو غري �لد�ئم يف جمل�ص �الأمن، على ن�ص 

�لواليات  �صفرية  قالت  جهتها  من  �عتذ�ره.  قّدم  عبا�ص  �إّن  وقالت  متحيز�ً،  باعتباره  �لبيان 

�ملتحدة �الأمريكية يف �الأمم �ملتحدة نيكي هايل �إّن ف�صل �ملجل�ص يف �ملو�فقة على �لبيان “يزيد 

34
تقوي�ص م�صد�قية �الأمم �ملتحدة يف معاجلة �لنز�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني“.

ال�صبت، 2018/5/5

و�صط �لزو�يدة  منطقة  غرب  �ملجاهدين  من  جمموعة  ��صت�صهاد  عن  �لق�صام  كتائب  �أعلنت   • 
قطاع غزة، خالل مهمٍة �أمنيٍة وميد�نيٍة كبرية. و�أو�صحت، يف بيانها �لع�صكري، �أن �ل�صهد�ء 

�لعقد  خالل  غزة  قطاع  يف  �الحتالل  زرعها  فنيٍة  جت�ص�ٍص  منظومة  �أكب  يتابعون  “كانو� 
عمٍل  بعد  جنحو�  “�ل�صهد�ء  �أن  وك�صفت  ومقاومته“.  �لفل�صطيني  �صعبنا  من  للنَيل  �الأخري 

وجهٍد دوؤوب يف �لو�صول �إىل تلك �ملنظومة �خلطرية، ومتكنو� من حماية �صعبنا ومقاومته 

�لذي  �لكبري  �لتج�ص�صي  �ال�صتخباري  �ملخطط  و�أف�صلو� هذ�  �ل�صعوبة،  من خماطر غايٍة يف 

35
كان يعول عليه �لعدو �ل�صهيوين و�أجهزة خمابر�ته“.

ك�صفت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية �أن �إندوني�صيا �أعلنت مطلع �صهر �أيار/ مايو 2018، �أنها   •
باإ�صد�ر تاأ�صري�ت دخول لل�صائحني �الإ�رش�ئيليني كمجموعات وكاأفر�د، علماً  �صتبد�أ قريباً 

36
�أنه ال يوجد عالقات ديبلوما�صية بني �لطرفني.
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االأحد، 2018/5/6

هناك  �إن  م�صطفى،  حممد  �لفل�صطيني  �ال�صتثمار  �صندوق  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  قال   •
مفاو�صات متقدمة مع عدد من �ل�رشكات �لعاملية للدخول �صمن حتالف جديد لتطوير حقل 

Shell من �مل�رشوع يف �أو�ئل  �لغاز �لفل�صطيني، قبالة �صو�حل غزة، بعد خروج �رشكة �صل 

37
ني�صان/ �أبريل 2018.

مئات  �أحبطت  �ملقاومة  �أن  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  ك�صف   •
�لعمليات �الأمنية و�ال�صتخبار�تية لالحتالل يف قطاع غزة. وقال هنية، خالل مر��صم ت�صييع 

وعلى  �ملقاومة،  �إن  �لزو�يدة،  مبنطقة  �نفجار  يف  ��صت�صهدو�  �لذين  �لق�صام  كتائب  �صهد�ء 

و�ل�صعبي،  و�الأمني،  �مل�صلح،  منها  متعددة  جبهات  على  معارك  تخو�ص  �لق�صام،  ر�أ�صها 

38
و�ل�صيا�صي، و�الإعالمي، وعلى �أكرث من �صعيد.

بحث �جتماع قيادي رفيع �مل�صتوى بني حركة حما�ص و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني   •
عدة ق�صايا، ودعا �إىل �رشورة متابعة وتكثيف �جلهود مع �لكل �لوطني لعقد جمل�ص وطني 

ُيعزز من دور ومكانة منظمة  �لقوى، ومبا  �أقرب وقت، وت�صارك فيه خمتلف  توحيدي يف 

عن  ح�رش  فيما  هنية،  �إ�صماعيل  �ل�صيا�صي  مكتبها  رئي�ص  حما�ص  وفد  وتر�أ�ص  �لتحرير. 

39
�ل�صعبية �أع�صاء مكتبها �ل�صيا�صي رباح مهنا، وكايد �لغول، وجميل مزهر.

قال م�صدر يف مكتب ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح نا�رش �لقدوة �إن �لقدوة قدم ��صتقالته   •
40

من �للجنة �ملركزية، �حتجاجاً على نتائج �جتماع �ملجل�ص �لوطني �لـ 23 وخمرجاته.

�أقرت �للجنة �لوز�رية ل�صوؤون �لت�رشيع يف �لكني�صت م�رشوع قانون يقيّد �صالحيات حمكمة   •
�صّن  �إعادة  للكني�صت  يتيح  �لقانون  م�رشوع  �لقو�نني.  �إلغاء  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �لعدل 

�إذ� �صّوت عليه من جديد �ألغته،  �الإ�رش�ئيلية قد  �لعليا  �لعدل   م�رشوع قانون كانت حمكمة 

41
61 ع�صو كني�صت.

�مل�صجد  �إن  �دعي�ص،  يو�صف  �ل�صيخ  �لفل�صطينية  �لدينية  و�ل�صوؤون  �الأوقاف  وزير  قال   •
�مل�صتوطنني.  من  مقتحميه  �أعد�د  يف  زيادة  �صهد   2018 �أبريل  ني�صان/  خالل  �الأق�صى 

و�أو�صح �دعي�ص �أن جممل �العتد�ء�ت على �مل�صجد �الأق�صى و�الإبر�هيمي و�مل�صاجد و�ملقابر 

42
و�ملقامات، و�مل�صايقات بلغت 128 �عتد�ًء و�نتهاكاً.

�حلدودي  �ل�صياج  من  مقربة  على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  بر�صا�ص  �صابان  ��صت�صهد   •
43

�لفا�صل �رشق بلدة خز�عة، �رشق مدينة خانيون�ص، جنوب قطاع غزة.
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 45 �أن  �صورية،  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  يف  و�لتوثيق  �لر�صد  فريق  �أعلن   •
�ملجموعة  و�أو�صحت   .2018 �إبريل  ني�صان/  �صهر  خالل  ��صت�صهدو�  فل�صطينياً  الجئاً 

بلغ �صورية  يف  �حلرب  ��صتمر�ر  جر�ء  ��صت�صهدو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �لالجئني  عدد   �أن 

44
3,734 �صحية.

�الإ�رش�ئيلية للدر��صات  �لقد�ص  معهد  ي�صمى  ما  ن�رشه  جديد  تقرير  من  ي�صتدل   • 
�رشقي  يف  �مل�صتوطنني  عدد  �أن  �لعبي   The Jerusalem Institute for Israel Studies

 �لقد�ص �ملحتلة �صنة 1967، بلغ 205 �آالف م�صتوطن، يف حني �أن عدد �لفل�صطينيني بلغ نحو

45
335 �ألف ن�صمة.

( من �ملحا�صيل �لزر�عية 
2

ذكرت �صحيفة معاريف �لعبية �أّن نحو خم�صة �آالف دومن )5 كم  •
�صكان  جعلت  �لورقية  �لطائر�ت  ظاهرة  �أن  و�أ�صافت  �لورقية.  �لطائر�ت  بفعل  حرقت 

ُ
�أ

�مل�صتعمر�ت �لقريبة من �ل�صياج �حلدودي مع غزة م�صتيقظني طو�ل �لوقت. و�أو�صحت �أن 

�لطائر�ت �لورقية �لتي ُت�صنع من �لنايلون وُيحّملها �لفل�صطينيون بزجاجة مليئة بالقما�ص 

�لزر�عية، �ملحا�صيل  يف  ج�صيمة  �قت�صادية  �أ�رش�ر�ً  �أحدثت  بنزين(،  يف  منقوع   )قما�ص 

46
ال �صيّما �أن �لع�رش�ت منها ُتطلق يومياً.

يف �الأع�صاء  �لدول  خارجية  وزر�ء  ملجل�ص   45 �لـ  �لدورة  عن  �ل�صادر  دكا  �إعالن  �أكد   • 
بالقد�ص  �ملتحدة  �لواليات  �عرت�ف  رف�ص  بنغالد�ص،  يف  �ملنعقد  �الإ�صالمّي،  �لتعاون  منظمة 

عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ ونقل �صفارتها �إليها. و�صدد �الإعالن على �أن هذ� �الأمر يثل ��صتفز�ز�ً 

و�نتهاكاً  للمدينة،  و�لتاريخي  و�لقانوين  �ل�صيا�صي  للو�صع  وخرقاً  �مل�صلمني،  مل�صاعر 

47
و��صحاً للقانون �لدويل وقر�ر�ته.

االإثنني، 2018/5/7

مع  جادة  مفاو�صات  �إجر�ء  يف  رغبته  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  جدد   •
دولية  �آلية  ت�صكيل  �أهمية  على  موؤكد�ً  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  �أ�صا�ص  على  “�إ�رش�ئيل“ 
نيكوال�ص  �لفنزويلي  �لرئي�ص  مع  �صحفي  موؤمتر  خالل  عبا�ص،  وقال  �الأطر�ف.  متعددة 

مادورو Nicolás Maduro، عقده يف �لعا�صمة كر�كا�ص: “ناأمل عدم قيام بع�ص �لدول من 

48
هذه �لقارة بنقل �صفار�تها �إىل �لقد�ص، ملا لذلك من خمالفة للقانون �لدويل“.

ك�صف �صالح �أبو ركبة، ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �لعربية �لفل�صطينية، وع�صو �ملجل�ص   •
�لوطني �لفل�صطيني، �أنه �صيتم زيادة �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير مبا يتم ��صتيعاب 
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كٍل من �الأمني �لعام للمبادرة �لوطنية م�صطفى �لبغوثي، و�صليم �لبديني عن �جلبهة �لعربية 

49
لع�صوية �للجنة.

�أكد نا�رش �لقدوة، ع�صو �للجنة �ملركزية حلركة فتح �مل�صتقيل، �أن قر�ر �ال�صتقالة من �للجنة   •
�ملركزية للحركة لي�ص تكتيكياً ولي�ص مربوطاً ب�صيء �آخر، هذ� �لقر�ر ال تر�جع عنه. وجاء 

�حلركة  رئي�ص  نائب  ل�صان  على  �ال�صتقالة  فتح  مركزية  رف�صت  �أن  بعد  �لقدوة  ت�رشيح 

50
حممود �لعالول.

�الأ�صد  ب�صار  حياة  �صتنهي  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �صتاينتز  يوفال  �الإ�رش�ئيلي  �لطاقة  وزير  قال   •
د�خل  ن�صاطها  ومو��صلة  �لع�صكرية،  مو�قعها  تعزيز  �إمكانية  �إير�ن  منح  و��صل  حال  يف 

51
�الأر��صي �ل�صورية.

�لتي  �الأمو�ل  خ�صم  قانون  �قرت�ح  على  �الأوىل،  بالقر�ءة  للكني�صت،  �لعامة  �لهيئة  �صادقت   •
وعائالتهم“،  �الإرهاب  لـ“ن�صطاء  كمخ�ص�صات  �ل�صابق،  يف  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  دفعتها 

�ملرحلية.  �التفاقات  تنفيذ  لل�صلطة مبوجب  �الإ�رش�ئيلية  �لتي حتولها �حلكومة  �الأمو�ل  من 

على  �مل�صادقة  ب�صالحية  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص  بتفوي�ص  �أي�صاً  �القرت�ح  ويق�صي 

حتويل �الأمو�ل �أو �تخاذ �لقر�ر بتجميدها، وكذلك �إقر�ر تعليمات حول �إد�رة �الأمو�ل �لتي 

52
�صتُخ�صم.

�أكد وزير �ل�صحة �لفل�صطيني جو�د عو�د على جتهيز قافلة حتتوي على �أ�صناف عديدة من   •
�الأدوية مكونة من ع�رشين �صاحنة بقيمة ثالثة ماليني دوالر الإر�صالها مل�صتودعات �لوز�رة 

53
يف قطاع غزة.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان: “�إن م�صتقبل �لب�رشية �صتحدده نتيجة �المتحان يف   •
مو�صوع فل�صطني و�لقد�ص. فاإما �أن تتجه �لب�رشية نحو �لنور و�حلرية و�لقيم �الأخالقية، �أو 

�إىل غياهب �لظلم و�ال�صطهاد“. و�أ�صاف �أردوغان قائالً: “�إن �لق�صية �لفل�صطينية و�لقد�ص 

�إن �لفل�صطينيني رمٌز لكل �مل�صطهدين  �أو مدينة بعينها.  �أو منطقة  �أمة  لي�صت جمرد ق�صية 

حول �لعامل ب�صبب �لفظائع و�ملذ�بح و�ملظامل �لتي يتعر�صون لها“، م�صدد�ً على �أن “�صمت 

�إىل  ي�صري  �لفل�صطينيني،  من  �الآالف  و�إ�صابة  �لع�رش�ت،  ��صت�صهاد  جتاه  �لدويل  �ملجتمع 

54
م�صتقبل لن يعي�ص فيه �أي �صعب �أو �أي �صخ�ص باأمان“.

�أعلن �ل�صفري �لقطري حممد �لعمادي عن منحة قطرية عاجلة لقطاع غزة بقيمة نحو 14 مليون   •
55

دوالر مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك.
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الثالثاء، 2018/5/8

�حتفلت �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية بالقاهرة بـ“عيد �ال�صتقالل �لـ 70“. وقال �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي   •
لدى �لقاهرة د�فيد جوفرين David Govrin، خالل �حلفل، ح�صب بيان لوز�رة �خلارجية 

�رش�عات  حلّل  ومثاالً  قدوة  ت�صكل  و�إ�رش�ئيل  م�رش  بني  �ملتينة  “�ل�رش�كة  �الإ�رش�ئيلية: 

�إقليمية ودولية يف �لعامل �أجمع حتى يومنا هذ�“. و�أ�صاف: “نالحظ �لتغيري يف معاملة �لدول 

�لعربية الإ�رش�ئيل، ال ُتعّد عدو�ً بل �رشيكاً يف �صياغة و�قع جديد و�أف�صل يف �ملنطقة، و�قع 

56
ي�صتند �إىل �ال�صتقر�ر و�لنمو �القت�صادي“.

�أفرجت �صلطات �الحتالل عن �جلندي �إيلور عز�ريا Elor Azaria، قاتل �ل�صهيد عبد �لفتاح   •
فرتة  لن�صف  تخفي�ص  على  ح�صل  �أن  بعد  وذلك   ،2016/3/24 يف  �خلليل،  من  �ل�رشيف، 

57
حمكوميته �لتي حددتها �ملحكمة بـ 18 �صهر�ً، و�أم�صى 9 �أ�صهر فقط.

�ملوقع مع  �لنووي  �ن�صحاب بالده من �التفاق  �الأمريكي دونالد تر�مب قر�ر  �لرئي�ص  وّقع   •
�إير�ن، موؤكد�ً �أن �التفاق �صمح الإير�ن �ال�صتمر�ر يف تخ�صيب �ليور�نيوم و�لو�صول حلافة 

�لنظام  �أن  تثبت  وثيقة  ن�رشت  “�إ�رش�ئيل  �إن  قائالً  تر�مب  وتابع  نووي.  �صالح  �متالك 

�الإير�ين �صعى المتالك �صالح نووي… و�ليوم لدينا �لدليل �لقاطع �أن وعود طهر�ن باإيقاف 

تخ�صيب �ليور�نيوم كانت كاذبة“. وقال تر�مب �إن �لعقوبات �الأمريكية �صتعود ب�صكل �أكب 

دعمه  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  بدوره  طهر�ن.  على  قبل  ذي  من 

58
�لكامل للقر�ر “�ل�صجاع“ �لذي �تخذه تر�مب.

