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االأربعاء، 2019/5/1

�ملانحة  �لدول  ومنتدى  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  �الإ�رش�ئيلية،  هاآرت�ص  �صحيفة  قالت  	•
للفل�صطينيني، �قرتحا �صيغة و�صطية حلّل �أزمة ��صتيالء “�إ�رش�ئيل“ على جزء من �ل�رش�ئب 

�الأ�رشى  عائالت  رو�تب  �رشف  معايري  فاإن  �الأوروبي،  �ملقرتح  وح�صب  �لفل�صطينية. 

�لن�صاط  �أو  �لتهم  وخطورة  �حلكم  مبدة  مرتبطة  تكون  �أن  يجب  ال  �لفل�صطينيني  و�ل�صهد�ء 

عن  هاآرت�ص  ونقلت  �الجتماعي.  عائلته  و�صع  على  بناء  بل  �ل�صهيد،  �أو  �الأ�صري  نفذه  �لذي 

م�صوؤولني م�صاركني يف منتدى �لدول �ملانحة يف بروك�صل قولهم، �إن ما عر�صه �الأوروبيون 

1
هو منوذج م�صابه لنظام �لتاأمني �لوطني �الإ�رش�ئيلي.

لدعم  للمانحني  �لدولية  �لتن�صيق  جمموعة  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  طالب  	•
 The International Donor Coordination Group in Support �لفل�صطيني  �القت�صاد 

�مل�صتمرة  “�إ�رش�ئيل“  �نتهاكات  of the Palestinian Economy �خلروج بتو�صيات تدين 

للقو�نني �لدولية و�التفاقات �ملوقعة، وباتخاذ �إجر�ء�ت لل�صغط عليها لالإفر�ج عن �الأمو�ل 

�لفل�صطينية �ملقتطعة. ودعا ��صتية، يف كلمة فل�صطني �أمام �جتماع جلنة �الت�صال �ملخ�ص�صة 

)The Ad Hoc Liaison Committee )AHLC يف �لعا�صمة �لبلجيكية بروك�صل، �إىل �ل�صغط 

على “�إ�رش�ئيل“ و�لتدخل الإيجاد مدققني دوليني على �لفو�تري �لتي تقتطعها “�إ�رش�ئيل“ من 

“�لرف�ص �لفل�صطيني ال�صتالم �أمو�ل �ملقا�صة  �إن  �أمو�ل �ملقا�صة بغري وجه حّق. و�أ�صاف: 

�ملقتطعة منها رو�تب �الأ�رشى و�ل�صهد�ء، رغم �الأزمة �خلانقة، له �أ�صباب �صيا�صية ووطنية 

2
وقانونية“.

�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �القت�صادية،  لل�صوؤون  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  م�صت�صار  �أعلن  	•
باري�ص  بروتوكول  تغيري  �أجل  من  �لعمل  بدء  عن  م�صطفى،  حممد  �ال�صتثمار  �صندوق 

3
و�النفكاك �لتدريجي عن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي.

�العرت�ف  عدم  �إن  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال  	•
لل�صامية.  معاد�ة  يثل  �لوجود  يف  وحقهم  �ليهودي  وبال�صعب  وب�رشعيتها،  بـ“�إ�رش�ئيل“، 

�أن  على  �الإ�رش�ئيلية،  بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  مع  مقابلة  خالل  غرينبالت،  و�صدد 
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هو�دة.  بال  �ل�صامية  معاد�ة  حماربة  �صتو��صل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة 

�حلّق لها  لي�ص  �إ�رش�ئيل  �أن  تّدعي  �لتي  �لرو�يات  �أبد�ً  نقبل  �أال  “يجب  غرينبالت:   وقال 

4
يف �لوجود“.

�لدولتني  حّل  �إن  كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  م�صت�صار  قال  	•
�لتخلي  يتطلب  مما  �ل�صابق،  يف  ينجح  مل  �ل�صالم  وجلب  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  لل�رش�ع 

�ل�صالم.  لتحقيق  توؤدي  قد  �ل�صندوق“  “خارج  خالقة  �أفكار  وجتربة  �ل�صياق،  هذ�  عن 

�صنطرح  �إننا  نقل  “مل  �لدولتني:  حّل  م�صري  عن  �صوؤ�ل  على  رّده  �إطار  يف  كو�صرن،  وقال 

�لنا�ص على  �إذ� ركز  �أنه  “�أعتقد  ذلك )حّل �لدولتني( بو�صوح كجزء من �خلطة“، مو�صحاً: 

نقاط �حلو�ر �لتقليدية �لقدية، فلن نحقق �أي تقدم. فقد كان لديك مبادرة �ل�صالم �لعربية 

�أن ذلك كان �صينجح، لكننا  �أنها كانت حماولة جيدة للغاية. لو  �أعتقد  2002، و�لتي  يف عام 

�صيئاً �صنطرح  �إذ�ً  ننجح،  ومل  �الأ�صا�ص  هذ�  على  طويل  زمن  منذ  �ل�صالم  �صنع   حاولنا 

5
خمتلفاً“.

قال �مل�صت�صار �الإعالمي لوكالة �الأونرو� عدنان �أبو ح�صنة، �إن �الأونرو� قررت �إعادة تعيني  	•
مئات �ملوظفني �لذين مّت حتويلهم �إىل دو�م جزئي ب�صبب �الأزمة �ملالية �لتي مرت بها �لوكالة. 

و�أو�صح �أبو ح�صنة يف ت�رشيح خا�ص لـ“�لر�أي“، �أنه و�عتبار�ً من 2019/5/1، �صيتم �إعادة 

6
تعيني ما يقارب 500 من موظفي �الأونرو� من دو�م جزئي �إىل دو�م كلي.

اخلمي�س، 2019/5/2

�أعلن م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب و�صهره جاريد كو�صرن �أن خطته �ملنتظرة  	•
عا�صمة  �لقد�ص  �صتكّر�ص  �لقرن“،  “�صفقة  ي�صمى  ما  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  لـ“�ل�صالم“ 

 Washington �الأدنى  �ل�رشق  ل�صيا�صة  نّظمه معهد و��صنطن  لـ“�إ�رش�ئيل“. وخالل موؤمتر 

�الإد�رة  �إ�رش�ر  ب�صاأن  �صوؤ�ل  على  رد�ً  كو�صرن  قال   ،Institute for Near East Policy

�صيئاً  يعني  م�صطلح  هذ�  �إن  �لدولتني،  حّل  �صّد  �أو  مع  موقف  �تخاذ  عدم  على  �الأمريكية 

و�حد�ً بالن�صبة لالإ�رش�ئيليني، ويعني �صيئاً �آخر للفل�صطيني، ولذلك تقرر عدم قوله، موؤكد�ً 

�أن �العرت�ف بالقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل“ �صيكون جزء�ً من �أي �تفاق نهائي. ودعا كو�صرن 

“�إ�رش�ئيل“ �إىل تقدمي تنازالت. ورد�ً على �صوؤ�ل ب�صاأن �إمكانية قيام “�إ�رش�ئيل“ ب�صّم �أجز�ء 
من  بخطو�ت  “�إ�رش�ئيل“  تقوم  �أال  ياأمل  �إنه  كو�صرن  قال  �إليها،  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  من 

7
جانب و�حد قبل عر�ص �صفقة �لقرن �الأمريكية.
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م�صاريع  “هنالك  ردينة:  �أبو  نبيل  �الإعالم  وزير  �لفل�صطيني،  �لوزر�ء  رئي�ص  نائب  قال  	•
م�صبوهة يف �ملنطقة مّت رف�صها جميعاً، ولن يتّم �إعطاء �رشعية الأي م�رشوع �أو خطة ما مل 

يو�فق عليه �ل�صعب، و�لقيادة، و�لرئي�ص“. و�صدد �أبو ردينة، خالل موؤمتر �صحفي، على �أنه 

“لن ي�صمح الأحد بالتكلم با�صم �ل�صعب �لفل�صطيني، كما �أننا لن نح�رش �أي موؤمتر ال تكون 
8

�ل�رشعية �لدولية ومبادرة �ل�صالم �لعربية �أ�صا�صه“.

للريادة  �لدولة  ووزير  زيارة،  حممد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  �أعلن  	•
و�لتمكني �أ�صامة �ل�صعد�وي، عن �إطالق 217 م�رشوعاً زر�عياً تنموياً يف قطاع غزة، بتمويل 

9 
من �الحتاد �الأوروبي.

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي يف فل�صطني زياد �لنخالة، �إن “�أي م�صا�ص باأفر�د  	•
�ملنظمة و�ملبيّتة، �صرند عليها بكل  �الغتياالت  �لتنظيمية عب  �ملقاومة مهما كانت مو�قعهم 

قوة، و�صن�صتهدف مدناً كبى مقابل ذلك، بغ�ص �لنظر عن �أي تفاهمات �أبرمت، �أو �صوف 

تبم، ولن يكون �أمامنا �أي خطوط حمر�ء“. و�صدد �لنخالة، يف ت�رشيحات �صحفية، على �أن 

وجود �ملقاومة مرتبط بوجود “�إ�رش�ئيل“، و�أن ف�صائل �ملقاومة يف حالة مو�جهة م�صتمرة 

10
مع �الحتالل، و�أن هذه �ملو�جهة لن تتوقف �إال بزو�له.

�أ�صافت “�إ�رش�ئيل“ 56 قتيالً �إىل تعد�د �لقتلى �لذين تطلق عليهم “قتلى معارك �إ�رش�ئيل“،  	•
منذ  �لقتلى،  تعد�د  وي�صمل  �الإ�رش�ئيلية.  �لدفاع  وز�رة  ن�رشتها  معطيات  مبوجب  وذلك 

حفل �إحياء ذكرى �لقتلى يف �صنة 2018، 40 قتيالً من “معاقي �جلي�ص“ �لذين توفو� نتيجة 

“قتلى  “�الإعاقة“، و�عرتف بهم �صمن قتلى �جلي�ص. وبح�صب معطيات �لوز�رة، فاإن عدد 
تعد�د  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر   .1860 �صنة  منذ  قتيالً،   23,741 �إىل  و�صل  �إ�رش�ئيل“  معارك 

�إ�رش�ئيل“ ي�صمل قتلى �جلي�ص، و�ل�صاباك، و�ملو�صاد، و�ل�رشطة، وم�صلحة  “قتلى معارك 
11

�ل�صجون، وقتلى �خلاليا �ل�رشية و“�للو�ء �ليهودي“.

وّثق تقرير �صادر عن مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني 53 م�رشوعاً  	•
��صتيطانياً يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة خالل ني�صان/ �أبريل 2019. ووفقاً لتقرير �ملركز، فقد 

�صملت �مل�صاريع و�الأن�صطة �ال�صتيطانية م�صادرة �أر��صي و�إخطار�ت هدم، فيما �صادقت 

على بناء �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية �ال�صتيطانية يف م�صتعمر�ت �ل�صفة بعد م�صادرة وجتريف 

حتتل  ز�لت  ما  �ملحتلة،  �لقد�ص  �أن  �ملركز  وذكر  ��صتيطانية.  طرق  و�صق  مو�طنني  �أر��صي 

12
�ملرتبة �الأوىل يف قائمة �ال�صتهد�ف.
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قال �الأمني �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل: “على �للبنانيني �أن ال ي�صمحو� الأحد بالتهويل  	•
و�أ�صاف  �لقوة حقيقية وجادة“.  لبنان قوي بجي�صه و�صعبه ومقاومته، وهذه  الأن  عليهم 

قائالً: “�أجدد لكم با�صم �إخو�نكم يف �ملقاومة �الإ�صالمية، �أن �لفرق و�الألوية �الإ�رش�ئيلية �لتي 

13
�صتفكّر يف �لدخول �إىل جنوب لبنان �صتدّمر وحتطم، و�أمام �صا�صات �لتلفزة �لعاملية“.

�لفل�صطينيني وموظفي  �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول ر�صالة لالجئني  وجّه �ملفو�ص  	•
عمل  ��صتمر�ر  على  وتاأكيده  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  حلقوق  دعمه  عن  فيها  �أعرب  �الأونرو�، 

14
وكالة �الأونرو� يف تقدمي خدماتها لالجئني �لفل�صطينيني باإر�دة قوية، و�ن�صباط مايل.

باحتفال  �لعاملي“  �لعمال  “عيد  �أيار  من  �الأول   “PAME “بامه  �ليونان  عمال  �حتاد  �أحيا  	•
جماهريي �أقيم يف �ل�صاحة �لرئي�صية باأثينا، مقابل �لبملان �ليوناين بح�صور نحو 50 �ألف 

�لفل�صطينية،  �الأعالم  فيه  رفعت  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  �لت�صامن  طابع  و�أخذ  �صخ�ص، 

15
و�صعار�ت �لت�صامن مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

بحّل  تبد�أ  �أن  يجب  �الإرهاب  مكافحة  �إن  �لغامن  مرزوق  �لكويتي  �الأمة  جمل�ص  رئي�ص  قال  	•
�لق�صية �لفل�صطينية. و�أكد �لغامن، خالل لقائه مع عدد من روؤ�صاء حترير �ل�صحف و�ملو�قع 

�الإخبارية �مل�رشية مبقر �لبملان يف �لعا�صمة �لكويتية، �أن هناك حماوالت جادة يقوم فيها 

بدور رئي�صي لطرد “�إ�رش�ئيل“ من �الحتاد �لبملاين �لدويل. وحول �لتطبيع مع �الحتالل، 

قال: “�إن هناك بع�ص �لدول لها عالقات �صيا�صية مع �إ�رش�ئيل. نتفهم ظروفها بالطبع، لكن 

16
ال يوجد �أي تطبيع برملاين �أو �صعبي عربي مع تل �أبيب“.

اجلمعة، 2019/5/3

�جلي�ص  ق�صف  جر�ء  غزة،  قطاع  يف  �آخرون،   51 �صيب 
ُ
و�أ فل�صطينيني،  �أربعة  ��صت�صهد  	•

فعاليات  يف  �مل�صاركني  �ملتظاهرين  على  قو�ته  و�عتد�ء  حما�ص،  حلركة  موقعاً  �الإ�رش�ئيلي 

17
م�صرية �لعودة، �رشقي �لقطاع.

�ل�صعودية.  �لعربية  للمملكة  يهودي  وفد  زيارة  عن  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت  	•
و�ملعروفة  تويرت،  على  �لر�صمية  �صفحتها  على  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  ون�رشت 

با�صم “�إ�رش�ئيل بالعربية“، تغريدة جديدة، جاء فيها �أنه للمرة �الأوىل �صيزور وفد يهودي 

�صفحة  ونقلت  �الإ�صالمي.  �لعامل  ر�بطة  من  دعوة  على  بناء  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

 “�إ�رش�ئيل بالعربية“ على ل�صان �أمني عام ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، �ل�صيخ �ل�صعودي حممد 
18

بن عبد �لكرمي �لعي�صى، قوله �إن �لزيارة �صتقام يف كانون �لثاين/ يناير 2020.
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جيمي  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية  لل�صوؤون  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  دعا  	•

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  به  تقوم  ما  وقف  �إىل   Jimmy Mcgoldrick ماكغولدريك 

من تدمري ملمتلكات �لفل�صطينيني يف �رشقي �لقد�ص على �لفور. وقال ماكغولدريك، يف بيان 

�صحفي �صادر عن مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا(: �إن “عمليات 

�أّدى �إىل  �لهدم يف �لقد�ص �ل�رشقية �صهدت �رتفاعاً بوترية مذهلة خالل �ل�صهر �ملن�رشم، ما 

�إن  �آخرين ل�ُصبل عي�صهم بني ع�صيّة و�ُصحاها.  �لفل�صطينيني وفقد�ن  تهجري �لع�رش�ت من 

يلكه  مبنًى   111 ر  ُدمِّ  ،2019/4/30 حتى  �أنه  �لبيان،  يف  وجاء  يتوّقف“.  �أن  بّد  ال  �أمر  هذ� 

�ملباين هذه  من   %57 ن�صبته  ما  ُهدم  وقد   ،2019 خالل  �لقد�ص  �رشقي  يف   فل�صطينيون 

)63 من بني 111 مبنًى( خالل �صهر ني�صان/ �أبريل. وبذلك، �رتفع �لعدد �لكلي لعمليات �لهدم 

19
يف �ل�صفة �لغربية �إىل 214 عملية يف 2019.

ال�صبت، 2019/5/4

�أطلقت ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة عدة ر�صقات �صاروخية جتاه م�صتعمر�ت  	•

�إعالم  �أر�صٍ زر�عية �رشق بيت حانون. وقالت و�صائل  غالف غزة، فيما ق�صف �الحتالل 

نتيفوت،  م�صتعمر�ت  على  �صاعة  ربع  خالل  ت�صاقطت  �ل�صو�ريخ  ع�رش�ت  �إن  عبية 

وع�صقالن، و�صعر هنيغف. وذكرت �أن �صفار�ت �الإنذ�ر دّوت يف عدة مناطق يف م�صتعمر�ت 

�لغالف، حيث متّ تفعيل �لقبة �حلديدية �لتي حاولت �لت�صدي لر�صقات �ل�صو�ريخ �ملنطلقة 

من �لقطاع جتاه �مل�صتعمر�ت. وقررت �صلطات �الحتالل �إغالق كافة �ملعابر �حلدودية �لتي 

�إىل  �لنزول  من  �ل�صيادين  منع  جانب  �إىل   1948 �صنة  �ملحتلة  باالأر��صي  غزة  قطاع  تربط 

20
�لبحر.

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، “�إن �أ�صغر �صاب و�أكب �صيخ يف هذ� �ل�صعب  	•

يرف�ص كل �لرف�ص ما ي�صمى ب�صفقة �لقرن“. ورد�ً على �صوؤ�ل حول ت�رشيحات م�صت�صار 

�لرئي�ص �الأمريكي جاريد كو�صرن بخ�صو�ص “�صفقة �لقرن“، قال: “�إن كل ما يقوله كو�صرن، 

�حلدود، �أو  �لالجئني،  �أو  بالقد�ص،  يتعلق  فيما  �صو�ء  قدموه  ما  كل  وكذلك  نقبله،  ال   نحن 

21
�أو �مل�صتعمر�ت �أو غريها“.
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االأحد، 2019/5/5

�أكد �إ�صماعيل هنية، رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �أن رّد �ملقاومة مرتبط مب�صتوى  	•

�أن �لعودة حلالة �لهدوء ممكنة، و�ملحافظة  �لعدو�ن و�ال�صتهد�ف �ل�صهيوين، م�صدد�ً على 

22
عليها مرهون بالتز�م �الحتالل بوقف تام الإطالق �لنار وتنفيذ �لتفاهمات.

