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اجلمعة2015/5/1 ،

• دعا �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،ال�سعودية �إىل جتديد
م�ساعيها لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني وتنفيذ امل�صاحلة الوطنية ،وو�ضع ا�سرتاتيجية
للت�صدي ل�سيا�سات االحتالل التي ت�ستهدف امل�سجد الأق�صى.
كذلك دعا حممود الزهار ،القيادي بحما�س ،ال�سعودية جلمع حركتي حما�س وفتح جمدداً،
والعمل على �صياغة اتفاق “مكة � ،”2رشيطة ت�شكيل جلنة عربية لتطبيق تنفيذ بنود االتفاق
وحتميل الطرف ّ
املعطل له امل�س�ؤولية عن ذلك.1
• �أعلنت املدعية العامة لدى املحكمة اجلنائية الدولية فاتو بن�سودا �أنها �ستحقق “بحياد تام” يف
جرائم حرب قد يكون ارتكبها الإ�رسائيليون �أو الفل�سطينيون ،يف حال قررت املحكمة فتح
حتقيق يف الأحداث بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني منذ حزيران /يونيو  ،2014والتي من
بينها العدوان الإ�رسائيلي الأخري على قطاع غزة.2
• و�صل وفد من يهود جنوب �إفريقيا �إىل قرية لوبيا املهجرة من ق�ضاء طربيا ،حيث �أقيم “طق�س
اعتذار علني” للمهجرين والالجئني الفل�سطينيني من قرية لوبيا ،بح�ضور عدد كبري من
مهجري البلدة يف الداخل الفل�سطيني.3
ال�سبت2015/5/2 ،

• قال موقع واال الإ�رسائيلي �إن جلنة القوات امل�سلحة مبجل�س ال�شيوخ الأمريكي �صادقت
هذا الأ�سبوع على تخ�صي�ص م�ساعدة مالية لـ”�إ�رسائيل” بقيمة  474مليون دوالر ،لتمويل
منظومات الدفاع“ :القبة احلديدية” ،و”الع�صا ال�سحرية” و�صواريخ ال�سهم (حيت�س) ،كما
�أقرت متويل م�رشوع �إ�رسائيلي �أمريكي م�شرتك لتطوير منظومة للك�شف عن الأنفاق .حيث
خ�ص�صت  41.4مليون دوالر لـ”القبة احلديدية” ،و 165مليون دوالر لـ”الع�صا ال�سحرية”
و�صواريخ حيت�س ،وباقي املبلغ لأبحاث تطوير منظومة الك�شف عن الأنفاق.4
• ا�ستقبل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف مدينة رام اهلل ،وفد جمموعة احلكماء
الدوليني  ،The Eldersبرئا�سة الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر .و�أ�شار عبا�س �إىل
�أهمية الإ�رساع يف �إعادة �إعمار قطاع غزة ،وتنفيذ الدول املانحة اللتزاماتها التي �أقرت يف
م�ؤمتر �رشم ال�شيخ يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  .2014و�أكد عبا�س �رضورة �إنهاء االنق�سام
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الداخلي ،وحتقيق امل�صاحلة الوطنية ،من خالل متكني حكومة الوفاق الوطني من القيام
بواجباتها ،والتح�ضري لإجراء االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية.5
• دعا ع�ضو جمل�س احلكماء الدوليني الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر ،خالل لقائه رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س يف رام اهلل� ،إىل تطبيق اتفاق امل�صاحلة املوقع بني حركتي
فتح وحما�س ،والعمل على �إجراء انتخابات يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة .61967
• اعرتف قائد لواء املظليني يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �إليعازر توليدانو Eliezer Toledano
بتعر�ض عنا�رص لوائه ال�شتباكات �أ�صعب من ا�شتباك حي ال�شجاعية �رشق مدينة غزة ،خالل
العدوان يف �صيف  ،2014وذلك �رشقي حمافظة خانيون�س .كما حتدث توليدانو عن خطورة
�أنفاق قطاع غزة.7
الأحد2015/5/3 ،

• قال وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطيني يو�سف ادعي�س ،يف بيان له� ،إن القوات
الإ�رسائيلية اعتدت على م�سجدي الأق�صى والإبراهيمي �أكرث من  126مرة خالل �شهر
ني�سان� /أبريل .82015
• دعا ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح الأ�سري مروان الربغوثي� ،إىل عقد امل�ؤمتر ال�سابع
للحركة ،يف م�سعى ل�ضمان وحدة فتح الداخلية وحتقيق طموحات كوادرها ،بح�سب قوله.
و�أكد الربغوثي ،يف ر�سالة بعث بها من داخل معتقل هدارمي ال�صهيوين ،على “�إميانه املطلق
باجلهود التي تبذلها حركة فتح ،وعلى �إدراكه التام للتحديات التي حتتاج احلكمة ورحابة
ال�صدر وامل�س�ؤولية وال�شجاعة لتجاوزها ،مع احلفاظ على النظافة الوطنية والفتحاوية”.9
• ذكرت و�سائل الإعالم العربية �أن جتربة �إطالق ال�صاروخ الإ�رسائيلي ال�سهم (حيت�س) 3
ف�شلت ،و�أ�صدرت وزارة احلرب الإ�رسائيلية بيانا ً �أكدت �أن التجربة ف�شلت بالرغم من �أن
معايري الإطالق كانت �صحيحة.10
• ن�رشت منظمة “نك�رس ال�صمت”  Breaking the Silenceالإ�رسائيلية �شهادات �أدىل بها �أكرث
من �ستني جنديا ً و�ضابطا ً �إ�رسائيليا ً �شاركوا يف العدوان على قطاع غزة يف �صيف ،2014
يك�شفون فيها عن جرائم ارتكبت بحق املدنيني الفل�سطينيني .وجاء يف تقرير املنظمة �أن هذه
م�س هائل وغري م�سبوق بال�سكان والبنية التحتية املدنية يف
ال�سيا�سة الإ�رسائيلية �أدت �إىل “ ّ
قطاع غزة”.11
•	�أ�صيب � 53إ�رسائيليا ً بجروح ،غالبيتهم من عنا�رص ال�رشطة الإ�رسائيلية ،يف �صدامات دارت
يف و�سط تل �أبيب ،خالل تظاهرة احتجاجية على عنف ال�رشطة والتمييز العن�رصي الذي
يتعر�ض له الإ�رسائيليون من �أ�صول �أثيوبية.12
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• داهمت قوات االحتالل الإ�رسائيلية عدة حمالت لل�رصافة يف ال�ضفة الغربية ،تركزت املداهمات
يف مدينة اخلليل ،و�أ�سفرت عن م�صادرة �أموال ووثائق ،وتدمري �أجهزة ومعدات .وادعت
�سلطات االحتالل ورود معلومات حول قيام هذه املحال بنقل �أموال �إىل ن�شطاء من حركة
حما�س ،وهو ما نفاه �أ�صحاب املحالت.13
• �أعلن ع�رشات ال�صحفيني يف مقر نقابة ال�صحفيني يف مدينة غزة عن ت�أ�سي�س �إطار �صحفي
جديد �أطلقوا عليه ا�سم “التيار ال�صحايف املهني (�أ�صل)” .وقالت ع�ضو الهيئة الإدارية للتيار
ال�صحفية مها �أبو الكا�س� ،إن التيار “�سيعمل حتت �سقف نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني”.14
• قال الناطق الر�سمي با�سم وكالة الأونروا �سامي م�شع�شع �إن الوكالة ح�صلت على  135مليون
دوالر من �إجمايل  720مليون دوالر ،متثل تكلفة �إعادة �إعمار و�إ�صالح املنازل التي ت�رضرت
يف قطاع غزة ،خالل احلرب الإ�رسائيلية على القطاع يف �صيف .152014
• قال ع�ضو جمل�س احلكماء الدوليني ،الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر� ،إن مفاو�ضات
ال�سالم الإ�رسائيلية  -الفل�سطينية “ق�ضية ميتة” ،لأن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو غري م�ستعد لقبول قيام دولة فل�سطينية .و�أ�شار كارتر �إىل �أن “نفوذ الواليات املتحدة
يف القد�س ورام اهلل يف �أدنى م�ستوياته الآن”.16
الإثنني2015/5/4 ،

• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خماطبا ً امل�شاركني يف م�ؤمتر “امل�ستثمرين
الفل�سطينيني يف الوطن وال�شتات” يف رام اهلل�“ ،إن اال�ستثمار هو الطريق الوحيد لبناء الوطن
وحمايته ،ولي�س هناك طريق �آخر”.17
• �أعلن رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان ،خالل اجتماع لكتلة “�إ�رسائيل بيتنا”

يف الكني�ست ،عدم نيته امل�شاركة يف حكومة نتنياهو ،وقال “لقد اخرتنا املبادئ وتنازلنا عن
الكرا�سي .فلي�س من ال�صائب لنا �أن نن�ضم �إىل االئتالف احلايل .ما ر�أيناه يف االتفاقيات قادين
�إىل ا�ستنتاج ب�أن ما �سيت�شكل لي�س حكومة قومية ،و�إمنا حكومة جت�سد االنتهازية”.18
• هددت جماعة “�أن�صار الدولة الإ�سالمية يف بيت املقد�س” يف قطاع غزة ب�أن “كافة اخليارات
مفتوحة” �إذا مل تطلق حركة حما�س املعتقلني ال�سلفيني يف �سجونها .و�أ�ضافت اجلماعة ،يف
بيان لها“ ،ن�ستنفر جميع جنودنا للعمل على الأهداف املر�صودة بعد انتهاء املهلة املذكورة.
نحذر حكومة الردة يف غزة و�أجهزة حما�س من التمادي يف غيهم وحملتهم �ض ّد املوحدين”.
واتهمت اجلماعة الأجهزة الأمنية بهدم م�سجد يف دير البلح و�سط قطاع غزة تتخذه اجلماعة
مقرا ً لها.
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من جهة �أخرى ،نفى كامل �أبو ما�ضي ،وكيل وزارة الداخلية يف غزة ،هدم امل�سجد وقال �إنه
كان �أ�شبه بخيمة يرتادها عنا�رص تابعون جلماعة �سلفية ت�ؤيد تنظيم داع�ش ،وحذر من �أن
وزارته لن ت�سمح لأي جهة بالعبث يف ال�ساحة الداخلية والقيام بن�رش الأفكار املتطرفة.19
• �أعلنت حركة حما�س رف�ضها �أي تعديالت على حكومة الوفاق الوطني بدون توافق .وقال
الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،إن مثل هذه التعديالت من
�ش�أنها �أن تنزع ال�رشعية عن هذه احلكومة وحت ّولها �إىل حكومة حزبية.20

• �أعلنت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أن عملية امل�صاحلة “ال حتتاج �إىل اتفاقات جديدة �أو
دخول جهات عربية �أو دولية على خطها كبديل لدور القاهرة” .وقال جميل مزهر ،ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية� ،إن هناك اتفاقا ً وا�ضحا ً ّ
مت الإجماع عليه من كل الف�صائل
الفل�سطينية ،وهو اتفاق القاهرة الذي و ّقع يف �أيار /مايو  ،2011وطالب بتنفيذ بنوده “ولي�س
البحث عن اتفاقيات جديدة”.21
• و ّقع رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي املكلف بنيامني نتنياهو ورئي�س حزب �شا�س �أرييه درعي
 Aryeh Deriاتفاقا ً �ست�سند مبوجبه �إىل حزب �شا�س حقائب االقت�صاد ،وال�ش�ؤون الدينية،
وتطوير النقب واجلليل يف احلكومة اجلديدة .كما �سيح�صل احلزب على من�صب نائب وزير
املالية ،يكون م�س�ؤوالً عن مديرية التخطيط وعلى رئا�سة جلنة الرتبية والتعليم الربملانية.22
• �أعلنت دائرة العالقات الدولية يف منظمة التحرير الفل�سطينية يف تقريرها ال�شهري املعنون
بـ”�شعب حتت االحتالل”� ،أن االحتالل الإ�رسائيلي قتل  7فل�سطينيني ،و�أ�صاب  173بجروح،
واعتقل ما يزيد على  ،375واحتجز  266خالل ني�سان� /أبريل .232015
• قالت منظمة مبكوم  -خمططون من �أجل حقوق التخطيط Bimkom – Planners for
 Planning Rightsالإ�رسائيلية ،غري احلكومية� ،إن احلكومة الإ�رسائيلية منحت يف �سنة 2014