�الإن�صان، وحقوق  �الأ�صري  لرعاية  �ل�صمري  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  نادي  قال   • 
وهيئة �صوؤون �الأ�رشى، ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، �إن “�إ�رش�ئيل“ �عتقلت 551 فل�صطينياً 

خالل ني�صان/ �أبريل 2018، بينهم 124 طفالً، و9 ن�صاء. و�أ�صافت �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية، يف 

 63 �أ�صري، منهم   6,000 “عدد �ملعتقلني يف �صجون �الحتالل بلغ �أكرث من  �أن  بيان م�صرتك، 

�صيدة من بينهن ثماين فتيات قا�رش�ت، ونحو 350 طفالً، وو�صل عدد �ملعتقلني �الإد�ريني 

59
�إىل نحو 450 معتقالً“.

�ملتحدة  �لواليات  العتز�م  معار�صته  غوتريي�ص  �أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  �أكد   •
منت�صف  �ملحتلة،  �لقد�ص  مدينة  �إىل  �أبيب  تل  من  “�إ�رش�ئيل“  لدى  �صفارتها  نقل  �الأمريكية 

60
�أيار/ مايو 2018.

عمر  عمل  ت�رشيح  �ألغت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أن  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  �أعلنت   •
�صاكر، مدير مكتب �ملنظمة يف “�إ�رش�ئيل“ وفل�صطني، و�أمرته مبغادرة �لبالد، خالل 14 يوماً، 
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�ملنظمة،  للب�مج يف  �لتنفيذي  �ملدير  نائب  “�إ�رش�ئيل“. وقال  �أنه يدعم حملة مقاطعة  بزعم 

“�الأمر ال يتعلق ب�صاكر، بل باإ�صكات هيومن ر�يت�ص ووت�ص،  �إن   ،Iain Levine �إيان ليفني 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �ملنظمة  وطالبت  �الإ�رش�ئيلي“.  �الإن�صان  حقوق  �صجل  �نتقاد  ووقف 

�إلغاء �لقر�ر، وقالت �إنها تدعم �صاكر بالكامل، ووّكلت حمامياً للطعن يف �لقر�ر �أمام حمكمة 

61
�إ�رش�ئيلية.

االأربعاء، 2018/5/9

طلبة  جمل�ص  �نتخابات  يف  حما�ص،  حلركة  �لطالبي  �لذر�ع  �الإ�صالمية،  �لوفاء  كتلة  فازت   •
جامعة بريزيت، حيث ح�صدت 24 مقعد�ً مقابل 23 مقعد�ً لكتلة �ل�صهيد يا�رش عرفات، �لذر�ع 

62
�لطالبي حلركة فتح، و4 مقاعد لكتلة �لقطب �لطالبي �لتقدمي �لتابعة للجبهة �ل�صعبية.

�إننا  قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف موؤمتر �صحفي مع نظريه �لت�صيلي،   •
�لدولتني على  �أ�صا�ص حّل  �لدولية وعلى  �ل�رشعية  �ملبنية على قر�ر�ت  للمفاو�صات  ن�صعى 

�لتي  فل�صطني،  دولة  عا�صمة  هي  �ل�رشقية“  “�لقد�ص  �أن  على  عبا�ص  و�صدد   .1967 حدود 

نريدها مفتوحة �أمام جميع �ملوؤمنني و�أتباع �لديانات �ل�صماوية �لثالث، �مل�صيحية و�الإ�صالم 

63
و�ليهودية.

�لقطري يف قطاع غزة، عن توقيع  �الأحمر  للهالل  �لتمثيلي  �ملكتب  �أكرم ن�صار، مدير  �أعلن   •
�الأمريية  �ملنحة  برنامج  من  �مل�صتفيدين  �لفل�صطينيني  �الأطباء  من  �ل�صابعة  �ملجموعة  عقود 

عدد  �إجمايل  و�صل  حيث  �لطبية،  حمد  موؤ�ص�صة  يف  فل�صطني  الأطباء  �لتخ�ص�صية  �لقطرية 

�إىل  2003 �صنة  منذ  قطر  يف  للتخ�ص�ص  �لقطري  �الأحمر  �لهالل  قبل  من  �ملبتعثني   �الأطباء 

64
62 طبيباً.

حذرت در��صة �صادرة عن معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي من �ملخاطر �لتي �صتهّدد   •
�مل�صالح �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، يف حال تعاظمت مظاهر تهاوي �رشعية نظام �لرئي�ص 

“�إ�رش�ئيل“،  وحتديد�ً  �الإقليمية،  �لدول  �إن  �لدر��صة  وقالت  �ل�صي�صي.  �لفتاح  عبد  �مل�رشي 

65
يجب �أن ت�صعر بالقلق �إز�ء تهاوي �رشعية �لنظام يف م�رش.

تعمل  حكومته  �إن  كات�ص  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  قال   •
�حتالل  تريد  ال  “�إ�رش�ئيل  �أن  على  م�صدد�ً  �صورية،  من  �الن�صحاب  على  �إير�ن  �إجبار  على 

66
�صورية“.
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للجي�ص  �صدرت  تعليمات  عن  �أرد�ن  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلي  �الأمن  وزير  ك�صف   •
�لطائر�ت  �أن تلك  �لورقية على حدود قطاع غزة، موؤكد�ً على  �لطائر�ت  با�صتهد�ف مطلقي 

67
تت�صبب بحر�ئق وخ�صائر، ولذلك يجب �لعمل على �لت�صدي لها.

اخلمي�س، 2018/5/10

ع�رشين  بنحو  لهجوم  تعر�صت  �ل�صوري  �جلوالن  يف  قو�ته  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أعلن   •
�جلي�ص،  وقال  �صورية.  يف  �ملتو�جدة  �الإير�ين  �لقد�ص  فيلق  قو�ت  �صنته  وقذيفة  �صاروخاً 

ملجموعة  متاأهباً  ويظل  �صديدة،  خطورة  منطلق  من  �حلدث  ذلك  �إىل  “ينظر  �إنه  له،  بيان  يف 

جتاوزت  �إير�ن  �إن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  وقال  �ل�صيناريوهات“.  من  متنوعة 

“خطاً �أحمر“ باإطالقها �صو�ريخ على “�إ�رش�ئيل“ من �صورية. و�أكد وزير �لدفاع �أفيجدور 
ليبمان �أن “�إ�رش�ئيل“ لن ت�صمح لطهر�ن باأن جتعل من �صورية قاعدة �أمامية �صّد “�لدولة 

�لعبية“. وقال وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت �إن “�إ�رش�ئيل“ غرّيت ��صرت�تيجيتها 

�إز�ء �لن�صاط �الإير�ين يف �الأر��صي �ل�صورية، وقال: “ال نهدد باأننا لن ن�صمح بتمرير �أ�صلحة 

�أفاد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق  �إمنا نقوم مبنع ذلك فعالً“. وباملقابل  وم�صاد�ت للطائر�ت، 

�الإن�صان باأن هجوماً �إ�رش�ئيلياً على من�صاآت ع�صكرية �إير�نية جنوب دم�صق �أ�صفر عن مقتل 

68
27 �صخ�صاً على �الأقل؛ بينهم 11 �إير�نياً.

�صدد رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر على �صلمية و��صتمر�رية م�صري�ت   •
مع  للقطاع  �لفا�صل  �ل�صلك  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف  موؤكد�ً  غزة،  قطاع  يف  �حل�صار  وك�رش  �لعودة 

�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 “لي�ص حدود�ً معرتف بها“. وقال �ل�صنو�ر �إن �ل�صعب �لفل�صطيني 

للمقاومة  “��صطّرنا هذ�  و�إن  �ل�صلمية،  بالطرق  و�أن يحل م�صاكله  با�صتعادة حقوقه  يرغب 

�مل�صلحة �لتي ي�صمنها �لقانون �لدويل لنا“. وذكر �أن م�صرية �لعودة كغريها من �النتفا�صات 

�لفل�صطينية �ل�صابقة “�صتتو��صل و�صت�صتمر، ولي�صت م�صقوفة بوقت حمدد، ولفت �إىل �أنه مل 

69
يتم تلقي عرو�ٍص لوقف م�صرية �لعودة“.

تقدمي  عن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  حلزب  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �ل�صفدي،  طلعت  �أعلن   •
عدم  على  �حتجاجاً  �ملركزي،  و�ملجل�ص  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  ع�صوية  من  ��صتقالته 

70
تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�ص ووقف �لعقوبات عن قطاع غّزة.

�صيا�صة  �صّد  �الحتجاجية  �خلطو�ت  من  ب�صل�صلة  �لقيام  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة  قررت   •
حكومة �لوفاق جتاه موظفي �لقطاع، وذلك بعد �جتماع لكافة �أطرها �لقيادية، عقد ل�صاعات 
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نهاية  يف  غزة،  يف  �حلركة  و�أكدت  بغزة.  �حلركة  م�صوؤول  حل�ص،  �أحمد  منزل  يف  طويلة 

�جتماعها، �أن �الإجر�ء�ت �لتي فر�صتها �حلكومة على �ملوظفني من خ�صومات وتقاعد مبكر 

71
ووقف �لعالو�ت و�لرتقيات و�أخري�ً وقف �لر�تب، هي �إجر�ء�ت مرفو�صة ال يكن تقبلها.

خطيب  �لقد�ص  يف  �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  رئي�ص  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  خمابر�ت  ��صتدعت   •
�مل�صكوبية  �رشطة  مقر  يف  معه  للتحقيق  �صبي،  عكرمة  �ل�صيخ  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد 

ملدة �لغربية  �ل�صفة  مناطق  دخول  من  مبنعه  يق�صي  قر�ر�ً  و�صلمته  �ملحتلة،   بالقد�ص 

72
�أربعة �صهور.

�أعرب وزير �خلارجية �لبحريني �ل�صيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة عن تاأييد بالده لل�رشبات   •
“طاملا �أن �إير�ن �أخلّت بالو�صع �لقائم  �الإ�رش�ئيلية يف �صورية، وقال يف ح�صابه على تويرت: 

�ملنطقة، ومنها  فاإنه يحق الأي دولة يف  �لدول بقو�تها و�صو�ريخها،  �ملنطقة و��صتباحت  يف 

�إ�رش�ئيل، �أن تد�فع عن نف�صها بتدمري م�صادر �خلطر“. و�أثنى وزير �الت�صاالت �الإ�رش�ئيلي 

يف  ح�صابه  على  قر�  وغّرد  تاريخي“.  بـ“دعم  وو�صفه  �لبحريني،  �لوزير  على  قر�  �أيوب 

73
تويرت، قائالً: “هذ� �لدعم يعك�ص تبلور حتالف جديد يف �ل�رشق �الأو�صط“.

اجلمعة، 2018/5/11

يف  للم�صاركني  �الحتالل  قو�ت  قمع  خالل  �آخرون،   731 و�أ�صيب  فل�صطيني،  ��صت�صهد   •
حرجة  و3  خطرية  �إ�صابتهم   10 بينهم  غزة،  قطاع  حدود  على  �ل�صلمية  �لعودة  م�صري�ت 

74
جد�ً.

�أكد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية، �أن �ل�صعب �لفل�صطيني �صيحول   •
�لنكبة �لتي حلت بفل�صطني قبل �صبعني عاماً �إىل نكبة حتّل بـ“�إ�رش�ئيل“ و�مل�رشوع �ل�صهيوين. 

وقال هنية خالل م�صاركته �ل�صباب �لثائر يف خميم �لعودة �رشق �لبيج باملحافظة �لو�صطى، 

75
�إننا من خميمات �لعودة �صرن�صم معامل �لطريق نحو �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

�ل�صياج  �رشق  �لو�قعة  �لزر�عية  �الأر��صي  من  و��صعة  م�صاحات  �إ�رش�ئيليني  ثالثة  �أحرق   •
�الأمني �لعازل مع قطاع غزة، قرب مو�قع متركز قو�ت �الحتالل، بعد �أن ف�صلو� يف حتليق 

منذ �ملحتلة  �الأر��صي  يف  لت�صقط  �لقطاع،  نحو  م�صتعلة  زجاجات  حتمل  ورقية   طائر�ت 

76
�صنة 1948.

دعا وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان ب�صار �الأ�صد �إىل طرد �الإير�نيني من �صورية،   •
وطرد قا�صم �صليماين وفيلق �لقد�ص من �صورية. وملّح ليبمان �إىل �أنه يف حال خرجت �إير�ن 
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من �صورية ف�صيتوقف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن �لق�صف �لذي ينفذه على �ملو�قع و�ملطار�ت 

77
�لع�صكرية كل فرتة.

قالت �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لعا�رشة �إن “�إ�رش�ئيل“ �أحبطت �صدور بيان عن �الحتاد �الأوروبي   •
�ملجر  �أن  �إىل  �لقناة  و�أ�صارت  �ملحتلة.  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  يدين 

كان  �لذي  �لبيان،  �صدور  دون  حالت  “�إ�رش�ئيل“،  مع  وبالتن�صيق  ورومانيا،  و�لت�صيك 

�لبيان  م�رشوع  فاإن  �لقناة  وبح�صب  �الحتاد.  يف  �الأع�صاء   28 �لـ  �لدول  كل  مو�فقة  يتطلب 

كان مببادرة من فرن�صا ودول �أخرى، بهدف �إحر�ج �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، قبل �أيام 

�خلطوة  �صّد  موحد  �أوروبي  موقف  �تخاذ  عب  وذلك  “�إ�رش�ئيل“،  لدى  �صفارتها  نقل  من 

78
�ملرتقبة.

“�إ�رش�ئيل“  يف  �الأمريكي  �ل�صفري  �أن  عن  �لنقاب  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  موقع  ك�صف   •
تنفذ  يهودية،  �إرهابية  لتنظيمات  مالية  م�صاعد�ت  قدمت  جمعية  تر�أ�ص  فريدمان  ديفيد 

�عتد�ء�ت �صّد �لفل�صطينيني. وذكر �ملوقع �أن �جلمعية �لتي تر�أ�صها فريدمان ت�صنفها وز�رة 

�خلارجية �الأمريكية، ت�صكيالً �إرهابياً. وُتعرف �جلمعية با�صم “�أ�صدقاء �ملدر�صة �لدينية يف 

بيت �إيل American Friends of Bet El Yeshiva Center“، وقدمت يف �صنة 2013 مبلغ 

79
12 �ألف دوالر ملنظمة كوموميوت Komemiyut �ليهودية �الإرهابية.

ال�صبت، 2018/5/12

ب�صورة  �ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  قائد  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�صاد  جهاز  هدد   •
�ملو�صاد، يف تغريدة  �لعودة �لكبى. وقال  �لقيام مب�صرية  �إ�رش�ره على  مبا�رشة، يف �صوء 

على  يوت  �أن  يخ�صى  باأنه  �أيام  قبل  �أن�صاره  من  جمع  يف  قال  �ل�صنو�ر  “�إن  تويرت:  على 

فر��صه، و�أنه يتمنى �أن يوت �صهيد�ً يف م�صرية �لعودة“. و�أ�صاف �ملو�صاد: “نحن عادة ال 

2018/5/14، يف  �الإثنني“  �أن نحدد رغبتك يوم  بالتاأكيد يكننا  �أحد ولكن  ناأخذ طلبات من 

80
�إ�صارة �إىل �إمكانية ت�صفيته.

�مل�صافرين يف كال  �أمام حركة  ��صتثنائي معب رفح �لبي  �ل�صلطات �مل�رشية ب�صكل  فتحت   •
81

�الجتاهني ملدة �أربعة �أيام.