�مل�صلح  �جلناح  �لقد�ص،  و�رش�يا  حما�ص،  حلركة  �مل�صلح  �جلناح  �لق�صام،  كتائب  �أعلنت  	•

�لف�صيالن  �إ�رش�ئيلية �رشق غزة. وذكر  ��صتهد�فهما لناقلة جند  حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، 

�لو�صطى  �ملحافظة  �رشق  لالحتالل  جند  ناقلة  ��صتهد�ف  م�صرتك،  �إعالن  يف  �لع�صكريان، 

�لفل�صطينية،  �ملقاومة  وكانت  �صاعات.  خالل  �لثانية  للمرة   ،Kornet كورنيت  ب�صاروخ 

��صتهد�ف مركبة لالحتالل ب�صاروخ كورنيت موّجه، �رشق  �أعلنت قبل �صاعات من ذلك، 

23
بيت حانون �صمال قطاع غزة.

فل�صطينياً جر�ء  24 مو�طناً  ��صت�صهاد  �لفل�صطينية يف قطاع غزة عن  �ل�صحة  �أعلنت وز�رة  	•

2019/5/4. وذكرت �أن  عدو�ن �الحتالل �ملتو��صل على قطاع غزة منذ �صباح يوم �ل�صبت 

من بني �ل�صهد�ء �صيدة وجنينها ور�صيعة، �إ�صافة الإ�صابة 146 فل�صطينياً بجروح. و�أعلنت 

وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان عن ت�رشر 600 وحدة �صكنية، وبلغ عدد �لوحد�ت �ملهدمة 

�ملحالت  ع�رش�ت  لت�رشر  �إ�صافة  جزئي،  ب�صكل  ت�رشرت  وحدة   530 �إىل  �إ�صافة   ،70 كلياً 

�أن  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطيني  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  كما  �الإعالمية.  و�ملوؤ�ص�صات  �لتجارية 

غزة.  مدينة  غربي  �لد�خلي،  �الأمن  جهاز  لقيادة  �لرئي�صي  �ملقر  ق�صفت  �الحتالل  طائر�ت 

وقال �ملتحدث با�صم �لوز�رة، �إياد �لبزم، �إن “�لق�صف �الإ�رش�ئيلي �أدى �إىل تدمري �ملقر ب�صكل 

24
كامل“.

ع�صقالن  على  غزة  قطاع  من  �أطلقت  �صو�ريخ  �صقوط  جر�ء  �إ�رش�ئيليني  �أربعة  قتل  	•	

وبئر �ل�صبع و�أ�صدود، و�أوقفت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية حركة �لقطار يف بئر �ل�صبع بعد �إ�صابة 

25
مبا�رشة ل�صكة �حلديد.

�ملقاتالت �حلربية  �إن  له،  �أدرعي، يف بيان  �أفيخاي  �الإ�رش�ئيلي،  �ملتحدث با�صم �جلي�ص  قال  	•

�الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حلركتي  تابعاً  هدفاً   40 نحو  ��صتهد�ف  ��صتكملت  �الإ�رش�ئيلية 

�ل�صبت  �صباح  منذ  هاجم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �إىل  م�صري�ً  غزة،  من  متفرقة  مناطق  يف 

26
2019/5/4، نحو 320 هدفاً تابعاً للف�صائل �لفل�صطينية.
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بعدما  �لكامل  بدعم و��صنطن  “�إ�رش�ئيل“ حتظى  �أن  تر�مب،  �الأمريكي دونالد  �لرئي�ص  �أكّد  	•
ق�صفت �لطائر�ت و�ملدفعية �الإ�رش�ئيليّة قطاع غزة. وكتب تر�مب على تويرت “مرة جديدة، 

ُتو�جه �إ�رش�ئيل و�بالً من �لهجمات �ل�صاروخيّة �لقاتلة من جانب حركتَي حما�ص و�جلهاد 

و�أ�صاف  مو�طنيها“.  عن  دفاعها  يف   %100 �إ�رش�ئيل  ندعم  نحن  �الإرهابيّتني.  �الإ�صالمي 

“ل�صعب غّزة، هذه �الأعمال �الإرهابيّة �صّد �إ�رش�ئيل لن جتلب لُكم �صيئاً �صوى مزيد  قائالً: 

27
من �لبوؤ�ص. �أنهو� �لعنف و�عملو� من �أجل �ل�ّصالم، هذ� يكن �أن يحدث!“.

االإثنني، 2019/5/6

و�فق �لقادة �لفل�صطينيّون يف قطاع غّزة على وقف الإطالق �لنار مع “�إ�رش�ئيل“ يف وقت باكر  	•
�الإثنني. وقد تو�صّطت م�رش يف �ّتفاق لوقف �إطالق �لنار دخل حيز �لتنفيذ �ل�صاعة 4:30 فجر�ً 

)01:30 بتوقيت غرينت�ص( بح�صب ما قال م�صوؤول يف حركة حما�ص و�آَخر يف حركة �جلهاد 

بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة  فل�صطيني  م�صوؤول  وقال  هويتيهما.  ك�صف  عدم  ��صرتطا  �الإ�صالمي 

�الحتالل  يقوم  �أن  وب�رشط  ومتز�مناً،  متبادالً  يكون  �أن  ب�رشط  مّت  �لنار  �إطالق  “وقف  �إن 

من  فاإن  �لفل�صطيني،  �مل�صوؤول  وبح�صب  غزة“.  قطاع  عن  �حل�صار  ك�رش  تفاهمات  بتنفيذ 

بني �خلطو�ت “�صيتم �إعادة م�صاحة �ل�صيد من 6 �إىل 15 ميالً، و��صتكمال حت�صني �لكهرباء، 

28
و�لوقود، و��صتري�د �لب�صائع، وحت�صني �لت�صدير“.

بعد  �الجتماعي،  �ل�صمان  موؤ�ص�صة  موظفي  عمل  �إنهاء  �لفل�صطينية  �لعمل  وز�رة  قررت  	•
نحو �أربعة �أ�صهر على قر�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص باإيقاف �إنفاذ قانون �ل�صمان على خلفية 

29
�حتجاجات نفذها �آالف �لعمال و�ملوظفني يف �لقطاع �خلا�ص، �صّد �لقانون، يف عدة مدن.

قال رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، بنيامني نتنياهو، �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وّجه �رشبة قا�صية  	•
�رشبة  وّجهنا  �ملا�صيني  “باليومني  قائالً:  و�أ�صاف  �الإ�صالمي.  و�جلهاد  حما�ص  حلركتي 

ون�صطاء  قادة  و��صتهدفنا  هدفاً،   350 نحو  هاجمنا  لقد  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حلما�ص  قوية 

�لتقديرية“.  و�حلكمة  �ل�صب  تتطلب  فاحلملة  �الإرهاب،  �أبر�ج  تدمري  مّت  كما  �إرهابيني، 

وتابع قائالً: “�حلملة مل تنته وتتطلب �ل�صب و�حلكمة و�ملد�والت، ونحن ن�صتعد للمتابعة، 

30
و�لهدف كان وال يز�ل �صمان �ل�صالم و�الأمن ل�صكان �جلنوب“.

�أعلن وزير �الأوقاف �مل�رشي حممد خمتار جمعة �أن �لفتوى �ل�رشعية �ملرتبطة بحكم زيارة  	•
�مل�صجد �الأق�صى يف ظّل و�صعه �لر�هن يجب �أن تقف على �مل�صلحة �لوطنية، مو�صحاً �أن تلك 

31
�مل�صلحة يقدرها �حلاكم �أكرث مما يقدرها �لعامل.
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“�إ�رش�ئيل“،  يف  �ل�صكان  عدد  حول  معطيات  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ن�رشت  	•
�رشقي  �صكان  �صمنهم  من  ن�صمة،   9,021,000 بلغ  �ل�صكان  عدد  فاإن  �ملعطيات،  وح�صب 

عددهم  يقدر  �لذين  �جلوالن،  ه�صبة  يف  و�ل�صوريني  �ألفاً،   300 نحو  عددهم  �لبالغ  �لقد�ص، 

 ،%74.2 6,697,000، ي�صكلون  �ليهود بلغ  �أن عدد  �ألف. و�أ�صافت �ملعطيات   20 باأكرث من 

وعدد �لعرب 1,890,000، ي�صكلون 20.9%، من �صمنهم �صكان �رشقي �لقد�ص و�جلوالن. 

�أنه منذ �لفرتة �ملو�زية من �صنة 2018 ز�د عدد �صكان “�إ�رش�ئيل“ 177 �ألف  ويت�صح �أي�صاً 

بزيادة قدرها 2%، وخالل تلك �لفرتة، ولد 188 �ألف طفل، وو�صل 31 �ألف مهاجر يهودي، 

كما تويف 47 �ألف، ومنذ �لنكبة و�إقامة “�إ�رش�ئيل“ و�صل �إىل “�إ�رش�ئيل“ 3.2 ماليني مهاجر، 

45% من  �أن  �الإح�صاء،  1990. و�أظهرت معطيات د�ئرة  43% منهم بعد �صنة  ��صتقد�م  مّت 

32
�ليهود حول �لعامل يعي�صون يف “�إ�رش�ئيل“.

الثالثاء، 2019/5/7

قال �الأمني �لعام حلركة �جلهاد �الإ�صالمي زياد �لنخالة، يف حو�ر خا�ص مع قناة �مليادين،  	•
�ملدن  وكل  �أبيب  تل  ق�صف  عن  �صيف�صلنا  كان  غزة  يف  �الأخرية  �ملعركة  ��صتمرت  “لو  �إنه 

�الإ�رش�ئيلية �صاعات قليلة“، موؤكد�ً �أنه “يوجد �تفاقات �صمنية بني قوى �ملقاومة �لفل�صطينية 

“متفقون مع �الأخوة يف حما�ص حول  بالرد على �عتد�ء�ت �الحتالل فور�ً“. وقال �لنخالة: 

�لبنامج �لقادم يف مو�جهة �إ�رش�ئيل و�لرد على �عتد�ء�تها... نحن متفقون مع حما�ص على 

مقاومة“.  حركة  الأنها  كثري�ً،  يريحنا  �أمر  وهو  غزة،  لقطاع  قيادتها  وخا�صة  �صيء،  كل 

و�أ�صار �لنخالة �إىل �أن “�لرئي�ص حممود عبا�ص وّجه ر�صالة عربية، م�صمونها جتريد غزة من 

�ل�صالح و�عتبار �ملقاومة ملي�صيا“. وك�صف �لنخالة �أن م�رش لن تعود �إىل رعاية �مل�صاحلة 

33
�لفل�صطينية الأ�صباب عدة.

خالل  �أطلقت،  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  �إن  �لثانية،  �لعبية  �لقناة  قالت  	•
مقتل يف  ت�صببت  “�إ�رش�ئيل“،  يف  مناطق  عدة  جتاه  �صاروخاً   690 �لت�صعيد،   يومي 

 4 �إ�رش�ئيليني، وتدمري 21 منزالً، و�إ�صابة �لع�رش�ت، و�أ�رّشت بعدة مركبات. وزعمت �لقناة 

�أن �لقبة �حلديدية جنحت يف �عرت��ص 240 �صاروخاً فقط. �أما فيما بتعلق بهجمات �الحتالل 

350 هدفاً بقطاع  �أفادت �لقناة باأن �جلي�ص هاجم خالل يومي �لت�صعيد،  على �لقطاع، فقد 

غزة، وقام بت�صفية �ثنني من �لقادة �لع�صكريني �مليد�نيني، و��صتهدف 6 منازل، وعدة �أبر�ج، 

34
ونفقاً و�حد�ً.
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قالت وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطينية، �إن �حل�صيلة �لنهائية لالأ�رش�ر �لناجتة  	•

بينها من  �صكنية،  وحدة   700 من  �أكرث  تدمري  بلغت  غزة،  قطاع  على  �الأخري  �لت�صعيد   عن 

مالية  م�صاعدة  تقدمي  عن  �رشحان،  ناجي  �لوز�رة  وكيل  و�أعلن  كامل.  ب�صكل  وحدة   100

عاجلة بقيمة �ألف دوالر من خالل �ملوؤ�ص�صات �خلريية لكل منزل مهدم ب�صكل كامل. وذكرت 

�ل�صور�ين  عيادة  لت�رشر  �إ�صافة  �إ�صعاف،  و�صيار�ت  مركبات  دمر  �الحتالل  �أن  �لوز�رة 

�لكهرباء  �صبكات  وت�رشر  متفرقة،  جزئية  باأ�رش�ر  مدر�صة   13 وت�رشر  �ل�صجاعية،  يف 

35
و�خلطوط �لرئي�صية �ملغذية للقطاع.

�الأق�صى  للم�صجد  �قتحاماتهم  من  كثفو�  �مل�صتوطنني  �إن  حلوة  و�دي  معلومات  مركز  قال  	•

�ملبارك، خالل ني�صان/ �أبريل 2019، حيث �قتحمه 3,658 من �مل�صتوطنني و�لطالب �ليهود. 

�أ�صدر  كما  ل�صيدة،  �أحدها  �الأق�صى،  عن  �إبعاد  قر�ر   18 �إ�صد�ر  �ملعلومات  مركز  ور�صد 

�الحتالل قر�ر�ً يق�صي مبنع �صابَني مقد�صيَني من �ل�صفر. و�أفاد �ملركز باأن قو�ت �الحتالل 

36
نفذت خالل ني�صان/ �أبريل 130 حالة �عتقال يف �لقد�ص.

ن�رشت �صحيفة “�إ�رش�ئيل �ليوم“ �لعبية، على موقعها على �ل�صبكة تفا�صيل بنود وثيقة  	•

�أحد  يعرف  �أن  “دون  �الإ�رش�ئيلية،  �خلارجية  وز�رة  موظفي  بني  تد�ولها  يتم  �إنه  قالت 

م�صدرها“، ودون �أن تكون موّقعة ب�صكل ر�صمي من �أي طرف، لكنها حتوي بنود�ً �صبيهة 

مبا يتم ن�رشه عن خطة �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب ب�صاأن �لق�صية �لفل�صطينية. وبح�صب 

�ل�صحيفة فاإن �لوثيقة مف�صلة ب�صكل يوحي مب�صد�قية ما جاء فيها، لكن من يقف ور�ءها 

جمهول �لهوية، مع �حتمال �أن تكون مزورة. و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �التفاق ُيوقع عليه 

فل�صطينية  دولة  وُتقام  حما�ص.  وحركة  �لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة  “�إ�رش�ئيل“  من  كل 

تدعى “فل�صطني �جلديدة“ على �أر��صي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة با�صتثناء �مل�صتعمر�ت. 

و�صتبقى �لكتل �ال�صتيطانية باأيدي “�إ�رش�ئيل“، و�صت�صّم �إليها �مل�صتعمر�ت �ملعزولة، ويبقى 

لـ“�إ�رش�ئيل“ و“فل�صطني  “�إ�رش�ئيل“، وتبقى �لقد�ص عا�صمة م�صرتكة  غور �الأردن باأيدي 

�جلديدة“، ويكون �ل�صكان �لعرب مو�طني “فل�صطني �جلديدة“. وت�صري �لوثيقة �إىل �أن م�رش 

�صتُوؤجر لـ“فل�صطني �جلديدة“ �أر��ٍص الإقامة مطار، وم�صانع، والأغر��ص �لتجارة و�لزر�عة 

بدون مناطق لل�صكن. كما �صيُ�صق طريق �رشيع بني �ل�صفة و�لقطاع، و�صي�صمح باإقامة خط 

لنقل �ملياه �ملحالة بني �ل�صفة و�لقطاع. ومع �لتوقيع على �التفاق ُتْوِدع حما�ص كل �صالحها، 

بت�صكيل  �جلديدة“  لـ“فل�صطني  ي�صمح  ولن  م�رش.  لدى  �ل�صخ�صي،  �ل�صالح  ذلك  يف  مبا 
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�قت�صادية،  ناحية  ومن  �ل�رشطة.  بحوزة  خفيفة  �أ�صلحة  �صيكون  �لوحيد  و�ل�صالح  جي�ص، 

بن�صبة  �الأوروبي  و�الحتاد   ،%20 بن�صبة  �جلديدة“  “فل�صطني  �ملتحدة  �لواليات  �صتدعم 

10%، ودول �خلليج بن�صبة 70%، وتر�صد ميز�نية قدرها 30 مليار دوالر على مد�ر خم�ص 
37

�صنو�ت مل�صاريع قومية لـ“فل�صطني �جلديدة“.

االأربعاء، 2019/5/8

جيمي  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإن�صانية  لل�صوؤون  �ملتحدة  �الأمم  من�صق  دعا  	•
ماكغولدريك �إىل توفري 20 مليون دوالر ب�صكل عاجل لتمويل خطة للطو�رئ يف غزة، ودعم 

�ملن�صاآت �لطبية، و�إنقاذ 1,700 �صخ�ص �أ�صيبو� بجروح خطرية يف مظاهر�ت م�صرية �لعودة 

�آالف دوالر،   4 �إن متو�صط ديون �الأ�رشة يف غزة يبلغ  �مل�صوؤول �الأممي  �الأ�صبوعية. وقال 

400 دوالر، و�إن �لو�صع يزد�د �صوء�ً ب�صبب �الرتفاع �ملزمن  بينما متو�صط �لرو�تب يبلغ 

ملعدالت �لبطالة. و�أ�صار ماكغولدريك �إىل �أن ند�ء �الأمم �ملتحدة �الإن�صاين ل�صنة 2019 �لبالغ 

38
350 مليون دوالر مل يّول �صوى 14% منه فقط.

كتب �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف تغريدة على تويرت:  	•
“ال زلُت �أ�صمع عن تقارير مغلوطة“، ليكرر تغريدة قدية له، تفيد حرفياً بالتايل: “�أ�صمع 
عن تقارير تتحدث عن �أن خطتنا تت�صمن �إعطاء جزء من �صيناء )�مل�رشية( لغزة. هذ� لي�ص 

�صحيحاً. رجاًء، ال ت�صدقو� كل ما تقروؤون. من �ملفاجئ و�ملحزن روؤية كيف �أن �لنا�ص �لذين 

39
ال يعرفون ما تت�صمنه �خلطة، تن�رش تقارير مغلوطة“.