رخ�صة بناء واحدة فقط للفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،مما يدفع �آالف العائالت
الفل�سطينية �إىل البناء دون ترخي�ص .علما ً �أن الأمم املتحدة �أ�شارت �إىل �أن �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي هدمت  493منزالً ومبنى يف ال�ضفة خالل �سنة  2014بذريعة البناء دون ترخي�ص.24
• طالبت  608منظمات عربية وعاملية ،من خالل مذكرة بعثتها �إىل املفو�ض ال�سامي حلقوق
الإن�سان يف الأمم املتحدة ،بالتحرك العاجل للإفراج عن الأ�رسى املر�ضى يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي.25
• �أعلن قادة الطالب يف خم�س جامعات بجنوب �إفريقيا ،هي :جامعة جنوب �إفريقيا ،وجامعة
�شبهجزيرةكيبللتكنولوجيا،وجامعةديربانللتكنولوجيا،وجامعةماجنا�سوتوللتكنولوجيا،
وجامعة الكاب الغربية ،االن�ضمام �إىل حملة املقاطعة الأكادميية والثقافية لـ”�إ�رسائيل”.26
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الثالثاء2015/5/5 ،

• قال رئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني بالإنابة �أحمد بحر ،خالل مهرجان مبنا�سبة ذكرى
“النكبة” نظمته دائرة �ش�ؤون الالجئني يف حركة حما�س يف �أحد مواقع كتائب الق�سام املال�صق
لل�سياج الفا�صل� ،شمال قطاع غزة�“ ،إن املقاومة �ستظل رافعة ال�سالح ،ولن تتخلى عن
�أر�ضنا وقد�سنا ،وعلى االحتالل الإ�رسائيلي �أن يرحل”.27
• بحث زكريا الأغا ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،ورئي�س وفد املنظمة �إىل
�سورية ،خالل لقائه مع نائب وزير اخلارجية واملغرتبني ال�سوري في�صل املقداد� ،أزمة خميم
الريموك ،وكيفية العمل على “حتييد املخيم” عن النزاع الع�سكري و�إخراج امل�سلحني منه،
وف ّك احل�صار عنه ،وفتح ممرات �آمنة لت�سهيل �إدخال امل�ساعدات ،كما ناق�شا ملف املعتقلني
الفل�سطينيني يف �سورية وت�سوية �أو�ضاعهم.28
• و�صف �سامي �أبو زهري ،الناطق با�سم حركة حما�س ،مطالبة حركة فتح حلركته بتقدمي
كتاب حتدد فيه موقفها من االنتخابات ،بـ”فذلكات �سيا�سية” ،و�شدد على �رضورة االلتزام
بالن�ص ال�رصيح والوا�ضح يف �إعالن ال�شاطئ ب�ش�أن االنتخابات.29
• قال �أمني عام اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني نايف حوامتة� ،إن “فرن�سا تبحث مع
ال�سلطة الفل�سطينية ودول عربية ،بالتفاهم مع الإدارة الأمريكية ،تقدمي م�رشوع ت�سوية
�سلمية �إىل جمل�س الأمن الدويل يقوم على ا�ستئناف املفاو�ضات الفل�سطينية – الإ�رسائيلية
قريبا ً” .و�أو�ضح �أن “املبادرة الفرن�سية تقوم على ح ّل الدولتني ،عرب �إنهاء االحتالل مع تبادل
الأرا�ضي ،والقد�س عا�صمة لدولتني ،وجتاوز ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني”.30
• جدد رئي�س فرع خمابرات اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب ،العميد علي �شحرور� ،أمام وفد
“الف�صائل” و”القوى الفل�سطينية والإ�سالمية” ،يف االجتماع الذي عقد يف ثكنة اجلي�ش يف
�صيدا ،ت�أكيده على �أن “الو�ضع يف عني احللوة مل يعد يطاق ،بعدما متكنت فئة قليلة من حتويل
عني احللوة �إىل ب�ؤرة �أمنية وم�رسحا ً لالغتياالت دون �أدنى رادع”.31
•	�أكد امللك ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز ،خالل افتتاح القمة اخلليجية الت�شاورية� ،أن
الق�ضية الفل�سطينية تظل هي الق�ضية املحورية للأمتني العربية والإ�سالمية ،نظرا ً �إىل ما
يعانيه ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق من م�أ�ساة ،وملا ميثله االحتالل الإ�رسائيلي من تهديد
لل�سلم والأمن الدوليني ،و�أنه قد حان الوقت لقيام املجتمع الدويل مب�س�ؤولياته وتفعيل دوره
من خالل �إ�صدار قرار من جمل�س الأمن الدويل يتبنى مبادرة ال�سالم العربية وو�ضع ثِقله يف
اجتاه القبول بها.32
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• عطلت رو�سيا �صدور بيان عن جمل�س الأمن اقرتحته الواليات املتحدة ،يدين الق�صف على
خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني جنوب دم�شق ،و”يدعو الأطراف �إىل االن�سحاب من
املخيم ورفع احل�صار عنه”.33
•	�أعلنت نيابة نانتري ،قرب باري�س� ،أن الق�ضاة الفرن�سيني الذين يجرون حتقيقا ً حول وفاة
الرئي�س الراحل يا�رس عرفات يف �سنة  2004ب�شبهة ح�صول “اغتيال” �أنهوا عملهم الق�ضائي،
ويف  2015/4/30متت �إحالة امللف على النيابة ،التي �أمامها ثالثة �أ�شهر التخاذ �إجراءاتها.34
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،ومفو�ض العالقات الدولية باحلركة ،نبيل �شعث� ،إن
�أرمينيا قررت ال�سماح حلملة جواز ال�سفر الفل�سطيني بدخول �أرا�ضيها ،بعد �أن كانت ترف�ض
التعامل مع هذه الوثيقة الفل�سطينية.35
• قال م�صدر يف الأمم املتحدة ،ا�شرتط عدم ذكر ا�سمه ،ملوقع ميدل �إي�ست �آي Middle East
� Eyeإن م�ست�شاري الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون الرئي�سيني �أ�شاروا عليه بو�ضع
ا�سم جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي يف “قائمة العار”؛ كونه مرتكبا ً لالنتهاكات اخلطرية حلقوق
الأطفال.
وكانت جماعات منا�رصة للفل�سطينيني قد جل�أت م�ؤخرا ً �إىل مواقع التوا�صل االجتماعي،
وقامت بتكوين جمموعة �أ�سمتها “بالكيد�س”  Palkidsلل�ضغط على بان كي مون لت�ضمني
ا�سم “�إ�رسائيل” يف القائمة.36
الأربعاء2015/5/6 ،

•	�أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ت�شكيل حكومة جديدة حتظى بدعم  61ع�ضو
كني�ست ،بعد تو�صله �إىل اتفاق مع رئي�س حزب البيت اليهودي نفتايل بينت حول ان�ضمام
حزبه �إىل احلكومة.37
• اتهم الناطق با�سم الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية ،اللواء عدنان ال�ضمريي ،حركة حما�س
ب�أنها حتاول ت�صدير �أزمتها الداخلية يف قطاع غزة ،عرب ت�أليب الر�أي العام يف ال�ضفة ،باحلديث
عن “االعتقاالت ال�سيا�سية” على خلفية االنتماء واملقاومة .وقال ال�ضمريي �إن �أجهزة الأمن
اكت�شفت م�ؤخرا ً خاليا مالية تابعة حلما�س ،و�أ�شخا�صا ً يت ّم توجيههم جلمع معلومات حول
ال�سلطة الفل�سطينية والأجهزة الأمنية ،و�أ�شار �إىل �أن عدد املعتقلني يف �سجون الأجهزة الأمنية
يف ال�ضفة �أقل من �ستني ،وهم معتقلون وفقا ً للقانون ال ب�سبب االنتماء ال�سيا�سي ،ح�سب
تعبريه.38
• و�صف الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح له ،ت�رصيحات الناطق
با�سم الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية اللواء عدنان ال�ضمريي حول االعتقال ال�سيا�سي،
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ب�أنها “حماولة بائ�سة لإخفاء احلقيقة حول ا�ستهداف �أجهزة �أمن ال�سلطة لأبناء حركتي
حما�س واجلهاد الإ�سالمي”.39
• نددت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني ،يف بيان �صحفي ،بت�رصيحات الناطق با�سم
الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية اللواء عدنان ال�ضمريي ،بخ�صو�ص االعتقاالت ال�سيا�سية
التي متت يف �صفوف احلركة ،ور�أتها ت�أتي يف �سياق الت�ضليل الإعالمي وحماولة التغطية على
جرمية االعتقال ال�سيا�سي وا�ستمرار التن�سيق الأمني.40
• قال توفيق الطرياوي ،رئي�س التحقيق بوفاة الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات ،يف
ت�رصيحات لإذاعة “�صوت فل�سطني” الر�سمية“ ،جاءتنا ر�سالة من قبل الفرن�سيني قبل  20يوما ً
يطلبون التعهد بعدم احلكم �أو �إعدام قاتل عرفات ،وحددوا مهلة  15يوما ً للرد على ذلك”.41
• التقى رئي�س احلكومة اللبنانية ّ
متام �سالم ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س
مو�سى �أبو مرزوق ،على ر�أ�س وفد �ض ّم قياديني من احلركة يف لبنان .وقال �أبو مرزوق
لل�صحفيني �إنه بحث مع �سالم �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني� ،سواء النازحني من �سورية �أم
الالجئني يف خميم نهر البارد ،و�أ�ضاف�“ :أكدنا على م�ساواة ذلك [الالجئني الفل�سطينيني من
�سورية] بالالجئني ال�سوريني ،وبا�ستئناف �إعادة �إعمار خميم نهر البارد”.42
• قال مدير دائرة الإح�صاء بهيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين يف قطاع غزة عبد النا�رص فروانة
�إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت  1,545فل�سطينيا ً منذ مطلع �سنة .432015
• �أظهر التقرير ال�سنوي ملراقب الدولة الإ�رسائيلي يو�سف �شابريا �أن �ستة �آالف طفل يتعر�ضون
للتحر�ش �سنويا ً يف “�إ�رسائيل” ،بالإ�ضافة �إىل � 13ألف طفل يتعر�ضون للعنف.44
• قال الناطق الر�سمي با�سم القوات امل�سلحة ال�سودانية العقيد ال�صوارمي خالد �سعد� ،إن
م�ضادات الدفاع اجلوي ت�صدت ملا قال �إنه “ج�سم �ضوئي متحرك” يف �سماء منطقة
“وادي �سيدنا” �شمال �أم درمان .ومل يف�صح امل�س�ؤول الع�سكري ال�سوداين عن هوية
“اجل�سم ال�ضوئي” الذي ّ
مت الت�صدي له ،يف حني تواترت �أنباء عن تعر�ض قاعدة ع�سكرية
�شمال العا�صمة ال�سودانية لهجوم من طائرات �إ�رسائيلية.45
• قال املحامي جهاد غوكدمري � ،Jihad Gukdmirأحد حماميي �ضحايا �سفينة مايف مرمرة� ،إن
مكتب التحقيقات الأولية التابع ملحكمة اجلنايات الدولية قبِل الدعوى التي تقدمت بها جلنة
الدفاع عن �ضحايا الهجوم الإ�رسائيلي على ال�سفينة يف �سنة .462010
• �أفادت �إح�صائية ملجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية� ،أن � 382ضحية من الن�ساء
الفل�سطينيات �سقطن منذ بداية الأحداث الدائرة يف �سورية .وتبني الإح�صائية �أن  34الجئة
ق�ضت حتت التعذيب يف ال�سجون ال�سورية ،و 199ب�سبب الق�صف ،و 59نتيجة احل�صار
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ونق�ص الرعاية الطبية يف خميم الريموك ،و 25جراء ا�ستهدافهن بر�صا�ص قن�ص ،و� 19إثر
التفجريات ،فيما ق�ضت � 15ضحية بطلق ناري ،و 13غرقاً ،يف حني �أُعدمت  5الجئات ميدانياً،
و 13لأ�سباب �أخرى.47
اخلمي�س2015/5/7 ،

• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �إن الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
جيمي كارتر طرح على حما�س فكرة عقد م�ؤمتر “مكة  ”2للم�صاحلة من دون حتديد موعد
لذلك ،لكن �أبو مرزوق �شدد على �أن ما ُتريده حما�س هو تنفيذ االلتزامات ال�سابقة ،ولي�س عقد
اتفاقات جديدة.48
• ر�أت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،يف بيان �صحفي لها� ،أن “ت�شكيل حكومة
اليمني املتطرف يف �إ�رسائيل م�ؤ�رشا ً وا�ضحا ً على �سري �إ�رسائيل نحو اعتماد نهج ت�أبيد االحتالل
والتو�سع واال�ستيطان ،وت�صعيد النهج العن�رصي يف التعامل مع ال�شعب الفل�سطيني وحقوقه
الوطنية و�أر�ضه”.49
• ق ّدر رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل حجم الدعم الأوروبي لفل�سطني بنحو
 5.7مليار يورو (نحو  6.45مليار دوالر) ،منذ �سنة  .1993و�أ�ضاف احلمد اهلل ،خالل كلمة له
على هام�ش افتتاحه “يوم �أوروبا يف فل�سطني”� ،إن االحتاد الأوروبي هو �أكرب ممول جماعي
لدولة فل�سطني �سنويا ً.50