قال وزير �خلارجية �لرتكي مولود جاوي�ص �أوغلو، تعليقاً على قر�ر نقل �ل�صفارة �الأمريكية   •
�إىل �لقد�ص: �إن “قر�ر �لواليات �ملتحدة هذ� خاطئ، وعلينا �نتهاج موقف م�صرتك حياله، لكننا 

نالحظ يف �الآونة �الأخرية نوعاً من �لرت�جع و�لرتدد د�خل �لعامل �الإ�صالمي يف هذ� �ل�صدد، 
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وخا�صة جامعة �لدول �لعربية“. و�أ�صاف: “نالحظ تر�جعاً يف مو�قف بع�ص �لدول ب�صاأن 

82
�لدفاع عن �لق�صية �لفل�صطينية جر�ء تخوفات من �لواليات �ملتحدة“.

االأحد، 2018/5/13

�قتحم 1,450 م�صتوطناً �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك يف �لفرتتني �ل�صباحية و�مل�صائية، بحر��صة   •
�مل�صتوطنني  من  جمموعات  �قتحمت  كما  �خلا�صة.  �الحتالل  قو�ت  من  ومعززة  م�صددة 

 مقبة باب �لرحمة، و�أدى ع�رش�ت �الآالف من �مل�صتوطنني �صعائر و�صلو�ت تلمودية يف باحة

مع  يتز�من  �لذي  �لقد�ص“،  “يوم  ت�صمية  �الحتالل  عليه  يطلق  ما  مبنا�صبة  �لب�ق،  حائط 

لـ“�إ�رش�ئيل“. كعا�صمة  وتوحيدها  �لقد�ص،  مدينة  من  تبقى  ما  الحتالل  �ل�صنوية   �لذكرى 

�النتهاكات  �لعبار�ت  باأ�صدّ  �ملومني  حممد  �الأردنية  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  ود�ن 

83
و�ال�صتفز�ز�ت �الإ�رش�ئيلية �مل�صتمرة �صّد �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك/ �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف.

غادر رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية قطاع غزة عب معب رفح �لبي،   •
متجهاً �إىل �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة، ير�فقه يف �لزيارة خليل �حلية وروحي م�صتهى. ومّت 

نقل �لوفد من مطار �لعري�ص عب طائرة ع�صكرية للجي�ص �مل�رشي �إىل �لقاهرة، وعب �لطائرة 

ذ�تها عاد �إىل مطار �لعري�ص ومنه �إىل قطاع غزة جمدد�ً. و��صتمرت رحلة هنية عدة �صاعات 

قليلة، �لتقى خاللها �للو�ء عبا�ص كامل، �لقائم باأعمال مدير جهاز �ملخابر�ت �مل�رشية. ومل 

مطلعة  م�صادر  �أن  �إال  ونتائجها،  للزيارة  �حلقيقية  �لدو�فع  عن  و��صحة  معلومات  ترجح 

84
قالت �إنها تتعلق مب�صري�ت �لعودة، و�لظروف �مليد�نية يف غزة.

�لتي  �لعامل  دول  كافة  �ملحمود،  يو�صف  �لفل�صطينية  �حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  دعا   •
�الإعالن  �إىل  �لدولية،  �ل�رشعية  قر�ر�ت  على  و�حلفاظ  و�ال�صتقر�ر  و�ل�صالم  باحلرية  توؤمن 

�ل�رشعية  �ل�صافر على  �ل�رشقية“ عا�صمة لدولة فل�صطني، يف مو�جهة �خلروج  “�لقد�ص  عن 

روؤ�صاء  ت�رشفات  �أ�صد  يف  تر�مب،  وقر�ر  �الحتالل  ��صتمر�ر  يثله  �لذي  �لدولية  و�لقو�نني 

85
�لدول غر�بة و“فانتازيا“ يف �لتاريخ.

وز�رة  نظمته  �حتفال  خالل  له  كلمة  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  دعا   •
�إىل  �أبيب  �خلارجية �الإ�رش�ئيلية مبقرها يف �لقد�ص، مبنا�صبة نقل �ل�صفارة �الأمريكية من تل 

�لقد�ص، كافة �لدول لتتبع خطى �لواليات �ملتحدة بنقل �صفار�تها �إىل �لقد�ص، م�صدد�ً على �أن 

�لقد�ص كانت عا�صمة “�إ�رش�ئيل“ منذ حلظة �إقامتها، “بل �صتبقى �أور�صليم عا�صمة �إ�رش�ئيل 

86
�إىل �الأبد، ومبوجب �أي �تفاقية �صالم ت�صتطيعون ت�صورها“.
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قالت رئي�صة �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني عال عو�ص، �إنه بالرغم من ت�رشيد �أكرث   •
�إىل  �ألف فل�صطيني، غالبيتهم   200 1948، ونزوح �أكرث من  �ألف فل�صطيني يف �صنة   800 من 

 �الأردن، بعد حرب 1967، فقد بلغ عدد �لفل�صطينيني �الإجمايل يف �لعامل يف نهاية �صنة 2017

�أحد�ث منذ  مر�ت  ت�صع  من  �أكرث  عددهم  ت�صاعف  �إىل  ي�صري  ما  ن�صمة،  مليون   13  نحو 

 نكبة 1948. و�أو�صحت عو�ص، يف بيان �صحفي ملنا�صبة �لذكرى �لـ 70 للنكبة، �أن 6.36 ماليني

،1948 �صنة  �ملحتلة  �ملناطق  يف  مليون   1.56 منهم  �لتاريخية،  فل�صطني  يف   يعي�صون 

87
و2.9 مليون يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، و1.9 مليون يف قطاع غزة.

�صفارتها  نقل  بخطوة  �ملتحدة  �لواليات  �إن  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  قال   •
بال�صالم“.  �حلقيقية  رغبته  عدة  مر�ت  �أثبت  �لذي  �لفل�صطيني  �جلانب  “تعاقب  للقد�ص 

 وقال �أردوغان: “�نقلوها بال�صفة �لتي ت�صاوؤون، فهناك 128 دولة باالأمم �ملتحدة �أكدت �أن

88
�لقد�ص �ل�رشقية عا�صمة لفل�صطني، وهذ� موقفنا كعامل �إ�صالمي“.

�أفادت وكالة �الأ�صو�صيتد بر�ص )Associated Press )AP باأن �صفريي �الإمار�ت و�لبحرين   •
رئي�ص  �لتقيا  خليفة  �آل  ر��صد  بن  �هلل  وعبد  �لعتيبة  يو�صف  �الأمريكية  �ملتحدة  بالواليات 

وكان   .2018 مار�ص  �آذ�ر/  يف  بو��صنطن  مطعم  يف  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

هو  يدعوه  �أن  �ملطعم  مدير  من  فطلب  نف�صه،  �ملطعم  يف  نتنياهو  بوجود  علم  على  �لعتيبة 

وزوجته �صارة �إىل طاولته، حيث تبادال �حلديث. وبح�صب �لوكالة، فقد �أجاب نتنياهو على 

�مللف  منها  مبو�صوعات  تتعلق  وكانت  �الإمار�تي،  �ل�صفري  طاولة  على  �حلا�رشين  �أ�صئلة 

89
�الإير�ين، يف حني رف�صت كل من �صفارتي “�إ�رش�ئيل“ و�الإمار�ت �لتعليق على �خلب.

�الأمريكية  �ل�صفارة  بافتتاح  �الحتفال  ع�صية  بياناً  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أ�صدرت   •
بل  “�ل�صالم“  �لقد�ص ال يعيق عملية  �إىل  �ل�صفارة  نقل  �أن  فيه على  �أكدت  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف 

ي�صهلها، و“بهذ� �لقر�ر نحن ال ناأخذ موقفاً ب�صاأن ق�صايا �لو�صع �لنهائي، مبا يف ذلك تر�صيم 

�حلدود لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص، وال على حّل م�صاألة �حلدود �ملتنازع عليها“. و�أكد 

بالعالقات  يتعلق  فيما  و�لثابت  �مل�صتقل  عملها  �صتو��صل  �لقد�ص  يف  �لعامة  �لقن�صلية  �أن 

دعم  �ملتحدة  �لواليات  �صتو��صل  كما  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  �لفل�صطينيني  مع  �الأمريكية 

�لو�صع �لر�هن يف �حلرم �ل�رشيف. ومن جهته، �أكد وزير �خلز�نة �الأمريكي �صتيف منو�صني 

هناك  لي�ص  �أنه  �ل�صفارة،  �فتتاح  �حتفاالت  �إىل  بالده  وفد  ير�أ�ص  �لذي   ،Steve Mnuchin
90

حليف للواليات �ملتحدة �أعز و�أهم من “�إ�رش�ئيل“.
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االإثنني، 2018/5/14

قالت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �إن 58 فل�صطينياً ��صت�صهدو�، و�أ�صيب 2,771   •
�آخرين بجر�ح خمتلفة، جر�ء �ملجزرة �لتي �رتكبها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، بحّق �مل�صاركني يف 

م�صرية �لعودة �ل�صلمية بالقرب من �حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة. كما �ألقت طائرة �إ�رش�ئيلية 

ة مو�د حارقة وغاز�ت �صامة فوق خميمات �لعودة. وذكرت منظمة بت�صيلم �الإ�رش�ئيلية  م�صريَّ

��صتهتار�ً  �ملتظاهرين يف قطاع غزة ُيظهر  �لنار على  �الإ�رش�ئيلي  �إطالق جنود �الحتالل  �أن 

ك�صب  و�أن�صطة  �لبحوث  مدير   ،Philip Luther لوثر  فيليب  وقال  �لب�رش.  بحياة  مرّوعاً 

�لتاأييد لل�رشق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا مبنظمة �لعفو �لدولية، �إن ما قام به جي�ص �الحتالل 

“�نتهاك للمعايري �لدولية، كما �أنه �رتكب، يف بع�ص �حلاالت، ما يبدو �أنه �أعمال قتل متعمد، 
قدمته  لبيان  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  تبنّي  و��صنطن  منعت  وباملقابل  حرب“.  جر�ئم  ت�صكل 

�إجر�ء حتقيق م�صتقل و�صفاف يف �الأحد�ث �لدموية يف غزة، وُينّدد بقتل  �إىل  �لكويت، يدعو 

91
�ملتظاهرين �ل�صلميني على حدود �لقطاع.

بنقل  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  و�أ�صاد  �ملحتلة،  بالقد�ص  �صفارتها  �ملتحدة  �لواليات  �فتتحت   •
�ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وقال �إن ذلك ي�صكل “يوماً عظيماً الإ�رش�ئيل“. وقال يف ر�صالة 

م�صجلة خالل مر��صم �الفتتاح، �إنه ما يز�ل ملتزماً بال�صالم بني �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل“، 

و“�أملنا �الأكب هو �ل�صالم“، و�أ�صاف: “�صتظل �لواليات �ملتحدة �صديقاً عظيماً الإ�رش�ئيل، 

و�رشيكاً يف ق�صية �حلرية و�ل�صالم“. و�صاركت �بنة تر�مب �إيفانكا Ivanka مع زوجها جاريد 

كو�صرن حفل �الفتتاح، وكالهما من م�صت�صاري تر�مب، بح�صور 32 من جمموع 86 �صفري�ً 

و�صارك  �أبيب، و�صط مقاطعة �الأغلبية �ل�صاحقة من �صفر�ء �لدول �الأوروبية.  �أجنبياً يف تل 

يف �الحتفالية رئي�ص �حلكومة بنيامني نتنياهو، و�لرئي�ص روؤوفني ريفلني. وقال نتنياهو، يف 

كلمته، �إن تر�مب �صنع �لتاريخ من خالل قر�ره نقل �ل�صفارة �الأمريكية. و�أ�صاف: “هذ� يوم 

92
كبري للقد�ص ولدولة �إ�رش�ئيل، و�صيكتب يف ذ�كرتنا �لقومية الأجيال قادمة“.

لبوؤرة  �فتتاح  هو  �لقد�ص  يف  جرى  ما  �إن  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •
�لقيادة  �جتماع  مب�صتهل  كلمته  يف  عبا�ص،  و�أعلن  �صفارة.  ولي�صت  �أمريكية،  ��صتيطانية 

�لطارئ يف مقر �لرئا�صة يف ر�م �هلل، عن تنكي�ص �الأعالم يوم �لثالثاء 2018/5/15 ملدة ثالثة 

93
�أيام حد�د�ً على �أرو�ح �ل�صهد�ء، كما �أعلن �الإ�رش�ب ملنا�صبة ذكرى �لنكبة.
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نقل  خلفية  على  �لت�صاور،  بهدف  �أبيب  وتل  و��صنطن  يف  �صفرييها  ��صتدعاء  تركيا  �أعلنت   •
“�إ�رش�ئيل“ على حدود قطاع غزة.  �رتكبتها  �لتي  �لقد�ص و�ملجزرة  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة 

�إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  على  �حتجاجاً  �إ�صطنبول  مبدينة  م�صرية  يف  �الآالف  خرج  كما 

94
�لقد�ص.

�أعلنت جنوب �إفريقيا ��صتدعاء �صفريها يف تل �أبيب “حتى �إ�صعار �آخر“، على خلفية �ملجزرة   •
�الإ�رش�ئيلية بحّق �لفل�صطينيني يف قطاع غزة. وذكر بيان �صادر عن ق�صم �لعالقات �لدولية 

و�لتعاون يف جنوب �إفريقيا �أن “حكومة �لبالد تدين باأ�صد �لعبار�ت �ملمكنة �العتد�ء �لعنيف 

95
�الأخري �لذي نفذته �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �مل�صلحة على طول حدود غزة“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية، “�إن �صب ف�صائل �ملقاومة، وعلى   •
ر�أ�صها كتائب �لق�صام، لن يطول �إز�ء جر�ئم �الحتالل بحّق م�صرية �لعودة �ل�صلمية“. و�أكد 

�حلية، خالل موؤمتر �صحفي عقدته حما�ص يف خميم �لعودة �رشق غزة، �أن ف�صائل �ملقاومة 

96
تتابع م�صري�ت �لعودة �ل�صلمية وتدعمها وحتميها وتقف درعاً و�قياً لها.

و�فق جمل�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي على �صل�صلة بر�مج يف �رشقي �لقد�ص بتكلفة ملياَري �صيكل   •
لـ“تعزيز  تهدف  �إنها  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  وقال  دوالر(،  مليون   558.4 )نحو 

لالعرت�ف  خمططات  �حلكومة  عليها  و�فقت  �لتي  �القرت�حات  وت�صمل  �لقد�ص“.  وتطوير 

�ملنطقة  يف  �لفل�صطينية  �ملد�ر�ص  ونقل  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �الأر��صي  ملكية  حول  باالدعاء�ت 

يهودية  مناطق  تطوير  �أجل  من  �أمو�الً  �أي�صاً  �لوزر�ء  وخ�ص�ص  �الإ�رش�ئيلي.  �ملنهاج  �إىل 

�لبلدة �لقدية وبلدة �لطور ذ�ت �الأغلبية �لعربية، وبناء قطار هو�ئي بني  ب�صكل متز�يد يف 

97
�لقد�ص �لغربية وحائط �ملبكى.

�أنه  �أيوب قر�  نقلت �الإذ�عة �لعبية �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية عن وزير �ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي   •
تلقى دعوة ر�صمية علنية لزيارة دولة �الإمار�ت. و�أكد �لوزير �الإ�رش�ئيلي ملر��صل �جلزيرة 

�أنه  و�أ�صاف   ،2018 يونيو  حزير�ن/  يف  متوقعة  �لزيارة  �إن  قر�  وقال  �لدعوة.  خب  �صحة 

يتوقع زيار�ت مل�صوؤولني خليجيني �إىل “�إ�رش�ئيل“ قريباً، موؤكد�ً �أنها �صتجري ب�صكل علني 

98
بحت.