�إد�رة  بها  تقوم  �لتي  �البتز�ز  “�صيا�صة  �إن  ��صتية،  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
تر�مب �صو�ء باإغالق مكتب منظمة �لتحرير، �أو نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، وجتفيف 

ب�صفقة  و�لقبول  �ال�صت�صالم  على  جتبنا  لن  �لوطنية،  ولل�صلطة  لالأونرو�  �ملالية  �مل�صادر 

�لقرن“. و�أ�صاف ��صتية، “�إذ� مل حتتوِ �صفقة �لقرن على �لقد�ص وال �حلدود وحقوق �ل�صعب 

�لفل�صطيني �ل�رشعية، فلماذ� �صنقبل بها؟ ر�أينا �أفعاالً على �الأر�ص �أ�صو�أ من �لن�ص �ملكتوب 

40
ل�صفقة �لقرن“.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �إنه ما د�م �حل�صار يف قطاع غزة قائماً  	•
�أنه مل ولن يكون  �أو �ال�صتقر�ر. و�صدد �حلية على  فلن ينعم �الحتالل وال �ملنطقة بالهدوء 

وجود  �أن  �حلية  و�أكد  �صيء.  باأي  للمقاي�صة  �لبحث  طاولة  على  معرو�صاً  �ملقاومة  �صالح 

وفود للحركة يف �أي مكان بالعامل ال يعني �أن تكبّل �أيدينا يف �لرّد على جر�ئم �الحتالل، وقال: 
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“�الحتالل و�هم �إن ظنّ �أن وجود قياد�ت من حما�ص و�جلهاد يف م�رش �أو غريها �صيوؤثر على 
41

قر�ر �ملقاومة بالرّد على جر�ئمه“.

�نتهاكاً   2,457 �ملحتلة،  بال�صفة  حما�ص  حلركة  �الإعالمية  �لد�ئرة  عن  �صادر  تقرير  وّثق  	•
42 

لقو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة و�لقد�ص خالل �صهر ني�صان/ �أبريل 2019.

اخلمي�س، 2019/5/9

قال �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص لعملية �ل�صالم جاي�صون غرينبالت، يف �أول حديث �إىل مطبوعة  	•
عربية هي “�ملجلة“، وتن�رش “�ل�رشق �الأو�صط“ ملخ�صاً له بالتز�من، ب�صاأن رف�ص �ل�صلطة 

فهم  �ل�صعب  “من  غرينبالت:  قال  �صدورها،  قبل  خطته  ورف�صها  معه  �للقاء  �لفل�صطينية 

ملاذ� قد ترف�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية خطة مل ترها. ي�صتحق �لفل�صطينيون كر�مة، وفر�صة، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  “تت�رشف  �أن  �أمله  عن  غرينبالت  و�أعرب  �أف�صل“.  حياة  و�أ�صلوب 

مبهنية وتلقي نظرة جادة على �خلطة، وحتكم عليها وفقاً الأ�ص�ص مو�صوعية، و�أن تتناولها 

باأ�صلوب بنّاء“. و�صدد غرينبالت على �أنه يعتقد �أن “�لتاريخ �صوف ُي�صدر حكماً قا�صياً على 

�ل�صلطة �لفل�صطينية لرف�صها فر�صة يكن �أن تعطي للفل�صطينيني �صيئاً خمتلفاً متاماً، �صيئاً 

43
�إيجابياً للغاية، مقارنًة مبا لديهم �ليوم“.

قال وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، يف كلمة �ألقاها خالل جل�صة يف جمل�ص �الأمن  	•
�إىل  “�لطريق �لوحيد لتحقيق �ل�صالم �لعادل و�لد�ئم يف �ل�رشق �الأو�صط، ي�صتند  �إن  �لدويل، 

�ملعايري �لدولية وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة“. و�أ�صاف �ملالكي، 

�أنه “عندما تدّعي �لواليات �ملتحدة �أن �لقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، وتّدعي �أن ذلك ال يعد خرقاً 

للقانون �لدويل، فال يكن لنا �أن ننخرط يف خطتها لل�صالم“. وتابع قائالً: “ال نعرتف �أ�صالً 

يكن  وال  لنا،  بالن�صبة  ��صت�صالم  وثيقة  �صتطرحها  �لتي  �ل�صالم  وخطة  به...  �صتقوم  مبا 

44
قبولها“.

بدعوة من جمعية �لدفاع عن حقوق �ملهجرين، �صارك �الآالف من فل�صطينيي 1948، يف عدة  	•
�لعودة  م�صرية  مركزها  ويف  فل�صطني،  نكبة  منذ  �ملهجرة  �لفل�صطينية  �لقرى  �إىل  م�صري�ت 

�حلركات  قياد�ت  �مل�صرية  وتقدمت  �لالجئني.  بحقوق  مت�صكهم  معلنني  خبيزة،  قرية  �إىل 

45
و�الأحز�ب �ل�صيا�صية و�لقوى �لوطنية، و�لنو�ب �لعرب يف �لكني�صت، وجلنة �ملتابعة �لعليا.

�ل�صنو�ر زيارته مل�رش، و�لتي ر�فقه فيها  �ختتم رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى  	•
�للقاء�ت  �لعديد من  �ل�صيا�صي للحركة روحي م�صتهى. و�أجرى وفد حما�ص  �ملكتب  ع�صو 
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مقدمتها  ويف  �لعامة،  ر�ت  جهاز  وقيادة  كامل،  عبا�ص  �للو�ء  �مل�رشية  �ملخابر�ت  وزير  مع 

46
�ملباحثات �خلا�صة بوقف �لعدو�ن �ل�صهيوين على قطاع غزة.

طالب رئي�ص �جلمهورية �للبنانية مي�صال عون جمل�ص كنائ�ص �ل�رشق �الأو�صط بـ“م�صاعدة  	•
لبنان يف حّل م�صاألة �لنازحني �ل�صوريني، من خالل �إقناع �لدول �لغربية بقبول عودتهم يف 

�أ�رشع وقت ممكن �إىل بلدهم“، الفتاً �لنظر �إىل �أن “�إ�رش�ئيل �أعلنت �أن �لالجئني �لفل�صطينيني 

�إذ� بقو� عندنا مع  لبنان هناك ن�صف مليون الجئ فل�صطيني،  �الآن. يف  �صيبقون حيث هم 

�ألف نازح �صوري، ال يعود للبنان من وجود، الأن �لديوغر�فيا �خلا�صة به  مليون و600 

47
تتغري بالكامل“.

�ن�صحبت ثالث �رشكات عاملية عاملة بقطاع �لقطار�ت من مناق�صة خا�صة بنظام �لقطار�ت  	•
حملية  لوكاالت  ووفقاً  وبالقد�ص.  ببع�صها  �مل�صتعمر�ت  تربط  �لتي  �خلفيفة  �الإ�رش�ئيلية 

 Macquarie Group وماكو�ري  �لكندية،   Bombardier بومباردييه  �رشكة  فاإن  وعاملية، 

�صغط  بعد  �لقطار�ت،  مناق�صة  من  �ن�صحبت  �الأملانية   Siemens و�صيمنز  �الأ�صرت�لية، 

48
م�صتمر من منظمات حقوقية وحركات �ملقاطعة.

قال نز�ر عيا�ص، نقيب �ل�صيادين، لالأنا�صول: “�إن �الحتالل �أبلغنا باإعادة فتح �لبحر �أمام  	•
غزة  ميناء  من  بحرياً  ميالً   12 لـ  وتزيد  غزة،  �صمايل  من  �أميال   6 م�صاحة  على  �ل�صيادين 

49
وحتى رفح جنوباً“.

اجلمعة، 2019/5/10

�آالف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  قمع  جر�ء  �آخرون   30 و�أ�صيب  فل�صطيني  ��صت�صهد  	•
على  �حل�صار  وك�رش  �لكبى  �لعودة  م�صري�ت  فعاليات  يف  �صاركو�  �لذين  �لفل�صطينيني 

�حلدود �ل�رشقية لقطاع غزة، يف �جلمعة �لـ 59 للم�صري�ت. و�أفادت ح�صيلة ر�صمية ن�رشتها 

قبل  �لعودة  �نطالق م�صري�ت  ��صت�صهدو� منذ  فل�صطينيني   304 باأن  �ل�صحة يف غزة  وز�رة 

13 �صهر�ً. وذكرت �لوز�رة، يف بيان لها، �أن من بني �إجمايل �ل�صهد�ء 59 طفالً و10 �صيد�ت، 
50

م�صرية �إىل �إ�صابة �أكرث من 17 �ألف �آخرين بجروح.

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية �إن زمن فر�ص �الحتالل للمعادالت  	•
وزمن �ل�صعف �نتهى. وتابع قائالً: “نقول لالحتالل �إن ما ر�أيته هي �صورة م�صغرة من 

“�صعبنا ومقاومته  �أن  �لق�صام لو زدمت لزدنا“. و�أكد �حلية  حرب م�صغرة، وكما قال قائد 

و�أن  م�صتمرة،  �لعودة  م�صري�ت  �أن  على  م�صدد�ً  و�صالحها،  باأيديها  حقوقنا  تنتزع 
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لها  حاميًة  و�صتكون  �مل�صري�ت،  هذه  درع  �صتبقى  �لق�صام  كتائب  ر�أ�صها  وعلى  �ملقاومة 

51
وللمتظاهرين“.

يف خطوة غري م�صبوقة، �أطلقت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية ُكتيباً  	•
�حلا�صمة  �لقر�ر�ت  و�أهم  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صرية  يتناول  رئي�صنا“  “قدوتنا  بعنو�ن 

و�حل�صا�صة يف تاريخ �ل�صعب �لفل�صطيني تخليد�ً ومتجيد�ً له، �صمن مبادرة “الأجل فل�صطني 

52
نتعلم“؛ �أثارت موجة عارمة من �النتقاد�ت و�ل�صخرية يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية.

قال �ملطر�ن عطا �هلل حنا، رئي�ص �أ�صاقفة �صب�صطية للروم �الأرثوذك�ص، باأن �صيا�صة �البتز�ز  	•
�لتي يتعر�ص لها �لفل�صطينيون كي يقبلو� مبا ي�صمى “�صفقة �لقرن“ �مل�صوؤومة لن جتبهم 

على �ال�صت�صالم و�لقبول بها. و�أو�صح حنّا، خالل ��صتقبال �صحفيني، �أن “�صفقة �لقرن“ 

ب�صكل  �لقد�ص  مدينة  و�رشقة  كلي،  ب�صكل  �لفل�صطينية  �لق�صية  لت�صفية  باالأ�صا�ص  تهدف 

53
كامل.

ومية  �ملية  خميم  يف  و�لتح�صينات  و�لد�صم  �حلو�جز  �إز�لة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  با�رشت  	•
لالجئني �لفل�صطينيني يف جنوب لبنان. و�صدر عن قيادة �جلي�ص �للبناين - مديرية �لتوجيه 

بياناً �أ�صارت فيه �إىل �أن تلك �خلطوة جاءت بتن�صيق كامل معها، موؤكدة على حر�صها �لد�ئم 

54
على تاأمني �ال�صتقر�ر على جميع �الأر��صي �للبنانية.

�لقيادة  �أع�صاء  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �تهم  	•
�لفل�صطينية بال�صعي لو�أد خطة �ل�صالم �الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية �لتي يرعاها تر�مب، حتى 

على  �لفل�صطينيني  �مل�صوؤولني  رويرتز،  مع  مقابلة  يف  غرينبالت،  وحّث  عنها.  �لك�صف  قبل 

55
�النتظار حتى يرو� تفا�صيل �خلطة، قائالً �إن من �خلطاأ �إعالن “وفاتها فور و�صولها“.

ال�صبت، 2019/5/11

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص �إنه لن يقبل بـ“�صفقة �لع�رش“، �لتي جتاوزت  	•
كل �ل�رشعيات �لدولية، و�لتي �صتطرحها �الإد�رة �الأمريكية قريباً، وقال: “�إنه مل تعد هناك 

بالقد�ص  �العرت�ف  خالل  من  للجميع،  مك�صوفة  �أ�صبحت  بنودها  فاأغلب  لتطرح  �صفقة 

�إليها، وحماولة �لق�صاء على وكالة �الأونرو�،  عا�صمة الإ�رش�ئيل، ونقل �ل�صفارة �الأمريكية 

56
و�إلغاء ق�صية �لالجئني، وغريها من �لقر�ر�ت �ملنحازة لالحتالل ب�صكل �أعمى“.

قال �ملتحدث با�صم حركة حما�ص عبد �للطيف �لقانوع، �إن رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة،  	•
�ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملن�صّق  من   ،2019/5/9 �خلمي�ص  يوم  �ت�صاالً  تلقى  هنية،  �إ�صماعيل 
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�صري  على  �الأخري  هذ�  فيه  �أكد  مالدينوف،  نيكوالي  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية 

يوم  غزة،  ز�ر  �لذي  �مل�رشية  �ملخابر�ت  وفد  �أن  �إىل  �لقانوع  و�أ�صار  متت.  �لتي  �لتفاهمات 

57
�خلمي�ص، �أبلغ حما�ص ب�صري تفاهمات �لتهدئة و�لتز�م “�إ�رش�ئيل“ بتنفيذها.

االأحد، 2019/5/12

�إغالق د�م ثمانية  �الإ�رش�ئيلي فتح معابر قطاع غزة جمدد�ً، بعد  �أعادت �صلطات �الحتالل  	•
58

�أيام ب�صبب �لت�صعيد �لع�صكري و�الأعياد �ليهودية.

�الأمني  �ل�صياج  على  �ملك�صوفة  �ملنطقة  يف  خر�صاين  جد�ر  �إقامة  يف  “�إ�رش�ئيل“  �رشعت  	•
ع�صكرية  �صيارة  ��صتهد�ف  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  جناح  بعد  غزة،  قطاع  �صمال 

�إعالم  و�صائل  وبح�صب  موّجه.  كورنيت  �صاروخ  با�صتخد�م  مبا�رش  ب�صكل  �إ�رش�ئيلية 

�صيكل مليون   100 نحو  كلفته  تبلغ  ذكية،  بتقنيات  �ملدمج  �خلر�صاين  �جلد�ر  فاإن   عبية 

)نحو 27.8 مليون دوالر(، و�صيتم بناوؤه على طول م�صار�ت �ل�صكة �حلديد، بهدف حماية 

لف�صائل  ��صتهد�ف  �أي  من  غزة،  قطاع  جهة  من  �ملك�صوفة  �ملنطقة  يف  ي�صري  �لذي  �لقطار، 

59
�ملقاومة يف �أي جولة ت�صعيد مقبلة.

�لتي  �خل�صائر  معطيات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رش�ئب  ل�صلطة  �لتابع  �لتعوي�صات  �صندوق  ن�رش  	•
وقام  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  �صو�ريخ  من  �الأخري  �لت�صعيد  خالل  �ملحتلة  باملدن  حلقت 

مدينتي  باأن  �ل�رش�ئب  �صلطة  تقرير  و�أفاد  و�إح�صائيون.  مهند�صون  �خل�صائر  بتقدير 

 �أ�صدود وع�صقالن، كانتا �الأكرث ت�رشر�ً، �إذ �صهدت �أ�صدود ت�رشر 166 مبنى ب�صكل مبا�رش،

و90 حالة تلف للمركبات، �أما ع�صقالن ف�صجلت 182 حالة �رشر مبا�رش يف �ملباين، و50 حالة 

�رشر يف �ملركبات. ووفقاً لل�صندوق، فقد مّت خالل �الأيام �ملا�صية رفع 754 طلباً للتعوي�ص 

عن �الأ�رش�ر �ملبا�رشة �لتي �أعقبت �صقوط �ل�صو�ريخ، معظمها من �أ�صدود وع�صقالن، كما 

60
مّت فح�ص 95% من �الأ�رش�ر.

�تهمت حمكمة �الحتالل �ملركزية يف �لقد�ص ثالثة فل�صطينيني من �صكان مدينة �لقد�ص �ملحتلة  	•
وتنفيذ  �إ�رش�ئيلية،  ل�صخ�صيات  �غتيال  عمليات  لتنفيذ  بالتخطيط  حما�ص  حلركة  ينتمون 

61
عملية �إطالق نار كبرية يف تل �أبيب.

قالت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إن حقوقها �ملالية من �ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني،  	•
�لقدية  �ل�صيا�صة،  هذه  �إد�نة  على  لها،  بيان  يف  �جلبهة،  و�أكدت  �صهر�ً.   18 منذ  م�صادرة 

�جلديدة، و�عتبتها جتاوز�ً وم�صادرة ل�صالحيات �ملجل�ص �لوطني، �لذي �أقر هذه �حلقوق 
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�ملوؤ�ص�صة  �لفردي على قر�ر  للقر�ر  �إطاره، و�أنها تعك�ص تغوالً  �ملن�صوية يف  �لقوى  ملختلف 

�لد�فع  ز�ل  ال  ومو�قفها  للجبهة  �البتز�ز  وهم  �أن  “يبدو  �جلبهة:  و�أ�صافت  ومكوناتها. 

تخ�صع  ال  ومو�قفها  �جلبهة  �أن  جتربته  و�قع  ومن  يقيناً  يدرك  �أنه  رغم  �لقر�ر،  ل�صاحب 

62
للم�صاومة و�البتز�ز“.

الإقامة  �ملحدد  �ملكان  على  �لعثور  عن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن  	•
�لرئي�ص  ��صم  حتمل  �ملحتلة،  �ل�صورية  �جلوالن  ه�صبة  �أر�ص  يف  جديدة  يهودية  م�صتعمرة 

�إىل تر�مب،  “ردّ �جلميل“  �الأمريكي دونالد تر�مب. وعدّ نتنياهو هذه �مل�صتعمرة �صيئاً من 

�الأمريكية  �ل�صفارة  لـ“�إ�رش�ئيل“، ونقل  بالقد�ص عا�صمة  على قر�ره بخ�صو�ص �العرت�ف 

63
�إليها من تل �أبيب، و�العرت�ف بال�صيادة �الإ�رش�ئيلية على ه�صبة �جلوالن.

�نتهت  �لذي  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �أن  �لعبية   13 قناة  ك�صفت  	•
واليته موؤخر�ً، حذّر �لبيت �الأبي�ص من تفجر �الأو�صاع يف �ل�صفة �لغربية قبيل �أو بعد ن�رش 

�آيزنكوت  حتذير�ت  فاإن  �لقناة،  وبح�صب  �لقرن“.  “�صفقة  �مل�صماة  للت�صوية  تر�مب  خطة 

جاءت خالل جل�صة مغلقة عقدت �الأ�صبوع �ملا�صي يف �لبيت �الأبي�ص مب�صاركة �صخ�صيات 

64
�إ�رش�ئيلية و�أمريكية.