• عقد رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري ،اجتماعا ً م�شرتكا ً بني وفدين قياديني من
حركتي فتح وحما�س ،برئا�سة عزام الأحمد ومو�سى �أبو مرزوق ،متحور حول �سبل حتقيق
امل�صاحلة وتعزيز الوحدة الوطنية .وطرح بري جملة من الأفكار واالقرتاحات لدفع قطار
امل�صاحلة �إىل الأمام ،لقيت ترحيبا ً من الطرفني.51
• قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن ت�شكيلة احلكومة الإ�رسائيلية تعك�س
ازدياد الروح العن�رصية والتطرف بني الإ�رسائيليني ،وهذا ي�ستدعي �رضورة تعزيز الوحدة
الوطنية ،و�إنهاء م�رشوع الت�سوية مع االحتالل.52
• قالت حركة حما�س �إنها و ّثقت اعتقال قوات االحتالل الإ�رسائيلي لثالثني من �أبنائها املحررين
من �سجون �أمن ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية خالل �شهر ني�سان� /أبريل .532015
• �صادقت جلنة التنظيم والبناء الإ�رسائيلية يف القد�س على بناء  900وحدة ا�ستيطانية جديدة يف
م�ستعمرة رامات �شلومو املقامة على �أرا�ضي بلدة �شعفاط �رشقي القد�س املحتلة.54
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• ر�أى نواب عرب يف الكني�ست الإ�رسائيلي �أن االئتالف احلكومي الذي �أعلنه بنيامني نتنياهو
�سيك ّون “حكومة ميينية عن�رصية متطرفة” ،ت�شكل خطرا ً على الق�ضية الفل�سطينية وعلى
فل�سطينيي .551948
• قالت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش � Human Rights Watchإن قوات الأمن التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية اعتقلت على الأقل �أربعة طالب يف ال�ضفة الغربية خالل الأ�شهر ال�ستة املا�ضية،
ب�سبب انتمائهم �إىل حما�س �أو النتقاداتهم ال�سيا�سية ،فيما يبدو .و�أ�شارت املنظمة �إىل �أن اثنني
منهم �رصحا �أنهما تعر�ضا ل�سوء املعاملة يف �أثناء االحتجاز .وقالت �سارة ليا ويت�سن
 ،Sarah Leah Whitsonمديرة ق�سم ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف بيان لها�“ ،إنه لأمر
مقلق للغاية �أن يتعر�ض الطالب لالعتقال على يد القوات الفل�سطينية من دون �سبب وا�ضح
�سوى لعالقتهم بحما�س �أو لآرائهم”.56
اجلمعة2015/5/8 ،

• بد�أ رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س زيارة ر�سمية �إىل مو�سكو ،وذلك للم�شاركة يف
احتفاالت رو�سيا بالذكرى ال�سبعني “للن�رص على النازية يف احلرب الوطنية العظمى”.57
•	�أنهى اجلي�ش الإ�رسائيلي �أ�سبوعا ً كامالً من التدريبات ال�ضخمة ،مب�شاركة قوات برية من
جميع الألوية ،ت�ساندها قوات �سالح اجلو والبحرية .ويف الوقت الذي �شدد فيه الناطق
الع�سكري على �أنها جمرد تدريبات عادية خمططة لها �سلفاً ،قال مراقبون ع�سكريون �إنها
�شملت �إجراء جتارب على مهمات غري عادية ،بينها اجتياز احلدود مع الأردن و�سورية.58
• تعهد رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو حلزب “البيت اليهودي” بتحويل كافة
الب�ؤر اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية �إىل م�ستعمرات كاملة .ون�رش �أحد النا�شطني يف “البيت
اليهودي” ،على �شبكة تويرت ،مقاطع من االتفاقية املربمة ،كما ن�رشت الحقا ً �إذاعة جي�ش
االحتالل ما يدعم ذلك.59
• دعت املجموعة الربملانية الأوروبية لأحزاب الي�سار �إىل وقف العمل باتفاقيات ال�رشاكة مع
“�إ�رسائيل” ،وذلك بعد �شهادة �سبعني من الع�سكريني الإ�رسائيليني الذين �أكدوا �أن الهجوم
الذي ا�ستهدف قطاع غزة يف �صيف  2014مل مييز بني املدنيني والع�سكريني بل ا�ستهدفهم
ب�شكل متعمد.60

ال�سبت2015/5/9 ،

• �صادق رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س على نظام عمل هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين ،وقال رئي�س الهيئة عي�سى قراقع يف بيان له�“ :إن نظام العمل ي�شكل د�ستورا ً
داخليا ً ومرجعية لعمل الهيئة يف كافة املجاالت واخلدمات املتعلقة بالأ�رسى”.61
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• ك�شف علي بركة ،ممثل حركة حما�س يف لبنان ،عن تقدمي رئي�س جمل�س النواب اللبناين
نبيه بري “مبادرة” حلول جديدة للملفات الفل�سطينية العالقة ،والتي تعيق تنفيذ باقي بنود
اتفاقات امل�صاحلة الأخرية ،و�أبرزها اتفاق ال�شاطئ .و�أكد بركة ،يف ت�رصيحات �إعالمية� ،أن
احللول الثالثة التي قدمها بري لوفدي حركتي فتح وحما�س ،خالل اللقاء الذي جمعهم يف
العا�صمة اللبنانية ،تتعلق مبلفات “املوظفني ،واحلكومة والإطار القيادي ملنظمة التحرير
الفل�سطينية”.62
• اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة  ،General Assembly of the United Nationsيف
اجتماع لها ،م�رشوع قرار بعنوان “تقرير املحكمة اجلنائية الدولية” ،يرحب بان�ضمام دولة
فل�سطني للجنائية.63
الأحد2015/5/10 ،

• قررت حمكمة عوفر الع�سكرية الإ�رسائيلية �إعادة الأحكام ال�سابقة ،ومنها م�ؤبدات وفرتات
�سجن طويلة ،لعدد من حمرري �صفقة وفاء الأحرار الذين �أعيد اعتقالهم .ووفق مدير مركز
�أحرار لدرا�سات الأ�رسى ف�ؤاد اخلف�ش ،فقد �أعاد االحتالل يف �سنة  2014اعتقال �أكرث من 60
من حمرري �صفقة “وفاء الأحرار” ،وقال �إن جمموع من �أعاد االحتالل لهم الأحكام ال�سابقة
ارتفع �إىل � 46أ�سريا ً.64
• نفى ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خليل احلية �أي وجود واقعي لتنظيم الدولة
الإ�سالمية داع�ش يف قطاع غزة ،م�شددا ً على �أنه لن ُي�سمح مطلقا ً لأي جهة كانت بالإخالل
ب�أمن غزة.65
• طالب مبعدو كني�سة املهد احلكومة الفل�سطينية ب�رضورة تخ�صي�ص جهة ر�سمية للتعامل مع
ق�ضاياهم ومعاناتهم ،والعمل على التخفيف من معاناتهم� ،إىل �أن يتم �إنهاء ملفهم بعودتهم
�إىل بيت حلم .ودعا الناطق با�سم املبعدين فهمي كنعان ،خالل م�ؤمتر �صحفي ،املقاومة
الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها كتائب الق�سام ب�إدراج ق�ضية مبعدي املهد يف �أي مفاو�ضات تتعلق
باجلنود امل�أ�سورين يف غزة ،وعدم ا�ستثنائهم يف �أي �صفقة قادمة كما حدث معهم يف �صفقة
جلعاد �شاليط .66Gilad Shalit
•	�أعلنت �إذاعة جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �أن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو تعهد
�رسا ً لأحزاب ميينية وم�س�ؤولني يف امل�ستعمرات بتحويل  300مليون �شيكل (نحو  77.4مليون
دوالر) ،لتمويل م�شاريع بناء ا�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية.67
•	�أكدت منظمة مبكوم  -خمططون من �أجل حقوق التخطيط الإ�رسائيلية ،غري احلكومية ،يف
تقرير لها� ،أن �سلطات االحتالل �أ�صدرت �أكرث من � 14,600أمر هدم ملن�ش�آت فل�سطينية منذ
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توقيع اتفاق �أو�سلو يف �سنة  ،1993و ّ
مت حتى الآن هدم  2,925من�ش�أة .و�أو�ضحت �أن كل
�أمر هدم ي�شمل من�ش�أتني اثنتني كمعدل ،ما يعني �أن �سلطات االحتالل �أ�صدرت خالل العقد
املا�ضي �أوامر هدم لنحو � 30ألف من�ش�أة تعود ملكيتها لفل�سطينيني؛ فيما �صدر � 911أمر هدم
يف �سنة  2014ب�سبب عدم وجود تراخي�ص بناء ،كما ما زال هناك �أكرث من � 9,100أمر هدم
معلق ميكن تنفيذه يف �أي وقت.68
• �أعلن رئي�س بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية The United States Agency for

) International Development (USAIDيف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ديفيد هاردن
 ،David Hardenعن ا�ستئناف عمل الوكالة يف قطاع غزة من خالل القطاع اخلا�ص.69
الإثنني2015/5/11 ،

• قال قائد املنطقة اجلنوبية يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �سامي ترجمان� ،إن حما�س ح�صلت
على �صورة الن�رص الذي كانت تبحث عنه ،من خالل م�شاهد النزوح اجلماعية التي ح�صلت
يف كيبوت�سات غالف قطاع غزة ،خالل احلرب الإ�رسائيلية على قطاع غزة يف �صيف �سنة .2014
و�أ�ضاف ترجمان �أن هذا امل�شهد �أ ّثر يف املجتمع الإ�رسائيلي �أكرث من ال�صواريخ امل�ضادة
للدروع.70
• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س عزت الر�شق �أن احلديث عن تباينات بني القيادتني
الع�سكرية وال�سيا�سية يف حركة حما�س جمرد ت�شوي�ش وت�شويه للحركة ،وحماولة لإيهام
الر�أي العام بوجود انق�سامات يف حما�س ،وهذا �أم ٌر “ال �أ�سا�س له من ال�صحة يف �شيء”.71
• ح�صل املتحف الفل�سطيني ر�سميا ً على ع�ضوية املجل�س العاملي للمتاحف The International
) ،Council of Museums (ICOMحيث ّ
مت �إدراجه على خريطة املتاحف العاملية ،ليكون
بذلك �أول متحف فل�سطيني يح�صل على ع�ضوية املجل�س.72

• �صادق الكني�ست الإ�رسائيلي بالقراءة الأوىل على م�رشوع قانون يتيح زيادة عدد الوزراء
ونواب الوزراء يف احلكومة اجلديدة.73
• �أعلنت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية �أنها تعاقدت مع �أملانيا على �رشاء �أربعة زوارق حربية �رسيعة
حلماية حقولها الغازية البحرية .وقالت الوزارة �إن �رشكة ثاي�سن غروب ThyssenKrupp
 Marine Systemsالأملانية �ستتوىل بناء الزوارق التي تبلغ قيمتها  430مليون يورو
(نحو  481.5مليون دوالر) ،والتي �ست�سلم للبحرية الإ�رسائيلية يف غ�ضون خم�س �سنوات،
م�شرية �إىل �أن احلكومة الأملانية �ستتحمل  115مليون يورو (نحو  128.7مليون دوالر) من
كلفة ال�صفقة.
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كما ذكر وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع وزيرة الدفاع
الأملانية �أورو�سوال فون دير الين � ،Ursula Von Der Leyenأن �أملانيا قدمت لـ”�إ�رسائيل”
�أربع بطاريات �صواريخ باتريوت  Patriot missileيف �إطار امل�ساعدات الأمنية اجلارية.74
• قالت وزيرة الدفاع الأملانية �أورو�سوال فون دير الين ،يف م�ؤمتر �صحفي ُعقد يف تل �أبيب
مبنا�سبة مرور خم�سني عاما ً على �إقامة عالقات بني “�إ�رسائيل” و�أملانيا�“ ،إن �إ�رسائيل هي
ال�صديق الأكرب لأملانيا يف ال�رشق الأو�سط ،و�إن هناك نحو �سبعني م�رشوعا ً لأملانيا مع
�إ�رسائيل ،و�إن العالقات الأمنية الثنائية كبرية معها ب�شكل ال يوجد له مثيل مع دولة �أخرى يف
العامل ،وكذلك على م�ستوى التعاون بني جي�شي البلدين”.75
• �أظهر تقرير �صادر عن النيابة الع�سكرية الإ�رسائيلية ارتفاعا ً بن�سبة  %75يف عدد لوائح اتهام
متعلقة بحاالت حتر�ش جن�سي ّ
مت ت�سجيلها يف �صفوف اجلي�ش الإ�رسائيلي .و�أو�ضح موقع
واال العربي الذي ن�رش التقرير� ،أن  35الئحة اتهام متعلقة بحاالت حتر�ش جن�سي ّ
مت تقدميها
يف �سنة  ،2014مقابل  20الئحة يف �سنة  .2013و�أ�شار املوقع �إىل �أن �سنة � 2014شهدت تقدمي
 508لوائح اتهام متعلقة بتعاطي املخدرات واالجتار بها يف �أو�ساط اجلي�ش ،بارتفاع بلغت
ن�سبته  ،%30مقابل  388الئحة يف .762013
• ك�شف حتقيق �أجرته �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي عن �أن الـ  2,923دومنا ً (حوايل  2.9كم )2التي
�صادرها اجلي�ش الإ�رسائيلي يف ال�ضفة الغربية لـ”�أغرا�ض ع�سكرية” وع ّرفها كـ”مناطق
�إطالق نار” ،وزعت على امل�ستوطنني للزراعة ورعاية املوا�شي.77
• دعا م�س�ؤولون �أوروبيون �سابقون االحتاد الأوروبي ،يف ر�سالة �أر�سلوها �إىل املمثل الأعلى
لل�سيا�سة اخلارجية والأمن يف االحتاد فيديريكا موغرييني ،لتبني موقف جديد فيما يتعلق
بال�رصاع الإ�رسائيلي – الفل�سطيني؛ وقالوا �إنهم مقتنعون ب�أن رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية
بنيامني نتنياهو ال يعتزم البدء مبفاو�ضات جدية مع الفل�سطينيني ،وعليه ،فهم يقرتحون
تو�سيع نطاق و�سم منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية .كما ح ّذروا من �أن الو�ضع يف املنطقة
�سوف ي�صبح خطريا ً جداً ،و�أن �أمن “�إ�رسائيل” على املدى البعيد معر�ض للخطر ،وكذلك
�سمعتها الدولية.78
الثالثاء2015/5/12 ،