الثالثاء، 2018/5/15

�لرئي�ص  �إن  عريقات،  �صائب  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رش  �أمني  قال   •
و�أ�صاف  �لدولية.  �لوكاالت  من  لعدد  فل�صطني  �ن�صمام  �صّك  على  وّقع،  عبا�ص  حممود 
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عريقات، يف ت�رشيحات لتلفزيون فل�صطني، �إن عبا�ص �تخذ جمموعة من �لقر�ر�ت، �أبرزها 

��صتدعاء رئي�ص مكتب بعثة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف و��صنطن �ل�صفري ح�صام زملط يف 

99
و��صنطن.

�أبلغت وز�رة �خلارجية �لرتكية �ل�صفري �الإ�رش�ئيلي لدى �أنقرة �أن “عودته �إىل بالده لفرتة،   •
�أن  ديبلوما�صية  م�صادر  و�أفادت  غزة.  يف  �الأحد�ث  خلفية  على  وذلك  منا�صباً“،  �صيكون 

مقر  �إىل   ،Nitan Nayeh نائيه  نيتان  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صفري  ��صتدعت  �لرتكية  �خلارجية 

كما  غزة.  قطاع  مع  �حلدودي  �ل�رشيط  على  �الأحد�ث  �إز�ء  �حتجاجها  له  وقدمت  �لوز�رة، 

قال  بدوره  �لبالد.  مغادرة  باإ�صطنبول  �الإ�رش�ئيلي  �لقن�صل  من  �لرتكية  �خلارجية  طلبت 

�لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إن “حما�ص حركة مقاومة، ولي�صت منظمة �إرهابية“. 

وبدورها �أعلنت وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية �أن �لقن�صل �لرتكي �لعام ��صتدعي �إىل رئي�ص 

100
�لت�رشيفات يف �لوز�رة، و“ُطلب منه �ملغادرة �إىل بالده لوقت ما من �أجل �لت�صاور“.

�لرتكية  �لقومية“  و“�حلركة  �جلمهوري“،  و“�ل�صعب  و�لتنمية“،  “�لعد�لة  �أحز�ب  د�نت   •
�ملجزرة �الإ�رش�ئيلية يف غزة، بح�صب بيان م�صرتك. وجاء يف �لبيان: “با�صم �الإن�صانية جمعاء، 

للفل�صطينيني  �ل�صلمية  �الأفعال  ردود  �أن  �لبيان  و�أكد  �الإ�رش�ئيلية“.  �حلكومة  ب�صدة  ندين 

�إر�دة وحتديهما  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  و“�إ�رش�ئيل“  �ملتحدة  �لواليات  جتاهل   حيال 

�ملجتمع �لدويل و�لقيم �الإن�صانية، هي من �حلقوق �الأ�صا�صية لل�صعب �لفل�صطيني، يف �إ�صارة 

101
�إىل نقل و��صنطن �صفارتها �إىل �لقد�ص �ملحتلة.

ترتكبه  ما  �لعبار�ت،  “باأ�صد  بيان،  يف  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  للجامعة  �لعام  �الأمني  د�ن   •
�إ�رش�ئيل من مذ�بح يف حّق �لفل�صطينيني �لعّزل“، و��صفاً ما تقوم به باأنه “يرقى �إىل مرتبة 

102
جر�ئم �حلرب“.

�ملتظاهرين  قمع  عن  بت�رشيحات  �إدالئها  �إثر  لديها،  “�إ�رش�ئيل“  �صفرية  بلجيكا  ��صتدعت   •
�لفل�صطينيني يف قطاع غزة، ودعت �إىل حتقيق دويل ت�رشف عليه �الأمم �ملتحدة حول �ملو�جهات 

�لد�مية. كما ��صتدعت �إيرلند� �صفري “�إ�رش�ئيل“ يف دبلن، لالحتجاج على ما حدث على حدود 

103
قطاع غزة.

“�إعاقتها  بعد  م�صد�قيتها  فقدت  �ملتحدة  �لواليات  �إن  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  قالت   •
�رتكبتها  �لتي  �لقتل  عمليات  ب�صاأن  �أممية  حتقيق  جلنة  ت�صكيل  عن  �لدويل  �الأمن  جمل�ص 

�لقو�ت �الإ�رش�ئيلية بحّق �ملتظاهرين �لفل�صطينيني يف قطاع غزة“. جاء ذلك يف ر�صالة ملمثل 

104
�ملنظمة لدى �الأمم �ملتحدة وّزعها على �ل�صحفيني مبقر �الأمم �ملتحدة بنيويورك.
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االأربعاء، 2018/5/16

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إن �حلركة جنحت موؤخر�ً للمقاومة   •
�ل�صلمية �ل�صعبية ب�صكل موؤقت، نظر�ً لتعقيد�ت �لظروف �لدولية و�الإقليمية و�ملحلية. و�صدد 

�ل�صنو�ر على �أنه كان باإمكان رجال �ملقاومة �إمطار �ل�صفارة �الأمريكية بال�صو�ريخ يف �أثناء 

للم�صري�ت  و�ن�صمو�  موؤقتاً،  �لع�صكرية  بز�تهم  خلعو�  ولكنهم  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  تد�صينها 

و�ملقاومة �ل�صلمية �لتي يعرتف بها �لعامل. وتعهد بالعمل على عدم �نزالق م�صري�ت �لعودة 

�إىل مو�جهة ع�صكرية، “ولكن هذ� �ل�صقف له حدود“، قائالً �إن حما�ص لن تتاأخر عن مو�جهة 

105
�لعدو �إذ� كان ذلك �رشورياً.

��صتدعت وز�رة �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطينية �صفر�ء دولة فل�صطني لدى كل من رومانيا،   •
و�لت�صيك، و�ملجر، و�لنم�صا، للت�صاور معهم على �إثر م�صاركة �صفر�ء هذه �لدول يف حفل نقل 

106
�ل�صفارة �الأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ص، و�إعالن �لقد�ص عا�صمة موحدة لـ“�إ�رش�ئيل“.

قال �صالح �لبدويل ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، يف مقابلة تلفزيونية مع �ل�صبكة �الإخبارية   •
�ملحلية “بلدنا �الإعالمية“، “خالل �جلولة �الأخرية )مو�جهات 14 و2018/5/15( ��صت�صهد 62 

107
فل�صطينياً بينهم 50 �صهيد�ً من حما�ص، وهذ� رقم ر�صمي، و12 �صهيد�ً هم من �أبناء �لنا�ص“.

رد�ً على �تهام �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان لـ“�إ�رش�ئيل“ ونعتها بـ“دولة �إرهاب“   •
�إنه ال يجوز ملن  �أردوغان يف تويرت،  قال رئي�ص حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو مهاجماً 

ير�صل �آالف �جلنود �الأتر�ك الحتالل قب�ص �ل�صمالية، ويغزو �الأر��صي �ل�صورية، �أن “يعظ 

“فال�صخ�ص  وتابع:  حدودنا“.  �قتحام  حما�ص  حماولة  من  �أنف�صنا،  عن  ند�فع  ونحن  لنا، 

�مللطخة يد�ه بدماء عدد ال يح�صى من �ملدنيني �الأكر�د يف تركيا و�صورية �آخر من يجوز له 

108
�إعطاوؤنا درو�صاً عن �أخالقيات �حلرب“.

قال �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان “لن ن�صمح قط باأن تغت�صب مدينة �لقد�ص من قبل   •
�لعامل  �أن  �أنقرة،  �إفطار رم�صانية يف  له عقب ماأدبة  �أردوغان، يف كلمة  �إ�رش�ئيل“. و�أو�صح 

ظلم  عن  تر�صى  لن  تركيا  �أن  �إىل  و�أ�صار  فل�صطني.  يف  �الإن�صانية  �صّد  كبرية  جرية  يو�جه 

109
“�إ�رش�ئيل“، حتى لو �أغم�ص �لعامل عيناه عما يح�صل هناك.

�لي�صار  و�أحز�ب  كني�صت  �أع�صاء  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وزير  ليبمان  �أفيجدور  هاجم   •
�الإ�رش�ئيلية �لذين هاجمو� �جلي�ص ب�صبب �الأحد�ث �الأخرية يف غزة، وو�صفهم بـ“�ملنافقني“. 

و�تهم ليبمان قيادة حما�ص بالوقوف خلف �الحتجاجات، و��صفاً �إياهم باأنهم جمموعة من 
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“�أكلة حلوم �لب�رش“، و�أنهم كانو� يدفعون باالأطفال و�لن�صاء �إىل �حلدود، و�أنهم يريدون رفع 
110

�حل�صار لي�ص لتح�صني حياة �ل�صكان، ولكن لتهريب �الأ�صلحة وبناء قو�تهم.

قال �ملتحدث با�صم جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف موؤمتر �صحفي عقده �ل�صابط جوناثان   •
“حما�ص  �إن  �ملتحدة:  بالواليات  �ليهودية  �جلالية  �أمام   ،Jonathan Conricus كونريكو�ص 

وجهت لنا �رشبة قا�صية يف �لعالقات �لعامة �لدولية“، و�أ�صاف �أن “و�صائل �الإعالم �لدولية 

ر�صدت حاالت قتل �ملتظاهرين على حدود غزة“، و�أ�صار �إىل �أن هذه �الأحد�ث “�أظهرت ف�صل 

111
�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف حتقيق هدفه بعدم �إ�صابة عدد كبري من �لفل�صطينيني“.

�أعلنت دولة قطر تبعها بـ 50 مليون دوالر لدعم �خلدمات �الأ�صا�صية لالجئني �لفل�صطينيني   •
112

عب وكالة �الأونرو�.

دولة  �أول  لت�صبح  “�إ�رش�ئيل“،  يف  �جلديدة  �صفارتها  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  غو�تيماال  �فتتحت   •
حتذو حذو �لواليات �ملتحدة. وح�رش رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو و�لرئي�ص 

نقل  “قر�ر  باأن  مور�لي�ص  و�رّشح  �ل�صفارة.  �فتتاح  حفل  مور�لي�ص  جيمي  �لغو�تيمايل 

113
�ل�صفارة جاء من قبل �ل�صعب �لغو�تيمايل وهذ� �لقر�ر �صيقوينا جميعاً“.

اخلمي�س، 2018/5/17

�لعامة  �الأمانة  �لعرب،  �خلارجية  وزر�ء  م�صتوى  على  �لعربية  �لدول  جامعة  جمل�ص  كلّف   •
�لتي يكن  �ملنا�صبة  �لو�صائل و�لطرق  باإعد�د خطة متكاملة ت�صمل  �لعربية،  �لدول  جلامعة 

��صتخد�مها ملو�جهة قر�ر �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �أو �أي دولة �أخرى، �العرت�ف بالقد�ص 

�ل�صيا�صية  و�لطرق  �لو�صائل  ذلك  يف  مبا  �إليها،  �صفارتها  نقل  �أو  لـ“�إ�رش�ئيل“،  عا�صمة 

�أ�صبوعني  غ�صون  يف  �الأع�صاء  �لدول  على  �خلطة  هذه  وتعميم  و�القت�صادية،  و�لقانونية 

�خلارجية  وزر�ء  كلّف  كما  مبقت�صاها.  و�لعمل  العتمادها  �لقر�ر،  هذ�  �صدور  تاريخ  من 

�لعرب، �الأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية بالتحرك �لفوري لت�صكيل جلنة دولية م�صتقلة 

�الإ�رش�ئيلي �صّد  �لتي �قرتفتها قو�ت �الحتالل  للتحقيق يف �جلر�ئم و�ملجازر  من �خلب�ء، 

114
�ملتظاهرين يف قطاع غزة.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل جل�صة لدر��صة “�الإجنيل“ يف مكتبه،   •
�لدول  مع  �لعالقات  تطور  تت�صمن  �لعام،  للر�أي  معروفة  غري  �إيجابية  تطور�ت  هناك  �إن 

115
�لعربية.
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ك�صف مدير مركز �لقد�ص للم�صاعدة �لقانونية ع�صام �لعاروري �أن ما ُت�صمى “�الإد�رة �ملدنية“   •
باإز�لة  �مل�صنفة ج، ويق�صي  �ملناطق  �لقاطنني يف  �ملو�طنني  لتهجري  �أقّرت خمططاً  لالحتالل 

116
�الأبنية �جلديدة و�لقدية، ويهدد برتحيل 350 �ألف فل�صطيني يقطنون يف 150 جتمعاً.

و�ملقد�صات،  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  ع�صو  م�صلَّم،  مانويل  �الأب  وّجه   •
 �نتقاد�ت الذعة للم�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنظمة �لتحرير ملا يجري �صّد �ملوظفني يف

�صعبنا  جماهري  م�صلم  �الأب  ودعا  �ملدنيني.  وحما�رشة  للرو�تب  قطع  من  غزة  قطاع 

�صعار  حتت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صّد  �ل�صلمي  �ملدين  �لع�صيان  �إىل  �هلل  ر�م  يف  �لفل�صطيني 

ك�رش  “يجب  في�صبوك:  على  �ل�صخ�صية  �صفحته  عب  م�صلم  وقال  قهر�ً“.  غزة  ملوت  “ال 
�أبناء �صعبنا �أن ين�صبو� �خليام قرب  �إر�دة حما�رشيها، وعلى  ح�صار ر�م �هلل لغزة وك�رش 

�ملقاطعة حباً الأهل غزة، فهي ت�صتحق �أن نبد�أ بالع�صيان �ملدين �ل�صلمي على �ل�صلطة حتى 

117
فّك �حل�صار وح�صولها على جميع حقوقها �لوطنية“.

118
قررت م�رش فتح معب رفح طو�ل �صهر رم�صان �ملبارك.  •

�رشح وزير �خلارجية �ل�صوي�رشي �إيغنا�صيو كا�صي�ص Ignazio Cassis �أن وكالة �الأونرو�   •
تطرح “م�صكلة“ من خالل مت�صكها بحلم “غري و�قعي“ حول عودة جميع �لالجئني، �الأمر 

“�لالجئني يحلمون  �إن  �الأو�صط. وقال كا�صي�ص  �ل�رشق  �لنز�ع يف  �أن يفاقم  �لذي من �صاأنه 

خم�صة  �إمنا  فقط  �لعامل  يف  فل�صطيني  الجئ  �ألف   700 هناك  يعد  مل  فل�صطني.  �إىل  بالعودة 

ماليني. من غري �لو�قعي �أن نتخيل عودة للجميع لكن �الأونرو� حتتفظ بهذ� �الأمل“. و�أكد �أن 

“هذ� �ملنطق م�صلل الأن �جلميع يريد �إنهاء �لنز�ع“، ودعا �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �إىل 
119

معاجلة هذه �لق�صية، و�إىل دمج �أف�صل لالجئني يف �لبلد�ن �لتي يقيمون فيها.