لت�صفية  �الأمريكية  �ل�صالم“  “خطة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  “�الأخبار“  �رشكة  ن�رشته  تقرير  �أفاد  	•
�لق�صية �لفل�صطينية، و�لتي يطلق عليها “�صفقة �لقرن“، تت�صمن �إحالل �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية 

65
على جميع �مل�صتعمر�ت �ملقامة على �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

�صادقت حمكمة �الحتالل �ملركزية يف مدينة �للد على �صفقة �دعاء بني نيابة �الحتالل �لعامة،  	•
وفتى قا�رش يهودي م�صتبه به بامل�صاركة يف �لعملية �الإرهابية، �لتي �أ�صفرت عن ��صت�صهاد 

ثالثة مو�طنني من عائلة دو�ب�صة حرقاً، يف قرية دوما جنوب �رشق مدينة نابل�ص. وتق�صي 

�صفقة �الدعاء باأن يعرتف �لفتى بالتاآمر على �رتكاب جرية، لكن مّت �صطب �تهامه باأن له 

عالقة مبا�رشة بالتخطيط للعملية �الإرهابية و�إحر�ق منزل عائلة دو�ب�صة، وذلك بادعاء �أنه 

66
مل ي�صل �إىل منزل �لعائلة و�أنه “توجد �صعوبة يف �إثبات �لنية“.

�صيئاً  هناك  �إن  غرينبالت،  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال  	•
“�صفقة  با�صم  �ملعروفة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  لت�صوية  �الأمريكية  �خلطة  يف  و��صحاً  و�حد�ً 

و�أ�صاف  �إ�رش�ئيل“.  �أمن  على  ت�صاوم  لن  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  “�إد�رة  �أن  هو  �لقرن“، 

�ل�صفقة �إن  �الأمريكية،   Fox News نيوز  فوك�ص  �صبكة  مع  لقاء  خالل   غرينبالت 
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�صتتطّرق لكافة “ق�صايا �حلّل �لد�ئم“، و�أنه “لي�ص �صحيحاً �أن �خلّطة �قت�صادية. �إنها خّطة 

67
�صيا�صية و�قت�صادية، تتطّرق لكافة ق�صايا �حلّل �لد�ئم“.

االإثنني، 2019/5/13

قال �ملن�صّق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط نيكوالي مالدينوف،  	•
�ملا�صي  �الأ�صبوع  “نهاية  غزة:  قطاع  جنوب  خانيون�ص،  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل 

�إنقاذ  علينا  كان  ما  �إذ�  لكن  ه�ص،  و�لو�صع  متوترين  كنا  ر�بعة.  حلرب  يكون  ما  �أقرب  كنا 

�لهدوء“.  على  و�حلفاظ  �لتفاهمات  بتثبيت  نبد�أ  �أن  فعلينا  و�الأمل  و�لدمار  �حلرب  من  غزة 

و�أ�صاف قائالً: “�أمتنى �أن يكون �جلميع فهم �أن �أي مو�جهة مقبلة يكن �أن تكون و�صيكة 

وقد تكون قا�صية. ال يوجد �أي طرف يريد �حلرب؛ الأنها �صتجلب �لدمار على �الإ�رش�ئيليني 

68
و�لفل�صطينيني“.

)نحو  �صيكل  مليوين  �صتدفع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �لعبية  معاريف  �صحيفة  ذكرت  	•
 2002 �صنة  يف  فل�صطيني  �صاب  يد  على  قتل  �إ�رش�ئيلي  م�صتوطن  لعائلة  دوالر(  �ألف   561

�إ�رش�ف  �لعملية عمل حتت  �أن منفذ  د�خل منطقة عطاروت �ل�صناعية. وزعمت �ل�صحيفة، 

�أن  �إىل  و�أ�صارت  �لبغوثي.  مرو�ن  �الأ�صري  فتح  يف  للقيادي  �مل�صاعدين  كبار  �أحد  وتوجيه 

عائلة �مل�صتوطن رفعت يف �صنة 2008 دعوى �صّد �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لبغوثي، مطالبًة 

من  عدة  �صنو�ت  وبعد  دوالر(،  مليون   36.5 )نحو  �صيكل  مليون   130 �إىل  ي�صل  بتعوي�ص 

69
�ملفاو�صات قررت �ل�صلطة دفع �ملبلغ.

�ن�صمام حزب  �إنه لن يو�فق على  �أفيجدور ليبمان  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  قال وزير  	•
“�إ�رش�ئيل بيتنا“ حلكومة برئا�صة بنيامني نتنياهو �جلديدة قبل �صمان حتقيق مطالبه، ويف 
مقدمتها �حرت�م قر�ر�ته وخ�صو�صاً تلك �ملتعلقة بغزة، و�لتي ي�صرتط فيها “�نتهاج �صيا�صة 

70
ح�صم يف غزة“، و�إنه لن يكون �رشيكاً الأي ت�صوية هناك.

غالف  م�صتعمر�ت  يف  يعملون  �إ�رش�ئيلية  م�صانع  �أ�صحاب  �أن   ،12 �لعبية  �لقناة  ذكرت  	•
غزة �أ�صبحو� على و�صك �النهيار و�الإفال�ص. ونقلت �لقناة عن �أ�صحاب �مل�صانع قولهم �إن 

��صتمر�ر جوالت �لقتال و�إطالق مئات �ل�صو�ريخ من غزة باجتاه تلك �مل�صتعمر�ت �صيدفعهم 

71
نحو �النهيار و�الإفال�ص �إىل جانب ��صتمر�ر حر�ئق �لبالونات و�ال�صطر�بات على �حلدود.

ن�رش موقع باز�م Bazam �لعبي �أن تكلفة يوم قتال و�حد من �أيام جولة �لت�صعيد �الأخرية  	•
25.25 مليون دوالر(.  90 مليون �صيكل )نحو  �أكرث من  �الإ�رش�ئيلي  مع غزة كلف �جلي�ص 
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ووفقاً للمتحدث با�صم �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي فقد هاجم �صالح �جلو 350 هدفاً يف غزة، حيث 

�أكرث  �ملختلفة  باأنو�عها   F-15 �أو  �أف–15  ملقاتالت  �لو�حدة  �لطري�ن  �صاعة  تكلفة  تبلغ 

�أكرث من �لو�حدة  F-16 لل�صاعة  �أو  �ألف دوالر، يف حني تبلغ تكلفة طري�ن �أف–16   22  من 

من �أكرث  �إىل  �ملاأهولة  غري  للطائر�ت  �لو�حدة  �لطري�ن  �صاعة  تكلفة  وت�صل  دوالر،  �آالف   9 

�لتي �صاركت يف هذه �جلولة و�لتي  �ملروحيات  �إىل  �إ�صافة  �لو�حدة،  لل�صاعة  �آالف دوالر   5

تتميز بتكلفتها �لعالية. �أما فيما يتعلق بال�صو�ريخ و�لذخرية �لتي �أطلقتها �لطائر�ت مبختلف 

من �أكرث  �إطالق  ومّت  دوالر.  �ألف   20 من  �أكرث  �إىل  �لو�حد  �ل�صاروخ  تكلفة  في�صل   �أنو�عها 

�لقبة  و�أطلقت  �الأخرية،  �جلولة  خالل  �مل�صتعمر�ت  جتاه  غزة  قطاع  من  �صاروخ   800

�حلديدية عدد�ً �أكب من �ل�صو�ريخ �العرت��صية، حيث ت�صل تكلفة �صاروخ �لقبة �حلديدية 

72
�لو�حد �إىل �أكرث من 100 �ألف دوالر.

عدد  �إن  فل�صطني،  لنكبة   71 �لـ  �لذكرى  ع�صية  تقرير  يف  لالإح�صاء،  �ملركزي  �جلهاز  قال  	•

نحو بلغ  فل�صطني(  وخارج  )د�خل   1948 �صنة  �لنكبة  منذ  و�لعرب  �لفل�صطينيني   �ل�صهد�ء 

100 �ألف �صهيد، فيما �صجلت منذ �صنة 1967 مليون حالة �عتقال. و�أ�صار �إىل �أن عدد �الأ�رشى 

يف �صجون �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بلغ نحو 5,700 �أ�صري، منهم 250 طفالً، و47 �مر�أة، �أما عدد 

حاالت �العتقال فبلغت خالل �صنة 2018 نحو 6,500 حالة، من بينهم 1,063 طفالً، و140 

73
�مر�أة.

 2019 60 مليون دوالر بحلول �صهر حزير�ن/ يونيو  �إن عدم توفري  �الأونرو�  قالت وكالة  	•

�صيجعل مقدرتها على تقدمي �لغذ�ء لنحو مليون الجئ يف قطاع غزة عر�صة لتحديات كبرية. 

و�أ�صافت �لوكالة، يف بيان لها، �أن ذلك ي�صمل نحو 620 �ألف �صخ�ص يعانون من فقر مدقع 

)وهي حالة من حاالت �لفقر �لتي ال ي�صتطيع �الإن�صان معها �حل�صول على �حلّد �الأدنى من 

�حلر�رية  �ل�صعر�ت  من  �الأدنى  �حلّد  على  للح�صول  �لالزمة  �الأ�صا�صية  �لغذ�ئية  �حلاجات 

مطلق  فقر  من  يعانون  �صخ�ص  �ألف   390 ونحو  �العتيادية(،  ن�صاطاته  يز�ول  حياً  لبقائه 

�الأدنى  �حلّد  على  �حل�صول  معها  �الإن�صان  ي�صتطيع  ال  �لتي  �لفقر  حاالت  من  حالة  )وهي 

 من �حلاجات �الأ�صا�صية �لغذ�ئية وغري �لغذ�ئية معاً(. وقالت �لوكالة يف بيانها: “من �أقل من

�لعام  �الأونرو� يف غزة يف  �ملعونة �الجتماعية من  �ألف الجئ من فل�صطني كانو� يتلقون   80

يكنهم  وال  طارئة  غذ�ئية  معونة  �إىل  بحاجة  �صخ�ص  مليون  من  �أكرث  �ليوم  هنالك   ،2000
74

بدونها �أن يعي�صو� يومهم ذلك“.
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قالت وز�رة �خلارجية �لبولندية، يف بيان على موقعها �الإلكرتوين، �إن و�ر�صو “قررت �إلغاء  	•

زيارة م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني، بعد �أن �أجرى �جلانب �الإ�رش�ئيلي تغيري�ت يف �للحظة �الأخرية 

باإعادة  متعلقة  م�صائل  على  �أ�صا�ص  ب�صكل  �ملحادثات  تركز  �أن  مقرتحاً  �لوفد،  تركيبة  يف 

75
ممتلكات“، يهودية �صودرت خالل �ملحرقة �لنازية.

الثالثاء، 2019/5/14

قالت جهات ��صتخبارية �إ�رش�ئيلية، �إنها تعتقد �أن �لتن�صيق �الأمني مع �أجهزة �الأمن �لتابعة  	•

�ملتدهور  �القت�صادي  �لو�صع  ب�صبب  �صهور  ثالثة  خالل  يت�رشر  قد  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�إىل  هاآرت�ص،  �صحيفة  بح�صب  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �الأجهزة  تقدير�ت  وت�صري  لل�صلطة. 

�لتعاون  على  مكافاأته  “عدم  ب�صبب  حمبط  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئي�ص  �أن 

حتققان  �إ�رش�ئيل  حتاربان  �للتان  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  حركتي  �أن  حني  يف  �الأمني، 

�إجناز�ت جدّية القت�صاد قطاع غزة“. وجاء يف �لتقرير، �أي�صاً، �أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي وقف، 

موؤخر�ً، على حماولة حلما�ص ال�صتغالل و�صع �ل�صلطة �لفل�صطينية لت�صكيل خاليا تابعة لها 

يف �ل�صفة. وبح�صب معطيات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ففي �صنة 2018 �أحبط �جلي�ص و�ل�صاباك 

76
820 “خلية �إرهابية“ يف �ل�صفة، ن�صفها لها عالقة بحركة حما�ص.

�لفل�صطيني  �جلانبنْي  بني  عقد  �جتماع  عن  �لنقاب  )مكان(  �الإ�رش�ئيلية  �لبث  هيئة  ك�صفت  	•

و�الإ�رش�ئيلي، خالل �الأ�صبوع �حلايل، للبحث يف مو�صوع عائد�ت �ل�رش�ئب �لفل�صطينية �لتي 

�حتجاجاً  ��صتالمها  �الأخرية  ترف�ص  و�لتي  )�ملقا�صة(،  �ل�صلطة  ل�صالح  �إ�رش�ئيلي  جتبيها 

على قيام تل �أبيب بخ�صم قيمة خم�ص�صات �ل�صهد�ء و�الأ�رشى. وقالت �الإذ�عة �إنه �صارك يف 

�الجتماع كل من وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي، مو�صيه كحلون، ورئي�ص �لهيئة �لعامة لل�صوؤون 

77
�ملدنية �لفل�صطينية، ح�صني �ل�صيخ.

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، �إن “هناك �زدهار�ً جديد�ً ونه�صة جديدة  	•

و�أ�صاف  ي�صمها.  مل  و�الإ�صالمية“،  �لعربية  �لدول  من  و�لكثري  �إ�رش�ئيل  بني  للعالقات 

78
نتنياهو: “نحن موحدون يف �لرغبة ل�صد �لعدو�ن �الإير�ين“.

�لنريب  خميم  يف  �آخرون   14 وجرح  �الأطفال،  من  غالبيتهم  فل�صطينيني،   8 ��صت�صهد  	•

�صو�ريخ من  بعدد  �ملخيم  �لن�رشة  جبهة  ��صتهدفت  �أن  بعد  �صورية،  �صمال  حلب   يف 

79
.Grad غر�د
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19,346 منزالً جديد�ً  بت�صييد  “�إ�رش�ئيل“ قامت  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  �أفادت حركة  	•
 2009 �صنة  �حلكومة  رئا�صة  نتنياهو  بنيامني  ت�صلم  منذ  �لغربية،  �ل�صفة  يف  للم�صتوطنني 

80
وحتى نهاية 2018.

قال رئي�ص �للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، حممد �لعمادي، �إن �لت�صعيد �لع�صكري �الأخري  	•
موجة  يف  بالكامل  �ملنطقة  ُيدخل  �أن  كاد  بالقطاع،  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  “�إ�رش�ئيل“  بني 

بالت�صعيد،  ترغبان  “ال  و“�إ�رش�ئيل“  حما�ص  �أن  �لعمادي  و�أكد  نتائجه.  تعرف  ال  ت�صعيد 

ومن  �حلدود“.  على  يحدده(  )مل  ع�صكري  تنظيم  ب�صبب  م�صكلة  كانت  �الأخرية  و�جلولة 

�ملنحة  قيمة  “�إن  وقال  �الأخرية،  �لقطرية  �ملنحة  تفا�صيل  �إىل  �لعمادي  تطرق  �أخرى،  جهة 

لل�صلطة  دوالر  مليون   300 تخ�صي�ص  مّت  غزة،  وقطاع  �لغربية  لل�صفة  دوالر  مليون   480

قرو�ص  �صكل  على  دوالر  مليون  و250  مالية،  منحة  دوالر  مليون   50 منها  �لفل�صطينية، 

مليون   180 تخ�صي�ص  “مّت  �أنه  و�أ�صاف  �لفل�صطينية“.  �حلكومة  ميز�نية  لدعم  مبا�رشة 

دوالر لتقدمي �لدعم �الإغاثي و�الإن�صاين �لعاجل ودعم بر�مج �الأمم �ملتحدة، ودعم وتطوير 

81
قطاع �لكهرباء بتزويد حمطة �لكهرباء بالوقود حتى نهاية �لعام �حلايل“.

ت�صارعت وترية �صلب “�إ�رش�ئيل“ �أر��صي �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية، منذ تويل �لرئي�ص  	•
�الأمريكي دونالد تر�مب من�صبه، مطلع �صنة 2017؛ ل�صالح م�صتعمر�ت يهودية، ب�صكل غري 

م�صبوق؛ ح�صب تقرير ن�رشته وكالة �الأ�صو�صيتد بر�ص �الأمريكية. و�أفاد �لتقرير، ��صتناد�ً 

�إىل بيانات �إ�رش�ئيلية ر�صمية، �أن ��صتثمار�ت تل �أبيب يف جمال �لطرق و�ملد�ر�ص و�ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية يف �ل�صفة �لغربية �رتفعت بن�صبة 39%. و�أ�صار �أن �لبيانات �ل�صادرة عن وز�رة 

333 مليون دوالر  �إىل �رتفاع �ال�صتثمار�ت يف �مل�صتعمر�ت غري �لقانونية من  �ملالية، ت�صري 

82
�صنة 2016، �إىل 459 مليون دوالر �صنة 2017.

االأربعاء، 2019/5/15

قال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو �إن �لتفاو�ص �الئتاليف �أ�صبح �صبه م�صتحيل،  	•
الأن جميع �لكتل تقريباً تطرح متطلبات تعجيزية تعار�ص بع�صها �لبع�ص. وحّذر من �أنه قد 

83
ال ي�صتطيع ت�صكيل �حلكومة �ملقبلة �إذ� مل تنزل هذه �الأحز�ب عن �ل�صجرة.

�صلّم وزير �خلارجية و�ملغرتبني �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي، م�صجل حمكمة �لعدل �لدولية  	•
International Court of Justice يف الهاي �لهولندية، الئحة �لدعوى �لق�صائية �لتي �أعدتها 

84
دولة فل�صطني �صدّ �لواليات �ملتحدة �الأمريكية لنقلها �صفارتها �إىل مدينة �لقد�ص.
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مقاومة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على   ،71 �لـ  �لنكبة  ذكرى  يف  حما�ص،  حركة  �صددت  	•
�الحتالل بكل �لو�صائل، ويف مقدمتها �ملقاومة �مل�صلحة، �لتي ُتعّد خيار�ً ��صرت�تيجياً حلماية 

�أحمر، و�أنه  �ملقاومة خّط  �أن �صالح  �لفل�صطيني و��صرتد�د حقوقه. و�أكدت �حلركة  �ل�صعب 

�صمن  تندرج  �ملقاومة  �إد�رة  عملية  و�أن  تطويره،  على  �لعمل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  من 

عملية �إد�رة �ل�رش�ع مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مبا ي�صمن ك�رش معادالته وحماية م�صالح 

85
�صعبنا و�لدفاع عنه و��صرتد�د حقوقه �مل�صلوبة.