• طالب ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق ،يف نهاية زيارته �إىل لبنان،
اجلهات اللبنانية بالإ�رساع يف �إعمار ما تبقى من خميم نهر البارد املدمر ،و�إلغاء القوانني غري
العادلة مبنع الفل�سطيني من العمل والتوارث“ ،مما يخلق التطرف وي�شجع على الإرهاب”.79
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• �أظهر تقرير �صدر عن جهاز الإح�صاء الفل�سطيني ،حول �أو�ضاع ال�شعب الفل�سطيني من
خالل الأرقام واحلقائق الإح�صائية� ،أن عدد الفل�سطينيني يف العامل نهاية �سنة  2014قدر
بنحو  12.1مليون ن�سمة.80
• قال �أحمد حرب ،املفو�ض العام للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان “ديوان املظامل”� ،إن حقوق
الإن�سان يف �سنة � 2014شهدت تراجعا ً كبريا ً يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وا�صفا ً
�سنة  2014ب�أنها “الأكرث �سوءا ً” منذ توليه رئا�سة مفو�ضية الهيئة قبل �أربع �سنوات .و�أ�شار
�إىل �أن غالبية املحتجزين يف ال�ضفة الغربية ينتمون حلركة حما�س ،و�أن غالبية املحتجزين يف
قطاع غزة ينتمون حلركة فتح.
وجاء يف تقرير “ديوان املظامل” ال�سنوي الـع�رشين الذي يتناول “و�ضع حقوق الإن�سان يف
فل�سطني” ل�سنة � ،2014إن دولة االحتالل قتلت  2,280فل�سطينياً ،بينهم  573طفالً،
و  267امر�أة ،و 104من امل�سنني ،و�أ�صابت  12,300فل�سطينياً ،واعتقلت  6,059فل�سطينيا ً
بينهم  1,266طفالً.
وذكرت الهيئة امل�ستقلة �أن عدد حاالت االعتقال التع�سفي واالعتقال على خلفية �سيا�سية
بلغت � 603شكاوى؛ � 432شكوى يف ال�ضفة الغربية ،و� 171شكوى يف قطاع غزة .كما تلقت
الهيئة � 3,251شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان ،واالعتداء على حرياته العامة؛
 1,745يف ال�ضفة ،و 1,506يف القطاع .وتلقت الهيئة  1,274ادعاء بالتعر�ض للتعذيب و�/أو
�إ�ساءة املعاملة؛  996يف القطاع ،و 278يف ال�ضفة.81
•	�أعلن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،يف كلمة متلفزة له� ،أنه ّ
مت التو�سع يف تدمري الأنفاق
يف املنطقة العازلة يف رفح امل�رصية على احلدود مع قطاع غزة ،و�أكد “تدمري نحو ”%80
منها.82
•	�أكد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما التزامه بعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،وقال“ :لن
�أي�أ�س �أبدا ً من �أمل حتقيق ال�سالم بني الإ�رسائيليني والفل�سطينيني” ،و�أ�ضاف قائالً �إن
“الفل�سطينيني ي�ستحقون نهاية لالحتالل والإذالل اليومي الذي ي�صاحبه”.83
• طالب فروديه مورينغ  ،Frode Mauringاملمثل اخلا�ص ملدير عام برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،يف م�ؤمتر �صحفي ،برفع احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة ،و�إعادة فتح املعابر
لت�سهيل عملية �إعمار القطاع ،منتقدا ً يف هذا ال�سياق الآلية املتبعة يف �إدخال مواد البناء.84
الأربعاء2015/5/13 ،

•	�أعلن القيادي يف حركة حما�س عي�سى الن�شار عن ا�ستئناف االت�صاالت مع اجلانب امل�رصي،
ووجود حراك لفتح باب احلوار من جديد ،وقال“ :مل نعرت�ض على تدخل �أي جهة عربية يف
197

اليوميات الفل�سطينية
�إنهاء اخلالف وتقريب وجهات النظر بني حما�س وفتح ،وكنا وال زلنا نقدر ونحرتم الدور
امل�رصي يف �أن يكون لهم دور بحكم اجلرية والأخوة ،لكننا ظلمنا من م�رص بادعاء �إعالمهم
�أننا نتدخل يف �ش�ؤونهم”.85
• رفعت منظمة �شورات هدين الإ�رسائيلية دعوى ق�ضائية �أمام املحكمة اجلنائية الدولية يف
الهاي �ض ّد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل تتهمه فيها بامل�س�ؤولية عن
�إعدام  38فل�سطينيا ً خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �صيف �سنة  ،2014وذلك
بتهمة التخابر مع “�إ�رسائيل”.86

• �أعلنت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن  91الجئا ً فل�سطينيا ً �أُعدموا ميدانيا ً
منذ بداية الأحداث الدائرة يف �سورية ،على يد النظام ال�سوري وعلى يد املجموعات امل�سلحة
املعار�ضة ،بينهم  17جمندا ً من مرتبات جي�ش التحرير الفل�سطيني.87
• �صادقت الهيئة العامة للكني�ست بالقراءتني الثانية والثالثة ،على تعديل قانون �أ�سا�س
احلكومة ،والذي يتيح تعيني وزراء بدون حقيبة ،كما ين�ص على �أنه ومن خالل حكم م�ؤقت،
تتم �إزالة القيود املفرو�ضة على عدد الوزراء وعدد نواب الوزراء.88
• �أعلن الفاتيكان عن اتفاقه واجلانب الفل�سطيني على اعرتاف متبادل ينتظر ن�صه النهائي
التوقيع عليه من قبل ال�سلطات املخت�صة يف البلدين.89
• حذرت املدعية العامة يف املحكمة اجلنائية الدولية يف الهاي فاتو بن�سودا “�إ�رسائيل” من مغبة
عدم تزويدها مبعلومات موثوق بها ب�ش�أن �أحداث احلرب الأخرية على قطاع غزة يف �صيف
 .2014وحذرت من �أن عدم تقدمي املعلومات �سوف ي�ضطرها �إىل فتح حتقيق �شامل ب�شبهة
ارتكاب جرائم حرب من قبل “�إ�رسائيل” ،ا�ستنادا ً �إىل ادعاءات الفل�سطينيني .و�أ�شارت بن�سودا
�إىل �أنها مل حت�صل على معلومات من جهات ر�سمية من كال الطرفني ب�ش�أن احلرب.90
• �أعلنت �أملانيا عن تقدمي تربع جديد بقيمة  37مليون يورو (نحو  41.4مليون دوالر) من �أجل
برنامج الأونروا للم�ساعدات ال�سكنية يف غزة ،وب�إجمايل تربعات بلغت قيمتها  80مليون
يورو (نحو  89.6مليون دوالر) لربنامج الأونروا يف غزة حتى الآن ،لت�صبح �أملانيا ثاين �أكرب
داعم ال�ستجابة الأونروا للأزمة الإن�سانية الناجمة عن العدوان الإ�رسائيلي على القطاع يف
�صيف .912014
اخلمي�س2015/5/14 ،

• �أعلنت وزارة الداخلية يف قطاع غزة �إ�صابة خم�سني �شخ�صا ً بانفجار وقع يف مركز تابع
لكتائب الق�سام �شمال قطاع غزة“ ،جنم عن حماولة تفكيك �صاروخ �أطلق من طائرة
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�أف–� 16أو  F-16من خملفات عدوان االحتالل الإ�رسائيلي على القطاع يف �صيف .2014
وقالت كتائب الق�سام ،يف بيان لها� ،إنها كانت تقوم بواجبها ،وت�ضع كل ما يف حدود �إمكانياتها
لتجنيب ال�شعب الفل�سطيني الأخطار.92

• ح�صلت حكومة نتنياهو على ثقة الكني�ست ب�أغلبية �ضئيلة ،بلغت � 61صوتا ً مقابل � 59صوتا ً.93
• قال القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار �إن “ما يحدد قربنا من �أي مك ِّون من مكونات
العامل الإ�سالمي هو دعمه لربنامج املقاومة” ،و�أ�شار �إىل �أن م�شاركة حما�س يف ال�سلطة جاء

بهدف حتويلها لأداة داعمة للمقاومة.94
• ن�رش موقع واال العربي حتقيقات �أجراها جي�ش االحتالل حول كيفية ت�سلل خلية “ال�ضفادع
الب�رشية” البحرية التابعة لكتائب الق�سام �إىل موقع زيكيم الع�سكري الإ�رسائيلي خالل
العدوان على غزة يف �صيف  .2014وذكر املوقع �أنه ا�ستنادا ً للتحقيقات التي �أجراها جي�ش
االحتالل ،تبني �أن عملية اال�ستطالع ،التي تقوم بها جمندات �إ�رسائيليات من خالل �شا�شات
البالزما ،مل تتمكن من ك�شف عملية الت�سلل �إال بعد  20دقيقة من دخول مقاتلي الق�سام �إىل
زيكيم ،كذلك عندما ت�سلل اثنان منهم �إىل ال�شاطئ؛ كان با�ستطاعتهم �أن يدخلوا �إىل عمق
الأرا�ضي املحتلة ،ح�سب تقديرهم.95
• و�صلت م�سرية “الأق�صى م�س�ؤوليتي” �إىل امل�سجد الأق�صى املبارك ،بعد �ستة �أيام من ال�سري
على الأقدام من مدينة حيفا داخل �أرا�ضي  ،1948قطع خاللها امل�شاركون  187كم .وانطلقت
امل�سرية ال�سبت  ،2015/5/9يتقدمها رئي�س احلركة الإ�سالمية ال�شيخ رائد �صالح ،لكنه
ا�ضطر لرتكها قبل و�صولها للقد�س ب�سبب قرار �إ�رسائيلي مينعه من دخول املدينة.96
•	�أعلنت الواليات املتحدة الأمريكية عن تقدمي تربع جديد بقيمة  20مليون دوالر من �أجل
�ضمان ا�ستمرار الأونروا بتقدمي خدمات التعليم وال�صحة والإغاثة واخلدمات االجتماعية
لالجئني الفل�سطينيني يف �سورية ،ولبنان ،والأردن ،وال�ضفة الغربية ،وغزة .وبهذا التربع
تكون الواليات املتحدة قد قدمت للأونروا �أكرث من  183مليون دوالر من �أ�صل تعهداتها
ل�سنة .972015
• تقدمت جلنتا املالية يف جمل�س ال�شيوخ وجمل�س النواب الأمريكي بقانون “اجلمارك والتجارة -
قانون �سلطة ت�شجيع التجارة” اجلديد �أ�س � 995أو  S 995و�أت�ش �آر � 1890أو HR 1890

و�أت�ش �آر � 1907أو ،HR 1907للبدء مبناق�شته يف الكوجنر�س الأمريكي بعد �أن �أدخلتا
عليه تعديالت تربط امل�صادقة على القانون ب�رشعنة اال�ستيطان الإ�رسائيلي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة التي ت�سميها يف القانون اجلديد بـ”�أرا�ض ٍحتت ال�سيطرة الإ�رسائيلية”،