اجلمعة، 2018/5/18

�صّوت مكتب جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة على قر�ر يدعو �إىل �إر�صال فريق دويل   •
متخ�ص�ص يف جر�ئم �حلرب للتحقيق يف �أحد�ث غزة. وتبنى �ملجل�ص قر�ر�ً يدعو �إىل “�أن تر�صل 

ب�صكل طارئ جلنة دولية م�صتقلة“ للتحقيق يف �النتهاكات وحاالت �صوء �ملعاملة �ملفرت�صة “يف 

�إطار �لهجمات �لع�صكرية �لتي نفذت خالل �ملظاهر�ت �ملدنية �لكبى �لتي بد�أت يف 30 �آذ�ر/ مار�ص 

مفو�ص وقال  �لت�صويت.  عن   14 و�متناع   2 ومعار�صة  �صوتاً   29 بتاأييد  غزة،   2018“ يف 

�الأمم �ملتحدة �ل�صامي حلقوق �الإن�صان �الأمري زيد رعد �حل�صني �إن ��صتخد�م “�إ�رش�ئيل“ غري 

120
�ملبر للقوة �ملميتة يكن �عتباره �نتهاكاً خطري�ً لقو�عد �حلرب �لدولية.
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�أعلنت “�إ�رش�ئيل“ رف�صها لقر�ر جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة، �لد�عي لت�صكيل   •
يف  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  وقالت  غزة.  بقطاع  �الإ�رش�ئيلية  �ملجازر  يف  حتقيق  جلنة 

معادية  تلقائية  �أغلبية  ذ�ت  هيئة  �أنه  �أخرى  مرة  �الإن�صان  حقوق  جمل�ص  “يثبت  لها:  بيان 

الإ�رش�ئيل ي�صيطر عليها �لنفاق و�لعبث“. كما �نتقدت �صفرية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف 

121
�الأمم �ملتحدة نيكي هايل �لقر�ر.

�الأمن  �أع�صاء جمل�ص  �ملتحدة م�رشوع قر�ر على  �الأمم  �لد�ئمة لدى  �لكويتية  �لبعثة  وّزعت   •
يندد بـ“�أ�صد �لعبار�ت“ با�صتخد�م “�إ�رش�ئيل“ �لقوة �لع�صكرية �صّد �ملتظاهرين عند حدود 

قطاع غزة مع “�إ�رش�ئيل“، ويطالب بـ“�إر�صال بعثة حماية دولية“ للفل�صطينيني يف �أر��صي 

لدى  �لد�ئم  �الإ�رش�ئيلي  �ملندوب  قال  �لقر�ر،  م�رشوع  على  وتعليقاً  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة 

�الأمم �ملتحدة د�ين د�نون �إن “�ل�صخرية وحماوالت ت�صويه �لو�قع و�صلت �إىل درك جديد“، 

وو�صف �مل�رشوع باأنه “�صائن“ وغايته “دعم جر�ئم حرب حما�ص �صّد �إ�رش�ئيل، و�صكان 

122
غزة �لذين ير�صلون للموت من �أجل �حلفاظ على حكم حما�ص“.

بعد  �صهيد�ً،   120 �إىل   ،2018/3/30 يف  �نطالقتها  منذ  �لعودة  م�صري�ت  �صهد�ء  عدد  �رتفع   •
��صت�صهاد 3 فل�صطينيني متاأثرين بجروحهم �لتي �أ�صيبو� بها خالل م�صاركتهم يف م�صرية 

123
�لعودة.

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية “�إننا ن�صهد خطو�ت جادة لرفع   •
�أن تدخل يف  �مل�صرية قر�ر وطني، وحما�ص ال يكن  “�أن  �حل�صار عن قطاع غزة“، موؤكد�ً 

�صفقات تتعلق مب�صرية �لعودة، وهذه �مل�صرية لن تتوقف �إال برفع �حل�صار كلياً عن غزة“. 

و�أ�صار �إىل �أن م�رش مل تنقل حلما�ص �أي ر�صائل تهديد، وم�رش ال تقبل على نف�صها نقل تلك 

124
�لر�صائل، ونحن ال ن�صتقبلها.

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر: “نحن جاهزون منذ �الآن، وقبل �لغد،   •
لتبد�أ مفاو�صات جادة وما ز�لت  �لعدو غري جاهزة  2، لكن قيادة  �أحر�ر  لعقد �صفقة وفاء 

كذب“.  وهذ�  و�ت�صاالت  مفاو�صات  هناك  باأن  و�الآخر  �حلني  بني  وترّوج  وتكذب،  تناور 

�إىل �الحتالل من خالل �لعديد من �لو�صطاء،  �أولية و�صلت  “نحن قدمنا �رشوطاً  و�أ�صاف: 

وقلنا لهم: لن نبد�أ مفاو�صات جديدة قبل �إعادة ��صتحقاق �ل�صفقة �الأوىل �ملتمثلة باالإفر�ج 

125
عن جميع �أ�رشى �ل�صفقة �ملحررين و�لبالغ عددهم 54 �أ�صري�ً“.

�ملوؤ�ص�صات  �إ�صطنبول،  يف  �ملنعقدة  �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة  لقمة  �خلتامي  �لبيان  طالب   •
�لدولية باتخاذ �خلطو�ت �لالزمة لت�صكيل جلنة حتقيق دولية حول �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 
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وقال  �لفل�صطينيني.  حلماية  دولية  قوة  و�إر�صال  غزة،  حدود  على  �لعودة  م�صري�ت  على 

�لواليات  يدي  �إن  �لقمة،  �فتتاح  يف  له  كلمة  خالل  �أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص 

�ملتحدة �الأمريكية تلطخت بدماء �ل�صعب �لفل�صطيني، و�إن ما تقوم به “�إ�رش�ئيل“ هو قطع 

للطرق، ووح�صية، و�إرهاب دولة. وقال يف كلمة له خالل م�صاركته يف جتمع جماهريي يف 

حماية  ن�صتطع  مل  فاإن  وقبلة،  و�متحان  رمز  بل  مدينة،  جمرد  لي�صت  “�لقد�ص  �إ�صطنبول: 

قبلتنا �الأوىل، فال يكننا �لنظر بثقة �إىل م�صتقبل قبلتنا �الأخرية مكة“. ومن جهته، دعا ملك 

لدعم  فورية  “�إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  �لعربية  �لدول  بالقمة،  له  كلمة  يف  �لثاين،  �هلل  عبد  �الأردن 

126
�صمود �لفل�صطينيني“. وو�صف �لقد�ص باأنها “تو�أم عّمان“، و“مفتاح �ل�صالم و�لوئام“.

فل�صطني،  حول  �الإفريقي  �الحتاد  مفو�صية  رئي�ص  بيان  ن�ص  �إفريقيا  عموم  برملان  �عتمد   •
�لتوتر  �أن يزيد من حدة  �إال  �إىل �لقد�ص ال يكن  �أن نقل �صفارة �لواليات �ملتحدة  �أكد  و�لذي 

يف �ملنطقة، ويعّقد عملية �لبحث عن حّل د�ئم لل�رش�ع. جاء ذلك يف �جلل�صة �خلتامية الأعمال 

�لدورة �لعادية �ل�صاد�صة �لتي ��صتمرت من 7 وحتى 18 �أيار/ مايو 2018، و�ملنعقدة يف مقره 

�لد�ئم مبدينة ميدر�ند يف جنوب �إفريقيا، وذلك ت�صامناً مع �ل�صعب �لفل�صطيني ورف�صاً لنقل 

 
127

�ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص.

ك�صف وزير �لطاقة �الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز، يف حديٍث الإذ�عة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، عن   •
�إ�صالميٍة معتدلة، مبا فيها �ل�صعودية، ُت�صاعد  “�إ�رش�ئيل“ تقيم عالقات مع دوٍل عربيٍة  �أن 

�إير�ن من ُمو��صلة �صعيها لل�صيطرة و�لهيمنة على �ل�رشق �الأو�صط،  “�إ�رش�ئيل“ على منع 
�أْو كما قال �لوزير �لتمّدد �ل�صيعّي. كما �أكد وزير �لبيئة �الإ�رش�ئيلي، ووزير �صوؤون �لقد�ص، 

مع  �لعالقات  بتطوير  �لكبرية  �الإ�صالمية  �لدول  بع�ص  �هتمام   Zeev Elkin �ألكني  زئيف 

128
“�إ�رش�ئيل“، وقال �إن “بع�صها يفعل ذلك علناً، و�لبع�ص �الآخر ور�ء �لكو�لي�ص“.

ال�صبت، 2018/5/19

دعا رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �أجهزة �ل�صلطة �إىل رفع �لقب�صة   •
�الأمنية عن �أهايل �ل�صفة �لغربية، و�إطالق �لعنان للف�صائل و�ل�صعب �لفل�صطيني. وقال هنية، 

يف كلمة له يف �أثناء م�صاركته مب�صرية �لعودة �رشق مدينة غزة: “�إن �صعبنا يف �ل�صفة �لغربية 

�نتخابات  يف  خيارهم  ر�أينا  ولقد  غزة،  يف  �إخو�نهم  عن  ورجولة  وحما�صة  �صجاعة  يقل  ال 

129
بريزيت �الأخرية“.
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�أكد نا�صطون من خميم �لريموك لالجئني �لفل�صطينيني ��صت�صهاد ع�رشة مدنيني من �صكان   •
�ملخيم، منهم خم�صة الجئني من عائلة �لنابل�صي. كما نا�صد �أهايل �ملخيم �ملحا�رش �الأطر�ف 

�ل�صحايا  النت�صال  �إن�صانية  ممر�ت  لفتح  �لق�صف،  ووقف  �إن�صانية  هدنة  �إعالن  �ملتحاربة 

�لعالقني حتت ركام �ملنازل، و�إخر�ج �جلرحى �مل�صابني �إىل م�صايف �ملنطقة �جلنوبية، �أو �إىل 

130
�لعا�صمة دم�صق. م�صايف 

يف  �نعقد  �لذي  �أوروبا،  ملجل�ص   128 �لـ  �لوز�ري  �الجتماع  يف  �مل�صارك  �لرتكي  �لوفد  نقل   •
�لتي  و�ملجزرة  �ملحتلة،  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  ملف  �لدمنارك، 

�رتكبتها “�إ�رش�ئيل“ على حدود قطاع غزة، �إىل �أجندة �ملجل�ص. وقال �ل�صفري �لرتكي �لد�ئم 

�إىل  �إن وفد بالده دعا خالل �الجتماع   ،Erdogan Ichgan �إي�صجان  �أردوغان  لدى �ملجل�ص 

131
�إد�نة �لهجمات �الإ�رش�ئيلية بغية عدم تكر�رها، و�لوقوف �صّدها.

االأحد، 2018/5/20

نقل موقع ديبكا DEBKA �الإ�رش�ئيلي عن م�صوؤولني كبار يف و��صنطن وتل �أبيب تاأكيدهم   •
يونيو  حزير�ن/  منت�صف  �صتعلن  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع  حلّل  تر�مب  خطة  �أن 

بكامل  �خلطة  لكن  �لبد�ية  يف  �لعامة  خطوطها  رف�صو�  �لفل�صطينيني  �أن  لو  حتى   ،2018

�صدرت  تعليمات  �أن  �الأمريكية  �الإد�رة  يف  م�صوؤولني  خم�صة  و�أبلغ  �صتعر�ص.  بنودها 

باأن  �ل�صالم“ جاي�صون غرينبالت،  لـ“عملية  �الأمريكي �خلا�ص  جلاريد كو�صرن، و�ملبعوث 

يجمال خطة تر�مب، الإطالقها يوم �فتتاح �ل�صفارة يف �لقد�ص لكن عقبات حالت دون ذلك، 

و�الإمار�تي �صلمان،  بن  حممد  �ل�صعودي  �لعهد  ويل  مع  �خلطة  ناق�ص  تر�مب  �أن  حني   يف 

حممد بن ز�يد، و�أمري قطر متيم بن حمد، و�لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، ورئي�ص 

طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ص  �أن  �إىل  �ملوقع  و�أ�صار  نتنياهو.  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

�لدعوة، ب�صبب ما  �أردوغان مّت دعوته حل�صور �الجتماعات ومناق�صة �خلطة، لكنه رف�ص 

132
و�صفه بـ“�ملو�جهة �لقاتلة“ �لتي متار�صها “�إ�رش�ئيل“ �صّد حما�ص يف قطاع غزة.

ن�رش �مللحق �لع�صكري يف �صبكة “ري�صت كان Reshet kan“ �الإ�رش�ئيلية، قائمة ملن �أ�صماهم   •
“�أخطر �ملطلوبني الإ�رش�ئيل“ من قادة �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، و�لذين و�صعتهم 
�لق�صام  لكتائب  �لعام  �لقائد  �لقائمة  وت�صم  �ملحدثة“.  �الغتياالت  “قائمة  على  “�إ�رش�ئيل“ 
حممد �ل�صيف، و�لقائد �لعام يف كتائب �لق�صام مرو�ن عي�صى، وم�صوؤول لو�ء �صمال �لقطاع 

133
يف �لق�صام �أحمد �لغندور، ووزير �لد�خلية �الأ�صبق يف غزة فتحي حماد... .
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زعم جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �عتقال خلية فل�صطينية من بلدة �لعي�صوية، لن�صاطها بتنفيذ   •
عدة عمليات فد�ئية �صّد قو�ت �الحتالل مبدينة �لقد�ص. وزعمت �لقناة �لعبية �ل�صابعة �أن 

�آخر  نا�صط  �إىل  �إ�صافة  �لعي�صوية،  بلدة  من  منهم  ثالثة  �أ�صخا�ص؛  �أربعة  من  مكونة  �خللية 

 
134

يحمل هوية �إ�رش�ئيلية.

هاجم وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �لقائمة �لعربية �مل�صرتكة يف �لكني�صت، على   •
�أع�صائها يف تظاهرة ت�صامنية مع غزة، وطالب ب�صجنهم. وقال ليبمان،  خلفية م�صاركة 

يف تغريدة ب�صفحته على تويرت: “هوؤالء خمربون مكانهم �ل�صجن ولي�ص �لكني�صت، وحان 

135
�لوقت الأن يدفعو� ثمن �أفعالهم“.

هروفيه.  �أ�صاف  م�صت�صفى  يف  �لقد�ص،  يف  �ملكب  جبل  من  عوي�صات  عزيز  �الأ�صري  ��صت�صهد   •
و�تهم رئي�ص هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين عي�صى قر�قع �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

�الأ�صري عوي�صات  �أن  و�أ�صاف قر�قع  بلجنة حتقيق دولية.  �الأ�صري عوي�صات، مطالباً  بقتل 

تعر�ص لل�رشب �ل�صديد و�ملبح يف �صجن �إي�صل من قبل قو�ت �لقمع، بذريعة �عتد�ئه على 

136
�أحد �ل�صجانني.

مع  ت�صامناً  �لبي�صاء،  �لد�ر  مبدينة  م�صرية  يف  مغربي  �آالف  خم�صة  من  �أكرث  �صارك   •
�ل�صفارة  نقل  على  و�حتجاجاً  غزة،  قطاع  يف  �لعودة  مب�صري�ت  �مل�صاركني  �لفل�صطينيني 

�الأمريكية �إىل مدينة �لقد�ص �ملحتلة. و�صارك عدد من قياديي �الأحز�ب و�لنقابات و�جلمعيات 

137
و�لهيئات، وبح�صب �ملنظمني، فاإن هذه �مل�صرية هي �الأكب من نوعها بالبالد منذ �صنو�ت.

�إعالن  �إقر�ر  �إىل   Ron DeSantis دي�صانتي�ص  رون  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ص  ع�صو  ي�صعى   •
وفق  �ملحتلة،  �ل�صورية  �جلوالن  ه�صبة  على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  لالعرت�ف  بروتوكويل 

لدى  �الأمريكية  �ل�صفارة  نقل  حفل  يف  �صارك  قد  دي�صانتي�ص  وكان  �الإخباري.  و�ال  موقع 

�لقد�ص كان مهماً  �إىل  �الأمريكية  �ل�صفارة  �إن نقل  �لقد�ص، وقال  �إىل  �أبيب  “�إ�رش�ئيل“ من تل 
138

بالن�صبة له ب�صفته رئي�ص �للجنة �لفرعية لالأمن �لقومي.