�لعر�ق،  “�ئتالف �لوطنية“ يف  �لقيادي يف حركة حما�ص، �صالح �لبدويل، على رئي�ص  ردّ  	•
�إياد عالوي نافياً �دعاء�ته، بالقول “نحن ال نوّجه �صالحنا �إىل �صدرنا يا عالوي“. وكان �إياد 

عالوي قد �دَّعى �إن �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية زوّدت �لواليات �ملتحدة ب�صور من�صات �إطالق 

�صو�ريخ بالي�صتية موجودة يف غزة و�صورية ومدينة �لب�رشة جنوب �لعر�ق، وموّجهة �إىل 

86
دول �خلليج و“�إ�رش�ئيل“.

على  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جي�ص  �عتد�ء  جر�ء  خمتلفة،  بجر�ح  فل�صطينياً   65 �أُ�صيب  	•
87

�مل�صاركني يف مليونية �لعودة وك�رش �حل�صار، �رشقي قطاع غزة.

قال وزير �لدولة �الإمار�تي لل�صوؤون �خلارجية �أنور قرقا�ص، يف لقاء مع �صحفيني يف دبي،  	•
فل�صطينية  دولة  ترى  �أن  تريد  بالده  �إن  م�صيفاً  �إيجابي،  �صيء  “�إ�رش�ئيل“  مع  �حلو�ر  �إن 

“�حلو�ر مع �إ�رش�ئيل  �إن  “�لقد�ص �ل�رشقية“. و��صتدرك قرقا�ص بالقول  م�صتقلة عا�صمتها 

�ل�صالم“  “عملية  يف  �الأمريكية  للم�صاركة  �لدعم  مبدياً  �صيا�صياً“،  معهم  نتفق  �أننا  يعني  ال 

88
�لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية.

�أغلقت �لنيابة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، ملف �لتحقيق يف ��صت�صهاد �إبر�هيم �أبو ثريا، وهو مقعد  	•
قتل بر�صا�ص قو�ت �الحتالل، يف �أثناء م�صاركته بفعاليات م�صري�ت �لعودة قرب حدود قطاع 

غزة يف كانون �الأول/ دي�صمب 2017، دون �تخاذ �أي �إجر�ء�ت ق�صائية �صّد �أي من �جلنود 

�جلي�ص  يف  �جلنائي“  �لتحقيق  “وحدة  ي�صمى  ما  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  ونقلت  و�ل�صباط. 

�لفيديو للحادث، مل  “��صتجو�ب �جلنود ومر�جعة �رش�ئط  �الإ�رش�ئيلي، �دعاءها باأنه وبعد 

89
يتم �إيجاد �أي دليل على �أن �أبو ثريا قتل بنري�ن مبا�رشة من �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي“.

 Shomron Regional �الإقليمي  Yossi Dagan، رئي�ص جمل�ص �صمرون  قال يو�صي دغان  	•
مدينة  يف  �أقيم  م�صرتك  جماعي  �إفطار  خالل  �ألقاها  كلمة  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف   Council

�خلليل بح�صور �صخ�صيات معروفة من �مل�صتوطنني: “يحمل كل منا �أفكار�ً خمتلفة، ولكني 

�أدرك �أنه �صتخرج من هنا ب�صائر طيبة لليهود وللعرب على حّد �صو�ء. �إذ� بذلنا جهد�ً كبري�ً 
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فاإننا �صنتمكن من خلق م�صار �آخر للتفاهم و�الحرت�م �ملتبادل“. و�أ�صاف قائالً: “بعد مرور 

�صنو�ت طويلة على �تفاقات �أو�صلو، وبعد �ملعاناة �لتي يتعر�ص لها �جلميع، بودنا �خلروج 

�قت�صادي و�إن�صاين ومناطق �صناعية م�صرتكة و��صتثمار�ت  مببادرة تنطوي على تعاون 

�قت�صادية، �لتي من �صاأنها �أن تكون بد�ية جيدة“، م�صدد�ً على �أنه “�صنخلق هنا بديالً مل�صلك 

90
�الإرهاب و�لف�صاد �لذي يعمّ �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل“.

71 عاماً على ذكرى نكبة فل�صطني،  قالت منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي(، مبنا�صبة مرور  	•
جبو� على �لفر�ر من ديارهم يف 1948 

ُ
�إن عدم �حرت�م “�إ�رش�ئيل“ حلّق �لفل�صطينيني �لذين �أ

91
بالعودة �إليها ُيعّد �نتهاكاً �صارخاً للقانون �لدويل.

وقّع 670 �صخ�صيةً وفرد�ً على مذكرة موجهة �إىل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص،  	•
�ل�صعب  وهيئات  و�أطر  �لوطني،  �لعمل  وقادة  �لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  و�أع�صاء 

�أهد�فها“.  و�إحباط  ملنعها  يجب  ما  نفعل  مل  �إذ�  قادمة  “�لكارثة  عنو�ن  حتت  �لفل�صطيني، 

وجاءت هذه �ملذكرة بناء على تو�صية لقاء وطني نظمه مركز م�صار�ت، وح�رشته ع�رش�ت 

�ل�صخ�صيات من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. و�صمت قائمة �ملوقعني �صيا�صيني من خمتلف 

وكتّاب  وباحثني  و�قت�صاديني  و�أكادييني  وحما�ص،  فتح  حركتي  من  وقياد�ت  �لف�صائل، 

و�أدباء، وممثلني عن موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين و�ملر�أة و�ل�صباب. وترى �ملذكرة �أّن �الإجماَع 

�لبناء  يكن  م�صيئاً  عن�رش�ً  ي�صّكل  �لقرن“  “�صفقة  �الأمريكية  �خلطة  رف�ص  على  �لوطنيَّ 

عليه، ولكنّه �صوف يتحول �إىل رف�ٍص لفظٍي و�صكلٍي يتبعه �عتماد �أ�صلوب �لتكيّف مع �لوقائع 

�جلديدة �لتي �صوف تت�صكل نتيجة لتطبيق تلك �خلطة، �إذ� مل يرتبط ب�صل�صلة من �الإجر�ء�ت 

و�خلطو�ت �جلاّدة وعميقة �لتاأثري على �لو�صع �لوطني �مل�صتت و�ملمّزق، وعلى �لو�صَعنْي 

�لقيام  �إىل  �ملبادرة  ينبغي  �لتي  �خلطو�ت  من  �صل�صلة  �إىل  �ملذكرة  ودعت  و�لدويل.  �الإقليمي 

بها؛ لتهيئة مناخ خمتلف يف �لرد على �مل�رشوع �الأمريكي – �الإ�رش�ئيلي، وح�صد كل �لطاقات 

92
�لوطنية و�حلليفة من �أجل �إ�صقاطه.

اخلمي�س، 2019/5/16

م�صرّية  طائرة  طورت  حما�ص  حركة  �أن  �الإ�رش�ئيلية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ذكرت  	•
)درون( حتمل �صاروخاً ذ� ر�أ�ص قتايل م�صاد للدبابات. ويف �جلولة �لقتالية �الأخرية، حاولت 

تدمري مركبة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية بو��صطة هذ� �ل�صاروخ. وجاء يف تقرير ن�رشته يديعوت �أن 

�لطائرة �مل�صرية �مل�صلحة ب�صاروخ كانت تهدف، من بني جملة �أهد�فها، �إىل �رشب منظومة 

93
�لقبة �حلديدية، و�خرت�ق �ملركبات �مل�صفحة.
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قال م�صوؤول �إعالم �الحتاد �الأوروبي يف �الأر��صي �لفل�صطينية، �صادي عثمان، يف بيان له:  	•

“لي�ص هناك �أي حتقيق من قبل �الحتاد �الأوروبي يف �لكتب �ملدر�صية �لفل�صطينية. لكن هناك 
نية الإجر�ء در��صة �أكاديية م�صتقلة تهدف �إىل تقدمي حتليل �صامل ومو�صوعي لتلك �لكتب. 

معايري  ومنها  �لدولية،  للمعايري  وفقاً  �ملدر�صية  �لكتب  مر�جعة  على  �صت�صاعد  �لدر��صة 

 United Nations Educational,[ )منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو

يف  و�لت�صامح  �ل�صالم  حول   ]Scientific and Cultural Organization )UNESCO(

94
�لتعليم“.

في�صبوك  من�صتي  على  مزور�ً  �إ�رش�ئيلياً  ح�صاباً   265 �إغالقه  في�صبوك  موقع  �أعلن  	•

على  للتاأثري  دول  بعدة  من�صقة  بن�صاطات  تقوم  وجمموعات  و�صفحات  و�ن�صتجر�م، 

�إن  �صيا�صاتها �لد�خلية و�النتخابات فيها. وقال في�صبوك، يف بيان على �صفحته �لر�صمية، 

هذه �لن�صاطات �الإلكرتونية، وم�صدرها “�إ�رش�ئيل“، تركزت يف كل من نيجرييا، و�ل�صنغال، 

�أمريكا �لالتينية وجنوب  �إفريقيا، ويف بع�ص دول  وتوغو، و�أجنوال، و�لنيجري، وتون�ص يف 

95
�رشق �آ�صيا، دون �أن يحددها.

اجلمعة، 2019/5/17

جماعي  موقف  باتخاذ  �أوروبا  دول  �ملالكي،  ريا�ص  �لفل�صطيني،  �خلارجية  وزير  طالب  	•

ي�صتعد  متهور  بـ“�صائق  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص  مقارناً  �الأمريكية،  �لقرن“  “�صفقة  �إز�ء 

ت�صاتام  معهد  يف  �ألقاها  كلمة  �أثناء  يف  �ملالكي،  و�أعلن  هوة“.  �إىل  جرف  من  �صيارته  لتوجيه 

هاو�ص Chatham House للدر��صات �لدولية يف لندن، �أن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود 

نتنياهو  �الإ�رش�ئيلي بنيامني  �لوزر�ء  عبا�ص ي�صتعد الإجر�ء مفاو�صات مبا�رشة مع رئي�ص 

يف مو�صكو، تلبية لدعوة �لرئي�ص �لرو�صي فالديري بوتني، م�صري�ً �إىل �أن هذه �لقمة �صتوؤتي 

96
ثمارها �إذ� مّت تنظيمها ب�صورة جيدة.

 ،Denk دنك  حزب  عن  �لهولندي،  �لبملان  يف  �لنائب  �رش�ح  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أطلقت  	•

�جلمعة  يوم  �صباح  �إيقافه  بعد  �لرتكية،  �الأ�صول  ذي   ،Tunahan Kuzu كوزو  توناهان 

2019/5/17. ون�رش كوزو عب ح�صابه على موقع تويرت، مقطعاً م�صور�ً له �أمام قبة �ل�صخرة 

يف �مل�صجد �الأق�صى، �أكد خالله �إطالق �رش�حه بعد توقيفه من �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية. وقال 

97
�لنائب �لهولندي: “�أنا حٌر �الآن، ويف يوم من �الأيام �صتتحرر فل�صطني“.
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ك�صف تقرير ملنظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي( معلومات جديدة عن تورط “�إ�رش�ئيل“ ب�صفقات  	•
 بيع �أ�صلحة و�أجهزة جت�ص�ص لدول و�أنظمة ��صتبد�دية يف �لعامل، ت�صتخدم يف �رتكاب جر�ئم

“�صورة  قتل، ويف �ملالحقة و�ال�صطهاد، من بينها �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وحتت عنو�ن 

“�أمن�صتي“،  تقرير  يف  جاء  ما  معظم  ح�رشياً  ن�رشت  �لتي  هاآرت�ص،  �صحيفة  تقول  مرعبة“ 

ر�صمياً  تتحمل  “�إ�رش�ئيل“  �أن  هاآرت�ص  وترى  مرعبة،  �صورة  يعك�ص  �لتقرير  م�صمون  �إن 

�مل�صوؤولية عن �ملتاجرة بال�صالح، حتى و�إن كانت تتّم يف �أحيان كثرية على يد �رشكات خا�صة. 

98
وي�صري �لتقرير �إىل �أن �رشكات �أمنية �إ�رش�ئيلية ت�صدر �ل�صالح و�لعتاد �إىل نحو 130 دولة.

دي  )بي  �لعقوبات  وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  بحركة  �الأملاين  �لبملان  ندد  	•
بقيادة  �ملحافظون  قدمه  �لذي  �لقر�ر،  يف  وجاء  لل�صامية.  معادية  باأنها  وو�صفها  �أ�ص(، 

�مل�صت�صارة �أجنيال مريكل Angela Merkel و�رشكاوؤهم �حلزب �لديوقر�طي �الجتماعي 

 The Greens �خل�رش  حزبا  وكذلك   Social Democratic Party of Germany �الأملاين 

“�أن حجج �حلركة و�الأ�صاليب �لتي   ،Free Democratic Party و�لديوقر�طيون �الأحر�ر 

99
ت�صتخدمها معادية لل�صامية“.

ال�صبت، 2019/5/18

�الأق�صى  �مل�صجد  �ل�صبت،  �جلمعة  ليلة  منت�صف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت  	•
�ملبارك، من جهة باب �ملغاربة، و�أخرجت �ملُ�صلني �ملعتكفني فيه بالقوة. ونقالً عن م�صادر يف 

�الأوقاف �الإ�صالمية، ��صطر �ملعتكفون للتوجه �إىل م�صجد �ملئذنة �حلمر�ء يف حارة �ل�صعدية 

100
بالبلدة �لقدية للمبيت و�لتعبد فيه.

ك�صف تقرير �صادر عن �لبنك �لدويل �أن �لفل�صطينيني �ملغرتبني قامو� بتحويل نحو 2.6 مليار  	•
دوالر �إىل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية خالل 2018. ورتب �لبنك �لدويل يف �أحدث تقاريره، 

فل�صطني باملرتبة �ل�صاد�صة عربياً بحجم حو�الت �ملغرتبني ل�صنة 2018. و�أ�صار �لبنك �لدويل 

يف تقريره، موجز �لهجرة و�لتطوير رقم 31، �إىل �أن حتويالت �لفل�صطينيني �ملغرتبني �ملقدرة 

101
كن�صبة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل بلغت 10.4% يف نهاية �صنة 2018.

يف �أقيمت  �لتي  فيجن(،  )يورو  �الأوروبية  �الأغنية  م�صابقة  ال�صتغالل  “�إ�رش�ئيل“  �صعت  	•	
تل �أبيب، من �أجل حتقيق غايات دعائية، لكنها فوجئت برفع �أعالم فل�صطني خاللها بالبث 

�الأغنية،  بعد  �لنقاط  عن  �لك�صف  عملية  وخالل  �إرباك.  بحالة  ت�صبب  مما  و�ملبا�رش  �حلي 

Hatari من �آي�صلند� بالتلويح باأعالم فل�صطينية، قبل �أن ي�صارع  بادر �أع�صاء فرقة هتاري 
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�مل�صابقة،  يف  بقوة  �ملناف�صة  �لفرق  من  كانت  �لتي  �لفرقة،  ون�رشت  مل�صادرتها.  �حلر��ص 

102
�صورة �أع�صائها مع �لعلم �لفل�صطيني يف ح�صابها على �ن�صتجر�م.

�الأدب،  مبجال  �أوروبا  يف  �مر�أة  �أف�صل  بجائزة  زهرة،  �أبو  �أماين  �لفل�صطينية  �ل�صابة  فازت  	•
�الحتاد  م�صتوى  على  �الأملانية    Edition F �أف  �أدي�صن  موؤ�ص�صه  نظمتها  م�صابقة  خالل 

�الأوروبي. و�صارك يف �مل�صابقة، �أكرث من �ألف �صيدة يف �صتى �ملجاالت مثل �لطب، و�لهند�صة، 

103
و�لفن، و�الأدب، وغريها من جماالت متعددة، و�أ�صفرت عن فوز 25 �صيدة.

على �صابقاً  ��صتولت  “�إ�رش�ئيل“  �إن  �الإدري�صي،  �ملقرئ  زيد  �أبو  �ملغربي،  �ملفكر  قال  	•	
و�أو�صح  معرفياً“.  �لقد�ص  “ل�رشقة  �لعثماين  �الأر�صيف  من  مقد�صية  وثيقة  ماليني  ثالثة 

�أهاليها  �إىل �لع�رش �لعثماين، و�أن  �أحدث �ملباين �ملقد�صية تعود  �أن  �الإدري�صي، خالل ندوة، 

كانو� يف�صلون �لبقاء باملدينة �لقدية حباً يف �لتقرب من �مل�صجد �الأق�صى. ولفت �الإدري�صي 

 �لنظر �إىل �أن “�إ�رش�ئيل“ ��صتولت على حارة �ملغاربة بالقد�ص، وهدمت 135 عقار�ً بها، وطردت

104
635 مغربياً.

االأحد، 2019/5/19

“�صفقة  تاأجيل  قررت  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  مطلعة  م�صادر  من  �لقد�ص  �صحيفة  علمت  	•
�لقرن“ حتى �إ�صعار �آخر، و�أن �لرتكيز �صيكون حالياً على �جلانب �القت�صادي، وهو ما �أكده 

لل�صحيفة م�صت�صار �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن. وباملقابل، 

 Cable News Network �أن  �أن  �صي  ل�صبكة  �الأمريكية  �الإد�رة  يف  رفيع  م�صوؤول  قال 

)CNN( �أن �لبيت �الأبي�ص �صيُعلن عن �لق�صم �الأول من “�صفقة �لقرن“، و�لتي �صتت�صمن 

�ال�صتثمار�ت  جلذب  �قت�صادية  عمل“  “ور�صة  �الأمريكيون  �مل�صوؤولون  عليه  ُيطلق  ما 

يف �ملنامة،  �لبحرينية،  �لعا�صمة  يف  �جلل�صة  و�صتقام  و�ملنطقة،  وغزة  �لغربية  �ل�صفة   �إىل 

25 و2019/6/26، و�صتجمع عدد�ً من وزر�ء �ملالية مبجموعة من �القت�صاديني �لبارزين يف 

�أربعة عنا�رش وهي: �لبنية �لتحتية،  �إن �خلطة �صتت�صمن  �ملنطقة. وقال �مل�صدر �الأمريكي 

و�ل�صناعة، و�لتمكني و�ال�صتثمار يف �ل�صعوب، باالإ�صافة �إىل �الإ�صالحات �حلكومية، وذلك 

105
من �أجل �إيجاد بيئة جاذبة لال�صتثمار يف �ملنطقة.