199

اليوميات الفل�سطينية
وبفر�ض العقوبات على كل من يلتزم مقاطعة “�إ�رسائيل” �أو ب�ضائع امل�ستعمرات� ،أو املقاطعة
الأكادميية �أو التجارية لـ”�إ�رسائيل” ب�أي درجة.98
• ك�شف تقرير جديد ملجلة “�إ�رسائيل ديفن�س”  Israel Defenseعن ارتفاع حجم مبيعات
الأ�سلحة الإ�رسائيلية يف الأ�سواق العاملية ،خ�صو�صا ً يف �آ�سيا و�إفريقيا ،و�أن ارتفاع املبيعات
يتمحور �أكرث يف �سوق بيع ال�صواريخ التي تنتجها “�إ�رسائيل” .وذكر التقرير �أن “�إ�رسائيل”

احتلت املرتبة الثانية يف قائمة الدول امل�صدرة لل�سالح �إىل الهند ،بعد رو�سيا.99
اجلمعة2015/5/15 ،

•	�أجرى الرئي�س الإ�رسائيلي ال�سابق �شمعون برييز ات�صاالً برئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم
(الفيفا) ،جوزيف �سيب بالتر  ،Joseph Sepp Blatterوطلب منه العمل على �إيجاد ح ّل
لق�ضية امل�سعى الفل�سطيني لتعليق ع�ضوية “�إ�رسائيل” يف الفيفا .وبح�سب الإذاعة الإ�رسائيلية
ف�إن برييز �أكد لبالتر �أنه ال يجوز �أن تت�أثر الريا�ضة بـ”الأزمات ال�سيا�سية”.100
• بثت قناة مكملني الف�ضائية ت�رسيبا ً جديدا ً من�سوبا ً لرئي�س �أركان اجلي�ش امل�رصي ال�سابق
�سامي عنان ،ينفي فيه علمه ب�أن تكون عنا�رص من حركة حما�س �أو حزب اهلل اللبناين قد
اقتحمت �سجونا ً يف م�رص خالل ثورة يناير  ،2011وذلك يف �أثناء �شهادته يف حمكمة.101
• قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان يف كلمة �ألقاها مبنا�سبة الإ�رساء واملعراج“ :للأ�سف!
نحن امل�سلمون فقدنا توجهنا �صوب القد�س ،ف�أعيننا التي جتمد ما�ؤها �أ�صبحت ال ترى،
وقلوبنا التي يتعني عليها �أن تخفق من �أجل القد�س ،باتت يف حالة تناحر ،بل يف حالة حرب مع
بع�ضها البع�ض” .و�أعرب �أردوغان عن �أ�سفه ال�شديد للأحوال التي و�صل �إليها امل�سلمون يف
الوقت الراهن ،وغفلتهم الكاملة عن امل�سجد الأق�صى والقد�س.102

• قال وزير الأوقاف الرتكي حممد قورماز  ،Mohammed Kormazيف خطبة اجلمعة يف
امل�سجد الأق�صى“ ،ال نقبل ولن نقبل التق�سيم املكاين والزماين للم�صلني يف امل�سجد الأق�صى
من غري امل�سلمني ،فامل�سجد الأق�صى م�سجد �إ�سالمي منذ ن�ش�أته و�إىل يوم الدين ،ومن باب
�أوىل �أن ال نقبل �أن تكون القد�س عا�صمة �أبدية لليهود �أو الإ�رسائيليني”.103
ال�سبت2015/5/16 ،

• قررت حمكمة جنايات القاهرة �إحالة �أوراق  107متهمني ،من بينهم الرئي�س امل�رصي املعزول
حممد مر�سي وقيادات يف جماعة الإخوان امل�سلمني وحركة حما�س الفل�سطينية ،بينهم �شهداء
و�أ�رسى ،وحزب اهلل اللبناين ،من �أ�صل  129متهماً ،يف ق�ضية الهروب من �سجن وادي النطرون
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خالل الأيام الأوىل لثورة يناير  ،2011على مفتي الديار امل�رصية ،ال�ستطالع الر�أي ال�رشعي
يف �ش�أن �إ�صدار حكم ب�إعدامهم .وحددت املحكمة  2015/6/2للنطق باحلكم يف الق�ضية عقب
ورود ر�أي املفتي.104
• �أعربت حركة حما�س عن �أ�سفها لق�ضاء حمكمة جنايات القاهرة ب�إحالة �أوراق عدد من
عنا�رصها �إىل املفتي ،لإبداء الر�أي يف �إعدامهم ،يف ق�ضية الهروب من �سجن وادي النطرون
خالل ثورة يناير  .2011وقال �سامي �أبو زهري ،املتحدث الر�سمي با�سم احلركة� ،إن “الق�ضية
م�سي�سة ،واحلكم نقطة �سيئة يف �سجل الق�ضاء امل�رصي ،حيث ّ
مت احلكم على مقاومني ،بينهم
�شهداء و�أ�رسى”.105
• �أكد رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س �أهمية تزامن �إعالن تقدي�س الراهبتني
الفل�سطينيتني مرمي بواردي حداد وماري �ألفون�سني (�سلطانة دانييل غطا�س) من قبل بابا
الفاتيكان فرن�سي�س ،مع ذكرى نكبة فل�سطني.106
• بعد �ساعات من قرارها ال�سيا�سي نقل مكاتب وزارة الثقافة والريا�ضة من تل �أبيب للقد�س،
ملحت الوزيرة مريي ريجف ،لدى ت�سلمها من�صبها اجلديد� ،إىل �أن الوالء لـ”�إ�رسائيل” �سيكون
املعيار لدعم الريا�ضة والإنتاج الفني ،وقالت “لن �أ�سمح بامل�س ب�صورة �إ�رسائيل با�سم
التعددية� ،أو بجنود اجلي�ش �أو بقيمنا كدولة يهودية ودميوقراطية”.107
الأحد2015/5/17 ،

• ر ّد الأ�سري الفل�سطيني من حركة حما�س ح�سن �سالمة ،على حكم الإعدام ال�صادر عن حمكمة
جنايات القاهرة �ض ّده و�ض ّد عدد �آخر من �أع�ضاء حما�س ،بر�سالة كتب يف مطلعها�“ :شكرا ً
مل�رص احلبيبة على هذا الكرم ،فقد كنتم �أرحم ب�إعدامكم هذا من هذا العدو (يق�صد �إ�رسائيل)
علي قبل ع�رشين عاما ً رف�ض �إعدامي”.108
الذي يوم �أن �أ�صدر حكمه ّ
• �شدد رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو على �أن “القد�س �ستبقى موحدة حتت ال�سيادة
الإ�رسائيلية” ،وزعم �أن القد�س هي “�أ�سا�س وجودنا منذ حقبة التوراة حتى يومنا هذا”.109
•	�أقدم م�ستوطنو م�ستعمرتي �أ�صفر وبني كدمي املقامتني �شمال �رشقي بلدة ال�شيوخ ،يف
�شمال �رشقي اخلليل ،على اقتالع نحو  800غر�سة زيتون ثم �رسقتها ،وذلك للمرة الرابعة
خالل �سنة .1102015
• تفقد وزير الأوقاف الرتكي حممد قورماز الدمار الذي خلفته قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف
العدوان الأخري على غزة يف �صيف  ،2014وزار امل�ساجد املدمرة ،و�أعلن عن ا�ستعداد تركيا
لإعادة �إعمار هذه امل�ساجد.111
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• قال الفاتيكان يف بيان له� ،إن البابا فرن�سي�س ورئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س حتدثا
عن عملية ال�سالم مع “�إ�رسائيل” ،وعربا عن الأمل يف ا�ستئناف االت�صاالت املبا�رشة بني
“�إ�رسائيل” والفل�سطينيني قريباً .ومنح البابا فرن�سي�س الرئي�س عبا�س و�ساما ً ميثل مالك
�سالم ،وقال للرئي�س عبا�س �إنه يعتقد �أنه “مالك �سالم”.112
• �أعلن بابا الفاتيكان فرن�سي�س قدا�سة �أربع راهبات ،بينهن فل�سطينيتان؛ هما مرمي بواردي
ومرمي �ألفون�سني (�سلطانة دانييل غطا�س) ،اللتان �أ�صبحتا �أول قدي�ستني م�رشقيتني يف
التاريخ املعا�رص.113

• ذكر املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة معاريف الإ�رسائيلية �أن توترا ً ي�سود العالقات الإ�رسائيلية -
الفنلندية ،يف �أعقاب منع ال�صندوق القومي اليهودي (الكرين كاميت) Jewish National
) ،Fund (Keren Kayemeth LeIsraelمن امل�شاركة يف معر�ض للمنظمات غري احلكومية،
يعقد �سنويا ً يف العا�صمة هل�سنكي.114
الإثنني2015/5/18 ،

• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو يف خطابه �أمام الكني�ست الإ�رسائيلي� ،إن
“القد�س املوحدة �ستبقى عا�صمة لإ�رسائيل” .وخاطب نتنياهو �إ�سحق هرت�سوغ ،رئي�س
“املع�سكر ال�صهيوين” ،قائالً “حان الوقت لي�سمع زعيم املعار�ضة موقفنا ،يجب �أن نبني
املزيد يف القد�س ،وحان الوقت لتعلن �إذا كنت م�ؤيدا ً للبناء يف القد�س �أم ال” .و�شدد على �أن
القد�س لن تق�سم.
ور ّد هرت�سوغ خماطبا ً نتنياهو “�إن �سيا�سة النعامة التي تعتمدها �ستفكك القد�س ،مناوراتك
و�سيا�ستك ت�شكل خطرا ً على وحدة القد�س ،هذه ال�سيا�سة قد حتقق لك مكا�سب �سيا�سية لكن
القد�س من تعاين”.115
• قال الناطق الر�سمي با�سم رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية نبيل �أبو ردينة �إنه لن يكون هناك �سالم
وال ا�ستقرار يف منطقة ال�رشق الأو�سط بدون �رشقي القد�س عا�صمة للدولة الفل�سطينية.116
• �أكد رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل �أن ا�ستثمار املانحني يف فل�سطني يجب �أن يكون
للإ�سهام يف م�رشوع بناء دولة فل�سطينية م�ستقلة ودميوقراطية ومزدهرة ،ولإنهاء االحتالل،
ولي�س اال�ستمرار يف تقدمي امل�ساعدات لإبقاء “ال�سلطة الفل�سطينية” على و�ضعها القائم.117
• كلَّف رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو نائبه الأول ،وزير الداخلية �سيلفان �شالوم،
م�س�ؤولية �إدارة املفاو�ضات مع الفل�سطينيني ،يف حال ا�ستئنافها ،وملف العالقات مع الواليات
املتحدة.118
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• قرر رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت ح ّل كتيبة حريف  Herevالدرزية ،بعد
 41عاما ً على �إن�شائها ،قائالً �إن قراره �سيدخل حيز التنفيذ يف متوز /يوليو  ،2015على �أن
يتفرق جنود الكتيبة على الوحدات الع�سكرية املختلفة يف اجلي�ش الإ�رسائيلي.119
• �أكد م�ست�شار مر�شد الثورة الإ�سالمية يف �إيران لل�ش�ؤون الدولية علي �أكرب واليتي ،خالل
م�شاركته يف “امللتقى العلمائي لأجل فل�سطني” الذي �أقيم يف بريوت ،على “�رضورة �أن
يكون �شعار رفع احل�صار عن غزة ،والدفاع عن املقاومة� ،أول الأولويات لل�شعوب العربية
والإ�سالمية”.120
• قالت املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية والأمن يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني ،ع�شية
�أول زيارة لها �إىل ال�رشق الأو�سط� ،إن االحتاد الأوروبي جاهز وراغب يف لعب دور رئي�سي يف
�إعادة �إطالق عملية ال�سالم بني “�إ�رسائيل” والفل�سطينيني على �أ�سا�س ح ّل الدولتني.121
الثالثاء2015/5/19 ،