دعا من�صق مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( �لدوَل �ملانحة و�ملجتمع   •
�لدويل �إىل �لعمل على “�إنقاذ قطاع غزة فور�ً ورفع �حل�صار عن �صكانه قبل فو�ت �الأو�ن“، 

وقطاَعي  �لتحتية  �لبنى  خ�صو�صاً  و�حليوية،  �الأ�صا�صية  �لقطاعات  “�نهيار  من  وحّذر 

139
�ل�صحة و�لتعليم“.

�صرتيت  وول  �صحيفة  يف  ن�رشها  مقالة  يف  منلي�ص  رونني  �جلي�ص  با�صم  �ملتحدث  زعم   •
جورنال The Wall Street Journal، �أن “حما�ص �أعدت خطتها للهجوم على �حلدود حتت 
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و�عرتف  �جلمهور“.  عن  عبارة  كان  �لغربي  “�الإعالم  �أن  �إىل  الفتاً  �ملتظاهرين“،  من  غطاء 

ف�صل �إخفاء  حماوالً  �إ�رش�ئيل“،  على  �صلبياً  �إعالمياً  �إجناز�ً  حققت  “حما�ص  باأن   منلي�ص، 

حقيقي،  �إعالمي  و�نت�صار  �إجناز  حتقيق  تريد  حما�ص  كانت  “لو  بالقول:  �الحتالل  جي�ص 

140
كان عليها وقف �لتظاهر�ت قبل وقوع قتلى“.

االإثنني، 2018/5/21

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �إن �حلر�ك �لوطني �لفل�صطيني حقق   •
حتى �الآن جملة �أهد�ف ��صرت�تيجية. ويف لقاء مع قناة �مليادين، �أ�صار �ل�صنو�ر �إىل �أن �لظروف 

يف  �أنه  و�أكد  بالذ�ت،  �ملرحلة  هذه  يف  �ل�صلمي  و�حلر�ك  �ل�صعبية  �ملقاومة  خيار  عليه  �أوجبت 

حال �صنّت “�إ�رش�ئيل“ عدو�ناً على غزة، فاإن “لدى �ملقاومة مفاجاآت جديدة“، الفتاً �لنظر 

�إىل �أن “عالقة �حلركة ممتازة للغاية مع حزب �هلل �للبناين، و�أن �الت�صاالت �صبه يومية بني 

�لطرفني“. �أما عن �لعالقة مع �إير�ن، فو�صفها باأنها “يف غاية �لقوة و�ملتانة و�لدفء“، مذّكر�ً 

2014 يف دعم �ملقاومة باملال و�لعتاد  �لبلد مل يق�رّش خالل �صنو�ت ما بعد عدو�ن  “هذ�  �أن 

141
و�خلب�ت“.

�أن  �لهادي  عبد  �أنور  �صورية  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �ل�صيا�صية  �لد�ئرة  مدير  �أكد   •
�لدولة �ل�صورية مبوؤ�ص�صاتها كافة هي من �صيتوىل �أمر خميم �لريموك و�إد�رته عقب تطهريه 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  ودور  �أخرى،  �صورية  بقعة  �أو  منطقة  �أي  مثل  مثله  “�الإرهاب“،  من 

كان بامل�صاركة يف طرد “�الإرهاب“ �إىل جانب �جلي�ص �لعربي �ل�صوري. وبالن�صبة ملوعد عودة 

�صكان خميم �لريموك �إىل منازلهم، لفت عبد �لهادي �لنظر �إىل �أنه من �ملبكر �حلديث عن عودة 

و�إعادة  تاأهيل  �إعادة  �إىل  بحاجة  �ملخيم  الأن  �حلال،  بطبيعة  قريبة  تكون  لن  وهي  �ل�صكان، 

142
�إعمار.

�صناعة  �أن  من  بالكني�صت  �ملالية  للجنة  �جتماع  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  حذرت   •
�الأ�صلحة يف “�إ�رش�ئيل“ من �ملتوقع �أن تخ�رش �أكرث من مليار دوالر، وقد يفقد ما يقرب من 

�ألف عامل وظائفهم، عندما يتّم تطبيق �التفاق �الأخري �خلا�ص بامل�صاعد�ت �لع�صكرية   22

من �لواليات �ملتحدة. ودعا رئي�ص �للجنة مو�صيه جفني Moshe Gafni �إىل �إعادة �لتفاو�ص 

ب�صاأن �تفاقية �ملعونة ملدة ع�رشة �أعو�م مع �لواليات �ملتحدة، حيث �إنها “�صتزيد �مل�صاعد�ت، 

143
لكن جمتمعنا �صوف ينهار من �لد�خل“.

 The Israel �الإ�رش�ئيلية  و�ملتنزهات  �لطبيعة  بـ“�صلطة  ت�صمى  ملا  تابعة  طو�قم  ��صتاأنفت   •
من جزء  �قتطاع  يف  �لعمل  ع�صكرية،  قوة  حتر�صها   ،“Nature and Parks Authority 
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مقبة باب �لرحمة �ملال�صقة للجد�ر �ل�رشقي للم�صجد �الأق�صى ل�صالح م�صاريع تهويدية، 

وقد و�صعت طو�قم �الحتالل �الأ�صو�ر �حلديدية يف حميط قبور مقبة باب �لرحمة ما يعني 

144
م�صادرة م�صاحة مهمة من �ملقبة.

�فتتح رئي�ص بار�غو�ي هور��صيو كارتي�ص Horacio Cartes �صفارة بالده يف مدينة �لقد�ص،   •
وقال كارتي�ص “�إنه حدث تاريخي“. وز�د �أن “هذ� �لعمل له مغزى عميق مبعنى �أنه يعّب عن 

145
�صد�قة بار�غو�ي �خلال�صة، و�لت�صامن �لكامل مع �إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2018/5/22

�صلّم وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �ملدعية �لعامة للمحكمة �جلنائية   •
حول  فل�صطني،  يف  للحالة  �الإحالة  بينهما،  ر�صمي  �جتماع  خالل  �صودة،  بن  فاتو  �لدولية 

�جلر�ئم �مل�صتمرة �لتي ترتكبها “�إ�رش�ئيل“، �لتي وقعت يف �ملا�صي، و�حلا�رش، و�أي جر�ئم 

تقع يف �مل�صتقبل، خ�صو�صاً تلك �ملرتبطة مبنظومة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلية غري �ل�رشعية يف 

146
�الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

توجه  �إز�ء  بـ“خطورة،  تنظر  �إنها  لها،  بيان  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  قالت   •
�إنه  لل�صخرية“. وقالت �خلارجية  تدعو  �لدولية، يف خطوة  للمحكمة �جلنائية  �لفل�صطينيني 

“من �ل�صخرية �أن يقوم �لفل�صطينيون بهذه �خلطوة، يف حني ي�صتمرون يف �لتحري�ص على 
�الإرهاب و��صتخد�م �الأطفال و�لن�صاء دروعاً ب�رشية، لتورية حماوالتهم �لعنيفة للم�ّص باأمن 

�إ�رش�ئيل ومو�طنيها“. و�أكدت �لوز�رة �أن “�خلطوة �لفل�صطينية غري ملزمة قانونياً، كما �أن 

�إ�رش�ئيل  الأن  �لفل�صطينية،  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صاألة  يف  يتعلق  مبا  �صالحية  لديها  لي�ص  �ملحكمة 

147
لي�صت دولة ع�صو يف �ملحكمة، بيد �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية لي�صت دولة“.

عن  للحديث  �لطريق  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •
على  �ملفرو�صة  و�لعقوبات  �لظاملة  �الإجر�ء�ت  كل  عن  بالرت�جع  يبد�أ  للم�صاحلة  �لعودة 

�لذين  من  �مل�صاحلة  عن  �حلديث  “كرث  تويرت:  على  له  تغريدة  يف  مرزوق  �أبو  وقال  غزة. 

�أوقفو� عجلتها، و�أد�رو� �لظهر لها، و��صتبدلو� ذلك باإجر�ء�ت عقابية قا�صية �صّد قطاع غزة، 

ظانني �أنهم بهذه �لطريقة �صيعود �لقطاع ر�غماً �إىل بيت �لطاعة“. و�أ�صاف قائالً: “ومن باب 

�حلاجة، فلما ف�صلت رهاناتهم، عادو� للحديث عن �مل�صاحلة، لكن �لطريق يبد�أ بالرت�جع عن 

148
كل �الإجر�ء�ت �لظاملة“.
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�جلو  �صالح  �أن   Amikam Norkin نوركني  عاميكام  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  قائد  ك�صف   •
�الإ�رش�ئيلي هو �الأول يف �لعامل �لذي ��صتخدم �ملقاتلة �أف–35 �أو F–35، خالل غارتني، دون 

تقدمي �ملزيد من �لتفا�صيل. و�أ�صار قائد �صالح �جلو �إىل �أنه “خالل �لهجمات و��صعة �لنطاق 

يف �صورية قبل �أ�صبوعني، �أطلقت �مل�صاد�ت �جلوية �ل�صورية �أكرث من مائة �صاروخ باجتاه 

149
مقاتالتنا“.

ملّح �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إىل �أن تركيا قد تنظر يف حظر ��صتري�د بع�ص �ل�صلع   •
حدود  على  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  يد  على  فل�صطينيني  متظاهرين  مقتل  ب�صبب  �الإ�رش�ئيلية 

150
غزة. وقال �أردوغان �إن تركيا �صتعيد �لنظر يف عالقاتها بـ“�إ�رش�ئيل“.

قررت دولة �أجنوال طرد �صفريها يف تل �أبيب، حل�صوره �الحتفال بنقل �ل�صفارة �الأمريكية   •
مدير  طرد  �أجنوال  قررت  كما  �خلارجية.  وز�رة  وبالتحديد  دولته،  علم  دون  �لقد�ص،  �إىل 

151
�صوؤون �ل�رشق �الأو�صط يف �خلارجية �الأجنولية على �خللفية نف�صها.

�أثارت �صورة �ل�صفري �الأمريكي ديفيد فريدمان وهو يت�صلم �صورة تظهر �لهيكل �ليهودي   •
�ملزعوم مكان �مل�صجد �الأق�صى غ�صباً فل�صطينياً و��صعاً. و�أعرب �صائب عريقات، �أمني �رش 

�إليه  و�صلت  �لذي  �ملتدين  �مل�صتوى  من  ��صتيائه  بالغ  عن  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة 

ويحولون  �لقبلتني،  �أوىل  على  يعتدون  �إنهم  وقال  �حلالية،  �الأمريكية  �الإد�رة  ديبلوما�صية 

152
�ل�رش�ع فعلياً �إىل �رش�ع ديني بامتياز.

جرحى  باأو�صاع  وتاأثره  �صدمته  عن  كرينبول  بيري  �الأونرو�  لوكالة  �لعام  �ملفو�ص  عبَّ   •
وخ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  مع  غزة  قطاع  حدود  �صهدتها  �لتي  �ملو�جهات 

2014. ودعا كرينبول، يف موؤمتر  2018/5/14، و�لتي و�صفها باالأكرث دموية من حرب  يف 

�صحفي له، عقب تفقده �جلرحى يف م�صت�صفيات بغزة، �إىل �رشورة �لعمل على �إنقاذ �لقطاع 

�ل�صحي وتقدمي �لعالج للجرحى و�لعمل على �إعادة تاأهيلهم، م�صري�ً �إىل �أن �لقطاع �ل�صحي 

153
يف غزة يعاين من ظروف �صعبة وبحاجة �إىل دعم من كل �جلهات.

�لوطنية  �ل�صلطة  �أمريكي لدعم مو�زنة  10.5 ماليني دوالر  �لدويل مبلغاً مقد�ره  �لبنك  قدم   •
�لفل�صطينية، من �أمو�ل �ل�صندوق �ال�صتئماين للخطة �لفل�صطينية لالإ�صالح و�لتنمية، و�لذي 

154
يثل �آلية متعددة �ملانحني، يديرها �لبنك لدعم �ملو�زنة �لفل�صطينية.
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االأربعاء، 2018/5/23

�حلديث  تكر�ر  �إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال   •
“ب�صفقة �لقرن“ حلّل �ل�رش�ع  عن قرب قيام �لواليات �ملتحدة �الأمريكية بطرح ما ي�صمى 

�لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، �صيكون م�صريها �لف�صل، ما د�مت ال حتظى بالقبول �لفل�صطيني، 

155
وال تتو�فق مع قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �خلا�صة بالق�صية �لفل�صطينية.

قال م�صوؤول ملف �الأمم �ملتحدة يف وز�رة �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطينية عمر عو�ص �هلل،  • 
�الأ�صلحة  حظر  �تفاقية  �إىل  فل�صطني  �ن�صمام  �أعلنت  �لكيماوية  �الأ�صلحة  حظر  منظمة  �إن 

�لكيماوية. و�أ�صاف �أن �لرئي�ص حممود عبا�ص، وّقع على �تفاقية حظر �الأ�صلحة �لكيماوية، �إىل 

 United Nations )جانب �ن�صمام فل�صطني ملنظمة �الأمم �ملتحدة للتنمية �ل�صناعية )�ليونيدو

�ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  ومنظمة   ،Industrial Development Organization )UNIDO(

 United Nations Conference on Trade and Development )للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد

156
)UNCTAD(، �إىل جانب �تفاقية حظر �الأ�صلحة �لكيماوية يف 2018/5/14.

ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �لعبية �أن وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية �أييلت �صاكيد بد�أت   •
�إ�رش�ئيليني من مدنيني فل�صطينيني،  يف بلورة خطة بهدف جباية �لديون �مل�صتحقة ل�صالح 

على  �صاكيد  و�قرتحت  دوالر(.  مليون   420.26 )نحو  �صيكل  مليار   1.5 �إىل  ت�صل  و�لتي 

يف فل�صطينيني  من  �لديون  جلباية  خطتها  تطبيق  يف  معها  �لتعاون  �لفل�صطينية   �ل�صلطة 

157
�ل�صفة �لغربية.

�ألغت مذكرة تفاهم وقعتها مع غو�تيماال، ب�صبب نقل �الأخرية  �أنها  �أعلنت �جلامعة �لعربية   •
158

�صفارتها �إىل �لقد�ص.

قال �أمني جمل�ص �الأمن �لقومي �الإير�ين علي �صمخاين، �إن بالده �صتو��صل دعمها حلركتي   •
حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �لفل�صطينيتني، وحزب �هلل �للبناين، وكل حمور للمقاومة. و�صدد 

159
على �أن بالده لن تن�صحب من �صورية بالرغم من �ل�صغوط �لتي تتعر�ص لها.

قررت �إندوني�صيا �إعفاء �ملنتجات �مل�صتوردة من فل�صطني من �ل�رش�ئب �جلمركية. وذكرت   •
وزير  �لتقى  �ل�صن  زهري  جاكارتا  يف  �لفل�صطيني  �ل�صفري  �أن  �الإندوني�صية  �الأنباء  وكالة 

يف  �لوز�رة  مبنى  يف   Enggartiasto Lukita لوكيتا  �أنغارتيا�صتو  �الإندوني�صي  �لتجارة 

جاكارتا، و�أ�صارت �إىل �أن �لوزير �الإندوني�صي �أكد �أنهم �صيعفون جميع �ملنتجات �مل�صتوردة 

160
من فل�صطني من �ل�رش�ئب �جلمركية.
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�خلارجية  �لعالقات  جلنة  �جتماع  جل�صة  يف  بومبيو،  مايك  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال   •
بالكوجنر�ص �الأمريكي، �إنه ما يز�ل ينظر مب�صاألة �إغالق مكتب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

يف و��صنطن، �أو �الإبقاء عليه مفتوحاً، و�إنه يحتاج �إىل بع�ص �لوقت قبل �لتو�صل لقر�ر بهذ� 

161
�ل�صاأن.