�أّن  �أن،  �أن  �صي  ل�صبكة  ردينة،  �أبو  نبيل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئا�صة  با�صم  �ملتحدث  قال  	•
“ور�صة �لعمل“ �لتي �أعلنت عنها �لواليات �ملتحدة و�لتي �صتقام بالبحرين، “عقيمة“. ور�أى 
�أبو ردينة �أن “�أي خطة �قت�صادية بال �آفاق �صيا�صية لن تف�صي �إىل �صيء“. وعند �صوؤ�له عما 
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�إذ� كان �صيح�رش �لفل�صطينيون “ور�صة �لعمل“، قال �أبو ردينة �إن هذ� �لقر�ر يعود للرئي�ص 

106
حممود عبا�ص.

حلركة  �ملعادي  �الأملاين  �لبملان  قر�ر  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  د�نت  	•
�للجنة  وقالت  وعن�رشية.  لل�صامية  معادية  باأنها  �حلركة  بو�صف  �أ�ص(،  دي  )بي  �ملقاطعة 

و�ملوؤ�ص�صات  و�الأحز�ب  �الأطر  مع  �لعالقة  يف  �لنظر  �صتعيد  �إنها  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

�ل�صعب  حقوق  معاد�ة  يف  و�لتورط  �الحتالل  مع  �لتورط  بهذ�  �أملانيا  ��صتمرت  �إن  �الأملانية 

.
107

�لفل�صطيني

�صادقت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية، على م�رشوع قانون يلغي حتديد عدد وزر�ء �حلكومة، يف  	•
حماولة من وزر�ء حزب �لليكود يف �حلكومة، الإر�صاء �ل�رشكاء �ملحتملني يف �الئتالف �ملقبل، 

108
مبنح حقائب وز�رية الأكب عدد ممكن.

رئي�ص  �أن  مقربني،  مع  له  لقاء  خالل  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �لوزر�ء  رئي�ص  ك�صف  	•
يف  جمدد�ً  �لدفاع  حقيبة  بتويل  يطالب  �لذي  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب 

�أمام ت�صكيل �حلكومة، بعدما و�صع �رشوطاً �صعبة،  �حلكومة �ملقبلة، هو �لعقبة �لرئي�صية 

�لتعامل  يف  مطلقة  �صالحيات  على  �حل�صول  مثل:  عنها،  للتنازل  م�صتعد  غري  �أنه  و�أعلن 

غزة،  قطاع  يف  حما�ص  حكم  بت�صفية  للجي�ص  �أمر  �إعطاء  ذلك  يف  مبا  حما�ص،  حركة  مع 

مع  يتعار�ص  ما  وهو  تعديالت،  �أي  دون  من  للجي�ص  �ليهود  �ل�صبان  جتنيد  قانون  و�صّن 

)يهدوت هتور�ة( �لتور�ة  يهود  �ل�رشقيني وحزب  لليهود  �صا�ص  �لدينية:  �الأحز�ب   �رشوط 

109
)United Torah Judaism )Yahadut Hatorah لليهود �لغربيني.

جدد وزير �لدفاع �ل�صابق �أفيجدور ليبمان �حتجاجه على �صيا�صة �حلكومة �إز�ء غزة، لكنه  	•
�إىل �ئتالف برئا�صة رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو  �أنه لن ي�صرتط دخوله  �إىل  �أنه يلمّح  بد� 

باإطالق حرب �أخرى �صّد �لقطاع �لذي حتكمه حركة حما�ص. ويف من�صور مطول ن�رشه على 

في�صبوك، قال ليبمان �إن هناك حاجة �إىل “�تفاق �أق�صى“ بني رئي�ص �لوزر�ء ووزير �لدفاع 

110
حول م�صائل متعلقة باأمن “�إ�رش�ئيل“، مبا يف ذلك �ال�صرت�تيجية يف غزة.

فل�صطيني  �ألف   35 مغادرة  �صهدت   2018 �صنة  �أن  هاآرت�ص  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  �أظهر  	•
قطاع غزة، عب معب رفح، من دون رجعة، يف �أكب هجرة طوعية من نوعها من غزة خالل 

�ل�صباب  من  هم  �ملغادرين  معظم  �أن  حول  �صابقة  تقارير  �لتقرير  و�أكد  �ملا�صية.  �ل�صنو�ت 

�حلا�صلني على �صهاد�ت جامعية، وينحدرون من عائالت دخلها �ل�صنوي مرتفع، مبن فيهم 

111
150 طبيباً من م�صت�صفيات غزة.
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االإثنني، 2019/5/20

يعتزم  �لذي  �حل�صانة،  قانون  يعار�ص  “�إ�رش�ئيل“  يف  �جلمهور  �أغلبية  �أن  ��صتطالع  �أظهر  	•
خطرية.  ف�صاد  ب�صبهات  حماكمته  منع  بهدف  �صنّه  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة،  رئي�ص 

وح�صب �ال�صتطالع، �لذي ن�رشه موقع و�ال �الإلكرتوين، فاإن 56% يعار�صون منح ح�صانة 

واليتهم.  �نتهاء  حني  �إىل  حماكمتهم  متنع  كني�صت  و�أع�صاء  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  لرئي�ص 

وقال 51% �إنهم يعار�صون ��صتمر�ر والية نتنياهو يف رئا�صة �حلكومة يف حال تقدمي الئحة 

112
�تهام �صّده.

عنها  �أعلنت  �لتي  �لعمل  ور�صة  بخ�صو�ص  ��صتية  حممد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  	•
�حللول  عب  �إال  يكون  لن  فل�صطني  يف  لل�رش�ع  حّل  �أي  “�إن  �ال�صتثمار،  حول  و��صنطن 

�ل�صيا�صية �ملتعلقة باإنهاء �الحتالل، و�إحقاق حقوق �صعبنا، �ملتمثلة يف �إقامة دولته �مل�صتقلة، 

ذ�ت �ل�صيادة و�لقابلة للحياة على حدود عام 67 وعا�صمتها �لقد�ص، وحّق �لعودة لالجئني، 

��صتناد�ً �إىل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية و�لقانون �لدويل“. و�أ�صاف ��صتية، خالل جل�صة جمل�ص 

�لفل�صطيني  الأن  �ل�صيا�صي،  للحّل  نتيجة  هو  �القت�صادي  �ل�صاأن  �أن  �الأ�صبوعية،  �لوزر�ء 

وقيادته ال يبحث عن حت�صني �رشوط حياة حتت �الحتالل، مو�صحاً �أن جمل�ص �لوزر�ء مل 

ي�صت�رش حول هذه �لور�صة ال من ناحية �ملدخالت، وال �ملخرجات، وال �لتوقيت، وال حتى يف 

113
�ل�صكل و�ملحتوى.

�إطالق  لوقف  التفاق  �لتو�صل  ب�صاأن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  مز�عم  حما�ص  حركة  نفت  	•
�لنار مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ملدة �صتة �أ�صهر. وقال �لناطق با�صم حما�ص فوزي برهوم، 

يف تغريدة على تويرت: “ال �صحة ملا تناقلته و�صائل �إعالم �إ�رش�ئيلية حول �لتو�صل التفاق 

تهدئة ملدة �صتة �أ�صهر“. و�أ�صاف: “نوؤكد �أن وقف �إطالق �لنار بني �ملقاومة و�الحتالل كان 

114
مقابل �لتز�مه بتنفيذ كافة �لتفاهمات“.

طالبت حركة حما�ص �لدول �لعربية بعدم تلبية دعو�ت �مل�صاركة، فيما �صمي “ور�صة عمل  	•
للوقوف  ودعتها  �ملنامة،  �لبحرينية  �لعا�صمة  يف   2019 يونيو  حزير�ن/  يف  �قت�صادية“ 

�الأمريكية  �خلطة  ملو�جهة  ودعمه  و�الأدو�ت،  �لو�صائل  بكل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جانب  �إىل 

متثل  �أن�صطة  �أو  خطو�ت  �أي  ور�ء  من  �خلبيثة“  “�الأهد�ف  من  حما�ص  وحّذرت  و�إف�صالها. 

و�عتماد  وتطبيقها،  �لقرن“  “�صفقة  تبني  يف  �لعملي  �لعربي  و�النخر�ط  للتطبيع  بو�بة 

�لق�صية  الإنهاء  �القت�صادي“  “�ل�صالم  ي�صمى  ملا  تر�مب(   - )نتنياهو  �الإ�رش�ئيلية  �لروؤية 

115
�لفل�صطينية.
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�إحدى  مبحاذ�ة  تر�بية  �صو�تر  بو�صع  �الإ�رش�ئيلي،  للجي�ص  �لتابعة  �جلر�فات  �رشعت  	•
كورنيت  ل�صو�ريخ  �لتعر�ص  خ�صية  وذلك  غزة،  غالف  يف  و�لكيبوت�صات  �مل�صتعمر�ت 

�مل�صادة للدروع و�لدبابات، عقب ��صتهد�ف ف�صائل �ملقاومة �آلية ع�صكرية ب�صاروخ موّجه 

116
خالل �لت�صعيد �الأخري.

الثالثاء، 2019/5/21

�أ�صيب بها يف م�صري�ت  �أحدهما من قطاع غزة متاأثر�ً بجروح  ��صت�صهد فل�صطينيان �ثنان،  	•
117

�لعودة، و�آخر من �ل�صفة �ملحتلة دع�صه م�صتوطن قرب قلقيلية.

�أن  له،  بيان  يف  خليفة،  �آل  حممد  بن  �أحمد  بن  خالد  �ل�صيخ  �لبحريني  �خلارجية  وزير  �أكد  	•
��صت�صافة بالده للموؤمتر �القت�صادي �لذي �أعلن عنه �لبيت �الأبي�ص حول خطة “�ل�صالم“ بني 

“�إ�رش�ئيل“ و�لفل�صطينيني، يف حزير�ن/ يونيو 2019، يندرج �صمن نهج بالده “�ملتو��صل 
و�لد�عم للجهود �لر�مية لتمكني �ل�صعب �لفل�صطيني من �لنهو�ص بقدر�ته، وتعزيز مو�رده 

لتحقيق تطلعاته �مل�رشوعة“، م�صدد�ً على �أنه “لي�ص هناك �أي هدف �آخر من ��صت�صافة هذه 

118
�لور�صة“.

غزة  قطاع  �صو�طئ  قبالة  �ل�صيد  على  �ملفرو�صة  �لقيود  خففت  �أنها  “�إ�رش�ئيل“  �أعلنت  	•
“�إ�رش�ئيل“  �إن  �ملعابر،  على  �مل�رشفة  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  وحدة  وقالت  �ملحا�رش، 

لل�صيادين  �صمحت  �لتي  �مل�صافة  وهي  بحرياً،  ميالً   15 حتى  �ل�صيد  م�صاحة  و�ّصعت 

�خلطوة  هذه  �إن  قالت:  �أحرونوت،  يديعوت  �صحيفة  لكن  �صابق.  وقت  يف  �إليها  بالو�صول 

�ل�صهر �حلايل، يف  �لتي مّت حتقيقها بد�ية  �ل�صغرية و�لهادئة“  “�لتفاهمات  ت�صكل جزء�ً من 

119
حني ت�صتمر �ملفاو�صات لتحقيق “تفاهمات �أكب“.

قدم ع�صو �لكني�صت ميكي زوهر Miki Zohar، من كتلة �لليكود، �قرت�حاً لتعديل “قانون  	•
�لكني�صت.  جلنة  م�صادقة  بعد  فقط  �لكني�صت  ع�صو  مع  �لتحقيق  يتاح  بحيث  �حل�صانة“، 

وعقبت ع�صو �لكني�صت �صيلي يحيموفيت�ص على تقدمي �قرت�ح �لتعديل بالقول �إن ذلك ي�صكل 

تاأكيد�ً و��صحاً على �أن �لهدف �الأ�صمى للمفاو�صات �الئتالفية هو جناة رئي�ص حكومة فا�صد 

من طائلة �لقانون من خالل هدم �لديوقر�طية �الإ�رش�ئيلية. وعلم �أن وزير �لدفاع �الأ�صبق 

�لذي  �لقانون،  تعديل  �قرت�ح  هاجم   ،Moshe Ya’alon يعلون  مو�صيه  �لكني�صت  وع�صو 

طائلة  من  بجلده  �لنجاة  من  نتنياهو،  بنيامني  �حلكومة،  رئي�ص  لتمكني  يهدف  باأنه  و�صفه 

120
�لقانون.
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قالت جمعيات حلقوق �الإن�صان: “چي�صاه Gisha – م�صلك“ وعد�لة ومركز �مليز�ن حلقوق  	•
با�صم �صياد  �صفينة  �حتجاز  �أن  �لعليا،  �الإ�رش�ئيلية  للمحكمة  �لتما�صها  – غزة، يف  �الإن�صان 

لدى  �ملوجودة  غزة  من  �ل�صيد  قو�رب  باقي  �حتجاز  كما  قانوين،  غري  غزة،  من  �أ�صماك 

“�إ�رش�ئيل“، و�أنه مّت ب�صكل خمالف لكافة �لقو�نني وبغري �صالحية قانونية. و�أعلنت �لنيابة 
�لقريبة  �الأ�صهر  خالل  “�لعمل  تنوي  �أنها  �لعليا،  للمحكمة  قدمته  �لذي  �لرّد  يف  �الإ�رش�ئيلية 

على �إعادة �ل�صفينة لقطاع غزة، وكذلك بقية قو�رب �ل�صيد من قطاع غزة �لتي مّت �حتجازها 

وفقاً  وذلك  قارباً(،   65 )قر�بة  مل�صادرتها  حاجة  هنالك  يكن  ومل  �لبحرية،  �صالح  قبل  من 

121
العتبار�ت �أمنية و�صيا�صية ولتقدير�ت �الأو�صاع �الأمنية“.

وّقع مئتا م�صوؤول �أمني �إ�رش�ئيلي �صابق على عري�صة موجهة �إىل رئي�ص �حلكومة، بنيامني  	•
نتنياهو، طالبوه فيها بااللتز�م باإجر�ء ��صتفتاء �صعبي قبل �أن يتخذ قر�ر�ً بفر�ص �لقانون 

�لتلفزيونية   12 �لقناة  ذكرت  ح�صبما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  مناطق  على  �الإ�رش�ئيلي 

لـ“�إ�رش�ئيل“  �ل�صفة  يف  مناطق  �صّم  �أن  من  �لعري�صة  على  �ملوقعون  وحّذر  �الإ�رش�ئيلية. 

فر�غاً  و�صين�صئ  “�إ�رش�ئيل“،  مع  �الأمني  للتن�صيق  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وقف  �إىل  �صيوؤدي 

�أمنياً ت�صتغله حركة حما�ص وف�صائل فل�صطينية م�صلحة �أخرى. و�أكدت �لعري�صة �أن �صّم 

�ل�صفة يعني �لق�صاء على �حتمال �لت�صوية �ل�صيا�صية. وختمو� عري�صتهم باأن “هذه خطوة 

122
غري م�صبوقة من حيث تبعاتها �لهد�مة على �أمن �إ�رش�ئيل“.

من  كهدية  م�صفحة  �آليات  �أ�صهر،  ت�صعة  نحو  قبل  �هلل،  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ت�صلمت  	•
بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  م�صادقة  عقب  وذلك  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 

�جلي�ص  �أركان  ورئي�ص  ليبمان،  �أفيجدور  �ل�صابق،  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  ووزير  نتنياهو، 

�الإ�رش�ئيلي �ل�صابق، غادي �آيزنكوت، بعد �صنو�ت من �ملماطلة. وبح�صب �لتقارير �لو�ردة، 

�الأمريكية،  �الإد�رة  لرغبة  تلبية  �أ�صهر،  ت�صعة  نحو  قبل  و�فقت  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  فاإن 

123
على �ل�صماح الأجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية، باإدخال ع�رش �آليات م�صفحة.

رحبت دولة �الإمار�ت باالإعالن عن ور�صة �لعمل �القت�صادية “�ل�صالم من �أجل �الزدهار“  	•
�لور�صة  دعم  موؤكدة  �ملتحدة،  �لواليات  مع  بال�رش�كة  �لبحرين  مملكة  �صت�صت�صيفها  �لتي 

�الإمار�ت  �إن  �لدويل، يف بيان لها:  و�مل�صاركة بوفد فيها. وقالت وز�رة �خلارجية و�لتعاون 

تقف مع كافة �جلهود �لدولية �لر�مية �إىل �زدهار �ملنطقة، وتعزيز فر�ص �لنمو �القت�صادي، 

�أبناء  خ�صو�صاً  �ملنطقة  �أبناء  من  �لكثري  يعي�صها  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف  من  و�لتخفيف 

�ل�صعب �لفل�صطيني �ل�صقيق. وقالت �لوز�رة �إن �الإمار�ت، و�إذ ترحب بور�صة “�ل�صالم من 
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عا�صمتها  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  قيام  ب�صاأن  �ل�صيا�صي  موقفها  لتوؤكد  �الزدهار“،  �أجل 

124
“�لقد�ص �ل�رشقية“.

االأربعاء، 2019/5/22

وكالة  مهام  نقل  �إىل  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم  لعملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  دعا  	•
�الأونرو� �إىل حكومات �لبلد�ن �مل�صيفة لالجئني �لفل�صطينيني. وقال غرينبالت، يف �إحاطة له يف 

جمل�ص �الأمن �لدويل: “متّ ��صتخد�م �لالجئني �لفل�صطينيني كاأدو�ت �صيا�صية. �الأونرو� تعي�ص 

يف �لرمق �الأخري“. وحول �لور�صة �القت�صادية يف �لبحرين، قال غرينبالت: “�لفل�صطينيون 

125
�صيخ�رشون �إذ� �متنعو� عن �مل�صاركة يف �لور�صة �القت�صادية بالبحرين �ل�صهر �ملقبل“.

عبّت حركة فتح عن معار�صتها لـ“ور�صة �لبحرين“، وحّذرت من “�أهد�فها �خلبيئة“. وقال  	•
�لفل�صطينيني  “جلب  �لور�صة هو  �لهدف من ور�ء  �إن  �لقو��صمي،  �أ�صامة  �لناطق با�صم فتح 

للبدء بتنفيذ �صفقة �لعار من �لبو�بة �القت�صادية حتت حجة نقل �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل و�قع 

�أف�صل“. و�صدد �لقو��صمي على �أن �أي فل�صطيني ي�صارك يف هذ� �ملوؤمتر هو “خائن وعميل 

لو� �أحد�ً  وجبان“، ودعا جميع �لعرب �إىل عدم �مل�صاركة، موؤكد�ً �أي�صاً �أن �لفل�صطينيني مل يخوِّ

126
للحديث با�صمهم.