• اعتمد جمل�س الوزراء الإ�رسائيلي �سل�سلة من القرارات الهادفة لتهويد مدينة القد�س يف ذكرى
احتاللها .وقال جمل�س الوزراء ،يف بيان له� ،إن القرارات ت�شمل “و�ضع خطة خما�سية لتطوير
القد�س اقت�صاديا ً يف الفرتة ما بني عامي  ،”2020-2016وت�شمل “و�ضع خطة لتحديث البنى
التحتية ،وت�شجيع الزيارات لباحة حائط املبكى (الرباق)” ،و”تخ�صي�ص بع�ض املباين العامة
يف القد�س للفعاليات الثقافية والرتفيهية”.122
• ن�رشت القوة الأمنية الفل�سطينية امل�شرتكة يف خميم عني احللوة ثالثني عن�رصا ً من خمتلف
القوى الوطنية والإ�سالمية على حاجز مدخل حي الطوارئ ،الذي يعد معقالً لـ”جتمع
ال�شباب امل�سلم” ،و�أربعني عن�رصا ً عند حاجز ال�شارع التحتاين للمخيم.123
• نفى القيادي يف حما�س �صالح الربدويل وجود مفاو�ضات مبا�رشة بني احلركة و”�إ�رسائيل”،
وقال “هذا كالم �سمعناه مرارا ً وهو حماولة لزج حما�س يف الطريق نف�سه الذي �سلكته منظمة
التحرير” .و�أعلن الربدويل �أن برنامج حما�س وا�ضح وال يقوم على �إجراء مفاو�ضات مع
االحتالل ،و�أ�شار �إىل �أن مفاو�ضات �سابقة جرت بني احلركة و”�إ�رسائيل” ولكنها كانت غري
مبا�رشة ومن �أجل حترير الأ�رسى.124
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل لقائه مع الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني
ريفلني� ،إن “هذه احلكومة ت�شكلت يف فرتة مليئة بالتحديات ،و�أولها �ضمان �أمن �إ�رسائيل.
والإ�سالم املتطرف موجود عند حدودنا كلها تقريبا ً” .و�أ�شار نتنياهو �إىل �أنه �سيحاول “�صنع
ت�سوية �سيا�سية مع الفل�سطينيني حتافظ على م�صالح الواليات املتحدة”.125
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• بينت معطيات دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية �أن عدد املهاجرين اليهود �إليها قد ارتفع
يف �سنة  2014بن�سبة  %43مقارنة ب�سنة  .2013وجاء فيها �أن عدد املهاجرين �إىل “�إ�رسائيل”
و�صل �إىل � 24ألفا ً يف �سنة  ،2014بينما بلغ  16,884يف �سنة  .2013وجاءت غالبيتهم من
فرن�سا ( ،)%27و�أوكرانيا (.126)%24
• ر�أى �صندوق النقد الدويل �أن “عملية �إعادة الإعمار يف غزة تتحرك ب�شكل �أبط�أ بكثري مما
كان متوقعا ً” ،وقال “هذا يعك�س القيود املفرو�ضة على ا�سترياد مواد البناء ،وعدم حتقق
التعهدات التي �أعلن عنها املانحون يف م�ؤمتر القاهرة يف ت�رشين الأول� /أكتوبر  2014و�سط
عدم �إحراز تقدم يف امل�صاحلة بني فتح وحما�س” .وقال ال�صندوق �إنه من �أ�صل  3.5مليار
مت التعهد بها خالل م�ؤمتر القاهرةّ ،
دوالرّ ،
مت �رصف  %27من هذا املبلغ حتى �أوا�سط
ني�سان� /أبريل .1272014
الأربعاء2015/5/20 ،

• ك�شف نائب رئي�س �سلطة الطاقة الفل�سطينية ظافر ملحم �أن �إجمايل االقتطاعات التي نفذتها
“�إ�رسائيل” على ديون الكهرباء ،منذ �سنة  ،2002بلغت  8.5مليار �شيكل (نحو  2.2مليار
دوالر).128
• رف�ض رئي�س االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم جربيل رجوب �سحب الطلب الفل�سطيني املتعلق
بتجميد ع�ضوية “�إ�رسائيل” يف االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) .وقال الرجوب ،خالل
لقائه رئي�س الفيفا جوزيف �سيب بالتر“ ،لن يكون هناك �أي ت�سوية يف ما يتعلق بحرية حركة
ريا�ضيينا وم�س�ؤولينا”.129
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل لقائه باملمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية
والأمن يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني“ ،نريد �سالما ً ينهي ال�رصاع نهائيا ً وعلى
نحو حا�سم� ...إنني ال �أ�ؤيد ح ّل دولة واحدة ،و�أنا ال �أعتقد �أن هذا ح ّل على الإطالق� ..أنا �أ�ؤيد
ر�ؤية دولتني ل�شعبني”.130
• علّق رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو تطبيق خطة جتريبية للف�صل بني الركاب
الإ�رسائيليني والفل�سطينيني داخل احلافالت التي ت�سري يف �شوارع ال�ضفة الغربية ،وذلك بعد
�ساعات على بدء تطبيق اخلطة.131
• وافق الكوجنر�س الأمريكي على �صفقة �أ�سلحة و�صواريخ متطورة لبيعها �إىل “�إ�رسائيل”

بقيمة  1.8مليار دوالر �أمريكي .وت�شمل ال�صفقة  50قنبلة خارقة للح�صون من طراز
بي �أل يو� 113-أو  ،BLU-113و 700قنبلة خارقة للأنفاق من طراز بي �أل يو� 109-أو
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 ،BLU-109و� 3آالف �صاروخ من طراز هيلفاير  Hellfireللطائرات املروحية وقنابل �أخرى
موجهة بنظام جي بي �أ�س .132GPS
•	�أعلن املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان ،يف تقرير حمل عنوان “اختناق :غزة يف قب�ضة
الأزمة الإن�سانية”� ،أن ال�سلطات امل�رصية �أغلقت معرب رفح لفرتة تقدر بنحو  %70من الوقت
منذ فر�ض احل�صار الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف �سنة  ،2006فيما بقي املعرب يف �سنة ،2014
مغلقا ً لنحو  %66من الوقت.133
• و ّقعت احلكومة ال�سعودية مع وكالة الأونروا �سبع اتفاقيات بقيمة  111.5مليون دوالر من
امل�ساعدات اخلا�صة بالالجئني الفل�سطينيني.134
اخلمي�س2015/5/21 ،
•

•

•

•

•

قال رئي�س الوزراء الرتكي �أحمد داود �أوغلو �إن “امل�سجد الأق�صى لنا �إىل الأبد ،ولي�شهد اهلل
والتاريخ على ذلك� ،سيبقى ملكنا للأبد ...لن نكون �أ�صدقاء ملن دن�سوا الأق�صى ببياداتهم
[ب�أحذيتهم الع�سكرية] ،فليذهبوا هم وليك ّونوا معهم �صداقات كيفما �شا�ؤوا”.135
و�صف م�س�ؤول العالقات العربية يف حركة حما�س �أ�سامة حمدان اجلهود والتحركات
الأوروبية لرفع احل�صار عن غزة ،و�إمتام اتفاق تبادل �أ�رسى مع االحتالل الإ�رسائيلي،
ب�أنها “تفتقد مل�ضمون �سيا�سي حقيقي” .وقال حمدان �إن “هناك حتركات من جهات �أوروبية
حتاول تقدمي �أفكار؛ تظن �أنها قد ت�ساعد على �إنهاء ح�صار غزة” ،م�شريا ً �إىل �أنه “ال نتيجة
حتى الآن لهذه التحركات؛ ب�سبب عجز الو�سيط ،وتعنت االحتالل”.136
قال �أوفري جندملان  ،Ofir Gendelmanاملتحدث با�سم رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو� ،إن نتنياهو التقى يف مكتبه بالقد�س برئي�س القائمة امل�شرتكة النائب �أمين عودة،
وبحث معه ال�سبل لتح�سني الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية لفل�سطينيي  ،1948و�أن
نتنياهو �أكد على “�رضورة موا�صلة العمل على تقلي�ص الفجوات التي ال تزال موجودة يف
املجتمع الإ�رسائيلي”.137
قالت نائبة وزير اخلارجية الإ�رسائيلي ت�سيبي حوتوفيلي “ Tzipi Hotovelyنحن ملزمون
بالعودة �إىل احلقيقة الأ�سا�سية ،حقنا ب�أر�ض �إ�رسائيل ،الأر�ض لنا ،كلها لنا ،ومل ن�أتِ �إىل هنا
كي نعتذر عن هذه احلقيقة .وبالت�أكيد �إن العامل يتفهم احتياجات الأمن لإ�رسائيل ،ولكن يف
نف�س الوقت ،ف�إن الأ�س�س الأخالقية والعدالة ،ت�سبق �أ�س�س الأمن”.138
دعا رئي�س “القائمة امل�شرتكة” ،النائب يف الكني�ست الإ�رسائيلي �أمين عودة ،الإ�رسائيليني
لالعرتاف بالغنب التاريخي وحتمل م�س�ؤولية نكبة فل�سطني ،م�شددا ً على �أن “هذه هي
الطريق الوحيدة لتحقيق ال�سالم”.139
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• �أعلنت النيابة الإ�رسائيلية ر�سميا ً �أن غر�شون م�سيكا  ،Gershon Mesikaرئي�س املجل�س
الإقليمي للم�ستعمرات اليهودية يف ال�ضفة الغربية ،اعرتف ب�أنه �رشيك يف �إحدى �أ�ضخم عمليات
الف�ساد املايل يف تاريخ “�إ�رسائيل” ،وقد حولته ال�رشطة �إىل �شاهد ملك �ض ّد رفاقه الذين يبلغ
تعدادهم �أربعني م�شبوهاً ،ويتوقع �أن يزيد العدد ،ومعظمهم من حزب “�إ�رسائيل بيتنا”.140
• �أ�صدرت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية تقريرا ً حول ال�صادرات الع�سكرية الإ�رسائيلية ل�سنة ،2014
�أ�شار �إىل تراجع بنحو مليار دوالر يف حجم املبيعات الت�سليحية التكنولوجية مقارنة
ب�سنة 2013؛ حيث ّ
مت يف �سنة  2014توقيع �صفقات بقيمة  5.66مليارات دوالر ،بينما كانت
 6.5مليارات دوالر يف �سنة  .2013ومع ذلك الحظ التقرير زيادة مبيعات ال�سالح �إىل الدول
الإفريقية بن�سبة .141%40
• حثّ م�ؤمتر بيت املقد�س الإ�سالمي الدويل ال�ساد�س ،يف ختام �أعماله يف بيت حلم ،العرب
وامل�سلمني على �ش ّد الرحال �إىل امل�سجد الأق�صى و�إىل زيارة مدينة القد�س وك�رس احل�صار
املفرو�ض عليها ،تنفيذا ً لقرارات جممع الفقه الإ�سالمي وغريها من الدعوات يف �سبيل ذلك.
ودعا امل�ؤمتر رجال الأعمال الفل�سطينيني والعرب وامل�سلمني �إىل اال�ستثمار يف مدينة القد�س
بكافة �أ�شكاله ،و�إىل تخ�صي�ص جزء من زكاة �أموال العرب وامل�سلمني و�صدقاتهم لإقامة
وتنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية وتنموية تدعم �صمود املقد�سيني.142
اجلمعة2015/5/22 ،

• قال الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما �إن الواليات املتحدة و”�إ�رسائيل” تتفقان على �رضورة
عدم ال�سماح لإيران بامتالك �سالح نووي ،لكنه قال �إنه يوجد جدل ب�ش�أن كيفية حتقيق
ذلك.143
• اجتمع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س مع الرئي�س الإ�رسائيلي ال�سابق �شمعون برييز
على هام�ش �أعمال املنتدى االقت�صادي العاملي  World Economic Forumالذي ُيعقد يف
منطقة البحر امليت يف الأردن.144
• �أعلنت وكالة الأونروا وقف م�ساعدتها النقدية ال�شهرية لبدل الإيواء والغذاء ،التي تقدمها
لالجئني الفل�سطينيني الهاربني من �سورية �إىل لبنان ،ابتدا ًء من �شهر متوز /يوليو .1452015
• �أعلن مكتب �ش�ؤون الالجئني يف حركة حما�س رف�ضه لإجراءات وكالة الأونروا بحق
فل�سطينيي �سورية يف لبنان .و�أكد املكتب على �أن توفري الأموال مليزانية وكالة الأونروا
ق�صت يف هذا ال�ش�أن
وم�شاريعها وحاالت الطوارئ فيها هي م�س�ؤولية الوكالة نف�سها“ ،و�إذا ّ
ف�إنها م�س�ؤولية ال�صندوق املركزي للأمم املتحدة”.146
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• دعا حممود الهبا�ش ،قا�ضي ق�ضاة ال�سلطة الفل�سطينية وم�ست�شار ال�ش�ؤون الدينية للرئي�س
حممود عبا�س� ،إىل “اجلهاد” �ض ّد حركة حما�س وعدم التعاطف مع �أع�ضائها ،وا�صفا ً قادتها
وعنا�رصها بـ”ال�صغار واجلهلة” .وع ّد الهبا�ش حما�س من “اخلوارج” ،وطالب املواطن
الفل�سطيني ب�أن يكره �أفعال حما�س و�أن�صارها ،واتهم قادة احلركة بالكفر يف قوله�“ :أول
ق�صيدتهم كفر”.147
•	�أنقذت قوات البحرية اليونانية  175الجئا ً فل�سطينيا ً بعد �أن ق�ضوا �أربعة �أيام يف البحر بدون
طعام ووقود ،وكانوا قد ف ّروا من احلرب يف �سورية �إىل تركيا ،ودفعوا مبالغ �ضخمة للمهربني
الذين وعدوهم بتهريبهم �إىل �إيطاليا.148
• ك�شف اجلي�ش الإ�رسائيلي عن خطة “م�سافة �آمنة” ،والتي تق�ضي ب�إخالء امل�ستوطنني
القاطنني يف م�ستعمرات غالف غزة؛ وبح�سب اخلطة ،ف�إنه وعند اندالع �أي حرب قادمة مع
قطاع غزة �سيجري �إخالء كل امل�ستوطنني يف الكيبوت�سات املحاذية لغزة حتى م�سافة
�سبعة كيلومرتات.149
ال�سبت2015/5/23 ،