�لك�صف عن توجيه 76 ع�صو�ً بالكوجنر�ص �الأمريكي، ممن ينتمون للحزب �لديوقر�طي،   •
طلباً لرئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو يف 2018/5/21، لوقف هدم قرية �صو�صيا 

�الأمريكية  �لقيم  مع  ذلك  لتعار�ص  م�صابهة،  هدم  عملية  �أي  وقف  وكذلك  �لفل�صطينية، 

162
�الإ�رش�ئيلية �مل�صرتكة.

اخلمي�س، 2018/5/24

�أعلن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �أن �الإد�رة �ملدنية �صتُقدم خطة لبناء 2,500   •
وحدة �صكنية فور�ً يف ع�رش�ت �مل�صتعمر�ت، و�عد�ً باالنتهاء من بنائها يف نهاية �صنة 2018. 

“لكن  1,400 وحدة �صكنية،  �إيد�ع خطة لبناء  �إىل هذه �لوحد�ت، �صيتم  �إ�صافة  �أنه  و�أ�صاف 

163
لي�ص فور�ً“، يف م�صتعمر�ت خمتلفة، بع�صها �رشق �جلد�ر �لفا�صل.

�ال�صتيطان  “�إن  ردينة  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  قال   •
جميعه غري �رشعي، وهو خمالف لكل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، و�صيزول عاجالً �أم �آجالً“. 

و�أ�صاف يف تعقيبه على �إعالن وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ملو�فقة على بناء �ملزيد من �لوحد�ت 

�أن ��صتمر�ر �صيا�صة �ال�صتيطان، وت�رشيحات عدد  �ال�صتيطانية يف �الأر��صي �لفل�صطينية، 

من �صفر�ء �أمريكا �لد�عمة لال�صتيطان، وحتري�ص وزر�ء “�إ�رش�ئيل“ “�أنهت حّل �لدولتني، 

164
و�أنهت �لدور �الأمريكي يف �ملنطقة“.

�أبلغت �لنيابة �الإ�رش�ئيلية �لعامة يف مدينة تل �أبيب وزير �لرفاهية �الإ�رش�ئيلي حاييم كات�ص   •
بتلّقيه  للمحاكمة بتهم ف�صاد، و�ال�صتباه  �لق�صائي للحكومة يدر�ص حتويله  �مل�صت�صار  باأن 

165
ر�صًى يف ظروف حرجة، باالإ�صافة �إىل خيانته �الأمانة.

قرية يف  بيت  مئتي  نحو  هدم  �إقر�ر  ق�صائي،  قر�ر  يف  �لعليا،  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  �أقّرت   • 
كفار  م�صتعمرتي  بني  �لطريق  على  �ملحتلة،  �لقد�ص  �رشقي  �الأحمر  خان  يف  �جلهالني  عرب 

قرية من  مب�صادرتها  �الحتالل  قام  �أر��ٍص  �إىل  �ل�صكان  وترحيل  �أدوميم،  ومعاليه   �أدوميم 

166
�أبو دي�ص �لفل�صطينية، و�إعالنها �أر��صي دولة، بهدف نقل عرب �جلهالني �إليها.
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ومنظمات  �حلقوقية  �ملر�كز  من  عدد  قدمهما  �إلتما�َصنْي  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت   •
�صيا�صة  ��صتخد�م  مو��صلة  من  و�لقنا�صة  �الحتالل  جنود  مبنع  مطالبني  �الإن�صان،  حقوق 

�دعاء�ت  �ملحكمة  وتبنت  غزة.  قطاع  يف  �لعّزل  �ملتظاهرين  على  �حلي  �لر�صا�ص  �إطالق 

�جلي�ص بالكامل، و�دعت �أن �جلنود �أطلقو� �لر�صا�ص �حلي على �ملتظاهرين ب�صكل قانوين، 

167
كما �دعت �أن �ملتظاهرين �صكلو� خطر�ً جدياً على �جلنود و�ملو�طنني يف “�إ�رش�ئيل“.

حركة  بتمويل  �الأوروبي  �الحتاد  فيه  تتهم  جديد�ً  تقرير�ً  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  و�صعت   •
و�الإعالم  �ال�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة  و�صعتها  در��صة  �إن  �لتقرير  وقال  �أ�ص.  دي  بي 

�إىل نزع �ل�رشعية عن دولة �الحتالل،  �أن دول �الحتاد �الأوروبي تدعم منظمات تدعو  تبني 

 2016 �صنة  حّول  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  �لتقارير  هذه  وتبنّي  عليها.  �ملقاطعة  فر�ص  وتوؤيد 

دولة  مقاطعة  جمال  يف  نا�صطة  ملنظمات  دوالر(  مليون   5.86 )نحو  يورو  ماليني   5 مبلغ 

 �الحتالل، �إىل جانب ماليني �أخرى مّت حتويلها من �الحتاد �الأوروبي �إىل هذه �ملنظمات عب

168
طرف ثالث.

اجلمعة، 2018/5/25

قال �لقيادي يف �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني جميل مزهر، خالل ت�رشيحات �صحفية   •
له �جلمعة من خميم �لعودة �رشق غزة: �إن م�صرية �لعودة �أعادت �العتبار لق�صيتنا وجعلتها 

على جدول �ملجتمع �لدويل. و�أ�صاف �لقيادي يف �ل�صعبية �أن ح�صار قطاع غزة “بات يرتنح، 

لكن �لطريق ما ز�ل طويالً ووعر�ً بحاجة �إىل �ملزيد من �لت�صحيات“، متابعاً: “م�صرية �لعودة 

169
�صت�صتمر، و�صنو��صلها حتى حتقيق �أهد�فها“.

 Mordhay Yogev يوجاف  مردخاي  �ليهودي  �لبيت  حزب  عن  �لكني�صت  ع�صو  طالب   •
حما�ص  قيادة  وت�صفية  �الغتياالت  �صيا�صة  �إىل  بالعودة  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �حلكومة 

170
بغزة.

ال�صبت، 2018/5/26

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق يف تغريدة له عب تويرت، �إن   •
تر�جع �حلالة �ل�صحية لرئي�ص �ل�صلطة حممود عبا�ص ي�صتوجب �لقيام بـ“مبادر�ت وقر�ر�ت 

حم�صوبة، حتى ال نتفاجاأ جميعاً باأمر ُيربك �حلالة �لوطنية ويعّمق �ل�رشخ �لد�خلي يف فتح، 

171
وكذلك �لقاعدة �ل�صعبية، مما يوؤّثر �صلباً على جممل ق�صيتنا �لوطنية“.
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االأحد، 2018/5/27

من  ثالثة  ��صت�صهاد  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لقد�ص،  �رش�يا  �أعلنت   •
رفح  مدينة  �رشق  لها  تابعة  ر�صد  نقطة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ق�صف  جر�ء  عنا�رشها 

�لق�صام غرب رفح  لكتائب  تابعاً  �الحتالل موقعاً  جنوبي قطاع غزة. كما ق�صفت طائر�ت 

مرتني بخم�صة �صو�ريخ، وق�صفت كذلك موقع لكتائب �لق�صام جنوب غرب خانيون�ص، كما 

172
ق�صفت موقعاً ثالثاً لكتائب �لق�صام غرب �لن�صري�ت و�صط قطاع غزة.

نفت حركة حما�ص �أي معلومات تتحدث عن وجود مفاو�صات ل�صفقة تبادل �أ�رشى جديدة   •
حما�ص:  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �حلية،  خليل  و�رشح  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مع 

“ننفي ما تردده بع�ص و�صائل �الإعالم حول وجود مفاو�صات ل�صفقة تبادل �أ�رشى جديدة، 
�جلمهور  خد�ع  �الحتالل  قيادة  حماوالت  �صياق  يف  تاأتي  �الأنباء  هذه  �أن  على  �لتاأكيد  مع 

173
�الإ�رش�ئيلي“.

بعدم  حلكومته،  �الأ�صبوعي  �الجتماع  م�صتهل  يف  نتنياهو،  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  هدد   •
�لت�صامح “مع �صّن �عتد�ء�ت علينا من قطاع غزة �أي�صاً. �صالح �جلو �أغار �أم�ص على �أهد�ف 

يف  �إير�ن  �صّد  “�حلرب  �إن  نتنياهو  وقال  غزة“.  قطاع  عمق  يف  �الإرهابية  للتنظيمات  تابعة 

�أوجها“، و�إنه يعمل من �أجل منع �إير�ن من �متالك �الأ�صلحة �لنووية، ويعمل �صّد �لتمو�صع 

�لع�صكري �الإير�ين يف �صورية، ويعمل �أي�صاً على �إحباط حتويل �الأ�صلحة �لفتاكة من �صورية 

174
�إىل لبنان �أو �إنتاجها يف لبنان.

�أعلنت وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �لبدء يف بناء حاجز بحري مع قطاع غزة، بهدف منع عمليات   •
�لت�صلل عب �لبحر. وقال �أفيجدور ليبمان، يف ت�رشيح له، �إن هذ� �لعائق فريد من نوعه يف 

�لعامل، و�صيحول دون �خرت�ق �لبحر من غزة �إىل “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف: “هذه خطوة �أخرى 

175
�صّد حما�ص �لتي �صتفقد قدرة ��صرت�تيجية مهمة“.

�إطالق طائرة م�صرية حمملة بعبوة  �أن حركة حما�ص متكنت من  �الإ�رش�ئيلي  �أعلن �جلي�ص   •
نا�صفة باجتاه “�إ�رش�ئيل“، و�أن �لطائرة متكنت من �خرت�ق �لعمق �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن �لعبوة 

176
مل تنفجر.

وجمعية عد�لة،  مركز  من  كل  قدمه  �لذي  �اللتما�ص  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت   • 
حقوق �ملو�طن، و�لنائب عن �لقائمة �مل�صرتكة يو�صف جبارين، �صّد قانون �الإق�صاء، �لذي 

177
يتيح الأع�صاء �لكني�صت طرد �أي زميل لهم باأغلبية ت�صعني ع�صو كني�صت.
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بد�ية  منذ  حارقة  ورقية  طائرة  ثالثمئة  نحو  غزة  يف  �لفل�صطينيون  �ملتظاهرون  �أطلق   •
�ملز�رعني  لدى  بخ�صائر  ت�صببت   ،2018 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  نهاية  �لعودة  م�صرية  تظاهر�ت 

178
�الإ�رش�ئيليني، و�صلت �إىل ع�رش�ت �ملاليني من �ل�صو�كل.

�أ�صدرت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قر�ر�ً ع�صكرياً بهدم ع�رشين منزالً يف قرية �لعقبة �رشق   •
179

طوبا�ص، بعد �صتني يوماً، يف حال بقائها غري ماأهولة بال�صكان؛ بحجة عدم �لرتخي�ص.

�ملغربي  للجي�ص  جر�حي  طبي  ميد�ين  م�صت�صفى  باإقامة  �ل�صاد�ص  حممد  �ملغرب  ملك  �أمر   •
يف قطاع غزة، و�أو�صح بيان لوز�رة �خلارجية �ملغربية �أن �ملبادرة �مللكية تهدف �إىل تقدمي 

180
�لعالج �ل�رشوري للجرحى و�ل�صحايا �ملدنيني يف م�صري�ت �لعودة.

االإثنني، 2018/5/28

نقل موقع �صحيفة هاآرت�ص �لعبية عن م�صوؤول فل�صطيني كبري قوله �إن �للو�ء ماجد فرج،   •
�ال�صتخبار�ت  لوكالة  �لتقى مع مايك بومبيو حني كان رئي�صاً  قد  �ملخابر�ت،  رئي�ص جهاز 

�ملركزية �الأمريكية قبل توليه من�صب وزير �خلارجية. وبح�صب �مل�صوؤول، فاإن �للقاء عقد 

�مل�صوؤولني  كبار  من  وعدد  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  مبعرفة   ،2018 �أبريل  ني�صان/  خالل 

بني  �الأمنية  �الجتماعات  و�إن  �أمني،  �إطار  يف  عقد  �للقاء  �إن  �مل�صوؤول  وقال  �لفل�صطينيني. 

181
�ل�صلطة و�لواليات �ملتحدة مل تتوقف بالرغم من �ملقاطعة �ل�صيا�صية.

�هلل،  بر�م  �لعربي  �ال�صت�صاري  �مل�صت�صفى  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  غادر   •
182

بعد �أن متاثل لل�صفاء.

قال ممثلون عن جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �إن هناك زيادة كبرية يف �أعد�د �لفل�صطينيني �لذين   •
ح�صلو� على مّل �صمل و�صاركو� يف عمليات �صّد �الإ�رش�ئيليني. وقال ممثلو �ل�صاباك خالل 

جل�صة للجنة �الأمن و�خلارجية يف �لكني�صت، �إن 93 فل�صطينياً ممن ح�صلو� على مّل �ل�صمل 

�صاركو� يف عمليات ت�صببت ب�صكل مبا�رش بوقوع 26 عملية، �أدت ملقتل 21 �إ�رش�ئيلياً و�إ�صابة 

13 هجوماً فقط نفذه  2015. و�أ�صارو� �إىل �أن ذلك يثل رقماً كبري�ً مقارنة بـ  76، منذ �صنة 
183

فل�صطينيون ح�صلو� على مّل �ل�صمل ما بني �صنتي 2001–2014.

بلغ جممل ما قّدمته �ل�صعودية لفل�صطني يف �ملجاالت �الإغاثية و�الإن�صانية و�لتنموية منذ �صنة   •
2000، �صتة مليار�ت دوالر، وفق ما �أعلن �مل�صت�صار يف �لديو�ن �مللكي، �مل�رشف �لعام على 

184
“مركز �مللك �صلمان لالإغاثة و�الأعمال �الإن�صانية“ عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لربيعة.
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التهامات  تون�ص  لدى  مطلوب  بو�صني  مو�طن  ت�صليم  كرو�تيا  يف  �لعليا  �ملحكمة  رف�صت   •
�أن تون�ص مل تقدم  �لتون�صي حممد �لزو�ري، وذكرت  ب�صلوعه يف �غتيال مهند�ص �لطري�ن 

وقالت  ت�صليمه.  مّت  �إذ�  �الإعد�م  لعقوبة  يتعر�ص  لن  �ملعتقل  �لبو�صني  باأن  تفيد  �صمانات 

لكن عندما يكون  �أ�صو�أ �جلر�ئم،  بو�حدة من  به متهم  �مل�صتبه  �أن  �صّك يف  “ما من  �ملحكمة: 

185
هناك خطر �إد�نته و�حلكم عليه باالإعد�م فال يكن �ل�صماح بت�صليمه“.

�إىل معاناة  �الأنظار  للفت  �الأوروبي،  �أمام مقر جمل�ص �الحتاد  �الأحذية  �آالف  ن�صطاء  و�صع   •
�جتماع  �نعقاد  �أثناء  يف  �حلركة  هذه  وجاءت  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  ظّل  يف  �لفل�صطينيني 

�أر�صلها متبعون  4,500 زوج من �الأحذية  �لن�صطاء  وزر�ء خارجية �الحتاد، حيث و�صع 

 ،Jean Rey Square ر�ي  جان  ميد�ن  يف  �ملجل�ص،  مبنى  �أمام  �أوروبا،  �أنحاء  خمتلف  من 

186
بالعا�صمة �لبلجيكية بروك�صل.