�ل�صعودية  �لتويجري ح�صور  �ل�صعودي حممد بن مزيد  �أعلن وزير �القت�صاد و�لتخطيط  	•
للموؤمتر. وقال موقع �لوكالة �ل�صعودية )و��ص( �إن م�صاركة �لوزير ُتعّد “��صتمر�ر�ً ملو�قف 

�ململكة �لثابتة و�لد�عمة لل�صعب �لفل�صطيني �ل�صقيق، وملا يحقق له �ال�صتقر�ر و�لنمو و�لعي�ص 

و�ال�صتقر�ر  باالأمن  عام  ب�صكل  �ملنطقة  على  يعود  ومبا  وطموحاته،  �آماله  ويحقق  �لكرمي، 

127
و�لرخاء“.

�إ�رش�ئيلية  �ل�صابق، من حماوالت  �ملو�صاد  Danny Yatom، رئي�ص جهاز  حذّر د�ين ياتوم  	•
ل�صّم �ل�صفة �لغربية �أو �مل�صتعمر�ت يف تلك �ملنطقة. و�صدد على �أن �أي �صّم لتلك �مل�صتعمر�ت 

�أن  يكن  �لفر�غ،  من  حالة  �إىل  �ملنطقة  و�صيحّول  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �نهيار  �إىل  �صيوؤدي 

128
تت�صبب بحالة من �ل�رش�ع �الأمني.

حذّر رئي�ص �لوزر�ء �ملاليزي مهاتري حممد من مغبة �ت�صاع د�ئرة �لعنف و�ل�رش�ع يف �ل�رشق  	•
�الأو�صط ب�صبب عدم حّل �لق�صية �لفل�صطينية ومتكني �لفل�صطينيني من نيل حقوقهم. وقال 

حممد، يف كلمته يف حفل �إفطار للجالية �لفل�صطينية: “�إذ� كانت هناك فر�صة للتو�صل �إىل �صالم 

�لفل�صطينية  �لق�صية  حّل  �أن  حممد  و�أ�صاف  �لفل�صطينية“.  �لق�صية  حّل  من  بّد  فال  عاملي، 
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يقت�صي �إيجاد حّل لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، ومتكينهم من �لعودة �إىل �أر��صيهم �لتي 

��صتوىل عليها �الإ�رش�ئيليون بطرق غري قانونية، وو�صع حّد جلر�ئم �الإبادة �لتي يار�صها 

�لقوى  �صيا�صات  حممد  وهاجم  �لفل�صطينية.  لالأر��صي  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �الحتالل 

�لرغم  على  رعايتها  يف  م�صتمرة  و�إنها  بوقاحة،  “�إ�رش�ئيل“  �صنعت  �إنها  قال  �لتي  �لدولية 

حلقوق  وخرقها  �الإن�صانية،  بحّق  جر�ئم  و�رتكابها  �لدولية،  �لقو�نني  جميع  خمالفتها  من 

129
�الإن�صان.

بيان  يف  وحذرو�،  �لقانون“،  �صلطة  �أجل  من  “�ئتالفاً  �لقانون  يف  خبري  مئة  من  �أكرث  �صّكل  	•
وتوقع  �لق�صائي،  �جلهاز  تدمر  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ت�رشيعات  من  عنهم،  �صدر 

بر�مج  �أن  على  �إجماع  �خلب�ء  ي�صود  �أنه  �لبيان  يف  وجاء  �لديوقر�طي.  باالإطار  �أ�رش�ر�ً 

�لت�رشيع �خلا�صة باحلكومة �صوف ت�صبب �رشر�ً ال يكن �إ�صالحه لالإطار �لديوقر�طي يف 

130
“�إ�رش�ئيل“.

اخلمي�س، 2019/5/23

ن�رشت جهات �أمنية م�صمون تقرير �رشي، �أعدته قيادة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، وقّدمته موؤخر�ً  	•
�إىل �حلكومة، �أعربت فيه عن تقديرها �أن “�ل�صلطة �لفل�صطينية لن ترت�جع عن رف�صها �خلطة 

رف�صها  عن  ترت�جع  ولن  �لعربي،  �الإ�رش�ئيلي  لل�رش�ع  �ل�صيا�صية  للت�صوية  �الأمريكية 

�جلي�ص  تقرير  تقدير�ت  وبح�صب  �ل�صلطة“.  لدعم  �القت�صادية  �ملنامة  ور�صة  يف  �مل�صاركة 

 Amos هرئيل  عامو�ص  هاآرت�ص،  ل�صحيفة  �لع�صكري  �ملحلل  �أوردها  �لتي  �الإ�رش�ئيلي، 

Harel، فاإن “جميع قادة �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية يتفقون على �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�صتبد�أ باالنهيار �القت�صادي بعد �صهرين �أو 3 �أ�صهر“. وقال �لتقرير �إن �نهيار �ل�صلطة ياأتي 

ب�صبب �إلغاء �مل�صاعد�ت �الأمريكية من جهة، وب�صبب رف�ص �ل�صلطة ت�صلّم �أمو�ل �ل�رش�ئب 

131
�لفل�صطينية )�لتي جتبيها “�إ�رش�ئيل“(، ناق�صة.

تو�فقت �أحز�ب �إ�رش�ئيلية، بزعامة حزب �لليكود، على ت�صكيل حكومة �ئتالفية بـ 60 مقعد�ً  	•
�أفيجدور ليبمان.  “�إ�رش�ئيل بيتنا“ �لذي يتزعمه  �أحز�ب �ليمني بدون م�صاركة حزب  من 

وبح�صب بيان حلزب �لليكود، فاإن نتنياهو عقد �جتماعاً مع روؤ�صاء �أحز�ب �صا�ص، ويهدوت 

وقرر  مقعد�ً.   60 بـ  حكومة  ت�صكيل  على  وتو�فقو�  �ليمينية،  �الأحز�ب  و�حتاد  هتور�ة، 

�الإ�رش�ئيليني،  �ملو�طنني  ل�صالح  تاأخري  دون  يينية  حكومة  ت�صكيل  باالإجماع  �ملجتمعون 

د�عني ليبمان �إىل �لوفاء بوعوده �النتخابية و�الن�صمام للحكومة �ليمينية وعدم مد يده �إىل 

حكومة ي�صارية. وقال حزب ليبمان رد�ً على ذلك �إن هذه حكومة حريدمي ولي�صت حكومة 
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يينية، و��صفاً �إياها باحلكومة �ملت�صددة، م�صيفاً: “بدالً من �حلفاظ على دولة يهودية، يتم 

132
حتويل �إ�رش�ئيل �إىل دولة دينية“.

ممن  �ل�صورية  �ل�صجون  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من  �لتعذيب  �صحايا  ح�صيلة  �رتفعت  	•
يف  �لنز�ع  بد�ية  منذ  �صحايا   605 �إىل  �صورية  فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  وثقتهم 

بينهم  �ل�صورية  �ل�صجون  يف  فل�صطينياً  الجئاً   1,757 �عتقال  �ملجموعة  وثقت  كما  �صورية. 

�أطفال، ون�صاء، وكبار يف �ل�صن، و�أ�صقاء، و�آباء، و�أبناء، وعائالت باأكملها، ور�ّصع يف �أح�صان 

�أمهاتهم. وتوؤكد �صهاد�ت ملفرج عنهم من �ل�صجون �ل�صورية تعر�ص �لالجئني �لفل�صطينيني 

بالكهرباء  �لتعذيب و�الإذالل، من �رشب و�صعق  �أ�صكال  لكافة  �ل�صورية  �الأمنية  �الأفرع  يف 

133
و�غت�صاب.

�أكد �ملفو�ص �لعام لوكالة �الأونرو� بيري كرينبول �أن نزع �ل�رشعية عن �الأونرو� من �أي جهة  	•
كانت لن ينجح، م�صدد�ً على مو��صلة عملها تطبيقاً لتفوي�صها �ملمنوح من �جلمعية �لعامة 

لالأمم �ملتحدة. ورف�ص كرينبول، خالل موؤمتر �صحفي عقده مبقر وكالة �الأونرو� يف غزة، 

هو  �ل�صيا�صي  �جلانب  �أن  معتب�ً  �لالجئني،  ق�صية  �إد�مة  يف  �ل�صبب  باأنها  �الأونرو�  �تهام 

134
�ل�صبب يف وجود �الأونرو� و��صتمر�ر ق�صية �لالجئني، وبالتايل مو��صلة خدماتها.

اجلمعة، 2019/5/24

�صديقة  دولة  �إ�رش�ئيل  تكون  �أن  “يجب  علوي:  بن  يو�صف  �لعماين  �خلارجية  وزير  قال  	•
�خلطة  تعالج  مل  و�إذ�  مغت�صبة.  دولة  ولي�صت  �رشيكة  دولة  تكون  و�أن  للفل�صطينيني، 

�أجرته  حو�ر  يف  علوي،  بن  و�أ�صاف  ناق�صة“.  خطة  �صتكون  �الأمور  هذه  كل  �الأمريكية 

تكون  �أن  قبول  يكن  “ال  قائالً:  �الأو�صط،  �ل�رشق  �صحيفة  ون�رشته  “�ملجلة“،  جملة  معه 

�أمو�ل،  م�صاألة  لي�صت  �مل�صاألة  مقبوالً.  يكون  لن  هذ�  خيام.  وللفل�صطينيني  دولة  الإ�رش�ئيل 

10 ماليني يف �لد�خل ويف �ل�صتات“. وعن �خلطة �الأمريكية  لكنها م�صاألة �صعب يقدر بنحو 

�جلديدة لـ“�ل�صالم“، قال بن علوي: “�إ�رش�ئيل وفل�صطني تقعان يف منطقة جغر�فية و�حدة، 

135
وبالتايل ال بّد �أن تكون بينهما �رش�كات مفيدة للطرفني“.

“متتلك  �ملقاومة  �إن  �لفل�صطينية،  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام  �الأمني  �لنخالة،  زياد  قال  	•
“بذل كل  �إىل �رشورة  �إ�صقاط �صفقة �لقرن“. ودعا �لنخالة  �أور�ق �لقوة ما يكنها من  من 

�جلهود من �أجل �إعادة �لوحدة �لوطنية �إىل �ل�صف �لفل�صطيني، يف �إطار �لثو�بت �لوطنية، ويف 

136
مقدمتها حترير فل�صطني �لتاريخية“.
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�لفتاح  عبد  �مل�رشي،  �لرئي�ص  �أن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  ذكر  	•
يوم  منذ  �ملندلعة  �حلر�ئق  موجة  �إخماد  يف  للم�صاعدة  �إطفاء  مروحيتَي  �أر�صل  �ل�صي�صي، 

بفعل   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �أنحاء  خمتلف  يف   2019/5/23 �خلمي�ص 

درجات �حلر�رة �صديدة �الرتفاع. كما ذكر نتنياهو �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �أر�صلت �صيارَتي 

137
�إطفاء للم�صاعدة يف �إخماد �حلر�ئق.

ال�صبت، 2019/5/25

الحظ �لعديد من �ل�صائقني �لفل�صطينيني �لذين يتعر�صون ملخالفات �صري حتررها �ل�رشطة  	•
�أن  مكثف،  وب�صكل  �اللتفافية،  و�ل�صو�رع  �لغربية  �ل�صفة  طرقات  يف  بحقهم  �الإ�رش�ئيلية 

“�ل�رشطة عبارة  �ملخالفات  هذه  �صفحة  ر�أ�ص  على  ت�صيف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة   قيادة 

138
�الإ�رش�ئيلية - �لوحدة: حمافظة يهود� و�ل�صامرة/ حمافظة �أور�صليم �لقد�ص“.

�رشّح رئي�ص �لوزر�ء �لت�صيكي �أندريه بابي�ص Andrej Babis، �أن بالده لن تنقل �صفارتها  	•
برملانية  �أور�ق  موقع  معه  �أجر�ه  �صحفي،  لقاء  خالل  �ملحتلة،  �لقد�ص  �إىل  �أبيب  تل  من 

تلتزم  “حكومتنا  بابي�ص:  وقال  بر�غ.  �لت�صيكية  �لعا�صمة  يف   ،Parliamentary papers

يريد  �أوروبا  يف  �أحد  وال  �ل�صلة،  ذ�ت  �ملتحدة  �الأمم  وبقر�ر�ت  �الأوروبي،  �الحتاد  مبوقف 

139
حالياً نقل �صفارته، وجمهورية �لت�صيك لن تكون �لبادئة“.

االأحد، 2019/5/26

�ملكلف  �حلكومة  رئي�ص  قدمه  �قرت�ح  على  هتور�ة  يهدوت  حلزب  �لدينية  �ملرجعية  و�فقت  	•
بنيامني نتنياهو، على �أمل �أن يقود �إىل �نفر�جة يف �أزمة ت�صكيل �حلكومة، فيما رف�صه رئي�ص 

حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا“، �أفيجدور ليبمان، لتتعرث جمدد�ً جهود نتنياهو بت�صكيل حكومته 

140
�خلام�صة.

�صمل“  مّل  “منع  قانون  �رشيان  متديد  �الأخرية  جل�صتها  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قررت  	•
�أمر  2020. وقد قررت طرح  “�إ�رش�ئيل“ حتى نهاية متوز/ يوليو  �لفل�صطينية يف  �لعائالت 

141
�لتمديد مل�صادقة �لكني�صت يف �أقرب فر�صة.

�لقبلي،  بامل�صجد  �ملعتكفني  �لفل�صطينيني  ع�رش�ت  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �رشطة  حا�رشت  	•
وذلك بالتز�من مع �قتحام جمموعات من �مل�صتوطنني ل�صاحات �مل�صجد �الأق�صى. وذكرت 

د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية �أن �رشطة �الحتالل فتحت باب �ملغاربة، و�صمحت للم�صتوطنني 
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�الأو�خر من �صهر رم�صان. و�صادت  �لع�رش  بدء  �الأق�صى، مع  باقتحام  �الأجانب  و�ل�صياح 

142
حالة من �لتوتر يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى.

ع�صيون،  توقيف  مركز  يف  �لقابعني  �الأ�رشى  �إن  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت  	•

جنوب بيت حلم، يعانون ظروفاً �صعبة وقا�صية، ب�صبب �صوء �ملعاملة و�الحتياجات �ملقدمة 

لهم من قبل �إد�رة �ملعتقل، خ�صو�صاً يف �صهر رم�صان. ولفتت حمامية �لهيئة، �لتي ز�رت 

�أ�رشى �ملعتقل، �أن �الأ�رشى ي�صومون �أياماً متتالية، وال يتناولون �صوى بع�ص �ملاء ب�صبب 

للرف�ص  �ملعتقلني  يدفع  ما  و�لنوعية،  �لكم  حيث  من  كاإفطار  لهم  تقدم  �لتي  �الأطعمة  �صوء 

143
و�الحتجاج باإرجاعها وعدم تناولها.

على  �الأخري  �لعدو�ن  خ�صائر  �إجمايل  �أن  غزة  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وز�رة  �أعلنت  	•

�لقطاع بلغ نحو 9.5 ماليني دوالر �أمريكي. و�أو�صح ناجي �رشحان، وكيل �لوز�رة، خالل 

لقاء نّظمه �ملكتب �الإعالمي �حلكومي بغزة، �أن “�خل�صائر �صاملة خمتلف �لقطاعات، �لزر�عي 

144
و�القت�صادي و�ل�صحة و�لتعليم و�لبنى �لتحتية“.

�إليها  يوؤدي  قد  م�صاألة  “�أهم  �أن  �إىل  �هلل،  ن�رش  ح�صن  �للبناين  �هلل  حلزب  �لعام  �الأمني  �أ�صار  	•

�أمام توطني �لالجئني يف لبنان وباقي  �لباب  �أنه قد يفتح  �لبحرين[  ]يف  �ملوؤمتر �القت�صادي 

�للبناين،  �لوطني  �مل�صتوى  على  م�صرتكة  �أر�صية  هناك  �أن  على  �هلل  ن�رش  و�صدد  �لدول“. 

حيث ُيجِمع �للبنانيون على رف�ص �لتوطني، د�صتورياً و�صيا�صياً وعلى كل �صعيد، وهناك 

�أر�صية م�صرتكة مع �الإخوة �لفل�صطينيني على رف�ص �لتوطني و�حلّق يف �لعودة، موؤكد�ً على 

�أنه “�ليوم �أ�صبحنا يف مرحلة ال يكفي �أن نقول فيها �أننا �صّد �لتوطني، الأن �خلطر يقرتب“. 

ودعا ن�رش �هلل �إىل “لقاء �رشيع بني �مل�صوؤولني �للبنانيني و�لفل�صطينيني لو�صع خطة ملو�جهة 

و�صع  و�ملطلوب  تكفي،  تعد  مل  �لبيانات  الأن  ننتبه  �أن  يجب  و�ليوم  �لقادم،  �لتوطني  خطر 

145
خطة م�صرتكة ملو�جهة خطر �لتوطني �لز�حف“.

االإثنني، 2019/5/27

قالت هيئة �لبث �الإ�رش�ئيلية )مكان(، يف تقرير لها، �إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حاولت �لتحايل  	•

من �أجل منع �النهيار �القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية عب حتويل 660 مليون �صيكل )نحو 

182.8 مليون دوالر( حل�صاب �ل�صلطة دون علم �الأخرية بذلك. و�أكدت �لهيئة �أن “�إ�رش�ئيل“ 

كانت تاأمل من هذه �خلطوة �أن تبتلع �ل�صلطة هذه �خلدعة، و�أن حتّل م�صكلتها �القت�صادية، 
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ورف�صت  “�إ�رش�ئيل“  �إىل  �الأمو�ل  �إعادة  �لبنوك  من  �ل�صلطة  طلبت  �أيام  عدة  وبعد  �أنه  �إال 

146
��صتالمها منقو�صة، ومتت �إعادتها �إىل “�إ�رش�ئيل“ فعالً.

مز�د�ً  باعتباره  �أمريكا،  �إليه  تدعو  �لذي  �لبحرين،  موؤمتر  مقاطعة  �إىل  فتح،  حركة  دعت  	•
147

لت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية برمتها من بو�بة �القت�صاد و�الزدهار.