•	�أعرب رئي�س الوزراء الأردين عبد اهلل الن�سور عن خ�شيته من �أن تتفاج�أ الأردن مبفاو�ضات
�إ�رسائيلية فل�سطينية �رسية تف�ضي �إىل اتفاق “هزيل” على غرار اتفاقية �أو�سلو .و�أكد الن�سور،
يف حديث للإذاعة الإ�رسائيلية باللغة العربية ،على �رضورة �إيجاد ح ّل دائم وعادل للق�ضية
الفل�سطينية ي�شمل كافة امللفات مع مراعاة م�صالح الأردن العليا.150
•	�أعلنت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية واللجان ال�شعبية وخلية �إدارة الأزمة يف �شمال لبنان ،يف
بيان م�شرتك لها�“ ،إقفال جميع مراكز الأونروا و�إعالن الإ�رضاب يف خميم نهر البارد حتى
�إ�شعار �آخر ،ويف خميم البداوي ملدة ثالثة �أيام وي�ستثنى منه ق�سم العناية البيئية ،رف�ضا ً
للإجراءات الأخرية للأونروا” التي قامت بتقلي�ص خطة الطوارئ ،وب�إلغاء بدالت الإيجار
للنازحني من خميم نهر البارد ومن خميمات �سورية اعتبارا ً من .1512015/7/1
•	�أ�شاد رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو مبوقف الواليات املتحدة يف م�ؤمتر حظر
ال�سالح النووي ،و�إحباطها قرارا ً يجعل منطقة ال�رشق الأو�سط منطقة منزوعة ال�سالح،
و�أجرى نتنياهو ات�صاالً هاتفيا ً مع وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي وتقدم له بال�شكر
على ذلك.152

الأحد2015/5/24 ،

• افتتح رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س م�رشوع حمطة توليد الكهرباء من اخلاليا
ال�شم�سية بقدرة �سبعني كيلوواط ،بتمويل من وكالة التنمية الت�شيكية ،وذلك يف مقر الرئا�سة
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مبدينة رام اهلل .وقال عبا�س“ :لدينا  400م�رشوع لرتكيب الألواح ال�شم�سية على �أ�سطح
املنازل يف طور التنفيذ”.153
• دافع مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،عن الأمني العام حلركة
اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان عبد اهلل ،بعد اتهامه من قِبل وزير العدل امل�رصي �أحمد الزند
بالوقوف وراء اغتيال م�ؤ�س�س حركة حما�س ال�شيخ �أحمد يا�سني .وو�صف �أبو مرزوق ،يف
ت�رصيح له على �صفحته على موقع الفي�س بوك ،عبد اهلل بـ”الأخ الكبري” ،م�ؤكدا ً �أنه ال يجوز
وال ينبغي اتهامه .و�أ�شاد �أبو مرزوق بعبد اهلل ،وو�صفه ب�أنه “را�سم ّ
خط اجلهاد ،واملحر�ض
على اال�ست�شهاد ،والذي دفع ب�إخوانه ومريديه على هذا الدرب الطويل”.154
• وافق جمل�س �إدارة �سلطة النقد الفل�سطينية على رفع احلد الأدنى لر�أ�س املال املدفوع �أو
املخ�ص�ص ملزاولة العمل امل�رصيف يف فل�سطني ،من  50مليون دوالر �أمريكي �إىل  75مليون
دوالر �أمريكي �أو ما يعادلها من العمالت املتداولة.155
• و�صف معهد التمويل الدويل االقت�صاد الفل�سطيني ب�أنه “�ضمن الأ�سو�أ عامليا ً” ،ب�سبب ارتفاع
معدالت الفقر والبطالة �إىل �أعلى م�ستوياتها.156
الإثنني2015/5/25 ،

• حكمت حمكمة عوفر الإ�رسائيلية على رئي�س املجل�س الت�رشيعي عزيز دويك بال�سجن � 12شهرا ً
ودفع غرامة مالية قدرها �ستة �آالف �شيكل (نحو  1,540دوالر).157
• حذر مكتب من�سق الأمم املتحدة اخلا�ص لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ،يف تقرير له ،من
�أن “الو�ضع الراهن يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة غري قابل لال�ستمرار” ،م�شريا ً �إىل “�أن
الفرتة املقبلة �ستكون حا�سمة بالن�سبة مل�ستقبل عملية ال�سالم ،مع تزايد املخاوف ب�ش�أن عدم
وجود �أفق ال�ستئناف املفاو�ضات من �أجل التو�صل �إىل ح ّل الدولتني”.158
• حكمت املحكمة املركزية بالقد�س املحتلة بال�سجن الفعلي ملدة ثمانية �أ�شهر على رئي�س وزراء
الكيان الأ�سبق �إيهود �أوملرت ،وغرامة بقيمة � 100ألف �شيكل (نحو  25,700دوالر)؛ وذلك
بعد �إدانته فيما بات يعرف بق�ضية “املغلفات املالية”.159
• ق�ضت حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة بعدم االخت�صا�ص يف الدعوى الق�ضائية التي تطالب
ب�إدراج “�إ�رسائيل” دولة �إرهابية.160
• قالت حركة حما�س �إن امتناع حمكمة القاهرة للأمور امل�ستعجلة عن اعتبار “�إ�رسائيل” دولة
�إرهابية �سلوكا ً يتناق�ض مع احلقائق والرباهني .و�أكد ح�سام بدران الناطق با�سم احلركة يف
ت�رصيح مكتوب� ،أن دولة االحتالل هي رمز الإرهاب يف املنطقة ،مبينا ً �أن ذلك ال يحتاج �إىل
دليل �أو قرار من حمكمة م�رصية �أو غريها.161
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الثالثاء2015/5/26 ،

• قالت وزارة الداخلية الفل�سطينية �إن اتفاق �أو�سلو مينعها من �إ�صدار جواز �سفر با�سم دولة

فل�سطني .وذكر وكيل الوزارة ح�سن علوي ،يف بيان �صحفي� ،أن الوزارة “�أعدت منوذجا ً
جلواز �سفر فل�سطيني يحمل ا�سم دولة فل�سطني� ،إال �أنها مل تتمكن من �إ�صداره كون جواز

ال�سفر ب�شكله احلايل �صادر بناء على اتفاق �أو�سلو”.162

• ت�شري الإح�صاءات املوثقة لدى جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن  1,093الجئا ً
فل�سطينيا ً ق�ضوا يف خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني منذ بدء احلرب يف �سورية.163
• قال املتحدث الع�سكري للقوات امل�سلحة امل�رصية ،العميد حممد �سمري� ،إن قوات حر�س احلدود
امل�رصية ا�ستطاعت خالل الفرتة � 2015/4/30-2014/10/1ضبط وتدمري  521فتحة نفق بني
م�رص وقطاع غزة ،منها  63نفقا ً يرتاوح طول فتحاتها من كيلومرت واحد �إىل  2.8كم.164
• قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان “قدمنا خالل العام املن�رصم  76مليون دوالر
م�ساعدات �إىل الفل�سطينيني من �أجل �إعادة �إعمار غزة” .و�أكد الرئي�س الرتكي �أن بالده
�ستوا�صل دعمها لقطاع غزة حتى ت�صل  200مليون دوالر يف �سنة .1652017
• قال نائب رئي�س الوزراء الرتكي نع ّمان كورتوملو�ش � Numan Kurtulmuşإن قيمة امل�ساعدات

التي قدمتها وكالة التعاون والتن�سيق الرتكية (تيكا) The Turkish Cooperation and

)� Coordination Agency (TİKAإىل قطاع غزة خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،بلغت
 300مليون دوالر ،و�أن قيمة امل�ساعدات التي قدمتها �إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية “�آفاد”

” The Disaster and Emergency Management Presidency of Turkey “AFADبلغت
 100مليون دوالر ،هذا عدا امل�ساعدات التي قدمتها هيئات املجتمع املدين الرتكية ب�شكل
مبا�رش.166
• اتهمت منظمة العفو الدولية حركة حما�س بارتكاب انتهاكات فظيعة ،مبا يف ذلك القيام
بعمليات تعذيب ،و�إعدامات �ض ّد متهمني بالتعامل مع “�إ�رسائيل” ،خالل العدوان الإ�رسائيلي
على قطاع غزة يف �صيف .1672014
الأربعاء2015/5/27 ،

• �ش ّن الطريان احلربي الإ�رسائيلي �سل�سلة غارات على قطاع غزة .وقالت م�صادر �إ�رسائيلية:
“�إن جي�ش االحتالل �ش ّن �سل�سلة غارات على قطاع غزة ردا ً على �إطالق ال�صواريخ من قطاع
غزة”.168
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• طالب نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية م�رص بفتح معرب رفح يف
كال االجتاهني على مدار ال�ساعة .وقال هنية ،خالل حفل ا�ستقبال القياديني يف احلركة
مو�سى �أبو مرزوق وعماد العلمي� ،إن خطوة م�رص يف فتح معرب رفح جيدة لكنها لي�ست
كافية .و�شدد هنية على حر�ص حما�س على �أمن م�رص ،قائالً “مل ولن نعبث ب�أمن م�رص،
وال�شواهد على ذلك كثرية”.169
•	�أكدت حركة حما�س �أن تقرير منظمة العفو الدولية ،الذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب خالل
عدوان االحتالل على غزة يف �صيف  ،2014يفتقر للمهنية وي�ستند الدعاءات غري �صحيحة.
ودعت احلركة املنظمة ،يف بيان لها ،العتماد �أ�ساليب مهنية قبل توزيع االتهامات ب�شكل ينايف
احلقيقة ،حمملة االحتالل امل�س�ؤولية ،ب�سبب جتنيده عمالء يت�سببون يف �أعمال قتل وتخريب
�ض ّد ال�شعب الفل�سطيني.170
• دعا الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني ريفلني �إىل بلورة مبادرة دولية حلل �ضائقة �سكان قطاع
غزة ،على ح ّد تعبريه ،على خلفية �سقوط �صاروخ قرب �أ�سدود .و�أ�ضاف ريفلني خالل جولة
له يف �شمال الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �أنه “ال ميانع يف �سبيل ذلك �إجراء حوار مع حركة
حما�س يو�صل لإعمار القطاع” ،وقال �إن “�إ�رسائيل” ال متانع حماورة �أحد ،مبا فيهم حما�س،
�إذا ما تعلق الأمر بتهدئة الأو�ضاع يف قطاع غزة.171
• قال الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي �إياد بن �أمني مدين ،يف كلمة �ألقاها يف افتتاح
االجتماع الـ  42للمنظمة“ :قد دعوت وما زلت �أدعو امل�سلمني لزيارة امل�سجد الأق�صى لت�أكيد
حقّ امل�سلمني فيه ومن �أجل ك�رس �سيا�سة االحتالل الرامية لعزل املدينة املقد�سة من عمقها
العربي والإ�سالمي”.172
• دعت املمثل الأعلى لل�سيا�سة اخلارجية والأمن يف االحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني
“�إ�رسائيل” والفل�سطينيني �إىل ا�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم ،معتربة �أن “الو�ضع على الأر�ض
ال يحتمل” .وقالت موغرييني ،خالل افتتاح اجلل�سة ال�سنوية يف بروك�سل ملجموعة التن�سيق
لدى اجلهات املانحة لل�شعب الفل�سطيني� ،إن “الو�ضع الذي ن�شهده على الأر�ض ال يحتمل
و�إننا واهمون �إذا اعتقدنا �أن لدينا خيار �إبقاء الو�ضع على حاله” .كما دعت امل�س�ؤولني
الفل�سطينيني �إىل “�إطالق عملية م�صاحلة وطنية”.173
• قال وزير الطاقة الإ�رسائيلي يوفال �شتاينت�س �إنه �إذا مل تعمل حركة حما�س على كبح جماح
التنظيمات “الإرهابية” الأخرى يف القطاع ف�سي�أتي يوم ت�ضطر فيه “�إ�رسائيل” �إىل تقوي�ض
حكم حما�س يف غزة .و�أ�شار �شتاينت�س �إىل �أن “�إ�رسائيل” امتنعت عن دحر حما�س خالل عملية
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اجلرف ال�صامد يف �صيف  ،2014واكتفت بردعها ،ولكن يجب �إنعا�ش هذا الردع بني حني
و�آخر ،على ح ّد تعبريه.174
•	�أعلن مدير عمليات الأونروا يف غزة روبرت ترينر عن نيته مغادرة من�صبه يف منت�صف متوز/
يوليو  .2015وقال ترينر“ :لقد كانت تلك ال�سنوات الثالث �أعظم �سنوات حياتي املهنية من
حيث الإجناز وحجم التحديات” ،م�ضيفا ً و”ت�أكدوا ب�أنني �س�أوا�صل الدفاع عن غزة وعن
الجئي فل�سطني� ...إن غزة مكان �أثبتت الروح الب�رشية فيه مرات ومرات ب�أنها ال تقهر”.175
اخلمي�س2015/5/28 ،