الثالثاء، 2018/5/29

عن  �مل�صرتكة  م�صوؤوليتهما  لهما،  م�صرتك  بيان  يف  �لقد�ص،  و�رش�يا  �لق�صام  كتائب  �أعلنت   •
“ق�صف �ملو�قع �لع�صكرية و�ملغت�صبات �ل�صهيونية يف حميط قطاع غزة بع�رش�ت �لقذ�ئف 
�أهلنا  بحّق  وجر�ئمه  �لغا�صم  �ل�صهيوين  �لعدو�ن  على  رد�ً  �ليوم،  مد�ر  على  �ل�صاروخية 

و�صعبنا ومقاومينا“. و�أكدتا “�أن �لق�صف بالق�صف، و�لدم بالدم، ولن ت�صمح للعدو بفر�ص 

معادالٍت جديدة“. و�أو�صح �لبيان �مل�صرتك �أن “�لعدو هو من بد�أ هذه �جلولة من �لعدو�ن 

�صّد �أبناء �صعبنا، و��صتهد�ف جماهدينا، ومو�قعنا �لع�صكرية خالل �لـ 48 �صاعًة �ملا�صية، يف 

حماولٍة للهروب من دفع ��صتحقاق جر�ئمه“. ومن جانبه، �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أنه ر�صد 

�إطالق ثمانني �صاروخاً وقذيفة، يف �أ�صخم ق�صف من قطاع غزة، منذ �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

عليه �صيف 2014. وحتدثت و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية عن �إ�صابة خم�صة �إ�رش�ئيليني، بينهم 

187
ثالثة جنود، جر�ء �لقذ�ئف �لفل�صطينية.

على  �الأخرية  “�لهجمات  لبحث  طارئة  جل�صة  عقد  �إىل  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  و��صنطن  دعت   •
188

�إ�رش�ئيل من قبل حما�ص وم�صلحني �آخرين يف قطاع غزة“.

�للجنة  �جتماع  مب�صتهل  �ألقاها  كلمة  يف  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  قال   •
�لغربية و�لقد�ص  �ل�صفة  “�أياماً �صعبة مرت على  �إن  �هلل،  �ملركزية حلركة فتح، عقد يف ر�م 

وقطاع غزة، ُتوجت بعدو�ن �إ�رش�ئيلي �رش�ص على قطاع غزة بال�صو�ريخ و�لطائر�ت، وهذ� 

189
يدل على �أن �الحتالل ال يريد �ل�صالم، ومع ذلك نحن نريد �ل�صالم ون�صعى لتحقيقه“.
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قالت وزيرة �لعدل �الإ�رش�ئيلية �أييلت �صاكيد �إنه يجب �ال�صتعد�د الحتالل قطاع غزة يف �إطار   •
جهود “�إ�رش�ئيل“ للق�صاء على قيادة حما�ص. و�أ�صافت �صاكيد، تعقيباً على �إطالق قذ�ئف 

هاون باجتاه �مل�صتعمر�ت �ملحيطة بغزة، �أن “�لرد يجب �أن يكون �صديد�ً جد�ً، وكاأمنا �صفكت 

190
دماء هنا“.

2018/5/29–�الأربعاء  �لثالثاء  ليل  منت�صف  قبيل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �أطلقت   •
2018/5/30، �رش�ح جميع �لنا�صطني �مل�صاركني برحلة “�صفينة �حلرية“ �لتي كانت حتاول 

�أحد �ملو�نئ �لقب�صية �نطالقاً من ميناء غزة �لبحري. وقالت �لهيئة �لوطنية  �إىل  �لو�صول 

لك�رش �حل�صار �إن “�الحتالل �أفرج على دفعتني، عن �ل�صبعة ع�رش نا�صطاً فل�صطينياً بعد �أن 

191
�قتادت �لبحرية �الإ�رش�ئيلية قاربهم �إىل ميناء �أ�صدود“.

حّذر ن�صطاء ورجال دين مقد�صيون مما و�صفوه بتطور خطري للغاية يف �مل�صجد �الأق�صى   •
مطالبني  عنده،  لل�صالة  �الأق�صى  يف  جديد�ً  حائطاً  �مل�صتوطنني  �تخاذ  �إمكانية  من  �ملبارك، 

عنه.  �ل�صكوت  يكن  ال  �أمر�ً  باعتباره  ومو�جهته؛  له  بالت�صدي  �الإ�صالمية  �الأوقاف  �إد�رة 

وياأتي هذ� �لتحذير بعد �أن �أظهرت �صورة �لتقطت ملجموعات من �مل�صتوطنني يقومون منذ 

�أ�صبوعني باتخاذ جد�ر د�خل �صاحات �مل�صجد �الأق�صى لل�صالة و�لبكاء عنده، �صمال �صحن 

192
�ل�صخرة �مل�رشفة.

قالت هيومن ر�يت�ص ووت�ص، يف تقرير لها، �إن �صبعة من كبار �مل�صارف يف “�إ�رش�ئيل“ ُتوفر   •
�لقانونية، من خالل متويل  �مل�صتعمر�ت غري  و�إد�مة، وتو�صيع  ُت�صاعد على دعم،  خدمات 

بنائها يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. وُيوثق �لتقرير ح�صول معظم هذه �مل�صارف على حقوق 

�مللكية يف م�صاريع بناء �مل�صتعمر�ت �جلديدة، ورعاية �مل�صاريع حتى �كتمالها. وت�صهل هذه 

�الأن�صطة �مل�رشفية نقل �ل�صكان ب�صكل غري قانوين، علماً �أن نقل �ملُحتل مو�طنيه �ملدنيني �إىل 

193
�الأر��صي �ملُحتلة، وترحيل �أو نقل �أفر�د من �ُصكان �الإقليم، ي�صكِّل جر�ئم حرب.

االأربعاء، 2018/5/30

�صيطر �لهدوء على قطاع غزة، بعدما جنحت م�رش يف و�صع �تفاق لوقف �إطالق �لنار مو�صع   •
�ل�صو�ريخ،  �إطالق  عن  �لفل�صطينية  �لف�صائل  و�متنعت  �الأوىل.  �لفجر  �صاعات  مع  �لتنفيذ 

“�إ�رش�ئيل“ �صنَّ غار�ت على قطاع غزة. و�أعلن ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة  كما �أوقفت 

�أن  موؤكد�ً  غزة“،  قطاع  يف  �لنار  �إطالق  لوقف  تفاهمات  �إىل  “�لتو�صل  �حلية  خليل  حما�ص 

�الأجنحة  وقالت  �الحتالل.  بها  �لتزم  طاملا  �لتفاهمات  بهذه  ملتزمة  �لفل�صطينية  �لف�صائل 
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�لوقت  “لقد م�صى  لها:  بيان م�صرتك  �ملقاومة يف قطاع غزة يف  �لتابعة لف�صائل  �لع�صكرية 

بالق�صف“.  فالق�صف  منفرد�ً،  �ل�رش�ع  ومعادالت  �ملو�جهة  قو�عد  �لعدو  فيه  يحدد  �لذي 

وحذرت �الأجنحة “�الحتالل من مغبة �إ�رش�ره على ك�رش �ملعادالت مع �ملقاومة �أو �لعدو�ن 

على �صعبنا و�أهلنا، موؤكدة جهوزيتنا للت�صدي بكل ما �أوتينا من قوة الأي عدو�ن �أو حماقة 

يرتكبها �لعدو“. وفيما نفى وزير� �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص 

و�لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت وجود �أي �تفاق لوقف �إطالق �لنار، حتدث وزير �لطاقة 

194
�الإ�رش�ئيلي يوفال �صتاينتز عن وجود “تفاهم غري ر�صمي“.

يف �لتطور�ت  ب�صاأن  �ملتحدة  �لواليات  �إليها  دعت  طارئة  جل�صة  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  عقد   • 
قطاع غزة. و�أفاد مر��صل �جلزيرة باأن �لكويت منعت �صدور بيان عن جمل�ص �الأمن، قبيل 

م�رشوع  �إن  �ملر��صل  وقال  �لقطاع.  يف  �الأخري  �لت�صعيد  ب�صاأن  و��صنطن  قدمته  �جلل�صة، 

�لبيان �لذي وزعته �لبعثة �الأمريكية على �أع�صاء �ملجل�ص كان يهدف �إىل �إد�نة �إطالق �ملقاومة 

�لفل�صطينية �صو�ريخ على ما قيل �إنها جتمعات مدنية يف “�إ�رش�ئيل“. وطالب م�رشوع �لبيان 

�أي�صاً بتوقف “حركة حما�ص وحركة �جلهاد �الإ�صالمي وغريهما من �جلماعات �مل�صلحة يف 

195
غزة، عن كل �الأن�صطة �لعنيفة و�الأعمال �ال�صتفز�زية“.

نفى وزير �ال�صتخبار�ت و�ملو��صالت �الإ�رش�ئيلي ي�رش�ئيل كات�ص وجود �أي �قرت�ح وز�ري   •
الإ�صقاط حركة حما�ص يف قطاع غزة. وقال كات�ص �إنه باإمكان �أي وزير �لتعبري عن موقفه، 

196
ولكن مل ُيطرح يف �ملجل�ص �لوز�ري �أي �قرت�ح، الأن “�إ�رش�ئيل“ لي�صت معنية بدخول غزة.

 2018/3/30 يف  �لعودة  م�صرية  فعاليات  �نطالق  منذ  �رتقو�  �لذين  �ل�صهد�ء  عدد  �رتفع   •
197

124 �صهيد�ً، فيما بلغ عدد �جلرحى نحو 12 �ألف م�صاب. �إىل 

هاجم رئي�ص �لوزر�ء �لكندي جا�صنت ترودو Justin Trudeau ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية،   •
هذه  من  �ملت�رشرين  مع  “يقف  �أنه  و�أ�صاف  غزة،  قطاع  يف  �لت�صعيد  م�صوؤولية  وحّملها 

عن  �لدفاع  يف  �حلّق  كل  لـ“�إ�رش�ئيل  �إن  ترودو  قال  تويرت،  على  له  تغريدة  ويف  �لهجمات“. 

�الإ�صالمي“،  و�جلهاد  حما�ص  �الإرهابية  �جلماعات  قبل  من  �ملوؤ�صفة  �لهجمات  �صّد  نف�صها 

198
ح�صب و�صفه.

�صالح  ر�ئد  �ل�صيخ  �رش�ح  باإطالق  �لدفاع  طاقم  طلب  يف  حيفا  يف  �ملركزية  �ملحكمة  نظرت   •
عن  �جلل�صة  تد�ول  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  نيابة  تر�جعت  فيما  �لتو�يل،  على  �لثالثة  للمرة 

ت�رشيحاتها �ل�صابقة باأن �ل�صيخ �صالح “يحر�ص على �الإرهاب“. وقررت �ملحكمة تاأجيل 

199
�لنظر يف طلب �إطالق �رش�حه لـ 2018/6/20.
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قال �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لـ“عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط“ نيكوالي مالدينوف   •
�إن �إطالق �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �لهاون �صّد �ملدنيني هي هجمات غري مقبولة على �الإطالق، 

�إىل لالن�صمام  �لدويل  �ملجتمع  د�عياً  �لظروف،  من  ظرف  �أي  حتت  تبيرها  يكن   وال 

200
�الأمم �ملتحدة يف �إد�نة هذه �لهجمات و�لت�صعيد �خلطري يف غزة ب�صكل ال لب�ص فيه.

اخلمي�س، 2018/5/31

من  عدد�ً  تلقت  حركته  �أن  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  �أكد   •
�لعرو�ص “�ل�صفوية“ من �أطر�ف خمتلفة، ��صرتطت �رشورة تهيئة �الأجو�ء مل�صاعدة قطاع 

غزة للخروج من �الأزمة �لر�هنة. وبنّي �أبو مرزوق �أن من هذه �الأطر�ف �الحتاد �الأوروبي، 

لذلك  ور�صدو�  �لبحث،  مو�صوع  يف  �أ�صا�صي  كفاعل  مل�رش  �إ�صافة  �لرنويج،  �صمى  �لذي 

201
�أمو�الً، “ويحاولون �أن يتلم�صو� �لظرف �ملنا�صب ملعاجلة �لق�صايا �الأ�صا�صية يف غزة“.

�لثالثاء  �مل�صرية“؛ يوم  “�لغو��صات  ��صتهدف جمموعة من  باأنه  �الإ�رش�ئيلي  �دعى �جلي�ص   •
“خططت حركة حما�ص ال�صتخد�مها يف هجمات من �لبحر“. وقالت �صحيفة   ،2018/5/29

غزة  يف  حما�ص  بامتالك  ُي�صتبه  كان  �إنه   “The Times of Israel �إ�رش�ئيل  �أوف  “تايز 
حتى  �لقدرة  بهذه  يقر  مل  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  لكن  عام،  من  �أكرث  منذ  م�صرية  لغو��صات 

202
�الأربعاء 2018/5/30.

بلوم يارون  “�إ�رش�ئيل“  يف  �الإ�رش�ئيليني  و�ملفقودين  �الأ�رشى  ملف  من�صق  ك�صف   • 
Yaron Bloom �أن دولة �الحتالل لن تقدم على �إبر�م �صفقة تبادل جديدة مع حركة حما�ص، 

على غر�ر �ل�صفقة �لتي �أبرمت يف �صنة 2011. و�أ�صاف بلوم قائالً �إن “�التفاق �ملقبول لدى 

�إعمار  لقاء خطة الإعادة  �الإ�رش�ئيليني،  �لدفاع و�ملو�طنني  �إعادة جنديي جي�ص  �إ�رش�ئيل هو 

203
قطاع غزة بالكامل“.

�صادق �ملجل�ص �الإ�رش�ئيلي �الأعلى للتخطيط على بناء 2,070 وحدة ��صتيطانية جديدة يف �ل�صفة   •
�إن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  منظمة  وقالت  معزولة.  م�صتعمر�ت  يف   %80 منها  �لغربية 

�إعالن  قليلة من  �أيام  بعد  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  بناء هذه  �الإ�رش�ئيلي �صادق على  �ملجل�ص 

وحدة   2,500 بناء  على  �مل�صادقة  قر�ر  عن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير 

��صتيطانية. و�أ�صافت �ملنظمة �أن 1,536 من �لوحد�ت �ال�صتيطانية موجودة يف م�صتعمر�ت 

من �ملفرت�ص �أن يتّم �إخالوؤها يف �أي �تفاق “�صالم“ مقبل مع �لفل�صطينيني. وتابعت �ملنظمة 

204
قائلة �إن �ملخططات ت�صمل �إن�صاء م�صتوطنتني جديدتني هما ز�يت ترعنان وبرو�ص.
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�مل�رشية  �لعامة  �ملخابر�ت  ورئي�ص  �صكري  �صامح  �مل�رشي  �خلارجية  وزير  من  كل  عقد   •
�للو�ء عبا�ص كامل، �جتماعاً مع نظرييهما �الأردنيني يف مقر وز�رة �خلارجية، كما ُعقد بعد 

ذلك �جتماع ثالثي �صّم وزر�ء خارجية م�رش و�الأردن وفل�صطني، ومديري �ملخابر�ت يف 

 �لدول �لثالث. وعلمت “�ل�رشق �الأو�صط“ �أن �الجتماع �لثالثي ي�صعى �إىل تهدئة �الأو�صاع يف

205
قطاع غزة، و�إىل رفع �حل�صار وتقدمي �لدعم �لالزم لل�صعب �لفل�صطيني.

عن  �إ�صايف  كمبلغ  وذلك  �الأونرو�،  وكالة  �إىل  دوالر  ماليني   10 �لرتكية  �حلكومة  حّولت   •
�لتبعات �لطوعية �لتي كانت تقدمها يف كل �صنة. كما قررت تركيا �لتبع مببلغ 1.2 مليون 

�لتي   ،World Health Organization )WHO( �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ل�صالح  دوالر 

�الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �رتكبتها  �لتي  �الأخرية  �لدموية  �الأحد�ث  جرحى  معاجلة  على  ت�رشف 

206
بحّق �أهايل قطاع غزة.
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