حذّرت �لف�صائل �لفل�صطينية �لرئي�صية من ور�صة �لعمل �القت�صادية �لتي تنظمها �لبحرين  	•
بيان  يف  �لف�صائل،  وقالت  و2019/6/26.   25 يف  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  مع  بال�رش�كة 

�ملنامة،  “موؤمتر  �لرئي�صية(:  �لفل�صطينية  و�لف�صائل  �لقوى  )ت�صم  �ملتابعة  جلنة  عن  �صدر 

ور�صة عمل ت�صفوية حتت عنو�ن م�صلل وهو )�ل�صالم من �أجل �الزدهار(، يف حماولة من 

�لف�صائل،  و�عتبت  �لقرن“.  �صفقة  موؤ�مرة  من  �الأوىل  �ملرحلة  لتمرير  �الأمريكية  �الإد�رة 

و�جلبهة  �ل�صعبية،  و�جلبهة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  وحما�ص،  “فتح،  حركات  �صمنها  ومن 

�لديوقر�طية“، �أن موؤمتر �ملنامة يهدف لـ“�إ�صغال �ملنطقة بالق�صايا �القت�صادية و�الإن�صانية، 

 
148

و�لفنت �لطائفية، على ح�صاب حقوق وثو�بت �ل�صعب �لفل�صطيني“.

عدم  بعد  �حلكومة،  ت�صكيل  يف  بف�صله  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  رئي�ص  �أقر  	•
�الئتالف  يف  بالدخول  ليبمان،  �أفيجدور  بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب  رئي�ص  �إقناع  من  متكّنه 

�نتخابات جديدة، حيث  �إجر�ء  �أول خطوة باجتاه  �لكني�صت  �تخذ  لذلك  �حلكومي. ونتيجة 

و�فق يف ت�صويت �أول على قانون حلّل نف�صه. و�لت�صويت كان بغالبية 65 نائباً، مقابل 43، 

149
مع �متناع 6 عن �لت�صويت.

�لبحرين.  ور�صة  يف  ت�صاركا  لن  ورو�صيا،  بالده،  �أن  فل�صطني،  لدى  �ل�صني  �صفري  �أعلن  	•
�ملنامة  ور�صة  يف  �مل�صاركة  عدم  على  �تفقتا  و�ل�صني،  رو�صيا  �إن  �ل�صيني  �ل�صفري  وقال 

150
�القت�صادية.

�ل�صوري  للنظام  جندياً  �أن  )�صانا(  �ل�صوري  للنظام  �لتابعة  �لر�صمية  �الأنباء  وكالة  ذكرت  	•
قتل، و�أ�صيب �آخر، نتيجة ق�صف جلي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ��صتهدف حمافظة �لقنيطرة 

جنوبي �صورية. ومن جهته، �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن �لق�صف جاء رد�ً على �إطالق نري�ن 

م�صاّد�ت �أر�صية �صورية باجتاه طائرة ع�صكرية �إ�رش�ئيلية، كانت يف حتليق �عتيادي �صمايل 

151
�لبالد.

ب�صحيفة  مقال  يف   Yossi Melman ميلمان  يو�صي  �ال�صتخبار�تية  �ل�صوؤون  معلّق  ك�صف  	•
لها،  �ملعادية  �لقائمة  من  �لعر�ق  دولة  �إز�لة  قررت  �الإ�رش�ئيلية  “�حلكومة  �أن  معاريف، 
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�الإ�رش�ئيلي مو�صيه كحلون على  �ملالية  �لتجارة معها، حيث وقّع وزير  و�صمحت مبز�ولة 

ُتعّد تو��صالً مع دولة  �لعر�ق  �لتجارة مع  �أن  باإحد�ث تعديل قانون كان ين�ص على  وثيقة 

152
معادية.

الثالثاء، 2019/5/28

من  قر�ر  بوجود   Sharon Afek �أفيك  �صارون  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لعام  �ملدعي  �أقرّ  	•

يقتلون  �لذين  �الحتالل  جلنود  �لكاملة  �حل�صانة  مبنح  و�لق�صائي  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى 

�لفل�صطينيني، ودعمهم، وتوفري �حلماية �لق�صائية لهم. وقال �أفيك، يف ت�رشيحات �صحفية، 

ولن  قر�ره،  يف  �أحد  �أي  �إىل  �لعودة  دون  �لنار  يطلق  �أن  عليه  للخطر  يتعر�ص  جندي  �أي  �إن 

يتعر�ص للم�صاءلة. ويف �صياق ذي �صلة، قال �أفيك، خالل م�صاركته يف موؤمتر دويل للنيابة 

�لع�صكرية ب�صاأن قو�نني �حلرب، �إنه ال توجد �صالحية للمحكمة �جلنائية �لدولية للنظر يف 

ق�صايا تت�صل بال�رش�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني؛ يف �إ�صارة �إىل جر�ئم �الحتالل بحق �ل�صعب 

153
�لفل�صطيني.

للتنمية،  �الإ�صالمي  �لبنك  مع  عورتاين  مرو�ن  �لفل�صطيني  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  وقّع  	•

يف  �لتعليم  قطاع  لدعم  دوالر  مليون   12 بقيمة  �تفاقية  �الأق�صى،  ل�صندوق  مدير�ً  ب�صفته 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. و�أو�صح عورتاين �أن �التفاقية تهدف �إىل �إن�صاء وجتهيز وتاأثيث 

وتو�صعة �أبنية مدر�صية يف �ل�صفة وغزة، مبا ي�صمل بناء وجتهيز �صبع مد�ر�ص يف �ل�صفة، 

154
وثالث يف غزة.

�لنو�ب  عدد  باأن  للدر��صات،  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  ن�رشها  حقوقية  معطيات  �أفادت  	•
155

�لفل�صطينيني �ملختطفني يف �صجون �الحتالل قد �نخف�ص �إىل �صبعة.

�صادقت جلنة �لت�رشيعات يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، على م�رشوع قانون حلّ �لكني�صت، ما  	•
156

يعني متريره �إىل �لقر�ءتني �لثانية و�لثالثة يف جل�صة عامة.

نز�ع  يف  قو�تها  �نخر�ط  طبيعة  �إعالن  �إىل  “�إ�رش�ئيل“  ووت�ص  ر�يت�ص  هيومن  منظمة  دعت  	•

�ملدنيني.  �صّد  �نتهاكات“  بـ“�رتكاب  �لقاهرة  �إىل  �تهامات  موجهة  �مل�رشية،  �صيناء  �صمال 

جاء ذلك يف تقرير للمنظمة، يتطرق �إىل �الأو�صاع يف �صيناء، �لتي قلّت فيها وترية �لهجمات 

�مل�صلحة، مع ��صتمر�ر عملية ع�صكرية للجي�ص فيها منذ �صباط/ فب�ير 2018. ودعت �ملنظمة 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  غار�ت  فيها  �أدت  �لتي  �حلو�دث  يف  ب�صفافية  “�لتحقيق  �إىل  “�إ�رش�ئيل“ 
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�إىل �إ�صابات بني �ملدنيني يف �صيناء“، �إ�صافة �إىل “�الإعالن للعموم عن طبيعة �نخر�ط �لقو�ت 

157
�الإ�رش�ئيلية يف نز�ع �صمال �صيناء“.

�نتقدت رو�صيا �ملبادرة �الأمريكية لعقد ور�صة �لعمل “�ل�صالم من �أجل �الزدهار“ يف �لبحرين،  	•
متهمة و��صنطن مبحاولة فر�ص �صبل بديلة لت�صوية �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي بعيد�ً 

�إىل  �لدوؤوب  “�ل�صعي  �أن  �إىل  لها،  بيان  يف  �لرو�صية،  �خلارجية  و�أ�صارت  �لدولتني.  حّل  عن 

تبديل مهمة حتقيق حّل �صيا�صي �صامل بحزمة من �ملكافاآت �القت�صادية، ومتييع مبد�أ �إقامة 

158
دولتني لل�صعبني، يثري قلقاً عميقاً“.

االأربعاء، 2019/5/29

�صادقت �لهيئة �لعامة للكني�صت بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة على حلّ �لكني�صت، بعد منت�صف  	•
ليلة �الأربعاء �خلمي�ص، متهيد�ً للتوجه �إىل �نتخابات عامة �صتجري يف 2019/9/17. و�أّيد 74 

159
ع�صو�ً م�رشوع �لقانون بالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، بينما عار�صه 45 ع�صو كني�صت.

�إن  �ملظامل(،  )ديو�ن  �الإن�صان  حلقوق  �مل�صتقلة  �لهيئة  عام  مدير  دويك،  عمّار  قال  	•
من يقرب  ما  وجرحت   ،2018 �صنة  يف  طفالً،   57 بينهم  فل�صطينياً،   312 قتلت   “�إ�رش�ئيل“ 

160
8,300 فل�صطيني.

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف �لعا�صمة �الأردنية عمّان، �ل�صيخ عبد  	•
و�أكد  خليفة.  �آل  �صلمان  بن  عي�صى  بن  حمد  �لبحرين  ملك  مبعوث  خليفة،  �آل  �أحمد  بن  �هلل 

161
عبا�ص على �أنه “لن ن�صارك يف �لور�صة �الأمريكية �ملقرتحة يف �لبحرين“.

قالت و�صائل �إعالمٍ عبيّةٍ، نقالً عن حمافل �أمنيةٍ رفيعة �مل�صتوى يف تل �أبيب، �إن �ملوؤ�ص�صة  	•
�لع�صكرية يف �جلي�ص ويف وز�رة �لدفاع �أعربت عن قلقها �ل�صديد من ح�صول حركة حما�ص 

�لطر�ز  هذ�  تهريب  من  متّكنت  �حلركة  �أن  �إىل  �لنظر  الفتًة  �لطائر�ت،  �صّد  �صو�ريخ  على 

�الأ�صلحة يف  �إىل قطاع غزة، وذلك من خمازن  �ملُ�صنعة يف رو�صيا،  �ملُتقدمّة،  �ل�صو�ريخ  من 

162
ليبيا.

طالبت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني باإعادة �العتبار ملنظمة �لتحرير ودورها وبرناجمها  	•
�لتحرري. وقالت �جلبهة، يف بيان لها، مبنا�صبة مرور 55 عاماً على تاأ�صي�ص منظمة �لتحرير: 

“�إن �ملنظمة ال يجب �أن تبقى —كما حالها �ليوم— �أ�صريًة ل�صيا�صة �لتفرد و�لهيمنة وتغييب 
�ملتمثلة  �لقائمة،  �لفر�صة  �غتنام  ب�رشورة  �جلبهة  وطالبت  و�الجتماعي“.  �لوطني  دورها 
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بحالة �الإجماع �لوطني �لر�ف�صة لل�صفقة �الأمريكية لت�صفية �لق�صية �لوطنية �لفل�صطينية، 

�لتحرري،  وبرناجمها  �لوطني،  مبيثاقها  للمنظمة  �العتبار  �إعادة  نحو  �رشيعاً  باالإقد�م 

163
ودورها ووظيفتها وطنياً و�جتماعياً.

وز�رية  حقائب  �أربع  ت�صمن  �لليكود،  حزب  من  عر�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  رف�ص  	•

رئي�ص  يبذلها  �لتي  �الأخرية  �للحظات  جهود  يف  وذلك  �حلكومي،  �الئتالف  �إىل  لالن�صمام 

�حلكومة �ملكلف، بنيامني نتنياهو، للتو�صل �إىل �تفاقات �ئتالفية. و�أعلن رئي�ص حزب �لعمل 

�آيف غباي، رف�ص �حلزب عر�ص �لليكود، وقال غباي �إن “�حلزب تلقى �لعديد من �لعرو�ص 

164
خالل �ل�صهر �ملا�صي للم�صاركة يف �حلكومة، كان �آخرها �لليلة �ملا�صية“.

�صوّت جمل�ص �لنو�ب �لت�صيكي، �صدّ م�رشوع قر�ر نقل �ل�صفارة �لت�صيكية، من تل �أبيب �إىل  	•

66 نائباً فقط  �لقد�ص �ملحتلة. ومل يْحَظ �مل�رشوع باالأغلبية �لالزمة لتمريره، بعد ت�صويت 

165
ل�صاحله، من �أ�صل 178 نائباً ح�رشو� �جلل�صة، وفقاً ملوقع جمل�ص �لنو�ب �لت�صيكي.

اخلمي�س، 2019/5/30

�لدويل لدعم  �ل�صنو�ر، خالل كلمته باملوؤمتر  قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى  	•

هو  �لقرن“  “�صفقة  من  �لهدف  �إن  �لعاملي،  �لقد�ص  ليوم  و�إحياءً  �لفل�صطينية  �النتفا�صة 

و�الإ�صالمية،  �لعربية  منطقتنا  يف  “�إ�رش�ئيل“  ودمج  �ملنطقة،  يف  �ل�رش�ع  �إنهاء  �إىل  �ل�صعي 

يف  و�الأعد�ء  لالأ�صدقاء  جديدة  م�صفوفة  ت�صكيل  �إعادة  جتاه  �الأمة  وعي  ت�صكيل  و�إعادة 

�ملنطقة. وتوجّه �ل�صنو�ر بال�صكر الإير�ن، و�أكد �أنه لوال دعم �إير�ن للمقاومة ملا �متلكنا هذه 

�إىل �أن �إير�ن دعمت �ملقاومة بال�صالح و�خلب�ت. و�أكد �ل�صنو�ر �أن “�صفقة  �لقدر�ت، منبهاً 

�لوقود  نكون  الأن  وجاهزون  و�حدة،  دم  وقطرة  ينب�ص  ِعرق  فينا  د�م  ما  متر  لن  �لقرن“ 

166
الإ�صقاط “�ل�صفقة“.

�تهم رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية، “�إ�رش�ئيل“ بانتهاك وخرق “كافة �التفاقيات  	•

�ملوقعة، خ�صو�صاً �تفاق باري�ص“. وقال ��صتية �إن حّل �لدولتني “يف خطر ب�صبب �ملخططات 

�الإ�رش�ئيلية ل�صّم �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، �الأمر �لذي يق�صي على �أي فر�صة الإقامة �لدولة 

167
�لفل�صطينية“.

��صتهد�ف  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لقد�ص،  �رش�يا  �أعلنت  	•

�آليتني ع�صكريتني بو��صطة طائرة م�صرية الأول مرة يف تاريخ �ملقاومة �لفل�صطينية. و�أكدت 
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خالل  م�صرية  طائرة  بو��صطة  ع�صكريتني  �آليتني  ��صتهد�ف  من  متكنت  �أنها  �لقد�ص  �رش�يا 

على  تكتم  �ل�صهيوين  �لعدو  و�أن   ،2014 �صيف  يف  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

168
�لعملية و�أخفى خ�صائره.

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو عقد �جتماع ثالثي �إ�رش�ئيلي – �أمريكي - 	•	

وقال  �الإقليمية.  �الأمنية  �لق�صايا  ملناق�صة   2019 يونيو  حزير�ن/  خالل  �لقد�ص  يف  رو�صي 

فالديري  �لرو�صي  و�لرئي�ص  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  على  “�قرتحت  نتنياهو: 

�لو�صع  ملناق�صة  �لقد�ص  يف  جتتمع  �إ�رش�ئيلية  رو�صية  �أمريكية  ثالثية  جلنة  ت�صكيل  بوتني 

�الأمني يف �ل�رشق �الأو�صط، وو�فق �لرئي�صان على ذلك.. هذ� �أمر غري م�صبوق. لقاء من هذ� 

169
�لقبيل مل يحدث من قبل يف �إ�رش�ئيل، �أبد�ً“.

لبناء مناق�صة  طرح  قررت  �الإ�رش�ئيلية  �الإ�صكان  وز�رة  �أن  �لعبية،  �الإذ�عة  ذكرت  	•	

زئيف  ب�صجات  م�صتعمرة  بني  �لبناء  ويتوزع  �ملحتلة.  �لقد�ص  يف  ��صتيطانية  وحد�ت   805
170

بو�قع 460 وحدة ��صتيطانية، وم�صتعمرة ر�موت بو�قع 345 وحدة ��صتيطانية.

�لقرن“  “�صفقة  �إن  �لديار  ل�صحيفة  لبنان،  يف  فتح  قيادة  ع�صو  �ملقدح،  منري  �للو�ء  قال  	•

ت�صري بوترية �رشيعة على �أر�ص �لو�قع. وعن م�صري �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان، فقد 

�أو  �لدولة  �صيناء  لت�صبح  م�رش،  جنوب  �صيناء،  �إىل  �صينتقلون  غالبيتهم  باأن  �ملقدح  ك�صف 

مقرتحات عن  �أردنية  جهات  من  لت�رشيبات  وفقاً  �ل�صتات،  لفل�صطينيي  �لبديلة   �الأر�ص 

على  �لفل�صطينيني  �لالجئني  من   %70 �لها�صمية  �ململكة  �صتوطّن  حني  يف  �لقرن“،  “�صفقة 
171

�أر��صيها. ومل يو�صح �ملقدح م�صدر معلوماته.

اجلمعة، 2019/5/31

طعن  عملية  يف  خطرية  بجروح  �أحدهما  �إ�رش�ئيليان  و�أ�صيب  فل�صطيني،  �صاب  ��صت�صهد  	•

روزنفيلد  ميكي  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  با�صم  �لناطق  وقال  �ملحتلة.  �لقد�ص  مدينة  يف  وقعت 

Micky Rosenfeld �إن �أحد �جلريحني �الإ�رش�ئيليني يف حالة خطرية جد�ً، و�الآخر يعاين من 
172

جروح بليغة.

�أكد �لبيان �خلتامي �ل�صادر عن �لقمة �لعربية �لطارئة يف مكة �ملكرمة مت�صك �لدول �لعربية  	•
173

بقر�ر�ت قمتي �لظهر�ن وتون�ص بخ�صو�ص �لق�صية �لفل�صطينية.
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مرتفعات  ت�صم  لـ“�إ�رش�ئيل“  خريطة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  حمل  	•
 ،“Nice جلوالن موقعة من �لرئي�ص �الأمريكي دونالد تر�مب. وقد كتب تر�مب كلمة “ناي�ص�

�أي ر�ئع، بجانب �صهم ي�صري �إىل �الأر�ص، و�لتي �عرتف باأنها �أر�ص ذ�ت �صيادة �إ�رش�ئيلية يف 

�آذ�ر/ مار�ص 2019. وقال نتنياهو �إن م�صت�صار تر�مب، و�صهره جاريد كو�صرن قد قدم له 

174
�خلريطة �ملوقعة كهدية.
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