• قال رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو �إن مبادرة ال�سالم العربية ،التي �أطلقت قبل  13عاماً ،مل
تعد تتالءم والتطورات يف املنطقة.176
• دعا تي�سري خالد ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،إىل �إعادة االعتبار ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،و�إىل جتديد هيئاتها القيادية “والبدء دون تردد يف اتخاذ الرتتيبات
ال�رضورية النتخاب جمل�س وطني فل�سطيني ،خالل فرتة زمنية ال تتجاوز العام يف احلد
الأق�صى”.177
• قالت حركة اجلهاد الإ�سالمي ،يف بيان لها�“ ،إننا نرف�ض اتخاذ البع�ض �إيران البلد امل�سلم
عدوا ً للعرب وامل�سلمني ،لأن العدو الأول والتاريخي للأمة العربية والإ�سالمية هو الكيان
ال�صهيوين الذي يحتل فل�سطني وينكل ب�شعبها ويه ّود �أر�ضها ومقد�ساتها” .و�أ�ضافت
احلركة �إن “�إيران قدمت دعما ً لفل�سطني وحركات املقاومة مبا فيها حركة اجلهاد ،و�إننا على
ثقة �أنها �ست�ستمر يف ذلك”.178
• و�ضعت وزيرة العدل الإ�رسائيلي �إيليت �شاكيد Elite Shaked م�رشوع قانون ي�شدد العقوبات
على �أطفال احلجارة الفل�سطينيني ،ويت�ضمن فر�ض عقوبة ال�سجن حتى ع�رشين عاما ً على
كل فل�سطيني يلقي احلجارة �أو الزجاجات احلارقة على ال�رشطة الإ�رسائيلية واجلي�ش،
كذلك ال�سجن الفعلي حتى ع�رشة �أعوام على كل من يلقي احلجارة على �سيارات ال�رشطة �أو
املوا�صالت العامة ،حتى لو مل يكن لديه نوايا ب�إحلاق ال�رضر اجل�سدي �أو املادي.179
•	�أعلن طارق لبد ،الناطق با�سم وزارة االقت�صاد الوطني يف غزة� ،أن ما تلقته الوزارة فعليا ً من
جممل ما تعهدت بتقدميه الدول واجلهات املانحة ملت�رضري احلرب على غزة يف �صيف 2014
من القطاع اخلا�ص ،اقت�رص على ت�سعة ماليني دوالرّ ،
مت تقدميها على دفعتني ،وا�ستفاد
منها �أ�صحاب ُ 3,195من�ش�أة ،الفتا ً �إىل �أن قيمة خ�سائر القطاع اخلا�ص تبلغ نحو  203ماليني
دوالر.180
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• قررت وكالة الأونروا جتميد عمليات التوظيف يف كافة قطاعاتها باملناطق اخلم�س ب�سبب
وبي امل�ست�شار الإعالمي للوكالة يف غزة ،عدنان �أبو ح�سنة� ،أن الأونروا تعاين
نق�ص التمويلّ .
من عجز مايل و�صل �إىل نحو مئة مليون دوالر يف امليزانية املنتظمة .وذكر �أن الأونروا طلبت
من املانحني  724مليون دوالر لربنامج �إعادة الإعمار ،لكن و�صلها حتى اليوم  216مليون
دوالر فقط.181
•	�أكد تقرير ملنظمة العمل الدولية ارتفاع �إجمايل الفل�سطينيني العاطلني عن العمل يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة يف �سنة  ،2014بن�سبة تفوق الـ  %25مقارن ًة مع �سنة  ،2013لي�صل العدد
�إىل  338,300عاطل عن العمل ،وليبلغ معدل البطالة بالتايل  .%27و�أ�شار التقرير �إىل جتاوز
معدل البطالة يف غزة �ضعفي املعدل يف ال�ضفة الغربية.182

اجلمعة2015/5/29 ،

• قرر رئي�س االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم جربيل الرجوب �سحب الطلب الفل�سطيني املتعلق
بتجميد ع�ضوية “�إ�رسائيل” يف االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) يف م�ؤمتر الفيفا يف زيوريخ.
وجاء �سحب االقرتاح بعد �أن تو�صل اجلانبان الفل�سطيني والإ�رسائيلي على تفاهمات على
ق�ضايا �إ�شكالية بينهما.
وقال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو “�إن اجلهود التي بذلناها على ال�صعيد
الدويل �أثبتت جناعتها ،و�أدت �إىل ف�شل املحاولة التي قامت بها ال�سلطة الفل�سطينية لإق�صاء
�إ�رسائيل من الفيفا”.183
•	�أكد القيادي يف حركة حما�س فتحي ح ّماد �أن كتائب الق�سام بد�أت ت�شق طريقا ً مبحاذاة ال�سياج
الأمني ال�صهيوين الفا�صل �رشق قطاع غزة ،وتتحني الفر�صة لالنق�ضا�ض على االحتالل،
وذلك يف �أول �إعالن ر�سمي عن ال�شارع .وقال حماد �إن هذا الطريق ميتد على طول ال�سياج
الأمني الفا�صل ،وعلى م�سافة ترتاوح بني  250و 300مرت من منطقة �إىل �أخرى.184
•	�أكدت م�صادر اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن رئي�س هيئة الأركان غادي �آيزنكوت ينوي التقدم
�إىل احلكومة بطلب زيادة ميزانية جي�شه ب�أكرث من  12مليار �شيكل (نحو ثالثة مليارات
دوالر) ،لل�سنوات اخلم�س املقبلة ،وذلك �إ�ضافة �إىل موازنته العادية ،و�إ�ضافة �إىل امل�ساعدات
الأمريكية.185

ال�سبت2015/5/30 ،

• دعا الأ�سري الق�سامي عبد اهلل الربغوثي حركة حما�س وكتائب الق�سام �إىل عدم الت�رسع
للتو�صل حلل �أو �صفقة حلل ق�ضية الأ�رسى .وقال الربغوثي ،يف ت�رصيح لإذاعة الر�أي:
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“نحن �صابرون �صامدون كما عهدمتونا” .كما طالب الربغوثي الق�سام ب�أال ت�أخذه ر�أفة
يف العدو الإ�رسائيلي .و�أ�ضاف” :لن نبدل ولن نغري و�سنبقى ثابتني ،حتى لو جرى �إطالق
�رساحنا اليوم �أو بعد �ألف عام”.186
• �ألغت النيابة العامة الإ�رسائيلية �إجراء “خط �أزرق” الذي ي�سمح لـ”الإدارة املدنية” التابعة
جلي�ش االحتالل بالإعالن عن �أرا�ض ٍ تو�صف ب�أنها “�أرا�ضي دولة” من دون �إعالم
الفل�سطينيني بالأمر .وي�ستخدم االحتالل هذا الإجراء منذ �سنة .1871999
• قال اجلي�ش الإ�رسائيلي �إن �سنة � 2014شهدت ت�سجيل نحو  1,900متهرب من اخلدمة
الع�سكرية الإلزامية ،كما ف ّر من اخلدمة نحو  2,700جندي.188
• اختتم “مع�سكر التوا�صل مع القد�س” ،الذي نظمته احلركة الإ�سالمية يف الداخل الفل�سطيني؛
حيث ت ّوج ب�إمتام م�شاريع الرتميم وتقدمي الإغاثات العاجلة لنحو  73بيتا ً يف القد�س القدمية،
التي بد�أت قبل �أ�سبوعني ،بتكلفة و�صلت نحو مليون �شيكل (نحو � 258ألف دوالر).189
الأحد2015/5/31 ،

• قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل �إن “ال�سلطة الفل�سطينية ح�صلت على تعهد
من الأمريكيني ب�أنه بعد االنتهاء من االتفاق مع �إيران� ،سيجددون املحادثات بيننا وبني
الإ�رسائيليني” ،م�ضيفاً“ :نحن نثق بالواليات املتحدة وواثقون �إنهم �سيحرتمون كلمتهم”.
و�أكد �أن القيادة الفل�سطينية عازمة على �إنهاء االحتالل ،و�أن “ال �رشوط م�سبقة لدينا لتجديد
املحادثات ،لكننا نريد قرارا ً من الأمم املتحدة ي�ؤ�س�س لإقامة دولة فل�سطينية”.190
• قالت جلنة تن�سيق م�ساعدات الدول املانحة �إن الفل�سطينيني �سوف يحتاجون �إىل م�ستويات
عالية من امل�ساعدة للميزانية خالل ال�سنوات املقبلة ،ودعت ،يف بيان ختامي الجتماعها الذي
عقدته يف العا�صمة البلجيكية بروك�سل ،اجلهات املانحة لال�ستجابة لهذه احلاجة ،م�شرية �إىل
�أنه “يجب �أال يت ّم حتويل امل�ساعدة من ال�ضفة الغربية �إىل �إعادة �إعمار غزة ،وينبغي توجيه
امل�ساعدات �إىل غزة عرب ال�سلطة الفل�سطينية”.191
• نفى وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي الأنباء ال�صحفية التي حتدثت عن نية ال�سلطة
الفل�سطينية ت�شكيل طاقم تفاو�ضي جديد متهيدا ً ال�ستئناف املفاو�ضات ال�سيا�سية مع
“�إ�رسائيل”.192
• �شكر نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية اجلمهورية الرتكية ورئي�سها
رجب طيب �أردوغان على رعايتهم حلفل زواج �أربعة �آالف عري�س وعرو�س من قطاع غزة،
والذي �أقيم على �أر�ض ملعب الريموك يف غزة .و�أكد هنية على تبني ا�سرتاتيجية االنفتاح على
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اليوميات الفل�سطينية
كل مكونات الأمة ودولها ،وال�سعي �إىل عالقات مع كافة الدول العربية والإ�سالمية “لأن
فل�سطني ومقاومتها و�شعبها بحاجة �إىل بقاء هذه احلا�ضنة والعمق اال�سرتاتيجي”.193
• كتب املتحدث با�سم كتائب الق�سام �أبو عبيدة على �صفحته الر�سمية على موقع تويرت:
و�سجانكم �إىل زوال”.194
“عبد اهلل الربغوثي ..حريتكم واجب والتزام،
ّ
• ر�أى �صالح زيدان ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني� ،سحب
طلب فل�سطني تعليق ع�ضوية “�إ�رسائيل” يف االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) ،خروجا ً على
قرارات املجل�س املركزي ملنظمة التحرير مبقاطعة دولة االحتالل ومعاقبتها.195
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،خالل لقائه بوزير اخلارجية الأملاين
فرانك-فالرت �شتاينماير � ،Frank-Walter Steinmeierإن التو�صل �إىل ح ّل لل�رصاع،
ي�ستوجب اعرتاف اجلانب الفل�سطيني ب�أن “�إ�رسائيل دولة ال�شعب اليهودي يف العامل”،
واالعرتاف بـ”احتياجات �إ�رسائيل الأمنية” .وطلب من الوزير الأملاين �أن يقول للفل�سطينيني
�إنه “يجب عليهم التوقف عن حملة نزع �رشعية �إ�رسائيل والعودة �إىل طاولة املفاو�ضاتُ .قل
لهم �إنه يجب علينا التفاو�ض بدون �رشوط م�سبقة”.196
• قال وزير اخلارجية الأملاين فرانك-فالرت �شتاينماير �إن بالده م�ستعدة للو�ساطة بني
“�إ�رسائيل” وحركة حما�س يف مفاو�ضات تبادل �أ�رسى عندما يطلب منها ذلك.197
• �أعلن بولنت قورقماز  ،Bülent Korkmazممثل وكالة التعاون والتن�سيق الرتكية (تيكا)� ،أن
“تركيا �ستمول بناء  20برج �سكني ،بواقع � 340شقة على م�ساحة  19دومنا ً [� 19ألف م]2
لأ�صحاب املنازل املدمرة بغزة”.198
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